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 تمهيد

 1 نمالفترة رصدا وتحلياًل ألهم تطورات المشهد السياسي المصري )داخليًا وخارجيًا( خالل التقرير يتناول هذا 

 ، وذلك على النحو التالي: 6112 بريلأ 7إلى 

 

 أواًل: حدث األسبوع:

 "ريجيني" اإليطاليتداعيات أزمة الطالب 

القليلة الماضية، تطورات متسارعة من الجانب  األيام"جوليو ريجيني" في  اإليطاليشهدت أزمة مقتل الطالب 

 فورية" إجراءات باتخاذ إيطاليا الرسمي هددتعلى المستويين والرسمي والشعبي. على المستوى  اإليطالي

، يريجين الطالب مقتل بشأن الحقيقة عن الكشف في كامل بشكل سلطاتها تتعاون لم إذا مصر ضد" ومالئمة

 يطرأ لم إذا ، بأنه6112 أبريل 5في  اإليطالي للبرلمان" قد صرح باولو جنتيلوني" اإليطاليكان وزير الخارجية 

فإن الحكومة مستعدة للتصرف واتخاذ إجراءات ستكون فورية  المصرية السلطات تتخذه الذي المسار في تغير

 .ومالئمة

http://www.aljazeera.net/news/humanrights/2016/4/5/%D8%AA%D9%87%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%A8%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D8%A5%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%B6%D8%AF-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%B1%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D9%86%D9%8A
http://www.aljazeera.net/news/humanrights/2016/4/5/%D8%AA%D9%87%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%A8%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D8%A5%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%B6%D8%AF-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%B1%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D9%86%D9%8A
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، فمن واإليطاليدفعت لتأزم المشهد بين الجانبين المصري  أسبابجاءت نتيجة عدة  اإليطاليةالتهديدات 

ق واختال اإليطاليطالت السلطات المصرية في الكشف عن الحقائق المتعلقة بمقتل الطالب ناحية كانت مما

 إيطالياالذين أرسلتهم وعدم التعاون مع فريق المحققين  اإليطاليعدة روايات لم تبدو مقنعة للجانب 

 حققينالمالتهديد بسحب فريق إلى  في وقت سابق إليطالياالذي دفع الجانب  األمر، للتحقيق في مقتل ريجيني

 متزايد للكشف عن حقيقة مقتل ريجيني. وإعالميضغط شعبي  أخرىمن القاهرة، ومن ناحية 

الذي  جاء سريعا في محاولة منه لتهدئة المشهد ،األخيرة اإليطاليةصري مع التهديدات رد فعل الجانب الم

 تويينالمس على ريجيني لمقتل األسف عميق تبدي مصر بأن صرح السيسيبشكل متزايد، حيث تتصاعد حدته 

السلطات  أرجأتوتصريحات السيسي،  اإليطالي، وفي وقت الحق بعد تصريحات الجانب والشعبي الرسمي

ية قض المكلفين بالتحقيق في المصرية من رجال الشرطة اوفدمن المفترض ان يقوم بها  المصرية زيارة كان

 .سباب محددةأعن  اإلعالندون روما، إلى  ريجيني

لم يكن تأجيل سفر الوفد المصري بسبب التصريحات المتبادلة بين الجانبين فقط، حيث تزامن التأجيل مع 

ضلوع إلى  كشف تفاصيل ومالبسات تشير( 6112أبريل  2)، يطاليةإلا "ال ريبوبليكاتقرير نشر في صحيفة "

 السيسي ومجموعة من المسؤولين المصرين في حادث مقتل ريجيني.

