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 مقدمة

ليه بثقة، إوالحائط الذي يمكن اًلستناد  ،إليها العرب على أنها عمود األمةيبدو أن مصر التي طاملا نظر 

ا  هذه  وثقلها التاريخي والديموغرافي، تمّر  ،في واحد من أهم املواقع الجيوسييييياسييييية في العالمموقعها إلى نظرا

ا األزمات، وهي ضيييعيفة في نظرتها إمكاناتها حيث تتناهبهفي اليوم ضيييعيفة  هيف ؛مراحل ضيييعفها م بأسيييوأاأليا

 تعلم أينًل ، لكنهييا هييذا الييدور  عنتبحييث  وهي أو على مسيييييييييييييتو  العييالم، ،دورهييا في القليموإلى  نفسيييييييييييييهيياإلى 

 تضع قدمها على الطريق نحو الهدف.وكيف 

عاد يُ الذي عصييييييييييف  به ثورات الر،يع العر  ، حيث  خ الشيييييييييير  األوسييييييييييطتاري رة منفي هذه املرحلة الخط  

ا وإقليميييا  ا، تجييد مصييييييييييييير نفسيييييييييييييهييا على الهييام ، ًل تمليي  جرأة رسيييييييييييييم خرائط ومعييادًلت النفوذ والقوة دوليييا

 لهااًلقتحام ًلنتزاع دور 
ُ
ا، وت  ، وًل تاريخها يسييمل لها بأن تركن جانبا

ّ
م بالوضييع الذي أخذتها إليه سييلطاتها سييل

تحالفات وسييييييييييركعة في النكو  عنها، ثم يتبين أنها  ان   ،تعاقبة، لذل  تراها متعجلة في عقد التحالفاتامل

 و ومهشة 
ّ
لتدخل في ليبيا أو اليمن لمحاوًلتها  علىينطبق ذاته الش يء  ؛ستراتيجية واضحةإ ، وتفتقر إلىتةق

 
ّ
كما  -الذي أحالهاو ، 1952عام م بها منذ أو حتى سيييورية. فهل تدفع مصييير ضيييريبة الحكم العسيييكري املتحك

لة باتفاقات كبّ إلى التهمي  والخراب؟ أم أن مصييييييييييييير ُم  -هافيأحال  النظم العسيييييييييييييكرية البلدان التي تحكم  

 التي  مع إسرائيل ،1979 امب ديفيد 
ُ
ا؟ًل ت ا؟ أم األمرين معا

ا
ا وًل حرا 

ا
 تيل لها فكا 

 

 :
ا

 الثورة املغدورة وعودة مصر إلى حظيرة العسكرأّوًل

حكم أطاح  ب ثورة الثورات السييييييلمية في العالم الثالث،أهم لشييييييعب مصيييييير أنه قاد واحدة من  سييييييّجليُ 

التي فاجأت وأر،ك   ،يناير الثان /  انون  25وأنه  مصيييييييير بفسيييييييياده، ثورة  ثالثة عقود مبارك الذي اسييييييييتمّر 

ن التحرير وامليادين الغرب وإسييرائيل والنظام املصييري،  ييارك فيها أكخر من خمسيية ماليين متظاهر في ميدا

   ييييييباب مصيييييير وقواها ماليين أخر  في عموم املدن املصييييييرية، ضييييييّم  لىإ إضييييييافة، عنه ةعوالسيييييياحات املتفرّ 

قو  السييييالم السيييييا يييي ي  إلى جانب ،وتشييييكيالتها السييييياسييييية ابختلفة من ليةرالية وقومية وكسييييارية ،املدنية

، وهو موقف ولم ُيواجه املتظاهرين لى الحيادحينها ع من املعروف أن الجي  املصييييييييييري وقفو  .على تنوعها

  ما
ّ
 الذي يُ  ذاته الجي  هتسيييياذل، ذل  أن زال محط

ّ
 يوليوتموز/  3تنكيل منذ انقالبه في  ل باملصييييريين  ييييّر نك

2013. 

 ،لعودةالفر  لن أتيياحيي  ل جي  املتحيّ  ،وثييالييث خييار ي اناثنييان منهييا داخلييي ؛تضييييييييييييييافرت ثالثيية عوامييل

 ووأد الثورة وحلم املصييييييييريين بالتغيير.  ،صييييييييل السييييييييلطةوالقبض بدموية على مفا
ّ
بأن  العامل األول ص يت خ
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ا على تتك ،دت قواهاوحزب النور السيييييلف ، وّح  ين،و،خاصييييية الخوان املسيييييلم ،قو  السيييييالم السييييييا ييييي ي يكيا

ي ر اًلنتخابات الرئاسيييييييية بعد انقضييييييياء الفترة اًلنتقالية التي قاد فيها الحكم مجل  عسيييييييكفي األقل، وفازت 

ا، و ان قد أظهر و  .بأغلبية املقاعد في اًلنتخابات التشييييركعية التي سييييبقتها تقد فاز   ملدة ثمانية عشيييير  ييييهرا

ا للسيييلطة،   -الذين حكموا بموجب إعالن دسيييتوري صييياغوه على مقاسيييهم- ون الخوان املسيييلم ا فظيعا  يييرها

ا عميمييا عوا بييأخونيية الييدوليية املصيييييييييييييرييية، وأقصيييييييييييييوا ا خرين، وتسيييييييييييييرّ 
ا
قواعييد  هممييد  التزامفي قيية أثييار  يييييييييييييكو يي

 مصيييييييييييرفي ة بمتابعة األوضييييييييييياع لسيييييييييييلطة، لي  لد  الدول الخارجية املعنيّ إلى االديمقراطية التي أوصيييييييييييلتهم 

