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احمد داود حميد العيساوي .دأ.م.        محمد نوري صالح السامرائي   .الباحث   

Moh20a3006@uoanbar.edu.iq 
/ قسم الجغرافية اآلدابجامعة االنبار / كمية   

 :مخصالم
تمثؿ العالقات المصرية الخميجية مراكز قكل اساسية في الشرؽ األكسط كالمنطقة العربية، اذ انتجت 
ىذه القكل عدة مصالح مشتركو عمى الصعيد التجارم كاالقتصادم كاالجتماعي كالثقافي كالسياسي, 

لسياسة كما أخذت ىذه العالقة تطكر ميـ مع مركر الزمف لتتخذ عمقا ستراتيجيا ميما في رسـ ا
الخارجية مع دكؿ المنطقة كدكؿ العالـ , كما أف ىذه العالقات تنكعت كاختمفت في الدرجة كالنكع 
كدخمت منعرجات عده حسب المصالح المتبادلة , إضافة إلى التأثير الخارجي كخصكصا القكل 

كم في منطقة العالمية الكبرل مثؿ الكاليات المتحدة األمريكية التي ليا مصالح كبيره كحضكرىا الق
 الخميج العربي.

 .(المحددات، السياسية ، دكؿ مجمس التعاكف الخميجي، مصر)الكممات المفتاحية: 
Determinants of the relationship between Egypt and the countries of the 

Gulf Cooperation Council 

Researcher. Muhammad Nuri Salih Al-Samarrai 

Dr. Ahmed Daoud Hamid Al-Issawi 

University of Anbar/College of Arts/Department of Geography 

Abstract: 

The Egyptian-Gulf relations represent major centers of power in the Middle 

East and the Arab region, as these forces produced several common interests 

at the commercial, economic, social, cultural and political levels. Also, these 

relations varied and differed in degree and type, and entered several 

deviations according to mutual interests, in addition to external influence, 

especially the major global powers such as the United States of America, 

which has great interests and a strong presence in the Arab Gulf region. 

 Keywords: (determinants, politics, Gulf Cooperation Council countries, 

Egypt) 
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 مشكمة البحث:
 ؟ أ_ ىؿ تكجد عالقات مشتركو بيف مصر كدكؿ مجمس التعاكف الخميجي

 ؟ف مصر كدكؿ مجمس التعاكف الخميجيا ىي المحددات المشتركة التي تجمع بيب_ م
 فرضية البحث:

أ_ ىناؾ عالقات متبادلة بيف مصر كدكؿ مجمس التعاكف الخميجي تنصب في 
 مصمحة كؿ منو .

ب_ ىناؾ محددات مشتركة بيف مصر كدكؿ مجمس التعاكف الخميجي سكاء أف كانت 
نيو أك ستراتيجية أك أيديكلكجية أك عقائدية أك محددات ىذه المحددات سياسية أك ام

 تاريخية كجغرافية جميعيا تككف ركابط مشتركة بيف جانبيف.
 اىمية البحث:

تتمحكر أىمية البحث في دراسة الركابط المشتركة بيف مصر كدكؿ مجمس التعاكف 
ذه الخميجي كدمى تطكر تتطكر ىذه العالقة كمعرفة االتجاىات التي تسمكيا ى

المحددات مف مختمؼ الجكانب إذ أف البحث يبيف أىمية الركابط بيف الجانبيف سكاء 
 كانت ايجابيو أك سمبية.

 المحددات السياسيةاكالن_ 
تعكد عالقو التعاكف بيف مصر كدكؿ مجمس التعاكف الخميجي العربي الى نشأة 

, تستند ىذه العالقة الى ارض 3102جميكرية مصر كحتى قياـ انتفاضة مف يناير 
صمبو اذ مرت بأربعة مراحؿ متداخمو تذبذبت بيف التحالؼ كالتكتر, كأكؿ ىذه المراحؿ, 

-القرف العشريف اذ مرت العالقة المصرية  ارتبطت بمناخ الحرب الباردة في خمسينات
)السعكدية بأصعب مراحؿ تكترىا ك بمغت ذركتيا في حرب النزاع االىمي اليمني،  
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ك تمؾ المرحمة مف العالقات العربية تكترا كاضحا, اذ تمدكه صراع النفكذ   (0
الخارجي في القضاء العربي بشكؿ جعؿ سياسة الدكؿ الخارجية تتدخؿ في الشؤكف 

 الداخمية بشكؿ مباشر 
بدا النظاـ المصرم بقيادة )جماؿ  0٥٩3فبعد انتياء النظاـ الممكي في مصر عاـ  

عبد الناصر( يأخذ دكرا أكبر في المنطقة , كصبحت السعكدية في تمؾ المرحمة مف 
حميفا لمصر داخؿ الجامعة العربية الى منافس يعارض مشركع مصر الكحدكم ، 

المصرية العمانية حكؿ الكجكد البريطاني كالمشركع المعادم كما انعكست العالقات 
لالستعمار الذم يتضمما بكجكد تأييد عماني لمعدكاف الثالثي عمى مصر كجاء 

 (3)٤٤٩كالسندات الى شعبيا  0٥٩٩الدعـ المصرم الغير مباشر لثكرة الظفار عاـ 

 . 
القات مصر مع لـ تؤثر عمى ع 0٥٩١-0٥٩3إف سمة التنافس كالتكتر مف الفترة 

باقي دكؿ مجمس التعاكف الخميجي إذ كانت االمارات العربية كقطر كالبحريف في 
مطمع الخمسينات كالستينات تحت الحماية البريطانية , كما تمتعت مصر مع 
الككيت بعالقة مستقرة إذ شاركت مصر بشكؿ أساسي مع قكات حفظ االسالـ 

ستينات بحماية األراضي الككيتية مف العربي التي أرسمت إلى الككيت في مطمع ال
الخميجية في  -التيديد العراقي آنذاؾ. المرحمة الثانية دخمت العالقات المصرية 

مطمع السبعينات مرحمو جديده اتسمت بالتعاكف كاالنفتاح حيث شيدت مبدأ العالقة 
انفراجا خصكصا مع الجانب السعكدم مف خالؿ قمة الخرطكـ التي تمت ىزميو 

النكسة( حدث ضعؼ بالتحالؼ. خاصة بعد سنكات التي اتبعت حرب ) 0٥٩١
. كاف ىذه التغيرات كالتحكالت السياسية نتيجة (2)مع الكياف الصييكني  0٥١2

لحرب االياـ الستو كأخذت ىذه العالقة شكال أكثر كضكحا كعمقا مع تكلي أنكر 
مع المحكر  الذم بدكرة حسف عالقات مصر 0٥١1السادات الرئاسة المصرية عاـ 

العالمي مف الكاليات المتحدة األمريكية إلى االتحاد السكفيتي الذم سد الفراغ الذم 
 خمقو االستعمار البريطاني كأصبحت دكؿ جديده لدكؿ الخميج العربي.
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إضافة إلى المساعي المباشر مع إعادة ترتيب عالقة مصر مع السعكدية 
كالذم أثمر في تحسيف العالقة مع دكؿ مجمس التعاكف الخميجي   (٤)كاألردف

العربي, إذ اخذ شكال مف أشكاؿ التعاكف العسكرم كتدفؽ االستثمارات كالمساعدات 
 االقتصادية بيف مصر كدكؿ مجمس التعاكف الخميجي العربي .

تي التي سادىا التكتر مرة أخرل كال 0٥٩١-0٥١١أما المرحمة الثالثة الممتدة مف 
شيدت تحكيالت فارقة في العالقات المصرية الخميجية إذ تحكلت العالقة مف 
الكفاؽ الى القطيعة ككاف ذلؾ بعد المقاطعة العربية المنسقة لمصر في قمة بغداد 

مع سيطرة الرئيس أنكر السادات عمى الحكـ في مصر كقياـ معاىدة السالـ 0٥١٩
قطاع العالقة بشكؿ رسمي بيف الخميج مع إسرائيؿ )كامب ديفيد( ، مما أدل إلى ان

كمصر عمى الرغـ مف التصعيد ايقاؼ المساعدات لكف لف يصؿ التكتر مستكل 
ذركة التي بمغتيا الحرب العربية الباردة، إذ حاكلت السعكدية تخفيؼ العقكبات عمى 
مصر في قمة بغداد , إذ سعت اآلخر الى إعادة العالقات الرسمية كعكدة مصر 

المؤتمر اإلسالمي في منتصؼ الثمانينات ، باإلضافة إلى التغير في إلى منظمة 
 الخطاب الرسمي المصرم خصكصان بعد تكلي ) حسني مبارؾ( الحكـ في مصر.

