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 1392/8/10 : تاريخ دريافت      * حميد احمدي

 1392/10/22 : تاريخ پذيرش      **منش حسين به

  
 چكيده
بر اين اساس، بسياري    .  سه دولت مختلف در مصر قدرت را در دست گرفتند  2011 ـ2013 هاي  طي سال

در اين ميان رفتـار و كنـش        .  گيري نسبت به اين تغييرات سردرگرم شدند     از كشورها در اتخاذ موضع
جوالي   4 الي  2012 ژوئن  17 خصوص دولت محمد مرسي در فاصله   عربستان سعودي در قبال مصر و به

تـوان رفتـار      پرسش مشخص مقاله اين است كه، چگونه مي. نظران بوده است مورد توجه صاحب 2013 
گويي به    عربستان سعودي را در برابر دولت اخواني محمد مرسي و سقوط وي، تبيين نمود؟ براي پاسخ     

. عنوان متغير وابسته در نظر بگـيريم      اين سوال، اگر نزديكي و تيرگي روابط ميان عربستان و مصر را به
ماهيـت سياسـي و     .  1 :  عنوان متغير مستقل و اثرگذار بر آن در نظـر گرفـت          توان به چهار عامل را مي
راهـبرد جديـد آمريكـا در منطقـه خاورميانـه؛ و            .  3 بحران سـوريه؛    .  2 المسلمين؛    اجتماعي اخوان 

عامـل اول يعنـي     :  بر اين اساس، فرضيه مقاله اين اسـت كـه     .  گيري بلوك مصر، تركيه و قطر شكل .4 
گذارد؛ عامل دوم     المسلمين  بر روابط عربستان و مصر تاثير منفي مي ماهيت سياسي و اجتماعي اخوان

گذارد؛ عامل سوم يعني راهبرد جديد آمريكا در منطقه موجب حساسـيت   بر اين روابط تاثير مثبت مي
كننده و بـه نظـر موجـب          عربستان و منفي شدن روابط با مصر اخواني شد؛ و متغير چهارم كه تكميل  
گيري بلوك مصر، تركيـه و        تالش جدي عربستان سعودي در راستاي سقوط محمد مرسي شد، شكل     

پژوهشگر در اين مقاله با توجه بـه       . عنوان رقيب آل سعود در ميان جوامع اهل سنت بوده است قطر به
 . اي به ارزيابي فرضيه خواهد پرداخت گيري از منابع كتابخانه روش توصيفي ـ  تحليلي و بهره

 گري، آمريكا، تركيه، قطر، سوريه المسلمين، سلفي عربستان سعودي، مصر، اخوان: واژگان كليدي
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 مقدمه
هـاي ژرف و ديرپـاي تـاريخي و           اي از بـستگي     هـاي خاورميانـه را رشـته        كشورها و اقوام ملت   

راستي، هر كشور و ملتي در اين ناحيـه، نيـم ديگـر هـستي         دهد و به اجتماعي به يكديگر پيوند مي
در ايـن   )  7 ،  1363 پـور،     همـايون . (هاي ديگر منطقه دارد     فرهنگي خود را در وجود كشورها و ملت    

ساليان سال هر حادثه مهمي كه در قـاهره رخ داده،     .  ميان، مصر مركز ثقل و نماد دنياي عرب است
زماني كـه ملـت و دولـت بـه هـم نزديـك              .  ناپذيري بر تمام جهان عرب داشته است     نتايج اجتناب

اند و زماني كه بـر   هاي منطقه هر دو به تناسب از تحوالت مصر تاثير پذيرفته ها و دولت اند، ملت بوده
مصر حالت دوقطبي حاكم بوده و بين جامعه مدني و جامعه سياسي تضاد و تنـش موجـود بـوده،                 

ـ 19 ،  1373 كـديور، . (اند  هاي جهان عرب از ملت و يا دولت مصر اثر گرفته   ها يا دولت تناسب ملت به
اي   دهـه   مردم مصر در ميدان التحرير عليه حكومت سـه  2011 از اين رو، هنگامي كه در ژانويه )  18 

دادنـد، در چـشمان حاكمـان عربـستان           سر مي »الشعب يريد اسقاط النظام«حسني مبارك شعار 
معـاون رياسـت      ،، عمر سـليمان   1389 بهمن   22 فوريه،  11 سعودي نگراني مشهود بود تا اينكه در 

هـاي    در بـدو دگرگونـي    .  گيري كـرد      جمهوري مصر اعالم نمود حسني مبارك از سمت خود كناره   
در .  كارانه سياست خارجي خويش، سـكوت اختيـار نمـود           خاورميانه، عربستان بنا بر سنت محافظه   

جمهور تـونس، عربـستان       العابدين بن علي، رييس   ماهه تحوالت منتهي به سرنگوني زين جريان يك
بـا آغـاز قيـام مـصر، در ايـن مرحلـه             .  به چند دليل موضع روشني را در قبال اين تحوالت نگرفت        

هاي تونس، به طرفداري از رژيم مصر و مخالفت بـا          طرفي در قبال دگرگوني عربستان از وضعيت بي
اما بعد از سقوط مبارك،     )  1390 احمديان،  . (خواسته اصلي معترضان يعني سرنگوني رژيم پرداخت 

طـور    هاي اول بـه   از طرفي در ماه.  عربستان سعودي رفتار خاصي را در برابر مصر انقالبي شروع نمود
طوري كـه     تلويحي به تهديد مالي مصر در صورت محاكمه حسني مبارك و ساير موارد پرداخت؛ به    

وزير خارجه عربستان، با سفر به قاهره مسائلي را گوشـزد نمـود                ،سعود الفيصل 1390 در فروردين 
المـسلمين،    صبحي صالح، از رهبران جماعت اخوان . المسلمين مصر گرديد كه موجب واكنش اخوان

در اظهار نظري از دولت عربستان سعودي خواست در ارتباط با مسائل مصر اظهار نظر نكند؛ چـون        
وي از اهميـت    .  مردم مصر به هر كسي كه بخواهد در امور آنان دخالت كنـد، گـوش نخواهنـد داد           
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ها به اين كشور در صورت ادامه پيگرد و      تهديد عربستان سعودي به دولت مصر مبني بر قطع كمك
در هميـن راسـتا در      )  1390 فـارس،   . (جمهور سابق مـصر، كاسـت     محاكمه حسني مبارك، رييس

هاي بسياري در     اعالم كرد كه خاندان حاكم بر عربستان تالش   گاردينروزنامه انگليسي  1390/2/5 
قاهره و واشنگتن براي جلوگيري از محاكمه حسني مبارك ديكتاتور سرنگون شده مصر انجام داده          

هايي مبني بر اخراج كارگران مصري مـشغول در        اين در حالي بود كه، زمزمه)  1390 فارس، . (است
هـاي    دنبال انتشار برخي اخبار در رسـانه        ، به المصري اليوم به نقل از روزنامه . عربستان مطرح گرديد

خبري مبني بر تصميم رياض براي اعمال محدوديت براي كارگران خـارجي بـسياري از كـارگران                 
مصري شاغل در عربستان سعودي، اخيرا نسبت به تصميم رياض براي اخراج آنها از ايـن كـشور و               

سـال اسـت كـه در         6 ويژه اينكه برخي از آنها بيش از         اند، به عدم تمديد اقامتشان ابراز نگراني كرده
 ) 1390 فارس، . (عربستان مشغول كار هستند

طوري كـه مـردم       شد، به   ها البته موجب تنش و حساسيت بيشتر مردم مصر مي  گونه رفتار اين
هـاي    و برخـي از سـازمان       »الكلمـه «تجمعي با همكاري مركز حقوق بـشر    1390/2/21 مصر در 

كننـدگان    تجمـع .  جامعه مدني مصر مقابل سفارت عربستان در قاهره پايتخت مصر برگزار كردنـد     
اي را    براي ايجاد فتنه فرقه    »ها سلفي«مقابل سفارت عربستان در قاهره، اقدام رياض در حمايت از 

وال اسـتريت ژورنـال     بود كه    1390/3/18 در تاريخ )  1390/2/21 فارس، . (در مصر محكوم كردند
به نگراني عربستان از نزديكي دولت جديد مصر با ايران اشاره        »جي سولومون«اي به قلم  در مقاله

 ».رياض نگران است دولت جديد مصر بيش از حد با ايـران دوسـت باشـد              «:  نويسد كند و مي مي
عربستان از طرفي ديگر همچنان به حمايت خود از دولت موقت مصر ادامه         )  1390/3/18 فارس، (

ميليـارد دالري در قالـب        4 دولت عربستان با اعطاي وام   1390/3/2 طوري كه در تاريخ  داد، به مي
 1390/10/20 در تـاريخ    )  1390/3/2 فـارس،   . (يك وام فوري و ضروري بـه مـصر موافقـت كـرد        

عربستان در راستاي حمايت از مبارك اعالم كرد كه، مايل است به خانواده مبارك اقامت دايـم در      
 . عربستان اهدا نمايد و از همسر مبارك دعوت نموده كه به حج عمره مشرف شود

ادامـه    2012 تـا ژانويـه       2011 با نزديك شدن به انتخابات مجلس شعب مصر كـه از نوامـبر           
، 91 خـرداد     4 و    3 برابـر    2012  ماه مي 24 و  23 داشت و همچنين انتخابات رياست جمهوري در 
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ـ   هاي عربستان از انفعالي به سـمت اثرگـذاري فعـال بـر عرصـه سياسـي             رسد سياست به نظر مي
طوري كه غيرمستقيم دست به تاسيس احزاب سلفي و حمايـت از            گردد، به تر مي اجتماعي جدي

سـرعت در     در اسكندريه تاسيس گرديـد و بـه       2011 ژوئن  12 حزب سلفي النور در .  زند آنان مي
آمد كـه پـس از انقـالب          شمار مي   اين حزب سومين حزبي به   . هاي مختلف شعبه داير نمود استان

وابـسته بـه جماعـت        »آزادي و عـدالت   «و    »الوسـط «ژانويه مصر و در واقع پـس از حـزب          25 
 7 كه در فاصـله    ) گذاري قانون(مردم مصر در انتخابات مجلس شعب . المسلمين تاسيس شد اخوان
در ايـن   .  درصدي خود را بـه ثبـت رسـاندند        55 برگزار شد، حضور حدود  90 دي سال  21 آذر تا 

 498 كرسـي از      368 گرا ـ آزادي و عدالت، النـور و الوسـط ــ مجموعـا             انتخابات سه حزب اسالم
در ايـن ميـان،     .  خـود اختـصاص دادنـد       ها را بـه    درصد از آرا  و كرسي 80 كرسي يعني نزديك به 

درصد از آراي نخستين انتخابـات   25 گرايان افراطي سلفي،  احزاب سياسي متعلق به جنبش سنت
آزاد پارلماني در چند دهه گذشته را به خود اختصاص دادند؛ چـيزي كـه بـراي تعـداد زيـادي از            

اين حضور در انتخابات درحـالي بـود        .  آور بود  ها شگفت ناظران، بسيار بيشتر از ابعاد پيروزي سلفي
داننـد    گذاري خداوند مي    ها به لحاظ اعتقادي، پارلمان را نظامي براي غصب جايگاه قانون  كه سلفي

ــت          ــذيرش سياس ــات و پ ــركت در انتخاب ــاني،      و ش ــاي پارلم ــر الزم «ه ــت  »ش ــالم . (اس اس
عماد عبد الغفور دبيركل اين حزب اعـالم كـرد         1390/12/6 در ادامه در تاريخ )  1391/216 تايمز،

كه تصميم دارند براي خود در انتخابات رياست جمهوري اين كـشور كانديـداي مـستقل معرفـي          
جماعت اسالمي مصر و شاخه سياسي آن حزب النور حمايـت خـود را از         1391/2/10 كنند و در 

 . عبدالمنعم ابوالفتوح اعالم كردند
در ارديبهشت تنش ميان مردم و دولت مصر و عربستان بر سر موضوع بازداشت وكيل مصري       

طوري كه رياض سرانجام در پي اعتراض و تجمع مردم مصر در مقابل       به نهايت حد خود رسيد، به
هـايش را در      گري  سفارت سعودي در قاهره مجبور شد سفير خود را فراخوانده و سفارت و كنسول  

، وكيل مصري   »احمد الجيزاوي «علت اوليه اين مساله به بازداشت     .  اسكندريه و سوئز تعطيل كند
براي دستگيري وي از سـوي دسـتگاه        .  گردد كه براي حج عمره به عربستان سفر كرده بود   باز مي

منظـور    مقامات سعودي مدعي هستند كه اين وكيل مصري بـه     .  سعودي دو عامل بيان شده است
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فــارس، . (گــردان زانــاكس دســتگير شــده اســت      قــرص روان   380 هــزار و     21 قاچــاق و حمــل    
احمـد  «دانـستند كـه عربـستان از          در انتخابات رياست جمهوري، مردم مـصر مـي   )  1391/2/23 

فارين پاليسي  استفان ميلر، نويسنده    .  كند  وزير حسني مبارك حمايت مي    ، آخرين نخست»شفيق
هـاي وهابـي      هاي اخواني و سني       با وجود برخي تشابهات بين نظرات سني«:  زمان نوشت در همان

