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 من مصلحته نشر العلم والتنوير"

                                                                                

 نجيب محفوظ

 

 

 

 

 

 



 
 

 اإلهداء

 

 إلى من قال هللا فيه "َوِإّنَك َلَعلى ُخُلٍق َعظِيم" إلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم.

 إلى من َعلمني وأنار َدربي، وَبَذَل وأعطى من أجلي، إلى أبي الرائع.

إلى من الرأفة والحنان لها، لمن ال حياَة لي ِبدونها، لَمن الَجنُة تحت أقدامها، إلى ُأمي 
 الحنون.

}َربِّ أوزعِني َأن َأشُكَر ِنعَمَتَك الًّتي َأنعمَت عليَّ َوَعَلى َوالديَّ َوَأن أَعمَل َصالحًا َترَضاُه 
 َوَأصِلح لي في ُذرَِّيتي ِإني ُتبُت ِإَليَك َوِإني ِمَن الُمسِلميَن{

 إلى من أشدد بهم أزري وأشركهم في أمري، إلى إخوتي وأخواتي األعزاء.

 أمي الثانية؛ عمتي الحبيبة نــادية "أم بالل". إلى من هيَّ 

 إلى أخي الحبيب الذي لم تلده لي أمي، إلى رفيق دربي اليك أنت رأفت صوايفة.

 إلى كل من كان، ومازال لي من األصحاب، إلى إخواني أصدقائي األحباب.

 

 أهدي لهم هذا العمل المتواضع.

 

 الباحث: أحمد خراز
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 عرفانشكر و 
 

أشكر ربي على هذه النعمة الواسعة التي أنعمها علي، وكلي ثقة بما قدمت من علم الى كل باحث 
 اإلسرائيلي. –مهتم بمعرفة الشأن العربي 

 

ومعلمي  الغالي يسعدني أن أتوجه بالشكر الجزيل، المحمل بأجمل باقات الورد والياسمين ألستاذي
الكبير الدكتور أحمد رفيق عوض، على توجيهاته الحكيمة، وإرشاداته القيمة، والتي ساعدتني في 

 إنجاز هذه الرسالة بالشكل الذي هي عليه اآلن.

 

كما وأتقدم بالشكر والعرفان الى األستاذين الفاضلين عضوي لجنة المناقشة، الدكتور اللواء محمد 
أستاذ  –وم السياسية في جامعة القدس المفتوحة، والدكتور عوض منصور أستاذ العل –المصري 

العلوم السياسية في جامعة القدس، اللذين تحمال عبء قراءة هذه الرسالة ومناقشتها وإغنائها 
 بالمالحظات القيمة.

أشكر كل من علمني ووقف أمامي ليستعرض نور الفكر... إلى جميع أساتذتي في معهد الدراسات 
 لمية في جامعة القدس.العا

كما ال أنسى كل من ساهم في تذليل الصعاب أمامي، وساندني في كل مراحل دراستي، وكان سببًا 
 في وصولي وإشراقتي، لكم مني محبة وتحية....
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 الملخص

اإلسرائيلية،  –تتناول صفحات هذه الرسالة، دراسة التسلسل التاريخي لطبيعة العالقات المصرية 
، والفترة الالحقة 1978االسرائيلية حتى توقيع إتفاق السالم في كامب ديفيد  –منذ الحروب العربية 

ل العالقة قب، والتركيز على العالقات األمنية بين البلدين من أجل البحث عن مست2016وحتى عام 
 في ضوء التحوالت التي طرأت عليها في ظل التسوية السياسية في الشرق األوسط والربيع العربي.

لورها، اإلسرئيلية وكيفية تب –وتكمن أهداف الرسالة في دراسة طبيعة وتاريخ العالقات المصرية 
 جاالتها.وتسعى لمعرفة الدوافع واألسباب والمحددات إلقامة هذه العالقات، وما هي م

 –أما عن أهمية الدراسة ومبرراتها فتتلخص في دراسة مدى وعمق وتأثير العالقات المصرية 
االسرائيلية على أمن كل من الطرفين أواًل، ثم على أمن اإلقليم العربي ثانيًا، واألمن الدولي ثالثًا، 

الف والجبهات ذلك األحوتستعرض العالقات بين الطرفين في المجاالت العسكرية واإلستخباراتية، وك
المختلفة في ظل التغيرات والتحوالت السياسية التي تشهدها المنطقة، ولتسليط الضوء على ما آل 

 إليه السالم الموقع بين البلدين، ومن المستفيد األكبر من هذه العالقات.

نهجية متستعرض الدراسة العالقات المصرية اإلسرائيلية في أربعة فصول؛ عالج الفصل األول ال
المستخدمة في الدراسة، حيث إستخدم الباحث المنهج التاريخي لمعالجة مراحل تاريخ هذه العالقة، 
ومنهج تحليل النظم الذي يقوم بالكشف عن المؤثرات الداخلية والخارجية واإلقليمية التي دفعت النظام 

اقعية اسة، فهي النظرية الو إلى إتخاذ قرارات معينة، أما عن النظريات السياسية المستخدمة في الدر 
بأنواعها والنظرية المثالية والنظرية الوظيفية، إضافة الى المصطلحات والمفاهيم والدراسات السابقة 

 التي تتناسب والدراسة.

وعالج الفصل الثاني تاريخ العالقات بين البلدين. تناول المبحث األول فترة الحرب والتي تضمنت 
مع إسرائيل منذ نشئتها، والمبحث الثاني تحدث عن فترة فض  كل الحروب التي خاضتها مصر

 اإلشتباك الى حين توقيع اإلتفاقية والسالم البارد الذي نشأ بعد ذلك.

 –أما الفصل الثالث فتحدث فيه الباحث عن محددات وخصائص ومضمون العالقات المصرية 
 يل ضمن النظام العالمي الجديد.اإلسرائيلية وآثارها، وعن ماهية التطبيع، وموقع العرب وإسرائ



 ث
 

وأخيرا، في الفصل الرابع؛ فقد تتطرق الباحث الى المجاالت العسكرية واألمنية في العالقات المصرية 
، وما 2011حتى ثورة يناير  1978االسرائيلية في الفترات من توقيع إتفاقية السالم في العام  –

بين مصر  وصلت الدراسة الى أن إتفاقية السالمبعدها في فترتي الرئيس مرسي والرئيس السيسي، وت
وإسرائيل لم تؤد الى نتيجة إقتصادية في مصر وال تقدم في القوة العسكرية المصرية وتراجع في 
المكانة اإلقليمية لها، إذ تراجع تأثير مصر في اإلقليم العربي، وزادت عزلتها، كما وأدت الى ظهور 

وذ رجال األعمال بسبب سياسة اإلنفتاح اإلقتصادي جماعات الضغط والمصالح، وإزدياد نف
 وخصخصة المنشات الحكومية التي أعتمدت بعد توقيع السالم مع إسرائيل.
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Abstract 

 

This study is addressing the historical sequence for the nature of the Egyptian-Israeli 

relationships starting from the Arab-Israeli wars until signing the Peace Agreement in  

CampDavid  in 1978 and for later till 2016. The study also focuses on the security 

relationships between the two countries in order to search for the future of this 

relationship in light of the transformations under which it has undergone under the 

political settlement in the Middle East and Arab Spring. 

The objectives of this study are represented in examining the nature and history of the 

Egyptian-Israeli relationships and their formation. It also seeks to know the motives, 

reasons and limitations for establishing these relationships in addition to knowing its 

fields. 

For the importance and the justifications of this study, they can be summarized in 

examining the scope, depth and impact of the Egyptian-Israeli relationships on both of 

the two parties' security in the first place, the Arab Region secondly and the International 

Security thirdly.  

The study also scurvies the relationships between the two parties in the military and 

Intelligence aspects, the axis and blocs in light of the political changes and 

transformations under which the area is undergoing, and it sheds some light on the 

outgrowth of the signed peace between the two countries, and who is the major 

beneficiary from these relationships.  

The study reviews the Egyptian-Israeli relationships in four chapters, the first of which 

has dealt with the used methodology where the researcher has used the historical 

approach to study the stages of the history of this relationship and the Systems Analysis 

Approach that detects the internal, external and regional factors that prompted the 

system to take certain decisions. For the political theories that are used in the study, they 



 ح
 

include the realistic theory with its types, the ideal theory and the functional theory. That 

is in addition to using the concepts and previous studies that fit with this study. 

The second chapter has examined the history of the relations between the two countries 

where the first study has included all wars that took place between Egypt and Israel since 

its establishment, while the second has talked about the disengagement period until 

signing the agreement and the Cold Peace that resulted later. 

The researcher has talked in the third chapter about the Egyptian-Israeli relationships' 

limitations, characteristics and impact. He also talked about the essence of normalization 

and the position of both of the Arab and Israel in the new global system. 

Finally, in the fourth chapter, the researcher has talked about the security and military 

fields in the Egyptian-Israeli relationships since signing the Peace Agreement in 1978 to 

January Revolution in 2011 and later during the period of Morse and Al-sisi presidents. 

The study concluded that the Peace Agreement between Egypt and Israel did not result 

in an economic impact neither in Egypt nor in any progress in the military power for 

Egypt. It also caused the regional position for Egypt to retreat, that is to say, the impact 

of Egypt in the Arab Region has retreated and its isolation has increased. Moreover, 

pressure and interest groups have appeared and the power of the Businessmen has 

increased due to the Economic Openness Policy and the Privatization of the 

governmental facilities, which was adopted after signing the peace agreement with 

Israel. 
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 مةدمق
 

ي، عتبار مصر صمام األمان العربال ؛ذات أهمية كبيرة اإلسرائيلية –ّد دراسة العالقات المصريةتع
بالتركيز و ، إسرائيللها تأثيرها من حيث الموقع والقيادة، وخاضت العديد من الحروب مع  نّ إحيث 

، إسرائيل قتصادية معارتباطات أمنية وعسكرية و ية بين البلدين نجد أن لمصر ااألمنعلى العالقات 
في العام  يلإسرائفاقية "كامب ديفيد" مع تّ انبثقت هذه العالقات بعد أن قامت مصر بتوقيع احيث 

 .م1978

القات بوتائر ت هذه العاستمرّ ، إسرائيلفاقية السالم بين مصر و تّ ة عقود من توقيع ابعد حوالي أربع
رات التي التغيّ  فمرة تكون هذه العالقات قوية وفي أغلب األحيان تكون فاترة، وفي ظلّ  ،مختلفة

تغيير الخارطة  إلى تي أدّ في الربيع العربي والصراعات والتحالفات الت تشهدها المنطقة، والتي تمثلت
 –دراسة طبيعة وتاريخ العالقات المصريةمن  ، وظهور الجماعات التكفيرية، كان ال بدّ اسيةيالس

العالقات، وما  ة هذهدات إلقاملمعرفة الدوافع واألسباب والمحدّ  والسعية تبلورها، ئيلية وكيفيّ ااإلسر 
لقومي؛ على أمنها ا حفاظاً  إسرائيلًا مع منيّ مصر تقوم بالتنسيق أ عتبار أنّ ا على  ؟مجاالتهاهي 

 ت التكفيرية، فمصر عضو في الجامعةستقرار الجبهة الشرقية من هجمات الجماعاللحفاظ على ا
تنسيق هذه الدولة ال ترى حرجًا في ال وهي الدولة العربية األقوى، ولكنالعربية وتلتزم بقضاياها، 

مة مليات تنسيق مع العدو المفترض لألوعلى مستويات عليا، أو المشاركة في ع إسرائيلًا مع أمنيّ 
 العربية.

 إلى تع العالقة والكشف عن العوامل التي أدّ لتتبّ المنهج التاريخي ستخدم الباحث في دراسته ا
، بلستقراء المستقلحاضر واا إلى؛ للوصول ودراسة األحداث حسب تسلسلها التاريخي ،حدوثها

منهج تحليل النظم الذي يقوم بالكشف عن المؤثرات الداخلية والخارجية واإلقليمية  أيضااستخدم و 
 نة.قرارات معيّ  اّتخاذ إلىالتي دفعت النظام 

لمنهجية ا األّولالفصل  :في أربعة فصول اإلسرائيليةستعرضت الدراسة العالقات المصرية وا
عن  استخدم الباحث المنهج التاريخي ومنهج تحليل النظم، أمّ االمستخدمة في الدراسة، حيث 

 ،مثاليةوالنظرية ال ،النظريات السياسية المستخدمة في الدراسة، فهي النظرية الواقعية بأنواعها
 .والدراسة تتناسبات السابقة التي المصطلحات والمفاهيم والدراس إلى إضافةوالنظرية الوظيفية، 
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والمبحث الثاني  ،فترة الحرب األّولالمبحث  تناولف ،وعالج الفصل الثاني تاريخ العالقات بين البلدين
 والسالم البارد الذي نشأ بعد ذلك. االّتفاقيةحين توقيع  إلى شتباكاال فترة فّض 

 –ةالمصري وخصائص ومضمون العالقات ث فيه الباحث عن محدداتا الفصل الثالث فتحدّ أمّ 
 د.ضمن النظام العالمي الجدي إسرائيلة التطبيع، وموقع العرب و وآثارها، وعن ماهيّ  اإلسرائيلية

 –ات المصريةية في العالقاألمنية و المجاالت العسكر  إلى الفصل الرابع قد تطّرق الباحث في، فوأخيراً 
، 2011ثورة يناير وحّتى  م1978العام تفاقية السالم في في الفترات الممتّدة من توقيع ا اإلسرائيلية

 .وما بعدها في فترتي الرئيس مرسي والرئيس السيسي
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 األّولالفصل 

 والدراسات السابقة والمفاهيميّ  النظريّ  طارة الدراسة، واإلخلفيّ 

 تمهيد

 : خلفية الدراسةاألّولالمبحث  1.1
 مبررات الدراسة 1.1.1
 أهمية الدراسة 1.1.2
 أهداف الدراسة 1.1.3
 الدراسة إشكالية 1.1.4
 أسئلة الدراسة 1.1.5
 فرضية الدراسة 1.1.6
 منهجية الدراسة 1.1.7
 إجراءات الدراسة 1.1.8
 حدود الدراسة 1.1.9

 النظري والمفاهيمي والدراسات السابقة طارالمبحث الثاني: اإل 1.2
 النظري  طاراإل 1.2.1
 مفهوم العالقات السياسية الدولية 1.2.1.1
 تعريف النظرية في العالقات الدولية 1.2.1.2
 نظريات العالقات الدولية 1.2.1.3
 المفاهيمي طاراإل 1.2.2
 الدراسات السابقة 1.2.3
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 الفصل األّول

 خلفّية الدراسة، واإلطار النظرّي والمفاهيمّي والدراسات السابقة
    
 دراسةخلفية الالمبحث األول :   1.1

 رات الدراسةمبرّ  1.1.1
من كبريات الدول العربية وأهمها من حيث الموقع والتأثير  دّ التي تعمصر صمام األمان العربي، 

كامب  ّتفاقا، هذه الدولة العربية بعد توقيعها إسرائيلوالقيادة، والتي خاضت الكثير من الحروب مع 
رت بشكل كبير في تغيير التحالفات والسياسات في العالم العربي م، أثّ 1978ديفيد في العام 

عربية جامعة الدول ال تها فيه من اإلجماع العربي وتم تعليق عضويّ واإلسالمي، وخرجت على إثر 
 ونقل الجامعة إلى تونس.

بين  هناك عالقاتكان ، إسرائيلعقود من توقيع اتفاقية السالم بين مصر و  ةأربعبعد حوالي  
المنطقة، هدها رات التي تشها مستمرة خاصة في ظل التغيّ لكنّ  أحيانًا كانت عالقات فاترة،الدولتين و 
ر يتغي إلى تلت في الربيع العربي والصراعات والنزاعات والتحالفات التي أدّ رات تمثّ هذه التغيّ 

الخارطة السياسية في المنطقة، هنا تبلورت العالقات هذه حسب التغيرات التي أصابت المنطقة، 
ي الحدود الشرقية في فلمواجهة التكفيريين  إسرائيلبين مصر و  اً فعلى سبيل المثال تم التنسيق أمنيّ 

 سيناء.

صف السالم الذي تم توقيعه بين الدولتين بالسالم البارد "الفاتر" وفي هذه الدراسة سيتم تسليط وُ 
تفيد ن المسمَ بيان ليه هذا السالم من عالقات بين الجانبين من استقرار، و إالضوء على ما آل 

لمصري القومي ا األمنبالعربي ككل أم  مناألت هذه العالقات بوهل أضرّ  ؟األكبر من هذه العالقات
 ؟فقط
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 أهمية الدراسة 2.1.1 
ام في تناول التسلسل التاريخي منذ ع اإلسرائيلية –راسة الباحث في العالقات المصريةتأتي د
ية بين البلدين من أجل البحث عن مستقبل هذه العالقة في األمنم، والتركيز على العالقات 1978

 طرأت على هذه العالقات في ظل عملية التسوية السياسية في الشرق ضوء التحوالت التي 
 األوسط والربيع العربي.

 
 هذه الدراسة فيما يأتي: وتتمثل أهمية 

 على أمن كل من الطرفين اإلسرائيليةية المصرية األمندراسة مدى وعمق وتأثير العالقات  :ولا أ
 .الدولي ثالثاً  األمن، و قليم العربي ثانياً ، ثم تأثيرها على أمن اإلالً وّ أ

 ارية،المتعددة: العسكرية واالستخبية بين الطرفين في المجاالت األمناستعراض العالقات  :ثانياا 
 وكذلك في األحالف والجبهات المختلفة.

لسياسية على ضوء التغيرات ا ية بين الطرفين خصوصاً األمنالتعرف على مستقبل العالقة  :ثالثاا 
 .ئيلإسرافي كل من مصر و 

 

 أهداف الدراسة 3.1.1
ت هذه ، وكيف تبلور اإلسرائيليةعلى طبيعة وتاريخ العالقات المصرية  أن يتعرف القارئ  -1

 حتى وقتنا هذا.و كامب ديفيد  اّتفاقالعالقات من 
تها دا، وما هي محدّ اإلسرائيليةأن يوضح الباحث الدوافع واألسباب للعالقات المصرية  -2

 وقيودها.
 حسب تحليل المعطيات مستقبل هذه العالقات ويوضح أهم مجاالتها.أن يستنتج الباحث  -3
 

 إشكالية الدراسة 4.1.1
األمان في  صمام عد  مصر دولة عربية، عضو في الجامعة العربية، تلتزم بالقضايا العربية، وتُ 

في  حرجاً  هذه الدولة ال تجد وهي الدولة العربية األقوى، ولكنّ العربي،  األمنالدبلوماسية العربية و 
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 العدوّ  مشاركة في عمليات تنسيق معبالوعلى مستويات عليا، وتقوم  إسرائيلمع  اً التنسيق أمنيّ 
 المفترض لألمة العربية.

 

 أسئلة الدراسة 5.1.1

تى عهد حو م، 1978من   اإلسرائيليةية المصرية األمنما مدى وحجم وعمق العالقات  -1
 الرئيس عبد الفتاح السيسي؟

 ؟اإلسرائيليةية المصرية األمنما مستقبل العالقات  -2
و أ السياسي في مصر أم الشعب المصري  ي بين البلدين يخدم النظاماألمنهل التنسيق  -3

 ؟اإلسرائيليةالمؤسسة العسكرية 
 ؟اإلسرائيليةية المصرية األمنما مدى تأثير العوامل الدولية واإلقليمية على العالقات  -4
احية عالقة توافق وانسجام من الن اإلسرائيليقة بين النظامين السياسيين المصري و هل العال -5

 ؟السياسية أم عالقة مصالح
وما  ؟في قضايا اإلرهاب والتكفيريين اإلسرائيليي المصري األمنما مدى المشاركة والتنسيق  -6

 ؟مجاالته
 يةاإلسرائيلات المصرية ة المصرية على العالقالمعارضكيف أثرت الحركات اإلسالمية و  -7

 ؟اً أمنيّ 

 ة الدراسةيفرض 6.1.1
 األمنمى سعلى ما يُ  حفاظاً  إسرائيلي مع األمنمصر تقوم بالتنسيق  تفترض هذه الدراسة أنّ 

الستثمار ا إلىالقومي المصري، وذلك من خالل الحفاظ على استقرار الجبهة الشرقية، وااللتفات 
 والدولي. ي الدعم اإلقليميالداخلي، واستجالب رأس المال الخارجي، وتلقّ 

 

 منهجية الدراسة 7.1.1
 ستخدم الباحث:ا
 :المنهج التاريخي التحليلي- 

تي أدت وبالتالي تحليل األسباب ال ،هذا المنهج لتحليل القرارات والسجالت والوثائق ُيستخدم
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مة بت على هذا القرار واآلثار المستقبلية الناجهذا القرار وإبراز النتائج التي ترتّ  اّتخاذ إلى
 (.2014عنه )فارس،

 فالمنهج التاريخي التحليلي  

o  ّحدوثها والنتائج. إلىع الظاهرة لتفسير األحداث والكشف عن العوامل التي أدت يتتب 
o .يساعد في فهم الحاضر والتخطيط للمستقبل 
o  ّاألحداث حسب تسلسلها التاريخي للوصول للحاضر وبالتالي بناء النظريات بدراسة  يهتم

 والقوانين السياسية للمستقبل.
o  لىإوفيه االستقصاء والتسجيل والتحليل وتفسير الوقائع والوصول  ،وصف ما كانيساعد في 

 فهم الحاضر والتنبؤ بالمستقبل. ويساعد علىالتعميمات، 
 منهج تحليل النظم

المنهج في الكشف عن المؤثرات الداخلية والخارجية واإلقليمية التي تدفع النظام  يساعدنا هذا
 نة.باع سياسة معيتّ السياسي ال

ستعان الباحث بمنهج تحليل النظم، أو منهج البنية والوظيفة أو منهج التحليل النظمي في هذه ا
تي تصدر على القرارات ال حيث سيتم تناول المدخالت الخاصة بالنظام السياسي وتأثيرها ،الدراسة

ألة سيتم أخذ المس اإلسرائيليةة، وفي حالة العالقات المصرية عن هذا النظام تجاه مسألة معين
لى ع فق جميعاً ، ولكن التعريفات المختلفة للنظام تتّ (124-113ص: ،2006 )فارس، يةاألمن

 بطريقة" مازج فيما بينهاى من الخارج بمعطيات تتكل نظام سياسي هو "آلة خلط" تغذّ  عتبار أنّ ا 
جدلية  عالقة األخرى تنشأو  األولىديدة، وما بين المعطيات لتها معطيات جغامضة"، وتكون محّص 

 (.94-93، ص2008تؤّثر على كل منهما. ) النعيمي، 
منهج تحليل النظم يرى أن النظام السياسي شبيه بالكائن الحي أو آلة الخلط، بسبب أن لكل نظام 

 ة:تياألبعاد اآل
لمتباينة التي تتكامل من ف من مجموعة من العالقات االجتماعية اويتألّ  جتماعي:البناء ال .1

اص حد باألشخدوار االجتماعية، وهي مجموعة تدخل في تشكيل الكل االجتماعي، وتتّ خالل األ
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و هوالزمان والجماعات، وما ينتج عنها من عالقات وفقا ألدوارها التي يرسمها ويجددها الكل، و 
 (.3ص: ،2015 )المصري وعوض، .البناء االجتماعي

 فعةيه الجزء بالكل، سواء أكانت منثر الذي يسهم فويقصد به الدور أو األ الوظيفة الجتماعية: .2
قصد تأكيد الحالة ب ، أم مفترضاً حقيقياً  لتأكيد هدف بعينه أم إنجازه، أم تحقق إشباعاً  تقترح إسهاماً 

 (.3ص: )المصدر السابق، .الراهنة والمحافظة عليها
وهو مركز التفاعالت بين مختلف المعطيات، بما فيها عالقات التساند أو  النظام أو النسق: .3

مسألة االعتماد المتبادل هنا بين عناصر  االرتباط بين عناصر البناء ووظائف كل منها، إنّ 
يرات في الضرورة تغالبناء أساسية جدا، بما يعني أن كل تغير في أحد مكونات البناء يلحقه ب

اوية مفهوم التوازن حجر الز  عدّ حالة من التوازن في النظام كله، ويُ  إلى الً و باقي العناصر، وص
، ساسياً أ ه يجعل من مفهوم التوازن في النظام هدفاً في منهج تحليل النظم الذي يتهم عادة بأنّ 

 (.3ص: سابق،)المصدر ال. فالتوازن حسب المنهج يساعد المجتمع على أداء وظائفه

 قترحهما دافيد أيستون لتحليل النظام السياسي هما:ن اتين اللتي  يّ األساسإن الوظيفتين 

المدخالت: وتعني مجموعة المطالب أو أنواع الدعم أو التأييد التي يتلقاها النظام السياسي  :أولا 
ية المطالب السياسا ن المطالب المادية واالجتماعية، والمطالب المعنوية والرمزية، أمّ وتتضمّ 

و النداءات من قبل الهيئات والجماعات ها عالقة بالضغوط أو االحتجاجات أية فلاألمنو 
ام. وقد ة العامة للنظياسية، أو المؤسسة العسكرية أو األفراد المشاركين في وضع السياسالس

اة الحي كة الفعالة فيداء للخدمة العسكرية، أو المشار تكون المدخالت على شكل مادي، أو أ
 (.4ص: )المصدر السابق، حترام قيم السلطة العامة ورموزهاالسياسية وا

المخرجات: وهي كل ما يصدر عن النظام من إجراءات وردود أفعال تقوم بها السلطات  :ثانياا 
 مل المخرجات في شكل تدابير وقرارات، وفي هذا المجال بالذات، قدّ لمواجهة المدخالت. وتتمثّ 

 عالقة تحليلية في الوظائف المختلفة بين المدخالت والمخرجات من خالل ما سماه أيستون 
، حيث يتم (القرار )كالمطبخ السياسي مثالً  اّتخاذر عن مركز عبّ التي تُ  "مفهوم العلبة السوداء"

ه أن يقدم يستون أو غير رارات سياسية أو تدابير تنفيذية )ولم يستطع أق إلىتحويل المطالب 
ولكن أيستون لم يغفل عن تأثير المحيط الداخلي  لما يجري داخل هذه العلبة( دقيقاً  تحليالً 
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أن  يستون فيأوالخارجي على ممارسة النظام السياسي لوظائفه وقراراته، وفي ذلك أشار 
 مدخالت جديدة  في عملية أسماها التغذية الراجعة. إلىالمخرجات تتحول 

ة النظم لدراسة المؤثرات المختلفة الداخلية والخارجية والدولي سيعتمد الباحث على تحليل منهجو      
باع سياسات ومواقف تّ وا اً على التنسيق أمنيّ  اإلسرائيليالمصري و  نِ لت الجانبي  التي حمَ قليمية واإل

وكذلك  إلسرائيلياالطرفين المصري و  رات والقضايا التي تهمّ ق بالتصوّ نة فيما يتعلّ أمنية معيّ 
 (.5ص: )المصدر السابق،. نااها الطرفوالمواقف التي تبنّ  راتم المؤثّ فه  

 إجراءات الدراسة 8.1.1
ثائق وخطابات وو  وتتمثل في أدوات الدراسة التي استخدمها الباحث وحللها من بيانات وسجالت

 ؤالتها وفرضياتها. اجابة عن تسولإل ،لتخدم أهداف الدراسة ومؤتمرات وغيرها؛
 

 حدود الدراسة 9.1.1
 الحدود الزمانية

 إلىم 1978في الفترة ما بين عام  اإلسرائيلية –ية المصريةاألمنتناولت هذه الدراسة العالقات  لقد
ي المصري ألمناع وتيرة التنسيق ا دفع الباحث الختيار هذه الفترة الزمنية، هو تتبّ م، وممّ 2016عام 

، وتتبع حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي ى ظلّ حتّ و  "كامب ديفد"فاقية السالم في منذ اتّ  اإلسرائيلي
 الذروة واالنتكاسة في هذه المسيرة.

 
 (ةالحدود المكانية )الجغرافي

الدراسة من  بت هذه الدراسة في حدودها الجغرافية في فلسطين التاريخية ومصر، وما تتطلّ لقد تمّ 
 أخرى. ةأمكن
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 والدراسات السابقة ري والمفاهيميالنظ طاراإل المبحث الثاني: 5.2
 

نظري، حيث ال طاراإل األّول القسمتناول في  :رئيسين قسمين إلى المبحثقام الباحث بتقسيم هذا 
سيقوم الباحث بتعريف مفهوم العالقات الدولية، وماهية النظرية في العالقات الدولية وسيلقي الضوء 

الثاني بتعريف  مالقسفي وسيقوم  .على النظريات التي تتناسب والدراسة، وأهميتها في معالجة الدراسة
دراسات للى فهم القارئ، وأهم افي الدراسة والتي تساعد ع هم المصطلحات والمفاهيم التي تمرّ أ 

 تتناسب وموضوع الدراسة. مةوماجستير وكتب محكّ  السابقة من رسائل دكتوراه 
 

 النظري  طاراإل 5.2.1
   مفهوم العالقات السياسية الدولية 5.2.1.1

أجـــل  والتنظير من"علم يهتم بـــالمالحظـــة والتحليـــل  هـــاف جون بورتون العالقـــات الـــدوليـــة بـــأنّ يعرّ 
ى العالقات بين رة والتأثير علفها رينولدز على أنها تهتم بدراســـــــة طبيعة وإداويعرّ  التفســـــــير والتنبؤ.

وتهتم بطبيعة  ،من الفوضــــــــــــــى إطارفراد والجماعات العاملة في ميدان تنافس خاص ضــــــــــــــمن األ
ا دراسة التفاعالت بأنه فها ماكيالندويعرّ  .التفاعالت بينهم والعوامل المتغيرة المؤثرة في هذا التفاعل

بين أنواع معينـــة من الكيـــانـــات االجتمـــاعيـــة بمـــا في ذلـــك دراســـــــــــــــــة الظروف المالئمـــة المحيطـــة 
 (.11ص: ،2006 )حقي، .بالتفاعالت

قات الدولية بأنها العال إلىللعالقات الدولية، وينبع من نظرته  واسعاً  م تعريفاً أما كوينسي رايت فيقدّ 
الجماعات في العالقات الدولية ســواء كانت عالقات رســمية أم غير عالقات شــاملة تشــمل مختلف 

ين مل على كل االتصــــاالت بترســــمية، ويرى فيريدرك هارتمان بأن مصــــطلح العالقات الدولية يشــــ
  (.16)المصدر السابق، ص: .الدول وكل حركات الشعوب والسلع واألفكار عبر الحدود الوطنية

لمجتمع هدافها في اليات الدولة التي تعمل من خاللها لتنفيذ أ الســـــياســـــة الخارجية هي إحدى أهم فعا
بما  لة لممارسة السياسة الخارجيةية في المجتمع، وهي المؤهّ األساسالدولة هي الوحدة  الدولي. وُتعدّ 

 (.16ص: )المصدر السابق،. مكانيات المادية والعسكريةأ السيادة واإلتملكه من مبد
 اّتخاذن ضمّ فهي تت نة للسياسة العامة للدولة،ة المكوّ العناصر الرئيس ية إحدىالسياسة الخارج دّ عتُ 

في  ركزياً م الوطني والكيان اإلقليمي للدولة، ومن ثم فهي تحتل موقعاً  األمنقة بالقرارات المتعلّ 
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السياسة العامة تختلف من وحدة سياسية  إطارهمية السياسة الخارجية في أ ن إالسياسة العامة، 
اسة السياسة الخارجية أداة رئيسة لتحقيق أهداف السي دّ عالنسبة لبعض الوحدات، تُ ب. فدولية ألخرى 

هامشية في تحقيق أهداف السياسة العامة لبعض  ينما تحتل السياسة الخارجية مكانةالعامة. ب
ي في تدعيم االستقالل السياسي للدولة، وف دوراً  تلعب السياسة الخارجية أحياناً . الوحدات األخرى 

ي، ففي السياسة الخارجية والعالقات السياسية األمنمين المصالح الخارجية والتكامل القومي و أت
 (.2015 )موسى،. الدولية محور التركيز هو الدولة

ول ر واضح حتصوّ  إلىمن عرض أبرز طرق دراستها للتوصل  لفهم السياسة الخارجية ال بدّ 
 تها.ماهيّ 

 تعتمد دراسة السياسة الخارجية على عدة مناهج منها: 

   ًة سابقة وامتدادات تاريخي المنهج التاريخي: يقوم على أساس أن للعالقات الدولية المعاصرة جذورا
ات التي الستيعاب المالبس ضرورياً  م الظروف والمؤثرات التاريخية أمراً ما يجعل التعمق في تفهّ 

بؤ ، فاستقراء الماضي يساعد على فهم الواقع والتنةأشكالها المعاصر  تحيط بالعالقات الدولية في
 (.14ص: ،1982 )مقلد،. بالمستقبل

 
  ُة والقومية السياسي الديناميكيات إطارل العالقات السياسية الدولية في حلّ المنهاج القانوني: ال ي

يحاول أن  العالقات، وإنمايديولوجية التي تتحكم في تقرير مصير مجرى هذه واالستراتيجية واأل
ذه هر التحليل على الجوانب القانونية التي تحيط بعالقات الدول مع بعضها، ومن أمثلة يقُص 

المصدر ). فاقيات وتحليلهاعات التي يهتم بها هذا المنهاج هي دراسة المعاهدات واالتّ الموضو 
 (.16-15ص: السابق،

 
  ُي ة: تحقيق المصلحة القومية للدولة هو الهدف النهائز على فكرة المصالح القوميركّ المنهج الذي ي

خارجية، ي للسياسية الاألساسك ن المصلحة القومية هي المحرّ ألسياستها الخارجية، أي  والمستمرّ 
 زعاماتن يصيب الأل يمكن أي تبدّ  اً بفكرة المصلحة القومية تضع جان ومن مزايا هذا المنهاج أنّ 

يديولوجية المسيطرة أو في نماذج القيم السياسية واالجتماعية ألالسياسية، أو أي تحول في نمط ا
يديولوجية كانت طبيعة االختالف في العوامل السياسية واالستراتيجية واأل ياً أالسائدة، بمعنى أنه 
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لدول، و التعاون مع غيرها من اأالصراع  إلىوضاع المتميزة لكل دولة، وتدفعها ر في األالتي تؤثّ 
امل و المقياس العام الذي يمكن بواسطته االستدالل على الع وأبداً  المصلحة القومية تظل دائماً  فإنّ 

-22ص: )المصدر السابق،. ي دولة عضو في المجتمع الدوليالتي تحدد السلوك الخارجي أل
23.) 

 
  اسة ذلك الشكل من السي اّتخاذ إلىت دّ أالطريقة التحليلية: تعتمد على تحليل العوامل التي

 (.26ص: لسابق،)المصدر ا. ةثار المستقبليّ سباب والنتائج واآلوبالتالي فتح باب التحليل حول األ
 

 تعريف النظرية في العالقات الدولية 5.2.1.2

 ،1982 د،نة )مقلوعة من القوانين المتعلقة بسلوك ظاهرة معيّ ميعرف كينيث والتز "النظرية" بـمج
ي ة، والمقصود بها فندايفد ادواردز بمجموعة من االفتراضات حول ظاهرة معيفها ويعرّ  .(14ص:

الدولية مثل الحروب واألزمات العالقات الدولية هو وضع افتراضات حول الظاهرة السياسية 
ية من ومنهج ة"مجموعة متجانس أنّهاحالف، ويرى فليب بريار في نظرية العالقات الدولية بواأل

رية تساعد الدولية"، وهكذا فالنظيها وضيح مجال العالقات االجتماعية التي نسمّ هدفها ت، االفتراضات
ورها، طلتفسير هذه العالقات وهيكلها وت على فهم الظاهرة السياسية الدولية، وهي موجهة أصال

مستقبلي ال ن تساهم في تفسير التطورأوالسيما تحديد العوامل الحاسمة التي تؤثر فيها، وحتى يمكن 
 ر. ومثل كل نظرية تنطوي ات لهذا التطوّ ّتجاهستخراج بعض االاقل، العالقات، أو في األلهذه 

 ةنظرية العالقات الدولية على خيار وضع معطيات وبناء موضوع ووضع الصيغ وإعداد دراس
ر عن تعبّ أن كما أن النظرية يمكن  ،(71ص: ،2006 )حقي،. النماذج ووضع برهنة النظرية

لسياسة ها تساعد على التنبؤ، فهي تبين لنا كيف تتطور انّ رئيسة متعددة، إذ إ فائدتها في تطبيقات
لذلك  ؛ياّ حداث بتنظيمها سببتمخض عنها، وهي تساعد على فهم األوما هي النتائج التي ت ،الدولية

 إلىتقودنا  سئلة التيجوبة لبعض األئ مجموعة من األإنها تهتم بتفسير حدوثها، وهكذا فهي تهيّ 
 (.76ص )المصدر السابق، ل حول سبب قيام الحروب والتحالفات والتعاونات وغيرهاالتساؤ 

         نظريات العالقات الدولية 5.2.1.3
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هناك العديد من نظريات العالقات الدولية، التي وجدت لفهم طبيعة العالقة بين الدولة أو تلك، 
 ومتابعة مستقبل هذه العالقات، ومن أهم هذه النظريات: 

تبلورت النظرية اللبرالية في علم العالقات الدولية كنظرية تكوينية النظرية اللبرالية "المثالية": 
constitutive) ّة، م سير العالقات الدولي(، بحيث تدعو لتغيير وإنشاء القواعد التي تحكم وتنظ

كنظرية  حوتعتبر من أولى المدارس النظرية في هذا الحقل المعرفي، ذلك أنها ظهرت بشكل واض
ر ، بالرغم من ارتكازها على فلسفات مثالية انبثقت في عصاألولىسياسية في أعقاب الحرب العالمية 

وماسي عتبر المؤرخ والدبلا التنوير وقبل ظهور علم العالقات الدولية كحقل معرفي مستقل. حيث 
ف بين وهو من أفضل من بحث جوانب الخال_(، 1982-1892اإلنجليزي ادوارد هاليت كار )

أن المثاليين من الناحية الفكرية هم ورثة التفاؤل الفكري لعصر التنوير في  _المثاليين والواقعيين
م بها سالقرن الثامن عشر من جهة، ولبرالية القرن التاسع عشر من جهة ثانية، والمثالية التي اتّ 

دة ويلسون الرئيس الثامن والعشرون للواليات المتح بأطروحات ولسون )ودرو راً ن متأثّ و القرن العشر 
 (.10ص ،1985 )دورتي وبالتسغراف،. من جهة ثالثة (1921-1913في الفترة 

قامت النظرية اللبرالية تدافع عن العقالنية العلمية والحرية وحتمية التقدم اإلنساني، وأكدت على  
 د على سلطة الدولة، وأن التنظيم االقتصاديحقوق الفرد والمبادئ الدستورية والديمقراطية والقيو 

. (91ص: ،2014 )بورتشيل وآخرون،. ع لرفاهية واستقرار الجميععلى أساس رأسمالية السوق يشجّ 
غم ن هذا التناأوقامت على فكرة تناغم المصالح، وأن مصلحة الفرد تلتقي ومصلحة المجموع و 

رية. ومصلحة البش عارضتمة ال يمكن أن تن مصلحة أي أإيتعاظم ليشمل الكيانات األكبر بحيث 
 أنها لم تتجاهل تأثير المصالح الذاتية، مع أنها آمنت أن التوازن الطبيعي سيظهر في الحياة إالّ 

 (. 274ص: ،2007 )فرج،. بين الجماعات المتنافسة في الحياة السياسية االقتصادية

سلوك نانية والشريرة التي تحكم الاأل الطبيعة إلىالمدرسة المثالية تعتبر أن سبب الحروب يعود 
الم جديد اء ع ببنالّ إنه لتجنب هذه الحروب يجب تجاوز نزعة الشر هذه، وهذا ال يتم أالبشري، و 

ذه ه  أنّ الّ ؤمن بوجود قواعد ومقايس أخالقية مطلقة إتُ ا خالق والقانون، كميقوم على احترام األ
د سها تتبنى المنهج التطبيقي المجّ ، أي أنّ (85ص: ،2010 )فهمي، سقاطهاإما يتم  غالباً  المقاييس

قواعد القانونية ق الالدوليين من خالل تطبي األمنساتها الحفاظ على السلم و ببيئة دولية تتولى مؤسّ 
ركتها يقاع حارجي للدولة وهذا خير ضمان لضبط إخالقية على السلوك السياسي الخوالمعاير األ
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هذه  ،(88ص: )المصدر السابق،. ها في سعيها لتحقيق مصالحهامن ميولها واندفاعات والحدّ 
عن ضبط  التي عجزت األممتيجة الفشل الذي منيت به عصبت المدرسة أصيبت بانتكاسة فكرية ن

طاليا، هذا يإلمانيا و ة كأبيو ور من الطموحات القوية لبعض القوى األ ح والحدّ سياسات سباق التسلّ 
الجماعي، وهذه هي العوامل نفسها التي مهدت الندالع  األمنعن عجزها عن تطبيق نظام  فضالً 

 (.86ص: )المصدر السابق،. حرب عالمية ثانية

ية ر جاءت النظرية الواقعية في علم العالقات الدولية كرد على النظالنظرية الواقعية الكالسيكية: 
التي تلت  لية في الفترةاألفكار المثالية. وقد هيمنت على دراسة العالقات الدو  عارضتل اللبرالية؛

الوعود  أغلب المبادئ اللبرالية، ذلك أنّ  لت الحرب نكسة بحقّ حيث مثّ  ،الحرب العالمية الثانية
جذورها   أنّ النظرية اللبرالية لم تحقق أهدافها في إنهاء الحروب. إاّل  إليهاواألفكار التي دعت 

لحرب ثيوسيديديس )مؤرخ إغريقي صاحب كتاب الة بآراء قبل ذلك بكثير متمثّ  إلىالتاريخية تمتد 
أثينا  ةق قوّ تفوّ  إلىأسباب الحرب بين أثينا وإسبارطة ق.م( الذي عزا 395 -ق.م460البلوبونبزية 
مله أن العالم بأك إلىلدى إسبارطة من هذه القوة، حيث أشار  اً فد تخوّ الذي ولَّ  األمرالعسكرية، 

 لألخالق أو المثل وال يمكن الثقة في اآلخرين، وتعتبر مالحظات تحكمه موازين القوة النسبية، وال دور
 .لمنهج فكري رئيسي في تقييم العالقات بين الدول األساسف الدول ثيوسيديديس حول تصرّ 

 (.453ص: ،2002 )غريفيش وأوكاالهان،

اقع كما هو، تدعو لفهم الو  (explanatory)ظهرت النظرية الواقعية كنظرية توضيحية تفسيرية 
حالة من التكيف معه. فتعتقد الواقعية السياسية أن السياسة شأنها شأن  إلىمحاولة بذلك الوصول 

المجتمع عامة خاضعة لتحكم عدد من القوانين الموضوعية التي تمتد جذورها في الطبيعة اإلنسانية، 
ا كانت هذه ولمّ  ،الً ها أوّ ومن الضروري لتحسين المجتمع، تفهم القوانين التي يعيش المجتمع في ظل

حتمال الفشل ا  وهم يدركون أنّ ونها عادة إالّ القوانين ال تخضع ألهوائنا ورغباتنا فإن الناس ال يتحدّ 
خطوات تدعو  (، فهي بذلك لم تتبنَّ 24ص: دت، )مورجنتاو،. يهم أكبر من احتمال النجاحفي تحدّ 

يعة اإلنسانية والمتعلقة بالطب االعتبارها في عين ر الواقع، وذلك نابع من المبادئ التي أخذتيتغي إلى
 الدولي وتأثيرها على صنع الحروب.والنظام 

ثمرة الكمال، وهو ال إلىالنظام الدولي نظام فوضوي يفتقر بأن  إليهالقد رأت النظريات المشار 
أن يتعاون  ليهالطبيعية للقوى الكامنة في الطبيعة اإلنسانية، وأن اإلنسان إذا أراد إصالح العالم ع
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ة، لم عارضتمصالح الفطرية المويتكيف مع هذه القوى ال أن يحاربها، ولما اعتبرت العالم تجسيدا لل
التوازن المؤقت  تبشكل كلي، لكنها تبنّ  إليهالألخالق وال القيم، ذلك أنه ال يمكن الوصول  دوراً  تعط

تبني هذه  (. إنّ 24ص: السابق،)المصدر . ية لعناصر المنازعاتفي المصالح والتسوية المؤدّ 
أحد رواد السياسة الدولية، ومن منظري الواقعية في القرن العشرين ) األفكار من قبل هانز مورجنتاو

تا أسس النظرية الواقعية في مقابل األبحاث المثالية ن ثبّ ي(، وإدوارد هاليت كار اللذ1904-1980
 ترة ما بين الحربين، جعلها تأخذ صفة المنهجالتي كانت سائدة في ف في مجال العالقات الدولية،

ريفيش )غ. في أواخر الثالثينات وبداية األربعينيات من القرن العشرين النظري وذلك تحديداً 
 (.435ص: ،2002 وأوكاالهان،

نسان الفضيلة، فاإلالخير و  على حبّ  نسان ليس مجبوالً الطبيعة البشرية ثابتة، فاإل يعتقد الواقعيون أنّ 
والخطيئة وامتالك القوة، وهكذا الحال بالنسبة للدول التي يقودها أفراد يحملون ذات  لشرّ ينزع ل

ناعة الح دولتهم. ومما يزيد من قذ يجدون في القوة أفضل وسيلة لتحقيق مصإالطبيعة البشرية، 
 ينصار المدرسة الواقعية في صواب منطلقاتهم النظرية الصعوبة الواضحة في تحقيق السالم الدولأ

على  رادتهاياب حكومة عالمية قادرة على فرض إعن طريق المنظمات الدولية والقانون الدولي، وغ
 ر داخلن المجتمع الدولي يختلف عن المجتمع الوطني أو المؤطّ أعضاء المجتمع الدولي، ذلك أ

لة القوة وليس أ(. كل هذه االعتبارات تجعل من مس87-86ص: ،2010 )فهمي،. الدولة الواحدة
مصالح الدولة  يةلحما من الناحية الواقعية؛ ثر قبوالً القانونية الدولية هي الخيار األك خالق والقواعداأل

 ا ال شكّ مّ ذ مإشكالية تكمن في طريقة القوة وتنظيم سبل استخدامها. اإل نّ أ الّ وضمان تحقيقها، إ
ذى لحق األما يُ  نخريالهيمنة وفرض سلطتها على اآل إلىالدول القوية سوف تسعى  فيه أنّ 

 طارإي الذي تفرضه الدول القوية تمثل سياسات التحالف في بمصالحهم، ولمواجهة مثل هذا التحدّ 
 .المحاور والمحاور المضادة خير وسيلة لخلق حالة من التوازن لمعادلة نفوذ الدولة أو الدول القوية

ي التوازن ف إلىي لتي تؤدّ وقد وضعت الواقعية السياسات والقواعد ا (،87ص: )المصدر السابق،
دولة ذات ة الا على التقليل من قوة الدولة ذات الوزن الثقيل أو بزيادة قوّ واعتمدت بذلك إمّ  ،ةالقوّ 

 ق  سياسة فرِّ  ،األممفه السياسة بين الوزن الضعيف، ومن هذه السياسات كما ذكرها مورجنتاو في مؤلّ 
ح وسياسة وسياسة التسلي -ة ومناطق النفوذلالمتبادمن خالل التنازالت - د وسياسة التعويضاتتسُ 

 (.260ص: دت، )مورجتاو،. األحالف



16 
 

المصلحة،  –ةلقوّ ا بة تنطوي على ثنائيةينطلق مورجنتاو في تفسيره للعالقات الدولية من فكرة مركّ 
ة دي لكل دولة يتجسد بتحقيق مصلحتها القومية المتمثلة بحماية وجودها المادي كوحاألساسفالدافع 

تداء عا ماته الفكرية والحضارية والثقافية والمجتمعية من أي دولية في المجتمع الدولي وبكل مقوّ 
ضدها، لتصبح المصلحة القومية هي البقاء الذي يعني وحدة أراضي الدولة والحفاظ  خارجي قد يشنّ 

 )فهمي، .على سالمتها وحماية مؤسساتها، فالمصلحة هي جوهر الفعل السياسي الخارجي وغايته
 (.91-90ص:  ،2010

ينها على من القوة يع قدراً  الدولة ذا امتلكتإ إال تحقيق المصلحة القومية بهذا المعنى ال يتحقق نّ إ
 خر، إنّ اآل ىإلووسيلة يقود كل منها  المصلحة هدفاً  –نجاز هذه الغاية، وبهذا تصبح ثنائية القوةإ

ح غاية لحماية مصال أيضاالقوة تكون وسيلة لتحقيق المصلحة، أي ال مصلحة بدون قوة، وهي 
 لىإتكون غاية ووسيلة في آن واحد، هي غاية بقدر ما تسعى كل دولة  أيضاالدولة، والمصلحة 
قت زيادة قوة الدولة، أي كلما حق إلىتحقيق المصلحة يسهم في المحصلة  نّ تحقيقها، ووسيلة أل

 ق،)المصدر الساب. نت من تحقيق مصالحهاما كانت قوية تمكّ قوى، وكلّ مصالحها كانت أولة الد
 دية المتاحة لألمة، بينما تشير المصالحالموارد الما إلى(، وتشير القوة في هذه الصياغات 91ص:
 (.28ص: ،1999 )زكريا،. و أولوياتها األّمةأهداف  إلى

على سلوك الدولة، فالدولة في سبيل تحقيق مصالحها خالق يرفض مورجنثاو تطبيق مبادئ األ
المبادئ والقيم التي تحكم األفراد في عالقاتهم  القومية تكون محكومة بمبادئ وأخالق تختلف عن

ؤولية كارثة قومية، ذلك أن المس إلىية وقيم الدولة يؤدي دالخلط بين القيم الفر  نّ الشخصية، بل إ
د على استقاللية كّ ها تؤ ز الواقعية السياسية على أنّ بقائها، وبهذا تتميّ لرجل الدولة الحفاظ على  األولى

)المصدر  .ر التي تحكم الدولة والتي تحكم العالقات االجتماعيةيالظاهرة السياسية وتفرق بين المعاي
 (.91ص: السابق،

لمنظمات ا يرفض مورجنثاو جميع المذاهب التي تدين سياسات القوة والحروب، وال يعترف بأهميةكما 
ية السياسو  االقتصاديةختالف أوضاعها أن جميع الدول على ا الدولية في حقل التعاون الدولي مؤكداً 

لية نه ال يعترف بفاعإ. وهكذا فواالجتماعية تلتقي في جميع األزمة على الصراع من أجل القوة
 (.165-164ص: ،2000 )حداد،. القانون الدولي العام
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رية بمثابة بالواقعية البنيوية أو الواقعية العص أيضاالواقعية الجديدة التي تعرف  تعدّ الواقعية الجديدة: 
ربرت جلبين ها كينيث والتز وستيفن كريزنر و يدهم مؤيّ ات. ومن أ للواقعية التقليدية في الثمانين امتداد

 (.44ص: ،2008 )النعيمي،. وروبرت تاكر وجورج مودلسكي

ة، خرى غير القنوات القتالية، وحاول الربط بين قوة الدولن عناصر أوالتز مفهوم القوة ليتضمع وسَّ  
المســــاحة، والموقع الجغرافي، والموارد المادية والطبيعية، والســــكان، ودرجة  :وامتالك عناصــــر مثل

 (.45ص ،2008 )النعيمي،. النمو االقتصادي، والتطور العسكري، واالستقرار السياسي والكفاءة

بعة من اخصوص اعتبار العوامل النالجديد عن الواقعية التقليدية بلم تختلف الواقعية في شكلها 
ؤكد ندرة الذي ي األساسمن  ذلك انطالقاً ًا للسلوك الخارجي للدول، و رئيسيّ  اً دمحدّ البيئة الخارجية 

ية ة هي كيفالوحدات السياسي اهتماممن هذا المنطلق فإن جل فوضوية النظام الدولي، و و  األمن
بعبارة أخرى، عن رؤية تنطلق من  إذن والتز يدافع عن منظور منظومي، ،الحفاظ على وجودها

منظومة ما، أي من مجمل المنظومة الدولية التي تفرض طريقة معينة على شكل وحدات المنظومة 
فسها نفالمنظومة الدولية هي بنية تفرض  ق مظاهرها الضاغطة والصائغة. إذنوتصرفاتها عن طري

بنية النظام الدولي هي التي تشكل كل خيارات السياسة الخارجية " :نّ يقول والتز إعلى وحداتها، 
 (.43ص ،2005 ،ة)عود". للدولة

واحد من  دوا موطن الحرب في مستوى بنى والتز نظريته على افتراض أن الواقعيين التقليديين حدّ 
هما، وهما الفرد، والمجتمع أو الدولة، ويرى أن الصواب هو وجوب الفصل بين ي  كل في اثنين، أو

اتها في ية ذاألساسمستوى النظام ووحداته، ورغم انطالق الواقعية الجديدة من المسلمات والمفاهيم 
راسة د ية للتحليل وأنّ األساسالدولة هي الوحدة  الواقعية الكالسيكية، خاصة من حيث اعتبار أنّ 

ن وجود نكرو الواقعيين الجدد ال يُ   أنّ ات الدولية هي دراسة العالقات بين هذه الوحدات، إالّ العالق
 والجماعات اإلرهابيةمتعددة الجنسيات مات الدولية والشركات كالمنظّ  ،فواعل أخرى غير الدولة

الدول  دامت هذه الفواعل تبقى في تصورهم ذات أهمية قليلة ما  أنّ وطنية، إالّ العبر والمنظمات 
 (.44ص: ،2005 ،ة)عود. هي الفواعل المهمة
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ها نتماد على العوامل الداخلية، حيث إالواقعية الجديدة فسرت السلوك الخارجي دون االع نّ أكما  
ليست عاماًل مهمًا في السياسة الدولية و يقول والتز إن نظرية العالقات الدولية تفقد خصائصها 

 للدول كأداة تفسيرية للسلوك الخارجي.عندما تتدخل الخصائص القطرية 

 ألولىات هي: الدولة مهتمة في الدرجة ر والتز سلوكيات الدول في ظل النظام العالمي بمسلمافسّ يُ 
خرى يعتمد على بقاء الدولة، أما فيما يخص شكل النظام تحقيق األهداف األ نّ ؛ ألاألمنبتحقيق 

النظام  لى فرضية تعتبر ''أن االستقرار يقوم فيالعالمي، فإن والتز يبني تصوره بهذا الخصوص ع
، ويدعم حجته (45ص: )المصدر السابق،. ''د األقطابا يقوم في نظام متعدّ ثنائي القطبين أكثر ممّ 

هذه من خالل اعتبار أن قدرة الدولتين المهيمنتين على استخدام العنف أو السيطرة عليه تمكنها من 
وأن قوى القطبية الثنائية تسعى من خالل هدف الحفاظ على  .فتخفيف آثار استخدام اآلخرين للعن

على مدى واسع من القدرات العسكرية  الحفاظ على توازن القوى الموجود اعتماداً  إلىوجودها 
تين العظميين لقوتهما يقلل من احتماالت استخدامها، حيث تصبح إن زيادة القوَّ  .والتكنولوجية

ا م ،مهمة إذا كان الغرض منها لدافع ردعي وليس الستعمالها _القطبفي النظام ثنائي _ األسلحة
 .(46ص: )المصدر السابق،. يعني أن فكرة التوازن تحقق االستقرار

 زالتي تتفرع هي والواقعية الهجومية من النظرية الكالسيكية الجديدة، تركّ  النظرية الواقعية الدفاعية:
 ،1999 )زكريا،. على سلوك السياسة الخارجية للدولة على الطرق التي يؤثر بها النظام الدولي

تيفن والت، وجورج كويستر، وس ،مها )روبرت جيرفس(، وتعتبر هذه النظرية بالصورة التي قدّ 21ص
ـأن احتمال بضافات المهمة للمدرسة الواقعية، يجادل هؤالء ين فان إفرا، وجاك سنايدر( من اإلوستتيف

دفاع لكانت الدول تستطيع التغلب على بعضها، ولكن كلما كان اعلى حين وقوع الحرب كانت أ 
اع على، بل حين يكون للدفكان أوفر، وحوافز التوسع أقل، واحتماالت التعاون أ  األمرأسهل، فإن 

سب دول تستطيع كن الالدفاعية من الهجومية، فإ األسلحةييز فائدة وتكون الدولة قادرة على تم
. ليةثيرات الفوضى الدو ل من تأخرين، وبذلك تقلّ د اآلن تهدّ غير أوسائل الدفاع عن نفسها من 

 (.385ص: ،2007 )محمد فرج،
أ ذ، وبذلك تتنبّ النفو  إلىأكثر من سعيها  األمن إلىلواقعية الدفاعية أن الدول تسعى تفترض النظرية ا

واجهة ، في ماألمنعرض للتهديد، في أوقات انعدام تعمل على توسيع مصالحها عندما تت األممأن 
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 .القوية ذات النوايا العدوانية. وفي غياب مناخ التهديد، ال يتوافر للدول الحافز النظامي للتوسع األمم
 (.385ص: )المصدر السابق،

ا ا يفهمون بأّن تكاليف الحرب أكبر من فوائدهو ؤ عي كل من جيرفيس وسنايدر أن قادة الدول بدويدّ 
ا الكثير، كم منية يرفضهع عبارة عن استراتيجية أل الغزو والتوسّ جاستخدام القوة العسكرية من أ نّ وأ

فت صة الفصل بين البيئتين الداخلية و الخارجية، بحيث قدمت مواقف وُ أنها حاولت تخفيف حدّ 
لتشكل بذلك مبادرة إيجابية إلعادة النظر في مستويات التحليل المعتمدة في تفسير السلوك  بالمعتدلة؛

 (.38ص: ،199 )زكريا،. همية للمحددات الداخليةالخارجي و إعطاء أ 
جاد المؤسسات من خالل خلق وإي الحرب يمكن تفاديها تتفق الواقعية الدفاعية مع اللبرالية الجديدة بأنّ 

