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لسعودية على مدار تاريخ تطورها بالدفء والتناغم في مواقف البلدين في كافة اتسمت العالقات المصرية ا
المجاالت السياسية واالقتصادية والعسكرية، ولم تشهد العالقات المصرية السعودية، أي مظاهر خالف 

 حافظ البلدين على قدر كبير من التوافق السياسي . فقدعلني، إال في بعض القضايا واألزمات المحدودة
 التي الكبيرة والقدرات للمكانة نظرا   واالستمرارية، بالقوة البلدين تتميز بين فالعالقة ما ،الل العقود الماضيةخ

 في والتفاعالت العالقات قطبا هما فالبلدين والدولية، واإلسالمية العربية األصعدة على البلدين بها يتمتع
 ألن نظرا االستراتيجي، بالعمق السعودية المصرية العالقات اتسمت عام وبشكل العربي، اإلقليمي النظام
 االعتدال محور في محوريتين دولتين باعتبارهما المنطقة في واالستقرار األمن ركائز من يعتبروا البلدين
 .العربي

 عن تعلن كانت صامتة ، خالفات السابقة، الفترة خالل السعودية، المصرية العالقات شهدتذلك  ورغم أهمية
هذا  شديد، بدأالتوتر حالة من ال األخيرة الفترة خاللتسود العالقة بين البلدين ، حيث خرآلت قو  نم نفسها

العربية عدد من القضايا  حول ،والتوجهات السياسية نظرالفي وجهات  التوتر في الظهور على أثر الخالفات
باإلضافة  في اليمن،والحرب  ،األزمة السورية والموقف المصري من الرئيس السوري ، بداية من واإلقليمية

بين  لحدوث توتر شديد تأداإليراني في المنطقة، فكل تلك القضايا، وغيرها التمدد من  للموقف المصري 
حول أسباب ودافع هذا  تساؤالت   عّدة أثار ما، ظهر عبر وسائل اإلعالم وبعض القرارات االقتصادية ،البلدين

 ؟بين البلدينالعالقة  على مستقبل اعياتهوتد هالخالف؟ ومدى تأثر 

 أواًل: أسباب ودافع األزمة
فقد  السعودية، في الحكم مقاليد سلمان الملك تولي عقب كبيرا ، تحوال   السعودية الخارجية السياسية شهدت

سقاط أعطى العاهل السعودي األولوية لمواجهة التمدد اإليراني في المنطقة ، على حساب السوري  النظام وا 
 السعودي الموقف في التحول هذا أحدث  فقدجماعات المسلحة، وتقويض حركة اإلخوان السلمين، مواجهة ال
على  االنفتاح استراتيجية القاهرة تبنى ظل في خاصة القضايا،حول عدد من  البلدين مواقف في اختالف

 من السعودي وقفالم تبنيها وعدم الكل، عبر بناء عالقات سياسية واقتصادية متوازنة مع جميع األطراف،
 وفق المستقلة، الخارجية سياستها لها محورية، دولة باعتبارها المنطقة، في اإليراني والتمدد السورية األزمة

 تابعة. دولة وليست القومية مصالحها

 العربي، العالم في وقويتان مهمتان دولتان وهما ومصر، السعودية العربية المملكة بين العالقات شهدتفقد 
 الزمن، من عقود طوال نعهده لم توتر ا جديد مؤخر افظهر . العربية والتغييرات التطورات أعقاب في را  وجز  مدا  



3 

 

ة بشأن عدد من القضايا العربية واإلقليمية،  ،وعدم تطابق وجهات نظر البلدينالسياسية  المواقف لتباين نتيج 
لى حيث تفجرت األزمة الحالية بين القاهرة والرياض، ع سوريا، في والصراع في مقدمتها الحرب في اليمن

 مشروعف ،للتصويت عليه بمجلس األمن الدولي روسيا هطرحت ذيال  أثر قرار مجلس األمن الخاص بسورية،
 النصرة جبهة تنظيم بين التمييز إلى دعا ،بعد تصويت القاهرة لصالحه الروسي الذي فجر الخالف القرار

 موقف انتقاد ىإل ودفعها المملكة غضب أثار الذي األمر ،سوريا في المعتدلة والمعارضة (حليف السعودية)
 القرار لصالح المصري  التصويت المتحدة، األمم في السعودية سفير وصف حيث مصر بشكل علني،

