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إلى الذيف رككا كطني فمسطيف بدمائيـ؛ لكي تنبت حرية كعزة كشمكخ.

إلى الذيف ضحكا بقطع مف أجسادىـ لكطف مكمكـ يحتاج لممممة جراحاتو
المتناثرة.

إلى الذيف ضحكا بزىر أعمارىـ في دكلة السجاف؛ لكي يزىركا عمينا كرامة
كحرية.

إلى أمي تمكـ التي بذلت زىرة عمرىا ،كما زالت لكي تطمئف إلى ما زرعت.
إلى ركح كالدم الذم لـ يكتب ا﵀ لي رؤيتو سكل بضع لحظات عابرة في
منامي.

إلى أخكم كأختَّي أكلئؾ مف كانكا لي كنسا كأمبل.
إلى زكجتي كشريكة عمرم يسمَّمي نحك المثابرة ،كتحقيؽ الذات.
إلى مقمتي ساره كرياـ أبصر بيما المستقبؿ الجميؿ ،كالغد المشرؽ ،كاألمؿ
المفقكد.
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ىصمً ٍح لًي ًفي يذِّريَّتًي إًِّني تيٍب ي
تىٍر ى
ت إًلى ٍي ىؾ ىكًاِّني م ىف اٍل يم ٍسمم ى
ضاهي ىكأ ٍ
الحمد ﵀ الذم تتـ بنعمتو الصالحات ،كالصبلة كالسبلـ عمى رسكؿ ا﵀ ،سيد األكليف كاآلخريف،
الرحمة الميداة إلى العالميف ،كعمى آلو كصحبو أجمعيف ،كمف تبعو كسار عمى ىديو إلى يكـ

الديف كبعد:

كمف ىنا أبدأ فحكل شكرم كثنائي لمف قدر كجكدم ،ككفقني ليذا العمؿ كىداني إليو كأنعـ

عمي بثمرتو ،سائمو أف يككف خالصان لكجيو الكريـ ،كأف يككف نفعان لي كلكالدم كألمة اإلسبلـ.
ٌ
أكد أف أتقدـ بخالص شكرم كتقديرم لكؿ مف أسيـ في إتماـ ىذه الرسالة ،فأدعك ا﵀ العمي
العزيز أف يجزم عني خير الجزاء َّ
كؿ مف مد لي يد العكف إلخراج الرسالة عمى ما ىي عميو
سكاء بكممة أك معمكمة أك جيد.

كفي ىذا المقاـ أتكجو بالشكر الجزيؿ كامتناني الكبير ألستاذم الدكتكر :أحمد الكادية؛

لتكرمو باإلشراؼ عمى رسالتي ،كتكجيياتو ،كارشاداتو التي تركت بصمة في إثراء محتكل البحث.

كما كأتقدـ بالشكر كالعرفاف لكؿ مف األستاذ الدكتكر عبد الناصر سركر أستاذ العبلقات

الدكلية بجامعة األقصى ،كاألستاذ الدكتكر جياد البطش أستاذ التاريخ المعاصر كنائب رئيس

جامعة القدس المفتكحة لشؤكف قطاع غزة؛ لتكرميـ بالمكافقة عمى مناقشة الرسالة كتقكيميا.

كما أتقدـ بخالص شكرم كتقديرم كانتمائي ألكاديمية اإلدارة كالسياسة لمدراسات العميا ممثمة

برئيسيا الدكتكر محمد المدىكف ،ككادرىا األكاديمي ،كاإلدارم عمى ما قدمتو مف عطاء.

كلف أنسى جيد الدكتكر مراد األغا الذم أمدني بجزء مف المادة العممية أثناء إقامتو في

مصر.

كفي ىذا السياؽ لف أنسى دكر عائمتي كأخص بالذكر كالدتي العزيزة التي عممت طيمة

عمرىا بكؿ جد كاجتياد ،كبدكرىا األبكم إضافة لككنيا أما ،كتدفعني دكما نحك األفضؿ ،ككذلؾ

أخي األكبر كائؿ " أبك أحمد " الذم كاف لي سندا معنكيا كماديا ،كزكجتي الحبيبة التي ميدت لي
سبؿ النجاح ،كزكدتني بكؿ مقكمات اإلرادة كالعزيمة كالتحمؿ.

كالشكر مكصكؿ لكؿ مف سخر طاقتو كحثني كدفعني نحك إتماـ رسالتي لترل النكر ،كتحقؽ

أىدافيا السامية.

كفي نياية مقالي فإف كفقت؛ فيذا فضؿ مف ا﵀ ،كاف أخطأت فحسبي أنني اجتيدت.
كا﵀ المكفؽ

ج

ممخص الدراسة
ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى العبلقات السياسية المصرية السعكدية ،كأثرىا عمى القضية

الفمسطينية في الفترة ()2015–2000؛ حيث تناكلت الدراسة أىـ المحطات ،كالمنعطفات في
حياة الدكلتيف ،كمدل ثقؿ ،كأىمية الدكريف في المنطقة اإلقميمية ،كالعربية ،كاستثمار ذلؾ لصالح

القضية الفمسطينية باعتبارىا بؤرة الصراع ،كالتكتر في منطقة الشرؽ األكسط ،كمف ىنا أبرزت

الدراسة العبلقات بيف البمديف أثناء فترة الصراع ،كفي كقت التعاكف ،كتعاطي البمديف تجاه

القضايا اإلقميمية ،كالدكريف المصرم كالسعكدم مف القضية الفمسطينية ،كتقديميـ العديد مف

االتفاقيات ،كالمبادرات السممية بيدؼ معالجة القضية الفمسطينية.

كقد اعتمدت الدراسة عمى عدة مناىج كىي :المنيج التاريخي ،كالمنيج الكصفي التحميمي،
كمنيج تحميؿ النظـ ،كالمنيج االستشرافي ،كمنيج المصمحة القكمية.
كما كتكصمت الدراسة لمجمكعة مف النتائج منيا:
 .1العبلقات المصرية السعكدية عبر تاريخيا ىي عبلقات متباينة ،كبندكلية؛ فقد تراكحت ما
بيف الصعكد كاليبكط كفقا لمصالح كاعتبارات البمديف.

 .2يبذلت جيكد كبيرة مصرية كسعكدية في دعـ عممية المفاكضات بيف منظمة التحرير
الفمسطينية ،ك(إسرائيؿ) ،كتقديـ العديد مف المبادرات السممية في ىذا االتجاه.
ككذلؾ تكصمت ىذه الدراسة لعدد مف التكصيات كمنيا:
 .1ضركرة التكامؿ في السمكؾ السياسي بيف كؿ مف مصر كالسعكدية في شتى القضايا االقميمية
السيما القضية الفمسطينية؛ لما تشكبله مف ثقؿ عربي كاقميمي.
 .2تغميب القيادة الفمسطينية المصمحة الكطنية عمى المصمحة الحزبية لمخركج مف حالة الفكضى

السياسية المكجكدة في الساحة الفمسطينية.
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Abstract
The study aims to identify the Saudi-Egyptian political relation and
its effects on the Palestinian cause from (2000-2015). It considers the
most important stages and turning points between the two states. It also
includes the weight and importance of the two states roles in the region,
the Arab world benefiting the Palestinian cause and the unrest in the
Middle East.
Thus, this study shows the relations between the two states during
conflict peroid, coordination period and dealing with regional issues as
well as their role towards the Palestinian cuase. This includes the
agreements and peaceful initiatives that aim to handle the Palestinian
Cause.
The study relies on several methods; historical, descriptive,
analytical, systems analysis, forward-looking approach and national
interest approach.
The study also recommends some outcome:
1.The Saudi-Egyptian relations throughout history with its different
relations; between ups and downs.
2. Efforts made by Saudi Arabia and Egypt in supporting the negotiations
between Palestinian Liberation Organization and Israel and presenting
many peaceful initiatives in this direction.
The study also has achieved many recommendations:
1.The necessity of integrity in the political behavior between Saudi
Arabia and Egypt in all regional issues specially the Palestinian cause as
they constitute the Arab and regional weight.
2.The Palestinian leadership should prefer the national interest to the
parties's interests to get out from the existing chaotic political case.
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الفصل األول

خطة الدراسة "اإلطار النظري"
مقدمة الدراسة7

تعد العبلقات المصرية السعكدية مف أىـ العبلقات السياسية السائدة في المنطقة العربية

ذات التأثير عمى القضية الفمسطينية؛ فقد اكتسبتا أىمية ذلؾ مف ككنيما تمثبلف ثقميف في
المحيطيف العربي كاإلسبلمي ،بؿ كفي محيط الشرؽ األكسط بشكؿ عاـ ،كما أكسبيما قكة التأثير

كالريادة أنيما تمتازاف بمكقعيف استراتيجييف ،كمكارد بشرية ،كثركات ىائمة كمساحة جغرافية كبيرة،

كلقد ساىمتا بتأثير كاضح في صناعة القرار بالمنطقة اإلقميمية كبمجريات األحداث فييا باستثناء
فترة الحراؾ الشعبي الذم اجتاح عددان مف دكؿ المنطقة ،كبخاصة جميكرية مصر العربية؛ ما
أفقد الدكر المصرم قكتو  ،كما أنو لـ يعد ينسجـ مع المكقؼ السعكدم تجاه العديد مف القضايا

الثنائية كالعربية كما كاف سابقا ،بؿ كأصبحتا مف ناحية أخرل ميتمتيف بمكاجية ىذا الحراؾ؛

لتداعياتو الخطيرة عمى أمنيما بخاصة كأمف المنطقة العربية برمتيا.

اقترف تاريخ العبلقات العربية المتبادلة باستقبلؿ البمداف العربية مف نير االستعمار؛ حيث

قسميا إلى مناطؽ نفكذ بيف دكلو في أكاخر العيد العثماني لما كانت تعيشو الدكلة العثمانية مف

حالة الضعؼ الشديد؛ كزاد مف تقسيمو عندما كضع الحدكد السياسية بيف كياناتو كفقان التفاقيتي؛

سايكس بيكك  ،)1916كساف ريمك( 1920حمداف كآخركف.)206 :2008،

المستعمر ،كما يدؿ
كيبلحظ في ىذه الفترة أف الدكؿ االستعمارية كانت تنظـ عبلقات البمد ي

عمى ذلؾ تركيج بريطانيا لفكرة الخبلفة بعد إلغاء الخبلفة العثمانية لعاـ 1924؛ فتارة شجعت
سمطاف مراكش ،كأخرل بعض أمراء اليند ،كثالثة ممؾ مصر الممؾ فؤاد (إسماعيؿ.)243:

في حيف طمب الشريؼ حسيف لنفسو البيعة بالخبلفة؛ ما أحدث صراعان بينو كبيف الممؾ

فؤاد  ،بينما رفض الممؾ عبد العزيز مبدأ الخبلفة لنفسو أك لغيره مرتك از في سياستو عمى الحفاظ
باستقبلؿ كؿ دكلة إسبلمية ضمف حدكدىا (عثماف.)251:1987 ،

كلذا برىنت ىذه العبلقات عمى مدل الفجكة (آنذاؾ) بيف ىذه الدكؿ مف ناحية ،كخضكعيا

ل منفكذ االستعمارم مف ناحية ثانية ،كمف ناحية ثالثة التنافس الضمني بيف البمديف عمى قيادة

العالـ العربي كاإلسبلمي ،كىذا ما دفع بممؾ المممكة العربية السعكدية لرفض المقترح نفسو،
كلربما يرجع ذلؾ لقدرتو التقديرية عمى حساب مثؿ ىذه المكاقؼ ،كنظرتو عمى قراءة الكاقع،
كتداعياتو ،كقد يرجع رفضو إلدراكو بأف بريطانيا تريد تحقيؽ مصالحيا فقط ،كتضع ىذه
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األىداؼ لكي تجعؿ القادة المسمميف يدكركف في مركزىا ،كقد يرجع رفضو لعدـ ترشيحو لمثؿ ىذا

المنصب مف قبؿ بريطانيا ،كخاصة لما لو كلببلده مف مكانة في نفكس المسمميف السيما كجكد

األماكف المقدسة في مممكتو.

إف العبلقات الثنائية بيف جميكرية مصر العربية كالمممكة العربية السعكدية اتسمت خبلؿ

فترات تاريخيا بالتنكع؛ فتارة كانت تأخذ طابع الصراع كالحدة البينية ،كتارة أخرل تمتاز بالتعاكف

كالمكائمة في المكاقؼ تجاه العديد مف القضايا الثنائية ،كاإلقميمية ،كالدكلية ،كمنيا القضية
الفمسطينية .كلقد بدأ الصراع بينيما منذ نشكء الدكلة السعكدية األكلى عندما قاـ محمد عمى باشا

بعرقمة تنامي النفكذ السعكدم في تمؾ الفترة (فيمي.)89:2010 ،

كمف ىنا رغـ اتفاؽ السياسة الثنائية حكؿ عدـ تأييد خبلفة الشريؼ حسيف التي أعمنيا في

أعقاب الغاء الخبلفة العثمانية عاـ  ،1924إال أف مسألة الخبلفة نفسيا أسيمت في فتكر

العبلقات بيف الطرفيف كزاد مف تكتر األجكاء حادثة المحمؿ عاـ  1926حتى أف الممؾ فؤاد

رفض االعتراؼ بالممؾ عبد العزيز ممكا ،ك لـ تأخذ العبلقات شكبل إيجابيا بيف البمديف إال بكفاة
الممؾ فؤاد عاـ (1936رفعت.)165:1987 ،

لقد امتازت ىذه العبلقات زمف ثكرة تمكز/يكليك 1952/باالستقرار ،فعند كفاة الممؾ عبد

العزيز أرسؿ المكاء محمد نجيب نعيان إلى الممؾ سعكد ،تكافقت سياسة البمديف معظـ عقد
نذير بمدل حالة
الخمسينيات في مكاجية سياسة األحبلؼ الغربية ،ككاف ضـ العراؽ لحمؼ بغداد ان

االستقطاب في المنطقة العربية ،كرغـ محاكلة جميكرية مصر العربية كالمممكة العربية السعكدية
ثني العراؽ عف االنضماـ ليذا الحمؼ إال أنيما فشمتا .كتـ تكقيع ميثاؽ عسكرم لمدفاع المشترؾ

بيف البمديف عاـ  ،1955كبيذا االتفاؽ انضمت المممكة لبلتفاؽ المصرم السكرم السابؽ ،كمف

ناحية أخرل أفشمتا مساعي العراؽ في ضـ األردف لحمؼ بغداد (قاسـ.)138:2006 ،

بؿ كأفشؿ الممؾ سعكد مساعيو في ضـ السكداف حديث االستقبلؿ معو .كلمكاجية حمؼ

بغداد اتفؽ الطرفاف إقامة مجمكعة مف التحالفات العربية ،كما كقعت كؿ مف جميكرية مصر
العربية كالمممكة العربية السعكدية ،كالمممكة اليمنية في جدة اتفاقان عسكريان ثبلثيان لمدفاع المشترؾ،
كأيضان تـ عقد مؤتمر التضامف العربي عاـ  1957الذم ضـ كؿ مف الممؾ حسيف ممؾ األردف،

كالرئيس السكرم شكرم القكتمي ،كالرئيس جماؿ عبد الناصر ،كالممؾ عبد العزيز ككقعكا ميثاقان

أكدكا عمى ضركرة تفعيؿ معاىدة الضماف العربي (1950قاسـ.)146:2006 ،

ثـ ما لبثت أف انتكست العبلقات الثنائية إباف قياـ الكحدة المصرية السكرية عاـ 1958؛

إذ صاحبيا تصاعد المد القكمي العربي ،كسياسة التحريض اإلعبلمي في تصنيؼ الببلد العربية

إلى دكؿ تقدمية كدكؿ رجعية زاد مف حدة الفجكة ،كظيرت الخبلفات كاضحة بعد قياـ الثكرة
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اليمنية 1962؛ حيث دعمت جميكرية مصر العربية الجميكرييف ،كدعمت المممكة العربية
السعكدية الممكييف ،كرغـ ىذا االحتداد في العبلقات لـ يؤثر في سياستييما تجاه القضايا العربية

كاإلسبلمية( .قاسـ.)158 :2006 ،

كخبلؿ فترة السبعينيات كالثمانينيات حدث تقارب تارة كتراجع تارة أخرل بيف البمديف أيضان،

ففي أثناء حرب تشريف األكؿ/أكتكبر لعاـ  1973كقؼ العرب جميعان ال سيما المممكة العربية
السعكدية التي حظرت النفط عمى الغرب؛ ما أسيـ في إحراز النصر ،كلكف عمى إثر الحرب

حدثت قطيعة كبيرة بعد تكجو الرئيس محمد أنكر السادات إلى مفاكضات مع (إسرائيؿ) خاصة
بعد زيارة األخير ليا عاـ  ،1977كحدث تقارب ممحكظ بيف البمديف عاـ  1983عندما كافقت

المممكة ضمنيا عمى اتفاؽ بيف (إسرائيؿ) كلبناف بعيد عدكانيا عمييا عاـ  ،1982كالذم يشبو
اتفاؽ كامب ديفيد بيف جميكرية مصر العربية ك(إسرائيؿ)( .حسيف)454:2012 ،

إف العبلقات المصرية السعكدية تدىكرت بفعؿ تكجو جميكرية مصر العربية لبلتفاؽ مع

(إسرائيؿ) في عاـ  ،1978ككاف رفض المممكة العربية السعكدية مشمكؿ بالرفض العربي ألم
تقارب مع (إسرائيؿ) ،فكانت جميكرية مصر العربية متكصمة التفاؽ ثنائي مع (إسرائيؿ) ،كبدأت

المممكة العربية السعكدية تخطك باتجاه جميكرية مصر العربية نحك الحؿ السممي في الصراع
العربي (اإلسرائيمي) ،كلذلؾ كافقت ضمنيا التفاؽ إسرائيؿ) مع لبناف عاـ  ،1983كالذم جاء

منسجما مع مبادرة فاس السممية التي دعا ليا كلي العيد السعكدم األمير فيد بف عبد العزيز،

كىذه الخطكة تبيف تغير المكقؼ السعكدم مف التعاطي في قضية الصراع العربي (اإلسرائيمي).

كتعد زيارة الممؾ السعكدم فيد بف عبد العزيز  1989لجميكرية مصر العربية ختامان لحقبة

حادة مف التنافر التي تناكلت العديد مف الممفات الساخنة ،منيا :ممؼ القضية الفمسطينية ،كمسيرة
السبلـ (الجميعي.)87:2002 ،

كفي خضـ قراءة الباحث لتاريخ العبلقات الثنائية بيف البمديف منذ النشأة ،كما شيدتو مف

تذبذب في العبلقات ما بيف انسجاـ كتكافؽ ،كما بيف صراع كفتكر أصبح لديو اعتقاد أف ىذه
العبلقات نابعة بالدرجة األكلى مف المصمحة المشتركة.

كمف ىنا ستناقش الدراسة العبلقات الثنائية بيف البمديف في الفترة ) )2015-200لما شيدتو

مف تغيرات ميمة انعكست أحيانان باإليجاب ،كأخرل بالسمب عمى تمؾ العبلقات ،كمف الممفت

لمنظر أف الدراسة تعالج ثبلث حقب زمنية مختمفة ،كىذا أكسبيا أىمية خاصة؛ حيث تناكلت في
البداية حقبة الرئيس محمد حسني مبارؾ كىي استكماال لفترتو ،كالثانية حقبة الرئيس محمد مرسي
التي جاءت عمى إثر الحراؾ الشعبي في يناير عاـ  2011الذم أسيـ في إسقاط نظاـ الرئيس

محمد حسني مبارؾ ،ككصكؿ جماعة اإلخكاف المسمميف لمحكـ ،كجاءت حقبة الرئيس عبد الفتاح
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السيسي عمى إثر الحراؾ الشعبي المضاد في يكنيك عاـ 2013؛ حيث أطاح بنظاـ مرسي
سريعان.

مشكمة الدراسة7

تتمحكر مشكمة الدراسة حكؿ تطكر العبلقات المصرية السعكدية في الفترة ))2015-2000

كفيـ سماتيا كطبيعتيا؛ حيث صاحبيا تحكالت جذرية أسفرت تارة عف تقارب كتكافؽ ،كتارة عف

تبايف كتباعد ،كأثر ذلؾ بشكؿ أك بآخر عمى القضية الفمسطينية؛ ككنيا القضية األىـ عمى
المستكييف العربي كالعالمي ،كينبثؽ عف المشكمة السؤاؿ الرئيس التالي:

كيؼ تطكرت العبلقات السياسية المصرية السعكدية ،كما أثرىا عمى القضية الفمسطينية؟
كيتفرع عنو عدد مف األسئمة التالية:

 -1ما مراحؿ تطكر العبلقات السياسية المصرية السعكدية في الفترة )(1999-1952؟

 -2ما محددات العبلقات الثنائية بيف جميكرية مصر العربية كالمممكة العربية السعكدية ؟
 -3إلى أم مدل ساىـ التعاكف المصرم السعكدم في كافة المجاالت في تكثيؽ ركابط العبلقات
الثنائية ،كتأثيرىا عمى القضية الفمسطينية؟

 -4كيؼ انعكس البعد السياسي لمعبلقات المصرية السعكدية في الفترة ) )2015-2000عمى
البمديف ،كأثره عمى القضية الفمسطينية ؟

 -5كيؼ أثرت الحراكات الشعبية في يناير كيكنيك في تشكيؿ العبلقات الثنائية بيف البمديف؟
 -6ما تداعيات العبلقات المصرية السعكدية عمى القضية الفمسطينية؟

 -7ما مستقبؿ العبلقات المصرية السعكدية كانعكاس تمؾ العبلقات عمى القضية الفمسطينية؟

أىداف الدراسة7

 -1فيـ تطكرات العبلقات المصرية السعكدية ،كتداعياتيا عمى القضية الفمسطينية في

الفترة.2015-2000

 -2تتبع تطكر العبلقات السياسية المصرية السعكدية في الفترة .1999-1952

 -3تكضيح محددات العبلقات الثنائية بيف جميكرية مصر العربية ك المممكة العربية السعكدية.
 -4بياف البعد السياسي لمعبلقات المصرية السعكدية في الفترة .2015-2000

 -5تسميط الضكء عمى أثر الحراؾ الشعبي لكؿ مف يناير ك يكنيك في تشكؿ العبلقات المصرية

السعكدية.

 -6استعراض كتحميؿ تداعيات العبلقات الثنائية عمى القضية الفمسطينية.
 -7استشراؼ مستقبؿ القضية الفمسطينية في ضكء العبلقات الثنائية.
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أىمية الدراسة7

أكال :أىمية عممية :تعد ىذه الدراسة مف الدراسات الميمة في مجاؿ البحث العممي حكؿ

تطكر العبلقات بيف بمديف ذات ثقؿ عمى المستكيات العربي كاإلسبلمي كاإلقميمي ،كستقدـ إضافة

جديدة لطمبة العبلقات الدكلية ،كطبلب المعرفة ،كتعتبر مكردان ميمان يساىـ في إثراء المكتبة

العربية ،كفي نفس الكقت تمد مكتبة العبلقات الدكلية بمادة جديدة في ىذا المجاؿ.

ثانيا :أىمية عممية :تقدـ الدراسة أنمكذجان عمميان لمعبلقات الثنائية يفيد صانع القرار السياسي

في معترؾ الحياة السياسية ،كعمى كجو الخصكص تقدـ دعمان لصانع القرار السياسي الفمسطيني؛
ليتسنى لو اتخاذ الق اررات المناسبة في التعامؿ مع العبلقات المصرية السعكدية ،كبالتالي تسخيرىا

لصالح القضية الفمسطينية ،كايجاد قاعدة لئلنطبلؽ في التعامؿ مع العبلقات الثنائية التي تماثميا.

متغيرات الدراسة7

المتغير المستقؿ :تتمثؿ في العبلقات المصرية السعكدية في الفترة مف (.)2015 – 2000
المتغير التابع :تتمثؿ في القضية الفمسطينية.

منيجية الد ارسة7

 -1المنيج التاريخي :كستقكـ الدراسة مف خبللو بتتبع تطكر العبلقات المصرية السعكدية منذ
نشأتيا ،كتداعياتيا عمى القضية الفمسطينية.

 -2المنيج الكصفي التحميمي :كيستند الباحث مف خبللو إلى كصؼ العبلقات الثنائية بيف
جميكرية مصر العربية كالمممكة العربية السعكدية ،كأثرىا عمى القضية الفمسطينية كصفا
دقيقا ،كعرض سماتيا كأبعادىا؛ ليتكصؿ الباحث في النياية إلى نتائج يمكف االستفادة منيا.

 -3منيج تحميؿ النظـ :كىك كفقان ألصحاب ىذا المنيج يقكـ عمى تفسير األنظمة المكجكدة،

دكر في تفسير البيانات كاستخبلص النتائج منيا.
كيحمؿ النظـ في العبلقات الدكلية ،كيمعب ا
كسيقكـ الباحث باستخدامو؛ كذلؾ بتفسير الطبيعة القائمة عمييا النظاـ في كؿ مف جميكرية

مصر العربية كالمممكة العربية السعكدية ،كالمتغيرات المختمفة التي تحكـ ىذه األنظمة ،كمدل
االرتباط كالعبلقة التي تكجد بيف األنظمة كبيف المؤثرات كالمتغيرات المختمفة.

 -4المنيج االستشرافي :حيث يساىـ الباحث كفقان لو بنظرة استشرافية في مستقبؿ العبلقات بيف

بناء عمى دراسة الماضي كالحاضر.
البمديف ن
 -5منيج المصمحة القكمية :كذلؾ لمعرفة المصمحة الثنائية المشتركة بيف البمديف في ضكء
التطكرات المتبلحقة التي تمر بيا األمة ،كتداعياتيا عمى العبلقات الثنائية.

6

حدود الدراسة7

أكالن :الحد الزماني :التركيز في الدراسة عمى الفترة مف ))2015 – 2000؛ حيث مرت

خبلليا العبلقات الثنائية المصرية السعكدية بحقب كسياسات متباينة تقريبا ،كالمكقؼ المصرم

السعكدم تجاه االتفاقات العربية مع دكلة (إس ارئيؿ) .كلقد ابتدأ الباحث دراستو مف مفصؿ تاريخي
يخص القضية الفمسطينية كىي قمة كامب ديفيد في العاـ  ،2000كالمحكر المصرم السعكدم

تجاىيا ،كأيضا المفصؿ التاريخي اآلخر الذم تطرؽ لو الباحث كىك تغير في التركيبة السياسية
الفمسطينية بفكز حركة حماس ،كتشكيميا الحككمة الفمسطينية الحادية عشر ،كما لو مف أثر في

قمب المكازيف السياسية ،كالمكقؼ المصرم السعكدم منيا.

ثانيان :الحد المكضكعي :التركيز عمى تطكر العبلقات المصرية السعكدية ،كأثرىا عمى القضية

الفمسطينية.

الدراسات السابقة7

 .1شاىيف ،مصطفى) :)1987ندكة العبلقات المصرية السعكدية في عيد الممؾ عبد العزيز آؿ

سعكد ( ،)1953 –1902جامعة الزقازيؽ ،جامعة قناة السكيس  ،جامعة اإلماـ محمد بف سعكد
اإلسبلمية .

ىدؼ المحكر األكؿ مف الندكة إلى إيضاح دكر الممؾ عبد العزيز في تكحيد المممكة ،كاحياء

التضامف العربي ،أما المحكر الثاني فقد ىدؼ إلى إبراز دكر الركابط االجتماعية في تعميؽ

أكاصر العبلقة ،كقد تعرض المحكر الثالث إلى مدل تأثير الركابط الدينية كالثقافية في التقارب
بيف البمديف ،في حيف تناكؿ المحكر الرابع أثر الركابط السياسية في تعزيز العبلقات الثنائية .

كقد أكصت الندكة بضركرة التعاكف بيف البمديف في مختمؼ المجاالت؛ لتكثيؽ ركابط العبلقة

بينيما ،كضركرة االستمرار في الندكات كالمؤتمرات لتكضيح جكانب كأعماؿ كاتصاالت الممؾ عبد
العزيز آؿ سعكد عمى كجو الخصكص.

كمف أىـ النتائج :التعاكف بيف البمديف ىدؼ نبيؿ لتكثيؽ العبلقات الثنائية ،كرابطة األخكة

الدينية ،كالعركبية ناظمة في العبلقات البينية البينية.

 .2رفعت ،عصاـ) :)1987ندكة في العبلقات المصرية السعكدية ( ،)1953 -1902الممؾ عبد
العزيز آؿ سعكد عمى ضفاؼ النيؿ( دراسة في العبلقات المصرية السعكدية في إطار المناخ

الغربي كالدكلي) ،القاىرة .

ىدفت الدراسة إلى معرفة تكجيات العبلقات المصرية السعكدية ،كالمراحؿ التي مرت بيا

منذ بداياتيا ،كما ىدفت الدراسة إلى تبياف أىمية الزيارة التي قاـ بيا الممؾ عبد العزيز آؿ سعكد
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إلى مصر كاليدؼ منيا .كتناكلت الدراسة الجيكد الثنائية في إنشاء الجامعة العربية ،كما أبرزت

الدراسة مدل أىمية اجتماع (رضكم) عمى العبلقات بيف البمديف ،كما ىدفت إلى قراءة أبعاد
الزيارة في إطارىا العربي كالدكلي ،كابراز تأثيراتيا عمى العبلقات بيف البمديف.

كتكصمت الدراسة إلى عدة نتائج منيا :اعتبار العبلقات المصرية السعكدية أحد أىـ

التفاعبلت العربية خبلؿ فترة الدراسة ( ،)1953 –1902كرأت منبع العبلقات الدكلية يتأتى مف
التعاكف كالتنافس كما الحالة في جميكرية مصر العربية كالمممكة العربية السعكدية ،كاعتبرت أف
التقارب الثنائي بيف البمديف قد أسيـ في صياغة التحالفات العربية.

كلقد قدمت مجمكعة تكصيات منيا :ضركرة الكحدة العربية الشاممة؛ لمكاجية التطكرات

الدكلية مف ناحية ،كمف ناحية أخرل ضركرة التضامف العربي تجاه القضية الفمسطينية.

 .3الجميعي ،عبد المنعـ( :)2002زيارة خادـ الحرميف الشريفيف الممؾ فيد بف عبد العزيز آؿ
سعكد لجميكرية مصر العربية (دراسة في العبلقات السعكدية المصرية) ،دارة الممؾ عبد العزيز،

ع ،4مارس .1989

ىدفت الدراسة إلى إبراز نظرة الشعب المصرم لخادـ الحرميف تجاىيـ ،كدكره في ترتيب

البيت العربي مف الداخؿ ،كدكره في ترميـ المسجد الحراـ كالنبكم ،كما ىدفت إلى دكره الداعـ

لجميع األقميات المسممة في العالـ ،كأكضحت الدكر الذم لعبتو في تحقيؽ طفرة في ببلده في
شتى المجاالت ،كما تناكلت مدل ترحيب المصرييف بالزيارة كما لو مف أثر في تعميؽ العبلقات

الثنائية ،كتناكلت الدراسة الجيد المشترؾ في بحث القضايا العربية بصفة عامة ،كالقضية
الفمسطينية بصفة خاصة.

كمما تكصمت لو الدراسة؛ نظرة المصرييف إلى خادـ الحرميف الشريفيف عمى أنو الزعيـ العربي
الذم يقؼ إلى جانبيـ كقت المحف ،كما عبر عف الترحيب الحار الذم قكبؿ بو في جميكرية

مصر العربية.

 .4الجميعي ،عبد المنعـ( :)2003العبلقات المصرية السعكدية في عيد الممكية المصرية

دراسة في كثائؽ قصر عابديف الدبمكماسية ،مجمة فصمية محكمة تصدر عف دارة الممؾ عبد
العزيز،ع.1

ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى جكانب ميمة مف العبلقات بيف المممكتيف ،المصرية

كالسعكدية مستعينة باألكراؽ الدبمكماسية المكجكدة في محافظة قصر عابديف ،كما ساىمت ىذه

الكثائؽ في تبياف دكر القنصميات كالسفارات في إمداد حككماتيا كالمسئكليف عف إدارة شؤكنيا
السياسية بأسرار كخفايا الدكؿ التي تعمؿ لدييا؛ عف طريؽ كتابة التقارير كالرسائؿ عف ىذه الببلد
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مستندة في ذلؾ عمى الحصانة الدبمكماسية .كما ىدفت الدراسة لمعرفة ظركؼ ىذه الببلد

السياسية كاالقتصادية ،كاالجتماعية مف خبلؿ ىذه الكثائؽ .

كأكصت الدراسة بضركرة تقريب كجيات النظر في العبلقات البينية ،كزيادة الترابط لما لو

مف صدل عميؽ عمى القضايا المختمفة بما فييا القضية الفمسطينية ،كما كتقدمت الدراسة بعدة
نتائج منيا :تكحيد الصؼ العربي كىي غاية مصرية سعكدية ،كجعؿ القضية الفمسطينية القضية

المركزية في العبلقات البينية .

 .5قاسـ ،جماؿ ( :)2006العبلقات السعكدية المصرية في عيد الممؾ سعكد بف عبد العزيز آؿ
سعكد ( ، )1964 –1953جامعة عيف شمس.

ىدفت الدراسة إلى إيضاح الدكر السعكدم في عيد الممؾ سعكد بف عبد العزيز لتجنيب

جميكرية مصر العربية الصراع في مجمس قيادة الثكرة في آذار/مارس 1954/الذم قد ييدد بحرب
أىمية ،كما أبرزت التعاكف المشترؾ في عيد جماؿ عبد الناصر بعيد انقبلبو عمى المكاء محمد
نجيب ،كما ىدفت الدراسة إلى تبياف المكقؼ السعكدم المصرم مف األحبلؼ التي ركجت ليا

الكاليات المتحدة بالتنسيؽ مع بريطانيا ،كما أظيرت مكقؼ الممؾ سعكد الرافض لممشاركة في

أحبلؼ لعزؿ مصر ،كما أبرزت الدراسة التحالفات المشتركة لمكاجية حمؼ بغداد ،كىدفت إلى
تكضيح المكقؼ السعكدم مف قرار تأميـ قناة السكيس كما تبله مف عدكاف ثبلثي عمى جميكرية

مصر العربية عاـ  ،1956كما تعرضت الدراسة لمعبلقات المصرية السعكدية كمدل تأثرىا بالكحدة

المشتركة بيف جميكرية مصر العربية كسكريا عاـ  1958مف ناحية ،كعقب قياـ الثكرة اليمنية عاـ
 1962مف ناحية أخرل ،كفيما يتعمؽ بالقضية الفمسطينية ىدفت الدراسة إلى تكضيح سبؿ إبراز
الكياف الفمسطيني ،كتشكيؿ إطار يجمع الشعب الفمسطيني .

كقد أكصت الدراسة بزيادة الدعـ لمقضية الفمسطينية كتكحيد المكاقؼ الثنائية تجاىيا ،كضركرة

بناء عبلقات إستراتيجية بيف الطرفيف؛ حيث اعتبر الممؾ سعكد بف عبد العزيز أف مساندة المممكة

العربية السعكدية جميكرية مصر العربية ىي بمثابة الدفاع عنيا ،كعف الببلد العربية كاإلسبلمية.

كمف النتائج التي تكصمت ليا الدراسة البعد اإلنساني لمعبلقة السعكدية المصرية ،كعمؽ

العبلقة ذات البعديف العربي ،كاإلسبلمي ،كمعالجة القضايا المشتركة كافة ،كالدعـ البلمحدكد
لمقضية الفمسطينية.

 .6دراسة الجنايني ،عبد ا﵀ ( :)2011مكقؼ دكؿ المشرؽ العربي مف ثكرة يكليك(–1952

 ،)1956رسالة دكتكراه غير منشكرة ،جامعة بنيا .

أكضحت الدراسة تفاعؿ دكؿ المشرؽ العربي ذات الكياف المستقؿ مف أحداث مصر ،أخص

بالذكر السعكدية؛ باعتبارىا ذات عبلقة بمكضكع الدراسة ،كاضافة إلى ذلؾ كؿ مف (العراؽ،
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اليمف ،األردف ،سكريا ،لبناف) كذلؾ عمى كافة مستكياتيا ،كأبرزت العبلقة الخاصة بيف دكؿ
المشرؽ العربي كمصر؛ حيث تجمعيا عكامؿ تاريخية ،كجغرافية ،كاستراتيجية ،كقكمية.

كلقد أكصت الدراسة بضركرة المحافظة عبلقات جميكرية مصر العربية بدكؿ الجكار،

كضركرة االىتماـ المشترؾ تجاه العديد مف القضايا ،كمنيا القضية الفمسطينية .كتكصمت إلى
عدة نتائج منيا؛ اعتبار الثكرة المصرية نقطة تحكؿ في التاريخ المصرم كدكؿ المنطقة العربية

برمتيا لما ليا مف تداعيات عمى الشأف المصرم الداخمي ،كالشأف العربي في كافة المجاالت.

 .7دراسة الجابرم ،سامية ( :)2011مجاالت التعاكف السعكدم المصرم في عيد الممؾ سعكد
بف عبد العزيز(  ،)1964 –1952رسالة ماجستير غير منشكرة ،جامعة أـ القرل ،مكة المكرمة.

تناكلت ىذه الدراسة العديد مف النكاحي بدءا مف طبيعة العبلقات السعكدية المصرية بعد

ضـ الحجاز عاـ  ،1925كاعتراؼ الحككمة المصرية بالمممكة العربية السعكدية ،كتبادؿ
السفراء ،كمكقؼ الحككمة السعكدية مف مكقؼ ثكرة تمكز /يكليك .1952/كتناكلت مكقؼ المممكة

مف حرب السكيس  ،1954كأشارت الدراسة _أيضا_ إلى المكقؼ السعكدم المصرم مف حمؼ
بغداد ،كما أكضحت الدراسة التعاكف المشترؾ في مختمؼ المجاالت العممية ،كالعسكرية،

كالتجارية ..الخ.

كما كتكصمت الدراسة إلى بعض النتائج ،منيا :تكضيح األسباب الفعمية كراء منع دخكؿ

المحمؿ المصرم األراضي المقدسة ،كىي أسباب دينية دفعت حجاج ذلؾ العاـ لبلعتراض عمى
دخكؿ المكسيقى كآالت العزؼ إلى األماكف المقدسة .كالتأكيد عمى أف سياسة قطع البتركؿ عف

الدكؿ الغربية كانت بدايتيا في عيد الممؾ سعكد ،كما أف الزيارات المتتالية بيف البمديف أسيمت

في تقريب كجيات النظر بينيما ،كتحقيؽ بعض المصالح ،كاألىداؼ المشتركة ،كأف حرصيما
عمى كحدة الصؼ العربي أدل إلى الكقكؼ في كجو األطماع الغربية كاألمريكية .

 .8دراسة بسيكني ،محمكد (  :) 2012تطكر العبلقات المصرية -السعكدية في ظؿ المتغيرات

اإلقميمية كالدكلية ( ،)2002-1980رسالة ماجستير منشكرة ،جامعة األزىر ،غزة.

سعت الدراسة إلى التعرؼ عمى طبيعة العبلقات الثنائية ،كمحدداتيا المختمفة ،كتبياف

مكقفيما مف الصراع العربي اإلسرائيمي ،كأيضان دكرىما في تشكيؿ الجامعة العربية ،كما سعت
لمتعرؼ عمى مكقؼ السعكدية مف تأميـ قناة السكيس ،كأيضا مكقفيا مف الكحدة المصرية السكرية

عاـ ،1958كمكقؼ الدكلتيف مف الثكرة اليمنية عاـ ،1962كقد رصدت الدراسة مكقؼ البمديف
مف الصراع اإلقميمي في الخميج سكاء الحرب العراقية اإليرانية عاـ  1980كاالجتياح العراقي

لمككيت عاـ  ،1990ككذلؾ تطرقت لمعبلقات الثنائية في ظؿ النظاـ الدكلي الجديد.
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كتكصمت الدراسة إلى أف العبلقة بيف البمديف مبنية عمى المصمحة القكمية ،كأكضحت أف

التكافؽ السياسي بيف البمديف يؤدم إلى تفاعؿ إيجابي في النظاـ اإلقميمي العربي برمتو،
باعتبارىما قطبيف عمى المستكل الشرؽ األكسطي أك الدكلي ،كضركرة العمؿ عمى ترتيب البيت

العربي متمثبلن بجامعة الدكؿ العربية بكافة مؤسساتيا ،كالعمؿ عمى إعادة النظر في المبادرة
العربية لمسبلـ .كاعتبر الباحث أف الدكر المصرم الفاعؿ في العممية السممية ساىـ في قبكؿ
الفمسطينييف لمدخكؿ العممية السممية ،كمعو السعكدية الداعمة لو في ىذا التكجو ،كمف النتائج

_أيضا_ لـ تكف العبلقات الثنائية مبنية عمى ركائز العمؿ العربي المشترؾ ،كانما مبنية عمى
ركيزة المصمحة الكطنية عمى مستكل القطر ،كعمى الرغـ مف اختبلؼ نظاـ الحكـ إال أف آليات

اتخاذ القرار متقاربة ،كىك عدـ الرجكع إلى مؤسسات صنع القرار في كبل البمديف.

 .9الحسكف ،سميرة ،عبد ا﵀ ،طيبة( :)2012أثر ثكرة اليمف عاـ  1962في مسار العبلقات
السعكدية المصرية  ،مجمة آداب البصرة ،ع ،61جامعة البصرة.

ىدفت الدراسة إلى تبياف الصراع السعكدم المصرم إثر الثكرة اليمنية  ،1962كما ىدفت

إلى إبراز تداعياتو عمى العبلقات الثنائية ،كما ىدفت إلى تكضيح مبررات الطرفيف مف دعميما

لطرفي الصراع في اليمف ،كىدفت _أيضان_ إلى إبراز ردات فعؿ الدكؿ العربية كالدكلية مف
الصراع ،كما أظيرت المكقؼ األمريكي الفاعؿ مف األزمة.

 .10محمد ،عبد الرازؽ ( ،)2013العبلقات السياسية المصرية– األمريكية (،)1970_1952
رسالة ماجستير غير منشكرة ،جامعة اإلسكندرية.

بينت الدراسة المكقؼ األمريكي مف تكجيات جميكرية مصر العربية القكمية ،ككذلؾ

المكقؼ األمريكي مف جميكرية مصر العربية كحمؼ بغداد ،كفي ذات الكقت أظيرت الدراسة
المكقؼ األمريكي مف المحكر المصرم السكرم السعكدم.

كارتكز الباحث في بحثو عمى عدة مناىج بحثية ،كىي :المنيج التاريخي ،كالمنيج التحميمي،

كالمقارف ،كاتبع الباحث طريقة التحميؿ الذاتي.

كتقدمت الدراسة بعدة تكصيات منيا :ضركرة االىتماـ بدراسة العبلقات الدكلية بيف الشرؽ

كالغرب الستشراؼ مستقبؿ العبلقات بينيما في ظؿ التحكالت الجذرية الحادثة خاصة بعيد

أحداث الربيع العربي .كأيضا تأثير التكجيات السياسية كاأليديكلكجية لدكؿ الربيع العربي عمى
العبلقات السياسية الدكلية ،كرسـ جميكرية مصر العربية سياستيا الخارجية انطبلقا مف البعد

القكمي.

 .11عبد المطمب ،عاصـ :زيارة الممؾ عبد العزيز بف سعكد لمصر :في ضكء العبلقات
المصرية السعكدية ( ،(1953 –1902جامعة اإلسكندرية.
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عرضت الدراسة طبيعة العبلقات المصرية السعكدية ،كنمكىا ،كذكرت دكر عبد الرحمف عزاـ

(أميف عاـ الجامعة العربية) في تقريب كجيات النظر ،كما أكضحت أثر الزيارات الممكية
المتبادلة كطبيعتيا عمى العبلقات بيف البمديف ،كأسيمت الدراسة بالتعرؼ عمى دكر المتغيرات

الداخمية كاإلقميمية كالدكلية في إحداث التقارب المصرم السعكدم ،كقد سردت الدراسة التقاربات
بيف جميكرية مصر العربية كالمممكة العربية السعكدية مع دكؿ الحمفاء ،كمكقفيما مف ىيئة

األمـ ،كتعرفت الدراسة _أيضا_ عمى مكقؼ الدكلتيف مف القضية الفمسطينية ،كاليجرة الييكدية،
كأبرزت الدراسة أثر االستقباؿ الشعبي المصرم لمزيارة الممكية لمممؾ عبد العزيز بف سعكد في
تكثيؽ ركابط العبلقة ،كمدل أثر الزيارة في العالـ العربي عمى مستكل القضية الفمسطينية ،كأثرىا

في الصحؼ األجنبية ،ككذلؾ أكضحت الدراسة المبادرة السعكدية لرأب الصدع بيف الحككمتيف
المصرية كالبريطانية في أكائؿ .1951

كتكصمت الدراسة إلى عدة تكصيات ،كمنيا :ضركرة الزيارات التبادلية ،كعقد االجتماعات

لزيادة تكثيؽ أكاصر العبلقات الثنائية ،كدعـ االىتماـ بالقضايا الثنائية ،كاإلقميمية ،كالدكلية
كبخاصة القضية الفمسطينية.

كمف النتائج التي تكصمت ليا الدراسة ما يمي :الزيارات كاالجتماعات تساىـ في تقريب

كجيات النظر ،كزيادة التعاكف يعزز العبلقات الثنائية.

التعقيب عمى الدراسات السابقة:

كمف خبلؿ استعراض الدراسات السابقة تبيف أف:

قدمت الدراسات السابقة معمكمات ثمينة ،كما ىك جديد في حينو ،كأثرت جكانب عديدة في

العبلقة الثنائية أصبحت فيما بعد مرجعا ميما لمباحثيف؛ حيث اعتمد الباحث في العديد منيا في

دراستو .كعميو فمقد تطرؽ الباحث في ىذه الدراسة لمعالجة جكانب كثيرة لـ تتطرؽ ليا الدراسات

السابقة بحكـ الفارؽ الزمني مف ناحية ،كمف ناحية أخرل المستجدات الجديدة في المشيد

السياسي السيما التركيز عمى تأثير تمؾ العبلقات عمى القضية الفمسطينية في فترة الدراسة.

كحاكؿ الباحث مف خبلؿ دراستو إضافة ما ىك جديد ،كاستكماال لما تقدـ بو الباحثكف في

دراساتيـ؛ حيث مرت ىذه الدراسة بثبلث فترات رئاسية؛ األكلى استكماال لفترة الرئيس محمد

حسني مبارؾ ،كأما الثانية فكانت فترة الرئيس محمد مرسي الذم جاء عمى إثر حراؾ شعبي

أسقط النظاـ القديـ ،كأما الثالثة فكانت فترة الرئيس عبد الفتاح السيسي الذم جاء عمى إثر ح ارؾ
شعبي مضاد؛ ما أكسبيا زخما كبي ار  ،كمف ناحية ثانية لعبت كؿ مف جميكرية مصر العربية

كالمممكة العربية السعكدية دك ار بار از تجاه القضية الفمسطينية .
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كيرل الباحث أنو مف الطبيعي أف يتغير السمكؾ السياسي خبلؿ ىذه الفترات المتعاقبة بما

ينسجـ مع المصمحة الكطنية لكبل الطرفيف ،كىذا الحراؾ في مكاقفيما المتماثمة أك المتناقضة ىك
مف قديـ العبلقات الثنائية بيف الطرفيف ،فبدأت ىذه العبلقات في عيد الدكلة السعكدية األكلى

بصراع أفشؿ نشأتيا ،ثـ تكترت العبلقات زمف الدكلة السعكدية الثالثة ،كتحسنت قميبلن في العيد

الجميكرم ،كمف ثـ تعكرت ،كتحسنت قميبلن عمى إثر حرب تشريف األكؿ /أكتكبر ،كساءت بعد

تكقيع السادات اتفاقية سبلـ منفرد مع اسرائيؿ ،ثـ انسجمت في كثير مف المكاقؼ في فترة
مبارؾ ،ثـ جاءت فترة مرسي كما صاحبيا مف فتكر في العبلقة ،كعادت مف جديد في عيد عبد

الفتاح السيسي؛ كلذا الباحث يحاكؿ تقديـ إضافة عممية تعالج ىذه الفترات الزمنية.

كبناء عمى ما سبؽ كضع الباحث جدكالن يكضح الفجكة البحثية بيف الدراسات السابقة كالدراسة
ن
الحالية كما ىك مكضح في الجدكؿ اآلتي:

جــدول الفجــوة البحـثية
الد ارس ػ ػ ػػات الس ػ ػػابػ ػقػػة

الد ارسػػة الحػ ػػاليػػة

الفػجػ ػ ػ ػػكة البحػ ػػثية

 -1ركزت جؿ الدراسات السابقة عمى الدكر الممكي  -1لـ تتطرؽ جؿ الدراسات  -1تتناكؿ ىذه الدراسة فترات زمنية
في تكثيؽ ركابط العبلقة الثنائية عبر بعض الفترات السابقة

الزمنية.

لمقضية

الفمسطينية مختمفة في كبل البمديف؛ ما يعني تحكؿ

كقضية مركزية في األجندة أك تبعية في سياسة النظاـ الحاكـ.

 -2تضع الدراسة الحالية القضية

 -2انصب اىتماـ بعض الدراسات السابقة عمى العربية كاإلسبلمية.

تقريب كجيات النظر في شتى المجاالت ذات  -2عدـ تناكؿ معظـ ىذه الفمسطينية كمركز محكرم في العبلقة

االىتماـ المشترؾ.

محددات

الدراسات

العبلقات الثنائية بيف البمديف.

 -3تسمط الضكء عمى المحددات

 -3استعرضت بعض ىذه الدراسات انسجاـ الثنائية.

المكقفيف المصرم كالسعكدم في بعض الفترات  -3لـ تبيف جؿ الد ارسات الناظمة لمعبلقات المصرية السعكدية.
المتغيرات

الزمنية في القضايا القطرية كالعربية ،كفي فترات السابقة

المحمية  -4تبرز الدراسة الدكر الشعبي في

أخرل أخذت جانب الصراع الحاد تجاه العديد مف كاإلقميمية كالدكلية كبلعب جديد رسـ سياسة النظاـ الحاكـ.

القضايا.

في صناعة السياسة الداخمية -5

 -4بعض الدراسات أبرزت جميكرية مصر العربية كاإلقميمية.

كالمممكة العربية السعكدية كمركزيف ليما ثقميما في  -4عدـ كضع ىذه الدراسات

المنطقة العربية.

لرؤية استشرافية تعالج مستقبؿ

 -5تناكلت بعض ىذه الدراسات دكر المتغيرات العبلقات الثنائية.

الداخمية ،كاإلقميمية ،كالدكلية في إحداث تقارب
مصرم سعكدم.
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تطرح

الدراسة

سيناريكىات

العبلقات الثنائية المستقبمية.

تقسيمات الدراسة-7

الفصؿ األكؿ :خطة الدراسة (اإلطار النظرم).

الفصؿ الثاني :تطكر العبلقات المصرية السعكدية في الفترة ).(1999 -1952

الفصؿ الثالث :محددات العبلقات المصرية السعكدية.

الفصؿ الرابع :البعد السياسي لمعبلقات المصرية السعكدية ).(2015-2000

الفصؿ الخامس :أبعاد العبلقات المصرية السعكدية عمى القضية الفمسطينية.
الفصؿ السادس :المشيد الفمسطيني في ضكء العبلقات الثنائية المستقبمية.
الخبلصة

نتائج العبلقات الثنائية.

التكصيات.
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الفصل الثاني

تطور العالقات المصرية السعودية في الفترة ).(1999-1952

المبحث األكؿ :تطكر العبلقات المصرية السعكدية في الفترة .1964 -1952

المبحث الثاني :تطكر العبلقات المصرية السعكدية في الفترة .1981 -1965

المبحث الثالث :تطكر العبلقات المصرية السعكدية في الفترة .1999 -1982
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الفصل الثاني
تميــيد

تطور العالقات المصرية السعودية في الفترة ()1999 -1952

مرت العبلقات المصرية السعكدية عبر تاريخيا بسمسمة مف األحداث المؤثرة عمى صعيد

الدكلتيف ،كقد ساىمت في رسـ سياستييما في ضكء المصمحة الكطنية بيف البمديف؛ حيث سيتـ
في ىذا الفصؿ سرد التطكر التاريخي بيف البمديف انطبلقا مف المنعطؼ الجذرم في النظاـ

السياسي المصرم بفعؿ قياـ ثكرة قمبت نظاـ الحكـ فيو في تمكز/يكليك.1952/

تميزت جميكرية مصر العربية في عيد الرئيس عبد الناصر بمكاجية المشاريع االستعمارية

الغربية ،كقيادة البمداف العربية ،كاصطدمت ىذه السياسة بسياسة المممكة العربية السعكدية أحيانا.

انتيجت الكاليات المتحدة األمريكية في نياية األربعينات كبداية الخمسينات ما يسمى

بالحرب الباردة مع االتحاد السكفيتي ،كالبمداف االشتراكية ،كمف سياساتيا ،حمؼ بغداد؛ بؿ كدعا

كزير خارجيتيا أنذاؾ فكستر داالس كمعو ريتشارد نيكسكف نائب الرئيس األمريكي إلى انتياج
سياسة دفع االشتراكية إلى الكراء ،كالعدكاف المباشر عمى البمداف المؤيدة ليا كما حدث في

العدكاف الثبلثي عمى جميكرية مصر العربية في عاـ ( 1956طيبكب ،حمداف.)385:2009،

فرغـ معارضة الكاليات المتحدة األمريكية لمعدكاف الثبلثي إال أنيا قد تمارس سياسة

مزدكجة؛ فقد تعارض ضربيا عمنا كتباركو س ار لتخفؼ مف حدة التكتر مع االتحاد السكفيتي.

كمف جية أخرل حظرت الحككمة السعكدية اإلذاعات المصرية في األماكف العامة ألنيا

منب ار "لمشيكعية كاالشتراكية الممحدة"(الحسكف ،عبدا﵀.)117:2012 ،

عمى أية حاؿ تزعـ الرئيس المصرم جماؿ عبد الناصر الفكر الثكرم في المنطقة اإلقميمية،

كتمت تسميتو بالنيج التقدمي ،ككاف ىذا الفكر يسعى لتغيير األنظمة السياسية المكجكدة العتقاده
بأنيا أنظمة متخمفة أسيمت في عرقمة التنمية في كافة المجاالت عمى مستكاىا المحمي أك عمى

مستكاىا اإلقميمي ،كفي المقابؿ تزعـ الممؾ سعكد بف عبد العزيز كمف بعده أخيو الممؾ فيصؿ

الفكر المحافظ كالذم أطمؽ عميو آنذاؾ بالرجعي لممحافظة عمى األنظمة الممكية في المنطقة،
كتحجيـ المد الثكرم الذم َّ
شكؿ تيديدا ليا؛ ما أسيـ ىذا التعارض الفكرم بيف المحكريف في

مكجات عديدة مف الصراع ،كدخمت المممكة السعكدية في تحالؼ مع الكاليات المتحدة األمريكية،
كتأثر كبل البمديف بفكرييما؛ فاعتقدت جميكرية مصر العربية الفكر االشتراكي ،كركجت لو في

داخميا ،كفي خارجيا ،كمالت المممكة العربية السعكدية لمفكر الرأسمالي ،كدافعت عنو ،كترتب
عمى ىذا االختبلؼ الفكرم صراعا مف نكع مختمؼ ككأنيا حرب باإلنابة عف ىذه القكل.
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كليذا مر النظاـ العربي في أسكأ مراحمو؛ حيث كاف يعاني مف الصراعات البينية ،كقد

تكرطت معظـ الدكؿ العربية السيما جميكرية مصر العربية كالمممكة العربية السعكدية بسبب
تأثير القكل الدكلية عمييا (زعرب.)26:2011 ،

بدأ التقارب الثنائي زمف الثكرة المصرية ،كساء بقياـ الكحدة المصرية السكرية ،كاشتد أثناء

الحرب األىمية اليمنية ،كتقارب الطرفاف في الحرب األىمية المبنانية عاـ  ،1975كتكترت

عبلقاتيما بعيد زيارة الرئيس المصرم أنكر السادات (إلسرائيؿ) ،ثـ حدث تقارب ثنائي رغـ العزلة

المصرية -خاصة -عمى الجنكب المبناني في حربي  ،1982،1981كالمكقؼ المصرم المؤيد
مف مبادرة األمير فيد لحؿ الصراع العربي (اإلسرائيمي) ،كمف ثـ عكدت جميكرية مصر العربية

لمجامعة العربية ،كالتكافؽ حكؿ ممفات المنطقة العربية كباألخص ممؼ القضية الفمسطينية.

كبالمجمؿ سيتناكؿ المبحث العديد مف المنعطفات التاريخية التي أسيمت بطريقة أك بأخرل

في تكثيؽ العبلقات الثنائية ،أك في فتكرىا؛ بؿ كانعكست سمبا عمى الكضع العربي بإثارة العديد

مف المشكبلت االجتماعية كالسياسية كاالقتصادية كالعسكرية ،كليذا سيتـ الحديث في ىذا الفصؿ
عف التطكر التاريخي لمعبلقات الثنائية بيف البمديف؛ حيث تـ طرحيا في ثبلثة مباحث ،كسيناقش

المبحث األكؿ تطكر العبلقات المصرية السعكدية في الفترة ) ،(1964 -1952كسيتطرؽ
المبحث الثاني لتطكر العبلقات المصرية السعكدية في الفترة ( ،(1981 -1965كسيتـ الكقكؼ
في المبحث الثالث عمى تطكر العبلقات المصرية السعكدية في الفترة ).(1999 -1982
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المبحث األول

تطور العالقات المصرية السعودية في الفترة ))1964 -1952
تقديــــــم

منحى مختمفان في
أخذت العبلقات بيف المممكة العربية السعكدية كجميكرية مصر العربية
ن
فترة العيد الجميكرم عنيا في فترة العيد الممكي؛ حيث اتخذت طكريف مف العبلقات ،فأما

الطكر األكؿ فتمثؿ في التقارب كالتقاء المصالح ،كأما الطكر الثاني فقد تناكؿ التباعد كتعارض

المصالح ،كالصراع الحاد أحيانان ،فالعبلقات الثنائية رغـ أنيما تجمعيما لغة كاحدة كتاريخ مشترؾ
كأصؿ كاحد كمكقع جغرافي متصؿ إال أف المصمحة ىي المككف األساسي في نظميا.

كلذلؾ سيتناكؿ المبحث طبيعة العبلقات الثنائية في الفترة ( ،)1964 -1952كىي بداية

فترة النظاـ الجميكرم في جميكرية مصر العربية ؛ حيث اتسمت باالستقرار ،كالتقاء المصالح في

عيد الرئيس المصرم األكؿ محمد نجيب ،كفي المقابؿ اختمفت كميان في عيد الرئيس جماؿ عبد

الناصر ،كسيظير كيفية تعامؿ المممكة مع األزمة المصرية الداخمية عاـ  ،1954كالدكر
اإليجابي لمممؾ سعكد ،ككيفية تعاطي المممكة مع الكضع الجديد بعد إقالة الرئيس محمد نجيب.

كسيتطرؽ _أيضا_ لمعاىدة الدفاع المشترؾ في عاـ  ،1955ككذلؾ الحمؼ الثبلثي الذم

يجمع المممكة السعكدية ،كجميكرية مصر العربية ،كاليمف ،كسيبيَّف المكقؼ السعكدم مف العرض
المصرم لعاـ  1956الذم يتضمف اتحاد المممكة مع مصر كسكريا ،كسيكضح مكقؼ المممكة
مف العدكاف الثبلثي عمى مصر لعاـ  ،1956كسيظير المكقؼ الثنائي مف حمؼ بغداد.

كسيسرد المبحث الرؤية المشتركة لكبل البمديف تجاه العديد مف الممفات اإلقميمية ،كتداعياتيا

عمى الكضع الداخمي السعكدم ،كمنيا الممؼ المبناني منذ عاـ  ،1952كسيذكر معاىدة الدفاع

المشترؾ لعاـ  ،1955كفي الكقت نفسو سيستعرض مكقؼ البمديف مف حمؼ بغداد ،كسيكضح
مكقؼ البمديف مف األزمة اليمنية عاـ  ،1962كتأثير العبلقات بيف جميكرية مصر العربية

كالمممكة العربية السعكدية عمى األكضاع الداخمية في المممكة العربية السعكدية نفسيا،

كاستعرض المبحث كثيقة بيف الممؾ فيصؿ كالسفير األمريكي في جدة (باركر ىارت) تبيف
تفاصيؿ التنافر السياسي مع جميكرية مصر العربية ،بؿ كالكصكؿ لمرحمة العداء السياسي ،كما

سيبرز ىذا المبحث العبلقات الثنائية في ظؿ تطكرات القضية الفمسطينية.
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أوال 7طبيعة العالقات الثنائية في الفترة (.(1621-1622

إف االعتراؼ المصرم بالمممكة السعكدية تـ بتاريخ  /7آيار /مايك ،1936 /كقد ساىمت

الصداقة الشخصية لعبد الرحمف عزاـ بالممؾ عبد العزيز كرجاؿ حككمتو مف ناحية ،كمف ناحية

أخرل زيارة كلي العيد لجميكرية مصر العربية في تقريب كجيات النظر؛ ما أسيـ في رفع درجة
التمثيؿ السياسي بيف البمديف إلى درجة كزير مفكض عاـ  ،1938كأخذ تطكر العبلقات منحى

آخر بمجرد قياـ ثكرة يكليك ،كقد رحب الممؾ عبد العزيز ككلي عيده بتكلي محمد نجيب رئاسة
الجميكرية كذلؾ في مكسـ الحج في عاـ (1953عبد المطمب.)235:

كقد بعث الممؾ عبد العزيز رسالةن إلى الرئيس محمد نجيب مفادىا عف أممو في زيارة كلي

عيده جميكرية مصر العربية عندما ينتيي مف المياـ التي تشغمو ،كقد كاف لكفاة الممؾ عبد
العزيز كقع بالغ عمى نفس نجيب ،بعث برقية تعزية إلى الممؾ سعكد ،ككمؼ أميف القصر
الجميكرم بزيارة سفارة المممكة لتقديـ كاجب العزاء ،كتـ تكميؼ سفير جميكرية مصر العربية في

المممكة لممشاركة في تشييع الجثماف ،بؿ كأعمف مجمس الكزراء الحداد أربعة عشر يكمان ،كبعد
ذلؾ أرسمت مصر بعثة رفيعة المستكل بقيادة البكباشي عبد الناصر؛ لتقديـ كاجب العزاء ،كتينئة

الممؾ الجديد (قاسـ.)138:2006،

كىنا تظير العبلقات الثنائية ،كالتقاء المصالح؛ فما كاف مف القيادتيف _ قيادة الممؾ عبد

العزيز بف سعكد المؤسس لمدكلة السعكدية الثالثة ،كقيادة محمد نجيب رئيس النظاـ الجديد في
مصر_ إال التكافؽ السياسي؛ فالسعكدية تحتاج إلى مصر باعتبارىا أكبر بمد عربي مف ناحية
سكانية ،في حيف مصر تحتاج إلى السعكدية في ىذه الفترة الدقيقة التي تمر فييا ،كىي بكابتيا
لبلنفتاح الخارجي عمى الببلد العربية؛ فجؿ األنظمة المكجكدة كانت ممكية تخالؼ طبيعة النظاـ

الجميكرم الجديد ،كلربما تحتاج دعمان في مسيرة التحرر مف االستعمار األجنبي.