اسييييتعادة من أجل أ للعمل التي بات  تتهيّ  ات املصييييريةة الفعاليّ الثورة من بقيّ في ، بل لد   يييير ا هم فحسييييب

دت  ،الثورة
ّ
ا لديهم  عو تصرفات الخوان حيث ول  أو هي آيلة إلى هذا املصير. ،ق ر  بأن الثورة ُس را

  العامل الداخلي الثاني
ّ
 في ل تمث

ّ
ن يليةراليين وقوميمن  ،  القو  املقابلة لقو  السييييالم السيييييا يييي يتشييييت

. فخالل ثمانية عشيييييييير نفسييييييييها وعجز هذه القو  عن توحيد ،وكسيييييييياريين وعلمانيين ومنظمات مجتمع مدن 

ا  ف السيييالم  وخالفاتها نجاز مشيييروع دسيييتور، بسيييبب خالفاتها مع الطر إفي كعية ال جنة التشييير فشيييل   يييهرا

 تقديم ُم فشل  في وعندما حان وق  اًلنتخابات  ؛فيما بينها
ّ

 يُ حقيق  ح رش
ّ
 .لهامث

لتهو ذل  الذي ف ؛العامل الخارجيأما 
ّ
بالخوف من السالم السيا  ي عامة والجهادي خاصة، والتي  مث

كما أن الغرب الذي فاجأته الثورة املصرية،  ان قد أخذ الوق  الكافي  .الخلط بينهما د السالموفو،ياتتعّم 

 .الغرب هذا املوقف من الخوان ،على وجه الخصييييييييييو  ،السييييييييييعودية ودولة المارات  و ييييييييييارك .فللتصييييييييييرّ 

داية الشهر التي انطلق  في ب "الثورة الثانية" بييييي عيوهكذا ساعد العامل الخار ي في دعوة قو  الداخل ملا دُ 

  من انطالقها ثالثة أيام  يييييييييييييهدت بعدو  ،2013السيييييييييييييابع 
ّ
نتخب ل الجي تدخ

ُ
وقمع  الذي اعتقل الرئي  امل

وطال   ،السجون في ا ًلف منهم ب ج  هم الذين زُ ر زال حملة دموية لتصفية الخوان وأنصا ، وقاد وماالجميع

ا أخر ، واختفييي  القو  التي قيييادت معالقو  التصيييييييييييييفيييية عملييييات
ا

نحيييازت إلى حكم الثورة الثيييانيييية، أو ا آًلفييي

 ،ضد مصالحها ،بدافع الخوف ،في التاريخ التي تنحاز فيها قو  مجتمعيةاألولى وهذه ليس  املرة  .العسكر

حتى ا ن، أن ، والنتيجة التي رسيي  عليها األمور  .عاك  مسييار التقدم التاريخيوكُ  يديولوجياتهاأ،ما يناقض و 

 
ُ
هي تصفية  -الوحيدةاملهمة ور،ما  -ي يقوده السيس يمهمة الحكم العسكري الذت، وأن ر  د  ثورة مصر قد غ

ى مكافحة الرهاب، األمر سيييييّ  واجتثاث الخوان والسيييييالم السييييييا ييييي ي من حقل السيييييياسييييية املصيييييري، تح  ُم 

 ثارها على مصر وحدها.آلن تقتصر صعبة حرب أهلية مصرية احتمال نشوب نذر بالذي يُ 
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ا:   دافع الحاجة فثانيا
ّ

 ةي العالقات السعودية املصرية الهش

ا حاجتهم إلى دول الخليجدرك املصييير يُ  منذ - من املصيييريين العاملينا ًلف مئات فيها  التي يوجد يون جيدا

من  بملييييارات اليييدوًلرات اسييييييييييييينويييي   يرفيييدون الخزينييية املصيييييييييييييريييية اليييذين -في السيييييييييييييبعي ييييات "الفورة النفطيييية"

  ،عرف بدول املواجهةية ملا  ان يُ كما أن املسيييييييييياعدات الخليج ،تحويالتهم
ّ
ل  على الدوام ومنها مصيييييييييير،  ييييييييييك

ا   إلىفي تغطية عجزها اًلقتصيادي املزمن، ا مهم  مصيدرا
ا
املسياعدات الطارئة عند املنعطفات الخطرة  إضيافة

التي  في مرحلة املّد  ، أوحرب تحرير الكوي و اليرانية،  -الحرب العراقية إّبانت الخليج أكخر من مرة التي هزّ 

درك يُ وقبلها ومعها في لبنان.  ،في العرا  وسييورية واليمن ،عي اليران  في هذه األياماملشييروع التوسييّ  شييهدهاي

ا حاجة الخليجيين املاّس  ا إلى ،دعمهمإلى ة املصريون أيضا وثقلها السكان  في  ،إمكانات مصر العسكرية نظرا

ا إلى عالقات راسيييييييخة فض  لم يُ  دراك املتبادلأن هذا ال  غير .دهممواجهة الخطر اليران  الذي يتهّد   أو ،يوما

 يُ  تحالف اسيييييييييييتراتي ي
ّ
ا باًلبتزاز الذي مكن الر ون إليه، ًل بل إنه ول ا ومكبوتا ا مريرا د لد  الخليجيين  يييييييييييعورا

 الو  ةداور و،املن، و مارسه املصرييُ 
ّ
 في إخراج هذه اللعبة. نتفن

في مرحلة التحوًلت والصراعات التي  ،املصرية -سعوديةو متابعة تطور العالقات البدت ،في هذا السيا 

