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ملخص تنفيذي
توســع النفــوذ اإليرانــي عقــب اندالع ثــورات الربيــع العربي صــورة جمهورية
● حـ َّ
ـول ُّ
السـنّية منهــا .ورســمت إيــران
إيــران اإلســامية فــي المجتمعــات العربيــة،
ً
خصوصــا ُ
ً
المســاعد فــي قمــع ثــورة  2011الســورية ضــد
صــور ًة
ســلبية عــن نفســها بدورهــا ُ
الرئيــس بشــار األســد ،ومحاولتهــا خلــق أجهــزة أمنية-عســكرية موازيــة فــي منطقــة
المشـ�رق .وتحـ�اول إيــران االسـ�تفادة م��ن مكاس��بها الجيوسياس��ية وبن��اءَ شــبكات
ـنية بهــدف تحســين صورتهــا وإيجــاد دائــرة
تواص��لٍ مــع المجتمعــات العربيــة ُ
السـ ّ
الســنة.
واســعة مــن الشــركاء العــرب ُّ
ً
رئيســا
هدفــا
● ُتمثّ ــل شــبكات جماعــة اإلخــوان المســلمين ،المعروفــة باإلخــوان،
ً
لدبلوماســية إيــران التــي تســتهدف األطــراف الفاعلــة مــن غيــر الــدول .وتحــاول
جمهوريــة إي��ران اإلس�لامية خط��بَ ودِّ جماعــة اإلخــوان المصريــة ،القائــدة
ـد أوســع لتحســين عالقاتهــا
ـزء مــن جهـ ٍ
التاريخيــة للتنظيــم العالمــي لإلخــوان ،كجـ ٍ
مــع المنظمــات الجماهيريــة العربيــة .التجديــد الفعّ ــال للروابــط التاريخيــة مــع
سيحس��ن الدبلوماس��يةَ العامــة لطهــران؛
اإلخـ�وان فـ�ي مص��ر ،وم��ع بقيـ�ة المنطق�ةـ،
ّ
ومــن ناحيــة أخــرى ،قــد يســاعد ذلــك فــي تســهيل الوســاطة مــع أطــراف معاديــة.
ــلٍ فــي
ل�ذـا ،كان��ت ث��ورات الربي�عـ العرب�يـ ،وال س�يـما الث��ورة المصريةــ ،نقطـ�ة تحو ُّ
الســنَّة.
إعــادة تشــكيل العالقــات مــع األطــراف الفاعلــة والحيويــة مــن العــرب ُ
● مثَّ لــت الثــورة المصريــة فــي يناير/كانــون الثانــي  2011نقط��ةَ تح��وُّل فــي إدراك
ً
أساســيا.
فاعــا
الجماعــة المصريّ ــة للترتيبــات اإلقليميــة ولنفســها باعتبارهــا
ً
وبالنســبة إلــى إيــران ،كانــت هنــاك مصلحــة متبادلــة بينهــا وبيــن اإلخــوان الذيــن
يتولــون الســلطة فــي مصــر إلعــادة تشــكيل العالقــات بمــا يتناســب مــع إعــادة
ترتيــب الديناميــات السياســية اإلقليميــة فــي أثنــاء فتــرة الربيــع العربــي .وكان
مهمــا
وجــودُ إرثٍ مــن العالقــات ُ
ـاوزة للطائفيــة بيــن الجماعــة وإيــران عامـ ًـا ً
المتجـ ِ
فــي ذلــك.
نظ��را لت��ردُّد اإلخوان
ـب الجان��ب المص�رـي توقعاته��ا
ً
● ل��م تك��ن إيـ�ران راضي��ةً ،ول��م يُ لـ ِّ
تحــوالت كبــرى فــي السياســة الخارجيــة المصريــة فــي المنطقــة،
فـ�ي إج��راء أيِّ
ُّ
وعــدم اســتعدادهم إلثــارة مخــاوف األطــراف الفاعلــة الرئيســة فــي منطقــة الخليج،
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وتحديــدً ا المملكــة العربيــة الســعودية ودولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة ،مــن بــروز
مح��ور إسلـاميٍّ إقليمــي.
ٍ
● مــع اقتــراب اإلخــوان مــن الســلطة ،ازداد حذرهــم فــي التعامــل مــع «الملــف
اإليرانــي» فــي ّ
والداخلــي .أبقــى محمــد مرســي،
ظــل تصاعــد الضغــط الخارجــي
ّ
ّ
ـدر غيــر مســبوق مقارنــةً
ً
الرئيــس وعضــو الجماعــة ،أبـ َ
ـواب التواصــل مفتوحــة بقـ ٍ
ً
ـي
بســلفه الرئيــس حســني مبــارك ،إال انــه وبــدل مــن إجــراء تقــارب مصـ ّ
ـري إيرانـ ّ
َّ
فضلــت القاهــرة آنــذاك تهدئــة المخــاوف المتصاعــدة لــدى األطــراف الفاعلــة فــي
منطقــة الخليــج.
● ف��ي أعق��اب االنق�لاب العس��كري ضـ�د الحكوم��ة الت��ي كان��ت خاضع��ةً لقيــادة
ً
تخفيفــا للقمــع الــذي تواجهــه فــي
اإلخــوان فــي القاهــرة ،ســعت الجماعــة للعزلــة
مصــر والمنطقــة ،والــذي جــاء مدفوعً ــا مــن الحلفــاء الخليجييــن للحكومــة المصريــة
الجديــدة التــي يقودهــا الجيــش .فــي المراحــل األولــى ،عكــس خطــاب اإلعــام
أن طهــران لــم تكــن متحمســة الســتئناف تواصلهــا
اإليرانـ�ي بعـ�د االنقـلاب – ظاهريً ــاَّ -
ً
ب��رر اإلخ��وان الحق��ا تردُّدهــم فــي الترحيــب
م��ع اإلخ��وان .وم�نـ الناحيةــ األخ��رىَّ ،
بالجهــود اإليرانيــة الراميــة إلــى دعمهــم بحالــة الضعــف التــي صعَّ بــت عليهــم
االنخــراط مــع الجانــب اإليرانــي.
● مــع تنامــي االنقســام داخــل جماعــة اإلخــوان المصريــة ،شــرعت إيــران فــي فتــح
خطـ�وط اتصــال ٍ مــع الفصائــل الناشــئة (الحــرس القديــم ،وجبهــة القيــادة الجديــدة،
وأنصــار المواجهــة) .ويتبنَّــى ٌّ
ً
مختلفــا للعالقــات
كل مــن هــذه الفصائــل منظــو ًرا
الخارجيــة للجماعــة وكيفيــة التعاطــي مــع طهــران .فالحــرس القديــم أكثــر ُّ
تحف ًظــا
انفتاحــا ،فــي حيــن
فــي نهجهــم تجــاه إيــران ،أمــا فصيــل المواجهــة فهــو األكثــر
ً
ً
ـطا.
يتخــذ فصيــل جبهــة القيــادة الجديــدة
موقفــا وسـ ً
● مــع وجــود كبــار البارزيــن مــن اإلخــوان فــي تركيــا وقطــرّ ،
يؤثــر موقــف البلــد
ـلبيا
ُ
المســتضيف لهــم مــن إيــران علــى موقـ ِـف فصائلهــم ،حتــى لــو كان التأثيــر سـ ً
ضــدَّ الحفــاظ علــى منظــور ُمنفتــحٍ علــى إيــران .وســتتأثر النظــرة المســتقبلية
لعالقــات إخــوان مصــر مــع إيــران -إلــى حـ ٍّ
المضيفــة لهــم
معيــن -بمواقــف الــدول ُ
ـد ّ
ف��ي ِّ
ظــل الديناميــات اإلقليميــة المتغيــرة فــي الشــرق األوســط.
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مقدمة
كانــت العالقــات بيــن الجمهوريــة اإلســامية اإليرانيــة وجماعــة اإلخــوان المســلمين
تمثــل الجماعــة األم لـــ «التنظيــم الدولــي لإلخــوان» ،في حالــة ُّ
المصريــة ،التــي ِّ
تقلب
مستــمرٍّ منــذ تأســيس الجمهوريــة اإلســامية .مثَّ لــت ثــورات الربيــع العربــي ومــا
ً
جديــدة مــن
ومقدمــة ألنمــاط
تالهـ�ا ساــحةَ اختبــارٍ للعالقــات بيــن كال الجانبيــن،
ٍ
ـنية والشــيعية فــي الشــرق
التعــاون والصــراع بيــن حــركات اإلســام السياســي السـ ّ
األوســط وشــمال إفريقيــا .يُ َ
نظــر إلــى إيــران باعتبارهــا الراعيــة والكفيلــة الوحيــدة
المقاتلــة التــي تعمــل بالتماشــي
لمجموعـ�ةٍ مــن حــركات اإلســام السياســي الشــيعية ُ
أن جماعــة اإلخــوان المســلمين المصريــة لطالمــا
مــع أجندتهــا اإلقليميــة ،فــي حيــن َّ
بنفــوذ
ــنية لتمتُّ عهــا
ٍ
اعتُ ِب َ
ــرت واحــد ًة مــن أقــوى حــركات اإلســام السياســي ُ
الس ّ
ُ
��نية األخ��رى ف��ي المنطق��ة .وتعَ ��دُّ
نسـ�بيٍّ عل��ى ح��ركات اإلس�لام السياس��ي ُ
الس ّ
كلتاهمــا قــو ًة محوريــة قــادرة علــى التأثيــر فــي توجهــات اإلســام السياســي فــي
َ
أهميــة البحــث فــي العالقــات بيــن مصــر وإيــران
المنطقــة وخارجهــا .ومــا يزيــد
االســتثنائية الجيوســتراتيجية والدينيــة والتاريخيــة الكبيــرة لــكال البلديــن .وألن
تاريخيــا ،فــإن
ـنية تأثيـ ًـرا
مصــر بلــدُ األزهــر ،إحــدى أكثــر المؤسســات الدينيــة ُ
السـ ّ
ً
إيــران تنظــر إليهــا باعتبارهــا
تاريخيــا للــدول
بلــد الطليعــة
ً
استند الثوريون اإليرانيون ممَّ ن يميلون إلى الوحدة
العربيــة ،وينظــر إخــوان مصــر
ّ
اإلسالمية إلى كتابات إخوان مصر ،ال سيما كتابات
إلــى إيــران باعتبارهــا الفاعــل سيد قطب ،أحد المُ ِّ
نظرين الرئيسين إلخوان مصر
ِّ
متنوعة في سياسة الحكم في
أدبيات
اإلقليمـ�يَّ الســ َّباق والنافــذ ممن أنتجوا
ٍ
القــادر علــى حشــد شــرائح اإلسالم ونقد األيديولوجيات الغربية.
كبيــرة مــن المســلمين الشــيعة
فــي مختلــف أنحــاء العالــم.
يعــود تاريــخ العالقــات بيــن رجــال الديــن الشــيعة في حــوزة ُقــم وأعلى المســتويات
فــي جماعــة اإلخــوان المســلمين المصريــة إلــى أواخــر أربعينيــات القــرن الماضــي،
تأسســت «دار التقريــب بيــن المذاهــب اإلســامية» عــام  1947فــي القاهــرة.1
حيــن َّ
ُ
ً
كانــت الــدار جهــدً ا مشــتركا بيــن علمــاء باألزهــر وفــي حــوزة قــم لتأســيس منصــة
ــنية والشــيعية (ال ســيما علمــاء الديــن) .كان رئيــس
للحــوار بيــن الشــخصيات ُ
الس ّ
الــدار ،محمــد علــي علوبــة ،وهــو دبلوماســي مصــري ومؤســس المؤتمــر البرلمانــي
للدفــاع عــن فلســطين ،علــى عالقــات قويــة مــع حســن البنــا ،مؤســس جماعــة
اإلخــوان المســلمين المصريــة ،ومحمــد صالــح حــرب ،مؤســس جمعيــة الشــبان
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وتضمــن المشــاركون المصريــون آنــذاك مجموعــة مــن حــركات اإلســام
المســلمين.2
َّ
ـد جماهيــري إلــى هــذه الحــوارات
السياســي والجمعيــات التــي مــن شــأنها إضافــة بعـ ٍ
ـن تأســيس المنصــة كان أحــد نتائــج دفء العالقــات المتزايــد
بيــن المذهبيــن .3لكـ َّ
الملكــي بيــن شــاه إيــران ،محمــد رضــا بهلــوي،
بيــن إيــران ومصــر بعــدَ الــزواج
ّ
والملكــة فوزيــة فــؤاد.
فــي الســنة التاليــة ،عَ َقــدَ حســن البنــا اجتماعً ــا مطـ ً
ـول أثنــاء الحــج فــي مكّــة مــع
آيةــ اهلل أبوــ القاسمــ الكاشـ�اني ،وه�وـ عال��م شيــعي باــرز ذو حظ��وةٍ لــدى آيــة اهلل
الخمينـ�ي 4.وفــي عــام  ،1954زار القاهــرة نــواب صفــوي ،زعيــم منظمــة “فدائيــو
اإلســام” المســلحة المعارضــة ،والتقــى أعضــاء فــي جماعــة اإلخــوان المصريــة.5
عكســت هــذه اللقــاءات الموجــزة كيــف كانــت نزعــة الوحــدة اإلســامية (برغــم
االختالفــات األساســية بينهــم فــي النهــج) وتجــاوز الطائفيــة ســمتين أساســيتين
وأول الشــخصيات والمجموعــات اإليرانيــة
لــدى اإلخــوان المصرييــن والمجموعــات ّ
وق��ت الح��ق عل��ى دوائــر نافــذة فــي الثــورة
الثوري��ة الت�يـ س��يكون لهاــ تأثيرــ ف��ي
ٍ
ممــن يميلــون
اإليرانيــة عــام  .1979وفــي هــذا الســياق ،اســتند الثوريــون اإليرانيــون َّ
إلــى الوحــدة اإلســامية إلــى كتابــات إخــوان مصــر ،ال ســيما كتابــات ســيد قطــب،
الم ِّ
ـات متنوِّ عــة في سياســة
أحــد ُ
نظريــن الرئيســين إلخــوان مصــر ممــن أنتجــوا أدبيـ ٍ
الحكــم فــي اإلســام ونقــد األيديولوجيــات الغربيــة.
حظيــت الثــورة اإليرانيــة عــام  1979بدعـ ٍـم مــن إخــوان مصــر ،فقــد أرســلوا وفــدً ا
ً
ووفقــا ليوســف نــدا ،وهــو
لتهنئــة آيــة اهلل الخمينــي والثورييــن اإلســاميين.
ش��خصية مصريةــ ب��ارزة يعم��ل ضمـ�ن التنظي��م الدول��ي لإلخــوان ،فقــد كان لإلخــوان
م��ن قب��ل انتص��ار الث�وـرة عالق��اتٌ مع شــخصيات من المعارضــة اإليرانية فــي المنفى
بباريــس ،ال ســيما أبــو الحســن بنــي صــدر ،أول رئيــس تولــى الحكــم بعــد الثــورة.6
وعقــب الثــورة اســتعان ٌّ
كل مــن الجانــب اإليرانــي والجانــب األمريكــي -بالترتيــب-
باإلخــوان لالضطــاع بــدور الوســاطة .7وجــاءت الحــرب اإليرانيــة العراقيــة فــي
الثمانينيــات ،مــع حملــة تطهيــر الثورييــن اإلســاميين اإليرانييــن الذيــن كانــت لهــم
عالقــاتٌ ودِّيــة مــع اإلخــوان ،فسـ ّببت تداعيــات للعالقــة بيــن الطرفيــن منعتهــا مــن
التحسـ�ن .وبرغ��م تو ّتـ�ر العالق��ات أبق��ى كال الجانبي��ن خ��طَّ اتصــال
االسـ�تمرار فــي
ّ
مفتوحــا عبــر منصــات العمــل اإلســامي المشــترك علــى مــدار العقــود التاليــة حتّ ــى
ً
وقــوع الثــورات العربيــة فــي أواخــر عــام  .2010ومنــذ قيــام الثــورة المصريــة فــي
 2011واالنقــاب العســكري الــذي تالهــا فــي منتصــف عــام  ،2013تأرجحــت عالقــة
تحسـ�ن وجيـ�زة وفتـ�رات تدهـ�ور مفاجـ�ئ.
الطرفيـ�ن مـ�ن فتـ�رات
ّ
7
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مــن الناحيــة األيديولوجيــة ،يتقــارب ويتباعــد اإلخــوان وإيــران فــي مجموعــة مــن
ـي والنمــوذج اإلســامي
المجــاالت المختلفــة،
ً
وخصوصــا فيمــا يتعلــق بالحكــم السياسـ ّ
الـ�ذي يطمــح كلُّ طــرف لتطبيقــه .هنالــك ســبعة مجــاالت رئيســة للتباعــد والتقــارب:
– –العالقة بين اإلسالم والسياسة.
– –نماذج الحكم اإلسالمي.
– –األحزاب السياسية.
– –التشريع اإلسالمي.
– –أساليب ومناهج التغيير.
– –القضية الفلسطينية.
– –العالقات مع الغرب.
كبيــرا العتقادهمــا بالعالقــة القويــة التــي
بشــكل أساســي يتقــارب الطرفــان تقاربًــا
ً
يجــب أن تكــون بيــن اإلســام والسياســة ،ويؤمــن كالهمــا باالعتمــاد علــى الشــريعة
رغــم االختــاف بيــن الفقــه الســني والشــيعي (صــا َر تطبيــق
عنــد تشــريع القوانيــن،
َ
ّ
الشــريعة بالنســبة إلــى إخــوان مصــر أقــل أهميــة -بحســب بعــض المراقبين -منــذ أواخر
التســعينات) 8.ويتقاربــان كذلــك حــول
أن شــرعية الحكومــة اإلســامية
فكــرة َّ
ً
وبما ّ
وموحدة
كتلة صلبة
أن الطرفين ليسا
ّ
ُ
س�تـمدَّ مــن الشــعب ،عبــر
ال بـ�دَّ أن ت
َ
أيدولوجيا ،فإنه من المهم اإلشارة لوجود
ً
ع��دَّة وســائل مــن بينهــا البرلمــان ،بعض التباينات في مواقف الجانبين تجاه
وبتأسيســهم ألحــزاب سياســية أو القضايا السياسية الكبرى في المنطقة ،التي
مشــاركتهم فــي تأسيســها ،علــى الرغــم قد يتقاربان فيها بسبب فصائل داخلية معينة،
ً
ســابقا تجــاه على الرغم من االختالفات األيديولوجية العامة
مــن موقفهــم الســلبي
األحــزاب السياســية.9
ومــن أوجــه التقــارب األخــرى :القضيــة الفلســطينية ،إذ يتفــق كال الجانبيــن -علــى
أيديولوجيــا وفــي خطابهمــا -علــى ضــرورة قتــال إســرائيل لتحريــر فلســطين.10
األقــل
ً
أي حــد يمكــن محــاكاة
وعــاوة علــى ذلــك ،لــكال الطرفيــن نفــس الموقــف إزاء إلــى ّ
الــدول الغربيــة .فــكال الجانبيــن يقبــل واردات التكنولوجيــا الغربيــة ،لكنَّــه يرفــض
أن الطرفيــن ليســا كتلـ ً
أيدولوجيــا،
وموحــدة
ـة صلبــة
ّ
قي ـمَ الغــرب وثقافتــه .11وبمــا ّ
ً
فإن��ه مــن المهــم اإلشــارة لوجــود بعــض التباينــات فــي مواقــف الجانبيــن تجــاه القضايا
السياســية الكبــرى فــي المنطقــة ،التــي قــد يتقاربــان فيهــا بســبب فصائــل داخليــة
معينـ�ة ،علـ�ى الرغـ�م مـ�ن االختالفـ�ات األيديولوجيـ�ة العامـ�ة.
8
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ـتمد نمــاذج الحكــم اإلســامية لكلتــا المجموعتيــن
َّ
أمــا بشــأن أوجــه التباعــد ،فتُ سـ َ
ِّ
المنظــرون اإليرانيــون (ال ســيما
م��ن نظريـ�اتٍ عقائديــة مختلفــة .فمــن ناحيــة ،آمــن ُ
ـي فــي
ـي دينـ ٍّ
ـب سياسـ ٍّ
آيــة اهلل الخمينــي) بنم�وـذج شيــعيٍّ جدي�دـ يس��تلزم تعييـ�ن نائـ ٍ
َّ
ظ��لِّ غيــاب آخــر أئمــة الشــيعة ،اإلمــام المهــدي ،الــذي يعتقــد الشــيعة أنــه ســيظهر
فـ�ي آخـ�ر الزمـ�ان ،وأ َّنـ�ه اإلمـ�ام الشـ�رعي الوحيـ�د للمسـ�لمين 12.ولكــن مــن الناحيــة
س�نـيون تقليديـ�ون ،نظ��امَ الخالفــة الســنّي
األخ��رى ،أيَّ ��د إخ��وان مص��ر ،لكونهـ�م
ّ
ـيلة لتوحيــد المســلمين فــي
التقليــدي ،علــى األقــل علــى المســتوى الخطابــي ،كوسـ ٍ
13
مختلــف أنحــاء العالــم تحــت مظلــة رمزيّ ــة وسياســية واحــدة  .ويختلــف الجانبــان
الم ِّ
َّ
نظــرون
جذريً ــا فيمــا
يتعلــق بوســائل التغييــر السياســي .ففــي حيــن يؤمــن ُ
ً
اإليرانيــون بالتغييــر الثــوري أو الجــذري ،يؤمــن إخــوان مصــر إيمانــا أكبــر باإلصــاح
أو التغييــر التدريجــي.14

إقليمي مع إيران لتسوية الصراع
تفاهم
للتوصل إلى
فمع سعي تركيا
ُّ
ٍ
ٍّ
ِّ
السوري ،واقتراب قطر من إيران في ظل الحصار الخليجي ،فمن
بالتطور بين الداعمين الرئيسين
هيئ العالقات اآلخذة
ُّ
المفترض أن ُت ِّ
لجماعة اإلخوان المسلمين المصرية (تركيا وقطر) من ناحية ،وإيران من
عالقات أوثق بين طهران وإخوان مصر
األجواء من أجل
الناحية األخرى -
ٍ
َ
يقــدمُ هــذا التقريــر دراسـ ً
ـة لحالــة العالقــات بيــن الجمهوريــة اإلســامية اإليرانيــة
وجماعــة اإلخــوان المســلمين المصريــة أثنــاء فتــرة الربيــع العربــي ومــا بعدهــا.
ومع ّ
توفــر أدبيــات بشــأن العالقــة التاريخيــة بيــن الطرفيــن ،ولــو بشــكل محــدود
أن
ومــع تركيــز علــى فتــرة األربعينيــات والخمســينيات ومطلــع الثمانينيــات ،إال ّ
اهتمامــا كبيـ ًـرا،
العالقـ�ات فـ�ي فتـ�رة ثـ�ورات الربيـ�ع العربـ�ي ( )2010-2011لــم تحــز
ً
ـذا فتــرة مــا بعــد الربيــع العربــي منـ ُ
وكَـ َ
ـكري فــي مصــر .ولهــذا،
ـذ انقــاب  2013العسـ ّ
ســتكون هــذه الفتــرة الزمنيــة محــور تركيــز التقريــر .فقــد أدَّ ت تقلبــات الثــورات
العربيــة إلــى دمــج قــوى سياســية واســتبعاد أخــرى وســلب قــوة بعــض هيــاكل
الم َّ
بطريقــة
ســلحة غيــر الحكوميــة وتمكيــن البعــض اآلخــر
الــدول والجماعــات ُ
ٍ
َّ
دائمــا فــي الهُ ويــة الطائفيــة والعالقــات بيــن حــركات اإلســام السياســي
خلفــت أثـ ًـرا ً
ـن
ـنية والشــيعية فــي أعقــاب الثــورات ،بمــا فــي ذلــك إيــران وإخــوان مصــر .لكـ َّ
ُ
السـ ّ
أهميــة البحــث فــي العالقــات بيــن إيــران وإخــوان مصــر تذهــب ألبعــد مــن ذلــك
ـي الجــاري لثــاث قــوى رئيســة فــي المنطقــة:
نظـ ًـرا إلعــادة التموضــع الجيوسياسـ ّ
تركيــا ،وإيــران ،وقطــر.
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ـي مــع إيــران لتســوية الصراع الســوري،
فمــع ســعي تركيــا
ُّ
للتوصــل إلــى تفاهـ ٍـم إقليمـ ٍّ
ِّ
ُ
هيــئ
واقتــراب قطــر مــن إيــران فــي ظــل الحصــار الخليجــي ،فمــن المفتــرض أن ت ِّ
ـور بيــن الداعميــن الرئيســين لجماعــة اإلخــوان المســلمين
العالقــات اآلخــذة بالتطـ ُّ
ـواء مــن
المصريــة (تركيــا وقطــر) مـ�ن ناحيـ�ة ،وإيـ�ران مـ�ن الناحيـ�ة األخـ�رى  -األجـ َ
عالقاــت أوث��ق بيـ�ن طهرــان وإخ��وان مص��ر .وللمفارقــة ،ربمــا تكــون أنقــرة
أجــل
ٍ
اهتمامـ�ا بح�دـوث
أكث��ر
تق�اـرب بيــن طهــران وإخــوان مصــر (وبالتحديــد فصائــل
ً
ٍ
ّ
ممــن يقعــون تحــت مراقبتهــا ،فــي ظــل سياســة
اإلخــوان الموجــودة فــي تركيــا) َّ
أنقــرة المرتابــة تجــاه طهــران.
ـي علــى العالقــات بيــن إيــران وجماعــة اإلخــوان
ويُ ركِّــز هــذا التقريــر بشــكل أساسـ ّ
تغيــرة ،للشــرق األوســط،
المســلمين المصريــة ،فــي ســياق الجغرافيــا السياسـ ّـيةُ ،
الم ّ
وعب��ر منظوري��ن :منظ��ور إيرــان ،ومنظــور جماعــة اإلخــوان المســلمين المصريــة.
َّ
حقق��ت طه��ران مكاس��بَ جيوسياس��ية واس��عة ف��ي المنطق��ة الجغرافي��ة الممت��دَّة
مــن العــراق حتــى شــرق البحــر المتوســط فــي ضــوء ُّ
تدخلهــا فــي الصــراع الســوري
وضــد تنظيــم الدولــة اإلســامية «داعــش» .وتســعى اإلدارة اإليرانيــة لالســتفادة
ـنية المحليــة،
مــن هــذه المكاســب بتحســين صورتهــا لــدى المجتمعــات العربيــة ُ
السـ ّ
ليــس فقــط فــي المناطــق الجغرافيــة المذكــورة أعــاه ،لكــن ً
أيضــا فــي المنطقــة
العربي��ة ككل .وبس��بب الض��رورات األيديولوجي��ة والعملي��ة ً
أيض��ا ،ربم��ا تنظ��ر فصائلُ
ـنية فــي المنطقــة،
سياســية معينــة فــي إيــران إلــى حــركات اإلســام السياســي ُ
السـ ّ
ال ســيما شــبكة اإلخــوان ،باعتبارهــا أحــد مفاتيــح التحســين التدريجــي لصورتهــا
للتوســط فــي الصراعــات اإلقليميــة التــي
وتســعى لالســتفادة مــن قــدرة اإلخــوان
ُّ
تتضمــن مصلحـ ً
ـة إليــران.
َّ
ـو حــوار
أن جماعــة اإلخــوان المســلمين المصريــة تميــل
أيديولوجيــا نحـ َ
وفــي حيــن َّ
ً
فدائمــا مــا كانت
ـي مــع المســلمين الشــيعة ،ربمــا كوســيلة للتواصــل مــع إيــران،
ً
مذهبـ ٍّ
َ
تأخـ�ذ دول الخليـ�ج  -وبالتحديـ�د السـ�عودية  -بعيــن االعتبــار فــي تحوالتها السياســية
تج��اه إيرــان .وه��ذا م��ا ح��دث بالضب�طـ ف��ي ظ��لِّ حكم محمــد مرســي وبعــد االنقالب
أن الســعودية إلــى
العس��كري ال��ذي أطــاح الجماعـ�ةَ مــن الســلطة فــي القاهــرة .فمــع َّ
ـدور كبيــر فــي التحريــض علــى االنقــاب علــى اإلخــوان
جانــب اإلمــارات اضطلعتــا بـ ٍ
ـزءا
فــي مصــر ،فمــا زالــت الجماعــة (ال ســيما فصائلهــا الرئيســة) تعتبــر الريــاض جـ ً
م��ن الحـ�لِّ ف��ي مصـ�ر ،األمرــ ال�ذـي يجع��ل المملكــة فاعـ ًـا ال غنـ�ىً عنــه .لكــن بينمــا
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وفي حين َّ
أن جماعة اإلخوان المسلمين المصرية تتغيــر الديناميــات الجيوسياســية فــي
مذهبي مع المسلمين
أيديولوجيا نحوَ حوار
تميل
ٍّ
ً
فــإن مقاربــات إخــوان مصــر
المنطقــة،
َّ
الشيعة ،ربما كوسيلة للتواصل مع إيران ،فدائمً ا
ما كانت تأخذ َ
دول الخليج  -وبالتحديد السعودية وخياراتهــم السياســية ليســت بمعــزل ٍ
 -بعين االعتبار في تحوالتها السياسية تجاه إيران عــن تلــك الديناميــات ،بــل تتأثــر بهــا.