(٩) 
المرحمة الرابعة ىي مرحمو االعتماد المتبادؿ إذ شيدت عكدة العالقات المصرية 

لمكاجية الغزك العراقي الخميجية بعد انخراط مصر في السياسة العربية الخميجية 
لمككيت بعد انحياز القاىرة لمتحالؼ الخميجي، تمتد ىذه المرحمة مف الغزك العراقي 

، كقد انتظمت ىذه العالقة 3100كحتى ثكرة يناير  0٥٥0لألراضي الككيتية عاـ 
كأصبحت تحالؼ اقميمي برعاية أمريكية لمكاجية التيديد اإليراني في المنطقة, 

ؿ العراؽ كازدياد النفكذ اإليراني في العراؽ , كاغتياؿ الرئيس خاصتا بعد احتال
،  مما دفع الخميج إلى (٩)حميؼ كؿ مف السعكدية كمصر –المبناني رفيؽ الحريرم 

التنسيؽ مع القاىرة بعد أف اتضحت المكاقؼ المشتركة كالمنسجمة مع الرؤية 
 األمريكية لممنطقة. 
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لخميجية بعد تكلي حسني مبارؾ نظاـ الحكـ ا-كتأتي استقرار العالقات المصرية 
في مصر إذ عمؿ عمى عكدة القاىرة الى الصؼ العربي كتحسيف العالقة مع دكؿ 
مجمس التعاكف الخميجي, كمف أىـ التكجيات التي عمؿ بيا مبارؾ دفع السياسية 
الخارجية المصرية نحك الخميج مف اجؿ الماؿ كاألسكاؽ المفتكحة لمعمالة المصرية, 

ضافة إلى التقارب كالتعاكف، كما لممممكة السعكدية دكرا رئيسيا في عكدة العالقات إ
رساؿ السفراء مف أجؿ الحصكؿ عمى  مف خالؿ تطكر العالقات الدبمكماسية كا 
الدعـ المصرم كحماية األمف الخميجي . محددات العالقة السياسية لدكؿ مجمس 

 التعاكف الخميجي العربي :
 ية المصرية السعكدية :_ العالقة السياس0

تعد العالقات السعكدية المصرية مف اقكل العالقات إذ شيدت تطكرا منذ تكقيع 
ك أصبحت السعكدية الى جانب مصر في  0٥3٩معاىدة الصداقة بيف البمديف 

اجالء القكات البريطانية مف األراضي المصرية, إذ كقفت إلى جانبيا في الجامعة 
 3١كما تـ تكقيع االتفاقية الدفاع المشترؾ بيف البمديف في العربية كاألمـ المتحدة. 

 (١) . 0٥٩٩أكتكبر عاـ  
أكتكبر أعمنت المممكة الكقكؼ إلى الجانب المصرم ضد العدكاف الثالثي  21كفي 

مميكف دكالر( بعد سحب  011,إذ قدمت السعكدية لمصر ) 0٥٩٩عمى مصر عاـ 
العدكاف اإلسرائيمي عمى الدكؿ العربية  العرض األمريكي لألنشاء السد العالي كبعد

طمبت السعكدية بقيادة الممؾ )فيصؿ بف عبد  0٥٩١مصر كاألردف كسكريا عاـ 
العزيز( نداء الى زعماء العرب بالكقكؼ إلى الجانب الدكؿ المعتدم عمييا 
كتخصيص مبالغ كبيره ليا لصمكد بكجيو األعداء. كاستمر الدعـ السعكدم لمصر 

, اذ ساىمت المممكة بالكثير مف النفقات التي تحممتيا 0٥١2بر حتى حرب أكتك 
مصر قبؿ كأثناء الحرب, إضافة إلى الدعـ الدبمكماسي كالسياسي كالمالي االقتصاد 

 .(٩)المصرم 
 _ العالقات السياسية المصرية الككيتية :3
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كابط تمتعت العالقة الككيتية بعالقو مستقرة مع مصر إذ بنيت ىذه العالقة عمى الر 
األخكية إذ حققت تعاكنا مستمران بيف البمديف مف خالؿ مد جسكر التعاكف في جميع 
المجاالت بما يحقؽ طمكحات الشعبيف, كال تنسى مصر دعـ الجانب الككيتي لثكرة 

يكنيك كمساندتيا في جميع الخطكات كعمى رأسيا خريطة الطريؽ السياسية  21
صالحة بيف مصر كقطر لتأكيد دكرىا في كاالقتصادية, كما أسيمت الككيت في الم

تنقية األجكاء بيف الدكؿ العربية. كما أصدرت الككيت بيانا تؤيد فيو الخطكات 
اإليجابية لمشعب المصرم كحككمتو مف خالؿ ترسيخ دعائـ الديمقراطية كتأميف 
االستقرار في المنطقة كحفظ آمف مصر, كما تأسست المجنة العميا المشتركة 

لتحقيؽ التعاكف المشترؾ في عدة مجاالت مختمفة  0٥٩٩المصرية عاـ -الككيتية 
  (٥)عمى الصعيد السياسي كاالقتصادم كاالجتماعي

 
 _ العالقات السياسية المصرية اإلماراتية :2

اإلماراتية جذكرا عميقو كتربطيا عالقات كثيقو بيف البمديف  -تمتد العالقات المصرية
إذ كانت مصر مف أكلى الدكؿ المؤيدة كالداعمة لالتحاد دكلة اإلمارات فكر إعالف 

لتحقيؽ األمف كاالستقرار عمى المستكل الدكلي كاإلقميمي، كما تتميز  0٥١0ىاـ 
بعالقو قائمو عمى الكعي المشترؾ، إذ دكلو االمارات اإلماراتية  -العالقات المصرية

تتمتع بعالقات ستراتيجية كاتفاؽ كتنسيؽ كامؿ مع الجانب المصرم في معظـ 
القضايا اإلقميمية كالدكلية إضافة إلى أف لمجانب المصرم دكر فعاؿ في العديد مف 

ما شيدت المجاالت االقتصادية كالسياسية كاالجتماعية تجاه دكلة اإلمارات, ك
السنكات األخيرة تنسيقا كثيقا لي الكثير مف القضايا الرئيسة مثؿ القضية الفمسطينية 
كالمبنانية كالعراقية كاليمنية كالسكرية, إذ ىناؾ تقارب في الكثير مف المكاقؼ 
السياسية في إطار الحفاظ عمى سالمة أمف الدكؿ العربية كحفظ كحدة األراضي 

 (01) . العربية

 ات السياسية المصرية البحرينية :_ العالق٤
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تعد العالقات المصرية البحرينية مف العالقات المتكازنة كذات رؤيا مكحدة تجاه 
قضايا المنطقة إذ يسعى الطرفاف إلى تكحيد الرام العربي ك التعامؿ مع القضايا 
كفؽ معايير مكحده تسرم عمى الجميع دكف استثناء كما تدعـ كال الدكلتيف تجاه 

قامة دكلو مستقمو لمشعب الفمسطيني, القض ية الفمسطينية مع االستعمار الصييكني كا 
كما يعمال بشكؿ مشترؾ مف أجؿ الحفاظ عمى سيادة العراؽ ككحده أرضية، كما ليا 
دكر ميـ في تيدئة كحؿ النزاع في دارفكر, إضافة إلى تقديـ الدعـ لمحككمة 

قرار إلى دكلة السكداف كمكاجيو السكدانية لحؿ القضايا الداخمية كعكدة االست
 .(00)األكضاع في اإلقميـ 

 _ العالقات السياسية المصرية القطرية :٩
كانت قطر مف أكثر دكؿ العالـ الداعمة لإلطاحة بالنظاـ حسني مبارؾ الذم كاف 
ينظر باستصغار لدكلة قطر, إذ لعبت الدكحة دكر ميـ في المجاؿ السياسي 

د العالقات المصرية القطرية مف اقكل مراحميا خصكصان كالمالي كاإلعالمي لذلؾ تع
 .(03)يناير  3٩بعد ثكرة 

كما يمكف أف تستند العالقات السياسية بيف مصر كدكؿ مجمس التعاكف الخميجي 
 عمى مجمكعو مف الركائز كالمحددات كيمكف أف نمخص منيا بعض النقاط:

أ_ ترتبط مصر مع دكؿ مجمس التعاكف الخميجي العربي بعالقو متكازنة كمتكافئة 
 تقكـ عمى مبدأ المصمحة الكطنية. 

