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توطئة 
أعادت زيارة الـرئيس املرصي، عبـد الفتّاح الـسييس، األخرية ، للـرياض يف مارس
2022 ، ولقاؤه بـامللك السـعودي وبقيّـة املسـؤولني، مسـألة العالقـة بني مرص
اً، يف ضـوء األزمات والتحديات الـتي يواجهها البََلدان والسعـودية إىل الواجهة جمّددا
العربيان الكـبريان، واملقتدران - نسبة إىل دول عربـية أخرى - عىل مستوى اإلقليم
والسـاحة الدولية. ولن تكون احلـرب الروسية-ا ألوكرانية، بكّل آثـارها وتداعياهتا،
آخر تلك األزمات أو خامتتها؛ إضافة إىل بحث املخاطر و“التهديدات“ التي يواجهها
البلـدان عىل الصعيديـن الداخيل واخلارجي، سيـاسيااً واقتصـاديااً وأمنيااً، ورضورة
تنسـيق اجلهود بينهام للتصّدي هلا، كام تُربز املواقف والترصحيات لقادة ومسؤويل

الدولتني يف كّل مناسبة. 
ا التهديدات املشـرتكة للنظامـني املرصي والسعودي، من ِقبل واملقـصود هنا حتديـداً
اجلامعات الدينية املتطرفة؛ وصوالاً إىل “التهديدات اإليرانية والرتكية واليمنية“ ألمن
واستقرار املنطقـة وسيادة ومصالح دوهلا، بحـسب اخلطاب الرسمي واإلعالمي يف

كٍل من مرص والسعودية.
يف هذا البحـث، والذي نعتمـد فيه عىل املنهج الـوصفي التحلييل واملـنهج التارخيي،
اً يف عهد الرئيس املرصي احلايل نتناول تطّور العالقات املرصية- السعودية، وحتديدا
عبد الفـتّاح السييس، ضمـن حماور أساسية تـرتكز عليها بـاإلمجال العالقات بني
خمتلف الدول؛ وأمهها: حمـّددات هذه العالقات، أي أُسسها وضـوابطها، والقضايا
الرئيسـية التي تواجهها الدولـتان، وأبرز االتفاقيات التـي تّم عقدها خالل السنوات
األخرية، إضافة إىل “التباينات“ التي حصلت بني مرص والسعودية، والتحديات التي
قـد تعيق تطّور العالقـات بينهام، والتي يتـوافق النظامـان املرصي والسعودي عىل

العالقات املصرية-السعودية يف
عهدالسيسي: 

)احملدّدات، التحوّالت، والتحدّيات(

حسن صعب*

)*(  بـاحث/أكادميي .
ـلـــــــبـــــــنـــــــــــــــــــان
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التأكيد دائاماً بأهنا مميّزة، وحتى اسرتاتيجية!
ويف ختام البحث قـراءة حتليلية  يف احتامالت تطّور العالقـة املرصية - السعودية يف

املستقبل، ربطااً باألحداث والتحواّلت اإلقليمية والدولية وتأثرياهتا املختلفة .
نبذة تاريخية: بني الدعم والقطيعة 

خالل العام 1926، وّقعت مرص والسـعودية عىل معاهدة الـصداقة بينهام، ودعمت
السعودية مطالب مرص يف االستقالل وجالء القوات الربيطانية، ووقفت إىل جانبها يف
مجيع املحافل الدولية. وتُّوجت هذه العالقـات يف 27 أكتوبر 1955، بتوقيع اتفاقية
الدفاع املشرتك بني البلدين. كام دعمت السعودية مطالب مرص أثناء العدوان الثالثي

عام 1956 .
وشاركـت قوات سعودية رمـزيااً يف حرب أكتـوبر 1973؛ وقادت السعـودية معركة
موازية يف مـواجهة الدول الـكربى، باستخـدام البرتول لدعـم اجليش املرصي عىل

جبهات القتال يف سيناء)1(. 
لقد دخلت العالقـات املرصية - السعـودية، منذ تـارخيها مع تأسيـس اجلمهورية
املرصية يف عام 1952، وحتى اليوم، يف أطوار “الدعم“، و“القطيعة“، و“التذبذب“.

ويف ما يأيت  أبرز الوقائع السياسية يف هذا اإلطار، ضمن تسلسل زمني مكثّف: 
 •بناء السدّ العالي:

كان مـوقف السعودية داعاماً ملرص، وقّدمت يف 27 من أغسطس/آب عام 1956 نحو
100 مليون دوالر للقاهرة، بعد سحب العرض األمريكي لبناء السد العايل )سد مائي

جنوب مرص(.)2(
 •الصراع اليمني يف الستينيات:

يف سبتمرب/أيلـول 1962، قامت حرب أهلـية، عقب انقالب املشـري عبد اهلل السالل
)املدعوم من مرص(، عىل اإلمام حممـد البدر محيد الدين أمري اململكة اليمنية، املدعوم
من الـسعوديـة وقتها. اسـتمرّت احلـرب ثامن سنـوات )1962-1970( وانتهت

بإعالن اجلمهورية اليمنية.
وخالل احلرب األهليـة، دفعت مرص إىل اليمـن بقوات عسـكرية، حتـارب إىل جانب
الـسالل الداعي للجمهورية. وخرج الرئيس املرصي وقتها، مجال عبد النارص، ليعلن
ا ضـد اململكة العربيـة السعودية، وفق تسـجيالت مرئيّة تّم االستامع هجوماًا رشساً
إليهـا. وانتهت األزمة بـني مرص والسعوديـة، عقب هزيمـة مرص يف 1967 يف القّمة
العربـية يف اخلرطوم، عندما أعلن عبد النارص استعداد مرص سحب قّواهتا من اليمن؛
وساعدت السعودية يف نقل القوات املرصية من اليمن. عىل إثر ذلك توّجه امللك فيصل

بنداء إىل العرب برضورة الوقوف إىل جانب مرص)3(.
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 •قطع النفط السعودي عن الغرب يف العام 1973

استمرّت املساندة السعودية ملرص حـتى حرب أكتوبر 1973، حيث سامهت اململكة
يف الكثـري من النفقات التي حتّملـتها مرص قبل احلرب؛ وأصـدر امللك فيصل بن عبد
العزيز قراره التارخيي أثناء حرب أكتوبر بقطع إمدادات البرتول عن الواليات املتحدة
والدول الداعمـة إلرسائيل دعاماً ملرص يف هذه احلرب؛ كام قـام األمري سلطان بن عبد

العزيز بتفّقد خط املعركة يف أحد اخلنادق عىل اجلبهة املرصية)4(.
 •كامب ديفيد تقطع العالقة بني مصر والسعودية 

بدأت العالقات بني البلدين يف الشقاق عندما جاءت اتفاقية كامب ديفيد، حيث قّررت
السعـودية يف 23 أبريل 1979، يف عهـد امللك خالد بـن عبد العزيـز، قطع العالقات

الدبلوماسية مع مرص.
اً أن موقفها من يف املقـابل، شّن الرئيس أنور السـادات هجومااً عىل السعوديـة، مؤكدا
محلة قطع العالقات يعود إىل االحتجاج عىل أمريكا، ألهنا ختّلت عن شاه إيران ويمكن
أن تتخىّل عنهم، وإثبات زعامة ال يستطيعون حتّمل مسؤولياهتا أمام العامل العريب.
ويف عام 1987 عـادت مرّة أخرى الـعالقات بني البلـدين، يف عهد الـرئيس األسبق