ّ
يتأل��ف ه��ذا التقري��ر م��ن قس��مين:
يتنــاول القســم األول سياســة إيــران تجــاه جماعــة اإلخــوان المســلمين المصريــة
فــي ســياق فتــرة الربيــع العربــي ومــا بعدهــا .وينقســم هــذا القســم بــدوره إلــى
قســمين فرعييــن :األول يتنــاول السياســة اإليرانيــة تجــاه ثــورات الربيــع العربــي؛
خصــص للسياســة اإليرانيــة تجــاه جماعــة اإلخــوان المســلمين المصريــة
والثانــي ُم َّ
فــي أثنــاء الثــورات ومــا بعدهــا فــي إطــار السياســة اإليرانيــة األوســع فــي منطقــة
الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا.
بينمــا يتنــاول القســم الثانــي مــن هذه الورقة سياســة (أو سياســات) جماعــة اإلخوان
المســلمين المصريــة تجــاه إيــران .وهــذا القســم بدوره ينقســم إلــى قســمين فرعيين:
ً
�ولٍ فــي إعــادة
األول يتن�اـول
تحلي�لا لكيــف مثَّ لتــ فت�رـة الربيـ�ع العرب��ي نقط��ةَ تحـ ُّ
تشــكيل أولويــات السياســة الخارجيــة للجماعــة ،وبالتحديــد تجــاه إيــران ،فــي
أثنــاء فتــرة حكــم محمــد مرســي؛ والثانــي يُ ِّ
مثــل بحثً ــا فــي نهــج جماعــة اإلخــوان
المســلمين المصريــة تجــاه إيــران ،والعكــس ،فــي فتــرة مــا بعــد الربيــع العربــي
(بعــد االنقــاب العســكري فــي مصــر) ،وكذلــك تأثيــر التفتُّ ــت التنظيمــي لإلخــوان
فــي الكيفيــة التــي ينظــر بهــا أعضــاء الجماعــة إلــى إيــران فــي المنطقــة ومســتقبل
العالقــات بيــن الجماعــة وطهــران.
بيانــات مفتوحــة المصــدر إلــى جانــب العمــل الميدانــي
واعتمــد المؤلفــان علــى
ٍ
أ
ش��خصيات مطَّلعــة
(خصوصــا المقابــات) .وقــد �جــري مــا مجموعــه  25مقابلـ�ةً م��ع
ً
ٍ
بدرجــات متباينــة علــى موضــوع العالقــات بيــن إيــران وإخــوان مصــر .وأجــرى
ٍ
المؤلف��ان فـ�ي المـ�دَّة بيــن أغســطس/آب  2017حتــى أبريل/نيســان  2018تس��عَ مقابالتٍ
فــي طهــران ُ
وقــم مــع باحثيــن ومحلليــن ودبلوماســيين وصانعــي سياســات وعلمــاء
وتنوعــت الخلفيــات السياســية والفصائليــة
ديــن كبــار مرتبطيــن بمؤسســة الحكــم.
َّ
لم��ن أ�جريـ�ت المقاب�لات معه��م بي�نـ براغماتييــن ومعتدلي�نـ وذوي خلفيــاتٍ أصوليــة
قربي��ن منــ المؤسس�اـت الثوريـ�ة .وأج�رـى المؤلف��ان ف��ي المـ�دَّة بيــن
َّ
مم��ن كان��وا ُم َّ
أغســطس/آب  2017حتــى يوليو/تمــوز  2018خم��سَ عشـ�رة مقابل��ةً فــي إســطنبول
مــع أعضــاء حالييــن وســابقين فــي التنظيــم الدولــي لإلخــوان ،باإلضافــة إلــى
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شــخصية واحــدة مــن مســتوى القيــادة المتوســطة فــي حركــة حمــاس الفلســطينية.
ـوع مســتوى األهميــة اإلداريــة لمــن أ�جريــت معهــم المقابــات مــن إخــوان مصــر
وتنـ َّ
(الحالييــن والســابقين) مــن المســتوى المتوســط إلــى الرفيــع (ينتمــون إلــى خلفيــات
فصائليــة مختلفــة داخــل الجماعــة) ،واضطلــع بعضهــم بــأدوار بــارزة فــي حكــم
مرســي .وفــي يناير/كانــون الثانــي  ،2018أـ جري�تـ مقابلةــ مطوَّل�ةـ م��ع قيـ�اديٍّ بــارز
فــي إخــوان مصــر مقيــم فــي لنــدن.

بالنسبة إلى إيران ،كانت الثورات العربية على المدى المتوسط إلى
ُّ
تستمد
وأنظمة سياسية جديدة
إقليمي جديد
الطويل تعني ظهور نظام
ٍ
ٍّ
شرعيتها من سكان المنطقة ذوي الغالبية المسلمة  .وقد يعني ظهور
لسياسة خارجية أكثر
مثل تلك األنظمة  -من وجهة نظر إيران -السعي
ٍ
ً
خصوصا واشنطن
استقالل في مواقفها تجاه العواصم الغربية،
ً
القسم األول :السياسة اإليرانية تجاه اإلخوان في سياق الربيع العربي وما
بعده
أ :السياسة اإليرانية تجاه الربيع العربي :جمع الثمار وردع التهديدات
شــكَّلت الثــورات العربيــة (تونــس ،ومصــر ،وســوريا ،وليبيــا ،واليمــن ،والبحريــن)،
ـات الســتراتيجية
التــي بــدأت فــي أواخــر عــام  2010وأوائــل العــام التالــي  ،2011تحديـ ٍ
إليــران ،وقدَّ مــت لهــا فــي نفــس الوقــت مزايــا بالمقابــل .فقــد ّ
دقــق صانعو القــرار في
إيــران فــي منافــع ومضــار ّ
كل ثــورة ،وصاغــوا موقفهــم تجــاه كل واحــدة علــى حــدا
ألي ٍ مــن
أن الطابعــ «الث��وري» أو «المحاف��ظ» ّ
بماــ يناس��ب مصالحه�مـ .إذ تــرى طه��ران َّ
الثــورات ال ينتــج مــن عمليــة التعبئــة الشــعبية للســكان الســاخطين علــى األنظمــة
صو َريــن متشــابكين :األول هــو مــدى دعــم طالئــع الثــورة
بح��دِّ ذاتهــا ،ولكــن مــن َت ُّ
للقيــم الشــبيهة بقيــم إيــران فــي ســياق مواجهتهــا الطويلــة مــع الواليــات المتحــدة
وإس��رائيل؛ والثانــي ه��و م��دى تعزي�زـ أيِّ ثــورة لمكانــة إيــران الجيوسياســية فــي
المنطقــة أو تقويضهــا لتلــك المكانــة.
بالنســبة إلــى إيــران ،كانــت الثــورات العربيــة علــى المــدى المتوســط إلــى الطويــل
ـي جديــد وأنظمـ ٍـة سياســية جديــدة تســتمدُّ شــرعيتها مــن
تعنــي ظهــور نظــام إقليمـ ٍّ
15
ســكان المنطقــة ذوي الغالبيــة المســلمة  .وقــد يعنــي ظهــور مثــل تلــك األنظمــة
ً
ـتقالل فــي مواقفهــا
 مــن وجهــة نظــر إيــران -الســعي لسياسـ ٍـة خارجيــة أكثــر اسـأن تغييــر الترتيبــات
تج��اه العواصــم الغربي��ة،
ً
خصوص��ا واشــنطن .لــذا ،فقــد قــدَّ روا َّ
فــي المنطقــة اســتنادً ا إلــى توجهــات السياســة الخارجيــة الجديــدة لألنظمــة
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على الرغم من المزايا الجيوسياسية المُ مكنة التي كان لنجاح
عربية أن يُ قدمها إليران إال َّ
أن الميوعة األيديولوجية
ثورات
ّ
والطابع االئتالفي للثورات العربية في مراحلها المبكّرة ،كانا من
الممكن ً
أيضا أن ُ
أيديولوجيا إليران
يشكِّال تهديدً ا
ً
الصاعـ�دة مـ�ن شـ�أنه إضعـ�اف منافسـ�ي إيـ�ران ،16ومــن شــأنه معاكســة اســتبعاد
منظــور
إيــران مــن الترتيبــات السياســية واألمنيــة اإلقليميــة منــذ  .1979ومــن
ٍ
عقــود مــن انعــدام األمــن الجيوسياســيَّ ،
عــزز صعــود الشــعبوية
إيرانــي ،فبعــد
ٍ
ـم ،عـ َّـزز األمــن
والمشـ�اركة السياسـ�ية نموــذجَ إيــران السياســي وشــرعيتها ،ومــن َثـ َّ
17
القومـ�ي اإليرانـ�ي.

أوالً :ثورات قبلتها ايران
عربيــة أن
الممكنــة التــي كان لنجــاح ثــورات
علــى الرغــم مــن المزايــا الجيوسياســية ُ
ّ
أن الميوعــة األيديولوجيــة والطابــع االئتالفــي للثــورات العربيــة
يُ قدمهــا إليــران إال َّ
ف�يـ مراحله�اـ المبكّ��رة ،كانـ�ا مــن الممكــن ً
أيضــا أن ُ
أيديولوجيــا
يشــكِّال تهديــدً ا
ً
إليرــان .ويمكــن تفســير اختيــار إيــران إعــادة وصــف الثــورات العربيــة علــى أ َّنهــا
موجــات “صحــوة إســامية”ُ ،مس�تـلهَ مة منــ النم��وذج الث�وـري اإليران��ي بع��دّ َة طـ�رق؛
ً
أول :恀ربمــا نظــرت النخــب اإليرانيــة إلــى دور حــركات اإلســام السياســي فــي
خصوصــا فــي مصــر ،عبــر صورتهــم الذاتيــة والتــراث المتضــارب مــن
الثــورات،
ً
الصراعــات البينيــة داخــل النخبــة الثوريــة بيــن عامــي  1978و ،1979التــي انتهــت
قــررت نخــب طهــران
ثاني��ا :ربمــا َّ
بانتصاــر الفصائــل الثوريــة الموالي�ةـ للخمينيــً .
التأثيــر مــن الخــارج فــي الســرديات الوليــدة لثــورات الربيــع العربــي بهــدف تحييــد
التهديــدات األيديولوجيــة المحتملــة التــي كانــت تتبلــور مــن عــام  2010وحتــى
ع��ام  2011.ثالثً ـ�ا :مــع ســعي حــزب العدالــة والتنميــة الحاكــم فــي تركيــا إلــى
ّ
المتعلــق بالحكــم السياســي واالقتصــادي فــي البلــدان العربيــة
التســويق لنموذجــه
التــي شــهدت الثــورات ،ربمــا ســعت إيــران بتقديمهــا لنموذجهــا لتنافــس تركيــا أمـ ًـا
ـار مبكِّــرة.
بحصــد ثمـ ٍ
ففــي عــام  ،2011وصــف المرشــد األعلــى للجمهوريــة اإليرانيــة ،آيــة اهلل ســيد علــي
خامنئ��ي ،الث��ورات العربي��ة بأ َّنه��ا «صرخ��ة احتج��اج ف��ي وج��ه الهيمن��ة الغربي��ة»،
ـول ٍ كبيــر ولحكــم اإلســام” .18وتنــاول المرشــد األعلــى «الديمقراطيــة
و”مقدمــة لتحـ ُّ
ـيرا لهــا كنمــوذج للحكــم للبلــدان التــي تشــهد تغيــرات
ـاب لــه ،مشـ ً
الدينيــة» فــي خطـ ٍ
ثوريّ ة.19وحـ َّ
ـذر األصوليون/المحافظــون ،الذيــن يمثلــون فصيـ ًـا سياسـ ًّـيا قويًّ ــا فــي
13
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المقنَّعــة لعمــاء األنظمــة الديكتاتوريــة الســابقة» فــي بلــدان
إيــران ،مــن «العــودة ُ
ً
ـيما متمثــا فــي إعــادة تأســيس
الربيــع العربــي ،العــودة التــي
َّ
تتضمــن «خطـ ًـرا جسـ ً
20
األنظمــة التــي يســيطر عليهــا الغــرب تحــت غطــاء الديمقراطيــة والحريــة» .

ونظرً ا إلى القواسم األيديولوجية المشتركة ،فقد اعتقدت طهران َّ
أن انتصار
غير الموقف العربي الجمعي تجاه
ثورة يهيمن عليها اإلخوان في القاهرة قد يُ ِّ
ٍ
إيران .وعالوة على ذلك ،أدركت إيران أهمية الطبيعة االنتشارية للثورة
المصرية ،إذ حاججت إحدى الروايات اإليرانية للثورات العربية َّ
بأن التعبئة
ِّ
ستؤدي إلى تآكل شرعية المؤسسة السعودية
الثورية في المنطقة كانت

أن التص��ورات اإلصالحي��ة للث��ورات العربي��ة عن��د اندالعه��ا كان��ت مختلف��ةً
ول��م يب��دُ َّ
صــرح الرئيــس اإلصالحــي األســبق
كثيــرا عــن نظيراتهــا األصولية/المحافظــة .إذ
َّ
ً
21
نظاــم إســاميٍّ يشــبه نظــام إيــران” .وفــي
بحاج��ة إلــى
محم��د خاتمي»:مص��ر
ٍ
ٍ
حيـ�ن ال ِّ
تمثـ�ل رؤي�ةـ خاتم��ي بالضـ�رورة كام��لَ الحركــة ذات التوجــه اإلصالحــي،
فإ َّنهــا ربمــا تشــير إلــى هامشــية االختالفــات بيــن نخــب اإلصالحييــن واألصولييــن/
المحافظيــن فــي نظرتهــم وتناولهــم للثــورات العربيــة فــي عــام  .2011وتعكــس ردود
خصوصــا المنتميــن إلــى
الفعــل الغالبــة مــن النخبــة اإليرانيــة علــى الربيــع العربــي،
ً
فصيــل األصوليين/المحافظيــن ،كيــف ربطــوا األفكار الثورية بـ»اإلســام السياســي»
رابطــا عضويـ ًـا بيــن
و»معــاداة اإلمبرياليــة» ،وكيــف تــرى نخــب إيــران اإلســامية ً
الفاعليــن غيــر اإلســاميين -أي العلمانييـ�ن -والغــرب.
بالنظــر إلــى تأثيــر مصــر الجيوســتراتيجي والتاريخــي والرمــزي فــي البلــدان
العربيةــ ،كان�تـ الث�وـرة هنــاك ه��ي األه��مَّ فــي المنطقــة بالنســبة إلــى إيــران .ونظـ ًـرا
ثــورة
أن انتصــار
ٍ
إلــى القواســم األيديولوجيــة المشــتركة ،فقــد اعتقــدت طهــران َّ
غيــر الموقــف العربــي الجمعي تجــاه إيران.
يهيمــن عليهــا اإلخــوان فــي القاهــرة قــد يُ ِّ
وعــاوة علــى ذلــك ،أدركــت إيــران أهميــة الطبيعــة االنتشــارية للثــورة المصريــة ،إذ
ـأن التعبئــة الثوريــة فــي
حاججــت إحــدى الروايــات اإليرانيــة للثــورات العربيــة بـ َّ
ِّ
ســتؤدي إلــى تــآكل شــرعية المؤسســة الســعودية ،مــا ســيجعلها
المنطقــة كانــت
22
َّ
غي��ر مس�تـقرَّة علــى المــدى الطويــل  .األكث��ر م��ن ذل��ك أن��ه ف��ي ح��ال ح��دوث تغيي��رٍ
ُّ
التقلــص
إصالحــات هيكليــة ،ســيكون
للنظــام فــي الريــاض أو إجــراء الســلطات
ٍ
23
التدريجــي للنفــوذ الســعودي فــي المنطقــة أحــد النتائــج المحتملــة  ،األمــر الــذي
إيراني ً
ً
ــا أكبــر فــي البحريــن بعــد ثــورة  2011علــى عائلــة آل
نفــوذا
ســيعني بــدوره
ّ
14
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رحبت إيران بالثورات العربية
َّ
أل َّ
تغييرات
تعتبرها
كانت
ها
ن
خليفةــ الحاكم�ةـ .وم��ن بي�نـ كلِّ الثــورات العربيــة
َّ
ُ
يُ
اجتماعية-سياسية توقع أن ت ِّ
غير التــي دعمتهــا طهــران ،حظيــت ثــورة المنامــة
المواقف السلبية تجاه طهران

بالدعــم والتغطيــة اإلعالميــة األقــوى.

البنيــات السياســية واألمنيــة
إن أحــد أهــم أهــداف إيــران يكْ ُمــن فــي تغييــر ِ
ً
فــي بعــض أجــزاء منطقــة الخليــج التــي أقصــت إيــران طويــا وســمحت للقــوى
الخارجيـ�ة مثـ�ل إسـ�رائيل وتركيـ�ا بحيـ�ازة النفـ�وذ 24.وخلقــت اتفاقيــة كامــب ديفيــد
نحــو غيــر
بي��ن مصـ�ر وإســرائيل تهديدــاتٍ بســبب ســماحها لهــذه األخيــرة ،علــى
ٍ
ـم التأثيــر فــي األمــن القومــي
ـدم لهــا فــي المنطقــة ،ومــن َثـ َّ
مباشــر ،بوضــع موطــئ قـ ٍ
اإليرانــي .25ويعكــس نهــج إيــران تجــاه الربيــع العربــي كيــف حاولــت نخــب النظــام
تحقي��ق أقص��ى اس��تفادةٍ مــن تطــورات المنطقــة لمعالجــة أوجــه القصــور فــي أمــن
الخليــج.

ً
ثانيا :ثورات لم تقبلها إيران
رحبــت إيــران بالثــورات العربيــة أل َّنهــا كانــت تعتبرهــا تغييــرات اجتماعية-سياســية
َّ
َّ
ـن الثــورة الســورية ضــد حــزب
غيــر المواقــف الســلبية تجــاه طهــران .لكـ َّ
يُ توقــع أن ُت ِّ
ــرت تهديــدً ا
البعــث فــي ســوريا لــم تنجــح فــي عمليــة التدقيــق اإليرانيــة واعتُ ِب َ
جســيما لوضــع طهــران الجيوســتراتيجي اإلقليمــي ،وفــي نهايــة المطــاف
أمنيــا
ً
ًّ
ً
تهدي��دً ا لوجوده��ا .وبـ�دل مــن قب�وـل الث��ورة عل�ىـ أ َّنه��ا انتفاضـ�ةٌ شــعبية ،اعتبرتهــا
ً
محاولــة غربية-إسرائيلية-س��عودية لإلطاح��ة بحليـ�ف إقليم��يٍّ رئيــس،
طهــران
ٌ
وكمينً��ا إلي��ران .إذ أثب��ت النظــام البعث��ي فـ�ي دمشـ�ق أ َّنـ�ه حليــف حيــويٌّ إليــران فــي
ـات اقتصاديــة،
أثنــاء حــرب الســنوات الثمانــي مــع الجــارة العــراق؛ فقــد فــرض عقوبـ ٍ
وأطلـ�ق حمــاتٍ دبلوماســية ،وآوى معارضيــن عراقييــن مفيديــن ،وهــو مــا أرســى
ً
شــراكة اســتراتيجية بيــن دمشــق وطهــران .واختــارت إيــران مواجهــة الثــورة
الســورية لســببين رئيســين:
ً
بــأن
أول :للحفــاظ علــى حــدود إيــران :يُ جــادل خبــراء اســتراتيجيون إيرانيــون
َّ
فقـ�دان س��وريا ،الت��ي ُت ِّ
ج��زءا م��ن
مث�لـ
ممــرّ جغرافـ�يٍّ بيــن إيــران وشــرق البحــر
ً
ٍ
المتوس��ط ،لـ�ن يــؤدِّي فقــط إلــى قطــع طريــق إيــران إلــى لبنــان ،بــل ً
أيضــا إلــى
26
تشــديد الخنــاق علــى حــدود العــراق الغربيــة ،ممــا سـ ُـيطوِّ ق إيــران داخــل العــراق .
أن التص��دِّي للثــورة فــي ســوريا ،التــي تعتبرهــا تهديــدً ا وجوديًّ ــا،
ورأت إيــران َّ
منــ ش�أـنه أن ِّ
يوج��ه ضرب��ةً لـ»المؤامــرة» الغربية-اإلسرائيلية-الســعودية الســاعية
لإلطاحــة بإيــران عــن طريــق تطويقهــا.
15
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َّ
قدمت إيران ،أثناء تكوينها لقوات شبه عسكرية في سوريا والعراق استنادً ا إلى
ً
خصوصا
صورة سلبية عن نفسها في المجتمعات العربية،
نماذج تشكيالتها الثورية،
ً
السنة المُ حبطين في منطقة المشرق .وأظهرت إصرار إيران على تشكيل
بين العرب ُّ
الهياكل السياسية والعسكرية في البلدان العربية ً
وفقا لصورتها الذاتية

