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 الخارجيةالسياسة  أزمات :2017 مصر
 خالد فؤاد

 
، على المستوى 2017زمات السياسية للنظام المصري خالل عام هم األأيتاول هذا التقرير 

الخارجي، مستعرضًا كل ازمة من خالل محورين رئيسيين، يتناول المحور األول أهم 
وحتى نهايته والمحور الثاني يتناول  2017منذ بداية عام المحطات التي مرت بها األزمة 

 .تحليل عام لألزمة وابعادها ومآالتها على المدى القريب
 

 قضية ريجيني ومسار العالقات المصرية االيطالية  :أوالً 
بالرغم ن مرور ما يقارب العامين على حادث مقتل الباحث اإليطالي جوليو ريجيني في 

والذي تسبب في نشوب  (وعليها آثار تعذيب 2016فبراير  3عثر على جثته في )القاهرة 
زمة سياسية بين النظام المصري والجانب االيطالي انتهت باستدعاء ايطاليا لسفيرها أ

إال أن  ،ون السلطات المصرية في التحقيق بوفاة ريجينيلدى القاهرة جراء عدم تعا
تداعيات الحادث على مسار العالقات الدبلوماسية بين الجانبين ظلت ممتدة حتى عام 

2017.  
بسعي بالده للوصول  2107تأكيدات متعددة من وزير الخارجية االيطالي مع بداية عام 

خرى ألجوليو ريجيني، في شهر فبراير عادت الشكوك والشبهات مرة  حقيقة ما حدث الى
منية المصرية في تعذيب وقتل ريجيني بعد بث النظام المصري جهزة األحول ضلوع األ

ولكن الفيديو بدال  ،فيديو يعرض محادثات بين ريجيني ونقيب الباعة الجائلين في مصر
وزيادة  ثارة الشبهاتإة مقتل ريجيني تسبب في جوبة واضحة عن حقيقأيقدم ن أمن 

 .حدة االنتقاد من الصحف االيطالية للنظام المصري

http://www.almasryalyoum.com/news/details/1075166
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%A9/1351669-%D8%AA%D9%84%D9%8A%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%81--%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D8%B1%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%AA%D9%87
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مصرية وخط سير التحقيقات في ثمة تغير ملحوظ في اللهجة االيطالية عن السلطات ال
بدا ذلك بوضوح مع بداية شهر مارس من خالل عدة تصريحات للمدعي  ،قضية ريجيني

تعاون السلطات إلى  كثر من مناسبة تشيرأالعام االيطالي ووزير الخارجية االيطالي في 
خيرة من التصريحات االيجابية من في ملف قضية ريجيني، كانت المرحلة األ المصرية

في منتصف  "نجلينو ألفانوأ"علن عنه وزير الخارجية اإليطالي أما  يالجانب االيطالي ه
، معلال استدعائه القاهرة بعد أكثر من عام علىإلى  عيد سفير بالدهغسطس إنه سي  أشهر 
مهام  السفير اإليطالىبالتقدم الذي شهدته قضية ريجيني في الفترة األخيرة، ليتسلم  ذلك

  .عمله بالقاهرة في منتصف سبتمبر بالتزامن مع تسلم السفير المصري  لمهام عمله فى روما
منحى جديد إلى  عقب عودة العالقات الدبلوماسية الرسمية بين الجانبين اتجهت ايطاليا

اتهام إلى  اير في مسار قضية ريجيني حيث سارت في اتجاه يبتعد عن اإلشارةومغ
اتهام المعارضة إلى  االجهزة االمنية للنظام المصري بتعذيب وقتل ريجيني واإلتجاه

يطاليا إتقدمت به  طلب رسميوذلك عبر  ،المصرية بالخارج بالتسبب في مقتل ريجيني
كتوبر للسلطات البريطانية لتمكينها من استجواب مشرفة ريجيني بجامعة أفي شهر 

 .كامبريدج الدكتورة مها عبد الرحمن
ن التي ظلت متأرجحة خالل عام يبالرغم من التصريحات الرسمية للمسؤليين االيطالي