إف الصراع الداخمي في جميكرية مصر العربية في آذار/مارس 1954/بيف أعضاء قيادة

الثكرة خاصة بيف محمد نجيب رئيس الجميكرية ،كبيف جماؿ عبد الناصر لـ يؤثر عمى العبلقات

الثنائية ،كبمجرد حسـ ىذا الصراع لصالح عبد الناصر رحبت السعكدية بالقيادة المصرية
الجديدة(باديب.)27:1990 ،

كيؤكد األمير طبلؿ بف عبد العزيز أثناء حديثو ألحمد منصكر في برنامج (شاىد عمى

العصر) الخاص بقناة الجزيرة ما قاـ بو الممؾ سعكد أثناء زيارتو لجميكرية مصر العربية مف
التكسط في إنياء الخبلؼ الدائر بيف الرئيس محمد نجيب كجماؿ عبد الناصر(منصكر،2000:

نت).
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اشتدت األزمة بعد مغادرة الممؾ التي انتيت باستقالة نجيب ،كتكلي عبد الناصر الرئاسة،

كقد كصؿ جدة عمى متف طائرة سعكدية في العاـ نفسو؛ ألداء فريضة الحج ،كأثناء تأدية الشعائر
أجرل الطرفاف مباحثات سياسية حكؿ قضايا العالميف العربي كاإلسبلمي ،كاتفؽ الطرفاف عمى

إنشاء مؤتمر إسبلمي ،كاثارة قضيتي المغرب كتكنس أماـ ىيئة األمـ المتحدة (ناجي،2010،
نت).

كلقد تحسنت العبلقات بيف جميكرية مصر العربية كبيف المممكة السعكدية مقارنة بالعيد

الممكي ،كخاصة في فترة الممؾ فؤاد ،كلـ تتغير أك تتأثر تمؾ العبلقات بفعؿ الثكرة الذم قاـ بو
الضباط األحرار ضد النظاـ الذم ىك مف ذات الطبيعة التي يستند ليا النظاـ السعكدم ،كيرجع

ذلؾ إلى سكء العبلقات الثنائية في فترة النظاـ الممكي مف ناحية ،كمف ناحية أخرل قد حرص

النظاماف _الجميكرم كالممكي_ عمى تكطيد العبلقات في ظؿ متغيرات إقميمية كدكلية شيدتيا
المنطقة العربية؛ فكاف التقارب بينيما ضركرة كطنية كقكمية ،كفي خضـ ىذه المتغيرات اإلقميمية

بدأت العبلقات الثنائية تأخذ منحى آخر ،كعمى ما يبدك أف قانكف المصمحة قد تح ٌكـ في ذلؾ،

كيبلحظ في الكقت نفسو أف العبلقات السعكدية المصرية نفسيا لـ تتغير بفعؿ الخبلفات
الداخمية بيف أعضاء مجمس الثكرة المصرية _أم بيف الرئيس محمد نجيب كجماؿ عبد الناصر_؛
ما يعني أف السياسة الثنائية بشكؿ خاص كالسياسة الدكلية بشكؿ عاـ يغمب عمييا طابع

المصمحة.

بدأ تطكر العبلقات الثنائية بيف جميكرية مصر العربية كالمممكة العربية السعكدية بإبراـ

معاىدة الدفاع المشترؾ بتاريخ  /27تشريف األكؿ /أكتكبر ،1955/ككاف ضمف بنكدىا التأكيد

عمى األمف كالسمـ  ،كتسكية أية خبلفات بينيما بالطرؽ السممية ،كاعتبار أم اعتداء ىك اعتداء

عمى اآلخر ،كفي  1956أقامت المممكة العربية السعكدية كجميكرية مصر العربية كاليمف حمفان

عسكريان ثبلثيان ،كشمؿ ىذا الحمؼ تعزيز ميثاؽ الجامعة العربية ،كترسيخ التعاكف العسكرم،

كالحفاظ عمى استقبلؿ بمدانيـ ،كانشاء قيادة مشتركة ،ككانت ىذه االتفاقية مدخؿ جميكرية مصر
العربية لمتدخؿ في الشأف اليمني فيما بعد الثكرة (.) Zayyan،1968:67

كلكف عندما قاـ الممؾ سعكد بزيارة جميكرية مصر العربية  1956عرض عميو الرئيس عبد

الناصر فكرة االنضماـ في اتحاد إلى جانب جميكرية مصر العربية كسكريا ،كلكف الممؾ حبذ
العمؿ خارج الحمؼ مع تعيده بتمكيمو ،كلكف عمى ما يبدك أف الممؾ كاف متخكفان مف نكايا عبد
الناصر كأىدافو السياسية كالعسكرية في المنطقة العربية ،كلقد استدؿ عمى ذلؾ مما تنشره اإلذاعة
مف تأييده لؤلفكار االشتراكية ،كمناداتو لما أسماه باالشتراكية العربية قبيؿ زيارتو ( باديب،

.)29:1990
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إف حالة التخكؼ لدل الممؾ سعكد تجاه عبد الناصر _رغـ قياميما بعقد معاىدات

مشتركة_ إنما تدؿ عمى ازدكاجية في معايير السياسة الثنائية ،فمربما التخكؼ السعكدم ذاتي؛ أم
تخكفيـ مف سياسات عبد الناصر تجاه النظاـ الممكي نفسو ،خاصة أف عبد الناصر قضى عمى

النظاـ الممكي المصرم بالفكر الثكرم ،كلربما مف كجية نظر أخرل ترل في التخكؼ السعكدم
أنو نتاج تحذيرات غربية _كخاصة أمريكية_ مف مآالت السير في ركب السياسة المصرية ،كقد
يساىـ االحتماالف معا في صناعة السياسات السعكدية.

كلذلؾ رغـ معاتبة الممؾ سعكد لعبد الناصر بتأميمو قناة السكيس دكف مشاكرتو إال أنو

بذؿ جيدا في تحييد الكاليات المتحدة؛ لعدـ االندفاع مع اإلنجميز كالفرنسييف ،كأف تسمؾ مسمكا
يخفؼ مف حدة األزمة ،كفي أثناء العدكاف عمى جميكرية مصر العربية عاـ  1956بادر الممؾ

باالتصاؿ مع الرئيس عبد الناصر؛ حيث عرض كضع جيش المممكة العربية السعكدية كامكاناتيا

في خدمة جميكرية مصر العربية ،كأرسؿ كحدات عسكرية إلى األردف لتككف قريبة مف أرض

المعركة(قاسـ.)154: 2006،

كتـ استخداـ سبلح النفط أثناء ىذا العدكاف ألكؿ مرة في تاريخ المممكة العربية السعكدية؛

حيث منعت شحف النفط السعكدم عمى السفف التي ترفع عمـ بريطانيا كفرنسا ،كقطعت الخط
النفطي إلى البحريف لككنيا في ذلؾ الكقت تقع تحت الحكـ البريطاني(السبيعي.)134:2006،

كمف جية أخرل عمى الرغـ مف دعـ السعكدية جيكد جميكرية مصر العربية ضد تكجو

العراؽ نحك تركيا فيما يسمى بحمؼ بغداد؛ ألف السياسة السعكدية ىدفت لمنع العراؽ مف تغيير
النظاـ اإلقميمي لصالحو ،كلذلؾ كجدت في الدكر المصرم رصيدان ليا إال أنو بدأ يتنامى القمؽ

لدل المممكة مف ازدياد النفكذ المصرم في النظاـ العربي؛ حيث تمت ترجمتو عاـ  1957مف
خبلؿ قبكؿ الممؾ سعكد مبدأ (أيزنياكر)( )؛ كلذا أيدت المممكة األردف في خبلفو مع عبد
1

الناصر ،ككانت عمى استعداد إلرساؿ قكات سعكدية تحت تصرؼ الممؾ حسيف لمكاجية
احتماالت الثكرة الداخمية ضده بؿ كأجرت اتصاالت مع حككمة بغداد؛ لتقريب كجيات النظر بيف

البمديف(،ىبلؿ كمطر.)681-80:2014،

كتعد مصمحة الطرفيف في تقاربيما مبك انر؛ كيرجع ذلؾ إلى رغبتييما في تكريس السيادة

الكطنية ،كالقكمية ،كالتخمص مف كافة أشكاؿ االستعمار لما عانتو الشعكب مف قير كاستنزاؼ

لممكارد ،كقد يرجع التقارب إلى محاكلة الطرفيف تشكيؿ تحالفات تحقؽ ليما القدرة في التأثير
1

) ) مبدأ أيزنياور 7ىو قرار خاص بالشرق األوسط اقترحو أيزنياور عمى الكونجرس وبمثابتو يخول رئيس الواليات المتحدة األمريكية سمطة
التدخل في حالة ىجوم شيوعي مباشر عمى بمدان الشرق األوسط واستخدا م القوة في حماية الدول التي تحتاج لمساعدة الواليات المتحدة

(مميحة.)126 72012،
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بالمحيط ،ككما أف جميكرية مصر العربية تخشى مف العزلة السياسية في المنطقة بفعؿ

السياسات االستعمارية ،كذلؾ المممكة العربية السعكدية تخاؼ مف ازدياد النفكذ السياسي العراقي
عمى حساب دكرىا اإلقميمي.

ثانيا 7الرؤية المشتركة لكال البمدين تجاه العديد من الممفات اإلقميمية ،وتداعياتيا
عمى القضية الفمسطينية.

إف الصراع الثنائي كاف كاضحان في لبناف؛ فبعد أف تميزت العبلقات السعكدية مع لبناف منذ

استقبلليا عاـ  1943مف ناحية ،كمف ناحية أخرل تمقييا دعما ماليا كسياسيا مف قبؿ المممكة

السعكدية منذ عاـ  1952بفعؿ التأثيرات اإلقميمية عمى حككمة لبناف ،فقد تراجعت العبلقات
الثنائية بفعؿ السياسة المصرية تجاىيا في أعقاب العدكاف الثبلثي عمى جميكرية مصر العربية

 ،1956كازدادت تراجعا بعد الكحدة المصرية السكرية  1958كمحاكلة جميكرية مصر العربية
جر لبناف ليا (تميـ.)108: 2013،

كمف ىذا المنطمؽ حدث استقطاب حاد في المنطقة العربية تمثؿ بصراع بيف الحركة القكمية

التي تقكدىا الجميكرية المتحدة ،كبيف تيار يسعى إلى تحجيـ دكر عبد الناصر بقيادة الكاليات
المتحدة كبريطانيا كالمممكة السعكدية التي كانت تشعر بخطر كبير عمى مستقبميا ،فرأت خسارة

لبناف لصالح الجميكرية المتحدة مؤش انر لفقداف األردف كمف ثـ العراؽ (الراىب.)140:2014 ،

كمف ناحية أخرل اتفقت سياسة البمديف عاـ  1955عمى نبذ المشركع السكرم الذم تقدـ بو

كزير الخارجية خالد العظـ فيما يخص الميثاؽ العربي ،كلـ تنجح محاكالتو في ثني المكقفيف

لصالح مشركعو بؿ كدعمتا شكرم القكتمي في انتخابات الرئاسة السكرية عمى حساب خالد
العظـ؛ لكي يحققا أىدافيما في إبراـ الميثاؽ العربي (الحكراني.)1889:2000 ،

كلكف المبلحظ أف تكتر العبلقات المممكس لـ يصؿ بيذيف القطريف الشقيقيف في بداية ىذه

الفترة بالذات بالقطيعة الكمية ،كما كاف مف تكتر ثنائي أحيانا إنما ينـ عمى تنافس خفي تتحكـ بو

معايير المصمحة كالتكازنات في المنطقة اإلقميمية؛ فما كانت المممكة السعكدية كالجميكرية

تأثير قكيان لدكرييما ،كمحاكلة
ا
المصرية إال قطبيف جديديف في المنطقة يحاكالف بكؿ السبؿ ترؾ
االستفادة مف المتغيرات بعد انتياء االستعمار كتغير أكراؽ المعبة ،ككضع حد لحقبة زمنية طكيمة

مف التحكـ كاالستغبلؿ كاستنزاؼ المكارد كالثركات.
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كمف جية أخرل اتفقت السياسة الثنائية حكؿ العديد مف الممفات؛ فدعمت جميكرية مصر

العربية حؽ المممكة العربية السعكدية في قضية (البريمي)( ) ،كدعمتا اإلمامة اإلباضية في عماف
2

ضد سمطنة مسقط ،ككانت قد شاركت جميكرية مصر العربية ضمف قكات عربية تحت القيادة

السعكدية في الككيت تـ 3إحبلليا في عاـ  1961عقب انسحاب بريطانيا منيا ،كبقيت ىذه
القكات حتى اإلطاحة بحكـ عبد الكريـ قاسـ في العراؽ بعد قياـ ثكرة  ،1963كما دافعتا عف

عركبة الخميج في كجو اإلدعاءات اإليرانية ،كما دعمتا اإلمارات العربية في الساحؿ

العماني(قاسـ.)158:2006 ،

إ ف المصمحة السياسية ىي التي تجمع كىي ذاتيا التي تفرؽ ،كلذلؾ يبلحظ كقكؼ جميكرية

مصر العربية تارة خمؼ المممكة العربية السعكدية كما ىك الحاؿ في قضية البريمي مف ناحية،
كمف ناحية أخرل كقكفيما معان في قضايا ذات االىتماـ المشترؾ كدعميما لئلمامة اإلباضية في
عماف ،كالمشاركة المصرية في قكات عربية تحت القيادة السعكدية في الككيت بعد انسحاب

بريطانيا ،كمكاجية الخطر اإليراني كدعـ حؽ اإلمارات في الساحؿ العماني.

كفيما يخص القضية الفمسطينية اتفقت تجاىيا سياسة البمديف ،كبحسب صحيفة الجريدة

المبنانية التي نشرت في آب/أغسطس  1959خب ار حكؿ تكافؽ مصرم سعكدم بخصكص إنشاء
حككمة فمسطينية في المنفى ،كتـ االتفاؽ بينيما عمى بحث ىذا المكضكع في مؤتمر كزراء

خارجية الدكؿ العربية في الدار البيضاء بالمغرب عاـ  ،1965كيبلحظ أف المممكة لـ تعمـ بنكايا
عبد الناصر حكؿ تعييف أحمد الشقيرم لزعامة ىذا الكياف الجديد كاال لما كافقت أصبلن عمى

ميبلده (أبكنحؿ ،أبكسعدة.)35:2009 ،

كلذلؾ دعمت المممكة العربية السعكدية في مؤتمر القمة العربي األكؿ عاـ  1964المكقؼ

المصرم بشأف تشكيؿ أجيزة تعبر الكياف الفمسطيني في المنفى أك في داخؿ األرض المحتمة،

كما اتفقت كجيتا نظرييما حكؿ إبراز الكياف الفمسطيني بكضع ميثاؽ منظمة التحرير الفمسطينية

في مؤتمر القمة الثاني باإلسكندرية في أيمكؿ/سبتمبر مف العاـ نفسو (قاسـ.)162:2006 ،

كلقد كقع اختيار مؤتمر القمة لعاـ  1964عمى أحمد الشقيرم لقيادة منظمة التحرير

الفمسطينية؛ باعتباره شخصية مؤثرة بكؿ األطراؼ تقريبا السيما جميكرية مصر العربية كالمممكة

( ) 2قضية البريمي 7ىي قضية نزاع حدودي بين المممكة العربية السعودية وبين كل من سمطنة عمان وامارة أبوظبي زمن االحتالل البريطاني،

وتمت تسويتيا بمجرد خروج بريطانيا منيا؛ فقد تمت تسوية جزء من القضية بين المممكة العربية السعودية مع عمان في عام  ،1641وتسوية
الجزء اآلخر بين المممكة العربية السعودية ودولة اإلمارات العربية المتحدة في عام  ،1641وتمتاز المنطقة بموقع استراتيجي واقتصادي ميمين

(تميم.)1 7
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العربية السعكدية  ،كباإلضافة لككنو شخصية معركفة دكليا بحكـ أنو كاف سفي ار لسكريا كالسعكدية
في ىيئة األمـ المتحدة(ىيكؿ.)16:1996 ،

فالمممكة العربية السعكدية لـ تعارض إنشاء الكياف الفمسطيني في حد ذاتو ،كانما انحصر

اعتراضيا في تجاكز الشقيرم الصبلحيات المككمة لو ،كفي الكقت نفسو تؤمف بحؽ الشعب
الفمسطيني في اختيار ممثميو ال أف يفرضكا عميو ،فاالعتراض السعكدم ليس لمكياف في حد ذاتو،

كانما لشخص أحمد الشقيرم المدعكـ مف قبؿ جماؿ عبد الناصر ،كليذا خشيت مف ىيمنة

جميكرية مصر العربية عمى ىذا الكياف ،كبالتالي نكاية في الشقيرم كالنظاـ المصرم دعمت
المممكة حركة فتح الكليدة التي كاف أعضائيا ينتمكف لئلخكاف كالتي تحمؿ ثأر ضد نظاـ جماؿ

عبد الناصر(أبك نحؿ ،أبك سعدة.)52:2009،

كيتضح مما سبؽ أف الصراع بيف المممكة العربية السعكدية كجميكرية مصر العربية لـ ً
ينتو

فيما يخص القضية الفمسطينية ،كلعؿ في مكافقتيا لممكقؼ المصرم بالشكؿ العاـ عمى نشأة

الكياف الفمسطيني ال يعني انسجامو مع السمكؾ الفعمي لممممكة التي كانت تنظر إليو عمى أنو
أداة مصرية ،كلذلؾ ذىبت باالتجاه اآلخر مف خبلؿ دعـ حركة فتح المناىضة لمفكر القكمي في

معالجة القضية الفمسطينية مف ناحية ،كمف ناحية أخرل ينحدر قياداتيا مف جماعة اإلخكاف
المناىضة لمحكـ الناصرم ،كأرل أف الصراع عمى قيادة اإلقميـ دفع ليذا التكجو السعكدم.

كقد اختط أحمد الشقيرم طريقان سياسيان مزدكجان تجاه الصراعات العربية البينية؛ فكاف مؤيدان

لمرئيس عبد الناصر ،كفي الحيف ذاتو كاف معارضان لؤلنظمة العربية التي تدعى بالرجعية السيما
األردف كالمممكة السعكدية ،كظير في خطاباتو يكيؿ التيـ عبر كسائؿ اإلعبلـ لطرؼ عربي

بعينو ،كيمدح الطرؼ اآلخر(عرفات.)19:2005 ،

كمف ىنا تظير حالة القضية الفمسطينية التي اختزليا أحمد الشقيرم في فريؽ بعينو ،ككانت

ىذه التصرفات بمثابة خطأ إستراتيجي أقحـ نفسو فيو ،ككاف باإلمكاف تجاكزه بحكمة كركيو
باعتبار أف القضية الفمسطينية ال تقبؿ التجاذبات السياسية بيف الدكؿ العربية مف ناحية ،كمف
ناحية أخرل قبكلو كضع القضية الفمسطينية مكضع ىذه التجاذبات ،فمك حشد الشقيرم الجيكد

العربية في صالح القضية الفمسطينية لكاف مف الممكف أف تمقي القضية حالة مف الدعـ كالزخـ
السياسي.

كفيما يخص الصراع في اليمف ،اختمفت السياستاف المصرية كالسعكدية بالكمية؛ حيث تمقى

اإلماـ البدر الدعـ مف المممكة السعكدية ،كاألردف ،كبريطانيا ،بينما تمقى السبلؿ المساعدة مف
جميكرية مصر العربية ،كقد استنفذت السعكدية قدرات الجيش المصرم بدعميا المتكاصؿ

لئلماـ؛ كليذا في أيمكؿ /سبتمبر 1967/التقى جماؿ كالممؾ فيصؿ في مؤتمر القمة باإلسكندرية،
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كقد ركز البياف الختامي بضركرة حؿ الخبلفات بيف مختمؼ الفصائؿ اليمنية ،ككقؼ إطبلؽ

النار ،كعقد مجمس كطني يضـ الممكييف كالجميكرييف (الراىب.)146:2014 ،

كىنالؾ كثيقة بيف الممؾ فيصؿ كالسفير األمريكي في جدة (باركر ىارت) تبيف حالة الممؾ مف

الصراع في اليمف؛ حيث يسجؿ السفير األمريكي في برقية إلى ك ازرة الخارجية (كثيقة رقـ
 43 /36651بتاريخ /19آب/أغسطس )1964/محضر مقابمة بينو كبيف الممؾ " فيصؿ"-:

كمنيا"...ثـ قاؿ الممؾ إنو خبلؿ يكميف سابقيف13-ك-14قامت ثبلث طائرات مصرية

باختراؽ المجاؿ الجكم السعكدم جنكب شرؽ جيزاف فكؽ مناطؽ قبائؿ الحارث كأبك عريش ،كاف
ىذه الطائرات قامت بعدة دكرات عمى ارتفاعات منخفضة في محاكلة ظاىرة لبلستفزاز ،كما أف

معمكمات لديو مف داخؿ اليمف تؤكد أف ىناؾ قكات مصرية تتحرؾ صكب الحدكد
السعكدية("..ىيكؿ.)130:1996،

كيظير مف ذلؾ حالة القمؽ كاالرتباؾ التي انتابت الممؾ فيصؿ مما يحدث في اليمف مف

ناحية ،كالمخاطر الناجمة عف التدخؿ المصرم عمى األمف القكمي لممممكة العربية السعكدية مف
ناحية ثانية ،كتكضح الكثيقة مدل التقاطع في المصالح بيف المممكة العربية السعكدية كالكاليات
المتحدة األمريكية ،كسرده لتفاصيؿ دقيقة عف التحرؾ المصرم نحك المممكة كالغارات المصرية

في األجكاء السعكدية ،ينـ عمى فقداف الممؾ السيطرة عمى تصرفاتو اإلرادية ،كيرمي بنفسو بقكة

في أحضاف حميفتو ،ككأف لساف حالو يقكؿ" :إف المممكة كمصالحكـ فييا في خطر".

كمنيا _أيضا_ ما قالو السفير" ثـ استجمع الممؾ كؿ حيكيتو ليقكؿ لي " :إنكـ يجب أف

تبذلكا أقصى جيد لمخبلص مف ىذا الرجؿ الذم يفتح الطريؽ لمتسمؿ الشيكعي" ككاف يعني (عبد

الناصر) ،ثـ قاؿ" :لماذا تصبركف عميو؟ أال تركف أنو ال يكؼ عف مياجمتكـ يكميا ،مرة بسبب
فيتناـ ،كمرة بسبب ككبا ،كمرة بسبب الككنجك؟ ما الذم يخصو في الككنجك ،إف مقترحاتو بشأف
نزع السبلح في جنيؼ جاءتو مباشرة في شكؿ تعميمات مف مكسكك ".كأبديت تحفظي ،كلكف

الممؾ كاف ال يزاؿ يصر عمى أف "ناصر" يعادينا كيخدعنا ،كاننا ما زلنا نحاكؿ استرضاءه،
كذكرتو بأننا عطمنا تكريد القمح إلى مصر طبقا لمقانكف  .480كعقب الممؾ" :أكقفكا عنو الطعاـ
تماما كسكؼ تركف ما يحدث"(ىيكؿ.)131-130:1996 ،

تتبيف ىنا محاكلة الممؾ دفع الكاليات المتحدة األمريكية بدخكؿ الحرب؛ باعتبارىا حميفة

المممكة السعكدية ،كيحاكؿ أف يستفيد مف حالة عداء الكاليات المتحدة مع اإلتحاد السكفيتي بحجة

صدر األفكار الشيكعية لممنطقة ،كقد استند في ذلؾ إلى اتفاقات قديمة ،كمنيا:
أف عبد الناصر يي َّ
اتفاؽ أيزنياكر الذم تـ بيف الكاليات المتحدة كالمممكة عاـ  1957حكؿ مجابية الفكر الشيكعي.
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كمف ىذه الكثيقة يتبيف بكضكح مدل حالة الخكؼ مف قبؿ المممكة العربية السعكدية كعمى

رأسيا الممؾ فيصؿ بف عبد العزيز مف المد الناصرم ،كأنو أصبح يشكؿ خط ار جسيما عمى
األمف القكمي السعكدم؛ فمـ يعد باإلمكاف تجاىؿ ما يحدث مف قبؿ الصراع الدامي في اليمف

عمى أمف المممكة التي ترل في عبد الناصر أنو يسعى بشكؿ حثيث عمى تغيير النظاـ الممكي
السعكدم كفقا لمكثيقة.

فالممؾ فيصؿ كاف متكت انر إلى حد ما في مناقشة السفير عف الكضع كآليات مكاجية

المممكة لو ،ككاف تحريض الممؾ لمكاليات المتحدة عبر سفيرىا كاضحان لمكاجية عبد الناصر

لدرجة أنو ال يأبو بتجكيع الشعب المصرم ،كمنع القمح عنو تماما مقابؿ إسقاطو ،كتدؿ الكثيقة
عمى حالة القمؽ البالغ لدل الممؾ مف التطكرات السريعة في محيط المممكة عمى النظاـ الممكي

ذاتو.

كقد القت جميكرية مصر العربية دعمان مف قبؿ االتحاد السكفيتي كحسب بعض المصادر

التي تفيد بأف جميكرية مصر العربية استخدمت أكثر مف مرة األسمحة الكيميائية ضد أنصار
الممكية في الكيكؼ كالجباؿ في اليمف؛ حيث إف الحرب التقميدية غير فعالة مع حرب العصابات

المكجكدة ىناؾ ،كلذلؾ استخدمكا الغاز المسيؿ لمدمكع ،كغاز الخردؿ ،كغاز الفكسجيف ،كقد درب
االتحاد السكفيتي الضباط المصرييف في أكاديمية تابعة لمجيش األحمر باإلضافة لعمماء ألماف
شرقييف أسيمكا _أيضا_ بتدريب الجيش المصرم عاـ .)Shoham، 1998:1( 1960

إف دخكؿ جميكرية مصر العربية في الحرب األىمية اليمنية مف أجؿ محاربة المممكة

العربية السعكدية كأنصارىا في اليمف ساىـ في إفبلس جميكرية مصر العربية ،كاضعاؼ الجيش

المصرم ،كدخكلو حرب 1967غير مييأ ليا (القدس العربي ،2012 ،نت).

فسياسة التضارب بيف جميكرية مصر العربية ،كالمممكة العربية السعكدية دفعت السمكؾ

السياسي لكبل البمديف بالتغير كالتحكؿ؛ فتارة نحك التقارب كأخرل نحك الصداـ ،كيرجع عدـ

االستقرار السياسي إلى عامؿ المصمحة؛ فعندما أركا في العراؽ منافسان إقميميان اتحدتا في
مكاجيتو ،كعندما بدأ المد القكمي الناصرم بتحقيؽ إنجازات عمى أرض الكاقع باتجاه الكحدة
العربية ذات البعد االشتراكي ،كتمثؿ ذلؾ بالكحدة مع سكريا كمف ثـ انضماـ اليمف ليا ساىـ في
تحكؿ السمكؾ السعكدم إلى سمكؾ عدائي نحك الجميكرية العربية المتحدة؛ ألف سياستيا قد

تقضي عمى الكجكد الممكي السعكدم؛ فكانت ردة فعمو قكية ،كحربو لمخططات عبد الناصر

حرب حياة أك مكت ،كفي المقابؿ كاف يسعى إلى تحقيؽ حممو العربي في الكحدة ذات البعد
القكمي بكؿ السبؿ كالكسائؿ؛ فكانت النتيجة الفشؿ الصطدامو بفكر مختمؼ تماما معو؛ ما أسيـ

في إدخالو في صراعات عديدة استنزفت قدراتو كامكاناتو ككانت اليمف مثاال حيا عمى ذلؾ.

26

كعمى صعيد الكضع الداخمي السعكدم كانت ليذه السياسات الثنائية تداعيات؛ حيث إف

الخطر الناصرم انعكس عمى الكضع الداخمي بيف الممؾ سعكد كأخيو فيصؿ ،كقدـ مجمكعة مف
إنذار لمممؾ بتسميـ السمطة إلى فيصؿ ،كطالبكه بتنحية
األمراء ،كعمى رأسيـ األمير فيد
ان

المتكرطيف بمحاكلة اغتياؿ عبد الناصر عاـ  ،1958كتحت تأثير القكمية العربية انقسـ البيت

الحاكـ إلى ثبلثة تيارات ،كىي( :تيار الممؾ كتيار فيصؿ كتيار طبلؿ) الذم أجبر عمى االستقالة
مف الك ازرة ،كتحت ضغط الحككمة الجديدة سافر لجميكرية مصر العربية ،كشكؿ معارضة أطمؽ

عمييا (األمراء األحرار) كبقيت فترة تياجـ المممكة العربية السعكدية حتى تمت تسكية خبلفاتيـ،

كمف ناحية أخرل تخمص األمير فيصؿ مف الممؾ سعكد في عاـ  (1964تميـ.)330:2005 ،

كليذا تعد الخبلفات الداخمية دليبلن عمى تأثر المممكة بالمتغيرات اإلقميمية ذات البعد القكمي

الذم يقكده عبد الناصر ،فسكء سياسة الممؾ سعكد الداخمية كالخارجية ،كعدـ القدرة عمى التعامؿ

معيا مف ناحية ،كالتخكؼ عمى النظاـ الممكي مف ناحية أخرل دفعت باتجاه القياـ بانقبلب
أبيض ضد الممؾ سعكد كتعييف أخيو األمير فيصؿ بدالن منو.
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المبحث الثاني
تقديم

تطور العالقات المصرية السعودية ()1981 -1965
يحتكم ىذا المبحث عمى العديد مف األحداث الميمة ذات البعد العربي العربي ،كالعربي

(اإلسرائيمي) ،كبخاصة تمؾ التي تتضمف الصراع العربي (اإلسرائيمي) ،كمف أبرزىا قضية تحكيؿ
مجرل نير األردف كتداعياتيا عمى األمف العربي ،كتخمؿ المبحث _أيضا_ الصراع العربي

(اإلسرائيمي) فيما يخص القضية الفمسطينية ،كشمؿ التعاطي مع الصراعات العربية األخرل.

كسيشير المبحث لممبادرة السكدانية في الخبلفات المصرية السعكدية بشأف اليمف ،كالمكقؼ

السعكدم منيا ،كسيكضح تعاطي الطرفيف في القمة العربية لعاـ  1965العديد مف القضايا
العربية ،كعمى كجو التحديد القضية الفمسطينية ،ككذلؾ سيظير مكقؼ المممكة العربية السعكدية

مف العدكاف (اإلسرائيمي) في حزيراف  ،1967كما سيفند الكثيقة السعكدية بيف الممؾ فيصؿ

كالرئيس األمريكي جكنسكف ،كما ليا مف أثر مباشر أك غير مباشر مف العدكاف (اإلسرائيمي)،

كسيستعرض -أيضا – المبحث أىمية مؤتمر الخرطكـ لعاـ  1967في التقاء المكقفيف.

كما سيتناكؿ المكقؼ الثنائي مف الحرب األىمية المبنانية عاـ  1975كتداعياتيا ،ككذلؾ

مكقفيما مف المبادرات السممية التي طرحت سكاء مف قبؿ منظمة التحرير في عاـ  ،1968أك
مبادرة الممؾ حسيف لعاـ  ،1969كمدل تعاطي البمديف مف اقتراحات سايركس فانس في عاـ

 1977الخاصة بالقضية الفمسطينية ،كأكضح المكقؼ السعكدم مف زيارة الرئيس محمد السادات
لػ(إسرائيؿ) ،كمف اتفاقية كامب ديفيد بيف جميكرية مصر العربية ك(إسرائيؿ) لعاـ  ،1978كما

ترتب عمييا ،كتطرؽ كذلؾ لتعاطي البمديف مع ممؼ منظمة التحرير الفمسطينية في لبناف في

عامي 1981ك ،1982كأسباب انعقاد قمة فاس الثانية في عاـ  ،1982كسيطرح كذلؾ

المبادرات السممية كمبادرة الرئيس األمريكي ريغاف ،كالتي انطمقت منيا المبادرة السعكدية لمسبلـ،
كالمكقؼ المصرم منيا.

أوال 7حالة التعاون المصري السعودي بشأن تحويل مجرى نير األردن.

اج تمع رؤساء الحككمات العربية ككزراء الخارجية كالدفاع العرب في القاىرة في عاـ 1965

بخصكص المشركع العربي لتحكيؿ مجرل نير األردف ،كعندما قررت القيادة العربية المكحدة
دخكؿ القكات العراقية كالسعكدية المتمركزة خارج الحدكد األردنية إلى داخؿ المممكة ،لتدعيـ قكة

الجيش األردني في مكاجية أم عدكاف (إسرائيمي) تحديا لممشركع العربي ،كلكف األردف رفض
ذلؾ؛ ما دفع الفريؽ عمي عامر لتقديـ الشككل لمرئيس المصرم عبد الناصر ،كما لو مف أثر
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عمى الخطة المكضكعة ،كمف ناحية أخرل تـ رفض الطرح السكداني مف قبؿ السعكدية بشأف

اليمف؛ حيث اعتبرت أف مكضكع اليمف داخمي كرفضت التدخؿ الخارجي (الشقيرم.)72،2005:

كما يثير الجدؿ كيعمؽ الرؤية لمحالة المصرية السعكدية مكامف االلتقاء كاالختبلؼ بيف

السياستيف في الكقت نفسو؛ فقد اتفقت جميكرية مصر العربية كالمممكة العربية السعكدية في
مكضكع القيادة المكحدة فيما يخص تحكيؿ مجرل نير األردف ،بؿ ساندت جميكرية مصر

العربية المممكة العربية السعكدية بضركرة دخكؿ القكات السعكدية كالعراقية إلى األراضي األردنية،
فالحاجة القتالية تتطمب مكقفا متضامنا مع القيادة المكحدة التي كانت تشرؼ عمى ىذه القكات،

كلكف في المضمار ذاتو تتبيف الحدية في العبلقة الثنائية عمى المستكل الخارجي في قضية اليمف
عندما طرح الكزير السكداني مبادرة لحؿ خبلفتيما مف ناحية.

كعندما تـ انعقاد مؤتمر القمة العربية في عاـ  1965بالدار البيضاء تحدث الرئيس

المصرم جماؿ عبد الناصر عف مشكمة تحكيؿ مياه نير األردف؛ باعتبارىا الدافع الرئيس كراء
انعقاد المؤتمر ،كأنو يجب أف ال تصرفيـ عف المسار الحقيقي كىك مكاجية االستعمار بشكميو

القديـ كالحديث (المكسكعة الفمسطينية  ،1984،نت).

كبيف استعدادات الجيش المصرم ،كعف عقده لصفقة كبرم مع االتحاد السكفيتي ،كعف

مدل إعداد جميكرية مصر العربية لممعركة المصيرية مع (إسرائيؿ) كما لك كانت كحدىا ،كلكف
في الكقت نفسو ال يمانع مف دعـ عسكرم مف أم طرؼ كاف مف ناحية ،كمف ناحية أخرل عبر

الممؾ فيصؿ عف ضركرة عدـ نسياف دكؿ العالـ اإلسبلمي لقضية فمسطيف ،كأف المممكة العربية
السعكدية جاىزة لمقياـ بأم عمؿ يتـ التفاىـ فيو مع الدكؿ اإلسبلمية ،ككانت ىذه الكممة ركيزة
لعقد

مؤتمر

إسبلمي

أثار

العربية(الشقيرم.)116،2005:

جدالن

بيف

الرياض

كالقاىرة

كعدد

مف

العكاصـ

كفي ىذا األمر تتضح الرؤية باتجاه التضاد في المكاقؼ الثنائية لكبل البمديف ،كيظير عبد

الناصر ضمنيا أنو ليس بحاجة أحد في حربو مع (إسرائيؿ) خاصة أف جميكرية مصر العربية
تتكاجد في ىذه األثناء في المستنقع اليمني ،كيبلحظ مف ذلؾ أف قكؿ الرئيس المصرم فقط
لبلستيبلؾ اإلعبلمي؛ فمف الناحية اإلستراتيجية في التخطيط تكاد تككف منعدمة؛ حيث تعمـ

جميكرية مصر العربية جيدان أنيا ال تستطيع كحدىا إنجاز النصر لسبب بسيط ،كىك أف الكاليات

المتحدة األمريكية تقؼ خمؼ (إسرائيؿ) بكؿ إمكانياتيا ،كفي ىذا اإلطار مف باب أكلى أنيا ال
يمكف فتح جبية أخرل إضافة إلى الجبية اليمنية.

كىنا يطرح الباحث تساؤالن ،كىك :كيؼ تريد جميكرية مصر العربية فتح جبية أخرل مع

(إسرائيؿ) بينما الجبية اليمنية مفتكحة كبتكاجد أعداد كبيرة مف الجيش المصرم؟ كفي الكقت
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نفسو تكجو المكقؼ السعكدم نحك العالـ اإلسبلمي في حؿ قضية فمسطيف قد يفيد بالتأزـ الفكرم

في حؿ القضية الفمسطينية الذم انبثؽ عنو انقساـ سياسي في الرؤية كاآلليات.

كيظير مف ذلؾ أف المممكة السعكدية كانت تيدؼ مف ىذا الحمؼ إنشاء محكر يدعـ

تكجييا الفكرم المناىض لفكر عبد الناصر ،كتحجيـ امتداداتو السياسية كالعسكرية ،كفي الكقت
ذاتو تحافظ عمى كجكدىا الممكي ،كنفكذىا السياسي في المحيط ،كمف ناحية أخرل ىدفت

سياستيا لدعـ حميفتيا الكاليات المتحدة التي ترغب باحتكاء النفكذ السكفيتي في المنطقة كتقييد
دكر حمفائو ،كتعزيز نفكذىا في المنطقة العربية؛ فالتقت المصمحة السعكدية األمريكية؛ حيث

كانت المممكة تيدؼ لمقضاء عمى النفكذ الناصرم ،ككانت الكاليات المتحدة تيدؼ لمقضاء عمى

النفكذ السكفيتي.

ثانياً 7أثر المصالح السعودية األمريكية عمى عالقاتيا مع جميورية مصر العربية.

لقد ساندت الكاليات المتحدة األمريكية المممكة العربية السعكدية عندما كقفت في كجو

جميكرية مصر العربية بعد قياميا باإلغارة عمى بعض القرل السعكدية في حرب اليمف في عاـ

 ،1966بيدؼ منع المد الناصرم(أبك رجيمة.)32 ،2010 :

يعد التدخؿ األمريكي لصالح المممكة مرتبطان بمصالحيا فييا ،فبل يكجد في السياسة الداخمية

ركائز لمعاطفة في العبلقات ،كلذلؾ كانت تنظر لمصراع مف بعيد كتركتو صراعا مصريان سعكديان

طالمان ىك في اليمف ،كفي الكقت نفسو بعيدان عف مصالحيا اإلستراتيجية ،كلكف عندما فكرت

جميكرية مصر العربية في نقؿ المعركة إلى أرض المممكة العربية السعكدية تدخمت لمكاجية

االعتداءات المصرية؛ ألنيا بدأت تيدد المصالح األمريكية.

كفي ىذا اإلطار يتبيف أف ىنالؾ كثيقة أرسميا الممؾ فيصؿ إلى الرئيس األمريكي جكنسكف

(كىي كثيقة حممت تاريخ /27كانكف األكؿ /ديسمبر 1966/كما حممت رقـ  342مف أرقاـ
كثائؽ مجمس الكزراء السعكدم) كفييا يقكؿ الممؾ ما يمي-:

"...أف مصر ىي العدك األكبر لنا جميعا ،كأف ىذا العدك إف ترؾ يحرض كيدعـ األعداء عسكريا

كاعبلميا ،فمف يأتي عاـ  -1970كما قاؿ الخبير في إدارتكـ السيد كيرميت ركزفمت -كعرشنا
كمصالحنا في الكجكد( "...التيار القكمي العربي،2013،نت)

كبناء عمى ما سبؽ يتبيف مدل التخكؼ السعكدم مف التمرد الناصرم عمى الكجكد الممكي
ن
السعكدم ذاتو ،كلذلؾ يصؼ الممؾ جميكرية مصر العربية بالعدك األكبر ،فمـ يكف _كفقان

لمكثيقة_ الصراع في اليمف سكل صراع عمى الكجكد ،كبات ىذا الصراع يشكؿ خط انر عمى األمف
القكمي السعكدم ،فاليمف بالنسبة لممممكة عمقيا اإلستراتيجي ،كفي ذات الكقت تكضح الرسالة
مدل تشابؾ المصالح بيف المممكة السعكدية كالكاليات المتحدة األمريكية.
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كيقترح الممؾ فيما يخص مصر كفقا لمكثيقة"...أف تقكـ أمريكا بدعـ (إسرائيؿ) بيجكـ خاطؼ

عمى مصر تستكلي بو عمى أىـ األماكف حيكية في مصر؛ لتضطرىا بذلؾ ،ال إلى سحب جيشيا
صاغرة مف اليمف فقط ،بؿ إلشغاؿ مصر بػ(إسرائيؿ) عنا مدة طكيمة لف يرفع بعدىا أم مصرم

أرسو خمؼ القناة( "...التيار القكمي العربي ،2013 ،نت).

كيظير مف ىذا المقترح مدل حالة التشنج التي يعيشيا النظاـ السعكدم ،كتؤكد الكثيقة عمى

المصالح المشتركة مع الكاليات المتحدة األمريكية مف ناحية ،ككذلؾ المصالح المشتركة الضمنية

مع إسرائيؿ؛ فكانت المممكة كفقا لمكثيقة تكزع األدكار بينيا كبيف حميفاتيا؛ حيث تريد تكجيو
ضربة قكية لجميكرية مصر العربية تشؿ إمكاناتيا ،كقدراتيا ،كبالتالي تتجنب المخاطر المحتممة
عمى أمنيا ،كسيادتيا ،كفي ذات الكقت تقدـ الدعـ كالمعكنات ليا؛ لكيبل تداف سياساتيا سكاء في

الشارع السعكدم أك الشارع العربي.

كيقترح _أيضا_ أنو "...ال بد مف االستيبلء عمى الضفة الغربية كقطاع غزة ،كي ال يبقى

لمفمسطينييف أم مجاؿ لمتحرؾ ،كحتى ال تستغميـ أية دكلة عربية بحجة تحرير فمسطيف ،كحينيا
ينقطع أمؿ الخارجيف منيـ بالعكدة ،كما يسيؿ تكطيف الباقي في الدكؿ العربية"(التيار القكمي

العربي ،2013،نت).

كيتضح مف ىذا المخطط المتكامؿ ىك أف المممكة العربية السعكدية تكد حفظ مصالحيا،

كاستقبللية كيانيا بكؿ الكسائؿ الممكنة ،كما تقدمو مف نصح كارشاد لحميفتيا الكاليات المتحدة

األمريكية إال لممحافظة عمى تمؾ المصالح.

كفي ىذا السياؽ عندما شنت (إسرائيؿ) عدكانيا عمى الدكؿ العربية في

حزيراف/يكنيك ،1967كترتب عمى ذلؾ إحتبلليا شبو جزيرة سيناء ،كقطاع غزة ،كالضفة الغربية،
كمرتفعات الجكالف السكرية ،كقفت المممكة العربية السعكدية مكقفان مف العدكاف ،كقد عبر الممؾ

فيصؿ _أثناء زيارتو لبريطانيا_ عف كقكؼ المممكة إلى جانب شقيقاتيا العربيات في حقكقيـ
المشركعة مف (إسرائيؿ) ،بؿ ككضعت المممكة _أيضا_ قكاتيا المسمحة في حالة استعداد

لمكاجية (إسرائيؿ)( مقبؿ.)201:

كفي مؤتمر قمة الخرطكـ الرابع بتاريخ /29آب/أغسطس ، 1967/كعقد عمى إثر اليزيمة

العربية ،كأقركا الممكؾ كالرؤساء عدة ق اررات ،كمنيا :التزاـ الدكؿ العربية القادرة عمى دعـ الدكؿ
المتضررة ،كىي :جميكرية مصر العربية كاألردف بإستثناء سكريا ،كيككف الدعـ سنكيا حتى إزالة

آثار العدكاف ،كقد تكفمت المممكة السعكدية بدفع  50مميكف جنيو إسترليني (المكسكعة

الفمسطينية ،1984،نت).
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إف مكقؼ السعكدية ينسجـ تماما مع الكثيقة سالفة الذكر؛ حيث أدانت العدكاف ،كفي الكقت

نفسو قدمت الدعـ كالمساعدات المالية كفؽ المقكلة التي ذكرىا الممؾ في رسالتو" :ارحمكا شرير
قكـ ذؿ"(التيار القكمي العربي ،2013،نت).

كىذا يدؿ عمى ازدكاجية السمكؾ السياسي السعكدم كفقا لمصالحو؛ فتارة يحارب جميكرية

مصر العربية في اليمف ،كأخرل يديف العدكاف (اإلسرائيمي) التي تعرضت لو جميكرية مصر

العربية ،كيقدـ دعما ماليا ليا ،كمف ناحية أخرل عندما يتـ استبعاد سكريا مف الدعـ _كىي مف
الدكؿ التي كقع عمييا العدكاف_ يتبيف ككأف لساف حاليا نظرية فرؽ تسد.

كفي المؤتمر نفسو انسحبت جميكرية مصر العربية مف اليمف؛ حيث تـ االتفاؽ بيف الممؾ

فيصؿ كالرئيس جماؿ عبد الناصر ،كفكر انتياء انسحاب الجيش المصرم حدث انقبلب ضد
السبلؿ ،كلـ يتكقؼ القتاؿ بيف اليمف الشمالي كاليمف الجنكبي إال بخركج أسرة حميد الديف مف
المممكة العربية السعكدية في أكاخر عاـ 1969؛ حيث تـ دمج بعض أنصار النظاـ الممكي في

الك ازرة اليمنية الجديدة؛ إلنياء الصراع الدائرة (ياغي.)78:1995 ،

فيذا المكقؼ الذم أصاب العرب بنكبة ثانية قد يعبر عف حالة التذبذب السياسي ،كقد يعبر

_في الكقت نفسو_ عف حالة التضامف العربي كقت األزمات كلك مف الناحية النظرية ،كلكف ما
حدث مف تطكرات كبيرة أسيمت باحتبلؿ (إسرائيؿ) أكثر مف دكلة عربية يضع المكقؼ السعكدم

مكضع الشبية لك لـ تأخذ مكقفا مف ىذه الحرب؛ فالعدكاف لـ يتعمؽ بجميكرية مصر العربية

كحدىا؛ كلذا صكابية المكقؼ السعكدم ما اختارتو مف مكاقؼ ضد العدكاف السيما كأنيا كانت في
بمد أجنبي كبريطانيا ،فأم مكقؼ يحسب ليا أك عمييا ،كمف جية أخرل قد تككف دكافعيا كفقا

لمظركؼ الذم يمميو عمييا الشارع السعكدم كالعربي ،كفي الكقت نفسو يبرز ما بيف الكثيقة
_سابقة الذكر_ كالعدكاف (اإلسرائيمي) في عاـ  1967مف انسجاـ كمي.

ثالثاً 7طبيعة العالقات المصرية السعودية في الساحة المبنانية وأثر ذلك عمى
القضية الفمسطينية.

كجدت المممكة السعكدية المجاؿ متاحان أماميا عمى الساحة المبنانية في أعقاب ىزيمة

جميكرية مصر العربية في حزيراف /يكنيك  ،1967كذلؾ لشغؿ الفراغ السياسي بعد التراجع
النسبي لمدكر المصرم فييا ،كما يمفت االنتباه أف السعكدية اقتربت مف الساحة المبنانية بحذر،

كتنامى حضكرىا بشكؿ كبير بعد العزلة التي أحاطت جميكرية مصر العربية بفعؿ المفاكضات

التي حققتيا مع (إسرائيؿ) (تميـ.)109:2005 ،
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كىذا التكجو السعكدم عمى الساحة المبنانية في ىذه األثناء _أم بعد تغير الظركؼ

اإلقميمية في غير صالح جميكرية مصر العربية _ يدلؿ عمى أف الحرب الباردة بيف جميكرية
مصر العربية كالمممكة العربية السعكدية لـ ً
تنتو ،كتـ فتح جبية قديمة جديدة في الصراع
السياسي بيف نظاميف مختمفيف في الطبيعة كالفكر ،كما دؿ عمى مكقؼ المممكة مف العدكاف سابقا
يبيف أف كقكفيا كاف استثنائيا.

كفي السياؽ نفسو حينما نشب القتاؿ في لبناف بيف المجمكعات الفمسطينية كالميميشيات

المسيحية في نيساف/إبريؿ  ،1975كقد انقسـ لبناف؛ ففريؽ يدعـ الفمسطينييف ،كفريؽ آخر يدعـ
المسيحييف ،ككاف لكبل الفريقيف ،أكصياء خارجيكف ،كقد اعتمدت منظمة التحرير عمى السعكدية

لتدعميا سياسيا ،كفي الكقت نفسو دعـ الرئيس المصرم أنكر السادات المنظمة؛ ليقضي عمى
طمكح األسد في لبناف ،ككاف ييدؼ مف كراء ىذه الخطكة حفظ التكازنات في المنطقة ،بينما تمقى

المسيحيكف الدعـ الدبمكماسي مف فرنسا كالكاليات المتحدة األمريكية(كيسنجر.)906:2010 ،

كقد حذرت السعكدية أف تقسيـ لبناف سيككف لو عكاقب كخيمة عمى العبلقات المبنانية

السعكدية ،كدعمت الدكؿ العربية التكجو السعكدم ،كفي أكاخر كانكف أكؿ/ديسمبر أعمف الممؾ
السعكدم عف تأييده لجيكد الكساطة السكرية في لبناف ،كعندما أرادت (إسرائيؿ) أف تمنع التدخؿ

الخارجي في لبناف ردت القاىرة في كانكف ثاني /يناير عاـ  1976أف جميكرية مصر العربية لف
تقؼ مكتكفة األيدم إذا ما تحكلت (إسرائيؿ) تجاه لبناف ،كلقد لعبت سكريا دك انر في إنياء األزمة

المبنانية (كيسنجر.)907: 2010،

كالمبلحظ أنو التقت الرؤية السياسية لكؿ مف جميكرية مصر العربية كالمممكة العربية

السعكدية بشأف األزمة المبنانية ،كمنظمة التحرير الفمسطينية في مكاجية المسيحييف ،كاف اختمفكا
_ضمنيا_ قميبل بشأف دكر سكريا بمبناف إال أنيـ اتفقكا عمى الخطكط العريضة ،كىي إعادة
االستقرار إلى لبناف؛ فمبناف مكحد يبقى جزءا في قمب التضامف العربي بعكس لبناف منقسـ.

كقد حاكلت الدكؿ العربية تطكيؽ األزمة المبنانية لمنعيا مف التدكيؿ ،كلذلؾ انعقدت قمة

سداسية في الرياض بتاريخ /6تشريف أكؿ/أكتكبر /لعاـ 1976؛ حيث حضرت كؿ مف جميكرية

مصر العربية كسكريا كلبناف كالككيت كمنظمة التحرير ،كخرج المجتمعكف بتكصيات أىميا :كقؼ
إطبلؽ النار ،كتعزيز قكات الردع العربية في لبناف ،كتنفيذ اتفاؽ القاىرة بيف منظمة التحرير

كلبناف ،كعقد مؤتمر قمة في القاىرة بتاريخ  /25تشريف ثاني /نكفمبر صادؽ عمى ق اررات مؤتمر

الرياض ،كمف ناحية أخرل تككنت قكات الردع مف ثبلثيف ألؼ مف القكات السكرية كقكات رمزية
عربية ،كسرعاف ما انسحبت القكات العربية كبقيت القكات السكرية كحدىا(أبكرجيمة.)79:2010 ،
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كىنا يمتقي السمكؾ السياسي المصرم كالسمكؾ السياسي السعكدم في سبيؿ إنياء األزمة

المبنانية ،كيدؿ ذلؾ بكضكح عمى التقاء المصالح الثنائية بيف الطرفيف ،فيظير مف ككف
االجتماعات التي تنطمؽ مف البمديف مدل دكرييما كثقميما في المنطقة اإلقميمية بعكس حالة

التجاذبات بينيما التي تزيد مف الفجكة في السياسات كالمصالح ،كتعمؽ االنقساـ ،كتنمى حالة
الضعؼ العربي.

رابعاً 7التعاطي المصري السعودي من المشاريع المقترحة لمعالجة القضية الفمسطينية.

قدمت منظمة التحرير الفمسطينية مشركعا في عاـ  1968يتضمف إنشاء دكلة فمسطينية

ديمقراطية يعيش في كنفيا المسممكف كالمسيحيكف كالييكد عمى قدـ المساكاة ،ثـ قدمت طرحان آخر
في عاـ  1974ىك مشركع (النقاط العشرة) ،كمضمكنو قياـ كياف فمسطيني عمى أم شبر يتـ
تحريره مف األرض ،كعمى إثره جاءت مبادرة كلي العيد السعكدم فيد بف عبد العزيز ،كفي عاـ

 1988قدمت منظمة التحرير مبادرة سميت بػ (مشركع السبلـ الفمسطيني) ،كالقت تأييدا دكليان
كعربيان ،كلكف الظركؼ الدكلية لـ تسمح بأكثر مف ذلؾ (عباس.)7:1992 ،

كما قدـ الممؾ حسيف مبادرة سبلـ تجاه (إسرائيؿ) سميت بمشركع النقاط الست أثناء تكاجده

في كاشنطف بدعكة مف الرئيس األمريكي ريتشارد نيكسكف ،كطرح أفكاره أماـ نادم الصحافة

الكطني في كاشنطف  ،1969كأكد الممؾ أف ىذه األفكار يطرحيا باسمو كباسـ رئيس الجميكرية
المتحدة عبد الناصر الذم فكضو بذلؾ ،كيعتمد مشركعو عمى قرار األمـ المتحدة  242لعاـ

 ،1967كجاء المكقؼ الرافض مف منظمة التحرير الفمسطينية ،كسكريا ،كاليمف ،بينما أيدتو
لبناف ،ككقفت الدكؿ العربية األخرل صامتة السيما السعكدية (مصطفى.)65:1994 ،

كيظير مف ذلؾ التغير الممحكظ في السمكؾ السياسي المصرم لينحرؼ ضمنيا إلى المحكر

السعكدم في كيفية طرح السياسات اإلقميمية ،كبالتالي إلى الدائرة األمريكية ،كلذلؾ جاء المكقؼ
السعكدم مؤيدان ضمنيان ،كفي ذلؾ إشارة إلى صمتو؛ ألف تمؾ السياسات تتمشى مع مصالح

المممكة السعكدية ،كيبدك مف ذلؾ أف جميكرية مصر العربية خرجت مف السياسات العدكانية
تجاه المممكة التي قادتيا خبلؿ الفترة السابقة ،كمف جانب آخر ابتعاد جميكرية مصر العربية عف

الخط السكفيتي مصمحة سعكدية أمريكية.

كعندما اقترح سايركس فانس عمى جميكرية مصر العربية كالمممكة العربية السعكدية

عاـ 1977أف تتعامؿ منظمة التحرير مع القرار  ،242كتضع تحفظاتيا مقابؿ قبكؿ الكاليات
المتحدة األمريكية فتح حكار معيا ،كرفضت المنظمة القرار؛ العتباره القضية الفمسطينية قضية

ير الخارجية المصرم كالسعكدم بصياغة مقترح تقدـ بو الفمسطينيكف يحكؿ
الجئيف ،كلقد قاـ كز ا
قضية فمسطيف مف قضية الجئيف إلى قضية شعب لو حقكؽ مشركعو (عباس.)29:1994 ،
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كيتبيف مما سبؽ أف المصالح الثنائية لكبل الدكلتيف أسيمت بالتقارب في السياسات ،كبالتالي

أصبح الفكر السياسي مشتركان في العديد مف القضايا العربية السيما القضية الفمسطينية ،كىذا ما

سعت إليو المممكة العربية السعكدية عبر السنكات السابقة لتتحكؿ جميكرية مصر العربية مف
دكلة معارضة لمفكر السياسي السعكدم إلى دكلو منسجمة تماما معو ،كبشكؿ عاـ تغير السياسة
المصرية مف حالة التقارب مع االتحاد السكفيتي ،كسيرىا كفؽ رؤية الكاليات المتحدة األمريكية

حميفة المممكة السعكدية ىك انتصار لمسياسة السعكدية في صراع رسـ السياسات كصناعة
المحاكر الذم قاده الرئيس السابؽ عبد الناصر ،كعمى ما يبدك أف السياسة المصرية تغيرت
بالكمية في زمف الرئيس أنكر السادات كأصبحت تسير مصالحيا ضمف الحمؼ السعكدم

األمريكي.

خامساً 7تداعيات اتفاقية كامب ديفيد عمى العالقات الثنائية.

عقد مؤتمر قمة بالعراؽ عاـ  ،1978كمف ق ارراتو :رفض اتفاقية كامب ديفيد ،كنقؿ مقر

الجامعة مف جميكرية مصر العربية ،كتعميؽ عضكيتيا كمقاطعتيا ،كلقد شاركت في ىذا المؤتمر
عشر دكؿ كمنظمة التحرير الفمسطينية (أبكرجيمة.)84:2010 ،

كبيذا الشأف جاء تكافؽ مكقؼ المممكة السعكدية مع الجامعة العربية بخصكص عزؿ

جميكرية مصر العربية بعد زيارة الرئيس محمد أنكر السادات إلى فمسطيف المحتمة( .خميس،

.)1273:2000

كيبدك مف تمؾ الخطكة الجريئة التي أخرجت السياسة العربية عف قكاعدىا التقميدية في

العداء لػ(إسرائيؿ) ،كبالتالي تجاكزت ما يعرؼ بالخطكط الحمراء؛ كلذا تعد القطيعة العربية ردة
فعؿ طبيعية؛ حيث لـ تكف البيئة السياسية العربية متييئة مطمقا لمثؿ ىذا التغيير ،كبالنسبة
لممكقؼ الرسمي السعكدم انسجـ تماما مع المكقؼ العربي ،كلربما يرجع ذلؾ إلى خشيتو مف

الشارع السعكدم الذم يمثؿ عمقا خاصا بفعؿ المقدسات المكجكدة في المممكة ،كلربما _أيضا_
لك انتيجت نيجا مغاي ار لتعرضت لحممة إعبلمية قد تفقدىا السيطرة عمى الشارع السعكدم خاصة

أف الشارع العربي لـ يستسغ مثؿ ىذه الخطكة.

كلقد كانت مبادرة الرئيس محمد السادات بزيارتو دكلة (إسرائيؿ) التي تمت في ،1977

كالمباحثات الثنائية بيف البمديف ،كما ترتب عمييا مف تكقيع اتفاقية كامب ديفيد بتاريخ في 1978

سببا في إعبلف القطيعة العربية مع جميكرية مصر العربية كعزليا مف خبلؿ قمة بغداد
(عباس.)5:2001 ،

كلقد سببت الزيارة صراعا داخؿ النظاـ السعكدم؛ فكاف كلي العيد السعكدم فيد يعارض

قطع العبلقات مع جميكرية مصر العربية ،بينما األمير عبد ا﵀ رئيس الحرس الكطني ،كالنائب
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الثاني لرئيس مجمس الكزراء يناكئ سياسة السادات ،كليذا رفض األمير فيد حضكر قمة بغداد،
كحضر مكانو سعكد الفيصؿ الذم حاكؿ تخفيؼ حدة المكقؼ تجاه السادات كفقا لتكجييات

األمير فيد ،كفي النياية خضعكا لقرار مقاطعة جميكرية مصر العربية اقتصاديا كسياسيا كثقافيا،

كعندما عاد األمير سعكد اتيمو األمير فيد بتنفيذ إرادة األمير عبد ا﵀؛ فرفض ق اررات قمة بغداد؛

بؿ كقرر السفر إلى إسبانيا بحجة العبلج لمتيرب مف استحقاقاتيا بشأف اتخاذ مكقؼ مف اتفاقية
كامب ديفيد التي تـ اإلعبلف عنيا بتاريخ /26آذار/مارس( 1979/القحطاني.)273:1988،

كبناء عمى ما سبؽ يتبيف كجكد فجكة سياسية في داخؿ األسرة الحاكمة في النظاـ السعكدم
ن
بيف األمراء أنفسيـ ضمف مف يرل ضركرة المحافظة عمى المصالح مع الكاليات المتحدة ،كبيف

مف يرل ضركرة اإللتزاـ بسياسة التضامف العربي في تحقيؽ المصالح السعكدية ،كيدؿ ىذا

االنقساـ عمى صراعات داخمية خطيرة ،فمـ يعد الصراع بيف جميكرية مصر العربية كالمممكة

العربية السعكدية كما ىك المعتاد بؿ إف قياـ السادات بيذه الخطكة كشفت عف حالة الصراع
الداخمي المتراكمة ،كالتي أظيرت أف ىنالؾ خبلفات داخمية عبر السنكات الماضية خاصة فيما

يخص عبلقات المممكة السعكدية بالكاليات المتحدة كتعاطييا مع القضايا العربية السيما القضية

الفمسطينية ،كىذا التيار المعارض في داخؿ النظاـ الحاكـ يظير حالة التذمر مف السياسات
السعكدية الخارجية.

سادساً 7الموقف المصري السعودي من المبادرات السممية في عام .1981

قامت تحركات دبمكماسية باتجاه الكاليات المتحدة األمريكية ،كمجمس األمف لكقؼ إطبلؽ

النار في الحرب (اإلسرائيمية) عمى لبناف في  ،1981ككاف ىنالؾ ترقب مف منظمة التحرير
الفمسطينية لممحادثات الثنائية بيف الرئيس المصرم أنكر السادات ،كبيف الرئيس األمريكي ركنالد

ريغاف بيذا الشأف ،كمف جية ثانية قدـ اجتماع كزراء الدفاع لمدكؿ العربية في تكنس تكصياتيـ
بضركرة تقديـ الدعـ المادم لمنظمة التحرير ،كىنا استخدمت المممكة السعكدية ضغكطا

اقتصادية عمى الكاليات المتحدة لتضع حدان لمكضع في لبناف (القصاص.)102:2007 ،

كيظير مف تمؾ الحرب أف ىنالؾ انسجامان عمى المستكل اإلقميمي كالدكلي في المكقؼ

العربي السيما بيف المكقفيف السعكدم ،كالمصرم ،حيث باد ار باستغبلؿ جيكدىما في كقؼ
العدكاف سكاء مف ناحية سياسية أك اقتصادية؛ فعمى الرغـ مف العزلة العربية لجميكرية مصر

العربية إال أنو تضافرت الجيكد العربية رغـ أنيا لـ تسر في طريؽ كاحد أك مف مصدر كاحد؛
فكانت الجيكد المصرية فردية بينما الطرؼ العربي اآلخر _كمنو المممكة العربية السعكدية_ كاف

يسير ضمف رؤية عربية مشتركة.
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كمف جية أخرل انعقدت قمة عربية عاـ  1981في مدينة فاس المغربية ،كقدـ كلي العيد

السعكدم األمير فيد مبادرة سياسية لحؿ الصراع العربي (اإلسرائيمي) كلكنيا فشمت ،كتـ

تأجيميا.

كعقدت قمة عربية أخرل في مدينة فاس عاـ  1982ساىمت في عقدىا ظركؼ دكلية معينة،
كمف ىذه الظركؼ :العدكاف (اإلسرائيمي) عمى لبناف في حزيراف  ،1982كخركج منظمة التحرير

مف لبناف ،كمشركع رئيس الكاليات المتحدة ركنالد ريغاف األرض مقابؿ السبلـ ،كمنيا انبثقت
مبادرة كلي العيد السعكدم التي تيدؼ لحؿ عادؿ كشامؿ لمقضية الفمسطينية(عباس،

.)5:2001

كرغـ تغيب جميكرية مصر العربية عف قمة فاس األكلى إال أنيا أيدت المبادرة ،كقد

سحبت المممكة السعكدية مبادرتيا في تشريف الثاني/نكفمبر مف العاـ نفسو نتيجة لمضغكط التي
مكرست عمييا ،كبينت أف سحب المشركع جاء لعدـ كجكد إجماع عربي عميو ،كأنيا مع أم بديؿ

يحقؽ ىذا اإلجماع ،كعمى ما يبدك عدـ نجاح القمة لكجكد خبلفات عربية السيما المكقفيف

السكرم كالفمسطيني الذم أرل _عمى لساف فاركؽ القدكمي_ أف األجكاء غير مييئة لمتقدـ بمبادرة

سممية ،كأف منظمة التحرير الفمسطينية ترفض المبادرة خاصة البند السابع فييا ،بينما تـ إقرار
مبادرة كلي العيد فيد في فاس (1982المركز الكطني الفمسطيني-كفا،2011،نت).

