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مقدمة
يبدو أن مصر التي طاملا نظر إليها العرب على أنها عمود األمة ،والحائط الذي يمكن اًلستناد إليه بثقة،
نظرا إلى موقعها في واحد من أهم املواقع الجيوس ييياس ييية في العالم ،وثقلها التاريخي والديموغرافيّ ،
ا
تمر هذه
األيام بأسييوأ مراحل ضييعفها؛ فهي اليوم ضييعيفة في إمكاناتها حيث تتناهبها األزمات ،وهي ضييعيفة في نظرتها
إلى نفس ي ي ي يهييا وإلى دورهييا في القليم ،أو على مس ي ي ي ييتو العييالم ،وهي تبحييث عن هييذا الييدور ،لكنهييا ًل تعلم أين
وكيف تضع قدمها على الطريق نحو الهدف.
في هذه املرحلة الخطرة من تاريخ الش ي ي يير األوس ي ي ييط الذي عص ي ي ييف به ثورات الر،يع العر  ،حيث ُيعاد
رس ي ي ي ييم خرائط ومعييادًلت النفوذ والقوة دول اييا وإقليم اييا ،تجييد مص ي ي ي يير نفس ي ي ي يهييا على الهييام ً ،ل تملي جرأة
ا ُ ّ
جانبا ،وتسييلم بالوضييع الذي أخذتها إليه سييلطاتها
اًلقتحام ًلنتزاع دور لها ،وًل تاريخها يسييمل لها بأن تركن
املتعاقبة ،لذل تراها متعجلة في عقد التحالفات ،وس ي ي ييركعة في النكو عنها ،ثم يتبين أنها ان تحالفات
ّ
هشة وموقتة ،وتفتقر إلى إستراتيجية واضحة؛ الش يء ذاته ينطبق على محاوًلتها للتدخل في ليبيا أو اليمن
ّ
أو حتى س ييورية .فهل تدفع مص يير ض ييريبة الحكم العس ييكري املتحكم بها منذ عام  ،1952والذي أحالها -كما
أحال النظم العس ي ي ي ييكرية البلدان التي تحكم فيها -إلى التهمي والخراب؟ أم أن مص ي ي ي يير ُم ّ
كبلة باتفاقات
امب ديفيد  ،1979مع إسرائيل التي ًل ُتتيل لها فكا ا ا وًل حرا ا ا؟ أم األمرين ا
معا؟

ا
ّأوًل :الثورة املغدورة وعودة مصرإلى حظيرة العسكر
ُيسي ي ّيجل لشي ييعب مصي يير أنه قاد واحدة من أهم الثورات السي ييلمية في العالم الثالث ،ثورة أطاح بحكم
مبارك الذي اس ي ي ّ
يتمر ثالثة عقود وأنه مص ي يير بفس ي يياده ،ثورة  25انون الثان  /يناير ،التي فاجأت وأر،ك
الغرب وإسيرائيل والنظام املصييري ،ييارك فيها أكخر من خمسيية ماليين متظاهر في ميدان التحرير وامليادين
ّ
املتفرعة عنه ،إضي ييافة إلى ماليين أخر في عموم املدن املصي ييرية ،ضي ي ّيم ي ييباب مصي يير وقواها
والسي يياحات
املدنية ،وتش ييكيالتها الس ييياس ييية ابختلفة من ليةرالية وقومية وكس ييارية ،إلى جانب قو الس ييالم الس يييا ي ي ي
على تنوعها .ومن املعروف أن الجي املص ي ي ييري وقف حينها على الحياد ولم ُيواجه املتظاهرين ،وهو موقف
ّ
ّ
ما زال محط تس يياذل ،ذل أنه الجي ذاته الذي ُينكل باملص ييريين ي ّير تنكيل منذ انقالبه في  3تموز /يوليو
.2013
ّ
املتحين للفر العودة،
تضي ي ي ي ييافرت ثالثيية عوامييل؛ اثنييان منهييا داخلي يان وثييالييث خييار ي ،أتيياح ي ل جي
ّ
والقبض بدموية على مفاص ي ييل الس ي ييلطة ،ووأد الثورة وحلم املص ي ييريين بالتغيير .يت خص العامل األول بأن
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قو السي ييالم السي يييا ي ي ي ،و،خاصي يية الخوان املسي ييلمين ،وحزب النور السي ييلف ّ ،
وحدت قواها ،تكت ا
يكيا على
األقل ،وفازت في اًلنتخابات الرئاس ي ييية بعد انقض ي يياء الفترة اًلنتقالية التي قاد فيها الحكم مجل عس ي ييكري
ملدة ثمانية عش يير ي ا
يهرا ،و ان قد فازت بأغلبية املقاعد في اًلنتخابات التش ييركعية التي س ييبقتها .وقد أظهر
الخوان املسييلمون -الذين حكموا بموجب إعالن دسييتوري صيياغوه على مقاسييهم -ي ا
ا
فظيعا للسييلطة،
يرها
ا
وتس ي ي ي ي ّيرعوا بييأخونيية الييدوليية املص ي ي ي ييرييية ،وأقص ي ي ي ييوا ا خرين ،مييا أثييار ي ي ي ييكو يا عميقيية في مييد التزامهم قواعييد
الديمقراطية التي أوصي ي ي ييلتهم إلى السي ي ي ييلطة ،لي لد الدول الخارجية ّ
املعنية بمتابعة األوضي ي ي يياع في مصي ي ي يير
ّ
ّ
فحس ييب ،بل لد يير ا هم في الثورة من ّ
تتهيأ للعمل من أجل اس ييتعادة
الفعاليات املص ييرية التي بات
بقية
ّ
الثورة ،حيث ولدت تصرفات الخوان لديهم عو ارا بأن الثورة ُسرق  ،أو هي آيلة إلى هذا املصير.
