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 تمهيد:

ة في مصر، وخاصيقوم هذا التقرير على استعراض طببيعة التأثيرات التي يمكن أن تترتب على الحراك الثوري 

( على قضايا اإلقليم 6152أبريل  61( وذكرى تحرير سيناء )6152أبريل  51بعد مظاهرات جمعة األرض )

 وتطوراتها، وذلك على النحو التالي:

 تداعيات الحراك على األوضاع السعودية:أواًل: 

 ة من األبعاد، منها:، على مجموع6155يناير  61بعد ثورة السياسة الخارجية السعودية تجاه مصر تقوم 

  حرصها على بقاء حكم العسكر في مصر، وعدم تحولها للديمقراطية خشية من وصول حاكم مدني

 .مصري

 )تسعي المملكة الى االحتفاظ بما حصلت عليه من النظام المصري الحالي )جزيرتي تيران و صنافير  

  تستفيد منها في تدخالتها حرص المملكة على ابقاء مصر كتابع للسياسة السعودية تستطيع ان

 .اإلقليمية
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  ألنه ال تركيا وال إيران يستطيعان دعم  غير مستقراإلبقاء على االقتصاد المصري  إلىتهدف المملكة

 .تبقي القرارات المصرية رهينه للقرارات السعودية، حتى مصر ماليا مثل السعودية

 ري لنظام المصلان الصهيوني، وسيكون تقدم ملموس في عالقاتها مع الكينحو تحقيق المملكة  تحركت

دورا بارزا في تحقيق هذا التقارب انطالقا من العالقات االستراتيجية التي تعيشها مصر مع الحالي 

 .دولة االحتالل في هذه األيام

هذه المعطيات، وفي ظل الحراك الميداني في الداخل المصري، تبرز عدة إجراءات أمام السياسة لذا وفي ظل 

 ية:السعود

 .وهمية جديدة لمصر، بهدف تهدئة الشارع المصري ، حتى لو كانتتقديم وعود اقتصاديةاإلفراط في األول: 

في تحسين عالقاتها مع إسرائيل وتعزيز سيطرتها على جزيرتي تيران وصنافير، قبل أي ان  اإلسراعالثاني: 

 حولها.اقيات والتفاهمات تتجدد الثورات وبالتالي سقوط النظام وقدوم نظام جديد يلغي االتف

تفاهم بين حركة االخوان ثم الالثالث: إجراء اتصاالت مع تركيا بهدف تحسين العالقات التركية المصرية، 

األجواء وضمان عدم تجدد  هدئةالمسلمين وتحديدًا الموجودين في تركيا والنظام المصري الحالي بهدف ت

 .المظاهرات

لسيسي، يحافظ على ما تم االتفاق عليه ل الختيار بديل يةمصرقوى اتصاالت داخلية مع ب القيامالرابع: 

 لصالحها.

 

 تداعيات الحراك على األوضاع الليبية:ًا: ثاني

الشارع الليبي غير راض عن الدور السياسي والعسكري المصري في ليبيا من خالل دعم قوات اللواء المتقاعد 

يستطيع لوال الدعم المصري تنفيذ ضربات جوية على بنغازي وطرابلس وغيرهما. خليفة حفتر الذي قال إنه ال 

 .وأشار إلى أن حفتر نفسه أعلن أنه ابن المؤسسة العسكرية المصرية

ن تدخل النظام المصري يأتي ضمن تحركات أوروبية تهدف أوما يزيد من قلق الشارع الليبي ورود معلومات تؤكد 

، وهذا ما تم تأكيده على لسان بعض القادة السياسيين عدة دويالتليبيا إلى  في نهاية المطاف إلى تقسيم

لهذا فان الشارع الليبي يترقب األوضاع في مصر عن . الجزائريين والذين أبدوا رفضهم القاطع لهكذا مخطط

 لعسكريا التدخلفي مصر يعني غياب  ةكثب لما سيكون لها من تداعيات على ليبيا؛ ومن هنا فان نجاح الثور
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ن مصر سوف تتدخل في ليبيا أما في حال فشل الثورات في مصر فمن المتوقع أالساحة الليبية،  فيالمصري 

رتب عليه توتر كبير في العالقات المصرية الجزائرية هذا من جانب، إضافة الى قيام تنظيم يبشكل سافر مما س

مكثف تبدأ في مدينة السلوم الى منطقة سيوة الدولة في ليبيا بتوجيه ضربات داخل األراضي المصرية وبشكل 

 .والفرافرة

 

 تداعيات الحراك على األوضاع السودانية:: ثالثًا

حصول على حاليب وشالتين وقد شجعها على ذلك هو تنازل مصر مؤخرا عن جزيرتي بالمطالبات سودانية بزرت 

الشارع المصري تجاه تنازل النظام  هذا فان السودان تراقب عن كثب موقفلتيران وصنافير لصالح السعودية. 