بين مطالبة الجانب المصري باإلسراع بكشف غموض مقتل ريجيني وبين االشادة  2017
بالتفاهم مع النظام المصري حول سير التحقيقات إال أن تهدئة القضية واستثمارها من 

يطاليا من خالل إحيث سعت  2017السائد خالل عام  الجانب االيطالي كان هو المسار
ة وتقريب وجهة ظام المصري في ملف االزمة الليبيملف قضية ريجيني للضغط على الن
خرى تحقيق مكاسب اقتصادية عبر أومن جهة  ،النظر االيطالية ورؤيتها لحل األزمة

وهو  ،في مصر التوسع في الصفقات واالستثمارت لصالح الشركات االيطالية الموجودة

http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=07032017&id=d43ad5fd-41e8-418b-bee7-4b75a6a9d0c9
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=07032017&id=d43ad5fd-41e8-418b-bee7-4b75a6a9d0c9
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=07032017&id=d43ad5fd-41e8-418b-bee7-4b75a6a9d0c9
http://gate.ahram.org.eg/News/1565472.aspx
http://www.youm7.com/story/2017/9/4/%D9%87%D8%B4%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%AF%D8%B1-%D9%8A%D8%AA%D8%B3%D9%84%D9%85-%D9%85%D9%87%D8%A7%D9%85-%D9%85%D9%86%D8%B5%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B5%D9%81-%D8%B3%D8%A8%D8%AA%D9%85%D8%A8%D8%B1-%D8%AA%D8%B2%D8%A7%D9%85%D9%86%D8%A7/3398622
http://www.youm7.com/story/2017/9/4/%D9%87%D8%B4%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%AF%D8%B1-%D9%8A%D8%AA%D8%B3%D9%84%D9%85-%D9%85%D9%87%D8%A7%D9%85-%D9%85%D9%86%D8%B5%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B5%D9%81-%D8%B3%D8%A8%D8%AA%D9%85%D8%A8%D8%B1-%D8%AA%D8%B2%D8%A7%D9%85%D9%86%D8%A7/3398622
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%A9/1462666-%C2%AB-%D9%84%D8%A7-%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%88%D8%A8%D9%84%D9%8A%D9%83%D8%A7-%C2%BB---%D8%B4%D9%83%D9%88%D9%83-%D8%A5%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%A9-%D8%B1%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D8%A8%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D9%83%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D8%AC
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%A9/1462666-%C2%AB-%D9%84%D8%A7-%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%88%D8%A8%D9%84%D9%8A%D9%83%D8%A7-%C2%BB---%D8%B4%D9%83%D9%88%D9%83-%D8%A5%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%A9-%D8%B1%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D8%A8%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D9%83%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D8%AC
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ن النظام المصري قد استجاب له، في المقابل حرص الجانب االيطالي أمر الذي يبدو األ
إلى  على عودة العالقات الدبلوماسية الرسمية مع النظام المصري وتحويل دفة القضية

 .خر باتهام المعارضة المصرية بالتسبب في مقتل ريجينيآمسار 
 

 :السودانيةالعالقات المصرية أزمات  :ثانياً 
إلى  وامتد هذا التوتر ،في العالقات بين مصر والسودان اً ملحوظ اً توتر 2017شهد عام 

الجانب اإلثيوبي إلى  ربما مَثل تحول السودان في موقفها من سد النهضةوكثر من ملف، أ
سعي السودان إلبرام إتفاق مع ، ون تعود عليها من السدأبدافع المكاسب التي يمكن 

الخرطوم، العامل الرئيسي في اشتعال ملفات إلى  من سد النهضة إليصال الكهرباءإثيوبيا 
 :، منهاأخرى

 

 حاليب وشالتين ـ 1
 فيما يخص قضية حاليب وشالتين 2017ارتفعت حدة اللهجة السودانية منذ بداية عام 

أن مثلث حاليب أرض سودانية،  حولن السودانيين يحات من المسؤليحيث تكررت التصر
برز تلك التصريحات تلك التي صرح بها الرئيس السوداني عمر البشير في منتصف أكانت و

واخر شهر مارس صرحت اللجنة أ، وفي أرض سودانيةبأن حاليب ، 2017شهر فبراير 
إخراج الفنية لترسيم الحدود بالسودان بأنها تعد خارطة طريق بشأن المنطقة وكيفية 