ب_ التركيز عمى كحدة الصؼ العربي كاالستمرار في الدعـ المتبادؿ كتطكير 
العالقات الخارجية كزيادة التعاكف المشترؾ كمكاجية التحديات اإلقميمية كالدكلية 

 ستقرار المنطقة.كحفظ كا
ت_ اف األمف المصرم كاألمف الخميجي مف أىـ األىداؼ التي يسعى ليا الطرفيف 

 لتحقيؽ األمف لمشعكب العربية.
 ثانيان_ المحددات االقتصادية

تمثؿ العالقات المصرية الخميجية نمكذجا فريدان في المجاؿ االقتصادم إذ تعتبر مف 
ء عنيا, فيي عالقو تبادلية كتعد مصدرا أبرز المحددات التي ال يمكف االستغنا
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رئيسيا لكال الطرفيف، فمف جية تعتبر قناة السكيس الشرياف الحيكم لدكلة الخميج إذ 
يتـ تصدير ثمثي إنتاجيا مف النفط عبر ىذه القناة، كمف جية أخرل يعد الخميج 

الذم مميكف عامال في مختمؼ المجاالت، ك  ٩،3مكانا لمعمالة المصرية اذ تعد نحك 
مميار  00يعد مصدرا أساسي لالقتصاد المصرم، التحكيالت التي تبمغ بحكالي 

( ،اذ كاف يعمؿ في السعكدية مف 3100دكالر سنكيا )بحسب التقديرات في عاـ 
٪ مف العمالة، بالمقابؿ يكجد اكثر ٩1العمالة المصرية مميكف عامؿ كىك ما يعادؿ 

 .(02)الؼ خميجي في مصر 33مف 
ؾ المحددات االقتصادية ىي التي تعتمد عمى االستثمار كالمساعدات كمف أبرز تم

 كالتجارة كالسياحة كالعمالة لذلؾ يمكف تحصيميا بعدة نقاط رئيسيو :
 _  المعكنات كالمساعدات المتبادلة :0

تمتمؾ دكؿ مجمس التعاكف الخميجي ثركة نفطيو تمكنيا مف مساعدة الدكؿ فقيرة 
ؿ الخميج محطة انطالؽ لتقكية العالقات كتبادؿ الثركات, كىذا يجعؿ مف دك 

المصالح مع دكؿ المنطقة كالعالـ, كما أف مصر تمتمؾ مف المركنة التي تساعدىا 
عمى بناء العالقات كتقرب المسافات مع دكؿ الخميج كرد المعكنات كالمساعدات 

يا بعض االقتصادية ك أمنيو كسياسيو, كاف امتالؾ الجانبيف لبعض المميزات كفقدان
المميزات األمر الذم جعؿ عالقات اقتصاديو متبادلة ال تحتاج الى مساكمات 
بالمعنى الحرفي بحيث يمبي احتياجات كؿ طرؼ لطرؼ اآلخر, إف كاف عمى 
الصعيد راس الماؿ أك القكل العاممة أك امني كسياسي إلى آخره، كىذا زادة مف 

تعاكف الخميجي عما عميو في مساحة الحركة االقتصادية بيف مصر كدكؿ مجمس ال
السنكات الماضية كدخمت عميو كثير مف التغيرات التي أسيمت في التقارب كتنكع 
العالقات بينيـ التي قد تصؿ إلى التكامؿ عف تعادؿ الحاجو االقتصادية كاألمنية 
كالسياسية, إف تطكر المساعدات كالمعكنات الخميجية لمصر مرىكف بالمناخ 

زادت المعكنات العربية بشكؿ مباشر  0٥١2ع حرب اكتكبر السياسي, عف اندال
المعكنات الثنائية, اك عف طريؽ فتح القركض مف الصناديؽ العربية التي تـ إنشائيا 

 لمساعدة الدكلة المتضررة مف ارتفاع أسعار النفط.
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اال أف ىذه المساعدات لـ تستمر بسبب المقاطعة العربية لمصر نتيجة إقامة اتفاقية 
كما تـ ايقاؼ منح القركض لمدة عشرة  0٥٩٩الى 0٥١٩مب ديفيد( مف الفترة )كا

سنكات التي نتج عنيا تراجع في المكانة النسبية لمصر في تكزيع المعكنات العربية 
مف الصناديؽ  0٥٩٥, إذ بمغت إجمالي القركض التي حصمت عمييا القاىرة حتى 

بي، الصندكؽ الككيتي لمتنمية( الثنائية )صندكؽ التنمية السعكدم ،صندكؽ ابك ظ
٪ مف إجمالي التراكمي لقركض الصناديؽ ٥مميكف دكالر أم ما يعادؿ  ٥.٩٩2

 لمدكؿ العربية المقترضة.
 0٤0.١كفي عقد التسعينات زادت القركض المقدمة لمصر بشكؿ كبير إذ بمغت 

 ، إذ أصبح إجمالي (0٤)مميكف دكالر المقدمة مف الصناديؽ الثنائية القطرية 
مميكف دكالر  0١2٤,3٤القركض المقدمة مف الصناديؽ متعددة األطراؼ لمقاىرة 

 .0٥٩٥٪ عف مستكل اقتراضيا حتى منتصؼ 311أم بزيادة  0٥٥٩-٩-21في 
كلقد ظمت القركض كالمعكنات كالمنح عمكد أساسي في تقكية العالقة بيف مصر 

نت مبنيو عمى كدكؿ مجمس التعاكف الخميجي في عيد حسني مبارؾ ال كنيا كا
شركط مسيرة مثؿ عدـ ربط مصادر الشراء مع مصادر التمكيؿ اذ كانت القركض 
كالمساعدات تيدؼ في اإلسراع في عممية التنمية االقتصادية كالتنمية االجتماعية 
في مصر, إف مف أىـ المؤسسات التعاكف الخميجي صندكؽ ابك ظبي لمتنمية 

ية الككيتي كالتي كانت ىدفيا األكؿ ىك كصندكؽ السعكدم لمتنمية كصندكؽ التنم
تقديـ المنح كالقركض لممشاريع اإلنتاجية كذات فائدة منخفضو, كما كيتـ سدادىا 
 عمى امد طكيؿ قد تصؿ إلى خمسيف سنة لذلؾ تعتبر ىذه القركض بمثابة منحو. 

كما برز اىتماـ خميجي خصكصان مف الجانب القطرم كالسعكدم بتكفير المنح 
ات بعد اندالع الثكرات العربية في كؿ مف ) مصر كتكنس كاليمف كسكريا كالمساعد

كليبيا( التي مرت في أكضاع اقتصادية صعبة, إذ تعتبر قطر مف أكثر الدكؿ بركزا 
مميارات دكالر فقط المقدمة إلى جميكرية مصر  ٩في تقديـ القركض, إذ بمغت نحك 

يارات كدعت في البنؾ المركزم التي التي كاف مف بينيا مميار منحو ال ترد كاربع مم
 (0٩)سددت بالكامؿ مف مصر 
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أما الجانب السعكدم فإف دكرة ال يقؿ أىمية مف الجانب القطرم إذ قدمت المممكة 
حزمة مف القركض كصمت إلى مميارم دكالر منيا مميار بشكؿ كديعو في البنؾ 

منيا تأميف الؼ المركزم كمميار دكالر قرضا ميسرا, إضافة إلى مساعدات عينيو 
 طف مف الغاز المساؿ.

