روابط عربستان سعودی و مصر


علیاکبر اسدی

رواب عربستان سعودی و مصر در طوف چند ساف گذشته بها فهراز و نشهیبههای
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بسیاری همراه شده است .با توجه به اینکه چگهونگی ایهن روابه بهر بسهیاری از
معاد ت و بحرانههای منطقههای تاثیرگهذار اسهت ،فهراز و نشهیبههای روابه و
پینیدگیهای موجود تصویر مبهم و نامطم نی را در خصوص رواب دو کشهور در
نینده ایجاد کرده است .در حالی که سفر ملک سلمان پادشاه عربستان بهه مصهر در
ماه نوریل  2٠1٦و انعقاد توافقنامههای همکاری متعدد بهین دو کشهور نویددهنهده
ارتقا جدی رواب و عبور از برخی اختالفات گذشته بود ،تنشهای اخیر در رواب
قاهره و ریاض بار دیگر پرسش ها و تردیدهای مشتلفی را در مورد نینده رواب دو
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کشور مطرح ساخته است .تنش هایی که بعد از رای مثبت مصر به قطعنامه روسهیه
در شورای امنیت در خصوص سوریه در اکتبر  2٠1٦نغاز شهد و بها واکهنشههای
انتقادی و عملی ریاض به اوج خود رسید .در حالی که اختالفهات پنههان بسهیاری
رواب ریاض و قاهره را متاثر ساخته است ،در این دوره این اختالفات به صهورت
علنی بیان شد و واکنشهای رسمی را در دو طرف در پی داشهت .در ایهن رخهداد
مقامات سعودی اقدام مصر در دادن رای مثبت به قطعنامه روسیه در مهورد سهوریه
را دردنات و در تضاد با منافع امت عربهی خواندنهد و همننهین شهرکت نرامکهو
سعودی قطع کمکهای نفتی به مصر را اعالم کرد .در مقابل مصریهها بهه داشهتن
سیاست مستقل منطقهای و حمایت از ثبات و امنیت منطقههای بها تاکیهد بهر لهزوم
مقابله با گروههای تروریستی و مسلح را مورد تاکید قرار دادند .با توجهه بهه ایهن
مهم در این نوشتار ضمن اشاره به جایگاه و نگاه دو کشور در روابه و همننهین
تبیین مسائل اصلی در رواب دو طرف تالش خواهیم کرد تها دورنمهای روابه دو
کشور را مورد واکاوی قرار دهیم.
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عربستان سعودی و مصر را میتوان بهه عنهوان دو بهازیگر کلیهدی در جههان
عرب و غرب نسیا برشمرد که رواب ننها بر بسیاری از بحهرانهها و بهه خصهوص
موازنه قدرت در منطقه تاثیرگذاری با یی دارد .در شرای کنونی در حالی که مصر
به رغم پیشینه و جایگاه تاریشی خود در جههان عهرب بها بحهرانهها و مشهکالت
جدی روبروست ،عربستان سعودی در حاف ایفای نقش برتهر در میهان کشهورهای
عربی است .نقش نفرینی مصر در سطح منطقه مرهون جایگاه تاریشی ایهن کشهور
در جهان عرب ،ظرفیتهای فرهنگی و مهذهبی مصهر ،ویژگهیههای ژئوپلیتیهک و
پتانسیل جمعیتی و همننین قدرت نظامی این کشور است .با ایهن حهاف قهاهره بها
چالشها و مسائل مشتلف داخلی روبروست که نقش نفرینی مطلوب و حهداکثری
نن در منطقه را متاثر میسازد .بحران اقتصادی را میتوان اصلیترین مشهکل مصهر
دانست .با این حاف بحرانها و چالش های سیاسی مانند درگیری نظام با اخوانیهها
یا مشکالت امنیتی به خصوص در سینا از معضالت مهم درونی این کشور هستند.