 التوافقي الموقف إلى أقرب والماليزي  السنغالي الموقف يكون  أن مؤلم ا كان: قائاَل  المؤلم"، "بـاألمر الروسي
 .1ة القشة التي قصمت ظهر البعير"ثاببم كان فالتصويت .المصري  العربي المندوب موقف من العربي

 
 تثقيفية ندوةفي  اكتوبر، 13 يوم السيسي الفتاح عبد الرئيس تحدثوحول الموقف المصري من هذه األزمة 

 األمن لتأمين تسعى مستقلة سياسة تتبنى مصر: "قائال ،يةالمصر  المسلحة لقواتبا المعنوية الشؤون  نظمتها
 هو السورية األزمة تجاه موقفناحيث أكد الرئيس المصري أن "ف .وطنية رؤية تبني خالل من العربي القومي
 السورية األراضي وحدة على والحفاظ الحالية، لألزمة سياسي حل إيجاد على يعتمد ألنه ،يتغير ولن ثابت

وفي نفس  .2" سوريا بناء ا عادةو  ،المسلحة الجماعات سالح نزع والعمل على السوري، الشعب إرادة واحترام
 هو الدولي األمن مجلس في مصر لمواقف الوحيد المحرك أن المصرية، الخارجية وزارة أكدتالسياق 
 إن الدولي، المصري لألمن الخارجية وزير مساعد بدر"، "هشام السفير حيث أكد المباشرة، الوطنية مصالحها

 نهجا   عضوية مجلس األمن الدولي، نم األولى التسعة األشهر خالل انتهج" المصري في مجلس األمن الوفد
 السائد االستقطاب حالة عن مناسبة بمسافة واالحتفاظ الكبرى، القوى  مواقف عن االستقاللية على يقوم عمليا  
ن المجلس، في  األزمات إدارة آليات مع كثب عن التفاعل فرصة لها أتاحت األمن بمجلس مصر عضوية وا 

 لن لإلرهاب التصدي أن تؤكد" مصر أن على وشدد ".اإلقليمي طنامحي في معظمها يحدث والتي الدولية،
 .3"اإلرهابية التنظيمات مختلف مع الحازمة المواجهة نهج وتبني االنتقائية، منهج عن االبتعاد دون  ينجح

 
وعدد  األزمة السورية تجاه اتخاذه يجب الذي الموقف حولالقاهرة والرياض يحتدم اآلن  بين الجدلفأن لذلك 

 األسد بقاء ترى  ألنها ،األسد بشار السوري  الرئيس حكم استمرار رضتعا ال القاهرة، فمن القضايا األخرى 
 ألي مسبق كشرط، إيران مع الوثيق تحالفه بسبب األسد إزالة تريد بينما الرياض صمام أمام لوحدة سورية،

، ففي حين المعارضة جماعات واستهداف سوريا، في الروسي لتدخلباإلضافة ل ،سوريا في سياسية تسوية
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 نظام على للحفاظ موسكو جانب من محاولة أنها معتبرة الخطوة، بهذه السعودية العربية ملكةالم نددت
ويعتبر مؤتمر جروزني . 4سوريا في اإلرهاب ضد الحرب من جزء واعتبرتها ،بها القاهرة، بينما رحبت األسد

 عالم من علماء 200 المؤتمر حضر حيثالبلدين،  بين مؤخرا   التوترات التي أثارت القضايا من قضية أخرى 
واستبعاد علماء  شيخ األزهر،من بينهم ، البارزة المصرية الدينية الشخصيات من أربعة ، منهملسنةا الدين

 ،األزهر تجاه السعوديين الوهابيين جانب من نتقاداتال هذا المؤتمر أدى فقد ،(الوهابيين) الدين السعوديين
 مؤتمر في الطيبالدكتور أحمد  شيخ األزهر مشاركة إن" الشيخ، آل محمد السعودي الكاتب أعلنحيث 

 باإلضافة .5"مصر مع سلوكنا تغيير على تجبرنا ،السني المذهب من فيه الوهابية أخرج التي غروزني
 السيسيالرئيس  يسع لم حيث ،البلدين بينتعتبر نقطة خالف رئيسية  ذيال روع اإليراني في المنطقة،للمش
 في القاهرة سياسة في بوضوح ذلك شاهدم يمكنحيث ترغب الرياض،  امك إيران، مباشرة مع مواجهة لىإ قط
ذا معها، عالقاتها لتجديد إليران" األخضر الضوء" مؤخرا   القاهرةفقد أعطت . واليمن ورياس  طهران ردت وا 