عند الحديث عف المساعدات الخميجية المقدمة لمصر البد مف ذكر حجـ كارقاـ 
كحتى انعقاد المؤتمر االقتصادم  3102يكليك  2المساعدات خصكصا بعد انقالب 

، إذ حصمت بعض الركايات 310٩كفي مدينة شـر الشيخ في شير مارس 
 عدات. المتناقضة حكؿ تمؾ المسا

كأكؿ ىذه الركايات الركاية الرسمية التي مصدرىا كزير االستثمار المصرم )اشرؼ 
كحتى  3102مميار دكالر مف الفترة يكليك  32سمماف( إذ قدر ىذه المساعدات نحك 

كفيو  310٩إذ ذكر في مؤتمر االقتصادم الذم انعقد في دبي فبراير  310٤نياية 
اشير  ٩كيت كاإلمارات كالسعكدية عمى مدل مميار دكالر مف الك 32تمقت مصر 
 الماضية . 

أما الركايا الثانية كمف خالؿ التسريبات في مكتب السيسي أف المساعدات تجاكزت 
 مميار دكالر دكف كضع ام تعيدات في مؤتمر شـر الشيخ االخيرة . 21

ادم كفي الركايا الثالثة كىي غير رسمية منقكلة مف مصادر متابعيف لمممؼ االقتص
مميار  ٤١,٩كىذا الركايا تقدر حجـ المساعدات الخميجية المقدمة لمصر تجاكزت 

, كىذه المساعدات تكزع أما بشكؿ منح  310٤دكالر منذ يكليك كحتى نياية عاـ 
  (0٩) نقديو اك عبارة عف مساعدات مف البنزيف كديزؿ كالغاز كغيرىا.

إف المساعدات الخميجية ليا أثر كاضح عمى السياسة المصرية كما تعيدت كؿ مف 
بتقديـ  3102يكليك  2السعكدية كاالمارات كالككيت عقب انقالب في مصر 

 ٩مميار دكالر, كتكزعت ىذه المساعدات منيا  03القركض كالمنح المالية قدرىا 
دكالر لشراء مشتقات بتركلية  مميارات 2مميارات دكالر كدائع في البنؾ المركزم ك 

يكليك أصبح حاـز الببالكم  2مميارات دكالر منحو ماليو ال تكرد، بعد انقالب  2ك
مميار دكالر  03اكؿ رئيس كزراء لمصر الذم اكد بدكره أف القاىرة حصمت عمى 
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مساعدات مف دكؿ مجمس التعاكف الخميجي كتحديدا السعكدية كاالمارات كالككيت 
كيؿ مشاريع ميمو، مما أسيمت ىذه المساعدات عمى زيادة إضافة إلى تح

مميار دكالر في نياية أغسطس  0٥االحتياطي النقدم لدل البنؾ المركزم ليصؿ 
, كاف ىذه الزيادة في االحتياطي النقدم  3100كىك أعمى مف شير نكفمبر 3102

بد أسيمت في حؿ الكثير مف المشكالت التي تيـ المكاطف المصرم, كفي عيد ع
 ١الفتاح السيسي كأثناء كقبؿ ترشيحو لالنتخابات الرئاسة المصرية كتحديدا يكـ 

اعمف المرشح عبدالفتاح السيسي لممصريف أف المساعدات الخميجية قد  310٤مايك 
مميار دكالر لبالده التي تعاني الكثير مف المشاكؿ  31بمغت أكثر مف 

 .(0١)االقتصادية
 رم بيف دكؿ مجمس التعاكف الخميجي العربي : _  االستثمار كالتبادؿ التجا3

بدء االستثمار في مصر كدكؿ الخميج بأرقاـ متكاضعة ففي فترة منتصؼ السبعينات 
كحتى أكاخر الثمانينات بمغ مجمكع االستثمارات الحككمية  الخاصة العربية  في 

ى مميار دكالر في احسف إحصائية, بعدىا اخذت االستثمارات نحك منحن ٤,٩مصر 
أعمى االستثمار بعد الطفرة النفطية في دكؿ الخميج كفتح الطريؽ االستثمارات 
اضخـ في مصر خصكصا مع استمرار سياسة حسني مبارؾ أماـ االستثمارات، 

إلى  311٩في عاـ  ٤,٩كالمثاؿ عمى ذلؾ أصبح حصة الرأس الماؿ الخميجي مف 
 ٪ مف مجمكع االستثمارات األجنبية .3٩

يناير فقد ظيرت رغبو  3٩ستثمارات الخميجية المشتركة كبعد ثكرة أما بالنسبة لال
خميجيو في زيادة االستثمارات السيما دكؿ الثكرات منيا مصر كتكنس مف قبؿ قطر 
كالسعكدية بشكؿ أساسي كيأتي بكادر الرغبة في ضخ المزيد مف االستثمارات بعد 

لتكترات األجنبية كالمشاكؿ تراجع االستثمارات العربية بسبب األحداث السياسية كا
 االقتصادية في اكربا كالكاليات المتحدة األمريكية.

مميار  0٩كما تعيدت دكلة قطر بتكسيع االستثمارات كالشركات مف خالؿ ضخ 
مميارات دكالر في  ٩دكالر عمى مدل خمس سنكات في االقتصاد المصرم منيا 

جديد في اإلسكندرية إضافة  منطقة شرؽ التعزيو في بكر سعيد كاستثمار في ميناء
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إلى بناء مصنع لمحديد كالصمب كانشاء مشركع سياحي ضخـ في الساحؿ الشمالي 
نتاج طاقو كيربائية ككثير مف االستثمارات األخرل التي تنيض بكاقع االقتصاد  كا 

 المصرم .
كمف جية اخرل أف لمتبادؿ التجارم بيف مصر كدكؿ مجمس التعاكف الخميجي دكر 

تحقيؽ التطكرات اإليجابية لرفع النمك االقتصادم كتحقيؽ الرفاىية لشعكب كبير في 
العربية كلقد استفادت التجارة مف البيئة المصرية الخميجية مف خالؿ إجراءات 
التحرير االقتصادم الذم تشمؿ معظـ الدكؿ العربية, كمف خالؿ جيكد حديثو لرفع 

ر كالخميج في السنكات الماضية قيمة السمع العربية، كما شيدت التجارة بيف مص
صعكبات كثيره , اذ كانت مصر ال تتمتع بأم ميزات تفضيميو في االسكاؽ العربية، 
إضافة الى اإلجراءات الشاقة لمتجار كنقؿ البضائع عدـ كجكد خطكط مالحيو 
منتظمة, كما تعاني الصادرات المصرية تقمبات اقتصاديو في الدكؿ المستكردة  

جة عف تدىكر اسعار النفط , إضافة إلى قمة الخبرة لمتجار كبالخصكص النات
المصريف في األسكاؽ الخميجية كمحدكدية قدرتيـ التجارية  كعدـ االلتزاـ بالمقياس 

 كالمكاصفات الدكلية.
إف ارتفاع حجـ مصر مع الدكؿ العربية لفترة التسعينات كتقمبت بيف الزيادة 

عـ التجارم مف الخميج لمصر , إذ احتفظت كالنقص, كرغـ تمؾ التقمبات استمر الد
السعكدية بمركز التجارم االكؿ  لمصر خالؿ عقد التسعينيات, اضافو الى دكر 
االمارات العربية التي ترتبط مع مصر بعالقات حميمو إذ استفاد البمداف مف مكقع 

 .(0٩)دبي كدكرىا كميناء إلعادة التصدم في المركز الرابع
عربي ازداد حجـ التبادؿ بيف مصر كدكؿ مجمس التعاكف كبعد ثكرات الربيع ال

مميارات دكالر. إذ استثناءات دكؿ الخميج مف  ١,٩الخميجي العربي بمغ مقدار 
مميار لممممكة العربية السعكدية في  3,٩مميارات دكالر منيا  ٤,٩صادراتيا بقيمة 

مميار  0,٩ا مميارات دكالر مني 2المقابؿ استثناء مصر مف خالؿ صادراتيا نحك 
 إلى السعكدية.