كة في ي وتوفير أمن متبادل للدول المشار األمنها باالنحسار التدريجي للمأزق ية التي تقوم بدور األمن
(، 368ص: ،2007 )محمد فرج،.  ترى فيها الفاعلية لتفادي جميع الحربتلك المؤسسات، ولكنها ال

ن اللبرالية م من الواقعية الهجومية وفي نفس الوقت أكثر تشاؤماً  تعتبر الواقعية الدفاعية أكثر تفاؤالً 
وذلك بسبب أن الواقعية الدفاعية تتحدى اللبرالية الجديدة في رؤيتها حول سهولة إيجاد  ؛الجديدة

عتبارها أساسا للتعاون ونقطة انطالق لبناء فيها المصالح القومية متجانسة وا  ات تكون مساح
للمصالح المشتركة أو المتبادلة، بوجود مساحات  مؤسسات دولية. ومع أن الواقعية الدفاعية تقرّ 

ات حها القومية خاصة في السياسها للغش فيما يتعلق بمصالئلكنها ترجح عدم إذعان الدول ولجو 
 (.387ص: )المصدر السابق،. يةاألمن

ن ول أعظيم قوتها النسبية وإنما تحات إلىالدول ال تسعى  الواقعية الدفاعية ترى أنّ  هذا يعني أنّ و 
بية في من قوتها النس مستوى قوتها في مواجهة الدول األخرى بحيث ال ينحصر شيء   تحافظ على

على من ألا أن الدول تسعى للحصول على الحدّ ا، بينما الواقعية الهجومية ترى مقابل قوة خصومه
 )المصدر السابق،. الموجود األمنى هامش خرى للحفاظ عللقوة النسبية في مواجهة الدول األا

 (.389ص:
لقائمة اأن العالقات  إلىتذهب هذه النظرية نظرية التعاون والتكامل الدولي أو النظرية الوظيفية: 

 الح_لصراع والقوة لتحقيق هذه المصوإن كانت تحكمها عوامل ا_ة في نظام الدول بين القوة الرئيس
طراف ألا فإن هذه المصالح يمكن تحقيقها من خالل التعاون، وذلك لما ينطوي عليه من فوائد تعمّ 

عاون حالة من الفوضى والصراع، فإن الت إلىي فيه استخدام القوة ذ في الوقت الذي تفضإالمعنية، 
النظرية ما  إن هذه، حيث األمنوفير مستويات عليا من الشعور بالسالم واالستقرار، وت لىإيفضي 
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 همي،)ف. فته من دمار مادي وآثار عمية في النفس البشرية نتاج مآسي الحروب وما خلَّ الّ هي إ
 ( .147ص: ،2010

ر فالتطوّ  ،لحة(المص -الحاجة –رال وهي )التطوّ أ ما تقوم هذه النظرية على فرضية تتبلور في ثالثية
باعها شأنتج حاجات متزايدة من المفترض إ نسانية بمختلف مجاالتهالذي شهدته المجتمعات اإل

ية ال يتم ية، وهذه الغاطراف المعنينها يمثل مصلحة مشتركة لجميع األمأمينها، وإن تأوالعمل على ت
. نةامل بين هذه الدول المتعاو التك إلى عن طريق التعاون الدولي، الذي يقود بدوره الّ تحقيقها إ

 (.148ص: )المصدر السابق،
م، عشية 1943رية عام الذي وضع هذه النظ_صل( ميتراني الباحث البريطاني )الروماني األ تبريع
التطور السلمي ال يتم من خالل نقل الحدود بل من خالل أعمال  أنّ  _نتهاء الحرب العالمية الثانيةا

يد في ولكنها قد تقبل نقلها لطرف جد ى عن سيادتها مبدئياً لن تتخلّ ونشاطات تتجاوزها، فالدول 
ناك ه بعض المجاالت من خالل توزيعها على المنظمات الدولية المتعددة، ويعتبر ميتراني أنّ 

ة اعيالمشاكل االجتم إلى ضافةالتقنية، باإلساسية ومشكالت فنية مرتبطة بالتطورات أحاجات 
زل عن أي ن يتحقق بمعوحيد الوظيفي الدولي، وذلك يمكن أالت إلىوالبيئية المتزايدة التي تدفع 

، رابطةزدياد المصالح المتيسمح باالذي  نتشارسلطة سياسية عامة، ويستعمل ميتراني مصطلح اال
 (.206ص: ،2000 )حداد،. ما يخلق حاجة مشتركة للسلم

حاول واالجتماعية، و  االقتصاديةمور الفصل بين السياسة واألاعتمد على هذا الطرح الوظيفي  إنّ 
لتضامن ا إلىية التي تؤدي األساسامة الناتجة عن تأمين الحاجات ميتراني إبراز سمة المنفعة الع

)المصدر  .عتبارها استراتيجية لتحقيق السلم الدوليالصة هذا الطرح أن الوظيفة يمكن ا والتعاون. وخ
 (.206ص: السابق،

 ات والمفاهيم، والدراسات السابقةصطلحالم
تها في هميّ أل نظراً  ؛بتعريف بعض المفاهيم والمصطلحات الواردة في هذه الدراسةالباحث سيقوم 

اسات السابقة لبعض الدر  أيضاق سيتطرّ هذه الدراسة، كما مساعده القارئ على الفهم الصحيح لفحوى 
 .كانت من رسائل ماجستير أو غيرها سواءً 

 
 المفاهيمي )التعريف بالمصطلحات والمفاهيم( طاراإل 2.2.1
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 هم المفاهيم والمصطلحات الواردة في مضمون هذه الدراسة:أ ث الباحث عن حدّ تسي
 التطبيع -1

إحالل مجموعة من التفاعالت ذات الطابع التعاوني  إلىســـــتخدامه الواســـــع المفهوم ينصـــــرف في ا
 في مختلف مجموعة أخرى من التفاعالت ذات الطابع التصــادمي الصــراعي، وذلك محلّ والســلمي 

والثقافية، ســــــواء كان ذلك على المســــــتويات الرســــــمية أو غير  واالقتصــــــاديةالمجاالت الســــــياســــــية 
حالة  إلىل من حالة غير طبيعية هي الصـــــــــــراع والتصـــــــــــادم، الرســـــــــــمية، والتطبيع هنا يعني التحوّ 

عملية  ليهاإســـــــالم وحســـــــن الجوار، فالحالة الطبيعية بين الدول التي تهدف طبيعية هي التعاون وال
بين دول معترف بها شـــــــــــرعيًا وفق مبادئ القانون الدولي، بقصـــــــــــد  اّتفاق: "التطبيع هي في النهاية

ترســــــــــيخ أســــــــــس ، والبدء بإليهات إنهاء حالة النزاع أو الحرب من خالل معالجة األســــــــــباب التي أدّ 
ين والثقافية الطبيعية المتوازنة المتكافئة، كتلك العالقات القائمة ب واالقتصــــادية للعالقات الســــياســــية

المتبادل والمصــــــــالح والمنافع المتبادلة".  واالحترامســــــــلميًا، على قاعدة المســــــــاواة  الدول المتعايشــــــــة
بدل تاألصــل الطبيعي للعالقات الذي يهدف التطبيع في العودة إليه هو مفهوم يتبدل ويتطور تبعًا ل

ألن العالقــات الــدوليــة في كــل مرحلــة من مراحــل تطورهــا تحكمهــا قوانين  ؛التنظيم الــدولي وتطوره
محددة ومالئمة تعد مقياســـــــــًا لتحديد طبيعة العالقات وقانونيتها. فالحالة الطبيعية ليســـــــــت مســـــــــألة 

 .(13ص: ،2013 )يقين،. مجردة بل حالة واقعية
تأزم نتهاء حالة الحرب أو الا إلىتشــــــــــــــير عودة العالقات الطبيعية بين الدول في التجربة العالمية 

سابق عهدها، وهذه العملية )التطبيع( تطلبت عادًة الجالء عن إقليم  إلىوعودة العالقات السياسي 
طالق و إســـــكرية، أ، أو تســـــوية خالفات حدودية حول إقليم متنازع عليه، وســـــحب القوات العمحتلّ 

 بســـيادة الدول المشـــتركة في الصـــراع. لذا، فإن عودة العالقات بين واالعترافســـراح أســـرى الحرب 
 لى معالجة األســـــــــــبابعفي أدبيات العالقات الدولية  رتكز أصـــــــــــالً الدول المتحاربة أو المتنازعة، ا

ألطراف، من ا نتقاص لســــــــيادة أي طرفالحرب دون ا إلىالقطيعة الســــــــياســــــــية، أو  إلىت التي أدّ 
تعمالها سبشرعية أي اكتساب ناتج عن التهديد باستعمال القوة، أو ا االعترافودون الحصول على 

بيع طبيعتها الســـــــــــــلمية التعاونية )تط إلىفعليًا كما جاء في القانون الدولي، وعملية عودة العالقات 
قاء الشروع في ليتسنى للفر  العالقات( تستلزم إجراء تغيرات متقابلة ومتزامنة معًا بين أطراف النزاع،

إجراءات عملية لتطبيع العالقات كتبادل أســـــــرى الحرب، أو ضـــــــحايا الحرب من القتلى، وضـــــــمان 
ســــــي عن التبادل الدبلوما عالنحترام الســــــيادة المتبادلة قبل اإلالداخلية واعدم التدخل في الشــــــؤون 



22 
 

الذي يكون بمثابة خطوة متقدمة بعد إجراءات عملية تضـــــــــــمن تحقيق ســـــــــــيادة األطراف المتنازعة، 
 )المصــدر الســابق،. وتحقيق مصــالحها، وضــمان أمنها وســالمة رعاياها وحدودها الدولية الســيادية

 (.14ص:
 

 أنماط التطبيع
اإلجراءات التي تباشــــــرها الحكومات في التطبيع الســــــياســــــي والدبلوماســــــي: وهو مجموعة من  -أ

ي، والزيارات أو اللقاءات الســــــــرية األمنالعادة، ويندرج ضــــــــمن التطبيع الســــــــياســــــــي التنســــــــيق 
والعلنية، بين ممثلي الدول، وتبادل الرســـائل، وإجراء المفاوضـــات وتبادل التمثيل الدبلوماســـي، 

 ية.ت الدولاوأحيانًا المصافحة أو االلتقاء على هامش المؤتمر 
 

اإلنمائية و  االقتصــــــــــــــاديةالتجارية وتنفيذ المشــــــــــــــاريع  االّتفاقاتقتصــــــــــــــادي: جميع التطبيع اال -ب
المشــــــــــــــتركــة، وبروتوكوالت التعــاون في مجــال إنعــا  البنى التحتيــة، وكــذلــك إجراء األبحــاث 

ي من التطبيع االقتصـــــــاد اعة والبيئة والتنقيب عن الخامات، ويعدّ المشـــــــتركة في مجاالت الزر 
أهم المجــــاالت التي يجري من خاللهــــا تطبيع العالقــــات بين الــــدول، وفي هــــذا المجــــال ال 

ًا في ًا أســــاســــين القطاع الخاص يتولى دور إتضــــطلع الحكومات وحدها بمســــؤولية التطبيع، إذ 
على الكثير من مجاالت  قتصــــــادي، خصــــــوصــــــًا مع ســــــيطرة هذا القطاععمليات التطبيع اال

ات اعتبار أن شــــبكات العالق إلىة في الدول، ويذهب الباحثون جتماعيواال االقتصــــاديةحياة ال
ا وســــــــــببًا مهمًا في رســــــــــوخه ل اليوم إحدى آليات تطبيع العالقات الدوليةشــــــــــكّ تُ  االقتصــــــــــادية

 وتطّورها.
 

 على ون جمعيُ الباحثون تضـــــــمن جميع ما له عالقة بالشـــــــأن الثقافي، ويكاد التطبيع الثقافي: ي -ت
 الطبيعية؛ حالتها إلىت بين الدول أن التطبيع الثقافي يشـــكل الحلقة األخطر في إعادة العالقا

تهم مواقف الناس ورؤي رتباط الثقافة بالضـــــــــــــمير الجمعي للشـــــــــــــعوب، فمن الثقافة تتشـــــــــــــكلال
ر ثقافتها نشـــــ إلىة المشـــــتركة، ومن هنا تلجأ الدول للعالقات، ومواقفهم إزاء القضـــــايا التاريخي

ســـــــــتمالة الشـــــــــعوب الشـــــــــعوب األخرى بشـــــــــكل قصـــــــــدي من أجل اوالتأثير في ثقافات الدول و 
ت خاصـــــة تلك التي خاضـــــ ،المســـــتهدفة في التطبيع، وردم الفجوات الســـــياســـــية بين الشـــــعوب
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ســـــــات األهلية في الوقت الحاضـــــــر من أهم األذرع الجمعيات والمؤســـــــّ  حروبًا فيما بينها، وتعدّ 
ى عمليات التطبيع الثقافي برضـــى ودعم من المؤســـســـة الرســـمية في الدول تتولّ  واألدوات التي

 (.19ص: )المصدر السابق،. المعنية بتطبيع عالقاتها مع دول أخرى 
 

 ياألمنالتعاون "التنسيق"  -1
التعاون من الناحية اللغوية هو المســـــــــــــــاعدة المتبادلة، تبادل العون لتحقيق هدف معين، وهو  إنّ 

فهم منها التضــافر المشــترك لطرفين أو أكثر لتحقيق نفع مشــترك أو المعنى العام لكلمة التعاون، يُ 
ن اصـــطالحية فمن الصـــعوبة بمكا االهذا من الناحية اللغوية أمّ  خدمة مشـــتركة على وجه العموم،

ذها خســـــاع دائرة الصـــــور المختلفة التي قد يتّ تّ وضـــــع تعريف جامع ومانع للتعاون؛ وذلك بســـــبب ا
ه الخاصة وفلسفته التي تقوم على حث األفراد أو الدول، أو الجماعات ئالتعاون، فالتعاون له مباد

دف الذي هع بالروح التعاونية، والعمل ســويًا من أجل تحقيق الذوي المصــالح المشــتركة على التشــبّ 
يشـــــــــبع حاجاتهم الجماعية ويحل مشـــــــــاكلهم المختلفة في شـــــــــّتى مجاالت الحياة، توجد العديد من 

ي هات الباحثين ومواقعهم، إذ قد يعنختالف توجّ الخاصـــــــــــــــة بالتعاون، لكنها تختلف با التعاريف
مجاالت  ، وقد يتضـــــمنواالقتصـــــاديةية األمنســـــياســـــية و رتباط والتنســـــيق في الميادين الالتعاون اال

 (.51ص: ،2011 )عكروم،. متعددة أخرى 
ر التعاون هو تلك الروابط بين دولتين أو أكث ســـــــتراتيجيات العســـــــكرية أنّ يرى المختصـــــــون في اال

 فق شروط معينة لبلوغ أهداف محددة.و 
 
 

 ها:ية أهمّ األمنوأشكااًل متعددة من الترتيبات  ي يّتخذ صوراً األمنالتعاون  إنّ 
هو الشــكل الذي تحاول من خالله الوحدات الســياســية البحث عن حلفاء لها و الدفاع الجماعي:  -أ

دَرك أو  من بين الــدول التي تتطــابق معهــا في الرؤى حول وجود تهــديــد أو عــدوّ  مشــــــــــــــترك مــُ
يات أمنية فاقتّ ، وذلك عبر ااإلسرائيليةسالمية في الحالة المصرية الجماعات اإل :مثل ،ُمحَتمل

 األمنما "، هلجماعي تكون في جوهرها مزيجًا بين مفهومينا األمن تدابير رســــــمية، وعليه فإنّ 
 الجماعي" و"توازن القوى" مع غلبة المفهوم األخير.
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الُمتًّحــد: هو إجراءات أمنيــة جمــاعيــة، تتم بقيــام مجموعــة صــــــــــــــغيرة من القوى العظمى  األمن -ب
 ي.ل غير رسمعتداء على تلك المجموعة، ويكون ذلك بشكا أي  بالتعاون فيما بينها لصدّ 

والسالم من خالل منطقة تضم مجموعة من  األمنحفظ  إلىالجماعي: هو نظام يهدف  األمن -ت
ي إحداها للهجوم، أســـــــيادة تتعهد كل منها بالدفاع عن بعضـــــــها في حالة تعرض ول ذات الدال

 بوسائل جماعية من خالل أجهزة تعمل على تحقيق هذا الهدف. األمنتحقيق  إلىيهدف 
بين الدول المتجاورة إقليميًا هو محاولة لتقريب ســــــــــياســــــــــات الدول في مجال أو مجاالت فالتعاون 

 متعددة لبلوغ أهداف محددة.
الذي يعتبر من المفاهيم التي يمكن أن توصف ي "االعتماد المتبادل" األمنومن أهم صور التعاون 

مشــــــــــــتركة، كما يمكن أن دات أمنية بتهدي األمرما بين الدول، خاصــــــــــــة إذا ارتبط بها العالقات في
ددة المجاالت، متعلمشــــــــــــــترك والمصـــــــــــــــالح ادعم هذه العالقات بعوامل الجوار والمجال اإلقليمي ت

 (.56-55ص: )المصدر السابق،. تبادل الخدمات إلىوينطلق من حاجة األفراد والمؤسسات 
فاقية كامب تّ وجمهورية مصـــر العربية على ا إســـرائيلي والعســـكري القائم بين األمنيســـتند التنســـيق 

ث ة الرابعة من الملحق الثالع عن المادّ على البند الثالث المتفرّ  وتحديداً  1978ديفيد الموقعة عام 
 إضـــــافة ،ســـــالمفاقية الث عن تشـــــكل لجنة مشـــــتركة لمتابعة تطبيق اتّ ، الذي يتحدّ االّتفاقيةفي هذه 

 اقيةاالّتفعن لجنة مشــــــــــــــتركة لمتابعة  أيضـــــــــــــــاذاتها الذي تحدث  االّتفاقيةمن  األّولالملحق  إلى
في مدينة  يإســرائيلوالثاني  ،في مصــر في مدينة العريش األّول :صــالن لالتّ قامة مكتبي  إوضــرورة 

ال والتنسـيق صــخر من الضــباط لتنظيم االتّ آمنهما ضــابط رفيع يســاعده عدد  بئر الســبع يرأس كاّلً 
 حدة،المتحدة والمراقبين التابعين لألمم المت األمموقيادة قوات  اإلســــرائيليبين الجيشــــين المصــــري و 

أي  نو عمل عدائي ممنع صدور أي فعل أ على اإلسرائيليي المصري األمنيقوم مفهوم التنسيق 
هذا التنســـــيق بتبادل ، ويقضـــــي مفهوم األمنى درجات قصـــــطرف ضـــــد الطرف اآلخر وضـــــمان أ

تبــادل المعلومــات والترتيبــات  إلى إضــــــــــــــــافــة االّتفــاقيــةيــة الالزمــة لحمــايــة تطبيق األمنالمعلومــات 
 االّتفاقيةتها مالخاصـــة بالتحركات العســـكرية في المناطق المختلفة من شـــبه جزيرة ســـيناء التي قســـَّ 

للمنطقة العازلة على طرفي الحدود الدولية حيث تنتشـــــــــــر في  إضـــــــــــافةد"  "أ، ب، ج،مناطق  إلى
 ائيليةاإلســـــــر فق عليها من القوات متّ  عداد  " أ يلإســـــــرائة الواقعة شـــــــرقي الحدود الدولية "داخل المنطق

 تفياً المنطقة المصـرية المقابلة من قوات الجيش مك سـواء من حيث العدد والتسـليح فيما تخلو تقريباً 
لى المفهوم ع اإلســرائيليي المصــري األمن. باختصــار: يقوم مفهوم التنســيق بقوات الشــرطة العادية
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ضـــــافات جوهرية تتعلق بخصـــــوصـــــيات في حاالت الســـــلم مع إيق بين الدول العام الشـــــامل للتنســـــ
ية والعســــــــــكرية المســــــــــموح األمنســــــــــيم المناطق ونوع وحجم القوات من حيث تق ،الحالة المصــــــــــرية

 األمنرجات د قصـــى؛ لضـــمان أجهزة المخابرات التابعة للطرفينللتنســـيق بين أ إضـــافة ،هاانتشـــار ب
بينها بخطوط هاتف وغيرها من وســـــــــــــــائل  ترتبط فيما اّتصـــــــــــــــالوتبادل المعلومات عبر مكاتب 

الســالم  ّتفاقيةال م في عملية التنســيق تنفيذاً " بين الجانبين للتقدّ "شــهرية صــال واجتماعات دوريةاالتّ 
 اّتصـــــــــــــــال ،2016فؤاد اللحام، ســــــــــــــبتمبر) .يةاألمنية وغير األمنوملحقاتها الموقعة بين الطرفين 

 (.شخصي
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 الدراسات السابقة 3.2.1
 
الباحث مجموعة من الدراســــات لمراجعتها في الموضــــوع العام للدراســــة التي يطرحها، بحيث ختار ا

 تدعمه.ألنها يستفاد منها في موضوع البحث و 
 )دراسة للدكتور سعيد يقين، منشورة(التطبيع بين المفهوم والممارسة  .1

لدول ا ده العام، وتجارب ممارســــــــــته عنإطار تقف هذه الدراســــــــــة عند حدود مفهوم التطبيع في 
نتهت بتطبيع عالقاتها من جديد، ثم دراسة الظاهرة )التطبيع( في التي خاضت حروبًا بينها وا

كانت قائمة  لم تكن ناشــــــــئة وموجودة أصــــــــال ودولٍ ها اإلقليمي كحالة خاصــــــــة بين دولة إطار 
 واألطراف العربية المختلفة. إسرائيلبها، أي بين  اً بالفعل ومعترف

 طارإمناقشـــــــــــــــة وتحليل وتوثيق خط تطور مفهوم التطبيع وتفاعله في تعنى هذه الدراســـــــــــــــة ب
"النظام العالمي الجديد" المتبنى أمريكيًا  إطارمقابل الســـــــــــالم" إقليمًا، وفي  األرضمشـــــــــــروع "

 يًا.إسرائيلج له لمروَّ ا األوسطالشرق  إطاروغربيًا، وفي 
 واالقتصاديةياسية تحديد أبعاده الس كيفيةللتطبيع، و  اإلسرائيليها في تبيان المفهوم تأتي أهميت

بي ظام الدولي، وكيفية تفاعل النظام العر الفواعل الســــياســــية المؤثرة في الن واالجتماعية، ودور
 الرسمي مع التطبيع.

ة )دراســــــية الجديدة على العالقات بين دول شــــمال وجنوم المتوســــط األمنتأثير التهديدات  .2
 (، منشورةلألستاذة لينده عكروم

بحث  ية عن طريقاألمنل في الدراسات الذي يتمثّ الدراسة مجال العالقات الدولية  ح هذهتوّض     
ية ألمنابرز دور عامل التهديدات تُ الت العالمية الجديدة، كما التحوّ  ية في ظلّ األمنالظاهرة 

وإقليمي وعالمي( في المنطقة المتوســــــــطية، حيث  )على مســــــــتوى دولي بمســــــــتوياتها المختلفة
أمنية  تســـتخدام متغيرااســـم للعالقات بين الدول عن طريق اي الدور الحاألمنيشـــكل الهاجس 

 اإلقليمي. األمنلدول وعالقاتها في سبيل تحقيق ات اتؤثر على مدى تفاعل سياس
خاصـــــــة إذا  د من دول العالم،ية واألخطار الجديدة المحدقة بعدياألمنإن موضـــــــوع التهديدات     

اب رهقليم ليســــــــت محددة األبعاد وال األســــــــباب مثل )اإللحدود واإلكانت هذه األخطار عابرة ل
 بمفردها. ي، الهجرة غير الشرعية، الجريمة المنظمة، التهريب...( وال تخص دوالً لالدو 
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 لدكتور محمود محارب، منشورة(دراسة ل)والثورة المصرية  إسرائيل .3
اسيون ، التي عبر عنها القادة السيمن الثورة المصرية اإلسرائيليةتعرض هذه الدراسة المواقف 

الثورة  العاندمن  إســرائيلوالعســكريون وخبراء الشــؤون العربية واألكاديمية، وتقف أمام مفاجئة 
ارك حتى اللحظة األخيرة، وأســــــباب حكم مب ســــــتمرارال إســــــرائيلالمصــــــرية، وتتابع دوافع دعم 

 موقفًا معاديًا من الثورة المصرية. هااّتخاذ
صــــــــراع العادلة مهمية في لمصــــــــر ولدورها بالغ األكبيرًا  هتماماً منذ نشــــــــوئها ا  إســــــــرائيلأولت 
ة السالم بينهما، فاقيتّ لحرب بين الدولتين أو بعد توقيع ا، سواء في مرحلة ااإلسرائيلي –العربي

ي العمل العرب ؤنها من تبو  قليمي الذي مكّ ة مصــــــــــــر، ودور مصــــــــــــر العربي واإلويعود هذا لقوّ 
 المشترك فترة طويلة.

 
دراســـــــــــــة )ســــــــتراتيجية في التعاون والعداء  ســــــــيناء: مكافحة إرهام أم تحولت ا الحرم في .4

 سماعيل اإلسكندراني، منشورة(إل
ض تاريخ وتعر  ،لجماعات المسلحة في شبه جزيرة سيناء المصريةاتناقش هذه الدراسة ظاهرة 

 ة المصــريةياألمنادم العنيف بينها وبين األجهزة لتصــاحالة  إلىت واألوضــاع التي أدّ  ،نشــأتها
ناقش تُ عبر فترة حسني مبارك، مرورًا بحكم محمد مرسي، وانتهاء بعهد عبد الفتاح السيسي، و 

 إلىة، و الدولتلفة وأجهزة ة الصراع بين هذه الجماعات المخحدّ  إلىت مختلف العوامل التي قاد
تي عرضـــت المرجعيات الدينية العنف فيه، كما زدياد وتيرة الســـاع نطاق الصـــراع، واتّ أســـباب ا

ياســـية، هاتها الســـرت في توجّ مختلف العوامل التي أثّ  إلى إضـــافةتنطلق منها هذه الجماعات، 
ي في التعامل مع هذه إســــــــــرائيل، ما بدا من تقارب وتنســــــــــيق مصــــــــــري أيضــــــــــاناقشــــــــــت  كما

عتمــد فيهــا البــاحــث على دراســــــــــــــــات حيــة من المقــابالت مع أفراد هــذه ا الجمــاعــات، حيــث 
 والسكان في سيناء. المختلفةالجماعات 

 القتصاد( دراسة من منظور 1991 - 1981)السياسة المصرية تجاه الوليات المتحدة  .5
 )أطروحة دكتوراه لزينب محمد، منشورة(.السياسي 

رية، والتمثيل ة العســــــــــــــكوفقًا للمقاييس التقليدية المتمثلة في الثروة، والقو _إن الواليات المتحدة 
ذلك فهي ل تفوق أي دولة أخرى؛من أكثر الدول التي تملك مقدرات للتأثير  عدّ تُ  الدبلوماســـــي_

ة أخرى يتمثل نموذجًا توضــيحيًا فريدًا لتجســيد القدرة على ممارســة الســيطرة والتأثير، ومن ناح
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 أنها الّ إ ة والجغرافية والحضــــارية المتميزة_على الرغم من خصــــائصــــها التاريخي_فإن مصــــر 
 صـــــــاديةاالقتتشـــــــترك مع باقي دول العالم الثالث فيما يتعلق باألحوال المجتمعية واألوضـــــــاع 

ات بعينوالســـــمات الســـــياســـــية على الصـــــعيدين الداخلي والخارجي. إن مصـــــر خالل فترة الســـــ
أحادية االعتماد على الغرب،  إلىحوالت الجذرية، تمثلت في التحول د من التشــــــــــــــهدت العدي

، بما 1979 اإلســـــرائيلية –لية لتوقيع مصـــــر للمعاهدة المصـــــريةكذلك جاءت هذه التحوالت تا
التي ،  لياإلسرائي –الخارجية في إدارة الصراع العربيكان يعنيه من تغيير في سياسة مصر 

 تعبئة الموارد لتحقق التنمية المنشودة.فتها لتحقيق هدف وظّ 
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 الثانيالفصل 

 اإلسرائيليةتاريخ العالقات المصريـة 

 تمهيد
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 اإلسرائيلية: تاريخ العالقات المصرية الفصل الثاني
 تمهيد

 اإلسرائيلي – من خالل السرد العام لتاريخ الصراع العربيالّ إ اإلسرائيلية –ات المصريةالعالقفهم ال تُ 
ية الفلسطينية القض فيما يخّص  اإلسرائيلي –ي تتمركز حول قضية الصراع العربيفي المنطقة، والت

 .ةعتبارها قضية أمّ با

 .م(1973 -1948" ما بين )شتبا "ال : فترة الحرماألّولالمبحث  1.2

ر بريطانيا وجهة نظعلى تحديد وقت ابتدائه، لكن من  اإلسرائيلي –طرفا النزاع العربي فقلم يتّ 
 دسرة الدولية بدأ الصراع يحتدم مع الوعود المتضاربة التي أعطتها بريطانيا لليهو وبعض أعضاء األ

م، 1924عام  األمم، حيث إنه وبموجب قرار من عصبة األولىوللعرب خالل الحرب العالمية 
لفور وتعتبر عد بتلغي و  االنتدابمستهل قرار  على فلسطين ووردت فقرة في االنتدابت بريطانيا تولّ 
موعات ضرار بالحقوق المدنية والدينية للمجاإل إلىوطن قومي لليهود في فلسطين لن يؤدي  إنشاء "أنّ 

ر" )بيلي، خهود في أي بلد آلتي يتمتع بها اليغير اليهودية في فلسطين أو بالحقوق السياسية ا
 (.7ص م،1992

ية قد مناألفي فلسطين، خاصة وأن االحوال  د تحتمل الوضع الحاصلعت بريطانيا أنها لم تعُ ادّ 
خرجت عن سيطرتها. فأحالت المسألة لألمم المتحدة، وعقدت دورة خاصة للجمعية العامة لألمم 

ت لحل ارض الوقائع وتقديم االقتراحالمتحدة تم بموجبها تشكيل لجنة خاصة حول فلسطين لع
ت الجمعية العامة مشروع التقسيم الذي جاء م، تبنّ 1947 أكتوبر /األّولتشرين  29المشكلة، وفي 

تقسيم فلسطين  إلىالداعي  181ة أغلبية أعضاء اللجنة، وبموجبه أصدرت القرار رقمنتيجة لموافق
، مع نظام دولي خاص لمنطقة القدس، وتشترك الدولتان في وحدة دولة عربية ودولة يهودية إلى

 اس،)منصور ونح. . كما تقرر وضع مدينة القدس ومدينة بيت لحم تحت وصاية دوليةاقتصادية
 (.135ص م،2009

من مساحة فلسطين، وتشكل الدولة العربية  (%56)حسب قرار التقسيم، كانت الدولة اليهودية تشكل 
 (100)وفيها  مربعاً  ميالً ( 68)، أما المنطقة الدولية فكانت تشكل مساحة من المساحة (43%)
. ألوسطاتدهور سريع للموقف في الشرق  إلىى قرار التقسيم لف عربي، أدّ أ (100)لف يهودي وأ
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لب ن وجوههم لبعضهم البعض، وطأداروا اآلالرئيس  العرب الذين كانوا يعتبرون بريطانيا العدوّ 
بدعم من مصر مقاومة عربية لقرار التقسيم، اجتمعت اللجنة السياسية لجامعة  مفتي القدس حينها

ين، وتم عنقاذ )جيش التحرير العربي( من متطوّ رت تشكيل جيش اإلالدول العربية في القاهرة وقرَّ 
تيك الدول العربية من تشيكوسلوفاكيا. كان تك إلىتدريب لهم في دمشق ووصل السالح  مركز إنشاء

س بيب والقدأالواقعة بين تل  ة وخصوصاً خطوط المواصالت بين المدن الرئيساك العرب إرب
 (.8ص م،1992 ومهاجمة المستوطنات اليهودية المعزولة )بيلي،

ات بين المواطنين الفلسطينيين واليهود في القدس اشتباكاندالع  إلى؛ 181ى قرار التقسيم رقم أدّ 
تظاهرات حاشدة ن يقومون بو بالقرار، كان الفلسطيني فرحاً ويافا، ففيما عقد اليهود مهرجانات صاخبة 

قطار العربية، وكانت قوات ، ليس في فلسطين فحسب وإنما في كافة األعلى صدوره سخطاً 
"حي الشماعة" وهو حي  في كل مكان، بدأت المواجهات في باب الخليل في القدس "الهاجاناه"

ه على إطالق النار على المتظاهرين الفلسطينيين، حينما أقدمت الهاجاناو عرب، اليهود و بالمختلط 
 إلى نتهت المواجهات في نهاية المطافحراقها، وااليهودية وبإقتحام الحوانيت اب الفلسطينيون  ردّ 

وفي  سمعة الهاجاناه حينها،بوطرد اليهود منه، ما ألحق الضرر  سيطرة الفلسطينيين على الحيّ 
هجوم على أخرى الة فت وحدات الهاجاناه وعصابات منشقّ كثَّ اليومين التاليين لسقوط حي الشماعة 

 ،الهروب لىإالرعب في قلوب المدنيين ودفعهم  ثارةإل رات فيها؛لقاء المتفجّ بإحياء الفلسطينية األ
طينيين عين الفلسطينيين، وبالتالي تثبيت المواطنين الفلسهم جوبهوا بمواجهة عنيفة من المتطوّ لكنّ 

 (.136ص م،2009 )شوفاني،. في بيوتهم وأحيائهم

ي منطقة بلدات المجاورة، وفحياء المختلطة والالعسكرية بين الطرفين خاصة في األتوالت العمليات 
مات ت وحدات الهاجاناه والمنظاستمرّ لحيوية هذه المنطقة،  ؛تل أبيب كان التوتر يتصاعد –يافا

طينية ن المقاومة الفلسماكن تحّص وليحي( بالهجوم على القرى الفلسطينية وأ )ايتسل، المنشقة
يادة ق قرية القسطل وتدمير مقرّ  احتاللسفر ذلك عن أالقدس، و  -أبيبومحاوالت لفتح طريق تل 

حسن سالمة في الرملة، وكذلك تدمير وقتل سكان قرية دير ياسين الواقعة بين القدس والقسطل، 
 ةهداسا والجامع عمجمّ  إلىعلى ذلك هاجم المقاتلون الفلسطينيون قافلة يهودية كانت في طريقها  اً وردّ 

 (.144-142 م،2009 )شوفاني،. العبرية وأبادوا جميع من فيها
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 1948 األولى اإلسرائيلية –حرم العربيةال 1.1.2
ماكن األ قائما فيها، وانتشرت فيا زال فلسطين واالنتداب البريطاني م إلىدخلت وحدات جيش اإلنقاذ 

المحددة للدولة العربية التي جاءت في قرار التقسيم بناء على تفاهم مع الجامعة العربية، وفي الواقع، 
 اً نقاذ المسؤول رسميت قيادة الجيش البريطاني؛ جيش اإل، اعتبر 1948فبراير / من شباط ءً بتداافإنه 
وتركزت مسؤولية الجيش البريطاني عن المناطق اليهودية في المناطق التي انتشر فيها،  األمنعن 

لمنطقة تين: اساحتي عمل مستقلّ  إلىانقسم جيش اإلنقاذ  لحمايتها من أي هجوم عربي. وميدانياً 
الوسطى، حيث تمركزت أغلبية الوحدات بقيادة فوزي القاوقجي؛ والمنطقة الشمالية، حيث عملت 

وجيش الجهاد المقدس ومجموعات محلية بقيادة أديب  رياً اعدة وحدات منه ومفارز مستقلة إد
قب مير عبد هللا لدخول الجيو  العربية، إذ أعطى األما بعد  إلىكذلك  األمرالشيشكلي. وبقي 

 :م مواقعه للجيشين، وسلّ 17/05/1948، ففعل ذلك في االنسحاب)باشا( للقاوقجي وطلب منه 
، 1948يونيو  /جنوب لبنان ثم فلسطين في حزيران ىإلسوريا، ومنها  إلىي والعراقي وعاد األردن

قاذ في نية في الشمال. بدأت هجمات جيش اإلى القاوقجي القيادة الميداننسحب الشيشكلي، وتولّ فا
ن وبمساندة من المواطني اإلنقاذ حيث نجح جيش ،اإلسرائيليةالجليل الغربي ضد المستعمرات 

يحيعام" )جدين( ومفاجأة المدافعين عنها الذين هرعوا داخل مستعمرة " إلىل الفلسطينيين بالتسلّ 
يت وتدخلت القوات البريطانية فأوقفت الهجوم وبق ،ن داخل القلعة الصليبية الموجودة هناكللتحّص 

خر على مستعمرة "طيرت تسيفي" في غور هجوم آستعمرة محاصرة حتى ربيع تلك السنة، و مال
رت قوات ها وأجباحتاللدون خل الجيش البريطاني حال "مشمار هيعيمك"، لكن تد بيسان، ومستوطنة

ح ي منها فتاألساس، وعند انطالق عملية نحشون التي كان الهدف االنسحابنقاذ على جيش اإل
اليهود المحاصرين بالمؤن والعتاد، قام فوزي القاوقجي بهجوم فاشل على  بيب القدس لمدّ طريق تل أ

البريطاني  ل الجيشتدخّ  نّ أ الّ ها إاحتالل المدفعية محاوالً بقصفها ب أ"مشمار هيعيمك" وبد مستعمرة
حال دون ذلك، وبالتالي الحؤول دون تواصل قواته مع حامية حيفا والسيطرة على منطقة مصفاة 

 حتلت عدداً ااك و اتها هنزت الهاجاناه قوّ ي بقيادة بريطانية. فعزّ األردنالبترول، التي يحرسها الجيش 
انها على الجالء منها، وكذلك ورغم استبسال جنود جيش من القرى العربية في المنطقة وأرغمت سكّ 

التي ا، عمرو وحيف)رمات يوحنان(، بين شفا هوشا والكساير" نقاذ "فوج جبل العرب" في معركة "اإل
ت متدّ اوقعت لمساندة الهجوم على "مشمار هعيميك"، وبدأت بعد ذلك معركة مواقع بين الطرفين 

اب أمام بنقاذ فشل وفتح الجيش اإل  أنّ الّ ورغم المعارك الضارية التي قامت إسبوعين. ألحوالي 
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ق في ما تحقّ  جانب إلىلت نجازات كبيرة، شكَّ الهاجاناه والعصابات األخرى الستثمار الفوز وتحقيق إ
 (.146ص ،2009 )شوفاني،. في مجرى القتال عاماً  عملية نحشون منعطفاً 

ل سوغت البريطاني، وفي بيانها المطو  االنتدابدخلت الجيو  العربية النظامية فلسطين عند انتهاء 
الدول العربية دخول المعركة لفلسطين بأنها مضطرة للتدخل لمساعدة سكانها على إعادة السلم 

 (.24ص م،1992 )بيلي،. للدماء وحكم العدل والقانون وحقناً  األمنو 

لهاجاناه، ا المنظمات اليهودية وتحديداً  معاً  فلسطين في آنٍ  إلىدول عربية أربك دخول جيو  خمس 
لقوات جانب ا إلى مائالً  بها، وعلى الرغم أن ميزان القوى العسكري ظلّ النظر عن درجة تأهّ  بغّض 

 عَ َض جيو  عربية في الوقت نفسه وَ  ةمواجهة خمس  أنّ الّ إة تموضعها ، وكذلك أفضليّ الصهيونية
الخطوط ثم  وتثبيت األولىفي حالة الدفاع، وقررت قيادتها امتصاص االندفاعية العربية  الهاجاناه
ها، ثم مواجهة الوضع فيالهجوم، ضمن خطة استفراد كل جبهة على حدة وتركيز القوة ل إلىالتحول 

لغياب خطة مضادة منسقة بين  تها؛ستطاعت الهاجاناه تحقيق خطّ جبهة أخرى، وا إلىاالنتقال 
انت ناه في الحرب، إذ كصعب على الهاجاهو األ األّولربية. ومع ذلك كان شهر القتال   العالجيو 

 في الّ إ قم الهاجاناه بالمبادرة بالهجومالهجوم بأيدي الجيو  العربية، وبصورة عامة لم ت إلىالمبادرة 
لعربية، تساعده يو  احاالت قليلة، باءت أغلبها بالفشل. وكان الملك عبد هللا تولى القيادة العامة للج

ون باجوت ي، الجنرال البريطاني جاألردنستشاره الفعلي كان قائد الجيش هيئة أركان شكلية. بينما م
 شوفاني،)وتولت تزويده بصورة منفردة. جلوب. وعمل كل جيش بمفرده، أشرفت عليه حكومته 

 (.148ص م،2009

د لكل جيش مهمة دِّ والعراق ومصر في الحرب وحُ  األردنشاركت جيو  كل من لبنان وسورية و 
اندالع خمس جبهات عربية قامت كل دولة بمهامها على جبهتها، حيث  إلىى دّ يقوم بها، وهذا أ

 ي  مرتَ مستع احتاللقرية سمخ جنوب بحيرة طبريا و  باحتالل، 1948 /14/05قام الجيش السوري في 
قرية سمخ من السوريين، أما على  اإلسرائيليةات "شاعر هجوالن" و"مسادة" ومن ثم استعادت القو 

عادة المالكية وقدس من ست، وقامت با1948 /15/05كت القوة اللبنانية في تحرّ فالجبهة اللبنانية 
ش نقاذ والجيش السوري، وعلى الجبهة العراقية فقد قام الجيوذلك بمساندة جيش اإل اإلسرائيليةالقوات 

جسر  رَ بَ )الباقورة(، وعَ  مشروع الكهرباء )روتنبرغ( في "نهرايم" لباحتال 15/05/1948العراقي في 
 باّتجاه قّدمهفي أثناء ت اإلسرائيليةنابلس ومنها طولكرم واصطدم بالقوات  إلى جهاً اللنبي ودامية متّ 
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ر ها، وحرّ اللباحتفي مدينة جنين بعد أن قامت  اإلسرائيليةعلى القوات  نتانيا، كما قام بهجوم مضادّ 
في  ياألردنية فقد قام الجيش األردنا على الجبهة ، أمّ اإلسرائيليةمن القوات  المدينة وجوارها

تسيون" "جو  ع عون فلسطينيون بالهجوم على التجمع االستيطاني، ويسانده متطوّ 12/05/1948
(، ومن ثم 149ص م،2009 )شوفاني، .ت لمدة يومين استسلم المستوطنون استمرّ وبعد معارك 

ع التقسيم. مشرو ية في مناطق واقعة داخل الجزء المخصص للدولة العربية في األردنانتشرت القوات 
نفي يعقوب" " "عطروت" ومستوطنة القدس واحتلت مستوطنة باّتجاهية بسرعه األردنوتحركت القوات 

مة بيد الجيش رين البلدة القديشط إلىارك العنيفة دارت داخل المدينة، وانتهت بتقسيم القدس لكن المع
(، 31ص م،1992 )بيلي،. ي والحديثة بيد الهاجاناه، واستسلم الحي اليهودي في البلدة القديمةاألردن

ترًا من تل أبيب وقطع ميلو ك (30)صبح عن مسافة أمنطقة اللطرون ف باحتاللردني أوقام لواء 
ينة بيت لحم، واستولت على معامل البوتاس مد إلىالقدس، كما دخلت وحدة أردنية  إلىالطريق منها 

من "بيتح  بالقرب المياهت محطة ضخ "بيت هعرافا"، كما احتلّ  شمالي البحر الميت، وعلى مستوطنة
توقف العمل بيب؛ فأد تل هدّ ، وأصبح الوضع هناك يُ معاكساً  ت في اليوم التالي هجوماً تكفا"، وصدَّ 

 (.152ص م،2009 )شوفاني، العسكري.

 ،هاتاللاحهاجمت القوات المصرية مستوطنة "كفار داروم" وفشلت في فا على الجبهة المصرية أمّ 
تراتيجية ت "عراق سويدان" النقطة االسالقوات المصرية احتلّ  نّ أ وكذلك بالنسبة لمستوطنة "نيريم"، إالّ 

نحو سقطت مستوطنة "يد مردخاي" ومن ثم تقدمت كتيبة  24/05/1948المهمة، ومن بعدها في 
مرات ستعم إلىوات المصرية على الطريق المؤدية المجدل وتموضعت فيها. وبذلك سيطرت الق

مواقع شماليها، حتل أسدود وا إلىك اللواء المصري الثاني تحرّ  29/05/1948الجنوب، وبتاريخ 
لهجوم، ا ن اصطدم بتعزيزات صهيونية كانت قد جاءت من منطقة رحوفوت لصدّ وتخندق هناك بعد أ

 خذ الطريقترًا من تل أبيب، أما الرتل المصري الثاني الذي أميلو ك( 32)صبح على بعد أالذي 
بيت  باّتجاه مفدخل بئر السبع وتقدّ  ،م بسرعة من دون مقاومةبئر السبع، فكان يتقدّ  باّتجاهالداخلي 

 اإلسرائيليةت القوات شنَّ  م3/06/1948-2 ية هناك، وفي ليلةاألردنلحم، حيث التقى مع الوحدات 
 يتسدود ولكن الهجوم جوبه بمقاومة عنيفة من القوات المصرية الًا على اللواء المصري في أهجوم

ك فهذا تهم لالنسحاب، ومع ذلضطرّ ت بالمهاجمين خسائر كبيرة اله وأنزل تالهجوم وتصدّ  تعتوقّ 
حالة الدفاع وبالتالي يتخندق شمالي أسدود، ولم  إلىل اللواء المصري من حالة الهجوم الهجوم حوّ 
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 م". ومعت القوات المصرية مستعمرة "نتسانيمن ذلك احتلّ  بيب، وبدالً أتل  باّتجاه يحاول التقدم شماالً 
 م،2009 )منصور ونحاس، .كانت القوات المصرية قد عزلت النقب تماماً  وقبلها األولىالهدنة 

 (.161-160ص

ضغط لجامعة العربية عليها بن وافقت اأز التنفيذ بعد حيّ  األولىخلت الهدنة د 11/06/1948بتاريخ 
هذه الهدنة كانت ضرورة للقوات  المتحدة والدول العظمى، التي لم تكن بحاجتها، لكنّ  األمممن 

خذ فيها القوات العربية زمام أذ وجدت نفسها في مواجهة خمس جبهات مفتوحة ت، إاإلسرائيلية
ادة ت القيرادأالمبادرة، وجدت تلك القوات نفسها في موقع الدفاع، وبالتالي تشتيت القوى، لقد 

 والبشرية؛ فير المستلزمات الماديةنفاس وتالفي الثغرات وذلك عبر تو الصهيونية الهدنة اللتقاط األ
مبادرة خذ زمام الأدين السياسي والعسكري و حالة الهجوم على الصعي إلىل من حالة الدفاع لتتحوّ 

لموجبة سباب الذاتية ارافية ممكنة من فلسطين، وبرغم األجغ أوسع رقعة حتاللالدول العربية ال من
ان لضغط الدول الكبرى، كو  األمنبة لقرار مجلس ستجاا إن قبول الدول العربية بالهدنةلذلك، ف
 على أقل تقدير وإن قبول الهدنة كان ينذر بعواقب وخيمةالتقسيم،  –الواقع األمرب االعترافبمثابة 

بعة أر ت استمرّ التي  األولىؤنف القتال بعد الهدنة (، است156ص م،2009 )شوفاني،. على العرب
إلنقاذ لة القتال القادمة، فضربت جيش اعلى االستعداد لمرح اإلسرائيليةأسابيع عملت فيها القوات 

والغربي ووضعت خطة لتصفية رأس الجسر السوري إاّل أن القوات الذي انتشر في الجليل األعلى 
شمالي  يةاإلسرائيلقي الفرصة واخترق خطوط القوات نتهز الجيش العراالسورية أحبطت الهجوم، وا

 ألمراهذه المستعمرة لم تسقط،   أنّ على مستعمرة "الشجرة" إالّ  نقاذ بالهجومقام جيش اإلجنين، كما 
ت ، واحتلّ اخترقته من جهة شفا عمروفالهجوم على الجليل الغربي  إلى إلسرائيليةاى بالقوات الذي أدّ 
، ومن ثم سقطت الكرمل، وعلى الجبهة سفل عملياً ة وبذلك تكون قد أسقطت الجليل األالناصر 

 رزالة التهديد عن منطقة تل أبيب وتوسيع الممّ التي كان من أهدافها إالوسطى بدأت عملية "داني" 
في ذلك و  ،اإلسرائيليةالقدس ووقف الضغط عنها، وبصورة عامة أخذ زمام المبادرة بيد القوات  إلى

اللطرون  حتاللانها فشلت في  أالّ القدس، إ إلى، وفتح الطريق الجديد الوقت احتلت مدينة اللد والرملة
در الجيش وعلى الجبهة الجنوبية با (،44-43ص م،1992 )بيلي، ومداخل القدس في تلك المنطقة،

مفرق الطرق الرئيسي في الجنوب )بيت  احتالل إلى، 08/07/1948المصري قبل انتهاء الهدنة 
نه أ الّ ، وكذلك كوكبا وحليقات. إ(113)النقطة  هباحتالل جزئياً  ق نجاحاً دراس وجولس ونغبا( وحقَّ 
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وم. ء كفار دار خال، كما فشل هجومه على بئروت يتسحاق. ومع ذلك تم إنبغا احتاللخفق في أ
ح طريق ت)الموت للغازي( التي كان هدفها فعملية "مافت لبوليش"  إلى اإلسرائيليةفبادرت القوات 

ظل  أن العملية فشلت في تحقيق أهدافها، و الّ القوات المصرية إ انتشارالنقب وقطع التواصل بين 
، وفي 18/07/1948لثانية الهدنة ا إعالن، والمستعمرات فيه معزولة. وعشية طريق النقب مقطوعاً 

الذي  ألمراالجيش المصري سبعة مواقع،  حتلّ ، ااإلسرائيليةات ته القوّ حتلّ مقابل موقع كرتيا الذي ا
 ، بينما ظلت طرق مواصالت الجيش المصري مفتوحة.ترك النقب معزوالً 

 السلمعلى  طالق النار حفاظاً ًا يقضي بوقف إم، وأصدر قرار 15/07/1948 األمناجتمع مجلس 
م، دون تحديد موعد لنهايتها، بعد الهدنة الثانية 19/07/1948هلي، بدأت الهدنة الثانية بتاريخ األ
 إسرائيلب اعتراف الدول العربية إلىحدة في فلسطين بمشروع جديد يدعو المت األممم برنادوت ممثل قدّ 

شراف والقدس تحت إ األردنشرق  إلىالعربية  األراضي وتنفيذ الحدود حسب قرار التقسيم وضمّ 
، ومع ياً وعسكر  ه عندما تم عرض هذا المشروع كان الموقف العربي قد تدهور سياسياً  أنّ الّ لي، إدو 

ا ق هدفهمرها لتحقيكانت قد حسمت أ ذإ، راضية عن المشروع تماماً  اإلسرائيليةذلك لم تكن القيادة 
" فطراف المعنية من خالل خطة "يؤاالواقع على جميع األ األمربواسطة القوة العسكرية وفرض 

(، كانت خطة 160ص م،160 )شوفاني،. تحطيم القوات المصرية والسيطرة على النقب إلىالرامية 
المصرية  تبهدف تهديد وعزل القوا ؛اخل النقبدالساحل من  اّتجاهسفين في إ دقّ  إلى"يؤاف" تهدف 

رين، بيت جب –مركزها، واختراق شريط المجدلفين والتي كانت المجدل سالموجودة شمالي هذا اإل
ية، ت الهجوم على عراق المنشانطلقت العملية وخاضت القوات المصرية معارك دفاعية عنيفة وصدّ 

قطع  في النقب ومن ثم بئر السبع، كما تمّ  (113)ت النقطة عادت واحتلّ  اإلسرائيليةلكن القوات 
 صالت المهم للقوات المصرية هناك، وبذلك تكون بيت لحم والتي تعتبر شريان الموا إلىالطريق 

يت جبرين، ب إلىمن المجدل  تر الشريط العرضي الممتدّ حصيلة عملية "يؤاف" فتح طريق النقب وبَ 
حيرام" عملية " إلىعداد اإل تمّ  ة، ومن ثمّ قطاع غزّ  باّتجاه االنسحابجبرت الجيش المصري على وأ

راق ع احتاللمن خاللها  ل، ومن ثم عملية "حوريف" تمّ الجليل وكذلك حص احتاللوتم من خاللها 
فاقية الهدنة تقت الفالوجة وكان بها لواء مصري رفض االستسالم وانسحب اللواء بعد اوّ السويدان، وطُ 

ية من ردناألطرد القوات  إلىتلتها عملية "عفودا" التي تهدف  ، ومن ثمإسرائيلالدائمة بين مصر و 
جيش ر الية دون أي مقاومة، وقرّ األردنسيناء وبالفعل تم طرد القوات  يالت وبعض المناطق فيإ
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 سرائيلإفاقيات الهدنة بين ، ومن ثم توالت اتّ إسرائيلمفاوضات مع  دون أي االنسحابالعراقي 
 (.162ص م،2009 )منصور ونحاس،. والدول العربية المشاركة في الحرب

 م1956 "حرم السويس" العدوان الثالثي على مصر 2.1.2
جزيرة  فيها شبه اإلسرائيليالجيش  على مصر بمساندة فرنسية بريطانية، واحتلّ  إسرائيلتها حرب شنَّ 

ض هي تعرّ  لسرائيسيناء والضفة الشرقية لقناة السويس، وكان السبب وراء هذه الحرب بالنسبة إل
 .مستوطناتلهذه الرسلتهم مصر هجمات من قبل الفدائيين الذين أ إلىمستوطنات النقب وقطاع غزة 

( وكذلك لتأمين دورها الوظيفي وموقعها في استراتيجية 176ص م،2009 )منصور والنحاس،
 ا لشنّ ما السبب الذي دفع بريطانيا وفرنس، أاألوسطاالستعماري تجاه منطقة الشرق  التحالف الغربي

لى سحب ع اً يس ردّ نذاك جمال عبد الناصر بتأميم قناة السو ذه الحرب هو قيام الرئيس المصري آه
 من تزعم مصر مجتمعةعدة عوامل  إلى إضافةانيا عرضها لتمويل السد العالي، بريطو  أمريكا

القومي في المنطقة العربية ونشاطها التحرري على مستوى العالم، ومعركة كسر احتكار  ّتجاهاال
مصر مع  أن وقوفحلف بغداد، كما  إلىالغرب، وكذلك رفض مصر االنضمام  السالح من قبل

 لم،)سا. نشوب هذه الحرب إلىت دّ ب فرنسا، كل هذه العوامل مجتمعة أالثورة الجزائرية أغض
 (.100-99ص م،2000

من هذه الحرب تصــفية قواعد الفدائيين المنتشــرة في ســيناء وقطاع غزة وإســقاط حكم  إســرائيلأرادت 
طوط وفتح خ إسرائيلى ضربة استباقية لحرمان مصر من أي هجوم عل جمال عبد الناصر، وشنّ 

توالت (، وبالفعل 177ص م،2009 )منصــــــــــــــور والنحاس،. المالحة في خليج العقبة والســــــــــــــويس
لكن هذه  االنتقامي، ي بعمليات الردّ مّ على البلدات والقرى العربية فيما ســـــــــــــُ  اإلســـــــــــــرائيليةالهجمات 

 اإلســــــرائيليةت لقوالفلســــــطينيين على التصــــــدي لزت اق أهدافها بل على العكس حفّ العمليات لم تحقّ 
هدف منها ال المغيرة وإنزال الخســائر بها وإجبارها على الهروب، وبعد فشــل هذه الهجمات التي كان

ح فيه توضـــّ  اً تقرير  اإلســـرائيليةربية أصـــدرت دائرة االســـتخبارات وضـــاع على الجبهات العتســـخين األ
تشكيل  رائيلياإلسرت قيادة الجيش حيث قرّ  ،هج االنتقامي وتطوير أساليب أفضلر النيضرورة تغي

وقف  ة لخطوطغارة على القرى العربية المحاذيي مهمة اإلوحدة خاصــــــــــــة من القتلة المحترفين لتولّ 
" بقيادة "أريئيل شـــارون" وكانت باكورة عمليات هذه الوحدة 101ســـم الوحدة "إطالق النار، عرفت با

يوليو  /عملية قبية، وعلى خلفية "ثورة تموز إلى إضـــــــافةم البريج ومضـــــــارب قبيلة العزازمة في مخي
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لف غرب تشــكيل حالبريطانية إلخالء قناة الســويس، ومحاوالت ال –"، والمفاوضــات المصــرية1952
حر  الت إلى اإلســـــرائيليةصـــــر المركزي فيه، عمدت القيادة ، ودور ماألوســـــطعســـــكري في الشـــــرق 

صل وط وقف النار بل تعدت ذلك لتطها لحرب مبتسرة فقامت بعمليات عسكرية على خبمصر لجرّ 
بين هذه  وضـــــــاعبية بريطانية وأمريكية لتوتير األبتفجيرها مؤســـــــســـــــات عامة وأجن داخل القاهرة إلى

مة لحكو  ةم الذريعما يقدّ ، الدول وزعزعة االســــتقرار في مصــــر وضــــرب مصــــداقية النظام المصــــري 
ملية ه تم كشــــــــــــــف هذه الع أنّ الّ ، إالســــــــــــــويسفاقية الجالء عن قاعدة قناة ص من تنفيذ اتّ لندن للتملّ 
ودة بن آنذاك وع اإلســرائيليإقصــاء الفون وزير الدفاع  إلىى ما أدّ ســم "فضــيحة الفون"، وعرفت با

يها، حيث قام األخير بإصدار أوامره للهجوم على معسكر صغير للجيش المصري في غوريون لتولّ 
ة ة رئيسومحطّ  اإلسرائيليةانتهجته القيادة الذي  في مسار التوتير لت هذه العملية منعطفاً وشكّ  ،غزة
، قامت ئيلإســــراطت القيادة المصــــرية العمليات الفدائية ضــــد م نحو حرب الســــويس، ففيما نشــــللتقدّ 

وضــعت  حاد الســوفياتي وعقد صــفقة الســالح التشــيكية التيه لالتّ القيادة الســياســية في القاهرة بالتوجّ 
مصـــــــــري جمال عبد بية على المســـــــــار، وبعد أن أعلن الرئيس الوالدول الغر  إســـــــــرائيلالمواجهة مع 

