
 مساعي احتواء تركيا بآسيا الوسطى.. دور اإلمارات في اإلستراتيجية الغربية

 قسم البحوث ـ االستقالل

  



 
 

   دــريـ ــ الشــعب يـ                            

 

 

 المحتويات 

 تمهيد

 طبيعة موقف النظام المصري من األحداثأوال: 

 التحركات والمواقف الرسمية •

 المواقف غير الرسمية •

 وأسباب تغيير النظام المصري لموقفهدوافع ثانيًا: 

 العالقة بين النظام واإلدارة األميركية •

 مستجدات العالقة بين النظام المصري وإسرائيل •

 الموقف اإلسرائيلي من سد النهضة اإلثيوبي •

 مشاريع تضر بالمصالح اإلستراتيجية لمصر •

 آثار التطبيع اإلماراتي مع إسرائيل •

 االستنتاج والخاتمة



 
 

   دــريـ ــ الشــعب يـ                            

 

 مقدمة 

الثاني   يناير/كانون  ثورة  اندالع  النظام   2011منذ  عالقة  شهدت  اآلن،  وحتى 

المصري بالقضية الفلسطينية تطورًا إيجابيًا حينًا وسلبيًا أحيانًا أخرى، وكان ذلك  

 مرتبطا بعدة أسباب، لعل أبرزها تعاقب أكثر من سلطة خالل تلك الفترة.

، كان الموقف السلبي من دعم  2013في   لكن منذ حدوث االنقالب العسكري

 القضية الفلسطينية أو تقديم أي إسناد ملموس لها هو السائد.

أثار موقف النظام المصري جراء التصعيد األخير في فلسطين الكثير من عالمات  

لمساحة   ذهب  النظام  أن  لوحظ  حيث  والمراقبين،  المتابعين  لدى  االستفهام 

 .السابقة من ذات القضيةتموضع مختلفة شيئا ما عن مواقفه 

عما هو  األبرز  السؤال  له   كان  كان  الذي  نفسه  هو  المصري  النظام  كان  إذا 

وما بعدها، وأن إسرائيل   2014موقف سلبي من دعم الجانب الفلسطيني في 

في   التغير  ففيم  نفسها،  هي  المقاومة  وأن  المعتدي،  االحتالل  نفس  هي 

 وما دوافعه؟ موقف النظام إذن؟ وما أسباب هذا التغير 

ترصد الورقة ابتداء أبرز نقاط االختالف بين موقفي النظام المصري من التصعيد  

على غزة، ومن ثم ننتقل لبحث السياقات   2021و  2014اإلسرائيلي في عدواني  

من   موقفها  وتطوير  لمراجعة  القاهرة  دفعت  التي  السياسية  والمتغيرات 

ة التي ساقتها للوصول لهكذا  القضية، والبحث في مساحات الدوافع والمصلح

 .تغير

 أوال: طبيعة موقف النظام المصري من األحداث  ●

القضية   من  المصري  النظام  موقف  في  التغير  المحور  هذا  خالل  نناقش 

الفلسطينية واالعتداءات التي حدثت على المسجد األقصى وقطاع غزة، وذلك 

بين   الموقفين  ومقارنة  رصد  خالل  ووقوفًا  2021و  2014من  على  ،  كذلك 

موقف مصر بعد الثورة وخالل عام من حكم الرئيس محمد مرسي، للوصول لفهم  

 أعمق لتلك المواقف المتباينة وسياقاتها. 
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 :الرسمية  والمواقف التحركات •

مبكرا بإصدار بيان    2021تحركت وزارة الخارجية المصرية في العدوان على غزة  

لالعتداءات   كانإدانة  ا  االسرائيلية،  األقصى   ستنكارمحوره  المسجد  اقتحام 

القانون   تنتهك  التي  التهجير  واالعتداء على أهالى القدس والمصلين وسياسة 

، ثم تواصلت بشكل فاعل مع أطراف الصراع وجهات إقليمية ودولية  1الدولي

 متعددة.  

وفي ذات السياق أكد السفير نزيه النجاري مساعد وزير الخارجية، في اجتماعه 

يل أميرة أورون على ما ورد في البيان السابق كما شدد على ضرورة  بسفيرة إسرائ

وصيانة   الفلسطينيين  للمدنيين  الحماية  وتوفير  اإلسالمية،  المقدسات  احترام 

 .2حقوقهم في ممارسة الشعائر الدينية 

في اليوم التالي عقد وزير الخارجية سامح شكري اجتماعًا بمقر الوزارة مع السفير  

يس بعثة جمهورية مصر العربية في رام اهلل وَحّمَله رسالة دعم طارق طايل، رئ

 ."3 "لألشقاء الفلسطينيين حكومة وشعباً 

وكذلك، أجرى الوزير اتصاال بنظيره السعودي فيصل بن فرحان اتفقا فيه على  

  .4الحلول السياسية لكافة أزمات المنطقة أهمية ترجيح

هاتف اتصااًل  تلقي  الدولي  المستوى  المبعوث  وعلى  وينسالند"  "تور  من  يًا 

األممي الخاص لعملية السالم في الشرق األوسط، عرض فيه الوزير موقف مصر  

الرافض لالعتداءات اإلسرائيلية في القدس وأعلمه باإلعداد الجتماع وزاري عاجل  

 5لمجلس الجامعة العربية.

عام شهد  والواضح،  العاجل  الموقف  ذلك  من  النقيض  صدور   2014وعلى 

إطار   بأسبوع كامل في  العدوان  اندالع  بعد  األول  المصري  الرسمي  الموقف 

مبادرة طرحتها الخارجية المصرية لوقف إطالق النار، بلغة خطاب حيادية ال تحمل  
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إدانة ألحدهما على اآلخر،  أو  الطرفين  للخطاب    6تعاطفًا مع أحد  ُعد شبيها  ما 

 ا قبل الثورة. والمواقف التي درج عليها نظام مبارك في عهد م

المصرية في   المبادرة  الطرفين دون  2014يوليو/تموز    15طرحت  بين  تهدئًة   ،

القاهرة خالل   يلتقي وفدان ممثالن للطرفين في  أن    48شروط مسبقة على 

ساعة من بدء تنفيذ المبادرة الستكمال مباحثات وقف إطالق النار، بعدما وصفت  

  7عدائية" داعية إلى وقفها قبل تنفيذ المفاوضات. ما قام به الطرفان "أعمااًل 

حين   في  اإلسرائيلي،  الجانب  من  أحادية  المبادرة  هذه  على  الموافقة  جاءت 

أن   مؤكدًة  غزة،  قطاع  تدير  التي  حماس  اإلسالمية  المقاومة  حركة  رفضتها 

  القاهرة لم تستِشرها قبل إعالن هذه المبادرة، وأنه ال يوجد بها إلزام إلسرائيل 

الفلسطينيين،   ِلشروط  أبو    وكمالالستجابة  سامي  حماس  باسم  الناطق  صرح 

وسرعان ما عادت الغارات الجوية على القطاع في ظهر اليوم نفسه إثر  ، 8زهري 

 فشل هذه المبادرة. 

النظام  كون  عن  معبرا  المختلفة  بتفاصيله  الموقف  هذا  كان  الحال  بطبيعة 

الفلسطيني   الجانب  من  اإلسرائيلي  لالحتالل  أقرب  الحين  ذلك  في  المصري 

 المقاوم. 

وفي ذلك السياق، فقد أشار الكاتب والمحلل السياسي مصطفى زهران إلى أن  

كشف النقاب عن حّدة    على قطاع غزة،  2014العدوان اإلسرائيلي الذي تم في  

 .االنقسام السياسي والمجتمعي في الداخل المصري

وهو ما تمثل في الموقف الواضح لدى الّنخبة السياسية الحاكمة في مصر في  

التعاطي مع االعتداءات اإلسرائيلية على القطاع، والتي وصلت إلى الّدعم غير  

   9المباشر للعدوان ُبغية القضاء على حركة حماس. 