ّ
ّ
العامل الداخلي الثاني تمثل في تش ييت القو املقابلة لقو الس ييالم الس يييا ي ي ي ،من ليةراليين وقوميين
وكس ي يياريين وعلمانيين ومنظمات مجتمع مدن  ،وعجز هذه القو عن توحيد نفس ي ييها .فخالل ثمانية عش ي يير
ي ا
يهرا فشييل ال جنة التشييركعية في إنجاز مش ييروع دس ييتور ،بس ييبب خالفاتها مع الطرف الس ييالم وخالفاتها
ّ
ّ
فيما بينها؛ وعندما حان وق اًلنتخابات فشل في تقديم ُمرشح حقيق ُيمثلها.
ّ
أما العامل الخارجي؛ فهو ذل الذي تمثل بالخوف من السالم السيا ي عامة والجهادي خاصة ،والتي
ّ
تتعمد السالموفو،يا الخلط بينهما .كما أن الغرب الذي فاجأته الثورة املصرية ،ان قد أخذ الوق الكافي
للتص ي ي ي ّيرف .و ي ي ييارك الس ي ي ييعودية ودولة المارات ،على وجه الخص ي ي ييو  ،الغرب هذا املوقف من الخوان.
وهكذا ساعد العامل الخار ي في دعوة قو الداخل ملا ُدعي بي ي "الثورة الثانية" التي انطلق في بداية الشهر
ُ
ّ
الس ي ي ي ييابع  ،2013و ي ي ي ييهدت بعد ثالثة أيام من انطالقها تدخل الجي الذي اعتقل الرئي املنتخب وقمع
الجميع ،وقاد وما زال حملة دموية لتصفية الخوان وأنصارهم الذين ُزج با ًلف منهم في السجون ،وطال
ا
عمليييات التص ي ي ي ييفييية والقمع آًلف يا أخر  ،واختف ي القو التي قييادت الثورة الثييانييية ،أو انحييازت إلى حكم
العسكر .وهذه ليس املرة األولى في التاريخ التي تنحاز فيها قو مجتمعية ،بدافع الخوف ،ضد مصالحها،
و،ما يناقض أيديولوجياتها ُوكعاك مسييار التقدم التاريخي .والنتيجة التي رسي عليها األمور ،حتى ا ن ،أن
ُ
ثورة مصر قد غدرت ،وأن مهمة الحكم العسكري الذي يقوده السيس ي -ور،ما املهمة الوحيدة -هي تصفية
واجتثاث الخوان والس ييالم الس يييا ي ي ي من حقل الس ييياس يية املص ييري ،تح ُمسي ي ّ ى مكافحة الرهاب ،األمر
الذي ُينذر باحتمال نشوب حرب أهلية مصرية صعبة لن تقتصر آثارها على مصر وحدها.
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ّ
ا
ثانيا :دافع الحاجة في العالقات السعودية املصرية الهشة
ُيد ك املصييريون ا
جيدا حاجتهم إلى دول الخليج التي يوجد فيها مئات ا ًلف من املصييريين العاملين -منذ
ر
"الفورة النفطي يية" في الس ي ي ي ييبعي ي ييات -ال ييذين يرف ييدون الخزين يية املص ي ي ي ييري يية س ي ي ي يينوي يا بملي ييارات ال ييدوًلرات من
ّ
تحويالتهم ،كما أن املس ي ي يياعدات الخليجية ملا ان ُيعرف بدول املواجهة ،ومنها مص ي ي يير ،ي ي ييكل على الدوام
ا
مصيد ارا مهما في تغطية عجزها اًلقتصيادي املزمن ،إضيافة إلى املسياعدات الطارئة عند املنعطفات الخطرة
هزت الخليج أكخر من مرة ّإبان الحرب العراقية -اليرانية ،وحرب تحرير الكوي  ،أو في مرحلة ّ
التي ّ
املد التي
يشييهدها املشييروع التو ّس يعي اليران في هذه األيام ،في العرا وسييورية واليمن ،وقبلها ومعها في لبنانُ .يدرك
املصريون ا
أيضا حاجة الخليجيين ّ
املاسة إلى دعمهم ،ا
نظرا إلى إمكانات مصر العسكرية ،وثقلها السكان في
مواجهة الخطر اليران الذي ّ
يتهددهم .غير أن هذا الدراك املتبادل لم ُيفض ا
يوما إلى عالقات راس ي ييخة ،أو
ا
تحالف اسي ي ي ييتراتي ي ُيمكن الر ون إليهً ،ل بل إنه ّولد لد الخليجيين ي ي ي ي ا
يعورا ا
ومكبوتا باًلبتزاز الذي
مريرا
ّ
ُيمارسه املصريون ،و،املداورة والتفنن في إخراج هذه اللعبة.
في هذا السيا  ،تبدو متابعة تطور العالقات السعودية -املصرية ،في مرحلة التحوًلت والصراعات التي
رافق ثورات الر،يع العر  ،افية لعطاء صييورة واضييحة عن مجمل العالقات املصييرية -الخليجية ،حيث
ّ
تتحمل الس ي ي ي ييعودية العبء األكةر في هذا ابجال ،لمكاناتها ودورها في منظومة األمن الخلي ي وفي املنطقة
ا
عموما.