هـا همچنـان حاكميـت سـابق مـصر را             مستقر در عربستان، سخت نيست كه گفته شود سعودي  
ــي   ــرجيح م ــد  ت ــارس،(  ».دهن ــه دوم راي       )  1391/4/31 ف ــي مرحل ــرانجام ط ــا س ــيري در    ام گ
جمهـور مـصر      عنـوان رييـس     آراء به   51.7 المسلمين با   محمد مرسي كانديداي اخوان1391/3/29 

هاي آنها وارد شد كه بـه هيـچ      انتخاب شد و ضربه بزرگي به حاكمان سعودي و مطبوعات و رسانه
محمد مرسي رسـما سـوگند        1391 /  10/4 هنگامي كه در .  اي نبودند عنوان خواهان چنين نتيجه

بيني تنش و خصومت بيشتر ميان مـصر و     گران پيش خورد و كار خورد را شروع نمود، اكثر تحليل
. روز پس از آن، با سفر خود به جـده معـادالت را تغيـير داد          10 نمودند؛ اما مرسي  عربستان را مي

گـذاريم و از      ما همه براي ملك عبداهللا و مردم سـعودي احـترام مـي     :  مرسي بعد از اين سفر گفت
هاي صادقانه ملك عبداهللا براي حمايت از همكاري بين اعراب و نقـشش در مـسائل عربـي            تالش

چاپ عربستان گفت كه براي      عكاظمرسي در سخناني پرمعنا در گفتگو با روزنامه .  كنيم تقدير مي
جمهور جديد مـصر ضـمن تاكيـد بـر            رييس.  مصر امنيت كشورهاي خليج فارس خط قرمز است   

اعراب و جهـان اسـالم قـدرت خـود را از ايـن دو كـشور                  «:  استحكام روابط قاهره و رياض گفت     
هرچند سفر محمد مرسي به ايران بـه مناسـبت شـانزدهمين            )  1391/4/21 فارس،  (  ».گيرند  مي

و تاكيد بر همكاري و تعامل با ايـران خـبر از      1391/6/9 اجالس سران عضو جنبش عدم تعهد در 
وار وي و انتقاد از دولـت بـشار      داد، اما سخنان دوپهلو و كنايه تغيير روابط سرد دوران مبارك را مي

محمد مرسـي    هنگامي كه .  داد  تر دولت اخواني مصر مي      هاي عميق اسد در تهران حاكي از دغدغه
حسين طنطاوي را از سمت وزير دفاع بركنار و وي را بازنشسته كرد، بالفاصله       1391 مرداد  22 در

عبدالفتاح السيسي را جانشين طنطاوي اعـالم كـرد و او وزيـر دفـاع مـصر شـد، در حـالي كـه                          
اين در حالي بود كه بعدها مـشخص شـد          .  دانست كه همو در آينده وي را بركنار خواهد كرد   نمي

هـاي پنهـان و       در ادامـه همكـاري    .  اي داشـتند    ها با مقامات ارتش مصر ارتباط گـسترده         سعودي
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نيروهاي درياي مصر براي انجـام رزمايـش         139/6/19 ظاهري ارتش مصر با عربستان سعودي در 
معاون وزير دفـاع      1391/7/17 هاي درياي سرخ شدند و در       مشترك با عربستان سعودي وارد آب

 . هاي نظامي اين كشور با مصر به قاهره سفر كرد عربستان براي تقويت همكاري
ها در مصر تقاضاي ايجاد دفتر        زماني كه حماس در فلسطين خوشحال از پيروزي اخواني  

هاي رفح    هايي گرفته  بود، ارتش مصر به خراب كردن تونل  خود را داشت و از مرسي نيز قول
اي به رييـس رژيـم صهيونيـستي          مرسي در نامه 1391/7/28 از طرفي ديگر در .  پرداخت مي

خطاب و تاكيد كرده بود كه مصر تمايل زيادي بـه گـسترش روابـط         »دوست بزرگ«وي را 
ــستي دارد        ــم صهيوني ــصر و رژي ــان م ــي از          .  مي ــسمن يك ــام فاك ــتا، آبراه ــن راس در همي

البته نبايـد فرامـوش كنيـم كـه مرسـي يـك وجهـه               «:  هاي بزرگ جهان گفت     صهيونيست
هـاي سياسـي آمريكـا        هاي مالي و حمايت   وي به كمك.  گرايانه نيز دارد پراگماتيستي و عمل

دانـد كـه      وي مـي  .  نياز دارد و به صنعت گردشگري و توريسم براي كشورش نيازمنـد اسـت      
گونه كه خود نيز  دنبال آن باشند و همان جنگ نظامي بايد آخرين چيزي باشد كه مصريان به

دي )  1391/11/9 فـارس،   (  ».اعالم كرده است، چاره كار تنها در حفظ صلح با اسراييل است    
محمد مرسي از محمود احمدي نژاد براي شركت در اجالس سران كـشورهاي عـضو           1391 

در عيـن حـال،     .  شد، دعوت كـرد    بهمن در قاهره برگزار مي 19 سازمان همكاري اسالمي كه 
هنگامي كه براي شركت در سومين اجالس اقتصادي و توسعه اجتماعي عربي به رياض سفر      
كرد، بار ديگر تاكيد كرد كه روابط مستحكمي بين عربستان و مصر در طول تاريخ و در همه      

هاي رسمي و مردمي وجود داشته است؛ زيرا اين دو كشور دو بال امت عربي و اسالمي    زمينه
هنگـامي كـه      1391 در اسفند   )  1391/11/2 فارس،  . (هستند و قدرت آنها قدرت امت است    

داري   بـار از زمـان عهـده        داد، جان كري بـراي اوليـن       باري در مصر روي  مي حوادث خشونت
در .  منصب وزارت خارجه آمريكا به قاهره سفر كرد و با عبدالفتاح السيـسي ديـداري داشـت         

جمهـور در امـور محيـط زيـست،           مـشاور رييـس     ،همين زمان، بركناري خالـد علـم الـدين        
در .  المـسلمين دوچنـدان شـود       موجب شد اختالف بين حزب النور و اخـوان  1391/12/4 در

محمد مرسي را به قتـل معترضـان متهـم         گوي رسمي حزب سلفي النور، همين راستا سخن
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جمهور   از طرفي ديگر، جبهه سلفي بار ديگر رييس   . كرده و استعفاي وي را خواستار شده بود
گرا كه از زمان حسني مبـارك در زنـدان بـه سـر          زنداني سياسي اسالم 17 مصر را به آزادي 

 ) 1391/12/24 فارس، . (برند، فراخواند مي
 30 خصوص سالروز تحليف رياست جمهوري محمد مرسـي  در        با نزديك شدن به تيرماه و به

. هاي گسترده مردم و جوانان مصري تحت عنوان جنبش تمرد باال گرفـت        ها و اعتراض ژوئن تنش
مـورد تظـاهرات و اغتـشاش،         5821 در طول يك سال كه مرسي حكومت را در دسـت گرفـت،             

  22 فرمـان   .  جمهـور روي داد     پيمايي عليه رييس  مورد فراخواني براي راه 24 مورد اعتراض،  7709 
مبني بر افزايش اختيارات مرسي در قانون اساسي، تضعيف موقعيت قـوه قـضاييه و        2012 نوامبر 
در اين فرمان آمده بود كـه هيـچ      .  گيري عليه وي شد سازي آن و تضعيف ارتش، باعث موضع پاك

تواند كميته تـدوين قـانون اساسـي و شـوراي شـريعت را منحـل اعـالم نمايـد و                        دادگاهي نمي 
اقـدام وي در    .  تواند براي دفاع از انقالب مردم مصر هر نوع تدابيري را اتخاذ نمايد  جمهور مي رييس

بركناري دادستان كل نيز وي را در برابر قوه قضاييه قـرار داد و بـه اختالفـات موجـود و افزايـش               
در اين ميـان    )  1392 زاده،    حسين. (هاي موافق و مخالف وي كمك بسياري كرد ها بين گروه تنش

هاي پنهان و آشكار عربستان و متحدانش از اين مخالفان و سـپس ارتـش         هاي كمك بازهم زمزمه
ساعته مبني بر بـه توافـق رسـيدن          48 شد و سرانجام ارتش مصر پس از مهلت  مصر مشخص مي

جمهور منتخب مردم بعد از سه دهـه در           اش، محمد مرسي اولين رييس  دولت و مخالفان ميليوني
نزديـك بـه منـابع اطالعاتـي          »دبكا فايل «پايگاه صهيونيستي  .  را از كار بركنار نمود 1392/4/14 

ايـن  .  مركزي مـصر خـبر داد         ميليارد دالر به بانك 2 از انتقال  1392/4/18 صهيونيستي روز  رژيم 
عربستان اين مبلغ را براي كمك به ارتش مـصر       :  پايگاه به نقل از منابع اطالعاتي خود نوشته است

بود كه العربيه اعالم كـرد       1392/5 /  25 در )  1392 /  4 /  18 فارس، . (به اين كشور انتقال داده است
حكومـت و   :  ملك عبداهللا عبدالعزيز، پادشاه عربستان، در پيامي درباره تحوالت مـصر تاكيـد كـرد        

. مردم عربستان سعودي در مسير مبارزه با تروريسم و فتنه در كنار برادرانمان در مـصر قـرار دارد             
بـن عبـدالعزيز شـاه        عبداهللا«:  اعالم كرد  1392/5/27 خبرگزاري فرانسه در )  1392/5/25 فارس، (

سعودي بر حمايت كشورش از موضع مسئوالن مصري با ارسال سه بيمارستان سيار به اين كشور       
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اما آنچه جالب توجه است، اين بود كه دولت موقت جايگزين دولت مرسي نيز اوليـن      ».تاكيد كرد
ايهـاب  الجزيـره العربيـه     به نقل از مجله .  سفر خود را به مانند وي، به عربستان سعودي اعالم نمود

جمهـوري موقـت      رييـس   ،عدلي منصور :  اعالم كرد   1392/6/25 سخنگوي دولت مصر، در       ،بدوي
زودي سفري به عربستان و امارات داشته باشد تا از اين طريـق، تـشكر مـصر از           مصر، قصد دارد به

در هميـن سـفر، پادشـاه       .  اين دو كشور را به خاطر حمايت آنها از قاهره در ايـن برهـه ابـراز دارد         
عربستان در ديدار با عدلي منصور حمايت كشورش را از دولت موقـت مـصر در مقابـل مخالفـان                 

 1392/7/29 وزير موقت مـصر در        نخست)  1392/7/15 خبرگزاري جمهوري اسالمي،  . (اعالم كرد
بـه  )  از جانـب عربـستان، امـارت و كويـت         (هاي وعده داده شده به مصر  اعالم كرد، مجموع كمك

اعالم شد كـه نيروهـاي دريـايي عربـستان و مـصر             1392/8/27 در .  ميليارد دالر است 12 ارزش 
در نهايت در تاريـخ     .  كنند  هاي درياي سرخ مانور نظامي مشترك برگزار مي    روز در آب 10 مدت  به

ــه انحــالل نهــايي گــروه                 1392/7/17  ــر همبــستگي اجتمــاعي مــصر تــصميم ب ــود كــه وزي ب
 . المسلمين گرفت اخوان

هاي ميان عربستان و مصر طي انقالب مصر، دولت مرسـي و     اي كه از كنش با توجه به خالصه
ظاهر خوب خود با دولت       سقوط وي آمد، واضح است كه حاكمان سعودي در عين حفظ ارتباط به

سـو بـا      هاي هم  المسلمين يعني سلفي مرسي به مديريت مخالفان و ساماندهي احزاب رقيب اخوان
البته ادعـاي مقالـه ايـن نيـست كـه           .  پرداختند خود و همچين حمايت گسترده از ارتش مصر مي

ريزي عربستان وابسته بوده، بلكه داليـل ديگـري از جملـه           سقوط مرسي به يك علت يعني برنامه
اعتمـادي بخـش      اشتباهات راهبردي محمد مرسي در عرصه داخل و خارج نيز موجب حـس بـي    

شـود؛    المسلمين نيز مربوط مي     هاي ايدئولوژيك اخوان    البته اين به ضعف .  بزرگي از مردم مصر شد
اسالم سياسي در مصر تا به امروز نتوانـسته اسـت يـك             «:  گويد  گونه كه حسنين هيكل مي  همان

توان كشور را بر اسـاس آن اداره          اي كه انسان قانع شود مي  برنامه جامع جايگزين ارايه دهد؛ برنامه
با ايـن وجـود، بـه       )  252 ، 1373 كديور، . (ها و اهداف مطلوب و مصالح برتر رسانيد كرد و به آرمان

توان گفت كه عربستان سعودي در سقوط محمد مرسي دست داشته و فعاالنه بـه ارتـش          جد مي
تـوان    بر اين اساس، پرسش مشخص مقاله اين است كه، چگونه مـي    .  مصر كمك موثر نموده است
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رفتار عربستان سعودي را در برابر دولت اخواني محمد مرسي و سقوط وي، تبييـن نمـود؟ بـراي               
عنـوان متغيـر      گويي به اين سوال، اگر نزديكي و تيرگي روابط ميان عربـستان و مـصر را بـه            پاسخ

ماهيـت  .  1 :  تـوان در اثرگـذاري بـر آن مـشخص نمـود             وابسته در نظر بگيريم، چهار عامل را مـي 
راهـبرد جديـد آمريكـا در منطقـه         . 3 بحران سوريه؛ . 2 المسلمين مصر؛  سياسي و اجتماعي اخوان