 _  حجـ التجارة البينية ما بيف دكؿ مجمس التعاكف الخميجي كمصر :2
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يمكف تحميؿ قيمة التجارة الكمية ما بيف دكؿ مجمس التعاكف الخميجي 
(, إذ يتبيف أف 0( كما مبيف بجدكؿ رقـ )310١-311٩كمصر خالؿ فترة مف )

ثـ  311٩مميكف دكالر في سنة  ١30١.1٩القيمة التجارة الكمية قد بمغت نحك 
مميكف دكالر  0٩٩٩3.2٩استمرت بالتفاكت بالزيادة كالنقصاف حتى كصمت الى 

٪ 020.0٩مميكف دكالر ما تقدر نسبتو ب  ٥٤٩٩.2إذ بمغ الفارؽ  310٩لسنة 
مميكف  0٩٤٥3.٩3بنحكه  310١إذ شيده انخفاض في سنة  311٩عف سنة 

٪ 0.0٩ما يشكؿ نسبة  0٩٥.٩٩بنحكه  310١ك 310٩دكالر إذ قدر الفارؽ بيف 
يتبيف لنا أف قيمة المتكسط التجارة الخارجية الكمية بينيـ تقدر  310٩عف سنة 
( كقد أكدت زيادة 0مميكف دكالر كما ىك مكضح بجدكؿ رقـ ) 00٩٩1.2٩بحكالي 

مميكف دكالر  ١2١.٩٩قيمة التجارة الخارجية بيف مصر كدكؿ الخميج سنكيان بحكالي 
 (.3٪ كما مبيف بجدكؿ رقـ )٩.2٩ا ما يشكؿ نسبة تغير سنكم تقدر ب ىذ

 
 
 

 
( الميزاف التجارم الكمي بيف دكؿ مجمس التعاكف الخميجي كمصر 0جدكؿ رقـ )

 .( مميكف دكالر310١-311٩بيف فترة )
 انثٍاٌ           

  

 انظُٕاخ  

 اجًانً قًٍح انرجارج 

 انخارجٍح

اجًانً قًٍح 

 انصادراخ

 جًانً قًٍح ا

 انٕارداخ
 انًٍشاٌ انرجاري

2005 7217.08 2925.87 4291.21 1365.33 

2006 9323.62 4765.86 4957.76 191.90 

2007 8811.16 3773.85 5037.32 1263.47 

2008 9542.42 4266.00 5258.42 992.41 

2009 9582.06 3710.13 5871.92 261.79 

2010 40856.39 4605.22 6251.18 1645.96 

2011 10293.28 3746.43 6546.85 2800.41 
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2012 10374.59 3774.19 5600.40 826.20 

2013 11732.42 4784.57 6947.86 2163.29 

2014 14221.22 6266.52 7954.70 1688.19 

2015 16682.38 7465.55 9216.83 1751.28 

2016 15173.38 3634.56 11538.82 7904.26 

2017 16492.52 4889.17 1163.36 6714.19 

 2389.90 6975.12 4585.22 11560.35 انًرٕطظ

المصدر/ مجمس التعاكف لدكؿ الخميج ،االمانة العامة، قطاع شؤكف المعمكمات 
 (.310٥،ادارة االحصاء )

( النماذج المقدرة لتجاه الزمني العاـ لتطكر الميزاف التجارم الكمي بيف 3جدكؿ رقـ )
 ( مميكف دكالر.310١-311٩التعاكف الخميجي العربي خالؿ فتره )مصر كمجمس 

متكسط  نمكذج التجاه الزمني العاـ  البياف
 الظاىرة

 التغيير السنكم
F R2 

 معدؿ % مقدار
قيمة التجارة 
 الخارجية

+  ٩2٥٩.02=  ىػص^
 ** (8.364)س ىػ  ١2١.٩٩

11560.3
5 

737.8
8 6.38 **74.55 0.87 

 قيمة الصادرات
 الكمية

+  2٤٩0.١٩=  ىػص^
160.4 4585.22 * (2.029)س ىػ  ٤٥.0٩1

9 3.5 *4.11 0.52 

قيمة الكاردات 
 الكمية

+  3٥22.2٤ػ = قص^
577.3 6975.12 ** (7.747)س ىػ  2٥.٩١١

9 8.27 **60.01 0.84 

+  ٤١3٤.٤0-=  ىػص^ الميزاف التجارم
411.1 2389.9 **(3.228)س ىػ  ٤00.0٩

8 17.21 **10.41 0.48 

 (0المصدر / حسبت كقدرت مف بيانات جدكؿ رقـ )
 ٪٩٪      * معنكم عند 0** معنكم عند 

( ألى قيمو تقديريو لقيمة المتغيرات ) تجاره خارجيو ، صادرات ، ىػص^إذ تشير )
( إلى ترتيب عنصر ق، إذ تشير )س  كاردات كمية ، ميزاف تجارم ( في سنة ى

، إذ تشير األرقاـ بيف قكسيف )( 02.............0,3,2,٤( تساكم  الزمف إذ )ى
 أسفؿ المعادلة إلى انحدار قيمة )ت( المحسكبة.
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-311٩أ_ الصادرات الكمية بيف مصر كمجمس التعاكف الخميجي خالؿ فترة مف )
310١:) 

مف خالؿ تحميؿ قيمة الصادرات الكمية بيف دكؿ مجمس التعاكف الخميجي كمصر 
( يتبيف أنيا قد قدرت بحكالي 0كما بيف بجدكؿ رقـ ) 310١-311٩لمفترة 

ثـ استمرت بيف الزيادة كالنقصاف حتى  311٩مميكف دكالر لسنة  3٥3٩.٩١
مميكف دكالر إذ تشكؿ نسبة الزيادة نحكه  ١٤٩٩.٩٩لتبمغ نحكه  310٩كصمت سنة 
ثـ  311٩٪ عف سنة 0٩٩.0٩مميكف دكالر كىي ما تشكؿ نسبة  ٤٥2٥.٩٩

مميكف دكالر ليككف مقدار  ٤٩٩٥.0١لتصؿ إلى  310١سنة انخفضت في 
, كما  310٩٪ عف سنة 3.٩3مميكف دكالر بشكؿ نسبة  023.٩3االنخفاض 

يمكف أف نبيف متكسط قيـ الصادرات الكمية بيف دكؿ مجمس التعاكف الخميجي 
( كقد بينت 3مميكف دكالر كما ىك مكضح في جدكؿ رقـ ) ٤٩٩٩.32كمصر في 

مميكف دكالر سنكيان إذ ما يقدر أف  0٩1.٤٥ادرات في السنو بنحكه إحصائية الص
 (.3٪ كما مبيف بجدكؿ رقـ )2.٩1نسبة الزيادة السنكية تقدر 

-311٩ب_ الكاردات الكمية بيف مصر كمجمس التعاكف الخميجي خالؿ فترة مف )
310١: ) 

كمصر  مف خالؿ تحميؿ قيمة الكاردات الكمية بيف دكؿ مجمس التعاكف الخميجي
( يتبيف أنيا قد قدرت بحكالي 0كما بيف بجدكؿ رقـ ) 310١-311٩لمفترة 

ثـ استمرت بيف الزيادة كالنقصاف حتى  311٩مميكف دكالر لسنة  ٤3٥0.30
مميكف دكالر إذ تشكؿ نسبة الزيادة  00٩12.2٩لتبمغ نحكه  310١كصمت سنة 

,  311٩سنة  ٪ عف0١1.2٥مميكف دكالر, كىي ما تشكؿ نسبة  ١203.0٩نحكه 
إذ يتبيف متكسط قيمة الكاردات الكمية بيف مصر كدكؿ مجمس التعاكف الخميجي 

( يتبيف لنا 0مميكف دكالر, كما ىك مكضح بجدكؿ رقـ ) ٩٥١٩.03العربي بنحك 
مميكف دكالر سنكيان ليشكؿ نسبو  ٩١١.2٥اإلحصائية زيادة كمية الكاردات سنكيا ب 