كيتبيف مما سبؽ محاكلة جميكرية مصر العربية أف يككف ليا دكر مؤثر في المحيط

العربي ،كممفاتو الشائكة ،كعمى الرغـ مف تغيب جميكرية مصر العربية عف الساحة العربية
نتيجة لتعميؽ الجامعة العربية عضكيتيا بسبب إقداميا نحك عقد اتفاقية سبلـ مع (إسرائيؿ) إال

أنيا شجعت المبادرات اليادفة إلعادة النظر في السياسة العربية؛ لكي تثبت صكابية مكقفيا تجاه

ىذا الخط مف جية ،كمف جية أخرل لتعكد مرة أخرل لتمعب دكرىا اإلقميمي؛ كلذلؾ أيدت المبادرة
السعكدية سكاء مبادرتيا األكلى أك الثانية في فاس.
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المبحث الثالث
تقديم

تطور العالقات المصرية السعودية ((1999 -1982
يمر ىذا المبحث بالعبلقات الثنائية في الفترة 1999 -1982؛ حيث سيتناكؿ كيفية تعاطي

جميكرية مصر العربية كالمممكة العربية السعكدية مع القضية الفمسطينية ،كمنظمة التحرير

الفمسطينية قبيؿ الغزك (اإلسرائيمي) لمبناف عاـ  ،1982كمف ثـ بعده أيضا ،كبالتالي التحرؾ

السعكدم كالمصرم الفرنسي تجاه تقديـ مبادرة لكقؼ العدكاف ،كابراز مكقفيما مف المبعكث

األمريكي فيميب حبيب لممساىمة في حؿ خركج منظمة التحرير الفمسطينية مف بيركت.

كسيستعرض المبحث الجيكد السممية السعكدية في قمة فاس عاـ  ،1982كالمكقؼ

المصرم منيا .كسيكضح المكقفيف المصرم كالسعكدم مف معاىدة السبلـ بيف (إسرائيؿ) كلبناف
في عاـ  ،1983كمقارنتيا باتفاقية كامب ديفيد مف حيث ردة الفعؿ عمييا ،كمف ثـ سيتطرؽ

الباحث لعكدة جميكرية مصر العربية لمصؼ العربي في عاـ  1987كالمكقؼ السعكدم منيا،
كتبياف التطكر السياسي الممحكظ في عاـ  1989في تاريخ العبلقات بيف البمديف.

كما سيظير مكقؼ البمديف تجاه الحرب العراقية اإليرانية ،كالتطرؽ لممكقؼ الثنائي مف

األزمة العراقية الككيتية في عاـ  ،1990كما ترتب عمييا مف غزك عراقي لمككيت ،كسيممح

المكقؼ الثنائي مف إعبلف دمشؽ بتاريخ  6آذار/مارس ، 1991/كأيضا سيبيف كيفية التعاطي
مع المبادرات المختمفة لمعالجة النزاع العراقي الككيتي.

كسيتناكؿ المبحث عمى صعيد القضية الفمسطينية الدكريف المصرم السعكدم مف عممية

السبلـ تجاىيا كفي المنطقة بشكؿ عاـ ،كمنيا :التعاطي مع مبادرة السبلـ الفمسطينية في عاـ
 ،1988كسيتناكؿ المكقؼ الثنائي مف المبادرات السممية فيما بعد كمنيا مبادرة الرئيس األمريكي
بكش كمؤتمر مدريد في عاـ .1991

أوالً 7الموقف المصري السعودي من الوجود الفمسطيني في لبنان قبيل الغزو

(اإلسرائيمي) في عام  1982وبعده.

كعدت المممكة السعكدية منظمة التحرير الفمسطينية قبيؿ الغزك (اإلسرائيمي) لمبناف عاـ

 1982بإثارة مسألة الغزك مع حككمة الكاليات المتحدة األمريكية ،بينما أكدت جميكرية مصر
العربية لمنظمة التحرير بأنيا ستقدـ الدعـ الدبمكماسي المطمكب إف حدث أم عدكاف ،كطمبت مف

المنظمة عدـ إحراجيا بالمشاركة العسكرية ،كلكف المبلحظ أثناء الحصار (اإلسرائيمي) عمى
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منظمة التحرير في بيركت  1982عدـ تمقي القائد ياسر عرفات أم اتصاالت عربية سكل
اتصاالتو اليكمية مع العاىؿ السعكدم ( القصاص.)204 :2007،

كمف المبلحظ أف التقاء المكقفيف المصرم كالسعكدم مف مقدمات الغزك (اإلسرائيمي)،

كتعامميما مع منظمة التحرير الفمسطينية يبيف دكرييما اإلقميمي عمى الرغـ مف الخبلفات

السياسية بينيما بفعؿ العزلة السياسية لجميكرية مصر العربية مف ناحية ،كمف ناحية ثانية مدل
تأثيرىما السياسي عمى أداء منظمة التحرير الفمسطينية ،كمف ناحية ثالثة تدؿ االتصاالت بيف
منظمة التحرير الفمسطينية كالمممكة العربية السعكدية أثناء العدكاف عمى تصكريف ىما :األكؿ

متانة العبلقات بيف الطرفيف ،كالثاني مدل قكة الدكر السعكدم إقميميان ،كمسايرتو السياسة الدكلية
كعمى كجو الخصكص سياسة الكاليات المتحدة األمريكية ،كما يؤكد ذلؾ المبادرة السعكدية في

قمة فاس ،فالمممكة استطاعت التأثير في السياسات العربية في ظؿ غياب الجميكرية المصرية

عف صناعة التأثير في الساحتيف العربية كالدكلية بسبب العزلة العربية السياسية التي قيدت

جميكرية مصر العربية ،كفي نفس الكقت تكبيؿ اتفاؽ كامب ديفيد لممناكرة المصرية إلى حد
كبير.

ككفقا لكثائؽ األرشيؼ البريطاني عاـ  1982أف الغزك (اإلسرائيمي) لمبناف أسيـ في تقارب

الدكؿ العربية المعتدلة مع جميكرية مصر العربية التي كعدت أنيا ستخفض مسيرة التطبيع مع

(إسرائيؿ) ردان عمى غزك لبناف ،كفي الكقت نفسو طرحت القاىرة عمى منظمة التحرير تشكيؿ
حككمة فمسطينية مؤقتة في المنفى يككف مركزىا القاىرة ،كفي أثناء زيارة الرئيس المصرم

لمرياض لتقديـ التعازم بكفاة الممؾ خالد أجرل محادثات مع المممكة بشأف االعتداء (اإلسرائيمي)
عمى لبناف ،كفي الحقيقة تجاكز بيذه المحادثات ما أعمنو مف قبؿ أنو لف يزكر أم دكلة عربية

ليس ليا تمثيؿ دبمكماسي مع جميكرية مصر العربية(رائد الخمار،2013،نت).

كعمى سبيؿ االستدالؿ بالحديث السابؽ يتبيف أف ىنالؾ تحكالن دراماتيكيان في العبلقات

الثنائية ،فجميكرية مصر العربية في عيد الرئيس محمد حسني مبارؾ تختمؼ عف جميكرية
مصر العربية في عيد الرئيسيف جماؿ عبد الناصر ،كمحمد أنكر السادات؛ حيث لعبت دك نار

محكريان في المبادرات اإلقميمية السيما فيما يخص القضية الفمسطينية مف جية ،كمف جية أخرل

في تقريب السياسات الثنائية مع المممكة ،كأيضا كاف المناخ العربي كباألخص السعكدم مييأن

ليذا التقارب؛ بفعؿ المبادرة السعكدية في فاس لعاـ  ،1981كالمبادرات العربية التي سبقتيا.

كلقد عارضت جميكرية مصر العربية خركج منظمة التحرير الفمسطينية مف بيركت ،كقدمت

مع فرنسا مبادرة سبلـ إلى مجمس األمف الدكلي في حيف اجتمعت المجنة السياسية العربية في

السعكدية كقررت التحرؾ عمى مستكل كزراء الخارجية لزيارة عكاصـ الدكؿ الدائمة العضكية في
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مجمس األمف لمضغط عمى كاشنطف لتضغط بدكرىا عمى (إسرائيؿ) لكقؼ العدكاف ،كقد جمدت
القاىرة كباريس مبادرتييما الستكماؿ اتصاالت الكفد العربي بالرئيس ريغاف ،كأجيضت أمريكا

المشركع المصرم العربي في مجمس األمف كمع ذلؾ استجابت القاىرة كالرياض لجيكد المبعكث
األمريكي فيميب حبيب؛ لحؿ مشكمة خركج الفمسطينييف مف لبناف( القصاص. )219:2007،

إف تحركات جميكرية مصر العربية تيدؼ إلى المحافظة عمى اليكية الكطنية الفمسطينية

مف الطمس ،كما كاف تكجييا نحك فرنسا في سبيؿ العمؿ المشترؾ معيا في ممؼ العدكاف

(اإلسرائيمي) إال لعزلتيا السياسية عربيا مف ناحية ،كمف ناحية أخرل لكي تأخذ المبادرة المشتركة
أىمية في الميزاف الدكلي خاصة أنيا منطمقة مف دكلة كازنة ،كضمف دائمة العضكية في مجمس

األمف ،كأيضا لما ليا مف تأثير كاضح في الساحة المبنانية السيما عبلقاتيا مع منظمة التحرير
الفمسطينية كالقكل المبنانية األخرل ،كيظير مف ذلؾ مدل قكة تأثير الكاليات المتحدة األمريكية
في صناعة القرار العالمي كمنيا المنطقة العربية ،كما يستدؿ عميو مف انسجامية في المكقفيف

المصرم كالسعكدم مع جيكد المبعكث األمريكي فيميب حبيب إنما ىك نتاج مصالح أصيمة
بينيما مف جية ،كمف جية أخرل لترؾ الباب مفتكحان مع السياسة الدكلية ،كعدـ الشذكذ عنيا؛
ألنو ال تكجد بدائؿ عربية ،كذلؾ بعد إفشاؿ الكاليات المتحدة المشركع العربي في مجمس األمف.

كلقد اجتمع مجمس جامعة الدكؿ العربية بتاريخ /6أيمكؿ/سبتمبر1982 /؛ ليعقد قمتو الطارئة

الثانية عشر في فاس ،كشارؾ في القمة  19دكلة ،كغياب كؿ مف جميكرية مصر العربية كليبيا،
كتـ إقرار مشركع السبلـ الذم قدمتو المممكة ،كبيذا تـ االعتراؼ بػ(إسرائيؿ) ضمنيا مف قبؿ

الجامعة العربية مقابؿ انسحابيا مف جميع األراضي التي احتمتيا عاـ  1967بما فييا القدس،
كعكدة البلجئيف كتعكيض مف ال يرغب (المركز الكطني الفمسطيني -كفا ،2011 :نت).

كمف المنطقي سيأتي المكقؼ المصرم مؤيدان؛ لككنو يسير عمى نفس النيج السياسي الذم

انتيجو المصريكف ،كالذم القى معارضة كبرل مف قبؿ الدكؿ العربية ،كما ترتب عمى ذلؾ مف
تعميؽ عضكيتيا كفقا لقمة بغداد ،كبالرغـ مف تغيبيا إال أنيا تؤيد أية مشاريع سممية لحؿ الصراع

العربي (اإلسرائيمي) ،كمف ىذا المنطمؽ الشؾ أنيا تنتظر ىذه المحظة؛ ليعكد دكرىا المحكرم في

المنطقة ،كما يدلؿ عمى رضاىا الضمني لمثؿ ىذه المبادرات قياميا كفرنسا بتجميد المبادرة
السممية؛ إلتاحة الفرصة أماـ المجنة السياسية العربية التي قررت التكجو إلى الدكؿ الكبرل لتككف
أداة ضغط عمى كاشنطف ،فقياميا بتجميد مبادرتيا إنما ىي إشارة ضمنية لمكافقتيا عمى
اإلجراءات العربية ،كتسعى لعكدتيا إلى العمؿ العربي المشترؾ.
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ثانيا 7العالقات الثنائية في ضوء عودة جميورية مصر العربية لمصف العربي.
ً

لقد قبمت الدكؿ العربية بكجكد (إسرائيؿ) عندما كافقت عمى القرار  ،242كعزز قبكليا

القرار ،338كىنا جاءت اتفاقية كامب ديفيد لتؤسس لعبلقة دبمكماسية جديدة بيف أكبر دكلة

عربية ك(إسرائيؿ) ،كمف ناحية ثانية تبلىا قرار قمة فاس  1982الذم تبنى مبادرة فيد لمسمـ،
فمقد أسبغت القمة شرعية كاممة عمي كجكد (إسرائيؿ) مف جميع الدكؿ العربية بما فييا جميكرية

مصر العربية كالمممكة السعكدية (عباس.)15:2011 ،

كمف ىذا المنطمؽ أنو في مؤتمرات القمـ العربية التي تمت مؤتمر قمة بغداد سكاء في

مؤتمر القمة العاشرة في تكنس ،أك في مؤتمر القمة الحادم عشر في فاس ،كبالرغـ مف التمثيؿ
السعكدم إلى أدنى مف مستكل رئيس الدكلة كعدد مف الدكؿ األخرل ،غير أنيـ أكدكا رفضيـ

التفاقية كامب ديفيد كمعاىدة الصمح المصرية (اإلسرائيمية) إلى أف جاءت قمة فاس 1982

سالفة الذكر(المكسكعة الفمسطينية،1984 :نت).

كمف ناحية أخرل تـ إبراـ معاىدة سبلـ بيف (إسرائيؿ) كلبناف عمى إثر الحرب (اإلسرائيمية)

عمى لبناف في  ،1983ككانت عبارة عمى التزامات مف قبؿ لبناف تجاه (إسرائيؿ) ،كالمبلحظ أف

ردة فعؿ الدكؿ العربية ليست نفس ردة الفعؿ مع اتفاقية كامب ديفيد نظ انر لسكء األكضاع العربية؛

إذ إف جميكرية مصر العربية رحبت باالتفاؽ ،كأرسؿ الرئيس المصرم برقية إلى الرئيس

األمريكي أثنى فييا عمى المكقؼ األمريكي في مساندة شعكب المنطقة عمى السبلـ ،بينما كاف

المكقؼ السعكدم مؤيدان ضمنيان مف خبلؿ بيانيا احتراـ إرادة الشعب المبناني ،كىكذا كاف المكقؼ
و
محايد كمؤيد ضمنيان( حسيف.)493:2012،
العربي ما بيف
كلقد كانت ىذه المعاىدة بمثابة ضكء أخضر لكي تظير النكايا ،كلذلؾ تقاربت السياسة

أمر
المصرية السعكدية؛ فترحيب جميكرية مصر العربية لمثؿ ىذا االتفاؽ يعد بالنسبة ليا ان

طبيعيان ،كيخدـ مصالحيا كتكجياتيا في المنطقة العربية ،كمف ناحية ثانية نزكؿ المممكة السعكدية
لرغبة الشعب المبناني إنما يبيف مدل التغير في السياسة الخارجية السعكدية؛ لينسجـ مع الرؤية

المصرية لمسبلـ ،كمف المبلحظ مكافقة المممكة جاءت عمى إثر مبادرة كلي العيد السعكدم في

فاس عاـ  ،1982كيدؿ ذلؾ عمى رغبة المممكة السعكدية في إيجاد مناخ عربي يتقبؿ األفكار
السعكدية ،كفي الكقت نفسو إتاحة الفرصة لترسيخ ما تسعى إليو مف تعزيز أفكارىا في إحبلؿ

السبلـ ،كالمصالحة مع (إسرائيؿ) ،كفي ذات الكقت يستشرؼ مف ىذا التقارب المصرم السعكدم
في ظؿ كجكد متغيرات إقميمية قرب عكدة عبلقة جميكرية مصر العربية بالدكؿ العربية مف

جديد.
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كمف ناحية أخرل قد أقر مؤتمر عماف  1987بعكدة جميكرية مصر العربية إلى الصؼ

العربي ،كجاء عقده أثناء الحرب العراقية – اإليرانية في الفترة ()1988 -1980؛ حيث اعتبر
جميع الممكؾ كالرؤساء بما فييما المممكة العربية السعكدية كجميكرية مصر العربية أف أم عدكاف
عمى أم قطر عربي يعد عدكانان عمى جميع األقطار ،كالتزـ الجميع بكؿ االتفاقيات المكقعة بما

فييا قمة فاس  ،1982كاالتفاقيات التي تدعك لعدـ انفراد أم طرؼ في حؿ النزاع العربي

(اإلسرائيمي) ،كرفض أية تسكية دكف االنسحاب الكامؿ مف جميع األراضي الفمسطينية كالعربية،
ككانت ىذه الحرب بمثابة إنذار لؤلمف القكمي(المكسكعة الفمسطينية،1984:نت).

يتأت عشكائيان ،كانما جاء نتاج سنكات مف التقارب في
إف عكدة جميكرية مصر العربية لـ ى
السياسات ،كتجنب الصداـ فييا ،كباإلضافة لذلؾ؛ فإف الدكؿ العربية خمصت إلى ضعؼ
سياساتيا في ظؿ المعطيات الجامدة سكاء في المنطقة اإلقميمية ،أك عمى المستكل الدكلي؛ فمثبلن

(إسرائيؿ) كياف يمتمؾ قكة في المجاليف العسكرم كالتكنكلكجي عمى حساب ضعؼ القكة العربية،
كعقد مؤتمر القمة في عاـ 1987؛ فالفارؽ
كلقد ابتدأت الحرب العراقية منذ عاـ  ،1980ي
الزمني سبع سنكات ،كىذا مف المعطيات الميمة بضركرة التقارب العربي المصرم لمكاجية
الخطر اإليراني كالتمدد الشيعي ،ككذلؾ لمجابية التحديات العربية السيما عمى مستكل القضية

الفمسطينية ،ككيفية مكاجية الصراع العربي (اإلسرائيمي) في ظؿ حالة الدعـ الدكلي كخاصة

الكاليات المتحدة لػ(إسرائيؿ) ،كبالتالي ىنالؾ مصالح معقدة بيف ىذه األطراؼ ،كلذلؾ خمصت

الدكؿ العربية إلى ضركرة تغيير سياساتيا ،كمف جية أخرل مبدأ إزالة (إسرائيؿ) في ظؿ الضعؼ

العربي مستحيؿ ،كليذا ككف جميكرية مصر العربية أكبر دكلة عربية مف ناحية تعداد سكاني

يمكف االستفادة مف إمكاناتيا كسياستيا في ضكء خطكرة الكضع.

كقد لبى الممؾ السعكدم فيد بف عبد العزيز بتاريخ /27آذار/مارس 1989/زيارة القاىرة

بناء عمى دعكة الرئيس المصرم حسني مبارؾ (عنبر.)2016 :
ن
إف ىدؼ الزيارة تكثيؽ العبلقات بيف البمديف ،كقد ألمح مبارؾ بأىمية الدكر الذم يمعبو
الممؾ لدفع مسيرة منظمة التضامف اإلسبلمي ،كلىـ الشمؿ العربي ،كقد عقد الرئيس مع الممؾ

الضيؼ أثناء جكلة بحرية في قناة السكيس جمسة مباحثات تناكلت العديد مف القضايا ،كمنيا:
القضية الفمسطينية ،كالمشكمة المبنانية ،كالمفاكضات العراقية اإليرانية ،كسبؿ دعـ السبلـ في

منطقة الخميج العربي ،كما تطرقا لممسائؿ الثنائية بيف البمديف ،كصدر البياف الختامي مؤكدان عمى
دعـ التعاكف الثنائي في مختمؼ المجاالت ،كتشجيع دكر القطاع الخاص ،كالدعكة لعقد مؤتمر

دكلي لتحقيؽ السبلـ العادؿ كالشامؿ في المنطقة( الجميعي.)87:2002،
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تعد ىذه الزيارة حقبةن جديدةن في تاريخ العبلقات المصرية السعكدية بعد فترة انقطاع؛ بسبب
تكقيع جميكرية مصر العربية التفاقية كامب ديفيد كما ترتب عمى ذلؾ مف عزلة عربية سياسية
لجميكرية مصر العربية  ،كليذا كاف قرار الرئيس المصرم محمد حسني مبارؾ الخاص بدعكة
الممؾ فيد بف عبد العزيز ينبعث مف حنكة سياسية؛ لتعزيز العبلقات الثنائية بعد فترة طكيمة مف

الفتكر بؿ كالصراعات ،فرأل ضركرة التقارب مع المممكة العربية السعكدية؛ باعتبارىا محك انر مؤث انر
في صناعة السياسة العربية كاإلسبلمية ،كفي الكقت نفسو تقارب المممكة مع مف ككف جميكرية
مصر العربية لـ تعد ِّ
تشكؿ خط انر عمى المممكة كما في حقبة عبد الناصر ،كمف ناحية أخرل لقد
عرؼ مسبقا كما أكضح الباحث عف حقيقة مكقؼ الممؾ فيد بف عبد العزيز عندما كاف كليا

لمعيد مف قمة كامب ديفيد ذاتيا ،كالصراع الداخمي في البيت المالؾ ،كمكاجية المعارضيف ليا؛

فالتقاء المصالح كالتكجو السياسي المشترؾ كاف مكجكدان ،كلـ يفَّعؿ بسبب األجكاء السياسية
العربية العامة إضافة إلى ككنو لـ يكف الممؾ ،كبالتالي صناعة القرار لـ تكف بيده كحده آنذاؾ،

كمف ىنا إف أم تقارب مف شأنو أف يعزز مف كجكد القضية الفمسطينية سكاء عمى المستكل

اإلقميمي أك الدكلي.

ثالثاً 7التعاطي المصري السعودي من األزمة العراقية الكويتية لعام .1990

لعبت كؿ مف جميكرية مصر العربية كالمممكة العربية السعكدية دك انر مؤث انر أثناء األزمة

لقاء عراقيان ككيتيان في جدة
العرقية الككيتية عاـ 1990؛ حيث رتبت جميكرية مصر العربية ن
بتاريخ  /31تمكز /يكليك ، 1990 /كحصؿ الرئيس المصرم حسني مبارؾ عمى كعد مف
الرئيس العراقي صداـ حسيف بعدـ التدخؿ العسكرم قبؿ انعقاد ىذا االجتماع ،كفشؿ المؤتمر
بسبب التعنت الككيتي ،كما يعبر عنو الرئيس العراقي عند استدعائو سفيرة الكاليات المتحدة

األمريكية (ابريؿ غبلسبي) حكؿ قضية النزاع مع الككيت مف ككف الرئيس المصرم يميد لعقد
لقاء عربي في جدة ،إليجاد حؿ سممي لمنزاع مع الككيت إنما يدؿ عمى تأثير المحكر السعكدم

المصرم(طيبكب ،حمداف.)449:2009،

كتقدمت كؿ مف جميكرية مصر العربية كسكريا كدكؿ الخميج كالمغرب كالصكماؿ في مؤتمر

القمة العربي في القاىرة لعاـ  1990بمشركع إدانة لمغزك العراقي ،كتأكيد سيادة الككيت ،كتأييد
إجراءات السعكدية بحقيا في الدفاع الشرعي؛ كلذا أدرؾ صانع القرار في جميكرية مصر العربية
أف المعسكر السعكدم الككيتي الخميجي الذم يرتبط أمنو بأمف جميكرية مصر العربية ىك مف

يخدـ مصمحة جميكرية مصر العربية كيحقؽ أىدافيا الخارجية؛ كلذا تـ إرساؿ قكات مصرية

لمدفاع عف المممكة العربية السعكدية ضد أم عدكاف عراقي عمييا( سركر.)115:2005،
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إف تحرؾ مصر نحك دخكليا الحرب نابع مف مصالحتيا ،ككقكؼ مصر مكقفا سمبيا قد

يدفع بيا مرة أخرل إلى العزلة السياسية ،أك يعزز مزيدان مف تفاقـ األكضاع االقتصادية في

مصر؛ لخسرانيا دكالن رأسمالية كانت سكقان لمعمالة المصرية ،إضافة إلى المساعدات الخميجية

كالسعكدية عمى كجو الخصكص ،كمف ناحية قد تككف تعرضت مصر لضغكط أمريكية؛ لكي
تدخؿ محكر المعارضة لمتكاجد العراقي بالككيت لما ليا مف ثقؿ إقميمي؛ فدخكليا يشجع عمى

دخكؿ دكؿ أخرل.

كفي الكقت نفسو كانت ىنالؾ جيكد عربية لمعالجة النزاع العراقي الككيتي ،كذلؾ مف

خبلؿ مقترح عقد قمة مصغرة تقدـ بو الممؾ حسيف في جدة ،كلكف جاء الرفض السعكدم أثناء

مباحثات الممؾ حسيف كالرئيس حسني مبارؾ باإلسكندرية بتاريخ /4آب/أغسطس،1991/
كالمبلحظ مف تطكرات األحداث حالة الفشؿ العربي مف اتخاذ مكقؼ مكحد مف األزمة؛ كلذلؾ تـ

تأجيؿ القمة المقترحة بعد يكميف مف إدانة الخارجية المصرية العدكاف العراقي عمى دكلة الككيت؛

أم بتاريخ /2آب/أغسطس(1991/قاسـ.) 2006:419 ،

كمف المبلحظ أف فقداف البكصمة العربية المشتركة كفشؿ التنسيؽ العربي يعكد إلى تأثير

قكل خارجية كالكاليات المتحدة األمريكية ،كالتي ليا مصمحة في تكسيع الفجكة بيف طرفي النزاع

إلعادة تشكيؿ المنطقة بما يخدـ مصالحيا ،كلفرض معادالت جديدة في المنطقة مف ناحية ،كمف
ناحية أخرل لكسر ىيبة العراؽ بعد حربو المكمفة مع إيراف ،كتحجيـ دكره في المنطقة؛ كذلؾ

خشية مف المد القكمي الجديد الذم يحمؿ فكره حزب البعث العربي االشتراكي كالذم يقكده صداـ
حسيف ،كبالتالي سيعاد تشكؿ الخطر نفسو الذم قاده جماؿ عبد الناصر في فترة الستينات ،كما
تخكفت منو المممكة السعكدية آنذاؾ كما أسمؼ الباحث ،كعمى ما يبدك أف ىذا ما دفع المممكة

السعكدية لرفض عقد مثؿ ىذا المؤتمر الذم يعني تمادم نفكذ صداـ حسيف ذات البعد القكمي.

كبعد انتياء حرب الخميج الثانية تـ صدكر إعبلف دمشؽ( ) بتاريخ /6آذار/مارس 1991
3

كضـ كؿ مف جميكرية مصر العربية كسكريا كدكؿ الخميج الست ،ككاف ىدؼ اإلعبلف العمؿ

العربي المشترؾ ،كالتعاكف في مختمؼ المجاالت بينيا ،كلكف بعد فترة انتيى ىذا اإلعبلف ،كلكف

في المقابؿ عممت جميكرية مصر العربية عمى تكطيد فاعمية المحكر الثبلثي المصرم السعكدم
السكرم ،ككانت ىنالؾ لقاءات لكزراء الخارجية ،كقادة الدكؿ مثا هؿ يحتذل بو في مجاؿ التعاكف

كتنسيؽ المكاقؼ السيما تجاه القضية الفمسطينية ،ككانت ىذه الدكؿ نمكذج لمعمؿ المشترؾ (ابك

الغيط ،2012 ،نت).

( (3إعالن دمشق  71991قمة ثمانية جمعت دول مجمس التعاون الخميجي مع كل جميورية مصر العربية وسوريا بدمشق؛ بيدف تعزيز العمل العربي المشترك في
الجانبين االقتصادي واألمني ،ولكن كان ىنالك تحفظات عمى الشق األمني من قبل بعض الدول ومنيا 7المممكة العربية السعودية (الشرع.)222 72012،
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إف المصمحة قد جمعتيـ ،كبمجرد انتياء المصمحة انتيى اإلعبلف ،كلكف في المقابؿ كجكد

تحالؼ ثبلثي يضـ جميكرية مصر العربية كالمممكة العربية السعكدية كسكريا _رغـ انييار إعبلف
دمشؽ_ يبيف مدل ثقؿ ىذه الدكؿ ،كىنا يستدؿ مف ذلؾ أف غياب الدكؿ األخرل المشاركة في

إعبلف دمشؽ لـ يؤثر كثي انر عمى مجريات السياسة العربية ،أك عمى أىدافيا العامة السيما
القضية الفمسطينية التي كانت مركزية العمؿ العربي المشترؾ خاصة بيف ىذه الدكؿ الثبلث.

رابعاً 7التقارب المصري السعودي من عممية السالم وأثره عمى القضية الفمسطينية.

قدمت السعكدية دعمان ماديان لبلنتفاضة الفمسطينية في عاـ 1987؛ حيث قررت المممكة في

قمة الجزائر الطارئة تقديـ دعـ شيرم لبلنتفاضة بنحك  6مميكف دكالر ،كما قدمت تبرعان نقديان
لصندكؽ االنتفاضة بمبمغ 143ك 300دكالر ،كقدمت _أيضان_ مبمغ  2مميكف دكالر لمصميب

األحمر الدكلي؛ لشراء أدكية ،كمعدات طبية ،كأغذية لمفمسطينييف ،كقدمت دعمان شعبيان يقدر
بحكالي  118مميكف لاير (سفارة فمسطيف ،2013 ،نت).

بينما جاء مكقؼ جميكرية مصر العربية عمى ضركرة حؿ القضية الفمسطينية مف خبلؿ

الدعكة لعقد مؤتمر دكلي يضـ كافة األطراؼ بما فييا منظمة التحرير الفمسطينية ،كيرعاه مجمس

األمف ،كالدكؿ الدائمة العضكية استنادان لمق اررات الدكلية (338 ،242مسمـ ،د.ت ،نت).

كقد أعمف الفمسطينيكف كثيقة االستقبلؿ في الجزائر بتاريخ /15تشريف ثاف/نكفمبر1988/؛

حيث سميت بمبادرة السبلـ الفمسطينية ،كلقد رحبت معظـ الدكؿ العربية بقرار االستقبلؿ،
باإلضافة إلي ترحيب أكثر مف مائة دكلة في العالـ ،كرحبت المنظمة _أيضا_ بمبادرة السبلـ

التي طرحيا الرئيس األمريكي بكش؛ كلذا أرسؿ كزير خارجيتو جيمي بيكر إلى المنطقة؛ ليستطمع
اآلراء حكؿ مبادرتو ،كعمى ما يبدك أف جميكرية مصر العربية كالمممكة العربية السعكدية مف

الدكؿ العربية التي كانت عمي إطبلع مستمر عمى فحكل المفاكضات التي دارت بيف منظمة
التحرير كالحككمة (اإلسرائيمية) إلي حيف تـ إبراـ اتفاؽ المبادئ في أكسمك(عباس.)7:1992،

كيظير مف ذلؾ نجاح جميكرية مصر العربية كالمممكة العربية السعكدية في تغيير مكاقؼ

منظمة التحرير الفمسطينية مف (إسرائيؿ) كعممية السبلـ معيا ،كىذا تطكر ميـ في تاريخ القضية

الفمسطينية ،كتحكؿ كبير في سياسة المنظمة تجاه (إسرائيؿ) ،كيمكف االستدالؿ مف ذلؾ بأف

خركج المنظمة جاء بمكافقة مصرية سعكدية ،كىذا يعني أف التحكؿ الفمسطيني لصالح محكر

االعتداؿ التي تقكده جميكرية مصر العربية كالمممكة العربية السعكدية جاء بمجرد خركج المنظمة
مف بيركت.

كعمى ىذا الصعيد لقد عقد كزراء خارجية دكؿ (الطكؽ العربية) اجتماعان بتاريخ -24

/25يكليك/تمكز1992/؛ التخاذ مكقؼ مكحد إزاء عممية السبلـ ،كصدر بياف ختامي يمثؿ رسالة
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عبلنية لمحككمة (اإلسرائيمية) ينص عمى استعداد الدكؿ العربية تكقيع اتفاقات سبلـ مع (إسرائيؿ)

إذا انسحبت مف األراضي العربية المحتمة كافة ،كاعادة حقكؽ الشعب الفمسطيني ،كجاء المكقفاف
المصرم كالسعكدم مرحبا ،كتمثؿ ذلؾ بزيارة األمير عبد ا﵀ كلي العيد السعكدم ككزير الخارجية

المصرم عمرك مكسى ،كأسامة الباز كمسؤكليف آخريف دمشؽ (الشرع.)265:2015 ،

كقد انبثؽ عف مؤتمر مدريد نمطاف مف المفاكضات ،كىما :المفاكضات الثنائية في قضايا

األرض كالحدكد كالقدس كاالستيطاف فيما يخص القضية الفمسطينية ،كحؿ مشكمة بعض األراضي

بيف (إسرائيؿ) ككؿ مف سكريا كاألردف كلبناف ،كالمفاكضات متعددة األطراؼ كالذم ييدؼ لبناء "
الشرؽ األكسط الجديد" ،كتدعيـ الثقة بيف األطراؼ المعنية ،كقد انقسمت الدكؿ العربية ما بيف

مؤيد لنمط المفاكضات متعددة األطراؼ كما بيف معارض ،ككانت جميكرية مصر العربية
كالمممكة العربية السعكدية في مقدمة الدكؿ المؤيدة ،كلمتنكيو كاف المكقؼ الفمسطيني مترددا في

المشاركة ،كلكف في النياية شارؾ بيدؼ تحسيف المشاركة الفمسطينية( زعرب.)165:2011،

كمف ىنا رعت جميكرية مصر العربية اتفاؽ شرـ الشيخ بتاريخ  /4أيمكؿ/سبتمبر 1999؛

حيث كاف ييدؼ لتنظيـ جميع االتفاقات السابقة بيف الطرفيف؛ حيث كقعو ياسر عرفات رئيس

بارؾ رئيس
منظمة التحرير عف الجانب الفمسطيني بينما كقعو عف الجانب (اإلسرائيمي) أييكد ا
الحككمة ،ككاف ىدؼ ىذا االتفاؽ تنفيذ جميع االتفاقات السابقة بيف الطرفيف ،كقد دمج االتفاؽ
ما تبقى مف المرحمة االنتقالية مف مفاكضات ،كمف أىـ ما تطرؽ لو_أيضان_ :الميناء البحرم
كالممر اآلمف كقضايا خاصة بالخميؿ كاألمف ،كقد شيد عمى االتفاؽ كؿ مف جميكرية مصر

العربية كالكاليات المتحدة كاألردف( المركز الكطني الفمسطيني -كفا ،2011،نت).

كقد رحب المجمس األعمى لمجمس التعاكف لدكؿ الخميج العربية السيما السعكدية باتفاؽ

شرـ الشيخ ،كعبر عف قناعتو بأنو ال يمكف تحقيؽ السبلـ إال بعكدة الحقكؽ العربية المشركعة
تنفيذا لمشرعية الدكلية ،كأسس مؤتمر مدريد السيما عكدة حقكؽ الشعب الفمسطيني ،كقد عقد

المجمس األعمى في دكرتو العشريف في الرياض بحضكر أمراء الخميج كبرعاية الممؾ السعكدم
فيد بف عبد العزيز(ك ازرة الخارجية السعكدية ،2010 ،نت).

كتأسيسا عمى ما تقدـ يمكف مبلحظة السمكؾ السياسي الثنائي لكؿ مف جميكرية مصر

العربية كالمممكة العربية السعكدية الداعـ لمقضية الفمسطينية بشكؿ كبير؛ فقد قدمتا الدعـ
المتكاصؿ ليا ،كتابعتا لحظة بمحظة سير المفاكضات ،بؿ كأحيانا ارعتا ىذه المفاكضات ،أك

ركجتا لمفاكضات تخدـ المصالح القطرية كاإلقميمية ،كساندت السياسة المصرية السياسة

السعكدية في المحافؿ الدكلية ،ككذلؾ العكس ،كبيذا يمكف تصكر المكقفيف المصرم كالسعكدم
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في إدارة مصالحيما المشتركة بأنو جسد كاحد ،كلذلؾ سعتا بكؿ جد في تحقيؽ الخطكط العريضة

لمسياسة المشتركة.

كفي ممؼ المفاكضات السكرية (اإلسرائيمية) كصمت المفاكضات إلى طريؽ مسدكد في عاـ

1994؛ حيث قاـ كزير الخارجية السكرم فاركؽ الشرع باتصاالتو مع كزيرم الخارجية المصرم
كالسعكدم لعقد قمة ثبلثية عمى مستكل القادة الثبلث ،كبالفعؿ عقد االجتماع في اإلسكندرية

بتاريخ  /27كانكف أكؿ/ديسمبر ،كقد حضر الممؾ فيد االجتماع متأخرا ،كجاء البياف الختامي
بعد مكافقة العاىؿ السعكدم عميو ككاف فارغا مف مضمكنو كفقا لرأم فاركؽ الشرع؛ فالضغكط

األمريكية عمى المممكة العربية السعكدية بينما كانت ىنالؾ ضغكط (إسرائيمية) عمى جميكرية

مصر العربية( الشرع.)325:2015،

كاف التكجو السكرم نحك المممكة العربية السعكدية كجميكرية مصر العربية داالن عمى مدل

فاعمية دكرييما في المنطقة العربية ،كأيضا بحكـ عبلقاتيما الكطيدة ،كطبيعة المصالح
اإلستراتيجية مع المجتمع الدكلي ،كبخاصة مع الكاليات المتحدة األمريكية ،فقد تسيـ جميكرية

مصر العربية في تييئة األجكاء ،كتقريب كجيات النظر بيف األطراؼ المتنازعة ،كلذلؾ كقعت

أكؿ اتفاقية سبلـ في منطقة الشرؽ األكسط كذلؾ مع (إسرائيؿ) ،بؿ كليا الريادة في ذلؾ ،فكاف
باإلمكاف لعب دكر ميـ في تدعيـ الثقة بيف األطراؼ المعنية؛ كلذلؾ جاء اإلصرار السكرم عمى

التنسيؽ مع ىاتيف الدكلتيف مرحميا بغض النظر عف كجكد ضغكط عمييما مف الكاليات المتحدة،

ك(إسرائيؿ).
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الفصل الثالث

محددات العالقات المصرية السعودية

المبحث األكؿ :المحددات الداخمية.

أكال :المحددات الداخمية ذات االىتماـ المشترؾ.

ثانيا :المحددات الداخمية السيادية لكؿ مف جميكرية مصر العربية كالمممكة

العربية السعكدية.

المبحث الثاني :المحددات الخارجية.
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الفصل الثالث
محددات العالقات المصرية السعودية

تقديم

اتسمت عبلقات جميكرية مصر العربية كالمممكة العربية السعكدية بالتنكع
كالتغير ،كأسيـ في ذلؾ مجمكعة مف المحددات الداخمية أك الخارجية لكبل البمديف،
كسكؼ يتناكؿ ىذا الفصؿ مبحثيف :المبحث األكؿ سيتمحكر حكؿ المحددات الداخمية
كالسيادية في كؿ منيما ،ككاف ضمف المحددات الداخمية( :المحددات الجيكستراتيجية
السياسية ،كالمحددات السياسية ،كالمحددات االجتماعية ،كالمحددات االقتصادية،
كالمحددات الثقافية كالدينية ،كالمحددات العسكرية ،كالمحددات السكانية) ،بينما
ستشمؿ المحددات السيادية طبيعة النظاميف ،كصناعة القرار في كبل البمديف ،كالقكل
المؤثرة فيو.
بينما سيتناكؿ المبحث الثاني المحددات الخارجية لكبل البمديف ضمف البيئة
العربية ،كالتي تمثمت في كؿ مف منطقة الخميج العربي ،كالقضية الفمسطينية،
كالحراكات الشعبية في المنطقة العربية ،كظاىرة اإلرىاب ،كالطائفية في المنطقة
العربية ،كدكر إيراف في ذلؾ.
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المبحث األول
المحددات الداخمية

تمييد

أوالً 7المحددات الداخمية ذات االىتمام المشترك

ىنالؾ مجمكعة مف المعايير كالمحددات المؤثرة في مسيرة العبلقات السعكدية المصرية؛ فتارة

كانت قائمة عمى اإليجابية ،كأخرل قائمة عمى السمبية ،كبرزت ىذه المحددات في عدة جكانب

عمى الشكؿ التالي:

أكال :المحددات الجيكستراتيجية.
ثانيا :المحددات السياسية.

ثالثا :المحددات االجتماعية.

رابعا :المحددات االقتصادية.
خامسا :المحددات الثقافية كالدينية.
سادسا :المحددات السكانية.

أوالً 7المحددات الجيوستراتيجية-السياسية7

تنطمؽ العبلقات السياسية بيف البمديف مف ككنيما ترتبطاف بمكقع جغرافي ،كتمثؿ بالبحر

األحمر الذم سيؿ ميمة التكاصؿ بيف البمديف في مجاالت العمؿ كالحج كالسياحة ،كالتبادؿ
التجارم ،كأسيـ امتبلؾ السعكدية لجزيرتي (تيراف ،كصنافير) في ربطيا بالصراع العربي

(اإلسرائيمي) مباشرة (بسيكني.)17:2012 ،

كقد ادعت جميكرية مصر العربية سيادتيا عمييما كفقا لترسيـ عاـ  1906بيف مصر كالدكلة

العثمانية ،كلكف في الكقت نفسو يبلحظ أف مصر اتفقت مع السعكدية عاـ  1949عمى

االستعانة بيما في حربيا ضد (اسرائيؿ)؛ ألنيا تريد منع السفف المتكجية إلييا ،كبيذا الغرض تـ
تكقيع اتفاؽ ثنائي عاـ  1950ييدؼ لتعزيز الدفاعات العسكرية في سيناء؛ لتتحكـ بخميج العقبة،
كلكف تـ تسكية ىذه القضية بتاريخ  /8نيساف/إبريؿ عاـ  2016في عيد كؿ مف الممؾ السعكدم

سمماف بف عبد العزيز ،كالرئيس المصرم عبد الفتاح السيسي(.)McGarry،Dupont،2016:3

كفي ىذا السياؽ أكد الممؿ السياسي مصطفى بكرم أف ،السادات أقر في كثيقة بعثيا لؤلمـ

المتحدة بأحقية المممكة في الجزيرتيف ،كفي عامي  1988ك 1989تمقى نائب رئيس الكزراء
المصرم ،ككزير الخارجية األسبؽ الدكتكر عصمت عبد المجيد رسالتيف مف األمير سعكد
الفيصؿ طالب فييما جميكرية مصر العربية باختيار الكقت المناسب؛ الستعادة الجزيرتيف إلى
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السعكدية ،كجاء الرد المصرم عمى الرسالتيف في عاـ  1990الذم أقرت فيو ك ازرة الخارجية

بأحقية السعكدية بيما(العربية.)2016:2 ،

كيتبيف مما سبؽ أىمية المكقع الجغرافي في مسألة التقارب كالتنافر ،كرسـ السياسات

اإلستراتيجية المشتركة بيف البمداف المتجاكرة؛ كلذلؾ كاف ليذا المكقع أىمية بالغة بيف الدكلتيف في
شتى المجاالت ،كمف ىنا يككف قد أسيـ في ترسخ رؤية سياسية متكائمة بيف النظاميف ،كىي
رؤية نابعة مف االحتكاؾ بفعؿ القرب الجغرافي ،كىذا كمو يبيف مساعي التقارب بيف النظاميف،

كمكافقة المممكة السعكدية لمنح جميكرية مصر العربية السيطرة عمى ىذه الجزر ينـ عمى مدل
متانة العبلقات الثنائية ،كأصالة االمتداد الحضارم كالديني ،كاالنطبلؽ مف ركح المصمحة أيضان،
فالتيديدات (اإلسرائيمية) لجميكرية مصر العربية يعني تيديد األمف القكمي العربي ،كبالتالي
األمف القكمي السعكدم.

كعمى أية حاؿ أسيـ القرب الجغرافي بينيما ،كاالحتكاؾ المباشر باالحتبلؿ (اإلسرائيمي) بأف

جعؿ القضية الفمسطينية حاضرة في سياسة البمديف ،كتسكيتيا ضركرة ليما؛ ألف بقائيا في بؤرة
آثار سمبية عمى األمف القكمي ليما ،كقد يدفع باتجاه حالة مف عدـ االستقرار في
الصراع سيترؾ ا

المنطقة اإلقميمية بكامميا ،كقد يشكؿ االحتبلؿ اإلسرائيمي خط انر مباش ار عمى أمنيما بحكـ سياسة

األمر الكاقع الذم يتبعيا.

ثانياً 7المحددات السياسية.
مرت العبلقات الثنائية بمراحؿ ميمة في مسيرة الدكلتيف السياسية ،فأحيانان كانت تأخذ

الطابع اإليجابي ،كأحيانان تأخذ الطابع السمبي ،كمف ىنا يبلحظ _بشكؿ عاـ_ أف العبلقات

السياسية الدكلية تأخذ أشكاالن مختمفة كفقان لممصمحة ذات القاسـ المشترؾ ،أك تمؾ النابعة مف
اىتمامات البمديف المشتركة حكؿ العديد مف السياسات الداخمية كالخارجية.

فعندما ظيرت الدكلة السعكدية األكلى طمبت الدكلة العثمانية مف كالي مصر محمد عمي

باشا بالقضاء عمييا منذ عاـ  ،1807كلكف فعميا لـ يتـ القضاء عمييا إال في عاـ  1819عمى
يد ابنو ابراىيـ باشا ،كاستطاع دخكؿ الدرعية عاصمة ىذه الدكلة (.) Sirriyeh،2007:123

أقرت السعكدية حؽ مصر بالجبلء عاـ  ،1926كما تـ تكقيع معاىدة الصداقة بيف البمديف

في عاـ  ،1936كقد قاـ الممؾ عبد العزيز بف آؿ سعكد بزيارة مصر عاـ  1946بعدما زار
الممؾ فاركؽ المممكة ،كيبلحظ عند اندالع ثكرة  /23تمكز/يكليك لعاـ  1952أرسؿ عبد العزيز

رسالة إلى محمد نجيب يؤكد فييا عمؽ العبلقة بيف البمديف ،كعمى أثرىا قاـ نجيب بزيارة المممكة
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كأداء مناسؾ الحج؛ حيث التقى بالممؾ عبد العزيز ،كعندما تسمـ الممؾ سعكد بف عبد العزيز

الحكـ قاـ بأكؿ زيارة خارجية إلى مصر (اسماعيؿ ،2016 ،نت).

تكترت العبلقات الثنائية في عيد الرئيس عبد الناصر بفعؿ حرب اليمف 1962؛ حيث دعـ

الثكرة اليمينة بينما السعكدية دعمت نظاـ اإلمامة؛ ما أدل إلى تكتر بيف البمديف إلى أف تـ
الصمح بيف الرئيس جماؿ عبد الناصر كالممؾ فيصؿ بف عبد العزيز آؿ سعكد في مؤتمر

الخرطكـ (فتحي ،عبد الحميد ،2012،نت).

إف ىذا التكتر كالصراع لـ يكف مكجكدان بيف الطرفيف بخصكص القضية الفمسطينية؛ حيث

اتفقت جميكرية مصر العربية كالمممكة العربية السعكدية عمى تشكيؿ إطار يجمع الشتات
الفمسطيني ،كتكحيد جيكده مف خبلؿ منظمة التحرير الفمسطينية ،كىنا تظير مركزية القضية

الفمسطينية ،كأىميتيا لدل كافة األطراؼ لما ليا مف قكة في دفع النفكذ ،كتحقيؽ الشخصية
القيادية الكازنة لمدكؿ في اإلقميـ مف ناحية ،كلربما التداعيات الداخمية في حاؿ تجاىميا مف ناحية

ثانية.

كعمى إثر اتفاقية كامب ديفيد التي كقعتيا جميكرية مصر العربية مع (إسرائيؿ) صادؽ

مجمس الكزراء السعكدم في عاـ  1979عمى مقررات قمة بغداد لكزراء الخارجية التي تدعك
لمقطيعة ،كفي مقابؿ ذلؾ استدعت جميكرية مصر العربية سفرائيا مف سبع دكؿ عربية السيما

المممكة العربية السعكدية؛ لمتأكيد عمى أف ىذه التصرفات ال تتفؽ مع مقتضيات التضامف

العربي ،كعمى إثر ىذا التصرؼ قرر مجمس الكزراء السعكدم قطع العبلقات الدبمكماسية
كاالقتصادية مع جميكرية مصر العربية ؛ لقبكليا التبادؿ الدبمكماسي مع (اإلحتبلؿ اإلسرائيمي)؛

مما أسيـ في مكجة مف االتيامات المتبادلة بينيما (أبكطالب.)185:1991،

كيبلحظ في ىذه قمة بغداد أنو تـ تجميد عضكية جميكرية مصر العربية في الجامعة

العربية ،كليس طردىا ،كىذا ما دفع بالجميكرية المصرية إلى استدعاء سفرائيا مف الدكؿ العربية
السبع السيما المممكة العربية السعكدية ،كمف ثـ تسارعت الخطكات باتجاه القطيعة خاصة مف
قبؿ المممكة العربية السعكدية ،كلك تـ طردىا لكانت إجراءات عكدتيا صعبة ،كلكف في الغالب

أف الدكؿ العربية رأت أف خطكة مصر منفردة ،كلربما لك كانت التسكية بعد التنسيؽ معيـ
كشممت القضايا العربية األخرل كباألخص القضية الفمسطينية ،فالقضية الفمسطينية القضية
المركزية لجامعة الدكؿ العربية ،كتجاىميا يككف لو تداعيات سمبية عمى المستكييف الرسمي

كالشعبي ،كليذا ما تـ تجميد عضكيتيا فقط
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كمف ناحية أخرل دعمت المممكة مؤتمر القمة العربي في األردف في عاـ  1987بعكدة

جميكرية مصر العربية لمصؼ العربي ،كلذلؾ سمي ىذ المؤتمر بمؤتمر الكفاؽ؛ حيث حضرىا
جميع الدكؿ العربية باستثناء جميكرية مصر العربية (العناقرة ،2016 ،نت).

إف التقارب المصرم السعكدم بشأف االنتفاضة الفمسطينية األكلى في عاـ  1987كاف لو

دكر ميـ في تعزيز عكدة جميكرية مصر العربية لمجامعة العربية؛ فكانت جميكرية مصر العربية

قد قدمت دعكة لعقد مؤتمر دكلي لحؿ القضية الفمسطينية مف منطمؽ الق اررات الدكلية (،242

 ،)338كجاءت تمؾ المبادرة انسجامان مع مبادرة السبلـ التي تقدـ بيا الممؾ فيد بف عبد العزيز،
كيعد الخطر اإليراني العامؿ األىـ في تعزيز العبلقات الثنائية خبلؿ فترة تطكر الحرب العراقية

اإليرانية ،كالتيديد المباشر لؤلنظمة الخميجية دفع باتجاه كقكؼ جميكرية مصر العربية إلى جانب

العراؽ في مقابؿ عكدتيا كدكرىا الفاعؿ في الجامعة العربية.

قاـ الرئيس حسني مبارؾ بأكثر مف ثبلثيف زيارة لممممكة العربية السعكدية في الفترة

( ،)2007-1981كفي عاـ  2005قاـ كلي العيد السعكدم األمير سمطاف بف عبد العزيز
بزيارة لجميكرية مصر العربية كقاـ بزيارتيا الممؾ عبد ا﵀ بف عبد العزيز في عاـ  2006بينما
قاـ الرئيس مبارؾ بزيارة المممكة في العاـ نفسو لبحث الكضع الفمسطيني المتأزـ في غزة ،كفي

عاـ  2007تكجو الممؾ عبد ا﵀ بزيارة الجميكرية المصرية ،كقاـ الممؾ عبد ا﵀ كالرئيس مبارؾ

بزيارات متبادلة في عامي  2008ك ،2009كفي مجمؿ الزيارات المتبادلة خبلؿ الفترة السابقة قد
بحث الطرفاف كافة الممفات في المنطقة العربية كالدكلية ،كبخاصة االنقساـ الفمسطيني كتصفية
الخبلفات بيف الفصائؿ مف خبلؿ حكارات القاىرة ،كلدفع عممية السبلـ (إسماعيؿ.(95:2010،

كبالتالي يمكف القكؿ إنو قد شيدت جميكرية مصر العربية معظـ فترة الرئيس محمد حسني

مبارؾ تكافقان ثنائيان مع المممكة العربية السعكدية في قيادة اإلقميـ ،كمرت القضية الفمسطينية في
جكىر التقاء المصالح بيف الطرفيف ،كيحاكؿ كبل الطرفيف استثمار القضية الفمسطينية في دائرة
آثار سمبية
الشراكة األمريكية ،كيعد االنقساـ الفمسطيني نقطة تحكؿ في المنطقة اإلقميمية قد يترؾ ان

لمبمداف المجاكرة كمنيا المممكة العربية السعكدية كجميكرية مصر العربية؛ فقد يككف لو تداعيات

مباشرة عمى بمدانيـ ،كقد يككف لو تيديد عمى مصالحيـ التي تسير ضمف النظاـ العالمي.

كفي الفترة  2012 – 2011شيدت ىذه العبلقات تذبذبان ،كنشأة محاكر في المنطقة

اإلقميمية؛ حيث تميزت العبلقات الثنائية بيف البمديف في الفترة التي سبقت عاـ  2011بالقكة
كالمتانة ،بينما تميزت العبلقة مع كؿ مف قطر كتركيا بالبركدة ،كفي الكقت نفسو شيدت ىذه

العبلقات في عاـ  2012فتك انر السيما في فترة تكلي جماعة اإلخكاف المسمميف الحكـ في

جميكرية مصر العربية ،كفي الكقت نفسو مالت في عبلقتيا مع محكر قطر كتركيا عمى حساب
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محكر السعكدية كاإلمارات ،كعندما انقمب الجيش عمى الرئيس مرسي عادت العبلقات بيف البمديف
بنفس القكة التي كانت عمييا قبؿ عاـ .)al_Qassemi:2014،Net( 2011

كلذلؾ عندما قاـ الرئيس المصرم المؤقت عدلي منصكر بزيارتو األكلى إلى السعكدية ،أكد

عمى دعـ المممكة لمنظاـ الجديد السيما في تقديـ المساعدات االقتصادية ،كيذكر بحالة الفتكر
التي شيدتيا مصر في عيد مرسي (.)Mada Masr:2013،Net

كقد بمغت العبلقات المصرية السعكدية الذركة في عيد الممؾ سمماف بف عبد العزيز،

كالرئيس المصرم عبد الفتاح السيسي؛ حيث جاء الرئيس عبد الفتاح السيسي معزيان بكفاة الممؾ

بف عبد العزيز ،كمباركان لتكلي سمماف الحكـ في المممكة العربية السعكدية (الحسني،

،2015نت).

كبناء عمى ما سبؽ تحددت مبلمح العبلقات الثنائية لتأخذ أكثر مف مرحمة؛ ففي أثناء نشكء

الدكلة السعكدية األكلى ظيرت مرحمة الصراع كالقكة؛ حيث فرضت الدكلة المصرية سيادتيا عمى

بناء عمى طمب مف الدكلة العثمانية ،كأصبحت السعكدية جزءان ال يتج أز مف
ىذه الدكلة الناشئة ن
الدكلة المصرية ،كفي عيد الدكلة السعكدية الثالثة ظيرت مرحمة التقارب النسبي بيف البمديف؛

فرغـ حالة الصراع الجزئي مع الممؾ فؤاد إال أف العبلقات انتيت بتكقيع معاىدتيف لتكثيؽ
العبلقات الثنائية ،كىما :األكلى في عيد الممؾ فؤاد نفسو ،كالثانية في عيد ابنو الممؾ فاركؽ.

كجاءت المرحمة الثالثة في بداية العيد الجميكرم ،كقد مرت العبلقات الثنائية بحالة مف

التذبذب؛ فقد امتازت بدؼء العبلقات في فترة الرئيس األكؿ لجميكرية مصر العربية محمد
نجيب ،كبداية عيد الرئيس جماؿ عبد الناصر ،كلكف بعد الثكرة في اليمف ساءت العبلقات

الثنائية ،كانتيى ىذا الفصؿ مف الصراع بمصالحة ثنائية بيف البمديف في مؤتمر الخرطكـ،
كاتسمت المرحمة الرابعة مف العبلقات بالتكتر؛ بفعؿ قياـ الرئيس السادات بتكقيع اتفاقية كامب

ديفيد مع (إسرائيؿ) لمسبلـ ،كعند عكدة جميكرية مصر العربية لمجامعة العربية مف خبلؿ مؤتمر
عماف لعاـ  1987دخمت العبلقات الثنائية المرحمة الخامسة ،كىنا بمغت الذركة ،كأخذت منحى

التحالؼ االستراتيجي ،كاتجيت العبلقات لمصراع حديثان بكصكؿ اإلخكاف المسمميف لمسمطة
_بفعؿ أحداث يناير لعاـ _2011؛ حيث أصبح النظاـ الجديد يشكؿ تيديدان لؤلمف القكمي

السعكدم ،كقد تميزت العبلقات الثنائية بكصكؿ عبد الفتاح السيسي لمسمطة في مصر؛ حيث
اتخذت مرحمة الدعـ كالمساندة.

ثالثا 7المحددات االجتماعية.

تمثؿ الركابط الديمكغرافية ،كالثقافية ،كاالقتصادية أبعادان أساسية في العبلقات االجتماعية

بيف جميكرية مصر العربية كالمممكة العربية السعكدية كدكؿ الخميج عامة؛ فاالرتباط الثقافي
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يشكؿ طريقان النتقاؿ األفكار كالمنتجات الثقافية ،كبالتالي يسيـ في التأثير السياسي كاأليديكلكجي.

كيشكؿ البعد الديمكغرافي تأثي انر آخر؛ حيث يقيـ مئات اآلالؼ مف المصرييف في دكؿ الخميج،
كما يقيـ أك يتردد عمى جميكرية مصر العربية عشرات اآلالؼ مف الخميجييف (إبراىيـ،2016 ،

نت).

إ ف العبلقات االجتماعية بيف الدكؿ منشؤىا مف المعايير الديمكغرافية كالثقافية كاالقتصادية،

كمدل ما ليا تأثير ينعكس عمى العبلقات خاصة السياسية؛ بمعنى أف مدل حجـ ىذا التداخؿ

بيذه القكاسـ بيف الدكؿ يزيد أك ينقص مف العبلقات ،كىذا يؤكد متانة العبلقات المصرية
السعكدية؛ فمصر بأعداد مكاطنييا الذيف يقيمكف في المممكة السعكدية مثبل ،كالمممكة السعكدية
بأعداد مكاطنييا الذيف يقيمكف أك يترددكف عمى مصر يحدث الحراؾ االجتماعي الذم يحقؽ

األىداؼ السياسية الذم يصنعو السمكؾ السياسي لكبل النظاميف.

كيمكف القكؿ إف العبلقات االجتماعية ىي ليست بيف جميكرية مصر العربية كالمممكة

العربية السعكدية ،كانما ىي جزء مف مكركث عربي شامؿ ،كالشعب العربي في فمسطيف جزء مف
القكمية العربية ،كلذلؾ القضية الفمسطينية جزء أصيؿ في تكثيؽ ركابط العبلقات االجتماعية الف

التاريخ يجمع الببلد العربية كافة.

رابعاً 7المحددات االقتصادية7

شيدت العبلقات بيف البمديف نمكان اقتصاديان ممحكظان في فترة الثمانينات مف القرف الماضي؛

فقد احتمت السعكدية المرتبة األكلى بيف الدكؿ العربية المستثمرة في جميكرية مصر العربية،

كالمرتبة الثانية عالميا ،كبمغ حجـ االستثمارات السعكدية فييا كفقان لمييئة العامة  5.777مميار

دكالر بعدد شركات مؤسسة  3.057شركة في الفترة مف  1970كحتى  ،2013كيحتؿ القطاع
الصناعي المرتبة األكلى باستثمارات تبمغ  2مميار دكالر ،كيميو القطاع اإلنشائي بنحك مميار

دكالر ،ثـ االستثمارات السياحية التي بمغت  933مميكف دكالر ،كتحؿ االستثمارات في القطاع
التمكيمي في المرتبة الرابعة بنحك  693مميكف دكالر ،كتمييا االستثمارات الزراعية ،كالخدمية،
كقطاع االتصاالت كتكنكلكجيا المعمكمات( السعدني،2014،نت).

كفرت المممكة العربية السعكدية العديد مف فرص العمالة المصرية مف خبلؿ تأشيرات العمؿ

القانكنية سكل الفائدة التي تعكد عمى المصرييف الذيف يؤدكف مناسؾ الحج؛ حيث يمكث بعضيـ

لمعمؿ ،كفي المقابؿ تعد جميكرية مصر العربية مكانان جاذبان لمسياحة السعكدية؛ بفضؿ االستقرار
السياسي كفقان لكزير العمؿ المصرم رشيد محمد رشيد ،كتحدث عف زيادة في التجارة البينية منذ
عاـ  2004مقارنة بالفترة السابقة بنسبة .) Henderson،Schenker ،2009 ،Net( %350

55

كلقد شيد عاـ  2009مشاركات العديد مف الشركات كىيئات تجارية مصرية في معارض

متخصصة تنظـ في المممكة ،كأحد أبرز كسائؿ التركيج لمصادرات المصرية ،كانعقدت قمة ثنائية
بيف الرئيس السابؽ حسني مبارؾ كالممؾ السعكدم عبد ا﵀ في كانكف األكؿ /ديسمبر2009/؛

لبحث التعاكف االقتصادم ،كتذليؿ العقبات أماـ رجاؿ األعماؿ؛ كلذا شيد رئيس مجمس الكزراء
المصرم كالنائب الثاني لرئيس مجمس الكزراء السعكدم في العاـ نفسو التكقيع عمى تسع مذكرات

تفاىـ في المجاالت االقتصادية ،كالعممية ،كاالستثمارية كالصناعية(السعدني ،2014،نت).

تعد العبلقات االقتصادية معيار ميـ لمنجاح في أم عبلقات ثنائية ،كىذا بالفعؿ ما تبيف في

الحالة المصرية السعكدية مف ناحية ،كمف ناحية أخرل الترابط االقتصادم ينعكس عمى كافة
األصعدة األخرل كبخاصة الصعيد السياسي ،كرسـ رؤية مشتركة في السياسات الخارجية لكبل
البمديف تجاه العديد مف القضايا الثنائية اإلقميمية كالدكلية ،كذلؾ ما تجمى فعبل تجاه مكقؼ

المممكة العربية السعكدية كجميكرية مصر العربية مف القضايا العربية ،كعمى أرسيا القضية

الفمسطينية بؤرة الصراع في منطقة الشرؽ األكسط ،بؿ كتأثيراتيا تنعكس عمى العالـ كمو.

خامساً 7المحددات الثقافية والدينية.

تنامت العبلقات المصرية السعكدية السيما في المجاليف الثقافي كالديني ،كمف األنشطة

كزرة األكقاؼ في البمديف مذكرة تفاىـ في مجاؿ األكقاؼ
الثقافية كالدينية الدالة عمى ذلؾ :تكقيع ا

كالشؤكف الدينية في عاـ  ،2005كأيضان التكقيع عمى اتفاؽ بيف دار اإلفتاء المصرية بيف ك ازرة

الشؤكف اإلسبلمية حكؿ نيج الفتكل ،كأف االختبلؼ في كجيات النظر يعني اختبلؼ تنكع كليس

اختبلؼ تضاد (الييئة العامة لبلستعبلمات ،2016 ،نت).