 ، حيثالخليجية -واضييحة عن مجمل العالقات املصييرية لعطاء صييورة افية رافق  ثورات الر،يع العر  ، 

من الخلي ي وفي املنطقة مكاناتها ودورها في منظومة األ ل  ،جالاب االعبء األكةر في هذ السيييييييييييييعودية لتتحّم 

ا.  عموما

 ييييهدته، الخوف من صييييعود السييييالم السيييييا يييي ي الذي  :أسييييبابه ولكّل   ،لسييييعوديون واملصييييريون يتشييييارك ا

 املصيييييييييييرية لم تشيييييييييييهد أي -على ذل  من أن العالقات السيييييييييييعودية لي  أدّل و  .ثورات الر،يع العر   ،بمعنى ما

عمييدت بعييدهييا ًل بييل  ييان هنيياك  يييييييييييييبييه تجيياهييل سيييييييييييييعودي، حيييث تطورات مهميية في مرحليية حكم مر ييييييييييييي ي، 

  كمييا لم، اإرهييابييي   اتنظيمييا حركيية الخوان املسيييييييييييييلمين بتصييييييييييييي يف  قرار اتخيياذإلى  والمييارات السيييييييييييييعودييية
ُ
 خف  ت

  ةوهذه نقطة خالف علنيّ  ،انقالب السيس يفي  وحماستهاالسعودية دورها 
ُ
ساند بين السعودية وقطر التي ت

سيييعودية والمارات وأغدق  ال ؛سيييباب تتعلق بالدور الذي اختطته قطر لنفسيييهابشيييكل عام أل  تيار الخوان

ا من الدوًلرات مساعدات     والكوي  أر عة عشر مليارا
ّ
 ل.متنوعة لالقتصاد املصري املترن

في  التي ُعقدتفي جلسيية مجل  األمن  ت  مصييراملصييري إلى العلن بعد أن صييوّ  -ظهر الخالف السييعودي

لب، وسييييقط القرار ألنه املاضيييي ي إلى جانب مشييييروع قرار رو يييي ي حول األوضيييياع في ح أكتو،ر /ول األ تشييييرين  8

  صييييييللم يح
ّ

 و ان  مصيييييير صييييييوت  قبله في الجلسيييييية ؛دها صييييييوت املندوب املصييييييري على أر عة أصييييييوات أحإًل

، صيييييني -رار فرنسيييي ي أسييييقطه فيتو مزدوج رو يييي يإلى جانب مشييييروع ق ، في تناقض وإر،اك واضييييحين،نفسييييها

من املؤسيييييييييييييف أن يكون " قييالالييذي  ًلذع من منييدوب السيييييييييييييعودييية في األمم املتحييدة ه برّد  وجيي  هييذا املوقف وُ 

 ،ن في تةريرهم هذا الر،اكو املصيييييييييريذهب موقف ماليزيا والسييييييييينغال أقرب إلينا من موقف مصييييييييير"، في حين 
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ا أقبل من ذنب،مقّد   ."الجوانب اليجابية في كال القرارين"نهم صوتوا على أ إلى مين عذرا

ا ي حملة املهاترات ابحتدمة بين البلدين، يتحاشييييي ى املسيييييؤولون املصيييييريون التصيييييريحات العلنية ف ،عموما

م ًل يريدون أن تاركين هذه املهمة لوسيييييييييييييائل العالم املصيييييييييييييرية و عض دبلوماسيييييييييييييييهم املتقاعدين، ر،ما ألنه

ا لخط  ،أكخر من ذل إلى تتدهور العالقات 
ا
 .ةرجعالأو حفظ

ا ايا األخر  األقّل بعض القضيييييإضيييييافة إلى  ،ين رئيسيييييينتتركز الخالفات السيييييعودية املصيييييرية في ملّف   ، يييييأنا

 
ّ

السييييعودية بطعنة إيرانية عميقة في ،  ييييعرت ليمنإلى ابال سييييبة  .املوقف من حرب اليمنو  ،السييييوري امللف

ان تدخلها في ، كما  يييعرت بخطر إيران  داهم ُيهّددها، يختلف عن ذل  الذي  يييعرته إبّ خاصيييرتها الجنو،ية

اليمني السييييابق بمسيييياعدة الرئي  -لى الشييييرعية اليمنية بعد انقالب الحوثيين عوذل   ،2011البحرين عام 

على  ،بعيد رحيليه ،حكم سييييييييييييييطرتيهبق  يُ  بعيد أن اليذي انقليب على املبيادرة الخليجيية، علي عبيد   صييييييييييييييالح

على معظم األراضييييييييييي ي ، وصيييييييييييالح هم،سييييييييييييطرت سيييييييييييط و  -الجي  والحرس الجمهوري وحزب املؤتمر الشيييييييييييع ي

،  .اليمنية في غضيييييون أ يييييهر ية"من السيييييعودية إلى تشيييييكيل تحالف سيييييع  عندئذ 
ّ
املنتظمة في  "الدول السييييي 

التحالف الذي قادته  هذا التي أعلن  انضيييمامها إلى ، ومنها مصيييرمنظمة التعاون السيييالم  بشيييكل أسيييا ييي ي

تلكأت في  ،كما الباكسييييييييييييتان ،لكن مصيييييييييييير .2015في اليمن منتصييييييييييييف آذار/ مارس  السييييييييييييعودية و،دأت حربها

م الحوثيين وحليفهم في مواجهة  ،زال  ُمسيييييييييييييتعرة ومفتوحة ه الحرب التي مااملشييييييييييييياركة الفعلية في هذ
ّ
تحك