بريل صرح وزير الدفاع أمنها عبر الطرق الدبلوماسية، وفي منتصف شهر  المصريين
واته تتعرض الستفزازات ومضايقات عسكرية من الجانب المصري في السوداني بأن ق

 .ضبط النفسمثلث حاليب وأن قوته تلتزم 

https://www.elwatannews.com/news/details/1974119
https://www.elwatannews.com/news/details/1974119
http://gate.ahram.org.eg/News/1388349.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1388349.aspx
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1105257
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1105257
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1105257
https://www.alaraby.co.uk/politics/2017/4/12/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%86%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A8
https://www.alaraby.co.uk/politics/2017/4/12/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%86%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A8
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ري بتصعيد من ناحيته حيث أعلن رئيس الوزراء المصري في المقابل جاء رد النظام المص
في منطقة  المرافق الحكوميةفي شهر يوليو، على قرارات تتعلق بإنشاء مجموعة من 

في  بحملة اعتقاالتلسلطات المصرية مثلث حاليب وشالتين وعقب ذلك القرار قامت ا
مواطنًا سودانيًا، على اثر التصعيد المصري احتجت السودان  120منطقة لما يزيد عن ال

في منتصف يوليو ضد اإلجراءات التي قامت بها السلطات المصرية،  مجلس األمنلدى 
 وزير الخارجية السودانيكثر من مناسبة تكررت تصريحات أوخالل  2017في نهاية عام و
قضية لن ن حل الأوالتي أكد خاللها على سودانية حاليب وشالتين و "ابراهيم غندور"

وهو ما رفضه النظام المصري  ،التحكيم الدوليإلى  و اللجوءأال من خالل الحوار إيكون 
 .للمتحدث الرسمي لوزارة الخارجية تصريحاتعبر 

 

 جنوب السودان مصر لدعم ـ 2
التطور اإليجابي للعالقات بين النظام المصري تبرز  2017عدة محطات منذ بداية عام 

مر الذي تعتبره السودان نوعًا من المناكفة الذي تمارسة مصر وجنوب السودان، وهو األ
رئيس جمهورية جنوب  سلفا كيرفي ظل العالقات المتوترة بين البلدين، حيث التقى 

تهم البشير الحكومة المصرية إفي نهاية شهر فبراير ولسودان بالسيسي في شهر يناير، ا
في منتصف يونيو قام النظام وباألسلحة والذخائر،  جنوب السودانبدعم حكومة دولة 

لم يقتصر دعم وبالمساعدات الغذائية،  لجنوب السودان محمالً  جسر جوي تسييرالمصري ب
المصالحة بين إلى  ولكنه امتد ،النظام المصري لجنوب السودان على المساعدات اإلنسانية

طراف النزاع في جنوب السودان، ليقوم النظام المصري في منتصف شهر نوفمبر أ
 .لتوحيد الحركة الشعبية لتحرير السودان وثيقة إعالن القاهرةبالتوقيع على 

 

