
 

 همقدم

روابط عربستان سعودی و مصرر در وروچ د را سراچ     

گذشته با فراز و نشیبهای بسیاری همراه شراه اسر     

با توجه به ای که دگونگی ایر  روابرط برر بسریاری از     

تاثیرگذار اس ، فرراز و    ای معادالت و بحرانهای م طقه

نشیبهای روابط و پیچیاگیهای موجود تصویر مربه  و  

دو کشرور در یی راه    نامطمئ ی را در خصرو  روابرط  

ایجاد کرده اس   در حالیکه سفر ملک سلمان پادشراه  

و انعقرراد  ٢٠١٦عربسررتان برره مصررر در مرراه یوریرر    

توافق امه های همکاری متعراد بری  دو کشرور نویرا     

ده اه ارتقا جای روابرط و عبرور از برخری اختتفرات     

گذشته بود، ت شهای اخیر در روابط قاهره و ریاض برار  

ا و تردیاهای مختلفی را در مرورد یی راه   دیگر پرسشه

روابط دو کشور مطرح ساخته اس   ت شهایی که بعرا  

از رای مثبرر  مصررر برره قطع امرره روسرریه در شررورای 

یغاز شرا و   ٢٠١٦ام ی  در خصو  سوریه در اکتبر 

با واک شرهای انتقرادی و عملری ریراض بره او  خرود       

رسیا  در حالی که اختتفرات پ هران بسریاری روابرط     

ریاض و قاهره را متاثر ساخته اس ، در ای  دوره ایر   

اختتفات بره ورورت عل ری بیران شرا و واک شرهای       

رسمی را در دو ورف در پری داشر   در ایر  رخرااد     

مقامات سعودی اقراا  مصرر در دادن رای مثبر  بره     

قطع امه روسیه در مورد سوریه را دردناک  و در تضاد 

 ی  شرک  ارامکرو   با م افع ام  عربی خوانانا و همچ

سعودی قطع کمکهای نفتی به مصر را اعت  کررد  در  

ای و  مقاب  مصریها به داشت  سیاس  مستق  م طقره 

ای با تاکیرا برر لر و      حمای  از ثبات و ام ی  م طقه

مقابله با گروههای تروریستی و مسلح را مرورد تاکیرا   

قرار دادنا   با توجه به ای  مه  در ای  نوشرتار مرم    

اره به جایگاه و نگاه دو کشور در روابط و همچ ری   اش

تبیی  مسائ  اولی در روابط دو ورف تتش خرواهی   

کرد تا دورنمای روابط دو کشور را مورد واکراوی قررار   

 دهی  

 جایگاه و نگاه دو کشور در روابط -١

عربستان سعودی و مصرر را مری تروان بره ع روان دو      

سیا برشمرد که بازیگر کلیای در جهان عرب و غرب ی

روابط ینها بر بسیاری از بحرانها و به خصرو  موازنره   

قارت در م طقه تاثیرگرذاری براالیی دارد  در شررایط    

ک ونی در حالی که مصرر بره رغر  پیشری ه و جایگراه      

تاریخی خود در جهران عررب برا بحرانهرا و مشرکتت      
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جای روبروسر ، عربسرتان سرعودی در حراچ ایفرای      