يتش ييارك الس ييعوديون واملص ييريونّ ،
ولكل أس ييبابه :الخوف من ص ييعود الس ييالم الس يييا ي ي الذي ييهدته،
ّ
أدل على ذل من أن العالقات الس ي ي ييعودية -املص ي ي ييرية لم تش ي ي ييهد أي
بمعنى ما ،ثورات الر،يع العر  .ولي
تطورات مهميية في مرحليية حكم مر ي ي ي ي ي ،حيييث ييان هنيياك ي ي ي يبييه تجيياهييل س ي ي ي ييعوديً ،ل بييل عمييدت بعييدهييا
ُ
الس ي ي ي ييعودييية والمييارات إلى اتخيياذ قرار بتص ي ي ي ي يف حركيية الخوان املس ي ي ي ييلمين تنظي اميا إرهييابييا ،كمييا لم تخف
ُ
السعودية دورها وحماستها في انقالب السيس ي ،وهذه نقطة خالف ّ
علنية بين السعودية وقطر التي تساند
تيار الخوان بشييكل عام ألسييباب تتعلق بالدور الذي اختطته قطر لنفسييها؛ وأغدق السييعودية والمارات
ّ
والكوي أر عة عشر مليا ارا من الدوًلرات مساعدات متنوعة لالقتصاد املصري املترنل.
ظهر الخالف السييعودي -املصييري إلى العلن بعد أن صي ّيوت مصيير في جلسيية مجل األمن التي ُعقدت في
 8تش ييرين األول /أكتو،ر املاض ي ي إلى جانب مش ييروع قرار رو ي ي حول األوض يياع في حلب ،وس ييقط القرار ألنه
ّ
لم يحصي ييل إًل على أر عة أصي ييوات أحدها صي ييوت املندوب املصي ييري؛ و ان مصي يير صي ييوت قبله في الجلسي يية
نفس ييها ،في تناقض وإر،اك واض ييحين ،إلى جانب مش ييروع قرار فرنسي ي ي أس ييقطه فيتو مزدوج رو ي ي ي -ص يييني،
هييذا املوقف ُووج يه ّ
برد ًلذع من منييدوب الس ي ي ي ييعودييية في األمم املتحييدة الييذي قييال "من املؤس ي ي ي ييف أن يكون
موقف ماليزيا والسي ي يينغال أقرب إلينا من موقف مصي ي يير" ،في حين ذهب املصي ي ييريون في تةريرهم هذا الر،اك،
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ّ
مقدمين عذ ارا أقبل من ذنب ،إلى أنهم صوتوا على "الجوانب اليجابية في كال القرارين".
ا
عموما ،يتحاشي ي ى املس ييؤولون املص ييريون التص ييريحات العلنية في حملة املهاترات ابحتدمة بين البلدين،
تاركين هذه املهمة لوس ي ي ي ييائل العالم املص ي ي ي ييرية و عض دبلوماس ي ي ي ييييهم املتقاعدين ،ر،ما ألنهم ًل يريدون أن
ا
تتدهور العالقات إلى أكخر من ذل  ،أو حفظا لخط الرجعة.
تتركز الخالفات الس ييعودية املص ييرية في ّ
ّ
األقل ي ايأنا،
ملفين رئيس ييين ،إض ييافة إلى بعض القضي يايا األخر
ّ
امللف الس ييوري ،واملوقف من حرب اليمن .بال س ييبة إلى اليمن ،ييعرت الس ييعودية بطعنة إيرانية عميقة في
خاصييرتها الجنو،ية ،كما ييعرت بخطر إيران داهم ُي ّهددها ،يختلف عن ذل الذي ييعرته ّإبان تدخلها في
البحرين عام  ،2011وذل بعد انقالب الحوثيين على الش ييرعية اليمنية -بمس يياعدة الرئي اليمني الس ييابق
علي عبيد ص ي ي ي ييالح اليذي انقليب على املبيادرة الخليجيية ،بعيد أن بق ُيحكم س ي ي ي يييطرتيه ،بعيد رحيليه ،على
الجي والحرس الجمهوري وحزب املؤتمر الش ي ي ييع ي -و س ي ي ييط س ي ي يييطرتهم ،وص ي ي ييالح ،على معظم األراضي ي ي ي ي
ّ
اليمنية في غضي ييون أ ي ييهر .عندئذ ،سي ييع السي ييعودية إلى تشي ييكيل تحالف من "الدول الس ي ي ية" املنتظمة في
منظمة التعاون السييالم بشييكل أسييا ي ي ،ومنها مصيير التي أعلن انضييمامها إلى هذا التحالف الذي قادته
السي ي ي ييعودية و،دأت حربها في اليمن منتصي ي ي ييف آذار /مارس  .2015لكن مصي ي ي يير ،كما الباكسي ي ي ييتان ،تلكأت في
ّ
املش ي ي ي يياركة الفعلية في هذه الحرب التي ما زال ُمس ي ي ي ييتعرة ومفتوحة ،في مواجهة تحكم الحوثيين وحليفهم
صي ييالح في اليمن ،اللذين يمتلكان قوة وازنة ،وكعتمدان على قبائل كبيرة ودعم إيران واسي ييع باملال والسي ييال
والخةرات العسكرية ،ور،ما يحوزان دعم أطراف أخر غير ُمعلنة.