 .6فإن ذلك سوف يؤثر بشكل كبير على عالقة مصر بالسعودية صحيح، بشكل طلبها على
 
بوضوح وقد دخلت مرحلة جديدة من الخالفات، تتخطى  تبدو العالقات المصرية السعودية، حاليا  فأن ذلك ل

سورية مثال ، فعنوان الخالف الصاعد على السطح أخيرا  يتعلق، في جوهره، األزمة الالخالف حول قضية 
بقضايا أعم وأكبر، وهي تصورات البلدين الرئيسية للمنطقة وسياساتهما الخارجية، وسبل إعادة بناء التحالفات 

أن بوادر هذا الخالف كانت كامنة  في تصورات  وعلى الرغم من والقوى الكبرى في اإلقليم، وتحقيق استقراره.
الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، منذ صعوده إلى السلطة، بدعم من دول  خليجية، في مقدمتها 
المملكة، إال أن الخالف لم يصعد على السطح إال في األسابيع األخيرة، وخصوصا  بعد لقاء وزير الخارجية 

اإليراني، جواد ظريف، على هامش اجتماعات الجمعية العامة لألمم المصري، سامح شكري، مع نظيره 
المتحدة. وبعد تصويت مصر بالموافقة على مشروع قرار روسي في مجلس األمن، يتعلق بحلب، وال يتضمن 

  .7وقفا  للغارات الروسية والسورية على المدينة المحاصرة
إال  األخيرة، الفترة خالل والسعودية المصرية قاتالعال بها مرت عديدة، توتر فعلى الرغم من وجود محطات

 العقود طوال يحرصان كانا إذ البلدين التي تخرج فيها الخالفات للعلن، عالقة تاريخ في األولى أن هذه المرة
 العاهل زيارة أعقاب في سيطرت التي التفاؤل أجواء غياب عن فضال  . خالفات أي نفى على الماضية
 القاهرة تخط لم وكذلك جاري ا، سلمان الملك جسر عن الحديث يعد لم حيث للقاهرة، سلمان الملك السعودي
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وصنافير،  تيران بجزيرتي الخاص البحرية الحدود ترسيم اتفاق على بالتصديق يتعلق فيما جادة خطوات أية
 وعلى المنطقة بكاملها. ،مستقبل العالقة ما بين البلدين األمر الذي قد يؤدي لتداعيات خطيرة على

 ت األزمة على البلدينثانيًا: تداعيا
 على البلدين بين االستراتيجية العالقة قدرة حول تساؤل والرياض القاهرة بين العالقة في الحالية األزمة تثير

 ظل في قضية، من أكثر شكل حول من أكثر يأخذ النظر وجهات في الخالف أن خاصة األزمة، تجاوز
فقد انعكست األزمة الحالية، على التعاون االقتصادي  المنطقة، بها تمر التي والسياسية األمنية الظروف

ووسائل اإلعالم في كل البلدين، فظهرت بعض المواقف اإلعالمية من قبل إعالميين محسوبين على النظام 
 قرار إن البريطانية،" تايمز الفايننشال" صحيفة السعودي ينتقد الموقف المصري بشكل علني، حيث قالت

 البلدين بين المكتوم التوتر أخيرا   أظهر البترولية، بالمواد مصر إمداد عن التوقف السعودية" أرامكو" شركة
 هيئة على الدوالرات مليارات قدمت السعودية أن لها تقرير في الصحيفة وأضافت. العلن إلى سوريا حول

 إذ سوريا، حول بشدة تختلفان الدولتين أن إال ،2013 منذ المصري  االقتصاد لدعم نفطية ومنتجات قروض،
. األسد بشار نظام على تبقى سياسية عملية مصر تدعم فيما السوري، النظام رحيل على السعودية تصر

 أحد أن لدرجة البلدين، بين متبادل حاد إعالمي تالسن إلى المرة هذه تطور البلدين بين الخالف" وتابعت
 من السعودية لحرمان العمرة، لرحالت ريينالمص ذهاب عدم اقترح مصرية، فضائية على البرامج مقدمي
 ".دخل مصدر