على قبائل كبيرة ودعم إيران  واسييييييع باملال والسييييييال  كعتمدان قوة وازنة، و يمتلكان  اللذين صييييييالح في اليمن،

 دعم أطراف أخر  غير ُمعلنة.يحوزان  والخةرات العسكرية، ور،ما

عّول عليه السعودية في تأمين  وعدمتلكؤهم ُيةّرر املصريون 
ُ
انخراطهم في الحرب اليمنية، وهو ما  ان  ت

حسييييييم سييييييركع ل حرب، بأن املل  سييييييلمان، وعلى عك  سييييييلفه الراحل املل  عبد  ، غير مبد   في مواقفه 

حون إلى محاولة السييييييعودية دفع حزب الصييييييال  اليمني الخوان  الهو  من الخوان املسييييييلمين، وهم هنا ُيلّم 

 لالنخراط في معييييارك تعز املتعخرة،  ون  
 

ا في هييييذه وجو   ه يملييييهييييا مفصيييييييييييييلييييية في مسييييييييييييييييار الحرب، و ونيييي ا قويييييا دا

مشييييييييياركة لهخوان في هذه  د لجهة رفض أّي التذرع املصيييييييييري هذا ُيسيييييييييانده موقف إمارات  متشيييييييييّد  ابحافظة.

في  ،املوقف املصييييييييييري  دو، يباألحوالجميع الحرب، وهو ما يمنع حزب الصييييييييييال  من املشيييييييييياركة حتى ا ن. في 

ُيضيييييييييعف ثقة ما أن تضيييييييييطلع بأي دور في القضيييييييييايا القليمية السييييييييياخنة، د مصييييييييير في عن تردّ  اتعبيرا  وهره،ج

وتحالفاتها، وما كتبته صييييييييييييحيفة األهرام الرسييييييييييييمية ُيعّةر خير تعبير عن حقيقة املوقف في توجهاتها ا خرين 

ا و  ، حين تسيييياءل املصييييري  ا إقليميا   القاهرة والرياض رذية موحدة تجاهه"هل تعرفون صييييراعا
ّ
ا تب   ؟".احدا

ا بالخذًلن لد  السييعوديين الذين أخذوا يشييعرون  هذا املوقف ترك ندبة أليمة بأن هناك من يريد و ييعورا

ومن هؤًلء  ،يييأخييذ هواجسيييييييييييييهم تجيياه الخطر اليران  على محمييل الجييّد  دون أنمن  ،اسيييييييييييييتنزافهم في اليمن

 النظام املصري.
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المارات درجة أقل في و ،ومعها قطر ،فمن املعروف أن السيييييييييييييعودية ؛مللف السيييييييييييييوريإلى اة أما بال سيييييييييييييب

 للثو  والكوي ،  ان لها موقف واضيييييح
ا

ا فعاًل رة السيييييورية منذ نهاية العام من النظام السيييييوري، و ان  داعما

ية والكرامة، وًل خف  الخليجيون أن ما ير،طهم بالثورة السييييورية لي   ييييعاراتها ومطالبها بالحر وًل يُ  .2011

إلى جانب  ،إقامة نظام ديمقراط  في سييييورية، بل الخوف من التدخل اليران  الكثيف في الصييييراع السييييوري

في إطار مشيييييييييييييروعها  ،طة الحرس الثوري وعشيييييييييييييرات امليليشييييييييييييييات الشييييييييييييييعية املرتبطة ب يراناالنظام بوسييييييييييييي

وأنظمتهم، إضيييييييافة إلى التعاطف  التوسيييييييعي في املنطقة، وما يمثله من خطر مسيييييييتقبلي ووجودي على دولهم

ا تجر،تهم السيئة مع النظام السوري في لبنان. النسان  مع مأساة السوريين، وما يتعرضون له، ور،ّ  ما أيضا

أ ييييكال الدعم العسييييكري واملادي والسيييييا يييي ي بقدر ما سييييمح  به السييييياسيييية  جميع م  السييييعوديةوقد قّد 

قييييارب التحييييالف، وهي الييييداعم ذاتهييييا،  فزت عالقيييياتهييييا بتركيييييا ل هييييدااألميركييييية، كمييييا عزّ 
ُ
ا خر إلى درجيييية ت

من في تشييكيل الهيئة العليا للمفاوضييات التي انبثق   أسييا يي ي لسييعودية دور   ان لرية، كما للمعارضيية السييو 

 .، كممثلة للمعارضة السورية2بتكليف من مؤتمر في يا  ،2015 انون أول/ ديسمةر  8مؤتمر الرياض في 

ا، املوقف املصري من ا ا للنظام بدعو  عدم التدخل فيفهو يستبطن لثورة السورية  ان مختلفا  انحيازا

، مع 2013في تموز/ يوليو هذا املوقف خرج إلى العلن منذ انقالب السييييييييييييييسييييييييييييي ي  .الشيييييييييييييؤون الداخلية للدول 

ا كبيرة من الالجئين السوريين، وما أّن علمنا  ملقبول زال  معاملتها لهم ضمن الطار ا مصر استقبل  أعدادا

ا إلى معاناتهم في لبنان واألر  كما سّهل  بعض اجتماعات املعارضة  دن واملضايقات التي يتعرضون لها؛قياسا

والتي " منصييية القاهرة"السيييورية في بعض املراحل، ثم قصيييرت تسيييهيالتها على جزء من املعارضييية عرف  بيييييييييييييييي 

العموم، أصيييييييييييييبحي  مصييييييييييييير أقرب إلى ى وعل .رات اًلئتالف أو هيئية التفياوضى خييارات مختلفية عن خيياتتبنّ 