المصري عن الجزر للسعودية، ففي حال نجحت المظاهرات في مصر فهذا يعني غض السودانيين الطرف عن 

د قناعات السودانيين بأنهم من الممكن دازتما في حال فشلت الثورة سأ. مؤقتًا مشكلة شالتين وحاليب

 ف رد فعل الشارع المصري. الحصول على شالتين وحاليب كنتيجة طبيعية لضع

ن تبدأ السودان بعد فشل الثورات مباشرة في التحرك الفعلي وباتجاهين األول عبر التحكيم ألذا فمن المتوقع 

ما الثاني استخدام مياه النيل وتعطيل وصولها الى أالدولي وهذا لن يكون بسبب رفض النظام المصري الحالي؛ 

بعد من ذلك من خالل اشتباكات أمصر كورقة ضغط على النظام المصري للتفاوض، وقد تصل األمور الى ما هو 

ن تشكل أ مع احتماالتعلى الحدود الجنوبية لمصر بين قوات مصرية وسودانية. أو اختراقات أو توترات 

 .ظام السوداني إلغالق هذا الملف ولو مؤقتا مقابل اغراءات ماليةالسعودية ضغوطا على الن

 

 تداعيات الحراك على األوضاع الفلسطينية:ًا: رابع

تعد فلسطين من أكثر الدول اإلقليمية التي يرتبط مصيرها بمصر، فالنظام السياسي الفلسطيني والمتمثل 

قطاع غزة أن عالقات قوية ومتميزة؛ كما بالسلطة الفلسطينية في رام اهلل مرتبطة بالنظام المصري ب

و احتجاجات في أثورات أية ن قيام إه مرتبطة بقرارات من النظام المصري، ومن هنا فئالمحاصر مفاتيح غذا

مصر تلقي اهتماما بالغا لدي كافة طوائف وشرائح المجتمع الفلسطيني بكافة تياراتهم وانتماءاتهم؛ 

ثورة في مصر تطيح بالنظام المصري الحالي قد تؤدي الى تحسن الظروف ن نجاح أي أفالفلسطينيين يؤمنون ب

 الحياتية في قطاع غزة بغض النظر عمن سيخلف النظام المصري الحالي. 
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تبدأ مصر فعليا في تحضير خليفة الرئيس أن : ن يكون المردود ما يليأما في حال فشلها فمن المتوقع أ

يشكل النظام المصري ضغطا على قطاع أن ، وأن محمد دحالن رز اسميب ناالفلسطيني الحالي محمود عباس، وه

سري الصهاينة والكشف عن غزة وتحديدا فصائل المقاومة بغرض تقديم تنازالت حقيقية في ملف األ

 .مصيرهم وقبولهم لدحالن كرجل المرحلة القادمة، مقابل السماح بإنشاء ميناء في غزة ورفع الحصار

 

 الحراك على السياسة التركية والقطرية:تداعيات ًا: خامس

ن مستقبل العالقات بينهما أاإلقليمية الوازنة كتركيا وقطر تراقب ما يجري بمصر بشكل حثيث؛ حيث  الدول

 :احتماالت ةعدهنا تبرز وبين النظام السياسي المصري مرتبطة بنتائج المظاهرات ومدي استمراريتها، و

نه مؤشر حقيقي مفاده أن وجود مظاهرات واحتجاجات في مصر؛ على أيا وقطر االحتمال األول: ترى كال من ترك

ن الشعب المصري يرفض النظام الحالي وان األمور تتجه الى اسقاطه وانه حتما في إحدى هذه الدعوات ستنجح أ

 .نظام الحاليالتأني وعدم احداث أي تقارب مع ال –تركيا وقطر  – افي اإلطاحة بالنظام الحالي، وهذا يتطلب منهم

شكل ضغطا على النظام المصري ي يمكن أناالحتمال الثاني: تري تركيا وقطر ان وجود مظاهرات في مصر؛ 

لى تقديم تنازالت ملموسة نحو تحسن عالقة النظام المصري مع قوي المعارضة، وإطالق سراح إدفعه يالحالي و

 .البلدين نحو النظام المصري المعتقلين؛ مما يسمح بتحقيق تقارب داخلي ينعكس على سياسة

المتكرر في تشكيل ضغطا على النظام المصري او اإلطاحة به؛ قد يؤدي  مظاهراتفشل الأن االحتمال الثالث: 

وضغوط تمارسها في تركيا وقطر، خصوصا في ظل وجود دعوات القرار  صانعيس لدي أالى تسريب حالة من الي

فاق آلى فتح إا ميدفعهوقد بهدف تحسين عالقاتها مع النظام المصري الحالي، الدولتين  ضدسعودية ال

الرافضة ا يقدمان مبادرة وساطة بين النظام المصري وقوي المعارضة مالتعاون مع النظام الحالي؛ مما يجعله

 للحكم العسكري في مصر.

 