 عن ذلك، فقد أشار الدكتور عادل بيومي أن الموقف المصري حينها كان  فضال

الوليد ومتماشيا مع حالة االستعداء النظام  بالحفاظ على  لإلسالميين،    مرتبطا 
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والرغبة في عدم الضغط على إسرائيل تماشيًا مع الموقف األميركي في ذلك  

  10الوقت. 

م بعيد االنقالب العسكري في  وفي إطار تلك السياسة التي كان يتبعها النظا

، كان له عمل دؤوب في غلق وإغراق األنفاق التي كانت تمد قطاع غزة 2013

إسرائيل  من  بطلب  والعتاد،  والغذاء  والدواء  بالمؤونة  نفس  11المحاَصر  وفي   ،

 12الوقت كان ُيْحِكم إغالق المعابر الحدودية على الفلسطينيين.

عند   2021ف المصري في مايو/أيار  على العكس من ذلك، لم يتوقف الموق

في  المشاركة  مثل  العربية،  الدوائر  شمل  بل  سلفا،  إليها  المشار  التحركات 

االجتماع الطارئ لجامعة الدولة العربية الذي طالب فيه وزراء الخارجية العرب 

ضد  والجرائم  الحرب  "جرائم  في  الجنائي  بالتحقيق  الدولية  الجنائية  المحكمة 

 .13ي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني اإلنسانية" الت 

جذورها   من  القضية  حل  ضرورة  إلى  كلمته  في  شكري  سامح  الوزير  ودعا 

بالعودة إلى حل الدولتين وإقامة دولة مستقلة للفلسطينيين عاصمتها القدس  

  14الشرقية.

ألمانيا وزير خارجية  بحثت مع  إذ  الدولية  اتصاالتها  الخارجية في  وزارة    توسعت 

هايكو ماس والممثل األعلى لالتحاد األوروبي للشؤون الخارجية جوزيف بوريل 

ل إلى إنشاء الدولة  ضرورة استئناف جهود السالم بما يحمل أفقًا حقيقيًا للتوصُّ

  .15الفلسطينية المستقلة

مؤكدا على رؤية  في اليوم التالي تواصل مع روسيا وبريطانيا وفرنسا وإيرلندا  

تفص السابق  تصريحاتهامصر  في  التقدير  ونشرت  ، يلها  صفحتها  على  الخارجية 

  16البريطاني لجهودها ووعدها بدعم القاهرة بكافة المساعي الالزمة.
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واستمر التواصل مع الجانب اإلسرائيلي إذ أجرى وزير الخارجية سامح شكري، في  

ضرورة  خالله على    د أشكنازي “أكمايو/أيار اتصااًل بنظيره اإلسرائيلي غابي   12

التوقف عن   وقف االعتداءات اإلسرائيلية على األراضي الفلسطينية"، وأهمية 

 .17اللجوء إلى الوسائل العسكرية  التصعيد وعدم 

في اليوم التالي قالت مصادر مصرية إن وفدًا أمنيًا مصريًا من جهاز المخابرات 

إطالق النار في  العامة برئاسة اللواء أيمن بديع، وصل إلى تل أبيب، لبحث وقف 

 قطاع غزة وإنهاء موجة التصعيد األخيرة في األراضي الفلسطينية. 

فلسطين   سفير  شكر  إذ  اإلسرائيلي  بالطرف  العالقة  على  التطور  يقتصر  لم 

  18بالقاهرة مصر لفتحها مستشفياتها أمام جرحى العدوان اإلسرائيلي. 

نقل جرحى القصف  مايو/أيار أرسلت مصر عشر سيارات إسعاف إلى غزة ل  15في  

خمس   إرسال  الحق  وقت  في  تم  أنه  المصادر  بعض  ونقلت  كما  اإلسرائيلي، 

 19سيارات إسعاف أخرى وجرى تجهيز ثالث مستشفيات مصرية لتقديم العالج. 

من الضروري هناك كذلك اإلشارة إلى فترة التطور اإليجابي و"االستثنائي" في 

وا مصر،  في  والنظام  حماس  حركة  بين  القضية العالقات  دعم  في  لتطور 

 الفلسطينية، في فترة تولي الدكتور محمد مرسي رئاسة مصر. 

إذ سجلت الدولة في عهده مواقف مشهودة في مواجهة التصعيد اإلسرائيلي  

  20فضال على فتح حركة االقتصاد والحركة للمحاصرين داخل قطاع غزة. 

على قضية فلسطين،  خالل ذلك العام أبدت السياسة الخارجية المصرية انفتاحًا  

تطورت  وقد  الفلسطينية،  المصالحة  إتمام  دعم  على  حرصه  مرسي  أكد  حيث 

زيارة غزة مع رئيس الوزراء التركي حينها  المواقف لدرجة اعتزام الرئيس الراحل 

رجب طيب أردوغان والرئيس الفلسطيني محمود عباس، حسب تصريحات لألخير 

 21. 2013في القاهرة مايو/أيار 
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اإلسرائيلي الخرق  المصرية حينها مواجهة  المواقف  أبرز  للتهدئة  أيضًا كان من 

باغتيال قائد المقاومة أحمد   2012والعدوان على غزة في نوفمبر/تشرين الثاني  

 الجعبري. 

تلك الواقعة قوبلت برفض مصري شديد وإجراءات عاجلة لوقف هذا العدوان، 

وزراء وقتها هشام قنديل إلى قطاع حيث أرسلت القاهرة وفدا برئاسة رئيس ال

اإلقليمي والدولي الذي   مع الحشدغزة، إضافة إلى إصدار بيانات قوية اللهجة، 

ما شكل حينها سياسة مصرية جديدة    22توقف على إثره العدوان بشكل عاجل، 

 مختلفة عما كان معهودًا في السابق. 

 المواقف غير الرسمية: •

لصادرة عن مؤسسات الدولة المختلفة، فقد  باإلضافة لتلك المواقف الرسمية ا

أخرى   مواقف  هناك  سلفا-كانت  إليه  اإلشارة  تم  الذي  االتجاه  نفس    - في 

 .لمؤسسات إعالمية أو دينية

وبالرغم أنها مؤسسات غير ناطقة رسميا باسم النظام، إال أنه من المعروف أنها  

 محسوبة عليه وتدار بتوجهات مباشرة من أجهزته ومؤسساته.  

التابعة بشكل مباشر   المنابر اإلعالمية  أبرز  السياق فقد كان خطاب  وفي ذلك 

أزمة   الدولة في  للموقف اإلسرائيلي    2021ألجهزة  إدانته  اللهجة في  شديد 

 .23ودعمه للفلسطينيين في القدس 

ركز هؤالء اإلعالميون على القدس وما يحدث للمصلين وسكان حي الشيخ جراح   

إسرائيل   قرارات  ما ووصف  إلى  بعضهم  وتطرق  واإلرهاب"  العرقي  "بالتهجير 

 يحدث في غزة ودور المقاومة. 

دعوات   أي  يحمل  لم  ولكنه  واالجتماعية  الدينية  الروابط  على  الخطاب  أكد 

للجانب   بالتصريحات األميركية وتحيزها  جماهيرية. كما استهزأ بعض اإلعالميين 

 24اإلسرائيلي. 

 
 ps://bit.ly/3bqoIFghtt . 2012نوفمبر  15أخبار اليوم، الرئاسة اتصاالت مكثفة لوقف العدوان على غزة،  22

  .https://bit.ly/3hMkP1j  البلد أحمد موسى : ستبقى القدس عاصمة دولة فلسطين ى قناة صد23

   .https://bit.ly/3yxxHhR  برنامج الحكاية24
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الجامع في  الجمعة  خطبة  جاءت  بشدة    كما  ومنددة  للقضية  داعمة  األزهر 

ولكنها   25ما أخذ بالقوة ال يرد إال بالقوة"“بـ  بالعدوان اإلسرائيلي إلى حد التعليق  

في   الواقعة  االنتهاكات  على  تركيزها  في  اإلعالمي  الخطاب  مع  متماشية 

 المسجد األقصى وغياب أي دعاوى أو مطالبات للنظام المصري.  