حسني مبارك وامللك فهد بن عبد العزيز)5(.
 •اندالع ثورة يناير 2011 املصرية 

ا عن ما إن قامت ثورة 25 يناير2011 يف مرص، حتى اختذت السعودية موقفاًا مدافعاً
الرئيس حسني مبارك. وأجـرى ملك السعودية عبد اهلل بن عبد العزيز اتصاالاً هاتفيااً
معه، أعرب فيه عن مساندته لـه وانتقد االحتجاجات الشعبـية املستمرة ضّده؛ فيام
أشاد امللك عبد اهلل بـن عبد العزيـز أيضااً بعدهـا بدور اجليش يف االنتـقال السلمي

للسلطة،عقب تنّحي مبارك، وشهدت العالقات تذبذباًا)6(. 
 •مساعدات سعودية ملصر ما بعد مرسي 

قبل وصـول عبد الفتّـاح السييس إىل رأس الـسلطة يف مـرص، وبعيد إسقـاط نظام
الرئيس حممـد مريس، بادرت السعودية لدعم النظـام البديل، والذي سيكون بنظرها
أفضل بكثري من نظـام مريس “اإلخواين“. وقّدمـت السعودية إىل مـرص مساعدات
نقديّـة وعينيّـة وصلت قيمتهـا إىل أربعة مليـارات دوالر، إضافة إىل ودائـع بالبنك
املركزي بنحو ملياري دوالر، وتسهيالت عينيّة يف شكل مواد برتولية قد توازي املبلغ

نفسه، إىل جانب تنمية االستثامرات السعودية بالسوق املرصية.. 
يُذكر أن الـسعودية والكويت واإلمارات قـّدمت نحو 12 مليار دوالر ملرص عىل شكل
قـروض، ومنح، ووقود، بعد عزل الرئيس حممـد مريس الذي ينتمي جلامعة اإلخوان

املسلمني يف مطلع يوليو 2013 )7(.
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 •تسريبات صوتية للسيسي مسيئة للسعودية 

يف ما يشبه الفـضيحة، والتي مل تتحّول إىل أزمة كـبرية بفعل حاجة طريف العالقة إىل
بعضهام يف تلك املرحلـة، بثّت بعض وسائل اإلعالم املـرصية ترسيبااً منـسوبااً لعبد
اً لـلدفاع، قبل أيام من ترّشحه لـرئاسة اجلمهورية الفتّاح السـييس عندما كان وزيرا
اً دار بني السييس ومدير مكتبه آنذاك عباس )فرباير 2014(؛ ويكشف الترسيب حوارا
كـامل وعضو املجلس العـسكري حممود حجـازي. وقد وصف احلوار دول اخلليج

بأهنا أنصاف دول متتلك مبالغ ضخمة.
وناقش املتحـاورون يف الترسيب اسرتاتيجـية التعامـل مع دول اخلليج يف ما يتعلق
بطلب منح ماليـة عىل غرار ما حدث يف حرب اخلليج. وقـال عباس كامل مدير مكتب
الـسييس إنه جيـب التعامل مـع دول اخلليج عىل أساس “خـذ وهات“. كـام تطّرق
السييس يف الترسيب إىل حجم املبالغ املطلوبة من كل دولة خليجية داعمة له وتفاصيل
حتـويل تلك األموال إىل حسابـات اجليش املرصي، والطلب من الكـويت والسعودية

واإلمارات منحه عرشة مليارات دوالر من كّل واحدة منها.
وكان الفتااً حديث السييس عن أن دول اخلليج متتلك ميزانيات ضخمة، وأن قادة تلك

الدول يمتلكون من األموال ما يفوق ميزانيات بلداهنم)8(. 
وبعـد ثالثة أعوام، بثّت الوسائل اإلعـالمية ذاهتا جمموعة من الـترسيبات الصوتيّة
قالت إهنا ملكاملات هاتفية بني السييس ووزير خارجيته سامح شكري، جرت يف العام
2017؛ وتدور املكاملات املرّسبة حول مشاركة مرص يف مؤمتر لوزان اخلاص باألزمة
السوريـة وإرصار إيران عىل حضـورها، والـذي رفضته القـاهرة لعـدم “إزعاج“
الريـاض؛ ومكاملة أخـرى عن دور الكويت يف حمـاولة حتسني الـعالقات املرصية-
اخلليجية. ويظهر يف املـكاملة الثانيـة استياء شكري والـسييس من املوقف اخلليجي
املـوّحد وكيـف تتوسط الـكويت يف إصالح العالقـات بني مرص والسعـودية ومرص
وتـركيا. ويقـول شكري إنه تـواصل مع وزيري الـكويت والبحـرين، وإن الكويت
تدخلت لتخفيف صيغـة البيان، وإنه كان هنـاك حديث الحتواء عـدم التصعيد مع
مرص)9(. ويؤكد مضمون هذه الترسيبات، والذي يبدو صحيحااً، بقاء النظام املرصي
عىل رؤيته الدونيّة أو املادية البحتة يف إطار عالقة مرص بدول اخلليج النفطية، وأّوهلا
السعوديـة، وبام يتناقـض مع املواقف املرصية الـرسمية التي تـؤكد عىل عمق هذه

العالقة ومبدئيتها وأبعادها االسرتاتيجية.
 •مصر تدعم احلرب السعودية على اليمن.. سياسياً

أعلنت اململكـة العربية السعودية، يف مـارس 2015، عن التدخل العسكري يف اليمن؛
وكانت مرص من الـدول املؤيّدة خلطّـة اململكة التي ُعـرفت وقتها بعنـوان “عاصفة
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احلزم“. ومل تكن هذه املرّة األوىل التي تدعم مـرص السعودية يف توّجهها العسكري،
حيث دعمت القاهـرة اململكة باملـشاركة يف حتالف عـسكري يف 14ديسمرب 2014،
عنـدما أعلنت األخرية تشكيل حتـالف عسكري إسالمي ملحاربـة اإلرهاب بقيادهتا،
يضم 34 دولة. فبعـد أقل من أسبوعـني عىل بداية “عـاصفة احلزم، قـّدم الرئيس
الـسييس تربيرات بشأن مشاركة مرص يف العمـلية العسكرية ضد احلوثيني يف اليمن؛
وأشار يف نفس الوقت إىل وجـود شعور بالقلق لدى جـزء من الرأي العام املرصي يف
هذا املوضوع. ورغم أن السييس شّدد عىل أن مرص تريد حالاً سياسيااً لألزمة اليمنية،
إالّ أن مشهد الرئيـس وسط قيادات اجليش، بعـد اجتامع استمر قـرابة 6 ساعات،
جعل مراقبني يتوقعون تدخالاً بريااً وشيكااً للجيش املرصي يف اليمن؛ كام بدأ مقّربون
من دوائر احلكم يف الـتمهيد إلخبار وسـائل اإلعالم املرصية بذلك، وهـو ما خيشاه
كثري من املرصيني، خاصة من خلفية التجربة املرصية وتدخلها العسكري يف اليمن يف
سـتينيات القرن املايض، والـذي ذهب بأرواح عدد كبري من اجلـنود وتسبّب أيضااً يف

نكسة 1967)10(.
لكن التأييد املرصي للحرب السعودية، والذي اختلفت القيادات والنخب بشأن أمهيته
وطبيعته وحـدوده، اقترص- كام تبنّي الحقـااً - عىل الدعم الـسيايس واإلعالمي، مع
اً، من دون املشاركة يف اً وبحرا مشاركة مرصيـة حمدودة يف العمليات العسكريـة، جوا
احلرب الربيّة، لعـدم وجود دوافع كافية تـرتبط باألمن القومي أو املـصالح القومية
ملرص، أو خلـوف نظام السيـيس من تكرار جتربـة التدخل الفاشـلة واملكلفة ملرص يف