ورهای عربرری اسرر   نقررب نقررب برتررر در میرران کشرر

یفری ی مصر در سطح م طقه مرهون جایگراه تراریخی   

ایرر  کشررور در جهرران عرررب،  رفیتهررای فره گرری و 

مررذهبی مصررر، ویاگیهررای تئوپلیتیررک و پتانسرری     

جمعیتی و همچ ی  قارت نظامی ای  کشور اس   برا  

ای  حاچ قاهره برا دالشرها و مسرائ  مختلرخ داخلری      

لوب و حرااکثری ین در  روبروس  که نقب یفری ی مط

م طقه را متاثر می سازد  بحران اقتصادی را می تروان  

 ١٢اولی تری  مشک  مصر دانسر   کسرری بودجره    

دروای، ترور  براال، فقرر     ١٣دروای، بیکاری رسمی 

میلیررونی، کرراهب جررای  ٩٠یررک دهررار  جمعیرر  

میلیرون نفرر در ماههررای    ٧/٢گردشرگران خرارجی از   

یک میلیون نفرر در همری    به  ٢٠١٠نوامبر و دسامبر 

و     همگری شاخصرهای مهمری     ٢٠١٥ماهها در ساچ 

برا   1برای نشان دادن مشکتت اقتصادی مصریهاسر   

ای  حاچ بحرانها و دالشهای سیاسری مان را درگیرری    

نظا  با اخوانیها یا مشرکتت ام یتری بره خصرو  در     

سری ا از معضرتت مهر  درونری ایر  کشرور هسررت ا        

معضررتتی کرره نقررب یفری رری   مجموعرره بحرانهررا و  

ای را بره   ای و نوع روابط مصر با بازیگران م طقه م طقه

 الشعاع قرار می دها  ع وان محاودیتهای جای تح 

در مقاب  عربستان سعودی م برع اورلی قرارت    

خررود را توانم ررایهای مررالی و اقتصررادی و تررا حررای  

ایائولوتی وهابی قرار داده اس   مم  ای که روابرط و  

المللرری ریرراض را نیرر    ای و برری  پیونرراهای م طقرره 

توان نادیاه گرف   در واقع عربسرتان سرعودی در    نمی

ن عررب  شرایطی که اغلب قرارتهای تراریخی در جهرا   

مان ا مصر، عراق و سوریه با بحرانهرایی جرای روبررو    

گیرری از م رابع مرالی و     هسرت ا، سرعی دارد برا بهرره    

اقتصادی خود خت قارت در جهان عرب را پرر ک را و   

نقب رهبری اعراب را برر عهراه بگیررد  امرا بره رغر        

موفقیتهررای مقطعرری عربسررتان و تتشررهای ین برررای 

تقراد وجرود دارد کره    توسعه نفرو  در م طقره ایر  اع   

عربستان فاقا برخی  رفیتهرای نرر  و سرخ  مان را     

جایگاه تاریخی عربی و  رفیتهای فره گی و  رفیر   

نظامی مستق  و خوداتکا برای پیشبرد وررح رهبرری   

 خود در جهان عرب اس   

با توجه به مولفه های فوق عربسرتان و مصرر برا    

برا  برخی همپوشرانیها و برخری ت اقضرها در تعرامتت     

یکایگر روبرو می شرونا کره باعرر فرراز و نشریبها و      

پیچیاگیهای جای در روابط دو ورف شاه اسر   در  

گیررری از م ررابع و  ایرر  دهرراردوب برررای مصررر بهررره

 رفیتهای اقتصادی و مالی عربستان برای ح  و فص  

یا کمک به کاهب دالشرهای اقتصرادی داخلری خرود     

نیر  ت ظری    اهمی  باالیی می یابا و بررای سرعودیها   

سیاس  خارجی قراهره بررای پیشربرد وررح رهبرری      

شرود  برر    عربستان در جهان عرب بسیار مه  تلقی می

ای  اساس معادله دو بعای اعطای کمکهای اقتصرادی  

ای به وجه غالب روابط مصرر   در مقاب  همراهی م طقه

و عربستان تبرای  شراه اسر   امرا فرراز و فردوهرا و       

ا که ای  معادله با ت اقضها ده ت شهای روابط نشان می

و مشکتت مهمی روبروس  که مانع از تثبی  و تااو  

تروان   شود  ای  ت اقضها و مشکتت را می دائمی ین می

ناشی از حاکمی  مصالح و م افع ینی و کوتاه مات در 

انگراری مصرالح و    روابط و ک رار گذاشرت  یرا کودرک    

فعی نگرشهای راهبردی در روابط دانس   مجموعه م ا

که در زیر در قالب مسرائ  اساسری در روابرط مصرر و     

 ک ی   عربستان به ینها اشاره می
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تصرادی بره مصرر از    در حالی که اعطرای کمکهرای اق  