سيييييييتيه العسيييييييكرية ومؤسيييييييّ  على األسيييييييدالسييييييييا ييييييي ي الذي يريد البقاء  الطروحات الروسيييييييية بخصيييييييو  الحّل 

ا ملا نّص 
ا
 .2012لعام  1عليه بيان جنيف  واألمنية، خالف

إلى  في مجل  األمن ه األقصيييييييي ى بتصييييييييوي  مصييييييييرلتباعد في املواقف والرذ  من امللف السييييييييوري بل  حّد ا

 ، و ان "الشعرة التي قصم  ظهر البعير".2016تشرين األول/ أكتو،ر  8جانب القرار الرو  ي في جلسة 

ر العالقات السيييييييعودية
ّ
عك

ُ
املصيييييييرية، منها قضيييييييية جزيرت  تيران وصييييييينافير  -هناك قضيييييييايا خالفية أخر  ت

مصييييييييييييير في عهد املل  ا إلى  ان املل  عبد العزيز عهد بهمو الصيييييييييييييغيرتين الواقعتين في مدخل مضيييييييييييييائق تيران، 

بعد أن احتل  إسييييييرائيل صييييييحراء النقب وأقام  ميناء إيالت، ألن اململكة لم تكن لديها  ،1950فارو  عام 

 طار تسييييوية آخر نزاعاتها الحدودية؛اسييييتعادتهما في إ؛ وتسييييعى السييييعودية إلى حينذاكحمايتهما القدرة على 

منذ  إليها وسيييادتها عليهما، ويّدعون أنهم يحاولون إعادتهما الجزيرتينفي السييعودية  نكر املصييريون حّق وًل يُ 

 وُ  قد، و ان 1985العام 
ّ
  2010ع اتفا  لعادتهما عام ق

ّ
بسيييييييييييييبب الثورة حينذاك  ر األمرفي عهد مبارك وتعخ

أثناء زيارة املل  سيييييييلمان إلى القاهرة في نيسيييييييان/ أبريل املاضييييييي ي، جر  توقيع في و املصيييييييرية وسيييييييقوط مبارك؛

ة إعالمية مصيييييييييرية ُمفتعلة حمل  اتهامات ببيع مصييييييييير مقابل لسيييييييييعودية، إًل أن ضيييييييييّج عادتهما إلى ال اتفا  
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ى دعو  ُمقّدمة من محامين الدوًلرات، وانته  باسيييييييييييييتصيييييييييييييدار قرار قضيييييييييييييا   بوقف تنفيذ اًلتفا  بناءا عل

علة بدفع من فتزو عة ُم  ماأنهلضييييييييّجة العالمية والقرار القضييييييييا   على وينظر السييييييييعوديون إلى ا مصييييييييريين؛

 
ّ
 ص من اًلتفا .النظام املصري للتمل

 امب ديفيد، وفيهما مرصيييييييييييد أمير   ملراقبة تنفيذ  يةباتفاقمشيييييييييييمولتان  نالجزيرتافي جوهر املوضيييييييييييوع، 

اًلتفاقية وترتيباتها األمنية، ودون موافقة أمير ا وإسييييرائيل ًل تسييييتطيع مصيييير إعادتهما، والسييييعودية تعرف 

ا في الترتيبات األمنية بين مصر وإسرائيل. ذل ، خاصة أنها ترفض أن
ا
 تكون طرف

صييييييييدر  إثر البيان الذيإلى العلن في قضييييييييية أخر  طارئة في مسييييييييار العالقات املتوترة بين البلدين ظهرت 

رمضييييييييييان قاديروف، الرئي  الشيييييييييييشييييييييييان ، وحضييييييييييره  يييييييييييخ األزهر أحمد  عن مؤتمر غروزن  الذي دعا إليه

الجماعات السييييلفية من  نوان "من هم أهل الجماعة والسيييينة"لذي صييييدر بعالطيب، وأخرج بيانه الختام  ا

، ما أثار حفيظة مشييييييييايخ تعتنقه السييييييييعوديةالذي  الوها  املذهب ومنها  ،والجماعة توصيييييييييف أهل السيييييييينة

 أحمد الطيب. يخ األزهر استغلوها في مهاجمة السعودية الذين 

ا أنييه من غير املمكن أن تتفق الييدول الالفيي  القضييييييييييييييايييا وامللفييات، لكن جميع تييان حول قييد يكون مفهومييا

ا رّج ويُ  اع التوتر املتسارع في عالقاتهما؛إيق
ا
ا ح أن السعودية تخش ى فراغ ده الخطر اليران  في يتهّد إستراتيجيا

ا لعقيييدة أو،ييامييا التي تتظيياهر بيياًلنكفييائييية،  ،حليفهييا التيياريخي ،الوًليييات املتحييدة برودة عالقيياتهييا مع ّل ظيي   وفقييا

عّول على مصيير في ملء هذا الفرا ، في حين أن مصيير غير راغبة، ور،ما غير قادرة على القيام بأعباء  و ان 
ُ
ت

 مثل هذا الدور، لكنها بكل تأكيد تريد أموال الخليج.