ذا مواقف  لرصد  النظام،  وبالعودة  على  المحسوبة  اإلعالمية  المؤسسات  ت 

، وفي سياق انشغال مؤسسات وأجهزة الدولة المصرية في  2014ففي حرب  

بمواجهة رافضي االنقالب،   -بعد وقوع انقالب الثالث من يوليو/تموز-ذلك الحين  

كان األمر مختلفا تماما استنادًا إلى اعتبار حركة حماس جزءًا من جماعة اإلخوان  

 سلمين، التي كان قد تم تصنيفها إرهابية لدى السلطات المصرية. الم

السياق تشويهًا متعمدًا، حيث صدرت مزاعم   نالت حركة حماس في ذلك  وقد 

الشرعية في مصر،   أنصار  رابعة لمساندة  غزة العتصام  بإرسال قوات من قطاع 

خل القطاع،  واختباء القائم بأعمال المرشد العام لإلخوان الدكتور محمود عزت دا 

الداخلي   الشأن  في  تدخلها  بعدم  مفيدة  تكرارًا  لنفيه  الحركة  دفع  ما  وهو 

 26المصري. 

المصري ألي تحركات شعبية   النظام  أما على المستوى الشعبي، فلم يسمح 

يصدره، وكذلك  الذي  والدبلوماسي  واإلعالمي  الديني  الخطاب  مع  تتماشى 

 م ضد إسرائيل بشكل علني. اعتقل بعض األفراد الذين عبروا عن احتجاجه

قد يكون مرد ذلك السلوك إلى أمرين؛ األول هو أن النظام قد ال يأمن عواقب  

الممكن أن تتحول االحتجاجات ألي سبب   إلى الشوارع، حيث من  الناس  نزول 

 كان إلى وسيلة ضغط عليه، أو حتى احتجاجات ضد النظام بشكل مباشر.

الذي يعلم تمام -إلى الكيان اإلسرائيلي    أما الثاني فهو إرسال رسالة مباشرة 

أنه لوال وجود هذا النظام،  -العلم توجهات الشعب المصري المعادي لالحتالل

 لكان ماليين المصريين موجودين في الشوارع ضد تل أبيب.

 

 

 
 https://bit.ly/2S3qxkz العربي الجديد، خطيب األزهر.  25

 https://arbne.ws/2QivAx8  .  2013سبتمبر  16الحرة، حماس تنفي تدخلها في الشأن الداخلي المصري،  26
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 ثانيا: دوافع وأسباب تغيير النظام المصري لموقفه:  ●

ر في الجزء السابق من الورقة من أن الموقف المصري مختلٌف   بناء على ما ُقرِّ

التصعيد ضد غزة عام   ، فإننا نحاول في هذا  2014عما كان عليه موقفه في 

القسم البحث عن الدوافع التي سببت هذا االختالف النسبي في موقف النظام 

 المصري.  

عدد   على  الضوء  تسليط  إلى  نحتاج  فإننا  بين لذا،  العالقة  في  التطورات  من 

 النظام المصري والكيان اإلسرائيلي من خالل المحاور والعناصر التالية:

 :األميركية واإلدارة النظام بين العالقة  •

يعد الدور المصري في القضية المصرية هو أحد أهم محددات العالقة بين مصر 

كامب ديفيد" بين مصر ودولة    توقيع” اتفاقيتيوالواليات المتحدة وبالتحديد منذ  

 .  1979و 1978االحتالل اإلسرائيلي عامي 

المصري التطبيع  اتفاق  تفاصيل  عن  الرئيس -فبعيدًا  وقعه  الذي  اإلسرائيلي 

لراحل أنور السادات، فإن االتفاق ذاته سمح لمصر بعد ذلك بأن تكون  المصري ا

الوسيط األول بين دولة االحتالل وفصائل المقاومة الفلسطينية، وأن تكون أحد 

 ركائز حفظ األمن في المنطقة طبقًا لمفهوم واشنطن له.  

الغربية،  الحكومات  لدى  للقاهرة  وأهمية  إضافية  قيمة  أضفى  بدوره  وهذا 

 27رأسها اإلدارات األميركية المتعاقبة.  وعلى 

ولعبت مصر بالفعل دور الوساطة تاريخيا في العديد من القضايا على الساحة   

الفلسطينية في عهد الرئيس األسبق، محمد حسني مبارك، والمجلس العسكري، 

 ثم الرئيس الراحل محمد مرسي.  

ة )حماس( التي تدير  تمثل هذا الدور في التوسط بين حركة المقاومة اإلسالمي 

عام   حدث  كما  عديدة  تصعيدية  جوالت  إلنهاء  االحتالل  وحكومة  غزة،  قطاع 

 
27ute for Near East Policy, Reviewing Egypt's Gains from Its Peace Treaty with Israel, 07 March 2011. The Washington Instit 
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باإلضافة إلى أن مصر كانت الوسيط في صفقة   28.  2014و  2012و   2009

 2011.29أسيرا فلسطينيًا في    1027تبادل أسير جيش االحتالل، جلعاد شاليط، مع  

أبرمتها   بعض الدول الخليجية والعربية، وعلى  لكن بعد اتفاقيات التطبيع التي 

رأسها اإلمارات، مع الكيان اإلسرائيلي، كان من المنتظر أن ينتقل مركز ثقل إدارة 

، يأبو ظب العالقة بين العرب وإسرائيل من القاهرة إلى عواصم أخرى وبخاصة  

وبالتالي كان من المفترض أن يؤدي ذلك لتراجع أهمية الدور المصري في هذا  

 النسبة لمتخذ القرار األميركي. الملف ب

انطالقًا من هذه النقطة الجوهرية، ومن فهم النظام المصري ألهمية دوره في  

في    -كما سنوضح تفصيال-المنطقة بالنسبة للواليات المتحدة، فقد رغب النظام  

توظيفه خالل جولة التصعيد الحالية بين فصائل المقاومة ودولة االحتالل، بحيث  

رسالة إلى إدارة الرئيس األميركي جو بايدن، مفادها أن دوره ال   ترسل القاهرة

يمكن تجاوزه بحال، وأن واشنطن تحتاج إليه لتحقيق استقرار الوضع في المنطقة،  

 .طبقًا للرؤية األميركية

وبطبيعة الحال، ففي ظل وجود بايدن في البيت األبيض، فإن السياق الحالي  

 .والنظام المصري يشير إلى تراجع مستوى العالقاتللعالقات بين واشنطن 

بايدن رؤاه السلبية حول نظام     حعبد الفتافمنذ الحملة االنتخابية له، لم يخف 

عنه  واشتهر  والحريات.  والحقوق  الديمقراطية  ملف  في  خصوصًا  السيسي، 

  تصريحه بأنه "ال مزيد من الشيكات على بياض لديكتاتور )الرئيس السابق دونالد( 

  30ترامب المفضل". 

تنتقد  لبيانات  األبيض  البيت  إصدار  وتيرة  زادت  للرئاسة  بايدن  وصول  وبعد 

انتهاكات أجهزة األمن في مصر لحقوق اإلنسان، وتصاعد الضغط األميركي على  

  31السيسي في هذا الملف.

 
28May, 2021The New York Times, For Israel and Hamas, Hard Choices Before Any Talks Could Begin, 13   

https://nyti.ms/33UpK8g 

 https://bit.ly/3ylkPev. 2011 األول تشرين / أكتوبر 12، أسير األلف صفقة،  شاليط جلعاد، نت الجزيرة      29

 2020 تموز / يوليو 12، المصري  النظام من موقفه حول تغريدة، بايدن جو األمريكي للرئيس الرسمي الحساب  30

 https://bit.ly/2RrE6uj 

31The Official Website of U.S. Department of State, Secretary Blinken’s Call with Egyptian Foreign Minister Shoukry, 23  

February, 2021 

 3bzMsa0https://bit.ly/ 
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عدد   عن  اإلفراجات  بعض  بالفعل  هذا  عن  محدود  –نتج  اإلعالميين    -ولو  من 

كذلك، لم يجر بايدن   32ين احتفظ بهم النظام في سجونه لسنوات.والنخب الذ

أشهر    4الـ  أي اتصال بالسيسي حتى قبيل العدوان األخير، رغم مرور ما يقارب  

 على استالم األول منصبه. 