كمف ناحية أخرل تكقيع ك ازرتي التربية كالتعميـ في جميكرية مصر العربية كالمممكة العربية

السعكدية عمى البرنامج التنفيذم التعاكني في مجاؿ التربية كالتعميـ لؤلعكاـ مف  2005حتى

 ،2007كمشاركة رئيس قطاع الشباب في المؤتمر األكؿ لكزراء الشباب كالرياضة في جدة عاـ
 ،2005كتنظيـ المكتب الثقافي التعميمي المصرم في الرياض اختبارات (أبناؤنا في الخارج)
ألبناء الجالية المصرية في السعكدية سنكيان (الييئة العامة لبلستعبلمات ،2016 ،نت).

كلقد دعـ مؤتمر القمة العربي في القاىرة لعاـ  2000حقكؽ الشعب الفمسطيني ،كمنيا

الحقكؽ الثقافية كالدينية ،كساند المقترح السعكدم بإنشاء صندكقيف ،كىما :صندكؽ (انتفاضة

األقصى) الذم خصص لدعـ عكائؿ الشيداء ،كتأىيؿ الجرحى ،كصندكؽ (األقصى) كالذم
خصص لمحفاظ عمى اليكية العربية كاإلسبلمية لمقدس ،كجاء مؤتمر عماف في عاـ  2001ككاف
مف بنكده دعـ مدينة القدس ،كالتأكيد عمى بطبلف عمى اإلجراءات (اإلسرائيمية) التي تيدؼ
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لتيكيد المدينة ،كالتأكيد عمى مقررات القمـ السابقة بقطع العبلقات مع البمداف التي تنقؿ
عاصمتيا لمقدس(المكسكعة الفمسطينية ،2014 ،نت)

إف العبلقات الثقافية كالدينية جزء مف منظكمة متكاممة مف العبلقات ،كيدؿ ىذا النكع عمى

التقارب الفكرم رغـ تبني المممكة العربية السعكدية الفكر الكىابي الذم ترفضو جميكرية مصر
العربية ،كينعكس باإليجاب عمى الجكانب األخرل ،خاصة الجانبيف السياسي كاالقتصادم،
كيساىـ بتحقيؽ رؤية سياسية مشتركة حكؿ القضايا المختمفة كالقضية الفمسطينية ،كفي الكقت

نفسو يزيد مف التنمية االقتصادية لكبل الطرفيف ،كالمبلحظ أف العبلقات بيف الدكؿ تزداد بازدياد

عبلقاتيا الثقافية كالدينية؛ ألف القكاسـ المشتركة تككف كبيرة في ىذا الجانب ،كتعطي العبلقات

الثقافية كالدينية جانبان ميمان مف التقارب عمى المستكل الشعبي الذم يقكم دعائـ النظاـ السياسي.

عمى أية حاؿ فيما يخص البعد الثقافي كالديني لمقضية الفمسطينية فيك حاضر في سياسة

البمديف؛ أل ف البعديف الثقافي كالديني لمقضية الفمسطينية جزء مف المكركث الحضارم كالديني
ليما ،كيعد الدفاع عف الحقكؽ الثقافية كالدينية جزءان أصيبلن مف منظكمة الحقكؽ الخاصة بالشعب

الفمسطيني كال تقؿ عنيا ،كترسخ مشركعية الحقكؽ الفمسطينية ،كلقد قامت المممكة العربية

السعكدية كجميكرية مصر العربية في مختمؼ القمـ العربية لمتأكيد عمى حقكؽ الشعب

الفمسطيني ،كىكيتو العربية كاإلسبلمية.

سادساً 7المحددات السكانية.

يبمغ سكاف المممكة العربية السعكدية ( ،)27.601.038كيعتنؽ جميع السكاف الديف

اإلسبلمي ،كتعد النسبة الغالبية مف المكاطنيف مف العرب؛ إذ تقدر نسبتيـ بػ ( ،)%92كتقدر

نسبة األعراؽ األخرل بػ (  ()%10خكجة.)44:2010 ،

بينما بمغ عدد السكاف في جميكرية مصر العربية كفقان لمساعة السكانية لمجياز إلى ()95

مميكف؛ حيث بمغ عدد المصرييف بالداخؿ نحك( )87مميكف نسمة ،كبالخارج _كفقان إلحصائيات
ك ازرة الخارجية_ نحك ثمانية مبلييف نسمة (الييئة العامة لبلستعبلمات ،2016 ،نت).

كيشكؿ المسممكف (السنة) النسبة األكبر مف سكاف جميكرية مصر العربية بينما يشكؿ

المسيحيكف األقباط ما نسبتو  ،%8كنسبة  %1مف المذاىب المسيحية األخرل (جميكرية مصر
العربية ،2008،نت).

كيبيف اإلحصاء المركزم الفمسطيني بتاريخ /20حزيراف/يكنيك 2009/أف عدد البلجئيف

الفمسطينييف الذيف يتكاجدكف بالمممكة العربية السعكدية ( ،)91778كعددىـ في جميكرية مصر

العربية ( ،)42974كيرتكز في إحصائو عمى سجبلت ككالة الغكث الدكلية لؤلكنركا لنياية عاـ
(2008دراجي.(5:2011 ،
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إف التقارب بيف أكبر دكلة خميجية كأكبر دكلة عربية ضركرم كفقان لمنطؽ المصمحة مف

عدة ازكايا ،كىي :األكلى :النظرة التكاممية لكبل البمديف بضركرة التحالؼ إليجاد تكازف إقميمي.
كالثانية :أف مكارد المممكة كثركاتيا كمخاطر الفكر اإليراني التكسعي مف ناحية ،كمف ناحية أخرل

أمف الخميج يستكجب التقارب بيف البمديف؛ باعتبار جميكرية مصر العربية قكة مف حيث التعداد
السكاني ،كفي الكقت نفسو الثركة التي تممكيا المممكة؛ فكبل البمديف يعتقداف أنيما مكمبلف

لبعضيما البعض كتحقيؽ التحالؼ الثنائي الذم يضمف استقرار اإلقميـ ،كرغـ حجـ كثقؿ المممكة

العربية السعكدية في منطقة الخميج إال أنيا مف حيث التعداد السكاني عاجزة عف مكاجية
التحديات في منطقة الخميج السيما التحدم اإليراني ،كقبمو التحدم العراقي ،كمف زاكية ثالثة:

القضية الفمسطينية التي ىي ركيزة المصالح المشتركة اإلقميمية بشكؿ عاـ ،كرغـ التكاجد الرمزم

لمبلجئ الفمسطيني في البمديف مقارنة مع بمداف أخرل إال أف ىذه القضية تعزز عندىما العمؿ
الفاعؿ مف أجؿ تسكية القضية الفمسطينية ،كمف ثـ إيجاد تسكية لمبلجئ الفمسطيني.

سابعاً 7المحددات العسكرية.

اشتركت جميكرية مصر العربية عسكريا إلى جانب المممكة في حرب الخميج الثانية عاـ

 ،1991كقد شيدت العبلقات العديد مف الزيارات العسكرية المتبادلة عمى مستكل المسئكليف
العسكرييف مف كبل البمديف؛ لتبادؿ الخبرات كالمعمكمات العسكرية كاألمنية كاالستخباراتية ،كقد

قامت المناكرات التدريبية المشتركة مثؿ :مناكرات (تبكؾ لمقكات البرية ،كمناكرات فيصؿ) لمقكات
الجكية ،كمناكرات (مرجاف) لمقكات البحرية ،كيعمؿ الطرفاف جاىديف عمى أف تشيد التدريبات

المستقبمية تكحيدان في العقيدة القتالية ،كالمصطمحات العسكرية أيضا (الييئة العامة

لبلستعبلمات ،2016،نت).

كفي عيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أبرمت مصر اتفاقا مع فرنسا يقضي بشراء سفينتيف

حربيتيف مف طراز (ميسستراؿ) ،كأكد مصدر حككمي فرنسي مساعدة المممكة العربية السعكدية
مصر في تمكيؿ شراء السفينتيف ،ككفقان لمكقع (التريبكف) الفرنسي ستنشر مصر السفينتيف؛ أما

إحداىما ففي البحر األحمر ،كاألخرل في المتكسط (أ.ؼ.ب ،2015 ،نت).

إف التحديات اإلقميمية كعمى كجو التحديد ،التحدم اإليراني بالنسبة لممممكة العربية

السعكدية ،كالتحدم(اإلسرائيمي) كاغتصاب حقكؽ الشعب الفمسطيني بالنسبة لكمييما؛ فتبادؿ

المعمكمات كالخبرات كالتنسيؽ يبيف حالة التقاء المصالح بيف جميكرية مصر العربية كالمممكة
العربية السعكدية ،كالمساعدات السعكدية _كفقا لفرانس  24الخاصة بالسفينتيف_ إنما تدؿ عمى

رغبة المممكة العربية السعكدية في إظيار جميكرية مصر العربية قكية؛ ألف مصمحتيا تقتضي

ذلؾ ،فككنيا قكية لربما يسيـ في دعـ المممكة العربية السعكدية في مكاجية التحديات اإلقميمية،
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فالعداء السعكدم اإليراني مكجكد كيساىـ في كجكده عكامؿ ،منيا سياسية كمنيا مذىبية،
كالمممكة كحدىا لف تستطيع القضاء عمى المطامع اإليرانية مف ناحية ،كمف ناحية أخرل المممكة

ترغب في التحالؼ مع جميكرية مصر العربية؛ لحجميا الديمكغرافي المؤثر إقميميا ،كلحفظ

االستقرار اإلقميمي الذم قد ييدد أمف المممكة العربية عمى المستكل الداخمي كالخارجي.

ثانيا 7المحددات الداخمية السيادية لكل من جميورية مصر العربية والمممكة
تمييد

العربية السعودية.

تناكلت المحددات السيادية لكؿ مف جميكرية مصر العربية كالمممكة العربية السعكدية العديد

مف المحاكر؛ حيث شممت طبيعة النظاـ السياسي في كؿ مف البمديف ،كتناكؿ _أيضا_ الباحث
فيو صناعة القرار في كبل البمديف؛ ففي جميكرية مصر العربية تمثمت صناعة القرار في

مؤسسات الدكلة المختمفة السيما مؤسسة الرئاسة ،كىنالؾ قكل أخرل أسيمت بالتأثير النسبي

بصناعة القرار ،كىي :األحزاب ،كرجاؿ األعماؿ ،كالنخب النقابية ،كالرأم العاـ.

كفيما يخص صناعة القرار بالمممكة العربية السعكدية؛ فقد تمثمت بعدة مفاصؿ رئيسة؛ أكليا:

السمطات المعنية بصناعة القرار السياسي السعكدم ،كمنيا :الممؾ ،كاألسرة المالكة ،كالسمطة
القضائية ،كثانييا :القكل المؤثرة في عممية صناعة القرار السعكدم.
أوال 7طبيعة النظام السعودي7
نيجت الدكلة السعكدية منذ نشأتيا عمى يد محمد بف سعكد كمحمد بف عبد الكىاب أنمكذج

الدكلة المسممة في عصرىا األكؿ ،كجاء مؤسس المممكة السعكدية المعاصرة الممؾ عبد العزيز

عاـ 1932؛ ليعاىد ربو بتجديد ثكب الدعكة اإلسبلمية التي دعا ليا اإلماماف سابقا ،كلذلؾ قد
قاؿ " :دستكرم كقانكني كنظامي كشعارم ديف محمد _صمى ا﵀ عميو كسمـ_ ،فإما حياة سعيدة
عمى ذلؾ ،كاما مكتة سعيدة " (الطريقي.)40:2008 ،

كيتبيف مما سبؽ ركائز النظاـ السعكدم مستمدة مف الديف اإلسبلمي؛ فقد قامت ىذه الدكلة

عمى ىذا الفكر ،كلك استبدلتو لما أصبح لكجكدىا مبرر خاصة أنيا دعت إلى إصبلح المجتمع

مف المنظكر الديني.

كعمى الرغـ مف أنو لـ يصدر دستكر مكتكب بعد تكحيد المممكة عمى يد عبد العزيز إال أنو

تـ تحديد ىكية الدكلة في مرسكـ التأسيس عمى أنيا ممكية ،كبالتالي ىك نظاـ قائـ عمى الكراثة
في الحكـ (الحديثي.)2013:28 ،
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كعندما أصدر الممؾ فيد بف عبد العزيز النظاـ األساسي قد أكضح في المادة األكلى مف

الباب األكؿ أف المممكة العربية السعكدية دكلة إسبلمية ذات سيادة ،كتقكـ عمى الديف اإلسبلمي،
كتستمد دستكرىا مف كتاب ا﵀ كسنة رسكلو ،كأيضا لقد بيف في المادة الخامسة مف الباب الثاني
لمنظاـ األساسي أف نظاـ الحكـ ممكي ،كيككف في أبناء الممؾ عبد العزيز ،كأبناء األبناء ،كيتـ

مبايعة األفضؿ منيـ عمى كتاب ا﵀ كسنة رسكلو _صمى ا﵀ عميو كسمـ_ (الممؾ فيد بف عبد

العزيز.)2:1992 ،

كمف ىنا يعد نظاـ الحكـ في المممكة العربية السعكدية مف األنظمة الممكية المطمقة رغـ

كجكد دستكر؛ حيث تعتمد في مكاده عمى الشريعة اإلسبلمية (جمكد ،4،نت).

كتتككف السمطات في المممكة السعكدية مف ثبلث مككنات أساسية ،كىي :السمطة القضائية،

كالسمطة التنفيذية ،كالسمطة التنظيمية ،كيعد الممؾ مرجعان لجميع ىذه السمطات ،كمف حقو
االحتفاظ بكؿ السمطات التي يريدىا؛ لدرجة احتفاظو بأحقية إمبلء المراسبلت الدبمكماسية العادية

إف رغب في ذلؾ (بسيكني.)17:2012 ،

كيمكف القكؿ أف ذلؾ ييظير مدل انسجاميو طبيعة نظاـ الحكـ في المممكة مع الديف
اإلسبلمي ،كربط الدعكة السعكدية مف قبؿ الدعاة السابقيف كالبلحقيف بالفكر الديني أعطاىا زخمان

قكيان كنجاحان ليا في ظؿ كجكد بيئة خصبة لتحقيؽ ذلؾ السيما مكقعيا الديني ،كمف جية ثانية
ربط دستكرىا بالشريعة أكسبيا ميابة كقكة في نفكس الناس؛ ما أسيـ في تكطيد نظاـ الحكـ ،فقد

استفاد السعكديكف مف المكركث الديني؛ حيث إف كلي األمر ينبغي أف يطاع مف قبؿ الرعية.

ثانياً 7طبيعة النظام المصري7

بدأ نظاـ الحكـ يأخذ شكؿ النظاـ الجميكرم بعدما قررت ثكرة تمكز/يكليك 1952/إلغاء

النظاـ الممكي بتاريخ /18يكنيك/حزيراف ،1953/كفي ىذه األثناء مرت الببلد بفترة انتقالية حتى
جاء دستكر عاـ  1956الذم استمد شرعيتو مف الشعب ،كعندما حدثت الكحدة بيف جميكرية

مصر العربية كسكريا في عاـ  1958تـ عمؿ دستكر ينسجـ مع الدكلة الكليدة؛ حيث سميت
بالجميكرية العربية المتحدة ،كأجرم االستفتاء عميو مف قبؿ الشعبيف ،ثـ جاء الدستكر المؤقت

لجميكرية مصر العربية في عاـ  1964بعد انتياء ىذه الكحدة ،إلى أف صدر الدستكر الدائـ في
عاـ  ،1971كتـ االستفتاء عميو كاستمر في نظاـ الحكـ السائد( أبك راس.)3:2009 ،

كيتضح مف ذلؾ أف النظاـ الجميكرم كاف ىك السائد مع التطكر الحادث في شكؿ الدكلة

كحجميا ،ككاف الشعب ىك سيد الشرعية في كؿ مرحمة بغض النظر عف مدل فاعميتو أك قدرتو؛

فمـ يكف بمقدرة النظاـ الحاكـ بجميكرية مصر العربية كسكريا تجاكز الشعب ،بؿ كاف مف
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مصمحتيـ تمرير مكافقة الشعب عمى كؿ خطكة يتخذكنيا؛ لكي يكتسبكا الشرعية ،كلكف يبلحظ أف

الشعب يتـ تكجييو بكؿ السبؿ ليبلئـ فكره فكر النظاـ.

كلقد تـ تعديؿ دستكر عاـ  1971أربع مرات في األعكاـ ،2007 ،2005 ،1980 ،1977

كلقد كضعت التعديبلت التي أدخمت عامي  1980 ،1977نظاـ التعددية الحزبية بدالن مف

الحزب الكاحد ،ككاف ىنالؾ تعديبلت بشأف شكؿ الدكلة؛ حيث إنيا دكلة اشتراكية ديمقراطية،
مصدر ميمان في التشريع ،كيعد في الدستكر أف نظاـ الحكـ
كتعد مبادئ الشريعة اإلسبلمية
ان
رئاسي برلماني ،كعمى الرغـ مف ذلؾ تتضح أف مؤسسة الرئاسة ىي المؤسسة المييمنة ،كيحؽ

لمرئيس كفقا لمتعديبلت الدستكرية لعاـ  1980الترشح لبلنتخابات في كؿ دكرة رئاسية ببل

نياية(المنظمة المصرية لحقكؽ اإلنساف،2007 ،نت).

منحى مختمفان إلى حد ما؛ حيث انتقمت مف نظاـ الحزب الكاحد
كفي ىذه الفترة اتخذت الدكلة
ن
إلى التعددية الحزبية ،كالمبلحظ في نظاـ الحكـ أنو انتيج النظاـ الرئاسي البرلماني؛ لكي يمرر

مبدأ الديمقراطية كا ٍف غمبت عميو الشرعية الصكرية ،فالرئيس _فعميان_ ىك الحاكـ الكحيد المسيطر
عمى مقاليد السمطة ،كما يدلؿ عمى ذلؾ استم اررية إمكانية ترشحو ببل نياية ،كما أكجد مف تعددية
حزبية إال لكي يفرغ طاقتيـ بشكؿ يتـ احتكائيـ بدال مف مناكئة الدكلة كالنظاـ السائد.

ككفقا لئلعبلف الدستكرم الصادر في/13شباط /فبراير 2011/عف المجمس األعمى لمقكات

المسمحة فإنو يؤكد عمى ديمقراطية الدكلة ،كمبادئ الشريعة اإلسبلمية المصدر الرئيس لمتشريع،
كيعد الشعب مصدر السمطات ،كتـ تحديد الفترة الرئاسية لدكرتيف فقط ،كمدة الدكرة أربع سنكات،

كفي ىذه الفترة تكلى المجمس العسكرم إدارة الببلد إلى حيف انتخاب مجمسي الشعب كالشكرل

كالرئاسة كممارسة الرئيس ميامو ،كبيذا الشكؿ أرجع المجمس العسكرم األمر إلى الشعب؛
باعتباره مصدر السمطات ،كتـ تعطيؿ العمؿ بدستكر عاـ  ،1971كقد أصدر المجمس بيانان يؤكد

فيو رغبتو في تكريس دكلة القانكف كالديمقراطية كتداكؿ السمطة كانشاء مؤسسات تكفؿ التكازف بيف

جميع السمطات (بسيكني.)450 :2012 ،

كيحرص الدستكر المعدؿ الذم صدر في عيد الرئيس المؤقت عدلي منصكر في عاـ

 2014عمى النظاـ السياسي الذم يقكـ عمى النظاـ الجميكرم الديمقراطي ،كيؤكد عمى أف
اإلسبلـ ديف الدكلة ،كاعتبار مبادئ الشريعة اإلسبلمية المصدر الرئيس لمتشريع مع مراعاة

اعتماد الطكائؼ المصرية مف المسيحييف كالييكد عمى مبادئ شرائعيـ ،كيعد الشعب مصدر

السمطات ،كيؤكد الدستكر _ايضان_ عمى أساس قياـ النظاـ السياسي عمى التعددية السياسية

كالحزبية ،كالتداكؿ السممي لمسمطة كالفصؿ بيف السمطات ،كاحتراـ حقكؽ اإلنساف كحرياتو

(دستكر مصر.)7 :2014،
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كيظير مما سبؽ أف ىنالؾ إجماعان عبر فترات النظاـ الجميكرم األكؿ كالثاني كالثالث كفؽ

اعتقاد الباحث أف الشريعة اإلسبلمية مصدر التشريع مع مراعاة الطكائؼ الدينية األخرل كفؽ
تشريعاتيا ،كينـ ذلؾ عمى مبدأ التسامح في المجتمع نفسو ،كاعتبار الشعب مصدر السمطات،

كأيضان تنامي النظاـ الديمقراطي كفقا لمدستكر بشكؿ ممفت حتى ىذه الفترة مف التاريخ ،كتعزيز
مبدأ التداكؿ السممي لمسمطة سمة جديدة لـ تكف مكجكدة بشكؿ فعمي في السابؽ؛ فكاف العسكر

ىـ مف يتكلى زماـ األمكر ،كدائما تجدىـ عمى رأس النظاـ السياسي ،بؿ كمتغمغميف بشكؿ كبير

في كؿ المجاالت ،كىذا ما يسمى بالتغمغؿ ضمف كياف الدكلة العميقة.

ثالثاً 7صناعة القرار في البمدين.

أوالً 7صناعة القرار في جميورية مصر العربية.

السمطات المعنية بصناعة القرار السياسي المصري7

أوال 7مؤسسة الرئاسة.

يييمف رئيس جميكرية مصر العربية عمى عمميات صنع القرار كفقان لمدستكر الذم يمنحو

صبلحيات شبو مطمقة سكاء في ظؿ الظركؼ العادية أك اإلستثنائية؛ فيك يعيف رئيس الكزراء
كيعفيو مف منصبو ،كمف ميامو _أيضان_ تعييف نكاب رئيس مجمس الكزراء كنكابيـ ،كاعفائيـ مف

مناصبيـ بعد أخذ رأم رئيس مجمس الكزراء كفقا لممادة ( ،)141كلو حؽ دعكة مجمس الكزراء،

كترأس جمساتو ،ككذلؾ تعييف المكظفيف المدنييف كالعسكرييف ،كالممثميف السياسييف ،كيعزليـ ،كما
يحؽ لو تقديـ الكزير لممحاكمة إذا ارتكب جرائـ أثناء كظيفتو (إبراىيـ.) 2011:4،

كمف ناحية أخرل تفاكت تأثير مؤسسة الرئاسة عبر فتراتيا الثبلث؛ فكاف عيد الرئيس جماؿ

عبد الناصر يمتاز بسمطات كاسعة تنبعث مف شخصيتو الكاريزمية؛ كلذا ارتكز في إدارة حكمو
عمى النظاـ الشمكلي ،بينما حدث تحكؿ سياسي في عيد الرئيس محمد السادات مف نظاـ الحزب

الكاحد إلى التعددية ليصؿ في عاـ  1981إلى  19حزب سياسي ،ككاف لمرئيس بمكجب
دستكر1971صبلحيات كاسعة ،كقد زاد الرئيس حسني مبارؾ مساحة الحريات السياسية في

عيده ،كلكف في الكقت نفسو نتيجة لسكء إدارة الحكـ ،كاختزالو في فئة معينة خاصة كلديو (جماؿ

كعبلء) ساىـ ذلؾ بإسقاط نظامو كالتحكؿ إلى نظاـ ديمقراطي جديد بتاريخ 25
يناير(2011فريدة.)97:2013 ،

كمف ىنا يتبيف أف مؤسسة الرئاسة في جميكرية مصر العربية تمتاز بالقكة كالتفرد كالنفكذ

األحادم في إدارة مؤسسة الحكـ ،كصناعة القرار خاصة في زمف القائد الكاريزمي المؤثر الرئيس
جماؿ عبد الناصر الذم استطاع احتكاء الجماىير ،كالتأثير فييـ ،كالتمحكر حكلو ،كلكف اختمؼ
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األمر في عيدم الرئيسيف محمد أنكر السادات كمحمد حسني مبارؾ؛ إذ ازدادت حرية التعبير

مف قبؿ المجتمع بكافة مؤسساتو ،كبالتالي لـ يعد القائد المتفرد مكجكدان ،فنشأة األحزاب دليؿ
كاضح عمى التعدد الفكرم كالسياسي في إدارة الببلد ،كبمغت ذركة الترىؿ السياسي في عيد

الرئيس محمد حسني مبارؾ الذم سمح بظيكر فئة مقربة منو بيدىا مقاليد الكظائؼ الميمة
كالتعيينات في مؤسسات الدكلة؛ فزاد مف حالة االحتقاف السياسي الذم أجبره أخي انر عمى ترؾ

السمطة السياسية ،كا ٍف دؿ ذلؾ فإنما يدؿ عمى أف صناعة القرار لـ تعد بيد القائد كالرئيس كحده،
كانما ظير العبكف آخركف كاألحزاب كالنقابات كالمؤسسات الحككمية كاألىمية كالنشطات
السياسية الشبابية.

ثانياً 7المؤسسة العسكرية7

احتمت النخبة العسكرية مكانة مركزية بعد عاـ  ، 1952كظمت ىي أكثر النخب تأثي انر رغـ

كجكد نخب منافسة ليا في المجاؿ السياسي ،كرغـ سعي عبد الناصر في نياية عيده إلى
التحكؿ نحك المدنية إال أف ضباط الجيش شكمكا قكة مكازية لقكتو المدنية ،كعندما انتصر الجيش

في تشريف األكؿ/أكتكبر عزز ذلؾ مكانتو في الحكـ في أماكف مدنية ،كما يؤكد ذلؾ في الفترة
مف عاـ  1981كحتى عاـ 1995؛ حيث خدـ بيا خمسة عشر كزي ار مف الجيش ،كما يعزز قكة
المؤسسة العسكرية أنو يأتي منيا الرئيس ،كتتمتع بميزانية منفصمة تحقؽ ليا االكتفاء الذاتي،

كالقدرة عمى المبادرة في إدارة األزمات ،بؿ كما يعزز مف كجكدىا أنيا تدفع بأبنائيا بعد التقاعد
إلى الحياة المدنية؛ كلذلؾ يحتمكف مكانة ميمة في أجيزة الدكلة (زايد كالزبير.) 56:2004،

كلذلؾ بمغ مف تكلى المناصب السياسية الرئيسة في عيدم نجيب كعبد الناصر 131

شخصية ،كمنيـ  44مف العسكرييف؛ أم بنسبة  ،%33.6كالمبلحظ أنو إضافة لمنصب رئيس
الجميكرية تكلى جميع المناصب القيادية العميا بصفة ثابتة مف الضباط ،ككاف رؤساء الكزراء

الخمسة مف العسكرييف السيما نكاب الرئيس كما تمت السيطرة مف قبميـ عمى التنظيمات
السياسية ،كقد تـ تحديد نفكذ الجيش سياسيان في عيد السادات غير أنو تكسع نفكذىـ في مجاؿ
الخدمة المدنية؛ حيث سمح ليـ بدكر تنمكم في تنفيذ المشركعات االقتصادية كاالجتماعية كفقا

لقانكف  ،1979كزاد نفكذ ىذا الجياز في عيد مبارؾ(الجبكر.)38:2014،

كيتبيف مما سبؽ حالة التغمغؿ السياسي لممؤسسة العسكرية ،كقدرتيا عمى التأثير بشكؿ كبير

عمى مجريات الحياة السياسية في الدكلة المصرية ،كتكمف ىذه القكة في أنيا صنعة التغيير نحك
النظاـ الجميكرم كالقضاء عمى النظاـ الممكي مف ناحية ،كمف ناحية ثانية أف مؤسسة الرئاسة

نابعة منيا؛ فيذا النفكذ الممحكظ في رأس اليرـ يعطييا دفعة معنكية كمممكسة باتجاه التمكيف
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لنفكذىا ،كسطكتيا في شتى مناحي الحياة ،كيجعميا أقدر عمى الممارسة السياسية ،كلدييا قدرة

كتأثير في المحيط المجتمعي.

إف الرؤساء الثبلثة جماؿ عبد الناصر كمحمد أنكر السادات كمحمد حسني مبارؾ اتبعكا

استراتيجيات مختمفة لضماف كالء المؤسسة العسكرية؛ فعبد الناصر ارتكز عمى إبراز صكرتو
الكطنية ،كاعتناقو لفكرة القكمية العربية كبيذا ربط كالء الجيش عبر كشائج عقائدية ،ككذلؾ مف
خبلؿ الصداقة المتينة كما كانت بينو كبيف عبد الحكيـ عامر ،كاتبع السادات االستبداؿ السريع

لقيادة الجيش؛ لئلمساؾ بزماـ األمكر ،كمنعيـ ىؤالء مف بناء قاعدة عبلقات مف الضباط عمى
كالء شخص ليـ خكفا مف تكرار عبد الحكيـ عامر جديد ينافس عمى السمطة ،بينما مبارؾ عيٌف
في قيادة الجيش مف ىـ عمى كالء تاـ بو كانعداـ الطمكح السياسي لدييـ (بكناصيؼ،2013 ،
نت).

كمف ىنا تكجب عمى حكاـ جميكرية مصر العربية مف العسكر أخذ الحيطة كالحذر في

التعامؿ مع المؤسسة العسكرية لما ليا مف نفكذ كقكة مؤثرة في الببلد؛ باعتبارىا عمكدان مف أعمدة

قكة الببلد كذلؾ في الدفاع عف أمنيا ،كفي مكجية العدكاف الخارجي ،كلككف المنطقة العربية غنية
باالنقبلبات العسكرية في فترة مف الفترات.

كقد قادت مصر انقبلبان ضد النظاـ الممكي ،كفي الكقت نفسو كانت ىنالؾ محاكالت انقبلبية

فاشمة مف البعض تجاه عبد الناصر كالسادات ،كليذا كمو انتيج حكاـ جميكرية مصر العربية

سياسة في محاكلة ضبط المؤسسة العسكرية ،كتطكيعيا لمؤسسة الرئاسة.

كلذلؾ كاف مف الضركرم عمى جماؿ عبد الناصر أف يكجد لو شخصية كاريزمية ليمتؼ

الجميع حكلو ،كمنيـ الجيش ،كما اتخذه محمد السادات مف تكتيؾ االستبداؿ السريع لقادة الجيش
يدلؿ عمى حكمتو ،كحزمو في التعامؿ تجاه مطامع بعض الجنراالت في الحكـ ،ككذلؾ ما فعمو

الرئيس محمد مبارؾ مف انتقاء األشخاص المكاليف كالزاىديف في السمطة ينـ عمى دراية كخبرة في
التعامؿ مع مؤسسة الجيش ،فكاف البد مف التعاطي مف قبؿ حكاـ جميكرية مصر العربية بحزـ
كشدة في التعاطي مع ىذه المؤسسة الخطيرة كالحساسة كفي نفس الكقت التعامؿ بمركنة؛

لتسخيرىا لمصمحة مؤسسة الرئاسة ،كجعميا أداة في يدىا بدال مف خنجر في خاصرتيا.

كقاد المجمس العسكرم إدارة الببلد بعد سقكط مبارؾ في  ،2011كأصدر اإلعبلف الدستكرم

األكؿ ،كمف ثـ كافؽ عمى إجراء انتخابات برلمانية كرئاسية؛ ما مكف مف كصكؿ جماعة اإلخكاف

المسمميف لمسمطة ،كبعد كقكع ىجكـ سيناء في /5آب/أغسطس ألغى الرئيس مرسي إعبلف 18
يكنيك ،كتكلى السمطتيف التنفيذية كالتشريعية بنفسو ،كجدد قيادة الجيش بعد إجبار طنطاكم كرئيس

األركاف سامي عناف ،بؿ كأجبر عددان مف القيادات عمى التقاعد ،كاحبلؿ الجيؿ األصغر مكانيـ،
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كعمى رأسيـ عبد الفتاح السيسي ،كلكف في  30يكنيك قدـ الجيش إنذا ار لمرسي إلجراء انتخابات

جديدة ،أك عمؿ استفتاء عمى رئاستو ،كعندما رفض عزلو الجيش ،كتكلى رئاسة الجميكرية أحد
أبنائو كىك عبد الفتاح السيسي(.)Washington InstItute ،GiladWenig،2014،Net

كبناء عمى ما سبؽ يظير بكضكح مدل مقدرة المؤسسة العسكرية المصرية في إدارة الببلد،

كتكجيييا حسبما تقتضيو المصمحة العميا لمببلد مف كجية نظرىا؛ كلذلؾ أقدمت المؤسسة

العسكرية بقيادة الفريؽ عبد الفتاح السيسي عمى عزؿ الرئيس محمد مرسي ،كىك الرئيس المدني
األكؿ في تاريخ جميكرية مصر العربية المعاصر ،كرشحت خمفا منو عبد الفتاح السيسي الذم
استمـ مؤسسة الرئاسة ،كيدؿ مف ذلؾ عمى التحكـ بمقاليد إدارة الببلد ،كمدل نفكذىا في داخؿ

الدكلة.

ككانت المؤسسة الرئاسية داعمة لمقضية الفمسطينية منذ نشأتيا في عيد قادة كرؤساء

جميكرية مصر العربية السابقيف سكاء في عيد الممؾ فاركؽ أك الرؤساء :محمد نجيب كجماؿ

عبد الناصر كمحمد حسني مبارؾ كمحمد مرسي كحاليا في عيد الرئيس عبد الفتاح السيسي

تعرقؿ الظركؼ الداخمية مسيرة جميكرية مصر العربية عمى المستكل الخارجي ،كتجاه القضية

الفمسطينية.

فمثبل في البرنامج االنتخابي لممرشح الرئاسي الفريؽ أحمد شفيؽ قدـ فيو دعما لمقضية

الفمسطينية ،كبذؿ كافة الجيكد إلقامة الدكلة الفمسطينية المستقمة ،كعاصمتيا القدس الشريؼ

(شفيؽ.)61 :2012 ،

ككذلؾ في البرنامج االنتخابي لمحمد مرسي ،كىك مرشح حزب الحرية كالعدالة ،كأكد فيو

دعـ حؽ الشعب الفمسطيني في تقرير مصيره ،كدعـ مكاقفو عمى المستكل الدكلي ،كالتنسيؽ مع
الدكؿ المؤيدة لحقكقو المشركعة (مرسي.)74 :2012 ،

كيمكف القكؿ إف القضية الفمسطينية حاضرة في البرنامج السياسي الخارجي لجميكرية مصر

العربية ،كتدؿ بعض برامج المرشحيف لمرئاسة في عاـ  2012عمى ذلؾ ،كال تستطيع القيادة
المصرية تجاكزىا العتبارات ليا عبلقة بالتاريخ كالجغرافيا كالمصالح المصرية عمى المستكيات

العربية كاالسبلمية كالدكلية ،كالطمكح القيادم المصرم يحتـ عميو كضع القضية الفمسطينية عمى

سمـ أكلكياتيا.

ثالياً 7المؤسسات التشريعية.

تتسـ الدساتير الثبلثة لؤلعكاـ  ،1923ك ،1954ك 1971عف عبلقة ما بيف البرلماف بشقيو

كرأس الدكلة مف خبلؿ تشاركيما بمجمكعة مف الصبلحيات كعممية صنع القرار؛ حيث إف كمييما
لو الحؽ في إصدار القانكف ،ككذلؾ حؽ رأس الدكلة في اتخاذ تدابير ليا قكة القانكف شريطة
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إقرارىا مف السمطة التشريعية سكاء كاف اإلقرار مف خبلؿ إعطاء تفكيض مسبؽ لمرئيس مف قبؿ

البرلماف كما ىك الحاؿ في دستكر  ،1954أك إقرار الحؽ كما ىك الحاؿ في دستكرم عامي
 ،1923ك1971؛ بحيث يجتمع البرلماف الحقان؛ إلقرار ما أصدره الرئيس ،أك إلغائو في حاؿ
كاف البرلماف منحبلن ،بؿ كمنح دستكر  1971صبلحيات إضافية لمرئيس مف خبلؿ تعييف عدد

مف أعضاء البرلماف ،كلـ يتضح شكؿ البرلماف زمف الرئيس مرسي(الشكبكي كآخركف.)3،

ككفقان لمدستكر المصرم لعاـ  1971أنو قد تبنى ضمف مكاده أحقية الرقابة البرلمانية عمى

أعماؿ الحككمة ،كحدد أدكات معينة لمكاجية السمطة التنفيذية ،كلقد نظمت البلئحة الداخمية
لمجمس الشعب لعاـ  1979المعدلة كيفية ممارسة أعضاء مجمس الشعب لمثؿ ىذه الكسائؿ

(المدىكف.)2010:13 ،

كلقد عاشت جميكرية مصر العربية في عيد الرئيس محمد حسني مبارؾ حياة برلمانية،

كلكنيا دكف صبلحيات حقيقية في مجاؿ التشريع (فريدة.)85 :2013،

كيتضح مما سبؽ أف البرلماف المصرم لـ يكف سكل أداة بيد السمطة التنفيذية ،كلساف حاؿ

إرادتيا ،فعمى ما يبدك في عيد الرئيس جماؿ عبد الناصر كاف البرلماف صكريان ،كجاء البرلماف
في عيد الرئيس محمد أنكر السادات؛ ليسير كفؽ رغبة مؤسسة الرئاسة أيضان ،كالدليؿ إرادة

الرئيس في تعييف عدد مف النكاب ،كجاء الرئيس محمد حسني مبارؾ؛ ليزيد مف شكمية البرلماف،

كفي عيد الرئيس محمد مرسي لـ تتضح األجكاء الديمكقراطية؛ حيث إف حركة الشارع لـ تستقر

بعد ،بؿ كفترة رئاستو كانت قصيرة؛ كلذا لـ تتضح العبلقة بينو كبيف البرلماف.

كمف ناحية أخرل فقد كانت المجالس المحمية ضعيفة جدا؛ حيث إنيا كانت غير كاضحة

مف ناحية النظاـ االنتخابي ،كلكف المبلحظ في الكقت نفسو تغمغؿ زيادة نسبة الفائزيف بالتزكية؛
ففي عاـ  2002بمغت نسبة المقاعد بالتزكية حكالي  ،%60كفي عاـ  2008بمغت نسبة
الفائزيف بالتزكية نحك  %83السيما التداخؿ بيف عضكية النائب كعضك المجمس المحمي ،كذلؾ
يبف عزكؼ المكاطنيف عف االىتماـ بيذه المجالس (.)Shobaki ،Et alk:35 ،Net

كيظير مف ذلؾ الفجكة السياسية بيف النظاـ السياسي كالرأم العاـ مف ناحية ،كمف ناحية

أخرل احتكار المجالس لتمرير سياسات كلتككف أداة بيده؛ فإقبلع المكاطنيف عف المشاركة في

مثؿ ىذه المجالس يبيف سكء إدارة النظاـ تجاىو ،كعدـ تحقيؽ مصالحو المرجكة ،بؿ كالفساد

اإلدارم ذاتو مف خبلؿ الجمع بيف أكثر مف عضكية ،كبالتالي تعد ىذه المجالس أداة في صناعة

القرار لصالح النظاـ.
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رابعاً 7المؤسسة القضائية.

أسيـ القضاء المصرم بصناعة القرار السياسي في عيد الرئيس حسني مبارؾ؛ حيث

أصدرت المحكمة الدستكرية العميا في عاـ  2000ق ار ار بإشراؼ القضاء المباشر عمى االنتخابات
الكطنية ،كعمى أثر ذلؾ تـ تعديؿ الدستكر في عاـ 2005؛ لفتح المجاؿ أماـ االنتخابات

الرئاسية التنافسية (فريدة.)383:2013 ،

كلذلؾ تمكف القضاء مف االستقبلؿ النسبي الذاتي ،كما يؤكد ذلؾ أف المحكمة الدستكرية

أصدرت ثبلثة أحكاـ مختمفة بخصكص قكانيف االنتخابات ،فما كاف مف مبارؾ إال حؿ البرلماف
في ىذه المناسبات الثبلث ،كفي  -12يكنيك 2012 -قضت المحكمة الدستكرية أف قانكف

االنتخابات الجديد غير دستكرم ،كقد حمت مجمس الشعب في الشير نفسو ،كأيضا ألغت القانكف
الذم يمنع مف ترشح أعضاء في الحزب الكطني المنحؿ ،كفي عاـ  2013ألغت محكمة النقض

الحكـ

بالسجف

مدل

الحياة

عمى

مبارؾ

ككزير

داخميتو،

كأمرت

بإعادة

المحاكمات(.) Aly،ElKady،2013:3

كيتبيف مما سبؽ الدكر الذم لعبو القضاء في العممية السياسية المصرية ،كمدل قدرتو عمى

المساىمة بصناعة القرار في النظاـ السياسي المصرم ،كلكف لربما يككف القضاء المصرم
مكجيا؛ بفعؿ البيئة السياسية المصرية المتغيرة ،فمـ يصدر _مثبل_ حكما قضائيا باإلشراؼ

المباشر عمى االنتخابات إال في عاـ  ،2000كىنا نطرح تساؤالن :لماذا في ىذا التكقيت بالذات؟

كلماذا ليس مف قبؿ؟ كيؤكد كجية النظر ىذه األحكاـ المتابعة لصالح النظاـ السياسي المنتيي.

القوى المؤثرة في عممية صنع القرار7
أوال 7دور التنظيمات في الحياة السياسية المصرية.

تعد مؤسسات المجتمع المدني غير فعالة في الحالة المصرية كما ينبغي ،فرغـ أنو يتكاجد

حكالي  30000منظمة مف منظمات المجتمع المدني حتى عاـ  ،2008كىنالؾ منظمات مشرعة

كتعاكنيات ،كىنالؾ _أيضا_  115غرفة تجارية كصناعية ،ك 24نقابة ميتمة بالعماؿ ،ك24

حزبان سياسيان مسجبلن بشكؿ رسمي ،كلكنيـ ال يمثمكف القكة الحقيقية لكاقع المجتمع المدني

المصرم (فريدة.) 108:2013 ،

كتعد التنظيمات المعارضة في عيد الرئيس حسني مبارؾ شكمية أكثر مف ككنيا فاعمة؛

فينالؾ ما يزيد عف خمسة عشر حزبا سياسيا في الحياة المصرية ،كال يعتد بيا كمعارضة مؤثرة
سكل أربعة أحزاب منيا تشكؿ _ نكعا ما_ شكؿ المعارضة في النظاـ المصرم ،كىي :حزب

الكفد ،كالحزب العربي الناصرم ،كحزب التجمع الكطني التقدمي الكحدكم ،كحزب األحرار ،كتعد
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ىذه األحزاب األعمى صكتا ،كليست األكثر مشاركة بسبب الجمكد بالفكر كاآلليات؛ كلذا لـ تشكؿ

يتعد فييا نصيب ىذه
تيديدان حقيقيان لمنظاـ ،كما يدؿ عمى ذلؾ انتخابات عاـ  2000التي لـ ى
األحزاب أكثر مف عشرة مقاعد مف أصؿ  455مقعدا في البرلماف(العناني،2004،نت).
كيظير المشيد أف النظاـ السياسي المصرم بيده أكراؽ لعبة إدارة الدكلة ،كصناعة القرار

فييا ،فما يدؿ مف ىذه األحزاب عمييا سكل مكتيا السياسي ،كجمكدىا الفكرم كالقيادم ،كبالتالي
أصبحت أداة بيد النظاـ لتبرير تصرفاتو ،كتحجيـ حركة الشارع الرافض لسياساتو ،فرؤية ىذه
الحالة في مستكل قادة المجتمع تدخؿ األفراد في حالة مف العجز كالخمكؿ ،كىك ما تسعى إليو

الدكلة ،فاألحزاب السياسية مكجية ضمف سياسة الدكلة مقابؿ امتيازات رمزية.

كمف ناحية أخرل ،شاركت جماعة اإلخكاف المسمميف بفعالية في الحياة السياسية المصرية

منذ عاـ  ،1928كتأثر بفكرىا الضباط األحرار غير أف الرئيس عبد الناصر انقمب عمييـ؛ ما

دفع بعضيـ بالقكؿ بضركرة استخداـ العنؼ كسيمة لمكاجية األنظمة القمعية في الدكلة الحديثة،
ثـ جاء الرئيس السادات؛ ليشركيـ في الحياة السياسية ،كفي عاـ  1984شارككا في االنتخابات
المحمية كالنقابية كالنيابية ،كفي عاـ  1996قاـ أعضاء مف داخميا باالنشقاؽ مشكميف حزب

الكسط الذم قاـ بمشاركة اإلصبلحييف في الجماعة بتأسيس حزب كفاية ،كقد عممكا مع نشطاء
الديمقراطية العممانية في كضع ميثاؽ مدني ،كنشطت ىذه المجمكعات المختمفة األطياؼ خبلؿ

االحتجاجات ضد الرئيس مبارؾ مشكمة جبية معارضة مكحدة( براكف ،ركزفسكي.)12:2011،

كيتضح مما سبؽ أف سياسة جماعة اإلخكاف المسمميف ،كالتنظيمات األخرل كانت قائمة

عمى إستراتيجية التغيير السممي بدال مف العنؼ ،كالمبلحظ أف سياساتيا بدأت تحقؽ نتائج

مممكسة في صناعة القرار المصرم مف خبلؿ دفع المؤسسات الرئاسية عبر فتراتيا المختمفة
لمتعامؿ معيا كقكة مؤثرة في المجتمع؛ فبعضيا دخؿ معيا في صراع ،كبعضيا أشركيا في

الحياة السياسية ،كاف دؿ ذلؾ فإنما يدؿ عمى مدل قكتيا الكازنة في المجتمع المصرم السيما أف
جذكرىا ضاربة في المجتمع المصرم أكثر مف عمر الدكلة المصرية الحديثة ذاتيا التي جاءت

عمى إثر ثكرة مصحكبة بقكة الجيش ،كعمى الرغـ مف مشاركة الضباط األحرار أنشطة الجماعة

قبيؿ الثكرة كجدكا بيا فيما بعد خط انر داىمان كمنافسان عمى الحكـ ،كىذا المبرر الذم دفع عبد
الناصر لمكاجية ىذه الجماعة بصرامة ،كلكف مف ناحية أخرل عمى ما يبدك أف الرئيس محمد

مغاير لسياسة عبد الناصر القمعية باحتكاء الجماعة في الحياة السياسية
السادات نيج نيجا
ان
المصرية ،كلربما الذم دفعو لمكاجية المتنفذيف في الدكلة خاصة مف الحقبة الناصرية ،كلقد
تعمؽ نفكذىـ السياسي في عيد الرئيس حسني مبارؾ؛ ليتمشى مؤخ انر مع الفكر الديمقراطي في

المجتمع العالمي.
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برزت في الحياة السياسية المصرية منذ عاـ  2004العديد مف حركات االحتجاج ،

كالتجمعات السياسية التي جعمت مف المظاىرات كالكقفات االحتجاجية سمككان في المجتمع ،كمف
ىذه الحركات التي ساىمت بػػ( ثكرة  /25يناير) ما يمي :صفحة (كمنا خالد سعيد) ،كشبكة رصد،
كحركة كفاية ،كحركة العدالة كالحرية ،كالجمعية الكطنية لمتغيير ،كشباب اإلخكاف ،كشباب أحزاب
الجبية الديمقراطية ،كالتجمع كالغد كالكرامة كشباب اإلخكاف ،كالحممة الشعبية لدعـ البرادعي،

ككاف ىدؼ ىذه الحراكات تغيير النظاـ احتجاجان عمى سياساتو ،كسكء معاممتو ،كالتي نجحت

بخمع الرئيس حسني مبارؾ(العزباكم ،2012 ،نت).

كيبدك مف ذلؾ أف تركة نظاـ مبارؾ عمى مدار ثبلثة عقكد خمفت سياسات متراكمة مف

األخطاء دفعت باتجاه تبمكر تيارات متعددة األيديكلكجيات كالفئات العمرية؛ لتسيـ بشكؿ كبير في
صناعة القرار في الحياة السياسية المصرية السيما أف حالة االحتقاف كانت مكجكدة مف زمف
بعيد ،كلذلؾ جاءت ساعة الحركات التي تكلدت لتسيـ بتغيير نظاـ الرئيس محمد حسني مبارؾ؛

فتربة صناعة القرار أسيمت بو عكامؿ عديدة ،كمنيا :أخطاء النظاـ القديـ ،كلربما تأثير الفكر
الخارجي عمى بعض الفئات خاصة الشبابية.

ثانيا 7نخبة رجال األعمال وصناعة القرار.

مارس رجاؿ األعماؿ في جميكرية مصر العربية دك ار ميما خاصة في أكاخر عيد الرئيس

المصرم محمد حسني مبارؾ؛ حيث سيطركا عمى قطاعات اقتصادية كاسعة في الدكلة ميد ليـ

دك ار سياسيا ،كأصبحكا عمى عبلقة تامة بأصحاب القرار السياسي ،كلقد شعر كثير مف المصرييف

باستبعادىـ مف التنمية االقتصادية خبلؿ فترة الرئيس محمد حسني مبارؾ ،ككانت الفجكة كاضحة
بيف األغنياء كالفقراء كحاكلت ىذه النخبة أف تحافظ عمى مكتسباتيا االقتصادية كالسياسية أثناء

عممية التحكؿ السياسي في عاـ  ،2011كعندما حاكؿ الرئيس محمد مرسي استقطاب ىذه

النخبة فشؿ في ذلؾ(.)StephanRoll،2013:5

كيبدك مما سبؽ مدل أىمية نخبة رجاؿ األعماؿ المصرييف في النظاـ السياسي المصرم،

كمدل قدرتيا عمى رسـ السياسات في المجتمع بما يعكد بالفائدة عمييا ،كبالتالي أصبحت متنفذه

في داخؿ المنظكمة الضيقة لمنظاـ ،كأيضا أسيمت إمكانياتيا االقتصادية بزيادة

قدراتيا

الخاصة؛ لتساىـ بفاعمية في صناعة القرار في المجتمع المصرم ،كلربما المصمحة المشتركة
بينيا كبيف النظاـ دفعت كمييما لمتكاصؿ الفعاؿ بينيـ؛ فيذه النخبة بمثابة عصب االقتصاد

المصرم ،كبالتالي تدرؾ القيادة المصرية أىميتيا ،كىذا ما يدفعيا في محاكلة تقريبيا ،بؿ كجذبيا
تجاىو ،كلربما ذلؾ ما يفسر عبلقة البعض بالرئيس مباشرة.
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ثالثا 7النخب النقابية وصناعة القرار.

تعد مشاركة النخب النقابية في صناعة القرار السياسي المصرم رمزية كال تتجاكز مجرد

التعبير عف الرأم الذم ال يعتد بو مف قبؿ الدكلة ،كلذلؾ حرصت النخبة النقابية دكما عمى

تدعيـ ركابطيا بالنظاـ السياسي؛ ما أفقدىا مصدقيتيا أماـ الحركة العمالية ،كقد سعت _أحيانان_
لبناء جسر مف الركابط بيف الطبقة العاممة كجماعات رجاؿ األعماؿ متجاىمة التناقض بينيما في

المصالح؛ كذلؾ إلرضاء النظاـ السياسي ،كما يؤكد ذلؾ البياف الذم أصدره االتحاد العاـ لنقابات

عماؿ مصر مع جمعية رجاؿ األعماؿ المصرييف في عاـ  ،1989كقد أعمف مكافقتو عمى

التحكؿ الرأسمالي في جميكرية مصر العربية(زايد ،الزبير.)455:2004،

عمى أية حالة تتضح حالة التفرد السياسي في صناعة القرار في داخؿ النظاـ السياسي،

كمما يزيد األمكر تعقيدان رضكخ ىذه النخب المنطمقة مف القاعدة الشعبية ،كتتكمـ بمساف حاليا،

لمسمطة الحاكمة ،كىذا يدؿ عمى الشمؿ التاـ في الفكر المتحرر كفؽ المصالح ،كلك حدث حراؾ

حقيقي ليذه النخب العتبرىا النظاـ تحديان لكجكده؛ كىذا ما يدفعو لمتعامؿ بحذر معيا خكفا مف
إغضاب القاعدة الشعبية ،كلكف مكاالتيا لمنظاـ جعميا تفقد ثقتيا أماـ جميكرىا ،كفي الكقت نفسو

جعمت النظاـ يتعامؿ بأريحية مع العديد مف القضايا المجتمعية الشائكة ،كمنيا القضايا
االقتصادية كالسياسية كاالجتماعية.

رابعا 7الرأي العام المصري.

نتج عف الحراؾ الشعبي المصرم في يناير عاـ  2011تشكؿ رأم عاـ متمايز عف غيره

عبر مدار السنيف الماضية السيما مف فترة ثكرة تمكز/يكليك عمى النظاـ الممكي لعاـ ،1952
كتشير اإلحصائيات الرسمية بأنو بمغ عدد مف يحؽ ليـ التصكيت في أكؿ انتخابات لمجمس

الشعب  50مميكف شخص ،كبمغت نسبة المشاركيف في ىذه االنتخابات  %60تقريبا(زناتي،
.)9:2013

كأفرزت انتخابات مجمس الشعب المصرم عاـ  2012تركيبة سياسية جديدة كفقا لمجنة

القضائية العميا لبلنتخابات؛ فقد حصؿ حزب الحرية كالعدالة عمى  127مقعدا ،كحصؿ حزب

النكر عمى  96مقعدا ،كحزب الكفد الجديد عمى  10مقاعد ،بينما ائتبلؼ الثكرة مستمرة عمى 7
مقاعد ،ككذلؾ حصؿ حزب اإلصبلح كالتنمية عمى  8مقاعد ،كحزب الحرية عمى  4مقاعد،

كحزب مصر القكمي عمى  4مقاعد ،كحزب السبلـ الديمقراطي عمى مقعد كاحد ،كحزب المكاطف

مصرم حصؿ  3مقاعد ،كحزب االتحاد القكمي العربي عمى مقعد كاحد ،كحزب االتحاد حصؿ
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عمى مقعديف ،كقد بمغ إجمالي األصكات الصحيحة  27مميكف ك 65ألفا ك 135صكتا ،بينما لـ

يحصؿ  21حزبا عمى التمثيؿ لعدـ بمكغيـ نسبة التمثيؿ المقرة(عبد الغني)2012 ،

كفي االنتخابات الرئاسية المصرية عاـ  2012كاف ىنالؾ إقباؿ عمى المشاركة االنتخابية،

كقد تشتَّت األصكات بيف المرشحيف؛ فأسيـ ذلؾ بجكلة اإلعادة بيف الفريؽ أحمد شفيؽ آخر

رئيس كزراء في عيد الرئيس حسني مبارؾ ،كالدكتكر محمد مرسي مرشح حزب الحرية كالعدالة

التابع لجماعة االخكاف المسمميف التي أكصمتو إلى سدة المؤسسة الرئاسية بفارؽ بسيط مع شفيؽ؛

حيث كانت نسبة الحضكر في الجكلة األكلى مف إجمالي الناخبيف الذم قدر عددىـ بػ

 23.672.236ىي ،)%46.42( :كفي الجكلة الثانية نسبة الحضكر مف إجمالي الناخبيف الذم

قدر عددىـ بػ  26.420.763ىي( )%51.85( :المركز العربية لؤلبحاث.)2012 ،

كيظير مما سبؽ مدل تأثير الرأم العاـ ،كيتضح أف االنتخابات السابقة النتخابات

الحراكات الشعبية في مجمميا ىي انتخابات صكرية تسير كفؽ رؤية النظاـ ،كما يدؿ عمى ذلؾ

أنو عمى الرغـ مف حالة الديمقراطية الحادثة بفعؿ الحراؾ الشعبي إال أنو يبقى اإلقباؿ متكاضعان

مع الحالة الثكرية ،كلكف قد يبرر ذلؾ بمدل الكبت كحالة اإلحباط عند الشارع تجاه قيادتو؛ فمـ
تتجاكز النسبة في االنتخابات الرئاسة مثبل %60؛ كلربما ينـ ذلؾ عف التخكؼ مف انتكاسة

لمتجربة الديمقراطية ،كىك ما حدث بالفعؿ في الحراؾ الشعبي المضاد؛ فيعد الرأم العاـ مف

صانعي القرار المؤثريف ،كلكف يحتاج لتكجيو كتنمية ،كىك ما الحظو المشاىد في الحالة المصرية

قبيؿ تخمي الرئيس المصرم عف منصب الرئاسة ،كلكف يحتاج الرأم العاـ إلى كثير مف الجيد،

كفي الكقت نفسو يحتاج إلى تربة خصبة لتنميو كتجعمو قاد انر كفاعبل.

ثانيا 7صناعة القرار في المممكة العربية السعودية.

السمطات المعنية بصناعة القرار السياسي السعودي7
أوالً 7الممك7

يتسـ نظاـ الحكـ في المممكة بالطابع األبكم العائمي ،كبالتالي السمطات األساسية بما فييا

السمطات التنفيذية كالتشريعية كالقضائية تتركز في يد الممؾ؛ كلذا ال يكجد دستكر مدكف يحدد

السمطات في الدكلة ،كفي ىذه الحالة يعتمد نظاـ الحكـ عمى العرؼ كالقانكف القبمي ،كتمثؿ

الشريعة اإلسبلمية عنص انر أساسيان في صياغة الق اررات؛ باعتبارىا تشكؿ إطار الدكلة الفكرم الذم
تعمؿ مف خبللو(عبد الرحمف.)28:2008

ككفقا لمدستكر الذم كضعو الممؾ فيد بف عبد العزيز يتسـ النظاـ السعكدم بالممكي،

كالسمطة كراثية مطمقة بيف أبناء الممؾ عبد العزيز بف عبد الرحمف الفيصؿ آؿ سعكد ،كأبناء
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األبناء مف ناحية ،كمف ناحية أخرل يقكـ الممؾ بتعييف كؿ مف كلي العيد ،كالقضاة ،كنكاب

رئيس الكزراء كالكزراء ،كيعفييـ جميعان بأمر ممكي ،كمف حقو حؿ مجمس الكزراء كاعادة تككينو،
كيعد الممؾ رئيس الكزراء (عبد العزيز.( 3:1412 ،

كالممؾ صاحب السمطة السياسية كالدينية كاالقتصادية ،كارتكز عبد العزيز كأبناؤه عمى

المركزية في تكطيد الحكـ ،كاالنتقاؿ مف الكالء القبمي كالمناطقية إلى الكالء الكطني ،كاتبعكا

سياسة في تعميؽ كالء الناس ،كمنيا :إقامة شبكة عبلقات قائمة عمى النسب كالقرابة ،كالديف،
كشبكة أخرل مف مؤسسات الدكلة عمى أساس تكزيع األجيزة البيركقراطية ،كتكظيؼ عكائد النفط،

كمف ثـ تطكير الثقافة السياسية الكطنية؛ إلضفاء الشرعية عمى النظاـ(الزيدية.)43،

فالممؾ يتفرد بكؿ الق اررات المصيرية في داخؿ المممكة ،كبالتالي في خارجيا ،كيمكف أف

يتـ اختزاؿ كؿ تفاصيؿ الدكلة في شخصو؛ فيك الذم يضع السياسات العامة ،كىك مف ينفذىا

مف خبلؿ المؤسسات المختمفة في الدكلة ،فالدكلة في النظاـ الممكي مختمفة تماما عف الدكلة في

النظاـ الجميكرم؛ حيث يككف نظاـ الحكـ مستمدان مف الذات الممكية ،بينما األمر في النظاـ
الجميكرم كما في الحالة المصرية ينظـ السياسات العامة دستكر منبثؽ عف الشرعية الشعبية

حتى كلك كاف اسميا فقط ،فبل يستطيع الرئيس ميما كاف متسمطان أف يصدر _مثبل_ دستك انر بدكف

منحو شرعية الشعب ،أما في النظاـ الممكي فطبيعة النظاـ الممكية تفرض سياسات ،كينبغي عمى
الشعب الطاعة بدكف مناقشة.

ففي القضية الفمسطينية كاف الممؾ ككلي عيده مف يقدـ المبادرات السممية لمعالجة القضية

الفمسطينية ،كتقديـ الدعـ الدائـ لمفمسطينييف ،ففي قمة فاس األكلى لعاـ  1981كقمة فاس الثانية

لعاـ  1982تقدـ األمير فيد بف عبد العزيز بمبادرتو لمسبلـ عندما كاف كليا لمعيد ،كفي عيد
فيد بف عبد العزيز كممؾ تقدـ األمير عبد ا﵀ بف عبد العزيز كلي العيد بمبادرتو في قمة بيركت

لعاـ  ،2002كبالتالي ىنالؾ تبادؿ أدكار بيف الممؾ ككلي عيده ،كلربما تتأتي المبادرة مف خبلؿ
كلي العيد؛ لكي تحفظ الييبة الممكية في حاؿ فشمت المبادرة ذاتيا.

ثانيا 7األسرة المالكة7

بيف النظاـ األساسي أنو عدد محدكد فقط مف أفراد األسرة المالكة مف يممؾ صكتا مؤث ار في

اختيار الزعماء ،أك تشكيؿ الحككمة ،أك تغيير النظاـ السياسي ،كفي عاـ  2006أصدر الممؾ

نظامان جديدان؛ لينظـ مسألة خبلفة الحكـ ،كبمكجبو تـ إنشاء ىيئة البيعة التي بمقتضاىا يتـ
اختيار الممؾ أك كلي عيده في حالة كفاة أم منيما ،أك عجزه عف تحمؿ ميامو ،كتتككف ىيئة

البيعة مف أبناء كأحفاد الممؾ عبد العزيز ،كتأتي ىذه الييئة تكسيعان لدكر األسرة الحاكمة في

اختيار الممؾ أك نائبو ،كأيضا تمثؿ ىيئة كبار العمماء مؤسسة استشارية لمممؾ كلمجمس الكزراء ،
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كتقكـ ىذه المؤسسة بمراجعة السياسات العامة لمحككمة بما يبلئـ الشرع (قسـ العبلقات

العامة_السفارة األمريكية.)17:

كيبدك مما سبؽ مدل حالة التفرد مف قبؿ الممؾ كاألسرة المالكة في صناعة القرار السياسي،

كىذا ال يعني كؿ مف كاف في األسرة المالكة أف لو نفكذان في صناعة القرار في داخؿ المنظكمة

الممكية ،ففي داخؿ النظاـ مف ىك أكثر نفكذا مف غيره مف أبناء العائمة ،كىذا قد يكلد صراعان

مستقبميا عمى الحكـ؛ ما دفع الممؾ لمقياـ بتنظيـ مسألة خبلفة الحكـ ،كتشكيؿ ىيئة الختيار

الحاكـ كنائبة ،لربما ىك يمنع تخكفات نحك الصراع عمى السمطة يكما ما ،كلربما ىذه الييئة
نفسيا ستككف مثار خبلفات حادة فيما بيف أفراد األسرة الحاكمة في عممية اختيار الممؾ ،كبالتالي

قد يسيـ ذلؾ في تكسعة الفجكة في صناعة القرار السياسي خاصة الذم ينظـ البيت الحاكـ.