مجموعه بحرانها و معضالتی که نقش نفرینی منطقهای و رواب مصر با بهازیگران

منطقهای را به عنوان محدودیتهای جدی تحتالشعاع قرار میدهد.
در مقابل عربستان سعودی منبع اصلی قدرت خود را توانمنهدیههای مهالی و
اقتصادی و تا حدی ایهدئولوژی وههابی قهرار داده اسهت .ضهمن اینکهه روابه و
پیوندهای منطقهای و بینالمللی ریاض را نیهز نمهیتهوان نادیهده گرفهت .در واقهع
عربستان سعودی در شرایطی که اغلب قدرتهای تاریشی در جههان عهرب ماننهد
مصر ،عراق و سوریه با بحرانهایی جدی روبرو هستند ،سعی دارد با بهرهگیهری از
منابع مالی و اقتصادی خود خال قدرت در جهان عرب را پر کنهد و نقهش رهبهری
اعراب را بر عهده بگیرد .اما به رغم موفقیتهای مقطعی عربستان و تالشههای نن
برای توسعه نفهوذ در منطقهه ایهن اعتقهاد وجهود دارد کهه عربسهتان فاقهد برخهی
ظرفیت های نرم و سشت مانند جایگاه تاریشی عربهی و ظرفیهتههای فرهنگهی و
ظرفیت نظامی مستقل و خوداتکا برای پیشبرد طرح رهبری خهود در جههان عهرب
است.
با توجه به مولفه های فوق عربستان و مصر با برخهی همپوشهانیهها و برخهی
تناقض ها در تعامالت با یکدیگر روبرو میشهوند کهه باعهر فهراز و نشهیبهها و
پینیدگی های جدی در رواب دو طرف شده است .در این چهارچوب برای مصهر
بهره گیری از منابع و ظرفیت های اقتصادی و مالی عربستان برای حهل و فصهل یها
سعودی ها نیز تنظیم سیاست خارجی قاهره برای پیشبرد طرح رهبری عربسهتان در
جهان عرب بسیار مهم تلقی مهی شهود .بهر ایهن اسهاس معادلهه دو بعهدی اعطهای
کمکهای اقتصادی در مقابل همراههی منطقههای بهه وجهه غالهب روابه مصهر و
عربستان تبدیل شده است .اما فراز و فردوها و تنشهای رواب نشان میدههد کهه
این معادله با تناقض ها و مشکالت مهمی روبروست کهه مهانع از تثبیهت و تهداوم
دائمی نن میشود .این تناقضها و مشکالت را میتوان ناشی از حاکمیت مصالح و
منافع ننی و کوتاه مدت در رواب و کنهار گذاشهتن یها کوچهکانگهاری مصهالح و
نگرشهای راهبردی در رواب دانست .افهراطگرایهی و تروریسهم ،رهبهری جههان
عرب و نظم منطقهای در غرب نسیا را میتوان بهه عنهوان سهه مسهاله راهبهردی و
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کلیدی دانست که دو کشور در خصوص ننها اختالفات عمیق و اساسی دارند.
در خصوص مساله نشست ،عربستان در طوف دهههههای متمهادی بهه تهروی
ایدئولوژی وهابی و ایجاد و حمایت از گروههای اسهالمگرای افراطهی و تکفیهری
پرداخته است و هم اکنون نیز این مساله یکی از محورهای اصلی سیاست خهارجی
عربستان را تشکیل میدهد .در مقابل مصر شکلگیری و توسعه قدرت گهروهههای
اسالمگرا و افراطی از اخوانیها گرفته تا القاعهده و داعهش را بهه عنهوان تهدیهدی
کلیدی برای امنیت ملی خود و امنیهت منطقههای محسهوب مهیکنهد و حاضهر بهه
همکاری جدی با عربستان یا نادیده انگاری سیاستهای عربستان در این موضهوع
نیست .در این راستا در حالی که عربستان برای پیشهبرد اههداف منطقههای خهود و
تضعیف یا تغییر رژیم در عراق و سهوریه بهه حمایهت از جریهانههای افهراطگهرا
میپردازد  ،مصر همکاری با دولتهای عراق و سهوریه و حمایهت از ننهها در مقابلهه
گروههای تروریستی را در دستور کار خود قرار داده است.