اليمن، كام ذُِكر آنفااً. 
  •املوقف املصري من األزمة السعودية / اإليرانية:

يف الشهـر األّول من العام 2016، قالت وزارة الـداخلية السعـودية إهنا أعدمت 47
شخصااً، بينهم رجل الدين الـشيعي املعارض نمر النمر. وأشارت الداخلية يف بياهنا،
الـذي أذاعه التلفـزيون الـسعودي الـرسمي، إىل أهنم ُمـدانون بـتهم “اإلرهاب“،
ومعظمهم من املـشتبه يف انتامئـهم لتنظيـم القاعدة. وكـانت حمكمة سعـودية قد
أصدرت يف أكتوبر/تـرشين الثاين حكاماً بإعـدام النمر. وأعربت مـنظامت حقوقية

حينها عن قلقها من أن النمر قد ال حيظى بمحاكمة عادلة )11(. 
إعدام الشيخ النمر أّدى لردود فعل إيرانية، مـنها اقتحام إيرانيني للسفارة السعودية
بطهران؛ وهو مـا أّدى إىل قطع العالقات السعودية-اإليرانية. وكانت مرص من الدول

التي دعمت موقف اململكة.
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 •تباين مصري-سعودي حول النظام السوري:

يف مـارس 2011 اندلعت ثـورة شعبية ضـد حكم الرئيـس السوري بـّشار األسد،
قاومها األخري بشّدة، مـا أّدى لنشوب رصاع مسّلح بني املعارضـة املدعومة من عدد
مـن الدول العربية والغربية، والنظام املدعـوم سياسيااً وعسكريااً من حلفائه، روسيا

وإيران وحزب اهلل اللبناين.
ورفضت مرص، بحـسب ترصحيات الـسييس، التـدخل إلزاحة بـّشار. ورأى وزير
اخلارجية املرصية سامح شكري أن إعالن السعودية واإلمارات استعدادمها للتدخل
الربّي يف سـوريا، “أمـر سيادي منفـرد“، مشرياًا أن “مـرص تدعم احلّل الـسيايس
هناك“. ورغم ما يراه مراقبون من عدم انسجام كامل بني البلدين يف امللف السوري،
إالّ أن أمحد أبو زيـد، املتحدث باسم وزارة اخلارجيـة املرصية، قال إن كّل دولة ذات
ا لرؤيتها تأخذ قراراهتا؛ وهناك فرق كبري بني سيادة هلا قياساهتـا وتقديراهتا، ووفقاً
قرارات مجـاعية يتم اختاذهـا بناءاً عىل رؤية مـشرتكة، وبني قرار تـأخذه دولة وفقااً
لتقديراهتا اخلاصة، نافيااً وجود أزمة بسبب عدم مشاركة مرص يف احلرب الربيّة ضد

اإلرهاب عىل األرايض السورية، أوغريها)12(. 
العالقات املصرية - السعودية يف عهد السيسي)2022/2014( 

 أوّالً : زيارات.. واتفاقيات
شهـدت العالقات املرصية - السعودية حتواّلت مهمة خالل عهد السييس الذي بدأ يف
مـنتصف العام 2014، انطالقااً من االرتياح الذي أبـدته السعودية بعد إسقاط حكم
اإلخوان املسلمني الذي مل يـدم طويالاً )عام ونيّف(، واعتقال الرئيس املرصي الراحل

حممد مريس، والذي تويّف يف السجن فيام بعد. 
اً، لقـد قرّب العداء املزمن واملـشرتك بني النظام املرصي )شبـه العسكري( والنظام إذا
امللكـي السلفي يف الـسعوديـة، جلامعة اإلخـوان املسلـمني، من النـظامـني بشكل
دراماتيكـي، وذلك حلاجة النـظام املرصي اجلديـد جلرعات دعم كـبرية وعاجلة )يف
حينه( بغيـة وقف التدهـور يف أوضاع مرص عىل كل األصعـدة، بعد االضـطرابات
اخلطرية التي تتـالت منذ انـدالع الثورة ضد نـظام مبارك، يف أواخـر يناير 2011؛
والحقـااً ضد َخَلفه حممد مريس الذي وصل إىل كريسّ الرئـاسة بعد االنتخابات العامة

التي جرت يف منتصف العام 2012 . 
أما النظام السعودي، فقد وجـد أن الفرصة التارخيية سنحت أمامه لتصحيح مسار
اً، لتفادي األخـطاء السابقة، وكان أبرزها العالقة مـع النظام املرصي وتفعيلها جمددا
رهان السعودية عىل صمـود نظام مبارك، لكن من دون تقديم دعم قوي وملموس له

يف وجه االنتفاضة الشعبية العارمة ضّده. 
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ومعلوم مدى القلق السعودي حينها من الثورات الشعبية التي انطلقت من تونس، يف
أواخر العـام 2010، لتتوسع فيام بعد نحو مـرص وليبيا وسوريا واليمن، ومن دون

أن تالمس الدول اخلليجية إالّ بقدٍر معنّي، كام ظهر يف البحرين حتديداًا. 
وقد متّكـن النظام السعـودي، وبقيّة األنظمـة اخلليجية، يف تلك املـرحلة، من احتواء
تـداعيات “الـربيع العريب“، والـذي كان جيب أن ينـطلق منها أسـاسااً، من خالل
سيـاسات وإجراءات اقتصادية واجتامعية ومـالية طارئة أراحت األوضاع الداخلية،
نسبيااً، بمـوازاة تفعيل الدعم للنظم العـربية التي تشبه النظـام السعودي، وخاصة
جلهة ارتباطها بالـواليات املتحدة األمريكية، سياسيااً وعـسكريااً واقتصاديااً، إىل أبعد

احلدود.
من هنا يمكن فهم التقـارير املرصية التي بدأت تتواتـر حول“عمق ومتانة العالقات
ا يف التارخييـة“ التي جتمع مرص والسعودية، حكـومة وشعباًا، والتي ازدادت رسوخاً
عهد السيـيس، وتُرمِجت يف زيارات واتصاالت ال تنقطع بني مسؤويل البلدين، بغرض
تعزيز عالقـاهتام ودعمها يف خمتلف املجاالت؛ “فالتنـسيق الكامل والتشاور الدائم
هو سمة العالقات بني البلدين، هبدف مواجهة كّل ملفات املنطقة وأزماهتا، وما يتعلق
هبا من هتديدات وحتديات؛ انطالقاًا من فرضية أساسية، تقوم عىل الرفض التام لكّل
التدخالت اإلقـليمية يف شئون الدول العربية أياًا كـان مصدرها، كوهنا تشّكل هتديداًا

ا لوحدهتا الوطنية“)13(.  الستقالل األرايض العربية وسيادهتا، وتفكيكاً
واملقـصود يف هذه املـواقف ليس “إرسائـيل“ أو الواليات املـتحدة بالـطبع، بل إيران

