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املرتبطــة  املســتقبلية  للتوجهــات  القــراءات  أبــرز  تقــدم  نــرة 
الدوليــة؛  الســاحة  علــى  القــوى  موازيــن  يف  بالتحوالــت 
الدوليــن،  واألمــن  األقتصــاد  جيوبوليتكــس،  اســراتيجيا، 
وظواهــر ذات صلــة، يف قالــب يخــدم صنــاع القــرار والباحثــن

عقد يوم اإلثنني 21 مارس/ آذار 2022، اجتماع ثاليث يف منتجع رشم الشيخ املرصي، جمع 
الرئيس املرصي “عبد الفتاح السييس”، ويل عهد أبوظيب “دمحم بن زايد”، ورئيس الحكومة 
إىل  باإلشارة  الثالثة  األطراف  الرسمية من  البيانات  واكتفت  بينيت”،  “نفتايل  اإلرسائيلي 
العاملية  الطاقة  أسواق  استقرار  والدولية، وبحث  اإلقليمية  القضايا  مناقشة مستجدات 
واألمن الغذايئ، تأيت القمة الثالثية اليت تمثل تطورا الفتا يف العالقات بني كل من مرص 
واإلمارات وإرسائيل، بعد أن استقبلت القاهرة رئيس الوزراء اإلرسائيلي يف سبتمرب/أيلول 
أبوظيب  استقبلت  بينما  كامل.  عقد  منذ  “املعلنة”  األوىل  تعد  اليت  يارة  الز 2021، وهي 
وزراء  لرئيس  رسمية  يارة  ز أول  وهي   2021 األول  كانون  ديسمرب/  يف  بينيت”  “نفتايل 

إرسائيلي لدولة اإلمارات العربية املتحدة.

يعكس االجتماع عمق تطور العالقات بني الحكومات الثالث. لكّنه ال يعين بالرضورة 
أن األطراف الثالث بصدد تبين أجندة إقليمية موحدة تماما تجاه القضايا الرئيسية، 
على سبيل املثال، فإن القاهرة وأبوظيب وتل أبيب تنظر إىل امللف اإليراين، الذي كان حارضا 
بصورة رئيسية يف اجتماع رشم الشيخ، من خالل مقاربات متفاوتة. فبينما تتبىن حكومة 
“بينيت” مقاربة متشددة ال تستبعد الخيارات العسكرية، فإن اإلمارات قررت تبين سياسة 
ية واالقتصادية على املدى لتخفيف حدة العداء،  يز الروابط التجار تهدئة تجاه إيران وتعز
فيما تمسكت مرص طوال السنوات املاضية بسياسة عدم التصعيد وتحفظت على مساعي 

السعودية لتوسيع املواجهة مع طهران إقليميا. 

 اجتماع مرص واإلمارات وإرسائيل:
تطور العالقات ال يكفي للتحالف ضد إيران 

الحدث

يز مجاالت التعاون االقتصادي كة األمنية وتعز التحليل: إيران والرشا
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ومع هذا، فإن الدول الثالث تنظر بقلق ألنشطة إيران يف املنطقة، ومن ثم، تحمل 
مخاوف جادة تجاه إتمام الواليات املتحدة التفاق نووي مع إيران، والذي بموجبه 
سرتفع واشنطن العقوبات ضد إيران، مثل تصنيف الحرس الثوري كمنظمة إرهابية، 
باإلضافة إىل رفع العقوبات االقتصادية خاصة تلك املتعلقة بصادرات النفط اإليراين، 
على  إيجابيا  ستنعكس  هامة،  اقتصادية  موارد  إليران  سيوفر  الذي  األمر  وهو 
كما ستمثل دفعة  العقوبات،  نتيجة  اجتماعيا  املتأزم  الداخلي  الوضع  استقرار 
يد من املوارد لدعم أذرعها يف  ملموسة لنفوذ طهران اإلقليمي، وستمنحها املز
دول املنطقة. كما أن عودة طهران املرتقبة إىل سوق الطاقة العاملي، ستأيت يف ظل 
تداعيات حرب أوكرانيا والعقوبات األمريكية على صادرات النفط الرويس، وسعي 
طهران  أهمية  يادة  ز إىل  سيؤدي  ما  وهو  للطاقة،  بديلة  مصادر  لتوفري  أوروبا 

كمصدر محتمل لصادرات النفط والغاز إىل أوروبا. 

يز  تعز والبحرين، على  واإلمارات  السعودية  الخليج، خاصة  يقترص تخوف دول  ال 
إدراج  عدم  إىل  يرجع  ذلك،  قبل  ولكن  فحسب،  للطاقة  كمصد  إيران  مكانة 
واشنطن يف االتفاق النووي ألي ضمانات أمنية تتعلق بوقف التهديد اإليراين 
لدول الخليج، وأنشطة إيران يف املنطقة عموما، إذ مل تشمل املباحثات النووية برنامج 
الصواريخ اإليرانية أو دعم إيران لوكالء يف اليمن ولبنان والعراق، وهو األمر الذي عزز 
لدى السعودية واإلمارات والبحرين الشعور بعدم الثقة تجاه إدارة “بايدن”، وزاد 
الشكوك حول جدوى االعتماد على الزتام أمريكا بضمان أمن منطقة الخليج. ومن 
ثم، كانت العالقات األمنية مع إرسائيل أحد البدائل اليت تراهن عليها هذه الدول. 