بر اين اساس، فرضـيه مقالـه ايـن      .  گيري بلوك مصر، تركيه و قطر در منطقه شكل.  4 خاورميانه؛ و 
المسلمين بر روابط عربـستان و مـصر          عامل اول يعني ماهيت سياسي و اجتماعي اخوان     :  است كه

عامل دوم به جهت منافع مشترك اين دو در سقوط بشار اسد، بر اين روابط        .  گذارد تاثير منفي مي
عامل سوم يعني رفتار جديد آمريكا در منطقه موجب حساسيت عربستان و     .  گذارد تاثير مثبت مي

كننـده و     متغـير چهـارم كـه تكميـل       .  ها در مصر شد     ها و اخواني منفي شدن روابط ميان سعودي
گـيري    موجب تالش جدي عربستان سعودي در راستاي سقوط محمد مرسي شده اسـت، شـكل      

بـر ايـن اسـاس      .  عنوان رقيب آل سعود در جهان اهل سنت بوده است  بلوك مصر، تركيه و قطر به
اي   گيري از منابع كتابخانـه      پژوهشگر در ادامه اين مقاله با توجه به روش توصيفي ـ تحليلي و بهره  

 . به ارزيابي فرضيه خواهد پرداخت

 المسلمين  ـ اجتماعي اخوان ماهيت سياسي .1 
عنوان عامل اول اثرگذار بر روابط عربستان و مـصر مطـرح گرديـد، ماهيـت سياسـي،               آنچه به

المسلمين است كه از زمان پيدايش اين جنبش در مصر و سپس گسترش آن در             اجتماعي اخوان
آنچـه نكتـه    .  هـا گرديـده اسـت       هاي مختلف سـعودي     ها و واكنش جهان اسالم موجب حساسيت
شود، نوع نگاه و بينش متفاوت تفكر اخوانـي نـسبت بـه ماهيـت               كليدي تعارض ميان اين دو مي

 . ـ اجتماعي اسالم در برابر سلوك وهابي حاكمان سعودي است سياسي
عنـوان كـانون برآمـدن        عربستان گذشته از قدرت اقتصادي فراوان ناشي از درامدهاي نفتي به     

دسـت آوردن     خود در جهان اسالم اهميتي ويژه دارد، اگر سوداي به اسالم و مقر خانه كعبه، خودبه
رهبري جهان عرب و دنياي اسالم به شرط تحقق عواملي ديگـر بـراي كـشورهايي چـون مـصر،                 

اي كـه     كشد، داعيه طور طبيعي حكم داعيه را به دوش مي سوريه يا ليبي ممكن باشد، عربستان به
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المسلمن در    در اين ميان جنبش اخوان    )  54 ، 1363 همايون پور، . (از صدر اسالم مطرح بوده است
شود و مشروعيت آنهـا را در داخـل و        ها محسوب مي جهان عرب رقيب اصلي ايدئولوژيك سعودي

المسلمين در بسياري از كشورهاي عربـي داراي    اي كه امروزه اخوان گونه به.  برد خارج زير سوال مي
عنـوان روايتـي      هـاي غيرعـرب نـيز روايـت اخوانـي از اسـالم را بـه                  حتي دولـت  .  باشد  شاخه مي 
واقعيت آن است كـه اسـالم مـورد حمايـت عربـستان، در            .  پذيرند تر مي تر و مطلوب آميز مسالمت

ها نـسبت بـه آن بـسيار منفـي            ها بيشتر يادآور تفكرات القاعده و طالبان است كه نگاه غربي    ذهن
گرايي در تركيه، بـر روايـت     عنوان مدلي شبيه به اسالم ولي در مقابل، آنها اسالم اخواني را به.  است

در كشورهاي خاورميانه مصر كـانون اسـالم سياسـي          )  1391 پارسايي،  . (دهند  سلفي ترجيح  مي   
هاي متفاوتش در مصر توليـد و بـه سـاير كـشورها صـادر و                   يعني اسالم سياسي با گرايش   .  است

هـاي    گرايي در خـود مـصر نـيز گـرايش           در نتيجه اسالم  .  اين خصلت مصر است   .  شود  مصرف مي 
تـوان گفـت نوعـي دموكراسـي          هاي جهادي تا اخوان كه مي   ترين جريان از راديكال متفاوتي دارد، 

تـرين بخـش      بـه ايـن ترتيـب اخـوان دموكراتيـك         .  كنـد   ديني يا شوراگرايي جديد را دنبال مـي      
گرايان در خاورميانه و مصر است؛ يعني اگر بنا باشد كه جامعه به سمت دموكراسي حركـت         اسالم
المللـي مطالعـات صـلح،        مركـز بيـن   . (پـسندند   اي مشابه اخوان را مي      جوامع اسالمي سليقه  كند، 

وليعهد فقيد عربستان، كه در آن زمان      ،بن نايف  2002 بر همين اساس است كه، در سال )  1392 
: نايف اظهار داشت  .  المسلمين را يك گروه تروريستي خواند      وزير داخله عربستان بود، آشكارا اخوان

از طرفـي ديگـر،       ».آيـد   المسلمين مي   گويم تمام مشكالت ما از سمت اخوان    من بدون شك مي«
اند و دولت عربـستان نـيز از       هاي مورد حمايت عربستان تاكنون نگاه سياسي به دين نداشته سلفي

از .  اين امر استقبال نكرده و صرفا به نظرات آنها در رابطه با مسائل اجتمـاعي توجـه كـرده اسـت                 
رو بايد گفت كه، روايت سلفي فاقد تئوري و نظريه در رابطه با چگونگي اداره سياست، اقتـصاد          اين

ايـن درحـالي اسـت كـه        .  و شكل و نوع نظام سياسي و نـيز روابـط آن بـا دنيـاي بـيرون اسـت                  
هاي سياسي و تشكيالتي بيش از هشتاد سـال را در كارنامـه خـود          المسلمين سابقه فعاليت اخوان

هـاي    لحاظ پـشتوانه  دارد و در اين مدت زماني تالش كرده است با تطبيق خود با شرايط جديد، به
اي به مسائل اجتماعي دارد كه ايـن نگـاه     روايت سلفي، نگاه بنيادگرايانه.  نظري خود را تقويت كند
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اين درحالي است كه شـرايط  .  گوي نيازها و شرايط جديد در عصر و قرن كنوني نيست الزاما جواب
ساالري، عـدالت اجتمـاعي و غـيره را در          جديد نيازهاي جديدي مانند رفاه، حاكميت قانون، مردم

جوامع عربي ايجاد كرده است كه اين مفاهيم و نيازهاي جديد براي روايت سلفي كـامال غريـب و         
 . كنند بيگانه است و حتي اگر شناخت حداقلي هم نسبت به آن داشته باشند، با آن مخالفت مي

شدت ممنوع اسـت در حـالي كـه           با توجه به اينكه در ايدئولوژي وهابيت، مخالفت با حاكم به   
المسلمين بر مشروعيت حكومت ناشي از انتخابات دموكراتيـك تاكيـد دارد،               اسالم سياسي اخوان 

، Alisa. (شـود   يك تهديد وجودي براي مشروعيت قدرت مطلق پادشاه سـعودي محـسوب مـي              
با آرام شدن شرايط منطقه و غلبه روايت اخواني از اسالم در سطح منطقه، عربـستان بـا               )  2013

معني كه نگـاه اخوانـي      بدين.  المسلميني به اسالم مواجه خواهد شد تهديدهاي ناشي از نگاه اخوان
تالش خواهد كرد به لحاظ نظري و فكري روايت سلفي را به چالش بكشد؛ هرچنـد تـاكنون نيـز            
اين كار را كرده است، ولي زماني كه روايت اخواني در قالب قدرت و حكومت قرار گـيرد، نقـدها و         

غالمـي،  . (تـر و اثرگـذارتر خواهـد بـود          هاي آن براي روايت سلفي از اسالم، بسيار اساسـي        چالش
المـسلمين كـه      عربستان به هيچ وجه از الگوي سازماني و قرائت به نسبت مـدني اخـوان             )  1391 

ظــاهرا بــه مظــاهر و نمادهــاي حكومــت دموكراتيــك همچــون تفكيــك قــوا، قــانون اساســي،              
حكومت پادشـاهي عربـستان كـه از        .  كند  پارلمانتاريسم، و حاكميت قانون باور دارد، استقبال نمي    

كند، بيشتر از روي كار آمدن الگوي حكومتي سلفي در سوريه        قرائت وهابي از اسالم طرفداري مي
ـ اسـالمي     خاورميانه عربي .  المسلمين پشتيباني كرده است     و ديگر كشورهاي عربي به جاي اخوان  

هـاي پادشـاهي      هـاي مـشروعيتي زيـادي بـراي نظـام           اخواني با معماري مدل جمهوري، هزينـه      
نيز   1960 -80 المسلمين و عربستان در دهه        نزديكي اخوان.  وجود خواهد آورد اقتدارگراي عربي به

. بيشتر تاكتيكي و مصلحتي براي مقابله با امواج سهمگين ناسيوناليسم عربي جمال عبدالناصر بود        
هـا    هاي وهابي است كه به كمك سعودي   در اين راستا شبكه عظيم تعليم آموزه)  1391 پارسايي، (

هاي افراطي وهابي خود را با تـامين منـابع مـالي مـساجد و               رژيم عربستان سعودي آموزه. آيد مي
در اين ميان، آغاز بهـار       )Ismi, 2011. (مدارس ديني در سراسر جهان اسالم گسترش داده است

كـار سـابق باعـث آزاد شـدن           هاي سكوالر و محافظـه     و سقوط حكومت)  و بيداري اسالمي(عربي 
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ها خـود منجـر بـه        هاي جديدي در منطقه خاورميانه و دنياي عرب گشت كه اين ظرفيت ظرفيت
بـوي    و  گيري، بروز و ظهور اشكال جديدي از كشمكش، تنازع و تقابل شدند كه عمدتا رنـگ         شكل

تقابل موجود در جوامع دنياي عرب صرفا تقابل شيعي ـ سـني و يـا     .  اي دارد ديني، مذهبي و فرقه
هاي مختلف و گاه كامال متضادي از       اسالم ـ مسيحيت نيست، بلكه در دنياي اهل سنت نيز روايت

در ايـن شـرايط جوامـع       .  كنـد   ناپذير مـي    دين وجود دارد كه تقابل و درگيري بين آنها را اجتناب       
گيرند و تداوم اين وضعيت خود در         اي و مذهبي قرار مي  هاي فرقه كشورهاي عربي در دامن جنگ

 ) 1392 غالمي، . (پررنگ كردن آن نقش مهمي دارد
رو   به  رو  »شناختي  تهديد هستي «هاي اخير در منطقه، خود را با نوعي  عربستان، متاثر از تحول

دانـد، هرگونـه تهديـدي بـراي          بيند و از آنجايي كه خود را مدعي رهـبري جهـان عـرب مـي          مي
) كه بر مبناي تفـسير سـلفي از اسـالم اسـت           (دهنده هويت سياسي اين كشور  هاي تشكيل مولفه

آيد و تمام توان سياسي ـ نظامي آل سعود         مثابه تهديدي وجودي براي اين كشور به حساب مي به
تنها بـا تهديداتـي       عربستان سعودي نه)  1392 جوكار، . (گيرد براي رويارويي با آن را به خدمت مي

هايي قرار گرفت كه همواره از بـروز آنهـا در اطـراف             رو شد، بلكه در محاصره دگرگوني به داخلي رو
. هاي مردمي پرداخـت     در واقع عربستان در دو جبهه به رويارويي با دگرگوني     .  خويش بيمناك بود

اي از تحليلگران معتقـد بودنـد كـه، عربـستان سـعودي               در عرصه داخلي عده  ) 1390 احمديان، (
رسـد، امـا خـط بطـالن ايـن            نظر مي   هاي عرب، دست نخورده به  ممكن است در ابتدا توسط قيام
هنگـامي كـه خـانواده       )Wehrey, 2012(نهفته اسـت؛    )  داخلي(آرامش ظاهري، در يك بحران    

هاي دموكراتيك را سـركوب و حتـي          سلطنتي عربستان، اين كشور را با مشت آهنين، تمام آرمان 
در عرصـه منطقـه، عربـستان از متحـدان           )Ismi, 2011(.  كننـد   زنان را از رانندگي محروم مـي      

كارانه و سـنتي نظـام حـاكم در           واسطه ماهيت محافظه رياض به. هاي تونس، مصر و يمن بود نظام
هـا در كـشورهاي       باشد، با وقوع انقالب     عربستان همواره خواهان حفظ وضع موجود در منطقه مي   

منطقه بود كه با بحراني هويتي امنيتي مواجه گرديد و به تجهيز تمام امكانات خود در سـه راسـتا      
هـاي    در مصر اقدام نمود؛ اول حمايت از بازماندگان رژيم مبارك و ارتش مصر؛ دوم تقويت سـلفي         

يابي به قدرت كه در حزب سلفي النور متجلي گرديد؛ و سـوم        گيري از آنان در دست سو و بهره هم
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خصوص ايجاد تنش جدي با شيعيان و      ـ مذهبي به هاي قومي ناامن كردن و دامن زدن به درگيري
در .  شـد   اعتمادي و عدم امنيت نسبت به دولت انقالبـي مـي    هاي مصر كه منجر به حس بي قبطي

گزارشي را به نقل از منـابع اروپـايي منتـشر             1391/5/22 تاييد اين موضوع، راديو اوستن نروژ در   
هـاي اطالعاتـي      هـاي اطالعـاتي عربـستان بـا همـاهنگي دسـتگاه            دهد دستگاه كرد كه نشان مي

