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أ

اإلهـــــــــــــــداء
إلى روح والـديّ رحـمهمـــا اللـــــه...
إلــى زوجــتـي...
إلى أبنائي :فداء وإبراهيم وأحمد وتاال ومحمد...
مع دعواتي لهم بالحياة في بلدٍ آمن ...
ودعواتي لهم بمستقبلٍ مشرق...
تحت حكمٍ يتسم بالحرية والديموقراطية ويبشر باألمل.


ب

الشكر والتقدير
بعد حمد اهلل على إتمام هذا العمل المتواضع ،أتقدم بخالص الشكر وعظيم اإلمتنان والعرفان
إلى كل من قدم لي يد العون والمساعدة في إنجاز هذه الدراسة ،وأخص بالذكر األستاذ الدكتور/

أسامة أبو نحل إذ كرمني بقبوله على اإلشراف على هذه الرسالة ،وكان لتوجيهاته ورعايته لي ،وما

تفضل به من نصح وارشاد كان له الفضل األكبر إلخراج هذه الدراسة على هذه الصورة ،كما وأتقدم
بجزيل الشكر والعرفان ألساتذتي الذين شرفوني بقبولهم مناقشتي للدراسة الدكتور /جهاد البطش

والدكتور /مخيمر أبو سعدة ،كما أتقدم بجزيل الشكر لجميع األساتذه في برنامج دراسات الشرق
األوسط ،الذين لم يبخلوا على طلبة البرنامج بعلمهم وخبراتهم ،وأتقدم بالشكر للدكتور /أسامة

الصليبي ،واألستاذ /فرج البرعي ،إلسهامهم في تدقيق ومراجعة الرسالة لغوياً ،والشكر موصول
لزوجتي التي وقفت بجانبي ،وواكبت عملي كلمةً كلمة ،وطباعتها للرسالة ،والشكر العظيم لصديقي
العزيز األستاذ أحمد الكحلوت والذي قدم الكثير في مراحل الدراسة وخاصة مساهمته في تنسيقها

والعرض اإللكتروني ،وأخي وابن عمي رامز البسيوني الذي كان لي عون في مرحلة الدراسة والبحث،
وأشكر القائمين على مكتبة جامعة األزهر ،ومكتبة الجامعة اإلسالمية ،ومكتبة بلدية غزة ،ومركز
التخطيط الفلسطيني ،لتقديمهم كافة التسهيالت للوصول إلى المصادر والمراجع الالزمة إلنجاز هذا

العمل ،إليهم جميعاً كل الشكر واالمتنان والتقدير.

وأخي اًر فإن وفقت فهذا فضل من اهلل ،وان أخطأت فحسبي أنني اجتهدت.

واهلل الموفق.


ت

ملخص الدراسة
هدفت الدراسة التعرف على طبيعة العالقات المصرية-السعودية ،وجذورها التاريخية ،ومحدداتها
السياسية واإلقليمية والدولية واالقتصادية واالجتماعية والتاريخية والجغرافية والعسكرية والثقافية والدينية

بين البلدين ،وتوضي ح دورهما ومكانتهما اإلقليمية والدولية من خالل تبيان عناصر قوة الدولتين ،كما

سعت الدراسة لتبيان موقف مصر والسعودية من الصراع العربي-اإلسرائيلي والقضية الفلسطينية جوهر
الصراع.

وسعت الدراسة إلى تبيان دور الدولتين من تشكيل جامعة الدول العربية ،وموقفهما من سياسة

التحالف الغربية ،وموقف السعودية من تأميم شركة قناة السويس ،وموقفها من العدوان الثالثي على

مصر عام  ،1591وأيضاً موقفها من الوحدة المصرية-السورية عام  ،1591وموقف الدولتين من

الثورة اليمنية عام .1511

كما عمدت الدراسة إلى رصد موقف البلدين من الصراع اإلقليمي في منطقة الخليج العربي،

بدء بالحرب العراقية-اإليرانية ( ،)1511-1511فاالجتياح العراقي للكويت (،)1551-1551
ً
ودورهما في طلب مساعدة القوى الدولية للتدخل في األزمة ،ومن ثم مشاركتهما في قوات التحالف

الدولي في حرب استرداد الكويت من العراق ،كما هدفت الدراسة لرصد العالقات المصرية-السعودية
بعد انتهاء أزمة الخليج الثانية ،في ضوء النظام الدولي الجديد ،عالم أحادي القطبية بعد انهيار االتحاد

السوفيتي .وموقفهما من عملية السالم في الشرق األوسط كأحد تداعيات النظام الدولي الجديد،
وتداعيات هجمات  11أيلول/سبتمبر  ،1111على العالقات بين البلدين.

وأخي اًر تمازج السياسة الخارجية للبلدين تجاه قضايا النظام االقليمي العربي والشرق األوسط ذات

االهتمام المشترك.

وتوصلت الدراسة أن عالقة البلدين مبنية على المصلحة القومية ،وأوضحت أن التوافق

السياسي بين البلدين يؤدي إلى تفاعل إيجابي في النظام اإلقليمي العربي برمته ،كون الدولتين قطبي

النظام اإلقليمي العربي على المستوى اإلقليمي الشرق أوسطي أو الدولي.


ث

Abstract
The study aimed to identify the nature of the Egyptian –Saudi relations, its historical
roots, and the political, regional, international, economic, social, historical, geographical,
military, cultural and religious determinants between the two countries. In addition, it
clarified the two countries' regional and international role and position through showing
the elements of their power. The study also sought to demonstrate the Egyptian-Saudi
attitude toward the Arab-Israeli conflict and the Palestinian cause, which is the core of the
conflict.
The study sought to demonstrate the Egyptian-Saudi role in forming the Arab
League and their attitude towards the policy of the western Alliance. It also scrutinized the
Saudi Arabia's attitude toward the nationalization of the Suez Canal Company and the
tripartite aggression against Egypt in 1956, and the Egyptian–Syrian unity in 1958.It also
examined the two countries' attitude toward the Yemeni revolution in 1962.
Moreover, the study proceeded to manifest the Egyptian-Saudi viewpoint of the
regional conflict in the Persian Gulf, starting from the Iran-Iraq war (1980-1988) to the
Iraqi invasion of Kuwait (1990-1991), and their role in requesting assistance of
international forces to intervene in the crisis, and then their participation in the
international coalition forces in the war of restoring Kuwait from Iraq. The study also
aimed at exhibiting the Egyptian-Saudi relations after the second Gulf crisis had ended, in
light of the new world order, a mono-polar world after the collapse of the Soviet Union,
and their attitude towards the peace process in the Middle East as one of the implications
of the new world order, and the repercussions of 9/11 on the relationships between the two
countries.
Finally, the study clarified the two countries' blending foreign policy towards the
issues of the Arab regional system and the Middle East that share common interests.
The study found that the relationship between Egypt and Saudi Arabia are based on
national interest, and it made it clear that the political consensus between the two countries
lead to a positive interaction in the Arab regional system as a whole, giving the fact that
they are the poles of the Arab regional system at the Middle East regional or international
level.
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اإلطار النظري
 مقدمة

 خطة الدراسة
 دراسات سابقة
 إطار الدراسة

 االتجاهات النظرية والمنهجية في العالقات الدولية.
 المفاهيم والمصطلحات

1

مقدمة
لما كان حقل العالقات الدولية من أهم حقول العلوم السياسية ،فإنه من المناسب دراسة العالقات

الثنائية بين بلدين من نفس اإلقليم ،خاصة إذا كانت هاتان الدولتان من أهم دول منطقة جغرافية معينة
كالمنطقة العربية ،حيث تمثل نقطة اهتمام شديد في علم العالقات الدولية.

من هنا تأتي أهمية دراسة العالقات المصرية-السعودية ،إذ تعتبر الدولتان من أبرز المؤثرين

األساسيين في النظام اإلقليمي العربي منذ نشأته في منتصف األربعينيات من القرن العشرين ،ويؤثر
على مسار العالقات العربية على وجه العموم سلباً أو إيجاباً ،بقدر ما يجمع بين الدولتين من توافق أو

تنافر في المواقف تجاه قضايا النظام اإلقليمي العربي ،ويرجع هذا التأثير لما تتمتع به مصر
والسعودية من مزايا خاصة:

الفعال في منطقة الشرق األوسط ،بحكم موقعها
فمصر :تحتل المركز االستراتيجي األول و ّ
الجغرافي الهام وثقلها وظروفها المادية والبشرية والثقافية المميزة ،ودورها الرائد والمؤثر في النظام
اإلقليمي العربي منذ زمن ،ومحافظتها على التراث والقيم العربية واإلسالمية ،وتصديها الدائم طيلة

مراحل التاريخ العربي واإلسالمي لمختلف الغزوات األجنبية وآخرها المخططات الصهيونية المعاصرة.

أما السعودية :كما مصر ،فإنها أكبر دولة عربية في آسيا على اإلطالق وتمتلك قوة بشرية كبيرة

في منطقة الخليج العربي ،واألكثر واألقدر اقتصادياً ،حيث تمتلك ُرَبع احتياطي العالم من النفط،
ودخلها السنوي يزيد عن  111مليار دوالر ،وما عكسته ثروتها الهائلة من عائدات على قوة الدولة
السعودية ،وبالتالي :على النظام اإلقليمي العربي وعالقاته الدولية .ولها مكانتها الدينية والروحية في
العالمين العربي واإلسالمي ،باعتبارها أرض الحرمين الشريفين ومهبط الوحي ،وبها قبلة المسلمين،

وقبر الرسول عليه الصالة والسالم والخلفاء الراشدين ومعظم الصحابة ،ويقصدها سنوياً ماليين

الحجاج من مختلف بقاع األرض لزيارة بيت اهلل الحرام.

لذلك فإن استغالل هذه المكانة والقدرات لدى البلدين ،تكون قاعدة متينة إلقامة نظام إقليمي

عربي وتضامن عربي ،قادر على مواجهة التحديات والتطلعات األجنبية الرامية إلى السيطرة على

المنطقة العربية ذات األهمية االستراتيجية الكبرى ،كما أنها تعتبر طريق الوحدة العربية ،والعالقات
القائمة على أسس تعاونية ،هو الطريق القائم على فهم وتحليل موضوعي لحقائق األوضاع العربية بما

فيها من صور التنازع والتباين ،والصراع والخالف ،والفروق في درجات النمو االقتصادي واالجتماعي

والثقافي ،نظ اًر لوجود تجارب أثبتت خطأ القفز إلى الوحدات المرتجلة ،استناداً إلى العاطفة واألماني

المثالية والشعارات المبهمة.

وأخي اًر تعتبر العالقات المصرية-السعودية في الفترة الزمنية التي تشملها الدراسة ،مثاالً لعالقات

اإلخوة والصداقة والتعاون بين بلدين ،تربطهما روابط وثيقة ومصالح مشتركة ،ورؤى تكاد تكون
2

الملحة التي تشغل بال الساسة وصانعي القرار السياسي في كال
متطابقة ،بالنسبة للعديد من القضايا ُ
البلدين ،مما حذا بهما للتنسيق الكامل في شتى األمور السياسية واالقتصادية والعسكرية ،كما وتستمد
هذه الدراسة أهميتها من ثقل العالقات بين قطبين رئيسيين من أقطاب النظام اإلقليمي العربي ،أال

وهما مصر والسعودية.

خطة الدراسة:

أهمية الدراسة:
تنبع أهمية الدراسة كون العالقات المصرية-السعودية ارتكزت على مبدأ المصلحة الوطنية ،الذي
بدا واضحاً من خالل تطور العالقة بين البلدين ،خصوصاً في مراحل إدارة اإلقليم العربي ،والتعامل

مع قضاياه المركزية:

 .1كالصراع العربي اإلسرائيلي وقضية فلسطين جوهر الصراع.
 .1المسألة اللبنانية.

 .1الحرب العراقية-اإليرانية.
 .4أزمة الخليج الثانية.
فضالً عن ثقل دور ٍ
كل منهما في سياق العالقات العربية-العربية ،والعربية-اإلقليمية والدولية .ومن
هنا تأتي أهمية الدراسة.

مشكلة الدراسة:

تكمن مشكلة الدراسة في بيان طبيعة العالقة بين مصر والسعودية في مراحل مختلفة ،وايضاح
ٍ
مرحلة إلى أخرى ،ومن ثم تحديد شكلها
التطورات السياسية التي أدت إلى انتقال العالقة بينهما من
الحالي وآفاقها المستقبلية .ولدراسة هذه المشكلة نرى وجود حاجة لإلجابة على التساؤل الرئيسي الذي
يعبر عنها وهو:

هل كانت العالقة المصرية السعودية تنطلق في توجهاتها ،من منطلق المصلحة القومية للنظام

اإلقليمي العربي أم من منطلق المصلحة الوطنية (القطرية) ؟

تساؤالت الدراسة:

تسعى الدراسة لإلجابة على التساؤالت التالية:

 .1ما هو طبيعة الموقف المصري-السعودي من القضية الفلسطينية ،والصراع العربي اإلسرائيلي؟
 .1هل أثر توجه الدور المصري المنفرد نحو الحل السلمي ،باالنعكاس السلبي على أداء النظام
اإلقليمي العربي والعالقات المصرية  -السعودية؟

 .1هل كان لخروج مصر من النظام اإلقليمي العربي بعد معاهدة السالم المصرية-اإلسرائيلية األثر
في إرساء سياسة التنافس االقليمي بين مصر والسعودية؟
3

 .4إلى أي مدى أثر وقوف مصر بجانب العراق في حربه ضد إيران ،ومساندتها لدول الخليج العربي
من خطر الثورة اإلسالمية في إيران ،إلى سرعة عودة مصر للصف العربي؟

 .9كيف استطاعت حرب الخليج الثانية  ،1551-1551أن تؤثر على انطالق العملية السلمية في
الشرق األوسط ؟ وما أثر ذلك على العالقات المصرية  -السعودية؟

 .1ما مدى تأثير مشاركة مصر في التحالف الدولي ضد العراق في حرب تحرير الكويت على تطور
العالقات المصرية – السعودية؟

 .9ما تداعيات النظام العالمي الجديد على العالقات المصرية-السعودية؟
 .1هل كان لمصر والسعودية التأثير تجاه قبول الفلسطينيين الدخول في العملية السلمية؟

أي مدى تأثرت العالقات المصرية-السعودية بهجمات  11أيلول/سبتمبر 1111؟
 .5إلى ّ
 .11ما هو موقف مصر من مبادرة السالم السعودية 1111؟
أهداف الدراسة:
 .1محاولة إلقاء الضوء على محددات العالقات المصرية-السعودية.
 .2تسليط الضوء على موقف مصر والسعودية تجاه القضية الفلسطينية ،كونها القضية المركزية في
الشرق األوسط.

 .3رصد تداعيات التسوية السلمية في الشرق األوسط ،على العالقة بين مصر والسعودية في سياق
النظام اإلقليمي العربي وأمنه.

 .4إبراز مدى التأثيرات اإلقليمية والدولية على مسيرة العالقات المصرية  -السعودية.
 .9تقديم صورة عن طبيعة العالقة المصرية-السعودية ومراحل تطورها.
 .1اإلسهام في التاريخ لعالقات البلدين من خالل أحداث فترة الدراسة.

 .9مساعدة الباحثين والمهتمين في دراسة جوانب محددة في إطار العالقات المصرية-السعودية.
منهجية الدراسة:
تتعدد المناهج المستخدمة في دراسة العالقات الدولية ،ولكننا سنقوم بالتركيز في تفسيرنا على

المناهج المستخدمة في دراستنا وهي كالتالي:

 .1المنهج التاريخي :التاريخ سلسلة متصلة الحلقات ،تتالحق فيها النتائج بالمقدمات ،ويرتبط فيها
الماضي بالحاضر ،لذلك ال بد للباحث في العلوم اإلنسانية من الرجوع إلى الماضي لتعقب الظاهرة

من نشأتها ،1ويعتبر المنهج التاريخي المرحلة األولى من تطور موضوع العالقات الدولية ،كحقل
1

عبد الباسط محمد حسن ،أصول البحث االجتماعي ،ط  ،12مكتبة وهبة ،القاهرة1411 ،هـ  ،)1991( -ص .261
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معرفة أكاديمياً ،فهو يعلق أهمية كبرى على التاريخ الدبلوماسي ،وذلك على أساس أن العالقات الدولية
في صورها ونماذجها المعاصرة جذور وامتدادات تاريخية سابقة.1

 .1المنهج الوصفي التحليلي  :يقوم هذا المنهج على اتباع خطوات منظمة في معالجة الظواهر
والقضايا ،وتحليلها وتفسيرها بشكل علمي منظم ،من أجل الوصول ألغراض وأهداف البحث.
حدود الدراسة:

أوالا :الحدود الزمانية :تبدأ الدراسة من حيث الفترة الزمنية من عام  ،1511العام الذي اندلعت فيه
حرب الخليج األولى بين العراق وايران ،والتي تعتبر بدورها فترة زمنية هامة في تاريخ العالقات

المصرية-السعودية في إطار التحالف السياسي في بعض المراحل ،إذ قامت مصر والسعودية بدعم
العراق في حربه ضد إيران ،وتنتهي الدراسة عام  1111العام الذي تقدمت فيه السعودية بمبادرة السالم
مع إسرائيل في مؤتمر القمة العربية المنعقد في بيروت ،وأطلق عليها المبادرة العربية للسالم.

ثانيا :الحدود المكانية :حدود الدراسة المكانية هي (مصر والسعودية) ،في إطار النظام اإلقليمي
العربي ومنطقة الشرق األوسط.

الدراسات السابقة:

 .1دراسة محمد صادق إسماعيل ( :)2111العالقات المصرية-الخليجية...معالم على الطريق.
هدفت الدراسة إلى دراسة وبحث في العالقات بين دول مجلس التعاون الخليجي الست فيما بينها

من جانب ،وبينها وبين مصر من جانب آخر ،والسياسات المتبعة لتحقيق التكامل السياسي بين دوله،
وآفاق التعاون الخليجي-المصري ،من خالل التركيز على أهم ركائز العالقات الخليجية-المصرية،

وما واج هت هذه العالقات من العديد من العوامل والمتغيرات اإلقليمية والدولية ،خاصة بعد هجمات

 11أيلول /سبتمبر  1111والحرب على اإلرهاب.

التعقيب على الدراسة :ركزت الدراسة على العالقات السياسية واالقتصادية والعسكرية واالجتماعية
والثقافية لمجلس التعاون الخليجي ،والعوامل والمؤثرات على التكامل السياسي بين دول المجلس ،كما
ودرست العالقات المصرية مع كل دولة خليجية بكافة جوانبها ،وهنا يحدث نوع من التشابه مع

دراستنا ،فيما يخص العالقات المصرية -السعودية.

 .1دراسة صالح عبداهلل على الوادية ( :)2111أثر التغير في تفاعالت مصر والسعودية وسوريا
على األمن القومي العربي " 2118-1383رسالة ماجستير ،معهد البحوث والدراسات العربية،

القاهرة.
1

كاظم هاشم نعمة ،العالقات الدولية ،الجزء األول ،جامعة بغداد ،بغداد ،1999 ،ص.26
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هدفت الدراسة إلى تناول مفاهيم النظام اإلقليمي العربي ،واألمن القومي العربي ،كما تناولت أهم

المراحل التي مر بها النظام اإلقليمي العربي ،كما تلقي الضوء على أهم المحطات التاريخية للعالقات
المصرية-السعودية-السورية ،وتتناول فترات التنافر والتوافق والقضايا الرئيسية بشأن التوافق والتنافر

بينها ،وتركز على أثر التوافق والتنافر على النظام اإلقليمي العربي ،وتوضح بداية التوافق بين الدول

الثالثة ،وكيف انتهى إلى تنافر واختالف وتباعد بين تلك الدول.

التعقيب على الدراسة :ركزت الدراسة على إلقاء الضوء على أثر التفاعل بين مصر والسعودية وسوريا
على النظام اإلقليمي العربي ،سواء كان هذا التفاعل بالتنافر أو التوافق ،دون التركيز على تلك

العالقات ومحدداتها.

 .1فهد بن سالم بن فيصل أبو ثنين ( :)2118العالقات السياسية بين المملكة العربية السعودية

ومصر (من  211حتى  ،)2111رسالة ماجستير ،جامعة القاهرة ،القاهرة.

هدفت الدراسة إلى معرفة مدى التغيير الذي ط أر على العالقات المصرية -السعودية بعد أحداث

 11أيلول/سبتمبر  ،1111والمصالح التي تسعى الدولتان إلى تحقيقها ،والقضايا ذات االهتمام

المشترك ،كما درست تضارب أو توافق المصالح بينهما وفقاً لرؤية الطرفين ،من جانب آخر معرفة
مدى تأثير الواليات المتحدة على مسار العالقات المصرية-السعودية ،ال سيما كالهما تربطه عالقات

وطيدة معها.

تعقيب على الدراسة :ركزت الدراسة على العالقات المصرية-السعودية ،ومدى تأثر هذه العالقة
بتداعيات هجمات  11أيلول/سبتمبر ،من خالل االستراتيجية الجديدة للواليات المتحدة الناجمة عن

الهجمات ،ومدي تأثر عالقتهما بالواليات المتحدة ،وموقفهما من الحرب على اإلرهاب.

 .4دراسة عبد الحميد عبد الجليل شلبي ( :)2113التنسيق المصري السعودي لمواجهة سياسة

األحالف الغربية :مشروع الدفاع المشترك عن الشرق األوسط وحلف بغداد.

هدفت الدراسة إلى تبيان مدى التنسيق المصري-السعودي بعد الحرب العالمية الثانية عام
 1549وحتى عام  ،1591لمواجهة سياسة األحالف الغربية (بريطانيا والواليات المتحدة) في ربط
المنطقة العربية بسياسة األحالف الغربية الهادفة إلى إبعاد الدول العربية عن االتحاد السوفيتي،
وتركيز السياسة الغربية على مصر الناصرية ،كما تناولت نوايا الغرب في إبعاد السعودية عن مصر

واحداث الوقيعة بينهما ،وكيف استطاعت السياسة الغربية أن تثير مخاوف السعودية تجاه سياسة

الرئيس جمال عبد الناصر في الخمسينيات من القرن العشرين.

التعقيب على الدراسة :قام الباحث بالتركيز على قضية سياسة األحالف الغربية في المنطقة العربية
في فترة الدراسة ،دون دراسة العالقات الثنائية بين مصر والسعودية.
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 .9وحيد عبد المجيد وآخرون ( ،)2112ندوة العالقات السعودية-المصرية في عهد خادم الحرمين

الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود :بحوث ودراسات ألقيت في الندوة التي عقدتها دارة

الملك عبد العزيز بالتعاون مع مؤسسة األهرام ،القاهرة "1022/12/1هـ الموافق 2112/2/13م".

وحيد عبد المجيد ،العالقات الثنائية المصرية-السعودية في عهد الملك فهد بن عبد العزيز

هدفت الدراسة باستعراض موجز للعالقات المصرية-السعودية منذ منتصف أربعينيات القرن

العشرين ،مرو اًر باألحداث الهامة عام  ،1519حيث يبين أن هذه الفترة هي األسوأ في العالقات على
النظم العربية ،وقد ركز الباحث في دراسته على فترة حكم ٍ
كل من الملك فهد والرئيس مبارك،
صعيد ُ
مبيناً التطورات الهامة على صعيد العالقات الثنائية وكان أهمها عودة مصر إلى الصف العربي
بجهود سعودية ،وعودة العالقات الثنائية بين الدولتين ،والدعم السياسي الال محدود لكال البلدين

لبع ضهما في المحافل اإلقليمية والدولية ،وكثافة الزيارات الرسمية بين البلدين للتنسيق والتشاور فيما
بينهما.

تعقيب على الدراسة :ركزت الدراسة على فترة زمنية كانت العالقة بين البلدين متوافقة خاصة بعد

عودة مصر للصف العربي.

.1عبد المنعم إبراهيم الجميعي ( ،)2112زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز

آل سعود لمصر :دراسة في العالقات المصرية السعودية ،مارس .1383

هدفت الدراسة إلى تبيان طبيعة العالقات الثنائية بين مصر والسعودية من خالل زيارة قام بها

الملك فهد إلى مصر في آذار  /مارس  ،1515وما انبثق عنها من ت اربط وتوثيق في العالقات الثنائية
بين البلدين ،وما وجده الملك من حفاوة عارمة واستقبال لم يسبق لها مثيل ألي رئيس أو ملك سابق،

موضحاً أن هذا ينم عن طبيعة العالقات بين البلدين ،على أنها عالقات تشابك أرحام واتصال أوطان
والحب المؤكد والود الصريح ،وانها زيارة مميزة على طريق العمل العربي المخلص لصالح األمة
العربية ،ولصالح الشعبين المصري والسعودي.

التعقيب على الدراسة :يرى الباحث أن هذه الدراسة اهتمت بشكل كبير في مديح واثراء الملك عبد
العزيز ،وما وجده من حفاوة بالغة في زيارته لمصر أكثر من التركيز على هدف الزيارة.

 .9عصام محروس عبد المطلب ( ،)1331تطور العالقات المصرية السعودية في ضوء حرب

أكتوبر ( ،1313أكتوبر  1313ـ مارس .)1310

هدفت الدراسة إلى تبيان أهمية التنسيق المصري-السعودي بأبعادها المختلفة ،مبيناً انه لم تشهد

العالقات بين البلدين في جوالت الصراع العربي اإلسرائيلي قبل حرب عام  ،1591مستعرضاً

للعالقات بين البلدين حتى عام  ،1591واستعرض الباحث آلية التنسيق والدعم الال محدود السعودي

لمصر وسوريا وخاصة مصر في حربها ضد إسرائيلُ ،مرك اًز على سالح النفط الذي استخدم ألول مرة،
9

وهو حظر تصدير النفط للدول المؤيدة إلسرائيل ،مما أدى إلى بروز دور القوة العربية ،حيث أصبح

النفط أحد المتغيرات الحاكمة في الصراع العربي-اإلسرائيلي ،خاصة في دائرته الدولية.

التعقيب على الدراسة :ركزت الدراسة على فترة وجيزة سبقت التحضيرات السرية للحرب بين القادة
الثالث الرئيس المصري أنور السادات والرئيس السوري حافظ األسد والملك فيصل ،كما ّبينت اآللية
التي عمل عليها القادة ضد إسرائيل في تلك الحرب.

 .8كتاب إبراهيم المسلم ( ،)1383العالقات السعودية-المصرية :عراقة الماضي اشراقة المستقبل.

هدفت الدراسة إلى تبيان عراقة العالقات المصرية-السعودية ودفئها من خالل عالقة قيادة
البلدين ،حيث الملك عبد العزيز كان مهتماً بتوطيد تلك العالقة ،والثقة الكبيرة بمصر حكومة وشعباً،
لدرجة أنه كان لديه مستشارين مصريين مثل :حافظ وهبه وعبداهلل عزام وغيرهما ،واستعان بخبراء

وفنيين مصريين في عملية بناء السعودية وتنميتها ،وقبل وفاته أوصى أبنائه بمصر خي اًر .وينتقل

الكاتب لفترة حكم الملك سعود وطبيعة العالقة مع القادة المصريين ،وخصوصاً بعد نجاح ثورة الضباط
األحرار عام  ، 1591وطبيعة العالقة مع الرئيس جمال عبد الناصر ،ليأتي بعد ذلك لوصف فترة حكم

الملك فيصل والعالقات الممتازة أثناء وبعد مؤتمر القمة في الخرطوم عام  ،1519والتنسيق لحرب عام
 ، 1591ومن ثم فترة حكم الملك خالد وما نجم من تداعيات توجه مصر للحل السلمي المنفرد مع

إسرائيل ،و تعليق عضوية مصر في الجامعة العربية وقطع العالقات الدبلوماسية معها ،لتعود

العالقات ثانية بمجيء الملك فهد والرئيس حسني مبارك وبأزهى حاالتها.

التعقيب على الدراسة :ذهب الكاتب بعيداً في كيل المديح في العالقات بين البلدين ،والثناء والتبجيل
لملوك وأمراء السعودية ورؤساء مصر ،وابتعد عن سرد طبيعة العالقات وما واجهته من من فتور

لبعض الوقت.
إطار الدراسة:
ينقسم موضوع الدراسة إلى خمسة فصول وهي كما يلي:

الفصل األول:

ُيلقي الضوء على أهم محددات العالقات المصرية-السعودية ،والتي شملت العالقات السياسية
واإلقليمية والدولية واالقتصادية واالجتماعية والتاريخية والجغرافية والعسكرية والثقافية والدينية بين

البلدين ،وفي الجزء الثاني من الفصل تناول بنوع من التفصيل والتوضيح دورهما ومكانتهما اإلقليمية
والدولية من خالل تبيان عناصر قوة الدولتين والمقارنة بينها.
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الفصل الثاني:
يتناول جذور العالقات التاريخية بين مصر والسعودية ،منذ حملة محمد علي باشا على بالد

عية ،مرو اًر بتوحيد شبة الجزيرة
الحجاز وقضائه على الدولة السعودية األولى وعلى عاصمتها الدر ّ
العربية تحت مسمى المملكة العربية السعودية عام  .1511وبداية العالقات السياسية واالقتصادية بين
مصر والسعودية على أثر زيارة محمد طلعت حرب باشا لألخيرة وتوقيع اتفاقية عام  1511بين

البلدين .والتنسيق المصري-السعودي لتشكيل جامعة الدول العربية ،ورفضهما لسياسة المحاور الغربية،

وموقف السعودية من ثورة الضباط األحرار في مصر عام  ،1591موقفها من العدوان الثالثي على

مصر ،والوحدة المصرية-السورية ،ومواجهة البلدين في اليمن  ،1511وموقف السعودية من حرب
عام  ،1519والتنسيق بينهما في حرب عام  ،1591فالموقف السعودي من زيارة السادات إلسرائيل

عام  ،1599ومن ثم معاهدة السالم المصرية-اإلسرائيلية عام  ،1595وموقف البلدين من نجاح الثورة

اإلسالمية في إيران عام  1595أيضاً.

الفصل الثالث:

يركز على مراحل الصراع العربي-اإلسرائيلي ،وموقف مصر والسعودية من هذا الصراع،

وموقفهما من القضية الفلسطينية (جوهر الصراع العربي -اإلسرائيلي).

الفصل الرابع:

يتناول هذا الفصل الحرب العراقية-اإليرانية ( ،)1511-1511واالجتياح العراقي للكويت

( ،)1551-1551وموقف مصر والسعودية من عملية االجتياح ،ودورهما في طلب التدخل الدولي،
والمشاركة المصرية السعودية في قوات التحالف ضد العراق في حرب استرداد الكويت.

الفصل الخامس:

يبين هذا الفصل موقف مصر والسعودية من بروز النظام الدولي الجديد ،وموقفهما من عملية

السالم في الشرق األوسط الذي بدأت بمؤتمر مدريد عام  ،1551واإلعالن عن اتفاق أوسلو عام
 1551المنبثق عن المحادثات السرية بين الفلسطينيين واإلسرائيليين في أوسلو بالنرويج ،وقيام السلطة

الفلسطينية ،وتداعيات هجمات  11أيلول/سبتمبر  1111على العالقة بين البلدين ،وموقف مصر من
المبادرة السعودية للسالم عام  ،1111وأخي اًر تمازج السياسة الخارجية المصرية-السعودية في قضايا

الشرق األوسط.
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المصطلحات السياسية:

العالقات الدولية:

العالقات الدولية قديمة قدم الدولة ذاتها ،ولكن دراستها مستقلة ذات نشأة معاصرة ترجع إلى

الحرب العالمية األولى .1وترجع مظاهر السلوك الدولي إلى أن العالم وان أصبح جماعة دوليةّ ،إال أنه

لم يكون بعد وحدة دولية متماسكة ،ألن كل دولة ال زالت تعتبر نفسها غاية في ذاتها ،مما يجعل
أعضاء الجماعة الدولية منعزلين رغم اجتماعهم .مما يدفع الدول للسير في عالقاتها ،على استعمال
أفضل الوسائل التي في متناولها ،كي تحافظ على مصالحها الحيوية .2فالعالقات الدولية جزء من علم
السياسة ،وهي مجمل مبادئ وأحكام وضوابط العالقات واالتصاالت والروابط بين الدول ،في مختلف

الميادين السياسية واالجتماعية واالقتصادية...الخ ،كما أنها االتصال الرسمي بين الدول الذي يأخذ

3
يعرفها "وينولدز" أنها تهتم بدراسة طبيعة وادارة والتأثير على
صورة العالقات الدبلوماسية والقنصلية ّ .
العالقات بين األفراد والجماعات العاملة في ميدان تنافس خاص ضمن إطار من الفوضى ،وتهتم

بطبيعة التفاعالت بينهم ،والعوامل المتغيرة المؤثرة في هذا التفاعل".4

وبتحليل مضمون تلك التعريفات ،يتضح لنا أن العالقات الدولية ظاهرة شاسعة من المعامالت

والمبادالت والتي تجري خارج الحدود الوطنية ،فهي تشمل العالقات الرسمية وغير الرسمية.

 .1المصلحة القومية:

المصالح القومية هي بمثابة القوة الدافعة والمحددة التجاهات السياسات الخارجية للدول .5كما

أنها سعي كل دولة في تأمين بقائها واستم ارريتها ،وفي الحفاظ على هويتها" .6فمفهوم المصلحة القومية
يتضمن من الغموض ومن الذاتية ما يجعل من الصعب اعتماده كعامل حاسم ونهائي في دراسة

العالقات الدولية ،أو على األقل اعتباره المحرك األساس لهذه العالقات .7وبالتالي :تمثل المصلحة

القومية المفهوم األكثر غموضا واألسهل استعماالً واستغالالً ال سيما من قبل رجال السياسة ،فاالدعاء
بأن المصلحة القومية تقتضي إتباع سياسة خارجية معينة ،يضفي درجة من السلطة على هذه

السياسة .8فمادة علم العالقات الدولية ،عبارة عن عالقات قوى ،تعتمد كل قوة منها على قدراتها
الذاتية ،من أجل تحقيق مصالحها القومية ،وان الهدف القومي مرتبط بالمصلحة القومية ،وعليه :فإن

الهدف القومي هو المكانة التي تنشدها الدولة في مجال العالقات الدولية.9
1

السيد عليوة ،إدارة الصراعات الدولية ،دراسة في سياسات التعاون الدولي ،الهيئة المصرية العامة للكتاب ،القاهرة ،1911 ،ص .12
2
فتحية النبراوي ،محمد نصر مهنا ،أصول العالقات السياسية الدولية ،منشاة المعارف،اإلسكندرية ،1915 ،ص.331
3
عبد الوهاب الكيالي ،وآخرون ،الموسوعة السياسية ،المؤسسة العربية للدراسات والنشر ،ج ،4بيروت ،1999 ،ص .141
4
سعد حقي توفيق ،مبادئ العالقات الدولية ،ط ،1دار وائل للطباعة والنشر ،االسكندرية ،2111 ،ص .12
5
مقلد ،اإلستراتيجية والسياسة ،مرجع سابق ،ص .11
6
الكيالي ،وآخرون .،الموسوعة السياسية ،مرجع سابق ،ص .146
7
محمد طه بدوي ،مدخل إلى علم العالقات الدولية.،دار النهضة العربية للطباعة والنشر ،بيروت ،1992 ،ص .61
8
مارتن غريفيش ،وتيري اوكاالهان المفاهيم األساسية في العالقات الدولية ،ط ،1مركز الخليج لألبحاث ،دبي ،2111 ،ص.315
9
محمود األقداحي ،االستقرار السياسي في العالم المعاصر ،مؤسسة شبان الجامعة ،اإلسكندرية ،2119 ،ص.31
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 .2األمن القومي:
عرف الموسوعة االجتماعية األمن القومي" :بأنه قدرة األمة على حماية قيمها الداخلية من التهديدات
تُ ّ
الخارجية" .ويرى "والتر ليبمان" أن األمة اآلمنة " ليست في خطر التضحية بالقيم األساسية إذا
اضطرت إلى تجنب حرب ما ،وانها قادرة إذا تم تحديدها على صيانتها باالنتصار في تلك الحروب".

أما لفرز فيرى أن األمن القومي يعني " حماية القيم التي تم اكتسابها وغياب الخوف من أي هجوم

على تلك القيم" .1وفي إطار هذا المفهوم فإن لألمن القومي أبعاداً مختلفة منها :البعد السياسي ويعني
الحفاظ على الكيان السياسي للدولة ،والبعد االقتصادي ويرمي إلى تحقيق الرفاهية والتقدم للمواطنين،

والبعد االجتماعي ويهدف إلى توفير األمن االجتماعي من خالل تنمية الشعور باالنتماء والوالء ،والبعد

العسكري ويعني مواجهة التهديدات الخارجية وتأمين المصالح.2

مما سبق نستطيع القول أن األمن القومي ،هو القدرة التي تتمكن بها الدولة من تأمين مصادر

قوتها الداخلية والخارجية في مواجهة ما يهددها في الداخل والخارج ،تحقيقاً لألهداف المخططة.

 .3التحالف:

عرف قديماً أنه إذا وجد شخص في العالم ،يعرف السالم ،وعندما يكون شخصان يعرف

الصراع ،أما ثالثة أشخاص فيعرف التحالف ،فالتحالف يرتبط بالبنيان الدولي ،وهو إحدى األدوات من

أجل تنسيق أشطة الدول فيما بينها لتحقيق أهداف مشتركة ال تستطيع تحقيقها منفردة .3وينبني الحلف

على وثيقة رسمية تكون عادةً معاهدة تأسيس الحلف .ومن أشكاله المعاهدة الدفاعية ،أو حلف األمن
الجماعي وهو الدفاع عن بعضها في حال وقوع اعتداء علي أي عضو في الحلف.4
ويعرف الدكتور "محمد طه بدوي" التحالف ،على أنه "االتفاق بين دولتين أو أكثر على تدابير

معينة لحماية أعضائها من قوة أخرى معينة تبدو مهددة ألمن كل هؤالء األعضاء".5
 .0الصراع:

تنفرد ظاهرة الصراع الدولي عن غيرها من ظواهر العالقات الدولية ،بأنها ظاهرة ديناميكية

متناهية التعقيد ،ويرجع ذلك إلى تعدد أبعادها ،والصراع هو تنازع اإلرادات الوطنية ،وهو التنازع الناتج

عن االختالف في دوافع الدول وثوراتها وأهدافها ومواردها  ...الخ .6والصراع عملية سياسية ال بد وأن
وأن يكون هناك أكثر من طرف ضالع في العملية ،وأن تتعارض األنشطة التي يمارسها كل طرف من

1

جمال زكريا قاسم وآخرون،األمن القومي العربي ـ متطلباته وأبعاده ،معهد البحوث والدراسات العربية ،القاهرة ،1993 ،ص .11
2
األقداحي ،االستقرار السياسي ،مرجع سابق ،ص .69-61
3
محمد السيد سليم ،تحليل السياسة الخارجية ،مكتبة النهضة المصرية ،القاهرة ،1919 ،ص.219
4
المرجع السابق ،ص.291
5
بدوي ،مدخل إلى علم العالقات ،مرجع سابق ،ص .241
6
أحمد فؤاد رسالن ،نظرية الصراع الدولي :دراسة في تطور األسرة الدولية المعاصرة ،الهيئة المصرية العامة للكتاب ،القاهرة،1916 ،
ص.195
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الطبيعي التوقع من كل طرف استخدام الوسائل التي تكفل له تحقيق ما يريد ،سلماً أم قه اًر وعنفاً ،وهذه

التفاعالت ال بد وأن تكون في صورة ،يمكن أن تلمسها ويدركها المالحظ المحايد.1

 .5الشرق األوسط:

ذلك المفهوم األكثر شيوعاً وغموضاً في الوقت نفسه ،هو مفهوم الشرق األوسط ،حيث تتوالى

استخداماته دون اإلشارة إلى تحديد تلك الدول التي تنطوي تحت لواء ذلك المفهوم ،وقد ارتبط ظهوره

وذيوعه بتطور الفكر االستراتيجي اإلنجليزي .فاستخدم "الفرد هامان" المصطلح ألول مرة عام 1511

دون اإلشارة إلى البالد التي يشملها هذا المفهوم .2لذا فهو مصطلح مطاط ،وأن هذه التسمية ليست

نابعة من طبيعة المنطقة نفسها أو من خصائصها الذاتية ،وانما تسمية مستمدة من عالقة المنطقة

بالغير.3

مما سبق نرى أن مفهوم الشرق األوسط ،يدلل على أنه مصطلح سياسي في نشأته واستخداماته

وجغرافيته وندلل على ذلك بأن الشرق األوسط يتسم بالتنوع والتعدد الثقافي واللغوي والديني.4
 .1النظام الدولي:

ه و مجموعة الدول التي تتمتع بقدرات قوة تفوق ما لدى غيرها من وحدات النظام الدولي.5

فالمهتمون في دراسة نظرية العالقات الدولية يدرسون عالماً يتسم أساساً باالنقسام ،بهدف حمل الدول
والشعوب إلى االقتراب من بعضهما البعض .6والنظام الدولي بمفهومه هو طريقة ممنهجة لد ارسة

وتحليل النظم االجتماعية ،ويستخدم في هذا وصف تفاعل الوحدات السياسية المستقلة وشرح سلوك

7
وعرف "ديموند آرون" النظام الدولي "تجمع تشكله وحدات سياسية تحتفظ بعالقات
تلك الوحدات ّ .
8
منتظمة إحداها مع اآلخر وهي كليها وحدات قابلة ألن تتورط في ٍ
حرب كبيرة".

1

عبد الرحمن خليفة ،إيديولوجية الصراع السياسي :دراسة في نظرية القوى ،دار المعرفة الجامعية ،اإلسكندرية1999 ،ص .153
2
جميل مطر ،علي الدين هالل ،النظام اإلقليمي العربي ،دراسات في العالقات السياسية العربية،مركز دراسات الوحدة العربية ،ط،5
بيروت ،سبتمبر ،1916 ،ص.34
3
األقداحي ،االستقرار السياسي ،مرجع سابق ،ص.9
4
المرجع السابق ،ص .35
5
إيمان أحمد رجب ،النظام اإلقليمي العربي في مرحلة ما بعد االحتالل األمريكي للكويت ،ط ،1مركز دراسات الوحدة العربية ،بيروت،
أبريل
 ،2111ص .41
6
غريفيش ،المفاهيم األساسية ،مرجع سابق ،ص .436
7
رسالن ،نظرية الصراع ،مرجع سابق ،ص 111
8
فواز جرجس  ،النظام اإلقليمي العربي والدول الكبرى دراسة في العالقات العربية ـ العربية والعربية ـ الدولية ،ط ،1مركز دراسات الوحدة
العربية ،بيروت ،يونيو  .،1999ص.22

12

 .1النظام اإلقليمي:
اإلقليمية عملية تكثيف التعاون السياسي واالقتصادي بين دول أو أطراف تنتمي إلى منطقة

جغرافية واحدة ،وغالباً ما يكون هذا التعاون في مجال التبادل التجاري وتدفقه .1إن معيار تعريف
النظام اإلقليمي يرتكز على اعتبارات التقارب الجغرافي ،ووجود عناصر التماثل من الناحية الثقافية أو
االجتماعية أو االقتصادية ،ومدى وجود تفاعالت بين هذه العوامل وحيويتها ،وال وجود للدول العظمى
بين الوحدات المكونة له ،ذلك أن وجودها يربطه بالنظام الدولي مباشرة  ،ووحدات النظام اإلقليمي

تدخل في شبكة معقدة من التفاعالت باستقالل عن النظام الدولي.2

 .8النظام اإلقليمي العربي:

هو مفهوم يشير إلى منظومة البالد العربية من موريتانيا إلى الخليج العربي ،والذي يربط بين
ٍ
عديد من العناصر اللغوية والتاريخية واالجتماعية.
أعضائه عناصر التواصل الجغرافي ،والتماثل في
ونشأة النظام اإلقليمي العربي تزامنت مع إنشاء جامعة الدول العربية عام  ،1549حتى اعتقد البعض

حظي النظام اإلقليمي العربي بموقع
أن النظام اإلقليمي العربي هو جامعة الدول العربية ذاتها .وقد
ّ
جغرافي بالغ األهمية ،مع ما تحكمه في ٍ
كثير من الممرات المائية الهامة ،لتأمين التجارة الدولية ،وال
يفوتنا وجود دولة إسرائيل في قلب النظام اإلقليمي العربي ،مما جعل هذا اإلقليم مدار اهتمام وتنافس

إقليمي ودولي للدول الغربية مما سمح لوحدات النظام العربي ٍ
بقدر من حرية الحركة سواء مع عالقاتها
الداخلية ،أو في طبيعة عالقاتها بالمنظومة الدولية وخاصة العظمى منها.3

 .3المكانة الدولية:

يقصد بالمكانة الدولية الترتيب التدريجي للوحدات الدولية األساسية وهي الدول ،فتقسم هذه

الوحدات إلى وحدات عليا ووحدات دنيا ،وذلك طبقاً لمجموعة من المؤشرات المادية وغير المادية.4
مثل المساحة الجغرافية وعامل السكان والعامل االقتصادي والقدرات العسكرية والموارد الطبيعية وتأثير
صناع القرار ،باإلضافة لمجموعة من العوامل الفرعية ذات األهمية كاالستقرار االقتصادي ،وحجم
السكان وبنيته ومهاراته ومستوى دخل الفرد والبيئة السياسية واالستقرار السياسي واألصالة الحضارية

والموارد العسكرية والبيئة الدولية ودرجة ونوعية مستوى التفاعل بين الحكومات داخلياً وقومياً،5

وعوامل قياس مكانة الدولة وتأثيرها ال تعبر عن قوة الدولة ،بل هي مؤشرات لقوة الدولة فقط .حيث ال
تعتبر هذه المقارنات مفيدة ،ما لم ترتبط أو توظف بأهداف سياسة خارجية ٍ
لدول مختلفة ،تتوقع نظرية

1

غريفيش ،المفاهيم األساسية ،مرجع سابق ،ص.69
2
مطر ،النظام اإلقليمي ،مرجع سابق ،ص .24
3
جرجس ،النظام اإلقليمي ،مرجع سابق ،ص .61
4
ناجي شراب ،الدولة الفلسطينية:التداعيات والمكانة اإلقليمية ،رؤية مستقبلية السياسة الدولية ،العدد  ،149القاهرة ،يناير ،2112
ص.29
5
سعد حقي توفيق ،مبادئ العالقات الدولية ،ط ،1دار وائل للطباعة والنشر ،االسكندرية ،2111 ،ص.215
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المكانة أن الدول غير المتوازنة المكانة ستحاول تحقيق التوازن في مكانتها الدولية ،فإذا فشلت بالطرق

الشرعية ،فإنها تلجأ إلى السلوك الصراعي وبالذات مع الدول ذات المكانة العليا المتوازنة .1وأن موقع

الدولة على سلم تدرج القوة الدولي هو الذي يمكن الدولة من تحديد سياساتها الخارجية التي تتناسب مع

قدراتها.2

 .11نظرية الدور والمكانة الدولية:
تقوم هذه النظرية باألساس على مفهوم التفاعل بين الدول في المجتمع الدولي ،هذا التفاعل
بتبادل بين الدول بطريقة منظمة تلقى القبول بالقيام بالدور والتفاعل ،لذا فإن الدور هو نتاج جهود

جمعي ضمن النسق الدولي ،كذلك يعتبر مجموعة األفعال التي تقوم بها الدولة لتؤكد تبوءها مرك اًز
معيناً أو مكانه في النسق الدولي ،من ناحية أخرى إن سلوك الدور وسيلة للدولة تحاول بها مواجهة
مطالب الجماعة اإلقليمية أو الدولية التي تنتمي إليها ،فإذا نجحت الدولة في دورها ،تكون لعبت

أدوارها بشكل مناسب حسب رؤيتها في سياق النسق الدولي.3

مما سبق نالحظ أن الدور والمكانة متالزمان ،على اعتبار أن تنظيم المكانة وأفعالها من خالل

النسق الدولي ينتج الدور .فالمنظومة الدولية تدور حول مجموعة من المراكز أو المكانة التي تتبوءها

الدول ،وبالتالي تقوم بدوٍر معين من خالل ارتباطها الدولي.

 .11النسق الدولي:

إن األخذ بمنظور التحليل النسقي أتاح تخطي الفاصل بين التفاعالت السياسية الوطنية وبين

التفاعالت اإلقليمية والدولية ،كذلك أمكن في إطار استخدام مفهوم النسق من استخدام مجموعة أخرى
من المفاهيم التحليلية كمفهوم البنية والوظيفة ،مما ساهم في االرتقاء بدراسة العالقات الدولية إلى

مستويات عالية من التجديد .4ويقصد بالنسق الدولي مجموعة من الوحدات المترابطة نمطياً من خالل
عملية التفاعل ،ويتميز بالترابط بين وحداته ،ويتسم بالترتيب التدريجي للوحدات األساسية ويتحدد

ترتيب كل دولة في هذا النسق طبقاً لمجموعة من المؤشرات التي بمقتضاها تنقسم الدول إلى وحدات

ُعليا ووحدات ُدنيا  .5فاألنساق الوطنية التي تشمل المجتمع الوطني الواحد (دولة واحدة) ،أما األنساق
اإلقليمية التي تضم مجموعة من الدول الواقعة في منظومة جغرافية محدودة متميزة ،وقد يكون هناك

1

سليم ،تحليل السياسة ،مرجع سابق ،ص.329
2
االقداحي ،االستقرار السياسي ،مرجع سابق ،ص.33
3
لويس كامل ملكية ،سيكولوجية الجماعات والقيادة :النظرية والبحث في ديناميات الجماعة ،ط ،1ج ،3مطبعة العالم العربي ،القاهرة،
 ،1964ص ، 199-196بتصرف.
4
ممدوح محمود مصطفى منصور ،سياسات التحالف الدولي :دراسة في أصول نظرية التحالف الدولي ودور األحالف في توازن القوى
واستقرار األنساق الدولية ،مكتبة مدبولي ،القاهرة ،1999 ،ص.96
5
توفيق ،مبادئ العالقات ،مرجع سابق ،ص.329
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تجانس ثقافي واقتصادي واجتماعي وسياسي بين هذه الدول ،1كما هو الحال في حالتي مصر

والسعودية.

 .12االحتواء المزدوج:
أفرز النظام العالمي الجديد العديد من المصطلحات ،وفي االحتواء المزدوج وضعت الواليات

المتحدة مجموعة من السياسات المتكاملة للحفاظ على مصالحها االستراتيجية في منطقة الخليج،

والهدف المباشر لهذه السياسة هو منع أي قوة تحمل نزعة السيطرة اإلقليمية .2وحسب مارتن أندك

مستشار األمن القومي لشؤون الشرق األدنى األسبق ،وللمحافظة على المصالح االستراتيجية للواليات

المتحدة ،في ضوء غياب االعتماد على الع ارق وايران ،يجب أن تتبنى استراتيجية االحتواء والعزلة ضد
النظاميين العراقي واإليراني على ٍ
حد سواء ،وسميت هذه االستراتيجية باالحتواء المزدوج .هذه

االستراتيجية تم تصميمها ،لتكون شقاً من إستراتيجية أوسع تهدف إلى أحداث تحول في منطقة الشرق

األوسط .أما الشق الثاني من هذه االستراتيجية ،فقد تمثل في الجهود الحثيثة للتوصل إلى تسوية
سلمية شاملة للصراع العربي-اإلسرائيلي ،وقد سعت الواليات المتحدة إلقامة عالقة ترابطية بين هذين
الشقين من إستراتجيتها في المنطقة.3

1

منصور ،سياسات التحالف ،مرجع سابق ،ص.91-99
2
إبراهيم نافع وآخرون ،العالقات المصرية -الخليجية ،محرر :محمد السعيد إدريس ،مركز الدراسات السياسية واإلستراتيجية  ،القاهرة،
 ،2114ص .34
3
مارتن اندك ،أولويات السياسة األمريكية في الخليج ،التحديات والخيارات ،ندوة المصالح الدولية في منطقة الخليج ،ط ،1مركز اإلمارات
للدراسات والبحوث اإلستراتيجية ،أبو ظبي ،2116 ،ص123-122
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الفصل األول

حمددات العالقات املصرية  -السعودية
 محددات العالقات المصرية-السعودية.
 عوامل قوة الدولة ٍ
لكل من مصر والسعودية.
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لعبت العالقات المصرية ـ السعودية دو اًر مزدوجاً ،كان األول :تطوير التعاون الثنائي بين البلدين

في معظم المجاالت ،أما الثاني :القيام بدور الدفع نحو عالقات عربية-عربية ،وعربية ـ إسالمية ،ومن
ث م عربية ـ إقليمية ودولية وقد أكدت التجارب العملية للعالقات سابقة الذكر أن كل إنجاز في العالقات

كان له مكانته وأهميته ،كما كانت تسبقه دائماً عمليات تعاون وتنسيق مصري ـ سعودي لها أهميتها
واعتباراتها.

 .1محددات العالقات المصرية-السعودية:ـ
والتي اعتمدت على مجموعة من المحددات هي:

أوالا :محددات البيئة الداخلية:

 .1المحددات الجيوسياسية:
يعتبر البحر األحمر الطريق الواصل بين مصر والسعودية ،مما سهل على مواطني البلدين

رحالتهما ،سواء كانت للعمل أو الحج أو السياحة ،إضافة إلى حركة التجارة والبضائع .1هذا الموقع

جعل السعودية تهتم بصورة مباشرة بالصراع العربي -اإلسرائيلي ،وتدرك أهمية العمل مع مصر بهذا
الشأن ،والدليل على ذلك ،ما جرى بعد حرب عام  ،1541عندما تركت السعودية جزيرتي ثيران
وصنافير لمصر ،إلحكام السيطرة على خليج العقبة ،2وبعد إنتهاء الحرب تم اعادتها للسيطرة

السعودية.

 :2المحددات السياسية:

 بيئة النظام السياسي السعودي:
الدولة :المملكة العربية السعودية ،نظام الحكم ملكي ،ويكون الحكم في يد أبناء الملك المؤسس
عبد العزيز آل سعود وأبناء األبناء ويستمد الحكم في السعودية سلطته من كتاب اهلل وسنة رسوله

صلى اهلل عليه وسلم .وتتكون السلطات في الدولة من  :السلطة القضائية  ،والسلطة التنفيذية والسلطة
التنظيمية ،والملك هو مرجع هذه السلطات ،وله الحق باالحتفاظ بكل السلطات التي يريد ،وقد يقوم

حتى بإمالء المراسالت الدبلوماسية العادية.3

إن طبيعة النظام السياسي والمنطلقات الفكرية في السعودية ،تشير إلى:4

1

فهد بن سالم بن فيصل أبو ثنين ،العالقات السياسية بين المملكة العربية السعودية ومصر من  0222حتى 0222م ،رسالة ماجستير،
غير منشورة ،جامعة القاهرة ،القاهرة  ،2111 ،ص.26
2
عاصم محروس عبد المطلب" ،تطور العالقات المصرية-السعودية ،في ضوء حرب أكتوبر  ،"3791المجلة التاريخية المصرية ،مج ،39
القاهرة ،1991 ،ص .314
3
غسان سالمة ،السياسة الخارجية السعودية دراسة في العالقات الدولية ،ط ،1معهد اإلنماء العربي ،باريس ،1911 ،ص .45
4
عبد العزيز حسين الصويغ ،اإلسالم في السياسة الخارجية السعودية ،ط ،1أوراق للنشر واألبحاث ،الرياض1414 ،هـ ،1992 -
ص.56
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 .1يشكل اإلسالم اإلطار الفكري الذي يستمد منه النظام السياسي السعودي قواعد عمله وتحركه
داخلياً وخارجياً.

 .1تُعد السياسة الخارجية السعودية والى ٍ
حد كبير امتداداً للمضمون اإلسالمي للنظام السياسي
وللرؤية السياسية للقادة السعوديين ،والذات من حيث التركيز على التضامن اإلسالمي.
 .1باإلضافة إلى المؤثرات الداخلية واإلقليمية والدولية ،السياسية واالقتصادية واالجتماعية التي تؤثر
في سياسات الدول جميعاً.

 بيئة النظام السياسي المصري:
الدولة  :جمهورية مصر العربية ،وفيها نظام الحكم جمهوري ،وينتخب رئيس الدولة مباشرة من
الشعب ،ومدة الرئاسة ست سنوات ،ويجوز انتخابه لمدد أخرى ،وتتكون السلطات في الدولة من:

السلطة التشريعية "مجلس الشعب" ،والسلطة التنفيذية ويترأسها رئيس الجمهورية باالشتراك مع مجلس
الوزراء يقرران السياسة العامة للدولة ويشرفان على تنفيذها ،والسلطة القضائية ،وهي مستقلة وتتوالها
.

المحاكم والقضاة مستقلون ال سلطان عليهم في القضاء لغير القانون

وفي الفترة الزمنية للدراسة ،تداول على رأس السلطة في مصر رئيسان هما :الرئيس محمد أنور

السادات والرئيس محمد حسني مبارك .أما في السعودية فقد تداول على السلطة فيها ثالث ملوك:

الملك خالد والملك فهد والملك عبد اهلل .وكانت تربط القيادة في البلدين روابط صداقة حميمة على
المستوى الشخصي من ِقبل القيادة ،خاصة نظرة الملوك في السعودية الذين ساروا على نهج والدهم
الملك عبد العزيز ،إذ قال " :أوصيكم في مصر خي اًر" ،وقال" :إن خط الدفاع األول في تاريخ العروبة

خط مشترك بين مصر والسعودية ."1أما الملك فهد فقال عن الرئيس مبارك" :إنه يبارك الجهود

المخلصة والمتواصلة للرئيس مبارك للنهوض بمصر ."2وأضاف " إن المملكة لم تغب لحظة عن
مصر ،فللكنانة منا ملء السمع والبصر نسعد لسعادتها ،ونألم بآالمها" .وفي لفتة نادرة أمر الرئيس

السادات وزير الحربية المصري أحمد إسماعيل ،أنه في حال حدوث أي طارئ للسادات أثناء الحرب،

فعليه تلقي أوامره من الملك فيصل العاهل السعودي."3

كما وأنه يوجد عالقة وثيقة بين كثافة االتصاالت ،واالتجاه نحو تحقيق تكامل سياسي وأمني في

إطار منطقة أو إقليم ،وهذا مرتبط بنمو روح الجماعة ،التي تنبع من أن زيادة حجم االتصاالت
السياسية واالجتماعية واالقتصادية بين األمم ،يدعم الحاجة إلى االتفاق على قواعد لتنظيم تلك

االتصاالت ،وكذلك يعمل على التكامل السياسي .ومن هنا يتأكد مبدأ التوازن في تدفق التعامالت بين
1

إبراهيم المسلم ،العالقات السعودية-المصرية :عراقة الماضي وإشراقة المستقبل ،مكتبة مدبولي،القاهرة ،1919 ،ص .9
2
عبد المنعم إبراهيم الجميعي ،زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود لمصر :دراسة في العالقات المصرية
السعودية  29مارس  ، 1919العالقات السعودية المصرية في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود :بحوث
ودراسات ألقيت في الندوة التي عقدتها دارة الملك عبد العزيز بالتعاون مع مؤسسة األهرام ،القاهرة 1422 ،ه ،2112/ص .59
3
المسلم ،العالقات السعودية ،مرجع سابق ،ص .15
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األطراف ،1وتحقيقاً لذلك المبدأ ،قام الرئيس مبارك بزيارة السعودية  19مرة خالل الفترة من حزيران/

يونيو  1511وحتى تشرين ثان /نوفمبر  ،1111مما يدلل على كثافة االتصاالت المصرية-

السعودية ،2وعلى الجانب اآلخر كانت زيارة الملك فهد وولي عهده األمير عبد اهلل لمصر في كثير من
المناسبات والقمم الثنائية مع الرئيس مبارك ،أو الثالثية الرئيس مبارك والرئيس حافظ األسد والملك فهد

عام  ،31551أو لحضور القمم العربية في القاهرة.

أما على صعيد المسئولين من الجانبين فكانت كثيفة بشكل ملحوظ ،فعلى سبيل المثال كان عام

 ،1511زاخ اًر باللقاءات المتبادلة ،حيث جرى أكثر من  11لقاءاً بين وزراء ولجان فنية في كافة

المجاالت ،سواء كانت عسكرية أو إعالمية أو زراعية  ...الخ.4

أما على صعيد اللجنة السعودية المصرية العليا المشتركة والتي بدأت أعمالها في آذار /مارس

 1551في الرياض ،برئاسة وزراء خارجية البلدين ،فكانت تجتمع بواقع مرتين إلى ثالث مرات سنوياً،

لمناقشة المشاريع المشتركة بين البلدين.5

المحددات السياسية الداخلية بين البلدين:
تربط البلدين عالقات قوية وتعاون في مختلف المجاالت من أجل:
التعاون في الدفاع عن أمن وصيانة واستقالل كال البلدين في مواجهة أي تحديات داخلية ،وتعزيز

التعاون وتنمية العالقات في مختلف المجاالت السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية ،من خالل

تعميق الروابط والصالت االجتماعية بينهما ،كما يتم تنسيق السياسة الخارجية للبلدين تجاه القضايا
اإلقليمية والدولية المصيرية .6وعمدتا الدولتان االبتعاد عن االنفعال ،حيث تبتعد الدولتان عن االنفعال
وعن إعالن موقفها بكل هدوء وتروي ،وتسعى إلى الرسائل الدبلوماسية والحوار الهادئ ،وعلى إقامة

عالقات متوازنة ومتكافئة مع كافة القوى الدولية ،مع وضع أمنها الوطني ومصلحتها القومية في مقدمة

أهدافها السياسية الخارجية والداخلية.7
 .3المحددات اإلقليمية:

أدركت مصر والسعودية أهمية العمل العربي المشترك باعتباره أحد الركائز األساسية للتعاون
العربي ،فالمنطقة العربية تمثل أحد أهم المناطق في العالم ألسباب اقتصادية واستراتيجية كونها تمتلك

1

حسن أبو طالب ،العالقات المصرية العربية  ،3793-3792ط ،1مركز دراسات الوحدة العربية ،بيروت ،1991 ،ص 26-24
2
عبد المجيد ،العالقات الثنائية المصرية السعودية في عهد الملك فهد بن عبد العزيز ،العالقات السعودية المصرية في عهد خادم الحرمين
الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود :بحوث ودراسات ألقيت في الندوة التي عقدتها دارة الملك عبد العزيز بالتعاون مع مؤسسة
األهرام ،القاهرة"1422/2/1ه الموافق 2112/2/13م" ،ص .49-49
3
التقرير االستراتيجي العربي  ،3772مركز الدراسات السياسية واإلستراتيجية باألهرام ،القاهرة ،1999 ،ص.116
4
التقرير االستراتيجي العربي  ،3799مركز الدراسات السياسية واإلستراتيجية باألهرام ،القاهرة ،1999 ،ص .641
* ولمزيد من التفاصيل بهذا الشأن أنظر التقرير االستراتيجي العربي من  1916حتى عام .2112
5
التقرير االستراتيجي العربي  ،3772مركز الدراسات السياسية واإلستراتيجية باألهرام ،القاهرة ،1991 ،ص .419-416
6
أبو ثنين ،العالقات السياسية ،مرجع سابق ،ص .31-29
7
محمد صادق إسماعيل ،العالقات المصرية الخليجية  ...معالم على الطريق ،ط ،1العربي للنشر والتوزيع ،القاهرة ،2111 ،ص .55
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مقدرات نفطية هائلة وتطل على أهم منافذ بحرية حيوية ،لذلك فإنه من الضروري العمل على التعاون
والتنسيق العربي بما يقتضيه ذلك التنسيق بين الدول العربية من أجل:



مواجهة المشاكل الداخلية التي تواجه الدول العربية ،والعمل على إيجاد الحلول والبدائل لمواجهة
هذه المشاكل ،وخاصة فيما يتعلق بالصراع العربي ـ اإلسرائيلي ،وما تقوم به إسرائيل من

تصرفات خارج نطاق الشرعية الدولية وق ارراتها ،ورفضها للمبادرات العربية.1


توحيد المواقف العربية وتسخير كل اإلمكانيات والموارد التي تملكها الدول العربية لخدمة



تدرك الدولتان ،أن البرنامج النووي اإليراني ،واالحتالل اإلسرائيلي لألراضي العربية ،وامتالك



تفعيل دور جامعة الدول العربية واصالح آلياتها ،بما يدعم القرار العربي ،والتبني المشترك

مصالحها ،وتؤمن الدولتان بمبدأ األخوة العربية من خالل تقديم الدعم والمساندة لكافة أشكالها

2

إسرائيل ألسلحة الدمار الشامل ،عوامل سلبية مؤثرة على األمن القومي العربي.3

لمبادرة السالم العربية ،من أجل تحقيق االستقرار والسالم لكافة شعوب ودول المنطقة .والشعور

بوحدة المصير المشترك بين الدولتين في مختلف القضايا وعلى كافة األصعدة.