وتركيا عىل وجه اخلصوص. 
)2019/2014(: زيارات متبادلة.. ومساعدات مالية ملصر

تكثّفت الزيـارات املتبادلة بني القيادتني املرصيـة والسعودية خالل األعوام التي تلت
تسّلـم السييس ملقـاليد احلكـم يف العام 2014، وعىل أعىل املسـتويات. وكـانت عّدة
زيارات قام هبا السييس للسعـودية، ويف مناسبات خمتلفة ) قمم أو لقاءات عربية أو
بـيْنية(؛ وكـذلك قام امللـك السعودي سلـامن بن عبدالعـزيز وويل عهـده حممد بن
سلامن، وغريمها من املسؤولني السعوديني، بـزيارات للقاهرة يف عدة مناسبات؛ وقد
رّسخت تلك الزيارات املتبـادلة من متانة العالقـات بني مرص والسعودية يف خمتلف
املجاالت، مع مضاعفـة املساعدات املالية السعودية للنظام املرصي، بشكل مبارش أو
من خالل زيادة حجم املشاريع السعودية االستثامرية والودائع املالية يف مرص. وكل
ذلك يصّب يف اإلطار السيـايس واالسرتاتيجي الذي حتدثنـا عنه آنفااً، حيث تقاطعت
الـبيانات املشرتكة الصـادرة عن القيادتني بعد كل لقاء، جلهـة الرتكيز عىل التحديات
املـشرتكة لألمن القـومي العريب وأمهيـة التنسيق ملـكافحة اجلامعـات اإلرهابية يف
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املنطقة، إىل إدانة تدخالت إيران يف شـؤون الدول العربية ورضورة التصّدي العريب
اجلامعي هلا وحللفائها يف املنطقة، مثل حزب اهلل اللبناين واحلوثيني يف اليمن.

اً الفتااً عىل عّدة صعد، لذا شهدت األعـوام األخرية )2020 و2021 و2022( ، تطّورا
يف مسار العالقة املرصية-السعودية، عىل خلفيـة تصاعد ما يسّمى التهديد اإليراين
“االسرتاتـيجي“ ألمن دول املنطقـة ودول اخلليج، إما بـسبب تنامـي قدرات إيران
العسكرية واالقتصادية، أو نتيجة للمكاسب التي حّققها املحور الذي تقوده إيران يف

اليمن وسورية ولبنان والعراق.. وفلسطني. 
ومن أبرز تطورات العـالقة “االسرتاتيجية“ بني مرص والسعودية خالل تلك األعوام
الثالثة، والتي شهدت خالفات حمدودة، ولكن ذات دالالت مهمة، ترد الوقائع اآلتية: 
)2021/2020( / مـواقف متـطابـقة ضـد "اإلرهاب".. وتـوثيق للعـالقات

الثنائية
تبـادل املسؤولـون املرصيون والـسعوديون املـواقف السياسـية املديـنة لإلرهاب
واجلامعات اإلرهابيـة يف كال البلدين، مع الرتكيز عىل التـأييد املرصي املتكرر للحرب
السعـودية عىل مجاعة أنصار اهلل أو من يسّمـوهنم احلوثيني يف اليمن، بموازاة الدعم
السعودي للحرب التـي خيوضها اجليش املرصي ضـد اجلامعات التكفريية يف شبه

جزيرة سيناء. 
وهـذه املواقف أعلِنت خالل زيـارات رسمية بني مـسؤولني من الـبلدين مّتت خالل
العامني  2020 و2021، وعىل أعىل املـستويـات؛ مع اإلشارة إىل زيـادة حصلت يف
الدعـم املايل واالستثامري الـسعودي للنظـام املرصي يف تلك املرحلـة، كثمٍن مادّي
للـموقف السيايس املرصي الداعم للمملـكة يف وجه “التمّدد اإليراين“ يف املنطقة، عرب

حلفائه يف اليمن والعراق وسوريا ولبنان.
كام جرى توقيع اتفاقيات جـديدة لتطوير العالقات املرصية- السعودية يف املجاالت
االقـتصادية والتجارية والـسياحية والصحية خالل العـامني املذكورين، وبام يعود
بالفوائد اجلـّمة عىل “البلدين الـشقيقني“، بحسب ترصحيـات مسؤولني مرصيني
وسعوديني، وحتليالت لـوسائل إعالم أو مراكز دراسـات شبه رسمية، يف مرص عىل

وجه اخلصوص. 
كذلـك أعلنت مرص والسعـودية خالل العامـني املذكورين عـن إدانتهام لالعتداءات
اإلرسائيلية املتواصلـة عىل الشعب الفلسطيني وعىل املـسجد األقصى)14(، يف موقف
رفع العتب، مع تركيـز طاقات وجهـود الدولتني، السيـاسية والعسكـرية وغريها يف

مواقع أخرى، ال تشمل فلسطني وقضيتها التي باتت شبه منسيّة عربيااً. 
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)2022(/ زيارة السيسي للرياض: أبعاد سياسية واقتصادية 
قام الرئيس املرصي عبد الفتّاح السييس بزيارة مفاجئة للرياض، يف 8 مارس 2022،
للـبحث يف العالقات املـشرتكة واألزمـات اإلقليميـة والدوليـة، ويف طليعتهـا احلرب

الروسية - األوكرانية، وتداعياهتا عىل األمن واالستقرار العاملي واإلقليمي. 
وقـال السفري محـدي صالح، مسـاعد وزير اخلـارجية املـرصي األسبق، إن القّمة
املرصية-السعودية األخرية تسعى إىل حتقيق رؤيـة مشرتكة لتجاوز الظروف بالغة
اً واضح الرسعة، وال الصعوبة التي يـشهدها العامل كافة؛ وتـابع: “العامل يتغرّي تغرّيا

يوجد وضوح يف الرؤية عقب انتهاء احلرب الروسية-األوكرانية“)15(. 
وعـرّب السفري السعودي لـدى مرص، أسامة نقيل، عن ثـقته بالنتائج املُـثمرة والبنّاءة
للزيـارة التي يقوم هبـا السييس إىل الـرياض.  وأوضح أن ارتفاع حجـم االتفاقيات
ومذّكرات التفاهم والربوتوكوالت املربمة لنحو70 بني األجهزة واملؤسسات احلكومية
يف كافـة قطاعـات التعاون املُـشرتك بني البلـدين، يُضفـي عىل هذه العالقـة بُعداًا
اسرتاتيجياًا، يُضاف إىل بُعدهـا التارخيي والديني والعرويب، ويعزّز أهداف التعاون
بني اجلهات املعنية يف البلدين بشكل مـؤّسيس، منّوهااً بحجم االستثامرات السعودية
الكبرية للقـطاعني العام واخلـاص يف مرص، التي جعلت املمـلكة ثاين أكرب مـستثمر
أجنبـي هبا. ويف املقابل، رّحـبت اململكة بـاالستثامرات املرصيـة عىل أراضيها، حيث
جاءت مرص يف املرتبة الثانية بقائمة الدول التي تم إصدار تراخيص استثامرية هلا يف
السعودية يف العام 2020)16(. وتعلـيقااً عىل هذه الزيارة، أيضااً، أّكد النائب مجال أبو
الفتوح، وكيل جلنة الرّي والزراعة بـمجلس الشيوخ املرصي، أن العالقات املرصية -
السعـودية تارخيـية وممتّدة يف املجـاالت املختلفة، سـواء السياسيـة أو األمنية أو
االقتصـادية، حيث وصل حجم التبادل التجاري بني مرص والسعودية إىل 8.3 مليار
دوالر خالل 11 شهر من عام 2021؛ كام سّجلت الـصادرات املرصية للسعودية يف
الفرتة ذاهتا نحو 2 مليـار دوالر، والواردات نحو 6.3 مليار دوالر، مـضيفاًا أن قيمة
االستثـامرات السعوديـة يف مرص يف العام املـايل احلايل بلغت نحـو 325.6 مليون