هاي افراطي سلفي وهابي در سينا با هـدف      المللي از بيش از يك سال قبل از گروه اي و بين منطقه
فـارس،  . (كننـد   ضربه زدن به ثبات و امنيت مصر پس از سرنگوني حسني مبـارك حمايـت مـي               

گيري   ها بايد گفت كه آنها فقط در مصر توانستند نتيجه چشم    عالوه، درباره سلفي به)  1391/5/22 
ها تـا بـه حـال         را كسب كنند و بالفاصله بعد از پيروزي، در جامعه اين سوال پيش آمد كه سلفي       

هـاي    اي از حضورشان در ماه      ها حضور نداشتند و نشانه كجا بودند؟ آنها در ميدان التحرير و خيابان
ها هرجا حاضر باشند، با ظاهر متفاوتي كه دارنـد، كـامال ملمـوس           چون سلفي. ژانويه و فوريه نبود

.... ها هم به لحاظ اقتصادي و هم به لحاظ عقيدتي عربـستان سـعودي اسـت           عقبه سلفي..  هستند
شود و عربستان هرگـز       ها در تمام دنياي اسالم، از رياض و جده صادر مي     مانيفست سياسي سلفي

در )  1391 فرازمنـد،   . (المسلمين نخواهد داشـت     دل خوشي از دموكراسي در جهان عرب و اخوان   
ها در كـشورهاي      اي به انقالب    بعد از شكست دولت مرسي با اختصاص صفحه  لوموندهمين مورد، 

كند با استفاده از نفوذ ديني و منـابع مالـي           عربي خاطرنشان كرد كه، عربستان سعودي تالش مي
ها در كشورهاي عربي را به شكست بكشاند و از ايجاد دموكراسي در جهان جلوگـيري     خود انقالب

المسلمين در مصر از نظاميان      در اين مطلب آمده است كه عربستان براي نابودي گروه اخوان    .  كند
 ) 1392/10/29 باشگاه خبرنگاران جوان، . (اين كشور حمايت كرد

 : گونه گفت كه توان اين بندي مي در يك جمع
دليـل    بيني ديني و اسالمي است به       اقتدارگرايي جريان اخواني كه داراي ايدئولوژي و جهان  .1 

گرايي، براي جايگاه عربستان سعودي كه مركز مرجعيـت فكـري،        اختالفات عقيدتي با فرقه سلفي
 . شود ديني و مالي وهابيت و سلفي در جهان اسالم است، تهديد جدي محسوب مي

جريان اخواني مصر در منطقه خاورميانه و محيط پيراموني عربستان سعودي، داراي نفوذ و       .  2 
 . گرايي به رهبري رياض است قدرت نرم و رقيب سرسختي براي جريان سلفي
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شدت با هرگونـه تـشكيل        اي رياض كه به   ها با داشتن تشكيالت حزبي و سازماني بر اخواني .3 
عنوان خطر و تهديـد بزرگـي،     حزب و تشكل در داخل خود و منطقه خليج فارس مخالف است، به

 . شود محسوب مي
طـور    اند مرجعيت و رهبريت جهان اسالمي اهل تسنن را بـه   ها همواره سعي داشته سعودي.  4 

انـد، در حـالي كـه         هاي كالني خرج نموده    منازع از آن خود نمايند و در اين راه هزينه انحصار و بي
عنوان مرجعيت جديد     تشكل هالل اخواني در منطقه و اقتدارگرايي اين جريان، جريان اخوان را به    

براي جهان اسالم اهل تسنن مطرح خواهد نمود و اين وضـعيت چـالش بـزرگ بـراي مرجعيـت            
 ) 1391/2/17 فارس، . (ها در جهان اسالم، خواهد بود سعودي

مطـرح    »المـسلمين   ـ اجتمـاعي اخـوان      ماهيت سياسي «بر اساس مواردي كه پيرامون عامل    
عبارتـي    بـه .  گرديد، روشن است كه اين مولفه بر روابط عربستان و مصر تاثير منفي گذارده اسـت           

اي آن موجـب      المسلمين در مصر و اثـرات منطقـه       گيري و به حكومت رسيدن اخوان ديگر، قدرت
دلهره در حاكمان سعودي گرديد؛ بدين نحو كه در صورت موفقيت بينش اخواني، در جهان اهـل         

اي سـعودي     سنت و همچنين درون جامعه عربستان بدون شك  نوع حكومت غيرمردمي و قبيلـه 
هـا در مـصر از ابتـداي          كنيم كـه سـعودي      گرديد؛ بنابراين مشاهده مي     با چالش جدي مواجه مي  

سازي احـزاب    پيروزي انقالب ابتدا به حمايت جدي از بازماندگان از دولت مبارك و سپس به بديل
المسلمين پرداختند و در ايـن ميـان بـا رونـدي پيچيـده بـر                  سو با خود در برابر اخوان       سلفي هم

 . هاي دولت مرسي افزودند هزينه

 راهبرد جديد اياالت متحده آمريكا در منطقه خاورميانه و شمال آفريقا .2 
گونه كه طي فرضيه مطرح گرديد، راهـبرد    مولفه ديگر اثرگذار بر روابط عربستان و مصر، همان

المسلمين بود كـه موجـب حساسـيت بيـشتر عربـستان           جديد آمريكا در منطقه و در قبال اخوان
عنوان كشوري مـستقل را       گيري خود به    عربستان شكل .  نسبت به دولت اخواني محمد مرسي شد 

طوري كه برخالف بسياري از مناطق خاورميانه كه نخبگـان و        داند، به هاي بزرگ مي مديون قدرت
جزيره عربـستان بـا       هاي شبه   مردم با استعمارگران در تنش و ستيز بودند، نخبگان سياس و دولت 
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هاي جهـان     خيزش)  31 ، 1386 احمدي، . (اي دوستانه و اتحاد و ائتالف داشتند اين بازيگران رابطه
عرب معادالتي را كه ساختار جامعه داخلي عربستان چندين دهه بـر آن اسـتوار بـود، همچنيـن                 

در بعـد داخـل مـا       .  ها بر روابط اين كشور با اياالت متحده حاكم بود، برهم زد معادالتي را كه سال
در .  هاي بـسته آل سـعود هـستيم         جوانان و معترضان به سياست    )  هرچند محدود (شاهد خيزش 

اي عربـستان در مـصر، يمـن و سـست شـدن               پيمانـان منطقـه     بعد خارجي نيز شاهد سقوط هم 
زده   عربستان سعودي از  بهار عرب وحـشت .  در بحرين بوديم »آل خليفه«هاي قدرت خاندان  پايه

اش گرفتـار     بيند بحرين با اكثريتي شيعه و اقليت حاكم سـني، در همـسايگي             است، كمااينكه مي
در چنين فضايي شاهد تغيير رويكرد تيم سياست خارجي اوباما بـه  )  Milani, 2011. (شده است

عربـستان  )  1392 جوكار،  . (كار جهان عرب هستيم     خاورميانه و روابط سنتي با كشورهاي محافظه  
وحـشت زده شـد؛ مبـارك دوسـت ديريـن             2011 سعودي در سقوط حسني مبـارك در سـال          

در   1990 عربستان سعودي است كه دو بخش از سربازان براي دفاع از پادشاهي سعودي در سال          
پادشاهي سعودي حتي بيشتر نگران بـود كـه پرزيـدنت اوبامـا از            .  برابر صدام حسين فرستاده بود

البته واكنـش اينچنيـني از جانـب جامعـه          )Riedel, 2013(.  گيري كند كنارهمبارك خواسته كه 
عنـوان كـه      سپتامبر مطرح گرديد، بـدين    11 خصوص كارشناسان آمريكايي از بعد از حادثه  غرب به

تابد و    گونه اصالحاتي را برنمي     كشوري همچون عربستان در لواي پشتيباني نامحدود آمريكايي هيچ   
اند و    هاي دوقلو و سركرده القاعده نيز از سعودي بوده        كننده به برج بيشترين اعضاي تروريست حمله

ها از نتايج جامعـه       اين تروريست.  سپتامبر است 11 اينكه، عربستان سعودي تا حدي مسئول حادثه 
ها در حالي مطرح      گونه زمزمه   اين )Telhami & Hill, 2002. (و نظام سياسي اين كشور هستند 

خواه قائل به فشار بر عربستان به قيمت از دست دادن دوست قديمي و       شد كه حزب جمهوري مي
هاي دموكراتيك با توجه به رويكرد       پرارزش خود نبود، اما با روي كار آمدن حزب دموكرات دغدغه

حزب افزايش يافت با اين رويكرد كه، اصالحات سياسي و اقتصادي عميق در عربـستان سـعودي،      
 )Telhami & Hill, 2002. (تواند ثبات پادشاهي و همچنين اقتصاد جهاني را تقويت كند مي

گـيري حداقـل      ات راهـبردي مـانع پـي      ظـ ها و مالح    اين درحالي بود كه همچنان قدرت سعودي   
آور بـن     با شروع حوادث در خاورميانه و شمال آفريقا و سقوط زودهنگام و شوك .  شد اصالحات مي
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صـدا در آمـد كـه در صـورت عـدم اعمـال اصـالحات                  علي و مبارك زنگ خطر براي آمريكـا بـه   
پيش خواهـد     صورت غير قابل كنترل و در جهتي به سود محور ايران به   ريزي شده شرايط به برنامه
تـوان ثبـات در لـواي         هاي جهان عرب و پيامدهاي پس از آن نـشان داد كـه نمـي                 خيزش.  رفت

ديكتاتوري را بر دموكراسي ترجيح داد، بلكه بايد از اصالحات سياسي ــ اقتـصادي در خاورميانـه            
كار عربي را بايد با شرط ايجاد اصالحات سياسي        حمايت كرد و پيوند امنيتي با كشورهاي محافظه

ـ اقتصادي آنها در داخل كشورشان پيوند داد و شرط حمايت امنيتي از آنهـا را بـه ايجـاد چنيـن          
 ) 1392 جوكار، . (اصالحاتي منوط كرد

 1.3 تاكنون، سـاالنه      1359 پيمان آمريكا  از سال      عنوان اثرگذارترين كشور عربي و هم مصر به
با سقوط حسني مبارك زنگ خطر براي آمريكـا بـه          .  كرد ميليارد دالر از آمريكا كمك دريافت مي

ها در كف خيابان بسياري از كشورهاي عربي با جمعيـت غالـب اهـل تـسنن،                 صدا درآمد و نشانه
المـسلمين    گيري نيروهاي منتسب و يا نزديك به تشكيالت اخوان          حاكي از اقبال عمومي و قدرت

هرچند اياالت متحده از پايان دوران مبارك متاسف بود، اما دير يا زود چنين تحوالتـي قابـل         .  بود
هاي بعدي كارشناسان مشاهده كردند كه ايـاالت متحـده مايـل             بنابراين طي روند.  بيني بود پيش

از طرفــي ديگــر،   .  المــسلمين را بــه خــود نزديــك و نوعــي اعتمــاد ايجــاد نمايــد            اســت اخــوان 
رسيد بيش از حد مشتاق توافق با آمريكا و كار با آن بخـش رژيـم                المسلمين نيز به نظر مي اخوان

بر اين اساس اسـت     )  Darius Nazemroaya, 2013. (كشد  سابق است كه آن را به چالش نمي
وگوهاي انجام شده بين طرف مصري بـا هيـات      درباره گفت 1392/1/15 كه منابع آگاه مصري در 
المللي پول اعالم كردند كه از مذاكرات صورت گرفتـه آشـكار شـده اسـت            نمايندگي صندوق بين

آمريكا خواستار ارايه وام مورد نظر مصر و حمايت از مواضع دولت مصر شده است، چـون بـر ايـن          
هاي شديدتر اجتماعي     ها و تنش    باور است كه تحت فشار گذاشتن بيش از حد مصر زمينه ناآرامي 

از طرفـي ديگـر،     )  1392/1/15 فارس،  . (در اين كشور در برابر نظام حاكم را فراهم خواهد ساخت        
زمان با انتـشار گزارشـي مدعـي          پايگاه خبري ايالف كه نزديك به منابع صهيونيستي است، همان   

المسلمين مصر از طريق چند شخصيت سياسي برجسته آمريكـايي در دولـت                شده بود كه اخوان
مشاور كنگره آمريكا در امور خاورميانه       ،وليد فارس)  1392/10/22 تابناك، . (اوباما نفوذ كرده است
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هـاي    دارد كـه بخـشي از كمـك         اظهار مـي    1392 وگوي تلويزيوني دي      و تروريسم، در يك گفت 
المسلمين در آمريكا، بدست اين گـروه        آمريكا به كشورهاي عربي با توجه به نفوذ البي گروه اخوان

المسلمين در آمريكا اشـاره كـرد،       وليد فارس همچنين به تقويت توانايي البي گروه اخوان. رسد مي
هاي آمريكا به خارج از اين كشور تسلط داشـته     اي كه باعث شد اين گروه بر سياست كمك گونه به

نوعـي بعـد از       اين سياست اياالت متحده حتي بـه )  1392/10/29 باشگاه خبرنگاران جوان، . (باشد
، در  1392 دي    29 كه وزير امورخارجه آمريكـا در تـاريخ          طوري يابد، به سقوط مرسي نيز ادامه مي