https://www.alaraby.co.uk/politics/2017/7/22/%D8%AD%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A8-%D9%88%D8%B4%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B1%D8%B7%D9%88%D9%85-%D8%AA%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%B1-%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1-1
https://www.alaraby.co.uk/politics/2017/7/22/%D8%AD%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A8-%D9%88%D8%B4%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B1%D8%B7%D9%88%D9%85-%D8%AA%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%B1-%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1-1
https://www.alaraby.co.uk/politics/2017/7/30/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%B5%D8%B9%D8%AF-%D8%B6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B1%D8%B7%D9%88%D9%85-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-120-%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%B4%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D9%86
https://www.alaraby.co.uk/politics/2017/7/30/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%B5%D8%B9%D8%AF-%D8%B6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B1%D8%B7%D9%88%D9%85-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-120-%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%B4%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D9%86
https://www.alaraby.co.uk/politics/2017/8/4/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%B4%D9%83%D9%88-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A7-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%AD%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A8-%D9%88%D8%B4%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D9%86
https://www.alaraby.co.uk/politics/2017/8/4/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%B4%D9%83%D9%88-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A7-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%AD%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A8-%D9%88%D8%B4%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D9%86
https://arabic.rt.com/middle_east/911077-%D8%BA%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D9%84%D9%80rt-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%AD%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A8-%D8%AD%D8%AA%D9%89-%D9%86%D8%B5%D9%84-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%AD%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A8/
https://arabic.rt.com/middle_east/911077-%D8%BA%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D9%84%D9%80rt-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%AD%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A8-%D8%AD%D8%AA%D9%89-%D9%86%D8%B5%D9%84-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%AD%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A8/
http://gate.ahram.org.eg/News/1759769.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1759769.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1369448.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1369448.aspx
http://www.aljazeera.net/news/arabic/2017/2/22/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D9%8A%D8%B1-%D9%8A%D8%AA%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%AC%D9%88%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B0%D8%AE%D8%A7%D8%A6%D8%B1
http://www.aljazeera.net/news/arabic/2017/2/22/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D9%8A%D8%B1-%D9%8A%D8%AA%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%AC%D9%88%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B0%D8%AE%D8%A7%D8%A6%D8%B1
http://www.youm7.com/story/2017/8/24/%D8%A3-%D8%B4-%D8%A3-%D8%A5%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B3%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%89-%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86/3383561
http://www.youm7.com/story/2017/8/24/%D8%A3-%D8%B4-%D8%A3-%D8%A5%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B3%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%89-%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86/3383561
http://gate.ahram.org.eg/News/1642199.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1642199.aspx
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 متمردي دارفورمصر لدعم ـ 3
قليم دارفور من النزاعات القائمة بين الجانبين المصري والسوداني حيث اتهم إلم يسلم 

بإقليم دارفور وصرح أن  القوات  بدعم المتمردينالبشير في شهر مايو النظام المصري 
وهو ما نفاه النظام  ،قليمفي اإل هاركمعاة ضبطت عربات ومدرعات مصرية في السوداني

دلى بها أباسم وزارة الخارجية ومن خالل تصريحات  المتحدثالمصري مباشرة من خالل 
 .او التآمر على السودان عدم التدخلالسيسي في  نهاية شهر مايو يؤكد فيها 

متقلبة بين الجانبين المصري والسوداني، ما بين اتهامات المتوترة والعالقات هذه ال
بدا وقد تصريحات ايجابية بين الطرفين، إلى  كثر من قضيةأمتبادلة بين الطرفين في 

 حلول مرضية بشأن ملف سد النهضةإلى  المصري في ظل عدم التوصلواضحا أن النظام 
تنامي متزايد  2017وراق ضغط على الجانب السوداني حيث شهد عام أامتالك إلى  سعى

قليم دارفور، على الناحية إللعالقات مع جنوب السودان ودعما عسكرياً لحركات التمرد في 
يبدو و .ايد حول ملف حاليب وشالتيناألخرى استمرت السودان في التصعيد بشكل متز

ن مسار العالقات بين أمن خالل األزمات المتعددة بين الجانبين المصري والسوداني 
الجانبين سيظل على نفس الوتيرة من التوتر وربما تتصاعد حدة التوتر بناء على تطورات 

التركي في ، ثم مؤخرًا تنامي العالقات التركية السودانية، والوجود ملف سد النهضة
 .جزيرة سواكن السودانية

 

 العالقات المصرية االثيوبية سد النهضة و :ثالثاً 
تصريحات متزنة نحو إثيوبيا إلى  اتجاه النظام المصري 2017بدا واضحا منذ بداية عام 

بريل بأن أوتعاملها مع ملف سد النهضة، حيث صرح وزير الخارجية المصري في شهر 
بين الجانبين وهو ما  عالقة قويةالعالقات بين مصر وإثيوبيا تأتي في إطار بناء وإقامة 

http://www.almasryalyoum.com/news/details/1138354
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1138354
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2020145/1/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%AD%D8%AA%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A3%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D9%87-.html
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2020145/1/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%AD%D8%AA%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A3%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D9%87-.html
http://gate.ahram.org.eg/News/1518352.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1518352.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1433438.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1433438.aspx
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ثيوبي في القاهرة، في نفس الوقت مع وزير الخارجية اال لقاءثناء أأكد عليه السيسي 
استمرت الخالفات الفنية على مسار الدراسات التي تعدها الشركات االستشارية الفرنسية 