ومن أجل تحقيق ذلك النهج كانت زيارات الرئيس مبارك المتوالية إلى السعودية ،والتي كانت

بواقع ثالث زيارات في العام أو كلما تقتضيه الحاجة ،باإلضافة إلى الزيارات المتبادلة بين مسئولي

البلدين كما سبق اإلشارة ،وتشكيل اللجنة المشتركة العليا عام  .1551وال يفوتنا في هذه المقام الدور
الذي لعبته السعودية في عودة مصر للجامعة العربية عام  ،1519كما كان تأييد مصر للمبادرة

السعودية التي انطلقت من قمة فاس عام  ،1511على الرغم من أن مصر كانت خارج الجامعة
العربية ،والدفاع عن السعودية ودعمها في المحافل الدولية خاصة عندما شن اللوبي اليهودي

والصهيونية العالمية حملة على صفقة طائرات األواكس األمريكية عام  .41511وما قامت به
السعودية من مساعي إلنهاء األزمة بين مصر وقطر في عام  1559على أثر تصريحات الشيخ حمد

بن جاسم ،واتهامه لمصر بأنها كانت وراء محاولة االنقالب الفاشلة في قطر عام .51551

 .0المحددات الدولية:

يكشف الواقع النفطي السعودي درجة عمق المصالح المصرية السعودية بصفة خاصة ،وكذلك
االنتماء إلى األمة العربية واإلسالمية كونهما دولتان عربيتان واسالميتان بصفة عامة ،في حاجة إلى
توازن القوى الدولية ،وانجاح المشروعات التي تهدف إلى تحسين أوضاع المنطقة ككل ،والدولتين

1

إسماعيل ،العالقات المصرية ،مرجع سابق ،ص .56
2
أبو ثنين ،العالقات السياسية ،مرجع سابق ،ص .31
3
إسماعيل ،العالقات المصرية ،مرجع سابق ،ص .51-59
4
عبد المجيد  ،العالقات الثنائية ،مرجع سابق ،ص.42-41
5
محمد عبد الهادي عالّم ،الدبلوماسية المصرية في التسعينات :االنتقال إلى نظام دولي جديد ،ط ،1دار إيجي للطباعة والنشر والتوزيع،
القاهرة ،2111 ،ص.394-393
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ٍ
بصفة خاصة ،1والتوجه نحو تحقيق السالم العالمي ،والحرص دائماً على عدم
(مصر والسعودية)
االنزالق في الصراعات اإلقليمية والدولية ،والدعوة إلى الحد من سباق التسلح ،وتقرير التعاون والتفاهم

بين كل دول العالم بحفظ السالم واألمن الدوليين ،واحترام الوثائق والمعاهدات الدولية واعتبارها احد

الركائز الهامة لتنظيم العالقات بينهما ،والقوى اإلقليمية والدولية ،كما تبنت الدولتان الدفاع عن اإلسالم
ورفض االتهامات الموجهة إليه من خالل الحوار واإلقناع ،2خاصة بعد هجمات الحادي عشر من

سبتمبر  .1111وعملت الدولتان داخل منظومة دول عدم االنحياز* كما كان هناك عمل حثيث نحو

المؤتمر الدولي السنوي المنتظم للسكان واألسرة ،والتنسيق المستمر بين الدولتان بهذا الشأن .كذلك فيما
يخص منظمة المؤتمر اإلسالمي* والتنسيق المستمر على مستوى قيادة الدولتين خاصة فيما يخص

لجنة القدس*.

خالصة القول :سعت مصر والسعودية في التسيق فيما بينهما من اجل تحقيق التفاعل الدولي لكل
منهما وما يحقق حضورها في المحافل الدولية سعياً لتحقيق أهدافها الوطنية.
 .5المحددات التاريخية:

مما ال شك فيه أن العالقات التاريخية مرت في تطورات واضحة المعالم قديماً وحديثاً وان شابها

بعض الشوائب ،إال أنها كانت دائماً عالقات ود وتنسيق في أغلب األحيان ،وعلى أعلى مستوى في

الدولتين ،ويعتبر هذا امتدادا طبيعياً للبعد التاريخي لهذه العالقات ،والتي تعود إلى عشرينيات القرن
العشرين ،مرو اًر بالفترة الزمنية موضوع الدراسة كما سيأتي الحقاً في طيات هذه الدراسة.

وكان التفاقية التعاون الثنائي بين مصر والسعودية التي تم إبرامها عام  1511البداية الحقيقية

لبناء قاعد العالقات بين البلدين ،ثم التنسيق فيما بين البلدين لتشكيل جامعة الدول العربية ،وزيارة

الملك فاروق للسعودية في كانون ٍ
ثان/يناير  ،1549ومن ثم زيارة الملك عبد العزيز لمصر في كانون
ٍ
ثان/يناير  ،1541وهي الزيارة الرسمية الوحيدة التي قام بها الملك عبد العزيز خارج السعودية.

 .1المحددات االقتصادية:

على أثر حرب عام  1591شهدت أسعار النفط قفزات هائلة بصورة لم يسبق لها مثيل ،األمر
الذي أدى إلى تدفق األموال على الدول العربية النفطية وعلى رأسها السعودية ،كونها أكبر دولة عربية
1

أبو ثنين ،العالقات السياسية ،مرجع سابق ،ص .31
2
إسماعيل ،العالقات المصرية ،مرجع سابق ،ص .59
 دول عدم اإلنحياز :وهي تضم في عضويتها الدول التي تعارض اإلنضمام ألحد المعسكرين ،الغربي بقيادة الواليات المتحدة،
والشرقي بقيادة اإلتحاد السوفيتي في حربهما البارردة ،وكان أول مؤتمر لها هو مؤتمر باندونج عام  ،1955والذي يعتبر أول
تجمع منظم لدول الحركة وضم  29دولة ،على رأسها مصر والصين ويوغسالفيا.
 منظمة المؤتمر اإلسالمي :تجمع دولي يضم الدول اإلسالمية ،فاإلسالم هو العامل المشترك لهذه المنظمة ،وقد تم تشكيلها على أثر
احراق المسجد األقصى عام  ،1969تجاوبا ً مع الغضب الجماهيري الذي عم العالم اإلسالمي.
 لجنة القدس :تأسست عام  ، 1995وهي لجنة منبثقة عن المجلس الوزاري لمنظمة المؤتمر اإلسالمي في دورته السادسة ،وأوكلت
رآستها لملك المغرب آنذاك الملك الحسن الثاني ،ويرأسها اآلن الملك محمد السادس ملك المغرب ،وتعني بشئون مدينة القدس
والمسجد األقصى.
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مصدرة للنفط ،حتى بلغ دخلها  111مليار دوالر سنوياً ،1هذا الدخل يفوق بكثير حجم التنمية لديها،2
وقدر إحتياط النفط السعودي ربع اإلحتياط العلمي ( %19من نسبة اإلحتياط العلمي) ،في حين تحتل

مصر مكانة متأخرة ،حيث تسبقها كل الدول العربية المصدرة للنفط ،3يضاف إلى ذلك الوضع

االقتصادي المتأزم أصالً في مصر نتيجة الكثافة السكانية وسوء توزيع الدخل .وبتطور صناعة النفط،
نقل االقتصاد السعودي إلى اقتصاد يتسم بسيطرة القطاع النفطي وشمول القطاع التجاري والعوائد

النفطية الهائلة التي حصلت عليها السعودية ،وأتاحت لها التأثير على كثير من المجريات السياسية في

البيئة اإلقليمية والدولية ،4وتملك مصر والسعودية مقومات وآليات تمكنها من التعاون في المجال
االقتصادي ،والتي تمثل ركائز أساسية في تفعيلها وهي:5




اتساع السوق العربي ،لتتفاعل معه مصر والسعودية.

االرتباط والتعاون المشترك ضمن منظمة األوبك من أجل إنتاج وتصدير النفط ،وتنسيق
السياسات البترولية.



تنسيق العمل باتفاقية موحدة لتبادل العمالة بينهما.



التعاون االقتصادي والتجاري بينهما من أجل تحقيق التنمية االقتصادية المشتركة.



تشجيع التنقل والسياحة فيما بينهما في ظل مجاالت التعاون والتجارة .



التبادل التكنولوجي بينهما خاصة في مجال تكنولوجيا المعلومات.



ارتباط الدولتين في عالقات اقتصادية كبيرة ،تمكنهما من تطوير عالقاتهما االقتصادية.



وبخصوص بند العمالة المصرية ،فقد بلغت إيراداتها عامي  1111-1111نحو

( 1519951115111دوالر أمريكي ).

وتعد السعودية أحد أهم الشركاء التجاريين لمصر من حيث التجارة أو االستثمارات المشتركة

حيث بلغ إجمالي المشروعات المشتركة  111مشروعاً بتكاليف استثمارية قدرت بحوالي  11مليار

جنيه منها  1.1مليار جنيه مساهمة سعودية ،أما االستثمارات المصرية السعودية قد بلغت قيمتها
 51.1مليون دوالر يمثل  % 1.9من إجمالي االستثمارات األجنبية في السعودية.

1

سحر سالم ،تداعيات األزمة وحركة رؤوس األموال العربية ،السياسة الدولية ،العدد  ،113القاهرة ،يناير  ،1991ص .119
2
سالم ،تداعيات األزمة ،مرجع سابق ،ص .119
3
التقرير االستراتيجي العربي  ،3779مركز الدراسات السياسية واإلستراتيجية باألهرام ،القاهرة ،1999 ،ص .359
4
أبو ثنين ،العالقات السياسية ،مرجع سابق ،ص.29
5
إسماعيل ،العالقات المصرية ،مرجع سابق ،ص .61-59
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أما حجم التبادل التجاري بين البلدين ما بين  1551وحتى  1111فهو كما يوضحه الجدول اآلتي:1
قيمة الصادرات السعودية لمصر

قيمة الصادرات المصرية للسعودية

السنة

"مليون دوالر"

"مليون دوالر"

1551

195

1114

1554

151

111

1559

511

119

1551

1911

519

1559

1111

915

1551

1111

1115

1555

1411

915

1111

1499

999

1111

1911

151

1111

1999

119

يتضح لنا من الجدول السابق أن حجم التبادل التجاري بين البلدين آخذ بالتطور والنمو حتى

وصل إلى أعلى مستوياته عام .1111

وتعتبر السعودية المستثمر األول على المستوى العربي واألجنبي في البورصة المصرية،

بإجمالي استثمارات تبلغ نحو  %11من قيمة االستثمارات في األوراق المالية كما يعتبر االستثمار

السعودي األول عربياً ،بجملة استثمارات تبلع نحو سبعة مليار جنيه.2

 .1المحددات االجتماعية:

ترتكز العالقات المصرية -السعودية ،على ركائز عديدة في اإلطار التعاوني في مختلف

المجاالت ،وعلى أساس القدرات لكل منهما ،وقد تركزت على أساس التعاون واالنفتاح بين المجتمعين،

وليس التنافس فيما بينهما ،وقد عمل التعاون السياسي على خلق مصالح مشتركة لتفعيل العالقات بين
شعبيهما ،والتعاون في إطار تحقيق األمن الوطني لكل منهما ،كما عمدت سياسة الدولتين على

التفاعل في القضايا الهامة ،وايجاد دور اجتماعي وثقافي نشط بما يتالءم مع المتغيرات اإلقليمية

والدولية.3

وكان لدور العمالة المصرية في السعودية أثر بالغ األهمية في الحياة االجتماعية السعودية ،وقد

بلغ عدد العمالة المصرية في السعودية مليون عامل تقريباً .ويقدر متوسط ما يتم تحويله من عملة
1

أبو ثنين ،العالقات السياسية ،مرجع سابق ،ص.55-53
2
المرجع السابق ،ص .61-51
3
إسماعيل ،العالقات المصرية ،مرجع سابق ،ص 61
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صعبة لمصر  119.1مليون دوالر سنوياً تقريباً ،1وبرز هذا الدور في التأثير على ثقة وتقاليد وعادات

المجتمع السعودي ،كما كان له األثر األكبر في الحياة االجتماعية واالقتصادية المصرية .2كذلك لما
يمثله القطاع التجاري والثقة المتبادلة بين مواطني الدولتين ،واتساع نطاق التعاون التجاري بينهما من

خالل تسهيل المعامالت والقوانين االقتصادية وخلق فرص الثقة المتبادلة ،كما أنه يؤثر على القطاع

السياحي والذي تعتمد عليه مصر بشكل رئيسي في دخلها القومي .3كما تم في الدورة الخامسة
الجتماع اللجنة المشركة العليا في 15-11تشرين ٍ
ثان/نوفمبر  ،1551حيث تم التوقيع على اتفاقية

لدعم الشباب والرياضة بدعم من صندوق التنمية السعودي .4ويعمل االحتكاك اليومي مع أبناء البلد
اآلخر على تعديل التصورات والسلوكيات اليومية لألفضل ،وتتبلور ما يمكن تسميته القاسم المشترك

االجتماعي والتعليمي ،والذي يمثل بدوره أساساً لتفاعالت المجتمعات بعيداً عن أي تدخل قانوني أو

إداري ،5حيث يبلغ عدد المعتمرين المصريين سنوياً مليون معتمر ،ويدخل مصر سنوياً من السائحين
نصف مليون مواطن سعودي عدا عدد المقيمين في مصر للعمل أو للدراسة والذي يقدر بـ  111ألف

سعودي.6

 .8المحددات الثقافية:
ظل الفكر السياسي واالقتصادي واالجتماعي في التنمية يركز حول األصل في التنمية هو

اإلنسان فهو الغاية من التنمية ،فاإلنسان المتعلم والمثقف يستطيع أن يزيد ويرفع من مستوى التنمية

والتقدم يجانب العامل االقتصادي الذي ال يقل عنه أهمية

7

لذا عمدت مصر والسعودية إلى االرتقاء باإلنسان "المواطن" في البلدين ،لدرجة تتالءم للتعامل

مع مقتضيات العصر بكافة أبعادها ،العلمية والتكنولوجية ،وتشجيع اإلبداع الفكري لديهما ،وعملتا

على التركيز على التنشئة االجتماعية والثقافية السليمة ،8ولما كانت مصر تمتاز بالقوة البشرية الهائلة،
الهائلة ،فكان االستغالل األمثل واالستثمار األمثل لهذه القوة والكفاءة ،والعمل على رفع مستواها

العلمي والثقافي ،كون مصر نقطة جذب فكري وعلمي وثقافي للوطن العربي ،9وللسعودية خاصة،
واالستفادة من هذه الكفاءة في المؤسسات السعودية ،والمحافظة على الثقافة اإلسالمية والعربية في

خضم الغزو الثقافي العربي ،واالرتقاء بها ،بما ال يتعارض مع قوانين هذه الثقافة وتحجيم الغزو

1

نافع وآخرون ،العالقات المصرية ،مرجع سابق ،ص.95
2
حسن أبو طالب ،عالقات مصر العربية ،مرجع سابق ،ص .223-221
3
مصطفى السعيد ،االقتصاد المصري وتحديات األوضاع الراهنة ،مطابع الشروق ،2112 ،ص .59-56
4
التقرير االستراتيجي العربي  ،3770مركز الدراسات السياسية واإلستراتيجية باألهرام ،القاهرة ،1993 ،ص.414
5
نافع وآخرون ،العالقات المصرية ،مرجع سابق ،ص .11
6
أبو ثنين ،العالقات السياسية ،مرجع سابق ،ص .53
7
السعيد ،االقتصاد المصري ،مرجع سابق ،ص .51-59
8
إسماعيل ،العالقات المصرية ،مرجع سابق ص .61-61
9
السعيد  ،االقتصاد المصري ،مرجع سابق ،ص .51
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الفكري ،1ففي  15تشرين ٍ
ثان /نوفمبر  1551تم توقيع اتفاقية ثانية لدعم الشباب في مصر  ،وفي
 11شباط/فبراير  1551تم التوقيع على اتفاقية في مجال البحث العلمي بين البلدين.2

 .3المحددات العسكرية واألمنية:

شهدت العالقات المصرية-السعودية ،في الفترة األخيرة "الفترة الزمنية للدراسة" العديد من

المتغيرات على المستويين اإلقليمي والدولي ،والتي أثرت بدورها على هذه العالقات ،منها أزمة الخليج

الثانية ،وهجمات  11أيلول/سبتمبر ،وتطورات الصراع العربي-اإلسرائيلي وغيرها من المتغيرات التي
أثرت وما زالت في منطقة الشرق األوسط ،والتي تلقي بظاللها على العالقات المصرية-السعودية،

وبالتالي :كان ال بد من إيجاد آلية مشتركة للتعاون العسكري واألمني امتداداً لما تشهده البلدين من
عالقات على كافة األصعدة.

 .1المجال العسكري:

فكان االعتماد على القدرات الدفاعية الذاتية وتنميتها وتطويرها تسليماً وتدريباً  ،ورفع مستوى

القدرات الدفاعية تلك من مصر والسعودية ضمن تصور مشترك ،وعدم ربط خطط التسليح بمصدر

واحد ،كما عملتا الدولتان على بناء قوة ردع تستطيع أن تأخذ دورها عند حدوث طارئ ضمن منظومة

مجلس التعاون الخليجي ،فعملت الدولتان على زيادة حجم التعاون العسكري بينهما من أجل تبادل
الخبرات ،في إطار التدريب المشترك ،وتوسيع نطاق الحوار االستراتيجي من أجل الحفاظ على األمن

اإلقليمي ، 3وكانت السعودية حريصة دائماً على التعاون العسكري مع دول صديقة إسالمية لحساسية
وجود قوات أجنبية قرب المناطق اإلسالمية المقدسة ،وهو ما يمكن أن يثير حفيظة العالمين العربي

واإلسالمي .4وقد حرصت الدولتان على تحقيق استقرار العالقات العسكرية مع دول الجوار الجغرافي،
وأن تظل كافة الترتيبات األمنية بمنطقة الخليج في إطار عربي بالدرجة األولى.5

 .2المجال األمني:

بتفحص العالقات المصرية-السعودية ،بنظرة واقعية نالحظ أنها تعتمد على ما يجري بالفعل من

وقائع وأحداث ،بعضها ظاهر للعيان والبعض اآلخر خفي ،ولكنه جزء من الواقع بكل تعقيداته وتأثيراته
المتبادلة ،فالتعاون األمني بين البلدين من أجل دعم الجبهة الداخلية ،وتقوية صالبتها وتماسكها،

والتصدي لكل مجاالت التخريب والوقوف ضد األعمال "اإلرهابية" التي تهدف إلى زعزعة أسس األمن

واالستقرار في بلديهما ،6وعملتا على مواجهة الجريمة المنظمة من خالل إيجاد صيغة قوانين
1

إسماعيل ،العالقات المصرية ،مرجع سابق ،ص .51
2
التقرير االستراتيجي العربي  ،3770مرجع سابق ،ص.414
3
إسماعيل ،العالقات المصرية ،مرجع سابق ،ص .63
4
التقرير االستراتيجي العربي  ،2113-2112مركز الدراسات السياسية واإلستراتيجية باألهرام ،القاهرة ،2113 ،ص.311
5
إسماعيل ،العالقات المصرية  ،مرجع سابق ،ص .64
6
ظافر محمد العجمي ،أمن الخليج العربي :تطوره وإشكاالته من منظور العالقات اإلقليمية والدولية ،ط ،2مركز دراسات الوحدة العربية،
بيروت ،آذار/مارس  ،،2116ص .513-491
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وتشريعات للحد منها وسعت الدولتان إلى دعم التعاون األمني مع الدول الشقيقة والصديقة في مجال

مواجهة الجريمة المنظمة واإلرهاب ،وعملتا فيما بينها على مكافحة المخدرات والعمل على إحباط كافة

محاوالت التهريب الخارجية من خالل التنسيق وتبادل المعلومات.1

وقد حرصت مصر والسعودية على التعاون في مجال أمن البحر األحمر ،وكذلك قضية األلغام

اإليرانية في البحر األحمر ،وتعمل الدولتان على إقامة مناورات عسكرية مشتركة باإلضافة إلى عقد
.

دورات عسكرية وتدريب وحدات خاصة ،ولكن هناك تحفظ مصري مع األخر في الجانب العسكري

وعمالً باتفاقية الدفاع المشترك تم إرسال قوات عسكرية مصرية للدفاع عن األراضي السعودية في أزمة

الخليج الثانية .والتوقيع على اتفاقية إعالن دمشق بين مصر وسوريا ودول مجلس التعاون الخليجي

في  1آذار/مارس  ،1551كما سيرد في فصول الدراسة.
 .11المحددات الدينية:

أسهم اإلسالم في تكوين األمة العربية  ،فاإلسالم وحد العرب وح َّملهم رسالة وأعطاهم قاعدة

فكرية أيديولوجية ،وبه كونوا دولة ،وأن اإلسالم جاء عربياً في بيئته وفي القائمين عليه ،وأن العرب في

صدر اإلسالم شعروا برابطة قوية وبكيان متميز ،2فقد ارتبط تاريخ السعودية الحديث بتاريخ اإلسالم

الذي هو الدين الرسمي للدولة ،وهو أيضاً دين األغلبية في مصر  %51يدينون باإلسالم .واإلسالم
مؤثر رئيسي لكل جانب من جوانب الحياة السعودية والمصرية ،3وأن اللغة العربية هي لغة القرآن
الكريم ،ولغة األمة العربية ،فإن الشعوب التي تتكلم لغة واحدة ،تكون ذات قلب واحد وروح مشتركة،

ولذلك تكون أمة واحدة ،فيجب أن تكون دولة واحدة.4

وقد عملت مصر والسعودية لتحقيق خدمة اإلسالم والمسلمين والعمل على التضامن فيما بينهما

من أجل تحقيق التضامن اإلسالمي من خالل فتح آفاق التعاون االقتصادي بين العالم اإلسالمي،
والعمل على تطوير منظمة المؤتمر اإلسالمي ،إذ تعتبر السعودية من مؤسسي المنظمة ،وقامت

مصر بدعمها ،والعمل على تقديم الصورة المشرقة والحقيقية للدين اإلسالمي وشريعته السمحاء،

ومحاربة كل ما يتهم به اإلسالم والمسلمين من ادعاءات واتهامات كاإلرهاب وانتهاك حقوق اإلنسان.5

اإلنسان.5

1

إسماعيل ،العالقات المصرية ،مرجع سابق ،ص .65
2
حليم بركات ،المجتمع العربي المعاصر ،بحث استطالعي اجتماعي ،ط9و مركز دراسات الوحدة العربية ،بيروت،2111 ،ص.25
3
أبو ثنين ،العالقات السياسية ،مرجع سابق ،ص.21
4
بركات ،المجتمع العربي ،مرجع سابق ،ص .35
5
أبو ثنين ،العالقات السياسية ،مرجع سابق ،ص .21
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ثانيا :عوامل قوة الدولة ٍ
لكل من مصر والسعودية:

ذهــب البــاحثون فــي السياســة الدوليــة إلــى د ارســة القــدرات المجنــدة والكامنــة للوحــدات السياســية ،مــن

خالل جمع المعلومات ومقارنتها بين تلك الوحدات السياسية ،التي تتعلق بمحددات المكانـة التـي تنبؤهـا
بناء علـى د ارسـة وتحليـل مجموعـة مـن العوامـل المؤشـرة إلـى
كل وحدة سياسية في النسق الدولي ،وذلك ً
تلــك المكانــة المــؤثرة فــي قــوة الدولــة ومكانتهــا فــي النســق الــدولي ،وبالتــالي الــدور الــذي تلعبــه الدولــة فــي

النظامين اإلقليمي والدولي .والعوامل التي تشير إلى مكانة الدولة في النسق الدولي هي:
 .1العامل الجغرافي:

وتشمل العوامل الجغرافية مثل الموقع والمساحة والتضاريس ،وتؤثر هذه العناصر على السياسة

الخارجية للدولة ،1وهناك عالقة وثيقة بين الجغرافيا والسياسة أطلق عليها "الجيوبولتكس" .*2يقول "
هوشوفر" :إن الجغرافيا السياسية تقوم بدراسة الروابط بين األرض والسياسة ،لذلك فهذه الدراسة تمهد
لرجال الدولة ،القواعد الالزمة لبناء سياسة عملية وتدلهم في الوقت نفسه على حدود الممكن 3.ولم

يغفل الجغرافيون السياسيون ما أحدثته التطورات العلمية والتقنية من انقالبية في عالقة الجغرافيا

بالسياسة ،4فهي تؤثر بدورها على عناصر قوة الدولة التي بدورها تتأثر من حيث تنفيذ سياستها
الخارجية وعلى مركزها الدولي ،كما تؤثر على الخيارات المتاحة للدولة.5

وعليه ،تقع السعودية في أقصى الجنوب الغربي من قارة آسيا ،وتشغل السعودية أربعة أخماس شبه

جزيرة العرب ،بمساحة تقدر بنحو  1.191.111كيلومتر مربع .وطقسها :صحراوي  -حار جاف

شتاء .وتتنوع تضاريس المملكة نظ اًر التساع مساحتها ،فعلى امتداد البحر
صيفاً ،وشديد البرودة
ً
األحمر سهل تُهامة الساحلي الذي يبلغ طوله حوالى  1111كيلومتر ويتسع عرضه ليبلغ  11كيلو
مت اًر في الجنوب ويضيق تدريجياً في توجهه شماالً نحو خليج العقبة ،وترتفع إلى الشرق من هذا
السهل سلسلة جبال السـروات والتي يتراوح ارتفاعها ما بين  5111قدم في الجنوب ،ويقل االرتفاع

تدريجيا كلما اتجهت شماالً لتصل إلى  1111قدم .أما صحراء الربع الخالي فهي تشكل الجزء

الجنوبي الشرقي من المملكة وهي منطقة صحراوية كبيرة تقدر مساحتها بـ  141111كيلو متر مربع
تتكون من كثبان رملية وسبخات .أما السهل الساحلي الشرقي والذي يبلغ طوله حوالي  111كيلو

متر ،فتتخلله مساحات كبيرة من السبخات الملحية والمناطق الرملية.6
1

محمد السيد سليم ،تحليل السياسة الخارجية ،مكتبة النهضة المصرية ،القاهرة ،1919 ،ص.154
2
توفيق ،مبادئ العالقات ا ،مرجع سابق ،ص .131
3
بدوي ،مدخل إلى تاريخ ،مرجع سابق ،ص 43
* الجيوبولتكس :دراسة عالقات األرض ذات المغزى السياسي ،إذ ترسم المظاهر الطبيعية لسطح األرض الذي تتحرك فيه األحداث
السياسية.
4
سمعان بطرس فرج هللا ،العالقات الدولية في القرن العشرين ،ج،3739-3972 ،3ط،2مكتبة األنجلو مصرية ،القاهرة.1919 ،
ص111
5
سليم ،تحليل السياسة  ،مرجع سابق ،ص.154
6
وزارة التخطيط ،السعودية ،الكتاب اإلحصائي السنوي لعام 3437/3402هـ (0222م) ،ص .141
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ماسبق نالحظ أن اتساع المساحة للدولة السعودية أتاح لها نشر مواقع اقتصادية حيوية خاصة

الصناعية ،وبالتالي نشر المراكز السكانية ،كما أتاح لها إحتواء موارد أولية كحقول البترول والغاز،
مما يحقق أهدافاً سوقية علمية إيجابية لصالح الدولة ،والمساحة أيضا تتيح فرص الدفاع عن الدولة

بعمق.

أما مصر ،فتقع في شمال أفريقيا ،ويحدها البحر المتوسط وليبيا وخليج العقبة .المساحة الكلية

 1111491 :كم ،1مساحة اليابسة  559491 :كم ،1الدول المجاورة :ليبيا ،خليج العقبة ،األراضي

الفلسطينية المحتلة والسودان ،ومع ذلك يأتي الثقل المصري دائماّ وأساساً للبعد اآلسيوي أكثر منه

أفريقي ،فرغم أن مصر في أفريقيا موقعاً فقد كانت أبداً في آسيا وقعاً ،ففي عالقاتها الخارجية كانت
مصر القديمة آسيوية أكثر منها أفريقية ،أما في الوقت الحاضر فال جدال أن الثقل األكبر من

السياسة القومية المصرية يتجه إلى الجبهة اآلسيوية ،وقد أكدت قضية فلسطين هذا التوجه وحتميته
تماماً ،وحروب مصر مع إسرائيل ،وواهتمامها بما حصل في اليمن عام  ،11511وما حدث فيما بعد

في حرب الخليج األولى  ،1511-1511والموقف المصري من عملية اجتياح العراق للكويت .1551

ـتاء معتـدالً .ونحـو  %51مـن مسـاحة مصـر صـحراء و%4
الطقس :صحراوي  -حار جاف صـيفاً وش ً
مــن مســاحتها صــالح للز ارعــة أي  19111كــم .1هــذه المســاحة الشاســعة والس ـواحل البحريــة ونوعيتهــا
وصــالحيتها والم ـوانم المنتش ـرة علــى طــول الس ـواحل يعتبــر مــن العومــل المــؤثرة فــي قــوة الدولــة ،وتوجــه

سـكانها نحـو ركـوب البحـر ،وأتـاح لمصـر بنـاء قــوة بحريـة هائلـة ،أمـا المسـاحة الواسـعة مـن اليابسـة فقــد

أتــاح لمصــر إمــتالك مـوارد طبيعــة أوليــة مــن حقــول الغــاز والبتــرول ،وان كانــت بنســب أقــل بكثيــر عمــا
تملكه السعودية.
 .2عامل السكان:
يعتبـر العامــل البشـري والســكان ،مــن أهـم العوامــل المـؤثرة فــي مكونــات قـوة الدولــة ،ويرجـع ذلــك إلـى
العالقــة القويــة بــين قــوة الدولــة وحجــم ســكانها ،ويمكــن اعتبــار مســتويات التعلــيم والثقافــة ،وعمــق الوحــدة

الوطنية ،وكفاءة العناصر القياديـة ،وتأصـيل مفـاهيم الحريـة والمؤسسـات مـن مقومـات فاعليـة السـكان،2
ورغــم أن عــدد الســكان ونــوعيتهم عامــل مهــم فــي قــوة الدولــة ،إالّ أن هــذا العامـل تت ازيــد أهميتــه إذا أًقتــرن

بالتقــدم التكنولــوجي ،ووجــود الك ـوادر الفنيــة ،ممــا يجعــل اإلمكانيــة الســكانية عــامالً أكثــر تــأثي اًر فــي دور
ومكانة الدولة وتأثيرها فـي السياسـة الدوليـة ،3فالسـكان هـم الـذين يسـتثمرون مـوارد دولـتهم وينموهـا ،كمـا

1

جمال حمدان ،شخصية مصر وتعدد األبعاد والجوانب ،مكتبة مدبولي ،القاهرة ،1994 ،ص.29-21
2
عدنان السيد حسين ،الجغرافيا السياسية واالقتصادية والسكانية للعالم المعاصر ،ط ،2المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع،
بيروت1416 ،ه ،1996-ص .31
3
محمد علي العويني ،العالقات الدولية المعاصرة :النظرية التطبيق االستخدامات اإلعالمية ،ط ،1مكتبة األنجلو مصرية ،القاهرة،1912 ،
ص .43
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أنهـم هـم الموكـل إلــيهم للـدفاع عنهـا واإلعـالء مــن شـأنها ،أو يكونـوا سـبباً فــي ضـعف الدولـة وانهيارهــا.1
وقد بلغ عدد سكان مصر والسعودية بالمليون:2
السنة

مصر

السعودية

1511

4151

551

1111

14.1

1554

والجدول التالي يوضح مكانة الدولتين في دليل التنمية البشرية* :31111/1111/1551
4

2111

2111

الدولة

1332

111

مصر

111

119

91

السعودية

19

91

وبمالحظة الجدول السابق نجد أن مصر ترتيبهـا ت ارجـع مـن ( )119عـام  1111إلـى ( )111عـام

 1111من إجمـالي ( )191دولـة ،وهـى بـذلك تقـع فـي المرتبـة الثانيـة مـن دليـل التنميـة البشـرية أي
ضمن مجموعة التنمية البشرية المتوسطة .مع مالحظة أن السعودية أيضاً تراجعت في ترتيبها من

( )91عــام  1111إل ــى ( )91ع ــام  .1111وأوضــحت التق ــارير أن الن ــاتج المحلــى اإلجم ــالي ف ــي
مصر "مقوماً بالدوالر" ،قد تراجع في عام  1111عما كان عليه في عام  1111بحوالى.%1.1

ويعتبر المجتمع المصري من المجتمعات المتميزة بالتجانس ،رغـم وجـود بعـض األقليـات ،وهـذا

مؤشر من مؤشرات قوة الدولة المصرية.
 .3العامل االقتصادي:

يعتبــر االقتصــاد مــن أبــرز العوامــل المــؤثرة فــي مكونــات قــوة الدولــة ،وغالب ـاً مــا تســتخدم الــدول

الوســائل االقتصــادية للســعي مــن أجــل تحقيــق أهــدافها ،وأن القــدرة االقتصــادية فــي عالمنــا المعاصــر

ه ــي الت ــي تح ــدد الق ــدرة السياس ــية والعس ــكرية ،5وبالت ــالي مكان ــة الدول ــة ف ــي النس ــق ال ــدولي .وكان ــت
العالقــات االقتصــادية الدوليــة ومــا ازلــت مظه ـ اًر مــن مظــاهر التخصــص لصــالح الــدول الصــناعية

الكبرى ،حيث أن العالقة بين الدول ذات االقتصاد القوى مع الـدول ضـعيفة االقتصـاد عالقـة تبعيـة

1

عصام محمد إبراهيم ،الجغرافيا السياسية ،ط ،1المكتب العربي للمعارف ،القاهرة ،2111 ،ص.111
2
محمد صبحي عبد الحكيم ،األوضاع السكانية في العالم العربي ،معهد البحوث والدراسات العربية ،القاهرة ،د.ت ،ص19
*
دليلل طرحله برنللامج  UNDPكملزيج ملن مؤشللرات معلدل األعمللار والمسلتويات التعليميلة ومتوسللط اللدخل (المعلدّل) ليسللمح بقيلاس التنميللة
ً
ً
بطريقة أكثر مالئمة وشمولية .و يحسب دليل التنمية البشرية (  ) HDIكمتوسط بسيط ألدلة األبعاد الثالثة (دليل اللتعلم ،دليلل العملر المتوقلع
عند الوالدة ودليل الناتج المحلي االجمالي ) .وتتراوح قيمة دليل التنمية البشرية بين الصلفر والواحلد الصلحيح .ويسلتخدم دليلل التنميلة البشلرية
في ترتيب الدول من حيث درجة التنمية البشرية ،حيث وفقا ً لهذا الدليل تصنف دول العالم إلى أربعة مجموعات .لمزيد ملن التفاصليل الرجلو
إلى دليل .UNDP
3
برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ،تقرير التنمية البشرية عامي  ،0221/0220ص .219
4
السماك ،الجغرافيا السياسية ،مرجع سابق ،ص.261
5
توفيق ،مبادئ العالقات الدولية ،مرجع سابق ص .159
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اقتصــادية ،وبالتــالي تعتبــر مظه ـ اًر مــن مظــاهر االســتعمار االقتصــادي ،بمعنــى التفــوق االقتصــادي
لقوة معينة على حساب قوى أخرى.1

والجدول التالي يوضح معدل النمو فـي النـاتج المحلـى اإلجمـالي الحقيقـي فـي مصـر والسـعودية فـي

عامي -: 1111/1111

معدل النمو في الناتج المحلى اإلجمالي عامي :1111/ 1111
الدولة
2

مصر

3

السعودية

معدل النمو في الناتج المحلى اإلجمالي

معدل النمو في الناتج المحلى اإلجمالي

الحقيقي عام 1111

الحقيقي عام 1111

1.1

1.1

1.1

1.9

وبــالرغم مــن الت ارجــع الــذي حــدث فــي نصــيب الفــرد مــن النــاتج اإلجمــالي فــي مصــرَّ ،إال أن عــدد

الســكان قــد زاد فــي نفــس الفتـرة بمعــدل % 1.9وهــذه األرقــام ال تعكــس ســوى انخفــاض نصــيب الفــرد
مــن النــاتج المحلــى اإلجمــالي ،خصوصـاً وأن هــذا األخيــر مقــوم بالــدوالر األمريكــي .ومــا حــدث مــن
تراجع في سعر صرف الجنيه المصري مقوماً بالدوالر األمريكي .

فقد بلغ متوسط معدل النمو السنوي لنصيب الفرد من الناتج المحلى اإلجمالي خالل الفترة عام

 1111-1551حـوالى  ،% 1.9فــي حــين بلــغ متوســط التغيــر فــي الـرقم القياســي الســنوي ألســعار
المســتهلكين عــن نفــس الفتـرة  % 1.1أي أن الزيــادة فــي األســعار التهمــت كــل الزيــادة فــي النصــيب
النســبي للفــرد مــن النــاتج المحلــى ،بــل أن نصــيب الفــرد مــن النــاتج المحلــى اإلجمــالي (نصــيب الفــرد

الحقيقــي) ،قــد انخفــض عــن ذي قبــل بســبب االرتفــاع فــي األســعار ،ويرجــع االنخفــاض فــي النــاتج
المحلى اإلجمالي إلى تراجع سعر الصرف ،وزيادة أسعار المستهلكين بنسبة أكبر من زيادة نصيب
الفرد من الناتج  ،مما ينعكس على مستوى الدخل باالنخفاض ،وبالتالي انخفاض مستوى المعيشة،

حيــث بلــغ متوســط نصــيب الفــرد فــي مصــر مــن النــاتج المحلــى اإلجمــالي عــام ) 1911( 1111

دوالر بعــد أن كــان (  )1119دوالر عــام  ، 1111وهــو مــا أشــار إليــه تقريــر األمــم المتحــدة حيــث
أشــار إلــى وجــود ( )951مليــون مصــري يعيشــون فــي "فقــر مــدقع" ،وانخفــض دخــل ( )%1.1مــن

المصريين عن  1111جنيه شهرياً.

1

العويني ،العالقات الدولية المعاصرة ،مرجع سابق ،ص .49
2
البنك المركزي المصري ،التقرير السنوي للبنك المركزي المصري  ،0223/0222ص.193
3
مؤسسة النقد العربي السعودي ،التقرير السنوي لمؤسسة النقد العربي السعودي  ،0223/0222ص .99
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والجدول التالي يوضح التوزيع النسبي للعاملين في األنشطة الصناعية لعام :11551
البيان

مصر

السعودية

الزراعة

%11

%11

التعدين

%4

%1

الصناعة

%11

%11

الخدمات

%11

%49

تطــور الــدين العــام المحلــى المصــري خــالل الفت ـرة بــين عــامي  " 1111 – 1551القيمــة بالمليــار

جنيه":2

إجمالي الدين

معدل نمو الدين

الناتج المحلى

معدل نمو الناتج

الدين العام

السنة  /البيان

العام المحلى

العام المحلى %

اإلجمالي

المحلى بأسعار

المحلى كنسبة

بأسعار السوق

السوق %

من الناتج

1551

99.5

-

51.1

-

95

1551

59.1

19.5

111.1

19.9

19.1

1551

111

5.1

115.1

19.1

91.1

1551

111.9

9.1

199.1

11.1

91.1

1554

114

5.1

199

11.1

91.5

1559

114.5

1.1

114

11.1

11.1

1551

191.4

11.9

115.4

11.9

19.1

1559

191.1

11.1

199.1

11.1

11.4

1551

111.1

11.4

191.1

1.1

19.1

1555

119

19.1

111.1

1.1

91.1

1111

149.9

11.1

111.9

11.1

91.9

1111

151.1

11.9

111.1

1.1

11.4

1111

115.1

11.4

119.9

9.1

19.1

المحلى

اإلجمالي

يتضح من بيانات الجدول السابق ،أن الدين العام المحلى المصري شهد حالة من التزايد المسـتمر،
وقد سجل أعلى قيمه له عام  ،1111كما بلغ متوسط معدل نمو الدين العام المحلى اإلجمـالي بأسـعار

السوق خالل الفتـرة  % 11.4فـي حـين بلـغ متوسـط معـدل نمـو الـدين العـام المحلـى خـالل نفـس الفتـرة
 ،% 11.1وهو األمر الذي يشير إلى تزايد الدين العام المحلى بمعدالت أعلى مـن تلـك المحققـة بشـان
1

محمد صبحي عبد الحكيم ،األوضاع السكانية في الوطن العربي ،معهد البحوث والدراسات العربية ،القاهرة ،د.ت ،ص.19
2
البنك المركزي المصري ،التقرير السنوي للبنك المركزي المصري  ،0223/0222ص.149
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النــاتج المحلــى اإلجمــالي  ،كمــا شــهدت الفت ـرة الالحقــة لتطبيــق برنــامج االصــالح االقتصــادي ،تراجع ـاً

مستم اًر في الدين العام المحلى كنسـبة مـن النـاتج المحلـى اإلجمـالي ،ثـم أعقـب ذلـك ارتفاعـاً مسـتم اًر فـي
تلك النسبة .وهذا الوضـع فـي الحقيقـة يعكـس ت ارجـع اعتمـاد التنميـة االقتصـادية فـي مصـر علـى المـوارد

المحلية .

وبالمقارنــة باقتصــاد الســعودية فهــو يعتمــد علــى الــنفط ،وتهــيمن الحكومــة علــى األنشــطة االقتصــادية

الرئيسية .وبلغ انتاجها  154مليون برميل في عام 1411هـ1551( ،م) ،ووصل إلى نحو  1.9مليون
برميل يوميـاً عـام  .1111وأدى هـذا التطـور إلـى نمـو سـريع جـداً لالقتصـاد الـوطني .ولعـل أبلـغ مــؤشر

على ذلك هو تضاعف الناتج الوطني اإلجمالي أكثر مـن  11مـرة فـي  11عامـاً ،إذ قفـزت قيمـة السـلع

والخــدمات التــي أنتجتهــا الــبالد مــن  454بليــون دوالر أمريكــي فــي عــام 1115ه ــ1515( ،م) إلــى نحــو

 141بليون دوالر في عام 1411 /1411هـ.1)1111( ،
اتجاه االقتصاد الكلي السعودي:2
السنة

1511

1519

1551

1559

1111

الناتج المحلي

546,602

376,318

437,334

533,504

706,657

وأعلــن البنــك الــدولي فــي تقريـره الســنوي لســنة 1111أن متوســط الــدخل الســنوي للفــرد فــي الســعودية هــو
( )9911دوالر سنوياً ،أي ما يعادل ( )19111رياالً سنوياً بواقع ( )1111رياالً شهريا.
 .0العامل التقني:

لــيس مــن قبيــل المصــادفات أن نجــد أقــوى دول العــالم المعاصــر ،هــي أقواهــا اقتصــادياً وأرقاهــا علــى

مس ــتوى التط ــور اإلنت ــاجي والفن ــي والتكنول ــوجي ،فالتكنولوجي ــا تهي ــم أكف ــأ وس ــائل اس ــتغالل اإلمكاني ــات

الطبيعيــة والماديــة والبش ـرية المتاحــة ،بــدالً مــن الركــود إلــى نمــاذج االســتغالل التقليديــة ،3وعلــى صــعيد
عوامــل قــوة الدولــة يقــوم العامــل التكنولــوجي بــدور بــارز شــديد األهميــة فــي مجــال الصــناعة العســكرية

والمدنية ،ومجال السياسة والمواصالت واالتصـاالت...الـخ .4فالتكنولوجيـا ببسـاطة هـي التطبيـق العلمـي

للعلـوم ،وقــد أصــبحت التكنولوجيــا واحــدة مــن اإلمكانيــات التــي لهــا وزن فــي التــأثير علــى مقومــات الــدول
ومن ثم على السياسة الدولية .ويحتوي التقدم التكنولوجي على جانيين رئيسيين هما :التقـدم التكنولـوجي

المدني والتقدم التكنولوجي العسكري.5

ويتكــون هيكــل االنتــاج الصــناعي فــي الســعودية مــن الصــناعات األساســية الثقيلــة التــي تعتمــد فــي

معظمها على النفط ،وتتمثل تلك الصناعات في انتاج مصافي تكرير النفط والصـناعات البتروكيماوئيـة
1

وزارة التخطيط ،الكتاب اإلحصائي السنوي ،مرجع سابق ،ص.245
2
مؤسسة النقد العربي السعودي ،التقرير السنوي لمؤسسة النقد العربي السعودي  ،2113ص.115
3
روبرت د .كانتور ،السياسة الدولية المعاصرة ،ترجمة :أحمد ظاهر ،شركة المطبعة الغربية ،األردن ،مركز الكتاب األردني  .1916ص
.292
4
عالء أبو عامر ،العالقات الدولية العلم والظاهرة-الدبلوماسية واإلستراتيجية ،ط ،1مكتبة آفاق،غزة .2112 ،ص.62
5
العويني ،العالقات الدولية المعاصرة ،مرجع سابق ،ص 55ـ.56
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إلى جانب صناعة المعادن الثقيلة والتـي بلـغ انتاجهـا  14مليـون طـن فـي عـام  .1551أمـا الصـناعات
التحويلية كصناعة المواد الغذائية ومواد البناء والصناعات الكيميائية والمعدنية المختلفة ،فقـد بلـغ عـدد

المصــانع المنتجــة فــي قطاعــات الصــناعات التحويليــة  1111مصــنع ،تســتثمر نحــو  11مليــون دوالر

وتشغيل ما يقارب  191ألف موظف وعامل ،وقـد حققـت الصـادرات الصـناعية (بـدون منتاجـات الـنفط)

 151دوالر أمريكي ،توزعت بين المنتجات البتروكيمائية والمعدنية  %99والمنتجات التحويليـة % 11
عام .1551

1

فيمثــل قطــاع الصــناعة مرتبــة متقدمــة مــن حيــث األهميــة بالنســبة لالقتصــاد القــومي
أمــا فــي مصــرُ ،
المصري ،فهو يأتي في مقدمة القطاعات االقتصادية من حيث مساهمته فـي النـاتج المحلـي اإلجمـالي
ُيقدر بـ  ،%1959باإلضافة إلى عالقته التشابكية القويـة مـع العديـد مـن القطاعـات اإلنتاجيـة والخدميـة،
عــالوة علــى دوره فــي تنميــة التجــارة الخارجيــة وتحســين مي ـزان المــدفوعات .وقــد بلغــت مســاهمة القطــاع

الصـناعي فـي اإلنتـاج المحلـي اإلجمـالي نحـو  19951مليـار جنيـه ،بينمـا سـاهم القطـاع الخـاص بنحـو
 11155مليار جنيه بنسبة  % 1151والقطاع العام بنحو  91,9مليار جنيه بنسبة  .%.1159وشهدت

الصــناعة ارتفاع ـاً متــدرجاً فــي إجمــالي الصــاد ارت الصــناعية المص ـرية ،حيــث ارتفعــت القيمــة اإلجماليــة

للص ــادرات مـــن  1151ملي ــار دوالر عـ ــام  .1111كمـ ــا ازده ــرت الص ــناعات الحربي ــة وأقيمـ ــت ترسـ ــانة
لصناعات السفن ومصانع لتحضير المواد الكيماوية .ومع بدايات القرن الحادي والعشرين بدأت مصر

مرحلــة مــن م ارحــل النهــوض بالصــناعة ،ورفــع القــدرة التنافســية للمنــتج المصــري وتحــديث الصــناعة ،فــي

إطار برنامج متكامل ُيساهم في رفع الصادرات لالنضمام بفاعلية في االقتصاد العالمي ،باإلضافة إلـى
توفير البيئة المالئمـة للنشـاط الصـناعي والتجـاري لتشـجيع القطـاع الخـاص لالضـطالع بالـدور الرئيسـي
في تحقيق التنمية االقتصادية.2

 .9عامل الموارد الطبيعية األولية:
تعتبـر المـوارد الطبيعيـة مـن العوامــل األساسـية فـي قـوة وغنـى الــدول ،ولكـن توزيـع هـذه المـوارد غيــر
متكافم عبر العالم ،سواء كان بالنسبة للموارد المعدنيـة فـي جـوف األرض أو بالنسـبة لخصـوبة األرض
من الناحية الزراعية .ونتيجة لذلك فإن الدول الغنية بمواردها الطبيعية تكون أكثر من غيرها قدرة على

مقاومة الضغوط الدولية .لكن معايير الثروة الطبيعية ليست ثابتة ،بل خاضعة لمتغيرات علمية وتقنيـة.

كمـ ــا أنـ ــه ال يكفـ ــي الـ ــدول أن تتمنـ ــع بم ـ ـوارد طبيعيـ ــة ،بـ ــل المهـ ــم القـ ــدرة علـ ــى اسـ ــتخراج تلـ ــك الم ـ ـوارد
واستغاللها .3

1

الصناعة في السعودية htt://ar.wikipedia.org//w/index.php. :
2
الصناعة في مصرhttp://ar.wikipedia.org/wiki/ :
3
منصور ميالد يونس ،مقدمة لدراسة العالقات الدولية ،جامعة ناصر .،1991 ،ص  145ـ .146
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إن اســتهالك الم ـوارد الطبيعيــة بحســب النضــوج االقتصــادي للــدول ،فالمصــالح االقتصــادية مرتبطــة

بالمصالح االسـتراتيجية .1فـإلى جانـب القـوة التـي تتمتـع بهـا الـدول الغنيـة بمواردهـا الطبيعيـة تنبـع أهميـة

استخدامها كـأداة لإلغـراء والعقـاب فـي السياسـة الدوليـة  ،2لـذلك تعـد القـدرة علـى تحويـل المـوارد الطبيعـة

إلى مهمة سياسية ،أصبحت من سمات العالقات الدولية والسياسة الخارجية.

3

وتمتلك السعودية أكبر مخزون من المعـادن فـي الشـرق األوسـط ،كالـذهب والفضـة والنحـاس والزنـك

والكروميوم والمنجنيز والتنجستن والرصاص والقصدير واأللمونيوم والحديـد والجـبس والفلسـبار والكبريـت
والملــح والنيوبيــوم التنتــاليوم ،4وتحتــوي التكوينــات الرســوبية العميقــة علــى الــنفط القابــل لالســتخراج والــذي

تصــل كميتــه إلــى  %19مــن احتياطيــات الــنفط العــالمي ،أي ( 111مليــار برميــل) ،وتحتــل الســعودية

مرتبة أكبر مصدر للبترول حيث بلغ من  1.9مليون برميل يوميـاً تقريبـاً ،وتلعـب دو اًر ارئـداً فـي منظمـة

األوبــك .5أمــا الغــاز فتســتخرج الســعودية أكثــر مــن  9.9مليــار قــدم مكعــب قياســية مــن الغــاز الطبيعــي،
والــذي تصــل كميتــه إلــى ربــع إحتيــاطي العــالم ،البــالغ  141ترليــون قــدم مكعــب تقريب ـاً .6فــي حــين ان
االحتياطي المصري من النفط بلغ  ٧،٣بليون برميل من النفط.7

أمــا مصــر فتمتلــك ثــروة كبي ـرة مــن المعــادن الهامــة كالفوســفات والحديــد والمنجنيــز وومنتجــات المحــاجر

كالجراني ــت والبازلـــت والرخ ــام والحجـ ــر الجي ــري ورمـــل الزجـ ــاج ،وال ــنفط والغـ ــاز الطبيع ــي ،وتعتم ـ ـد فـــي

مصــادرها المائيــة علــي ثالثــة مصــادر أساســية للميــاه العذبــة هــي  :الميــاه الفيضــية التــي تتمثــل فــي نهــر
النيل ومياه األمطـار والسـيول ثـم الميـاه الجوفيـة ،باإلضـافة إلـى بعـض المصـادر األخـرى ،فـي حـين أن

السعودية تعتمد المياه الجوفية وتحلية مياه البحر في بعض المناطق.8
 .1العامل العسكري:

يعــد العامــل العســكري مــن أكثــر العوامــل الحاســمة والمــؤثرة فــي مكونــات قــوة الدولــة تقليــدياً ،وطالمــا

تبقــى الحــرب الملجــأ األخيــر للصـراع الــدولي ،فــإن القــوة العســكرية مســألة حيويــة مــن أجــل البقــاء .فــالقوة

العسكرية وسـيلة السياسـة الدوليـة ،تتقاسـم الخصـائص مـع الوسـائل األخـرى ،وهـدفها الـدفاع عـن أهـداف

الدولة .9من هنـا ال يمكـن فصـل القـدرات العسـكرية عـن السياسـة الخارجيـة ،إذ تسـعى الـدول إلـى تعزيـز
تأثيرهــا فــي السياســة الدوليــة ،وبإظهــار مكانتهــا العســكرية ،وتتبــاين الــدول فــي المســتوى العســكري الــذي

1

بير دينوفان،جان باتيست دوروزيل ،مدخل إلى تاريخ العالقات الدولية،ط ،3ترجمة :فايز كم نقش ،منشورات بحر المتوسط ومنشورات
عويدات،بيروت -باريس ،1919 ،ص  115ـ 116
2
مقلد ،العالقات السياسية الدولية ،مرجع سابق ،ص  191ـ.199
3
المرجع السابق ،ص .144
4
الموارد الطبيعية للسعوديةhttp://www.ic.sa/sa/why-suodi-arabia/strategic-advantages/natural-resources :
5
وزارة التخطيط ،الكتاب اإلحصائي السنوي ،مرجع سابق ،ص.265
6
الموارد الطبيعية للسعودية http://www.ic.sa/sa/why-suodi-arabia/strategic-advantages/natural-resources
7
مركز االحصاء والتعبئة العامة ،التقرير السنوي ،مرجع سابق ،ص.319
8
الموارد الطبيعية لمصرhtt://www.ebn maser.net/fourm/register .php :
9
توفيق ،مبادئ العالقات ،مرجع سابق ،ص .199
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تســتطيع صــيانته نســبياً فــي سياســتها الخارجيــة وبالتــالي فــي عالقاتهــا الدوليــة 1.فــالقوة العســكرية دون

اقتصـاد قــوى وتكنولوجيــا متطــورة فــي عصـرنا ،لــيس لهـا معنــى ،حيــث أن القــوة العســكرية تعتمــد اعتمــاداً

أساس ــياً عل ــى الق ــدرة االقتص ــادية ،ك ــذلك ب ــدعم سياس ــي م ــن المؤسس ــات السياس ــية ف ــي دع ــم السياس ــة

العسكرية للدولة ،وخاصة قناعتها في جدوى اإلنفاق.

2

وتملك مصر قوات عاملـة فـي حـدود  4115911الـف جنـدي ،ومـزودين ببنـادق نصـف آليـة أو

آلية حسب مهماتهم ،باإلضافة إلى القنابل اليدوية .وتصنع مصر مجموعة بنادق المعادي ،و التي
تعتبــر متطــورة اكثــر عــن الكالشــينكوف المعروفــة ،3999 ،واالحتيــاطي  4955111ألــف جنــدي،

ويمثل االنفاق العسكري  154من اقتصاد الدولة.4

أمــا الســعودية فتملــك ق ـوات عاملــة فــي حــدود  99ألــف جنــدي فــي عــداد الجــيش ،و 111ألــف

ضمن قوات الحرس الوطني ومزودين بآليات ومعدات حديثة ،تـم شـرائها ضـمن صـفقات مـع الـدول

المتقدمة.5

والجدول التالي يبين الميزان العسكري المصري والسعودي حتى عام .1111
البيان

مصر* 6

البيان

السعودية

القوات العسكرية العاملة

4115911

القوات العسكرية العاملة

1595111

الدبابات

1119

الدبابات

1199

مركبات مدرعة

1511

مركبات مدرعة

991

ناقالت مدرعة

1511

ناقالت مدرعة

1191

مدافع مقطورة وذاتية الحركة

1911

مدافع مقطورة وذاتية الحركة

491

أنظمة صواريخ

9111

أسلحة موجهة م/ط

1111

أنظمة م/د

9411

مدافع م/ط

-

أنظمة صواريخ أرض/أرض

1111

فرقاطات

4

7

ومنصات اطالق
صواريخ أرض/جو ومنصات

طرادات

4111

4

اطالق وبطاريات
قطع بحرية

زوارق صواريخ

111

1

5

نعمة ،العالقات الدولية ،مرجع سابق ،ص .145
2
أبو عامر ،العالقات الدولية ،مرجع سابق ،ص .14
3
مقارنة بين القوات المسلحة المصرية وااليرانيةhtt://www.ebn maser.net/fourm/register.php :
4
تسليح الجيش المصريhtt://abc321.yoo7.com/t1524-topic#3875 :
5
وزارة الدفا السعودية وقيادة الحرس الوطني ،التقرير السنوي ،0223-0222 ،وزارة الدفاع السعودية وقيادة الحرس الوطني
،ص.399
6
مقارنة بين القوات المسلحة المصرية وااليرانيةhtt://www.ebn maser.net/fourm/register.php :
*مالحظة .1 :فيما يخص الميزان العسكري المصري تبعا ً لصفقات األسلحة المُعلن عنها ،علما ً بأن التسليح المصري في كامل السرية.
 .2تم تجميع أعداد األسلحة حسب النوا بواسطة الباحث من نفس المصدر المشار إليه.
7
المرجع السابق ،ص .143
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زوارق دورية

-

زوارق دورية

19

طائرات قتالية

المعلن
ُ ( 991

طائرات قتالية

154

هليكوبتر قتالية

المعلن
ُ ( 14

عنها)

هليكوبتر قتالية

عنها)

11

وتمتلك مصر أسلحة أخرى ،منها :كيميائية وبيولوجية وصواريخ بالستية وصواريخ سكود وصواريخ
المشـعة،
كروز غير معلن عنها .كما يوجد في مصر مفاعالن نوويان بحثيان ،وم اركـز إلنتـاج النظـائر ُ
ومحط ــات معالج ــة النفاي ــات النووي ــة ،ومعام ــل للقياس ــات اإلش ــعاعية ،وهيئ ــة المحط ــات النووي ــة لتولي ــد

الكهرباء ،وهيئة المواد النووية .كمـا تنفـرد مصـر بهيئـة التصـنيع العسـكرية منـذ فتـرة علـى مسـتوى الـبالد

العربية.1

.1عامل تأثير صناع القرار:

إن خصوصـية ودور صـناع القـرار تشـكل عـامالً مـؤث اًر فـي سياسـة الدولـة ودورهـا فـي العالقـات الدوليـة،
ورجال الدولة هم قبل كل شم مقررون ،وبالنتيجة العبون في المسرح الدولي ،ويعملون باسم ومصـلحة

الدولــة .،وعنــد الحــديث عــن ســلوك الدولــة فــي السياســة الدوليــة ،فالمقصــود مواقــف صــناع الق ـرار فــي

ـوحي مــن صــناع ق ارراتهــا .2مــن هنــا تــأتي
الدولــة ،ألن الــدول تتفاعــل مــع غيرهــا فــي المســرح الــدولي بـ ا
مسـألة ،هــل تتــأثر قـ اررات الــدول بشخصــية وتصـرفات رجـال الدولــة فيهــا؟ هنــاك أكثــر مــن دالــة علــى أن
لمتغيــر الشخصــية والتصـرفات فاعليــة متميـزة لعمــل ضــمن حــدود معلومــة فــي السياســة الدوليــة .ويجســد

الق ـرار عمليــة تفاعــل بــين الــدوافع والتقــديرات ذات الصــبغة العاقلــة ،وبــين التــأثيرات النفســية والضــغوط
البيئية االجتماعية التي يعيشها صناع القرار 3.ولنأخذ جملة من الشواهد من بـين قـ اررات رؤسـاء مصـر

وملوك السعودية منها:

 -قرار الرئيس جمال عبد الناصر تأميم شركة قناة السويس .1591

 قرار الرئيس أنور السادات طرد الخبراء الروس من مصر عام .1591 قرار الرئيس السادات البدء في الهجوم على إسرائيل (حرب أكتوبر .)1591 -قرار الرئيس السادات المفاجىء بوقف حرب أكتوبر .1591

 -قرار الملك فيصل بن عبد العزيز بحذر تصدير البترول عام .1591

 قرار الرئيس السادات زيارة إسرائيل عام  ،1599والخوض في عملية سلمية مع إسرائيل منفـرداًدون التنسيق مع الدول العربية.

1

مقارنة بين القوات المسلحة المصرية وااليرانيةhtt://www.ebn maser.net/fourm/register.php :
2
توفيق ،مبادئ العالقات ،مرجع سابق ،ص .115
3
نعمة ،العالقات الدولية ،مرجع سابق ،ص .151
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 قرار الملك فهد بن عبد العزيز استدعاء القوات األجنبيـة للـدفاع عـن السـعودية وتحريـر الكويـتعام  ،1551وبقائها حتى يومنا هذا.