ُي ّةرر املصريون تلكؤهم وعدم انخراطهم في الحرب اليمنية ،وهو ما ان ُت ّ
عول عليه السعودية في تأمين
حس ي ييم س ي ييركع ل حرب ،بأن املل س ي ييلمان ،وعلى عك س ي ييلفه الراحل املل عبد  ،غير مبد في مواقفه
من الخوان املسي ييلمين ،وهم هنا ُي ّلمحون إلى محاولة السي ييعودية دفع حزب الصي ييال اليمني الخوان الهو
لالنخراط في مع ييارك تعز املتعخرة ،ونه ييا مفص ي ي ي ييلي يية في مس ي ي ي ي ييار الحرب ،و ون يه يمل ي وجو ادا قو اي يا في ه ييذه
ابحافظة .التذرع املص ي ي ييري هذا ُيس ي ي ييانده موقف إمارات متش ي ي ي ّيدد لجهة رفض ّ
أي مش ي ي يياركة لهخوان في هذه
الحرب ،وهو ما يمنع حزب الص ي ي ييال من املش ي ي يياركة حتى ا ن .في جميع األحوال ،يبدو املوقف املص ي ي ييري ،في
تعبيرا عن ّ
جوهره ،ا
تردد مص ي ي يير في أن تض ي ي ييطلع بأي دور في القض ي ي ييايا القليمية الس ي ي يياخنة ،ما ُيض ي ي ييعف ثقة
ا خرين في توجهاتها وتحالفاتها ،وما كتبته صي ي ي ييحيفة األهرام الرسي ي ي ييمية ُي ّ
عةر خير تعبير عن حقيقة املوقف
ا ّ
املص ييري ،حين تس يياءل "هل تعرفون صي ير ا
ا
احدا تب القاهرة والرياض رذية موحدة تجاهه؟".
إقليميا و
اعا
هذا املوقف ترك ندبة أليمة و ي ا
يعورا بالخذًلن لد السييعوديين الذين أخذوا يشييعرون بأن هناك من يريد
اس ي ي ي ييتنزافهم في اليمن ،من دون أن يييأخييذ هواجس ي ي ي ييهم تجيياه الخطر اليران على محمييل الجي ّيد ،ومن هؤًلء
النظام املصري.
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أما بال س ي ي ي ييبة إلى امللف الس ي ي ي ييوري؛ فمن املعروف أن الس ي ي ي ييعودية ،ومعها قطر ،وفي درجة أقل المارات
ا
ا
داعما فعاًل للثورة الس ييورية منذ نهاية العام
والكوي  ،ان لها موقف واض ييح من النظام الس ييوري ،و ان
ييعاراتها ومطالبها بالحرية والكرامة ،وًل
 .2011وًل ُيخف الخليجيون أن ما ير،طهم بالثورة الس ييورية لي
إقامة نظام ديمقراط في س ييورية ،بل الخوف من التدخل اليران الكثيف في الصي يراع الس ييوري ،إلى جانب
النظام بوس ي ي ي ياطة الحرس الثوري وعش ي ي ي يرات امليليش ي ي ي يييات الش ي ي ي يييعية املرتبطة ب يران ،في إطار مش ي ي ي ييروعها
التوس ي ييعي في املنطقة ،وما يمثله من خطر مس ي ييتقبلي ووجودي على دولهم وأنظمتهم ،إض ي ييافة إلى التعاطف
النسان مع مأساة السوريين ،وما يتعرضون له ،ور ّ،ما ا
أيضا تجر،تهم السيئة مع النظام السوري في لبنان.
وقد ّ
قدم الس ييعودية جميع أ ييكال الدعم العس ييكري واملادي والس يييا ي ي ي بقدر ما س ييمح به الس ييياس يية
ُ
األميركي يية ،كم ييا ّ
عززت عالق يياته ييا بتركي ييا ل ه ييداف ذاته ييا ،إلى درج يية تق ييارب التح ييالف ،وهي ال ييداعم ا خر
للمعارضيية السييورية ،كما ان للسييعودية دور أسييا ي ي في تشييكيل الهيئة العليا للمفاوضييات التي انبثق من
مؤتمر الرياض في  8انون أول /ديسمةر  ،2015بتكليف من مؤتمر في يا  ،2كممثلة للمعارضة السورية.
ا
مختلفا ،فهو يستبطن انحيا ازا للنظام بدعو عدم التدخل في
املوقف املصري من الثورة السورية ان
الش ي ي ي ييؤون الداخلية للدول .هذا املوقف خرج إلى العلن منذ انقالب الس ي ي ي يييس ي ي ي ي ي في تموز /يوليو  ،2013مع
ا
أعدادا كبيرة من الالجئين السوريين ،وما زال معاملتها لهم ضمن الطار املقبول
علمنا ّأن مصر استقبل
ا
قياسا إلى معاناتهم في لبنان واألردن واملضايقات التي يتعرضون لها؛ كما ّ
سهل بعض اجتماعات املعارضة
السييورية في بعض املراحل ،ثم قصييرت تسييهيالتها على جزء من املعارضيية عرف ب ي ي ي ي ي "منصيية القاهرة" والتي
ّ
تتبنى خييارات مختلفية عن خييارات اًلئتالف أو هيئية التفياوض .وعلى العموم ،أص ي ي ي ييبحي مص ي ي ي يير أقرب إلى
ّ
الحل الس ي يييا ي ي ي الذي يريد البقاء على األس ي ييد ومؤ ّس ي يس ي ييتيه العس ي ييكرية
الطروحات الروس ي ييية بخص ي ييو
ا
خالفا ملا ّ
نص عليه بيان جنيف  1لعام .2012
واألمنية،
التباعد في املواقف والرذ من امللف الس ي ييوري بل ّ
حده األقصي ي ي ى بتص ي ييوي مص ي يير في مجل األمن إلى
جانب القرار الرو ي في جلسة  8تشرين األول /أكتو،ر  ،2016و ان "الشعرة التي قصم ظهر البعير".