ثالثا 7السمطة القضائية7

يعد القضاء السعكدم كفقا لممادة  46مف الدستكر ىيئة مستقمة ،كلكنيا في الكقت نفسو

مرتبطة مع السمطة التنفيذية في مجاليف ،كىما :الترتيبات كاإلجراءات اإلدارية ،كتنفيذ

األحكاـ(.)Al-،2008:44

كيقكـ الممؾ _كفقا لمكاد دستكرية_ بتعييف القضاة ،كانياء خدمتيـ بأمر ممكي ،كلذلؾ يعد

الممؾ في المممكة العربية السعكدية مرجع السمطات التشريعية كالتنفيذية كالقضائية (الممؾ فيد بف

عبد العزيز ،النظاـ األساسي لمحكـ.)1412،

فسمطة الممؾ طاغية عمى كافة السمطات السيما سمطة القضاء؛ فارتباط السمطة القضائية

بالسمطة التنفيذية التي ىي أصبل تتمثؿ بسمطة الممؾ في اإلجراءات اإلدارية ،كتنفيذ األحكاـ مف

ناحية ،كمف ناحية أخرل اإلرادة الممكية في تعييف القضاة ،كعزليـ يجعؿ الناظر في الشأف
السعكدم متشككان في قدرة القضاء في الفصؿ في كافة القضايا التي تطرح أمامو ،كىذا يعني أف
قدرة القضاء عمى االستقبلؿ الكمي منعدـ ،كبالتالي ال يمكف لو تحقيؽ العدالة في ظؿ عدـ االرتياح

باالستقبللية ،فالقاضي الميدد بالفصؿ مف قبؿ السمطة التنفيذية ال يمكف أف يحقؽ العدالة المطمقة.

القوى المؤثرة في عممية صنع القرار7
أوال 7مؤسسات المجتمع المدني.

لـ تكف الجمعيات المستقمة ،كالنقابات العمالية ،كاألحزاب السياسية مكجكدة في المممكة قبؿ

عاـ  ،2003ككاف مجمس الغرؼ التجارية ىي المنظمة التي تربط المجتمع بالدكلة ،كأما ما
يخص كسائؿ اإلعبلـ فقد كانت تعتمد الصحؼ بمكجب مرسكـ ممكي ،بينما امتمكت الحككمة

ككالة األنباء السعكدية (كاس) ،كالبث اإلذاعي كالتمفزيكني ،كفي  2003بدأ االىتماـ بمؤسسات
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المجتمع المدني؛ حيث أعمف الممؾ إنشاء منظمة مستقمة ،كتشكيؿ جمعية الصحفييف ،كصدر

مرسكـ ممكي عاـ  1999بإنشاء مجمس اقتصادم؛ ما أسيـ في زيادة حرية القطاع الخاص،
كاكتسبت المرأة بعض الحقكؽ مثؿ :إنشاء شركات كجمعيات خيرية ،كلـ يسمح بإنشاء أحزاب

سياسية في المممكة(Department of Economic and Social Affairs)UNDESA(،2004:10).

إف الممؾ السعكدم بيده مقاليد الحكـ ،كلذلؾ فإف إنشاء المؤسسات كالمنظمات الحككمية

كاألىمية مرتينة باإلرادة الممكية ،كمف ىنا لـ يكف ىنالؾ مبرر لكجكد جمعيات نقابية كأحزاب

سياسية كصحؼ مستقمة كجمعيات كمنظمات حقكقية؛ ألف الذات الممكية ال ترل فييـ مصمحة
في داخؿ المممكة ،كبالتالي لـ يظير التغيير في المممكة لصالح منظمات المجتمع المدني إال

بعد عاـ  ،2003كتـ تشكيؿ جمعية الصحفييف السعكدييف مثبل ،كمنح مساحة محدكدة لممرأة في

المساىمة في بناء المجتمع ،كيمنع النظاـ الممكي التعدد الحزبي بالكمية في داخؿ المممكة ،كمف
ىنا يعد الممؾ كحده صانع القرار ،كمف بعده كلي عيده كعدد مف األمراء.

ثانيا 7دور التنظيمات السياسية في الخارج.

ظيرت عدة جماعات مف النساء كالشيعة تدعك إلى اإلصبلح السياسي في المممكة منذ عاـ

 ،1992كظيرت في العاـ  1996الحركة اإلسبلمية في الجزيرة العربية كمقرىا لندف ،كقد نادت
بقمب نظاـ الحكـ بالكسائؿ السممية ،كلكنيا في الكقت نفسو دعمت تنظيـ القاعدة ماليان كماديان،
كتعد ىذه الحركة كلجنة الدفاع عف الحقكؽ الشرعية كىي األخرل منظمة مقرىا لندف قد دعتا إلى

اإلطاحة بنظاـ الحكـ بالقكة ،كقد نادت الحركة اإلسبلمية لتجمعات في كافة أنحاء الببلد مف

خبلؿ مكقع عمى اإلنترنت ،كبثيا اإلذاعي كالتمفزيكني ،كفي عاـ  2006تشكمت جبية المعارضة

السعكدية الديمقراطية ككاف مقرىا باريس ،ككانت تدعك إلى اإلطاحة بالنظاـ الممكي سمميان(قسـ

العبلقات العامة_السفارة األمريكية.)17:

إف دعكات اإلصبلح المتكررة _السيما اإلصبلح السياسي_ تعكد لمدل حالة الشعكر بالظمـ

في صناعة القرار السياسي ،كالحرية الفكرية ،كبالتالي ظيرت العديد مف الجمعيات كالحركات

المعارضة لمنظاـ في الداخؿ كالخارج ،كجميعيا يطمب باإلصبلح السياسي كاف اختمفت أدكاتيا
كأفكارىا في التغيير؛ فبعضيا ينادم بالتغيير مستخدمان العنؼ كسيمة ،كبعضيا ينادم بالتغيير

مستخدمان الكسائؿ السممية ،كلكف ىذه الحركات ليست كازنة لتؤثر في صناعة القرار السياسي،
كلربما ساىمت بدفع النظاـ نحك اإلصبلح في بعض المجاالت.
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ثالثا 7الرأي العام السعودي.

شكمت القبائؿ السعكدية عامبلن ضاغطان عمى صانع القرار في المممكة السعكدية؛ كليذا اتجو

األمراء لمصاىرة بعض القبائؿ المؤثرة في المجتمع كالسديرييف ،كشمر ،كالثنياف ،كما راعي

الممؾ في تعيناتو كجكد زعماء القبائؿ في المجالس البمدية ،كمجمس الشكرل (جمكد ،7،نت).

كقد حاكلت المممكة العربية السعكدية السيطرة عمى الرأم العاـ مف خبلؿ تشكيؿ مجمس

الشكرل ،كلكف المجمس ذاتو ال يمثؿ الرأم العاـ الكحيد في المممكة (.)Aitken ،2001،Net

إف المممكة أحدثت نظاـ االنتخابات البمدية ،كيعد فيو التصكيت كالعضكية مف الذككر فقط،

كتقسـ المجالس المحمية بالتساكم بيف المنتخبيف كالمعينيف (.)Pollock ،2010،Net

كمما يتبيف في تركيبة المجتمع السعكدم التنكع الثقافي كالفكرم؛ فرغـ تكحيد المممكة

السعكدية لممجتمع بكافة مككناتو منذ عبد العزيز آؿ سعكد إال أف الثقافة الكطنية ما زالت في

طكر التككيف كالتشكؿ ،فالنزعة المناطقية مف ناحية ،كالنزعة القبمية مف ناحية ثانية ،كالنزعة
الطائفية؛ حيث الشيعة في اإلحساء كالمدينة ،كاإلسماعيمية في نجراف ،كالصكفية في الحجاز مف
ناحية ثالثة ما زالت تشكؿ تحديان لصانع القرار السعكدم (آؿ الشيخ ،2005 ،نت).

كأسيـ قياـ الشباب الفمسطينية بانتفاضة األقصى عاـ  2000في تفاعؿ الرأم العاـ العربي

بشكؿ عاـ ،كانطمقت المظاىرات مف البمداف العربية بما فييا جميكرية مصر العربية كالمممكة
العربية السعكدية ِّ
مشكمة رأم عاـ ضاغط عمى األنظمة؛ فقررت تحت الظركؼ عقد قمة عربية
في القاىرة لبحث األكضاع في فمسطيف المحتمة(العبد ا﵀ :2004،نت).

عمى أية حاؿ يتبيف أف تركيبة المجتمع السعكدم معقدة كمتشابكة؛ فعمى الرغـ مف الطبيعة

الممكية المكجكدة في المجتمع إال أنو في الكقت نفسو يقكـ في تركيبتو عمى النظاـ القبمي مف
جية ،كمف جية أخرل تعد النزعة القبمية ،كالطائفية ،كالمناطقية مف التحديات التي تكاجو

المممكة ،كما تشكمو ىذه األبعاد مف انتماءات عمى حساب ثقافة االنتماء لمدكلة؛ ما يشكؿ خط انر
عم ى كحدة الدكلة ،كلربما ىذه التركيبة دفعت النظاـ السعكدم إلى معالجتيا مف خبلؿ المصاىرة

مع القبائؿ القكية؛ لتدعيـ ركائز النظاـ الممكي مف ناحية ،كمف ناحية ثانية استيعاب زعماء

القبائؿ في المجالس البمدية كالشكرل.

كلكف بالمجمؿ الرأم العاـ العربي ينمك أحيانا ،كيخبك أحيانا أخرل؛ فالقيادة العربية حاكلت

دكما تحجيـ كتطكيؽ الرأم العاـ العربي الضاغط النو مف كجية نظرىـ تيديد لؤلمف كالسمـ
المجتمعي ،كقد يترؾ آثا ار سمبية عمى سبلمة النظاـ السياسي نفسو ،كما ينطبؽ عمى الكؿ العربي
ينطبؽ عمى الجزء متمثبل بالمممكة العربية السعكدية ،كجميكرية مصر العربية المتيف كانتا

باستمرار ترعياف القضية الفمسطينية ،كلربما يتأتى ىذا الحرص خشية مف الرأم العاـ كتفاقمو،
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فتعاطي جميكرية مصر العربية كالمممكة العربية السعكدية مع رغبة الجماىير العربية بعقد قمة

عاجمة يبرز حالة الخشية منو؛ فقد تـ عقده بالقاىرة ،كأسيمت المممكة بمقترح لدعـ انتفاضة

األقصى.
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المبحث الثاني
تمييد

المحددات الخارجية ضمن البيئة العربية.

تناكؿ ىذا المبحث عدة محاكر أسيمت في تعزيز العبلقات الثنائية بيف البمديف؛
حيث كضعيا الباحث عمى الشكؿ التالي:

أكال :منطقة الخميج ،كتعد جزء مف األمف القكمي المصرم.

ثانيان :القضية الفمسطينية؛ حيث اعتبرت المممكة العربية السعكدية كجميكرية مصر العربية

أف القضية الفمسطينية محددان أصيبلن في تقارب العبلقات الثنائية؛ باعتبارىا القضية المركزية

لمعرب جميعا.

ثالثان :الحراكات الشعبية العربية ،كظاىرة اإلرىاب ،كقد ٌبيف الباحث مكقؼ المممكة العربية
السعكدية مف ىذه الحراكات ،كتداعياتيا عمى العبلقات الثنائية ،كمكقفيا مف جماعة اإلخكاف

المسمميف ،كدعميا لمحراؾ الشعبي في عاـ  2013الذم قاده الجيش بقيادة الفريؽ عبد الفتاح
السيسي ،كتكمف أىمية ىذا المحدد؛ ألنو يعيد صياغة رسـ السياسات في المنطقة العربية،
كصراع المحاكر ،كما كضح الباحث العبلقات الثنائية في مكاجية االرىاب بكافة أشكالو.

رابعان :الطائفية في المنطقة العربية ،كدكر إيراف فييا :ىذا المحكر أكضح المكقؼ الثنائي

تجاه إيراف ،كالخطر التي تشكمو ،ككيفية مكاجية السمكؾ االيراني في محاكلة فرض المذىب

الشيعي.

أوالً 7منطقة الخميج العربي.

تربط جميكرية مصر العربية أمنيا القكمي بأمف دكؿ الخميج العربي كخاصة المممكة العربية

السعكدية ،كظير ذلؾ بعد تعرض دكلو لمخطر اإليراني؛ فاليجكـ اإليراني المكثؼ (خبلؿ الحرب

اإليرانية العراقية) في عاـ  1987كاف بمثابة تيديد لكؿ بمد عربي خاصة بعد قصؼ الككيت
كالناقبلت السعكدية ،كأحداث مكة المكرمة في ذلؾ العاـ ،فاالنتصار اإليراني المفترض سيعرض

منطقة الخميج العربي كميا لؤلطماع اإليرانية ،األمر الذم سيحرـ جميكرية مصر العربية مف
مصادر ميمة لحؿ أزماتيا االقتصادية ،كسيساىـ ىذا االنتصار في زيادة نفكذ الحركات

اإلسبلمية في المنطقة كبشكؿ السيما جميكرية مصر العربية ،كىذا يعرض أمنيا القكمي

لمخطر(سركر.)112:2005،

كليذا تمحكرت السياسة المصرية تجاه منطقة الخميج خبلؿ فترة الرئيس مبارؾ كفؽ محددات

كزير الدفاع المصرم عبد الحميـ أبك غزالة (آنذاؾ)؛ حيث اعتبر تيديد منطقة الخميج _الجناح
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الشرقي لممنطقة العربية_ ىك تيديد ليا ،كىك ما برر كقكؼ جميكرية مصر العربية ضد مبدأ

الثكرة اإليرانية ،كالى جانب العراؽ في الحرب العراقية اإليرانية ،كارتأل ضركرة أف تككف جميكرية

مصر العربية كالمممكة العربية السعكدية قكتيف؛ لحفظ أمف كاستقرار المنطقة ،كىذا يحتاج _كفقان
لكجية نظره_ إلى المساعدة العسكرية األمريكية ،كقد ربط بيف المصالح المصرية كأمف النفط
الخميجي باعتباره يمر مف قناة السكيس نحك السكؽ العالمي ،كقد اىتـ الرئيس مبارؾ كالرئيس

مرسي بالدائرة الخميجية خاصة بعد القضية الفمسطينية (العزباكم ،2013 ،نت).

عمى أية حاؿ تعتبر البيئة اإلستراتيجية ألمف الخميج مستيدفة مف عدة محاكر ،كىي:

البرنامج النككم اإليراني ،كالتسمح النككم في شبة القارة اليندية ،كاألسمحة النككية (اإلسرائيمية)،

ككذلؾ ارتبط أمف الخميج بأمف النظاـ العالمي ،ما يستدعي تدخميا في حالة تنامي أم خطر
إقميمي ضدىا ،كلذلؾ قبمت دكؿ الخميج _السيما المممكة العربية السعكدية_ كجكد قكات أجنبية
عمى أراضييا؛ لتحقيؽ الثقؿ اإلستراتيجي في مكاجية دكؿ إقميمية كإيراف كالعراؽ ،كرفضت في

المقابؿ كجكد قكات مصرية كسكرية في أعقاب حرب الخميج الثانية؛ لحمايتيا مف األخطار

الخارجية (آؿ رشيد.)139:2012-2011،

كيتضح مما سبؽ أف أمف الخميج العربي ضركرة قصكل لجميكرية مصر العربية ،كيدخؿ

ضمف الفكر اإلستراتيجي ليا ،كىذا يعني أف أمف الخميج جزء مف األمف القكمي المصرم ،كأم

تيديد ليذه المنطقة ىك بمثابة تيديد مباشر لسيادة كأمف كاستقرار جميكرية مصر العربية ،كمف

ىنا برز التكامؿ بيف السمكؾ المصرم ،كبيف الفكر السياسي ذات البعد اإلستراتيجي؛ ما دفعيا
باتجاه مساندة دكؿ الخميج ضد التحديات المختمفة؛ فكاف ردة فعؿ طبيعية عندما تعرض الخميج

لمخطر اإليراني ،كدعميا لمعراؽ ،كأيضا كاف المكقؼ المصرم مف الع ارؽ تجاه أزمة استقبلؿ
الككيت مبر انر كمتكقعان؛ ألف أمنيا _السيما االقتصادم_ كاف غير متكازف إال باتخاذىا سمككان
ينسجـ مع مصمحة الببلد العميا؛ كلذا كقؼ إلى جانب المممكة السعكدية كالككيت في كجو

االجتياح العراقي ،كما زالت الرابطة قكية كمتشابكة بيف جميكرية مصر العربية كبمداف الخميج
العربي كبخاصة المممكة العربية السعكدية.

ثانيا 7القضية الفمسطينية.

دعت المممكة العربية السعكدية كبلن مف فتح كحماس لمحكار في أكائؿ  2007عمى إثر

االشتباكات التي حدثت بيف الطرفيف ،كتـ إبراـ اتفاؽ مكة كلكنو فشؿ ،كقد ازدادت الخبلفات
بسيطرة حماس عسكريا عمى غزة؛ فاعتبرىا الرئيس عباس انقبلبان ،كأنيا تنيي اتفاؽ القاىرة لعاـ

 ،2005كقد سعت جميكرية مصر العربية لمتحضير لحكار بينيما في عاـ  2008كلكف
نص اتفا و
ؽ نيائيان ،كطمبت مف
المحاكلة فشمت ،كقد رعت حكا انر آخر في عاـ  ،2009كقدمت ى
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الطرفيف التكقيع عميو قبؿ /15تشريف األكؿ/أكتكبر ،2010/كبقيت المحادثات مستمرة حتى لقاء

جمع رئيس المكتب السياسي خالد مشعؿ مع الكزير عمر سميماف مدير المخابرات المصرية في
مكة ،كاتفؽ الطرفاف عمى كثير مف جكانب الكرقة المصرية ،ككاف قد كقعت فتح كحماس عمى
اتفاؽ المصالحة في القاىرة عاـ  2011تحت ضغط المتغيرات اإلقميمية(صالح.)143:2012،

إف القضية الفمسطينية حاضرة في سياسة كؿ مف جميكرية مصر العربية كالمممكة العربية

السعكدية سكاء عمى مستكاىا الداخمي أك عمى مستكاىا الخارجي ،كيدلؿ السمكؾ السياسي ليما
في التعامؿ مع القضية الفمسطينية تجاه إيجاد الحمكؿ الجذرية مف خبلؿ رعاية أك مباركة العديد
مف االتفاقيات بحقيا مف ناحية ،كأيضان رعاية الخبلفات الداخمية بيف القطبيف الفاعميف في

الساحة الفمسطينية الداخمية؛ بحكـ الصراع السياسي بينيما الذم تمخض عف االنتخابات
البرلمانية الفمسطينية ،كلقد بذلت كؿ مف المممكة العربية السعكدية كجميكرية مصر العربية طاقة
كبيرة في تقريب كجيات النظر ،ككضع حد لمخبلفات بيف مؤسسة الرئاسة التي تتزعميا فتح،

كمؤسسة الحككمة التي تتزعميا حركة حماس ،ككاف دكر كؿ منيما مكمبلن لآلخر ،كىذه الرعاية

الثنائية ليما تدلؿ عمى عمؽ القضية الفمسطينية كأىميتيا؛ لما ليا مف انعكاسات قد تسيـ

(باإليجاب أك السمب) في قدرة الدكر الذم تمارسو كمتا الدكلتيف في المنطقة العربية أك االقميمية،
أك حتى عمى المستكل الداخمي؛ باعتبار القضية الفمسطينية جانبان ميمان مف األمف القكمي لكبل
البمديف مف ناحية ،كمف ناحية أخرل جانبان ميمان مف األمف القكمي العربي ،كبالتالي استقرار
القضية الفمسطينية جزء مف استقرار المنطقة برمتيا السيما كؿ مف جميكرية مصر العربية

كالمممكة العربية السعكدية.

ثالثا 7الحراكات الشعبية العربية وظاىرة (اإلرىاب).

كانت السياسة السعكدية تجاه (الثكرات العربية) متباينة ،فبينما كانت سياستيا معارضة لما

حدث في جميكرية مصر العربية كتكنس كاليمف تدخمت في أزمة البحريف مباشرة ،كقد آثرت عدـ

الظيكر في الحالتيف الميبية كالسكرية؛ كىنا ينبغي الحديث عف مكقؼ السعكدية حكؿ ما حدث في

جميكرية مصر العربية يختمؼ عنو مما حدث في تكنس؛ ألف جميكرية مصر العربية مف الدكؿ

المحيطة بالمممكة ،كبالتالي تأثيرىا إستراتيجي عمى األمف القكمي السعكدم إضافة إلى البحريف
كاليمف (العكمكؾ ،2011،نت).

كلذلؾ شيدت المنطقة تحكالت كبيرة في الخارطة السياسية لممنطقة فيما يخص التحالفات

اإلقميمية خاصة بعد /30يكنيك/حزيراف ،2013/كممخصيا إزاحة نظاـ اإلخكاف المسمميف مف

السمطة في جميكرية مصر العربية مع تراجع كاضح لممحكر التركي القطرم ،كبقاء المحكر
اإليراني في مكانو ،كتقدـ كاضح في المحكر الذم تقكده المممكة العربية السعكدية مع اإلمارات
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كاألردف في ظؿ عكدة جميكرية مصر العربية إليو ،ككاف اليدؼ منو مكافحة اإلرىاب كجماعة

اإلخكاف المسمميف (المباد ،2015،نت).

فالمممكة العربية السعكدية أصبحت مف المحاكر اإلقميمية المؤثرة في المحيط العربي،

كيبلحظ أف دكر جميكرية مصر العربية أصبح تابعان بشكؿ نسبي لمسياسات الخارجية السيما

المممكة مف ناحية فعمية ،كال يمكف ليا التأثير في المحيط كما كانت في السابؽ ،أك أف تككف

منافسان لمسياسة السعكدية كما في فترة نظاـ الرئيس جماؿ عبد الناصر كالرئيس محمد أنكر
السادات أحيانان ،أك الندية كالتحالؼ كما في عيد الرئيس حسني مبارؾ.

كلذلؾ في فترة الحراؾ الشعبي في يناير لعاـ  2011شيدت جميكرية مصر العربية تقمبات

في النظاـ السياسي؛ ما أضعؼ مف دكرىا التقميدم ،كالمبلحظ لممشيد السياسي العربي يق أر أنو
حدث تقارب مصرم مع تركيا كقطر؛ ما أسيـ في تبمكر محكر جديد في المنطقة ،كلكف ىذا

المحكر تراجع بفعؿ الحراؾ الشعبي في يكنيك لعاـ  2013الذم قاده الجيش؛ ليحدث انقبلبان عمى
سمطة الرئيس محمد مرسي قبؿ انتياء فترة رئاستو ،فظير محكر جديد تقكده المممكة العربية
السعكدية مع اإلمارات العربية المتحدة كاألردف كجميكرية مصر العربية.

إف جميكرية مصر العربية دائمان ترجح كفة المحاكر بفعؿ حجميا السكاني ،كمكقعيا،

كمكانتيا السياسية ،كما أنيا زادت مف قكة المحكر التركي القطرم ىي نفسيا أضعفت مف قكتو

في غيابيا عنو ،كبالتالي زادت مف قكة المحكر السعكدم اإلماراتي األردني في كجو المحاكر

األخرل السيما المحكر الذم تقكده إيراف؛ كلذلؾ أصبح ىنالؾ تقاطع بيف السمكؾ السياسي
المصرم كالسمكؾ السياسي السعكدم ،كالمبلحظ أنو تشكؿ المحكر الذم تقكده السعكدية لمحاربة

اإلرىاب ،كجماعة اإلخكاف المسمميف كمف ىنا أصبح ىنالؾ تداخؿ في المفاىيـ ما بيف اإلرىاب

كالحراكات الشعبية؛ ألنو ببساطة أصبح الحراؾ الشعبي الذم يعمؿ ضد النظاـ ضمف فئة

اإلرىاب ،كبالتالي أصبح ىذاف المفيكماف محدديف متداخميف في السياسة الثنائية لكبل البمديف.

كلذلؾ طرحت جميكرية مصر العربية في عيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بتاريخ /26

آذار/مارس 2015/أثناء انعقاد الدكرة العادية لمقمة العربية مقترىح تشكيؿ قكة عربية مشتركة؛
لصيانة األمف القكمي العربي السيما مكافحة اإلرىاب ،كلكف المشركع تأجؿ مف قبؿ دكؿ الخميج
السيما المممكة العربية السعكدية؛ حيث قدمت المممكة إلى األمانة العامة لمجامعة العربية مذكرة

إرجاء لممقترح كبتأييد مف البحريف كقطر كالككيت كاإلمارات كالعراؽ ،فدكؿ الخميج دعمت فكرة
المقترح في شرـ الشيخ نفسيا طمبت اإلرجاء ،كعندما ضعؼ تجاكب الرياض مع جيكد جميكرية

مصر

العربية،

ضعؼ

الحزـ(العجمي.)2:2015،

تجاكب

جميكرية
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مصر

العربية

مع

عممية

عاصفة

كعمى الرغـ مف ذلؾ دعمت جميكرية مصر العربية المممكة العربية السعكدية في التحالؼ

الذم قادتو ضد تمدد جماعة (أنصار ا﵀) أك الحكثييف حميفة إيراف _كىي جماعة مصنفة إرىابية
في السعكدية_ فيما يسمى بػ(عاصفة الحزـ) ،كىنا أكدت جميكرية مصر العربية دعميا الكامؿ
لمحممة ،كاستعدادىا عمى المشاركة في أم خيار عسكرم برم ،كك ازرة الخارجية المصرية أكدت
في تصريح ليا عمى أف مسألة تمرد الحكثي ليا بعدىا اإلقميمي ،كبالتالي أمف اليمف جزء مف

األمف الخميجي بشكؿ عاـ ،كاألمف السعكدم بشكؿ خاص ،كجاءت المشاركة المصرية كفقان

لمتصريح "انطبلقا مف مسؤكلياتيا التاريخية تجاه األمف القكمي العربي ،كأمف منطقة الخميج
العربي"(الديني،2015،نت).

كفي ىذا السياؽ اتبعت المممكة أكثر مف استراتيجية لمكاجية اإلرىاب؛ فقد كاف ضمف

إستراتيجيتيا المبلحقة األمنية ،كبرامج التأىيؿ ،كتجفيؼ مصادر التمكيؿ ،كقامت بالتنسيؽ عمى
المستكل اإلقميمي بالجامعة العربية السيما جميكرية مصر العربية  ،كقد كقعت عمى االتفاقية

العربية لمكاجية اإلرىاب بالقاىرة في عاـ  ،1999كترأست السعكدية المجنة العربية المشتركة
التي اتخذت مجمكعة إجراءات تـ العمؿ بيا في عاـ  ،2002ككاف ليا دكر بارز في تطكير

استراتيجيات مجمس التعاكف الخميجي لمكافحة اإلرىاب ،كتكقيع العديد مف االتفاقيات البينية،
كقامت بالتنسيؽ دكليا ضمف إستراتيجية الكاليات المتحدة بعد أحداث أيمكؿ 2001؛ حيث تـ

إقرارىا في مجمس األمف(آؿ رشيد.)76: 2012 -2011،

رابعا 7نزعة الطائفية في المنطقة العربية ،وانعكاساتيا عمى العالقة بين البمدين7

كرث العالـ اإلسبلمي الطائفية منذ القرف األكؿ اليجرم ،كتعمقت لعدة أسباب يعكد بعضيا

إلى اختبلؼ في الرؤية إلى أحداث تاريخية ،كيعكد بعضيا إلى اختبلؼ في أصكؿ الديف
كفركعو ،كلكف مسألة التسنف أك التشيع لـ تظير ذات طابع قكمي إال بعد النزاع الصفكم

العثماني (عبدالرحمف.)74:2004 ،

التقى الرئيس المصرم السابؽ محمد حسني مبارؾ كالممؾ عبد ا﵀ بف عبد العزيز في

مؤتمرم قمة ثنائية في العاـ  ،2009كعقد أحدىما في جدة ،كاآلخر في منتجع شرـ الشيخ،

ككاف ضمف جدكؿ األعماؿ الخطر اإليراني الذم أصبح لو نفكذ في العراؽ كلبناف كفمسطيف؛

فإيراف تشكؿ خط انر مف زاكيتيف األكلى :أنيا تسعى لتككف دكلة نككية ،كالثانية :تمدد الفكر
الشيعي في المنطقة ،كىذا ما دفع ممؾ البحريف ذات األغمبية الشيعية لحضكر اجتماع القمة في

شرـ الشيخ (.) Henderson،Schenker ،2009،Net

إف تفاعؿ اإلثنيات كالطائفية المذىبية كفؽ الحدكد القكمية يؤثر في المحتكل العاـ لمعبلقات،

فمطالما نظرت المممكة السعكدية لما يحدث ألىؿ السنة في العراؽ كايراف؛ باعتباره جزءان مف
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أمنيا اإلستراتيجي فكانت تنظر بامتعاض لمدكر اإليراني الداعـ لحركة التشيع في المنطقة العربية
بصفة خاصة ،كالمنطقة اإلسبلمية بشكؿ عاـ (آؿ رشيد،)168:2012 -2011،

كمف ىنا تنامى النزاع السعكدم بدعـ مصرم مع إيراف؛ حيث ازداد تأثير إيراف في

المناطؽ ذات األغمبية الشيعية أك فييا أقميات شيعية مثؿ :أفغانستاف ،كباكستاف ،كلبناف،
كالعراؽ ،كالبحريف ،كسكريا في محاكلة لخمؽ محكر يتككف مف (طيراف كدمشؽ كبيركت

كالمنامة) ،كالذم سماه الرئيس المصرم السابؽ حسني مبارؾ باليبلؿ الشيعي ،فأصبحت المممكة

تدعي أنيا تدافع عف مصالح السنة ،كايراف تدافع كتدعي أنيا تحمي الشيعة ،كبالتالي أخذ

الصراع الطابع المذىبي كالطائفي(بشاره ،2014،نت).

كلقد طرأت تحكالت عمى خريطة الصراعات العربية السيما بعد محاكالت التغيير التي

حدثت في البمداف العربية في الفترة ( ،)2013-2010تمثمت في صراعات داخمية مف ناحية،

كمف ناحية أخرل بركز ص ارعات يغمب عمييا الطابع الطائفي كبخاصة عمى المحكر الشيعي،
السني ،كذلؾ في الحالتيف العراقية كالسكرية كبدرجة أقؿ في الحالة اليمنية ،كمف ىنا ظيرت

تحالفات عربية بعد إخفاؽ مشركع الممؾ عبد ا﵀ في عاـ  2011باالنتقاؿ مف مجمس الخميجي
إلى اتحاد ،ما دفع إلى تشكؿ تقارب سعكدم مصرم إماراتي بحريني؛ باعتبار أنيا خطكة ل ِّ
تشكؿ
تحالفان عربيان قكيان جديدان السيما عقب تشكيؿ تحالؼ لمتدخؿ العربي في اليمف ،كالمشاركة

المصرية فيو منذ البداية(ىبلؿ.)18:2015-2014 ،

كبناء عمى ما سبؽ يعتبر المكقفاف السعكدم كالمصرم مكمميف لبعضيما في مكاجية البيئة
ن
اإلستراتيجية ليما ،كما دفع المممكة العربية السعكدية باتجاه جميكرية مصر العربية سكل عجزىا
المنفرد عمى مكاجية التمدد الشيعي بقيادة إيراف؛ فمربما السمكؾ السياسي اإليراني المصحكب
بالفكر الشيعي لتحقيؽ أىدافو في السيطرة كمد النفكذ دفع المممكة العربية السعكدية باتجاه

جميكرية مصر العربية التي تمتمؾ العامؿ الديمكغرافي ،كذات المذىب السني ،كمف ىنا تحقؽ
أركاف المصمحة إضافة إلى ككف المممكة العربية السعكدية قكة اقتصادية تساىـ في دعـ
االقتصاد المصرم كىك ما يفسر التقارب المصرم مف المممكة العربية السعكدية طيمة عيد

الرئيس محمد حسني مبارؾ كباإلضافة إلى ذلؾ التقاء السياسة المشتركة تجاه العديد مف القضايا
اإلقميمية السيما القضية الفمسطينية ،كما يؤكد المصمحة المشتركة ليذا التحالؼ اشتراؾ جميكرية

مصر العربية في التحالؼ العربي في اليمف كقد أسيـ في ذلؾ الكضع السياسي كاالقتصادم
الداخمي المتدىكر ،كالذم يحتاج لكقكؼ المممكة معيا.
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الفصل الرابع
تقديم

البعد السياسي لمعالقات المصرية السعودية ()2015 -2000
لقد حدثت تحكالت ميمة في العبلقات المصرية – السعكدية عبر تاريخيا؛ فقد أسيمت

جميكرية مصر العربية في فترة الرئيس محمد حسني مبارؾ إلى تحسف العبلقات بشكؿ كبير،
فتكر في ىذه العبلقات،
بينما أسيمت الفترة القصيرة لرئيس جميكرية مصر العربية محمد مرسي ان

في حيف عادت العبلقات إلى قكتيا في فترة الرئيس المصرم عبد الفتاح السيسي.

كفي سياؽ ىذا الفصؿ سيتـ استعراض ثبلثة مباحث ،كىي عمى الشكؿ التالي:

أكال :المبحث األكؿ :العبلقات الثنائية ( )2010 -2000كتطرؽ الباحث فيو لفترة الرئيس

محمد حسني مبارؾ ،ككؿ مف الممكيف الممؾ فيد بف عبد العزيز ،كالممؾ عبد ا﵀ بف عبد العزيز.
ثانيا :المبحث الثاني :الحراؾ الشعبي في كانكف الثاني/يناير 2011/كتداعياتو عمى

العبلقات الثنائية بيف جميكرية مصر العربية ،كالمممكة العربية السعكدية كشكؿ ىذه العبلقات.

ثالثا :المبحث الثالث :تداعيات الحراؾ الشعبي في يكنيك/حزيراف  2013عمى العبلقات

الثنائية ،ككيفية اتجاه العبلقات في ىذه الفترة.
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المبحث األول
تمييد

العالقات الثنائية ( ) 2010 – 2000

امتازت العبلقات المصرية السعكدية في عيد كؿ مف الرئيس المصرم محمد حسني مبارؾ

كالممؾ فيد بف عبد العزيز كأخيو الممؾ عبد ا﵀ بالذركة في تغير السمكؾ السياسي ،كالتحكؿ في
السياسات الثنائية كاإلقميمية كالدكلية مف سياسات متنافرة متصارعة إلى سياسات أكثر تجاذبا

كتقاربا.

كقد احتكل المبحث عمى أىـ تفاصيؿ الزيارات المتبادلة بيف البمديف ،كالتي تنـ عمى التقارب

بينيما ،كتناكؿ _أيضا_ في العاـ  2007لقاءات القمة بيف الرئيس محمد حسني مبارؾ كالممؾ

عبد ا﵀ بف عبد العزيز ،كبحث كافة القضايا كبخاصة قضية العراؽ ،كالقضية الفمسطينية،
كالممؼ السكرم المبناني.

كفي العاـ  2008تكضيح المقاء الثنائي في شرـ الشيخ بيف الرئيس محمد حسني مبارؾ

كالممؾ عبد ا﵀ بف عبد العزيز ،كبحث القضايا العربية السيما األزمة المبنانية ،كفي العاـ نفسو

سرد تفاصيؿ زيارة الممؾ عبد ا﵀ لجميكرية مصر العربية ،كمناقشة الممفات اإلقميمية ،كالدكلية.

كبيف الباحث المقاء المصرم السعكدم في جدة في عاـ  2009عمى مستكل الرئيس محمد
ٌ
كعقد لقاء ثنائي آخر في شرـ الشيخ ،كركز المقاء
حسني مبارؾ كالممؾ عبد ا﵀ بف عبد العزيز ،ي
عمى عممية السبلـ ،كقياـ دكلة فمسطينية ،كالممؼ النككم اإليراني.

كفي عاـ  2001قاـ الرئيس المصرم محمد حسني مبارؾ بزيارة المممكة العربية السعكدية

في إطار الزيارات المتبادلة بيف البمديف؛ لبحث القضايا التي تمر بيا المنطقة ،كلتنسيؽ المكاقؼ

بينيما ،كلقد قاـ مبارؾ خبلؿ فترة حكمو بأكثر مف ثبلثيف زيارة؛ أم في الفترة ما بيف "–1981

 ،"2009كفي المقابؿ قاـ الممؾ فيد كمف بعده الممؾ عبد ا﵀ بف عبد العزيز بالعديد مف الزيارات

خاصة خبلؿ العشر سنكات األخيرة مف فترة حكـ مبارؾ ،ككانت ىذه الزيارات المتبادلة تيدؼ

لبحث كافة القضايا العربية كاإلقميمية كالدكلية ،كأيضان لبحث العبلقات الثنائية كتعزيزىا في كافة
المجاالت(الييئة العامة لبلستعبلمات بكابتؾ إلى مصر ،2016،نت).

إف التحكؿ في السياسات لكبل البمديف تجاه القضايا الثنائية ،كتجاه العبلقات الثنائية ذاتيا

بينيما نابع مف تغيير السمكؾ السياسي الذم تبعتو القيادة المصرية بعد عقد اتفاقية كامب ديفيد

لمسبلـ؛ فبيذه الخطكة اقتربت كثي انر مف السمكؾ السياسي السعكدم.

85

كقد استقبؿ الرئيس المصرم حسني مبارؾ كزير الخارجية السعكدم األمير سعكد الفيصؿ

في عاـ  ،2003كبحث المقاء الكضع في العراؽ ،كأكد كزير الخارجية المصرم أحمد ماىر بأنو
في ظؿ الظركؼ التي تمر بيا األمة السيما في العراؽ ضركرة التشاكر بيف كؿ مف جميكرية

مصر العربية كالمممكة العربية السعكدية بشكؿ دائـ ،كأكضح الحفاكة كالمصارحة التي استقبؿ بو

الرئيس كزير الخارجية السعكدم ،كاالتفاؽ في كجيات النظرَّ ،
كبيف أحمد ماىر ضركرة العمؿ
العربي المشترؾ لمخركج باألمة مف أزماتيا الحالية (األىراـ ،2003 ،نت).

كفي ىذا السياؽ ،قاـ كلي العيد السعكدم األمير عبد ا﵀ بف عبد العزيز بزيارة جميكرية

مصر العربية في العاـ نفسو ،كعقدت قمة بينو كبيف الرئيس المصرم محمد حسني مبارؾ؛
حيث تناكؿ المقاء األكضاع في األراضي المحتمة ،كالعراؽ بشكؿ خاص ،كضركرة العمؿ العربي

المشترؾ (الرشيد ،2003،نت).

كتعد ىذه الزيارة الثانية خبلؿ عاـ 2003؛ إذ إف الزيارة األكلى كانت عمى إثر القمة

السداسية التي جمعت كؿ مف ممؾ البحريف كاألردف كرئيس الكزراء الفمسطيني محمكد عباس مع
رئيس الكاليات المتحدة األمريكية جكرج بكش االبف (محمكد ،العدؿ ،2003 ،نت).

إف العبلقات الثنائية تمتاز بالقكة كفقا لممصالح المشتركة ،كما يدؿ عمى ذلؾ ىذه الزيارات

المتعاقبة عمى المستكل السياسي سكاء مف قبؿ كزير الخارجية السعكدم ،أك حتى مف قبؿ كلي

العيد السعكدم ،ككذلؾ السمكؾ السياسي لكبل البمديف؛ فقد جاءت ىذه الزيارة في ظركؼ سيئة

تمر بيا المنطقة العربية ،كىك احتبلؿ العراؽ مف قبؿ الكاليات المتحدة األمريكية ،كليذا حاكلت
الدكلتاف تسخير كافة الجيكد في مكاجية التحديات التي يمر بيا األمف القكمي العربي ،كاضافة

ليذا التحدم الممارسات (اإلسرائيمية) ،كتصدير أزماتيا الداخمية ،كالخارجية ،كالكقكؼ في كجو
خارطة الطريؽ التي طرحيا الرئيس األمريكي جكرج بكش االبف.

كيمكف القكؿ أنو البد لجميكرية مصر العربية كالمممكة العربية السعكدية مف دكر ميـ عمى

الصعيد اإلقميمي؛ لما تمثمو بما يسمى بمحكر االعتداؿ ،كتريداف أف تككنا نكاة عمؿ عربي
مشترؾ مف خبلؿ نيجييما في السياسة الخارجية ،كقيادة العالـ العربي ،كالتأثير في المنطقة
اإلقميمية ،كتحقيؽ جدكل لسياستيا القائـ عمى االعتداؿ أك ما يسمى بمفيكـ القكة الناعمة؛ فكبل

الدكلتيف معنيتاف بنجاح ىذه السياسة حتى ال تنعكس سمبان عمييما عمى كجو الخصكص ،كبالتالي
عمى المنطقة العربية عمى كجو العمكـ.

فمتابعة ما يحدث في المنطقة العربية يخفؼ مف حدة االحتقاف في الشارعيف المصرم

كالسعكدم ،كمف ناحية أخرل مصمحة ثنائية في مكاجية قكل التطرؼ ،أك حتى التنظيمات

المناكفة لسياسة األنظمة.
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بناء
ككذلؾ قامت المممكة العربية السعكدية بزيارة جميكرية مصر العربية في عاـ  2005ن
عمى طمب الرئيس المصرم محمد حسني مبارؾ ،ككاف برفقة الكفد الزائر األمير سمطاف بف عبد
العزيز الذم تقمد منصب كلي العيد حديثان ،كالتقى مع الرئيس محمد حسني مبارؾ ،كتناكؿ معو
األكضاع في العراؽ ،كفمسطيف ،كالكضع بيف لبناف كسكريا السيما بعد اغتياؿ رئيس الكزراء

المبناني رفيؽ الحريرم (اسماعيؿ ،2005 ،نت).

كيتبيف بكضكح السمكؾ السياسي السعكدم المنسجـ مع السمكؾ السياسي المصرم ،كطرح

ممؼ العراؽ ،كفمسطيف ،كأيضان الممؼ السكرم المبناني يعكس مدل الدكر العربي كاإلقميمي ليما؛

فتناكليما ىذه القضايا باستمرار ،إنما يبيف الثقؿ المصرم كالسعكدم مف ناحية ،كمف ناحية أخرل

ييـ كبل الدكلتيف حؿ مثؿ ىذه التحديات؛ ألنيا تؤثر بقكة عمى األمف العربي بأكممو ،كلربما عدـ
حؿ مثؿ ىذه القضايا يزيد مف كتيرة العمميات ذات الطابع العنيؼ مف قبؿ التنظيمات المتطرفة،
كبالتالي تنامي مثؿ ىذه الحركات قد يؤثر عمى أمنييما كاستقرارىما باإلضافة لؤلمف كاالستقرار
العربي ،كمف ناحية ثالثة فراغيما السياسي قد يترؾ أرضية خصبة لمتدخؿ في الشأف الداخمي

العربي السيما مف قبؿ إيراف.

كقد شيد العاـ  2007أربعة لقاءات قمة بيف الرئيس محمد حسني مبارؾ كالممؾ عبد ا﵀ بف

عبد العزيز ،ككانت األكلى في الرياض في  27شباط/فبراير مف عاـ  ،2007كتناكلت مجمؿ

العبلقات كتطكرات األكضاع في المنطقة ،كإلعداد قمة الرياض ،كالقمة الثانية كانت خبلؿ القمة

العربية التي عقدت في الرياض في آذار/مارس مف عاـ  ،2007كشيدت تنسيقان متمي انز بيف قيادة
البمديف حتى أنيا اعتبرت مف أنجح القمـ العربية ،كأما القمة الثالثة فكانت خبلؿ زيارة الممؾ عبد

ا﵀ لجميكرية مصر العربية عقب زيارتو لعدد مف دكؿ أكركبا ،كالرابعة تمت _أيضان_ يبعيد زيارتو
لعدد آخر مف دكؿ أكركبا كتركيا ،كيتـ التشاكر خبلليا في القضايا المشتركة مثؿ :قضايا العراؽ،
كفمسطيف ،كالممؼ السكرم المبناني (العثيـ ،2007 ،نت).

كيدؿ حجـ الزيارات المتبادلة عمى مدل متانة التكجيات كالرؤل المشتركة ،كأيضان عمى

التقاء المصالح المشتركة بيف البمديف ،فزيارة الرئيس محمد حسني مبارؾ لمقابمة الممؾ السعكدم

قبيؿ القمة العربية ينـ عمى كعي مشترؾ مف قبؿ القيادتيف المصرية كالسعكدية بقدرتيما ،كثقميما

في المنطقة اإلقميمية السيما العربية ،كأيضان يظير حالة االنسجاـ الكثيؽ بعكس تمؾ الفترة التي
شيدتيا العبلقات الثنائية خاصة في عيد الرئيس المصرم جماؿ عبد الناصر كالتي بمغت فييا

العبلقات ذركة التنافر السياسي ،كاختبلؼ المصالح.

كيمكف القكؿ بأف جميكرية مصر العربية في عيد الرئيس محمد السادات بعد حرب تشريف

األكؿ/أكتكبر_1973 /كتكجييا نحك تغيير سياساتيا في المنطقة_ بدأت بالتحسف في عبلقتيا
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بالمممكة ،كازدادت ذركة العبلقات في عيد الرئيس محمد حسني مبارؾ ،كالسمكؾ السياسي لكبل

البمديف يعمؽ ىذه الرؤية ،فالتنسيؽ بيف القيادة المصرية كالقيادة السعكدية ،كالزيارات المتبادلة

يعكس حجـ التكافؽ السياسي ،فبداية زيارة الرئيس مبارؾ قبيؿ انعقاد قمة الرياض في عاـ

 ،2007كزيارة الممؾ عبد ا﵀ بف عبد العزيز لجميكرية مصر العربية بعيد زياراتو إلى أكركبا
كتركيا لتنسيؽ المكاقؼ كالسياسات ،كتعزيز الرؤل المشتركة ،كأيضان تكجيو السياسات فيما يخص
القضايا اإلقميمية كبخاصة القضية العراقية ،كالقضية الفمسطينية ،كالممؼ السكرم المبناني.

كمف ناحية أخرل شاركت المممكة العربية السعكدية في اجتماع شرـ الشيخ عاـ  ،2007كقد

ركز المجتمعكف عمى ضركرة ما جاء في كثيقة العيد الدكلي حكؿ العراؽ فيما يخص مسألتي
الديكف كاإلعمار (أحمد ،98:نت).

يبلحظ مف ىذا المنطمؽ تمامان حالة االىتماـ المشترؾ بيف البمديف بالقضايا اإلقميمية ،كمنيا

قضية العراؽ ،فمـ يعد الفتكر التقميدم مكجكدان أك حتى الصراعات الثنائية؛ فقياـ المممكة
بالحضكر في تمؾ االجتماعات _كفي الكقت نفسو اىتماـ القاىرة بذلؾ_ يظير أكثر مف تصكر،

األكؿ :التنسيؽ كالتعاكف المشترؾ؛ فمربما المصمحة لكبل البمديف دفعتيما لمتكاصؿ في الممفات

دكر ميمان في اإلقميـ ،كىنالؾ تصكر آخر
اإلقميمية .كالثاني :تجداف نفسييما أنو يجب أف تمعبا ان
كىك عزؿ إيراف؛ لئبل تككف العبان إقميميان خاصة في المنطقة العربية.

كقد قاـ الممؾ عبد ا﵀ بف عبد العزيز بزيارة جميكرية مصر العربية بتاريخ / 9نيساف/

إبريؿ ،2008 /كأجرل مباحثات مع الرئيس محمد حسني مبارؾ في مدينة شرـ الشيخ ،كفييا تـ
تناكؿ القضايا العربية السيما األزمة المبنانية ،كفي /30حزيراف/يكنيك مف العاـ نفسو زار الممؾ

السعكدم جميكرية مصر العربية ،كبحث العديد مف الممفات اإلقميمية كالدكلية السيما األزمة
النككية اإليرانية (مجمة نبأ ،2016 ،نت).

تشكؿ ىذه الزيارات شكؿ االنسجاـ الكبير بيف السمكؾ السياسي المصرم كالسمكؾ السياسي

السعكدم ،كقياـ الممؾ السعكدم بزيارتيف في العاـ نفسو يدلؿ عمى المغة السياسية المتناغمة بيف
الطرفيف ،كيبيف حجـ المصالح بينيما؛ إذ ال يستطيع البمداف الدخكؿ في صراع جديد كالذم كاف
زمف الحقبة الناصرية في ظؿ تحديات إقميمية.

كيتضح بعد أف كاف ىنالؾ صراع عمى لبناف أصبح البمداف يديراف ىذا الممؼ معان ،كما

يديراف الممفات اإلقميمية األخرل كبخاصة الممؼ النككم اإليراني الذم يشكؿ خط انر إقميميان ،كعمى
كجو الخصكص عمى األمف القكمي السعكدم ،كلربما ىذه القضية مف القضايا الجكىرية التي

دفعت المممكة العربية السعكدية لمتشاكر كالتنسيؽ مع جميكرية مصر العربية لما ليا مف ثقؿ

إقميمي؛ فالمممكة العربية السعكدية ال تستطيع االستغناء عف جميكرية مصر العربية باعتبارىا
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أكبر بمد عربي مف ناحية السكاف؛ إذ إف القكة الديمكغرافية تحدد المصالح بيف الدكؿ ،كطبيعة

العبلقات بينيا.

التقى الرئيس محمد حسني مبارؾ ،كالممؾ عبد ا﵀ بف عبد العزيز في حزيراف/يكنيك/

لقاء آخر بمدينة شرـ الشيخ بشكؿ رسمي ،كتركز المقاءاف
 2009في جدة لمدة ثبلثة أياـ ،ي
كعقد ن
عمى عممية السبلـ ،كاقامة دكلة فمسطينية مستقمة ،كأيضان ركز البمداف عمى كيفية مكاجية

البرنامج النككم اإليراف خاصة أنيا تشكؿ تيديدان في الشرؽ األكسط ،كبخاصة في كؿ مف العراؽ
كلبناف كاألراضي الفمسطينية ).)Schenker ،Henderson،2009:8

لقد عممت جميكرية مصر العربية كالمممكة العربية السعكدية عمى تكجيو السياسة المشتركة،

كترسيخيا لتدعيـ رؤية معينة؛ فعممية السبلـ ،كاقامة دكلة فمسطينية ىدؼ استراتيجي لكبل
البمديف؛ ألف الرؤية السياسية الثنائية ترل أف مف خطكات االستقرار في المنطقة كميا إنياء

الصراع العربي الفمسطيني مف ناحية ،كمف ناحية أخرل حشد كافة الجيكد كالطاقات لعزؿ إيراف؛

كلذلؾ تسعى الدكلتاف إلى معالجة القضايا التي مف الممكف أف تتغمغؿ إيراف مف خبلليا في
المنطقة اإلقميمية سكاء في العراؽ أك لبناف أك حتى القضية الفمسطينية ،كمف ىنا كانت المقاءات

بيف جميكرية مصر العربية كالمممكة العربية السعكدية تبيف اىتماـ الدكلتيف بالقضايا اإلقميمية.

كقد قامت كؿ مف جميكرية مصر العربية كالمممكة العربية السعكدية في عاـ 2006

بمحاكلة لفؾ االرتباط بيف حركة حماس كعبلقتيا بكؿ مف إيراف كسكريا ،كيبدك مف حماس أنيا

استطاعت إدارة العبلقة مع كافة األطراؼ بمسافة متكازنة السيما أف إيراف كسكريا كانتا تريداف
استخداـ حماس كرقة إقميمية ،كما قامت بو حماس بإبراـ اتفاؽ مكة ،كتشكيميا حككمة الكحدة

الكطنية الفمسطينية إنما كسر اليكة بينيا كبيف الدكؿ العربية ،كمف ناحية أخرل قامت المممكة

العربية السعكدية بتحسيف الممفات العديدة الخاصة بالشأف الفمسطيني كالمبناني ،كتحسيف العبلقات
المصرية السكرية مف خبلؿ قمة الرياض في عاـ (2006الحيمة كآخركف.)85:2007،

برز الدكر المتكامؿ بيف جميكرية مصر العربية كالمممكة العربية السعكدية ،كالرؤية

السياسية تجاه حركة المقاكمة اإلسبلمية حماس كبلعب جديد في المنطقة ،كلذلؾ سعتا لجمب

حركة حماس لممحكر العربي بعيدا عف المحكر اإليراني السكرم ،كتمثؿ ذلؾ بدعـ الجيكد

الفمسطينية في إطار تشكيؿ حككمة الكحدة الكطنية ،كعزليا عف كؿ مف إيراف كسكريا المتيف

تحاكالف تشكيؿ محكر مك واز أك منافس لمحكر االعتداؿ العربي ،ككجدتا في (حماس) كرقة
لتحقيؽ بعض المكتسبات اإلقميمية ،كمف جية ثانية يتضح الدكر اإلقميمي الميـ لممممكة العربية

السعكدية كجميكرية مصر العربية كسياسة تبادؿ األدكار بينيما؛ فقد دعمت المممكة العربية

السعكدية باتجاه تحسيف العبلقات المصرية السكرية ،كزيادة عزلة إيراف عف التكغؿ في المنطقة
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اإلقميمية رغـ أف المممكة العربية السعكدية كجميكرية مصر العربية تدركاف أف العبلقات بيف

سكريا كايراف متينة ،كلكف الصراع التقميدم بيف المممكة العربية السعكدية كايراف دفعيا كمف خمفيا
جميكرية مصر العربية نحك العمؿ المستمر؛ لكي تفشبل مساعي إيراف اإلقميمية.
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المبحث الثاني
تداعيات الحراك الشعبي في كانون الثاني/يناير 2011/عمى العالقات الثنائية.

تمييد

تعرضت العبلقات المصرية السعكدية عمى أكثر مف محؾ صعب أثناء الحراكات الشعبية

المصرية في كانكف الثاني /يناير ،2011/كلكف مصمحة النظاـ السياسي السعكدم الكقكؼ ضد
المناكئيف لنظاـ حكـ الرئيس محمد حسني مبارؾ؛ فبقاء النظاـ السياسي القديـ يعني بقاء

األنظمة التي عمى شاكمتو أك حتى تمؾ التي تختمؼ معو في الطبيعة كالنظاـ الممكي السعكدم،

َّ
كذلؾ مف منطمؽ أف الثكرات البشرية
تصدر أحيانان كثيرة ،كقد تأتي بالمحاكاة كالتقميد أيضان

خاصة إذا ما تكفرت نفس العكامؿ كالدكافع التي في البيئات المحيطة.

كعبلقات المممكة العربية السعكدية بجماعة اإلخكاف المسمميف في جميكرية مصر العربية

اتسمت باإليجابية؛ فاستقبمتيـ في عاـ  1950عندما فركا مف االضطياد في بمدىـ ،كتعاكنكا مع
الممؾ فيصؿ أثناء الحرب الباردة المصرية السعكدية ،كأسيمت الجماعة بعممية البناء في

المممكة ،كأنشأت الجامعة اإلسبلمية بالمدينة المنكرة في عاـ  ،1962كفي عاـ  1970أصبحت

أكثر دعكية كنشاطان في المممكة ،كلكنيا ساءت العبلقات في حرب الخميج الثانية لرفض اإلخكاف

التدخؿ الدكلي ضد العراؽ (.) EL Ashmawy،2014:6

إف عبلقة المممكة العربية السعكدية بجماعة اإلخكاف المسمميف في جميكرية مصر العربية

منحى مختمفان إال في أكائؿ التسعينات
عبلقة تاريخية اتسمت بكثاؽ قكم فترة مف الزمف ،كلـ تأخذ
ن
بفعؿ معارضة اإلخكاف لمحرب الدكلية عمى الع ارؽ ،كبالتالي اختمفت الرؤية كاألىداؼ؛ كلذا يعد

اع فكرم بيف الفكر الكىابي الذم تتزعمو المممكة السعكدية كالفكر السمفي
ىذا التحكؿ بدايةى صر و
الذم تتزعمو جماعة اإلخكاف المسمميف ،كازدادت العبلقات سكءان بكصكؿ جماعة اإلخكاف

المسمميف إلى السمطة في جميكرية مصر العربية.

كتطرؽ ىذا المبحث بداية لمكقؼ المممكة السعكدية مف الحراؾ الشعبي المصرم ،كمف

النظاـ المصرم نفسو كالتناقض في المكقؼ السعكدم مف النظاـ ،كمكقؼ المممكة العربية

السعكدية مف الحراؾ الشعبي المصرم بعد نجاحو ،كتبمكر نظاـ اإلخكاف المسمميف في الحكـ،
ككيفية تعامؿ المممكة مع الثكرات العربية بشكؿ عاـ ،كالتعامؿ مع الثكرة في جميكرية مصر

العربية عمى كجو الخصكص ،ككضح رؤية المممكة العربية السعكدية مف تغيير أنظمة الحكـ
بشكؿ عاـ كمكقفيا مف النظاـ القديـ كفي الكقت نفسو مكقفيا مف النظاـ الحديث ،كمكقفيا مف

سياسة الرئيس محمد مرسي ،كمف تعاطيو مع الممفات اإلقميمية كادارتو لمسياسة الخارجية.
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استجابت المممكة العربية السعكدية لما يحدث في جميكرية مصر العربية في كقت مبكر،

كذلؾ يكـ /29يناير/كانكف الثاني عندما اتصؿ الممؾ عبد ا﵀ بالرئيس المصرم محمد حسني
مبارؾ لمتعبير عف دعمو في ىذه المكاجية ،كفي الكقت نفسو اتصؿ الممؾ عبد ا﵀ بالرئيس
األمريكي باراؾ أكباما محذره مف عممية إذالؿ مبارؾ ،كأكضح لو أف المممكة ستدفع قدر

المساعدات األمريكية لجميكرية مصر العربية إذا قررت سحبيا ،كاستمر الدعـ السعكدم حتى
اليكـ األخير في حياة مبارؾ السياسية ،كقد ندد األمير فيصؿ كزير الخارجية السعكدم بما أسماه

بػ " التدخؿ األجنبي في شؤكف مصر" ،كيبدك أف ىنالؾ أمريف يشغبلف المممكة ،كىما :بقاء
االستقرار في النظاـ السعكدم ،كالحفاظ عمى مكانتيا اإلقميمية(.)ELashmawy،2014:2

إف دعـ المممكة العربية السعكدية لنظاـ الرئيس المصرم حسني مبارؾ ىك خشيتيا مف ىذه

الحراكات التي قد تيدد بقاء النظاـ السعكدم كاستق ارره ،كأيضان مكانتيا في المنطقة العربية،

كليجة خطاب الممؾ السعكدم المتكجو لمرئيس األمريكي بضركرة عدـ التدخؿ في الشأف

المصرم الداخمي ينبع مف تقديرىا لحجـ األخطار التي تكاجو األمف القكمي السعكدم ،كىنا
تظير المممكة بأف مصمحتيا األكلكية األكلى في العبلقات الدكلية؛ فعمى الرغـ مف بقاء العبلقات

السعكدية األمريكية قكية كمترابطة منذ تأسيس المممكة كحتى لحظة ما قبؿ الحراكات العربية يبدك
أنيا تأثرت مف خبلؿ مكقؼ الكاليات المتحدة مف األنظمة في بمداف ما يسمى بالربيع العربي،
كىنا رأت المممكة أف إصرار الكاليات المتحدة عمى مكقفيا المناىضة ألنظمة الحكـ المكالية ليا

مف فترة قريبة يجعميا تتشكؾ مف مكقفيا حتى تجاه النظاـ السعكدم نفسو؛ كلذا اتخذت مكقفان

صارمان مف سياسة التدخبلت األمريكية في الشؤكف الداخمية العربية السيما الشأف المصرم لدرجة
أنيا عمى استعداد لتعكيض جميكرية مصر العربية بدالن مف المعكنات األمريكية التي تقدـ ليـ.

أعمف الممؾ عبد ا﵀ بف عبد العزيز تأييده لمرئيس مبارؾ بعيد قياـ "ثكرة  25يناير" كقد

كصؼ القائميف عمى الثكرة بػ" المندسيف باسـ حرية التعبير بيف جماىير مصر الشقيقة
كاستغبلليـ لنفس أحقادىـ تخريبا كتركيعا كحرقا كنيبا كمحاكلة إشعاؿ الفتنة الخبيثة" ،كأبدل

استعداده لتقديـ المساعدات لجميكرية مصر العربية بدالن مف المعكنة األمريكية السنكية لمقاىرة

في حاؿ استمرار الضغكط األمريكية عمى الرئيس المصرم محمد حسني مبارؾ ،كعندما سقط
نظاـ الرئيس مبارؾ رحبت المممكة باالنتقاؿ السممي لمسمطة في جميكرية مصر العربية  ،كأكدت

أنيا عمى استعداد لتقديـ الدعـ المالي لحككمة تسيير األعماؿ لدعـ االقتصاد المصرم في ىذه

الظركؼ( خميفة ،2015،نت).

إف سياسة المممكة العربية السعكدية تنطمؽ مف المنظكر األمني كالسيادم لممممكة ،كقد

ظير ذلؾ بكضكح مف خبلؿ التعامؿ السعكدم مع الحراؾ الشعبي المصرم ،كمكقفيا الداعـ مف

92

الرئيس المصرم محمد حسني مبارؾ الذم يعد ركيزة محكر االعتداؿ في المنطقة اإلقميمية،

كتيديد المممكة لمكاليات المتحدة باستعدادىا تقديـ المعكنة لمجانب المصرم بدال مف الجانب
األمريكي يدؿ عمى أف مصمحة المممكة ىي األكلكية األكلى عمى الرغـ مف العبلقات الكثيقة مع

الكاليات المتحدة ،كلكف تعارض كجيات النظر في معالجة بعض الممفات اإلقميمية دفع المممكة

لمكقكؼ بقكة في كجو الرؤية األمريكية؛ ألف المممكة ترل أف ىذه التداعيات قد تيدد العرش
السعكدم ذاتو خشية مف خركجيا مف نطاؽ القطر إلى نطاؽ اإلقميـ ،كلكف في الكقت نفسو

عندما سقط النظاـ بدا عمى المممكة القدرة عمى التأقمـ في كافة الظركؼ مف خبلؿ دعميا لمتغيير
الحادث في جميكرية مصر العربية ،كتدعـ االنتقاؿ السممي لمسمطة ،كالمبلحظ أف تستغؿ
مكاردىا المالية لتعزيز نفكذىا كتحقيؽ سياستيا االقميمية.

كفي ىذا اإلطار شيدت المممكة العربية السعكدية مكقفان متقمبان مما يحدث في جميكرية

مصر العربية؛ حيث كجو مدير االستخبارات السعكدم السابؽ انتقادان حادان لنظاـ مبارؾ في اليكـ
التالي الندالع األحداث ،كقد أكد عمى أف مكقؼ الرئيس المصرم مرتبطه بقدرة القادة المصرييف

بضركرة فيـ األسباب كراء االحتجاجات غير المسبكقة ،كأكجز قائبل" :سنرل ما إذا كانكا كقادة

سيحققكف مطامح الشعب" ،كلكف انقمب المكقؼ تمامان بتدخؿ الممؾ عبد ا﵀ بف عبد العزيز
لصالح الرئيس حسني مبارؾ خاصة بعد اتضاح جدية المخاطر (رسبلف ،2011،نت).

إف حقيقة المكقؼ السعكدم لـ تظير بكضكح إال بعيد تبياف جدية الحراكات الشعبية ،كفي

الغالب أف مكقؼ مدير اإلستخبارات السعكدم السابؽ كاف شخصيان ،كلـ يمثؿ مكقؼ النظاـ
السعكدم مطمقان ،بؿ انضماـ مكقؼ النظاـ السعكدم لمنظاـ الذم يمثمو حسني مبارؾ يؤكد حقيقة
التصكر الرسمي السعكدم؛ ألف المممكة استقبمت الرئيس التكنسي زيف العابديف بف عمى بعد

نجاح الحراؾ الشعبي التكنسي ،كالمبلحظ أف النظاـ العربي ىك الكحيد الذم قرر استقبالو عمى

الرغـ مف عنفكاف التغيير الذم حدث في تكنس؛ كلذا النظاـ السعكدم مف ذلؾ كاضح في دعمو

لنظاـ مبارؾ خشيةن مف تصدير ىذه الحراكات إلى داخؿ المممكة ،كمف ىنا رأت أف استقباؿ مثؿ
ىؤالء القادة ،ككأف لساف حاليا الضمني كالمكجو إلى الداخؿ السعكدم بأف ما يحدث في المحيط
يختمؼ بالكمية عف النظاـ الداخمي لممممكة كلرعاياىا ،كلربما جاء تصريح مدير المخابرات

متناغمان مع السياسة السعكدية في ىذا الجانب؛ بمعنى تخفيؼ حالة االحتقاف الداخمي كعدـ
التأثر بالحاالت الخارجية.