تماس تلفـني بـا همتـاي مـصري خـود، اقـدام دولـت موقـت مـصر را در تروريـست خوانـدن                           
عـالوه در اعـتراض بـه         بـه )  1392/10/29 وبگاه شبكه ايـران،   . (المسلمين مصر محكوم كرد اخوان

از   1392 آميز ارتش مصر با تظاهركنندگان، دولـت آمريكـا اواسـط مهرمـاه                 برخوردهاي خشونت 
ميليارد دالري واشنگتن به قاهره خبـر         1.3 سوم از كمك نظامي ساالنه  تعليق پرداخت حدود يك

ها بود كه اين سوال مطـرح شـد، آيـا        بر اساس اين رفتار.  شود ميليون دالر مي 584 داد كه بالغ بر 
سـايت    در وب   2012 ژوئيـه     20 حذف مرسي كودتاي مهندسي شده بود؟ مزدا مجيدي در تاريخ     

اي بـراي     واشنگتن تـا بـه حـال هيـچ انگـيزه          «:  حزب سوسياليسم و آزادي اياالت متحده نوشت     
نداشـته    ،)MB(المـسلمين     هماهنگ و موزون كردن با يك كودتاي نظامي براي سرنگوني اخوان       

 )Nasser, 2013( ».كرد خوبي با آمريكا كار مي مرسي به ،است

وپـا    المسلمين همكاري كنـد و بـراي دسـت         بنابراين، در حالي كه آمريكا قصد داشت با اخوان
پيمان جديد مشتاق بود، عربستان تالش كرد تا روي كار آمدنِ افراد مطلـوب خـود      كردن يك هم

البته اين بدان معنا نيست كه اتحاد عربستان و اياالت متحده گسـسته  .  بر سر قدرت را شاهد باشد
هاي آمريكا نيازمند خواهند بود و اياالت متحده نـيز بـه      چنان به حمايت ها هم سعودي.  شده است

در واقع، تغيير انقالبي در پادشـاهي  )  294 ، 1385 تلهامي، . (ها نياز خواهد داشت همكاري سعودي
سعودي براي منافع آمريكا يك فاجعـه خواهـد بـود، در سراسـر خاورميانـه عربـستان سـعودي                     

اي جـدي بـراي جـايگزيني در صـورت          اياالت متحده هيچ گزينه.  ترين متحد آمريكا است قديمي
ها بـا اقـدامات خـود خواهـان گوشـزد             بنابر اين تحليل، سعودي    )Riedel, 2013. (انقالب ندارد 

براين اسـاس، شـاهد واكنـش       .  كردن اهميتشان براي آمريكا و يادآوري راهبرد ناصحيح آنها بودند 
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مقامات سعودي در مورد اين رفتار آمريكا هستيم كه شديدترين واكنش را ملك عبداهللا در ديـدار     
وي .  در رياض نشان داد، كه سفير سوريه در اردن آن را افشا نمـود     2013/11/17 با جان كري در 

اعتماد او و رهبران عربستان به اياالت متحده آمريكـا از زمانـي         «:  گويد به كري مي)  ملك عبداهللا(
هـاي آنهـا در قبـال مـصر           ها بـا سياسـت      آمريكايي.  كه اتفاقات مصر رخ دادند، متزلزل شده است 

را خيلـي زود    )  يعـني حـسني مبـارك     (پيمان مهم و راهبرديشان در مـصر          موافقت نكردند و هم   
آمريكا به همين هـم بـسنده نكـرد،         .  هاي عربستان از روز اول اعتنايي نكردند   فروختند و به تالش

المسلمين در مصر به قدرت رسيد، از آنها حمايت و بر حفظ آنهـا پافـشاري كـرد، در             وقتي اخوان
كه آنها خطري راهبرد و ترسناك بر منطقه هستند، ما در شـوراي همكـاري خليـج فـارس                 حالي

كرد تا ايـن كـشور بـه          طرحي را ارايه داديم كه دوره حكومت شوراي نظامي در مصر را تمديد مي
ثبات برسد و امور قبل از برگزاري هرگونه انتخاباتي در مـصر آرام شـود، امـا متاسـفانه پافـشاري                   

هـا    آمريكا بر پايان فوري دوره شوراي نظامي و برگزاري انتخابات بود، با وجود اينكـه همـه نـشانه           
عنوان يك سازمان قديمي و منظم در مصر پيروز انتخابـات      المسلمين به حاكي از آن بود كه اخوان

المسلمين قدرت را در مصر به دست بگيرد، مـصر        ما به شما هشدار داديم كه نبايد اخوان.  شود مي
توانـد تغيـيرات كلـي در منطقـه           ترين كشور عربي برخوردار از قدرتي اساسي است كه مـي    بزرگ

المـسلمين را سـرنگون كـرد، كنـار           وقتي كه همان ملت مصر مرسي و انتخاب اخـوان   .  ايجاد كند
... المسلمين و مرسي ايستاديد با اين عنوان كه مرسي از جانب ملت مصر انتخاب شده است         اخوان
خواهيد به آنها كمك كنيـد،        گفتيد كه مي دنبال همراهي با ملت سوريه بوديد و مي زمان كه به هم

مذاكراتي را هم با رهبران حكومت حاكم بر سوريه از طريق ايران و روسـيه آغـاز كرديـد كـه بـه               
كـه پـيروزي      حمله به اين كشور پايان داد، اين رفتار شما ما را در عربستان شوكه كـرد، در حـالي      

بزرگي براي بشار اسد و حكومت او به ارمغان آورد و ما آخـرين كـسي بـوديم كـه از وجـود ايـن               
داد ايـران و ايـاالت        پيش از اين اطالعاتي به دست ما رسيد كه نـشان مـي   .  مذاكرات مطلع شديم

اند، وقتي كه از شما ايـن مـساله را جويـا         متحده مذاكرات عميقي را در ارتباط با منطقه آغاز كرده
اي ميان مـا نيـست،       هاست، هيچ چيز جدي ها حرف رسانه گفتيد كه اين حرف شديم به ما مي مي

هـاي    چنان بر پايه برخورد با كشوري تروريستي اسـت كـه از جريـان                مواضع ما در قبال ايران هم
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كند، اين بار هم شوكه شديم از اينكه ديـديم توافقـي آمريكـايي ــ ايرانـي              تروريستي حمايت مي
 ) 1392/9/26 وبگاه انتخاب، ( ».دست آمده است به

كند كـه همـان راهـبرد         متن اين سخنان صريح، چند وجه نارضايتي عربستان را مشخص مي
جديد اياالت متحده در منطقه است؛ از جمله اين موضوعات به جز موضـوع مـصر، تعلـل ايـاالت           

در هميـن ارتبـاط، مجلـه       .  اسـت   5 +1 متحده در حمله نظامي به سوريه و توافق با ايران در قالب      
ملـك عبـداهللا، پادشـاه عربـستان در         :  در خـبري اعـالم كـرد      1392/5/29 نيز در تاريخ      نيوزويك

اطالعي آمريكا را مقصر بحران در مصر دانـست؛ پادشـاه عربـستان بـدون           سابقه بي اظهارنظري بي
هـاي كـشورهاي عربـي در         اينكه نامي از آمريكا به ميان بياورد از دخالت اين كـشور در سياسـت        

ملك عبداهللا از مسلمانان خواست بـراي مقابلـه بـا تروريـسم و              .  خالل دو سال گذشته انتقاد كرد 
گرايـي،    اطـالع از عـرب      هـاي بـي     آقاي عبداهللا از خارجي   .  گرايي از ارتش مصر حمايت كنند   افراط

تـرين كـشور جهـان عـرب          هاي پرجمعيت   معنا در سياست    هاي بي   اسالم و مصر به خاطر دخالت 
 تـسايت   دينامـه آلمـاني       هاسـت كـه هفتـه       بنابر ايـن واكنـش    )  1392/5/29 فارس،  . (انتقاد كرد 

كارانـه بـه      ها خود را در برابر تحوالت خاورميانه تنها يافته، از راهـبرد محافظـه           نويسد، سعودي مي
پيمانـي    خصوص مصر و از طرفي ديگر، هم    هاي منطقه به اقدامات فعاالنه در جهت مديريت انقالب

پاي تحوالت پيـش      تواند پابه  جايي كه عربستان نمي  از آن.  پردازند هاي ديگر جز آمريكا مي با گزينه
قرار است با پول زياد جلوي سرعت تحوالت در اطراف سـعودي   .  كوشد جلوي آن را بگيرد آيد، مي

در ال پـاييس    در هميـن راسـتا، روزنامـه اسـپانيايي          )  92/9/24 13 وبگاه خبرخون،   . (گرفته شود 
منظور تـضمين ثبـات خـود         نويسد كه عربستان سعودي به    مي »لوييس باستس«اي به قلم  مقاله

سياست شمـشير و دسـته چـك بـراي          .  دست از پاشيدن پول در جغرافياي عرب بر نداشته است
خانواده سـعودي، از پاشـيدن      .  اساسي بود   2011 ثبات عربستان سعودي در طول بهار عربي سال    

هاي مـدني، در      ميليون دالر در پروژه   750 در تونس .  پول در تمامي جغرافياي عرب دست نكشيد
ها مخصوصا در زمينه گردشگري، در يمـن          ميليون دالر در زيرساخت  250 مراكش يك ميليارد و 

هاي نظامي و مالي، در اردن يك ميليارد دالر براي كمـك     ميليون دالر در كمك 250 ميليارد و  3 
در  ميليون دالر سالح براي شورشـياني كـه بـا بـشار اسـد               400 به پناهندگان سوري، در سوريه    
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ميليارد دالر پـاداش بـه ارتـشياني كـه قـدرت در كـشور را از دسـت                  5 جنگ هستند و در مصر 
 ) 1392/10/16 خبرگزاري جمهوري اسالمي، . (المسلمين گرفتند، خرج كرد اخوان

. رسـيد   نظر مي   شود كه تاكنون نامحتمل به   هايي منجر مي از جهتي ديگر، اين مبارزه به پيمان
المللي با ايران بر سر برنامـه اتمـي ايـن كـشور رايزنـي                 عربستان همراه با اسراييل عليه توافق بين

. كننـد   هاي مخفي درباره اقدام عليه ايران صحبت مي      هاي اين دو دولت در محل ديپلمات.  كند مي
، سفراي سابق عربستان و رژيم صهيونيـستي در         »ايتمار رابينو فيچ  «و  »تركي الفيصل«شاهزاده 

، در يك اقدام تاريخي در شهر مونـاكو فرانـسه بـا يكـديگر ديـدار و                  1392/9/25 آمريكا در تاريخ 
تـوان در     ها با فرانسه كه نمود آن را مي     ـ سياسي سعودي توافقات گسترده تجاري.  وگو كردند گفت

. مـشاهده نمـود     5 +1 اي ژنو ميان ايـران و     كارشكني اين كشور در مذاكرات مقدماتي توافق هسته
طرح ارتقاي شوراي همكاري خليج فارس به اتحاديه خليج فارس نيز كه با مخالفت بعضي از اعضا      

هـا از ايـاالت       اعتمادي سعودي ميزان بي.  توان در همين راستا دانست به شكست انجاميد را نيز مي
گري در اتصال ميان مصر و روسـيه، آمريكـا     متحده به حدي گسترش يافت كه عربستان با واسطه

، 1392/5/26 بر اين اساس، شبكه تلويزيوني روسـيا اليـوم در           .  را به ياد دوران جنگ سرد انداخت 
دبير وقت شوراي امنيت ملي عربستان، در سفر اخـيرش بـه مـسكو             ،گزارش داد بندر بن سلطان

وگـو      جمهـوري روسـيه گفـت       درباره خريد سالح با پول عربستان براي دولت جديد مصر با رييس 
از طرفي ديگر، وزيـر امـور خارجـه مـصر نـيز در سـخناني در تاريـخ                )  1392/5/26 فارس، . (كرد

روابط ميان آمريكا و مصر دچار آشفتگي عميقي است كه ممكـن اسـت بـر          «:  گفت 1392/7/24 
وي در جايـي    )  1392/7/24 خبرگزاري جمهوري اسالمي، (  ».تمامي خاورميانه تاثير منفي بگذارد

دنبـال منـابع جايگزيـن        اگر واشنگتن نيازهاي امنيت ملي ما را تامين نكند ما به        «: گويد ديگر مي
 ) 1392/8/12 خبرگزاري جمهوري اسالمي، ( ».ديگري خواهيم رفت

گونه كه در فرضيه عنوان گرديد، راهبرد جديد اياالت متحـده       با توجه به مواردي كه آمد، همان
در منطقه مبني بر پذيرش و حمايت از اصالحات مديريت شده، گسترش حقوق بشر و دموكراسـي  

هاي عرب، پذيرش قدرت ايران در منطقه و سوريه و پشت مـيز مـذاكره نشـستن بـا              در قبال ملت
هـا مـشكوك نمـوده و         قد آمريكـايي    ها را نسبت به حمايت تمام  اي، سعودي ايران در موضوع هسته
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توان در فعاليـت    هاي آن را مي هاي متهاجمانه و فعاالنه در منطقه شده است كه نشانه منجر به رفتار
هاي سياسي، اجتماعي و تروريستي در كشورهاي         هاي وابسته در عرصه ها و سلفي گسترده تكفيري

هـا گزينـه بديـل        ريزي جدي در راستاي سقوط مرسي كه از نگاه سـعودي         مختلف منطقه و برنامه
 . ها براي كشورهاي عرب است، مشاهده نمود ها در برابر نظام فرسوده سعودي آمريكايي