 (.3في جدكؿ رقـ )٪ كما مبيف ٩.3١سنكية مقدرة في 
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-311٩ت_ الميزاف التجارم بيف مصر كمجمس التعاكف الخميجي خالؿ فترة مف )
310١: ) 

مف خالؿ تحميؿ الميزاف التجارم  بيف دكؿ مجمس التعاكف الخميجي كمصر لمفترة 
( , إذ تبيف كجكد عجز في الميزاف التجارم 0كما بيف بجدكؿ رقـ ) 310١-311٩

, ثـ استمرت بيف  311٩مميكف دكالر لنسة  02٩٩.22كالي يتبيف أنيا قد قدرت بح
مميكف دكالر , إذ  ١٥1٤.3٩لتبمغ نحكه  310٩الزيادة كالنقصاف حتى كصمت سنة 

٪ ٤١٩.٥3مميكف دكالر , كىي ما تشكؿ نسبة ٩٩2٩.٥2تشكؿ نسبة العجز نحكه 
مميكف دكالر  ٩١0٤.0٥لتصؿ إلى  310١ثـ انخفضت في سنة  311٩عف سنة 

٪  0١1١3مميكف دكالر بشكؿ نسبة االنخفاض  00٥1.1١ف مقدار االنخفاض ليكك 
, كما يبيف متسكط عجز الميزاف التجارم الكمي بيف دكؿ مجمس  310٩عف سنة 

مميكف دكالر, كما ىك مكضح في جدكؿ  32٩٥.٥1التعاكف الخميجي كمصر في 
في السنو بنحكه ( كقد بينت إحصائية زيادة قيمة العجز لمميزاف التجارم  0رقـ )

٪  0١131مميكف دكالر سنكيان , إذ ما يقدر أف نسبة الزيادة السنكية تقدر  ٤00.0٩
 (.3كما مبيف بجدكؿ رقـ )

 
 ثالثان_ محددات امنيو كعسكريو

تتمتع مصر كدكؿ مجمس التعاكف الخميجي بشراكو امنيو كعسكريو معقده كلكف ال 
العربي لككنيا مف الدكؿ العربية الغنية يمكف االستغناء عنيا, اذ تعتبر قكة الشعب 

بالمكارد البشرية مما يجعميا تشكؿ مركز قكل في العالـ العربي في الجانب األمني 
 كالعسكرم, كيمكف القكؿ أيضا أنيا مف الدكؿ العربية العريقة كالمتجانسة.

إضافة أما بالنسبة لمدكؿ الخميجية فإنيا تحتكم عمى معظـ الثركات النفطية كالمالية 
إلى أف ليا نفكذ ديني كىذا ما دفع إلى التعاكف كبناء عالقة عمى جميع األصعدة 

 .  (0٥)لضماف تحقيؽ االستقرار في الكضع األمني الداخمي كالخارجي )إقميمي(
اصبحت المؤسسة العسكرية مككنا  0٥٩3منذ نشاه جميكرية مصر العربية سنة 

اة السياسية، نالحظ أف جميع الرؤساء أساسيا في الدكلة كليا دكر رئيسي في الحي
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المصريف ىـ مف الخمفية العسكرية لذلؾ تحتـ عمينا تطكرات اىـ االحداث في 
مصر كطريقة تفاعؿ المكاقؼ مع الدكؿ الخميجية, إف مف أىـ المؤثرات التي أف 

 تتبعو دكؿ الخميج ىك حجـ التمكيؿ العسكرم المقدـ لمجيش المصرم.
ات الحكـ نشطت العالقات العسكرية كاصحبت أكثر تطكرا, فبعد تكلي انكر الساد

لقادة  0٥١2ك0٥١3السيما مع الجانب السعكدم كفي زيارات أجريت عاـ 
عسكريف مف الدكلتيف تـ االتفاؽ عمى تمكيؿ لمشتريات مصر العسكرية عف 
الكاليات المتحدة األمريكية كاالتحاد السكفيتي, إذ بمغ التمكيؿ مف دكؿ الخميج 

( كيأتي ىذا الدعـ لمجيش 33مميكف دكالر ) 0٩3فقات التسميح المصرية لمص
المصرم تحضيرا لحرب أكتكبر, كما تـ استمرار التحكيؿ بأرقاـ متصاعدة ليبمغ 
مميارم دكالر لدعـ العسكرم المصرم المقدـ مف السعكدية كالككيت كاإلمارات 

بالدعـ األمريكي المترتب كاستمر الدعـ الخميجي لمجيش المصرم لحيف أف استبدالو 
 .(31)عمى اتفاقية كامب ديفيد 

 
 رابعان_ المحددات االجتماعية.

تعد مف أىـ اساسيات العالقة بيف مصر كدكؿ مجمس التعاكف الخميجي إذ أف 
االرتباط الثقافي يتركز عمى المغة كالديف التي ليا دكر فعاؿ في نقؿ األفكار 
كالمنتجات الثقافية, كبالتالي التأثير األيديكلكجي كالسياسي يضاؼ الى ذلؾ 

ؼ مف المصرييف كبالمقابؿ يقيمكف الديمكغرافي, إذ يكجد في دكؿ الخميج مرات اآلال
عشرات اآلالؼ الخميجيف في مصر, كما أف احصائيات غير دقيقة كمتفاكتة 
التقديرات في إعداد العمالة المصرية في دكؿ الخميج إذ يقدر عدد العمالة 

مميكف فرد مكزعيف بيف دكؿ الخميج , تكاجو  3,٩المصرييف في الخميج قد تجاكزت 
كثير مف المشاكؿ سكاء كانت مف الجانب المصرم أك الخميجي العمالة المصرية ال

  :  (30)كمف أىـ ىذه المشاكؿ 
_ قمة كفاءة العمالة المصرية ألف غالبية المصرييف العامميف في دكؿ الخميج لـ 0

يكف لو دافع عمى نكع معيف مف العمؿ أك كظيفة معينو, بؿ كاف اليدؼ الحصكؿ 
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, كىذا لو آثار سمبية منيا منافسة العامميف عمى أجكر عالية أك ركاتب ضخمة 
مف حيث المغة اإلنجميزية كالعمؿ ’ االسكيف التي تتفكؽ عمى العمالة المصرية

بطريقة متطكرة كفؽ الثكرة التكنكلكجية , إذ أف العمالة اآلسيكية تخضع إلى التدريب 
 كالتأىيؿ.

كار عف الخميج بأنيا _ األفكار النمطية عف دكؿ الخميجية,  كمف أبرز ىذه األف3
منطقة آبار نفط كيغمؽ عمييا إفكار تقميدية شديدة الجمكد كبالغة السطحية, كمع 
ىذا أف منطقة الخميج ال يمكف اعتبارىا كتمو كاحدة كال يمكف التعامؿ معيا في 

 منظكر كاحد.
_ نظاـ الكفالة الذم يمثؿ انتياكا دكليان لحقكؽ االنساف, إذ ىناؾ مؤشرات مف 2

مات دكلية تككد تحكؿ في مكاقؼ دكؿ الخميج إلى نظاـ الكفالة كمنيا الككيت منظ
كالبحريف كالسعكدية, إضافة إلى اتباع سياسة التكطيف الكظيفي كالتي تقكـ عمى 
إحالؿ العمالة الكطنية محؿ العمالة األجنبية في دكؿ الخميج, مثؿ التككيف كالتعميف 

 خفاض في عقكد العمؿ .كالبحرنو كالقطرنة, كىذا أدل الى ان
 خامسان_ المحددات الثقافية :

تعد دكؿ مجمس التعاكف الخميجي العربي الحميؼ األساسي كاالبدم لجميكرية 
مصر إذ يتشارككف في عالقات كثيرة أىميا العالقات التاريخية التي تبيف التقارب 

الخميج الثقافي كاالجتماعي كتقارب ديني كقكمي كجغرافي كعرقي بيف مصر كدكؿ 
التي ينتج عنيا اساس التعاكف بيف الطرفيف ليتبيف لنا أف مف أىـ المحددات الثقافية 

