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إقـــ ف
راذ الكر
أ امــــ محمــــل أبــــــ

حــــــل

أ راذ ارا خ احل ث امعاص
–غ
جامع
قدمج هذه الزسالت استكماالً لمتطلباث الحصول على درجت الماجستيز في دراساث الشزق األوسط من كليت اآلداب والعلوم
اإلنسانيت بجامعت األسهز – غشة
 8341ـ 7182/

ب

أنا المكقع أدناه مقدـ الرسالة التي تحمؿ العنكاف:

تطور العالقات املصرية السعودية
فــي ضــوء املتغيــرات اإلقليميــــة ()2012 - 2011
The development of the Saudi-Egyptian relations
(In the light of regional variables )5100- 5102
أقر بأف ما اشتممت عميو ىذه الرسالة إنما ىي نتاج جيدم الخاص ،باستثناء ما تمت

اإلشارة إليو حيثما كرد ،كاف ىذه الرسالة ككؿ ،أك أم جزء منيا لـ يقدـ مف قبؿ لنيؿ درجة أك

لقب عممي أك بحث لدل أية مؤسسة تعميمية أك بحثية أخرل.

وأني ي ي ي اأمسئ ي ي ييلانوئي ي ي يييووة انولةنونةي ي ي ي ان ة ةئةي ي ي ي ا ةئ ي ي ي ي اس ي ي ييةلا ي ي ييوتا
ئةاةخةوفاذوك .ا
نيي ي ييمانوطي ي ي ييةو :

زاهر خليل علي اجلد

نوموقةي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ييع:
نوم ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ييةرةخ:
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" ٌز فع انه ه انذ ٌٍ آيُ ىا يُكى و انذ ٌٍ
أوت ىا
ٌ

َ َ ْ َ َ َ
َ َّ
ْ ْ َ َ َ َ
ان عهى در جات و انه ه بًا ت عًه ىٌ خب ري"

صدق اهلل العظيم
{ اجملادلة } 11 :

ب

اإل ـــداء
 إاةةةةةةةةةةةةم م ةةةةةةةةةةةةا

اع ةةةةةةةةةةةة

إمةةةةةةةةةةةةا اع مةةةةةةةةةةةةا

ةةةةةةةةةةةة ل اخ ةةةةةةةةةةةة :

رسولنا الكرٌم سٌدنا محمد صلى هللا علٌه وسلم
 إام ا ب ع اذي ال مل اع ا  ،إاةم مةح حا كة
ق بها:

م ة ج مةح

ةعالتي بخ ة

والدتـــً الع ٌــــ
 إاةةم مةةح جتهةةل وةةني ع ة باا حةة اه ةةا  ،ا ة بخةةل بوةةي مةةح أجةةل
ةةب :
ة ا جةاي ،اةةذي ع م ةةي أح أ تنةةي ة اح ةةا بحكم ة
لفعةي فةةي
والــــدي الع ٌــــ
 إام ف ن ل بي اغاا

فذ

كبةلي اةذ ح ةا ل ي قةلم اةي ةبل ا حة
وجتً وأبنائً ا ع اء

 إاةةةةةةم مةةةةةةح حةةةةةةبه جةةةةةة ي فةةةةةةي ع قةةةةةةي،

هةةةةةة بةةةةةةذك

فةةةةةة لي:

إخوانـــً وأخواتـــً
 إاةةةةةةةم مةةةةةةةح ةةةةةةة ا معةةةةةةةا د وةةةةةةة ا ةةةةةةة حةةةةةةة ا جةةةةةةةاي بةةةةةةةل ع،
إاةةةةةةةةم مةةةةةةةةح تكاتن ةةةةةةةةا ةةةةةةةةل د ب ةةةةةةةةل حةةةةةةةةح ن ةةةةةةةةف ةةةةةةةة تع م ةةةةةةةةا:
أصدقائً و مالئً
 إاةةةةةم مةةةةةح ع م ةةةةةا ح فةةةةةا د مةةةةةح ذ ةةةةةو ،ك مةةةةةا مةةةةةح ل  ،عبةةةةةا
فةةي اع ةةة  ،إاةةم مةةح ةةاغ ا ةةا ع مهةة ح فةةةاد،
مةةح أ ةةمم أجةةل عبةةا
اع ةةةةةةةةة ا جةةةةةةةةةاي:
م ةةةةةةةةةا ت ةةةةةةةةة ا ةةةةةةةةةا م ةةةةةةةةة
مةةةةةةةةةح فكةةةةةةةةة
أساتذتً الكــــرام
 إاةةةم كةةةل لمةةةح لع م ةةةي لح فةةةا د أ ةةةةبا ةةة ا لب قةةة ضةةةي
إلٌهم جمٌعا ً أ ُ دى ذا العمل المتواضع

ج

ا

ةةة أمةةةةامي

َّ

ُّ

انش كـز وانت قدٌـز
الحمػد هلل رب العػػالميف ،كالصػبلة كالسػػبلـ عمػ أشػػرؼ المرسػػميف سػيدنا محمػػد كعمػ آلػػو كصػػحبو

أجمعيف ،كمف اىتدل بيديو إلػ يػكـ الػديف .الحمػد هلل أف كفقنػي إلنجػاز ىػذه الرسػالة العمميػة لقكلػو تعػال
كما تكفيقي إال باهلل ﴾.

ػاء لكػػؿ مػف كقػؼ إلػ جػانبي كسػػاعدني فػي مرحمػة إنجػاز ىػذا العمػػؿ،
كاعترافػان بالفضػؿ ألىمػو ككف ن
كانطبلق ػ ػ نا مػ ػػف قػ ػػكؿ المصػ ػػطف ص ػ ػػم اهلل عميػ ػػو كسػ ػػمـ مػ ػػف ال يش ػ ػػكر النػ ػػاس ال يشػ ػػكر اهلل ﴾ ،كػ ػػاف م ػ ػػف
الكاج ػػب عم ػػي أف أتق ػػدـ ب ػػكافر الش ػػكر كالعرف ػػاف لمصػ ػػرح الش ػػام ا ل ػػذم أعت ػػز ب ػػو ،جامع ػػة األزى ػػر – غ ػ ػزة،
ٌ
كالقائميف عمييا عم الجيد الػدؤكب الػذم يؤسػس لمسػتقبؿ مشػرؽ ،كأخػص بالػذكر عمػادة الد ارسػات العميػا،
كجميع العامميف فييا ،عم إتاحة الفرصة لي بأف أكاصؿ مسيرة العمـ تحت صرحيا الشام .
كم ػػا أتقػ ػػدـ بعظػ ػػيـ شػ ػػكرم بعػ ػػد شػ ػػكر اهلل عػ ػػز كجػ ػػؿ إل ػ ػ كالػ ػػد م الغػ ػػالي ،رمػ ػػز الكفػ ػػاء كالعطػ ػػاء

كالتضػحية الػذم بػذؿ كػؿ غ و
ػاؿ كنفػيس مػف أجػػؿ سػعادتنا كارضػائنا ،كعممنػي كيػؼ أكاجػو الصػعكبات كربػػاني
ػأؿ جيػد نا
عمي حسف الخمؽ كعممني أمكر دينػي .كمػا أتقػدـ بشػكرم كاخبلصػي إلػ كالػدتي الغاليػة التػي لػـ ت ي
فػي تربيتي كتكجييي أقػدـ ىذا العمؿ.

كاذا كػ ػ اف م ػػف الكاج ػػب أف ي ػػذكر أى ػػؿ الفض ػػؿ بفض ػػميـ ،كأف يخ ػػص بعض ػػيـ بال ػػذكر فػ ػ ني أتقػ ػػدـ
بخػػالص شػػكرم كعظػػيـ تقػػديرم كامتنػػاني إل ػ أس ػػتاذم الفاضػػؿ األسػػتاذ الػػدكتكر  /أسام ػػة محم ػػد أب ػػك نحػ ػػؿ
أسػتاذ التػاري الحػػديث كالمعاصػر بجامعػة األزىػػر ،الػذم رافقنػي فػػي ىػذه الرحمػة التعميميػػة ،كمنحنػي الكثيػػر
م ػػف كقتػ ػػو ،كج ػػاد عم ػ ػي ب رشػ ػػاداتو الس ػػديدة ،كتكجيياتػ ػػو المفي ػػدة ،كمنحنػ ػػي مػ ػػف عمم ػػو مػ ػػا يعج ػػز مثم ػ ػ عػ ػػف
مكافئتو ،فجزاه اهلل عن خير الجزاء.

كمػا أتكجػػو بأسػػم آيػػات الشػػكر كالتقػػدير لؤلسػاتذة ا لػػذيف تفضػػمكا بمناقشػػة الرسػػالة كالحكػػـ عمييػػا:
األسػ ػ ػ ػ ػػتاذ الػ ػ ػ ػ ػػدكتكر :عب ػ ػ ػ ػ ػػد الناصػ ػ ػ ػ ػػر محم ػ ػ ػ ػ ػػد سػ ػ ػ ػ ػػركر ،أس ػ ػ ػ ػ ػػتاذ العبلقػ ػ ػ ػ ػػات الدكلي ػ ػ ػ ػ ػػة بجامعػ ػ ػ ػ ػػة األقصػ ػ ػ ػ ػ ػ ،

كاالستاذ الدكتكر :ناجي صادؽ شراب حفظ ػػيـ اهلل ، ،فميـ مني كؿ التقدير كاالحتراـ.

كال أنس ػ ػ أف أتق ػ ػػدـ بش ػ ػػكر خ ػ ػػاص ألسػ ػ ػرتي الكريم ػ ػػة كأعمػ ػػامي الكػ ػ ػراـ ،فمي ػ ػػـ منػ ػ ػ ك ػ ػػؿ التق ػ ػػدير
كاالعتػزاز كالحػػب ،داعي ػان اهلل أف يعيننػي فػػي تعكيضػػيـ لمػػا بػذلكه مػػف جيػػد كعنػػاء ،كدعػاء خػػالص ليػػـ مػػف
األعماؽ بالصحة كالعافية كالسعادة.

ىؤالء مف ذكرتيـ فشػكرتيـ ،أمػا مػف نسػيتيـ فيػـ أكلػ النػاس بالشػكر كالتقػدير ،كأدعػك اهلل سػبحانو
كتعال أف يناؿ ىذا الجيد القبكؿ كالرضػا ،فحسػبي أنػ اجتيػدت ،كلكػؿ مجتيػد نصػيب ،كالكمػاؿ هلل كحػده،
ػؾ
"س ٍػب ىح ىان ىؾ ى
ال ًع ٍم ىػـ ىل ىنػا إًال ىمػا ىعم ٍمتىىنػا إًن ى
فػ ف يكفقػت فمػف اهلل ،كاف قصػرت ،فعػذرم قكلػو سػبحانو كتعػال  :ي
ً
ً
كاهلل مف كراء القصد،،،
يـ" البقرة (ِّ).
أ ى
يـ الٍ ىحك ي
ىنت الٍ ىعم ي

د
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اإلقلٌمٌ

()2015- 2011
ىػ ػ ػ ػ ػػدفت ىػ ػ ػ ػ ػػذه الد ارسػ ػ ػ ػ ػػة إلػ ػ ػ ػ ػ ػ معرفػ ػ ػ ػ ػػة طبيعػ ػ ػ ػ ػػة العبلق ػ ػ ػ ػ ػػات االسػ ػ ػ ػ ػػتراتيجية بػ ػ ػ ػ ػػيف مص ػ ػ ػ ػ ػػر

كالس ػ ػ ػ ػ ػ ػػعكدية ،كاألىمي ػ ػ ػ ػ ػ ػػة االس ػ ػ ػ ػ ػ ػػتراتيجية لمس ػ ػ ػ ػ ػ ػػعكدية بالنس ػ ػ ػ ػ ػ ػػبة لمص ػ ػ ػ ػ ػ ػػر ،كمح ػ ػ ػ ػ ػ ػػددات السياسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة
الخارجيػ ػ ػػة المصػ ػ ػػرية الس ػ ػ ػػعكدية ،كأثػ ػ ػػر الح ارك ػ ػ ػػات الشػ ػ ػػعبية العربيػ ػ ػػة كتحدي ػ ػ ػػدان الح ػ ػ ػراؾ المص ػ ػ ػػرم

عمػ ػ ػ ػ العبلقػ ػ ػ ػػات مػ ػ ػ ػػع الس ػ ػ ػػعكدية ،كمعرفػ ػ ػ ػػة التحػ ػ ػ ػػديات التػ ػ ػ ػػي كاجيػ ػ ػ ػت البمػ ػ ػ ػػديف ،كأخي ػ ػ ػ ػ انر معرفػ ػ ػ ػػة
السياس ػ ػػات الت ػ ػػي يجػ ػ ػػب عمػ ػ ػ ص ػ ػػانع الق ػ ػ ػرار المص ػ ػػرم اتخاذى ػ ػػا لعػ ػ ػػكدة عبلق ػ ػػات التنس ػ ػػيؽ بػ ػ ػػيف

البم ػ ػ ػػديف ،كلقػ ػ ػ ػػد اس ػ ػ ػػتخدـ الباحػ ػ ػ ػػث ع ػ ػ ػػدة منػ ػ ػ ػػاى لئلجابػ ػ ػ ػػة ع ػ ػ ػػف أسػ ػ ػ ػػئمة الد ارس ػ ػ ػػة ىػ ػ ػ ػػي :المػ ػ ػ ػػني

التاريخي ،كمػني السياسة المقارنػة ،كمػني تحميؿ الػنظـ.

إف العبلق ػ ػػات المصػ ػ ػػرية السػ ػ ػػعكدية لػ ػ ػػـ تكػ ػ ػػف كلي ػ ػػدة نشػ ػ ػػأة الدكلػ ػ ػػة السػ ػ ػػعكدية الثالثػ ػ ػػة فػ ػ ػػي

مطمػ ػػع القػ ػػرف العشػ ػػريف ،بػ ػػؿ سػ ػػابقة ليػ ػػا كذلػ ػػؾ خػ ػػبلؿ النصػ ػػؼ األكؿ مػ ػػف القػ ػػرف التاسػ ػػع عشػ ػػر،

عن ػ ػػدما اص ػ ػػطدـ محم ػ ػػد عمػ ػ ػػي باش ػ ػػا ح ػ ػػاكـ مصػ ػ ػػر بالحرك ػ ػػة الكىابي ػ ػػة التػ ػ ػػي كان ػ ػػت مدعكم ػ ػػة مػ ػ ػػف

ترت ػ ػػب عمػ ػ ػ ذل ػ ػػؾ م ػ ػػف ث ػ ػ ػراء
آؿ س ػ ػػعكد .كنتيج ػ ػػة لظي ػ ػػكر ال ػ ػػنفط ف ػ ػػي األ ارض ػ ػػي السػ ػ ػػعكدية ،كم ػ ػػا ٌ
فػ ػػاحش ،مػ ػػع جػ ػػكد األم ػ ػػاكف المقدسػ ػػة فػ ػػي أ ارض ػ ػػييا ،بػ ػػدأ حكػ ػػاـ الس ػ ػػعكدية ينافسػ ػػكف مصػ ػػر عمػ ػ ػ

زعامة العالـ العربي.

وموص تانو رني اإوىانمةيجاع ةاأىئية :ا
أف العبلقة بيف الدكلتيف كصمت إل مراحؿ متقدمة في عيد الرئيس المصرم أنكر السادات
 ٌإباف حرب عاـ  ، 1973عندما قطعت السعكدية البتركؿ عف الدكؿ الغربية المساندة
إلسرائيؿ.

أف العبلقة بيف الدكلتيف كصمت إل أسكأ مراحميا بعد قطع العبلقات مع الرئيس السادات
 ٌبعد زيارتو إلسرائيؿ ،كتكقيع معاىدة السبلـ معيا.
 أ ٌف المحددات التي حكمت مصر كالسعكدية ،شكمت معظميا أخذ المصالح بعيف االعتبار،كسعي كؿ منيما في الحفاظ عم أمنيا القكمي.
أف السعكدية عممت جاىدة خبلؿ فترة حكـ الرئيس المصرم محمد مرسي ،عم تأليب الرأم
 ٌالعاـ المصرم ككسائؿ اإلعبلـ المصرية ضد حكمو.

أف السعكدية سعت جاىدة في مرحمة ما بعد حكـ الرئيس مرسي عم دعـ الرئيس عبد
 ٌالفتاح السيسي ضد جماعة اإلخكاف المسمميف ،حرصنا منيا عم عدـ قياـ نظاـ إسبلمي
يتحدث باسـ اإلسبلـ بديبلن عنيا.

أف ثمة تنافسنا بيف الدكلتيف حالينا عم ريادة العالـ العربي ،األمر الذم يشكؿ خبلفنا في
 ٌبعض األحياف ،كتبق الدكلتيف تحكميما عبلقة كد عم الدكاـ ،لما فيو مصالح الدكلتيف
ككذلؾ مصمحة العالـ العربي في ظؿ التحديات الراىنة.

ب ا د ع م ا تائ  ،أ

م اباحث بعل ت

ا أ مها:

 إنشاء لجنة إعبلمية مشتركة إلغبل ؽ المجاؿ أماـ اإلعبلـ الخاص الذم ال يتحرل الدقة فيكثير مف األحياف؛ كبالتالي تكتير العبلقة بيف الدكلتيف.

 سرعة تفعيؿ االتفاقيات كالمشاريع المكقعة بيف الدكلتيف ،كتنفيذىا عم أرض الكاقع. ضركرة تييئة الرأم العاـ في الدكلتيف قبؿ البت في أم قضية مصيرية ،مثؿ ما حدث فيمسألة جزيرتي تيراف كصنافير.

 ضركرة التنسيؽ بيف الدكلتيف في الرؤية حكؿ القضايا اإلقميمية المصيرية ،مثؿ :القضيةاليمنية ،كاألزمة السكرية كما نجـ عف األخيرة مف خبلؼ في مجمس األمف.
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Abstract
Development of Saudi-Egyptian relations in the light
of regional variables (2015-2011)
The aim of this study is to know the nature of the strategic relations between Egypt and
Saudi Arabia, and the strategic importance of Saudi Arabia for Egypt, and the Egyptian
foreign policy determinants, impact of Arabic people's movements and specific mobility on
relations with Saudi Arabia, and know the challenges facing the two countries, and finally
find out the policies that the Egyptian decision makers must take to return relations of
coordination between the two countries, the researcher used several methods to answer the
study questions such as: The historical method, comparative politics approach, systems
analysis approach.
Saudi-Egyptian relations were not offspring of the third Saudi State establishment in the
early twentieth century, but precedent during the first half of the nineteenth century, when
Mohamed Ali Pasha, Governor of Egypt by Wahhabi movement that was backed by the
House of Saud. As a result of oil in Saudi Arabia, and the consequent obscene wealth, with
God the Holy places in its territory, Saudi rulers began competing with Egypt for leadership
in the Arab world.
The study found several results, including:
- The relationship between the two countries reached a masterpiece under President Anwar
Sadat during the 1973 war, when Saudi Arabia cut oil from Western countries supporting
Israel.
- The relationship between the two reached its worst phase after cutting ties with President
Sadat after his visit to Israel, signed a peace treaty with it.
- To Egypt and Saudi Arabia, ruled by determinants, formed mostly take interests in mind,
and each sought to maintain national security.
- Saudi Arabia worked hard during the reign of the Egyptian President Mohamed Morsi,
pitting Egyptian public opinion and Egyptian media against the wisdom of.
- Saudi Arabia endeavored in post President Morsi Abdel Fattah President Sisi support
against the Muslim Brotherhood, in the Islamic regime's failure to speak in the name of
Islam.
- That there is a competition between the two countries is currently leading the Arab
world, which is unlike the sometimes, two remain always wishes relationship governed
by the interests of the two countries as well as the interest of the Arab world in light of
the current challenges.
Based on the results, the researcher recommended several recommendations including:
- Establishment of joint information Committee to close the door to the private media,
which does not investigate accuracy often; thus straining the relationship between the
two.
- Fast activation and enterprise agreements signed between the two countries, and their
implementation on the ground.
- Need to create public opinion in both countries before deciding on any issue, such as in
the fateful question of Tiran Island wesnavir.
- The need for coordination between the two countries on regional issues in the fateful
vision, such as: The case of Yemen, the Syrian crisis resulting from recent disagreement
in the Security Council.
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انفصم األول
اإلطــــــار انُظــــــــــــزي
 نوئل ئ ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي  .ا
 ئش ي ي ي ي ي ي ي ي

انو رني ي ي ي ي ي ي ي ي اوميي ي ي ي ي ي ي ييةؤ مية .ا

ا

 أى ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي نفانو رنيي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي  .ا
 أىئةي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي انو رني ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي  .ا
 ئنيجةي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي انو رنيي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي  .ا
 سي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي و انو رنيي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي  .ا
 نو رنيي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ييةتانويي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي يية ل  .ا
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ا
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نوفصلان ول ا
نإلطي ي ي ييةر انونظ ي ي ي ي ي يييري ا
ئل ئيي  :ا
منػػذ ثػػك ةر عػػاـ  1952كحت ػ حػ ػراؾ  25كػػانكف األكؿ (ينػػاير)  ،2011يمكػػف تتبػػع أرب ػػع

مراحؿ مف العبلقات المصرية السعكدية ككانت متذبذبػة مػا بػيف التػكتر تػارة كالتحػالؼ تػا ةر أخػرل،
ف ػأكل ىػػذه الم ارحػػؿ فػػي خمسػػينيات كسػػتينيات القػػرف الماضػػي ،عنػػدما مػػرت العبلقػػات المص ػػرية
السعكدية بأشد مراحؿ تكترىا ،كبمغت ذركتيا في حػرب الككالػة التػي خاضػتيا الػدكلتيف فػي النػزاع

االىمي اليمن  ،غير أ ف سػمة التػكتر كالتنػافس الحػاد فػي ىػذه الفتػ ةر لػـ تطػا عمػ عبلقػات مصػر

مع بقية إمارات الخمي  .كف مطمع السبعينيات دخمت العبلقات المصرية السعكدية مرحمة جديدة،
انفرجيا في قمة الخرطكـ العربية ،كانتقمت مف
اتسمت باالنفتاح كالتعاكف؛ فشيدت العبلقات بداية ا

ككنيا انفراجنا كتحسننا في العبلقات إل ما يمكف كصفو بالتحالؼ فػي السػنكات التػي تبعػت حػرب

عػاـ  1973مػػع إسػرائيؿ ،ثػػـ تمػػت ىػذه االنف ارج ػة المرحمػػة الثالثػة التػػي سػػادىا التػكتر النسػػبي م ػ ةر
أخ ػػرل ،ككػ ػػاف ذل ػػؾ فػ ػػي إط ػػار المقاطع ػ ػة العربي ػػة لمصػ ػػر ف ػػي قمػ ػػة بغ ػػداد عػ ػػاـ  ،1978بع ػػد عقػ ػػد
السادات اتفاقية كامب ديفيد مع إسػرائيؿ ،حيػث انقطعػت العبلقػات رسػميان بػيف مصػر كالسػعكدية،
ثـ المرحمة الرابعة بيف عامي  2011- 1987التي شيدت عكدة االستقرار إل العبلقات المصرية

السعكدية ،كربما مثمت أشد مراحؿ ىػذه الصػمة متانتيػا أبػاف حػرب الخمػي الثانيػة عػامي - 1990

 ،1991كأخيػ انر بعػػد مظػاىرات  30حزي ػراف (يكنيػػك)  ،2011كالتػي أطاحػػت بحكػـ الػػرئيس محمػػد

مرسي المنتمي لئلخكاف المسمميف.

فمصػر بحكػـ مكقعيػا الجغ ارفػي اليػاـ ،كثقميػا التػاريخي كالبشػرم كالثقػافي المتميػز ،كدكرىػػا

ال ارئ ػػد كالمػ ػػؤثر ف ػػي النظػ ػػاـ اإلقميمػ ػػي العرب ػػي منػ ػػذ زم ػػف ،كمحافظتيػ ػػا عم ػ ػ التػ ػراث كالقػ ػػيـ العربيػ ػػة
كاإلسػبلمية ،كتصػػدييا الػػدائـ طيمػة م ارحػػؿ التػػاري العربػػي كاإلسػبلمي لمختمػػؼ الغػػزكات األجنبيػػة

كآخرىػا المخططػات الصػييكنية المعاصػرة .أمػا السػعكدية كمػا مصػر ،ف نيػا أكبػر دكلػة عربيػة فػي

آسيا عم اإلطبلؽ كتمتمؾ قكة بشرية كبيرة في منطقة الخمي العربي ،كاألكثر كاألقدر اقتصػادينا،

حيػػث تمتمػػؾ ربػػع احتيػػاطي العػػالـ مػػف الػػنفط ،كدخميػػا السػػنكم يزيػػد عػػف  111مميػػار دكالر ،كم ػػا

عكسػػتو ثركتي ػػا اليائم ػػة م ػػف عائػػدات عمػ ػ ق ػػكة الدكل ػػة السػػعكدية؛ كبالت ػػالي عمػ ػ النظ ػػاـ اإلقميم ػػي
العربي كعبلقاتو الدكلية .كليا مكانتيا الدينية كالركحية في العالميف العربػي كاإلسػبلمي ،باعتبارىػا

أرض الحرميف الشريفيف كميبط الكحي ،كبيا قبمة المسمميف ،كقبر الرسكؿ عميو الصبلة كالسبلـ ،
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كالخمفاء الراشديف ،كمعظػـ الصػحابة ،كيقصػدىا سػنكينا مبليػيف الحجػاج مػف مختمػؼ بقػاع األرض

لزيا ةر بيت اهلل الحراـ (بسيكني.)2 :2012 ،

حظيت مصر بشرؼ صناعة كسكة الكعبة منذ أياـ الخميفة عمر بػف الخطػاب رضػي اهلل

عنػو ،حيػث كتػب إلػ حكػاـ مصػر لكػي تحػاؾ الكسػكة بالقمػاش المصػرم المعػركؼ باسػـ القبػػاطي

أمرء المحمؿ المصرم سنكينا (الخربكطمي،
(زىراف ،)24 :1984 ،حيث كانت كقفية كترسؿ مع ا
 ،)114- 113 :1986كف ػ ػػي عػ ػ ػػاـ 1344ق 1925-ـ ،اختمفػ ػ ػػت حككمػ ػ ػػة مصػ ػ ػػر مػ ػ ػػع الحككمػ ػ ػػة
السػػعكدية ،عمػ ػ إثػػر ذل ػػؾ امتنعػػت مص ػػر مػػف إرس ػػاؿ الكسػػكة ،فتكفم ػػت بيػػا الس ػػعكدية ،كفػػي ع ػػاـ

1356ق 1937-ـ  ،تػـ تسػػكية الخػػبلؼ بػيف البمػػديف كعػػادت مصػر إل ػ كسػػكة الكعبػة مػػف جديػػد،
كفي عيد الممؾ سعكد عاـ 1382ق 1963-ـ ،تكترت العبلقات بينيما ثانية ،كرفضت السعكدية

قبػػكؿ الكسػػكة المصػػرية ،كعػػادت البػػاخ ةر التػػي تحمػػؿ الكسػػكة إل ػ مصػػر ،ككانػػت ىػػذه آخػػر كسػػكة

صػػنعتيا مصػػر لمكعبػػة المشػػرفة ،إذ أخػػذت السػػعكدية شػػرؼ صػػناعتيا منػػذ ذلػػؾ الكقػػت( .ف ػػيض،
.)89 :1988

إف كقائع الجغرافيا السياسية كاالعتبارات الجيكسياسية تكاد تككف متشابية بالنسبة لمصر

كالسػػعكدية ،كىػػك مػػا أجممػػو المم ػػؾ المؤسػػس عبػػد العزيػػز آؿ س ػػعكد بػػالقكؿ" :ال غن ػ لمعػػرب ع ػػف

مصر ،كال غن لمصر عف العرب" .كأف" :خط الػدفاع األكؿ فػي تػاري العركبػة ىػك خػط مشػترؾ
بيف السعكدية كمصر"( .صدقي :2015 ،مكقع إلكتركني)

ئش انو رني  :ا

تتمثؿ مشكمة الدراسة في إلقاء الضكء عمػ العبلقػات المصػرية السػعكدية مػف خػبلؿ عػدة

أحػداث عصػػفت فػػي الفت ػ ةر األخي ػرة بػيف عػػامي ( )2015– 2011بمصػػر كالمنطقػػة العربيػػة ،كردة
فعػػؿ السػػعكدية تجػػاه ىػػذه األح ػػداث؛ ممػػا يعكػػس مػػدل الت ػرابط ال ػػذم يجمػػع بػػيف الػػدكلتيف ،كم ػػدل

التعاكف المشترؾ بيف الدكلتيف تجاه المنافسيف المشتركيف ليما :إيراف كقطر كاسرائيؿ؛ كعميػو فػ ف

السؤاؿ الرئيس ليذه الدراسة ىك:

ئةاط ةع انوعالقةتا ةنائصراونويعو ة امجةهان س نثانوئميةرع اف انوئنطل انوعر ةي اوئصيرا

مس ة نا؟

وةمفرعائناىذنانويؤنلانوريةسان يي انوفرعة انومةوة  :ا
 ما ىي األىمية االستراتيجية لمسعكدية بالنسبة لمصر؟

 ما ىي محددات العبلقات المصرية تجاه السعكدية ،كما ىي آليات تحقيقيا؟

 كيؼ أثر الحراؾ الشعبي المصرم عم تطكر العبلقات السعكدية المصرية؟
1

 ما ىك المكقؼ المصرم السعكدم مف المتغيرات المتبلحقة في المنطقة العربية؟

 مػػا ىػػي التحػػديات التػػي تكاج ػػو البمػػديف فػػي سػػبيؿ تحقيػػؽ تع ػػاكف أعمػػؽ كأكسػػع فػػي كاف ػػة
المجاالت؟

 ما ىي السياسات التي يجب عم صانع القرار اتخاذىا لعكدة عبلقات التعاكف كالتنسيؽ
بيف مصر كالسعكدية؟

 ئةائيمل لانوعالقةتانوئصرة انويعو ة ؟
أى نفانو رني ا
تيدؼ ىذه الدراسة إل التعرؼ إل :
 طبيعة العبلقات االستراتيجية بيف مصر كالسعكدية.
 األ ىمية االستراتيجية لمسعكدية بالنسبة لمصر.
 محددات السياسة الخارجية المصرية السعكدية.
 أث ػ ػػر الح ارك ػ ػػات الشػ ػ ػػعبية العربي ػ ػػة كالح ػ ػ ػراؾ المص ػ ػػرم تحدي ػ ػػدان عم ػ ػ ػ العبلق ػ ػػات المصػ ػ ػػرية
السعكدية.

 معرفػػة التح ػػديات الت ػػي تكاج ػػو البمػػديف ف ػػي س ػػبيؿ تحقي ػػؽ تعػػاكف أعم ػػؽ كأكس ػػع ف ػػي كاف ػػة
المجاالت.

 معرفة السياسات التي يجب عم صانع القػرار المصػرم اتخاذىػا لعػكدة عبلقػات التعػاكف
كالتنسيؽ بيف مصر كالسعكدية.

أىئة انو رني
تكمف أىمية ىػذه الد ارسػة فػي أنيػا تيمقػي الضػكء عمػ تطػكر العبلقػات المصػرية السػعكدية
في ضكء المتغيرات اإلقميمية ،كتناكؿ ىذه المتغيرات بشيء مف التفصيؿ ال سيما فػي ضػكء عػدة
أحداث متكالية كمتسارعة في األعكاـ  2011كحت العاـ  ،2015كمف ناحية أخرل تكمف أىميػة
ى ػػذه الد ارسػ ػػة ألط ػ ػراؼ عديػ ػػدة مثػ ػػؿ الب ػػاحثيف السياسػ ػػييف ،كالمحممػ ػػيف السياسػ ػػييف ،مػ ػػف كافػ ػػة دكؿ

المنطق ػػة لبلس ػػتفادة مني ػػا ف ػػي رب ػػط األح ػػداث ببعضػ ػػيا ال ػػبعض ،كتفس ػػير م ػػا يج ػػرم عمػ ػ السػ ػػاحة

السياسية في منطقة الشرؽ األكسط.
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ئنيجة انو رني ا
اعتمد الباحث في ىذه الدراسة عم عدة مناى منيا:
 نوئييييييينيجانوميييييةرةخ :اكذلػ ػػؾ لد ارس ػ ػ ػػة تػ ػػاري العبلق ػ ػ ػػات المصػ ػػرية الس ػ ػػعكدية بػ ػػيف ع ػ ػػامي
(.)2015- 2011

المتغيرات اإلقميمية ،التػي تػؤثر بػشكؿ
 نوئنيجانووصف انومس ة  :كذلؾ لكصؼ كتحميؿ
ٌ
مباشػر فػي العبلقات المصرية السعكدية
 ئيييينيجانويةةيييي انوئلةرنيييي  :كىػػك "ينص ػػرؼ بالكميػػة إلػ ػ د ارسػػة الكاق ػػع كتحميػػؿ ظػ ػكاىره،
كالمقارنة بينيا بغيػة الفيػـ كالتفسػير ،ثػـ الخػركج بتعميمػات فػي صػك ةر قػكانيف أك نظريػات"

(عارؼ)42 :2006 ،

 ئينيجامس ةيلانويينظما  ،System Analysisحيػػث اسػػتخدـ الباحػػث ىػػذا المػػني فػػي إطػػار
تحميػ ػػؿ السياس ػ ػػة اإلقميمي ػ ػػة لؤلنظم ػ ػػة مكضػ ػ ػػكع الد ارسػ ػ ػػة ،كتتمث ػ ػػؿ مككنػ ػ ػػات ىػ ػ ػػذا المػ ػ ػػني

"التفاعبلت السياسية بيف مككنات األنظمػة المختمفػة كبعضػيا الػبعض مػف ناحيػة ،كبينيػا
كبػيف معطيػات البيئػة المحيطػػة تػتـ بصػك ةر آليػة ديناميكيػػة .ىػذه االيػة كالديناميكيػة تحكػػـ

عمميػة تحميػؿ النظػػاـ السياسػي كتكجييػا .بعبػػا ةر أخػرل ،يبػرز مػػني تحميػؿ الػنظـ الطػػابع
الديناميكي الحركي لمنظاـ السياسػي مػف خػبلؿ التأكيػد عمػ التفاعػؿ بػيف النظػاـ بأنظمتػو

الفرعية كالبيئية بأنظمتيا المختمفة" (عكض .)20 :1992 ،كتطبؽ الد ارسػة ىػذا المفيػكـ

عمػ ػ اإلقمػ ػػيـ ،فتط ػػرح مفيػ ػػكـ أث ػػر المتغي ػ ػرات اإلقميمي ػػة فػ ػػي تط ػػكر العبلقػ ػػات المصػ ػػرية -

السعكدية الذم تطرحو دراستنا كتعرض لتطك هر كإلطاره التنظيمي كلممشاكؿ التي يكاجييا.
س و انو رني :
 نوس انوزئةن  :الفت ةر الزمنية الممتدة مف عاـ ( )2011كحت عاـ (.)2015
 نوس انوئ ةن  :جميكرية مصر العربية كالمممكة العربية السعكدية.
 نوس انوئوضوع :اتطكر العبلقات المصرية السعكدية فػػي ضػػكء المتغي ػرات اإلقميميػ ػػة.
ا
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نو رنيةتانوية ل اونومعلةباع ةية :ا
أوا -انو رنيةتانوية ل
اسػتعرض الباحػث الد ارسػات السػابقة ال تػػي اىتمػت بد ارسػة العبلقػات المصػرية -السػػعكدية،

كىػػي متنكع ػػة مػػا ب ػػيف د ارسػػات اىتم ػػت بالعبلقػػات المص ػػرية السػػعكدية مباشػ ػرة ،كد ارسػػات اىتم ػػت
بالعبلقات المصرية مع دكؿ أخرل ،كدراسات اىتمت بالعبلقػات السػعكدية مػع دكؿ أخػرل ،كألقػ

الباحث نظ ةر عم ىذه الدراسات ،كبعد ذلؾ سكؼ يقكـ بالتعميؽ عمييا ،كىي كما يمي:
رني ا( يةون :ا)7187ا ا

"مطورانوعالقةتانوئصرة انويعو ة اف اضوءانوئمغةرنتانإلق ةئة اونو ووة ا :"7117- 8811ا
ىػدفت الد ارسػػة التعػػرؼ عم ػ طبيعػػة العبلقػػات المصػػرية -السػػعكدية ،كجػػذكرىا التاريخيػػة،

كمحدداتيا السياسية كاإلقميميػة كالدكليػة كاالقتصػادية كاالجتماعيػة كالتاريخيػة كالجغرافيػة كالعسػكرية

كالثقافيػػة كالديني ػػة ب ػػيف البم ػػديف ،كتكض ػػيح دكرىم ػػا كمكانتيمػػا اإلقميمي ػػة كالدكلي ػػة م ػػف خ ػػبلؿ تبي ػػاف

عناصػر قػػكة الػػدكلتيف ،كمػػا سػػعت الد ارسػػة لتبيػاف مكقػػؼ مصػػر كالسػػعكدية مػػف الص ػراع العربػػي -

اإلسرائيمي كالقضية الفمسطينية جكىر الصراع .كسعت الدراسة إل تبياف دكر الدكلتيف مف تشكيؿ

جامعػة الػدكؿ العربيػة ،كمكقفيمػا مػف سياسػة التحػػالؼ الغربيػة ،كمكقػؼ السػعكدية مػف تػأميـ شػػركة

قنػاة السػػكيس ،كمكقفيػػا مػف العػػدكاف الثبلثػػي عمػ مصػػر عػػاـ  ،1956كأيضػنا مكقفيػػا مػػف الكحػػدة

المصرية -السكرية عاـ  ،1958كمكقؼ الدكلتيف مف الثك ةر اليمنية عاـ .1962

ككاف مف أىـ نتائ الدراسة ،أف عبلقة البمديف مبنية عم المصػمحة القكميػة ،كأكضػحت

أف التكافؽ السياسي بيف البمديف يؤدم إل تفاعؿ إيجابي في النظاـ اإلقميمي العربي برمتو ،ككف

الدكلتيف قطبي النظاـ اإلقميمي العربي عم المستكل اإلقميمي الشرؽ أكسطي أك الدكلي.

كفي ضكء النتائ  ،أكص الباحث و
بعدد مف التكصيات أىميا :ضركرة العمؿ عم إعادة

ترتي ب البيت العربي ممثؿ بالجامعة العربية بكافة مؤسساتيا ،كالػتأكيد عم الدكر القيادم لؤلمكاؿ
النفطية العربية في قطاع العمؿ العربي المشترؾ ،كالعمؿ عمػ تفعيػؿ دكر المؤسسػات فػي مصػر

كالسعكدية خاصة مؤسسات صنع القػرار السياسػي ،كالفصػؿ بػيف السػمطات الػثبلث ،كالعمػؿ عمػ

دمقرطة مجتمعاتيـ ،كتفعيؿ دكر المجتمع المدني كمتطمبات الحداثة كالتطكر.
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رني ا(إ رنىةم:ا)7187ا ا
"عالق ائصرا ولائج سانومعةونانوخ ةج ا  -رني اسةو انوئئ انوعر ة انويعو ة " :ا
ىدفت ىذه الدراسة إلػ التعػرؼ عمػ العبلقػات المصػرية بػدكؿ مجمػس التعػاكف الخميجػي

بشكؿ عاـ ،كالمم مكة العربية السػعكدية بشػكؿ خػاص خػبلؿ الفتػ ةر مػف  2001إلػ  ،2012حيػث

استخدمت الدراسة منيجيف لمبحث كىما مني النظرية الكاقعية ،كمني المصمحة الكطنية.

كتكصمت الدراسة إل العديد مف النتائ أىميا :تميز العبلقات المصرية الخميجية بتأثير

كبيػ ػػر كحض ػ ػػكر كاض ػ ػػح لمط ػ ػػابع الشخصػ ػػي ،فشخص ػ ػػية القائ ػ ػػد السياس ػ ػػي فػ ػػي مص ػ ػػر عمػ ػ ػ كج ػ ػػو
الخصػ ػػكص ،ق ػ ػػد أثٌػ ػػرت بش ػ ػػكؿ كبيػ ػػر عمػ ػ ػ مسػ ػػيرة العبلق ػ ػػات بػ ػػيف الط ػ ػػرفيف ،كأف عػ ػػاممي األم ػ ػػف

كاالقتصػاد لعبػػا دك انر كبي ػ انر فػػي تحديػػد شػػكؿ العبلقػػات بػيف الطػػرفيف ،كمػػا كػػاف لمعامػػؿ الػػدكلي أثػػر
كاضػح ،حيػث لعبػت عبلقػة كػػؿ مػف مصػر كالسػعكدية بالكاليػػات الم تحػدة دكر فػي مسػار العبلقػػات
المصرية الخميجية .كفي ضكء النتائ السابقة أكصػت الباحثػة بع و
ػدد مػف التكصػيات أىميػا :عمػ

ط
صػ ٌػناع الق ػرار فػػي الخمػػي تكػػريس النظ ػرة لمص ػػر كعمػػؽ اسػػتراتيجي لمخمػػي  ،كاالسػػتمرار فػػي خػ ػ ٌ
تكسػيع التعػػاكف السياسػػي كاالقتصػػادم كاألمنػػي كالػػدفاعي ،كعمػ صػ ٌػناع الق ػرار فػػي مصػػر ،إيػػبلء

أف أمػف الخمػي جػزء مػف
مزيػد مػف االىتمػاـ بالحاجػات االسػتراتيجية لػدكؿ الخمػي  ،لتجسػيد حقيقػة ٌ
األمف القكمي المصرم.
رني ا(عئر:ا)7188ا ا
"نوعالقةتانوف يطةنة -نوئصرة ائنا:8818- 8823ا رني ايةةية " :ا
تناكلػت ىػذه الد ارسػة العبلقػات الفمسػطينية المصػرية فػي المجػاؿ السياسػي ،منػذ االعتػراؼ

العربػػي كالػػدكلي بالشخص ػػية الفمسػػطينية السياس ػػية المسػػتقمة عػػاـ  ،1974كحتػ ػ اغتيػػاؿ ال ػػرئيس

المص ػػرم أن ػػكر الس ػػادات ع ػػاـ  ،1981كى ػػي الفت ػ ػ ةر الزمني ػػة الت ػػي تناكلتي ػػا الد ارس ػػة ،حي ػػث تعتبػ ػػر
الدراسة أف ىذه الفت ةر ليا مف أثر في انتقاؿ العبلقات الفمسػطينية المصػرية مػف األمػاني السياسػية
إل الكاقعية السياسية ،كاعتمدت الدراسة عم المني التاريخي كالكصفي التحميمي.

كتكصػمت الد ارسػػة إلػ العديػػد مػف النتػػائ أىميػا :تتحمػػؿ إسػرائيؿ المسػػئكلية األكلػ عػػف

تشػ ػػريد الشػ ػػعب الفمس ػ ػػطيني كمعاناتػ ػػو ،كمػ ػػا حاكل ػ ػػت مصػ ػػر كاألنظمػ ػػة الرس ػ ػػمية العربيػ ػػة تع ػ ػػكيض
الفمسطينييف بخمؽ شخصية فمسطينية سياسية مف خبلؿ إنشاء منظمة التحرير الفمسطينية كممثؿ

لي ػػـ ،كمػ ػػا حاكلػ ػػت مصػ ػػر كاألنظمػ ػػة الرسػ ػػمية العربي ػػة اسػ ػػتغبلؿ الفمسػ ػػطينييف مػ ػػف خػ ػػبلؿ إطػ ػػبلؽ

مصطمح الكرقة الفمسطينية التي استخدمت ما بػيف الػدكؿ العربيػة كفػؽ الن ازعػات العربيػة العربيػة.
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كبنػاء عمػ ىػػذه النتػائ أكصػػت الد ارسػة بعػ و
ػدد مػف التكصػيات أىميػػا :عػدـ إنكػػار الػدكر المصػػرم
ن
الداعـ لمقضية الفمسطينية ،ككضع خطكط عامػة فػي مكاجيػة إسػرائيؿ سياسػينا متفػؽ عمييػا ،سػكاء
عم الصعيد الفمسطيني الداخمي أك العربي.
رني ا(إيئةعةل:ا )7181ا
"نوعالقةتانوئصرة -نوخ ةجة ...ئعةوماع ىانوطرةق" :ا
ىدفت الدراسة إل دراسة كبحػث فػي العبلقػات بػيف دكؿ مجمػس التعػاكف الخميجػي السػت

فيمػا بينيػػا مػف جانػػب ،كبينيػا كبػػيف مصػر مػػف جانػب آخػػر ،كالسياسػات المتبعػػة لتحقيػؽ التكامػػؿ

السياس ػػي ب ػػيف دكلػ ػػو ،كآف ػػاؽ التع ػػاكف الخميجػ ػػي -المص ػػرم ،مػ ػػف خ ػػبلؿ التركي ػػز عم ػ ػ أى ػػـ ركػ ػػائز

العبلق ػػات الخميجي ػػة -المص ػػرية ،كم ػػا كاجي ػػت ىػ ػػذه العبلق ػػات م ػػف العدي ػػد م ػػف العكام ػػؿ كالمتغي ػ ػرات
اإلقميمية كالدكلية ،خاصة بعد ىجمات 11أيمكؿ /سبتمبر  2001كالحرب عم اإلرىػاب ،حيػث

رك ػػزت الد ارس ػػة عمػ ػ العبلق ػػات السياس ػػية كاالقتص ػػادية كالعس ػػكرية كاالجتماعي ػػة كالثقافي ػػة لمجمػ ػػس

التعػػاكف الخ ميجػػي ،كالعكامػػؿ كالمػػؤثرات عم ػ التكام ػػؿ السياسػػي بػػيف دكؿ المجمػػس ،كمػػا كدرس ػػت
العبلقات المصرية مع كؿ دكلة خميجية بكافة جكانبيا ،كىنا يحػدث نػكع مػف التشػابو مػع د ارسػتنا،

فيما يخص العبلقات المصرية  -السعكدية.

رني ا) (David Sh. & Saimon H., 2009ا
"ئفةرقةتانوعالقةتانوئصرة انويعو ة " :ا
ألقت ىذه الدراسة الضكء عم تاري الدكلتيف المصرية كالسعكدية أباف اكتشػاؼ البتػركؿ

فػي العػػالـ العربػػي ،كظيػكر الطف ػ ةر النفطيػػة فػي سػػبعينيات القػػرف الماضػي .كأظيػػرت ىػػذه الد ارسػػة

بعض التنافس عم ريادة العالـ العربي بيف مصر كالسعكدية ،كأظيرت أنو عم رغـ التنافس إال

أنيػا قامػت عبلقػات اقتصػادية متينػة بػيف مصػر كالسػعكدية .كاختتمػت الد ارسػة بأنػو ىنػاؾ تكقعػات
جيػػدة ح ػػكؿ اس ػػتمرار التع ػػاكف االقتص ػػادم كالسياس ػػي كالتنسػػيؽ الق ػػكم ب ػػيف ال ػػدكلتيف عمػ ػ الم ػػدل
القريب؛ ففرص االستثمار التي تكفرىا القاىرة ،كرأس الماؿ الفائض التي تتمتع بو الرياض تشكؿ

أساسػنا لعبلقػة تكافميػة ،مسػػتكممة -عمػ األقػؿ فػػي الكقػت الحاضػر -بقيػػاـ مصػالح مشػتركة جػػاءت
عف طريؽ الصدفة ،حكؿ التيديد اإليراني كعممية السبلـ اإلسرائيمية الفمسطينية.
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رني ا(أ وا شةن:ا)7111ا ا
"نوعالقةتانويةةية ا ةنانوئئ انوعر ة انويعو ة اوئصرائنا :"7112- 7111ا
ىدفت الدراسة إل معرفة مدل التغيير الذم ط أر عمػ العبلقػات المصػرية -السػعكدية بعػد

أحداث  11أيمكؿ (سبتمبر)  ،2001لممصػالح التػي تسػع الػدكلتاف إلػ تحقيقيػا ،كالقضػايا ذات

االىتماـ المشترؾ ،كما درست تضارب أك تكافؽ المصالح بينيما كفقنا لرؤية الطرفيف مػف جانػب،

كمف جانب آخر معرفة مدل تأثير الكاليات المتحدة عم مسار العبلقات المصرية -السػعكدية ،ال

سػيما كػبل الػدكلتيف تربطيمػا عبلقػػات كطيػدة معيػا .كمػا ركػػزت الد ارسػة عمػ العبلقػات المصػػرية -
الس ػ ػػعكدية ،كمػ ػ ػػدل تػ ػ ػػأثر ىػ ػ ػػذه العبلقػ ػ ػػة بتػ ػ ػػداعيات ىجمػ ػ ػػات  11أيمػ ػ ػػكؿ (سػ ػ ػػبتمبر) ،مػ ػ ػػف خػ ػ ػػبلؿ
االستراتيجية الجديدة ل مكاليات المتحدة الناجمة عف اليجمات ،كمدل تأثر عبلقتيما بيا ،كمكقفيمػا

مف الحرب عم اإلرىاب.
ا

رني ا(ش

:ا)7114ا ا

"نومنيةقانوئصري -نويعو ياوئونجي ايةةي ان سالفانوغر ة ا -ئشروعانو فةعانوئشمركاعنا
نوشرقان ويطاوس فا غ ن " :ا

ىػدفت الد ارسػة إل ػ تبيػاف مػدل التنسػػيؽ المصػرم -السػعكدم بعػػد الحػرب العالميػة الثانيػػة

عاـ  1945كحت عػاـ  ، 1956لمكاجيػة سياسػة األحػبلؼ الغربيػة (بريطانيػا كالكاليػات المتحػدة)
فػي ربػط المنطقػة العربيػػة بسياسػة األحػبلؼ الغربيػػة اليادفػة إلػ إبعػاد الػػدكؿ العربيػة عػف االتحػػاد

السػػكفيتي ،كتركي ػػز السياسػػة الغربي ػػة عم ػ مص ػػر الناصػػرية ،كم ػػا تناكلػػت نكاي ػػا الغػػرب ف ػػي إبع ػػاد

السعكدية عف مصر إل حداث الكقيعة بينيما ،ككيؼ استطاعت السياسة الغربية أف تثيػر مخػاكؼ
السعكدية تجاه سياسة الرئيس جماؿ عبد الناصر في الخمسينيات مػف القػرف العشػريف ،حيػث قػاـ

الباحث بالتركيز عم قضية سياسة األحبلؼ الغربيػة فػي الم نطقػة العربيػة فػي فتػ ةر الد ارسػة ،دكف

دراسة العبلقات الثنائية بيف مصر كالسعكدية.
رني ا(ع انوئجة اوآخرون:ا)7117ا ا
"ن وةانوعالقةتانويعو ة -نوئصرة " :ا

ىػدفت الد ارسػة باسػػتعراض مػكجز لمعبلقػػات المصػرية -السػعكدية منػػذ منتصػؼ أربعينيػػات

القػرف العشػريف ،مػركان ر باألحػداث اليامػة عػاـ  1985حيػػث يبػيف أف ىػذه الفتػ ةر ىػي األسػكأ فػػي
العبلقػات عمػ صػعيد اليػنظـ العربيػة ،كقػد ركػز الباحػػث فػي د ارسػتو عمػ فتػرة حكػـ ك وػؿ مػف الممػػؾ
9

فيد كالرئيس مبارؾ ،مبيننا التطكرات اليامة عم صعيد العبلقات الثنائية ككاف أىميا عكدة مصر
إل الصؼ العربي بجيكد سػعكدية ،كعػكدة العبلقػات الثنائيػة بػيف الػدكلتيف ،كالػدعـ السياسػي الػبل
محدكد لكبل البمديف لبعضيما في المحافؿ اإلقميمية كالدكلية ،ككثافة الزيارات الرسمية بيف البمديف

لمتنسػيؽ كالتشػػاكر فيمػػا بينيمػا ،حيػػث رٌك ػزت الد ارسػػة عمػ فت ػ ةر زمنيػػة كانػت العبلقػػة بػػيف البمػػديف

متكافقة خاصة بعد عكدة مصر لمصؼ العربي.
رني ا(نوجئةع :ا )7117ا

"زةةرةاخة مانوسرئةنانوشرةفةنانوئ كافي ا ناع انوعزةزاآلايعو اوئصر:ا رني اف انوعالقةتا

نوئصرة انويعو ة ،ائةرسا :"8818ا

ىدفت الدراسة إل تبيػاف طبيعػة العبلقػات الثنائيػة بػيف مصػر كالسػعكدية مػف خػبلؿ زيػا ةر

قػاـ بيػا الممػػؾ فيػد إل ػ مصػر فػي آذار (مػػارس)  ،1989كمػا انبثػػؽ عنيػا مػف ت ػرابط كتكثيػؽ فػػي
العبلقات الثنائية بيف البمديف ،كما كجده الممؾ مف حفاكة عارمة كاستقباؿ لـ يسػبؽ ليػا مثيػؿ ألم

رئيس أك ممؾ سابؽ ،مكضػحان أف ىػذا يػنـ عػف طبيعػة العبلقػات بػيف البمػديف ،عمػ أنيػا عبلقػات
تشابؾ أرحاـ كاتصاؿ أكطاف  ،كأنيا زيا ةر ممي ةز عم طريؽ العمػؿ العربػي المخمػص لصػالح األمػة
العربية ،كلصالح الشعبيف المصرم كالسعكدم ،حيث يرل الباحث أف ىذه الدراسة اىتمػت بشػكؿ

كبيػر فػي مػديح كاثػراء الممػػؾ عبػد العزيػز ،كمػا كجػػده مػف حفػاكة بالغػة فػػي زيارتػو لمصػر أكثػر مػػف
التركيز عم ىدؼ الزيارة.

رن ي ا(ع انوئط ب:ا)8881ا ا
"مطورانوعالقةتانوئصرة -نويعو ة اف اضوءاسربا(أ مو را8824ا -ائةرسا :)8823ا
ىدفت الدراسة إل تبياف أىمية التنسيؽ المصرم -السعكدم بأبعادىا المختمفة ،مبينػان انػو

لػػـ تشػػيد العبلقػػات بػػيف البمػػديف فػػي ج ػكالت الص ػراع العربػػي اإلس ػرائيمي قبػػؿ حػػرب عػػاـ 1973

مستعرضػ ػان لمعبلق ػػات ب ػػيف البم ػػديف حتػ ػ ع ػػاـ  ،1974اس ػػتعرض الباح ػػث آلي ػػة التنس ػػيؽ كالػ ػػدعـ

البلمحػدكد السػػعكدم لمصػػر كسػػكريا كخاصػػة مصػػر فػػي حربيػػا ضػػد اس ػرائيؿ ،مرك ػ ناز عم ػ سػػبلح
الػنفط الػػذم اسػتخدـ ألكؿ م ػرة ،كىػػك حظػر تصػػدير الػنفط لمػػدكؿ المؤيػػدة إلسػرائيؿ ،ممػػا أدل إل ػ

بػ ػػركز دكر القػ ػػكة العربي ػ ػػة ،حيػ ػػث أصػ ػػبح ال ػ ػػنفط أحػ ػػد المتغي ػ ػرات الحاكم ػ ػػة فػ ػػي الص ػ ػراع العرب ػ ػػي -
اإلسرائيمي ،خاصة في دائرتو الدكلية ،ركزت الد ارسػة عمػ فتػ ةر كجيػ ةز سػبقت التحضػيرات السػرية

لمحػرب بػيف القػػادة الػثبلث الػػرئيس المصػرم أنػػكر السػادات كالػػرئيس السػكرم حػػافظ األسػد كالممػػؾ

فيصؿ ،كما ٌبينت االية ا لتي عمؿ عمييا القادة ضد إسرائيؿ في تمؾ الحرب.
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رني ا(نوئي م:ا)1989ا ا
"نوعالقةتانويعو ة -نوئصرة :اعرنق انوئةض اإشرنق انوئيمل ل" :ا
ىػدفت الد ارسػة إل ػ تبيػاف ع ارقػة العبلقػػات المصػرية -السػعكدية كدفئيػػا ،مػف خػبلؿ عبلقػػة

قيػػادة البم ػػديف ،حيػػث المم ػػؾ عب ػػد العزيػػز ك ػػاف ميتمػ ػان بتكط يػػد تم ػػؾ العبلق ػػة ،كالثقػػة الكبيػ ػ ةر بمص ػػر

حككمػػة كش ػػعبان ،لدرجػػة أن ػػو ك ػػاف لديػػو مستش ػػاريف مصػػرييف ،مث ػػؿ :ح ػػافظ كىبػػو ،كعب ػػد اهلل عػ ػزاـ،
كغيرىما ،كاستعاف بخبراء كفنييف مصرييف في عممية بناء السعكدية كتنميتيا ،كقبؿ كفاتو أكص

أبناءه بمصر خي نار .كينتقؿ الكاتػب لفتػرة حكػـ الممػؾ سػعكد كطبيعػة العبلقػة مػع القػادة المصػرييف،

كخصكصنا بعد نجاح ثكرة الضػباط األحػرار عػاـ  ،1952كطبيعػة العبلقػة مػع الػرئيس جمػاؿ عبػد
الناصػػر ،ليػػأتي بعػػد ذلػػؾ لكصػػؼ فت ػ ةر حك ػػـ الممػػؾ فيصػػؿ كالعبلقػػات الممتػػا ةز أثنػػاء كبعػػد م ػػؤتمر

القمػة العربيػة فػػي الخرطػكـ عػػاـ  ،1967كالتنسػيؽ لحػػرب عػاـ  ،1973كمػػف ثػـ فت ػ ةر حكػـ الممػػؾ
خالد كما نجـ مف تداعيات تكجو مصر لمحؿ السممي المنفرد مع إسرائيؿ ،كتعميؽ عضكية مصر

فػي الجامعػة العربيػة كقطػػع العبلقػات الدبمكماسػية معيػػا ،لتعػكد العبلقػات ثانيػػة بمجػيء الممػؾ فيػػد

كالرئيس حسني مبارؾ كبأزى حاالتيا.

ةنةةا -انومعلةب اع ىانو ارنيةتانوية ل  :ا
تػـ اسػػتعراض الد ارسػػات السػػابقة المتنكعػػة؛ فمنيػا مػػف اىتمػػت بد ارسػػة العبلقػػات المصػػرية

السعكدية بشكؿ مباشر ،مثؿ :دراسة (بسيكني ،)2012 :كدراسة (إبراىيـ ،)2012 :كدراسة (أبك

الشػ ػػيف ،)2008 :كد ارسػ ػػة (اسػ ػػماعيؿ ،)2010 :كد ارسػ ػػة (صػ ػػادؽ ،)2010 :كد ارسػ ػػة (صػ ػػبلح:
 ،)2010كدراسة (عبد المطمب ،)1990 :كدراسة (شمبي ،)2003 :كىناؾ بعض الدراسات التي
اىتم ػػت بد ارس ػػة العبلقػ ػػات المص ػػرية مػ ػػع دكؿ أخ ػػرل ،مث ػػؿ :كد ارسػ ػػة (عم ػػر ،)2011 :كد ارسػ ػػات
اىتمت بالعبلقات السعكدية مع دكؿ أخرل مثؿ دراسة (الككاز ،)2013 :كمنيا كانت عبا ةر عف

كتاب منشكر فػي العبلقػات المصػرية السػعكدية ،مثػؿ :د ارسػة (المسػمـ ،)1989 :كد ارسػة (الكػكاز:

 ،)2013كمنيػا مقػاؿ منشػكر بالمغػة اإلنجميزيػة ،مثػؿ :د ارسػة (David Sh. & Saimon H.,

) ، 2009كمنيا ما ىك منشكرات مقدمة في مؤتمرات مثؿ د ارسػة كػؿ مػف (عبػد المجيػد،)2002 :

ك(الجميعي.)2002 :

أوجوانوش وا ةنانو رني انوسةوة اونو رنيةتانوية ل  :ا
تأتي ىذه الدراسة لدراسة العبلقػات المصػرية السػعكدية بشػكؿ مباشػر ،كقػد اسػتخدمت بعػض

الد ارسػات السػابقة ىػػذه العبلقػات بشػكؿ مباشػػر أيضػان ،مثػؿ :د ارسػػة كػؿ مػف( :بسػػيكني،)2012 :

كد ارسػة (إبػراىيـ ،)2012 :كد ارسػػة (أبػك الشػيف ،)2008 :كد ارسػػة (اسػماعيؿ ،)2010 :كد ارسػػة
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(صادؽ ،)2010 :كدراسة (صبلح ،)2010 :كد ارسػة (عبػد المطمػب ،)1990 :كد ارسػة (شػمبي:
.)2003

كما ستستخدـ الدراسة الحالية المني التاريخي كالمػني الكصػفي التحميمػي ،كىػك األنسػب

لمثػ ػػؿ ىػ ػػذه الد ارس ػ ػػات ،حيػ ػػث اس ػ ػػتخدـ نفػ ػػس المػ ػػني ف ػ ػػي د ارسػ ػػة ك ػ ػػؿ مػ ػػف( :بس ػ ػػيكني،)2012 :

ك(إب ػ ػ ػ ػ ػراىيـ ،)2012 :ك(أب ػ ػ ػ ػ ػػك الشػ ػ ػ ػ ػػيف ،)2008 :ك(عم ػ ػ ػ ػ ػػر ،)2011 :ك(اس ػ ػ ػ ػ ػػماعيؿ،)2010 :
ك(صػادؽ ،)2010 :ك(صػبلح ،)2010 :ك(عبػد المطمػب ،)1990 :ك(شػمبي ،)2003 :ك(عبػػد
المجيد ،)2002 :ك(الجميعي ،) 2002 :كما ستناكؿ الدراسة الحالية العبلقات المصرية السعكدية

في حقبة زمنية كىي ( ،)2015 – 2011كتناكؿ عدد مف الدراسات السابقة ىذه العبلقات أيضان
خػ ػػبلؿ حقبػ ػػة زمنيػ ػػة معينػ ػػة ،مثػ ػػؿ :د ارسػ ػػة كػ ػػؿ مػ ػػف( :أبػ ػػك الشػ ػػيف( ،)2008 :الكػ ػ ػكاز،)2013 :

ك(بسيكني ،)2012 :ك(عبد المطمب.)1990 :

أوجوان خمالفا ةنانو رني انوسةوة اونو رنيةتانوية ل :ا
تختمؼ الدراسة الحاليػة مػف حيػث إنيػا تسػتخدـ أيضػان بجانػب المػني التػاريخي كالكصػفي

التحميمي ،منيجيف آخريف كىما مػني تحميؿ الػنظـ ،كمػني السياسػة المقارنػة ،كمػا تتميػز الد ارسػة

الحالي ػػة ع ػػف الد ارس ػػات الس ػػابقة ب ػػالفجك ةر المنيجيػ ػػة ،كالفج ػػكة التاريخي ػػة ،م ػػف خ ػػبلؿ تناكلي ػػا حقبػ ػػة
تاريخيػة تقػع بػػيف عػامي  ،2015- 2011كىػػي مػف أىػـ الحقػػب التاريخيػة التػػي ستشػكؿ مسػػتقبؿ
المنطقة بأسرىا ،باإلضافة إل القائيا الضكء عم العديد مف األحداث المحمية كاالقميمية كالدكلية

كمػ ػػدل تأثيرى ػ ػػا عمػ ػ ػ العبلق ػ ػػات المص ػ ػػرية الس ػ ػػعكدية ،فػ ػػي ظ ػ ػػؿ كثي ػ ػػر م ػ ػػف المتغيػ ػ ػرات السياس ػ ػػية

المتبلحقة.

ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
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ا
ا
ا
ا

انفصم انثاًَ
تطىر انعالقات ادلصزٌة انسعىدٌة حىت عاو 2011
 نوئ سثان ول:انوعالقةتانوئصرة انويعو ة اف اعي انوريةساجئةلاع انونةصر.
 نوئ سث انو ةن  :انوعالقةت انوئصرة انويعو ة اف اعي انوريةيةن اأنور انوية نتا
وسين ائ ةرك.
ا

ا
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نوفصلانو ةن ا
مطورانوعالقةتانوئصرة ا نويعو ة اسمىاعةما 7188ا
ئل ئييي  :ا
إف تاري العبلقات المصرية السعكدية قديـ جدان حيث تنكعت العبلقػات بػيف البمػديف بػيف
الشد كالجذب خبلؿ ىذه الفترة ،لكنيا لـ تخرج عف اإلطار االستراتيجي القكمي العربي الذم نادل
ب ػػو ك ػػؿ حك ػػاـ مص ػػر كالس ػػعكدية ف ػػي تاريخن ػػا المعاص ػػر كالت ػػي تجس ػػدت عن ػػدما قطع ػػت السػ ػػعكدية
البتركؿ عف الغرب أباف العدكاف الثبلثي عم مصر عاـ  ،1956كسكؼ يتناكؿ الباحث في ىذا
الفصؿ مبحثيف ،األكؿ بعنكاف العبلقات المصرية السعكدية في عيد الرئيس جماؿ عبد الناصر،
كالمبحػث الثػػاني بعن ػكاف العبلق ػا ت المصػػرية السػػعكدية فػي عيػػد الرئيسػػيف أنػػكر السػػادات كحسػػني
مبارؾ ،كسيتـ تناكليما بشيء مف التفصؿ كما يمي:

نوئ سثان ول ا
نوعالقةتانوئصرة انويعو ة اف اعي انوريةساجئةلاع انونةصر ا
بعد أف تحررت مصػر مػف االحػتبلؿ اإلنجميػزم بمعاىػدة عػاـ  ،1954ارتػأت أف تمعػب
دكرىػػا السياسػػي فػػي العػػالـ كدكلػػة مسػػتقمة ذات مركػػز جغ ارفػػي كاسػػتراتيجي ،كأف تحتػػؿ
مكانتيػػا بػػيف دكؿ الشػػرؽ األكس ػػط ،ممػػا حػػدا بيػػا لػ ػرفض االرتبػػاط بسياسػػة األح ػػبلؼ
الغربية ،الذم تؤيده بريطانيا كالكاليػات المتحػدة ،كمسػاعي مصػر فػي شػرؽ األردف التػي
انتي ػػت بط ػػرد ج ػػكف بػ ػػاجكت جم ػػكب المستش ػػار العس ػػكرم لمممػ ػػؾ حس ػػيف ف ػػي مػ ػػارس
 ، 1956الػػذم اعتبرتػػو بريطاني ػػا صػػدمة عنيف ػػة لسياسػػتيا فػػي الش ػػرؽ األكسػػط ،حي ػػث
اتخػػذ الػ ػرئيس عب ػػد الناصػػر قػ ػرار ت ػػأميـ ش ػػركة قنػػاة الس ػػكيس ف ػػي  26يكلي ػػك ،1956
كرفرؼ العمـ المصرم عم مبن شػركة قنػاة السػكيس ،كقػد سػبؽ ىػذا القػرار عػدة أمػكر
أىميػػا :رفػػض الشػػركة االحتكاري ػػة لشػػركة قنػػاة السػػكيس تمكي ػػؿ مشػػركع السػػد الع ػػالي،
حيػث اعتبػرت أف لمقػ رار صػػمة كبيػرة بقضػايا الشػرؽ األكسػػط تبنتيػا مصػر فػي مكاجيػػة
السياسة الغربية( .صفكت.)224- 220 :1956 ،
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ككاف الممؾ سعكد بعد نجاح ثك ةر  23يكليك  1952قد استغؿ كجكده فػي القػاى ةر لمتكسػط

فػي الخػػبلؼ بػػيف أعضػاء مجمػػس الثػػك ةر المصػرية –كاف بػػاءت جيػػكده بالفشػؿ -كاسػػتقاؿ الػػرئيس

محمد نجيب ،كتكل جماؿ عبد الناصر السمطة فػي مصػر ،فبػدأت العبلقػة بػيف القيػادتيف بصػك ةر
جيػ ػػدة ،كفػ ػػي لقائيمػ ػػا تكس ػ ػػـ كبلىمػ ػػا فػ ػػي ااخ ػ ػػر خي ػ ػ انر ،معػ ػػربيف ع ػ ػػف أىميػ ػػة العبلقػ ػػات الس ػ ػػعكدية

المصرية( .عبد المطمب)46 :1990 ،

كما كقفت السعكدية إل جانب مصر في الجامعة العربية كاألمـ المتحدة كجميع المحافؿ

الدكليػة ،كفػ  27تشػػريف األكؿ (أكتػكبر)  1955كقعػت اتفاقيػػة دفػاع مشػترؾ بػػيف البمػديف .كفػػي

عػػاـ  1956دعم ػػت الس ػػعكدية مص ػػر أثن ػػاء العػػدكاف الثبلث ػػي ،كق ػػدمت لمس ػػمطات المص ػػرية 100
مميكف دكالر بعد سحب العرض األمريكي لبناء السد العالي ،كف  30تشريف األكؿ (أكتكبر) مف
نفس العاـ أعمنت السعكدية التعبئة العامة لجنكدىا لمكاجية العدكاف الثبلثي عمػ مصػر .كمػا أف

يقظػة الممػػؾ فيصػػؿ كالػػرئيس عبػػد الناصػػر ألىميػػة الحفػػاظ عم ػ العبلقػػات فيمػػا بػػيف البمػػديف بعػػد

الشقاؽ بينيما ،بسبب الخبلؼ الذم حدث إباف حرب اليمف ،حيف أرسمت مصر في عاـ 1962

قكاتيا المسمحة إل اليمف لدعـ الثك ةر اليمنية( .عبد الرحمف)2014 ،

بعد نشكب ثك ةر اليمف في عاـ  1962بدأت السعكدية في دعـ النظاـ الممكي اليمني فػي

مكاجية الجميكرييف الذيف كاف يدعميـ الرئيس المصرم جماؿ عبد الناصر ،كلـ يتكقؼ دعـ عبد
الناصػر لمثػك ةر فػػي الػيمف عم ػ الػدعـ المكجسػػتي فقػط كانمػػا أيضػان قػػاـ ب رسػاؿ مػػا يقػارب  70ألػػؼ

جن ػػدم مصػ ػػرم لػ ػػدعـ الجميػ ػػكرييف فػ ػػي الػ ػػيمف ،كبع ػػد ىزيمػ ػػة عػ ػػاـ  1967كخػ ػػبلؿ القمػ ػػة العربيػ ػػة
بالخرطكـ ،أعمف الػرئيس عبػد الناصػر عػف اسػتعداد مصػر سػحب قكاتيػا مػف الػيمف ،كقػد سػاعدت

السعكدية في نقؿ القكات المصرية مف اليمف(.ناصر)2014 ،

وةييراانو ةسيييث ،أف العبلق ػػات المصػػرية السػػعكدية اتس ػػمت باالسػػتراتيجية ،حي ػػث لػػـ تق ػػدـ

السعكدية لمصر الدعـ المكجستي فقط ،بؿ كساندتيا في المحافؿ الدكلة مثؿ األمـ المتحدة كأيضنا
في جامعة الدكؿ العربية ،بؿ كتجاكزت ذلؾ بتكقيع اتفاقية دفاع مشترؾ عاـ  ،1955كما دعمت

بنػاء السػد العػالي ب ػ  100مميػكف دكالر ،كمػػا وةيراانو ةسيث أيض ػنا أف ىػذا الػدعـ لػـ يكػف كقتػػي أك
ىامشػي كلكػػف أسػس لعبلقػػات متينػة بػػيف الػػدكلتيف امتػد صػػداىا حتػ كقتنػػا الحاضػر ،كمػػا أنػػو ال
ال كىك حرب اليمف عاـ  ،1962كسكؼ يتـ تناكلو بشيء مف التفصيؿ
يغفؿ حدثنا تاريخينا ميمنا أ ى

كما يمي:
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سربانوةئنا:8827ا ا
بعػد سػنة كاحػدة مػف انفصػاـ الكحػدة السػكرية المصػرية فػ  26سػبتمبر  ،1962قػاد العقيػد

عبػػد اهلل السػػبلؿ رئػػيس حػػرس األميػػر البػػدر انقبلب ػان فػػي الػػيمف ،كمػػا كػػاف فػػي اسػػتطاعة الحككم ػػة
السػػعكدية ،أف تتجاى ػػؿ االنقػػبلب ،كتس ػػكت عن ػػو ،كال أف تعتػػرؼ بنظ ػػاـ الحك ػػـ الػػذم أقام ػػو كذل ػػؾ

العتبارات كثي ةر كعديدة يمكف ادماجيا فيما يمي:


كجػكد حػدكد مشػتركة بػػيف السػعكدية كالػيمف ،مػػف ناحيػة " نجػراف " فػػي الشػرؽ كمػف جيػػة

عسػير تيامػػة فػػي الجنػػكب .كمػػف طبيعػػة ىػذا الج ػكار المػػزدكج أف يػػؤثر فػػي كضػػع الػػببلد

المجاكرة إل حد كبير.

 التجاء األماـ محمد البدر إل الببلد السعكدية كطمبو مف حككمتيا النجدة كالمساعدة.

 كجػكد سمسػمة معاىػػدات كاتفاقػات بػػيف الحكػكمتيف السػعكدية كاليمنيػػة تحػتـ عم ػ كػؿ منيػػا
مساعدة األخرل.

 خطػر اسػتقرار مصػر فػي الػيمف كسػيطرتيا عمييػا ،ممػا يؤلػؼ فػي حػد ذاتػو تيديػدنا مسػػتم نار
لمكياف السعكدم.

وق انمجاعناذوكا وائوقفةنائمنةقضةن:
أرسمت مصر جيكشيا إل اليمف لحماية السبلؿ كمده بالسبلح كالمػاؿ ،أمػا السػعكدية ،لػـ

ترسػػؿ جن ػػكدان لعػػدـ حص ػػكؿ أم اشػػتباؾ ب ػػيف قكاتيػػا داخ ػػؿ حػػدكدىا كب ػػيف الق ػكات المص ػػرية عمػ ػ

الحػدكد ،كلكنيػا ألحقػت كثيػ نار مػف األذل بالرعايػا السػعكدييف بػدكف أم سػبب ظػاىر( .حػرب الػيمف

 ،1962مكقع الكتركني)

كصؿ حجـ القكات المصرية في اليمف إل  130ألؼ جندم ناىيؾ عف عشرات ااالؼ

مػف المعػدات كالػذخائر .حتػ كصػؿ عػدد الػػذخائر المسػتيمكة 20مميػكف طمقػو ذخيػ ةر كمػا جػاء فػػي

كتػػاب أكراؽ قائػػد ميػػداني لم ػكاء عبػػد المػػنعـ خميػػؿ ،كفػػي المقابػػؿ قامػػت السػػعكدية كمعيػػا بريطانيػػا
كبعض الدكؿ األخرل بمساندة قكات اإلماـ المناىضة لثك ةر اليمف كالتي تصػدت لمقػكات المصػرية
بشراسة ،فقد نشرت الكثائؽ البريطانية التي صدرت منذ عدة سنكات عف المساعدات التي قدمتيا

بريطانيػػا لمقػ ػكات اليمني ػػة المناىضػػة لمث ػػك ةر كالقػ ػكات المص ػػرية كذلػػؾ ب ػػاألمكاؿ كاألس ػػمحة كالت ػػدريب

كالعتاد حت ال تتحكؿ اليمف إلي مكطأ قدـ لؤلنظمة الثكرية التابعة لعبد الناصر كالتي كانت تيدد
النفػكذ األكربػػي كاألمريكػي فػػي منطقػة الخمػػي  ،كبػذلؾ اسػػتمرت المكاجيػات المسػػمحة بػيف الفػػريقيف

دكف غالػب كال مغمػػكب ..كبطريقػػة الكػر كالفػػر .كباسػػتخداـ أسػػمكب حػرب العصػػابات مثػػؿ نصػػب
الكمائف كالغارات المتبادلة .مما سبب خسائر كبي ةر في صفكؼ الفػريقيف السػيما فػي أبنػاء الجػيش
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المصػرم الػػذم اضػػطر فػػي بعػػض األحيػػاف السػػتخداـ "النابػػالـ" كنحػػكه كبعػػض األسػػاليب األخػػرل
لردع ىؤالء المقاتميف اليمنييف .مثؿ اإلغا ةر عم القرل كتػدمير بعضػيا كقصػؼ بعضػيا بػالطيراف

كالمدفعي ػػة .ال ػ ػ  ،كبػ ػػذلؾ تحكلػ ػػت ح ػػرب الػ ػػيمف إلػ ػػي حػ ػػرب اس ػػتنزاؼ مفتكحػ ػػة كقاسػ ػػية لػ ػػيس فقػ ػػط

لبلقتص ػػاديات المص ػػرية كلكػ ػػف أيضػ ػان لقكاتيػ ػػا المس ػػمحة عم ػ ػ ح ػػد قػ ػػكؿ المػ ػكاء زكريػ ػػا حس ػػف مػ ػػدير
أكاديمية ناصر العسكرية ،كقد كاف مف سمبيات حرب اليمف الكبرل أف القكات المسمحة المصرية

دخمت في حرب ال ت ناسب الجيكش كلكنيا تناسب قكات الشرطة التي تصمح لتعقب العصػابات،
فسرعاف ما نسيت القكات المسمحة المصرية قتاؿ الجيكش كفنكف الحركب المعركفة لتنغمس لمدة

سػت سػنكات كاممػة فػي حػرب عصػابات ،ككػر كفػر ،كىجػكـ كتعقػب ،كقػبض كتحقيػؽ كتعػػذيب ال
يصػمح لمجيػػكش .كبػػذلؾ فقػدت كفاءتيػػا العسػػكرية كقػدرتيا القتاليػػة كعػػادت إلػ مصػػر بعػػد ىزيمػػة

حزيراف (يكنيك)  ، 1967لتحتاج إل إعادة تدريبيا كتأىيميا مف جديد لمحركب الحقيقية كتكتيكاتيا
مع الجيكش .ونويؤنلانوذياةطرحانفيواوقوة،ائةانوذيا فعانولةة ةانوئصرة او مورطاف انوةئن؟
يرجع السبب في ذلؾ إل أف المشػير عبػد الحكػيـ عػامر بالػذات كمػف خمفػو عبػد الناصػر

أرادا تغطيػة فشػميما كفشػػؿ األكؿ بالػذات فػي مشػػركع الكحػدة مػػع سػكريا بمسػاندة الثػػك ةر فػي الػػيمف،

كايجاد مكطئ قدـ لمصر الثكرية في اليمف تمييػدنا لنشػر الثػكرة كأفكارىػا فػي السػعكدية كمػا حكليمػا

مف إمارات الخمي الغنية بالبتركؿ( .ابراىيـ :2013 ،مكقع الكتركني)

بحمكؿ عاـ  ،1967تركزت القكات المصرية في مثمث) :الحديدة ،تعز ،كصنعاء( لمدفاع

عنػو ،بينمػػا قامػت الق ػكات الجكيػة بقصػػؼ مكاقػػع فػي جنػػكب السػعكدية كشػػماؿ الػيمف .كفػػي آب

(أغسطس( ،قاـ عبد الناصػر باسػتدعاء  150000جنػدم لتعػكيض الجنػكد الػذيف فيقػدكا فػي حػرب
ذل ػ ػ ػػؾ الع ػ ػ ػػاـ م ػ ػ ػػع إسػ ػ ػ ػرائيؿ ،كف ػ ػ ػػي م ػ ػ ػػؤتمر القمػ ػ ػ ػػة العربي ػ ػ ػػة ب ػ ػ ػػالخرطكـ ال ػ ػ ػػذم يعق ػ ػ ػػد بع ػ ػ ػػد الحػ ػ ػ ػػرب
أعمنػػت مص ػػر بأنيػػا مس ػػتعدة لسػػحب قكاتي ػػا مػػف ال ػػيمف ،كاقتػػرح كزي ػػر الخارجيػػة المص ػػرم محم ػػكد

رياض إعادة إحياء اتفاؽ جدة لعاـ  ،1965كقبؿ الممؾ فيصؿ االقتراح ،ككعد البدر ب رساؿ قكاتو
لمقتاؿ مع مصر ضد إسرائيؿ .ككقع عبد الناصر كالممؾ فيصؿ اتفاقية تنص عم سحب القكات
المصرية مف اليمف ،ككقؼ المساعدات السعكدية لمممكييف ،كارساؿ مراقبيف مف ثبلث دكؿ عربية

محاي ػ ػ ػػدة ىػ ػ ػ ػػي الع ػ ػ ػ ػراؽ ،السػ ػ ػ ػػكداف ،كالمغػ ػ ػ ػػرب .كرفػ ػ ػ ػػض السػ ػ ػ ػػبلؿ االتفػ ػ ػ ػػاؽ كاتيػ ػ ػ ػػـ عبػ ػ ػ ػػد الناصػ ػ ػ ػػر
بخيانت ػػو ،كقامػ ػػت مصػ ػػر ب عػ ػػادة ممتمكػ ػػات س ػػعكدية بقيمػ ػػة  100مميػ ػػكف دكالر كانػ ػػت قػ ػػد جمػ ػػدتيا

سػػابقان ،كتراجع ػػت الس ػػعكدية ع ػػف ت ػػأميـ ثبلثػػة مص ػػارؼ مممكك ػػة لمص ػػرييف( .كيكيبي ػػديا ،ث ػػك ةر 26
سبتمبر اليمنية).
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ئص س اإيرنيةلاف انوسرب ا
قام ػ ػػت إس ػ ػ ػرائيؿ ب عط ػ ػػاء شػ ػ ػػحنات مػ ػ ػػف األس ػ ػػمحة ،كمػ ػ ػػا أقامػ ػ ػػت اتص ػ ػػاالت مػ ػ ػػع المئػ ػ ػػات

مف المرتزقة األكركبييف الذيف يقاتمكف بجانب الممكييف في اليمف ،كقامت ب نشاء جسر جكم سرم
بيف جيبكتي كشماؿ اليمف ،كأعطت الحرب الفرصة لئلسرائيمييف لمراقبة كتقييـ التكتيكات الحربية
المصرية كقدرتيا عم التكييؼ مع ظركؼ المعارؾ( .كيكيبيديا ،ثك ةر  26سبتمبر اليمنية).

ومأيةية اع ىائةاي ق؛ فػ ف التػدخؿ العسػكرم المصػرم فػي الػيمف يمنػي بالفشػؿ الػذريع،
فكيؼ لحنكة رئيس دكلة محنؾ أف يدير ظيره لعدكه الرئيسي (إسػرائيؿ) ،كقػد ظيػر ىػذا جميػان بعػد

ىزيمػة عػػاـ  ،1967حيػث حرمػػت القػكات المصػػرية مػػف جػزء ىػػاـ منيػا كػػاف يقاتػؿ فػػي معركػػة ال

قيمػػة لي ػػا ف ػػي االس ػػتراتيجية العربي ػة لمكاجي ػػة الع ػػدك الرئيس ػػي كىػػك إسػ ػرائيؿ .كال يػ ػزاؿ ص ػػدل ى ػػذه

اليزيمة حاض نار في األذىاف حت يكمنا ىػذا ،حيػث سػيطرت إسػرائيؿ عمػ أجػزاء كبيػرة مػف العػالـ
العربي باعتبارىا القكة األكل في الشرؽ األكسط ،فيما كػاف يجػب أف تكحػد كػؿ الجيػكد كتتضػافر

بيف جميع الدكؿ العربية التي كان ت طالما تنادم بالقكميػة العربيػة لػكأد إسػرائيؿ فػي مرحمػة الميػد،

لكنيػػا أدارت ظيرىػػا لمعػػدك كأخ ػػذت تسػػتنفذ طاقاتيػػا كقكاتي ػػا فػػي حػػركب داخمي ػػة ال قيمػػة ليػػا ،مم ػػا

جعؿ مف إسرائيؿ القكة األكل في الشرؽ األكسط.

كحسب قكؿ السياسي المصرم الدكتكر مصطف الفقي ،مساعد كزير الخارجية المصػرم

األسبؽ ،إف السعكدية بقيادة الممؾ فيصؿ بف عبد العزيز رفضت التعاكف مع الرئيس عبد الناصر

لتحرير اليمف في عاـ  ، 1962كتمكيف الثك ةر بقيادة بعض الضػباط كعمػ أرسػيـ المشػير عبػد اهلل
السبلؿ لمخركج عمي اإلماـ محمد البدر حميد الديف الذم ىرب إل السعكدية .كأضاؼ الفقي :إف

الممػػؾ فيصػػؿ كػػاف يخشػ ػ مػػف تمػػدد الفك ػػر االشػػتراكي الػػذم يقػػكده عب ػػد الناصػػر داخػػؿ األ ارض ػػي
السػعكدية ،عم ػ الػرغـ مػػف اليػػدؼ الػكطني الػػذم تبنػػاه عبػد الناصػػر بتحريػػر عػدف كبػػاب المنػػدب

كخركج اإلنجميز كىك ما حدث بالفعػؿ ،إال أنػو حػدثت بعػد ذلػؾ مصػالحة بػيف الممػؾ فيصػؿ كعبػد

الناصر( .مصطف )2015 ،

تكػررت المكاقػؼ السػعكدية الداعمػة لمصػر ،كلعػؿ أبػرز ىػذه المكاقػؼ التػي ال تػزاؿ عالقػػة

بكجػداف المصػرييف ىػػك دكر الممػؾ فيصػػؿ بػف عبػد العزيػػز الػذم لػػـ يكػف كليػد المحظػػة ،لكنػو كػػاف

ال لمكقفيػػا إبػاف حػرب االسػػتنزاؼ ،حيػث كانػػت كمماتػو دائمػنا داعمػػة لمصػر عنػػدما
امتػدادنا كاسػتكما ن

قػاؿ لمػرئيس عبػد الناصػر ذات م ػرة فػي مػؤتمر القمػة العربيػة الػػذم يعقػد بػالخرطكـ بعػد حػرب عػػاـ
 1967بعدة أياـ" :يا جماؿ مصر ال تطمب كانما تأمر"( .الييئة العامة لبلستعبلمات)2014 ،

18

نوع وننانو ال اع ىائصرا:8822ا ا
تعػػرؼ دكليػ ػنا باس ػػـ (ح ػػرب الس ػػكيس) كتس ػػم فػػي الع ػػالـ العرب ػػي (العػػدكاف الثبلث ػػي) ،أم ػػا

سػببيا فيػػك تػػأميـ الػػرئيس المصػػرم جمػاؿ عبػػد الناصػػر قنػػاة السػػكيس ،مػا أدل إل ػ قيػػاـ كػػؿ مػػف

فرنسػػا كانجمت ػ ار بالتنسػػيؽ مػػع إس ػرائيؿ بشػػف ىجػػكـ شػػامؿ عم ػ مصػػر بػػدأ يػػكـ  29تش ػػريف األكؿ

(أكتكبر) ( .1956الكسط السياسي)8 :2008 ،

فكؿ مف بريطانيا كفرنسا قد اتفقتا مع إسػرائيؿ عمػ أف تقػكـ القػكات اإلسػرائيمية بمياجمػة

سيناء ،كحيف يتصدل ليا الجيش المصرم تقكـ بريطانيا كفرنسا بالتدخؿ كانزاؿ قكاتيما في منطقة
قنػاة السػػكيس كمحاصػ ةر الجػػيش المصػرم .نفػػذت إس ػرائيؿ ىجكميػا عم ػ سػيناء كنشػػبت الحػػرب.

فأصػدرت كػػؿ مػػف بريطانيػػا كفرنسػػا إنػػذا انر بكقػػؼ الحػػرب كانسػػحاب الجػػيش المصػػرم كاإلس ػرائيمي

لمسافة  10كـ مف ضفتي قناة السكيس مما يعني فقداف مصػر سػيطرتيا عمػ قنػاة السػكيس كلمػا

رفضػػت مصػػر نزلػػت الق ػكات البريطانيػػة كالفرنس ػػية فػػي بػػكر سػػعيد كمنطقػػة قنػػاة الس ػػكيس ،إال أف
الجيش المصرم لـ يحاصر ألف قطاعاتو كانت قد انسحبت .كاف كاضحان أف ما حدث ىك مؤامرة

بػ ػػيف ال ػ ػػدكؿ الػ ػػثبلث ،فأص ػ ػػدر االتحػ ػػاد الس ػ ػػكفيتي إنػ ػػذا انر بض ػ ػػرب لنػ ػػدف كب ػ ػػاريس ككاشػ ػػنطف كت ػ ػػؿ

أبيب بالصكاري الذرية ،كأمرت الكاليات المتحدة كؿ مف بريطانيا كفرنسػا باالنسػحاب الفػكرم مػف

األراضي المصرية ،كانتيػت الحػرب بفضػيحة كبػرل كخػرج عبػد الناصػر منتصػ نار سياسػينا ظاىريػنا،

كلكػف العػدكاف قػد حقػؽ أحػد أىدافػو بنشػر قػكات طػكارئ دكليػة فػي سػيناء ،فقػد كػاف لكػؿ دكلػة مػف
الدكؿ التي أقدمت عم العدكاف أسبابيا الخاصة لممشاركة فيو ،كمف ىذه األسباب:


دعـ ثكرة الجزائر بالسبلح كالماؿ كالمدربيف ،األمر الذم ىدد التكاجد الفرنسي في أفريقيا.



تكقيػ ػػع مصػ ػػر اتفاقي ػ ػػة مػ ػػع االتحػ ػػاد الس ػ ػػكفيتي تقضػ ػػي بتزكيػ ػػد مص ػ ػػر باألسػ ػػمحة المتقدم ػ ػػة

كالمتطكرة بيدؼ تقكية القكات المسمحة لردع إسرائيؿ ،مع العمـ أف تكقيع ىذه االتفاقيػة لػـ
يػ ػ ػ ػػأت إال بعػ ػ ػ ػػد رف ػ ػ ػ ػػض الػ ػ ػ ػػدكؿ الغربي ػ ػ ػ ػػة تزكيػ ػ ػ ػػد مص ػ ػ ػ ػػر باألسػ ػ ػ ػػمحة ،األم ػ ػ ػ ػػر الػ ػ ػ ػػذم أث ػ ػ ػ ػػار

ػزكد مصػػر باألسػػمحة المتطػػك ةر
حماسػة إس ػرائيؿ لبلشػػتراؾ فػػي ىػػذا العػدكاف ألنيػػا رأت أف تػ ٌ

تيدد بقاءىا ،كما كأف إسرائيؿ كانت ميمتيا أثناء العػدكاف أف تقصػؼ قطػاع غػزة جػكان كبػ انر

اء منيا باإلضافة إل احتبلليا لسيناء في مصر.
كتحتؿ أجز ن


تػأميـ قنػاة السػكيس الػذم أعمنػو الػرئيس عبػد الناصػر فػي  26تمػكز (يكليػك)  ،1956ىػػذا

التػػأميـ ال ػػذم من ػػع إنجمتػ ػ ار مػػف الت ػػربح م ػػف القن ػػاة الت ػػي كانػػت ت ػػديرىا قب ػػؿ الت ػػأميـ ،كب ػػذلؾ

دخمت إنجمت ار ضمف العدكاف الثبلثي.
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حركػػة الضػػباط األح ػرار األردنيػػيف التػػي قامػػت بطػػرد غمػػكب باشػػا ،كتعريػػب قيػػادة الج ػػيش



إرادة إسػرائيؿ اسػػتكماؿ مشػػركع دكلتيػػا مػػف الف ػرات إل ػ النيػػؿ ،كىػػذا مػػا كػػاف يخططػػو قائػػد

األردني.

عممية المسكيتي تشارلز فريدريؾ كيتمي ( .كيكيبيديا ،العدكاف الثبلثي)
و ةنائناأىمانمةيجانوع ونن:ا ا


انس ػػحاب الق ػ ػكات البريطاني ػػة كالفرنسػ ػػية مػ ػػف ب ػػكر سػ ػػعيد ف ػػي  23كػ ػػانكف األكؿ (ديسػ ػػمبر)

 ، 1956كلػذلؾ تحتفػؿ محافظػػة بػكر سػعيد فػػي ذلػؾ اليػكـ مػػف كػؿ عػاـ بعيػػد جػبلء ق ػكات
العدكاف.



ىركب إسرائيؿ متػأخ نرة مػف سػيناء فػي أكائػؿ عػاـ  ،1957كمػا ىربػت مػف قطػاع غػ ةز (كلػـ
يكف انسحابان كما يدعكف).

 كضػع ق ػكات ط ػكارئ دكليػػة عم ػ الحػػدكد المشػتركة بػػيف مصػػر كاس ػرائيؿ( .المعرفػػة ،مكقػػع
الكتركني)

أي ةبافشلانوع وننانو ال اع ىائصراعةما 8822ا
كان ػػت ىنػ ػػاؾ ع ػػدة أسػ ػػباب داخمي ػػة كخارجيػ ػػة س ػػاعدت عم ػ ػ اإلطاح ػػة بق ػ ػكات ثػ ػػبلث دكؿ

حاصرت مصر كمدينة بكر سعيد ،كانت عم رأسيا قكة كبسالة أىالي المدينة ،كمعارضة االتحاد
السػكفيتي لمعػدكاف الثبلثػػي كتيديػده بالتػػدخؿ العسػكرم كضػرب لنػػدف كبػاريس كتػػؿ أبيػب بالسػػبلح

النككم ،كعدـ تأييد الكاليات المتحدة لمحرب ،كنشػاط قػكات المقاكمػة الشػعبية المصػرية ،باإلضػافة
إلػ ثػػك ةر العمػػاؿ المتعطمػػيف فػػي إنجمت ػ ار كفرنسػػا ،ناىيػػؾ عػػف ازديػػاد شػػعبية الػػرئيس عبػػد الناصػػر

كالخط السياسي الذم كاف ينتيجو ،كازدادت ىذه الشعبية أكثر بعد إعبلف قياـ االتحاد العربي بيف

مصر كسكريا كنكاة لدكلة عربية شػاممة ذات نظػاـ ال مركػزم كالتػي أعمنػت عػاـ ( .1958الفجػر،

 :2015مكقع إلكتركني)

كممػا سػػبؽ ،نػرل أف العػػدكاف الثبلثػػي عمػ مصػػر كػاف يمثػػؿ سياسػػة الػدكؿ الغربيػػة تجػػاه

الدكؿ العربية منذ القدـ ،كالتي كانت ترل أف تقضي عم أم طمكح عربي بالسيادة عم مقد ارتػو

كأمكالو ،كتقضي عم أم أمؿ في القكمية العربية كالقضاء عم مف يينادم بيا ،كمف أىـ أسباب
الحرب دعـ مصر لمثكرة الجزائرية ،كتأميـ قناة السكيس ،كىذا ما أسمفناه سابقان.
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ئوقفانوئ كايعو ائنانوع وننانو ال :
اتخذ الممؾ سعكد مكقفنا مشرفنا إزاء العدكاف الثبلثي عم مصر ،فأرسؿ إل الػرئيس عبػد

الناصػر البرقيػػة ااتيػة" :ع ئييتا ةوعيي وننانوةيييو ياىييذنانوص ي ةح،اإننييةاوقونمنييةاو ييلاإئ ةنةةمنيية،ا
سةضروناو ئعةون اف ار انوع ونن،اوئةا نئوناأنيماق ا أوناف اىذنانوع وننافع ىانو ةغ ام ورا

نو ي ونير"،افتمق ػ الممػؾ سػػعكد منػػو الػػرد ااتػي" :أشيي راجالوييم ماأ ييرانوش ي راع ييىا ييرقةم مانوميي ا
مفض مما يةا ئنةي انوع وننانوةيو ي،اوق ا ةناوئةاسئ موائيناصية قانومضيةئناأعئيقان يرا

ف انفي ،اوننن اوع ىا ل ا أنانهللاجّتاق رموايةرعةنةا رعةةمو،اوة مباونةانونصرانووطةي افي ا

ي ةلاعزةانوعرباو رنئميم".ا(مكقع الممؾ سعكد بف عبد العزيز ،مكقع إلكتركني)

ككاف لمدكؿ االستعمارية مكقؼ مف ىذا التحالؼ كاف كاف غير معمف نتيجة لتدخؿ مصر

في حرب اليمف ،حيث تـ كضع خطة أيطمؽ عمييا "خطة أيكميغا" نسبة إل اسـ السفير األمريكي

في السعكدية لمفصؿ بػيف البمػديف( .ىيكػؿ ،)2007 ،كقضػت الخطػة بقػص أجنحػة عبػد الناصػر
عف طريؽ فصؿ سكريا كالسعكدية عنو ،بتدبير انقػبلب فػي سػكريا ككضػع حككمػة مكاليػة لمغػرب،

أم ػػا الس ػػعكدية ف ػػبل يج ػػكز التض ػػحية باألسػ ػرة المالك ػػة خصكصػ ػان كأن ػػو ال يمك ػػف العث ػػكر عمػ ػ بػ ػػديؿ
مناسب في ذلؾ الكقت؛ لذا يجب العمؿ عم تنبيو السػعكدييف بػالخطر الناصػرم االنقبلبػي ،كأف

ىذا الخطر إذا ما ترؾ إل مداه سكؼ يؤثر عم كؿ العركش في المنطقة( .شرابي)1990 ،

كقد استغمت الكاليات المتحدة صفقة األسمحة التي أيبرمت بيف مصر كاالتحاد السػكفيتي،

كتػـ تحكيميػا بعػػد ذلػؾ "لتشيككسػمكفاكيا" ،كتػػـ إييػاـ السػػعكدية أف مصػر بصػفقتيا ىػػذه تيػدد الػػنظـ

التقميدية ف ي المنطقة ،كما أنيػا تػأتي بالشػيكعية الممحػدة "االتحػاد السػكفيتي" إلػ المنطقػة لمكاجيػة
الػدكؿ اإلسػبلمية .كخػبلؿ اجتمػػاع قمػة بػيف الػرئيس األمريكػػي أيزنيػاكر كرئػيس الػكزراء البريطػػاني

أيػػدف فػػي  11ك ػػانكف الثػػاني (ين ػػاير)  ،1956كػػاف الحػػديث صػ ػراحة كالتأكيػػد عمػ ػ ضػػرك ةر إبع ػػاد
الممػؾ سػعكد عػف الػرئيس عبػد الناصػر ،ألف كجػكد اإلمكانيػات السػعكدية إلػ جػكار اإلرادة كالقػػكل
الثكرية المصرية يشكؿ مزي مف الخطر( .ىيكؿ)2007 ،

كبعد تكلي الممػؾ فيصػؿ العػرش فػي السػعكدية ،أدرؾ كمعػو الػرئيس عبػد الناصػر ضػرك ةر

التنسػػيؽ كالتضػػامف العربػػي ،كعػػكدة العبلقػػات الطيبػػة ب ػػيف البمػػديف ،كالعمػػؿ مع ػان مػػف أجػػؿ قض ػػايا

البمػػديف كاألمت ػػيف العربي ػػة كاإلسػػبلمية ،ل ػػذا كج ػػو الممػػؾ فيص ػػؿ دع ػػكة لمػػرئيس عب ػػد الناص ػػر لزي ػػا ةر

السػعكدية ،فمب ػ الػدعكة فػػي  22آب (أغسػطس)  ،1965كأثمػػرت الزيػا ةر عػػف تكقيػع اتفاقيػػة جػػدة
التػػي أنيػػت الص ػراع الػػدمكم فػػي الػػيمف ،ممػػا أدل إل ػ كسػػر الجمػػكد كحػػدة التػػكتر بػػيف ال ػػدكلتيف.

(المسمـ )78 :1989 ،ا
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نةء اع ىائيةايي ق؛ فػ ف العبلقػات المصػرية السػعكدية لػـ تكػف كليػدة المحظػة بػؿ امتػدت

منذ القدـ ،حيث كانت الدكلتاف تمثبلف جميع العالـ العربي ،فمصر تػاج أفريقيػا كلػدييا اليػد العميػا
عم ػ أفريقي ػػا كالػػدكؿ العربي ػػة فػػي ش ػػماؿ أفريقيػػا ،كالس ػػعكدية كىػػي د ةر الخم ػػي كتتبعيػػا جمي ػػع دكؿ
الخم ػػي العرب ػػي ،حي ػػث تباينػ ػػت المكاق ػػؼ ف ػػي السػ ػػابؽ؛ في ػػي ف ػػي جكىرىػ ػػا عبلق ػػات قكمي ػػة عربيػ ػػة

ككحدكية ،كاف كاف ىناؾ اختبلؼ بيف القاىرة كالرياض فكػاف شػكميان حسػب مكقػؼ معػيف كسػرعاف

ما كاف يزكؿ .كبالنظر لما سبؽ؛ ف ف العبلقات بيف الدكلت يف في حقبة الرئيس عبد الناصر كانت
في الغالب عم خير ما يراـ ،كتـ تسجيؿ مكاقؼ مشرفة في المآخاة كالقكمية مف حكاـ الدكلتيف.

كػذلؾ يجػب عمينػا أال نغفػؿ عػف دكر الغػرب كالػذم يتخػذ سياسػة قديمػة حديثػة كىػي "فػرؽ

تسد" ،فقد حاكؿ دس الفتنة بيف الدكلتيف كما رأينا سالفان كلكف سرعاف ما تػـ تفكيػت الفرصػة عمػ

الكاليػػات المتح ػػدة بالتحديػػد ف ػػي صػ ػ فقة األسػػمحة الت ػػي أبرمتيػػا مص ػػر م ػػع االتحػػاد الس ػػكفيتي ،كت ػػـ
تحكيميػا إل ػ تشككسػمكفاكيا .كخػػبلؿ اجتمػاع قمػػة بػػيف الػرئيس األمريكػػي أيزنيػاكر كرئػػيس الػػكزراء

البريطػػاني أيػػدف فػػي  11ك ػػانكف الثػػاني (ينػػاير)  ،1956كػػاف الحػ ػديث ص ػراحة فػػي التأكيػػد عمػ ػ

ضركرة إبعاد الممؾ سعكد عف الرئيس عبد الناصر ،لكف بحكمة ىذيف الزعيميف تـ تجاكز األمر.

كمػا إنػو خػبلؿ ىػذه الفت ػ ةر تعرضػت مصػر لكثيػر مػف المحػػف كأكليػا العػدكاف الثبلثػي كثانييػا حػػرب

اليمف ،كلكف كانت ىناؾ إنجازات حقيقية كاف أىـ ثمرتيػا حتػ ااف تػأميـ قنػاة السػكيس ،كانشػاء
مشركع السد العالي ،كىذا كاف بفضؿ سياسة مصر الخارجية التي اتبعيا عبد الناصر كالتي كاف

لمسعكدية الحظ األكفر فييا ،باإلضافة لبعض الدكؿ االستراتيجية مثؿ االتحاد السكفيتي.
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نوئ سثانو ةن ا
نوعالقةتانوئصرة انويعو ة اف اعي انوريةيةناأنورانوية نتاوسين ائ ةرك ا
أوا -نوعالقةتانوئصرة انويعو ة اف اعي انوريةساأنورانوية نت :ا
يعد التفاىـ السياسي كالدبمكماسي بيف الرئيس المصرم أنػكر السػادات كالعاىػؿ السػعكدم

فيصؿ بعد تكلي السادات الحكـ عاـ  ،1970مف أبػرز مبلمػح العبلقػات الثنائيػة ،فقػد اسػتطاعت
ىذه الدبمكماسية أف تجمع بيف السعكدية أغن دكلة في المنطقة ،مع مصػر أكبػر دكلػة فػي تعػداد
السكاف ،كبذلؾ أمكف تغيير ميزاف القكل في الشرؽ األكسط لصالح العرب .ا

بع ػػد عػ ػػكدة العبلق ػػات بػ ػػيف مص ػػر كالسػ ػػعكدية بش ػػكميا الطبيعػ ػػي ،اس ػػتمر الػ ػػدعـ السػ ػػعكدم

لمصػر خػبلؿ حػرب عػاـ  ،1973حيػػث سػاىمت السػعكدية فػي الكثيػػر مػف النفقػات التػي تحممتيػػا
مصر قبؿ الحرب ،كأصدر الممػؾ فيصػؿ بػف عبػد العزيػز قػ ار هر التػاريخي أثنػاء تمػؾ الحػرب بقطػع

إمدادات البتركؿ عف الكاليات المتحدة كالدكؿ الداعمة إلسرائيؿ دعمان لمصر في ىذه الحرب ،كما

قػػاـ الممػػؾ فيصػػؿ بػػالطكاؼ بمككبػػو فػػي عػػدد مػػف المػػدف المصػػرية فػػي اسػػتقباؿ شػػعبي قػػكم ،كقػػد

رفعت رايات ترحيبية كاف مف ضمنيا الفتة "مرحبنا ببطؿ معركة العبػكر "السػادات" ،كبطػؿ معركػة
البت ػػركؿ "فص ػػيؿ" ،غي ػػر أف ى ػػذه العبلق ػػات ب ػػيف البم ػػديف ب ػػدأت ف ػػي الش ػػقاؽ عن ػػدما كقع ػػت مص ػػر

كاس ػرائيؿ اتفاقي ػػة كامػػب ديفي ػػد فػػي ع ػػاـ  ،1978حيػػث ق ػػررت السػػعكدية ف ػػي  23نيسػػاف (أبري ػػؿ)
 1979فػي عيػد الممػػؾ خالػد بػػف عبػد العزيػػز قطػع العبلقػات الدبمكماسػػية مػع مصػػر .فػي المقابػػؿ
شف الرئيس السادات ىجكمان عم السعكدية ،مؤكدان أف مكقفيا مف حممة قطع العبلقات يعػكد إلػ

االحتجػاج عم ػ الكاليػػات المتحػػدة ألنيػػا تخمػػت عػػف شػػاه إي ػراف ،كيمكػػف أف تتخم ػ عػػنيـ ،كاثبػػات

زعامة ال يستطيعكف تحمؿ مسؤكلياتيا أماـ العالـ العربي( .عبد الرحمف)2014 ،
سرباعةما:8824ا ا

قامػت القػكات المصػرية كالسػكرية فػي إطػار خطػة عسػكرية مشػتركة باقتحػاـ م اركػز الق ػكات

اإلسػرائيمية فػػي سػيناء كالج ػكالف ،كتحطمػت عم ػ إث ػ هر خطػكط الػػدفاع اإلسػرائيمية األكل ػ ( .الكسػػط

السياسي)8 :2008 ،

س ػ ػ ػ ػػاىـ ف ػ ػ ػ ػػي الح ػ ػ ػ ػػرب بعػ ػ ػ ػ ػػض ال ػ ػ ػ ػػدكؿ العربي ػ ػ ػ ػػة س ػ ػ ػ ػ ػكاء عس ػ ػ ػ ػػكريان أك اقتص ػ ػ ػ ػػاديان ،كحقػ ػ ػ ػ ػػؽ

الجيشاف المصرم كالسكرم األىداؼ االسػتراتيجية المرجػكة مػف كراء المباغتػة العسػكرية إلسػرائيؿ،

فكانت ىناؾ إنجازات مممكسة في األيػاـ األكلػ بعػد شػف الحػرب ،حيػث تكغمػت القػكات المصػرية

ال
 20كـ شرؽ قناة السكيس ،كتمكنت القكات السكرية مف الدخكؿ في عمؽ ىضبة الجكالف كصك ن
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إل ػ ػ سػ ػػيؿ الحكلػ ػػة كبحي ػ ػ ةر طبري ػ ػة ،كلكنيػ ػػا خرجػ ػػت خػ ػػارج مظمػ ػػة الص ػ ػكاري المضػ ػػادة لمط ػ ػػائرات

فتراجعػػت كى ػػي مكش ػػكفة كبػػدكف غط ػػاء ج ػػكم ،ممػػا مك ػػف الطيػ ػراف اإلس ػرائيمي م ػػف إلح ػػاؽ خس ػػائر
جس ػػيمة بػ ػػالقكات المنسػ ػػحبة .أمػ ػػا ف ػػي نيايػ ػػة الحػ ػػرب فػ ػػانتعش الج ػػيش اإلس ػ ػرائيمي؛ فعم ػ ػ الجبيػ ػػة
المصرية تمكف مف فتح ثغ ةر الدفرسكار كعبر لمضفة الغربية لمقناة ،كضرب الحصار عم الجيش
الثالث الميداني كلكنو فشؿ في تحقيؽ ام مكاسب استراتيجية سكاء بالسيط ةر عم مدينة السكيس
اك تدمير الجيش الثالث .كعم الجبية السكرية تمكف مف رد القكات السكرية عف ىضبة الجكالف،

كمػ ػػف ثػ ػػـ تػ ػػدخمت الػ ػػدكلتاف العظمتػ ػػاف فػ ػػي ذلػ ػػؾ الحػ ػػيف فػ ػػي الحػ ػػرب بشػ ػػكؿ غيػ ػػر مباشػ ػػر ،حيػ ػػث

زكد االتحػ ػ ػ ػ ػ ػػاد الس ػ ػ ػ ػ ػ ػػكفيتي باألس ػ ػ ػ ػ ػ ػػمحة كػ ػ ػ ػ ػ ػػؿ م ػ ػ ػ ػ ػ ػػف س ػ ػ ػ ػ ػ ػػكريا كمصػ ػ ػ ػ ػ ػػر ،بينم ػ ػ ػ ػ ػ ػػا زكدت الكالي ػ ػ ػ ػ ػ ػػات
المتحػدة إس ػرائيؿ بالعتػػاد العسػػكرم ،كمػا كضػػعت الق ػكات المسػػمحة األمريكيػة فػػي حالػػة االسػػتعداد،
كفػي نيايػة الحػرب عمػؿ كزيػر الخارجيػة األمريكػػي ىنػرم كيسػنجر كسػيطان بػيف الجػانبيف ،ككصػػؿ

إلػ اتفاقيػػة ىدنػة ال ت ػزاؿ سػارية المفعػػكؿ بػػيف سػكريا كاس ػرائيؿ .ثػـ بػػدلت مصػر كاس ػرائيؿ اتفاقيػػة

اليدنة بمعاىدة سبلـ شاممة في عاـ ( .1979الشاذلي :مكقع إلكتركني).
أىمانمةيجاسرباعةما:8824ا

اا

 استرداد السيادة الكاممة عم قناة السكيس.

 استرداد جزء مف شبو جزيرة سيناء ،كاسترداد جزء مف مرتفعات الجكالف السكرية بما فييا
مدينة القنيط ةر كعكدتيا لمسيادة السكرية.

 قرار مجمس األمف الدكلي رقـ ( ،)338كاتفاقية فؾ االشتباؾ في  31آيار (مايك)
.1974

 تحطـ أسطكرة أف جيش إسرائيؿ ال يقير كالتي كاف يتباى
إسرائيؿ.

بيا القادة العسكريكف في

 عكدة المبلحة في قناة السكيس في حزيراف (يكنيك) .1975
كما أف ىذه الحرب ميدت الطريؽ التفاقية كامب ديفيد بيف مصر كاسرائيؿ كالتي عقدت

في أيمكؿ (سبتمبر) ( .1978مكضكع ،مكقع إلكتركني)
ا

يالحانو مرول:ا ا
في آب (أغسطس(  ،1973قاـ السادات بزيػا ةر سػرية لمريػاض كألتقػ بالممػؾ فيصػؿ بػف

عبد العزيز ،ح يث كشؼ لو السادات عف قرار الحرب عم إسرائيؿ إال أنو لـ يخبر الممؾ فيصؿ
ع ػػف مكع ػػد الح ػػرب مكتفيػ ػان ب ػػالقكؿ أف الح ػػرب قريب ػػة .كق ػػد طم ػػب الس ػػادات خ ػػبلؿ المق ػػاء أف تقػ ػػكـ
السعكدية كدكؿ الخمي بكقؼ ض البتركؿ لمغرب حاؿ نجاح خطة اليجكـ المصرية ،كفي 17
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تشريف األكؿ (أكتكبر( عقد كزراء النفط العرب اجتماعػنا فػي الككيػت ،تقػرر بمكجبػو خفػض إنتػاج

النفط بكاقع  %5شيرينا ،كرفع أسعار النفط مف جانب كاحد(U.S. Department of State, .
)Website
كاف استخداـ العرب لسبلح النفط ،مف كسػائؿ الػدعـ التػي أثػرت عسػكريان كسياسػيان كماليػان

دكر ف ػػي
فػػي حػػرب عػػاـ  ،1973كانفػػردت مصػػر فػػي تمقيي ػػا لػػذلؾ الػػدعـ ،فقػػد لعػػب ذلػػؾ السػػبلح ان
ت ارجػع بعػض الػػدكؿ عػف دعػػـ إسػرائيؿ ،فأعمنػػت غالبيػة الػػدكؿ األفريقيػة تأييػػدىا كمسػاندتيا لمحػػؽ

العربػي ،كبػػادرت بقطػػع عبلقتيػػا الدبمكماسػػية مػع إس ػرائيؿ ،ككقػػؼ االتحػػاد السػػكفيتي كمعظػػـ دكؿ
الكتمة الشرقية كذلؾ مكقفنا مساندنا لمعرب ،كاتخذت دكؿ غػرب أكركبػا مكقفػنا يقػكـ فػي مجممػو عمػ

الحياد( .اليكارم)141- 140 :2002 ،

كمػػا لعػػب ذلػػؾ السػػبلح دك نار فػػي ت ارجػػع الكاليػػات المتحػػدة عػػف مكاقفيػػا الداعمػػة إلس ػرائيؿ،

حيث عبر كيسنجر عف ذلؾ عندما طمب مف اإلسرائيمييف تشديد الضغط عم الجبية المصرية،

كضػرك ةر تحقيػؽ أىػػدافيـ عمػ الجبيتػػيف فػي ظػػرؼ  48سػاعة ،كأنػػو بعػدىا سػػكؼ يكػكف مضػػط انر
لمتح ػػرؾ بطريق ػػة جدي ػػدة ،لتمري ػػر ق ػ ػرار يقض ػػي بكق ػػؼ إط ػػبلؽ النػ ػػار ف ػػي مجم ػػس األم ػػف( .ىيكػ ػػؿ،

.)485 :1993

ئوقفانويعو ة ائناسرباعةما :8824ا
في  17تشريف األكؿ (أكتكبر) قرر الممؾ فيصؿ أف يستخدـ سبلح البتركؿ في المعركة،

فػػدعا إلػ ػ اجتم ػػاع كزراء البتػػركؿ الع ػػرب "األكاب ػػؾ" فػػي الككي ػػت ،كق ػػرركا تخفػػيض اإلنت ػػاج الكمػ ػ

العربي بنسبة  %5فك انر ،كتخفيض  %5مف اإلنتاج كؿ شير حت تنسحب إسػرائيؿ إلػ خطػكط

ما قبؿ حزيراف (يكنيك)  ،1967كقػررت سػت دكؿ بتركليػة مػف منظمػة األكبػؾ رفػع سػعر بتركليػا
بنسػبة  ،%70كقػػررت بعػػض الػػدكؿ العربيػة حظػػر تصػػدير البتػػركؿ كميػة إل ػ الػػدكؿ التػػي يثبػػت
تأييدىا إلسرائيؿ بما فييا الكاليات المتحدة ،كاستدع الممؾ فيصؿ السفير األمريكي في السعكدية

كأبمغػو رسػالة لمػػرئيس نيكسػكف تحتػػكل عمػ ثػػبلث نقػاط؛ ىػػي :إذا اسػتمرت الكاليػػات المتحػدة فػػي

مسػػاندة إسػ ػرائيؿ ف ػ ف مس ػػتقبؿ العبلق ػػات السػػعكدية األمريكي ػػة س ػػكؼ تتعػػرض إلع ػػادة النظ ػػر ،كأف
السػعكدية سػػكؼ تخفػض إنتاجيػػا بنسػػبة  %10كلػيس فقػػط  %5كمػػا قػرر كزراء البتػػركؿ العػػرب،
كألمح الممؾ إل احتماؿ كقؼ شػحف البتػركؿ السػعكدم إلػ الكاليػات المتحػدة إذا لػـ يػتـ الكصػكؿ

إل نتائ سريعة كمممكسة لمحرب الدائرة ،كاعتبر ىنرم كيسنجر كزير خارجية الكاليات المتحدة،
ىذه الق اررات ماسة بكرامة كىيبة الكاليات المتحدة كقائدة لمعالـ ،فقد أثا هر أف العػرب أعطػكا أنفسػيـ

الحؽ في اسػتخداـ البتػركؿ كسػبلح ،كرغبػتيـ فػي السػيط ةر عمػ الغػرب ،كمػا أف ىػذه المػ ةر األكلػ

فػي التػػاري أف يعطػػي منتجػػي البتػػركؿ ألنفسػػيـ حػؽ تحديػػد سػػعر البتػػركؿ ،كف ػ  20مػػف الشػػير
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نفسػو كردنا عمػ ذلػؾ أعمنػت الكاليػات المتحػػدة أنيػا سػتدعـ إسػرائيؿ بمبمػا  2مميػار ك 100مميػػكف

دكالر كشػحنات أسػمحة جديػدة ،كفػ اليػػكـ نفسػو أعمنػت الػدكؿ العربيػػة حظػر تصػدير الػنفط تمام ػنا
إل ػ الكاليػػات المتح ػػدة ،كصػػرح المم ػػؾ فيصػػؿ ف ػػي أعقػػاب اتخػػاذ قػ ػ ار هر بحظػػر تص ػػدير الػػنفط إلػ ػ

الكاليات المتحدة بأف الحظر لف يرفع قبؿ انسحاب إسرائيؿ مف كؿ األراضي العربية التي احتمت

عػاـ  ، 1967كصػدرت األكامػػر لمقػكات السػػعكدية المسػمحة كالحػػرس الػكطني لممشػػاركة فػي معركػػة
تحرير األرض العربية ،كتفقد األمير سمطاف بف عبدالعزيز أرض المعركة فػي أحػد الخنػادؽ عمػ

الجبية المصرية ،فكاف ذلؾ ق ار نار سعكدينا شيي نار يتفؽ كحجـ السعكدية كثقميا عم الصعيد :العربي

كاإلسبلمي كالدكلي( .أخبار مصر :2016 ،مكقع إلكتركني)

كعميو؛ ف ف فترة حكـ الرئيس أنكر السادات لمصر كانت قصيرة نسبيان ،لكنيا كانت حافمة
باإلنجازات ،حيث شيدت ىذه الفت ةر في بدايتيا دعـ مف السعكدية لمصر أباف حرب عاـ ،1973

كىػذه كانػت بػرأم بعػض الم ػراقبيف أكثػر المكاقػؼ التػي شػكمت جػػذكر العبلقػة المتينػة بػيف البمػػديف،

كالتػي ال زاؿ صػداىا يتػردد حت ػ ىػذه المحظػة ،كبػػرغـ مػف تكترىػا فػي النيايػػة بعػد تكقيػع السػػادات

معاىػػدة السػػبلـ مػػع إس ػرائيؿ ،إال أنيػػا ال تخػػرج عػػف ككنيػػا مكاقػػؼ عػػاب ةر سػػرعاف م ػا تػػزكؿ كتع ػػكد
العبلقات كسابؽ عيدىا عم يد الرئيس المصرم حسني مبارؾ.

ةنةةا -نوعالقةت انوئصرة انويعو ة اف اعي انوريةساسين ائ ةرك :ا
تمتاز العبلقات المصرية السعكدية بمجمكعة مف الخصائص التي تميزىا عف غيرىػا مػف

العبلقات بيف الدكؿ األخرل فيي عبلقات ثابتة ،ك ارسػخة بػيف دكلتػيف مػف أكبػر كأىػـ دكؿ منطقػة

الشرؽ األكسط ،نظ انر لمستكم التكامؿ السياسي كاالقتصادم العسكرم كاالستراتيجي بيف الريػاض

كالقػػاى ةر عم ػ م ػػدار السػػنكات الماضػػية .فال ػػدعـ السػػعكدم لمصػػر سياس ػػينا كاقتصػػادينا كعسػػكرينا لػ ػـ
يتكقػػؼ طػ ػكاؿ فت ػ ةر الح ػػركب الت ػػي خاضػػتيا مص ػػر ف ػػي مكاجيػػة إسػ ػرائيؿ ،كخي ػػر دليػػؿ عمػ ػ ذل ػػؾ

المكقؼ السعكدم القكم أثناء حرب عاـ  ،1973عندما قرر الممؾ فيصؿ كقؼ تصػدير البتػركؿ

لمكاليات المتحدة كالدكؿ األكربية التي تدعـ إسرائيؿ سياسيان كعسكريان ،مما ساىـ ىػذا المكقػؼ فػي

سرعة ا نتياء المعارؾ العسكرية ،كاجبار الكاليات المتحدة في الضغط عم إسرائيؿ بالقبكؿ بكقؼ

إطػبلؽ النػار ،خصكصػان بعػػد حصػار الجػيش الثالػػث المصػرم الميػداني ،األمػػر الػذم يعتبػر دليػػؿ

عمػ قػكة العبلقػػات المصػرية السػعكدية فػػي ظػؿ األزمػػات كالتحػديات .لػذلؾ تميػػزت ىػذه العبلقػػات

بالثبات كاالستقرار ،كعدـ التنافس السياسي كالعسكرم ،كالتكامؿ في كثير مف األكقات ،خصكصنا

فػي ظػؿ األزمػػات التػي تعرضػت ليػػا المنطقػة العربيػػة ،مثػؿ اجتيػاح الع ػراؽ لمككيػت عػػاـ ،1990

كاالحتبلؿ األمريكي لمعراؽ عاـ  ،2003كمرك انر بالحرب عم اإلرىاب؛ فخبلؿ ىذه األزمات كاف

المكقػؼ المصػػرم كالسػػعكدم متطابق ػان إل ػ حػػد كبيػػر ،نظ ػ انر لكث ػرة التشػػاكر كالزيػػارات بػػيف البمػػدييف
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عم ػ المس ػػتكم الرس ػػمي كالش ػػعبي .كلقػػد امت ػػازت العبلق ػػات الس ػػعكدية المصػػرية ف ػػي عي ػػد ال ػػرئيس

المصػرم حسػني مبػػارؾ بنػكع مػػف الثبػات كاالسػػتقرار ،كلػـ يعكػػر صػفكىا أم شػػائبة ،نظػ نار لتطػػابؽ

المكاقؼ السياسية كالعسكرية بيف البمديف( .أبك كريـ :2015 ،مكقع إلكتركني)

كفي  6تشريف األكؿ (أكتكبر)  ،1981اغتيػؿ الػرئيس السػادات خػبلؿ عػرض عسػكرم،

كفػي  14مػػف الشػير نفسػػو أدل الػػرئيس حسػني مبػػارؾ اليمػػيف الدسػتكرية كػػرئيس لمػػببلدBBC( .
عربي) ،كفي عيد الرئيس مبارؾ استشعر العػرب خطػك ةر إبعػاد مصػر عػف الصػؼ العربػي بسػبب
تكقيػػع السػػادات اتفاقيػػة كامػػب ديفيػػد مػػع إس ػرائيؿ ،فقػػد كػػاف لؤلميػػر سػػمماف بػػف عبػػد العزيػػز أمي ػػر

كتـ ذلؾ في باريس عاـ  ،1986في
منطقة الرياض دكر ميـ في التقريب بيف مصر كالسعكديةٌ ،
لق ػػاء صػ ػػريح مكس ػػع تنػ ػػاكؿ أبعػ ػػاد العبلق ػػة بػ ػػيف البمػ ػػديف بعي ػػدان عػ ػػف أض ػ ػكاء الك ػػاميرات ،ممػ ػػا دفػ ػػع
بالعبلقات بيف البمديف إل سالؼ عيدىا( .الييئة العامة لبلستعبلمات)2014 ،

كمػا قػػاـ الػرئيس مبػػارؾ بػػأكثر مػف  30زيػػا ةر لمسػعكدية خػػبلؿ الفت ػ ةر مػف عػػاـ  1981إل ػ

عاـ  ، 2009التق خبلليػا بعػدة ممػكؾ سػعكدييف لبحػث كاسػتعراض كافػة القضػايا العربيػة كالدكليػة

كالمس ػ تجدات عم ػ الس ػػاحتيف العربيػػة كالدكليػػة ،فضػ ػبلن عػػف العبلقػػات الثنائي ػػة الكثيقػػة التػػي ت ػػربط
البمديف .كفي الكقت نفسو قاـ الممؾ فيد بف عبد العزيز ،كمف بعده الممؾ عبد اهلل بف عبد العزيز

بعػدة زيػارات لمقػاى ةر لبحػث كافػة القضػايا اإلقميميػة كالدكليػة ،كالعبلقػات الثنائيػة كسػبؿ تعزيزىػا فػي

المجاالت االستثمارية كالتجارية كاالقتصادية كالثقافية بيف البمديف ،فضبلن عف الزيارات المتكاصمة
لمسئكلي البمديف بغرض دفع كتعزيز أكاصػر العبلقػات بػيف البمػديف فػي جميػع المجػاالت( .أخبػار

مصر ،مكقع إلكتركني)

كفػػي عيػػد الػػرئيس مبػػارؾ كقفػػت مصػػر بجيش ػػيا مػػع السػػعكدية فػػي حػػرب الخمػػي الثاني ػػة

السػػترداد الككيػػت بعػػد االجتيػػاح الع ارقػػي لمككيػػت عػػاـ  ،1990ثػػـ بعػػدىا قػػدمت السػػعكدية ضػػمف
خمس دكؿ عربية دعمنا سخينا لبلقتصػاد المصػرم بمػا فػي ذلػؾ الكقػت  6.4مميػار دكالر ،ككصػؿ

ااف بفكائده إل  9مميارات دكالر ،كازدىرت العبلقات المصرية السعكدية في عيد الممؾ عبػد اهلل
كالػػرئيس مبػػارؾ ،ككػػاف ىنػػاؾ تقارب ػان فػػي السياسػػة كلػػـ تشػػيد تمػػؾ الفت ػرة أم تػػكترات بػػيف البم ػػديف.

(مكقع الفجر اإلخبارم)

كفي عيد الػرئيس مبػارؾ كانػت تجمػع مصػر كالسػعكدية عبلقػات دبمكماسػية طيبػة ،حيػث

حافظ الرئيس مبارؾ عبلقات شخصية كثيقة مع الممؾ فيد كالممؾ عبد اهلل ،كخبلفان لػبعض القػادة
العرب ااخريف الذيف تمقكا مساعدات مالية سػعكدية كبيػ ةر نتيجػة دعمػو لمسػعكدية فػي طػرد العػراؽ

مف الككيت عاـ )Gause, 106( .1991
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في ضكء ما سبؽ ذكره؛ ف ف الرئيس مبارؾ كاألمير سمماف أمير منطقة الرياض لعبا دك نار

محكرينا في إعادة العبلقا ت بيف الدكلتيف بعد قطيعة دامت أكثر مف عقد مف الزماف ،حيث عادت

العبلقات إل سابؽ عيدىا .حيث دعمت مصر السعكدية في حرب الخمي الثانية عاـ ،1990
كفتحت السعكدية أبكابيا لمعمالة المصرية في ثمانينيػات كتسػعينيات القػرف الماضػي ،ممػا انعكػس

ايجابان عم االقتصاد المصرم.

الحرك ػػات العربي ػػة ف ػػي المنطق ػػة العربي ػػة أكاخ ػػر ع ػػاـ  2010كمنيػ ػػا
كبع ػػد ان ػػدالع أح ػػداث ا

مصر ،كالتي أدت لئلطاحػة بحكػـ الػرئيس مبػارؾ فػي مطمػع عػاـ  ،2011فقػد أصػيب الممػؾ عبػد
اهلل بخيبة أمؿ بتمؾ اإلطاحة.)McDowall, 2011( .

كيكضح الباحث فت ةر حكـ رؤساء مصر كممكؾ السعكدية ،في الشكؿ التالي:
ش لارقما( )8ا
ا

فمرةاس مارؤيةءائصرا وئ وكانويعو ة اوأىمان س نثانويةةية اخاللافمرةاس ئيما ا
جئيورة ائصرانوعر ة ا
ع ا
نوئ كا
سين ا ئسئ ا
ننورا
نوفمةحا
يعو ا
نوية نت ا ئ ةرك ا ئري ا
نويةي ا

نوين ا

جئةلا
ع ا
نونةصر ا

1956

العدكاف
الثبلثي

العدكاف
الثبلثي

حرب
اليمف

حرب
اليمف

1953
1954
1955
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978

حرب 6
اكتكبر

نوئئ

نوئ كا
فةصل ا

حرب 6
اكتكبر
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انوعر ة انويعو ة ا

نوئ كا
خةو ا

نوئ كا
في ا

نوئ كا
ع ا
نهلل ا

نوئ كا
ي ئةن ا

ا
نوين ا
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

جئةلا
ع ا
نونةصر ا

جئيورة ائصرانوعر ة ا
ع ا
نوئ كا
سين ا ئسئ ا
ننورا
نوفمةحا
يعو ا
نوية نت ا ئ ةرك ا ئري ا
نويةي ا

نوئئ
نوئ كا
فةصل ا

انوعر ة انويعو ة ا
نوئ كا
خةو ا

حرب
الخمي

نوئ كا
في ا

نوئ كا
ع ا
نهلل ا

نوئ كا
ي ئةن ا

حرب
الخمي

*انوئص ر:اإع ن انو ةسث ا

يتضػح مػف الشػكؿ السػابؽ الػذم أعي هانو ةسيث لمتكضػيح ،أف أطػكؿ فتػ ةر حكػـ فػي مصػػر

كانت لمرئيس حسػني مبػارؾ بػيف عػامي ( ،)2011- 1981بينمػا أقصػر فتػ ةر حكػـ كانػت لمػرئيس

محم ػػد مرسػ ػػي ( ،)2013- 2012كف ػػي السػ ػػعكدية كان ػػت أطػ ػػكؿ فتػ ػ ةر حكػ ػػـ لممم ػػؾ فيػ ػػد (- 1982
 ،)2005بينما كانت أقصر فت ةر حكـ لمممؾ فيصؿ ( .)1975- 1969ا
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اوةشييةرانو ةسييثاأف ىنػػاؾ مػػف تػػكل فتػ ةر الرئاسػػة كفت ػ ةر انتقاليػػة حس ػ ب الدسػػتكر ،أمثػػاؿ:

محمد نجيب ،كصكفي أبك طالػب ،كمحمػد حسػيف طنطػاكم ،كيظيػر جميػان فػي الشػكؿ السػابؽ أنػو
ىناؾ حرباف كىما :حرب اليمف ،كالعدكاف الثبلثي عم مصر المتاف كانتا في عيد الرئيس جماؿ

عبػػد الناص ػػر ،كعيػػد المم ػػؾ سػػعكد ،بينم ػػا جػػاءت حربػ ػنا أخػػرل كى ػػي حػػرب ع ػػاـ  1973فػػي عي ػػد

زعيم ػػيف مختمفػ ػػيف لكػ ػػؿ م ػػف البمػ ػػديف ،فكػ ػػاف أن ػػكر السػ ػػادات رئػ ػػيس مص ػػر  ،كالممػ ػػؾ فيصػ ػػؿ ممػ ػػؾ

السعكدية ،كأخي انر حرب الخمي الثانية عامي  1991- 1990كالتي كانت في عيد الرئيس حسني

مبارؾ كالممؾ فيد.
خالص انوفصل :ا

تناكؿ ىذا الفصؿ تاري العبلقات المصرية السعكدية في التاري المعاصر ،حيث امتدت

ىذه الفت ةر مف عػاـ  1954حػيف تػكل الػرئيس جمػاؿ عبػد الناصػر الحكػـ ،كانتيػت بتنػازؿ حسػني

مبارؾ عف الحكـ قسػ نار فػي عػاـ  ،2011حيػث تنػاكب عمػ ىػذه الفتػ ةر ثبلثػة رؤسػاء لمصػر كىػـ:
جمػاؿ عبػػد الناصػػر ،كأنػػكر السػادات ،كحسػػني مبػػارؾ ،كتعاقػػب عمػ حكػػـ السػػعكدية خػػبلؿ نفػػس

الف ترة الممؾ سعكد ،كالممؾ فيصؿ ،كالممؾ خالد ،كالممؾ فيد ،كالممؾ عبد اهلل ،كتنكعػت العبلقػات
بيف البمديف بيف الشد كالجذب عم مر التاري ؛ ففػي عيػد الػرئيس عبػد الناصػر كبسػبب الخػبلؼ

الذل حدث نتيجة حرب اليمف في  26أيمكؿ (سبتمبر)  ،1962أرسؿ الرئيس عبد الناصر القكات

الم سػمحة المصػػرية إل ػ الػػيمف لػػدعـ الثػػك ةر اليمنيػػة التػي قامػػت عم ػ غ ػرار الثػػك ةر المصػػرية ،بينمػػا

أي ػػدت الس ػػعكدية اإلم ػػاـ اليمنػ ػ خكفػ ػان م ػػف امت ػػداد الث ػػكرة إليي ػػا ،كى ػػك م ػػا أدل إلػ ػ ت ػػكتر العبلق ػػات
المصرية السعكدية ،ثـ انتيت بالصمح بػيف الػرئيس عبػد الناصػر كالممػؾ فيصػؿ فػي مػؤتمر القمػة

العربية في الخرطكـ بعد ىزيمة عاـ  ،1967عندما ساىمت السعكدية بنقؿ الجيش المصرم مف
اليمف.

كن تفػؽ مػع مػا خمصػت بػو د ارسػة محمػكد البسػيكني ،كالتػي أفػادت بػأف العبلقػات المصػػرية

الس ػػعكدية "م ػػرت بمجمكع ػػة م ػػف الم ارح ػػؿ ،فتكافق ػػت ح ػػكؿ مجمكع ػػة م ػػف القض ػػايا ،كتن ػػافرت ح ػػكؿ

أخرل ،فاالتفاؽ كاالختبلؼ لـ يأخذ منيجنا كاحدنا ،كانما كاف االتفاؽ أك االخػتبلؼ عمػ قضػية مػا
كفؽ معطياتيا كمصمحة كؿ دكلة تجاىيا ،كبالتػالي األسػاس فػي العبلقػة ىػك التكافػؽ ،كأف التنػافر

كاالختبلؼ ىي حاالت عرضية"( .بسيكني)135 :2012 ،

كمػ ػػااأف أفضػ ػػؿ العبلقػ ػػات بػ ػػيف القػ ػػاى ةر كالريػ ػػاض عم ػ ػ مػ ػػر العصػ ػػكر أخػ ػػذت بػ ػػيف الش ػ ػػد

كالجذب ،كأنيا كصمت في أبي صكرىا في عيد الرئيس أنكر السػادات إبػاف حػرب عػاـ ،1973
عنػدما قطعػػت السػػعكدية البتػػركؿ عػف الػػدكؿ الغربيػػة المسػػاندة إلسػرائيؿ آنػػذاؾ ،لكػػف ىػػذه العبلقػػة
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سرعاف ما كصمت إل أسكأ مراحميا بعد قطع العبلقات مع الرئيس السػادات بعػد زيارتػو إلسػرائيؿ

كتكقيع معاىدة السػبلـ معيػا ،لكػف سػرعاف مػا عػادت ىػذه العبلقػات االسػتراتيجية فػي عيػد الػرئيس
حسػني مبػارؾ .كالبلفػػت لبلنتبػاه أف حكػػاـ مصػر كالسػػعكدية كػانكا عم ػ قػدر مػػف تحمػؿ المسػػئكلية
تجاه قضايا القكمية العربية كالكحدة العربيػة؛ ففتػكر العبلقػات بػيف البمػديف لػـ تكػف تطػكؿ كسػرعاف

ما تعكد أقكل مف ذم قبؿ.