أن مصيييييييييير تحاول إرسييييييييييال إ ييييييييييارات إلى  ر  من معهد التقدم األمي ،في هذا السيييييييييييا ، ير  بريان  اتولي 

هييا مع نهييا مسيييييييييييييتقليية في مواقفهييا القليمييية، وتحيياول بنيياء توازن في عالقيياتإفيهييا  تقول  ،حلفييا هييا السيييييييييييييعوديين

ليسيييي  متحالفة باملطلق مع دول الخليج أو إيران. والسييييؤال الذي يطر  نفسييييه و  الوًليات املتحدة وروسيييييا،

يع هنا حول املد  الذي ُيقارب فيه السيد بريان الحقيقة على فرض وجود مثل هذه ال ارات؟ وهل تستط

مصر إقامة توازن في عالقاتها ما بين روسيا والوًليات املتحدة، وجيشها يتلقى مساعدات عسكرية أميركية 

ا منييذ العييام  الوًلييات جيانيب  تيدريبييه منيتم ر عقيييدتيه العسيييييييييييييكريية، و ، وغي  1979قيدرهيا مليييار دوًلر سييييييييييييينوييا

 املتحدة؟
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ا:
ا
 موقف مصر من الثورة السورية ثالث

دخل  في ثورة مضادة تتمثل بالحكم العسكري  بعد أن-مصر الخارجة من ثورة ّم  أًل تتحمن املتوقع 

 
ّ
كم أن حبداهة إذ من الألي ثورة،  -2013يوليو  /تموز  3لقبض على مفاصل السلطة منذ ن من االذي تمك

 ألخر  في بلدان الثورات العر،ية.وتفتقدها األنظمة ا ،التي يفتقدها تقلقه قضية الشرعية العسكر

على مناصيبة الثورة السيورية العداء  ي بني في جوهره    التجر،ة أن املوقف املصيري في عهد السييسي ييّ ب

التي سييييييادت  عسييييييكريةغير املعلن، وُيحا   النظام، وكعود هذا املوقف في الجزء األكةر منه إلى أن األنظمة ال

على األدوار سييييييييييييييطرتها و مومة تبادل الحر  على مصييييييييييييييرها وديفي املنطقة في مرحلة ما بعد اًلسيييييييييييييتقالل، ت

 املنوطيية بهييا، وهييذا يوافق ال 
ّ
ا عنو  ميية في املنطقيية.سيييييييييييييتراتيجيييات الييدولييية املتحك دًلليية في هييذا اليي لي  بعيييدا

عدم تسليم  ،1961قائد اًلنفصال عن دولة الوحدة عام  ،السيا  ا تراط عبد الناصر على زياد الحريري 

كذل  يجهد السييييييسييييي ي في الدفع بخليفة حفتر إلى  نفصيييييال.حكم اًل اعتراف مصييييير بقاء السيييييلطة للمدنيين ل

يض أي تقو العمل على في  ، هو ذاك املتمثلجانب آخر يحضيييييير في املوقف املصييييييري ة السييييييلطة في ليبيا. سييييييّد 

ي بني موقفه من الثورة السييورية التي يتهمها في هذا السيييا  و ،دور لهسييالم السيييا يي ي الذي يناصييبه العداء

 خاصّ ، باألسلمة
ا
 تالوينه وتوجهاته في جراب الرهاب.بجميع جمع السالم ي هأن ة

د 
ّ
ين الثان / تشييييييير  22نقلتها و الة الشييييييير  األوسيييييييط في  ،ي مقابلة له مع صيييييييحيفة برتغاليةالسييييييييسييييييي ي فأك

 من اًلسييتعانة بقوات من األمم نوفمةر املاضيي ي، 
ا

أنه "من األولى دعم الجيوش الوطنية في سييورية وليبيا بدًل

على الرغم من أن التدخل األم ي حاصل في ليبيا ولم يحصل في سورية، إًل أن مصر لم تستطع املتحدة"، و 

ترعاه األمم  سيييييا يييي يّ  التدخل العسييييكري في ليبيا، وعلى األرجح أنها لن تسييييتطيعه في سييييورية إًل في إطار حّل 

ا من املتحدة، وتوافق عليه الدول املؤثرة في الصراع السوري، وما ُيقال عن وجود ثماني ا مصريا ة عشر طيارا

ُيشيييييييييييييار ون في فعاليات النظام الجوية على ما نقل  صيييييييييييييحيفة السيييييييييييييفير حماة، طياري املروحيات في مطار 

فحسييب،  من النظام السييوري اإعالمي   ابالونا تشييرين الثان / نوفمةر املاضيي ي، ُيرّجح أن يكون   25اللبنانية في 

ن يمكن بييان رسييييييييييييي ي، لكنفي  هيذا الخةر في رجيية املصيييييييييييييريية الخياذلي  أن ينيدرج في إطيار الرغبيات ًل أكخر، 

علي مملوك رئي  جهاز األمن الوطني غير املعلنة التي قام بها زيارة التؤكده  ،الحديث عن ت سييييييق أمني عال  

 تشرين األول/ أكتو،ر املاض ي. 17السوري إلى القاهرة في 

مبدأ "ُيسيييميه  ، موقف السييييسييي ي بماويوركفي ني في مؤسيييسييية القرن  ،ح الباحث الزائر مايكل وحيدوضيييّ يُ 

طرية، والدفاع عن سيييييادة بها هنا الدولة الُق  واملقصييييود ،"الذي يقوم على "تأييد الدولة الوطنية" السيييييسيييي ي

نفسييها و،الصييالبة  ،الدولة داخل حدودها الوطنية، ومن ثم الوقوف بصييالبة في مواجهة النزعات السييالمية

لين، خرين مكّم املبيييدأ بمبيييدأين آ بتيييدعيم هيييذا ،يجهيييد ميييايكيييل وحييييد في مواجهييية التطرف والتعصيييييييييييييييب، كميييا

مبدأ ضييييمان حقو  األقليات عند وجود أغلبية كبيرة  السييييّنة في سييييورية، حتى ًل تؤول األمور إلى ما  أولهما
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، في الحكم جة مقبولة من الالمركزيةضيييييييييييرورة توافر در  والثانيآل  إليه في العرا ، عندما حكم الشييييييييييييعة، 

حق مكوناتها، وألنه ًل يمكن تغةن يجب أًل  ،على وحدة الدولة وسييييييييييييييادتها ةفظاحن ابإلى القول إليخلص 

 عودة األوضاع إلى ما  ان  عليه.