در مورد رهبری جهان عرب ،پیشهینه تهاریشی دو کشهور در ایهن خصهوص،
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ظرفیت های متفاوت و ضرورت های کنونی باعر بروز دیهدگاههها و رویکردههای
متفاوتی شده است .از منظر تهاریشی عربسهتان سهعودی کشهوری محافظهه کهار و
طرفدار وضع موجود و مشالف یا حهداقل بهیارتبهاط بها ایهده عربیهت بهه عنهوان
ایههدئولوژی انقالبههی بههوده اسههت .در مقابههل مصههر از پیشههتازان و حامیههان اصههلی
پانعربیسم در منطقه بهوده و در دورهههای مشتلهف بهه خصهوص در دوره ناصهر
مدعی اصلی رهبری جهان عرب بوده است .به لحاظ ظرفیتها در حالی کهه مصهر
از ظرفیتههای فکهری -فرهنگهی و نظهامی مناسهبی بهرای رهبهری جههان عهرب
برخوردار است ،به لحاظ اقتصادی و تا حدی سیاسی بها مشهکالت قابهل تهوجهی
روبروست .از سوی دیگر عربستان با وجود پتانسیلههای اقتصهادی و سیاسهی بهه
لحاظ فکری -فرهنگی و تا حدی نظامی با چالشهای جدی برای رهبهری متهداوم
جهان عرب روبروست .نکته مهم اینکه خال قهدرت و بحهران در کشهورهای مههم
عربی فضای قابل توجهی برای ادعای رهبری جهان عرب از سوی عربستان ایجهاد
کرده و در مقابل مشکالت و بحرانهای داخلهی مصهر مهانع از حرکهت قهاهره بهه

سمت رهبری عربی شده است .در چنین شرایطی در حالی کهه ریهاض سهعی دارد
رهبری خود در جهان عرب را با تکیه بهر پتانسهیلههای موجهود و بههرهگیهری از
فرصت های کنونی تثبیت کند ،مصهر نیهز حهداقل بهه دنبهاف اسهتقالف در سیاسهت
منطقهای بوده و حاضر به همراهی با ریاض در تمامی مسائل منطقه نیست .بر ایهن
اساس است که السیسی در برابر انتقادات سعودیها در خصوص رای بهه قطعنامهه
روسیه در شورای امنیت عنوان می کند که مصر جز در برابر خداوند خم نمیشهود
و سیاست مستقلی دارد که هدف نن تحقق امنیت قومی عربی است.
در مورد نظم منطقهای عربستان سعودی در پی شکلدهی به نظم منطقهای دو
قطبی با بزرگنمایی تهدیهد ایهران و محهور مقاومهت و تشهدید و برجسهته کهردن
مناقشات مذهبی و طائفی شیعی -سنی در منطقه است .شکل دهی به نظام دوقطبی
غیرمنعطف در منطقه از سوی عربستان در سافههای اخیهر بها برخهی تهالشهها و
سیاستها قابل شناسایی است که عمدهترین ننها عبارتند از :جبهههبنهدی در برابهر
متحدین و نفوذ جمهوری اسالمی ایران در تمام حوزههای منطقهای؛ تهالش بهرای
تضعیف یا تغییر نظام های سیاسی متحهد ایهران در منطقهه ماننهد عهراق و سهوریه؛
تشدید تنشهای مذهبی شیعی -سنی در منطقه؛ تالش برای ایجاد ائتالف منطقهای
گسترده سنی -عربی در برابر ایران و محور مقاومهت از ترکیهه تها مصهر و حهوزه
برابر ایران .در حالی که نظام منطقهای دو قطبی غیر منعطف به نحو قابهل تهوجهی
در راستای منافع امنیتی و رهبری منطقهای عربستان سهعودی قهرار دارد ،ایهن نهوع
نظام ضمن ایجاد تهدیداتی برای امنیت ملی مصر ،نقش نفرینی و قدرت منطقههای
نن را نیز کاهش می دهد .چرا که او ً مصهر هماننهد عربسهتان ایهران را بهه عنهوان
تهدیدی اساسی برای خود تلقی نمی کند ،ثانیهاً دو قطبهی شهدن منطقهه و افهزایش
تنشهای مذهبی و افراطگرایی را تهدیدی برای امنیت ملی خهود مهیدانهد و ثالثهاً
معتقد است نظم منطقه ای متکثر و چند قطبی فضای بیشتری را برای نقش نفرینهی
این کشور و تداوم رواب با دولت های مشتلهف از جملهه عهراق و سهوریه ایجهاد
میکند.