حقوق   ملف  يخص  فيما  مصر  في  السلطة  على  متزايدًا  ضغطًا  هناك  أن  كما 

ناك حدث قوي في المنطقة يتمثل اإلنسان والمجتمع المدني. وفي المقابل، ه

 .في التصعيد الكبير الحالي بين الفصائل الفلسطينية ودولة االحتالل

األمر الذي قد يشكل فرصة يستثمرها النظام لتحريك سياسة الواليات المتحدة  

توازنات   تحركها  التي  األميركية  للعقلية  السيسي  معرفة  من  انطالقا  تجاهه، 

وقد تبدى ذلك النهج البراغماتي  سياساتها الخارجية،    المصالح كأولويات لتحديد

األميركي في التعامل مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، على سبيل  

 المثال. 

فرغم تأكيد أجهزة األمن األميركية أن البن  

الصحفي   اغتيال  في  دورًا  سلمان 

لم   المعارض، جمال خاشقجي،  السعودي 

شخصه،  على  عقوبات  واشنطن  تفرض 

أنتوني   األميركي  الخارجية  وزير  وصرح 

مضطرة   المتحدة  الواليات  أن  بلينكن، 

معه   لفترة للعمل  المملكة  سيحكم  ألنه 

 33طويلة كما يبدو. 

فقد   تقدم،  ما  على  علىوبناء  المصري  النظام   الدبلوماسيةاتصاالته   حافظ 

رسالة   المكثفة ليوصل  توجهاتها،  بمختلف  الفلسطينية  والفصائل  إسرائيل  مع 

 مفادها أن مصَر ال يمكن استبدالها بأحد للقيام بهذا الدور.

 
 2021 آذار / مارس 1؟، األميركية الحقوقية المطالب مع القاهرة تعاملت كيف.. بايدن رئاسة من شهر بعد، نت الجزيرة   32

 https://bit.ly/3yiuVwQ 

33The Official Website of U.S. Department of State, Secretary Antony J. Blinken With Jake Tapper of CNN’s The Lead with Jake  

Tapper, 27 April 2021 

 https://bit.ly/2SZRWVh 

فقد حافظ النظام المصرررع ى    

اتصرراه ا الدو وماسررية  الم   ة 

والرر صرررررراصرر   رسررررررلاصرريرر   مررإ 

ال  سررررةينيرة ومتت ف  وا،رات،را   

َر ه  ليوصر  رسرالة م اد ا  م مصر 

يم ن اسرتددال،ا وححد ل قيام و،اا  

 الدور.
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ومما ال شك فيه أن أهداف النظام قد تحققت نسبيًا، فقبل ساعات معدودة من  

جو   إنفاذ وقف العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة، حظي السيسي باتصال من

النظام مع جميع األطراف،    د وتثمينه “لجهو  عن” تقديره يدن، وفيه عبر األخير  با

تتسم عن    والتي”  فضاًل  والحكمة“،  يرسخباالتزان  التاريخي    أنه”  مصر  دور 

االستقرار   لدعم  وأفريقيا  المتوسط  وشرق  األوسط  الشرق  في  والمحوري 

 34وتسوية األزمة“، حسب البيان الصادر عن الرئاسة المصرية.

الساحة   على  األوضاع  مستجدات  من  الحالي  المصري  الموقف  فإن  لذا، 

 الفلسطينية عكس رغبته في أمرين.  

البيت األبيض لتتواصل مع النظام المصري في أعلى  األول   يبتز إدارة  هو أن 

المستويات وبشكل طبيعي، بحيث ال يظهر رأس النظام على المستوى الدولي  

 دولة األهم في العالم. وكأنه منبوذ من ِقبل إدارة ال

، هو أن تخفف اإلدارة األميركية حدة انتقاداتها للنظام المصري  الثانيواألمر  

في ملف الحقوق والحريات، وأن تغلب مصلحتها معه في حماية أمن إسرائيل  

إذا وجدت أن الخالفات حول ملف حقوق اإلنسان ستعود بالسلب على رؤيتها  

 األمنية للشرق األوسط.

 ورسلاصي   المصرع النظام بين العالقة تمستجدا •

بأنها   بداياته  منذ  الحالي  المصري  بالنظام  إسرائيل  عالقة  وصف  الممكن  من 

عالقة تحالف وثيقة، حيث كان للكيان دور بارز في ترويج فكرة قبول السيسي 

 .على المستوى الدولي 

نقالب العسكري قبل  ودولة االحتالل كانت أحد أبرز المشجعين والمنسقين لال

قين له  2013يوليو/ تموز    3وقوعه في   ، كما كانت أحد أبرز الداعمين والمسوِّ

 .دوليًا بغية إكسابه الشرعية

 
 .2021 أيار /مايو 21،  صحفي بيان،  المصرية الجمهورية لرئاسة الرسمي المتحدث صفحة 34
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فضاًل عن أن إسرائيل تعد أحد األعمدة الرئيسة في المحور اإلقليمي الذي ينتمي  

م وتأييد  إليه النظام المصري ويكتسب جزءًا كبيرًا من قوته ونفوذه من خالل دع

  35هذا المحور.

أكد ذلك أيضًا العميد في جيش االحتالل اإلسرائيلي، آرييه الداد، في مقال نشرته  

عام   العسكري في مصر  االنقالب  أعقاب  اإلسرائيلية في  معاريف  له صحيفة 

محمد  2013 الراحل  الرئيس  إسقاط  في  اإلسرائيلي  الدور  عن  تحدث  حيث   ،

 مرسي. 

مر إلداد صراحة عن  إن حكومة االحتالل تحدث  العسكري، وقال  االنقالب  حلة 

لت أدواتها الدبلوماسية، وربما وسائل أكبر، إلحضار عبد الفتاح السيسي إلى   "فعَّ

السلطة في مصر، وإقناع اإلدارة األميركية في عهد الرئيس باراك أوباما بعدم 

  36معارضة هذه الخطوة". 

فبعد فترة وجيزة من االنقالب، أطلقت إسرائيل بشكل سريع بعثاتها الدبلوماسية  

في الواليات المتحدة والعديد من الدول األوروبية للضغط من أجل دعم الواقع  

السياسي الجديد في مصر ولمنع الحصار الدبلوماسي على القاهرة بعد االنقالب 

 37العسكري. 

الورقة تنطلق من الكيان    وبالتالي، فإن  الحالي مع  المصري  النظام  أن عالقة 

اإلسرائيلي هي تحالفية، سيكون من الصعوبة بمكان أن يستطيع النظام الفكاك  

القريب   المستويين  أو غير ذلك، على األقل في  إلى خصومة  تغييرها  أو  منها 

المحور   داخل  بوجوده  كبير  بشكل  مرتبطان  وشرعيته  فوجوده  والمتوسط، 

الربيع العربي، وذلك منذ نشأته، كما وضح العميد اإلقليمي المناه ض لثورات 

 العسكري في جيش االحتالل اإلسرائيلي. 

من المهم إدراك أن هذا التحالف واجه بعض    -ومع اإلقرار بهذه الحقيقة-لكن  

 تعارضات المصالح بين الطرفين مع تطور األحداث في المنطقة واإلقليم.