كالمبلحظ أف المممكة تعاممت مع الثكرات العربية بأشكاؿ مختمفة ،ففي تكنس كانت ترغب

ببقائيا داخؿ حدكدىا مف خبلؿ استقباليا لمرئيس التكنسي بعد رفض جميع الدكؿ العربية

مختمؼ تمامان مع التحركات في اليمف كالبحريف ،حيث
استقبالو ،كتعامميا _كفي الكقت نفسو_
ه
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استخدمت القكة المباشرة في البحريف مف خبلؿ تسيير قكات مف درع الجزيرة السيما أف الحراؾ

ىناؾ اتخذ الشكؿ الطائفي ،بينما كاف التدخؿ في اليمف أقؿ حدة ،كفي سكريا مف مصمحة النظاـ
السعكدم انييار النظاـ السكرم المتحالؼ مع أعدائيا ،كفي الحالة المصرية كاف التعامؿ

السعكدم مختمفان؛ حيث كانت جميكرية مصر العربية حميفا لمسياسة السعكدية في المنطقة
اإلقميمية ،كتدعـ نفكذىا(عمي ،2011،نت).

يعد تعامؿ المممكة العربية السعكدية فيما يحدث نابعه مف المصمحة العميا لمنظاـ السعكدم،
كىي سيادتو كبقائو ،كىذا ما يؤكد كجية النظر السابقة مف دعمو لبعض األنظمة ،كاستقبالو

أيضا أك حتى استعداده الستقباؿ ىؤالء القادة كباألخص الرئيس التكنسي زيف العابديف ،كالرئيس

محمد حسني مبارؾ؛ فاستقبالو لزيف العابديف أك استعدادىـ الستقباؿ مبارؾ يبيف أف النظاـ بعيد
كؿ البعد عف كؿ ما يحدث في دكؿ المحيط اإلقميمي مف كجية نظرىـ؛ لكي يكبحكا جماح ىذه
الحراكات ،كقد نجح النظاـ السعكدم إلى و
حد بعيد في تحقيؽ ىذه السياسة.
فالمممكة العربية السعكدية مف الدكؿ التي رفضت اإلطاحة بنظاـ الرئيس المصرم محمد

حسني مبارؾ خشيةن مف صعكد تيار اإلخكاف المسمميف ،كمنازعتيـ الزعامة عمى المذىب السني

في المنطقة خاصة أف السعكدية تتبنى ىذا المنيج ،كفي الكقت نفسو كانت تخشى مف عبلقاتيا

مع حماس كايراف ،كاضافة لذلؾ خسارتيـ الحميؼ الرئيس في المنطقة العربية فيما يسمى بمحكر

االعتداؿ (شافعي ،2015 ،نت).

كيظير مف ذلؾ أف دعـ المممكة العربية السعكدية لمنظاـ المصرم الذم يقكده حسني مبارؾ

ليس فقط مف منطمؽ الرؤية السياسية المشتركة ،كال مف منطمؽ خطر الحراكات الشعبية الثكرية

فحسب ،بؿ التخكؼ كاضح مف تيار يحمؿ الفكر اإلسبلمي عمى النيج السني ،كىذا يعني أف
المنطقة ستدخؿ في صراع مف منطمؽ مختمؼ عف المنطمقات السابقة ،كىك مف منطمؽ المعتقد

الديني كىك أعقد الصراعات؛ حيث ستدخؿ المنطقة اإلسبلمية _السيما المذىب السني_ صراعان
عمى القيادة اإلقميمية مما سيضر بشكؿ كبير عمى زعامة المممكة الدينية؛ فكجكد المممكة العربية

السعكدية قائـ عمى فكرة الصحكة اإلسبلمية ،كما زالت ىي مف تزعزع مثؿ ىذا الفكر؛ فنيجيا في

تثبيت أركاف نظاميا إسبلمي ،كىك ما يكسبيا إلى اليكـ شرعيتيا ،كظيكر مذىب عمى ذات
الطريقة اإلسبلمية كىك المذىب السني المتمثؿ بتيار اإلخكاف يعني جاء مف ينازعيا عمى قيادة
العالـ اإلسبلمي السني ،كقد يعني مستقببل زكاؿ المبرر التي قامت عمى أساسو؛ ما ييدد أمنيا

كاستقرارىا؛ كلذا حاربت ىذه الفكرة بكؿ الكسائؿ المتاحة ،كاضافة إلى ذلؾ تقارب اإلخكاف
المسمميف مع أنظمة معادية _السيما نظاـ الجميكرية اإليرانية_ زاد األمكر تعقيدان كجعؿ مف فكرة
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التأقمـ مع ىذا التيار شبو محالة ،كيعد ظيكر جميكرية مصر العربية بقالب سياسي جديد قد

ييدد دكر كمكانة المممكة العربية السعكدية في االستراتيجية األمريكية لتحمؿ محميا.

إف مكقؼ المممكة العربية السعكدية مف تغيير أنظمة الحكـ مف خبلؿ الثكرات يتصؼ

بالرفض ،كىك مكقؼ متأصؿ منذ مؤسسيا الممؾ عبد العزيز آؿ سعكد كرفضو لثكرة اليمف عاـ
 1948كالتي أيدىا اإلخكاف المسمميف؛ ما دفعو لمتقارب مع الممؾ فاركؽ ممؾ مصر في كقتيا
لمكاجية اإلخكاف (عبد الحميـ.)405 :1994 ،

كتبرز حالة التكافؽ الداخمي لمسياسة السعكدية تجاه بيئة المحيط كالرؤية االستراتيجية ليا،

كما تراه المممكة السعكدية مف االستقرار لمبيئة االقميمية إنما ينعكس باإليجاب عمى استقرارىا

ككجكدىا ،كىذا ما كاف يدفعيا إلى دعـ األنظمة القائمة لعدـ ترحيؿ أزماتيا إلييا ،كالمبلحظ أف
المممكة كقفت ضد الثكرة اليمنية في عاـ  ،1984كفي الكقت نفسو ساندت النظاـ القائـ،

ككاجيت الفكر اإلخكاني ذات البعد الديني الذم تنيؿ منو المممكة نفسيا ،كما دفعيا لمتصدم

لمثؿ ىذا الفكر مصمحتيا السيادية ،كفي الكقت نفسو ظير مكقؼ المممكة مف الثكرة اليمنية في

عاـ  ،1962ككقفت في كجو النظاـ الناصرم القكمي التمددم ،كلك ربط المتفحص لمثكرات

البائدة بالحراكات الشعبية الحالية لعمـ بأف المممكة دكما كانت تفكر بمصمحتيا السيادية

كالمحافظة عمى سيادة القطر الذم يخضع ضمف نفكذىا.

كانت العبلقات بيف جميكرية مصر العربية كالمممكة العربية السعكدية كثيقة في عيد الرئيس

المصرم مبارؾ ،كفي فترة اإلخكاف زادت األمكر تعقيدا ،كشعرت بتقارب مصرم إيراني دفعيا

لمريبة خاصة بعد كصكؿ اإلسبلـ السياسي في أكبر بمد عربي ،كلكف زيارة الرئيس محمد مرسي
لممممكة السعكدية ،كتصريحاتو فييا بددت تمؾ المخاكؼ ،كىنا استعرض المحمؿ السياسي
السعكدم عبد العزيز الخميس بأنو ال يعقؿ إقامة عبلقات مع دكلة تعاني مف مشاكؿ أمنية

كاقتصادية كسياسية كيقصد بذلؾ إيراف في حيف كجكد االستثمارات السعكدية في جميكرية مصر

العربية كالتي زادت بعد الثكرة (بكفجميف،2012،نت).

إف حالة التقارب مع النظاـ المصرم رغـ أنو يختمؼ معو في الفكر كالرؤية ،فالنظاـ

المصرم السائد قائـ عمى العممانية بعكس النظاـ السعكدم ذات البعد اإلسبلمي الصرؼ تنبع مف
التقاء المصالح الثنائية عمى المستكل الداخمي كالخارجي ،كمف ىنا رغـ زيارة الرئيس محمد

مرسي الذم تتفؽ جماعتو في الرؤية مع الفكر اإلسبلمي التي تستقي منو الدكلة السعكدية

أفكارىا إ ال أنو حدث تصادـ ضمني مف قبؿ المممكة تجاه النظاـ المصرم الجديد التي تقكده
جماعة اإلخكاف المسمميف ،فإضافة إلى رفض المممكة ألم تغيير إقميمي قد يترؾ تداعياتو
السمبية عمى النظاـ نفسو ،أيضان مف ناحية أخرل رفض المممكة لسياسة التقارب مع النظاـ
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اإليراني المنافس اإلقميمي ليا ،كالذم يسعى مف ناحية فكرية كعقدية محاكلة مد نفكذه كنشر

المذىب الشيعي ،كبالتالي حصر نفكذ المممكة بؿ كاندثارىا؛ كلذا كاجيتو المممكة السعكدية ذات
المذىب السني ،كفي ىذا اإلطار يختمؼ الباحث مع رؤية المحمؿ السياسي السعكدم عبد العزيز

الخميس الذم يصؼ صعكبة إقامة عبلقات مع إيراف ألسباب أمنية كسياسية كاقتصادية فمنطؽ
العبلقات الدكلية قائـ عمى المصمحة كمرتبط بمحاكر دكلية ،فمثبلن إيراف تسير ضمف المحكر

الركسي الصيني ،كبالتالي بكؿ بساطة قد تغير جميكرية مصر العربية سياستيا الخارجية أك
تكازف فييا بيف المحاكر السيما المحكر األمريكي أك الركسي.

كبيذا الخصكص قياـ الرئيس محمد مرسي بزيارة المممكة لتكطيد عبلقات مصر في عيده؛

حيث كانت لو أكؿ زيارة خارجية مف ناحية ،كمف ناحية أخرل تكجو أكؿ برلماف منتخب يسيطر
عميو اإلخكاف بعد "ثكرة يناير"؛ لتكطيد العبلقات المصرية السعكدية مع المممكة خاصة عمى إثر

تظاىرة مصرية أماـ السفارة السعكدية في القاىرة اعتراضان عمى جمد السمطات السعكدية أحد

المكاطنيف المصرييف (شافعي ،2015،نت).

حاكؿ اإلخكاف المسممكف في جميكرية مصر العربية ترسيخ عبلقات مصرية سعكدية قائمة

عمى التعاكف ،فعمى الرغـ مف قياـ السمطات السعكدية مف جمد مكاطف مصرم سبب تكت انر في
ىذه العبلقات إال أنو بدا كاضحان أف الحككمة المصرية غير معنية بتصعيد األحداث مع المممكة

لما تمثمو المممكة مف قكة إقميمية سياسية كاقتصادية مف ناحية ،كمف ناحية أخرل مدل حجـ

االستثمار السعكدم في مصر ،كيدرؾ اإلخكاف المسممكف مدل قكة المممكة كتأثيرىا الذم قد يخؿ
التكازنات حتى في الشأف الداخمي المصرم ،فمحاكلة تكطيد العبلقات جاءت؛ لكي تفكت الفرصة
في ظؿ حراكات مستمرة لحالة التغيير.

كفي ىذا السياؽ لعب التأثير الشعبي دك انر في تحديد مجريات العبلقات الثنائية قبؿ ثبلثيف

يكنيك لعاـ 2013؛ فعندما تعرضت العمالة المصرية لبعض القضايا في المممكة العربية

السعكدية قامت احتجاجات عارمة أثرت عمى المستكل الرسمي المصرم؛ كلذا تكجيت كفكد
مصرية لتمطيؼ األجكاء كاالبتعاد عف عامؿ االحتقاف خشية مف التأثير السمبي عمى العمالة

المصرية في المممكة أك عمى المساعدات المالية المقدمة لجميكرية مصر العربية ،كقد انطمقت

النظرة الشعبية مف منطمؽ الكرامة الكطنية ،كانطمقت الرؤية الرسمية مف منطمؽ
المصمحة(عبدا﵀ ،2014،نت).

كيعد التأثير الشعبي دافعان ميمان في تكجيو السياسة المصرية رغـ تداخؿ المصالح الثنائية

بيف جميكرية مصر العربية كالمممكة العربية السعكدية ،كلـ يكف بكسع النظاـ الجديد في
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جميكرية مصر العربية سكل التعاطي مع االحتجاجات في ظؿ التغير المناخي السياسي ،كدكر

الجماىير في صناعتو.

كفي الكقت نفسو ما قاـ بو الرئيس المصرم محمد مرسي لزيارة الصيف في أكؿ زيارة لو خارج

الشرؽ األكسط محاكالن أف تنيج جميكرية مصر العربية في عيده سياسة جديدة تعد أكثر تكازنان
كمستقمةن عف حمفائيا التقميدييف ،كىـ :الكاليات المتحدة األمريكية كالمممكة العربية السعكدية ،كمف

ىنالؾ قدـ مقترحان بتشكيؿ جماعة اتصاؿ رباعية تضـ كؿ مف( :مصر كايراف كتركيا كالمممكة

العربية السعكدية) لمكساطة في األزمة السكرية (ركساس ،2012،نت).

كلقد اقترحت جميكرية مصر العربية ىذا المقترح في قمة مكة ،كذلؾ بتشكيؿ لجنة رباعية

منيا باإلضافة لكؿ مف المممكة السعكدية كالجميكرية التركية كجميكرية إيراف اإلسبلمية؛
لممساىمة في إيجاد حؿ ألزمة سكريا (.) Grimm،Roll ،2012:2

كلكف المممكة العربية السعكدية لـ تستجب ليذا المقترح ،كلـ تحضر االجتماع الذم عقدتو

مصر بحضكر الشركاء اآلخريف عمى مستكل كزراء الخارجية (نافع ،2012،نت).

إف جميكرية مصر العربية تحاكؿ تكطيد عبلقاتيا مع المممكة العربية السعكدية ،كلكنيا في

الكقت نفسو ال تريد أف تككف رىينة السياسة المصرية السابقة .كبمعنى آخر ،تحاكؿ أف تحدث

أثر جديدان في السياسة المصرية تختمؼ عما سبقتيا ،فمف جية تريد إضفاء شخصية أكثر
ان
استقبللية عف المحكر السعكدم األمريكي بالتكجو نحك محاكر أخرل ،كىذا ما دفعو لتقديـ مقترح
لحؿ األزمة السكرية بإدخاؿ أطراؼ إقميميف مدعكميف مف أطراؼ دكلية يعارضكف السياسة

األمريكية؛ كلذا عندما حاكلت مصر تشكيؿ لجنة رباعية تتشكؿ مف :مصر كالمممكة السعكدية
كايراف كتركيا؛ لمعالجة الشأف السكرم ظيرت السياسة المصرية الجديدة التي تعارض السياسة

القديمة؛ ألنيا ببساطة تحاكؿ إدخاؿ العبيف دكلييف إلى المنطقة العربية بدالن مف التفرد األمريكي
مف ناحية ،كمف ناحية أخرل خمط أكراؽ المعبة اإلقميمية العربية بإدخاؿ دكؿ مف قكميات أخرل
في الشأف العربي؛ ما دفع بالمممكة إلى رفض مثؿ ىذه المجاف ،كلربما ألمريف ،كىما :األكؿ :أنيا
تسير ضمف السياسة األمريكية ،كالثاني :العداء المذىبي التقميدم مع إيراف؛ فكانت ىذه الخطكات

المصرية تدفع بشأف الفتكر في العبلقات الثنائية.

كمف ىنا كانت مقاطعة كؿ مف جيكرية مصر العربية كالمممكة العربية السعكدية أثناء حرب

غزة في الفترة ) )2009 -2008القمة العربية الطارئة في الدكحة؛ حيث حضرىا كؿ مف أحمدم

نجاد الرئيس اإليراني ك خالد مشعؿ زعيـ حركة حماس ما أظير ذلؾ حالة االستقطاب بيف

المعتدليف كالمتشدديف؛ كلذا أسمى البعض ذلؾ بالحرب العربية الباردة ،ككقفت كؿ مف جميكرية

مصر العربية كالمممكة العربية السعكدية معان في مكاجية المخاطر المحتممة لمصالحيـ في

97

المنطقة؛ كلذا كاف سقكط الرئيس مبارؾ خسارةن استراتيجية لممممكة العربية السعكدية السيما
حدكث تحكؿ في السياسة الخارجية المصرية ،كتمثؿ ذلؾ بالتقاء كزير الخارجية المصرم نبيؿ
العربي كفدان مف حماس؛ لبحث ممؼ المصالحة مع حركة فتح ،كفي /4آيار/مايك 2011/أبرمت

مصر اتفاؽ مصالحة بيف فتح كحماس ،كفي الكقت نفسو حدث تقارب مصرم إيراني بعد أحد
عشر يكمان مف سقكط مبارؾ عندما سمحت جميكرية مصر العربية لسفينتيف إيرانيتيف بعبكر قناة

السكيس ،كأعقبتيا زيارات رسمية بيف البمديف ( شريؼ.)8:2014،

كمما سبؽ يتبيف أف النظاميف السعكدم كالمصرم القديـ مترابطاف مف حيث المصالح في

كثير مف القضايا اإلقميمية السيما المكقؼ الثنائي مف إيراف كمف جماعة اإلخكاف المسمميف؛

فكانتا دائما تحجماف الدكر اإليراني في المنطقة ،كىذا ما دفعيما إلى مقاطعة قمة الدكحة ،كأيضا
لذات السبب مكقفيما مف جماعة اإلخكاف المسمميف كرفضيما التعامؿ مع حركة حماس؛ ألنيا

محسكبة عمى الجماعة ،كأيضان رفضيما التعامؿ مع محكر الدكحة – إيراف كجماعة اإلخكاف
المسمميف ،كىك تيار لو مصالحو الخاصة ،كليذا سمؾ بعضو طريقا مختمفا في معالجة ممؼ

االحتبلؿ (اإلسرائيمي) لفمسطيف بعيدان عف التسكية السممية التي تقكدىا جميكرية مصر العربية

كالمممكة العربية السعكدية التيار المعتدؿ ،كاتضح الفارؽ في السياسة الثنائية بسقكط الرئيس
المصرم محمد حسني مبارؾ كصعكد تيار اإلخكاف المسمميف في جميكرية مصر العربية

لمؤسسة الرئاسة؛ فانفتح عمى حماس ،كرعى اتفاؽ المصالحة الفمسطينية بيف فتح كحماس كانفتح
عمى إيراف؛ ما دفع إلى التحكؿ في العبلقات المصرية السعكدية امتدادان لما سمي سابقا بالحرب

العربية الباردة ،كأسيمت تمؾ السياسة فيما بعد بدعـ المممكة الحراؾ الشعبي في يكنيك ،ككصكؿ

المشير عبد الفتاح السيسي لسدة الحكـ في جميكرية مصر العربية.
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المبحث الثالث
تداعيات الحراك الشعبي في حزيران/يونيو 2013 /عمى العالقات الثنائية.

تمييد

شيدت العبلقات الثنائية عبر تاريخيا تحكالت كبيرة ،كلك قكرف بيف حالة الصراع زمف

الرئيس عبد الناصر في الحالة اليمنية ،كبيف دعـ المممكة العربية السعكدية لمنظاـ المصرم عمى
إثر الحراكات الشعبية المصرية أك إعادة صياغتو قد يثير تساؤالت حكؿ ىذه المكاقؼ المتناقضة

لمسياسة السعكدية ،كلكنيا المصمحة القطرية الدافع كراء سياسات النظاـ السعكدم ،فقد أخذت
العبلقات شكؿ المكاجية عندما نيج نظاـ عبد الناصر األسمكب العدائي بعكس فترة الرئيس
حسني مبارؾ التي اتخذت الطابع التعاكني ،كعندما رأت أف السياسة المصرية أخذت منحى آخر

في عيد الرئيس محمد مرسي دعمت الحراؾ الشعبي المصرم في عاـ.2013

كلقد ارتبطت العبلقات بيف جميكرية مصر العربية كدكؿ الخميج بالمكقؼ األيديكلكجي

كالسياسي لدكؿ الخميج تجاه مككنات التحالفات الحاكمة فييا ،فاتخذت العبلقات خبلؿ فترة حكـ
المجمس العسكرم المصرم شكؿ البركد خاصة بالمممكة العربية السعكدية؛ بفعؿ الشراكة بيف

المجمس العسكرم كاإلخكاف المسمميف ،كازدادت سكءان بفكز الرئيس محمد مرسي ،كانقمبت إلى
النقيض بعد سقكطو (عبد ا﵀ ،2014 ،نت).

إف العبلقات التي تربط الدكؿ فيما بينيا المكاقؼ األيديكلكجية كالسياسية كبالتالي المصمحة

المشتركة ،كىذا األمر ظير في تعامؿ المممكة العربية السعكدية مع جميكرية مصر العربية؛
حيث ظيرت حالة البركد في العبلقة في فترة حكـ المجمس العسكرم ،كانقمبت إلى فتكر في

العبلقات الثنائية خبلؿ فترة حكـ الرئيس مرسي ،كلكف ازدادت ىذه العبلقات بعد سقكط نظامو.

كيتناكؿ ىذا المبحث العديد مف المكضكعات الميمة التي تبيف حجـ العبلقات بيف البمديف،

كبمكغيا الذركة في عيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ،كدكر المممكة الداعـ لمحراكات الشعبية في

/30حزيراف/يكنيك ،2013/ككضح شكؿ المساعدات التي قدمتيا المممكة لجميكرية مصر
العربية.

كتناكؿ المبحث شكؿ العبلقات بيف المممكة العربية السعكدية كجماعة اإلخكاف المسمميف،

كالمكقؼ السعكدم مف الق اررات التي اتخذىا عبد الفتاح السيسي بحؽ الرئيس المصرم محمد
مرسي ،كتطرؽ لمؤتمر شرـ الشيخ الذم افتتحو السيسي كمكقؼ السعكدية منو ،كتناكؿ كذلؾ
الدعـ السعكدم في الفترة ( )2013 – 1970كعبلقة مثؿ ىذا الدعـ في قكة العبلقات مف

عدميا.
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عبر الممؾ السعكدم عف رفضو التدخؿ في الشأف المصرم بعد (ثكرة /30يكنيك/حزيراف)،

كأعمف عف مكقؼ المممكة الداعـ لجميكرية مصر العربية في مكاجية اإلرىاب ،كتقديمو
مساعدات بقيمة خمسة مبلييف دكالر ،كعقب فكز عبد الفتاح السيسي في االنتخابات الرئاسية في

العاـ  ،2014كاف الممؾ السعكدم أكؿ المينئيف لمشعب المصرم ،كأرسؿ رسالة أكضح فييا أف
المساس بأمف مصر ىك مساس بالمممكة نفسيا ،كدعا لعقد مؤتمر دكلي لمساعدة مصر في

تجاكز أزمتيا االقتصادية ،كقاـ بزيارة لجميكرية مصر العربية التقى خبلليا بالرئيس السيسي في

طائرتو الخاصة ،لتعزيز العبلقات الثنائية ،كتقديـ مبادرة إلعادة العبلقات المصرية القطرية بعد
مكقؼ قطر مف( ثكرة /30حزيراف/يكنيك)( خميفة ،2015 ،نت).

إف حالة االرتياح في التيار السياسي المناىض لمحراكات الشعبية في المنطقة العربية ،كما

كاف مف المممكة العربية السعكدية في تعاطييا مع النظاـ السياسي المصرم الذم نتج عف

حراكات / 25كانكف الثاني/يناير لعاـ  ،2011كنجاح الرئيس محمد مرسي سكل تعاطي مع
األمر الكاقع الذم ينافي الرغبة أك اإلرادة الحقيقية لمنظاـ الحاكـ في المممكة ،كىذا ما يفسر
حقيقة ردة الفعؿ القكية مف التغيير الذم نجـ عف الحراكات الشعبية في /30حزيراف/يكنيك لعاـ

.2013

كقد ظير بكضكح أف المممكة لـ تكف معنية _بالمطمؽ_ في نجاح تجربة اإلخكاف المسمميف

في الحكـ ناىيؾ عف نجاح التجربة نفسيا ،كالتي قد تيدد أنظمة الحكـ القديمة أك أنظمة الحكـ
ذات الطبيعة الممكية؛ فمف ناحية تجربة اإلخكاف كنجاحيا في الحكـ ييدد طبيعة النظاـ

اإلسبلمي الذم تنتيجو المممكة ،بؿ كقد ييدد ريادتيا في المنطقة اإلقميمية ،كلربما يتجاكز ىذه
المنطقة ،كمف ناحية أخرل التجربة نفسيا تبيف مدل الخطكرة عمى النظاـ الممكي السعكدم نفسو؛

فحركة التغيير ال تعرؼ الحدكد كال التكقيت؛ كلذا دعمت المممكة حركة التغيير المقابمة في
الجانبيف المادم كالمعنكم.

كعند تعاطي المممكة العربية السعكدية مع النظاـ المصرم بقيادة عبد الفتاح السيسي

يعطي ككأف لساف حاليا يدرؾ أف ىذا النظاـ يقع تحت الكصاية الخميجية؛ ألنو ينافي قكاعد

الدبمكماسية كالبرتكككؿ ،كفي الكقت نفسو عندما يحاكؿ الممؾ السعكدم الكساطة بيف النظاـ

الجديد كبيف دكلة قطر الداعمة لمنظاـ اإلخكاني يظير حقيقة أف المممكة معنية بترتيب األكراؽ

في المنطقة لصالح التغيير المدعكـ مف جيتيا ،كتريد إغبلؽ ممؼ ىذه الحراكات؛ لما يشكمو مف

خطر عمى األمف الخميجي كمو الذم تنتمي لو قطر ،إضافة إلى أمف المممكة السعكدية ،ككأنيا

تقكؿ لقطر نحف جميعان ميددكف كيجب الكقكؼ الجماعي بكجو ىذا التيديد.
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كيمكف القكؿ إف المممكة العربية السعكدية ككبلن مف اإلمارات كالككيت قدمت دعمان يكاد

يككف غير مشركط لمنظاـ العسكرم في جميكرية مصر العربية بقيادة عبد الفتاح السيسي،
بعكس قطر التي كقفت إلى جانب جماعة اإلخكاف المسمميف ،كقدمت ىذه الدكؿ (ثبلثة كعشريف)
مميار دكالر أمريكي عمى األقؿ عمى شكؿ مساعدات مالية ،كقركض ،كامدادات نفطية ،كقد أثار
تصريح أدلى بو كزير الخارجية السعكدم سعكد بف فيصؿ في مقابمة في شباط /فبراير لعاـ

 2015بأنو ال تكجد مشكمة مع جماعة اإلخكاف المسمميف ،كانما المشكمة مع فئة محدكدة فييا
في حيف أف المممكة اعتبرت جماعة اإلخكاف المسمميف جماعة إرىابية في بداية  ( 2014زايمر،

،2015نت).

كمف ىذا المنطمؽ ىنالؾ حالة خبلؼ في السياسة الخميجية؛ فريؽ يدعـ النظاـ العسكرم

تترأسو المممكة العربية السعكدية كمعيا كؿ مف اإلمارات العربية المتحدة كالككيت ،كدكلة قطر

التي تتبنى نيجان مغاي انر تمامان مف خبلؿ دعميا لجماعة اإلخكاف المسمميف ،كالمبلحظ مف حجـ
الحمؼ الذم تدعمو المممكة لمنظاـ العسكرم الذم يقكده السيسي يظير مدل رغبة ىذا الفريؽ في

تغيير الحالة التي خمقتيا جميكرية مصر العربية في كانكف الثاني/يناير.2011 /

كقد أظيرت السياسة السعكدية براعة في الجانب؛ إذ دعمت نظاـ السيسي ،كجرمت جماعة

اإلخكاف المسمميف ،كفي الكقت نفسو حصر القضية الخبلفية مع الجماعة ككأنيا مع فئة

محصكرة في الجماعة ،كاليدؼ منيا احتكاء الجماعة ،كحرفيا عف مسارىا الحقيقي في الصراع

مع المممكة كالنظاـ العسكرم في جميكرية مصر العربية بعد نجاحو في قمب نظاـ الحكـ بدافع

مف الحراكات الشعبية في 30يكنيك/حزيراف لعاـ  ،2013كحاكلت في الكقت نفسو تحييد قطر مف

خبلؿ الكساطة السعكدية بيف جميكرية مصر العربية كقطر كادخاليا في الحمؼ الذم تقكده كما

أكضح الباحث سابقا.

لقد دعمت عدد مف دكؿ الخميج _السيما المممكة العربية السعكدية_ كالمممكة األردنية

الق اررات التي اتخذىا المشير عبد الفتاح السيسي في /3تمكز/يكليك /بعكس دكؿ أخرل عديدة
مثؿ :جنكب أفريقيا ،كنيجيريا ،كبريتكريا ،كتركيا ،كتعميؽ عضكية جميكرية مصر العربية في
االتحاد اإلفريقي ،كالتزاـ دكؿ أخرل الصمت كتحفظت الكاليات المتحدة األمريكية عمى ما يحدث

في جميكرية مصر العربية رغـ أنيا قررت مراجعة المساعدات تجاىيا ،كأكقفت تسميميا طائرات
كمعدات عسكرية كاتخذ االتحاد األكركبي نفس المكقؼ (سميماف ،2013 ،نت).

كالمبلحظ مف خبلؿ قراءة المكاقؼ اإلقميمية كالدكلية يتبيف بكضكح انقساـ العالـ إلى محاكر

أك باألحرل إلى ثبلثة محاكر :المحكر األكؿ مع التغيير الذم نجـ عف الحراكات الشعبية في

يكنيك/حزيراف ،2013/كالمدعكمة مف قبؿ الجيش ،كلقد اتخذ ىذا الفريؽ مكقفو لتحجيـ ىذه
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الحراكات كمنع تصديرىا أك تشكيؿ خطر عمى أنظمتيـ ،كالمحكر الثاني جاء داعمان لمحراكات

الشعبية التي نتجت عنيا انتخابات أكصمت جماعة اإلخكاف المسمميف لمسمطة ،كبرر ىذا الفريؽ
معارضتو لما أسماه باالنقبلب العسكرم كلربما بعضيا دعـ؛ إلظيار نظامو بأنو مع المطالب

الشعبية كحتى ال يظير ككأنو ضد رغبة الجماىير ،كبعضيا خاؼ عمى نظامو مف تصدير مثؿ
ىذه المغة في الحراكات المضادة مثؿ تركيا ،كالمحكر الثالث كعمى رأسو الكاليات المتحدة

كاالتحاد األكركبي الذيف يقرؤكف الكاقع كمستقبؿ مصالحيـ كينطمقكا في عبلقاتيـ الدكلية عمى

ىذا األساس .

كما يؤكد أف دكالن خميجية _السيما المممكة العربية السعكدية_ عمى عمـ مسبؽ باالنقبلب ىك

التزاميا بتعكيض الجيش المصرم في حاؿ منع الكاليات المتحدة األمريكية لممساعدات التي

تقدميا لو ،كالتي تقدر بقيمة  1.3مميار دكالر أمريكي ،كأنيا ستضخ مميارات الدكالرات كقت

حصكؿ االنقبلب إثباتان عمى قدرة اإلدارة المصرية الجديدة في تمبية الحد األدنى مف االحتياجات

االقتصادية لجميكرية مصر العربية؛ كلذا رحبت دكؿ الخميج بعزؿ الرئيس مرسي ،ككاف حجـ
الدعـ المعمف  12مميار دكالر مف قبؿ المممكة العربية السعكدية كدكلة اإلمارات كالككيت

(ياعبكد ،2013 ،نت).

كيتضح مدل أىمية تغيير المعطيات لصالح الدكؿ التقميدية في المنطقة اإلقميمية؛ فكاف أمر

التغيير في جميكرية مصر العربية ضركرةن استدعى اتخاذ مكقؼ مف الدكؿ ذات الطبيعة الممكية
لما لو مف تداعيات سمبية عمى أمنيـ القكمي ككجكدىـ السيادم ،كالمبلحظ أف المصمحة تحكـ
العبلقات ،فعندما شكمت الكاليات المتحدة األمريكية خط انر عمى سياستيـ كمصاليـ عارضكىا،

ككقفكا إلى جكار النظاـ العسكرم المصرم عندما ارتأكا أنو قد تتخذ الكاليات المتحدة خطان

معارضان لمسياسة الخميجية كأف تدعـ جماعة اإلخكاف المسمميف ،كالحراكات الشعبية فيما بعد

2011؛ كلذا كقفكا في كجو الكاليات المتحدة عمى الرغـ مف العبلقات اإلستراتيجية التي تجمع
دكؿ الخميج كالكاليات المتحدة األمريكية.
ً
تخؼ دكؿ الخميج بشكؿ عاـ كالمممكة العربية السعكدية بشكؿ خاص ابتياجيا
كىنا لـ
بالتغيير الذم حدث في جميكرية مصر العربية ،كبالتالي أعمنت دعميا الكامؿ ،كأتت كفكد
خميجية عمى أعمى مستكل ليا لمقاىرة ،ككاف حجـ الدعـ المعمف يظير مدل رغبة ىذه الدكؿ مف

انتياء نظاـ الرئيس المصرم محمد مرسي ،ككانت ىذه الدكؿ كمف بينيا السعكدية تدرؾ أىمية

جميكرية مصر العربية كدكلة معتدلة كقيادتيا لتفاعبلت النظاـ العربي (أحمد ،2014،نت).

إف دكؿ الخميج _كباألخص المممكة العربية السعكدية_ كانت ترفض الحراكات الشعبية؛

فقدكـ كفكد ىذه الدكؿ إلى جميكرية مصر العربية عندما استجاب النظاـ العسكرم لمحراكات
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الشعبية في عاـ  ،2013كعزلو الرئيس المدني المنتخب داللة كاضحة عف ككف ىذه الحراكات

ضد إرادة كمصمحة دكؿ الخميج كعمى رأسيا المممكة السعكدية؛ باعتبارىا تقكد ىذه المنطقة كليا

ثقؿ كبير عمى المستكل اإلقميمي كالدكلي إلى حد ما.

كرأت مثؿ ىذه الدكؿ كالمممكة العربية السعكدية أف جميكرية مصر العربية ستنيج نيجان

نيج أكثر
سياسيان آخر يختمؼ عف النظاـ السياسي الذم قاده محمد حسني مبارؾ ،كلربما ىك ه
تشددان مع النيج أك السياسة التي تنيجيا دكؿ الخميج في التعاطي مع العديد مف القضايا
اإلقميمية؛ كلربما ألف مرسي ينحدر مف جماعة اإلخكاف المسمميف التي تطمح لقيادة العالـ
اإلسبلمي لما ستشكمو مف خطر عظيـ عمى ىذه األنظمة كغير ذلؾ ستنافس المممكة نفسيا عمى

الزعامة الدينية في العالـ االسبلمي.

أعمنت المممكة العربية السعكدية كاإلمارات كالككيت كسمطنة عماف تقديـ  12.5مميار دكالر

مساعدات كاستثمارات لجميكرية مصر العربية في مؤتمر شرـ الشيخ الذم افتتحو الرئيس

السيسي؛ حيث قدمت السعكدية مساعدات بقيمة  4مميارات دكالر مف بينيا  3مميارات دكالر في

صكرة كدائع لدل البنؾ المركزم المصرم مف جية ،كمف جية أخرل تناغـ المكقؼ المصرم

السعكدم تجاه اإلرىاب؛ حيث أكد السيسي بأف محاربة الجماعات الجيادية في سيناء التي تنتمي
لتنظيـ الدكلة اإلسبلمية يساىـ في استقرار المنطقة؛ كلذا أداف كلي العيد السعكدم األمير مقرف
بف عبد العزيز الحكادث اإلرىابية في مصر كطالب المجتمع الدكلي بدعـ مصر في ىذا

الجانب( الحياة الجديدة ،2015،نت).

إف التقاء المصالح يحدد العبلقات الدكلية دائمان؛ إذ لـ يكف تقديـ ىذه الدكؿ الدعـ لمنظاـ

السياسي الجديد في جميكرية مصر العربية فقط ،ألنو انقمب عمى فكر مختمؼ معيا ،بؿ أيضان
ألف جميكرية مصر العربية في عيد الرئيس حسني مبارؾ كانت تسير كفؽ التيار الخميجي

بعكس جميكرية مصر العربية في عيد محمد مرسي التي تخطت كؿ الخطكط الحمراء مف خبلؿ
عبلقتيا مع طيراف ،كقياميا بإعادة رسـ سياستيا الخارجية.

كاضافة لذلؾ التخكؼ الخميجي مف تصدير مثؿ ىذه الحراكات كىذه التحكالت لتصؿ إلى

بمدانيـ ،كما يدلؿ عمى أف النظاـ المصرم الجديد برئاسة عبد الفتاح السيسي يسير كفؽ الرؤية
الخميجية _السيما كفؽ رؤية المممكة العربية السعكدية_ ربط بيف محاربتو لمجماعات الجيادية في
شماؿ سيناء كتنظيـ الدكلة اإلسبلمية كعبلقة ذلؾ بحالة االستقرار في المنطقة كميا.

كلفت كجية نظر دكؿ الخميج السيما المممكة العربية السعكدية إلى ضركرة مكاجية ىذا

الخطر؛ لكيبل يصؿ إلى بمدانيـ ،كقد عرؼ كيؼ يكجو الخطاب المصرم ،كما يدلؿ عمى ذلؾ

ردة فعؿ المممكة العربية السعكدية بإدانتيا لمثؿ ىذه الحركات اإلرىابية ،كفي الكقت نفسو طالب
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العالـ بضركرة مساندة جيكد الحككمة المصرية ،كلربما قصد مف كراء ذكر ىذه الجماعات تكجيو

خطاب دكلي خاصة إلى الكاليات المتحدة بأف مثؿ ىذه التنظيمات قد تشكؿ خط انر عمى

مصالحكـ السيما مصمحتكـ في بقاء دكلة (إسرائيؿ).

ككفقان لمبيانات الصادرة عف ك ازرة المالية المصرية ،كالييئة العامة لبلستعبلمات ،كالجمعية

السعكدية المصرية قد بمغ إجمالي الدعـ كالمنح كالتجارة البينية بيف جميكرية مصر العربية

كالمممكة العربية السعكدية أكثر مف  23.55مميار دكالر؛ أم ما يعادؿ  165مميار جنية ،كلذلؾ

فإف حجـ االستثمارات السعكدية في جميكرية مصر العربية كفقان لمييئة العامة لبلستثمار بمغ نحك

 5.777مميار دكالر بعدد شركات مؤسسة بنحك  3.037شركة خبلؿ الفترة مف 1970-1-1
كحتي تاريخ  ،2013-12-31كلكف الجمعية السعكدية المصرية أعمنت أف حجـ االستثمارات

السعكدية في جميكرية مصر العربية بمغ نحك  7.5مميار دكالر ،كبذلؾ تحتؿ المرتبة األكلى في
االستثمار األجنبي المباشر في جميكرية مصر العربية (العربية.)1:2014 ،

إف مدل قكة التعاكف االقتصادم بيف البمديف تسيـ في رسـ السياسات عمى المستكل الثنائي

في المحيط المحمي كاإلقميمي كالدكلي ،كالقارئ لممعطيات االقتصادية كدكرىا في العبلقات الدكلية

يفيـ حالة التشابؾ في الحالة المصرية السعكدية ،كىذه الحالة لـ تنشأ في فترة كجيزة أك استثنائية
بفعؿ التغيير الطارئ في جميكرية مصر العربية  ،بؿ استمر بناؤىا لعقكد؛ أم لنحك 43عامان،
كازدات خبلؿ فترة الرئيس حسني مبارؾ ،كبمغت الذركة في فترة الرئيس عبد الفتاح السيسي،

كتسيـ حالة االستثمار الضخـ بيف الجانبيف في التعاكف في المجاالت األخرل السيما الجانب
السياسي ،كيسيـ بشكؿ كبير في التقارب بيف البمديف.

كمف جانب آخر _كفقان لمحمميف اقتصادييف_ فإف ما يعكد عمى المممكة السعكدية مف الدعـ

االقتصادم لجميكرية مصر العربية يفكؽ ما تقدمو مف دعـ مالي ،فإضافة إلى حفاظيا عمى
نظاميا مف الثكرات فإف قيمة الصادرات السمعية المصرية إلى السعكدية عاـ  2013مميار

ك 971مميكف دكالر ،بينما بمغت قيمة الكاردات السعكدية لجميكرية مصر العربية  3مميار ك37
مميكف دكالر؛ أم بفارؽ مميار كست كستيف مميكف دكالر لصالح المممكة بمعنى أف السعكدية

تستفيد مف مصر اقتصاديان مف ناحية ،كمف ناحية أخرل تستفيد مف جميكرية مصر العربية مف
ناحية أمنية ،فمنذ عكدة العبلقات مع مصر في عيد الرئيس حسني مبارؾ اتخذت السعكدية مف

مصر قكةن لحمايتيا إقميميان ،كمف ىنا يتحقؽ ىذا المعنى بقكؿ السيسي" :إف الخميج خط أحمر"
(ناصر ،2014،نت).

و
جذب في العبلقات الثنائية المصرية السعكدية،
عامؿ
كال تعد العبلقات السياسية كحدىا
ى
فالخمؿ في الميزاف التجارم لصالح المممكة يظير أبعاد العبلقات مع جميكرية مصر العربية ،
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كالمصمحة االقتصادية البينية تشجع عمى بقاء مثؿ ىذه العبلقات؛ إذ إف العبلقة بيف مصر
كالمممكة السعكدية مرتبطة بالجانب االقتصادم ،ككذلؾ مرتبطة بالجكانب األخرل كالجانب
األمني ،كعكدة العبلقات المصرية السعكدية في فترة الرئيس محمد حسني مبارؾ عزز عند

المممكة الجانب األمني في المنطقة ،كبالتالي كاف عكدة العبلقات مكسبان لممممكة؛ باعتبار مصر

قكة إقميمية لممحافظة عمى األمف اإلقميمي في مكاجية قكل تشكؿ خط انر عمى األمف الخميجي مثؿ
إيراف ،كجاء الرئيس المصرم عبد الفتاح السيسي؛ ليعزز النظرية األمنية في كسب التأييد
الخميجي بإشارتو إلى أف األمف الخميجي خط أحمر.

إف الدعـ الخميجي لجميكرية مصر العربية ليس عمى المستكل السياسي كاالقتصادم فحسب،

كانما اتخذ بعدا دبمكماسيا؛ حيث قامت كؿ مف السعكدية ،كاإلمارات كالككيت بدكر أساسي في
تحسيف العبلقات المصرية مع عدد مف الدكؿ األخرل ،كىنا اتجيت ىذه الدكؿ الخميجية لعقد

مصالحة مصرية قطرية برعاية خادـ الحرميف الشريفيف الممؾ الراحؿ عبد ا﵀ بف عبد العزيز،
كمف جانب آخر عندما عبرت الصحؼ األجنبية بأف لجميكرية مصر العربية ثبلثة كزراء

خارجية ،كىـ :كزير الخارجية السابؽ نبيؿ فيمي ،ككزير الخارجية السعكدم سعكد الفيصؿ،

ككزير الخارجية االماراتي عبد ا﵀ بف زايد إنما يدؿ ذلؾ عمى الدعـ الخميجي لجميكرية مصر

العربية (يكف،1:نت).

فيجب فيـ عمؽ السياسة المتشابكة بيف مصر كدكؿ الخميج كباألخص المممكة العربية

السعكدية كالمصمحة القائمة بينيما ،فقياميا بمحاكلة التسكيؽ لمنظاـ السياسي الجديد في مصر

ينبع مف نظرة معمقة في دمج مصر بعد (ثكرة  30حزيراف /يكنيك) في المنظكمة اإلقميمية مف

جديد ،كلممساىمة في تجاكز مصر عزلتيا ،كلتجاكزه ىذه المرحمة المعقدة مف تاريخيا أيضا،
كفي تاريخ المنطقة بكامميا.

كمف ىنا فإف سياسة التغيير التي قامت بيا مصر بدايةن مف الحراكات الشعبية في يناير

ككصكؿ جماعة اإلخكاف المسمميف لمسمطة ،كمف ثـ الحراكات الشعبية األخرل كالذم رافقيا

التغيير الذم حدث في يكنيك أدخؿ المنطقة في بؤرة مف القمؽ كالخشية مف تفاقميا كامكانية
تصديرىا؛ فدخمت دكؿ الخميج السيما السعكدية لتدعـ النظاـ الذم أعاد الدكلة العميقة في مصر

لتحكـ مف جديد ،كلتسير في نطاؽ السياسة المشتركة لدكؿ المنطقة.

كمف ىنا حالة الدعـ االقتصادم كالسياسي لمنظاـ العسكرم الذم قاده عبد الفتاح السيسي

كانت تبيف أف دكؿ الخميج معنية بالتغيير كلربما ليا يد فيو؛ فعندما تدعـ السعكدية كاإلمارات

النظاـ الجديد كتتكمـ بمساف حالو مف خبلؿ كزراء خارجيتيا كفؽ السياسة الخارجية لبمدييما تعزز
ىذا االتجاه.
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كلذا أكدت دكؿ الخميج أف أمف الخميج مف أمف جميكرية مصر العربية ،كىذا ترجمو اتفاؽ

الرياض ،كاتفاؽ الرياض التكميمي الذم كقعو زعماء ىذه الدكؿ؛ إلدراؾ ىؤالء القادة أىمية
التكامؿ مع جميكرية مصر العربية؛ باعتبار أمف مصر كاستقرارىا مف أمف دكؿ الخميج
كاستقرارىا خاصة في ظؿ الظركؼ الدقيقة التي تمر بيا المنطقة كالعالـ بأسره ،كأكدت دكؿ

المجمس كقكفيا مع جميكرية مصر العربية في مكاجية اإلرىاب ،كحماية مكاطنييا في الداخؿ
كالخارج (يكف ،2:نت).

إف أمف جميكرية مصر العربية يسير ضمف األمف القكمي الخميجي ،كانييارىا يعني انييار

المنطقة اإلقميمية بشكؿ كبير ،كلذلؾ رأت ىذه الدكؿ أنو ينبغي دعـ جميكرية مصر العربية
لمكقكؼ عمى قدمييا مف جديد ،كيعد سقكطيا خسارة لدكؿ الخميج؛ فيي أكبر بمد عربي مف

حيث العامؿ الديمكغرافي مف ناحية ،كمف ناحية أخرل رفع الغطاء عف دكؿ الخميج مف قبؿ

إيراف ،كبالتالي فإف إيراف ستنفرد بدكؿ الخميج ،كتنفٌذ سياستيا في المنطقة بسيكلة ،كيصبح
الغطاء مكشكفان عنيا أمنيان في مكاجية الجماعات اإلرىابية؛ كليذا رأت دكؿ الخميج كالمممكة
العربية السعكدية دعـ جميكرية مصر العربية كتعزيز سبؿ الصمكد لتسطيع مجابية التحديات

المختمفة.

كفي ممؼ المصالحة الكطنية بيف جماعة االخكاف المسمميف كالنظاـ الجديد برئاسة عبد

الفتاح السيسي دعا ممثؿ جماعة اإلخكاف في الخارج (إبراىيـ منير) بما أسماه المؤشرات

اإليجابية في عبلقة المممكة بقضايا المنطقة ،كقد طالبيا بإعادة النظر في مكقفيا مف االنقبلب
كبيف أف جماعتو عبر تاريخيـ كقفكا إلى جانب المممكة خاصة في
في جميكرية مصر العربيةٌ ،
مكاجية األفكار المنحرفة سكاء البعثية أك القكمية أك اليسارية مف ناحية ،كمف ناحية أخرل ذكر
فضؿ المممكة عمى اإلخكاف.
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أبعاد العالقات المصرية السعودية عمى القضية الفمسطينية

المبحث األكؿ :المكقؼ المصرم السعكدم تجاه مؤتمر كامب ديفيد لعاـ

.2000

المبحث الثاني :المكقؼ المصرم السعكدم تجاه المبادرة السعكدية لعاـ 2002

المبحث الثالث :المكقؼ الثنائي تجاه حالة االنقساـ الفمسطيني ،كتطكرات

المشيد الفمسطيني الداخمي.

المبحث الرابع :المشيد الفمسطيني في ضكء العبلقات الثنائية المستقبمية.

117

الفصل الخامس
تقديم

أبعاد العالقات المصرية السعودية عمى القضية الفمسطينية

لقد تناكؿ ىذا الفصؿ أبعاد العبلقات الثنائية بيف جميكرية مصر العربية كالمممكة العربية

السعكدية عمى القضية الفمسطينية في الفترة ( ،)2015–2000كتمحكر الفصؿ في ثبلثة
مباحث ،كىي عمى الشكؿ التالي:

المبحث األكؿ :تناكؿ المكقؼ المصرم السعكدم مف مؤتمر كامب ديفيد لعاـ ،2000

كالمكقؼ السعكدم مف المبادرة السممية المصرية األردنية ،كالمكقؼ الثنائي مف االنتياكات

(اإلسرائيمية) مف خبلؿ قمتي القاىرة لعاـ  ،2000كقمة عماف لعاـ .2001

المبحث الثاني :شرح المكقؼ المصرم مف المقابمة الصحفية لكلي العيد السعكدم األمير

عبد ا﵀ بف عبد العزيز ،كالمكقؼ المصرم _أيضان_ مف المبادرة السعكدية لعاـ  ،2002كاإلشارة

لممكقؼ الثنائي مف منع الرئيس الفمسطيني ياسر عرفات لحضكر قمة بيركت ،كأبرز المبحث

المكقؼ الثنائي لكؿ مف جميكرية مصر العربية كالمممكة العربية السعكدية مف (إسرائيؿ) كفقا

لكثائؽ (كيكميكس) ،كناقش التكافؽ المصرم السعكدم في اجتماع شرـ الشيخ لعاـ ،2003
كالمكقؼ مف خارطة الطريؽ.

المبحث الثالث :تناكؿ المكقؼ الثنائي تجاه حالة االنقساـ الفمسطيني ،كتطكرات المشيد

الفمسطيني الداخمي ،ككذلؾ ٌبيف مكقفييما مف الدعكة السكرية القطرية لقمة عربية طارئة في عاـ
 ،2009كالتعرؼ عمى أسباب انعقادىا ،ككضح المكقفيف المصرم كالسعكدم مف قمة الككيت
االقتصادية كما كضح مكقفيما مف زيارة ميتشؿ لممنطقة ،كبيف المكقؼ السعكدم مف قمة شرـ

الشيخ االقتصادية لعاـ  ،2009كأبرز المكقؼ السعكدم مف الكساطة المصرية في عاـ ،2010
كمف اتفاؽ الدكحة لعاـ  ،2012كما تطرؽ لممكقؼ السعكدم مف سياسة الرئيس المصرم عبد

الفتاح السيسي تجاه القضية الفمسطينية ،كالعبلقات المصرية السعكدية مف القضية الفمسطينية
خبلؿ العاـ  ،2015كمكقؼ الرئيس الفمسطيني مف التكجيات السياسية المصرية كالسعكدية.

المبحث الرابع :كقد أكضح المشيد الفمسطيني في ضكء العبلقات الثنائية المستقبمية،

كتناكؿ ثبلثة سيناريكىات تمثمت باآلتي:

أكالن :سيناريك التنسيؽ المصرم السعكدم تجاه تطكرات القضية الفمسطينية.

ثانيان :سيناريك التباعد في الرؤية المصرية السعكدية تجاه القضية الفمسطينية.
ثالثان :سيناريك استم اررية المكقؼ المصرم السعكدم تجاه القضية الفمسطينية.
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المبحث األول
تمييد

الموقف المصري السعودي تجاه مؤتمر كامب ديفيد لعام 2000
ألقى ىذا المبحث الضكء عمى قمة كامب ديفيد لعاـ  ،2000كمكقؼ كؿ مف المممكة

العربية السعكدية كجميكرية مصر العربية منيا ،كعرض قمة شرـ الشيخ ،كمكقؼ المممكة العربية
السعكدية منيا ،كالدعـ السعكدم لمقضية الفمسطينية ،كتناكؿ زيارة الرئيس حسني مبارؾ لدكؿ
الخميج في عاـ  ،2000كمنيا السعكدية لمكاجية التعنت (اإلسرائيمي) ،كدعـ المبادرة المصرية

األردنية ،كسرد المكقؼ الثنائي لمبمديف مف االنتياكات (اإلسرائيمية) مف خبلؿ قمتي القاىرة لعاـ

 ،2000كقمة عماف لعاـ  ،2001كتطرؽ لمكقفيما مف المبادرة األردنية في العاـ ،2001
إلحياء عممية السبلـ التي دعا ليا الممؾ األردني.

كقد أكضح في ىذا السياؽ التنسيؽ المصرم السعكدم مف خبلؿ لقاء ثنائي جمع كزير

الخارجية المصرم عمرك مكسى بكزير الخارجية السعكدم األمير سعكد الفيصؿ؛ لبحث تطكرات
القضية الفمسطينية ،كالمبادرة المصرية األردنية.

عقد رئيس الكاليات المتحدة األمريكية بيؿ كمينتكف قمة ثنائية بكامب ديفيد في عاـ 2000

جمعت الجانبيف الفمسطيني ك(اإلسرائيمي) إلنياء ممؼ الصراع الفمسطيني (اإلسرائيمي) ،كحاكؿ

بيؿ كمينتكف الضغط عمى الرئيس الفمسطيني ياسر عرفات بكاسطة الزعماء العرب السيما المممكة

العربية السعكدية ،كجميكرية مصر العربية ،كلكف مف ناحية أخرل كاف ياسر عرفات حريصان
عمى إطبلع الرؤساء العرب كالدكلييف بشكؿ منتظـ حكؿ ما يجرم ،كقد أكد كزير التخطيط

كالتعاكف الدكلي نبيؿ شعث أنو كاف عمى اتصاؿ بكزراء جميكرية مصر العربية كاألردف كالمغرب

كتكنس كالسفير السعكدم في الكاليات المتحدة (.)Hanieh،2001:89

كلقد حاكؿ الرئيس األمريكي إنجاز تقدـ في ممؼ المفاكضات الفمسطينية (اإلسرائيمية) في

نياية فترتو عمى حساب مصمحة الشعب الفمسطيني بغض النظر عف منطؽ العدالة التي يحكميا
القانكف الطبيعي ،كاستخدامو لكافة الكسائؿ المتاحة لمضغط عمى الجانب الفمسطيني ،كمنيا

استخداـ كرقة الزعماء العرب.

كىنا يبرز حجـ االنحياز األمريكي لصالح (إسرائيؿ) الذم نجـ عف سمسمة مف المصالح

الثنائية؛ فمثبلن بقاء (إسرائيؿ) في المنطقة العربية يقطع أكصالو كال يحقؽ كحدة عربية ،كفي
الكقت نفسو تضمف الكاليات المتحدة استمرار مصالحيا مف خبلؿ السمككيات الممارسة مف قبؿ
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الكاليات المتحدة األمريكية في دفع كؿ مف المممكة العربية السعكدية كجميكرية مصر العربية

باتجاه الضغط عمى الجانب الفمسطيني.

فقياـ كمينتكف باستخداـ المممكة العربية السعكدية كجميكرية مصر العربية ككرقتيف يظير

مدل تبلقي المصالح مع المصالح األمريكية ،كال يمكف لمكسيط األمريكي في ذات الكقت طمب

ىذا التدخؿ إال مف منطمؽ المصالح المشتركة بينيما؛ فينالؾ ارتباطات أمنية كاقتصادية بيف
الكاليات المتحدة كالمممكة العربية السعكدية مف ناحية ،كمف ناحية أخرل اتفاقية السبلـ التي تربط

مصر بػ(إسرائيؿ) ،كتزيد فرص التعاكف االقتصادم بيف مصر كالكاليات المتحدة األمريكية السيما
حزمة المنح األمريكية لمصر كبخاصة لمجيش المصرم ،كمف ناحية ثالثة االتجاه السياسي

المعتدؿ الذم يجمع جميكرية مصر العربية كالمممكة العربية السعكدية باتجاه تشابؾ المصالح مع
الكاليات المتحدة.

إف النفكذ كالتأثير الكبير لجميكرية مصر العربية كالمممكة العربية السعكدية في المنطقة

اإلقميمية ،كبخاصة عمى الجانب الفمسطيني بقيادة الرئيس الفمسطيني ياسر عرفات استغمتو
الكاليات المتحدة في عممية الضغط ،كيتبيف ذلؾ بكضكح مف خبلؿ شيادة كزير التخطيط

كالتعاكف الدكلي في جانب التنسيؽ الفمسطيني مع القادة العرب خطكة بخطكة.

إف المممكة العربية السعكدية كجميكرية مصر العربية تمارساف سمككان سياسيان يتجاكز الفكر

القكمي ليدخؿ في إطار المصمحة الكطنية لكبل القطريف؛ فكانت جميكرية مصر العربية كالمممكة

العربية السعكدية تركجاف لطريؽ االعتداؿ في الحصكؿ عمى الحقكؽ بعيدان عف العنؼ كالصراع
الدمكم ،كمف ىذا المنطمؽ يبلحظ أف جميكرية مصر العربية كالمممكة العربية السعكدية في عيد

الرئيس مبارؾ تسير كفؽ رؤية مشتركة ،كتسيراف معان كفؽ إيديكلكجية مختمفة تمامان عف
األيديكلكجية التي اتبعيا الرئيس المصرم جماؿ عبد الناصر؛ فقد دخؿ عبد الناصر حالة صراع

مع المممكة السعكدية بعكس تمؾ الفترة التي جاءت بعده.

كمف ناحية ثانية عقدت قمة في شرـ الشيخ بتاريخ /17تشريف األكؿ /أكتكبر 2000/بعيد

اندالع االنتفاضة الفمسطينية الثانية؛ حيث عقد الرئيس األمريكي اجتماع قمة في ضيافة الرئيس

المصرم محمد حسني مبارؾ ،كحضره كؿ مف (إسرائيؿ) كالسمطة كاألردف كاألمـ المتحدة

كاالتحاد األكركبي في محاكلة إلعادة الفمسطينييف ك(اإلسرائيمييف) إلى طاكلة المفاكضات ،كفي

ختاـ المؤتمر كافؽ كبل الطرفيف عمى إستئناؼ التعاكف األمني الثنائي ،كتخفيؼ القيكد

(اإلسرائيمية) عمى حياة الفمسطينييف ،كالسيطرة عمى العنؼ ،كتـ تشكيؿ لجنة تحقيؽ لمعرفة
أسباب العنؼ (.)Salem،Et al. ،D.t ،Net
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إف تفاعؿ جميكرية مصر العربية كاستضافتيا قمة شرـ الشيخ برعاية رئيس الكاليات المتحدة

األمريكية ،كبحضكر الجانبيف الفمسطيني ك(اإلسرائيمي) ،كأيضان تكاجد طرؼ عربي متمثؿ

بالمممكة األردنية إضافة لجميكرية مصر العربية ذاتيا ،كأطراؼ دكلية متمثمة باالتحاد األكركبي
كاألمـ المتحدة؛ فكؿ ىذا الحضكر يبيف مكانة مصر اإلقميمية ،كيقدر كافة األطراؼ مدل أىمية

التكاجد المصرم في أم تسكية السيما أنيا أكبر دكلة عربية.

كأنمكذج لمحكر االعتداؿ الذم يمكف أف تحذك حذكه كافة الدكؿ العربية ،كيشمؿ محكر

الممانعة الذم تقكده سكريا ،كلذلؾ اعتبركا ىؤالء أف لجميكرية مصر العربية شخصية قيادية،
كتأثير كاضحان في المنطقة اإلقميمية ،كقد كاف المقاء إيجابيان كحقؽ أىدافان ميمة
كرمزية خاصة
ان

لحفظ عممية السبلـ مف االنييار في حينو ،كالكؿ معني بنجاح عممية التسكية السممية إضافة إلى

إخراج كافة األطراؼ مف حالة الحرج ،كحتى (إسرائيؿ) التي لـ تستطع كبح جماح انتفاضة
األقصى آنذاؾ.

كفي العاـ نفسو في تشريف األكؿ /أكتكبر  2000عقدت قمة عربية في القاىرة اعتمدت

تكصية قدمتيا المممكة السعكدية إلنشاء صندكقيف :األكؿ يسمى صندكؽ انتفاضة القدس برأس

ماؿ قدره  200مميكف دكالر لمعائبلت التي قتؿ أبناؤىا خبلؿ االنتفاضة ،كاآلخر سمي بصندكؽ
األقصى برأس ماؿ قدره  800مميكف دكالر لغرض تمكيؿ المشاريع لممساعدة في الحفاظ عمى
اليكية العربية كاإلسبلمية لمقدس ،كتمكيف الفمسطينييف لتحرير أنفسيـ ،كأكد كلي العيد السعكدم

عبد ا﵀ أف السعكدية ستدفع ربع المبمغ لمصندكقيف في حيف أف الممؾ فيد تعيد بدعـ ألؼ عائمة

فمسطينية مف الشيداء كالجرحى (.)stalinsky:2003،Net

يعد في الغالب تكامؿ لمدكريف المصرم كالسعكدم ،فجميكرية مصر العربية كانت حاضنة

لمقاءات بيف الجانبيف الفمسطيني؛ ك(اإلسرائيمي) ،كالمممكة العربية السعكدية كانت داعمة في

الجانبيف السياسي كالمادم؛ فبل يمكف ألم دكلة ممارسة سمكؾ سياسي ذات عبلقة بطرؼ آخر

أك رعايتو دكف تقديـ الدعـ المادم كالمممكة العربية السعكدية أك ليا حضكر إقميمي كجميكرية
مصر العربية ،كلربما لكمييما نفكذ بحكـ المنطقة كالديف كالبعد القكمي كالمكقع الجغرافي.

كقد قاـ الرئيس المصرم محمد حسني مبارؾ في العاـ  2000بزيارة الخميج بما فيو المممكة

العربية السعكدية؛ لتنسيؽ المكاقؼ في كجو األزمة الحالية ،كالتعنت (اإلسرائيمي) ،كالتقى بالممؾ
فيد بف عبد العزيز ككلي عيده األمير عبد ا﵀ بف عبد العزيز لدعـ المبادرة المصرية األردنية،

ككقؼ العدكاف كاإلبادة الجماعية بحؽ الشعب الفمسطيني ،كانقاذ عممية السبلـ ،إضافة لتيديد

(إسرائيؿ) بضرب سكريا كلبناف ،كىدد مبارؾ (إسرائيؿ) القياـ بذلؾ (.)Atia، 2001،Net
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تدؿ زيارة الرئيس المصرم محمد حسني مبارؾ لممممكة السعكدية عمى حالة التكافؽ

السياسي؛ فبل يمكف لجميكرية مصر العربية أف تخطك منفردة بأم قضية في الشأف العربي،
كاضافة لذلؾ القضية الفمسطينية باعتبارىا قضية العرب األكلى ،كليذا جميكرية مصر العربية

تدرؾ جيدان أىمية المممكة العربية السعكدية ،كعبلقاتيا الدكلية كبخاصة مع الكاليات المتحدة بحكـ

المصالح المتشابكة سكاء األمنية أك االقتصادية؛ كلذلؾ اتبعت سياسة جديدة مختمفة عف أسبلفيا
في التعامؿ مع القضايا العربية كاإلسبلمية كفي مبدأ الشراكة السياسية مع المممكة السعكدية ،كلـ

يكف يستطيع مبارؾ أف يخطك باالتجاه المعاكس؛ ألنو يدرؾ أف المعبة الدكلية بيد الكاليات
المتحدة األمريكية ،كمف يدكر في مركزىا.