 -قرار الرئيس حسني مبارك المشاركة في التحالف الدولي الموجهه ضد العراق عام .1551

تلــك كانــت جملــة مــن القـ اررات المصــيرية مــن قبــل صــانع القـرار فــي الــدولتين ،حيــث كــان لهــا األثــر

البالغ على المسرح اإلقليمي والدولي .والمالحظ في جملة القـ اررات سـابقة الـذكر أنهـا تؤخـذ بـنفس اآلليـة
وبعيدة عن مؤسسات صنع القرار في البلدين ،والتي كان هدفها األسمى المصلحة الوطنية للدولة.
 .8المكانة الدينية:

وفعال لدى مسلمي العالم وبالتالي الدول العربية
للسعودية مكانة دينية دولية وتقوم بدور مؤثر ّ
واإلسالمية .أما مصر ومنذ قرون ،ظل األزهر الديني منارة مصر المضيئة برفعة لواء العلم والتعليم،
ونهضته باللغة العربية وعلوم الشريعة اإلسالمية ،وغيرها من العلوم األخرى .كما أنه حامي حمى

اإلسالم في أوقات عاشها المسلمون بتخلف فكري وثقافي وتخليهم عن تعاليم دينهم الحنيف .1كما لعب
األزهر الدور اإلسالمي القائد على مستوي دول العالم اإلسالمي كافة وذلك من خالل ما مثله من

دعوة إسالمية وعمل سياسي إسالمي مستقل عن األنظمة الحاكمة .واستطاع ابتعاث الكثير من
الكوادر الدينية التعليمية وكفاءات الدعوة لتعليم الدين والشريعة اإلسالمية وثقافتها اللغوية العربية .من

هنا كان لمصر المكانة الدينية القريبة من قلوب العالم اإلسالمي وعن طيب رضى لهذا الدور المميز
الذي قام به وال يزال األزهر الشريف ورجاالته الدينية ،وبالتالي انتقال هذا الدور للدولة المصرية على

المستوى اإلقليمي واإلسالمي.

وأخي اًر ،وبالعودة إلى عقد الخمسينيات ومنتصف الستينيات من القرن العشرين كانت مصر

تتمتع بتوازن مكانتها نتيجة المتالكها عناصر القوة المختلفة مقارنةً مع دول المشرق العربي وخاصة
السعودية في نفس تلك الفترة ،حيث كانت مصر تمتلك  %14من المقدرات الثقافية في تلك الفترة،

 %91من المقدرات البشرية %41 ،من المقدرات العسكرية %19 ،من المقدرات اإلقتصادية المتاحة
لتلك الدول .ولذلك لعبت مصر دور القيادة في المنطقة العربية ،وبعد حرب عام  1519تضاءلت
المقدرات االقتصادية لتصل إلى  %11من المقدرات المتاحة .2من جهة أخرى تنامى الدور السعودي

بعد مؤتمر القمة العربية في الخرطوم عام  1519من خالل المقدرات االقتصادية ،3بلد غني حيث بلغ

الدخل القومي ما يزيد عن  111مليار دوالر سنوياً ،وسخي في تقديم المساعدات للدول الفقيرة
والنامية ،حيث بلغت  %9من الدخل القومي في بعض السنوات ،4باالضافة للدور السياسي الذي

1

عبد الجواد صابر إسماعيل ،دور األزهر السياسي أبان الحكم العثماني ،ط ،1مكتبة وهبة ،القاهرة1416 ،ه ،1996-ص.3
2
سالمة ،السياسة الخارجية ،مرجع سابق ،ص .19
3
سليم ،تحليل السياسة  ،مرجع سابق.33 ،
4
سالمة ،السياسة الخارجية ،مرجع سابق ،ص .19
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تنامى على مستوى النظام االقليمي العربي ،كما سيتم توضيحه في الفصول التالية .وبالتالي تحتل

السعودية أهمية ومكانة في النظام الدولي.

وفي خاتمة الفصل نشير إلى أن :تتمتع ٍ
كل من مصر والسعودية بمكانة دولية ،من خالل ما تمتلكه
كل دولة من مؤهالت مادية ومعنوية تؤهلها للقيام بدور إقليمي ودولي ،وأن تأخذ مكانتهما في النسق

الدولي .كما وت ؤثر في طبيعة العالقات الثنائية بينهما ،من خالل التجانس الثقافي واإلجتماعي
والسياسي التي تتمتع به البلدين ضمن المنظومة اإلقليمية.
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الفصل الثاني

جذور العالقات املصرية-السعودية ومراحل تطورها:
 أوالا :تطور العالقات المصرية-السعودية في القرن التاسع عشر.

 ثانيا :تطور العالقات المصرية-السعودية منذ بداية القرن العشرين وحتى " ثورة
عام  1352في مصر.

 ثالثا :العالقات المصرية السعودية منذ عام  1353وحتى نجاح الثورة اإلسالمية
في إيران عام .1313
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حظيت مصر بشرف صناعة كسوة الكعبة منذ أيام الخليفة عمر بن الخطاب رضي اهلل عنه،

حيث كتب إلى ُحكام مصر لكي تُحاك الكسوة بالقماش المصري المعروف باسم القباطي ،1حيث
كانت وقفية وترسل مع أمراء المحمل المصري سنوياً ،2وفي عام 1144ه1519-م ،اختلفت حكومة
مصر مع الحكومة السعودية ،على إثر ذلك امتنعت مصر من إرسال الكسوة ،فتكفلت بها السعودية،

وفي عام 1191ه1519-م ،تم تسوية الخالف بين البلدين وعادت مصر إلى كسوة الكعبة من جديد،
وفي عهد الملك سعود عام 1111ه1511-م توترت العالقات بينهما ثانية ،ورفضت السعودية قبول

الكسوة المصرية ،وعادت الباخرة التي تحمل الكسوة إلى مصر ،وكانت هذه آخر كسوة صنعتها مصر

للكعبة المشرفة ،إذ أخذت السعودية شرف صناعتها منذ ذلك الوقت.3

ودعاتها ،وتأثيرهم على باقي مسلمي العالم،
وتعظيماً لمكانة الحجاز الدينية ،ودور مشايخها ُ
وخاصة مشايخ وفقهاء الدين المصريين ،ما ذكره ،الشيخ " حافظ وهبه" مستشار الملك عبد العزيز آل

سعود" من تأثر مشايخ األزهر ،أمثال الشيخ على حسين البوالقي ،يقول حافظ وهبه" :لقد سمعت في

صغري ثناء الشيخ "محمد عبده" واطرائه للشيخ محمد عبد الوهاب ووضعه إياه في عداد المجددين
المصلحين ،كما أطرى آل سعود األولين ،وما وطدوه في جزيرة العرب من إحياء معالم الشريعة

اإلسالمية ،وخلق روح جديدة".4

أوالا :تطور العالقات المصرية-السعودية في القرن التاسع عشر:

دور محمد علي والي مصر في التصدي للدولة السعودية األولى والحركة الوهابية:
التقى األمير محمد بن سعود أمير منطقة الدرعية والشيخ محمد بن عبد الوهاب مؤسس الحركة

الوهابية عام 1949م ،وتم االتفاق والمبايعة فيما بينهم واتخذا منطقة الدرعية عاصمة لهم ،5وبهذا

االتفاق والتعاون يكون التحول الكبير في تاريخ الجزيرة العربية برمتها ،وفي هذا الصدد يقول أمين
المصلِح وسيادة األمير" .ومن ثم أخذت الدعوة الوهابية باالنتشار في
الريحاني" :ائتالف بين عقيدة ُ
جم يع مناطق الجزيرة العربية ،وضمها ،وأصبحت وحدة سياسية واحدة ،بالفتوحات والدعوة اإلسالمية
وقد أدى ذلك بخروج الوهابية من الجزيرة العربية ودخولها أينما تواجد العالم اإلسالمي الكبير ،خاصة

الدول التي كان يحكمها العثمانيون.6

شعر العثمانيون بخطورة الوضع في نجد والحجاز ،فقررت وضع حداً للوهابيين .فكلفت محمد

علي لمحاربة الوهابيين ،وافق محمد علي على ذلك التكليف ،وأرسل حملة عسكرية بقيادة ابنه أحمد
1

هاني إبراهيم زهران ،كسوة الكعبة المشرفة ،مجلة عالم البناء ،العدد  ،41ذو القعدة 1414هـ -أغسطس 1914م ،ص.24
2
علي حسني الخربوطلي ،الكعبة على مر العصور ،ط ،2دار المعارف ،1916 ،ص.114-113
3
عبد الستار فيض ،كسوة الكعبة ،مجلة الوعي اإلسالمي ،العدد  ،215رمضان 1411هـ -ابريل/مايو 1911م .ص.19
4
سميرة أحمد عمر سنبل  ،دور حافظ وهبه في رسم سياسة المملكة الخارجية عهد الملك عبد العزيز ،بحث منشور ،مجلة كلية التربية
جامعة بورسعيد ،العدد  ،9يناير .2111
5
المرجع السابق ،ص .61
6
فان درومولني ،الملك بن سعود والجزيرة العربية الناهضة ،ترجمة :ويسي أي ـ سي ،دارة الملك عبدالعزيز ،الرياض ،1999 ،ص.34
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ينبعّ ،إال أنها انهزمت في بادئ األمر ،فاستغاث طوسون بالقاهرة طلباً لمزيد من
طوسون وصلت إلى ُ
اإلمداد ،واستطاع استعادة المدينة المنورة ومكة والطائف ،ولكن بسبب تفشي األمراض في صفوف
الجيش المصري ،وقلة المؤن والماء ،طلب من القاهرة المساعدة مرة أخرى ،فقرر محمد علي الذهاب

للحجاز بنفسه واإلشراف على الحملة ضد الوهابيين .وفي خضم هذه األحداث توفى األمير محمد بن

سعود في  19إبريل  ،1114وخلفه في األمارة ابنه عبد اهلل .1إالّ أنه لم يكن يمتلك قدرات في مواجهة
محمد علي وجيشه ،فكان ذلك في مصلحة األخير ،الذي تمكن من التغلب على الجيش الوهابي ،وعاد
محمد علي إلى القاهرة ،وأرسل ابنه إبراهيم إلى الدرعية عاصمة الوهابية لمواصلة الحرب ضدهم،

حيث تمكن بعد صدامات ضارية مع الوهابيين ،من الوصول إلى الدرعية نفسها وحصارها ،فاضطر
عبد اهلل بن سعود إلى تسليمها للجيش المصري وتم أسره ونقله إلى القاهرة ،ومن ثم ترحيله إلى

األستانة عام  ، 1119حيث تم قتله مع مجموعة ممن كانوا معه من أتباعه  ،وهكذا انتهت الحرب
الوهابية ،التي خاضها الجيش المصري في شبه الجزيرة العربية ،وعاد إبراهيم باشا لمصر وأبقى على

الحاميات المصرية هناك.2

وشمر
وبذلك انتهت الدولة السعودية األولى ،التي امتدت إلى مسافات واسعة اشتملت نجد
َّ

وعمان وعسير والحجاز ،وتمكنت من غزو مشارف العراق ،ووصلت طالئع
واإلحساء والقطيف ُ
جيوشها إلى مدينة نابلس شمال فلسطين ،وبقيت البالد تحت الحكم المصري حتى عام  .1111ثم

أُكره محمد علي على االنسحاب من الجزيرة العربية من قبل اإلنجليز وذلك تنفيذاً لمعاهدة لندن سنة

.31141

إن طموح محمد بن سعود في توسع إمارته حتى شملت جميع مناطق الجزيرة العربية لنفوذه ،بل

أستطاع الوصول إلى بالد الشام حتى مدينة نابلس في شمال فلسطين وبالد العراق ،احتدم مع طموح

محمد علي والي مصر الذي بدوره أراد توسيع نفوذه خارج مصر ،حيث استطاع ضم السودان
والوصول إلى الشام والعراق والجزيرة العربية وتكوين إمبراطورية يكون حاكماً عليها ،في نفس الوقت
هناك في األستانة ،حيث الباب العالي العثماني الذي أقلقه توسع النفوذ الوهابي الديني والعسكري في

الجزيرة العربية وخارجها وخصوصا أن الجزيرة العربية تضم المقدسات اإلسالمية التي تحظى بقدسية

كبيرة لدى المسلمين في شتى بقاع المعمورة .مما يؤثر على الموقف الديني والسياسي لدى العثمانيين
عند العرب والبالد اإلسالمية وشعوبها خاصة البالد التي تخضع لنفوذهم .لذلك ارتأى الباب العالي

التخلص من هاتين القوتين بإشغالهما في حروب وصدامات عسكرية للحد من قوتهما وخطرهما

1

غسان إبراهيم الشمري ،انبعاث أمة :استقرار السعودية وتطورها في ظل الملك المؤسس وخادم الحرمين الشريفين الملك فهد ،ط،1
مؤسسة حمادة للدراسات الجامعية والنشر والتوزيع ،األردن ،2111 ،ص.99
2
علي ،آل سعود ،مرجع سابق ،ص.163 -159
3
الشمري ،انبعاث أمة ،مرجع سابق،ص .91
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العسكري وتوسعهما داخل نفوذ اإلمبراطورية العثمانية ،خاصة أن الدولة العثمانية كانت في حالة من
الضعف والهوان ال تسعفها بالقيام بهذا العمل .وخالصة القول إن ٍ
لكل من محمد بن سعود أمير الدولة
السعودية األولى ،ومحمد علي والي مصر طموحه في الوصول بدولته إلى مكانة إقليمية مرموقة ،ومن
ٍ
وحكمها في البلدان العربية
ثم القيام بدور ريادي في المنطقة العربية ،ووضع حد للدولة العثمانية ُ
واألطماع األجنبية خاصة بريطانيا وفرنسا ،وهذا ما كان يفكر فيه محمد علي تحديداً.

إن السيطرة المصرية في تلك الفترة كانت واضحة في بالد الحجاز ،من خالل التدخالت

السياسية بالموافقة على تولي أم ارء المناطق ،1أما من الناحية االقتصادية ،فكانت بالد الحجاز تعتمد

على ثالث موارد اقتصادية بسيطة ،مثل :االعتماد على موسم الحج في مكة ،والزراعة واالعتماد على

الدولة العثمانية ومصر ،من خالل الدعم المالي المباشر.2

ثاني ا :تطور العالقات المصرية-السعودية منذ مطلع القرن العشرين وحتى ثورة عام  1352في
مصر:

تعتبر العالقات المصرية-السعودية أهم الركائز والتفاعالت العربية العتبارات عدة منها :أن
البلدان يمثالن نموذج للدولة العربية ،التي لكل منها تراثها الخاص وقيمتها المتميزة ،وأن العالقات

بينهما تعرضت لمراحل من التعاون والتحالف والتنافس السياسي ،وأحياناً العسكري ،فأسهمت العالقات

وفعال في صياغة نمط التحالف العربي .3وبالتالي فان التقاءهما يؤدي إلى مزيد من
بينهما بشكل هام ّ
التفاهم والتعاون في تحقيق األهداف العربية واإلسالمية ،لما تتمتع بهما البلدان من ثقل ديني ووزن

اجتماعي ومكانة سياسية في العالمين العربي واإلسالمي.4

ما إن انتهت الحروب الداخلية ببالد الحجاز ،حتى أعلن عبد العزيز آل سعود عن ضم الحجاز

وأصبح ملكاً عليها ،وكان لمصر موقف من هذه األحداث خاصة وأن للحجاز مكانة مميزة عند

العظمى من المصريين أيدت وتعاطفت مع الملك عبد العزيز
المصريين حكومةً وشعباً ،حيث الغالبية ُ
آل سعود في غزوه للحجاز ضد الشريف حسين لموقف المصريين منه بسبب قضية المحمل

المصري .*5وعلى المستوى الرسمي للحكومة المصرية حول ما دار في بالد الحجاز ،فقد اتخذت
الحكومة المصرية موقفاً حيادياً ،وكانت الحريصة دوماً على أن يسود السالم األماكن المقدسة في مكة
والمدينة المنورة ،على الرغم من أن أطراف النزاع كانت تأمل أن تلعب مصر دور الوسيط بينها ،كما

عبد الرؤوف س ّنو ،النزعات الكيانية اإلسالمية في الدولة العثمانية3993-3999م ،بالد الشام-الحجاز-كردستان-ألبانيا ،ط ،1بيسان للنشر
والتوزيع ،بيروت1911 ،م ،ص.91
2
المرجع السابق ،ص.91-11
3
عصام رفعت  ،الملك عبد العزيز آل سعود على ضفاف النيل ،دراسة في العالقات المصرية –السعودية في إطار المناخ الغربي والدولي،
ندوة العالقات المصرية-السعودية في النصف األول من القرن العشرين ،بالتعاون بين جامعة الزقازيق ورابطة الجامعات اإلسالمية ،المجلد
األول ،ط ،1919 ،1ص .163
4
رأفت غنيمي الشيخ ،مسيرة مصر والسعودية تحقيق لهدف عربي إسالمي موحد ندوة العالقات المصرية-السعودية في النصف األول من
القرن العشرين ،بالتعاون بين جامعة الزقازيق ورابطة الجامعات اإلسالمية ،المجلد األول ،ط ،1919 ،1ص .9
5
حافظ وهبة ،جزيرة العرب في القرن العشرين ،ط ،3دار األوقاف العربية ،القاهرة1956 ،م ،ص.262
1
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أن أنظار العالم اإلسالمي اتجهت نحو مصر للقيام بدور الوسيط ،لما لمصر من مكانة ونفوذ كبيرين

في المنطقة وفي العالمين العربي واإلسالمي ،يؤهلها القيام بهذا الدور .1وبعد طول انتظار أرسلت

مصر وفد لمقابلة المتحاربين في بالد الحجاز ،للوساطة بينهماّ ،إال أنها فشلت بسبب رفض الملك عبد

العزيز وتصميمه على إتمام مهمة فتح الحجاز والقضاء على ُحكم األشراف فيها ،وكان له ما أراد،
حيث استمر القتال حتى استسلم الملك علي ،وتم إخراجه من البالد ،وأصبح عبد العزيز آل سعود ملكاً

2
على بالد الحجاز في  1يناير  . 1511و في  11سبتمبر  ،1511أصدر الملك عبد العزيز مرسوماً

باالسم الجديد لدولته ،لتصبح المملكة العربية السعودية ،وقد استطاع الملك عبد العزيز أن يجمع شعباً

أي والء مشترك ،إلى كسب والءهم عندما جعل نفسه حامياً لإلسالم ومقدساته في الجزيرة
ال يجمعهُ ِّ
3
العربية ،وهكذا أصبح المذهب الوهابي المتزمت في الجزيرة العربية بديالً عن القومية.
كان موقف الملك فؤاد ملك مصر متحفظاً في االعتراف بآل سعود ،على الرغم من الحرص

الشد يد للملك عبد العزيز على اعتراف مصر به كملك للملكة العربية السعودية ،إليمانه الشديد بثقل
مصر العربي واإلسالمي في المنطقة بأكملها .4وتبادل الطرفان الزيارات وبرقيات التهنئة والرسائل في

مناسبات عدة.5

وبقيت العالقات متوترة إلى أن ظهر طلعت حرب باشا رجل االقتصاد المصري ومؤسس بنك

مصر على مسرح عودة العالقات المصرية-السعودية والذي كان له المكانة الخاصة في قلبي الملكين
فؤاد وعبد العزيز فقد مثل طلعت حرب بمشروعاته في بالد الحجاز الدور المهم في التمهيد لعودة

العالقات بين البلدين الشقيقين .6فكانت أول معاهدة أُبرمت بين البلدين بفضل ذلك المجهود الذي قام
به طلعت حرب بزيارته إلى بالد الحجاز في الفترة من  11-5يناير  1511حيث قُوبل بحفاوة من قبل
كبار مسئولي المملكة السعودية.7،
ومما سبق ذكره يتضح أن طلعت حرب يعتبر أول من أرسى دعائم العالقات الجيدة ،وآفاق

التعاون االقتصادي والمشاريع المتبادلة بين مصر والسعودية ،لما تمتع به من عالقات طيبة من قبل
قادة البلدين ،وبسبب فكره االقتصادي السامي ،األمر الذي ساعده في إنجاح وتحسين العالقات بين

1

عزباوي ،موقف مصر ،المرجع السابق ،ص.133-131
2
المرجع السابق ،ص.136
3
سندرا مكي ،الملفات السرية للحكام العرب ،الدار العالمية للكتب والنشر ،القاهرة ،1999 ،ص.119-116
4
محمد عاطف عبد المقصود عرفان ،زيارة محمد طلعت حرب باشا ،للمكلة العربية السعودية من  02-7يناير :3712أهدافها نتائجها،
ندوة العالقات المصرية-السعودية في النصف األول من القرن العشرين ،بالتعاون بين جامعة الزقازيق ورابطة الجامعات اإلسالمية ، ،المجلد
الثاني ،ط1919 ،1م ص.144
5
سنبل ،دور حافظ وهبه ،مرجع سابق ،ص 23
6
عرفان ،زيارة محمد طلعت حرب ،مرجع سابق ،ص151
 قضية المحمل المصري :اعتادت بعثت الحج المصرية أن تدخل األراضي الحجازية على أصوات الموسيقى واألناشيد ،وتحت
حراسات مصرية مسلحة ،وفي موسم الحج عام 1341هــ1923/م ،اعترضت البعثة أهالي منطقة الحجاز لمنعها من تلك
المظاهر ،ودار اشتباك مسلح بينهما راح ضحيتها مجموعة من الحجاج ،وعاد المحمل المصري دون أداء فريضة الحاج،
واحتجت الحكومة المصرية ،لدرجة قطع العالقات بين البلدين.
7
المرجع السابق ،ص .151
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البلدين ،واالستغالل األمثل لهذه العالقات والخبرات.وكان من أهم بنود هذه االتفاقية :اعتراف مصر

بالسع ودية كدولة حرة ذات سيادة ومستقلة ،والتبادل الدبلوماسي بين الدولتين ،وتنفيذ المشاريع التي تقدم
بها طلعت باشا ،وارسال مصر عدد من البعثات للتدريس في السعودية وارسال السعودية ابتعاث عدد

من الطالب للمدارس المصرية واألزهر

وحدة الموقف المصري-السعودي من قضية الوحدة العربية وجامعة الدول العربية:
بدأت فكرة القومية العربية تظهر في مصر مع بداية ثالثينات القرن العشرين تدريجياً ،حيث

كانت مالذاً لكثير من الوطنين العرب ،كذلك دور المفكرين واألدباء المتواصل بالحديث عن الوحدة
العربية والقضايا العربية العامة ،وقد ساد المجتمع المصري الجمعيات الشعبية التي عمدت إلى الترابط

والتقارب العربي.1.

أما اهتمام السعودية بالقضايا العربية ،ففي كلمة ألقاها الملك عبد العزيز في اجتماع الكويت في

بالعزلة التامة عن باقي المسلمين،
 11نوفمبر  ،1511قال فيها" :إن األتراك قد حكموا على أنفسهم ُ
لسوء معاملتهم للشعوب األخرى ،وعدم معاملتهم باإلنصاف ،وقد عملوا دائما على إضعاف العرب
وتفريق كلمتهم" ،وفي نفس الكلمة حث العرب جميعاً على محاربة األتراك من أجل توحيد كلمة
العرب ،وعلى وحدة الصف العربي .وقد قوى الملك عبد العزيز الصلة بين مصر ونجد ،قبل توحيد

بالد الحجاز .وشارك الملك عبد العزيز علماء مصر مسألة الخالفة اإلسالمية ،وأشار عليهم بمؤتمر
يعقد في مصر لهذا الشأن ،مما أكسب فكرته التأييد من سائر الدول اإلسالمية.2

مما سبق نستطيع القول بأن الملك عبد العزيز كانت ميوله وتربيته عربية إسالمية ،ويميل في

سياسته للعرب والعروبة واإلسالم قبل كل شيء.

وما يؤكد ذلك ما أورده حافظ وهبه بأن الملك عبد العزيز أعطى عهداً للعالم اإلسالمي بأن تكون

بالد الحجاز ومكة للمسلمين عامة .ولخدمة الدين اإلسالمي ،وقد أعطى الملك عبد العزيز عهداً لوفداً

مصرياً زار السعودية  ،قائالً ":لكي تعلموا مقدار محبتي لمصر ومليكها وللمنزلة العظيمة التي له في
قلبي ،أوكل جاللته أن يدعو في مصر مندوبي المسلمين لينظروا في هذه األمور ،وما يقررونه

سأقوم بتنفيذه."3

ومنذ بداية المشاورات بين الدول العربية للتحضير لمؤتمر اإلسكندرية وموقف كل دولة على

حدة ،كانت السعودية تشعر برغبة بريطانيا في فرض المشاريع الهاشمية من وراء التيار الوحدوي ،لهذا
لم يوافق الملك عبد العزيز في مفاوضات إنشاء الجامعة إال بعد تأكيدات من أن فلسطين وسوريا

1

فؤاد عبد هللا ربيعي ،التشابه بين مصر والسعودية في قضية الوحدة وجامعة الدول العربية ،ندوة العالقات المصرية-السعودية في النصف
األول من القرن العشرين ،بالتعاون بين جامعة الزقازيق ورابطة الجامعات اإلسالمية ،المجلد الثاني ،ط1919 ،1م ،ص .334 - 333
2
المرجع السابق ،ص.251
3
المرجع السابق ،ص .291
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ولبنان ستمثل في المؤتمر كدول ذات سيادة ،وتمكن من تشكيل جبهة مناهضة للهاشميين مع سوريا

ولبنان ،1وأخي اًر أثمرت جهود القيادة المصرية من االتصاالت بين القاهرة وبقية العواصم العربية على
االتفاق ،وتم عقد المؤتمر العربي في مدينة اإلسكندرية ما بين  19سبتمبر و 9أكتوبر  ،1544وخرج
المؤتمر بوثيقة عرفت ببروتوكول اإلسكندرية ،وأعلنت فيها الدول العربية اتفاقها على التعاون

والتضامن في نطاق منظمة رسمية تحمل اسم "جامعة الدول العربية ."2وأُضيف ملحق بميثاق الجامعة
خاص بفلسطين يمنحها الدولة الشرعية ،مانحاً الفلسطينيين حق االشتراك رسمياً في الجامعة العربية

ولجانها ومؤتمراتها أسوة بالدول العربية المستقلة ،ومنذ ذلك الوقت أصبحت الجامعة العربية

مسئولة عن القضية الفلسطينية ،ومشكلتها مسئولية األمة العربية كلها ،وتشارك في كافة األنشطة

والمؤتمرات الخاصة بالقضية الفلسطينية.3

لقد كانت مصر بالنسبة للملكة العربية السعودية وملكها ،الدولة الشقيقة الكبرى التي تحظى

بمكانة عربية واقل يمية ودولية كبيرة ،كما أنها بلد الحضارة ،لذلك أرسلت السعودية البعثات العلمية إلى

مصر منذ العام  ،1519كما أنها اعتمدت على تدريب أبنائها في مجال الطيران في مصر منذ العام
 ،1515وعندما اشتركت الجيوش العربية في حرب فلسطين عام  ،1541كان الجيش السعودي يأتمر

من القيادة المصرية وبعد انتهاء الحرب في أبريل  ،1545قررت السعودية إبقاء جيشها في مصر

للتدريب والدخول في دورات عسكرية ،وزيادةً على ذلك تم إرسال طالب للكلية الحربية وكلية الطيران
في مصر ،وبعد نجاح الثورة المصرية في  11يوليو  ،1591تم استقبال محمد نجيب رئيس مجلس

قي ادة الثورة المصرية ورفاقه أعضاء المجلس ،استقبال األبطال ،من قبل الملك والشعب السعودي ،وفي
مقابلة مع الملك عبد العزيز خاطب الملك الوفد المصري برئاسة الرئيس محمد نجيب قائالً ":إنني
سعيد بهذه الزيارة ،وأنني على أتم االستعداد لتأييد مصر في كفاحها بكل ما أملك ،إننا نرجو

للعروبة على يديك خيرا كثيرا".4

ومما سبق يتبين لنا ،أن العالقات المصرية-السعودية تمتعت بتشابه الموقف في كثير من

القضايا السياسية العربية ،منها :الوحدة وجامعة الدول العربية ،بل نستطيع القول أنها تطابقت ،وكانتا
ٍ
موقف موحد إزاء المشكلة الفلسطينية ،وقضية تمثيل فلسطين في الجامعة العربية.5
في
توفى الملك عبد العزيز في  5كانون أول/نوفمبر  ،1591تاركاً وصية المحافظة على الصداقة

والعالقات الطيبة مع مصر ،وتسلم الحكم من بعده الملك سعود ،وفيصل ولياً للعهد.1
1

سالمة ،السياسة الخارجية ،مرجع سابق ،ص .623-622
2
عبد هللا فؤاد ربيعي" التشابه بين مصر والسعودية في قضية الوحدة وجامعة الدول العربية ،ندوة العالقات المصرية-السعودية في النصف
األول من القرن العشرين ،بالتعاون بين جامعة الزقازيق ورابطة الجامعات اإلسالمية ،المجلد الثاني ،ط1919 ،1م ص 352
3
شوقي عطا هللا الجمل ،الموقف السعودي المصري من قضية فلسطين ،ندوة العالقات المصرية-السعودية في النصف األول من القرن
العشرين ،بالتعاون بين جامعة الزقازيق ورابطة الجامعات اإلسالمية ،المجلد الثاني ،ط1919 ،1م ،ص .263-262
4
المرجع السابق ،ص 36-35
5
الربيعي ،التشابه بين مصر  ،مرجع سابق ،ص .362
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ثالثا :العالقات المصرية السعودية منذ عام  1353وحتى نجاح الثورة اإلسالمية في إيران عام
:1313

تتمتع العالقات المصرية السعودية ،بأبعادها ومراحلها المختلفة ،بنوع من الود من قبل قادة

الدولتين ،ويدلل ذلك عندما زار الملك سعود القاهرة في  11آذار/مارس  ،1594وفي لقائه مع السفير

البريطاني فيها قال له" :ان العرب يعدون قضية مصر قضيتهم ويدافعون عنها ،والسالم الحقيقي في
الشرق األوسط رهن بتحقيق المطالب المصرية" .2واستغل الملك سعود وجوده في القاهرة للتوسط في

الخالف بين أعضاء مجلس الثورة المصرية ،وان باءت جهوده بالفشل واستقال الرئيس محمد نجيب،
وتولي جمال عبد الناصر السلطة في مصر ،فبدأت العالقة بين القيادتين بصورة جيدة ،وفي لقائهما

توسم كالهما في اآلخر خي اًر ،معربين عن أهمية العالقات السعودية-المصرية .3وفي لقاء للرئيس عبد

الناصر مع ولي العهد العراقي عبد اإلله قال له عبد الناصر" :ال أستطيع أُن أُخفي عليك أننا

مهتمون بالمملكة العربية السعودية ،ونحن نريدها أن تخرج إلى دور عربي صريح".4

أدرك الغرب كالواليات المتحدة وبريطانيا خطورة التقارب المصري-السعودي ،والعالقات الجيدة

بينهما ،ومن خلفهما سوريا-مثلث اإلزعاج للسياسات الغربية آنذاك -وفي هذا الشأن يقول الرئيس

األمريكي أيزنهاور موجها حديثه الجتماع حلف األطلسي عام  " 1591ال بد أن تتوجه سياستنا إلى
الفصل بين المصريين والسعوديين ،لذلك ستجد مصر نفسها معزولة عن بقية العالم العربي ،وليس لها

حليف سوى اإلتحاد السوفيتي ،مما ال يعجبها هذا الوضع بسرعة ويجعلها تلحق بنا في البحث عن

تسوية معقولة ألزمة الشرق األوسط.5

وتم وضع خطة أُطلق عليها " خطة أُوميغا" نسبة إلى اسم السفير األمريكي بالسعودية للفصل

بين البلدين ،6وتقضي الخطة :قص أجنحة ناصر عن طريق فصل سوريا والسعودية عنه ،بتدبير

انقالب في سوريا ووضع حكومة موالية للغرب ،أما السعودية فال يجوز التضحية باألسرة المالكة
خصوصا وأنه ال يمكن العثور على بديل مناسب في ذلك ،الوقت لذا يجب العمل على تنبيه

السعوديين بالخطر الناصري االنقالبي وأن هذا الخطر إذا ما ترك إلى مداه سوف يؤثر على كل

العروش في المنطقة .7مستغلة صفقة األسلحة التي أُبرمت بين مصر واإلتحاد السوفيتي ،وتم تحويلها
بعد ذلك "لتشيكوسلوفاكيا" ،وتم إيهام السعودية أن مصر بصفقتها هذه تهدد النظم التقليدية في
المنطقة ،كما أنها تأتي بالشيوعية الملحدة "اإلتحاد السوفيتي" إلى المنطقة لمواجهة الدول اإلسالمية،
1

المسلم ،العالقات السعودية ،مرجع سابق ،ص .39
2
المرجع السابق ،ص .46
3
عبد المطلب" ،تطور العالقات ،مرجع سابق ،ص .311
4
المسلم ،العالقات السعودية ،مرجع سابق  ،ص .46
5
ناظم شرابي ،أمريكا والعرب :السياسة األمريكية في الوطن العربي في القرن العشرين ،ط ،1رياض الريس للكتب والنشر ،لندن.1991 ،
6
محمد حسنين هيكل ،برنامج مع هيكل :تاريخ العالقات المصرية السعودية ،قناة الجزيرة الفضائية ،2119/5/24 ،د.ص.
7
شرابي ،أمريكا والعرب ،مرجع سابق ،ص .132
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وخالل اجتماع قمة بين الرئيس األمريكي أيزنهاور ورئيس الوزراء البريطاني أيدن في  11يناير

 ، 1591كان الحديث صراحة والتأكيد على ضرورة إبعاد الملك سعود عن الرئيس عبد الناصر ،ألن
وجود اإلمكانيات السعودية ،إلى جوار اإلرادة والقوى الثورية المصرية يشكل مزيج من الخطر.1

التنسيق المصري-السعودي لمواجهة سياسة األحالف:

إن أكثر التدابير فعالية في تحقيق احتواء منطقة الشرق األوسط ،من خالل سلسلة من

المحالفات والمعاهدات ،التي تضمن تحقيق األهداف الرامية في مواجهة الخطر السوفيتي ،تقتضي

وجود منطقة متحالفة مع الغرب بالقرب من حدود اإلتحاد السوفيتي بقدر اإلمكان ،2ففي عام 1514

عرضت بريطانيا على مصر صفقة مشابهة لمشروع مشابه لمشروع الدفاع المشترك ،لكن مصر

رفضته ،وطلبت بريطانيا من الملك عبد العزيز إقناع الرئيس عبد الناصر بأهمية الدفاع عن منطقة

الشرق األوسط ،إال أن كل المحاوالت باءت بالفشل ،ففي الوقت الذي كانت عالقة مصر والسعودية

3
وثيقة وزاد اهتمام مصر بهذه العالقة بسبب عالقاتها القوية بالواليات المتحدة  ..ونالت مصر تأييداً

من المملكة السعودية ،وخاصة أن السعودية كانت تؤيد مفاوضات الجالء بين مصر وبريطانيا.،وبعد
فشل بريطانيا في جر مصر إلى مشروع الدفاع المشترك ،سعت الواليات المتحدة إلى ربط دول منطقة

الشرق األوسط باألحالف الغربية عام  1545عن طريق توسيع نطاق حلف شمال األطلنطي يشمل

دول المنطقة ،لتُسهم في مسألة الدفاع عن المنطقة ،وقد خرج هذا المشروع للتنفيذ بعد إلغاء مصر
لمعاهدة  1511مع بريطانيا في أُكتوبر عام .41591
صدر عن الواليات المتحدة وبريطانيا وفرنسا بياناً عن قيادة الشرق األوسط في  14تشرين

األول/اكتوبر  1591ودعا البيان الحكومات العربية لالشتراك في حلف الشرق األوسط ،على أن تكون
مصر مقر القيادة ،بحجة أن هذا يحقق التقدم االقتصادي في المنطقة ،لكن رفضت الدول العربية

خاصة مصر والسعودية التعامل مع الحلف ووقفت ضده ،وكانت ترى أن تكون الدول العربية في
موقف الحياد بين المعسكر الغربي والشرقي ،وهذا الحلف يخدم المعسكر الغربي ،5وتم إبالغ السعودية

السعودية من ممثلي بريطانيا وفرنسا أن مصر رفضت المشروع ألسباب داخلية ،وكان هدفهم من ذلك

عدم سير السعودية وراء مصر في رفضها للمشروع .ومع ذلك وبعد إعالن مبدأ أيزنهاور الذي اقتنع
به الملك سعود وتبناه ،مما أوجد اختالفاً في وجهات النظر بين مصر والسعودية ،حتى أتت محاوالت

التفريق ثمارها في عام  ،1591قبيل وبعد الوحدة المصرية –السورية .6أما فيما يخص حلف بغداد
1

هيكل ،برنامج مع هيكل ،مرجع سابق ،بدون صفحة.
2
عبد الحميد عبد الجليل شلبي  ،التنسيق المصري السعودي لمواجهة األحالف الغربية مشروع الدفاع المشترك عن الشرق األوسط وحلف
بغداد ،مجلة مصر الحديثة ،العدد  ،2113 ،2ص.149
3
مطر وهالل ،النظام اإلقليمي ،مرجع سابق ،ص .11
4
المرجع السابق ،ص. 151
5
العجمي ،أمن الخليج العربي ،مرجع سابق ،ص 295-292
6
مطر وهالل ،النظام اإلقليمي العربي ،مرجع سابق ،ص .65
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الذي تأسس في فبراير عام  ،1599وتمثلت في التحالفات الثنائية ،وانضمام الدول إليها تباعاً ،حتى
أصبحت تلك التحالفات تمثل الحلف الخماسي(بريطاني-إيراني-باكستاني-عراقي-تركي) وعندما
علمت مصر عن محاولة انضمام السعودية للحلف ،أرسلت مصر إلى سفيرها بجدة مستفسرة عن

ذلك ،فأجاب" :أن الملك سعود عبد العزيز نفى ذلك ،مؤكد ا أن سياسة السعودية هي السياسة التي
تسير عليها مصر" ،1أما السعودية فجندت كل طاقاتها وامكانياتها لمقاومة هذا الحلف ،وبذل الملك
سعود كل ما بوسعه في محاولة إلثناء العراق من االنضمام للحلف ،ولكن بسبب العالقات الودية

والتقارب السياسي بين مصر والسعودية ،رفض العراق كل المحاوالت التي من شأنها تمنعه من
الدخول في الحلف ،مما حدا بالسعودية إلى إصدار بيان ،تؤيد فيه موقف مصر من الحلف ،مستنكرةً
إبرام اتفاق الحلف بين العراق وتركيا ،واتهم فيه حكام بغداد بالخيانة العظمى والسكوت عليه جريمة،
وهذا يصب لصالح إسرائيل" .2وبسبب رفض سوريا عادتها فرنسا ورفضت تزويدها بالسالح بحجة

اعتراض والواليات المتحدة وبريطانيا لرفضها االنضمام للحلف .3وتأكيداً لوحدة الموقف المصري-
السعودي لرفض سياسة األحالف في المنطقة ،قامت الدولتين بالتوقيع على اتفاقية بتاريخ  19أكتوبر

 1599للدفاع المشترك ،بهذا تكون السعودية انضمت إلى االتفاق المصري-السوري الذي وقع في 11

أكتوبر  ،1599ليصبح بذلك حلفاً عربياً ثالثياً ضمن نطاق جامعة الدول العربية ،وقد كشفت الوثائق
البريطانية أن هذا الحلف سياسي يهدف لوأد حلف بغداد.4
ومما سبق يتضح لنا ،أنه كان ٍ
لكل من مصر والسعودية ،أهدافهما وأسبابهما الخاصة بهما ،التي

أي من الدول العربية في المنطقة لتلك األحالف ،أما
دفعتهما لرفض سياسة األحالف ،ورفض دخول ا
األسباب التي تخص السعودية فمنها :العداء الجلي والقديم بين آل سعود والهاشميين في العراق والتي

تعتبر من األطراف الرئيسية للحلف ،كذلك إمارة شرق األردن والملك عبد اهلل ثم الملك حسين بن
طالل الذي لم يمنعه من الدخول للحلف سوى األوضاع الداخلية في المملكة واالضطرابات الدموية
فيها ،كذلك ما في نفوس السعوديين من ٍ
حقد تجاه األتراك بسبب سيطرتهم على الجزيرة العربية
ومحاربة الحركة الوهابية ،والقضاء على دولة آل سعود األولى عام  1111بمساعدة محمد على والى

مصر آنذاك ،كذلك الصراع المذهبي بين إيران والسعودية ،وأخي اًر عدم اطمئنان الملك عبد العزيز من
السياسة الغربية ،وخاصة البريطانية لوجود توتر ونزاع بينهما على منطقة البوريمي .وأخي اًر وعلى الرغم
من العالقات الجيدة التي كانت تربط الملك سعود بالواليات المتحدة ،إال أن الملك سعود كان متخوف

دائماً من الحركة القومية العربية بقيادة مصر ،خاصة أنها تأخذ طابع الحياد في األحالف ومبدأ
1

شلبي ،التنسيق المصري  ،مرجع سابق ،ص.159- 151
2
المرجع السابق ،ص .161
3
شرابي ،أمريكا والعرب ،مرجع سابق ،ص .113
4
شلبي ،التنسيق المصري  ،مرجع سابق ،ص .166-165
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رؤساء الواليات المتحدة على التوالي ،وعلى الرغم من اختيار الرئيس أيزنهاور للملك سعود كأداة في

الصفوف العربية ،إال أنه كانت تنقصه الحكمة والمكانة الضرورية ،على الصعيد اإلقليمي ،لالضطالع

بمثل هذا الدور.1

أما فيما يخص األسباب المصرية ،فنذكر منها:

 .1األيديولوجية الثورية ،التي تبناها وتزعمها الرئيس المصري عبد الناصر والتي لقيت ترحيباً جماهيرياً
عارماً ليس في مصر فحسب ،بل على مستوى الجماهير العربية من المحيط األطلسي إلى الخليج

العربي.

 .1رفض سياسة الغرب وخصوصاً بريطانيا التي لها تواجد عسكري في مصر وبعض الدول العربية
في ذلك الوقت ،وهذا يتعارض مع الفكر الناصري.

 .1التقارب في العالقات المصرية-السوفيتية وتبني األيديولوجية االشتراكية من قبل الثورة في مصر.
 .4تأزم العالقات المصرية-الهاشمية في األردن والعراق ،وخصوصاً فترة حكم رئيس الحكومة نوري
السعيد الذي تبنى سياسة األحالف.

وعندما كان التفاهم والتنسيق وتوحد األهداف والسياسات المصرية-السعودية ،يمثالن بالنسبة

للعالم العربي القوتين البشرية بالنسبة لمصر ،والمادية والروحية بالنسبة للسعوديةـ فهاتان الدولتان كانتا

تستطيعان توحيد الجهود العربية ،ومصر الناصرية التي تحظى بمد جماهيري على مستوى بلدان
الوطن العربي ،وهذا ما حدث عند امتناع باقي الدول العربية عن االلتحاق بعضوية حلف بغداد نظ ًار

لمعارضة مصر والسعودية للحلف.

الموقف السعودي من تأميم شركة قناة السويس عام :1351
بعد أن تحررت مصر من االحتالل اإلنجليزي بمعاهدة عام  ،1594ارتأت أن تلعب دورها

السياسي في العالم كدولة مستقلة ذات مركز جغرافي واستراتيجي ،وأن تحتل مكانتها بين دول الشرق
األوسط ،مما حدا بها لرفض االرتباط بسياسة األحالف الغربية ،الذي تؤيده بريطانيا والواليات المتحدة،
ومساعي مصر في شرق األردن التي انتهت بطرد جون باجوت جلوب المستشار العسكري للملك

حسين في مارس  ،1591الذي اعتبرته بريطانيا صدمة عنيفة لسياستها في الشرق األوسط

2

اتخذ الرئيس عبد الناصر قرار تأميم شركة قناة السويس في  11يوليو  ،1591ورفرف العلم

المصري على مبنى شركة قناة السويس .وقد سبق هذا القرار ،عدة أمور منها :رفض الشركات
االحتكارية لشركة قناة السويس تمويل مشروع السد العالي ،حيث اعتبرت أن للقرار صلة كبيرة بقضايا

الشرق األوسط تبنتها مصر في مواجهة السياسة الغربية ،3فوضع شروط مجحفة بحق المصريين،
1

سالمة ،السياسة الخارجية ،مرجع سابق ،ص.241
2
محمد مصطفى صفوت ،إنجلترا وقناة السويس  ،3782-3984المكتبة التجارية الكبرى ،اإلسكندرية ،1956 ،ص224-221
3
المرجع السابق ،ص .224-221
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كانت قد رفضتها القيادة المصرية ،وكان قد سبق قرار التأميم بأربع سنوات وبالتحديد في أكتوبر

 ،1591إلغاء البرلمان المصري معاهدة  1511مع بريطانيا ،والتي كانت بريطانيا تعتمد عليها كركيزة
إلدارة شركة قناة السويس ،وقد أثار القرار عاصفة الغرب خاصة بريطانيا وفرنسا ،فاضطرب مجرى

سياستهما الخارجية نتيجة لهذا اإلجراء المفاجم ،فأخذتا بذل الجهود الدبلوماسية والسياسية إللغائه،

ولكن دون جدوى .1في المقابل استقبلت البلدان العربية قرار التأميم ،بالحماس والفرحة والتشجيع
والتضامن ،وعمت العواصم العربية حشود الجماهير تأييداً للقرار المصري ،وأعربت السعودية التي

أسعدها ملكاً وشعباً ،معربةً عن تضامنها وتعاونها مع مصر في سبيل السيادة الوطنية الكاملة.2

المعلن تأييد التأميم ،ولكن بحذر خوفاً من السيطرة األمريكية والبريطانية
في هذا الجانب نرى أن ُ
على حقول البترول في السعودية ،مثلما الحال في قناة السويس.
وفي مؤتمر شعبي عقد في الخرطوم بتاريخ  14أغسطس  ،1591أُعلن في المؤتمر عن تأليف

"الجبهة الوطنية للتضامن مع مصر" من جميع البلدان العربية ،وأكد السفير عبد اهلل الفضل سفير
المملكة العربية السعودية في القاهرة أن" :الملك سعود وحكومته يرون أن قناة السويس منشأة
عربية ،في أرض عربية ،ويجب أن يمتلكها العرب ،وسندافع بكل حزم عن حقوق العرب".3

العدوان الثالثي على مصر عام  1351والموقف السعودي منه:

لقد كان لقرار تأميم شركة قناة السويس ،وجعلها شركة مصرية عامة ،ضربة قاضية للمصالح
والتواجد االستعماري في القناة ،وقد فشلت كل المحاوالت لعدول مصر عن قرارها ،رغم سياسة الترغيب

والترهيب التي استخدمت من قبل الدول الغربية ،ودخلت إسرائيل على خط المداوالت االستعمارية،

كونها أكثر المستفيدين من الحرب ،وأخذت تُلح على فرنسا بضرورة اإلسراع بضربة عسكرية لمصر،
ٍ
بشكل سريع نحو الحرب
وأنها على استعداد للتعاون معها سياسياً وعسكرياً ،4ورغم تطور األحداث
على مصر ،كان الرئيس عبد الناصر مهتماً بموقف السعودية ،وخصوصاً أن المحاوالت األمريكية

البريطانية للوقيعة بين البلدين كانت في أوجها ،علماً بأن السعودية قد ّأيدت مصر في قرارها بتأميم
القناة ،وعندما اشتدت التهديدات ،أبلغ الملك سعود الرئيس عبد الناصر أن األزمة ال تخص مصر
وحدها ،بل والسعودية أيضاً ،وأنه قد اتصل باألمريكيين ليقوموا بالتأثير على بريطانيا وفرنسا ،وما
أزعج الرئيس عبد الناصر في األمر ،تلميح الملك سعود بدور الوساطة بين مصر والواليات المتحدة
وشعر عبد الناصر بتحول موقف الملك سعود من الشريك إلى الوساطة ،على الرغم من وجود اتفاقية

1

حسن البدري ،فطين أحمد فريد ،حرب التواطؤ الثالثي :الحرب الصهيوني اإلنجلو فرنسي على مصر خريف  ،3782ط ،1المكتبة
األكاديمية ،1999 ،ص .19
2
جالينا نيكتينا س ،.قناة السويس وطنية للشعب المصري ،ترجمة :إبراهيم عامر ، ،مؤسسة نشر الكتب الشعبية السوفيتية ،القاهرة،1959 ،
ص .65
3
المرجع السابق ،ص .66
4
المرجع السابق ،ص .53
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دفاع مشترك بين البلدين ،ظاناً أن هذا التحول نتيجة للمحاوالت األمريكية البريطانية للوقيعة بين

البلدين ،وزار الرئيس عبد الناصر السعودية في  11سبتمبر  1591لتوضيح األمور للملك سعود.
وتحملت مصر األعباء العسكرية في المعركة الشرسة للعدوان الثالثي ،ودخلت العالقات المصرية-

السعودية بشكل عام في عدة أطوار بعيدة كل البعد عن إمكانية التنسيق التخاذ موقف موحد في

األحداث المتوالية  ،هكذا أخذت الغيوم تسيطر بين اآلونة واألخرى على عالقات البلدين .1أما عن

دور الواليات المتحدة يقول محمد حسنين هيكل " :إن الواليات المتحدة األمريكية كانت الشريك الرابع

في حرب السويس ،فقد سارت شوطاً على طريق السويس ثم تخلت عنه إلى طريق أخرى ظناً منها

أنها أكثر نفاذاً إلى القاهرة ،وهكذا اختلفت مع بقية الشركاء في األهداف النهائية .2لذلك يقول الرئيس

األمريكي إيزنهاور عشية الحرب " :إن بريطانيا وفرنسا لم تحيطا الواليات المتحدة علماً ،ولم تأخذا

رأيها في استخدام القوة"  ،وهذا ال يعني أن الواليات المتحدة ضد استخدام القوة أو التهديد بها من حيث
المبدأ ،ويضيف أيزنهاور ":إذ لم تكن الواليات المتحدة ضد اللجوء الستخدام القوة المسلحة ضد عبد

الناصر حتى ال يوضع مصير أوروبا الغربية في يد دكتاتور" ،لذا فإنه يرى أن اللجوء للقوة ليس أم اًر

مستبعداً ،بل قد يكون ضرورياً ،وفي حالة استخدام القوة يجب أن يكون قوياً وسريعاً وحاسماً.3

الموقف السعودي من الوحدة المصرية السورية عام :1358

تعد تجربة الوحدة المصرية–السورية نقطة تحول كبرى في التطورات السياسية للمنطقة العربية،

ومنطقة الشرق األوسط ُبرمتها ،4حيث تحقق أول انتصار وحدوي حقيقي لحركة القومية

العربية،المتحدة .5فبعد مباحثات طويلة بين الرئيس المصري عبد الناصر ،والسوري شكري القوتلي،
انتهت بإعالن الوحدة في  1تشرين ٍ
ثان /نوفمبر .61591

وعلى الرغم من عالنية السعودية بالوحدة والتنسيق العربي ومستقبل النظام العربي والدول

العربيةّ ،إال أنها انتهجت مسلكاً معارضاً ألول تجربة عربية في خطوات الوحدة ،ولكنها لم تُعلن
معارضتها في العلن ،وعمدت إلى تقويض الوحدة ولكنها ابتعدت عن اإلعالم العدائي والمتشدد ضد
الوحدة ،بل عمدت إلى العمل في الخفاء ،وعلى لسان الرئيس أنور السادات ،في زيارة للملك فيصل

في األول من شباط/فبراير  ،1591بأن قال الملك سعود للسادات" :أرجوك أن تنبه الرئيس جمال عبد

الناصر بخطورة عقد وحدة مع سوريا ،هذه الوحدة لن تستمر طويالا ،وأنا واثق أنها ستنتهي بكارثة.
1

عبد المطلب ،تطور العالقات ،مرجع سابق ،ص 314-311
2
محمد حسنين هيكل ،كل الطرق تؤدي إلى السويس ( ،)3792-3782صحيفة الوطن الكويتية1996/11/13 ،م.
3
توفيق أبو بكر ،الواليات المتحدة األمريكية والصراع العربي الصهيوني ،ط ،2دار السالسل للطباعة والنشر ،الكويت1419 ،هـ -
1919م ،ص .119-116
4
مصطفى علوي ،أربعون عاما ً على الوحدة المصرية-السورية ،ندوة الصراعات الدولية واإلقليمية التي أحاطت بتجربة الوحدة المصرية-
السورية  01-00فبراير  ،3779مركز الدراسات السياسية واإلستراتيجية ،القاهرة ،1999 ،ص .9
5
جمال الدين اآلتاسي ،الطريق ا لسوري إلى الوحدة ،ندوة الصراعات الدولية واإلقليمية التي أحاطت بتجربة الوحدة المصرية -السورية
 01-00فبراير  ،3779مركز الدراسات السياسية واإلستراتيجية ،القاهرة ،1999 ،ص 21
6
أحمد عبد الكريم ،أضواء على تجربة الوحدة ،ط ،2األهالي للطباعة والنشر والتوزيع ،1991 ،ص 116
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إنني أُكلمك ـ (أي للسادات) حتى أُريح ضميري ،وسوف أُذكرك بأن هذه الوحدة سوف تنتهي

بكارثة .1أما أحمد عبد الكريم الوزير في حكومة الوحدة برئاسة جمال عبد الناصر ،وفي كتابه أضواء
على تجربة الوحدة فيقول" :اكتشفت في أوائل عام  1591مؤامرة جديدة يشرف على تنفيذها الملك

سعود ،الذي ُذهل من هول الوحدة ،خاصةً عندما لمس بوادر الثورة في صفوف الشعب السعودي،
ِ
لتفاعله مع عملية الوحدة بين مصر وسوريا ،فبادر إلى العمل للحيلولة دون تنفيذ الوحدة ،مما
نتيجة
حدا به لتجنيد ضباط من الجيش السوري ،واضعاً بين أيديهم مبلغ 1مليون جنيه إسترليني ،للقيام

بحركة تعيق قيام الوحدة ،ومنع نفوذ عبد الناصر للوصول إلى سوريا ،ويضيف أحمد عبد الكريم :وقد
ِ
اكتشفت المؤامرة وتم التنسيق مع أحد الضباط وهو عبد الحميد السراج ،إذ أ ِ
حسابه في
ُودع المبلغ في

البنك العربي بدمشق وبالتنسيق مع مجلس قيادة الثورة ،وقد أخذ أحمد عبد الكريم الشيك بنفسه ،وذهب
ِ
به إلى الرئيس عبد الناصر وسلمهُ إياه وأطلعهُ على تفاصيل المؤامرة ،إما للقيام بانقالب لمنع الوحدة،
أو قتل عبد الناصر بتدمير طائر ِ
ته والتخلص نهائياً منه  ،أو بأي وسيلة أخرى تمنع قيام هذه الوحدة."2
ِ
كتابه الصراعات الدولية واإلقليمية التي أحاطت تجربة الوحدة
وهذا ما يؤكده مصطفى علوي في
المصرية-السورية ،حيث يقول" :أما من ناحية سعى السعودية إلى تقويض تجربة الوحدة ،حاول الملك

سعود رشوة عبد الحميد السراج ،كي يدبر مؤامرة الغتيال الرئيس عبد الناصر ،دافعاً له مبلغ  1مليون
جنيه إسترليني ،كي يرسل مقاتلة سورية تسقط الطائرة التي تقل عبد الناصر."3
الموقف المصري-السعودي من ثورة  21سبتمبر  1312في اليمن:
أبدت مصر اهتماماً خاصاً بتطورات األحداث السياسية في اليمن في إطار اهتمامها بالقضايا

القومية العربية ،وكان انفصال سوريا عن مصر في  11سبتمبر  ،1511إشارة على حدوث تغيرات

في الموقف المصري ،نحو اإلبقاء على اإلتحاد الفيدرالي مع اليمن ،وأخذت المشادات اإلعالمية

والصحفية بين عبد الناصر واإلمام أحمد ملك اليمن ،4على أثرها أعلنت مصر إنهاء اإلتحاد الفيدرالي

الفيدرالي مع اليمن .وفي تلك الفترة كان تنظيم الضباط األحرار اليمني قد بدأ يتشكل في القاهرة
وباتصال مع الضباط األحرار في الجيش اليمني ،وقد ساندهم في ذلك المساندة والدعم المصري من

خالل الدعم اللوجستي والمعنوي والمادي ،وقامت الثورة على اإلمام بدر الذي تسلم إمامة اليمن بعد

وفاة والده اإلمام أحمد ،واستطاع الثوار من السيطرة على قصر اإلمام بدر الذي نجح في الهرب إلى

1

المسلم ،العالقات المصرية ،مرجع سابق ،ص 63
2
صالح عيسى ،حكايات من دفتر الوطن ،الهيئة المصرية العامة للكتاب ،القاهرة ،1991 ،ص .119
3
علوي ،الصراعات الدولية واإلقليمية ،مرجع سابق ،ص .91
4
جريجري جويش ،العالقات اليمنية السعودية بين الماضي والمستقبل (األبنية الداخلية والمؤثرات الخارجية) ،ط،1ترجمة :سامية الشامي
وطلعت غنيم حسن ،مكتبة مدبولي ،القاهرة ،1993 ،ص99
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السعودية ،وتشكل مجلس قيادة الثورة برئاسة عبد اهلل السالل 1.ونتيجةً لهذا االنقالب أصبحت اليمن

أول دولة غير ملكية في شبه الجزيرة العربية.