 
35International Relations, 12 Dec 2013.-Glen Segell, Mohamed Morsi, Egypt and Israel, The Site of E  

 https://bit.ly/3wcw8DW 

36ParsToday, Israel admits role in installing Sisi’s dictatorship in Egypt, 13 Apr 2019.  

 https://bit.ly/3hCW1ZC 
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 في تلك النقاط التي ساهمت في تكوين حالةوبناء على ذلك، ال بد من البحث  

فيها بعض التباين في محددات وأطر العالقة بين الطرفين، حتى نستطيع تفسير 

وفهم بعض المواقف التي من الممكن وصفها بأنها تشذ عن إطار التحالف بين 

البحث في هذه   باعتبارهما محل  باألخص مصر وإسرائيل،  أو  المحور،  دول هذا 

 الورقة. 

 : اإلثيووي الن،ضة سد من اإلسلاصي ي موقفال •

من أهم التحديات التي تواجه الدولة المصرية بمؤسساتها خالل الوقت الراهن  

التأثيرات  هو التحدي المتعلق بسد النهضة اإلثيوبي، حيث من الممكن وصف 

بية بأنها  السلبية الناتجة عن إكمال بناء السد وتشغيله وفقًا لوجهة النظر اإلثيو

 لمصر.  مصيرية“بالنسبةأو  تأثيرات” وجودية

بالمئة من احتياجاتها المائية على نهر النيل،  95التي تعتمد بنسبة قدرها -فمصر 

مليار متر مكعب من مياه النيل منذ االتفاقية التي   55.5وتبلغ حصتها السنوية  

ذلك الحين رغم لم تزد حصتها من المياه منذ    -1959وقعتها مصر والسودان عام  

الفترة  وبين  الحين  ذلك  في  المائية  القاهرة  احتياجات  بين  الشاسع  الفارق 

  38الراهنة.

وتتعدد اآلثار السلبية التي ستلحق بمصر إذا ما نفذت إثيوبيا وجهة نظرها كاملة  

الزراعية في صعيد   األراضي  السد، حيث ستنخفض  بناء وتشغيل  في استكمال 

، 39بالمئة في الدلتا  23.3بالمئة، وكذلك بنسبة قدرها    .4729مصر بنسبة ُتقدر بـ  

 وهو ما يعني أنها ستفقد نحو ُثلث رقعتها الزراعية. 

 
38Understanding and managing new risks on the Nile with the Grand Ethiopian Renaissance  et al., M., Hall, J.W. Wheeler, K.G., Jeuland 

5222 (2020).11,  Nature CommunicationDam.  

https://go.nature.com/3wmJMEy 

39s of Bridging the Ethiopian Renaissance on Egypt, a conference organized by Nile Basin Group, Cairo University CU (2013), Implication 

(CU), 16 April 2013, Cairo. 

https://go.nature.com/3wmJMEy
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مليار متر مكعب إذا    37.26كما ستنخفض حصة مصر من مياه النيل سنويًا إلى   

مليار متر مكعب إذا كان الملء    13.29سنوات، ولـ    6ما مألت إثيوبيا سدها خالل  

 41، فضاًل عن العديد من اآلثار السلبية األخرى. 40ينخالل سنت 

ومن المهم هنا االلتفات إلى أن آثار سد النهضة السلبية قد تنسحب على رأس  

  2015النظام، والسيسي شخصيًا، حيث إن التوقيع على اتفاقية المبادئ عام  

النظام   رئيس  من  الفردي  التصرف  عليه  يغلب  األجهزة  -كان  رغبة  غير  على 

حيث إن ذلك التوقيع مع إثيوبيا أعطي شرعية الموافقة   -يروقراطية للدولةالب

 .الرسمية لمصر على السد

إقناع   من  سيتمكن  أنه  واثقًا  التوقيع،  على  السيسي  أصر  فقد  ذلك،  ورغم 

  42اإلثيوبيين بعدم اإلضرار بالمصالح المصرية. 

وبالتالي، فإن إخفاق السيسي في هذا الملف سيؤثر بال شك على مشروعيته 

أمام الشعب، واألهم أنه سيطال كذلك مشروعيته أمام أجهزة الدولة المختلفة  

 ل نصائحها للتعاطي مع ملف سد النهضة.التي تجاه

في حال   -الواسعة للسد  واالقتصادية السلبيةفضال عن أن التأثيرات االجتماعية  

ستزيد بال شك من التحديات أمام نظام السيسي فيما يتعلق بإحكام    -استكماله

واإلشكاالت ، أو مواجهة الضغوط  االجتماعية المتوقعةالسيطرة على التقلبات  

 االقتصادية التي سيكون لها تأثيرات اجتماعية مباشرة.

وجوهرية    مركزية  على  التأكيد  هو  االستعراض  هذا  من  نريده  سد ما    ملف” 

لمصر كدولة، وللنظام كذلك. وبالتالي، فإن تواطؤ دولة ما أو   ة النهضة “بالنسب 

 العالقات معها.   تعاونها مع إثيوبيا في هذا الملف قد يعد سببًا كافيا لتوتر

وبالنظر إلى موقفها من سد النهضة، فيتضح أن هناك مؤشرات عديدة إلى أن  

إلسرائيل دورًا بارزًا في تشجيع إثيوبيا على بناء السد، بغية التحكم في الموارد  

 المائية المصرية، وتحزيم الدولة المصرية وتهديدها إستراتيجيا.

 
40, Helmy. Environmental Impacts of Great Ethiopian Renaissance Dam on the Egyptian Water Ramadan, Negm, Smanny 

Conference Paper. ،Resources Management And Security, 2013 

.tion/262674871https://www.researchgate.net/publica  

41 https://bit.ly/3tVEyhrScience Direct, Managing risks of the Grand Ethiopian Renaissance Dam on Egypt, December 2018.  

 .2019 أيلول /سبتمبر 26، سنوات  10 في« كارثي  وضع« إلى للوصول مختصرة قصة.، النهضة سد، مصر مدى 42

https://bit.ly/3ePHQ1C 

https://www.researchgate.net/publication/262674871
https://bit.ly/3tVEyhr
https://bit.ly/3ePHQ1C
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 :اآلتية  الشواهد خالل من النهضة سد في سرائيلياإل الدور ىبد  ت   وقد ●

في مبنى وزارة المياه والكهرباء اإلثيوبية، يوجد طابق كامل مخصص لألطقم  

للسلطات   والتفاوضية  الفنية  الخبرات  تقديم  ودورهم  اإلسرائيلية،  الفنية 

السابق، محمد اإلثيوبية، وقد جاء تأكيد ذلك في تصريحات لوزير الري والمياه  

  44وكرر التأكيد عليها مسؤولون سودانيون ذوو صلة بملف السد. .43نصر عالم 

السابق، محمد علي بالل، في   المصري  األركان  رئيس  تصريحات  أكد ذلك  كما 

 45، بأن عددًا كبيرًا من اإلسرائيليين يعملون في السد. 2013مايو/ أيار 

الشركات   تلك  ال سيما  إثيوبيا،  اإلسرائيلي في  للكيان  التابعة  الشركات  تنشط 

التي لها عالقة باحتياجات بناء سد النهضة اإلثيوبي، ففي أثناء النزاع بين إثيوبيا  

شركة   أعلنت  المثال،  سبيل  وعلى  عن    اإلسرائيلية  Giga-watt Globalومصر، 

حوالي   باستثمار  دوالر  500اهتمامها  الطاقة   مليون  مجال  في  إثيوبيا  في 

 .المتجددة

علق حينها النائب البرلماني أحمد العوضي، بأن إسرائيل من الدول الداعمة لسد 

للتأثير   التأثيرات الحقًا  أبيب هذه  تل  أن تستخدم  النهضة، وعبر عن مخاوفه من 

 46على المصالح المصرية.