ُ ّ
هناك قض ي ييايا خالفية أخر تعكر العالقات الس ي ييعودية -املص ي ييرية ،منها قض ي ييية جزيرت تيران وص ي يينافير
الص ي ي ي ييغيرتين الواقعتين في مدخل مض ي ي ي ييائق تيران ،و ان املل عبد العزيز عهد بهما إلى مص ي ي ي يير في عهد املل
فارو عام  ،1950بعد أن احتل إس ي يرائيل ص ي ييحراء النقب وأقام ميناء إيالت ،ألن اململكة لم تكن لديها
القدرة على حمايتهما حينذاك؛ وتس ييعى الس ييعودية إلى اس ييتعادتهما في إطار تس ييوية آخر نزاعاتها الحدودية؛
حق السييعودية في الجزيرتين وسيييادتها عليهماّ ،
وًل ُينكر املصييريون ّ
ويدعون أنهم يحاولون إعادتهما إليها منذ
ّ
ّ
العام  ،1985و ان قد ُوقع اتفا لعادتهما عام  2010في عهد مبارك وتعخر األمر حينذاك بس ي ي ي ييبب الثورة
املص ي ييرية وس ي ييقوط مبارك؛ وفي أثناء زيارة املل س ي ييلمان إلى القاهرة في نيس ي ييان /أبريل املاض ي ي ي ،جر توقيع
اتفا لعادتهما إلى الس ي ي ييعودية ،إًل أن ض ي ي ي ّيجة إعالمية مص ي ي ييرية ُمفتعلة حمل اتهامات ببيع مص ي ي يير مقابل
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بناء على دعو ُم ّ
ا
قدمة من محامين
الدوًلرات ،وانته باس ي ي ي ييتص ي ي ي ييدار قرار قض ي ي ي ييا بوقف تنفيذ اًلتفا
مصي ي ييريين؛ وينظر السي ي ييعوديون إلى الضي ي ي ّيجة العالمية والقرار القضي ي ييا على أنهما زو عة ُمفتعلة بدفع من
ّ
النظام املصري للتملص من اًلتفا .
في جوهر املوض ي ي ييوع ،الجزيرتان مش ي ي ييمولتان باتفاقية امب ديفيد ،وفيهما مرص ي ي ييد أمير ملراقبة تنفيذ
اًلتفاقية وترتيباتها األمنية ،ودون موافقة أمير ا وإس يرائيل ًل تس ييتطيع مص يير إعادتهما ،والس ييعودية تعرف
ا
ذل  ،خاصة أنها ترفض أن تكون طرفا في الترتيبات األمنية بين مصر وإسرائيل.
قض ي ييية أخر طارئة في مس ي ييار العالقات املتوترة بين البلدين ظهرت إلى العلن في إثر البيان الذي ص ي ييدر
عن مؤتمر غروزن الذي دعا إليه رمض ي ي ييان قاديروف ،الرئي الش ي ي يييش ي ي ييان  ،وحض ي ي ييره ي ي يييخ األزهر أحمد
الطيب ،وأخرج بيانه الختام الذي ص ييدر بعنوان "من هم أهل الجماعة والس يينة" الجماعات الس ييلفية من
توصي ي يييف أهل السي ي يينة والجماعة ،ومنها املذهب الوها الذي تعتنقه السي ي ييعودية ،ما أثار حفيظة مشي ي ييايخ
السعودية الذين استغلوها في مهاجمة يخ األزهر أحمد الطيب.
قييد يكون مفهو ام يا أنييه من غير املمكن أن تتفق الييدولتييان حول جميع القضي ي ي ي ييايييا وامللفييات ،لكن الالفي
ا
اتيجيا ّ
إيقاع التوتر املتسارع في عالقاتهما؛ ُوي ّ
اغا إستر ا
يتهدده الخطر اليران في
رجح أن السعودية تخش ى فر
ظي ّل برودة عالقيياتهييا مع الوًليييات املتحييدة ،حليفهييا التيياريخي ،وف اقيا لعقيييدة أو،ييامييا التي تتظيياهر بيياًلنكفييائييية،
و ان ُت ّ
عول على مصيير في ملء هذا الفرا  ،في حين أن مصيير غير راغبة ،ور،ما غير قادرة على القيام بأعباء
مثل هذا الدور ،لكنها بكل تأكيد تريد أموال الخليج.