أن ســوريا تحــت حكــم حــزب
ثاني��ا :للحف��اظ عل��ى الطــرق اللوجســتية :فقــد َثبــت َّ
ً
لوجســتيا حيويّ ً
ُ
ً
ِّ
ــا إلمــداد حــزب اهلل فــي لبنــان والحــركات
ــا
طريق
ــل
مث
ت
البعــث
ًّ
الفلســطينية الرئيســة ،وفــي مقدمتهــا حركتــا حمــاس والجهــاد اإلســامي .27وألن
ســوريا كانــت عمليــا مركـ ًـزا إلمــدادات الســاح لـ ٍّ
ـكل مــن الحــركات شــبه العســكرية
ً
ً
طرفــا ال يمكــن االســتغناء عنــه
والقــوات الحليفــة شــبه العســكرية ،جعلهــا ذلــك
فــي تعزيــز قــدرات إيــران لضــرب إســرائيل ،وهــو مــا يُ عـ ِّـزز مصداقيتهــا باعتبارهــا
دافعــة الرئيســة عــن القضيــة الفلســطينية .وفــي حــال َّ
تخيل
تحقــق الســيناريو ُ
ُ
الم ِ
الم َّ
ّ
ِّ
ـام متحالــف مــع الغــرب مقاليــد األمــور فــي ســوريا ،مــا كانــت
ـ
نظ
ـي
ـ
تول
ـي
ـ
ف
ـل
ـ
المتمث
ٍ
ً
ـتيا ،وعجـ ُـز إيــران عــن اســتخدام
ـ
لوجس
ـا
ـ
طريق
ـوريا
ـ
س
ـتخدام
إيــران لتســتطيع اسـ
ًّ
ّ
المســلحة
ســوريا لدعــم قواتهــا شــبه العســكريّ ة ولدعــم الحــركات الفلســطينية
المتحالفــة معهــا ،يعنــي تـ ً
ـآكل لمبــرر وجودهــا هنــاك.
ُّ
طائفيــا في
التدخــل اإليرانــي فــي جانــب النظــام الســوري بُعــدً ا
فــي البدايــة ،أضــاف
ًّ
الس ـنَّة) .وعـ َّـززت الوســائل التــي اســتخدمتها
تصـ ُّ
ـور العــرب فــي المنطقــة (ال ســيما ُ
(الســ ِّني)
إيــران لمواجهــة الثــورة الســورية هــذا ال ُبعــد الطائفــي
ُّ
للتصــور العربــي ُ
ُّ
التدخــل اإليرانــي؛ إذ اســتخدمت إيــران اســتراتيجيتين لســحق الثــورة
بشــأن
تحولــت إلــى ُمعارضـ ٍـة مسـ ّـلحة ،وإلنقــاذ نظــام البعــث فــي ســوريا
الســورية التــي َّ
مــن االنهيــار:
األول��ى :تشـ�كيل قــواتٍ شــبه عســكرية ســورية تشــبه فــي تنظيمهــا التشــكيالت شــبه
العســكرية اإليرانيــة ،وتدريبهــا (علــى ســبيل المثــال ،قــوات الدفــاع الوطني).28
الثانيــة :حشــد مقاتليــن أجانــب شــيعة ونشــرهم فــي ســاحة المعركــة بســوريا تحــت
إشــراف قــوة النخبــة المعروفــة بفيلــق القــدس التابــع للحــرس الثــوري اإليرانــي ضد
ٍّ
كل مــن المعارضــة الســورية المسـ ّـلحة ،واألفــرع التابعــة لتنظيمــي القاعــدة وداعــش.
قدَّ مــت إيــران ،أثنــاء تكوينهــا لقــوات شــبه عســكرية فــي ســوريا والعــراق اســتنادً ا
إلــى نمــاذج تشــكيالتها الثوريــة ،صــور ًة ســلبية عــن نفســها فــي المجتمعــات العربيــة،
المحبطيــن فــي منطقــة المشــرق .وأظهــرت إصــرار
ً
الســنة ُ
خصوصــا بيــن العــرب ُّ
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إيــران علــى تشــكيل الهيــاكل السياســية والعســكرية فــي البلــدان العربيــة ً
وفقــا
ً
كبيــرا فــي مســعاها لنشــر أيديولوجيتهــا
فشــا
لصورته��ا الذاتيـ�ة .فشــلت إيــران
ً
َ
وجزئيــا كان َهــدَ ف
الثوريــة علــى أســاس ُمتجــاوز للطائفــة فــي ســوريا والعــراق،
ً
وحــدة للمســلمين فــي المنطقــة.
ـوة ُم ّ
هــذا المســعى أن يُ قــدّ م طهــران علــى أنهــا ُقـ ّ
ثانيا :السياسة اإليرانية بعد الربيع العربي :بناء الجسور للحفاظ على المكاسب
ً
الســنة فــي هــذه المنطقــة الفرعيــة
تحــاول إيــران اآلن
بنــاء الجســور مــع العــرب ُّ
َ
والشــرق األوســط األوســع إلصــاح صورتهــا ،والحفــاظ علــى مكاســبها ،بــل وحتــى
لتوســيع مصالحهــا ونفوذهــا الجيوسياســي ،ولكــن هــذا بعــد أن ّ
حققــت مكاســب
جيوسياســية واســعة فــي منطقــة المشــرق عبــر مســاعدة نظــام األســد علــى
ّ
ِّ
المســلحة وتنظيــم الدولــة اإلســامية فــي ســوريا
التصــدي للمعارضــة الســورية
َّ
التوصــل
يتطلــب
والعــراق «داعــش» .فتحقيــق وضعيــة شــبه ُمهيمنــة فــي المنطقــة
ُّ
المتضــرِّ رة مــن جـ َّـراء عمليــات انتــزاع
إل��ى ش��كلٍ مــن أشــكال القبــول بيــن األطــراف ُ
َّ
الق��وة م��ن جانــب إيـ�ران ،وهوــ م��ا ق��د يح��دث إن تمكنــت إيرــان بنج��احٍ مــن إعــادة
الترويــج لدورهــا فــي المنطقــة.

السنة في هذه المنطقة الفرعية
بناء الجسور مع العرب ُّ
تحاول إيران اآلن َ
والشرق األوسط األوسع إلصالح صورتها ،والحفاظ على مكاسبها ،بل وحتى
لتوسيع مصالحها ونفوذها الجيوسياسي ،ولكن هذا بعد أن ّ
حققت مكاسب
ِّ
التصدي
جيوسياسية واسعة في منطقة المشرق عبر مساعدة نظام األسد على
ّ
المسلحة وتنظيم الدولة اإلسالمية في سوريا والعراق
للمعارضة السورية

أظهــر اســتطالع رأي لمركــز الجزيــرة للدراســات فــي يناير/كانــون الثانــي ،2016
ـاس تصــورات النخــب العربيــة بشــأن إيــران وقــوع تحــول كبيــر فــي تصــورات
َقـ َ
النخــب العربيــة إليــران قبــل الربيــع العربــي وبعــده .إذ يعتقــد  %78مــن المشــاركين
ـلبيا ،29وأعــرب %82
فــي االســتطالع َّ
أن موقــف إيــران تجــاه الربيــع العربــي كان سـ ًّ
ـأن صــورة إيــران فــي البلــدان العربيــة تدهــورت مقارنةً
مــن المشــاركين عــن رأيهــم بـ َّ
30
بمرحلــة مــا قبــل الربيــع العربــي (انظ��ر :شــكل  . )1عــاوة علــى ذلــك ،لــم يـ َـر  %92من
31
وقيــم  %89منهــم العالقــات
أن نظــام الحكــم اإليرانــي نمـ ٌ
المشــاركين َّ
ـوذج جيــد َّ .
32
أن
السياســية العربية-اإليرانيـ�ة باعتبارهـ�ا سـ�يئة .واعتقدــ أق��لُّ مــن ثلثهــم بقليــل َّ
العالقــات ستتحســن علــى مــرِّ الســنوات الخمــس التاليــة ،فــي حيــن َّ
توقــع  %21أن
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تظ��لَّ العالقــات علــى وضعهــا الحالــي .وتن َّبــأ النصــف تقري ًبــا بــأن تســوء العالقــات
السياســية العربية-اإليرانيــة مقارنـ ً
ـة بوضعهــا الحالــي.33

الشكل ()1

المصدر :مركز الجزيرة للدرسات
وعلــى الرغــم مــن هــذه النتائــج ،فمــا زال بعــض المشــاركين يــرون أن هنــاك أرضيـ ً
ـة
أن العــرب واإليرانييــن بينهــم قواســم
مشــتركة مــع إيــران .إذ اعتقــد  %89منهــم َّ
مش��تركة تجمعه��م ،وق��ال نص��ف المش��اركين إ َّنهم��ا أمت��ان منفصلت��ان بينهم��ا قواس��مُ
أمــة مســلمة واحــدة .34فــي حيــن
ـأن الجانبــان يمثــان ّ
مشــتركة .وأجــاب الثلــث بـ َّ
دعمــت نســبة  %81وج��ود عالقــاتٍ قويــة بيــن الــدول العربيــة وإيــران ،ودعمــت
تتكــون مــن دول الخليــج
نســبة  %69تأســيس هيئــة أمنيــة إقليميــة مشــتركة
َّ
أن إي��ران ليس��ت جـ�ادَّةً بشــأن
العربيــة وإيــران ،3536واعتقــد  %58م��ن المش��اركين َّ
37
بن��اء عالقــاتٍ جيـ�دة مـ�ع الـ�دول العربيـ�ة.
اســتطالع رأي آخــر أ�جــري فــي أكتوبر/تشــرين األول مــن عــام  2016عــن تصــورات
ّ
يوضـ�ح
(أعضــاء) حـ�ركات اإلسـلام السياسـ�ي التابعـ�ة لإلخـ�وان فـ�ي المنطقـ�ة،
وجه��اتِ نظــر الفاعليــن العــرب النافذيــن حيــال إيــران بعــد الربيــع العربــي بصــورة
ً
إن موقــف
أكبــر (انظ��ر :شــكل .)2
ووفقــا لالســتطالع ،فقــد قــال  %90مــن المشــاركين َّ
38
إن صــورة إيــران فــي
إيـ�ران تجـ�اه الربيـ�ع العربـ�ي كان
سـ�لبيا .وقــال نحــو َّ %95
ًّ
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البلـ�دان العربيـ�ة تدهـ�ورت مقارنـ ً
�ة بفتـ�رة مـ�ا قبـ�ل الربيـ�ع العربـ�ي 39.ولــم يعتبــر %100
نمــوذج
أن نظــام الحكــم اإليرانــي
ٌ
تقري ًبــا مــن المشــاركين فــي هــذا االســتطالع َّ
قيــم  95%مــن المشــاركين العالقــات السياســية
إيجابـ�يٌّ .وفــي هــذا االســتطالعَّ ،
40
العربية-اإليرانيــة باعتبارهــا ســيئة.

شكل ()2

المصدر :مركز الجزيرة للدراسات
ستتحســن علــى مــرِّ
بــأن العالقــات العربية-اإليرانيــة
وكان  %12فقــط متفائليــن
َّ
َّ
َّ
ّ
السـ�نوات الخمـ�س التاليـ�ة ،فـ�ي حيـ�ن توقـ�ع  17%أن تظــل العالقــات علــى وضعهــا
ّ
وتوقــع  %71بــأن تســوء العالقــات مقارنـ ً
ـة بوضعهــا الحالــي .واعتقــد ثالثــة
الحالــي،
41
ٌ
أن اإلســام عامــل ُم ِّ
وحــد فــي العالقــات العربية-اإليرانيــة .
أربــاع المشــاركين َّ
أن الجغرافيــا فــي منطقــة الشــرق األوســط
واعتبــر ثالثــة أربــاع المشــاركين كذلــك َّ
ٌ
ِّ
عامــل ُم ِّ
أن التاري��خ يُ مث��ل أرضي��ةً
وشــمال إفريقيــا
وحــد ،فــي حيــن رأى َّ %71
أن التحديــات الخارجيــة التــي تواجــه المنطقــة
مشــتركة .ورأى  %63مــن المشــاركين َّ
42
قــو ٌة ُم ِّ
وحــدة فــي العالقــات العربية-اإليرانيــة .
أن التصــورات الســلبية تجــاه إيــران
ظهــر مقارنــة نتائــج هذيــن االســتطالعين َّ
ُت ِ
موجوــدةٌ حتــى فــي صفــوف نخــب حــركات اإلســام السياســي ،علــى الرغــم
ظهــر
مــن القواســم األيديولوجيــة اإلســامية المشــتركة بينهــا وبيــن إيــران .و ُت ِ
اســتطالعات الــرأي التــي ُتجــرى فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا
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ولتغيير الصورة السلبية إليران في المنطقة وداخل حركات اإلسالم السياسي
حاليا لتوسيع تواصلها مع حركات اإلسالم السياسي
الس ّنية ،تسعى طهران
ُ
ً
الس ّنية الشعبية ،ال لمحاولة إيران استخدام التأثير الجماهيري الكبير لتغيير
ُ
الصورة السلبية إليران فحسب ،ولكن ً
أيضا بسبب تفضيالتها األيديولوجية
أن الديــن -وبالتحديـ�د اإلسـلام  -يســهم بصــورة كبيــرة فــي التصــورات المتعلقــة
َّ
بالهُ ويــة هنــاك .ويعكــس اســتطالع رأي أجــراه معهــد زغبــي الســتطالعات الــرأي
العـ�ام ع�نـ المواق��ف تجــاه الدي��ن ف��ي العدي�دـ م��ن دول المنطق��ة ،مــدى قــوة ارتبــاط
المســتطلعة آراؤهــم بالديــن مــن ناحيــة دوره التأسيســي فــي الهُ ويــة والــدور المهــم
ال��ذي يؤدِّيــه فــي المجــال العــام .43وفــي حيــن ال يرتبــط التديُّ ــن بالضــرورة بدعــم
الحــركات السياســية ذات األجنــدات الدينيــة فــي المنطقــة (مثــل حــركات اإلســام
فــإن القبــول السياســي الــذي تحظــى بــه حــركات اإلســام السياســي
السياســي)،
َّ
ل��دى شرــائح معتب�رـة م��ن المجتمع��ات العربي��ة قــويٌّ جــدً ّا ،علــى الرغــم مــن تراجــع
الدعــم الشــعبي للكثيــر مــن تلــك الحــركات بعــد ثــورات الربيــع العربــي ،ال ســيما
اإلخــوان.
ولتغييــر الصــورة الســلبية إليــران فــي المنطقــة وداخــل حــركات اإلســام السياســي
حاليــا لتوســيع تواصلهــا مــع حــركات اإلســام السياســي
ــنية ،تســعى طهــران
ُ
الس ّ
ً
ـنية الشــعبية ،ال لمحاولــة إيــران اســتخدام التأثيــر الجماهيــري الكبيــر لتغييــر
ـ
الس
ُ ّ
الصــورة الســلبية إليــران فحســب ،ولكــن ً
أيضــا بســبب تفضيالتهــا األيديولوجيــة.
فإيــران راغبــة بالتأثيــر في رؤيــة واســتراتيجيات قيادة حركات اإلســام السياســي،
ـورات قاعــدة الدعــم الشــعبية لتلــك الحــركات فــي نهايــة
وأعضائهــا الرئيســين ،وتصـ ُّ
المط�اـف .ول��دى إي��ران عالق��اتٌ طويلة األمــد مع حركتــي حماس والجهاد اإلســامي
الفلس��طينيتين ،وماــ زال�تـ ه��ذه العالق��ات مس��تمرةً ف�يـ التط��وُّر .وتســعى إيــران في
الوق��ت الراه�نـ لتحسيــن عالقاتهــا م��ع اإلخـ�وان المسلــمين ،ال ســيما الجماعــة األم
تاريخيــا فــي طليعــة التنظيــم الدولــي لإلخــوان ،علــى الرغــم
فــي مصــر التــي كانــت
ً
ضعــف كثيـ ًـرا بعــد االنقــاب العســكري .وربمــا تهــدف
مــن موقفهــا الدولــي الــذي أ� ِ
إيــران كذلــك إلــى معالجــة عالقاتهــا اإلشــكالية مــع إخــوان مصــر تمهيــدً ا لتحســين
عالقاتهــا مــع األفــرع اإلقليميــة لإلخــوان فــي البلــدان العربيــة األخــرى .وقــد يســهم
ذلــك ً
الم َّ
حطمــة وتعزيــز مكانتهــا الجيوسياســية
أيضــا فــي تحســين صــورة إيــران ُ
ً
وبــدل مــن اتــكال إيــران علــى العالقــات مــع الــدول الفاعلــة فــي
فــي المنطقــة.
المنطقــة مــن أجــل تعزيــز مصالحهــا اإلقليميــة ،قــد تكــون الجمهوريــة اإلســامية
أحــرصَ عل��ى إقامـ�ة عالقــاتٍ مــع المجتمعــات المحليــة والجماعــات المســلحة غيــر
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وكي تتواصل إيران بفعالية مع المجموعات المفتتة داخل الجماعة المصرية،
كثير من القيادات لمناقشة كيف يمكن إلخوان مصر استعادة
تواصلت مع
ٍ
السلطة في القاهرة  .وفي هذا السياقَّ ،
تتمثل سياسة إيران تجاه إخوان
مصر في التواصل مع ِّ
كل الفصائل كي تتج َّنب جعل نفسها مصدرً ا للخالف
ً
ووفقــا ألحــد المصــادر،
القمــة.
الحكوميــة عــن طريــق نهــجٍ يتــدرج مــن القاعــدة إلــى ّ
التوســط بيــن إخــوان
ف��إن إيرــان مسـ�تعدَّة لالنخــراط مــع إخــوان مصــر مــن أجــل
َّ
ُّ
اليمــن (حــزب اإلصــاح) وحركــة أنصــار اهلل (جماعــة الحوثــي) إلنهــاء الصــراع فــي
اليمــن.44
ممــن
ع َّبــر صانعــو السياســات اإليرانيــون والباحثــون المرتبطــون بمؤسســة الحكــم ّ
حماســة ُم َّ
فــة بالحــذر
أ�جريــت معهــم مقابــات فــي منتصــف عــام  2017،عــن
غل ٍ
ٍ
تجــاه تحســين العالقــات مــع إخــوان مصــر .ويُ عَ ــدُّ القاســم المشــترك األساســي بيــن
إيــران وإخــوان مصــر هــو المكانــة المحوريــة التــي تتخذهــا األمــة اإلســامية فــي
رؤيـ�ة ٍّ
45
ً
ووفقــا لوجه��ة نظ��رٍ أصولية/محافظــة ،فــإن إيــران تعتبــر
كل منهمـ�ا للعالـ�م.
جماعــة اإلخــوان المســلمين (ليــس فقــط إخــوان مصــر بــل التنظيــم الدولــي كذلــك)
أن المرشــد
أفض��ل شرــيكٍّ ُسـ ِّني فــي توحيــد األمــة سياسـ ًّـيا ووصــل األمر حتــى إلى َّ
الم ِّنظــر التاريخــي
األعلــى الحالــي فــي إيــران ترجــم بعــض أعمــال ســيد قطــب ُ
إلخـ�وان مصـ�ر  -إلــى اللغــة الفارســية ،وهــو الموقــف الــذي كثيـ ًـرا مــا يُ عـ َـرض إلظهــار
التقـ�ارب األيديولوج��ي اإليرانيــ م��ع إخـ�وان مص��ر ،والقاســم المشــترك القــوي الــذي
تتشــاطره األمــة الواحــدة .46وبالرغــم مــن القواســم األيديولوجيــة المشــتركة بينهما،
أن الشــراكة مــع اإلخــوان المســلمين يجــب َّأل
ـإن المنظــور اإليرانــي يتمثَّ ــل فــي َّ
فـ َّ
ِّ
ألي مــن الجانبيــن (إيــران وإخــوان
تعنـ�ي التخل��ي ع��ن المب��ادئ والقي��م األساس��ية ٍّ
مصــر) .47وفــي حيــن يقــول الجانــب اإليرانــي إ َّنــه ليــس راغ ًبــا فــي رؤيــة إخــوان
ـراط مــع إيــران ،فــإن
أي انخـ ٍ
مصــر يتنازلــون عــن مبادئهــم وقيمهــم األساســية فــي ِّ
لديــه ُّ
خاصــا بشــأن التحــوالت األيديولوجيــة الداخليــة الممكنــة داخــل
تحف ًظــا
ًّ
الجماعــة ،التــي قــد ُتقــوِّ ض تأثيــر الديــن فــي أجنــدة الجماعــة السياســية .وهنــاك
تحفظــات َّ
بالتحديــد ُّ
تتعلــق بفصــل الدعــوة عــن السياســة ،وهــو مــا قــد يعنــي تحـ ُّـرر
(لبرلــة) الجماعــة بصــورة مماثلــة لمــا فعلتــه جماعــة اإلخــوان المســلمين فــي تونــس
عبــر حــزب النهضــة .ومــع ذلــك ،فــإن الجانــب اإليرانــي ال يبــدو ً
قلقــا كثيـ ًـرا مــا دامت
ه��ذه التغيي��رات تكتيكي��ةً.
ويتمثّ ــل أحــد أهــداف إيــران المحتملــة طويلــة األجــل فــي المنطقــة فــي إحــداث
ـنية عــن طريــق نشــر األفــكار الثوريــة.
تغيي��رٍ داخــل حــركات اإلســام السياســي ُ
السـ ّ
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وهــذا هــو أحــد األســباب التــي تجعــل إيــران ال ترغــب فــي رؤيــة جماعــة اإلخــوان
المصريــة تفصــل بيــن ثنائيــة الدعــوة والسياســة ،الــذي بالتبعيــة ســيجعل تب ِّنيهــا
ً
ألن نتيجــة هــذا
أيديولوجي��ة ثوريةــ ش�بـيهة بأيديولوجي�ةـ إي��ران
أم�رـا أصع��بَ؛ َّ
ً
إن
الفصــل ســتكون التحـ ُّـرر الضمنــي .وفــي هــذا الســياق ،قالــت شــخصية إيرانيــة َّ
جماعــة اإلخــوان المســلمين المصريــة مــا دامت تحافــظ علــى مبادئهــا التاريخية (أي
ـإن «االختالفــات التنظيميــة» الحاليــة بيــن الفصائــل
ثنائيــة الدعــوة والسياســة) ،فـ َّ
48
ِّ
المتنافســة داخــل الجماعــة ال ُتهــدد وجــود الجماعــة بدرجــة كبيــرة  .وفــي حيــن
ـنية
تحافــظ إيــران علــى قنــوات التواصــل التاريخيــة مــع النخــب اإلســامية ُ
السـ ّ
القمــة ،تبــدو طهــران
ـدرج مــن القاعــدة حتــى ّ
تماشـ ًـيا مــع ميلهــا إلــى اســتراتيجية تتـ َّ
أكثــر اســتعدادً ا لالنخــراط مــع جيــل الشــباب فــي حــركات اإلســام السياســي بــدلً
مــن شــيوخهم .فبينمــا يســيطر الشــيوخ علــى مناصــب القيــادة العليــا ،ســيكون
جيـ ٌ
نس�بـيا تجــاه إيــران ق��اد ًرا علــى
ـل جديــد لديــه تصــورات جديــدة (وأكثــر تعاو ًنــا)
ً
الضغ��ط باتجاــه إح��داث تغييرــاتٍ فــي رؤى الجماعــة إذا مــا جــرت ترقيتهــم إلــى
مناصــب اإلدارة المتوســطة أو العليــا فــي المســتقبل.
ومع َّ
تقارب مع إخوان مصر ،على األقل
بالتوصل إلى
واضحا
إيرانيا
أن هناك اهتمامً ا
ُّ
ً
ًّ
ٍ
فإن صانعي السياسة واألكاديميين اإليرانيين يحاججون َّ
أساس براغماتيَّ ،
بأن
على
ٍ
السياسة الخارجية المصرية الفاترة تجاه إيران حين كان إخوان مصر في السلطة
من قبل بين عامي  2012و ،2013أوجدت ً
إرثا من عدم الثقة لدى إيران تجاه اإلخوان

عقــب انقــاب يوليو/تمــوز  2013العســكري فــي القاهــرة ،مـ َّـر إخــوان مصــر بعمليــة
ً
فض�لا ع��ن فصي��ل ٍ ثال��ثٍ
ــت تنظيم��يٍّ ق��ادت إل��ى ظه��ور فصيلي��ن قياديي��ن،
تفتُّ ٍ
داخل��ي ضعي��ف ،لكنَّ��ه متط��رِّف وآخـ ﹲذ فــي التنامــي،
صغيرــ ش��به متم��رِّد ذي تراب��ط
ٍّ
ً
َّ
المح َبــط (سـ ُـيوضح ذلــك تفصيــا فــي القســم
تقــوده شــريحة مــن شــباب الجماعــة ُ
الثانــي مــن هــذا التقريــر) .وكــي تتواصــل إيــران بفعاليــة مــع المجموعــات المفتتــة
ـر مــن القيــادات لمناقشــة كيــف يمكــن
داخــل الجماعــة المصريــة ،تواصلــت مــع كثيـ ٍ
49
إلخــوان مصــر اســتعادة الســلطة فــي القاهــرة  .وفــي هــذا الســياق ،تتمثَّ ــل سياســة
إيــران تجــاه إخــوان مصــر فــي التواصــل مــع ِّ
كل الفصائــل كــي تتج َّنــب جعــل نفســها
ألن عـ�دم التواص��ل م��ع كلِّ الفصائــل سـ ُـي َ
نظر إليــه باعتبــاره إظها ًرا
مص��د ًرا للخ�لاف؛ َّ
50
َّ
للمحابــاة مــن جانــب إيــران  .وفيمــا يتعلــق بانفتــاح إيــران علــى الفصيــل الثالــث،
أن هـ�ذا الفصيـ�ل -مــن
الـ�ذي يدعـ�و إلـ�ى التغييـ�ر العنيـ�ف للنظـ�ام فـ�ي مصـ�ر ،فالواقـ�ع َّ
ً 51
ـر إيرانيــة  -ال يخــدم قضيــة إخــوان مصــر فــي البــاد فعــاـ .وفــي هــذا
وجهــة نظـ ٍ
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التطــرف الــذي نثــره الســلفيون الجهاديــون فــي المنطقــة،
الســياق ،ومــع انتشــار
ُّ
أن داع��ش والمجموع��ات المتطرِّفــة
يعتقــد أح�دـ صانع��ي السياس��ات اإليرانيي��ن َّ
يوم��ا م��ا محـ�لَّ اإلخــوان .بعبــارة أخــرى ،إن فشــل اإلخــوان فــي
األخرــى س��تحل ً
52
التطــرف  .لك��ن ربم��ا ال تتش��ارك كلُّ المؤسســات
المنطقــة مــن شــأنه تأجيــج
ُّ
ً
النافــذة فــي إيــران هــذا المقاربــة بصــورة كاملــة .فوفقــا لوكالــة األنبــاء اإليرانيــة
نــدوة عُ ِقــدت فــي طهــران فــي ديســمبر/كانون األول مــن عــام
الرســمية ،ففــي
ٍ
 2017عــن اإلرهــاب والتطــرف واألمــن فــي غــرب آســيا ،ألقــى وزيــر االســتخبارات
حجــة اإلســام محمــود علــوي باللــوم فــي الجــذور التاريخيــة لإلرهــاب
اإليرانــي ّ
53
ُ
أن هــذا ذ ِكــر
علــى اإلخــوان فــي مصــر والوهابيــة فــي الســعودية  .وفــي حيــن َّ
ـإن التصريــح الــذي صــدر عــن الرئيــس الحالــي
علـ�ى األرج��ح ف��ي س�يـاق ٍ تاريخـ�يٍّ ،فـ َّ
للجهــاز األمنــي اإليرانــي القــوي قــد يبعــث برســائل مختلطــة إلــى إخــوان مصــر
ـن التصريــح ً
أيضــا
ـنية األخــرى فــي المنطقــة .لكـ َّ
وحــركات اإلســام السياســي ُ
السـ ّ
ربم��ا يعك��س وجه��ةَ نظ��رٍ ش��خصية أكث�رـ م��ن كونه��ا وجه��ةَ نظ��رٍ مؤسســية.

