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ة، الساخن اإلقليمكثر من ملف من ملفات أالسعودي في و بالرغم من حالة عدم التوافق بين الجانبين المصري

استثمارات بين الجانبين، و المشهد بعدة اتفاقياتإلى  خرىأعادت مرة  العالقات المصرية السعوديةأن  إال

من تراجع الدور اإلقليمي المصري، وتنتهز فرصة االنهيار الشامل للنظام ربما لتستفيد المملكة بأكبر قدر ممكن 

 .يوليو 3ه منذ انقالب ضعف حاالتأبات النظام المصري في عبر كافة المستويات، بحيث 

لتكون مثارًا لجداالت وأزمات سياسية  ،6102بريل أ 01و 7 بينمصر إلى  جاءت زيارة الملك سلمانفي هذا السياق 

واقتصادية، تجاوزت حدود الدولتين، في ظل تأثير ما ترتب عليها من اتفاقيات على العديد من األطراف 

اهتمام شديد لدى الشارع المصري، ربما لم يكن السبب و إعالميةضجة رة الزيا تحدثاإلقليمية والدولية. داخلياً أ

 07لىإالتي وصل عددها و السعوديو ن المصريااالتفاقيات التي وقعها الجانبعائدًا إلى الرئيسي في االهتمام 

 الواقعتين عندجزيرتي تيران وصنافير  قضيةبل ارتبط االهتمام األكبر ب، مليار دوالر 62 ، تقدر بحوالياتفاقية

 الحاضر في المشهد بقوة.و برز، هو الملف األمضيق تيران في البحر األحمر

نب الجاإلى  الجزيرتين من الجانب المصريفقد تم التوقيع على اتفاقية تم بموجبها نقل السيادة على 

وجاء التوقيع مفاجئا وصادما  سلمان،و السيسيالبحرية التي وقعها اتفاقية ترسيم الحدود طار إالسعودي في 

http://www.ahram.org.eg/News/141870/12/493925/%D9%85%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%85/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%89-%D9%88%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%B4%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%B9--%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%85%D8%B0%D9%83%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%85-%D9%88.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/141870/12/493925/%D9%85%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%85/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%89-%D9%88%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%B4%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%B9--%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%85%D8%B0%D9%83%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%85-%D9%88.aspx
http://arabic.cnn.com/middleeast/2016/04/10/egypt-saudi-economic-deals-worth-25-billions
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حقية احد الجانبين في امتالكه أحول  األبرزكانت نقطة الخالف و ،المصرية السياسيةالشعبية و لألوساط

ول غالبية من تناأن  الإالمصري،  اإلعالمي هما حديث الساعة ف صنافيرو للجزيرتين، حيث باتت الجزيرتان تيران

 من الزاويتين التاريخية لمصر معما اذا كانت الجزيرتان للسعودية أالحديث عن الجزيرتين انطلق من سؤال 

ب التقارإلى  وأتداعيات وما يحمله التنازل المصري عن الجزيرتين من دالالت  المعيار المهم هولكن  ،الوثائقيةو

 ليه هنا.إنشير أن  هو ما سنحاولو ،األخرى اإلقليمية باألطرافانعكاسه على عالقة مصر و المصري السعودي

 

 ":وصنافير "تيران"التنازل عن  تدالالأواًل: 

 السعوديو ي وقت مضى فيما يخص الجانب المصريأكثر وضوحا من أربما تبدو داللة المشهد في هذا التوقيت 

طرفا ثالثا يبدو منزويا في المشهد بالرغم من حضوره أن  الإصنافير، و من زاوية التنازل عن جزيرتي تيران

 ، وهو الكيان الصهيوني.القوي كأكبر المستفيدين من ملف الجزيرتين

ة حكومته باالتفاقي ، رئيس وزراء الكيان الصهيوني،تنياهوأخبر نمصر، إلى  قبل زيارة سلمانو في وقت سابقف

ى إل صنافيرو يتنازل خاللها الجانب المصري عن جزيرتي تيرانو ،لسعودياو ن المصرياالتي سيبرمها الجانب

كثر من أطالع نتنياهو لحكومته عن تفاصيل االتفاقية، تكشف إمن  أسبوعينبعد والجانب السعودي، 

تخوفات منطقية من  إسرائيلعن معرفة نتنياهو بتفاصيل االتفاقية، فيما تبدي  سرائيليةإصحيفة 