 السياسة في وخبير األدنى الشرق  لسياسة واشنطن معهد في زميل تراجر، إريك من جهة أخرى قال 
 والمملكة مصر عالقات شهدته الذي األخير التوتر إن مصر، في المسلمين اإلخوان وجماعة المصرية
 الصفقة" بالتزامات تف لم القاهرة أن ترى  الرياض أن معتبرا  " مألوفا ، غير ا  نمط" يتبع مؤخرا   السعودية العربية

 غضب أثار الدولي األمن مجلس في سوريا بشأن روسي للقرار وأشار أن تأييد مصر .بينهما" الضمنية
. علنا   ي المصر  التصويت انتقاد إلى المتحدة األمم في السعودي السفير دفع حدّ   إلى السعودية العربية المملكة

 قرارا   عليها فّضلت وقد األسد بشار السوري  الرئيس لدعم روسيا تبذلها التي المساعي تعارض فالسعودية
 .8"حلب، على الروسي القصف إيقاف إلى يسعى منافسا   فرنسيا  

 أدت لتداعيات اقتصادية حول عدد من القضايا السياسية التباين في وجهات النظر بين البلدينهذا ف
 دبالموا إمداد مصر عن عن التوقف ،”أرامكو“ السعودية الحكومية النفط أعلنت شركة بعد أن ،وا عالمية
 أبلغتهم أرامكو إن شركة الوزارة، قالت ، حيثالمصرية المعدنية والثروة البترول وزارة أكدته ما وهو البترولية،

 تورد السعودية الشركة أن المفترض فكان من .أسباب إبداء دون  أكتوبر، شحنة وصول بعدم رسمي بشكل
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 السيسي، الفتاح عبد الرئيس بين توقيعه تم بينهما اتفاق بموجب مكررة، بترولية منتجات المصرية للحكومة
 مليار 23 بقيمة ،2016 أبريل 7 في لمصر األخير زيارة أثناء العزيز، عبد بن سلمان السعودي والعاهل
 ألف 200و سوالر، طن ألف 400 منها البترولية، المواد من شهري ا طن ألف 700 وتتضمن أمريكي، دوالر
 للتنمية السعودي الصندوق  يدفع أن على شهرية، حناتش بواقع الوقود، زيت طن ألف 100و بنزين، طن

 خمس لمدة أقساط، على مصر من المبالغ ستعيدتأن  على فوري، بشكل أرامكو لشركة البترولية المواد مقابل
 .9األقل على سنوات ثالث للسداد سماح وفترة% 2 وبفائدة عام ا، 15 على السداد ويكون  سنوات،

 "موسى أحمد" المصري  اإلعالمي لغة عالمي في البلدين، حيث تغيرتونتيجة لذلك تغيرت لغة الخطاب اإل
 والكتاب اإلعالميين من عدد مواقف "موسى"إن(، حيث رفض  إن محطة)سي تقول كما للسعودية األقرب

 التي "الحياة" صحيفة تكتبه فيما بالتدخل إياه مطالب ا المملكة، إعالم وزير إلى خطابه ووجه بل السعوديين،
 كلمات 3 من االجتماعي التواصل شبكات هشتاق على "موسى" ودشن .الرياض موقف عن تعبر أنها رأي

تركت تداعيات سياسية وا عالمية واقتصادية على عالقة  بين البلدين هذه األزمةف .10(تركع_لن_)مصر
، خاصة أن ظور القريبنلملتحالفات االستراتيجية في اعلى خارطة ا يمكن أن تؤثرالتي القاهرة بالرياض، 

نطقة تشهد حالة صراع سياسي ومذهبي بين عدد من المشاريع الدولية واإلقليمية، بهدف بسط نفوذها على الم
مما سوف يؤثر على القضية الفلسطينية من جانب وأمن ، السياسي هاموارد المنطقة والتحكم في قرار 

 .آخر واستقرار المنطقة من جانب
 

 لبلدين في ضوء األزمةثالثًا: مستقبل العالقة بين ا
بدو العالقات المصرية السعودية مقبلة على منعرج خطير، خاصة بعد ظهور الخالفات بين البلدين على ت

توتر الذي أصبح السطح، واإلجراءات السعودية األخيرة، التي تزيد من معاناة االقتصاد المصري، فهذا ال
محك، خاصة بعد تصريحات الرئيس المصري عبد يضع العالقة بين البلدين على ال يأخذ أكثر من شكل

الفتاح السيسي الذي أكد فيها على عدم تدخل بالده في شؤون اآلخرين وعدم التآمر على الدول األخرى، مما 
يعني أن بالده غير راضية عن التدخل السعودي في األزمة السورية أو اليمينية، فهذا التصريح يعتبر مؤشر 