همية وتأثيرا فيما يبدو على تداعيات أكثر أخر آضيف بعدا ي  الداخلي في إيطاليا  واإلعالميالضغط الشعبي 

خرى على أ، ومن ناحية واإليطاليالعالقات بين الجانبين المصري مقتل ريجيني ومدى تأثيرها من ناحية على 

 .المجتمع الدولي والدوائر الغربية أمامسمعة النظام المصري 

 

 وهنا يمكن الوقوف على تصورين مهمين:

حقيقة مقتل إلى  كبير من اجل الوصول وإعالمي لضغط شعبي اإليطاليةتتعرض الحكومة األول:  لتصورا

محاولة حصر قضية ريجيني في مطالبة النظام المصري إلى  اإليطاليةالذي دفع الحكومة  األمرهو و ريجيني

هو األمر الذي ترغب من خالله و سماء المتورطين في القضية فقط،مقتل ريجيني وأ بالكشف عن مالبسات

ا التي يربطهعلى العالقات المصرية  اإلبقاء أخرىمن ناحية و في امتصاص الغضب الشعبي اإليطاليةالحكومة 

تصدير احد القيادات األمنية كمتهم إلى  مصالح مشتركة متعددة، ربما يسعى الجانب المصري اإليطاليبالجانب 

http://arabi21.com/story/891817/%D8%A5%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%D8%B3%D8%AD%D8%A8-%D9%85%D8%AD%D9%82%D9%82%D9%8A%D9%87%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86
http://www.aljazeera.net/news/arabic/2016/4/5/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%AA%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A8%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A9-%D9%82%D8%AA%D9%84%D8%A9-%D8%B1%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%AA%D9%87%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%A5%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7
http://www.aljazeera.net/news/arabic/2016/4/5/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%AA%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A8%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A9-%D9%82%D8%AA%D9%84%D8%A9-%D8%B1%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%AA%D9%87%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%A5%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7
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غلق ل إلستقاالتهم من مناصبهم، في محاولة منه األمنيةرئيسي في القضية متزامنا مع تقديم بعض القيادات 

 رسميا وشعبيا. اإليطاليرضاء الجانب األزمة وإ ملف

 

متورطة في  أمنيةقيادات  أسماءقد يدفع النظام المصري في اتجاه التعنت في الكشف عن الثاني:  التصور

منية محددة متورطة في القضية، سوف يفتح باب الصراع أسماء قيادات أعن  اإلعالنن أمقتل "ريجيني"، حيث 

كثر أخرى أمالبسات لقضايا و اصيلالذي قد يتسبب في الكشف عن تف األمرعلى مصرعية،  األمنية األجهزةبين 

شخص السيسي نفسه، هذا التعنت من الجانب إلى  ربما تمتد لتصلو كثر نفوذاأحساسية ربما تطال مسؤولين 

اذ اتخإلى  التي ربما تضطر ،اإليطاليةعلى الحكومة  واإلعالمي المصري سيدفع في استمرار الضغط الشعبي

 االقتصادي.و على المستوى الدبلوماسيمواقف اكثر صرامة مع النظام المصري 

 

 السياسة الخارجية:تطورات : ثانيًا

 مريكيةاألالمصرية العالقات ـ 1

 بوابة األهرام( شكري: واشنطن حريصة على مساعدة مصر في مواجهة التحديات االقتصادية( 

 بوابة األهرام( مهًما في مواجهة التحديات الموجودة بالمنطقة كيري: مصر تمثل صوًتا( 

  األهرام(السيسي يستقبل وفدا من الكونجرس( 

 والسيسي "الرجل المناسب فى الوقت  وقت مضى أيرار مصر مهم أكثر من ليندسي جراهام: استق

 )بوابة األهرام( المناسب"

 

 اإليطاليةالمصرية العالقات ـ 6

 بوابة األخبار( «ريجيني»ليا لشرح مالبسات حادث شكري: إرسال محققين مصريين إلى إيطا( 

 الجزيرة( إيطاليا تهدد بإجراءات "فورية" ضد مصر بشأن ريجيني( 

  وتؤكد: تزيد األمر ريجيني."الخارجية": نمتنع عن التعقيب على تصريحات الوزير اإليطالي بشأن مقتل 