ا عن البعد التروي ي للسييسي يذهب إليه هذا الباحث، و ما األحوال، جميع في  نه مقاله، الذي تضيّم   عيدا

 وم ،أنيييه لم يبيييدر من السييييييييييييييسييييييييييييي يييييدفعنيييا إلى مالحظييية 
ّ
أو ييييه السيييييييييييييلطييية، ميييا ينّم عن قيييدرات عقييييديييية نيييذ تول

 الباحث يخاطب الدارة األميركية وعلى األرجح أن على املسيييييتو  السييييييا ييييي ي وًل العسيييييكري؛ًل  ،سيييييتراتيجيةإ

سييييييا ييييي ي للصيييييراع في  لنضييييياج حّل يها عند تصيييييّد  ، التي وقع  فيها في العرا في أخطاء ويحذرها من الوقوع 

 يتوقع حصوله. ،سورية

 يتر 
ّ
فمصيييييييير  مل السيييييييييا يييييييي ي والدبلوما يييييييي ي؛ز الجهد املصييييييييري في مسيييييييياعدة النظام السييييييييوري في إطار العك

ونقلها إلى املعارضييييييية  ،عارضييييييي  على الدوام نزع  يييييييرعية تمثيل سيييييييورية في جامعة الدول العر،ية من النظام

امعة من حضيييييييييور جلسيييييييييات ج الثورة واملعارضييييييييية، بل منع  ممثلي اًلئتالفالسيييييييييورية ممثلة بائتالف قو  

ق على أغلب املعارضيييين السيييوريين في الدخول والخروج من وإلى تضييييّ  دول العر،ية املتعلقة بسيييورية؛ وهيال

ها، ل  في مراحل سيييييييييابقة اجتماعات املعارضييييييييية ومؤتمرات، لكنها سيييييييييهّ 2015منذ العام فيها مصييييييييير أو القامة 

ا على ما يعرف بييييييييييييييي   تتقارب معالتي تضييم قو  خارج  "منصيية القاهرة"وقصييرتها مؤخرا
ا

 اًلئتالف، وتتبنى حلوًل

ا بالذي يقوم على تشييكيل حكومة موسييعة  املوقف الرو يي ي أو اليران  ل حّل  رئاسيية األسييد، والضييرب صييفحا

ا ب للعييامين  2254و 2118، والقرارين 2012في عييام  1جنيف ببيييان قرارات مجل  األمن ذات الصيييييييييييييليية بييدءا

ا 2015و 2013 ، وتفترض  ييامليية صيييييييييييييالحيييات تنفيييذيييةبهيئيية حكم انتقييالي  جميعهييا على قيييام ، وتنّص تواليييا

يضير  يبدو أنه زعج السعودية، ًلتركيا ويُ  ناكفاملصري هذا الذي يُ  املوقف. ل سد بداهة عدم وجود دور 

 .في ش يء أمير ا
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ا:  ُيعاد صوغهاهامشية مصر في معادًلت النفوذ التي  رابعا

ا من الدول العر،ية "استقرار" التي اجتاح  في ز  ت ثورات الر،يع العر  هزّ  النفوذ الذي من قيا  ي عددا

  -أرسيييته اتفاقية سيييايك 
ا
فهي املرة األولى التي تثور فيها  يييعوب  لنتائج الحرب العاملية األولى. بيكو، حصييييلة

    د  من الزمن ضييا ع على أهلها، ر   رن  ق طوال ،تعيشييه من إفقار واسييتبداد وعطالة املنطقة على الواقع الذي

تنوع أيييديولوجييياتهييا  على ،تي سييييييييييييييادتنظميية الاأل ليي  بييه الو يياليية تكّف في اًلنتييدابييات املبييا يييييييييييييرة، وآخر في  منييه

 وتركيباتها.

آل   ذيال واقعن الهب لد  الدول الصيياعدة على املسيير  معلى املسييتو  الدولي، تسييود حالة تململ وتأ

ا ات الرهاب املعولم وتحدي ،ة والتجارة الحرةوتوسع العومل ،بعد انهيار الشيوعية ،إليها خرائط النفوذ عامليا

مل على ترسييييييييخ نفوذ عي إيران  يعكبيرة ملشيييييييروع توسيييييييّ  ، فهناك اندفاعةأما على املسيييييييتو  القلي ي ،واملناخ

حيياليية  سيييييييييييييبييب  وجودي عر   بقلق تر  ، وتوّج  اقييابلهيياملتوسيييييييييييييط، يُ  يمنطقيية  ييييييييييييير وهيمنيية إيرانيتين على 

 منذ عقود. لعر  واقع اال شهدهااًلنهيار التي ي

، بعد الحالة السيييوريةأوصيييل لنظام منذ األ يييهر األولى للثورة، ا عمل عليها تدويل املسيييألة السيييورية التي

ل  فيها 
ّ
درجة من التعقيد أخرجها من يد السوريين  األطراف الدولية والقليمية الفاعلة، إلىجميع أن تدخ

ا على حلول أن يرسيييييييييييييو له في النهاية من  بّد  ًلالنوع من هذا صيييييييييييييراع  و ّل  ومعارضييييييييييييية على حّد سيييييييييييييواء. نظاما