أن  رب شــــاملة قبلح إلىمصــــر  اإلســــرائيليةالتشــــيكية جّرت القيادة  األســــلحةالناصــــر عن صــــفقة 
الهجوم  ، وكانالعوجا، ومن ثم هاجمت الكنتيلة باحتاللالجديدة، فقامت  األســلحةيســتوعب جيشــها 

 اً مصريّ  جندياً  (81)، وقتل فيها 1948منذ  اإلسرائيليعلى الصبيحة أكبر عملية يقوم بها الجيش 
رت االســــــــتحكامات العســــــــكرية فيه، وهذه كانت المعلم البارز في مِّ واحتل الموقع ودُ  (600)وأســــــــر 
الالحق  ية خالل العاماألردنالتوتر على الجبهة السورية و  استمرّ حرب السويس، حيث  إلىالطريق 

 (.208-205ص م،2009 )شوفاني،. أن جرى العدوان الثالثي على مصر إلى

 إلى إســرائيل أن تبادرون مع رجال الســياســة والجيش في فرنســا وبريطانيا على يد بن غور يديف اّتفق
تنفيذ هجوم كاسح يعقبه هجوم مشترك للقوات العسكرية لجيشي بريطانيا وفرنسا بذريعة الفصل بين 

يــة في إســــــــــــــرائيلكــت كتيبــة مظليين (، تحرّ 214ص م،2009 )شــــــــــــــوفــاني،إســــــــــــــرائيــل. مصــــــــــــــر و 
المتال في ســــيناء، وفي اليوم التالي طالبت حكومتا بريطانيا وفرنســــا  ممرّ  باّتجاهم، 29/10/1956

الذي رفضــــته  األمرعن ضــــفتي القناة،  يلو متراً ك (16)بعاد قواتهما لمســــافة إ إســــرائيلمن مصــــر و 
 إلســــرائيليامع فرق ووحدات من ســــالح الدروع  اإلســــرائيليةالتقت كتيبة المظليين  . ثمّ مصــــر طبعاً 

نضــــــمت بعدها فرنســــــا وبريطانيا بواســــــطة ســــــالح الجو لتســــــديد ضــــــربة انحو القناة، و  جهت معاً واتّ 
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للطائرات المصــــــــــــرية التي كانت تدافع عن أي اعتداء للقناة في نفس الوقت الذي كانت فيه القوات 
تقديم  لىإ إضـافةمن أي هجوم من قبل البحرية المصـرية  اإلسـرائيليةالبحرية لهما تحرس السـواحل 

 اإلســــــــــــــرائيلي(، ومن ثم قـام الجيش 102ص م،2000 )ســـــــــــــــالم،. البري المعونـة النيرانيـة للهجوم 
لقناة على ا باّتجاهالطريق  الكتف وأبو عجيلة، وشـقّ  مّ أبمحاصـرة فرق عسـكرية مصـرية في موقعي 

 أنها وقعت في مصـــيدة الجيش المصـــري وتكبدت خســـائر الّ إالمتال،  قتحام ممرّ االمحور الشـــمالي و 
كيلو الســـــــادس قواتها عند ال إســـــــرائيلوقفت أبين بريطانيا وفرنســـــــا  فاقاالتّ رواح، ووفق كبيرة في األ

ة في ذلك الفرصــة لتصــفية قواعد المقاومين والفدائيين الفلســطينيين في قطاع غزة وفي مســتغلّ  عشــر
جنوب سيناء  قصىأحتى شرم الشيخ في  اإلسرائيليشبه جزيرة سيناء، ووصلت كتائب من الجيش 

 اس،)منصـــــور والنح. رتي تيران وســـــنافير عند مدخل خليج الســـــويسعلى جزي إســـــرائيلوســـــيطرت 
م، ووافقت 1/11/1956بوقف إطالق النار في  المتحدة قراراً  األمم(، أصــــدرت 178ص م،2009

طاء التي ما لبثت أن عادت عن موافقتها إلع ت كل ســـــيناء تقريباً حتلّ عليه بعد أن كانت ا إســـــرائيل
يخ في منطقــة القنــاة بتــار  األرضين على فــأنزل هؤالء مظليّ  ،األرضم على الحلفــاء فرصـــــــــــــــة التقــدّ 

وافق ســـــــتنفرت واشـــــــنطن و افي نفس اليوم  ،بإنذار نووي  حاد الســـــــوفياتيّ االتّ  م، فردَّ 05/11/1956
اب الفوري باالنسح إسرائيلأطراف النزاع على وقف إطالق النار. وطالبت جيو  فرنسا وبريطانيا و 

م. هذه 1957حتى آذار  إســـــــــرائيلأت ا وبريطانيا لذلك، وتلكَّ من ســـــــــيناء، وتجاوبت كل من فرنســـــــــ
قومي  بطل إلىلته ســــقاط حكم جمال عبد الناصــــر وحوّ إالحرب ورغم النجاح العســــكري فشــــلت في 

مبريــاليــة في المنطقــة تــدهور في موقف القوى اإل إلىت دّ أعلى صــــــــــــــعيــد الوطن العربي، وكــذلــك 
 (.104م، ص2000 )سالم،. القديمة المعروفةالعربية وانتهاء عصر االستعمار بسماته 

 

 

 

 م1967يونيو / حرم حزيران 3.1.2

ستعدادها العسكري للحرب الشاملة ضد الدول العربية، ا إسرائيلستكملت م، ا1966في نهاية عام 
بية المتطورة من الدول الغر  األســــــلحة، وشــــــراء اإلســــــرائيليفقامت بزيادة الموازنة العســــــكرية للجيش 
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، وأصبحت الظروف الدولية والمحلية تشكل أنسب الظروف يكّيةاألمر وعلى رأسها الواليات المتحدة 
للدعم السياسي والعسكري المستمر من جانب الواليات المتحدة،  إسرائيلت طمأنّ افقد  ،لشن الحرب

 . وتدهورت العالقات الســــــــياســــــــية بينوأصــــــــبحت العالقات بينهما تزداد قوة في المجاالت المختلفة
عناد  دّ ووقوفه ضـــــ ســـــرائيلنحيازه الكامل إلال ؛الواليات المتحدة ومصـــــر في عهد الرئيس جونســـــون 

، كمصــــر، وكانت الخالفات الســــياســــية والعقائدية تنهش الدول العربية حتى أصــــبحت في حالة تفكّ 
التوســـعية،  للحرب لتحقيق أهدافها إســـرائيلوبذلك تكاملت الظروف الســـياســـية والعســـكرية التي تدفع 

 ة ضــــدّ لتوجيه ضــــربة قوي إســــرائيلوفي نفس الوقت تطابقت مصــــالح الواليات المتحدة مع مصــــالح 
 دمصـــــــــر لتقليل وتحجيم نفوذها في الوطن العربي وتحطيم حكم جمال عبد الناصـــــــــر، وبذلك لم يعُ 

 (.33-32ص: ،1998 )الجمسي،.  إيجاد المبررات والذرائع لبدء الحربإالّ  إسرائيلأمام 

ة بحجّ  م؛1966( نوفمبر 13)غارة قوية على قرية الســموع في الضــفة الغربية يوم إب إســرائيلقامت 
 ؛ورياعن خيبة أملها في كل من مصـــر وســـ األردنرت فيها تدمير قواعد الفدائيين الفلســـطينيين، عبّ 

ذه اإلغارة قامت به إســرائيللحقيقة أن . واإســرائيلولياتهما في الصــراع ضــد ؤ ألنهما ال يتحمالن مســ
فعل كل من ســــــــوريا ومصــــــــر بصــــــــفة خاصــــــــة والدول  ختبار ردّ لألردن وال بمثل هذا العنف ردعاً و 

العربية بصــــــــــــــفة عامة، ومدى قدرتها على العمل في ضــــــــــــــوء قرارات مؤتمرات القمة العربية عام 
م، فقد 1967للعدوان على العرب ســـــــــمة جادة مع بداية عام  اإلســـــــــرائيليم، وأخذ التخطيط 1964

النقب  إلى األردنفي ربيع ذلك العام ضـــــد تحويل مياه نهر  كان النشـــــاط الفدائي الفلســـــطيني مركزاً 
ة ســـــوريا هامات لحكوماالتّ  إســـــرائيلهت ن الجدد. ووجّ يياإلســـــرائيلســـــتعماره بالمزيد من المهاجرين ال
يوم  ل عبورهم للحدود، وفيســــــــــهّ المحتلة وتُ  األراضــــــــــيل الفدائية داخل عماها تقوم بتشــــــــــجيع األبأنّ 
 ،الســـــوري و  اإلســـــرائيليل فيه الطيران بالنيران على الحدود الســـــورية تدخّ  اشـــــتباكحدث  ( إبريل07)
رتباطها مع ســـــوريا الذي وضـــــع مصـــــر في موقف حرج ال األمرطائرات،  فقدت فيه ســـــوريا ســـــتّ و 
ل مصــــــــــر فع والحقيقة أن الهدف من المعركة في ذلك اليوم كان معرفة ردّ تفاقية دفاع مشــــــــــترك، اب

 ذت موقفاً ختّ إن اســتعدادها لتقديم المعونة لســوريا وحجمها وأســلوبها، وجرها للمعركة ابالذات ومدى 
 (.34ص: )المصدر السابق،. إيجابياً 

 لب من قواتهرة، وطُ بشـوارع القا سـيناء مروراً  إلىم، نقلت وحدات مصـرية 1976/مايو/15بتاريخ 
لتكون مصر مستعدة للعمل ضد أي عمل عدواني تقوم به  فوراً  واالنسحابع الطوارئ الدولية التجمّ 
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رتفعت او  إســـــــرائيلر الموقف على خطوط الهدنة بين ســـــــوريا و وتّ ضـــــــد أي دولة عربية، وتُ  إســـــــرائيل
 إعالن إلىالذي حذا بالقوات المســـــــــلحة المصـــــــــرية  األمردمشـــــــــق،  إلىأصـــــــــوات تطالب بالزحف 

صــــر م قد نجحت في جرّ  إســــرائيلوبذلك تكون  ،ســــيناء إلىالطوارئ وتحريك قطاعات من الجيش 
 سـرائيليةاإلزداد الضـغط على الحكومة ا اً ودوليّ  اً غايتها وهي الحرب، وفي غمرة التطورات محليّ  إلى

نها حيث تم تصــوير الحرب على أ ،مهور المســتوطنينبرئاســة أشــكول من قبل القيادة العســكرية وج
رورة لحاح على ضــاإل إلى اإلســرائيليةحرب مصــيرية على أكثر من جبهة، راحت القيادة العســكرية 

 عالنقرار الحرب، وبعد أن قام أشــــــــــكول باإل اّتخاذر في المبادرة العســــــــــكرية والتهويل بخطر التأخّ 
ر الحكومة االنتظار لمدة أســــــــــــــبوعين بهدف إعطاء م، عن قرا28/05/1967على الهواء بتاريخ 

قد القشـــــة التي قصـــــمت ظهر البعير. ف الســـــتنفاد طاقتها،الفرصـــــة للمســـــارات الدبلوماســـــية الجارية 
الح صـــتكالبت عليه القوى الســـياســـية والعســـكرية والشـــعبية وفرضـــت عليه التخلي عن وزارة الدفاع ل

. ألمراوبهذا حسم  األحزاب ما عدا الشيوعيين،موشيه دايان، وتشكيل حكومة ائتالف تضم جميع 
 (.236ص: ،2009 )شوفاني،

وبين جيو  مصر وسورية  إسرائيلم، بين 1967اندلعت هذه الحرب صبيحة الخامس من حزيران 
 إلىها ت بســـلســـلة من الذرائع والعوامل التي أدّ  إســـرائيلوبدعم عســـكري من العراق. تطرح  األردنو 

غالق خليج العقبة في وجه ول العربية المحيطة بها، كان من أهمها إ هذه الحرب على الد شــــــــــــــنّ 
حشــد القوات  على اً بمثابة الحرب عليها، وذلك ردّ  إســرائيلالذي اعتبرته  األمر، اإلســرائيليةالمالحة 

 األمراس ية على تحويل مياه نهر بانيصرار سور بب إعلى الحدود السورية بس اإلسرائيليةالعسكرية 
صــــف الســــورية من ق اإلســــرائيليةالنزاع على الحدود  اســــتمرار إلى إضــــافة،  إســــرائيلالذي رفضــــته 

ض ي تعرَّ والضــغوط الســياســية الداخلية الت األردنمتبادل بين الطرفين، وازدياد قوة الفلســطينيين في 
ة في نظمة الحكم التقدميركات التحرر العربية وإســقاط ألها الملك حســين من قبلهم. وكان ضــرب ح

العربية من أهم أهداف هذه  األراضيجديدة من  أرضمصر وسورية، والسيطرة على رقعة  كل من
 (.181،ص106ص ،2009منصور والنحاس  م،2000 )سالم،. سرائيلالحرب بالنسبة إل

صــبيحة الخامس من حزيران بضــرب القواعد الجوية  (08:45الســاعة ) اإلســرائيليةقامت الطائرات 
ات الســــاعســــبة عالية من الطائرات والمدارج والرادارات خالل ثالث ل نز عطّ المصــــرية بشــــكل مركّ 

 ةحــد كبير، تاله بعــد ذلــك الهجوم البري على ثالثـ إلىالــذي حســــــــــــــم نتــائج المعركــة  األمر األولى
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 محاور، وقاتلت القوات المصــــــرية المتحصــــــنة في خطوط الدفاع بشــــــراســــــه دون مســــــاندة أو حماية
 ائيليةاإلســــــر ل على القوات الذي ســــــهّ  أوامر متضــــــاربة ومرتبكة، األمرادتها ت من قيجوية، كما تلقّ 

اختراق خطوط التحصــــــــــــينات والتغلغل في العمق وراء الوحدات المصــــــــــــرية، فســــــــــــدت عليها طرق 
حاب باالنســــــ ت القوات المصـــــــرية أمراً أو تلقي الدعم، وبعد يوم ونصـــــــف من القتال تلقّ  االنســـــــحاب
ران ربعة ووقعت فريســــة ســــهلة للطية األى محاور الطرق الرئيســــقت القوات المصــــرية علالعام، وتدفّ 
خ وشبه لقناة السويس وشرم الشي إضافةت رفح والعريش حتلّ الذي قصفها دون هوادة، وا اإلسرائيلي

ية األردن(، في نفس اليوم قامت الطائرات والمدفعية 238ص م،2009 )شـــــــــوفاني، .جزيرة ســـــــــيناء
في نتانيا، واســــــــــتولت على مســــــــــتعمرات "امى" و"جبل  يليةاإلســــــــــرائبقصــــــــــف بعض المواقع والقرى 

ردنية طائرة أ (27)ان وتدمير بقصـــــف مطار عمّ  اإلســـــرائيليعلى ذلك قام الطيران  اً ســـــكوين"، وردّ 
لقدس ل االمواقع جنوب وشــــما اإلســــرائيليةالمطار، واحتلت القوات  أرضوعراقية كانت جاثمة على 

 م،2000 )ســــــــــالم،. الضــــــــــفة الشــــــــــرقية إلىي األردنوطردت الجيش  والضــــــــــفة الغربية وقطاع غزة
ة واستولت يإسرائيلا على الجبهة السورية فقد اقتحمت القوات السورية عدة مستعمرات (، أمّ 107ص

جســر بنات  باّتجاهبهجوم مضــاد  اإلســرائيليةت عليها القوات و"كيفار"، ردّ  "صــوله" على مســتعمرتي
ها، حتاللامن خالله المســـتعمرات التي تم  إســـرائيلالســـورية، اســـتعادت يعقوب على المواقع الحربية 

قتال ال اســــــتمرّ هضــــــبة الجوالن. و  باّتجاهتقدمه  اإلســــــرائيليم، واصــــــل الجيش 07/06/1967وفي 
تال الق ةاء طبيعد الطرفان خســـائر كبيرة جرّ م، وتكبّ 10/06/1967الشـــديد حتى ما بعد يوم الســـبت 
ا وقد جاء هاحتاللبعد  ةعند مدينة القنيطر  اإلســــــــــــــرائيليم ف التقدّ الذي دار على هذه الجبهة، وتوقّ 

ي إجراء خذ أحاد الســـوفياتي ســـيتّ االتّ  عبر واشـــنطن، بأنّ  إســـرائيل إلىذلك عقب إنذار من موســـكو 
لرئيس ا وفيما ردّ . األمنبقرار مجلس  االلتزامعلى  إســــــــرائيلضــــــــروري بما فيه العســــــــكري، إلجبار 

كي السـادس ياألمر سـطول لوقف القتال، فقد اسـتنفر األ إسـرائيليكي جونسـن بأنه يضـغط على األمر 
ت عربية أدّ  ةف القتال بعد بضع ساعات، وكانت هذه الحرب بمثابة نكسفي البحر المتوسط، وتوقّ 

ن أعد أن انتهت ب إلى، األولىأضــــــعاف مســــــاحتها  ةثالث إلى ســــــرائيلزيادة الرقعة الجغرافية إل إلى
 ســـالم، م،1992 )بيلي،. إســـرائيلطالق النار مع إوقف  اّتفاقعت الدول العربية المشـــاركة على وقّ 

 (.109ص ،230ص م،2000
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 الستنزافحرم  4.1.2
م، 1970م، وشــهر آب 1969في الفترة ما بين شــهر آذار  إســرائيلوقعت هذه الحرب بين مصــر و 

 .1970عقد هدنة في السابع من آب  إلىل الطرفان فت حين توّص وتوقّ 

أحدثت  ت فيهقلبت حرب حزيران/ يونيو الوضـــــــــــع وموازين القوى في المنطقة، وبالشـــــــــــكل الذي تمّ 
برت نفسها القوة عتا  ،سرائيلق إلفي المعايير، فبالنصر العسكري السريع والسهل الذي تحقّ  ختالالً ا

نزلتها بالجيو  العربية ســــــــــــتعمل على تطويع العظمى في المنطقة، وأن الهزيمة العســــــــــــكرية التي أ
وقف العرب  ، حيثاإلسرائيليةرادته القيادة ألما  العربية سياسيًا، وبالواقع حصل ما هو منافٍ  األّمة

، رغم سرائيلإدت على الرضوخ إلمالءاته، وبالتالي الخضوع إلرادة الواقع، وتمرّ  األمرضد التسليم ب
يا تعمل من مصر وسور  عودها، وراحت كلّ  شتدّ االثورة الفلسطينية و ة. فكان أن تنامت الهزيمة المرّ 

حرب  إلىالــذي قــاد  األمرلمعركــة )إزالــة آثــار العــدوان(،  جــاهــدة لبنــاء قواتهــا العســــــــــــــكريــة، وتعــدّ 
، وقد أطاحت هاتان الحربان بقســـــــط 1973 أكتوبر/ األّولحرب تشــــــــرين  إلى ومن ثمّ  االســــــــتنزاف

 م،2009 )شــــــــــــــوفــاني،. ختالل في ميزان القوى لتــا بــالتــالي االدّ ، وعــ1967وافر من نتــائج حرب 
 (.241ص

، ثالث مراحل من 1973 أكتوبر /األّول، وتشــــرين 1967يونيو  شــــهدت الفترة بين حربي حزيران/
، مع العمل (242)رقم  األمنالصــــــــــراع، تشــــــــــابك فيها العمل الســــــــــياســــــــــي حول تنفيذ قرار مجلس 

ب من نهاية حر  األولىت المرحلة متدّ اح. و وســـباق التســـلّ  العســـكري على خطوط وقف إطالق النار
ء حرب ، يوم أعلن الرئيس عبــد النــاصــــــــــــــر عن بــد  1969مــارس  آذار/ (8)ى يونيو حتّ  حزيران/

فقد  ،. أما الثانيةاألمن. وكان الغالب فيها الصــــــراع الســــــياســــــي حول تنفيذ قرار مجلس االســــــتنزاف
على وقف إطالق النار، وفي الثالثة عاد  االّتفاق عندما تم 1970أغسطس  آب/( 7)ت حتى متدّ ا

، رفضـــــــت 1973يونيو /األّولنتهت بحرب تشـــــــرين ا أنها الصـــــــراع الســـــــياســـــــي ليبرز من جديد إالّ 
طيع عتقدت بأنها تســــــــــتا  حيث بشــــــــــروطها هي، الّ إ، (242)رقم  األمنتنفيذ قرار مجلس  إســــــــــرائيل

وريا ومصر س يكي، لكن الدول العربية وتحديداً األمر الدعم  إلىستناد فرضها على الدول العربية باال
ة بدعم من ز قوتها العســكريتعزّ  إســرائيلبناء جيوشــها وتســليحها، وبهذه الذريعة راحت  إلىســارعت 

ة على قأن تخوض في عملية السالم، يجب أن تكون متفوّ  إسرائيلالواليات المتحدة، ولكي تستطيع 
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 )منصــور ونحاس،. األولىحرب تشــرين  مور على ســّكةاألالدول العربية مجتمعة، وهكذا وضــعت 
 (.190ص م،2009

 أن الدول _وســــــــواه  األمنمن خالل المناقشــــــــات حول ترتيبات ما بعد الحرب في مجلس _ا بدا ولمّ 
ين خطوط تحســـــ إلى اإلســـــرائيلي، عمد الجيش يكّيةاألمر  –اإلســـــرائيليةالعربية لن ترضـــــخ للمطالب 

، بهجوم على رأس العش 01/07/1967طويلة، فقام في  احتالللفترة  وقف إطالق النار استعداداً 
الموقع وتصــــــــفية الوجود العســــــــكري المصــــــــري شــــــــرقي قناة الســــــــويس، ولكن القوات  احتاللبهدف 

الجيش المصــــــري غربي  انتشــــــارعرقلة  اإلســــــرائيليالمصــــــرية أحبطت الهجوم. كما حاول الطيران 
فوق المواقع المصــــــــرية.  اإلســــــــرائيليف التحليق ، وتوقّ 14/07/1967القناة. ووقعت معركة جوية 

قصـــــــفه  اإلســـــــرائيلي، صـــــــّعد الجيش 24/11/1967رة "إيالت" ا أغرق الجيش المصـــــــري المدمّ ولمّ 
عد ذلك هدأ وب ،مســـتودعات الوقود ومصـــافي البترول، فدّمرها –للمرافق المدنية غربي قناة الســـويس

ت القوات المصــــــرية على تعزيز مواقعها غربي القناة، نكبّ اأشــــــهر. وفيما  ةلمدة ســــــبع القتال نســــــبياً 
لى ليف" من التحصينات ع -"بار سم خطّ ما صار يعرف الحقا با إلى اإلسرائيلينصرف الجيش ا

. بمبادرة اً وجوّ  اً برّ  ،1968يونيو  شــتعلت في حزيران/االجانب الشــرقي من القناة. ثم عادت الجبهة و 
شـــرقي  إلى، عن عبور أول وحدة كوماندوز مصـــرية 27/08/1968 إســـرائيلمصـــرية، كما أعلنت 

، كما أغارات 01/11/1968ية بغارة على نجع حمادي في إســــــــــــــرائيلالقناة. فقامت وحدة مظلية 
ســـــــــــويس ال نيرانها على مدينتي اإلســـــــــــرائيليةوحدات أخرى على جســـــــــــور النيل، ثم ركزت المدفعية 

 (.2009 )شوفاني،. انهما لإلجالء عنهاضطر سكّ االذي  األمرواإلسماعيلية، 

الحؤول دون تمكين الجيش  إلى، إذ عمدت من خاللها االســـتنزافكانت مصـــر هي المبادرة لحرب 
"، وبالتالي قطع الطريق على خطة الجيش المصـــــري بعبور من اســـــتكمال خط "بارليف اإلســـــرائيلي

القناة وتحرير سيناء، وعلى الصعيد السياسي فقد أرادت توكيد عزمها على منع تحول خطوط وقف 
ات شتباكت االاستمرّ ، وتكثفت عمليات العبور المصرية، كما ةحدود دائمة ومستقر  إلىطالق النار إ

تحصــــين  إلى اإلســــرائيلية الســــويس، وفي المقابل؛ عمد الجيش على طول جبهة قنا المدفعية يومياً 
لمصـــرية في ن والمنشـــئات ايبالمدفعية والقيام بعمليات قصـــف انتقامية ضـــد المدني خط بارليف والردّ 

 رضأعنوانها الســـيطرة الجوية على  مرحلة جديدة االســـتنزافالعمق المصـــري، وبذلك دخلت حرب 
نتزاع زمــام المبــادرة، وتحويــل حرب ا إســــــــــــــرائيــلنوعيــة، حــاولــت المعركــة، ومن خالل هــذه النقلــة ال
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؛ بعد أن تســـلمت طائرات فانتوم حديثة أمريكية إســـرائيلضـــد مصـــر التي بدأتها. وبدأت  االســـتنزاف
اإلغارة على العمق المصــــري، حيث أغارت على مدينة أبو زعبل والمنصــــورة ومدرســــة بحر البقر، 

على أهداف مدنية وعســــــكرية في  اإلســــــرائيليةارات الجوية وإزاء تفاقم الوضــــــع في مصــــــر جراء الغ
 اع جوي وطلب منظومات دف اً تي سرّ يحاد السوفياالتّ  إلىوادي النيل، قام جمال عبد الناصر بالسفر 

اعتراضـــــــــــــية ذات محرك متطور  (21)وطائرات ميج  اإلســـــــــــــرائيليب على الطيران " للتغلّ 3"ســـــــــــــام
ي العمق ف اإلســرائيليةذ توقفت الغارات إتية، وكان له ما أراد، يبطواقمها الســوفي (15ــــــــــــــــ)ورادارات ب

 المجهود الحربي لم  أنّ ر عنوانه التفوق الجوي المصــــــري، إالّ المصــــــري، ودخلت الحرب منحى آخ
 ســــــرائيلإية واللبنانية ووقعت معارك برية قامت األردنشــــــعال الجبهات الســــــورية و إ إلىى يتوقف وأدّ 

 إلســـرائيلياا على هذه المناطق، بيد أن نتائج هذه الحرب دفعت بالغرور من خاللها بتكثيف غاراته
حسابات مع لمن خالل تصفية ا اإلسرائيليالبحث عن انتصارات وهمية لرفع معنويات الشارع  إلى

، يلو متراتك( 5)غوار الجنوبية على بعد الثورة الفلســــــــــــطينية، واختارت لذلك مخيم الكرامة، في األ
كن ما حصـل ة. ليكهجوم اســتعراضــي اعتقدت أنه ســيقصــم ظهر الثورة الفلســطين األردنشــرقي نهر 

 ةية كبيرة معززة بمدافع ودبابات وطيران عمودي وبدأت المعركإســــــــــــــرائيلرت قوة العكس، حيث عبَ 
ما احتدم القتال ، وعنداإلســرائيليي في صــد الهجوم األردنواســتبســل الفدائيون الفلســطينيون والجيش 

يه، من المأزق الذي وقعت ف اإلســـرائيليةخراج الوحدات نقاذ الموقف، وإإل اإلســـرائيليتدخل الطيران 
ي نقد مُ  اإلســـــــرائيليالجيش  نّ أالواضـــــــح   أنّ الّ تضـــــــارب األرقام حول الخســـــــائر، إ وعلى الرغم من

لك المعركة خذت تأ، في المقابل اإلســــرائيليةبهزيمة نكراء أربكت صــــفوفه، وشــــكلت صــــدمة للقيادة 
بناء أمن  الذي دفع العديد األمرفي تنامي قدرات الثورة الفلســـــــــــــطينية وتعاظم هيبتها،  حاداً  منعطفاً 

 (.244ص )المصدر السابق،. إليهاسطيني والعربي لالنضمام الشعب الفل

 

 1973 أكتوبر /األّولحرم تشرين  5.1.2
ـــــائج حرب حزيران/ نّ إيمكن القول  ـــــاب هـــــذه الحرب تكمن في نت ، وحرب 1976يونيو  أســــــــــــــب

القضــية،  لوماســية لتحريككافة الوســائل الســياســية والدبها ، إذ أرادت مصــر وبعد اســتنفاداالســتنزاف
من  بــدّ  ، كــان ال(242)قرار  تحــديــداً و  األمنالمتحــدة وقرارات مجلس  وقبولهــا كــافــة قرارات األمم
 ســـرائيلإجبر القوى الكبرى على التدخل والضـــغط على خلق أزمة دولية تُ كســـر الجمود الســـياســـي و 
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م، وكان هدف مصــــر عبور قناة الســــويس 1967تها في يونيو التي احتلّ  األراضــــيلالنســــحاب من 
وماســية، وكان ات الدبلقبل أن تبدأ المفاوضــ ةمواقع حصــينة على الضــفة الشــرقية للقنا اّتخاذبالقوة و 

 ،)شــــــــــاليم. هناك اإلســــــــــرائيليةجوالن وتدمير القوات ســــــــــتعادة أجزاء من مرتفعات الهدف ســــــــــوريا ا
 (.297ص: ،2000

( وعندما ياً عســكر  –معنوياً  –ياً اقتصــاد –)ســياســياً  عملت مصــر على تدعيم قواتها في شــتى الجوانب
 اّتجاهبتحقق ذلك كان من الطبيعي لمصــــــر أن تدرس الخيار العســــــكري لتحريك الســــــياســــــة الدولية 

ؤســســات جهزة ومالتي كلف فيها جميع أ أكتوبرأزمتها، وبناء على ذلك قام الســادات بإصــدار ورقة 
ع وذلك بالتزامن م ،أهداف وتكليف بمســــــؤوليات واضــــــحة إطارعداد للحرب في الدولة أن تقوم باإل

من اقصـها تسـتكمل نو عطاء فرصـة للقوات المصـرية بأن ك الدبلوماسـي في المحافل الدولية إلالتحرّ 
 م،2000 )ســـــالم،. داء العســـــكري لديها، وكل ذلك كان بتنســـــيق مصـــــري ســـــوري ســـــالح وتطور األ

 (.111-110ص

د بحرب شاملة ض ، انطلقت القوات المصرية والسورية الساعة الثانية ظهراً 1973 أكتوبر 6بتاريخ 
على جبهتين: قناة السويس والجوالن. بدأت الحرب بضربة جوية مركزة مع التمهيد النيراني  إسرائيل

للمدفعية، وعلى الجبهة المصـــــــرية قامت أســـــــراب الطائرات المصـــــــرية بعبور القناة لقصـــــــف أهداف 
مدفع ميدان وهاون ولواء  2000ية في ســــــــيناء. وفي نفس الوقت فتح أكثر من إســــــــرائيلعســــــــكرية 
دقيقة،  53القصـــف الغزير  اســـتمرّ شـــرقي القناة، و  اإلســـرائيليةعلى المواقع  أرض –أرضصـــواريخ 

الضـــــــفة  إلىجندي مصـــــــري من وحدات الصـــــــاعقة وقناصـــــــة الدبابات  8000عبر خاللها حوالي 
بي الذي اتر التراالشــــرقية من القناة، ومن ثم قامت وحدات الهندســــة العســــكرية بفتح ممرات في الســــ

. وتم اً ممرّ  (60) إلى بواســــــطة مضــــــخات المياه القوية التي وصــــــل عددهاليف"  -يحجب خط "بار
رت والثاني، وتبخّ  األّولليف" خالل اليوم  -من حصــــــــــــــون خط "بار حصــــــــــــــناً  (25)قتحام حوالي ا

 (.311ص: ،1998 )الجمسي،. ليف" التي رافقت تشييده عبر سنين -أسطورة خط "بار

موجة متتالية من الفرق الخمس المتأهبة  (12)في ق الوحدات المصـــــــــــــرية عبر القناة تدفّ  اســـــــــــــتمرّ 
 يات،لة فوق القناة وعبور الدبابات واآلوقامت وحدات الهندســــــــة ببناء الجســــــــور العائم ،غربي القناة

 ذلك علىو )الصــــاعقة( المســــلحة بأســــلحة مضــــادة للدروع،  برار الجوي تم عمل إنزال لقوات اإلكما 
عنها، وحاولت  مداداألمامية بهدف قطع اإل اإلســــــــــــــرائيليمحاور الطرق في مؤخرة خطوط الجيش 
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اصــــرين في ين المحاإلســــرائيليية التصــــدي للهجوم المصــــري وإنقاذ الجنود إســــرائيللوية دروع ثالثة أ
لعبور في محاولته إيقاف ا اإلســـرائيليفشـــل ســـالح الجو ليف" لكنها باءت بالفشـــل، كما  -خط "بار

أســــقطت و  اإلســــرائيليالدفاع الجوي بالتصــــدي لســــالح الجو حيث قامت شــــبكة  على جانبي القناة،
غارة إلعن ا اإلســــــــــرائيليللعبور، فتوقف الطيران  األولى ةطائرة في الســــــــــاعات الثالث (13)حوالي 

 (.259ص ،2009 )شوفاني،. على منطقة العبور وركز الجهد على الجبهة الشمالية

ت تياط تتقاطر على الجبة الجنوبية، وراحظلت وحدات االح إســرائيلالتعبئة العامة في  إعالنوبعد 
جوم مضــاد ه شــنّ  اإلســرائيليةالقيادة  تر عت في الشــمال والوســط والجنوب، وقرّ م ثالث فرق وزّ ظّ نت

هذا   أنّ الّ اســــــــــتخدام الجســــــــــور المصــــــــــرية ذاتها، إومحاولة عبور القناة ب أكتوبر 8ثنين في يوم اإل
 أكتوبر 9نشـــــــــــــغاله في الجبهة الشـــــــــــــمالية، في يوم اء الجوي و الهجوم أحبط بســـــــــــــبب غياب الغطا

رقة ت هجمات تكتيكية قامت بها الفوصــــدّ  مدينة القنيطرة شــــرقاً  احتاللاســــتكملت القوات المصــــرية 
 (20)الوســــطى بقيادة "آرئيل شــــارون"، وبذلك تكون القوات المصــــرية قد تقدمت حوالي  اإلســــرائيلية

ي الخطوط احت تتخندق فوضع يغلب عليه الطابع الدفاعي ور  إلىت ، داخل سيناء وانتقليلو متراً ك
 )المصـــــــدر الســـــــابق،. األولىنتهاء مرحلة االندفاع المصـــــــري اشـــــــرقي القناة، و  إليهاالتي وصـــــــلت 

 (.260ص:

ســــد، رت القيادة المصــــرية تخفيف الضــــغط عن الجبهة الشــــمالية في الجوالن اســــتجابة لطلب األقرّ 
ا في الوسط التاس باّتجاهبالوزا في الشمال والثاني  باّتجاه األّولمحاور:  وقامت بالهجوم على أربعة

(، 324ص: ،1992 )بيلي،. ممر ميتال في الجنوب بــاّتجــاهممر الجــدي والرابع  بــاّتجــاهوالثــالــث 
شرقها وأصبحت الضفة الغربية شبه خالية  إلىمن غربي القناة  (4\21ونقلت الفرقتان المدرعتان )

ومنذ انطالق القوات المشــــــــاركة فيه،  أكتوبر (14)مصــــــــرية الفاعلة، وبدأ الهجوم يوم من القوات ال
انت ي عنيف وكإســـــرائيلكانت تعمل خارج مظلة شـــــبكة الدفاعات الجوية فتعرضـــــت لقصـــــف جوي 

، الذي لياإلســـــــــرائيالجيش  إلىلت المبادرة ذ تحوّ إعلى الجبهة الجنوبية،  اً حادّ  هذه المعركة منعطفاً 
انتهز الفرصــة للبدء في عملية العبور المضــاد بعد أن بدأ يتلقى أســلحة ومعدات جديدة من الجســر 

ن الجيش تمكّ  أيضــــــــــــــاالمعركة، وبذلك  أرض إلىكانت تصــــــــــــــل مباشــــــــــــــرة  حيثيكي األمر الجوي 
رية صـع ثغرة االختراق، ولم تسـتطع القوات المئيلي من عبور القناة في "الدفرسـوار" وراح يوسّـ اسـر اإل

لنار طالق ابوقف إ األمنالتي انتهت بعد يومين من قرار مجلس التصـــــــــــــــدي بنجاح لهذه العملية 
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 يءَ مينا احتالل، بتطويق الجيش المصـــــــــــري الثالث وذلك بعد أكتوبر (22)في  19:00الســـــــــــاعة 
 (.260ص ،2009 )شوفاني، سويس.دبية على الجانب الغربي من خليج العتاقة واأل

على الســــورية، عبرت أســــراب من الطائرات الســــورية خط  أيضــــاكما على الجبهة المصــــرية، هكذا 
مامية بهدف األ اإلســــــــــــــرائيليةصـــــــــــــــال غارة على مراكز القيادة واالتّ إطالق النار وقامت باإلوقف 

لمواجهة على ا اإلســــــرائيليةتعطيلها، وفي نفس الوقت فتحت المدفعية الســــــورية نيرانها على المواقع 
خط  جاهباتّ طول جبهة الجوالن، وتحت غطاء نيراني كثيف تقدمت الدروع وناقالت الجند الســـــــورية 

الجوي، ومن  همن اســـتغالل تفوقّ  اإلســـرائيلي"الون" وكان ذلك بمثابة مفاجأة تكتيكية حرمت الجيش 
ته حتلّ اد جبل الشيخ و ل على مرصنزامت قوات الصاعقة السورية بعملية إوقف االندفاع السوري. قا

 ائيلإســـــــــر نذار المبكر وعين هم على الجبهة الشـــــــــمالية العتباره محطة اإلوهو األ بعد قتال ضـــــــــارٍ 
 يمحاور: شـــــــــــمالي ووســـــــــــط ةتقدمت القوات الســـــــــــورية على ثالث األّوللكترونية، وفي اندفاعها اإل

مســـافة  إلى والجنوبي طاألوســـواقتربت في القطاعين  ةقت تلك القوات نجاحات متفاوتوحقّ  ،وجنوبي
ضــــــــي بتركيز يق قراراً  اإلســــــــرائيليةخذت القيادة . اتّ األردنبضــــــــعة كيلومترات من بحيرة طبريا ونهر 

ة لخطر تغلغل القوات السورية في المناطق المأهول ، درءاً الً الجهد العسكري على الجبهة الشمالية أوّ 
غاراته في الشــــــــمال، كما قامت زوارق البحرية  اإلســــــــرائيليز ســــــــالح الجو فركّ  ،األردنغربي نهر 

الســــــــــفن الحربية والدفاعات البحرية الســــــــــورية قامت   أنّ الّ إبهجوم على ميناء الالذقية  اإلســــــــــرائيلية
 لىإ األّولبالتصــــــــدي لها، وبعد يومين من القتال الضــــــــاري وصــــــــلت القوات الســــــــورية في المحور 

 لىإوقرية العال  طبريا،حة شــــــــمالي بحيرة ت على ســــــــهل البطيمشــــــــارف جســــــــر بنات يعقوب وأطلّ 
 (.م2009 )منصور والنحاس،. الجنوب الشرقي من البحيرة

لية اســــــتعادة يســــــرائاســــــتطاعت خالله القوات اإل أكتوبر (10)في  اإلســــــرائيليبدأ الهجوم المعاكس 
يخ عدا موقع جبل الشـــــــ ين من الحرب مااألّولالتي احتلتها القوات الســـــــورية في اليومين  األراضـــــــي

 لىإعلى درء خطر القوات السورية  اإلسرائيليبسبب تركيز الجهد  ؛أكتوبر (21)الذي صمد حتى 
ت لالجبهة الجنوبية، وتحوّ  إلىا استبعد هذا الخطر انتقل الجهد م، ولمّ 1948المناطق المحتلة عام 

 ألمناصـــدر مجلس أة عامة، الوضـــع الدفاعي بصـــور  إلىئيلية على الجبهة الشـــمالية اســـر القوات اإل
ــــــــــــــــ)ب األّولقراره  فقبلته  أكتوبر (24)حتى صــدور القرار الثاني في  اســتمرّ القتال  لكنّ  أكتوبر (22ـ

 (.325ص: ،1992 )بيلي،. وتوقف القتال إسرائيلسوريا و 
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لت لجنة تحقيق رأســــــــها رئيس المحكمة العليا الدكتور ســــــــيمون أجرنات من أجل تحديد مدى تشــــــــكّ 
لحرب خفاق في التعامل مع االسـلطات العسـكرية والمدنية عن الفشـل في توقع الهجوم واإلولية ؤ مسـ

ى فشـــــــل ولية علؤ ين وألقت المســــــــيبراءة القادة الســــــــياســــــــ إلى، وخلصــــــــت النتائج األولىفي نتائجها 
ر لديها المعلومات الكافية عن القدرة والخطط العســــــــكرية للجيشــــــــين مخابرات الجيش التي كان يتوفّ 

 )شــليم، .الفشــل في توقع الهجوم كان بســبب القراءة الخاطئة للمعلومات  أنّ الّ إالمصــري والســوري، 
 (.296ص: ،2000

ت هذه ســـاعد على تفســـير كيف وضـــعبتســـوية ســـياســـية، وهناك ثالثة أســـباب تُ  أكتوبرنتهت حرب ا
 بعد مرور خمس سنوات: إسرائيلام معاهدة سالم بين مصر و الحرب أسس إبر 

مكن ي إسـرائيلمن الحرب، وأوضـحت أن  األولىاألداء المثير للجيو  العربية في المرحلة  -1
 قهر.أن تُ 

يلة نه وبعد أن عانت من هزائم ثقفي هذه الحرب، حيث إ إسرائيلء االوسيلة الثانية وهي أد -2
نها من خالله تواز  أن تقوم بهجوم مضـاد اسـتعادت ئيلإسـرااسـتطاعت  ،األولىفي المرحلة 

 من التعادل. قريباً  وكانت النتيجة شيئاً 
كي من ياألمر ك كيســـــــــــــنجر وزير الخارجية يكي فور انتهاء الحرب، حيث تحرّ األمر التدخل  -3

ف اســــــتخدام الموق، وكان هدفه من ذلك يكّيةاألمر جديد للســــــياســــــة الخارجية  عدٍ أجل بناء بُ 
 نحو تسوية سياسية. خلقته الحرب من أجل دفع االطراف خطوة خطوةالمرن الذي 

 

 م2016-م1973 والسالم البارد شتبا ال المبحث الثاني: فّض  2.2
 

بتحرير جزء  إســــــرائيلم، من تحقيق انتصــــــار محدود على 1973 أكتوبرنت مصــــــر في حرب تمكّ 
ختراق الحدود المصــرية غربي قناة الســويس امن  أيضــانت تمكّ  إســرائيل  أنّ الّ إمن صــحراء ســيناء. 

ن أهمية للتقليل م إســــــرائيلفي منطقة الدفرســــــوار، على نطاق محدود تم اســــــتغالله معنويا من قبل 
ق النار طالالدولي بوقف إ األمنبعدها لقرار مجلس  إســـــرائيلاالنتصـــــار العربي. وامتثلت مصـــــر و 

 إلىطراف المتحاربة ذي دعا فيه األ( ال338). ومن ثم صــــــــدر قرار 1973تشــــــــرين ثاني  11في 
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وضـــــــــــع  إلىعدة قرارات دعا فيها  األمن، كما أصـــــــــــدر مجلس (242)تنفيذ فوري لقراره الســـــــــــابق 
 (.31-30ص م،1984 )الرفاعي،. مراقبين عسكريين دوليين على كال الجبهتين

ؤتمر د ميفضـــــي بعق اً الدولي قرار  األمنم، أصـــــدر مجلس 1973ديســـــمبر  -لكانون أوّ  (15)وفي 
( 21)نعقد المؤتمر في االمتحدة، و  األممفي جنيف تحت رعاية  األوســـطشـــامل للســـالم في الشـــرق 

ةاألمر م. وشــــــــــــــــاركــت فيــه كــل من الواليــات المتحــدة 1973ديســــــــــــــمبر  -ولكــانون أ حــاد واالتّ  يكيــّ
(. ورفضــــــت ســــــوريا ومنظمة األردنو  –إســــــرائيلو  –ي، وأطراف النزاع المباشــــــرين )مصــــــرتيالســــــوفي
الفلسـطينية االشـتراك، ولعل النتيجة الوحيدة التي تمخضـت عن هذا المؤتمر في المحصـلة  التحرير

 -األّولكانون ( 18)فاقية لفصـــــــــــــــل القوات بتاريخ اتّ  إلىلتا توصــــــــــــــّ  إســــــــــــــرائيلهي أن مصــــــــــــــر و 
نســــــحاب االقوات و  انتشــــــارعلى إعادة  االّتفاقيةت قطاعات، حيث نصــــــّ  ةم في خمســــــ1974/يناير

ِقعين منطقة مجرّ إســـــــــرائيلو للقوات من قبل مصـــــــــر  ين دة من الســـــــــالح ب. وأن تكون هناك بين الَمو 
س عضاء الدائمين في مجلالمتحدة تتمركز فيها وحدات من الدول غير األ األممالطرفين، بإشراف 

ا قع ممرّ حتى سفوح الجبال حيث ي حتى قناة السويس وشرقاً  هذه المنطقة العازلة غرباً  . وتمتدّ األمن
عت م، حيث وقّ 1974/مايو/31د الســــالح فيهما، كما فعلت ســــوريا بتاريخ ال، وســــيتحدّ الجدي ومتي

من  فاً . ومن ثم شـــــهدت الســـــنوات التالية تكثيإســـــرائيلفاقية لفصـــــل القوات بينها وبين اتّ  أيضـــــاهي 
لمتحدة يات االوال األولى. قادته بالدرجة إســــــرائيلالمفاوضــــــات لتحقيق الســــــلم خاصــــــة بين مصــــــر و 

نتهجها وزير الخارجية نذاك، وهي الســــــــياســــــــة الشــــــــهيرة التي اخطوة آ –بســــــــياســــــــة الخطوةوعرفت 
التي  يكّيةاألمر للحوار بين الطرفين من خالل الجهود  اً أت جوّ يكي كســينجر. هذه الســياســة هيّ األمر 

ر فاقية أخرى بين مصــــعقد اتّ  إلىت هذه الجهود دّ على حد ســــواء، وأ إســــرائيلكســــبت ثقة مصــــر و 
من بعض المناطق  إسرائيلنسحاب ا، و 1975سبتمبر أيلول/( 1)للفصل بين القوات في  إسرائيلو 

ر بين نذار المبكأمريكية لالســــــــــــــتطالع واإلوضــــــــــــــعت مراكز  االّتفاقيةتها، وبموجب هذه التي احتلّ 
 م،1984 )الرفــــاعي،. المبرمــــة االّتفــــاقيــــةالقوات المتحــــاربــــة لتــــأمين امتثــــال كال الجــــانبين لبنود 

 (.348ص ،1992بيلي

 101مباحثات الكيلو  2،2،1
حول الشــــــؤون العســــــكرية وتطبيق قرارات  إســــــرائيلوافقت مصــــــر على إجراء محادثات مباشــــــرة مع 

ـــــدأ في األمنمجلس  ـــــة الكيلو  أكتوبر (28)، على أن تب ـــــ 101في منطق  -اهرةعلى طريق الق
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على ذلك  إســرائيلالتام بوقف إطالق النار، ووافقت  االلتزامالمتحدة بشــرط  األممالســويس، بإشــراف 
 (.341ص: ،1992 )بيلي،. أيضا

 /صــــــــباحا، مّثل الوفد المصــــــــري اللواء 01:30 الســــــــاعة أكتوبر (29)بتاريخ  األّولعقد االجتماع 
 ارئ ل قوات الطو أهارون ياريف، ومثّ  /الجنرال اإلســــــــرائيليل الوفد محمد عبد الغني الجمســــــــي، ومثّ 

رة خيالمتحدة خالل األيام األ األممجتماعات تحت رعاية ة اســــالســــفيو، عقدت ثالث /الدولية الجنرال
الث، الجيش الث إلىحول القوافل المتجهة  اّتفاق إلى، وتم التوصـــل أكتوبر /األّولمن شـــهر تشـــرين 

. ةلجديدمم المتحدة اوتم التباحث حول مراقبة وقف إطالق النار وفصــــــــــــل القوات ونشــــــــــــر قوات األ
 (.341ص: )المصدر السابق،

 (22) خطوط  إلى اإلســـرائيليةالقوات  انســـحابية للحديث عن و لاألو كان الجانب المصـــري يعطي 
لمدينة السويس والقوات على الضفة الشرقية للقناة من الجيش الثالث. وكان  مدادلضمان اإل أكتوبر

 –لقاهرةابقاء على موقف قواتهم على طريق لتبادل األســرى واإلســبقية يعطي األ اإلســرائيليالجانب 
ي مكان ف اإلســــــرائيليالســــــويس الصــــــحراوي، ومن ثم تكررت االجتماعات بين الجانبين المصــــــري و 

 أكتوبر (22)، نوقش فيها عناصــــــر تثبيت وقف إطالق النار والحديث عن خطوط األّولاالجتماع 
 ،1998)الجمســي. ئ الدوليةار المطلوب لمدينة الســويس والجيش الثالث، وعمل قوات الطو  مدادواإل

 (.463ص:

 إلى 101( مباحثات الكيلو 1973 أكتوبرحرب  –راته )مذكرات الجمســـيويقســـم الجمســـي في مذكّ 
 ثالث مراحل:

، وتبــادل ، لتثبيــت إطالق النــار101تمــت المبــاحثــات كلهــا في منطقــة الكيلو  األولىالمرحلة ففي 
قوات الجيش الثالث الموجود شـــــــــــــرق القناة  إمدادحتياجاتها، و لســـــــــــــويس بامدينة ا إمدادســـــــــــــرى و األ

ل بين " والفصـــــــــشـــــــــتباكت غير العســـــــــكرية. لم تحقق المباحثات نتائج إيجابية عن "فك االامدادباإل
لمرحلة ســبعة ا. واســتغرقت هذه اإلســرائيليةالقوات، للخالف الجوهري بين وجهتي النظر المصــرية و 

رئيس م، ليجري مفاوضـــــــــــــــات مع ال1973نوفمبر ( 6)جتماعات. وهنا جاء كيســــــــــــــنجر في يوم ا
وافقت عليها  التيفاقية النقاط الست" باقتراح من الواليات المتحدة، تّ السادات، كان نتيجتها وضع "ا

 .إسرائيلمصر و 
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مر مؤت إطـارنيف في كـانـت هنـاك مبـاحثـات تتم في مصــــــــــــــر، وأخرى في ج المرحلة الثانيةوفي 
رفين  أن الطالســـــــــالم المعقود هناك، وبالرغم من تحقيق التقدم في بعض الموضـــــــــوعات المثارة، إالّ 

جتماعات في الكيلو اعشــــرة  يّ "، وبرغم مضــــشــــتباكطريق مســــدود بخصــــوص "فك اال إلىوصــــال 
م نها ل أإالّ " شــــــتباكمؤتمر الســــــالم قامت لجنة عســــــكرية ببحث موضــــــوع "فك اال إطار، وفي 101

 " ســيكون في جدول أعمال مؤتمرشــتباكتنجح، وبناء على ذلك أعلن كيســنجر بأن موضــوع "فك اال
 .فعالً  جنيف. وهذا ما تمّ 

 شــــتباكفك اال إلىأســــوان وأعلن بعدها بأنه تم التوصــــل  إلىوصــــل كيســــنجر  المرحلة الثالثةوفي 
وقيع ، وتم تإســــــــــــرائيلمصــــــــــــر و قتراح أمريكي وافقت عليه كل من اوالفصــــــــــــل بين القوات بنجاح، ب

ي منطقة ف اإلســـــــــرائيليركان عازار رئيس األليمســـــــــي رئيس األركان المصـــــــــري، وأبين الج االّتفاقية
 .1974يناير  /األّولكانون  (18)، في يوم 101الـكيلو 

 ة النقاط الستّ فاقيّ تّ ا 2،2،2
، حيث أجرى المفاوضــــــات مع 1973نوفمبر  (6)القاهرة يوم  إلى األولىوصــــــل كيســــــنجر للمرة 

 ّتفاقيةاالعلى مشــــروع "اتفاقية النقاط الســــت" وهي  االّتفاقنوفمبر، وتم  (7)الرئيس الســــادات يوم 
 إلىنوفمبر، وخالل زيارة كيسنجر  (9)تفاق يوم ، وتم التوصل لالأيضاعليها  إسرائيلالتي وافقت 

القاهرة أعيدت العالقات الدبلوماسية بين مصر والواليات المتحدة، بعد أن كانت مقطوعة منذ عام 
 م.1967

 

 (:473-472ص ،1998 )الجمسي، تيعلى اآل االّتفاقيةت ونّص 

 ألمناليه مجلس إأن تلتزما بدقة بوقف إطالق النار الذي دعا  إســـــرائيلن على مصـــــر و يتعيّ  -1
 مم المتحدة.التابع لأل

ضمن  أكتوبر (22)خطوط  إلىبين البلدين بهدف تسوية مسألة العودة  تبدأ المحادثات فوراً  -2
 المتحدة. األممشراف إ" وفصل القوات تحت شتباكفاق "لفك االتّ خطة ال

ات يومية من الطعام والماء واألدوية ونقل إمداديتعين أن تحصــــــــــــــل مدينة الســــــــــــــويس على  -3
 الجرحى منها.
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 الضفة الشرقية للقناة. إلىات غير عسكرية إمدادنقل  ال تفرض أي عوائق تمنع -4
 –على طريق القــاهرة اإلســــــــــــــرائيليــةمم المتحــدة محــل المراكز تحــل مراكز تفتيش تــابعــة لأل -5

شتركوا مع ين أن ياإلسرائيليالسويس، وفي نهاية الطريق من جانب السويس، يمكن للضباط 
 ات غير العسكرية.مدادالمتحدة في التحري عن طبيعة اإل األممولي مسؤ 

يبدأ  الســــــــــــــويس، –م إقامة نقاط التفتيش التابعة لألمم المتحدة على طريق القاهرةتت عندما -6
 تبادل أسرى الحرب بمن فيهم الجرحى.

يناير  /األّولكانون ( 18) األولى شتبا ال فاقية فكّ مفاوضات أسوان: اتّ  2،2،3
1974 

مفاوضــــــات مع الرئيس الســــــادات إلجراء ال ؛1974( يناير 11)ســــــوان يوم أ إلىوصــــــل كيســــــنجر 
والفصــــل بين القوات، وهو الموضــــوع الذي لم تتمكن المباحثات  "شــــتباكفاقية عن "فك االتّ لوضــــع ا

 دة.محدّ  ةنتيج إلىأو في جنيف من حسمه والوصول فيه  101في الكيلو 

اص فاقية النقاط الســـــــــت" وهو خالعراقيل أمام تنفيذ البند الثاني من "اتّ  اإلســـــــــرائيليوضـــــــــع الجانب 
يق الخناق على الوفد ي، وبعد تضـــــــــــــأكتوبر (22)خطوط  إلى اإلســـــــــــــرائيليةبمســـــــــــــألة عودة القوات 

ر ر أنه غيقرّ الجنرال ياريف أن يُ  ضــــــــــــــطرّ أن تم عقد العديد من االجتماعات، ا بعد اإلســــــــــــــرائيلي
، وكذلك فعل أكتوبر (22)خطوط  إلى اإلســــــرائيليةالقوات  انســــــحابلمناقشــــــة  هض من حكومتمفوّ 

 ،)المصــــــــــدر الســــــــــابق. في مباحثات جنيف اإلســــــــــرائيليزميله الجنرال/ مردخاي جور رئيس الوفد 
 (.480ص:

لجديد، ق كتاركت ايكي في فنداألمر بدأت المفوضـــــــات العملية في أســـــــوان بين الوفدين المصـــــــري و 
 تمّ  فاقاتّ د المصـري من عق فيها الوفصـُ  محادثات جادة وسـرية لمدة سـاعتين، جراءجلس الوفدان إل

تخفيض حجم القوات المصـــــــرية على الضـــــــفة الشـــــــرقية للقناة  إلىبين الســـــــادات وكيســـــــنجر يهدف 
من القطع المدفعية، بعد أن كان عددهم عشــــــرة  محدوداً  دبابة، وعدداً  30رجل، و 7000لتصــــــبح 

مغادرة وقام ب استشاط غضباً  ةركان العامه، لدرجة أن الجمسي رئيس األعلي االّتفاقأضعاف ما تم 
 جتماع.اال
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ســـــــتراحة مكتبه في ا إلىســـــــتدعاني الســـــــيد الرئيس ... ا"(: 482)ص: راتهيقول الجمســـــــي في مذكّ 
تخفيض  ىمباحثات أمس وعدم موافقتي عل بي أثناء جلسةأسوان... وبادرني بالقول بأنه علم بغض

 ن حجم القوات في شــرق القناة ال يجبيرى أ به مع كيســنجر، وكان اّتفقحجم القوات بالقدر الذي 
لتي أمام االســــــــتراتيجية الســــــــياســــــــية ا وبالتالي يكون عائقاً  شــــــــتباكفك اال اّتفاقأن يكون عائقا أمام 

يضـــــــعها كيســـــــنجر لتحقيق الســـــــالم في المنطقة على المدى البعيد، كما كان يرى الرئيس أن عمل 
ســـــــتئناف يكفل عدم ا اإلســـــــرائيليةالقوات المصـــــــرية و زلة بين اقوات الطوارئ الدولية في المنطقة الع

 القتال" 

احثات ســــــتئناف المبقد تم بنجاح، وتم ا شــــــتباكفك اال اّتفاقيناير أذيع أن  /األّولكانون  (18)يوم 
 ومراحل التنفيذ والجداول الزمنية لها. االّتفاقيةلمناقشة طريقة تنفيذ  101العسكرية في الكيلو 

 تي:كاآل االّتفاقيةفي سيناء بعد هذه  اإلسرائيليةالمصرية و وأصبحت أوضاع القوات 

فة الشـــــــــرقية للقناة حتى الخطوط من الضـــــــــ األرضالقوات المصـــــــــرية تعمل في شـــــــــريحة من  -1
، وأصــــــــــــــبحــت هــذه المنطقــة محــدودة القوات أكتوبرفي حرب  إليهــااألمــاميــة التي وصــــــــــــــلــت 

 أ(. -)أ مامي منهاتسليح. وأشير للخط األوال
في  ضاألر نســـــــحبت من الضـــــــفة الغربية للقناة، وتعمل في شـــــــريحة من ا اإلســـــــرائيليةالقوات  -2

ـــــــــــــــسـينا ـــــــــــــــ(، كما  -ء غرب ممرات متال والجدي على خط أشـير له بالخط )جـ أشـير للخط جـ
 ب(. -األمامي منها بالخط )ب

زلــة "منطقــة فصــــــــــــــــل" بين الخط األمــامي للقوات تعمــل قوات الطوارئ الــدوليــة في منطقــة عــا -3
 مامي للقوات المصرية.والخط األ ليةاإلسرائي

يســـمح للقوات الجوية للطرفين بالعمل على الخط األمامي لكل منهما، دون تدخل من الجانب  -4
 اآلخر.