 بحران سوريه .3 
خـصوص بعـد از       اي طي چند سال اخـير بـه         آنچه كه موجب پيچيدگي بيشتر شرايط منطقه

آرايـي    بنـدي و صـف      ها در كشورهاي عربي گرديد، بحران در سوريه بود كه موجب قطـب           انقالب
در اين ميان رفتار مصر در قبال سوريه بـود      . اي و جهاني شد شديد ميان بازيگران قدرتمند منطقه

ها در برابـر ايـران        طور مشخص نقطه عزيمت و نزديكي ميان دولت اخواني مرسي و سعودي  كه به
هـاي    گـيري   نمـود موضـع     محمد مرسي در ابتداي دوران رياست جمهوري خود سعي مي      .  گرديد

طـوري كـه رؤسـاي        روي خود قرار دهـد، بـه    به تندي عليه حافط اسد ننمايد تا ايران را صراحتا رو
طي كنفرانس خبري مشترك در قاهره اعالم كردنـد كـه     1391/4/23 جمهوري مصر و تونس در 

هـاي متعـادل اميـد پايـان          گـيري   با هرگونه مداخله نظامي در سوريه مخالف هستند و اين موضع
داد، جايي كه تحليلگران معتقـد بودنـد رفتـار           دوران خصومت مصر مبارك با ايران و سوريه را مي

مبارك براي حفظ روابط خوب با اياالت متحـده و اسـراييل، نـسبت بـه ايـران و متحـدان آن ـ                        
امـا بـا گذشـت زمـان محمـد          )  Abdo, 2011(.اهللا، حماس و سوريه ـ خصمانه  بوده است      حزب

رفته زواياي ايـدئولوژيك خـود را در اختـالف نظـر بـا               مرسي عرف ديپلماتيك را كنار نهاد و رفته  
 . جمهوري اسالمي ايران نشان داد

گيري دولت مرسي در برابر سوريه و ايران از نظر ديپلماتيك را         نقطه شروع جدي و اوج موضع
مرسـي در   .  توانيم در سخنان وي به مناسبت جنبش عدم تهعـد در تهـران مـشاهده نمـاييم                 مي

هاي ايـران عمـال بـه سـوريه           شانزدهمين نشست جنبش عدم تعهد در تهران در تقابل با سياست
هاي ايران ـ مصر نسبت به تحوالت سـوريه را مانـع        هاي مختلف تضاد ديدگاه تاخت و در مناسبت

نويـسنده مـصري، در       ،در همين راستا، محمـد الخولـي    . بزرگ در گشايش روابط فيمابين دانست
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از .  موضع محمد مرسي درباره سوريه چندان تغيير نكـرد     «:  لبنان افزود االخباراي در روزنامه  مقاله
ريزي تاكيـد كـرد امـا در دوره اخيـر             بر ضرورت توقف خون  روز اول كه قدرت را به دست گرفت، 

گيري بشار اسـد از قـدرت         آشكارتر مواضعي در حمايت از مخالفان سوريه گرفت و خواستار كناره      
ـ 2012 سـپتامبر   5 (عالوه مرسي، هنگام افتتـاح نشـست وزراي خارجـه عـرب در قـاهره                   به.  شد

فرصـت بـراي    .  خطاب به سران سوريه اعالم كرد كه اكنون زمان تغيير رسيده اسـت       )  1391/6/5 
وجود شـما   .  دهند گوش ندهيد  به كساني كه به شما وعده ماندگاري مي.  كاري نيست تكبر و زياده

) 1391/6/19   ،فارس(  ».هاي تاريخ در حال پيش رفتن است        اگر نكنيد، چرخ .  طوالني نخواهد بود
هاي مرسي توجه كنيـم، مـشخص اسـت كـه بـا نزديكـي و              گيري گيري موضع اگر به روند شدت

البتـه نـوع پـشتيباني مـصر و عربـستان از            .  هاي بيشتر با عربستان نـسبت مـستقيم دارد          ارتباط
المسلمين سوريه از معارضان و منتقدان قـديمي و         اخوان.  هاي معارض در سوريه متفاوت بود گروه

هاي اسد، پدر و پسر، بوده است و در اين ماجرا نيز مـورد حمايـت جـدي مـصر،              هميشگي دولت
هـاي سـلفي وهـابي و تكفـيري           تركيه و قطر بود، در حالي كه عربستان سعودي و امارات از گروه    

حمايت كردند و مستندات حاكي از نقش عربستان سعودي و پشتيباني مالي مخالفـان حكومـت            
اما با ايـن همـه،     )  Chossudovsky, 2011. (هاي سلفي راديكال است خصوص ازگروه سوريه به

نفـع   در نگاه كالن به چالش كشيدن بشار اسد در سوريه توسط دولت مرسي مورد خوشايند و بـه       
 . شد عربستان سعودي در تقابل با محور ايران محسوب مي

هاي مرسي و نزديكي به عربستان نگـاه شـود،        گيري اي ديگر نيز به روند موضع البته اگر از زاويه
عنـوان اقتـصادي      اقتـصاد مـصر بـه     .  هاي اقتصادي، اجتماعي او را نيز در نظر گرفت    توان دغدغه مي

هاي آمريكا و عربستان و از طرفي ديگر حجم عظيم مشكالت اجتماعي او را نسبت      وابسته به كمك
صورت مـستقيم و      ها به   اين در حالي بود كه سعودي    .  كرد تر محتاط مي هاي مستقل گيري به موضع

عنوان چماق باالي     كار در عربستان را به    ها و همچنين كارگران مصري مشغول به غيرمستقيم كمك
عنوان كارگر در عربستان مـشغول بـه          حدود يك ميليون تبعه مصري به  .  دادند سر مرسي نشان مي

ميليون دالر كمك بالعـوض بـه مـصر           500 كار بودند و اين كشور در زمان مبارك ساالنه بيش از     
هاي عظيم اقتصادي و اجتمـاعي عربـستان در مـصر            گذاري نمود و بدون در نظر گرفتن سرمايه مي
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هـاي    هاي مرسي مـشخص شـد، حـاكي از مـسائلي فراتـر از مولفـه                 اما آنچه كه بعدا در رفتار    .  بود
هاي مورد حمايت عربـستان       و اوج حركات تكفيري     92 با فرا رسيدن بهار  . اقتصادي و اجتماعي بود

خصوص قتل شيخ حسن شـحاته از رهـبران شـيعيان مـصر و فتواهـاي                   در اقدامات ضد شيعي به  
خصوص شيخ يوسـف   مختلف ضد شيعي و عليه نظام بشار اسد براي جهاد از طرف علماي وهابي به

 1392/3/11 در  .  قرضاوي مفتي قطر، مرسي نيز بيكار ننشسته و عمق بينش خـود را علـني نمـود        
هـاي اقتـصادي و       ها براي گسترش همكاري     هنگامي كه اعالم شد، عربستان و مصر در ادامه تالش    

همـان مـاه، طـي        26 محمـد مرسـي در      .  صنعتي، شبكه برق دو كشور را به يكديگر متصل كردند  
در قاهره، قطع كامل روابط ديپلماتيك با سـوريه را     »ياري سوريه«سخناني در كنفرانس موسوم به 

مصر از امروز تصميم گرفت كه تمامي روابط خود با نظام كنوني سـوريه را           :  مرسي گفت.  اعالم كرد
وي همچنيـن   .  قطع و سفارت سوريه در قاهره را تعطيل و كاردار مصر در دمـشق را احـضار نمايـد      

اهللا در سـوريه شـده        اهللا لبنان مطرح كرده و خواستار عدم دخالت حـزب     انتقادات تندي عليه حزب
فـارس،  . (جمهور مصر از طرح اجراي پرواز ممنوع نيز بـر فـراز سـوريه حمايـت كـرد                    رييس.  است

هاي تندرو كه عليه دولـت سـوريه و         پيمايي سلفي در اقدامي ديگر، در جريان يك راه)  1392/3/26 
شيعيان ترتيب داده شد، مرسي حضور يافته و با رافضي خواندن شيعيان موجب تهييج آنـان شـده       

گونه دامن زدن به اختالفات مذهبي تشنج در جامعه مصر بود كـه منجـر بـه             يكي از نتايج اين. بود
اين تحليل در ماه ژوئن شـد، واقعيـت ايـن اسـت كـه اكثريـت قريـب بـه اتفـاق از مـردم مـصر                            

.     خواهنـد   اي مـي    گـراي فرقـه    كنند و كشور خود را به دور از افراط المسلمين را پشتيباني نمي اخوان
)Cartalucci, 2012  (رسد عالوه بر عامـل فـشار اقتـصادي بـراي نزديكـي               نظر مي  به هر روي به

ها در    نوايي و اشتراك منافع وي با سعودي        مرسي به عربستان، زواياي ايدئولوژيك او عامل اصلي هم
بعـد از سـقوط او        »آسوشـيتدپرس «طـوري كـه  خبرگـزاري          به.  شد ماجراي سوريه محسوب مي

گـرا تقويـت      هاي افراط   اش روابطش را با گروه  ساله مرسي در دوران رياست جمهوري يك: نويسد مي
كرد و با مجموعه اقداماتي از جمله عفو تعـداد زيـادي از آنـان، جلوگـيري از حمـالت ارتـش بـه                         

و نيز اعطاي تريبوني به شيوخ تندروي آنهـا بـراي گـسترش        »سينا«هاي افراطي در صحراي  گروه
) 1392/9/12 خبرگزاري جمهوري اسالمي،    . (هايشان، حمايت آنها را از حكومتش جلب كرد  لفاظي
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گونه كه در فرضيه مطرح شد، تالش بـراي بركنـاري بـشار اسـد در سـوريه عامـل                    بنابر اين همان
 . شد نزديكي روابط مصر و عربستان در زمان دولت اخواني مرسي محسوب مي

هاي كامال معتدل مقامات مصري در مورد سوريه بعد          گيري آنچه كه جالب توجه است، موضع
طوري كه وزيـر خارجـه        به.  از سقوط مرسي است كه با كمك عربستان وي را شكست داده بودند     

، طي اظهاراتي تاكيد كرد ايـن كـشور بـار ديگـر بـر موضـع خـود در               1392/6/10 مصر در تاريخ 
پيمانـانش پافـشاري      مخالفت با هرگونه دخالت نظامي در سوريه از سـوي ايـاالت متحـده و هـم               

، 1392/6/13 جمهـور موقـت مـصر در        در هميـن راسـتا، رييـس      )  1392/6/10 فـارس،   . (كند  مي
حل بحـران     مخالفت كشورش را با هرگونه مداخله نظامي خارجي در سوريه اعالم و تاكيد كرد راه      

، مـصر و    1392/8/23 گيري ديگر در      و در موضع  ) 1392/6/13 فارس، (سوريه صرفا سياسي است 
وفصل بحـران سـوريه اسـت       حل و فصل سياسي تنها راه حل:  روسيه امروز پنجشنبه تاكيد كردند
بنابر اين مـوارد    )  1392/8/23 خبرگزاري جمهوري اسالمي، . (كه بيش از دو سال است، ادامه دارد

هـا مبـني بـر        رسد، حاكي از اهميت عاملي ديگر در تصميم نهـايي سـعودي       آنچه كه به ذهن مي
كمك به سقوط مرسي است كه موجب ترجيح مقامات جديد كامال معتـدل مـصري بـه مرسـي             

گونـه كـه در مقدمـه بيـان شـد،             بر اين اسـاس همـان     .  ثابت قدم در سقوط بشار اسد شده است   
تـرين چالـش      نويسنده عامل تشكيل بلوك اخواني در منطقه در مقابل قطـب عربـستان را مهـم                

 . شود داند كه در ادامه بدان پرداخته مي ها مي سعودي

 گيري بلوك مصر، تركيه، قطر شكل .4 
كننده روابط ميان مـصر و عربـستان در فرضـيه مطـرح             عنوان عامل تعيين مولفه ديگري كه به

هاي شكل گرفته در جهان عرب و روي          گيري مثلث مصر، تركيه و قطر بعد از خيزش  گرديد، شكل
البته در كنار اين مثلث قدرتمنـد بـازيگران ديگـري ازجملـه             .  كار آمدن محمد مرسي در مصر بود    

در .  گيرنـد   تونس به رهبري راشد الغنوشي، حماس و احزاب اخواني در كشورهاي عربـي قـرار مـي          
هـاي عربـي      اند كه بعد از انقالب   جناح مقابل اين گروه، عربستان، امارات، كويت و بحرين قرار گرفته

شدت خود را در تنگنا و خطـر          پيمانان از جمله مبارك و بن علي را از دست داده و  به   اي از هم عده
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نويسنده معتقد است اگرچه عربستان همواره از ماهيت اخـوان در هـراس بـوده، امـا بـه                  .  بينند مي
قدرت رسيدن اين جماعت نه فقط در مصر بلكه در گستره بزرگي از جهان اهل سنت و روند رو بـه   

گيري بلوكي اخواني در منطقه مشهود بود، عامل اصـلي            هاي شكل گسترش آن  در حالي كه نشانه
پارچگي   تقابل بين يك  .  شود  ها در جهت سرنگوني محمد مرسي محسوب مي گير سعودي تالش پي