11

انفصم انثانث
حمددات انعالقات ادلصزٌة انسعىدٌة
 نوئ سثان ول:ائس نتا نخ ة .
 نوئ سثانو ةن :ائس نتاإق ةئة .
 نوئ سثانو ةوث:ائس نتا ووة .
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نوفصلانو ةوث ا
ئس نتانوعالقةتانوئصرة انويعو ة ا
ئل ئييي  :ا
تتصػؼ العبلقػػات بػيف مصػػر كالسػعكدية باالسػػتراتيجية ،نتيجػة لثقػػؿ الػدكلتيف فػػي منطقػػة

الشػرؽ األكسػط ،كلمػا تتمتعػا بػو مػف نفػكذ؛ فمصػر جػكى ةر أفريقيػا كمحػكر الكصػؿ بػيف قػارتي آسػيا

كأفريقيا ،كأما السعكدية فيي درة الخمي كتتمتع بثقؿ في قارة آسيا ،كال سيما مكقعيا الديني بالنسبة

لممسػػمميف ،فقػػد ن ػػزؿ اإلسػػبلـ كالق ػرآف الك ػػريـ عم ػ سػػيدنا محم ػػد الػػذم كلػػد ف ػػي مكػػة كدفػػف المدين ػػة

المنكرة ،كفييا الحرـ المكي الذم يح إليو المسمميف مف كافػة أنحػاء العػالـ كػؿ عػاـ ،كمػا قػاؿ اهلل
اةأِْم َ ِ
ارجة اوعَ ٰىا ُ ِّلاض ِ
َذ ْن ِ
تعال عز كجؿ:ا" وأ ِّ
اف َّ
انون ِ
ةق"
اع ِئ ٍا
ةئ ٍر َا
اةأْمُ َ
ةنائ ْنا ُ ِّلا َف ٍّج َ
َ
وك ِ َ َ َ
ةساِة ْو َس ِّج َ
َ
(الح  ، )27 :ىذه المكانة الدينية كمكسـ الح كؿ عاـ جعؿ لمسعكدية مكانة خاصة في قمب كؿ

مسػمـ ،مػف ناحيػة أخػرل ت ارعػي كػؿ دكلػة فػي محػدداتيا مصػالحيا الشخصػية كمػا تحمػي بيػا أمنيػػا

القكمي ،كما تحافظ بو عم كحدتيا ضمف العالـ العربي ،كما كسيتـ فػي ىػذا الفصػؿ مػف الد ارسػة
تناكؿ محددات العبلقات المصرية السعكدية ،كسيتـ تقسيميا إل مباحث رئيسية كىي:
 المبحث األكؿ :محددات داخمية.
 المبحث الثاني :محددات إقميمية.
 المبحث الثالث :محددات دكلية.
كسيتـ تناكليا بشيء مف التفصيؿ ،كما يمي:

نوئ سثان ول ا
ئس نتا نخ ة ا
ممئ لانوئس نتانو نخ ة افةئةاة  :ا
- 8ائس نتاجةويةةية  :ا

تحتؿ المممكة العربية السعكدية القسـ األكبر مف شبو الجزي ةر العربية ،كتتألؼ مف سيكؿ

ضيقة عم ساحؿ البحر األحمر (سيكؿ تيامة) ،تمييا نحك الشرؽ سبلسؿ جبمية تمتد عم طكؿ

الببلد (جباؿ الحجاز كعسير كيتعدل أقص ارتفاعيا 2000ـ) ،ثـ صحار كىضاب صخرية في

الكسػ ػػط ( %90مػ ػػف المسػ ػػاحة العامػ ػػة) ،أكبرىػ ػػا ص ػ ػػحراء النفػ ػػكذ فػ ػػي الشػ ػػماؿ كالربػ ػػع الخػ ػػالي ف ػ ػػي
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الجنكب .أما في الشرؽ كعم طكؿ سػاحؿ الخمػي العربػي فتمتػد سػيكؿ سػاحمية كاسػعة ،كمػا تقػع

المممكػة العربيػة السػعكدية فػي أقصػ الجنػكب الغربػي مػف قػا ةر آسػيا ،كيحػدىا مػف الشػرؽ :الخمػي
ً
العرب ػػي ،كدكل ػػة اإلم ػػارات ى ً
الب ٍح ػ ىػرٍيف ،كم ػػف الش ػػماؿ :دكلػ ػػة
المتح ػ ىػدة ،كدكلػ ػػة ىقطى ػػر ،كمممك ػػة ى
العىربي ػػة ي
ى ى
ً
ً
ً
ً
األح ىم ػػر ،كم ػػف
ي
الكىكٍيػػت ،كالجميكري ػػة العىراقي ػػة ،كالمممك ػػة األ ٍيريدِنيػ ػةي الياشػػمية ،كم ػػف الغ ػػرب :البح ػػر ٍ
الي ىمنًية ،كسمطنة يع ىماف ،حيث تشغؿ المممكة العربية السعكدية أربعة أخماس
الجنكب :الجميكرية ى

شػػبو جزيػ ػ ةر الع ػػرب بمس ػػاحة تق ػػدر  201490790كيمػػكمتر مرب ػػع( .ك از ةر التعم ػػيـ الس ػػعكدية ،مكق ػػع

إلكتركني)

بينما تقع مصر في الركف الشمالي الشرقي مػف قػارة أفريقيػا ،كلػدييا امتػداد آسػيكم ،حيػث

تقع شبو جزي ةر سيناء داخؿ قا ةر آسيا؛ فيي دكلة عاب ةر لمقارات تقع عم مدار السػرطاف .كيحػدىا

مف الشماؿ البحر المتكسط بساحؿ يبما طكلو  995كـ ،كيحدىا شرقان البحر األحمر بساحؿ يبما
طكلػو  1941كػـ ،كيحػدىا فػي الشػماؿ الشػرقي فمسػطيف كتحديػدنا قطػاع غ ػزة )بطػكؿ  265كػػـ،

كيحػدىا مػػف الغػرب ليبيػػا عم ػ امتػداد خػػط بطػػكؿ  1115كػـ ،كمػػا يحػػدىا جنكبػنا السػػكداف بطػػكؿ
 1280كػػـ .تبم ػػا مس ػػاحة مص ػػر ح ػكالي  1.002.000ك ػػـ ،2كالمس ػػاحة المأىكل ػػة تبم ػػا 78990

كـ ،2بنسبة  % 7.8مف المساحة الكمية( .كيكيبيديا ،جغرافيا مصر)

يعتبػػر البحػػر األحمػػر الطري ػػؽ الكاصػػؿ بػػيف مصػػر كالس ػػعكدية ،ممػػا سػػيؿ عم ػ مػ ػكاطني

البمػديف رحبلتيمػػا ،سػكاء كانػػت لمعمػؿ أك الح ػ أك السػػياحة ،إضػافة إل ػ حركػة التجػػا ةر كالبضػػائع

(أبك الشيف.)26 :2008 ،

كق ػػع الجانب ػػاف المصػ ػػرم كالس ػػعكدم فػ ػػي نيس ػػاف (أبري ػػؿ)  ،2016اتفاقيػ ػػة تعي ػػيف الحػ ػػدكد

البحرية بيف البمديف ،بضـ كؿ مف جزيرتي ثيراف كصنافير لمسيادة السعكدية ،بيدؼ االستفادة مف

المنطقة االقتصادية الخالصة لكػؿ منيمػا ،بمػا تػكف هر مػف ثػركات كمػكارد تعػكد بالمنفعػة االقتصػادية

عمييمػػا .ككقػػع االتفاقي ػػة عػػف الجانػػب الس ػػعكدم كلػػي كلػػي العي ػػد ككزيػػر الػػدفاع األمي ػػر محمػػد ب ػػف

سػ ػػمماف ،كعػ ػػف الجانػ ػػب المصػ ػػرم رئػ ػػيس الػ ػػكزراء شػ ػػريؼ إسػ ػػماعيؿ ،كذلػ ػػؾ فػ ػػي حضػ ػػكر العاى ػ ػػؿ
السعكدم الممؾ سمماف بف عبػد العزيػز كالػرئيس المصػرم عبػد الفتػاح السيسػي( .كيكيبيػديا ،مكقػع
الكتركني)

ى ػػذا المكق ػػع جع ػػؿ الس ػػعكدية تي ػػتـ بص ػػك ةر مباشػ ػ ةر بالصػ ػراع العرب ػػي -اإلسػ ػرائيمي ،كتػ ػػدرؾ

أىميػة العمػؿ مػع مصػر بيػػذا الشػأف ،كالػدليؿ عمػ ذلػؾ ،مػػا جػرل بعػد حػرب عػاـ  ،1948عنػػدما

ترك ػػت السػ ػػعكدية جزيرت ػػي ثي ػ ػراف كص ػػنافير لمصػ ػػر ،إلحكػ ػػاـ الس ػػيط ةر عم ػ ػ خم ػػي العقبػ ػػة( .عبػ ػػد

المطمب.)314 :1990 ،
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- 7ائس نتايةةية :ا ا

ةي انونظةمانويةةي انويعو ي :ا

نو وو ي  :المممكػػة العربيػػة السػػعكدية ،نظػػاـ الحكػػـ فييػا ممكػػي ،كيكػػكف الحكػػـ فػػي يػػد أبنػػاء

الممؾ المؤسس عبد العزيز آؿ سعكد كأبناء األبناء ،كيستمد الحكـ في السعكدية سمطتو مف كتاب
اهلل كسػػنة رس ػػكلو ص ػػم اهلل عميػػو كس ػػمـ .كتتك ػػكف السػػمطات ف ػػي الدكل ػػة مػػف :الس ػػمطة القض ػػائية،
كالسمطة التنفيذية ،كالسمطة التنظيمية .كالممؾ ىك مرجع ىذه السمطات ،كلو الحؽ باالحتفاظ بكؿ

السػػمطات التػػي يري ػػد ،كقػػد يقػػكـ حتػ ػ ب ػ مبلء الم ارسػػبلت الدبمكماس ػػية العاديػػة( .س ػػبلمة:1980 ،

)45

إف طبيعة النظاـ السياسي كالمنطمقات الفكرية في السعكدية تشير إل :

 يش ػػكؿ اإلس ػػبلـ اإلط ػػار الفك ػػرم ال ػػذم يس ػػتمد من ػػو النظ ػػاـ السياس ػػي الس ػػعكدم قكاعػ ػػد
عممو ،كتحركو داخميان كخارجيان.

 تيع ػػد السياسػ ػػة الخارجيػ ػػة الس ػػعكدية -كال ػ ػ حػ ػػد كبي ػػر -امتػ ػػدادنا لممضػ ػػمكف اإلسػ ػػبلمي
لمنظاـ السياسي ،كلمرؤية السياسية لمقادة السعكدييف ،كالذات مف حيث التركيز عم
التضامف اإلسبلمي.

 باإلض ػ ػػافة إلػ ػ ػ الم ػ ػػؤثرات الداخمي ػ ػػة كاإلقميمي ػ ػػة كالدكلي ػ ػػة ،ك ػ ػػذلؾ الم ػ ػػؤثرات السياس ػ ػػية

كاالقتصادية كاالجتماعية التي تؤثر جميعان في سياسات الػدكؿ(( .سػبلمة:1980 ،

)48

وةضةفانو ةسث بعض الخصائص كالمؤشرات إل طبيعػة النظػاـ السياسػي ،كالمنطمقػات

الفكرية في السعكدية منيا:

 - 1حفػػاظ السػػعكدية عم ػ القكميػػة العربيػػة ،كالتمسػػؾ بالربػػاط العربػػي المقػػدس مػػع جمي ػػع
الدكؿ العربية.

 - 2دعـ اقتصادم ال محػدكد لمػدكؿ العربيػة كخاصػة مصػر ،كبعػض الػدكؿ غيػر النفطيػة
مثؿ :فمسطيف كاألردف.

كتحقيقان ليذه المنطمقات الفكرية في السعكدية ،قامػت السػعكدية ب نشػاء لجػاف مشػتركة مػع

العديد مف الدكؿ العربية كخاصة مصر ،كسكؼ يمقي الباحث نظ ةر سريعة عمييا:
ةي انونظةمانويةةي انوئصري :ا

نو ووييي  :جميكري ػػة مص ػػر العربيػػة ،كفيي ػػا نظ ػػاـ الحك ػػـ جميػػكرم ،كينتخ ػػب رئ ػػيس الدكل ػػة

مباشرة مف الشعب ،كمدة الرئاسة ست سنكات ،كيجكز انتخابو لمدد أخرل ،كتتككف السمطات في

الدكلػػة م ػػف :الس ػػمطة التش ػػريعية "مجم ػػس الشػػعب" ،كالس ػػمطة التنفيذي ػػة كيت أرس ػػيا رئ ػػيس الجميكري ػػة
باالشتراؾ مع مجمػس الػكزراء ،إذ يقػرراف السياسػة العامػة لمدكلػة ،كيشػرفاف عمػ تنفيػذىا ،كالسػمطة
15

القضػػائية ،كىػػي مسػػتقمة كتتكالىػػا المحػػاكـ كالقضػػاة مسػػتقمكف ال سػػمطاف عمػػييـ فػػي القضػػاء لغيػػر

القانكف( .بسيكني.)18 :2012 ،

تربط البمديف عبلقات قكية كتعاكف في مختمؼ المجاالت مف أجؿ التعاكف في الدفاع عف

أم ػػف كص ػػيانة كاس ػػتقبلؿ كػ ػبل البم ػػديف ف ػػي مكاجي ػػة أم تح ػػديات داخمي ػػة ،كتعزي ػػز التع ػػاكف كتنميػ ػػة
العبلقػات فػػي مختمػػؼ المجػاالت السياسػػية كاالقتصػػادية كاالجتماعيػػة كالثقافيػة ،مػػف خػػبلؿ تعميػػؽ
الػػركابط كالصػػبلت االجتماعيػػة بينيمػػا ،كمػػا ي ػػتـ تنسػػيؽ السياسػػة الخارجيػػة لمبمػػديف تجػػاه القض ػػايا

اإلقميميػ ػػة كالدكليػ ػػة المص ػ ػيرية( .أبػ ػػك ثنػ ػػيف ،)30- 29 :2008 ،كعمػ ػػدت الػ ػػدكلتاف االبتعػ ػػاد عػ ػػف
االنفعاؿ ،حيث تبتعد الدكلتاف عف االنفعاؿ ،كعف إعبلف مكقفيػا بكػؿ ىػدكء كتػركم ،كتسػع إلػ

الرس ػػائؿ الدبمكماسػ ػػية كالحػ ػكار اليػ ػػادئ ،كعمػ ػ إقامػ ػػة عبلق ػػات متكازنػ ػػة كمتكافئ ػػة مػ ػػع كاف ػػة القػ ػػكل

الدكلي ػػة ،مػ ػػع كضػ ػػع أمني ػػا الػ ػػكطني كمصػ ػػمحتيا القكمي ػػة فػ ػػي مقدمػ ػػة أى ػػدافيا السياسػ ػػية الخارجيػ ػػة

كالداخمية( .اسماعيؿ.)55 :2010 ،

مػف جانػػب آخػػر؛ ف نػػو تػرتبط مصػػر بالسػػعكدية مػػف خػبلؿ حركػػة الطي ػراف ،حيػػث كشػػفت

السفارة السعكدية بالقاىرة عف تسجيؿ زيادة في عدد رحبلت الطيراف بػيف السػعكدية كمصػر بمغػت

 ،%16كذلػػؾ ف ػػي عػػاـ  2015مقارن ػػة بعػػاـ  ،2014فيم ػػا بمغػػت الزي ػػادة  %7فػػي حرك ػػة الرك ػػاب
خػبلؿ نفػػس الفت ػ ةر بحسػب مػػا نقمتػػو صػحيفة "المدينػػة" ،كمػػا أكضػح السػػفير أحمػػد بػف عبػػد العزيػػز
قطاف في بياف صحافي ،أف الخطكط الجكية السعكدية ستستمر في تشغيؿ رحبلتيػا مػف الريػاض

كج ػػدة إلػ ػ مدين ػػة شػ ػػرـ الش ػػي دعمػ ػنا لمسػ ػػياحة ف ػػي مص ػػر ،كك ػػذلؾ زيػ ػػادة رحبلتي ػػا خ ػػبلؿ األشػ ػػير
القادم ػػة ،كلفػ ػػت إلػ ػ بػ ػػدء تشػ ػػغيؿ رح ػػبلت مػ ػػف القػ ػػاى ةر إلػ ػ تبػ ػػكؾ لتصػ ػػبح البكاب ػػة السادسػ ػػة إل ػ ػ

الس ػػعكدية ،بعػ ػػد محط ػػات جػ ػػدة كالري ػػاض كالمدينػ ػػة كال ػػدماـ كأبيػ ػػا ،كتش ػػغيؿ خػ ػػط "األقص ػػر ،جػ ػػدة،

األقصػ ػػر" لخدم ػ ػػة قطػ ػػاع العمػ ػ ػرة ،بمػ ػػا يبلئ ػ ػػـ التطػ ػػكر ف ػ ػػي الحرك ػ ػة المأمكل ػ ػػة عم ػ ػ إث ػ ػػر الشػ ػ ػراكات

االقتصػادية المتكقعػػة ،كزيػادة حجػػـ التبػادؿ بػػيف البمػديف .كأشػػار إلػ زيػػادة عػدد الػػرحبلت المغػػاد ةر

مػػف مصػػر إل ػ السػػعكدية ،مػػف خػػبلؿ إضػػافة  122رحمػػة منتظمػػة إل ػ جػػدكؿ الػػرحبلت فػػي عػػاـ
( .2016قناة العربية اإلخبارية ،مكقع إلكتركني).

- 4ئس نتانقمصة ة :

تأسيسنا عم مػا سػبؽ؛ فػ ف اقتصػاد الػدكؿ ىػك مػف أىػـ المقكمػات ألم دكلػة ،حيػث تحػدد

قكتيا السياسية كتأثيرىا في المنطقة ،كبالنسبة لمسعكدية ،فقد أحدثت طف ةر في أسعار النفط.

ئرس يييييييي انوطفييييييييرة :ىػ ػ ػ ػػك مصػ ػ ػ ػػطمح يش ػ ػ ػػير إل ػ ػ ػ ػ الفت ػ ػ ػ ػ ةر الكاقعػ ػ ػ ػػة بػ ػ ػ ػػيف عػ ػ ػ ػػامي 1980- 1969

فػػي السػػعكدية ،حيػػث ارتفع ػػت المػػداخيؿ النفطيػػة لمدكل ػػة ،ممػػا تسػػبب ف ػػي طف ػ ةر اقتص ػادية قكي ػػة.
(كيكيبيديا ،مكقع إلكتركني)
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كعميو؛ إ ف الطف ةر االقتصادية التي حدثت في السعكدية خبلؿ سبعينيات كثمانينيات القرف

الماضي ،جعؿ مف السعكدية أىـ دكؿ المنطقة ،كقامت بتقديـ الدعـ االقتصادم لمػدكؿ العربيػة،

كتقديـ الدعـ مف خبلؿ المجاف السعكدية المشتركة لعدد ال بأس بو مف الدكؿ حكؿ العالـ.
نو جةنانويعو ة انوئشمر :ا ا

قامت السعكدية بػ براـ العديػد مػف االتفاقيػات الثنائيػة أك مػذكرات التفػاىـ مػع بعػض الػدكؿ

العربيػػة كاإلسػػبلمية كالصػػديقة ،بيػػدؼ تطػػكير سػػبؿ التعػػاكف فػػي المجػػاالت االقتصػػادية كالتجاريػػة
كاالستثمارية كالفنية ،كقد انبثؽ عف تمؾ االتفاقيات الثنائية تككيف عدد مف المجاف المشتركة بينيا

كبيف تمؾ الدكؿ .كذلػؾ لرسػـ العديػد مػف تمػؾ األسػس فػي مختمػؼ أكجػو التعػاكف ،كلتحقيػؽ العديػد
مػف األىػداؼ االقتصػادية كالتجاريػة كالعمميػة كالفنيػػة ،كضػماف تطبيػؽ تمػؾ االتفاقيػات ،كذلػؾ لعقػػد
اجتماعات دكرية لمناقشة ذلؾ ،كمف أىـ الجكانب المشتركة بيف تمؾ المجاف ما يمي :ا

 العمؿ عم تعزيز الركابط بيف البمديف ،كايجاد السبؿ الكفيمة لدعـ كتنشيط التعاكف فيما
بينيما.

 مناقشػة المشػػكبلت كالعقبػات التػػي تح ٌػد مػػف تنشػيط كزيػػادة التعػاكف بػػيف البمػديف ،كعم ػ
األخص ما يعترض انسياب التعاكف التجارم مف عكائؽ.

 إتاحة الفرصة لرجاؿ األعماؿ السعكدييف لمتعرؼ عمػ الفيػرص التجاريػة كاالسػتثمارية،
كتبني الكسائؿ الفعالة التي تساىـ في ذلؾ ،كمساعدتيـ عم استغبلليا.
ٌ
 تشجيع تبادؿ الخبراء الفنية كالتقنية بيف الجيات المعنية في البمدتيف مف خبلؿ العمؿ

عم نقؿ تشجيع التقنية كالتعاكف في مجاؿ البحث العممي كتبػادؿ الزيػارات كالمشػاركة

في البرام التدريبية.

 دعـ الكسائؿ الكفيمة بتعزيز التعاكف في حقكؿ التعميـ كالرياضة كالشباب.

 فػتح المجػاؿ لبلسػتفادة مػف العمالػة المتػكفرة ،كتنظػيـ مػا يتعمػؽ بيػا مػف إجػراءات( .ك از ةر
التجا ةر كاالستثمار ،مكقع الكتركني)

ج ولارقما( )8ا

ةوضحانو جةنانويعو ة اف ائخم فا ولانوعةوم ا
ئي يل ا

ةرأييةائنانوجةنبانويعو ي ا

نيمانو جن ا

-1

اٌسؼٛد٠ح اٌّصش٠ح

ٚصاسج اٌرجاسج ٚاالسرثّاس

-2

اٌسؼٛد٠ح اٌؼشال١ح

ٚصاسج اٌرجاسج ٚاالسرثّاس

-3

اٌسؼٛد٠ح اٌثاوسرأ١ح

ٚصاسج اٌرجاسج ٚاالسرثّاس

-4

اٌسؼٛد٠ح اٌرٔٛس١ح

ٚصاسج اٌرجاسج ٚاالسرثّاس

-5

اٌسؼٛد٠ح اٌجضائش٠ح

ٚصاسج اٌرجاسج ٚاالسرثّاس
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ئي يل ا

ةرأييةائنانوجةنبانويعو ي ا

نيمانو جن ا

-6

اٌسؼٛد٠ح إٌٙذ٠ح

ٚصاسج اٌرجاسج ٚاالسرثّاس

-7

اٌسؼٛد٠ح اٌجٕٛب أفش٠م١ح

ٚصاسج اٌرجاسج ٚاالسرثّاس

-8

اٌسؼٛد٠ح اٌٍ١ث١ح

ٚصاسج اٌرجاسج ٚاالسرثّاس

-9

اٌسؼٛد٠ح اٌفشٔس١ح

ٚصاسج اٌرجاسج ٚاالسرثّاس

- 10

اٌسؼٛد٠ح اٌرشوّأ١ح

ٚصاسج اٌرجاسج ٚاالسرثّاس

- 11

اٌسؼٛد٠ح اٌفٕض١ٍ٠ٚح
ِجٍسسسل اٌرجسسساسج ٚاالسسسسرثّاس اٌسسسسؼٛدٞ
ٚصاسج اٌرجاسج ٚاالسرثّاس
األِش٠ىٟ
ٌجٕح اٌّراتؼسح ٌّجٍسل اٌرٕسس١ك اٌسسؼٛدٞ
ٚصاسج اٌرجاسج ٚاالسرثّاس
اٌّٟٕ١
اٌفش٠ك اٌفٕ ٟاٌرجاس ٞاٌسؼٛد ٞاٌٚ ّٟٕ١صاسج اٌرجاسج ٚاالسرثّاس

- 15

اٌسؼٛد٠ح اٌّٛس٠رأ١ح

ٚصاسج اٌرجاسج ٚاالسرثّاس

- 16

اٌسؼٛد٠ح االسثأ١ح

ٚصاسج اٌرجاسج ٚاالسرثّاس

- 17

اٌسؼٛد٠ح اٌثشذغاٌ١ح

ٚصاسج اٌرجاسج ٚاالسرثّاس

- 18

اٌسؼٛد٠ح اٌثش٠طأ١ح

ٚصاسج اٌرجاسج ٚاالسرثّاس

- 12
- 13
- 14

ٚصاسج اٌرجاسج ٚاالسرثّاس

المصدر " :وزنرةانومجةرةاون يم ئةرانويعو ة "،
http://mci.gov.sa/AboutMinistry/Pages/StandingCommittees.aspx

إف العبلقات االقتصادية كالتجارية بيف مصر كالسعكدية تضاعفت عدة مػرات خػبلؿ فتػ ةر

الثمانينيػػات كالتسػػعينيات مػػف القػػرف الماضػػي ،كالسػػنكات األربػػع األكل ػ مػػف القػػرف الحػػالي ،حي ػػث

شيدت نمكان مضطردان خبلؿ األعكاـ الماضية فقد احتمت االستثمارات السعكدية المرتبة األكلي بيف

الػػدكؿ العربيػ ػ ة المس ػػتثم ةر ف ػػي مصػػر ،كالمرتب ػػة الثاني ػػة عم ػػي مسػػتكم االس ػػتثمارات العالمي ػػة ،بقيم ػػة
تجاكزت أكثر مف  71مميار جنيو ،كي حرص البمديف عم االرتقاء بالمسار االقتصادم ،حيث بما

حجػـ التجػػا ةر البينيػػة بػيف مصػػر كالسػػعكدية  7.4مميػػار دكالر فػي عػػاـ  ،2008خاصػػة أف المنػػاخ

االسػتثمارم فػػي مصػػر مييػأ إلقامػػة مشػػركعات سػكاء بصػػك ةر مسػػتقمة أك مشػتركة مػػع رجػػاؿ أعمػػاؿ

مصرييف في مختمؼ القطاعات( .المركز المصرم لدراسات السياسات العامة ،مكقع إلكتركني)

إف العبلقات المصرية السػعكدية تاريخيػة ،حيػث ارتفػع حجػـ التبػادؿ التجػارم ليصػؿ إلػ

 6.3ممي ػ ػػار دكالر خ ػ ػػبلؿ ع ػ ػػاـ  ،2015مقاب ػ ػػؿ  6.2ممي ػ ػػار دكالر خ ػ ػػبلؿ ع ػ ػػاـ  ،2014حي ػ ػػث إف
االسػتثمارات السػعكدية فػي مصػر بمغػت  6مميػارات دكالر فػي أكثػر مػف  3400مشػركع اسػتثمارم.

كمػ ػػا أف االسػ ػػتثمارات المصػ ػػرية فػ ػػي السػ ػػعكدية  2.5مميػ ػػار دكالر ،فػ ػػي أكثػ ػػر مػ ػػف  1300مش ػ ػػركع
استثمارم( .لبيب)2016 ،
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فػي ظػؿ مػا سػبؽ؛ فػ ف حجػـ التبػادؿ ال تجػارم بػيف البمػديف شػكؿ رابطػنا قكيػنا فػي العبلقػػات

المصػػرية السػػعكدية ،مػػف ناحيػػة حجػػـ العمالػػة المصػػرية فػػي السػػعكدية التػػي القػػت تسػػييبلت غيػػر

مسػػبكقة ،ككػػذلؾ كالػػدعـ االقتص ػػادم البلمحػػدكد لمصػػر مػػف قب ػػؿ السػػعكدية ،كخصكص ػان فػػي بداي ػػة
تكلي الرئيس عبد الفتاح السيسي الذم زاد مف ىذا الرابط بيد الدكلتيف.
- 3ئس نتانجمئةعة :

ترتكز العبلقات المصرية -السعكدية ،عم ركائز عديدة في اإلطار التعاكني في مختمؼ

المجػػاالت ،كعم ػ أسػػاس الق ػػدرات لكػػؿ منيمػػا ،كق ػػد تركػػزت عم ػ أس ػػاس التعػػاكف كاالنفتػػاح ب ػػيف
المجتمعيف ،كليس التنافس فيما بينيما ،كقػد عمػؿ التعػاكف السياسػي عمػ خمػؽ مصػالح مشػتركة
لتفعيؿ العبلقات بيف شعبييما ،كالتعاكف في إطار تحقيؽ األمف الكطني لكؿ منيما ،كمػا عمػدت

سياسة الدكلتيف عم التفاعؿ في القضايا اليامة ،كايجاد دكر اجتماعي كثقػافي نشػط بمػا يػتبلءـ

مع المتغيرات اإلقميمية كالدكلية( .إسماعيؿ)66 :2010 ،

كك ػػاف لػ ػػدكر العمال ػػة المصػ ػػرية ف ػػي السػ ػػعكدية أثػ ػػر ب ػػالا األىميػ ػػة ف ػػي الحيػ ػػاة االجتماعيػ ػػة

السعكدية ،كقد بما عدد العمالة المصرية في السعكدية مميكف عامؿ تقريبان .كيقدر متكسط ما يتـ

تحكيمػػو مػػف عممػػة ص ػػعبة لمصػػر  627.8مميػػكف دكالر س ػػنكيان تقريب ػان( .نػػافع كآخ ػػركف:2004 ،

 .)95كبرز ىذا الدكر في التأثير عم ثقة كتقاليد كعادات المجتمع السعكدم ،كما كاف لو األثر
األكبر في الحياة االجتماعية كاالقتصادية المصرية( .أبك طالػب ،)223- 220 :1998 ،كػذلؾ
لما يمثمو القطاع التجارم كالثقة المتبادلة بيف مػكاطني الػدكلتيف ،كاتسػاع نطػاؽ التعػاكف التجػارم

بينيما مف خبلؿ تسػي يؿ المعػامبلت كالقػكانيف االقتصػادية ،كخمػؽ فػرص الثقػة المتبادلػة ،كمػا أنػو
يؤثر عم القطاع السػياحي كالػذم تعتمػد عميػو مصػر بشػكؿ رئيسػي فػي دخميػا القػكمي( .السػعيد

كآخػػركف .) 57- 56 :2003 ،كم ػػا تػػـ ف ػػي ال ػػدك ةر الخامسػػة الجتم ػػاع المجن ػػة المشػػركة العمي ػػا ف ػػي
 29- 28تشريف الثاني (نكفمبر)  ، 1992حيث تـ التكقيع عم اتفاقية لػدعـ الشػباب كالرياضػة
ب ػػدعـ م ػػف ص ػػندكؽ التنمي ػػة الس ػػعكدم( .التقري ػػر االس ػػتراتيجي العرب ػػي .)404 :1992 ،كيعم ػػؿ
االحتكػػاؾ اليػػكمي مػػع أبنػػاء البمػػد ااخػػر عم ػ تعػػديؿ التصػػكرات كالسػػمككيات اليكميػػة لؤلفض ػػؿ،

كتتبم ػػكر مػ ػػا يمكػ ػػف تسػ ػػميتو القاسػ ػػـ المشػ ػػترؾ االجتمػ ػػاعي كالتعميمػ ػػي ،كالػ ػػذم يمثػ ػػؿ بػ ػػدكره أساس ػ ػان
لتف ػػاعبلت المجتمع ػػات بعي ػػدان ع ػػف أم ت ػػدخؿ ق ػػانكني أك إدارم( .ن ػػافع كآخ ػػركف،)81 :2004 ،

حيػث يبمػا عػدد المعتمػريف المصػرييف سػنكيان مميػػكف معتمػر ،كيػدخؿ مصػر سػنكيان مػف السػػائحيف
نصؼ مميكف مكاطف سعكدم عدا عدد المقيميف في مصر لمعمؿ أك لمدراسة كالذم يقدر بػ 300

ألؼ سعكدم( .أبك ثنيف)53 :2008 ،
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كبالتالي؛ ف ف المحددات االجتماعية بيف البمديف تشكؿ عصب الشراكة كالقكة في العبلقػة

بينيمػا ،فالعمالػة المصػػرية فػي السػعكدية ليػػا أثػر بػػالا عمػ السػعكدية ،كمػػا أف السػياحة السػػعكدية

في مصر ليا أيضان دكر مؤثر عم حركة السياحة في مصر ،حيث سجمت ىيئة تنشيط السياحة
المصػرية ارتفػػاع ممحػػكظ فػػي أعػػداد الػػزكار القػادميف مػػف السػػعكدية إل ػ مصػػر بنسػػبة  %6خػػبلؿ

شػػيرم كػػانكف الث ػػاني (ينػػاير) كش ػػباط (فب اريػػر)  ،2016مقارنػػة ب ػػالفت ةر ذاتيػػا م ػػف العػػاـ الماض ػػي،

كخػػبلؿ شػػيرم ك ػػانكف الثػػاني (ينػػاير) كش ػػباط (فب اريػػر)  ،2015دخػػؿ ق ارب ػػة  55ألػػؼ سػػائحان م ػػف
السػعكدية إلػ مصػر عبػر مطػػارات الدكلػة ،كبعػد  12شػي نار فقػط ارتفػػع ىػذا العػدد ليصػؿ إل ػ 59

ألؼ سائح بزيادة قدرىا ( .%6جريدة الرياض ،مكقع إلكتركني)

كما أف المحددات السابقة بيف البمديف زادت مف قكة كترابط الدكلتيف ،فممعبلقات السياسية

الطيبػة بػيف البمػػديف ،كمػا تشػيده حالي ػنا فػي عيػػد الػرئيس السيسػي كالزيػػارات المتبادلػة ،كاالتفاقيػػات
المكقعػة ،كتسػييؿ حركػػة التجػا ةر كمػركر االف ػراد بػيف البمػديف ،انعكػػس ىػذا كبقػكة عم ػ التػرابط بػػيف

الشعبيف.

41

نوئ سثانو ةن ا
ئس نتاإق ةئة ا
تعتبػػر المحػػددات اإلقميميػػة أيض ػان مقيػػاس عم ػ قػػكة الدكلػػة ،كمػػا تتمتػػع بػػو مػػف ثقػػؿ عم ػ

السػػاحة اإلقميمي ػػة ،كردة فعػػؿ الدكل ػػة عم ػ بع ػػض األحػػداث اإلقميمي ػػة بػػيف م ػػدل تفاعميػػا كانتمائي ػػا

لمقض ػػايا كتكاج ػػدىا عمػ ػ الس ػػاحة اإلقميمي ػػة ،فال ػػدكلتيف لي ػػـ ثق ػػؿ إقميم ػػي من ػػذ األزؿ كف ػػؽ م ػػا ذكػ ػػر

الباحػػث ف ػػي الفصػػؿ الث ػػاني مػػف ى ػػذه الد ارسػػة ،كس ػػكؼ يتنػػاكؿ الباح ػػث بعػػض القض ػػايا اإلقميمي ػػة

كمكقؼ الدكلتيف منيا ،كىي كما يمي:
- 8ن سماللانإليرنية اوف يطةن:

لعبت السعكدية كما زالت دك انر رائدان في دعـ القضية الفمسطينية ،لما تتمتع بو مف مكانة

دينية في العالـ اإلسبلمي ،ككانت السعكدية دائما ممتزمة بالدفاع عف فمسطيف كمدينة القدس أماـ
عمميات التيكيد مف قبؿ االحتبلؿ ،فمدينة القدس تعتبر كاحدة مف أىـ األماكف المقدسة في العالـ

المشرؼ الذم لعبتو السعكدية أيضنا في الضغط
اإلسبلمي .كال يمكف لنا أف ننس الدكر
ٌ
االقتصادم عم حككمة االحتبلؿ لدعـ القضية الفمسطينية.
بػدأ مكقػػؼ السػػعكدية مػػف قضػػية فمسػػطيف منػػذ عيػد الممػػؾ عبػػد العزيػػز ،حيػػث بػػدأت مػػف

مؤتمر لندف عاـ  1935المعركؼ بمؤتمر المائدة المسػتدي ةر لمناقشػة القضػية الفمسػطينية ،كقامػت
الس ػ ػػعكدية بػ ػ ػػدعـ كمسػ ػ ػػاندة القضػ ػ ػػية الفمسػ ػ ػػطينية عمػ ػ ػ جميػ ػ ػػع األصػ ػ ػػعدة السياسػ ػ ػػية كاالقتصػ ػ ػػادية

كاالجتماعيػة ،كشػػاركت السػعكدية فػػي العديػػد مػف المػػؤتمرات كاالجتماعػػات الخاصػة بحػػؿ القضػػية

ػاء بخارطػ ػػة الطري ػ ػػؽ كمبػ ػػادرة السػ ػػبلـ العربيػ ػػة الت ػ ػػي
الفمسػ ػػطينية ،ابتػ ػػداء مػ ػػف م ػ ػػؤتمر مدريػ ػػد كانتيػ ػ ن
أقترحيػا الممػؾ عبػد اهلل بػف عبػد العزيػز (كلػي العيػد آنػذاؾ) كتبنتيػا الػدكؿ العربيػة كمشػركع عربػػي

مكح ػػد ف ػػي قمػ ػػة بي ػػركت فػ ػػي آذار (م ػػارس)  2002لحػ ػػؿ الصػ ػراع العربػ ػػي اإلسػ ػرائيمي .كتطالػ ػػب
السػػعكدية مػػف إسػ ػرائيؿ االلت ػزاـ بتنفي ػػذ الق ػ اررات الدكليػػة ذات الص ػػمة التػػي ت ػػنص عم ػ االنس ػػحاب

الكامػؿ مػػف كافػػة األ ارضػػي العربيػػة المحتمػػة منػػذ عػػاـ  ،1967كتطالػػب المجتمػػع الػػدكلي بالتػػدخؿ
العاجػػؿ لكقػػؼ االعتػػداءات كالممارسػػات اإلس ػرائيمية العدكانيػػة كالمتكػػر ةر ضػػد الشػػعب الفمس ػػطيني.

كأدانت السعكدية قياـ إسرائيؿ ببناء الجدار العازؿ الذم يضػـ أ ارضػي فمسػطينية كاسػعة ،كتقػدمت

بمػػذك ةر احتجػػاج لمحكم ػػة العػػدؿ الدكليػػة ف ػػي الىػػام تػػديف فيي ػػا قيػػاـ إس ػرائيؿ ببن ػػاء جػػدار الفص ػػؿ
العنصػػرم ،كصػػدر ق ػرار المحكمػػة بعػػدـ شػػرعية ىػػذا الجػػدار كطالػػب إس ػرائيؿ ب زالتػػو( .كيكيبي ػػديا،

مكقع إلكتركني :العبلقات السعكدية الفمسطينية).
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ئشروعان ئةراع انهللا نا اع انوعزةزاو يالم :ا
قدـ األمير عبد اهلل بف عبد العزيز عندما كػاف كليػان لمعيػد تصػك انر لمتسػكية الشػاممة العادلػة

لمقضػية الفمسػطينية مػف ثمانيػة مبػػادئ عػرؼ باسػـ "مشػركع االميػر عبػػد اهلل بػف عبػد العزيػز" ،قػػدـ

ال عربينا كدكلينا كتبنتيا
لمؤتمر القمة العربية في بيركت عاـ  ،2002كقد القت ىذه المقترحات قبك ن
تم ػػؾ القم ػػة كأك ػػدتيا القم ػػـ العربي ػػة البلحق ػػة خاصػ ػػة قم ػػة الري ػػاض األخيػ ػرة ،كأض ػػحت مب ػػاد ةر سػ ػػبلـ

عربيػػة ،كمػػا اقتػػرح األميػػر عبػػد اهلل فػػي المػػؤتمر العربػػي الػػذل عقػػد فػػي القػػاى ةر فػػي تش ػػريف األكؿ

(أكتكبر)  ،2000إنشاء صندكؽ يحمػؿ اسػـ انتفاضػة القػدس بػرأس مػاؿ قػد هر مائتػا مميػكف دكالر،

كيخصص لئلنفاؽ عم أسر الشيداء الفمسطينييف الػذيف سػقطكا فػي االنتفاضػة ،كانشػاء صػندكؽ
آخر يحمؿ اسـ صندكؽ األقص يخصص لو ثمانمائة مميكف دكالر ،لتمكيؿ مشاريع تحافظ عم

اليكيػة العربيػػة كاإلسػػبلمية لمقػػدس كالحيمكلػة دكف طمسػػيا ،كمػػا كأعمػػف عػف إسػػياـ السػػعكدية بربػػع
المبمػا المخصػػص ليػػذيف الصػػندكقيف ،كػػذلؾ كجػػو فػػي تمػػكز (يكليػػك)  ،2006بتخصػػيص منحػػة
قدرىا مائتاف كخمسكف مميكف دكالر لمشػعب الفمسػطيني ،لتكػكف بػدكرىا نػكاة لصػندكؽ عربػي دكلػي

إلعمػار فمسػطيف .كعنػػدما حػدث انقسػػاـ سياسػي بػػيف الفمسػطينييف ،سػػارع الممػؾ عبػػد اهلل بػف عبػػد
العزيز بتكجيو الدعكة لقادة الشعب الفمسطيني لعقد لقاء في رحاب بيت اهلل الحراـ بمكػة المكرمػة،

لبحث أمكر الخبلؼ بينيـ بكؿ حيادية ،كدكف تدخؿ مف أم طرؼ ،كالكصكؿ إلػ حمػكؿ عاجمػة

لما يجرم عم الساحة الفمسطينية( .اليكـ ،مكقع إلكتركني)
نمفةقائ  :ا

تحت رعاية الممؾ عبد اهلل بف عبد العزيز جرت في مكة المكرمة محادثات بيف حركتي

"فػتح" ك"حمػػاس" ،فػي الفت ػ ةر مػف  8- 6شػػباط (فب اريػر)  ،2007ح ػكارات الكفػاؽ كاالتفػػاؽ الػػكطني،
كقػد تكممػت ىػذه الحػكارات بالنجػاح ،حيػث جػرل االتفػاؽ عمػ مػا يمػي( :ككالػة األنبػاء كالمعمكمػػات

الفمسط ينية كفا ،مكقع الكتركني)

 أو  :التأكيػد عمػ حرمػة الػدـ الفمسػطيني ،كاتخػاذ كافػة اإلجػراءات كالترتيبػات التػي تحػكؿ
دكف ذلػػؾ ،مػػع التأكيػػد عمػ ػ أىميػػة الكحػػدة الكطنيػػة كأس ػػاس لمصػػمكد الػػكطني كالتص ػػدم
لبلحتبلؿ ،كتحقيؽ األىداؼ الكطنيػة المشػركعة لمشػعب الفمسػطيني ،كاعتمػاد لغػة الحػكار

كأساس كحيد لحؿ الخبلفات السياسية في الساحة الفمسطينية.


ةنةييةا  :االتفػػاؽ كبصػك ةر نيائيػػة عمػ تشػػكيؿ حككمػػة كحػدة كطنيػػة فمسػطينية كفػػؽ اتفػػاؽ

تفصيمي معتمد بيف الطرفيف ،كالشركع العاجؿ في اتخاذ اإلجراءات الدستكرية لتكريسيا.
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 ةو ييةا :المضػي قػػدمنا فػي إج ػراءات تطػكير كاصػػبل ح منظمػة التحريػػر الفمسػطينية ،كتسػػريع
عم ػػؿ المجنػ ػػة التحضػ ػػيرية اسػ ػػتنادنا لتفاىمػ ػػات الق ػػاىرة كدمشػ ػػؽ ،كقػ ػػد جػ ػػرل االتفػ ػػاؽ عم ػ ػ
خطكات تفصيمية بيف الطرفيف بيذا الخصكص.

 رن عييييةا :تأكيػ ػػد مبػ ػػدأ الش ػ ػراكة السياسػ ػػية عم ػ ػ أسػ ػػاس الق ػ ػكانيف المعمػ ػػكؿ بيػ ػػا فػ ػػي الس ػ ػػمطة
الفمسطينية ،كعم قاعدة التعددية السياسية كفؽ اتفاؽ معتمد بيف الطرفيف.

نو عمانوئةو  :ا
قدمت السعكدية الدعـ المادم كالمعنكم لمسمطة الفمسطينية كالشعب الفمسطيني منذ بدأت

القضػػية الفمس ػػطينية ،ق ػػدمت الس ػػعكدية تبرع ػنا س ػػخينا ف ػػي م ػػؤتمر القمػػة العربي ػػة ف ػػي الخرط ػػكـ ع ػػاـ

 ،1967كما التزمت السعكدية فػي قمة بغداد عاـ  ، 1978بتقديـ دعػػـ مػالي سػنكم لمفمسػطينييف

ق ػػدرة مميػ ػػار كسػ ػػبعة كتس ػػعيف مميكن ػ ػان كثبلثمائػ ػػة أل ػػؼ دكال نار ،كذلػ ػػؾ لمػ ػػدة عش ػػر سػ ػػنكات (مػ ػػف عػ ػػاـ

 1979كحتػ عػاـ  .)1989كفػي قمػة الج ازئػر الطارئػة عػاـ  ،1987قػررت السػعكدية تخصػيص

دعػـ شػػيرم لبلنتفاضػػة الفمسػػطينية مقػػدا هر  6مميػػكف دكالر كمػػا قػػدمت فػػي االنتفاضػػة األكل ػ عػػاـ

 ،1987تبرعنا نقدينا لصندكؽ االنتفاضػة الفمسػطيني بمبمػا مميػكف كأربعمائػة كثبلثػة كثبلثػكف ألػؼ
دكالر ،كقػػدمت مبمػػا مميػػكني دكالر لمص ػػميب األحمػػر الػػدكلي لش ػراء أدكي ػػة كمعػػدات طبيػػة كأغذي ػػة
لمفمسطينييف ،كما تعيدت بتمكيؿ برنام إنمائي عف طريؽ الصندكؽ السعكدم لمتنمية بما حجمػو

ثبلثمائػة مميػػكف دكالر ييػػتـ بقطاعػػات الصػػحة كالتعمػػيـ كاإلسػكاف ،تػػـ اإلعػػبلف عنػػو فػػي مػػؤتمرات

ال ػ ػػدكؿ المانح ػ ػػة خ ػ ػػبلؿ األع ػ ػ ػكاـ  ،1999– 1997 / 1995- 1994باإلض ػ ػػافة إلػ ػ ػ اإلعفػ ػ ػػاءات
الجمركية لمسمع كالمنتجات الفمسطينية .كقد أكفت السعكدية بكامػؿ مسػاىماتيا المقػر ةر حسػب قمػة

بيػركت فػػي آذار (مػػارس)  ،2002لػػدعـ ميزانيػة السػػمطة الفمسػػطينية ،كمػػا أكػدت عميػػة قم ػػة شػػرـ

الشي

في آذار (مارس)  ،2003بتجديد االلتزاـ العربي بيذا الدعـ ،حيث قامت بتحكيؿ كامػؿ

االلتزاـ كقد ةر  18408مميكف دكالر لمفت ةر مػف  .2004- 2002كمػا أكفػت بكامػؿ التزاماتيػا المقػر ةر

حسػػب قم ػػة ت ػػكنس ف ػػي آي ػػار ( م ػػايك)  ،2004الخاصػػة باس ػػتمرار كص ػػكؿ ال ػػدعـ الم ػػالي لمكازن ػػة
السمطة الفمسطينية لستة أشير تبدأ مف نيساف (أبريؿ) حت نياية أيمكؿ (سبتمبر)  ،2004حيث

قامػت بتحكيػػؿ كامػػؿ المبمػا كقػػد ةر  46،2مميػػكف دكالر ،إذ كانػت السػػعكدية قػػد بػادرت فػػي مػػؤتمر
القمة العربية في القاىرة عػاـ  ،2000بػاقتراح إنشػاء صػندكقيف باسػـ صػندكؽ األقصػ كصػندكؽ
انتفاضػة القػدس ب أرسػماؿ قػد هر مميػػار دكالر ،كتبرعػت بمبمػػا  200مميػكف دكالر لصػندكؽ األقص ػ

الذم يبما رأسمالو  800مميكف دكالر ،كتبرعت بمبما  50مميكف دكالر لصػندكؽ انتفاضػة القػدس

الػ ػ ػػذم يبم ػ ػ ػػا أرس ػ ػ ػػمالو  200ممي ػ ػ ػػكف دكالر .كم ػ ػ ػػا اىتمػ ػ ػػت حككم ػ ػ ػػة الس ػ ػ ػػعكدية بمش ػ ػ ػػكمة البلجئ ػ ػ ػػيف
الفمس ػػطينييف ،حي ػػث ق ػػدمت المسػ ػػاعدات اإلنس ػػانية لبلجئ ػػيف الفمسػ ػػطينييف مباشػ ػ ةر أك ع ػػف طريػ ػػؽ
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الككػػاالت كالمنظم ػػات الدكلي ػػة الت ػػي تعن ػػي بش ػػئكف البلجئ ػػيف مث ػػؿ األكن ػػركا  ،كمنظم ػػة اليكنس ػػكك،

كالصػػندكؽ العرب ػػي لئلنمػػاء االقتص ػػادم كاالجتمػػاعي ،كالبن ػػؾ الػػدكلي ،كالبن ػػؾ اإلسػػبلمي ،كم ػػا أف
السػ ػػعكدية منتظمػ ػػة فػ ػػي دف ػ ػػع حصػ ػػتيا المقػ ػػر ةر لككالػ ػػة األم ػ ػػـ المتحػ ػػدة إلغاثػ ػػة كتشػ ػػغيؿ البلجئػ ػ ػػيف

الفمسػػطيني األكنػػركا المتمثم ػػة ف ػػي مسػػاىماتيا السػػنكية البالغػػة ممي ػػكف كمػػائتيف ألػػؼ دكالر لميزاني ػػة
الككالػة ،كقػػدمت ليػا تبرعػػات اسػتثنائية بمغػػت حػكالي سػػتكف مميػكف كأربعمائػػة ألػؼ دكالر ،لتغطيػػة

العجػػز فػػي ميزانيتي ػػا ،كتنفيػػذ برامج ػػيا الخاص ػػة بالفمسػػطينييف( .سػػفا ةر دكل ػػة فمسػػطيف فػػي المممك ػػة

العربية السعكدية).

في ظؿ ما سبؽ؛ ف ف مكقؼ السعكدية حديثان أصبح فات انر في ااكنة األخيرة تجاه القضية

الفمسطينية ،كيعتقد الباحث أف عبلقة السعكدية مع الكاليات المتحدة حامية الخمي التي تقدـ دعمان
ال محدكدنا إلسرائيؿ ،ألق بظبللو عم مكقؼ السػعكدية مػف إسػرائيؿ لفمسػطيف ،كيتجمػ ذلػؾ فػي
كممة السعكدية أماـ مجمس األمف حكؿ البند "حالة في الشرؽ األكسط" التي ألقاىا السفير عبد اهلل
يحيػ المعممػي (المنػدكب الػدائـ لممممكػة العربيػة السػعكدية لػدل األمػـ المتحػدة) بتػاري  23نيسػاف

(أبريؿ)  ، 2012كالتي جاء مف ضمنيا" :إف الحالػة فػي الشػرؽ األكسػط تتسػـ اليػكـ أكثػر مػف أم
كقت مض بالشعكر باإلحباط الشديد ،نتيجػة اسػتمرار االحػتبلؿ اإلسػرائيمي لؤل ارضػي الفمسػطينية

كالعربيػة ،ذلػؾ االحػتبلؿ الػذم أصػبح أطػكؿ احػػتبلؿ يشػيده العػالـ منػذ إنشػاء األمػـ المتحػدة ،كلقػػد

عمػؽ شػعب فمسػػطيف آمػاالن عريضػة عم ػ األمػـ المتحػدة حت ػ تخمصػو مػف محنتػػو كتنيػي معاناتػػو
( ."...كممة المممكة العربية السعكدية أماـ مجمس األمف).

ةيييراانو ةسيييث أف ى ػػذه الكمم ػػة ال ترق ػ ػ لتمثي ػػؿ أكب ػػر دكل ػػة عربي ػػة تج ػػاه قض ػػية فمسػ ػػطيف

المحتمة ،كما أنو في ىذه الكممػة ىػك مكقػؼ دكلػة عػاجزة تمامػان عػف تقػديـ أم شػيء تجػاه فمسػطيف
المحتمة ،كتستجدم الحؿ مف مجمس األمف الػذم ىػك نشػأ ليحمػي ىػذا الكيػاف الغاصػب كالمحتػؿ،
الذم كمف البدايات لـ يمزـ االحتبلؿ بق ارراتو ( )242 ،194الخاص بالقضية الفمسطينية.

أئةاعنانوئوقفانوئصريائنانولضة انوف يطةنة :ا ا
مػف الكاضػح جميػنا ،أف األحػداث كانػت ممتيبػة بػيف مصػر كاسػرائيؿ أبػاف مشػاركة إس ػرائيؿ

فػي العػدكاف الثبلثػي عمػ مصػر عػاـ - 1956حيػث تطرقنػػا ليػا آنفػان فػي الفصػؿ الثػاني مػف ىػػذه
الد ارس ػػة -كبع ػػد ح ػػرب ع ػػاـ  1973كىزيم ػػة إسػ ػرائيؿ كانس ػػحابيا م ػػف بع ػػض من ػػاطؽ س ػػيناء ،فف ػػي

أعقػ ػػاب حػػرب ع ػ ػػاـ  ،1973كثف ػ ػػت الكالي ػ ػػات المتح ػ ػػدة جيكدى ػ ػػا الدبمكماسػػية لف ػػض الص ػراع ب ػػيف

مػصر ك(إسرائيؿ) ،إال أف تمػؾ الجيػكد لػـ تتجاىػؿ القػضية الفمسطينية التػػي فرضػػت نفػػسيا عم ػ

سػمـ أكلكيات الحػؿ ،لكػف اإلدا ةر األمريكية تجنبػت عمػ مػدل عػدة سػػنكات إيجػاد حػؿ عػادؿ يمبػي

طمكح الشعب الفمسطيني ،بدعكل ضماف أمف (إسرائيؿ()Kathlen, 1999: 139( .
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كفي كانكف الثاني (يناير)  ،1974بدأت المفاكضػات بػيف مػصر ك(إسرائيؿ) ،كالتػي أدت

إلػ مػا يعػرؼ باسػـ فػؾ االشػتباؾ األكؿ( .كيمياـ ،)586 :1989 ،كاسػتكممت تمػؾ المفاكضػات
كصػكال إلػ اتفاقية فػؾ االشتباؾ الثاني أك ما تعرؼ باسػـ اتفاقية سػيناء الثانية(William .

) et.al, 2009: 377التػي تػـ التكقيع عمييػا فػي جنيػؼ فػي أيمكؿ (سبتمبر)  ،1975كالتي كانت
أىـ نصكصيا:

 - 1انسحاب (إسرائيؿ) مف سيناء ال مداخؿ معبرم متبل ،كالجدم.

 - 2إقامة قطاع عازؿ في المنطقة المخبلة تخضع لمراقبة األمـ المتحدة.
 - 3إحالة المنطقة التي كانت سابقا منطقة عازلة إل سيط ةر مصرية.
 - 4انسحاب (إسرائيؿ) مف حقكؿ النفط في أبك رديس كرأس سدر
نمفةقة ا ةئبا ةفة :ا ا
عقػد المػؤتمر فػي كامػب ديفيػد فػي  5أيمػػكؿ (سػػبتمبر)  ،1978كانتيػػت أعمالػػو فػػي 18

مػف الػشير نفػسو( .كايزمف ،)294 :1984 ،أم اسػتمر ثبلثػة عػشر يكمػنا ،حاكلػػت فييػػا الكاليػػات
المتحػدة أف تجد حبلن كسطان بيف رغبات الرئيس المصرم أنكر السادات ،كىػي االعتػراؼ بحقػكؽ
الػشعب الفمسطيني ،كببف تمػسؾ رئيس الكزراء اإلسرائيمي مناحيـ بػيغف بعػدـ التنػازؿ عػػف الػػضفة

الغربيػػة كقطػػاع غ ػزة ،)Cleveland, 2009: 380( .كخػػبلؿ تمػػؾ الفتػ ػ ةر تػػرؾ الػرئيس األمريكػػي
جيمػي كػارتر ميام ػػو الرئاسػية إل ػ ػ نائب ػػو كلت ػػر مكن ػػديؿ ،كاعتك ػػؼ فػ ػػي كامػػب ديفي ػػد كمع ػػو كبػ ػػار

معاكني ػػو س ػػايركس ف ػػانس كزي ػػر الخارجيػة ،كمست ػػشا هر لػػشؤكف األمػػف القػػكمي بريجنػػسكي ،كىاركل ػػد
بػراكف كزير الدفاع ،كقد فرضت سرية تامة عم ػ االجتماعػػات الػػدائ ةر فػػي كامػػب ديفيػػد فمػػـ يػػسمح

ألم صػ ػػحفي بالكص ػ ػػكؿ إل ػ ػ ذل ػ ػػؾ المكػ ػػاف ،كحظ ػ ػػر عم ػ ػ أم ع ػ ػػضك مػ ػػف الكف ػ ػػديف اإلدالء بػ ػػأم
تصريح ،كال مغاد ةر المكاف( .طاىر .)66- 65 :1978 ،كفػػي تم ػػؾ االجتماع ػػات اتخ ػػذ م ػػف قػ ػرار

مجم ػػس األم ػػف الػ ػػدكلي رق ػػـ  242كػ ػي يكػ ػػكف أساسػ ػان لممفاكضػات بكافػػة شػركطو كمبادئػو( .كػػكلف،
)94 :1997

يمكف القكؿ بأف حرب عاـ  ،1973حققت بعض االنتصارات العسكرية لصالػح كػبل مػف

مػ ػػصر ،كسػ ػػكريا ،فػ ػػي كق ػ ػػت مػ ػػبكر مػ ػػف اػ ػػمحرب ،إال أ ػ ػػف اػمتدخػ ػػؿ األمريكػ ػػي السياس ػػي كالعسػ ػػكرم
لصالح إسرائيؿ بشكؿ حاد ،كالدبمكماسية التي قاـ بيا ىنرم كيسنجر مف االتفاقات الثنائية لتأميف
انس ػػحاب إس ػ ػرائيمي جزئػ ػػي مػ ػػف شػ ػػبو جزي ػ ػ ةر س ػػيناء كمرتفعػ ػػات الج ػ ػكالف ،أدت إل ػ ػ تجنػ ػػب إج ػ ػراء

مفاكضات بشأف القضايا األكثػر صػعكبة ،بمػا فػي ذلػؾ مصػير القضػية الفمسػطينية مثػؿ :القػدس،

كالبلجئػػيف ،كالض ػػفة الغربي ػػة كقط ػػاع غ ػزة ،كلػ ػـ تس ػػع الكالي ػػات المتحػػدة إلػ ػ تس ػػكية ش ػػاممة إلني ػػاء
الصراع العربي اإلسرائيمي( .مطر)3 :2012 ،
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كبع ػػد حػ ػػرب  ،1973كعم ػ ػ مػ ػػدل السػ ػػنكات األربعػ ػػيف الماضػ ػػية سػ ػػعت مصػ ػػر إل ػ ػ إدا ةر

عبلقاتيػا مػع إس ػرائيؿ باسػتخداـ صػػيغة تقييديػة ييشػػار إلييػا فػػي الغالػب بمصػػطمح "السػبلـ البػػارد".
كىكػذا ،خػبلؿ حكػـ الرئيسػيف السػادات كحسػني مبػارؾ ،حيػث بػدأ القطػاع العػاـ الضػخـ فػي مصػر
حممػة مقاطعػػة شػػاممة ،تمثمػػت فػي منػػع الشػػركات اإلس ػرائيمية مػف الفػػكز بمناقصػػات ،فيمػػا فرضػػت

العديػػد م ػػف النقابػػات كلج ػػاف مقاكمػػة التطبي ػػع قيػػكدان ص ػػارمة عم ػ تط ػػكر العبلقػػات الثنائي ػػة .كف ػػي

الكاقػع ،التزمػت مصػر دكم ػان بمكقفيػا التقميػدم المنػػاىض لمصػييكنية مػع حفاظيػػا عمػ السػبلـ فػػي

الكقػت نفسػو .كمػػا أف جيػكد تكسػيع نطػػاؽ األشػكاؿ المختمفػػة لمتعػاكف غيػر العسػػكرم يمنيػت دائم ػنا
بالفشؿ ،بما فػي ذلػؾ الفكػ ةر غيػر الكاقعيػة بشػكؿ كاضػح لجمػب ميػاه النيػؿ إلػ إسػرائيؿ عبػر قنػاة،

كخطػة لػربط الشػبكات الكيربائيػػة بػيف البمػديف ،كاالتفػاؽ مػػف عػاـ  2005لتصػدير الغػاز الطبيعػػي
المصػػرم إلػ ػ إس ػرائيؿ .كق ػػد تػػـ إلغ ػػاء المب ػػاد ةر األخي ػ ةر ف ػػي عػػاـ  2011بع ػػد سػػنكات م ػػف اإلم ػػداد
المتقطع بصفة متكررة ،حيث تعرض خط األنابيب لمتخريب أربع عش ةر م ةر مف قبػؿ بػدك سػيناء،

كمػػا تفتقػػر مص ػػر إل ػ احتياطي ػػات الغ ػاز الكافي ػػة لمحفػػاظ عمػ ػ تػػدفؽ مس ػػتمر إلس ػرائيؿ .كالمج ػػاؿ
الكحيػػد الػػذم بػػدا أنػػو يكتسػػب زخم ػان ف ػػي كقػػت مبكػػر -المسػػاعدات اإلس ػرائيمية فػػي تحػػديث قط ػػاع
الزراعة في مصر ،برعاية السياسػي ذك البصػي ةر كالنظػ ةر الثاقبػة يكسػؼ كالػي -قػد تػـ التخمػي عنػو

تدريجيان في كجو مشاعر قكية مناىضة إلسرائيؿ .كعم كجو مماثؿ ،تراجعت السياحة اإلسرائيمية
إل مصر إل حد كبير عقب السنكات القميمة األكل مف التكصؿ إلػ السػبلـ ،كمػا أف تحػذيرات
السفر المرتبطة باإلرىاب أبطأت تكافد السياح ،كقصرتو عم عدد محدكد مف اإلسرائيمييف العرب

بصػػفة أساس ػػية ال ػػذيف يقض ػػكف عطبلتي ػػـ ف ػػي منتجع ػػات ال بح ػػر األحم ػػر( .معي ػػد كاش ػػنطف ،مكق ػػع

إلكتركني)

إف استقراء العبلقات المصرية اإلسرائيمية يؤكد أننا أماـ معاىدة سبلـ راسخة سكؼ تكمؿ

عقػدىا ال اربػػع بعػد أقػػؿ مػػف ثػبلث سػػنكات ،كىػػي معاىػدة يحػػرص الطرفػػاف عمػ احتراميػػا كااللت ػزاـ
ببنكدىا ،بؿ تحرص القكل الدكلية عم دعميا كالحفاظ عمييا .كال شؾ أف ىػذه المعاىػدة صػمدت

حتػ ااف أمػاـ كػػؿ التحػديات كالتيديػدات التػػي كاجيتيػا .كيمكػف القػػكؿ إف العبلقػات الثنائيػة بػػيف
الدكلتيف تسير في إطار متكافؽ عميو كمقبكؿ مف كمتييما في المجاالت الت يتـ التعامؿ كالتعاكف

فييػػا ،كال يكج ػػد أم عامػػؿ ت ػػكتر يػػدفع أيػ ػا م ػػف الطػػرفيف إلػ ػ إحػػداث تغيي ػػر فػػي معادل ػػة العبلق ػػات

القائمػة حاليػنا مػا دامػت محككمػة ب طػار مػف التفػاىـ كالتنسػيؽ .كال شػؾ أف إحػدل المسػائؿ الشػائكة
في ىذه العبلقة الثنائية تتمثؿ في معضمة تطبيع العبلقات مع إسرائيؿ ،كف ىذا المجاؿ ال بد أف

نشػير إلػ أف تمػػؾ القضػية لػـ تعػػد مطركحػة بالشػػكؿ الممػح الػذل كػػاف قائمػان منػذ فت ػرة؛ فمػف ناحيػػة

حرصت الدكلة المصرية عم أال تتعامؿ مع ىذا المكضكع بسياسة مخالفة لئلرادة الشعبية ،التي
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ال تزاؿ غير متكائمة مع مسألة التطبيع ارتباطنا بسياسػة إسػرائيؿ تجػاه الفمسػطينييف بصػفة عامػة،

كالمسجد األقص بصفة خاص ة ،كمف ناحية أخرل لـ تعد إسرائيؿ تثير ىذا األمر بنفس أسمكبيا
القديـ ،باعتبار أف تطػكر األكضػاع فػي المنطقػة العربيػة يصػب فػي مصػمحتيا ،كأف عامػؿ الكقػت

سػػيككف كف ػػيبلن بػػأف تحق ػػؽ أىػػدافيا بص ػػكرة تدريجيػػة ،كأف التطبي ػػع سػػيأتي حتمػ ػان بعػػد أف تك ػػكف ق ػػد

ميدت لو األرضية المناسبة( .عبلـ ،النجار :2016 ،األىراـ اإللكتركني)

كمما سبؽ بيانو؛ ف ف مصر حريصة كؿ الحرص عم االستقرار عم الحدكد الشمالية –

فمسػػطيف -كترسػػي السػػبلـ بػػيف فمسػػطيف كاسػ ػرائيؿ ،كال ننس ػ الجيػػكد المبذكلػػة فػػي عيػػد ال ػػرئيس
مبػارؾ كرئػيس جيػػاز مخاب ارتػو عمػر سػػميماف آنػذاؾ فػي ىػػذا الشػأف ،كيكمػؿ الػػرئيس السيسػي ىػػذه

الخط ػكات ب ػػدعـ منظم ػػة التحريػػر الفمس ػػطينية كال ػػرئيس محمػػكد عب ػػاس ،لك ػػف بالنسػػبة لقط ػػاع غػ ػ ةز

فاألمر مختمؼ ،فالتكترات التي تحدث في سيناء مف االعتداءات عم الجيش المصرم ،انعكست

عم ػ العبلق ػػات ب ػػيف الق ػػاى ةر كقطػػاع غػ ػزة ،حي ػػث ت ػػـ إغ ػػبلؽ األنفػػاؽ التجاري ػػة ب ػػيف رف ػػح كس ػػيناء،

كاغراقيا بالمياه ككذلؾ تـ إغبلؽ معبر رفػح شػيكر طكيمػة ،ممػا زاد مػف معانػاة قطػاع غػ ةز كبالتػالي
بات لمعياف أف المصالح االسرائيمية المصرية التقت في حصار قطاع غزة ،كيضيؼ الباحث أنػو

كفي األشير األخيػ ةر مػف عػاـ  2016شػيد معبػر رفػح حالػة مػف التسػييبلت ،حيػث تػـ فتحػو عمػ
فترات متقطعة كمتقاربة ،األمر الذم يعتبر نظير تفاؤؿ عم انفراجة بيف مصر كقطاع غزة.
- 7نومئ انإلةرنن اوئوقفانو ةنائنو :ا

تاريخيػان شػػيدت العبلقػػات بػيف البمػػديف تػػكت انر تػارة كانسػػجامان تػػارة أخػرل ،كفػػي ىػػذه الد ارسػػة

سكؼ نركز عم العبلقات بيف البمديف كلف نعكد في التاري كثي نار ،بدايةن مف أحداث :1987

في عاـ  1987كأثناء مكسـ الح أثار الحجاج اإليرانيكف الشغب في مكة المكرمة ألجؿ

تحريػػر فمسػػطيف كرفض ػان لمسياسػػة األمريكي ػػة كلبلعتػ ػراض عم ػ المكقػػؼ السػػعكدم المسػػاند لمعػ ػراؽ
أثناء الحرب العراقية اإليرانية ،كأسفرت تمؾ األحداث عف مقتؿ  402مف األشخاص عم النحك

التالي:





 85مف رجاؿ األمف كالمكاطنيف السعكدييف.