 إلىمامي المصـــــــــري، و ًا من الخط األكيلومتر  30عدم إقامة صـــــــــواريخ دفاع جوي في منطقة  -5
 .اإلسرائيليمامي ألالشرق من الخط ا

جوي منتظمة لإلشــــــــــــــراف على التزام الطرفين  اســــــــــــــتطالعن تقوم الواليات المتحدة بطلعات أ -6
 ستطالع للطرفين.، وعلى أن تبلغ نتائج االاالّتفاقيةبنصوص 
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لتنفيذ " موضـــــع اشـــــتباك"فك اال اّتفاقالعســـــكرية في جبهة القناة، بوضـــــع  نتظمت األوضـــــاعوهكذا ا
ال يمكن  هاماً  اً سياسي فاقاً تّ االعسكري  االّتفاقا. كان هذا برغم تنازالت مصرية كان باإلمكان تفاديه

اد حــنقطــة تحول في عالقــات كــل من الواليــات المتحــدة واالتّ  االّتفــاقتجــاهلــه، فقط أصــــــــــــــبح هــذا 
دورها البارز وقدرتها على العمل إليجاد حل ســـياســـي لمشـــكلة  أمريكادت يتي بمصـــر. لقد أكّ يالســـوف

. قةتية بعد أن كانت مميزة لسنوات طويلة سابييالعالقات المصرية السوفنحسرت ا. و األوسطالشرق 
 (.484ص:  ،1998)الجمسي، 

م 1975سبتمبر  /أيلول( 1) إسرائيلات بين مصر و ة فصل القوّ فاقيّ اتّ  2،2،4
 ة سيناء"فاقيّ "اتّ 

 يكي نيكســـــون وحل مكانه جيرالد فورد، كان واضـــــحاً األمر أغســـــطس اســـــتقال الرئيس  /آب (8)في 
لي بموجبها خفاقية ثانية لفصل القوات في سيناء تُ تّ الفورد ووزير خارجيته كيسنجر أنه يجب تحقيق 

ي كانون ف ن.يي الجدي ومتيال وحقول النفط في أبو رديس وتصـــــــبح بأيدي المصـــــــريممرّ  إســـــــرائيل
 إعالن على كردٍّ _قترح اق رابين واشــــــنطن واإســــــح اإلســــــرائيليةديســــــمبر زار رئيس الحكومة  /األّول

من ســـيناء دون أن تخلي الممرات أو حقول النفط  إســـرائيلأن تنســـحب  _مصـــر إنهاء حالة الحرب
لذي بدوره انجر ووافقا على تمريره للســـــــــــادات في أبو رديس، لم يعجب هذا االقتراح فورد وال كيســـــــــــ

 اإلســرائيليلة لالقتراح يناير، زار ألون واشــنطن ومعه نســخة معدّ  /، وفي كانون الثانيةرفضــه بشــدّ 
ي الجدي من ســـــــيناء دون أن تخلي ممرّ  ميالً  (30-20)مســـــــافة  إســـــــرائيليقترح فيه أن تنســـــــحب 

ديد ال يحمل الج اإلســرائيليعتبر أن النص ا كيســنجر   أنّ إالّ  ،قتراحات أخرى اومتيال وحقول النفط و 
 بقاً اأي جديد، عرض رابين على كيســـنجر نســـخه جديدة أخرى من الخطة التي كان قد عرضـــها ســـ

لذي تلتزم ا آلون في واشــنطن. كانت القضــيتان الحاســمتان تحديد الخط الجديد لفصــل القوات والحدّ 
ذا وهالتراجع يعتمد على حجم التعويض"،  "إن عمق :لون آفيه مصــــــــــــــر بإنهاء حالة الحرب. قال 

ة اء حالحول إنه إســــــــرائيللن تبحث في الخط الجديد حتى تقبل مصــــــــر بأفكار  إســــــــرائيليعني أن 
ي ه في مهمة التوسط لن يؤداستمرار الحرب. رفض السادات هذه القواعد وعندما أدرك كيسنجر أن 

 ســــــــــرائيلإرابين يعبر فيها عن خيبة أمله العميقة موقف  إلىهدف مفيد، أرســــــــــل فورد رســــــــــالة  إلى
ه توأعطى تعليماته في إعادة النظر في ســياســيات الواليات المتحدة تجاه المنطقة ومن ضــمنها عالق

ات العســــــكرية، الشــــــيء الذي لن يضــــــر بأمن مدادم بعض اإليل، وهذا يعني وقف تســــــإســــــرائيلمع 
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عم أمريكي يمكنها أن تعتمد على د إسـرائيللالفتراض بأن  بشـكل مباشـر لكنه يشـكل تحدياً  إسـرائيل
بخطوة ســــليمة حين قررت ســــحب  إســــرائيلغير مشــــروط مهما كانت الســــياســــة التي تتبعها، قامت 

قواتها بضـــــعة أميال في ســـــيناء. قام رابين بزيارة واشـــــنطن وكانت القضـــــية الوحيدة التي تحقق فيها 
 ،1992)بيلي، . تقدم هي مســـــــــتقبل العناصـــــــــر التي ســـــــــتشـــــــــغل أجهزة اإلنذار المبكر في ســـــــــيناء

 (.353ص:

ن إعادة النظر في الســـــــــياســـــــــية ســـــــــتنتج أالمنطقة بعد أن ا إلىقام كيســـــــــنجر بجولة مكوكية أخرى 
 إلســرائيليةافقط بل من قبل القيادة  اإلســرائيليي العام أليس من قبل الر  كية قد أصــبح مفهوماً ياألمر 

عدد  جواء بأن وافق علىلكنه تمكن من ترطيب األ ، كان اســــــتقباله من قبل الجمهور عدائياً أيضــــــا
اور ات النفط والتشــــإمدادات على مســــائل ثانوية، مثل ضــــمان يحول اتفاق اإلســــرائيليةمن المطالب 

من قبل قوى عالمية، وتعهدات بالعالقات  إســرائيلمن ما تحصــل خروقات مصــرية وتهديدات ألعند
في  األولىرف حية باألاألســـــاســـــ االّتفاقيةع الطرفان المســـــتقبلية مع منظمة التحرير الفلســـــطينية. وقّ 

ت مفاوضــــــــــــــات حول بروتوكول تنفيذي من قبل فريق العمل م، أجري1975ســــــــــــــبتمبر  /أيلول (1)
ســـبتمبر  /أيلول (22)عت عليه مصـــر في العســـكري التابع لمؤتمر جنيف برئاســـة ســـيالســـفيو، ووقّ 

 (.55ص ،1984)الرفاعي. أكتوبر /األّولتشرين  (10)في  إسرائيلو 

ســــــــكرية، بالقوة الع حلّ  يُ يجب أالّ  إســــــــرائيلوملحقاتها على أن النزاع بين مصــــــــر و  االّتفاقيةنصــــــــت 
و شـــــبه عســـــكري ضـــــد عمل عســـــكري أ النار واالمتناع عن أي إطالقووافقت الدولتان على وقف 

 غير العسكرية بالمرور من قناة السويس. اإلسرائيليةبعضهما البعض، والسماح للشحنات 

 إلىط عودة حقول النف إلىالســــفوح الشــــرقية للممرات، و  إلى إســــرائيل انســــحاب إلى االّتفاقيةودعت 
ل المتحدة، وعلى ك األمممصــر. وســوف تكون هناك منطقة عازلة بين خطي الجبهة تشــرف عليها 

محطات  إســــــــرائيل، وأن تؤمن كل من مصــــــــر و األســــــــلحةجانب تنشــــــــأ قطاعات يجري فيها تحديد 
ي ف نذار االســـــــــــــتراتيجي المبكر في ســـــــــــــيناء، وســـــــــــــتؤمن الواليات المتحدة ثالث محطات مراقبةلإل

 (.256ص دت، )أبو غزالة،. نذار التكتيكي المبكرون، وذلك لإلالممرات يعمل فيها مدنيّ 

 الّتفاقيةنّص 
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ال  ألوسطاالنزاع في الشرق  على أنّ  إسرائيلبين حكومة مصر و  االّتفاقيةمن  األولىت المادة نّص 
 (18)قود في المع االّتفاقيمكن تسويته عن طريق القوة المسلحة وإنما بالوسائل السلمية، وقد شكل 

ألحكـام قرار مجلس  مؤتمر جنيف خطوة أولى نحو ســــــــــــــالم عـادل وفقـاً  إطـارم، في 1974ينـاير 
 (.420ص: ،1992)بيلي . م1973 أكتوبر (22)الصادر في  (338)رقم  األمن

أمام توقيع ق ، فإنه فتح الطريفاقية ســــــــــــــيناءتّ ا فاقيات وتحديداً تّ ه ومع توقيع هذه االأنّ ويرى الباحث 
 .إسرائيلفاقية سالم دائمة وشاملة بين مصر و تّ ا

ســــــــــــــتخدام القوة أو التهديد بها أو اد كل طرف بعدم بأن يتعهّ  االّتفاقونصـــــــــــــــت المادة الثانية من 
ان بدقة الطرف أما المادة الثالثة فتنص على أن يراعيَ  اآلخرالحصار العسكري في مواجهة الطرف 

عمال عســكرية أو شــبه عســكرية ضــد أ ، ويمتنعان عن أي والبحر والجوّ  النار في البرّ  إطالقوقف 
أن . أما المادة الرابعة فتتضـــمن باالّتفاقالطرفان بمالحق وبروتوكوالت هذا  وأن يقرّ  اآلخرالطرف 

 ة:تيعلى الطرفين تحريك قواتهما المسلحة وفقا للمبادئ اآل

 ( على الخريطة.M)( وJليه )ر إشرق الخط المشا إلى اإلسرائيليةتنسحب جميع القوات  -1
 ( على الخريطة.Eليه بخط )غرب الخط المشار إ إلىتتقدم جميع القوات المصرية  -2
(، وكذلك F)( وEليهما في الخريطة )إالمشـــــــــــــــار  ينالخطّ ســــــــــــــتكون المنطقة الواقعة بين  -3

(، K( و)J) ينبـالخط ةليهمـا في الخريطـة المرفقـإالمشـــــــــــــــار  ينالخطّ المنطقـة الواقعـة بين 
 دتي السالح والقوات.محدّ 

ليهما في إبالســــالح والقوات في المنطقتين المشــــار على التحديدات الخاصــــة  االّتفاقســــيتم  -4
 (.3الفقرة )

( عبارة J)( وEي )ليهما في الخريطة بخطّ المشــــــار إ ينالخطّ ســــــتكون المنطقة الواقعة بين  -5
 ه.فق عليب المتّ على القيام بوظائفها حس الطوارئ قوات  وستستمرّ  ةعازلعن منطقة 

 ( لن تكون هناك قوات عسكرية.M) ( وغرب الخطّ E) في المنطقة الواقعة بين الخطّ  -6
نذار إللجوي ومنشآت اوالخطوط الجدية واالستطالع ا األسلحةالتفاصيل المتعلقة بالقوات و  -7

 .االّتفاقمن  أالتي هي جزء ال يتجزّ ديدها في المالحق والبروتوكوالت المبكر كلها سيتم تح
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ها المتحدة اساسية وتستمر في عملها ويجدد ل لألممالتابعة  الطوارئ وفي المادة الخامسة تعتبر قوة 
 الّتفاقاســـنويا. أما المادة الســـادســـة فتنص على أن ينشـــئ الطرفان لجنة مشـــتركة أثناء ســـريان هذا 

مشــكلة  ةأيّ في وذلك للنظر  األوســطالمتحدة في الشــرق  األممتعمل برئاســة المنســق العام لعمليات 
وســــــتعمل ضــــــمن االجراءات الواردة في البروتوكول.  الطوارئ ولمعاونة قوات  االّتفاقتنجم عن هذا 

 ومنها في قناة إســـــــــرائيل إلىوتســـــــــمح المادة الســـــــــابعة بمرور الشـــــــــحنات غير العســـــــــكرية المتجهة 
 السويس.

م خطوة مهمة نحو ســــــــالم دائ االّتفاقن يعتبر الطرفان هذا ة فتنص على أواألخير أما المادة الثامنة 
الم نهائي ســ إلىفي التفاوض حتى الوصــول  ســتمرارســالم نهائي، ويتم اال اّتفاقوعادل. وهو ليس 

 -421ص: ،1992 )بيلي،(. 338)رقم  األمنلقرار مجلس  مؤتمر جنيف للســـــــالم وفقاً  إطارفي 
422.) 

 التسوية إطاريد" و "كامب ديف 2،2،5
 ألنها ؛ألخرى اوللتســويات الالحقة  إســرائيلو لت كامب ديفيد صــيغة تطبيقية للتســوية بين مصــر شــكّ 

ت عميقة في منطقة الصــــــــراع الالت وتحوّ في القانون والســــــــياســــــــة، وأحدثت تبدّ  اً عامّ  اً إطار رســــــــمت 
قليمية والدولية. ويصـــــعب على أي باحث متابع لمســـــار ، وفي الســـــياســـــات اإلاإلســـــرائيلي –العربي

ته من ففته من مفاعيل ولما خلّ لما خلّ  نظراً  ؛فاقية كامب ديفيدتّ ســـــــــت له االتســـــــــوية، تجاهل ما أســـــــــّ 
 اً عامّ  اً طار إ. وأصــبحت هذه الســياســة اإلســرائيلية –طلحات جديدة في العالقات العربيةمفاهيم ومصــ

 (.35ص: ،1998 )حسين،. إسرائيلللتسوية بين العرب و 

في مفاوضتها  صرلها: أن مِ وّ أ ،متين رئيستينالسالم المبرم في كامب ديفيد على مقدّ  إطارني لقد بُ 
ل ضــــمنًا الدول العربية على ضــــوء حجمها ودورها البارز في الصــــراع ومركزها القيادي مثّ للســــالم تُ 

حيث  اإلســرائيليمام الكنيســت أث الرئيس المصــري ن تحدّ أبين هذه الدول. وكان من هذا المنطلق 
ذا لم يكن ذلك إ، إسرائيلفاقية ثنائية بين مصر و لغايات تحقيق اتّ  إسرائيل إلىه لم يحضر ح أنّ صرّ 

فقد  ودول المنطقة، وعليه إسرائيلتحقيق سالم شامل بين  بل وأيضاً  هو الغاية من سياسة مصر،
 ألوســــطاللصــــراع في الشــــرق  ودائماً  شــــامالً  نهم يبتغون حاّلً كامب ديفيد أ إطارعون على د الموقّ كّ أ

( 338)و (242) األمنقراري مجلس  إلىمعاهدات ســــــــــــــالم تســــــــــــــتند  إلىل من خالل التوصـــــــــــــــّ 
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 ألردناباعها من قبل كل من مصــر و محددة ليجري اتّ  ســســاً أبمجموعهما، وثاني المقدمات أنه يقدم 
 (.36ص: ،1984 )الرفاعي،. إسرائيلولبنان وسوريا المحتمل توقيعها على معاهدات للسلم مع 

للذهاب  مســـتعدّ  م، أمام مجلس الشـــعب المصـــري بأنه1977( تشـــرين الثاني 9)علن الســـادات يوم أ 
ه دعوة أنه يوجّ بيجين ب ين، وردّ اإلسرائيليث مع الكنيست نفسه للتحد   إلى، حتى األرضقصى أ إلى

الرئيس المصري م، هبطت طائرة 1977تشرين الثاني  (19)رسمية للسادات لزيارة القدس، ومساء 
ا مّ م ، والعالم يقف مدهوشـــاً إســـرائيلمن قادة  طويالً  اً مامه صـــفّ أنور الســـادات في مطار اللد، ليجد أ

 (.336ص: ،2000 )شاليم،. العالم العربي يحصل وسط استهجان وغموض يلفّ 

 بقي طيّ  خرعلن واآلن، بعضــــــــها مُ يياإلســــــــرائيلن و يصــــــــاالت واللقاءات بين المصــــــــريثم توالت االتّ 
م، تحت شــــــــعار التحضــــــــير لمؤتمر جنيف، 14/1/1977الكتمان، وبينما ينعقد مؤتمر القاهرة في 

المتحدة، وبامتناع كل من ســـــــوريا  األممل عن والواليات المتحدة وممثّ  إســـــــرائيلبحضـــــــور مصـــــــر و 
ولبنان ومنظمة التحرير عن الحضـــور، كان يجري التحضـــير الفعلي لتســـوية ثنائية، وليس  األردنو 

 ؤتمر دولي.لعقد م

م، 9/7/1978ا في لقاء فينّ  إلىم، 25/12/1977ة بين الســـادات وبيغن في ومن قمة االســـماعيليّ 
م، بمشـاركة 18/7/1978مؤتمر لندن في  إلىبين عدد من المسـؤولين المصـريين وشـمعون بيرز، 

نائية ث م نحو مؤتمر دولي؛ بل تســــــويةدون التقدّ  إســــــرائيلوزراء خارجية الواليات المتحدة ومصــــــر و 
عها دائرة . ومن ثم تتبيكّيةاألمر ن تشـــــــارك فيها الواليات المتحدة أ، على إســـــــرائيلتبدأ بين مصـــــــر و 

تي يد الســــــوفيحان المعتدلين، وثالثة تشــــــمل ســــــوريا وبمشــــــاركة االتّ يالفلســــــطينيو  األردن ثانية تضــــــمّ 
 (.40ص ،1998 )حسين،. السابق

لســـــلة يكي ألفرد أثرتون ســـــاألمر ر، فأجرى الســـــفير كت الواليات المتحدة على قاعدة هذا التصـــــو تحرّ 
 سرائيلإ، وتبعه وزير الخارجية سايروس فانس في جولة شملت مصر و إسرائيللقاءات في مصر و 

الدعوة لمؤتمر كامب ديفيد  إعالندت لصــــــــــدور مهّ  ة، كل هذه العوامل مجتمعاألردنوالســــــــــعودية و 
ســــــــاس هذه الدعوة اجتمع الرئيس أم، وعلى 8/8/1978ت في التي تمّ  األبيضعلى لســــــــان البيت 

. وســــــطاأللعملية الســــــالم في الشــــــرق  إطاربالرئيســــــين الســــــادات وبيجين لوضــــــع  يكي كارتراألمر 
 (.41ص: )المصدر السابق،
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م، حتى الســـــابع 1978من الخامس من ســـــبتمبر  مؤتمر كامب ديفيد ثالثة عشـــــر يوماً  اســـــتمرّ لقد 
 –صــعوبة في مفاوضــات الســالم المصــريةكثر عشــر منه. وبرهن على كونه المرحلة الحاســمة واأل

 ةمن كامب ديفيد تدور في دوائر مفرغ األولىيام الخمس . كانت المناقشـــــــــــــات في األاإلســـــــــــــرائيلية
 اً لــت ثالثــدّ فــاق النهــائي لكنهــا عُــ س لالتّ ليــة كــأســــــــــــــــايكيون وثيقــة أوّ األمر وتنتهي بــإخفــاق تــام، طرح 

فض، كنه رُ ل مضــادّ  باّتفاقون اإلســرائيليم فاق، وتقدّ دة لالتّ مســوّ  إلىوعشــرين مرة من أجل التوصــل 
جل التخفيف من موقفه في كل مرحلة من مراحل أشـــــديدة على بيجين من  ومارس كارتر ضـــــغوطاً 

ية ألســاســافي ســيناء العقبة  اإلســرائيليةالمفاوضــات، وكذلك فعل مع الســادات. كانت المســتوطنات 
صالبة على ين وبرّ لكن المصريين كانوا مصبقاء على المستوطنات في المفاوضات، أراد بيجين اإل

بلغ شــــارون بيغن بأنه ال توجد هناك أوا حينما هم، وحصــــل ما أرادأرضــــع من اســــتعادة كل قدم مربّ 
م راد الســـادات ضـــفي ســـيناء، أما بخصـــوص القدس فقد أ بقاء على المســـتوطناتة لإلمنيّ أأي دواٍع 

بدية بيجين على أن القدس الموحدة هي العاصــــــمة األ الضــــــفة الغربية وأصــــــرّ  إلىالقدس الشــــــرقية 
ليم د المصري حقائبه للمغادرة قام الرئيس كارتر بتسزمة ذروتها وحزم الوفا وصلت األ، ولمّ سرائيلإل

. إسرائيل لىإالقدس الشرقية  ة ضمّ ضار الواليات المتحدة في مع استمرار د فيهارسالة للسادات يؤكّ 
 (.351-349ص: ،2000 )شاليم،

كامب ديفيد في  ي  تَ م، تم التوقيع على اتفاقيّ 1978وفي اليوم الســـــــــابع عشـــــــــر من أيلول/ ســـــــــبتمبر 
رام معاهدة بإطار إل" "األوسطالسالم في الشرق  إطار: "ي  تان عنوانَ فاقيّ . وحملت االتّ األبيضالبيت 

لمتفق عليه ا األساسن أفي مقدمتها على " األولى االّتفاقيةت " وقد نّص إسرائيلالسالم بين مصر و 
ه". ئوكافة أجزا (242)رقم  األمن وجيرانها هو قرار مجلس إســــرائيلللتســــوية الســــلمية للصــــراع بين 

ن أقل من حل القضـــية الفلســـطينية م ر شـــيئاً مســـالة الضـــفة الغربية وغزة، ولم يتصـــوّ  طاروعالج اإل
لو الشـــعب الفلســـطيني هم أطراف المفاوضـــات وممثّ  إســـرائيلو  األردنكافة نواحيها. وكانت مصـــر و 

كم سس انتخاب "سلطة حأوضع  األولىالتي كانت ستتواصل على ثالث مراحل. كان سيجري في 
 د، وصــالحيات هذه الســلطة ســتكون محدودة، وفي المرحلة الثانية وبمجرّ األراضــيذاتي" للمناطق و 

ة عســكريبســحب حكومتها ال إســرائيلنتقالية. وتقوم اتأســيس ســلطة الحكم الذاتي، ســوف تبدأ مرحلة 
نية مات المحددة في بعض مواقع أشــــر القو عادة نوكذلك ســــحب قواتها المســــلحة وإ  دارتها المدنية،وإ
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ــاليــةعوام عن المرحلــة لثــة وبعــد فترة ال تزيــد عن ثالثــة أ دة. وفي المرحلــة الثــامحــدّ  تم عقــد ي االنتق
 (.351ص )المصدر السابق،. مفاوضات لتحديد الوضع النهائي للضفة الغربية وغزة

إبرام معاهدة ســــــالم خالل ثالثة ن ، فقد تضــــــمّ إســــــرائيلفاقية ســــــالم بين مصــــــر و لعقد اتّ  طارا اإلمّ أ
بادئ ز على أربعة مشهر إلكمال المفاوضات، وكانت المعاهدة تركّ أة ستغرقت ستّ انها أ الّ أشهر، إ

بالســـــيادة المصـــــرية على هذه المنطقة، ونزع  واالعترافي كامل من ســـــيناء إســـــرائيل انســـــحابهي: 
المتحدة لمراقبة نزع الســــالح وضــــمان حرية المالحة في  األممســــالح معظم ســــيناء، وتمركز قوات 

ل الزمني الجدو  . ونّص إســرائيلوتطبيع كامل للعالقات بين مصــر و خليج الســـويس وقناة الســـويس، 
 (.39ص: ،1984 )الرفاعي،. من غرب سيناء إسرائيل انسحابعلى أن يبدأ التطبيع بعد 

 أكتوبر(12)في واشـــــــنطن في بلير هاوس  عقد مؤتمرتفاقية الســـــــابقة فقد تم لال وتعزيزاً  اً اســـــــتمرار و 
المتحدة بجانب علم  األممورفرف علم  ،ســــــــــــــايروس فانس أمريكام، برئاســــــــــــــة وزير خارجية 1978
دا في كامب ديفيد بأن المحادثات قد حدّ  إســــــرائيلمن مصــــــر و  كاّلً  ألنّ  ؛إســــــرائيلومصــــــر و  أمريكا

ر وكل فتتاح الجلســة ألقى الرئيس كارتا، وبعد المتحدة األممالمســتقبلية يجب أن تعقد تحت إشــراف 
ن س الوفد المصــري وزير الدفاع كمال حســكلماتهم، وترأّ  اإلســرائيليمن رئيســي الوفدين المصــري و 

أن  د الرئيس كارتر في كلمته علىوزير الخارجية موشــــــــيه ديان، حيث أكّ  اإلســــــــرائيليعلي، والوفد 
كامب ديفيد المتصــــــل بتوطيد أســــــس الســــــالم بين  إطار المحادثات التي تبدأ اليوم تعالج الجزء من

، ووضـــع الشـــروط المحددة التي تســـتطيع مصـــر من خاللها ممارســـة ســـيادتها على إســـرائيلمصـــر و 
 ةلة وشــاملتســوية عاد باّتجاه األولىوالخطوة  األســاسســيناء، وأن يكون الســالم بين هاتين الدولتين 

د معاهدة هي التي أوصلتهم لعق يكّيةاألمر وجيرانها؛ وتحدث الوزير ديان بأن المساعي  إسرائيلبين 
الســــالم بينها وبين مصــــر، وأنه ال بد من التغلب على العقبات القادمة من خالل مســــاعي الواليات 

مســـــعاه وهو الســـــالم، ســـــالم  إلى؛ وأشـــــار الوزير حســـــن علي بأنه يريد الوصـــــول يكّيةاألمر المتحدة 
 (.198ص: د.ت، )أبو غزالة،. األوسطوشامل في الشرق  عادل

دة معاهدة ســالم تحدد كل منهما وجهة نظرها، وقد ســحب مســوّ  إســرائيلمن مصــر و  مت كلّ وقد قدّ 
ات. للمفاوضـــــم كأســـــاس يكي المقدّ األمر كل من الوفدين مشـــــروع الســـــالم الخاص به وقبلوا بالنص 

 (.2انظر الملحق رقم )
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 السالم البارد 2،2،6
اليوم الســــــادس والعشــــــرين من مارس  يف إســــــرائيلجرى التوقيع على معاهدة الســــــالم بين مصــــــر و 

ي للمئات من ضــــــــــمن حضــــــــــور رســــــــــم األبيض، وســــــــــط حفل كبير أقيم في حديقة البيت م1979
يخية دوا فيه األهمية التار أكّ  لقى كل من كارتر والســـــــادات وبيغن خطاباً الضـــــــيوف والصـــــــحفيين، وأ

للمناســـبة؛ وبناًء على ذلك طردت مصـــر من جامعة الدول العربية عقب إبرامها معاهدة الســـالم مع 
فاقية تّ ات وحدة الصـــــــف العربي وعقدت نها شـــــــقّ أه لها هو هام الرئيســـــــي الموجّ ، وكان االتّ إســـــــرائيل

ومصـــر يكمن خلف  رائيلإســـي بين . وصـــحب ذلك خوف من وجود تحالف ســـرّ منفصـــلة مع العدوّ 
 رائيلإسعتقد أصحاب نظرية المؤامرة أن مصر سوف تكون القائد السياسي، وأن ا بنود المعاهدة، و 

ســـــــوف تكون القائد التكنولوجي، وأن الواليات المتحدة ســـــــوف تكون الدعم المالي، وأن هذا الثالثي 
فيذ تن  أنّ الواســـــــع، إالّ  ، وعلى الرغم من العداء العربياألوســـــــطســـــــوف يهيمن على منطقة الشـــــــرق 

 (26)للخطة الموضـــوعة. ففي  ومصـــر مضـــى على نحو ســـلس ووفقاً  إســـرائيلمعاهدة الســـالم بين 
م، إعادة دير ســــــــــــــانت 1979نوفمبر  (15)م، تم إعادة العريش لمصــــــــــــــر، وجرى في 1979مايو 

كاترين قبل الموعد المحدد داللة على حســــــن النية، وتم في الخامس والعشــــــرين من نوفمبر تســــــليم 
، إســـــرائيلفتح الحدود بين مصـــــر و  1980يناير (26)مصـــــر، وتم في  إلىحقول البترول في علما 

من سيناء تعود  (%80)ل ا جعرأس محمد، م –خط العريش إلىنسحاب باال إسرائيلبعد أن قامت 
، إقامة عالقات دبلوماســية، وتبادل الســفراء، 1980فبراير  (26)الســيادة المصــرية. وجرى في  إلى

ســــــفارة في القاهرة؛ وكذلك العكس بالنســــــبة لل اإلســــــرائيليةفوق الســــــفارة  اإلســــــرائيليوجرى رفع العلم 
طبيعية،  اقتصــــــــاديةقامة عالقات ق بإم كبير فيما يتعلّ تقدّ  أيضــــــــاق ، وتحقّ إســــــــرائيلالمصــــــــرية في 

 (.358ص: ،2000 )شاليم،. صاالت، والتسهيالت السياحيةتّ ية وجوية لالأرضوخطوط 

لشـــــــــــعب وتوفير الرفاهية ل األمنفي تثبيت  إســـــــــــرائيلقيمت مع ألم تنجح العالقات الرســـــــــــمية التي 
الســــياســــي واالقتصــــادي على الغرب،  االنفتاحالمصــــري، بل زادت أزمة المديونية في ظل ســــياســــة 

)الموســــــــــاد( داخل المجتمع  اإلســــــــــرائيليةســــــــــتخبارات وفي ظل عمليات التطبيع نشــــــــــطت أجهزة اال
ن ميالمصــــــــــــــري في محاوالت لتهديد الوحدة الوطنية، مثل اإلضــــــــــــــرابات التي وقعت بين المســــــــــــــل

ول عمليات بالمصــري لقون بعناد الضــغط على المجتمع اإلســرائيليقباط، فيما حاول والمســيحيين األ
ة. ائج مهمّ نوا من تحقيق نتوالتعليم واإلعالم والثقافة، دون أن يتمكّ  االقتصـــــــــادالتطبيع في مجاالت 
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ن المصــــريين تمكنوا من محاصــــرة التطبيع على الرغم من )البروتوكوالت( الموقعة إبل يمكن القول 
ن: في عهد الســـــادات. ويمكن التمييز هنا بين موقفي اإلســـــرائيليةبين الحكومتين المصـــــرية و  رســـــمياً 

 ،1998 )حســــــين،. معاً  الموقف الرســــــمي والموقف الشــــــعبي، وتلك مســــــألة مصــــــرية عربية في آنٍ 
 (.47-46ص:

يدية باستخدام صيغة تقي إسرائيلإدارة عالقاتها مع  إلىوعلى مدى السنوات الماضية سعت مصر 
وزير  في سـنوات الثمانينيات، حين صـرح م البارد". وتحديداً في الغالب بمصـطلح "السـال إليهاُيشـار 

( أن العالقات بين 26/02/1984) اإلســـــرائيليةموشـــــية آرنس لصـــــحيفة "دافار"  اإلســـــرائيليالدفاع 
 في حين أشـــــار رئيس ..ثمة ســـــالم بارد" يســـــود هذه العالقات،.ه "قد تراجعت وأنّ  إســـــرائيلمصـــــر و 
عدام ناومصــــــر هو  إســــــرائيلز عالقات ميّ ما يُ  أنّ  إلىشــــــمير  آنذاك يتســــــحاق اإلســــــرائيليةالحكومة 

 ماماهتهم مصــــــــــــــر بعدم إظهار أي تّ ام، والجمود في كل ما له صــــــــــــــلة بالعالقات المتبادلة، و التقدّ 
(،وهكذا، خالل حكم الرئيســين الســادات وحســني 1984 )هآرتس،. بعث التطبيع إســرائيلبمحاوالت 

ت بحمال _جمعياتو حادات، تّ وانقابات،  تضـــــــمّ _مبارك، بدأت فئات كبيرة من الشـــــــعب المصـــــــري 
ن من الفوز بمناقصـات، فيما فرضـت العديد م اإلسـرائيليةلت في منع الشـركات مقاطعة شـاملة، تمثّ 

 ر العالقات الثنائية.لى تطوّ النقابات ولجان مقاومة التطبيع قيودًا صارمة ع

ات التطبيع فاقيّ ذ القاهرة ســـــــوى أجزاء محدودة من اتّ ا من ناحية التعامالت بين الشـــــــعبين، فلم ُتنفِّ أمّ 
بيل رًا آنذاك. على ســـــــعتها في تتابع ســـــــريع عقب معاهدة الســـــــالم، وليس كما كان متصـــــــوّ التي وقّ 

رنـامج نهـايتـه بعـد إخراج ب إلىيونيـة الوطنيـة المثـال، جـاء التعـاون بين الشــــــــــــــبكـات اإلذاعيـة والتلفز 
وال يزال  1982 إبريل من ســــيناء في نيســــان/ اإلســــرائيليمشــــترك واحد فقط لالحتفال باالنســــحاب 

ن الذين ييّ " في القاهرة مفتوحًا ولكنه يخدم أســـــــــــاســـــــــــًا الطالب المحلّ اإلســـــــــــرائيلي"المركز األكاديمي 
ع الحكومة المصـــــــرية مواطني البالد على طلب الحصـــــــول على يدرســـــــون اللغة العبرية. وال تشـــــــجّ 

ن عن العمل و هم باحث إســـرائيلومعظم المصـــريين المقيمين في  ،إســـرائيلالتصـــريح المطلوب لزيارة 
عن طريق معبر "طابا"  إســـــــــــرائيلكانوا قد اســـــــــــتفادوا من الترتيب الذي يســـــــــــمح لهم بدخول جنوب 

الذي يحتوي  ون زيارة القطاعاإلســرائيليلتي يســتطيع فيها الحدودي من دون تأشــيرة، بنفس الطريقة ا
 )فتحي،. قةعلى فنادق على طول ســــــــاحل البحر األحمر من دون الحصــــــــول على تأشــــــــيرة مســــــــبّ 

2014.) 
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 نســجاماً اعلى إنجاز التســويات الثنائية  اإلســرائيليةزت الســياســات ا على الصــعيد العربي؛ فقد ركّ أمّ 
ل العرب مجموعة واحدة في م، حتى ال يتكتّ 1948منذ عام  ئيلياإلســــــــــرامع التوجه االســــــــــتراتيجي 

وتخرج مصــر بثقلها وحجمها ودورها من  المفاوضــات، مع ما يعني ذلك من زيادة الفرقة واالنقســام،
م، 1982ام غزو لبنان ع إلى د الدول العربية، وصــــوالً ليهدّ  اإلســــرائيليح الصــــراع، فيما يزداد التســــلّ 

يســـتنكر ويشـــجب من  م، ليكون دور مصـــر تارة هامشـــياً 1987لســـطينية عام ندالع االنتفاضـــة الفاو 
 (.431ص: ،2000 )شاليم،. بعيد، وتارة أخرى يؤيد مشاريع السالم والتسوية

 من عملية السالم اإلسرائيليةالمكاسب  2،2،7
امتناع مصــر عن مســاندة  إلىي ما يؤدّ ومصــر،  إســرائيلإنهاء حالة الحرب بصــورة تامة بين  -1

 فها عن مســاعدة المقاومة الفلســطينية في، وتوقّ إســرائيلعمال قتالية ضــد أ أي طرف عربي في 
 .إسرائيلأي مكان، وعدم السماح بالتحريض على المواجهة العسكرية مع 

ة وماسياقامة عالقات ديبل إلىبالدعوة  االعتراف، مع اقتران إسرائيلالقانوني الكامل ب االعتراف -2
خرى في ، بينما ال تزال البلدان العربية األاالقتصــــــاديةواقتصــــــادية وثقافية... وانتهاء المقاطعة 

 .إسرائيلحالة حرب مع 
ع خاص المصـــرية بنو  األراضـــيفق عليها: مناطق محدودة التســـليح في منية متّ إقامة ترتيبات أ -3

، فقط شــــــرق قناة متراً يلو ك( 58)مســــــافة  إلىســــــمح بدخول القوات المســــــلحة المصــــــرية كأن يُ 
 قامة موانئ أو مطارات عســـــكرية مصـــــرية فيوبعدد محدود وتســـــليح محدود، وعدم إالســـــويس 

مان لضـــــ _مريكية في معظمهاأقوات  صـــــبحت الحقاً صـــــحراء ســـــيناء، وتشـــــكيل قوات دولية _أ
لدولية على الحدود ا اســـــتطالعحرية المالحة في مضـــــيق تيران وخليج العقبة، والقيام بدوريات 

ســـة عضـــاء الخم بموافقة األالّ إ ســـحبها ال يتمّ  نّ المصـــرية في ســـيناء، ذلك أل األراضـــيداخل و 
 الدولي. األمنالدائمين في مجلس 

 ألبيضافي قناة الســـــــــويس وخليج العقبة والبحر  بالمرور الحرّ  اإلســـــــــرائيليةالســـــــــماح للســـــــــفن  -4
مرات مواعتبارهما من الســــــقاط "الصــــــفة العربية" عن مضــــــيق تيران وخليج العقبة إالمتوســــــط، و 

 ألردنامام الدول كافة، وذلك من دون موافقة صــريحة من الســعودية و المائية الدولية المفتوحة أ
 على هذا التحول.
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. ليةاإلسـرائي –مع مضـمون المعاهدة المصـرية عارضتتمتنع مصـر عن الدخول في أي التزام ي -5
بمعاهدة الدفاع المشـــــــــترك والتعاون  االلتزامل من صـــــــــّ نالت إلىوهذا يقود  )المادة الســـــــــادســـــــــة(،
من الســــــــــــيادة  نتقاصــــــــــــاً ية ااألمنوعلى ذلك تشــــــــــــكل الترتيبات  م،1950االقتصــــــــــــادي العربي 

زت مكانتها التجارية ودورها االســــــــتراتيجي في خليج العقبة قد عزّ  إســــــــرائيلالمصــــــــرية، وتكون 
ن أبعاد ســياســية مل ممع ما يح جماع العربيخروج مصـر من اإل إلى إضــافةحمر، األ والبحر

 (. 43 –42ص: ،1998 )حسين،ة. ستراتيجية خطير وا
 إســـرائيلح من إلى يد مصـــر عســـكرياً يى تح، وقد أدّ اإلســـرائيليةوضـــاع االســـتراتيجية تحســـين األ -6

ناحية  حمر منحر األالكماشــة العربية، وحل مشــكلة الب يص من فكّ ها التخلّ مزايا عســكرية أهمّ 
ة ، عن طريق قواتها البحريالمغرب العربي إلىفيه، وســـــــــهولة الوصـــــــــول  اإلســـــــــرائيليةالمالحة 

 عتراض وعرقلة هذه العمليات، فإنان تقوم مصـــــــر بأ اإلســـــــرائيليوالجوية، وعندما كان التوقع 
ذ ن تنفّ أ ســـــرائيلإل بعد توقيع معاهدة الســـــالم، وبذلك أصـــــبح ســـــهالً  اً د واردمال لم يعهذا االحت

 (.15-13ص:، 1979. )األشقر، ر ذلكقرّ مثل تلك العمليات عندما ت
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سياسية  ، أبعاد  1967في حربها الخاطفة في حزيران  إسرائيلقتها كان للنتائج العسكرية التي حقّ 
ي . فعلى المستوى العربي، كان قبول النظام السياسي فيهامة على المستويين العربي والفلسطين

بشكل إيجابي، بداية لمرحلة سياسية قادتها  (242)مصر بنتائج الحرب ومن ثم التعاطي مع القرار 
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 ؛ عندما قام الرئيسإسرائيلمصر منذ ذلك اليوم. وجاء ضمن هذه المرحلة عقد مصر للصلح مع 
فاقيات كامب ديفيد. وكان لمصر نتهت بتوقيع اتّ ا حيث، 1977السادات بزيارة القدس في العام 

مة تهيئة النظام العربي الرسمي وقيادة منظي في األساسبحكم ثقلها السياسي في المنطقة الدور 
قرار الموضوعي بما هو كائن في المنطقة، والشروع في التحرير الفلسطينية )م.ت.ف( في اإل

لة نطالق هذه المرحبالسالم. وكانت نقطة ا األرضالتطبيع السياسي على أساس مبدأ مقايضة 
ان، اهرة وعمّ ولبنان والق إسرائيليارنج في ل في المفاوضات التي قادها المبعوث الدولي جون تتمثّ 

اسية ألي تسويات سي عملياً  أً خت مبدأ الحوار والمفاوضات. وأصبح العالم العربي مهيّ رسّ  حيث
 (.58ص: ،2003 )يقين،. بالسالم األرضلمنطق مبادلة  المستند أصالً  االعترافقائمة على تبادل 

 المتغيرفي النظام العالمي  إسرائيلالعرم و  3،1
ربية، س بين أطراف غربية وشعوب المنطقة العز بالرفض والكراهية والتوجّ هناك تاريخ طويل يتميّ 

ي الغزوات ف ين عند العرب. وقد ظهر هذا الرفض جلياً دِ سالم كَ اإل نتشارال األولىبدأ منذ اللحظات 
 هروبا. ويبدو أنّ و أعية في عبر االستعمار الغربي الحديث مع الثورة الصنا متدّ االصليبية الغربية، و 

ي هذه تبنّ  لىإكدولة لليهود في قلب المنطقة العربية، بل ذهب  إسرائيلبدعم وإنشاء وحماية  لم ينتهِ 
هي  إسرائيل(. ولذا فإن 2016عنها حتى هذا اليوم ) عالنمنذ اإل ومادياً  وأمنياً  الدولة سياسياً 

عنه والشروع في تنفيذه جاء من قبل اليهود. فهذا ال  عالنكان اإل مشروع أوروبا في الشرق، وإن  
بالمشروع الصهيوني الذي يمثل مصلحة غربية كبرى  أمريكالتحام أوروبا و اف من خفّ لغي وال يُ يُ 

كرية ، ومن ناحية عساقتصاديةقيمية ثقافية، ومن ناحية مادية  على المستوى الحضاري من ناحية
 (.99ص: )المصدر السابق،. أمنية

ف لتحقيق جملة من األهدا األوسط( في الشرق إسرائيلة الوظيفية )ته األداتيّ الغرب ضالّ  وجد
زات السياسة ل أحد مرتكشكّ تُ  إسرائيلوالسياسية والثقافية. وبذلك أصبحت  االقتصاديةوالمصالح 

المرفوض  ائيلإسر على القوى الغربية أن تخلق المواءمة بين وجود  الغربية في المنطقة، وأصبح لزاماً 
عوب العربية فإن الش سرائيلالعرب في حالة عداء إل استمرّ ، وبين مصالح الغرب الحيوية، فإذا عربياً 

بكافة جوانبه  يلياإلسرائ –ربية، ولذلك يصبح التطبيع العربيستبقى بالضرورة معادية للمصالح الغ
 ستراتيجية.ة امصلحة غربية وضرور 
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قطار العربية والواليات المتحدة ومصر العالقات بين األ ، تدهورت1967على خلفية حرب حزيران 
 سياسياً و  في هذه الحرب ودعمها عسكرياً  إسرائيلجانب  إلىبسبب وقوف الواليات المتحدة  ؛تحديداً 

عمل بالسد من ال تبدأ اً تي عالقة جيدة جدّ يحاد السوفيفي المحافل الدولية، كانت عالقة مصر باالتّ 
اد حأن قام االتّ  إلى، تعززت العالقة بينهما أكثر وأكثر ووصلت (67ـ)حرب ال أنه بعد العالي، إالّ 

كار من خالل عملية كسر االحت والوقوف معها عسكرياً  تي بدعم مصر ومؤازرتها سياسياً يالسوفي
، الستنزافاتية ساعدت مصر في حرب يسوفي –ح في ذلك الوقت، وعقد صفقه مصريةالغربي للسال

بعد  سابق عهدها مصرياً  إلى، وما لبثت أن عادت األوضاع 1973 كتوبرأخالل حرب  والحقاً 
التي كان الراعي رى خفاقيات تلو األتي عن دائرة التسوية، ومن ثم توقيع االتّ يحاد السوفيستبعاد االتّ ا

 يكي.األمر القطب  إلى؛ وبهذا تكون مصر قد عادت أمريكالها  األّول

 منذ نهاية الحرب استمرّ نهيار النظام الدولي الذي ا، 1990 –1989شهد مطلع التسعينيات 
ك المنظومة تي وتفكّ يحاد السوفيتّ نهيار الكبير لالى االثنائي القطبية. أدّ العالمية الثانية، وهو النظام 

ي ع الواليات المتحدة على رأس النظام العالمتربّ  إلىاالشتراكية وتالشي األيديولوجية الماركسية 
اريخي نتصار التستثمار االالخطى نحو مضاعفة جهودها السياسية ال تحثّ  يكاأمر الجديد، وأخذت 

نحو تسوية الصراعات اإلقليمية الموروثة عن  ّتجاهقه النظام الرأسمالي، وذلك من خالل االالذي حقّ 
الحرب الباردة، والسعي نحو الهيمنة على دول العالم الثالث بذرائع الديمقراطية والهيمنة على 

 (.1998 )عبد السميع،. المنظومة الدولية

ظومة والمنتي يحاد السوفينهيار االتّ يد الذي بّشر بالسالم على أنقاض اضمن هذا المناخ الدولي الجد
 كبيراً  ياً حرب جديدة شكلت في مضمونها تحدّ  األوسطندلعت في الشرق االشتراكية العالمية، ا

، الذي تزامن 1990آب  (2)العراق للكويت في  احتاللاء جرّ  يكّيةاألمر للمصالح والمكانة والرسالة 
فة الغربية ضفي ال اإلسرائيليةمع تصاعد االنتفاضة الفلسطينية في المناطق الخاضعة للسيطرة 

 إنّ  "...: ق"العروة األوث –إسرائيل، وبتعبير كميل منصور في كتابه "الواليات المتحدة و ةوقطاع غز 
ة نيّ : فهي ضالعة كقوة عظمى معاألوسطفي الشرق  ثالثياً  الواليات المتحدة كانت ضالعة ضلوعاً 

ن مناطق بمصير كل منطقة مة عظمى عالمية معنية كقوّ  ، وأخيراً سرائيلكحليف ثابت إل بالنفط، ثمّ 
 .العالم"
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د حولها جنّ أن تُ  أمريكاستطاعت ا، فقد األوسطنتائج سياسية خطيرة في الشرق  إلىت هذه الحرب أدّ 
على  عبئاً  ائيلإسر معظم الدول العربية لتغطية عمليتها لتحرير الكويت. في الوقت الذي كانت فيه 

يكي ضد العراق، وجاءت نتائج حرب الخليج الثانية لتزيل وتخترق نظرية العمق الجغرافي األمر الحشد 
بحلفاء  مريكاأوتهديد جبهتها الداخلية، ولتخرج  إسرائيلبسقوط الصواريخ العراقية على  اإلسرائيلي

باإلرهاب ضد الغرب، كانت هذه الحرب بمثابة إنذار مبكر  ةجدد مثل سوريا التي كانت موصوف
بعد انتهاء الحرب الباردة التي دفعت الواليات المتحدة بإلقاء كل ثقلها  يكّيةاألمر خطير للمصالح و 

 (.19ص: ،1997 )عابدين،. األوسطاالستراتيجي ألجل ضبط النظام واالستقرار في الشرق 

 السالم والتطبيع 3،2
لعليا مع هذا ا اإلسرائيليةمع المصلحة  اإلسرائيلي –صالح الغربية عند التطبيع العربيتلتقي الم

يد للسالم في كلمته أمام مؤتمر مدر  اإلسرائيليةاألفكار  ستلهم جورج بو  األب مثالً ع. فقد االتطبي
 لىإفاقيات التعاقدية بين أطراف النزاع وإنهاء العداء، التي تتجاوز االتّ ، 1991 األوسطفي الشرق 

ب هدف الواليات المتحدة ليس إنهاء حالة الحر  "إنّ ي واالقتصادي والثقافي والسياسي: األمنالتعاون 
 القتصاديةاوالعالقات  األمنن فحسب، وإنما تمتد لتحقيق سالم حقيقي يتضمّ  األوسطفي الشرق 

 السابق، )المصدر. ه فيه جهود المنطقة للتسليح"من أن توجّ  والتجارية والتبادل الثقافي. بدالً 
، ئيلسرادت هذا المضمون في )كتاب التطمينات( إلأكّ  (. وكانت الواليات المتحدة قد66-65ص:

 يالواليات المتحدة تؤمن بأن المفاوضات المباشرة بين أطراف النزاع يجب أن تفض مما جاء فيه أنّ 
الم وجاراتها العربيات، فالس إسرائيلفاقيات سالم مع عالقات دبلوماسية كاملة بين تّ اعقد  إلى

 ليس هو الشرط الوحيد إلنهاء الحرب وتصفية ذيولها في المنطقة طاألوسفي الشرق  األمناب بستتاو 
بكل  ألوسطابين أطراف الصراع في الشرق  اّتصال إلىعمليات إنهاء الحرب التعاقدية  ؤدِّ لم تُ  إن  

ما تعنيه الكلمة من داللة، وذلك عبر إقامة عالقات وروابط دبلوماسية وأمنية وتبادل ثقافي وتجاري 
 األمنو  والحدود األرضعلى  اً قمسبّ  اً فاقتّ اصال التطبيعي تّ وسياحي، ويجب أن يتضمن هذا اال

 (.102ص ،2003 )يقين، والتعايش، بمعنى عدم رغبة طرف في إزالة الطرف اآلخر.

 التطبيع مشروع سياسي مفروض على العرم 3،3
ه، التي غربي بآلته األداتية الوظيفية الحاملة ل –يإسرائيلصل التطبيع "كرؤية" ومشروع سياسي يتّ 

لك النظام الشرق أوسطي، لذنحو التحقق، ونعني بها  _كما هو مخطط لها_يفترض أن تسير به 
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تبار أن النظام عارفض آليات تطبيقه، ب إلىنتقلوا اذين رفضوا مشروع التطبيع من العرب، فإن ال
وعلى الجانب  .اإلسرائيليالشرق أوسطي سيكون اآللية المباشرة لتمرير وتسويغ مشروع التطبيع 

هم أنفسهم  اديةواالقتصمع "التطبيع" من المؤسسة الرسمية والثقافية  اً اآلخر، فإن الذين تعاطوا إيجابيّ 
بي فيه منطلقًا للتنمية والسالم وطّي ملفات الماضي الحر  ارق أوسطي، ورأو بوا بالمشروع الشذين رحّ ال

ع الرافضين م والبراغماتيين الواقعي ّتجاهبون بالتطبيع من االفي المنطقة العربية، ويلتقي المرحّ 
 "أن مشروع التطبيع وآلياته المقترحة إنما هيالراديكاليين العرب على حقيقة أساسية واحدة وهي: 

ة على العرم ومطروحة عليهم من الخارج وليست منطلقة من وعي العرم أنفسهم. مفروض
بمشروع سياسي مفروض، يتعلق  ةالساحة العربية بهذا المعنى تصبح منفعل وبالتالي فإنّ 

 لرازق،)عبد ا .قتصادي"ي والسياسي والاألمنبمستقبلها على المدى البعيد، ويرتبط بواقعها 
 (.90ص: ،2000

من  النسحابالحملها على  إسرائيلشتراط تطبيع العالقات العربية مع ا ليه أنّ نتباه إيجدر االا وممّ 
بين الدول  لحرّ لمنهج التطبيع ا وتجاوزاً  قسرياا  ة العسكرية يعتبر شرطاً ت بالقوّ التي احتلّ  األراضي

لمهيمن في ا اإلسرائيليية التفوق العسكري أرضستخدام القوة أو التلويح بها، ويأتي على ادون 
 (.58ص: ،2003 )يقين،. المنطقة، وليس بمحض رضى األطراف العربية

 

 

 ظل نظريات العالقات الدوليةفي  اإلسرائيلية –العالقات المصرية 3،4
 ألنّ قت وجودها، و تمتلك منطق القوة والسالح الذي من خالله حقّ  إسرائيل ألنّ المدرسة الواقعية: 

هدفها  يةاإلسرائيلية األمنالنظرية  ، وألنّ إسرائيللم تستطع التغلب على  ةالدول العربية مجتمع
تضي اإلقرار مفهوم الواقعية يق على كافة الدول العربية مجتمعة، فإنّ  ق عسكرياً التفوّ  األولىبالدرجة 

 تين المتصارعتين، كتعبير عن عجز اإلرادة في تحقيق ما تريد، وعندما يصادربعدم التكافؤ بين القوّ 
الم والتطبيع مفاهيم التعايش والس فإنّ  ،إسرائيلمفهوم الواقعية جميع اإلمكانيات في سبيل إزالة وجود 

ون الفرقاء تعا إلىي ستنتاج المنطقي يؤدّ ن االإوالحوار والتعاون والعقالنية تطفو على السطح، و 
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كأساس للتعايش، عندها تكتمل دائرة المفاهيم لتشكل منظومة أيديولوجية تسعى نحو تغّير في الوعي 
 ليسهل تقبل الواقع.