 البلدين. على مستقبل العالقة بين
 في تدور سياسة بالده الخارجية نأن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ال يريد أهناك من يرى لذلك 
 في عضوا ، يكون  أن يريد آخر، بمعنى المقابل، اإليراني المحور من التقّرب كذلك يريد بل السعودي، الفلك
 في يرى  وقد. اإليراني الروسي رالغربي، والمحو  السعودي المنطقة، في الرئيسيين بالمحورين نفسه، الوقت
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 على للحصول مساومة ورقة أو يعاديها التي تركيا مع تقاربها ظل في المملكة، على إقليمي ضغط ورقة ذلك
المملكة  أولويات المختلفة، وعلى العكس من ذلك تبدو والدولية اإلقليمية األطراف من ومساعدات   دعم

 محتدم وهو صراع إيران، مع النفوذ على إقليمي فسها في صراعترى ن فالمملكة كثيرا ، مختلفة السعودية
 شبه منظور من إيران، مع صراعها تنظر إلى فالسعودية أكثر، أو عقدين منذ جبهة من أكثر على ومكلف
 األميركي التقارب ظل في اصةوخ واليمن، والعراق سورية في التمدد من بمزيد إليران السماح يرفض صفري،
 التوسع، من لمزيد استخدامها في تترّدد الالتي  كبيرة، واقتصادية سياسية موارد إليران يوفر يالذ اإليراني

 على العكس من نظام السيسي فهي أيديولوجيا ، السيسي نظام عن كذلك السعودية باإلضافة لذلك تختلف
 بجماعات قوية   عالقات   على وتحافظ والخارجية، الداخلية سياستها في واضحة دينية أدوات وتستخدم ترفع
 ظل في واليمن، والعراق سورية مثل بلدان في إخوانية بجماعات وربما العربي، العالم عبر ة  سلفي دينية  

 .11جنودها من عشرات   ودماء مليارات وتكلفها بقوة، المملكة فيها تشارك محتدمة، صراعات
ذ المصرية، أ السعودية األزمة على خاشقجي، في تعليقه جمال السعودي، الصحفي وهذا ما يؤكده الكاتب
 القاهرة في النظام أن إلى الفتا   الغالب، في كذلك وستبقى بمصر، عالقتها على جدا   يؤكد أن بالده حريصة

وأكد على وجود تباين في الموقف السعودي والمصري حول قضايا المنطقة، حيث يرى  ذلك، في يساعدها ال
 ويتغاضى عن الخطر د،بشار األس نظام سقوط خطر ترى خطر سوى  ال مصر في أن السلطة السياسية

 مشددا   العربي، القومي لألمن وتهديدا   تجاوزا   تراه السعودية أن مؤكدا   المنطقة، دول كل يهدد الذي اإليراني،
 .12"ذلك ترى  فال الحالية مصر أما السعودية، السياسة محور هي إيران مواجهة أن على

 
 الخالصة

التوتر، بعد ظهور الخالفات السياسية في وجهات  العالقة بين مصر والسعودية مرشحة لمزيد من بدوت
عن التوجهات السياسية تبنى سياسة خارجية مختلفة للعلن، خاصة في ظل رغبة القاهرة النظر بين البلدين 

مع جميع األطراف وفق صالحها  متوازنة للسعودية، حيث ترغب القاهرة في إقامة عالقات إقليمية ودولية
 السياسة توازنات على اللعب على والقدرة للحركة ومساحة مرونة   المصري  القرار لصانع ييعط القومية، ما

المختلفة، عبر تعزيز التعاون مع روسيا وحلفائها في المنطقة من  أطرافها من واالستفادة واإلقليمية، الدولية
عالقات المصرية جانب، وعدم الدخول في المحور السعودي بشكل كامل من جانب آخر، مما يعني أن ال

سوف تشهد مزيد من الفتور، خاصة بعد استخدام الرياض ورقة المساعدات االقتصادية للضغط على 
، مما يعني أن العالقة ما بين البلدين يمكن أن في مصرأدت لزيادة حدة األزمة االقتصادية  والتي، القاهرة
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، إال أذا غيرت الرياض من طريقة تعاطيها مع القاهرة كدولة محورية وليست دولة رتشهد مزيد من الفتو 
 تابعة .

 الهوامش والمصادر
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