خالل شهر أكتوبر قام أنور السادات موفداً من الرئيس عبد الناصر ،بزيارة الجمهورية العربية

اليم نية عقب إعالن قيامها واعتراف مصر بها ،وتوقيع اتفاقية التعاون العسكري معها .ولما كانت
اليمن في حاجة مستمرة إلى مساعدات عسكرية فقد قرر عبد الناصر أن يقوم المشير عبد الحكيم

عامر بإدارة العالقات المصرية اليمنية.2

وفي المقابل ومنذ األسبوع األول لقيام الجمهورية اليمنية ظهرت دالئل لوجود تكتل لألسرة المالكة

والموالين لها في السعودية ،فأعلنت األخيرة واألردن دعمها لألسرة المالكة وعودتها للعرش اليمني
بقيادة األمير الحسن ابن عم اإلمام بدر ،وفي  11سبتمبر  1511طلب األمير الحسن من السعودية

تقديم الدعم المالي والعسكري له ،ورد عليه األمير فيصل استعداد حكومة السعودية لتقديم الدعم

الكامل من أجل استعادة الملكية في اليمن.3

نتيجة لالختالفات بين مصر والسعودية ،ولتبرير كل دولة لموقفها ،فقد استندت مصر إلى

اتفاقية جدة وقدمت الدعم العسكري للحكومة الجمهورية اليمنية ،في حين استندت السعودية إلى نفس

وبناء على موقف السعودية تم قطع العالقات
االتفاقية وقدمت الدعم العسكري لقوى الثورة الملكية.
ً
الدبلوماسية بين الجمهورية اليمنية والسعودية في أكتوبر.41511
إن قيام الثورة في اليمن واستدعاء القوات المصرية للدفاع عن الثورة و عن الجمهورية اليمنية

ضد الملكية وفلولها ،خلق نقطة تناقض إقليمي معقدة ،فالسعودية كانت تريد من اليمن كما كانت في
سابق عهدها في اإلمامة ،أما بتحولها هذا وخاصة بمساعدة مصرية لتشجيع انتشار األفكار الثورية

في كل شبه الجزيرة العربية خطر يهدد كيانهم.5

وبعد تولي الملك فيصل لعرش السعودية ،أدرك ومعه الرئيس عبد الناصر ،ضرورة التنسيق

والتضامن ،وعودة العالقات الطيبة بين البلدين ،والعمل معاً من أجل قضايا البلدين واألمتين العربية
واإلسالمية ،لذا وجه الملك فيصل دعوة للرئيس عبد الناصر لزيارة السعودية ،فلبى عبد الناصر الدعوة

في  11أغسطس  ،1519وأثمرت الزيارة بتوقيع اتفاقية جدة التي أنهت الصراع الدموي في اليمن ،هذا
اللقاء واالتفاقية استطاعت كسر الجمود وحدة التوتر بين الدولتين.6

1

فاروق عثمان أباظة ،إرهاصات المساندة المصرية لثورة اليمن ( 02سبتمبر  ،)3720مجلة مصر الحديثة  ،العدد الخامس ،مركز تاريخ
مصر المعاصر بالهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية ،القاهرة ،2116 ،ص .352
2
المرجع السابق ،ص .353-351
3
جولوفكايا ـ ايلينا  .ك ،التطور السياسي للجمهورية العربية اليمنية3798- 3720 ،م،ط ،1ترجمة  :محمد على عبد هللا البحر ،مركز
الدراسات والبحوث اليمني صنعاء ،1994 ،ص.31
4
جويش ،العالقات اليمنية ،مرجع سابق ،ص .111
5
المرجع السابق ،ص .46-43
6
المسلم ،العالقات المصرية ،مرجع سابق ،ص .91
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تداعيات هزيمة عام  1311على العالقات المصرية-السعودية:

حرب حزيران ،التي وقعت في  9حزيران /يونيو  ،1519بين إسرائيل ٍ
وكل من مصر وسوريا

واألردن من الجانب العربي ،وكان الهدف من وراء الحرب بشكل جلي ،هو تدمير الجيوش العربية
وقدراتها ،باإلضافة للتوسع اإلقليمي ،وبالتالي تعطي إسرائيل فرصة لفرض إرادتها ورؤيتها للسالم،

وكانت إسرائيل تنظر لمصر على أنها العدو الحقيقي ،1لما تتمتع به من مكانة ودور عربي واسالمي،

ومن ناحية أخرى تعتبر مصر أكبر دولة عربية عدةً وعتاداً ،وهذا ما حدا بإسرائيل للتركيز عليها في
الحرب إذ قامت بضربة جوية هجومية ضد القواعد والمطارات الحربية المصرية أسفرت عن تدمير
السالح الجوي المصري ،مما جعل القوات المصرية دون حماية جوية لها والذي أدى إلى انتصار
إسرائيل من الوهلة األولى ،حيث أعطى إلسرائيل الفرصة في االنقضاض على الجبهتين األخريين

سوريا واألردن ،وأن تُجهز على مقاومتهما في أيام قليلة.2
بانتصار إسرائيل واستيالئها على مساحات كبيرة من األراضي العربية ،أدى ذلك إلى تحسين
وضعها الجيوستراتيجي ،إذ أن الحرب منحتها حدود خط دفاع متقدم ومعقول ،وعمق إستراتيجي ألول
ٍ
بشكل يضمن
مرة في تارخها ،3وفتحت إسرائيل المالحة في مضايق تيران ،وسيطرت على شرم الشيخ
لها حماية المالحة إلى ميناء ايالت الحيوي

4

الموقف السعودي من العدوان:

كانت العالقات المصرية-السعودية ،يشوبها نوع من التوتر ،التخاذ موقف عربي موحد إزاء

تطورات األحداث التي أدت إلى هزيمة عام  ،1519فاتخذت مصر ق ار ًار بإغالق خليج العقبة أمام

المالحة اإلسرائيلية ،ولم تتخذ السعودية موقفاً إيجابياً ،بل فكرت في إنزال قوات في جزيرتي تيران
وصنافير الممل وكتان للسعودية ،والواقعتان عند مدخل الخليج ،ولكن السعودية تركتهما لمصر بعد

حرب  ،1541إلحكام السيطرة على خليج العقبة ولكنها تراجعت عن ذلك في 4حزيران/يونيه .1519
باإلضافة إلى منع السعودية لشاحنات عسكرية أردنية من المرور نظ اًر لزيارة الملك حسين للقاهرة،
وهو ما َّ
كدر صفو العالقات أكثر ،فأرسل الرئيس عبد الناصر مبعوثاً له للجزائر طالباً من رئيسها

هواري بومدين ،االتصال بالملك فيصل واطالعه على التطورات واستطالع رأيه إزاء هذه التطورات

المتالحقة ،ولكن الملك فيصل رد بطريقة غير محددة ،قائالً" :أننا جاهزون لكل ما يتفق عليه

اإلخوان".5

1

مقلد ،اإلستراتيجية والسياسة ،مرجع سابق ،ص .595
2
المرجع السابق.519-591 ،
3
David T. Buck Walter. The 1973 Arab Israeli War p: 120
.
4
هيثم الكيالني ،اإلستراتيجية العسكرية للحروب العربية اإلسرائيلية ،3799-3749ط ،1مركز دراسات الوحدة العربية ،بيروت ،تشرين
الثاني /نوفمبر  ،1991ص. 314
5
عبد المطلب ،تطور العالقات  ،مرجع سابق ،ص.314
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وفي  1حزيران/يونيه  ،1519أرسل الرئيس عبد الناصر بياناً إلى الملك فيصل والرؤساء العرب،

طالباً موقفاً عربياً موحداً ضد إسرائيل والقوى المساندة لها ،وضرورة توحيد الجهود والطاقات العربية
لمواجهة العدو وخدمة المعركة ،والدعوة إلى عقد مؤتمر قمة عربي ،وبالفعل في  4يونيه 1519
اجتمع وزراء الدول العربية المنتجة للبترول في بغداد ،وتدارسوا إمكانية استخدام سالح البترول ضد

إسرائيل والدول المؤيدة لها ،وتم اتخاذ ق ار اًر باإلجماع بإيقاف ضخ البترول ومنع بيعه ألي دولة ترتبط
بالعدوان ،وأُغلقت قناة السويس فترة طويلة ،إالّ أنه سرعان ما ظهر تذمر من الخسائر المترتبة على
وقف ضخ البترول لها في شهري يوليو وأغسطس  ،1519وعدم فاعلية هذا السالح لوجود بدائل عن

البترول العربي .1وكان الرأي السعودي يرى بإمكانية شراء األسلحة بمبيعات البترول ،دعماً للدول

المجابهة إلسرائيل .وفي مؤتمر الخرطوم المنعقد في الفترة من  15أغسطس 1-سبتمبر ،1519

لمواجهة تداعيات العدوان اإلسرائيلي ،فمنذ بداية المؤتمر بدأت التلميحات إلى عودة العالقات

المصرية-السعودية .حيث قال الملك فيصل" :يكفي أن أخي جمال معنا في الخرطوم" .وفي ذلك يقول
محمود رياض" :عندما انتهى عبد الناصر من إلقاء كلمته في مؤتمر القمة في الخرطوم خيم
الصمت في القاعة ،واتجهت األنظار نحو الملك فيصل ،الذي بدأ حديثه بصوت هادئ قائالا :إنني

اقترح أن تكون كلمة األخ جمال عبد الناصر ،هي ورقة العمل الخاصة بالمؤتمر ،وأن تكون هي

أساس الق اررات التي ستصدر عنه في المستقبل" .داعماً موقفه تجاه تحسين العالقات مع مصر،
عندما أٌثير موضوع الدعم وقد تم اقتراح تقديم مبلغ  119مليون جنية إسترليني حيث قال أن السعودية

ستدفع  91مليون جنية من المبلغ المطلوب .وفي نفس السياق يقول محمود رياض " :لقد أُعتبر أن

المؤتمر حقق نتيجة إيجابية بعودة الروح للعالقات المصرية-السعودية في هذه الظروف العصيبة

لألمة العربية ،وذلك ُيعد أمرا حيوي ا وأساسي ا".2
ومما سبق نستنتج أن من التطورات الالحقة لهزيمة عام  1519كانت ،توجيه األنظار إلى
السعودية ،على أنها قوة إقليمية تتعاظم خاصة بسبب مواردها الطبيعة والمالية الكبيرة ،هذا من جانب
ومن جانب آخر فإن عالقاتها الجيدة بالدول الغربية المؤثرة بالمنطقة ،خاصة الواليات المتحدة ،التي لم

دور في
توفر جهداً في توتر العالقات بين مصر والسعودية وزعيميها ،هادفة إلى أن يكون للسعودية ٌ
المنطقة ،بديالً عن الدور المصري أو منافساً له ،ومن هنا نستطيع القول :أن السعودية تنافس مصر
على مركز القيادة العربية خاصة بعد هزيمة  ،1519وكان رحيل الرئيس عبد الناصر في حد ذاته
مبعث ارتياح من جانب الحكومات المحافظة في الدول العربية ،على الرغم من أن عبد الناصر كان

1

المرجع السابق ،ص.319 -314
2
المسلم ،العالقات المصرية ،مرجع سابق ،ص .99
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قد عقد ما يشبه الهدنة مع هذه الحكومات ،لتجميد الصراعات العربية وتوجيه الطاقات نحو تحرير

األرض .وقد انتهز السادات الفرصة لتوثيق الصالت مع هذه النظم وبالذات السعودية.1
حرب أُكتوبر  1313والتقارب المصري-السعودي:

في  11-5يونيه من عام  ،1519أعلنت انتفاضة الجماهير المصرية واألمة العربية بأكملها

رفضها لهزيمة  ،1519واعالن الرئيس جمال عبد الناصر" :ما أخذ بالقوة ال يسترد اإال بالقوة" ،2ومن

ثم اإلعداد للجولة القادمة لحرب جديدة مع إسرائيل ،تشفي صدور هذه الجماهير من المحيط إلى

الخليج ،واالستم اررية على وحدة الصف العربي إلزالة آثار الهزيمة ،وانتهى األمر بقيام تكتل عربي
شمل ٍ
كل من مصر وسوريا والسعودية ،ولكن المنية لم تمهل الرئيس عبد الناصر من تكملة المشوار،
وبتولي الرئيس محمد أنور السادات سدة الحكم في مصر ،عمل مع الملك فيصل على تقوية

العالقات بين البلدين حيث كانت تجمعهما عالقات قوية ،يقول السادات" :إن الملك فيصل كان صديق ا

له عندما كان وليا للعهد منذ المؤتمر اإلسالمي عام  ،3"1355وكان السادات يهدف إلى أهمية هذه

العالقات وتمتين روابطها ،خاصة للمرحلة القادمة ،حيث االستعداد لجولة قادمة مع إسرائيل ،مدركاً
أهمية الدور العربي بشكل عام ،والسعودية على وجه الخصوص سياسياً واقتصاديا للوقوف بجانب
مصر لالستعداد لتلك المرحلة ،ففي هذه المرحلة تم التنسيق بين مصر وسوريا والسعودية حيث كان

االتفاق الضمني على إعادة بناء القوات المسلحة ،واتفاق الحق بين القيادات السياسية والعسكرية في

مصر وسوريا ،حيث تم إقامة قيادة عسكرية موحدة بينهما في كانون ٍ
ثان/يناير .41591

أما الملك فيصل ،الذي كان الركيزة األساسية لحرب تشرين أول/أكتوبر  ،1591فقد لعب دو اًر

محورياً في استخدام سالح البترول ،مما يعني التقدم في إزالة الخالفات العربية ،تأكيداً لما طرحه
الرئيس السادات لمفهوم جديد للوحدة العربية ،وهو التضامن بين الحكومات العربية دون المساس
بالكيانات اإلقليمية في المرحلة الحالية ،وقامت مصر بجهود كبيرة مع السعودية والدول العربية األخرى

المنتجة للبترول ،هدفت منها إلى وضع خطة عربية الستخدام البترول في الحرب أو الجولة القادمة

مع إسرائيل .5وكان من نتائج هذه السياسة إعالن الدول العربية المنتجة للبترول في  19تشرين

أول/أكتوبر  1591عن رفع سعر البترول  ،%19كما أعلنت عن تقليص النفط للدول غير الصديقة

1

حسن نافعة ،مصر والصراع العربي اإلسرائيلي من الصراع المحتوم...إلى التسوية المستحيلة ،ط ،1مركز دراسات الوحدة العربية،
بيروت ،نيسان/إبريل  ،1914ص .49
2
حسن البدري ،وآخرون ،حرب رمضان الجولة العربية اإلسرائيلية الرابعة أكتوبر  ،91ط ،3مكتبة اإلسكندرية ،2112 ،ص .14
3
محمد أنور السادات ،البحث عن الذات ،قصة حياتي ،المكتب المصري الحديث ،القاهرة ،1991 ،ص .251
4
الحرب العربية األولى ،مؤسسة تشرين للصحافة والنشر والتوزيع ،سلسلة حرب تشرين  ،1ص .29
5
عبد المطلب ،تطور العالقات ،مرجع سابق ،ص .341
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للقضية العربية بنسبة  %9كل شهر إلى أن تُجلي إسرائيل األراضي العربية التي احتلتها عام
.11519
وفي المقابل ،وبعد االنتصار في حرب حزيران/يونيه  ،1519وصلت إسرائيل إلى حالة من

الغرور ،يصعب معها التفاهم نحو تحرير األراضي المحتلة ،بل اعتبرت أن حدودها هي األراضي

التي احتلتها في تلك الحرب ،2وهم بذلك يعملون على ترجمة انتصارهم باالستيالء على أراضي عربية،

لتحقيق وقائع جغرافية كما المكاسب السياسية ،3تحقيقاً للمبدأ التي عملت على تحقيقه ،إما التوسع

بالقوة ،واما االنكماش والفناء .4وفي رسالة وجهتها رئيسة وزراء إسرائيل جولدا مائير في 15
أيلول/سبتمبر  ،1591لِماُ يسمى بالشتات اليهودي ،قالت فيها" :إن السادات لم تواته الشجاعة لكي
يعترف بأن عليه أن يقيم السالم مع إسرائيل ،ألنه عاجز عن هزيمتها في ميدان القتال" .5ثم اتخذ

السادات واألسد ق ار اًر بالتنسيق التام وفتح جبهتين للقتال في ٍ
آن واحد ،وفي تشرين أول/أكتوبر ،1591
يوم الغفران أقدس األعياد اليهودية ،باغتت القوات المصرية والسورية الجيش اإلسرائيلي بضربات

قاسمة وعلى كافة جبهات القتال كما كان مخطط لها بالحرب المحدودة ،وفي ذلك يقول أمين هويدي:

"ال يكون النصر شامالا بمعنى العمل على تحقيق مكاسب جزئية وجزء ا من الهزائم ،من هنا البد من

استغالل االستراحة بين المعارك ،إلجراء المفاوضات حتى ال ينهار الموقف ،أو يصبح أكثر تعقيد ا
مما يستدعي ضرورة فتح قنوات االتصال بين األعداء واألصدقاء".6

ومهما يكن من أمر ،فقد كانت الحرب بالنسبة لمصر وسوريا واألمة العربية ،استرجاع األراضي

التي احتلت في حرب  ،1519واجبار إسرائيل على تنفيذ القرار  141الصادر عن مجلس األمن،
الداعي إلى عودة إسرائيل إلى حدود الرابع من حزيران/يونيه  ،1519بعد أن فشلت كل الجهود الدولية

والدبلوماسية معها .7وفي رسالة من هنري كيسنجر وزير الخارجية األمريكي ،إلى حافظ إسماعيل وزير
وزير الخارجية المصري ،لتوصيلها للرئيس السادات من الرئيس نيكسون ،يقول فيها" :إن الواليات

المتحدة ،على استعداد لتأييد إرسال قوة دولية ،مكونة من قوات غير الدول األعضاء الدائمين في
مجلس األمن ،إلرسالها إلى الشرق األوسط ،تنفيذا لقرار مجلس األمن ،مما يفيد دعم وقف إطالق

النار ،ويفتح المجال نحو مفاوضات لسالم عادل ودائم في المنطقة ،كما إن الواليات المتحدة ترغب

1

Kenneth W.Stein, Heroic Diplomacy: Sadat, Kissinger, Carter, Begin and the quest for peace,
th
New York Ny 1001ACE: Routledge 29 West 35 Street,1999, P 12..
2
يغيئال آلون ،ثالث حروب وسالم واحد ،ترجمة :محمود عباس ،ط ،1دار النهضة للنشر ،الناصرة ،إسرائيل ،1991 ،ص .153
3
الحرب العربية األولى ،مرجع سابق ،ص .16
4
المرجع السابق ،ص .21-19
5
حمدي الكنيسي ،الحرب طريق السالم قراءة جديدة لوقائع وأسرار حرب أكتوبر ...ومعركة السالم ،القاهرة ،2115 ،ص .19
6
أمين حامد هويدي ،الفرص ال ضائعة القرارات الحاسمة في حربي االستنزاف وأكتوبر ،ط ،2شركة المطبوعات للتوزيع والنشر ،بيروت،
لبنان،1992 ،ص.321
7
الحرب العربية األولى ،مرجع سابق ،ص.44
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في القيام بدور فعال في هذا المجال" ،1مما يدلل على المأزق اإلسرائيلي من مجريات الحرب
وتداعياتها داخل المجتمع اإلسرائيلي ،وعدم قدرة إسرائيل على تحملها ،على الرغم من اإلمدادات

األمريكية اللوجستية في الميدان ،والسياسية في المحافل الدولية.

مما سبق نستنتج بأن للتقارب المصري السعودي ،الذي سبق حرب أُكتوبر ،والتنسيق التام

بينهما ،كان له األثر اإليجابي والكبير في تحقيق أهداف حرب أُكتوبر ،خاصة الدور الكبير للملك

فيصل السياسي ،واستخدامه ألول مرة سالح البترول في المعركة ،بالتنسيق التام مع باقي الدول
العربية المنتجة للبترول ،والجدير ذكره ما ترتب على ذلك الحذر من ارتفاع هائل في أسعار البترول

خال تلك الفترة من ثالث دوالرات للبرميل الواحد إلى أحد عشرة دوال اًر ،2مما أدى إلى تضخم ثروات
الدول البترولية وفي مقدمتها السعودية ،وبالتالي قامت السعودية بتمويل صفقات األسلحة ٍ
لكل من

مصر وسوريا كما أسلفنا.

إن التفاهم السياسي والدبلوماسي بين السادات وفيصل بعد تولي السادات المسئولية عام ،1591

كان من أبرز العالمات وأنصعها في تاريخ العالم العربي ،فقد استطاعت هذه الدبلوماسية أن تجمع

بين المملكة العربية السعودية أغنى دولة في المنطقة ،مع مصر أكبر دولة في تعداد السكان ،وبذلك

أمكن تغيير ميزان القوى في الشرق األوسط لصالح العرب.3

موقف السعودية من عملية التسوية المصرية اإلسرائيلية:
بدأت خطوات الحل المنفرد بقبول مصر اتفاقية سيناء الثانية التي وقعتها مع إسرائيل في 1

أيلول/سبتمبر  ،1599ورعتها الواليات المتحدة ،وكان هدفها من هذه العملية إلى إفراغ حرب تشرين

أول/أُكتوبر  1591من أهدافها ونتائجها ،فلقد نصت االتفاقية في مادتها األولى على" :إن النزاع بين
مصر واسرائيل وفي الشرق األوسط ال يتم حله بالقوة المسلحة وانما بالوسائل السلمية"  4وبهذه االتفاقية

أي عمل عسكري مصري ،حيث تم تحييد القوات المسلحة
االتفاقية ُ
وضعت إسرائيل في مأمن من ّ
المصرية من الصراع العربي-اإلسرائيلي .وحسب وجهة نظر السادات بعدم جدوى النشاط الدبلوماسي

اإلقليمي والدولي في تقريب وجهات النظر ،أخذ قرار مبادرته ،ففي  5تشرين ٍ
ثان/نوفمبر ،1599

عندما ألقى السادات خطابه الشهير أمام مجلس الشعب ،مطلقاً مبادرته بإعالنه االستعداد للسفر

إلسرائيل مستعرضاً تصور مصر للسالم ،الذي سينهي الحروب والصراعات .وبالفعل ما هي ّإال أيام

معدودة ،حتى سافر السادات إلى القدس وألقى خطاباً أمام الكنيست اإلسرائيلي (البرلمان) في 11

1

الكنيسي ،الحرب طريق السالم ،مرجع سابق ،ص .1
2
االقداحي ،االستقرار السياسي ،مرجع سابق ،ص .15
3
ُ
الكولونيل ب .ك .ناريان" ،دروس ونتائج حرب أكتوبر" ،3791السياسة الدولية ،العدد  ،51أكتوبر  ،1999ص .154
4
الكيالني ،اإلستراتيجيات العسكرية ،مرجع سابق ،ص .453
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تشرين ٍ
ثان /نوفمبر  ،1599مؤكداً أنه يهدف السالم العادل والشامل ،موضحاً أن األمة العربية تسعى
للسالم ،وهي تملك كل مقومات القوة واالستقرار.1

أثارت هذه الزيارة والمبادرة ضجة وذهول غير مسبوق لدى مصر والدول العربية ،على المستوى

الشعبي والرسمي ،يقول محمد حسنين هيكل":أتصور أي شيء اإال الذهاب إلى القدس ،والتي على
أثرها أصبحت مصر في حالة من القطيعة الكاملة مع الدول العربية".2،

وعلى صعيد العالقات المصرية السعودية ،فوجئت السعودية بعزم الرئيس السادات على زيارة

القدس ،وحاولت إثناءه عن ق ارره ،موظفةً عالقاتها الجيدة مع الرئيس السادات ،أو إقناعه بتأجيل الزيارة

وليس إلغائها كما ورد في رسالة الملك خالد ـ ّإال أن الرئيس السادات أصر على ق ارره ،3ومن المالحظ
أن السعودية كانت متحفظة على الزيارة ،وليست رافضة لها بشكل قاطع ،وذلك ألنها تؤيد جهود

التسوية السياسية لحل الصراع العربي-اإلسرائيلي ،وعالقاتها الحميمة مع الواليات المتحدة ،ومن أجل

ذلك كان موقف السعودية بعدم الوقوف بحزم تجاه حديث الزيارة ونتائجها المحتملة ،على الرغم من

تعرض القيادة السعودية لضغوط سياسية عربية متشددة رافضة للزيارة ،وضغط آخر أمريكي-مصري
يهدف إلى اتخاذ السعودية موقف مؤيد للزيارة ونتائجها علناًّ ،إال أن السعودية آثرت االستمرار على

موقفها المتحفظ ،واستمرت في صالتها مع مصر ،وفي نفس الوقت مع الجانب العربي الرافض للزيارة،

كما أنها سعت إلى التخفيف من تحفظاتها وانتقاداتها للزيارة.

وفي قمة بغداد التي ُعقدت ما بين  9-1تشرين ٍ
ثان /نوفمبر  ،1591والتي انتهت بمنح فرصة
أخرى للقيادة المصرية إلعادة النظر في سلوكها الخاص بالتسوية السلمية ،وعلى الرغم من الدور

السعودي المتوازنّ ،إال أن التوتر أخذ طريقه إلى العالقات المصرية-السعودية ،4واجتمع وزراء

الخارجية واالقتصاد العرب في بغداد في اليوم التالي من توقيع معاهدة السالم مع إسرائيل ،واتخذوا
ق ار اًر بسحب السفراء العرب من مصر فو اًر ،والتوصية بقطع العالقات السياسية والدبلوماسية مع
الحكومة المصرية خالل شهر ،كما قرروا تعليق عضوية مصر في الجامعة العربية ،مع نقل مقر

الجامعة بصفة مؤقتة إلى تونس .5جاء الموقف العربي هذا تخوفاً من أن النهج المصري السلمي
أي عملية تفاوضية
المنفرد مع إسرائيل سوف ينأى بمصر جانباً مما يضعف الموقف العربي برمته في ِّ

مقبلة مع إسرائيل.6

1

الكنبسي ،الحرب طريق السالم ،مرجع سابق ،ص.394
2
محمد حسنين هيكل ،حديث المبادرة  ،3779- 3799دار الشروق ،ط ،2القاهرة ،2111 ،ص .33
3
جهود المملكة للمحافظة على التضامن العربي ?http:kingkhalid.org.sa/Gallary/test/wiewbooks.aspx
4
http:kingkhalid.org.sa/kkdatabases.aspx
جهود المملكة للمحافظة على التضامن العربي
5
محمود رياض ،مذكرات محمود رياض من  ،3799-3749ج، 2ط ،2المؤسسة العربية للدراسات والنشر ،بيروت  ،1919ص .19
6
William B Quandt, Camp David: Peacemaking and Politics, Washington D.C:The Brooking
Institution,1986,p329
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أي كان األمر ،فإنه يمكن القول :بأن زيارة السادات للقدس وما ترتب عليها من مفاوضات
ا

واتفاقيات سالم بين مصر واسرائيل ،قد تمخض عنها نتائج خطيرة ،حيث تركت آثا اًر سلبية على
النظام اإلقليمي العربي برمته ،بدأت بالخروج المصري عن اإلجماع العربي والمشورة العربية ،ووصلت

إلى حد القطيعة الكاملة بين مصر ،والعرب وعزل مصر بصفة خاصة عن الساحة اإلقليمية العربية،

وجمدت العالقات المصرية العربية ،وبالتالي تأثر الموقف العربي وفقد قوته واختل تماسكه ،وبالتالي
ُ
1
ٍ
جهة أخرى دخل الصراع العربي-
أحداث الشرخ الكبير في عمق العالقات العربية-العربية  .من

اإلسرائيلي مرحلة جديدة تماماً ،فقد شعرت الواليات المتحدة واسرائيل وألول مرة أن إقامة عالقات كاملة
وشاملة بين العرب واسرائيل بات أم اًر ممكناً ،األمر الذي كانت تشترطه الواليات المتحدة لتحقيق سالم
كامل في منطقة الشرق األوسط ،وهمشت جميع مقترحات مشاريع التسوية آنذاك وما أتى بعدها.2

انتقلت السعودية إلى معسكر الدول الرافضة لألسلوب المصري في عملية التسوية السياسية،

ومن هنا جاء رفضها للمعاهدة المصرية-اإلسرائيلية ،ووافقت على العقوبات التي أقرتها ق اررات مؤتمر

وزراء الخارجية واالقتصاد العربي .وفي  1نيسان/أبريل  ،1595صادقت السعودية على ق اررات قمة

بغداد لوزراء الخارجية واالقتصاد العرب.3

وفي المقابل قامت مصر باستدعاء سفيرها من السعودية رداً على ما قامت به السعودية من

مصادقة على ق اررات قمة بغداد ،وفي  11نيسان/أبريل  1595قررت السعودية قطع عالقاتها
الدبلوماسية مع مصر ،وفي نفس اليوم قررت مصر من جانبها اإلقدام على نفس الخطوة ،مع التأكيد

على أن قطع العالقات الرسمية لن يؤثر على عالقات مصر بالشعب السعودي.4
على أية ٍ
حال ،وفي ضوء التفرقة التي نصت عليها ق اررات مؤتمر بغداد ،بين المقاطعة الرسمية
للنظام المصري وبين محاولة تعزيز الروابط مع القطاعات الشعبية التي ال تتعاون مع الكيان

الصهيوني ،تفهم خطوة السعودية حين طلبت من إدارة اإلعارات الخارجية بو ازرة التربية والتعليم
المصرية ،إعارة  1119معلماً ومعلمة من مختلف التخصصات والمراحل ،كما طلبت .تجديد إعارة
سبعة آالف معلم ومعلمة مصريين ،الستكمال اإلعارة القانونية هو  4سنوات ،وفي نفس اإلطار أكد

وزير الداخلية السعودي":أن بالده لم تتخذ أي إجراء ضد دخول المصريين إلى السعودية ،ولم تسحب
أو توقف السعودية بعثات المملكة الطالبية إلى مصر" .5ورغم محاولة السياسة المصرية استمالة

الموقف السعودي ّإال أن السعودية أكدت رفضها للمعاهدة المصرية-اإلسرائيلية ،باعتبارها غير واقعية

وغير معقولة وأن السالم الذي قيل عنه أنه تحقق ،لم ُيلبي الحد األدنى من اآلمال العربية ،بل إن

1

جمال علي زهران ،السياسة الخارجية لمصر ،3793-3792مكتبة مدبولي ،القاهرة،1962 ،ص.351
2
أبو بكر ،الواليات المتحدة األمريكية ،مرجع سابق،ص.211-219
3
المسلم ،العالقات المصرية ،مرجع سابق ،ص.113
4
موقف السعودية من عملية التسوية المصرية اإلسرائيليةhtt://ar.wikipedia.org/wiki/%D8 :
5
السعودية وقرارات القمة العربية تجاه مصر htt://kingkhalid.org.sa/gallery/text/viewbooks.aspx? :

61

المعاهدة ألزمت مصر بنقض التزاماتها السابقة تجاه الدول العربية كون هذه االلتزامات تتعلق بدور

مصر في التصدي للمخطط الصهيوني ومقاومته بكافة الوسائل ،وبنص االتفاقية أصبحت مصر ال
تستطيع الوفاء بالتزاماتها العربية إذا ما تعرضت إحدى الدول العربية للعدوان اإلسرائيلي ،1بل شعرت

إسرائيل بأكثر أماناً في المنطقة خاصة بعد إقامة جسور السالم مع مصر ،حيث أفضى ذلك إلى
انتزاع مصر من دائرة الصراع العربي-اإلسرائيلي ،كون مصر كانت الند األقوى إلسرائيل في دائرة

الصراع.2

الموقف المصري-السعودي من نجاح الثورة اإلسالمية في إيران عام :1313
كانت السعودية حليفاً للقوة اإليرانية أثناء حكم الشاه ضمن االستراتيجية األمريكية في منطقة

الخليج ،3وفي نفس الفلك كانت تدور مصر خاصة بعد توقيع معاهدة السالم مع إسرائيل .1595

ولكن وبعد نجاح الثورة اإلسالمية اإليرانية عام  ،1595وقيام جمهورية إيران اإلسالمية ،إحدى

أبرز ثورات القرن العشرين 4،وقد شجعت نشوة النجاح أيديولوجية الثورة في طرح مبادئها على شعوب
العالم اإلسالمي والعربي ،خاصة دول الخليج التي تحوى أقليات شيعية جعلتها إيران من أولويات

سياستها الخارجية .5هذه األقليات تعتبر كالقنابل الموقوتة تستخدمها إيران متى وكيفما شاءت ،وبالتالي
وبالتالي إن الثورة اإلسالمية ما أن بسطت سيطرتها على نظام الحكم في إيران حتى رفعت شعار

تصدير الثورة للخارج.6

ورغم طموح السعودية إلى الزعامة العربية واإلسالمية فقد لجأت إلى لعب دور الموازن اإلقليمي

بين العراق وايران ،وحرصت على تحسين عالقاتها مع طهران ،وقد جاءت الثورة اإليرانية لكي تقلب

التوازن القائم في منطقة الخليج رأساً على عقب ،باإلضافة إلى التطورات المتالحقة وأهمها توقيع

مصر لمعاهدة السالم مع إسرائيل وخروجها من الصف العربي ،وبذلك فقدت السعودية حليفها

األساسي في النظام العربي وهي مصر ،أيضا ما تعرضت له السعودية إلضطرابات داخلية واسعة

النطاق أثر اقتحام الحرم المكي في كانون أول/نوفمبر  ،71595ونتيجة للتصريحات اإليرانية بتصدير
بتصدير الثورة ،ب اإلضافة لألطماع التوسعية عند القادة اإليرانيين ،وفي هذا الصدد ما صرح به أبو
الحسن بني صدر رئيس الجمهورية اإليرانية األسبق في حديث لمجلة النهار العربي والدولي ،نشرته

1

نافعة ،مصر والصراع ،مرجع سابق ،ص.99
2
Israel"s Wars 1974 – 93: Ware fare and Historry: Ahron Bregman Taylor and Francis, eLaibrary, 2001: London and New York, p: 92.
3
محمد السيد سعيد وآخرون ،الخليج..والمسألة العراقية  :من غزو الكويت إلى احتالل العراق من  ،0221-3772مركز الدراسات
السياسية واإلستراتيجية باألهرام ،القاهرة ،مارس  ،2113ص.61
4
محمد السعيد عبد المؤمن ،إيران في عهد خاتمي ،مجلة أوراق حضارية معاصرة ،العدد ،2مركز دراسة الحضارات المعاصرة ،القاهرة،
ديسمبر  ،2113ص.9
5
المرجع السابق ،ص.11
6
سليمان المدني ،الملف العربي في القرن العشرين الجزء  ،7ط ،1المنارة لإلنتاج اإلعالمي ،بيروت1419 ،ه ،1991-ص.5
7
سعيد وآخرون ،الخليج..والمسألة ،مرجع سابق ،ص .61
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بتاريخ  11آذار /مارس ":1511إن إيران لن تتخلى أو تعيد الجزر الثالث" ،وأضاف "أن أقطار أبو

ودبي والكويت والسعودية ليست دوالا مستقلة بالنسبة إليران".1
وعمان ُ
ظبي وقطر ُ
وتتالحق التطورات اإلقليمية والدولية بغزو اإلتحاد السوفيتي ألفغانستان واندالع الحرب العراقية-
اإليرانية في أيلول/سبتمبر  ،1511وضع المنطقة في بؤرة اضطراب شامل مما أدى بالسعودية أن

ترمي بكل ثقلها خلف العراق في حربه مع إيران ودعمته سياسياً وعسكرياً ومالياً ،للحد من مخاطر
الثورة اإليرانية وأطماعها في الهيمنة على الخليج وبثياب إسالمية .2هذا الدعم جعل العراق أكثر

صموداً في الحرب ،كما مكنه من إنشاء ترسانة عسكرية وجيش قوي في العدة والعتاد.

فالثورة اإلسالمية لم تكن تهديداً أمنياً للسعودية فقط ،بل شككت في الشريعة اإلسالمية التي

يستند إليها النظام السعودي وطعنته في جدارته في اإلشراف على األماكن المقدسة في مكة والمدينة،
كما نادت على نزع إشرافه على هذه األماكن ،إضافة إلى اضطرابات الحج التي قادها اإليرانيون في

مكة 3حيث خرج الحجاج اإليرانيون تأييداً للثورة اإلسالمية في إيران ،وتحول المشهد إلى معركة دامية
راح ضحيتها  411من الحجاج اإليرانيين ،مما اضطر بالسعودية لقطع العالقات الدبلوماسية مع
إيران ،استمرت هذه القطيعة حتى عام  ،1551وعادت في عهد الرئيس هاشمي رافسنجاني.4

أما في مصر وبعد أن استقبلت مصر الشاه محمد رضا بهلوي ،ومن ثم اإلعالن عن معاهدة

السالم المصرية -اإلسرائيلية في مارس عام  ،1595حتى أعلن النظام اإليراني قطع العالقات مع
مصر ،بسبب ما أسمته خيانة السادات ،5واعتباره مشروعاً استعماريا لدول الغرب ،وأصدر ق ار اًر بقطع

العالقات مع مصر. ،ومنذ نجاح الثورة في إيران اتخذ الرئيس السادات موقف العداء منها بدافع
صداقته للشاه ،كما أن األزهر كان له نفس الموقف وقد أصدر بياناً يدين الثورة اإلسالمية في إيران
إلثارتها الفتن والخروج عن أُولي األمر واقحام الدين في السياسة .6وفي ذلك الوقت كانت مصر تجري

ألي طارئ في منطقة الخليج ،وخاصةً من جانب إيران
تجري المناورات مع الجيش األمريكي تحسباً ِّ
سواء التهديد األمني أو األيديولوجي بتصدير أفكار الثورة اإليرانية للدول العربية في الخليج.7

مما سبق نستنتج وحدة الموقف المصري-السعودي من الثورة اإليرانية لوجود وحدة في المصلحة

الوطنية في المقام األول نظ اًر لألسباب الخاصة بموقف كل دولة كما سبق ذكره.

1

محمد حسن طوالبة ،مناقشة في النزاع العراقي اإليراني ،ط ،1الوطن العربي ،بيروت ،1914 ،ص.46
2
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3
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4
العجمي ،أمن الخليج العربي ،مرجع سابق ،ص .319
5
عالقات إيران الخارجية ،ويكبيديا الموسوعة الحرةhttp://ar.wikipedia.org/ .
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6
عبد المنعم منصور على الحر ،موقف مصر من الحرب العراقية اإليرانية ،الحوار المتمدن ،العدد ، .2119/11/29 ،2143
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=193306
7
محمد الطويل ،مؤامرة القرن  03دور السعودية في استدعاء القوات األجنبية ،الزهراء لإلعالم العربي ،1991 ،ص .12
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الفصل الثالث

العالقات املصرية  -السعودية يف ظل الصراع العربي-اإلسرائيلي:

أوالا :الموقف المصري السعودي من القضية الفلسطينية والصراع العربي-اإلسرائيلي

ثانيا :المشروع العربي للسالم "مبادرة الملك فهد" في القمة العربية عام .1382

ثالث ا :الموقف المصري-السعودي من الغزو اإلسرائيلي للبنان عام 1382
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من الطبيعي أن تتأثر مصر بأحداث فلسطين وما يجري فيها بسبب الحدود المشتركة بينهما،
أضف إلى ذلك األطماع اإلقليمية للحركة الصهيونية في منطقة سيناء المصرية ،حيث خططت
للسيطرة عليها واالستيطان فيها من قبل المهاجرين اليهود ،ومع هذا لم يكن في بداية األمر الوعي

الكافي للحكومة المصرية بمخاطر الصهيونية وخطورة إقامة دولة يهودية على حدودها ،والسبب في

ذلك يعود لسيطرة اإلنجليز على أمور البالد وعقول الساسة المصريين أنفسهم ،1ولكن على المستوى
الشعبي لم يتوان المصريون من تقديم الدعم المادي والمعنوي لفلسطين والفلسطينيين

2

فيما يخص السعودية ،فيعتقد السعوديون "أن الغرب المسيحي قد قام بتسوية القضية اليهودية على

حساب اإلسالم" ،لذلك تعتقد أنها هي المؤهلة لقيادة مثل هذه الحركة المدافعة عن اإلسالم ،وبالتالي
جاء موقفها الحازم حول قضية القدس إلدعائها أنها الوريثة الشرعية لقيادة العالم اإلسالمي من خالل

حراستها لألماكن المقدسة ،3ففي عام  1515بعث الملك عبد العزيز رسالة إلى الملك جورج الخامس
ملك بريطانيا احتج فيها على االعتداءات اليهودية على المصليين في المسجد األقصى ،وقد اعترف

اإلنجليز في وثائقهم أن العالقات السعودية اإلنجليزية ساءت بسبب وقوف اإلنجليز بجانب اليهود في

األحداث الفلسطينية.4

أوالا :الموقف المصري السعودي من القضية الفلسطينية والصراع العربي-اإلسرائيلي:

بعد احتالل القدس اثر هزيمة حزيران/يونيه  1519أخذت السعودية على عاتقها مسؤولية خاصة

بوجوب تحريرها واعادتها بأحضان اإلسالم .إذ أطلقت استغاثة لنجدة القدس والمسجد األقصى،
بإعالن الحرب المقدسة ضد إسرائيل بدون رحمة ،ألن القادة اليهود أعربوا بصراحة عن اعتبار إعادة

بناء هيكل سليمان على أنقاض القدس.5

إن وجود السعودية كطرف في الصراع العربي-اإلسرائيلي قد برز بوضوح بعد قرار حظر ضخ

البترول على أثر حرب عام  ،1591ولكنها ال تشكل دولة مواجهة ،على الرغم من أنها أقرب الدول

إلى الحدود اإلسرائيلية خارج دول المواجهة ،إذ إن السعودية واسرائيل تتحاذيان في مضيق تيران،
وتخوضان مواجهة حقيقية حول جزيرة صنافير.6

1

سليمة ،مصر والقضية ،مرجع سابق ،ص .21
2
المسلم ،العالقات المصرية ،مرجع سابق ،ص .24
3
سالمة ،السياسة الخارجية  ،مرجع سابق ،ص .543
4
تيسير جبارة ،العالقات الفلسطينية السعودية (  ،) 1939 -1936ط ،1الجمعية الفلسطينية األكاديمية للشئون الدولية ،القدس الشريف،
 ،1919ص .6
5
Abdul Rahman N .AL- Angari, the Palestine Issue in Saudi Arabnian Foreign Policy, First ed 1,
Abdul Rahman Nasir Al angari, Riyadh, 2002, page291.
6
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أصبح النظام العربي معتمداً على قوته الكبرى على مصر الناصرية ،وواجه منذ عقد الستينات

أزمة ومأزق جديدين ،فقد فشلت في تحقيق الوحدة العربية ،وعلى الصعيد الفلسطيني أخذ التذمر

الفلسطيني داخل األراضي الفلسطينية المحتلة والشتات مسموعاً لألنظمة العربية ،فكانت والدة منظمة
التحرير الفلسطينية بقرار من مؤتمر القمة العربي المنعقد في القاهرة في كانون ٍ
ثان /يناير 1514
وبمسعى من مصر ،وبضغط من الفلسطينيين للتمثيل وابراز الهوية الفلسطينية ،وكان من الصعب
على منظمة التحرير االستمرار ككيان علني بمؤسسات دون االعتماد على المحور المصري ،واالرتباط
بصداقاته بالمعسكر االشتراكي ،وتقدم الرئيس عبد الناصر الحتضان حركة المقاومة ،وفتح األبواب

العربية والدولية لها ،وأخذت السعودية دورها في الوقوف بجانب منظمة التحرير الفلسطينية ودعمها.1

وعلى أثر العملية السلمية بين مصر واسرائيل ،ذهبت السعودية الحتواء اآلثار السلبية التي

ترتبت عليها ،انطالقاً من موقفها المبدئي لحل القضية الفلسطينية ،حيث كانت تسعى لموقف يجمع
عليه العرب ،وأن السعودية ترى في سياسة السادات تجاو اًز للثوابت األساسية وعمأل منفرداً مما يؤثر
بالسلب على الوضع العربي بشكل عام ،2وعلى القضية الفلسطينية على وجه الخصوص ،خاصة أن

اتفاقية كامب ديفيد أقصى ما قدمته للفلسطينيين ُحكماً ذاتياً في الضفة الغربية وقطاع غزة كمرحلة
انتقالية ال تتجاوز خمس سنوات ،وفشلت في تحديد مصير القدس ،ومسألة المستوطنات اليهودية ،مما

دفع الفلسطينيين إلى رفض االشتراك في مباحثات الحكم الذاتي بين مصر واسرائيل

3

وفي آب/أغسطس  1511بادر الملك خالد والرئيس العراقي صدام حسين إلى عقد اجتماع

طارئ في مدينة الطائف بالسعودية لتداول قرار بعض الدول لنقل سفاراتها من تل أبيب إلى القدس،
وكان من نتائج االجتماع تراجع الدول التي أقدمت على هذه الخطوة.4

وعندما تولى الملك فهد السلطة عام  ،1511إذ اعتبر قضية فلسطين هي قضية السعودية ،وأن

القدس الشريف تشكل قلب المشكلة الفلسطينية ،وبذلك يجب التأكيد على طابع القدس اإلسالمي

العربي ،وضرورة العمل على عودتها للسيادة العربية لتكون ملتقى للديانات السماوية والتسامح والتعايش

بين مختلف األديان .5لكن التناقضات اإلقليمية كانت تقرب دائماً بين الفلسطينيين والسعودية أو تفرق

بينهم ،فاألردن ضم الضفة الغربية ،ومصر تولت إدارة قطاع غزة ،ثم تدهورت العالقة المصرية

1

بشير موسى نافع ،اإلمبريالية والصهيونية والقضية الفلسطينية ،ط ،.1دار الشروق1421 ،ه 1999م ،ص 149-149
2
وحيد عبد المجيد ،العالقات الثنائية المصرية السعودية في عهد الملك فهد بن عبد العزيز ،ندوة العالقات السعودية المصرية في عهد
خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود ،دارة الملك عبد العزيز بالتعاون مع مؤسسة األهرام ،القاهرة1422/12/1 ،ه
/الموافق 2112/2/13م دارة الملك عبد العزيز1423 ،ه2112 /م ،ص .31-36
3
نافع ،اإلمبريالية والصهيونية ،مرجع سابق ،ص .155
4
المدني ،الملف العربي ،مرجع سابق ،ص .23
5
القرعي ،السياسة العربية ،مرجع سابق ،ص 124

65

الفلسطينية على أثر زيارة الرئيس السادات إسرائيل عام  ،1599فانتهزت السعودية الموقف الفلسطيني
من هاتين الدولتين ،لتتقرب من الشعب الفلسطيني التي كان حريصة على نيله االستقالل.1

بعد اندالع االنتفاضة األولى عام  1519في األراضي الفلسطينية اتخذت السعودية موقفاً مسانداً

مادياً ومعنوياً ،وأعتبر الملك فهد أكثر من مرة أن االنتفاضة جهاداً وطنياً مشروعاً ،وثمن تصميم
الشعب الفلسطيني على استعادة حقوقه المشروعة المغتصبة مهما كلف ذلك من تضحيات جسيمة.2

وفي نفس الوقت أبدت منظمة التحرير تصو اًر نحو قبول مبدأ العمل على أساس ما توفره شروط

الواقع اإلقليمي والدولي ،فاالنتفاضة جاءت كرصيد قوة لتحسين الموقف الفلسطيني في عملية التفاوض

حول التسوية ،وفي ظل ما بدا من تهديد لوضع منظمة التحرير فلسطينياً ،فكان األجدر بالفلسطينيين

التحرك الحثيث نحو التسوية.3

وباجتياح القوات العراقية للكويت وانفجار الخليج في أزمة جديدة عام  ،1551وبنشوب الحرب

على العراق أخذ الفلسطينيون موقفاً واضحاً مع العراق ،في حين كانت مصر والسعودية مع التحالف
ضد العراق ،مما أغضب القيادتين المصرية والسعودية من الموقف الفلسطيني ،وأثر ذلك وبشكل
مباشر بالسلب على العالقات الفلسطينية مع حكومة البلدين ،فعلى أثره أُوقف الدعم الخليجي

والسعودي عن منظمة التحرير ،وأيضاً الدعم العراقي بسبب أزمته.

وعندما بدأت مفاوضات السالم عام  1551في مدريد ،كانت السعودية دائماً مؤيدة وداعمة

للفلسطينيين وقضيتهم ،والمفاوضات بين العرب واإلسرائيليين ،وقال الرئيس األمريكي األسبق جورج
بوش األب ":لوال متابعة خادم الحرمين الشريفين الملك فهد لمؤتمر مدريد للسالم لفشل في الساعات

األولى ."4وهنا تعود السعودية لتحسين عالقاتها مع الفلسطينيين ودعم مواقفهم ،ألن مصلحتها ومواقفها
تستدعي السير في االتجاه اإلقليمي والدولي من أجل السالم في الشرق األوسط.

إن االهتمام السعودي بالمشكلة الفلسطينية ،يأتي من خالل قناعتها بأن حل القضية الفلسطينية

يضعف مواقع منافسيها الهاشميين والمصريين ،وبالتالي كانت تسعى دائماً للوقوف بجانب

الفلسطينيين ،من أجل نيل االستقالل وحل القضية ،5اعتقاداً منها أن ذلك واجب ديني وقومي يمليه
عليها االنتماء للدين اإلسالمي والقومي العربي كما تدعي.

وكانت مصر قد حافظت على عروبة قطاع غزة وحمت أهلها من الطرد والتشريد حتى عام

 ،61519ورفضت ضم القطاع إليها ،بل اعتبرته أرض فلسطينية ُعهد إليها إلدارته مؤقتاً بعد اتفاقية
1
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2
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3
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4
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5
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6
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الهدنة لترده للشعب الفلسطيني ،كما حافظت على الهوية الفلسطينية ،1وال يفوتنا في هذا المقام ّإال أن

هي الدولة العربية الوحيدة من دول المواجهة التي لم تُلطخ أيديها بدماء الفلسطينيين
نذكر بأن مصر ّ
سواء أكان بالحروب أو بالتنكيل أو االعتقاالت والخطف لرجاالت المقاومة.
ومنذ تقسيم فلسطين وانشاء دولة إسرائيل عام  ،1541كانت مصر والسعودية في طليعة الدول

المعارضة إلنشاء دولة يهودية على حساب الشعب الفلسطيني ،وقد اعترضت مصر على المشاريع
األردنية الرامية إلى مد السيادة األردنية على الضفة الغربية ،وكانت السعودية تؤيد مصر ضد المشروع

الهاشمي ،حيث لم تعترفا بسيطرة األردن على الضفة الغربية .وبناءاً عليه وفي عام  1591طلبت
مصر طرد األردن من الجامعة العربية بسبب اإلجراءات التي اتخذها األردن بضم الضفة الغربية،

وبسبب عدم احترامها لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره على أرضه ،حيث توصل مجلس
الجامعة العربية إلى قرار أنه في حال انتهاك أي دولة عربية ألراضي فلسطينية يعتبر انتهاك لميثاق

الجامعة ،وبالتالي تتم معاملته على هذا األساس.2

وعلى الرغم من الحروب التي خاضتها مصر مع إسرائيل في سلسلة الحروب العربية-

اإلسرائيلية ،وبعد توقيع اتفاقية السالم مع إسرائيل وتبادل العالقات الدبلوماسية مع األخيرة ،فإن مصر
ما زالت لديها نفس القناعة ونفس االلتزام تجاه حقوق الشعب الفلسطيني ،ومما يؤكد ذلك :قول اسحق

رابين رئيس وزراء إسرائيل األسبق" :إن من منجزات الحرب على لبنان زيادة التفسخ في العالم
العربي ،الذي أثبت عجزه عن العمل دون مشاركة مصر الفعلية" .3وفي خطابه أمام الكنيست

اإلسرائيلي قال السادات" :إن المشكلة ليست مشكلة مصر واسرائيل ...إن سالم منفرد بين مصر

واسرائيل لن يقيم سالم دائم ...إن القضية الفلسطينية هي جوهر المشكلة ،وال يوجد في العالم كله

من يقبل الشعارات التي ترفع في إسرائيل والتي تتجاهل وجود الشعب الفلسطيني....إن الواليات

المتحدة حليفكم األول ـ اختارت أن تواجه الحقيقة والواقع ،وأن تعترف بأن للشعب الفلسطيني حقوق ا
مشروعة ،وأن المشكلة الفلسطينية هي لب الص ارع وجوهره ،وأن السالم ال يمكن أن يتحقق بغير

الفلسطينيين."4

وعندما غزت إسرائيل األراضي اللبنانية عام  ، ،1511بادرت مصر إلى وقف اتصاالتها

بإسرائيل ،مركزة االتصاالت على الجانب األمريكي لممارسة نفوذه بالضغط على إسرائيل .5ووجه

الرئيس مبارك رسالة إلى الرئيس ريغان حث فيها الواليات المتحدة على التحرك فو اًر لوقف الحرب على

1

بطرس بطرس غالي ،سياسة مصر الخارجية في مرحلة ما بعد السادات ،السياسة الدولية ،العدد  69ـ يوليو  ،1913ص .99
2
المرجع السابق ،ص.99
3
صحيفة القدس1912/1/26 ،م.
4
غالي ،سياسة مصر الخارجية ،مرجع سابق ،ص .11
5
عبد المجيد ،الموقف المصري ،مرجع سابق ،ص .161
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المخيمات الفلسطينية في لبنان .1أما الموقف السعودي فبرز كأحد المواقف المميزة والضاغطة ،حيث

وصفت الحرب على لبنان بالال إنسانية ،وبادرت بإرسال مساعداتها الطبية والغذائية إلى لبنان.2

وبادرت مصر مع فرنسا إلى مشروع قرار مشترك لتسوية أزمة الشرق األوسط ،وأجرت الدولتان
مشاورات مع الواليات المتحدة إلقناعها بعدم رفض المشروع ،لكن التحفظ األمريكي عليه دفعهما

لتعديل المشروع لضمان مروره في مجلس األمن ،3وكان أهم ما جاء فيه :حل أزمة الشرق األوسط
سلمياً طبقاً لقرار مجلس اآلمن رقم  ،141والتأكيد على الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني
بما فيه حقه في تقرير المصير ،ويجب إشراك منظمة التحرير في المفاوضات ،والطلب من األطراف

المعنية االعتراف المتبادل.4

وقد رحبت األوساط الفلسطينية في منظمة التحرير بالمشروع لما تضمنه من تأكيد مصري على

الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني ،واق ارره بمشروعية ووحدانية تمثيل منظمة التحرير للشعب
الفلسطيني ،مما شجع على تكثيف االتصاالت الفلسطينية بالنظام المصري عبر المعارضة المصرية،
وسادت في األوساط الفلسطينية آراء جديدة إزاء المقاطعة الفلسطينية لمصر ،وأن عهد الرئيس حسني

مبارك رغم عزلته العربية ،قد اتخذ موقفاً ايجابياً إزاء منظمة التحرير ،وكان النظام المصري دائم

التأكيد على أن حل مشكلة الشرق األوسط لن يتم إالّ بمشاركة فلسطينية عبر القيادة الشرعية لمنظمة
التحرير ،وأن مصر ستبقى إلى جانب الحق الفلسطيني مهما بلغت الضغوطات عليها

5

ومنذ بدء حرب عام  ،1511وطرح مشروع انسحاب قوات منظمة التحرير من بيروت ،سعت

مصر عن مكسب سياسي محتمل لمنظمة التحرير مقابل هذا االنسحاب ،فجددت دعوتها للواليات

المتحدة إلى الشروع في مفاوضات مباشرة مع منظمة التحرير إلنهاء األزمة في لبنان.6

وأثناء االنشقاق الفلسطيني وصل وفد من المعارضة المصرية إلى مدينة طرابلس ،معلناً مساندته

الكاملة لشرعية قيادة منظمة التحرير ،وقام الوفد بتأمين االتصاالت وترتيب األمور على نحو يكفل
خروج عرفات ورفاقه من طرابلس بح اًر وبحماية مصرية جوية وبحرية ،إضافة إلى ترتيب لقاء رسمي
بين الرئيس مبارك وياسر عرفات في القاهرة ،وفي  11شباط/فبراير 1511وأثناء وجود السفينة التي
تقل عرفات ورفاقه في قناة السويس ،قام بزيارة للقاهرة حيث كان في استقباله الرئيس مبارك ،وفي

1
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2
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3
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4
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سؤال لعرفات عن رأيه قال ":إنه ُيثبت أن مصر كانت على حق دائما ،وفي المستقبل ستبقى مصر
هي مصر."1
وفي  19شباط/فبراير  1519قدم الرئيس مبارك مقترحاً ،ليعطي دفعاً واضحاً للعالقات

األردنية-الفلسطينية ،ولتضع حداً لفتور عملية السالم في الشرق األوسط أهم ما جاء فيه:2

 .1عقد اجتماع أردني-فلسطيني في واشنطن ،بناءاً على مبادرة من الواليات المتحدة ،على أساس
االتفاق األردني-الفلسطيني المبرم في عمان بتاريخ  11شباط/فبراير .1519

 .1عقد اجتماع أردني-ـفلسطيني-إسرائيلي في القاهرة أو واشنطن تلبية لدعوة من مصر أو الواليات
المتحدة ،وتشارك مصر والواليات المتحدة في هذا االجتماع بصفة لم تُحدد بعد ،ويكون
الفلسطينيون المشاركون في الوفد األردني-الفلسطيني المشترك من األعضاء المعتدلين في منظمة
.1

التحرير.

عقد مؤتمر دولي إلضفاء شرعية دولية على اتفاق محتمل تشترك فيه الدول الخمس ذات

العضوية الدائمة في مجلس األمن.

وفي  9تشرين ٍ
ثان/نوفمبر  1519زار عرفات القاهرة والتقى بالرئيس مبارك ،حيث توجت هذه

الزيارة بإعالن القاهرة ،وأهم ما جاء فيه :اإلدانة الكاملة لكل انتهاكات حقوق اإلنسان ،وايماناً للجهود

المبذولة لعقد المؤتمر الدولي للسالم ،تعلن منظمة التحرير الفلسطينية ما يلي:

 .1شجب وادانة جميع العمليات اإلرهابية سواء من دول أو جماعات.

 .1إدانة جميع العمليات الخارجية وكل أشكال اإلرهاب ،تأكيداّ لقرار المنظمة الصادر في .1594

.1

تمسك المنظمة بحق الشعب الفلسطيني في مقاومة االحتالل ،بكل السبل المتاحة بهدف

االنسحاب من هذه األراضي ،وهو ما أقرته المواثيق الدولية.

وفي هذا السياق تؤكد المنظمة على أن العمليات اإلرهابية التي تُرتكب في الخارج تسيء إلى

قضية الشعب الفلسطيني وتشوه كفاحه المشروع في سبيل الحرية.3

لكل ما سبق ذكره نستطيع القول بأن القاهرة تعتبر هي بداية الخطوات الفلسطينية نحو الحلول

السلمية للقضية الفلسطينية ،إذ كانت قيادة منظمة التحرير ال حول لها وال قوة بعد حرب عام ،1511
واالنشقاق الفلسطيني ،وتوزيع القوات الفلسطينية بقياداتها في صحراء البلدان العربية.

وقد تباينت التفسيرات المصرية-الفلسطينية إلعالن القاهرة ،فأسامة الباز المستشار السياسي

للرئيس المصري فسره على أنه :قصر العمليات العسكرية لمنظمة التحرير على الضفة الغربية وقطاع

غزة ،وأن إسرائيل ليست جزءاً من األراضي العربية المحتلة ،أما عصمت عبد المجيد وزير خارجية
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مصر فرأى" :أن إعالن القاهرة خطوة مهمة تقوم بها المنظمة ،حيث إدانتها لإلرهاب سيوضح

للعالم دعم المنظمة لمسيرة السالم ،وتحقيق المطالب المشروعة" .أما الرئيس مبارك من جانبه قال

في الصدد نفسه :أعتقد بأن هناك من أعلن أمس أن اإلعالن ال يشمل إسرائيل وانما يشمل الضفة
وغزة وهذا هو فهمي ،وأنا لم أناقش أحد ا في الموضوع ،لكن مفهومي إنه يعني الضفة الغربية

وغزة".1

أما الجانب الفلسطيني فقد رأى في إعالن القاهرة تأكيداً لمواقف سابقة للمنظمة ،وال يعتبر إعالن

القاهرة مبادرة جديدة وانما هو رد على الحمالت األمريكية واإلسرائيلية على المنظمة ،وهذا ال يعني أن
المنظمة تخلت عن الكفاح المسلح ،وقال أن القرار بوقف العمليات خارج األراضي المحتلة (فلسطين

التاريخيةً).2

وقال ياسر عرفات" :أن هناك ق اررا آخر غير إعالن القاهرة أُتخذ في المحادثات مع المسئولين

المصريين ،هو تشكيل لجنة مشتركة فلسطينية-مصرية لمتابعة العمل الدبلوماسي ومساعدة منظمة

التحرير في المجال السياسي على كافة الجوانب" .3وفي حديث لرؤساء الصحف المصرية أكد

عرفات" :أن أهم ثمار العالقات الفلسطينية المصرية هو وقف حالة التدهور والتردي العربي ،مؤكد ا

أن عملية كامب ديفيد ليست قرار ُيشطب ولكن الشعب المصري والحكومة المصرية والرئيس حينما
يقولون ال للتعامل مع الورقة الفلسطينية في كامب ديفيد فهم بعيدون عن سياسة كامب ديفيد،
حيث استجاب الرئيس مبارك لنداء منظمة التحرير بأن ال يتعامل مع الورقة الخاصة بالقضية

الفلسطينية ،والتزم الشعب المصري والحكومة بهذا النداء".4

ثاني ا :المشروع العربي للسالم (مبادرة الملك فهد) في القمة العربية عام :1382

تدخل أطراف خارجية في الصراع العربي-اإلسرائيلي ،وأخذت تعمل على تحويل الصراع
ُ
ردات فعل ناتجة عن
لصالحها ،إلى أن أصبحت السياسة العربية المرسومة بخصوص الصراع ّ
سياسات هذه األطراف في الصراع ،والتي استطاعت في غيبة اإلرادة العربية الواحدة التحكم إلى ٍ
حد

كبير في مساره.5

فالجامعة العربية ومنذ نشأتها التي أعطت القضية الفلسطينية النصيب األكبر من ق ارراتهاّ ،إال

أن النظرة إليها كانت نظرة قومية أو وطنية ال تصل إلى إسالمية المعركة ،وشمول النظرة اإلسالمية

إليها تعني تحرير المقدسات وكامل التراب الفلسطيني فرض عين على كل مسلم ورفع شعار الجهاد
1
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لهذا الهدف ،1على الرغم من التأكيد الفلسطيني منذ بداية المشكلة في العقود األولى من القرن العشرين

على إسالمية القضية والمقدسات اإلسالمية في فلسطين ،حيث عقد علماء المسلمون مؤتم اًر في القدس
في  19كانون ٍ
ثان /يناير 1519لدراسة الحالة السيئة التي وصلت إليها فلسطين على أثر الهجرة
ِ
ومنحهم األراضي من حكومة االنتداب البريطانية ،سواء عن طريق المنح أو
اليهودية إلى فلسطين،
البيع ،وأصدر العلماء فتوى دينية مفادها":إن السماسرة والوسطاء وبائعي األراضي يجب اأال ُيصلي

عليهم عند موتهم وال ُيسمح بدفنهم في المقابر اإلسالمية ويجب إهمالهم ومقاطعتهم ،ويمنع
التعامل معهم حتى لو كانوا آباء أو أوالد أو إخوة...الخ" ،ومن جانبه حث مفتي القدس أمين

الحسيني "العرب والمسلمين في العالم على الدفاع عن الديار المقدسة في فلسطين مخاطباً زعماء

العالم اإلسالمي" :إذا بقيتم تنظرون إلى هذه الحالة السيئة ،فإن فلسطين سيفقدها المسلمون كما فقدوا
األندلس ،عندئذ سيغضب عليكم اهلل والنبي والتاريخ اإلسالمي".2

وعودة إلى الطريقة التي تعامل بها النظام العربي الرسمي من خالل الحكومات العربية أو جامعة

الدول العربية وتمثيله في مؤسسة القمم الرسمية ،وعلى الرغم من تحليل مضمون مقررات القمم العربية

بخصوص الصراع العربي-اإلسرائيلي ،نجد التغيير الجذري في النظرة إلى إسرائيل في التخلي عن

اإلعداد للقضاء عليها نهائياً والقبول بالتسوية السياسية معها.3

والراجح أن االنعكاسات السلبية لتطور الصراع العربي-اإلسرائيلي قد زادت آثارها على المنطقة

العربية بعد حربي عامي  1519و  ،1591والتي عبرت عنها ق اررات مؤتمرات القمة التي أعقبت ذلك

التوسع اإلسرائيلي بعد  ،1519أو الستثمار المجهود العربي الذي أبرز ذاته في حرب عام ،1591
كما تفاعلت عوامل العجز العربي التي انعكست في عدم القدرة في الصراع العربي-اإلسرائيلي التي
تضاعفت آثارها في أواسط السبعينات وما بعدها ،حيث أوجدت تحركات عربية انفرادية ،4فمعاهدة

السالم المصرية-اإلسرائيلية فتحت مرحلة جديدة في تاريخ الشرق األوسط ،حيث ظهر منحى جديد
وبشكل جذري في معالجة مسألة الصراع العربي-اإلسرائيلي ،حيث كانت مصر السادات تتصرف

وكأنها قد حظيت مسبقاً بدعم سعودي ،عندما كانت السعودية على تحالف وثيق مع السادات منذ
وصوله للسلطة ،وكانت السعودية تدعم جميع وسائل الدور األمريكي في حل القضية ،من منطلق أن

السعودية تسعى للحل السلمي للقضية.5

من هذا المنطلق ومن خالل حديث أدلي به األمير فهد ولي العهد السعودي في  9آب/أغسطس

 1511لوكالة األنباء السعودية طرح ثمانية مبادئ قال" :أنها يمكن االسترشاد بها للوصول إلى
1

خليفة عبد هللا التونسي ،القمم العربية والقضية الفلسطينية ،مجلة البالغ ،العدد 11 999،:يونيو 1919م.
2
جبارة ،العالقات الفلسطينية ،مرجع سابق ،ص.1
3
األسطل ،القمم العربية ،مرجع سابق ،ص.29
4
المرجع السابق ،ص.21
5
سالمة ،السياسة الخارجية ،مرجع سابق ،ص.559

91

تسوية عادلة الزمة الشرق األوسط" ،وبناءاً على ذلك أعدت السعودية مبادرتها لعرضها على القمة
العربي المزمع انعقادها في مدينة فاس بالمغرب في تشرين ث ٍ
ان/نوفمبر ،1511شملت المبادرة ثماني

نقاط:1

اوالا :انسحاب إسرائيل من جميع األراضي العربية التي احتلتها عام  1519بما فيها القدس العربية.
ثاني ا :إزالة المستعمرات التي أقامتها إسرائيل في األراضي العربية بعد عام .1519

ثالثا :ضمان حرية العبادة وممارسة الشعائر الدينية لجميع األديان باألماكن المقدسة.
رابعا :تأكيد حق الشعب الفلسطيني ،وتعويض من ال يرغب في العودة.

خامس ا :تخضع الضفة الغربية وقطاع غزة لفترة انتقالية تحت إشراف األمم المتحدة ،ولمدة ال تزيد عن
بضعة أشهر.

سادس ا :قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.
سابعا :تأكيد حق دول المنطقة بالعيش بسالم.

ثامنا :تقوم األمم المتحدة أو بعض الدول األعضاء فيها بضمان تنفيذ تلك المبادئ.