ويمكن لتسوية الصراع السوري أن ُتعيد الحياة من جديد إلى العالقات
بين الجانبين بعد أن أضرّ الصراع بالحوار بين المذاهب نظرً ا إلى
السنة والشيعة
إسهامه في تأجيج الفتنة الطائفية في المنطقة بين ُّ
ـأن هنــاك مبــادر ًة أطلقهــا ودعمهــا المرشــد األعلــى
فــي عــام  ،2017أفــادت تقاريــر بـ َّ
54
أن هــذا المســعى تقــوده
اإليرانـ�ي للتصالـ�ح مـ�ع التنظيـ�م الدولـ�ي لإلخـ�وان .وبــدا َّ
ٌ
فــي األســاس وزارة الخارجيــة اإليرانيــة ،تتبعهــا فــي ذلــك منظمــات غيــر حكوميــة
لهــا صــات بالحــرس الثــوري اإليرانــي (وقــوات الباســيج) ،ويحــاول كال الطرفيــن
التواصــل علــى نطــاق ٍ واســع ،مــن مســتويات السياســة العليــا وحتــى المنصــات
إن ملــف اإلخــوان تقليديً ــا فــي يــد الحــرس الثــوري،55
الشــبابية .وفــي إيــران ،يُ قــال َّ
َّ
معين��ة.
َّ
لك��ن مؤسساــت أخ��رى ق��د ُتكلـ�ف بالتواصـ�ل م�عـ إخ�وـان مص��ر بطـ�رقٍ ّ
ً
ووفقــا إلحــدى الروايــات ،فعلــى الرغــم مــن تعاطــف المرشــد األعلــى اإليرانــي تجــاه
إن بعــض الشــخصيات/الدوائر
إخــوان مصــر بعــد اإلطاحــة بهــم مــن الســلطة ،يُ قــال َّ
قربـ�ة منــه لديهــا مأخــذ أقــل استحســا ًنا تجــاه إخــوان مصــر (وغيرهــا
الديني�ةـ ُ
الم َّ
ً
مــن حــركات اإلســام السياســي التابعــة لإلخــوان) مقارنــة بفصائــل أخــرى أصوليــة/
حافظــة تعم��ل ف��ي حقـ�ولٍ مؤسسـ�ية أخـ�رى 56.وبعيــدً ا عــن التعاطــف الشــخصي
ُم ِ
ـإن المواقــف المحتملــة المذكــورة أعــاه فــي دوائــر
مــن جانــب المرشــد األعلــى ،فـ َّ
َّ
قربــة يُ َ
ِّ
عتقــد أنهــا نتجــت كــرد فعــل ٍ علــى توقعاتهــم العاليــة
المرشــد األعلــى ُ
الم َّ
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ـن االتصــاالت البينيــة المكثّ فــة بيــن
تجــاه إخــوان مصــر حيــن ّ
توليهــم للســلطة .57لكـ َّ
ً
الدوائــر السياســية للمرشــد األعلــى والحــرس الثــوري تبقــى مهيمنــة رغــم التصورات
المتغيــرة للنخبــة تجــاه اإلخــوان .وبســبب التداخــل المؤسســي (فالشــخصيات
ِّ
ّ
السياسـ�ية الب��ارزة غال ًبــا مــا تتول��ى أكثـ�ر مــن منصبــ حكوم ـيٍّ فــي الوقــت نفســه)
 ،فمــن الصعــب التفرق��ة بوضـ�وحٍ بيــن المقاربــات الســائدة فــي مختلــف مؤسســات
أن كلَّ
صن��ع السياس��ة بش��أن مل��ف اإلخ��وان ،وه��و األم��ر ال��ذي يضي��ف احتمالي��ة َّ
مؤسس��ة بإمكانه��ا انته�اـج مقارباــتٍ مختلفــة تجــاه الملــف.58
أن األزمــة الخليجيــة التــي اندلعــت فــي منتصــف عــام
لكــن بوجـ ٍـه عــام ،تــرى إيــران َّ
 2017كانــت فرصة ً
ــ لفت�حـ قنوــات تواص��لٍ مــع إخــوان مصــر وغيرهــا مــن حــركات
عالقات مــع قطــر،
اإلســام السياســي فــي المنطقــة التــي مــا زالــت تحافــظ علــى
ٍ
تقدمــا
أن التواصــل بيــن الجانبيــن لــم يشــهد
ً
أن أحــد المصــادر ادَّ عــى آنــذاك َّ
مــع َّ
59
كبيـ ًـرا حتــى ذلــك الوقــت (أي وقــت مقابلــة المؤلفيــن مــع هــذه الشــخصية)  .ومــع
ـارب مــع إخــوان مصــر ،علــى
واضحــا
إيرانيــا
اهتمامــا
أن هنــاك
ُّ
ً
ً
َّ
ًّ
بالتوصــل إلــى تقـ ٍ
فــإن صانعــي السياســة واألكاديمييــن اإليرانييــن
أســاس براغماتــي،
األقــل علــى
َّ
ٍ
بــأن السياســة الخارجيــة المصريــة الفاتــرة تجــاه إيــران حيــن كان
يحاججــون
َّ
ً
إخــوان مصــر فــي الســلطة مــن قبــل بيــن عامــي  2012و ،2013أوجــدت إرثــا مــن
عــدم الثقــة لــدى إيــران تجــاه اإلخــوان ،الذيــن كانــت لديهــم فــي الســابق بعــض
أن إخــوان مصــر يســعون جديً ــا للتقــارب
خطــوط التواصــل مــع إيــران .وبافتــراض َّ
ً
«مــن
فــي مرحلــة مــا بعــد الربيــع العربــي ،تســاءل أحــد الباحثيــن اإليرانييــن قائــاَ :
بالتحديــد داخــل اإلخــوان يريــد التقــارب (فــي إشــارة إلــى حالــة التفتُّ ــت الداخلــي
فــي الجماعــة)؟ ومــا الــذي يهــدف إليــه إخــوان
َ
إن الكــرة فــي ثمة رسائل سعودية وصلت
مصــر مــن هــذ التقــارب؟ َّ
60
راضية عن
غير
أنها
القاهرة
إلى
ٍ
وعمومــا ،يــرى
ملعبهـ�م التخـ�اذ خطـ�وة».
ً
الجانــب اإليرانــي عامليــن اثنيــن وراء التــردُّ د التواصل مع إيران في هذا الملف،
جزء من األزمة
المحبــط مــن جانــب إخــوان مصــر الســتعادة بدعوى أن إيران
ٌ
ُ ِ
جزءا من الحل
العالقــات الدبلوماســية مــع إيــران حيــن كانــوا السورية ،ولن تكون
ً
فــي الســلطة:
 ًأول :كان إخــوان مصــر عاجزيــن عــن التفــوق فــي مناورتهــم ضــد الدولــة العميقــة
عمومــا ُمعارضـ ً
ـة الســتئناف العالقــات
(المؤسســتين األمنيــة والعســكرية) التــي بــدت
ً
مــع إيــران ،ولــم يكــن إخــوان مصــر جريئيــن بنفــس قــدر نظرائهــم الثورييــن
اإليرانييــن فــي اقتــاع جــذور النظــام القديــم.6162
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أن اإلخــوان حيــن كانــوا
ثانيـ�ا :وهــو األهــم ،يــرى مســؤولو الحــرس الثــوري َّ
 ًنافســة اإلقليميــة اللــدودة إليــران ،وحاولــوا
فــي الســلطة خضعــوا للســعوديةُ ،
الم ِ
6364
اسـ�ترضاءها علـ�ى حسـ�اب إيـ�ران.
وفــي حيــن كانــت ردود الشــخصيات النافــذة ووســائل اإلعــام المرتبطة بالمؤسســة
اإليرانيــة تجــاه االنقــاب العســكري علــى الرئيــس المنتخــب محمد مرســي ُمتشـ ِّـف ً
ية
علــى اســتحياء ،بحســب بعــض المراقبيــن العــرب فــإن هــذا الخطــاب لــم يســتمر؛
ألن اســتعداء إخــوان مصــر فــي المنطقــة لــن يخــدم مصالــح إيــران االســتراتيجية
َّ
ـت مضــى
علــى المـ�دى القصيـ�ر .وفــي حينــ كان إخ��وان مصـ�ر أضعـ�فَ م�نـ أيِّ وقـ ٍ
ق�وـة ً مهمــة َّ مــن ناحيــة
بع��د االنقلـاب العسـ�كري ،كان��ت إيــران م��ا زال�تـ تعتبرهـ�م ً
القوتيــن البشــرية واالقتصاديــة .65وينظــر الجانــب اإليرانــي إلــى األزمــة الخليجيــة
التــي اندلعــت فــي منتصــف عــام  2017عل��ى أ َّنهـ�ا فرصـ�ةٌ لتحســين العالقــات بيــن
ـت يتزايــد فيــه التقــارب بيــن قطــر وتركيــا وإيــران.
إيــران وإخــوان مصــر فــي وقـ ٍ

ديمقراطيا مرسي،
السرَّ في تغير الموقف اإلخواني إبان حكم الرئيس المنتخب
ً
كان في االبتزاز اإلعالمي -الذي كان موجودً ا من قبل الثورة ،لكنه وصل ذروته
عقب الثورة المصرية  -من ِقبل التيارات السلفية األصولية ،التي تأخذ على
َ
المسؤولية
جماعة اإلخوان تواصلها مع «الشيعة» بشكل عام .وتتحمّ ل السعودية
بشكل كبير عما يمكن تسميته بـ»انقالب» اإلخوان على إيران عقب الثورة
تحتف�ظـ إي��ران وإخ��وان مص�رـ بقن��وات تواصـ�لٍ منتظمــة عبــر الحــوارات الدوليــة
شــخصيات بــارزة مــن حــركات اإلســام السياســي
بيــن المذاهــب التــي تجمــع
ٍ
ُ
ِّ
يتعــرض
منصــات يمكــن أن
�نـية والشــيعية .وبينم�اـ ق��د تمث��ل فعالي��ات كهــذه
ٍ
َّ
ُ
الس ّ
ـإن إحــدى وجهــات النظــر اإليرانيــة
فيه��ا الفاعل��ون المختلفــون لمقاربــاتٍ مختلفــة ،فـ َّ
ـدث تغييـ ًـرا فــي العالقــات بيــن إيــران وإخــوان
إن ذلــك علــى األرجــح لــن يُ حـ ِ
تقــول َّ
ُ
مصــر .66ويمكــن لتســوية الصــراع الســوري أن تعيــد الحياة مــن جديد إلــى العالقات
نظــرا إلــى إســهامه
أضــر الصــراع بالحــوار بيــن المذاهــب
بيــن الجانبيــن بعــد أن
ّ
ً
6768
ُ
ظهــر آليــات
فــي تأجيــج الفتنــة الطائفيــة فــي المنطقــة بيــن ُّ
الســنة والشــيعة  .وت ِ
ُ
َ
ـنية
العمــل الداخليــة ّللقــاءات رفيعــة المســتوى التــي تعقــد بيــن الشــخصيات ُ
السـ ّ
مه��م ج��دً ّا
ٌّ
المتغي��ر فــي المنطق��ة
أن فه��م الجيوبولتكســ
والشــيعية البـ�ارزة كيــف َّ
ّ
ــنية فــي
لفهــم أنمــاط العالقــات بيــن إيــران وحــركات اإلســام السياســي ُ
الس ّ
المنطقــة ،بصــرف النظــر عــن أوجــه التشــابه والتبايــن األيديولوجيــة والدينيــة.
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القسم الثاني :إخوان مصر وإيران :انكشاف الهشاشة واالرتدادات

أ :الربيــع العربــي :نقطــة انطــاق جديــدة للجماعــة األم فــي إعــادة صياغــة عالقاتهــا
الخارجية
ُتعــد ثــورات الربيــع العربــي التــي اجتاحــت المنطقــة فــي مطلــع العــام  2011مرتكــزاً
رئيســا لفهــم تطــورات العالقــات الخارجيــة لجماعــة اإلخــوان المســلمين المصريــة
ً
مــع الفواعــل اإلقليميــة مــن الــدول (التقليديــة والصاعــدة) ،مــع األخــذ فــي االعتبــار
أن الجماعــة األم فــي مصــر تمتلــك إر ًثــا مــن العالقــات اإلقليميــة والدوليــة منــذ
نشــأتها علــى يــد مؤسســها حســن البنــا فــي العــام  .1928وق��د تط��وَّر هــذا اإلرث وأخذ
أشك ً
ه��وات وفج��وات مــن جانـ�ب ،وتحالفــات وتفاهمــات مــن
ــال عـ�دَّة بينــ اتساــع ّ
جان��ب آخـ�ر .لكـ�ن المالحــظ فــي األلفيــة الجديــدة أن ســمات السياســة الخارجيــة
إلخـ�وان مصـ�ر حاول��ت أال تتخ��ذ شـ ً
ـكل اس��تفزازيً ا لخـ�طِّ السياســة الخارجيــة للدولــة
المصريــة إ ّبــان حكــم الرئيــس األســبق حســني مبــارك وكذلــك الخليــج الــذي يُ عــد
أح��د أهمــ مراك�زـ ثق��ل الجماع�ةـ المالي�ةـ ،وخاصـ�ةً فيمــا يتعلــق بالعالقــات مــع
الجمهوريــة اإلســامية اإليرانيــة القابعــة تحــت الحصــار والعقوبــات الدوليــة.
حت��ى وإن احتفظـ�ت الجماعـ�ة المصري�ةـ بتاريـ�خٍ مــن التطلعــات المتبادلــة بيــن
النظــام اإلســامي الناشــئ علــى أنقــاض نظــام الشــاه فــي إيــران وبيــن الجماعــة
الســنية الحركيــة األكبــر فــي العالــم اإلســامي (المنطلقــة مــن مصــر) ،فقــد احتفــظ
ُ
الجانبــان بعالقـ�اتٍ ش�بـه ودِّي��ة تفت��ر تــارةً وتســتعر تــارةً أخــرى بحســب مجريــات
أم��ور اإلقليــم ،م��ع وج��ود تحفظاــت كلِّ جانــب علــى اآلخــر .إال أن جماعــة اإلخــوان
ً
داخلي��ا ف��ي تطبيـ�عٍ كامـ�لٍ مــع الجانــب
المس��لمين المصريــة كان��ت تفض�لـ أال تنخــرط
اإليرانــي ،وتركــت مــا يُ عــرف بـــ «التنظيــم الدولــي» الــذي يشــبه الهيئــة التنســيقية
الدولــي ،تــرك
الشــكلية بيــن قيــادات الجماعــة فــي األقطــار المختلفــة للتنســيق
ّ
للتنظي��م الدولـ�ي أن يُ دي��ر ه�ذـا الملـ�ف ويتفاع��ل مع��ه ،خاص��ةً فــي مشــروعات
التقريبــ بي��ن المذاهــب الت��ي تصـ�دَّت الجماعــة ورموزهــا لقيادتــه مــع اإليرانييــن.

يمكننا اآلن مالحظة تأثر قواعد الجماعة بالبروباجندا السعودية تجاه
إيران ،وهو األمر الذي َّ
مستويات قيادية
تدريجي في
تحول
أدى إلى حدوث ُّ
ٍ
ٍّ
حول الموقف من إيران .وبالعودة إلى فترة مرسي ،فإنه ال يُ ستبعد أن يكون
الضغط الخارجي ً
أيضا من قبل الواليات المتحدة وغيرها أحدَ أسباب
ً
مهما
التباعد مع إيران ،كما أن الموقف اإليراني من الثورة السورية كان
عامل ً
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وم��ع هــذا اإلرث المتباــدل ،كان الطرفــان ينتظــران مــن بعضهمــا البعــض تفعيــل
ّ
وتخطــي الحواجــز
المشــتركات التــي تحدثــوا عنهــا نظريـ ًـا فــي العديــد مــن المحافــل،
الداخليــة المصريــة واإلقليميــة لالنفتــاح اإليجابــي ،إال أن وضــع اإلخــوان الداخلــي
فـ�ي مص�رـ آن�ذـاك لمــ يك��ن يس��مح بهام��شٍ أوس��ع للعالق��ة ،م��ع وج��ود تقدي��ر إيران��يٍّ
لحــدود قــدرات الجماعــة وتصرفهــا آنــذاك.

أوالً :ما بعد يناير :عالقات غير حميمية بين «الجماعة األم» وإيران
اســتغلَّ اإلخــوان المســلمون لحظــات انفتــاح مــا بعــد الثــورة المصرية لبلورة سياســات
عالقاته��م الخارجي��ة الت�يـ كان��ت قائمـ�ةً علــى التحالــف مــع الفاعليــن اإلقليمييــن
الصاعديــن الذيــن تب ّنــوا «مشــروعات حــركات اإلســام السياســي» وعــدم معــاداة تيــار
التغييــر ،وقــد كانــت هــذه الحــركات بقواعدهــا االجتماعيــة تمتلــك الحظــوظ األوفــر
للوص�وـل إل�ىـ س��دَّة الحكــم فــي بلــدان الربيــع العربــي .وكان ذلــك مــع حــرص يشــوبه
الحــذر مــن عــدم اســتعداء القــوى التقليديــة فــي اإلقليــم ،وباألخــص فــي منطقــة
الخلي��ج التــي كان��ت تنظ��ر بعي��نٍ غيــر راضيــة عــن صعــود الحــركات اإلســامية بهــذه
الســرعة ،فتبعً ــا لهــذه السياســات كانــت قطــر وتركيــا وإيــران نظريً ــا هــي الــدول
األقــرب لجماعــة اإلخــوان المســلمين فــي مصــر لتوافــر العوامــل الســالف ذكرهــا فــي
سياســتها الخارجيــة.
رباعيــا،
إال أن الطــرف اإليرانــي فوجــئ بــأن االئتــاف الــذي كان يُ فتــرض أن يكــون
ًّ
الثي��ا م��ن دونـ�ه ،وتجاهلــت الجماعــة فــي مصــر المســافات التــي حاولــت
تش��كّل ُث ًّ
ً
معتــدل فــي
إقليميــا
إي��ران أن تقطعه�اـ باتجاههاــ؛ إذ رأت الجماعةــ أن تقـ�دِّم وجهً ــا
ًّ
سياس��تها الخارجيـ�ة ،وكذل��ك غيـ�ر مع��ادٍ للمحــور الخليجــي علــى ســبيل المثــال بصفته
متوج ًســا خيفــة مــن المحــور الــذي كان فــي طــور التشــكل مــن دون إيــران ،فلــم يكــن
ّ
تفكيـ�ر اإلخ��وان وقته��ا ليتج��ه نح��و إيـ�ران لتوس��يع الهـ�وَّة مــع الطــرف الخليجــي
المتربــص .وهكــذا لــم تكــن العالقــات بيــن الطرفيــن بالحميميــة المنتظــرة ،وكان
لإلخوــان المس��لمين حس�اـباتٌ أخــرى طغــت علــى إرث التوقعــات الــذي كان ِّ
يحفــز
ي لديــه فــرص متزايــدة فــي
طه�رـان لالتج��اه نحـ�و الشرــاكة م��ع فاعلــ إسلـاميٍّ ســن ٍّ
حج��ز مقع��دٍ رئي��س ف��ي المشـ�هد المصرــي الــذي كان محر ًَّمــا مــن قبــل علــى إيــران.
س��ارت الجماعـ�ة فيــ سياس�تـها الخارجي��ة الت��ي ّ
خطته��ا بنـ�اءً علــى قراءتهــا للمشــهد
المتوجــس ،حتــى صعــدت إلــى كرســي الرئاســة عبــر مرشــحها محمد مرســي
اإلقليمــي
ّ
الــذي ّ
تولــى المنصــب منتصــف العــام  ،2012وهنــا ارتــأت إيــران أن الفرصــة مــا زالــت
س�اـنحةً إلع��ادة بل��ورة نــوعٍ م��ن الش��راكة عل��ى صعيـ�دٍ أكث��ر رسمــيةً ،لكـ�نَّ ممثلــي
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ِّ
المتحفــظ مــن العالقــات مــع
كثيــرا فــي الموقــف
الجماعــة فــي الحكــم لــم يغيــروا
ً
إيــران .إذ عمــدت سياســة الرئيــس الجديــد إلــى التهدئــة مــن روع الجانــب الخليجــي
(الســعودي  -اإلماراتــي) ،وكانــت أولــى زيــارات محمــد مرســي الخارجيــة إلــى المملكــة
العربيــة الســعودية ،مــع إيفــاد الرســائل تلــو الرســائل عبــر القنــوات الخلفيــة علــى عــدم
ّ
يتعلــق
اعت��زام اإلدارة الجديـ�دة إحـ�داث ثوــرةٍ فــي السياســة الخارجيــة المصريــة فيمــا
بأمــن الخليــج تحديــدً ا.
هــذا باإلضافــة إلــى عامــل الموقــع الجديــد لإلخــوان المســلمين فــي مصــر مــن
واشــنطن؛ إذ حرصــت سياســات الجماعــة ً
أيضــا علــى عــدم االصطــدام مــع الواليــات
��را ف��ي مل��فٍ كالملــف اإليرانــي ،فــي الوقــت الــذي تســعى فيــه لتســويق
المتح��دة مبكِّ ً
خارجيــا ،ولتثبيــت حكــم الرئيــس الجديــد الــذي يواجــه
سياســة النظــام الجديــد
ً
عواصـ�فَ سياســية داخليــة .وقــد قوبلــت الدعــوات االنفتاحيــة الرســمية القادمــة مــن
طه�رـان بتحفــظ قاهــريٍّ شــديد رغــم الزيــارات البروتوكوليــة المتبادلــة ،التــي كانــت
كفيل��ةً بإيصــال رســائل ســلبية رغــم كل هــذا الحــرص اإلخوانــي علــى عــدم اســتثارة
الجانــب الخليجــي ،الــذي ّ
فضــل الغضــب المكتــوم.
وال يمكــن إنــكار أن الموقــف اإليرانــي مــن الثــورة الســورية كان أحــد أســباب التباعــد
ديمقراطيــا محمــد مرســي؛ إذ
بيــن الطرفيــن فــي وقــت حكــم الرئيــس المنتخــب
ًّ
قــررت إدارة مرســي إعــان الدعــم الرســمي للثــورة الســورية عقــب حمــات الدعــم
الشــعبي التــي قادهــا اإلخــوان علــى األرض منــذ انــدالع الثــورة الســورية ،وإن كان ال
يمكــن اعتبــار هــذا الســبب فــي سـ ّـلم األولويــات األهــم فــي أســباب اســتمرار الجفــاء
بيــن الجانبيــن.

ً
ثانيا :اللجنة الرباعية :تواصل تحت أعين السعودية
يمكــن رؤيــة موقــف القاهــرة مــن األزمــة الســورية إبّــان حكــم الرئيــس المنتخــب
ديمقراطي��ا محمدــ مرس��ي وموقعــه م��ن التعام��ل م��ع المل�فـ اإليران��ي ،عبــر مــا عُ ــرف
ً
وقتهــا باســم «اللجنــة الرباعيــة» ،تلــك اللجنــة التــي انطلقــت أعمالهــا فــي العاصمــة
المصريــة القاهــرة فــي شــهر ســبتمبر مــن العــام  ،2012عقــب مبــادرة الرئيــس مرســي
قمــة عــدم االنحيــاز التــي
التــي أطلقهــا مــن قلــب العاصمــة اإليرانيــة طهــران فــي ّ
م
انطلقــت فــي أواخــر شــهر أغســطس مــن العــام  .2012وكان��ت ه��ذه المب��ادرة تض�� ُّ
ً
كل م��ن مص��ر وتركي��ا والس��عودية وإي��ران لمواجه��ة تده��ور األوض��اع ف��ي س��وريا،
ووضــع حـ ٍّ
ـد لمعانــاة الشــعب الســوري ،وإيقــاف نزيــف الــدم مــن خــال إطــاق عمليــة
سياســيةً ،
وفقــا لوجهــة النظــر المصريــة آنــذاك.
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وفيما يخص هواجس العالقة مع إيران ،فهناك معلومة قيلت عبر طرف إيراني
مفوض من الرئيس السابق
على لسان أحد قيادات الجماعة ،حول زيارة
لمبعوث َّ
ٍ
مرسي إلى الرياض ،إلبالغها بكافة عروض إيران لإلدارة المصرية ،مطال ًبا بأن َّ
تحل
َّ
ِّ
وتقدمها لحكومة مرسي .ويبدو أن هذه
محل إيران في هذه العروض
السعودية
َّ
الرسالة لم تكن موفقة؛ إذ أحدثت مشكلة ثقة بين إيران وإدارة مرسي عندما علمت
أي حال ،وبهذا فشلت
طهران باألمر ،كما أن الرياض لم تستجب للطلب المصري على ّ
إدارة مرسي آنذاك في إحداث توازن ٍ في العالقات المصرية بين إيران والسعودية .
وعلــى الرغ��م م��ن ك�وـن ه��ذه المب��ادرة ربم��ا تب��دو ظاهريً ��ا إيجابيـ�ةً مــن حيــث
االعت��راف بض�رـورة الجل��وس عل��ى طاولـ�ةٍ واحــدة مــع إيــران مــن قبــل الجانــب
حريصا على إشــراك الســعودية
العربــي بدايــة فــي الملــف الســوري ،فــإن مرســي كان
ً
ليكــون هــذا التواصــل مــع اإليرانييــن تحــت ســمع المملكــة وبصرهــا وليــس بعيــدً ا
عنهـ�ا.
ً
متملم�لا للغاي��ة؛ فلم تبدِ الســعودية
إال أن الحض��ور الســعودي فيــ ه��ذه المب��ادرة كان
69
ـميا حماســتها للمبــادرة ،حتــى إنهــا لــم تحضــر االجتمــاع األول للرباعيــة  ،وقــد
رسـ ً
ّ
المبطــن ثــم الصريــح مــع مــرور الوقــت،
تناولـ�ت صحافتهـ�ا المباــدرةَ بنـ�وعٍ مــن النقــد
وه��و مــا يمك��ن القوــل بأن�هـ كان ش�هـادةَ وفــاةٍ لعمــل هــذه اللجنــة ،بعدمــا تناولــت
الكتابـ�ات الس��عودية غيـ�ر الرس�مـية أســبابَ فشــل مبــادرة اللجنــة الرباعيــة بســبب
دعــوة إيــران للحضــور ،وهــو مــا يعنــي أن ثمة رسـ َ
ـائل ســعودية وصلــت إلــى القاهرة
ـزء
أنهــا غيــر راضيـ ٍـة عــن التواصــل مــع إيــران فــي هــذا الملــف ،بدعــوى أن إيــران جـ ٌ
ج�زـءا مــن الح��ل .ومــع مــرور الوقــت عقــب هــذه
م�نـ األزم�ةـ الس�وـرية ،ولـ�ن تك��ون
ً
ً
اســتجابة مــن جانــب الطــرف
المبـ�ادرة المصري��ة غي��ر المكتملــة ،يمكننــا أن نــرى
المصــري لوجهــة النظــر الســعودية المعاديــة  -وقتهــا  -لنظــام األســد ،وقــد تبلــورت
هــذه االســتجابة فــي قــرارات الرئيــس المصــري محمــد مرســي بقطــع العالقــات مــع
النظــام الســوري ،ومطالبــة حــزب اهلل بالخــروج مــن ســوريا ،وهــو مــا يعنــي أن مصــر
الرســمية بقيــادة أحــد رمــوز اإلخــوان تبتعــد أكثــر عــن طهــران.