كقد كاف ىنالؾ إدانة (إلسرائيؿ) بارتكاب جرائـ حرب سكاء في قمة القاىرة لعاـ  ،2000أك

قمة عماف لعاـ  ،2001كفي الكقت نفسو كاف ىنالؾ تخكؼ مف قبؿ المممكة العربية السعكدية
كجميكرية مصر العربية ،كاألردف بشكؿ دكرم بأف أم تغيير عمى أرض الكاقع يؤثر سمبا عمى

الحككمات العربية في نظر شعكبيا؛ كلذلؾ أرسؿ ممؾ األردف رسالة إلى الرئيس األمريكي جكرج
دبميك بكش االبف إلحياء عممية السبلـ بيف الفمسطينييف ك(اإلسرائيمييف) ،كقد التقى مركاف المعشر
كزير الخارجية األردني سفراء جميكرية مصر العربية كالمممكة العربية السعكدية لدل الكاليات

المتحدة لتنسيؽ المكاقؼ قبؿ اجتماع الممؾ مع بكش لدفع فكرتو (.)Weitzman،2010:5

تتبع كؿ مف جميكرية مصر العربية كالمممكة العربية السعكدية كاألردف سياسة ممنيجة تحقؽ

ليـ مصمحة مشتركة في ترسيخ عبلقاتيـ الدكلية؛ كلذلؾ كانكا يشعركف بخطر فشؿ عممية

التسكية التي يؤمنكف بضركرتيا ،كتأثيرىا الخطير عمى األمف القكمي ليـ ،كىـ يؤمنكف بأف
الكصكؿ إلى االستقرار في المنطقة اإلقميمية يرجع إلى ىذه الزاكية ،كبسبب ذلؾ كانكا يستجدكف

الكاليات المتحدة لتحقيؽ تسكية تحفظ ليـ ىيبتيـ كسيادتيـ الكطنية؛ كلذا تقدمت المممكة بمبادرة

سياسية كاتجيت لكؿ مف جميكرية مصر العربية كالمممكة العربية السعكدية لدعـ ىذه المبادرة مف

منطمؽ كحدة المصمحة.

كيبلحظ أنو بعد فشؿ قمة كامب ديفيد لعاـ  ،2000كاندالع االنتفاضة الثانية حاكؿ األمير

السعكدم بندر بف سمطاف الضغط عمى الرئيس الفمسطيني ياسر عرفات لقبكؿ مبادرة الرئيس
األمريكي بيؿ كمينتكف ،كلكنو أخفؽ في ذلؾ (.)Aluf،ً 2016 ،Net

إف التكجو السياسي المعتدؿ الذم تقكده المممكة العربية السعكدية في المنطقة العربية يبرر

لممممكة السعكدية ىذه التكجيات في صياغة السياسة القطرية كاإلقميمية ،كلكجكد حالة مف
الضعؼ العربي مف ناحية ،كمف ناحية أخرل التخكؼ مف الخطر اإليراني ذات البعد العقائدم

الشيعي؛ كلذلؾ تسعى إليجاد استقرار في ىذه المنطقة كفقا لمرؤية األمريكية؛ باعتبارىا الحميؼ
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اإلستراتيجي ليا في كجو الخطر اإليراني ،كلربما الكاليات المتحدة تضغط مف ىذا الجانب لدفع

السعكدية باتجاه الدفع بعممية السبلـ ،كالضغط عمى الجانب الفمسطيني لعدـ تأثر المصالح
األمريكية السعكدية ،كىي مف دفعت أكبر بمد عربي بالتكجو نحك االعتداؿ ،كأنو الطريؽ األمثؿ

لحؿ المشاكؿ العربية في المنطقة؛ كلذلؾ عممت جميكرية مصر العربية مع المممكة العربية
السعكدية بيذا االتجاه المسالـ أك الذم يدعك الستخداـ القكة الناعمة في تحقيؽ األىداؼ

المطمكبة.

جاءت المبادرة المصرية األردنية في نيساف/إبريؿ 2001/مف أجؿ كقؼ أعماؿ العنؼ بيف

الطرفيف الفمسطيني ك(اإلسرائيمي) ،كبدء عممية التفاكض بينيما عمى أساس متكازف ،كلقد طالبت

المبادرة تنفيذ استحقاقات المرحمة االنتقالية ،ككقؼ السياسات (اإلسرائيمية) تييئة إلستئناؼ

المرحمة النيائية إلنياء الصراع الفمسطيني (اإلس ارئيمي) ،كلكف دكلة (إسرائيؿ) تيربت مف تنفيذىا

ليذه المبادرة ،كأكصمتيا لطريؽ مسدكد (مقاتؿ مف الصحراء ،نت).

كتظير حالة التناغـ في السياسة المصرية السعكدية القائمة عمى االعتداؿ ،كتحسيف مبدأ

المصمحة مف خبلؿ التفاكض؛ فجاءت المبادرة المصرية األردنية في أعقاب انسداد أفؽ

المفاكضات الثنائية بيف الجانبيف الفمسطيني ك(اإلسرائيمي) إثر االنتفاضة الفمسطينية ،كباألخص
تمت خطكة المممكة العربية السعكدية متمثمة باألمير بندر بف سمطاف بالتكجو السممي ،كالضغط
عمى الجانب الفمسطيني مع اختبلؼ في الرؤية؛ فرأت المممكة متمثمة باألمير بندر بأنو يجب

إخفاض السقؼ الفمسطيني لتحقيؽ السبلـ المطمكب بينما اختمفت جميكرية مصر العربية في
الرؤية؛ إذ قدمت مبادرة متكازنة إلعادة طرفي الصراع مف جديد.

كفي ىذه األثناء اجتمع كزير الخارجية المصرم عمرك مكسى بكزير الخارجية السعكدم

األمير سعكد الفيصؿ في الرياض ،كتركزت ىذه المباحثات عمى تطكرات األكضاع التي تشيدىا
األراضي الفمسطينية ،كالمنطقة بفعؿ الممارسات (اإلسرائيمية) ضد الشعب الفمسطيني ،كتأتي
زيارة كزير الخارجية المصرم لتنسيؽ المكاقؼ الثنائية في ضكء المبادرة المصرية األردنية التي

تيدؼ لسحب فتيؿ األزمة الراىنة (ككالة األنباء الككيتية ،2001،نت).

كيتضح التكامؿ في اليدؼ كالرؤية السياسية كآليات التنفيذ ،كتعتبر ىذه المقاءات جميكرية

مصر العربية كالمممكة العربية السعكدية في حالة تكاصؿ مستمر لتحقيؽ المصمحة المشتركة،

كتعزيز مبدأ السبلـ ،كاف حدث تعديؿ طفيؼ في التعاطي مع الممؼ الفمسطيني فاإلستراتيجية

كاضحة ككاحدة.

كجاء في قمة عماف لعاـ  2001تأكيد عربي عمى حؽ الشعب الفمسطيني في تقرير

مصيره؛ حيث ناقشت القمة العربية الكضع الخطير الذم يعيشو الشعب الفمسطيني نتيجة لمعدكاف
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(اإلسرائيمي) ،كتكظيؼ كافة كسائؿ القمع كجميع أنكاع األسمحة بما في ذلؾ األسمحة المحظكرة

عمى الصعيد الدكلي ،كتشديد الحصار االقتصادم ،كاستمرار النشاط االستيطاني ،كسياسة

االغتياالت كتدمير البيئة ،كقد حيت القمة انتفاضة الشعب الفمسطيني ،كصمكده في كجو

العدكاف ،كقدر الزعماء العرب جيكد الرئيس محمد حسني مبارؾ في تكلي رئاسة القمة االستثنائية
لعاـ .)al-ray Newspaper، 2001:33(2000

كقد استطاع المحكر العربي المعتدؿ الذم تتزعمو جميكرية مصر العربية ،كالمممكة العربية

السعكدية مف خمؽ مناخ سياسي عربي يتفؽ مع الرؤية السياسية ليما؛ فكانتا بمثابة القائد المكجو
لثقميما اإلقميمي كالعربي ،كحالة الغضب في الشارع العربي تجاه السياسة العربية في التعامؿ مع

القضية الفمسطينية كانكا دائما يركزكا في قضاياىـ عمى فمسطيف مركزية الصراع فمـ يكف منطقيان

أف يمارسكا سياسة االعتداؿ كاسرائيؿ تضرب بيا عرض الحائط؛ فما كاف منيـ سكل إمساؾ
العصا مف النصؼ ،كفي الكقت نفسو عدـ إغفاؿ عممية السبلـ كالتسكية.
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المبحث الثاني
تمييد

الموقف المصري السعودي تجاه المبادرة السعودية لعام 2002

اتخذت العبلقات السعكدية المصرية في تمؾ الفترة شكميف مف العبلقات إلى حد ما؛ حيث
اتسـ الشكؿ األكؿ بالفتكر النسبي في السياسات الثنائية ،كلـ تكف بنفس الحجـ كالقكة إذا ما

قكرنت بالفترة الماضية ،كالشكؿ الثاني اتسـ بالتناغـ فييا ،كالعكدة إلى ما كانت عميو مف قبؿ.

كسيتناكؿ المبحث مقابمة األمير عبد ا﵀ بف عبد العزيز مع الصحفي تكماس فريدماف،

كالمكقؼ المصرم منيا ،كيتناكؿ المكقؼ المصرم مف مبادرة السبلـ في آذار/مارس لعاـ

 ،2002كالمكقؼ الثنائي مف منع الرئيس الفمسطيني ياسر عرفات مف حضكر القمة العربية،

ككيفية تعاطي البمديف مع تعنت الرئيس المبناني إميؿ لحكد مف المبادرة السعكدية نفسيا في قمة

بيركت ،كيناقش التكافؽ المصرم السعكدم في اجتماع شرـ الشيخ لعاـ .2003

كسكؼ يعرض التكافؽ الثنائي خبلؿ قمتي تكنس لعاـ  ،2004كقمة الجزائر في عاـ

 2005تجاه القضية الفمسطينية ،كانياء أسمحة الدمار الشامؿ في المنطقة السيما مف (إسرائيؿ).

أعمف تكماس فريدماف في شباط/فبراير 2002/بصحيفة نيكيكرؾ تايمز عف اقتراح لكلي

العيد السعكدم عبد ا﵀ بف عبد العزيز ،كفيو دعا األمير عبد ا﵀ إلى انسحاب كامؿ لدكلة

(إسرائيؿ) كفقا لق اررات األمـ المتحدة بما في ذلؾ القدس ،كفي المقابؿ تطبيع كامؿ مف كافة
الدكؿ العربية ،كقد كاف المكقؼ المصرم مف تمؾ المبادرة فات انر ،كلعبت جميكرية مصر العربية

دك انر محدكدان بكثير في تشكيؿ محتكيات االقتراح (.)Weitzman،2010:4

كيبدك مف مقابمة تكماس فريدماف الصحفي األمريكي مع كلي العيد السعكدم األمير عبد

ا﵀ في اقتراحو أف المقترح السعكدم ارتجالي غير مخطط لو ،كدليؿ ذلؾ أف المممكة العربية
السعكدية كجميكرية مصر العربية كانتا دائمتي التنسيؽ فيما بينيـ السيما عممية السبلـ في

المنطقة العربية ،فالفتكر في المكقؼ المصرم مف المبادرة السعكدية ،لربما يككف ناجمان عف أف

المقترح السعكدم نفسو كاف مفاجئا لمجانب المصرم كىذا ما دفع إلى ىذا الفتكر؛ فمـ تعمـ
جميكرية مصر العربية بيذه الخطكة ،كلـ تنسؽ معيا المممكة العربية السعكدية كما ىك المعتاد.

كلذلؾ ترجح الفرضية التي مفادىا أف المبادرة السعكدية نفسيا عندما طرحت كانت

مرتجمة ،كاف كانت مكجكدة مثؿ ىذه األفكار في الذاكرة السعكدية؛ كلذلؾ يتضح أف اليدؼ

السعكدم مف كراء طرح المبادرة تحسيف صكرة المممكة السعكدية عمى المستكييف الرسمي
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كالشعبي بعد أحداث إحدل عشر مف أيمكؿ لعاـ 2001؛ كالتي تعرضت المممكة خبلليا

التيامات بأنيا خمؼ ىذه األحداث كخصكصا أف جؿ المنفذيف مف أصكؿ سعكدية.

كىذا ما دفع المممكة لمتكجو نحك طرح مثؿ ىذه األفكار التي تبمكرت فيما بعد لتصبح

المبادرة العربية لمسبلـ ،كمف الممكف أف الزخـ كالتعاطي الغربي مع ىذه الخطكة دفع األمير
لبمكرتيا لتأخذ شكؿ المبادرة ،كتعاطي جميكرية مصر العربية الحميؼ القكم لممممكة السعكدية

بيذا الشكؿ الضعيؼ يظير بشكؿ جمي الفجكة السياسية بيف الطرفيف كليذا الحظت جميكرية

مصر العربية أف خطكة المممكة العربية السعكدية كانت منفردة تماما دكف تنسيؽ مسبؽ معيا،
كبالتالي ارتأت مف ىذه الخطكة ىك انتقاص مف مكانتيا كدكرىا كسمككيا السياسي في المنطقة؛

كلذلؾ ظير ىنا االختبلؼ مع المممكة ،كاتخذ شكؿ الفعؿ كردة الفعؿ.

اقترح كلي العيد السعكدم األمير عبد ا﵀ بف عبد العزيز مبادرة سبلـ في آذار/مارس لعاـ

 2002التي غيرت رسميا مكقؼ العالـ العربي تجاه (إسرائيؿ) ،كمضمكف االقتراح الذم أقرتو

الجامعة العربية انسحاب (إسرائيؿ) إلى حدكد عاـ  ،1949كاقامة دكلة فمسطينية مستقمة،
كعاصمتيا القدس الشرقية ،كالسماح لبلجئيف بالعكدة إلى ديارىـ ،أك تعكيضيـ عف خسائرىـ في

الممتمكات ،كفي المقابؿ تطبيع العبلقات العربية مع دكلة (إسرائيؿ) (.)Esther، 2005،Net

عمى أية حاؿ ،جاءت مبادرة كلي العيد السعكدم األمير عبد ا﵀ بف عبد العزيز لتنسجـ مع

رؤيتو التي تناكليا مع الصحفي األمريكي تكماس فريدماف ،كيبلحظ مف ذلؾ أف المممكة العربية

السعكدية استغمت حالة القبكؿ الدكلي بتصريحاتو؛ ليعمف مبادرتو ،كفي الكقت نفسو دفعت ىذه
التصريحات باتجاه المبادرة لتحسيف صكرتو ،كلربما لبلستفادة مف حالة الدعـ الدكلي السيما مف

قبؿ الكاليات المتحدة األمريكية ،كاالتحاد األكركبي في معالجة عممية السبلـ بالمنطقة العربية.

إف إنياء حالة الصراع العربي (اإلسرائيمي) ،كتقرير حؽ مصير الشعب الفمسطيني في

إقامة دكلتو ،كبخاصة بعد فشؿ قمة كامب ديفيد التي راعاىا الرئيس األمريكي بيؿ كمينتكف في

العاـ  ،2000كقد تجمت رغبة المممكة العربية السعكدية في إظيار نفسيا أماـ دكؿ العالـ بأنيا
تنيج نيجان عربيان يتناسب مع الرؤية الدكلية في التعاطي مع القضايا المحمية كاإلقميمية كالدكلية،
كبالتالي جاءت حالة االعتداؿ في ظؿ كجكد تيارات إسبلمية تحمؿ فك انر متشددان تيدد األمف
األمريكي ،إف لـ تيدد العالـ بأكممو ،كبرزت ىذه التيارات في مقاكمة الفكر اإلمبريالي
االستعمارم الذم تقكده الكاليات المتحدة األمريكية في المنطقة اإلسبلمية كالعربية ،كاستن ازفيا

لمكارد ىذه المنطقة مف ناحية ،كمف ناحية أخرل إغفاؿ القضايا العربية كاإلسبلمية ،كمنيا
القضية الفمسطينية؛ بؿ كفي المقابؿ االنحياز األعمى لدكلة (إسرائيؿ).
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كلذلؾ كانت ىذه عكامؿ ميمة لتشكؿ ىذه التيارات الرافضة لسياسة الكاليات المتحدة

األمريكية ،كفي الكقت نفسو كاف يشكؿ ىذا الفكر تحديان لمفكر اإلسبلمي الذم تتزعمو المممكة
العربية السعكدية ،كىك الفكر الكىابي إضافة إلى الشككؾ مف قبؿ الكاليات المتحدة تجاه

كبير
السعكدية في تمكيؿ ىذا الفكر اإلسبلمي المتطرؼ مف كجية نظر الغرب السيما أف عددان ان

مف منفذيف أحداث أيمكؿ/سبتمبر مف أصكؿ سعكدية؛ فظيرت ىذه المبادرة في ىذا التكقيت لكي

تبرىف اعتداليا.

كفي جانب آخر ،إف غياب الرئيس المصرم حسني مبارؾ عف قمة بيركت  2002قد

يقكض فرص نجاح المبادرة السعكدية لمسبلـ؛ لتصنيؼ جميكرية مصر العربية مف الدكؿ

المعتدلة مف جية ،كمف جية أخرل رؤيتيا في قضية ذىاب عرفات إلى القمة أنو يجب عدـ
ذىابو؛ لتيديد (شاركف) لو بعدـ عكدتو إلى فمسطيف (.)Sam ،2002،Net

إف غياب الرئيس المصرم حسني مبارؾ عف القمة العربية يثير عدة تساؤالت منيا لماذا

يتغيب الرئيس مبارؾ في ظؿ كجكد مبادرة سبلـ قد يككف ليا أثر كاضح كمفصمي في تكجيو
السياسة العالمية تجاه قضية الصراع العربي (اإلسرائيمي) ،كثانيا تغيبو يأتي في ظؿ ظرؼ شديد

الحساسية عمى المستكل اإلقميمي كبخصكص قضية السبلـ العربية ،كثالثا غياب الرئيس

المصرم تضامنا مع الرئيس الفمسطيني ياسر عرفات في قمة كامب ديفيد.

كردان عمى ىذه التساؤالت يتمثؿ في الخط السياسي الذم تتبعو جميكرية مصر العربية،

كىك يرتكز عمى سياسة االعتداؿ؛ فقد كاف السمكؾ السياسي المصرم منذ تكقيع اتفاقية كامب

ديفيد في عيد الرئيس محمد أنكر السادات ،كالذم ينسجـ مع الخط السياسي السعكدم يتسـ

باالعتداؿ في تناكؿ قضايا الشرؽ األكسط السيما قضية الصراع العربي (اإلسرائيمي).

كمنذ تمؾ الفترة كحتى اتفاقية كامب ديفيد الثانية في عيد الرئيس األمريكي بيؿ كمينتكف،

كاف ىنالؾ تنسيؽ مستمر في المكقؼ الثنائي بيف البمديف ،كيعني ذلؾ أف ىنالؾ مصالح سياسية

مشتركة تجاه العديد مف القضايا _كباألخص القضية الفمسطينية_؛ فغياب الرئيس المصرم
مبارؾ عف حضكر قمة بيركت في ظؿ كجكد ىذه المبادرة السعكدية لربما يكمف في انفراد المممكة

السعكدية بالمبادرة التي أعمنيا األمير عبد ا﵀ مع الصحفي فريدماف فكاف ىنالؾ استياء مصرم

خفي مف ىذه الخطكة المفاجئة ،كاعتبار الرئيس المصرم أف األمير عبد ا﵀ اتخذ خطكة متناقضة

مع حالة التنسيؽ المستمر بيف الجانبيف.

كلذا أظير رفضو الكاضح لحضكر القمة العربية ،كاف ربط ىذا الرفض بحالة الرفض

(اإلسرائيمي) لحضكر ياسر عرفات القمة ،كلـ يكف فعميان متغيبان (تضامنان) مع الرئيس ياسر

عرفات خاصة أنو لـ يتكاصؿ معو أثناء قمة كامب ديفيد نفسيا ،كلربما اتخذ مكقفان رافضان
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لمسياسة األمريكية في المنطقة لمضغط عمى (إسرائيؿ) ،كاف كاف ىذا أم انر مستبعدان في ظؿ حالة

التماشي مع سياسة الكاليات المتحدة األمريكية ،كيظير ذلؾ مف السمكؾ السياسي المصرم خبلؿ
الفترة الماضية.

ككاف األمير سعكد الفيصؿ تحدث قبؿ انعقاد قمة " :2002بأف (اإلسرائيمييف) يخدعكف

أنفسيـ إذا اعتقدكا أف االستمرار في حجز عرفات ىك لصالح السبلـ" مؤكدا أف عرفات ىك" الذم

سيتعامؿ مع القضية الفمسطينية" ،بينما أعرب محمد صبيح _مندكب فمسطيف_ في الجامعة

العربية أف مبارؾ "يشعر باإلحباط لعدـ قدرة اإلدارة األمريكية الضغط عمى (اإلسرائيمييف) كما
تعيدكا لحضكر عرفات ،كمف ىنا كاف عزكفو عف المشاركة" ( مكفار كيار.) Net، 2002،

إف المممكة العربية السعكدية كجميكرية مصر العربية بذلتا جيدان دبمكماسيان في قضية

حضكر الرئيس الفمسطيني ياسر عرفات ،كمف سياؽ المكقفيف يتضح أف المممكة العربية

السعكدية كانت ترجك حضكره؛ لتقديـ المبادرة السعكدية بقكة سكاء عمى المستكل العربي كاإلقميمي

أك عمى المستكل الدكلي فمف مصمحة السياسة السعكدية الخارجية ،كتنفيذ المبادرة العربية حضكر
ياسر عرفات ،كىذا يؤكد أف الجيد الدبمكماسي الذم تـ بذلو عبر كسائؿ اإلعبلـ ىك أقؿ بكثير

مف الجيد الذم تـ بذلو عبر القنكات الدبمكماسية.

كتـ عرض المبادرة السعكدية عمى رئيس قمة بيركت إميؿ لحكد ،ككانت خالية مف فقرة

تخص حؽ العكدة ،كلذلؾ رفض تمريرىا عمى القادة العرب في القمة ،كقد حدثت أزمة أثناء قمة

بيركت؛ لرفض لحكد كممة عرفات ،كلقد خرجت خمسة كفكد عربية احتجاجان عمى ذلؾ ،كىي:

(جميكرية مصر العربية كالمممكة العربية السعكدية كاألردف كاإلمارات كالسمطة الفمسطينية) ،ككفقا
لركاية الرئيس المبناني أنو في اليكـ الثاني جاءه إلى المكتب كؿ مف :أميف جامعة الدكؿ العربية

عمرك مكسى ،ككزير الخارجية المصرم أحمد أبك الغيط ،ككزير الخارجية السعكدم األمير سعكد
الفيصؿ ،كبعد مداكالت كافؽ الرئيس المبناني تمريرىا خاصة بعد إدراج حؽ العكدة(زيف

الديف ،2015،نت).

كيتضح التكافؽ في الرؤية المصرية السعكدية تجاه مكقؼ الرئيس المبناني إميؿ لحكد

باعتباره رئيس قمة الجامعة العربية في تمؾ المحظة ،كبالتالي حدث انسجاـ تجاه حالة االحتجاج
بيف خمسة كفكد عربية ،كمنيا :المممكة العربية السعكدية ،كجميكرية مصر العربية إضافة إلى

السمطة الفمسطينية عندما رفض إميؿ لحكد تمرير صيغة المبادرة السعكدية بشكميا الحالي آنذاؾ،
كلـ ً
تنتو األزمة إال بإدراج البند الخاص بالبلجئيف.

كتعد حالة االحتجاج ىذه ككذلؾ الجمكس مع الرئيس المبناني لمتحاكر مؤشريف عمى تناغـ

السياسة المصرية السعكدية تجاه المبادرة السعكدية ذاتيا ،كمف ىنا رغـ قياـ جميكرية مصر
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العربية باالستياء مف المبادرة ذاتيا في حينو ،كلربما السبب الحقيقي لتغيب مبارؾ ليس عرفات،
كانما المكقؼ المصرم ذاتو مف المبادرة ،كلربما تغيبو لمضغط عمى الجانب األمريكي؛ لكسب

المبادرة زخمان سياسيان إال أنو دعميا.

كلقد اجتمع في شرـ الشيخ لعاـ  2003كؿ مف كلي العيد السعكدم عبد ا﵀ بف عبد

العزيز ،كالممؾ األردني عبد ا﵀ الثاني ،كممؾ البحريف حمد بف عيسى ،كرئيس الكزراء الفمسطيني

محمكد عباس؛ لمناقشة العديد مف القضايا العالقة ،كمنيا خارطة الطريؽ لمسبلـ ،ككاف المقاء
بحضكر الرئيس األمريكي جكرج بكش االبف (ككالة األنباء الككيتية ،2003،نت).

كجاءت بعدىا قمة العقبة التي استضافيا العاىؿ األردني الممؾ األردني عبد ا﵀ الثاني في

عاـ  ،2003كحضرىا كؿ مف الرئيس األمريكي جكرج بكش ،كرئيس الكزراء الفمسطيني محمكد
عباس ،كرئيس الكزراء (اإلسرائيمي) ارئيؿ شاركف ،كتعيد جميع األطراؼ بضركرة الكفاء

بالتزاماتيـ كفقا لخارطة الطريؽ (.)Eli E.،27،Net

ف اجتماع شرـ الشيخ ىك مكمؿ لممبادرة السعكدية ،كىك مؤشر عمى التقاء السياسة الثنائية

لمبمديف؛ فحضكر كلي العيد السعكدم األمير عبد ا﵀ قمة شرـ الشيخ لترسيخ ىذه المبادرة السيما

أنيا ال تتعارض مع خارطة الطريؽ األمريكية التي تبناىا جكرج بكش االبف ،كيمثؿ ىذا االجتماع
(دكؿ االعتداؿ)؛ كلذلؾ عقد االجتماع في حد ذاتو في جميكرية مصر العربية يدلؿ عمى التقاء

السياسة الثنائية بيف الطرفيف.

كمف ثـ جاءت قمة العقبة مدعكمة مف أكبر بمديف عربييف ،كىما :المممكة العربية السعكدية،

كجميكرية مصر العربية ،فكاف اجتماع العقبة مرتبط باجتماع شرـ الشيخ عاـ  ،2003كحضكر

الرئيس األمريكي لقمة شرـ الشيخ قيبيؿ عقد قمة العقبة إنما يدؿ عمى الثقؿ اإلقميمي لجميكرية
مصر العربية كالمممكة العربية السعكدية ،كحضكرىما الدائـ تجاه القضية الفمسطينية؛ فكاف المقاء
بمثابة مباركة لقمة العقبة ،كىذا يدلؿ بكضكح عمى المصالح المشتركة بيف كؿ مف الكاليات

المتحدة األمريكية كالمممكة العربية السعكدية كجميكرية مصر العربية.

كلقد أعمف الرئيس المصرم مبارؾ أف جميكرية مصر العربية كالمممكة العربية السعكدية

كسكريا أعدت مشركعان إصبلحيان؛ إلصبلح الجامعة العربية لطرحو عمى قمة تكنس ،2004
ككصؼ مبارؾ _أثناء اجتماعو في الرياض مع القيادة السعكدية_ المشركع بأنو يضع في

االعتبار ظركفان كمصالح كؿ دكلة ،كأف يككف العمؿ العربي نابعان مف نظاـ مؤسس ،كليس
عاطفيان ،كشدد مبارؾ عمى أف قمة تكنس ميمة لمغاية ،كبخاصة أف القضايا التي يخدميا
المؤتمر تمر بمرحمة دقيقة سكاء عمى مستكل القضية الفمسطينية ،أك عمى العراؽ إضافة لمشركع

اإلصبلح نفسو (الشرؽ األكسط.)1:2004 ،
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كيبلحظ غالبان أف السمكؾ المصرم يتفؽ مع السمكؾ السعكدم في العديد مف السياسات،

كمف ىنا تتفؽ جميكرية مصر العربية مع المممكة العربية السعكدية في إصبلح الجامعة العربية
لتتكافؽ مع مصالح بمدانيا ،كفي ىذا المشركع اإلصبلحي اختبلؼ عف المشركع اإلصبلحي في
عيد الرئيس جماؿ عبد الناصر الذم أسيـ في احتداد الصراع بيف البمديف؛ ألف المممكة ارتأت

فيو

خط انر عمى سيادتيا كمصمحتيا القكمية ،كلذلؾ جاء المشركع اإلصبلحي الثنائي في عيد الرئيس
حسني مبارؾ متكافقان مع سياسة كمصالح البمداف العربية السيما السعكدية ك جميكرية مصر

العربية ،ككذلؾ يجب التعاطي مع القضايا العربية مف خبلؿ مؤتمر تكنس  2004سكاء القضية

الفمسطينية أك العراؽ.

كفي قمة الجزائر  2005قد أعد كزراء الخارجية اتفاقان في ختاـ اجتماعاتيـ التحضيرية؛

إلق ارره عمى الجامعة مف قبؿ الرؤساء العرب ،كتـ تفعيؿ مبادرة األمير عبد ا﵀ المعركفة بمبادرة

السبلـ العربية (إسماعيؿ ،العسرل.)1:2005 ،

ككاف الدعـ السعكدم كالمصرم أيضان لقمة الجزائر لعاـ  ،2005كدعـ مبادرة السبلـ

العربية مف كزراء الخارجية العرب؛ ليتـ عرضيا عمى الرؤساء العرب ،ككانت كؿ مف جميكرية
مصر العربية كالمممكة العربية السعكدية داعمتا ليذا الجيد ،كما يدلؿ عمى ذلؾ مجيكداتيا

السابقة.

كفي ىذا السياؽ ذكرت (كيكميكس) في كثيقة ليا مؤرخة في تشريف الثاني/نكفمبر 2009

نقبلن عف مسئكؿ (إسرائيمي) زعـ أف (إسرائيؿ) تتمتع بسبلـ مع جميكرية مصر العربية كاألردف
كالمممكة العربية السعكدية ،كيبلحظ في العاـ  2010أنو تـ اإلعبلف عف تعاكف اقتصادم بيف

مجمكعة ( IDBاإلسرائيمية) برئاسة الممياردير (نكحي دانكيز) كبيف مجمكعة العمياف السعكدية،
كمف ناحية أخرل في تشريف الثاني/نكفمبر 2012/افتتح مركز الممؾ عبد ا﵀ بف عبد العزيز

لحكار األدياف ،ككاف قد زار الحاخاـ الييكدم (ديفيد ركزيف) المممكة العربية السعكدية ضمف

جيكد حكار األدياف ،كفي العاـ  2014تحدث ليبرماف عف عبلقات سرية مع المممكة العربية

السعكدية كالككيت بالعداء المشترؾ إليراف (الشيابي كآخركف.)152:2015،

كىذا يبرز السمكؾ السياسي السعكدم في تعاطيو مع السمكؾ السياسي المصرم كفقان

لككيمكس ،كلقد كقعت جميكرية مصر العربية اتفاؽ سبلـ منذ زمف السادات مع (إسرائيؿ) ،كلكف

الجديد حالة التقارب السعكدم (اإلسرائيمي) ،كما يؤكد ذلؾ العديد مف المؤشرات كفقا لكيكميكس؛

ففي عاـ  2009قياـ عبلقات مصرية كسعكدية مع (إسرائيؿ) ،كفي عاـ  2010التعاكف
االقتصادم بيف مجمكعة ( IDBاإلسرائيمية) كبيف مجمكعة العمياف السعكدية ،كحكار األدياف في
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عاـ  ،2012كزيارة الحاخاـ الييكدم ديفيد ركزيف السعكدية ،كتحدث ليبرماف في عاـ  2014عف

عبلقات سرية بيف المممكة العربية السعكدية ك(إسرائيؿ) بشأف إيراف أيضان ،كمف ىذه المؤشرات

كفقا لكيكميكس يعني أف المممكة اتجيت بسياستيا إلى التطبيع مع (إسرائيؿ) قبؿ تحقيؽ ىدؼ

المبادرة السعكدم التي طرحت في الجامعة العربية لعاـ .2002

كبالنسبة لممؼ القضية الفمسطينية فقد كجيت السعكدية في عاـ  2007دعكةن لكؿ مف فتح
كحماس بعد اشتداد الصراع بيف الطرفيف ،كيبلحظ أف السعكدية لـ تكجو دعكة رسمية إلى

إسماعيؿ ىنية باعتباره رئيس الحككمة ،كلكف عند انعقاد قمة الرياض لعاـ  2007حضر كؿ مف

الرئيس محمكد عباس ،كاسماعيؿ ىنية بصفتو رئيس حككمتو ،كعندما انيار اتفاؽ مكة سارعت

المممكة باالتصاؿ بخالد مشعؿ رئيس المكتب السياسي لحركة حماس (الشيابي كآخركف2015 ،

.)135:

كلقد ألقى الرئيس حسني مبارؾ في خطابو أثناء قمة الرياض الضكء عمى العديد مف

الممفات ،كمنيا ممؼ جمكد عممية السبلـ ،كاالنقساـ الفمسطيني ،كقد دعا إلى استكماؿ خطكات
االتفاؽ الذم تـ إبرامو في مكة بيف طرفي الصراع؛ ما يسيـ في رفع الحصار عف الشعب

الفمسطيني (ك ازرة الخارجية السعكدية ،2012 ،نت).

إف السمكؾ السياسي لكبل البمديف إنما يسير كفقا ألجندتيـ الخاصة التي تتفؽ بينيـ أحيانان؛

كلذلؾ عندما سعت السعكدية لممصالحة بيف الطرفيف الفمسطينييف تطرؽ الرئيس حسني مبارؾ

في كممتو في قمة الرياض عف دعمو لخطكات المممكة بيذا االتجاه ،كاعتبر إنياء االنقساـ

الفمسطيني جزءان مف إنياء الحصار ،كيدؿ مف ذلؾ اىتماـ البمديف بالقضية الفمسطينية؛ فجميكرية
مصر العربية كالمممكة العربية السعكدية تدركاف أىميتيا في تنامي كزنييما السياسي في المنطقة
اإلقميمية ،كخشية مف بركز قكل إقميمية طامعة في لعب دكر أفضؿ ،كلربما تسعى إلقصاء

اآلخر ،كمنيا :إيراف كقطر كسكريا.
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المبحث الثالث
الموقف الثنائي تجاه حالة االنقسام الفمسطيني ،وتطورات المشيد الفمسطيني
الداخمي (.)2014 – 2006

تمييد

لجأت كؿ مف فتح كحماس في الفترة  2007 – 2006إلى مراكز إقميمية؛ لمتكسط في

نزعاتيا ،فحصمت حماس عمى دعـ إيراف كسكريا كحزب ا﵀ المبناني ،كجماعة اإلخكاف
معالجة ا
المسمميف ،كحصمت فتح عمى دعـ المممكة العربية السعكدية كجميكرية مصر العربية كاألردف،
كقد كقعت السياسة الفمسطينية رىينة تجاذبات إقميمية؛ لرسـ السياسة المستقبمية لمنظاـ اإلقميمي،

كأسيمت تجاذبات ىذه القكل في ترسيخ االنقساـ الفمسطيني(شعشع ،ديد.)81:2010-2009،

أسيـ االنقساـ الفمسطيني في زيادة اليكة بيف دكؿ المنطقة اإلقميمية ،كاختزاؿ االنقساـ

اإلقميمي في االنقساـ الفمسطيني ،كفي ىذا المبحث سيتناكؿ االنقساـ الفمسطيني كتداعياتو،
كالتطرؽ لممكقؼ العربي مف الجيكد المصرية السعكدية تجاه ممؼ المصالحة بيف حركتي فتح

كحماس ،كسيناقش محاكالت المممكة العربية السعكدية كجميكرية مصر العربية ليذا الممؼ.

ككذلؾ المكقؼ الثنائي لكؿ مف جميكرية مصر العربية كالمممكة العربية السعكدية مف

الدعكة السكرية القطرية لعقد قمة عربية طارئة لعاـ 2009؛ بخصكص غزة ،كبركز االنقسامات

اإلقميمية ،كسيكضح مكقؼ جميكرية مصر العربية كالمممكة العربية السعكدية مف قمة الككيت
االقتصادية في عاـ  2009أيضان ،كبخاصة الدعـ لمالي إلعادة إعمار غزة.

كسكؼ يبيف تفاصيؿ زيارة المبعكث األمريكي ميتشؿ لممنطقة العربية ،كالمكقؼ المصرم

السعكدم منيا ،كسكؼ يشير لممكقؼ السعكدم مف قمة شرـ الشيخ االقتصادية لعاـ ،2009

ككذلؾ سيظير تغيب المممكة عف التكسط إلنياء االنقساـ في عاـ  ،2009كتركيا الدكر

لجميكرية مصر العربية ،كسيتطرؽ لممكقؼ السعكدم مف الكساطة المصرية بيف فتح كحماس في
عاـ  ،2010كالمكقؼ المصرم السعكدم مف اتفاؽ الدكحة لعاـ  ،2012كما أبرز المكقؼ

السعكدم مف سياسة الرئيس عبد الفتاح السيسي تجاه القضية الفمسطينية كبخاصة حركة حماس.

أوالً 7الموقف المصري السعودي تجاه حالة االنقسام الفمسطيني في الفترة

(.(2010-2003

التقى المكقؼ العربي مع الرؤية الدكلية التي تساند الرئيس محمكد عباس ،كحككمة

الطكارئ ،كأكد كزراء الخارجية العرب في اجتماعيـ الطارئ احتراميـ المؤسسات المنتخبة ،بما
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في ذلؾ المجمس التشريعي ،كتشكيؿ لجنة تقصي حقائؽ لبحث ما جرل في قطاع غزة ،كمتابعة

الجيكد المصرية السعكدية لعكدة طرفي الصراع لمحكار (عكدة.)135:2009 ،

فالرؤية العربية تسير كفؽ الرؤية السعكدية المصرية في الغالب ،كيظير ذلؾ مف خبلؿ

اجتماعات كزراء الخارجية العرب ،كما نجـ عنيا مف ق اررات تنسجـ مع الجيكد التي تقكـ بيا
جميكرية مصر العربية ،كالمممكة العربية السعكدية؛ كلربما ىنالؾ رؤية عربية أخرل مؤثرة تمثمت
تأثير في القرار العربي ،كسمككيا السياسي في المحيط يدلؿ
بالمحكر القطرم السكرم ،كلكنيا أقؿ
ان

عمى ذلؾ ،كلكف ال يمكف إغفاؿ الدكر القطرم كالسكرم الذم حاكؿ أف يرتقي؛ لكي يككف لو دكهر
كتأثير في رسـ السياسة العربية.
ه
كبغض النظر عف ذلؾ يبدك أف الخطكط العريضة لسياسة الجامعة العربية اقترنت بما

ترتأيو السياسة الثنائية لكؿ مف المممكة العربية السعكدية ،كجميكرية مصر العربية؛ فالثقؿ
اإلقميمي لكؿ منيما يبرز بكضكح مف خبلؿ السمكؾ السياسي كاالقتصادم الذم يشبو الدائرة

المتكاممة؛ إذ إنيما يكمبلف بعضيما في ىذيف الجانبيف.

كليذا قامت كؿ مف المممكة العربية السعكدية ،كجميكرية مصر العربية كغيرىا بمحاكالت

عديدة لممصالحة بيف فتح كحماس ،كلكف جميعيا باءت بالفشؿ؛ كتجسد االستقطاب مؤسساتيان

كمناطقيان منذ حزيراف  /يكنيك 2007؛ حيث أصبحت ىنالؾ حككمتاف :األكلى بالضفة كعينيا
رئيس السمطة الفمسطينية محمكد عباس ،كالثانية بغزة تقكدىا حماس بفعؿ فكزىا في االنتخابات

التشريعية لعاـ  ،2006كتـ عزليا مف قبؿ الرئيس عباس ،كش ٌكؿ بدالن منيا حككمة جديدة ،كمف

ىنا حدث استقطاب إقميمي؛ فػ (فتح) تساندىا المممكة العربية السعكدية ،كجميكرية مصر

العربية ،كاألردف أك ما يسمى بدكؿ االعتداؿ ،كأما (حماس) فقد ساندتيا في حينو كؿ مف إيراف
كقطر كسكريا(ىبلؿ ،2010 ،نت).

إف ىذا االنقساـ مف الناحية الشكمية انقساـ فمسطيني داخمي ،أك لربما ينظر عميو عمى أنو

كامف بيف فصيميف رئيسييف يؤثراف بمجريات أحداث القضية الفمسطينية اختمفا داخميان لدرجة
كصكليما ألحداث دمكية انبثؽ عنو انقساـ سياسي كجغرافي ،كلكف تجاكز ذلؾ؛ ليصؿ إلى

انقساـ عربي داخمي تارة ،كانقساـ إقميمي تارة أخرل.

كمف ىنا عندما يربط قارئ المشيد في الفترة ( )2007-2006الكضع الفمسطيني الداخمي

بالكضع العربي كاإلقميمي ،ككفقان لمنطؽ المصمحة ،كالمنيج السياسي المتبع يصؿ إلى نظرية

مفادىا ،أف ىنالؾ ترابطان كتشابكان بيف القضية الفمسطينية كمركز جكىرم لمصراع في الساحة

اإلقميمية كالدكلية ،كبيف الصراعات اإلقميمية ذاتيا سكاء عمى المستكل السياسي كاأليديكلكجي أك

عمى المستكل المذىبي.
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كلذلؾ عندما تتناكؿ جميكرية مصر العربية كالمممكة العربية السعكدية القضية الفمسطينية

مع المحكر السكرم القطرم يتبمكر سمكؾ سياسي ،كأيديكلكجي مختمؼ بيف ىذيف المحكريف؛
حيث تدعـ قطر كسكريا حماس أك ما يسمى بمحكر المقاكمة ،فقطر تدرؾ جيدان أف القضية
الفمسطينية تساىـ في صياغة دكر قطرم ليا في المنطقة اإلقميمية ،كسكريا تحاكؿ االستفادة مف
الحالة الفمسطينية في دعـ جيكدىا باتجاه استعادة الجكالف بينما جميكرية مصر العربية كالمممكة

العربية السعكدية تنتيجاف منيجان سياسيان معتدالن تحاكالف ترسيخو كنجاحو؛ فمف ناحية تحافظاف
عمى دكرىما اإلقميمي ،كلربما تحاكالف التماشي مع سياسة الحميؼ األمريكي؛ الرتباطيما األمني

كاالقتصادم كفي مختمؼ المجاالت األخرل.

كقد يق أر المشيد بطريقة أخرل؛ فنجد المحكر اإليراني السكرم القطرم؛ فيبلحظ االنقساـ

اإلقميمي في ىذه الناحية نابعان مف االنقساـ المذىبي؛ فالسعكدية تقكد المذىب السني ،كايراف تقكد

المذىب الشيعي بغض النظر عف االنضماـ القطرم ليذا المحكر ،كبالتالي يتخذ المتصارعكف
مف القضية الفمسطينية ،أكمف الخبلؼ الفمسطيني الداخمي مكطئ و
قدـ؛ لينفذكا أجندتيـ في إعادة
صياغة المنطقة كفؽ رؤيتيـ.

كلما دعت سكريا لعقد قمة عربية طارئة في العاـ 2009؛ لكقؼ العدكاف (اإلسرائيمي) عمى

غزة ،رفضت كؿ مف (جميكرية مصر العربية كالمممكة العربية السعكدية كاألردف) ىذا المقترح،
كبعد مداكالت لكزراء الخارجية العربية بالقاىرة اتفقكا عمى إرساؿ و
كفد عربي مشترؾ إلى مجمس
األمف؛ الستصدار قرار بكقؼ العدكاف ،كقد تضمف الكفد كزراء خارجية كؿ مف جميكرية مصر

العربية كالمممكة العربية السعكدية كالسمطة الفمسطينية ،إضافة لذلؾ األميف العاـ لمجامعة العربية

عمرك مكسى ،كرغـ صدكر القرار إال أنو _فعميان_ لـ ينفذ؛ ما دفع كؿ مف سكريا كقطر لمدعكة
بعقد قمة عربية عاـ  2009لبحث الكضع الراىف ،فقاطعتيا كؿ مف جميكرية مصر العربية
كالمممكة العربية السعكدية؛ كلذا قد ازدادت اليكة العربية(محسف ،2009 ،نت).

كبناء عمى سبؽ تجدر اإلشارة إلى الفجكة العميقة بيف المحاكر العربية ،كالممارسة السياسية
ن
الحادة بينيـ ،كما يبلحظ مف تمؾ اإلشارة أف القضية الفمسطينية رغـ مركزيتيا إال أنيا تراجعت
بفعؿ ىذه الخبلفات ،فأصبحت القضية الفمسطينية حقؿ تجارب لمرؤل السياسية العربية ،كتغمبت

الخبلفات األيديكلكجية عمى ركح التعاطي تجاه القضية الفمسطينية.

كمف ىنا ،فرغـ قسكة المشيد بفعؿ العدكاف (اإلسرائيمي) عمى غزة في الفترة ( – 2008

 ،)2009كما صاحبو مف تدمير لمبنية التحتية ،ككقكع اآلالؼ ما بيف قتيؿ كجريح ،إال أنو حدث
تجاذب بيف األطراؼ العربية انتيى بالذىاب لمجمس األمف ،كتغميب رؤية محكر دكؿ االعتداؿ

في البداية ،كبعدىا حاكلت قطر كسكريا فرض قمة عربية لمكاجية التحديات (اإلسرائيمية) ،كلربما
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معيا حؽ لئلرتقاء بالحدث نفسو ،كمقاطعة جميكرية مصر العربية كالمممكة العربية السعكدية
القمة يظير منطؽ المصمحة الذم يتحكـ بالدكر اإلقميمي لكؿ دكلة مف دكؿ اإلقميـ ،كلربما ما

دفع المممكة العربية السعكدية كجميكرية مصر العربية لممقاطعة خشية مف نجاح المساعي

القطرية السكرية ،كبالتالي يصبح ليـ دكر أكثر فعالية منيما.

ككاف قبميا قد تقرر في قمة الككيت مف العاـ نفسو دعـ الفمسطينييف بمبمغ اثنيف مميار

دكالر؛ إلعادة تأىيؿ قطاع غزة ،كلكف رفضت المممكة السعكدية كمصر منح المبمغ لغير السمطة
الفمسطينية ،كمف ناحية أخرل عندما عقدت قمة الدكحة تغيبت جميكرية مصر العربية كالمممكة

العربية السعكدية كالسمطة الفمسطينية ،كقد فشمت المممكة السعكدية في صياغة مكقؼ خميجي
بشأف المساعدات لغزة ،كفي الكقت نفسو رفضت مصر طمب مف قبؿ حماس بفتح معبر رفح ما

لـ تقـ السمطة الفمسطينية بإدارتو كفقا التفاقية عاـ .)Ephraim Kam،2009:69( 2005

كعمى ما يبدك مما سبؽ تجاكز األطراؼ اإلقميمية مأساة غزة مف خبلؿ تعقيد مسألة

اإلعمار؛ فسكريا كقطر تنظراف برؤية مختمفة عف رؤية جميكرية مصر العربية كالمممكة العربية
السعكدية ،فترل المممكة السعكدية ك جميكرية مصر العربية أنو يجب تقديـ المساعدات مف قبؿ
السمطة الفمسطينية؛ ألنيـ مصدر الشرعية الدكلية ،في الكقت نفسو مقاطعة جميكرية مصر
العربية كالمممكة العربية السعكدية كمعيما السمطة الفمسطينية لقمة الدكحة لعاـ  2009زاد المشيد

السياسي العربي كالفمسطيني انقسامان ،ككاف لو تداعيات سمبية عمى مجريات القضية الفمسطينية

ذاتيا ،كبالتالي اجتمع العرب في قمة الككيت كالدكحة ،كلـ تحقؽ الجيكد العربية المنصبة أم
سدل دكف تحقيؽ األىداؼ
تأثير يذكر في صالح المشيد الفمسطيني ،كذىبت الق اررات العربية
ن
المرجكة.
كمف جية أخرل عندما جاء المبعكث األمريكي ميتشؿ إلى المنطقة في العاـ  2009التقى

بكؿ مف (إسرائيؿ) كالسمطة الفمسطينية ،كالمممكة العربية السعكدية ،كجميكرية مصر العربية،

كأكركبا؛ لبحث تطكرات الحرب عمى غزة ،كتعزيز مكقؼ الكسيط المصرم في محاكلتو لكقؼ
إطبلؽ النار بيف الجانبيف (اإلسرائيمي) كالفمسطيني ،كفي الكقت نفسو أظير المجتمع الدكلي

رغبتو في مساعدة إعمار غزة ،كلقد ساىمت المممكة العربية السعكدية كحدىا بمميار دكالر ،كما

أف جميكرية مصر العربية تدخمت إلعادة المحمة بيف الفرقاء الفمسطينييف ،كضركرة إعمار غزة،
كتقديـ الدعـ مف قبؿ المانحيف السيما مؤتمر المانحيف الذم سينعقد في القاىرة بتاريخ

/19شباط/فبراير.)Tim Zanotti،2009:3( 2009/

كيتضح مما سبؽ ترابط كتشابؾ المصالح بيف المممكة العربية السعكدية كجميكرية مصر

العربية كطرؼ كالكاليات المتحدة كطرؼ آخر؛ فزيارة المبعكث األمريكي في ىذا التكقيت
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الدقيؽ_كىك تكقيت الحرب (اإلسرائيمية) عمى غزة_ ليذيف البمديف عمى كجو التحديد يدلؿ عمى

ككنيما ثقميف كبيريف في المنطقة اإلقميمية مف ناحية ،كمف ناحية أخرل بركز تيار فمسطيني

يتعارض مع الفكر المعتدؿ الذم تقكده السمطة الفمسطينية ،كيحمؿ في مضمكنو نظرية غير

سممية لحؿ الصراع مع دكلة (إسرائيؿ) ،كىك ما يصنؼ مف كجية النظر األمريكية بالمحكر
المتشدد.

كمف ىنا يحاكؿ الجانب األمريكي تعزيز نظرية االعتداؿ في ىذه المنطقة ،كتعزيز ىذا

المحكر الذم تمثمو كؿ مف المممكة السعكدية كجميكرية مصر العربية إضافة إلى السمطة
الفمسطينية؛ لحفظ مصالحيا ،كبخاصة حفظ دكلة (إسرائيؿ) كمصمحة أمريكية بحتة مف جانب،
كمف جانب آخر مف مصمحة الكاليات المتحدة تعزيز ذلؾ المحكر؛ لكجكد قكل إقميمية تسعى

لدعـ التيار الفمسطيني المقاكـ ،كلفرض نظريتيا التي تعاكس نظرية االعتداؿ كميا ،كمثؿ ىذا

التيار في حينو :إيراف ،كسكريا ،كقطر ،كالمقاكمة المسمحة السيما حركة حماس.

كيبلحظ لقارئ المشيد أف الدعـ السعكدم الكبير في المجاؿ االقتصادم ،لدرجة أف

السعكدية قدمت كحدىا مميار دكالر مف مجمكع ممياريف إلعادة إعمار غزة ،كما يثير الجدؿ ىك
أف ىذه ىي النظرية السائدة في السياسة السعكدية _كىي نظرية تقديـ المساعدات_؛ حيث
يحاكي ىذا المكقؼ مكقؼ المممكة السعكدية مف حرب حزيراف لعاـ  1967كفقان لمكثيقة سابقة

الذكر ،كالتي تبيف الدكر السعكدم في التحريض عمى ضرب جميكرية مصر العربية كسكريا مف

ناحية ،كتقديـ المساعدة مف ناحية أخرل إلعادة صياغة المنطقة؛ فالمشيد يتكرر بصكرة
و
بجيد سياسي
متشابية ،كأيضان يبرز المكقؼ المصرم داعمان لمسياسة السعكدية خبلؿ ىذه الفترة
كبير ،كعمى ما يبدك مف تمؾ المساعي مف أجؿ تنفيذ السياسة الثنائية ليما في المنطقة عمى
حساب البلعبيف اآلخريف؛ فبركز أم دكر لممحكر المناىض يعني فقداف كبل الدكلتيف كزنيما

اإلقميمي.

كفي آذار/مارس 2009/عقدت الدكؿ المانحة بعد انتياء الحرب (اإلسرائيمية) عمى غزة

مؤتم انر كبي انر برعاية جميكرية مصر العربية كالنركيج في شرـ الشيخ ،كقد شاركت فيو نحك 90
دكلة كمنظمة غير حككمية ،كطالبكا بتخصيص مبمغ  4.5مميار دكالر أمريكي مف ضمنيا

1.3مميار لغزة ،بينما تخصص المبمغ المتبقي في تطكير االقتصاد الفمسطيني ،كدعـ السمطة
الفمسطينية (شعباف.)5:2015 ،

كيظير الدعـ الدكلي لرعاية جميكرية مصر العربية ألم مبادرات إنسانية ،كلربما لـ ً
يأت

ذلؾ صدفة ،كانما يسير ضمف السياسة األمريكية في تعزيز حمفائيا اإلقميمييف ،كبالتالي كاف
المؤتمر بمثابة دفعة معنكية لجميكرية مصر العربية ،كإلظيارىا دكمان بقدرتيا عمى تطبيؽ
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الممارسة السياسية الحكيمة ،كلعب دكر قيادم في المنطقة العربية ،كلقد كانت _دكمان_ المممكة

السعكدية داعمان لمجيكد المصرية ،كبالتالي ساندتيا في نجاح ىذا المؤتمر؛ لسبب بسيط أف كبل
البمديف يمارساف نفس السياسة في معالجة كافة القضايا اإلقميمية ،كمنيا القضية الفمسطينية.

كلذلؾ تغيب السعكديكف عف التكسط إلنياء االنقساـ الفمسطيني في عاـ  ،2009كتركت

المممكة ىذا األمر لجميكرية مصر العربية ،كرغـ ذلؾ بقيت المممكة الداعـ المالي األكبر
بركد في
لفمسطيف عمى المستكل الرسمي كالشعبي مف ناحية ،كمف ناحية أخرل كاف ىنالؾ
ه
العبلقة مع حركة حماس حتى نياية عاـ (2009صالح ،2010 ،نت).
كمف ىنا يظير التكامؿ كتبادؿ األدكار ،فرغـ غياب الدكر السعكدم كسكاء كاف الغياب

و
مقصكد قد تجمى االنسجاـ الثنائي في الرؤية الفكرية؛ فالمممكة العربية السعكدية
غير
مقصكدان أـ ى
تعطي جميكرية مصر العربية دك انر قياديان ،كقدرة عمى المناكرة ،كتغيب عف الساحة السياسية،
كلربما غيابيا لفشؿ اتفاؽ مكة لعاـ  2007بيف الجانبيف سكاء في فتح أك حماس ،كلربما مف

منطمؽ تبادؿ األدكار بينيا كبيف جميكرية مصر العربية ،كمف ىنا دعمت جيكد جميكرية مصر
العربية في مؤتمر شرـ الشيخ االقتصادم لممانحيف إلعادة إعمار غزة ،كفي الكقت نفسو كانت
الداعـ األكبر ماليان ،كىذا يرسخ النظرية التكاممية في الرؤية السياسية بيف البمديف ،كتجدر اإلشارة

إلى اف التنكع في الرؤية السياسية كاالقتصادية بيف البمديف يعطي انطباعان عف خطكط عريضة
متفؽ عمييا في السياسة الثنائية بيف البمديف.

كقد برز في عاـ  2009انقسامات إقميمية بفعؿ حرب غزة ،كقد ساند حركة حماس كؿ مف

قطر كتركيا ،بينما اتخذت كؿ مف المممكة العربية السعكدية كجميكرية مصر العربية كاإلمارات

العربية المتحدة مكقفان آخر؛ الرتباطيا باإلخكاف المسمميف كفكر ،كظير االستقطاب منذ عاـ

( 2007بركات ،شعباف.)6:2015 ،

فالقضية الفمسطينية مركزية الجكىر ،كتيتـ الدكؿ بيا ككنيا تحقؽ سياسات خارجية كداخمية

عمى مستكل الدكلة ذاتيا؛ فقد عبرت إيراف كسكريا سابقان عف دعميما لمقضية الفمسطينية ،كمحكر
المقاكمة البلسممية الذم تقكده حماس ،كمبررات ىذا الدعـ الذم يكمف في قمب أكراؽ المعبة

الدكلية لصالحيا ،كبالتالي إعادة صياغة السياسة اإلقميمية بما يتفؽ مع رؤياىـ السياسية انطبلقان

مف الصراع اإلقميمي مف حيث الفكر السياسي كالمذىبي.

كيبلحظ في ىذه الحرب بركز لمدكر التركي مع كجكد سابؽ لمدكر القطرم ،كعمى ما يبدك

ما دفع تركيا باتجاه المنطقة العربية سكل سياسة تركية جديدة بعد فقدانيا األمؿ بعضكية االتحاد
األكركبي؛ كليذا أرادت أف يككف ليا سياسة مؤثرة عمى المستكل اإلقميمي؛ لكي تبعث برسائؿ إلى

االتحاد األكربي أف تركيا ليست ضعيفةن ،كتستطيع أف تؤثر بالمحيط ،كبالتالي قد تحتاجكنيا في
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المساىمة بمعالجة مثؿ ىذا الممؼ ،كأيضان إرساؿ رسالة لمشعب التركي؛ لكي تكسب تعاطؼ
األتراؾ خاصة حزب العدالة كالتنمية اإلسبلمي ،كبالتالي ركزت عمى الجانب العاطفي.

كمف ىنا دعمت المقاكمة بعكس جميكرية مصر العربية كالمممكة العربية السعكدية

امتداد لئلخكاف المسمميف كليست حركة كطنية،
كاإلمارات المكاتي ينظرف لحركة حماس عمى أنيا
ه
كىذا كاف خمبلن في السياسة المصرية كالسعكدية؛ لعدـ احتكائيـ ىذه الحركة لما ليا مف تأثير

عمى الساحة الفمسطينية ،فبل يمكف تجاكزىا ،كبالتالي تجاكز حركة حماس أسيـ بف ار وغ و
كبير مؤلتو
و
بشكؿ كبير في السياسة اإلقميمية ،كمف تداعيات التبايف في
دك هؿ إقميمية أخرل؛ ما أسيمت
السياسة اإلقميمية تعزيز االنقساـ الفمسطيني الداخمي ،بؿ كتجاكزه النقساـ كبير بيف دكؿ المنطقة.

كفي عاـ  2010أثناء زيارة خالد مشعؿ رئيس المكتب السياسي لحركة حماس لمرياض

طمب مف كزير الخارجية السعكدم األمير سعكد الفيصؿ إضافة الجيد السعكدم لمجيد المصرم

لتحقيؽ المصالحة ،كمف ىنا بادر كزير الخارجية السعكدم لبلتصاؿ بكؿ مف القاىرة ،كدمشؽ،
كالدكحة لممساىمة بجيكد المصالحة ،كلكف ىذا الجيد قد فشؿ لرفض القاىرة فتح ممؼ كرقة

المصالحة مرة أخرل لمنقاش ،كقد أكدت الرياض عمى أف جميكرية مصر العربية الراعي األكؿ

لممصالحة الفمسطينية ،كفيما بعد لـ تسيـ الرياض بأم خطكة بيذا االتجاه نظ انر إلنشغاليا
بأحداث االضطرابات في المنطقة العربية (صالح.)153:2011،

إف الخبلؼ الذم حدث بيف جميكرية مصر العربية كالمممكة العربية السعكدية يبيف

سيناريكىيف تجاىو :السيناريك األكؿ :يعد رفض جميكرية مصر العربية لمجيد السعكدم كالتنسيؽ
الذم تـ عمى المستكل العربي انتكاسةن لمدبمكماسية السعكدية مف جانب ،كمف جانب آخر يعد

تصدعان كا ٍف كاف طفيفان في السياسة الثنائية بيف البمديف ،كأما عف السناريك الثاني فيبيف أف ىذا
خبلؼ شكمي ،كاجراؤه التصاالت مع بعض الدكؿ يبيف ذكاء الدبمكماسية السعكدية؛ لكيبل تعرقؿ
ه

ىذه الدكؿ المصالحة مف جية ،كمف جية أخرل دفع حماس باتجاه المصالحة كفقان لمرؤية الثنائية

بيف البمديف.

أكثر منطقيةن الرتباط
كبغض النظر عف ىذيف السيناريكىيف ،كرغـ أف السيناريك الثاني ي
الجانبيف المصرم كالسعكدم ببعضيما في كافة المجاالت ،كفي المقابؿ تبيف خطكة خالد مشعؿ
حجـ المممكة السعكدية كقكة إقميمية مؤثرة إضافةن إلى حميفتيا القاىرة.

كمع ذلؾ تغير المكقؼ المصرم أثناء لقاء خالد مشعؿ مع الكزير عمر سميماف عشية عيد

الفطر مف العاـ  ،2010كتـ االتفاؽ بتكاصؿ الكزير سميماف مع الرئيس عباس؛ إلقناعو بضركرة
إرساؿ كفد مف فتح إلى دمشؽ لمقاء كفد حماس ،كذلؾ لمتكصؿ لتفاىمات داخمية قبؿ التكقيع

عمى الكرقة المصرية ،كقاربت المممكة العربية السعكدية بيف القاىرة كدمشؽ لذات السبب؛ كذلؾ
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إلخفاؽ المصالحة دكف دمشؽ ،ففشؿ إعبلف القاىرة عاـ  ،2005ككذلؾ اتفاؽ مكة لعاـ ،2007

كاعبلف صنعاء لعاـ ، 2008كقد اعتبرت القاىرة كالرياض إحياء ىذا الممؼ في صالح

المفاكضات مع (اسرائيؿ)؛ الستخدامو ككرقة لصالح الرئيس عباس كاظياره كمف يممؾ خيارات

أخرل ،كمنيا المصالحة ،كأيضا سحب الذريعة (اإلسرائيمية) التي تتحدث عف ضعؼ الرئيس
عباس (صالح.)135:2011 ،

كعمى ما يبدك أف لقاءات عمر سميماف مع خالد مشعؿ ،كأيضان التقريب السعكدم بيف دمشؽ

كجميكرية مصر العربية يبيف أبعاد السيناريك الثاني الذم تـ طرحو سابقان ،كبالفعؿ أف الدافع كراء
ذلؾ االتصاؿ ،كالتقارب المصرم السكرم في كجيات النظر يكمف في أف دمشؽ تحتضف قيادة

حماس ،كبالتالي تستطيع أف تؤثر بطريقة أك بأخرل عمى مجريات األحداث.

كمف ىنا؛ فكجكد دمشؽ مف كجية نظر السعكدية كجميكرية مصر العربية ضركرة؛ لتبلفي

أم تحديات قد تعرقؿ أم اتفاؽ مصالحة السيما أف ىنالؾ اتفاقات سابقة فشمت ،كلربما فشميا
يرجع لككف دمشؽ بعيدة عف ىذه الممفات ،كمف ناحية أف جميكرية مصر العربية كالمممكة

العربية السعكدية تحاكالف تبديد أك تفكيت الفرصة عمى الحجة (اإلسرائيمية) حكؿ ضعؼ (أبك

مازف) كرئيس لمشعب الفمسطيني ،كيمكف مكاجيتيا ،كبالفعؿ كضعت كمتا الدكلتيف خططان

سياسيةن؛ لتقكيتو كاب ارزه كرئيس لدكلة فمسطيف.