دوالر)17(. 
 ثانياً: أزمات وحتدّيات 

مرّت العالقـات املرصية - السعـودية بحاالت من الـتوتّر السيـايس يف عهد السييس
وامللك السعودي سلامن بن عبد العزيز، من دون أن تتدهور إىل حّد القطيعة أو العداء
املتبادل، حيث طغت املصالح والتحديات املشـرتكة والرؤى السياسية شبه املتطابقة
للدولتني، وباألخص حيال ما يـسّمى التهديد اإليراين واملحور السيايس- العسكري
الذي تقوده إيران يف املـنطقة، عىل التباينات واخلالفـات بني مرص والسعودية، سواء
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ببعدها التارخيي أو الراهن. 
 •وقف النفط السعودي ملصر بعد خالف يف مجلس األمن 

يف نوفمرب 2016، شابت حـالة من التوتّر العالقات السعودية- املرصية بعد أن أعلن
وزير النفـط املرصي، طارق املال، أن رشكة أرامكـو السعودية لـلبرتول أبلغت اهليئة

املرصية العامة للبرتول بالتوقف عن إمدادها باملواد النفطية “حلني إشعار آخر“.
وبـدا جليااً هذا الـتوتر بني الريـاض والقاهرة عنـدما أخذت عالقات الـبلدين منحىاً
ونمطااً غـري مألوف عقب تصـويت مرص لصالح قـرارين خمتلفني يف جملس األمن،
أحـدمها مـرشوع قرار فـرنيس لـوقف العنـف يف حلب، واآلخر مـرشوع قرار رويس
تعارضه السعودية ودول اخلليج )يف 8 أكتوبر 2016(. وأثار تصويت مرص لصالح
القرار الرويس حـالة غضب لـدى اململكة العـربية السعـودية الذي اعتـربته خمالفااً
للموقف العريب. ووصفه عبد اهلل املعلمي، مندوب السعودية لدى األمم املتحدة، بأنه
“مؤمل“.. وقد أقـّر السييس ضمنااً بوجود حماوالت للضغط عىل بالده. وقال يف كلمة
له يف ندوة تثقيـفية للقوات املسّلحة، “لـن نركع إالّ هلل“؛ وشّدد عىل أن سياسة بالده
اً عىل رضورة احلّل الـسيايس هلذه األزمة. ونفى وجود مستقلة بـشأن سوريا، مؤكدا
عالقة بني وقف تـزويد مرص بـشحنات نفط سعـودية وبني التـصويت املرصي يف
جملس األمن. ورغم التـزام اجلانبني رسميـااً الصمت إزاء هذه األزمـة، صاحب هذا
التـوتّر تراشق إعـالمي سعودي- مرصي، تبـادل بموجبه إعالميـون مقّربون من
الـسلطات يف الـبلدين اهتـامات بلغت حـّد التالسن والتهـديد، فضالاً عـن التذكري

بـ“أفضال“ كّل بلد عىل اآلخر)18(. 
  •أصل اخلالف: الدور اإليراني يف سوريا 

قـال الكاتب والصحفي الـسعودي الراحل مجـال خاشقجي، تعليقـااً عىل التصويت
املرصي يف جملس األمن الـدويل: “أميل إىل أن السعودية حريصة عىل مرص، وسوف
تسعى إىل أن تبقى عىل عالقة جيّدة معهـا. املشكلة هي أن هناك تباينااً يف رؤية مرص
حـيال التهـديدات الـتي يواجـهها األمن الـقومي العـريب“. ويضيف خـاشقجي:
“املرصيون حاولـوا التزام احلياد يف هذه املسألـة. لكن من الواضح أن السعودية لن
تقبل هذا احلـياد. فعندما تـؤيّد مرص موقف النظـام السوري والرويس فـإهنا تؤيّد

املوقف اإليراين يف امللف السوري حتى لو مل تقل ذلك علنااً“.
وأردف خاشقجي: “إن هيمنـة إيران وانتصارها يف سـوريا هو أصل اخلالف؛ وهو
التهديـد االسرتاتيجي الذي تراه السعودية ويـرفض النظام املرصي اعتباره. من هنا
توّلدت اخلالفـات السعودية-املرصية. بالتايل أرى أن هذه اخلالفات عابرة وستزول

إذا غرّيت مرص موقفها وشاركت السعودية رؤيتها“)19(. 
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 •إياد مدني.. و"ثالّجة"  السيسي
اً للجفاء املرصي -السـعودي، رغم املواقف السياسية اإلجيابية من فيام بدا استمرارا
القيادتني املرصية والـسعودية بشأن اخلالف بـينهام يف جملس األمن الدويل، فجأة
أعلن إيـاد مدين، األمـني العام ملنـظمة الـتعاون اإلسالمي، اسـتقالته مـن منصبه
ألسـباب صحيّة، بعد أن تسـبّب يف أزمة وتعرّض حلملة انتقـادات واسعة بعد تنّدره
عىل ما قـاله السييس خالل لقـاء له مع الشباب يف املـؤمتر الوطـني للشباب يف رشم
الشيـخ من أنه أمضى 10 سنـوات وثالّجته ليس فـيها إالّ املاء.  وأعـلنت مرص بعد
الواقعة أهنا “تراجع موقفها إزاء التعامل مع األمانة العامة ملنظمة التعاون اإلسالمي
وأمينها العـام )السعودي اجلـنسية(“. وحـاول مدين االعتذار قـائالاً إن تعليقاته
“جاءت فقـط بدافع من روح الدعـابة، ومل تستهـدف بأّي حال من األحـوال إهانة
القيادة املرصية“. وأصدرت منظمة التعاون اإلسالمي بيان اعتذار أكدت فيه احرتام
مدين للرئـيس السييس كقـائد حمنّك ألكرب دولـة يف املنطقة ولـشعب مرص صاحب

احلضارة والتاريخ العريق، وأنه مل يكن يقصد اإلساءة)20(. 
كـذلك، برزت الحقـااً عناويـن أخرى لتـأزّم العالقة بني الـنظام املـرصي والقيادة
السعودية، غري املوقف املـرصي من األزمة السورية والـدور اإليراين فيها، وأبرزها
قضايا: العالقة مع قطر، وتراجع الـدعم املايل السعودي ملرص، والتنازل املرصي عن

جزيريت تريان وصنافري، والتي مل يغب عنها املضمون السيايس عىل أي حال. 
 •تأثير األزمة اخلليجية

يف مرحلـة من مراحل العالقة املتـذبذبة بينهام، تـباينت وجهات النـظر بني السييس
واإلدارة السعـودية حول ملف األزمة اخللـيجية ومستقبل العـالقات مع دولة قطر.
وكان موقف السييس  يتمثل يف أّن عودة األوضاع إىل ما كانت عليه عشيّة إعالن قطع
العالقات الدبلوماسية مع الـدوحة، يف 5 يونيو/ حزيران 2017، لن تؤّدي إىل تغيري
كبري يف العالقات املرصية- القطـرية، املتوترة أساسـااً منذ االنقالب واإلطاحة بحكم
الـرئيس الراحل حممـد مريس، وأن أقصى إجـراءات يمكن اختاذها هـي عودة حركة
الـطريان والتـمثيـل الدبـلومـايس “املخفّـض“ بني البلـدين. علاماً أّن الـعديـد من
الشخصيـات االقتصادية يف احلكومـة وأخرى قريبة من الـسييس ترى أّن استمرار
القطـيعة يعّمق خسائر مرص االستثامريـة، خصوصااً مع عدم تدفّق رؤوس األموال
السعودية واإلماراتية والكويتية للسوق املرصية، كام كان متوقعااً منذ مخس سنوات