باعث شد جهان عرب از همان ابتدا دچـار دودسـتگي       »گراي سرزمين محور ملي«و  »ملت عرب«
كار عربي و كشورهاي      اين دودستگي در دو طيف كشورهاي محافظه  .  شود كه تاكنون نيز ادامه دارد

كـه مركـز    )  1330 در دهـه    (كشورهايي چون مصر و سوريه      .  انقالبي يا تجديدنظرطلب نمايان شد    
گرايـي بودنـد، در تقابـل بـا كـشورهاي             گرايانـه و عربـي      هاي مترقـي ملـي      خواهي و انديشه    تحول

عـارف، بـه      1336 عراق با انقـالب     (كاري همچون عربستان سعودي، اردن و عراق هاشمي        محافظه
) 1392 جوكـار،   . (قرار گرفتنـد  )  هاي انقالبي درآمد و در طيف مصر و سوريه قرار گرفت   جرگه رژيم

(اين تقابل بعد از جنگ دوم جهاني و دهـه پنجـاه ميـالدي بـه اوج خـود رسـيد؛ در ايـن دوران                    
آن را جنـگ سـرد عربـي خطـاب كـرده اسـت، كـشورهاي                   »مـالكوم كـر   «كـه   )  1954 ـ1967 

تر نظام جهاني در دو بلوك طرفدار شرق و غـرب و يـا               هاي كالن اي تحت تاثير دگرگوني خاورميانه
. آرايـي كردنـد     هاي انقالبـي در برابـر يكـديگر صـف           طرفداران وضع موجود و هواخواهان دگرگوني   

طلبي و مبارزه بـا       گرايي عربي بود كه داعيه اصالح      البته در آن زمان اين ملي)  95 ، 1386 احمدي، (
هـاي    گرايي پان عرب كه در دهـه        حركت ملي .  كاران منطقه را داشت   استعمار، متحجران و محافظه

اي   دست رفتن فلـسطين جـان تـازه        با از   1940 رشد و گسترش پيدا كرد، در دهه     1930 ، 1920 
خواست اين ضعف را جبران كنـد، بـه      تحت رهبري جمال عبدالناصر كه مي 1950 يافت و در دهه 

هـاي    نيـم قـرن پيـش، يـك سـري از جنبـش            )  370 ،  1385 منـسفيلد،   . (نقطه اوج خود رسـيد    
كاتـاليزور سـريع بـراي آن شـوك         .  ناسيوناليستي عرب زمين زير پاي حاكمان عـرب را تكـان داد          

ــي، بحــران ســوئز      ــود)  1956 (انقالب ــن از)  Scott Doran, 2011. (ب ــداي      اي ــستان از ابت رو، عرب
ريزي براي كند كردن سير ايـن تحـوالت و            هاي جهان عرب و تحوالت مصر، سرگرم برنامه   خيزش

اي از    لذا اگر شبكه  ...  هدايت آن به مسيري است كه به گسترش دموكراسي در جهان عرب نينجامد    
. هاي اخواني در جهان عرب شكل بگيرد، اين شبكه عربـستان را بـه چـالش خواهـد كـشيد                 دولت
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فرد در سراسر بهـار عـرب ايفـا كـرده            در واقع، عربستان سعودي نقش منحصر به)  1391 فرازمند، (
ناپـذير بـه مـديريت امـور در           طور خـستگي  ـ به و اغلب مشت آهنين ـرياض با دست هدايت .  است

سراسر منطقه پرداخته است كه در صورت يك لحظه غفلت گستره شورش عربي در سراسر منطقه    
خـصوص اينكـه، كاميابـي        بـه  )R. Bradley, 2011. (ناقوس مرگ را براي آنان به همراه داشـت        

مـصر بـه حكـم جايگـاه        .  هاي مشرق عربي بود    بخش ملت سازي مبارك، الهام ها در سرنگون مصري
بـه  .  ، پيشتاز تحوالت جهـان عـرب بـوده اسـت        1950 خصوص از دهه  اي و تاريخي خود، به منطقه

اي كه به سقوط مبارك انجاميد، بيـشترين تـاثير را بـر ديگـر           همين دليل پوشش خبري سه هفته
هـا پـس از       پس از وقفه ناشي از شـوكي كـه سـعودي          )  1390   ،احمديان. (كشورهاي عربي داشت  

هاي سلفي و تكفـيري   سازي و تقويت گروه انقالب مردم مصر و سقوط مبارك دچار شدند، به شبكه
گـران    رقيب اخوان پرداختند؛ اين در حالي بود كه هنوز اميدوار به روي كار آمـدن طيـف حكومـت     

خصوص در انتخابات رياست جمهوري به نامزدي احمد شفيق بودند كه با پيروزي مرسـي،           قبلي به
اي را    به اين ترتيب بازي دوطرفه    .  هاي تكفيري متمركز نمودند   تمام ظرفيت خود را بر ارتش و گروه

بر اين اسـاس، رهـبران عربـي خليـج فـارس            .  در عين روي خوش نشان دادن به وي شروع كردند 
ها و مزاياي اقتصادي مهمي را در مقابـل مـصر             سو پاداش   از يك :  كنند رويكرد دوبعدي را دنبال مي

دهند تا مصر را به سوي خود جلب كننـد، امـا از سـوي ديگـر هـشدارها و ترسـيم خـط                         قرار مي
بـر ايـن اسـاس سياسـت كلـي          .  دهنـد   اي مصر را نيز مورد تاكيد قرار مي قرمزهاي سياست منطقه

گـيرد،    هاي خليج فارس كه از سوي غرب و حتي رژيم اسراييل نيز مـورد حمايـت قـرار مـي         دولت
خصوص نيازهـاي اقتـصادي خـود         هاي داخلي و به چيزي نيست جز محصور كردن مصر در چالش

هـاي تـاريخي و گرايـشات و          اي آن بـر اسـاس واقعيـت         آفريـني منطقـه     منظور ممانعت از نقش    به
دار رهبري جهان عرب و اين نقش تعريف شـده بـراي        عنوان داعيه هاي واقعي اين كشور به پتانسيل

 ) 1391 اسدي، . (مصر چيزي فراتر از مصر دوره مبارك نخواهد بود
در اين ميان پل ارتباطي قوي ميان محور مصر، تركيه و قطر بازي دوطرفه عربستان و حـصار          

دهـد،    تـاثير قـرار مـي       دار كرده و حتي آمريكـا را تحـت         كار دور مصر را خدشه كشورهاي محافظه
ظـن    روز و مـدرن كـار كننـد و ايـن بـر سـوء                هاي به   شوند با اخواني   طوري كه آنان متقاعد مي به
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در   »محـور اخوانـي   «گـيري     با روي كار آمدن اخوان در مصر بحث از شـكل     . افزايد ها مي سعودي
در ايـن زمـان بحـث       .  شـدت مـورد حمايـت تركيـه بـود           منطقه مطـرح شـد؛ محـوري كـه بـه          

عنوان الگوي پيـشگام      تركيه را به    »عدالت و توسعه «ها مطرح شد و حزب  ترك »گري نوعثماني«
قطر نيز در رقابت با عربـستان، بـه حمايـت از محـور اخـوان و            . كرد گرايان جديد مطرح مي اسالم

گري عربستاني، باعث حساسيت بيـش        محور اخواني در رقابت با وهابي .  همراهي با تركيه پرداخت
گيري اخوان در منطقه و رقابت اين كشور با تركيه در         از پيش عربستان سعودي در رابطه با قدرت

رقابت بر سر قدرت اخوان در مصر نقطه شروع اختالف مثلث تركيه ـ عربستان ــ قطـر         .  مصر شد
ويژه تحوالت سـوريه درصـدد مـديريت آن در جهـت             بود؛ مثلثي كه از ابتداي تحوالت عربي و به

گر روابـط گـسترده مـصر و        ها نظاره سعودي)  1392/8/2 جوكار، . (منافع خود و انزواي ايران بودند
جمهور تركيه، بعـد از پـيروزي مرسـي در انتخابـات              تركيه بودند؛ هنگامي كه عبداهللا گل، رييس     

هـاي    كارهـاي گـسترش همكـاري       كنـد و راه     عنوان اولين رييس كشور به مصر سفر مي شتابان به
اين در حالي است كه مسئوالن تركي علنا خـود را           .  كند اقتصادي، سياسي و اجتماعي را مرور مي

داننـد، بـر هميـن اسـاس، پايگـاه تحليلـي              هاي مردمـي مـي      رهبر خاورميانه جديد و پيروز قيام     
كمتر از دو سـال پيـش، احمـد داوود         «:  نويسد مي »سميع ايديز«اي به قلم  در مقاله »المانيتور«

پرواز امور خارجه تركيه در طول سخنراني خود در پارلمـان تركيـه در         اوغلو، وزير بيش از حد بلند
 ».گـيرد   زودي رهبري منطقـه را در دسـت مـي          ، با افتخار اعالم كرد كه كشورش به2012 آوريل 

مانند تركيـه، مـا همچنـان بـه هـدايت تغيـيرات در              «:  داوود اوغلو با اعتماد به نفس كامل گفت       
وي افـزود كـه از        ».خاورميانه نيز ادامه خواهيم داد و رهـبري آن را در دسـت خـواهيم گرفـت                 

شـوند،    هايي كه به اورشليم و تـونس ختـم مـي           هاي قاهره، طرابلس و بيروت، تا تمامي راه خيابان
عنوان كشوري كه ظرفيت تعيين نظم آينده منطقه را بر مبناي صلح و برادري داراسـت،            تركيه به

گويند، رهبر و سـخنگوي       اهميتي ندارد كه ديگران چه مي :  وي گفت.  همواره مورد تحسين است
 ) 1392/9 / 26 باشگاه خبرنگاران جوان، . (آميز نوين، تركيه خواهد بود اين نظم صلح

عنوان يك فرصت منحصر به فرد تاريخـي          هرچند از هنگامي كه اردوغان آتش در سوريه را به 
هايـي    اين زورآزمايي البته، به ائتـالف     )  Wagner, 2011(اي براي تركيه ديد،      براي تسلط منطقه
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گيري اخوان در مصر نقاط اختـالف،     اما با قدرت ،در مقابل رقيب مشترك يعني ايران منجر گرديد
هـاي تحـت      طـوري كـه گـاهي گـروه         هاي معارض نظام سوريه نشان داد به   خود را در ميان گروه

هاي تكفيري مـورد      روي گروه   به  حمايت تركيه، قطر و مصر كه مشخصا ارتش آزاد سوريه است، رو  
بنابراين هنگامي كه سـعودي موفـق بـه         .  پرداختند خصوص داعش به نزاع مي حمايت عربستان به

توانـستند عـصبانيت خـود را نـشان ندهنـد و در               پايين كشيدن مرسي شد، حاكمان ترك نمـي       
. دانستند  جمهور مي   چندين نوبت حركت ارتش را كودتا دانسته و همچنان محمد مرسي را رييس     

اي تند، معترضان در مـصر        ها پرداخت و در بيانيه      از طرف مقابل حاكم سعودي نيز به تهديد ترك
كنند، جزيـي از      هاي خارجي كه در مصر دخالت مي  را تروريست خواند و خاطرنشان ساخت طرف

اين پرخاشگري در مـاجراي     )  1392/7/29 خبرگزاري جمهوري اسالمي،    . (هاي فتنه هستند   گروه
، عليه دولت حزب عدالت و توسعه نيز نمايان شـد و     1392 اعتراضات خياباني در استانبول در پاييز

 . دانستند ها را در پس پرده اين تحركات مي تركيه سعودي
خانوادگي حزب عدالت و توسـعه        داليل هم  عنوان شريك راهبردي جديد مصر به اگر تركيه را به

اي وارد بـازي      هـاي منطقـه     طلـبي   دليل جاه   المسلمين بدانيم، كشور كوچك ديگري كه به       با اخوان
هـاي اجتمـاعي مـصر و سـاير           المـسلمين و جنبـش      اي شد و به پـشتيباني اخـوان         بزرگان منطقه

ميـالدي    90 ها از ابتداي دهـه        قطري.  ها، قطر بود  كشورهاي عربي پرداخت، همسايه نفتي سعودي
 30 هاي نظامي عربستان و قطر در       درگيري.  ها داشتند هايي با سعودي داليل اختالف مرزي تنش به

به تصرف منطقه مرزي الخفوص قطر به دسـت نظاميـان عربـستاني منجـر شـد،                    1992 سپتامبر 
نامه منعقده بـا عربـستان سـعودي در دسـامبر             دنبال اين اقدام قطر مجبور شد كه طبق موافقت      به

غرايـان زنـدي،    . (قسمتي از خاك خود را در خليج السلوا به عربستان سعودي واگذرا نمايـد        1992 
با كودتا عليه پدر خـود قـدرت را           90 هنگامي كه حمد بن خليفه آل ثاني اواسط دهه )  47 ، 1385 

هاي بعـد شـبكه الجزيـره         در سال .  چيني عليه خود كرد   دست گرفت، عربستان را متهم به توطئه به
خـصوص    هاي اطراف بـه     عنوان ابزار قدرتمند اين كشور در منطقه موجب نگراني و ناراحتي دولت   به

نايب رييـس پليـس و امنيـت عمومـي دبـي،              ،طوري كه در جايي ضاحي خلفان   به.  عربستان  شد
هاي تروريستي توصيف كرد و هـشدار داد هـدف            را يكي از ابزارهاي گروه    »الجزيره«شبكه قطري 
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رسـاني بـه      اي قطـري الجزيـره، بـراي خـدمت          شبكه ماهواره .  آن نابودي منطقه خليج فارس است    
هاي مردمي در منطقـه، قطـر و          با شروع خيزش  )  1392/10/7 رويش نيوز،  . (المسلمين است اخوان