صدكا لممسيرة مف مختىمؼ الجنسيات.
 42مف بقية الحجاج ااخريف الذيف ىت ى
 275مف الحجاج اإليرانييف المتظاىريف معظميـ مف النساء.

كتسببت ىذه األحداث في اقتحاـ متظػاىريف إيػرانييف لمسػفا ةر السػعكدية فػي طيػراف كالقنصػمية

السػػعكدية ف ػػي مشػػيد ،كقت ػػؿ الدبمكماسػػي الس ػػعكدم مس ػػاعد الغامػػدم كاعتق ػػاؿ رضػػا عب ػػد المحس ػػف
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النزىػة القنصػػؿ السػعكدم ،ممػػا أدل لمقطػع العبلقػػات الدبمكماسػية بػػيف البمػديف( .كيكيبيػػديا ،مكقػػع

الكتركني)

لقػد شػػيدت العبلقػػات الخميجيػػة اإليرانيػػة فػػي عيػد الػػرئيس اإلي ارنػػي محمػػد خػػاتمي ،تقارب ػان

باتج ػػاه تطبي ػػع ىػ ػػذه العبلق ػػات فػ ػػي أش ػػكاؿ كصػ ػػكر غي ػػر مس ػػبكقة .كقػ ػػد انعك ػػس ىػ ػػذا التط ػػكر فػ ػػي

العبلقػػات فػػي مجمكعػػة مػػف التفػػاعبلت الخميجيػػة التػػي بػػدأت تأخػػذ شػػكؿ العبلقػػات الطبيعيػػة بػػيف

ضػػفتي الخم ػػي  ،األم ػػر الػػذم ل ػػـ يك ػػف معيػػكدان ف ػػي الس ػػابؽ .فكثافػػة تف ػػاعبلت العبلق ػػات الس ػػعكدية
اإليرانيػػة ازدادت بصػػك ةر كاض ػػحة منػػذ انتخػػاب ال ػػرئيس اإلي ارنػػي محمػػد خ ػػاتمي عػػاـ  .1997كق ػػد

تكجػت ىػذه العبلقػػات باالتفاقيػة األمنيػة بػػيف قطبػي الخمػي عػػاـ  :2001السػعكدية كايػراف ،لتمثػػؿ

بداية لمرحمة جديدة كمتمي ةز في العبلقػات العربيػة الخميجيػة -اإليرانيػة بعامػة كالعبلقػات السػعكدية -
اإليرانية بخاصة؛ ف يراف كانت تسع لمتقارب مع السعكدية لتدعيـ مكانتيا كنفكذىػا فػي المنطقػة،

كلكسػػر حالػػة الجم ػػكد التػػي اتسػػمت بي ػػا سياسػػتيا الخارجي ػػة بعػػد الثػػكرة اإليراني ػػة عػػاـ  .1979أم ػػا

السعكدية فقد كانت ترل في إيراف شريكان أساسيان في المنطقة الخميجيػة ،لممحافظػة عمػ أمنيػا فػي
حالة تسكية الخبلفات بيف إيراف كدكؿ مجمس التعاكف الخميجي( .مبيضيف)342 :2007 ،

كال شػ ػػؾ أف س ػ ػػعي إيػ ػ ػراف المػ ػػتبلؾ س ػ ػػبلح ن ػ ػػككم ب ػ ػػات يػ ػػؤرؽ دكؿ الخم ػ ػػي بش ػ ػػكؿ ع ػ ػػاـ،

كالسػعكدية بشػػكؿ خػاص ،حيػػث أعمػف مسػػؤكؿ سػعكدم أف اتفػػاؽ إيػراف النػػككم مػع القػػكل الدكليػػة

سيجعؿ الشرؽ األكسط "جزءان أكثر خطكرة في العالـ" لػك صػاحبتو تنػازالت كثيػرة ،فػي إشػارة لمقمػؽ
العميؽ الذم تشعر بو دكؿ الخمي العربية حياؿ االتفاؽ .كيخش السعكديكف كالحمفاء الخميجيكف

أف يؤدم االتفاؽ الذم سينيي عزلة إيراف ،كيحرر اقتصادىا مف قبضة العقكبات لمنح طيراف قكة

إضػػافية لػػدعـ خصػػكميـ ف ػػي الشػػرؽ األكسػػط ،لك ػػف المسػػؤكليف داخػػؿ الغ ػػرؼ المغمقػػة عبػػركا ع ػػف

خشػيتيـ مػػف تػأثير محتمػػؿ فػي منطقػػة تشػيد منػػذ فتػرة طكيمػػة تنافسػان بػػيف السػعكدية السػػنية كاي ػراف

الش يعية عم النفكذ( .ركيترز عربي ،مكقع إلكتركني)

أما القاى ةر فقد تابعت باىتماـ االتفػاؽ الػذم تػـ التكصػؿ إليػو بػيف مجمكعػة السػت الكبػرل

كايػراف حػػكؿ الممػػؼ النػػككم ،كأعػػرب المتحػػدث باسػـ ك ازرة الخارجيػػة المصػػرية "بػػدر عبػػد العػػاطي"
عف أممو في أف يككف االتفاؽ الذم تـ التكصؿ إليو بيف الطرفيف شامبلن متكامبلن ،كيؤدم إل منع
نشػكب سػباؽ لمتسػمح فػي منطقػة الشػرؽ األكسػػط ،كاخبلئيػا بشػكؿ كامػؿ مػف جميػع أسػمحة الػػدمار
الشامؿ بما فييا األسمحة النككية ،بما يؤدم إل تحقيؽ االستقرار كاألمف في المنطقة ،كيتفػؽ مػع

بنكد معاىدة منع االنتشار النككم( .مكقع أخ بار مصر اإللكتركني)
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كتسػير الرؤيػػة المصػػرية فػي اتجػػاه أف إي ػراف ترغػب فػػي امػػتبلؾ خيػار نػػككم ،يسػػمح ليػػا

باستعراض القكة ،كابتزاز نككم ببل نياية مف جية ،كاعادة تفكيؾ المنطقة كبناء نظاـ إقميمي تككف
ىي مرتك هز كمحكره الرئيس مف جية ثانية( .صحيفة الحياة اإللكتركنية)

وةييراانو ةسيييث أف المػػكقفيف المصػػرم كالخميج ػػي يضػػع أمػػف الخم ػػي ضػػمف أكلكياتػػو ف ػػي

التعامؿ مع إيراف ،كىذا ما عبر عنو الرئيس السيسي في أكثػر مػف مكقػؼ ،بقكلػو" :إف مصػر لػف
تسػمح ألم قػػكل ببسػػط نفكذىػػا عم ػ العػػالـ العربػي ،كتيديػػد أمنػػو كاسػػتق ارره ،بالتعػػاكف مػػع أشػػقائيا

العرب ،كما أنيا ال تممؾ االنعزاؿ عف قرارىا أك تجاىؿ انعكاساتو عم األمف القكمي الذم يرتبط
بأمف الخمي كالبحر األحمر كالشرؽ األكسط"( .صحيفة الخمي اإللكتركنية) ،وةمفيقانو ةسيث مػع
المكقؼ القكمي لمرئيس المصرم ،كىذا شأنو شأف كؿ الرؤساء المصرييف عم مر العصكر ،كما

ألقينا الضكء في الفصؿ الثاني مف ىذه الدراسة.

كذلؾ سيرصد الباحث عدة أحداث كلكف بدكف تفصيؿ ،كىي كما يمي:
 أزمة المعتمريف اإليرانييف في مكة عاـ .2015
 حادثة تسمـ سعكدييف في إيراف عاـ .2015
 سقكط رافعة في الحرـ المكي عاـ .2015
 حادثة تدافع من عاـ .2015

 إلغاء ح التمتع اإليرانية عاـ .2016
أم ػػا ع ػػاـ  ،2016فق ػػد ش ػػيد أحػ ػػداثان مثيػ ػرة ب ػػيف البم ػػديف سػ ػػكؼ ي ػػذكرىا الباح ػػث بن ػػكع مػ ػػف

التفصيؿ ،كىي كما يمي:

إع نئةتا7ا ةنونانو ةن ا(ةنةةر)ا7182اف انويعو ة
قام ػػت السػ ػػمطات الس ػػعكدية فػ ػػي الثػ ػػاني م ػػف كػ ػػانكف الث ػػاني (ينػ ػػاير)  ،2016ب عػ ػػداـ 47

شخصنا بتيـ متعمقة باإلرىاب ،معظميـ مرتبطكف بتنظيـ القاعدة ،إال أف أربعة مف المتيميف كانكا

مف الشيعة كأبرزىـ نمر النمر كىك عالـ ديف شيعي سعكدم ذك نشاط سياسي معارض كلو ركابط

بالنظػاـ اإلي ارنػي .أثػار إعػداـ النمػر مكجػة ردكد فعػػؿ بػيف الشػيعة فػي الشػرؽ األكسػط عمكمػان كفػػي

إيػراف خصكص ػان ،حيػػث أدانػػت إي ػراف عمميػػة اإلعػداـ ،كتكعػػدت السػػعكدية بػػأف تػػدفع الػػثمف غالي ػان.

(صػحيفة الشػرؽ األكسػط اإللكتركنيػة) ،كىػاجـ المئػات مػف المتظػاىريف اإليػرانييف مبنػ القنصػمية

السػػعكدية ف ػػي مدين ػػة مش ػػيد ،كق ػػامكا ب ضػ ػراـ النيػ ػراف فػػي أجػ ػزاء مني ػػا كانػ ػزاؿ العم ػػـ الس ػػعكدم .أم ػػا
السفارة السعكدية في العاصمة طيراف فقد تعرضت القتحاـ مف متظاىريف ،كقػامكا بتيشػيـ األثػاث
كزجاج النكافذ ،كقاـ بعضيـ بنيب محتكيات السفا ةر قبؿ أف تقكـ الشرطة اإليرانية بتفػريقيـ .كفػي
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اليػػكـ الت ػػالي ،أم فػػي الثال ػػث مػػف ك ػػانكف الثػػاني (ين ػػاير) ،أعمػػف كزي ػػر الخارجيػػة الس ػػعكدية ع ػػادؿ

الجبيػػر قط ػػع العبلق ػػات الدبمكماس ػػية ب ػػيف طيػ ػراف كالري ػػاض ،كطال ػػب أعض ػػاء البعث ػػة الدبمكماس ػػية
اإليرانية بمغادرة السعكدية خبلؿ  48ساعة( .مكقع الجزي ةر اإللكتركني).

تأسيسنا عم ما سبؽ؛ ف ف العبلقات السعكدية اإليرانية ال يزاؿ يشكبيا بعػض الحػذر ،إال

أف اإلدا ةر األمريكيػة التػي رعػت االتفػاؽ النػككم اإلي ارنػي قػد طمأنػت السػعكدية بالقػدر الكػافي عم ػ

حفػظ نفػكذ السػعكدية فػي المنطقػة ،كىػذا أدل بالسػػعكدية بالترقػب كاالنتظػار .أمػا فػي قضػية الػػدعـ

اإليراني لمحكثييف في اليمف ،ف ف السعكدية –كحسب عمـ الباحث -تحاكؿ قطع اإلمػدادات بيػنيـ
كبيف إيراف ،كالكاليات المتحدة كذلؾ تمعب نفس الدكر ،كيكفي أف السعكدية بقيادة التحالؼ العربي

تشف حربان ال ىكادة فييا لمقضاء عمييـ.
نوعالقةتانوئصرة انإلةرننة  :ا

بعػػد س ػػقكط نظػػاـ الش ػػاه ف ػػي شػػباط (فب اري ػػر)  ،1979كقي ػػاـ الثػػك ةر اإلس ػػبلمية ،كاستض ػػافة

الػػرئيس المص ػػرم السػػادات لش ػػاه إي ػراف الي ػػارب ،ممػػا أدل إلػ ػ اتخػػاذ إيػ ػراف قرارىػػا الش ػػيير بقط ػػع

عبلقاتيػ ػػا مػ ػػع مصػ ػػر .كبعػ ػػد مقتػ ػػؿ السػ ػػادات فػ ػػي عػ ػػاـ  ،1981قامػ ػػت إي ػ ػراف ب ػ ػ طبلؽ اسػ ػػـ خال ػ ػػد

اإلسػبلمبكلي قاتػؿ السػادات عمػ أحػد شػكارع إيػراف ،كىػذا أدل إلػ تػدىكر العبلقػات بػيف البمػديف.

كف ػػي عي ػػد الػ ػػرئيس مب ػػارؾ لػ ػػـ تتغي ػػر العبلقػ ػػات ب ػػيف البم ػػديف كثي ػ ػ نار ،حي ػػث اتسػ ػػمت ب ػػالتكتر شػ ػػبو
المستمر ،كتعثر معظـ محاكالت التقارب ،كتغميب المصالح المشتركة عم حساب دكافػع التػكتر؛

فاتجيػت مصػر إلػ أف السػبلـ مػع إسػرائيؿ أصػ بح خيػا انر اسػتراتيجيان ،كال بػد مػف السػير فػي طريػػؽ
التسػ ػػكية السياسػ ػػية" ،فػ ػػي ح ػ ػػيف أف إي ػ ػراف رفضػ ػػت مبك ػ ػ انر معاى ػ ػػدة السػ ػػبلـ المصػ ػػرية -اإلسػ ػ ػرائيمية،
كاعترضػػت عمػ ػ خي ػػار الس ػػبلـ باعتبػػا هر خي ػػار ال ػػنظـ العربي ػػة االسػػتراتيجي ،كانح ػػازت إلػ ػ خي ػػار

المقاكمػة ،كأخػػذت تسػػاند كػؿ قػػكل الػػرفض المناكئػة لمشػػركع التسػػكية .كمػف العكامػػؿ التػػي أثػػرت
بالسػمب عمػ العبلقػة بػيف البمػػديف ،دعػـ مصػر لمعػراؽ فػي حربيػػا ضػد إيػراف فػي أيمػكؿ (سػػبتمبر)

سمي بحرب الخمي األكل ( .إدريس :2015 ،مكقػع
 1980حت آب (أغسطس)  ،1988فيما ي
إلكتركني)
س ػػمي بح ػػرب الخم ػػي
كفػػي آب (أغس ػػطس)  ،1990ق ػػاـ العػ ػراؽ باجتي ػػاح الككيػػت ،فيمػ ػا ي
الثانية ،كاتخذت مصر مكقفػان معاديان لمعراؽ ،كرحبت بالقكات الدكلية في الخمي  ،ما كاف يي ُّ
عد سببان
آخر في تكتر العبلقات بيف البمديف ،حيث ييعتبر أمف الخمي أىـ العكامؿ المتحكمة في العبلقات
بػيف البمػديف .كفيمػا بعػد نجػد أف العبلقػة بػيف القػاىرة كطيػراف شػيدت بعػض التحسػف بزيػا ةر الكفػكد

بيف البمديف ،كعػكدة العبلقػات الدبمكماسػية عمػ مسػتكل مكاتػب رعايػة المصػالح فػي عػاـ ،1991

"كأيدت مصر عاـ  1999انضماـ إيراف إل عضكية مجمكعة الػ  ،15كسعت إلقناع بعض دكؿ
51

أمريكا البلتينية التي كانت رافضة ليذا االنضماـ ،كتبادؿ الرئيسػاف حسػني مبػارؾ كمحمػد خػاتمي

تميفكنينا بعد انضماـ إيراف عاـ  2000في المؤتمر الذم استضػافتو القػاى ةر آنػذاؾ( .مكقػع
التينئة
ٌ
البديؿ اإلخبارم اإللكتركني)

كمف جانب آخر ،حاكؿ الرئيس خاتمي فتح صفحة جديدة مػع القيػادة المصػرية ،كىػك مػا

كصؿ إل ذركتو عاـ  ،2003بمقػاء الػرئيس مبػارؾ مػع الػرئيس خػاتمي فػي سكيسػ ار عمػ ىػامش
قمة معمكماتية .أما في عاـ  ،2004فقد عادت أجكاء التكتر مف جديد ،حينما اتيمت مصر إيراف

بمحاكلػػة التجسػػس عمييػػا مػػف خػػبلؿ تجنيػػد مصػػرم ييػػدع محمػػد عيػػد دبػػكس الػػذم أيلقػػي القػػبض
عميػو ،كقػاؿ النائػب العػاـ المصػػرم –حينئػذ -مػاىر عبػد الكاحػد :إف دبػػكس يجِنػد مػف ًقبػؿ الحػػرس
الثكرم اإليراني لمتخطيط الغتياؿ شخصية مصرية( .بي بي سي العربي ،مكقع إلكتركني)
أمػا فػي عيػد الػػرئيس محمػد مرسػي ،فقػػد بػدأت محػاكالت التقػارب بػػيف البمػديف تأخػذ شػػكبلن

آخر يشير إل تطكر إيجابي بيف البمديف ،تمثؿ ذلؾ في زيارة الرئي س مرسي إل طيراف لحضكر

قمة عدـ االنحياز في آب (أغسطس)  ،2012لتسميـ رئاستيا إل إيػراف ،كىػي أكؿ زيػا ةر لػرئيس

مصػػرم إلػ ػ إي ػراف من ػػذ الثػػكرة اإلس ػػبلمية .كى ػػذه الزيػػارة تعتب ػػر "نكع ػان م ػػف االختبػػار العمم ػػي لش ػػكؿ
كتكجػو السياسػػة الخارجيػػة المصػػرية فػي ظػػؿ أكؿ رئػػيس مػػدني منتخػب ينتمػػي إل ػ تيػػار اإلسػػبلـ
السياسي ،كرحبت القيادة اإليرانية بزيا ةر الرئيس المصرم فػي حينيػا ،ممػا كػاف لػو األثػر اإليجػابي

فػي فػػتح صػفحة جديػػدة بػػيف البمػديف .كشػػيدت العبلقػػة بػيف البمػػديف تطػػك انر ممحكظػان ،حينمػػا كقعػػت

مصػػر كاي ػراف أكؿ برتككػػكؿ بينيمػػا منػػذ قط ػػع العبلقػػات الدبمكماسػػية ،يقض ػي باسػػتئناؼ ال ػػرحبلت

أسبكعينا ،في الثالث مف تشريف األكؿ
الجكية المباش ةر بيف القاى ةر كطيراف بمعدؿ  28رحمة جكية
ٌ

(أكتكبر)  .2012كفي العاـ التالي مف شير شباط (فبراير)  ،2013دعا الرئيس المصرم نظي هر
اإلي ارنػي لحضػػكر قمػة دكؿ منظمػػة التعػاكف اإلسػػبلمي فػػي القػاىرة ،كاسػػتيقبؿ اسػتقباالن حػػافبلن ،كقػػاـ
بالعديد مف الزيارات كالمقاءات عم ىامش القمة ،كاجتمع مع شي األزىر الدكتكر أحمد الطيػب،
السِنية( .بي بي سي العربي ،مكقع إلكتركني)
الذم ييعد مف أىـ الشخصيات اإلسبلمية ي

كقد سبؽ كؿ ىذا ،تأييد مرشد الثك ةر اإليرانية عمػ خػامنئي لمحػراؾ الشػعبي المصػرم فػي

خطابػو بالمغػة العربيػػة يػكـ الجمعػػة  4شػباط (فب اريػر)  ،2011كذكػػر فييػا أف الح ػراؾ المصػرم مػػا

ال شػػديدنا داخػػؿ مصػػر
ىػك إال امتػػداد لمثػػكرة اإلسػػبلمية فػػي طي ػراف ،كلكػػف ىػذه الخطبػػة أثػػارت جػػد ن

كخارجيػا ،عمػ اعتبػػار أف الحػراؾ المصػػرم قػاـ بيػػا كػؿ فئػات الشػػعب المصػرم ،كلػػـ يكػف ح ارك ػنا

إسبلميان خالصان( .مجمة الدراسات الفمسطينية)204 :2011 ،

كفي عيد الرئيس عبد الفتاح السيسػي ،كبعػد كصػكلو إلػ سػدة الحكػـ فػي مصػر ،يك ِجيػت

دعػكة لمػػرئيس اإلي ارنػػي حسػػف ركحػاني لحضػػكر حفػػؿ تنصػػيب السيسػػي؛ ممػا أثػػار مػػف جديػػد أفػػؽ
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تطػػكر العبلق ػػات المصػػرية -اإليراني ػػة ب ػ يف البم ػػديف ،التػػي ال تػ ػزاؿ تمثػػؿ التباسػ ػنا فػػي نيػ ػ السياس ػػة
الخارجية لمصر ،كدكمنا ما كاف ييرتيف بأسباب معمنة كأخرل خفية تخضع فػي معظميػا لحسػابات
سياسية تخص جيات عالمية كربمػا إقميميػة .كاليػاجس األسػاس كالمحػرؾ لتمػؾ العبلقػة ،ىػك رضػا

دكؿ الخمػػي التػػي تيعتبػػر ال ػػداعـ األكؿ لمسيسػػي ،كخصكص ػان السػػعكدية ف ػػي عيػػد الممػػؾ عب ػػد اهلل،
كاإلمارات العربية المتحدة ،كقػد عبػر الػرئيس السيسػي عػف ذلػؾ بقكلػو :إف "العبلقػة مػع إيػراف تمػر
عبػػر الخمػػي العربػػي  ..أمػػف مصػػر ال ينفصػػؿ ع ػػف أمػػف الخمػػي ( .ىػػـ) أىمنػػا كييمنػػا أف يعيشػ ػكا
بسبلـ  ..كؿ ما نسع إليو مع إيراف ىك عبلقة عادلة( .صحيفة البديؿ اإللكتركنية)

وةراانو ةسث أف البعػد الجغ ارفػي بػيف مصػر كايػراف ،شػكؿ فتػك انر فػي العبلقػة بػيف البمػديف،

كال سيما أنو ال تكجد مصالح مشتركة إال ما ندر؛ فيي ال تتعدل البركتكككؿ الدكلي العادم.
- 4منظةما(نو وو انإليالئة ا( نعش)اوئوقفانو ةنائنو:

تعتبر المممكة العربية السعكدية أكؿ مف نادل بقكة عربية كاقميمية لمحرب ضد تنظيـ داعش،

بعػدما أصػػبح نفكذىػا فػػي العػراؽ كالشػػاـ ييػدد منطقػػة الخمػي  ،حيػػث "صػرح مصػػدر مسػؤكؿ بػػك از ةر
الخارجية بأف السعكدية تعتبر مف الدكؿ المؤسسة لمتحالؼ الدكلي لمحاربة تنظيـ داعش اإلرىابي

في سكريا كالعراؽ ،كمف أكائؿ الدكؿ التي شاركت بفعالية في العمميات العسكرية ضػد داعػش فػي
سػكريا .كمػف ىػذا المنطمػؽ؛ فػ ف السػعكدية تعبػر عػف تأييػدىا لتكثيػؼ جيػكد التحػالؼ بمػا فػي ذلػؾ
تكسيع مشاركة بريطانيا لتشمؿ العمميات العسكرية"( .ك از ةر الخارجية السعكدية ،مكقع إلكتركني)

كبعد حادثة حػرؽ الطيػار األردنػي األسػير لػدل داعػش معػاذ الكساسػبة ،صػرح كزيػر الخارجيػة

بل :إف حككمة المممكة العربية السعكدية كاذ تعبر عف مكقفيا ىذا ،لتؤكد مجددنا عم
السعكدم قائ ن

عزميػا كتصػػميميا فػػي المضػػي قػػدمان فػػي محاربػػة ىػػذا الفكػػر الضػػاؿ ،ككافػػة التنظيمػػات المتطرفػػة

ال تي تقؼ كراءه ،كتسع إل الفسػاد فػي األرض ،كتشػكيو قػيـ اإلسػبلـ الحنيػؼ كمبادئػو السػمحة،

كتحث المجتمع الػدكلي عمػ تكثيػؼ جيػكده فػي مكافحػة اإلرىػاب بكافػة أشػكالو كصػكره ،كأيػان كػاف

مصدره أك الجيات التي تقؼ كراءه الستئصالو مف جذك هر (."...مكقع العربية نت اإللكتركني).

فػي ظ ػؿ مػػا سػػبؽ؛ ف ػ ف التحػػالؼ العربػػي بقيػادة السػػعكدية لمحػػرب عم ػ إرىػػاب الحػػكثييف فػػي

اليمف ؛ فيك خير دليؿ عم سعي السعكدية لمحفػاظ عمػ األمػف العربػي كالقكميػة العربيػة ،كالسػعي

مف الرياض كراء تطيير العالـ العربػي مػف اإلرىػابييف الػذيف يعيثػكف فسػادنا فػي األرض ،كيضػيؼ

الباح ػػث أف حػ ػػرب الػ ػػيمف م ػػا ىػ ػػي إال نقطػ ػػة فػ ػػي بح ػػر لمػ ػػا يشػ ػػيده الع ػػالـ العربػ ػػي مػ ػػف انقسػ ػػامات
كتشػرذمات فػي ظػؿ فقػد العػالـ العربػي لمبكصػمة كخيػػر شػاىد مػا حػدث فػي ليبيػا كالػذم يحػدث فػػي
العراؽ كسكريا ما بيف مؤيد كمعارض.
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أئةا ةوني اوئصر:ا ا
ربمػا ال تكجػػد أدلػة دامغػػة يمكػػف الركػكف إلييػػا لمكقػكؼ عم ػ حقيقػػة التيديػد المباشػػر الػػذم

يمثمػو تنظػػيـ "داعػػش" بالنسػػبة إل ػ مصػػر؛ فمػف جيػػة تتبلق ػ تقػػارير اسػػتخباراتية مصػػرية كأخػػرل

إسرائيمية عند رصد كجكد تنسيؽ بيف جماعة "أنصار بيػت المقػدس" فػي مصػر كتنظػيـ "داعػش"،
تبرز بدكرىا سعي التنظيـ الحثيث مف أجؿ التمكضع بالقرب مف الحدكد المصرية -اإلسرائيمية؛ إذ

رصدت تمؾ الدكائر مؤشرات خبلؿ ااكنة األخي ةر عم تبمكر حمؼ جديد بيف تنظيـ أنصار بيت

المقدس الذم ينشط في سيناء كمصر عمكمان كداعش ،كاف أبرزىا ما كشفت عنو نتائ تحقيقات

مػع قيػادم فػي أنصػػار بيػت المقػدس كػػاف ضػالعان فػي قتػؿ  25جنػػديان مصػريان فػي آب (أغسػػطس)

( ،)2012فضػبلن عػف تك ػرار ظػاىرة قطػع رؤكس جنػػكد كمػكاطنيف مصػرييف فػػي سػيناء عمػ نحػػك
يشبو أسمكب داعش في العراؽ كسكريا( .مكقع الحياة اإلخبارم اإللكتركني).

كبينما أكد الرئيس السيسي إباف استقبالو كزير الخارجية األمريكي جكف كيرم ،حرص مصر

عم تحقيؽ أمف المنطقة ،كا ستعدادىا الدائـ لبذؿ كؿ الجيد في ىذا الصدد ،كدعا كزير الخارجية
المصرم سامح شكرم إل تحرؾ دكلي لمكاجية كؿ الجماعات المتطرفة في المنطقة كالتي ترتبط
بداعش ،ما يستكجب تأليؼ تحالؼ دكلػي شػامؿ لمكاجيػة اإلرىػاب ،بحيػث ال يقتصػر عمػ دحػر

تنظػيـ بعينػػو كالقضػاء عم ػ بػؤر إرىا بيػػة بػذاتيا ،كانمػػا يمتػد ليشػػمؿ كػؿ البػػؤر اإلرىابيػة س ػكاء فػػي

منطقة الشرؽ األكسط أك في أفريقيا .كح ٌذر الرئيس السيسي مف تبعات انخراط المقاتميف األجانب
في بعض دكؿ الصراع في منطقة الشرؽ األكسط ،كال سيما سكريا كالعراؽ ،كتأجيجيـ الصراعات

بل عم ػػا يمثمكن ػػو م ػػف خط ػػر ح ػػاؿ ع ػػكدتيـ إلػ ػ دكلي ػػـ األص ػػمية م ػػف جي ػػة أخ ػػرل.
م ػػف جي ػػة ،فضػ ػ ن
(عادؿ :2016 ،مكقع إلكتركني)

كنفػػت مص ػػادر مص ػػرية مػػا أكردت ػػو جري ػػدة "صػػندام ت ػػايمز" البريطاني ػػة ،مػػف كج ػػكد قػ ػكات

مصػرية كباكسػتانية عمػ الحػدكد السػعكدية -العراقيػػة لممشػاركة فػي مكاجيػة داعػش ،كأكػدت القػػاى ةر

رفضػػيا إرسػػاؿ قػ ػكات خػػارج حػػدكدىا لممش ػػاركة ،مشػػددة عم ػ أني ػػا تسػػتخدـ قكاتيػػا ف ػػي محاربػػة م ػػا
تكاجيػو مػف إرىػاب داخمػي ،كتػأميف الحػدكد عمػ االتجاىػات االسػتراتيجية كافػة .كأرجعػت مصػادر

مطمعة رفض القاى ةر مشاركة قكات عسكرية مصرية في الحرب عم داعش ،إل أف إرساؿ قكات

كيػػذه خ ػػارج الح ػػدكد يحت ػػاج إلػ ػ إجػ ػراءات قا نكني ػػة كدس ػػتكرية معق ػػدة ،إذ يمن ػػع الدس ػػتكر المص ػػرم
الحالي رئيس الجميكرية مف اتخاذ قرار ب رساؿ قكات خارج الببلد مف دكف الحصكؿ عم مكافقػة

البرلماف الذم لـ يتـ انتخابو بعد ،حيث تػنص المػادة  152عمػ أف "رئػيس الجميكريػة ىػك القائػد

األعم لمقكات المسمحة ال ييعمف الحرب كال يرسؿ قكات في ميمة قتالية خارج حدكد دكلتو إال بعد
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أخذ رأم مجمس الدفاع الكطني ،كالحصػكؿ عمػ مكافقػة ثمثػي أعضػاء مجمػس النػكاب"( .مصػرس

اإللكتركني)

كدكليان ،ال يكجد أم إلزاـ قانكني أك دستكرم يجبر مصر عمػ المشػاركة فػي التحػالؼ الػدكلي

لمحاربػػة داعػػش؛ فكفقػ ػنا ألحكػػاـ القػ ػانكف الػػدكلي يس ػػتند التحػػالؼ ض ػػد داعػػش إلػ ػ المػػادة  51م ػػف
ميثػػاؽ األمػػـ المتحػػدة التػػي تػػنص عم ػ حػػؽ الػػدكؿ ف ػرادل أك جماعػػات ،فػػي الػػدفاع الشػػرعي عػػف
نفسػػيا ،كىػػك م ػػا يعطػػي الحػػؽ لمعػ ػراؽ بمحاربػػة داعػػش ،كدع ػػكة دكؿ العػػالـ ال ػ مس ػػاندتو فػػي تم ػػؾ

الحرب مف دكف إجبار ألم منيا( .مكقع الحياة اإلخبارم اإللكتركني).

كبالتالي؛ ف ف الكاليػات المتحػدة كخصكصػنا بعػد تػكلي الػرئيس السيسػي ،تحػاكؿ زج مصػر فػي

الحػرب ضػد داعػش ،لكػػف الدكلػة المصػرية ال تػػرل أف مػف مصػمحتيا الخػػركج لمعػراؽ كسػكريا ،بػػؿ

فكتػػت الفرص ػػة عمػ ػ الكالي ػػات المتحػػدة نتيج ػػة محارب ػػة اإلرى ػػاب فػػي س ػػيناء؛ فمكق ػػؼ مص ػػر ج ػػاء

سمي باإلرىاب بقيادة السعكدية ،بشف بعض الغارات المحدكدة في اليمف
باالشتراؾ في محاربة ما ي
كليبي ػػا ،كىػ ػػذا بحسػ ػػب الدكل ػػة المصػ ػػرية يكفػ ػػي؛ فالق ػػاى ةر تعػ ػػاني مػ ػػف بع ػػض المشػ ػػاكؿ االقتصػ ػػادية
كاالجتماعية كالسياسية ،كال تريد التشتت في العراؽ كسكريا .فالقضايا الداخمية تستنفذ كؿ الطاقات

المصرية مف أجؿ ضبط السيطرة في قضػايا تيػدد مصػر برمتيػا ،كخصكصػان القضػايا االجتماعيػة
كاالقتصػادية ،كال سػيما مشػكمة الجنيػو المصػرم مقابػػؿ الػدكالر ،كغػبلء الكقػكد الػذم يػؤرؽ القػػائميف

عم االقتصاد.
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نوئ سثانو ةوث ا
ئس نتا ووة ا
- 8نوعالقةتانوئصرة ان ئرة ة :ا
يمثػؿ مكضػػكع السياسػػة األمريكيػػة نحػك مصػػر قضػػية رئيسػػة مػف قضػػايا السياسػػة الدكليػػة

ألكثر مف سبب ،كلعؿ في مقدمتيا ككف الكاليات المتحدة القكة األكبر في العالـ التي تشكؿ إطار
السياسة الدكلية منذ انتياء الحرب العالمية الثانية حت ااف ،كثانييما أف مصر تمثؿ قكة إقميمية

رئيسػة فػػي م نطقػػة بالغػػة الحساسػػية لمكقعيػػا االسػػتراتيجي ،فض ػبلن عػػف تراثيػػا الثقػػافي كالحضػػارم.
كمػػف ث ػػـ فػ ػ ف د ارس ػػة مس ػػألة التفاع ػػؿ ،تراجعػ ػان كتحس ػػنان ف ػػي عبلق ػػات ال ػػدكلتيف أم ػػر ب ػػالا األىمي ػػة.

(حنفي :2016 ،مكقع إلكتركني)

لـ تكف العبلقات بيف مصر كالكاليات المتحدة فػي أم كقػت مضػ عبلقػات ثنائيػة سمسػة

كمباشرة ،فكانت دائمان ما يتخمميا طرؼ ثالث؛ كاالتحاد السكفيتي في الخمسينيات كالستينيات مف
القػػرف الماضػػي ،ثػػـ إس ػرائيؿ بعػػد حػػرب عػػاـ  .1973كشػػيدت ىػػذه العبلقػػات حقبػػة ازدىػػار غيػػر
مسبكقة منذ عيد الرئيس أنكر السادات الذم أراد تحكيؿ ىذه العبلقة إل عبلقة استراتيجية ثابتػة

كقكيػػة ،كاس ػػتمرت ى ػػذه العبلق ػػة م ػػع تخممي ػػا ل ػػبعض التػػكتر م ػػف ح ػػيف اخ ػػر حتػ ػ ان ػػدالع الحػ ػراؾ

الشػػعبي المص ػػرم فػػي  25ك ػػانكف الثػػاني (ين ػػاير)  .2011كقػػد مثم ػػت حقبػػة م ػػا بعػػد ى ػػذا الحػ ػراؾ
مرحمة جديدة في العبلقات بيف الطرفيف ،كعم الرغـ مف التردد الممحكظ لممكقؼ األمريكػي بدايػة

فػي تأييػد الحػراؾ ،إال أف اإلدارة األمريكيػة سػرعاف مػػا تػداركت خطأىػا ،كأظيػرت اسػتعدادان كاضػػحان
لمتعاكف ،كبداية مرحمػة جديػدة كقكفػنا كراء اإلخػكاف المسػمميف كتأييػدىـ عمػ اعتبػار أنيػـ تنظػيـ لػو

خبػ ةر كاسػتطاع اسػتمالة الشػػعب المصػرم ،كاسػتمر التػزاـ اإلدا ةر األمريكيػػة بعػد إقناعيػا الكػػكنجرس

ب مداد مصر بػنفس مسػتكل المسػاعدات البالغػة  1.3مميػار دكالر عسػكريان إلػ جانػب المسػاعدات

االقتص ػػادية بمػ ػػائتي ممي ػػكف دكالر سػ ػػنكيان ،خاصػ ػػة أف اإلخػ ػكاف المسػ ػػمميف أب ػػدكا تكجيػ ػػات إيجابيػ ػػة
بالنسبة لقضايا حيكية لمكاليات المتحدة( .مرشدم)2013 ،

كبعػد اإلطاحػػة بحكػـ الػػرئيس محمػػد مرسػي كتػػكلي عبػد الفتػػاح السيسػػي مقاليػد الحكػػـ فػػي

مصر ،ففي  20نيساف (أبريؿ) ( ،)2014عقد الرئيس السيسي جمسة مباحثات مع جكف كيرم
كزيػ ػ ػ ػ ػػر الخارجيػ ػ ػ ػ ػػة األمريكػ ػ ػ ػ ػػي بحضػ ػ ػ ػ ػػكر سػ ػ ػ ػ ػػامح شػ ػ ػ ػ ػػكرم كزيػ ػ ػ ػ ػػر الخارجيػ ػ ػ ػ ػػة المصػ ػ ػ ػ ػػرم ،كرحػ ػ ػ ػ ػػب

الرئيس السيسي بػكزير الخارجيػة األمريكػي ،مؤكػدنا عمػ عمػؽ العبلقػات االسػتراتيجية التػي تجمػع
بػيف مصػر كالكاليػات المتحػدة .كفػي  24نيسػاف (أبريػؿ)  ،2016اسػتقبؿ الػرئيس السيسػي الفريػؽ
أكؿ جكزيؼ دانفكرد رئيس ىيئة األركاف المشتركة األمريكية ،بحضكر الفريؽ أكؿ صدقي صبحي
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كزيػر الػػدفاع كاإلنتػػاج الحربػػي المصػػرم ،إضػػافة إلػ سػػفير الكاليػػات المتحػػدة بالقػػاىرة ،حيػػث أكػػد

دا نفػكرد خػبلؿ المقػاء ،حػرص بػبلده عمػ تعزيػز كتقكيػة عبلقػات الشػراكة التػي تربطيػا بمصػر منػذ

عقكد ،مشي انر إل التعاكف البناء القائـ بيف البمديف بما في ذلؾ المجاؿ العسكرم كاألمنػي ،كمؤكػدان

حرص ببلده عم تكثيؼ التنسيؽ كالتشاكر مع مصر بكصفيا شريكان ميمان لمكاليات المتحدة ،كما

أشػػاد بجيػػكد مص ػػر فػػي مج ػػاؿ مكافحػػة اإلرى ػػاب ،مشػػي انر إل ػ تطم ػػع بػػبلده لمكاص ػػمة التعػػاكف بػ ػيف
البمديف في ىذا المجاؿ ،بما يساىـ في مكاجية التحديات المشتركة( .إسماعيؿ)2016 ،

تأسيس ػان عمػ ػ مػػا س ػػبؽ؛ ف ػ ف الكالي ػػات المتحػػدة كبع ػػد مكقفيػػا م ػػف اإلطاحػػة بحك ػػـ ال ػػرئيس

مرسي لـ تعد حميفان استراتيجيان ،فبعد ىذه اإلطاحة أكقفت الكاليات المتحدة المعكنػة العسػكرية عػف

مصر ،األ مر الذم أدل بالقيادة المصرية الجديدة التكجو إل ركسػيا كحميػؼ اسػتراتيجي ،كلفرنسػا
بشػرائيا عػػدة طػػائرات رافيػػاؿ ،ممػػا حػػذا بالقيػػادة األمريكيػة العػػكدة إل ػ ص ػكابيا كالعػػدكؿ عػػف كقػػؼ

المسػاعدات ،بػؿ كزكدت مصػر بطػائرات  F 16المتطػكرة ،ىػذا كمػو كػاف لمػزج بمصػر فػي محاربػة

داعػ ػػش فػ ػػي الع ػ ػراؽ كسػ ػػكريا ،كلكػ ػػف مصػ ػػر فكت ػ ػػت ىػ ػػذه الفرصػ ػػة نتيجػ ػػة انشػ ػػغاليا بػ ػػالحرب عمػ ػ ػ
اإلرىابييف في شبو جزي ةر سيناء.

- 7نوعالقةتانوئصرة انوروية :ا
تمت الخطكة األكل لمتعاكف المصرم الركسي فػي آب (أغسػطس)  ،1948حػيف كقعػت

أكؿ اتفاقيػػة اقتصػػادية ح ػػكؿ مقايضػػة القطػػف المص ػػرم بحبػػكب كأخشػػاب م ػػف االتحػػاد الس ػػكفيتي.

كشيدت العبلقة تطكرات متبلحقة كاف أبرزىا بعد ثك ةر تمكز (يكليك)  1952في مصر ،حػيف قػدـ
االتح ػػاد الس ػػكفيتي لمصػ ػػر المس ػػاعدة فػ ػػي تح ػػديث قكاتي ػػا المسػ ػػمحة كتش ػػييد السػ ػػد الع ػػالي ،كبمغػ ػػت
العبلقات الثنائية ذركتيػا فػي فتػ ةر الخمسػينيات كالسػتينيات مػف القػرف العشػريف ،حػيف سػاعد آالؼ
الخبراء السكفييت مصر في إنشاء المؤسسات اإلنتاجية ،كبينيا السد العالي فػي أسػكاف ،كمصػنع

الحديػد كالصػمب فػي حمػكاف ،كمجمػع األلكمنيػكـ بنجػع حمػادم ،كمػد الخطػكط الكيربائيػة أسػكاف –

اإلس ػػكندرية .كت ػػـ ف ػػي مص ػػر إنجػ ػػاز  97مش ػػركعان ص ػػناعيان بمس ػػاىمة االتح ػػاد السػ ػػكفيتي ،كزكدت
القكات المسمحة ا لمصرية منذ الخمسينيات بأسمحة سكفيتية .كتمقت العمـ أجيػاؿ مػف أكلئػؾ الػذيف

يشػ ػػكمكف حالي ػ ػان النخب ػ ػػة السياسػ ػػية كالعممي ػ ػػة كالثقافيػ ػػة فػ ػػي مص ػ ػػر ،كمػ ػػف بي ػ ػػنيـ الػ ػػرئيس المص ػ ػػرم

السػابؽ حسػني مبػارؾ الػػذم تخػرج مػف أحػػد المعاىػد العسػكرية السػكفيتية .كعم ػ الػرغـ مػف التػػكتر

الػػذم ش ػػيدتو العبلق ػػات ف ػػي عي ػػد ال ػػرئيس المصػػرم أن ػػكر الس ػػادات كانقطاعي ػػا تمامػ ػنا حتػ ػ أيم ػػكؿ

(سبتمبر) 1981؛ ف نيا بدأت في التحسف التدريجي في عيد الرئيس مبارؾ ،كما أخذت العبلقات

الركسية المصرية بعد المظاىرات الشعبية في مصر فػي  30حزيػراف (يكنيػك)  ،2013شػكبلن مػف
أشكاؿ التقارب العميؽ التي كصمت إل حدكد غير مسبكقة ،حيث اتسمت العبلقات بيف الطرفيف
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عقب تكلي الرئيس عبد الفتاح السيسي منصب الرئاسة ،بالتعاكف الكثيػؽ فػي المجػاليف العسػكرم

كالسياسي ،ناىيؾ عف تبادؿ الزيارات كؿ حيف كآخر ،لكف ىذا ال يعني عدـ كجكد نقاط اختبلؼ
بػيف الطػرفيف ،بػدأت تظيػر بشػكؿ كاضػح عقػػب سػقكط الطػائ ةر الركسػية “إيربػاص إيػو  ”321فػػي

س ػ ػػيناء ي ػ ػػكـ  31تش ػ ػػريف األكؿ (أكت ػ ػػكبر)  ،2015كمقت ػ ػػؿ  224ش ػ ػػخص عمػ ػ ػ متني ػ ػػا ،رغػ ػ ػػـ أف

الخبلفػات بػػيف مصػػر كركسػيا غيػػر معمنػػة ،كلػـ ترتػػؽ لتصػػبح أزمػات دبمكماسػػية ،إال أف الطػػرفيف
يحمػبلف كجيػة نظػػر مختمفػة ،كاسػتراتيجية خاصػػة فػي التعامػػؿ مػع بعػض األزمػػات اإلقميميػة كفػػؽ

مصػػالحو .فبعيػػدنا عػػف أزمػػة ممػػؼ محطػػة الضػػبعة النككيػػة ،يبػػدك أف ىنػػاؾ بعػػض التػػكترات غي ػػر
المعمنػػة لػػدل الطػػرفيف ،لكنيػػا تعتبػػر كاضػػحة بشػػكؿ جمػػي لمم ػراقبيف لممكقػػؼ الركسػػي مػػف مصػػر،
حيػػث يػػرل بعػػض المػ ػراقبيف أف المكقػػؼ الركسػػي م ػػف مصػػر ،تحػػكؿ بع ػػض الشػػيء عم ػ عك ػػس
التكقعات التي تحدثت عف عكدة العبلقات بيف الطرفيف إل عيد االتحاد السكفيتي ،حيث أصيب

العديػد مػف المػراقبيف بصػدمة كبيػ ةر عقػب إعػػبلف الػرئيس الركسػي فبلديميػر بػكتيف ،رفػع العقكبػػات
السػياحية عػف تركيػػا ،بعػد أف اعتػػذر الػرئيس التركػػي رجػب طيػػب أردكغػاف لمػػرئيس الركسػي عم ػ

إسػقاط المقاتمػة الركسػية مػف طػراز “سػكخكم  ”24فػي  24تشػريف الثػاني (نػكفمبر)  ،2015عم ػ

الح ػػدكد الس ػػكرية التركي ػػة بحج ػػة انتي ػػاؾ المقاتم ػػة لؤلجػ ػكاء التركي ػػة ،كمندىش ػػيف م ػػف تكقي ػػت عػ ػػكدة
السياحة الركسية التركية ،خاصة أنيا جاءت في الكقت الذم كقع فيو تفجير كبير بمطار أتاتكرؾ

الدكلي التركي ،أسفر عف سقكط أكثر مف  41قتيبلن ك 239جريحان ،كأثبتت كجكد خمؿ أمني كبير

في تأميف المطارات التركية ،كما تساءؿ بعض المراقبيف عف السبب الذم يجع ؿ ركسيا تتخذ مثؿ

بل عف أنيػا تربطيػا عبلقػات متػكترة بػأنقرة
ىذا القرار بسيكلة مع دكلة تعمدت إسقاط مقاتمتيا ،فض ن

كصمت إل حد التيديد بشف حرب ،بينما تتأخر فػي اتخػاذ القػرار نفسػو مػع مصػر ،حيػث تماطػؿ

مكسػػكك ف ػػي ش ػػأف ع ػػكدة النش ػػاط الس ػػياحي الركس ػػي إلػ ػ مص ػػر ال ػػذم انقط ػػع من ػػذ س ػػقكط الط ػػائ ةر
الركسػية فػي سػيناء ،األمػػر الػذم جعػؿ بعػػض المػراقبيف يؤكػدكف أف تػػأخر القػرار الركسػي بالنسػػبة

لمصر لـ يكف نابعنا مف تخكفات مكسكك بشػأف تػأميف المطػارات المصػرية كمػا تػدعي ،بينمػا ينبػع

مػف أزمػة سياسػية تسػتخدـ فييػا ركسػيا ىػذه الكرقػة لتضػغط عمػ القػاىرة ،كتمػارس سياسػة تضػييؽ

الحصار عمييا اقتصاديان( .البديؿ ،مكقع إلكتركني)

ال كبي نار طػ أر عمػ اسػتراتيجية مكسػكك فػي
كبالنظر إل المكاقؼ الركسية األخيرة ،نجد تحك ن

التعامػػؿ مػػع القػػاىرة ،األمػػر الػػذم يػػدفع لمبحػػث عػػف أسػػباب التحػػكؿ المفػػاجئ ،حيػػث يػػرل بعػػض

الم ػراقبيف أن ػػو ب ػػدأ منػػذ س ػػقكط الط ػػائ ةر الركس ػػية فػػي س ػػيناء كم ػػا أس ػػمفنا اإلشػػارة ،األم ػػر ال ػػذم كت ػػر
العبلقػات بػيف الطػرفيف ،خاصػة أف التحقيقػات حينيػػا شػابيا بعػض التجاذبػات بشػأف سػبب سػػقكط
الطائرة ،إذ استبعدت مصر في البداية فرضية تعرض الطائ ةر لعمؿ إرىابي ،فيمػا رجحػت مكسػكك
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الفرضية ،ما ش ٌكؿ إحراجنا كبي نار لمسمطات المصرية ،حي ث استبعد بعض المراقبيف أف يككف سبب
التحكؿ الركسي تجاه المكقؼ المصرم نابعنا مف سقكط الطائرة الركسية ،عم اعتبار أف الحادثة
أصػػبحت معتػػادة ل ػػدل العديػػد مػػف ال ػػدكؿ المتقدمػػة ،كال ت ػػؤثر عػػادة عم ػ العبلق ػػات بػػيف الط ػػرفيف،

كيبدك أف ىذا الفريؽ مف المراقبيف رجح أف يككف التحكؿ الركسي نابع مف المكاقؼ السياسية التي
يتخػػذىا الطرفػػاف فػػي األزمػػات اإلقميميػػة؛ فعم ػ سػػبيؿ المثػػاؿ تػػدعـ مكسػػكك النظػػاـ السػػكرم بش ػػدة

كتقػدـ المسػػاعدات لمجػيش السػػكرم فػي حربػػو ضػد اإلرىػػاب ،فيمػا تقػػؼ القػاى ةر مكقػػؼ المتفػػرج أك

المحايػد ،فمػػـ تتخػػذ خطػكات عمنيػػة بشػػأف دعػـ الػػرئيس السػػكرم بشػار األسػػد الػػذم ييعػد حميف ػنا قكي ػنا
لركسػػيا .كم ػػف جانػػب آخ ػػر ،فػ ػ ف مكسػػكك تش ػػعر ب ػػأف التقػػارب المص ػػرم الس ػػعكدم قػػد ي ػػأتي عمػ ػ
حسابيا ،األمر الذم أرجع إليو بعض المراقبيف سبب تغير المكقؼ الركسي مف القيادة المصرية،

حيػػث تتمت ػػع العبلق ػػات المص ػػرية السػػعكدية بالتع ػػاكف الكثي ػػؽ كالتق ػػارب القػػكل خاص ػػة خ ػػبلؿ ع ػػاـ

 ، 2015أك بالتحدي ػػد من ػػذ زي ػػا ةر العاى ػػؿ الس ػػعكدم س ػػمماف ب ػػف عب ػػد العزي ػػز لمق ػػاى ةر خ ػػبلؿ نيسػ ػػاف
(أبريؿ) مف العاـ نفسػو ،كتكقيػع الطػرفيف لمعديػد مػف االتفاقيػات العسػكرية كالتجاريػة كاالقتصػادية،

كأىميػا اتفاقيػة إعػادة جزيرتػي تيػراف كصػنافير لمسػعكدية .ىػذا التقػارب المصػرم السػعكدم لػـ يػرؽ
لمكسكك التي تربطيا عبلقات متكت ةر مع الرياض بشأف العديد مف القضايا اإلقميمية ،كعم أرسػيا

األزمة السكرية كاليمنية( .محمكد)2016 ،

كممػػا سػػبؽ يتضػػح أف ركس ػػيا كدكؿ الخمػػي ىػػي مػػف س ػػاندت مصػػر بعػػد اإلطاحػػة بحك ػػـ

الرئيس محمد مرسي ،حيث أف أكركبا كقفت مكقؼ المعترض ،بينما أكقفت الكاليات المتحػدة فػي
البداي ػػة المس ػػاعدات ع ػػف مص ػػر ،لك ػػف المكق ػػؼ الس ػػعكدم الركس ػػي س ػػاند مص ػػر ،كبزي ػػا ةر الػ ػػرئيس
السيسػػي لمسػػعكدية ،كزيػػا ةر ب ػػكتف لمصػػر تػػـ التكقي ػػع عم ػ عػػدة مشػػاريع لتنق ػػؿ مصػػر نقمػػة نكعي ػػة

خصكصنا في المجاؿ النككم السممي.
- 4نوعالقةتانويعو ة ان ئرة ة :ا

تحرص المممكة العربية السعكدية في المجاؿ الدكلي عم إقامة عبلقات متكافئة مع القكل

الكبرل كالتي ارتبطت معيا بشبكة مف المصالح ،التي يمكف كصفيا بأنيا جاءت كانعكاس لدكرىا

المحػػكرم المتنػػامي فػػي العػػالميف العربػػي كاإلسػػبلمي ،كالتػػي سػػعت مػػف خبلليمػػا إل ػ تكسػػيع دائ ػ ةر
التحرؾ السعكدم عم صػعيد المجتمػع الػدكلي ،لػذا تحػاكؿ السػعكدية أف تتفاعػؿ مػع م اركػز الثقػؿ

كالتػػأثير فػػي السياسػػة الدكليػػة ،آخ ػػذة فػػي الحسػػباف كػػؿ مػػا يترت ػػب عم ػ ىػػذه السياسػػة مػػف تبع ػػات

كمس ػػؤكليات .كتعت ػػز الس ػػعكدية بككنيػ ػػا أح ػػد األعض ػػاء المؤسس ػػيف لييئػ ػػة األم ػػـ المتح ػػدة ف ػػي عػ ػػاـ

 ،1945انطبلقػ ػان م ػػف إيم ػػاف الس ػػعكدية العمي ػػؽ ب ػػأف الس ػػبلـ الع ػػالمي ى ػػدؼ م ػػف أى ػػداؼ سياس ػػتيا
الخارجي ػػة؛ فيػ ػػي ت ػػدعك باسػ ػػتمرار إل ػ ػ أس ػػس أكثػ ػػر شػ ػػفافية لمعدال ػػة فػ ػػي التعامػ ػػؿ ب ػػيف الػ ػػدكؿ فػ ػػي
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المج ػػاالت السياس ػػية كاالقتص ػػادية كاالجتماعي ػػة كغيرى ػػا ،باعتبارى ػػا الس ػػبيؿ الكحي ػػد إلػ ػ االزدىػ ػػار

كالرخاء كاال ستقرار في العالـ؛ كمف ثـ ف نيا ال تؤمف باستخداـ القكة كأداة مف أدكات تنفيذ السياسة
الخارجية ،كلكنيا تؤمف في ذات الكقت بحؽ الدفاع المشركع عف النفس ،كذلؾ كقاعدة مف قكاعد

القػػانكف ال ػػدكلي .كايمانػ ػان م ػػف السػػعكدية بأىمي ػػة ال ػػدكر ال ػػذم تمعبػػو ىيئ ػػة األم ػػـ المتح ػػدة كككاالتي ػػا

المتخصصػ ػػة كالمنظمػ ػػات الدكليػ ػػة عمكم ػ ػان ،فػ ػػي سػ ػػبيؿ رقػ ػػي كازدىػ ػػار المجتمػ ػػع الػ ػػدكلي فػ ػػي كافػ ػػة
المجػاالت كفػػي مقػدمتيا األمػػف كالسػمـ الػػدكلييف ،فقػد انضػػمت السػعكدية إل ػ كػؿ ىػػذه المنظمػػات،

كحرصػػت عم ػ دع ػػـ ىػػذه المنظكمػػة الدكلي ػػة بكػػؿ الكسػػائؿ كالس ػػبؿ الماديػػة كالمعنكيػػة ،كالمش ػػاركة

الفاعمة في أنشطتيا .كيمكف القكؿ ،إف السياسة الخارجية السعكدية في المجاؿ الدكلي تستند عم
أسس كمبادئ مستق ةر ككاضحة كمنيا:

 ح ػػرص الس ػػعكدية عمػ ػ التفاع ػػؿ م ػػع المجتم ػػع ال ػػدكلي ،م ػػف خ ػػبلؿ التزامي ػػا بميث ػػاؽ األم ػػـ
المتحدة كالمعاىدات كاالتفاقيات الدكلية المنضمة إلييا ،كقكاعد القػانكف الػدكلي التػي تحػدد

إطار السمكؾ العاـ لمدكؿ كالمجتمعات المتحضرة.

 التػ ػزاـ الس ػػعكدية بعػ ػػدـ اس ػػتخداـ القػ ػػكة ف ػػي العبلق ػػات الدكليػ ػػة ،كبع ػػدـ التػ ػػدخؿ ف ػػي الشػ ػػؤكف
الداخمية لمغير ،كشجب العنؼ كجميع الكسائؿ التي تخؿ باألمف كالسمـ الدكلييف ،كالتأكيد

عم مبدأ التعايش السممي بيف دكؿ العالـ.

 الحػرص عم ػ اسػػتقرار أس ػكاؽ الػنفط العالميػػة ،كالسػػعي لتنميػػة التجػا ةر الدكليػػة عم ػ أسػػس
عادلة ،كمف خبلؿ أسس اقتصاديات السكؽ الحر.

 صبا السياسة الخارجية السعكدية بصبغة أخبلقية ،مف خبلؿ تبنييا لمبدأ مسػاندة ضػحايا
الككارث الطبيعية كالمشرديف كالبلجئيف في العديد مف دكؿ العالـ.

يمي:

في الختاـ يمكف إيجاز الثكابت كالمبادئ األساسية لمسياسة الخارجية السعكدية عمكمنا فيما

 االنسجاـ مع مبادئ الشريعة اإلسبلمية الغراء باعتبارىا دستك انر لممممكة العربية السعكدية.

 احت ػراـ مب ػػدأ الس ػػيادة كع ػػدـ الت ػػدخؿ ف ػػي الشػػؤكف الداخمي ػػة ألي ػػة دكل ػػة ،كرف ػػض أم محاكل ػػة
لمتدخؿ في شؤكنيا الداخمية.

 العمػػؿ مػػف أجػػؿ الس ػػبلـ كالعػػدؿ الػػدكلييف ،كرفػػض اس ػػتخداـ القػػكة كالعنػػؼ ،كأم ممارس ػػات
تيدد السبلـ العالمي ،أك تؤدم إل تكريس الظمـ كالطغياف .

 إدانة كرفض اإلرىاب العالمي بكافة أشػكالو كأسػاليبو ،كالتأكيػد عمػ بػراءة اإلسػبلـ مػف كػؿ
الممارسات اإلرىابية.
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 االلتزاـ بقكاعد القانكف الدكلي كالمعاىدات كالمكاثيؽ الدكلية كالثنائيػة ،كاحتراميػا سػكاء كػاف
ذلؾ في إطار المنظمات الدكلية أك خارجيا.

 الػدفاع عػف القضػػايا العربيػة كاإلسػػبلمية فػي المحافػؿ الدكليػػة ،مػف خػػبلؿ الػدعـ المتكاصػػؿ
بشت الكسائؿ السياسية كالدبمكماسية كاالقتصادية.

 عدـ االنحياز كنبذ المحاكر كاألحبلؼ التػي تخػؿ بػاألمف كالسػمـ الػدكلييف ،مػع احتػراـ حػؽ
الشعكب في تقرير المصير ،كحقكقيا المشركعة في الدفاع عف النفس.

 تطبيػػؽ سياسػػة متزنػػة كمتكازنػػة فػػي مجػػاؿ إنت ػػاج كتسػػكيؽ الػػنفط ،نظ ػ نار لمثقػػؿ الػػذم تمثم ػػو
المممكة؛ كأحد أك بر المنتجيف كصاحب أكبر احتياطي نفطي في العالـ.

كبناء عميو؛ ف ف العبلقات تكصؼ باالستراتيجية عم الدكاـ مع الكاليات المتحدة ،غير أف
ن

تكقيع الكاليات المتحدة لبلتفاؽ النككم اإليراني ألقػ بظبللػو عمػ العبلقػات االسػتراتيجية ،كأشػعر

السػعكدية بػػالحرج بعػػدما شػعرت بػػأف الكاليػػات المتحػدة تسػػع كراء مصػػالحيا نفسػيا بغػػض النظػػر

عف مصالح حمفائيا.

- 3نوعالقةتانويعو ة انوروية :ا ا
كػاف االتحػػاد السػػكفيتي أكؿ دكلػػة غيػػر عربيػة اعترفػػت بالمممكػػة العربيػػة السػػعكدية ،كأقػػاـ

معيػا عبلقػػات دبمكماسػػية فػػي شػػباط (فب اريػػر)  .1926كفػػي  17أيمػػكؿ (سػػبتمبر)  ،1990صػػدر
بيػػاف مشػػترؾ يعمػػف اسػػتئناؼ العبلقػػات الدبمكماسػػية بػػيف السػػعكدية كركسػػيا االتحاديػػة عم ػ أسػػس

كمب ػ ػػادئ ثابت ػ ػػة .كف ػ ػػي تش ػ ػػريف الث ػ ػػاني (ن ػ ػػكفمبر)  ،1994زار رئ ػ ػػيس الحككم ػ ػػة الركس ػ ػػية فيكتػ ػ ػػكر

تشػرنكميرديف الريػاض ضػػمف إطػار جكلتػػو إلػ دكؿ مجمػس التعػػاكف الخميجػي ،كتػػـ خػبلؿ الزيػػا ةر

التكقي ػػع عم ػ ػ اتفاقيػ ػػة عامػ ػػة لمتع ػػاكف بػ ػػيف الحكػ ػػكمتيف الركسػ ػػية كالس ػػعكدية فػ ػػي مجػ ػػاالت التجػ ػػا ةر
كاالقتصػ ػػاد ،كاس ػ ػػتثمار األم ػ ػكاؿ ،كالعم ػ ػػـ كالتقني ػ ػػة كالثقافػ ػػة كالرياض ػ ػػة كالشػ ػػباب( .آر ت ػ ػػي الركس ػ ػػية
بالعربية ،مكقع إلكتركني)

كبالتػالي؛ فػ ف العبلقػػة االسػتراتيجية بػػيف السػعكدية كالكاليػػات المتحػدة ألقػػت بظبلليػا عم ػ

عبلقتيا مع ركسيا ،حيث تنتقد السعكدية دعـ مكسكك الشػديد لمػرئيس السػكرم ،كافشػاليا محػاكالت
السػػعكدية إسػػقاط نظامػػو ،كمػػا تتبنػػي مكسػػكك مكقف ػان رافض ػان لمسياسػػة السػػعكدية فػػي معالجػػة األزمػػة

اليمنية ،فالعبلقة فات ةر ال تتعدل ككف ىذه العبلقة رسمية كضمف بركتكككؿ دكلي كاحتراـ متبادؿ.
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نوخالص :ا ا
إف المحددات التي حكمت مصر كالسعكدية بمختمؼ نكاحييا الداخمية كاإلقميمية كالدكلية،

شػكمت معظميػػا أخػذ المصػػالح بعػػيف االعتبػار ،كسػػعي كػػؿ دكلػة فػػي الحفػػاظ عمػ أمنيػػا القػػكمي،
بدايػػة مػػف محاربػػة اإلرىػػاب فػػي كػػؿ م ػػف مصػػر كالسػػعكدية ،مػػرك انر بالعبلقػػات السػػعكدية األمريكي ػػة

االستراتيجية ،كالعبلقات المصرية الركسية االستراتيجية أيضان.
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انفصم انزابع
احلزاكات انشعبٍة انعزبٍة وتداعٍاتها ،وتأثريها عهى انعالقات ادلصزٌة
انسعىدٌة (احلزاك ادلصزي دراسة حانة)
ا
 نوئ سثان ول:انوسرن ةتا نوشع ة انوعر ة .
 نوئ سثانو ةن :انوسرنكانوئصريا72ا ةنونان ولا(ةنةةر)ا.7188
 نوئ سثانو ةوث:ائظةىرنتا41اسزةرننا(ةونةو)ا.7184
 نوئ سث انورن ع :اسرنك ا 72ا ةنون ان ول ا(ةنةةر) ا ،7188ا اوئظةىرنت ا41ا
سزةرننا(ةونةو)ا،7184اومأ ةرىئ ةاع ىانوعالقةتانوئصرة انويعو ة .
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نوئ سثان ول ا
نوسرن ةتا نوشع ة انوعر ة ا
ئل ئيي  :ا
تعػػد التحرك ػػات الش ػػعبية ذات الطػػابع االجتم ػػاعي كالسياس ػػي ،ككػػذلؾ مجمكع ػػات الش ػػباب

أكثػر فاعميػة فػػي المطالبػة بحقػػكؽ الشػعكب ،كتغييػر األنظمػػة ،كال سػيما بعػػد اسػتغبلؿ التكنكلكجيػػا

ال جػػدنا فػػي
كالتنسػيؽ عبػػر مكقػػع التكاصػؿ االجتمػػاعي (فػػيس بػكؾ ،كتػػكيتر) كالتػػي لعبػت دك نار فعػػا ن
تغييػػر األنظمػػة ،ك ػػذلؾ اسػػتمرار االحتجاج ػػات الػػذم تطػػكر إلػ ػ حػػدكث ح ارك ػػات شػػعبية ،تش ػػكمت

بشػكؿ عفػكم ،كأخػذت زخميػػا الشػعبي كاإلعبلمػي ،حيػث شػػعرت الشػعكب ألكؿ مػ ةر أنيػا تسػػتطيع

التغييػر ،كبالفعػؿ كػاف ليػا ذلػؾ فػي تغييػر األنظمػػة ،كلنػا خيػر مثػاؿ الحػراؾ الشػعبي المصػرم فػػي

 25كانكف الثاني (يناير) .2011

لقػػد خرجػػت الشػػعكب العربيػػة تنػػادم بػػالتغيير فػػي مكجػػات بشػػرية عاتيػػة ،كنػػادت ب سػػقاط

األنظمػة السياسػػية التػػي قبعػػت عم ػ رأس السػػمطة لعقػػكد ،كقػػد اسػػتطاع الح ػراؾ العربػػي أف يسػػقط

أكثر األنظمة العربية سطكة في تكنس كمصر كليبيا ،كقد سبؽ الشعب اإلي ارنػي الشػعكب العربيػة
بثبلثة عقكد؛ عندما اندلعت الثك ةر اإليرانية سنة .1979ا(الجزار )58 :2015 ،ا
نة انوسرن ةتانوعر ة  :ا
في صباح الجمعة  17كانكف األكؿ (ديسمبر)  ،2010كاف محمد البكعزيزم (التكنسي)

-بكصفو بائعان متجكالن  -يسكؽ عربتو كعمييا الخضر كالفكاكو في سيدم بكزيد ،فاعترضت شرطية

سبيمو ،كأرادت مصاد ةر عربتو كبضاعتو ،بمبرر أنو يبيع في مكاف ال ييسػمح فيػو لمباعػة الجػائميف
بالتجػا ةر فيػػو ،كلمػا رفػػض سػػمككيا ،كحػاكؿ ثنييػػا عػف ذلػػؾ دفعتػػو كصػفعتو أمػػاـ النػاس بحجػػة أنػػو
تيجػـ عمييػا ،فقػرر إحػراؽ نفسػػو أمػاـ مبنػ البمديػة .فػي اليػػكـ التػالي الحتػراؽ البػكعزيزم ،خرجػػت

احتجاجػ ػ ػػات ألىػ ػ ػػالي س ػ ػ ػػيدم بكزيػ ػ ػػد لمتضػ ػ ػػامف مع ػ ػ ػػو ،كطالبػ ػ ػػت أيض ػ ػ ػان بح ػ ػ ػػؿ إشػ ػ ػػكاالت البطال ػ ػ ػػة

كالتيميش كالفقر ،حيث اصطدمت االحتجاجات مع قػكات األمػف ،كتكسػعت رقعتيػا الجغرافيػة كلػـ
تنف ػػع بع ػػض القػ ػ اررات الحككميػ ػػة ،كزي ػػا ةر ال ػػرئيس زيػ ػػف العاب ػػديف ب ػػف عمػ ػػي لمحم ػػد الب ػػكعزيزم فػ ػػي
المستشػػف ف ػػي تراجعي ػػا ،ب ػػؿ ازدادت كتحكل ػػت النتفاض ػػة ش ػػعبية اجتاح ػػت معظ ػػـ من ػػاطؽ ت ػػكنس

كصكالن لقصر قرطاج ،كأجبػرت الػرئيس بػف عمػي عمػ تػرؾ السػمطة كاليػركب لمخػارج (السػعكدية)
في  14كانكف الثاني (يناير) ( 2011الجزيرة ،مكقع إلكتركني).
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تأسيسنا عم ما سبؽ؛ ف ف ش ار ةر الحراكات العربيػة أك مػا يعػرؼ "بػالربيع العربػي" انطمقػت
مف تكنس ،ككاف مفجرىا البكعزيزم ،حيث تضامف الجميع معو ،فالتجربة التكنسية برىنت أنو إذا
الشػعب يكمػنا أراد الحيػاة فػبل بػد أف يسػتجيب القػدر ،كبالفعػؿ فقػد اسػتطاع الشػعب التكنسػي إسػقاط
النظػػاـ بحػ ػر و
اؾ ش ػػعبي اجتػػاح ال ػػببلد ،كرف ػػع الفت ػػة (الشػػعب يري ػػد إس ػػقاط النظػػاـ) .كم ػػف ىن ػػا؛ فػ ػ ف
الشعب التكنسي بات مثاالن يحتذل بو لمف يريد أف يكسر قيد سجانو كيثكر عم الظمـ أيان كاف.