.)21(
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 •تراجع الدعم املالي السعودي 

اً عن األزمة اخلليجـية، فإّن العالقـات الثنائيـة بني مرص والسعـودية تواجه بعيـدا
حتـديات خمتلفة، أبرزها عـىل الصعيد االقتصادي، بسبـب تراجع املساعدات وعدم
إبـداء اجلديّة يف تنفيـذ العديد من املـرشوعات وامللفات التي تـم االتفاق عليها خالل
زيارة العاهل السعـودي امللك سلامن ملرص يف إبريل 2016، وزيارة ويل عهده األمري
حممـد بن سلامن يف مارس 2018 . فقد أكـدت املصادر انقطـاع اجتامعات اللجان
املشرتكـة التي كانـت قد شّكلت لبـدء تنفيذ املـشاريع التنـموية بتـمويل سعودي،

خصوصااً يف سيناء.
وتتضّمن حزمة املشاريع التي كان قد تـم االتفاق عليها بالتزامن مع تنازل السييس
عن جزيريت تريان وصنافري للسعودية عام 2016، مرشوع جرس امللك سلامن الرابط
اً منذ عامني عـند نقطة بـني السعودية ومـنطقة نبق يف سينـاء، والذي ما زال جامـدا
املفـاضلة بني مرشوعني؛ األّول ارتكـاز اجلرس عىل جزيرة تـريان، والثاين أن يتم مد
اجلرس عىل أكثر من مرحلة بني منطقة رأس الشيخ محيد يف اململكة ثم جزيرة صنافري

ثم جزيرة تريان ثم نبق.
ومن اإلشكاليات أيضااً بني البلدين، كان عدم وضوح الرؤية إزاء جتديد اتفاق توريد
حـّصة البرتول اخلام من رشكة “أرامكو“ ملرص، يف ظل الـعقود اجلديدة التي أبرمتها
مـرص مع العراق لتفادي تكرار اإليقاف السعـودي للتوريد، كام حدث يف وقت سابق
يف فرتة التعقيدات القضائية والربملـانية داخل مرص، التي عطّلت تنفيذ اتفاقية ترسيم

احلدود البحرية بني البلدين ونقل تبعيّة جزيريت تريان وصنافري للمملكة)22(. 
 •اخلالف حول جزيرتي تيران وصنافير

يف العام 2017، اّدعـى حممد بن سلـامن أنه ال خالف مع مرص حول“سـعودية“
جزيريت تريان وصنافري يف البحر األمحر، وأن ترسيم احلدود البحرية بني البلدين له

منافع اقتصادية عدة، أبرزها تشييد جرس امللك سلامن.
ويف مقـابلة تلفزيونية قـال األمري حممد: “ليس هناك مـشكلة يف اجلزر. الذي حدث
قبل سنة تقـريبااً هو فقـط ترسيم احلدود الـبحرية )بني مرص والـسعوية(. اجلزر
مسّجلة لدى مرص أهنا سعودية ومسّجلة أيضااً لدى السعودية أهنا سعودية .. ولدى
مـراكز دولية أهنا سعودية. ما تّم فقط تـرسيم احلدود البحرية، ومل يتم تنازل مرص

عن أي شرب، وال تنازل السعودية عن أي شرب“.
وكانت اتفاقيـة تعيني احلدود البحرية التي وّقعتها مرص والسعودية يف أبريل 2016
قد أثـارت غضبااً شعبـيااً يف مرص وأحيلت إىل املحـاكم، مّما أصاب عالقـات البلدين

بالفتور طوال شهور.. 
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وشّدد حممد بن سلامن عىل متانة العالقات بني اململكة ومرص، متّهاماً ما وصفه بأنه
“اإلعالم اإلخوانجي“ بالسعي خللق صدع بني الرياض والقاهرة .

وتقول احلكومتـان السعودية واملرصية إن اجلزيرتـني كانتا ختضعان فقط للحامية
املرصية منذ عام 1950 بناءاً عىل طلب من امللك عبد العزيز آل سعود مؤّسس اململكة.
لكّن حمـامني معارضني لالتفاقية يقولـون إن سيادة مرص عىل تريان وصنافري تعود

إىل اتفاقية ترسيم حدود موّقعة عام 1906 قبل تأسيس اململكة)23(. 
 •مؤمتر غروزني مبشاركة األزهر.. الوهّابية ال متثّل أهل السنّة 

كشفت وقـائع وتوصيات مؤمتر ديني إسالمي موّسع عِقـد يف العاصمة الشيشانية
غروزين، يف هنايـة أغسطس من العام 2016، حـول تفسري مصطلح أو مفهوم أهل
السنّة واجلامعة، وحتـديد مذاهبه الصحيحـة، وإقصاء السلفية الـوّهابية عنه، عن
وجود فجوة دينية حقيقيـة، بمضامني سياسية مهـمة، بني مرص والسعودية، وبني
مرجعية األزهر ومرجعيـة مّكة املكرّمة باخلصـوص. فمؤمتٌر واحد يف أقايص الرشق
كـان كفيالاً هبزّ الـسعوديـة، ملجرّد أن العلـامء املسلمني املـجتمعني فيـه مل يضعوا
الوّهابيـة عىل رأس قائمة “أهـل السنّة واجلامعـة“. ومشاركـة شيخ األزهر أمحد
الطيّب يف املؤمتر كـانت الشعرة التي قصمت ظهر البعـري بالنسبة إىل سعوديني كثر

هامجوا مرص ــ السييس بإسناد قوي من الشيخ يوسف القرضاوي.
وكـان املؤمتر قد ُعقد برعـاية الرئيس الشيشـاين رمضان قديروف، وحضور شيخ
األزهـر أمحد الطيّب، وأكثر مـن مئتي عامل من دول عربيـة وإسالمية، وخلص بعد
ثالثة أيام إىل أّن “أهل السـنّة واجلامعة هم األشاعرة واملـاتريدية يف االعتقاد، وأهل
املذاهب األربعـة يف الفقه، وأهل التصـّوف الصايف عـلاماً وأخالقااً وتـزكية“. ورأى
املشـاركون أن املؤمتـر“نقطة حتـّول مهمة ورضوريـة لتصويـب االنحراف احلاّد
واخلطري الذي طاول مفهـوم أهل السنّة واجلامعة إثر حمـاوالت اختطاف املتطرفني
هلذا اللقب الرشيف وقرْصه عىل أنفسهم وإخـراج أهله منه“؛ ومن ثم أوصوا بإنشاء

قناة تلفزيونية عىل مستوى روسيا “لتوصيل صورة اإلسالم الصحيحة“)24(. 
الكـاتب السعودي حمـمد آل الشيخ، اختـار مهامجة الطـيّب ومن ورائه السييس، يف
تغريدة كتب فيها: “مشاركة شيخ األزهـر بمؤمتر غروزين الذي أقصى اململكة من
مسّمى أهل السـنّة حيتّم علينا تغيـري تعاملنا مع مرص. فوطـننا أهم، ولتذهب مرص
السييس إىل اخلـراب“. وأضاف آل الشيخ يف تغـريدة أخرى: “كنّـا مع السييس ألن
اإلخـونج والسلفيني املتأخونني أعداء لنـا وله؛ أما وقد أدار لنا ظهر املجن يف غروزين
وقابلنا بالنكران فليواجه مصريه منفـردا“. وقال يف تغريدة ثالثة:“مؤمتر الشيشان
تّم بإرشاف اسـتخبارايت رويس - إيراين إلخـراج اململكة من أهل الـسنّة واجلامعة،
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وشيخ األزهر )يبصم( ببالهة وغباء؛ أحمق حليف!؟“ .
يف املقابل، مل يستطع بيان األزهـر هتدئة هذه الردود العنيفة، رغم أنه رشح أن الطيّب
يف كلمته أمام املؤمتر شمل “أهل احلديث“ ومل يُقِصهم؛ وأضاف أنه“حيّث دائاماً يف
كل خطبه ومقاالته عىل رضورة مّل شمل أهل السنّة دون إقصاء أو هتميش ألحد، بل