ثانيا 7الموقف المصري السعودي تجاه حالة االنقسام الفمسطيني بعيد الحراكات
الشعبية في الفترة ((2012 -2011

اجتمع الرئيس محمكد عباس كالسيد خالد مشعؿ رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في
لقائيما األكؿ بتاريخ /10تشريف األكؿ/أكتكبر 2011منذ تكقيع كثيقة المصالحة في القاىرة في

 /3آيار/مايك ،2011/كنتج عف المقاء تكافؽ الطرفيف عمى قضايا أساسية ،منيا :اتفاقيما عمى
تفعيؿ المقاكمة الشعبية في ىذه المرحمة ،كأيضان إنياء ممؼ المعتقميف السياسييف ،كعقد أكؿ لقاء
لمجنة القيادية المؤقتة لمنظمة التحرير الفمسطينية في القاىرة بتاريخ  /22كانكف األكؿ /ديسمبر/

 2011خاصة بعد انتياء حقبة الرئيس مبارؾ كسياستو (جبر.)54:2013 ،

ككفقان لما سبؽ يتضح جميان ثقؿ الدكريف المصرم كالسعكدم ،كيعتبر المقاء الثنائي بيف

مؤشر عمى مدل أىمية ىذيف الدكريف ،كيبلحظ
الرئيس عباس كالسيد خالد مشعؿ برعاية مصرية
ان

مف ذلؾ مركزية القضية الفمسطينية ضمف األجندة المصرية كالسعكدية؛ فكانت المممكة العربية

السعكدية كجميكرية مصر العربية دكمان تقدماف المبادرات السممية لمعالجة القضية الفمسطينية
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كمبادرة السبلـ السعكدية التي تبنتيا الجامعة العربية ،أك الكثير مف المقاءات التي رعتيا جميكرية

مصر العربية عمى أرضيا.

كتدرؾ القيادة الفمسطينية بكافة الفصائؿ الكطنية مدل حجـ الدكريف المصرم كالسعكدم

في القضية الفمسطينية ،كال يمكف تجاكز البمديف ميما كاف االختبلؼ في الرؤية؛ فجميكرية
مصر العربية تمثؿ العمؽ العربي ،كاضافة لذلؾ قطاع غزة يحاذييا ،كبالتالي تعد النافذة البرية لو
نحك العالـ؛ فتجاىؿ الدكر المصرم بمثابة كارثة لمقضية الفمسطينية ،ككذلؾ تدرؾ القيادة

الفمسطينية الحجـ السعكدم عمى المستكل اإلقميمي كالدكلي لما تعد مف قكة اقتصادية ،كأيضا ما
تمثمو مف مكانة مقدسة في نفكس المسمميف ،ككجكد جميكرية مصر العربية إنما يعمؽ العبلقة

المصرية بالقضية الفمسطينية ناىيؾ عف الجيد السعكدم.

كيبدك مف لقاءات القاىرة بيف الرئيس الفمسطيني محمكد عباس كالسيد خالد مشعؿ في

كانكف األكؿ/ديسمبر 2011/تيدؼ لتفعيؿ كافة الفصائؿ في إطار منظمة التحرير الفمسطينية،

كفي/6شباط /فبراير لعاـ  2012كقعا اتفاقا في العاصمة القطرية الدكحة برعاية أمير قطر
الشيخ حمد بف خميفة آؿ ثاني؛ حيث يتكلى عباس رئاسة الحككمة االنتقالية ،كقد التقى عباس
كمشعؿ بتاريخ /22شباط /فبراير 2012/في القاىرة؛ لبحث مجمؿ القضايا ،كعمى رأسيا حككمة

الكفاؽ الكطني ،كممؼ المصالحة (الجزيرة نت.)2012،

عمى أية حاؿ أف الحالة الفمسطينية لـ تخرج مف األجندة المصرية رغـ انشغاؿ جميكرية

مصر العربية بالحراؾ الشعبي الداخمي الذم قمب نظاـ حكـ الرئيس محمد حسني مبارؾ ،كتكلي
المجمس العسكرم إدارة الببلد في فترة انتقالية ما بيف انتياء حكـ الرئيس مبارؾ ،كبداية حكـ
الرئيس مرسي ،كىذه رسالة ميمة تؤكد أىمية القضية الفمسطينية لدل مصر رغـ التحديات

الداخمية تحسب لدكلة مصر في تحديد أكلكيات السياسة المصرية ،كاضافة لذلؾ لبعث رسالة
لمشارع المصرم تؤكد عمى مركزية القضية الفمسطينية السيما أنو ينظر لمنظاـ القديـ مف قبؿ

بعض فئات الشارع المصرم عمى أف أكلكيات النظاـ ابعدت عف القضايا المركزية ذات البعد
تقارب بيف القاىرة كالدكحة في حقبة الرئيس محمد
القكمي مف جية ،كمف جية أخرل حدث
ه
مرسي ،كمف ثـ يمكف قراءة ىذه التغيرات السياسية ،أك التقارب المصرم _ القطرم بفعؿ ما
حدث في مصر مف أحداث دفعت الرئيس المصرم محمد حسني مبارؾ لمتنحي ،كنجاح محمد

مرسي كرئيس لمصر –كىك محسكب عمى جماعة اإلخكاف المسمميف -في االنتخابات المصرية؛

حيث أسيـ ذلؾ محاكالت بتغيير في النظاـ المصرم بتغيير في السياسة الخارجية المصرية،
كمف ثـ كاف التقارب مع قطر ،كبالتالي أسيـ ىذا التقارب في تقريب كجيات النظر بيف الفرقاء

الفمسطينييف في حينو.
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كتبدك كاضحة حالة التنسيؽ بيف جميكرية مصر العربية كقطر في ممؼ المصالحة؛ فقد تـ

تكقيع ممؼ المصالحة في قطر برعاية األمير حمد ،كجمكس القيادات بالقاىرة لبحث تفاصيؿ

فتكر في العبلقات المصرية السعكدية في تمؾ الفترة؛
اتفاؽ الدكحة ،كمف ىنا يظير ىذا التقارب ان
كلذلؾ بقيت العبلقات محصكرة بيف البمديف ،كلربما يرجع ذلؾ الفتكر مع اختبلؼ في الرؤية
المصرية الجديدة تجاه العديد مف الممفات اإلقميمية ،كالدكلية كالتي ال تنسجـ مع السياسة

السعكدية بشكؿ مطمؽ.

كلقد دعمت المممكة العربية السعكدية اتفاؽ الدكحة؛ حيث أيد مجمس التعاكف الخميجي

كالسعكدية جزءان مف ىذا االتفاؽ الذم نص عمى تشكيؿ حككمة كفاؽ كطني ،كاجراء انتخابات

رئاسية كتشريعية (مجمس التعاكف الخميجي.)25:2015 ،

كبالرغـ مف تراجع الدكر السعكدم بفعؿ المتغيرات اإلقميمية خاصة في جميكرية مصر

العربية إال أنيا باركت الدكر القطرم في ممؼ المصالحة؛ باعتبارىا الثقؿ الخميجي مف حيث

التعداد السكاني كاالقتصادم كالمكانة الدينية ،كعمى ما يبدك أف السمكؾ السياسي السعكدم غمب

عميو التراجع في السياسة اإلقميمية ،ككانت ميتمة باألحداث التي اجتاحت المنطقة كأكلكية أكلى؛
ألف ىذه األحداث تيدد األمف القكمي السعكدم ،كىذا ما دفعيا لتغيير أكلكياتيا في السياسة

الخارجية ،فأصبحت تتابع مجريات األحداث كمكاجيتيا.

بنيج سياسي جديد
كلذلؾ ظيرت جميكرية مصر العربية في عيد الرئيس محمد مرسي
و

مختمؼ عف نيج النظاـ السابؽ؛ فرفضت جميكرية مصر العربية العدكاف (اإلسرائيمي) عمى غزة
في العاـ  ،2012ككقفت سياسيان كدبمكماسيان عمى كافة المستكيات العربية كاإلقميمية كالدكلية مف

أجؿ كقؼ العدكاف ،كمف ىنا أعمنت الرئاسة المصرية بتاريخ  /21تشريف الثاني /نكفمبر2012/

التكصؿ التفاؽ تيدئة بيف حماس ك(إسرائيؿ) ،كقد أظير الرئيس المصرم محمد مرسي الدعـ

المادم كالمعنكم مف خبلؿ فتح المعابر ،كارساؿ الكفكد الرسمية كالشعبية ،كمنيا قياـ رئيس

الكزراء المصرم ىشاـ قنديؿ بزيارة غزة أثناء العدكاف (اإلسرائيمي) عمى غزة (نصار،
.)5:2014

لقد حقؽ الرئيس مرسي سمككان سياسيان مختمفان عف السمكؾ السياسي الذم اتبعو الرئيس

مبارؾ تجاه دكلة (إسرائيؿ) رغـ أنو أعمف الت ازـ ببلده باالتفاقيات المكقعة مع الطرؼ

(اإلسرائيمي) ،كلكف لربما في مكاجية العدكاف (اإلسرائيمي) عمى غزة ىي الحالة الثكرية التي كاف
يمر بيا الشارع المصرم؛ فكاف يحاكؿ أف يككف مختمفان عف سمفو لنيؿ ثقة الشارع ،بينما السمكؾ

إف خطا بخطكات
السياسي في عيد نظاـ الرئيس مبارؾ كاف مقيدان باتفاقيات دكلية قد تكبمو ٍ
شبييو مثبل.
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كتعد خطكة الرئيس مرسي ميمة في كسر حالة الجمكد في السياسة العربية ،كيبلحظ في

الجانب اآلخر حالة االنكفاء عمى الذات مف قبؿ المممكة السعكدية في بركز أكلكيات كتحديات
جديدة تيدد النظاـ السعكدم ذاتو ،كمنيا :تغير الكضع السياسي في أكبر بمد عربي ،كمف ىنا
كانت السياسة السعكدية فقط في متابعة تطكرات المنطقة االقميمية لما قد تتركو مف تداعيات

سمبية عمى اإلقميـ برمتو ،كما حدث مف تجاىؿ سعكدم تجاه حرب غزة يدفع باتجاه أمريف:

األكؿ :الخشية مف المتغيرات اإلقميمية كما سبؽ الحديث عنو ،كالثاني :الخشية مف نجاح السمكؾ

السياسي الجديد لمنظاـ المصرم الجديد ،كىك ما قد يؤثر سمبان عمى كزنيا اإلقميمي.

كفي عيد نظاـ الرئيس عبد الفتاح السيسي الذم تكلى الرئاسة بتاريخ /4حزيراف/يكنيك/

 2014رفض التعامؿ مع حماس كفصيؿ فمسطيني ،كاعتبرىا امتدادان لجماعة اإلخكاف المسمميف،
كفي فترة الحرب (اإلسرائيمية) لعاـ  2014تمكأ في تقديـ مبادرة لكقؼ إطبلؽ النار ،كقد امتدت

الحرب أسبكعان قبؿ طرحيا ،كلـ يخاطب حماس سكل مف خبلؿ كسائؿ اإلعبلـ ،بينما تكاصؿ
مع الطرؼ (اإلسرائيمي) ،كاألمريكي ،كالرئيس الفمسطيني محمكد عباس ،كقد رفض تطبيؽ
التفاىمات التي تـ االتفاؽ عمييا أثناء عممية التفاكض بيف الفصائؿ السيما حماس ،بؿ كرفض

مناقشة مسألتي إقامة المطار كالميناء ،كرفض فتح معبر رفح بشكؿ دائـ(صالح.)2:2015،

كترل جميكرية مصر العربية في عيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أف رفض مسألتي المطار

كالميناء أف ذلؾ يؤثر عمى أمنيا القكمي؛ ألنيا لف تستطيع مراقبة ما يحدث في قطاع غزة،
كبالتالي تسيؿ عميمة تيريب السبلح مف كالى غزة (قدس.)2014 ،

كىذه الصكرة تعاكس كجية النظر السابقة؛ فعندما جاء الرئيس عبد الفتاح السيسي لمحكـ

في جميكرية مصر العربية عمى خمفية أحداث حزيراف /يكنيك لعاـ  ،2013كما ترتب عمى تمؾ
األحداث مف إقصاء لمرئيس محمد مرسي ،كبالتالي إقصاء لحكـ اإلخكاف المسمميف نفسو؛ كلذلؾ
عندما جاء الرئيس عبد الفتاح السيسي لـ يتعامؿ مع حركة حماس كحركة فمسطينية صرفة،

كانما اعتبرىا امتدادان لجماعة اإلخكاف المسمميف لدرجة أف نظاـ السيسي تباطأ في تقديـ مبادرة
مصرية لكقؼ إطبلؽ النار ،كعندما قدميا تجاىؿ حركة حماس؛ باعتبارىا قكة كازنة في الشارع

الفمسطيني ،بؿ كلـ يدعـ تفاىمات االتفاؽ الذم تـ تكقيعيا مع دكلة (إسرائيؿ) ،كرفض فتح معبر

رفح كىذه عبلمات فارقة بيف السمكؾ السياسي الذم اتبعو الرئيس مرسي تجاه القضية
الفمسطينية ،كبيف السمكؾ السياسي الذم اتبعو السيسي تجاه القضية ذاتيا ،كتحاكي السياسة

المصرية في عيد نظاـ الرئيس عبد الفتاح السيسي سياسة نظاـ الرئيس حسني مبارؾ مبارؾ إلى
و
حد ما مع االعتراؼ بتعاطي نظاـ الرئيس مبارؾ مع الكثير مف القضايا بشكؿ أفضؿ ،كرفض
الرئيس عبد الفتاح السيسي لممطار كالميناء دكف تقديـ البدائؿ خطأ سياسي.
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كقد رفضت الدكؿ العربية كاإلسبلمية _السيما المممكة السعكدية_ اإلجراءات المصرية ضد

حركة حماس ،كبالتالي ضد قطاع غزة ،كقد أكقؼ ذلؾ التصعيد السياسي كالقضائي كاإلعبلمي
لمنظاـ المصرم تجاه حركة حماس كقطاع غزة ،كمف ىنا عكدة النظاـ السعكدم لمسياسة
التقميدية ،كتقميص الدعـ لمنظاـ المصرم برئاسة عبد الفتاح السيسي أسيـ بانفراجة في العبلقة

مع حركة حماس ،كبالتالي تخفيؼ الضغط عف قطاع غزة مف قبؿ النظاـ المصرم ،كاعادة

سياستو في بعض المكاقؼ كالحسابات السياسية في ىذا االتجاه (صالح.)83:2015 ،

كعمى ما يبدك أف مكقؼ المممكة العربية السعكدية مف السياسة المصرية في عيد الرئيس

عبد الفتاح السيسي متقمبة ،فرغـ دعميا لنظاـ السيسي عند إزاحة نظاـ الرئيس محمد مرسي

ع مى المستكييف المادم كالسياسي إال أنيا اختمفت معو ،كلربما أنيا أدركت أف سياسة النظاـ
المصرم في عيد الرئيس السيسي تسير خارج نطاؽ السياسة السعكدية ،كىذا ما دفعيا باتجاه

الضغط عميو تجاه تغيير سياساتو خاصة مع حركة حماس ،كلربما تعي أف ىذه السياسة الحادة

ال تحقؽ األمف اإلقميمي ،كلربما تمثؿ الكجو اآلخر لنظاـ السيسي ،كبالتالي تبادؿ األدكار بينيما
ما بيف الشدة كالميف ،كلكف الفرضية األكلى كىي فرضية معاكسة السيسي لسياسة المممكة غالبة

عمى غيرىا ،كىك ما دفعيا لتغيير سياستيا مع ىذا النظاـ.

كلقد أكد الممؾ السعكدم سمماف بف عبد العزيز أثناء لقائو بالرئيس الفمسطيني محمكد عباس

بتاريخ  /5آب/أغسطس 2015/عف دعمو لمقضية الفمسطينية ،كحؽ الشعب الفمسطيني في تقرير
مصيره ،كيظير التكافؽ المصرم السعكدم تجاه القضية الفمسطينية مف خبلؿ زيارة كلي العيد

السعكدم محمد بف سمماف لجميكرية مصر العربية بتاريخ  /30يكليك/تمكز ،2015/كالتقائو

بالرئيس المصرم عبد الفتاح السيسي ،كحضكره تكقيع إعبلف القاىرة بيف الفصائؿ الفمسطينية
لمتأكيد عمى متانة العبلقات المصرية السعكدية في شتى الجكانب ،كأكد السفير الفمسطيني (باسـ

األغا) عمى أف الرئيس محمكد عباس دعـ كؿ مف جميكرية مصر العربية كالمممكة العربية
السعكدية في تكجياتيـ السياسية (زعيتر ،2015 ،نت).

إف العبلقات المصرية السعكدية كثيقة جدان ،كانعكست متانة كقكة العبلقات الثنائية عمى

القضية الفمسطينية باإليجاب ،مف خبلؿ دعـ الرئيس الفمسطيني ،كالتنسيؽ بيف الفصائؿ في ممؼ

المصالحة ،كعمى كجو التحديد تقريب كجيتي طرفي النزاع (فتح كحماس)؛ فحضكر كلي العيد

مؤشر قكم عمى الرؤية المشتركة بيف البمديف ،كأيضان أكضحت
السعكدم محمد بف سمماف
ه
الرئاسة الفمسطينية دعميا لمتكجيات السيادية كالسياسية لكؿ مف جميكرية مصر العربية كالمممكة
العربية السعكدية  ،كىك دلي هؿ عمى فيـ مؤسسة الرئاسة لممعطيات اإلقميمية كالدكلية ،كلما

لجميكرية مصر العربية كالمممكة العربية السعكدية مف ثقؿ إقميمي.
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المبحث الرابع
المشيد الفمسطيني في ضوء العالقات الثنائية المستقبمية

أوال 7سيناريو التنسيق المصري السعودي تجاه تطورات القضية الفمسطينية.

يرتكز ىذا السيناريك عمى أساس التنسيؽ بيف جميكرية مصر العربية كالمممكة العربية

السعكدية تجاه تطكرات القضية الفمسطينية ،كيبدك مف ذلؾ فالقضية الفمسطينية مرت بتطكرات

دراماتيكية منذ نشكئيا كحتى ىذه الفترة ،كقد اكتسبت أىمية بالغة؛ باعتبارىا تمثؿ العمؽ الديني،
كالقكمي ،كاإلستراتيجي ،كالتاريخي لمدكؿ العربية ،كالقكمية؛ ككانت ال تزاؿ القضية الفمسطينية

القضية المركزية األكلى ألجندة السياسة العربية كاإلسبلمية؛ فكانت دكمان ىذه القضية تؤثر بالبيئة

المحيطة ،كتتأثر بيا البيئة المحيطة.

إف التطكرات اليائمة التي مرت كما زالت تمر بيا القضية الفمسطينية تدفع بعض الدكؿ في

اإلقميـ إلى التباعد كالتنافر ،كبعضيا اآلخر إلى التحالؼ كالتنسيؽ ،كىذا ىك حاؿ المممكة العربية

السعكدية كجميكرية مصر العربية كبالتالي أم تباطؤ في السياسة المتبعة تجاىيا ،كضعؼ
التنسيؽ في السمكؾ السياسي يعني فقداف البمديف دكر البلعب اإلقميمي مف ناحية ،كمف ناحية
أخرل فقدانيما البعد القكمي ألمنيما كسيادتيما ،كمف ناحية ثالثة قد يحدث شاغر في كاقع

السياسة اإلقميمية ،كمف ثـ ستأتي دكلة أك أكثر لمؿء الفراغ السياسي ،كبالتالي في العبلقات
الدكلية يعد الكزف السياسي لمدكلة سكاء عمى مستكل الدكلة ذاتيا ،أك عمى المستكل اإلقميمي لو
ثقؿ في تحقيؽ سياساتيا ،كتمرير أجندتيا كبركز دكرىا كمكانتيا.

لقد اتبعت المممكة العربية السعكدية كجميكرية مصر العربية الخط السياسي الذم ينسجـ مع

سياسة الكاليات المتحدة األمريكية انطبلقان مف المصالح المترابطة سكاء كانت عمى الصعيد

االقتصادم ،أك األمني ،أك السياسي بيف البمديف كبيف الكاليات المتحدة األمريكية ،كلذلؾ تمت
تسمية ىذا الخط بمحكر دكؿ االعتداؿ ،كامتاز ىذا المحكر بقيادة جميكرية مصر العربية

كالمممكة العربية السعكدية مف ممارسة السمكؾ السياسي السممي بدءان مف كامب ديفيد لعاـ

 ،1978كمرك انر باتفاقية أكسمك لعاـ  ،1993كرعايتيما كدعميما المتكاصؿ لبلتفاقيات بيف
الفمسطينييف كدكلة (إسرائيؿ) ،كحتى قمة كامب ديفيد لعاـ  2000التي رعتيا الكاليات المتحدة.

كما تبله مف مكاقؼ سياسية تجاه القضية الفمسطينية ،كبالتالي كانت كجية نظر البمديف

معالجة القضية الفمسطينية بالطرؽ الدبمكماسية كالسياسية؛ ما جعميما تصطدماف بمحكر أطمؽ

عميو محكر (الممانعة)؛ لرفضيـ السير مف منطمؽ الطريؽ السممي كحده ،كلذلؾ كاف لزامان
عمييما التنسيؽ فيما بينيما لمكاجية ىذا المحكر مف جية ،كمف جية أخرل المحافظة عمى
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دكرىما كبلعبيف ميميف في المنطقة؛ فأم فشؿ في نظرية محكر االعتداؿ يعني بركز محكر

المقاكمة أك الممانعة الذم تمثمو كؿ مف سكريا كايراف كحركات المقاكمة سكاء حركة حماس أك

الجياد اإلسبلمي ،أك تمؾ التي في لبناف.

إف التطكرات المتبلحقة لمقضية الفمسطينية تحتـ عمى محكر دكؿ االعتداؿ إثبات نجاح

خططيا التكتيكية كاإلستراتيجية في مثؿ ىذه القضايا الشائكة؛ لكي تحافظ عمى كزنيا كثقميا

اإلقميمي مف ناحية ،كمف ناحية أخرل حفاظان عمى أمنيا القكمي بفعؿ المتغيرات الجارية عمى
القضية الفمسطين ية السيما أنيا قضية األمة شعكبا كحككمات؛ باعتبارىا مف األماكف اإلسبلمية
المقدسة ،كمف ىنا أم تجاىؿ تجاه تطكرات القضية الفمسطينية قد يؤثر عمى األمف القكمي لكبل

البمديف مف خبلؿ تعاطؼ الشعكب معيا باعتبارىا مف المقدسات السيما أف المممكة السعكدية
ذات طابع إسبلمي؛ فبل يعقؿ تيميش القضية الفمسطينية مف بمد يحكم المقدسات اإلسبلمية،
كالنظاـ الداخمي مستمد مف الشريعة اإلسبلمية.

كبالنسبة لجميكرية مصر العربية تعد فمسطيف جزءان مف األمف القكمي المصرم ،باإلضافة

إلى أف القضية الفمسطينية نفسيا تعطي زخمان سياسيان سكاء عمى المستكل اإلقميمي ،أك الدكلي،
كعدـ االىتماـ قد يسبب إحراجان لؤلنظمة السيما السعكدية؛ باعتبارىا تمثؿ الرمزية الدينية بفعؿ

األماكف المقدسة ،ك جميكرية مصر العربية تمثؿ الرمزية الديمكغرافية؛ باعتبارىا أكثر البمداف

العربية تعدادان ،كعميو ينبغي ممارسة سمكؾ سياسي يتبلئـ مع حجميما اإلقميمي.

كبناء عمى ما سبؽ مف معطيات ميمة لصالح القضية الفمسطينية يمكف البناء عمييا،

كتعزيزىا مف قبؿ جميكرية مصر العربية ،كالمممكة العربية السعكدية مف خبلؿ استخداـ كسائؿ

مختمفة ،كأكراؽ أكثر تأثيرا ،كيعني مف ذلؾ ضركرة المراجعة الذاتية ،كالتنكع في البدائؿ،
كاستثمار المصالح مف قبؿ جميكرية مصر العربية كالمممكة العربية السعكدية مع الدكؿ الكازنة

دكليا كما ينبغي ،كتكجيييما السياسة في المنطقة العربية؛ لتخدـ المصالح القكمية السيما فيما

يخص القضية الفمسطينية؛ فالتركيز عمى العبلقات السياسية ميـ في تكجيو العبلقات الدكلية،

كلكف باإلمكاف استخداـ العبلقات التجارية مثبل ككرقة مف أكراؽ الضغط بينيـ كبيف الكاليات
المتحدة األمريكية ،كالغرب األكركبي لتعزيز التكجو السممي الذم ترتكزاف عميو ،كتطالب بو ىذه

الدكؿ.

كاضافة لذلؾ يمكف فتح قنكات اتصاؿ مع دكؿ كازنة دكليا كالصيف كركسيا؛ لتخرج

العبلقات بيف الدكؿ العربية ،كمنيا جميكرية مصر العربية كالمممكة العربية السعكدية كالغرب
كأكركبا عف القالب التقميدل ،كاالستفادة في الكقت نفسو مف المصالح المشتركة خاصة في مجاؿ

القضية الفمسطينية؛ فيذا التكازف في العبلقات يبعث إشارة كاضحة إلى الكاليات المتحدة كالغرب
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بمراعاة مصالحيـ في المنطقة العربية ،كايجاد نكع مف العدالة المقبكلة بيف أطراؼ الصراع

العربي (االسرائيمي).

كمف أكراؽ القكة في تعزيز المصالح العربية مع الغرب األكربي كالكاليات المتحدة األمريكية

رؤكس األمكاؿ كالتيديد بسحبيا مف السكؽ كالبنكؾ الغربية كاألمريكية ،كفي الكقت نفسو مقاطعة
البضائع الغربية األمريكية؛ فيذه كرقة ضغط أيضا ميمة في تكجيو السياسة الدكلية باتجاه إنياء
ممؼ القضية العربية؛ بؿ كتفيد بإجبار الكاليات المتحدة األمريكية عمى إعادة التفكير بمصالحيا

في المنطقة لممحافظة عمييا.

كمف أكراؽ القكة العربية في تكجيو السياسة الدكلية خاصة الغربية األمريكية تكجيو الرأم

العاـ الغربي ،كاألمريكي مف خبلؿ بذؿ كافة الطاقات لتحقيؽ ىذا اليدؼ ،كتحريكو لصالح
القضية الفمسطينية ،كاخراج العالـ الغربي كاألمريكي مف الصكرة الذىنية عف العربي كالمسمـ،
كتكجيو رسائؿ إعبلمية أف المشكمة في حالة االحتقاف بيف العرب كالغرب معاداة اإلسبلـ كشعكر

العربي كالفمسطيني بالظمـ لعدـ حؿ لعدـ معالجة القضية الفمسطينية ،كىذا يكلد التيارات المتطرفة

كتنظيـ القاعدة مثبل ،أك تيارات أقؿ تطرفا كاإلخكاف المسمميف محاكلة منيا إليجاد حمكؿ مختمفة

قد ال تنسجـ مع العدالة الدكلية.

ككذلؾ باإلمكاف تشكيؿ لكبيات عربية ضاغطة في تمؾ البمداف لمتأثير بم اركز القرار مف

خبلؿ دعـ الطاقات البشرية كالمالية فييا؛ لكي تساىـ بصناعة الق اررات الداخمية التي قد تسيـ
بتحجيـ التدخؿ األجنبي بالشأف العربي مف ناحية ،كمف ناحية أخرل الدعـ باتجاه القضايا العربية
السيما القضية الفمسطينية ،كفي الكقت نفسو تحجيـ المكبي الصييكني أك عمى األقؿ مجاراتو.

كلك تـ تضافر الجيكد العربية بقيادة جميكرية مصر العربية ،كالمممكة العربية السعكدية في

ىذا السيناريك مثبل سيحقؽ نجاحا لممحكر المعتدؿ باتجاه تحقيؽ السياسات العربية ،كتحقيؽ
مصالحيا ،كأيضا تحقيؽ تقدـ حقيقي باتجاه القضية الفمسطينية نحك انيائيا كارساء سبلـ إقميمي.

ثانيا 7سيناريو التباعد في الرؤية المصرية السعودية تجاه القضية الفمسطينية.
ينطمؽ ىذا السيناريك كفؽ أساس التباعد في السياسات الثنائية لكبل مف جميكرية مصر
العربية ،كالمممكة العربية السعكدية تجاه القضية الفمسطينية ،كتحقؽ ىذا السيناريك مف عدمو

مرتبط بعكامؿ عدة؛ منيا :عكامؿ داخمية كأف يتغير نظاـ أحد البمديف ،كبالتالي قد يؤدم لتغير
بالسياسة الداخمية كالخارجية لمنظاـ الجديد ،كمنيا عكامؿ خارجية كأف تحدث تحكالت في النظاـ

الدكلي كبالتالي تختمؼ المصالح؛ لتنسجـ مع النظاـ الدكلي الجديد.
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كمف ىذا السيناريك يبلحظ في الحالة المصرية أف تغير النظاـ المصرم؛ بفعؿ الحراكات

الشعبية التي تمخض عنيا نظاـ الرئيس محمد مرسي ،ككصكلو لمحكـ اتجو نحك إعادة صياغة
السياسة الخارجية المصرية بالتكجو نحك دكؿ في النظاـ الدكلي مثؿ ركسيا كالصيف ،كفي النظاـ

اإلقميمي مثؿ تركيا كايراف كقطر ،كىذه الدكؿ لـ تكف دارجة ضمف أكلكيات النظاـ المصرم
القديـ بينما كانت الكاليات المتحدة األمريكية كالغرب األكركبي كالمممكة العربية السعكدية عمى
رأس األجندة المصرية الخارجية ،كىذا التقارب المصرم مع دكؿ كاالتحاد الركسي كالصيف ليس

جديدا عمى السياسة المصرية ،كانما كاف مكجكدا السيما مع االتحاد السكفيتي زمف الصراع
المصرم السعكدم في عيكد كؿ مف الرئيس عبد الناصر ،كبداية عيد السادات مع كؿ الممؾ

سعكد بف عبد العزيز ،كأخيو الممؾ فيصؿ مف قبؿ التكجو نحك الدائرة األمريكية ،كبالتالي ىكذا

ترسـ السياسات حسب المصالح المشتركة بيف الدكؿ ،كفي ىذا السياؽ تتغير السياسة المصرية
كفقا لممعطيات الجديدة في الساحة الداخمية كاإلقميمية.

كلذلؾ ارتكز ىذا السيناريك في تحقيقو عمى حالة المتغيرات عمى المستكل الداخمي أك

اإلقميمي أك الدكلي ،كالذم قد يدفع الطرفيف باتجاه التباعد فيما يخص القضية الفمسطينية ،فمثبل

الحراؾ الشعبي في جميكرية مصر العربية بتاريخ كانكف الثاني/يناير لعاـ  2011قد دفع باتجاه
تغيير النظاـ المصرم الذم كاف عمى رأسو الرئيس السابؽ محمد حسني مبارؾ ،كجاء بنظاـ

جديد قادتو جماعة اإلخكاف المسمميف الذم يمثمو الرئيس محمد مرسي ،كبعد الحراؾ الشعبي في

يناير جاء الحراؾ الشعبي بتاريخ حزيراف/يكنيك لعاـ  ،2013كمف ثـ قدكـ عبد الفتاح السيسي

رئيسا لجميكرية مصر العربية ،كعزؿ الرئيس محمد مرسي.

امتاز السمكؾ السياسي المصرم في كؿ مرحمة بسمات كخصائص معينة ،كىي مرتبطة

بالمتغيرات الداخمية؛ فكؿ عيد كاف لو سياستو الخاصة ،كمف ىنا استطاع محمد مرسي كضع

أجندة جديدة لمسياسة المصرية اختمفت عف السياسة السابقة لنظاـ مبارؾ ،كبالتالي أصبحت
السياسة المصرية غير منسجمة مع السياسة السعكدية المتبعة؛ ما أسيـ في بركز حالة مف
البركد في العبلقات الثنائية ،كلربما نتج ىذا الفتكر كالبركد مف قبؿ المممكة السعكدية ذاتيا ألف

النظاـ الجديد ذات التكجو اإلسبلمي ينافس النظاـ السعكدم ذات الطابع اإلسبلمي عمى قيادة

العالميف العربي كاإلسبلمي فانعكس بالسمب عمى القضية الفمسطينية ،كرغـ قصر فترة حكـ
الرئيس مرسي إال أنيا أظيرت تكجياتيا ،كسياساتيا ،كأجندتيا.

تعتبر السياسة المصرية خبلؿ فترة حكـ الرئيس حسني مبارؾ كفي عيد الرئيس عبد

الفتاح السيسي متناسقة كمتبلزمة مع السياسة السعكدية تجاه القضية الفمسطينية؛ فبداية تحسف
العبلقات المصرية السعكدية منذ إبراـ اتفاقية كامب ديفيد في عيد الرئيس محمد أنك السادات،

137

كازدادت كتيرتيا في عيد الرئيس محمد حسني مبارؾ ،كاتخذت أشكاال عديدة مف خبلؿ دعـ

الحمكؿ السممية لمقضية الفمسطينية.

كلذلؾ أم تغيير يحدث داخؿ النظاـ المصرم قد يؤدم إلى اختبلؼ في الرؤية

كالسياسات ،كقد يصؿ إلى حد الصداـ استنادا إلى ميراث الصراع مع المممكة العربية السعكدية،
كذلؾ منذ المممكة المصرية كمرك ار بثكرة يكنيك 1952خاصة في عيد الرئيس جماؿ عبد الناصر
مع الممكيف سعكد كفيصؿ ،كبقي عمى ذلؾ حتى تكقيع اتفاقية كامب ديفيد بيف جميكرية مصر

العربية ك(إسرائيؿ) لعاـ .1978

كبالتالي كانت قد أكجدت ىذه المرحمة الكثير مف الحدة كالصراع كالفجكة السياسية بيف

الطرفيف؛ ما أسيـ إلى التجاذبات في القضية الفمسطينية ،كدعـ االنقساـ السياسي بيف التيارات

الفمسطينية السيما بيف منظمة التحرير الفمسطينية بقيادة أحمد الشقيرم ،كبيف حركة فتح الفصيؿ

الجديد عمى الساحة بقيادة ياسر عرفات.

كفي ىذا السيناريك قد يحدث جمكد بيف الطرفيف عمى مستكل القضية الفمسطينية كفقا لعدة

اعتبارات مفترضة ،كىي :الفرضية األكلى :تعزيز االنقساـ السياسي بيف (فتح كحماس) كما كاف
سابقا بيف منظمة التحرير الفمسطينية ،كحركة فتح ،كبالتالي االنقساـ االقميمي بالمحاكر _أم

محكر المقاكمة كمحكر االعتداؿ_ كالفرضية الثانية :ابتعاد السعكدية عف المشيد الفمسطيني
بالتدريج إلضافة أعباء جديدة عمى القيادة المصرية ذات التكجو اإلسبلمي؛ إلحراجيا في الشارع

المصرم كالعربي ،كالفرضية الثالثة :عدـ التنسيؽ بيف الطرفيف تجاه القضية الفمسطينية؛ ما
يشتت الجيد العربي ،كلكف ىذا السيناريك فشؿ بسبب عزؿ الرئيس اإلخكاني محمد مرسي.

ثالثا 7سيناريو ضرورة استمرارية توافق الموقف المصري السعودي تجاه
القضية الفمسطينية.

يعتمد ىذا السيناريك عمى أساس ضركرة استم اررية التكافؽ المكقؼ المصرم السعكدم تجاه

القضية الفمسطينية مف منطمؽ ككنيا القضية المركزية ذات البعديف العربي كاإلسبلمي مف ناحية،

كمف ناحية ثانية مف منطمؽ ككنيا مف أىـ بؤر الصراع العالمية التي تثير األسباب كالمبررات

العديدة كراء افتعاؿ األزمات ،كاندالع المحاكر ،كالتيارات الفكرية السيما التيارات المتطرفة؛ فيي
تربة خصبة لذلؾ.

كتكمف رؤية ىذا السيناريك في ضركرة العمؿ المشترؾ ،كبذؿ الجيكد الثنائية بيف البمديف

في الدفع باتجاه تحقيؽ تقرير المصير لمشعب الفمسطيني ،كمعالجة قضيتو الكطنية؛ فيذه ضركرة
ممحة لكافة األطراؼ في المنطقة السيما المممكة العربية السعكدية كجميكرية مصر العربية.
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كيعتمد الباحث في ىذا السيناريك عمى قكاعد العمؿ السياسي المشترؾ بيف جميكرية مصر

العربية كالمممكة العربية السعكدية في القضية الفمسطينية عبر تاريخيما منذ نشأة القضية
الفمسطينية؛ فمـ تتأثر القضية الفمسطينية بالمجمؿ خبلؿ الفترات المختمفة مف تاريخ العبلقات

الثنائية سكاء تمؾ التي تخمميا الصراع الحاد بيف الطرفيف ،أك تمؾ التي تخمميا التكافؽ السياسي
بينيما ،كبالتالي القضية الفمسطينية كانت حاضرة في سياسات الرئيس جماؿ عبد الناصر كالممؾ

فيصؿ رغـ بمكغ ذركة الصراع بينيما.

كبالتالي االلتقاء بيف البمديف في السياسات الخارجية العامة السيما في القضية الفمسطينية؛

إنما يرجع لمقيمة الكيفية لمقضية الفمسطينية باعتبارىا تشكؿ العمؽ الكطني كالعربي ،كاإلقميمي،
بؿ كالدكلي لما تمثؿ مف مكانة مقدسة في كافة األدياف ،كمف ىنا يعد المكقؼ السعكدم أك

المصرم ضركرة سياسية انطبلقان مف ككف القضية الفمسطينية ىي قمب الصراع العربي

اإلسرائيمي ،كتحقيؽ االستقرار ينعكس باإليجاب عمى أمنيما؛ كما أف عدـ تحقيقو ينعكس بالسمب
عمى أمنيما أيضا.
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الخاتمــــــــــــــــــة
إف العبلقات المصرية السعكدية اتخذت عبر تاريخيا طابع التعقيد في شدتيا كسبلستيا،

كلكنيا بالمجمؿ متقاربة تجاه القضية الفمسطينية ،فاتسمت في فترة محمد عمي باشا بالصراع

كقضائو عمى الدكلة السعكدية األكلى ،بينما كانت في فترة الدكلة السعكدية الثالثة متباينة؛ حيث

امتازت بالسكء بيف الممؾ عبد العزيز آؿ سعكد كالممؾ فؤاد ،كتحسنت في عيد ابنو الممؾ فاركؽ.
كفي العيد الجميكرم اتخذت أكثر مف منحى؛ إذ أسيـ الرئيس محمد نجيب بحالة مف

االستقرار ،كقد بدأت بالتكتر في عيد الرئيس جماؿ عبد الناصر في العديد مف القضايا اإلقميمية،
كأيضان الصراع نحك قيادة اإلقميـ ،كصراع المصالح كالمحاكر؛ فجميكرية مصر العربية كانت
تدكر ضمف الدائرة السكفيتية ،كالسعكدية تدكر ضمف الدائرة األمريكية.

كلـ تتأثر القضية الفمسطينية منذ نشأتيا بحالة االحتداد الثنائي؛ ففي عاـ  1959بدأ التفكير

الثنائي بتشكيؿ حككمة فمسطينية في المنفى ،كفي مؤتمر القمة العربي لعاـ  1964تـ تشكيؿ
إطار منظمة التحرير الفمسطينية ،كاختيار الشقيرم رئيسا ليا دليؿ عمى ذلؾ.

كبقيت العبلقات المصرية السعكدية متكترة حتى عيد الرئيس محمد أنكر السادات ،كأخذت

القضية الفمسطينية النصيب األكبر مف االىتماـ؛ باعتبارىا القضية المركزية ،كعندما حدثت

الحرب األىمية المبنانية بيف منظمة التحرير الفمسطينية كالمجمكعات المبنانية المسيحية ،فقد

تكسطت جميكرية مصر العربية كالمممكة العربية السعكدية في إيجاد الحمكؿ إلنياء الحرب

دكر ميمان في إبراز عدالة القضية الفمسطينية في كجو المخططات
األىمية المبنانية ،كلعب البمداف ان

األجنبية ،كاخراج القضية الفمسطينية مف قضية الجئيف إلى قضية سياسية خاصة عمى إثر

مخطط سايركس لعاـ  ،1977كلكف بدأت العبلقات الثنائية تسكء بتكقيع مصر التفاقية كامب

ديفيد لعاـ  ،1978كابراـ معاىدة سبلـ منفردة مع (إسرائيؿ)؛ مما أضر بالقضايا العربية ،كمنيا
القضية الفمسطينية.

كلكف بالمقابؿ كقفتا بكجو العدكاف (اإلسرائيمي) عمى منظمة التحرير الفمسطينية في لبناف في

عامي  ،1982 ،1981كتقديـ مبادرة سعكدية سممية؛ إلنياء القضية الفمسطينية في قمة فاس

 ،1982كدعـ جميكرية مصر العربية ليا ،كاتخذت العبلقات السياسية الذركة نحك االنسجاـ في
عيد الرئيس مبارؾ كالممؾ فيد بف عبد العزيز كمف بعده أخيو الممؾ عبد ا﵀ سكاء عمى المستكل

الداخمي ،أك عمى المستكل الخارجي السيما في دعـ القضية الفمسطينية ،كتقديـ العديد مف

المبادرات السممية ،كرعاية العديد مف االتفاقيات ،كاستمرت مركزية القضية الفمسطينية بيف البمديف
حتى في فترة الحراكات الشعبية ،كتغيير النظاـ في جميكرية مصر العربية أكثر مف مرة عمى

إثرىما.
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النتائج والتوصيات
أوال 7النتائج7

 .1العبلقات المصرية السعكدية عبر تاريخيا ىي عبلقات متباينة ،كبندكلية؛ فقد تراكحت ما بيف
التقارب تارة ،كالتباعد تارة أخرل كفقان لمصالح كاعتبارات البمديف.

 .2المكقع الجغرافي كاإلستراتيجي لكؿ مف المممكة العربية السعكدية كجميكرية مصر العربية
أكسبيما أبعادان متميزة لمتكاصؿ كالتقارب في كافة المجاالت االقتصادية ،كالعسكرية،
كاالجتماعية ،كالثقافية.

 .3يبذلت جيكد كبيرة مصرية كالسعكدية في دعـ عممية المفاكضات بيف منظمة التحرير
الفمسطينية ك(إسرائيؿ) ،كتقديـ العديد مف المبادرات السممية في ىذا االتجاه.
 .4الرغبة في القيادة اإلقميمية دفعت كبل البمديف نحك التقارب كالمكائمة السياسية؛ ألف كبل
البمديف يدركاف أف سياسة اإلقصاء ال تخدـ سكل المنافسيف اإلقميمييف.

 .5قبكؿ جميكرية مصر العربية كالمممكة العربية السعكدية قمة كامب ديفيد عاـ  ،2000كمباركة

جميكرية مصر العربية كالمبادرة العربية السعكدية عاـ  ،2002كدعـ خارطة الطريؽ األمريكية
عاـ  ،2003ىي نتاج المصالح المشتركة التي تقضي بضركرة التماشي مع السياسة األمريكية

في المنطقة السيما مع القضية الفمسطينية جكىر الصراع في منطقة الشرؽ األكسط.

 .6محاكلة إيراف ذات االمتداد الشيعي مد نفكذىا في المنطقة اإلقميمية دفع نحك تكحيد الرؤل

المذىبية بيف جميكرية مصر العربية كالمممكة العربية السعكدية مف ناحية ،كمف ناحية أخرل

دمج حركة حماس الفمسطينية ذات االمتداد اإلخكاني لفؾ ارتباطيا بإيراف كسكريا.

 .7نتج عف الحركب (اإلسرائيمية) التي كقعت عمى األرض المحتمة الفمسطينية السيما عمى قطاع

غزة في األعكاـ ( )2014 ،2012 ،2008سياسة مصرية سعكدية متذبذبة ،قد تمخضت عف تقارب
المصالح بيف البمديف تارة ،كتارة أخرل تباعدىا كفقان لؤلكضاع التي تمر بيا المنطقة العربية خاصة

الكضع الداخمي المصرم؛ ما أضر ذلؾ بالقضية الفمسطينية أحيانا.

 .8ارتأت المممكة العربية السعكدية في الحراكات الشعبية خاصة في جميكرية مصر العربية،
ككصكؿ جماعة اإلخكاف المسمميف لمسمطة خط انر ييدد األمف القكمي السعكدم؛ كلذلؾ دعمت

الح اركات الشعبية المضادة.

 .9صراع المحاكر في المنطقة اإلقميمية بيف كؿ مف (جميكرية مصر العربية كالمممكة العربية

السعكدية كاألردف كاإلمارات) مف ناحية ،كبيف كؿ مف (سكريا كقطر كايراف كتركيا) مف ناحية
أخرل تجاه العديد مف القضايا السيما تجاه القضية الفمسطينية ،كممؼ المصالحة بيف حركتي فتح

كحماس.
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ثانياً 7التوصيات.

 .1ضركرة التكامؿ في السمكؾ السياسي بيف كؿ مف جميكرية مصر العربية كالمممكة العربية
السعكدية في شتى القضايا اإلقميمية كبخاصة القضية الفمسطينية؛ لما تشكبله مف ثقؿ عربي

كاقميمي.

 .2يتكجب عمى جميع دكؿ اإلقميـ بما فييما المممكة العربية السعكدية كجميكرية مصر العربية
نشر ثقافة الحكار كالتنسيؽ بدالن مف ثقافة الصراع كصناعة التحالفات كالمحاكر ،كالتطمع لمصالح

اإلقميـ المشتركة خاصة القضية الفمسطينية بعيف أرحب بدالن مف التطمع مف منظكر المصمحة

القطرية.

 .3تغميب القيادة الفمسطينية المصمحة الكطنية عمى المصمحة الحزبية لمخركج مف حالة الفكضى

السياسية المكجكدة في الساحة الفمسطينية.

 .4تعزيز دكر اإلعبلـ ،كتعميؽ قاعدتو لممساىمة في تعميـ ثقافة االنتماء بيف دكؿ اإلقميـ،
كابراز قضاياه ،كزيادة الكعي بيا.

 .5ينبغي عمى القيادة الفمسطينية التكازف في عبلقاتيا كسياستيا تجاه كافة الدكؿ في العالـ
السيما دكؿ اإلقميـ؛ لحشد الدعـ لمقضية الفمسطينية.

 .6إنشاء مراكز متخصصة في القضايا اإلقميمية السيما تجاه القضية الفمسطينية؛ لبناء رؤية
كاضحة بدال مف العشكائية في العمؿ العربي مف ناحية ،كمف ناحية أخرل المساىمة بتخريج جيؿ

قيادم قادر عمى صناعة القرار ،كالتعاطي مع التحديات.

 .7ينبغي المراجعة الذاتية لمعمؿ العربي المشترؾ في كيفية التخطيط ،كآليات التنفيذ ،كاصبلح
الجامعة العربية كبناء مبادرات جديدة ،أك إعادة الرؤية بمبادرات مكجكدة ،كمنيا :المبادرة

السعكدية التي تبنتيا الجامعة العربية؛ لينسجـ مع تطمعات الشعكب ،كطمكحاتيا ،كالتحديات التي
تكاجو األمة.

 .5تفعيؿ دكر مؤسسات صناعة القرار في كؿ مف جميكرية مصر العربية كالمممكة العربية
السعكدية ،كتعميؽ العمؿ الديمكقراطي في داخؿ مؤسسات الدكلة؛ لممساىمة ببناء مجتمع لديو

قدرات إبداعي
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أوالً 7المصادر.

 جامعة الدكؿ العربية :)2005( .مداخمة السيد األميف العاـ في الجمسة االفتتاحية لمجمسجامعة الدكؿ العربية عمى مستكل المندكبيف الدائميف في دكرتو العادية(.)144

 -دستكر جميكرية مصر العربية .)2014( .عدلي منصكر.

 -فيد بف عبد العزيز آؿ سعكد :)1992( .النظاـ األساسي لمحكـ.

 -مجمس التعاكف لدكؿ الخميج العربي _األمانة العامة_ :)2015( .المسيرة كاإلنجاز .ط.9

الرياض.

ثانيا 7الكتب.

 إبراىيـ ،حسنيف تكفيؽ .)2011( .النظاـ السياسي المصرم :التكازف بيف السمطات كمعضمةالشرعية .مكة المكرمة.

 إسماعيؿ ،محمد صادؽ .)2010( .العبلقات المصرية الخميجية :معالـ عمى الطريؽAl ..Manhal

 باديب ،سعيد محمد .)1990( .الصراع السعكدم المصرم حكؿ اليمف الشمالي – 1962 .1970لندف :دار الساقي.

 بسيكني ،محمكد شريؼ  ،ىبلؿ ،محمد .)2012( .الجميكرية الثانية في مصر .ط .1القاىرة  :دار الشركؽ.

 جمكد ،ميثاؽ خير ا﵀ .صناعة القرار السياسي في المممكة العربية السعكدية .جامعة المكصؿ.مركز الدراسات االقميمية.

 الحديثي ،ابراىيـ محمد .)2013( .تعديؿ النظاـ األساسي لمحكـ في المممكة العربيةالسعكدية .ع .55جامعة الممؾ سعكد .الرياض.

 الحميـ ،محمكد عبد .)1994( .اإلخكاف المسممكف أحداث صنعت التاريخ .الجزء األكؿ .1948 – 1928ط .5دار الدعكة لمنشر.

 حمداف ،محمد سعيد كآخركف .)2008( .فمسطيف كالقضية الفمسطينية .ط .3عماف :أـالسماؽ.

 الحكراني ،أكرـ )2000( .مذكرات أكرـ الحكراني .ط .7ج. 4القاىرة  :مكتبة مدبكلي .أبكعبدك البغؿ.

 الحيمة ،أحمد ،كآخركف .)2007( .قراءة نقدية في تجربة حماس كحككمتيا -2006 ،2007ط .1لبناف ،بيركت :مركز الزيتكنة لمدراسات كاالستشارات.
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 أبكراس ،محمد الشافعي .النظاـ الدستكرم المصرم في العيد الجميكرم .2010 – 2009مصر :بنيا.

 الراىب ،أنس .)2014( .جامعة الدكؿ العربية شرخ في مستقبؿ كطف (.)2014 -1995دمشؽ :منشكرات الييئة العامة السكرية لمكتاب .مكتبة األسد.

 زايد ،أحمد .الزبير ،عركس .النخب االجتماعية "حالة الجزائر كمصر" .كتب عربية (الناشر).مركز البحكث العربية كاألفريقية.

 زايمر ،ماتياس ،ترجمة رائد الباش :)2015(.تيديدات إقميمية تقتضي مصالحة سعكدية بيفالسيسي كاإلخكاف .مكقع القنطرة.Ar-qantara.de.

 زناتي .أنكر محمكد .)2012( .مصر  .2013المركز العربي لؤلبحاث كدراسة السياسات.قطر .الدكحة :سمسمة مراجعة كتاب.

 -الزيدم .مفيد .جامعة بغداد.

 سميماف .عادؿ محمد ( :)2013بيف الثكرة كاالنقبلب .معضبلت مصر السياسية كاألمنية.مركز الجزيرة لمدراسات.

 الشرع ،فاركؽ .)2015( .الركاية المفقكدة .ط  .1بيركت :المركز العربي لؤلبحاث كدراسةالسياسات.

 شفيؽ ،أحمد .)2012(.االنتخابات الرئاسية .أحمد شفيؽ رئيسا لمصر. الشقيرم ،أحمد .)2005( .تدقيؽ عزمي الصالحي .عمى طريؽ اليزيمة مع الممكؾ كالرؤساء.ط  .1المؤسسة العربية الدكلية لمنشر كالتكزيع.

 الشيابي عمر ،كأخركف .)2015( .الثابت كالمتحكؿ  :2015الخميج كاآلخر .مركز الخميجلسياسة التنمية .الككيت.

 صالح .محسف محمد .)2012( .القضية الفمسطينية خمفياتيا التاريخية كتطكراتياالمعاصرة .لبناف .بيركت .مركز الزيتكنة لمدراسات كاالستشارات.

 صكفي ،كىيب عبد الفتاح ،صكفي ،عدناف عبد الفتاح .)1993( .المممكة العربيةالسعكدية كأزمة الخميج .ط .1جدة :جامعة الممؾ عبد العزيز .لبناف .بيركت .دار الساقي.

 طيبكب ،فائؽ ،حمداف ،محمد سعيد .)2009( .تاريخ العالـ الحديث كالمعاصر .عماف:أـ السماؽ .منشكرات جامعة القدس المفتكحة.

 -عباس ،محمكد .)1994( .طريؽ أكسمك .ط .1بيركت .لبناف.

 عباس ،محمكد .)2001(.المسيرة السياسية في الشرؽ األكسط .ط .1اإلمارات العربيةالمتحدة .ابكظبي :مركز زايد لمتنسيؽ كالمتابعة.
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 -عباس ،محمكد .)1992( .مباحثات السبلـ الفمسطينية اإلسرائيمية .ط .1تكنس.

 عباس ،محمكد ( :)1994االتفاؽ في عيكف المعارضة .ط .1صحيفة الشرؽ األكسط. العكيسي ،عبد الفتاح محمد .)1992( .جذكر القضية الفمسطينية .ط .2الخميؿ :دارالحسف.

 البرنامج الرئاسي ..محمد مرسي.)2012(.-

فيمي ،خالد .)2010( .كؿ رجاؿ الباشا _محمد عمي كجيشو كبناء مصر الحديثة.

ترجمة :شريؼ يكنس .ط .2مصر :دار الشركؽ.

 القحطاني ،فيد :)1988( ،صراع األجنحة في العائمة السعكدية_ دراسة في النظاـالسياسي ،كتأسيس الدكلة .لندف :الصفا لمنشر كالتكزيع.

 كيسنجر ،ىنرم .)2010( .سنكات التجديد .ترجمة ىشاـ الدجاني .ط .2أبكظبي .المممكةالعربية السعكدية :العبيكات .كممة .منتدل سكر األزبكية.

 مصطفى ،أميف .)1994( .االتصاالت السرية العربية الصييكنية  .1993 -1918ط.1دار الكسيمة.

 مقبؿ ،فيمي ،تكفيؽ محمد .بحكث في تاريخ العبلقات السعكدية الفمسطينية في مائة عاـ( .)2002-1902دار حمادة لمنشر.

 ىبلؿ ،عمي الديف .)2015 -2014( .حاؿ األمة العربية ،اإلعصار مف تغيير النظـ إلىتفكيؾ الدكؿ .مركز دراسات الكحدة العربية.

 ىبلؿ ،عمي الديف .مطر ،جميؿ .)2014(.النظاـ اإلقميمي العربي _دراسة في العبلقاتالسياسية العربية .ط .4كتب عربية لمنشر اإللكتركني

 ىيكؿ ،محمد حسنيف .)1996( .المفاكضات السرية بيف العرب كاسرائيؿ .ج  .3ط .1القاىرة :دار الشركؽ.

 ياعبكد ،عبد ا﵀ .)2013( .قراءة في مكاقؼ دكؿ مجمس التعاكف الخميجي مف األزمة فيمصر .مركز الجزيرة لمدراسات.

 ياغي ،إسماعيؿ أحمد .)1995( .تاريخ العالـ الحديث كالمعاصر .الجزء األكؿ الجناحاألسيكم .السعكدية .الرياض :دار المريخ.

ثانيا 7الرسائل العممية.
-

بسيكني ،محمكد إبراىيـ .) 2012 ( .تطكر العبلقات المصرية  -السعكدية في ظؿ

المتغيرات اإلقميمية كالدكلية ( .)2002 - 1980رسالة ماجستير غير منشكرة .جامعة
األزىر  .غزة .فمسطيف.
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 تميـ ،محمد عمي( .د.ت) .مشكمة البريمي ( .)1974-1949بحث عممي .جامعةكرككؾ .العراؽ.

 جبر ،ظافر فكاز يكسؼ .)2013(.أثر ثكرة -25يناير /كانكف الثاني -المصرية عمىالقضية الفمسطينية .رسالة ماجستير منشكرة .فمسطيف .نابمس :جامعة النجاح.

-

الجبكر ،محمد سمير .)2014( .الدكر السياسي لممؤسسة العسكرية المصرية في ظؿ

-

أبك رجيمة ،سامر عبد المنعـ .)2010(.العبلقات الفمسطينية المبنانية ،كأثرىا عمى

التحكالت السياسية .رسالة ماجستير منشكرة .فمسطيف .غزة :جامعة األزىر.

الكجكد الفمسطيني في لبناف( .)1982 -1969رسالة ماجستير غير منشكرة .جامعة

األزىر .غزة .فمسطيف.
-

آؿ رشيد ،حمد بف محمد .)2012 -2011(.السياسة الخارجية السعكدية كاألمف في

منطقة الخميج .مذكرة دكتكراه منشكرة .ك ازرة التربية كالتعميـ العالي كالبحث العممي .كمية
العمكـ السياسية كاإلعبلـ.

 سركر ،عبد الناصر .)2003(.السياسة الخارجية العراقية تجاه الكاليات المتحدةاألمريكية( .)1990-1979رسالة دكتكراه منشكرة .خاف يكنس :مكتبة القادسية لمنشر

-

كالتكزيع.

زعرب ،محمد عطكة .)2011( .مؤتمر مدريد لمسبلـ في الشرؽ األكسط .رسالة

ماجستير غير منشكرة .جامعة األزىر .غزة .فمسطيف.

 عبد الرحمف ،رندة مصطفى .)2004(.العبلقات االيرانية السعكدية(.)2000-1990رسالة ماجستير غير منشكرة .معيد الدراسات األفريقية كاألسيكية .جامعة الخرطكـ.

-

عرفات ،حناف ظاىر محمكد .)2005 (.أثر اتفاؽ أكسمك عمى الكحدة الكطنية،

-

عكدة ،كفاح حرب محمد .)2009( .أحداث حزيراف  2007في قطاع غزة ،كتأثيرىا عمى

كانعكاسو عمى التنمية السياسية .رسالة ماجستير غير منشكرة .نابمس .فمسطيف.

المشركع الكطني الفمسطيني استراتيجيا كتكتيكيا .رسالة ماجستير غير منشكرة : .جامعة

النجاح .نابمس  .فمسطيف

-

فريدة ،العمراكم .)2014-2013( .أزمة الشرعية في األنظمة السياسية العربية _

-

القصاص ،أشرؼ إبراىيـ .)2007( .دكر المقاكمة الفمسطينية في التصدم لمعدكاف

دراسة حالة " مصر" .رسالة ماجستير منشكرة .الجزائر .بسكرة :جامعة محمد خيضر

اإلسرائيمي عمى لبناف مف  .1982-1978رسالة ماجستير غير منشكرة .الجامعة

اإلسبلمية .غزة .فمسطيف.
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 مميحة ،نبيمة محمكد ديب .)2012( .السياسة األمريكية تجاه إيراف (.)1981-1945رسالة ماجستير غير منشكرة .الجامعة اإلسبلمية .غزة .فمسطيف.

ثالثا 7المجالت والدوريات.

 أحمد ،مبارؾ مبارؾ .)2014( .مف الدبمكماسية اليادئة إلى الخشنة :السياسة الخارجيةالسعكدية :الدكر كالسمكؾ .ع .1مجمة آفاؽ .المركز العربي لمبحكث كالدراسات.

 أبك اإلسعاد ،محمد .)1996( .السعكدية كاإلخكاف المسمميف .مركز الدراسات كالمعمكماتالقانكنية .لحقكؽ اإلنساف.

 براكف ،ناثاف .فسكي ،كارم ركز .)2011( .مصر بعد الثكرة كجيتا نظر .بيركت :مجمةفكريف أفيرز .مركز الزيتكنة لمدراسات كاالستشارات.

 -التركي ،عبد ا﵀ عبد المحسف .منيج الممؾ عبد العزيز في السياسة الدكلية كأثره في

العبلقات السعكدية المصرية .جامعة اإلماـ محمد بف سعكد اإلسبلمية.

 تعسيس ،خميدة :آراء كمناقشات ،الربيع العربي بيف الثكرة كالفكضى .الجزائر :جامعة تيزمكزك.

 تميـ ،محمد عمي محمد .)2005( .صراع األجنحة في العائمة الحاكمة السعكدية .مجمةجامعة تكريت لمعمكـ اإلنسانية .جامعة تكريت.

 تميـ ،محمد عمي محمد .)2013( .المممكة العربية السعكدية كالحرب األىمية المبنانية .1989-1975مجمة جامعة تكريت لمعمكـ اإلنسانية .جامعة تكريت.

 الجميعي ،عبد المنعـ إبراىيـ .)2004( .العبلقات المصرية السعكدية في عيد الممكيةالمصرية دراسة في كثائؽ قصر عابديف الدبمكماسية .مجمة فصمية محكمة .دارة الممؾ عبد

العزيز ،ع .1

 -الجميعي ،عبد المنعـ ( .)2002زيارة خادـ الحرميف الشريفيف لمصر عاـ

1409ق-1989/دراسة في العبلقات السعكدية المصرية .-مجمة فصمية محكمة ،دارة

الممؾ عبد العزيز،ع.4

 الحسكف ،سميرة إسماعيؿ ،عبد ا﵀ ،طيبة خمؼ .)2012( .أثر ثكرة اليمف عاـ  1962فيمسار العبلقات السعكدية المصرية .مجمة آداب البصرة.

 خميس ،خمكد محمد .)2000( .السياسة الخارجية العراقية تجاه المممكة السعكدية بعد عاـ .2003مركز الدراسات الدكلية جامعة بغداد .ع .84
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 رفعت ،عصاـ .)1987( .ندكة في العبلقات المصرية السعكدية ( .)1953 _1902الممؾعبد العزيز آؿ سعكد عمى ضفاؼ النيؿ ( دراسة في العبلقات المصرية السعكدية في إطار

المناخ الغربي كالدكلي) .القاىرة.

 السبيعي ،عبد ا﵀ بف ناصر .)2006( .مكاقؼ الممؾ سعكد بف عبد العزيز تجاه شركةأرامكك ،جامعة الممؾ سعكد ،دارة الممؾ عبد العزيز ،ع  .4مجمة فصمية محكمة.

 سركر ،عبد الناصر .)2005(.أثر العامؿ الخارجي عمى السمكؾ السياسي المصرم تجاهالعراؽ خبلؿ أزمة كحرب الخميج الثانية  .1991 –1990مجمة الجامعة اإلسبلمية ،ـ

 ،13ع.1

 شافعي ،بدر ( .)2015السعكدية كاإلخكاف بعد تكلي الممؾ سميماف ،المعيد المصرملمدراسات السياسية ،كاالستراتيجية.

 عبد المطمب ،عاصـ محركس .زيارة الممؾ عبد العزيز بف سعكد لمصر :في ضكءالعبلقات المصرية السعكدية ( .)1953 –1902جامعة اإلسكندرية.

 قاسـ ،جماؿ زكريا .)2006( .العبلقات السعكدية المصرية في عيد الممؾ سعكد بف عبدالعزيز آؿ سعكد (  .)1964 –1953جامعة عيف شمس.

 قحطاف ،عدناف أحمد .العبلقات العراقية السعكدية بعد العاـ  ،2003كمبلمحيا المستقبمية،ع ،38جامعة النيريف.

 أبك نحؿ ،أسامة محمد ،أبك سعدة ،مخيمر سعكد .)2009( .نشأة منظمة التحريرالفمسطينية بيف المصالح العربية ،كالطمكح الفمسطيني في قراءة جديدة .ع.1

رابعاً 7المقاالت والتقارير.

دراجي ،إبراىيـ .)2011( .البلجئكف في المنطقة العربية :قضاياىـ كمعالجتيا .الرياض
 ٌجامعة نايؼ لمعمكـ األمنية.
 عبد ا﵀ ،ببلؿ .)2014( .الثكرة كالسياسة الخارجية المصرية ،الكاقع كالمحتمؿ! .معيدالعربية لمدراسات.

 -العبد ا﵀ ،عمى .مكاقؼ األطراؼ مف انتفاضة األقصى .الجزيرة نت .عمى الرابط:

www.aljazeera.net/NR/exeres/DCBC158F-5214-4685-80BD-7734F3AE21CA.htm

 بكناصيؼ ،ىشاـ(. )2013عكدة إلى صيكة الجكاد :النخبة العسكرية كحسابات السمطةفي مصر .مركز الجزيرة لمدراسات.
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