ئيس حكومة إسرائيلي  ، عبر بنيامين نتنياهو عن سعادته لكونه أول ر2016في  

يزور إثيوبيا وشدد على استعداد بالده للدعم التكنولوجي لإلثيوبيين الستكمال 

 .مشاريعهم، وخص بالذكر الزراعة والمياه

وبشكل واضح، قال نتنياهو حرفيًا: “هذه هي رؤيتي لتعاوننا: أن يتمتع المزارعون   

معن  ويعملون  اإلسرائيلية،  المعرفة  بفوائد  كل  اإلثيوبيون  إلى  المياه  لتوجيه  ا 

 .47اتجاه يريدونه”

 
43Monitor, 2016.-Hussein, Is Israel key to solving Renaissance Dam crisis? site of Al Walaa  

 https://bit.ly/3flAL86 

44Fahad Yasii, Israeli Penetration into East Africa Objectives and Risks, Al Jazeera Centre for Studies.  

 https://bit.ly/3uROHgC 
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46Site of Egypt Today, Amid tension, Israel expends investments in Africa, 05 Jan 2018.  

 https://bit.ly/3ybJVwu 

47 https://bit.ly/33KoaG2Site of Israel Ministry of Foreign Affairs, PM Netanyahu addresses the Ethiopian parliament, 07 Jul 2016.   

https://bit.ly/3flAL86
https://bit.ly/3uROHgC
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وهناك شواهد أخرى تاريخية وواقعية متعددة تشير إلى الدور اإلسرائيلي الداعم  

وعليه، نخلص مما    48.لبناء سد النهضة اإلثيوبي، وليس هنا مجال ذكرها جميعاً 

 سبق بتقرير حقيقة سلبية الموقف اإلسرائيلي تجاه مصر في قضية سد النهضة. 

 

 : لمصر اإلستراتيجية بالمصالح تضر مشاريع

 “: East Med”و“ ىسقالم-ريالت ” امشلوى  •

، وقعت كل من إسرائيل وقبرص واليونان على  2020في يناير/ كانون الثاني  

شرق   أنابيب  خط  إلنشاء  اإلسرائيلي    “لنقلEast Medالمتوسط”  اتفاق  الغاز 

  49والخليجي ألوروبا مباشرة.

ممر”  ، وقعت اإلمارات وإسرائيل اتفاقًا لبناء  2020وفي أكتوبر/ تشرين الثاني  

 .الغاز يربط بينهما مرورًا بالسعودية عسقالن“لنقل-إيالت

عبر   الخليج  دول  من  الطبيعي  والغاز  النفط  نقل  المقرر  من  االتفاق،  وحسب 

األنابيب وصواًل إلى مدينة إيالت جنوبي فلسطين، ثم إلى مدينة عسقالن في  

 Eastخط”  الجنوب الغربي، ومنها إلى دول البلقان وأوروبا وأمريكا الشمالية عبر  

50Med“. 

ماراتيين، سُتمنى مصر بخسائر اقتصادية وجراء هذين المشروعين اإلسرائيليين اإل

الكبيرة التي ستلحق    الجيوستراتيجيةوفادحة، واألهم هي الخسائر الجيوسياسية  

 .بالقاهرة

فبالنسبة للخسائر االقتصادية، يعد المشروع ضربة لقناة السويس المصرية التي  

كة تسيطر على حركة نقل هذا الغاز بشكل شبه كامل، حيث من المرجح أن حر 

من   بأكثر  ستتناقص  السويس  قناة  في  تشغيل    17التجارة  مع  أنبوب” بالمئة 

 51االتفاق اإلماراتي اإلسرائيلي.  بعسقالن “بموج -إيالت

 
48Zaytouna Centre for Studies and -Hay, The Israeli Strategy Towards the Grand Ethiopian Renaissance Dam, Al-lDr. Walid ‘Abd a 

 https://bit.ly/3om2TvPConsultations, 12/8/2020.  

49 https://reut.rs/3hzEeT6, Greece, Israel, Cyprus sign EastMed gas pipeline deal, Reuters, 02 Jan 2020. Angeliki Koutantou  

50e, 21 Oct 2020.The Times of Israel, Israeli firm signs deal to pipe UAE oil to Europ  

 https://bit.ly/3ymsnxA 

51 tW7DJKhttps://bit.ly/3Jonathan H. Ferziger, UAE Deal Boosts Israeli Oil Pipeline Secretly Built with Iran, Foreign Policy, 04 Sep 2020.   

https://bit.ly/3om2TvP
https://reut.rs/3hzEeT6
https://www.reuters.com/journalists/angeliki-koutantou
https://bit.ly/3ymsnxA
https://bit.ly/3tW7DJK
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فمن   الجيوسياسي،  للشق  بالنسبة  أما 

المعلوم أن دولة االحتالل منذ قيامها عام  

وهي تحاول إيجاد بدائل لضرب قناة   1948

الممرات   أهم  أحد  تشكل  التي  السويس، 

الطبيعي،  والغاز  النفط  لنقل  العالم  في 

 والتجارة الدولية بشكل عام.  

مكانة اإلستراتيجية والسياسية التي فالكيان اإلسرائيلي طالما كان منزعجا من ال

بالنسبة للتجارة الدولية ، وليس تحظى بها مصر بسبب قناة السويس وأهميتها 

أدل على تلك الحقيقة من التصريحات الواضحة لوزير الطاقة اإلسرائيلي، يوفال  

للقناة الثانية العبرية عقب توقيع االتفاق مع قبرص واليونان وإيطاليا،   شطاينتس

النفوذ  وهيمنة  تغلغل  من  نشكو  بإسرائيل  كنا  عقود،  مدى  ”على  قال:  حيث 

العربي في أوروبا، خاصة في مجال الطاقة، وعليه فإن تصدير الغاز من إسرائيل  

  52وازية للنفوذ العربي“.سيقوض التأثير العربي بأوروبا، وستكون إسرائيل قوة م 

وبجانب األضرار االقتصادية الجيوسياسية التي ستلحق بقناة السويس، فإن هذه  

توزيع  مركز  تصبح  ألن  المصرية  الطموحات  واضح  بشكل  تستهدف  المشاريع 

 إقليمي للغاز، حيث تمتلك مصر محطتي إسالة للغاز الطبيعي. 

ية التحتية الالزمة لتكون مركزًا  وخالل السنوات الماضية، سعت مصر إلعداد البن 

لكن   بيعه.  وإعادة  وإسالته  الغاز  لتجميع    “اإلسرائيلي East Medخط”  إقليميًا 

األهمية  من  يقوض  وبالتالي،  المصري،  الطموح  هذا  يعرقل  إماراتيًا  المدعوم 

 53الجيوسياسية للقاهرة في شرق المتوسط. 

هذه المشاريع خطوات فعلية عبر    -بالتعاون مع اإلمارات-وقد َخَطى االحتالل  

أن   الجيوستراتيجية لمصر، حتى  نفوذه وتقويض األهمية   مجلة” فورينلتقوية 

اإلماراتية اإلسرائيلية، قالت    األميركية“بوليسي الخطوة  تعقيبها على  إن” في 

على وشك أن تلعب دورًا أكبر بكثير في تجارة الطاقة وسياسة البترول    إسرائيل

 
52The Times of Israel, Israel, Cyprus, Greece and Italy agree on $7b. East Med gas pipeline to Europe, 24 Nov 2018.  

 https://bit.ly/3hu8Llo 

 .2020 الثاني تشرين /نوفمبر  7، الين أون الخليج؟، الطاقة مجال في مصر بطموحات اإلماراتي التطبيع  يطيح هل،  كمال أشرف 53

 https://bit.ly/3yhNdhH 

فرال يرام اإلسررررلاصي ي كرالمرا كرام  

منزىجا من الم انة اإلسرررتلاتيجية  

والسرياسرية التي  حظ  و،ا مصرر  

وسررردن قناة السرررويي و  ميت،ا 

 دوليةوالنسدة ل تجارة ال

https://bit.ly/3hu8Llo
https://bit.ly/3yhNdhH
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ز اتفاق اإلمارات معها خط أنابيب تم بناؤه سرًا بين تل أبيب بالمنطقة، بعد أن عز

 54وإيران في ستينيات القرن الماضي“.