أي ةبانوسرن ةتانوعر ة :ا ا
لقػد غػدت كاقعػة البػكعزيزم سػببنا مباشػ نار لبدايػػة الح اركػات كلػيس السػبب الػرئيس ليػا ،إنمػػا

كانػػت ىنػػاؾ أسػػباب عػػدة مني ػػا الداخميػػة كالخارجيػػة ،كالتػػي دفع ػػت بالشػػعكب العربيػػة لمخػػركج إلػ ػ

الشكارع مطالبة باإلصبلح كالتغيير ،كأخذ البعض منيػا منحػ إسػقاط حكػاميـ كنظميػـ السياسػية،

كىذا يتطمب التكقؼ عند األسباب ،كىي متشعبة بؿ كمتعددة ،منيا ما ىك تقميػدم ،كمنيػا مػا ىػك

مستجد (جياد.)36 :2013 ،

لمػاذا ثػػارت الشػػعكب العربيػػة فػػي ىػػذا الكقػػت بالػذات؟ مػػا الػػذم تغيػػر كجعميػػا تخػػرج عػػف

صػمتيا؟ إف التراكمػػات التػي كانػػت تحػاؾ تحػػت السػطح كفكقػػو قػد بمغػػت مػداىا ،كعكامػػؿ التفجيػػر

كصػمت حػػدىا األقص ػ الػػذم ل ػـ يعػػد يقبػػؿ مزيػدنا مػػف التػػأخير ،كصػػار مػػف المحػػتـ أف تعبػػر عػػف
نفسيا عم ىذا النحك الذم بدأ في تكنس ،ثـ انتقؿ بسرعة إل مصر لينتشر في المنطقة انتشار

النار في اليشيـ .ثمة ثبلثة عكامؿ كانت كراء األسباب المييمنة عم الكاقع العربي طكاؿ العقػكد
الماضية ،كالتي حرمت الشعكب العربية مف استثمار طاقتيػا كثركاتيػا كمػف تحقيػؽ كحػدتيا ،كنيػؿ

حريتيػ ػ ػ ػ ػػا ،كمػ ػ ػ ػ ػػف بنػ ػ ػ ػ ػػاء دكل ػ ػ ػ ػ ػػة يػ ػ ػ ػ ػػنعـ فييػ ػ ػ ػ ػػا الم ػ ػ ػ ػ ػكاطف بحقكق ػ ػ ػ ػ ػػو الكاممػ ػ ػ ػ ػػة ،ىػ ػ ػ ػ ػػذه العكامػ ػ ػ ػ ػػؿ ى ػ ػ ػ ػ ػػي
األنظمة العربية ،كاألحزاب الشمكلية كأخي نار العكامؿ الخارجية (سبلمة.)51 :2011 ،

جػاءت ىػذه الح اركػػات بسػبب األكضػػاع المترديػة التػي يعػػاني منيػا الشػػعب العربػي نتيجػػة

تسػمط أنظمػػة حكػػـ تعسػػفية حكمػػت بمػػدانيا بػالقكة ،ممػػا أدل إل ػ عػػدـ اسػػتقرار سياسػػي كاقتصػػادم

كاجتماعي داخؿ ىذه البمداف ،كالذم نت عنو عػدـ قبػكؿ الشػعكب العربيػة باسػتمرار أنظمػة الحكػـ

ىذه؛ مما أدل إل إسقاطيا بحراكات كاحتجاجات عنيفة (جياد.)29 :2013 ،

كػػذلؾ ٌعػػـ الفسػػاد جػػؿ القطاعػػات السياس ػػية كاالقتصػػادية كحت ػ األكاديميػػة ،كقػػد أحكم ػػت
الع ػػائبلت الحاكمػ ػػة قبضػ ػػتيا عمػ ػ األعمػ ػػاؿ المربحػ ػػة ،كاس ػػتعممكا أجي ػ ػ ةز الدكلػ ػػة لمثػ ػراء ،كمػ ػػا كػ ػػانكا

يش ػػارككف أصػ ػػحاب الم ػػاؿ أعمػ ػػاليـ ،ككثيػ ػ نار مػ ػػا ك ػػانكا يسػ ػػتحكذكف عمػ ػ أم ػ ػكاؿ الن ػػاس كيسػ ػػمبكنيـ

أرزاقي ػػـ ،كم ػػا عم ػػد بع ػػض أف ػػراد العائم ػػة الحاكم ػػة إلػ ػ االرتش ػػاء كاس ػػتعماؿ نف ػػكذىـ لقض ػػاء مػ ػػآرب
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بل ف ػػي ثنايػػا اإلدارة ،مم ػػا يتكجػػب عمين ػػا
بل .لقػػد أص ػػبح الفسػػاد مؤسس ػػاتينا مػػتغمغ ن
ال ارشػػيف حق ػنا كب ػػاط ن

دراسة كؿ أسبابو ،ال أف نتكقع اندثا هر بزكاؿ الديكتاتكرية (بف عثماف.)5 :2011 ،

كمػا أف الممػؿ الجمػاىيرم كراء مػا حػدث فػي بمػػداف مثػؿ :مصػر كليبيػا عمػ األقػؿ كأمثمػػة

كاضػػحة ،ف ػ ف ش ػػباب ميػػداف التحري ػػر بمصػػر أك بنغ ػػازم بميبيػػا حتػ ػ األربعينيػػات م ػػف عمػػرىـ ل ػػـ

يعاصركا إال ذلؾ "الحاكـ" ،الذم بقي قابعنا في "شرـ الشي " أك في "العزيزيػة" ،بػؿ كييػددىـ أيضػنا
باالستمرار عبر تكريثيـ ألكالده (شعراكم.)7 :2011 ،

إف أسباب انفجار الحراكاتاالعربية كثيرة جدنا ،كلكػف يمكػف تجميعيػا فػي النقػاط التاليػة ،كىػي

(الرياض ،مكقع إلكتركني)( ،األميف( )64 :2015 ،قببلف)65 :2016 ،

 - 1اتسػاع اليػكة بػيف الجمػاىير كالسػمطة الحاكمػة ،ممػػا تسػبب فػي كجػكد حالػة تػأزـ لؤلكضػػاع
السياسػػية كاالقتص ػػادية كاالجتماعي ػػة ،فمػػـ تج ػػد تم ػػؾ الجمػػاىير أمامي ػػا إال المب ػػاد ةر بتغيي ػػر

كاقعيا بنفسيا.

 - 2غياب الحريات كالحقكؽ كتداكؿ السمطة كالتعددية السياسية ،كىػي المنظكمػة الديمقراطيػة

الت ػػي تبح ػػث عني ػػا الش ػػعكب العربي ػػة من ػػذ عق ػػكد طكيم ػػة ،كق ػػد أتاح ػػت لي ػػا ى ػػذه الح ارك ػػاتا

كاالحتجاجات الفرصة كاممة لنيميا ،كلك بتقديـ الكثير مف التضحيات كالجيكد كالطاقات.
 - 3الجكانب االجتماعية كتتمثؿ ىذه الجكانب في عبلقػة األفػراد االجتماعيػة سػكاء باألسػ ةر أك
بالرفػػاؽ كى ػػي عبلق ػػة تش ػػعر الكثي ػػر مػػف افػ ػراد المجتم ػػع ب ػػالنقص كاالغتػ ػراب االجتم ػػاعي،

إضػػافة إل ػ تكػػكيف نظ ػ ةر سػػمبية حػػكؿ العديػػد مػػف القضػػايا كمسػػابقات التكظيػػؼ ك آليػػات

العمػػؿ ،ككػػذا الكاسػػطة كالمحسػػكبية،

كمػػا أف لمعكامػػؿ الثقافيػػة دكر ىػػاـ فػػي بػػركز ى ػػذه

الحركػات يتمثػػؿ أساسػنا فػػي اسػػتخداـ كسػائؿ التكاصػػؿ االجتمػػاعي لطػرح كمناقشػػة قضػػايا
المتعمقة بالعمؿ كاالصبلح االجتماعي كالسياسي كالمالي بالدكلة.

 - 4العام ؿ االقتصادم كالذم يتصدر قائمة المطالبات كاإلصبلحات كالعبلجات ،حيث يعتبر
ىػػذا العام ػػؿ الحس ػػاس ،ى ػػك المح ػػرؾ األكبػػر ألح ػػداث تم ػػؾ الح ارك ػػات ،إذ تعتب ػػر مع ػػدالت

البطالة كالفقر كضعؼ األجكر فػي أدنػ معػدالتيا ،فػي مقابػؿ غػبلء كارتفػاع المعيشػة فػي

العالـ العربي.

 - 5استشراء الفساد ،كعدـ التكازف في التنمية كغياب تكافؤ الفرص ،كارتفاع معدالت البطالة،
كسيطرة األجي ةز األمنية عم مناحي الحياة ،كضعؼ الخدمات ،كتنامي عػدد السػكاف فػي

مقاب ػػؿ محدكديػ ػػة الم ػ ػكارد ،كغيػ ػػاب الحريػ ػػات كالشػ ػػفافية ،كعػ ػػدـ كجػ ػػكد نظػ ػػاـ حكػ ػػـ تمثيمػ ػػي
حقيقي ،كاحتكار القمة السمطة كالثركة.
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 - 6تنام ي حالة الطبقية الثنائية في العالـ العربي ،كتبلشي الطبقة الكسط بمختمؼ أشػكاليا

كمستكياتيا كالتي تعتبر صماـ األماف لحفظ أم مجتمع ،إذ أصبح العػالـ العربػي مقسػكمنا
إل ػ ػ ش ػ ػرائح ثنائيػ ػػة ،أغنيػ ػػاء كفق ػ ػراء ،متعممػ ػػكف كأميػ ػػكف ،يمينيػ ػػكف كيسػ ػػاريكف ،عمم ػ ػػانيكف

كمتشددكف  ...ال .

 - 7تأثي رات العكلمة الككنية خاصػة فػي جانبيػا السػمبي ،إذ إف العكلمػة رغػـ كػؿ مػا بشػرت بػو
مػف ترسػػي لحالػػة االنفتػػاح كااللتقػػاء كاالنػػدماج بػػيف كػػؿ المجتمعػػات ،مبنيػػة فػػي األسػػاس

عم ػ النمػػكذج ال أرس ػػمالي ،ممػػا ق ػػد تػػؤثر –أم العكلمػػة -عمػ ػ الكثيػػر م ػػف القػػيـ كالمب ػػادئ

كالمف ػػاىيـ كالس ػػمككيات؛ كالحريػ ػػة كالعدال ػػة كالمس ػػاكاة كالش ػ ػراكة المجتمعي ػػة كاالنص ػػيار فػ ػػي
كحدة المصير بيف كؿ مككنات كاعتبارات المجتمع الكاحد.

 - 8التحػكالت الكبػرل فػي مجػاؿ االتصػػاالت كالتقنيػة الحديثػة بكسػائطيا ككسػائميا االجتماعيػػة
كتػكيتر كالفيسػبكؾ كال ػكاتس آب ،سػاىمت بػؿ قػػادت الجمػاىير العربيػة الشػػابة التػي تمثػػؿ

األغمبيػػة السػػاحقة ف ػػي التركيبػػة الس ػػكانية لمعظػػـ ال ػػدكؿ العربيػػة لص ػػنع مصػػيرىا بنفس ػػيا؛
فػالنظـ التقميديػػة التػي حكمػػت الػببلد العربيػػة لعػدة عقػػكد لػـ كلػػف تسػتطيع مقاكمػػة اإلعػػبلـ

الجديد كالشاب بكؿ كسائمو ككسائطو كتقنياتو.

 - 9تنػػامي حال ػػة اإلحبػػاط كالي ػػأس كالت ػػذمر لػػدل الش ػػعكب كالمجتمع ػػات العربيػػة ،بس ػػبب تف ػػاقـ

األزمػات كالممفػػات كالصػػعكبات؛ كالصػػحة كالتعمػػيـ كالتنميػػة كالم ػرأة ،كالعبلقػػة مػػع الغػػرب،
كالفساد بمختمؼ أشكالو كمستكياتو ،كسيط ةر الفكر الكاحػد ،كغيػاب مظػاىر التعػدد كالتنػكع

كالتمػ ػ ػػايز ،كعػ ػ ػػدـ الشػ ػ ػػعكر بالحيػ ػ ػػاة الكريمػ ػ ػػة ،كىيمنػ ػ ػػة التجػ ػ ػػار كأصػ ػ ػػحاب المص ػ ػ ػالح مػ ػ ػػف
المسؤكليف عم الحركة المالية كاالقتصادية ،كالكثيػر مػف الممفػات كاألزمػات التػي تتسػبب
في زيادة منسكب اليأس كاإلحباط عند مختمؼ شرائح كمككنات المجتمعات العربية.

-10

حالة الترىؿ الشديد التي أصابت النخب الثقافيػة كالفكريػة كالسياسػية ،ممػا كضػع

الفئة العمرية الشابة ( )40- 15في حالػة فػراغ كبيػر خػاؿ مػف القيػادات كالرمػكز المميمػة،
فكػػاف الق ػرار أف تقػػكـ ى ػػي بمػػا عجػػز عن ػػو أكلئػػؾ الػػركاد كػػؿ تم ػػؾ العقػػكد الطكيمػػة .قناع ػػة
الجيؿ الشاب بفشؿ كؿ المبادرات كالخطكات التي تبنتيا تمؾ األجياؿ السابقة في تعاطييا

مع السمطات الحاكمػة المتعاقبػة ،دفعيػا لصػنع مصػيرىا الجديػد الػذم يشػبييا كيػتبلءـ مػع
طبيعتيا المتجددة كالديناميكية.

-11

تنػامي حالػػة الفػػرز كالمقارنػة بػػيف مختمػػؼ الػدكؿ كالشػػعكب كالمجتمعػػات العربيػػة،

سكاء عم مستكل التنمية كالرفاه كالبن التحتية ،أك كضكح العبلقة التعاقدية العادلة بػيف
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الدكلػػة كطكائفيػػا كأطيافيػػا المختمفػػة .كقػػد خمقػػت ىػػذه الظػػاى ةر –المقارنػػة -حالػػة مػػف ع ػػدـ

الرضا كالتذمر.

 -12غياب التعددية كضابط حضارم عند االختبلؼ ،خاصة كاف دكؿ الحراكاتاالعربية –
بؿ أغمب الدكؿ العربية -ال تتمتع ببنية تعددية ،سكاء كانت عرقية أك ثقافية أك فكرية أك

مذىبيػة .ككمػػا ىػػك معمػػكـ ،فػ ف التعدديػػة ق يمػػة أصػػيمة فػي المجتمعػػات اإلنسػػانية ،القديمػػة

كالحديثػػة .كنظػ ػ انر لغي ػػاب التعدديػػة كطريق ػػة مثمػ ػ ككأسػػمكب حض ػػارم لمكاجي ػػة الخبلف ػػات
كالصراعات كالتحديات التي قد تحدث بيف بعض مككنػات كفئػات المجتمػع ،فقػد يسػتخدـ
المختمفكف الكثير مف األساليب كالطرؽ إلدا ةر صراعاتيـ كحركبيـ ،كلعػؿ الخػركج لمشػارع

كاف أحد الحمكؿ التي ىك ىجدت ليا مصفقكف كمرحبكف.

ن ي ةبان قمصة ة اون جمئةعة او سرن ةت نوعر ة  :ا

ال كىػ ػ ػػي األسػ ػ ػػباب
ىنػ ػ ػػاؾ عػ ػ ػػدة أسػ ػ ػػباب كانػ ػ ػػت مسػ ػ ػػاندة لؤلسػ ػ ػػباب األمنيػ ػ ػػة كالسياسػ ػ ػػية ،أ ى
االقتص ػػادية كاالجتماعيػ ػػة كالت ػػي ليػ ػػا ال ػػدكر الفاعػ ػػؿ ف ػػي انتشػ ػػار الح ارك ػػاتافػ ػػي الع ػػالـ العربػ ػػي،

كسنذكرىا ب يجاز كىي:

 االقتصػػاد :عان ػػت كما ازل ػػت معظػػـ دكؿ الش ػػرؽ األكس ػػط مػػف التخم ػػؼ االقتص ػػادم كخاص ػػةالدكؿ العربية ،فيي غالبان ما تعتمد عم كاردات النفط أك السياحة كالمعكنات الخارجية في
حيف غيب التنمية الحقيقية ،كتكمف أىمية العامؿ االقتصادم مف حيث أنو المحرؾ األىػـ
لمح اركػات الشػعبية كالثػكرات العربيػة ،فاألنظمػة العربيػػة ىػي األعمػ عمػ المسػتكل العػػالمي
بمعدالت البطالة عم سبيؿ المثاؿ كالتي تصؿ معدالتيا إل نسب مخيفػة بكاقػع ()%25

مػف مجمػػكع القػكل العاممػػة ،كغيػاب العدالػػة فػي تكزيػػع الثػركات كانػػت مػف األسػػباب الدافعػػة

لحدكث ىذه الثكرات( .المشاقبة)19 :2011 ،

 االختبلفػػات االجتماعيػػة :إف مػػف محركػػات أحػػداث الثػػكرات العربيػػة التػػي ال يمكػػف إغفالي ػػاكاالسػػتقطاب االجتم ػػاعي ببعديػػو االقتص ػػادم كالثقػػافي كحتػ ػ المػػذىبي ف ػػي الكقػػاع العرب ػػي
الػراىف ،فقػد شػػيدت الػدكؿ العربيػة مػػؤخ انر تكػريس الفجػكة االجتماعيػػة بػيف طبقػات المتجمػػع

اء الفجػكة بمعناىػا االقتصػادم أك االجتمػاعي كالثقػافي ،حيػث ينقسػـ المجتمػػع
كشػرائحو ،سػك ن
إل ػ ش ػرائح تنطبػػؽ عمييػػا سػػمات الثنائيػػات المتناقضػػة (أغنيػػاء كفق ػراء ،متعممػػكف كأميػػكف،
عممػانيكف كاسػبلميكف) ،يضػاؼ إلػ لػؾ انقسػامات أخػرل (مسػممكف كمسػيحيكف) ،أك (سػنة

كشػػيعة) ،كتمػػؾ االسػػتقطابات الثنائيػػة نقمػػت النس ػػؽ االجتمػػاعي كالثقػػافي العربػػي مػػف حال ػػة
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تجانس كاتساؽ مع الذات إل تشتيت كتكتر ،كبالتالي قابميتو لبلنفجار كالتصارع عم كقع
تسارع كتي ةر تمؾ الثنائيات المتضادة( .عبيد)5 :2012 ،

ػدء بػػالحكـ العسػكرم كقػػانكف الط ػكارئ،
اوةييراانو ةسييث ،أف األسػػباب عديػدة قديمػػة كجديػدة بػ ن
ػاء بالتكريػث ،فتػراكـ األسػباب ،كغيػػاب
مػرك نار بانتشػار الفسػاد كالرشػاكل كالمحسػكبية كالبطالػة ،كانتي ن
األفػ ػػؽ السياسػ ػػي كاالجتمػ ػػاعي كاالقتصػ ػػادم ،أدل لحال ػ ػػة احتقػ ػػاف لػ ػػدل الشػ ػػارع اسػ ػػتمرت عشػ ػ ػرات

األعكاـ ،ككجكد الش اررات مثؿ حادثة مقتؿ البكعزيزم ،ككذلؾ انتشػار عػدة حػاالت لمتكريػث أمثػاؿ
تكلية الممؾ حسيف ممؾ األردف لكلي عيده عبد اهلل ،ككذلؾ الرئيس السكرم السابؽ حافظ األسػد،

كتكليػة ابنػو بشػػار ،كتحكيػؿ البحػريف مػػف نظػاـ جميػكرم إل ػ نظػاـ ممكػي كبالتػػالي تػكارث الحكػػـ،
كأخي انر انتشار أخبار أكيدة عف تكريث الرئيس المصرم حسني مبارؾ البنو ،كبالتالي كاف ال مفر

مف االنفجار.

كحكؿ ما ييسم بثكرات الربيع العربي ،يستعرض األستاذ الدكتكر أسػامة أبػك نحػؿ كجيػة
نظره حكؿ ذلؾ ،حيث يرل أنو ميما يكف مف أمر ،ففي زمف الزعيـ األلماني أدكلؼ ىتمر ،أطمؽ

كزيػر إعبلمػو تصػريحو الشػيير( :عميػؾ أف تكػذب ،ثػػـ عميػؾ أف تكػذب ،ثػـ عميػؾ أف تكػذب بيػػذا
اإلص ػرار ،حت ػ يصػػدقؾ النػػاس) ،كاليػػكـ نجػػد ى ػػذه المقكلػػة ماثمػػة فػػي مػػدل كػػذب بعػػض القنػ ػكات

الفضػائية العربيػة التػػي سػارت فػي ركػػب الغػرب ،كمػف كرائيػػا بعػض الشػباب العربػػي المتخػرج مػػف
الديمقرطيػة ،كمنظمػػات المجتمػع المػػدني الممكلػة مػػف الغػرب تحػػت
ا
الجامعػات األمريكيػة كالمعاىػػد

مس ػػم نش ػػر حري ػػات ،كحق ػػكؽ اإلنس ػػاف كاألنظم ػػة الكرقي ػػة ،كاألحػ ػزاب الكرتكني ػػة ،لت ػػكىـ الشػ ػػعكب
العربية أف ما يجرم مف دمار كانقسامات في العالـ العربي ىك ربيع ثكرات ،انفجرت في كجو تمؾ
األنظمػة الكرقيػة العميمػة ،فحسػب قػكؿ منػاؿ محمػد الكنػدم" :إف كػؿ إنسػاف طبيعػي سػكم يعمػػـ أف

فصؿ الربيع ىك فصؿ تزدىر فيو األزىار ،كتيثمر األشجار ليعـ الخير عم األرض" ،كلكف ربيع
الحركات العربية كانت ثماره دماء ،كقتؿ ،كبمطجة ،كتشريد ،كنزكح ،كانفجارات ،كارتفاع األسعار،

كانقطػ ػػاع الكيرب ػ ػػاء ،كاغػ ػ ػراؽ ال ػ ػػببلد ف ػ ػػي فكضػ ػ ػ عارم ػ ػػة ،كتعس ػ ػػر الحي ػ ػػاة بك ػ ػػؿ أش ػ ػػكاليا ،كش ػ ػػي ةر
الركبيضة الذيف ظنكا أنفسيـ أصػحاب نضػاؿ؛ فجنػت عمػييـ تمػؾ الح اركػات شػي ةر لػـ يحممػكا بيػا،
بعد أف ىركلكا مع بعض األحزاب نحك الكاليات المتحػدة ليطمئنكىػا عمػ بػرامجيـ كعمػ حرصػيـ

الشديد عم أمف إسرائيؿ بالدرجة األكل  ،فالشعكب لػـ تعػد مجػرد أفػراد مػف المنتفعػيف بػؿ صػارت

قن ػ ػكات كفضػ ػػائيات عربي ػ ػػة كبػ ػػأمكاؿ عربيػ ػػة ،كمنظم ػ ػػات مجتمػ ػػع مػ ػػدني ،كأحػ ػ ػزاب معارضػ ػػة تق ػ ػػكد

الضػبلؿ ،كتكػذب ثػـ تكػذب ،كبكػؿ إصػرار ،حتػ صػػدؽ العػالـ بػأف ىػذا الػدمار ىػك ربيعػان بعػػد أف
غطكا الشمس بمنخؿ ،إنو ربيع ،كلكف ليس لمعالـ العربي ،بؿ ربيع ألعداء األمة المتربصة بيػا؛

فيػ ذا الربيػػع أيػد ق ػرار تقسػػيـ السػكداف ،كتسػػميـ ليبيػػا ىديػة ميػػداة لمشػػركات عػاب ةر القػػارات كلممحتػػؿ
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األجنبػي ،تحػت حجػة تسػمـ المعارضػة لحكػـ الػببلد ،كمػا كػاف الحػاؿ فػي العػراؽ ،عبػر إغراقيػا فػي

ا نقسامات ،كتفجيرات ،كنيب لثركاتيا ،كانتشار اإلرىاب( .أبك نحؿ)196 :2013 ،

كما تميزت ا لثكرات العربية بمشاركة كاسعة لمنساء كلناشطي المجتمع المدني .كما تميزت

برفع شعارات الحرية كالكرامة الفردية كالجماعية ،إال أف ترجمػة الشػعارات كالتطمعػات الػ كاقػع مػا

ازلػت أمػ نار متعثػ نار ،كالتحػدم القػائـ مػف أجػػؿ صػياغة تشػريعات كالسػير بممارسػات تنتػزع الحقػػكؽ
كتسػػاكم بػ ػ يف الم ػكاطنيف تج ػػاه القػػانكف ،كتحم ػػي حقػ ػكؽ االنسػػاف كف ػػؽ المكاثيػػؽ الدكلي ػػة( .الش ػػبكة
العربية لدراسة الديمقراطية)500 :2013 ،

إف اإلرى ػػاب ال ػػذم دع ػػت الكاليػ ػػات المتح ػػدة م ػػف خ ػػبلؿ الػ ػػرئيس ج ػػكرج ب ػػكش االب ػػف إل ػ ػ

القض ػػاء عمي ػػو ،ص ػػارت معركتػ ػػو ف ػػي أرض الع ػػالـ العربػ ػػي ذات ػػو كم ػػا نػ ػراه اليػ ػػكـ ى ػػك ازدي ػػاد ذلػ ػػؾ

اإلرىاب قكة ،مع استباحة القكات األمريكية لؤلراضي العربية ،كاألجكاء العربية ،كالحراكات العربية
تحت كطأة ىذا الشعار .فأم ربيع ىذا ،كسكريا تشتعؿ نا نار كدما نار ،كالفتنة الطائفية تمتػد خيكطيػا

لمبناف لتحرقيا ،كالمعارضة فييا تريد أف تطبؽ ما قامت بو المعارضة العراقية ،كالمعارضة الميبية

ب دخػػاؿ الػػببلد فػػي الػػدمار كالفسػػاد كاالنقسػػاـ كالنػػزكح كالتشػػريد كأم ربيػػع ىػػذا ،كالشػػعكب العربي ػػة

تخػػرج أفكجػ ػان ت ػػدؽ س ػػفارات الكالي ػػات المتح ػػدة كأكركب ػػا كاألم ػػـ المتح ػػدة ،كتس ػػمـ الش ػػرعية الدس ػػتكرية

إشرؼ أممي دكلي ،كالسفير األمريكي يحكـ ببلد ىذه الحراكات كيدير الصػراع
كالببلد لتقع تحت ا

الذم ىك صناعتو كتدبيره ،ليككف االحتبلؿ مباش انر كغير مباشر ،كليتـ النيػب بطريقػة أكثػر رقيػان،

كتحػػت شػػعارات نشػػر الػػديمقراطيات كالحريػػات كحقػػكؽ اإلنسػػاف ،كػػالتي نشػػرتيا فػػي الع ػراؽ كالت ػػي

ػاء؛
تعػاني أم ارضػػيا السػرطانية حت ػ يكمنػا ىػػذا ،لكػف ىػػذه المػرة ،الكاليػػات المتحػدة كانػػت أكثػر ذكػ ن

حيػث تػػـ دخكليػا كنشػػرىا لمديمقراطيػة فػػي بػػبلد الح اركػات العربيػػة بشػكؿ أكثػػر نظافػة ،بػػدت ككػػأف
يدييا ليست ممطخة بالدماء( .أبك نحؿ)197 :2013 ،

كمف أجؿ إثراء ىػذه الد ارسػة ،ةيراانو ةسيث أنػو يجػب إلقػاء الضػكء عمػ بعػض الح اركػات

المعاصرة في العالـ العربي كمف أمثمتيا:
نوسرنكانوموني  :ا

إف اندالع الش ار ةر األكل لمحراؾ العربي التكنسي بالذات خالؼ كؿ التكقعات السابقة ،كلـ

يكػػف الح ػراؾ الشػػعبي ال ػػذم أطػػاح بحكػػـ ب ػػف عمػػي البكليسػػي مػػؤط نار م ػػف قبػػؿ األح ػزاب كالحرك ػػات

األيديكلكجيػة التقميديػة (الماركسػية كالقكميػة كاإلسػبلمية) ،التػي لػـ تسػتطع أف تركػب مكجػة الح ػراؾ
االجتماعي ،كأف تقكد المتظاىريف في شكارع المدف التكنسية ،كىنا تكمف فرادة الحراؾ الحقيقية مع

بداية العقد الثاني مف القرف الحادم كالعشريف ،إذ إنو حراؾ غير أيديكلكجي بالمعايير التي نعرفيا
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عممينا كنظرينا ،لذا اندلع بسبب ارتفاع أسعار المكاد الغذائية ،كزيػادة الفقػر ،كارتفػاع متكسػط معػدؿ
البطالػ ػػة إل ػ ػ نحػ ػػك  ،%35مػ ػػع تجاىػ ػػؿ الدكلػ ػػة التكنسػ ػػية ليػ ػػذه المشػ ػػكبلت ذات الطػ ػػابع التنم ػ ػػكم

كاالجتمػػاعي ،كتأثيراتي ػػا األمني ػػة كالسياسػػية ،ككان ػػت تعن ػػي باألسػػاس تعطي ػػؿ ق ػػكة بشػػرية ف ػػي س ػػف
العطاء ،كىـ فئة الشباب الجػامعي القػاد ةر عمػ إحػداث التنميػة كالتقػدـ كالػدفع ببمػدانيا إلػ األمػاـ،
ف نيا تشكؿ تربة خصبة لمحراؾ الشعبي االجتماعي( .أبك نحؿ)71 :2013 ،

إف القكة التي لعبت دكر المحرؾ الرئيس في ىذا الحراؾ كفي قيادتو حت سقكط الػرئيس

بػ ػػف عمػ ػػي ،ى ػ ػػي الحركػ ػػة الشػ ػػبابية ،أم تم ػ ػػؾ الف ئػ ػػة االجتماعيػ ػػة المتككن ػ ػػة مػ ػػف طػ ػػبلب الجامع ػ ػػات

كالخريجيف الجامعييف العاطميف عف العمؿ ،بسبب البطالة الضاغطة التي يعاني منيا ااالؼ مف

الشباب ذكم المؤىبلت العممية ،كتعاظـ اإلحساس بالظمـ االجتماعي الناجـ عف حالة الفساد التي
عرفتيػا تػكنس ،كاسػتئثار حفنػة قميمػة مػف المسػتف يديف مػػف نظػاـ ابػف عمػي بجػزء ىػاـ مػف االقتصػػاد
الػكطني فػي قطاعػػات متنكعػة ،مثػػؿ البنػكؾ كالصػناعات كالعقػػارات .كىػذه الفئػػة االجتماعيػة كليػػدة

النظػ ػػاـ التكنس ػ ػي ،ككليػ ػػدة عج ػ ػزه فػ ػػي آف معػ ػ ػان ،ففػ ػػي ص ػ ػ يرك ةر النضػ ػػاؿ ،تحكلػ ػػت ىػ ػػذه االنتفاض ػ ػػة
االحتجاجية إل ًحػراؾ شػعبي كشػبابي ،فيػك حػراؾ مػدني كلػ يس عسػكريان كال اسػبلميان ،رغػـ التحػاؽ
اإلسبلمييف كحركة النيضة بػو بعػد اندالعػو ،كىػك أيضػنا لػيس ح اركػنا يسػارينا رغػـ انضػماـ عناصػر
تنظيمػ ػ ػػات يسػ ػ ػػارية صػ ػ ػػغيرة بػ ػ ػػو كمنيػ ػ ػػا حػ ػ ػػزب العمػ ػ ػػاؿ الشػ ػ ػػيكعي التكنسػ ػ ػػي ،كتنظػ ػ ػػيـ المػ ػ ػػكاطنيف
الديمقراطييف ،كالمجمكعات القكمية الراديكالية إليو بعد اندالعو( .قراءة تحميمية في الثكرات العربية

الدكافع كاافاؽ ،مكقع إلكتركني)

ئ خصامطوراأس نثانوسرنكانوموني  :ا
فػي كاليػة سػيدم بكزيػػد بعػد أقػدـ محمػػد البػكعزيزم شػاب جػامعي يعمػػؿ بػائع متجػكؿ عم ػ

حرؽ نفسو في مدينة منزؿ بكزياف بكالية سيدم بكزيد كسط تكنس ،احتجاجا عم مصادرة عربتو
التي يستخدميا لبيع الخضر كالفكاكو .كأعقبيا حادث آخر مشػابو لشػاب جػامعي يعػاني مػف الفقػر

كالبطالػػة ،كامتػػدت تم ػػؾ االحتجاجػػات إل ػ م ػػدف أخػػرل منيػػا ص ػػفاقس كالقيػػركاف كسكسػػة كم ػػدنيف،

كأدت تمؾ المظاىرات التػي شػممت مػدف عديػدة فػي تػكنس عػف سػقكط العديػد مػف القتمػ كالجرحػ

مف المتظاىريف نتيجة تصادميـ مػع قػكات األمػف ،كىػذه الح اركػات كأجبػرت الػرئيس زيػف العابػديف
بػف عمػػي عم ػ إقالػة عػػدد مػػف الػػكزراء بيػنيـ كزيػػر الداخميػػة كتقػػديـ كعػكد لمعالجػػة المشػػاكؿ التػػي
نادل بحميا المتظاىركف ،كما أعمف عزمو عم عدـ الترشح النتخابات الرئاسة عاـ  ،2014كتػـ

بعػػد خطابػػو ف ػتح المكاقػػع المحجكبػػة فػػي ت ػػكنس كػػاليكتيكب بعػػد  5سػػنكات مػػف الحجػػب ،كمػػا ت ػػـ

طفيفا .لكف االنتفاضة تكسعت كازدادت شػدتيا
تخفيض أسعار بعض المنتجات الغذائية
تخفيضا ن
ن
حت كصمت إل المباني الحككمية مما أجبر الرئيس بف عمي عم التنحي عف السػمطة كمغػادرة
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الػػببلد بش ػػكؿ مفػػاجئ بحماي ػػة أمنيػػة ليبي ػػة إل ػ الس ػػعكدية يػػكـ الجمع ػػة  14كػػانكف الث ػػاني (ين ػػاير)

 ،2011فػأعمف الػكزير األكؿ محمػػد الغنكشػي فػػي نفػس اليػكـ عػػف تكليػو رئاسػػة الجميكريػة بصػػفة

مؤقتة ،كذلؾ بسبب تعثر أداء الرئيس لميامو كذلؾ حسب الفصؿ ( )56مف الدستكر ،مع إعبلف
حالػة الط ػكارئ كحظػػر التجػكؿ .لكػػف المجمػػس الدسػػتكرم قػرر بعػػد ذلػػؾ بيػكـ كاحػػد المجػػكء لمفصػػؿ

ػاء عمػ ذلػؾ أعمػػف فػي يػكـ  15كػػانكف
( )577مػف الدسػتكر كاعػبلف شػػغكر منصػب الػرئيس ،كبنػ ن
الثاني (يناير)  ،2011عف تكلي رئيس مجمس النكاب فؤاد المبزع منصب رئيس الجميكرية بشكؿ

مؤقت ،إل حيف إجراء انتخابات رئاسية مبكرة خبلؿ فترة مف  45إل  60يكمنا .كفي  17كانكف

الثاني (يناير) أعمف الغنكشي عف تشكيمة الحككمة الجديدة كالتػي تضػمنت  9كزراء مػف الحككمػة

السابقة ك 33مف المعارضة .كفي اليكـ التالي انسحب اثناف مف كزراء المعارضة اعتراضنا عم
سػػيطرة أفػ ػراد الحككمػػة القديم ػػة عم ػ أى ػػـ المناصػػب كال ػػك ازرات فػػي الحككم ػػة االنتقاليػػة( .المعرف ػػة،

مكقع إلكتركني)

في ظؿ ما سبؽ؛ ف ف الحراؾ التكنسي ميد لمحراكات العربية البلحقػة بعػد ذلػؾ فػي العػالـ

العربػػي ،حيػػث كانػػت أىػػدافيا االجتماعيػػة كاالقتص ػػادية ىػػي نفػػس األىػػداؼ لمح اركػػات فػػي ال ػػدكؿ

األخرل ،االمر الذم يدؿ عم أنيا حراكات شعبية تطالب اإلصبلح كمحاربة الفساد.
نوسرنكانو سرةن :ا ا

لقػػد اتخػػذت حركػػة االحتجاجػػات السػػممية فػػي البحػػريف منػػذ انطبلقتيػػا فػػي شػػباط (فب اريػػر)

 ،2011منحان إقميميان ينطكم عم مخاطر تصعيد االنقساـ المذىبي ،سكاء داخؿ مممكة البحريف،
أك ف ػػي الػ ػػدكؿ المجػ ػػاكرة؛ إذ دخ ػػؿ ألػ ػػؼ جنػ ػػدم سػ ػػعكدم ،ك 500ش ػػرطي إمػ ػػاراتي مػ ػػف ق ػ ػكات درع
الجزي ػ ةر التابع ػػة لمجمػػس التع ػػاكف الخميجػػي إلػ ػ البحػػريف ،لمس ػػاعدة حككمػػة المنام ػػة عم ػ (حف ػػظ

األمػف) بعػد ش و
ػير مػف التظػاىرات المطالبػة باإلصػبلح ،التػي تنظميػا الغالبيػة الشػيعية ضػد العائمػػة

الحاكمة التي تنتمي إل األقمية السنية ،كىذه كان ت الم ةر األكل منذ بػدء االحتجاجػات فػي الػدكؿ
العربي ػػة الت ػػي يسػ ػػجؿ فيي ػػا اجتيػ ػػاز قػ ػكات مػ ػػف و
دكؿ ح ػػدكد دكل ػػة أخػ ػػرل لس ػػبب أمنػ ػػي؛ فػ ػ ذا كانػ ػػت

ػاء اقميميػان لمتػدخؿ فػي البحػريف ،ف نػو بػدا أف
السعكدية كدكلة اإلمارات العربية المتحػدة تممكػاف غط ن
الكاليػات المتحػػدة كانػػت عم ػ عمػػـ بيػػذه الخط ػكة التػي كصػػفتيا بأنيػػا ليسػػت غػػزكان .أمػػا المعارضػػة
البحرينيػة التػي شػعرت بػأف مػف شػأف التػدخؿ اإلقميمػي أف يضػع خطػنا أحمػ نار لسػقؼ التحػرؾ الػػذم
تقكـ بو ،فقد اعتبرت دخكؿ القكات السعكدية بمثابة احتبلؿ كاعبلف حػرب ،فيمػا نػددت إيػراف بمػا

كصػػفتو بالتػػدخؿ الخػػارجي فػػي البح ػػريف .كف ػي المقابػػؿ جػػاء فػػي بي ػػاف لمقيػػادة العامػػة لق ػكات دف ػػاع

البحػريف" :بػدأت طبلئػػع قػكات درع الجزيػ ةر المشػػتركة بالكصػكؿ إلػ مممكػػة البحػريف .انطبلقػان مػػف
مبدأ كحدة المصير كترابط أمف دكؿ مجمس التعاكف ،عم ضكء المسؤكلية المشتركة لدكؿ مجمس
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التعاكف في المحافظة عم األمف كاالستقرار" .كذكر البيػاف باعتبػار ك از ةر خارجيػة مجمػس التعػاكف
أف أمػػف كاسػػتقرار دكؿ المجمػػس ك ػػؿ ال يتج ػ أز بمقتض ػ اتفاقػػات التع ػػاكف الدفاعيػػة المشػػتركة فيم ػػا

بينيػا مجمػػس التعػػاكف ،مػػف أجػػؿ ردع كػػؿ مػػف تسػكؿ لػػو نفسػػو اإلخػػبلؿ بأمنيػػا كزعزعػػة اسػػتقرارىا

كبث الفرقة بيف مكاطنييا ،كناشد البياف المكاطن يف كالمقيميف في المممكة ،التعاكف التاـ كالترحيػب
بػ خكانيـ مػػف ق ػكات درع الجزي ػ ةر المشػػتركة فػػي دكؿ مجمػػس التعػػاكف الخميجػػي بيػػد أف المعارضػػة
التي تنضكم تحت لكائيا سبع جمعيات سياسية ،أىميػا جمعيػة الكفػاؽ التػي تمثػؿ التيػار الشػيعي

نداء مشتركنا إل األميف العاـ لؤلمـ المتحدة باف كي مكف جاء فيو" :إف
األكبر في الببلد ،كجيت ن
شعب البحريف في و
خطر حقيقي ،يتيدده بشػف حػرب مػف جػيش مسػمح ضػد المػكاطنيف البحػرينييف

دكف إعػبلف حالػػة الحػػرب" ،كأضػافت " :نعتبػػر دخػػكؿ أم مجنػد أك آليػػة عسػػكرية إلػ إقم ػيـ مممكػػة
البحريف البرم كالجكم كالبحرم احتبلالن ساف انر لمممكة البحريف ،كتآم انر عم شعب البحريف األعزؿ،
كيخالؼ االتفاقات كاألعراؼ الدكلية في السػمـ كالحػرب" ،كدعػت المعارضػة األسػ ةر الدكليػة لتحمػؿ

مسػؤكلية السػبلـ كاألمػف الػػدكلييف ،كذلػؾ بصػك ةر سػػريعة لحمايػة شػعب البحػػريف مػف خطػر التػػدخؿ
العسػكرم الخػارجي ،كاتخػاذ مػا يمػػزـ لحمايػة المػدنييف بػدعكة مجمػػس األمػف لبلنعقػاد ليػذا المكضػػكع
بصك وةر عاجمة( .أبك نحؿ)123- 122 :2013 ،

كبالتالي؛اف ف الحراؾ البحريني كئد في ميده ،كحيث كانػت ىنػاؾ أسػباب عديػدة سػاعدت

عم إخماده ،كىي:

 تدخؿ قكات سعكدية كاماراتية إلخماد الحراؾ.
 صغر مممكة البحريف كقمة عدد سكانيا.

 التزاـ السنة الصمت حياد الحراؾ ،حيث كاف يقتصر عم الشيعة فقط.

 التكتـ اإلعبلمي عم الحراؾ كأحداثو ساىـ في إخماده ،كعدـ تدكيمو كعكلمتو.

 خكؼ الشعب مف الدخكؿ في حالة فراغ سياسي كحالة عدـ البل أمف التي رافقت حراكات
تكنس كسكريا كليبيا.

نوسرنكانويوري:ا ا
شيدت سكريا منذ أكاسط شير آذار (مػارس)  ،2011أكبػر مكجػة احتجاجػات شػعبية فػي

تاريخيا المعاصر ،أتت كتفاعؿ مػف قبػؿ بعػض السػكرييف مػع الح اركػات الديمقراطيػة العربيػة ،كلػـ
تن سكريا مف تداعيات ىػذه الح اركػات التػي عمػت المنطقػة العربيػة مػف محيطيػا إلػ خميجيػا ،إذ

انطمقػت حركػػات احتجاجيػػة ذ ات طػابع سػػممي فػػي العديػد مػػف المػػدف السػكرية ،ال سػػيما تمػػؾ التػػي
تضػررت مػف خيػار االنفتػاح االقتصػادم الػذم انسػاقت فيػو سػكريا منػذ نيايػة عقػد التسػعينيات مػف
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القرف الماضي كبداية األلفية الجديدة ،فعم الصعيد االقتصادم ،كانػت السياسػات النيكليبراليػة

( )

التي انخرطت فييا الدكؿ العربية قد نشطت النمك ،إال أنيا لػـ تحػكؿ البمػداف العربيػة إلػ أطػراؼ

ديناميكيػة فػي االقتصػاد العػالمي ،كال شػؾ أنيػا لػـ تعػال البػؤس كال أشػكاؿ الظمػـ االجتمػاعي التػػي
تشػػكب المنطق ػػة بأكمميػػا ،كق ػػد اعتب ػػرت السػػمطات الس ػػكرية أف مطال ػػب الحركػػة االحتجاجي ػػة الت ػػي

تطالػب باإلصػبلح مشػركعة ،كىػي تنسػجـ مػع الخػط العػاـ لمػرئيس بشػار األسػد الػذم يريػد تطبيػػؽ

برنػام إصػبلحي منػػذ كصػكلو إل ػ السػمطة ،كلػػك لػـ يحصػػؿ الغػزك األمريكػػي لمعػراؽ عػػاـ 2003
كتداعياتو الخطي ةر عم المنطقة العربية ،ال سيما عم سكريا التي أصبحت مف كقتذاؾ مستيدفة

مػف قبػؿ الكاليػات المتحػدة فػي عيػد إدا ةر الػرئيس جػكرج بػكش االبػف ،بكصػفيا آخػر قػبلع الصػمكد
العربي في كجو إسرائيؿ( .أبك نحؿ)130- 129 :2013 ،

كلك ػػف خػ ػػركج االحتجاجػ ػػات مػ ػػف المنطقػ ػػة الحدكديػ ػػة الجنكبيػ ػػة (درعػ ػػا) المحاذيػ ػػة لػ ػػؤلردف،

كاتساعيا لتشمؿ عددان مف المدف السكرية مف أقص الجنكب إل أقص الشماؿ مرك انر بالعاصػمة

دمشؽ ،كحدكث مكاجيات مسمحة مع قكات الجيش كالشرطة ،جعمت السمطات السكرية تنظر إل

ىػذه الحركػػة االحتجاجيػػة ،تحػػرؾ مػف تنظيمػػات إرىابيػػة مسػػمحة تسػتيدؼ كحػػدة الػػببلد ،فقػػد قالػػت

الدكتكرة بثينة شعباف مستشارة الرئيس األسد في مؤتمر صحفي :إف ىناؾ مشركع فتنة في سكريا،

فمشركع استيداؼ سكريا ليس جديدنا كليس مف صنع الخياؿ ،كسكريا مسػتيدفة ألسػباب سياسػية،

ففػي عػاـ  2005لػـ يتمكنػكا مػػف أف يجعمػكا سػكريا تركػع أك تغيػػر ىكيتيػا أك مكاقفيػا عبػر ض ػغكط
خارجية ،كااف ىناؾ مشػركع بػديؿ السػتيداؼ مكاقػؼ سػكريا ككجكدىػا كضػمع مقػاكـ ككبمػد إقميمػي

ف ػػي الش ػػرؽ الجدي ػػد ،ال ػػذم تش ػػكؿ ف ػػي الس ػػنكات األخيػ ػ ةر بع ػػد فش ػػؿ مح ػػاكالت الع ػػزؿ ف ػػي الس ػػنكات

األخيرة ،كميزت بيف االستيداؼ كالمطالب المحقة كالمشػركعة التػي يػتـ تمبيتيػا بكػؿ دقػة ،كأردفػت

شعباف قائمة :ليس ىناؾ أم شيء محرـ تحت سقؼ الكطف طالما أف اليدؼ ع ةز سكريا ،لكف في

الكقت نفسو ،ليس مسمكحنا استيداؼ سػكريا ،كتابعػت :مػا نحػف فػي صػدده لػيس تظػاىرات سػممية
(  ) يرمػػز تعبيػػر "النيكليبرالي ػػة" إل ػ

تبنػػي سياس ػػة اقتصػػادية تقمػػؿ م ػػف دكر الدكلػػة كتزيػػد م ػػف دكر القطػػاع الخػػاص ق ػػدر

المستطاع ،كتسع النيكليبرالية لتحكيؿ السيطرة عم االقتصاد مف الحككمة إل القطاع الخاص بدعكل أف ذلؾ يزيد مف
كفاءة الحككمة كيحسف الحالة االقتصادية لمبمد ،كيرمز ىذا التعبير عادة إل السياسات الرأسمالية المطمقػة كتأييػد اقتصػاد
عدـ التدخؿ كتقميص القطاع العاـ إل أدن حد كالسػماح بأقصػ حريػة فػي السػكؽ ،كيسػتخدمو بعػض اليسػارييف كتعبيػر
ازد ارئػػي لمػػا قػػد يعتب ػره بعضػػيـ خطػػة لنشػػر ال أرسػػمالية األمريكي ػػة فػػي العػػالـ ،مػػف جيػػة ايخػػرل يعتبػػر بعػػض المح ػػافظيف

كالميبرتارييف ىذ ا التعبير خاصا باليسارييف يستخدمكنو لتشكيو فكرة السكؽ الحر.

Cohen, Joseph Nathan (2007), "The Impact of Neoliberalism, Political Institutions and
Financial Autonomy on Economic Development, 1980–2003" Dissertation, Department of
Sociology, Princeton University. 2007, Website, Retrieved at, 26/1/2017,
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A8%D8
%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9#cite_note-1
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مطالبػػة تري ػػد أف تس ػػرع م ػػف كتيػ ػ ةر اإلص ػػبلح ف ػػي سػػكريا بص ػػك ةر كاض ػػحة ،إف م ػػا ى ػػك مكج ػػكد ى ػػك
مشركع فتنة ،لمنيؿ مف عػ ةز سػكريا ككحػدتيا كقكتيػا كمكقفيػا المقػاكـ كالعػيش المشػترؾ فييػا" ،الفتػة

إل ػ أف كسػػائؿ إع ػبلـ خارجيػػة تمع ػػب دك انر تجي يشػػيان ضػػد سػػكريا ف ػػي كقػػت تتطمػػب األمػػكر أقصػ ػ

درجات المكضكعية كالدقة( .قراءة تحميمية في الثكرات العربية :الكاقع كاافاؽ)

اؼ اقميميػػة
كممػا سػبؽ ذكػره؛ فػ ف الح ػراؾ السػكرم معقػدنا أكثػر ممػا يبػػدك عميػو ،فينػاؾ أطػر ه
تتػدخؿ كال يمكػػف تجاكزىػػا فػػي أم حػػؿ لؤلزمػػة السػػكرية؛ ف ػ يراف ليػػا الكممػػة العميػػا فػػي أم حػػؿ فػػي

سػ ػػكريا ،كىػ ػػي تػ ػػدعـ بقػ ػػاء الػ ػػرئيس بشػ ػػار ،ككػ ػػذلؾ تػ ػػدخؿ ركسػ ػػيا كىػ ػػي أيض ػ ػان تدعم ػ ػو ،كتع ػ ػػارض

مصػالحيا مػع الكاليػات المتحػدة ،كالسػعكدية التػي تػػرل أنػو يجػب إقصػاء الػرئيس بشػار األسػد عػػف
ػكء ،كبالت ػػالي تبقػ ػ األزم ػػة الس ػػكرية تػ ػراكح مكاني ػػا
المشػػيد السياس ػػي ف ػػي س ػػكريا ،مم ػػا زاد األم ػػر س ػ ن
كاستمرار تأزميا عم ما ىي عميو ااف.
ا

ئوقفانويعو ة ائنانوسرنكانوموني اونو سرةن اونويوري :ا
أوا -انوسرنكانوموني :ا ا
نتيج ػػة لصػ ػػمت السػ ػػعكدية عػ ػػف الح ػ ػراؾ التكنسػ ػػي فػ ػػي البدايػ ػػة ،حيػ ػػث يػ ػػرجح الباحػ ػػث أف

السعكدية ظنت أنيا سكؼ تككف سحابة صيؼ سرعاف ما تنتيي ،لكف كبعد تطكر األحداث كفي

ظؿ زخـ الحراؾ ،كفرار بف عمي مف تكنس في ظػؿ تخػكؼ الجميػع "إذ إف رئيسػان عربيػان كاحػدان لػـ
يجػرؤ عم ػ السػػماح البػػف عمػي بػػاليبكط فػػي بمػػده ،كقػد يكػػكف سػػبب ذلػػؾ ىػك الخشػػية مػػف تسػػريع

إمكانيػػة كقػػكع ح ػراؾ مشػػابو عمػ ػ نظػػاـ حكمػػو؛ فػػآثر جميػػع الحك ػػاـ العػػرب الت ػزاـ الصػػمت ،كك ػػاف

رفضيـ الستقباؿ بف عمي اعترنافا منيـ أف ثمة أخطاء كبيرة تيرتكب في العالـ العربي .كمف ناحية
أخرل ف ف السعكدية لـ تكف في خضـ معارضتيا لمحراؾ التكنسي تيتـ بالكضع الداخمي السعكدم

الػذم يبػػدك متماسػكان أكثػػر مػف اىتماميػػا بػأف ال يتجػػاكز حػراؾ تػػكنس األ ارضػي التكنسػػية ،كطمأنػػة

جيرانيػا العػرب أنيػػا تقػؼ بحػػزـ فػي مكاجيػة أم مػػد ثػكرم ،كأنيػػا تضػع ثقميػا كامكاناتيػػا فػي سػػبيؿ

استمرار تمؾ األنظمة"( .الجزيرة ،مكقع إلكتركني)

كبعػد م ارسػـ اسػػتقباؿ بػف عمػي أدل ػ الػديكاف الممكػػي السػعكدم ببيػاف نشػػرتو ككالػة األنبػػاء

السعكدية :إنو "انطبلقنا مف تقدير حككمة المممكة العربية السعكدية لمظركؼ االستثنائية التي يمر
بيػا الشػعب التكنسػي الشػقيؽ ،كتمنياتيػا بػأف يسػػكد األمػف كاالسػتقرار فػي ىػذا الػكطف العزيػز عم ػ

األم تيف العربية كاإلسبلمية جمعاء ،كتأييدىا لكؿ إجراء يعكد بالخير لمشعب التكنسػي الشػقيؽ فقػد

رحبت حككمة المممكة العربيػة السػعكدية بقػدكـ فخامػة الػرئيس زيػف العابػديف بػف عمػي كأسػرتو إلػ
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المممكػة  ،كأف حككمػة المممكػة العربيػة السػعكدية إذ تعمػػف كقكفيػا التػاـ إلػ جانػب الشػعب التكنسػػي
الشقيؽ كتأمؿ –ب ذف اهلل -أف تتكاتؼ كافة أبنائو لتجاكز ىذه المرحمة الصعبة مف تاريخو.

تحم ػػيبلن لمػ ػػا سػ ػػبؽ؛ ف ػ ػ ف السػ ػػعكدية أمسػ ػػكت بالعص ػػا مػ ػػف المنتصػ ػػؼ ،حيػ ػػث كػ ػػاف البيػ ػػاف

المقتضب الذم قدمتو بعد استقباؿ الرئيس يحمؿ معاني فضفاضػة ،مفادىػا أنيػا تقػؼ إلػ جانػب

الشعب التكنسي في حيف أنيا –بالتأكيد -سكؼ تتعامؿ مع مف تفر هز االنتخابات.
ةنةةا -اسرنكائئ انو سرةن :ا

في كقت تتصاعد فيو المنافسة اإلقميمية عم النفكذ بيف إيراف كالسعكدية ،ف ف المخػاكؼ

مف تحريض إيراف لبلنتفاضة بالبحريف أك االستفادة منيػا مسػتقببلن قػد شػجعت عمػ تعزيػز كاضػح
لمعبلق ػػات البحريني ػػة السػ ػػعكدية بع ػػد أف كان ػػت كثيقػ ػػة اصػ ػبلن ،كمن ػػذ دخػ ػػكؿ قػ ػكات مجم ػػس التعػ ػػاكف

الخميجي –كمعظميا قكات سعكدية  -في مارس  2011كضعت صكر الممؾ السعكدم فػي مطػار
البحريف الدكلي كظير العمـ السعكدم في كثير مػف المسػيرات المؤيػدة لمحككمػة ،فضػبلن عػف دعػكة

بعػػض البح ػػرينييف السػػنة التح ػػاد البمػػديف ،كم ػػا أف اعتمػػاد البح ػػريف عم ػ الس ػػعكدية ىػػك م ػػا ي ػػدعـ

عبلقتيا السياسية معيا ،فأكالن لي س ىنػاؾ ضػريبة دخػؿ فالحككمػة تحصػؿ عمػ ( )%80- 70مػف
دخميػػا م ػػف الػػنفط ،كيش ػػكؿ أب ػػك الصػػفا مص ػػدر معظ ػػـ إنتػػاج البح ػػريف النفط ػػي ،كىػػك حق ػػؿ بح ػػرم
مشػترؾ بػػيف البحػريف كالسػػعكدية كلكػف تػػدي هر شػركة أرامكػػك السػعكدية ،كتػػنص اتفاقيػة بػػيف البمػػديف

عم ػ اس ػػتحقاؽ البح ػػريف ( )%50م ػػف إنت ػػاج الحق ػػؿ ،ثانيػ ػان أف الس ػػعكدية ش ػػريؾ تج ػػارم كمص ػػدر
اسػتثمارات كسػػياح رئيسػػي ،حيػػث يػػأتي ( )%80مػف زكار البحػػريف مػػف السػػعكدية بكاسػػطة جسػػر

الممؾ فيد ،رابط البحريف البرم الكحيد بالمنطقة ،كثالثان يتكقع أف يعتمد تركي البحريف لبلستثمار

األجنبػي فييػا أساسػنا عمػ كصػػكليا إلػ السػكؽ السػعكدية ،كالتػي تبمػػا نحػك عشػريف ضػعؼ حجػػـ
النات المحمي اإلجمالي لمبحريف (كننمنت)15 :2012 ،

اةراانو ةسث أف كقكؼ السعكدية في كجو الحراؾ في البحريف ،كمساندة النظاـ الحاكـ آؿ

خميفة ،لو أسباب عديدة جكىرية ،كىي:

 - 1نتيجة لمغالبية الشيعية ،كاألقمية السنية في البحريف ،رأت السعكدية أف تقؼ بجانب النظاـ
السني الحاكـ.
 - 2قػرب البحػػريف لممنطقػػة الشػرقية السػػعكدية ذات النسػػبة الشػػيعية العاليػة فػػي نسػػبة السػػكاف
ىناؾ ،كىذا أدل بالرياض الخكؼ مف انتفاضة عم النظاـ الممكي السعكدم عمػ غػرار
حراؾ البحريف.
 - 3خكفان مف تضاعؼ النفكذ اإليراني الذم يدعـ الشيعة في البحريف.
 - 4إ ف البحريف أحد دكؿ الخمي العربي كالتي يرتبط أمنيا بأمف الخمي .
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ةو ةا -انوسرنكانويوري:ا ا
لقػد سػػاء السػػعكدية تفػػرد إي ػراف بالسػػيط ةر عم ػ القػرار فػػي سػػكريا ،ككػػذلؾ فػػي الػػيمف ،فيػػي

شديد ة الحساسية بالنسبة ليذه القضايا ،حيث قاكمت إيراف بشدة خصكميا االقميمييف ب سقاط نظاـ
األس ػػد ،ككف ػػرت ل ػػو ك ػػؿ اس ػػباب الص ػػمكد بم ػػا فػ ػػي ذل ػػؾ تق ػػديـ مس ػػاعدات مالي ػػة كبيػ ػ ةر عمػ ػ شػ ػػكؿ
قركض ،كما قامت بارساؿ متطػكعيف مػف دكؿ مختمفػة لمقتػاؿ إلػ جانبػو ،كػذلؾ ارسػاؿ قػكات مػف

الحرس ال ثكرم اإليراني لسكريا( .قببلف)74 :2016 ،

كبالتالي؛ ف ف مكقؼ السعكدية مف الحراؾ السكرم ثابت كلـ يتغيػر ،كىػك إقصػاء الػرئيس

األسػػد عػػف الس ػػمطة فػػي أم تس ػػكية محتممػػة ،كال ش ػػؾ أف تكػػكيف التح ػػالؼ اإلسػػبلمي ع ػػاـ 2015

لمحاربػػة داع ػػش ف ػػي العػ ػراؽ كالشػػاـ بقي ػػادة الس ػػعكدية م ػػف أىػػـ إنج ػػازات الري ػػاض .كم ػػا أف إع ػػبلف
ػكر مػع
السعكدية مؤخ انر المشاركة في جيش برم لمحاربة داعش في العراؽ كالشاـ ،يعد مكقفػان متط ان
األزمة المستمرة منذ سنكات.
ا
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نوئ سثانو ةن ا
نوسرنكانوئصريا72ا ةنونانو ةن ا(ةنةةر)ا 7188ا
ئل ئييي  :ا
عددا مف الثك ارت بدءان مف القرف
لقد شيدت مصر عم مدار تاريخيا الحديث كالمعاصر ن
ال إل ػ القػػرف الح ػادم كالعشػػريف ،حيػػث تبػػايف القػػائميف
التاسػػع عشػػر مػ نا
ػركر بػػالقرف العشػػريف كص ػك ن
عمييػػا مػػا بػػيف الجػػيش ضػػد حاكمػػو أك الت ػػي قػػاـ بيػػا الشػػعب فػػي مكاجيػػة المسػػتعمر أك االس ػػتبداد

كالقيػر كالقمػع ،ففػي  9أيمػكؿ (سػبتمبر)  1881انػػدلعت الثػك ةر العرابيػة كالتػي ضػمت بػيف جنباتيػػا
الجػػيش كالشػػعب المص ػػرم بكامػػؿ طكائف ػػو ،بسػػبب س ػػكء األح ػكاؿ السياس ػػية كاالقتصػػادية كالت ػػدخؿ

األجنبي في الشأف المصرم كاصرار الخديكم تكفيؽ عم الحكـ المطمػؽ لمػببلد .ثػـ جػاءت الثػكرة

الش ػػعبية ف ػػي ع ػػاـ  ،1919كالت ػػي ان ػػدلعت ف ػػي أعق ػػاب نف ػػي ال ػػزعيـ س ػػعد زغم ػػكؿ كرفاق ػػو م ػػف قٌبً ػػؿ

االحتبلؿ البريطاني إل جزي ةر مالطة بالبحر المتكسط ،لمطالبتيـ باستقبلؿ مصر (احتفاالت ثك ةر

 25يناير ،مكقع إلكتركني)

أما في  23تمكز (يكليك)  ،1952فقد شيدت مصر ثك ةر عظيمة كرثت ىمنا اقتصادينا لػـ

تسػػتطع قيػػادة الث ػػكرة التغمػػب عميػػو ،حتػ ػ بعػػد أف اتبع ػػت نياج ػان اشػػتراكيان كعج ػػبلت لتمػػؾ المش ػػكمة

المزمنة ،كمع ذلؾ ف ف عيد الرئيس جماؿ عبد الناصر يعد مف أفضؿ العيكد التي شيدتيا مصر
بعد النصؼ األكؿ مف القرف الشػعريف ،مػع تػكلي أنػكر السػادات سػدة الحكػـ فػي مصػر فػي أكاخػر

أيمكؿ سبتمبر  ، 1970بدأ السادات باالنحراؼ عف ني عبد الناصر كتقرب إل الغرب كالكاليات
المتحدة بالذات ،فعمد تدريجينا إل اتباع سياسة االنفتا ح االقتصادم فازداد الػبعض ثػراء كالػبعض

ااخر فق نار كلكف االقتصاد المصرم لـ يتعاؼ ،بؿ زادت مديكنية مصر الخارجية إل حد لـ تطقو

الميزانية العامة( .أبك نحؿ.)85 :2013 ،

سرنكا72ا ةنونانو ةن ا(ةنةةر)ا :7188ا
لقد تعايش النظاـ السياسي المصرم لسنكات طكيمة مع أزمة ىيكمية حادة ،جعمتػو عػاج انز

عف مكاجية احتياجات منظمػة ،كمػف أبػرز مبلمػح ىػذه األزمػة :ىشاشػة قاعػدة النػاظـ ،إذ أظيػرت
الثػك ةر النظػػاـ أقػرب إل ػ "ىيكػؿ عظمػػي" ،بػبل قاعػػدة كال رأس قامػت عم ػ "زبانيػة فجػػة" انعػدـ فييػػا

االنتماء ،كصار الكالء مرتبطان بمصػالح مباشػرة كمؤقتػة فػي الغالػب ،كازدادت ىشاشػة ىػذه القاعػدة
بشكؿ مطرد ،نتيجة زكاج السمطة بأصحاب الثركة ،كالتي كاف خطرىا منحيـ مساحات كاسعة مف
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األرض ،في إطار "إقطاع عقارم" تيكف مفاسد اإلقطاع الز ارعػي القػديـ مقارنػة بػو( .عبػد المجيػد،

)62 :2011

كىنػا يمكػف رصػد معػالـ الحيػػاة السياسػية فػي مصػر فػي عيػػد مبػارؾ ،كتفنيػد مجمكعػة مػػف

األسباب السياسية ،كالتي أدت الندالع الثكرة ،أىميا:

أ -غياب التكازف بيف السمطات كىيمنة السػمطة التنفيذيػة كشخصػنتيا :إف أحػد أبػرز العكامػؿ التػي
أسيمت في خمؽ كتعميؽ أألزمة البنائية ،التػي يعػاني منيػا النظػاـ السياسػي المصػرم ،يتمثػؿ فػي

غياب مبدأ التكازف بػيف السػمطات ،حيػث يمثػؿ التفػرد كاالسػتبداد بالسػمطة ،أحػد المبلمػح الرئيسػية
لمنظاـ السياسي ،كذلؾ بسب السمطات الدستكرية الضخمة التي يتمتع بيا رئيس الجميكرية ،سكاء

في ظؿ الظركؼ العادية أك االستثنائية( .أبك شاكيش)24 :2013 ،

ب -غيػػاب مبػػدأ الت ػػداكؿ السػػممي لمسػػمطة أك تقاس ػػمو :اعتبػػرت االنتخابػػات نكعػ ػنا مػػف آليػػة اخي ػػار

األف ػراد الػػذيف ييسػػمح ليػػـ باالسػػتفادة مػػف الدكل ػػة فػػي المسػػتقبؿ ،لػػذلؾ خرجػػت العمميػػات االنتخابي ػػة
ككأنيػا م ػزاد يتنػػافس فيػػو النخػػب االقتصػػادية كالعائميػػة عم ػ حػػؽ الحصػػانة البرلمانيػػة( .أبػػك دكح،
)118 :2011

ج  -جمػكد النخػب الحاكمػة كتكاسػميا :تتسػـ القيػادات السياسػية المتنفػذة كالفاعمػة فػي مجػاؿ العمػػؿ
العػػاـ عمكم ػان ،ب ػػالجمكد كالترىػػؿ كالتكاس ػػؿ ،كقػػد أص ػػابتيـ الشػػيخكخة سػ ػكاء العمريػػة أك الش ػػيخكخة

الفكرية ،التي حافظت عم أنماط كأساليب تقميدية بالية في إدارة الشأف العاـ ،حت صارت مصر

دكلػة (العػكاجيز) ،كمػا كصػفيا الشػػاعر المصػرم عبػد الػرحمف األبنػػكدم ،كقػد شػممت حالػة الثبػػات
كالجم ػػكد فػ ػػي المكاقػ ػػع التنظيمي ػػة ،السػ ػػمطة التنفيذيػ ػػة كرئيس ػػيا ،كالسػ ػػمطتيف التشػ ػػريعية كالقضػ ػػائية.