جانب عربستان در مقابر  همراهری نسربی قراهره برا      

ای بره ع روان مب رای اورلی      ریاض در مسائ  م طقره 

دو کشور، مصالح ینی و کوتراه مرات امرا     روابط ک ونی

گرایری و تروریسر ،    مروری محسوب می شونا، افراط

ای در غررب یسریا را    رهبری جهان عرب و نظ  م طقه

تروان بره ع روان سره مسراله راهبرردی و کلیرای         می

دانس  که دو کشور در خصو  ینها اختتفات عمیر   

 و اساسی دارنا  

ر وروچ  در خصو  مسراله نخسر ، عربسرتان د   

های متمادی به ترویج ایائولوتی وهابی و ایجاد و  دهه

حمای  از گروههرای اسرتمگرای افراوری و تکفیرری     

پرداخته اس  و هر  اک رون نیر  ایر  مسراله یکری از       

محورهای اولی سیاس  خارجی عربستان را تشرکی   

دها  حمای  از جبهره ال صرره و سرایر گروههرای      می

نمررود ایرر  سیاسرر  گرررا در سرروریه مهمتررری   افررراط

شرود  برر ایر  اسراس توسرعه و تررویج        محسوب مری 

گررا و تروریسرتی    وهابی  و حمای  از گروههای افراط

ای سرعودی را شرک     ج به راهبردی سیاس  م طقره 

می دها  در مقاب  مصر شک  گیری و توسرعه قرارت   

گروههرای اسرتمگرا و افراوری از اخوانیهرا گرفتره تررا      

وان تهایرای کلیرای بررای    القاعاه و داعب را به ع ر 

ک ا و  ای محسوب می ام ی  ملی خود و ام ی  م طقه

حامر با همکاری جای با عربستان یا نادیراه انگراری   

سیاستهای عربستان در ایر  مومروع نیسر   در ایر      

راستا در حرالی کره عربسرتان بررای پیشربرد اهرااف       

ای خود و  تضعیخ یرا تیییرر رتیر  در عرراق و      م طقه

گررا مری پرردازد،     حمای  از جریانهای افراطسوریه به 

مصر همکاری با دولتهای عراق و سروریه و حمایر  از   

ینها در مقابله گروههای تروریسرتی را در دسرتور کرار    

 خود قرار داده اس  

، پیشی ه تراریخی  در مورد رهبری جهان عرب

دو کشررور در ایرر  خصررو ،  رفیتهررای متفرراوت و   

اگاهها و رویکردهرای  مرورتهای ک ونی باعر بروز دیر 

متفاوتی شاه اس   از م ظر تاریخی عربستان سعودی 

کشوری محافظه کار و ورفاار ومع موجود و مخرالخ  

ارتباط با ایاه عربی  به ع وان ایرائولوتی   یا حااق  بی

انقتبرری برروده اسرر   در مقابرر  مصررر از پیشررتازان و  

عربیسر  در م طقره بروده و در دوره     حامیان اولی پان

مختلخ به خصو  در دوره ناورر مراعی اورلی     های

رهبری جهان عرب بوده اس   بره لحراظ  رفیتهرا در    

فره گی و نظرامی   -حالی که مصر از  رفیتهای فکری

م اسبی برای رهبری جهان عرب برخوردار اسر ، بره   

لحاظ اقتصادی و تا حای سیاسی برا مشرکتت قابر     

 توجهی روبروس   از سوی دیگرر عربسرتان برا وجرود    

 -پتانسرریلهای اقتصررادی و سیاسرری برره لحرراظ فکررری

فره گی و تا حای نظامی برا دالشرهای جرای بررای     

رهبری متااو  جهان عرب روبروس   نکته مه  ای که 

خت قارت و بحران در کشورهای مهر  عربری فضرای    

قاب  توجهی برای ادعای رهبری جهان عرب از سروی  

حرانهرای  عربستان ایجاد کرده و در مقاب  مشکتت و ب

داخلی مصر مانع از حرک  قراهره بره سرم  رهبرری     

عربی شراه اسر   در د ری  شررایطی در حرالی کره       

ریاض سعی دارد رهبرری خرود در جهران عررب را برا      

گیرری از فرورتهای    تکیه بر پتانسیلهای موجود و بهره

ک ونی تثبی  ک ا، مصر نی  حااق  به دنباچ استقتچ 

ر بره همراهری برا    ای بروده و حامر   در سیاس  م طقه

ریاض در تمامی مسائ  م طقه نیس   بر ایر  اسراس   

اسرر  کرره السیسرری در برابررر انتقررادات سررعودیها در  

خصو  رای به قطع امره روسریه در شرورای ام یر      
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ک ا که مصر ج  در برابر خااونا خر  نمری    ع وان می