 )بوابة األهرام( تعقيًدا

 األهرام( المصري يعرض في روما نتائج التحقيق في مقتل ريجيني الوفد القضائي( 

http://gate.ahram.org.eg/News/899678.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/899678.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/899346.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/899346.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/141865/25/491957/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%89-%D9%84%D9%88%D9%81%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%86%D8%AC%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D8%AC%D9%85%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%D8%A7%D8%AA.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/141865/25/491957/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%89-%D9%84%D9%88%D9%81%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%86%D8%AC%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D8%AC%D9%85%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%D8%A7%D8%AA.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/902282.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/902282.aspx
http://akhbarelyom.com/article/5702abf2800563fd4216a1ce/%D8%B4%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D8%A5%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%AD%D9%82%D9%82%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A5%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7-%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%AD-%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB-%D8%B1%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D9%86%D9%8A-1459792882
http://akhbarelyom.com/article/5702abf2800563fd4216a1ce/%D8%B4%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D8%A5%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%AD%D9%82%D9%82%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A5%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7-%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%AD-%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB-%D8%B1%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D9%86%D9%8A-1459792882
http://www.aljazeera.net/news/humanrights/2016/4/5/%D8%AA%D9%87%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%A8%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D8%A5%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%B6%D8%AF-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%B1%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D9%86%D9%8A
http://www.aljazeera.net/news/humanrights/2016/4/5/%D8%AA%D9%87%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%A8%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D8%A5%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%B6%D8%AF-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%B1%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D9%86%D9%8A
http://gate.ahram.org.eg/News/903152.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/903152.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/903766.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/903766.aspx
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 :السعوديةالمصرية العالقات ـ 3

  اليوم السابع()يبدأ زيارته للقاهرة الخميس  السعوديالعاهل 

 بوابة  جم أفواه المتشدقين"تلدم الحرمين الشريفين للقاهرة "سسفير مصر بالسعودية: زيارة خا(

 األهرام(

  (61عربي) مليار دوالر 61 بـالسعودية تمول احتياج مصر النفطي لخمس سنوات 

 

 قضايا محل اهتمامـ 4

 (61)عربي وزير الخارجية المصري يلتقي بوزير إسرائيلي في واشنطن 

  اليوم السابع( األطلنطيالسيسى يستقبل وفد الجمعية البرلمانية لحلف شمال( 

 بوابة األهرام( قبرص توافق على تسليم "خاطف الطائرة" إلى مصر( 

 بوابة األهرام( بوجادنوف في القاهرة يلتقي شكري وشخصيات من المعارضة السورية( 

 موقع وزارة الخارجية المصرية( سراح الطالب المحتجزين في السودان إطالق( 

 بوابة األهرام( عم التعاون الثنائيوزير خارجية السودان يصل إلى القاهرة في زيارة يبحث خاللها د( 

 «المصري اليوم( وفتحنا صفحة جديدة «.ليست للتداول اإلعالمي»محادثاتنا مع مصر «: حماس( 

 األهرام(المركزية لحركة فتح  اللجنةجبريل الرجوب" عضو “بـ ي سامح شكري يلتق( 

  بوابة األهرام( الجزائري"ليبيا" و"مذكرة التفاهم األمني" يتصدران لقاء السيسي مع وزير الداخلية( 

 موقع وزارة الخارجية المصرية( الوفد المصري يصل إلى إقليم أرض الصومال( 

 السياسة الداخلية:تطورات ًا: لثثا

 الحكومةو السيسيـ 1

 بوابة األخبار(منصبه  من جنينة إعفاء قرار تنشر الرسمية الجريدة( 

  األهرام( مليار دوالر 1.5لتنفيذ مشروعات تنموية فى سيناء بـ  سعوديـ مصريمجلس الوزراء: اتفاق( 

  ام()بوابة األهر الموازنة العامة للدولة والتنمية االقتصادية ويرسلهما للبرلمان مشروعيالسيسي يقر 

  (الشروق) قالدة السياحة العربية« السيسي»منظمة السياحة العربية تمنح 

  األهرام( جنيه مليار 5,5وزير العدل: حسين سالـم يتصالح مع الدولة مقابل( 

https://www.youm7.com/story/2016/3/31/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%87%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%89-%D9%8A%D8%A8%D8%AF%D8%A3-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%87-%D9%84%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%85%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A8%D9%84/2655100
http://gate.ahram.org.eg/News/903313.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/903313.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/903313.aspx
http://arabi21.com/story/899829/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%84-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%AC-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7%D9%8A-%D9%84%D8%AE%D9%85%D8%B3-%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%8020-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1#tag_49232
http://arabi21.com/story/898511/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%8A-%D8%A8%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86
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 « األهرام( وثائق سرية تثبت تورط عائلة مبارك فى غسيل األموال«: سيبى بى( 