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با توجه به شرای کنونی منطقهای و متغیرهای تاثیرگذار در سیاست خهارجی
عربستان و مصر و رواب این دو کشور میتوان چههار دورنمهای بهدیل در روابه
مصر و عربستان را شامل اتحاد استراتژیک ،رقابت استراتژیک ،رقابهت و همکهاری
و منازعه و خصومت دانست .شواهد و قرائن نشان میدهد که حالهت سهوم یعنهی
رقابت و همکهاری توامهان دو کشهور از احتمهاف بیشهتری بهرای وقهوع در طهوف
ساف های پیش رو برخوردار است .در واقع مقومات و بسهترهای روابه دو کشهور
احتماف وقوع سه حالت دیگر را تا حد زیادی اندت نشان مهیدههد و همکهاری و
رقابت را به گزینهای ضروری و منطقیتر تبدیل میکند.
از ننجایی که قهاهره و ریهاض فاقهد نگهاه راهبهردی مشهترت در بسهیاری از
موضوعات مهم بوده و رواب خود را بر پایه مصالح ننی و ضرورتهای موجود بنها
کردهاند ،همان گونه که تنشهای مشتلف در روابه نیهز نشهان مهیدههد ورود دو
کشور به اتحاد استراتژیک بعید به نظر مهی رسهد .بهه عنهوان نمونهه در حهالی کهه
بحران های سوریه و یمن به عنهوان دو حهوزه اصهلی سیاسهت خهارجی سهعودی
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محسوب میشود ،قاهره از همراهی کامل با عربستان در ایهن حهوزههها خهودداری
کرده است .خصومت و منازعه نیز نیازمند تقابل جدی منهافع و تهدیهدهای امنیتهی
دو طرفه است که در شرای کنونی رواب مصر و عربستان محهل اعهراب چنهدانی
ندارد .رقابت استراتژیک نیز مستلزم این است که ههر دو کشهور واجهد ظرفیتههای
کاملی برای دستیابی به رهبری و هدایت ائتالف منطقههای و موازنههسهاز متقابهل
باشند .اما در حاف حاضر مصر فاقد چنین ظرفیتهایی است و با بحرانهای متعدد
به خصوص مشکالت اقتصادی روبرو است .لذا رقابت و همکاری به عنوان حالتی
است که از احتماف وقوع بیشتری در رواب برخوردار است .همکهاری عربسهتان و
مصر ناشی از ضرورتها و نیازهای دو طرف در برخی حوزهها و با بودن هزینهه
هرگونه رویارویی برای دو کشور اسهت .لهذا انتظهار مهیرود بهه رغهم تهنشهها و
انتقادات دو طرف و فراز و فرودههای مشتلهف همکهاریههای دو طهرف ولهو بهه
صورت نسبی ادامه یابد .با این حاف رقابهتهها و اخهتالف نظرههای مههم بهین دو
کشور در حوزههای راهبردی همننان پابرجا خواهد بود.