شود و سیاسر  مسرتقلی دارد کره هراف ین تحقر       

  2ام ی  قومی عربی اس  

عربسرتان سرعودی در    ،ای رد نظم منطقهدر مو

ای دو قطبرری بررا  دهرری برره نظرر  م طقرره  پرری شررک 

ب رگ مایی تهایا ایران و محرور مقاومر  و تشرایا و    

 -برجسته کرردن م اقشرات مرذهبی و ورائفی شریعی     

س ی در م طقه اس   شک  دهی بره نظرا  دو قطبری    

غیرم عطخ در م طقه از سروی عربسرتان در سرالهای    

تتشها و سیاستها قاب  ش اسرایی اسر    اخیر با برخی 

ب رای در برابرر    تری  ینهرا عبارت را ازج جبهره    که عماه

متحررای  و نفررو  جمهرروری اسررتمی ایررران در تمررا  

ای؛ ترتش بررای تضرعیخ یرا تیییرر       های م طقه حوزه

نظامهای سیاسی متحا ایران در م طقه مان ا عرراق و  

سر ی در   -سروریه؛ تشرایا ت شرهای مرذهبی شریعی     

ای گسرترده    طقه؛ تتش برای ایجاد ائرتتف م طقره  م

عربی در برابر ایران و محور مقاوم  از ترکیه تا  -س ی

مصر و حوزه خلیج فارس؛ تتش برای ن دیکی به رتی  

یویرو در برابرر ایرران  در     وهیونیستی و همکاری با ت 

ای دو قطبری غیرر م عطرخ  بره      حالی که نظا  م طقه

سرتای م رافع ام یر  ملری و     نحو قابر  تروجهی در را  

ای عربستان سعودی قرار دارد، ای  نوع  رهبری م طقه

نظا  مم  ایجاد تهایااتی بررای ام یر  ملری مصرر،     

ای ین را نیر  کرراهب   نقرب یفری ری و قررارت م طقره   

دها  درا که اوال مصر همان ا عربستان ایران را بره   می

ک ا، ثانیرا   ع وان تهایای اساسی برای خود تلقی نمی

دو قطبی شان م طقه و افر ایب ت شرهای مرذهبی و    

گرایی را تهایای برای ام ی  ملی خود می دانا  افراط

ای متکثر و د ا قطبی  و ثالثا معتقا اس  نظ  م طقه

فضای بیشتری را بررای نقرب یفری ری ایر  کشرور و      

تااو  روابرط برا دولتهرای مختلرخ از جملره عرراق و       

 ک ا    سوریه ایجاد می

 روابط عربستان سعودی و مصر دورنمای -٣

همان گونه که ع وان شا متییرهای فوری و مرروی و  

مصالح ینری و کوتراه مرات مختلفری وجرود دارد کره       

عربستان و مصر را به ن دیکی و بهبود روابط با یکایگر 

وادار سراخته اسرر   امررا از سرروی دیگررر دو کشررور در  

ک بسیاری از موارد فاقا نگاه  و م افع راهبردی مشرتر 

و  بل امات هست ا که از جمله ینها سه موموع اولی 

گرایی و تروریس  بره ع روان اورلی ترری       یع ی افراط

موموع ام یتی در م طقه، مومروع رهبرری در جهران    

ای مورد بررسی قرار گرفر     عرب و مساله نظ  م طقه

با توجه به ایر  شررایط و همچ ری  فرراز و فرودهرا و      

ر روابط عربستان و مصر ن دیکیها و ت شهای مختلخ د

در ووچ د ا ساچ گذشته ترسی  دورنمایی م اسب یا 

دورنماهای احتمرالی بررای روابرط دو وررف اهمیر       

اساسی دارد  در وورتی که دهار دور نمرای برای  در   

روابط مصرر و عربسرتان را شرام  اتحراد اسرتراتایک،      

رقابرر  اسررتراتایک، رقابرر  و همکرراری و م ازعرره و   

دهرا کره    شواها و قررائ  نشران مری    خصوم  باانی ،

حال  سو  یع ی رقاب  و همکاری توامان دو کشرور از  

احتماچ بیشتری برای وقوع در ووچ سالهای پریب رو  

برخوردار اس   در واقع مقومات و بسترهای روابرط دو  