من و ،األمنيةجهزته أصراع مكشوف بين و اقتصادية أزماتما يمر به من و استقرار النظام الحاكم في مصر حاليا

 اً مناطق تعد عمقإلى  تمتدو ارتباكاو في شبه جزيرة سيناء تزداد تعقيدا األوضاعأن  إسرائيلخرى تدرك أناحية 

ضمان بقائها و حساسية األكثرالمسارعة في تأمين المناطق إلى  هاهو ما دفعو االحتالل،لدولة  ًااستراتيجي

 .كثر استقراراأوسط منظومة دولية 

الموافقة على انتقال السيادة على إلى الكيان الصهيوني  دفعت اإلقليميةثمة نظرة استراتيجية للظروف و

مع خليج  األحمرهو الممر المائي الذي يربط البحر و السعودية، بحيث يصبح مضيق تيرانإلى  رتينالجزي

 خر مرتبط بالتحكم في الممر المائي. آالعقبة، ممرا دوليا ال تتحكم فيه مصر بمفردها بل يصبح هناك طرفا 

فتح، إن لم يكن توسيع د يعصنافير سيو جزيرتي تيرانعلى لسعودية ل نقل السيادةأن  يبدو أخرىمن ناحية 

، حيث يبدو الجانب السعودي عازما على المضي واإلسرائيلي البوابة الخلفية للعالقات بين الجانبين السعودي

 مر الذيهو األو الممتد في المنطقة، اإليرانيقدما في تكوين تحالف قوي يستطيع من خالله مجابهة النفوذ 

http://www.sasapost.com/will-egypt-saudi-islands-agreement-affect-israel/
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، يضمن من خاللها مقعدا اإلسرائيليعالقات غير مباشرة مع الجانب الدخول في إلى  دفع الجانب السعودي

، وهو ما بدأت مؤشراته قوية في الحرب يرانإخرى ضد األ اإلقليميةفي تحالفها مع القوى  إلسرائيلخفيا 

 .6102الصهيونية األخيرة على غزة في 

 

 للسعودية« وصنافير« تيران» تداعيات التنازل عنثانيًا: 

االقتصاد المصري، بعد الربط بين التوقيع على اتفاقية الجزر  إنقاذبأن هذا التنازل جاء من أجل إن القول 

وعدد من االتفاقيات االقتصادية، وهو ما فسره بعض المحسوبين على النظام العسكري الحاكم في مصر بأنها 

ثاره الكارثية في تكون له آإال أن ما يعتبرونه اليوم إصالحات، س "،صالحية لالقتصاد المصريإجراءات "إ

 من خالل عدد من المؤشرات، من بينها:برز يأن  هو ما يمكنواالقتصادية، و المستقبل من الناحية السياسية

 

هي و شالتينو المصرية المتنازع عليها كما هو الحال في ملف حاليب األراضيثارة صراعات قديمة حول إ-0

 إلعالماالذي بدا واضحا في تناول  األمرالسوداني، وهو و انبين المصريالمنطقة التي تشهد خالفا متجددا بين الج

انب الج حذونفس  تحذوأن  الذي طالب الحكومة السودانيةو السعودية،إلى  السوداني لتنازل مصر عن الجزيرتين

 شالتين.و السعودي بشأن مثلث حاليب

 

قومي، ال األمنللنظام المصري لتخطي مسلمات  ي المتأزم لمصر، أحد الدوافع األساسية،بات الوضع االقتصاد -6

صفقات باهظة تحمل في طياتها فوائد مرهقة للحكومة المصرية في مقابل و بداية من التوقيع على مشاريع

إلى  أخرىراض مصرية في مقابل عدة صفقات، لتعيد الحياة مرة أالتنازل عن إلى  وصوالو قروض ضئيلة،

ثناء التفاوض السياسي أالنظام المصري رسخ لمبدأ التعويض المادي أن  يعني اقتصاد البالد المتهاوي، وهو ما

تفاوض مستقبلي على مناطق  أيتكرار سيناريو الجزيرتين في إلى  هو ما يشيرو على المناطق المتنازع عليها،

ياسية في طرفًا فيها، وهو ما أشار إليه السيسي بالفعل في خطابه أمام عدد من القوى الستنازع تكون مصر 

 ، وخاصة ما يتعلق بالحدود المصرية مع كل من قبرص واليونان.6102أبريل  03
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 اإلعالميةهو ما ظهر بوضوح خالل التغطية و جهزة الدولة السياديةأتزايد حدة الصراع الدائر بين  استمرار-3