دائاماً يدعو إىل وحدة املسلمني عىل اختالف مذاهبهم“.. 
من جهة أخرى، ذهب الداعية السعـودي املعتدل حسن املالكي إىل القول إن “إخراج
مؤمتر الـشيشان لفرع ابن تيمية ليس إخراجـااً للسلفية، ولكن فرع ابن تيميّة توّسع
اً، وبـّدع املذاهب السنيّة األخـرى؛ وكام تدين تُدان“، مضيفـااً أن املؤمتر“يبقى كثريا
مذهبيااً، إالّ أنه يؤكد التصّدي للغالة وكشف توظيفهم للدين اإلسالمي يف سفك دماء

املسلمني واملساملني، وهذه إجيابية“)25(. 
يف املجمل، متـّكنت القيادات السـياسية يف مرص والـسعودية من احـتواء ما جرى يف
مؤمتر غـروزين، يف وقت الحق، مع تغليب أمهية اإلبقـاء عىل العالقة “املميّزة“ بني
الـدولتني، حلامية مصاحلهام وأدوارمها السياسيـة واالقتصادية والدينية يف املنطقة
يف مواجهة “التغّول اإليراين“، كام من اجلامعات السنيّة املتشددة والتكفريية، والتي

هتّدد النظامني املرصي والسعودي معااً. 
خامتة / قراءة حتليلية 

تكشف التطورات والـتحواّلت السياسيـة واألمنية واالقتصاديـة، خصوصااً، والتي
حصلـت يف عهد السيـيس، أن أولويات الـنظام املرصي كـانت ومل تزل تـرتكز حول
“استجالب“ األموال من اخلارج بأي طـريقة، ومن أي مصدر متاح، هبدف حتقيق
نقلة نوعية يف مـسار األوضاع االقتصادية واالجتامعـية املرتدية يف مرص منذ عقود،
والتي تدهورت بشكل خطري بعد ثورة يناير 2011، و“انقالب“ يوليو 2013، الذي
اً اً للقوات املسّلحة ووزيرا أطاح بالرئيس حممد مـريس، وأتى بالسييس، الذي كان قائدا
للدفـاع يف مرص، حتى تـاريخ تسّلمه مـنصب الرئـاسة يف يونـيو 2014، وإعادة

اً يف يونيو 2018 .  “انتخابه“ جمّددا
لذا كان متوقعااً أن يتوّجه نظام السييس نحو الدولة العربية األغنى ماليااً، وهي اململكة
العربـية السعـودية، ويطـّور العالقات معهـا عىل خمتلف الصعـد، وأن “يبيعها“
مواقف مؤيّدة بالكامل لسيـاساهتا جتاه اليمن وإيران والعراق وسوريا ولبنان، كام
“بـاعها“جـزيريت تريان وصـنافري، ولـو ضمن سقف مـرسوم سلفـااً، ال يطيح
اً مع الشعب السعودي، بمـصداقية النظام املرصي أمام شعبه، الـذي ال ينسجم كثريا

ألسباب ودوافع تارخيية ومذهبية وسياسية. 
وتكشف القـراءة التارخيـية لتطـّور العالقات بني مـرص والسعوديـة، كام القراءة
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التحليلية للسنوات الثامين من حكم الرئيس السييس، أن هذه العالقات متينة وعميقة
بالفعل، كام يؤكد قـادة احلكمني املرصي والسعودي عـىل الدوام، مع اإلقرار بوجود
متايـزات بينهام جتاه عّدة قضايا إقليمية ودولية، وكذلك هشاشة بعض الركائز التي
تـستند إليهـا تلك العالقات، وأّوهلـا ركيزة املال أو الـبرتودوالر، وبام خيّل يف أحيان
عديدة بالتـوازن املفرتض وجوده عادة يف إطار العالقـات بني الدول، وباألخص بني
الدول العربيـة واإلسالمية، والتي لدهيـا مشرتكات وِقيم أهـم بكثري من االعتبارات
املادية البحتة )كام أوحت مـواقف مسّجلة ومرّسبة للسييس حول أموال دول اخلليج

الطائلة(. 
ويف السياق، يمكن فهم تطّور الـعالقات املرصية-السعودية يف املجاالت االقتصادية
والتجارية والعلمـية والصحيّة والـثقافية وغريهـا، كون مرص والسعـودية متتلكان
مـوارد وقدرات ماديـة وبرشية وصنـاعية وتكـنولوجـية متطـورة نسبيـااً، بموازاة
املشاريع االسرتاتيجيـة املشرتكة التي جيـري العمل عىل متابعتهـا منذ سنوات بني
الدولتني، والتي يتيحهـا التجاور اجلغرايف )البحري(، كام الـتوافق السيايس بينهام.
واملقصـود هنا حتديداًا جـرس امللك سلامن الذي سريبط البلـدين عرب البحر األمحر؛
وهو سيعـود بفوائـد اقتصـادية ومـالية كـربى عىل مرص والسعـودية، كام يـؤكد

مسؤولون فيهام. 
يف املقابل، هنـاك تباينات واختالفات مهمة بني مرص والسعودية يف ما خيص املواقف
أو السيـاسات املتّبعة حيال دول أو قـضايا إقليمية تـعني الدولتني، مثل املوقف من
األزمة السوريـة واحلرب السعـودية- اليمنيـة واألزمة الليبيـة والدورين اإليراين
والـرويس يف املنطقة؛ لـكن هذه اخلالفات مل تـتطور يف أي وقت، وخصـوصااً يف عهد
السيـيس، باجتاه الـقطيعة بـني الدولتني، وذلك ألن “الـطموح املرصي إىل أداء دور
إقليمـي حيّقق درجةاً من الرشعية وجيلب منافع اقتصاديةاً حتول دونه عوائق عديدة.
فعىل الـرغم من التـاريخ الطـويل يف قيـادة مرص للـمنطقـة، فضالاً عن مـوقعها
االسرتاتيجي ومواردها البرشيـة الكبرية، فإهّنا بّددت خالل العقـود القليلة املاضية،
ا بعد االنقالب العسكري عام 2013، معظـم مظاهر قّوهتا اإلقليمية. كام وخـصوصاً
أّن أوضاعها االقتـصادية املتأزمـة واعتامدها شبه الكيّل عىل املسـاعدات واإلعانات
اخلارجية، وتراجع أدائها السيايس، من األسباب التي تُشّكل عقبات كربى أمام اّدعاء
إمكان العودة إىل الـقيادة اإلقليمية، ما جيعـلها باستمرار عرضـةاً لضغوط خارجية،