كلفين بتنفيذ دراسة اآلثار السلبية لسد النهضة على دولتى  "أرتيليا"و "بى أر ال" والم 
لخزان المصب مصر والسودان وتقديم تقرير مبدئي بشكل محايد عن قواعد ملء ا

انتهاء وحتى  2017وهو األمر الذي شهد معوقات متعددة خالل عام  ،الخاص بسد النهضة
عداد الدراسات الخاصة المحددة للشركات الفرنسية في شهر سبتمبر باإلنتهاء من إ المهلة

  .بسد النهضة
بشأن سد  تعطل المسار الفنيبدي قلقه من مع بداية شهر سبتمبر بدأ النظام المصري ي  و

استمرت الخالفات وعدم التوافق والنهضة من خالل تصريحات لوزير الخارجية المصري، 
للشركات الفرنسية  التقرير االستهالليثيوبيا والسودان حول إراف الثالثة مصر وطبين األ

مع وثار السلبية للسد على دول المصب حتى نهاية شهر نوفمبر، والخاص بدراسة اآل
بين الجانبين المصري واإلثيوبي مرحلة الجمود بدأت العالقات إلى  وصول المسار الفني

برزها اتهام الرئيس اإلثيوبي أتشهد توترًا حادًا وتصريحات متبادلة بين الجانبين، كان 
ن تعطل االتفاق وتصريح وزير الري اإلثيوبي بأ المعارضة المسلحةللنظام المصري بدعم 
صرح سامح شكري  دقيقة واحدة، في المقابلفي السد  أعمال البناءمع مصر لن يوقف 

 .عامل الوقتفي شهر ديسمبر بأن على الجانب األثيوبي إدراك أهمية 
التوصل مع إثيوبيا إلتفاق إلى  بدا من خالل تعطل المسار الفني سعي النظام المصريلقد 

وراق ضغط على الحكومة أين دون انتظار المسار الفنى وذلك عبر امتالك بشأن التخز
برزها تقديمه دعمًا  للمعارضة المسلحة في إثيوبيا، على الجانب اآلخر أكان  ،اإلثيوبية

طالة إاستمر الجانب الثيوبي في سياسة المماطلة فيما يتعلق بالدراسات الفنية بهدف 
ن حدة أتكمال بناء سد النهضة دون توقف ويبدو في حين استمر في اس ،زمن التفاوض

http://gate.ahram.org.eg/News/1455800.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1455800.aspx
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=06092017&id=929de5e1-9bc3-419b-bc51-33f09f50bae0
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=06092017&id=929de5e1-9bc3-419b-bc51-33f09f50bae0
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=06092017&id=929de5e1-9bc3-419b-bc51-33f09f50bae0
http://gate.ahram.org.eg/News/1586295.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1586295.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1640592.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1640592.aspx
https://arabic.rt.com/news/844606-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D9%8A%D8%AA%D9%87%D9%85-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF%D9%87/
https://arabic.rt.com/news/844606-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D9%8A%D8%AA%D9%87%D9%85-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF%D9%87/
https://arabi21.com/story/1051656/%D8%A5%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%D8%B7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D9%85%D8%B9-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%84%D9%86-%D9%8A%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%B3%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9
https://arabi21.com/story/1051656/%D8%A5%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%D8%B7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D9%85%D8%B9-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%84%D9%86-%D9%8A%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%B3%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9
http://www.masrawy.com/news/news_egypt/details/2017/12/1/1211554/%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%82-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%85%D9%86-%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%B9%D9%84%D9%89-%D8%B3%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A5%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D8%A5%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%83-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84
http://www.masrawy.com/news/news_egypt/details/2017/12/1/1211554/%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%82-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%85%D9%86-%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%B9%D9%84%D9%89-%D8%B3%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A5%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D8%A5%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%83-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84
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 2017التوتر بين الجانبين المصري واإلثيوبي والتي ظهرت بوضوح في اواخر عام 
ومع غياب الحلول السياسية التي ربما تدفع النظام  2018مرشحة لإلستمرار في عام 