 ف الكثير دون جدوى، وأن المنطق الواقعيقد كلّ  إسرائيلتفترض المدرسة الواقعية أن الصراع مع 
 بتسوية الّ إ فلسطينية لن تحلّ ية أن القضية الأرضإعادة النظر بكل ذلك الصراع، على  إلىيدعو 

لم  اإلسرائيلي –الصراع العربي فيها الحق في الوجود والبقاء. وبالتالي فإنّ  سرائيلسياسية يكون إل
اردة، كما نتهت الحرب الباخيار الشراكة من أجل السالم، و  إلىه العالم كلّ  اّتجهبعد أن  د منطقياً يعُ 
عسكريا في جبهات القتال، وعلى ذلك فإن الصراع لم  نتهى األمل بعمل قومي ناجز لحسم الصراعا

الذهاب  لىإهي حلول سلمية، وهذا ما دفع مصر  ةالحلول البديل ستراتيجي وأنّ بالمعنى اال قائماً  ديعُ 
 ،2003 يقين،) .إسرائيلوالتطبيع مع  واالعترافقتصادية اوإقامة عالقات أمنية و  إسرائيلللسالم مع 

 (.119ص:

 ديدة بأنّ فإنها تتفق مع اللبرالية الج _المتفرعة عن الواقعية الجديدة_ واقعية الدفاعيةالنظرية الأما 
ء التدريجي حتواية التي تقوم بدورها باالاألمنالحرب يمكن تفاديها من خالل خلق وإيجاد المؤسسات 

 ،2007 )محمد فرج،. ي وتوفير أمن متبادل للدول المشاركة في تلك المؤسساتاألمنللمأزق 
لتي ية المتبادلة بين الطرفين ااألمنالعالقات  فإنّ  اإلسرائيلية –، وفي الحالة المصرية(368ص:

، عملت على منع اندالع الحرب من 1979عام  اإلسرائيلية –نشأت منذ توقيع المعاهدة المصرية
تنسيق الية األساسها ية العليا التي من مهامّ األمنمثل اللجنة  ،خالل إقامة مؤسسات أمنية مشتركة

 على الجبهة الشرقية. وتحديداً  اإلسرائيليةبين القوات المصرية و  أمنياً 

العالقات القائمة بين القوة الرئيسة في نظام الدول، وإن كانت تحكمها  أنّ  النظرية الوظيفيةترى كما 
الل خ هذه المصالح يمكن تحقيقها من ،فيما بينها هاهناك مصالح تربط عوامل الصراع والقوة، فإنّ 

فيه  يذ في الوقت الذي تفضإة، طراف المعنيّ األ التعاون، وذلك لما ينطوي عليه من فوائد تعمّ 
توفير السالم واالستقرار، و  إلىحالة من الفوضى والصراع، فإن التعاون يفضي  إلىستخدام القوة ا

فته الحروب وما خلّ  نتاج مآسي الّ ، حيث إن هذه النظرية ما هي إاألمنمستويات عليا من الشعور ب
فية ما يدينا وعلى خلأمن دمار مادي وآثار عميقة في النفس البشرية، ومن خالل الدراسة التي بين 

ليمي بينهما قلم يكن ليتحقق دون التعاون اإل إسرائيلتفترضه هذه النظرية، فإن السالم بين مصر و 
 (.147ص: ،2010 )فهمي، .في كافة المجاالت المختلفة
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ترتيبات  ّص الجديد فيما يخ األوسطد "شمعون بيرس" في كتابه الشرق هذه النظريات أكّ  وعلى خلفية
أمة  –ات المتبادلة: أمةااللتزامالتي تتمحور في نمطين من  األوسطاإلقليمي في الشرق  األمن

ابة أمة ستكون في ذاتها ولذاتها، بمث –إن الترتيبات المباشرة أمة ."منطقة –)ثنائية ومتعددة(، وأمة
لك ذ اإلقليمي ستساعد على فرض السالم؛ األمنرادع للعدوان، وإن الواجبات التي يفرضها نظام 

ح، وفرض نزع السال باّتجاهاإلقليمي هو وحده الذي يسمح بتفكيك هياكل القوة، ويعمل  طارألن اإل
ندورا إلبقاء غطاء صندوق بام قليمي مصمّ اإل األمن ونظام .ة على األصابع الشغوفة بالزناد..الرقاب

سالم فاقيات التّ ... والترتيبات في سيناء بموجب اغالق لمنع أي حرب يمكن أن تنشأإلامحكم 
 (.71-69ص: ،1994 )بيرس،. يمكن أن تخدم كنموذج في هذا الشأن" اإلسرائيلية –المصرية

 اإلسرائيلية –مات العالقة المصريةمقدّ  3،5
 ةلقوة الخاطفبا إسرائيلستولت اته، ف، ذروة االنهيار العربي المتداعي برمّ 1967لت هزيمة حزيران شكّ 

عادل ثالثة أمثال مساحتها في الضفة الغربية وقطاع غزة، وكامل صحراء على أراٍض عربية جديدة تُ 
 .األردنجنوب  الجوالن السورية وشريط وادي عربة سيناء المصرية، وهضبة

ر ل هذه األحداث كان مؤتمأوّ  ن على المستوى العربي والدولي،ي  ن سياسيي  ، حدث1967شهد العام 
، والثاني هو صدور قرار 1967القمة العربي الذي عقد في مدينة الخرطوم السودانية في شهر آب 

 .1967تشرين الثاني  (22)بتاريخ  (242)الدولي رقم  األمنمجلس 

: ال إسرائيليان سياسي بإجماع عربي تجاه الموقف من ب إلىنتهى مؤتمر القمة في الخرطوم ا
سم بالرفض تّ االموقف العربي حتى تلك اللحظة  . وبهذا فإنّ إسرائيلعتراف، ال صلح مع تفاوض، ال ا 

فاقية صلح تّ ا إلى، والوصول إسرائيلقة باالعتراف المتبادل مع المطلق للمشاريع السياسية المتعلّ 
ذا المؤتمر نعقاد هامعها تنهي هذا الصراع عن طريق التفاوض مباشرة أو بالوساطات الدولية، وحتى 

 (.55ص: ،2003 )يقين،. بعد األمنقد صدر عن مجلس ( 242)لم يكن القرار 

(، 1973 أكتوبرمحمد الجمسي في مذكراته )حرب  رئيس في هذا المؤتمر، مثلما أوردهالتناقض ال
ر بمنطق التسوية رغم الالءات الثالثة ديث الرئيس عبد الناصر خالل الجلسات، الذي بشّ كان ح
لعمل م عن اأننا عندما نتكلّ  لدينا جميعاً  "أرجو أن يكون واضحاً  :. فقد قال عبد الناصرةالمعلن

وف نبحث ما س . وهنا يجب أن  أيضانا سنأخذ فقط، بل سنعطي السياسي، فإن ذلك ال يعني أنّ 
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ا مّ ع إن الموقف العالمي اآلن يختلف تماماً  نعطيه، وبمعنى آخر ما الذي نستطيع أن نعطيه...
ه تي على الوقوف في وجيحاد السوفيواالتّ  أمريكات اّتفق، ففي ذلك العام 1956ن عليه عام كا

 رائيلإستي على حق يواالتحاد السوفي أمريكات اّتفق، فقد 1967ثي، أما اآلن في عام العدوان الثال
 (.158ص: ،1998 )الجمسي،. على إنهاء حالة الحرب" أيضااالثنان  اّتفقفي الوجود، كما 

ه جضح من حديث عبد الناصر خالل مؤتمر القمة في الخرطوم، أن النظام العربي أصبح يتّ ويتّ 
أو ار ثاٍن بالطرق السياسية السلمية كخي اإلسرائيلي –تسوية الصراع العربي باّتجاهمنذ ذلك الحين 

منطق التسوية قد بدأ يجادل   أنّ قرارات المؤتمر جاءت حاسمة إالّ  مواٍز للعمل العسكري، فرغم أن
سوريا  استثناءبحول التسويات السياسية مقدمة لقبول النظام العربي  به، وقد أصبح هذا الجدل مباحاً 
فور صدوره، ومن ثم قبول سوريا ومنظمة التحرير  (242) األمنوالمقاومة العربية لقرار مجلس 

 ،1992 بيلي،) .الفلسطينية وجميع الدول العربية لهذا القرار كأساس للتسوية السياسية فيما بعد
 (.265ص:

قد بدأت بمرحلة جديدة  إسرائيل، كانت العمليات العسكرية بين مصر و 1969مارس  (8)في 
 .اً ونصف ةاستغرقت سنالتي  االستنزافسميت، حرب 

في سيناء بقدر مؤثر من  اإلسرائيليةلة الحرب إصابة آ إلىكانت مصر تهدف من هذه الحرب 
إلقناع  افياً ك فراد، ليكون ذلك ثمناً دات والتحصينات فضال عن خسائر األوالمع األسلحةالدمار في 

انت رسالة من ، كما أنها كغالياً  فها ثمناً كلّ سوف يُ  ةالعربية المحتلّ  األرضبقاءها في  بأنّ  إسرائيل
ها رضأها المحتلة، وأنها ستعمل بكل الوسائل على تحرير أراضيَ  دول العالم بأنها لم تنَس  إلىمصر 

 ة السالح.فبقوّ  _إن لم يكن بواسطة الوسائل السياسية_

في  رائيليةاإلســ، وزادت الغارات الجوية إســرائيلعمال القتالية بشــكل عنيف بين مصــر و ت األاســتمرّ 
ن شــــــبكة الدفاع الجوي المصــــــري من صــــــدها، وبناء على ذلك ســــــافر عمق مصــــــر، دون أن تتمكّ 

طائرات رة للدفاع الجوي و تي وقام بطلب منظومات متطوّ يحاد الســـــوفياالتّ  إلىالرئيس عبد الناصـــــر 
( 25) ، وبالفعل ففي يومي في العمق المصـــر  اإلســـرائيليةالغارات  ن مصـــر من صـــدّ عتراضـــية تمكّ ا 

يت يتي بريجينيف موافقة اللجنة المركزية ومجلس الســـــــوفيحاد الســـــــوفيعلن رئيس االتّ أ  1970يناير 
رة مع طواقمها الروســــية، وكان لها ما أرادت، المتطوّ  األســــلحةعلى على طلب مصــــر بتزويدها باأل
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 إلىتية يعلى إرســال قوات ســوفين الموافقة إعلى مصــر؛ ويمكن القول  اإلســرائيليةوتوقفت الغارات 
لعالم في عظميين في اتين التي كإحدى القوّ يحاد الســـــــوفيفي ســـــــياســـــــية االتّ  اً حادّ  راً مصـــــــر كان تطوّ 

ر في دعم مص ، كما أن هذا القرار كان حازماً األوسطة الواليات المتحدة في الشرق مواجهة سياس
 زافاالســتنبجانب الدعم الســياســي المســتمر لها، وفي ظل تصــاعد حرب  ومعاونة مصــر عســكرياً 

وات يتي في مصــــــر، بعد وصــــــول القيونتيجة للتطور الذي حدث في المنطقة بزيادة التواجد الســــــوف
تصميم مصر ل ونظراً  –في حساباتها السياسية أمريكان تضعه وهو عامل جديد ال بّد أ –يتيةالسوفي

اوضــات يكي في المفاألمر والرأي  اإلســرائيليدون قبول الرأي  ســتنزافاالفي حرب  ســتمرارعلى اال
ذه في العالم العربي، في ظل ه مريكا، وتعبئة المشـــــاعر المعادية ألإســـــرائيلالمباشـــــرة بين مصـــــر و 

، لإســـــرائيأنه من الضـــــروري وضـــــع حد للتصـــــعيد العســـــكري بين مصـــــر و  أمريكاالظروف، وجدت 
 (.183-180ص: ،1998 )الجمسي، .بمبادرة أمريكيةالنار  إطالقوذلك بالسعي إليقاف 

يونيو  (19)يت بمبادرة روجرز التي أعلن عنها في بمبادرة سمّ  يكّيةاألمر مت الواليات المتحدة تقدّ 
، وأن يستأنف سفير اً يوم (90)لمدة  إسرائيلالنار بين مصر و  إطالقيقاف إ إلىفضي ، وتُ 1970

موضع  (242)الدولي  األمنته كوسيط دولي لوضع قرار مجلس الواليات المتحدة في موسكو مهمّ 
 التنفيذ.

 ساعةمن ال النار اعتباراً  إطالقن يسري وقف على قبول المبادرة، على أ إسرائيلوافقت مصر و 
 على أن يمتنع الطرفان االّتفاق ّص . ونَ ، ولمدة تسعين يوماً 1970أغسطس  (8)الواحدة من صباح 

قامت  شرق وغرب القناة. خمسين كيلومتراً  عن تغيير الوضع العسكري داخل المنطقة التي تمتدّ 
 نيستكمال تجهيز المواقع الضرورية لشبكة الدفاع الجوي، وتم ذلك بسرعة ومجهود كبير مصر با

نفسها أمام شبكة  لإسرائيغسطس، ووجدت ( أ 8) اً في ساعات الليل السابقة على الواحدة صباح
)المصدر  .أكتوبرحرب  باّتجاه األولىمتكاملة من مواقع صواريخ الدفاع الجوي، وكان ذلك اللبنة 

 (.184ص: السابق،

غل في الخطاب عربية يتغل على أراضٍ  إسرائيلقرار بوجود باالعتراف المتبادل واإل أصبح مبدأ القبول
مات عملية منطقية لظهور ومشروع روجرز مقدّ  (242)الرسمي العربي، وكان قبول العرب بقرار 

، مقابل 1967ت في حزيران التي احتلّ  األراضيمن  االنسحابمبادرات عربية رسمية لتحقيق 
، 1970ل كانون أوّ  (28)، فقد أطلق الرئيس السادات مبادرة مصرية إسرائيلالمتبادل مع  االعتراف
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 إسرائيلب االعترافسيتم  االنسحاب، وعند 1967المحتلة عام  األراضيمن  االنسحابتضمنت 
التفاوض بخصوص المالحة  ، كما سيتمّ (67)كدولة مستقلة، وضمن حدودها التي كانت قائمة العام 

قة هذه المبادرة كانت المقدمة لمبادرة السادات الالح ة في الممرات المائية. وعلى ما يبدو أنّ يسرائيلاإل
 (.59ص: ،2003 )يقين،. بزيارة القدس، 1977في العام 

كافة الجهود التي بذلت في  ت مصــــــــــــر والدول العربيةدســــــــــــتنفا 1972حتى عام  1967منذ عام 
يات تين العظميين، أن الواليجاد حل ســياســي لألزمة، وكان االنعكاس الواضــح لســياســة القوّ ســبيل إ

باألنواع والكميات وفي التوقيت التي تضــــــــــمن فيها التفوق  األســــــــــلحة إســــــــــرائيلالمتحدة تغدق على 
ي لمصــر م الدعم العســكر تي يقدّ يحاد الســوفيالعســكري الدائم على الدول العربية مجتمعة، وكان االتّ 

 أمريكا العلم بأنّ  مع ،إســرائيلوســوريا باألنواع والكميات وفي التوقيتات التي ال تســمح بالتفوق على 
كانت الجهود  1972فكرة الحرب في ذلك الوقت، ومع بداية  عارضتكانت  تييحاد الســــــــــــــوفيواالتّ 

المبذولة لتحقيق الحل الســــــــــــلمي قد توقفت نهائيا، وســــــــــــيطرت المعركة االنتخابية )انتخابات رئيس 
فأصـــــدر  ،إســـــرائيلاء رضـــــإ إلىيكي، وســـــعى الرئيس نيكســـــون األمر الواليات المتحدة(على التفكير 

، وقرر ألوســـــطابتجميد أي تحرك أو مبادرة بالنســـــبة للشـــــرق  يكّيةاألمر وزارة الخارجية  إلىتعليماته 
أنها لن ب ســـــــرائيلإل أمريكاتعهدت تزويدها بمزيد من الطائرات، كما و  إســـــــرائيلاالســـــــتجابة لطلبات 

طر ئيل، وكان هذا أخاســــر ناقشــــتها مع إقبل م األوســــطتقوم بأي مبادرة ســــياســــية جديدة في الشــــرق 
الواقع  مراألا قبول ، وكان أمام مصــر في ذلك الوقت إمّ ســرائيلتقدمت به الواليات المتحدة إلتعهد 

روف ظ في ظلّ  إســـرائيلأو خوض حرب جديدة ضـــد  واالقتصـــاديةبمســـاوئه الســـياســـية والعســـكرية 
سياسية وعسكرية صعبة، فكان قرار الحرب هو النتيجة الطبيعية للطريق المسدود التي وصلت له 

عوام الخمســة الماضــية حتى خالل األ األوســطالســياســية والدبلوماســية لحل مشــكلة الشــرق  الجهود
 قوالالحرب هي الســـــــائدة في المنطقة، والحقيقة أن هذه الحالة كانت تحقّ  لمســـــــِ أصـــــــبحت حالة الال

 (.35 -32ص ،1975 )البدري وآخرون،. إسرائيلتين العظميين و أهداف القوّ 

، وأفضت حرب 1973أكتوبرقت كل من مصر وسوريا نتائج إيجابية على جبهة القتال في حرب حقّ 
ة لمناخ سياسي مات أساسية ومقدّ يتاريخية حقيق لت بتراكماتها جذوراً نتائج سياسية شكّ  إلى أكتوبر

ومن ثم اتفاقية فصل القوات ومن ثم مؤتمر جنيف  (338) األمنمناسب للتوصل لقرار مجلس 
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ربي في التسويات الالحقة للصراع الع األساسفاقية كامب ديفيد التي كانت تّ ا إلىوصول حتى ال
 .اإلسرائيلي

، الذي نال ألمنامجلس  إلىمت الدولتان بمشروع قرار تي تقدّ ييكي السوفياألمر وعلى خلفية الوفاق 
رب المفاوضات بين الع أ، على أن تبدوقف القتال الدائر فوراً  إلىجماع، والذي دعا الموافقة باإل

يستند  (338)، والقرار األوسطقامة سالم شامل وعادل في الشرق في وقت واحد بهدف إ إسرائيلو 
بما ال  ن القرار، فقد بيّ هاماً  وعملياً  سياسياً  عداً ن القرار بُ . كما تضمّ (242)قرار  إلى األساسفي 

طراف المعنية ر أن تبدأ المفاوضات بين األناته في بنده الثالث، الذي قرّ بس فيه آلية تنفيذ متضمّ لَ 
 قامة السالم، وهذا يعني أن الجانب العربي عند قبوله بهذا القرار أقرّ تحت اإلشراف المالئم بهدف إ

اد حواالتّ  أمريكابمبدأ المفاوضات المباشرة، سواء جاءت تحت مظلة دولية أم مظلة الدولتين )
دولة شرعية  إلىل ، وتتحوّ 1948ته في العام حتلّ بما ا لإسرائيساس أن تحتفظ يتي(، وعلى أالسوفي

من  كل   ، وقبلت هذا القرارعتراف عربي رسمي بها، رضي بذلك الطرف الفلسطيني أم لم يرَض اب
 انعقاد مؤتمر جنيف إلىوسوريا عدا )م.ت.ف( حتى تلك اللحظة، وقاد هذا القبول  األردنمصر و 

 قين،)ي. محادثات فصل القوات على الجبهة المصرية الشروع المباشر في إلى، و 21/12/1973
 (.62ص: ،2003

السويس  –على طريق القاهرة 101على الكيلو ، 28/10/1973بدأت مباحثات فصل القوات يوم 
كري المصري في المباحثات، عن الذي كان الممثل العسحراوي، ويذكر الجمسي في مذكراته الص

تبر التي كانت شريكة مصر في القتال، وتعسوريا  إلىاستجابة السادات لها دون حتى الرجوع  سرعة
ين منذ بداية يإسرائيلن مع ضباط التي يلتقي فيها ضباط مصرّيو  األولىهذه المباحثات هي المرة 

 (.63:ص )المصدر السابق،. تطبيع سياسي في ثوم أمني عسكري ل وّ أأنتج  الصراع، وهذا فعلياً 

 ألمنالما جاء في قرار مجلس  انعقاد مؤتمر جنيف وذلك تطبيقاً  إلىأت مباحثات فصل القوات هيّ 
وفي وقت واحد مع وقف  أن تبدأ المفاوضـــــــــــــــات فوراً  األمنر مجلس ، الذي جاء فيه "يقرّ (338)

 النار بين األطراف المعنية تحت اإلشراف المالئم بهدف إقامة سالم عادل ودائم في الشرق  إطالق
في هذا المؤتمر على مســــــــتوى وزراء  إســــــــرائيلو  األردنمن مصــــــــر و  وقد شــــــــاركت كلّ ". األوســــــــط

 األمممن  تي، برعاية شــــكليةيحاد الســــوفيتّ واال أمريكامن  ي كلٍّ تَ جانب وزيري خارجيّ  إلىالخارجية، 
د ســـي رســـالة بعث فيها الرئيس حافظ األفي جنيف دون حضـــور ســـوريا، وف األممالمتحدة، بقصـــر 



77 
 

ادة الثانية ق المن فيها موقف ســــوريا الرافض لحضــــور المؤتمر، أنه يجب أن تطبّ الســــادات يبيّ  إلى
، 1967المحتلة في حزيران  األراضيمن  إسرائيل انسحاب، وبعد (242)تطبيق قرار  إلىالداعية 

أى نا ر ه ق المادة الثالثة بعقد مؤتمر للســــالم، فلماذا نعمل من أجل الثالثة ونتجاوز الثانية؟ منتطبّ 
 (.728ص: ،1993 )هيكل،. المؤتمر إلى تذهب مصر وسوريا سد أالّ الرئيس األ

ة فصــــــــــــــل القوات على الجبهة المصــــــــــــــرية، في حين رعت قوات الطوارئ تفاقيّ ات مؤتمر جنيف ثبّ 
 –ةاتفاقية فصـــــل القوات المصـــــريالدولية عملية فصـــــل القوات على الجبهة الســـــورية، وقد جاء في 

 األمنس لقرار مجل تشـــــكل خطوة أولى نحو ســـــالم نهائي وعادل طبقاً  االّتفاقيةهذه  أنّ  اإلســـــرائيلية
سية  أنه يمثل خطوة سياالّ إ أن هذا المؤتمر عقد لتنظيم مسائل عسكرية أساساً  (. على الرغم338)

نهج أرســـــــت الفيما بعد، كما  إســـــــرائيلبرمت بين مصـــــــر و أفاقيات التي هامة في ســـــــلســـــــلة من االتّ 
 ،1980 )عبد الســـالم، .خطوة –ري كيســـنجر والمســـمى بســـياســـة الخطوةبعه هينذي اتّ الســـياســـي ال

 (.166-165ص:

عودة العالقات الدبلوماســـــــــــــية بين  إلى 1974( يناير 18)في  األولىفاقية فصـــــــــــــل القوات تّ ات أدّ 
نقطة  االّتفاقم، وأصـــــــــــــبح هذا 1967وعة منذ عام مصـــــــــــــر والواليات المتحدة، بعد أن كانت مقط

دورها  كاأمريدت تي بمصـــــــــر. لقد أكّ يحاد الســـــــــوفيفي عالقات كل من الواليات المتحدة واالتّ ل تحوّ 
نحســــــرت العالقات ا. و األوســــــطالبارز وقدرتها على العمل إليجاد حل ســــــياســــــي لمشــــــكلة الشــــــرق 

 األولىقوات فاقية فصـــل التية بعد أن كانت مميزة لســـنوات طويلة ســـابقة، وبعد اتّ ييالمصـــرية الســـوف
يكي فورد على رئيس األمر ، بعد ضـــــــــــــغوطات من الرئيس 1975ســـــــــــــبتمبر ( 1)الثانية في عت وقّ 

ها مع ســـــــتعيد النظر بعالقات أمريكاالذي قام بإبالغه حينها أن إســـــــحق رابين  اإلســـــــرائيليةالحكومة 
 (.484ص:  ،1998)الجمسي،  .إسرائيل

ثم مشروع روجرز في  (242) األمنكل التراكمات السياسية السابقة من قبول مصر بقرار مجلس 
، وإجراءات فصل القوات واالشتراك (338)عهد الرئيس جمال عبد الناصر، ثم قبول مصر بالقرار 

 لىإ إضــافة، إســرائيلفي مؤتمر جنيف، ووجود رغبة شــخصــية ألنور الســادات في عمل ســالم مع 
زيــارة الرئيس أنور  إلىت أدّ  ةالمحتلــة؛ كــل هــذه التراكمــات مجتمعــ األرضالرغبــة في اســــــــــــــتعــادة 
لقائه خطابًا أمام الكنيســــــــــت إ، فهذه الزيارة التاريخية للقدس و 19/11/1977الســــــــــادات للقدس في 

 إلىى أفضـــ ،األوســـطســـس الســـالم العادل والشـــامل في الشـــرق وضـــع أ إلىفيه  ودعوته اإلســـرائيلي
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 إســرائيلية وجود المصــري بشــرع واالعتراف، 1978ســبتمبر  (17)فاقيات كامب ديفيد في تّ توقيع ا
في  إســـــــرائيل، والتبادل الدبلوماســـــــي وارتفاع علم االعترافما تاله من تبادل ضـــــــمن حدود آمنة، و 

جعلت التطبيع المصـــــــري مع  حيثأكبر عاصـــــــمة عربية وأهم العواصـــــــم من الناحية الســـــــياســـــــية، 
لســطين والجوالن، ف تحتلّ  إســرائيلواقعًا ســياســيًا ال فكاك منه، في الوقت الذي ال زالت فيه  إســرائيل

 دواتتغير كامل في الخطاب الســـــــــــياســـــــــــي العربي وســـــــــــقوط األ إلى الحقاً  االعترافى هذا وقد أدّ 
يارة سقاط الخيار العسكري، وفي سياق ز إ، بعد أن تم مثالً  االقتصاديةاطعة السياسية القديمة كالمق

ا لهذه حد م إلىموقف ُعمان والســودان الداعم  باســتثناء_الســادات للقدس دانت كافة الدول العربية 
سادات عزل نظام ال إلىفاقيات، ودعت تّ هذه الزيارة وما لحقها من ا _المبادرة التي قام بها السادات

عربية من ال ةليه في الوثائق الســـــياســـــية بنظام كامب ديفيد، ونقل مقر الجامعإالذي أصـــــبح يشـــــار 
لذي عقد اللجبهة القومية للصمود والتحدي  مر القمة الثالثتونس، وذلك من خالل مؤت إلىالقاهرة 

 .، والذي خرج بعدة قرارات ضــــــــد زيارة الســــــــادات للقدس02/12/1977ليبيا بتاريخ  –في طرابلس
 (.42-38ص ،1996 )الكيالني،

على ، فاألوســـــــــــطفاقية كامب ديفيد هي نهاية مرحلة من مراحل الصـــــــــــراع في الشـــــــــــرق لقد كانت اتّ 
هذا الصراع  ،يكّيةاألمر ولي حسم الصراع بين القوتين األعظم لصالح الواليات المتحدة المستوى الد

، أمـا على 1978م، وحســــــــــــــم في عـام 1967، وبلغ الـذروة في عـام 1956نفجر في عـام الـذي ا
، ئيلياإلســـــرا –خروج مصـــــر من ســـــاحة الصـــــراع العربي إلى االّتفاقيةت هذه أدّ فالمســـــتوى العربي 

راع في هذا الصـــــ وعســـــكرياً  الذي أضـــــعف موقف الدول العربية ســـــياســـــياً  األمروتحييدها عســـــكريًا، 
الموقف االســــــــتراتيجي األقوى في المنطقة وأتاح لها حرية العمل والتوســــــــع على  ســــــــرائيلوأعطى إل
 وما تالها من معاهدة ســـــالم االّتفاقيةهذه  نّ إالعربية، وعلى المســـــتوى المصـــــري ف األرضحســـــاب 

العســكري  في الموقف إســرائيلقد أعادت ســيناء للمصــريين بقيود مشــددة تضــع  إســرائيلبين مصــر و 
 . إسرائيلاألقوى ووضعت نهاية لمرحلة من مراحل الصراع بين مصر و 

ياسي الت على المستوى السل في التحوّ تمثّ  إلى وضع جديدت عملية السالم التي قادها السادات أدّ 
أنماط مختلفة من العالقات الدبلوماســـــــــية  إلىالت ت هذه التحوّ متدّ ابل  ،واالجتماعي واالقتصـــــــــادي

 والتجارية والعسكرية والثقافية بين مصر والعالم الخارجي ومن أبرز هذه التحوالت:
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د ســــــــواء كمور  يكّيةاألمر ة االعتماد على الغرب، وخاصــــــــة الواليات المتحدة أحاديّ  إلىل التحوّ  -
رن هذا قتاأو كشــــريك تجاري رئيســــي، وقد  االقتصــــاديةة رئيســــي للســــالح أو كمصــــدر للمعون

 االقتصادي الذي أخذت به مصر بعد منتصف السبعينيات، وتحديداً  االنفتاحالتحول بسياسة 
 .1974يونيو  ل قانون لالنفتاح االقتصادي في حزيران/وّ بعد أن صدر أّ 

صبح أعدم االنحياز المصري  تي ومعظم الدول العربية، حتى إنّ يحاد السوفيالقطيعة من االتّ  -
 .شكّ  محلّ 

رس في آذار/ما اإلســـــــــرائيلية –لية لتوقيع مصـــــــــر للمعاهدة المصـــــــــريةالت تاجاءت هذه التحوّ  -
رة ة في إدا، بما كان يعنيه ذلك من تغيير في أســــــــلوب الســــــــياســــــــة الخارجية المصــــــــري1979

تحول لتغييرات أو الثير التســـــاؤل حول ما إذا كانت هذه اائيلي. وقد أســـــر اإل –الصـــــراع العربي
في الســـــــياســـــــية الخارجية المصـــــــرية وأولوية نموذج النمو االنفتاحي )مهما كانت الدوافع التي 

 ليةداخ اقتصـــاديةة الســـياســـية، ضـــغوط خارجية، أزمات ليه: شـــخصـــية وإدراكات القيادإقادت 
 ةلحل المعاد إلىت جتماعية مســـــــــــتفيدة من الســـــــــــياســـــــــــات الجديدة( وقد أدّ حادة، وجود قوى ا

 الصعبة في السياسة الخارجية المصرية المتمثلة في التنمية واالقتصاد.

تقديم ب يكّيةاألمر أن تقوم الواليات المتحدة  إلى اإلســـــــــرائيلية –أفضـــــــــت معاهدة الســـــــــالم المصـــــــــرية
ير في دها بالسمصر، وذلك لمكافأة مصر على تعهّ  إلىالمساعدات والمعونات العسكرية والغذائية 

أن وصـــلت نقطة الخطر،  إلىقيام مصـــر باالعتماد على الخارج  إلىى ه أدّ هذا كلّ  عملية الســـالم،
أســـســـها  م فيالســـياســـة الخارجية المســـتقلة من خالل التحكّ  إلىتوجيه الضـــغط  حيث أصـــبح ســـهالً 

وض المســاعدات والقر  اســتمرارأوضــح العديد من االقتصــاديين أن  واالجتماعية. فمثالً  االقتصــادية
رضــــاء الواليات المتحدة عن الســــياســــة الخارجية والداخلية المصــــرية، فإذا ما  راراســــتميتوقف على 

جي مواجهة ضــغط خار  إلى ةحدث تفكير في أي تغيير جوهري، فســوف تجد مصــر نفســها مضــطرّ 
 إلىالمصــري  االقتصــادتحويل  إلىتهدف االقتصــادي التي  االنفتاحي ســياســة تبنّ  إلى كبير، ونظراً 

 قطاع خاص على أمل أن يزداد النمو االقتصـادي ويقل التضـخم وحجم عجز الموازنة، إالّ  اقتصـاد
 وضـــــــــــــعإلى ى ل التدريجي للقطاع الخاص، أدّ أن التطبيق الخاطئ لهذه الســـــــــــــياســـــــــــــة وعدم التحو 

حدة مشـــــــــكالت البطالة والتضـــــــــخم والمديونية والتبعية  فيه زدادتافي مصـــــــــر،  ئســـــــــيِّ  اقتصـــــــــادي
وضاع واالجتماعية في المجتمع، وتدهور األ االقتصـاديةوزيادة حدة التفاوتات  للخارج، االقتصـادية
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 د،)محم. ي مســــــتوى المرافق والخدمات العامةالمعيشــــــية لقطاعات واســــــعة من الشــــــعب نتيجة لتدنّ 
 (.15ص ،1997

 اإلسرائيليةدات العالقة المصرية محدّ  3،6 
طة تها، بعدد من العوامل المرتبعمقها أو فاعليّ د العالقات بين أي دولتين من حيث مداها أو تتحدّ 

ع اإلقليمية والدولية المحيطة، وكذلك الوضع التاريخي ابطبيعة كل من الطرفين ومصالحه، واألوض
 الذي تتفاعل تلك العالقة فيه.

وفي هذا السياق العام، سيتم رصد ثالثة مجموعات من العوامل المحددة، أو الحاكمة لهذه العالقة 
المحددات المرتبطة بالوضع السياسي األوسع الذي ولدت فيه تلك  الً ، فهناك أوّ األولىللحظة منذ ا

نتقال من االمحددات المرتبطة بطبيعة أو جوهر تلك العالقات، كآلية  العالقة وتطورت. وهناك ثانياً 
 المحددات النابعة من طبيعة وأوضاع الطرفين المباشرين حالة "السلم" ثم هناك ثالثاً  إلىحالة "الحرب" 

 .إسرائيلللعالقة، وهما مصر و 

 :اإلسرائيلي –تبطة بأوضاع تسوية الصراع العربيالمحددات المر  -1

وية الصراع وأوسع، وهي تس أ من عملية أكبرال يتجزَّ  ءئيلية كجز اسر اإل –نشأت العالقات المصرية
وبدء ، 1977رت عقب زيارة السادات للقدس في وفق المعطيات التي توفّ  اإلسرائيلي –العربي

أنتجت  ليةاإلسرائي –عني ذلك أن عملية السالم المصرية، وياإلسرائيلية –عملية السالم المصرية
 –عربيالصراع البمسار  مباشراً  ر تأثراً تطور العالقات تأثّ  العالقات بين الطرفين، كما أنّ 

ع خفاق التي صادفتها محاوالت تسويته، طوال الفترة الالحقة لتوقيالنجاح واإل ، ومراحلاإلسرائيلي
 السالم.

ة في واشنطن الموقع اإلسرائيلية –من معاهدة السالم المصرية األولىللبند الثالث من المادة  فوفقاً 
المرحلي المنصوص عليه في الملحق  االنسحاب إتمام، فإنه عند 1979 مارس آذار/ (26)في 

، ووفقا للمادة (3)ية بينهما طبقا للمادة الثالثة فقرة ، يقيم الطرفان عالقات طبيعية وودّ األّول
: "يتفق الطرفان على أن العالقات الطبيعية التي ستقام بينهما ستضمن (3)المذكورة فقرة 

 تصاديةقاالوالثقافية، وإنهاء المقاطعة  واالقتصاديةالكامل، والعالقات الدبلوماسية  االعتراف
نتقال األفراد والسلع. كما يتعهد كل طرف اوالحواجز ذات الطابع المتميز المفروضة ضد حرية 



81 
 

ختصاص القضائي بكافة الضمانات مواطني الطرف اآلخر الخاضعين لال بأن يكفل تمتع
القانونية. ويوضح البروتوكول الملحق بهذه المعاهدة )الملحق الثالث( الطريقة التي يتعهد 

ألحكام يذ اإقامة هذه العالقات، وذلك بالتوازي مع تنف إلىبالتوصل  –بمقتضاها–الطرفان 
 (.1984 )الرفاعي،. خرى لهذه المعاهدة"األ

، 1980 فبراير شباط/ (18)، الذي صدر في مصر في 1980لسنة  (66)ووفقا للقانون رقم 
، وكذلك جميع القوانين يلإسرائبمقاطعة  ، الخاص1955لسنة  (506)لغي القانون رقم فقد أ

لسنة  (26)ألي منها. كما صدر القانون رقم  المرتبطة به والقرارات والتشريعات الصادرة تنفيذاً 
سفارة جمهورية مصر العربية لدى حكومة دولة  إنشاء" األولىر في مادته ، الذي قرّ 1980
، 1989نوفمبر  تشرين الثاني/ (15)وفي  ."أن يكون مقرها في مدينة تل أبيب "، علىإسرائيل

 إنشاءعلى  األولىت مادته ، الذي نّص 1981لسنة  (650)صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 
 (.3ص: ،1990 )حرب،. قنصلية عامة لجمهورية مصر العربية في مدينة إيالت

م بين ، كجزء من معاهدة السالاإلسرائيلية –أة "التعاقدية" للعالقات المصريةفإذا كانت هذه النش
شكل  أنها حملت معها منذ ميالدها عالقتها بالّ " بمعنى ما، إلزامياً إ" البلدين، قد أضفت عليها طابعاً 
ا. فمن بتطوراته أو سلباً  يجاباً قي عناصر عملية السالم، وتأثرها إمباشر أو غير مباشر مع با

 –لعربيالتسوية السلمية للصراع ا: نِ متوازيي   نِ لمصرية، كانت تلك العملية من شّقي  النظر ا ةهوج
 سرائيلإئيلي، وفي القلب منها القضية الفلسطينية من ناحية، وتحقيق السالم بين مصر و اسر اإل

"، وسطاألالسالم في الشرق  إطاركامب ديفيد: " بوجه خاص من ناحية أخرى. والواقع أن وثيقتي  
عاهدة م تا هذا التوازي النظري. غير أنّ قد عكس "إسرائيللمعاهدة سالم بين مصر و  االّتفاق إطار"و

لذاتي، في شأن إجراءات الحكم ا إسرائيل، والخطاب المتبادل بين مصر و إسرائيلالسالم بين مصر و 
سالم في ، أبرزا بقوة مدى ثانوية الشق الخاص بإقرار العا بعد ذلك بستة أشهر فقط تقريباً وقّ  نِ اللذي  

الواقع  أرض، ثم ما لبثت التطورات على اإلسرائيلية –المصرية، بجانب المعاهدة األوسطالشرق 
قيقتها ل وضوح ح، وأبرزت بكإسرائيلعد "عربي" لعملية السالم بين مصر و أي بُ  أن أنهت عملياً 
بي" الشق "العر  األولىي منفرد. إن هذا الشلل الذي أصاب منذ اللحظات إسرائيل –كصلح مصري 

سالم هي حجر الزاوية في ال، التي اإلسرائيلية –القات المصريةمن عملية السالم، انعكس على الع
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 رطاصارمة على تطور تلك العالقات وحصرها في اإل اً ، ووضع حدوداإلسرائيلي –المصري 
 (.4ص: ،1990 )حرب،. القانوني الشكلي

رها ية إزاء الفلسطينيين وبقية العرب، كانت تعمل أثإسرائيلوفي هذا السياق فإن كل خطوة عدوانية 
هذا التعنت  ، وينطبقاإلسرائيلية –غير مباشرة، في العالقات المصريةالسلبي، بصورة مباشرة أو 

لى صرار على بناء المستعمرات، وعمثلما ينطبق على اإلفي مباحثات الحكم الذاتي،  اإلسرائيلي
، وكذلك على ضرب المفاعل النووي 1980سنة  سرائيلقرار الكنيست بتوحيد القدس كعاصة إل

 )المصدر السابق(.. 1981يونيو  العراقي في حزيران/

عالقات لالقانوني ل األساس، وساهم مباشرة في وضع إسرائيلالسالم مع  إلىبادر الرئيس السادات 
نتهت يلة للغاية، الفترة قل الّ ر له أن يعيش تطوراتها الفعلية إ أنه لم يقدّ ، إالّ اإلسرائيلية –المصرية

 ىاألول، وبذلك فإن تطور هذه العالقات ترتبط بالدرجة 1981 أكتوبر /األّولغتياله في تشرين با
لم تربط بين سلوكها  إسرائيل.والواقع أن 1981بالرئيس حسني مبارك الذي تولى الرئاسة في أواخر 

إزاء مصر وبين تلك العالقات وسلوكها إزاء العالم العربي، أو إزاء المسألة الفلسطينية؛ لذلك فإن 
قد ف لسياساتها العدوانية، بل على العكس تماماً  الحرص على تلك العالقات لم يكن قط رادعاً 

في التعامل  يدها أكثرأن يطلق نه تعاملت مع السالم مع مصر باعتباره عنصر تحييد للقوة، من شأ
 عاداً للعالم العربي أخذ أب اإلسرائيلين التهديد مع باقي األطراف العربية. ولذلك يمكن القول إ

 متدادادت، من ناحية أولى، شمولية هذا التهديد من خالل تعقب أي قوة على إضافية: فقد تأكّ 
قيادة منظمة  ضرب مقرّ  إلى، 1981بضرب المفاعل النووي العراقي في  قليم العربي بدءاً اإل

، الذي 1982يونيو  ، وغزوها لبنان في حزيران/1985 أكتوبر /األّولالتحرير في تونس تشرين 
إلصرار في الجنوب اللبناني، وا اإلسرائيلينتهى بضرب قواعد منظمة التحرير وتثبيت الوجود ا

كذلك إحكام ، و اإلسرائيليةإخضاعها للقوانين واإلدارة  إعالنعلى السيطرة على مرتفعات الجوالن و 
 )المصدر السابق(.. السيطرة على الضفة لغربية وقطاع غزة

 حالة السالم )التطبيع(: إلىبآلية االنتقال من حالة الحرب  ةالمحددات المرتبط -2

امتها، قلحجم وطبيعة العالقات المطلوب إ ةاإلسرائيليختالف الرؤية المصرية عن الرؤية إن ا
أن تنتقل هذه  م بهلَّ بلدين وتكييفها، فإذا كان الُمسلتحديد العالقات بين ال كان بذاته مصدراً 
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 طالح الذي ساد للتعبير عن ذلك هوحالة السلم، فإن االص إلىالعالقات من حالة الحرب 
ت ا(، أي العملية التي يتم بمقتضاها االنتقال من عالقNormalizationاصطالح "التطبيع" )

على اصطالح التطبيع لم  االّتفاقعالقات طبيعية أو عادية، غير أن  إلىعدائية وصراعية 
 -1988) القاهرة في إسرائيلم شمعون شمير سفير قدّ على مضمونه. ويُ  فاقاً تّ في النهاية، ا نِ ع  يَ 

لهذا النموذج،  . فطبقاً اإلسرائيليةلمفهوم التطبيع لدى النخبة السياسية  واضحاً  (، نموذجاً 1991
ين من الوعي رائيلياإلسفي العالقات الدولية، وهو قد نبع لدى  فريداً  يعتبر مفهوم التطبيع مفهوماً 

بأن نزاعهم مع العرب، على غير ما هو معتاد في الصراعات الدولية، إنما كان يدور بشأن 
ب العربي ن الجانحق دولتهم في الوجود. وعليه، فقد توقعوا أن يكون بين ما يحصلون عليه م

أو القبول. ولّما كان  االعترافأو غير واضحة، مثل  وسةفي أي معاهدة سالم، أشياء غير ملم
 نون هو تنازالت إقليمية محددة تنطوي على مخاطر أمنية، فقد أرادوا التيقّ اإلسرائيليما يقدمه 

د المصرين الستعدا محدداً  من أنهم سوف يحصلون على المقابل؛ وبالتالي بدأ التطبيع تجسيداً 
على إخالص المصريين في استعدادهم لفتح صفحة جديدة في عالقتهم  لتناول العالقات، ومؤشراً 

 (.6ص: ،1990 )حرب،. ليهالذي يصعب الرجوع إ االلتزامعن  . وتعبيراً إسرائيلب

عوا يين، كما توقّ رائيلست ذات أهمية كبيرة لإلدَ لهذا المفهوم فإن التعبيرات الرمزية والشفوية بَ  ووفقاً 
زالة الدعايات المعادية، وتعليم الرأي العام قبول السالم مع إ إلىي عملية التطبيع أن تؤدّ 
إضفاء  والثقافية واالجتماعية، تساهم في االقتصاديةة من التفاعالت ، وإيجاد شبكة ممتدّ إسرائيل
 ؛ إالّ العالقات العدائية ىإلل من إمكانية العودة هذه العالقات، وتقلّ  إنساني على طبيعةطابع 

ر عن ذلك بطرس غالي، وزير . وكما عبّ مختلفاً  يحمل مضموناً  المفهوم المصري ظلّ  أنّ 
لما  " فإنه وفقاً 82الخارجية المصرية في مقالته "سياسة مصر الخارجية ما بعد السادات.ص

بيعية، كلمة طت عليه معاهدة السالم، فإن العالقات بين الدولتين هي عالقات طبيعية، و نّص 
شكال بوجود عالقات خاصة أو تحالف ما نقول، فهي ال توحي بأي شكل من األ تعني تماماً 

أو تعاون استراتيجي بين الدولتين. فمثل هذا التعاون يتصور قيامه يوم أن يتحقق السالم الشامل 
العادية، و  والعادل، وليس في معاهدة السالم ما يلزم مصر بأي شيء يتجاوز العالقات الطبيعية

(. 1982 )غالي،. تحكمها االعتبارات والمصالح التي تحكم العالقات العادية بين أي دولتين
، إسرائيلدى للسالم يختلف عنه ل مصرياً  والواقع أن هذه الرؤية المصرية للتطبيع تعكس مفهوماً 
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مزية، يديولوجية ور ألنه مفهوم مثقل بمعاٍن أ إضافة _اإلسرائيليةوجهة النظر من _فالسالم 
من المنافع والتفاعالت المادية  إضافةومحقق للحلم الصهيوني، بالتالي يكون التطبيع 

ياسية النخبة السعند الجانب المصري؛ فالسالم لدى  والملموسة، لكن الصورة تختلف كثيراً 
براغماتية جابة ستتوجهاته وسارت معه في تنفيذها، إنما هو ا التي وافقت السادات على المصرية

عد حرب ب إسرائيلألوضاع توازن القوى االستراتيجي بين العرب ومصر في المقدمة وبين 
 عن أنه نه بعد ذلك نتيجة للعجز عن تحمل أعباء حرب أخرى، فضالً ، ثم إ1973 أكتوبر

 -8:ص )المصدر السابق،. قتصادي، وتحويل الموارد نحو التنميةشرط لتحقيق اإلصالح اال
9.) 

 

 ت المرتبطة بالمواقف الداخلية لطرفي العالقة:المحددا -3

بدور أســـــــاســـــــي في تكييف العالقة بالطرف  إســـــــرائيلوضـــــــاع الداخلية لكل من مصـــــــر و قامت األ
ت المواجهة بين مدرســــــة حزب العمل بقيادة شــــــمعون بيرس اســــــتمرّ ، إســــرائيلناحية اآلخر، فمن 

ســتين شــمير، ويبقى الخالف بين المدر  وبين مدرســة الليكود بقيادة مناحيم بيجين ومن ثم يتســحاق
بســـبب ســـيطرة حزب العمل على الســـاحة الســـياســـية بشـــكل كامل، لكن االنقالب الســـياســـي  نظرياً 

ّدة الحكم،ا  إلىى بالليكود ، والذي أدّ 1977الذي حصــل في حزيران  ا قلب الصــراع بينهم عتالء ســُ
طلقة بصـــــورة م لَّ الليكود لم يحُ  صـــــراع ســـــياســـــي عملي، وألنّ  إلىيديولوجي النظري من الجدال األ

القرارات في قضـــــــــايا الحرب  اّتخاذهذا الوضـــــــــع من قدرة الليكود على  حزب العمل، فقد حدّ  محلّ 
والســـالم، وجعل المناقشـــات التي تدور بين المعســـكرين تنعكس مباشـــرة على المســـلك العملي الذي 

(، فالليكود يرى أن الرســــــــــــالة التاريخية التي 210 -205ص: ،2011)خليفة،  .إســــــــــــرائيلتتبعه 
 مع هذا عارضتالكبرى، وأن الســـــالم مع مصـــــر ال يجب أن ي إســـــرائيل أرضيقدمها هي ســـــالمة 

زالة خطر الحرب مع مصــــــــر، وفصــــــــلها عن المعســــــــكر العربي، أما الهدف، وأن الســــــــالم هدفه إ
اليهودية والديمقراطية  ائيلإســــــــــــــر مدرســــــــــــــة حزب العمل فترى أن الهدف الذي له أولوية هو رؤية 

المدرســة  صــرار هذهقبولة لدى العالم المســتنير، ومع إوالقوية والمتصــالحة مع جيرانها العرب، والم
ل بشـــــأن تقديم حلو  إســـــرائيلن على لحقوق التاريخية للشـــــعب اليهودي، إال أنها ترى أعلى مقولة ا

 إلىما يؤدي ربّ  ل لتســوية أكثر شــموالً عداد كبيرة، وأن عدم التوصــأالتي يقطنها العرب ب األراضــي
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ضعاف السالم مع مصر. وتتفق المدرستان على أنه لم إ إلىانهيار الجبهة الشرقية، بل قد يؤدي 
دامت مصــــــــــــــر بعيدة عن العرب  يكن هناك انزعاج من االحتكاكات التي وقعت مع مصــــــــــــــر ما

والوقائية  ةالعســــــكرية االنتقامي، مثل العمليات إســــــرائيلالمتشــــــددين، وأن العمليات التي تخدم أمن 
ية، وتعزيز الســــــــــيطرة في األمننشــــــــــاء المســــــــــتعمرات في المناطق ضــــــــــد الدول العربية األخرى، وإ

)المصــــــــــدر . ولو على حســــــــــاب مشــــــــــاعر المصــــــــــريين األولويةالتي يجب أن يكون لها الجوالن، 
 السابق(.

 هكانت محصــــلة للتوجّ  إســــرائيلأما على الجانب المصــــري فال شــــك أن الســــياســــة المصــــرية إزاء 
مليات لع المعارضفاقية الســــــــــــــالم وتنفيذها من ناحية، وللتوجه الجماهيري تّ حترام االرســــــــــــــمي ال

احية أخرى، أما بالنســــــــــــــبة للقوى بين قطاعات مهمة من المثقفين من ن التطبيع، وخصــــــــــــــوصــــــــــــــاً 
ن ع فضـــــالً زيارة الســـــادات،  األولىمنذ اللحظة  عارضـــــتالتي اإلســـــالمية واليســـــارية والناصـــــرية 

ر العالقات ع تطوّ م فشــيئاً  ة شــيئاً المعارضــســعت هذه ، فقد اتّ إســرائيلوتطبيع العالقات مع  االّتفاق
تالي نصــــار، وتعاظم بالأكبر من األ عداداً المنطقة، واجتذبت أ في  اإلســــرائيليةوتداعيات الســــياســــة 

لدول ا به ضـــــــــدّ  إســـــــــرائيل، وفي كل عمل عدائي كانت تقوم ســـــــــرائيلدورها في الحملة المعادية إل
لعداء ل هناك مكان مهمّ  ر مشـــــــــــــــاعر العداء والكراهية تجاهها، ومع ذلك يظلّ العربية كانت تتفجّ 

 .ليةصــــفي مصــــر بحكم مصــــالحها وأفكارها األة رئيســــة الرضــــالمعافي توجهات القوى  ســــرائيلإل
 (.10ص ،1990 )حرب،

 رهاوآثا اإلسرائيليةخصائص العالقات المصرية  3،7
 ون...( أن يكون هناك مجاالتاب وصــــــــــحافيّ بما فيهم )كتّ  اإلســــــــــرائيليةتوقعت كثير من الجهات 

واســـــعة للتعاون، بل والتفاعل بينهم وبين المصـــــريين، وأطلقوا العنان لتصـــــور مشـــــاريع تغطي كل 
  أن الكثير من المصــــــريين في المقابل، ذهبوا بعيدا في تصــــــوراتهم بشــــــأنالّ إ ،نواحي الحياة تقريباً 
ية أو لخ، غير أن الحقائق الســـياســـإ ..مصـــر وثقافتها. اقتصـــادعلى  اإلســـرائيليةالســـيرة أو الهيمنة 

بتعبير أدق حقائق الجغرافيا والتاريخ والمصــــــــــالح الوطنية الجوهرية، ســــــــــرعان ما طبعت بتأثيراتها 
ع أن واقصاخبة، وال ، من دون أي شعارات صارخة أواإلسرائيليةالقوية مسار العالقات المصرية 

 –مصـــــــــريةفاقيات النتها االتّ ســـــــــعت بســـــــــرعة بين مشـــــــــاريع وخطط التعاون، التي قنّ تّ الفجوة التي ا
ة رئيســــــــــتأثير المحددات ال إلىليه، إنما تعود إالعديدة، وبين الواقع الهزيل الذي آلت  اإلســــــــــرائيلية
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)وفي  ائيلياإلســـــــر قت  بتســـــــوية الصـــــــراع العربي التي حكمت هذه العالقات من بدايتها، والتي تعلّ 
تالف في عن االخ مقدمتها القضـية الفلسـطينية(، والضـغوط الخارجية المناهضـة للعالقات، فضـالً 

 تلك العالقات نجد: إلىرؤية التطبيع بين البلدين، وبالنظر 

ت في جوهرها، عند الحد األدنى لها. وهو ما وصـــف ظلّ  اإلســـرائيلية –القات المصـــريةن العأ  -1
 ومع أنه يمكن رصــــد العديد من العوامل التي حددت تلك العالقات عند الحدّ  "بالســــالم البارد"،

دنى، فســــــــــــوف يظل من الصــــــــــــحيح أن ما ســــــــــــمح لتلك المحددات بأن تعمل أثرها إنما هو األ
كانت  لىاألو ، فمنذ اللحظة إســـرائيل"التطبيع" بين مصـــر و "الســـالم" و إلىاالختالف في النظرة 

بيع وتوســـــيع العالقة، وكانت مصـــــر هي المتحفظ في ذلك لتطهي الطرف الســـــاعي ل إســـــرائيل
ينية، من القضــــــــية الفلســــــــط اإلســــــــرائيليبالموقف  األولىارتبط بالدرجة  . وألن هذا الحدّ ّتجاهاال

قاد بأن فليس هناك سبب لالعت بصورة عامة، اإلسرائيلي –ومن تطورات تسوية الصراع العربي
 ليه.المشار إ إلسرائيلياهذا الحد سوف يتغير، مالم يتغير الموقف 

 
 سرائيلإستفادت اا ممّ  ، كانت أقل كثيراً إسرائيليمكن القول إن استفادة مصر من العالقات مع  -2

النظر عن الشـــروط(، لكن لم تســـتفد من  )بغّض  منه، صـــحيح أن مصـــر حصـــلت على ســـيناء
ف ، ففي حين تدفق على مصر آالإسرائيلالذي استفادت منه  المجاالت األخرى العديدة بالحدّ 

لها، وضـاع فيها، ويرصـدون إمكانات مسـتقبيجوبون مصـر ويدرسـونها ويحللون األين اإلسـرائيلي
ي على الصـــعيد الســـياح أيضـــالم يكن بتلك الصـــورة لدى الجانب المصـــري، وكذلك  األمرفإن 

 ستقرار السياسي.ي واالاألمنو 
 

 إلىذهبوا  ين عندمااإلسرائيليت معها، وهذا يعني أن وإزاء العالقا إسرائيلالرفض الشعبي إزاء  -3
مصـــــــر وتعاملوا مع المصـــــــريين، إنما ذهبوا بعدائهم معهم، وهكذا فإن العداء الرســـــــمي، القديم 

، قد استبدل به عداء شعبي حديث في ظل االتصال المباشر بين القنوات إسرائيللمصر إزاء 
حزاب والقوى من داخل األ المعارضقف هذا المو  ، ولم يأتِ إســـــــــــرائيلالرســـــــــــمية في مصـــــــــــر و 

حادات مهنية وهيئات ثقافية، وتبلورت تّ امن نقابات و  أيضـــــــاة، إنما جاء المعارضـــــــالســـــــياســـــــية 
يقة أن ر حقن هذا المناخ يفســــــّ إ، ويمكن القول إســــــرائيلتنظيمات جديدة مناهضــــــة للتطبيع مع 
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ويمكن  مصر إلى إسرائيلواحد، أي من  اّتجاهفي  ، سارت عملياً إسرائيلالسياحة بين مصر و 
ملي مر عأ إلىل لم تتحوّ  إســـرائيلعالقات مصـــر و  نّ إ": اقتباس كالم شـــمعون شـــمير حين قال
 (.21 -19ص: ،1990 )حرب،". داخل الحياة اليومية للشعب المصري 

 اإلسرائيليةمضمون العالقات المصرية  3،8
اين ومحاوالت تســـويته، والتب اإلســـرائيلي –العربيلســـابقة، أي تطورات الصـــراع ســـاهمت المحددات ا

في صوغ  ،إسرائيل، واألوضاع الداخلية في كل من مصر و إسرائيلفي مفهوم التطبيع بين مصر و 
. وليس من الصــــــــعب على المراقب لتلك العالقات، أن يفصــــــــل اإلســــــــرائيلية –العالقات المصــــــــرية

وبين المضــــــــمون الفعلي لها من ناحية  بوضــــــــوح بين الشــــــــكل الرســــــــمي أو القانوني لها من ناحية،
 أخرى.

 الرسمي طاراإل -1

 اإلســرائيلي االنســحاب، وإتمام 1979في آذار/ مارس  اإلســرائيلية –بين توقيع المعاهدة المصــرية
فاقية تعاون في تّ ع بين الطرفين ما يقرب من خمســـــــين ا، وق1982من ســـــــيناء في حزيران/ يونيو 

حة. الثقافة والســـــيا إلىالمجاالت كافة: من النقل الجوي والزارعة والمواصـــــالت والتجارة والشـــــرطة 
للعالقات  القانوني –الرســـــمي طارفاقية الســـــالم نفســـــها، اإلتّ اعن  فاقيات، فضـــــالً ل هذه االتّ شـــــكّ وتُ 

ى م تلك العالقات حتينظّ ، الذي ســـــــــــاد طوال الثمانينات، وال يزال يحكم و اإلســـــــــــرائيليةالمصـــــــــــرية 
 (.29 -28ص: ،2009 )سلطان،. (2016اللحظة الراهنة )

نهما، تنتهي حالة الحرب بين الطرفين ويقام السـالم بي اإلسـرائيلية –لمعاهدة السـالم المصـرية فوفقاً 
 ما وراء الحدود الدولية بين مصـر وفلسـطين إلىكافة قواتها المسـلحة من سـيناء  إسـرائيلوتسـحب 

 المتحـدة ومبـادئ القـانون الـدولي األممق الطرفـان فيمـا بينهمـا أحكـام ميثـاق ؛ ويطبّ االنتـدابتحـت 
التي تحكم العالقات بين الدول في وقت الســــــــــــــلم؛ وتقام ترتيبات أمن متفق عليها، بما في ذلك 

 ألمماوقوات أمم متحدة ومراقبون من  اإلســرائيليةالمصــرية و  األراضــيمناطق محدودة التســليح في 
الحر في  ليها بحق المرورإو  إســــرائيلوالشــــحنات المتجهة من  اإلســــرائيليةع الســــفن المتحدة. وتتمتّ 

م إقامة العالقات الدبلوماســــــــــــــية ظّ قناة الســــــــــــــويس ومداخلها. وألحق بالمعاهدة البروتوكول الذي ين
ون رقم نعن غيرها من العالقات، وقرارات تنفيذية في مقدمتها قا والقنصــــــــلية بين البلدين، فضــــــــالً 
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، والقرارات الخاصــة بإنشــاء ســرائيلإل االقتصــاديةإنهاء المقاطعة  إلى، الرامي 1980لســنة  (66)
ســـــــفارة مصـــــــرية في تل أبيب وقنصـــــــليتها العامة في إيالت، والقرارات الخاصـــــــة بإنشـــــــاء وتحديد 

هائي الن االنســـحاب، وترتيب اإلســـرائيلية –ريةختصـــاصـــات اللجنة العامة لتطبيع العالقات المصـــا
( لتطبيع اإلســــــــرائيلية -محاضــــــــر اجتماعات اللجنة العامة )المصــــــــرية إلى إضــــــــافةمن ســــــــيناء، 

 ،1990 ب،)حر . النهائي من ســيناء االنســحابالعالقات، وكذلك اللجنة العليا المشــتركة لترتيبات 
 (.12ص:

، 1980مايو  أيار/ (8)ع في القاهرة بتاريخ قِّ التجارة الذي وُ  اّتفاقمها ا العالقات التجارية فينظّ أمّ 
للقوانين  فاق المذكور، يتم تبادل الســــــــــــــلع بين الدولتين طبقاً لالتّ  والبروتوكوالت التنفيذية له. ووفقاً 

شــــــــروط ل برعاية وفقاً  األولىخر معاملة الدولة من الطرفين الطرف اآل الســــــــائدة فيهما، ويمنح كل  
 :مثل ،التفاصــــــيل كلّ  والبروتوكوالن الملحقان االّتفاقيةالعامة للتعريفات والتجارة، وغطت  االّتفاقية

ات التجارية والمصـــــــارف، والتجارة مع عالنجراء تنشـــــــيط وتســـــــهيل التجارة العامة، والجمارك واإلإ
 )المصدر السابق(.. القطاع العام، والمناطق الحرة، وتسهيل حركة النقل بين البلدين

مــايو  أيــار/ (8)الثقــافي الــذي عقــد بين الــدولتين في  فــاقاالتّ مهــا ا العالقــات الثقــافيــة، فقــد نظّ مّــ أ
، 1981 أكتوبر /األّولتشــــــــرين  (29)فاق الذي وقع بعد ذلك في ، والبرنامج التنفيذي لالتّ 1980

، إســـرائيلي ذاعة والتلفزيون فذاعة والتلفزيون في مصـــر وهيئة اإلحاد اإلتّ وبروتوكول التعاون بين ا
قاهرة بتاريخ ع في القّ في القاهرة الذي وُ  اإلســـرائيليكاديمي ز األالمركوالبروتوكول الخاص بإنشـــاء 

الثقافي على أن يعمل الطرفان على تشــــــــــــــجيع  االّتفاق ، وقد نّص 1982شــــــــــــــباط/ فبراير  (25)
االتصــاالت  م كل منهما، وتشــجيعظُ فق مع قوانين ونُ والعلوم بما يتّ  التعاون في ميدان الثقافة والفنّ 

كذلك تشــــــــــــــجيع ما ، و ةيلخبراء في المجاالت الثقافية والفنية والتقنية والعلمية والطبّ وتبادل زيارات ا
مادة  (39)فاق خر، وضـــــــــم البرنامج التنفيذي لالتّ ف على حضـــــــــارة وثقافة الطرف اآليحقق التعرّ 

ذاعة والتلفزة والشــــــــــــــباب والرياضـــــــــــــــة واآلثار ليم والبحث العلمي والثقافة، واإلغطت مجاالت التع
ه قناة في القاهرة بأن اإلســـرائيليكاديمي اص بإنشـــاء المركز األووصـــف البروتوكول الخ والصـــحة،

سة والبحث ، وأن هدفه تنمية الدرااإلسرائيليةاالتصال بين المؤسسات التعليمية والعلمية المصرية 
نشــــــــــــــطة أفي المجاالت التعليمية والعلمية والثقافية والتكنيكية واألثرية والتاريخية، وذلك من خالل 
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( وتقديم الخدمات باحثاً  15 يزيدوا عن ين في مصـــر )على أالّ اإلســـرائيليســـتضـــافة الباحثين ا مثل
 (.13ص: ،1990 )حرب،. سرائيلن الراغبين في الذهاب إليللباحثين المصري

 إســرائيل( و 1980 مارس آذار/ 10عت مذكرتا تفاهم في كل من القاهرة )وفي ميدان الســياحة، وقّ 
 أيلول/ 17) إســــــــــــرائيل( وكذلك محاضــــــــــــر متفق عليها في 1981 ديســــــــــــمبر /األّولكانون  17)

(. 1982 إبريلنيســــــــــــــان/  5و 1981 أكتوبر /األّولتشــــــــــــــرين  27( والقاهرة )1981 ســــــــــــــبتمبر
الطرفين على سهولة وكفاءة سير العمليات السياحية  اّتفاق، 1980 مارس نت مذكرة آذار/وتضمّ 

بهدف النهوض بالســــــــــــياحة فيما بين البلدين، وأكدت أن النهوض بالســــــــــــياحة الدولية لكال البلدين 
، حركة 1981 ديســـــــمبر /األّولهدف ينبغي تشـــــــجيع كافة المبادرات نحوه. ونظمت مذكرة كانون 

ياحة بين البلدين، والتعاون بينهما في ال ياحية الدولية، والتعاون الفني بين الســــــــــــــ منظمات الســــــــــــــ
الحكومتين في مجــال تخطيط الســــــــــــــيــاحــة وتنميتهــا، وتنظيم العالقــة بين جميع الجهــات العــاملــة 

، وعالجت المحاضر المتفق عليها قضايا تفصيلية فيما يخص تبادل إسرائيلبالسياحة في مصر و 
بادل رافق والمنشئات السياحية في سيناء، وتتشغيل الم استمرارالمعلومات بين وزارتي السياحة، و 

قة بســــــفارة كل من الدولتين لدى مكاتب التمثيل الســــــياحي من خالل مكاتب ســــــياحية رســــــمية ملح
خر، ووســـائل تشـــجيع أنشـــطة الترويج الســـياحي، وتنظيم أســـابيع ســـياحية متبادلة، وتدابير أمن اآل

 )المصدر السابق(.. السياحة

 ألسـاساعت في تل أبيب مذكرة للتفاهم بين البلدين، وضـعت ، وقّ 1980 مارس آذار/( 24)وفي 
للتعـــاون في المجـــال الزراعي. وحـــددت هـــذه المـــذكرة طرائق التعـــاون المقترحـــة في المشـــــــــــــــــاريع 

نشــــطة المشــــتركة في المشــــاريع العملية، البرامج المشــــتركة للبحوث التطبيقية، نشــــر المشــــتركة؛ األ
د ملحق لتلـــك المـــذكرة المجـــاالت المقترحـــة ومنح التـــدريـــب، وحـــدّ المعرفـــة ونقلهـــا، برامج التبـــادل 

للتعاون في التنمية الزراعية بأنها تطوير محاصـــــــــــل الحقول والزهور، واإلنتاج الحيواني، وصـــــــــــيد 
األســــــــــماك ولمزارع الســــــــــمكية، والخدمات البيطرية، وحماية النباتات وأنشــــــــــطة ما بعد الحصــــــــــاد، 

يق، والتخطيط الزراعي، والتنمية الزراعية المتكاملة، ونقل نتاج والتســـــو والتصـــــنيع، ومؤســـــســـــات اإل
 . )المصدر السابق(.التكنولوجيا، والبحوث المشتركة

 أيــار/( 8)التي وقعــت في القــاهرة بتــاريخ  االّتفــاقيــةوتم تنظيم النقــل الجوي بين البلــدين بموجــب 
اقيــة مرور فــدني الــدولي واتّ فــاقيــة الطيران المــتّ ، بين البلــدين، بــاعتبــارهمــا طرفين في ا1980مــايو
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فاقية حقوق النقل المتبادلة، تّ ادت ، وحدّ 1944 ةفي شــــيكاغو ســــن ةالخطوط الدولية الجوية الموقع
آلخر اقليم ن دون الهبوط فيـــــه، والهبوط في اإلخر مرف اآلقليم الطإبمـــــا فيهـــــا الطيران عبر 

 ركاب وبضــــــــــائع وبريد، من نزال وأخذ حركة دولية منراض غير التجارية، والهبوط بغرض إغلأل
وتالها توقيع عدد من مذكرات التفاهم التي تناولت كل  االّتفاقيةليه، ورافق هذه الطرف اآلخر وإ

 التفاصيل العملية بشأن تشغيل خطوط الطيران.