کشور احتماچ وقوع سه حال  دیگر را ترا حرا زیرادی    

ای   ی هدها و همکاری و رقاب  را به گ اناک نشان می

 ک ا    تر تبای  می مروری و م طقی

از ینجایی که قاهره و ریاض فاقا نگراه راهبرردی   

مشترک در بسیاری از موموعات مهر  بروده و روابرط    

خود را بر پایه مصرالح ینری و مررورتهای موجرود ب را      

کرده انا، همان گونه که ت شرهای مختلرخ در روابرط    



 های جدید و دورنمای روابط عربستان سعودی و مصر تنش     ٥

٥ 

 

اسرتراتایک   نی  نشان می دها ورود دو کشور به اتحاد

بعیا به نظر می رسا  به ع روان نمونره در حرالی کره     

بحرانهای سروریه و یمر  بره ع روان دو حروزه اورلی       

شرود، قراهره از    سیاس  خارجی سعودی محسوب می

هرا خرودداری    همراهی کام  با عربستان در ای  حوزه

کرده اس   خصوم  و م ازعه نی  نیازم ا تقاب  جای 

ی دو ورفرره اسرر  کرره در م ررافع و تهایرراهای ام یترر

شرایط ک ونی روابرط مصرر و عربسرتان محر  اعرراب      

د اانی ناارد  رقاب  استراتایک نی  مستل   ای  اس  

کرره هررر دو کشررور واجررا  رفیتهررای کرراملی برررای   

ای و  یابی بره رهبرری و هراای  ائرتتف م طقره      دس 

ساز متقاب  باش ا  اما در حاچ حامر مصرر فاقرا    موازنه

یی اسرر  و بررا بحرانهررای متعرراد برره د رری   رفیتهررا

خصو  مشکتت اقتصادی روبرو اسر   لرذا رقابر  و    

همکاری به ع وان حالتی اسر  کره از احتمراچ وقروع     

بیشتری در روابط برخوردار اس   همکاری عربستان و 

مصر ناشی از مرورتها و نیازهرای دو وررف در برخری    

دو  ها و باال بودن ه ی ه هر گونه رویارویی بررای  حوزه

کشرور اسر   لرذا انتظررار مری رود بره رغر  ت شررها و       

انتقرررادات دو وررررف و فرررراز و فرودهرررای مختلرررخ 

همکاریهای دو ورف ولو به وورت نسبی ادامه یابا  با 

ای  حراچ رقابتهرا و اخرتتف نظرهرای مهر  بری  دو        

کشور در حوزه های راهبردی همچ ان پابرجا خواهرا  

 بود  

کمکهای اقتصادی  ختوه ای که عربستان به رغ 

نخواها توانس  مصر را با اهااف راهبردی کتن خرود  

به ورورت کامر  همرراه نمایرا، برا ایر  حراچ براون         

همراهی نسبی و حااقلی مصر نی  ریاض با دالشرهای  

بیشتری در م طقه روبرو خواها شا  مم  ای که مصر 

توانرا بره    در ومعی  نابسرامان اقتصرادی خرود نمری    

ای اقتصرادی عربسرتان دشر     وورت کام  از کمکهر 

پوشی نموده یا جایگ ی ی برای ین بیابا  با ایر  حراچ   

مصریها هرگ  استقتچ نسبی خود در سیاس  خارجی 

و تبای  شان به بازیگری تابع سیاستهای عربستان را 

زایری و تر ب    هرای تر ب   نخواه ا پذیرف   لذا دوگانه

میرا  زدایی، انتقاد و تائیا، ن دیکی و دوری و یراس و ا 

بر روابرط ریراض و    یی اه سالهای و ماهها درهمچ ان 

 قاهره سایه خواها افک ا   

                                                           

 پانوشت

1   bloomberg, Egypt's Failing Economy Is Sisi's 

Fault, (Aug 16, 2016),accessible at: 
https:// www. bloomberg. com/ view/ articles/ 
2016-08-16/ egypt-s-failing-economy-is-sisi-s-fault 
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