 .تدخلية في األزمةكثر أالمصري لحلول 
 

 األزمة الخليجية ومسار العالقات المصرية القطرية  :رابعاً 
نقطة تحول في مسار العالقات المصرية القطرية، فبعد ان اتسمت  2017شهد عام 

حيانًا أخرى أالعالقات بين الجانبين منذ انقالب الثالث من يوليو بالتوتر أحيانًا وبالهدوء 
  .قات بين الجانبينليحمل تحوالً حادًا في مسار العال 2017يو نجاء شهر يو

الدبلوماسية مع قطر وفرض عقوبات عليها تتمثل في  قطع العالقاتتم اإلعالن عن  يثح
واإلمارات ومصر والبحرين أمام إغالق األجواء والموانئ البحرية للدول األربعة السعودية 

كافة وسائل النقل القطرية فيما يشكل حصارا مفروضا من الدول األربعة على قطر، 
استمرت األزمة في تصاعدها فبعد أقل من شهر من قطع العالقات امهلت دول الحصار 

بندًا لرفع الحصار المفروض عليها  13لتنفيذ مجموعة من الشروط تتضمن  أيام 10قطر 
في اجتماع لوزراء خارجية دول الحصار  نقاط 6إلى  هر يوليوتم تخفيضها فيما بعد في ش

 .في القاهرة
بين  اً محتدم اً كتوبر صراعأاستمرارا للعالقات المتوترة بين مصر وقطر شهد شهر و

ي من أولم يسفر عن فوز  مدير عام اليونيسكوالجانبين في المنافسة على منصب 
  .المرشحين المصري والقطري  بالمنصب الذي كان من نصيب المرشحة الفرنسية

لم تستطع مصر ومعها دول الحصار خالل األزمة الخليجية فرض إرادتها السياسية و
وإجبار قطر على الشروط المفروضة لرفع الحصار وعودة العالقات في حين تمكنت قطر 

قليمية ودولية على تعزيز موقفها وتمكينها من إمن خالل شراكات واتفاقيات مع قوى 

http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2024761/1/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D9%82%D8%B7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A8%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B9-%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D9%88%D8%AA%D8%BA%D9%84%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%8A.html
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2024761/1/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D9%82%D8%B7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A8%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B9-%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D9%88%D8%AA%D8%BA%D9%84%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%8A.html
http://www.aljazeera.net/encyclopedia/events/2017/6/23/%D9%87%D8%B0%D9%87-%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D8%B2-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D9%82%D8%B7%D8%B1
https://www.alaraby.co.uk/politics/2017/7/5/%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D9%8A%D8%AE%D9%81%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D9%85%D9%86-13-%D9%84%D9%806-%D9%81%D8%B4%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B5%D8%A7%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%A9/1461351-%D8%AC%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%A8%D9%88%D8%B3%D8%AA--%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%83%D9%88--%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8-%D9%8A%D9%87%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A3%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%87%D9%85
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%A9/1461351-%D8%AC%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%A8%D9%88%D8%B3%D8%AA--%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%83%D9%88--%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8-%D9%8A%D9%87%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A3%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%87%D9%85
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يها من دول الحصار، في حين يبدو دور النظام عدم اإلستجابة للمطالب المفروضة عل
المصري في األزمة الخليجية مهمشًا مقارنة بالدور السعودي واإلماراتي إال أنه من غير 

ن تحذو مصر نهجًا مختلفًا عن النهج السعودي واإلماراتي في عالقتهما مع قطر أالمتوقع 
لها على المدى  ث انفراجةحدوإستمرار األزمة الخليجية وعدم توقع إلى  والذي يشير

 .القريب
 

  توافقات هشة .. العالقات المصرية السعودية :خامساً 
التذبذب في العالقات بين الجانبين المصري والسعودي كان السمة السائدة خالل عام 

حد القطيعة وتصعيد إلى  بين توتر يصل حيث انحصرت العالقات بين الجانبين ما 2017
 .والعالقات الهادئة والتوافق والتفاهم في عدة قضاياوتراشق إعالمي وما بين 