سواء كانت من السعودية أو من أّي طرف آخر يُلّوح هلا بورقة املساعدات“)26(. 
كام كانت األزمة السـورية واملوقف من التدخل العسكـري الرويس يف قلب التباينات
الـسعودية-املـرصية. فالـسعودية كـانت تقف بقّوة ضـد السياسـات الروسية يف
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سورية، وتتوجس بتطور العالقات اإليرانية-الروسية، وتُعّد موسكو أهّم ظهريٍ دويلٍّ
لطهران، ورشيكتها يف الدعم العسكري لنظام األسد يف سورية، وضامنتها يف االتفاق
النووي. ومتتـد اخلالفات مع روسيـا إىل املنافسـات يف سوق النفط العـاملية التي
شـهدت اضطرابـات كبريةاً يف السنـتني السابقـتني؛ إذ تشّك السعـودية يف حماوالت
روسيـة-إيرانيـة مفادها فـرض رشوط معيّنة علـيها يف إطار حـرٍب عىل احلصص

واألسعار.
أّمـا مرص، فهي ترى أّن روسـيا، إضافةاً إىل إرسائـيل وإيران ومعظم دول اخلليج، ال
توجد لدهيـا حساسية من االنقالبات العسكرية أو مسألة انتهاك حقوق اإلنسان، يف
مقابل حرجٍ غريب من عالقات دافئة مـع السييس، عىل الرغم من التسليم باالنقالب،
وتـقرّب كّل من باريـس ولندن إليه بـضغط خليجي. كام أّن الـدبلوماسـية املرصية
كـانت، منذ انقالب يوليـو 2013، أقرب إىل املوقف الرويس يف قرْص رؤيتهـا للمسألة
السورية عىل موضـوع مواجهة اإلرهاب. ويف حني رّكزت السعودية يف رضورة رحيل
األسد بوصفه جزءاًا مركزياًا من معادلة احلل ومن منطلق رصاعها مع إيران، جتاهلت
القاهرة احلديث يف موضوع مصري األسد؛ بل إّن نظام السييس يَُعّد احلفاظ عىل نظام

األسد منسجاماً مع رضورة احلفاظ عىل النظام العريب القديم )27(.
ويف صلب هذه القـراءة التحليليـة الشاملـة للعالقات املـرصية- السعـودية، يمكن

التوقف عند جوانب مهمة يف السياق، وأبرزها:
أواّلاً- يتشابه النـظامان املرصي والـسعودي لناحـية طبيعتهام، فـالنظام املرصي
احلايل يقوده اجليش واألجهزة األمنية فعليااً، وليس من دور مهم للمؤسسات املدنية

“املنتخبة“ يف دوائر صنع القرار السيايس واالسرتاتيجي للبالد. 
اً منذ عـقود، عىل الرغم مـن  ظهور أفكار أمـا يف السعوديـة، فلم تتغرّي أحواهلـا كثريا
ومـشاريع ويل العهد حممـد بن سلامن، حيث تكـشف مواقفه وسياسـاته العدائية
واملتشددة، خالل السـنوات األخرية، وباألخص جتاه إيران وسوريا والعراق واليمن،
اً“، يف الداخل السعودي، كـام مع الدول الغربية ولكن “املعتـدلة“ أو “املنفتحة جـدا
والـكيان اإلرسائييل،عن ازدواجية، مل تتـمكن حتى اآلن من تغيري االنطـباعات العامة

حول قسوة النظام السعودي ضد املعارضني السياسيني له، داخل وخارج البالد.
ولـن تكون “عمـلية سرييل“ الـرسيّة للجيـش املرصي باسـتهداف مئـات املدنيني
“املهـّربني“ قرب احلدود الليبـية قبل أعوام قليلـة )2018/2016(، بالتنسيق مع
اجليش واالسـتخبارات الفرنسيـة، كام عملية اإلعدام اجلـامعية لعرشات املعارضني
اً، آخر احللقات يف مسلسل ينفّذه النظامان املرصي والسعودي للنظام السعودي أخريا
اً بالتحواّلت واملتغريات اإلقليمية والعاملية بكّل “إتقان وِحرفيّة“، ومن دون التأثّر كثريا
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التي حصلت عىل خمتلف الصعد، ويف كل املجاالت. 
ثانيااً - كـذلك، تتشابه، وربام تتامثل أحيانااً املواقف املرصية والسعودية فيام خيص
احلرب اجلاريـة يف اليمن، لكن من دون أن يُرتجـم املوقف املرصي السـيايس الداعم
للحرب السعوديـة، مشاركة عسكرية وأمنية أولوجـستية مؤثّرة إىل جانب السعودية
واإلمارات. وهـذا يعني أن نظام السيـيس يعتمد سياسـة “خذ وال تعطي“، والتي ال
يمكن للسعوديني رفضها عىل أي حال، يف إطار حتشيدهم للدعم العريب واإلسالمي
حلرهبـم يف اليمن، وخاصـة بعد متّكن احلـوثيني و“اجليش اليـمني الشاميل“ من
الصمود أمام اآللة العـسكرية السعودية؛ بل وتوجـيه رضبات عسكرية مؤملة لألمن
واالقـتصاد السعـوديني يف اآلونة األخرية، مـن خالل الطائرات املـسرّية والصواريخ

البالستية، واهلجامت الربيّة الناجحة عرب احلدود. 
ثـالثااً - بالتوازي مع السيـاسة املرصية “الرباغامتية جـدااً“ جتاه النظام السعودي،
هبدف اسـتدراج األمـوال واالستثـامرات اخلليجيـة إىل مرص، خـصوصـااً يف زمن
البحبوحة املالية يف اململكـة واالنفتاح السعودي املذهل )واملكلِف( عىل الدول الغربية،
يف االقتصاد والسياسـة والثقافة والفنون، يتغاضـى النظام املرصي عن السياسات
السعودية جتـاه لبنان وسوريا وليبيا والسودان وقطاع غزة )وصوالاً إىل أغلب الدول
األفريقيـة واآلسيويـة(؛ وهي دول هتتم هبـا مرص منذ عـقود، وتدرك مـدى تأثري
أوضاعهـا الصعبة يف اإلطـارين اإلقليمي والـدويل؛ وبالتـايل تأثريهـا عىل املصالح

القومية واألمنية واالقتصادية ملرص نفسها يف النتيجة. 
وعليه، يمـكن االستنتاج بأن الـعالقة املرصية-السـعودية هي عالقة ثـابتة ومتينة
ألهنـا ترتكز إىل رؤى ومصالح مشرتكـة، وإىل غطاء أمريكي وعريب، وحتى إرسائييل.
لكن محاية الدول العربية وحفظ  أمنها القومي ومصاحلها االقتصادية والتجارية ال
تتحقق سوى بتـوّحد اجلهود واإلمـكانيات الـذاتية يف خمتلف املجـاالت، وبإعادة
توجيه القدرات اهلائلة للشعوب والدول العـربية )ويف مقّدمتها مرص والسعودية( يف
مسارها التارخيي الطبيعي، بالتعاون غري املقيّد مع الدول املجاورة أو البعيدة، والتي
تشـرتك مع شعوب املنطقة يف الـتصدي ملشاريع اهلـيمنة الغربيـة واإلرسائيلية منذ
عقود، ويف احتضان القضية الفلسطينية، التي تبقى القضية املركزية لألّمة، بأبعادها

العقائدية والروحية والسياسية واالسرتاتيجية كافة. 
لكن جيدر أن جتـري عمليـة التصحيح أو الـتحّول )املفرتضـة( هذه متـوازية مع
حتواّلت داخليـة يف الدول العربية نفـسها، فيام يرتبـط بإعادة احلياة الـديمقراطية
احلقيقية وإعطاء الشعوب العربية حقـوقها عىل كل املستويات، حتى تُثمر العالقات

العربية البيْنية واخلارجية بشكل فعيل ومستدام. 
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