 

ع عدد من مذكرات التفاهم والمحاضــــــــر أما في مجال النقل والمواصـــــــــالت البرية والبحرية، فقد وقّ 
( 30)بتاريخ  إسرائيل، وبمقتضى مذكرة تفاهم وقعت في 1982و 1980ين سنتي المتفق عليها ب

ية التي تضــمن تســهيل النقل البحري وضــمان حرية األســاســ، تم تنظيم النقاط 1980 مارس آذار/
دخول تين، و فراد من كال الجنســــــيّ مقدمة هذه النقاط: تنظيم دخول األشــــــخاص والمركبات، وفي األ

اضر خرى، وكذلك محمت مذكرات التفاهم األالسفر. ونظّ  وتنظيم وثائق سيارات الركاب الخاصة،
االجتماعات المتفق عليها، حركة الشاحنات بين البلدين، ومنافذ السفر، وطرق المرور، وتأشيرات 

 (.15ص ،1990 )حرب، لخ.إ مكافحة التهريب...الدخول والرسوم والجمارك، و 

كية االتصــــاالت الســــل عليها، جميعَ  االجتماعات المتفقُ  من مذكرات التفاهم ومحاضــــرُ  عدد   مَ ظّ ونَ 
زي، وحددت ذاعي والتلفت البريد، وكذلك تنسيق ترددات اإلرسال اإلوالالسلكية بين البلدين، وخدما

، طرق االتصــــــــــال ومحطاتها في ســــــــــيناء، وبيع 1981/ ديســــــــــمبر األّولمذكرة وقعت في كانون 
 دقيقة.مصر، بما في ذلك كافة التفاصيل الفنية ال إلىفي سيناء  اإلسرائيليةالمنشئات االتصالية 

 مسار العالقات الفعلي -2

ض الحاد هي التناق اإلسـرائيلية –ية، بين العالقات المصـريةاألسـاسـليس هناك شـك في أن السـمة 
القانوني والرسمي الذي وضع لتلك العالقات، وبين ضيق حجم ما تحقق فعليا  طاربين شمول اإل

 الواقع، لذا بقيت العالقات محدودة ومحصورة في ميادين معينة. أرضعلى 

، في أن أفضـــــــــــــــل فترات االنتعا  في العالقات كانت الفترة المبكرة بين ليس هناك خالف تقريباً 
ليلة بعده، من سيناء، وألسابيع ق االنسحابب االنتهاء من قر  توقيع االتفاقيات المختلفة، خصوصاً 

ية لاألوّ ووصـــــف الدكتور ســـــاســـــون ســـــوميخ من جامعة تل أبيب، الواقع والجو العام لهذه المرحلة 
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"كانت هناك بوادر واضــــــــــــحة لمحاولة تقارب وفهم لدى : قائالً  1982ت حتى ربيع اســــــــــــتمرّ التي 
ائي من هالن االنســــــحابعمال في الشــــــهور التي ســــــبقت فيين والكتاب والباحثين ورجال األالصــــــح

ة نســــــــابيع التي تلته ظهرت وألول مرة نبرة تعاطف مع مجاالت معيســــــــيناء، وبشــــــــكل أكبر في األ
 ، وتوجه في تلك الفترة عشـرات الصـحفيين والكتاب والفنانين والباحثين والطالبإسـرائيلللحياة في 

عد بضــــــعة لكن غزو لبنان، ب. "إســــــرائيلم في زيارة هم برغبتهنيخبرو  إســــــرائيلأصــــــدقائهم في  إلى
الغزو  ذ في أعقابنفَّ من ســــيناء، وضــــع نهاية لبوادر هذه التطورات، ولم تُ  االنســــحابأســــابيع من 

خر هم كل طرف اآلتّ اذت بشكل محدود، و فِّ فاقيات التطبيع أو نُ تّ ، معظم ا1982للبنان  اإلسرائيلي
 (.30ص: ،2009 )سلطان،. بمسؤوليته عن هذا الوضع

ذت في خفاقيات التطبيع. وأنها اتّ تنفيذ اتّ  أن مصــــــــــر لم تكن تنوي أبداً  اإلســــــــــرائيليعى الجانب دّ ا
م ا منع تقدّ هيئة وظيفته إنشــاءالمقابل خطوات من أجل منع دفع حقيقي لتطبيع العالقات بما فيها 

من هذا النوع، وهي بذلك تكون قد فرغت االتفاقيات من مضـــــــمونها، أما الجانب المصـــــــري فزعم 
ابل تقدم كان هناك تفاهم بأنه ســيحدث في المق إســرائيلأنه عند التوقيع على اتفاقيات التطبيع مع 

ت قيمت حول حكم ذاتي فلسطيني وصلأنحو حل القضية الفلسطينية، غير أن المفاوضات التي 
ولة الكامل، محا االنسحابطريق مسدود، كما رأت مصر في مشكلة طابا، التي أثيرت قبيل  ىإل

. وقد اً عن طريق تحطيم الحجر الحدودي سـرّ  األراضـيقتطاع أجزاء من ال إسـرائيلغير الئقة من 
ة الســـــالم، من اتفاقي األولىألقت هذه المشـــــكلة بظاللها على العالقات بين الدولتين في الســـــنوات 

لعاصمة  إسرائيل احتاللمن سيناء و  االنسحابلغزو لبنان بعد  إسرائيلخروج  إلى ضافةا باإلهذ
االتهامات العربية التي تقول أن فوجدت مصــــــــــــر نفســــــــــــها في مأزق في ظل  ،عربية وهي بيروت

 حتاللابمهاجمة لبنان و  ســــرائيلهي التي ســــمحت إل إســــرائيلفاقية الســــالم الموقعة بين مصــــر و تّ ا
في بناء المســــتوطنات على أراضــــي  اإلســــرائيليةت الحكومة اســــتمرّ عاصــــمة عربية، وفي المقابل 

الضـــــفة الغربية وقطاع غزة وتوســـــيع المســـــتوطنات القائمة، فمن الناحية المصـــــرية لم تســـــمح هذه 
 األولى ندالع االنتفاضةابعد  زداد الوضع سوءاً ا، و إسرائيلالظروف بتوطيد العالقات بين مصر و 

، وترى مصــــــــــــــر أن طبيعة العالقات ال يمكن أن تكون منعزلة عن الواقع العام وعن 1987م عا
 )ســـــلطان، .والفلســـــطينيين إســـــرائيلخرى، وبين ة األوالدول العربي إســـــرائيلأحداث المواجهات بين 

 (.31 -30ص: ،2009
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تم ، فقـــد 1992بقيـــت العالقـــات بين الطرفين بال تغيير حتى تولي حكومـــة رابين في صــــــــــــــيف 
جانب بعض العناصــــــــــــــر المنفردة من  إلىالعام للســــــــــــــالم  طارالحفاظ، حتى هذه الفترة، على اإل

عالقات ســالم مثل فتح الســفارات وخطوط المواصــالت وأدنى مســتوى من العالقات على مســتوى 
 القيادات.

لى علت فترة ما قبل تولي حكومة رابين أدنى مســـــــتويات للعالقات بين الدولتين منذ التوقيع وســـــــجّ 
، وبدء مباحثات الســالم بين 1991أكتوبرمعاهدة الســالم. ورغم عقد مؤتمر الســالم في مدريد في 

ســـــــتخدم بطرس غالي تعبير "الســـــــالم البارد" في كل ما ن، واوالدول العربية والفلســـــــطينيي إســـــــرائيل
 ،في الســــنوات العشــــرة بين حرب لبنان وحتى حكومة رابين إســــرائيليتعلق بالعالقات بين مصــــر و 

 (.33ص: )المصدر السابق،. وكان ذلك وصفًا دقيقًا للوضع في تلك الفترة

حزب ، وفوز اإلســــــــــرائيليةجندة تغير في األ إلى، 1992ت االنتخابات التي جرت في صــــــــــيف أدّ 
مة التي عن الحكو  سحق رابين الذي كان لديه أجندة مختلفة تماماً العمل، وتشكيل حكومة برئاسة إ

العريضــة للحكومة على تركيز الجهود لصــنع الســالم، وتقوية االســتيطان ســبقته، وأكدت الخطوط 
في خطوط المواجهة على حســــــــــــاب االســــــــــــتيطان في الضــــــــــــفة الغربية وقطاع غزة. وعلى عكس 
 الحكومة الســـــــــــابقة لم تشـــــــــــمل مبادئ الحكومة الجديدة، في هذه المرة، رفض االتصـــــــــــال بمنظمة

 صر شريكاً عتبار مامة دولة فلسطينية. بل ذهبت الإلقحتمال التحرير الفلسطينية، أو رفض أي ا
حالل الســـالم في المنطقة، وأنها ســـتطلب المســـاعدة من مصـــر في صـــنع الســـالم، كما في جهود إ

 (.34ص:. )المصدر السابق، د العالقات مع مصر ورئيسها مباركستوطّ 

ســــبوع فقط من حصــــوله على ثقة الكنيســــت، في زيارة ، وبعد أ1992( يوليو 21)ه رابين في توجَّ 
ي جو ين مبارك ورابين فالقاهرة، وكانت هذه أول زيارة له كرئيس حكومة، دار اللقاء ب إلىرسمية 

تام لبرنامج حكومة رابين، وشــــعر بالرغبة الحقيقة لدى  ىســــتمع الرئيس مبارك برضــــودي، حيث ا
حفي استنتج من خالله بأن صفحة جديدة قد فتحت رابين في دفع عملية السالم، وُعقد مؤتمر ص

وســـنحت الفرصـــة من جديد لتحســـين العالقات المتدهورة حتى ذلك الحين، وفي تصـــريح صـــحفي 
، ســرائيلإللرئيس مبارك أكد فيه بأن الزيارة فتحت بالفعل صــفحة جديدة في العالقات بين مصــر و 

 ،2009 )ســــــــــــــلطان،. لية الســــــــــــــالمبيرس هي أكثر حكومة مالئمة لدفع عم –وأن حكومة رابين
 (.35 -34ص:
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قبل. بة وتفاؤل حول المســــتصــــاالت الرســــمية على مختلف المســــتويات بأجواء طيّ ســــمت االتّ لقد اتّ 
وار ح إلى، اً محــدود جــدّ  إطــاروتحول الحوار بين الــدولتين، الــذي كــان يتم حتى ذلــك الوقــت في 

على ية وزيرا الخارج اّتفقة شــــــــــــــهور، و مكثف، والتقى الرئيس مبارك ورئيس الوزراء رابين كل عد
كس في لم تنع األولىجواء الطيبة والحوار المتحســــــــن في المرحلة لقاءات شــــــــهرية بينهما، لكن األ

ه يؤيد نين أاإلســــرائيليد على مســــامع ردّ ن يُ ات، صــــحيح أن الرئيس مبارك اعتاد أمضــــمون العالق
الكالم فقط دون أي تـــأثير حقيقي على  إطـــارمور بقيـــت في  أن األ؛ إالّ إســــــــــــــرائيـــلالتعـــاون مع 

العالقات الفعلية، وأن أول تحول حقيقي ســـــــــــــيحدث فقط بعد حدوث تقدم كبير في المباحثات بين 
ين، غير أن العالقات الكاملة بين الدولتين ســـــــــتقام فقط عند إقرار الســـــــــالم يوالفلســـــــــطين إســـــــــرائيل

 العترافانظمة التحرير الفلســـطينية على وم إســـرائيلالشـــامل. التقى رابين بعد عدة أيام من توقيع 
ســـــــــــــكندرية، وقوبل بترحاب كبير، ئ، مع الرئيس المصـــــــــــــري مبارك في اإلالمباد إعالنالمتبادل و 

على ملحوظة رابين حول ضـــــــــرورة دفع تطبيع العالقات بين مصـــــــــر  اً وصـــــــــرح الرئيس مبارك ردّ 
ن ي  ن مهمّ خذت مصــر قراري  تّ شــهر فقط اود"، غير أنه وبعد مرور "بإزالة كل القي رَ مَ بأنه أَ  إســرائيلو 

لغي القرار الذي يطلب من كل مصــــــــري أ، 1993، ففي نوفمبر إســــــــرائيلحول دفع العالقات مع 
ام أي بطاقة صـــفراء، وبعد عدة أي بالحصـــول على تصـــريح خاص، إســـرائيل إلىيرغب في الســـفر 

القراران  ، وكان هذانئيلإســـراجراءات الخاصـــة بالنســـبة للتصـــدير واســـتيراد البضـــائع من ألغيت اإل
 -50ص:. )المصــــدر الســــابق، خذهما الجانب المصــــري بخصــــوص دفع العالقاتتّ ان أبرز قراري  

52.) 

صـــــــــعيد أخرى، فعلى على ال متداده في مجاالتاســـــــــاع التعاون و تّ اب اإلســـــــــرائيليع ق التطلّ لم يتحقّ 
قيع على ميت ألوني، أنه مع التو آنذاك شــــــــوال اإلســــــــرائيليةوعد الرئيس مبارك وزيرة الثقافة  الثقافي

، وقعت 1994أريحا ســــــــــــــيســــــــــــــمح بالتعاون في المجال الثقافي، وفي الرابع من مايو  –تفاق غزة
، أما اً دّ ج ، غير أن العالقات الثقافية لم تتحســـن، وفي مجال االعالم كان التحول ضـــئيالً االّتفاقية

التعاون في  داون بشــــكل كبير. ولقد تجســــّ ســــع فيه التعتّ فهو المجال الوحيد الذي االمجال الزراعي 
. سرائيلإة عقدت في يين المصريين في دورات تدريببهذا المجال خاصة في مشاركة مئات المتدر 

ي والميكنة (، وتم تأســـيس مشـــروع "الجميزة" الذي شـــمل نشـــاطات للرّ 54ص:)المصـــدر الســـابق، 
 (.17ص:، 1990. )حرب، ندا فيهالزراعية ونقل التكنولوجيا والتدريب المحصولي، وشاركت هول
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، بمعدل التقدم بعملية السالم في المنطقة مرتبطة ومحكومة إسرائيلظلت عملية دفع العالقات مع 
لصـــعيد على ا أيضـــا، بل وأرادت مصـــر أن يكون لها الســـيطرة على هذه العملية ليس فقط مصـــرياً 

التقدم الســـــــــريع في ، حول فرصـــــــــة 1994وعلى الرغم من التفاؤل الذي ســـــــــاد في معظم  العربي.
العملية ســــتكون طويلة ومليئة بالصــــعوبات، وفي عام  نّ أ إلىالواقع أشــــار   أنّ الّ عملية الســــالم، إ

رت ، كما ظهرت مشــــــكالت عكّ إســــــرائيلالخالف بين مصــــــر و  ، زادت الموضــــــوعات محلّ 1995
الجدال حول القضية النووية، والجدال حول موضوع القدس على خلفية كن: العام بين الدولتي الجوّ 

، وتســــريب مضــــمون وثيقة مصــــدرها قســــم التخطيط األراضــــيبمصــــادرة  اإلســــرائيليةقرار الحكومة 
ما أن ، كإســـــرائيلخطوات ضـــــد مصـــــر لســـــياســـــتها تجاه  اّتخاذ إلىبوزارة الخارجية بالقدس تدعو 

ذه خذ مصــــــــــــر على خلفية ه، حيث لم تتّ اً جدّ  يءن بطيلســــــــــــطينيالتقدم في عملية الســــــــــــالم مع الف
رة ى نهاية فتوحتّ  إســــــــــــــرائيلاألحداث أي خطوات حقيقية أخرى من أجل تحقيق رؤيا التعاون مع 

، وبدأ 1996حكم شــــــــــــــمعون بيرس كرئيس للحكومة وتشــــــــــــــكيل حكومة بنيامين نتنياهو في مايو 
 .فت محادثات التنســـــــــــــيق بين الجانبينوتوقّ ، إســـــــــــــرائيلحدوث تراجع في العالقات بين مصـــــــــــــر و 

 (.60 -59ص:، 2009)سلطان، 

ت اســـتقالة حكومة شـــمعون بيرس بعد خســـارته في االنتخابات وتشـــكيل حكومة بنيامين نتنياهو أدَّ 
 ســتمرّ ا، فقد انتهى فصــل إســرائيلنهاية فصــل العالقات بين مصــر و  إلى، 1996في شــهر مايو 

ل بنيامين وببها قدر كبير من الثقة بين قيادات الدولتين. قُ  أربع ســــــــــــــنوات تميزت بعالقات كان
رت مصــــــر التعامل مع الحكومة الجديدة التي نتنياهو في مصــــــر ببعض المخاوف، ومنذ البدء قرّ 
يما يتعلق ألفعالها، خاصة ف لمخاوفها بل وفقاً  لها أجندات مختلفة عن الحكومة السابقة، ليس وفقاً 

، 1996 لمصــــر في صــــيف األولىســــتقبل نتنياهو بترحاب في زيارته عملية الســــالم، ا اســــتمرارب
د ذلك لكن بع من نفس العام، أكتوبرفي القاهرة في  االقتصـــــــــاديةوكذلك عندما شـــــــــارك في القمة 

بدأت حقبة كانت إحدى ســــــــــــــماتها غياب عالقات الثقة بين قيادة الدولتين، خاصـــــــــــــــة من جانب 
الســـالم، كما  م في عمليةالتي قالها حول تقدّ  هبأقوال يفِ بارك الذي شـــعر بأن نتنياهو لم الرئيس م

كانت موجودة أيام رابين رت طريقة التعامل معها التي شــــــــــعرت مصــــــــــر أن حكومة نتنياهو قد غيّ 
ها حكومة نتنياهو الجديدة على عالقاتزت زدادت الشـــكوك تجاه مصـــر، وفي المقابل ركّ وبيرس، فا

خذتها الحكومة الجديدة من االسـتياء العام في ت التي اتّ ، كما زادت الخطوااألردنمع حسـين ملك 
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 الندالع انتفاضــةى ما أدّ ، افتتح نفق حائط البراق في القدس؛ 1996( ســبتمبر 23)مصــر، ففي 
يلغي قرار حكومــة رابين، وذلــك بمنح االســــــــــــــتيطــان في  اً خــذت حكومــة نتنيــاهو قرار تّ النفق، كمــا ا

خــذت الحكومــة ، اتّ 1997فبراير  (26)ة أولى، وفي الضــــــــــــــفــة الغربيــة وقطــاع غزة أولويــة قوميــ
ببناء آالف الوحدات السكنية في جبل أبو غنيم جنوب شرق القدس، مع أن القرار  قراراً  اإلسرائيلية

 وجاء الردّ  ،اً مصـــري شـــديد جدّ   أنه قوبل بنقدٍ الّ إث عن بناء ثالثة آالف وحدة ســـكنية للعرب، تحدّ 
ـــد 1997مـــارس  (31)القمـــة العربيـــة المنعقـــد في  مـــاعاجتعلى هـــذا القرار في  العربيّ  ، بتجمي

في العالقات  مذ مصــــر هذا القرار لكن توقف أي تقدّ نفّ ، لم تُ إســــرائيلالعالقات بين الدول العربية و 
، وعلى 2000ندالع االنتفاضـــــة الثانية في ســـــبتمبر ابين الدولتين على مدى أربع ســـــنوات وحتى 

في العالقات حتى ذلك الوقت. شـــــــعر نفس المصـــــــريين الذين  الرغم من عدم وجود تدهور حقيقي
و بأجندة هقليمي بتخفيف هذه العالقات بعد وصــــول حكومة نتنياوا التعاون االقتصــــادي اإلرضــــاع

( )المصــدر الســابق، 47 -46ص:، 2007بيرتس )عوض وآخرون،  –مختلفة عن حكومة رابين
 (.185ص:

 إلى، 1999إيهود بـاراك في أعقـاب انتخـابـات مـايو  ى تغيير حكومـة بنيـامين نتنيـاهو بحكومـةأدّ 
ل حكومة باراك من الخطوات التي أن تتنصـــــــــــّ مال في مصـــــــــــر. وكان التوقع في مصـــــــــــر اآل بثّ 

ح ضــخذتها حكومة نتنياهو، التي اعتبرتها مصــر عقبة في دفع التســوية مع الفلســطينيين، لكن اتّ تّ ا
ســــــــياســــــــته تجاه بناء المســــــــتوطنات، وعلى الرغم من  في ما يخّص  اً حقيقي رَ ال تغيّ  مع الوقت بأن  

م على ية الســــــــالالتقدم في عمل  أنّ الّ إبتحســــــــين الوضــــــــع على المدى البعيد،  اإلســــــــرائيليةالوعود 
الذي منحته مصــــــر أولوية لم يحدث، وكان نتيجة ذلك عدم حدوث تقدم في المســــــار الفلســــــطيني 
عض المجاالت، ومن بين المجاالت التي بل حدث تراجع في ب اإلســـــــــــرائيليةالعالقات المصـــــــــــرية 

ف عمل فقد توقّ  االقتصــــــاديةالعالقات  إلىشــــــير ، نُ 2000 -1996رت في الســــــنوات من تضــــــرّ 
ي في المعرض الصـــــــناعي التجار  اإلســـــــرائيليةفت المشـــــــاركة المشـــــــتركة، وتوقّ  االقتصـــــــاديةاللجنة 

المباحثات  فتراعي، كما توقّ ن في التعاون الز حصل انخفاض معيّ قاهرة، كما الدولي السنوي في ال
، والغريب أن مصــر 2000الخاصــة ببيع الغاز المصــري بعد فشــل مؤتمر كامب ديفيد في يوليو 

مع عندما اجت اإلســـــرائيلي –ة من أجل تســـــوية الصـــــراع الفلســـــطينيلم تحاول بشـــــكل عام المســـــاعد
عنـدما لمؤتمر، و بـاراك والرئيس عرفـات بمشـــــــــــــــاركـة أمريكيـة فعـالـة من الرئيس كلينتون في ذلـك ا
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اقتصـــــــر الدور المصـــــــري على الدعم  2001اســـــــتؤنفت المباحثات في طابا المصـــــــرية في يناير 
ع ، نذكر أنه ومع اندالاإلســــــــرائيلية –اللوجســــــــتي فقط، وعلى مســــــــار العالقات الثنائية المصــــــــرية

من  بضغط_النتفاضة الثانية بدأ الضرر الحقيقي في العالقات بين الدولتين، حيث قررت مصر ا
محمد بســيوني، للتشــاور ولم  إســرائيلســتدعاء ســفيرها في ا _2000( نوفمبر 21)الرأي العام في 

، وبعد عملية الجدار الواقي التي قام 2002 إبريل (3)بعدها، وأعلنت الحكومة المصـــرية في  د  يعُ 
ت عبر االتصـــــاال باســـــتثناء إســـــرائيل، وقف كل االتصـــــاالت الحكومية مع اإلســـــرائيليبها الجيش 

ر فرضـــــــت مرة أخرى القيود على ســـــــفتي تخدم القضـــــــية الفلســـــــطينية، كما القنوات الدبلوماســـــــية ال
 (.189ص:، )المصدر السابق. والتجارة معها إسرائيل إلىن يالمواطنين المصري

ارون ي حكومة أريئيل شـــبعد حوالي عامين من تبنّ  إســـرائيلن بين مصـــر و العالقات يتحســـّ  بدأ جوّ 
االرتباط مع قطاع غزة، وقد لوحظ هذا التحسن بشكل كبير بعد تنفيذ  ، قرار فكّ 2001ارس في م

ى اللقاء بين الرئيس مبارك ورئيس الحكومة شـــــــــارون ، وأدّ 2005في ســـــــــبتمبر  االرتباط فعلياً  فكّ 
ء في بيرس، وتم هذا اللقا –عيمين بمثل ما كانت في عهد رابينعودة عالقات الثقة بين الز  إلى
رئيس ، والاألردنمة الرباعية التي ضــــــــــــــمت الرئيس الفلســــــــــــــطيني محمود عباس وعبد هللا ملك الق

مبارك، وخرج هذا اللقاء بتفاهمات شــــرم الشــــيخ الخاصــــة بتهيئة الجو المناســــب الســــتئناف عملية 
نعكســــــت هذه التفاهمات واآلمال التي انعقدت من جديد االســــــالم على المســــــار الفلســــــطيني، ولقد 

 عســكري التنســيق ال، كما يذكر حدوث تقدم في إســرائيلي على العالقات بين مصــر و يجابإبشــكل 
ل نشــر قوات ل في التوقيع على بروتوكو االرتباط ما تمثّ  على خلفية تنفيذ فكّ  إســرائيلبين مصــر و 

بر ين من معيمن حرس الحدود المصــــــــرية بطول محور صــــــــالح الدين وترتيبات عبور الفلســــــــطين
ية ســـــــالمدات إرهابية من جانب الجماعات اإلحســـــــاس بتهديما زاد اإلالتعاون كلّ رفح. وقد زاد هذا 
، تعيين سفير جديد لها في 2005الحوار الثنائي في مارس  إطاررت مصر في في المنطقة. وقرّ 

عزام عزام الذي اعتقل في مصـر قبيل انتهاء  اإلسـرائيليسـراح الجاسـوس  إطالق تمّ ، كما إسـرائيل
العالقات في مضــــــــــمون عدة  ن جوّ نعكس تحســــــــــّ ابير عن حســــــــــن النوايا، كما مدة محكوميته كتع

، تم التوقيع 2004ديســـــمبر  (14)، ففي االقتصـــــاديةل الرئيس في العالقات مجاالت وكان التحوّ 
ز( بتحديد مناطق صــناعية مؤهلة في مصــر)الكوي إســرائيلو  أمريكاعلى اتفاقية ثالثية بين مصــر و 

تجارة الحرة بين ال الّتفاقية طبقاً  مريكابالنســـــــبة للصـــــــادرات والواردات ألتتمتع بتســـــــهيالت جمركية 
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حتى  لإســـــرائي إلىســـــتؤنفت االتصـــــاالت لدفع عملية بيع الغاز المصـــــري ا، كما إســـــرائيلو  أمريكا
. ، وكذلك حصــــــــل هناك تقدم كبير في المجال الزراعي2005أغســــــــطس  (8)في  االّتفاقيةتوقيع 

 (.48ص:، 2007ن، ض وآخرو )عو  (190ص:، 2009)سلطان، 

رئيل شـــــارون، وتشـــــكيله ى إيهود أولمرت مكان أ، حتى تولّ 2006في عام  ر الوضـــــع كثيراً لم يتغيّ 
ي كيفية مصري في العام والشعب المصري والنظام البرئاسته، حيث ظهرت فجوة بين الرأ حكومة

 لىفي التعامل عيجابية لمرت، حيث رأى النظام المصــــــــــــــري في أولمرت إو التعامل مع حكومة أ
ى أام ر ي العأالر   أنّ الّ إد للتعاون مع مصـــــر، عتباره بأنه يحاول الســـــير على خطى شـــــارون المؤيّ ا 

ولمرت ولنواياه السلبية تجاه الفلسطينيين، وقد زادت هذه الفجوة بين تعامل أل غير ذلك وكان ناقداً 
زيران ندلعت في حنية التي افي أثناء حرب لبنان الثاي العام المصـــــــــري أالســـــــــلطة وبين تعامل الر 

 ولم يكن هناك خالف ،شــعال الحرب على حزب هللاإ وليةؤ ، فلقد ألقت مصــر الرســمية مســ2006
المنطقة،  يراني المتزايد فيل اإلل التدخّ مثّ حول هوية المنظمة التي تُ  إســرائيلبين مصــر الرســمية و 
هت جّ ما وُ انتقاد شــديد والذع، ك إلىل وّ وتح إســرائيلي العام منذ بداية القتال وفي المقابل انتقد الرأ

 في وقت حربها مع طرف عربي، إســـرائيلعطي غطاء للدفاع عن الذي يُ  أيضـــااالنتقادات للنظام 
فتح  إلىت كل هذه الظروف دّ ، وأإســـــــرائيلوتم التعبير عن التعاطف مع حزب هللا الصـــــــامد أمام 

لدفع العالقات بين الطرفين المصــــــــري  ر غير مفيد بالمرة، وهو تطوّ 1967الجراح القديمة لحرب 
، 2006، ويذكر أن الســـلطات المصـــرية لم توقف في أثناء الفترات الصـــعبة من عام اإلســـرائيليو 

 والقضــــــايا المرتبطة بالعالقات األمنفي موضــــــوع  إســــــرائيلمع  الحوار الثنائي الهادئ والمســــــتمرّ 
ات ي العام تســــهل على الســــلطأفي الر  حالة من الهدوء الفلســــطينية، ومن الواضــــح أنّ  اإلســــرائيلية

ت عطي العالقا، وهذا الحوار الثنائي له مغزى اســــــــــــــتراتيجي ويُ إســــــــــــــرائيلإجراء حوار ثنائي مع 
لمصــــدر )ا (50 -49ص: ،2007 )عوض وآخرون،. من االســــتقرار عداً بُ  اإلســــرائيليةالمصــــرية 

 (.192 -191ص:السابق، 

ات ع لدفع العالقمع التطلّ  المصــــري لم تتماَ   ياإلســــرائيل، بأحداث على المســــار 2007بدأ عام 
ناير ولمرت في قمة الرباعية بشـــرم الشـــيخ، وذلك في يأبين الدولتين، فقد التقى الرئيس مبارك مع 

 رجاً حالمحتلة، وكان اللقاء مُ  األراضــــــــــــــينين في لمدينة ج اإلســــــــــــــرائيليقتحام الجيش في أثناء ا
نعكس ذلك في المؤتمر الصــــــــــحفي الذي انتقد فيه اللمضــــــــــيف ولرئيس الحكومة الضــــــــــيف، ولقد 
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( فبراير من نفس 25)على العالقات، وفي  نعكس ذلك ســــــــــلباً عالنية، وا إســــــــــرائيلالرئيس مبارك 
ران أدليســـــط  أنتجه الصـــــحفي وثائقياً  برنامجاً  اإلســـــرائيليفي التلفزيون  األولىذاعت القناة الســـــنة أ

ات كوماندوز مصـــــــرية في المضـــــــايق وذلك كتيبة قوّ فت بمالحقة وقتل عن دورية شـــــــاكيد التي كلّ 
ذاعة البرنامج بدأت الصحف المصرية إ، وبعد يومين من 1967عقب انتهاء المعارك في حرب الـ

 لإســــــــــرائينها طالبت أ الّ ورغم كون الردود الرســــــــــمية معتدلة إالقومية بنشــــــــــر ردود فعل قاســــــــــية، 
طط لها بين نشطة المختعليق كل األ إلىنشأت  جواء الشعبية التيت األالتحقيق في القضية، وأدّ ب

)المصـــــــــــدر  .في القاهرة اإلســـــــــــرائيليالدولتين، وعلى ســـــــــــبيل المثال مباحثات وزير البنية التحتية 
 السابق(.

ع وخاصة تقرير دورية شاكيد ساهما في توسي من زاوية مصرية نذكر أن الحدثين المذكورين سابقاً 
، فالنظام ائيليةاإلسر ي العام والشعب المصري بالنسبة للقضية الفجوة بين مصر الرسمية وبين الرأ

وإقامة ســـــالم معها، وفي المقابل فإن  إســـــرائيلعتباراته الخاصـــــة به مهتم بعالقات ملموســـــة مع ال
 جواء المهاجمة للســالم معها. ومنيتزايد وتتصــاعد األ إســرائيلالعداء لدى الشــعب المصــري تجاه 

 ئيلياإلســــــــــــــراآخر لعدم الوعي أو قلة االهتمام  الن نموذجاً مثّ فإن الحدثين يُ  اإلســــــــــــــرائيليةالزاوية 
 .إسرائيلل كل ما يخص العالقات مع بالمشاعر الموجودة في مصر حو 
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 الفصل الرابع 

 اإلسرائيلية –ية المصريةاألمنمجالت التعاون 
 

 خلفية تاريخية 4،1
 ديةاالقتصـــــات ســـــياســـــات النظام المصـــــري أواخر األربعينيات وبداية الخمســـــينيات، والمشـــــاكل أدّ 

ــــــــــــــ ، 1948واالجتماعية والسياسية من ناحية، التي ترافقت مع هزيمة الجيو  العربية في حرب الـ
مســــــــاوئ حكم الملك  إلىاالســــــــتعمار  إلى االحتاللعوامل أخرى، بدءًا من  إلىمن ناحية أخرى، 

ام ثورة يوليو ة لقييد تأثيرها بشـــــــكل ملحوظ في عهد األخير لتشـــــــكيل البواعث الرئيســـــــزافاروق، وت
، أنها أنهت دور برجوازية ثورة 1952ونشــأة النظام الجمهوري في مصــر. كانت أهمية ثورة يوليو 

يها س عل، بقوانين اإلصــــــــــــــالح الزراعي التي حطمـت ملكيـاتهـا الكبيرة التي كـانـت تؤســــــــــــــّ 1919
م أرســـــــاها محمد علي، ثدور الملكية بعد هدم البنى التي  أيضـــــــاحكم، كما أنهت ســـــــيطرتها في ال

المصـــــــريين  إلىنتقلت الســـــــلطة ألول مرة ا، ف1956البريطاني لمصـــــــر في يونيو  االحتالل أنهت
غم غير مصريين، وعلى الر  محمد علي وأحفاده هم أصالً  فتراض أنّ اأنفسهم بعد قرون عدة على 

ســــته في يد فئة واحدة، تمثلت في الســــلطة العســــكرية  أنها كرّ مصــــرية، إالّ  من إعادتها الحكم أليدٍ 
 ؛في الصـــراعات المختلفة التي برزت في مصـــر الحقاً  اً همّ مُ  ل عامالً التي قامت بها، وهو ما شـــكّ 

وفي   أنهال في الحفاظ على الدولة دون الحكم بصــــــــــورة مباشــــــــــرة، إالّ مهمة الجيش تتمثّ  ذلك ألنّ 
د نوع جديد من الصــــــــراع بين البرجوازية التي حكمت تولت الحكم بنفســــــــها، فتولّ  الحالة المصــــــــرية

 يمان،)ســل. نتزع منها هذه الســلطة من جهة أخرى الثورة من جهة، وبين الجيش الذي امصــر قبل 
 (.22 -21ص: ،2013

 العهد الناصري  4،2
ي البالد، إذ الحكم دور مهم في تغيير مالمح النظام ف إلى جمال عبد الناصـــــــــركان لوصــــــــــــــول 

الســـلطة دخلت مصـــر مرحلة جديدة من تاريخها، فقام بتطوير القطاع الصـــناعي من  إلىبوصـــوله 
تقالل ســـنية كإحدى الســـياســـات التي تدعم االأجل دفع عجلة التنمية، بهدف إقامة الصـــناعات الوط

ة التي الخاصــــــــــعلى الفالحين بعد أن قام بنزع الملكية  األراضــــــــــيزه، كما أعاد توزيع عزّ الوطني وتُ 
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ستفادة الل األراضيستصالح مساحات شاسعة من اده قانون الثورة، كما قام بن حدّ معيّ  تزيد عن حدّ 
من مشــــروع الســــد العالي، وبناء على هذه الســــياســــات تمكنت ثورة يوليو من إيجاد نوع من الحراك 

ت الفوارق صحدوث تغييرات جذرية في تكوينه وتركيبته، إذ تقلّ  إلىى االجتماعي داخل المجتمع أدّ 
ص صــــــالح الزراعي، كما تقلّ الطبقية نتيجة إعادة توزيع الملكية على الشــــــعب، من خالل قوانين اإل

 أيضامت الثورة ساهيين أو الرأسماليين الكبار، كما جتماعية لفئة اإلقطاعالنفوذ السياسي والهيبة اال
لمتســاوية، ســواء في التعليم أو التوســع في تقديم الخدمات، وتعزيز المســاواة بين في توفير الفرص ا

الرجل والمرأة، ونتيجة لتوفير هذه الفرص وإقرار قوانين جديدة تحكمها، ظهرت نســــــــــــــبة عالية من 
في الطبقات الدنيا والوســــــــــــــطى في  تزايد العاملين وتحديداً  إلىى المتعلمين من الجنســــــــــــــين، ما أدّ 

ى مصـــر ، أعطاً قتصـــاديًا اجتماعيًا وســـياســـيًا كبير ومية، وكان ذلك مشـــروعًا نهضـــويًا الحكعمال ااأل
 ئنشع أن يُ عبد الناصر لم يستط  أنّ ، إالّ قتصادياً اوغير تابعة  مكانة كقوة إقليمية، مستقلة سياسياً 

ك، فالنظام الذي في ذل اً مهم اً ته العســـكرية دور لطبيعة نشـــأته وخلفيّ  نظامًا ســـياســـيًا ديمقراطيًا، ولعلّ 
نقالب عســكري أخذ فيما بعد صــفة الثورة، ولعل ذلك ما حال بين نظامه أنشــأه قام بالبداية بصــورة ا

والديمقراطية، ومع أنه رفع شعار الديمقراطية لكن ممارساته الفعلية جاءت فيما يخالف ذلك، فخلق 
المصـــــــــــــدر ) .ية وتأييد جماهيري واســـــــــــــعع بشـــــــــــــعبيعتمد على الحاكم الفرد المتمتّ  أوتوقراطياً  نظاماً 

 (.27ص: السابق،

 عهد السادات 4،3
عن تلك التي بدأها عبد الناصـــر، كان  دخلت مصـــر مرحلة جديدة مختلفة تماماً  الســاداتفي عهد 

ســــات وســــيادة القانون"، شــــعاري "دولة المؤســــّ  ، رافعاً 1971الدســــتور الدائم للبالد العام  إعالنأولها 
ســتكمال مســيرة عبد الناصــر في تحقيق أهداف ثورة ا إلىذي كان يهدف برأيه وشــعار التصــحيح، ال

 تاحاالنفها عبد الناصـــــــــر من ضـــــــــمنها ســـــــــياســـــــــة تبعآليات مختلفة عن تلك التي ا، ولكن ب1952
 يةواالقتصــــــادنعكســــــت بصــــــورة مباشــــــرة وغير مباشــــــرة على الحياة الســــــياســــــية االقتصــــــادي التي ا
 صــــــــاديةاالقتتزايد حدة مشــــــــكالت البطالة والتضــــــــخم والمديونية والتبعية  إلىت واالجتماعية؛ إذ أدّ 

يشـــــية وضـــــاع المعواالجتماعية في المجتمع، وتدهور األ االقتصـــــاديةللخارج، وزيادة حدة التفاوتات 
لقطاعات واســـعة من الشـــعب نتيجة لتدني مســـتوى المرافق والخدمات العامة، وتفاقم مشـــاكل التعليم 

ن م أوضـــاع شـــرائح واســـعةتدهور  إلىاالقتصـــادي  االنفتاحت ســـياســـة كما أدّ  ســـكان،والصـــحة واإل



104 
 

ما أضـــعف دور هذه الطبقة بالمســـاهمة في عملية التحول الديمقراطي،  ؛الطبقة الوســـطى المصـــرية
ت للحيوية الســـياســـية في المجتمع، كما ســـاهم ل ركيزة هذا التحول، ومصـــدراً شـــكّ عادة تُ  ةفهذه الطبق
جديدة ضــــمت شــــرائح من الرأســــمالية التقليدية التي تعود  اقتصــــاديةبروز قوى  في االنفتاحســــياســــة 
 (.29ص: )المصدر السابق، .ما قبل ثورة يوليو إلىجذورها 

عد فبَ  جمالي،ارتفاع حجم الدين الخارجي مقارنة مع الناتج القومي اإل إلى أيضـــاأدت هذه الســـياســـة 
تراكمـــت على مصــــــــــــــر في عهـــد الخـــديوي محـــاوالت عـــديـــدة من أجـــل التخلص من الـــديون التي 

أدنى حد في عهد جمال عبد الناصــر بما لم يكن يتجاوز  إلىنخفاض حجم هذا الدين اإســماعيل، و 
غرق مصـــــــــر مرة أخرى بالديون الخارجية، جمالي، جاء الســـــــــادات ليُ ( من الناتج المحلي اإل18%)

عـــام في ال في نهـــايـــة عهـــدهحجم الـــدين الخـــارجي  نتيجـــة االقتراض المفرط من الخـــارج، حتى بلغ
 من النـاتج المحلي اإلجمـالي )الوهـاب، (%128)مليـار دوالر، وبمـا يعـادل  (21)، حوالي 1980
2011.) 

مصــــــــــر شــــــــــهدت خالل فترة الســــــــــادات تحوالت متعددة في المجاالت  وبالتالي يمكننا القول هنا إنّ 
فهوم التخطيط القومي ، إذ انتقلت مصـــــــر في الجانب االقتصـــــــادي من مواالقتصـــــــاديةالســـــــياســـــــية 

نتقلت في الجانب الســــــياســــــي من مفهوم ااالعتماد على ســــــياســــــة الباب المفتوح، كما  إلىالشــــــامل 
شهدتها  التحوالت السياسية التي إلى إضافةمفهوم التعددية السياسية،  إلىالحزب السياسي الواحد 

الواليات ثيقة مع الغرب و مصـــــر فيما يتعلق بســـــياســـــاتها الخارجية، التي تمثلت في إقامة عالقات و 
لى وجه تي عيمن العالقات التي كانت تربطها بالشــــــــــــــرق واالتحاد الســــــــــــــوفي ، بدالً المتحدة تحديداً 

من  أخرى  ، كما أعاد صــــورة النظام اإلقطاعي لألذهان، لكن بطريقةإســــرائيلالتحديد، والصــــلح مع 
 أموال طائلة، وضـــــــعف الطبقةس رأس المال األجنبي، وبروز فئات محلية تمتلك رؤوس خالل تكد  

، لإســــــــــرائيجنبي من خالل عالقاته مع الواليات المتحدة و الوســــــــــطى وتالشــــــــــيها. وزيادة التدخل األ
عية هتزاز شـــر ا  إلىى الفســـاد في مؤســـســـات الدولة وزيادة حجم الدين الخارجي، كل هذا أدّ  انتشـــارو 

لكشـــــــف ا إلىز هذه التنظيمات ى برو ارات الرفض الســـــــياســـــــي واالجتماعي، وقد أدّ النظام وبروز تيّ 
 ايديولوجية، وعدم قدرته على اســـــــتيعاب هذه الفئات الواســـــــعة من الشـــــــباب، كمعن أزمة النظام األ

الد في بدخل اليجاد تنظيمات ترفض شـــرعية النظام القائم، وكان من شـــأن ما تقدم أن يُ ســـاهم في إ
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 -32ص: ،2013 )ســــــليمان، .1981غتيال الســــــادات العام حالة من التوتر الســــــياســــــي انتهت با
33.) 

 

 عهد مبار  4،4
 

نظام حكم  ارإطلفترة حكم السادات في  متداداً نظام حكم قائم بحد ذاته، بل ا مبار  لم تكن فترة حكم
بع كالهما تّ ختالفات، فاودستور واحد، فكان هناك تشابه كبير بين الطرفين مع وجود بعض اال

مبارك وصل في تلك السياسات لمدى أبعد. هناك سمات متعددة   أنّ متشابهة، إالّ  وسياساتٍ  منهجاً 
للواليات  تصاديةواالقلت في التبعية السياسية تمثّ  ،تجمع بين هاتين الفترتين داخل النظام نفسه

التي ظهرت في تحالف السادات مع واشنطن في حربها في أفغانستان، ثم تحالف  يكّيةاألمر المتحدة 
من  االقتصادالفساد، وتحويل  انتشارفي العراق، و  2003و 1990م مبارك معها في حربي العا

ستهالكي، والقضاء على أي فرصة حقيقية للتنمية، ومن سمات هذه اقتصاد ا إلىإنتاجي  اقتصاد
ين ضالمعار ة السياسية، وفرض قيود متعددة عليها، ومطاردة المعارضإضعاف دور  أيضاالفترة 

اقتصادية يعاني من مشاكل  ورث مبارك من السادات نظاماً عتقالهم في بعض األحيان، كما وا 
نتهى ا ، وبناء تحتيةمحتلة، وعالقات عربية مهترئ أرضمنهار و  وسياسية حادة، منها: "اقتصاد

ستهالكي ضرب الطبقات الشعبية ضربة أليمة، انفتاح افتراضي منذ عشرات السنين، و عمره اال
)المصدر السابق، . وب وأي نظام حكم من األنظمةثقل كاهل أي شعب من الشعوديون طائلة تُ 

 (.34ص:

ظروف مجتمعية شاملة، فكان هدفه تكريس دعائم حكمه من خالل  ى مبارك السلطة في ظلّ تولّ 
من  مزيداً  بالحصول على الشرعية الدستورية، التي تتطلّ  إلىالحصول على شرعية جديدة، فسعى 

مصطلحات  استعمالجه نحو تّ اير الخطاب السياسي، و السياسي المسيطر عليه، فقام بتغ االنفتاح
جرى أول أالسياسي في النظام السلطوي، كما الديمقراطية، وتم تعديل الدستور بما يفتح المجال 

وائها تلفة، ومنها اإلسالمية وحرص على احتانتخابات مباشرة، شاركت فيها التيارات السياسية المخ
ماعة سالمي المعتدل متمثاًل في جمع التيار اإل ى نهجًا متسامحاً عن التيار الجهادي، وتبنّ  وإبعادها

 ،ية جزء من النظام السياسالمعارضاإلخوان المسلمين، وأفرج عن المعتقلين السياسيين، وأكد أن 
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القدر الذي  بة السياسية التي لم يكن يسمح بوجودها إالّ المعارضفي تقييد وجود  استمرّ  أنه إالّ 
صادي فقد قتا على الصعيد االعدم تأثير تلك المؤسسات على وجود النظام، أمّ يضمن فيه إمكانية 

عتمدت على الخصخصة مكان التأميم، ورفع شعار إعادة مبارك السياسات الرأسمالية التي ا تبنى 
لك؛ فقد الواقع كان غير ذ  أنّ إنتاجي، إالّ  انفتاح إلى االقتصادي بتحويله االنفتاحتصحيح مسار 

 لىإببيع منشئات القطاع العام الخاسرة لينتهي به المطاف  هت الخصخصة في عهدبدأت سياسيا
ألموال فئة قليلة من أصحاب رؤوس ا تركز وسائل اإلنتاج في يدِ  إلىى بيع المؤسسات الرابحة، ما أدّ 

المصري في عهد مبارك من التبعية التي كان قد بدأها سلفه  االقتصاد ىوخسارة الدولة لها، كما عان
عتماد مصر ا لها؛ فتزايد من هيمنة األطراف الخارجية وتدخّ  االقتصادالسادات، ولم يتمكن من تحرير 

روض عتماد على القلشعبية، وازداد االحتياجات ااال على المساعدات الغذائية الخارجية الالزمة لسدّ 
زدادت حاجاتها للمعونات الخارجية، وبخاصة ز في ميزان المدفوعات، والسد العجوالمعونات 

م ارتفعت حاجاتها لالستثمارات الخارجية لدعفقد  العسكرية منها، من أجل تسليح جيشها، وأخيراً 
قتصادها وتحقيق النمو فيه؛ رتبت هذه العالقات حالة من عدم التكافؤ فيما يتعلق بالسياسة الخارجية ا

ا تتضح من خالل ردود األفعال المختلفة لألطراف الخارجية، وبخاصة الواليات المتحدة، للدولة، كم
اسات بشأن وضعها الداخلي أو الخارجي، دون تساوي تلك األطراف يخذه مصر من قرارات وسلما تتّ 

ؤ فظهر حالة من عدم التكاأي قرارات، وهو ما يُ  اّتخاذعند  االعتبارمعها، وأخذ ردود أفعالها بعين 
 )المصدر السابق(. .االقتصاديةفي العالقات الدولية نتيجة التبعية 

مبادئها تقويض الديمقراطية و  إلىى التداخل بين القطاعين المدني والعسكري، وقوة األخير أدّ  كما أنّ 
 فأصبحت بذلك مجرد مصطلحات تستخدم في الخطابات فقط.

 يناير (25)ما بعد ثورة  4،5
 

، وإســــــــقاط نظام مبارك، 2011يناير  كانون الثاني/ (25)قيام ثورة  إلى ةمجتمعت هذه العوامل أدّ 
 ســـــــــــالمية )اإلخوانبصـــــــــــعود تيارات ســـــــــــياســـــــــــية جديدة تمثلت في التيارات اإل اً جديد اً وخلقت واقع

ورة يناير في رت ثلمصر، حيث أثّ  نتخاب محمد مرسي رئيساً لمين، والسلفيين(، وال سيما بعد االمس
ســـــتراتيجياتها المعادية لمصـــــر والدول الجيوســـــتراتيجي في المنطقة، ووضـــــع أمام ا إســـــرائيلوضـــــع 

 مأهم حلفائها في العقود األخيرة، وهو الذي قدّ  إســــــــــــرائيلالعربية تحديات ومخاطر جديدة، إذ فقدت 
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ن للغاية ار بثمن، وحدث تطوران مهمّ قدّ ون بأنها ال تُ اإلسرائيليلها خدمات جّمة وصفها المسؤولون 
هو  ألّولاستراتيجية في مصر والمنطقة: الما يحمالن من تأثيرات  ؛تخشى حدوثهما إسرائيلكانت 

ات في تعزيزه على الرغم من الصعوب قدماً  الشروع في تأسيس نظام ديمقراطي في مصر، والمضيّ 
سدة  إلى ،رائيلسإل معادياً  هو وصول اإلسالم السياسي الذي يحمل مشروعاً  الثانيواجهه. والتي تُ 

كانون الثاني/ يناير طبيعة  (25)دت ثورة قتراع. حدّ الحكم في مصــــــــــــــر عن طريق صــــــــــــــناديق اال
، حيث يلإســـرائنتخابات خطورة على يين في االل فوز اإلســـالم، ومثَّ إســـرائيلالعالقات بين مصـــر و 

فاقية تّ ع ام خوانية واضــــــــــــــحة عن كيفية تعامل نظام اإلإســــــــــــــرائيلنه لم تكن قد تبلورت بعد رؤية إ
حترام معاهدة الســـــــــــالم حينما أعلن النظام الجديد قرار ا رتياحقد بدأت باال إســـــــــــرائيلالســـــــــــالم، وأن 

عة، كما حاول الطرفان التأقلم مع التغيرات التي حصـــــلت، فمصـــــر بقيادة اإلخوان المســـــلمين، الموقّ 
اقية الســـــالم فتريد المحافظة على اتّ  إســـــرائيلعلى جبهتها الشـــــرقية، وأن  إســـــرائيلل وجود بدأت بتقبّ 

 (.509ص: ،2014 )محارب، .ستراتيجيًا لهاا التي تعتبرها كنزاً 

 -1979) اإلسرائيلية –ي في العالقات المصريةاألمنالمجال العسكري و  4،6
2010) 

امب نبثقت عن وثائق كفي مجموعة من األحكام ا اإلسرائيلية –ية المصريةاألمنتبلورت العالقات 
فاقية تّ (، وا1979 ( ونصوص معاهدة السالم، وملحقاتها )آذار/ مارس1978 سبتمبر ديفيد )أيلول/

 االّتفاق إطاركامب ديفيد  اّتفاقد حدّ (، ويُ 1981دة الجنسيات )حزيران/ يوليو القوات متعدّ  إنشاء
نت تضمّ  فقد ه، أما معاهدة السالم وملحقاتها،ئته ومبادومرجعيّ  إسرائيللمعاهدة سالم بين مصر و 

ا وراء الحدود م إلىي إسرائيل انسحابإنهاء حالة الحرب بين الطرفين، وإقامة سالم بينهما يقوم على 
ادتها ستئناف مصر سياد، و لجدول زمني محدّ  ( وفقاً االنتدابالدولية بين مصر وفلسطين )تحت 

 ،االقتصاديةعة الكاملة على سيناء، مع عدم المساس بالوضع الخاص في غزة، وإنهاء المقاط
ق عليه، بما فنتقال األفراد والسلع، وترتيب نظام أمن متّ اوالحواجز ذات الطابع التمييزي ضد حرية 

أي ، ونشر قوات أمم متحدة، و اإلسرائيليةالمصرية و  األراضيفي ذلك مناطق محدودة التسليح في 
، األمنلس  بموافقة مجحدة إالّ المت األممترتيبات أخرى قد يتفق عليها، مع التعهد بعدم سحب أفراد 

 (.42ص: ،2007وآخرون،  . )عوضفق الطرفان على خالف ذلكما لم يتّ 
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جديد في  ستراتيجي أمريكيانظام  إنشاء، اإلسرائيلية –توقيع المعاهدة المصرية إلىل رافق التوّص 
لى االستقرار ع تي في المنطقة والحفاظيمتداد السوفي، كان هدفه المعلن وقف االاألوسطمنطقة الشرق 

من  وال بدّ  .إسرائيلان رئيسان: مصر و يّ الواليات المتحدة طرفان محلّ  إلى ضافةفيها، وقوامه باإل
، سرائيلحليف إل إلى –وعسكريا سياسياً –ل مصر حوِّ ، يُ معاً  إسرائيلشتراك مصر و اأن  إلىاإلشارة 

أهميته  يوازي أو يفوق فير ، وهو تطوّ اإلسرائيليللجيش  وبذلك يصبح الجيش المصري شريكاً 
 (.18ص: ،1979 )األشقر،. إسرائيلة تحييد مصر وإنهاء حالة الحرب بينها وبين أهميّ  وتأثيره

ري كسمن استعراض الملحق الع ي ال بدّ األمنهم طبيعة العالقات في المجال العسكري و ولتسهيل فَ 
 :اإلسرائيلية –السالم المصرية الّتفاقيةي التابع األمنو 

ة المادّ  -ة )الملحق العسكريّ يّ األمنبالنسحام والترتيبات  البروتوكول الخاّص  4،7
 الثانية(

من خاللها  جراءات عسكرية سيتمإن ة تتضمّ منيّ أمن سيناء ترتيبات  اإلسرائيلي االنسحابرافق سيُ 
 مناألعلى من األ إقامة مناطق وخطوط نهائية وتحديد للصــالحيات في كل منطقة، ولضــمان الحدّ 

 تي:( وستكون كاآل1للطرفين سيجري تحديد الخطوط والمناطق كما في الخارطة رقم )

 (أ)المنطقة  .أ
وهو خط أحمر ومن الغرب بقناة الســـــويس  (أ)محدودة من الشـــــرق بالخط  (أ)تكون المنطقة  -1

 (.1ن على الخارطة رقم )والشاطئ الغربي لخليج السويس كما هو مبيّ 
 جهيزاتها العسكرية وتحصينات ميدانية في هذه المنطقة.ة وتليّ آسيكون هناك فرقة مشاة  -2
 ف من:لّ أالعناصر الرئيسة لهذه الفرقة تت نّ إ -3
 ة.ليّ آثالثة ألوية مشاة  -أ

 ع واحد.لواء مدرّ  -ب
 كتائب مدفعية ميدان. سبع -ت
بل محمولة من ق جوّ  –أرضلوية من المدفعية المضــادة للطائرات بما فيها صــواريخ أســبعة  -ث

 مم.( 37)من قياس  (126)فراد، وعدد من المدافع المضادة للطائرات ال يتجاوز األ
 عة.مركبة مدرّ  (480)دبابة و (130)عدد ال يزيد عن  -ج
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 فراد.( ألف من األ21)عدد ال يزيد عن  -ح
 المنطقة )ب( .ب
 من الشـــــــــــــرق وبالخط )أ( الخطّ  خضـــــــــــــر"األ الخطّ " (ب)محدودة بالخط  (ب)تكون المنطقة  -1

 (.1الخارطة رقم )في ن رب، كما هو مبيّ حمر من الغاأل
 ،باتدة بأســـلحة خفيفة وعر ســـوف تتمركز فيها أربع كتائب من حرس الحدود المصـــريين مزوّ  -2

ن كوّ وتت (،ب)وتعزيز البوليس المدني في حفظ النظام في المنطقة  األمنوهي ســــــــــتضــــــــــمن 
 فرد. (4000)جمالي حتى إربع من العناصر الرئيسة لكتائب الحدود األ

دات ة الطاقة، وتحتوي على وحمنخفضقريبة المدى و تقام قاعدة برية ساحلية لنقاط اإلنذار س -3
 من بوليس الحدود.