استمرارًا لألزمة التي نشبت بين الجانبين المصري والسعودي  2017شهدت بدايات عام و
مصر على خلفية إلى  المقررة شحنات الوقود، بعد أن أوقفت السعودية 2016كتوبر أفي 

ا لم تؤيده تصويت النظام المصري على مشروع قرار روسي في مجلس األمن حول سوري
برفض حدة التوتر بين الطرفين بعد الحكم الصادر في منتصف يناير  تتزايدوالسعودية، 

المصرية على حكم بطالن اتفاقية جزيرتي تيران وصنافير والتي انتقلت  طعن الحكومة
  .بموجبها السيادة على الجزيرتين للسعودية

ى السيسي مع واخر شهر مارس حين التقأطرفين في بدأت بوادر انفراج األزمة بين الو
بريل بعد أواخر شهر أانتهت األزمة في  ثم القمة العربيةالملك سلمان على هامش أعمال 

القمة حضور السيسي ومشاركته في  ثم ولقائه الملك سلمان للرياضزيارة السيسي 
على عودة العالقات بين الجانبين المصري  والتي أكدتبالرياض  اإلسالمية األمريكية

 .طبيعتهاإلى  والسعودي

https://arabic.sputniknews.com/arab_world/201610111020409597-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%A5%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7-%D9%85%D8%B5%D8%B1/
https://arabic.sputniknews.com/arab_world/201610111020409597-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%A5%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7-%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%A9/1346439-%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%B4%D9%8A%D8%AA%D9%8A%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%B3--%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%B5%D9%86%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D9%8A%D8%B9%D9%85%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6
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%A9/1346439-%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%B4%D9%8A%D8%AA%D9%8A%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%B3--%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%B5%D9%86%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D9%8A%D8%B9%D9%85%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6
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%A9/1346439-%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%B4%D9%8A%D8%AA%D9%8A%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%B3--%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%B5%D9%86%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D9%8A%D8%B9%D9%85%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6
http://www.youm7.com/story/2017/3/29/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D9%82%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B3%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%83-%D9%81%D9%89/3166507
http://www.youm7.com/story/2017/3/29/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D9%82%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B3%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%83-%D9%81%D9%89/3166507
http://gate.ahram.org.eg/News/1457259.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1457259.aspx
https://arabic.sputniknews.com/arab_world/201705191024107795-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6/
https://arabic.sputniknews.com/arab_world/201705191024107795-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6/
https://arabic.sputniknews.com/arab_world/201705191024107795-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6/
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بدأت العالقات بين الجانبين المصري والسعودي تأخذ منحى التوافق والتناغم بعد إعالن 
دولة قطر في شهر يونيو وهو األمر الذي  مقاطعةالسعودية ومصر واإلمارات والبحرين 

تبعه لقاءات مكثفة بين وزراء خارجية الدول األربعة للتنسيق فيما بينهم حول استمرار 
نظام المصري والسعودية في األزمة الخليجية لم مقاطعة قطر، إال أن حالة التوافق بين ال

ملفات أخرى في المنطقة، بدا ذلك بوضوح في اعقاب أزمة إستقالة رئيس إلى  تمتد
تجاه السعودي للتصعيد مع ايران واال، 2017الوزراء اللبناني سعد الحريري في شهر نوفمبر 

التدخل برفضه  صرح السيسيو ،هجوالتذلك خالف النظام المصري  وحزب هللا حيث
ضد إيران وحزب هللا وتبع ذلك التصريح  ما أكدته مصادر دبلوماسية في  العسكري

جهاً سعودياً لتعليق عضوية لبنان في الجامعة في حال تو أوقفتالجامعة العربية أن مصر 
 .لم توافق على قرار يدين حزب هللا

عامالً شكل انتخاب دونالد ترامب رئيسًا للواليات المتحدة األمريكية أن وهنا يمكن القول 
تشكيل تحالف إلى  رئيسيًا في عودة العالقات المصرية السعودية حيث يهدف ترامب

إال أن  انفاذ رؤيته لمنطقة الشرق األوسطي المنطقة يستطيع من خالله قوي بين حلفائه ف
حيث أن  ،حالة التوافق التي تبدو عليها العالقات المصرية السعودية تبدو حالة ظاهرية