(رشكاف)2010 ،

د  -غمػػكض مس ػػتقبؿ النظ ػػاـ السياسػػي كط ػػرح مم ػػؼ التكريػػث :ف ػػي ظ ػػؿ الحالػػة الص ػػحية لم ػػرئيس
مبػارؾ ،الػذم بمػا مػف العمػر 82عامػنا ،كاسػتمرار الجػدؿ السياسػي حػكؿ ممػؼ التكريػث كبػذلؾ ف ػ ف
أسئمة مف قبيؿ :مف ىك الرئيس القادـ لمصر؟ كماذا بعػد مبػارؾ؟ أصػحبت مطركحػة عمػ نطػاؽ

كاسػع ،سػػكءان عمػ المسػػتكل الػػداخمي أك الخػارجي ،فقػػد بػػرز الػدكر الػػذم كػػاف يمعبػو جمػػاؿ مبػػارؾ

(االبف) في الساحة السياسية مف خبلؿ ترأسو لمجنة السياسػات فػي الحػزب الػكطني الحػاكـ ،رافعػان
راية اإلصبلح السياسي كتركيجو لشعار (الفكر الجديد) كحرصو عم الظيكر أماـ المصرييف في
أكثػر مػف مناسػبة ،ككػذلؾ اىتمامػاه بكػ ةر القػدـ ككسػيمة لكسػب جماىيريػة ،ىػي مسػتمدة فػي األصػؿ

مف جماىيرية المعبة نفسيا( .دكح)9 :2010 ،
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بع ػػد م ػػا يقػ ػػارب م ػػف عش ػػر سػ ػػنكات م ػػف الركػ ػػكد السياس ػػي الت ػػي شػ ػػيدتيا الحي ػػاة السياسػ ػػية

المصػػرية خ ػػبلؿ فت ػ ةر التس ػػعينيات م ػػف القػػرف الماض ػػي ،جػػاءت األلفي ػػة الثالث ػػة بحالػػة م ػػف الحػ ػراؾ
السياسػي كاالجتمػاعي ،مػا لبػث كأف تطػكر عمػ مػدار السػنكات العشػر األخيػرة ،ليمثػؿ حالػة فريػػدة

فػػي تػػاري الحي ػػاة السياسػػية المصػػرية ،ترتك ػػز عم ػ حركػػة احتجاج ػػات اجتماعيػػة كاسػػعة النط ػػاؽ.
(خرمة)211 :2014 ،

كما تعتبر ثك ةر  25يناير  2011نتاج ظركؼ قاسية عاشيا الشعب المصرم خبلؿ عدة

عقػ ػػكد ع ػ ػػان فيي ػ ػػا م ػ ػػف الظم ػ ػػـ كالقي ػ ػػر كالفسػ ػػاد كاالس ػ ػػتبداد كالفق ػ ػػر كالج ػ ػػكع كالعنص ػ ػػرية كالطائفي ػ ػػة

كا لمحسػكبية كالبطالػػة كاالحتكػار كالرشػػكة كسياسػة التجييػػؿ كالتضػميؿ اإلعبلمػػي كالييمنػة اال نبيػػة
كت ػراكـ الػػديكف الخارجيػػة ،كلقػػد فقػػد الشػػعب حقػػو فػػي الديمقراطيػػة كأىػػدرت أم ػكاؿ كثػػركات مص ػػر،

كظيرت الطبقية داخؿ المجتمع ،كتحكلت مصر مف دكلة ذات كزف في الشرؽ األكسط إل دكلة

ىامش ػػية كأص ػػحبت نظامػ ػنا جميكريػ ػنا أش ػػبو م ػػا يك ػػكف بالممكي ػػة ،كس ػػعي النظ ػػاـ لمتكري ػػث ،ك ػػؿ ى ػػذه
العكامؿ دفعت الشعب المصرم إل أف يثكر( .لكز)73 :2013 ،

نن عانوسرنكانوئصري :ا
كاف عم المصػرييف تغييػر ثقافػة الخػكؼ كالػذعر مػف الحػاكـ كالطبقػة المحيطػة لػذلؾ سػع معظػـ

الش ػػعب المص ػػرم إل ػ ػ الني ػػكض كمكاجيػ ػػة النظ ػػاـ ،كمم ػػا زاد نقمػ ػػة الش ػػعب المصػ ػػرم ى ػػك الفسػ ػػاد

السياسػي ،حيػث ىيمنػة الحػزب الػكطني عمػ مقاليػػد الحكػـ بالدكلػة ،ككػاف الحػزب الػكطني بمثابػػة
الفريػػؽ الكحيػػد الػػذم يمع ػػب فػػي الحيػػاة السياس ػػية بمفػػرده ،مػػع كجػػكد معارض ػػة بسػػيطة ،حيػػث ف ػػي

انتخابػات  2010حصػػؿ عم ػ أغمبيػػة سػػاحقة فػي مجمػػس الشػػعب ،كصػػمت إل ػ ( .%90زكريػػا،

)100 :2011

رغـ أف الشباب ىـ الفريؽ األكبر مف تعدد السكاف في مصر ،لكيـ ال يمثمكف في الحيػاة

السياسية كتمثؿ الفساد السياسي في استخداـ القمع كالترىيب ،كتعرض بعض المكاطنيف لمتعذيب

لدرجة القتؿ ،مثؿ :الشاب خالد سعيد ،كسيد بػبلؿ ،بعػد تعرضػيما لمتعػذيب مػف قبػؿ أجيػ ةز األمػف

(عبد السميع)47- 73 :2011 ،

انطمؽ الحراؾ المصرم يكـ الثبلثاء  25كانكف الثاني (يناير)  ،2011بدعكة مػف العديػد

مػف القػكل السياسػػية غيػر الحزبيػػة ،كالتػي منيػػا "حركػة شػباب  6أبريػػؿ" ،كحركػة "شػػباب مػف أجػػؿ
العدالػة كالحريػػة" ،كحركػة "كفايػػة" ،ك"الجمعيػة الكطنيػػة لمتغي يػر" ،كغيرىػػا مػف القػػكل السياسػية التػػي

قػررت التظػػاىر احتجاج ػان عم ػ األكضػاع المعيشػػية كالسياسػػية كاالقتصػػادية السػيئة التػػي يمػػر بيػػا
الشعب المصرم ،كاتفقت عم أف يككف التظاىر فػي يػكـ عيػد الشػرطة الػذم يصػادؼ  25ينػاير

مػػف كػػؿ عػػاـ ،فػػي إشػػا ةر إل ػ االس ػػتيا ء العػػارـ الػػذم يعػػـ الشػػارع المصػػرم كنتيجػػة لتج ػػاكزات ك از ةر
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الداخميػ ػػة ،كسػ ػػكء معاممػ ػػة الشػ ػػرطة لمشػ ػػعب خصكصػ ػ ػنا كأف إحػ ػػدل القػ ػػكل السياسػ ػػية الداعيػ ػػة لي ػ ػػذه
االحتجاجػػات س ػػمت نفسػػيا باس ػػـ أحػػد ض ػػحايا الشػػرطة كى ػػك خالػػد س ػػعيد ،كمػػا عم ػػت المظ ػػاىرات

معظ ػػـ المحافظػ ػػات كالمػ ػػدف المصػ ػػرية حت ػ ػ أمس ػػت مظػ ػػاىرات شػ ػػعبية عارمػ ػػة ،تعمػ ػػدت الحككمػ ػػة

المصرية تجاىميا ،إال أنيا كانت البدايػة القكيػة لمحػراؾ المصػرم ،كرفعػت منػذ يكميػا األكؿ شػعار

"الشعب يريد إسقاط النظاـ" ،كتكاصمت االحتجاجػات اليكميػة كصػكالن إلػ يػكـ الجمعػة  28ينػاير،

ذلػػؾ الي ػػكـ الػػذم أطم ػػؽ عميػػو جمع ػػة الغض ػػب ،إذ خػػرج مئ ػػات اال ػؼ م ػػف المصػػرييف إلػ ػ مي ػػداف

التحرير في القاىرة ،كا ل المياديف العامة في كؿ المدف المصرية ،كبدا فشؿ الشرطة في السيط ةر
عم األمكر بفعؿ كثافة أعداد المتظػاىريف ،كتػكزع التظػاىرات فػي معظػـ أرجػاء القطػر المصػرم.

(عبد الحميـ)74 :2012 ،

مع زيادة الحشكد قاـ األمف باستخداـ مكبرات صكت كأصكات فرقعو إلرىابيـ ،في

المساء كانت األكامر قد صدرت لؤلجيزة األمنية بفض المظاىرات بأم كسيمو ،كاف ذلؾ يعن

استخداـ الخرطكش كالرصاص ،حمقت طائرات فكؽ المتظاىريف ،كعم األرض بدأت تنياؿ قنابؿ

الغاز كالمطر ،كتسمع أصكات طمقات ،ككصؿ خبر استشياد متظاىريف في السكيس  .أعطي

االستشياد زخما جديدا لممحتشديف في التحرير ،كانطمؽ شعار جديد يرسـ معالـ األحداث الت لىة

(الشعب – يريد – إسقاط النظاـ) (حسف)17 :2015 ،

تككنػت الن ػكاة األكل ػ لمح ػراؾ مػف شػػباب مػػتعطش لنسػػمات الحريػة ،ثػػـ تحكلػػت إل ػ زخػػـ

شػػعبي مت ػػدفؽ عن ػػدما انض ػػمت لي ػػا مختم ػػؼ طكائ ػػؼ الش ػػعب ،كناص ػػرتيا طبق ػػات المجتم ػػع كمي ػػا،
فانضػـ إل ػ الث ػكار شػػباب ككيػكؿ مػػف أح ػزاب سياسػػية كتيػػارات دينيػة كنقابػػات مينيػػة ،كمػػا جػػذب

الحراؾ إل صفكفو أناسػان كثيػريف مػف السػكاد األعظػـ مػف المصػرييف غيػر المسيسػيف ،ممػا أكسػب
الحراؾ قاعدة مجتمعية عريضة شممت المصرييف كافػة بمخ تمػؼ مشػاربيـ كانتمػاءاتيـ كتكجيػاتيـ.

(بسيكني)25 :2012 ،
ةراانو ةسثاأنا ا

ن ةةمان خةرةائناسرنكا72ا ةنونانو ةن (ةنةةر):ا ا

كجو الرئيس مبارؾ خطابو الثالث لمشعب المصرم كفاجأ الجميع برفضو التنحي ،كحاكؿ

ج ػػذب المتظػ ػػاىريف مػ ػػف خ ػػبلؿ خطابػ ػػو العػ ػػاطفي يػ ػػكـ  10فب اري ػػر ،كأكػ ػػد أف مص ػ ػر ارض المحيػ ػػا
كالممػات ،كأنػػو لػف يغادرىػػا حتػ ي ػكارل ث ارىػا جسػػده بعػد كفاتػػو ،كبالفعػؿ جػػذب بعػض األشػػخاص
إليػػو ،كلكػػف (معركػػة الجمػػؿ) أدت إل ػ فجػػكة كبػػرل بػػيف النظػػاـ كالشػػعب ال يمكػػف تقريبيػػا( .ل ػػكز،

)90 :2013
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رفػػض المتظػػاىركف فػػي ميػػداف التحريػػر خػ ػػطاب مبػػارؾ الػػذم خيػػب آمػػاليـ ،كرفػػض فيػ ػػو

التنحي عف سػدة الحكػـ ،كقػد قػاطع المتظػاىركف خطػاب مبػارؾ عنػدما شػرع فػي القػكؿ بأنػو "أفنػ

عم ػره دفاعػ ػان عػػف أرض مص ػػر" ،كأنػػو "ش ػػيد حركبيػػا" ،حي ػػث غضػػبكا كط ػػالبكه بالرحيػػؿ ،كق ػػد رف ػػع
بعض المتظاىريف أحذيتيـ كلكحكا بيا أماـ الشاشة التي كانت تبث الخطاب ،تعبي انر عف غضبيـ

مػػف عػػدـ اس ػػتجابتو لمطػػالبيـ كرثائ ػػو لنفسػػو .كبع ػػد انتيػػاء الخط ػػاب ىتػػؼ المتظ ػػاىركف فػػي حال ػػة
غضػب شػديدة "يسػػقط يسػقط حسػني مبػػارؾ" ،ك"ارحػؿ" ،كطػالبكا بتػػدخؿ الجػيش المصػرم كالتكجػػو
لمقصر الجميكرم في "جمعة التحدم" ،كقد حذر محمد البرادعي مف أف الببلد عم كشػؾ انفجػار

كعم الجيش أف يتدخؿ( .قناة العالـ ،مكقع إلكتركني)

بدأ يكـ جمعة الزحؼ بتجمعات كتظاىرات أماـ مبن اإلذاعة كالتمفزيكف ،كانطمقت مسي ةر

مف شارع رمسيس إل قصر العركبة ،كخرج المساجيف مف سجف المرج بعد تحطيـ نكافذ السجف،

كانػدلعت مظػاى ةر أمػاـ قصػر عابػديف لممطالبػة بتنحػي الػرئيس ،كعمػت فرحػة عارمػة فػي ىػذا اليػكـ

ػاء بعػػد قػرار الػػرئيس التنحػػي فػي الخطػػاب الشػيير الػػذم ألقػاه عمػػر سػػميماف.
السػاعة السادسػػة مس ن
(بكرم.)2013 ،
ورةا72اةنةةراونو روسانوئيمفة ة:ا ا
ىنػاؾ الكثيػػر مػف الػػدركس المسػػتفادة يػتـ استخبلصػػيا بعػد نجػػاح ثػػك ةر  25ينػاير تػػتمخص أىميػػا

فيما يمي:

أ  -قكة الشارع العربي :إف أىـ اكتشاؼ لثك ةر  25يناير ىي قكة الشارع المصرم فمقد كسػرت
حاجز الخكؼ كىيبة السمطة الحاكمة التي استكطنت اإلنساف المصرم لعقكد طكيمة مػف
الزمف ،كما أنيا تجاكزت كؿ المعتقدات السياسية القديمة التي أليت الحاكـ كصنعت منو

فرعكنان جديدان غير قابؿ لمنقد كفؽ تعاليـ المجتمع األبكم الجديد ،كبرأم يكسػؼ الشػكرم:

فػ ف الم ػكاطف العربػي سػػكؼ يممػػس أف كػابكس الخػػكؼ كالرعػب قػػد فػػارؽ مػرة كال ػ األبػػد،

كيدؿ ىذا عم أف المكاطف العربي أصبح مطمئف الػنفس ،ثابػت الخطػ  ،كىػك ألكؿ مػ ةر

منػػذ أزمػػاف بعيػػدة لديػػو اطمئنػػاف داخمػػي تكازنػػو أحػػبلـ الػػنفس البشػػرية ،كقػػد حطمػػت قي ػػكد
خكفيػا ،ككمػا يتحػدل السػػجيف سػجانو ،فػي لحظػة انييػػار األعػراؼ الجػائ ةر تسػاقطت فجػػأة

كؿ الحكاجز( .الشكرم)8 :2011 ،

ب -إئ ةنة انو ورة:ا إف الدكتاتكريات أكثر ىشاشػة ممػا يخيػؿ لمػرازحيف تحتيػا ،فبقػدر مػا تبػدك
صػبلبتيا أثنػاء حكميػا يتضػح ضػعفيا عنػػد سػقكطيا ،كىػك سػكقط مفػاجئ كسػريع كميػػيف.

(لبيب)16 :2011 ،
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ت -نو ورةا سةج اووقتاو امسلقاأى نفية :قد يككف مسار التغييػر قػد انطمػؽ ،كالمؤمػؿ أف
يككف في اتجػاه تبنػي قػيـ المجتمػع الػديمقراطي كالدكلػة المدنيػة الحديثػة ،كفػي كػؿ األ؛كاؿ

ف ف التجارب التاريخية تبيف أف الثكرات ال تحقػؽ أىػدافيا عمػ المػدل القصػير ،فقػد كػاف
عم الفرنسييف أف ينتظركا أكثر مف قرف لكي تعطي الثك ةر الفرنسية نتائ كمكتسبات ليا

ط ػػابع االسػ ػػتدامة ،كأف يتغمب ػ ػكا عم ػ ػ كػ ػػؿ مص ػػادر الثػ ػػك ةر المضػ ػػادة ،كالعكائػ ػػؽ كالمقكمػ ػػات

السياسػػية كالثقافيػػة كيظي ػػر أف مجتمعاتنػػا ف ػػي حاجػػة إل ػ س ػػنكات كعكقػػد لك ػػي تقطػػع م ػػع
ترسػ ػػبات االس ػ ػػتبداد كق ػ ػػكل االرت ػ ػػداد كاالنتق ػ ػػاؿ م ػ ػػف كاق ػ ػػع الفس ػ ػػاد كالزبكني ػ ػػة ،إلػ ػ ػ منط ػ ػػؽ

االسػتحقاؽ ،كمػف المحسػػكبية إلػ تكػافؤ الفػػرس ،كمػف الذىنيػة االسػػتبدادية إلػ المرجعيػػة
كالديمقراطية ،كمف إذالؿ الشباب كالنساء إل االعتراؼ ليـ بقدراتيـ الكبيػ ةر عمػ التغييػر

كالمشاركة في المجاؿ العاـ( .أفاية)142 :2011 ،

ةراانو ةسث أف ثكرة  25يناير برىنت أنو ال يكجد شعب يتصؼ بالثبات أك التسميـ أماـ

أكضػاع معيشػية صػعبة كفسػاد كمحسػكبية كرشػػاكم ،حيػث يمكػف أف تكػكف الشػ ار ةر فػي أم لحظػػة،

كعم مدار العقكد كبؿ كالقركف السابقة ثار الكطف العربي بكؿ ما فيو ضػد االسػتعمار كاالحػتبلؿ
كتحقػؽ لػو مػا أراد ،كاليػكـ فػي القػرف الكاحػد كالعشػريف باتػت الشػعكب أنضػ كأكعػ مػف ذم قبػػؿ،
كيساعدىا التقدـ التكنكلكجي كثكرة المعمكمات ،كانتشار مكاقع التكاصؿ االجتماعي ،كالتي كاف ليا

دكر فػي ثػك ةر  25ينػػاير ،كبعػد ثػػك ةر  25ينػاير أدرؾ الجميػع أف الشػػعب المصػرم قػػد دخػؿ مرحمػػة

جديدة ،أال كىي عدـ السككت عم الظمـ في كجو سمطاف جائر ،كلعؿ ما أكد عم ذلؾ ثك ةر 30

يكنيك عاـ  2013ضد حكـ االخكاف المسمميف مما يفتح الباب عم مصراعيو لمثك ةر في كجو أم

ظمـ أك فساد ضد الحكاـ.

ر و اأفعةلا ووة اع ىاسرنكا72ا ةنونانو ةن (ةنةةر)ا(إبراهين وآخروى،

:) - :

 .هوقف الواليات الوتحدة األهريكية وتطوره خالل الثورة
أ  -اذخزخ اٌٛال٠اخ اٌّرذذج األِش٠ى١ح ،اٌذٍ١ف اٌذ ٌٟٚاألتشص ٌٕظاَ اٌشئ١ل ِثاسنِٛ ،لفاً
ِرذفظاًِ ،رزسػحً ترشن األِش ٌٍشؼة ٚاٌج١ش اٌّصش ،ٓ١٠غ١ش أْ اسرّشاس اٌرظا٘شاخ
ٚأرشاس٘ا ف ٟاٌما٘شج ِٚخرٍف اٌّذافظاخ اٌّصش٠ح اٌىثش ٜألٕغ اٌٛال٠اخ اٌّرذذج تٕٙا٠ح
ٔظاَ دسِٕ ٟثاسنِ ٛ٘ٚ ،ا دفغ اٌشئ١ل تاسان أٚتاِا إٌ ٝأْ ٕٙ٠ئ اٌشؼة اٌّصش ٞفٟ
أػماب ذٕذِ ٟثاسن فٟ

شثاط /فثشا٠ش ،ػٍ ٝاٌشغُ ِٓ ذذاػ١اخ رٌه ػٍ ٝاٌس١اسح

اٌخاسج١ح ٌٍٛال٠اخ اٌّرذذج ٚدٍفائٙا اٌرمٍ١ذٚ ،ٓ١٠تشغُ ضغٛط اٌىث١ش ِٓ دٍفائٙا ف ٟإٌّطمح
تٙذف ذٛج ٗ١س١اساذٙا ٌذػُ إٌظاَ ٚاٌّذافظح ػٍٚ ،ٗ١إػطائٗ اٌفشصح ،خٛفاً ِٓ ذىشاس
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اٌّشٙذ راذٗ  ٛ٘ٚ-األِش اٌّرٛلغ -ف٘ ٟزٖ اٌذٚي اٌر ٟال ذٍّه ِٓ ِمِٛاخ اٌمٛج ِا ٍّ٠ىٗ ٔظاَ
دسِٕ ٟثاسن.
ب  -اػرّذخ اٌس١اسح اٌخاسج ١ح األِش٠ى١ح ػثاساخ صُٕفد ػٍ ٝأٔٙا ذذٛي ف ٟاٌّٛلف
األِش٠ىِ ٟثًٔ" :رّٕ ٝأْ ذٕر ٟٙأػّاي اٌؼٕف فِ ٟصش" (
"ٚاالٔرماي إٌّظُ ٌٍسٍطح" (

وأ ْٛاٌثإٔ٠ /ٟا٠ش)،

وأ ْٛاٌثإٔ٠ /ٟا٠ش)"ٚ ،ال تذ أْ ٠رُ أرماي اٌسٍطح اْ٢

ٚتطش٠مح ٔاجؼح" ( شثاط /فثشا٠ش)ٚ ،فٙٔ ٟا٠ح اٌّطاف فمذ ذذممد ٘زٖ اٌشغثاخ تطش٠مح ِا،
ٚتّؼٕ ٝآخش فئْ اٌٛال٠اخ اٌّرذذج ذخٍد ػٓ ٔظاَ ِثاسن ٚدىِٛرٗ ف ٟغض ْٛثالثح إٌٝ
أستؼح أ٠اَ فمظ ِٓ تذء ثٛسج اٌشؼة اٌّصش ٞفٟ

وأ ْٛاٌثإٔ٠ /ٟا٠ش.

ج  -ػٍ ٝاٌشغُ ِٓ ذؼ ٓ١١ػّش سٍّ١اْ فِٕ ٟصة ٔائة اٌشئ١ل ،اٌر ٟاػرثشخ اٌخطٛج
األٛٔ ِٓ ٌٝٚػٙا ِٕز ذسٍُ ِثاسن ٌسٍطاذٗ ف ٟػاَ

ٚ ،ذؼ ٓ١١دىِٛح جذ٠ذج تشئاسح

أدّذ شف١كٚ ،إطالق ٚػٛد تاإلصالح اٌذسرٛسٚ ،ٞإػالْ ِثاسن ػذَ ذشش١ذٗ ٌٕفسٗ ٚال
التٕٗ الٔرخاتاخ اٌشئاسح اٌمادِح ف ٟأٍٛ٠ي /سثرّثش

 ،فمذ تاششخ اٌٛال٠اخ اٌّرذذج

تئسساي سسائً ِرؼذدج ذطاٌة تأْ ٠ى ْٛاالٔرماي إٌّظُ ف" ٟإطاس صِِٕ ٟذذد"ِٚ ،ثً رٌه
ٔمطح ذذٛي أخش ٜفِٛ ٟلف اٌس١اسح اٌخاسج١ح األِش٠ى١ح ِٓ ِجش٠اخ األدذاز فِ ٟصش،
ً
جش٠ا ػٍ ٝػادذٙا ػٕذِا ٠فمذ إٌظاَ اٌذٍ١ف أّ٘١رٗ االسرشاذ١ج١ح ٚلذسذٗ ػٍ ٝخذِح أ٘ذافٙا
ف ٟاإللٍ ُ١اٌز٠ ٞؼ١ش ف.ٗ١
د  -واْ الفراً ِٛلف ٚص٠شج اٌخاسج١ح األِش٠ى١ح ٘١الس ٞوٍٕ١ر ْٛفٟ

شثاط /فثشا٠ش اٌرٟ

أ٠ذخ ف ٗ١إششان جّاػح اإلخٛاْ اٌّسٍّ ٓ١اٌّؼاسضح ف ٟاٌذٛاس اٌجاس ٞت ٓ١اٌذىِٛح
اٌّصش٠ح ٚاٌم ٜٛاٌّؼاسضح ٌٍخشٚج ِٓ األصِح اٌس١اسح اٌر ٟذّش تٙا ِصش.
 .هواقف االتحاد األوروبي وتطورها خالل الثورة
أ  -أصذسخ دٚي االذذاد األٚسٚت ٟت١أاً ِشرشواً فٟ

شثاط /فثشا٠ش ٚلؼرٗ وً ِٓ

تش٠طأ١ا ٚفشٔسا ٚأٌّأ١ا ٚإ٠طاٌ١ا ٚإسثأ١ا أشاسخ ف ٗ١إٌ" ٝلٍمٙا اٌىث١ش" تسثة ذذ٘ٛس
األٚضاع فِ ٟصش"ٚ ،إدأرٙا ٌٍؼٕف" ،داػ١ح إٌ ٝضشٚسج اإلسشاع ف ٟاالٔرماي إٌّظُ
ٚاٌفٛسٔ ٞذ" ٛدىِٛح راخ لاػذج ػش٠ضح ذّثً أط١اف اٌشؼة وافحٚ ،ذأخز ت١ذ ِصش
ٌّٛاجٙح اٌرذذ٠اخ "،األِش اٌز ٞاػرثش ذسٍّ١اً ٌرذٛي أصثخ ِؤوذاًٚ ،خاسج دائشج اٌذساب،
ٚإشاسج إٌ ٝاٌم ٜٛاٌجذ٠ذج تؼذَ ِّأؼرٙا ٌٍٛضغ اٌجذ٠ذ أصالً ف ٟذشذ١ة أُ٘ ِصاٌذٗ ِغ
اٌم١اداخ اٌجذ٠ذج.
81

ب ٚ -فٟ

وأ ْٛاٌثإٔ٠ /ٟا٠ش أطٍك ٚص٠ش اٌخاسج١ح اٌس٠ٛذٚ ٞصف "ذسٔٛاِٟ

اٌذّٛ٠لشاط١ح" ػٍِ ٝا ٠ذذز فِ ٟصشٚ ،سأ ٜأْ اٌّخشج اٌٛد١ذ ٠رّثً تـ"إصالداخ
الرصاد٠ح ِسرذاِح""ٚ ،أرخاتاخ سئاس١ح دّٛ٠لشاط١ح ذجش ٞالدماً خالي اٌؼاَ" ،وّا ػثش فٟ
شثاط /فثشا٠ش وً ِٓ سئ١ل اٌٛصساء اٌثش٠طأ ٟد٠ف١ذ واِ١شٚ ،ْٚاٌّسرشاسج األٌّأ١ح
أٔج١ال ِ١شوًٚ ،سئ١ل اٌٛصساء أٌٛ١أ ٟجٛسج تاتأذس ٛ٠ػٓ لٍم ُٙإصاء ِا ٠ذذزٚ ،دػٛا
إٌ ٝإ٠ماف اٌؼٕف ،ف ٟإشاسج إٌ ٝاٌّرظا٘ش ٓ٠اٌّؤ٠ذٌّ ٓ٠ثاسن اٌز ٓ٠لاِٛا تاالػرذاء ػٍٝ
اٌّذرج ٓ١ف١ِ ٟذاْ اٌرذش٠ش ،وّا د ػٛا إٌ ٝادرشاَ اٌذش٠اخ ٚاٌذك ف ٟاٌرجّغٚ ،شذدٚا ػٍٝ
اٌرذٛي ٔذ ٛاٌذّٛ٠لشاط١ح.
ج ِٚ -غ رٌه ،دافظ االذذاد األٚسٚت ٟػٍِٛ ٝلف ِرٛاصْ أشاس تاسرّشاس إٌ ٝفىشج س١ادج
اٌذٌٚح ٚػذَ اٌرؼذ ٞػٍٙ١اٚ ،ف٘ ٟزا اٌشأْ صشدد إٌاطمح تاسُ اٌس١اسح اٌخاسج١ح ٌالذذاد
األٚسٚت ٟواثشْ آشر ْٛفٟ

شثاط /فثشا٠ش" :إْ جّ١غ ذصش٠ذاذٕا وأد ٚاضذحٚ ،ذمٛي

تأْ األِش ِرشٚن ٌّصش ٌٍّٚصشٚ ،ٓ١٠ػٍ ُٙ١اٌس١ش ِؼاً إٌ ٝاألِاَ ِٓٚ ،اٌضشٚس ٞجذاً أْ
ذس١ش ِساػ ُٙ١تشىً ٠ؼضص شؼٛس اٌشؼة تاٌثمح ِٓ أْ ٕ٘ان خطح ِرثؼح".
كعميو يرل الباحث أف ردكد األفعاؿ الدكلية جاءت متباينة ،كجميعيا كانت تيمسؾ بالعصا
م ػػف المنتص ػػؼ ،لتحػ ػػافظ عمػ ػ العبلق ػػات القكيػ ػػة م ػػع أم طػ ػػرؼ ي ػػتـ انتخاب ػػو مػ ػػف ط ػػرؼ الشػ ػػعب
المصػػرم ،كمػػا أف مص ػػر دكلػػة محكري ػػة فػػي الشػػرؽ األكس ػػط كالعػػالـ العرب ػػي ،فػػالجميع يح ػػاكؿ أف

تربطو عبلقة قكية معيا.
ا

ةراانو ةسثاأناأىماننجةزنتانوسرنكانوئصري:

أدل الحراؾ المصرم في  25يناير بتحقيؽ الكثير مف األىداؼ كالتي كاف مف المأمكؿ أف تخرج
في مصر إل بر األماف ،كيجعميا تمحؽ بركب الدكؿ الديمقراطية ،كمف ىذه اإلنجازات:
 - 1خمع حسني مبارؾ

 - 2إغبلؽ ممؼ التكريث

 - 3حؿ مجمسي الشعب كالشكرل

 - 4مدة الرئاسة  4سنكات تيجدد مرة كاحدة
 - 5تعديؿ المكاد المشبكىة في الدستكر
 - 6استفتاء ضخـ

 - 7عكدة اإليجابية لمشاعر المصرم كالتي تجمت في قمتيا في االستفتاء
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 - 8فتح ممفات الفساد

 - 9بدء محاكمات كبار المسئكليف
 -10حؿ جياز أمف الدكلة

 -11تحسيف سمكؾ الشرطة مع الشعب

 -12انتخابات جديدة لمجمسي الشعب كالشكرل
 -13انتخابات جديدة لمرئاسة

 -14نزع صكر حسني مبارؾ مف مصر كتاريخيا
 -15تحرر اإلعبلـ

 -16العالـ متمثؿ في الكاليات المتحدة كالغرب يطمب كدنا بعد أف كنا نطمب كده.
ا
ا
ا
ا
ا
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نوئ سثانو ةوث ا
ئظةىرنتا41اسزةرننا(ةونةو)ا 7184ا
ئل ئييي :ا ا
سػبؽ مظػاىرات  30حزيػراف (يكنيػك) زخػـ إعبلمػػي كبيػر ،كىػك األكؿ مػف نكعػو لػيس فػػي

مصػػر كحسػػب ب ػػؿ عم ػ مسػػتكل الع ػػالـ العربػػي ،حي ػػث حرضػػت القن ػكات المص ػػرية عبلنيػػة عمػ ػ

اإلطاحػة بحكػػـ الػرئيس محمػػد مرسػػي ،كأيضػان عم ػ قتػؿ أعضػػاء اإلخ ػكاف المسػمميف ،األمػػر الػػذم

أت ػ أيكمػػو بعػػد سػػنة كاحػػدة مػػف تػػكلي الػػرئيس محمػػد مرسػػي ،حيػػث باتػػت القن ػكات الفضػػائية تنتقػػد

كتح ػػرض ،كتح ػػث عمػ ػ المس ػػي ارت كاالحتجاج ػػات كتتص ػػيد األخط ػػاء ألكؿ رئ ػػيس مص ػػرم مػ ػػدني

منتخب.

خرجت مظاىرات يكنيك بأعداد ىائمة تقدر بالمبلييف ،تيتؼ ضد حكـ اإلخكاف ،كتطالب

برحيؿ الرئيس ،كتكجو جزء مف المتظاىريف إل المقطـ حيث جرت مكاجيات عنيفة مع اإلخكاف

المتكاجػ ػػديف بػ ػػالمقر مػ ػػدججيف بأسػ ػػمحة ناريػ ػػة كسػ ػػقط عػ ػػدد مػ ػػف القتمػ ػػي مػ ػػف صػ ػػفكؼ المتظ ػ ػػاىريف

برصػاص اإلخ ػكاف ،انتيػت المعركػػة بيػػرب اإلخػكاف كاقتحػػاـ المتظػػاىريف لممقػر كاتػػبلؼ محتكياتػػو

كاشعاؿ النار في بعض أجزاءه ،كفػي اليػكـ التػ ل خػرج عمػر عػامر المتحػدث باسػـ الرئاسػة يعمػف

أف الػرئيس يعتػػرؼ انػو ارتكػػب أخطػػاء كانػو يسػػع لتصػحيحيا ،داع يػػا إل ػ حػكار مػػع المعارضػػة.

(حسف)153 :2015 ،

ككػاف تكقيػت المظػاىرات محػددان مسػبقان منػػذ أسػابيع ،كطالػب المتظػاىركف برحيػؿ الػػرئيس

مرسػي الػذم أمضػ عام ػنا كاحػدنا فػي الحكػـ .كقػػد جػرت مظػاىرات فػي الشػػير نفسػو لمقػكل المؤيػػدة
لمرئيس مرسي ،حممت شعارات "نبذ العنؼ" ،ك"الدفاع عف الشرعية" .ككانت القيادة العامة لمقكات
المسمحة أصدرت بيانان في  1تمكز (يكليك) ،يميؿ القكل السياسػية ميمػة مػدتيا  48سػاعة لتحمػؿ
أعباء الظرؼ التاريخي .كذكر البياف أنو في حاؿ لـ تتحقؽ مطالب الشعب خبلؿ ىذه المدة ،ف ف
القػكات المسػػمحة سػػتعمف عػػف خارطػػة مسػػتقبؿ كاج ػراءات تشػػرؼ عم ػ تنفيػػذىا .فػػي أعقػػاب ذلػػؾ،
طالػب كػؿ مػف حػزب النػكر السػمفي كالػدعكة السػمفية الػرئيس مرسػي المكافقػة عمػ إجػراء انتخابػات

رئاسػػية مبك ػرة .ث ػػـ أصػػدر التحػػالؼ ال ػػكطني لػػدعـ الشػػرعية بيانػ ػنا جػػاء فيػػو إع ػػبلف الػػرفض الب ػػات

كالمطمؽ ،لمحاكلة "البعض االنقضاض عم الشرعية كاالنقبلب عم اإلرادة الشعبية" .كقد أعمنت
ك از ةر الداخميػػة ف ػػي بيػػاف لي ػػا تضػػامنيا م ػػع بيػػاف القػ ػكات المسػػمحة ،م ػػذك ةر بأنيػػا تق ػػؼ عم ػ مس ػػافة

كاحدة مف جميع التيارات السياسية ،كما أصدرت الرئاسة المصرية بيانان في السػاعات األكلػ مػف
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 2تمكز (يكليك) ،جاء فيو :أف الرئاسة المصرية ترل أف بعض العبارات الكاردة في بياف الجيش،
"تحمؿ مف الدالالت ما يمكف أف يتسبب في حدكث إرباؾ لممشيد الكطني المركب" .كفي  3تمكز

ػاء،
(يكليػك) ،كبعػػد انتيػػاء الميمػػة التػي منحتيػػا الق ػكات المسػػمحة لمقػكل السياسػػية ،فػػي التاسػػعة مسػ ن
كبعػد لقػاء مػػع قػكل سياسػػية كدينيػة كشػػبابية ،أعمػف كزيػر الػػدفاع الفريػؽ أكؿ عبػػد الفتػاح السيسػػي

إني ػػاء حك ػػـ ال ػػرئيس مرس ػػي ،عمػ ػ أف يت ػػكل رئ ػػيس المحكم ػػة الدس ػػتكرية العمي ػػا المستش ػػار عػ ػػدلي

منصػكر إدا ةر شػئكف الػببلد لحػيف إج ػراء انتخابػات رئاسػية مبكػرة ،مػػع جممػة إجػراءات أخػرل أعمػػف
عنيا( .المكسكعة نت ،مكقع إلكتركني)

ػاء عمي ػػو؛ فػ ػ ف مظ ػػاىرات  30حزيػ ػراف (يكنيػػك)  2013تس ػػارعت أح ػػداثيا ،أس ػػرع م ػػف
كبنػ ن
حراؾ  25كانكف الثاني (ينػاير)  ،2011كذلػؾ ألف الشػباب اكتسػب الخبػ ةر مػف حػراؾ  25كػانكف

الثاني (يناير) ،ككذلؾ المسػاندة اإلعبلميػة الفعالػة مػف قبػؿ االػة اإلعبلميػة المصػرية ،كخصكصػان
اإلعبلـ الخاص الممكؿ مف الخارج ،التي ساىمت كبشكؿ كبير فػي تػأجي المكقػؼ ضػد الػرئيس

مرسي ،كبالتالي نجاح المظاىرات في اإلطاحة بحكمو.

ر و اأفعةلا ووة اع ىائظةىرنتا41اسزةرننا(ةونةو):ا ا

نوئوقفان ئرة  :ا

لـ تتخذ كاشنطف مكقفنا كاضحنا مف  30يكنيك ،لـ تصؼ ما حدث بأنو انقبلب عسكرم،

كلػػـ تؤي ػػده .لكنيػػا أعمن ػػت عػػف حزم ػػة قػ ػ اررات أثػػارت الج ػػدؿ حػػكؿ رؤيتي ػػا لمسػػتقبؿ العبلق ػػات م ػػع
مصػػر ،ش ػػممت إلغػػاء من ػػاكرات الػػنجـ الس ػػاطع ،كالتعميػػؽ الجزئ ػػي لممسػػاعدات العس ػػكرية ،كتأجي ػػؿ

تسػميـ طػػائرات (  3طػػائرات إؼ  ) 16كمعػػدات عسػػكرية كػػاف قػػد تػػـ االتفػػاؽ عمييػػا مسػػبقنا ،فيمػػا
ربطػػت اإلدا ةر األمريكي ػػة إع ػػادة تقػػديـ المسػ ػاعدات كالمع ػػدات العس ػػكرية إل ػ الق ػػاى ةر بح ػػدكث تق ػػدـ
كاضح في العممية السياسية ،كازدادت العبلقات تكت نار إباف فض اعتصامي رابعة كالنيضػة ،حيػث
بدأ المكقؼ األمريكي أكثر كضكحنا ،كىك ما عبر عنو كزير الخارجية األميركي ،جكف كيرم ،في

مػػؤتمر صػػحفي ،عنػػدما دعػػا إل ػ تعميػػؽ العمػػؿ بقػػانكف الط ػكارئ فػػي مصػػر ،كتفػػادم العنػػؼ ب ػػيف
المعتصػميف كالجػػيش المصػػرم ،كاحت ػراـ إرادة الشػػعب ،كمػػا أداف المتحػػدث باسػػـ البيػػت األبػػيض،

جػػكش أرنسػػت" ،لجػػكء ق ػكات األمػػف المصػػرية إل ػ العنػػؼ ضػػد المتظػػاىريف" .ككقتيػػا أداف أكبام ػػا

اسػ ػػتخداـ "العنػ ػػؼ" كاإلج ػ ػراءات األمنيػ ػػة التػ ػػي اتخ ػ ػػذتيا الحككم ػ ػة المصػ ػػرية ،مطالب ػ ػنا ب نيػ ػػاء حال ػ ػػة
الطكارئ التي تقيد الحريات الشخصية لممدنييف ،كطالب السمطات المصرية بعدـ استخداـ العنؼ

ضد المدنييف ،كاحتراـ الحقكؽ العالمية لئلنساف التي تدعميا الكاليات المتحدة .فيمػا طالػب أكبامػا

المتظاىريف بالتزاـ السممية .كفي تيديد بتراجع التعاكف بيف البمديف ،قاؿ إف التعاكف التقميػدم مػع
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مصر ال يمكف أف يستمر كما كػاف "كىنػاؾ مػف يقتمػكف فػي الشػكارع" ،كأف الكاليػات المتحػدة سػكؼ
تتخػذ خط ػكات أخػرم ،غيػػر إلغػػاء المنػاكرات العسػػكرية ،فيمػا يتعمػػؽ بالعبلقػػات مػع مصػػر ،كذلػػؾ

عمػ الػػرغـ مػػف تأكيػػده عمػػي أىميػػة الش ػراكة مػع مصػػر ،كاعتبػػارات مصػػالح الكاليػػات المتحػػدة فػػي

المنطقة التي تفرض عمييا االحتفاظ بعبلقات جيدة مع الدكلة المصرية( .المنشاكم)2 :2014 ،
كفي بياف صادر عف البيت األبيض حكؿ لقاء الػرئيس األمريكػي بمجمػس األمػف القػكمي

في  6تمكز (يكليك) ،أكد البياف أف الكاليات المتحدة تػرفض االدعػاءات بأنيػا تسػاند أم حػزب أك
شػخص أك طػرؼ مػػف أطػراؼ األزمػة فػػي مصػر ،كلكنيػا تقػػؼ فقػط مػع الشػػعب المصػرم كأىدافػػو

التػي يحػاكؿ تحقيقيػا منػذ ثػك ةر  25كػػانكف الثػاني (ينػاير)  .2011كطالػب البيػاف القػكل السياسػػية
بالجمكس كالتفاكض كالبدء في عممية سياسية كاالبتعاد عف العنؼ ،كىك المكقؼ نفسو الذم أكدت

عمي ػػو ج ػػيف بس ػػاكي المتحدث ػػة باسػ ػػـ الخارجي ػػة األمريكي ػػة ،ف ػػي مػ ػػؤتمر ص ػػحفي عق ػػد ف ػػي  8تمػ ػػكز

(يكليك) ،كالتي أعمنت فيو أف تقييـ الكضع في مصر حكؿ إذا ما كػاف انقبلبػنا أـ ال ،كتػأثير ذلػؾ
عمػ المعكنػة سػكؼ يأخػذ كقتػنا مػف اإلدا ةر األمريكيػة ،كفػي  15تمػكز (يكليػك) كصػؿ كيميػاـ بيرنػػز
نائػػب كزي ػػر الخارجي ػػة األمريك ػػي إلػ ػ مص ػػر ف ػػي أكؿ زي ػػا ةر لمس ػػئكؿ أمريك ػػي كبي ػػر من ػػذ اإلطاح ػػة

بالرئيس مرسي ،كخبلؿ زيارتو أكد أنو ال يحمؿ حمكالن أمريكية ،كلػـ يػأت لنصػح أحػد ،أك ليفػرض

أمريكي ػنا لمديمقراطيػػة عم ػ مصػػر ،كاسػػتبعد أف تسػير مصػػر عم ػ درب سػػكريا نحػػك حػػرب
نمكذجػان
ن
أىمي ػػة ،كطال ػػب ب ػػاإلفراج ع ػػف الق ػػادة السياس ػػييف المحتج ػػزيف م ػػف جماع ػػة اإلخػ ػكاف المس ػػمميف كػ ػػي
تستطيع األطراؼ السياسية البدء في حكار حكؿ المستقبؿ( .أخبار مصر ،مكقع إلكتركني)

ئوقفان مسة ان ورو :
كقػد تغيػػر مكقػؼ دكؿ االتحػػاد األكركبػي بعػػد  30يكنيػك نتيجػػة لحػدكث تحػػرؾ دبمكماسػػي

مصرم نشط ساعد عم تكضيح الصك ةر لؤلكركبيػيف ،بعػد أف كػاف المػبس سػيد المكقػؼ األكركبػي
نتيجػػة لسػػكء تقػػدير بعػػض كسػػائؿ اإلعػػبلـ الغربي ػػة لمكضػػع فػػي مصػػر كاعتمادىػػا عم ػ معمكم ػػات

كتقػ ػ ػ ػ ػػارير مغمكطػ ػ ػ ػ ػػة مصػ ػ ػ ػ ػػادرىا جماعػ ػ ػ ػ ػػة اإلخ ػ ػ ػ ػ ػكاف نفسػ ػ ػ ػ ػػيا أك المعارضػ ػ ػ ػ ػػكف لمدكلػ ػ ػ ػ ػػة المصػ ػ ػ ػ ػػرية،
كتغير المكقؼ األكركبي جاء صراحة عم لساف كاثريف أشتكف مفكضة الشئكف الخارجية السابقة
حيث اعترفت بعد تكرار زياراتيا لمقاى ةر كالت شممت زيارة لممسجكنيف مف قيادات اإلخكاف أنفسيـ

بػأف المكقػؼ تغيػػر ،كأدرؾ االتحػاد بمػػركر الكقػت أف مػا حػػدث ىػك امتثػػاؿ إلرادة شػعبية ،كأف ثػػك ةر

 30يكنيػك ىػػي اسػػتكماؿ لثػػك ةر  25ينػػاير  ،2011كاعتبػػرت آشػػتكف أف تشػػكيؿ الحككمػػة المؤقتػػة
كاإلعػبلف عػف لجنػة تعػديؿ الدسػػتكر بدايػة جيػدة بشػأف خريطػػة الطريػؽ لممرحمػة االنتقاليػة ،كاألمػػر
نفسػو ينطبػػؽ عمػ تصػػريحات فيػديريكا مػػكجيريني التػي خمفتيػػا فػي المنصػػب نفسػو ،حيػػث أدلػػت
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بتصػريحات إيجابيػة عػػف الكضػع فػي مصػػر ،كاف كانػت تبق ػ مشػكمة االتحػاد األكركبػػي ككػؿ فػػي
رفضو عقكبة اإلعداـ مف حيث المبدأ بحؽ قيادات اإلخكاف ،انطبلقا مف أف أكركبا ال تطبؽ ىذه

العقكبة( .النجار :2015 ،مقالة في جريدة األىراـ المصرية).
نوئوقفانإلةرنن :ا ا

مكقؼ طيراف اتسـ بحالة مف التذبػذب ،مػع الحػرص بشػكؿ عػاـ عمػ عػدـ إثػارة خبلفػات

مػػع السػػمطة الجدي ػػدة فػػي مص ػػر .كيبلحػػظ أف ك ازرة الخارجيػػة اإليراني ػػة كانػػت األكث ػػر انخ ارطػػا ف ػػي
التعبيػر عػف المكقػؼ السياسػي الرسػػمي إليػراف تجػاه التطػكرات فػػي مصػر ،كذلػؾ عبػر تصػػريحات

ل ػػكزير الخارجيػ ػػة ،عم ػ ػ أكبػ ػػر صػ ػػالحي ،كمسػ ػػاعده كالمتح ػػدث الرسػ ػػمي باسػ ػػـ الػ ػػكزراة .فعم ػ ػ إثػ ػػر
تظػاىرات  30يكنيػػك ،كقبيػؿ إطاحػػة الػػرئيس مرسػي فػػي  3يكليػك ،عبػػرت طي ػراف عػف قمقيػػا مػػف

ج ػراء تصػػاعد أعمػػاؿ العنػػؼ فػػي مصػػر ،كأكػػدت ضػػركرة اإلنصػػات لصػػكت الشػػعب ،كاالسػػتجابة
لمطالبو المشركعة مف أج ؿ الحفاظ عم أمف مصر كاستقرارىا .كما أعربت عف ثقتيا في الجيش

المص ػػرم ال ػػكطني ،كطالب ػػت المصػ ػػرييف بض ػػركرة اليقظ ػػة كالحػ ػػذر حي ػػاؿ المخطط ػػات كالم ػ ػؤامرات
الخارجي ػػة ،كعمػ ػ إث ػ ػر اإلطاحػ ػة الػ ػرئيس مرس ػ ػي ،انتق ػػدت طيػ ػراف  -عم ػ ػ لس ػػاف المتح ػػدث باسػ ػػـ
الخارجية اإليرانية  -ىذه الخطػكة ،رائيػة أف ديمقراطيػة الشػارع غيػر جيػدة ،كأف تػدخؿ العسػكر فػي

السياسػة ،كقيػػاميـ بتغييػػر الحككمػات ىػػك عمػػؿ غيػر مقبػػكؿ .كمػػا طالبػت أنصػػار الػػرئيس مرسػػي
بمكاصمة مساعييـ مف أجؿ إعادتو إل السمطة .كباإلضػافة إلػ ذلػؾ ،فقػد ارحػت تحشػد مػف ىمػـ

القكم اإلسبلمية كالثكرية ،مؤكدة أف ما حدث يجب أال يككف مبعػث يػأس كاحبػاط ليػا( .إبػارىيـ،

.)9 :2013

ئوقفا رةطةنةة:ا ا
أمػا بريطانيػػا ،فقػد حػػذرت ك از ةر الخارجيػة البريطانيػػة ،فػي  8تمػػكز (يكليػك) ،مكاطنييػػا مػػف

السػفر إل ػ مصػػر عػػدا المنتجعػات السػػياحية فػػي جنػػكب سػيناء كمحافظػػة البحػػر األحمػػر؛ بسػػبب

التكتر السياسي الذم تشيده الببلد .كأشارت الخارجية إل أنيا ال تطالب البريطانييف المتكاجػديف
في مصر ااف بالمغادرة ،كلكنيا تنصح بعدـ التحرؾ مف األماكف المتكاجػد فييػا البريطػانييف ،كأف
عمييـ أف يعيدكا النظر في البقاء بمصر .فيما انتقدت معظـ القنكات كالصحافة البريطانية مكقؼ

ػجاعا كمػا ينبغػي لػو كػكزير
بريطانيا مف األحػداث فػي مصػر ،مشػي ةر إلػ أف كليػاـ ىػي لػـ يكػف ش ن
خارجية ،كلـ يي ًبد ىك كال رئيس الكزراء أدن ميؿ في تحدم المعايير األساسية لمسياسة الخارجية،
كما رسخيا رئيس الكزراء األسبؽ تكني بمير ،كأضافت أف بريطانيا لف تفعؿ أم شيء يغضب أك
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حت يضايؽ الكاليات المتحدة ،كحذرت الصحيفة البريطانية مف إغبلؽ القنكات الفضائية كاعتقاؿ
ع ػػدد مػ ػػف المعارض ػػيف ،كأشػ ػػارت إلػ ػ أىميػ ػػة أف تنخػ ػػرط جماع ػػة اإلخ ػ ػكاف المس ػػمميف فػ ػػي العمميػ ػػة

السياس ػػية كع ػػدـ تيميش ػػيـ .كم ػػا انتق ػػدت أيضػ ػان الػ ػػدعـ ال ػػذم ك ػػاف يحظػ ػ ب ػػو ال ػػرئيس مرس ػػي مػ ػػف
كاشػنطف ،بغػض النظػر عػػف تكجياتػو كسياسػاتو ،كأكضػحت أف دعػػـ الحككمػة األمريكيػة سيسػػتمر

ألم رئ ػػيس مص ػػرم آخ ػػر؛ ألف كاشػ ػػنطف تري ػػد أف تض ػػمف أم ػػف إس ػ ػرائيؿ .كأرجعػ ػكا فش ػػؿ اإلخ ػ ػكاف
المسمميف في خمط الديف بالسياسة ،كأكدت أف التاري أثبت فشؿ الحكـ باسـ الديف ،كقالت إنو ال

يؤدم إل دكلة ديمقراطية عم اإلطبلؽ( .أخبار مصر ،مكقع إلكتركني)
ئوقفارويةة:ا ا

كقفػت ركسػيا فػي صػػفكؼ الػدكؿ األكلػ المؤيػدة لثػػك ةر  30يكنيػك ،امتػدادا لمكقفيػا الثابػػت

مػف جانػب جماعػػة اإلخػكاف اإلرىابيػة بػػنص حكػـ المحكمػػة العميػا الركسػية عػػاـ  ،2003كتػـ إب ػراـ
صػػفقات سػػبلح مثم ػ ةر بػػيف الجػػانبيف ،كتبػػادؿ الرئيسػػاف السيسػػي كبػػكتيف ككبػػار القػػادة العس ػػكرييف

كالسياسييف الزيارات بشكؿ مكثؼ( .النجار :2015 ،مقالة في صحيفة األىراـ)
نوئوقفانومر  :ا

تمحكرت التصريحات الرسمية لكؿ مف الرئيس التركي ،عبد اهلل جكؿ ،كرئػيس الػكزراء،

رجب طيب أردكغاف ،ككزير الخارجيػة ،أحمػد داكد أكغمػك ،تجػاه أحػداث  30يكنيػك كتكابعيػا حػكؿ
عػػدة نق ػػاط ،م ػػف أبرزى ػػا :تأكي ػػد أف عممي ػػة ع ػػزؿ مرسػػي ع ػػف الس ػػمطة ى ػػي انق ػػبلب عس ػػكرم عمػ ػ

الديمقراطية ،كىك أمر مرفكض ،كال يعبر عف اإلرادة الشعبية المصرية ،حيث إف الرئيس المنتخب

اليتـ إبعاده إال مف خبلؿ صناديؽ االنتخاب .كبذلؾ ،تبني النظاـ التركي مكقؼ جماعة اإلخكاف

المس ػػمميف ،كبع ػػض القػ ػػكم كاألحػ ػزاب اإلس ػػبلمية المتعاطفػ ػػة معي ػػا ،كى ػػك مػ ػػا يعن ػػي تجاى ػػؿ حقيقػ ػػة

الحش ػػكد الش ػػعبية الضػ ػػخمة الت ػػي خرج ػػت فػ ػػي  30يكني ػػك ،مطالب ػػة برحيػ ػػؿ ال ػػرئيس ،كمػ ػا طال ػ ػب

المس ػئكلكف األتػ ػارؾ بضػ ػركةر العػ ػكدة إل ػ الديمقارطيػ ػة ،بمػ ػا يعنػ ػي ع ػكدة الػ ػرئيس مرسػ ػي كمجمػ ػس

الشػكرل المنح ػؿ .كيؤكػد ىػػذا عػدـ اكت ػراث السػمطات التركيػػة بخريطػة المسػػتقبؿ المصػرية الجديػػدة
التػػي تػػـ اإلع ػػبلف عنيػػا .كلػػـ يق ػػؼ المسػػئكلكف األت ػراؾ عن ػػد حػػد كصػػؼ ماح ػػدث فػػي مصػػر بأن ػػو
انقبلب عسكرم مرفكض مف جػانبيـ ،بػؿ إف رئػيس الػكزراء ،رجػب طيػب أردكغػاف ،راح يؤكػد أف
إسػرائيؿ تقػؼ كراء عػػزؿ الجػيش لمػػرئيس مرسػي ،كأنيػػا تنسػؽ مػػع السػمطات الجديػػدة فػي مصػػر.

كينطكم ىذا األمر عم إىانة بالغة لمشعب المصرم كجيشػو الػكطني .كاذا كانػت كػؿ مػف مصػر

كاسػ ػرائيؿ ق ػػد رفض ػػتا ى ػػذا األم ػػر ،جمم ػػة كتفصػ ػػيبل ،فػ ػ ف البلف ػػت لمنظ ػػر ى ػػك أف كاش ػػنطف انتقدتػ ػػو
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عبلنية ،ناظرة إليو عم أنو عدائي كخاطئ كال أساس لو ،األمر الػذم دفػع رئػيس الػكزراء التركػي

ككزيػػر الخارجيػػة إل ػ رفػػض مسػػمؾ النقػػد العمن ػػي لبمػػدىما مػػف قبػػؿ دكلػػة حميفػػة كالكاليػػات المتح ػػدة
األمريكية( .إبراىيـ.)5 :3102 ،
ا
ئونقفا ةق انو ول:ا(النجار :2015 ،مقالة في جريدة األىراـ المصرية) .ا
أما اليكناف ،التي تعد مف أقرب الدكؿ األكركبية لمصر جغرافيا كتاريخيا كثقافيا ،فقد كاف

مكقفيػا مشػرفا منػذ المحظػػة األكلػ النػدالع ثػػك ةر  30يكنيػك ،كعكػس بحػػؽ النظػ ةر العميقػة كالشػػاممة
لمعبلقػػات بػػيف البم ػػديف ،إذ عارضػػت اليكن ػػاف منػػذ البدايػػة تن ػػاكؿ االتحػػاد األكركب ػػي لشػػئكف مص ػػر

الدا خمية بشكؿ سمبي ،كأكدت ضرك ةر إتاحة المجاؿ لمصر إلجراء اإلصبلحات المطمكبة.

كاألمر نفسو ينطبؽ عم قبرص الذم قاؿ رئيسيا نيككس أناستاسيادس إف ببلده شعرت

من ػػذ البداي ػػة بض ػػركرة الكق ػػكؼ م ػػع الش ػػعب المص ػػرم كارادت ػػو ،ألني ػػا دكل ػػة كبيػ ػرة كمص ػػدر أساسػ ػػي

السػتقرار المنطقػػة ،كأكػػد ص ػراحة ارتياحػػو لتػػكلي الػػرئيس السيسػػي ميػػاـ األمػػكر فػػي مصػػر ،ككػػاف
الرجؿ مف أكائؿ قادة الدكؿ الذيف زاركا مصر عقب ثك ةر  30يكنيك.

األم ػػر نفس ػػو ينطب ػػؽ عم ػ ػ رئ ػػيس كزراء إيطالي ػػا م ػػاتيك رينػ ػػزم ال ػػذم ك ػػاف م ػػف أكؿ كبػ ػػار

المسئكليف األكركبييف الذيف يزكركف مصر بعد الثكرة ،كبخاصة لحاجػة البمػد يف إلػ التنسػيؽ فيمػا

يتعمؽ بالكضع في ليبيا.

كعم النقيض مف ذلؾ ،بقيت مكاقؼ بعض الدكؿ األخرل مخيبة لآلماؿ ،فقد كجو كزي ار

ػادا لممكقػػؼ األكركب ػػي تجػػاه م ػػا يجػػرم ف ػػي مصػػر ،حي ػػث عػػد كزي ػػر
خارجيػػة الن ػػركي كالسػػكيد انتق ػ ن
خارجيػػة السػػكيد أف  30يكنيػػك يعنػػي إغبلقػػا لبػػاب الديمقراطيػػة ف ػي الػػدكؿ العربيػػة ،كحػػث االتحػػاد
األكركب ػػي ب ػػأف ي ػػدافع ع ػػف الديمقراطيػ ػػة ف ػػي مص ػػر كم ػػا داف ػػع عنيػ ػػا االتح ػػاد االفريق ػػي ح ػػيف عمػ ػػؽ
عضكية مصر في المنظمة ،كلكنيا عمػ أم حػاؿ مكاقػؼ لػـ تػرؽ إلػ درجػة القطيعػة بػيف مصػر

كىاتيف الدكلتيف.

عمػ الجانػػب ااخػػر مػػف العػػالـ ،حػػدث تحػػكؿ جػػذرم فػػي مكقػػؼ االتحػػاد األفريقػػي تابعػػو

العػالـ بعػد مػركر عػاميف عمػ ثػك ةر َّ يكنيػػك ،إذ ت ارجػع مجمػس األمػف كالسػمـ األفريقػي فػي يكنيػػك

َُِْ عف ق ارره السابؽ بتجميد عضكية مصر في أنشطة االتحاد األفريقي كالذم سبؽ أف اتخذه
بعد الثك ةر في محاكلة لمضغط عمػ مصػر لمعػكدة إلػ االسػتقرار –مػف كجيػة نظػره -كيعػد إلغػاء
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القػ ػرار اعت ارفػ ػػا كاض ػػحا بػ ػػأف م ػػا حػ ػػدث ف ػػي َّ يكنيػ ػػك ث ػػك ةر شػ ػػعبية حقيقي ػػة ،كيرجػ ػػع ذل ػػؾ بفضػ ػػؿ
التحركات المكثفة مف جانب الخارجية المصرية مع عػدد مػف العكاصػـ األفريقيػة فػي عيػد الػرئيس

المؤقػػت الس ػػابؽ عػػدلي منص ػػكر ،إل ػ جان ػػب الجيػػكد الحثيث ػػة التػػي ب ػػذلتيا عػػدد م ػػف دكؿ الخم ػػي

لتكضيح الصك ةر المغمكطة عف الثك ةر لدل الدكؿ األفريقية.

كسرعاف ما عادت مصر إل أحضاف االتحػاد األفريقػي ،كسػط ترحيػب حافػؿ ،بمشػاركتيا

فػي أعمػاؿ الػدك ةر ال ػِّ لقمػة االتحػاد األفريقػي فػي يكنيػك َُِْ ،كمػف بعػدىا فػي أديػس أبابػا فػي
ينػاير الماضػػي ،ثػػـ األخي ػ ةر فػي جكىانسػػبرج ،كمػػا شػػيدت العبلقػات مػػع دكؿ حػػكض النيػػؿ كعم ػ

رأسيا إثيكبيا تطك ار الفتا لؤلنظار.

كعم الرغـ مف أف جنكب أفريقيا كانت آخر دكؿ القا ةر السػمراء التػي أقػرت بشػرعية 30

يكنيػك ،ك كانػػت معارضػػتيا لمثػػك ةر أحػػد أسػػباب تعميػؽ عضػػكية مصػػر فػػي االتحػػاد األفريقػػي لنحػػك

عػػاـ ،بسػػبب دعميػػا لجماعػػة اإلخ ػكاف ،ف ػ ف الزيػػا ةر التاريخيػػة التػػي قػػاـ بيػػا الػػرئيس جػػاككب زكمػػا
لمصر في أبريؿ الماضي كانت نقطة تحكؿ في المكقؼ الجنكب أفريقي ،إذ بعثت رسالة كاضحة
لمصر كالعالـ أجمع بأف جنكب أفريقيا تػدعـ إرادة المصػرييف ككػؿ الخطػكات التػي تتخػذىا القيػادة

الحالية في سبيؿ إرساء األمف كاالستقرار.

كأس ػػيكيا ،كمػ ػػف اليػ ػػكـ األكؿ ،أعمنػ ػػت الص ػػيف احتراميػ ػػا الكامػ ػػؿ إلرادة الشػ ػػعب المصػ ػػرم،

كأكػػدت عم ػ أف الشػػعبيف الص ػػيني كالمصػػرم تربطيمػػا عبلقػػات ص ػػداقة كتعػػاكف لػػف تتغيػػر ميم ػػا

كانت األكضاع ،مشي ةر إل أف ما حدث في مصر شأف داخمي ال ينبغي التدخؿ فيو.
ا

كبالت ػػالي؛ فػ ػ ف ردكد األفع ػػاؿ الدكلي ػػة عم ػ ػ مظ ػػاىرات  30حزيػ ػراف (يكني ػػك) ج ػػاءت كميػ ػػا

متباينػة كمتشػابية كىػي تػدعك إلػ انتقػاؿ السػمطة السػممي ،كعػدـ تيمػي ش ااخػر كمشػاركة الجميػع
في العممية السياسية ،كتطبيؽ الديمقراطية كاحتراـ حقكؽ اإلنساف ،كما أف ىػذه المطالػب تػنـ عػف
سياسػة محنكػة فػي ظػػؿ المصػالح الدكليػة كالتػػي تم تػزـ الحيػاد كال تتسػرع فػػي الحكػـ كاظيػار مكقفيػػا
بسرعة ،بؿ االنتظار ريثما تسػتقر األمػكر فػي القػاىرة ،كمػف ثػـ تحػدد طريقػة التعامػؿ مػع الحككمػة

الجديدة.
ا

91

نوئ سثانورن ع ا
سرنك ا72ا ةنونانو ةن ا(ةنةةر)ا،7188ا اوئظةىرنتا41اسزةرننا(ةونةو)ا،7184ا
ومأ ةرىئةاع ىانوعالقةتانوئصرة انويعو ة ا
ئل ئيي  :ا
كػػاف لمح ػراؾ الشػػعبي المصػػرم ،ردكد أفعػػاؿ متباينػػة مػػف قبػػؿ المممكػػة العربيػػة الس ػػعكدية،

فتسػػارع األحػػداث كتكالييػػا ألق ػ بظبللػػو عم ػ العبلقػػات بػػيف البمػػديف ،األمػػر الػػذم اسػػتكجب كقفػػة

كد ارسػة كتحميػػؿ ،حيػػث تباينػػت مكاقػػؼ الػػدكؿ العربيػة فػػي رفضػػيا الثػػك ةر المصػػرية فػػي  25ينػػاير
 ، 2011ككانت لكؿ دكلة أسبابيا ،كقفت السعكدية كليبيا كاإلمػارات كبقيػة دكؿ الخمػي  ،باسػتثناء

قط ػػر ،مكق ػػؼ المع ػػادم بش ػػدة لمث ػػكرة ،ك ارف ػػؽ ى ػػذا الع ػػداء دع ػػـ كاس ػػع لنظ ػػاـ مب ػػارؾ سياس ػػينا كمالي ػ ػنا

كاعبلمينا ،كما سيتـ تناكلو في ىذا المبحث مف ىذه الدراسة.
نوئوقفانويعو يائنان س نثانوئصرة :ا ا

كػاف العاىػؿ السػعكدم الممػؾ عبػػد اهلل بػف عبػد العزيػز ،أكؿ زعػيـ عربػػي يعمػف تأييػده التػاـ لمبػػارؾ
بعد اندالع حراؾ  25كانكف الثاني (يناير)  2011التي أدت إل تنحيو عف الحكـ ،حيث تحدث

كقتيا عما كصفيـ بػ "المندسيف باسـ حرية التعبير بيف جماىير مصر الشقيقة ،كاستغبلليـ لػنفس

أحقادىـ تخريبنا كتركيعنا كحرقنا كنيبنا ،كمحاكلة إشعاؿ الفتنة الخبيثة" كجاء العداء السعكدم لمثػك ةر
المصرية خكفنا مف فقداف حميؼ ،كابعد مف ذلؾ كاف قمقيا مف تكلي نظاـ ثكرم مقاليد السمطة في

القػػاىرة ،كىػػك أمػػر يعتب ػ هر النػػاظـ السػػعكدم خط ػ انر عم ػ كجػػكده ،كىػػك لقمػػؽ يسػػاكر معظػػـ األنظم ػػة

الخميجية( .حجازم)220- 215 :2013 ،

تأسيسػان عمػ مػا سػػبؽ؛ فػ ف السػعكدية حػػذت حػذك الكثيػر مػػف دكؿ المنطقػة ،حيػث آثػػرت

االنتظار كالترقب كالتريث في ظؿ ثك ةر  25كانكف الثاني (يناير) ،كفضمت عدـ التدخؿ في شئكف

مصػػر الداخمي ػة ،كال سػػيما أف مبػػارؾ كػػاف عم ػ الحكػػـ ألكثػػر مػػف ثبلثػػة عقػػكد مػػف الزمػػاف ،كظ ػػف
الكثيركف أف ىذا الحراؾ ممكف أف يككف سحابة صػيؼ ،فجػاءت الػدعكات الرشػيدة لتيدئػة الشػارع
المصرم ،كحث الرئيس المصرم عم تطبيؽ االصبلحات التي يطالب بيػا الشػعب ،لكػف األمػر

انتي بتنحي الرئيس مبارؾ.