في هذا الس ي ي يييا  ،ير بريان اتولي  ،من معهد التقدم األمير أن مص ي ي يير تحاول إرس ي ي ييال إ ي ي ييارات إلى
حلفييا هييا الس ي ي ي ييعوديين ،تقول فيهييا إنهييا مس ي ي ي ييتقليية في مواقفهييا القليمييية ،وتحيياول بنيياء توازن في عالقيياتهييا مع
الوًليات املتحدة وروس يييا ،وليس ي متحالفة باملطلق مع دول الخليج أو إيران .والس ييؤال الذي يطر نفس ييه
هنا حول املد الذي ُيقارب فيه السيد بريان الحقيقة على فرض وجود مثل هذه ال ارات؟ وهل تستطيع
مصر إقامة توازن في عالقاتها ما بين روسيا والوًليات املتحدة ،وجيشها يتلقى مساعدات عسكرية أميركية
قيدرهيا مليييار دوًلر س ي ي ي يينو اييا منييذ العييام  ،1979وغير عقيييدتيه العس ي ي ي ييكريية ،ويتم تيدريبييه من جيانيب الوًلييات
املتحدة؟
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ا
ثالثا :موقف مصرمن الثورة السورية
من املتوقع أًل تتح ّم مصر الخارجة من ثورة -بعد أن دخل في ثورة مضادة تتمثل بالحكم العسكري
ّ
الذي تمكن من القبض على مفاصل السلطة منذ  3تموز /يوليو  -2013ألي ثورة ،إذ من البداهة أن حكم
العسكر تقلقه قضية الشرعية التي يفتقدها ،وتفتقدها األنظمة األخر في بلدان الثورات العر،ية.
ب ّي التجر،ة أن املوقف املصيري في عهد السييسي ي ي بني في جوهره على مناصيبة الثورة السيورية العداء
غير املعلنُ ،ويحا النظام ،وكعود هذا املوقف في الجزء األكةر منه إلى أن األنظمة العسي ييكرية التي سي ييادت
في املنطقة في مرحلة ما بعد اًلس ي ي ي ييتقالل ،تتبادل الحر على مص ي ي ي يييرها وديمومة س ي ي ي يييطرتها وعلى األدوار
ّ
املنوطيية بهييا ،وهييذا يوافق الس ي ي ي ييتراتيجيييات الييدولييية املتحكميية في املنطقيية .ولي بعيي ايدا عن اليدًلليية في هييذا
السيا ا تراط عبد الناصر على زياد الحريري ،قائد اًلنفصال عن دولة الوحدة عام  ،1961عدم تسليم
السي ييلطة للمدنيين لقاء اعتراف مصي يير بحكم اًلنفصي ييال .كذل يجهد السي يييس ي ي ي في الدفع بخليفة حفتر إلى
سي ي ّيدة السي ييلطة في ليبيا .جانب آخر يحضي يير في املوقف املصي ييري ،هو ذاك املتمثل في العمل على تقويض أي
دور لهسييالم السيييا ي ي الذي يناصييبه العداء ،وفي هذا السيييا ي بني موقفه من الثورة السييورية التي يتهمها
ّا
خاصة أنه يجمع السالم بجميع تالوينه وتوجهاته في جراب الرهاب.
باألسلمة،
ّ
أكد الس ي يييسي ي ي ي في مقابلة له مع ص ي ييحيفة برتغالية ،نقلتها و الة الش ي يير األوس ي ييط في  22تش ي ييرين الثان /
ا
نوفمةر املاضي ي ،أنه "من األولى دعم الجيوش الوطنية في سييورية وليبيا بدًل من اًلسييتعانة بقوات من األمم
املتحدة" ،وعلى الرغم من أن التدخل األم ي حاصل في ليبيا ولم يحصل في سورية ،إًل أن مصر لم تستطع
التدخل العس ييكري في ليبيا ،وعلى األرجح أنها لن تس ييتطيعه في س ييورية إًل في إطار ّ
حل س يييا ي ي ّي ترعاه األمم
ا
مصريا من
املتحدة ،وتوافق عليه الدول املؤثرة في الصراع السوري ،وما ُيقال عن وجود ثمانية عشر طيا ارا
طياري املروحيات في مطار حماةُ ،يش ي ي ي ييار ون في فعاليات النظام الجوية على ما نقل ص ي ي ي ييحيفة الس ي ي ي ييفير
رجح أن يكون ا
اللبنانية في  25تشييرين الثان  /نوفمةر املاضي يُ ،ي ّ
بالونا إعالميا من النظام السييوري فحسييب،
ينيدرج في إطيار الرغبيات ًل أكخر ،ذلي أن الخيارجيية املص ي ي ي ييريية نفي هيذا الخةر في بييان رس ي ي ي ي ي ،لكن يمكن
الحديث عن ت س يييق أمني عال ،تؤكده الزيارة غير املعلنة التي قام بها علي مملوك رئي جهاز األمن الوطني
السوري إلى القاهرة في  17تشرين األول /أكتو،ر املاض ي.
ُيو ّ
ض يح الباحث الزائر مايكل وحيد ،في مؤس يس يية القرن في نيويورك ،موقف الس يييس ي ي بما ُيس ييميه "مبدأ
الس يييس ي ي" الذي يقوم على "تأييد الدولة الوطنية" ،واملقص ييود بها هنا الدولة ُ
القطرية ،والدفاع عن س يييادة
الدولة داخل حدودها الوطنية ،ومن ثم الوقوف بصييالبة في مواجهة النزعات السييالمية ،و،الصييالبة نفسييها
في مواجهيية التطرف والتعصي ي ي ي ييب ،كمييا يجهييد مييايكييل وحيييد ،بتييدعيم هييذا املبييدأ بمبييدأين آخرين ّ
مكملين،
أولهما مبدأ ض ييمان حقو األقليات عند وجود أغلبية كبيرة الس ي ّينة في س ييورية ،حتى ًل تؤول األمور إلى ما
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آل إليه في العرا  ،عندما حكم الش ي ي يييعة ،والثاني ض ي ي ييرورة توافر درجة مقبولة من الالمركزية في الحكم،
ليخلص إلى القول إن اب حافظة على وحدة الدولة وس ي ي ي يييادتها ،يجب أًل تغةن حق مكوناتها ،وألنه ًل يمكن
عودة األوضاع إلى ما ان عليه.