هو ما يعكس غياب و ،رفضو بين تأييد ًاحاد ًاصنافير، حيث شهدت انقسامو بشأن التنازل عن جزيرتي تيران

وهو ما يمكن أن ينعكس على استقرار  ،هاعزز من فرضية تنامي الصراع بينُيبما جهزة، هذه األللتنسيق بين 

 .6102يوليو  3إن لم يكن استمرار النظام العسكري الحاكم بعد انقالب 

 

 ثار التقارب المصري السعودي على العالقات المصرية الخارجية ثالثًا: آ

تسير  من تغيرات اإلقليمما يحدث في دالالت في سياق  يحمل األخيرالسعودي التقارب المصري  لعل مشهد

إلى  المملكةتسعى حيث  ،هناك مقاربات أوهنا  وتكتالت تكوين تحالفاتإلى  غلبمتسارعة تتجه في األ بوتيرة

إال أن التمثيل المصري في القمة اإلسالمية  مصر،لو تركيال اً قوي ًاحضور يتضمن متماسك إقليميلف احتتكوين 

التي شهدتها تركيا، والمواقف التي شهدتها عملية نقل رئاسة القمة من وزير الخارجية المصري إلى الرئيس 

التركي، تشير إلى مزيد من التوتر في العالقات المصرية التركية، في مقابل تنامي في العالقات التركية ـ 

أبريل  02في  إنشاء مجلس التنسيق السعودي التركيمحضر ع رسمياً بين الدولتين على السعودية، بعد التوقي

 .6102لرياض في ديسمبر ، والذي سبق وتقرر إنشاءه خالل زيارة الرئيس التركي إلى العاصمة السعودية ا6102

كان لزيارة سلمان، وما شهدته من اتفاقيات، أثر على طبيعة لدور اإلماراتي  ،تركياو مصر العالقاتملف وبجانب 

في مصر، حيث تعددت المؤشرات الدالة على القلق اإلماراتي من هذه الزيارة، ومن اتفاقية ترسيم الحدود، وهو 

 السعودية على تقديم الدعم للنظام المصري الحاليو اإلماراتمحموم بين في ظل التنافس ال ًابديهيما يبدو 

طحنون بن "زيارة وفي هذا السياق جاء ، اإلقليمتقاطعاته مع و التحكم في مسرح المشهد السياسي المصريو

أثناء زيارة الملك سلمان لمصر، وكذلك زيارة محمد بن سلمان  القومي ل "محمد بن زايد"، األمن" مستشار زايد

لإلمارات، وكأن األمر توزيع أدوار على حساب حاضر مصر ومستقبلها، ولما ال طمينات لتقديم تإلى أبي ظبي، 

ر اآلن، يستمد شرعيته ووجوده مما تقدمه هاتان الدولتان )السعودية، والنظام العسكري الحاكم في مص

 واإلمارات( من غطاء سياسي واقتصادي وإعالمي له.

 

http://www.tccb.gov.tr/ar/news/1666/42572/suudi-turk-koordinasyon-konseyi-kuruldu.html
http://www.tccb.gov.tr/ar/news/1666/42572/suudi-turk-koordinasyon-konseyi-kuruldu.html
http://www.youm7.com/story/2016/4/9/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE-%D8%B7%D8%AD%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A8%D9%86-%D8%B2%D8%A7%D9%8A%D8%AF-%D9%8A%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B1%D8%A3%D8%B3-%D9%88%D9%81%D8%AF-%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%89-%D8%B1%D9%81%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85/2668428#.Vw_evPl97IU
http://www.youm7.com/story/2016/4/9/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE-%D8%B7%D8%AD%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A8%D9%86-%D8%B2%D8%A7%D9%8A%D8%AF-%D9%8A%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B1%D8%A3%D8%B3-%D9%88%D9%81%D8%AF-%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%89-%D8%B1%D9%81%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85/2668428#.Vw_evPl97IU
http://www.youm7.com/story/2016/4/9/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE-%D8%B7%D8%AD%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A8%D9%86-%D8%B2%D8%A7%D9%8A%D8%AF-%D9%8A%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B1%D8%A3%D8%B3-%D9%88%D9%81%D8%AF-%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%89-%D8%B1%D9%81%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85/2668428#.Vw_evPl97IU