فػػي أعق ػػاب قي ػػاـ الج ػػيش المص ػػرم باإلطاحػػة بػ ػالرئيس محم ػػد مرس ػػي ،تعي ػػدت الس ػػعكدية

كمعيػػا اإلمػػارات العربيػػة ثػػـ الككيػػت بتقػػديـ دعػػـ اقتصػػادم لمصػػر كصػػمت قيمتػػو إل ػ  12مميػ ػار

دكالر أميركػػي .كى ػػذا دع ػػـ كبي ػػر حت ػ بالمق ػػاييس الدكلي ػػة ي ػػتـ تقديمػػو بس ػػرعة الفت ػػة ،كخ ػػبلؿ فتػ ػ ةر
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قصػيرة جػدنا .مػف ناحيػ ة أخػرل ،ىػك خطػكة تتسػـ ببراغماتيػة سياسػية ،كسػرعة المبػادرة .طبيعػة ىػػذه

الخطػكة كتكقيتيػا أثػا ار الكثيػر مػف الجػدؿ ،كالكثيػر مػف األسػئمة أيضػنا .ىػؿ كػاف ىػذا الػدعـ بحجمػو

تعبيػ انر عػف دعػـ الريػاض كأبػك ظبػي كالككيػت إل ازحػة اإلخػكاف المسػمميف عػف الحكػـ فػي مصػر؟ أـ

أنػو محاكلػة لػدعـ خطػكة الجػيش إلنقػاذ الكضػع المصػرم مػف حالػة االنقسػاـ كاالنسػداد التػي كصػؿ
إلييػا؟ كيػؼ سػػتنظر الدكحػة مػػع أميرىػا الجديػػد ،الشػي تمػػيـ بػف حمػػد ،إلػ انف ػراد ثػبلث دكؿ مػػف

مجمػس التعػاكف بمثػؿ ىػذا المكقػؼ الػذم يتعػارض تمامػان مػع مكقفيػا؟ كانػت قطػر فػي عيػد األميػػر

األب الشي حمد بف خميفة تتعاطؼ كثي نار مع اإلخكاف ،كقدمت ليـ الكثير مف الدعـ بعد الحراؾ،

قدر حينيا بعشػرات المميػارات مػف الػدكالرات األمريكيػة .ىػؿ
كبخاصة بعد تكلييـ الحكـ ،كىك دعـ ٌ
ما زاؿ المكقؼ كما ىك في عيد األمير الشاب؟ قد يبدك أنو كذلؾ ،بخاصة مع التزاـ قناة الجزيػرة

بػالمكقؼ نفسػػو فػي تغطيتيػػا أحػداث مصػػر األخيػرة .لكػػف ربمػا أف الكقػػت ال يػزاؿ قصػػي انر إلحػػداث
تغييػػر أك تعػػديؿ فػػي المكقػػؼ القطػػرم ،أك ربمػػا إع ػػادة تمكضػػع .ميمػػا يكػػف ،ف ػ ف اخػػتبلؼ ال ػػدكؿ

الخميجيػة حػكؿ المكقػؼ مػف مصػر مثػاؿ آخػػر عمػ عػدـ كجػكد سياسػة خارجيػة كاحػدة ،أك سياسػػة

قابمة لمتنسيؽ كاالنسجاـ لجميع دكؿ مجمس التعاكف الخميجي ،كمػف ناحيػة ثانيػة ،لػؾ أف تتصػكر

كيػؼ اسػتقبؿ الػرئيس السػكرم بشػار األسػد ال ػدعـ الخميجػي لمصػر بعػد إ ازحػة حكػـ اإلخػكاف ،كىػػك
الػذم استبشػر بسػقكط ىػذا الحكػـ ،كاعتبػ هر عبلمػة عمػ نيايػة اإلسػبلـ السياسػي فػي المنطقػة ،كمػػا

أنو مف المفترض بناء عم ذلؾ أف يستبشر بدعـ الخمي لحكـ جديد في مصر يبشر بنياية ىذا
اإلسبلـ السياسي .لكف الحقيقة عكس ذلؾ .يخش الرئيس السكرم أف يؤدم ىػذا الػدعـ إلػ أخػذ

مصػػر إل ػ أبع ػػد ممػػا كانػػت عمي ػػو فػػي مكقفي ػػا مػػف نظامػػو؛ كبالت ػػالي إل ػ إحكػػاـ عزلت ػػو فػػي الع ػػالـ
العربي .في يكـ ما ،كاف النظػاـ السػكرم ،بخاصػة فػي عيػد الػرئيس األسػد األب ،يتسػمـ مثػؿ ىػذه

المساعدات التي ستذىب ااف إل مصر ،كاف كانت بحجـ أقؿ نظ انر لفركقات الحجـ بػيف مصػر

كسكرية ،كاختبلؼ المرحمة كالظركؼ المحيطة بيا ،كمثؿ النظاـ السكرم كيؼ سػتنظر إيػراف إلػ

الخط ػػكة الس ػػعكدية الخميجي ػػة ،كى ػػي الت ػػي أعمن ػػت رفض ػػيا ت ػػدخؿ الج ػػيش المص ػػرم كا ازح ػػة رئ ػػيس

منتخب؟ كيؼ يمكف تفسير اختبلؼ مكقؼ إيراف عف مكقؼ السعكدية مف عػزؿ الػرئيس مرسػي؟
األرجػػح أف إي ػراف متكجسػػة مػػف المؤسسػػة العسػػكرية المصػػرية .فيػػي مؤسسػػة أيعيػػد تشػػكيميا طػ ػكاؿ
أكثر مف أربعيف سنة خبلؿ حكـ كؿ مف الرئيس أنكر السػادات كالػرئيس حسػني مبػارؾ .ككبلىمػا

كاف عم عبلقة متينة مع السعكدية .كما كانت ىنػاؾ عبلقػة تعػاكف بػيف ىػذه المؤسسػة كنظيرتيػا

السعكدية( .الحياة ،مكقع إلكتركني)

يضػ ػػاؼ إل ػ ػ ذلػ ػػؾ أنػ ػػو خػ ػػبلؿ ىػ ػػذه المػ ػػدة تعمقػ ػػت عبلقػ ػػة المؤسسػ ػػة العسػ ػػكرية المصػ ػػرية

بالكاليات المتحدة .كأخي انر يبدك أف مكقؼ ىذه المؤسسة مف إيراف ال يختمؼ كثي انر عف مكقؼ نظاـ
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الرئيس السابؽ حسني مبارؾ .مكقؼ إيراف الرافض إلزاحة مرسي بكاسطة الجيش يعبػر عػف ىػذه

اليكاجس ،كليس عف مبدأ رفض تدخؿ العسكر في الحكـ .ألف طيراف تدعـ الحكػـ العسػكرم فػي

سكرية بكؿ ما تممؾ ،كفي شكؿ مكشكؼ(.الحياة ،مكقع إلكتركني)

كنستنت مما سبؽ ،أف ىناؾ أسباب عديدة لكقكؼ الرياض ضد الرئيس مرسي كاإلخكاف

المسػمميف ،كأكؿ ىػذه األسػباب ىػػك عبلقػة اإلخػكاف المسػمميف مػػع إيػراف ،حيػث تعتبػر الريػػاض أف

كصكؿ إيراف إل مصر بعبلقػات دبمكماسػية مػع اإلخػكاف ييػدد كافػة دكؿ الخمػي  ،حيػث ستصػبح

دكؿ الخمػي بػيف قػكل إيرانيػة مختمفػة كىػي الػيمف ،كايػراف ،كمصػر ،كعميػو كػاف المكقػؼ السػػعكدم
سػريع ضػد اإلخ ػكاف المسػمميف ،كالسػبب الثػػاني أف األداء السػيء لحكػـ اإلخ ػكاف المسػمميف لمصػػر
كاف مف األسباب التي أدت بالسعكدية الكقكؼ ضػد اإلخػكاف المسػمميف ،فػاإلخكاف لػيس لػدييـ أم

تجربة في الحكـ ،كما أف عػادة اإلخػكاف القديمػة الحديثػة كىػي إقصػاء ااخػر الػذم ظيػر جميػان فػي

مصر بعد تكلي الرئيس مرسي ،األمر الذم بات مكشكفنا كجعؿ الشعب المصرم يقػؼ يػدنا كاحػدة
ضػد اإلخػكاف  ،األمػػر الػذم أدل بتحفػز الجػػيش كىػك يػػرل السػمكؾ الخػاطئ لئلخ ػكاف مػف اسػػتغبلؿ

مناصػػب كع ػػدـ كع ػػي سياس ػػي ،كاقص ػػاء ااخ ػػر ،كعػ ػدـ كج ػػكد حنك ػػة سياس ػػية ،كك ػػذلؾ ع ػػدـ كج ػػكد
دبمكماسية دكلية.

كعميو؛ ف ف مصر كانػت تنػزؿ فػي نفػؽ مظمػـ كخصكصػان كأف فػي عيػد الػرئيس مرسػي لػـ

تكف أم مف أجيزة الدكلة متماسكة كليا ثقؿ إال جيػاز الجػيش الػذم حػافظ عمػ تمسػكو؛ كبالتػالي
انتيػز فرصػػة عػػدـ االسػػتقرار كالعشػكائية التػػي كانػػت فػػي الشػػارع المصػرم ،فػػي ظػػؿ ىػػذه األج ػكاء

تقؼ الرياض عاجزة عف انقاذ األمر؛ فيي ترل الفكض اليدامة تطاؿ الجميع العراؽ سابقنا كليبيا

كسػكريا ،كااف مصػر األمػر الػذم اسػتنفر الريػاض فػػي انقػاذ مصػر مػف حالػة الضػياع التػي كانػػت
ذاىبة إلييا ،كبالتالي المحافظة عم مصمحتيا في البقاء عم مصر كشريؾ استراتيجي.

مف الكاضح أف مصر تفتقد طبقة سياسية ناضػجة كمحترفػة .كلػذلؾ لػـ تكػف ىنػاؾ حمػكؿ

سياسية لكؿ محطات االنسداد السياسي التي مرت بيا مصر منذ سقكط حسني مبارؾ .كىذا إل

جانػب سػػكء أداء اإلخ ػكاف فػي الحكػػـ كمػػيميـ ال ػ اإلقصػاء ،كقبػػؿ ذلػػؾ بػركز حركػػة الش ػباب التػػي

فجػرت الحػراؾ المصػرم ،كبعػد ذلػؾ تكػكف مصػر قػد دخمػت حالػة ثكريػة مستعصػية أطرافيػا :طبقػة
ٌ
سياسية فاشمة تنتمي ال مرحمة مػا قبػؿ الحػراؾ ،شػباب الحػراؾ مػف دكف تػاري  ،كال يممكػكف قيػادة
أك تنظيمان قياديان ،كاخكاف يتمتعكف بشعبية كبي ةر لكػف مػف دكف تجربػة فػي الحكػـ .فػي ىػذا الكضػع
ب ػػرزت المؤسس ػػة العس ػػكرية باعتبارى ػػا المؤسس ػػة الكحي ػػدة القكي ػػة كالمتماس ػػكة الت ػػي تس ػػتطيع إيجػ ػػاد

كفػػرض مخ ػػارج لكػػؿ حال ػػة انسػػداد .م ػػف دكف ىػػذه المؤسس ػػة ،كفػػي الحال ػػة التػػي ى ػػي عميي ػػا ااف،
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سػتككف مصػر فػػي حالػة مشػػابية لمفكضػ التػػي انتيػ إلييػا الع ػراؽ فػي ظػػؿ االحػتبلؿ األمريكػػي،

كتفك يػ ػػؾ مؤسسػ ػػتو العسػ ػػكرية .كاذا كػ ػػاف النفػ ػػكذ اإلي ارنػ ػػي تسػ ػػمؿ إل ػ ػ الع ػ ػراؽ مػ ػػف خػ ػػبلؿ الفكضػ ػ ػ

السياسػية ،كالتنظيمػات الشػيعية التػي جػاءت مػع االحػتبلؿ ،أالى يمكػف أف يتكػرر الشػيء نفسػو فػػي

مصػر؟ مػػف ىنػا ،ف ػ ف االسػتقرار فػػي مصػر مػػف كجيػة نظػػر الريػاض ،بخاصػػة بعػد سػػقكط الع ػراؽ

كسػكريا ،لػػـ يعػػد مصػػمحة مصػػرية فقػػط ،بػػؿ مصػمحة سػػعكدية ،كقبػػؿ ذلػػؾ كبعػػده مصػػمحة إقميميػػة
بامتياز( .الحياة ،مكقع إلكتركني)

كعميػو ،نسػتنت أف تجربػة حكػـ اإلخػكاف فػي مصػر اتسػمت بعػدـ حنكػة سياسػية ،كيػػؼ ال

كىػذه أكؿ تجربػػة حكػـ ليػػـ ألكبػر دكلػػة عربيػة ،كمػػا أف انقػبلب الجػػيش عمػ الػػرئيس مرسػي كػػاف
بدافع انقاذ مصر التي عانت مف مرحمة عدـ استقرار طيمة حكـ اإلخكاف المسػمميف ككػذلؾ سػمكؾ
اإلخ ػكاف فػػي الحكػػـ الػػذم لػػـ يػػنـ عػػف أم حكمػػة سياسػػية أك دبمكماسػػية ،فػػالمكاقؼ عديػػدة لمػػرئيس

مرسي أكليا أنو زار إيراف األمر الذم قض مضاجع السعكدية كالخمي مف ىػذه الزيػارة ،كىػذا أمػر

طبيعي ،كاألمر الثاني أنو دعـ قطاع غ ةز خػبلؿ العػدكاف االسػرائيمي عػاـ  ،2012كيػذكر الباحػث

ىذا المكقؼ لمرئيس مرسػي ( :ن ٌػدد الػرئيس المصػرم محمػد مرسػي بػاليجكـ اإلسػرائيمي عمػ قطػاع
غزة كاعتبره "عدكانان ساف انر عمػ اإلنسػانية" كمػا أفػادت ككالػة أنبػاء الشػرؽ األكسػط المصػرية ،كقػاؿ
الرئيس مرسي إف "مصر لف تترؾ غ ةز كحدىا" ،كأضاؼ الرئيس مرسي في كممة قصي ةر لو عقب

أدائو صبلة الجمعة بمسجد في القاىرة "أنا أحذر كأكػرر تحػذيرم لممعتػديف بأنػو لػف يكػكف ليػـ أبػدان

سػمطاف عم ػ أىػؿ غ ػزة" ،كقػػاؿ إف "القػاى ةر لػػف تتػرؾ غ ػ ةز كحػػدىا" ،مضػيفنا" :إننػػي أقػكؿ ليػػـ باسػػـ
الشعب المصرم كمو إف مصر اليػكـ مختمفػة عػف مصػر أمػس ،كعػرب اليػكـ مختمفػكف عػف عػرب

األمػػس) (الريػػاض ،مكقػػع إلكتركنػػي) ،حيػػث ي ػػرل مراقبػػكف أف ىػػذا المكقػػؼ كػػاف كفػػيبلن أف يض ػػع

القػػاى ةر كت ػػؿ أبيػ ػ ب ف ػػي مكاجيػػة غي ػػر مض ػػمكنة العكاق ػػب ،كم ػػف ىنػػا ب ػػدأت بػ ػدؽ ن ػػاقكس الخط ػػر؛

كبالتالي زاد الزخـ اإلعبلمي ضد الرئيس مرسي ،كأيضان المظاىرات في الشارع الػذم كػاف يتخػبط

كيعاني مف أزمات كثيرة .كما كأف ىذه األزمات كانت منيػا مػا ىػك مفتعػؿ كمنيػا مػا ىػك نػات عػف
ي
ع ػػدـ خبػ ػ ةر كد اري ػػة ف ػػي إدا ةر الدكل ػػة المص ػػرية ،األم ػػر ال ػػذم أدل ل ت ػػدخؿ الج ػػيش كاالس ػػتيبلء عمػ ػ
السمطة.

كعقب إعبلف نتيجة االنتخابات الرئاسية المصرية في عاـ  ،2014كاف العاىؿ السعكدم

الممؾ عبد اهلل بف عبد العزيز أكؿ المينئيف لمشعب المصرم كلمرئيس عبد الفتػاح السيسػي ،كقػاـ

ب رسػػاؿ رسػػالة أكضػػح فيي ػػا أف المسػػاس بػػأمف مص ػػر ىػػك مسػػاس بالسػػعكدية ،كم ػػا دعػػا إل ػ عق ػػد

م ػػؤتمر ألش ػػقاء كأصػ ػػدقاء مص ػػر لمس ػػاعدتيا فػ ػػي تج ػػاكز أزمتي ػػا االقتصػ ػػادية ،كش ػػارؾ كل ػػي العيػ ػػد

السعكدم األمير سمماف بف عبد العزيز في حفؿ تنصيب الرئيس السيسي رئيسان لمصر .كفي 20
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حزيراف (يكنيك)  ،2014كصؿ الممؾ عبد اهلل بف عبد العزيز إل مطار القاىرة قادمنا مف المغرب
التػي كػػاف يقضػػي بيػا إجازتػػو الخاصػػة ،كاجتمػػع مػع الػػرئيس السيسػػي فػي جمسػػة مباحثػػات ثنائيػػة
لتعزيػز العبلقػات بػيف البمػديف بغرفػة اجتماعػات طػػائ ةر العاىػؿ السػعكدم ،كتعػد الزيػا ةر ىػي األكل ػ

م ػػف نكعيػ ػػا بع ػػد االنتخابػ ػػات الرئاس ػػية كفػ ػػكز الػ ػػرئيس السيس ػػي فييػ ػػا ،كبع ػػد أف كصػ ػػمت العبلقػ ػػات
المصرية القطرية إل طريؽ مسدكد بعد مكقؼ األخيرة تجاه مظاىرات  30حزيراف (يكنيك) كدعـ
تنظيـ اإلخكاف ،قدـ العاىؿ السعكدم مباد ةر إلعادة العبلقات م ةر أخرل بػيف البمػديف كفػتح صػفحة

جدي ػػدة بينيم ػػا ،فكػ ػػاف العاى ػػؿ الس ػػعكدم عبػ ػػد اهلل ق ػػد رحػ ػػب باتف ػػاؽ الري ػػاض الػ ػػذم تكص ػػمت إليػ ػػو

السعكدية كاإلمارات العربية كالبحريف كالككيت كقطر ،راجينا أف يككف منيينا لكافة أسباب الخبلفات
الطارئػة ،كقػػاؿ بيػاف صػػادر عػف الػػديكاف الممكػي السػػعكدم" :كارتباطػنا لمػػدكر الكبيػر الػػذم تقػكـ بػػو
جميكرية مصر العربيػة الشػقيقة ،فمقػد حرصػنا كأكػدنا عمػ كقكفنػا جميعػان إلػ جانبيػا كتطمعنػا إلػ
بػدء مرحمػة جديػدة مػػف اإلجمػاع كالتكافػؽ بػػيف األشػقاء" .كأضػاؼ الممػؾ عبػػد اهلل فػي بيانػو" :أناشػػد

مصر شعبنا كقيادة لمسعي معنا في إنجاح ىذه الخطكة في مسي ةر التضػامف العربػي -كمػا عيػدناىا
دائمان عكنان كداعمة لجيكد العمؿ العربي المشترؾ"( .بكابة الفجر ،مكقع إلكتركني)
نو عمانويعو ياوئصراف اعي انوريةسانويةي :ا ا
قػػاؿ رئ ػػيس الجانػػب المص ػػرم فػػي مجم ػػس األعمػػاؿ المص ػػرم السػػعكدم عب ػػد الحميػػد أب ػػك

مكسػ  ،أف إجمػػالي عػػدد المشػػاريع السػػعكدية فػػي مصػػر تجػػاكز  2800مشػػركع باسػػتثمارات تبمػػا
 27مميار دكالر ،ما بػيف مشػركعات سػياحية كصػناعية كزراعيػة ،مؤكػدا أىميػة أف تتخطػ مسػألة

التجارة كاالستثمار بيف البمديف بشكميا التقميدم إل تحقيؽ تحالؼ استراتيجي تستثمر في مجاالت

القػػكة بػػيف الطػػرفيف ،فػػي ظػػؿ تحػػديات التكػػتبلت االقتصػػادية الحاليػػة ،كنػػكه إل ػ حػػرص الحككم ػػة

المصرية عم حؿ المشكبلت التي تكاجو االستثمارات السعكدية داخؿ السكؽ المصرم ،حيث تـ

حػؿ العديػػد مػف ىػػذه المشػكبلت كيجػػرم د ارسػػة المتبقػي منيػػا ،األمػر الػػذم سػينعكس إيجابيػػا عم ػ

جػذب المزيػد مػػف االسػتثمارات السػػعكدية ،مكضػحنا أف مجمػػس األعمػاؿ السػػعكدم المصػرم سػػكؼ
يككف لو دكر خبلؿ المرحمة القادمة( .شبكة اإلعبلـ العربية ،مكقع إلكتركني)

نوئيةع نتا ع ا74اةووةوا :7184ا
ب ػػدأت حككمػ ػػة الب ػػببلكم فػ ػػي مص ػػر عمميػ ػػا مدعم ػػة بحزمػ ػػة م ػػف المسػ ػػاعدات االقتصػ ػػادية

الخميجيػػة الت ػػي تق ػػدر بنح ػػك  12ممي ػػار دكالر مقدم ػػة مػػف ك ػػؿ م ػػف المممك ػػة العربي ػػة الس ػػعكدية ( 5

ممي ػ ػػارات دكالر) ،كاإلم ػ ػػارت العربي ػ ػػة المتح ػ ػػدة ( 4ممي ػ ػػارات دكالر) ،كالككي ػ ػػت ( 3ممي ػ ػػارات دكالر).
كتػأتي

 50%مػػف قيمػة تمػػؾ المسػاعدات فػػي شػكؿ مػػنح نقديػة ال تػػرد كأخػرل عينيػػة فػي شػػكؿ
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مش ػ ػػتقات ال ػ ػػنفط كالغ ػ ػػاز .كتس ػ ػػممت مني ػ ػػا مص ػ ػػر بالفع ػ ػػؿ  7ممي ػ ػػارات .كطبقػ ػ ػنا لبي ػ ػػاف ك ازرة الماليػ ػ ػػة
ا لمصرية ،أكدعت المممكة العربية السعكدية بداية مارس  2014مميارم دكالر لدم البنؾ المركزم
المصػرم ،إضػػافة إلػ مػػنح عينيػة قػػدمتيا لمصػر ،تقػػدر بمميػار ك  600مميػػكف دكالر( .ذكػػر اهلل،

)3 :2016

كشػفت الػػدكتك ةر سػػحر نصػر كزي ػ ةر التعػػاكف الػدكلي ،عػػف حصػػكؿ مصػر عم ػ مسػػاعدات

بقيمػػة  24مميػػار دكالر مػػف المممكػػة العربي ػػة السػػعكدية ،جػػزء منيػػا عمػ ػ شػػكؿ مػػنح بتركليػػة عمػ ػ

مدار الخمس سنكات كجزء آخر مشاريع لتنمية سيناء ،كآخر لتطكير قصر العيني( .انفراد ،مكقع

إلكتركني)

كبالت ػ ػػالي؛افػ ػ ػ ف الق ػ ػػاى ةر كالريػ ػ ػػاض تس ػ ػػعياف إلػ ػ ػ ت ػ ػػذليؿ كػ ػ ػػؿ العقب ػ ػػات ف ػ ػػي ظ ػ ػػؿ تسػ ػ ػػييؿ

االستثمارات السعكدية في مصر ،كذلؾ مف أجؿ النيػكض بالدكلػة المصػرية التػي عانػت فػي ظػؿ

العقكد األخي ةر مف تردم الحياة االقتصادية  ،األمر الذم أثقؿ كاىؿ الػرئيس عبػد الفتػاح السيسػي،

كفػػي ظ ػػؿ التق ػػارب المص ػػرم الس ػػعكدم فق ػػد ازدادت االسػػتثمارات الس ػػعكدية ف ػػي مص ػػر ف ػػي الفتػ ػ ةر
األخيػ ةر كذلػؾ نتيجػة لبػذؿ جيػكد غيػر عاديػة مػػف قبػؿ الػدكلتيف مػف أجػؿ إنجػاح ىػذه االسػػتثمارات

كالتي بدأت تأتي أكميا بعد أكثر مف عاميف مف العمؿ عم حؿ ىذه المشكبلت.
خالص انوفصل:ا ا

في ىذا الفصؿ مف الدراسة ألق الباحث الضكء عم الحراكات الشعبية العربية المختمفة،

ككػذلؾ أسػػبابيا المختمفػػة سػكاء السياسػػية أك االقتصػػادية كىػػذا كػاف مكضػػكع المبحػػث األكؿ ،كفػػي
المبح ػػث الثػ ػػاني ألق ػ ػ الباحػ ػػث الضػ ػػكء عمػ ػ ثػ ػػك ةر  25كػ ػػانكف الثػ ػػاني (ينػ ػػاير)  ،2011كأسػ ػػبابيا

كت ػػداعياتيا كال ػػردكد الدكلي ػػة حكلي ػػا ،كم ػػا تن ػػاكؿ المبح ػػث الثال ػػث م ػػف ى ػػذا الفص ػػؿ مظ ػػاىرات 30
حزيػراف (يكنيػك)  ،2013كمػا تبػع ىػذه المظػػاىرات مػف تػدخؿ الجػيش كاإلطاحػة بػالرئيس مرسػػي،

كالمكقػؼ الػدكلي مػػف المظػاىرات ،أمػا فػػي المبحػث ال اربػع فقػػد تنػاكؿ مكقػؼ السػػعكدية مػف الح ػراؾ
الشػعبي المصػرم فػي ثػكرتي  25كػانكف الثػاني (ينػاير) ،ك 30حزيػراف (يكنيػك) ،حيػث تنػاكؿ ىػذا
المحكر بالتفصيؿ مكقؼ السعكدية مف الحكثييف كالدعـ السعكدم لمػرئيس السيسػي ،كالمشػركعات
التي تـ التكقيع عمييا بيف البمديف.
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ا
ا
ا

انفصم اخلايس
رؤٌة استشزافٍة دلستقبم انعالقات ادلصزٌة انسعىدٌة

 نويةنيةرةوان اول:ا نيمئرنرامسينانوعالقةتانوئصرة انويعو ة .
 نويةنييةرةوانو ييةن :انومنييةفسانوئصيريانويييعو ياع ييىازعةئي انوعييةومانوعر ي  .ا
ا
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نوفصلانوخةئس ا
رؤة انيمشرنفة اوئيمل لانوعالقةتانوئصرة انويعو ة ا
ئل ئيي  :ا
مػػف الم ػػأمكؿ أف تك ػػكف العبلقػػات المص ػػرية الس ػػعكدية فػػي أحس ػػف ح ػػاؿ عم ػ ال ػػدكاـ ،م ػػف

خػبلؿ تكميػػؿ بعضػػيما الػػبعض ،كأم خػػبلؼ ممكػػف أف يعكػػر صػػفك ىػػذه العبلقػػة يجػػب أف يكػػكف

عػاب انر كال يجػػب الكقػػكؼ عنػػده أكثػر مػػف الػػبلزـ ،فالمكانػػة المتميػزة التػػي تحتميػػا الػػدكلتيف يجػػب أف
تنػػأل بيم ػػا عػػف أم أخط ػػاء أك تص ػػرفات فرديػػة م ػػف الطػػرؼ ااخ ػػر ،لك ػػي ال تػػؤثر ى ػػذه الكقف ػػات

الصػغيرة عمػ أكج العبلقػة بػيف البمػػديف التػي يجػب أف تنبػع مػػف القكميػة العربيػة كالكحػدة العربيػػة،
لكف في ظؿ تغميب المصالح الضيقة لكؿ دكلة عم حدة يخمؽ مساحة غير قميمة قد ال تمتقي بيا

الدكلتيف ،كىذا ما يجعؿ العبلقة ضبابية بيف القاى ةر كالرياض ،فاألكل كبعد فكز الرئيس السيسي

تكجو بكؿ قكتو إل الشرؽ ،إل ركسيا كالصيف ،أما الثانية فيي تتخذ مف الكاليات المتحدة حميفان

اسػػتراتيجيان ال تفػػرط فيػػو بسػػيكلة ،كى ػػذا يػػؤثر عم ػ طبيعػػة العبلق ػػة بػػيف البمػػديف ،كبالتػػالي س ػ يػيمقي
الضكء في ىذا الفصؿ عم رؤية استشرافية لمستقبؿ العبلقة المصرية السعكدية.

نو يةنيةرةوان ول:امسينانوعالقةتانوئصرة انويعو ة ا
قاؿ السفير ىاني خبلؼ ،مساعد كزير الخارجية األسبؽ لمشئكف العربية ،كمندكب مصر

السػابؽ فػػي الجامعػػة العربيػة" :إف مصػػر لػػـ تصػؿ فػػي أم يػػكـ مػف األيػػاـ إل ػ أم نػكع مػػف أن ػكاع
الجفاء أك القطيعة مع األشقاء السعكدييف ،إنما قد يككف ىناؾ خبلفات كتباينات في مجاؿ العمؿ

السياسي أك الدبمكماسي" .كأضاؼ" :إف الممؾ السعكدم الراحؿ فيصؿ بف عبد العزيز ،عبػر عػف

كؿ الشعب السعكدم عندما استخدـ سبلح البتركؿ في حرب عاـ  ،1973استخدامنا مكفقنا كدقيقنا
جػػدنا ،كأكق ػػؼ تص ػػدير شػػحنات معين ػػة ل ػػدكؿ معينػػة لمتعبي ػػر ع ػػف التعاضػػد كالتك ػػاتؼ م ػػع مص ػػر".
كأكضح أف عدـ كجكد تشاكر مسبؽ بيف المجمكعة العربية حكؿ طبيعة اتخاذ القرار عم مشركع

القرار الركسي بمجمس األمف سبب الخبلؼ بيف مصر كالسعكدية حاليان ،كأشار إل أف السػعكدية

اعتبػرت أف جزيرتػػي تي ػراف كصػػنافير أرض سػػعكدية ،منحػػت لمصػػر فػػي م ارحػػؿ مبك ػ ةر فػػي بدايػػة

الخمسػينيات لخمػػؽ حاميػة مصػػرية تكاجػو أم تحػػرؾ إس ػرائيمي مضػاد ،لعػػدـ امػتبلؾ السػػعكدية فػػي
ىػذا الكقػت أم قػػدرات بحريػة ،الفتػنا إل ػ أف المكافقػة المصػػرية عمػ إيجػاد ىػػذه الحاميػة المصػػرية
كنزكليا الجزيرتيف بمثابة مظير استداـ كجكده ،كاعتبرت كثير مف الشخصػيات أف ىػذه الديمكمػة

المستق ةر لمكجكد العسكرم المصرم تشكؿ ممكية أك سند لمحيا ةز أك السيادة ،لكف مصر في النياية
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"الرئيس كالنظاـ الحاكـ" كقع لمسعكدييف ما يسم بكثيقة استرجاعيا لممممكة( .اليكـ السابع ،مكقع

إلكتركني)

كبحػػث ناصػػر حمػػدم سػػفير مصػػر بالري ػػاض مػػع نائػػب كزيػػر العمػػؿ السػػعكدم ،ال ػػدكتكر

أحم ػػد الحمي ػػداف أكض ػػاع العمالػ ػػة المص ػػرية بالمممك ػػة ف ػػي ضػ ػػكء العبلق ػػات الخاص ػػة المتميػ ػ ةز بػ ػػيف
البمديف ،كحرص السفا ةر عم رعاية مصالح المصرييف العامميف في السعكدية ،كالعمؿ عم تذليؿ

أم ص ػػعكبات ق ػػد تػ ػكاجييـ .كنق ػػؿ بي ػػاف لمسػ ػػفا ةر المص ػػرية ع ػػف الحمي ػػداف إش ػػادتو ،خ ػػبلؿ المقػ ػػاء،

بالعمالػة المصػػرية ،مؤك نػدا أف نسػػبة المشػاكؿ العماليػػة لمجاليػة المصػػرية تعػد ضػػئيمة لمغايػة مقارنػػة
بحجػـ الجاليػة ،كنػكه الحميػداف بػأف قػانكف العمػؿ يطبػؽ عمػ جميػع أطػراؼ العبلقػة العماليػة سػكاء

السػػعكدييف أك العمالػػة الكافػػدة ،مشػػي انر إل ػ أىميػػة تكعيػػة الجاليػػة المصػػرية باألنظمػػة المعمػػكؿ بي ػػا

داخؿ السعكدية بما فييػا حقكقيػا ككاجباتيػا كااللتػزاـ بنظػامي العمػؿ كاإلقامػة ،الفتػنا إلػ عػدـ كجػكد

مػػا يسػػم بػ ػ "التأشػػي ةر الح ػرة" ،حيػػث إف العامػػؿ الكافػػد يحػػب أف يعمػػؿ لػػدل صػػاحب العمػػؿ ال ػػذل
استقدمو .كمف جانبو ،أعرب السفير المصرم عف تقدي هر لمسمطات السػعكدية لمرعايػة التػ تقػدميا

لمعػػامميف المص ػػرييف ف ػػي المممك ػػة ،كى ػػك م ػػا ي ػػنعكس إيجابيػ ػان ف ػػي ت ازي ػػد أع ػػداد الع ػػامميف بالس ػػعكدية

خاصة خبلؿ عاـ ( .2016اليكـ السابع ،مكقع إلكتركني).

كتأسيسان عم ما سبؽ؛ ف ف التقارب في كجيات النظر حت لك كاف في بعض القضػايا،

يمقػي بظبللػو عمػ العبلقػة المصػرية السػعكدية حتػ لػك كػاف بسػيطان ،فاالجتماعػات كتبػادؿ الكفػػكد

الدبمكماسية بيف البمديف ييساىـ في تقريب كجيات النظػر لمرؤسػاء ،كبالتػالي عػكدة األمػكر إلػ مػا
كانػت عميػػو ،فالػػدكلتيف أكبػػر مػف أف تػػكتر العبلقػػة بيػػنيـ أخبػار مغمكطػػة أك إعػػبلـ غيػػر مسػػئكؿ،

فعيػػدنا بمص ػػر كالس ػػعكد ية أكبػػر دكلت ػػيف عمػ ػ مسػػتكل ال ػػكطف العرب ػػي ،فميػػـ دكر مكم ػػؿ لبعض ػػيـ
البعض في سبيؿ رفعة الكطف العربي –كما ذكر الباحث في الفصكؿ السابقة مف ىذه الدراسة -

أو :امعةونائم ة ل:ا(المركز العربي لمبحكث كالدراسات ،مكقع إلكتركني)
انعكست الحالػة الجيػدة لمعبلقػات المصػرية السػعكدية عمػ تعػاكف الجػانبيف فػي مجمكعػة مػف

القضايا كالترتيبات المشتركة في اإلقميـ ،كتكشؼ حالػة التطػكر ليػذه العبلقػات بعػد مظػاىرات 30

حزيراف (يكنيك)  ،2013عم أبعاد ىذا التعاكف كالتي تمثمت في:
 - 8نومونفقانوئصريانويعو يا شأنان زئ انوةئنة :

حيث شاركت مصر في عاصفة الحزـ التي تقكدىا السعكدية لمكاجية التمدد الحكثي في

اليمف ،فالقاى ةر لـ تؤيد العممية فقط بؿ شاركت فييا مف خبلؿ القكات المصرية الجكيػة كالبحريػة،

حيث شاركت  16طائ ةر مصرية في العمميػة ،كمػا تحركػت قطػع بحريػة مصػرية إلػ مضػيؽ بػاب
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المندب لتأمينو ،كما زالت القكات المصرية م اربطة في تمؾ المنطقة لمكاجية أية احتماالت .كيعػد
ىػػذا المكقػػؼ المصػػرم الكاض ػػح نػػابع مػػف رؤي ػػة القيػػادة السياسػػية المص ػػرية ،كالتػػي تػػرل دائمػ ػنا أف

األمػػف القػػكمي المص ػػرم يمتػػد م ػػف أمػػف الخمػػي العرب ػػي ،كىػػذا م ػػا أشػػار إليػػو ال ػػرئيس عبػػد الفت ػػاح

السيسي في تصريحاتو بشأف عممية عاصفة الحزـ .كقد اتخذت القاى ةر ذلؾ المكقؼ نتيجػة لمقمػؽ
الخميجػػي م ػػف النفػػكذ اإلي ارن ػػي ف ػػي المنطقػػة ،حي ػػث قامػػت طيػ ػراف بتق ػػديـ الػػدعـ الم ػػالي كالسياس ػػي

كاإلعبلمػي لمحػكثييف ،مػػف أجػؿ تطكيػػؽ السػعكدية ،كمحاصػرتيا مػػف كػؿ الن ػكاحي ،فينػاؾ الع ػراؽ،

كااف تعمػػؿ طيػ ػراف عم ػ الس ػػيط ةر عم ػ جن ػػكب الجزي ػ ةر العربي ػػة ،لمػػا لي ػػا مػػف أىمي ػػة اس ػػتراتيجية

كبػرل ،حيػػث تكمػف أىميػػة الػػيمف بالنسػبة لػػدكؿ مجمػػس التعػاكف الخميجػػي ،فػػي ككنيػا تمثػػؿ عمق ػنا

استراتيجيان لمجزي ةر كالخمي  ،مما يجعؿ منو عامبلن ميمنا ألمف كاسػتقرار المنطقػة ،كمػف ثػـ ال يمكػف
االسػتغناء عنػو أك إقصػػاؤه فػي الكقػػت الػذم يشػػيد فيػو العػػالـ تحالفػات إقميميػػة ،كتيديػدات مسػػتم ةر

كمتزايدة لممنطقة.

 - 7موقةعاإعالنانولةىرةا( 30ةووةو:) 2015ا

كقد اش تمؿ ىذا اإلعبلف عم مجمكعة مف البنكد كىي:
تطػػكير التعػػاكف العسػػكرم ،كالعمػػؿ عم ػ إنشػػاء القػػكة العربيػػة المشػػتركة ،كتعزيػػز التع ػػاكف

المشترؾ كاالستثمارات في مجاالت الطاقة كالربط الكيربػائي كالنقػؿ ،كتحقيػؽ التكامػؿ االقتصػادم

بػيف البمػػديف كالعمػؿ عم ػ جعميمػػا محػك انر رئيس ػان فػي حركػػة التجػػا ةر العالميػة ،كتكثيػػؼ االسػػتثمارات
المتبادلػ ػػة السػ ػػعكدية كالمصػ ػػرية بي ػ ػػدؼ تدشػ ػػيف مشػ ػػركعات مش ػ ػػتركة ،كتكثيػ ػػؼ التعػ ػػاكف السياس ػ ػػي
كالثقػافي كاإلعبلمػي بػػيف البمػديف لتحقيػؽ األىػػداؼ المرجػكة فػي ضػػكء المصػمحة المشػتركة لمبمػػديف

كالشعبيف كمكاجية التحديات كاألخطار التي تفرضيا المرحمة الراىنة .كتعييف الحدكد البحرية بيف

البمديف .ا

 - 4مطوةرانومعةوناف ائجةلانوطةق ا
تـ االتفاؽ في عاـ  2015عمػ مشػركع الػربط الكيربػائي بػيف مصػر كالسػعكدية ،كييػدؼ

ى ػػذا المش ػػركع إلػ ػ اإلس ػػياـ ف ػػي تمبي ػػة احتياج ػػات الطاق ػػة الكيربائي ػػة ف ػػي البم ػػديف كتحس ػػيف أدائي ػػا

كاسػتقرارىا ،كذلػػؾ مػف خػػبلؿ ربػط الشػػبكة الكيربائيػػة المصػرية بالشػػبكة الكيربائيػة السػػعكدية عم ػ

التيار المستمر جيد  500كيمك فكلت ،مف محطة تحكيؿ بدر في مصر إل محطة تحكيؿ شرؽ

المدينة المنكرة مرك انر بمحطة تحكيؿ تبكؾ في السعكدية بطكؿ نحك  1300كيمك متر ،كبقد ةر نقؿ
تبمػ ػػا ح ػ ػكالي  3000ميجػ ػػاكات .كيم ػ ػػكؿ الصػ ػػندكؽ الكػ ػػكيتي لمتنمي ػ ػػة االقتصػ ػػادية العربيػ ػػة الج ػ ػػزء

المصػرم فػي ىػذا المشػػركع ،كفقػنا لبلتفاقيػة المكقعػػة مػع الحككمػة المصػػرية فػي  22تشػريف الثػػاني

(نكفمبر) .2015
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 - 3ئشةر انولونتانوئصرة اف ائنةورنتارع انوشئةل ا
كىػي منػاكرات عسػكرية أجريػت فػي مدينػة الممػؾ خالػد العسػكرية فػي حفػر البػاطف بشػماؿ

السػعكدية ،كقػػد شػػاركت مصػػر فػػي ىػػذه المنػػاكرات بق ػكات جكيػػة كبريػػة كبحريػػة ،ككصػػؼ التمثيػػؿ
المصرم بأنو ثاني أكبر قكة مشاركة بعد قكات الدكلة المستضيفة .كىدفت ىذه المناكرات إل رفع

الكفاءة القتالية لمعناصر المقاتمة ،كتحقيؽ الربط كالتنسيؽ بيف جيكش الدكؿ المشاركة كالتي بمغت

 20دكلػة .كتعتبػر منػاكرات رعػد الشػماؿ ىػي النػكاة األكلػ لمػدعكة التػي أطمقتيػا السػعكدية لتشػكيؿ
التحالؼ اإلسبلمي لمكاجية التيديدات اإلرىابية.

 - 2موقةعاع ائنان مفةقةةتانو نةية ا
حيػػث أسػػفرت زي ػػا ةر الممػػؾ س ػػمماف لمقػػاى ةر عمػ ػ تكقيػػع ع ػػدد مػػف االتفاقي ػػات الثنائيػػة ب ػػيف

الػدكلتيف فػػي شػػت المجػػاالت المختمفػػة ،ففػػي مجػػاؿ اإلسػػكاف كالبنػػاء كالتشػػييد تػػـ تكقيػػع عػػدد مػػف

االتفاقيات كمذكرات التفاىـ المشتركة ،مثؿ :اتفاؽ مشركع جامعة الممؾ سمماف في مدينػة الطػكر،
كاتفاقية مشركع التجمعات السكنية ضمف برنػام الممػؾ سػمماف لتنميػة شػبو جزيػ ةر سػيناء ،كاتفاقيػة
لتطػػكير القصػػر العينػػي ،باإلضػػافة إل ػ مػػذك ةر تفػػاىـ فػػي مجػػاؿ اإلسػػكاف .كفػػي مجػػاؿ الطاقػػة ت ػػـ

تكقيع اتفاقية بشأف تكسعة محطة كيرباء غرب القاىرة ،كاتفاقيػة لمتعػاكف فػي مجػاؿ االسػتخدامات

بل عػػف عػػدد مػػف االتفاقيػػات
السػممية لمطاقػػة النككيػػة ،كمػػذكرة تفػػاىـ فػػي مجػػاؿ الكيربػػاء ،ىػػذا فض ػ ن
األخػػرل ن ػػذكر مني ػػا :اتفاقي ػػة تع ػػاكف ف ػػي مج ػػاؿ النق ػػؿ البح ػػرم كالمػ ػكانئ ،كاتفاقي ػػة لترس ػػيـ الح ػػدكد

البحرية ،كبرنام تنفيذم لمتعاكف الثقافي.

 - 2ن مفةقاع ىاإنشةءاجيرانوئ كاي ئةن ا
كتعد فك ةر إنشاء جسر برم يربط بيف مصػر كالسػعكدية فكػ ةر قديمػة لػـ يكتػب ليػا النجػاح،

كلكف عم الرغـ مػف ذلػؾ تػـ االتفػاؽ أخيػ نار عمػ إنشػائو بتكمفػة تصػؿ إلػ  44مميػارات دكالر فػي
غضكف  7سنكات ،كسيمتد مف منطقة منتجع شرـ الشي مع رأس حميػد فػي منطقػة تبػكؾ شػماؿ

السعكدية عبر جزي ةر تيراف ،كيبما طكلو  50كـ .كمف المبلحظ أف ىذا الجسر سكؼ يسيـ كثيػ انر

في زيادة حركة التجارة ،ليس بيف القاى ةر كالرياض فقط ،بؿ سػيؤثر باإليجػاب عمػ حركػة التجػا ةر
كالتنقؿ كخاصة ما يتعمؽ منيا بالسياحة الدينية بيف الدكؿ األفريقيػة كالسػعكدية ،حيػث إنػو سػيقمؿ

المسافة إل  20دقيقة فقط بيف مصر كالسعكدية.
 - 2مريةمانوس و انو سرة انوئصرة انويعو ة ا

كتعد ىذه االتفاقية أحد ثمار إعبلف القػاى ةر السػابؽ اإلشػارة إليػو ،كمكضػكع ترسػيـ الحػدكد

البحرية ،بصرؼ النظػر عػف المغػط المثػار بخصػكص جزيرتػي تيػراف كصػنافير ،ىػك مكضػكع مػف
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األىميػة بمكػػاف فػػي د ارسػػات القػػانكف الػػدكلي العػػاـ ألنػػو يػػؤدم إل ػ تقميػػؿ احتمػػاالت الص ػراع بػػيف

الدكؿ ،كيحافظ عم سممية العبلقات الذم ىك الغاية األكلي لمتنظيـ الدكلي المعاصر كعم رأسو
منظمة األمـ المتحدة .كلعؿ في ترسيـ الحدكد البحرية بيف الدكلتيف تأكيد كبير عم عمؽ كتطكر
العبلقػػات بينيمػػا ،خاصػػة إذا مػػا أخػػذنا فػػي االعتبػػار المشػػادات كعسػػر المفاكضػػات كمش ػاقيا بػػيف

الػػدكؿ ،كىػػي بصػػدد ترسػػيـ حػػدكدىا البحريػػة .كال جػػرـ القػػكؿ إف ترسػػيـ الحػػدكد بيػػذه الكيفيػػة إنمػػا
يعكػػس رؤي ػػة حكيم ػػة م ػػف القي ػػادييف ،كيق ػػكم م ػػف النظ ػػاـ اإلقميم ػػي العرب ػػي ف ػػي مكاجي ػػة التح ػػديات

الراىنة.

فػػي ظػػؿ م ػػا تػػـ عرض ػػو؛ ف ػ ف ى ػػذا التطػػكر فػػي العبلق ػػات المصػػرية الس ػػعكدية فػػي ااكن ػػة

األخيػ ةر يػنـ عػف حالػة شػػديدة مػف الحػرص عمػ مسػتقبؿ القكميػػة العربيػة ،كمكاجيػة كػؿ التحػػديات
التي تعكؽ تقدمػو كعمػ أرسػيا التحػديات اإلرىابيػة كالطائفيػة ،كالتمػدد اإلي ارنػي فػي الػدكؿ العربيػة،

كلكػػف كب ػػرغـ ى ػػذا التطػػكر ف ن ػػو تبقػ ػ ىن ػػاؾ مبلحظػػات عمػ ػ م ػػدل اسػػتمرار تم ػػؾ العبلق ػػات عمػ ػ

كتيرتيػا فػي قػػادـ السػنكات ،كخاصػة فػػي ظػؿ عػدـ التكافػػؽ المصػرم السػعكدم فػػي بعػض القضػػايا
االقميمي ػػة كخاص ػػة القض ػػية السػ ػػكرية ،كاحتم ػػاالت الص ػػداـ التػ ػػي ق ػػد تنش ػػأ بػ ػػيف ال ػػدكلتيف ف ػػي ظػ ػػؿ
تنافسيما عم قيادة النظاـ العربي ،حيػث تسػع القػاى ةر إلػ اسػتعادة مكانتيػا التقميديػة كدكلػة قائػد

فػي اإلقمػػيـ مػػف خػبلؿ بعػػض القضػػايا م ثػؿ قضػػية الص ػراع الفمسػطيني اإلس ػرائيمي ،كتكػػكف إحػػدل
الركائز األساسية كالمييمنة فػي إقمػيـ الشػرؽ األكسػط؛ كعميػو ف نػو يجػب حػدكث مزيػد مػف التقػارب

ف ػػي كجي ػػات النظ ػػر ب ػػيف الػ ػػدكلتيف فيم ػػا يخ ػػص القض ػػايا اإلقميميػ ػػة المختمف ػػة كعمػ ػ أرس ػػيا األزمػ ػػة
السكرية .كمف ىنا قد تمعب القاى ةر دكر إيجابي مف خبلؿ ايجاد الكساطة في التقريب بيف كجيات
النظر السعكدية الركسػية بخصػكص األزمػة السػكرية كمصػير الػرئيس بشػار األسػد ،ككػذلؾ العمػؿ

مع ػنا لصػػالح القضػػية الفمسػػطينية ،فالدكل ػػة المصػػرية لػػدييا الكثيػػر لتقدم ػػو فػػي ىػػذا الممػػؼ ،كك ػػذلؾ
الس ػػعكدية يج ػػب أف تم ػػارس نكعػ ػنا م ػػف الضػ ػػغكط عمػ ػ اإلدا ةر األمريكي ػػة م ػػف أج ػػؿ الض ػػغط عم ػ ػ

إ سػرائيؿ مػف أجػؿ مػنح الشػػعب الفمسػطيني حقكقػو غيػر منقكصػة ،ككػػذلؾ كقػؼ العػدكاف عميػو مػػف

حيف اخر.

نويةنيةرةوانو ةن :انومنةفسانوئصريانويعو ياع ىازعةئ انوعةومانوعر ا
كلقد جاء تصكيت النظاـ المصرم لصالح مشركع القرار الركسي في مجمس األمف تأكيدنا

لتمايزه عف النظاـ السعكدم عم خمفية تنافس مضمر بيف النظػاميف عمػ قيػادة العػالميف العربػي

كاإلسػبلمي .فالنظػػاـ السػػعكدم دعػػـ االنقػػبلب العسػػكرم ضػػد حكػػـ الػػرئيس محمػػد مرسػػي المنتمػػي
لجماعػة اإلخػكاف المسػمميف فػي مصػر ،مػف منطمػؽ رفضػو لقيػاـ نظػاـ ،سػكاء كػاف إخكانيػان أك غيػر

ذلؾ ،يتبن رؤية إسبلمية يزاحمو عم التحدث باسـ اإلسبلـ ،كيكفر فرصة لممقارنة كالمماي ةز بيف
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المكاقؼ كالسياسات ،ما يثير أسػئمة حػكؿ طبيعػة نظامػو السياسػي كمػدل انسػجامو مػع المنطمقػات

اإلسبلمية .فمقد اعتبر النظاـ السعكدم حاجة النظػاـ المصػرم الماسػة لدعمػو المػالي فرصػة ألخػذ
اعتػ ػراؼ من ػػو بزعامتػ ػػو لمع ػػالـ العرب ػػي ،بحيػ ػػث يكتم ػػؿ ب ػػذلؾ تزعمػ ػػو لمع ػػالميف العرب ػػي كاإلسػ ػػبلمي.
(صحيفة المدف اإللكتركنية ،مكقع إلكتركني)

عبػر الػدكتكر مصػطف الفقػي ،عػف أسػفو مػف كجػكد مػا كصػفو ب ػ "المسػاحة الضػبابية" فػي
ٌ
العبلقػػة ب ػػيف مص ػػر كالسػػعكدية التػ ػي نش ػػأت م ػػؤخ انر ،ألنػػو فػ ػي مث ػػؿ ىػػذا الض ػػباب تنم ػػك المش ػػاعر
المختمفة بيف الطرفيف كتتغذل عناصر معينة ،كأضاؼ :إف ىناؾ مبلبسات في العبلقة المصرية

الس ػػعكدية ت ػػؤدل إلػ ػ التصػ ػػعيد ،كيج ػػب أف يتكق ػػؼ الطرفػ ػػاف عني ػػا ف ػػك انر ،حيػ ػػث إن ػػو عن ػػدما يعمػ ػػـ

المكاطف المصرم بأف مبعكثان ممكيان مف القصر السعكدم ذىب إل أثيكبيػا ،كالتقػ رئػيس الػكزراء
األثيكبي ،ثـ طمب زيا ةر سد النيضة ،فيذه المسائؿ تعادل المشاعر المصرية تمامنا ،ألف مكضكع

السػػد األثي ػػكبي حسػػاس كيتص ػػؿ بحيػػاة المص ػػرييف ،كلػػيس مكض ػػكع خػػبلؼ سياس ػػي مػػع حككم ػػة،

كأكضح الفقي أنػو يجػب عمػ الطػرفيف المصػرم كالسػعكدم أف يعمػبل عمػ أال تصػؿ األمػكر إلػ

ىذه الدرجة مف التدىكر ،ألنيما سيعكداف يكمان ما إل الكضػع الطبيعػي ،مشػي انر إلػ أنػو يعتقػد أف
أزمة تيراف كصنافير أحػد األسػباب الرئيسػية ليػذا الخػبلؼ ،حيػث إف اإلخػراج منػذ البدايػة لػـ يكػف

مكفقنا سكاء مف مصر أك السعكدية في تييئة الرأم العاـ بالجزيرتيف قبؿ تكقيع االتفاقية مف جانب

الحككمػة المصػرية .كأشػار "الفق ػ " إلػ أف السػعكدية كانػػت تأمػؿ مكقفػان أفضػػؿ فػي الػيمف ،كمكقف ػان

مختمفػ ػان أكث ػػر ف ػػي سػ ػػكريا ،بينم ػػا ت ػػرل مصػ ػػر أف قرارى ػػا مس ػػتقؿ فػ ػػي سياس ػػتيا الخارجي ػػة ،كممتزمػ ػػة
بمبادئيا طكاؿ تاريخيا( .اليكـ السابع المصرية ،مكقع إلكتركني)

شػكؿ التطػػابؽ فػػي المكقػػؼ مػف حكػػـ الػػرئيس مرسػػي اإلخػكاني فػػي مصػػر فرصػػة لتعػػاكف

عبػ ػػر عػ ػػف نفس ػػو فػ ػػي اصػ ػػطفاؼ مص ػػرم سػ ػػعكدم إمػ ػػاراتي أردن ػػي ضػ ػػده كضػ ػػد اإلخ ػ ػكاف
سياس ػػي ٌ
المسػػمميف كحمفػػائيـ القط ػػرييف كاأل ت ػراؾ ،كخاصػػة ض ػػد تركيػػا التػػي أدان ػػت اإلطاحػػة بحكػػـ ال ػػرئيس

مرسػػي ،كاحتضػػنت قػػادة اإلخ ػكاف ال ػػذيف فػػركا مػػف مصػػر .لكػػف التع ػػاكف كالػػدعـ لػػـ يغي ػ ار ف ػػي رؤل
كمكاقؼ أطراؼ االصطفاؼ ،كتصكر كؿ طرؼ فيو لدكره كمكانتو ،فالنظاـ المصرم الذم يتحرؾ

تقبػؿ احػتبلؿ النظػاـ
في كؿ عيكده في الفضػاء العربػي مػف منطمػؽ ككنػو األخ األكبػر لػـ يسػتطع ٌ
السعكدم مكقع مكجو لسياسات النظاـ اإلقميمي العربي كاستتباعو مف جية ،كلـ ينجح في الخركج
مف أزمتو المالية الخانقة ،فيتحرر مف ضغط الحاجة لمدعـ السعكدم مف جية ثانية ،كىذا كضعو

عمػ مفتػرؽ طػػرؽ حػاد فػي ضػػكء تمسػكو بمكقػػع األخ األكبػر ،كحاجتػو السػػتمرار الػدعـ السػػعكدم

المػالي كالنفطػي ،مػػا دفعػو إل ػ طػرح تصػػكرات لمعمػؿ العربػػي المشػترؾ كاليػػات مكاجيػة التحػػديات

السياسػية كاألمنيػة ،مثػؿ تشػكيؿ القػكة العربيػة المشػػتركة التػي تخػدـ ىدفيػو السػابقيف ،بحيػث تكػػكف
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القػكة العسػػكرية المصػػرية عمادىػػا ،كبالتػػالي قيادتيػػا ،لكػف الفك ػ ةر لػػـ تمػػؽ بسػػبب التنػػافس المضػػمر

عم ػ الزعامػػة بالتحديػػد ،استحسػػاننا سػػعكدينا مػػا أعػػاؽ ت نفيػػذىا ،كقػػد رد النظػػاـ المصػػرم عم ػ ذلػػؾ
بتعاطيػػو الف ػػاتر مػػع دعكت ػػو لممشػػاركة بفعالي ػػة فػػي التح ػػالؼ العربػػي ال ػػذم شػػكمو النظ ػػاـ الس ػػعكدم

لمكاجية سيط ةر الحكثييف كأ نصار الرئيس المخمكع عم عبد اهلل صالح عم الػيمف بػدعـ اي ارنػي،

كبتحفظو عم تشكيؿ القػكة اإلسػبلمية التػي طرحيػا النظػاـ السػعكدم الحقػان ،كالتػي تحتػكم التفػكؽ
المصػرم كتمغػي مفاعيمػو ،كبػدأ فػػي البحػث عػف مخػارج تسػمح لػػو بالتفمػت مػف المحاكلػة السػػعكدية

لػػيس ألخػػذ مكقع ػػو فقػػط ب ػػؿ كاسػػتتباعو ،كم ػػع تطػػكرات المكاجيػػة ف ػػي الػػيمف كس ػػكريا ،كجػػد النظ ػػاـ
السػعكدم نفسػػو مضػػط نار إلػ تعػػديؿ مكقفػػو مػػف اإلخػكاف المسػػمميف مػػف أجػؿ التقػػارب مػػع المحػػكر
التركػػي القطػػرم الػػذم يػػدعـ اإلخ ػكاف فػػي عػػدد مػػف الػػدكؿ العربيػػة (مصػػر ،سػػكريا ،الع ػراؽ ،ليبيػػا،

اليمف) ،فخفؼ مكقفو مف األخيرة كاستقبؿ كفدان مف التجمع اليمني لئلصبلح اإلخكاني ،كىذا شكؿ
نقطة افتراؽ حادة بيف النظاميف المصرم كالسعكدم ،حيث ما زاؿ النظاـ المصرم يعتبر اإلخكاف

المسػمميف تحػػدينا كجكدي ػنا ،لػػو كيعمػؿ عم ػ تشػػكيؿ تحػػالؼ لمػكاجيتيـ فػػي العػػالـ العربػػي باعتبارىػػا

أكلكية قصكل( .صحيفة المدف اإللكتركنية ،مكقع إلكتركني)

كدف ػػع الخ ػػبلؼ المص ػػرم الس ػػعكدم لكش ػػؼ النظػ ػػاـ المص ػػرم فػ ػي التعبي ػػر ع ػػف أكلكياتػ ػػو،
كالتعبير عف مكاقفو في الممفات العربية كاإلسبلمية في و
تحد سافر لمنظاـ السعكدم ،كتبني النظػاـ

المصرم حبلن فػي سػكريا يتػذرع بالحفػاظ عمػ المؤسسػات كحمايػة كحػدة األ ارضػي السػكرية ،كييبقػي
عمػ ػ رأس النظ ػػاـ ف ػػي الس ػػمطة ،كتأيي ػػده التػ ػػدخؿ العس ػػكرم الركس ػػي ف ػػي س ػػكريا كقص ػػفو لفصػ ػػائؿ
المعارضة ،مف منطمؽ اعتبارىا أذرعان تركية ،كالمقاربة الركسية لمحػؿ السياسػي ىنػاؾ ،كلػـ يكتػؼ

النظاـ المصرم باإلعبلف عف تباينو السياسي مع النظاـ السعكدم ،بؿ ذىب إل حد نػزع الػرداء

اإلسػ ػػبلمي عنػ ػػو ،عبػ ػػر مشػ ػػاركة كفػ ػػد دينػ ػػي مصػ ػػرم رفيػ ػػع المسػ ػػتكل مكػ ػػكف مػ ػػف أىػ ػػـ المرجعيػ ػػات
اإلسػبلمية المصػرية( :شػي األزىػر ،كمفتػي مصػر ،كمستشػار الػرئيس لمشػؤكف اإلسػبلمية ،كمفتػي

مصػر السػابؽ) ،فػي مػػؤتمر بعاصػمة الشيشػاف (غركزنػػي) الػذم عقػد تحػت عن ػكاف" :مػف ىػـ أىػػؿ
السػػنة كالجماعػػة" ،كخػػرج بنتيجػػة كضػػعت الكىابيػػة المػػذىب الرسػػمي السػػعكدم ،خػػارج التكجي ػػات

المشػػمكلة بيػػذا الكص ػػؼ .كجػػاء ال ػػرد السػػعكدم عم ػ اإلعبلن ػػات المصػػرية ع ػػف التبػػايف السياس ػػي
كالديني بكقؼ تكريد المشتقات النفطية ال مصر ،حيث أبمغت شركة "أرامكك" السعكدية الحككمة

المصرية بذلؾ منذ بداية شير تشريف الثاني (أكتكبر) ( 2016كانت السعكدية قد كافقت بمكجب

اتفاؽ بقيمة  23مميار دكالر بيف شػركة "أرامكػك" كالييئػة المصػرية العامػة لمبتػركؿ فػي كقػت سػابؽ

عم إمداد مصر بمنتجات بتركليػة مكػر ةر بكاقػع  700ألػؼ طػف شػيريان لمػدة  5سػنكات) ،مػا أثػار
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مشػػكمة لؤلخيػ ػرة فػػي ض ػػكء حاجتيػػا الماس ػػة ليػػذه المش ػػتقات لتشػػغيؿ المكل ػػدات الكيربائيػػة ،كتغذي ػػة
المنازؿ كالمعامؿ باحتياجاتيا منيا( .صحيفة المدف اإللكتركنية ،مكقع إلكتركني)

كباإلمكػ ػػاف االس ػ ػػتنتاج ،أف ت ارج ػ ػػع العبلق ػ ػػات المصػ ػػرية الس ػ ػػعكدية نتيج ػ ػػة لتض ػ ػػاد مكق ػ ػػؼ

الدكلتيف مف تطكرات األكضاع اإلقميميػة ،كالتعػارض فػي الػرؤل كاألىػداؼ المتكخػاة عمػ الصػعيد
الخارجي تجاه القضػايا اإلقميميػة ،مػع األخػذ فػي االعتبػار إمكانيػة حػدكث تػكتر دبمكماسػي فػي أم

لحظة نتيجة لسعي كؿ طرؼ لفرض ترتيباتو في المنطقة ،كسحب البساط مف تحت أقداـ ااخر

فػي القضػايا المصػيرية ،مثػؿ :سػكريا كالػيمف .ككػذلؾ ال يمكػف إغفػاؿ التحالفػات االسػتراتيجية لكػػؿ

مف مصر كالسعكدية التي تساىـ كبشكؿ فاعؿ في تفريؽ كجيات النظر ،كاألمر الذم يزيد األمر
سكءنا عبلقة مصر مع قطر المتكترة ،كالتي يرل مراقبكف أنيا لـ كلف تتحسف في القريب العاجؿ،
كمحاكلػػة مصػػر الت ػػأثير عم ػ السػػعكدية ف ػػي مكاقفيػػا مػػف قط ػػر لمػػا لمسػػعكدية م ػػف نفػػكذ عمػ ػ دكؿ
الخمي  ،كلكف عبلقة السعكدية مع قطر ال تزاؿ جيدة ،األمر الذم ييساىـ أيضان في تفريؽ كجيات
النظػػر الس ػػعكدية كالمص ػػرية .لك ػػف المي ػػـ ف ػػي األمػػر ،أف أم خ ػػبلؼ مص ػػرم س ػػعكدم ي ػػأتي عمػ ػ

حسػػاب القضػػايا اإلقميميػػة العربي ػػة؛ كبالتػػالي ف ػ ف األم ػػة العربيػػة ىػػي الخاسػ ػ ةر الكحيػػدة نتيجػػة ى ػػذا
الخبلؼ.

نوئصةوحان قمصة ة :ا ا
كتشػير األرقػػاـ الرسػػمية إل ػ ارتفػاع حجػػـ التبػػادؿ التجػػارم بػيف البمػػديف ليصػػؿ إل ػ 6.3

ممي ػ ػػار دكالر خػ ػ ػػبلؿ عػ ػ ػػاـ  ،2015مقابػ ػ ػػؿ  6.2ممي ػ ػػار دكالر خػ ػ ػػبلؿ عػ ػ ػػاـ  ،2014حيػ ػ ػػث بمغػ ػ ػػت
الصػادرات السػعكدية لمصػر نحػك  2195مميػكف دكالر ،فيمػا بمغػت الصػادرات المصػرية لمسػعكدية
نحك  1478مميكف دكالر ،بينما تبما جممة التجا ةر السعكدية المصػرية نحػك  3673مميػكف دكالر،

كما بما فائض ميزاف التجا ةر  716مميكف دكالر لصالح السعكدية ،في نياية العاـ الماضي.