وقد حدث تفاعل سياسي عميق بين مصر والسعودية دون اتصال مباشر ،بعد أن طرح األمير

فهد مبادرته لتسوية الصراع العربي-اإلسرائيلي للمرة األولى في آب/أغسطس  1511عندما كان

ولياً للعهد ،وتابعها بعد توليه عرش السعودية حيث كانت مصر أكثر الدول تأييداً للمبادرة نظ ًار

النخراط مصر بالعملية السلمية وايمانها المطلق واستراتيجيتها في النهج السلمي لحل الصراع.2

ولكن دول محور الصمود والتصدي فكان سبباً في فشل االنعقاد األول لقمة فاس في تشرين

ٍ
ثان/نوفمبر  1511بسبب الصدام بينه وبين دول محور االعتدال العربي حول المشروع السعودي
للسالم ،فكان محور الصمود والتصدي بقيادة سوريا قد اجتمع في عدن عشية االنعقاد األول لقمة

فاس ،وحدد موقفه من مبادرة السالم السعودية في ثالث نقاط:

اوالا :رفض البند السابع من المبادرة الذي نص على "تأكيد حق دول المنطقة في العيش بسالم".
باعتباره مدخل مباشر لالعتراف بإسرائيل.

ثانيا :إضافة بنود جديدة للمشروع تتضمن:

 .1النص على أن منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الوحيد للشعب الفلسطيني.
 .1تثبيت الحقوق الفلسطينية " حق العودة وحق تقرير المصير".
 .1عدم تحديد االنسحاب اإلسرائيلي إلى حدود .1519
 .4التأكيد على أن التسوية تتم في إطار مؤتمر دولي.
1

منير الهور ،طارق الموسى ،مشاريع التسوية للقضية الفلسطينية منذ ،3790- 3749ط ،1دار الجليل للنشر عمان ،1913 ،ص.214
2
الهور ،مشاريع التسوية ،مرجع سابق ،ص.215
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ثالثا :تعديل صياغة بعض بنود المشروع ما ينسجم مع ق اررات قمة عمان الحادية عشر وفي هذا
اإلطار فشلت قمة فاس في انعقادها األول في  11تشرين ٍ
ثان/نوفمبر .11511

واستناداً إلى ما جاء أعاله ،فإن المبادئ الجوهرية التي ال يجوز الخروج عنها أو التساهل فيها،

وعدم جواز إنفراد أي طرف من األطراف العربية بأي حل للقضية الفلسطينية وللصراع العربي-
اإلسرائيلي ٍ
بوجه عام وال ُيقبل أي حل ّإال إذا أُقترن بقرار من مؤتمر قمة عربية ُيعقد لهذه الغاية .2يقول
ينس الملك فهد ما فعل به الرئيس حافظ األسد في نوفمبر عام
الكاتب كمال خلف الطويل" :لم َ
 1381عندما أراد تقديم مبادرته المرعية أمريكيا لحل الصراع العربي-اإلسرائيلي وانهاء حالة

الحرب ،حينها قاطع الرئيس السوري األسد المؤتمر فانهار موعد انعقاده."3

وقد أدخلت القمة العربية التي استأنفت أعمالها في مدينة فاس بالمغرب في الفترة ما بين 5-1

أيلول/سبتمبر  ،1511تعديالً على البند الرابع والسابع والثامن ،4وقد تم صياغتها كالتالي:

البند الرابع :تأكيد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وممارسة حقوقه الوطنية الثابتة غير القابلة
للتصرف بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية ممثله الشرعي والوحيد ،وتعويض من ال يرغب

في العودة.

البند السابع :يضع مجلس األمن الدولي ضمانات السالم بين جميع دول المنطقة بما فيها الدولة
الفلسطينية المستقلة.

البند الثامن :يقوم مجلس األمن الدولي بضمانات تنفيذ تلك المبادئ.
وقد أصبح المشروع الذي نال الموافقة باإلجماع من مؤتمر القمة الثاني عشرة ،يسمى "المبادرة
العربية للسالم في الشرق األوسط" ،ويعتبر هذا المشروع تأكيداً للمطالب العربية بما في ذلك المطالب

الفلسطينية ،5وقد قرر المؤتمر تأليف لجنة سباعية من رؤساء الدول العربية يشترك فيها األمين العام
لجامعة الدول العربية ،وتمثيل لمنظمة التحرير لعرض المشروع على عواصم كبرى لنيل موافقتها

تمهيداً النعقاد المؤتمر الدولي الذي أوصت عليه األمم المتحدة وأيده االتحاد السوفيتي والدول

األوروبية في سبيل تسوية األزمة ،أما إسرائيل فقد رفضت المؤتمر كوسيلة تسوية ،رغبة منها في
مفاوضات ثنائية مباشرة بينها وبين كل دولة عربية على حدة ،لإلنفراد بها واإلمالء عليها بتفوقها

العسكري ما تريد ،على غرار ما حصل مع مصر في معاهدة السالم المصرية-اإلسرائيلية ،ولكن كل

1

وحيد عبد المجيد ،نحو القمة العربية المقبلة :القمم العربية كيف بدأ  ....وكيف أصبحت ،مجلة المستقبل العربي ،العدد  ، 31سنة ،11
 ،1919ص.29-26
2
الهور ،مشاريع التسوية  ،مرجع سابق ،ص .215
3
كمال خلف الطويل آل سعود في بر الشام ( 15 ،)2115-1932يناير :2116
http://www.marefa.org/sorces/index.php/% D8%A2%D9%84%
4
الشريف ،البحث عن كيان ،مرجع سابق ،ص.213-212
5
حسن مصعب ،الجامعة العربية ومبادرات التسوية السياسية للقضية الفلسطينية ،الموسوعة الفلسطينية ،المجلد الخامس ،ط ،1بيروت
 ،1991ص . 915
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محاوالتها أخفقت ،وكان اإلخفاق الذي أصاب كل مبادرات ومشاريع السالم في الشرق األوسط حاف اًز

للجامعة العربية ألن تقوم هي بمبادرة ،وألن تضع مشروعاً للسالم في الشرق األوسط.1

فقد جاء مشروع الملك فهد للسالم ،ليؤكد أن السعودية من أوائل الدول التي تعمل على جمع

الشمل العربي واإلسالمي ،2وليشكل مدى اهتمام السعودية بالقضية الفلسطينية والصراع العربي-

اإلسرائيلي ،وموقف السعودية وقناعتها في إيجاد تسوية شاملة وعادلة للقضية الفلسطينية .فكان برو اًز

للدور السعودي واضافة بعداً إستراتيجياً لها ،بوصفها دولة قادرة على ممارسة العمل السياسي بمرونة

بحكم ثقلها وعالقتها بالواليات المتحدة وأهميتها بالمحيط العربي
ُيتيح لها أداء دو اًر بار اًز أكثر إيجابيةُ ،
واإلسالمي.3
وبتبني الدول العربية في قمة فاس وباإلجماع "المشروع العربي للسالم" ،رفضت إسرائيل

المشروع ،حيث قال راديو إسرائيل :إن حكومة بيغن اعتبرت خطة فاس تهدف إلى تدمير إسرائيل

على مراحل" .واعتبرت و ازرة الخارجية اإلسرائيلية :أن المشروع الذي تبنته قمة فاس أسوأ من مبادرة
األمير فهد الذي سبق إلسرائيل رفضه في الماضي .وأدان إسحق شامير وزير خارجية إسرائيل مقررات

قمة فاس ووصفها" :بإعال ن حرب جديدة على إسرائيل".4

مهما يكن من أمر ،فقد جاءت المبادرة العربية للسالم في الوقت الذي كانت فيه الدول العربية

عاجزة عن القيام بأي عمل تجاه القضايا العربية مجتمعة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية ،لما أصابهم
من تشرذم وسوء حالة نتيجة صراعهم على قيادة النظام العربي من جانب ،ومن جانب آخر عدم
التفاهم على أية قضية من القضايا العربية ،مثل الحالة اللبنانية والحرب األهلية عام  ،1599والحرب

العراقية-اإليرانية عام  ،1511فبعض الدول العربية مثل سوريا ساندت إيران ضد العراق ،كذلك النزاع
العربي-العربي على الحدود ،مثل اليمن والسعودية ،السودان ومصر ،السعودية واإلمارات العربية

ِ
طمع
المتحدة ،العراق والكويت...الخ .وبالتالي وهن العرب وذهبت ريحهم نتيجة خالفاتهم ،مما ّ

الواليات المتحدة ومن خلفها إسرائيل في العالم العربي وطمأنها أن تلك األنظمة ال حول لها وال قوة إالّ

الكالم والمناشدات والرجاء.

1

المرجع السابق ،ص .915
2
مرداد ،التسويات السلمية ،مرجع سابق.145 ،
3
جميل بن محمود بن محمد مرداد ،التسويات السلمية للمنازعات في الفكر السياسي للملك فهد بن عبد العزيز ال سعود :المفهوم
والسياسات ،ندوة العالقات السعودية المصرية في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود :بحوث ودراسات ألقيت
في الندوة التي عقدتها دارة الملك عبد العزيز بالتعاون مع مؤسسة األهرام ،القاهرة "1422/12/1ه-الموافق  ، "2112/2//13ص156
4
الهور ،مشاريع التسوية ،مرجع سابق ،ص.216
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ثالثا :الموقف المصري-السعودي من الغزو اإلسرائيلي للبنان عام :1382

في الوقت الذي كانت فيه الدبلوماسية السعودية والعربية نشطة من أجل تبني مشروع عربي

للسالم في منطقة الشرق األوسط ،ليشكل أسلوباً جديداً في التعاطي مع األزمة ،1كانت االستراتيجية

األمريكية-اإلسرائيلية تسعى لشطب منظمة التحرير الفلسطينية من حلقات الصراع العربي-
اإلسرائيلي ،2ففي ليلة الخامس من حزيران/يونيو  ،1511قصف الطيران اإلسرائيلي األحياء الغربية
من بيروت وباقي المدن اللبنانية ،معلنة الحرب على منظمة التحرير الفلسطينية والقوى الوطنية

اللبنانية ،متذرعة بذلك بمحاولة مقتل سفيرها في لندن ،3وابعاد التهديد العسكري للمقاومة الفلسطينية

واللبنانية عن مستوطنات شمال إسرائيل.4

إن العملية العسكرية اإلسرائيلية التي حملت اسم (سالمة الجليل) ،هدفت باألساس إلى تدمير

بنية منظمة التحرير العسكرية ،واخراج قواتها من لبنان ،واضعاف المقاومة الشعبية لمشروع الحكم

الذاتي في المناطق الفلسطينية المحتلة ،وتهيئة األجواء لقيام سلطة صديقة إلسرائيل في لبنان تكون
مستعدة لتوقيع معاهدة سالم معها ،5أضف إلى ذلك أن عملية الغزو تحمل أهدافأ إستراتيجية أشمل،

تتطلع إلى فرض السياسة األمريكية اإلسرائيلية على المنطقة العربية ،فمن جانب إسرائيل تريد فرض
الهيمنة بالنصر العسكري لسنوات طويلة ،والواليات المتحدة تريد هيمنة كاملة على المنطقة ،بخضوع

الشرق األوسط برمته ألهداف السياسة األمريكية واستراتيجيتها.6

بادرت مصر بإدانة العدوان وحذرت إسرائيل من نتائجه الخطيرة التي ستترتب عليه ،وأرسل

الرئيس المصري حسني مبارك رسالة إلى مناحيم بيغن رئيس وزراء إسرائيل آنذاك ،يطالبه فيها

االنسحاب الفوري من لبنان ،7وصرح بطرس غالي وزير الدولة المصري للشئون الخارجية" :إن تصعيد

تصعيد الوضع في لبنان ال يهدد االستقرار واألمن في المنطقة فحسب ،بل يشكل حائالا دون السالم

في الشرق األوسط .8وعلى الصعيد الشعبي انفجرت التظاهرات في القاهرة تشجب الغزو وتنادي
بالمقاطعة االقتصادية إلسرائيل والواليات المتحدة ،وقامت الصحف المصرية واألوساط الشعبية بإدانة
موقف الواليات المتحدة من الغزو ،وبلغ السخط الشعبي قمته حين استخدمت الواليات المتحدة حق

النقض لصالح إسرائيل ،عندما صوت مجلس األمن على قرار يدعو إسرائيل باالنسحاب من لبنان،9

1

كريم مروة ،إطاللة عربية -لبنانية-على حرب تموز ،شئون فلسطينية ،العدد  ،119تشرين األول/أكتوبر  ،1911ص.19
2
محجوب عمر ،حرب رمضان الفلسطينية:الموقع والنتائج ،شئون فلسطينية ،العدد  ،119تشرين أول/أكتوبر ،1911ص.95
3
شرابي ،أمريكا والعرب ،مرجع سابق ،ص.596
4
السيد زهرة ،أبعاد الغزو اإلسرائيلي للبنان ،السياسة الدولية ،العدد  ،69يوليو  ،1912ص.141
5
ماهر الشريف،البحث عن كيان :دراسة في الفكر السياسي الفلسطيني  ،1993-1911ط ،1مركز األبحاث والدراسات االشتراكية في العالم
العربي ،نيقوسيا -قبرص ،1995 ،ص.311
6
األهداف الحقيقية للغزو اإلسرائيلي ،شئون فلسطينية ،العدد ،121تموز/يوليو ،1912ص.4
7
وحيد عبد المجيد ،الموقف المصري من الغزو اإلسرائيلي للبنان ،السياسة الدولية ،العدد  ،91أكتوبر  ،1912ص.161
8
المركز العربي للمعلومات ،لبنان  :3790يوميات الغزو اإلسرائيلي وثائق وصور ،بيروت -لبنان،ص.25
9
صحيفة القدس ،انعكاسات غزو لبنان على مصر.1913/1/26 ،
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وصرح كمال حسن علي وزير الخارجية المصري بعد لقائه الرئيس األمريكي ريغان ،بأن الشرق

األوسط سيظل معرضاً لنزاع واسع ما دام الوجود اإلسرائيلي غير المقبول قائماً في لبنان.1

أوقفت مصر اتصاالتها السياسية مع إسرائيل إلدراكها بعدم جدواها ،مركزة جهودها الدبلوماسية

على الواليات المتحدة ،وقد أعلنت الخارجية المصرية في  1تموز/يوليو  1511أن عالقة مصر

بإسرائيل تغيرت بعد عدوانها األخير على لبنان ،مخالفة بذلك روح اتفاقية كامب ديفيد ،ولذلك توقفت

العملية التالية للسالم وهي التوصل لحل باقي المشكالت القائمة .2وطلبت مصر رسمياً من إسرائيل

إرجاء زيارات مقررة لوفود إسرائيلية اقتصادية وثقافية وشبابية.3

وفي رده على الفيتو األمريكي على المبادرة الفرنسية الداعية إلى وقف إطالق النار وفصل

للقوات في بيروت ،أعلن الرئيس مبارك" :معارضته إلخراج القوات الفلسطينية من بيروت بعد
تجريدها من السالح ،وأعرب عن خيبة أمل عميقة إزاء الموقف األمريكي من المبادرة الفرنسية،

وحذر من أن يؤدي ذلك إلى كارثة ،موجها رسالة إلى الرئيس األمريكي رونالد ريغان طالبا فيها
استخدام نفوذه لحمل إسرائيل على وقف عملياتها العسكرية في لبنان".4

وفي اجتماعه مع الملك فهد في الرياض الذي وصلها للتعزية في وفاة الملك خالد في

14حزيران/يونيه  ،1511قال الرئيس مبارك" :إن هناك تفاهم متبادل ووحدة في الموقف إزاء الوضع

في لبنان" .5كما استقبل الملك فهد نائب الرئيس األمريكي جورج بوش في الرياض للتعزية بوفاة الملك
الملك خالد ،وعلى هامش اللقاء ضغط المسئولون السعوديون على الوفد األمريكي الزائر ،الستخدام
نفوذهم للضغط على إسرائيل إلرغامها على وقف النار وسحب قواتها الغازية من لبنان ،وقال األمير

سعود الفيصل" :أنه إذا رفضت إسرائيل االنسحاب فإننا سنضطر إلى اتخاذ اإلجراءات الضرورية

إلجبارها" ،وأشار إلى أنه على الواليات المتحدة وقف المساعدات العسكرية إلسرائيل" .6وقد سبق
للواليات المتحدة اإلعالن :بأن تحالفها مع السعودية هو تحالف إستراتيجي ،وأن أمن السعودية هو

جزء من أمنها ،مما يؤكد على الدور األمريكي للسعودية ،وهذا ال يعني مطلقاً مساواة السعودية
بإسرائيل من حيث االهتمام والدعم ،وعلى حساب كل األطراف المتحالفة معها في المنطقة.7

مما سبق نستنتج أن مصر كان لديها فرصة كبيرة بالتلويح للواليات المتحدة واسرائيل بإعادة

النظر في اتفاقية كامب ديفيد ،مستغلة الضغط الجماهيري المصري والعربي على الحكومة المصرية،

استنكا اًر لما تقوم به إسرائيل من مجازر في لبنان ،وفرصة قوية للرجوع إلى دائرة العمل العربي.
1

المركز العربي للمعلومات ،لبنان  :3790يوميات الغزو،مرجع سابق ،ص.69
2
عبد المجيد ،الموقف المصري ،مرجع سابق ،ص.161
3
المواقف العربية والحرب ،شئون فلسطينية ،العدد  ،131-131-129أغسطس-سبتمبر-أكتوبر ،1912ص.211
4
المركز العربي للمعلومات ،لبنان  :3790يوميات الغزو  ،مرجع سابق ،ص.111
5
المرجع السابق ،ص.69
6
المرجع السابق ،ص.69
7
عمر ،حرب رمضان ،مرجع سابق ،ص.19
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وقد أبدت السعودية أسفها الشديد للفيتو األمريكي ضد المبادرة الفرنسية ،ووجه الملك فهد رسالة

إلى الرئيس األمريكي ريغان قال فيها" :إن ما تقوم به إسرائيل سيؤدي إلى عواقب خطيرة في المنطقة
والعالم ،وأنه من الضروري وقف الغزو اإلسرائيلي والبربري ضد لبنان".1

وعن ردود الفعل المصرية السعودية على مجزرة صب ار وشاتيال ،استدعت مصر سفيرها في
إسرائيل في  11أيلول/سبتمبر  ،1511رداً على إشراف الجيش اإلسرائيلي على المذبحة ،واعتبرتها
المسئولة المباشرة على ارتكابها ،وقال وزير خارجية مصر كمال حسن علي" :إن إسرائيل خرقت كل

االتفاقات التي قامت بينها وبين مصر".2

كما ناشد الملك فهد دول العالم وقف المجازر التي ترتكبها إسرائيل في لبنان ،ودعاها إلى تحمل

مسئولياتها تجاه العمل اإلجرامي الذي يفضح النوايا اإلسرائيلية ،وبعث الملك فهد برسالة إلى ياسر

عرفات وعد فيها بمواصلة الجهود لردع إسرائيل ،وارغامها على االنسحاب من األراضي اللبنانية.3

وفي الحقيقة فأن الموقف العربي برمته وردود فعله لم تتناسب وحجم الحدث اإلجرامي الذي

ترتكبه إسرائيل بحق لبنان واللبنانيين والفلسطينيين ،بل عبَّر عن التخاذل الذي لم يتوقعه أحد حتى

الواليات المتحدة واسرائيل نفسها ،كما جاء دون مستوى إرادة الجماهير العربية ،وأن الغزو اإلسرائيلي

كشف عن حقيقة المواقف العربية الرسمية كما لم تكشفه أية مناسبة سابقة .حيث لم يتعد الرد العربي
حدود بيانات الشجب واإلدانة ،أو في أحسن األحوال إرسال المعونات الطبية للبنان ،ويمكن القول أن

الدول العربية أخذت موقف المتفرج على ذبح الفلسطينيين واللبنانيين ،4متناسية أن ما يحصل في لبنان
لبنان قد يحصل في أي دولة عربية من بالد الجوار اإلسرائيلي.

وفي السياق نفسه كانت الواليات المتحدة تتبع وبالتوازي مع سياساتها الداعمة إلسرائيل في

غزوها للبنان ،سياسة تهدف إلى منع الضرر الممكن أن يلحق بمصالحها في البلدان العربية ،لذلك
كانت دائماً تجد المبررات للحكومات العربية التي تؤمن دائماً بصداقة الواليات المتحدة ،لالعتقاد بأنها

راغبة في إيجاد حل عادل للصراع العربي-اإلسرائيلي وللقضية الفلسطينية التي تشكل جوهر الصراع.
لذلك كان يصدر من وقت آلخر من الساسة األمريكان بعض المسكنات الكالمية ألصدقائهم العرب،

أو بعض األخبار الهادفة إلى تحقيق الغرض ذاته ،لقد قيل مثالً :أن الرئيس ريغان عبر عن نفاذ

صبره مرات عديدة من إسرائيل ،كما أنه أتصل في  11آب/أغسطس  ،1511ببيغن طالباً منه وبحزم

وقسوة الوقف عن قصف بيروت العشوائي ...الخ.5

1

المركز العربي للمعلومات ،لبنان  :3790يوميات الغزو ،مرجع سابق ،ص.111
2
المرجع السابق ،ص.316
3
المرجع السابق ،ص.316
4
السيد زهرة ،أبعاد الغزو اإلسرائيلي للبنان ،السياسة الدولية ،العدد  ،69يوليو  ،1912ص.151
5
محمد األطرش ،السياسة األمريكية تجاه الغزو اإلسرائيلي للبنان ،المستقبل العربي ،العدد  ،1913 ،55ص.31
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وفي هذا الصدد قال هنري كيسنجر وزير خارجية الواليات المتحدة األسبق" :لقد أصبح واضحا

أن الدعم العربي لمنظمة التحرير الفلسطينية كان في معظمه كالميا ،ويوحي بالتخوف من مقدرة
المنظمة على نشر الفزع أكثر من التزامها باألولويات ،كما كان في أغلب األحيان يفتقر إلى العاطفة

الصادقة ...إن الوضع في لبنان فرصة لمصر للدخول في حلبة السياسات العربية ،فهي ال يمكن أن

أي من القوات الفلسطينية أو السورية أو اإلسرائيلية على لبنان،
تكون لها مصالح في سيطرة ٍّ
ومصالح النظام المصري تتفق مع مصالحنا ،ومصالح كافة النظم العربية المعتدلة – إشارة إلى

السعودية -ولذلك فيمكنها أن تلعب دو ار في المساعدة على ملء الفراغ اللبناني باإلجراءات
الدبلوماسية الضرورية ،وبالمشاركة في قوات حفظ السالم التي يتحتم تشكيلها" ويضيف" :إن مصر
ومعها االتجاه الغالب في وزارة الخارجية األمريكية تبحث عن وسيلة لدفع مفاوضات في اتجاه

الكيان الفلسطيني المستقل  ...إن سياسة أمريكية مبنية على استقالل لبنان وعلى تلبية تطلعات
الضفة الغربية وقطاع غزة ،وعلى حماية توازن القوى في شبه الجزيرة العربية من شأنها أن تحقق

التقارب بين أهدافنا وأهداف أصدقاؤنا في المنطقة عربا كانوا أم إسرائيليين".1

أما بيغن فقال لجريدة (جيروسالم بوست) في  11أيلول/سبتمبر  ":1511أكدت حرب لبنان تقيد

صلحها مع إسرائيل ،بموجب اتفاقية كامب ديفيد ،وثبت أن العالم العربي ال يستطع أن يرفع
مصر ِب ُ
ألي من دوله إال أن يقبل الفلسطينيين كالجئين في معسكرات
إصبع ا في مواجهة إسرائيل،ولم يكن ٍّ
معزولة ،وزاد احتمال عقد معاهدة صلح مع دولة عربية ثانية بعد مصر -إشارة إلى لبنان -ولن

يجرؤ أحد على االقتراب ضد إسرائيل".2

لقد أسقطت أحداث لبنان قناع ما كان ُيدعي بالقومية العربية عن وجوه الحكام العرب ،ليبدو
على حقيقتهم ،خاضعين للسياسة الصهيوأمريكية ،لذلك كانت إسرائيل ومن خلفها الواليات المتحدة على

وبأي ثمن
يقين من أن أحداً من األنظمة العربية ،ال يستطيع أن يعترض على رغبتهما في القضاء
ِّ

على منظمة التحرير الفلسطينية.3

مما سبق يدلل على أن المشاركة العربية في حرب لبنان الذي اقتصر على العمل الدبلوماسي،

وتركيزه على الدور األمريكي ،أن الدول العربية تنظر إلى مصالحها القطرية ،وطبيعة عالقاتها مع
الواليات المتحدة ،واضعة نصب أعينها أن شئونها القطرية في المقام األول ،والحفاظ على ديمومة

الحكم الذي ترعاه الواليات المتحدة ،وان كانت تحتفظ وترفع شعار القومية العربية والمصير
نظام ُ
الواحد .فمنذ حرب عام  1591واألنظمة العربية تدرس سبل الوصول إلى صيغة من التعايش مع
إسرائيل ،سواء باالعتراف المباشر مثل مصر ،أو بالعالقات االقتصادية كما هو الحال مع قطر

1

صحيفة القدس.1912/1/25 ،
2
شرابي ،أميركا والعرب ،مرجع سابق ،ص.612
3
صحيفة القدس.1912/1/2 ،
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وتونس والمغرب .فبعد خروج مصر عن اإلجماع العربي بعد زيارة السادات للقدس وتوقيعه معاهدة
السالم مع إسرائيل ،والخالف دائر بين الزعماء العرب من أجل أخذ مكانة مصر في الزعامة العربية،
بمعاونة الواليات المتحدة كالسعودية ،مما حذا بعضهم على الخروج عن اإلجماع العربي كليبيا وسوريا

أي ٍ
أمر .وفي ظل هذا التشرذم
والعراق ،ومنذ ذلك الوقت لم يتمكن الزعماء العرب من االتفاق على ِّ

نشبت الحرب على لبنان ،فما كان من الزعماء العرب ذات العالقات الطيبة والحميمة كمصر

والسعودية مع الواليات المتحدة إالّ مناشدتها ورجائها لوضع حداً للتهور اإلسرائيلي ووقف حربها على

أي دولة عربية زمام المبادرة بالتلويح
لبنان ،حفاظاً على ماء الوجه تجاه شعوبها الساخطة .ولم تأخذ ّ
بتهديد المصالح األمريكية في بلدانها أو المنطقة .حتى مصر لم تستخدم الفرصة الذهبية في اتفاقية
السالم كورقة ضغط ونوع من التهديد بإعادة النظر في االتفاقية إذا لم توقف إسرائيل عدوانها على

لبنان.

أما السعودية ومن خلفها الدول العربية المصدرة للبترول لم يفكر أحد منها بالتلويح والتهديد

باستخدام سالح البترول كما حصل في حرب عام  ،1591واكتفت بالبيانات والمناشدة والرجاء من
الواليات المتحدة واألمم المتحدة ومجلس األمن .ففي الوقت الذي ُيذبح فيه الفلسطينيون ،والدول العربية
وفي جميع مداوالتها ولقاءاتها الدولية وتحركاتها السياسية والدبلوماسية تُطلق المبادرات السلمية ،من
ٍ
جهة ثانية أن هناك مخططاً متفقاً عليه ،بين الواليات المتحدة واسرائيل ،مدعوماً من الحكومات العربية
بالموافقة والصمت للقضاء على القوة الوحيدة في المنطقة المانعة والمهددة لكياناتها المتمثلة في منظمة

أي صفقة
التحرير ،1ومدها الجماهيري على امتداد األمة العربية ،هذه القوة تقف حائالً دون تمرير ِّ
سالم شاملة مع إسرائيل في المنطقة العربية ،ألنها ستكون حتماً مجحفة بحق القضية الفلسطينية ،وهذا
ما كان بالفعل في جميع المبادرات السلمية التي طُرحت في المنطقة ،فبالقضاء على قوة منظمة

بأي
التحرير وعزلها عن امتدادها الجماهيري تمهيداً إلجبارها والفلسطينيين من خلفها على القبول ِّ
صيغة حل للقضية الفلسطينية ،وهذا ما كان على اقتناع به األمريكان واإلسرائيليون.

إن الغزو اإلسرائيلي للبنان أثبت مما ال يدع مجاالً للشك دور مصر ومركزية القرار السياسي

والعسكري العربي ،وبخروجها من دائرة الصراع العربي-اإلسرائيلي حدث خلل إستراتيجي كبير ،وتحول

أي دولة عربية بديلة لتكون بيدها مركزية القرار .2وفي
الغياب العربي عن تحمل المسئولية ،ولم تقم ِّ

المقابل ظهر بروز للدور السعودي بمظاهر عدة ،فمصر تركت للسعودية حرية التصرف كلياً
وبموافقتها في التدخل في مواقف إقليمية ،اعتبرتها السعودية من أولويات سياستها منها :نشر وجهة

النظر السعودية حيال الصراع العربي-اإلسرائيلي ،ووضع تصور لمبادرة لحل محتمل للصراع .وفي
1

أحمد شاهين ،حجم المشاركة العربية في حرب لبنان ودوافعه ،شئون فلسطينية ،131-131-129 ،أب/أغسطس -أيلول/سبتمبر -تشرين
األول/أكتوبر  ،1912ص.36
2
يوسف كعوش ،الدروس المستفادة من الحروب اإلسرائيلية ،3792-3749ط،1عمان1419 ،ه ،1919-ص.11
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تصريح سابق للملك فيصل في  1شباط/فبراير 1591قال " :إن السعودية لن تبقى مكتوفة األيدي

تجاه احتالل إسرائيل لأل راضي العربية" ،وفي تصري ٍح آخر في آيار/مايو  1591قال مادحاً مصر

واصفاً إياها" :بتلك الصخرة الصلبة في وجه الصهيونية" .واذا كان التحدث في الماضي باسم العرب

حك اًر لمصر فبعد منتصف السبعينات أخذت السعودية تتحدث باسم العرب ،خصوصاً أثناء لقاءات
القادة السعوديون مع األمريكان.1

مما سبق نستنتج أن السعودية كانت المنافس العنيد للدور المصري في المنطقة العربية ،خاصة

في منتصف العقد السابع من القرن العشرين ،وفي هذا الصدد يقول غسان سالمة :على المسرح

اإلقليمي والدولي لم يكن نفوذ السعودية يوماً بمثل هذا االتساع ،وكثي اًر ما نق أر أن مركز السعودية في
المنطقة نافذ ويتم مقارنتها بمركز مصر في فترة الستينات ،إذ نجد أن العالم العربي دخل الحقبة

السعودية بعد المرحلة الناصرية ،فسمح لها بتحديد اللعبة وحمل اآلخرين على التسليم بها.2

1

سالمة ،السياسة الخارجية ،مرجع سابق ،ص.654-653
2
المرجع السابق ،ص.655

11

الفصل الرابع

أثر الصراع اإلقليمي يف منطقة اخلليج على تطور العالقات املصرية-السعودية.

 اوالا :الموقف المصري-السعودي من الحرب العراقية اإليرانية منذ عام  1381حتى
عام 1388م.

 ثاني ا :دور الملك فهد في التقارب المصري-السعودي ،وعودة مصر للصف العربي.
 ثالثا :الموقف المصري-السعودي من االجتياح العراقي للكويت عام .1331

11

ٍ
جانب واحد إللغاء اتفاقية
بادر النظام الرسمي العراقي في  11أيلول/سبتمبر  ،1595ومن

الجزائر المعقودة في آذار/مارس  1599بشان الحدود العراقية-اإليرانية وذلك بعد نجاح الثورة
اإلسالمية في إيران بسبعة أشهر فقط ،بحجة أنها ظالمة ووِقعت في ٍ
وقت كانت فيه موازين القوى
لصالح إيران في عهد الشاه ،وبتغيير الوضع في إيران بمجيء الثورة اإلسالمية في شباط /فبراير

 ،1595ارتأى العراق أن يكون هناك تغيي اًر في السياسة للحكومة اإليرانية الجديدة ،وأن تتفهم دور
العراق في المنطقة ومطالبه القومية .1ولكن ما حصل هو العكس ،بإصرار القيادة اإليرانية الجديدة

وتأكيدها على االحتفاظ باألراضي العراقية المحتلة ألهميتها االستراتيجية إليران .2وأخذ المسئولون

اإليرانيون يطلقون التهديدات للدول الخليجية المجاورة بما فيها العراق ،ورفعوا شعار تصدير الثورة

خارج إيران .3ومن ثم ّأيدت جميع دول الخليج سياسة العراق ضد إيران بسبب تخوفهم من التهديدات
اإليرانية بتصدير الثورة خارج حدود إيران وخاصة للبلدان العربية الخليجية.4
أوالا :الموقف المصري-السعودي من الحرب العراقية اإليرانية منذ عام  1381حتى عام 1388م.

استغلت السعودية قيام الثورة اإليرانية ،ونزعة تصديرها خارج الحدود اإليرانية ،إللقاء تبعية
حركات المعارضة لديها على إيران ،في ٍ
وقت بدأت فيه تخفيف ظروف المعاناة للسكان الشيعة في
السعودية ،والعمل على وجود إصالحات في مناطقهم.5

وبإلغاء اتفاقية الجزائر ،بدأت بوادر التوتر واألزمات أمام الثورة اإليرانية ،واستنزاف قوة البالد

اقتصادياً وعسكرياً ،حيث أخذ التوتر يزداد حدةً على الحدود بين البلدين ،في حين كانت العراق تسعى
للتجهيز للحرب ،مع عمل سياسي يضم قوى المعارضة اإليرانية في الداخل والخارج ،إضافة إلى
بعض دول المنطقة ومنها السعودية المتخوفة من التهديد اإليراني وثورتها اإلسالمية.6

واندلعت الحرب بين العراق وايران بشكل واسع في  11أيلول /سبتمبر  ،1511تلك الحرب التي

أي فائدة ال للعراق وال إليران وال لمنطقة الشرق األوسط بأكملها .7ومنذ اللحظة األولى
لم يكن فيها ِّ
لبدء الحرب كانت مواقف الدول العربية بين ٍ
مؤيد ومحايد ومن وقف ضد العراق في حربه على إيران،
فالمجموعة المؤيدة والمساندة بكل إمكانياتها المادية والمعنوية هي :السعودية والكويت والبحرين

1

سيد نوفل ،الحرب العراقية اإليرانية :األسباب ...النتائج ،العروة الو ثقى ،العدد  ،29جمادي اآلخر  1412هـ ـ نيسان /أبريل ،1912
ص. 6
2
جمال علي شروم ،المفهوم العربي اإلسالمي للحرب العراقية ـ اإليرانية ،المجلة الثقافية ،الجامعة األردنية ،العدد ،2ربيع األول 1414هـ /
كانون األول /ديسمبر  ،1913ص .146
3
المدني  ،الملف العربي ،مرجع سابق ،ص.5
4
المرجع السابق ،ص .24
5
وليد محمود عبد الناصر ،األبعاد اإلقليمية ألمن الخليج بعد الحرب العراقية ـ اإليرانية ،السياسة الدولية ،العدد  ،95يناير ،1919ص.113
6
سمير بهلوان ،قراءة في الحرب العراقية ـ اإليرانية  ،3792جامعة دمشق ،العدد  ،92-91أيلول ـ كانون أول 1426 /هـ2115 /م،
ص.265
7
المرجع السابق ،ص.266
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وعمان الرتباطها بعالقات وثيقة وحميمة بإيران ،أما المجموعة
واألردن ،والمجموعة المحايدة كالجزائر ُ
الثالثة واألخيرة فكانت المؤيدة إليران مثل :سوريا وليبيا واليمن الجنوبي .1والملفت للنظر ما قامت به
سوريا التي دعمت إيران بصورة علنية وأغلقت حدودها مع العراق ،ومنعت مرور البترول العراقي من

أراضيها ،2مما دفع بالرئيس العراقي صدام حسين باالتصال بالرئيس المصري أنور السادات وفتح

عالقات جديدة معه ،إليجاد طريقاً بديالً عن سوريا في مرور البترول العراقي عن طريق العقبة-

السويس إلى البحر األحمر رغم تكلفته المادية الكبيرة.3

وبالتالي فإن فتح باب االتصال من جانب العراق تجاه مصر ،يعتبر تراجع عن المبادئ

والمواقف العراقية تجاه قضية فلسطين والصراع العربي-اإلسرائيلي ،كون العراق تعتبر من دول جبهة

الصمود والتصدي التي رفضت كل أشكال الحلول السليمة مع إسرائيل.

إن موقف السعودية كان واضحاً في الوقوف إلى صف العراق في حربه ضد إيران ،وهذا ما عبر

عنه الملك خالد في اتصال هاتفي مع القيادة العراقية في  14أيلول/سبتمبر  ،41511كما حافظت

السعودية على سياستها البترولية منذ اشتعال الحرب ،لتحمي األسواق الدولية من مؤثرات الحرب ،علماً
بأن اإلقبال كان شديداً ويزيد عن احتياجات الدول الغربية لتخزينه ،خوفاً من نقص اإلنتاج بسبب
الحرب ،ويأتي ذلك العتبارات الصداقة الحميمة بين السعودية والواليات المتحدة ،ومراعاتها لمصالحها

ومصالح حلفاءها.5

وتعتبر الواليات المتحدة في إستراتيجيتها أن منطقة الخليج لها وحدها ،وتعتبر من أهم مناطق

االهتمامات األمريكية ،وذلك ألن قسطاً كبي اًر من نفط المنطقة يتدفق للواليات المتحدة ،وقسطاً كبي اًر

من صادرات األسلحة األمريكية يصدر لدول تلك المنطقة ،لذلك فحماية منطقة الخليج أمريكياً أمر

مطلوب ومفروغ منه ،6مما دفع كثير من دول العالم وعلى رأسها الواليات المتحدة إلرسال الكاسحات
والسفن الحربية إلى منطقة الخليج ال لشيء ،إالّ لحماية وسالمة البترول ونقله إليها.7

ومن جانبه كان الرئيس صدام حسين يستغل تصريحات وتهديدات القادة اإليرانيون بالذات،

إلقناع حكام الخليج بأنه يدافع عنهم جميعاً في حربه ضد إيران ،مما جعلهم يقدمون له المال والسالح

وكل ما يلزم الستمرار صموده في تلك الحرب.8

1

عبد الرازق محمد أسود ،موسوعة الحرب العراقية ـ اإليرانية  ،مج  ،3ط ،1914 ،1ص.63
2
نوفل ،الحرب العراقية ،مرجع سابق ،ص.9
3
بهلوان  ،قراءة في الحرب العراقية ،مرجع سابق ،ص.269
4
أسود ،موسوعة الحرب العراقية ـ اإليرانية ،مرجع سابق ،ص.129
5
شرابي ،أمريكا والعرب ،مرجع سابق ،ص .611-699
6
عبد الحليم أبو غزالة ،الحرب العراقية-اإليرانية 3792ـ ،3799ب ن ،1994-1993 ،ص.29
7
يونس اليوسف ،الحرب العراقية-اإليرانية :مفاهيم ومعتقدات ،مجلة البالغ ،األحد  9ربيع األول 1411هـ  1نوفمبر  ،1919العدد.915
8
المدني ،الملف العربي ،مرجع سابق ،ص.24
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وعليه :وضعت الحرب القيادة اإليرانية في عزلة دولية ،وأفقدتها الكثير من الحركة للعمل في

مجال نشر األيديولوجية التي من أجلها نشأت الجمهورية اإلسالمية في إيران .وعلى الرغم من ذلك،
كانت إيران تسعى لالتصال بدول غربية لتأمين احتياجاتها من السالح ،حتى انكشف أمرها مع

فضيحة إيران-جيت* مع الواليات المتحدة الحليف األول لدول الخليج العربي.1

مما سبق نستنتج ،أن الحرب كانت من افتعال دول غربية كالواليات المتحدة ،التي ساهمت

ودعمت بكل قوتها لنشوبها واشعال نيرانها ،لتكون المنطقة في احتياج تلك الدول لحمايتها وبيع السالح

أي من المتحاربين أو دول المنطقة .وكان الهدف
لها ،على الرغم أن نشوب الحرب ليس من مصلحة ا

من تلك الحرب زعزعة أمن واستقرار منطقة الخليج برمته ،ألن تفجير المنطقة يزيد من تبعيتها للغرب،

سواء لبيعه األسلحة أو من خالل بناء المشاريع التي دمرتها الحرب ،وضمان تدفق البترول من

المنطقة إلى الغرب .وكان الخطاب السياسي اإليراني مصمماً على االستمرار بالحرب حتى النصر،

وأن كربالء العراقية ما هي إالّ نقطة في الطريق إلى القدس ،إالّ أن فيلسوف الثورة اإليرانية آية اهلل
صادق خلخالي قال في األشهر األولى من الحرب في تصريح له في الجزائر " :إن اندالع الحرب مع

العراق خطأ ،ولكن من المفروض أوالا تحرير الخليج العربي والسعودية ومصر ثم العراق."2

وقد عملت دول مجلس التعاون الخليجي وعلى رأسها السعودية ،على إيجاد ترتيبات إقليمية

ودولية مواتية الستقرار تلك الدول وقوتها اإلقليمية ،فكان التركيز على المحور المصري-األردني-

العراقي-الخليجي لمواجهة إيران .3تبنت السعودية دعم العراق في حربها ضد إيران ،وسعت من خالل
عالقاتها الجيدة مع الواليات المتحدة وبريطانيا ،بأن تشركهم الهم األمني في المنطقة خاصة بعد

االنتصارات الجزئية التي حققتها إيران في الحرب ،وتصريحات الزعماء اإليرانيون بأن هذا النصر

سيوصلها إلى مرادها ،المرتبط بهز األنظمة القائمة في الخليج ،وقال بيان مجلس التعاون الخليجي:

"إن التطورات األخيرة لمجريات الحرب ،يعتبر تهديداً ألمن الخليج برمته ،وانتهاكاً لسيادته وضد سالمة
األمة العربية" .4وكانت السعودية حريصة على عدم التورط الصريح وتتجنب العداء المباشر مع إيران،

ألي تورط ميداني في مساندة المجهود الحربي العراقي ضد إيران .5ومن
إيران ،فكانت دائمة النفي ّ
جانبها كانت إيران شديدة العداء للسعودية ،فأشعلت أحداث شغب لدى الشيعة في المنطقة الشرقية
للسعودية ،ثم استغالل مواسم الحج ألعمال شغب والتي كان أعنفها عام  ،1519عندما اكتشفت قوات

1

محمد شحادة ،مراجعة من آتون الحرب العراقية-اإليرانية ،مجلة البيادر السياسي ،العدد  ،39تموز /يونيو  ،1911ص.29
2
العجمي ،أمن الخليج ،مرجع سابق ،ص .319-311
3
عبد الناصر ،األبعاد اإلقليمية ،مرجع سابق ،ص .114
4
العجمي ،أمن الخليج ،مرجع سابق ،ص .361-369
* فضيحة إيران-جيت :بعد قيام جمهورية إيران اإلسالمية ،شاهرت العداء للواليات المتحدة وإسرائيل ،ولكن بعد اندال الحرب العراقية
اإليرانية عام  ، 1911كشفت وسائل اإلعالم العالمية عن فضيحة تدفق صفقات األسلحة األمريكية عبر الوسيط اإلسرائيلي ،إضافة لألسلحة
من شركة  TATاإلسرائيلية ،حيث تم استالم ثالث شحنات في عام  .1911وهذا منافيا ً لما يعلنه النظام اإليراني.
5
عبد الناصر ،األبعاد اإلقليمية ،مرجع سابق ،ص.113
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األمن السعودية كميات من األسلحة والمتفجرات في الحرم الشريف .1ففي موسم الحج هذا جرت
تظاهرة عنيفة أطلق عليها البراء ،وجرى صدام مع قوات األمن السعودية ،راح ضحيتها ما يقارب 411

تم على أثرها قطع العالقات الدبلوماسية بين البلدين .2وفي موسم الحاج الذي تاله أمر
حاج إيرانيَّ ،

اإلمام الخميني وغيره من أهل الفتوى في إيران بعدم الخروج هذا العام للحج والسفر إلى سوريا للنزهة.3

كذلك دعت إيران إلى مؤتمر إسالمي في لندن عام  ،1511لنزع السيادة السعودية على الحرمين
الشريفين ،وطالبت بإشراف إسالمي على األماكن المقدسة ،كما امتنعت عن حضور مؤتمر القمة
اإلسالمي ،وقاطعت موسم الحج مدة عامين بسبب تحديد السعودية عدد حجاج إيران ،بأقل من ثلث

العدد الذي كان عليه قبل عام  ،41519وفي عامي  1514و  1519كانت تؤكد مسئولية السعودية

على الحرمين الشريفين ،أما عامي  1519 ،1511فقد طالبت بإشراف إسالمي عليهما.5

مما سبق ذكره نستنج تخبط القادة اإليرانيون في سياساتهم وتصريحاتهم نظ اًر للمأزق الذي كانت

فيه إيران ،نتيجة ما أحدثته الحرب من عزلة سياسية إقليمية ودولية ومن سوء وضع اقتصادي

واجتماعي داخل إيران.

وفي عامي  1511و  ،1519تعاونت إيران والسعودية في إطار منظمة األوبك ،وكانت

السعودية تمد إيران بمنتجات بترولية مكررة عندما هبطت الصادرات النفطية اإليرانية ،وعلى حسب

تأكيدات السعودية ،فقد جاء هذا التعاون للحد من التطرف اإليراني .6في المقابل كانت السعودية تدعم
تدعم وبشكل مباشر العراق بالمال والدعم السياسي في المحافل الدولية ،ومن خالل مجلس التعاون

الخليجي الذي كان داعماً ومؤيداً للعراق.7

الحياد من الطرفين المتحاربين،
من جانبها وقفت مصر في بداية الحرب العراقية-اإليرانية موقف ّ
على الرغ م من أنهما يناصبان مصر الخصومة السياسية ،على أثر توقيعها معاهدة سالم مع إسرائيل،
ففي خطاب للرئيس المصر أنور السادات ،في  11تشرين أول/أكتوبر  1511أعلن فيه عن موقف
بالده الذي يتسم بالحياد التام من طرفي الحرب .8وردًا على ذلك قال العراقيون :أن بعض الدول

العربية (أي مصر) وقفت موقف المتفرج ،تنتظر ما ستسفر عنه الحرب لتقول كلمتها وتعلن موقفها.9
وبسبب رفض إيران كل النداءات والوساطة من أجل وقف الحرب ،بدأ الموقف المصري بالتبدل

واالنحياز إلى جانب العراق ،وجاء ذلك في خطاب الرئيس السادات في  11آذار/مارس  1511بقوله:
1

العجمي ،أمن الخليج ،مرجع سابق ،ص .319
2
المرجع السابق ص ..319
3
شحادة ،مراجعة من أتون الحرب ،مرجع سابق ،ص .21
4
العجمي  ،أمن الخليج ،مرجع سابق ،ص .319
5
عبد الناصر ،األبعاد اإلقليمية ،مرجع سابق ،ص.111
6
المرجع السابق ص .111
7
نوفل ،الحرب العراقية اإليرانية ،مرجع سابق ،ص.9
8
عبد المنعم منصور وعلى الحو ،موقف مصر من الحرب العراقية اإليرانية ،الحوار المتمدن ،العدد .2119/11/29 ،2143
9
اسود ،موسوعة الحرب ،مرجع سابق ،ص .63
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بحرج من نقصها ،وذلك
"إن مصر باعت العراق بعض أنواع الذخائر التي كانت تنقصها ،وتشعر
ٍ

وفاءا لموقف العراق خالل حرب أكتوبر  ."1313أما صوفي أبو طالب رئيس مجلس الشعب

المصري قال بهذا الصدد" :يتمثل هذا العمل في أن مصر كانت وما زالت عليها مسئولية تجاه األخوة

العرب ،برغم ما يثور من خالفات"...

وفي  9نيسان/أبريل  1511وبمبادرة مصرية ،عقد اجتماع مصري-عراقي للتنسيق فيما بينها

ألي طلب عراقي بالمساعدة ،وأنها في حالة تجاوز إيران لألراضي
وابالغ العراق بجاهزية مصرية ّ
العراقية ،فإن كل إمكانيات مصر ستكون تحت تصرف العراق .1وجاء هذا الموقف تأكيداً لما صرح به
به الرئيس المصري الجديد حسني مبارك عندما قال ":إن مصر ستمد العراق بما يحتاج إليه من

عون عسكري وفي تصريح ألسامة الباز الوكيل األول لو ازرة الخارجية المصرية قال " :ستكون هناك

عواقب خطيرة ،إذا اجتازت الجيوش اإليرانية الحدود العراقية ...لقد كنا على اتصال مع أشقائنا في

العراق ،وأن إيران تعلم موقفنا" ،وقد رفضت مصر عرضاً رسمياً إيرانياً ،بشراء معدات عسكرية

مصرية بقيمة  111مليون دوالر.2

ثاني ا :دور الملك فهد في التقارب المصري-السعودي وعودة مصر إلى الصف العربي:

حاولت السعودية احتواء ما ترتب من آثار سلبية على زيارة الرئيس السادات إلسرائيل ،وذلك

تحقيقاً لمبدأ وجوب حل القضية الفلسطينية من منطلق موقف عربي موحد ،ولكن فشلت السعودية في

تحقيق تقدماً في ظل االنقسام العربي ،الذي حدث بين مصر وبعض الدول العربية خاصة مجموعة

الصمود والتصدي.3

وعند إبرام معاهدة السالم بين مصر واسرائيل عام  ،1595كانت الواليات المتحدة تراهن على

موقف إيجابي للسعودية من المعاهدة ،4،كما أن الرئيس السادات كان يأمل في أن تتفهم السعودية

موقفه وسياسته ،5غير أن نتائج المعاهدة جاءت على غير ما تتوقعه السعودية ،ومن هنا تحول موقف
ٍ
بضغط عربي.6
موقف السعودية من المتحفظ إلى المعارض ،مما دفعها إلى مقاطعة مصر ،وان كان
وجاء موقف السعودية هذا بسبب ما قدمته كامب ديفيد للفلسطينيين من حكم ذاتي ،وفشلها في تحديد

مصير القدس والمستوطنات .7وبالتالي لم تلبي المعاهدة الحد األدنى من اآلمال العربية .ومع ذلك

كانت ال قطيعة بين مصر والسعودية قطيعة دبلوماسية أكثر منها سياسية ،وتأكد هذا عندما أصبح
1

المرجع السابق ،ص .119
2
أسود ،موسوعة الحرب ،مرجع سابق ،ص.111
3
عبد المجيد ،العالقات الثنائية ،مرجع سابق ،ص .39
4
سالمة ،السياسة الخارجية ،مرجع سابق ،ص .253
5
عبد المجيد ،العالقات الثنائية ،مرجع سابق ،ص .39
6
سالمة ،السياسة الخارجية ،مرجع سابق ،ص.254
7
نافع ،االمبريالية والصهيونية ،مرجع سابق ،ص .155
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الملك فهد ملكاً عام  ،1511ومجيء الرئيس مبارك لرئاسة مصر بعد مقتل الرئيس السادات ،وتبين
حرص مصر بقيادتها الجديدة ،على خفض الثمن المدفوع في استعادة أراضيها المحتلة ،عبر وضع

سقف للعالقات الثنائية مع إسرائيل.1

وفي بداية حكم الملك فهد ألقى خطاباً في  1شوال 1411هـ  1( -تشرين أول/أكتوبر )1511

قال فيه" :نأمل مخلصين أن تزول الخالفات الهامشية بين الدول العربية ،وأال يطول أمد اليوم الذي
تعود فيه الشقيقة مصر إلى أحضان شقيقاتها العربيات ،فنزداد بذلك قوة وتزول فرقتنا".2

وكانت الصفحة الجديدة في العالقات المصرية-السعودية ،عندما زار الرئيس مبارك السعودية

للتعزية في وفاة الملك خالد ،3وتركت تصريحات المسئولين المصريين أث اًر طيباً في نفوس السعوديين

حكومةً وشعباً ،حول تصور دور مصر العربي الهام .4ففي الفترة األولى لحكم الرئيس مبارك ،يمكن
القول أن السلوك السياسي المصري تجاه المنطقة العربية قد تطور عبر مرحلتين :األولى مرحلة وقف

التدهور في عالقات مصر العربية ،والثانية مرحلة إبراز وتأكيد السمات القومية للسياسة الخارجية

المصرية .5وكان األمير فهد عندما قدم مبادرته للسالم في آب/أغسطس  ،1511أعلنت مصر تأييدها
تأييدها لتلك المبادرة إيماناً منها بالدور السعودي .وفي نفس الصدد يقول إسماعيل فهمي وزير

الخارجية المصري األسبق" :من الممكن أن تلعب السعودية دورا إيجابي ا في التسوية السلمية ،وعند
ذهاب األمير فهد لواشنطن لمناقشة المبادرة ستكون مصر داعم ا له ألنها اأيدت المبادرة".6
وعندما شنت إسرائيل ومن خلفها اللوبي اليهودي في واشنطن ،حملة ضد مشروع صفقة طائرات
األواكس األمريكية للسعودية عام  ،1511بادرت مصر إلى التصدي لهذه الحملة والرد عليها،

موضحة أن هذه الصفقة ضرورية للسعودية ،بسبب وجود مخاطر محدقة بأمن الخليج ،كما ّأيدت

مصر انتخاب السعودية عضواً في مجلس محافظي صندوق النقد الدولي في نيسان/أبريل .71511

وفي  11تموز/يوليو  1519ألقى الرئيس مبارك خطاباً قال فيه" :إن األرض العربية قد تحولت

إلى ساحة قتال ..ليس لمصر أطماع تخفيها وليس لها تحرك في الظالم ...أين هي األمة العربية

وفعاالا
التي كانت القوة السادسة بعد حرب أكتوبر 1313؟ ،أين هي الكلمة التي كانت عنص ار مؤث ار ا
في القرار الدولي؟ ..إنني أتوجه إلى جميع األشقاء العرب وأقول بأعلى صوتي وأعمق إيمان ،أنه ال

1

عبد المجيد ،العالقات الثنائية ،مرجع سابق ،ص .39
2
المسلم ،العالقات السعودية ،مرجع سابق ،ص .113
3
المرجع السابق ،ص.113
4
حسنين توفيق إبراهيم ،دور مصر في النظام اإلقليمي العربي بعد قمة عمان " تشرين الثاني ،نوفمبر  ،"3799مجلة المستقبل العربي،
العدد  ،122نيسان /أبريل  ،1919ص ص.11-99
5
حسن أبو طالب ،السياسة الخارجية المصرية في البيئة العربية  ،3799-3792مجلة المستقبل العربي ،العدد  ،122نيسان /أبريل
 ،1919ص.65
6
المسلم ،العالقات-السعودية المصرية ،مرجع سابق ،ص .121
7
عبد المجيد ،العالقات الثنائية ،مرجع سابق ،ص .42
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بد من وقفة شجاعة ...أناشد القيادات العربية قبل فوات األوان ...إن مصر تُنبه إلى هذا الموقف
الخطير والشرور التي تهدد أمتنا العربية".1
وبالتالي نى أن مصر في عهد الرئيس مبارك تسعى إلى تنقية وتحسين األجواء السياسية مع الدول

العربية سعياً منها للعودة للصف العربي.

وكان الرئيس مبارك دائم التأكيد على أن مآل األمور الطبيعية ،هو عودة مصر إلى األمة

العربية ،وعليه :تم إيقاف الحمالت الدعائية المضادة للبلدان العربية ،والبدء في سياسة عدم إطالق أي
كلمة صغيرة ولو على سبيل الرد على الهجوم على مصر من جانب أي ٍ
بلد عربي ،مما ترتب عليه
حدوث تحسن في المناخ العربي ،وكذلك تأكيد الرئيس مبارك على أن أبواب مصر مفتوحة للبلدان

العربية دون إحراج من مصر.2

إن هذه المواقف والمناشدات والتصريحات المصرية ،وجدت صداها لدى السعودية التي بدأت

تتحرك وعلى كافة المستويات ،وبتوجيهات من الملك فهد تجاه مصر .3حيث اهتم الملك فهد بقضية

عودة العالقات الدبلوماسية مع مصر ،إذ قال فور تسلمه مقاليد الحكم في السعودية" :أتمنى أال يطول
أمد اليوم الذي تعود فيه الشقيقة مصر إلى أحضان شقيقاتها العربيات "4كما سبق اإلشارة.

وعليه :ففي آذار/مارس  1514قام األمير طالل بن عبد العزيز بزيارة إلى مصر ،وعرض على

الرئيس مبارك فكرة إنشاء مجلس عربي للطفولة التي قبِلها الرئيس مبارك ،ثم عرض الفكرة على مؤتمر
الجامعة العربية في تونس عام  ، 1511وتم اعتمادها في مؤتمر القمة بعمان عام  ،1519وتم

اختيار األمير طالل رئيساً لها ،وحرم الرئيس المصري سوزان مبارك نائباً للرئيس ،واختيرت العاصمة

المصرية القاهرة مق اًر دائماً للمجلس ،كما قام األمير تركي بن عبد العزيز بزيارة إلى مصر ،مبعوثاً من

الملك فهد للرئيس مبارك ،وفي مستهل الزيارة قال األمير تركي" :إن مستقبل العالقات المصرية-

السعودية ضرورة إستراتيجية ألمن البلدين وضرورة لمسيرة متوازنة لعالمنا العربي".5

والجدير ذكره هنا أن العالقات بين البلدين أخذت تتنامى منذ تولي الملك فهد المسئولية ،فقد
حدثت نقلة نوعية في المشروعات المشتركة في عدد من المجاالت ،كما جرى توسيع خطوط النقل

الجوي بين البلدين ،وتشغيل خط طيران دولي منتظم بين اإلسكندرية وجدة في  4كانون أول /ديسمبر

 ،1511وباستعراض الزيارات التي قام بها المسئولون السعوديين لمصر مبعوثين من الملك فهد لمقابلة

المسؤلين المصريين نالحظ:6

1

المسلم ،العالقات السعودية-المصرية ،مرجع سابق ،ص.123
2
أبو طالب ،السياسة الخارجية المصرية ،مرجع سابق ،ص .61
3
المسلم ،العالقات السعودية ـ المصرية ،مرجع سابق ،ص .123
4
عبد المجيد ،العالقات الثنائية ،مرجع سابق ،ص .43
5
المسلم ،العالقات السعودية-المصرية  ،مرجع سابق ،ص .151
6
المرجع السابق ،ص.126
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 -في 11آذار/مارس  ،1511زار األمير فيصل بن فهد القاهرة ،للبحث في مجال الشباب ،وتوجت

الزيارات بعودة عضوية مصر إلى اإلتحاد العربي أللعاب القوى.

 في  15أيار/مايو  1511زار األمير نايف بن عبد العزيز مصر ،حامالً رسالة من الملك فهدللرئيس المصري مبارك حول العالقات الثنائية وما يهم البلدين الشقيقين.

 زيارة ولي العهد السعودي األمير عبد اهلل لمصر من  11-15تشرين ٍثان/يناير  1519لتقديم
التهنئة بعودة العالقات الدبلوماسية بين مصر وعدد من الدول العربية وعلى رأسها السعودية ،ودعوته

لزيارة السعودية لتعميق الروابط والعالقات بين البلدين.

إن ثقل مصر يشكل إضافة إلى رصيد األمة العربية ،فهذه األمة تقوى دوماً بمصر ،مثلما مصر

تقوى بأمتها العربية ،وأن مقاطعة مصر أضعف الموقف العربي ،وغيابها عن النظام العربي كان

شكلياً ،فهي موجودة ومؤثرة في محيطها العربي بالفعل والممارسة .1وجاءت تطورات إقليمية أوجدت

فرصة مواتية للتعجيل بعودة مصر إلى أحضان األمة العربية لتلعب دورها اإلقليمي الرائد في المنطقة

العربية منها:2

 .1اندالع الحرب العراقية-اإليرانية والتزام مصر بمساندة العراق من منطق االلتزام القومي.

 .1تطور األحداث في منطقة الخليج والتصعيد العسكري ،بصورة شكلت تهديداً ألمن الدول العربية،
األمر الذي خلق االقتناع لدى دول الخليج بـأهمية وجود مصر ،كإحدى الركائز التي يمكن

.1

االعتماد عليها للحماية واألمن.

نجاح الثورة اإلسالمية في إيران في الوصول إلى الحكم ،ومحاولة تصديرها للدول الخليجية

المجاورة إليران ،وتهديد أمن دول الخليج ،وكذالك التهديدات لمصر نفسها ،أوجد التوجه نحو

ضرورة جمع الشمل العربي لمواجهة الخطر اإليراني.

 .4الغزو اإلسرائيلي للبنان عام  ،1511وما اتخذته الحكومة المصرية من إجراءات ضد إسرائيل،
مثل سحب السفير المصري من تل أبيب.