في جميع األحوال ،ما ذهب إليه هذا الباحث ،و ا
عيدا عن البعد التروي ي للسييسي ي الذي تض ّيمنه مقاله،
ّ
توليييه الس ي ي ي ييلطيية ،مييا ّ
ينم عن قييدرات عقيييدييية أو
يييدفعنييا إلى مالحظيية أنييه لم يبييدر من الس ي ي ي يييس ي ي ي ي ي ،ومنييذ
إسي ييتراتيجيةً ،ل على املسي ييتو السي يييا ي ي ي وًل العسي ييكري؛ وعلى األرجح أن الباحث يخاطب الدارة األميركية
ويحذرها من الوقوع في أخطاء التي وقع فيها في العرا  ،عند تصي ي ّيديها لنضي يياج ّ
حل سي يييا ي ي ي للص ي يراع في
سورية ،يتوقع حصوله.
ّ
يتركز الجهد املص ي ييري في مس ي يياعدة النظام الس ي ييوري في إطار العمل الس ي يييا ي ي ي ي والدبلوما ي ي ي ي؛ فمص ي يير
عارض ي ي على الدوام نزع ي ييرعية تمثيل س ي ييورية في جامعة الدول العر،ية من النظام ،ونقلها إلى املعارض ي يية
الس ي ي ييورية ممثلة بائتالف قو الثورة واملعارض ي ي يية ،بل منع ممثلي اًلئتالف من حض ي ي ييور جلس ي ي ييات جامعة
الدول العر،ية املتعلقة بسييورية؛ وهي تضي ّييق على أغلب املعارضييين السييوريين في الدخول والخروج من وإلى
مصي ي يير أو القامة فيها منذ العام  ،2015لكنها سي ي ي ّيهل في مراحل سي ي ييابقة اجتماعات املعارضي ي يية ومؤتمراتها،
ا
ا
مؤخرا على ما يعرف ب ي ي ي ي ي "منصيية القاهرة" التي تضييم قو خارج اًلئتالف ،وتتبنى حلوًل تتقارب مع
وقصييرتها
حل الذي يقوم على تشييكيل حكومة موسييعة برئاسيية األسييد ،والضييرب صي ا
املوقف الرو ي ي أو اليران ل ّ
يفحا
بقرارات مجل األمن ذات الص ي ي ي يليية بي ا
يدءا ببيييان جنيف  1في عييام  ،2012والقرارين  2118و 2254للعييامين
ّ
وتنص جميعهييا على قيييام هيئيية حكم انتقييالي بص ي ي ي ييالحيييات تنفيييذييية ييامليية ،وتفترض
 2013و 2015توال اييا،
بداهة عدم وجود دور ل سد .املوقف املصري هذا الذي ُيناكف تركيا ُويزعج السعوديةً ،ل يبدو أنه يضير
أمير ا في ش يء.
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ر ا
ابعا :هامشية مصرفي معادًلت النفوذ التي ُيعاد صوغها
هزت ثورات الر،يع العر التي اجتاح في زمن قيا ي ا
ّ
عددا من الدول العر،ية "استقرار" النفوذ الذي
ا
أرسييته اتفاقية سييايك  -بيكو ،حصيييلة لنتائج الحرب العاملية األولى .فهي املرة األولى التي تثور فيها ييعوب
املنطقة على الواقع الذي تعيشييه من إفقار واسييتبداد وعطالة ،طوال قرن من الزمن ضييا ع على أهلها ،رد
منييه في اًلنتييدابييات املبييا ي ي ي ييرة ،وآخر في الو يياليية ّ
تكفلي بييه األنظميية التي س ي ي ي ييادت ،على تنوع أيييديولوجييياتهييا
وتركيباتها.
على املسييتو الدولي ،تسييود حالة تململ وتأهب لد الدول الصيياعدة على املسيير من الواقع الذي آل
إليها خرائط النفوذ ا
عامليا ،بعد انهيار الشيوعية ،وتوسع العوملة والتجارة الحرة ،وتحديات الرهاب املعولم
واملناخ ،أما على املس ي ييتو القلي ي ،فهناك اندفاعة كبيرة ملش ي ييروع تو ّس ي يعي إيران يعمل على ترس ي يييخ نفوذ
وهيمنيية إيرانيتين على منطقيية ي ي ي يير ي املتوس ي ي ي ييطُ ،يقييابلهيا قلق تر ّ ،
وتوج وجودي عر بس ي ي ي يبييب حيياليية
اًلنهيار التي يشهدها الواقع العر منذ عقود.
تدويل املسييألة السييورية التي عمل عليها النظام منذ األ ييهر األولى للثورة ،أوصييل الحالة السييورية ،بعد
ّ
أن تدخل فيها جميع األطراف الدولية والقليمية الفاعلة ،إلى درجة من التعقيد أخرجها من يد السوريين
نظاما ومعا ض ي ي ي يية على ّ
ا
حد س ي ي ي ييواء .و ّل ص ي ي ي يراع من هذا النوع ًل ّبد له في النهاية من أن يرس ي ي ي ييو على حلول
ر
وتس ي ي ي ييويييات وتوزكع للنفوذ ،تحي ّيددهييا موازين القو الفيياعليية على األرض في تقيياطعهييا مع موازين القو على
ا
محليا ا
مقبوًل ا
ودوليا حتى
املستو الدولي والقلي ي .و تسود حالة اًلستقرارً ،ل ّبد أن يكون هذا التوزكع
لو استدعى أمر تثبيته صراعات جانبية أخر .