  بوابة األخبار( لتطوير قطاعات الحكومية« العالمية ماكينزي»بـ مصر تستعين( 

  (رصد) 6112-6115يين دوالر مع منتصف مال 611إيرادات القناة تتراجع بقيمة 

  (الشروق) «تسرب الوقود»هبوط اضطراري لطائرة مصرية في مطار شرم الشيخ بعد 

  (61)عربي يونيو 31انضمام رئيس األهرام لرافضي عزل جنينة يزيد تصدع 

  األهرام( «القيم األخالقية لتأهيل رجال الشرطة»األزهر والداخلية يطلقان برنامج( 
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 األهرام( خادم الحرمين الشريفين يشهد جلسة مجلس النواب األحد( 

 األهرام( امح سيف اليزل وتشييع جثمانه اليوموفاة اللواء س( 

  بوابة األخبار( «اليزل»خلفًا لـ« دعم مصر»هيكل يقترب من رئاسة( 

 4 (األخباربوابة ) مليون تاجر يشتكون إلى "النواب " من قرارات وزارة التجارة والصناعة 

 زهران يشكر منافسيه ويتعهد بحل الخالفات وااللتزام  وزه برئاسة "المصري الديمقراطي"بعد ف

 )بوابة األهرام( بالالئحة

 

 رابعًا: خالصات واستنتاجات:

النووي، فقط على مجرد  األمن، لحضور قمة 6112 أبريل 1نطن في واشإلى  زيارة سامح شكريلم تقتصر ـ 1

مجموعة مسؤولين من وجون كيري  األمريكيلقاءات مع وزير الخارجية إلى  لكن امتدتو المشاركة في القمة

 داللتها:و اهم مضامين هذه اللقاءاتإلى  طراف عدة، نشير هناأ

 

 ألبرزاهو "، يوفال شتاينتسللكيان الصهيوني " البنية التحتيةو شكري مع وزير الطاقةسامح ربما كان لقاء )أ( 

 نممنذ عدة سنوات بين وزراء  األولهو اللقاء  شتاينتسو حيث يعد لقاء شكري ،في لقاءات شكري في واشنطن

 .مصرإلى  اإلسرائيلي" تناول تصدير الغاز شتاينتس "و ، اللقاء بين "شكري"واإلسرائيلي الجانب المصري
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http://akhbarelyom.com/article/5703cb1c9e78739716ac91bd/4-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AA%D8%A7%D8%AC%D8%B1-%D9%8A%D8%B4%D8%AA%D9%83%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D9%86-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A9-1459866396
http://gate.ahram.org.eg/News/902708.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/902708.aspx
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مصر في الفترة القصيرة ل إسرائيلبيع الغاز من ل المعلنة صفقاتالالضوء على مسار  ءاللقاالمهم  ربما من

 القابضةمع شركة "دولفينوس"  للغاز الطبيعي اإلسرائيلي" تمار" شركاء حقل ، وقع 6115في مارس ، فالماضية

صفقة الغاز قيمة ، تصل مصرسنوات لتصدير الغاز ل 7مدتها  اتفاقية ،(Dolphinus Holdings) المصرية

 سنوات ثالثال مدار على لمصر الغاز من مليار متر مكعب 5يصدر بحيث  ،دوالر مليار 1.6إلى  لمصر اإلسرائيلي

عن حجم الغاز الذي سيتم تصديره خالل السنوات األربع المتبقية  اإلعالنلم يتم و ،من عمر االتفاقية األولى

 من عمر االتفاقية.