قطر از يك سياست تهاجمي مبتني بـر بـرهم خـوردن         .  كردند عربستان راهبرد خاصي را دنبال مي
كـرد و در مقابـل        وضع موجود و حمايت از مخالفان در مقابل حكام به استثناي بحرين پيروي مـي     

كارانه و بر پايه حمايت از حكام عرب به استثناي بـشار اسـد تبعيـت             عربستان از رويكردي محافظه
اي   پروا در حـوزه حمايـت ديپلماتيـك و رسـانه            در مقابل قطر بازيگري بسيار فعال و بي   .  جست مي

پروايي دوحه در قضيه ليبي پيش آمد كـه قطـر نقـشي        هاي مردمي بود، اوج بي تبليغاتي از خيزش
قابل توجه در صحنه نظامي چه در اعمال منطقه ممنوعه پروازي و چه در مسلح نمـودن مخالفـان          

در قضيه سوريه، دو كشور از همان ابتدا سياستي هماهنگ مبني بر پايـان دادن بـه نظـام         .  ايفا كرد
در انقـالب مـصر شـبكه قطـري الجزيـره           .  سوريه و حمايت از مخالفان به شكل آشكار اتخاذ كردند

صورت مستقيم تصاوير ميدان التحرير و ديگر شهرهاي مصر كه در حـال تظـاهرات بودنـد را در                 به
المسلمين در رياست جمهـوري مـصر،         نامزد اوليه اخوان   ،خيرات الشاطر.  كرد سراسر دنيا پخش مي

. رو به دوحه سفر كـرد    براي هماهنگي و همكاري بيشتر با قطر در مورد دوره پيش 2011 در مارس 
هـاي متمـادي پناهگـاه        قطر در دوره مبارك روابط گرمي با مصر نداشت، همچنين قطر براي سال       

اوليـن سـفر خـارجي راشـد        .  المسلمين مصر از جمله القرضاوي بـود        هاي برجسته اخوان شخصيت
عليـف    در حالي كـه عربـستان بـه بـن        .  الغنوشي در دوره بعد از انتخابات تونس به قطر انجام گرفت

پارسـايي،  . (حاكم مخلوع تونسف پناهندگي سياسي داد و از پذيرش غنوشي به رياض سـر بـاز زد              
هـاي عربـستان را       قطـر چنـدان نگرانـي     .  البته اين تفاوت راهبرد دو كشور قابل درك است)  1391 

سو جمعيتي متجانس از لحاظ تعلقات مذهبي دارد، از سوي ديگـر محبوبيـت            ندارد؛ چرا كه از يك
گونه اعتراض و مخالفتي را       زيادي در داخل دارد و تنها كشور عربي حاشيه خليج فارس بود كه هيچ 

از اين رو سياست تهاجمي قطر در مقايسه با سياست دفاعي عربستان اين چنين قابـل درك           .  نديد
هـاي    در مقابل قطر، سياستي راديكالي و خواهان برهم زدن وضع موجود را در جريان انقالب        .  است

هـاي خـاص عربـستان را نـدارد، ائتـالف و حمايـت از                  دوحـه كـه نگرانـي     .  گيري كرد   منطقه پي 
 ) 1391 پارسايي، . (پروراند المسلمين را براي افزايش نفوذ خود در خاورميانه نوين در سر مي اخوان
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ثباتي و براندازي سوريه، در بودجه، مـسلح نمـودن و             اگرچه عربستان و قطر در طول دوره بي  
امـا تفـاوت     )Draitser, 2013(واردكردن عناصر جهادي از سراسر جهان اسالم همكاري كردند،    
هاي نظامـي     قطر عمدتا به گروه   .  روش اين دو به مانند تركيه در ماجراي سوريه نيز مشهود گرديد

هاي نظامـي     كرد و عربستان بيشتر از گروه      المسلمين كمك تسليحاتي و مالي مي نزديك به اخوان
طلـب قطـر     حاكم جاه)  1391 پارسايي، . (تندرو و يا سكوالر غيراخواني حمايت مالي و نظامي دارد

 1391/5/22 هاي غيرعلني از اخوان و دولت مصر فراتر نهاده و در ديداري كه در              پا را از پشتيباني
بر اين اساس است هنگامي كه مرسـي     .  ميليارد دالر كمك بالعوض را داد 2 با مرسي داشت، قول 

قطـر يكـي از حاميـان سرسـخت         «:  نويسد  در مورد روابط قطر با مصر مي      رويترز  شود،  بركنار مي
گراي مصر بـود و روابـط دوحـه بـا قـاهره از هنگـام                   جمهوري پيشين اسالم   محمد مرسي رييس

قطـر  .  بركناري مرسي توسط ارتش در ژوئيه پس از يك سال حكومت، به تيرگـي گراييـده اسـت     
اي بـراي     المـسلمين مقدمـه     اعالم كرد تصميم دولت مصر براي تروريستي خواندن جنبش اخوان       

ايـن  )  1391/5/22 خبرگزاري جمهوري اسـالمي،     (  ».اجراي سياست كشتار تظاهركنندگان است  
ها منتشر كردند كه عربستان و امـارات، تعهـد            ها موجب شد كه بعد از سقوط مرسي رسانه   كمك
المسلمين واريز كـرده اسـت،     اند معادل تعهدات مالي كه قطر در سال گذشته به خزانه اخوان كرده

گـرا،   وبگـاه اصـول   . (شـود   ميليـارد دالر مـي      13 ساالنه به مصر كمك كنند كه اين مبلغ بالغ بـر          
بازي تهاجمي كه قطر قبل از حوادث منطقه شروع كـرده بـود، بـا توجـه بـه قـرار               )  1392/4/16 

گـيري    بـا قـدرت   .  گرديـد   گرفتن در حوزه خليج فارس موجب حساسيت عربستان سـعودي مـي       
سـاز، تركيـه قدرتمنـد و قطـر           گيري مثلث شامل مصر اثرگذار و جريان      ها در مصر و شكل اخواني

كار از جمله امارات متحده       ها و ساير كشورهاي محافظه طلب، زنگ خطر براي سعودي پولدار و جاه
گيري شيخ حمـد بـن خليـه و روي           در اين راستا كارشناسان حتي كناره.  عربي را به صدا در آورد

بنابرايـن  .  داننـد   هاي عربستان مـي   ها و رايزني كار آمدن پسرش را در سال گذشته ناشي از فعاليت
گيري اتحاد ميان مصر و دو كشور تركيه و قطر موجب سردي و تنـش         توان ادعا كرد كه شكل مي

گـير عربـستان سـعودي در راسـتاي سـقوط             روابط عربستان و مصر گرديده و منجر به تالش پي   
 . محمد مرسي گشته است
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 گيري  نتيجه
هـاي    روابط ميان عربستان سعودي و مصر حداقل از بعد از جنـگ جهـاني دوم همـواره دوره            

طـور    چه زماني كه جمال عبدالناصـر بـه    .  افول و صعود متناوب و گاه طوالني را تجربه نموده است
در يمن شمالي و سپس حمايت از       )  1962 (گرا  مشخص با حمايت خود از كودتاي سرهنگان چپ

هزار سرباز مـصري در       70 و پياده كردن حدود     )  1967 (گرايان سوسياليست در يمن جنوبي   چپ
شد؛ و چه روابـط گـرم     1962 ها و قطع رسمي ارتباط آنها در  يمن، موجب واكنش شديد سعودي

سـال دوسـتي و       30 با انورسادات كه  بعد از روي كار آمدن مبارك يـك دوره طوالنـي بيـش از               
افـزا، كـه بـا سـقوط          پيماني در منطقه را پشت سر گذاردند و اتمام همين دوره باثبـات و هـم          هم

ها يـادآور دوران      ها شروع شد؛ براي سعودي      گيري اخواني مبارك منقطع شد و بدتر از آن با قدرت
هـاي    هـا و كنـش      بنابراين، شاهد واكنش  . است 1950 ـ 60 آفرين جنگ سرد عربي  تنش و چالش

پرمخاطره از جانب عربستان طي سه سال بعد از پيروزي انقالب مـردم مـصر هـستيم و در ايـن                   
اي از دخالـت و حمايـت         كـه شـائبه     2013 ميان سقوط دولت اخواني محمد مرسي در جـوالي          

از اين روي پژوهشگران در ايـن مقالـه    .  افزايد ها را نيز با خود داشت، بر اهميت موضوع مي سعودي
 2012 ژوئـن     17 سعي نمودند روابط ميان عربستان و مصر در دوران حكمراني محمد مرسي طي 

پرسش مشخص مقاله اين بـود كـه        .  را مورد بررسي و تحليل قرار دهند 2013 الي چهارم جوالي 
توان رفتار عربستان سعودي را در برابر دولت اخواني محمد مرسي و سقوط وي تبييـن      چگونه مي

گويي به اين پرسش، دوري و نزديكي روابـط ميـان عربـستان سـعودي و مـصر             نمود؟ براي پاسخ
عنوان متغير مـستقل و اثرگـذار بـر ايـن             عنوان متغير وابسته در نظر گرفته شد و چهار عامل به به

بـر ايـن اسـاس عامـل اول يعـني ماهيـت سياسـي و اجتماعـي                  .  متغير وابـسته تعييـن گرديـد     
طور سنتي و تاريخي موجـب      گونه كه طي مقاله مورد بررسي قرار گرفت، به المسلمين همان اخوان

هاي اسالم بـا منـش        المسلمين از آموزه    خوانش اخوان .  ها بوده است   ظن سعودي حساسيت و سوء
تريـن    گيري اين نوع تفكر آن هم در مصر كـه اثرگـذار             ها متفاوت است و قدرت حكومتي سعودي

بنابراين، ايـن   .  گردد  ـ هويتي براي آل سعود مي     كشور عربي است، موجب وحشت و تهديد امنيتي
ظـن در ايـن       مولفه در راستاي اثرگذاري بر متغير روابط ميان دو كشور موجب سرد شدن و سـوء     
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محمد مرسي در بحران سـوريه موضـعي    .  متغير مستقل دوم بحران سوريه است.  روابط شده است
ها و در برابر موضع ايران اتخاذ نمود و منافع هـر دو كـشور در سـقوط بـشار           در موازات با سعودي

هـاي مـورد حمايـت اختـالف داشـتند، امـا هميـن                ها و نيرو اسد تعريف شد؛ هرچند در تاكتيك
عنوان عامل مثبت در نزديكي روابط ميان عربستان و مـصر مـورد ارزيابـي         سويي و همكاري به هم

صـورت    مولفه سوم راهبرد جديد آمريكا در منطقه خاورميانه و شمال آفريقاست، بدين    .  قرار گرفت
المسلمين در مـصر كـه در جهـان        كه تمايل سياست خارجي اوباما به همكاري و حمايت از اخوان

شود و ظرفيتي براي اياالت متحده در راسـتاي         عنوان حمايت از دموكراسي تلقي مي اهل سنت به
نمايـد، و از طرفـي تعلـل آمريكـا در             اصالحات كنترل شده در كشورهاي عربي مرتجع ايجاد مي         

اي،   حمله به سوريه در ماجراي تسليحات شيميايي و همچنين توافق بـا ايـران در پرونـده هـسته          
ها به اياالت متحده و از طرفي ديگر تاثير منفي در روابط ايـن كـشور بـا                 ظن سعودي موجب سوء

 . مصر اخواني و حتي تالش در راستاي ضربه زدن به دولت مرسي گشت
گيري بلوك مصر، تركيه و قطـر در منطقـه بـود كـه بلـوك                   عامل چهارم و بسيار مهم، شكل

داد و در عرصه داخلي       الشعاع قرار مي كار عرب در منطقه را تهديد كرده و تحت كشورهاي محافظه
پيمانان از جمله امارات متحده عربي، كويـت، بحـرين و اردن            ها و ديگر هم به زوال قدرت سعودي

بر اساس اين مولفـه كـه بـر روابـط ميـان عربـستان و مـصر تـاثير بـسيار جـدي و                          .  انجاميد مي
عنوان پيشرو در دموكراتيك نمودن و مدرن كـردن كـشورهاي           مصر و تركيه به.  كننده نهاد تعيين

گرديـد كـه      خواه و مشروع تلقي مي      عنوان پادشاهي تحول اسالمي و عربي و از طرفي ديگر قطر به
تاثير اين بلوك از شمال افريقا مشخصا تونس تا حمـاس در فلـسطين و اردن و در كنـار گـوش                       

گـيري بلـوك      اين عامـل شـكل      بنابر.  خيز منطقه مشهود بود     عربستان سعودي در كشورهاي نفت  
هـا در راسـتاي حمايـت از          مصر، تركيه و قطر در كنار ساير عوامل موجـب عـزم جـزم سـعودي                

هرچنـد ممكـن اسـت      .  مخالفين دولت محمد مرسي، ارتش مصر و سرنگوني وي گرديـده اسـت      
هـا،    داده  عوامل ديگري نيز در اين روابط اثرگذار بوده باشد، اما طي مقاله سعي شد با استناد به رخ        

بينانه به تبيين عوامـل و     گذاران اين دو كشور و واقع هاي كلي و مباني نظري ـ فكري سياست روند
 . هاي طرفين پرداخته شود داليل نوع واكنش
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