ً
تحول تدريجي في نظرة اإلخوان إليران
ثالثاّ :
لإلجابــة عــن ســؤال كيــف كانــت النظــرة داخــل اإلخــوان للعالقــات مــع إيــران
ّ
ديمقراطيــا
يتعلـ�ق بعــام حكــم الرئيــس المنتخــب
وكي��ف تحولـ�ت ،وخاص�ةـ فيم��ا
ً
محمــد مرســي؛ فيمكننــا البــدء مــن قاعــدة الجماعــة فــي محاضنهــا التربويــة ،حيــث
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إن تربيــة األفــراد داخــل اإلخــوان لــم تكــن لتخيفهــم مــن إيــران ،ويُ ستشــهد علــى
نموذجــا للتغييــر الجــذري،
ذلــك باحتفــاء الجماعــة بالثــورة اإليرانيــة واعتبارهــا
ً
حتــى وإن اختلفــت بعــد ذلــك علــى طابعهــا الشــيعي ،كمــا نــرى تأثـ ًـرا مــن «الصــف
اإلخوانــي» بكتابــات المتقاربيــن مــع طهــران فــي الســابق كالكاتــب فهمــي هويــدي،
وكذلــك موقــف اإلخــوان المؤيــد لحــزب اهلل إبــان العــدوان اإلســرائيلي علــى لبنــان
فــي عــام  ،2006وكذلــك مشــروع التقريــب بيــن المذاهــب الــذي اشــتركت فيــه
الجماعــة مــع مرجعيــات شــيعية كبــرى.70
ويمكــن اإلشــارة هنــا إلــى أن السـ َّـر فــي تغيــر الموقــف اإلخوانــي إبــان حكــم الرئيــس
ديمقراطيــا مرســي ،كان فــي االبتــزاز اإلعالمــي -الــذي كان موجــودً ا
المنتخــب
ً
مـ�ن قبـ�ل الثـ�ورة ،لكنـ�ه وصـ�ل ذروتـ�ه عقـ�ب الثـ�ورة المصريـ�ة  -مــن ِقبــل التيــارات
الســلفية األصوليــة ،التــي تأخــذ علــى جماعــة اإلخــوان تواصلهــا مــع «الشــيعة»
َ
المســؤولية بشــكل كبيــر عمــا يمكــن تســميته
وتتحمــل الســعودية
بشــكل عــام.
ّ
بـ»انقـلاب» اإلخ��وان عل��ى إي��ران عق��ب الث��ورة؛ فللجماع��ة مصال��حُ مــع الســعودية
تتعــدَّ ى مســألة العالقــات الخارجيــة ،فعلــى صعيــد كافــة المســاهمات القادمــة مــن
الخــارج لتمويــل أنشــطة الجماعــةُ ،تعــدّ اشــتراكات أعضــاء اإلخــوان المصرييــن فــي
الس��عودية هــي األكب��ر ف��ي منطق��ة الخليـ�ج ،وه��و م��ا تس��تخدمه الس��عودية كورق��ةٍ
للضغــط علــى اإلخــوان مــن قبــل الثــورة وبعدهــا وحتــى اللحظــة الراهنــة .وجديــر
بالذكــر هنـ�ا أن��ه حس�بـ اإلحصــاء اإلخوانــي الداخليــ ،فــإن الجاليــة اإلخوانيــة فــي
المملكــة العربيــة الســعودية مــن «اإلخــوان المصرييــن»ُ ،تعَ ــدُّ هــي األكبــر عــددً ا
علــى مســتوى األقطــار الخارجيــة كافـ ً
ـة ،وقــد تش ـكّلت لديهــا ً
أيضــا رؤى متقاربــة
يفســر ً -
وفقــا إلحــدى
مــع المملكــة فيمــا يخــص قضايــا الشــيعة وغيرهــا ،وهــو مــا ِّ
وجهــات النظــر  -التغييــر التدريجــي علــى مســتوى القواعــد فيمــا يخــص نظرتهــا
إليــران علــى عكــس القيــادات التاريخيــة القديمــة ،71وهــو مــا يُ طلــق عليــه مصطلــح
72
«تسـ ُّ�لف اإلخـ�وان».
ولرؤيــة حضــور التأثيــر الخليجــي  -والسـ�عودي تحديـ�دً ا  -فــي العالقــة الملتبســة
بينــ إيــران واإلخوــان ،ف��إن ذل��ك يظه�رـ ف�يـ ردَّة فعــل التنظيمــات اإلخوانيــة فــي
الخلي��ج وأف��راد اإلخ��وان المس��لمين المتواجدي��ن هن��اك  ،الذي��ن يتخ��ذون مواق��فَ
س��لبية م��ن التنظيم��ات اإلخوانيةــ األخ�رـى الت�يـ تحتف��ظ بعالقــاتٍ طيبــة مــع
إيــران مــع تصاعــد المواجهــة بيــن الســعودية تحديــدً ا وإيــران ،وعلــى رأســها حركــة
حمــاس؛ إذ إن ثمــة ضغوطــات مورســت بالفعــل علــى الحركــة فــي هــذا الملــف مــن
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أما على المستوى السياسي فإن تيارً ا داخل الجبهة التاريخية القديمة يرى أنه ال
يمكن خسارة العالقات مع السعودية لصالح العالقات مع إيران ،وأن السعودية
تستخدم نفس الورقة اإليرانية «الطائفية» لخدمة مشروعها السياسي ،في
َّ
أشد خطرً ا من المشروع اإليراني ،وقد نقلت
حين أنها ترى اإلخوان المسلمين
قيادات عليا َق َط ِرية إلى اإلخوان المسلمين هذه الرؤية السعودية
قبــل هــذه المجموعــات ،وكان مــن بيــن هــذه الضغوطــات رفــض إرســال تبرعــات
للحركـ�ة 73.وهــو مــا يؤكّــد نظريــة تأ ُّثــر الخطــاب اإلخوانــي فــي الخليــج بالنظــرة
الســلفية التــي تجعــل البعــد الطائفــي (بيــن الســنة والشــيعة) حاضـ ًـرا بشــكل مســتمر،
وهــو مــا يمكــن أن يطلــق عليــه تولــد الهاجــس اإليرانــي لــدى اإلخــوان فــي الخليــج
مــن البيئــة المحيطــة بهــم.
وعلي��ه ،يمكننــا اآلن مالحظــة تأثــر قواعــد الجماعــة بالبروباجنــدا الســعودية
ـتويات
ـي فــي مسـ
ٍ
تجــاه إيــران ،وهــو األمــر الــذي أدَّ ى إلــى حــدوث تحـ ُّ
ـول تدريجـ ٍّ
قياديــة حــول الموقــف مــن إيــران .وبالعــودة إلــى فتــرة مرســي ،فإنــه ال يُ ســتبعد أن
يكــون الضغــط الخارجــي ً
أيضــا مــن قبــل الواليــات المتحــدة وغيرهــا أحــدَ أســباب
مهمــا
التباعــد مــع إيــران ،كمــا أن الموقــف اإليرانــي مــن الثــورة الســورية كان عامـ ًـا ً
ً
أيضــا علــى مســتوى القاعــدة لتغيــر وجهــة نظرهــا حــول إيــران .وعلــى المســتوى
السياس��ي ،فــإن اإلخــوان ليســ لديه�مـ تص��وُّر واضــح للحكــم؛ وعليــه ال يمكــن أن
يكــون لديهــم موقــف واضــح مــن تجربــة الحكــم فــي إيــران.74
عقــب ثــورة ينايــر ومــع تشـكُّل حــزب الحريــة والعدالــة (الــذراع السياســية لجماعــة
اإلخــوان فــي مصــر) ،عملــت لجنــة العالقــات الخارجيــة فــي الحــزب علــى وضــع
اس��تراتيجيةٍ منفتحــة ومتوازنــة مــع الجميــع ،ولــم يكــن هنالــك وجــود لمشــكلة بيــن
الح��زب وإيـ�ران .كم�اـ أن إيــران حاولتــ أن تطـ�وِّر عالقاتهــا بمصــر فــي عهــد مرســي
بعــروض اقتصاديــة؛ إذ عرضــت إيــران إمكانيــة مجــيء  2مليــون ســائح إيرانــي إلــى
مصــر لدعــم النشــاط الســياحي فــي مصــر ،كمــا عرضــت شــحنات نفطية كانــت مصر
ف��ي أمـ�سِّ الحاجــة إليهــا وقتهــا ،وكذلــك عــروض كثيــرة للتبــادل االقتصادي .لكــن
لجنــة العالقــات الخارجيــة فــي الحــزب آنــذاك كانــت تــرى أنــه مــن الجيــد أن
يك��ون هن��اك تعــاونٌ م��ع إيـ�ران لكــن ال ب��دَّ أن يت��مَّ بشــكل تدريجــي ،حتــى ال ُتثــار
الحساس��يات ،خاص�� ًة أن الواليــات المتحــدة -فــي وجهــة النظــر اإلخوانيــة -كانــت
ّ
الصــدام مــع إيــران لصالــح سياســة أكثــر احتوائيــة.75
تتخلــى
تدريجيــا عــن منهــج ِ
ًّ
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معلومــا لقيــادات هــذه
لــم يكــن
ً
َ
العروض اإليرانية السخية اللجنـ�ة أن هنــاك مؤسســاتٍ داخــل
رفضت الجماعة
على إدارة مرسي آنذاك ،رغم وجود
قناعات الدولــة كانــت تضغــط فــي اتجــاه
ٍ
داخل حكومة مرسي تقول إن العالقات مع التباعــد مــع إيــران ،مــع التأكيــد
إيران ال يجب أن تكون بوصلتها الرياض
علــى أن التيــار الســلفي كان الجهــة
الوحيــدة التــي تضغــط ضــد هــذا
االنفتــاح ،76وكان��ت حمالت�هـ تالق��ي ص��دًى عنــد الكثيــر مــن قواعــد اإلســاميين التي
كان��ت داعم��ةً للحــزب والحكومــة والرئيــس مرســي .وكذلــك امتلكــت الســعودية
حاضــرا بشــكل
دائمــا تجــاه عالقــة اإلخــوان بإيــران ،وكان هــذا التصــور
هاجســا ً
ً
ً
ً
يوح��ي ب��أن اإلخ�وـان وإي��ران ف��ي تنســيقٍ دائــم ،فــي حيــن أنــه لــم يكــن معروفــا
ل��دى قيـ�ادة اإلخـ�وان وقته��ا إذا مـ�ا كان ه��ذا الهاجـ�س ع��ن قناعـ�ةٍ ســعودية حقيقيــة
أم مجــرَّد ورقــةٍ للضغــط.77
وفيمــا يخــص هواجــس العالقــة مــع إيــران ،فهنــاك معلومــة قيلــت عبــر طــرف
مفــوض مــن
لمبعــوث
إيرانــي علــى لســان أحــد قيــادات الجماعــة ،حــول زيــارة
َّ
ٍ
الرئي��س الساــبق مرســي إلـ�ى الريـ�اض ،إلبالغه��ا بكافــة عــروض إيــران لــإدارة
ِّ
وتقدمهــا
المصريــة ،مطال ًبــا بــأن تحـ َّـل الســعودية محـ َّـل إيــران فــي هــذه العــروض
لحكومــة مرســي .ويبــدو أن هــذه الرســالة لــم تكــن َّ
موفقــة؛ إذ أحدثــت مشــكلة
ثقــة بيــن إيــران وإدارة مرســي عندمــا علمــت طهــران باألمــر ،كمــا أن الريــاض لــم
أي حــال ،وبهــذا فشــلت إدارة مرســي آنــذاك فــي
تســتجب للطلــب المصــري علــى ّ
78
إحــداث تــوازن ٍ فــي العالقــات المصريــة بيــن إيــران والســعودية .
كمــا يمكــن اســتنتاج أن الهــدف اإليرانــي مــن اإلصــرار علــى تلــك العالقــة عبــر هــذه
العــروض االقتصادي��ة ،كان محاول��ةً لكســر الصــورة النمطيــة عــن «إيــران الشــيعية»
الســنية
بالتواص��ل مـ�ع أكبـ�ر بل��د عرب��يٍّ س��نيٍّ عــن طريــق الحركــة اإلســامية ُّ
األكبــر (اإلخــوان المســلمين) ،مــع حفاظهــم علــى تواصلهــم مــع حــركات المقاومــة
الفلســطينية (حمــاس مثـ ًـا) كإثبــات الهتمامهــا بقضايــا العالم اإلســامي بشــكل عام.
والســتيضاح كيفيــة تعاطــي الرؤيــة اإلخوانيــة مــع المشــروع اإليرانــي ،يــرى تيــار
مــن الجماعــة أن التعاطــي فــي السياســة هــو األصــل ،وهــو األمــر الــذي يتيــح وجــود
عالقـ�ةٍ رغــم اختــاف المشــاريع .وربمــا تأ ّثــر هــذا الموقــف بالتدخــل اإليرانــي فــي
الثــورة السـ�ورية عل�ىـ النح��و ال��ذي ج��رى؛ إذ بـ�ات التواص��ل مح��لَّ خ�لافٍ ونقــاش،
ولكنــ يمك��ن مالحظ��ة أن كلَّ فــرعٍ مــن فــروع اإلخــوان فــي األقطــار المختلفــة لديــه
ظــروف ومحــددات تحكمــه فــي عالقتــه بإيــران مــن عدمهــا .ويــرى هــذا التيــار أن
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ويرى قطاع آخر من الجماعة أن اإلخوان أخطأوا في التعامل مع ملف إيران
ملفات
بحسابات غير واقعية وقتها برفض الدعم اإليراني المعروض عليهم في
ٍ
ٍ
سيقبل منها قدر كبير من البراجماتية بالنظر
كان
الدولة
وأن
حساسة،
اقتصادية
ُ
حريصا على
إلى واقعها االقتصادي .إذ إن موقف إيران من حكم مرسي كان
ً
نجاح هذه التجربة ،لكن الرئاسة واإلخوان وقعوا تحت ضغط االبتزاز اإلعالمي
حركــة حمــاس  -علــى ســبيل المثــال -له�اـ حري��ة الحركــة فيــ عق��د تحالف��اتٍ أو
شــراكات بمــا يخــدم قضيتهــا ،كمــا أن إخــوان مصــر ال يعيبهــم ذلــك ،لكنهــم غيــر
ً
حاليــا ،ولديهــم حســابات تختلــف
مطلقــا فــي الحالــة مــع إيــران
مضطريــن إلــى ذلــك
ً
عــن حمــاس.79
وق��د تغي��ر موق��ف اإلخ��وان م��ن إي��ران ،عل��ى صعي��د رؤيته��ا كمش��روع سياس��يٍّ
للس ـنّة ،ويمكــن إرجــاع هــذا التغيــر إلــى مــا قبــل العــام ،2006
وليــس دينيًّ��ا مه��دِّدً ا ُ
ويمكــن رؤيــة موقــف دعــم حــزب اهلل فــي حــرب لبنــان بــأن هــذا مــا كانــت تقتضيــه
ضــرورة اللحظــة فــي دعــم المعاديــن لـــ «إســرائيل» .وبخصــوص الواقــع الحالــي في
السنــّية ،فـ�إن تيـ�ارات قياديـ�ة داخـ�ل الجماعـ�ة تـ�رى أنـ�ه ال
العالق��ات م��ع الحاضن�ةـ ُ
الس ـنّية
ب��دَّ أال تصــل إيــران إلــى مرحلــة «دفء العالقــة» مــع الحــركات اإلســامية ُ
ف��ي ظ��لِّ مــا يحــدث فــي ســوريا واليمــن والعــراق ،مــع تفضيــل أن تكــون هــذه
إعالميــا
العالق��ة ف�يـ حدِّه��ا األدن��ى ،وذل��ك حت��ى ال يتـ�مَّ توظيفهــا واســتخدامها
ًّ
مــن دون مقابــل ،فاألمــر خاضــع لقانــون المكاســب والخســائر ،فــي حيــن أنهــم يــرون
اس��تحالة بن�اـء أيِّ عالق��ة اس��تراتيجية ف��ي الوق��ت الحال��ي ،واألفض��ل أن تظ��لَّ
ّ
يتعلــق بمشــروع
عالق��ةً بـ�ـ «القطعـ�ة» ،أي بمع ًنىــ أدقَّ كل موقــف علــى حــدة .وفيمــا
حالياــ نظرــة تق�وـل إن��ه غي��ر واقعـ�يٍّ بالمــرة ،ولكــن
التقريـ�ب المذهب��ي ،فإن��ه تس��وده
ً
إعالميــا مــن
لي��س هن��اك ضـ�ر ٌر م�نـ المضـ�يِّ فيــه ،وال يجــب اســتخدامه وترويجــه
ًّ
ِقبــل إيــران ،فــي حيــن أن فائدتــه يمكــن أن تنحصــر فــي التقليــل مــن االحتقــان
والسـنّة ولكــن ليــس أكثــر مــن ذلــك ،وهــذا هــو
بيــن مكونــات المنطقــة مــن الشــيعة
ُ
80
س�قـف الطم�وـح ف��ي ظ ـلِّ الوضــع الحالــي .
أمــا علــى المســتوى السياســي فــإن تيــا ًرا داخــل الجبهــة التاريخيــة القديمــة يــرى أنه
ال يمكــن خســارة العالقــات مــع الســعودية لصالح العالقــات مع إيران ،وأن الســعودية
تســتخدم نفــس الورقــة اإليرانيــة «الطائفيــة» لخدمــة مشــروعها السياســي ،فــي
حيــن أنهــا تــرى اإلخــوان المســلمين أشــدَّ خطـ ًـرا مــن المشــروع اإليرانــي ،وقــد نقلــت
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قيــادات عليــا َق َط ِريــة إلــى اإلخــوان المســلمين هــذه الرؤيــة الســعودية .81وهــو األمر
حرصــا
ال��ذي تعام�لـ مع�هـ اإلخ��وان بجدِّيــة وحاولــوا أن يتعاملــوا بحــذر مــع إيــران
ً
عل�ىـ عالقاته��م مــع الســعودية فـ�ي فترــة حكـ�م مرس��ي .وعلــى الرغــم مــن عــروض
إيــران االقتصاديــة المغريــة لمصــر ،فــإن الجماعــة ّ
فضلــت أن تبقــى العالقــة فــي
تتخطاهــا فــي هــذه المرحلــة ،فــي الوقــت الــذي ّ
ّ
فضلــت فيــه عــدم فتــح
حدــودٍ ال
خط��وط اتصــالٍ مــع طهــران خــارج مؤسســة الرئاســة واالكتفــاء باتصــاالت الجماعــة
تتعلــق بالوحــدة اإلســامية وليــس اتصـ ً
ّ
ـال سياسـ ًـيا
فــي الخــارج فــي مشــروعات
مباشـ ًـرا.82
وعندمــا زار أحــد شــباب الجماعــة (المق ـرَّب مــن القيــادات العليــا للجماعــة) إيــران
بمب��ادرةٍ شــخصية قبي��ل بداي��ة حك��م الرئي�سـ مرس��ي ،كانــوا علــى أتــم االســتعداد
لتطبي��ع العالقــات معــ الدولــة المصري�ةـ ألقص��ى ح��دٍّ متــاح .وقــد قابــل هــذا الشــاب
المســؤول عــن الملــف المصــري فــي غرفــة العمليــات التابعــة للرئاســة اإليرانيــة
المختصــة بمتابعــة دول الثــورات العربيــة ،وذكــر أن الرجــل عــرض نجــاح الدولــة
اإليرانيـ�ة ف��ي ع��دَّة ملفـ�اتٍ كالبنيـ�ة التحتيــة والتصني��ع العسـ�كري ،ويق��دِّر الشــاب
أن ه��ذه العـ�روض كان��ت ستــذهب لرئي��س مص��ر الق��ادم بع��د الث��ورة بغـ�ضِّ النظــر
عــن اســمه أو تيــاره ،وأكَّــد أنــه علــم بوصــول هــذه العــروض إلــى الرئاســة المصريــة
ً
الحقــا.83
فــي عهــد مرســي
ولكــن لــم يتفاعــل اإلخــوان أو مؤسســة الرئاســة مــع هــذه العــروض اإليرانيــة ً -
طبقــا
لمصــادر مختلفــة -لعدَّة أســباب رئيســة:
ً
ً
خوف��ا علـ�ى العالق��ة م��ع الخلي��ج ،التـ�ي كان��ت متوت��رةً بمــا يكفــي بعــد الثــورة؛
أول:
ألن اتجــاه اإلخــوان والرئاســة كان التهدئــة مــع الخليــج فــي هــذه الفتــرة ،فــي مقابل
تأجيــل أيةــ توافق��اتٍ مــع إيــران.
ثانيــا :أن بنيــة الدولــة المصريــة فــي ذلــك الوقــت (الجيــش  -المخابــرات) لــم تكــن
ً
تتعامـ�ل مــع إيــران كدول��ة عــدوٍّ بالمعنــى الحرفــي ،لكــن علــى أقــل تقديــر دولــة
مرحـ�بٍ بإقام�ةـ عالقــاتٍ كاملــة معهــا ،مــع التأكيــد علــى أنهــا ضــد التماهــي مــع
غي�رـ ّ
84
الخطــاب الطائفــي الخليجــي تجــاه إيــران .

ولكن بعض المصادر اإلخوانية أكّدت أن «عروض الدعم لم تكن
ً
ً
فنية كدعم النشاط الطالبي في الخارج،
سياسية بحتة ،وإنما كانت
عروض إيرانية
والدعم اإلعالمي» ،فيما أكّدت مصادر أخرى وصول
ٍ
بمنحٍ دراسية عن طريق القيادة الجديدة ،لكن لم َ
حماسا كبيرً ا
تلق
ً
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ثالثً ��ا :الموقـ�ف اإليران��ي مــن الث��ورة الس��ورية وإن كان بدرج��ة أق��لَّ مــن األســباب
األخـ�رى.
رابعً ��ا :عام��ل طائفــي ولكنـ�ه لي�سـ أساسيــًّ ا ،لوجــود تي��ارٍ داخـ�ل اإلخوــان متب��نٍّ لخطاب
طائفـ�يٍّ ضــد إيــران والشــيعة بشــكل عــام ،وإن كان هــذا التيــار غيــر مؤثــر بشــكل كبيــر
فــي اتخاذ القــرار السياســي.
ويمكــن اعتبــار الســنة التــي أمضتهــا الجماعــة فــي الحكــم بمثابــة ســنة «استكشــافية»
للعالق��ات ف��ي اإلقليـ�م .ونتيجــة التأثرــ بالموقـ�ف الخليجـ�ي ،رفضــت الجماعــة
العـ َ
ـات داخــل
ـروض اإليرانيــة الســخية علــى إدارة مرســي آنــذاك ،رغــم وجــود قناعـ ٍ
حكومــة مرســي تقــول إن العالقــات مــع إيــران ال يجــب أن تكــون بوصلتهــا الريــاض؛
ت للمؤسس��ات األمني�ةـ والعس�كـرية فــي أثنــاء حكــم الرئيــس
إذ ل��م يـ�رَ البعـ�ض تحفظــا ٍ
ـاء جمــع بيــن مســؤول الملــف اإليرانــي فــي
مرســي علــى العالقــة مــع إيــران ،بــل إن لقـ ً
ّ
المخابــرات العامــة وأحــد المســؤولين رفيعــي المســتوى فــي عهــد مرســي أكــد فيــه
كثيــرا فــي ملــف التعــاون مــع
مســؤول المخاب��رات أنه��م ي��رون أن مصرــ متأخــرةٌ
ً
85
إيرــان .ويب�دـو م��ن هذــا الحدي��ث أن التحفــظ الواضــح كان س��عوديً ا باألســاس  .وهــو
ماــ يُ س��تخلص من��ه أن الش��راكة بيــن مصرــ وإيرــان لــم تكـ�ن ف��ي الرؤي��ة المنظوــرة فــي
أثنــاء حكــم مرســي ،إال أن برجماتيــة اإلخــوان ربمــا كانــت لتمكنهــم مــن لعــب أدوار
ً
كاف��ة ،خاص��ةً مــع الســعودية وإيــران.
ع��دَّة م��ع األط��راف
ويــرى قطــاع آخــر مــن الجماعــة أن اإلخــوان أخطــأوا فــي التعامــل مــع ملــف إيــران
ـات
ـابات غيــر واقعيــة وقتهــا برفــض الدعــم اإليرانــي المعــروض عليهــم فــي ملفـ ٍ
بحسـ ٍ
اقتصاديــة حساســة ،وأن الدولــة كان سـ ُـيقبل منهــا قــدر كبيــر مــن البراجماتيــة بالنظــر
حريصــا على نجاح
إلــى واقعهــا االقتصــادي .إذ إن موقــف إيــران مــن حكم مرســي كان
ً
86
هــذه التجربــة ،لكــن الرئاســة واإلخــوان وقعــوا تحــت ضغــط االبتــزاز اإلعالمــي .