 عم التفاق مبدئيهم عن توصل الطبيعيان" اإلسرائيلي للغاز تالشركاء في حقل "ليف اعلن ،6115في نوفمبر 

مليارات  4مصر بمعدل إلى  لتصدير الغاز ،(Dolphinus Holdings) المصرية القابضة" دولفينوس" شركة

 .مليارات دوالر 11إلى  تصلعاما، في صفقة  15لى إ 11 ما بينمتر مكعب من الغاز على فترة تتراوح 

 

يكون س إسرائيل ن"، ايوفال شتاينتس" البنية التحتية للكيان الصهيونيو وزير الطاقة صرح ،6115في ديسمبر 

 "تمار"مصر في األعوام السبعة المقبلة من حقل إلى  مليارات متر مكعب من الغاز 5 تصدير هابمقدور

 .القابضة المصرية "دولفينوس" شركةو "تمار"شركاء حقل  الصفقة الموقعة بينإلى  إشارة، في اإلسرائيلي

 

تأخذ  لم إنها إالليها سابقا، إ أشرناالتي  واإلسرائيلي ات المعلنة بين الجانبين المصرييبالرغم من االتفاق)ب( 

اق وكذلك توقيع اتف ،واإلسرائيلية من السلطات المصريةموافقات إلى  تحتاج إنهامسار التنفيذ العملي، حيث 

مصر إلى  يسمح بتوصيل الغاز ،"EMG" وشركة الغاز المصرية شرق المتوسط السلطات المصريةتوصيل بين 

في ، "EMG"البحري الخاص ب  األنابيبتمتلكه الشركة، فيما قبل كان يستخدم خط  خط أنابيب بحري عبر

 .تصدير الغاز من مصر إلسرائيل

 

 اإلسرائيليصفقات الغاز  أمامتسهيل العقبات  إطار" يأتي في شتاينتس "و اللقاء بين "شكري"يبدو ان ـ 6

شهدتها الشهور القليلة الماضية، تسير في  وإجراءات ضمن سلسلة من عدة لقاءات ، حيث يأتي اللقاءلمصر

 .6111غابت منذ ثورة يناير  عودة لدفء العالقات التيو واإلسرائيلي اتجاه تعزيز العالقات بين الجانبين المصري

https://www.alaraby.co.uk/economy/2015/3/19/%D8%A3%D9%88%D9%84-%D8%B5%D9%81%D9%82%D8%A9-%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://www.alaraby.co.uk/economy/2015/3/19/%D8%A3%D9%88%D9%84-%D8%B5%D9%81%D9%82%D8%A9-%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://www.alaraby.co.uk/economy/2015/3/19/%D8%A3%D9%88%D9%84-%D8%B5%D9%81%D9%82%D8%A9-%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://www.masralarabia.com/%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A%D8%A9/809057-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D9%84-%D8%B5%D9%81%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84
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 يبيالو الحاضرة في المشهد، سوريا اإلقليميةكيري بشكل كبير على القضايا و بين شكري الحواراتتركزت ـ 3

من خالل  أقليميحضوره كفاعل  وإثبات ترسيخ االعتراف الدولي بهإلى  اليمن، حيث يسعى النظام المصريو

ية الليب األزمةترسيخ حضور النظام المصري كرقم هام في معادلة  الساخنة، ربما اإلقليمتداخالته في قضايا 

الذي جعل القضية الليبية تحتل مساحة ليست بالقليلة من اللقاء الذي جمع بين  األمرهو و وضوحا األكثرهو 

 .طرابلسإلى  الوطني وصول أعضاء المجلس الرئاسي لحكومة الوفاقبعد  ، خاصة“و"كيري  "شكري"

 

ور تعزيز حض إلى  ،األمريكيةالواليات المتحدة  وإقناع دعم حكومة التوافق الوطنيإلى  المصرييسعى النظام ـ 4

من ثم ترسيخ شرعية حكومة التوافق و حكومة التوافق الوطني من خالل تقديم المساعدات العسكرية،

نظام المصري الذي يطالب به ال األمرالوطني لتصبح المظلة الشرعية ألي تدخل عسكري اجنبي محتمل، هو 

 "ريبوبليكا ال"حوار مع صحيفة في  بشكل مباشر، حيث دعا السيسي في وقت سابق واألمريكيين األوروبيين

 .لجيش الوطني الليبي" الذي يقوده اللواء خليفة حفترلالدعم و األسلحةتقديم إلى  اإليطالية

 

http://www.alarabiya.net/ar/arab-and-world/egypt/2016/03/17/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%AD%D8%B0%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%AA%D8%AF%D8%AE%D9%84-%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82-%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A8%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7.html