 :  (33)بيف مصر كدكؿ مجمس التعاكف الخميجي العربي ىي 
 _ المغة المشتركة:0

تعتبر المغة العربية أحد أىـ العناصر الميمة لمتفاعالت ما بيف مصر كدكؿ الخميج 
مصر كدكؿ العربية بشكؿ عاـ , فيي إذ كانت عمى العربي بشكؿ خاص كما بيف 

الصعيد الرسمي أك الغير رسمي فيي تعد عامال مشترؾ بينيما , إذ العمالة 
المصرية في دكؿ الخميج تستفاد مف ىذا العامؿ كتسيؿ انتقاليـ إلى الخميج فميما 

 تكجد المغة ينشئ تفاعؿ ثقافيان مشتركا بينيما.
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 _ الديف المشترؾ : 3
الديف االسالمي مف العكامؿ المشتركة كالرئيسية الميمة في تطكير العالقة يعد 

المصرية مع دكؿ الخميج العربي كمثاال عمى ذلؾ االتفاقية ما بيف مصر كالمممكة 
السعكدية في تكقيع كزير األكقاؼ مذكرة تعاكف في مجاؿ الشؤكف اإلسالمية بيف 

حدث اتفاؽ ما بيف مصر كالمممكة البمديف, كأيضا عمى مجاؿ التربية كالتعميـ 
إلى  311٩العربية السعكدية في إنشاء برنامج تعاكني في ىذا المجاؿ في سنة 

311١ . 
 _ اليكية العربية: 2

تعد اليكية العربية كاإلسالمية ذات دكر ميـ في صناعة القرار السياسي الخارجي 
بشكؿ خاص في أىمية لدكلة مصر, إذ تيتـ الدكلة العربية بشكؿ عاـ كدكؿ الخميج 

القضايا العربية التي في شأنيا تقكم العالقة ما بيف مصر كدكؿ الخميج العربي 
 كاالىتماـ في األساس في سياسة مصر الخارجية.

 _ مجاالت التعاكف ما بيف الجامعات كمراكز البحث العممي: ٤
ي , إذ تكجد العديد مف المعاىدات في مجاؿ التعاكف بيف مصر كدكؿ الخميج العرب

ىناؾ تعاكنا بيف جامعات دكلة اإلمارات كالجامعات الحككمية في مصر مثؿ 
جامعة األزىر، كما ىناؾ اتفاقيات مكقع عمييا مف أجؿ التعاكف ما بيف المركز 
الدكلي لمزراعة كمركز الصحراء المصمى كمراكز الصحراكية في دكلة اإلمارات مف 

ة باإلضافة الى كجكد تعاكف بيف كزارتي أجؿ تطكير كتحسيف إدارة المكارد المائي
األكقاؼ في كال الطرفيف مف أجؿ إصدار المطبكعات كالكتب الدينية إلى جامعة 
األزىر الشريؼ, اذ قامت االمارات بإنشاء مركز تابع إلى جامعة األزىر الذم انشئ 
مف خالؿ مؤسسة زايد لألعماؿ الخيرية ليككف مركز ثقافي اسالمي في مصر تحت 

 مى )مركز زايد لمثقافة كالتكنكلكجيا(.مس
 _ الجانب اإلعالمي المشرؾ : ٩

بيف البمديف التي  0٥٥٩تكجد عالقة ما بيف مصر كاإلمارات إذ تتـ االتفاقية في 
كاف ىدفيا التعاكف كالتطكر اإلعالمي بيف البمديف الذم ييدؼ الى التسكيفات 
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فة الى تطكر التعاكف اإلعالمي ما التجارية كتبادؿ الزيارات اإلعالمية بينيـ, إضا
بيف مصر كدكلة الككيت لتحقيؽ التعاكف المشترؾ ما بيف كزارتي االعالـ الككيتية 

التي كانت تيدؼ إلى تدريب الككادر اإلعالمية في  311٤كالمصرية في يكنيك 
عالمية  مختمؼ القطاعات لدا الدكلتيف , كال ننسى أيضا ىناؾ عالقة ثقافية فنيو كا 

 .  (32)دكلة عماف كمصر بيف 
ليتبيف لنا أف العالقة الثقافية بيف مصر كدكؿ مجمس التعاكف الخميجي العربي مبينو 
عمى أساس تاريخي كبير, إذ كانت مصر بثقافتيا كعالميا كادبيا ككتبيا مركز 
اىتماـ لدكؿ الخميج, إذ كانت تراقب الكاقع األدبي في مصر مف خالؿ التطكر الذم 

 يحصؿ بيا.
 ادسان_ المحدد التاريخي :س

برزت عديد مف المكاقؼ كالبطكالت المشرفة لمصر كدكؿ مجمس التعاكف الخميجي 
العربي في الحقب التاريخية المختمفة, إف القدرات الكبيرة التي تتمتع بيا مصر 
كدكؿ مجمس التعاكف الخميجي قد كفرت إمكانيات ميمو في عالقاتيـ الخارجية 

 مي كالدكلي .عمى المستكل اإلقمي
إذ بدأت ىذه العالقة ما بيف مصر كدكؿ مجمس التعاكف الخميجي العربي منذ عاـ 

 3١إذ عقدت اتفاقية الصداقة بيف مصر كالمممكة العربية السعكدية, كفي  0٥3٩
عقدت اتفاقية الدفاع المشترؾ بيف الدكلتيف كقد تطكرت ىذه  0٥٩٩أكتكبر سنة 

, إذ كقفت المممكة  0٥٩٩ثي عمى مصر سنة العالقة أكثر بعد العدكاف الثال
مكانياتيا إلى جانب مصر كايضا  العربية السعكدية كباقي دكؿ الخميج بكؿ قكتيا كا 

اكتكبر قامت المممكة العربية السعكدية بإعالف الخدمة العسكرية نتيجة  21في 
لعدكاف الثالثي, ككاف ىذا الدعـ في مختمؼ المجاالت سكاء كانت سياسيو 

  .  (3٤)رية كاقتصادية كعسك
كلكف ىذه العالقة في بعض األحياف تأخذ جانبا مف التكتر كما حدث في عاـ 

عندما قامت مصر بقيادة عبد الناصر لدعـ الثكرة في اليمف بعد تكلي  0٥٩3
االماـ البدر الحكـ في اليمف, إذ كاف في ذلؾ الكقت تقؼ المممكة العربية السعكدية 



هـ4111-م  2022. لسنة ( 2الثالث/ ملحق ) /العددرابع /المجلد ال رابعةمجلة الدراسات المستدامة . السنة ال  

 

 
 

1402 

ر بسبب خكفيا مف انتقاؿ الثكرة إلييا ىذا ما زاد االزمو إلى جانب االماـ البد
كالخالؼ في مسار العالقة بينيـ, كسرعاف منتية ىذه االزمو كالخالفات عندما 
( عندما ساعدت المممكة العربية السعكدية  حدث الصمح بييـ في مؤتمر )الخرطـك

ه العالقة ىي في إعادة الجيش المصرم إلى اليمف كايضا كاف دكر كبير إلعادة ىذ
, إذ كاف لدكؿ الخميج دكرا بارزا في الدعـ كمساندة مصر في  0٥١2حرب اكتكبر 

تمؾ الحرب, إذ قدمت الدكؿ الخميجية األمكاؿ كالبتركؿ إلى مصر في حرب اكتكبر 
لتبيف ىذه النتائج العسكرية أف مصر كدكؿ الخميج عمى ستراتيجية كاحده أف ىذه 

 مصالح العربية بشكؿ عاـ . الستراتيجية تككف ىدفيا ال
بعد عكدة العالقة إلى طبيعتيا بيف مصر كدكلة مجمس التعاكف الخميجي سرعاف ما 

مف  32/3٤عادة إلى التدىكر مف جديد بسبب عاصفة )كامب ديفيد( إذ قرر في 
, إذ قرر دكؿ مجمس التعاكف الخميجي العربي ايقاؼ العالقات  0٥١٥ابريؿ 

قامت المممكة العربية السعكدية كالككيت كاإلمارات كقطر  الدبمكماسية مع مصر, إذ
 بإيقاؼ الدعـ االقتصادم لمصر إلى كقت غير معمـك .