سواء  املاضيني،  الشهرين  خالل  الخليج  منطقة  شهدته  الذي  التصعيد  ومع 
السعودي، وأخريا  العمق  وتزايد استهداف  اإلمارايت،  للعمق  الحوثيني  باستهداف 
مقرا  طهران  بحسب  استهدف  والذي  أربيل  على  اإليراين  الصاروخي  القصف 
للموساد اإلرسائيلي، تبنت حكومة “بينت” الرتويج إلنشاء نظام دفاعي إقليمي 
يخ اإليرانية، يشمل نظام دفاع جوي باللزير،  ضد الطائرات بدون طيار والصوار
إىل  مرص  ضم  بهدف  الشيخ  رشم  اجتماع  يف  مجددا  طرحه  الذي  األمر  وهو 

املرشوع املزمع. 

يتبع:
التحليل
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ص 03 ضبط  على  وقادر  مؤثر  إقليمي  كفاعل  دورها  يز  لتعز إرسائيل  تسعى  وبينما 
التحالفات االسرتاتيجية بني واشنطن وحلفائها يف املنطقة، وهو ما ظهر يف دورها 
الغزو  إدانة  لدعم  املتحدة  لألمم  العامة  الجمعية  بالتصويت يف  اإلمارات  إقناع  يف 
ضد  موحدة  إقليمية  جبهة  لبناء  محاولتها  يف  اآلن  يظهر  كما  ألوكرانيا.  الرويس 
إيران، من خالل تطوير التنسيق األمين بني األطراف اإلقليمية خاصة يف منطقة 
كة االسرتاتيجية بني دول الخليج وواشنطن، بل إن  الخليج، والحفاظ على الرشا
يا والتمهيد  العالقات بني اإلمارات وسور القلق تجاه تطبيع  حكومة إرسائيل رغم 
هذه  حسابات  تدرس  مازالت  أنها  إال  العريب،  النظام  يف  األخرية  اندماج  إلعادة 

الخطوة ومدى الفوائد اليت قد تتحقق من ورائها.

فيما يتعلق باإلمارات، فإن االجتماع الثاليث يعيد التذكري باالتفاق الثاليث الذي رعته 
اإلمارات بني األردن وإرسائيل، )الكهرباء مقابل املاء(، والذي يمثل خطوة اسرتاتيجية 
يز العالقات بني الطرفني، وعلى الرغم من عمق العالقات بني النظام املرصي  يف تعز
الحايل وحكومة االحتالل، إال أن الحضور اإلمارايت يفتح املجال الحتمالية التوصل 
لها  توفر  الثالثة  األطراف  ية ذات طابع اسرتاتيجي بني  ية واستثمار تجار التفاقات 
لدور  يشري  ما  وهو  اإلرسائيلي،  األردين  االتفاق  غرار  على  الالزم  التمويل  اإلمارات 
ية  اإلمارات املحوري يف جهود إدماج إرسائيل يف النظام اإلقليمي عرب عالقات تجار

واقتصادية عميقة. 

االستدانة  يف  التوسع  سياسات  نتيجة  اقتصاديا  مرص  تعاين  اآلخر،  الجانب  على 
وضعف االستثمارات الخارجية، هذه األوضاع آخذة يف التفاقم يف ظل التداعيات 
اليت فرضها الغزو الرويس ألوكرانيا، خاصة ارتفاع أسعار الطاقة والقمح عامليا، )تعتمد 
مجلس  بدء  ثم  وأوكرانيا(،  روسيا  على  القمح  من  ورادتها  من   80% على  مرص 
االحتياطي الفيدرايل األمرييك، الشهر الجاري، رفع أسعار الفائدة للمرة األوىل منذ 
2018، هذه التطورات تضافرت معا لينتج عنها انخفاض متسارع يف قيمة الجنية 
املرصي أمام الدوالر بنحو %14، خالل األيام القليلة املاضية، مما انعكس مبارشة 
على ارتفاع حاد يف أسعار السلع الرئيسية. وبينما تدرك إرسائيل واإلمارات أهمية 
استقرار النظام املرصي، فإن ضعف مرص اقتصاديا يفتح املجال الحتماالت أن تنخرط 
بشكل أوسع يف أجندات إقليمية مقابل تلقي الدعم املايل. باإلضافة إىل ذلك فإن 
سعي مرص إلدخال تعديالت أمنية على مالحق معاهدة “كامب ديفيد” يتطلب 

تطوير العالقات األمنية واالقتصادية مع إرسائيل لتسهيل املباحثات األمنية. 

التحليل

https://www.reuters.com/world/middle-east/egypt-uae-israel-discuss-energy-market-stability-egypt-summit-2022-03-22/
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الخالصة، أن األطراف الثالث رغم مخاوفها من إطالق يد إيران يف املنطقة عقب 
االتفاق النووي، إال أن كال منها يفضل االستمرار يف العمل وفق سياسته الخاصة. 
كرث أهمية للقمة الثالثية هو تقدم خطوات  ومن ثم فإن امللمح الذي قد يكون أ
إدماج إرسائيل يف تحالفات املنطقة باعتبارها رشيكا أمنيا يعوض تراجع االهتمام 
ية طويلة األجل  يز الروابط االقتصادية والتجار األمرييك، باإلضافة إىل تواصل تعز
بني إرسائيل وأطراف عربية، وهو املسار الذي تتبىن اإلمارات الرتويج له. يف حني 
أن مرص تبدو خياراتها الخارجية محدودة يف ظل تفاقم أوضاعها االقتصادية، 

وهو ما يجعل اعتمادها على دول الخليج أمرا ال مفر منه. 
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