ً
َّ
تتحدث عن المصالح المتعارضة
رؤية سائدة لدى هذا التيار
إال أن هناك
للجماعة مع المشروع اإليراني ،وتشكك في حقيقة دعم إيران
لمشروعهم ،أي إنهم يرونها عالقة تكتيكية في المقام األول ،بل ويذهب
البعض بعيدً ا ويرى إيران في خصومة «غير معلنة» مع إخوان مصر
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وم�نـ داخلــ دائ�رـة أخرــى م��ن دوائ��ر قياــدات اإلخــوان المسـ�لمين ،يــرى البعــض أن
ً
موفق��ا ف��ي ه��ذا المل��ف .إذ يــرى هــذا التيــار أن مرســي أراد
موق�فـ الرئاسةــ كان
ً
ع��ودة العالق�اـت م��ع الجمهوريةــ اإلســامية ،ولكــن بطريقــة حثيثــة ووفقــا لشــروط
مصريــة ،إال أن مشــروع العالقــات الخارجيــة لنظــام مرســي لــم يكتمــل بســبب وأده
عقــب ســنة واحــدة فقــط مــن الحكــم.87

ً
رابعا :العالقات السهلة المستحيلة وهروب الصيد الثمين
يمك��ن تصويــر س��نة حك��م مرس��ي بن��اءً على هــذه المعطيــات فيمــا يتعلــق بالعالقات
مــع إيــران بســنة «فقــدان الفرصــة» بالنســبة إلــى الجانــب اإليرانــي ،والعالقــة
الســهلة المســتحيلة بالنســبة إلــى جانــب اإلخــوان ،وقــد فهــم اإلخــوان المســلمون
موقعه��م المه��مَّ فــي خريطــة األولويــات اإليرانيــة التــي تحــرص علــى الكيانــات
الشــعبية فــي تلــك المرحلــة .وهنــاك إشــكالية -مــن منظــور اإلخــوان -أدَّت إلــى ضياع
ه��ذه الفرص��ة ،وهيــ وجــود تيـ�اراتٍ ال يوجــد لديهــا مانــع مــن التعامــل مــع إيــران،
واإلشــكالية هنــا كانــت موازنــة هــذا االنفتــاح بجانــب العالقــات مــع الســعودية التــي
يعتبرونه�اـ اس��تراتيجيةً ً
أيضــا .ف��كل تي��ارات اإلخـ�وان حريص��ةٌ علــى عــدم اإلضــرار
بعالقتهــا مــع الســعودية ،وإن ظهــر تيــار يســعى لتعزيــز عالقــة مــع إيــران فإنــه
سيســعى لعــدم اإلضــرار بعالقتــه مــع الســعودية ً
أيضــا.
ّ
وترقب طهران
ب :بعد االنقالب :انكفاء الجماعة
علــى الرغــم مــن أنــه يمكــن قــراءة الموقــف اإليرانــي مــن االنقــاب العســكري فــي
مص��ر ف�يـ إط��ار نــوعٍ مــن «العقــاب» للجماعــة علــى تجاهلهــا الجانــب اإليرانــي
فــي أثنــاء تواجدهــا فــي الحكــم ،بعــد هجــوم إعالمــي مــن قبــل األذرع اإلعالميــة
ً
وصــول إلــى التذبــذب
اإليرانيــة علــى نظــام محمــد مرســي فــي أيامــه األخيــرة،
وعدــم الحس��م ف��ي وصـ�فٍ محـ�دَّد ودقيــق لمــا حــدث فــي مصــر مــن جانــب
الجهــات الرســمية ،حتــى إن بيــان الخارجيــة اإليرانيــة بعــد فــض اعتصامــي رابعــة
كافيــا أو دليـ ًـا علــى إدانــة المؤسســة العســكرية مــن
العدويــة والنهضــة لــم يكــن
ً
قبــل طه��ران ،إال أن��ه رغــم ذلـ�ك ،فلــم تراهــن إيــران بــكل ثقلهــا علــى الموقــف مــن
األنظم��ة المصري��ة العس��كرية خاصـ�ةً مــع معرفتهــا بالتحالــف االســتراتيجي بينهــا
وبينــ الوالي�اـت المتحدــة ،وال��ذي ال يمك�نـ أن يس�مـح أليِّ تقــاربٍ بيــن القاهــرة
وطه��ران ف��ي ظـ�لِّ حكــم الجيــش؛ لــذا فقــد رأت طهــران عــدم التمــادي فــي تجاهــل
جــراح اإلخــوان المســلمين ،الذيــن يســهل التعامــل معهــم وهــم خــارج الســلطة أكثــر
بكثيــر حينمــا يكونــون بداخلهــا.
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وبشكل عام ،فإن الموقف من إيران سيظل رهين ّ
«ف َّزاعات» إقليمية تضع ً
خطا
أحمرَ على هذا النوع من العالقات فيما يخص اإلخوان المصريين ،ناهيك عن حدوث
بعض من قيادات الجماعة المنتمية لهذا التيار فيما
ٍ
تحوالت في العقل الجمعي لدى ٍ
يخص الموقف من الشيعة .وفي سياق التدخل اإليراني في سوريا يشعرُ الكثير من
أعضاء هذه المجموعة بأن قواعد سلوكهم ال تسمح لهم بتبرير عالقة مع إيران

إال أن األي��ام األول�ىـ م��ن االنق�لاب العس�كـري ومــا ت�لاه مـ�ن اضطرابـ�اتٍ سياســية
لــم تكــن ودِّي��ةً بيــن الجانبيــن؛ إذ رفضــت جماعــة اإلخــوان لقــاء ممثليــن عــن إيــران
عقــب األحــداث مباشــرة ،88فــي حيــن تذكــر معلومــات أخــرى أن إيــران طلبــت
التواصـ�لَ مــع اللجنــة التــي كانــت تديــر التفــاوض مــع النظــام والخــارج داخــل
اإلخــوان المســلمين بقيــادة عضــو مكتــب اإلرشــاد محمــد علــي بشــر ،إال أنــه ال
معلوم��ات عنــ نتيج��ة ه�ذـا اللقـ�اء ،وه��ل تـ�مَّ أم ال ،ف��ي ظـ�لِّ تأكيـ�دٍ م��ن طــرفٍ آخــر
داخــل الجماعــة علــى رفــض الجماعــة لهــذا اللقــاء.89
ً
ووفقــا لقيـ�ادة مقرَّبــة مــن مكتــب اإلرشــاد إبّــان حكــم اإلخــوان ،فإنــه بعــد هــذا
الموق�فـ بفت��رة زمني��ة« ،طلبتــ الجماعـ�ة مـ�ن فرعه��ا ف�يـ طه��ران القي��امَ بفعالي��اتٍ
مناصــرة لهــم ضــد االنقــاب العســكري فــي مصــر ،وكذلــك للتقريــب بيــن إيــران
والجماع��ة ف��ي مل��ف مواجه��ة االنق�لاب العس��كري ،وق��د دع��م إخ��وان إي��ران الح��راكَ
ف��ي بدايت��ه ث��م توق��ف الدع��م بع��د أن أبلغ��وا إخ��وان مص��ر أنه��م تح��ت تهدي��د ق��ويٍّ
بســبب هــذا التحــرك ،وأن النظــام اإليرانــي يحــاول الحفــاظ علــى عالقاتــه مــع نظــام
السيســي فــي هــذا التوقيــت ،وهــو مــا قرأتــه الجماعــة أن إيــران تريــد اإلخــوان فــي
دائمــا”.9091
موق��ف ضعـفٍ ً
ويمك�نـ ً
أيض�اـ ق��راءة ه��ذا التحــرك اإلخوانيــ بأن��ه ف��ي بدايت�هـ كان محاولـ�ةً لصناعــة
حالــة إقليميـ�ة ض��د حكــم الجي��ش فــي مصــر؛ ولذلــك كان الطلــب علــى هيئــة دعــم
حراكهــم الشــعبي المناهــض لالنقــاب عــن طريــق التنظيــم فــي إيــران ،وهــي خطوة
ربم��ا أت�تـ ف��ي ظ��لِّ تموي�لـ ودعــم خليج��يٍّ مطلــق لنظــام مــا بعــد الثالــث مــن يوليو،
وهــو مــا جعــل الجماعــة أجــرأ علــى طلــب الدعــم مــن األقطــار كافـ ً
ـة فــي حراكهــم
المعارض.
وبعــد ذلــك قــررت إيــران التواصــل مــع اإلخــوان فــي وضــع الضعــف الــذي تعانيــه
الجماعــة عــن طريــق الجلــوس معهــم فــي المنفــى (تركيــا ولنــدن) ،ولكــن بعــض
ً
سياســية بحتــة ،وإنمــا
المصــادر اإلخوانيــة أكّــدت أن «عــروض الدعــم لــم تكــن
ً
فنيــة كدعــم النشــاط الطالبــي فــي الخــارج ،والدعــم اإلعالمــي» ،فيمــا
كانــت
ـروض إيرانيــة بمنــحٍ دراســية عــن طريــق القيــادة
أكّــدت مصــادر أخــرى وصــول عـ ٍ
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تحليل آخر يرى أن َّ
ً
َّ
كل
ولكن هناك
الجدي��دة ،لك��ن ل��م َ
كبي��را.
حماس��ا
تل��ق
ً
ً
تيارات اإلخوان بما فيها هذا التيار
وقــد كانــت الرســالة الرئيســة فيمــا يبدو
ٌ
مع
بعالقتها
حريصة على عدم اإلضرار
ٌ
حريصـ�ة
أن الجمهوريـ�ة اإلسـلامية
السعودية ،وإن ظهر التيار الجديد ساعيا
ً علــى العالقــة رغــم ضعــف التنظيــم
إلنشاء عالقة ما مع إيران ،فإنه سيسعى
فــي وضعــه الحالــي .92ولهــذا شــككت
لعدم اإلضرار بعالقته مع السعودية
الجماعــة فــي عــروض التواصــل بعــد
االنقــاب العســكري رغم تأكيــد حدوثها،
كاف؛ ألن الجماعــة لــن
بدع�وـى أنهمــ يعرفـ�ون عدــم إخ�لاص ه��ذه الع��روض بشــكل ٍ
تســتطيع أن تق��دِّم لهــم مقابـ ًـا مــن خــارج مصــر ،كمــا أن قطاعً ا مــن قيــادات الجماعة
يـ�رى أن إي��ران لــن تس�اـعد اإلخوــان للع��ودة إل��ى الحك��م مــرةً أخــرى .إال أن البعــض
ً
فنقــا ع��ن أطرــافٍ إيرانيــة
أكــد ح��دوث هـ�ذا التواصلــ رغ��م توج��س الطرفي�نـ،
روى أكاديمـ�يٌّ مقـ�رَّب منــ جماع��ة اإلخ��وان المس��لمين أن هن�اـك زي�اـراتٍ قــام بهــا
عــددٌ م��ن مس��ؤولي اإلخ�وـان إليرــان فــي عامــي  2014و 2015علــى عهــدة الطرف
صحيحــا
ويرجــح أن يكــون هــذا
اإليرانــي الــذي نقــل أخبــار هــذه الزيــارات لــه.93
ّ
ً
لوجـ�ود عالقــاتٍ قوي��ة بي��ن جماعـ�ة اإلخوــان وح�رـكاتٍ إســامية أخــرى تتمتــع
تاريخيــا بالجماعــة ،التــي
بعالقــاتٍ وثيقــة مــع طهــران كحركــة حمــاس المرتبطــة
ً
ـيطا شــبيهً ا بالــدور الــذي لعبتــه بيــن الحكومــة
يمكــن أن تكــون قــد لعبــت دو ًرا وسـ ً
السـ�ورية ف��ي دمش��ق والمعارض��ة الس��ورية .إال أن قيــادةً مــن حركــة حمــاس أكــدت
أنهــم لــم يضطلعــوا بــدور الوســاطة بيــن اإلخــوان المصرييــن وإيــران بعــد االنقــاب
العســكري ،م��ع اس��تعدادهم للع�بـ دور الجس��ر بيـ�ن مختل��ف األطــراف مــا دام هــذا
يص��بُّ فــي مصلحــة القضيــة الفلســطينية (مــن وجهــة نظــر حمــاس).9495
وألهميــة إيجــاد شــركاء إقليمييــن للجماعــة فــي معركتهــا مــع النظــام فــي مصــر
خاصـ�ةً بعــد خ��روج عــددٍ مــن قيــادات التنظيــم وأفــراده إلــى الخــارج ،والضغــط
علــى الــدول األساســية المســتضيفة؛ تبــرز أهميــة التواصــل مــع بدائــل أخــرى
كإيـ�ران؛ ألن��ه ف��ي ظ��لِّ الضغــوط والحصــار والمطــاردة مــن معظــم دول اإلقليــم فــإن
الدولــة الوحيــدة التــي يمكــن أال تخضــع لمثــل هــذه الضغــوط بنفــس قــدر خضــوع
دولٍ أخــرى هــي إيــران ،والتــي تعــرض نفســها كحاضنــة ومــاذ آمــن لإلخــوان إذا مــا
يرجــح
لجــأوا إليهــا؛ ألنهــا يمكــن أن تصمــد فــي مواجهــة هــذه الضغــوط ،إال أنــه ال َّ
أن تلجــأ الجماعــة (قبــل االنشــقاق وبعــده) إلــى خياــر صفــريٍّ كهــذا طالمــا تمســك بهــا
الداعمــون فــي تركيــا وقطــر.
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ً
خامسا :تصدُّ ع الجماعة :خطوط منفصلة للتواصل مع إيران
عق��ب م��رور الع�اـم األول علـ�ى االنق�لاب العسكــري ف��ي مص��ر ،بــدأت الشــقوق
والخالفــات بيــن قيــادات جماعــة اإلخــوان المســلمين المصريــة فــي الظهــور إلــى
العلــن رويــدً ا رويــدً ا ،حتــى وإن حاولــت التيــارات المختلفــة داخــل هــذه القيــادة
كتمــانَ األم��ر ف�يـ محاولـ�ةٍ لتخطيـ�ه .فقــد تناثــرت المجموعــات القياديــة بيــن
الداخ��ل والخ��ارج بع��د حم�لاتٍ أمنيــة مــن النظــام المصــري اعتقلــت أغلــب قيــادات
الصــف األول والثانــي مــن الجماعــة فــي ذلــك الوقــت ،وهــو مــا أضعــف الكيــان
التنظيمــي الضخــم وعزلــه عــن قاعدتــه بعــض الشــيء.
نتجــ ع��ن هـ�ذا الخلـاف تي��اران رئيســان وتي�اـراتٌ أخــرى هامشــية وليــدة الحالــة
الساــئلة التـ�ي خاضته��ا الجماع��ة ف��ي ظـ�لِّ تخب��ط إداريٍّ وسياسـ�يٍّ وكان لذلــك
تأثي��ر مباش��ر ف�يـ رؤى العالقـ�ات الخارجيةــ للجماع��ة وخاصـ�ةً مــع طهــران .وأخــذ
هــذان التيــاران فــي التشــكل والتبلــور طــوال  3س��نوات م��ن الخالف��ات الح��ادَّة
الت��ي جعلـ�ت التميي��ز بينهمـ�ا سـ ً
�هل ف��ي ظـ�لِّ تبل��ور قي�اـداتٍ واضحــة لــكال التياريــن
الرئيســين (القيــادات التاريخيــة والتيــار الجديــد) وتيـ�ارات أخـ�رى فـ�ي طـ�ور البلورة.
(انظــر شــكل  - )3الصفحــة التاليــة

 .1القيادات التاريخية :الجبهة التي تملك القدرة وال تملك اإلرادة
إن تيــار القيــادات التاريخيــة للجماعــة هــو الــذي يمســك بمفاصــل التنظيــم
ومقدراتــه الماليــة ورصيــد عالقاتــه الدوليــة ،وتتزعمــه مجموعــة مــن قيــادات آخــر
مكتــب إرشــاد للجماعــة (قبــل االنقــاب العســكري) ،بالتعــاون مــع رابطــة اإلخــوان
المصرييــن حــول العالــم (جــزء مــن التنظيــم الدولــي للجماعــة) ،هــذا التيــار هــو
ال��ذي رأى ض��رورة الحف��اظ عل��ى تماس��ك الجماع��ة بعي��دً ا ع��ن خ��وض مواجه��اتٍ
غيــر محســوبة مــع نظــام السيســي ،مــع التمســك بشــرعية الرئيــس المعتقــل.
يمكــن النظــر إلــى واقــع العالقــات بيــن الجمهوريــة اإلســامية اإليرانيــة وهــذا التيــار
التقلي�دـي داخ��ل الجماعــة علىــ أنه��ا ذات وتي��رة بطيئة للغاي��ة؛ ألن إح��راز التقدُّم مع
هذــا الط��رف اإلخوان��ي المتحف��ظ ف�يـ عالقاتـ�ه الخارجي��ة صعـ�بٌ ،وإن كان يتســم
بنـ�وعٍ مــن الثبــات نظـ ًـرا لتاريــخ التعامــل المشــترك .إال أن هنــاك رؤيـ ً
ـة ســائدة لــدى
هــذا التيــار تتحــدَّ ث عــن المصالــح المتعارضــة للجماعــة مــع المشــروع اإليرانــي،
وتشــكك فــي حقيقــة دعــم إيــران لمشــروعهم ،أي إنهــم يرونهــا عالقــة تكتيكيــة فــي
المقــام األول ،بــل ويذهــب البعــض بعيــدً ا ويــرى إيران فــي خصومــة «غيــر معلنــة»
م��ع إخـ�وان مص��ر كم�اـ ه��و فيــ اليمنــ وسوــريا ،ولكــن ال يظهــرون ذلــك بشــكل
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شكل ()3

المصدر :من مقابلة أجراها المؤلفان في مايو  2018ومعطيات ذات مصادر مفتوحة
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تفسر ربما رغبة هذا التيار في التواصل مع اإليرانيين من جانب
أن معظم التيارات التي تتبنى هذه األطروحات الصدامية
تنظر إلى الثورة اإليرانية كنموذج حقق أهدافه بشكل سريع،
بعيدً ا عن أيديولوجية الدولة التي أنتجتها الثورة بعد ذلك
عدائـ�يٍّ .وحتــى فيماــ
يخــص الصــراع داخــل اإلخــوان ،يعتقــد آخــرون أنــه مــن
ُّ
مصلحــة إيــران ضعــف اإلخــوان عبــر هــذه الصراعــات ،لكنهــم يعترفــون بعــدم
تدخــل الطــرف اإليرانــي فيهــا.96
ولكنــ م�عـ ه��ذا كل��ه ال ي�رـون ض��ر ًرا م�نـ وج��ود ح��دٍّ أدنــى مــن العالقــة بيــن الطرفين،
إال أنهــم ي��رون أن اإلخــوان المس��لمين أنهك��وا خ��ارج مصـ�ر؛ ولــذا ال يعتبرون أنفســهم
ج��زءا مؤثـ ً�را فـ�ي بناــء ش�رـاكةٍ وعالقــة فعالــة ،وربمــا يكــون حضــور اإلخــوان فــي
ً
حالـ�ةٍ كهــذه مــن خــال عالقاتهــم مــع األتــراك والقطرييــن ،وال مانــع مــن ذلــك فيمــا
يخــدم الحالــة المصريــة .97وه��ذه الرؤي�ةـ يتف�قـ معه��ا ويطرحه��ا المؤث��رون المقرَّبون
مــن دوائــر الجماعــة والدوائــر التركيــة القطريــة المشــتركة.98
وعلـ�ى صعيــد واق��ع العالق��ات م��ع إيــران ،يــرى جانــب مــن هــذا التيــار أن هــذه
العالق��ات تحت��اج إل��ى ترمي��مٍ وليــس إلــى تطويــر؛ ألن بترميمهــا يمكــن أن تكــون
مفتاح��ا لح��لِّ العديــد مــن أزمــات المنطقــة كســوريا واليمــن ،لكــن البعــض يشــكك
ً
ً
ف�يـ جدِّي��ة الرغبةــ اإليرانيــة ف��ي االتج��اه نح��و الترميــم .يمكــن أيضــا رؤيــة تمســك
هــذا الجانــب القيــادي التاريخــي مــن اإلخــوان بعــدم اســتعداء المملكــة العربيــة
الســعودية لصالــح عالقــات «متوتــرة» فــي األصل مــع إيــران ،بمعنى أنهــم ال يفكرون
فــي إحــال عالقاتهــم غيــر الجيــدة مــع إيــران ،بعالقاتهــم غيــر الجيــدة ً
أيضــا مــع
الســعودية ،رغــم كل العــداء الخليجــي ،الــذي تــراه إيــران فرصــة لتحســين العالقــات.
ج�زـء م��ن ه��ذه الرؤي��ة مبن��يٌّ علــى اعتبــار الســعودية مشــروعً ا سياسـ ًّـيا «فاســدً ا»
يع��ادي اإلخ�وـان لتثبيتــ حكم��ه ،بينماــ يحتفــظ ب�لا شـ�كٍّ بمفاتي��ح عـ�دَّة فــي اإلقليــم
ليــس مــن مصلحــة اإلخــوان خســاراتها بإحــراق المراكــب جميعهــا عبــر االتجــاه نحــو
دائم��ا الي��د اإليراني��ة الممتـ�دَّة بالمســاعدة ،وفــي
إي�رـان؛ ولذل��ك يرف��ض اإلخ��وان ً
الوق��ت نفس��ه ينتظـ�رون تسـ�ويةً مــع المشــروع السياســي الســعودي ،الــذي يُ عــادي
السنــي لإلخ��وان المسلــمين رغب��ةً فــي احتــكاره وتوظيفــه فــي الحــرب
المش��روع ُ
99
ضــد المشــروع اإليرانــي الــذي يســتخدم «الشــيعة» .
وف��ي النهاي��ة ال ت��رى هذــه الجبهـ�ة مصلحـ�ةً للمنطقــة باســتمرار هــذا الصــراع بيــن
الس�عـودية وإي��ران ف��ي حيـ�ن يمكــن الوص�وـل لتسوــياتٍ عبــر الحــوار ،100لكنهــم
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يــرون أن محــاوالت اســتئصال اإلخــوان مــن اإلقليــم عبــر المحــور الســعودي
 اإلماراتــي لــن تكــون فــي صالــح هــذا المحــور بــل ســتضعفه ،وهــو مــا ســيعقدأيَّ تس��وية إقليميــة أمـ�ام إيــران .إال أن الجماعــة بوضعهــا الحالــي فــي األقطــار
المختلفــة ال تملــك أن تلعــب دو ًرا أكبــر مــن حجمهــا فــي مثــل هــذا الملــف .وال
يرف��ض هـ�ذا التي�اـر بشكــل م�اـ أن ينخ�رـط ف��ي حلـ�فٍ مــع الســعودية تتــم بموجبــه
مرحليــا فــي األقطــار ،لكنهــم يــرون أن تعامــل الســعودية
تســوية أزمــات اإلخــوان
ًّ
حاليــا فــي القــرار
مــع ملــف اإلخــوان تشــوبه «رعونــة» كبيــرة بســبب تأثيــر اإلمــارات
ً
الســعودي فــي هــذا الملــف.101
وقــد كان للقطرييــن دور ومحــاوالت بحســب روايــات قيــادات فــي الجبهــة
التاريخيــة لإلخــوان ،عقــب المصالحــة الخليجيــة فــي عــام  2014التــي بموجبهــا
كان يفتــرض أن تحتشــد التيــارات اإلســامية فــي المنطقــة خلــف الســعودية ،فــي
مقاب��ل أن تعط�يـ الس��عودية إش�اـراتٍ إيجابيــة لحلحلــة ملفــات اإلخــوان العالقــة فــي
مصــر أو غيرهــا .وفــي حيــن يُ ظهــر هــذا التيــار (الحــرس القديــم) معرفت��ه بتواصالتٍ
بيــن إيــران واألطــراف األخــرى التــي انشــقت عنــه ،فإنــه ال يــرى مشــكلة فــي هــذا
التواصــل ،وإنمــا فــي اســتخدام اســم «الجماعــة» ،وهــي مشــكلة تنظيميــة أكثــر
ً
اعتراضــا علــى االتصــال باإليرانييــن؛ إذ إن الــذي يديــر هــذا الملــف مــن جهــة
منهــا
القي��ادات التاريخي��ة ه�وـ التنظي�مـ الدولـ�ي للجماع��ة الـ�ذي يف��وِّض مكتــب لنــدن
تحديــدً ا فــي مثــل هــذه االتصــاالت التــي يرونهــا ضــرورة سياســية وليســت مــن
جانــب إقامــة تحالفــات.102
الضغــط اإلقليمــي والدولــي جعــل الحــرس القديــم مســتعدً ا للمراهنــة علــى العالقــة
دون إيــران ،مــع األخــذ بعيــن االعتبــار خــوف بعــض قيــادات اإلخوان
مــع الســعودية َ
ممــن يعيشــون فــي دول الخليــج العربــي مــن أن تصعيــدً ا مــع الريــاض قــد يُ فضــي
إلــى حملــة شــاملة النطــاق ضــدّ أعضائهــا المقيميــن فــي الخليــج وحملــة أكثــر
ـم ذلــك ،لــدى اإلخــوان رغبــة بعالقــات مــع
شراســة ضــد الجماعــة فــي الغــرب .ورغـ َ
ّ
طهــران .والتواصــل معهــا عبــر القنــوات الخليــة ظــل محــدودً ا بمؤتمــرات التقــارب
ـي.
المذهبــي ،وحتــى اللحظــة ،لــم ينتــج عنهــا تطـ ّ
ـور سياســي حقيقـ ّ
وبشــكل عــام ،فــإن الموقــف مــن إيران ســيظل رهيــن ّ
خطا
«ف َّزاعــات» إقليمية تضــع ً
أحمـ َـر علــى هــذا النــوع مــن العالقــات فيمــا يخــص اإلخــوان المصرييــن ،ناهيــك عــن
ـض مــن قيــادات الجماعــة المنتميــة
حــدوث تحـ
ـوالت فــي العقــل الجمعــي لــدى بعـ ٍ
ٍ
لهــذا التيــار فيمــا يخــص الموقــف مــن الشــيعة .وفــي ســياق التدخــل اإليرانــي فــي
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ـعر الكثيــر مــن أعضــاء هــذه المجموعــة بــأن قواعــد ســلوكهم ال تســمح
ســوريا يشـ ُ
لهــم بتبريــر عالقــة مــع إيــران .وفــي وضعــه الحالــي فغال ًبــا ال يمكــن لهــذا الفصيل أن
يفتــح خطــوط تواصــل جديــدة وسـ ُّ
ـتظل عالقتــه بإيــران تقليديــة جــدً ا ،ومحصــور ًة
باجتماعــات شــبه منتظمــة.
فــي مقابلــة مــع قيــادي كبيــر ســابق فــي اإلخــوان المصرييــن ،بتاريــخ تمــوز ،2018
ّ
لخــص مشــاكل الجماعــة مــع إيــران فــي نقطتيــن :عجزهــا عــن تحديــد مناطــق
التوافــق واالختــاف مــع إيــران ،وقصورهــا البيروقراطــي (مــعَ تفككهــا التنظيمــي)
ـبيا ،تطــور العالقــات.
الــذي قــد يصعّ ــب ،نسـ ً