إذ قامت دكؿ مجمس التعاكف الخميجي كدكؿ العربية لعقد ما يسمى ب )جبية 
الرفض(, التي أقيمت في العراؽ التي نتج عنيا تجميد عضكية  مصر في جامعة 

ضا قررت بنقؿ مقر جامعة الدكؿ العربية مف مصر الى تكنس الدكؿ العربية, كاي
كنتج عف ىذه القرارات تغيرات سياسيو كثيره مف قبؿ الدكؿ العربية تجاه مصر لفترة 

بمقاطعة مصر في جميع المجاالت  0٥٩٥الى سنو 0٥١٥عشرة أعكاـ بيف سنة 
 .  (3٩)سكاء سياسآ كعسكريان كاقتصاديان 
يقاؼ سفاراتيا في جميع دكؿ ككاف رد مصر عمى ىذه الق درات مف خالؿ إلغاء كا 

مجمس التعاكف الخميجي العربي الست كتكنس ككاف ىذا الرد مف مصر تجاه 
 القرارات التي اتخذتيا ىذه الدكؿ, إذ أنيا ال تتفؽ مع متطمبات التضامف العربي.

لتعكد ىذه العالقة بشكؿ تدريجي بيف مصر كدكؿ مجمس التعاكف الخميجي بعد 
تكلي الرئاسة إلى )حسني مبارؾ(, الذم قاـ بزيارات كثيره لدكؿ مجمس التعاكف 
الخميجي ألجؿ إعادة تقكية العالقة لتستمر ىذه العالقة بشكؿ جيد لفتره طكيمو مف 
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يناير كانتياء حكـ حسني  3٩الزمف, حتى ليعكد التكتر مف جديد بعد قياـ ثكرة 
 مبارؾ ككصكؿ اإلخكاف المسممكف لمحكـ. 

أف سبب التكتر في العالقة ما بيف مصر كدكؿ مجمس التعاكف الخميجي العربي 
ىي حرب اليمف لتعكد اليمف في الحاضر لتؤكد قكة العالقة ما بيف مصر كدكؿ 
مجمس التعاكف الخميجي العربي في الحاضر, بعد طمب الرئيس ) عبد ربو 

ة السعكدية بمد يد منصكر( المساعدة مف الدكؿ العربية لتقكـ المممكة العربي
المساعدة إلى اليمف كحماية باب المندب الذم يعد ممر التجارة الدكلية, لتقكـ الدكؿ 
(, الذم قامت  العربية بتحالؼ في مساعدة اليمف تحت تسمية )عاصفة الحـز
بضربات جكيو لبعض مراكز التيديد في اليمف , ككانت مف أىـ كأقكل الدكؿ 

مصر التي أثبتت لمعالـ قكة العالقة المترابطة بيف  المشاركة في ىذا التحالؼ ىي
  .  (3٩)مصر كدكؿ مجمس التعاكف الخميجي العربي 

 سابعان_ المحددات الجغرافية : 
تتميز العالقة ما بيف مصر كدكؿ مجمس التعاكف الخميجي العربي في عديد مف 
الركابط القكية مف خالؿ األىمية ذات جذكر تاريخيو قديمة كبعض المتغيرات 
اإلقميمية كالدكلية التي تفرضيا بعض الجكانب الجيكستراتيجية, كايضا ىناؾ بعض 

لركابط كالمكقع الجغرافي السكاحؿ الركابط االجتماعية كالثقافية بينيـ كمف أىـ ا
البحرية المشتركة )البحر االحمر( بيف مصر كدكؿ مجمس التعاكف الخميجي العربي 
الذم يككف ذك اىميو ستراتيجية كاقتصادية, مما جعمو مركزا الطماع كتنافس الدكؿ, 
اذا يعد ممتقى ثالث قاراه كنقطة كصؿ بينيـ كىي المتمثمة في نقطة كصؿ بيف 

 االفريقي كالشرؽ األكسط كالخميج العربي, إذ يعد الطريؽ الرئيسي لنقؿ النفط. القرف
كنتيجتا لألىمية الستراتيجية التي يتميز بييا البحر االحمر كمطامع القكل الدكلية بو 
قامت مصر كدكلة مجمس التعاكف الخميجي العربي إلعالف عركبة البحر االحمر, 

رة التاريخية بيف مصر كدكؿ الخميج كمثاال عمى كاستمرت العالقة بتطكر في المباد
بيف السعكدية كاليمف كالمؤتمر الذم حدث سنة  0٥٩٩ذلؾ ميثاؽ أمف جده سنة 
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في المممكة العربية السعكدية الذم ضمت الدكؿ المطمة عمى البحر  0٥١3
ثيكبيا   االحمر) مصر كالسعكدية كالسكداف كا 

مشركع قناة السكيس الجديدة, التي تعد مف  كاليمف (, كاف مف المشاريع الستراتيجية
أىـ المشركعات لما يعطيو مف اىميو اقتصادية كستراتيجية لدكلة مصر فإف أمف 
ىذا المشركع كحماية يرتبط بأمف كحماية )البحر االحمر( فإف أىمية البحر االحمر 

طامع لدل القكه الدكلية كضعو في أىـ أىدافيا مف أجؿ تنفيذ مصالحيا فإف ىذه الم
عمى البحر االحمر تعد تحديا حكؿ)عركبة البحر االحمر (, إذ قامت مصر كدكلة 
مجمس التعاكف الخميجي بعمؿ ستراتيجيات لحماية مف خالؿ التفاعؿ العربي 
االفريقي أك مف خالؿ إنشاء منظكمة مف الدكؿ العربية لحماية أمف البحر األحمر 

 . مف خالؿ الجامعة العربية 
 االستنتاجات:

_ العالقات المصرية الخميجية عالقات مصمحيو باألساس كتقكدىا النظـ السياسي 0
كمف الطبيعي اف نعكس ذلؾ عمى السكاف في طرفي العالقة سمبيا كايجابيا كميمو 
تمؾ البحث تقضي تمؾ المنافع كالمضار ربما يبرز الجانب الحقيقي لالنكشاؼ 

بإمكانية تحقيؽ تفاعالت اقتصاديو  العربي االمني كالسياسي اك الجانب االيجابي
 كسكانيو كسياسيو تخدـ القضايا العربية كاإلسالمية كدكليا.

_ تتميز العالقات المصرية الخميجية بتأثير كبير كحضكر كاضح لمطابع 3
الشخصي، فشخصية القائد السياسي، في مصر عمى كجو الخصكص، قد أّثرت 

ف، كال أدؿ عمى ذلؾ مف الحقبتيف بشكؿ كبير عمى مسيرة العالقات بيف الطرفي
الناصرية كالصداـ فييا، ثـ السادات كمف بعده مبارؾ كتحسف العالقات كتطكرىا، 
ثـ تدىكرىا بعد كصكؿ الرئيس محمد مرسى الذل ينتمى لجماعة االخكاف المسمميف 
لمحكـ اذ دخمت العالقات المصرية الخميجية مرحمة مف التكتر كالفتكر كصمت لحد 

عكدية لسفيرىا مف مصر، كبعد كصكؿ الرئيس عبد الفتاح السيسي لمحكـ سحب الس
 في مصر بداة مرحمة أخرل مف التعاكف كالترابط في العالقات المصرية الخميجية.
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_ اف العالقة المصرية الخميجية سكؼ تدـك ، ميما حصمت الخالفات بينيـ كذلؾ 2
 المشتركة ك المصير الكاحد . لكجكد ركابط ثابتة بينيـ مثؿ الديف الكاحد ك المغة
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، انجشء انصانس، كهٍح 26انرعأٌ نذٔل انخهٍج انعزتً، يجهح انثحس انعهًً فً االداب، انعذد 

 .03، ص7025انرزتٍح، جايعح عٍٍ انشًض، 
عثذ انًُعى طعٍذ عهً ٔ حظٍٍ اتٍش، انشزاكح تٍٍ يصز ٔ دٔل يجهض انرعأٌ انخهٍجً  26
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