آخر في   أو  بشكل  األبعاد  لهذه  واعيًة  كانت  الفلسطينية  المقاومة  أن  ويبدو 

في ثاني أيام التصعيد -العالقة بين النظام المصري واالحتالل، حيث استهدفت 

فضاًل عن    ،55صاروخاً   20ن، المذكور تفاصيله، بنحو  عسقال- خط إيالت  -العسكري

  56استهداف منصات الغاز الطبيعي اإلسرائيلية في شرق المتوسط. 

ومن الممكن تفسير هذه االستهدافات الدقيقة من قبل الفصائل المقاومة في  

قطاع غزة بأنها أرادت توجيه رسائل عدة، لم تكن موجهة لدولة االحتالل فقط،  

إلى النظام المصري، المتضرر األكبر من المشاريع اإلسرائيلية في مجال  لكن أيضًا  

 .الطاقة

ال سيما مع اإلصرار اإلسرائيلي على استبعاد مصر مرتين مفاوضاتها مع قبرص  

شرق   ساحة  في  اإلمارات  دخول  كذلك  أوروبا،  إلى  الغاز  لتصدير  واليونان 

 57ح المصرية الراسخة.المتوسط بالتعاون مع االحتالل، بشكل يهدد المصال

 “:Blue Raman”  مشلوع •

الثاني   التخطيط 2020في نوفمبر/ تشرين  تناقلت وكاالت األنباء أخبارًا تفيد   ،

اإلسرائيلي لتأسيس كابل بحري لنقل االنترنت بين أوروبا والهند، يمر عبر إسرائيل  

  .58والسعودية واألردن وعمان

يربط    بل” إنهوقد قيل إن المشروع ال يقتصر على كونه تقنيًا أو تكنولوجيًا فقط،  

  59التقنية بالجغرافيا السياسية“.

 
54, UAE Deal Boosts Israeli Oil Pipeline Secretly Built With Iran, Foreign Policy, 04 Sep 2020.Jonathan H. Ferziger  

https://bit.ly/3tW7DJK 

55.background, 12 May 2021 -Israel pipeline -ZEV STUB, Fire continues to blaze at Ashkelon's Trans  

 https://bit.ly/3fb27Pd 

56Israel Fisher, Israel Shuts Down Offshore Gas Rig to 'Exercise Caution' Amid Gaza Rocket Fire, 12 May 2021.  

 https://bit.ly/3fbuP2p 

 https://bit.ly/3bKhV9t . 2021 أيار /مايو 22،  ميدان؟، اإلسرائيلي الحلم لتدمير الفلسطينية المقاومة خططت كيف.. صدفة يكن لم الغاز حقول استهداف، العيلة حامد محمد 57

58Optic Network to Connect Via Saudi Arabia and Israel for First Time, Wall Street -Rory Jones and Drew FitzGerald, Google Plans Fiber 

 https://on.wsj.com/3ykOaG3Journal, 23 Nov 2020.  
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الناحيتين   “البحريBlue Raman خط”يعد   لمصر من  كبيرة  اإلنترنت ضربة  لنقل 

االقتصادية والجيوسياسية، حيث إن للقاهرة دورًا هامًا في ملف نقل كابالت  

، حيث تعتبر أحد أهم مراكز مرور الكابالت البحرية التي تنقل اإلنترنت عبر  اإلنترنت

 .العالم

بالمئة من إجمالي الكابالت البحرية عبر العالم، ما يعني    17ويمر من مصر نحو  

البحرية  الكابالت  عدد  حيث  من  المتحدة  الواليات  بعد  الثاني  المركز  في  أنها 

قها الجغرافي، كما أن نحو ُثلث سكان العالم  الناقلة لإلنترنت التي تمر عبر نطا

 .60يعتمدون على القاهرة للوصول إلى اإلنترنت

، نشرت صحيفة هآرتس العبرية تقريرًا تقول فيه إن أحد  2021في أبريل/ نيسان  

  61أهداف إنشاء هذا الخط هو تخطي مصر وتجاوزها. 

ميزتها   ”تفقد  ألن  معرضٌة  القاهرة  فإن  للسياسات،  اإلمارات  مركز  وبحسب 

عبر   لها،  منافسًا  إسرائيل  دخول  بعد  الدولية  اإلنترنت  لكوابل  كمعبر  التنافسية 

تقديم نفسها معبرًا بدياًل أقل سعرًا وأقصر طريقًا منها، كما أنها معبر غير مزدحم  

ل مثل مصر التي يتم الترويج لكونها نقطة   اختناق للكابالت البحرية العالمية ُيفضَّ

 تفاديها مستقباًل“.

 : إسرائيل مع  اإلماراتي التطبيع آثار  ●

ن القاهرة   كما ذكرنا، فإن "اتفاق السالم" الموقع بين مصر ودولة االحتالل، مكَّ

الفلسطيني  -من لعب دور الوسيط الرئيس فيما يطلق عليه "الصراع اإلسرائيلي

 السالم".   وعملية

واستفادت مصر من لعب هذا الدور لمدة تزيد عن األربعين عامًا، كانت فيها مركز  

 الثقل في المنطقة، وطرفًا أساسيًا في أي خطة تسوية فيها. 

لكن المتغير األبرز الذي طرأ على هذه المزية هو موجة التطبيع األخيرة التي 

ترامب، وقادتها اإلمارات العربية  بدأت في عهد الرئيس األميركي السابق، دونالد  

 المتحدة. 
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اإلمارات في   أصبحت  آب    13فقد  توقع  2020أغسطس/  عربية،  دولة  ثالث   ،

اتفاقية سالم مع دولة االحتالل، بعد مصر 

 .  1994واألردن عام   1979عام 

تبع ذلك توقيع البحرين اتفاقية مماثلة في  

، ثم السودان في  2020سبتمبر/ أيلول    11

أكتوبر/ تشرين األول من العام نفسه،    23

في   المغرب  كانون    10وأخيرًا  ديسمبر/ 

 األول. 

المستقبل، كلها تسحب من  اتفاقي  توقع في  والتي قد  الموقعة،  التطبيع  ات 

اإلمارات،  رأسها  وعلى  أخرى،  دول  لصالح  المنطقة،  في  لمصر  النسبية  الميزة 

 .التي ذهبت بعيدًا في تطبيعها مع الكيان

فقد بدا أن ما جرى بين اإلمارات وإسرائيل ليس مجرد "اتفاق سالم" إنما تخطى  

أن تتجاوز ذلك وصوال   أبو ظبي  ترغب فيها  لحالة تحالف كامل، ومد لعالقات 

 المستوى السياسي إلى الشعبي كذلك. 

وعلى هذا، فإن لدى النظام المصري تخوفًا حقيقيًا من أن يتم تقزيم دوره في  

اإلقليم،   في  النظام  يلعبه  الذي  الدور  أهمية  من  سيقلل  هذا  ألن  المنطقة، 

 م الدولي به بمرور الوقت.  وبالتالي قد يتراجع االهتما

عبر عن ذلك المحلل السياسي اإلسرائيلي، تسفي بار إيل، بقوله إن "السالم بين 

اإلمارات وإسرائيل من شأنه أن ينقل مركز الثقل من القاهرة إلى الخليج، وأن 

يساهم في تقليص نفوذ مصر وأهميتها، بخاصة في حال انضمام دول خليجية 

 62التطبيع".أخرى إلى قطار 

في ذات السياق، وإبان موجة التطبيع، نشرت صحيفة معاريف اإلسرائيلية مقااًل 

 .تحت عنوان "مصر قد تفقد أسبقيتها حال تهافت دول خليجية أخرى إلى السالم"

 
62dan have struggled for years with normalization. The agreement with the Emirates is a test for them, Haaretz, Egypt and Jor

28 August 2020 

 https://bit.ly/3ymLho2 

الرمروقرعررة    الرترةرعريرإ  اتر رراقريررات 

والتي قد  وقإ في المسررررتقد   

ك ،ا  سررحن من الميزة النسررعية  

لمصررر في المنةقة  لصررالل دو  

 خرى  وى   ر سرررر،ررا اإلمررارات   

التي ذ در  وعيرداف في  ةعيع،را  

 مإ ال يام.

https://bit.ly/3ymLho2
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قالت فيه إنه "مع توقيع اإلمارات اتفاق تطبيع مع إسرائيل، فإن مصر قد تفقد  

زيد ذلك في حال انضمت دول عربية أخرى إلى  األسبقية في قضايا مختلفة، وسي 

  63هذا التطبيع".