 .2التيار الجديد :الرغبة الممنوعة
ـي الثانــي المعنــي بشــؤون
هــذا التيــار القيــادي الجديــد يتألــف مــن الجيــل السياسـ ّ
الــذراع السياســية للجماعــة ،حــزب الحريــة والعدالــة؛ وعــدد مــن وزراء وأعضــاء
برلمـ�ان س�اـبقين ،وقي��ادات وسـ�طى شــبابية حاول��ت إيج��اد رؤيـ�ةٍ بديلــة صداميــة
لمواجهــة النظــام بطريقــة مشــروعة ،مدعومــة بمجموعــة مــن أعضاء مكتب اإلرشــاد
األصغــر سـنًا والمصعَّ ديــن إلــى لجــان الجماعــة بعــد االنقــاب إلدارة شــؤونها وبعــدَ
ص��راع معــ الح��رس القدي��م .إال أن ه��ذا التي��ار ق��د اصط��دم بالقي��ادة التاريخي��ة،
وق��رَّر االنشــقاق عنهــا ،معل ًنــا تنظيــم جبهــة جديــدة داخــل الجماعــة تعطــي لنفســها
ش�رـعيةً بعي��دً ا ع��ن اإلج�رـاءات التنظيميةــ الت��ي يُ خالفهـ�ا .وانقســم هــذا التيــار علــى
أيضــا؛ لفقــر فــي رؤيــة واضحــة حـ َ
نفســه ً
ـول كيفيــة مواجهــة النظــام بعــد الضربــات
األمنيــة المتتاليــة.
تؤمــن بمســلمات مختلفــة عــن مســلمات الحــرس
قيــادة هــذا الفصيــل الجديــد
ُ
الدوليــة ،المســاحة التــي ُتعانــي الجماعــة بأكملهــا معهــا .ولعــلّ
القديــم فــي العالقــات
ّ
ٌ
مشــكل للفصيــل الجديــد الــذي مــا زال يســعى لشــرعنة نفســه وبنــاء
هــذا األمــر
العالميــة التــي يتحكــم بعالقــات
عالقــات خارجيــة مســتقلة عــن شــبكة اإلخــوان
ّ
جماعتهــا الجيــل القديــم.
وقدــ تواص��ل ه�ذـا التي��ار بالفع��ل م��ع الجان��ب اإليرانـ�ي ،ولكنهــا تواصــات أكاديميــة
فــي جوانــب علميــة حملــت أجندتهــا رســائل سياســية ونقاشــات (بشــكل غيــر
مباشــر) ،ولكنه��ا ل��م تــرقَ إلــى العالقــات الرســمية ،فــي حيــن يمكــن اعتبارهــا أولــى
خطــوات صناعــة الثقــة بيــن الطرفيــن .وقــد بــدأت هــذه العالقــة بتبــادل الزيــارات
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تحمــل عــبء فتــح المجــال
م��ع مرك��ز بحث�� ٍّ
ي مرتبــط بهــذا التيــار الجديــد ،هــو الــذي ّ
بيــن الطرفينــ ،وق��د كان��ت خطواتهــ جريئـ�ةً فــي هــذا المجــال حتــى وصلــت إلــى
قلــب طهــران ،فــي حيــن يخشــى بعــض رمــوز هــذا التيــار -حتــى اآلن -مــن االنخــراط
ِّ
مفضليــن اإلطــار
فـ�ي عالقـ�اتٍ سياســية مباشــرة علنيــة مــع الجانــب اإليرانــي،
البحث��ي والسياس��ي غيــر المعل��ن ،بينمــا يــرون رغبـ�ةً مــن اإليرانييــن فــي تطويــر
عمومــا.103
العالقــة مــع اإلخــوان أو مــع غيرهــم مــن الفاعليــن فــي مصــر
ً
مثــل هــذه الفعاليــات التــي تقــوم بهــا المؤسســات البحثيــة ُتعــد المســار الثانــي
أو الثالــث فــي تنفيــذ عالقــات سياســية ،ويمكــن للمؤسســات البحثيــة أن تكــون
أح�دـ المس��ارات ألنه�اـ ق��د تش��كّل ساــحاتٍ للحــوارات علــى هامشــها .وال ينكــر هــذا
التيــار -الــذي يعتــرف قادتــه بانقســامه علــى نفســه -أن تعقيــد ومخاطــرة التواصــل
الش�عـبية ،وتحديــدً ا المتأثــرة
م��ع اإليرانيي��ن له��ا كلفتهــا علىــ مس��توى القواع��د
ّ
أيديولوجيــا بالخطــاب الســلفي تجــاه الشــيعة ،وكذلــك فــإن الوضــع فــي ســوريا
ً
ّ
وانخرــاط اإليرانيي��ن فيــه يعق�دـ التواصــل؛ لكنه�مـ ف��ي ظ��لِّ الظــرف اإلقليمــي الــذي
يرغ��ب ف��ي اس��تئصال حرك��ة اإلخ��وان ،ي��رون أن��ه م��ن المنطق��ي التح��اور م��ع ق��وةٍ
فاعلــة كإيــران.
ـن هنــاك تحليـ ًـا آخــر يــرى أن َّ
كل تيــارات اإلخــوان بمــا فيهــا هــذا التيــار حريصـ ٌ
ـة
ولكـ َّ
ســاعيا
علــى عــدم اإلضــرار بعالقتهــا مــع الســعودية ،وإن ظهــر التيــار الجديــد
ً
إلنشــاء عالقــة مــا مــع إيــران ،فإنــه سيســعى لعــدم اإلضــرار بعالقتــه مــع الســعودية،
وف��ي الحال��ة المصري��ة ال يوج��د مان��ع ل��دى فري��ق م��ن اإلخ��وان م��ن إقام��ة عالق��اتٍ
مــع إيــران علــى المســتوى البحثــي والعلمــي والفكــري فقــط (حتــى اآلن) ،ومــا زال
التعــاون السياســي عليــه تحفظــات كبيــرة مــن معظــم األطــراف .104وذلــك ربمــا ألن
حاليــا علــى تجــاوز النفــوذ الســعودي الطامــح لتقليــص
اإلخــوان ال يملكــون القــدرة
ً
عالقتهــم مــع إيــران بســبب التعــاون التاريخــي المشــترك مــع الريــاض والــوزن
االســتراتيجي المهــم للمملكــة فــي المنطقــة ،علــى الرغــم مــن تصنيفهــا للجماعــة
كمنظمــة إرهابيــة بعــد االنقــاب العســكري .وفــي النهايــة ،لـ ّ
ـكل فصيل رأيــه المختلف
حــول اإلرث التاريخــي والعامــل الجيوسياســي لعالقتــه بالســعودية ،التــي مــا زالــت
تؤ ّثــر ،لحــد ُمعتبــر ،علــى أطيــاف اإلخــوان المختلفــة.
يخطــو الجيــل الجديــد بسياســة نحــو إيــران ال تختلــف كثيـ ًـرا عــن طريقــة الجيــل
ـي ،مــع قــرار إيــران الواضــح بفتــح
القديــم فــي حــواره مــع إيــران للتقريــب المذهبـ ّ
خطــوط تواصــل مــع كل أطيــاف اإلخــوان الحتياجهــا لهــم فــي اســتراتيجيتها
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األوسـ�ع للشرــق األوس�طـ وش��مال أفريقيـ�ا .يســعى التيــار الجديــد لتمييــز نفــس
تنظيميــا وتطويــر أدوات
عــن الجيــل القديــم ألســباب عــدّ ة ،منهــا تعزيــز موقعــه
ً
ّ
مســتقلة عــن عالقــات الجيــل القديــم .فيمــا تــرى
قوتــه ببنــاء عالقــات خارجيــة
قطاعــاتٌ وســيطة مــن الجماعــة أن التيــار الجديــد ينتظــر الفرصــة فقــط لتفعيــل
تواصــل سياسـ�يٍّ قائــم علــى المصالــح مــع إيــران بشــكل أكثــر إيجابيــة ،ولكــن ربمــا
ينتظــرون األجــواء المناســبة ،كمــا أن إيــران قــد تنتظــر المبــادرة مــن جانبهــم.105
أمــا حــول وجــود رؤيــة شــاملة لــدى هــذا التيــار للتعامــل مــع إيــران ،فعلــى مســتوى
رمــوزه قــد ال توجــد رؤيــة واضحــة ،لكــن ليــس هنــاك مــا يمنــع مــن فتــح هــذا البــاب،
وإن كان أي تق��ارب سياس��يٍّ م��ع هـ�ذه الش��خصيات الت��ي ُتع��دُّ رمــو ًزا سياســية
كبي��را لصالـ�ح طه��ران .وعلــى الجان��ب اآلخ��ر ،فــإن المرونة
معارضةــ س��يكون مكس�� ًبا
ً
الت��ي يبديه��ا هـ�ذا التي��ار ف��ي مواق��ف رم��وزه المختلفي��ن ق��د تش��جِّع علــى ذلــك،
خاصـ� ًة أنهــم ال يــرون أنــه يجــب االرتهــان إلــى الخليــج فقــط فــي تحديــد طبيعــة
العالق��ة مـ�ع إي��ران ،وإنمـ�ا يج��ب أن يُ نظـ�ر إلىــ المس��ألة بمنظ�وـر مصلحـيٍّ بحــت.106
عمومــا ،تؤكــد مصــادر إيرانيــة الحفــاظ علــى العالقات مــع أكبر فصيلين فــي إخوان
ً
مصــر ،الحــرس القديــم والقيــادة الجديــدة ،وعلــى خطــوط التوصــل معهــم عبــر
العلميــة لتبــادل الرســائل السياسـ ّـية .يسـ ّ
ـتغل الحــرس القديــم مؤتمــرات
الفعاليــات
ّ
ً
ـنوي عــادة ،لالنخــراط فــي محادثــات مــع
الحــوار المذهبــي ،التــي تنعقــدُ بشــكل سـ ّ
المســؤولين اإليرانييــن 107.وتشــارك شــخصيات رئيســية مــن القيــادة الجديــدة فــي
تعــاون علمـ�ي م��ع مراك�زـ ابحاــث إيرانيـ�ة وتحضـ�ر فعاليــات بشــكل شــبه منتظــم
فــي إيــران 108.شــاركَ فــي بدايــة  2018أعضــاء مــن القيــادة الجديــدة فــي فعاليــة
َن َّظمهــا مركــز بحثــي فــي مدينــة ُقــم .ويُ ذكــر أ ّنــه تــم تبــادل رســائل سياسـ ّـية مــع
مســؤولين إيرانييــن علــى هامــش المؤتمــر 109.وعلــى كل حــال ،بالنســبة لإلخــوان
ـس
الذيــن تواصلــوا مــع طهــران (عــددٌ منهــم ُم َ
قصــون مــن الفصائــل األساسـ ّـية) ،ليـ َ
ً
ـخصية أم ُمنســقة مــع فاعليــن
واضحــا إن كانــت هــذه الخطــوات منهــم بصفــة شـ
ً
ّ
آخريــن.

 .3تيار المواجهة والحاجة لمساعدة إيران
تنح��ت مجموعــاتٌ قاعديــة ووســطى مــن الجماعــة عــن
فـ�ي ظـ�لِّ هــذا االنقس��ام ّ
العم�لـ التنظيم��ي تح��ت ضغـ�ط الوضـ�ع األمنــي ،بينمــا انخرطــت مجموعـ�اتٌ أخــرى
مــن القواع��د والقيــادات الوسطــى مدعومـ�ةً بأفــراد قياديــة عليــا فــي تنظيــم
مواجهــة مــع نظــام السيســي كوســيلة للتغييــر الراديكالــي /الجــذري.
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يمكــن النظــر بعيــن األهميــة إلــى التيــارات الصغيــرة التــي نشــأت علــى الهامــش فــي
مصرــ ك��ردِّ فع��لٍ علــى اللحظـ�ة الهش��ة التيــ تم��رُّ به��ا جماع��ة اإلخ��وان المس��لمين،
تل��ك التيــارات الت��ي تتبن�ىـ أطروحـ�اتٍ صداميــة مــع النظــام فــي مصــر بخــاف
الجبهــة التاريخيــة وبعــض القطاعــات مــن التيــار الجديــد ،واختلفــت مــع آنفــي
الذكــر برؤيتهــا بشــأن التواصــل مــع إيــران فــي هــذه المرحلــة الحرجــة.
تفســر ربمــا رغبــة هــذا التيــار فــي التواصــل مــع اإليرانييــن مــن جانــب أن معظــم
التيــارات التــي تتبنــى هــذه األطروحــات الصداميــة تنظــر إلــى الثــورة اإليرانيــة
كنمــوذج حقــق أهدافــه بشــكل ســريع ،بعيــدً ا عــن أيديولوجيــة الدولــة التــي أنتجتها
الث��ورة بع��د ذل��ك .بالنســبة لهــذا الفصيــل األخيــر فهــم يــرون إيــران كفاعــل مسـ ّ
ـتقل
ـي ،وهــم معجبــون بطريقــة فــرض إيــران لنفســها علــى المنطقــة
ذا مشــروع إقليمـ ّ
بالقــوة .وأبعــد مــن ذلــك ،يؤمنــون بضــرورة حــل الفروقــات ألن
إقليمــي،
ّ
كفاعــل ٍ
ّ
خصوصــا مــع اســتخدام
«تســنين» الشــيعة لــن يحــدث وال «تشــييع الســنة» ،أبــدً ا.
ً
110
الطائفيــة فــي األطمــاع السياســية تتجــاوز الوضــع الحالــي للحــركات الجهاديــة.
ـري يركّــز هــذا الفصيــل ً
أيضــا علــى
وبســبب ميلهــم نحــو المواجهــة مــع النظــام المصـ ّ
نمــوذج دعــم إيــران للفاعليــن مــن غيــر الــدول ،كحــزب اهلل وحمــاس .ولــذا تتبنــى
نظــر ًة براغماتيــة إلمكانيــة وجــود عالقــات إيجابيــة مــع إيــران وتنتقــدُ الجــزء األكبر
مــن الجماعــة لعــدم ممارســتها هــذه البراغماتيــة فــي تعاطيهــا مــع إيــران ،فــي كال
الحالتيــن ،قبــل وبعــد إدارة مرســي.
يــرى هــذا الفصيــل َ
الغــض ،واألكثــر راديكاليــة ،يــرى المنطقــة بمنظــور أكثــر واقعيــة
أن العــداوة المســتمرة إليــران قــد ال
مــن منظــور زمالئهــم األكبــر ســنًا ،مــا يعنــي ّ
تكــون علــى قائمــة أولوياتهــم.111
ٌ
لحظيــة بيــن الطرفيــن كنتيجــة
شــراكة تكتيكيــة
وهــو مــا يمكــن أن ينتــج عنــه
ّ
ألزمــات المنطقــة (والنخــراط إيــران فيهــا) وإعجــاب هــذه الفصائــل بطريقــة إيــران
ـم
الم َج ِابهَ ـ�ة ،وبمس��اندتها لمجموعـ�ات مشاــبهة .ويعتقــد هــذا الفصيــل أن إيــران تهتـ ُ
ُ
ُ
أكثــر بالفاعليــن فــي الميــدان ولــو أنهــا تبقــي علــى خطــوط االتصــال السياســية
التقليديــة عبــر الحــوار .ويعتقــدون أن إيــران متحمسـ ٌ
ـة للتواصــل معهــم التفاقهــم
إيرانيــون االجتمــاع بشــباب
فــي األســاليب التكتيكيــة ،وقــد طلــب مســؤولون
ّ
ً
نافذيــن فــي هــذا الفصيــل ،إال أن التقــدم بطــيء وسـ ّـري نتيجــة للموقــف الحســاس
112
لــكال الطرفيــن.
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ّ
يتطلب تغيـ ًـرا في
أن تغييــر الموقــف الســلفي لــدى القواعــد
ويــدرك أبنــاء هــذا التيــار ّ
أي تحالــف مــع إيــران
سـ�لوك إي��ران ف�يـ المنطق��ة .وهنــا مســتوى آخــر مــن التعقيــدّ :
ً
ســيكون معقــدً ا بالنســبة للفصيــل الــذي يحــاول أن يشــكّل توازنــا فــي العالقــات
ـب أساســي 113.مســعى هــذا الفصيــل لبنــاء عالقــات
الدوليــة ،ومــن ثـ ّ
ـم الســرية متطلـ ٌ
ّ
114
ُ
�وض لتقـ�وم بالمهمـ�ة.
�س بتأسـ�يس مكاتـ�ب سياسـ�ية يمكـ�ن أن تفـ ّ
متوازنـ�ة انعكـ َ
تقــدر األجهــزة السياســية القديمــة للجماعــة المصريــة أن
ومــن هــذا المنظــور ال
ُ
ُتوافــي طموحــات هــذا الفصيــل حيــث عليهــم أن يتواصلــوا مــع فاعليــن خارجييــن
لتأميــن الدعــم 115.وحتــى اآلنً ،
وفقــا لمصــدر مــن هــذا الفصيــل ،لــم يحــدث تواصــل
ـم أن بعــض المجموعــات المنشـ ّـقة أنشــأت
مباشـ ٌـر بيــن قيــادة الفصيــل وإيــران ،رغـ َ
116
مكاتــب سياســية غال ًبــا للقيــام بهــذه المهمــة.
خاتمة
َّ
أن العالقــة بيــن إيــران وإخــوان مصــر تتشــكل إلــى
أوضــح هــذا التقريــر كيــف َّ
تغيــرة عقــب ثــورات الربيــع
حـ�دّ كبيــر عبــر ديناميــات الجغرافيــا السياســية ُ
الم ِّ
حاليــا إلخــوان مصــر ،ولــو بدرجــات
خصوصــا بســبب دعــم تركيــا وقطــر
العربــي،
ً
ً
متفاوتــة .ويضيــف التقــارب الحالــي بيــن الثالثــي تركيا-إيران-قطــر فــي ضــوء
مزيــد
األزمــة الخليجيــة والصعــود الكــردي بُعــدً ا جديــدً ا إلــى احتماليــة حــدوث
ٍ
مــن التغييــر فــي العالقــات بيــن إيــران وإخــوان مصــر .ومــع تــآكل الــدور األميركــي
أن تركيــا وإيــران تتحــركان ببــطء نحــو إبــرام
فــي المنطقــة وصعــود روســيا ،يبــدو َّ
اتفاق��ات إقليمي��ة ف�يـ س��وريا والعرــاق .ومث�لـ ه��ذه االتفاق��ات ق��د تض��مُّ التنظيمــات
ٍ
اإلقليميــة لإلخــوان ،ســواء بصفتهــم فاعليــن ذوي أدوار مباشــرة فــي الســاحة (فــي
االنتخابــات علــى ســبيل المثــال) ،أو فاعليــن يمكنهــم االضطــاع بــأدوار الوســاطة
بيــن األطــراف المتناحــرة المتحالفــة مــع فاعليــن إقليمييــن مختلفيــن .بعبــارة أخرى،
يمكــن أن يكــون لمســتويات التواصــل األعلــى بيــن إيــران وإخــوان مصــر وكذلــك
المجموعـ�ات األخــرىِ ،تبعـ�اتٌ كبيــرة.
ـويات فرعيــة إقليميــة محتملــة بيــن
يُ قــدّ م اســتمرار األزمــة الخليجيــة وبــروز تسـ
ٍ
ً
إيــران وتركيــا ،يُ ِّ
فرصــة ذهبيــة للتواصــل مــع حــركات اإلســام
قــدم لطهــران
ـبي فــي المجتمعــات
ـنية الصديقــة لتركيــا ،التــي تحظــى بنفـ ٍ
السياســي ُ
ـوذ نسـ ٍّ
السـ ّ
تحســن العالقــات اإليرانيــة مــع حــركات اإلســام
أن
ــنية .فــي حيــن َّ
العربيــة ُ
ُّ
الس ّ
�نـية ،قــد يُ سـ ِـهم فــي تحســين صــورة إيــران لــدى قواعــد جمهــور تلــك
السياس��ي ُ
الس ّ
الح��ركات ف��ي ظ��روفٍ خاص��ة .عل��ى ســبيل المث�اـل ،م�نـ ش��أن ان��دالع ح��ربٍ شــاملة
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ً
حافــزا
بيــن إيــران أو حــزب اهلل مــع إســرائيل (مثــل حــرب لبنــان  )2006أن تمثّ ــل
ـنية كــي ُتعـ ِّـزز عالقاتهــا
ومبــر ًرا
أكبــر بكثيــر ُ
ً
واضحــا لحــركات اإلســام السياســي ُ
السـ ّ
مــع إيــران .فقــد كان إخــوان مصــر داعميــن لحــزب اهلل فــي حربــه مــع إســرائيل فــي
أن المرشــد العــام الســابق للجماعــة ،محمــد مهــدي عاكــف ،ع َّبــر
عــام  2006إل��ى حـ�دِّ َّ
فــي تصريــحٍ شــهير عــن اســتعداد اإلخــوان إلرســال آالف المجاهديــن للقتــال إلــى
ـن ســيطرة حــزب اهلل علــى بيــروت فــي عــام ،2008
جانــب حــزب اهلل فــي لبنــان .لكـ َّ
َّ
ومشــاركته الواســعة فــي الحــرب األهليــة الســورية فــي عــام  ،2013دقــا “إســفينًا”
بيــن اإلخــوان فــي المنطقــة والمحــور اإلقليمــي الــذي تقــوده إيــران.
وعلــى الرغــم مــن القواســم التاريخيــة المشــتركة ،فــإن العالقــات بيــن الجانبيــن
لــم تصــل فــي كثيــر مــن المناســبات إلــى مســتوى دافــئ ،حتــى حيــن كانــت قنــوات
التواص��ل م��ا زالـ�ت مفتوح��ةً .لكنــ ف��ي ظـ ِّ�ل التفتُّ ــت التنظيمــي غيــر المســبوق الــذي
شــهده إخــوان مصــر عقــب االنقــاب العســكري فــي البــاد ،انتقلــت العالقــات مــن
المسـ�توى الثنائيــ إل��ى المس��توى متعـ�دِّد األطــراف بيــن إيــران وفصائــل الجماعــة
ســيطرا علــى مقاليــد
ســمى بالحــرس القديــم مــا زال ُم
أن مــا يُ َّ
المختلفــة ،مــع َّ
ً
ِّ
ـن إعــادة صياغــة العالقــات بيــن إيــران وإخــوان مصــر يُ ســلط الضــوء
األمــور .لكـ َّ
ً
وتتحــرك وفقــا لذلــك.
علــى الكيفيــة التــي تنظــر بهــا إيــران إلــى تفتُّ ــت الجماعــة
َّ
ـي
وفــي حيــن أكَّــد بعــض صانعــي القــرارات والباحثيــن المقيميــن فــي طهــران لمؤلفـ ّ
أن ً
هــذه الدراســة أ َّنهــم ّ
كل
يفضلــون رؤيــة إخــوان مصــر ُم َّ
وحديــن ،وفيمــا يبــدو َّ
مــن التفتُّ ــت والوحــدة يُ ِّ
قدمــان إليــران مزايــا ومســاوئ مختلفــة فــي تواصلهــا مــع
الجماعــة ومحاوالتهــا العمــل معهــا.
يتيــح التواصــل المباشــر بيــن إيــران وكل طــرف مــن الجماعــة المصريــة علــى حــدة،
ـات مــع شــخصيات مختلفــة ،بــل وحتــى االنخــراط مــع تلــك
ـاء عالقـ ٍ
يتيــح لهــا بنـ َ
أن الفصائــل األخــرى لــن تكــون
الشــخصيات فــي مشــروعات ،فــي حيــن يضمــن َّ
قــادر ًة علــى اســتخدام حــق النقــض (الفيتــو) ضــد إقامــة هــذه العالقــات وتعزيزهــا.
تدريجيــا قــادر ًة علــى خلــق بعــض الدعــم داخــل اإلخــوان
ـم ،تصبــح إيــران
ومــن َثـ َّ
ً
َّ
يتعلــق باحتمــاالت التوحيــد المؤسســي بيــن الفصائــل
لفكــرة التقاــرب .وفيمــا
ـإن هــؤالء األعضــاء (مــن المســتويات الصغرى/المتوســطة) قــد يدفعــون
المختلفــة ،فـ َّ
أن هذا
باتجــاه عالقـ ٍ
ـات أفضــل مــع إيــران علــى المــدى المتوســط إلــى الطويــل .غيــر َّ
أن توحيــد الجماعــة قــد ال يحــدث قري ًبــا ،أو قــد
السيــناريو ضــارٌّ إليــران مــن ناحيــة َّ
ال يحــدث علــى اإلطــاق ،فــي هــذه المســألة .عــاوة علــى ذلــك ،فــإذا نظــرت بعــض
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(خصوصــا الحــرس القديــم) إلــى إيــران علــى أ َّنهــا تحــاول بأقصــى طاقتهــا
الفصائــل
ً
تمامــا اتصالهــا مــع
ـإن طهــران قــد تخســر ً
خط�بـ ودِّ أعضــاء الفصائــل األخــرى ،فـ َّ
بعـ�ض الفصائ��ل أو عل�ىـ األق��ل ل��ن تكـ�ون ق�اـدرةً عل��ى إحـ�داث طفــرةٍ فــي العالقــة
مــع الفصائــل األكثــر نفـ ً
ـم ،يُ ِّ
مثــل التنافــس الداخلــي بيــن نخــب إخــوان
ـوذا .ومــن َثـ َّ
مهمــا عنــد النظــر فــي آفــاق عالقاتهــم مــع إيــران.
مصــر بُعــدً ا ً
مــن ناحيــة أخــرى ،قــد يســمح احتمــال التوحيــد المؤسســي داخــل جماعــة اإلخــوان
عالقــات مــع الجماعــة بصورتهــا المتماســكة،
المســلمين المصريــة إليــران ببنــاء
ٍ
وجــد الفرصـ َ
ـات مكتملــة مــع قادتهــا .لكــن فــي هــذه الحالــة،
ـة للشــروع فــي تفاهمـ ٍ
ويُ ِ
أي مســعً ى إيرانــي للتواصــل بصــورة
قــد يعــوق فيتــو مــن القيــادة العليــا للجماعــة َّ
ُمكثَّ فــة مــع اإلخــوان والمشــاركة فــي مشــروعات معهــم .ومــن الناحيــة العمليــة،
أن إي��ران تعتب��ر التفتُّ ــت الحالـ�ي فرصـ ً
ـة لبن��اء عالقــاتٍ منفصلــة مــع
فم��ن المحتم��ل َّ
الفصائــل المختلفــة فــي غيــاب التوافــق الداخلــي داخــل جماعــة اإلخــوان المصريــة،
توحيد مؤسس��يٍّ مس��تقبليٍّ.
أث��ر مضاعفــ ف��ي أيِّ
وه�يـ عمليــة ينبغيــ أن يك��ون له��ا ٌ
ٍ
وع�لاوة عل��ى ذلــك ،إذا مــا كانــت هن��اك أيُّ عــودة لقيــادات اإلخــوان مــن المنفــى
التوصــل إلــى مصالحــة سياســية مــع النظــام الــذي يقــوده الجيــش فــي
فــي حــال
ُّ
ـر عنيــف للنظــام ،فقــد يدفــع اإلخــوان علــى المــدى الطويــل
مصــر أو حــدوث تغييـ ٍ
ـات أفضــل بيــن القاهــرة وطهــران .وال يقتصــر صبــر إيــران االســتراتيجي
نحــو عالقـ ٍ
علــى الطريقــة التــي تبنــي بهــا نفوذهــا فــي جوارهــا العربــي القريــب مــع المجتمعــات
المحليــة ،بــل ً
القيمــة ،مثــل إخــوان مصــر
أيضــا مــع األطــراف الفاعلــة البعيــدة ِّ
والتنظيمــات اإلقليميــة األخــرى الشــبيهة القريبــة مــن أيديولوجيــا اإلخــوان.
و ُتعَ ��دُّ فصائ��ل جماع��ة اإلخ��وان المصريةــ ،ال ســيما مــا يُ سـ َّـمى بـ»المكتــب الجديــد»
ـة ومنفتحـ ً
(فصيــل القيــادة الجديــدة) فــي المنفــى ،براغماتيـ ً
ـة علــى الشــراكات ،بمــا
فــي ذلــك مــع إيــران ،مــا دام داعماهــا الحاليــان (تركيــا وقطــر) منفتحــان علــى
ـن آخريــن فــي المكتــب نفســه
ـراكة إقليميــة مــع إيــران
َّ
شـ ٍ
تتضمــن إخــوان مصــر .لكـ َّ
َّ
ـاالت على
أن عالقــات اإلخــوان مــع إيــران ال ينبغــي أن تســتند إل إلــى اتصـ ٍ
يعتقــدون َّ
أن الفصيــل الثالــث النــازع إلــى
مســتوى الدولتيــن (بيــن مصــر وإيــران) .فــي حيــن َّ
المواجهــة لديــه نظــرة إيجابيــة تجــاه إيــران؛ نظـ ًـرا إلــى تفضيالتــه األيديولوجيــة
نموذجــا ثوريً ــا َّ
هم ًشــا
التــي تجعــل مــن إيــران
ـن هــذا الفصيــل مــا زال ُم َّ
ً
جذا ًبــا؛ لكـ َّ
عمومــا ،حتــى علــى الرغــم مــن انتســابه إلــى أيديولوجيــة اإلخــوان،
داخــل الجماعــة
ً
َ
ـور ُمعس ـكر.
وإن كان عبــر منظـ ٍ
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المتنا ِثــر
أن تفتُّ ــت اإلخــوان ووجودهــم ُ
ومــن المهــم الوضــع فــي االعتبــار كيــف َّ
جغرافيــا فــي الســودان وماليزيــا وتركيــا والمملكــة المتحــدة والواليــات المتحــدة
ً
ومناطـ�ق أخـ�رى ،ربمــا يقــود أعضــاء جماعــة اإلخــوان المصريــة اآلن إلــى بنــاء
أن القيــادة
مقارب��اتٍ مختلفــة بشــأن السياســة الخارجيــة للجماعــة.
ٌ
وصحيــح َّ
التاريخيــة ال تعــارض تحســين العالقــات مــع إيــران ،ويتشــارك رموزهــا نفــس
ـن
رؤيــة بعــض شــخصيات الفصيــل القيــادي الجديــد المنفتحيــن علــى التعــاون .لكـ َّ
ً
ميــا إلــى التفكيــر فــي ردات الفعــل مــن جانــب الفاعليــن
الحــرس القديــم أكثــر
أن المحــور
التقليدييــن فــي المنطقــة فــي هــذه الحــاالت ،مثــل الســعودية .غيــر َّ
اإلقليمــي الــذي تقــوده الســعودية واإلمــارات ِّ
يكثــف قمعــه ضــد اإلخــوان فــي
المنطق��ة بقــوة ،ويســعى الســتنزاف قدراتهــم الماليــة .وعــاوة علــى ذلــك ،تعمــل
الســعودية باســتمرار علــى تطهيــر مؤسســاتها مــن المغتربيــن المرتبطيــن باإلخــوان،
الذيــن أســهموا علــى مــرِّ عشــرات الســنين فــي تعزيــز القــدرات الماليــة الضخمــة
تغيــر إلخــوان مصــر فــي الكيفيــة
رجــح أن يؤثــر االقتصــاد السياســي ُ
للتنظيــم .ويُ َّ
الم ِّ
التــي ينظــر بهــا أعضــاء اإلخــوان إلــى وضــع الســعودية فــي المنطقــة.
أن تركيـ�ا وقط��ر عل��ى عل��مٍ باللقــاءات الحاليــة والمســتقبلية بيــن إيــران
ويُ َّ
رج�حـ َّ
ً
وإخــوان مصــر ،فضــا عــن المجموعــات األخــرى التابعــة لإلخــوان فــي المنطقــة.
أن كال البلديــن علــى األرجــح ال يعارضــان مثــل هــذه االتصــاالت ،مــا
وفــي حيــن َّ
ِّ
َّ
ـتمر
دامــت ال تتعــارض مــع مصالحهمــا ،فمــن ُ
الم َّ
رجــح للغايــة أنهمــا يُ فضــان أن تسـ َّ
هــذه االتصــاالت تحــت إشــرافهما ،أو علــى األقــل دمــج خطــوط االتصــال هــذه
ِّ
متعــدد األطــراف ،ال ســيما وهــذه الفصائــل
إقليمــي
تفاهــم
جــزءا مــن
لتُ شــكِّل
ٍ
ً
ٍّ
حولــت ُ
الفرقــة الواســعة التــي حدثت قسـ ًـرا في
المعنيـ�ة موجــودة ف��ي بلديهم��ا .لقــد َّ
صفــوف اإلخــوانُ ،مقترنـ ً
المتغيــرة فــي المنطقــة  -التنظي��مَ
ـة بالجغرافيــا السياســية
ِّ
ـوة متماســكة ومتكاملــة سياسـ ًـيا فــي مصــر إلــى كيــان ٍ ُمفتَّ ــت ذي مســتقبل
مــن قـ ٍ
ُّ
سياسـ�يٍّ خاضــع بدرجـ ٍـة كبيــرة لتحكــم عمليــات إعــادة الترتيــب اإلقليميــة .وفــي
ظ��لِّ تضييــق إدارة الرئيــس األميركــي دونالــد ترمــب الحاليــة الخنــاق علــى إيــران
وحــركات اإلســام السياســي ،فــإن الســؤال يظــل ُمتركِّـ ًـزا فــي األســاس علــى مــا
تنظيميــا أم ُمفتَّ تيــن) والمجموعــات
وحديــن
ـواء أكانــوا ُم َّ
إذا كان إخــوان مصــر (سـ ٌ
ً
اإلقليمي�ةـ األخرــى عل��ى اس��تعدادٍ لالنخــراط مــع إيــران علــى مســتوى أعلــى أم ال.
ويتمثَّ ��ل أح��د األس��ئلة المهم��ة األخ��رى ف��ي م��ا إن كان التنظي��م -فــي حــال حــدوث
ـورة مســتقلة
سـ�يناريو يقبـ�ل فيـ�ه االنخـ�راط مـ�ع إيـ�ران  -ســيتعامل مــع إيــران بصـ ٍ
ً
ً
ً
فاعــا مســتقل ،أم
طرفــا
ع��ن أيِّ تفاهم��اتٍ إقليميـ�ة متع��دِّدة األطــراف بصفتــه
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ـوية إقليميــة كبــرى .وعلــى األرجــح ســيتعامل
ســينخرط مــع إيــران فــي إطــار تسـ ٍ
إخ��وان مص��ر بح��ذرٍ مــع هــذه المســألة بســبب أبعادهــا طويلــة المــدى ،ســواء
خارجيــا علــى مســتوى عالقاتهــا
داخليـ ًـا علــى مســتوى قواعــد جمهــور الجماعــة ،أو
ً
الخارجيــة.
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(تاريخ الدخول 10 :مارس/آذار من عام )2018
https://www.reuters.com/article/us-syria-iran-training-insight/insightsyrian-government-guerrilla-fighters-being-sent-to-iran-for-trainingidUSBRE9330DW20130404