حقل واحد للتحصينات والتجهيزات العسكرية لكتائب حرس الحدود  (ب)سيكون في المنطقة  -4
 ربعة.األ

 
 (ج)المنطقة  .ج

والحدود الدولية في  ،في الغرب "الخط األخضـــــــر" (ب)محدودة بالخط  (ج)تكون المنطقة  -1
 (.1ن في الخارطة )الشرق بما فيها جزر سنافير وتيران كما هو مبيّ 

 .(ج)المتحدة والبوليس المصري المدني في المنطقة  األممستتمركز هنا قوات  -2
 حة خفيفة.زة بأسلسيقوم البوليس المدني المصري بواجبات وظيفة البوليس وستكون مجهّ  -3
ي دة فبواجبــاتهم المحــدّ  ن ويقومو  (ج)المتحــدة متمركزة في المنطقــة  األممســــــــــــــتكون قوات  -4

 ة السادسة من هذا الملحق.المادّ 
ة في الخارطة نالمتحدة في معســـــكرات محددة ضـــــمن المحطات المبيّ  األممســـــيكون تواجد  -5

 د مراكز دقيقة بعد التشاور مع المصرين في:وسوف يحدّ  ،(1رقم )
بالقرب من الحدود المتوسط و  األبيضكم، من البحر  (30)جزء من سيناء يقع حوالي  يف -أ

 الدولية.
 في منطقة شرم الشيخ. -ب

 (د)المنطقة  .د
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في الشـــــــرق والحدود الدولية في الغرب،  )د( "الخط األزرق"محدودة بالخط  (د)تكون المنطقة  -1
هذه المنطقة ســــــــــــوف تمتد على طول الحدود الدولية وحتى ) .(1كما هو مبين في الخارطة )

 المتوسط(. األبيضالبحر 
زاتهم وتجهي ةفة من أربع كتائب مشـــــــــاية محدودة مؤلّ إســـــــــرائيلســـــــــيكون في هذه المنطقة قوات  -2

 المتحدة. األممالعسكرية وتحصينات ميدانية، ومراقبي 
 و مدفعية أو صـــــــاروخ مضـــــــادّ في المنطقة )د( على دبابات أ اإلســـــــرائيليةمل القوات تلن تشـــــــ -3

 فراد.محمولة من قبل األ جوّ  أرضصواريخ  باستثناءللطائرات 
 (200)ة ال تزيد عن ربعة من قوّ األ اإلســــــرائيليةف العناصــــــر الرئيســــــة لكتائب المشــــــاة ســــــتتألّ  -4

 رجل. (4000)فراد عن  يزيد عدد األحة وأفرادها على أالّ مركبة مصفّ 
دة من قبل كل طرف جتياز الحدود الدولية من خالل نقاط المراجعة فقط والمحدّ اســــــــــــــمح بيُ  -5

 للقوانين والنظم المعمول بها في كل دولة. وتحت سيطرته ويكون هذا االجتياز وفقاً 
 ســــــــــلحةاألتتواجد بهذه المناطق تلك التحصــــــــــينات الميدانية والمنشــــــــــآت العســــــــــكرية والقوات و  -6

 (.249 -248ص: دت، بو غزالة،. )أفي هذا الملحقدة المسموح بها والمحدّ 
 

 ة الثالثة: النظام العسكري الجوي المادّ 

وق ، ســــــيكون فاإلســــــرائيليةتحليق الطائرات المعترضــــــة وطائرات االســــــتطالع المصــــــرية و  نّ إ -1
 )د( فقط.و مناطق )أ(

د( فقط )في المنطقتين )أ( و إســـــرائيلحة وغير المقاتلة لمصـــــر و تتمركز الطائرات غير المســـــلّ  -2
 كل في منطقته.

ددها عن  يزيد عقالع والهبوط في المنطقة )ب( على أالّ سيسمح لطائرات النقل المصرية باإل -3
زوا جهّ ن يُ أحرس الحدود المصـــــــــريين يمكن  نّ (، إب)ليســـــــــمح لها بالتمركز في منطقة  (13)

 .(ب)حة ليقوموا بوظائفهم في المنطقة بطائرات عمودية غير مسلّ 
الشرطة  داء وظائفحة ألالشرطة المدنية المصرية بطائرات هليكوبتر غير مسلّ يمكن تجهيز  -4

 .(ج)العادية في المنطقة 
 مطارات مدنية فقط في هذه المناطق. إنشاءيمكن  -5
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ة فدون المســــاس بأحكام هذه المعاهدة، يقتصــــر النشــــاط الجوي العســــكري في المناطق المختل -6
ذا ر على وجه التحديد في هليمية على ما هو مقرّ قوفي المجال الجوي الواقع فوق مياهها اإل

 (.250ص: )المصدر السابق،. الملحق

 ة الرابعة: النظام البحري العسكري المادّ 

)د( و التمركز والعمل على سواحل المنطقتين )أ( إسرائيلمكن للقطع البحرية التابعة لمصر و يُ  -1
 كل في منطقته.

ليمية قالســــواحل المصــــرية خفيفة التســــليح أن تتمركز وتعمل في المياه اإل يمكن لزوارق حرس -2
 لمعاونة وحدات الحدود في أداء وظائفها في هذه المنطقة. (ب)لمنطقة 

ظائف الشرطة و  خفيفاً  حة تسليحاً زة بزوارق خفيفة مسلّ ي الشرطة المدنية المصرية والمجهّ تؤدّ  -3
 .(ج)قليمية للمنطقة العادية داخل المياه اإل

 .للقطع البحرية لكال الطرفين يءمن المرور البر  عتبر انتقاصاً ليس في هذا الملحق ما يُ  -4
 قام في المناطق المختلفة موانئ ومنشآت بحرية مدنية فقط.ن تُ أمكن يُ  -5
دون المســــاس بأحكام هذه المعاهدة يقتصــــر النشــــاط البحري العســــكري في المناطق المختلفة  -6

 )الرفـــاعي،. ر على وجـــه التحـــديـــد في هـــذا الملحقمـــا هو مقرّ قليميـــة على وفي ميـــاههـــا اإل
 (.174ص: ،1998

 صال"ة السابعة: نظام الرتباط "التّ المادّ 

 لىإبين الطرفين، ويهدف هذا النظام  اّتصـــــــــالنظام  إنشـــــــــاء اللجنة المشـــــــــتركة يتمّ  عقب حلّ  -1
مشكلة قد  أّيةحل لهذا الملحق و  ات وفقاً االلتزامم في تنفيذ الة لتقييم مدى التقدّ توفير وسيلة فعّ 

العســــــــكرية  الســــــــلطات إلىفيها  أثناء التنفيذ، كما تقوم بإحالة المســــــــائل التي لم يبتّ في تطرأ 
 ه للنظر فيها.على للبلدين كل فيما يخّص األ

مواقف قد تنشـــــــــأ نتيجة أخطاء أو ســـــــــوء فهم من قبل أي من  أّيةمنع  إلى أيضـــــــــاكما يهدف 
 الطرفين.

ر الســـبع ي في مدينة بئإســـرائيل اّتصـــالمصـــري في مدينة العريش ومكتب  ّتصـــالاقام مكتب يُ  -2
 عاونه عدد من الضباط.يُ  ويرأس كل مكتب ضابط من البلد المعنيّ 
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المتحدة  ألمماتليفوني مباشر بين المكتبين وكذا خطوط تليفونية مباشرة بين قيادة  اّتصالقام يُ  -3
 (.176ص: ،1998 )المصدر السابق،. وكال المكتبين

 

 (1) ذيل الملحق رقم

 ة الثالثة: اللجنة المشتركة والرتباطالمادّ 

في المادة الرابعة من هذه المعاهدة من تاريخ تبادل وثائق  إليهاتعمل اللجنة المشتركة المشار  -1
 ناء.النهائي من سي اإلسرائيلي االنسحاب إتماملى هذه المعاهدة، وحتى تاريخ التصديق ع

عو وتد ،المشــــــــتركة من ممثلين عن كل طرف برئاســــــــة ضــــــــباط من رتب عاليةتتكون اللجنة  -2
تم المتحدة وي األممذا طلب أي من الطرفين وجود اللجنة المشــــتركة ممثلين لألمم المتحدة أو إ

 .إسرائيلكل من مصر و  باّتفاقالمشتركة قرارات اللجنة  إلىالتوصل 
( وفي هذا المرفق 1حة في الملحق )شــــــــرف اللجنة المشــــــــتركة على تنفيذ الترتيبات الموضــــــــتُ  -3

 فاق بين الطرفين وتقوم بما يلي:ولهذا الغرض وباالتّ 
 نفيذها.تكات العسكرية الموضحة في هذا المرفق وتشرف على تنسيق التحرّ  .أ

( وهذا المرفق وتناقش 1ي مشــكلة تنشــأ عن تنفيذ الملحق )حل أ إلىتتناول بالبحث وتســعى  .ب
ي مصـــــــر حكومت إلىحيل المتحدة ومراقبيها، وتُ  األممبواســـــــطة قوات  إليهاغ بلّ مخالفات تُ  أّية

 ها.حلّ  مشاكل لم يتمّ  أّية إسرائيلو 
هم، وتبحث الجداول الزمنية الخاصــــــــــة ها في تنفيذ مهامّ يالمتحدة ومراقب األممتســــــــــاعد قوات  .ت

وفي ( 1في الملحق رقم ) بالتدقيقات الدورية عندما يطلب منها الطرفان ذلك، كما هو وارد  
 هذا المرفق.

ذا في ه إليهام وضــــــع العالمات على الحدود الدولية وجميع الخطوط والمناطق المشــــــار نظّ تُ  .ث
 ( وهذا المرفق.1الملحق )

 مصر. إلى إسرائيلشرف على تسليم المنشآت الرئيسة في سيناء من تُ  .ج
 عادتها.إ و  لإسرائيوافق على الترتيبات الالزمة للعثور على الجثث المفقودة لجنود مصر و تُ  .ح
 خط العريش رأس محمــد، وفقـاً  امتــدادقــامــة وتشــــــــــــــغيــل نقــاط المراجعــة للمــداخــل على إم نظِّ تُ  .خ

 (.3حكام المادة الرابعة من الملحق )أل
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ل واحد عن كل من مصـــر مشـــتركة من ممثّ  اّتصـــالعمالها عن طريق اســـتخدام أطقم توالي أ  .د
 كة.لتوجيه اللجنة المشتر  فقاً دائمة وسوف تمارس أنشطتها و  اّتصالمن مجموعة  إسرائيلو 

طقم ق أأحكام المعاهدة وعن طريذ نفّ المتحدة التي تُ  األممصــــال والتنســــيق مع قيادة ر االتّ وفِّ تُ  .ذ
تمركزة المتحدة الم األممصـــال المشـــتركة تحافظ على التنســـيق والتعاون المحلي مع قوات االتّ 

المتحـــدة الـــذين يرصـــــــــــــــــدون منـــاطق معينـــة لتوفير أي  األممو مراقبي أنـــة في منـــاطق معيّ 
 مساعدات مطلوبة.

 فق الطرفان على طرحها على اللجنة.ناقش أي مسائل أخرى قد يتّ تُ  .ر
 

جتمع المرحلي، ثم ت االنسحاب إتمامتعقد اجتماعات اللجنة المشتركة في المنطقة العازلة حتى  -4
أخرًا ى أن يعقد أول اجتماع لها ليس متعل العريش وبئر الســـــــــبع بعد ذلك بالتبادل، في مدينتي  

 (.269 -268ص: )ب.ت(، بو غزالة،. )أعن أسبوعين بعد بدء سريان مفعول المعاهدة

وهو  ،وطبيعته ومداه وحجمه د نوع التعاون العســــــــــــــكري بين الطرفينهذا الملحق يحدّ  وهكذا، فإنّ 
، مشــاركة الطرفين في حماية أمنهما اإلقليمي المشــترك، وعدم قيام أي منهما أيضــاملحق نفهم منه 

تمامًا؛ أي العمل على منعه، كما بتســــــــــــهيل أي هجوم من أي طرف على اآلخر، بل على العكس 
كرية د طبيعة العالقة العســـعدادها أو عدتها، ويحدّ بتَ  د مناطق الصـــالحيات لحركة القوات ســـواءً حدّ يُ 

نوده تجميده أو تجاوز ب تمّ  ولكن، االّتفاقيةمن أهم المالحق التي وجدت في  هوبين الجيشــــــــــــــين، و 
 ، الحقًا.إسرائيلبالتنسيق بين مصر و 

 

 وطية: الصعود والهباألمنالعالقات  4،8
نهما وحتى فاقية الســـالم بيتّ منذ توقيع ا إســـرائيلية والعســـكرية بين مصـــر و األمنقتصـــرت العالقات ا

 ياألمن، على إرساء وتثبيت السالم واالستقرار 1982من سيناء عام  اإلسرائيليالنهائي  االنسحاب
من  ائيلياإلســر  االنســحاب إتمامية التي ســيتم بموجبها األمنجراءات في المنطقة، واشــتملت على اإل

لت لجنة مشـــــــــــتركة عقب تبادل الوثائق بين على مرحلتين، وذلك بعد أن تشـــــــــــكّ  تمّ  حيث ،ســـــــــــيناء
من ســيناء، من  النهائي االنســحاب، وترتيبات أمنية بعد االّتفاقيةالطرفين، عملت على تطبيق بنود 
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ه وبعد نّ  أالّ إخالل تحديد الخطوط والمناطق وتنظيمها، وتحديد عدد القوات التي ســــــــــــــتتواجد فيها، 
ناء برزت مشكلة طابا التي رأتها مصر، محاولة غير من سي اإلسرائيلي االنسحابة أسابيع من عدّ 

وقد ألقت هذه المشكلة بظاللها على العالقات بين  ،األراضيقتطاع أجزاء من ال إسرائيلالئقة من 
و لبنان بعد لغز  إســرائيلخروج  إلى ضــافةمن اتفاقية الســالم، هذا باإل األولىالدولتين في الســنوات 

لعاصمة عربية وهي بيروت فوجدت مصر نفسها في مأزق  إسرائيل احتاللمن سيناء و  االنسحاب
ي التي ه إســـــــــرائيلعة بين مصـــــــــر و فاقية الســـــــــالم الموقّ تّ ان إهامات العربية التي تقول االتّ  في ظلّ 

ت الحكومة اســــــــــــتمرّ عاصــــــــــــمة عربية، وفي المقابل  احتاللبمهاجمة لبنان و  ســــــــــــرائيلســــــــــــمحت إل
أراضــــي الضــــفة الغربية وقطاع غزة وتوســــيع المســــتوطنات في بناء المســــتوطنات على  اإلســــرائيلية

زداد ا، و ئيلإسراالقائمة، فمن الناحية المصرية لم تسمح هذه الظروف بتوطيد العالقات بين مصر و 
محدودية في  إلىت ، كل هذه الظروف أدّ 1987عام  األولىندالع االنتفاضـــة ابعد  الوضـــع ســـوءاً 

فاقيةبيق بنود قتصــــــــــــــرت على تطاية التي األمنالعالقات  . افقط دون حدوث أي تطورات فيه االّت
 (.31 -30ص: ،2009 )سلطان،

صــال االتّ  بينهما، من خالل وحدة االّتفاقمنذ بداية  صـــال الوحيد القائم بين الجيشـــين فعلياً كان االتّ 
صــــاالت بين ضــــباط الوحدتين يدور تّ ، وكان المضــــمون الرئيس لالإســــرائيلالعســــكري في مصــــر و 

( الموجودة في ســيناء لمراقبة تنفيذ بنود MFOالمشــكالت المرتبطة بالقوة متعددة الجنســيات )حول 
على طول الحدود. كان قادة  األمنالملحق العســــــــكري لمعاهدة الســــــــالم والموضــــــــوعات المرتبطة ب

ي وزارة ل، ضـــــابط برتبة عميد مع ممثّ يلتقون ســـــنوياً  اإلســـــرائيليصـــــال بين الجانبين المصـــــري و االتّ 
قيادة القوة متعددة الجنســـــيات في روما لالســـــتماع ومناقشـــــة التقرير  خارجية من الطرفين في مقرّ ال

الســــــــــــنوي لقائد هذه القوة. هذا في الواقع هو اللقاء الوحيد بين كبار ضــــــــــــباط الجيش من الدولتين، 
ب من التعاون بدون أي مشـــكالت خاصـــة، وذلك في طيّ  صـــال في جوّ وكان يتم عمل ضـــابط االتّ 

حقيقة حرص مصـر على الحفاظ على بنود الملحق العسـكري في معاهدة السـالم. وكان هناك  ظلّ 
ذي تم من صــــال الذلك االتّ  باســــتثناء اإلســــرائيلية –بين المؤســــســــة العســــكرية المصــــرية نقطاع تامّ ا

ن العالقات فترة تحسّ  لم تؤدّ  .(1996 -1992ل، وحتى في فترة حكم رابين )صاخالل ضباط االتّ 
ل في العالقات بين المؤســســات العســكرية في الدولتين، مع العلم أي تحوّ  إلى إســرائيلصــر و بين م
 اً ي للعمل على حدوث تغيير من شــأنه أن يضــع حدّ إســرائيلذل في عهد حكومة رابين مجهود بأنه بُ 
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ب كرة زيارة نائف إسرائيللهذا االنقطاع التام بين المؤسستين العسكريتين في الدولتين، وطرحت في 
ة . كان موطي جور في تلك الفتر ،وزير الدفاع موطي جور كبداية لصــــــــــــنع التغيير في هذا القطاع

كرئيس  هنشــــــــــــــغال وزير الدفاع اســــــــــــــحق رابين في مهامّ ال نظراً  ؛لوزير الدفاع اً أكثر من كونه نائب
يذ فأمام الســـــلطات المصـــــرية وذلك لتن األمرفي القاهرة متابعة  إســـــرائيلللوزراء، وطلب من ســـــفير 

 (.181ص: )المصدر السابق،. فكرة الزيارة

في  طرح الســـــفير أعلى المســـــتويات، إلىه مثل هذا الموضـــــوع يســـــتلزم التوجّ  كان من الواضـــــح أنّ 
، "وجد مشكلةال ت"فقال:  الرئيس يبدو إيجابياً  وكان ردّ يارة على الرئيس مبارك، إحدى المناسبات الز 

ه يدل ذات الدفاع المشــــير حســــين طنطاوي. وهذا الردّ  ث في ذلك مع وزيروطلب من الســــفير التحدّ 
ه ســـــــيتحدث مع المشـــــــير الطنطاوي على وجود مشـــــــكلة، فلو لم تكن هناك مشـــــــكلة لقال الرئيس إنّ 

ساد في  على وزير الدفاع. األمرالسفير رغم ذلك كما قال الرئيس وطرح  ويعطيه التوجيهات، فعلَ 
ات اقيّ فعلى خلفية االتّ  إســرائيلالعالقات بين مصــر و في  إيجابيّ  جوّ  (1993ديســمبر )ذلك الوقت 

ث حدّ ت التقدم في عملية الســــالم، اســــتمراروكان هناك تفاؤل بخصــــوص  ،ينيالمبدئية مع الفلســــطين
ه ال إنّ  :ر العالقات بين البلدين بقولهالمشـــــير الطنطاوي بأســـــلوب لطيف وأعرب عن ســـــعادته لتطوّ 

ثل اإلرهاب م ،اليوم تحديات مشتركة إسرائيلأمام مصر و  وإنّ  ،رفالظروف تتغيّ  ،يوجد صراع أبديّ 
يء سيأتي كل ش بة إنّ ب فيه من زيارة موطي جور قال بكلمات طيّ ه الذي تهرّ ى في ردّ وإيران. وحتّ 

سيسمع منه  اإلسرائيليالسفير  نّ إبنفسه وسيزور موطي جور مصر و  إسرائيله سيزور نّ إو  سريعاً 
 سلطان،). لم يسمع منه بعد ذلك حول الموضوع اإلسرائيليالسفير  نّ ذكر أحول هذا الموضوع، يُ 

 (.181ص: ،2009

ما  لّ نفراج في كار حدوث م آخر في عملية الســـالم قبل أن تقرّ نتظرت حدوث تقدّ يبدو أن مصـــر ا
 ب محلّ قّ التر  العالقات بين المؤســــــــــســــــــــة العســــــــــكرية في الدولتين، وفي هذه األثناء فقد حلّ  يخّص 

ية سـورية، حيث رائيلإسـية فلسـطينية و إسـرائيلم السـريع نحو تسـوية التقدير التفاؤلي حول فرصـة التقدّ 
آخر  إلىالمشـــــــكالت التي ظهرت من حين  إلى إضـــــــافةالحديث عن عمليات مســـــــتمرة ومعقدة  نّ إ

، وقد أبعدت هذه الظروف القرار المصـــــري بحدوث إســـــرائيلرت صـــــفو العالقات بين مصـــــر و وعكّ 
ج في العالقات العســـــكرية. ومن إحدى المشـــــاكل التي أقلقت المشـــــير الطنطاوي، تصـــــريحات نفراا

 م في عملية الســــــــــــالم فإنّ غياب التقدّ  ه في ظلّ نّ إ، التي تقول 1995رئيس الوزراء رابين في يناير 
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وقد أعرب المشير الطنطاوي عن غضبه الشديد لتصريحات  ،حرب في المستقبل إلىي ذلك سيؤدّ 
ه نّ إمن أجل تخفيض الحجم العســـــــكري المصـــــــري، و  كبيراً  ه بذل مجهوداً نّ إقال عن نفســـــــه رابين، و 

ه وفي أنّ  ة شــــديدة، ويأتي تصــــريح رابين ليزيد من صــــعوباته، إالّ رضــــاواجه في هذا الموضــــوع معيُ 
صــر م وســاد االنطباع بأنّ  ،إســرائيلبين مصــر و  رت الجوّ ، هدأت القضــايا التي عكّ 1995صــيف 

وزير  مع إســــــــــرائيل، وفي حوار لســــــــــفير إســــــــــرائيلترغب في فتح صــــــــــفحة جديدة في عالقاتها مع 
الخارجية عمرو موســـى، ناقشـــا ســـبل تحســـين العالقات ودفعها بين الدولتين، وذكر الســـفير في هذا 

 ،بفتح الباب أمام العالقات بين المؤســســات العســكرية للدولتين خذ مصــر قراراً ضــرورة أن تتّ  طاراإل
هيئة  لزيارة تعارف وكضـــــيف على رئيس اإلســـــرائيليدعى رئيس هيئة األركان قترح الســـــفير أن يُ او 

، ووعد إســرائيلالرغبة المصــرية في دفع العالقات مع  إلىاألركان المصــري، فأشــار الوزير موســى 
 ةبشــــكل غير رســــمي، بأن وزير الخارجي اإلســــرائيليعلم الســــفير  بدراســــة موضــــوع الدراســــة، والحقاً 

للزيارة  ياإلســـرائيلركان وزير الدفاع الطنطاوي أوصـــى فيها بدعوة رئيس هيئة األ إلىأرســـل رســـالة 
ة تنفجر بعد بضـــعة أيام قضـــي أن   ركان المصـــري، ويشـــاء ســـوء الحظّ كضـــيف على رئيس هيئة األ

على خلفية الغضـــب الذي اعترى مصـــر بأن  اً ســـرى المصـــريين، وكان واضـــحالكشـــف عن قتل األ
 .(182ص: )المصدر السابق،. لنفس األسباب لم تتمّ الزيارة 

الســــالم الشــــامل أصــــبح في متناول األيدي وعلى  ، بأنّ 1994وعندما ســــاد إحســــاس بالتفاؤل عام 
 وجود القوات ســـــتمرارى العين طرأت لدى الجانب المصـــــري، أفكار فيما إذا كان هناك حاجة الأمر 

بض حول نال واشــنطن بجّس  إلىمتعددة الجنســيات في ســيناء. وقام الوزير الطنطاوي خالل زيارته 
ه حان الوقت للتنازل عن وجود القوات متعددة الجنسيات في سيناء، الموضوع، وأعرب عن رأيه بأنّ 

 ســــــــــرائيلإ لقوات، كما أنّ ه حان الوقت للتنازل عن وجود هذه االواليات المتحدة لم تعتقد أنّ  غير أنّ 
وجود هذه القوات أمر ضروري، فحاولت مصر تحقيق هدفها بطريقة غير مباشرة  استمرار رأت أنّ 

 (60)من خالل تقليص الميزانيــة بــدافع أنهــا تثقــل عليهــا، وكــانــت الميزانيــة في هــذه الفترة حوالي 
 ريطة أالّ ى خفض الميزانية شـــمن جانبها عل إســـرائيلتدفع مصـــر ثلثها، وافقت  مليون دوالر ســـنوياً 

كي غير مناســبة بعد ل إســرائيلالظروف في نظر  يكون ذلك على حســاب خفض حجم القوات. فإنّ 
ة واقع تســــــــــــــوده القطيعة بين القياد وذلك بالطبع ليس في ظلّ  ،تســــــــــــــمح بالتنازل عن هذه القوات

 (.183ص: بق،)المصدر السا. قطيعة منعت بناء عالقات ثقة بينهما ،العسكرية للجانبين
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ســـــــمت بغياب عالقات الثقة بين مصـــــــر تّ احقبة  إلى، 1996ى تشـــــــكيل حكومة بنيامين نتنياهو أدّ 
خذتها الحكومة الجديدة ضــــــــد أي تقدم في تّ ة المجاالت، ســــــــببها الخطوات التي افي كاف إســــــــرائيلو 

 ىإل ةإضـــــاففتتاح نفق في حائط البراق في القدس، ا، ب1996عملية الســـــالم، فقامت في ســـــبتمبر 
قدم منع أي ت إلىى الذي أدّ  األمرمنح االســــــــتيطان في الضــــــــفة الغربية وقطاع غزة أولوية قومية، 

بتمبر اضــة األقصــى في ســنتفاندالع افي العالقات بين الدولتين، على مدى أربع ســنوات أي حتى 
، لم يحــدث 1999تغيير حكومــة بنيــامين نتنيــاهو بحكومــة إيهود بــاراك في مــايو  أنّ . كمــا 2000
حدث تراجع في المجاالت  بل على العكس تماماً  إســــــــــــــرائيل،م في العالقات بين مصــــــــــــــر و أي تقدّ 

ى ما أدّ  ؛نتفاضة األقصى بدأ الضرر الحقيقي في هذه العالقات، فمع اندالع اواالقتصاديةية األمن
عدها، كما د بمحمد بســـــيوني للتشـــــاور معه ولم يعُ  إســـــرائيلســـــتدعاء ســـــفيرها في قيام مصـــــر با إلى

 يَ مِّ للضــــــفة الغربية فيما ســــــُ  إســــــرائيلجتياح ،بعد ا2002 إبريل( 3)أعلنت الحكومة المصــــــرية في 
ما عدا  ائيلإســـر صـــاالت مع بوقف كافة االتّ  ،اإلســـرائيليبعملية الجدار الواقي التي قام بها الجيش 

ي العالقات بعد ن فالتحسّ  ة. بدأ جوّ ينيعبر القنوات الرسمية فيما يخدم القضية الفلسط صاالتاالتّ 
حكومة أرئيل شارون قرار فك االرتباط مع قطاع غزة، ولوحظ هذا التحسن  يحوالي عامين من تبنّ 

ي العســكري األمنم في التنســيق ، كما حدث تقدّ 2005في  بشــكل كبير بعد تنفيذ فك االرتباط فعلياً 
ر قوات ل في التوقيع على بروتوكول نشـــا تمثّ على خلفية قرار فك االرتباط، م إســـرائيلبين مصـــر و 

ر رفح، ين من معبيمن حرس الحدود المصرية بطول محور صالح الدين وترتيبات عبور الفلسطين
ما زاد اإلحســــــــــــاس بتهديدات إرهابية من جانب الجماعات االســــــــــــالمية في ولقد زاد هذا التعاون كلّ 

، تعين سفير جديد لها في 2005الحوار الثنائي في شهر مارس  إطاررت مصر في لمنطقة. وقرّ ا
، عندما تولى إيهود أولمرت رئاســـة الحكومة وفي أثناء الفترات الصـــعبة 2006، وفي عام إســـرائيل

التي ألقت خاللها مصـــر الرســـمية اللوم على حزب هللا في _ 2006من حرب لبنان الثانية حزيران 
ي ف إســـــرائيلوقف الســـــلطات المصـــــرية الحوار الثنائي الهادئ والمســـــتمر مع لم تُ  ال الحرب_إشـــــع

ي الرأي حالة من الهدوء ف والقضايا المرتبطة بالقضية الفلسطينية، ومن الواضح أنّ  األمنموضوع 
جراء حوار ثنائي له مغزى اســــــــتراتيجي يعطي العالقات المصــــــــرية إالعام تســــــــهل على الســــــــلطات 

 (.192 -188ص: )المصدر السابق،. من االستقرار بعداً  اإلسرائيلية
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، بشـــكل مباشـــر باألوضـــاع في قطاع غزة. 2008المصـــرية في العام  اإلســـرائيليةرت العالقات تأثّ 
ط سّ مور على المحور الفلسطيني وبالقدرة على التو بالدور المصري في تحريك األ إسرائيلوتعترف 

ون كبار القاهرة مرات عديدة، للتنســـــــيق معها في الشـــــــأن يّ إســـــــرائيل مع حماس، وقد زار مســـــــؤولون 
ر الرسمية أن العالقات مع مص إسرائيلح ، وتصرّ ، وفي موضوع غزة خصوصاً الفلسطيني عموماً 

فيها العديد من المصـــالح المشـــتركة التي تدفع نحو تعزيزها، وخصـــوصـــا فيما يتعلق بالملف النووي 
فاق على نة. وعلى الرغم من هذه التصـــريحات فقد كانت قضـــية األزّ يراني، أو بقوة حماس في غاإل

 شـــــــتباكاة، وبالتحديد بين رفح المصـــــــرية ورفح الفلســـــــطينية، نقطة الحدود المصـــــــرية مع قطاع غزّ 
، 2008ت هذه المناوشــــات في العام اســــتمرّ ين، وقد اإلســــرائيليإعالمي وســــياســــي بين المصــــريين و 

لحرب على ا "إميلي لنداو"، أنّ  اإلســــرائيليالقومي  األمنالمختصــــة في  اإلســــرائيليةر الباحثة بِ عتَ وتَ 
ن لتكثيف جهود الوســـــاطة بي ة، والقلق المصـــــري من زيادة وتيرة قوة حماس، دفعت مصـــــر فعالً غزّ 

ة، ال ســــــيما في ظل زيادة الضــــــغوط الشــــــعبية العربية، النار في غزّ  إطالقلوقف  إســــــرائيلحماس و 
خوان المســـــــــلمين في مصـــــــــر وغيرها من البلدان العربية كات اإلدة تحرّ عالمية، وزياوالضـــــــــغوط اإل

مين العربي واإلســـالمي، ويبدو أن عملية لمضـــايقة النظام المصـــري وإحراجه أمام شـــعبه وأمام العالَ 
ما س لدور مصري إقليمي محوري ال سيّ ؤسّ ها تُ الوساطة تخدم المصالح المصرية بشكل كبير، ألنّ 

 (.31ص: ،2009 )يوسف ومصطفى،. ستراتيجياً او  لها جغرافياً  ة محاذٍ قطاع غزّ  أنّ 

بات كثيرة؛ حيث شـــكلت مصـــر دولة ، تقلّ 2009في العام  اإلســـرائيلية –شـــهدت العالقات المصـــرية
 يوثيقة المصالحة الفلسطينية، وه، فمصر هي راعية سرائيلبالنسبة إل 2009مركزية خالل العام 

ل األوضــاع في ، وســتؤثر على مســتقبمســتقبالً  اإلســرائيليةر على العالقات الفلســطينية بدورها ســتؤثّ 
، والدور المصـــــري المركزي في قضـــــية تبادل األســـــرى، كما أن الحدود المصـــــرية أيضـــــاة قطاع غزّ 

زدادت أهمية ا، لهذا اإلســــــرائيلية –في تحديد العالقات المصــــــرية ة تعتبر عامالً الفلســــــطينية في غزّ 
مصـــــــر على  إلى اإلســـــــرائيلية، وقد تزايدت الزيارات 2009خالل العام  إســـــــرائيلنظر مصـــــــر في 

ود باراك ير الحرب إيهمســــــــــــتوى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ورئيس الدولة شــــــــــــمعون بيرتس ووز 
وثانيها  ،ســـياســـية، أهمها تنســـيق المواقف بالنســـبة للعملية الســـياســـية –العتبارات اســـتراتيجية وجيو

نية ل على مصر بالضغط على السلطة الفلسطيعوّ تُ  إسرائيلوضاع في غزة، وقد بدأت بالنسبة لأل
، قبل تجميد االســــتيطان إليهاخير على عدم العودة طاولة المفاوضــــات، بعد إصــــرار األ إلىللعودة 
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طرح مبادرة للخروج من نفق  إلى، 2009 األّولمصــــــــــــــر في كانون  إلىوقد هدفت زيارة نتنياهو 
هيل بأمور محددة لتســ إســرائيلبمطالبته  الجمود الســياســي، غير أن الموقف المصــري كان واضــحاً 

، بداية 2009ل العام ســتئناف المفاوضــات أبرزها تجميد االســتيطان وخاصــة في القدس، كما شــكّ ا
بالغاز الطبيعي  لإســرائيزويد ، حيث تقوم مصــر بتإســرائيلفاقية الغاز الطبيعي بين مصــر و تّ اتنفيذ 
 من إســـرائيلالغاز الذي ســـتســـتورده  أخرى، حيث ســـيســـدّ  اً عام (20)قابلة للتجديد  اً عام (20)لمدة 

الدور  أهمية إســــرائيلم تتفهّ ، كما إســــرائيلحتياجات الغاز الطبيعي في ( من ا%36)مصــــر حوالي 
ر هي العب مصــ ي نفس الوقت فإنّ ســتراتيجية في المنطقة، وفالمصــري في مكانتها الســياســية واال

ي أن تكون حذرة ف إســــــــرائيل، وتحاول اإلســــــــرائيلية –ي وأســــــــاســــــــي في العالقات الفلســــــــطينيةمركز 
 ق على قيام مصــــــــــر ببناء جدار فوالذي فيتصــــــــــريحاتها وتقييماتها للدور المصــــــــــري، فهي لم تعلّ 

. يب السالح من سيناءة. كما أشارت بالرضى عن الجهود المصرية لمنع تهر حدودها مع قطاع غزّ 
 (.40 -39ص: ،2010 )يوسف ومصطفى،

 (2013 –2011) اإلسرائيليةمرسي والعالقات المصرية  4،9
لمصـــــــــر، طبيعة العالقات  نتخاب محمد مرســـــــــي رئيســـــــــاً اما بعد يناير، وال ســـــــــيّ  (25)رت ثورة غيّ 

دت الشــــــــراكة االســــــــتراتيجية بين الدولتين، وعلى الرغم من تها، وحدّ ونوعيّ  اإلســــــــرائيلية –المصــــــــرية
في مصـــر، وصـــعوبة عملية مرحلة التأســـيس لنظام ديمقراطي وما  االقتصـــاديةصـــعوبة األوضـــاع 

، ستعادة مكانتها ودورها في المنطقةارافقها من صراعات داخلية شديدة، شرعت مصر في محاولة يُ 
د ما أ وســـياســـاتها العدوانية. ومن الواضـــح أنّ  إســـرائيلوتناقض مع دور  عارضتمع ما فيها من  شـــّ

، لكن ســــرائيلإخذته مصــــر بعد الثورة في عالقاتها بتّ اســــتراتيجي الذي اال ّتجاههو اال إســــرائيلأقلق 
درك تُ  ســــرائيلإفي تأثير الثورة على نوعية العالقة بين الدولتين. ف إســــرائيلمن دون التقليل من قلق 

، ســــــرائيلإالثورة، ومدى تأثيره وفاعليته في قضــــــايا الصــــــراع والخالف مع  الدور المصــــــري بعد أنّ 
مرتبطان بعوامل كثيرة، تأتي في رأســـــها قوة مصـــــر الذاتية في مختلف المجاالت، ونوعية عالقاتها 

ولت نطالقًا من هذا اإلدراك أا؛ و إســــــــــــــرائيلالعربية واإلقليمية والدولية، وموازين القوى بينها وبين 
على  ســــرائيلإنعكاســــاتها على ما بعد الثورة وتأثير ســــياســــاتها واهتمامًا كبيرًا في صــــر ا وم إســــرائيل

لدولتين، متها: طبيعة العالقات الثنائية بين االمديين القريب والبعيد في جملة من القضايا، وفي مقدّ 
ة الفلســطينية تجاه القضــي إســرائيلســياســة  علىمصــر  في راتيالســالم، وتأثير التغ اّتفاقومســتقبل 
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 إســــــــرائيلع ووضــــــــ اإلســــــــرائيليالقومي  األمنبملفاتها المختلفة، وفي ميزان القوى في المنطقة وفي 
ستعداده إلمكانية المواجهة العسكرية مع مصر في ومدى ا اإلسرائيليالعسكري، وفي حجم الجيش 

 (.510ص: ،2014 )محارب،. حال تدهور العالقات بين الدولتين

 السالم اّتفاققات الثنائية ومصير العال

يناير، تجري برعاية اإلدارة  (25)ومصـــــــــــــر بعد ثورة  إســـــــــــــرائيلباتت العالقات الدبلوماســـــــــــــية بين 
لســـنين مصـــر التي عرفت طوال ا حينها، أنّ  اإلســـرائيليةية األمنشـــير تقدير المؤســـســـة ، ويُ يكّيةاألمر 

الجيش المصـري فقد قوته لصـالح التيارات  حتمال خطر عاٍل. ولو أنّ اعلى أنها دولة صـديقة ذات 
 لىإمصـــر كانت ســـتتحول من خطر عاٍل  خوان المســـلمين، والحركات الســـلفية( فإنّ اإلســـالمية )اإل

ين بشــــقّيهم قيق اإلســــالميتهديد حقيقي، وبعد أن ظهرت نتائج االنتخابات التشــــريعية المصــــرية وتح
لت صــــحيفة يدعوت أحرنوت عن مصــــدر ، نق(%65)في حدود  كاســــحاً  خواني والســــلفي نصــــراً اإل

بح ما كان خطرًا أص ا قدرنا، مضيفًا أنّ أمني رفيع المستوى قوله إن ما حصل في مصر أخطر ممّ 
 االلتزامبعلى عالقاتها المســـــتقبلية مع مصـــــر بأنها ســـــتســـــتمر  إســـــرائيلتهديدًا، وفي المقابل راهنت 

قل في جذري في الموقف المصـــــــــــري، على األل فاقيات المبرمة بين البلدين، وعدم حدوث تحوّ باالتّ 
ليمي، قوات كي تســـــتعيد توازنها ودورها اإلســـــن إلىالمدى القريب، وذلك نابع من أن مصـــــر تحتاج 

إعادة النظر في معاهدة  إلىأنها لن تســــــــعى  إلىعن أن الســــــــلطة الجديدة طمأنت الجميع  فضــــــــالً 
 (.156ص: ،2012 )نحاس،. إسرائيلالسالم مع 

 ى للقوات المســـــلحة المصـــــرية قرارهرتياحها الشـــــديد عندما أعلن المجلس األعلاعن  لإســـــرائيرت عبّ 
زير ث إيهود باراك مع و لزم الدولة المصــــــــــــرية، كما تحدّ حترام المعاهدات والتعاقدات الدولية التي تُ ا

الذي يرأس المجلس األعلى للقوات المســـــلحة المصـــــرية، وبات الدفاع المصـــــري حســـــين طنطاوي، 
في غير موقعه من ناحية الجيش المصــري، وبأن معاهدة الســالم بين  يســرائيلالقلق اإل نّ أ واضــحاً 

الطرفين ســـتبقى على ما هي في الوقت الحاضـــر، وبات الجيش المصـــري ملتزمًا باإلبقاء عليها ما 
 (.101ص: ،2012 )جّمال،. الناهي في العالقات االستراتيجية المصرية مراآلدام هو 

أقلم مع ز بمحاولة الطرفين التوقد تميّ  اإلسرائيلية –في العالقات المصرية راً تطوّ ، 2012شهد العام 
حاول التأقلم، بدأت تتأقلم، أو ت إسرائيلالتغيرات التي حدثت في مشهد العالقات الخارجية للبلدين، ف
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 ئيلراإســــمصــــر بقيادة اإلخوان المســــلمين بدأت تتأقلم مع وجود  مع واقع مصــــر بعد الثورة، كما أنّ 
ى في عالقتها مع مصــــر من أهمية الحفاظ عل اإلســــرائيليةعلى جبهتها في ســــيناء، وتنطلق الرؤية 

ة ســـيناء التي منطق ي فيما يخّص األمنأدنى، والحفاظ على التنســـيق  الســـالم بين البلدين كحدّ  اّتفاق
ي قطاع مصــــري فأهمية الدور ال، وبالطبع اإلســــرائيليةية األمنمنطقة مهمة في األجندة  إلىلت تحوّ 
وبشكل خاص  إسرائيلحاول . كما تُ 2012النار في حرب الــــــــ إطالقالذي لعب دورًا في وقف غزة 

ياسة ضبط س إسرائيلبعت تّ االحفاظ على الملحق العسكري في اتفاقية السالم، ومنذ سقوط مبارك 
د نجرار وراء التصــــعيد أو التصــــعيالنفس في التعامل مع مصــــر، والمقصــــود بضــــبط النفس عدم اال

 إسرائيل فاقية الغاز تعاملتتّ اوألغت  سرائيلالغاز إل إمدادالمتبادل؛ فعندما قطعت الشركة المصرية 
التي  EMGوتجاري بين الشركة الحكومية المصرية وبين شركة  اقتصاديوكأنه خالف  األمرمع 

 إسرائيلت ه، كما مارسهذا التوجّ  شخصياً د نتنياهو ، وأكّ سرائيلتشتري الغاز من مصر وتصدره إل
هم تّ ، وفيها ا2011( أيلول 09)في  اإلســـــرائيليةقتحام الســـــفارة اســـــياســـــة ضـــــبط النفس في أحداث 

فعلها كان شـكر المجلس العسـكري على إنقاذ  ردّ   أنّ المتظاهرون بأنهم كانوا نشـطاء إسـالميين، إالّ 
بلدين الحفاظ على الســـالم بين ال إلىعمال الســـفارة، وليس التنديد بهذا العمل، هذه الســـياســـة تهدف 

 (.108 -106ص: ،2013 )مصطفى،. ه األدنىبحدّ 

هدئة. ي بشأن التاألمنالوسيط  تلعب مصر دور الحاضن السياسي لحكومة حماس في غزة، وأيضاً 
يًا إســــــــرائيلي مِّ خالل ما ســــــــُ  2012تشــــــــرين الثاني  (14)على غزة في  اإلســــــــرائيليالل العدوان وخ

، إســرائيلد موف بعملية "عمود الســحاب"، توافدت على مصــر وفود فلســطينية وعربية ودولية، وأيضــاً 
قرار التهدئة، وترك مصـــــــر ما أثبتته تجارب الســـــــنوات  إلىدورها حاســـــــم في التوصـــــــل  عتبار أنّ اب
الواليات  يضاأ هي في حقيقتها عالقات ثالثية تضمّ  اإلسرائيليةالعالقات المصرية  ماضية من أنّ ال

ه ، وعلى الرغم من أنإســــرائيللتزام مصــــر بمعاهدة الســــالم مع االمتحدة التي تتدخل دائما لضــــمان 
ها  أنّ الّ إ خوان المســـلمين،الواليات المتحدة تغيير األهداف طويلة المدى لجماعة اإل ةســـتطاعاليس ب

رك الرئيس دتعمل على منعها من الســـعي لتحقيق تلك األهداف في أي وقت قريب. وفي المقابل، يُ 
إمكانية التباين واالختالف في  –متتفهّ – يكّيةاألمر اإلدارة  مرســــــــــــــي وقادة اإلخوان المســــــــــــــلمين أنّ 

االختالف  ه ال يســــتطيع أنّ الفلســــطيني، إالّ  اإلســــرائيليالمواقف مع الواليات المتحدة بشــــأن الصــــراع 
ســـاعدت على منع نشـــوب حرب  فقد، إســـرائيلمعها على أهمية الحفاظ على العالقات بين مصـــر و 



122 
 

ــــة عقود ــــة خالل فترة زادت عن ثالث  ،2013 )نحــــاس،. بين جيشــــــــــــــين من أقوى جيو  المنطق
 (.139ص:

ري، المصــــ ة من شــــأنه أن يشــــعل الشــــارعحرب أخرى طويلة على غزّ  شــــنّ  أنّ  إســــرائيلعت لقد توقّ 
 ســـــتجابة للمشـــــاعر الشـــــعبية، فإنّ احكومة ما بعد الثورة في مصـــــر يجب أن تكون أكثر  ونظرًا ألنّ 

، فلم يكن من المســـــــــتغرب أن يســـــــــتجيب الرئيس محتمالً  تخفيض مســـــــــتوى العالقات ســـــــــيكون أمراً 
ة، وســحب الســفير المصــري في الغضــب الشــعبي في أعقاب "عمود الســحاب" في غزّ  إلىالمصــري 

، بيد أنه في المفهوم الكبير لإليماءات الدبلوماســـــــية، كانت تلك في الواقع خطوة صـــــــغيرة ئيلإســـــــرا
بدعم  ّولاألل ران على الرئيس مرســـــي، تمثّ ان متعاكســـــان يؤثّ اّتجاهبرز خالل العدوان ، كما نســـــبياً 

وخالل ه نّ إ، حيث إسرائيلية في السعي نحو التهدئة بين حماس و األمنمن المؤسسات الدبلوماسية و 
 جهزة االســـتخباراتية المصـــرية تعمل على منع التصـــعيديام الثالثة التي ســـبقت العدوان، كانت األاأل

رحلة لمخاطر فعلية في الم اإلســـــــــرائيليةض العالقات المصـــــــــرية ب تعرّ وحماس لتجنّ  إســـــــــرائيلبين 
 اّتجاهخوان المســــــــلمين ســــــــحب مرســــــــي في اآلخر، فقد حاولت أوســــــــاط من اإل ّتجاها االالراهنة، أمّ 

، لكي رائيلإسوالواليات المتحدة عبر قطع العالقات الدبلوماسية والتجارية مع  إسرائيلتصادمي مع 
يحتذى به للعرب والمســــــــلمين الذين يحافظون على العالقات مع  لحكومة المصــــــــرية نموذجاً تكون ا

 )المصدر السابق(.. ئيلاإسر 

صـــــر لم م فعل مصـــــري خالل أي عدوان على غزة، أنّ  ف من ردّ بعد تخوّ  ليةاإلســـــرائين للقيادة تبيّ 
ســــــوى دور الوســــــيط، في وقت تعمل فيه واشــــــنطن على ضــــــمان بقاء مصــــــر في الئحة الدول  ؤدِّ تُ 

ه ألنّ  ؛يلســـرائســـتراتيجي إلاالرئيس المصـــري هو إنجاز  بهدور الوســـيط الذي قام  المعتدلة، كما أنّ 
ير ثخوان المســــــلمين في مصــــــر، يُ وجود اإل ة، في ظلّ ض حرب على غزّ د التفكير في خو كان مجرّ 

بتته عملية الواقع الذي أث  أنّ الفعل المصــــري على عملية كهذه؛ إالّ  من ردّ  فاً ين، تخوّ اإلســــرائيليقلق 
ماس، وأنها لن تكون الدرع خوان المســـــــــلمين لن تخرج لمســـــــــاعدة ححركة اإل "عمود الســـــــــحاب" أنّ 

ت ة، أدّ على غزّ  اإلســـرائيليةخذ مصـــر خطوة عدائية في مقابل الهجمات من أن تتّ  لها، وبدالً  الواقي
يكي باراك أوباما في محاولة لتعزيز دور مصــــــــــــــر األمر دور الوســــــــــــــيط بين الطرفين بدعم الرئيس 

 (.140ص: )المصدر السابق،. كوسيط
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لرئيس ا درك أنّ هي تُ قليمي والعالمي، و غير قلقة من أن تبقى مصــر محور االهتمام اإل إســرائيل إنّ 
في تل  ســـتدعى ســـفيرهادنى المطلوب الذي يفترض أن تقوم به حكومة عربية: األ مرســـي قام بالحدّ 

مطلب فصائل المقاومة في  مَ عَ دَ و االجتماع ومواجهة العدوان،  إلىالدولي  األمنأبيب، دعا مجلس 
غزة  قطاع إلىلمجلس جامعة الدول العربية، أوفد رئيس وزرائه هشـــــــــــــــام قنديل  اجتماعة بعقد غزّ 

درك نسانية. وتُ لتقديم الدعم السياسي واإلنساني بعدما فتح معبر رفح لتوفير المساعدات الطبية واإل
اسعة وقد طالب الفلسطينيون والمصريون وشرائح و  ،هذه الخطوات تعتبر عادية وتقليدية أنّ  إسرائيل

 باً بحماية الفلســــــطينيين، شــــــع لتزاماً او  خطوات نوعية أكثر حزماً  اّتخاذلشــــــعب العربي مصــــــر بمن ا
ي القومي المصـــــــر  األمنة جزءًا من لمصـــــــر لكون غزّ  ة كان بمثابة تحدٍّ وقضـــــــية، فالعدوان على غزّ 

لم يكن  هم من ذلك بأنهديد في مصــر، واألخواني الجله، وهو فرصــة للنظام اإل ســتراتيجياً ا متداداً او 
يفيد وأحكام ات كامب ديفاقتّ اخوان فرصــة لتعديل بنود ل لإلشــكّ العدوان قد يُ  نّ أ إلىهناك أي تلميح 

 (.141 -140ص: )المصدر السابق،. إسرائيلمعاهدة السالم مع 

 

 

 اعلون في سيناء محلياا وإقليمياا الف

تيمية على رؤوس عبد بن ســــــــجد ا، دّكت ســــــــلطة حماس م2009في آب أغســــــــطس من صــــــــيف 
حة التي أعلنت قيام إمارة إســالمية في رفح الفلســطينية ذات اللطيف موســى وأعضــاء جماعته المســلّ 

ص رفح ة، وبــاألخعن هـذه المواجهـة لجوء عـدد من تكفيريي غزّ  مَ جَ النزعـة الجهـاديـة والتكفيريــة، ونَ 
لمحيطة ة والشيخ زويد والقرى االمنطقة الحدودية من شمال سيناء في رفح المصري إلىالفلسطينية، 

 -2004وا من مالحقات )بهما، ولقد صــــــــــــــاحب ذلك اللجوء عودة الهاربين من ســــــــــــــيناء الذين فر  
ستهدفت المنتجعات السياحية في جنوب سيناء؛ إذ عادوا بعد هروبهم ا( بعد التفجيرات التي 2005

نت وّ ين من ســـلطة حماس، وهكذا تكمن الســـلطات المصـــرية برفقة ذوي الخبرة القتالية العالية الهارب
ينية هات مبارك والســـــــــلطة الفلســـــــــطالت التكفيرية الجهادية الخارجة عن طوع كل من توجّ بذرة التكتّ 

. ت الســــــــــــــلطة في مصــــــــــــــر فيما بعد، من ناحية أخرى من ناحية، وحماس وجماعتها األم التي تولّ 
 (.4ص: ،2014 سكندراني،)اإل
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اطئ بحيرة على شــ ناء، تقع مدينة بئر العبد ومحيطها الممتدّ في الشــمال الغربي من شــبه جزيرة ســي
نتخابي األبرز لجماعة اإلخوان المســـلمين في شـــمال البردويل شـــرق قناة الســـويس، وهي المعقل اال

الشـــيخ زويد الخاليتان من تنظيم اإلخوان، وبئر العيد في ء، وبين الشـــمال الشـــرقي حيث رفح و ســـينا
 ية والدينية المقتســمة بين اإلخوان والســلفيين، تقع مدينة العريش عاصــمةالشــمال الشــرقي بقواها القبل

كيلومترًا، وأبعد عن بئر العبد  (30)شــــــمال ســــــيناء وحاضــــــرتها، وهي أقرب للشــــــيخ زويد بمســــــافة 
 كيلومترًا، وتتميز العريش بخصـــوصـــية عشـــائرية وثقافية وتنوع ســـكاني كبير؛ ذلك أنّ  (75)مســـافة 

تيارات الفكرية واأليديولوجية والحركات الشـــبابية الفاعلة في القاهرة واإلســـكندرية، لكل ال اً متدادافيها 
ع في حزب التجمّ  وا عننشــــقّ اون التاريخيون، كحزب الوفد، واليســــاريون القوميون الذين ففيها اللبراليّ 

 (6)حركة شـــــباب  أيضـــــاشـــــتراكية، وفيها ســـــوا الحركة الثورية اال، وأســـــّ 2011كانون الثاني/ يناير 
، يةاألســـــاســـــعن األحزاب اإلســـــالمية  ، وحركة أحرار ذات الطابع اإلســـــالمي الثوري، فضـــــالً إبريل

عن تجمع القبائل العربية من أنحاء مصـــــــر، وحزب  والحزب العربي للعدل والمســـــــاواة المعبر جزئياً 
سياسي لسه مرشح الرئاسة السابق عبد المنعم أبو الفتوح، ووسط هذا التنوع امصر القوية الذي أسّ 

نوعًا ســــكانيًا ت أيضــــاالثري في العريش "العاصــــمة" الذي يتفاوت وزنه النوعي تعبويًا، تضــــم المدينة 
ثراًء، إذ فيها عائالت عرايشـــــــــية حضـــــــــرية، ومقيمون من قبائل تســـــــــكن البادية حول  وثقافيًا ال يقلّ 

ادي النيل، من و  ف حركتهم حتى اليومها، ووافدون مصريون لم تتوقّ طالعريش في شمال سيناء ووس
 .1967و 1948ســـــــــيناء منذ  إلىآباؤهم  مَ دِ منهم المســـــــــلم ومنهم القبطي، والجئون فلســـــــــطينيون قَ 

 )المصدر السابق(.