من هذا المنطلق أكثر حكام العرب في تصريحاتهم عن دور مصر في النظام اإلقليمي العربي

فعال ،مثل الشقيقة الكبرى صاحبة اإلمكانيات
باستخدامهم بعض العبارات التي تنم عن دور مصري ّ
والقدرات ،وأكبر دولة ،وصاحبة التاريخ النضالي الطويل ،واآلن العرب بدون مصر كالحلف األطلسي
بدون الواليات المتحدة على ِ
حد تعبير الملك حسين العاهل األردني ،كما كان ملوك وأمراء الخليج

يتطلعون إلى قيام مصر بحماية بلدانهم في ظل تهديد إيراني أثناء حرب الخليج األولى.3

1

إبراهيم ،دور مصر ،مرجع سابق ،ص .34
2
احمد ثابت ،حدود دور مصر العربي بعد عودة العالقات ،مجلة اليقظة العربية ،العدد  ،2شباط  /فبراير  ،1911ص.99-96
3
المسلم ،العالقات السعودية-المصرية ،مرجع سابق ،ص .56
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وكما كانت جامعة الدول العربية هي القناة الرسمية واإلطار ،الذي أُجيز من خالله ق اررات

المقاطعة العربية وتعليق عضوية مصر منها ،فقد كانت أيضاً هي القناة الرسمية واإلطار التي تحولت

من خاللها الدبلوماسية للجامعية العربية إللغاء هذه الق اررات ووقف العمل بها ،1فكانت البداية من
خالل قمة عمان في  1تشرين ٍ
ثان/نوفمبر  1519التي اعتبرت اإلجراءات الخاصة بإنهاء المقاطعة

مع مصر ،واعادة العالقات الدبلوماسية معها من قبل أعمال السيادة لكل دولة ،فهي مسالة تخص كل

دولة عربية على حدة  ،2وعندما ُسئل ولي العهد السعودي األمير عبد اهلل عن عودة مصر للجامعة
عمان قال" :إنني أردد هنا كلمة المغفور له الملك عبد العزيز ليس لنا غنى عن
العربية في قمة ّ
مصر ،وليس لمصر غنى عنا" .3مما ترتب عليه ،استئناف عدد من الدول العربية العالقات مع

مصر ،مثل دولة الكويت والسعودية واإلمارات العربية والعراق ،إلى أن ُعقد مؤتمر القمة العربي في
الجزائر في 9تموز/يوليو ،41511وجاء الطرح فيه من الملك فهد رسمياً ،بعودة مصر إلى الجامعة
العربية ولكن عارضه بعض الزعماء العرب مثل الرئيس الجزائري الشاذلي بن جديد ،والرئيس السوري

حافظ األسد ،والرئيس الليبي معمر القذافي ،ولم يتطرق البيان الختامي لهذا الموضوع.5
وجاء مؤتمر القمة العربي الطارئ

في الدار البيضاء خالل الفترة من  11-11آيار

/مايو ،1515حيث استأنفت مصر عضويتها في الجامعة العربية وعودة الجامعة إلى مقرها الرئيسي
في القاهرة في  11أيلول/سبتمبر .61551

عمان ،ودورها
وتقدي اًر واستكماالً لدور السعودية ودعمها لمصر في مؤتمر القمة العربي في ّ
النشط الذي أعاد العرب لمصر وأعاد مصر للعرب ،فقد كلف المؤتمر المشار إليه األمير عبد اهلل

ولي العهد السعودي ،على رأس لجنة عربية للقيام بدور المصالحة بين األقطار العربية مثل سوريا
والعراق ،سوريا واألردن ،مصر واألردن ،مصر وبقية الدول العربية في جبهة الصمود والتصدي.7

عمان ،حضور الرئيس المصري مبارك مؤتمر القمة اإلسالمي في
علماً بأنه سبق مؤتمر قمة ّ
الكويت بدعوة من الحكومة الكويتية في كانون ث ٍ
ان/يناير  ،1519وأُتيحت له الفرصة للقاء عدداً كبي اًر

1

جامعة الدول العربية وأزمة العالقات المصرية-العربية  ،3797-3797مقاتل من الصحراء
http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Monzmat3/Gama-Arabi/sec07.doc_cvt.htm
2
أربعة أيام صحوت تاريخ العرب ،صوت األحرار
http://www.sawt-alahrar.net/online/modules.php?name=News&file=article&sid=15974
3
المسلم ،العالقات السعودية المصرية ،مرجع سابق ،ص ص.125
4
جامعة الدول العربية وأزمة العالقات المصرية-العربية  ،3797-3797مقاتل من الصحراء
http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Monzmat3/Gama-Arabi/sec07.doc_cvt.htm
5
أربعة أيام صحوت تاريخ العرب ،صوت األحرار
http://www.sawt-alahrar.net/online/modules.php?name=News&file=article&sid=15974
6
جامعة الدول العربية وأزمة العالقات المصرية-العربية  ،3797-3797مقاتل من الصحراء
http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Monzmat3/Gama-Arabi/sec07.doc_cvt.htm
7
المسلم ،العالقات السعودية المصرية ،مرجع سابق ،ص .135
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من ملوك وأمراء ورؤساء الدول العربية واإلسالمية ،وبعد انتهاء المؤتمر زار الرئيس مبارك دولة

اإلمارات العربية المتحدة.1

وهكذا أسدل الستار عن ٍ
ٍ
وبشكل كامل عن جامعة الدول
عقد من الزمن ،غابت مصر فيه رسمياً

العربية ومؤسساتها المختلفة ،وتال ذلك عودة الجامعة إلى مقرها الدائم في العاصمة المصرية (القاهرة)
لتنتهي بذلك واحدة من أخطر األزمات التي واجهتها جامعة الدول العربية.

ثالثا :الموقف المصري-السعودي من االجتياح العراقي للكويت عام .1331

وقفت دول الخليج العربي بجانب العراق في حربه ضد إيران بكل الوسائل المتاحة ،حتى أصبح

العراق قوة إقليمية كبيرة ،وكان الهدف من وراء هذه الوقفة:2
 .1مواجهة تهديد إيران ،واستفحال خطرها وثورتها.

 .1تأكيد قومية العالم العربي في مواجهة دولية غير عربية .

ولكن حدث ما لم يكن في الحسبان ،فقد نشبت أزمة في منطقة الخليج في  1آب/أغسطس

 1551على أثر االجتياح العراقي للكويت واستمرت ثمانية شهو وحملت طابع العالمية .3وكان
االعتقاد السائد أن ال أحد يستطيع العبث في أمن الخليج الرتباطه بمصالح الغرب النفطي ،وكان توقع

الخطر على أمن الخليج من مصادر خارج نطاقه اإلقليمي .4في الوقت الذي كانت فيه حالة االستقرار

االستقرار في المنطقة في بدايتها مهزوزة أصالً ومفروضة بواسطة اإلرادة الدولية في أكثر من مكان

:الجوالن وسيناء وجنوب لبنان والحدود العراقية-اإليرانية ،عالوة على األساطيل الموجودة في كل مكان
محيطة بالمنطقة.5

وقد أحدث هذا االجتياح عبئا ثقيالً على النظام اإلقليمي العربي إلى الحد الذي أحدث انقساما

عميقاً في العالم العربي على مستوى الدول العربية فيما بينها ،6ومما عكس ذلك االنقسام ،صورة القمة
القمة العربية التي عقدت في القاهرة في  11آب/أغسطس  ،1551حيث كانت الدول العربية ما بين

معسكر يدين العراق في اجتياحه الكويت ويؤيد اإلجراءات الكويتية والسعودية ،الخاصة بأعمال حق
الدفاع الشرعي الجماعي عن النفس ،ومعسكر آخر يتحفظ أو يرفض األمرين معاً ،في إدانة العراق

1

المرجع السابق ،ص.133
2
الطويل  ،مؤامرة القرن  ،03مرجع سابق ،ص.21
3
أحمد صدقي الدجاني ،أضواء على قضية فلسطين بعد حرب الخليج ،أز مة الخليج ومستقبل الشرق األوسط ،رؤى عربية وأمريكية ،ط،1
مركز ابن خلدون للدراسات اإلنمائية  ،القاهرة ،1992 ،ص .69
4
العجمي ،أمن الخليج العربي ،مرجع سابق ،ص .599
5
أمين هويدي ،البيروسترويكا وحرب الخليج األولى :التحوالت اإلستراتيجية الخطيرة  ،ط ،1دار الشروق 1411هـ 1999-م ،ص.191
6
أحمد صدقي الدجاني ،وآخرون ،أزمة الخليج ومستقبل الشرق الوسط :رؤى عربية وأمريكية ،ط ،1مركز ابن خلدون للدراسات اإلنمائية،
القاهرة ،1992 ،ص.19
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واللجوء الكويتي-السعودي المشترك إلى قوات أجنبية وعربية ،تحتشد على الحدود العراقية-السعودية

والحدود السعودية-الكويتية .1

أما مصر ،فكان الموقف المصري من االجتياح العراقي للكويت على أنه تحدياً صارخاً لثالثة

مبادئ إستراتيجية في التعامل الدولي المعاصر:2

 .1الرفض المطلق ألساليب االستيالء المادي من قبل دولة ألراضي الدول األخرى.
 .1عدم السماح من جانب الدول الصناعية الكبرى في العالم المعاصر بسيطرة قوة عسكرية
ضخمة "توسعية" على رأس منطقة الخليج البترولية.

 .1أن العالم العربي يرفض تماماً منطق احتالل أراضي الغير بالقوة ،مثلما هو الحال مع اإلحتالل
اإلسرائيلي لألراضي الفلسطينية المحتلة.

وكانت مصر بحكم عضويتها في مجلس التعاون العربي بجانب العراق واليمن واألردن ،على

صلة وثيقة بالعراق ،ولكن الرئيس مبارك لم يكن مرتاحاً لشخصية الرئيس صدام حسين المتأثرة بتكوينه
العقائدي األيديولوجي وطموحاته ،إلى دور إقليمي يراه الرئيس مبارك على حساب مصر.3

وبالتالي فإن ال تحالفات اإلقليمية في المنطقة العربية وخاصة مجلس التعاون العربي ،لم تقم على

رؤى وتوافق إستراتيجي وتفاهم عربي .ومما يدلل على ذلك ما حصل من الرئيس مبارك الذي كان
يتصور وحسب تأكيدات الرئيس صدام حسين له ،أنه (أي صدام حسين) لن ُي ِقدم على شيء يؤدي
إلى الحرب ،وعليه :تأكيد الرئيس مبارك" :أن صدام حسين رجل سالم" .4وكان ضمان األمن ومصدر
ومصدر الطمأنينة لدول الخليج ،هو وقوف مصر بكل ثقلها العسكري والسياسي والمعنوي وراء دول

الخليج ،األمر الذي حفظ التوازن في المنطقة.5

وقد مثلت أزمة الخليج تحدياً كبي اًر للدور المصري ومكانته العربية ،إضافة على ما شكلته من

حرٍج سياسي ومعنوي شديد للقيادة السياسية المصرية ،بسبب ما انطوت عليه طريقة االجتياح من
تضليل القيادة المصرية ،مع محاولة الحتواء الدور المصري من خالل مجلس التعاون العربي ،6مما

أغضب الرئيس مبارك شخصياً ،لدرجة أنه عندما طلب منه الملك حسين االتصال بالرئيس صدام
حسين رفض ذلك ،قائالً لن أتصل بأي شخصية في العراق ،ألنهم "سيكذبون" علينا مرةً أخرى .7ويقول
ويقول مراد الدسوقي في بحثه عن حرب الخليج ،بأن تلك الحرب أوضحت خطورة وعمق الدور

1

كمال أحمد عامر ،الدور المصري والعربي في حرب تحرير الكويت ،ج 1الهيئة المصرية العامة للكتاب ،القاهرة ،2111 ،ص.123
2
المرجع السابق ،ص .121
3
هيكل ،حرب الخليج :أوهام القوة والنصر ،ط ،1مركز األهرام للترجمة والنشر ،القاهرة ،1992 ،ص .334
4
المرجع السابق ،ص .334
5
إبراهيم نافع ،الفتنة الكبرى عاصفة الصحراء ،ط ،1مركز األهرام للترجمة والنشر1412 ،هـ ـ  ،1992ص.151
6
عامر ،الدور المصري ،مرجع سابق ،ص .216
7
هيكل ،حرب الخليج ،مرجع سابق ،ص.313
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المصري الذي حافظ على االتزان والفاعلية في الموقف العربي عموماً ،وقد اتضح من خالل األزمة
أهمية االعتدال في مواجهة العدوان.1

وفور وقوع االجتياح العراقي للكويت ،أعدت األجهزة األمنية وو ازرة الخارجية المصرية تقري اًر أهم

ما جاء فيه: 2

 .1بحكم األوضاع اإلقليمية والدولية ،كان ينبغي توقع ما حدث ،رغبة من العراق في أنه يؤكد نفسه
كقوة إقليمية.

 .1االجتياح كان ضربة للمصالح المصرية.
 .1أن ما حدث نية مبيتة لدى النظام العراقي وأن اشتراكه في مجلس التعاون العربي بجانب مصر،
كان هدفه تحييد مصر عما يحدث.

 .4احتمالية كبيرة للتدخل األجنبي في األزمة.
 .9محاولة العراق احتواء رد الفعل المصري ،واستغالل عالقته بمصر لتهدئة الواليات المتحدة.

كما أوجدت األزمة حالة رأي عام مصري شديد الخصوصية ،فالقوى السياسية اإلسالمية ترفع

لواء رفض الوجود العسكري األجنبي الذي يدنس بأقدامه أراضي المقدسات اإلسالمية ،أما القوى

اليسارية ال تتقبل فكرة مشاركة عسكرية ودبلوماسية مصرية في حشد سياسي وعسكري يمهد تلقائياً
لترتيبات أمنية إقليمية بالمنطقة العربية ،تهيمن عليها الواليات المتحدة والقوى الغربية .ومن جانبها رأت

القوى المصرية القومية والعربية في التدخل العسكري الغربي في األزمة ،حكم باإلعدام على المشروع

القومي الوحدوي العربي.3

وحسب تقديرات الموقف أصدرت و ازرة الخارجية المصرية بياناً رسمياً ،يعبر عن الموقف

المصري في اليوم الثاني لألزمة أدانت فيه االجتياح العراقي للكويت ،وطالب العراق باالنسحاب الفوري

من الكويت ورجوع الشرعية لها ،4وكان ذلك حسب أقوال الرئيس مبارك رداً على الملك حسين ،حيث

قال الرئيس مبارك" :إن صدور البيان كان تحت ضغط شديد من الرأي العام والصحافة المصرية"،

مما زاد األمر تعقيداً حسب الملك حسين .5ويمكن القول بأن دبلوماسية الحل العربي لألزمة ،قد
ارتكزت على الموقف المصري والمقبول للحل العربي الممكن عملياً والمتمثل في أمرين:6

1

مراد الدسوقي ،حرب الخليج ومستقبل األمن العربي ،أزمة الخليج رؤى غربية ودولية ،ط ،1مركز ابن خلدون للدراسات اإلنمائية
القاهرة ،1992 ،ص.149
2
هيكل ،حرب الخليج ،مرجع سابق ،ص.394
3
عامر ،الدور المصري ،مرجع سابق ،ص .131
4
فؤاد مطر وآخرون ،موسوعة حرب الخليج ،اليومياتـ..الوثائق..الحقائق ،ج ،1ط ،1المؤسسة العربية للدراسات والنشر ،بيروت ،
،1994ص.41
5
هيكل ،حرب الخليج ،مرجع سابق ،ص .394
6
السيد ياسين وآخرون ،النظام اإلقليمي العربي وأزمة الخليج :التقرير اإلستراتيجي العربي  ،3772مركز الدراسات السياسية
واإلستراتيجية باألهرام ،القاهرة ،1991 ،ص .299
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األول :االلتزام العراقي الصريح والمؤكد باالنسحاب من الكويت ،وعدم محاولة تغيير نظام الحكم فيها
بالقوة.

الثاني :التزام البلدين بتسوية الخالفات القائمة بينهما بالمفاوضات السلمية.
تطابقت وجهة النظر المصرية مع السعودية بشأن التسوية المثلى لألزمة لتحقيق الهدف ،وهو

اإلنسحاب العراقي من الكويت وعودة الشرعية الكويتية .1وحسب مقولة أن التاريخ يعيد نفسه ،فعندما
قام العراق باجتياح الكويت فر األمير الشيخ جابر األحمد الصباح إلى السعودية ،كما فر من قبل عبد

الرحمن والد الملك عبد العزيز إلى الكويت عام  ،21151وبالتالي كانت السعودية تنظر لهذه القضية
باهتمام خاص حتى ال تتكرر المواقف الماضية للدولة السعودية األولى والثانية.

مهما يكن من ٍ
أمر ،فقد كانت عملية اجتياح العراق للكويت صدمة قوية في دول الخليج وال سيما

السعودية ،إذ شعرت أنها في مأزق عندما حدث االجتياح ،لدرجة أنه فور سماع الملك فهد لخبر
االجتياح العراقي للكويت انتابه نوع من الدهشة وعدم التصديق ،ووصفه بأنه" :زلزال ،وانه ال يقدر

على تجميع أفكاره" ،3من منطلق أن االجتياح العراقي للكويت ُيعد خروج عن ميثاق جامعة الدول
ويعد بذلك إعالن حالة الحرب ،وبالتالي اتخذت السعودية موقفها
العربية وميثاق األمم المتحدةُ ،
الرافض لكل ما أقدمت عليه العراق وتستنكره بشدة ،بل طالبته بالعدول عن االجتياح هذا .4باإلضافة
إلى أنها هي التي ساهمت في بناء الجيش العراقي بعد انتهاء حربه مع إيران ،ومع ذلك يستخدم هذا

الجيش اآلن لالعتداء على دولة الكويت وتهديداً ألمن السعودية.5

أما وجهة النظر العراقية فقد طلب الرئيس صدام حسين في قمة مجلس التعاون العربي المنعقدة

في عمان في شباط /فبراير  ،1551من الرئيس مبارك والملك حسين أن يبلغا دول الخليج العربي أنه
ال يصر فقط على التنازل عن الديون بل انه يحتاج بصورة عاجلة إلى اعتمادات مالية إضافية وفورية

تبلغ  11مليار دوالرُ ،مطلقاً تهديده قائالً " :فلتعلم األنظمة العربية في الخليج إنها إذا لم تعطيني هذه
األموال فسأعرف كيف أحصل عليها ."6وفي زيارة للرئيس صدام حسين للسعودية في  19آذار /مارس

مارس  ،1551ولقاء الملك فهد ،حيث كان لديه شكوى من الكويت بزيادة إنتاجها من البترول تزيد عن
حصتها في منظمة األوبك مما يؤدي إلى خفض أسعار البترول ،وبالتالي يؤثر على اقتصاديات

1

عامر ،الدور المصري ،مرجع سابق ،ص .131
2
مكي ،الملفات السرية ،مرجع سابق ،ص.125
3
هيكل ،حرب الخليج ،مرجع سابق ،ص .362-361
4
عامر ،الدور المصري ،مرجع سابق ،ص .131
5
محمد نصر مهنا ،في تحديث الخليج العربي ،المكتبة الجامعية ،اإلسكندرية  ،2111ص .393
6
بكر الطيارات ،أمن الخليج العربي ،ط  ،1مركز الدراسات العربي األوروبي ،بيروت،1999 ،ص .11
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العراق ،وكان رأي الملك فهد ":أن اإلخوان في الكويت يضرون حتى بمصالح السعودية بإنتاجهم الزائد
عن حصتهم ،ولكنه على اتصال بهم وسوف يحاول إقناعهم بااللتزام بحصة األوبك."1

وفي زيارة لسعدون حمادي رئيس البرلمان العراقي لكويت ،طلب من المسئولين الكويتيين العمل

على خفض حصة الكويت من البترول حسب المقرر لهم في منظمة األوبك ،حتى يتم السيطرة على

تدهور السعر في األسواق العالمية .2من جانبه شن الشيخ على خليفة الصباح وزير البترول الكويتي

هجوماً مرك اًز على السعودية قال فيه" :إن الكويت والسعودية على طريق تصادم محقق بسبب
ِ
تخف الكويت ما تقوم به ،ففي اجتماع لمنطقة األوبك في
الحصص ،ونحن ال ننوي التراجع ."3ولم
حزيران /يونيو  ،1515أدلى وزير البترول الكويتي الشيخ على خليفة الصباح لصحيفة وول ستريت

جورنال نشرته يوم  11حزيران /يونيو  ،1515حيث قال ":عن الكويت ال تنوي االلتزام بحصتها

المقررة وهي ( 111911برميل يومياً) ،وانها سوف تصر على حصة مقدارها ( 1191111برميل
يومياً) وقالت من جانبها الصحيفة نفسها ":إن الكويت تنتج في الوقت الحالي ( 1911111برميل
يومياً)."4

في  11تموز/يوليو  1551قام وزير الخارجية العراقي طارق عزيز بتسليم مذكرة الى أمين عام

جامعة الدول العربية ،تضمنت االتهام العراقي وأهم ما جاء فيها:5ـ

 .1قامت الكويت واإلمارات العربية بتنفيذ خطة متعمدة بإغراق سوق البترول بكميات تزيد على
حصتهما التي حددتها منظمة أوبك ،مما أثر على سعر البترول ما بين عامي  ،1551-1511تكبدت

الدول العربية خسارة بلغت  911مليار دوالر ،تحمل العراق وحده منها  15مليار دوالر.

 .1أقامت الكويت منشآت بترولية بالقرب من حقل الرميلة العراقي واستخرجت منه البترول وصلت

قيمته إلى  1.4مليار دوالر وهذا حق العراق في استرجاعه.
وبناءاً على ما سبق ذكره نرى أن المطالب العراقية كالتالي:

 .1رفع أسعار البترول إلى ما يزيد عن  19دوالر للبرميل الواحد.
 .1توقف الكويت عن استغالل البترول من حقل الرميلة العراقي.

المستغل من حقل البترول العراقي.
 .1إعادة مبلغ  1.4دوالر بدل البترول ُ
 .4اإللغاء الكامل لديون العراق التي حصل عليها وقت الحرب.

1

هيكل ،حرب الخليج ،مرجع سابق ،ص .241
2
الطيار ، ،أمن الخليج العربي ،مرجع سابق ،ص .21
3
هيكل ،حرب الخليج ،مرجع سابق ،ص .255
4
المرجع السابق ،ص .255
5
الطيار ،أمن الخليج العربي ،مرجع سابق ،ص .24-23
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 .9صياغة خطة عربية على غرار خطة مارشال لتعويض العراق عن بعض خسائره أثناء حربه مع

إيران.1

وكان العراق مندهشاً من التحدي الكويتي ،وبما أنه وجد السعودية وايران في صفه ،فقد أخذته

الظنون بأن الكويت تنفذ سياسة مرسومة ،وال يمكن للكويت ممارستها وخاصة على السعودية بالذات،

إال إذا كان وراءها من يساندها أو يحرضها على خفض األسعار.2

وفي اجتماعات متتالية لمنظمة األوبك ،ففي تشرين ثاني /نوفمبر  ،1515وفي آذار /مارس

 ،1551حاول األعضاء في األوبك الضغط على الكويت لرفع أسعار البترول من  11إلى  19دوالر،

إال أنها فشلت في ذلك بسبب الموقف الكويت المعارض ،في نفس الوقت وفي آذار/مارس ،1551

بعث الرئيس صدام حسين إلى أمير الكويت الشيخ جابر األحمد الصباح برسالة يطالبه فيها باتخاذ كل

الوسائل نحو إعادة سعر البترول إلى حده المعقول ،ولم تأت الرسالة بنتائجها رغم الحزم في كلماتها.3

ومن خالل خطاب للرئيس صدام حسين ،التزم بأهداف بعينها ،بحيث تبدو أن حلول وسط من

جانبه وكأنها استسالم ولم تعد هناك مجال للمقايضة أو المماطلة ،وكان على الكويت أن تقبل مطالبه
كاملة أو تواجه العواقب الوخيمة ،من جانبه أعرب مجلس الوزراء الكويتي في اليوم التالي من خطاب

الرئيس صدام حسين ،وكانت وجهة النظر السائدة فيه هي أن االستسالم لمثل هذه النوع من أساليب

االبتزاز لن يؤدي إال لمزيد من المطالب الجديدة ال حدود لها في المستقبل ،معرباً عن اعتقاده بأن
بعض التنازالت ربما تكون ضرورية ولكن يجب خفض سقف التنازالت إلى أدنى حد ،وأي اتفاق بهذا

الشأن ،يجب أن يسبقه التخلي عن ادعاء العراق بحقه في الكويت.4

وهكذا فإن الخالف على األسعار والحصص البترولية ،استدعى تجربه الحرب والديون ،وتجربة

الحرب والديون بدورها استدعت قضية الجزر المتنازع عليها ،كما استدعت الحقوق التاريخية في
الكويت كلها ،وعليه ومن خالل ما سبق من استعراض األحداث ووجهة النظر العراقية نرى:

أوالا :أن دخول العراق الحرب مع إيران لم يكن منذ البداية الدفاع عن البوابة الشرقية العربية كما يدعي

الرئيس صدام حسين ،وانما صراع حدودي مع إيران على منطقة شط العرب ،والدليل على ذلك ما قام
به الرئيس صدام حسين من إلغاء التفاقية الجزائر الحدودية المنعقدة في الجزائر في  ،1599واعالن

العراق الحرب على إيران السترداد المناطق المتنازع عليها.

ثاني ا :بعد حرب ضارية دامت ثمان سنوات  ،1511-1511فاجأ الرئيس صدام حسين العالم أجمع
بقرار وقف الحرب ،وتنازله عن شط العرب المتنازع عليه لصالح إيران.

1

المرجع السابق ،ص .24-23
2
هيكل ،حرب الخليج ،مرجع سابق ،ص .259
3
المرجع السابق ،ص .259
4
الطيار ،أمن الخليج العربي ،مرجع سابق ،ص .45-25
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ثالثا :استغل الرئيس صدام حسين مخاوف دول الخليج العربية من تصريحات الزعماء اإليرانيين
بتصدير الثورة اإلسالمية إلى بلدانهم وأحقية إيران في معظم البلدان الخليجية ،لدعم صموده ومواصلة

الحرب بثبات.

رابع ا :ما تعانيه العراق من ضائقة اقتصادية صعبة ،وعملية إعادة األعمار والتنمية بعد وقف الحرب

مع إيران.

خامسا :تأكيد العراق أنه خرج منتص اًر في الحرب ،وأنه القوة اإلقليمية األولى واألكبر في المنطقة،
حيث يمتلك أكبر قوة عسكرية وترسانة من األسلحة.

سادس ا :إن ما يدعيه من اتهامات بحق الكويت يمكن حلها بواسطة جامعة الدول العربية ،وخاصة
مصر والسعودية واألردن ،إذ قامت تلك الدول بدور الوساطة منذ تفجر األزمة بين الدولتين.

سابعا :يوجد بعض المطالب العادلة للعراق منها:


حقه أن تعود إليه األموال المستغلة من آبار النفط الحدودية إن ثبت ذلك صحيحاً.



حق العراق في مطلبه تخفيض اإلنتاج من قبل الكويت وااللتزام بحصتها المقررة من قبل منظمة



التزم الكويت إلجماع أعضاء منظمة األوبك في تحديد سعر برميل النفط.

األوبك".


حق العراق على شقيقاته العربيات المنتجة للنفط دعمه بالمال الالزم ،إلخراجه من ذائقته المالية،

ولكن ليس بالتهديد والوعيد كما فعل الرئيس العراقي.

ثامنا :تحدي الكويت لألوبك بعدم االلتزام بحصتها المقررة ،وتحديها أيضاً إلجماع أعضاء األوبك
برفع تسعيرة البترول.

تاسع ا :الطريقة التي كانت الكويت تدير األزمة فيها مع العراق استف اززية مما أثار حفيظة القادة

العراقيون.

عاش ار :كان االتهام العراقي للكويت ،بأن دوالً تدعمه وتسانده نحو تخفيض سعر البترول ،وزيادة
حصتها النفطية ال مبرر له ،وبدون أدلة دامغة.

وأخيرا كان للعراق حقوقاً مشروعة يطالب بها ،ولكن بطرق دبلوماسية هادئة ،ومن خالل النظام

اإلقليمي العربي واعطاء الفرصة والمزيد من المرونة من قبل الطرفين حتى يتمكن للوسطاء من إيجاد

حلول مناسبة للطرفين ،ومهما يكن من أمر ،ال مبرر للرئيس صدام حسين من اجتياح الكويت وضمها
إليه .وكان ٍ
لكل من مصر والسعودية أهدافهما الخاصة من واقع مصلحتها القومية وليس من واقع
مصلحة األمن اإلقليمي العربي.

وقد أدت األزمة إلى عملية إعادة التكيف والتغير فيما يتعلق بالمواقف بين الدول العربية ،فعلي

سبيل المثال في الفترة من  1551-1519طورت مصر عالقاتها الخاصة مع األردن والعراق واليمن
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وأدى ذلك إلى إقامة مجلس التعاون العربي ،أما بعد األزمة انعكس ذلك ،وأصبح تحالف جديد بين

دول مجلس التعاون الخليجي ومصر وسوريا .1وقد برز الدور السعودي إزاء األزمة كدولة محورية
فكانت الطرف المباشر فيها حيث وظفت كل قدراتها السياسية والدبلوماسية مع األطراف الشقيقة
والصديقة والحليفة من أجل الدفاع عن أراضيها والخروج من المأزق الراهن ،2وكانت مخاوف الملك

فهد تصل إلى أن تهديدات الرئيس صدام حسين لم تقتصر على الكويت ،بل ستتجاوز ذلك حتى يتم

له زعزعة كل الدول البترولية الخليجية.3

وكانت السعودية تأمل بحل األزمة سلمياً ،على الرغم من تخوفها من الخطر الذي كان يمثله

الرئيس صدام حسين لها ،وفي المقابل كانت تشعر بحجم الدمار والخسائر الذي ستحدثه الحرب ليس

للعراق فحسب بل لدول المنطقة أيضاً ،4وفي هذا الصدد يقول الملك فهد" :وماذا بعد الكويت؟ وبعد

طول تفكير استطعنا أن ندرك أن الذي بعد الكويت ،هو من المؤكد الجزء الشرقي من السعودية ،واال

لماذا هذه القوة الكبيرة؟ لماذا هذه المفاجئة؟".5

ومنذ وقوع األزمة أعربت السعودية عن موقفها بوضوح ،وكان ذلك من خالل المشاورات

واالتصاالت التي لم تتوقف على مدار الساعة بين جميع قادة العالم ،وباألخص قادة العالم العربي،
وعندما اقترح الرئيس صدام حسين عن استعداده للقاء الملك فهد ،وكان األخير مستعداً للقاء ،ولكن
بشرط تعهد الرئيس صدام حسين بسحب قواته من الكويت وعودة الشرعية الكويتية لها ،حتى تكون

المفاوضات متكافئة بين الجانين .إالّ أن الرئيس صدام حسين أرادها مفاوضات بال شروط وهو ما لم
يقبل به الملك فهد ،وكان ذلك بمثابة الموقف السعودي من األزمة ،مما حذا بالرئيس صدام حسين

بوصف الموقف السعودي بالتبعية للواليات المتحدة.6

كما أن فتح ملف الحدود بين العراق والكويت ومطالبة الكويت ،بتعويضات مالية جراء تجاوزها

حصص التصدير أثناء حرب العراق مع إيران ،يفتح الملف السعودي-العراقي في نفس المشاكل ،حيث

للعراق مشكلة حدودية مع السعودية وفي نفس الوقت تعتبر السعودية رائدة تصدير البترول في

الخليج.7

1

على الدين هالل ،حرب الخليج والدراسات العربية ،أزمة الخليج رؤى عربية أمريكية ،ط ،1مركز ابن خلدون للدراسات اإلنمائية،
 ،1992ص .41-49
2
عامر ،الدور المصري ،مرجع سابق ،ص.139
3
بيار سالنيجر ،إريك لوران ،حرب الخليج :الملف السري ،ط ،3دار آزال للتوزيع والنشر ،بيروت ،1991 ،ص.55
4
نافع ،الفتنة الكبرى ،مرجع سابق ،ص.152
5
مطر ،وآخرون ،موسوعة حرب الخليج ،مرجع سابق ،ص .42
6
نافع ،الفتنة الكبرى ،مرجع سابق ،ص .149
7
مجدي علي عبيد ،المقدمات السياسية للغزو ،السياسة الدولية العدد  ،112أكتوبر  ،1991ص .21
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وأخي اًر يمكن القول في هذا الصدد ،بأن دور مصر العربي أثناء األزمة قد أصبح هو المسيطر

والوحيد في الساحة العربية ،وأن السعودية ومن خلفها مجلس التعاون الخليجي لن تجد سنداً لها سوى
مصر ،وأخذ الحديث آنذاك عن تكامل مصري خليجي ،بل وانضمام مصر إلى المجلس.1
دور مصر والسعودية في طلب الدعم الدولي ضد العراق:

تعتبر عملية االجتياح العراقي للكويت حدثاً فريداً من نوعه ،ألنه يشذ عن أي نمط سابق من

أنماط التفاعالت والصراعات العربية السابقة ،حيث تضمنت الصراعات العربية-العربية نزاعات على

الحدود ،وتناقضات قبلية وأيديولوجية ومنافسات على قيادة العالم العربي .2وتزلزل العالم العربي

فالمبادئ المقدسة والتحالفات التقليدية انهارت كلها في لحظة ،وبين عشية وضحاها تالشت فكرة

الوحدة العربية.3

وبإعالن العراق في  1آب/أغسطس  1551ضم الكويت إلى أراضيه في وحدة اندماجية،

واعتبارها المحافظة رقم  15في العراق ،على أثر ذلك وجه الرئيس مبارك مناشدة للرئيس صدام حسين
في مؤتمر صحفي باالستجابة للمظلة العربية وسحب قواته من الكويت ،وعودة الشرعية الكويتية ،ودعا
بع وعشرون ساعة تستضيفها القاهرة من أجل التوصل إلى ٍ
حل
إلى عقد قمة عربية عاجلة خالل أر ٍ
عربي بدالً من فرض ٍ
حل علينا بالقوة األجنبية ،4وانعقدت القمة العربية في  11آب/أغسطس 1551

في القاهرة وخرجت بالق اررات التالية:5

 .1تأكيد قرار مجلس الجامعة العربية الصادر في  1آب/أغسطس  ،1551وبيان منظمة المؤتمر
اإلسالمي الصادر في  4آب/أغسطس .1551

 .1تأكيد االلتزام بقرار مجلس األمن رقم  111الصادر في  1آب/أغسطس ،والقرار رقم  111في
1آب/أغسطس  ،1551والقرار  111في  5آب/أغسطس  1551بوصفها تعبي اًر عن الشرعية

الدولية.

 .1إدانة العدوان العراقي.
والجدير ذكره أن قرار القمة العربية تعتبر الموافقة الضمنية لالستعانة بقوات أجنبية للمساعدة في

تحرير الكويت ،حسب الفصل السابع من ميثاق األمم المتحدة ،التي أكدتها الق اررات أرقام -111
 111-111الواردة في البند الثاني في بيان القمة العربية.

بأي شيء،
والغريب في األمر وبينما التشاور العربي على أشده والقمة العربية مازالت لم تخرج ِّ

بمعنى أن النظام العربي لم يعجز بعد في التوصل لحل األزمة داخل مؤسسة الجامعة العربيةّ ،إال أن
1

السيد ياسين وآخرون ،النظام اإلقليمي العربي ،مرجع سابق ،ص .512
2
الدجاني ،وآخرون  ،أزمة الخليج ،مرجع سابق ،ص .19
3
ساندرا مكي ،الملفات السرية ،مرجع سابق ،ص .115
4
عامر ،الدور المصري ،مرجع سابق ،ص .122
5
هيكل ،حرب الخليج ،مرجع سابق ،ص .421-429
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كان القرار مسبقاً باستدعاء قوات أجنبية كانت بعض الجهات العربية مثل الكويت والسعودية ومصر
والمغرب قد اتخذته قبل عقد القمة العربية ،بدليل أن الواليات المتحدة كانت قد اتخذت منذ لحظة وقوع

عملية االجتياح موقفاّ بالتدخل العسكري وما يدلل على ذلك وعشية انعقاد القمة العربية في القاهرة وجه

الرئيس األمريكي جورج بوش خطاباً في  5آب/أغسطس  1551للشعب األمريكي أهم ما جاء فيه:1
 .1مساندة الشعب األمريكي للسعودية بإرسال قوات عسكرية للدفاع عنها.
 .1رفض الواليات المتحدة للحكومة المعينة من قبل العراق في الكويت.
 .1رفض االستيالء على أرض الغير بالقوة العسكرية.

 .4هدف الواليات المتحدة من هذا التحرك هو االستقرار واألمن والسالم في المنطقة.

وفي نفس السياق نستطيع القول :أن الواليات المتحدة التي تسعى للتأكيد على هيمنتها على

المنطقة ،بعد انهيار االتحاد السوفيتي وترك الساحة للواليات المتحدة منفردة ،كذلك التأكيد على فرضها
للنظام الدولي الجديد برؤيتها .األمر الذي يعني الهيمنة األمريكية على البؤر االسراتيجية في العالم،
خاصة النفطية منها.

إذن كان ال بد للواليات المتحدة من التحرك وبسرعة لتأكيد هيمنتها على المنطقة ،مركز الثروة

والطاقة في العالم ،فكان التحرك األمريكي وعن طريق حلفائها وأصدقائها في المنطقة .2يضاف إلى
ذلك سعي الواليات المتحدة ،ألن يكون لها قاعدة في الخليج تكون مع إسرائيل بمثابة الكماشة لحصر

المنطقة العربية من الشمال إلى الجنوب ،فتهيمن على المشرق العربي كله ،وتسيطر على ما فيه من

ثروة نفطية ومائية ،بمعنى السيطرة االستراتيجية ومنع كل نوع من أنواع االتحاد العربي ،وكل تقدم

تقني أو اقتصادي أو سياسي ،وبالتالي يبقى العالم العربي في حاجة الواليات المتحدة والغرب عموماً.3

لذلك كان وجوب تدمير القوة العربية الوحيدة في منطقة الخليج ،إليجاد خلل في موازين القوى

في المنطقة العربية ،وهذا ما أعلن عنه الرئيس األمريكي جورج بوش األب في أول تصريح له بعد بدء
الحرب ،بأن الهدف هو تدمير القدرة العسكرية واالقتصادية للعراق.

وفور االجتياح العراقي ،اتصل ولي عهد الكويت سعد العبد اهلل بالسفير األمريكي في الكويت

قائالً له" :نحن نعتمد عليكم ،وهذا الظرف الذي تثبت فيه الواليات المتحدة صداقتها للكويت وتثبت
لكل العالم احترامها لتعهداتها وهذا طلب من الحكومة الكويتية".4

ولذلك فإن اإلدارة األمريكية حزمت أمرها في التصدي لألزمة ،باستعراض العضالت والقوة
ٍ
بجديد ،إذ سبق
العسكرية ،خاصة بعد استالمها هذا النداء من الحكومة الكويتية .ويبدو أن هذا ليس

1

احمد محمد كمال ،انفجار الخليج :العراق المغبون وكلمة للتاريخ ،مكتبة مدبولي ،القاهرة ،1991 ،ص .16
2
المرجع السابق ،ص .159
3
محمد فاضل الجمالي ،مأساة الخليج والهيمنة الغربية الجديدة ،مكتبة مدبولي القاهرة ،1993 ،ص .111
4
هيكل ،حرب الخليج ،مرجع سابق ،ص .361-359
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لدول مجلس التعاون الخليجي أن استعانت بحماية الواليات المتحدة ،لتأمين حرية المالحة سواء في
ٍ
بشكل عام أثناء الحرب العراقية-اإليرانية .1
مياهها اإلقليمية أو منطقة الخليج العربي
ومارست الواليات المتحدة الضغوط على السعودية ،من أجل إقناعها في تقديم طلب رسمي،

للمجتمع الدولي للتدخل في األزمة ،كما فعلت الكويت فور وقوع األزمة ،ولكن السعودية كانت تتخوف

من مسألتين:2

األولى :عدم إكمال الواليات المتحدة المهمة حتى النهاية ،كما قال السفير السعودي في واشنطون بندر
بن سلطان مخاطباً الرئيس بوش" :المشكلة إنكم تسحبون أصدقائكم ورائكم ،ثم تتركوهم مرات
في منتصف الطريق ،فنحن نريد أن نضع أيدينا بأيديكم ،ولكن من الذي يضمن أنكم

تستمرون إلى النهاية ،ثم ال تتركونا وحدنا أمام األعداء؟ هذا الوضع جريناه معكم من

ابتداء في االستعانة بالواليات المتحدة للتدخل في
قبل" .3وبالتالي فإن السعودية ال تمانع
ً
األزمة كما فعلت الكويت.

الثانية :أن السعودية سعت إلى غطاء عربي واسالمي يحمي موقفها الديني باعتبارها أرض الحرمين
الشريفين.

وفي زيارة لوزير الدفاع األمريكي ديك تشيني للسعودية في  1آب/أغسطس  ،1551من أجل
إقناع القيادة السعودية لطلب المساعدة األمريكية ،وخالل لقائه بالملك فهد أطلعه على آخر الصور

الجوية التي التقطتها األقمار الصناعية وأكثرها سرية وبيانات االستطالع ،4وشرح تشيني للملك فهد
خطورة هذه الصور ،التي تبين أن النظام العراقي يحشد قواته في المنطقة المحايدة بين الكويت

والسعودية ،5كما حصل الملك فهد خالل اللقاء على تعهد أمريكي من ثالث نقاط:6

األولى :التزام أمريكي عسكري كامل وحتى النهاية يضمنه الرئيس بوش.

الثانية :وقفة حازمة من العالم كله تفرض على العراق عقوبات اقتصادية لم يسبق لها مثيل.

الثالثة :غطاء عربي واسالمي بمشاركتهم في قوات التحالف ،أو على األقل عدم ممانعتهم في
استخدام القوة ضد العراق ،إلجباره على االنسحاب من الكويت.
وكان الملك فهد قد استطلع رأى بعض آراء أهل الفقه الديني ،حول مسألة مجيء قوات أمريكية

إلى أرض السعودية .وهذا ما بينه في رسالة وجهها الملك فهد إلى المؤتمر اإلسالمي في مكة قال

فيها" :بعد أن تأكدنا من أن العراق يبيت لنا النية للعدوان على السعودية ،وبعد أن حشد قواته

1

هويدي ،البيروسترويكا ،مرجع سابق ،ص .191
2
المرجع السابق ،ص .416
3
هيكل ،حرب الخليج ،مرجع سابق ،ص.395
4
مكي ،الملفات السربة ،مرجع سابق ،1999 ،ص .126
5
هيكل ،حرب الخليج مرجع سابق ،ص.11
6
المرجع السابق ،ص .416
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الهائلة على حدودنا ،تحملنا مسئوليتنا الدينية واألمنية والتاريخية وطلبنا قوات مساندة عربية

واسالمية وصديقة ،وهذا تتيحه لنا الشريعة اإلسالمية والمواثيق واألعراف الدولية ،وقد أوضح ذلك

علماء اإلسالم في كل مكان".1

فخالل اللقاء مع الوفد األمريكي ،كان الملك فهد مطمئناً لما يجري من حديث بينهما ،وقد أعطى

موافقته كما قال مخاطباً الوزير تشيني" :موافقون من حيث المبدأ واهلل يساعدنا بالعمل الذي يلزم،
والمهم أن نحمي بالدنا بالتعاون معكم ،وسندعو دوالا عربية واسالمية للمشاركة معنا ،بعضها

أصدقاء لنا ولكم" .2كما طلب الملك فهد من مارجريت تاتشر رئيسة وزراء بريطانيا آنذاك ضرورة

مشاركة بالدها في القوة متعددة الجنسيات بالخليج" .3ومن جانبه قال جميل الحجيالن سفير السعودية

في باريس" :إن السعودية استخدمت حقها في السيادة بدعوة هذه القوات ،وبنفس الحق ستطلب
منها مغادرة البالد ،فور زوال التهديد العراقي وانسحابها من الكويت وعودة الشرعية الكويتية".4

ثم كانت مصر المحطة الثانية لوزير الدفاع األمريكي تشيني ،وخاللها حصل على موافقة
َّ

الرئيس المصري مبارك ،بمرور حاملة الطائرات أيزنهاور من قناة السويس في طريقها للخليج ،5وكان

بناء على مناشدة السعودية مساندة حلفائها العرب والمسلمين والدوليين لحماية حدودها ،6وفي 9
ذلك ً
آب/أغسطس  1551تلقى الرئيس مبارك اتصاال هاتفياً من ٍ
كل من الرئيس األمريكي بوش األب
والملك فهد ،يطالبانه بالمشاركة في القوات المتعددة الجنسيات ،فأبدى الرئيس مبارك موافقته على ذلك

الطلب.7

وفي  4تشرين ٍ
ثان/نوفمبر  1551تم توقيع اتفاقية بين وزير الخارجية األمريكي بيكر والملك

فهد ،يتم بموجبها مطلق الحرية للقوات األمريكية لقيادة قوات التحالف ضد العراق ،في الوقت نفسه
حظي على موافقة الرئيس مبارك على االتفاق الموقع مع الملك فهد ،عالوة على موافقته للمشاركة في

قوات التحالف للدفاع عن األراضي السعودية .8وبذلك تكون السعودية نجحت في الحصول على
ٍ
غطاء ،من أكبر دولة عربية إسالمية ذات ثقل إقليمي واسالمي ،وقد استند الرئيس مبارك في ق ارره هذا
على المادة التاسعة من ميثاق الجامعة العربية ،التي أكدت على حق الدفاع الفردي والجماعي عن

1

الطويل ،مؤامرة القرن  ،03مرجع سابق ،ص99-96
2
عامر ،الدور المصري ،مرجع سابق ،ص .12
3
الطويل ،مؤامرة القرن  ،03مرجع سابق ،ص.96
4
نافع ،الفتنة الكبرى ،مرجع سابق ،ص .149
5
هيكل ،حرب الخليج ،مرجع سابق ،ص .413
6
نافع ،الفتنة الكبرى ،مرجع سابق ،ص .149
7
هيكل ،حرب الخليج ،مرجع سابق ،ص.413
8
H . Rahman, The making of the Gulf war: Origins of Kuwait's long stamping Territorial Dispute
with Iraq page307
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1
النفس  ،فالموقف المصري بجانب الدول الخليجية العربية لحماية أمنها ،يعتبر جزءاً هاماً وحيوياً

بالنسبة لألمن العربي ،وبالتالي لألمن القومي المصري حسب الرئيس مبارك.2

مما سبق يتضح لنا أن السعودية سعت إلى ضمان وقوف مصر بجانبها في هذه األزمة،

بضمانة أمريكية ،لمعرفة السعودية مسبقاً عن مكانة مصر ودورها اإلقليمي والدولي ،بذلك تكون

أزاحت عن نفسها حرج طلب التدخل األجنبي العسكري ،واستدعائه ألراضيها.

المشاركة المصرية-السعودية في التحالف الدولي ضد العراق:

لم يكن أم اًر واقعياً أن تشارك مصر أو السعودية في التحالف ضد العراق ،بإرسال جميع قواتهما
ٍ
خطر
أي
العسكرية ألرض المعركة ،نظ اًر ألن كل دولة مشاركة في التحالف تريد تأمين أراضيها من ِّ

محتمل ،باإل ضافة إلى تأمين كل دولة لجبهتها الداخلية ،ومع ذلك فقد آثرت مصر المشاركة في أكبر
حشد إستراتيجي في منطقة الخليج لقوات مسلحة ،بكامل العتاد ولقوات متعددة الجنسيات منذ الحرب

العالمية الثانية ،ناهيك عن الدور السعودي ركيزة القوة والدور العربي الفاعل في هذه العمليات ،جنباً

إلى جنب مع القدرات المتاحة من باقي الدول العربية.

وكان للدور السعودي البارز أثره الفاعل في مراحل العمليات ،من حيث استيعاب الحشد واستقبال

القوات المشاركة في التحالف ضد العراق ،وتأمين احتياجاتها مع تطويع إمكانيات مسرح العمليات،

لصالح تأمين وتنفيذ المهام لقوات التحالف الدولي في حرب الخليج الثانية .3في الوقت الذي تعتبر

فيه مصر مؤهلة للقيام ٍ
فعال لحفظ وصيانة األمن ،فإنه ال يمكن إغفال حقيقة ما تتمتع به
بدور ّ
المنطقة من ثروات طبيعية ،وما يحيط بها من ممرات مائية إستراتيجية .4لذلك جاءت مشاركة القوات

المصرية ،في تأمين قوات التحالف أثناء إبحارها داخل المياه اإلقليمية لمصر ،وأثناء مرورها لقناة
السويس ،كما قامت بتأمين القوات أثناء عبورها المجال الجوي المصري ،والسماح باستخدام المطارات

أي أغراض أخرى .5باإلضافة إلى ما قامت به مصر من إرسال قوات
المصرية للتزود بالوقود أو ِّ

عسكرية بكامل عتادها للسعودية ،للمشاركة في تأمين سالمة األرضي السعودية واإلمارات العربية

المتحدة بجانب قوات التحالف الدولي والقوات المسلحة السعودية.

1

جمال كمال ،األخطاء القاتلة :شاهد على يوميات حرب الخليج الثانية ،شركة اإلعالنات الشرقية ،القاهرة ،1991 ،ص .5
2
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3
عامر ،الدور المصري  ،مرجع سابق ،ص.213
4
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والجدول التالي يبين موقف حشد القوات السعودية والمصرية المشاركة في حرب الخليج الثانية
قوة بشرية

الدولة

دبابات

(باأللف)

مدفع ميدان
وهاون

مركبة

صواريخ مضادة
للدبابات

مدرعة

قطع بحرية

1

مالحظات

مصر

19.111

191

111

191

991

_

_

السعودية

95.111

111

111

451

_

11

مشاركة سالح الطيران
والدفاع الجوي

ومن خالل األرقام المجدولة يتضح لنا ،أن المشاركة كانت رمزية مقارنة بتعداد القوات األمريكية

التي جاوزت نصف مليون جندي ،باإلضافة لكامل العتاد العسكري الحديث واالستراتيجي .علماً بأنه
كانت القوات المصرية تحت قيادة المنطقة الشمالية السعودية ،وجميع قوات التحالف تحت القيادة

األمريكية ويرأسها الجنرال نورمان شوارتسكوف.2

وفي  11كانون ٍ
ثان/يناير  1551استقبل الملك فهد الرئيس مبارك ،وقال خالل استقباله" :أوالا

أي وقت ،وكذلك األمر بالنسبة لي ،....
زيارة الرئيس مبارك لبلده الثاني ليست غريبة أبد ا في ِّ

وبهذه المناسبة ال يسعني إالا أن أقدم جزيل الشكر ألصدقائنا اللذين لبوا النداء عندما صدر بيان

السعودية للدول العربية واإلسالمية والدول الصديقة ،فاستجابت كلها" .ورداً على سؤال عن العالقات

المصرية السعودية قال الملك فهد" :إنه أكثر األسئلة محبب ا إلى قلبي ،معروف في التاريخ أن عالقة

البلدين هي عالقة ال تتغير أبد ا ،وان مرت بفترات كلنا نعرفها ،اعتبرت فترات ركود ،ولكن تعود

أي شيء
العالقات إلى ما كانت عليه ،أما اآلن فهي في أرقى المستويات ،فهي عالقات أزلية و ِّ
نستطيع أن نندمج فيه نحن ومصر ،لن يكون إالا فيه الخير".3

وكانت القوات المصرية منتشرة في األراضي السعودية على الحدود السعودية-العراقية،

أي خطر محتمل خالل فترة الحرب .وأثناء تفقد الرئيس مبارك
والسعودية الكويتية ،للدفاع عنها من ِّ

للقوات المصرية ،ألقى كلمة قال فيها" :إن السعودية هي أول وأكبر دولة تساندنا اقتصادي ا ،وفي
مجاالت أخرى كثيرة ،ولقد كنت أتصل بأخي خادم الحرمين الشريفين في ظروف معينة ،ولم يتردد

يوم ا في مساندتنا لحظة واحدة" .4إشارة منه إلى متن ودفيء العالقات بينهما ومدى الدعم الال محدود

لمصر ،وفي أصعب الظروف التي يمر بها االقتصاد المصري.

إن الدور العسكري الذي قامت به مصر في أزمة الخليج ،يؤكد البعد العربي في األمن القومي

المصري ،كذلك للمساهمة في حل النزاعات العربية ،وتأكيداً لعدم إنفراد القوات األجنبية بفرض حلولها

أي اعتداء،
للنزاعات العربية ،لذلك فإنه تأكيداً للدور المصري في استمرار مساندة الدول العربية ضد ِّ

1

المرجع السابق ،ص.239
2
جاك أندرسون ودالي فان ،شوارتسكوف األسرار الكاملة لقصة حياته :اللحظات الحرجة في حرب الخليج ،ترجمة :أحمد عبد الحميد
وأميرة محمد إبراهيم ،ط ،1دار الكتاب العربي1412 ،ه ،1992-ص .129
3
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4
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تنفيذاً التفاقية الدفاع العربي المشترك .أما فيما يخص السعودية فإنها اعتمدت على قوات التحالف
الدولية في الدفاع عن أراضيها ،وأن مشاركة قواتها في العمليات كانت لوجستية أكثر منها قتالية.

باإلضافة إلى المشاركة العسكرية المصرية ،يوجد الموقع االستراتيجي لمصر في المنطقة

العربية ،ففي حال اندالع الحرب في منطقة الخليج ،تكون مصر هي الممر الطبيعي المباشر لقلب

تلك الحرب ،لعبور السفن الحربية عبر موانم مصر على البحر األحمر وصوالً إلى مياه الخليج ،أو
لحماية الموانم والسواحل السعودية على البحر األحمر ،1وأهمية الممر المائي االستراتيجي والخطير

المتمثل في قناة السويس.

وعليه فقد جاء الموقف المصري بالمشاركة العسكرية ،نتيجة لشبكة العالقات والمصالح المصرية

الكثيفة بدول مجلس التعاون الخليجي ،باإلضافة إلى عالقاتها المميزة مع الدول الغربية وعلى رأسها

الواليات المتحدة ،2فأفقدها هذا الموقف مواصلة دورها كوسيط لنزع فتيل الحرب على العراق.

1

عامر ،الدور المصري ،مرجع سابق ،ص .124
2
السيد ياسين وآخرون ،السياسة المصرية تجاه أزمة الخليج :التقرير اإلستراتيجي العربي  ،3772مرجع سابق ،ص .511

115

الفصل اخلامس

تطور العالقات املصرية-السعودية بعد حرب اخلليج الثانية عام 1551
أوالا :العالقات المصرية-السعودية في ضوء النظام العالمي الجديد.

ثاني ا :الموقف المصري-السعودي من الدعوة األمريكية لعقد مؤتمر مدريد للسالم في
الشرق األوسط.

ثالث ا :اتفاقية أوسلو وقيام السلطة الفلسطينية والموقف المصري-السعودي منها.

رابع ا :تداعيات هجمات  11أيلول/سبتمبر  2111على العالقات المصرية-السعودية

خامسا :موقف مصر من المبادرة العربية للسالم (مبادرة الملك عبد اهلل) في مؤتمر

القمة في بيروت عام .2112
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خلفت أزمة الخليج الثانية عام  1551-1551متغيرات جذرية متعددة عربية واقليمية ودولية،

ساهمت في تكوين حالة جديدة في المنطقة العربية ،اتسمت بالسيولة في األفكار والرؤى واآلفاق،

وشرعت األبواب أمام مختلف االحتماالت والتطورات ،وكان من أبرز إف ارزاتها وأخطرها أن خلّفت فراغاً

استراتيجياً في المنطقة العربية ،في إطار هذه البيئة الجديدة تخلّقت العوامل الالزمة وبيئة مالئمة
لسياسات جديدة للمنطقة والعالم تحت مسمى النظام الدولي الجديد.

أوالا :العالقات المصرية-السعودية في ضوء النظام العالمي الجديد:

بدأ الحديث عن النظام العالمي الجديد منذ أن بدأ الرئيس السوفيتي ميخائيل جورباتشوف

برنامجه اإلصالحي ،حيث استخدم ذلك المصطلح ألول مرة في إطار الحديث عن سياسته الخاصة
بالتقارب مع الغرب ،والنظام الذي سيخلف الحرب الباردة ،حيث يستند على الوفاق وانتهاء المواجهة

بين الشرق والغرب .1والتغيير في النظام الدولي يحدث نتيجة لظهور عوامل جديدة تؤثر بصفة أساسية

على هيكله وأنماط تفاعالته وقيمه وقواعده ومؤسساته .2ومع تصاعد مؤثرات تفكك االتحاد السوفيتي،
تزايد الحديث عن نظام دولي جديد ،مغاير للنظام السائد منذ الحرب العالمية الثانية .3فالتغيير األهم

هو انهيار االتحاد السوفيتي في نهاية عام  1551وتفككه ،وقيام كومنولث ضعيف ،وانهيار المنظومة

الشيوعية في دول أوروبا الشرقية وتبنيها جميعاً للتعددية الحزبية واقتصاديات السوق الحرة.4

ولم يصبح هذا المصطلح متداوالً إالّ في أعقاب نشوب أزمة الخليج الثانية ،واتجاه الرئيس
ٍ
خطاب له أمام
األمريكي جورج بوش األب التأكيد عليه بعد انتهاء أزمة الخليج ،حيث قال في

الكونغرس في  1آذار/مارس " :1551إننا على أعتاب نظام دولي جديد يبرز في األفق ،عالم جديد
حيث تتحرر فيه األمم المتحدة من ورطة الحرب الباردة ،وتكون قادرة على تحقيق أحالم مؤسسيها

األوائل" .فبهذه الكلمات طرح الرئيس بوش األب مفهوماً مثالياً للنظام الدولي الجديد الجاري تشكيله،5
فهو أراد بذلك أن ُيعلن عن ميالد حقبة جديدة ،يحقق له صورة أسطورية وللواليات المتحدة تحقق
انفرادية بالنظام الدولي ،ألنه أشرف على والدته .وبذلك ثبت بالواقع العملي أن الواليات المتحدة

بإدارتها للنظام الدولي ،إنما استهدفت مصالحها ومصالح ُحلفائها الغربيين والدليل على ذلك معالجتها
الحاسمة ألزمة الخليج ،6حيث أبرزت وقائع الحياة الدولية بعد حرب الخليج الدور السياسي المهيمن
للواليات المتحدة في الحياة السياسية الدولية ،مما نجم عن تهميش كافة القوى المحلية منها والجوهرية،
1

التقرير االستراتيجي العربي  ،3773ص.11
2
حسين الشريف ،الشرق األوسط في ظل النظام الدولي الجديد  3793حتى  ،3778ج ،1الهيئة المصرية العامة للكتاب ،القاهرة،1996 ،
ص .121
3
التقرير االستراتيجي العربي  ،3773ص.11
4
الشريف ،الشرق األوسط والنظام الدولي ،مرجع سابق ،ص .124
5
التقرير االستراتيجي العربي  ،3773ص .11
6
الشريف ،الشرق األوسط والنظام الدولي ،مرجع سابق ،ص .129
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بمعنى أعطت نفسها الحق في إدارة شئون العالم دون شريك .فكان الغياب الكامل للمجموعات

اإلقليمية والدولية ولألمم المتحدة نفسها كقوى مؤثرة في الساحة الدولية ،1وانفرادية الواليات المتحدة
ٍ
بشكل أساسي كما عبرت عنه في تعاملها مع القضايا الدولية
بالنظام الدولي ،والنظر إلى مصالحها

ٍ
بشكل أساسي إلى إضعاف فاعلية النظم اإلقليمية،
واإلقليمية ،خاصة مع أزمة الخليج الثانية ،مما أدى
ألنها ال تستطيع وحدها معالجة المشاكل المتفجرة في العالم .2ويرتكز النظام الدولي الجديد على ثالث

مرتكزات أساسية:3

 .1القوة العسكرية األمريكية.
 .1الشرعية الدولية وتضامن الدول الرأسمالية معها.

 .1تعبئة رأس المال لتحقيق األهداف االقتصادية واالجتماعية.

وقد كان إسقاط شعار توازن القوى والدعوة إلى إرساء العالقات الدولية على قاعدة توازن

المصالح التي تقوم على فرضية الشراكة والتعاون بدالً من التنافس والمواجهة .4فالنظام اإلقليمي

العربي من أكثر األنظمة اإلقليمية ُعرضة للتأثير بالتحوالت الحاصلة بعد انتهاء الحرب الباردة وانهيار
المنظومة االشتراكية وسقوط االتحاد السوفيتي ،واإلعالن عن نظام دولي جديد ،5إذ أُصيب ذلك النظام

النظام بضربة قاسمة أثر أزمة الخليج ،ألن الواليات المتحدة أصرت على معالجة األزمة برؤيتها ،مما
أدى إلى ضعف النظام العربي عن معالجة إحدى أبرز أزماته ،والتي سبق أن عالج مثلها في

هدد الرئيس العراقي عبد الكريم قاسم بغزو الكويت.6
الستينيات من القرن الماضي بنجاح ،عندما ّ
وقد انصب تركيز السياسة الخارجية المصرية عام  1551على تطوير الصيغ المالئمة للتأقلم
مع المتغيرات القائمة في البيئة العربية ،فبذلت مصر جهداً في دفع العمل العربي المشترك إلى

األمام ،7وقد أدى ذلك الجهد بجانب دول الخليج وسوريا إلى ما أُطلق علية إعالن دمشق.

ففي  19شباط/فبراير  1551اجتمع وزراء خارجية مصر وسوريا ودول الخليج الست ()1+1

لوضع ترتيبات التعاون االقتصادي واألمني في المنطقة العربية من منظور عربي بعد انتهاء حرب

1

محمد األطرش وآخرون ،العرب وتحديات النظام العالمي الجديد ،ط ،1مركز دراسات الوحدة العربية ،بيروت ،تشرين األول /أكتوبر
 ،1999ص.126
2
الشريف ،الشرق األوسط ،مرجع سابق ،ص .141-141
3
جمال قنان ،نظام عالمي جديد أم سيطرة استعمارية جديدة ،الحرب وتحديدات النظم العالمي ،ط ،1مركز دراسات الوحدة العربية ،تشرين
األول /أكتوبر  ،1999ص.141
4
ناصيف يوسف حتي ،التحوالت في النظام العالمي والمناخ الفكري الجديد وانعكاساته على النظام اإلقليمي العربي ،ط ،1مركز دراسات
الوحدة العربية،بيروت ،تشرين األول /أكتوبر  ،1999ص.161
5
المرجع السابق ،ص.151
6
الشريف ،الشرق األوسط ،مرجع سابق ،ص .141
7
التقرير االستراتيجي العربي  ،3773ص .464-451
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الخليج الثانية ،حيث قدمت مصر والسعودية وسوريا مقترحات لهذا الغرض ،1وقد تم االتفاق على

مجموعة من النقاط أهمها:2

أوالا :مبادئ التنسيق والتعاون :االستناد على مبادئ وأهداف جامعة الدول العربية ،ومعاهدة الدفاع
العربي المشترك ،والتعاون االقتصادي بين دول الجامعة.

ثاني ا :النظر إلى مفهوم األمن القومي العربي نظرة شاملة متعددة األبعاد ،واعتبار أمن واستقرار الدول

المعنية جزءاً ال يتج أز من األمن واالستقرار العربي والدولي ،وأن التعاون والتنسيق بين األطراف

المشاركة سوف يكون متاحاً لكافة الدول األجنبية التي ترغب في االشتراك ،على أن تلتزم بالمبادئ
واألهداف العامة.

ثالث ا :اإلطار التنظيمي للتنسيق والتعاون :تنشيط دول الجامعة العربية وكافة مؤسسات العمل العربي

المشترك

رابعا :اإلطار االقتصادي والثقافي :إحداث انطالقة ملموسة في جهود التنمية االقتصادية واالجتماعية
العربية ،واحترام مبدأ سيادة كل دولة عربية على مواردها الطبيعة واالقتصادية.