ويؤكد ذلك ما قاله سفير دولة االحتالل السابق لدى القاهرة، يستحاق ليفانون،  

بتطبيع   يتعلق  فيما  اإلمارات  حراك  أن  من  معاريف،  صحيفة  نشرته  مقال  في 

 64ف مصر.الدول العربية وتقاربها مع "إسرائيل"، من شأنه أن يؤّدي إلى ضع

ال   دوره  أن  إلثبات  األخيرة  التطورات  جولة  يستغل  أن  يحاول  النظام  فإن  إذن، 

وجه   على  المتحدة  للواليات  بالنسبة  اإلستراتيجية  أهميته  وأن  تجاوزه،  يمكن 

المنطقة الحادثة في  التطبيع  باقية، وأن موجة  زالت  حتى وإن    - الخصوص ما 

 الدور المصري. فإنها لن تنجح في تقزيم أو تهميش  -توسعت

إلى  باإلضافة  الجغرافي،  التأكيد على أن موقعها  أراد  النظام في مصر  إن  إذ 

سعيه لالحتفاظ بعالقات مع كل من االحتالل اإلسرائيلي، والسلطة الفلسطينية، 

وحركة حماس، يمكنه من تحقيق هذا الهدف، ويصعب األمر على من يرغب في  

 تجاوزه أو تخطي دوره. 

 

 

 

  

 
63normalization with Israel, 30 August 2020Maariv, Egypt could lose its primacy if more countries begin  

 https://bit.ly/33TGrRi 
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 والخاتمة االستنتاج

بالرغم من منع نظام السيسي أي حراك شعبي في الشارع المصري لألسباب  

التي أسلفنا ذكرها، فإنه سمح بالخطابات الدينية واإلعالمية حادة اللهجة ضد  

 إسرائيل. 

مع   السياسي  التجاوب  أو  التنفيس  هو  األول  هدفين،  لتحقيق  ذلك  يكون  قد 

هو   والثاني  والمجتمع،  الشارع  المعادي  غضب  التيار  أن  مفادها  رسالة  إرسال 

إلسرائيل مازال موجودًا بقوة في مصر، وأنه لوال وجود هذا النظام على رأس  

 .السلطة لتشكلت حالة شعبية وسياسية لن تكون في صالح تل أبيب

بطبيعة الحال، فقد حدث تباطؤ واضح في فتح المعابر والحدود وجرى االكتفاء  

بيانات السياسية التي أشرنا إليها، ومن الممكن تفسير  بالضغط الدبلوماسي وال

- ذلك بأنه يندرج تحت التوجهات الثابتة للنظام المصري والضاغطة بشكل واضح  

على حركات المقاومة الفلسطينية، وهو الموقف    -ألسباب بنيوية وأيديولوجية

 الذي لم يطرأ عليه تغيير يذكر. 

جليا في    2021و  2014ين الموقف بين  كما برز في المبحث األول، فقد ظهر تبا

وتوجهات   والسياسية  الدبلوماسية  التحركات  وحجم  الرسمية  البيانات  لغة 

 التغطية اإلعالمية.  

عالوة على ذلك فهناك اختالفات في الحالتين مرتبطة بطبيعة النظام المصري  

نفسه في كليهما، إذ كان في األول نظاما وليدا يبحث عن دعم دولي، كان من  

لديه في   الدور اإلسرائيلي، وقد كانت  لتحقيق ذلك حينها هو  الرئيسة  وسائله 

رغبة عارمة في تشويه مكثف لغريمه الداخلي األبرز الذي يملك ارتباطًا   2014

أيديولوجيًا واضحًا بحالة المقاومة في فلسطين، أما في الحالة الثانية فهو نظام  

 ويدافع عن دوره ومكانته.  أكثر استقرارا يمر بأزمات وجودية حقيقية،

بين عامي   المصري  النظام  تغير موقف  أن  تبين  بأن   2021و  2014وقد  يفيد 

العوامل   من  بعدد  محكوم  الفلسطينية  القضية  تجاه  ومواقفه  النظام  تعامل 

المصلحية أو البراغماتية التي يراها نظام السيسي، وأن موقَفه تجاهها غير نابٍع 

 ي" داعم للقضية الفلسطينية أو للمقاومة. من موقف مبدئي أو "مبادئ
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بأن   تشي  كانت  الماضية  السبع  السنوات  طيلة  النظام  تحركات  غالب  إن  بل 

وجه   على  غزة  الفلسطينية في قطاع  المقاومة  تشويه  المبدئي هو  موقَفه 

في   المصري  للنظام  األخير  الموقف  ويبقى  للتغير    2021التحديد،  معرضًا 

 للمساومات وإمكانية تحقق المصالح التي يسعى  والتحول في أي وقت طبقاً 

 إليها. 

على   الحال  بطبيعة  في  ذلك  مرسي  محمد  الرئيس  عهد  في  الموقف  عكس 

على أساس مبادئي ثابت، بينما    -كما أوضحنا -، حيث انطلق النظام حينها2012

تحقيق   أساس  على  استنادا  القضية  من  السيسي  نظام  موقف  وتغير  تبدل 

 مكاسب سياسية مباشرة.

النظام   دور  تراجع  أن  فيه  شك  ال  مما 

السياقات   بسبب  المنطقة  في  المصري 

تم  ا والتي  العدوان،  هذا  سبقت  لتي 

رأس   أهمية  من  يضعف  أعاله،  إيضاحها 

والدولية،   اإلقليمية  القوى  لدى  النظام 

وهو ما يعني سهولة تراجع دعمه بشكل  

 .ما أمام األزمات المختلفة

يتبعه  وبالتالي،    كدولة  مصر  أهمية  في  الكبير  التراجع  أن  من  النظام  يخشى 

يعتمد في استقراره وشرعيته إلى حد كبير على    تراجع كبير في أهميته كنظام

 .الدعم الخارجي المقدم له، بشقيه اإلقليمي والدولي

وعالوة على ذلك، فإن عالقة النظام المصري أو الدولة المصرية لم تكن في  

 أحسن حاالتها مع الكيان اإلسرائيلي قبيل تلك الحرب. 

ن اإلسرائيلي بعالقة تحالفية،  ال شك أن النظام المصريَّ برغم ارتباطه مع الكيا

وبالرغم من كون سلوكه مع حركات المقاومة الفلسطينية، وعلى رأسها حركة  

حماس، يمثل عالقة توتر وشد وجذب مستمر، إال أن العدوان األخير مثل فرصة 

 .للنظام المصري السترداد مكانته وأهميته اإلقليمية

بعد عدم مراعاتها في الفترات  كما منحت غزة فرصة للضغط على إسرائيل خاصة   

األخيرة المصلحة المصرية في العديد من القضايا اإلستراتيجية، وفضال على ذلك  

الرترلاارإ  مرن  م  الرنرظررام  يرتشرررر  

ال عير في   ميرة مصررررر كردولرة 

فري   رمريرتررا   يرتردرعررا  رلاارإ كرعريرر 

اسررررترقرلار    فري  يرعرترمررد  كرنرظررام 

ىر ر    كرعريرر  حررد  رلر   وشرررررىريرتررا 

لررا   الرمرقرردم  الرترراراري  الرردىرل 

 وشقيا اإلق يمي والدولي.
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القوى   دفع  في  المواجهة  تلك  في  التوسط  في  دوره  النظام  وظف  فقد 

 إلعادة دراسة موقفها من السيسي.  العظمى وبخاصة اإلدارة األميركية