دهييا موازين القو  الفيياعليية على األرض في تقيياطعهييا مع موازين القو  على للنفوذ، تحييّد  وتسيييييييييييييويييات وتوزكع

ا حتى  بّد  ، ًلتسود حالة اًلستقرارو    والقلي ي. املستو  الدولي ا ودوليا  محليا
ا

أن يكون هذا التوزكع مقبوًل

 .أخر   تثبيته صراعات جانبية مرأ لو استدعى

 قاسييييمبتة على املسيييتو  القلي ي أر عة أطراف معنيّ ورية، يلو  الحالة السييي الواقع الذي وصيييل  إليه في

محفوظة ب جماع هي و،ما أن حصييييييية إسيييييييرائيل سيييييييتكون الكةر ، و  إسيييييييرائيل، إيران، تركيا والعرب .النفوذ )

بعالقاتها املتوترة مع  املر،كةولة بوضيييييعها الداخلي املضيييييطرب، و شيييييغاملن تركيا ف األطراف الدولية الفاعلة، 

ا الطاولة ليسيييي  في وضييييع يسييييمل لها بهّز الغرب،   ، ي من "البيدر" بين إيران والعرب، وعليه سيييييكون الباكثيرا

ريد للمنطقة أن تسيييييييييتقر.
ُ
يتمحور حول موقف الغرب من اًلندفاعة اليرانية  شيييييييييروعلكن السيييييييييؤال امل إذا أ

ا على هل سية، فاملنفلت تقليم أظافر إيران؟ الترجيل املنطق  نعم، لكن هذا يتوقف بشكل عمل الغرب قريبا

مثل اتهم الكثيرة والشيييييائكة، وفيما إذا  ان  أسيييييا ييييي ي على التسيييييويات التي ي تظرها الروس مع الغرب في ملّف 

 هذه التسويات ستنضج أم ًل.

ا لهرادات الدولية، هذا بحّد ، و ونها أوعليها سيييييوريةفي ة الصيييييراع ا يييييتداد حّد  ذاته مؤ ييييير  صيييييبح  رائزا

 ، في هذه املعمعة؟مصر ،خاصةو  ،ويبقى السؤال حول دور العرب احتمال اقتراب الصراع من نهاياته. على
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ه فالدور املصري املطلوب
ّ
ا، وهذا الغياب يعود، زال غ ما املصري، الوطني األمنما تتطلبه ضرورات ، أقل ائبا

تشييهدها املنطقة في هذه املرحلة  التحالفات التيجميع إرادة الدور واملكانة. صييحيل أن  فقدانفي أغلبه، إلى 

قة التي ي بع من زاوية النظر الضيييييييييييييّ  تل في السييييييييييييياسيييييييييييية املصييييييييييييريةلكن املق ،نية وقلقة وًل يمكن البناء عليهاآ

 
ّ
رثة بالخطر اليران ، على "الخوان فو،يا"، وتجعل مصيير غير مكتفحسييب هذه السييياسيية، وت بني في م تتحك

ه لم يكن 
ّ
وغير عابئة بهواج  الخليجيين، وتناصب تركيا العداء بدافع عالقة األخيرة مع الخوان، وهذا  ل

ا في سيييي تنوء تح  ثقل  التي في حين أن السيييعودية، القطب العر   ا خر، مصييير؛ أهمّيةفي اسييية دولة متوقعا

محاوًلتها في جذب مصيير جميع ن صييراعات املنطقة، فشييل  ورية وغيرها مسييا ييتباكها في في اليمن و حربها 

 -لم تنجح في تسيييييوية الخالف التر  هي تحالفها مع تركيا لم يرسيييييل بشيييييكل مطم ن بعد، و إلى صيييييّفها، كما أن 

 .ستراتي يال  هاحليفورها بانكشاف الظهر في عالقتها مع أمير ا في ظل  ع له يأت  هذا و املصري، 

 

 خاتمة

ل واقعها اًلقتصييييييييييادي املنهار، وهي مشييييييييييغولة بوضييييييييييعها الداخلي املهزوز بعنف منذ تنوء مصيييييييييير تح  ثق

علنية؛عودة العسيييييييييييييكر إلى الحكم، وُمكّبلية بي لزاميات 
ُ
وتبقى املشيييييييييييييكلية األكةر في  اتفياقيية  ياميب ديفييد غير امل

على  حاولة الخروج من هذه الحالة الخطرةدها في موانكما يييييها وتردّ  ،اسيييييترخاء مصييييير تجاه هذه التحديات

ا. توقف بالدرجة األولى على  في أن خروج مصيييير من هذه الحالة ي ييييّ   وًل مسييييتقبلها ومسييييتقبل العرب أيضييييا

 ومن غير املفيد للعرب اليأس من وضيييييييييييع مصييييييييييير، وعليهم ا وعلى تطورات الصيييييييييييراع في املنطقة؛إرادة  يييييييييييعبه

محاولة تعديل  ن تسيييتمر فيعلى املعارضييية السيييورية أ العمل الدائم على مسييياعدتها في الخروج منه، كما أن

ثورات جميع أن مهمة املعارضيييييية األسيييييياسييييييية في موقف مصيييييير من قضيييييييتها، مهما واجه  من صييييييدود، ذل  

العالم هي  يييييير  عدالة قضيييييييتها لكسييييييب الرأي العام العامل ، وتغيير مواقف حكومات الدول ذات العالقة، 

 لسوريين.ملستقبل سورية وا أن مصر مهمة  فيوًل  ّ  
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