في الواقع الذي وص ييل إليه الحالة الس يورية ،يلو على املس ييتو القلي ي أر عة أطراف ّ
معنية بتقاس ييم
النفوذ (إس ي يرائيل ،إيران ،تركيا والعرب  .و،ما أن حص ي يية إس ي يرائيل س ي ييتكون الكةر  ،وهي محفوظة ب جماع
األطراف الدولية الفاعلة ،ف ن تركيا املش ييغولة بوض ييعها الداخلي املض ييطرب ،واملر،كة بعالقاتها املتوترة مع
الغرب ،ليس ي في وض ييع يس ييمل لها ّ
بهز الطاولة ا
كثيرا ،وعليه س يييكون البا ي من "البيدر" بين إيران والعرب،
ُ
إذا أريد للمنطقة أن تس ي ي ييتقر .لكن الس ي ي ييؤال املش ي ي ييروع يتمحور حول موقف الغرب من اًلندفاعة اليرانية
املنفلتة ،فهل سيعمل الغرب ا
قريبا على تقليم أظافر إيران؟ الترجيل املنطق نعم ،لكن هذا يتوقف بشكل
أس ييا ي ي ي على التس ييويات التي ي تظرها الروس مع الغرب في ّ
ملفاتهم الكثيرة والش ييائكة ،وفيما إذا ان مثل
هذه التسويات ستنضج أم ًل.
ائزا له ادات الدولية ،هذا ّ
ّ
بحد ذاته مؤ ي يير
ا ي ييتداد حدة الصي يراع في سي ييورية وعليها ،و ونها أصي ييبح ر ا ر
على احتمال اقتراب الصراع من نهاياته .ويبقى السؤال حول دور العرب ،و،خاصة مصر ،في هذه املعمعة؟
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ّ
أقله ما تتطلبه ضرورات األمن الوطني املصري ،ما زال غ ا
ائبا ،وهذا الغياب يعود،
فالدور املصري املطلوب،
في أغلبه ،إلى فقدان إرادة الدور واملكانة .صييحيل أن جميع التحالفات التي تشييهدها املنطقة في هذه املرحلة
آنية وقلقة وًل يمكن البناء عليها ،لكن املقتل في السي ي ي ييياسي ي ي يية املصي ي ي ييرية ي بع من زاوية النظر الضي ي ي ي ّييقة التي
ّ
تتحكم في هذه السييياسيية ،وت بني فحسييب على "الخوان فو،يا" ،وتجعل مصيير غير مكترثة بالخطر اليران ،
ّ
وغير عابئة بهواج الخليجيين ،وتناصب تركيا العداء بدافع عالقة األخيرة مع الخوان ،وهذا له لم يكن
متوقعا في سييياسيية دولة في ّ
ا
أهمية مصيير؛ في حين أن السييعودية ،القطب العر ا خر ،التي تنوء تح ثقل
حربها في اليمن وا ييتباكها في س يورية وغيرها من ص يراعات املنطقة ،فشييل جميع محاوًلتها في جذب مصيير
إلى ص ي ّيفها ،كما أن تحالفها مع تركيا لم يرس ييل بش ييكل مطم ن بعد ،وهي لم تنجح في تس ييوية الخالف التر -
املصري ،ويأت هذا له في ظل عورها بانكشاف الظهر في عالقتها مع أمير ا حليفها الستراتي ي.

خاتمة
تنوء مص ي ي يير تح ثقل واقعها اًلقتص ي ي ييادي املنهار ،وهي مش ي ي ييغولة بوض ي ي ييعها الداخلي املهزوز بعنف منذ
ُ
عودة العس ي ي ي ييكر إلى الحكمُ ،وم ّ
كبلية بي لزاميات اتفياقيية ياميب ديفييد غير املعلنية؛ وتبقى املش ي ي ي ييكلية األكةر في
اسي ييترخاء مصي يير تجاه هذه التحديات ،وانكما ي ييها ّ
وترددها في محاولة الخروج من هذه الحالة الخطرة على
مس ييتقبلها ومس ييتقبل العرب أي ا
ض يا .وًل ي ّ في أن خروج مص يير من هذه الحالة يتوقف بالدرجة األولى على
إرادة ي ي ييعبها وعلى تطورات الصي ي ي يراع في املنطقة؛ ومن غير املفيد للعرب اليأس من وض ي ي ييع مص ي ي يير ،وعليهم
العمل الدائم على مس يياعدتها في الخروج منه ،كما أن على املعارض يية الس ييورية أن تس ييتمر في محاولة تعديل
موقف مص ي يير من قض ي يييتها ،مهما واجه من ص ي ييدود ،ذل أن مهمة املعارض ي يية األس ي يياس ي ييية في جميع ثورات
العالم هي ي يير عدالة قضي يييتها لكسي ييب الرأي العام العامل  ،وتغيير مواقف حكومات الدول ذات العالقة،
وًل ّ في أن مصر مهمة ملستقبل سورية والسوريين.
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