وقد تم توقيع هذا اإلعالن في دمشق في  1آذار/مارس  1551أي بعد توقف حرب الخليج

الثانية .وقد أشار نص اإلعالن إلى أن األطراف المشاركة اعتبرت القوات المصرية والسورية على

أر ٍ
اض عربية ،لضمان وسالمة الدول العربية في الخليج ،كما اعتبرها نموذجاً يحقق ضمان فاعلية
النظام األمني العربي الدفاعي الشامل ،3ورغم كل ذلك ،إال أن انجا اًز ما لم يتحقق على صعيد تطبيق
اإلعالن ووضعه موضع التنفيذ ،ألن الواليات المتحدة أحبطت قيام منظومة دفاعية جديدة بزعامة

أي ترتيبات دفاعية إقليمية يجب أن تقوم في المفهوم األمريكي
مصر "إعالن دمشق" ( ،)1+1ألن ِّ
على اتفاقيات ثنائية معها ،وأن السماح بقيام أحالف على غرار إعالن دمشق يمكن أن يتحول قوة

سياسية واقتصادية وأمنية جديدة في المنطقة في المدى الطويل ،تكون تهديداً للمصالح األمريكية
وإلسرائيل ،وتقلب موازين القوى .4وفي  1تشرين أول/أكتوبر  ،1551قام الرئيس مبارك بزيارة
السعودية للتشاور مع الملك فهد بشأن الوضع في الخليج وعملية السالم في المنطقة والعالقات

الثنائية ،وأسفرت هذه المباحثات عن تقديم السعودية لمصر  911مليون دوالر منحة ال تُرد ،لتمويل
المشروعات المصرية .5كما اجتمعت اللجنة العليا المشتركة (المصرية-السعودية) مرتين خالل عام
 ،1551ففي  11شباط/فبراير  1551وفي دورتها الرابعة بالرياض ،حيث تم التوقيع على اتفاقية
للتعاون في مجال البحث العلمي ،وأخرى لتقديم قرض إلى مصر لتمويل إنشاء طريق القاهرة-أسيوط

1

المرجع السابق ،ص .465
2
نص إعالن دمشق ،موقع مقاتل من الصحراء،

http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Monzamat3/Demshek01_CVt.htm

3

التقرير االستراتيجي العربي  ،3773ص .465
4
المرجع السابق ،ص.59
5
المرجع السابق ،ص .461
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بمبلغ  14مليون لاير سعودي ،كما تم عقد بروتوكول لزيادة عدد السلع المتبادلة المعفاة من الجمارك،
وتوسيع تحرير التبادل التجاري .وفي الدورة الخامسة للجنة ،تم مناقشة كافة جوانب التعاون والتنسيق
والتشاور بين الجانبيين على كافة األصعدة ،وتم التوقيع على تمويل مشروع قناة الري لصحراء سيناء

بمبلغ  54مليون لاير سعودي وتوقيع اتفاقية التعاون الفني في مجال الخدمات البيطرية والثروة

الحيوانية.1

ويعد اجتماع اللجنة العليا المصرية السعودية مرتين خالل عام  1551دليالً ،على ازدهار
ُ
العالقات المصرية-السعودية .ولم تحصل مصر بعد الحرب من دول الخليج على ما توقعته من
مساعدات ،ومن عقود إلعادة بناء الكويت التي ذهبت معظمها للواليات المتحدة ،فإن ما حصلت عليه

مصر كان هامشياً ،2لذلك اعتبرت مصر نفسها أنها لم تُكافأ كما يجب من دول الخليج.

ثانيا :الموقف المصري-السعودي من الدعوة األمريكية لعقد مؤتمر مدريد للسالم في الشرق

األوسط:

كان الطريق الذي انفتح أمام مصر للعودة إلى جامعة الدول العر ِ
بية ،هو نفسه الطريق الذي

انفتح أمام مسيرة السالم في الشرق األوسط .3فقد أخذ المعارضون العرب للتدخل األجنبي في القضايا
العربية ،من منطلق أن الغرب وعلى رأسهم الواليات المتحدة تكيل بمكيالين ،للتعامل مع قضايا الشرق

األوسط ،إشارة منهم لألراضي العربية المحتلة ،وأن هناك بلداً بأكملها مغتصبة من قبل االحتالل
ٍ
متساو .4وبانتهاء حرب الخليج أحكمت الواليات
اإلس ارئيلي ،ويجب العمل مع جميع القضايا بشكل
المتحدة سيطرتها على منطقة الشرق األوسط ،وضمنت قواعدها العسكرية حماية حقول النفط ،وكفلت

سياسة االحتواء المزدوج للعراق وايران ،لتبعد الخطر عن إسرائيل ودول الخليج وباقي حلفائها في

المنطقة ،5وأن االهتمام الدولي بأزمة الخليج وكيفية التعامل معها ،أدى إلى االلتفاف حول ضرورة

التعامل مع أزمة الشرق األوسط ،والعمل على إنهاء الصراع العربي -اإلسرائيلي .6ومع الوضع العربي

العربي المتردي نتيجة أزمة الخليج وتداعياتها ،فقد أصبح العرب أكثر تقبالً للسالم مع إسرائيل،7
خاصة الدول العربية التي شاركت في التحالف الدولي ضد العراق مثل مصر والسعودية ،حيث دعتا

1

التقرير االستراتيجي العربي  ،3770ص .414
2
شؤون األوسط ،العدد التجريبي الثاني ،تموز /يوليو  ،1991ص .59
3
هيكل ،سالم األوهام :أوسلو ما قبلها وما بعدها ،ط ،3دار الشروق ،القاهرة ،1996 ،ص .111
4
الشريف ،البحث عن كيان ،مرجع سابق ،ص .399
5
شاش ،مفاوضات التسوية ،مرجع سابق ،ص.44
6
التقرير اإلستراتيجي العربي  ،3773ص .491
7
شاش ،المواجهة والسالم ،مرجع سابق ،ص .195
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إلى ضرورة العمل على معالجة القضية الفلسطينية ،وضرورة تطبيق الق اررات الدولية في هذه القضية

كما تم تطبيقها في أزمة الخليج.1

ووجدت الواليات المتحدة الظروف مالئمة عقب حرب الخليج الثانية إلقامة النظام اإلقليمي

الجديد ،ودفع عملية السالم بين الدول العربية واسرائيل ،فتقدمت بمبادرتها لعقد مؤتمر مدريد ،2حيث

كان الرئيس بوش األب يتمتع بشعبية غير مسبوقة في الواليات المتحدة على أثر معالجته ألزمة

الخليج الثانية ،وال يوجد من يستطيع أن يشكك في ق ارره بالتحول من انتصار حرب الخليج إلى صنع

ٍ
خطاب ألقاه الرئيس بوش في  1آذار/مارس  ،*1551أمام الكونغرس
السالم في الشرق األوسط ،3ففي
الكونغرس بشأن الشرق األوسط ،قدم من خالله مبادرته للسالم قائالً" :ال بد أن نفعل كل ما نستطيعه،

لسد الفجوة بين إس ارئيل والدول العربية ،وبين اإلسرائيليين والفلسطينيين" ،وأهم ما ورد فيها:4
 .1العمل على إنشاء ترتيبات أمنية في المنطقة.

 .1العمل على الحد من انتشار أسلحة الدمار الشامل.
.1

العمل على إتاحة فرص جديدة للسالم واالستقرار في المنطقة على قاعدة قراري مجلس األمن

الدولي رقمي  141و  ،111وعلى مبدأ األرض مقابل السالم.

 .4تنشيط النمو االقتصادي في المنطقة من أجل السالم واالزدهار.
وبالنظر والتدقيق للبنود الواردة في خطاب الرئيس بوش ،نالحظ أنها أُخذت من مبادرة رئيس

الوزراء اإلسرائيلي أسحق شامير للسالم التي أطلقها في آيار/مايو  1515وأهم ما ورد فيها:5
 .1رفض إقامة دولة فلسطينية.

 .1يجرى التفاوض بشأن الضفة الغربية وقطاع غزة مع ممثلين من بين سكانها.
 .1تسوية القضية الفلسطينية على مراحل وفقاً لصيغة كامب ديفيد.

أي تغييرات في الضفة الغربية وقطاع غزة إالّ وفقاً لسياسة إسرائيل.
 .4رفض ِّ
 .9حل مشكلة الالجئين بمسعى دولي.

 .1إقامة سالم شامل مع الدول العربية على أساس االعتراف واقامة عالقات دبلوماسية معها وانهاء
المقاطعة االقتصادية لها.

1

التقرير االستراتيجي العربي  ،3773ص .491
2
شاش ،المواجهة والسالم ،مرجع سابق ،ص .196
3
وليام.ب ،كوانت ،عملية السالم  :الدبلوماسية األمريكية والنزاع العربي اإلسرائيلي منذ  ،3729ط ،1مركز األهرام للترجمة والنشر،
القاهرة ،1994 ،ص 394
*
لمزيد من التفاصيل عن خطاب الرئيس بوش ،أنظر وليام د .كوانت ،عملية السالم الدبلوماسية األمريكية ،ص  .494ومجلة الدراسات
الفلسطينية ،العدد السابع ،صيف  ،1991ص .116-115
4
Madiha Rashid Al Madfai, Jordan, The United States And The Middle East Peace Process, 1974Cambridge Middle East Library: 28: London, 2007 ,p.241 1991.
5
التقرير اإلستراتيجي العربي  ،3797ص .111-111
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مع التنكر للحقوق الفلسطينية ،وعدم اإلشارة لمنظمة التحرير كممثل شرعي للشعب الفلسطيني،

وعدم تحميل إسرائيل لقضية الالجئين ،وكان تركيز إسرائيل على السالم من أجل السالم بدون إرجاع
الحقوق ألصحابها ،وقد تم تنسيق المبادرة مع الحكومة اإلسرائيلية قبل اإلعالن عنها .وفور اإلعالن

رسمياً على فكرة عقد مؤتمر السالم اإلقليمي ،حتى سارعت مصر والدول الخليجية إلى الترحيب بهذه
الفكرة ،وقد أصدرت الحكومة السعودية بياناً في  11نيسان/ابريل  ،1551رحبت فيه بفكرة انعقاد

مؤتمر للسالم.1

وفي أول حزيران/يونيو  1551بعث الرئيس بوش برسائل إلى ملوك ورؤساء المنطقة العربية

بمن فيهم الملك فهد والرئيس مبارك ،يعرض فيها أفكاره المتعلقة بعقد مؤتمر للسالم في الخريف من

نفس العام ،وجاء ردهما إيجابياً .2وكانت الواليات المتحدة تأمل أن تستمر أنماط التعاون الذي تشكل
أثناء حرب الخليج الثانية ،خالل دبلوماسية ما بعد الحرب من جانب الدول العربية خاصة مصر

وسوريا والسعودية من أجل تأييد عملية السالم .3ففي الفترة ما بين آذار/مارس وتشرين أول/أكتوبر

 ،1551قام وزير الخارجية األمريكي جيمس بيكر بزيارة المنطقة ثماني مرات ،في مهمة تذليل
العقبات ولتقريب وجهات نظر جميع األطراف المعنية ،للوصول إلى عقد مؤتمر السالم في الشرق

األوسط ،وفي كل جولة كان يتوقف في مصر والسعودية الستطالع آرائهما والطلب منهما للتدخل إذا

لزم األمر .4وفي  11تشرين أول/أكتوبر  1551وجه الرئيسان األمريكي جورج بوش والسوفيتي
ميخائيل غورباتشوف دعوات* إلى األطراف المعنية بالصراع العربي-اإلسرائيلي ،لحضور مؤتمر

السالم أهم ما جاء فيها:5


إنه بعد مشاورات مع األطراف المعنية ،تعتبر الواليات المتحدة واالتحاد السوفيتي أنه توجد



إن الواليات المتحدة واالتحاد السوفيتي يعلنان استعدادهما لمساعدة األطراف في التوصل إلى

فرصة تاريخية لسالم حقيقي في المنطقة.

حل سلمي عادل وشامل عن طريق مفاوضات مباشرة ،استناداً إلى قراري مجلس األمن الدولي

رقمي  141و .111


إن الهدف من هذه الغاية هو إحالل سالم حقيقي ،وللوصول إلى هذه الغاية ،يدعوكم رئيس

الواليات المتحدة الرئيس جورج بوش ورئيس االتحاد السوفيتي ميخائيل غورباتشوف إلى مؤتمر

سالم تحت رعاية الدولتين ،وأن المؤتمر سيعقد في مدريد في  11تشرين أول/أكتوبر .1551

1

الشريف ،البحث عن كيان ،مرجع سابق ،ص .411
2
كوانت ،عملية السالم ،مرجع سابق ،ص .391
3
المرجع السابق ،ص.391
4
هيكل ،سالم األوهام ،مرجع سابق ،ص .242-231
*
لمزيد من التفاصيل لنص الدعوة أنظر :وليام كوانت ،عملية السالم والدبلوماسية األمريكية ،ص .499-491
5
المرجع سابق ،ص.242
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وخالل هذه المرحلة ،أثيرت قضية الدور المصري في عملية التسوية ،الذي ارتكز منذ البداية

على االستفادة من وجود عالقات دبلوماسية مع إسرائيل ،مما يتيح لمصر امتالك القدرة على االتصال

1
فعال وريادي ومشاركتها
بجميع األطراف  .ولم تكن العملية السلمية مقصورة على دور مصري ّ
اإليجابية في كل مراحله ا ،وأن العملية السلمية تطرح تحديات جديدة أمام الدور اإلقليمي لمصر ،ولكن

دون الوصول إلى درجة الهيمنة التي يفترضها بعض األطراف العربية واإلقليمية ،بما في ذلك

إسرائيل.2

وكانت قضية التسوية موضوعاً رئيسياً في منظومة التفاعالت الدولية لمصر ،وبدا ذلك واضحاً

منذ البداية 3التي سبقت الدعوة لمؤتمر مدريد وقبل أزمة الخليج الثانية ،عندما كان هناك حوا اًر بين
الواليات المتحدة ومنظمة التحرير ،بعدما ألقى ياسر عرفات في  11كانون أول/ديسمبر  1511كلمة
في الجمعية العامة لألمم المتحدة ،أكد فيها من جديد قبول الق اررين  141و  ،111ونبذ اإلرهاب،

حيث لعبت مصر مع دول أخرى كالسويد دو اًر هاماً بين الواليات المتحدة ومنظمة التحرير لقبول

الشروط التي من أجلها سيتم فتح حوا اًر مباش اًر بينهما ،وانتهى هذا الدور إلى إصدار الرئيس ريجان
بياناً أعلن فيه أن منظمة التحرير استجابت للشروط األمريكية التي وضعتها إلجراء حوار معها ،وأنه
أعطى تعليماته لفتح مثل هذا الحوار .4وقد عارضت إسرائيل فتح قناة الحوار هذه  ،مما دفع رئيس

وزرائها اسحق شامير مضط اًر إلى إعالن مبادرته المشار إليها سابقاً في  14آذار/مايو  .1515ولما
كان من المستحيل إقناع شامير بالتفاوض مع منظمة التحرير ،قامت مصر بالمحاولة بدور الوسيط

بين منظمة التحرير واسرائيل ،حيث تقدمت بخطة من عشر نقاط حول االنتخابات الفلسطينية* وقد

رفضتها إسرائيل فيما بعد.5

وخالل جولة أوروبية قام بها الرئيس مبارك في شهر تموز/يوليو  ،1551حيث عمل خاللها

على تكتل الدعم األوروبي للموقف العربي من عملية السالم كما أبدت القيادة المصرية تجاوباً ملحوظاً
مع الموقف األمريكي من خالل جوالت وزير الخارجية جيمس بيكر ،قال الرئيس مبارك في 11

تموز/يوليو " :1551يجب أن نتجاوز عن كافة الخالفات حول موعد ومكان انعقاد المؤتمر واطاره،

والتركيز فقط على أهمية انعقاد المؤتمر".6

1

التقرير االستراتيجي العربي ،3773ص . 511
2
صالح الوادية ،أثر التغيرات في تفاعالت مصر والسعودية وسوريا على األمن القومي العربي "  3793ـ  ،"0229رسالة ماجستير غير
منشورة ،معهد البحوث والدراسات العربية ،القاهرة ،2111 ،ص.65
3
التقرير اإلستراتيجي العربي  ،3773ص 491
4
شاش ،المواجهة والسالم ،مرجع سابق ،ص191
*
لمزيد من التفاصيل حول الخطة المصرية (النقاط العشر) ،أنظر التقرير االستراتيجي العربي  ،1919ص.113-112
5
التقرير اإلستراتيجي العربي  ،3797ص .112-111
6
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113

في  11تشرين أول/أكتوبر  1551وتحت الرئاسة المشتركة لكل من الرئيسين بوش

وغورباتشوف ،افتتح مؤتمر مدريد للسالم في الشرق األوسط في مدريد .1بحضور جميع أطراف
الصراع المباشرين ،سوريا واألردن ولبنان والفلسطينيين واسرائيل إلى جانب وفد مصري برئاسة وزير
الخارجية عمرو موسى ،وحضور رمزي بصفة مراقب لكل من أوروبا ومجلس التعاون الخليجي

والمغاربي ،وممثل شخصي لألمين العام لألمم المتحدة.2

وكانت مصر تريد أن تقدم وتساعد قدر المستطاع ،وخير ما تستطيع مصر أن تساعد الوفد الفلسطيني

في مدريد ،أن تعطيه خبرة التفاوض المصري مع إسرائيل ،3كما مدت الوفد الفلسطيني بخبراء في
المفاوضات مع إسرائيل مثال السفير طاهر شاش والسفير عزت عبد اللطيف .4وفي المؤتمر لعبت
مصر دور الشريك الكامل بحكم أنها إحدى الدول الداعية لفكرة المؤتمر الدولي .وفي المفاوضات

متعددة األطراف فإن مصر كانت شريكاً كامالً ،استناداً إلى أن هذه المفاوضات تعني ببحث مشاكل
المنطقة ككل ،أما الدور األهم وكما قال وزير الخارجية عمرو موسى" :إنه يتمثل في العمل على

إنجاح مؤتمر السالم ،وااللتزام بالموقف العربي القائم على المطالبة بالحق ،واالستعداد لتحمل

المسؤوليات وااللتزامات".5

وتُعد مشاركة السعودية في مؤتمر مدريد من أبرز مظاهر الدعم السياسي للقضية الفلسطينية،
دائما ،بأنه ال يمكن أن يقوم سالم حقيقي في
ا
وفي هذا الصدد يقول الملك فهد" :لقد آمنت السعودية

الشرق األوسط ،ما لم يتم إيجاد حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية" .6وقد مارس الملك فهد دو ًار

مؤث اًر في جهود إقرار السالم في الشرق األوسط ،حيث كانت مبادرته في قمة فاس عام  ،1511التي
أصبحت فيما بعد تسمى بـ "المبادرة العربية للسالم" ،وتابعها بعد ذلك على مدار السنوات التي تلتها

والتي انتهت بمؤتمر مدريد .يقول الملك فهد" :لقد بذلنا جهود ا متواصلة ،وال نزال نبذل الكثير،
بالتعاون مع األشقاء واألصدقاء في سبيل نصرة القضية الفلسطينية ،إلى أن يستعيد الشعب

الفلسطيني حقوقه العادلة على أساس قراري مجلس األمن رقم  202و ،338ونرى في انعقاد

المؤتمر في مدريد انجا از هاما ،ونأمل له االستمرار بتضافر الجهود العربية والدولية ،في اتجاه
السالم الشامل في منطقة الشرق األوسط".7

1
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2
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3
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4
شاش ،المواجهة والسالم ،مرجع سابق ،ص .216
5
التقرير االستراتيجي العربي  ،3773ص .511
6
فهد بن عبد هللا السماري وناصر بن محمد الجهيمي ،المملكة العربية السعودية في عهد خادم الحرمين الشريفين فهد بن عبد العزيز آل
سعود ،دليل موجز بأبرز االنجازات والمواقف  ،دارة الملك عبد العزيز ،الرياض 1422 ،ه ،ص .192
7
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بدور ٍ
ٍ
وقامت السعودية ٍ
وبارز في دعم عملية السالم في الشرق األوسط منذ انطالقتها ،وما
هام

نتج عنها من اتفاقيات ،حيث ترى أنها آلية مهمة يمكن االستفادة منها في تأمين الحقوق العربية

والفلسطينية ،وفقاً للق اررات الدولية وخاصة قراري مجلس األمن الدولي  141و 111ومبدأ األرض
مقابل السالم ،وفي هذا قال الملك فهد" :إن المملكة السعودية تقف بكل إمكاناتها خلف كل ٍ
تقدم

يحققه المفاوضون ،من شأنه أن ُيعيد ألصحاب الحق حقوقهم ويؤمن منطقتنا من ويالت الحرب
والدمار" .1كما قال" :لقد استمرت السعودية في موقفها ودعمها للسالم الشامل والعادل ،الذي يرفع
الظلم عن المظلومين ،ويعيد األراضي العربية المحتلة ألهلها في فلسطين وسوريا ولبنان" .2وعن

دور الملك فهدن قال الرئيس بوش" :لوال متابعة الملك فهد لمؤتمر مدريد للسالم ،لفشل المؤتمر في

الساعات األولى فقد كان على اتصال دائم لتذليل أية عقبة أمام المتفاوضين".3

كما رأت مصر في عقد مؤتمر مدريد بمشاركة األطراف العربية المعنية بالصراع العربي –

اإلسرائيلي ،تحقيقاً لمسعاها التعميمي القبول العربي للسالم مع إسرائيل ،كما أنه فرصة الستعادة

مركزها اإلقليمي ،بأن تشق لنفسها طريقاً يجعل منها الراعي اإلقليمي لعملية السالم تحت مظلة الراعي

األمريكي.4

خالصة القول" :إن موقفي مصر والسعودية من انعقاد مؤتمر مدريد للسالم جاء من خالل إيمان

الدولتان للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني ،والعمل على عودة هذه الحقوق بالطرق السلمية ،والعمل

على إنهاء الصراع العربي-اإلسرائيلي بالطرق السلمية ،ونشر األمن والسلم في منطقة الشرق األوسط.

ثالث ا :اتفاقية أوسلو وقيام السلطة الفلسطينية والموقف المصري-السعودي منها:
كانت المفاوضات الثنائية بين وفود إسرائيلية من جهة ووفود ٍ
كل من سوريا ولبنان والوفد األردني

الفلسطيني المشترك قد انطلقت في مدريد في  1تشرين ٍ
ثان/نوفمبر  ،1551وتقرر نقلها إلى واشنطن،
بعد أن رفضت الوفود العربية نقلها إلى عواصم الدول المعنية كما طلبت إسرائيل .5وعلى مدار ثماني

جوالت وعلى فترات متفاوتة ،استمرت زهاء العامين ظلت المفاوضات تراوح مكانها في القضايا

اإلجرائية ،6إلى أن توقفت بسبب قيام الحكومة اإلسرائيلية بإبعاد مواطنين فلسطينيين من األراضي
الفلسطينية المحتلة ،كان معظمهم من حركتي الجهاد اإلسالمي وحماس ،وقدر عددهم أكثر من 419

1
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شخص إلى الحدود اللبنانية في  19شباط/فبراير ،1551ورفض إسرائيل لقرر مجلس األمن رقم 955

القاضي بعودة المبعدين فو ًار .1وبزيارة وزير الخارجية األمريكي بيكر إلى المنطقة ولقائه بالوفد
الفلسطيني في القدس الشرقية إلقناعه بالعودة للمفاوضات ،ألن عدم استئنافها في ٍ
وقت قريب سيؤدي

إلى توقفها ،متعهداً بقيام الواليات المتحدة بدور الشريك الكامل في المفاوضات ،2وقد استؤنفت

المفاوضات في جولتها التاسعة في  19نيسان/أبريل  1551دون إحراز تقدم ُيذكر ،وقد تدخلت
الواليات المتحدة مع الوفدين الفلسطيني واإلسرائيلي ،وطلبت منهما إعداد بيان مشترك أو إعالن

مبادئ الستمرار المفاوضات وتبيان التقائهما على عدد من المسائل.3

ومع فوز حزب العمل بزعامة اسحق رابين في االنتخابات اإلسرائيلية التي جرت عام ،1551

شعر الفلسطينيون باالرتياح ،خاصة أن برنامجه المشجع للمضي قدماً في العملية السلمية ،باإلضافة
لالتصاالت السابقة بين الطرفين ،حيث تشجع رابين للتعامل مباشرة من منظمة التحرير ،وبالفعل تم
فتح قناة أوسلو السرية دون علم الوفد الفلسطيني المفاوض الذي كان يواصل مفاوضاته الصعبة مع

الوفد اإلسرائيلي في واشنطن .4وكانت القاهرة ملجأ ياسر عرفات ،حيث يقوم باستشارة القيادة المصرية
المصرية وعلى رأسها الرئيس مبارك في كل مجريات األمور السياسية على الساحة الفلسطينية وما

يتعلق بقضيتها ،ففي  11نيسان/أبريل  1551تحدث ياسر عرفات مع الرئيس مبارك بصورة سرية عن
سير األمور في أوسلو ،ثم سلمه خطة للخطوط التي يتصورها لمنطقتي غزة وأريحا ،لكن الرئيس

مبارك كان غير مقتنعاً ،وكان تقديره أن قناة واشنطن حيث يوجد األمريكان أهم من قناة أوسلو حيث
ال يوجد غير النرويج ،ومع ذلك قال الرئيس مبارك مخاطباً عرفات" :إن كل اتصال مفيد".5

وقد كان اإلعالن عن قناة أوسلو والتوصل فيها إلى اتفاق إعالن مبادئ ،مفاجأة هائلة للعالم

أجمع ،ونتائج هذه المفاجأة كانت متباينة لدى شعوب وحكومات دول الشرق األوسط ،فقد انفرطت

بعدها المسارات التفاوضية الثنائية في واشنطن وبدأ تعثرها ،واعتبرت سوريا مفاوضات أوسلو واعالن

المبادئ ضربه قاسمة للتضامن العربي.6

ففي جوالت عديدة من المفاوضات السرية والتي كانت تُدار على الهاتف من بعيد من قبل ياسر
عرفات من جهة ،ورئيس الوزراء اإلسرائيلي رابين من ٍ
جهة أخرىُ ،عقدت الجلسة الختامية في 11

آب/أغسطس  ،1551ووقع الجانبان باألحرف األولى على اتفاق "إعالن المبادئ" .وعلى أثر لقاءات
سرية أخرى في باريس والتي استمرت أكثر من عشرة أيام ،تم االتفاق على الصيغة النهائية لوثائق

1

هيكل ،سالم األوهام ،مرجع سابق ،ص  .261لمزيد من التفاصيل عن سير الجوالت التفاوضية في واشنطن انظر ماهر الشريف البحث
عن كيان ،ص  ،413وطاهر شاش المواجهة والسالم ص .254
2
الشريف ،البحث عن كيان ،مرجع سابق ،ص .419
3
شاش ،المواجهة والسالم ،مرجع سابق ،ص .255-254
4
شاش ،مفاوضات التسوية ،مرجع سابق ،ص .54
5
هيكل ،سالم األوهام ،مرجع سابق ،ص .299
6
شاش ،مفاوضات التسوية ،مرجع سابق ،ص .54
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االعتراف المتبادل بين إسرائيل ومنظمة التحرير ،والذي تم اعتمادها من منظمة التحرير في اجتماعها

المنعقد في  5أيلول/سبتمبر .11551

حملها كثير من
وتلقى اتفاق أوسلو هجوماً شديداً من قطاعات كبيرة عربية وفلسطينية ،فقد ّ
الفلسطينيين وغيرهم من العرب مسئولية ما آلت إليه القضية الفلسطينية من تآكل أو ضياع ،أما غالبية

الحكومات العربية ،2فال ترى سبيالً لتسوية القضية ّإال بتنفيذ تلك االتفاقات .والحقيقة أن اتفاق أوسلو
جاء وليد األوضاع الدولية واإلقليمية والمحلية التي عقدت المفاوضات وأبرمت االتفاقات في طلبها،

والتي حملت الدول العربية ومنظمة التحرير على قبول التفاوض على أُسس مؤتمر مدريد وشروطه،

فلم يكن الهدف عقد اتفاق لحل القضية الفلسطينية من جميع وجوهها ،3ألن كل مشاريع التسوية التي

طُرحت بما فيها صيغة مدريد كانت تطرح تسوية القضية الفلسطينية على مراحل بدءاً باتفاقية كامب

ديفيد المصرية-اإلسرائيلية ،ومبادرة ريجان ،ثم مبادرة شامير وحتى المبادرة العربية عام  .1511ولم
يكن لمنظمة التحرير وضع يسمح لها برفض تلك الشروط ،فقد افقدها موقفها إبان حرب الخليج

الثانية ،تعاطف عدد كبير من دول العالم بما فيهم الدول العربية ،كما جلب لها عداء السعودية
والكويت اللتان كانتان تقدمان لها الدعم المالي والمعنوي .4وكان اتفاق "إعالن المبادئ" على ترتيبات

إقامة سلطة الحكم الذاتي الفلسطيني وعلى اختصاصها ومسئولياتها وعالقاتها بإسرائيل طيلة الفترة

االنتقالية.5

ووقعت منظمة التحرير برئاسة ياسر عرفات والحكومة اإلسرائيلية برئاسة اسحق رابين ،اتفاق

إعالن المبادئ في  11أيلول/سبتمبر  ،1551ثم اتفاقية القاهرة بشان قطاع غزة ومنطقة أريحا (اتفاقية
غزة/أريحا) في  4أيار/مايو  ، 1554ثم اتفاقية النقل المبكر لعدد من السلطات في آب/أغسطس
 ،1554وأخي اًر االتفاقية االنتقالية بشأن الضفة الغربية وقطاع غزة المعروفة باسم (اتفاقية طابا أو

أوسلو  )1في  11أيلول /سبتمبر .1559

واعترف شمعون بيرس في كتابه الشرق األوسط الجديد ،بدور مصر الهام في المفاوضات ،فقد

كانت مصر البلد الوحيد الذي يمكن لمنظمة التحرير واسرائيل والواليات المتحدة أن تلجأ إليها طلباً
للعون في األوقات الحاسمة ،واذا اكتشفنا في أوسلو السبل لالجتماع بقيادة منظمة التحرير ،فإننا وجدنا

في مصر الش اررة التي ستُلهب المحادثات وتمدنا بالطاقة وصوالً إلى إيجاد حل ُمبدع ،وكان الرئيس

1

الشريف ،البحث عن كيان ،مرجع سابق ،ص .419-411
2
التقرير العربي اإلستراتيجي  ،3774ص.224
3
شاش ،مفاوضات التسوية ،مرجع سابقو ص .56
4
شاش ،المواجهة والسالم ،مرجع سابق ،ص .211
5
شاش ،مفاوضات التسوية ،مرجع سابق ،ص  .59-56لمزيد من التفاصيل حول إعالن المبادئ انظر :ماهر الشريف البحث عن كيان ص
 ،419والتقرير االستراتيجي العربي  1994ص  ،224.وطاهر شاش المواجهة والسالم ،ص .261-229
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مبارك ووزير الخارجية عمرو موسى والمستشار أسامة الباز على علم بوجود محادثات سرية ،وأبدى

الرئيس مبارك استعداداً كبي اًر لمساعدة كال الطرفين.1

وقد أرسلت مصر السفير طاهر شاش ،الخبير في القانون الدولي وفي شئون المفاوضات مع

ٍ
وبطلب من الرئيس عرفات إلى أوسلو لالستعانة بخبرته واالطالع على البروتوكول قبل
إسرائيل،
اعتماده وان موافقة الرئيس عرفات مبنية على رأيه كما قال عرفات نفسه.2

ويبدو أن جميع األزمات الطارئة في أوسلو كانت تجد حلها على ضفاف النيل ،وقد سبق

لشيمون بيريز أن أسماها اتفاق "أوسلو/القاهرة".3

أما السعودية وفي بداية األمر كانت ترفض أي لقاء أو اتصال مع قيادة منظمة التحرير ،لدرجة

أن أرسل محمود عباس " أبو مازن" أمين سر منظمة التحرير أرسل من تونس برقية إلى الملك فهد
من خالل سفير السعودية بتونس ،يبلغه عن قناة اتصال بأوسلو ،تمخضت عن اتفاق ،والمرجو

مباركته عليها ،لكن الرد جاء مخيباً بعد ثالثة أيام ببرقية من و ازرة الخارجية السعودية عن طريق
السفير السعودي في تونس كان نصها" :نشكركم على رسالتكم ،الجميع في الخارج ،متمنين لكم

التوفيق" .4على الرغم من تأييد السعودية لهذه الخطوة الهامة في المسيرة السلمية .5

وفي محاولة للرئيس مبارك إلقناع الملك فهد بقدوم ياسر عرفات للسعودية مباشرة ّإال أنه فشل،

ألن الملك لديه موقف من عرفات بسبب موقفه من أزمة الخليج ،إضافة إلى تصريحات عرفات وقت

الحرب قال فيها" :بأن طائرات إسرائيلية شاركت في ضرب العراق من قواعد تمركزت في السعودية"،
وترك الجميع األمر للواليات المتحدة إلقناع السعودية باتفاق أوسلو.6

علمت الواليات المتحدة بتحفظ السعودية وعدم ترحابها باالتفاق ،فعملت على التوسط بين عرفات

والملك فهد ،وبالفعل حصل تغير في الموقف السعودي ،حيث طلب السفير السعودي مقابلة محمود

عباس ،ليبلغه رسالة مؤداها :أن الملك فهد يريد تفاصيل أكثر عن االتفاق ويطلب إعالنه بأي تطورات

منتظرة .وفي مقابلة مع الرئيس األمريكي األسبق جيمي كارتر ،قال له الملك فهد " :إننا مطمئنين أن

المنظمة تتكلم وترتب األمر في كل شيء مع الرئيس مبارك ونحن سوف نساعد في كل خطوة،

وسوف نساعد مالي ا ولكن بدون إعالن ،ثم استطرد قائالً" :إننا تلقينا رسائل كثيرة من ياسر عرفات
ولم نرد عليه ،ولكن هذه ال يعني أننا ضده ."7وأضاف" :ولكن من منطلق موقفنا الواضح والصريح

والصريح والمبدئي في دعم القضية الفلسطينية ،سنظل كذلك بكل طاقاتنا السياسية واالقتصادية

1

الشريف ،المواجهة والسالم ،مرجع سابق ،ص .291
2
هيكل ،سالم األوهام ،مرجع سابق ،ص .211
3
المرجع السابق ،ص .299
4
المرجع السابق ،ص .311
5
شاش ،المواجهة والسالم ،مرجع سابق ،ص .294
6
هيكل ،سالم األوهام ،مرجع سابق ،ص .314
7
المرجع السابق ،ص .312
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والمادية ،وقد نادينا وال نزال بالسالم المبني على الحق والعدل ،وليست شعا ار يرفع ،وانما هي مناداة

صحيحة صادقة وتعتبر إحدى مرتكزات السياسة الخارجية السعودية".1

ويتضمن االتفاق مرحلتين انتقاليتين ،األولى :منذ توقيع االتفاق وتنتهي بتشكيل مجلس منتخب،

والثانية بعد تشكيل هذا المجلس وبحد أقصى عامين من تاريخ التوقيع .2ونص االتفاق صراحة على
أنه" :لن يكون للسلطة الفلسطينية صالحيات ومسئوليات في مجال العالقات الخارجية التي تشمل في
إطارها إقامة سفارات وقنصليات في الخارج أو السماح بإقامتها في قطاع غزه أو منطقة أريحا وتعيين

هيئات وقنصليات ودبلوماسيات أو اعتماد وممارسة الوظائف الدبلوماسية ،واعتبر االتفاق إن كل

معامالت السلطة مع دول الهيئات ومنظمات دولية ال تعد عالقات خارجية .3ونص االتفاق في نفس
الوقت على حق منظمة التحرير في إجراء مفاوضات وتوقيع االتفاقيات مع الدول أو المنظمات الدولية

لصالح السلطة الفلسطينية .4

إن الموقف المصري والسعودي الداعم دائماً لحقوق الشعب الفلسطيني ،ومن خالل إيمان

الدولتين بالنهج السلمي ،على أنه خيار استراتيجي عربي ،عملتا على تأييد ودعم جميع الخطوات التي
من أجلها تعمل على حل القضية الفلسطينية ،واسترداد الفلسطينيون لحقوقهم المشروعة ،واسترداد باقي

األراضي المحتلة عام  ،1519وبالتالي كانت الدولتين داعمتان للجهود السلمية في المنطقة ،وأي
خطوة من شأنها توصل في نهاية الطريق إلى الحقوق العربية ،والى السالم العادل والشامل في منطقة

الشرق األوسط.

رابع ا :تداعيات هجمات  11أيلول/سبتمبر  2111على العالقات المصرية-السعودية:

في الحادي عشر من أيلول/سبتمبر  1111تلقت القوة العظمى الوحيدة والمنفردة على رأس هرم

النظام العالمي منذ تسعينيات القرن العشرين أقسى الضربات في تاريخها ،5حيت أتت تلك الهجمات

بمثابة الصدمة الكبيرة والمفاجئة للواليات المتحدة بسبب الموقع المديني والرمزية المركزية ألهدافها ،من

ناحية أخرى استخدام التكنولوجيا األمريكية ضد مخترعيها ومدى الدمار البشري والمادي الذي أحدثته
تلك الهجمات .6فقد قُِدر عدد ضحايا الهجمات ب ـ  1111قتيل من الواليات المتحدة ودول أخرى ،وأما

1

المساري والجهيمي ،المملكة العربية السعودية ،مرجع سابق ،ص .111
2
عبد هللا األشعل ،النظام القانوني لالتفاق الفلسطيني اإلسرائيلي ،مؤسسة األهرام ،القاهرة ،ديسمبر  ،1993ص .25
3
عصام الدين فرج ،منظمة التحرير الفلسطينية  ،3771-3724ط ،1مركز المحروسة للبحوث والتدريب والنشر ،القاهرة ،1991 ،ص
.221
4
األشعل ،النظام القانوني ،مرجع سابق ،ص .36
5
أسامة الغزالي حرب ،هل استوعب األمريكيون درس  33سبتمبر  ،0223السياسة الدولية ،العدد  ،149القاهرة ،يناير  ،2112ص .14
6
مجلة الدراسات الفلسطينية ،العدد  ،52خريف  ،2112ص .9
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الخسائر المادية فقُدرت بـ  191مليار دوالر ،وهو ما يزيد أضعاف المرات عن حجم الخسائر البشرية
التي تكبدتها الواليات المتحدة في حرب الخليج الثانية عام  ،1551و حرب كوسوفو  1555معا.1
لقد أدت هجمات  11أيلول/سبتمبر بالواليات المتحدة إلى اإلسراع في إثبات هيمنتها ومكانتها

المتفوقة على رأس هرم قوة النظام الدولي ،2فالهجمات هي حدث أمريكي يتعلق بالسياسات األمريكية

وبسياق أحداثها ووقائعها ،وقد بدا لألمريكيين وللعالم ،أنه ُيشين العزة األمريكية المبنية على القوة
المادية وحدها ،وعلى جبروت القوة المسلحة .إنه حدث بدأ من األرض األمريكية وانتهى إليها وقام
تأثيره فيها ،لكن سياسات الواليات المتحدة ،وبغطرسة السيادة الدولية ،وبجبروت العلو والهيمنة على

العالم ،جعلته حدثاً عالمياً ،ألنها ترى نفسها سيدة العالم وحاكمته .3ومع أن العدو الذي وجه تلك

الهجمات لم يكن معروفاً وال محدد المعالمّ ،إال أنه لم يمر وقت طويل قبل أن تتجه أصابع االتهام من

قبل الواليات المتحدة إلى مجموعه من العرب والمسلمين والي السعودي أسامة بن الدن وتنظيم القاعدة
الذي يؤويه نظام طالبان في أفغانستان ،باعتبارهم هم الذين نفذوا تلك الهجمات.4

وفي هذا الصدد فإن الغاية من الهجوم األمريكي على البلدان العربية واإلسالمية كان كسر

اإلرادة العربية واإلسالمية وثنيها ،لتصبح إسرائيل القوة التابعة للواليات المتحدة تفرض إرادتها على

المنطقة ،وبالتالي :تصفية القضية الفلسطينية لصالح إسرائيل ،وانهاء شوكة العرب كأداة وطنية

مستقلة.

ومن هذا المنطلق أرادت الواليات المتحدة أن تُلقي عبء أزمتها على الخارج ،وعلى العرب
والمسلمين بصورة خاصة من حيث المسئولية ،أما من حيث الحل فإن كل األهداف التي تطمح
الواليات المتحدة إلى تحقيقها للسيطرة على العالم في ظل النظام الدولي الجديد ،وجدت في الهجمات

مناسبة لتحقيقها.5

وقد كان لهجمات  11أيلول/سبتمبر تأثيرها الواضح في تركيز الواليات المتحدة على القضايا

األمنية في سياستها الخارجية ،وفرض أجندتها الخاصة بمفهوم األمن على دول العالم ،والتي تمثلت

في الحرب على اإلرهاب ،والتدخل في التفاعالت اإلقليمية والثنائية .6وجاءت الهجمات بما يسمى
الحرب على اإلرهاب وشن حملة دولية واسعة بقيادة الواليات المتحدة ضد اإلرهاب وتبني الرئيس بوش

االبن لموقف يقوم على أن وقف اإلرهاب ،ومحاسبة الدول التي ترعاه ،أصبحا التركيز لإلدارة

1

محمد عبد السالم ،الحرب غير المتماثلة بين الواليات المتحدة والقاعدة ،السياسة الدولية ،العدد  ،149يناير ،القاهرة ،2112 ،ص .212
2
السعيد وآخرون ،الخليج...والمسألة العراقية ،مرجع سابق ،ص .225
3
مجلة الدراسات الفلسطينية ،العدد  ،51ربيع  ،2112ص .31
4
حرب ،هل استوعب األمريكيون ،مرجع سابق ،ص .14
5
مجلة الدراسات الفلسطينية ،العدد  ،51ربيع  ،2112ص .39
6
أحمد إبراهيم محمود ،اإلرهاب الجديد :الشكل الرئيسي للصراع المسلح في الساحة الدولية ،السياسة الدولية ،العدد  ،149القاهرة ،يناير
 ،2112ص .52-51
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األمريكية ،1وقال الرئيس بوش االبن "من هو ليس معنا فهو مع اإلرهاب" .وتحت مسمى اإلرهاب
الدولي قسمت الواليات المتحدة العالم وفق معايير غير واضحة المعالم وغير متفق عليها دولياً،

وتعكس فقط المصالح والرؤى األمريكية.2

وقد سارعت الدول العربية بعد وقوع الهجمات مباشرة بإدانة الهجمات ،وأعلنت وقوفها إلى جانب

الواليات المتحدة في مكافحة اإلرهاب ،بل وأبدى بعضها تفهمه للرد األمريكي واالنتقام من مرتكبيها.3
أما مصر والسعودية فإنهما أدانتا الهجمات التي تعرضت لها الواليات المتحدة ،وأكدتا على أنه عمل

إرهابي ُمدان ومرفوض ،وأكدتا على ضرورة الترُيث في توجيه االتهامات وضرورة امتالك األدلة
الدامغة.4
إن الحرب التي أعلنتها الواليات المتحدة على اإلرهاب تجاوزت األهداف المعلن عنها ،وهو دعم

ابتداء من منطقة
وترسيخ الهيمنة األمريكية على النظام الدولي ،وليس غريباً أنها تريد تحقيق ذلك
ً
الخليج أكبر مخزون للطاقة النفطية في العالم حيث تقع السعودية.5
وقد استغلت الواليات المتحدة وجود  19سعودياً من بين المنفذين الـ  15الذين شاركوا في

الهجمات ،وبدأت وسائل اإلعالم األمريكي في تناول األوضاع الداخلية في السعودية سواء على

المستوى الثقافي أو االجتماعي .6خاصة وأن هناك نوع من التوتر في العالقات بين الواليات المتحدة
والسعودية قبل هجمات  11أيلول/سبتمبر ،بسبب الموقف األمريكي إزاء المذابح التي ترتكبها قوات
االحتالل اإلسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني في األراضي المحتلة ،وبالتالي فالسعودية غير مهيأة
لالنصياع ألوامر أمريكية تصدر من أعلىن وفق معادلة الرئيس بوش االبن الشهيرة "من ليس معنا

فهو مع اإلرهاب" األمر الذي أدى إلى أزمات ومنها الحمالت الصحفية على السعودية ،واتهام
الواليات المتحدة ألفراد سعوديين بالتورط في الهجمات قبل التأكد من ذلك .7وازداد الموقف تعقيدا بعد

المواقف المناهضة للسعودية في أعقاب الهجمات ،إذ ُنظر للمواقف األمريكية في هذا الشأن بأنها
تمثل هجمة استعمارية ضد اإلسالم نفسه ،وليس ضد بعض التصرفات الصادرة عن بعض الفئات من

المسلمين.8
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وقد اختلفت أولويات السعودية والواليات المتحدة للمرحلة القادمة ،فاألخيرة ترغب في إزاحة

الرئيس صدام حسين ،بينما القيادة السعودية ترغب في إيجاد حل للصراع العربي اإلسرائيلي قبل كل

شيء ،1مما زاد األمر تعقيداً في العالقات بين البلدين ،خاصة وأن الواليات المتحدة طالبت السعودية
بوقف دعمها للفلسطينيين ،بحجة أن هذا الدعم يذهب لمنفذي العمليات االستشهادية ،والقول بضرورة
تغيير المناهج التعليمية السعودية وتنقيحها من المواد التي تحض على العنف ،كما تناولت االنتقادات

األمريكية الوضع الداخلي في السعودية ،من حيث قضايا الديمقراطية وحقوق اإلنسان وحقوق المرأة،
وأكدت على أن فرص اإلصالح في السعودية قليلة بسبب تخلف النظام التعليمي وغياب الديمقراطية

 .2ولمواجهة الحمالت اإلعالمية الموجهه ضد السعودية وتحسين صورتها في الواليات المتحدة زارها
عادل الجبير مستشار ولي العهد السعودي للشئون الخارجية ،أكثر من مرة ،حيث قال" :أكرر إن

التشكيك في جدوى العالقات السعودية األمريكية واالتهامات الموجهه للسعودية ،رغم أنه يحتل

أي أثر في التعامل المباشر بين المسئولين
الصدارة في اإلعالم األمريكي والكونغرس ،ال يترك ا
األمريكيين ونظرائهم السعوديين".3
وفي دراسة قدمتها مؤسسة رايز لألبحاث ،حيث نوقشت في مجلس السياسات الدفاعية في و ازرة

الدفاع األمريكية ،ونشرتها صحيفة الواشنطن بوست في  1آب/أغسطس  ،1111أوصت الدراسة

باعتبار السعودية دولة معادية وراعية لإلرهاب ،وأن السعوديين نشطاء على جميع المستويات في

سلسلة اإلرهاب ،من تخطيط وتمويل ومن العناصر القيادية إلى الجنود (إشارة إلى السعودي أسامة بن
الدن زعيم تنظيم القاعدة ،وكذلك العناصر الذين نفذوا هجمات  11أيلول/سبتمبر) ،ومن المنظرين إلى

المشجعين .كما حثت الدراسة على مطالبة السعودية بوقف تمويل ما أسمته المؤسسات اإلسالمية

المنتشرة في أنحاء العالم ووقف المشاعر المعادية للواليات المتحدة واسرائيل داخل السعودية ،وأوصت
بتوجيه تحذير نهائي للسعودية بوقف اإلرهاب ،واالّ سيكون الرد السيطرة على حقول النفط من قبل

القوات العسكرية للواليات المتحدة ،وتجميد األرصدة السعودية في الواليات المتحدة.4

وفي تطور آخر قامت مجموعة من أقرباء ضحايا هجمات  11أيلول/سبتمبر برفع دعوى أمام

القضاء السعودي طالبت فيها بتعويضات ،بلغت مئات المليارات من الدوالرات من العديد من

الشخصيات ،بتهمة تمويل اإلرهاب وكان من بينهم ثالثة أمراء سعوديين من بينهم األمير سلطان بن
عبد العزيز وزير الدفاع السعودي.5
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أما مصر ،فتمثل هجمات  11أيلول/سبتمبر تحدياً لها في مركزيتها وقدرتها على القيام بدورها

فهي قلب العالم العربي ،ومركز العالم اإلسالمي الثقافي والسياسي .1وكما في موقف السعودية كان
ه ناك الموقف من مصر نحو بعض الرؤى في العالقات مع الواليات المتحدة ،حيث كان الخالف مع

الواليات المتحدة في التحالف العسكري للحرب على أفغانستان ،كذلك موقف مصر واصرارها على
اعتبار أن القضية الفلسطينية والجمود الذي تعيشه ،تخلق البيئة المالئمة لظهور اإلرهابيين الذين

يتذرعون بالظلم الذي يحيق بالعرب والمسلمين ،لتوجيه الضربات لكل محاوالت التسوية وينشرون

اإلرهاب في العالم كله.2

وعلى الرغم من تأكيد الواليات المتحدة بعد هجمات  11أيلول/سبتمبر ،حيث أعطتها هذه

الهجمات مزيداً من قوة الدفع لجهود مكافحة لإلرهاب ،بحيث استحوذت على األولوية في السياسة
الخارجية للواليات المتحدة .3فقد أبدت الواليات المتحدة عدم رضاها عن موقف مصر الذي شدد على
ضرورة تعريف اإلرهاب أوالً عبر مؤتمر دولي لإلرهاب .وعليه :فقد شنت الصحف ومحطات التلفزيون

األمريكية حملة شرسة ضد مصر باعتبارها حليفاً ال يمكن للواليات المتحدة االعتماد عليه لمواقفها

السياسية المتعارضة مع سياسة الواليات المتحدة في مكافحة اإلرهاب ،والموقف من الصراع العربي-

اإلسرائيلي وخاصة القضية الفلسطينية.4

وكانت األجندة األمريكية مهتمة في بناء تحالف دولي واسع للرد على الهجوم ،وأن هذا التحالف

ال بد أن تشارك فيه دول عربية واسالمية ،وحتى ال يأخذ بشكل الحرب الدينية أو الحضارية ،وحتى

تحصل الواليات المتحدة من دول عربية واسالمية على تغطية سياسية وتعاون كامل في المجال

العملي ال سيما االستخبارات ،5وكانت الواليات المتحدة تدرك تماماً حاجتها إلى مصر في هذا المجال

كحليف في الحرب ضد اإلرهاب لتقديم هذا الغطاء ،وعلى ما تحصل عليه من معلومات استخبارية.6
وكان الرئيس مبارك قد أبدى استعداد بالده للتعاون في تبادل المعلومات االستخبارية مع الواليات

المتحدة وتقديم كافة المعلومات التي من شأنها أن تدل على االرهابيين الذين نفذوا تلك الهجمات،

أي دولة في المنطقة ،وال تتوانى عن
قائالً" :إن مصر في هذا المجال تمتلك معلومات أكثر من ا
تقديمها إذا كان هذا يجعل العالم أكثر أمن ا" .7ومن جانبه أكد وزير الخارجية المصري عمر موسى،
وفي ندوة نظمها المعهد األوروبي للدراسات حول حوض البحر األبيض المتوسط في  19تشرين
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ٍ
ثان/نوفمبر  1111على" :مشاركة مصر في التحالف الدولي لمحاربة هذا الوباء الدولي والقضاء

األوروبي ،من أجل
عليه ،والدليل على ذلك هذه المعلومات التي تقدمها للواليات المتحدة واالتحاد ُ
إعداد قائمة بأسماء األشخاص والمنظمات المتورطة في المشاركة أو التمويل لألنشطة اإلرهابية.
وأضاف موسى" :في الحقيقة إن الواليات المتحدة واالتحاد األوروبي ،هما اللتان انضمتا إلى الحملة

التي تشنها مصر لمكافحة اإلرهاب وليس العكس".1

وقد نظرت الواليات المتحدة إلى مصر على أنها حليف هام في الحرب ضد اإلرهاب ،حيث

قدرت رد الفعل الرسمي تجاه هجمات  11أيلول/سبتمبر ،وادانة مصر لهذا العمل اإلرهابي وتقديم
العزاء للشعب األمريكي ،وكذلك كان هناك تقدير لتعاون مصر مع الواليات المتحدة في حربها ضد

اإلرهاب.2

وقد دفعت األحداث المواتية لهجمات  11أيلول/سبتمبر ،صانع السياسة الخارجية المصرية إلى

الدفاع عن العرب والمسلمين (إشارة للدفاع عن االتهامات التي تعرضت لها السعودية ،والهجوم

العسكري على أفغانستان) ،إذ تبلور الخطاب السياسي المصري حول :أن اإلرهاب ظاهرة دولية ،ال
ترتبط بدولة أو بأمة من األمم .3ومع ذلك قررت الواليات المتحدة منح مصر معونة مالية عاجلة

بسبب تأثرها بهجمات  11أيلول/سبتمبر ،حيث أعلن ديفيد ويلش السفير األمريكي في القاهرة في 11

ٍ
تشرين ٍ
بشكل عاجل لدعم
ثان/نوفبمر 1111أن" :الواليات المتحدة قدمت إلى مصر  35مليون دوالر
ميزانيتها هذا العام ،وذلك لمواجهة تأثيرات الهجمات اإلرهابية في  11أيلول/سبتمبر ،والحرب ضد

اإلرهاب" .4ونظ اًر للعجز الذي أبدته أجهزة االستخبارات األمريكية من رصد واكتشاف تلك الهجمات،
األمر الذي يؤكد إلى التركيز على التبادل األمني والمعلومات من أجل مواجهتها .5من هنا جاء ثناء

المسئولين األمريكيين وعلى لسان الرئيس بوش االبن ووزير الخارجية كولن بأول ،تقديرهما لموقف

مصر من التحالف في مواجهة اإلرهاب وخاصة في التعاون األمني وتبادل المعلومات.

لقد وضع القدر السعودية الحليف القوى للواليات المتحدة عبر الخمس عقود الماضية ،محل نقد

عنيف في الواليات المتحدة لتورط مواطنيها في هذه الهجمات ،وكانت تلك األصوات المطالبة بالتخلي

عن نفط السعودية وان دعت الضرورة إلى تقسيمها للسيطرة على منابع النفط فيها ،وليأتي الدور
المصري الحليف األكبر للواليات المتحدة في المنطقة العربية وان لم تنجو من االنتقاداتّ ،إال أنها
1
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انتهجت سياسة المدافع القوي عن السعودية ،1كما أبدت السياسة المصرية في إظهار الوجه الحضاري

لإلسالم الداعي إلى التسامح والخير والعدل واألمن للجميع.2

ومع ذلك فقد ركزت بعض أدبيات السياسة األمريكية ،على ضرورة تحقيق إصالحات ديمقراطية

واقتصادية واجتماعية جذريه في الدول العربية واإلسالمية ،وبالذات الدول الكبرى منها مثل مصر

والسعودية ،حيث إن الدافع الرئيسي وراء التطرف والعداء للغرب ،وغضب المسلمين من الواليات
المتحدة يتمثل في فشل العديد من الدول العربية واإلسالمية المعتدلة ،في تشكيل حكومات عصرية

تستجيب الحتياجات شعوبها واحتياجات المجتمعات المدنية.3

إن هجمات  11أيلول/سبتمبر ،مثلث نقطة فاصلة في عالقة الواليات المتحدة بمنطقة الشرق

األوسط ،وتحديد دور هذه المنطقة في االستراتيجية الكونية للواليات المتحدة ،لذلك فإن العالقات

العربية-األمريكية قد تغيرت تماما بعد هجمات  11أيلول/سبتمبر ،من حيث األهداف واالستراتيجيات
واألدوات ،سواء كان ذلك مع الدول الحليفة أو الصديقة.4

وأخي اًر لم تكن مصادفة أن تكون مصر والسعودية هما األكثر تعرضاً لالنتقادات والهجوم في

اإلعالم األمريكي بعد تلك الهجمات ،الن سياستهما التقتا بل تطابقتا تقريباً إزاء تداعيات هذه
الهجمات ،ففي  11كانون ٍ
ثان/نوفمبر  1111زار الرئيس مبارك السعودية لتأكيد دفم العالقات

المصرية-السعودية رافضاً كل الهجمات والحمالت اإلعالمية ضد السعودية ومصر والتدخل في
شئونها الداخلية وبحث تطورات الوضع في أفغانستان والقضية الفلسطينية والتأكيد على تطابق وجهتي

النظر في تلك القضايا السياسية 5ذات االهتمام المشترك.

خامس ا :موقف مصر من المبادرة العربية للسالم (مبادرة الملك عبد اهلل) في مؤتمر القمة في
بيروت عام :2112

واصلت عملية السالم الفلسطينية اإلسرائيلية تدهورها ،خاصة بعد فشل قمة كامب ديفيد بين

الطرفين في حزيران/يونيو  1111في واشنطن ،حيث مثلت نقطة النهاية لمسيرة عملية التسوية السلمية
في ظل إطار مدريد ،وقد واكب فشل القمة اقتحام أرائيل شارون زعيم حزب الليكود المعارض في

إسرائيل ،لباحات المسجد األقصى ،برفقة عدد من اعضاء الليكود في البرلمان اإلسرائيلي "الكنيست"

في  19أيلول/سبتمبر  ،1111وتحت حماية  1111آالف عنصر من الشرطة ورجال األمن ،حيث
واجهها الفلسطينيون بالرفض واالستهجان ،مما أشعل لهيب االنتفاضة " األقصى" في اليوم التالي من
1

العجمي ،أمن الخليج ،مرجع سابق ،ص.612-611
2
أبو عامود ،الدور المصري ،مرجع سابق ،ص.193
3
محمود ،اإلرهاب الجديد ،مرجع سابق ،ص .49
4
الشاعر ،هجمات  33سبتمبر ،مرجع سابق ،ص .3
5
عبد المجيد ،العالقات الثنائية ،مرجع سابق ،ص .44
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عملية االقتحام .1حيث أدت انتفاضة األقصى والعنف اإلسرائيلي المفرط في التصدي لها ،إلى فتح

الباب لمراجعة الكثير من الفرضيات واألسس التي قامت عليها عملية التسوية السلمية ،حيث خلقت

االنتفاضة مشكلة وتحدياً لألنظمة العربية ،نتيجة لتفاعل الشعوب العربية واإلسالمية مع الشعب
الفلسطيني وقضيته ،وليعبروا عن حالة الغضب إزاء الغطرسة اإلسرائيلية ،وعن العجز العربي

واإلسالمي للتصدي لهذه الغطرسة والوحشية اإلسرائيلية.2

من جانبها أعلنت حكومات الدول العربية وقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني ودعم انتفاضته،

وحقه المشروع في مقاومة االحتالل ،وصوالً إلى تحقيق مطالبه الوطنية المتمثلة في حق العودة وتقرير

المصير وقيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.3

ولتأتي هجمات  11أيلول /سبتمبر  ،1111لتضرب الواليات المتحدة ،وتتبنى األخيرة حرباً على

اإلرهاب ،وهنا حدث انقالبا في المفاهيم ،سمح بالخلط بين مقاومة االحتالل كما يفعل الشعب
الفلسطيني في األراضي المحتلة ،وبين اإلرهاب ،وقد حرص في بادئ األمر الرئيس بوش االبن على

تمي يز أسامة بن الدن وتنظيم القاعدة من الرئيس عرفات ومنظمة التحرير ،إذ رفض ما تبناه شارون
أن الرئيس عرفات هو بن الدن الشرق األوسط ،حرصاً منه على عداء العرب والمسلمين عامة ،بل
ذهب إلى الحديث ألول مرة عن وجوب االعتراف بقيام دولة فلسطينية ترضية لهم .4وكانت الدول

العربية قد توقفت أمام تصريحات الرئيس بوش االبن ،التي أعلن فيها تأييده إلقامة دولة فلسطينية قابلة

للحياة في تشرين أول /أكتوبر  ،51111فقد رحب األمين العام للجامعة العربية عمرو موسى بالموقف
بالموقف األمريكي الجديد ،6فيما أعلن وزير الخارجية المصري أحمد ماهر عن ترحيب بالده بتصريح

الرئيس بوش االبن ،معرباً أن هذا الموقف إنما يدعم فرص إقامة السالم العادل الذي يسعى إليه

الشعب الفلسطيني.7

والملفت للنظر ما قامت به الواليات المتحدة بعد انتهاء حرب الخليج األولى ،بفتح ملف الصراع

العربي-اإلسرائيلي ،الذي بدأ بمؤتمر مدريد للسالم في الشرق األوسط ،وبعد هجمات  11أيلول/
سبتمبر والموقف األمريكي تجاه العالم العربي واإلسالمي على أثر هذه الهجمات ،أعلن الرئيس بوش

االبن عن تأييده لقيام دولة فلسطينية قابلة للحياة ،وفي كلتا الحالتين المتصاص الغضب العربي

واإلسالمي من موقف الواليات المتحدة من العالم العربي واإلسالمي من الهجمات ،كذلك موقفها تجاه

الصراع العربي-اإلسرائيلي ومناصرتها إلسرائيل.
1

التقرير اإلستراتيجي العربي ،0221-0220 ،ص .313-291
2
عبد الجواد ،صعوبات وإمكانيات ،مرجع سابق ،ص .115-114
3
مرام عبد الستار شعث ،المواقف الدولية ،مرجع سابق ،ص.163
4
مجلة الدراسات الفلسطينية ،العدد  ،52خريف  ،2112ص.29
5
شعث ،المواقف الدولية ،مرجع سابق ،ص .163
6
صحيفة النهار.2111/11/3 ،
7
صحيفة أخبار اليوم.2111/11/3 ،
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وفي شباط /فبراير  1111جرى الحديث عن مبادرة ولي العهد السعودي األمير عبد اهلل للسالم،

في مقابلة أجراها معه الصحفي األمريكي توماس فريدمان لصالح صحيفة النيويورك تايمز ،نشرتها

وسائل اإلعالم العربية في  11شباط/فبراير  ،1111وأكدتها السعودية فيما بعد.1

وفي  11-19آذار/مارس  ،1111شهدت العاصمة اللبنانية بيروت ،انعقاد مؤتمر القمة العربي،

وجاء توقيت المؤتمر ضمن أجواء غير عادية ،2حيث كانت ظروف سياسية دقيقة وحساسة على
المستويين اإلقليمي والدولي ،فالمنطقة والعالم بأسره لم يكن قد تعافى بعد من تداعيات هجمات 11
أيلول /سبتمبر ،وال سيما الشق المتعلق بما أسمته الواليات المتحدة الحرب على اإلرهاب ،وما ارتبط بها
من ضغوط مارستها الواليات المتحدة على دول عربية مثل مصر والسعودية ،إلدخال إصالحات تمس

أوضاعاً مستقرة في مجاالت السياسة والتعليم والثقافة ،وتزايد احتماالت لجوء الواليات المتحدة إلى
أعمال عسكرية ضد بعض البالد العربية وخاصة العراق ،3وما نجم عن تقسيم العالم العربي
واإلسالمي إلى مجموعة متشددة أو متطرفة تدعو إلى العنف " اإلرهاب" ،أو مجموعة معتدلة موالية

للواليات المتحدة.4

أما على المستوى اإلقليمي ،فالتطورات الخطيرة في األراضي الفلسطينية ،حيث الحصار

اإلسرائيلي على الشعب الفلسطيني وقيادته ،حتى وصل األمر إلى عدم تمكن الرئيس عرفات من
حضور القمة العربية في بيروت ،بسبب رفض إسرائيل إعطاء ضمانات بتمكين الرئيس عرفات من

العودة إلى فلسطين بعد انتهاء أعمال القمة .5ومن جهة أخرى ،سعت الحكومة اإلسرائيلية إلى فرض

شروط جديدة للتسوية بعيداً عن مرجعية األمم المتحدة ومؤتمر مدريد للسالم ،كذلك توافقت الرؤية

األمريكية مع الرؤية اإلسرائيلية ،إذ بات مفهوم الواليات المتحدة ،هو نفس ما تسعى إليه إسرائيل ،6تلك
تلك التطورات ألقت بظاللها على القمة ،إضافة إلى غياب ملحوظ لعدد من الرؤساء والملوك العرب،

كان من أبرزهم الرئيس مبارك والرئيس عرفات (بسبب الحصار) ،والملك عبداهلل عاهل األردن،

وثالثتهم على عالقات دبلوماسية مع إسرائيل ،وهو ما زاد من الصعوبات التي واجهتها القمة.7

وجاءت قمة بيروت بعد  1سنوات على انعقاد القمة العربية في القاهرة عام  ،1551والتي

اتخذت ق ار اًر بالتأكيد على التزام المجموعة العربية إستراتيجية السالم عبر المفاوضات ،تقدمت

المجموعة العربية خطوة هامة واستراتيجية أخرى باتجاه ترسيخ تلك الوجهة حين اتخذت القمة العربية

1

شعث ،المواقف الدولية ،مرجع سابق ،ص .164
2
مجلة دراسات الشرق أوسطية ،العدد  ،21-19ربيع ـ صيف  ،2112ص .93
3
التقرير اإلستراتيجي العربي  ،0221-0220ص.325
4
عبد الناصر سرور ،اإلستراتيجية األمريكية الجديدة تجاه العالم اإلسالمي ،بعد أحداث  33سبتمبر  ،0223مجلة البحوث والدراسات
العربية ،العدد  ،49القاهرة ،يونيه  2112ص .119-116
5
التقرير اإلستراتيجي العربي  ،0221-0220ص .325
6
منار الطعاني ،قمة بيروت العربية  ..التحديات واآلفاق ،مجلة دراسات شرق أوسطية ،العدد  ،21-19ربيع ـ صيف ،2112ص.93
7
المرجع السابق ،ص .93
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في بيروت ،ق ار اًر جماعياً نحو المبادرة العربية للسالم في الشرق األوسط ،1حيث ناقشت القمة ،خطة
السالم التي تقدمت بها السعودية ،التي تُ ِ
عرض على إسرائيل عالقات طبيعية وسالماً كامالً مقابل
االنسحاب الكامل من األراضي التي احتلتها عام  ،1519وتبنى إعالن بيروت* الذي صدر في نهاية
القمة الخطة التي تقدمت بها السعودية والتي اقترحها ولي العهد األمير عبد اهلل  ،كخطة عربية للسالم

مع إسرائيل .2حيث صادق المؤتمر باإلجماع على المبادرة السعودية( ،مبادرة السالم العربية) والتي

تتلخص في النقاط التالية :3

 .1االنسحاب الكامل من األراضي العربية المحتلة عام .1519
 .1التوصل إلى حل عادل لمشكلة الالجئين وفقاً لقرار األمم المتحدة .154
 .1قبول قيام دولة فلسطينية ذات سيادة تكون عاصمتها القدس الشرقية.
 .4عندئذ تقوم الدول العربي بما يلي:


اعتبار الصراع العربي اإلسرائيلي منتهياً والدخول في اتفاقية سالم بينها وبين إسرائيل،



إنشاء عالقات طبيعية مع إسرائيل في إطار السالم الشامل.