كما تبما االستثمارات السعكدية في مصػر حػكالي سػتة مميػارات دكالر تعمػؿ فػي أكثػر مػف

 3400مشركع استثمارم ،بينما تبما االستثمارات المصرية في السعكدية حكالي  205مميار دكالر
تعمػػؿ ف ػػي  1300مش ػػركع ،كف ػػي تص ػػريح لممتح ػػدث الرس ػػمي باس ػػـ ك از ةر الق ػػكل العامم ػػة ف ػػي م ػػايك

 ،2016أكضػح أف عػدد العمػاؿ المصػرييف بالخػارج يقػارب  5مبليػيف عامػؿ ،مكضػحان أف النسػبة
األكبػػر مػػنيـ بالمممكػػة العربي ػػة السػػعكدية ،حيػػث يصػػؿ حج ػػـ العمالػػة المصػػرية بالسػػعكدية إلػ ػ 2

مميكف عامؿ( .ذكر اهلل)6 :2016 ،
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كبالتالي؛ ف ف األرقاـ السابقة تشير إل مصالح اقتصادية عظيمػة كضػخمة بػيف البمػديف

تتركػػز أدكاتي ػػا الرئيسػػة ف ػػي يػػد المممك ػػة بمػػا ق ػػد يمثػػؿ نق ػػاط ضػػغط ح ػػاؿ اسػػتخداميا سياس ػػينا عمػ ػ

بدء مف الدعـ المباشػر
القاىرة  ،كقد مثمت نقاط مساندة اقتصادية كسياسية في كثير مف األحكاؿ ،ن
انتياء بتكقيع إنشاء كتطكير عدة مشاريع
كتحكيؿ األمكاؿ ،مرك انر بزيادة االستثمارات بيف البمديف ،ك ن
تنمكيػة ،كمػا كأف مصػر بحاجػة إلػ كػؿ ىػذا الػدعـ ،لمكاجيػة التحػديات االقتصػادية التػي تعصػؼ
بيػا كال يخف ػ عمػ أحػػد أزمػة ارتفػػاع سػعر صػػرؼ الػدكالر مقابػػؿ الجنيػو المصػػرم التػي أصػػبحت

حديث الساعة محمينا كاقميمينا كحت عالمينا.
ئؤشرنتانوم ةع :ا

ىناؾ تبايف في التكجيات الخارجية لمصر كالسعكدية ،تزامنت مع تكلي الرئيس السيسي

كالممؾ سمماف زماـ الحكـ في الدكلتيف ،إال أف الطرفيف قد حرصا عم كجكد مساحة مف التكافؽ،

كابقػاء الخػبلؼ حػكؿ الق ضػػايا االقميميػة مسػتترا .ككشػػفت األزمػة األخيػ ةر بػػيف الػدكلتيف عػف بعػػض
التطكرات الدالة عم اتساع مساحة التبايف في مقابػؿ ت ارجػع اطػر التعػاكف ،كأبػرز ىػذه المؤشػرات

الخػبلؼ العمنػي المتبػادؿ :عمػد الطرفػاف إلػ مياجمػة مكاقػؼ الطػرؼ األخػر بشػكؿ عمنػي ،كعقػب

التصكيت المصرم في مجمس األمف لصالح المشركعيف الفرنسي كالركسي -المرفكض سعكديان ،-

كتك ػػرر اليج ػػكـ حي ػػث اس ػػتنكر عب ػػد اهلل المعمم ػػي المن ػػدكب الس ػػعكدم ف ػػي األم ػػـ المتح ػػدة المكق ػػؼ
المصرم ككصفو “بالمؤلـ” في ظؿ تصكيت دكالن غيػر عربيػة كالسػنغاؿ كماليزيػا لصػالح المشػركع
الفرنسي ،كما ىاجـ أيضنا سمماف األنصارم مسئكؿ المكبي السعكدم في الكاليات المتحدة المكقؼ

المصرم كرأل أنو أصبح يشؾ في "األمكمة" المصرية لمدكؿ العربيػة كلمعػالـ ،حيػث لجػأت الدكلػة
المصرية إل مكاجية تمؾ ال تصريحات ،مف خبلؿ إعبلف أف مصر "لف تركع" ألم قػكل اقميميػة،

كدافػػع ع ػػف اسػػتقبللية القػ ػرار المص ػػرم ،كلػػكح بع ػػدـ رض ػػكخو لمضػػغكطات االقتص ػػادية الخارجي ػػة،

مطالبان المصرييف بالعمؿ الشاؽ لتجنبيا ،كما ت ارجػع الػدعـ االقتصػادم السػعكدم :حيػث اعتمػدت
مصر إل حد كبير بعد مظاىرات  30حزيراف (يكنيك)  ،2013عم الدعـ الخميجي االقتصادم
كخصكصػنا دكؿ :السػػعكدية كاالمػػارات كالككيػت ،كبػػدا بعػػد األزمػة األخي ػ ةر أف السػػعكدية بصػػدد أف
تستخدـ الكركت االقتصادية في الضغط عم مصر ،كنستنت ىذا مف بعض المؤشرات التالية:


عمانووقو  :تزامنت أزمة مجمس األمف مع إبػبلغ شػركة أرامكػك السػعكدية لػك از ةر البتػركؿ

المصرية بشكؿ رسمي بأف شحنة الشير الحالي مػف البتػركؿ لػف تيرسػؿ إلػ مصػر ،دكف
تكضيح أم أسباب .ثـ تـ االخطار الرسمي بتجميد التكريد ألجؿ غير مسمي.
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 نويييي عمان قمصيييية ي :نشػ ػػرت جريػ ػػدة األخب ػػار المبنانيػ ػػة تقري ػ ػ انر يتكق ػػع إيقػ ػػاؼ المسػ ػػاعدات
الس ػ ػػعكدية لمص ػ ػػر ،كم ػ ػػا أعم ػ ػػف دبمكماس ػ ػػي مصػ ػ ػػرم ع ػ ػػف كج ػ ػػكد تكج ػ ػػو س ػ ػػعكدم بتجميػ ػ ػػد

استثماراتيا في مصر.

 نيم عةءانويفةرانويعو ي :أعمنت السعكدية استدعاء سػفيرىا فػي مصػر ،كأرجعػت ىػذه
الخطػكة إلج ػراء بعػػض التشػػاكرات فػػي ميمػػة تسػػتغرؽ ثبلثػػة أيػػاـ فقػػط ،بغػػرض التحضػػير
لمقاء مصرم سعكدم في الرياض ،لمعمؿ عم رأب الصػدع فػي العبلقػات الثنائيػة ،بينمػا

لـ يتـ اإلعبلف عف انعقاد المقاء الثنائي حت كتابة ىذه السطكر( .مركز البديؿ لمتخطي ط

كالدراسات االستراتيجية)

بناء عم ما سبؽ؛ ف ف مؤشرات أزمة حقيقة بيف القاى ةر كالرياض كاضحة لمعياف ،حيػث
ن
تكمػف مؤش ػرات عديػدة تؤكػػد ىػذه األزمػػة فت ارجػع السػػعكدية عػف كثيػػر مػف االمتيػػازات التػي منحتيػػا

لمصػر فػي أعقػػاب ثػك ةر  23يكليػػك  ،1952بػات حػدي ث العػػالـ العربػي كالغربػػي أيضػنا ،فالعبلقػػات
التي تطكرت بسرعة نرل أنيا سرعاف ما بدأت نيرانيا بدأت تتراجع في ظؿ كثيػر مػف التحػديات،

مف أبرزىا:

 - 1نوئوقفائنان زئ انويورة  :حيث تنتي كؿ مف القاى ةر كالرياض مكقفيف متضاديف مف
ىذه األزمة ،كبالتالي عدـ التكافؽ في ىذه القضية أصبح مكقؼ خبلؼ.

 - 2نوملةرب انوئصريانوروي  :تعتبر ركسيا ىي حميفة مصر االستراتيجية ،أما السعكدية ليا

حميػػؼ اس ػػتراتيجي كى ػػك الكالي ػػات المتح ػػدة ،كىػػاتيف الق ػػكتيف خط ػػاف متكازي ػػاف ال يمتقي ػػاف؛
كبالتالي المكقؼ بيف القاى ةر كالرياض حكؿ ىذه القكل العالمية أصبح مكقؼ خبلؼ.

 - 3اوقييفانو ي عمانو مروو ي  :أبمغػت شػػركة الػنفط الحككميػػة السػعكدية “أرامكػػك” ،الييئػة العامػػة
لمبتركؿ بالتكقؼ عف إمدادىا بالمكاد البتركليػة ،مػف المفتػرض أف شػركة أرامكػك السػعكدية
تػػكرد لمحككمػػة المصػػرية منتجػػات بتركليػػة مكػػررة ،بمكجػػب اتفػػاؽ بينيمػػا تػػـ تكقيعػػو أثنػػاء

ػيريا مػف المػكاد
زيارة العاىؿ السعكدم لمصػر ،كيتضػمف االتفػاؽ تكريػد  700ألػؼ طػف ش ن
البتركليػة ،منيػا  400ألػؼ طػف سػكالر ،ك 200ألػػؼ طػف بنػزيف ،ك 100ألػؼ طػف زيػػت
الكقػػكد ،بكاقػػع شػػحنات شػػيرية ،عم ػ أف ي ػػدفع الصػػندكؽ السػػعكدم لمتنميػػة مقابػػؿ المػ ػكاد

البتركلية لشركة أرامكك بشكؿ فكرم ،كيستعيد المبالا مف مصر عم أقساط ،لمدة خمس

عامػػا ،كبفائػػدة  %2كفت ػ ةر سػػماح لمسػػداد ثػػبلث سػػنكات
سػػنكات ،كيكػػكف السػػداد عم ػ  15ن
عم األقؿ.
 - 4صن وقان يم ئةرنتانوئشمرك :صرحت مصادر سعكدية إببلغ المممكة ب يقاؼ إجراءات
تأسػ ػػيس ص ػ ػػندكؽ اسػ ػػتثمارات مص ػ ػػرم س ػ ػػعكدم مشػ ػػترؾ ق ػ ػػدر أرسػ ػػمالو ب ػ ػ ػ  60ممي ػ ػػار
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سػ ػػعكدم ،ككفق ػ ػنا لصػ ػػحيفة "المػ ػػاؿ" أك ػ ػػدت مصػ ػػادر بالحككمػ ػػة السػ ػػعكدية اسػ ػػتبلـ الجان ػ ػػب
السعكدم جميع بيانات األراضي البلزمة لتنفيذ المشركعات المتفؽ تنفيذىا ،لكنيػا أبمغػت

الجيات المصرية عف حاجتيا لكقت أطكؿ لدراسة المشركعات قبؿ تنفيذىا.

 - 5و نيعانو نيكانوئر يزي :تقػدر نسػبة الكدائػع السػعكدية فػي البنػكؾ المصػرية بنحػك  2مميػار
دكالر تقريبان ،كبعد األزمػة المػذككرة قػد تضػطر السػعكدية لسػحبيا نكايػة فػي "القػاىرة" ،كىػك
ما قد يساىـ في تفاقـ أزمة الدكالر التي تكاجيا مصر في ااكنة األخيرة.

 - 6نوعئةوي انوئصيرة افي انوييعو ة  :أعمنػت ك از ةر القػكل العاممػة المصػرية ،فػي آيػار (مػايك)
 ،2016أف حجـ العمالة المصػرية بالسػعكدية يبمػا  2مميػكف عامػؿ ،كقػد أثيػرت مخػاكؼ

مف ترحيؿ العمالة المصرية المتكاجدة في السعكدية فػي أعقػاب األزمػة ،كاف كػاف الباحػث
ال ييػػرجح ذلػػؾ ،حيػػث ال يكجػػد أم اقتصػػاد يس ػػتطيع االسػػتغناء عػػف مميػػكني عامػػؿ بقػ ػرار

سياسي ،خاصة في ظؿ تمركز ىذه العمالة في أماكف حيكية كاستراتيجية.

 - 7قطةعانو ير ةء :كقٌعت الحككمتاف المصرية كالسعكدية اتفاقنا لمربط الكيربائي بتكمفة 1.6
مميػ ػػار دكالر فػ ػػي حزيػ ػ ػراف (يكنيػ ػػك)  ،2014حيػ ػػث تبم ػ ػػا حصة مصش نح 610 ٚمبلييٓ
ﺩًالﺭ ،كف ػػي ح ػػاؿ فسػ ػ االتف ػػاؽ فم ػػف المتكق ػػع أف يع ػػاني المػ ػكاطف المصػ ػرم م ػػف تكق ػػؼ
المحتمؿ عف إنشاء محطات كيرباء في مصر بقيمة مميارات الدكالرات.
السعكدية ي

 - 8قطييةعانويييةةس  :تبمػػا قيمػػة االسػػتثمارات السػػعكدية فػػي قطػػاع السػػياحة المصػػرم حػ ػكالي

مؤسسػة .كمػػا بمػا عػػدد السػياح السػػعكدييف فػي عػػاـ
 933مميػكف دكالر عبػر  268شػػركة ٌ
 2014نحك  350.1ألؼ سعكدم ،بمعدؿ نمك بما  ،%68.6مقارنة بعاـ  ،2013فيما
كصؿ إجمالي الميالي التي قضكىا أربعة مبلييف ليمة ،بمعدؿ نمك  ،%29.6مقارنة بعاـ

 ،2013فيما بما إجمالي اإلنفاؽ في العاـ نفسػو نحػك  47مميػكف دكالر ،بمعػدؿ 131.5

دكال ار لمفػػرد الكاح ػػد .كق ػػد ش ػػيد ع ػػاـ  2015إجمػػالي ع ػػدد  433أل ػػؼ سػ ػائح س ػػعكدم إلػ ػ

مصر؛ أم بنسبة زيادة بمغت  % 14مقارن نة بالعاـ السابؽ .كسيتضرر القطاع السياحي،
الذم يعاني مف خسائر كبي ةر مف التكقؼ المحتمؿ الستثمارات المممكة كمف التػأثير عمػ
السياح السعكدييف لتغيير كجياتيـ السياحية إل مقاصد أخرم.

 - 9نوجيرانويعو يانوئصيري :كانػت أعمػاؿ اإلنشػاءات قػد أككمػت إلػ "ككنسػكرتيكـ" يضػـ

شػػركات سػػعكدية كمص ػػرية كدكليػػة .كقػػد تػ ػكارت أخبػػار الجسػػر بع ػػد االتفػػاؽ عميػػو مباشػ ػ ةر

تح ػػت دعػ ػػاكم االس ػػتحالة اليندسػ ػػية كالخطػ ػػر عم ػػي أمػ ػػف إس ػ ػرائيؿ كغي ػػر ذلػ ػػؾ ،كيبػ ػػدك اف

المشركع لـ يدرس جيدنا مف البداية.
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أورنقانوضغطانوئصرة اع ىانويعو ة :ا ا
 نوورق ان وو  :ن زئ انوةئنة  :أكلي أكراؽ الضػغط لػدم القػاىرة لمػرد عمػ مكائػد المممكػة
تتمثؿ في التمػكيح باألزمػة اليمنيػة ،حيػث ذكػر أف مصػر لػدييا عبلقػات قكيػة مػع فصػائؿ

يمنية مختمفة ،كتمتمؾ أقكم جيكش الخمي  ،كىك األمر الذم تحتاجو السعكدية بشدة.

 نوورق انو ةنة :انوئ يفانوييوري :الكرقػة الثانيػة التػي تمتمكيػا القػاىرة ىػي الممػؼ السػكرم،
حيػػث تعتب ػػر مصػػر ىمػ ػزة الكصػػؿ ب ػػيف ركس ػػيا كسػػكريا كالمممك ػػة ،كأكػػد مراقب ػػكف عمػ ػ أف
الضغط السياسي الدكلي مف مصر أقكم في حالة رغبت مصر في استخداـ ىذه الكرقة.

 نوورقي ان خطيير:اإة يرنن :أخطػر كأقػكم أكراؽ الضػػغط حيػث تمتمػؾ مصػػر الكرقػة األخطػػر
لمضػغط عمػ السػعكدية ،كالمتمثمػة فػي الممػؼ اإلي ارنػي الػذم يعػد العػدك األكبػر لمسػعكدية،

كيػػرل خبػ ػراء أن ػػو" :فػػي ح ػػاؿ الكص ػػكؿ لمخبلفػػات ب ػػيف مص ػػر كالسػػعكدية ألش ػػدىا ،س ػػتبدأ
المقايضػ ػة السياس ػػية ب ػػيف البم ػػديف ،فتمج ػػأ كػ ػػؿ دكل ػػة لمتع ػػاكف م ػػع ع ػػدكة األخ ػػرل"( .نجػ ػػكـ

مصرية ،مكقع إلكتركني)

في ظؿ ما سبؽ؛ ف ف نقاط الخبلؼ ىذه جكىرية ،كمحكرية ،كاذا ما تـ استغبلليا بالشكؿ

األمثػؿ كىػذا مػف شػأنو أف يصػػيب الدكلػة األخػرل باالنييػار كالشػػمؿ نتيجػة لمكضػع المتػرنح أص ػبلن
لمصر كما يعصؼ بيا مف أزمات ،ككذلؾ السعكدية تكاجييا مشاكؿ عديدة أبرزىا انخفاض سعر

النفط كقصكر المكازنة ،ككذلؾ حرب اليمف ،كأخي انر تعاظـ الدكر اإليراني في الكطف العربي كالذم

يشكؿ خط نار عمػ الريػاض ،كمػا أنػو يجػب أال تكػكف ىنػاؾ أكراؽ ضػغط لكػؿ دكلػة عمػ األخػرل،

فالدكلتاف كما أكردنا كأسمفنا أكبر دكلتاف في العالـ العربي ،فثقؿ مصر السياسي كالتاريخي ،كثقؿ
السػػعكدية ال ػػديني ،كاالقتصػػادم ،يكم ػػؿ دكر كػػؿ منيم ػػا ااخ ػػر فػػي الني ػػكض بالعػػالـ العرب ػػي ض ػػد

ػاء بسػػكريا،
ػدء بػالعراؽ مػرك انر بميبيػا كانتي ن
التحػديات المعاصػ ةر كالتػي تعصػؼ بكػؿ دكلػة عمػ حػدة ب ن
األمػػر الػػذم يج ػػب أف يعػػزز ركاب ػػط الصػػمة ب ػػيف البمػػديف كالبحػػث ع ػػف نقػػاط االلتق ػػاء كلػػيس نق ػػاط
الخػبلؼ ،بعيػػدنا عػػف األيػديكلكجيات كالسياسػػات كالتحالفػػات الخارجيػة ،كتغميػػب المصػػمحة العربيػػة

كالقكمية العربية عم المصالح الفردية.

ا
ا
ا
ا
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نونمةييجاونوموصةةت ا
أو :انونمةيج ا
كفي ظؿ ىذه الدراسة تكصؿ الباحث لعديد مف النتائ  ،كىي:

 - 1العبلقة بيف الدكلتيف كانت في أكج مراحميا في عيد الرئيس المصرم أنكر السادات إباف
حرب عاـ  ، 1973عندما قطعت السعكدية البتركؿ عف الدكؿ الغربية المساندة إلسرائيؿ
آنذاؾ.
 - 2العبلقػة بػيف الػدكلتيف كصػمت إلػ أسػكأ مراحميػا بعػد قطػع العبلقػات مػع الػرئيس السػػادات
بعد زيارتو إلسرائيؿ كتكقيع معاىدة السبلـ معيا.
 - 3إف المحددات التي حكمت مصر كالسعكدية بمختمؼ نكاحييا الداخمية كاإلقميمية كالدكلية،
ش ػػكمت معظميػ ػػا أخػ ػػذ المص ػػالح بعػ ػػيف االعتبػ ػػار ،كس ػػعت كػ ػػؿ دكلػ ػػة الحف ػػاظ عم ػ ػ أمنيػ ػػا
القكمي ،كال سيما سعييما المشترؾ لمحاربة اإلرىاب.
 - 4إف أسكأ مراحؿ العبلقات المصرية السعكدية في العصر الحػديث كانػت فػي عيػد الػرئيس
محم ػػد مرسػ ػػي الػ ػػذم ينتمػ ػػي إلػ ػ جماعػ ػػة اإلخ ػ ػكاف المسػ ػػمميف ،كذل ػػؾ خشػ ػػية امتػ ػػداد نفػ ػػكذ
اإلسبلـ السياسي إل دكؿ الخمي العربية كتحديدان السعكدية.
 - 5عممت السعكدية جاىدة خبلؿ فتػ ةر حكػـ الػرئيس مرسػي عمػ تأليػب الػرأم العػاـ المصػرم
ككسائؿ اإلعبلـ المصرية ضد حكمو.
 - 6سػػعت السػػعكدية جاىػػدة فػػي مرحمػػة مػػا بع ػػد حكػػـ الػػرئيس مرسػػي عم ػ دعػػـ الػػرئيس عب ػػد
الفتاح السيسي ضد اإلخكاف المسمميف ،حرصنا منيا عم عدـ قياـ نظاـ إسبلمي يتحدث
بل عنيا.
باسـ اإلسبلـ بدي ن
 - 7ىنػاؾ تنػػافس بػػيف الػدكلتيف حالي ػان فػػي ريػػادة العػالـ العربػػي ،األمػػر الػذم يشػػكؿ خبلف ػان فػػي
بع ػػض األحيػ ػػاف ،لك ػػف يأمػ ػػؿ مراقبػ ػػكف أال يك ػػكف ىػ ػػذا الخػ ػػبلؼ جكىريػ ػنا ،كتبق ػ ػ الػ ػػدكلتيف
تحكميمػا عبلقػػة كد عمػ الػػدكاـ ،لمػا فيػػو مصػالح الػػدكلتيف ككػذلؾ مصػػمحة العػالـ العربػػي
في ظؿ التحديات الراىنة.
 - 8حافظت السعكدية عم عبلقاتيا مع الكاليات المتحدة كحميؼ استراتيجي.
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 - 9اتج ػػو الػ ػػرئيس السيسػ ػػي إل ػ ػ الشػ ػػرؽ (ركسػ ػػيا كالص ػػيف) بعػ ػػد فتػ ػػكر العبلقػ ػػة مػ ػػع الكاليػ ػػات
المتحدة.
 -10عصػفت بالعبلقػات المصػرية السػػعكدية بعػض الخبلفػات ،خصكص ػان بعػد حكػـ القضػػاء
المصرم ببطبلف ضـ جزيرتي تيراف كصنافير لمسعكدية.
 -11ىن ػػاؾ أكراؽ ضػ ػػغط لكػ ػػؿ دكلػ ػػة عمػ ػ األخػ ػػرل يمكػ ػػف أف تكػ ػػكف س ػػمبية جػ ػػدان إذا مػ ػػا تػ ػػـ
استخداميا.
 -12إف مس ػػتقبؿ العبلق ػػات المصػ ػػرية الس ػػعكدية فػ ػػي المنظ ػػكر القري ػػب يشػ ػػكبو تش ػػكيش فػ ػػي
إمكانية بقاء العبلقة بينيما جيدة ،إذ أف الممفات المختمؼ عمييا بينيما أكثر مف الممفػات
المتكافؽ عمييا.
ةنةة:انوموصةةت ا
في ظؿ النتائ السابقة ،يكصي الباحث بعديد التكصيات كىي:
 - 1إنشػاء لجنػػة إعبلميػػة مشػػتركة ليكػػكف اإلعػػبلف عػػف أم نشػػاط بػػيف الػػدكلتيف مػػف خبلليػػا،
كاغ ػػبلؽ المجػ ػػاؿ أم ػػاـ اإلعػ ػػبلـ الخ ػػاص الػ ػػذم ال يتح ػػرل الدقػ ػػة ف ػػي كثيػ ػػر م ػػف األحيػ ػػاف؛
كبالتالي تكتير العبلقة بيف الدكلتيف.
 - 2سرعة تفعيؿ االتفاقيات كالمشاريع المكقعة ،كتنفيذىا عم أرض الكاقع.
 - 3ضػركرة تييئػة الػرأم العػاـ لمػدكلتيف قبػؿ البػت فػي أم قضػية مصػيرية ،مثػؿ مػا حػدث فػي
مسألة جزيرتي تيراف كصنافير.
 - 4ضركرة التنسيؽ بيف الدكلتيف حكؿ الرؤية في القضايا اإلقميمية المصيرية ،مثؿ :القضية
اليمنية ،كاألزمة السكرية كما نجـ عف األخيرة مف خبلؼ في مجمس األمف.
 - 5ضػرك ةر تحػرم الدقػػة لممكقػؼ الرسػػمي ،كالتحمػي بنػكع مػػف المسػئكلية كالكسػػطية فػي جميػػع
األحكاؿ.
 - 6تغميب المصمحة العربية المشتركة عم المصالح الشخصية لمحكاـ.
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أو :انولرآنانو رةم .ا
ةنةة :انوريةيلانوع ئة اغةرانوئنشورة ا
 أبك شاكيش ،كماؿ عمي أحمد ( " :)2013ورةا72اةنةةراف ائصرا –أي ة يةاوم نعةةميةا
وننع ةيةميةانوئموقع اع يىانولضية انوف ييطةنة " ،رسػالة ماجسػتير غيػر منشػكرة ،جامعػة

األزىر بغزة ،غزة ،فمسطيف.

 أبك الشيف ،فيد بف سالـ بف فيصؿ ( :)2008نوعالقيةتانويةةيية ا يةنانوئئ ي انوعر ةي ا
نويييعو ة اوئصيييرائييينا7111اسميييىا ،7112رسػػالة ماجسػػتير غي ػػر منشػػكرة ،جامع ػػة
القاىرة.

 األم ػػيف ،تمح ػػاس محمػ ػػد ( " :)2015نوسر يييةتان سمجةجةيييي افيييي انوئجمئييييعانوجزنيييييريا –ا
ن ييي ةباونوس يييولا  -رنيييي ائة ننةييي اع يييىاعةنيي ائييينائنظئييي انوسر يييةتان سمجةجةييي ا

و طييييييةوةنا ئ ةنيييييي اورق يييييي " ،رسػ ػ ػػالة ماجس ػ ػػتير غيػ ػ ػػر منشػ ػ ػػكرة ،كمي ػ ػػة العمػ ػ ػػكـ اإلنسػ ػ ػػانية
كاالجتماعية ،جامعة قاصدم مرياح كرقمة ،الجزائر.

 بسػػيكني ،محمػػكد إبػ ػراىيـ ( :)2012مطيييورانوعالقيييةتانوئصيييرة انوييييعو ة افييي اضيييوءا
نوئمغةييرنتانإلق ةئةيي اونو ووةيي ا ،7117- 8811رسػػالة ماجسػػتير غيػػر منشػػكرة ،جامعػػة

األزىر -غزة.

 الجػزار ،عطػػا عبػد الغنػػي خمػػيس ( :)2015اويةةي ي انإلةرننة ي امجييةهانو ييورنتانوعر ةيي ،ا
رسالة ماجستير غير منشكرة ،أكاديمية اإلدا ةر كالسياسػة لمد ارسػات العميػا برنػام الد ارسػات

العميا المشترؾ بيف األكاديمية كجامعة األقص  ،غزة.

 عبد الحميـ ،عبػد اهلل ( :)2012نوو ةةتانوئمس ةان ئرة ةي اونومسيو تانو ورةي انوشيع ة ا
فييي ا ولائسيييور،ان عمييي نلانوعر ييي ا ،7188- 7181رس ػػالة ماجسػػتير غي ػػر منش ػػكرة،

جامعة النجاح ،نابمس.

 عمػر ،ارمػػز نبيػػاف مصػػطف ( :)2011نوعالقييةتانوف يييطةنة انوئصييرة ائيينا- 8823
8818ا – رني ايةةية  ،رسالة ماجستير غير منشكرة ،جامعة القدس.

 لكز ،ياسر محمد عمي ( " :)2013ورانوئؤيي انوعي رة انوئصرة اف ا ورةا72اةنةةرا
 ،"7188رسالة ماجستير غير منشكرة ،جامعة األزىر بغزة ،فمسطيف.

 مطر ،زياد خضر العبػد ( :)2012نمفةقة ا ةئبا ةفة انوئصرة انإليرنية ة اوأ رىةاع يىا
نولضة انوف يطةنة ا ،8884- 8821رسالة ماجستير غير منشكرة ،الجامعػة اإلسػبلمية
–غزة.
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ةو ة :انوئرنجعانوعر ة ا

 أب ػ ػػك نحػ ػ ػػؿ ،أس ػ ػػامة محمػ ػ ػػد ( :)2013نوسييييييرنكانوعر يييييي انوئعةصييييييرا – رنييييييي ايةةييييييي ا
يويةوووجة  ،ط ،1مركز باحث لمدراسات الفمسطينية كاالستراتيجية ،بيركت.

 إسماعيؿ ،محمد صادؽ ( :)2010نوعالقةتانوئصرة انوخ ةجة ا...ائعةوماع ىانوطرةق،
ط ،1العربي لمنشر كالتكزيع ،القاىرة.

 إسماعيؿ ،محمد صادؽ ( :)2010نوعالقيةتانوئصيرة انوخ ةجةي ا -ئعيةوماع يىانوطرةيق،
ط ،1العربي لمنشر كالتكزيع ،القاىرة.

 حجػػازم ،ناصػػر ( 25" :)2013ينػػاير –مباحث ػػات كشػػيادات" ،المركػػز العربػػي لؤلبح ػػاث
كدراسة السياسات ،الطبعة األكل  ،بيركت.

 حسف ،أحمد ( " :)2015ئعةوماوئنعطفةتانو ورةانوئصرة "،انوش
سلوقانإلنيةن ،الطبعة األكل  ،القاىرة ،جميكرية مصر العربية.

انوعر ة اوئع وئيةتا

 الخربكطمي ،عمي حسني (" :)1986نو ع اع ىائرانوعصور" ،دار المعارؼ ،ط.2

 خرمػة ،تػػامر كآخػػركف :)2014( ،نوسر ييةتان سمجةجةيي افيي انوييوطنانوعر يي ا –ئصييرا –ا
نوئغربا –او نةنا –انو سرةنا –انوجزنيرا –ايورة ا –ان ر ن ،ط ،2مركػز د ارسػات الكحػدة
العربية ،بيركت.

 زكري ػػا ،ط ػػارؽ ( " :)2011ييييورةاشيييعبائصيييير" ،ب ػػكؾ ىػ ػػاكس لمنش ػػر كالتكزي ػػع ،طنطػ ػػا،
جميكرية مصر العربية.

 سػبلمة ،غسػػاف ( :)1980نويةةي ي انوخةرجة ي انويييعو ة ا رني ي اف ي انوعالقييةتانو ووة ي ،
ط ،1معيد اإلنماء العربي ،باريس.

 الشػػبكة العربي ػػة لد ارس ػػة الديمقراطيػػة (" :)2013نور ةيييعانوعر ييي ا – يييورنتانوخيييالصائييينا
ن يم ن ا – رني اسة ت" ،دار شرؽ الكتاب لمنشر ،بيركت ،لبناف.

 شرابي ،ناظـ ( :)1990أئرة ةاونوعربا -نويةةي ان ئرة ة اف انووطنانوعر اف انولرنا
نوعشرةن ،ط ،1رياض الريس لمكتب كالنشر ،لندف.

 صفكت ،محمد مصطف (" :)1956ننج مرناوقنةةانويوةسا ،"8822- 8123المكتبة
التجارية الكبرل ،االسكندرية ،جميكرية مصر العربية.

 طاىر ،عبد الحكيـ ( :)1978يالما ةئبا ةفة  ،ط ،1مطبكعات التضامف ،القاىرة.
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 عارؼ ،نصر محمد ( :)2006ن مجةىةتانوئعةصرةاف انويةةي انوئلةرن ا –نومسولائنا
نو وويي اإوييىانوئجمئييعاوئيينانو لةفيي اإوييىانويييوق ،المركػػز العممػػي لمد ارسػػات السياسػػية،

مطبعة الجامعة األردنية ،عماف.

 عبػد السػميع ،مػاىر سػمير ( ":)2011ن ةييةمانو ئةنةي اعشيرانوم ي اغةيرتاميةرةخائصيير"،
مكتبة جزي ةر الكرد لمطباعة كالنشر ،القاىرة ،جميكرية مصر العربية.

 الكػكاز ،محمػػد سػػالـ ( :)2013نوعالقييةتانويييعو ة انإلةرننةيي ا7188- 8828ا – رنييي ا
مةرةخة ايةةية  ،دار غيداء لمنشر كالتكزيع ،عماف.

 المسػػمـ ،إبػ ػراىيـ ( :)1989نوعالقيييةتانوييييعو ة -نوئصيييرة :اعرنقييي انوئةضييي اونشيييرنق ا
نوئيمل ل ،مكتبة مدبكلي ،القاىرة.

 المشػػاقبة ،تيسػػير (" :)2011نو يييورنتانوعر ةيي اوأ رىيييةاع يييىاإيييرنيةل" ،دار المطبكع ػػات
كالنشر ،لبناف.

 نػافع ،إبػراىيـ كآخػركف ( :)2004نوعالقيةتانوئصيرة -نوخ ةجةي  ،مركػز األىػراـ لمد ارسػػات
السياسية كاالستراتيجية باألىراـ ،القاىرة.

 ىيك ػػؿ ( :)1993أ مييييو را8824ا –نويييييالحاونويةةييييي  ،ط ،1مركػ ػػز األى ػ ػراـ لمترجمػ ػػة
كالنشر ،القاىرة.

رن عة:انو مبانوئمرجئ ا
 شندلر ،كػكلف ( :)1997إيرنيةلانو ة و اونوس مانوصييةون  ،ترجمػة :محمػد نجػار ،ط،1
األىمية لمنشر كالتكزيع ،عماف.

 كايزمػاف ،عػز ار ( :)1984نوسييربائيييناأجيييلانويييالم ،ترجم ػػة :غػػازم ال ػػسعدم ،ط ،1دار
الجميػؿ ،عمػاف .ا

ا

" نوسيييروبانوعر ةييي انإليييييرنية ة " ،مجم ػػة الكس ػػط السياس ػػي ،الع ػػدد  11 ،2074مػ ػػايك
.2008

 إبػراىيـ ،حسػػنيف تكفيػؽ ( " :)2013ق ػراءة فػي المػػكقفيف التركػي كاإلي ارنػػي تجػػاه 30

يكنيػك" ،مجمػػة السياسػػة الدكليػػة ،العػدد( ،)194تصػػدر عػػف مؤسسػػةاالىراـ ،جميكريػػة

مصر العبية.
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 أب ػػك دكح ،خال ػػد كػ ػػاظـ (" :)2011ث ػػك ةر  25كػ ػػانكف الث ػػاني /ين ػػاير فػ ػػي ب ػػر مصػ ػػر –
مح اكلة لمفيـ السكسيكلكجي" ،مجمة المستقبؿ العربي ،مركز د ارسػات الكحػدة العربيػة،
العدد ( ،)387مايك.

 أب ػػك طالػ ػػب ،حسػ ػػف (" :)1998العبلقػ ػػات المصػ ػػرية العربيػ ػػة  ،"1981- 1970ط،1
مركز دراسات الكحدة العربية ،بيركت.

 أفاية ،محمد نكر الديف (":)2011التحرر مف السػمطكية كالديمقراطيػة المعمقػة" ،مجمػة
المستقبؿ العربي ،مركز دراسات الكحدة العربية ،العدد( ،)391أيمكؿ/سبتمبر.

 بكريف مصطف (" :)2013الجيش كاإلخكاف –أسرار خمؼ الستار" ،صحيفة الكطف،
 25نيساف أبريؿ.

 بػف عثمػاف ،ركضػة (مػايك " :)2011تسػػتطيع أف تثػكر كلكػف ال تسػتطيع أف تحكػػـ"،
مػؤتمر نظ ػ ةر نقديػػة فػػي ثػػكرات عػػاـ  2011فػي شػػماؿ أفريقيػػا كفػػي تػػداعياتيا ،أديػػس
أبابا.

 التقري ػ ػػر االس ػ ػػتراتيجي العرب ػ ػػي ( :)1992مركػ ػ ػػز الد ارس ػ ػػات السياس ػ ػػية كاالسػ ػ ػػتراتيجية
باألىراـ" ،القاىرة.

 الجميعي ،عبد المنعـ إبراىيـ (" :) 2002زيا ةر خادـ الحرميف الشريفيف الممؾ فيد بف
عبػػد العزي ػػز آؿ سػػعكد لمص ػػر :د ارسػػة ف ػػي العبلقػػات المص ػػرية السػػعكدية  27م ػػارس

 ، 1989العبلقات السعكدية المصرية في عيد خادـ الحرميف الشريفيف الممؾ فيد بف
عبد العزيز آؿ سعكد :بحكث كدراسات ألقيت في الندكة التي عقػدتيا دا ةر الممػؾ عبػد

العزيز بالتعاكف مع مؤسسة األىراـ ،القاىرة.

 جيػ ػػاد ،إس ػ ػراء (" :)2013محػ ػػددات التفاعػ ػػؿ كالت ػ ػػأثير بػ ػػيف الثػ ػػكرات العربيػ ػػة" ،مجم ػ ػػة
المستنصرية لمدراسات العربية كالدكلية ،العراؽ.

خةئية:انو ورةةت ا

 دكح ،خالد كاظـ (" :)2010الرياضة كالخطاب اإلعبلمي –رؤية سكسيكلكجية نقدية
–سمسمة قضايا" ،المركز الدكلي لمدراسات المستقبمية كاالستراتيجية ،القاىرة ،جميكرية

مصر العربية.

 ذكػر اهلل ،أحمػػد (" :)2016مػػا بعػػد التػكتر –مسػػتقبؿ العبلقػػات المصػػرية السػػعكدية"،
المعيد المصرم لمدراسات السياسػية كاالسػتراتيجية ،تقػديرات اقتصػادية ،نػكفمبر ،ص

ص .8- 1
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 رشكاف ،ضياء (" :)2010جمكد كشيخكخة نظاـ –األرقاـ ال تكذب" ،جريػدة الشػركؽ
المصرية.2010/6/28 ،

 زىراف ،ىاني إبراىيـ (" :) 1984كسكة الكعبة المشرفة" ،مجمة عالـ البناء العػدد ،48
أغسطس.

 سادسان :ندكات كمؤتمرات

 السػػعيد ،محمػػد الس ػػيد ،كآخػػركف (" ،)2005الخمػػي  ...كالمس ػػألة العراقيػػة :مػػف غ ػػزك
الككيت إل احتبلؿ العراؽ  ،"2003- 1990مركز الدراسات السياسية كاالستراتيجية
باألىراـ ،القاىرة.

 سػ ػػبلمة ،عب ػ ػػد الغن ػ ػػي (" :)2011عص ػ ػػر الث ػ ػػكرات العربي ػ ػػة -األس ػ ػػباب كالخص ػ ػػائص
كالتداعيات" ،مجمة شئكف عربية ،العدد (.)148

 شعراكم ،محمد (" :)2011دكر كديناميات الثػكرات الشػعبية" ،مػؤتمر نظػ ةر نقديػة فػي
ثكرات عاـ  2011في شماؿ أفريقيا كفي تداعيا تيا ،أديس أبابا.

 ش ػػمبي ،عب ػػد الحمي ػػد عب ػػد الجميػ ػػؿ (" :)2003التنس ػػيؽ المص ػػرم الس ػػعكدم لمكاجيػ ػػة
األحػبلؼ الغربيػػة مشػركع الػػدفاع المشػػترؾ عػف الشػػرؽ األكسػػط كحمػؼ بغػػداد" ،مجمػػة

مصر الحديثة ،العدد .2

 الشػكرم ،يكسػؼ (":) 2011العبػػكر إلػ الديمقراطيػة" ،مجمػػة المسػتقبؿ العربػي ،مركػػز
دراسا ت الكحدة العربية ،العدد( ،)585مارس.

 عبػ ػػد الك ػ ػػريـ ،إبػ ػ ػراىيـ كعم ػ ػػر ،خيػ ػػرم كاألس ػ ػػمر ،م ػ ػػركاف (" :)2011ث ػ ػػك ةر  25ين ػ ػػاير
المصرية –تقرير تحميمي" ،مركز دراسات الشرؽ األكسط ،نيساف ،األردف.

 عبػد المجيػد ،كحيػػد (" :)2002العبلقػات الثنائيػػة المصػرية السػعكدية فػػي عيػد الممػػؾ
في ػػد ب ػػف عب ػػد العزي ػػز" ،ن ػػدكة العبلق ػػات الس ػػعكدية المص ػػرية ف ػػي عي ػػد خ ػػادـ الحػ ػػرميف
الشريفيف الممؾ فيد بف عبد العزيز آؿ سعكد ،2002/2/13،دا ةر الممػؾ عبػد العزيػز
بالتعاكف مع مؤسسة األىراـ ،القاىرة.

 عبػد المجيػد ،كحيػد (":)2011نيايػػة اإلىانػة –ثػركة  25ينػاير ضػػد النظػاـ اليػش فػػي
مصر" ،مجمة السياسة الدكلية ،مؤسسة األىراـ ،السنة  ،47العدد( ،)184أبريؿ.

 عبػد المطمػػب ،عاصػػـ محػػركس (" :)1990تطػػكر العبلقػػات المصػػرية السػػعكدية فػػي
ضكء حرب أكتكبر  ،"1973المجمة التاريخية المصرية ،م  ،37القاىرة.

 عبد المطمب ،عاصـ محػركس (" :)1990تطػكر العبلقػات المصػرية -السػعكدية ،فػي
ضػ ػػكء ح ػ ػػرب اكت ػ ػػكبر  ،"1973المجم ػ ػػة التاريخي ػ ػػة المص ػ ػػرية ،المجم ػ ػػد  ،37الق ػ ػػاىرة:
جميكرية مصر العربية.
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 عبيد ،ىناء (" :) 2012الحراؾ الشعبي العربية" ،مجمة السياسة الدكلية ،العدد ،187
كانكف

 فيض ،عبد الستار (" :)1988كسك ةر الكعبػة" ،مجمػة الػكعي اإلسػبلمي ،العػدد ،285
أبريؿ –مايك.

 قػببلف ،مػركاف (" :)2016خمػػس سػنكات عم ػ الثػكرات العربيػػة –االنتقػاؿ الصػػعب"،
سياسات عربية -دكرية محكمة تعن بالعمكـ السياسػية كالعبلقػات الدكليػة كالسياسػات
العامة ،العدد  ،18كانكف الثاني ،ص ص .76- 64

 كننمنػت ،جػيف (" :)2012البحػػريف مػا كراء الجمػػكد" ،تشػاتاـ ىػػاكس (المعيػد الممكػػي
لمشؤكف الدكلية) ،لندف.

 لبيػب ،طػاىر (" :)2011لكػػي ال تأكػؿ الثػػكرة أكالدىػا بػاك انر" ،مجمػػة إضػافات (المجمػػة
العربية لعمـ االجتماع) ،مركز دراسات الكحدة العربية ،العدد(.)13

 مبيضيف ،مخمد (" :)2007العبلقات الخميجية اإليرانية 1997إل  :2006السعكدية
حالة دراسة" ،مجمة المنارة ،العدد الثاني ،المجمد .14

 مجمة الدراسات الفمسطينية ،المجمد  ،22العدد ( 86ربيع  ،)2011مؤسسة الدراسات
الفمسطينية.

 المنشػػاكم ،إبػ ػراىيـ ( " :)2014العبلقػػات المص ػػرية األمريكي ػػة :لغػػة ب ػػدأت تتق ػػارب"،
المركز العربي لمبحكث كالدراسات ،جميكرية مصر العربية.

 النجػػار ،س ػػيد (" :)2015

 30يكني ػػك كالع ػػالـ ..كيػػؼ تتغي ػػر المكاقػػؼ؟" ،مقال ػػة ف ػػي

صحيفة األىراـ المصرية  30يكنيك .2015

 الي ػكارم (" :)2002التضػػامف العربػػي كحػػرب أكتػػكبر  1973فػػي الفت ػ ةر بػػيف 1967
إل  ،"1973مجمة شؤكف الشرؽ األكسط ،العدد الرابع.

ية عةا -نوئلة التانوم فزةونة  :ا

 ىيكؿ ،محمد حسنيف (" :)2007مةرةخانوعالقةتانوئصرة انويعو ة " ،برنام مع ىيكؿ،
قناة الجزي ةر الفضائية.

ةئنةا :انوئونقعانإلاو مرونة ا

 إبراىيـ ،دينا شيريف محمد شفيؽ" :عالق ائصرا ولائج سانومعةونانوخ ةج ا  -رنيي ا
لمدرس ػػات االقتص ػػادية
سةوييي انوئئ ييي انوعر ةييي انوييييعو ة " ،المرك ػػز ال ػػديمقراطي العرب ػػي ا

كالسياسية كاالستراتيجية2016/2/28 ،؛ http://democraticac.de/?p=25161

111

 إبراىيـ ،ناجح (" :)2013أيي ةباسيربانويةئنانومي اشيةر تافةييةائصير؟"( ،مكقػع سػعيد
بيكك)2016/8/3 ،؛ http://kenanaonline.com/users/saedbeco1010/posts/561025



إدريػس ،محمػػد السػعيد" ،نوعالقييةتانوئصييرة -نإلةرننة ي .ارىيينائس ي نتاش ي ة ةانومعلةيي "،
جريدة الشرؽ األكسط ،تـ الكلكج بتاري 2016/10/22 :؛

http://archive.aawsat.com/leader.asp?section=3&article=694412&issueno=12339#.Vd
mAB_nGpo0


إس ػ ػػماعيؿ ،أحم ػ ػػد (" :)2016نوعالقييييييةتانوئصيييييرة ان ئرة ةيييييي " ،مكق ػ ػػع مص ػ ػػر العربيػ ػ ػػة
اإللكتركني ،تـ الكلكج بتاري 2016/10/31؛

http://www.masralarabia.com/


"إةيييييرننامنفيييييي انومجيييييييساع ييييييىائصيييييير" ،ب ػ ػػي ب ػ ػػي سػ ػ ػػي العرب ػ ػػي ،تػ ػ ػػـ الكل ػ ػػكج بتػ ػ ػػاري
2016/10/23؛

http://news.bbc.co.uk/hi/arabic/middle_east_news/newsid_4079000/4079211.stm

" أزئييي انو سيييرةن:انوليييونتانوييييعو ة اممييي خلافييي اأسييي نثانوجزةيييرة" ،كاش ػػنطف لمد ارس ػػات
السياسية ،تـ الكلكج بتاري 2017/1/21؛

http://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/view/bahrains-crisis-saudiforces-intervene

" أ سييييي نثانو يييييورةانوئصيييييرة اسميييييىايييييييلوطائ يييييةرك" ،قنػ ػ ػاة الع ػ ػػالـ ،ت ػ ػػـ الكل ػ ػػكج بتػ ػ ػػاري
2016/12/10؛ http://www.alalam.ir/egypt/docs/stations



"أس نثا ورةا41اةونةو" ،المكسكعة نتتـ الكلكج بتاري 2016/12/12؛
http://www.moso3a.net/thakafia/threads/6412



"أسئي يانجية اةصييلاإويىائصيراف ي اأولازةيةرةاويريةساإةرنن ي " ،بػي بػي سػي ،تػـ الكلػػكج
بتاري 2016/10/15؛

http://www.bbc.com/arabic/middleeast/2013/02/130205_iran_egypt_nijad_visit

" ن ي ةبانوعشرةاو ر ةعانوعر " ،الرياض ،تـ الكلكج بتاري 2016/11/25؛
http://www.alriyadh.com/990393

" أييييي ةباننيييي عا ييييورنتانور ةييييعانوعر يييي " ،مي ػػدؿ ايسػ ػػت اكف اليػ ػػف ،تػ ػػـ الكلػ ػػكج بتػ ػػاري
2016/11/14؛ http://middle- east- online.com/?id=146507

" نمفيييييييةقائ ييييييي " ،ككال ػ ػ ػػة األنبػ ػ ػ ػػاء كالمعمكم ػ ػ ػػات الفمس ػ ػ ػػطينية (كف ػ ػ ػػا) ،ت ػ ػ ػػـ الكل ػ ػ ػػكج بتػ ػ ػ ػػاري
2016/10/11؛ http://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=4883

" نضيييطرن ةتامييييونسا ،7188- 7181نو ييييورةانومونيييية " ،المعرفػ ػػة ،ت ػػـ الكل ػػكج بتػ ػػاري
2017/1/21؛

http://www.marefa.org/index.php/%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1
%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A%D
8%A9_2011
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" ننجةزنتا ورةا72اةنةةر" ،منتدل عاطؼ الجندم ،تـ الكلكج بتاري 2017/1/12؛
http://elgendy.getgoo.net/t16165-topic

 " ع ائرورا28اعةئة.امعرفاع ىاأي ةبافشلانوع وننانو ال اع ىائصير" ،الفجػر ،تػـ
الكلكج بتاري

2016/8/3؛ http://www.elfagr.org/1909028

"مةرةخانو ورةانوئصرة ،انسمفة تا ورةا72اةنةةر" ،تـ الكلكج بتاري 2017/1/12؛



http://www.sis.gov.eg/Newvr/reveulotion/html/history.htm

 " مييةرةخانوعالقييةتانوئصييرة انويييعو ة ائييناعييي افييةروقاسمييىانويةي ي " ،مكقػػع الفجػػر
اإلخبارم2016/6/10 ،؛ http://www.elfagr.org/2089696

" مجئييييعاسيييييربا ولانوخ يييييةجاضيييي ا نعيييييش"Review ،
2017/1/26؛

 ،Natoتػ ػػـ الكلػ ػػكج بت ػ ػػاري

http://www.nato.int/docu/review/2016/Also-in-2016/geopolitics-gulf-monarchiesfight-against-daesh/AR/index.htm



" مطييورنتائ سوظ ي :انوعالقييةتانوئصييرة انويييعو ة اوآفييةقانوئيييمل ل" ،المركػػز العربػػي

لمبحكث كالدراسات ،تـ الكلكج بتاري

2016/12/25؛ http://www.acrseg.org/40099

" معييرفاع ييىانوئونقييفانو ال ي اويييخة مانوسييرئةنائيينانو ييورةانوئصييرة " ،بكابػة الفجػػر ،تػػـ
الكلكج بتاري

2016/12/12؛ http://www.elfagr.org/1633406

"مييومراف ي انويييعو ة ا ع ي ان مفييةقانونييوويانإلةرنن ي " ،ركيتػػرز عربػي ،تػػـ الكلػػكج بتػػاري



2016/10/28؛

http://ara.reuters.com/article/topNews/idARAKCN0PO2EP20150714


" ورةا72اي مئ رانوةئنة " ،كيكيبيديا2016/8/3 ،؛



"نو ييورةانو سرةنةييي اونوئخيييةوفانوجةويةةيييية انوييييعو ة " ،البصػػيرة ،ت ػػـ الكلػػكج بت ػػاري

https://ar.wikipedia.org/

2017/1/21؛

http://basirat.ir/ar/news/



جرة ةانورةةض ،تـ الكلكج بتاري 2016/10/10؛
http://www.alriyadh.com/1146043



"جزةرةامةرنن" ،كيكيبيديا ،تـ الكلكج بتاري 2016/8/20؛
https://ar.wikipedia.org/wiki/



"جغرنفةةائصر" ،كيكيبيديا ،تـ الكلكج بتاري 2016/9/8؛
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9
%8A%D8%A7_%D9%85%D8%B5%D8%B1



"سرباأ مو ر،ايع انو ةنانوشةذو "2016/8/5 ،؛

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B9%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8
%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B0%D9%8
4%D9%8A
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"سرباأ مو ر"2016/8/5 ،؛ http://www.startimes.com/?t=32223466



"سربانوةئن" ،مكقع الممؾ سعكد2016/8/3 ،؛



http://www.kingsaud.net/art/inside/golden/index26.html

"سيييييربا يييييةر ةائصييييي ارة اييييييعو ة " ،ص ػ ػػحيفة المػ ػػدف اإللكتركني ػ ػػة ،ت ػ ػػـ الكل ػ ػػكج بت ػ ػػاري



2016/12/26؛

http://www.almodon.com/opinion

"نوسئ انوفرنية اع ىائصر" ،مكقع كيكبيديا2016/2/25 ،؛



https://ar.wikipedia.org/wiki


حمكدة ،كامػؿ" ،نوخةرجة اممة عا ةىمئةمان مفةقا ةناإةرنناونو ولانويتانو را.اوم رسا
نو ه" ،مكقع أخبار مصر اإللكتركني ،تـ الكلكج بتاري 2016/10/25؛

http://www.egynews.net/


حنف ػػي ،عب ػػد العظ ػػيـ محم ػػكد (" :)2016نوعالقيييةتان ئرة ةييي انوئصيييرة " ،معي ػػد العربي ػػة
لمدراسات ،تـ الكلكج بتاري 2016/11/1؛

http://studies.alarabiya.net/hot- issues/


"خ ةجةوناةطةو ونا ر ائؤوماض ائصر" ،المصرييف ،تـ الكلكج بتاري 2016/12/25؛
https://almesryoon.com

"الدعـ السعكدم لمصر" ،مكقع انفراد ،تـ الكلكج بتاري 2017/1/15؛



http://www.innfrad.com/

تا عيوةاروسيةن او ليةىرةاوأفيقانوعالقيةتانوئصيرة -نإلةرننةي افي اعيي انويةي ي "،



"



"رسييييالتانوطةيييييرننامرمفييييعا يييييةنائصييييراونوييييييعو ة " ،العربيػ ػػة ن ػ ػػت ،تػ ػػـ الكلػ ػػكج بت ػ ػػاري

صحيفة البديؿ اإللكتركنية ،تـ الكلكج بتاري 2016/10/15؛

http://elbadil.com/

2016/9/8؛

http://www.alarabiya.net/ar/aswaq/travel-and-tourism/



"روييييةةاونةيييرنناونوئ ييية رنتانوج ةييي ةاسيييولاييييورة " ،مرك ػػز الشػػرؽ العرب ػػي لمد ارس ػػات

السياسية كاالستراتيجية ،تـ الكلكج بتاري 2017/1/26؛

http://www.asharqalarabi.org.uk



انوعييييييييييييييييييييييييةوم" ،ليػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػالي مص ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػرية ،تػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػـ الكلػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػكج بتػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاري 2016/12/16؛
http://www.layalyeg.com/t6396- topic



"زةةرنتائ ة " ،مكقع الممؾ فاركؽ األكؿ2016/8/3 ،؛
http://www.faroukmisr.net/farouk_radwa.htm



"نويعو ة امصفاسرقانو يةي ا ةوعئلانو ر رياونوج ةن" ،مكقع العربية نت اإلخبارم،
تـ الكلكج بتاري 2016/10/20؛

http://www.alarabiya.net/ar/saudi-today/
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"نويييعو ة املطييعاعال قميييةائييعاإة يرنناومميئيييةا ي عمانإلرىييةب" ،الجزيػ ةر نػػت ،تػـ الكلػػكج
بتاري 2016/10/1؛

http://www.aljazeera.net/news/arabic/

" نويعو ة اموقفاإئ ن ائصرا ةوئون انونفطة " ،آر تي ،مكقع الكتركني ،تـ الكلكج بتاري ا
2016/12/15؛

https://arabic.rt.com/news/844601

"نويعو ة ايم فعا ئنةا ةىظةا ي باإع نمانئرانونئير" ،France 24 ،تػـ الكلػكج بتػاري
2016/10/25؛

http://www.france24.com/ar/20160102

"نويعو ة " ،مكقع كيكيبيديا2016/2/25 ،؛

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%
AF%D9%8A%D8%A9

 " يفةرةا وو اف يطةناف انوئئ انوعر ة انويعو ة " ،تـ الكلكج بتاري 2016/10/11؛
http://www.palestineembassy.org.sa/Ar_saudi.htm

 السياسة السعكدية تجاه ثكرات الربيع العربي ،الجزي ةر االخبارية ،مكقع الكتركني ،تـ الكلكج
بتاري 2017/1/23؛

http://studies.aljazeera.net/ar/reports/2011/07/201172371850917103.html


"ييييفةرائصيييرا ةورةيييةضاة سيييثائيييعانةييييباوزةيييرانوعئيييلانوييييعو ياأوضيييةعانوعئةوييي ا

نوئصرة " ،اليكـ السابع المصرية ،تـ الكلكج بتاري 2016/12/26؛

http://www.youm7.com/story/


"نويييفةراىييةن اخييالف:ائصييراوييمامصيييلاأ يي نا يانييوعائيينانوجفييةءاأوانولطةعيي ائيييعا

نويعو ةةن" ،اليكـ السابع المصرية ،تـ الكلكج بتاري 2016/12/27؛

http://www.youm7.com/story



"نويالما ةنائصراونيرنيةل:اأر عةناعةئةاعلباسيرباأ ميو را8824ا و اةيزنلانوييالما

قةيئةا" ،معيد كاشنطف لسياسة الشرؽ األدن  ،تـ الكلكج بتاري 2016/10/22؛

http://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/view/israeli-egyptian-peaceforty-years-after-the-1973-war-and-holding

" نويةي اويطانومومرائعانويعو ة :ائصراونامر عاإ اَّاهلل" CNN ،بالعربية ،تـ الكلكج
بتاري 2016/12/15؛

http://arabic.cnn.com/middleeast/2016/10/13/egypt-saudi-sisi

 " نويةي :ائصراونامييئحا ياقيوةا ييطانفوذىيةاع يىانوعيةومانوعر ي " ،جريػدة الخمػي
اإللكتركنية ،تـ الكلكج بتاري 2016/12/15؛

http://www.alkhaleej.ae/alkhaleej/page/dc633e41-8223-4fea-b48e-29ae0f969161
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زيػداف ،فاطمػػة ك البحيػرل ،محمػػد ك عبػداهلل ،عػػبل ك محمػكد ،مػػريـ ك الحريػرل ،منػػة اهلل

( ":)2013ص ػػحكة المص ػػرييف تبي ػػر العػ ػػالـ م ػػف جدي ػػد" ،صػ ػػحيفة المص ػػرم الي ػػكـ ،مكقػ ػػع
الكتركني؛

http://today.almasryalyoum.com/printerfriendly.aspx?ArticleID=388202



ص ػػدقي ،مصػ ػػطف (أبريػ ػػؿ " :)2015ئييييؤمئرا عييييمان قمصيييية انوئصييييريا -نومييييأ ةرنتا

نويةةية اون يمرنمةجة " ،المركز العربي لمبحكث كالدراسات2016/3/4 ،؛

http://www.acrseg.org/37927


"نوطفرة" ،كيكيبيديا ،تـ الكلكج بتاري 2016/9/12؛

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A9_%D8
%A7%D9%84%D8%B7%D9%81%D8%B1%D8%A9

 عػػادؿ ،ع ػػامر" :ئوقيييفائصيييرائييينا نعيييش" ،دني ػػا ال ػػكطف اإلخبػػارم ،ت ػػـ الكل ػػكج بت ػػاري
2016/10/30؛ https://pulpit.alwatanvoice.com/content/print/352058.html

 عبػػد الػػرحمف ،عمػػي (" :)2014نوعالقيييةتانويييعو ة انوئصيييرة ائيينانوئ يييكافييةروقاإويييىا
نويةي " ،مكقع اليكـ السابع اإلخبارم2016/6/20 ،؛

http://www.youm7.com/story/0000/0/0/-/1735413


"ع انوئشةرةعانويعو ة اف ائصرامجةوزا7111ائشروعا ةيم ئةرنتام را72ائ ةةرا
و ر" ،شبكة اإلعبلـ العربية ،تـ الكلكج بتاري 2017/1/15؛

http://www.moheet.com/


"نوع وننانو ال اع ىائصر" ،المعرفة2016/8/3 ،؛
http://www.marefa.org/index.php



"نوع وننانو ال " ،كيكيبيديا2016/8/3 ،؛



"نوعالقةتانويعو ة انإلةرننة " ،كيكيبيديا ،تـ الكلكج بتاري 2016/10/28؛

https://ar.wikipedia.org/wiki/
https://ar.wikipedia.org/wiki/



"نوعالقةتانويعو ة انوروية " ،كيكيبيديا ،تـ الكلكج بتاري 2016/11/1؛
https://arabic.rt.com/news_all_info/34305/



"نوعالقةتانويعو ة انوف يطةنة " ،كيكيبيديا ،تـ الكلكج بتاري 2016/10/10؛
https://ar.wikipedia.org/wiki



"نوعالقييةتانوئصييرة انوروييية .انسييوائنسنييىايةةي ي اج ة ي " ،البػػديؿ ،تػـ الكلػػكج بتػػاري
2016/12/11؛

http://elbadil.com/2016/07


"نوعالقةتانوئصرة انوروية " ،كيكبيديا ،تـ الكلكج بتاري 2016/10/28؛
https://ar.wikipedia.org/wiki/



"نوعالقيييييةتانوئصيييييرة انوييييييعو ة .اإويييييىاأةييييين؟" ،آر ت ػ ػػي بالعربي ػ ػػة ،ت ػ ػػـ الكل ػ ػػكج بت ػ ػػاري
2017/1/15؛
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https://arabic.rt.com/prg/telecast/


"نوعالقةتانوئصرة انويعو ة " :)2016( ،أخبار مصر2016/4/15 ،؛
http://www.egynews.net/



"نوعالقةتانوئصرة انويعو ة " ،الييئة العامة لبلستعبلمات2016/7/12 ،؛
http://www.sis.gov.eg/Ar/Templates/Articles/tmpArticles.aspx?CatID=138#.V4jF9usr
LIU

" عالقيةتائصييراونةيرننا ييةنانومييومرانوئس يوماون نفمييةحانوئسيييوب" ،صػحيفة البػديؿ ،تػػـ
الكلكج بتاري

2016/10/23؛ http://elbadil.com/2013/02/06/105808

" عالق انورةةضاونولةىرةا ع انإلطةس ا ئري " ،الحياة ،تـ الكلكج بتاري 2017/1/15؛
http://www.alhayat.com/Details/532286



عكض ،جابر سػعيد (" :)1992نقمرنبامس ةيلانوينظمافي اع يمانويةةيي " ،مكقػع بحػكث



" ئسييي نتانوئوقيييفانوييييعو يائييينان زئييي انوييييورة " ،مكقػػع فك ػػر ،تػػـ الكل ػػكج بت ػػاري

اإللكتركني2016/2/28 ،؛ http://bohothe.blogspot.com/2009/12/1992- 20.html

2017/1/20؛

http://www.fekr-online.com/article

" نولص انو ةئ  .ا ةفامغةرتائونقفانإلعالئةةناويطانوميومرا يةنانوييعو ة اوئصير؟"،
 CNNبالعربية ،تـ الكلكج بتاري 2016/12/15؛

http://arabic.cnn.com/middleeast/2016/10/12/saudi-egypt- media



" قرنءةامس ة ة اف انو ورنتانوعر ة انو ونفعاون فةق"،ا2016/12/15؛
http://www.icatu56.org/show3.php?page=show_chosen_study.php&main=88



أبػك كػريـ ،منصػكر (" :)2015إعييالنانولييةىرةاونومسي ةةتانإلق ةئة ي انومي امونجييوائصييرا

ونويعو ة " ،مكقع أمد2016/7/15 ،؛ http://www.amad.ps/ar/Details/83268

 " ئ انوئئ انوعر ة انويعو ة اأئةمائج سان ئناسولانو ن اسةو اف انوشرقان ويط،ا

ة لةيةانويفةراع انهللاةسةىانوئع ئ ا(نوئن وبانو نيماو ئئ انوعر ةي انوييعو ة اوي اا

ن ئمانوئمس ة)"2012/4/23 ،؛ https://www.sauress.com/albilad/105723



" ةيفاميراانولييةىرةانوصيفل انونووة ي انإلةرننةي ؟" ،صػحيفة الحيػاة اإللكتركنيػػة ،ذسُ اٌٌٛسسٛج
تراس٠خ 2012/10/22؛
http://alhayat.com/Articles

116



لبيػػب ،سػػماح" :وزةييرانومجيييةرة:ا2.4ائ ةييةرا و راسجيييمانوم يية لانومجيييةريا ييةنائصيييرا

ونويعو ة اف ا ، "7182مكقع اليكـ السابع اإللكتركني ،تـ الكلكج بتاري 2016/9/15؛

http://www.youm7.com/story


"نو جييييةنانويييييعو ة انوئشييييمر " ،ك از ةر التج ػػا ةر كاالسػ ػػتثمار السػ ػػعكدية ،ت ػػـ الكلػ ػػكج بتػ ػػاري
2016/9/12؛

http://mci.gov.sa/AboutMinistry/Pages/StandingCommittees.aspx



"ئييةا عيي انومييومر:ائيييمل لانوعالقييةتانوئصييرة انويييعو ة " ،المعيػػد المصػػرم لمد ارسػػات

السياسية كاالستراتيجية ،تـ الكلكج بتاري 2017/1/16؛

http://www.eipss-eg.org

 " ئ ة رةانوئ كاع انهللا يناع ي انوعزةيزاأييةساعية لاوسيلاشيةئلاو لضية انوف ييطةنة "،
اليكـ ،تـ الكلكج بتاري



2016/11؛ http://www.alyaum.com/article/2505460

ئج اأفرةلةةاقةرمنة (يكنيك  ،)2013العدد  ،6مجمة إلكتركنية2016/6/1 ،؛
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:1E16vie24X8J:www.sis.
gov.eg/newvr/africa/6/4.pdf+&cd=8&hl=ar&ct=clnk&gl=ps

 محاي ػ ػػد رئيسػ ػ ػان لمحككم ػ ػػة ...كمميػ ػ ػػارات خميجي ػ ػػة ل ػ ػػدعـ إطاح ػ ػ ػة اإلخػ ػ ػكاف ،األخب ػ ػػار ،مكقػ ػ ػػع
الكتركني ،تـ الكلكج بتاري 2017/1/20؛

http://www.al-akhbar.com/node/186797

 محمد أنكر السادات ،مكقع الكتركني ،تـ الكلكج بتاري :2016/12/25
http://www.yabeyrouth.com/5256-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%A3%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA


"ئسئيييي انو ييييوعزةزي.ا شييييرنرةاأط لييييتانور ةييييعانوعر يييي " ،الجزيػ ػرة نػ ػػت ،ت ػػـ الكلػ ػػكج بتػ ػػاري
2016/11/25؛

http://www.aljazeera.net/encyclopedia/icons/2015/12/7/%D9%85%D8%AD%D9%85


محمكد ،ىدير" :نوعالقةتانوئصرة انوروية .انسوائنسنىايةةي اج ة " ،صحيفة البديؿ
اإللكتركنية ،تـ الكلكج بتاري 2016/10/28؛

http://elbadil.com/

" ئرييييي :اويييينانمييييركاغييييزةاوسيييي ىة" ،صػ ػػحيفة الريػ ػػاض اإللكتركنيػ ػػة ،تػ ػػـ الكلػ ػػكج بتػ ػػاري
2017/1/16؛ http://www.alriyadh.com/784960



مرشػدم ،ىػػاني (" :)2013نوعالقييةتانوئصييرة ان ئرة ة ي " ،كرشػػة عمػؿ ،المركػػز القػػكمي
لدراسات الشرؽ األكسط ،تـ الكلكج بتاري 2016/10/30؛

http://ncmes.org/ar/publications/middle-east-papers/192


نوئر زانوئصرياو رنيةتانويةةيةتانوعةئ  ،تـ الكلكج بتاري 2016/9/15؛
http://ecpps.org/index.php/ar/
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" ئيييمل لانوعالقييةتانوئصييرة اونويييعو ة ا…ان زئ ي اون ونر" ،مركػز البػػديؿ لمتخطػػيط

كالدراسات االستراتيجية ،تـ الكلكج بتاري 2017/1/16؛

http://pss.elbadil.com/2


"ئصييرامئم ييكا4ا أورنقاخطةييرةاو يير اع يي انويييعو ة ا ش ي لاسةيييما..اأخطييرىماورقيي ا
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