 -29فاطمة الصمادي ،استطالع رأي :إيران في ميزان النخبة العربية ،مركز الجزيرة
للدراسات ١٨ ،يناير/كانون الثاني ( ٢٠١٦تاريخ الدخول 10 :مارس/آذار )2018

20161201116224734Opi/20/1/2016/http://studies.aljazeera.net/mritems/Documents
nion-Poll-Arab-Iranian-Relations.pdf

 -30المرجع السابق ،ص .33
 -31المرجع السابق ،ص .25
 -32المرجع السابق ،ص .4
 -33المرجع السابق ،ص .5
 -34المرجع السابق ،ص .9
 -35المرجع السابق ،ص .16
 -36المرجع السابق ،ص .15
 -37المرجع السابق ،ص .9
 -38فاطمة الصمادي ،توجهات النخبة من «اإلخوان المسلمين» نحو إيران ودورها في
المنطقة ،مركز الجزيرة للدراسات 18 ،أكتوبر/تشرين األول( ،تاريخ الدخول 10 :مارس/آذار
.)2018
html.161017055516923/10/2016/http://studies.aljazeera.net/ar/reports

 -39المرجع السابق.
 -40المرجع السابق.
 -41المرجع السابق.
 -42المرجع السابق.
Muslim Millennial Attitudes on Religion & Religious Leadership.’’ Zogby Research Services,“ -43
January 2016
(تاريخ الدخول 10 :مارس/آذار من عام )2018

�https://static1.squarespace.com/static/52750dd3e4b08c-252c723404/t/569eebcccb
ced6e361dce467/1453255667316/Millennials+2015+FINAL.pdf
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ِّ
السنّية ،طهران،
 -44مقابلة مع باحث كبير
متخصص في حركات اإلسالم السياسي ُ
أغسطس/آب .2017
 -45المرجع السابق.
 -46المرجع السابق.
 -47المرجع السابق.
 -48المرجع السابق.
 -49المرجع السابق.
 -50المرجع السابق.
 -51المرجع السابق.
نية،
الس
السياسي
اإلسالم
حركات
في
خبرة
لديه
سابق
إيراني
دبلوماسي
 -52مقابلة مع
ُ
ّ
طهران ،أغسطس/آب .2017
 -53علوی :جریان های تروریستی به دنبال تملک زمین هستند/تروریست ها ضربات
اساسی خورده اند ٢١ ،آذر (١٣٩٦دسترسی در  ١٠فروردين )١٣٩٧
http://www.irna.ir/fa/News/82760672

 -54مقابلة مع كاتب لديه عالقات مع التنظيم الدولي لإلخوان ،إسطنبول ،أبريل/نيسان
.2018
نية،
 -55مقابلة مع أستاذ بجامعة طهران لديه خبرة في حركات اإلسالم السياسي ُ
الس ّ
طهران ،أغسطس/آب .2017
 -56مقابلة مع باحثين إيرانيين ،إسطنبول ،مارس/آذار .2018
 -57المرجع السابق.
حافظة في
 -58في
نقاش مع رئيس أحد مراكز األبحاث اإليرانية النافذة ذات الميول المُ ِ
ٍ
بأن االختالفات بشأن اإلخوان موجود ٌة داخل مؤسسة الحكم اإليرانية،
طهران ،يحاجج َّ
أن االنتقادات
لكن الموقف العام إليران تجاه اإلخوان
إيجابي ومُ نفتح على المشاركة .غير َّ
ٌّ
في طهران بخصوص سلوك الجماعة موجودة (وفي حين لم ّ
توضح الشخصية ما أوجه
رجح أ َّنها سياسة اإلخوان الخارجية حين كانت الجماعة في الحكم في
في َّ
االنتقاد تحديدً اُ ،
القاهرة) ،طهران ،أبريل/نيسان .2018
 -59المرجع السابق رقم .56
 -60مقابلة مع باحث لديه خبرة في شؤون الشرق األوسط ،طهران ،أغسطس/آب .2017
 -61مناقشات عديدة مع أكاديميين ،وصنّاع سياسات ،ودبلوماسيين سابقين ،طهران،
أغسطس/آب .2017
نقاش مع رجل دين إيراني شيعي لديه عالقات مع الدوائر اإلصالحية ،يجادل
 -62في
ٍ
كثيرا حول أ َّنه كانت هناك حاجة للتغيير
بعكس ما يجادل به المحافظون/األصوليون
ً
جزئيا ؛ أل َّنهم سعوا
الجذري في مصر .وفي رأيه ،فقد فشل اإلخوان بمصر في الحكم
ًّ
لـ»أخونة» الدولة المصرية ،مدينة ُقم ،أبريل/نيسان .2018
 -63المرجع السابق.
إن محمد مرسي حين رفض دعو ًة للقاء المرشد األعلى
 -64يقول صحافي مقيم في طهران َّ
قمة عدم االنحياز (عام  ،)2012التي أعقبها لقاؤه مع
في أثناء زيارة األول إلى طهران لحضور َّ
العاهل السعودي عبد اهلل بن عبد العزيز في طريق عودته من طهران  -ربما أدَّ ى إلى فكرة
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النية التي عرضتها طهران ،طهران،
جحود مرسي (واإلخوان المسلمين) مقابل بادرة حسن ّ
أبريل/نيسان .2018
 -65المرجع السابق رقم .44
 -66مقابلة مع رجل دين إيراني شيعي ورئيس إحدى الجامعات ،طهران ،أغسطس/آب
.2017
 -67المرجع السابق.
نقاش مع رجل دين إيراني شيعي لديه خبرة في الحوارات بين المذاهب
 -68في
ٍ
بأن مشاركة إخوان مصر في الحوارات التي تشارك فيها الشخصيات
اإلسالمية ،يجادل َّ
يضرهم في هذه المرحلة إذا ما أ�ع ِلن .ويُ ِّ
فضل
إيجابي ،لكن يمكن أن
اإليرانية الشيعية أمر
َّ
ٌّ
ً
َّ
تتحقق نتيجة
حاجة إلى الصبر ،فقد
إن هناك
رجل الدين اإليراني المشاركة ،لكنَّه يقول َّ
إيجابية بعد جلسات عديدة ،مدينة ُقم ،أبريل/نيسان .2018
ً
منزعجة من
إن السعودية ربما كانت
 -69قال صحافي مقيم في طهران لمؤلفي الدراسة َّ
إسالمي مثل اإلخوان يتمتّ ع بنفوذ على البحر األحمر (خاصرتها الغربية) ،في
رؤية تنظيم
ٍّ
بنفوذ في الخليج ،على خاصرتها الشرقية (حزام ناشئ
الوقت نفسه الذي تتمتَّ ع فيه إيران
ٍ
لتطويق السعودية) ،طهران ،أبريل/نيسان .2018
 -70مقابلة مع قيادي سابق في قسم الشؤون الطالبية بجماعة اإلخوان المسلمين المصرية
ً
الحقا إلى المكتب السياسي للجماعة بعد نفيه في فترة ما بعد مرسي،
(قبل الثورة) ،انتقل
ُث َّم استقال من العمل التنظيمي مع «القيادة القديمة» ،إسطنبول ،ديسمبر/كانون األول
.2017
 -71المرجع السابق.
ُّ
«تسلف اإلخوان :تآكل األطروحة
 -72مصطلح استُ عير من دراسة حسام تمام بعنوان
اإلخوانية وصعود السلفية في جماعة اإلخوان المسلمين» ،التي ظهرت ضمن سلسلة
نشرتها مكتبة اإلسكندرية.2010 ،
قربًا من رئاسة محمد مرسي ،لكنَّه بات
 -73مقابلة مع عضو من شباب اإلخوان كان مُ َّ
ً
معزول اآلن ،وهو مُ َّطلع على ملف االتصاالت مع إيران ،إسطنبول ،نوفمبر/تشرين الثاني
.2017
 -74المرجع السابق رقم .70
 -75مقابلة مع عضو سابق في لجنة العالقات الخارجية بحزب الحرية والعدالة التابع
لإلخوان المسلمين (تشكَّل قبل الثورة) ،ومنشق عن مستوى القيادة األكبر سنًّا في الجماعة،
إسطنبول ،نوفمبر/تشرين الثاني .2017
اإلخوان والرئاسة المصرية بشدَّ ة في أثناء فترة مرسي بسبب ما
 -76انتقد السلفيون
َ
«انفتاحا» على اإليرانيين والشيعة.
اعتبروه
ً
 -77المرجع السابق.
 -78المرجع السابق.
مقربة من مستوى القيادة األكبر سنًّا في الجماعة،
 -79مقابلة مع شخصية إخوانية بارزة َّ
إسطنبول ،يناير/كانون الثاني .2018
 -80المرجع السابق.
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 -81المرجع السابق.
قرب من مستوى القيادة األكبر سنًّا في الجماعة ومسؤول
 -82مقابلة مع قيادي إخواني مُ َّ
سابق في لجنة العالقات الخارجية بالجماعة ،لندن ،يناير/كانون الثاني .2018
 -83المرجع السابق رقم .73
 -84المرجع السابق رقم .73
 -85مقابلة مع مسؤول مصري كبير سابق في إدارة مرسي ،إسطنبول ،يناير/كانون الثاني
.2018
َّ
 -86مقابلة مع قيادي سابق من شباب اإلخوان يرى اآلن أنه تجب مواجهة النظام المصري
الحالي بالقوة ،إسطنبول ،ديسمبر/كانون الثاني .2017
 -87المرجع السابق رقم .82
 -88المرجع السابق رقم .70
 -89المرجع السابق رقم .73
 -90المرجع السابق رقم .79
 -91المرجع السابق رقم  ،70والمرجع السابق رقم .73
 -92المرجع السابق رقم .79
ّ
مقرب من قيادة اإلخوان الجديدة التي انشقت عن الجيل األقدم
 -93مقابلة مع أكاديمي َّ
في الجماعة ،إسطنبول ،يناير/كانون الثاني .2018
 -94مقابلة مع شخصية من مستوى القيادة المتوسطة في حركة حماس ،إسطنبول،
أغسطس/آب .2017
َّ
أن اإلخوان  -برغم
 -95في مقابلة مع رجل دين ُسنّي لديه عالقات مع إخوان مصر ،أكد َّ
االنتقادات  -ينبغي لهم تعزيز عالقاتهم مع طهران بهدف مساعدتهم في المناورة ضد
وخطة واضحة ،يمكن
أجندة
الرياض .وقال« :إن استند االتصال واالنخراط مع إيران إلى
ٍ
ٍ
إيجابية لإلخوان» .وفي هذا السياق يقول« :يمكن لحماس ،في ِّ
ً
ظل
أن تكون النتائج
ِّ
خبرتها الطويلة مع إيران ،أن تقدم المشورة للمصريين في هذه المسألة» ،إسطنبول ،أبريل/
نيسان .2018
 -96المرجع السابق رقم .79
 -97المرجع السابق رقم .79
مقربة من اإلخوان والحكومة التركية ،إسطنبول ،يناير/
 -98مقابلة مع شخصية بارزة َّ
كانون الثاني .2018
 -99المرجع السابق رقم .79
 -100المرجع السابق رقم .82
 -101المرجع السابق رقم  .79توضيحِّ :
يؤدي مكتب التنظيم الدولي لإلخوان في لندن دو ًرا
نسق
شرفيا بحكم األمر الواقع في إدارة العالقات الدولية لحركات اإلخوان اإلقليمية .ويُ ِّ
ًّ
المكتب ً
أيضا بين حركات اإلخوان المختلفة .ويترأسه إبراهيم منير ،وهو عضو بمكتب
إرشاد جماعة اإلخوان المصرية ،ونائب المرشد العام إلخوان مصر ،واألمين العام للتنظيم
والمتحدث باسم اإلخوان في أوروبا .ويُ ِّ
ِّ
قلل المراقبون عاد ًة من تأثير هذا
الدولي لإلخوان،
المكتب في عملية صنع السياسة في حركات اإلخوان وشؤونهم الدولية.
 -102المرجع السابق رقم .79
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عن المؤلفين
تامــر بــدوي زميــل باحــث ســابق فــي منتــدى الشــرق ،وحاصــل علــى درجــة الماجســتير فــي
العالقــات الدوليــة مــن الجامعــة األوروبيــة المركزيــة عــام  ،2016ودرجــة البكالوريــوس
ســهم بــدوي بانتظــام فــي
فــي الدراســات الشــرقية مــن جامعــة اإلســكندرية عــام  .2013ويُ ِ
“صــدى” ،وهــي نشــرة إلكترونيــة تشــرف عليهــا مؤسســة كارنيغــي للســام الدولــي .وهــو ً
أيضــا
مســاهم منتظــم فــي مركــز الجزيــرة للدراســات فــي الدوحــة .وتتركَّــز مجــاالت بحثــه الحاليــة
علــى السياســات الخارجيــة والتجاريــة اإليرانيــة تجــاه العــراق ،وعالقــات إيــران مــع حــركات
اإلســام السياســي.
ً
أســامة الصيــاد صحافــي مصــري ومنتج بشــبكتي الجزيــرة سـ ً
حالياُ .تركِّز مشــروعاته
ـابقا وTRT
علــى حــركات اإلســام السياســي والعالقــات المدنية-العســكرية فــي منطقــة الشــرق األوســط
وشــمال إفريقيــا .ويغطــي عملــه كُ ًّل مــن الصحافــة االســتقصائية وصحافــة البيانــات.
عن منتدى الشرق
ّ
ّ
استراتيجيات طويلة األمد لضمان
تتمثل مهمتها في تطوير
مستقلة
دولية
منتدى الشرق هو شبكة
ّ
ّ
االقتصادي لشعوب منطقة ّ
الشرق األوسط .وسيقوم
االجتماعية ،واالزدهار
السياسي ،والعدالة
التطور
ّ
ّ
ّ
الديمقراطية ،والحوار
بتنفيذ ذلك من خالل األبحاث المتفانية في العمل العامّ  ،وبتعزيز مُ ُثل المشاركة
ّ
االجتماعية
بين أصحاب المصالح المتعددة والعدالة
ّ
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توســع النفــوذ اإليرانــي عقــب انــدالع ثــورات الربيــع العربــي صــورة
حــوَّ ل ُّ
السـنّية منهــا.
جمهوريــة إيــران اإلســامية فــي المجتمعــات العربيــة،
ً
خصوصــا ُ
ورســمت إيــران صــور ًة سـ ً
ـلبية عــن نفســها بدورهــا المُ ســاعد فــي قمــع ثــورة
 2011الســورية ضــد الرئيــس بشــار األســد ،ومحاولتهــا خلــق أجهــزة أمنيــة-
عســكرية موازيــة فــي منطقــة المشــرق .وتحــاول إيران االســتفادة من مكاســبها
ـنية بهــدف
الجيوسياسـ�ية وبنـ�اءَ شــبكات تواص��لٍ مــع المجتمعــات العربيــة ُ
السـ ّ
الســنة.
تحســين صورتهــا وإيجــاد دائــرة واســعة مــن الشــركاء العــرب ُّ

www.sharqforum.org