العالقات بين الجانبين يشوبها عدم اإلستقرار بشكل دائم بسبب وجود خالف واضح بين 
لبعض القضايا اإلقليمية ويعزز من فرضية إستمرار رؤية النظام المصري ورؤية السعودية 

حالة عدم اإلستقرار والتي ربما يشوبها توتر في العالقات بين الجانبين احتدام األزمة بين 
 .السعودية وإيران على خلفية القتال الدائر بين السعودية والحوثيين في اليمن

 
 
 

http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2024761/1/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D9%82%D8%B7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A8%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B9-%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D9%88%D8%AA%D8%BA%D9%84%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%8A.html
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2024761/1/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D9%82%D8%B7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A8%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B9-%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D9%88%D8%AA%D8%BA%D9%84%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%8A.html
https://arabic.rt.com/middle_east/909023-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%B1%D9%81%D8%B6-%D8%AA%D8%AF%D8%AE%D9%84-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87/
https://arabic.rt.com/middle_east/909023-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%B1%D9%81%D8%B6-%D8%AA%D8%AF%D8%AE%D9%84-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87/
https://www.alaraby.co.uk/politics/2017/11/19/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D8%A3%D9%88%D9%82%D9%81%D8%AA-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%82-%D8%B9%D8%B6%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://www.alaraby.co.uk/politics/2017/11/19/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D8%A3%D9%88%D9%82%D9%81%D8%AA-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%82-%D8%B9%D8%B6%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
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 هدوء وبوادر تقارب ..المصرية التركية العالقات :سادساً 
استمرار التوتر وإنقطاع العالقات الرسمية بين الجانبين المصري  2017شهد بداية عام 
بريل القصف الجوي التركي الذي استهدف أواخر شهر أمصر في  ادانتوالتركي حيث 

زمة الخليجية على العالقات انعكست األ، كما منطقة جبل سنجار في شمال العراق
المصرية التركية السيما بعد التدخل التركي السريع والمساند لقطر عبر تفعيل اتفاقية 
الدفاع المشترك بين الجانبين التركي والقطري والخاصة بالقاعدة العسكرية التركية في 

 .قطر
واخر شهر نوفمبر في إطار أبين مصر واليونان وقبرص في  القمة الخامسةجاءت  كما

تضييق الخناق على إلى  ، يهدف"شرق متوسطي"حرص الدول الثالث على إقامة تحالف 
 .تركيا والحد من نفوذها في منطقة شرق المتوسط

حالة من الهدوء وانخفاض حدة اللهجة الرسمية بين الجانبين  2017هد اواخر عام بينما ش
حيث تكررت التصريحات اإليجابية من وزير الخارجية المصري سامح شكري نحو 

ال مانع لديه للقاء الرئيس "كتوبر بأنه أشكري في منتصف شهر  صرحالجانب التركي حيث 
وعاد شكري في نهاية شهر  "بدور ايجابين تقوم أولكن على المؤسسة التركية اوردوغان 

مع تركيا، مؤكًدا أن مصر منفتحة على  عودة العالقاتديسمبر ليعلن أن مصر تأمل في 
في  الحداديا علنت تركأذلك، ولديها رغبة دائمة في تجاوز أي توتر، على الجانب اآلخر 

أواخر شهر نوفمبر، تضامنا مع ضحايا الهجوم اإلرهابي الذي استهدف مسجد الروضة في 
 .سيناء

لسعودية على درك حجم التخبط الذي تعاني منه السياسة ان النظام المصري ي  أيبدو و
 خلفية تولي محمد بن سلمان إدارة الملفات السياسية للمملكة وهو ما يدفع النظام المصري

ن أالبحث عن عالقات مع قوى إقليمية أخرى تتسم سياستها باإلتزان وهو ما يمكن إلى 
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خير من النظام المصري للتقارب مع تركيا عبر تصريحات سامح شكري يفسر لنا السعي األ
ة السيما وان الجانبين المصري والتركي تربطهما عالقات قوية مع روسيا القوى المتكرر

 .الفاعلة األبرز في المنطقة في السنوات األخيرة
 
 