مع تحقيق األمن لجميع دول المنطقة.


ضمان رفض كل أشكال التوطين.

بشكل عام يمكن مالحظة أن مفردات المبادرة العربية ،تستند إلى الق اررات الدولية ،التي تقوم
على اعتبار األراضي العربية التي احتلتها إسرائيل عام  ، 1519أراضي محتلة ،وان كافة المبادرات

الدولية واإلقليمية المطروحة كإطار لعملية السالم في الشرق األوسط ،ال تخرج عن إطار تلك الق اررات،
عدا قضية الالجئين التي شكلت الذريعة األساسية لتملص إسرائيل من الخوض في عملية سالم جدية

تدعمها في ذلك الواليات المتحدة.4

وقد أطلق معظم القادة والمسئولين العرب تصريحاتهم والتي تنم عن تأييدهم للمبادرة ،وتأكيد

أهميتها واعتبارها نقطة انطالق إيجابية يمكن أن توصل المنطقة إلى األمن والسالم ،ألنها تأخذ

مطالب إسرائيل بعين االعتبار.5

من جانبه لم يشارك الرئيس مبارك في القمة ،وأوفد بدالً منه رئيس الوزراء عاطف عبيد ،فقد
قرر الرئيس مبارك عدم الذهاب قبل ٍ
وقت قصير من موعد سفره إلى لبنان ،مبر اًر عدم ذهابه نتيجة
1

طالل عوكل ،مبادرة السالم العربية :لماذا والى أين؟ ،مجلة تسامح ،مركز رام هللا لدراسة حقوق اإلنسان ،العدد  23كانون ثاني  /يناير
2111ص.39
2
الطعاني ،قمة بيروت ،مرجع سابق ،ص .93
* للمزيد حول نص إعالن قمة بيروت ،انظر :منار الطعاني  ،قمة بيروت العربي ،التحديات واآلفات ،مجلة الدراسات شرق أوسطية ،العدد
 ،21-19ص ،116-111والتقرير اإلستراتيجي العربي ،2113-2112 ،ص.329-328
3
نبيلة أبو سلطان ،القمة العربية في بيروت ،مجلة مركز التخطيط الفلسطيني ،العدد  ،6-5يناير ،يونيو  ،2112ص .196-195
4
عوكل ،مبادرة السالم العربية ،مرجع سابق ،ص .39
5
حسن العودات ،مبادرة السالم ...مشروع جاد يبحث عن شريك ،مجلة شئون عربية  ،العدد  ،131صيف  ،2119ص .32
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إلحباطه الشديد من جراء تصرفات شارون واص ارره على إذالل الرئيس عرفات والعرب عامة .1وعلى
الرغم من عدم حضور الرئيس مبارك ،إال أنه بارك تبني مبادرة السالم من قبل القمة العربية ،وفي هذا

الصدد يقول الرئيس مبارك" :إن العمل بمبادرة السالم العربية ستحقق األمن واالستقرار لدول

المنطقة ،ومن ضمنها إسرائيل ،وان السالم العادل والشامل وفق ما دعت إليه هذه المبادرة هو
الضمانة الحقيقة ألمن واستقرار الشرق األوسط بكافة دوله وشعوبه بما في ذلك الشعب

اإلسرائيلي" .2وقد دفعت مصر باتجاه انعقاد القمة العربية في بيروت أكثر من أي دولة عربية أخرى،
بدليل أنها توسطت لدى الرئيس الليبي معمر القذافي للمشاركة في القمة وعدم مقاطعتها ،ومع ذلك فإن

ما أزعج الرئيس مبارك هو مفاجئته بما يسمى مبادرة األمير عبد اهلل ،وبالطريقة التي ِ
سوقت فيها ،كما
فوجم أكثر بالضغوط األمريكية النفسية التي مورست على األنظمة العربية من أجل تبنيها ،وهذا ما

أعلن عنه الرئيس بوش االبن بسرعة تبني هذه المبادرة .3وعلى الرغم من انزعاج الرئيس مبارك من

عدم استشارتهّ ،إال أنه ّأيدها من واقع أنها جاءت في ظرف غاية في التعقيد واإلحراج للنظام اإلقليمي
العربي ،وتحفظ مصر يأتي من منطلق أنها ال تحبذ قيام دولة من غير دول الطوق بتقديم المبادرات

في مجال الصراع العربي اإلسرائيلي ،4ولكن األهم كان هو عدم علمه بالمبادرة ،بالرغم أن السعودية
استشارت الواليات المتحدة علي المبادرة حيث قامت األخيرة بمباركتها ،وهذا ما أثار حفيظة الرئيس

مبارك.

كان إطالق المبادرة السعودية جزءاً من محاوالتها للتأكيد على دورها كقوة اعتدال في الشرق

األوسط ،وللتأكيد على قدرتها على توظيف مكانتها العربية واإلسالمية لصالح االستقرار في المنطقة،

في حين شكلت المبادرة تقدماً ملموساً نحو المزيد من االعتدال والواقعية للحل السياسي المأمول ،والذي
يعبر عنه مواقف الدول العربية األكثر اعتداالً مثل مصر والسعودية ،ومع أن تصريح األمير عبد اهلل

إلى صحيفة النيويورك تايمز حول هذا التوجه لم يكن ّإال حديثاً عن نوايا كانت لديه فقد كان ملفتاً

لالنتباه تمسكه بها واعتمادها كمبادرة رسمية من قبله ،وتحبيذه طرحها على القمة العربية ،واقرارها في
أسرع وقت ممكن ،األمر الذي أزعج مصر التي طالما نسقت مع كل الدول العربية الجانحة للسالم وال

سيما السعودية في كل صغيرة وكبيرة ،وتفاجئها السعودية بمثل هذا القرار ،وال تنسق معها مسبقاً

حوله.5

وقد جاءت هذه المبادرة من مقترحات سعودية ،لتؤكد للمشككين فيها من قبل األمريكيين الذين

أطلقوا تصريحاتهم بشأن السعودية بمساعدتها لإلرهاب ،وتشكك في صالحيتها حليفاً للواليات المتحدة
1

نبيل أبو جعفر ،قمة بيروت :إرباك إداري وعجز سياسي ،مجلة البيادر السياسي ،العدد  ،111آذار  /مارس ،2112ص.22
2
العودات ،مبادرة السالم ،مرجع سابق ،ص .33
3
جعفر ،قمة بيروت ،مرجع سابق ،ص .22
4
التقرير العربي اإلستراتيجي ،0221-0220ص.329
5
جعفر ،قمة بيروت ،مرجع سابق ،ص.22
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في المنطقة ،جاءت هذه المبادرة لتؤكد لهم ،إنها دولة معتدلة جانحة للسلم والسالم مع إسرائيل ،وفي

هذا الصدد يقول األمير سعود الفيصل وزير الخارجية السعودي ":مبادرة السالم توفر فرصة تاريخية

نأمل أالا تضيع ،وأن قبول إسرائيل لهذه المبادرة يعطيها األمن الكامل واالعتراف الكامل."1

وفور إطالق مبادرة السالم العربية الجديدة ،أعربت و ازرة الخارجية األمريكية عن ارتياحها إلقرار

مبادرة السالم السعودية في قمة بيروت ،معتبرة أن هذا القرار ّبناء جداً ،في نفس الوقت الذي أعلنت
فيه إسرائيل رفضها للمبادرة العربية ،وأكد متحدث باسم رئيس الوزراء اإلسرائيلي":أن المبادرة غير
مقبولة بشكلها الحالي ،ألن من شأنها أن تدمر الدولة اليهودية ،2في حين وزير خارجيتها شيمون

بيريز قال" :إن إسرائيل تنظر بإيجابية نحو كل إجراء يهدف للوصول إلى سالم والعالقات الطبيعية،

ومن هذه الناحية فإن المسار السعودي مهم ،ولكن يمكن أن يسقط إذا لم يتم وضع حد لإلرهاب،3

وقد نالت المبادرة تأييد األمين العام لألمم المتحدة واالتحاد األوروبي.4

خالصة القول :جاءت المقترحات السعودية بشأن السالم في المنطقة ،لتبرهن إنها دولة جانحة

للسالم في المنطقة ،وانها دولة تميل إلى األكثر اعتداالً ،وتساند الحرب على اإلرهاب ،أما مبادرتها

السلمية في قمة بيروت  ،1111وبالمقارنة مع بنود مبادرة الملك فهد في قمة فاس  ،1511وبتفحص
بنود المبادرتين فإنها ال تختلف في مفرداتها ،مما يستدعي القول :أن المبادرة السعودية في قمة بيروت

 ،1111جاءت تأكيداً للمبادرة السعودية في قمة فاس .1511

من جانبها مصر ،فقد ّأيدت مبادرة السالم في قمة فاس  ،1511على الرغم من أنها كانت خارج
جامعة الدول العربية ،وتحظى بمقاطعة عربية على أثر اتفاقية السالم المصرية-اإلسرائيلية عام

 ،1595أما في هذا المقام ،فإن ظروف مصر مختلفة تماماً ،إذ تعتبر مصر نفسها أنها تقوم بدور

أي جهد
الراعي اإلقليمي لعملية السالم في المنطقة بجانب الواليات المتحدة ،وبالتالي :يجب أن يكون ّ
أو مبادرة تكون مصر ُمطلعة عليه وأخذت موافقتها مسبقاً ،وهذا بخالف ما جرى في المبادرة السعودية
عام  ،1111ومع ذلك ّأيدت المبادرة وعلى لسان رئيسها مبارك.

1

العودات ،مبادرة السالم ،مرجع سابق ،ص .33
2
الطعاني ،قمة بيروت ،مرجع سابق ،ص .95
2
التقرير االستراتيجي العربي  ،0221-0220ص.329
3
المرجع السابق ،ص .329

131

الخاتمة:
ارتبطت مالمح العالقات المصرية-السعودية ،بمجموعة من القضايا ذات االهتمام المشترك في

منطقة الشرق األوسط ،التي برز فيها دور كال البلدين ،حيث كانت مواقفهما متوافقة بشأن تلك القضايا
ٍ
بشكل مباشر ،ومن هذه القضايا:
الملحة والتي تمس األمن القومي العربي
الحيوية و ُ
 .1الصراع العربي-اإلسرائيلي:
يعتبر الصراع العربي-اإلسرائيلي من أولويات السياسة الخارجية لدى صانع القرار السياسي،
وذات االهتمام المشترك في ٍ
كل من مصر والسعودية .فمصر تعتبر خط الدفاع األول في الصراع
انتهاء بحرب عام
العربي-اإلسرائيلي ،إذ خاضت أربع حروب مع إسرائيل بدءاً بحرب عام  ،1541و ً
 ،1591وبمساندة سعودية كبيرة أدت إلى ٍ
نصر عربي كبير وغير مسبوق .لتنتهج مصر بعد ذلك نهج
ٍ
وبمعزل عن الدول العربية ،حيث أصبح فيما بعد خيار عربي إستراتيجي
السالم مع إسرائيل منفردةً
نحو تحقيق سالم عادل وشامل لجميع دول منطقة الشرق األوسط بما فيها إسرائيل ،والذي بدأ بمؤتمر

مدريد للسالم في الشرق األوسط في  11تشرين أول/أكتوبر  ،1551بمشاركة جميع أطراف الصراع
في المنطقة.

وقفت السعودية بجانب الدول العربية في حروبها مع إسرائيل ،وكان موقفها من إيقاف ضخ

البترول للغرب في حرب عام  ،1591قد هز أركان العالم برمته ،كما كان موقفها وتحمل مسئولياتها
زمن السلم ،في وضع إطار التسوية السلمية المقبولة للعرب .من هنا جاءت مبادرتها في قمة فاس عام

 ،1511وكذلك مبادرتها الثانية في قمة بيروت عام  ،1111والتي أصبح اسميهما المبادرة العربية
للسالم .من هنا نستطيع القول بأن السعودية قد تحملت مسئولياتها تجاه الصراع العربي-اإلسرائيلي.
 .1الحرب على اإلرهاب:

تطابقت الرؤى المصرية-السعودية في ضرورة مكافحة اإلرهاب ،خاصة لما تعارضتا له من
إرهاب في بلديهما ،وما تم من إبرام اتفاقيات ،ليؤكد االهتمام المشترك للبلدين في هذه القضية ،إذ

شاركت مصر في كافة المؤتمرات واللقاءات التي عقدتها السعودية في هذا الشأن ،إلى جانب قيام

مصر بإمداد السعودية بكافة الخطط التي قامت بها مصر في مجال مكافحة اإلرهاب ،األمر الذي
يؤكد وجود تعاون أمني بين الجانبين في سبيل القضاء على اإلرهاب الذي يهدد األمن واالستقرار في

البلدين والعالم .وهذا التوافق واالتفاق بين أكبر دولتين عربيتين واسالميتين ،يؤكد أن اإلسالم ضد
اإلرهاب وال يشجعه ،كما يدعى اإلعالم األمريكي.
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 .3قضايا النظام اإلقليمي العربي:

ا .القضية الفلسطينية:

منذ أن تأزم الوضع في فلسطين بسبب الهجرات اليهودية منذ مطلع القرن العشرين ،فثمة توافق

عربي على ضرورة العمل لوضع حد لهذه المشكلة ،ولتفاقم المشكلة وبروز القضية الفلسطينية كأهم
معضلة تواجه النظام اإلقليمي العربي .وكان للتوافق ووحدة الموقف المصري-السعودي ،األثر البالغ
في إبراز القضية الفلسطينية على المسرح اإلقليمي والدولي ،ووضعها في أولويات السياسة الخارجية

للبلدين.

ب .األزمة اللبنانية:
بناء على تكليف من مؤتمر القمة العربي الطارئ الذي انعقد في الدار البيضاء في أيار/مايو
ً
 ،1515إلنهاء األزمة اللبنانية ،فقد تم تشكيل لجنة عربية ُعليا ،مكونة من  :الملك الحسن الثاني ملك
المغرب والملك فهد ملك السعودية والرئيس الجزائري الشاذلي بن جديد ،للعمل مع كافة القوى اللبنانية

للخروج من أزمتهم وانهاء معاناة الشعب اللبناني ،ومساندة الشرعية اللبنانية القائمة على الوفاق
الوطني ،تمهيداً الستقرار لبنان وبسط سيادة الدولة ،واعادة أعماره .ليتمكن من العودة الستئناف دوره
الطبيعي ضمن األسرة العربية واإلقليمية والدولية.1
ٍ
ٍ
مضن وشاق ،تم تشكيل لجنة أمنية برئاسة األخضر اإلبراهيمي وزير الخارجية
عمل
وبعد

الجزائري للعمل على تثبيت وقف إطالق النار ،تمهيداً لدعوة مجلس النواب اللبناني للهيئة الدستورية
الشرعية الوحيدة في ذلك الوقت ،لالجتماع في  11أيلول/سبتمبر  ،1515في اإلعداد للحوار الوطني

الذي بدوره ُعقد في مدينة الطائف بالسعودية ،2وكان من نتائج انعقاد مجلس النواب اللبناني في مدينة
الطائف ،أنه كان سبباً رئيسياً في نجاح المؤتمر بسبب الدور السعودي ،إذ استخدمت ثقلها السياسي
واالقتصادي وعالقاتها اإلقليمية والدولية من أجل إنجاح جهود المصالحة الوطنية اللبنانية ،وجاء

االتفاق الذي يعتبر نجاحاً ممي اًز للدور والدبلوماسية السعودية .3وذلك بمساعدة عربية تمثلت في
السعودية وسوريا بشكل رئيسي ودعم إقليمي ودولي ،وكان الدور األكبر للسعودية راعية االتفاق

والمصالحة ،التي أبدت إسهاماً في إعادة أعمار لبنان ،وقد دعمت صندوق األعمار بمبلغ  191مليون

دوالر .أما دور مصر فاقتصر على مساعدات فنية وتقنية ،وأخرى في عملية إعادة األعمار ،وكان

الدور المصري متمثالً أيضاً في بذل الجهد ،لتعزيز استقرار لبنان كونه جزء من استقرار المنطقة

العربية.4
1

ألبير منصور ،االنقالب على الطائف ،ط ،1دار الجديد ،بيروت ،1993 ،ص.69
2
عبد العزيز بدر بن سعود آل سعود ،الدور اإلقليمي للملكة العربية السعودية :نظرة مستقبلية ،رسالة دكتوراه ،أكاديمية ناصر العسكرية،
السعودية  ،2111،ص .69
3
المرجع السابق ،ص .64-63
4
الوادية ،أثر التغير ،مرجع سابق ،ص .56
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ج .الحرب العراقية-اإليرانية:
كان تمازج الموقف المصري-السعودي تجاه الحرب العراقية-اإليرانية ،من خالل مصالح قومية

لكال البلدين ،فالسعودية أرادت درء الخطر اإليراني عن أراضيها ،كقوة إقليمية لها أطماع في معظم
فعال كسابق
دول الخليج العربي ،أما مصر فسعياً وراء عودتها للنظام اإلقليمي العربي ،والقيام بدور ّ
عهدها ،خاصة بعد تسلم الرئيس مبارك السلطة خلفاً للرئيس السادات ،وكان الطرفان في النهاية
متفقين على أن ذلك ،من دواعي األمن القومي العربي والمصلحة القومية للدول العربية الخليجية.

د .أزمة الخليج الثانية:

كما ورد في طيات هذا الفصل ،تطابق الموقف السعودي مع الموقف المصري تجاه االجتياح

العراقي للكويت ،ورفض كل ما ترتب عليه من تغيير في األوضاع التي كانت قائمة في الكويت قبل
عملية االجتياح ،وتوافقهما في الدعوة واالستعانة بقوات أجنبية للمساعدة في إجبار العراق للخروج من

الكويت ،وفي النهاية مشاركة الدولتين في التحالف الدولي الموجه ضد العراق وشن الحرب عليه.

 .0التوافق في الترتيبات األمنية للنظام اإلقليمي العربي( :إعالن دمشق نموذجا)

أزعج الوجود العسكري األجنبي في منطقة الخليج ،الكثير من الدول الخليجية والعربية ،فسعت

إلى إيجاد صيغة بديلة له ،حيث أوجدت حرب الخليج الثانية تحوالً حاسماً في الواقع األمني الخليجي،
مما دفعت دوله للبحث عن ترتيبات أمنية ،تعوض ضعفها األمني الذي جعلها مطمعاً لتهديدات
إقليمية ودولية ،فكان إعالن دمشق بين دول الخليج الست ومصر وسوريا ،كأحد تداعيات أزمة الخليج

الثانية ،التي أكدت بدورها ذلك الضعف والهشاشة العسكرية واألمنية ،الذي لم ُيكتب له النجاح كما
سبق اإلشارة.

إعالن دمشق:

قبلت السعودية االتفاق ونظرت إليه نظرة إيجابية ،معتبرة أنه سيزودها بقوة عربية مشتركة قادرة

أي تهديد محتمل ،وأن الشق االقتصادي سيمكنها من أن تكون الرائدة في دول
عن الدفاع عنها من ّ
اإلعالن ،نظ اًر إلمكاناتها االقتصادية الهائلة ،وهو ما كانت تطمح إليه دائماً.1
أما مصر ،فقد مثل اإلعالن تحقيقاً لطموحها ،إذا رأت فيه مدخالً شرعياً إلى الخليج العربي ،كما

أنه بداية لتأكيد مكانتها ،وتاريخها القيادي في العالم العربي .وتنظر مصر إلى دول الخليج العربي
ٍ
بشكل واسع ،ومن ناحية
على أنها مصد اًر مهماً لتحسين اقتصادها ،وفتح األبواب للعمالة المصرية
أخرى أنه بمقدور مصر أن تنوب عن الغرب ،في إطار النظام العالمي الجديد في حفظ أمن وتوازن

القوى في منطقة الخليج العربي.2
1

التقرير االستراتيجي العربي  ،3772مركز الدراسات السياسية واإلستراتيجية باألهرام ،القاهرة ،1991 ،ص.465
2
محمد رضا فوده ،األمن القومي للخليج العربي ،اإلصالحات للدراسات السياسية واإلنتاج اإلعالمي ،ط ،1باريس ،1991 ،ص .111
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النتائج والتوصيات
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نتائج الدراسة:
وفي ختام هذه الدراسة باإلمكان التوقف عند بعض النتائج والمحطات المهمة ،منها:

 .1على الرغم من اختالف نظام الحكم بين مصر (جمهوري برلماني) والسعودية ( ملكي) ،إالّ أن
معظم الق اررات الحاسمة والمصيرية تؤخذ بنفس اآللية في البلدين دون الرجوع لمؤسسات صنع

القرار في البلدين.

 .1إن ارتفاع سعر النفط نتيجة لحرب العام  ،1591مما نتج عنه تدفق األموال إلى الخزانة
السعودية بشكل هائل ،وثراء فاحش .وفي المقابل ففي مصر فالوضع االقتصادي كان سيئاً

للغاية ،نتيجة استمرار الحروب فيها دون توقف.

 .1لم تكن العالقات المصرية-السعودية مبنية على ركائز العمل العربي المشترك ،ولكنها كانت
دائماً مبينة على ركيزة المصلحة الوطنية للدولة القطرية.

 .4أغرى انسحاب مصر التدريجي عن قيادة النظام العربي ،ومن التصدي لمشكالته ،دوالً عربية
أخرى ،بمحاولة اإلحالل محل مصر ،والقيام بأدوار رئيسية في قضايا النظام العربي ،كالسعودية،

إالّ أن عدم تكامل المقدرات لديها لم يساعدها على القيام بمتطلبات الدور القيادي.

 .9مرت العالقات المصرية-السعودية بمجموعة من المراحل ،فتوافقت حول مجموعة من القضايا،

وتنافرت حول قضايا عربية أخرى .فاالتفاق أو االختالف لم يأخذ منهجاً واحداً ،وانما كان االتفاق
ٍ
قضية ما ،وفق معطياتها ومصلحة كل دولة تجاهها ،وبالتالي :األساس في
أو االختالف على
العالقة هو التوافق ،وأن التنافر واالختالف هي حاالت عرضية.

مي بحرب تحرير
 .1لوال الدور المصري لما كان هناك تحالف دولي وحرب ضد العراق ،فيما ُس َّ
الكويت.
.9

تم إغراء الدول العربية بالمشاركة في التحالف ضد العراق في حرب الخليج الثانية عام ،1551

من قبل الواليات المتحدة ،بوعود من قبيل إنهاء الصراع العربي-اإلسرائيلي بعد انتهاء األزمة.

 .1عملت نجاح الثورة اإلسالمية في إيران عام  ،1595فحرب الخليج األولى بين العراق وايران
 ،1511-1511ثم الغزو اإلسرائيلي للبنان ،في حزيران/يونيه  ،1511على سرعة عودة مصر
إلى الصف العربي إلعادة موازين القوى في المنطقة العربية ،وحاجة العرب للقوة المصرية،
خاصة الدول الخليجية بما فيها العراق والسعودية.

الفعال في العملية السلمية كان له األثر األكبر والفاعل في قبول
 .5إن الدور المصري الرائد و ّ
الفلسطينيين للدخول في العملية السلمية ومعها السعودية الداعمة في هذا التوجه.
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 .11إن مصر والسعودية تتقاسمان ريادة النظام اإلقليمي العربي ،وان كان ما تلعبه السعودية من دور
في المنطقة العربية ،برضا وتوافق مصري ،خاصة بعد تراجع الدور المصري في منتصف

تسعينيات القرن العشرين ،والسبب في ذلك ترهل وشيخوخة ذلك النظام.

 .11يتمتع النظام اإلقليمي العربي بخاصية تكاد تكون منفردة عن باقي النظم اإلقليمية األخرى ،من
حيث ارتباط شعوب المنطقة بتاريخ واحد ولغة واحدة ،ودين واحد ،ولكن مع قيام دولة إسرائيل

كجسم غريب في قلب هذا النظام ،أدى إلى تهدد أمنه ودوله ،فوجود إسرائيل يعتبر تهديداً مشتركاً
لكافة أعضاء النظام اإلقليمي العربي.

 .11عدم فاعلية جامعة الدول العربية في القضايا المصيرية للنظام اإلقليمي العربي.
 .11إعالن سيادة منطق الدولة القطرية على النظام اإلقليمي العربي.
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التوصيات:
 .1ضرورة العمل على إعادة ترتيب البيت العربي (جامعة الدول العربية) بكافة مؤسساتها بدءاً
بالميثاق الخاص بالجامعة نظ اًر لما يشهده النظام اإلقليمي العربي من تطورات وحداثة.

 .1نظ اًر لتطلعات وآمال الشعوب العربية وطموحها نحو وطن عربي واحد ،يجب العمل على تغليب
المصلحة العامة للنظام اإلقليمي العربي على المصلحة القطرية ،وبدون اإلضرار بالمصالح

القطرية لكل بلد.

 .1التأكيد على الدور القيادي لألموال النفطية العربية ،في قطاع العمل العربي المشترك.
.4

إعادة النظر في المبادرات العربية للسالم ،والعمل على وحدة الصف والكلمة للنظام العربي،

وتبني موقف موحد من الصراع العربي-اإلسرائيلي وعدم ترك كل دولة على حدة مع إسرائيل

والواليات المتحدة لالنفراد بها ،كما حدث في االتفاقيات السابقة ،مما أضعف األطراف العربية في

مفاوضاتها مع إسرائيل.
.9

العمل على تقليص الفجوة التنموية داخل البلدان العربية ،وبين قطاعاته المختلفة الجغرافية

واالقتصادية والمجتمعية وفي كل قطر.

 .1العمل ع لى تأكيد التنسيق السياسي وتوحيد وجهات النظر بين مصر والسعودية ،من اجل قضايا
النظام العربي ،ألن ذلك يعطي قوة دفع كبيرة من أجل حماية النظام اإلقليمي العربي ،وصيانة

أمنه القومي.

 .9العمل على تفعيل دور المؤسسات في مصر والسعودية خاصة مؤسسات صنع القرار السياسي،

وال فصل بين السلطات الثالث ،والعمل على ديمقراطية مجتمعاتهم ،وتفعيل دور المجتمع المدني
ومتطلبات الحداثة والتطور.
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أوالا :الوثائق المنشورة :

 .1األمانة العامة لجامعة الدول العربية ،تسوية النزاع في الشرق األوسط :ق اررات ..مشروعات..
مبادرات ،9-1 ،مشروع السالم العربي -قمة فاس.

 .1األمانة العامة لجامعة الدول العربية ،تسوية النزاع في الشرق األوسط :ق اررات ..مشروعات..
مبادرات ،4-1 ،مشروع السالم العربي -قمة فاس.

ثاني ا :الرسائل العلمية غير المنشورة :

 .1آل سعود ،عبد العزيز بدر بن سعود ،الدور اإلقليمي للملكة العربية السعودية :نظرة
مستقبلية ،رسالة دكتوراه ،أكاديمية ناصر العسكرية ،السعودية .1111 ،

 .1أبو ثنين ،فهد بن سالم بن فيصل ،العالقات السياسية بين المملكة العربية السعودية ومصر
من  2111حتى 2111م ،رسالة ماجستير ،جامعة القاهرة ،القاهرة .1111 ،

 .1الشاعر ،كمال ،هجمات  11سبتمبر  2111وأثرها على العالقات المصرية-األمريكية
( ،)2118-2111رسالة دكتوراه ،معهد البحوث والدراسات العربية ،القاهرة.1111 ،

 .0شعث ،مرام عبد الستار ،المواقف الدولية إزاء قضية فلسطين بعد أوسلو ،رسالة ماجستير،
معهد البحوث والدراسات العربية ،القاهرة.1111 ،

 .9الوادية ،صالح ،أثر التغيرات في تفاعالت مصر والسعودية وسوريا على األمن القومي
العربي "  1381ـ  ،"2118رسالة ماجستير ،معهد البحوث والدراسات العربية ،القاهرة،
.1111
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ثالثا :الموسوعات:

 .1أسود ،عبد الرازق محمد ،موسوعة الحرب العراقية  -اإليرانية  ،مج  ،1ط ،1بغداد،
.1514

 .1الكيالي ،عبد الوهاب ،وآخرون ،الموسوعة السياسية ،المؤسسة العربية للدراسات والنشر،
ج  ،4بيروت.1595 ،

 .1المدني ،سليمان ،الملف العربي في القرن العشرين ،الجزء  ،5ط ،1المنارة لإلنتاج
اإلعالمي ،بيروت1415 ،ه.1551-

 .4مصعب حسن ،الجامعة العربية ومبادرات التسوية السياسية للقضية الفلسطينية،
الموسوعة الفلسطينية ،المجلد ،9ط ،1بيروت.1551 ،

 .9مطر ،فؤاد وآخرون ،موسوعة حرب الخليج ،اليومياتـ..الوثائق..الحقائق ،ج ،1ط،1
المؤسسة العربية للدراسات والنشر ،بيروت .1554 ،
رابع ا :المراجع العربية

 .1إبراهيم ،عصام محمد ،الجغرافيا السياسية ،ط ،1المكتب العربي للمعارف ،القاهرة.1111 ،

 .1اآلتاسي ،جمال الدين ،الطريق السوري إلى الوحدة ،ندوة الصراعات الدولية واإلقليمية التي
أحاطت بتجربة الوحدة المصرية -السورية  11-11فبراير  ،1551مركز الدراسات السياسية
واالستراتيجية ،القاهرة.1555 ،

 .1األدغم ،مبارك بن عمران ،موقف آل سعود من القضية الفلسطينية ،مطبعة السفير،
الرياض.1551 ،

 .4إسماعيل ،عبد الجواد صابر  ،دور األزهر السياسي أبان الحكم العثماني ،ط ،1مكتبة وهبة،
القاهرة1411 ،هـ .1551-

 .9إسماعيل ،محمد صادق ،العالقات المصرية – الخليجية :معالم على الطريق ،ط ،1العربي
للنشر والتوزيع ،القاهرة.1111 ،

 .1األشعل ،عبد اهلل ،النظام القانوني لالتفاق الفلسطيني اإلسرائيلي ،مؤسسة األهرام ،القاهرة،
ديسمبر .1551

 .9األطرش ،محمد وآخرون ،العرب وتحديات النظام العالمي الجديد ،ط ،1مركز دراسات
الوحدة العربية ،بيروت ،تشرين األول /أكتوبر .1555

 .1األقداحي ،محمود ،االستقرار السياسي في العالم المعاصر ،مؤسسة شبان الجامعة،
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اإلسكندرية.1115 ،

 .5ألبير ،منصور ،االنقالب على الطائف ،ط ،1دار الجديد ،بيروت.1551 ،

 .11البدري ،حسن  ،وآخرون ،حرب رمضان الجولة العربية اإلسرائيلية الرابعة أكتوبر ،13
ط ،1مكتبة اإلسكندرية.1111 ،

 .11البدري ،حسن وفطين أحمد فريد ،حرب التواطؤ الثالثي :الحرب الصهيوني االنجلو فرنسي
على مصر خريف  ،1351ط ،1المكتبة األكاديمية ،القاهرة.1559 ،

 .11بدوي ،محمد طه ،مدخل إلى علم العالقات الدولية ،دار النهضة العربية للطباعة والنشر،
بيروت.1591 ،

 .11بركات ،حليم ،المجتمع العربي المعاصرة :بحث استطالعي اجتماعي ،ط ،9مركز دراسات
الوحدة العربية ،بيروت.1111 ،

 .14بطرس ،فرج اهلل سمعان ،العالقات الدولية في القرن العشرين ،ج،1511-1151 ،1
ط ،1مكتبة األنجلو المصرية ،القاهرة.1515 ،

الطيارات ،أمن الخليج العربي ،ط  ،1مركز الدراسات العربي األوروبي ،بيروت،
 .19بكر
ّ
.1555

 .11أبو بكر ،توفيق  ،الواليات المتحدة األمريكية والصراع العربي الصهيوني ،ط ،1دار
السالسل للطباعة والنشر ،الكويت1419 ،هـ.

 .19توفيق ،سعد حقي ،مبادئ العالقات الدولية ،ط ،1دار وائل للطباعة والنشر ،االسكندرية،
.1111

 .11جبارة ،تيسير ،العالقات الفلسطينية السعودية (  ،)1333-1331ط ،1الجمعية
الفلسطينية االكاديمية للشئون الدولية ،القدس الشريف.1515 ،

 .15جرجس ،فواز ،النظام االقليمي العربي والدول الكبرى :دراسة في العالقات العربية-العربية
والعربية-الدولية ،ط ،1مركز دراسات الوحدة العربية ،بيروت.1559 ،

 .11الجمالي ،محمد فاضل ،مأساة الخليج والهيمنة الغربية الجديدة ،مكتبة مدبولي ،القاهرة،
.1551

 .11حتي ،ناصيف يوسف ،التحوالت في النظام العالمي والمناخ الفكري الجديد وانعكاساته

على النظام اإلقليمي العربي ،ط ،1مركز دراسات الوحدة العربية ،بيروت ،تشرين األول/

أكتوبر .1555

 .11الحرب العربية األولى ،مؤسسة تشرين للصحافة والنشر والتوزيع ،سلسلة حرب تشرين
 ،1د.ت.
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 .11حسن ،عبد الباسط محمد  ،أصول البحث االجتماعي ،ط ،11مكتبة وهبة ،القاهرة،
1411هـ .1551 -

 .14حسين ،عدنان السيد ،الجغرافيا السياسية واالقتصادية والسكانية للعالم المعاصر،
ط،1المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع ،بيروت1411 ،ه.1551-

 .19حمدان ،جمال ،شخصية مصر وتعدد األبعاد والجوانب ،مكتبة مدبولي ،القاهرة.1554 ،
 .11حنفي ،سعيد ،من مانهاتن إلى بغداد ،ط ،1مكتبة الشروق الدولية ،القاهرة.1114 ،

 .19الخربوطلي ،علي حسني  ،الكعبة على مر العصور ،ط ،1دار المعارف،القاهرة.1511 ،

 .11خليفة ،عبد الرحمن ،إيديولوجية الصراع السياسي :دراسة في نظرية القوى ،دار المعرفة
الجامعية ،اإلسكندرية.1555 ،

 .15الدجاني ،أحمد صدقي ،أضواء على قضية فلسطين بعد حرب الخليج ،أزمة الخليج

ومستقبل الشرق األوسط ،رؤى عربية وأمريكية ،ط ،1مركز ابن خلدون للدراسات اإلنمائية

 ،القاهرة.1551 ،

 .11الدجاني ،أحمد صدقي ،وآخرون ،أزمة الخليج ومستقبل الشرق الوسط :رؤى عربية
وأمريكية ط ،1مركز ابن خلدون للدراسات اإلنمائية ،القاهرة.1551 ،

 .11الدسوقي ،مراد ،حرب الخليج ومستقبل األمن العربي ،أزمة الخليج رؤى غربية ودولية،
ط ،1مركز ابن خلدون للدراسات االنمائية ،القاهرة.1551 ،

 .11رجب ،إيمان أحمد ،النظام اإلقليمي العربي في مرحلة ما بعد االحتالل األمريكي للكويت،
ط ،1مركز دراسات الوحدة العربية ،بيروت ،أبريل ،1111

 .11رسالن ،أحمد فؤاد ،نظرية الصراع الدولي :دراسة في تطور األسرة الدولية المعاصرة،
الهيئة المصرية العامة للكتاب ،القاهرة.1511 ،

 .14رياض ،محمود ،مذكرات محمود رياض من  ،1318-1308ج ،1ط ،1المؤسسة العربية
للدراسات والنشر ،بيروت .1519

 .19رياض ،محمود ،مذكرات محمود رياض من  ،1318-1308ج ،1ط ،1المؤسسة العربية
للدراسات والنشر ،بيروت .1519

 .11زكريا ،قاسم جمال وآخرون ،األمن القومي العربي :متطلباته وأبعاده ،معهد البحوث
والدراسات العربية ،القاهرة.1551 ،

 .19زهران ،جمال علي  ،السياسة الخارجية لمصر  ،1381-1311مكتبة مدبولي ،القاهرة،
.1511
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 .11السادات ،محمد أنور ،البحث عن الذات :قصة حياتي ،المكتب المصري الحديث ،القاهرة،
.1591

 .15السعيد ،محمد السيد وآخرون ،الخليج...والمسألة العراقية :من غزو الكويت إلى احتالل
العراق  ،2113-1331مركز الدراسات السياسية واالستراتيجية باالهرام ،القاهرة ،مارس
.1111

 .41سالمة ،غسان  ،السياسة الخارجية السعودية :دراسة في العالقات الدولية ،ط ،1معهد
اإلنماء العربي ،باريس.1511 ،

 .41سليم ،محمد السيد ،تحليل السياسة الخارجية ،مكتبة النهضة المصرية ،القاهرة.1515 ،

 .41السماري ،فهد بن عبد اهلل وناصر بن محمد الجهيمي ،المملكة العربية السعودية في عهد
خادم الحرمين الشريفيين فهد بن عبد العزيز آل سعود :دليل موجوز بابرز االنجازات
والمواقف  ،دارة الملك عبد العزيز ،الرياض 1411 ،هـ.

سنو ،عبد الرؤوف  ،النزعات الكيانية اإلسالمية في الدولة العثمانية1881-1811م:
ّ .41
بالد الشام-الحجاز-كردستان-ألبانيا ،ط ،1بيسان للنشر والتوزيع ،بيروت.1511 ،

 .44شاش ،طاهر ،المواجهة والسالم في الشرق األوسط ،الطريق الى غزة ـأريحا ،ط ،1دار
الشروق ،القاهرة.1559 ،

 .49شاش ،طاهر ،مفاوضات التسوية النهائية والدولة الفلسطينية :اآلمال والتحديات ،ط،1
دار الشروق ،القاهرة1411 ،ه ـ 1555م.

 .41شرابي ،نظام ،أمريكا والعرب :السياسة األمريكية في الوطن العربي في القرن العشرين،
ط ،1رياض الريس للكتب والنشر ،لندن.1551 ،

 .49الشريف ،حسين ،الشرق األوسط في ظل النظام الدولي الجديد  1381حتى ،1335
ج ،1الهيئة المصرية العامة للكتاب ،القاهرة.1551 ،

 .41الشمري ،غسان إبراهيم ،انبعاث أمة :استقرار السعودية وتطورها في ظل الملك المؤسس
وخادم الحرمين الشريفين الملك فهد ،ط ،1مؤسسة حمادة للدراسات الجامعية والنشر
والتوزيع ،األردن.1111 ،

 .45صفوت ،محمد مصطفى ،إنجلت ار وقناة السويس  ،1351-1850المكتبة التجارية
الكبرى ،اإلسكندرية ،أكتوبر.1591

 .91الصويغ ،عبد العزيز حسين ،اإلسالم في السياسة الخارجية السعودية ،ط ،1أوراق للنشر
واألبحاث ،الرياض1414 ،هـ .1551 -
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 .91أبو طالب ،حسن ،العالقات المصرية العربية  ،1381-1311ط ،1مركز دراسات الوحدة
العربية ،بيروت.1551 ،

 .91طوالبة ،محمد حسن  ،مناقشة في النزاع العراقي اإليراني ،ط ،1الوطن العربي ،بيروت،
.1514

 .91الطويل ،محمد ،مؤامرة القرن  :21دور السعودية في استدعاء القوات األجنبية ،الزهراء
لإلعالم العربية ،القاهرة 1411 ،هـ .1551 -

 .94أبو عامر ،عالء ،العالقات الدولية العلم والظاهرة الدبلوماسية واالستراتيجية ،ط ،1مكتبة
آفاق ،غزة.1111 ،

 .99عامر ،كمال أحمد ،الدور المصري والعربي في حرب التحرير الكويت ،ج 1الهيئة المصرية
العامة للكتاب ،القاهرة.1111 ،

 .91عبد الحكيم ،محمد صبحي ،األوضاع السكانية في الوطن العربي ،معهد البحوث
والدراسات العربية ،القاهرة ،د.ت.

 .99عبد الكريم ،أحمد ،أضواء على تجربة الوحدة ،ط ،1األهالي للطباعة والنشر والتوزيع،
دمشق.1551 ،

 .91عبد الناصر سرور ،السياسة الخارجية العراقية تجاه الواليات المتحدة األمريكية ،مكتبة
القادسية للنشر والتوزيع  ،خانيونس ،يناير .1111

 .95العجمي ،ظافر محمد ،أمن الخليج العربي :تطوره واشكالياته من منظور العالقات
اإلقليمية والدولية ،ط ،1مركز دراسات الوحدة العربية ،بيروت ،آذار/مارس .1111

العزي ،سويم ،المفاهيم السياسية المعاصرة ودول العالم الثالث :دراسة تحليلية نقدية،
ّ .11
ط ،1المركز الثقافي العربي ،لندن.1591 ،
 .11عالم ،محمد عبد الهادي ،الدبلوماسية المصرية في التسعينات :االنتقال إلى نظام دولي
جديد ،ط ،1دار إيجي للطباعة والنشر والتوزيع ،القاهرة.1111 ،

 .11عليوة ،السيد ،إدارة الصراعات الدولية دراسة في سياسات التعاون الدولي ،الهيئة المصرية
العامة للكتاب ،القاهرة. 1511 ،

 .11العويني ،محمد علي ،العالقات الدولية المعاصرة :النظرية التطبيق االستخدامات
اإلعالمية ،ط ،1مكتبة األنجلو المصرية ،القاهرة.1511 ،

 .14عيسى ،صالح ،حكايات من دفتر الوطن ،الهيئة المصرية العامة للكتاب ،القاهرة.1551 ،

 .19أبو غزالة ،عبد الحليم ،الحرب العراقية-اإليرانية  ،1388 - 1381د .ن ،القاهرة،
.1554
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 .11فرج ،عصام الدين ،منظمة التحرير الفلسطينية  ،1333-1310ط ،1مركز المحروسة
للبحوث والتدريب والنشر ،القاهرة.1551 ،

 .19فوده ،محمد رضا ،األمن القومي للخليج العربي ،اإلصالحات للدراسات السياسية واإلنتاج
اإلعالمي ،ط ،1باريس.1551 ،

 .11قنان ،جمال ،نظام عالمي جدية أم سيطرة استعمارية جديدة :الحرب وتحديدات النظم
العالمي ،ط ،1مركز دراسات الوحدة العربية ،بيروت ،تشرين األول /أكتوبر .1555

 .15كاظم هاشم نعمة ،العالقات الدولية ،الجزء األول ،جامعة بغداد ،بغداد.1595 ،

 .91كعوش ،يوسف ،الدروس المستفادة من الحروب اإلسرائيلية  ،1381-1301ط،1
عمان1419 ،هـ.1519-

 .91كمال ،احمد محمد ،انفجار الخليج :العراق المغبون وكلمة للتاريخ ،مكتبة مدبولي،
القاهرة.1551 ،

 .91كمال ،جمال ،األخطاء القاتلة :شاهد على يوميات حرب الخليج الثانية ،شركة اإلعالنات
الشرقية ،القاهرة.1551 ،

 .91كمال ،محمد  ،رؤية الواليات المتحدة للدور المصري في االستراتيجية األمريكية ،مركز
البحوث والدراسات السياسية ،جامعة القاهرة ،القاهرة.1111 ،

 .94الكنيسي ،حمدي  ،الحرب طريق السالم قراءة جديدة لوقائع وأسرار حرب أكتوبر...
ومعركة السالم ،د.ن ،القاهرة.1119 ،

 .99الكيالني ،هيثم ،االستراتيجية العسكرية للحروب العربية اإلسرائيلية ،1388-1308ط،1
مركز دراسات الوحدة العربية ،بيروت ،تشرين الثاني /نوفمبر .1551

 .91المسلم ،إبراهيم ،العالقات السعودية-المصرية :عراقة الماضي واشراقة المستقبل ،مكتبة
مدبولي ،القاهرة1515 ،

 .99مصطفى السعيد ،االقتصاد المصري وتحديات األوضاع الراهنة ،مطابع الشروق ،القاهرة،
.1111

 .91مصطفى علوي ،أربعون عام ا على الوحدة المصرية-السورية ،ندوة الصراعات الدولية

واإلقليمية التي أحاطت بتجربة الوحدة المصرية -السورية  23-22فبراير  ،1338مركز

الدراسات السياسية واالستراتيجية ،القاهرة.1555 ،

 .95مطر ،جميل ،وعلي الدين هالل ،النظام اإلقليمي العربي ،دراسات في العالقات السياسية
العربية ،مركز دراسات الوحدة العربية ،ط ،9بيروت ،سبتمبر.1511 ،
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 .11مقلد ،إسماعيل صبري ،العالقات السياسية الدولية :المفاهيم والحقائق األساسية ،ط،1
مؤسسة األبحاث العربية ،لبنان.1595 ،

 .11مكي ،سندرا ،الملفات السرية للحكام العرب ،الدار العالمية للكتب والنشر ،القاهرة.1555 ،

 .11ملكية ،لويس كامل ،سيكولوجية الجماعات والقيادة :النظرية والبحث في ديناميات
الجماعة ،ج ،1ط ،1مطبعة العالم العربي ،القاهرة.1514 ،

 .11منصور ،ممدوح محمود مصطفى  ،سياسات التحالف الدولي :دراسة في أصول نظرية
التحالف الدولي ودور األحالف في توازن القوى واستقرار األنساق الدولية ،مكتبة مدبولي،

.1559

 .14مهنا ،محمد نصر ،في تحديث الخليج العربي ،المكتبة الجامعية ،اإلسكندرية.1111 ،

 .19نافع ،إبراهيم ،الفتنة الكبرى عاصفة الصحراء ،ط ،1مركز األهرام للترجمة والنشر ،القاهرة،
1411هـ ـ .1551

 .11نافع ،إبراهيم وآخرون ،العالقات المصرية-الخليجية ،مركز األهرام للدراسات السياسية
واالستراتيجية باألهرام ،القاهرة.1114 ،

 .19نافع ،بشير موسى ،اإلمبريالية والصهيونية والقضية الفلسطينية ،ط ،1دار الشروق،
القاهرة1411 ،هـ .1555 /

 .11نافعة ،حسن ،مصر والصراع العربي اإلسرائيلي من الصراع المحتوم...إلى التسوية
المستحيلة ،ط ،1مركز دراسات الوحدة العربية ،بيروت ،نيسان/إبريل .1514

 .15النبراوي ،فتحية ،محمد نصر مهنا ،أصول العالقات السياسية الدولية ،منشاة المعارف،
اإلسكندرية.1519 ،

 .51هالل ،على الدين ،حرب الخليج والدراسات العربية العربية ،أزمة الخليج رؤى عربية
أمريكية ،ط ،1مركز ابن خلدون للدراسات اإلنمائية ،القاهرة.1551،

 .51الهور ،منير ،طارق الموسى ،مشاريع التسوية للقضية الفلسطينية منذ ،1382- 1301
ط ،1دار الجليل للنشر عمان.1511 ،

 .51هويدي أمين ،البيروسترويكا وحرب الخليج األولى :التحوالت االستراتيجية الخطيرة  ،ط،1
دار الشروق ،القاهرة.1559- 1411 ،

 .51هويدي ،أمين حامد ،الفرص الضائعة :الق اررات الحاسمة في حربي اإلستنزاف وأكتوبر،
ط ،1شركة المطبوعات للتوزيع والنشر ،القاهرة. 1551 ،

 .54هيكل ،محمد حسنين ،حديث المبادرة  ،1331 - 1311دار الشروق ،ط ،1القاهرة،
.1111
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 .59هيكل ،محمد حسنين ،حرب الخليج :أوهام القوة والنصر ،ط ،1مركز األهرام للترجمة
والنشر ،القاهرة.1551 ،

 .51هيكل ،محمد حسنين ،سالم األوهام :أوسلو ما قبلها وما بعدها ،ط ،1دار الشروق،
القاهرة.1551 ،

 .59وهبة ،حافظ ،جزيرة العرب في القرن العشرين ،ط ،1دار األوقاف العربية ،القاهرة،
1591م.

 .51يونس ،منصور ميالد  ،مقدمة لدراسة العالقات الدولية ،جامعة ناصر ،بغداد.1551 ،
خامس ا :المراجع المترجمة
.1
.1
.1

بيار سالنيجر ،إريك لوران ،حرب الخليج :الملـف السـري ،ط ،1دار آزال للتوزيـع والنشـر،

بيروت.1551 ،

بيـر دينوفـان ،جــان باتيسـت دوروزيــل ،مــدخل إلــى تـاريخ العالقــات الدوليــة ،ط ،1ترجمــة:

فايز كمنقش ،منشورات بحر المتوسط ومنشورات عويدات ،بيروت -باريس.1515 ،

جاك أندرسون ودالي فان ،شوارسـكوف األسـرار الكاملـة لقصـة حياتـه :اللحظـات الحرجـة

فـــي حـــرب الخلـــيج ،ترجمــة :أحمــد عب ــد الحميــد وأمي ـرة محم ــد إب ـراهيم ،ط ،1دار الكت ــاب
.4
.9

العربي ،القاهرة -دمشق.1551 ،

جالينا س .نيكتينا ،قناة السـويس وطنيـة للشـعب المصـري ،ترجمـة :إبـراهيم عـامر ،الـدار

المصرية ،القاهرة.1599 ،

جريجري جويش ،العالقات اليمنيـة السـعودية بـين الماضـي والمسـتقبل (األبنيـة الداخليـة
والمؤثرات الخارجيـة) ،ط ،1ترجمـة :سـامية الشـامي وطلعـت غنـيم حسـن ،مكتبـة مـدبولي،

.1

القاهرة.1551 ،

جولوفكايــا ،ايلينــا .ك ،التطــور السياســي للجمهوريــة العربيــة اليمنيــة،1385-1312 ،

ط ،1ترجم ــة :محم ــد عل ــي عب ــد اهلل البح ــر ،مرك ــز الد ارس ــات والبح ــوث اليمن ــي ،ص ــنعاء،
.9
.1

.1554

روبــرت د .كــانتور ،السياســـة الدوليـــة المعاصـــرة ،ترجمــة :أحمــد ظــاهر ،شــركة المطبعــة
الغربية ،األردن ،مركز الكتاب األردني  .1511ص .191

غريفيش ،مارتن ،وتيري أوكاالهان ،المفاهيم األساسية في العالقات الدولية ،ط ،1مركـز

الخليج لألبحاث ،دبي.1111 ،
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.5

فان درومولني ،الملك بن سعود والجزيرة العربية الناهضة ،ترجمة :ويسي أي ـ سي ،دارة
الملك عبد العزيز ،الرياض.1555 ،

 .11وليام ب .كوانـت ،عملية السـالم :الدبلوماسـية األمريكيـة والنـزاع العربـي اإلسـرائيلي منـذ
 ،1311ط ،1مركز األهرام للترجمة والنشر ،القاهرة.1554 ،

 .11يغيئ ــال آل ــون ،ثـــالث حـــروب وســـالم واحـــد ،ترجم ــة :محم ــود عب ــاس ،ط ،1دار النهض ــة
للنشر ،الناصرة ،إسرائيل.1591 ،
سادس ا :الدوريات والندوات والمجالت والصحف
.1

أباظة ،فاروق عثمان  ،إرهاصات المساندة المصرية لثورة اليمن ( 21سبتمبر ،)1312

مجلة مصر الحديثة ،العدد ،9مركز تاريخ مصر المعاصر بالهيئة العامة لدار الكتب
والوثائق القومية ،القاهرة.1111 ،
.1

األسطل ،عواد ،القمم العربية وتسوية الصراع العربي -اإلسرائيلي ،مجلة البيادر السياسي،

العدد  4 ،111آذار .1515
.1

األطرش ،محمد  ،السياسة األمريكية تجاه الغزو اإلسرائيلي للبنان ،مجلة المستقبل

العربي ،العدد .1511 ،99
.4

اندك ،مارتن ،أولويات السياسة األمريكية في الخليج ،التحديات والخيارات ،ندوة المصالح

الدولية في منطقة الخليج ،ط ،1مركز اإلمارات للدراسات والبحوث االستراتيجية ،أبو ظبي،

.1111
.9

األهداف الحقيقية للغزو اإلسرائيلي ،مجلة شئون فلسطينية ،العدد ،111تموز/يوليو

.1511

 .1بهلوان ،سمير ،قراءة في الحرب العراقية ـ اإليرانية  ،1381جامعة دمشق ،العدد ،51-51
أيلول ـ كانون أول 1411 /هـ1119 /م.
.9

مركز الدراسات السياسية واالستراتيجية باألهرام ،التقرير االستراتيجي العربي ،1381

مركز الدراسات السياسية واالستراتيجية باألهرام ،القاهرة.1519 ،
.1

مركز الدراسات السياسية واالستراتيجية باألهرام ،التقرير االستراتيجي العربي ،1381

مركز الدراسات السياسية واالستراتيجية باألهرام ،القاهرة.1511 ،
.5

مركز الدراسات السياسية واالستراتيجية باألهرام ،التقرير االستراتيجي العربي ،1388

مركز الدراسات السياسية واالستراتيجية باألهرام ،القاهرة.1515 ،
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 .11مركز الدراسات السياسية واالستراتيجية باألهرام ،التقرير االستراتيجي العربي ،1383
مركز الدراسات السياسية واالستراتيجية باألهرام ،القاهرة.1551 ،

 .11مركز الدراسات السياسية واالستراتيجية باألهرام ،التقرير االستراتيجي العربي ،1331
مركز الدراسات السياسية واالستراتيجية باألهرام،القاهرة1551 ،

 .11مركز الدراسات السياسية واالستراتيجية باألهرام ،التقرير االستراتيجي العربي ،1331
مركز الدراسات السياسية واالستراتيجية باألهرام ،القاهرة.1551 ،

 .11مركز الدراسات السياسية واالستراتيجية باألهرام ،التقرير االستراتيجي العربي ،1332
مركز الدراسات السياسية واالستراتيجية باألهرام ،القاهرة.1551 ،

 .14مركز الدراسات السياسية واالستراتيجية باألهرام ،التقرير االستراتيجي العربي ،1330
مركز الدراسات السياسية واالستراتيجية باألهرام ،القاهرة.1559 ،

 .19مركز الدراسات السياسية واالستراتيجية باألهرام ،التقرير االستراتيجي العربي ،1335
مركز الدراسات السياسية واالستراتيجية باألهرام ،القاهرة.1551 ،

 .11مركز الدراسات السياسية واالستراتيجية باألهرام ،التقرير االستراتيجي العربي ،1331
مركز الدراسات السياسية واالستراتيجية باألهرام ،القاهرة.1559 ،

 .19مركز الدراسات السياسية واالستراتيجية باألهرام ،التقرير االستراتيجي العربي ،1331
مركز الدراسات السياسية واالستراتيجية باألهرام ،القاهرة.1551 ،

 .11مركز الدراسات السياسية واالستراتيجية باألهرام ،التقرير االستراتيجي العربي ،1338
مركز الدراسات السياسية واالستراتيجية باألهرام ،القاهرة.1555 ،

 .15مركز الدراسات السياسية واالستراتيجية باألهرام ،التقرير االستراتيجي العربي ،1333
مركز الدراسات السياسية واالستراتيجية باألهرام ،القاهرة.1111 ،

 .11مركز الدراسات السياسية واالستراتيجية باألهرام ،التقرير االستراتيجي العربي ،2111
مركز الدراسات السياسية واالستراتيجية باألهرام ،القاهرة.1111 ،

 .11مركز الدراسات السياسية واالستراتيجية باألهرام ،التقرير االستراتيجي العربي -2112
 ،2113مركز الدراسات السياسية واالستراتيجية باألهرام ،القاهرة.1111 ،

 .11ثابت ،أحمد ،حدود دور مصر العربي بعد عودة العالقات ،مجلة اليقظة العربية ،العدد ،1
شباط  /فبراير .1511

 .11جاد ،عماد ،القضية الفلسطينية وتداعيات اعتداءات الحادي عشر من سبتمبر ،مجلة
السياسة الدولية ،العدد  ،149القاهرة ،يناير .1111
149

 .14أبو جعفر ،نبيل  ،قمة بيروت :إرباك إداري وعجز سياسي ،مجلة البيادر السياسي ،العدد
 ،111آذار  /مارس .1111

 .19الجمل ،شوقي عطا اهلل ،الموقف السعودي المصري من قضية فلسطين ،ندوة العالقات
المصرية-السعودية في النصف األول من القرن العشرين ،بالتعاون بين جامعة الزقازيق
ورابطة الجامعات اإلسالمية ،المجلد الثاني ،ط ،1القاهرة1515 ،م.

 .11حرب ،أسامة الغزالي ،هل استوعب األمريكيون درس  11سبتمبر  ،2111مجلة السياسة
الدولية ،العدد  ،149القاهرة ،يناير .1111

 .19ربيعي ،عبد اهلل فؤاد ،التشابه بين مصر والسعودية في قضية الوحدة وجامعة الدول

العربية ،ندوة العالقات المصرية-السعودية في النصف األول من القرن العشرين ،شعبان
1419هـ  -إبريل 1519م ،بالتعاون بين جامعة الزقازيق ورابطة الجامعات اإلسالمية،

المجلد الثاني ،ط ،1القاهرة.1515 ،

 .11رفعت ،عصام ،الملك عبد العزيز آل سعود على ضفاف النيل ،دراسة في العالقات
المصرية –السعودية في إطار المناخ الغربي والدولي ،ندوة العالقات المصرية-السعودية
في النصف األول من القرن العشرين ،شعبان 1419هـ  -إبريل 1519م ،بالتعاون بين

جامعة الزقازيق ورابطة الجامعات االسالمية ،المجلد األول ،ط ،1القاهرة.1515 ،

 .15زهران ،هاني إبراهيم ،كسوة الكعبة المشرفة ،مجلة عالم البناء ،العدد  ،41ذو القعدة
1414ه -أغسطس .1514

 .11زهرة ،السيد ،أبعاد الغزو اإلسرائيلي للبنان ،مجلة السياسة الدولية ،العدد  ،15القاهرة،
يوليو .1511

 .11أبو سلطان ،نبيلة  ،القمة العربية في بيروت ،مجلة مركز التخطيط الفلسطيني ،العدد -9
 ،1يناير ،يونيو .1111

 .11السويركي ،أحمد ،ندوة الهجمات اإلرهابية على الواليات المتحدة وتداعياتها على دول
مجلس التعاون الخليجي ،مجلة السياسة الدولية ،العدد  ،149القاهرة ،يناير .1111

 .11شاهين ،أحمد ،حجم المشاركة العربية في حرب لبنان ودوافعه ،مجلة شئون فلسطينية،
 ،111-111-115أب (أغسطس)-أيلول(سبتمبر) -تشرين األول(أكتوبر) .1511

 .14شبيب ،سميح ،العالقات الفلسطينية المصرية الرسمية منذ زيارة عرفات لمصر

( )1383/12/22لغاية إعالن القاهرة  ،1385/11/1مجلة شئون فلسطينية ،العدد

 ،111-111أيلول /تشرين األول (سبتمبر/أكتوبر).1511
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 .19شحادة ،محمد ،مراجعة من آتون الحرب العراقية-اإليرانية ،مجلة البيادر السياسي ،العدد
 ،19تموز /يونيو .1511

 .11شراب ،ناجي ،الدولة الفلسطينية:التداعيات والمكانة اإلقليمية :رؤية مستقبلية ،مجلة
السياسة الدولية ،العدد  ،149القاهرة ،يناير .1111

 .19شروم ،جمال علي ،المفهوم العربي اإلسالمي للحرب العراقية  -اإليرانية ،المجلة الثقافية،
الجامعة األردنية ،العدد ،1عمان ،ربيع األول 1414هـ  /كانون األول /ديسمبر .1511
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