 جانب الفاعلين شـــعبيًا من جماعات دينية وأحزاب وحركات ســـياســـية ومجموعات مســـلحة، فإنّ  إلى
د الصــراع بين أجهزة ســلطة الدولة المصــرية ق ت على أنّ اّتفقالســكان المحليين وشــهاداتهم، قد  آراء

ز الســــكان تضــــارب أجهزة الســــلطة بروايات عزّ جعل منها أكثر من فاعل أمني واحد في ســــيناء، ويُ 
ختيارهم التعاون مع االســتخبارات اولة، و دنتقام من رافضــي التعاون مع جهاز مباحث أمن العن اال

هامات تّ ا لىإأجهزة الســلطة المتنافســة على النفوذ من ذلك، ويصــل هذا الصــراع بين  العســكرية بدالً 
بالفســــاد والتورط في إدارة شــــبكات للتهريب تضــــم مســــلحين ومرتزقة، وفقًا لشــــهادات عدد من تجار 

حين أو في مقابل الفاعلين المســل اً األنفاق في رفح، ما يعني أن الســلطات الفاعلة ليســت طرفًا واحد
 )المصدر السابق(.. خباراتية مصريةمنية واستيين، بل هي أطراف أالسياس
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حافة ًا، وكشــــــف الصــــــًا وجوّ أرضــــــالمتكررة لســــــيناء  اإلســــــرائيليةات وإذا أخذنا في الحســــــبان االختراق
ناء داخل سيناء، فإن دائرة الفاعلين ميدانيًا في سي سرائيلالمصرية عن وجود فرقة عمليات تابعة إل

اتية، وليس ر ستخبااون في سيناء هم عدة أجهزة أمنية و اإلسرائيليإذا كان الالعبون  سع، باألخّص تتّ 
هم فيها اللبناني ســــــــــــــامي تّ ا، التي 2009قضــــــــــــــية "خلية حزب هللا" في  إلى، وبالعودة جهازًا واحداً 

ح العابرة لقناة الســويس، وبتأكيد المصــادر المحلية في رف اإلســرائيليةشــهاب بالتجســس على الســفن 
ين تحديد عدد الفاعلين المحلي اته مع غزة، فإنّ مكان النفق الذي كان يســــــــــتخدمه شــــــــــهاب في عمليّ 

 (.2013 )الشروق،. أمرًا صعباً  ين في سيناء، يظلّ يواإلقليم

 الوضع في سيناء

تكاك مباشر حا ل خطّ مثّ ، إذ يُ إسرائيلمن مصر و كل  إلىالوضع في سيناء ذو أهمية كبيرة بالنسبة 
 ر فيه.ؤثّ ر به العالقات الثنائية وتُ بين الدولتين، وتتأثّ 

اجه و كامب ديفيد على الســــيادة المصــــرية في ســــيناء، وتُ  اّتفاقه يكشــــف القيود التي فرضــــها كما أنّ 
كلة هذه المشــــ مصــــر منذ أعوام مشــــكلة كبيرة في بســــط نفوذها على وســــط ســــيناء وشــــمالها، وتعود

سياسة اإلهمال والتهميش التي مارستها الدولة تحت حكم نظام مبارك ضد مواطنيها في  إلى جزئياً 
موعات ظهور مج إلىســاته، و إدارة ظهره للنظام المصــري ومؤســّ  إلىى بقســم كبير منهم ســيناء، وأدّ 

رى. من ناحية أخ إسرائيل كثيرة مسلحة وغير مسلحة، تعمل ضد النظام المصري من ناحية، وضدّ 
، أما ســـــرائيلإ إلىقطاع غزة، وتهريب المهاجرين الســـــّريين األفارقة  إلىفهي تقوم بتهريب الســـــالح 

فاق كامب ديفيد، إذ يمنع وجود الجيش تّ الملحق العســــــكري ال إلىالجزء اآلخر من المشــــــكلة فيعود 
ة من قدر  حدّ  الذي األمرالمصــــري في وســــط ســــيناء وشــــمالها ويقصــــره على وجود رمزي فحســــب، 

ز كّ ر حة، ونظام مبارك كان يُ الجيش في مواجهة المجموعات المســـلّ  اســـتعمالالدولة المصـــرية على 
 (.512ص: ،2014 )محارب،. على أسلوب القمع في هذه المواجهة

نقطـــة توتر أمني بـــالغـــة الخطورة من وجهـــة النظر  إلىينـــاير  (25)لـــت ســــــــــــــينـــاء بعـــد ثورة تحوّ 
الطبيعة الجغرافية والديمغرافية المعقدة لمنطقة ســــــــــــــيناء، التي  إلى جزئياً ، يعود ذلك اإلســــــــــــــرائيلية

ــــــــــــــــ"المفتاح" و  تين التوازنات التي تحكمها من الناحي إلىيصــطلح الخبراء المصــريون على تســميتها بـ
، 1978م عا إســــــرائيلفاقية كامب ديفيد بين مصــــــر و تّ اية، خصــــــوصــــــا بعد توقيع األمنالعســــــكرية و 
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ا مذي تفرضه السلطات المصرية على كل ما يجري فيها من أحداث، ال سيّ عن الغموض ال فضالً 
ي إجراء تعديالت ف إســــــــرائيلة رضــــــــاق بهوية المجموعات المســــــــلحة الناشــــــــطة فيها، ومعما يتعلّ في

فاق كامب ديفيد، أو إدخال الجيش المصــري ما يحتاج إليه من قوات ومعدات تّ الملحق العســكري ال
 قة، وبدا هذا الموقفالمســــــبّ  اإلســــــرائيليةت المســــــلحة من دون الموافقة لمجموعااعســــــكرية لمواجهة 

ها عوال يتماشى مع التغيرات في مصر وال مع المستجدات في سيناء التي لم يتوقّ  ضعيفاً  اإلسرائيلي
دأبت على الشــــــــــــكوى من عدم قيام مصــــــــــــر بمواجهة  إســــــــــــرائيل نّ أما كامب ديفيد، وال ســــــــــــيّ  اّتفاق

ة؛ ورفضـــــت في الوقت نفســـــه قطاع غزّ  إلىالمجموعات المســـــلحة، وعدم مكافحتها تهريب الســـــالح 
ة المصـــــــرية ياألمنفاق كامب ديفيد لتتالءم مع المتطلبات إجراء تعديالت في الملحق العســـــــكري التّ 

يث من ح وســـط ســـيناء وشـــمالها محدوداً  إلى كت بأن يكون دخول القوات المصـــريةالداخلية، وتمســـّ 
األفراد والعتاد والفترة الزمنية، ويبدو أن نوعية هذه العالقة كانت تتالءم مع نظام مبارك وال تتالءم 

ة ســــيناء لمكافح إلىمع النظام الجديد؛ إذ أدخلت مصــــر ما تحتاج إليه من قوات الجيش المصــــري 
ي ســـــــابق الحكومة إســـــــرائيل. ودعا دبلوماســـــــي ائيلإســـــــر المجموعات المســـــــلحة من دون الطلب من 

ت الهدف من هذه التعديال جراء تعديالت إذا طلبت مصـــــر ذلك، وأنّ االســـــتجابة إل إلى اإلســـــرائيلية
ة، قطاع غزّ  إلىحة ومكافحة تهريب الســـــــــــالح هو تمكين مصـــــــــــر من مواجهة المجموعات المســـــــــــلّ 

م، فاق الســـــــالإعادة إقرار مصـــــــر التّ  كما أنّ ، إســـــــرائيلوالحفاظ على القانون والنظام وليس محاربة 
 (.514ص: )المصدر السابق،. خوان المسلمين، لها مردودها السياسي المهمتحت حكم اإل

ي شـــبه ف نتشـــارقلق بشـــأن قيام الجيش المصـــري باال اإلســـرائيليةية األمنســـاد في أوســـاط المؤســـســـة 
ية من شــــــبه منزوعة الســــــالح وشــــــبه خالفاقيات كامب ديفيد على بقائها اتّ  جزيرة ســــــيناء التي تنّص 

عقاب عملية "النسر"، في أ  إطالقات المسلحة المصرية بقيام القوّ  الوجود العسكري المصري، ولعلّ 
في ســــيناء، وعلى  األمن، إلعادة فرض 2011آب  (18)الهجوم المســــلح على شــــمالي إيالت في 

الموقع  جاهباتّ نوا من التســـــلل يها تمكّ ذمنفّ  د أنّ ثر ســـــلســـــة العمليات المســـــلحة في إيالت، الذي تردّ أ
ملية ع لوجه التطورات العســــــكرية في ســــــيناء مع العلم بأنّ  راً ل مؤشــــــّ شــــــكّ المســــــتهدف عبر ســــــيناء يُ 

ذها القوات المسلحة المصرية في سيناء منذ أن استعادت مصر نفّ "النسر" هي أضخم خطة أمنية تُ 
ة ياألمنيالت التحديات إالسياق أبرزت عملية ، وفي هذا 1982السيادة على شبه الجزيرة في العام 

، وبناء على ةاإلسرائيليهذه العملية أبرزت قيود القوة  ت بعد الثورة المصرية، واألهم أنّ التي استجدّ 
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ضــع خطط و  إلى، اإلســرائيليخوان المســلمين، عمد الجيش ل االســتراتيجي في أعقاب فوز اإلالتحوّ 
 –كها قبل سنوات، وكذلك، على الصعيد العسكري تتعلق بإعادة تأسيس وحدات عسكرية كان قد فكّ 

في أعمال بناء الجدار على الحدود المصــرية، ودار الحديث  اإلســرائيليةعت الحكومة رّ الميداني، ســ
 ئيلياإلســـراف الجيش كثّ الجنوبي من الحدود المصـــرية، كما خر في القســـم آحول بناء جدار  أيضـــا
 (.158ص: ،2012 )نحاس،. ه على الحدود المصرية، وتضاعف حجم القوات هناكانتشار من 

 نطالق عملياتا األّول، ســـــــرائيلواجهت العالقات مع مصـــــــر في عهد مرســـــــي تحديين بالنســـــــبة إل
ب ذتها مجموعة جهادية في آة، وبخاصـــة العملية التي نفّ يإســـرائيلعســـكرية من ســـيناء ضـــد أهداف 

جنديًا وضـــــــــــــابطًا  (16)، وســـــــــــــقط خاللها إســـــــــــــرائيل، وذلك في طريقها لتنفيذ عملية داخل 2012
مصــــر وكذلك ل إســــرائيلمتها قة قدّ ســــتخباراتية مســــبّ امصــــريًا، حيث فشــــلت العملية بســــبب معلومات 

رت لتا الحالتين عبّ ، وفي ك2012، والثاني الحرب على غزة في تشرين الثاني 2011يالت إعملية 
افقتها بصـــمتها وبمو  إســـرائيلعن رضـــاها من الموقف المصـــري، ففي حادثة ســـيناء وافقت  إســـرائيل

 الدور المصـري  سـيناء لمحاربة المجموعات المسـلحة، كما أنّ  إلىات مصـرية أحيانًا على إدخال قوّ 
لنار، وفي أعقاب ا إطالقهدنة لوقف  إلىة، والتوصــــــــــــــل كان فاعاًل ونشــــــــــــــطًا في الحرب على غزّ 

ي عن رضــاهم من الدور المصــري والتنســيق بين إســرائيلة صــرح أكثر من مســؤول الحرب على غزّ 
تتصــــــرف  أنها يجب أن داً تعي جيّ  إســــــرائيل البلدين. ويعتقد الباحث االســــــتراتيجي شــــــلومو بروم أنّ 

مع مصــــــــر،  تد عملياتها في المنطقتين العالقاهدّ ة، حتى ال تُ بضــــــــبط نفس في ســــــــيناء وقطاع غزّ 
ت دوتعلم أنها يجب أن تعمل جاهدة لتقليل حاالت التدخل في المنطقتين، وهذا ما فعلته عندما زوّ 

خذت خطوة اتّ  إســـــــــرائيل، وبالفعل فإن 2012ســـــــــتخباراتية عن العملية في آب امصـــــــــر بمعلومات 
من ل المهاجرين مهمة في هذا الســــــــــياق وهي بناء الجدار الحدودي مع مصــــــــــر، وذلك لمنع تســــــــــلّ 

 (.108ص: ،2013 )مصطفى،. حة من داخل سيناءمات مسلّ جه ولصدّ  ،إليهاأفريقيا 

أمنيًا  –اســــــــياً ص تمرينًا ســــــــيلخّ القومي في جامعة تل أبيب، كتابًا يُ  األمنوأصــــــــدر مركز دراســــــــات 
ن هذا قد بيّ ، و اإلســـــرائيليةنعكاســـــاتها على العالقات المصـــــرية اندالع أزمة في ســـــيناء و فتراضـــــيًا الا

ل الهدف المصري سيكون خال ية في سيناء، أنّ األمنالذي جاء في أعقاب سلسلة األحداث التمرين 
ة الســـــــالم، فاقيتّ ار ياألزمة هو اســـــــتغاللها لتعزيز التواجد المصـــــــري في ســـــــيناء، وذلك كمقدمة لتغي
 االّتفاق يير، تغاألّولوبخاصة الملحق العسكري منه، وفي هذا السياق سيكون أمام مصر خياران، 
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بين  طارفي معضلة في هذا اإل إسرائيلولكن ليس إلغاءه، وبخاصة الجانب العسكري فيه، ووضع 
ي والعســــــــكري، وإجراء تفاوض جديد على تســــــــويات أمنية جديدة. ســــــــيكون األمنتغيير في الملحق 

الخيار الثاني بالنســـــبة لمصـــــر القيام بعملية أحادية الجانب من خالل إدخال قوات عســـــكرية وأمنية 
 )المصــــــــدر الســــــــابق،. إســــــــرائيلمصــــــــرية على المنطقة المحظورة، ليشــــــــكل ذلك نقطة تفاوض مع 

 (.109ص:

ن االســتراتيجية أ إلىل التمرين االفتراضــي لعالقتها مع مصــر، فقد توصــّ  ئيلإســراا بالنســبة لرؤية أمّ 
زمة ســــــــــــيناء(، منع أالواقع خالل  أرضتشــــــــــــمل عدة مركبات )تم مالحظة ذلك على  اإلســــــــــــرائيلية

قة ال منط إلىالســـــــالم، ومنع تحويل ســـــــيناء  اّتفاقنهيار ا إلىي التصـــــــعيد مع مصـــــــر حتى ال يؤدّ 
د دّ هعملية متواضــــــعة ال تُ  األّولخياران،  إســــــرائيلالتعايش معها، وقد كان أمام  إســــــرائيلتســــــتطيع 

م به في الواقع خالل أزمة ســــيناء، أما الخيار الثاني فهو تزويد الســــيادة المصــــرية، وهو خيار لم تقُ 
 حراجها.إمصر بمعطيات ومعلومات، والعمل مع الواليات المتحدة للضغط على مصر و 

لن تتهاون في ضرب الخاليا المسلحة في سيناء، إذا كانت لديها  إسرائيل ن، أنّ فترض التمرياوقد 
ط لتنفيذ عمليات عســـــكرية تســـــتهدفها، ولن تفكر في أبعاد ذلك على هذه الخاليا تخطّ  معلومات أنّ 

، ودخول القوات 2012العالقات بين البلدين. وجاء هذا االفتراض في أعقاب أزمة ســـــــيناء في آب 
ي الواقع عدة ف إســـــرائيلخذت تّ افترضـــــه التقرير(، فقد اســـــيناء بدون تنســـــيق )هذا ما  إلىالمصـــــرية 

 خطوات:

ي لن تتهاون ف إســـرائيل إلرســـال رســـالة واضـــحة لمصـــر أنّ  ة؛حة في غزّ ضـــرب الخاليا المســـلّ  -1
 دفع ثمن دبلوماســــــــــــــي )وهذا ما حدث فعلياً  إلىى ذلك النار عليها حتى لو أدّ  إطالقحالة 

 ائيلإســر الثمن الذي ســتدفعه  ز هذا التوجه هو أنّ ا ســيعزّ ة(، وممّ على غزّ  2012خالل حرب 
ضــــي الرأي ر جدًا، وفي الوقت نفســــه تُ  لعالقاتها مع الواليات المتحدة ســــيكون ضــــئيالً  بالنســــبة

 الربيع العربي. فعل قويًا ومثابرًا في ظلّ  ريد أن يرى ردّ الذي يُ  اإلسرائيليالعام 
خطوات لســـــوف تتبع ل إســـــرائيلســـــيناء بدون تنســـــيق، فإن  إلىدخال قوات مصـــــرية في حالة إ -2

عداد عن اســــــــت عالناإل ة التوتر، ثمّ ســــــــتعمل على تخفيف حدّ  :التالية في عالقتها مع مصــــــــر
 ر أنّ السالم، وفي الوقت نفسه تنبيه مص اّتفاقللتفاوض من جديد على الملحق العسكري في 

، ألرضاأي تغيير يجب أن يتم بشــــــــكل ثنائي ومتفق عليه دون خطوات أحادية الجانب على 
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عســكري ســتكون مســتعدة لفتح الملحق ال إســرائيلويعتقد المشــاركون في التمرين االفتراضــي أن 
الســــــــــياق الســــــــــياســــــــــي والعســــــــــكري الذي فرض الملحق العســــــــــكري في أواخر  ألنّ  ؛من جديد

سـياق الحالي. وقدم التمرين االفتراضـي، الذي اعتمد الكثير منه السـبعينيات غير صـالح في ال
 الً في تعاملها مع مصــــــر، ومنها: أوّ  اإلســــــرائيلية، عدة توصــــــيات للحكومة األرضعلى وقائع 

 ومصــر والواليات المتحدة لعالج الوضــع إســرائيلالعمل على وضــع خطة ثالثية تشــترك فيها 
ف ي مواقخيرة بتبنّ أن تقوم األ إســــــــــــــرائيلمن  يكياألمر الطلب  إطارفي ســــــــــــــيناء، وذلك في 

ين مع الواليات المتحدة على تمك إســـــــــــرائيليجب أن تعمل  ثانياً و ســـــــــــتراتيجية إقليمية جديدة، ا
موافقة على ي للإســرائيلبداء اســتعداد إ ثالثاً و مصــر من بســط ســيطرتها وســيادتها على ســيناء. 

خطوة هذه ال نّ إالطلب المصـــــري لفتح الملحق العســـــكري )إعادة التفاوض حول بنوده(، حيث 
ى الدول الثالث عل فاق. ورابعاً تّ لتزام النظام المصري الجديد باالاز عزّ السالم، وتُ  اّتفاقد ستجدّ 

 ،2013 )مصــــــــــــــطفى،. ةقطـــاع غزّ  إلىســــــــــــــينـــاء ومنهـــا  إلىيران إالعمـــل على منع دخول 
 (.110 -109ص:

 (2016 –2013) اإلسرائيلية –السيسي والعالقات المصرية 4،10
/ عبد الفتاح الســــــيســــــي الرئيس الدفاع آنذاك الفريقوزير  لَ ، َعزَ 2013في الثالث من يوليو/ تموز 

حتجاز الرئيس مرســــي ومئات ال العمل بالدســــتور، وأصــــدر أوامره بالمصــــري/ محمد مرســــي، وعطّ 
 للمحاكمة. حيلوا الحقاً الذين أُ ة اإلخوان المسلمين، األعضاء من جماع

لســـلة وه ســـرضـــام معض لها الرئيس المصـــري/ محمد مرســـي ذروتها، ونظّ بلغت الضـــغوط التي تعرّ 
ســــــــــت حركة تأســــــــــّ  طاريونيو، وفي هذا اإل (30)ي، أطلق عليها ثورة بالتنحّ  هطالبمن المظاهرات تُ 

، وهي حركة تجمع توقيعات المصـــــــــريين لســـــــــحب الثقة من 2013/ نيســـــــــان إبريل (26)د يوم تمرّ 
أنها جمعت حوالي  "تمرد"نتخابات رئاســــــــــــــية مبكرة، وأعلنت ا إلىالرئيس/ محمد مرســــــــــــــي، وتدعو 

 يونيو/ (30)عين حينها للتظاهر يوم مليون توقيع لســـــــــــحب الثقة من مرســـــــــــي، ودعت الموقّ  (22)
ون مناهضــــون لمرســــي ، هاجم محتجّ 2013 تموزيوليو/  ، وفي صــــباح يوم اإلثنين2013 حزيران

يلة ات في المكان، وفي نفس اللاشـــتباكجماعة اإلخوان المســـلمين بالمقطم في القاهرة، ووقعت  مقرّ 
للحوار  ته، ودعافيه عن شــــــرعيّ  عَ لســــــاعتين ونصــــــف الســــــاعة دافَ  متدّ ا ألقى الرئيس مرســــــي خطاباً 

البرادعي  دوبل بالرفض، وتال محمّ قُ  هطلب الوطنية، لكنّ  وتشــكيل لجنة لتعديل الدســتور والمصــالحة
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 ظلّ  وفي ،خطاب محمد مرسـي فشـل في إدارة شـؤون البالد ة، وقال إنّ المعارضـبيان جبهة اإلنقاذ 
ل فيه القوى هِ ميُ  هذه األجواء أصــــدر القائد العام للقوات المســــلحة الفريق عبد الفتاح الســــيســــي بياناً 

ق مطالب الشـــــعب خالل هذه ل أعباء الظرف التاريخي، وإذا لم تتحقّ ســـــاعة لتحمّ  (48)الســـــياســـــية 
القوات المســــــــــلحة ســــــــــتعلن عن خريطة مســــــــــتقبل وإجراءات تشــــــــــرف على تنفيذها، وفي  ة فإنّ المدّ 

قالت فيه إنها  أصــــدرت الرئاســــة بياناً  2013 يوليو/ تموز (02)من يوم الثالثاء  األولىالســــاعات 
رات الواردة في بيان الجيش تحمل من الدالالت ما يمكن أن يتسبب في حدوث بعض العبا ترى أنّ 

 ت محكمة النقض حكمًا ببطالن، وفي وقت الحق من الثالثاء أصدر إرباك للمشهد الوطني المركب
أن  نه الرئيس الســـــــابق محمد مرســـــــي بعد، الذي عيّ هتعيين النائب العام طلعت عبد هللا في منصـــــــب

 (.2013 )الجزيرة نت،. دعزل عبد المجيد محمو 

 لىإنتهاء المهلة التي حددتها القوات المســــلحة المصــــرية لمختلف األطراف الســــياســــية للتوصــــل وبا
، أعلن وزير الدفاع عبد الفتاح الســـــــــيســـــــــي إنهاء حكم الرئيس محمد مرســـــــــي، على أن يتولى اّتفاق

نتخابات ارئيس المحكمة الدســتورية العليا المســتشــار عدلي منصــور إدارة شــؤون البالد لحين إجراء 
 )المصدر السابق(.. ل العمل بالدستوررئاسية مبكرة، وعطّ 

نافس لالنتخابات الرئاســية المبكرة، هو والمرشــح الوحيد الم حقام الفريق عبد الفتاح الســيســي بالترشــّ 
القيادي اليســــاري حمدين صــــباحي، وبعد ســــير العملية االنتخابية أعلنت لجنة االنتخابات الرئاســــية 

ى وزير الدفاع السابق ، أدّ 2014يونيو  (08)، وفي يوم  %96.91المصرية فوز السيسي بنسبة 
ة تها أربع ســــــــنوات أمام الجمعيتورية كرئيس لمصــــــــر لوالية مدّ عبد الفتاح الســــــــيســــــــي اليمين الدســــــــ

د هالعمومية للمحكمة الدســــــــــــــتورية، وذلك بعد قرابة عام من اإلطاحة بالرئيس محمد مرســــــــــــــي، وتعّ 
 ّن:إالســــــيســــــي بأنه ســــــوف يعمل مع المصــــــرين من أجل تحقيق الحرية والعدالة االجتماعية، وقال 

ما ا القوى الوطنية جاءت كنتيجة مســــــتحقة لهي توافقت عليســــــتحقاقات خارطة المســــــتقبل التاثاني "
ســــــــتهدفتم فيها ( يونيو ا30)يناير، و (25)متموه من تضــــــــحيات على مدار ثورتين مجيدتين في قدّ 

 (.2014، 24" )فرانسستحقيق العيش الكريم والحرية والكرامة

 العالقات الثنائية
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، من وصول رئيس إسالمي لحكم مصر، بل كان قادتها 2013قلقها طوال العام  إسرائيل فِ خ  لم تُ 
هذا  هم أنّ لين والخبراء لديهم بقناعتيجهرون في مؤتمراتهم ومقابالتهم ودراســــاتهم وكذلك كبار المحلّ 

ن أبراموفيتش أمنو  اإلسرائيليق المحلل السياسي ، وقد علّ هويجب تقويض إسرائيلد أمن هدّ الوضع يُ 
مج نقالب على مرسي أهم من إحباط البرنانجاح االبالنسبة لنتنياهو " :اإلطاحة بمرسي بالقولعلى 

ط الجيش تورّ  إنّ " :رؤفين بيدهتســــــــــــــور فقد قال اإلســــــــــــــرائيليا الجنرال والباحث أمّ النووي اإليراني" 
ويلة، طقنا النوعي والكاسح على العرب لسنين المصري في السياسية على هذا النحو سيضمن تفوّ 

هذه  إســرائيلف "، تصــاالســتراتيجية تقتضــي نجاح تحالف العســكر والليبراليين إســرائيلمصــلحة  وإنّ 
رتبطت االمرحلة بأنها عودة الدولة المصــــرية بشــــكلها التقليدي، دولة المؤســــســــة العســــكرية، فلطالما 

 )نحاس،. ري رتبط الجيش بالقرار الســــياســــي ســــواء العســــكري أو غير العســــكهذه الدولة بالجيش، وا
 (.117ص: ،2014

( 30)غير واضــــــحة وغير ثابتة، في التعامل مع الحالة المصــــــرية بعد  إســــــرائيلكانت اســــــتراتيجية 
تبار عجية، ومكتب رئيس الوزراء ذاته، باة الخار ار نعكس ذلك على أجهزة المعلومات، ووز يونيو، وا

الجهود المبذولة لرســــــــم تنظيم ي وراء األســــــــاســــــــالثورة المصــــــــرية كانت وما زالت تشــــــــكل الركن  أنّ 
ة المصرية تجاه السياس يون بأنّ إسرائيل، في حين صرح خبراء إسرائيلالعالقات الثنائية بين مصر و 

بديل أنها تثق في النظام ال إســـــرائيلغماتية. ومن منظور آخر، تؤكد ا ســـــتبقى ســـــياســـــية بر  إســـــرائيل
 ي المهمة نفســها، وأنّ علماني، قد يؤدّ لإلخوان المســلمين، وهو النظام العســكري، أو أي نظام حكم 

 ستخباراتية، هي المؤسسة العسكرية، وليس أيية والعسكرية واالاألمندير منظومة العالقات الذي يُ 
ية بين ستخباراتية أو االاألمنجهاز آخر، وبالتالي ال توجد مخاوف كبيرة على إدارة مشهد العالقات 

فترة الرئيس المعزول محمد مرســـي شـــهدت عالقات أمن  نّ ثت أقد تحدّ  إســـرائيلالبلدين، وإذا كانت 
القات المســتقبلية الع متطلباتها االســتراتيجية، فإنّ  ســرائيلر إلوفّ ســتخبارات قوية، وأن مبارك كان يُ او 

ستخبارات، على منظومة العالقات في عهد الرئيس لن يخشى عليها في ظل سيطرة الجيش، أو اال
 (.157ص: ،2015 )نحاس،.السيسي

ديد المصــالح الحكم بتح إلىالمصــرية بعد صــعود عبد الفتاح الســيســي  اإلســرائيليةزت العالقات تميّ 
بتوضــــــيح هذه العالقة  2014ة في صــــــيف المشــــــتركة بين الدولتين، وقد ســــــاهمت الحرب على غزّ 

رهاب في ســـيناء ل في محاربة اإلبشـــكل كبير، وتحديد المصـــالح المشـــتركة بين الطرفين، التي تتمثّ 
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. ةفاق على الخطوط العريضـــة بالنســـبة لمســـتقبل قطاع غزّ تّ ، واالاألولىصـــلحة مصـــرية بالدرجة كم
 ؛ةتهدئة ما عدا الورقة المصري إلىكل المبادرات للوصول  إسرائيلة رفضت خالل الحرب على غزّ 

ت ن يكون المركزي والمحوري، وقــد غطّــ أاألزمــة يجــب  الــدور المصــــــــــــــري في حــلّ  هــا رأت أنّ ألنّ 
، إلســرائيليار على مواقف الجمهور الدور المصــري بإيجابية كبيرة جدًا، ما أثّ  اإلســرائيليةة الصــحاف

من  (%60)وحماس أشــــار  إســــرائيلعلمي حول الدور المصــــري كوســــيط نزيه بين  اســــتطالعففي 
دورًا  ســـرائيلإهم يعتمدون على مصـــر برئاســـة الســـيســـي كوســـيط نزيه بين الطرفين. أعطت اليهود أنّ 

يس الدور المصـــــري ل ، مع التأكيد أنّ يكّيةاألمر لمصـــــر حتى على حســـــاب الواليات المتحدة  مركزياً 
متاخم لحدودها، ة الية فحسب، بل نتاج رغبة مصرية في تحديد مستقبل قطاع غزّ إسرائيلنتاج رغبة 

 –الواليات المتحدة، وألول مرة في تاريخ الصـــــــــــراع العربي ين أنّ اإلســـــــــــرائيليويعتبر بعض الباحثين 
بي، وجرى والطرف العر  إســرائيلتســوية بين  إلى، لم تكن الالعب المركزي في التوصــل اإلســرائيلي

( لم يرغبا بإعطاء دور مركزي للواليات إســــــــــرائيلالطرفين المركزيين في األزمة )مصــــــــــر و  ذك ألنّ 
من دعم  دبســـــبب موقف األخيرة المتردّ  يكّيةاألمر رة مع اإلدارة المتحدة، فمصـــــر كانت عالقتها متوت

 يكّيةاألمر  واإلدارة اإلســــــــرائيليةر بين الحكومة النظام الجديد، بينما ســــــــادت في الخلفية عالقات توتّ 
 إسرائيلق التحالف بين مصر و بات شخصية بين أوباما ونتنياهو، وقد تعمّ حول ملفات عديدة وترسّ 

، ياإلســــــــرائيلســــــــتثنت الدور المصــــــــري و اة باريس التي يكي بعد قمّ األمر الدور  خالل األزمة ضــــــــدّ 
 ،2014 )مصــــــــــــــطفى،. معاً  إســــــــــــــرائيلوأعطت مكانة للدور القطري والتركي خصــــــــــــــوم مصــــــــــــــر و 

 (.133 -132ص:

الحهما صومصر، فالطرفان باتت م إسرائيلة وجهات النظر بين بت الحرب على غزّ ستراتيجيًا، قرّ ا
ن م ة، بالنســــــبة للموقف المصــــــري فإنه يرى في حماس جزءاً قطاع غزّ مشــــــتركة بالنســــــبة لمســــــتقبل 

في سيناء،  رهاباإلخوان المسلمين التي تم تعريفها كجماعة إرهابية، تشترك في المسؤولية عن اإل
 ابق(.س)المصدر ال. عتبارها حركة حماس إرهابيةا مع مصر في  إسرائيلوفي هذه النقطة تلتقي 

ي من خالل التعاون ف االقتصـــــــــاديةحاول البلدان تعزيز عالقتهما قتصـــــــــادي، يُ وعلى المســـــــــتوى اال
مليار  الواليات المتحدة من إلىالطرفان على زيادة صــادراتهما من النســيج  اّتفقمجال النســيج، فقد 

ز( مع )الكوي مشـــروع إطارملياري دوالر، وذلك من خالل التنســـيق بينهما في  إلىدوالر في الســـنة 
 )المصدر السابق(.. يكّيةاألمر الواليات المتحدة 
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 الوضع في سيناء

ل الرئيس محمد مرســــي في الثالث من تموز/ يوليو د وزير الدفاع المصــــري يُ لم يكَ  ، 2013علن عز 
ندلعت األحداث بوتيرة متســـارعة في شـــمال ســـيناء. وبعد يومين اى ويفرض "خريطة المســـتقبل"، حتّ 

والثبور،  دت فيه الجيش بالويل"الســلفية الجهادية" مؤتمرًا حاشــدًا في مدينة الشــيخ زويد، توعّ عقدت 
تباط ر بعد عشـــــــر دقائق من وصـــــــولهم. هذا االنصـــــــرفوا اف ،ل إخوان العريش ذلك المؤتمرولم يتحمّ 

 دلتباســــــــــًا بتصــــــــــريحات القيادي اإلخواني محمالت القاهرة وتطورات ســــــــــيناء، زاد االوثيق بين تفاع
ف في اللحظة ، حين قال: "ما يحدث في ســيناء ســيتوقّ 2013البلتاجي في الثامن من تموز/ يوليو 

 نقالب وعودة الرئيس محمــد مرســــــــــــــي".علن فيهــا عبــد الفتــاح الســــــــــــــيســــــــــــــي تراجعــه عن االالتي يُ 
 (.1ص: ،2014 )اإلسكندراني،

متداد الشــــبه الجزيرة، برفح في أقصــــى الشــــمال الشــــرقي  –ية على خط العريشاألمنزت األزمة تركّ 
اني ز الجيش الثفي هذه المنطقة الحدودية الشـــمالية، عزّ  ،عمق وســـط ســـيناء إلىجنوبي ال يصـــل 

، إلسرائيليةا –ي لمعاهدة السالم المصريةاألمنمن الملحق  ةه بحشود عسكرية مستثناانتشار الميداني 
، عقب 2011العملية "نسر" في ذروته فجأة، بل ظهر التدرج واضحًا من  إلىستنفار ولم يصل اال

 يوليو، تموز/ 29العريش بالمدفعية الثقيلة في تظاهرات جمعة الهوية اإلســالمية ) قصــف قســم ثانٍ 
ًا وضــــابط جندياً  (16)، عقب قتل وحدة عســــكرية قوامها 2012" في 2(، ثم العملية "نســــر 2011

 جنــديــًا في آب/ (25)قتــل م ، ثمّ 2013ختطــاف ســــــــــــــبعــة جنود في أيــار/ مــايو بــأكملهــا، وأخيرًا ا
رتكاز الجنود المصــريين منذ ثورة اســتهداف دوريات ونقاط ا اســتمرار، فضــاًل عن 2013أغســطس 

 (.2ص: )المصدر السابق،. يونيو (30)

عدتم عدنا" أظهر الفيلم  ل مرة في فلم تســـــــــــجيل بعنوان "وإن  ســـــــــــم أنصـــــــــــار بيت المقدس ألوّ برز ا
، ائيلســــر از الطبيعي المصــــّدر إلغال جوانب تفصــــيلية من عمليات تفجير خطّ  2012المنشــــور في 

ف لظواهري الذي أثنى عليهم، وتوقمع بعض المقاطع الصــــــــــــــوتية للقيادي في تنظيم القاعدة أيمن ا
نفيذًا لقرار ت إســرائيل إلىالمجلس العســكري إبان حكمه، وقف تصــديره  إعالنالغاز ب ســتهداف خطّ ا

داخل  لىإالمحكمة التي قضـــت ببطالن صـــفقة البيع، بعدها توجهت عمليات أنصـــار بيت المقدس 
ية في صـــــحراء النقب بالقرب من الخط الحدودي في وســـــط إســـــرائيلتهدفت ســـــيارة ، إذ اســـــإســـــرائيل
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ها في توبثّ  ذت عدة عمليات في أم الرشـــــــــرا  "إيالت"، وقامت بتصـــــــــوير جوانب منهاســـــــــيناء، ونفّ 
 (.16ص: )المصدر السابق،. تسجيالت مصورة على موقع يوتيوب

المحتلة، وكان رّد  األراضــــــــــــــياســــــــــــــتهداف  إلىجهت جماعة أنصـــــــــــــــار بيت المقدس تّ بعد ذلك ا
ي في التنظيم غتيال القيادا خترقت به الســــيادة المصــــرية بعملية ابتصــــعيد  اإلســــرائيليةاالســــتخبارات 

د الجيش جدّ ، كما 2012 آب/ أغســــــطس 26الرشــــــرا ، إبراهيم بريكات في ذي عملية أم وأحد منفّ 
ة، القيادي في ختطاف وائل أبو ريد، إذ جرى ا2013 ختراقه ســــيناء في حزيران/ يونيوا اإلســــرائيلي

بنه في القاهرة، ونشــــــــــــــرت ة الة الذي كان في زيارة عالجيّ ســــــــــــــالمي في قطاع غزّ حركة الجهاد اإل
و ريدة. ي تأكيده تفاصــيل اختطاف أبســتخباراتي محلّ اعلى لســان مصــدر  صــحيفة األخبار اللبنانية

 حب سيناء(.مؤلف آخر أ ،2013 )االسكندراني،

جهاديين  ةية بقصـــــــف خمســـــــإســـــــرائيل، قامت طائرة بدون طيار 2013 أغســـــــطس آب/( 09)وفي 
سكري المصري عث الكتفى المتحدّ امقتل أربعة منهم، و  إلىى هتين، ما أدّ تين موجّ بقذيفتين صاروخيّ 

ن العالمتين نفجارين بياســــماع  إلىشــــير ضــــب على صــــفحته الرســــمية على "فيســــبوك" يُ تبتعليق مق
ن قصــــــــــــف الجهاديين جرى من طائرتي إعاءه بالقول دّ ار لبث أن غيّ  (، وما11)و (10تين )الدوليّ 

 (.2013 )عرب نيهيتر،. أباتشي وجازيل تابعتين للجيش المصري 

ث متحدّ بت فيه الأغســـطس كذّ  الجهادية أن ردت ببيان في الحادي عشـــر من آب/لم تلبث الســـلفية 
عالم، بون تصــــريحاتهم عبر وســــائل اإلســــرّ العســــكري المصــــري وغيره من القادة المصــــريين الذين يُ 

لة، همت الجيش المصـــري بالخيانة والعماتّ اللســـيادة المصـــرية، و  اإلســـرائيليدت تجاوزات الجيش وأكّ 
تراق األجواء خامرحلة  اإلســــرائيليةتجاوز االنتهاكات  إلىفية الجهادية" في بيانها وقد أشــــارت "الســــل

المصــــــــرية بإذن وتنســــــــيق مع الجانب  األراضــــــــيتنفيذ عمليات ضــــــــد أهداف داخل  إلىالمصــــــــرية 
أكناف  –مجلس شــــورى المجاهدينالمصــــري، وبالتوازي مع بيان "الســــلفية الجهادية" أصــــدر تنظيم "

د رواية أقرانهم في "الســــــــــــــلفية الجهادية"، وكذلك فعل تنظيم "أكناف بيت ؤكّ ه يُ بيت المقدس"، بيان
غارة جوية على قريتي "الثومة" و"المقاطعة" جنوب مدينة  د الجيش المصـــري بشـــنّ المقدس"، وصـــعّ 

 لىإفي تقرير خاص نشـــــره تعليقًا على هذه العملية،  اإلســـــرائيليالشـــــيخ زويد، وأشـــــار موقع "ديبكا" 
ي ات التي أبرمها حســـــنااللتزامســـــنوات التي يفي فيها الجيش المصـــــري ب (8)منذ  األولىها المرة أنّ 

عتمد ا ة. ووفقًا للتقرير، فقد األحادي من قطاع غزّ  اإلســـرائيلي االنســـحاب، إّبان 2005مبارك ســـنة 
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ن يتين متزامنتين منذ إطاحة محمد مرســــي للتضــــييق على الجهاديســــتراتيجيّ االجيش المصــــري على 
كيلومترًا  (14)، وهما: إقامة منطقة عازلة بطول إســــرائيلمن مصــــر و  خطرًا على كلٍّ مّثلون الذين يُ 

البشـــــــري  مدادفتيش التي تحّد من وصـــــــول اإلر مع غزة، وإقامة عشـــــــرات نقاط التوهي حدود مصـــــــ
؛ حواللوجســــــــتي. كما ربط "ديبكا" بين الضــــــــربة الجوية وقيام الجيش المصــــــــري بهدم األنفاق في رف

ن ة والمنطقة الحدودية مين من حماس ومن الجهاديين بين غزّ حركة المســــــلح للتضــــــييق على حرية
 (.21ص: ،2013 ،)اإلسكندراني. شمال سيناء

 إســـرائيل، لتصـــويب مســـار معاهدة الســـالم مع 2013علت أصـــوات من الجانب المصـــري في عام 
صــت نســبق أن طالبت بهذا دون أن تُ ة المعارضــق بالملحق العســكري خاصــة، كانت قوى فيما يتعلّ 

ة والسياسية ياألمنالحكومة المصرية وال قيادتها لهذا الطلب، وفي المقابل هناك قناعة لدى القيادات 
، ئيليةاإلســــــــــراية األمنمنذ االطاحة بالرئيس مبارك، بضــــــــــرورة تغيير جذري للمنظومة  اإلســــــــــرائيلية

منية لمطالبة مصر بعدة متطلبات أ إسرائيلتسعى ي في سيناء. لهذا، األمنلضرورة مواجهة الفراغ 
 ستراتيجية مثل:او 

 وضع قوات دولية جديدة مختلفة المهام والمسؤوليات في سيناء، بدياًل عن القوات الراهنة. -
مح د مالحدّ بروتوكول جديد يُ  إضــــافة، و إســــرائيلالمحافظة على المعاهدة األم بين مصــــر و  -

 التغيير من قبل الطرفين.
إلقرار شــــــــــــــكل البروتوكول  ؛يات المتحدة وربما دول أوروبية على خط التفاوضدخول الوال -

 الجديد مع إقرار بضمانات أمنية كاملة.
ج( في الزيادة المباشرة لعدد القوات وسالحها، وهو  ،ب ،تحديد مهام المناطق الحدودية )أ -

 صلي وعتادها.صلي والنصوص المقترحة وسالحها األالذي يميز بين النص األ

لى التخوف من ضــــعف الدور التنســــيقي ع إلى اإلســــرائيليةكذلك، أشــــارت التقديرات االســــتخباراتية 
تأمين ل األرضبالعديد من الخطوات على  إســـرائيلي والســـياســـي مع مصـــر، فقامت األمنالمســـتوى 

 نفسها:

 حتياط.إعادة تشكيل وحدات للعمق االستراتيجي، واستدعاءات متتالية لكتائب اال -
 .اإلسرائيلية –طول الحدود المصريةات من مشروع القبة الحديدية على نصب بطاري -
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س ، وفقًا لتصـــــريحات رئيســـــرائيلســـــتراتيجية إلل ســـــيناء ضـــــمن منظومة التهديدات االإدخا -
رهاب في ســـــــيناء هو الخطر الحقيقي على أمن اإل هيئة األركان الســـــــابق "بيني جانتز" أنّ 

 .إسرائيل
ى الحدود الجنوبية، ودفعت بمزيد من الوســــــائل القتالية مســــــتوى التأهب عل إســــــرائيلرفعت  -

ســــــتخباراتية، وجرى المطالبة بزيادة في الميزانية، تحســـــبًا المعدات اال إلى إضــــــافةالحديثة، 
 من مصر. إسرائيلألي خطر قد يواجه 

 االستعداد االستراتيجي المكثف من خالل إجراء مناورات. -
 " بناءً العريش -شـــــترك "لقاءات دورية في بئر الســـــبعي الماألمنالتعامل  ســـــتمرارالســـــعي ال -

 على نص معاهدة السالم.
التنســــــــــيق مع القوات المصــــــــــرية لمتابعة أي عمليات غير طبيعية على الحدود، من خالل  -

 تبادل المعلومات واالستخبارات.
"، 600ي المسمى بــــــــــ "المنارة األرضستكمال تطوير ونشر أنظمة التحكم الراداري الرقمي ا -

، ونصــــبه على الحدود المصــــرية، ليكشــــف األرضذي يســــتطيع مســــح مســــاحة كبيرة من ال
 جميع التحركات في سيناء.

ى ر س تكنولوجية حديثة في المنطقة الواقعة بين مدينة بئر الســـــــــبع وقُ إقامة منظومة تجســـــــــّ  -
اللقية وأم بطين القريبة من الحدود المصـــــرية، وتســـــتهدف تجميع المعلومات االســـــتخباراتية 

 التطورات في سيناء.عن 
 نشر كتيبة الصواريخ "الرمح السحري". -
كيلومترًا  (40)صـــــــــواريخ على بعد  إطالقية تكون قادرة على أرضـــــــــفيلق مدفعية  إنشـــــــــاء -

 داخل سيناء.
بنشر كتيبة جديدة في مدينة أم الرشرا  "إيالت" على ساحل البحر  اإلسرائيليقام الجيش  -

حول  ألمنااألحمر، مقابل شـــــــبه جزيرة ســـــــيناء، وتم تأســـــــيس هذه الكتيبة اإلقليمية لتعزيز 
م ســة"، وســتشــكل معها وحدة أطلق عليها او"عرب "إيالت"، وســوف تســاعد كتائب "ســاغوي"

 "أدوم"، تعمل على طول الحدود مع مصر.
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إجراءات دفاعية جديدة على طول طرفها الحدودي، أهمها عملية "الســـــــاعة  إســـــــرائيل تبنت -
رتفاعه ( كيلومترًا وا240)الرملية" التي تتضــــــمن بناء متســــــارعًا لســــــياج مزدوج، يبلغ طوله 

 ، ليكون حاجزًا ماديًا بين البلدين.األرضمتر تحت  (1.5) دّ ، ويمتراً مت( 5.59)
 ، من خالل طائراتاإلســـــــرائيلية –على طول الحدود المصـــــــريةية مكثفة القيام بطلعات جو  -

 رصد ما يجري في سيناء.ي استطالع
تركـة من خالل وحـدات تفعيـل دور وحـدات المتـابعـة والمالحقـة على طول الحـدود المشــــــــــــــ -

 "كديمون"، والتفتيش على بعض مواقع مختارة."ريمون" و

 (.158ص: ،2015 )نحاس، (120ص: ،2014 )نحاس،

أن الوضـع المصـري الحالي واالنشـغال بتثبيت أسـس النظام يحمل  إلىية إسـرائيلشـير عدة قراءات تُ 
قتصادي ي واالي والسياساألمنهناك نوافذ لتعزيز التعاون   أنّ ، إالّ سرائيلفرصًا ومعيقات بالنسبة إل

ر من خالل لمص ة" سياسياً ها تصدير "غزّ من جهة، ومعيقات سياسية وأمنية في الوقت نفسه، وأهمّ 
أوفير  سرائيلياإلقتصاديًا وحياتيًا وأمنيًا مع مصر. وبحسب الباحث افصلها عن الضفة وتشبيكها 

يفتح نافذة  ي لمصراألمنقتصادي و ويات االلاألو برنامج  ة من حكم السيسي فإنّ ه بعد مدّ بينتر، فإنّ 
" لمصــــر، ويشــــرح ســــتراتيجيّ ا"كنز  إلىفاقية الســــالم تّ بيع العالقة بين البلدين وتحويل الترســــيخ وتط

ية األمنويات الذي وضــــــــــــعه الســــــــــــيســــــــــــي يتضــــــــــــمن معالجة األمور الداخلية لاألو م ســــــــــــلّ  بينتر أنّ 
غال بالقضايا نشتهميش اال من ناحيتين، أوالً  اإلسرائيلية، وهو ما يتقاطع مع المصالح واالقتصادية
حتى لو  ســرائيلياإلنشــغال فعليًا بالقضــية الفلســطينية والصــراع العربي تهميش اال إلىى الخارجية أدّ 

ة لمصـــــــر ياألمن. ثانيًا، التهديدات اإلســـــــرائيليةعلن ذلك رســـــــميًا، وهو ما يتالقى مع المصـــــــلحة لم يُ 
ن فرص ز مة وقوى الجهاد في ســيناء تنتج مصــالح مشــتركة تعزّ من جانب حماس في غزّ  إســرائيلو 

ظام الســـيســـي ن رســـتخباري ووقف التهريب، وفي هذا الصـــدد يعتبِ ابما في ذلك التعاون بين الدول، 
حماس خطرًا على أمن مصــــــــــر بســــــــــبب عالقاتها مع اإلخوان وعالقتها ببعض القوى اإلرهابية في 

منع اًل و ة أوّ مع مصــــــــر في الحفاظ على الهدوء في غزّ  إســــــــرائيلســــــــيناء. من هنا تتقاطع مصــــــــلحة 
تعاظم مستوى  لىإى فعليًا هذا التقاطع أدّ  أنّ  إلىية إسرائيلير عدة تقارير شتهريب السالح ثانيًا، وتُ 

في العام  ةعلى قطاع غزّ  اإلســرائيليخاصــة منذ العدوان  إســرائيلســتراتيجي بين مصــر و التعاون اال
 (.163ص: ،2016 )نحاس،. 2014
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 إسرائيلي بين مصر و األمنحقيقة التنسيق  4،11
 

ت عقب دكانت قد جمّ  طائرات أباتشـــــي أمريكية للقاهرة واشـــــنطن بإتمام عملية بيع إســـــرائيلطالبت 
ية مارســـــــت ضـــــــغوطًا على إســـــــرائيلهناك أوســـــــاطًا  عزل الرئيس محمد مرســـــــي عن الحكم، كما أنّ 

ي البالغة حوالمصــــــر و  إلى يكّيةاألمر ســــــتئناف المســــــاعدات امن أجل  يكّيةاألمر الكونجرس واإلدارة 
 (.2014 )فتحي،. مليار دوالر (1.3)

 طالقإلمصر بنشر قوات مصرية في سيناء لمنع  إسرائيلي ذروته حين سمحت األمنبلغ التنسيق 
النار على "إيالت" أو تشـــويش حركة الطيران المدني في المنطقة، حيث أشـــارت صـــحيفة "هأرتس" 

نقلت عن ا جنوبي إيالت، و سمحت لمصر بنشر كتيبة مشاة في منطقة طاب إسرائيل أنّ  اإلسرائيلية
نار  القإطبهدف إحباط محاوالت  إسرائيلنشر القوات جاء بالتنسيق مع  مسؤول مصري قوله: إنّ 

فوق  ياإلســــــرائيلســــــتهداف الطيران المدني ا"إيالت" وإلحباط محاوالت  باّتجاهقد تنطلق من ســــــيناء 
سـماء "إيالت"، وأن مصـر صـعدت من حربها ضـد التنظيمات الجهادية في سـيناء، وقامت بإغالق 

 ة عن طريق رفح، والقت هذه الخطوات ترحيبًا كبيراً قطاع غزّ  إلىمعظم أنفاق التهريب من ســـــــــيناء 
 (.2014 )هآرتس،. اإلسرائيليلدى الجانب 

ن م مت مصر بالسماح لها بإدخال المزيد، تقدّ عن طلب آخر اإلسرائيليثت إذاعة الجيش كما تحدّ 
لجيش ا ســـــــــيناء وذلك للمرة الثانية بعد مقتل عدد من جنودها، وأنّ القوات العســـــــــكرية لشـــــــــبه جزيرة 

ائرات لســــــــرب من الط ضــــــــافةية، باإلإســــــــرائيل ةمشــــــــا أبدى موافقته على إدخال كتيبتي   اإلســــــــرائيلي
تها فور اد بســحب قوّ مصــر تتعهّ  رهابية، وأنّ ت اإلوذلك بهدف مالحقة الجماعا ،المروحية "أباتشــي"

ا على ات وعندهنتهائها من عملياتها في ســـــيناء، األهم هو حاجة الجيش المصـــــري للمزيد من القوّ ا
خذ قرارات أكثر أهمية فيما يتعلق بعدد القوات المصرية في سيناء، وأنه من الممكن " أن تتّ إسرائيل"

 إذاعة الجيش،) .التنســـيق عالي المســـتوى بين الجانبين كهذه في ظلّ " على طلبات إســـرائيلموافقة "
2014.) 
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، 1973سيناء ألول مرة منذ عام  إلىبإدخال المقاتالت الحربية المصرية  اإلسرائيليسمح الجيش 
ديسمبر/  (15)في طريقها لقصف الجهاديين وحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أنه يوم الثالثاء 

داخل  إلىر الحدود األخيرة وهي تعبُ  األشهروحظت المقاتالت المصرية في ، لُ 2015 األّولكانون 
الطلعات  "كجزء من الحملة العســــــــكرية المصــــــــرية ضــــــــد جماعة إرهابية، وأنّ  اإلســــــــرائيليةاألجواء "

 إلسرائيليةا األراضيت معظمها في منطقة الحدود الثالثية بين المصرية الجوية غير المسبوقة، تمّ 
ة، حيث قامت المقاتالت المصــــرية باإلغارة على أهداف تقع على بعد جنوب قطاع غزّ والمصــــرية و 

ذه ه ، في مناطق العريش والشيخ زويد بشمال سيناء. وأنّ اإلسرائيليةكيلومترات معدودة من الحدود 
بين  ، بســـــبب التنســـــيق المســـــبقاإلســـــرائيليةســـــفر عن احتكاك مع الطائرات الطلعات المصـــــرية لم تُ 

 (.2015 )يدعوت أحرنوت، .الجوية من الجانبينالقوات 

على لســان رئيس هيئة األركان أنها تتعاون مع االســتخبارات المصــرية بشــكل "غير  إســرائيلأعلنت 
لي اإلســـــــــــرائي ح نائب رئيس أركان الجيشمســـــــــــبوق" بهدف محاربة الجهاديين في المنطقة، وصـــــــــــرّ 

 المصـــرية غير مســـبوق" مع أجهزة االســـتخباراتتتعاون بشـــكل " إســـرائيل " أنّ : الجنرال يائير غوالن
في  اً قويّ  اً هناك شــــــــــعور  ، وأنّ "مكافحة الجماعات الجهادية مثل تنظيم "الدولة اإلســــــــــالمية إطارفي 

 والتركيز على المصـــــــــــــالح المتبادلة والعمل معاً  وضـــــــــــــع عداواتنا جانباً  إلىننا في حاجة المنطقة بأّ 
اتي، ر "مسـتوى غير مسـبوق من التعاون" في المجال االسـتخبا إلى لمكافحة التهديد الجهادي، مشـيراً 

 ."بث عن مصــــــالحة بين الشــــــعو تحدّ أق بتعاون بين وكاالت )اســــــتخباراتية( وأنا ال يتعلّ  األمروأن 
 (.2016، 24)فرنس

 في شبه جزيرة سيناء اإلسرائيلي –أشكال التفاعل المصري 

 ة كامب ديفيدفاقيّ العسكري في اتّ  تعديل ميداني للشقّ  -1

في معهــد  لبــالفعــل، فطبقــًا إليهود يعــاري، المحلّــ  فــاقيــة "كــامــب ديفيــد"تّ ميــدانيــًا تم تجــاوز بنود ا
غير معروف على نطاق واســـع  اً قانونيّ  اً ومصـــر قد أجرتا تفاهم إســـرائيلكاًل من  فإنّ  واشـــنطن،

بهدف تجاوز القيود على عدد ونوعية القوات المصــــــرية المســــــموح بوجودها في كثير من أنحاء 
ة بينهما عسيناء. وبقيامهما بذلك فقد أدخل كال البلدين تعديالت فعلية على معاهدة السالم الموقّ 

الذي ُعِقَد تحت رعاية – هموشــــمل التفا .المعاهدة نفســــها "مراجعة" إلىدون اللجوء  1979عام 

http://www.france24.com/ar/20160412-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AC%D8%B2%D8%B1-%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B5%D9%86%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D9%85%D8%B9%D8%A8%D8%B1-%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
http://www.france24.com/ar/20160412-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AC%D8%B2%D8%B1-%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B5%D9%86%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D9%85%D8%B9%D8%A8%D8%B1-%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
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 –يد ســـاترفيلديكي ديفاألمر التي يقودها الجنرال لدين القوات الدولية المنتشـــرة على الحدود بين الب
 نتشــــــــــــــــارن تحظر المعــاهــدة االي  اللت( ج)و (ب)زيــادة أعــداد القوات المصــــــــــــــريــة في المنطقتين 

. ةائرات األباتشــي المصــريّ لط العســكري بهما، كما ســمحت بدخول المدرعات والتحليق المســتمرّ 
ية ، وإدخال سرِ (16)بشأن القيام بحمالت استطالعية بطائرات إف  االّتفاقذلك تم  إلى إضافة

أو ســـــــــريتين من الدبابات وأكثر من ذلك، وقد قام الجيش الثاني، تحت قيادة اللواء أركان حرب 
 ضافةالوقت، وباإلأحمد وصفي، بالتمركز في العريش، عاصمة محافظة شمال سيناء، لبعض 

ر لم يتطوّ  األمريناء. منح اإلذن بنشـــــــــر وحدات من الجيش الثالث في جنوب ســـــــــ ذلك، تمّ  إلى
كري عزيز العســــــــــتال تضــــــــــمن اليوم أنّ  إســــــــــرائيلمراجعة علنية للمعاهدة، فإذا كانت  إلىبالطبع 

 –ليعاري  اً قوطب–لذا  ؛ها ال تضمن ذلك في المستقبلمصلحتها فإنّ  المصري لن يستخدمها ضدّ 
القيادات العســــــــــــكرية في البلدين متفقون بشــــــــــــكل ضــــــــــــمني على تعليق أي حديث عن  يبدو أنّ 

ون الســماح ك إلى اإلســرائيليةشــير األوســاط عن عبث الســياســيين، كما تُ  اً هدة إلبقائها بعيدالمعا
بتخفيف  حيث يقوم ،ل ســـــــــبياًل للحفاظ على المعاهدةمثّ للقوات المصـــــــــرية بالتوغل في ســـــــــيناء يُ 

 ســـــيادته منقوصـــــة على هم بأنّ تّ الضـــــغوط اإلعالمية والســـــياســـــية على الطرف المصـــــري الذي يُ 
 .سيناء أرض

 حة في سيناءتعاون من أجل استهداف الجماعات المسلّ   -2

ناء التي حة في ســيخالل العامين الماضــيين بشــأن الجماعات المســلّ  اإلســرائيليةرت الشــكاوى تكرّ 
 ي خر باستخدام قذائف صاروخية، بالنسبة للجانب المصر بين الحين واآل إسرائيلتقوم باستهداف 

 إلى إضافة ،حة تقوم بعمليات تستهدف المنشآت الحكوميةلعدة فصائل مسلّ  ل مرتكزاً شكّ سيناء تُ 
 األمر ر، مع إمكانية تطوّ إســـرائيل إلىأنابيب نقل الغاز اســـتهدافهم  إلىو  ،قوات الجيش والشـــرطة

ا بين الجانبين فق عليهســـتراتيجية المتّ اال الســـتهداف المالحة في قناة الســـويس، ووفقًا ليعاري فإنّ 
زل ع: من أجل محاربة المســـلحين في ســـيناء تقوم على عدة مراحل، منها اإلســـرائيليالمصـــري و 

 ي شــنّ كبير، وتتمثل ف حدّ  إلىها ؤ المناطق الشــمالية الشــرقية من ســيناء المأهولة بالســكان وإخال
معقل المســـــلحين الرئيســـــي في جبل الحالل المعروف كذلك باســـــم "تورا بورا  هجوم خاطف ضـــــدّ 

 سيناء".

 يينإسرائيلولين عسكريين مصريين و لقاءات مشتركة لمسؤ   -3
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ين ولين أمنيين مصـــريؤ ة أنباء عن لقاءات مشـــتركة جمعت مســـعدّ  اإلســـرائيليةنشـــرت الصـــحف 
متحدث لفترة طويلة، ونشر ال األمرمصرية الصمت تجاه هذا يين، بينما لزمت اإلدارة الإسرائيلو 

اجتماعات تنسـيق سـنوية  (3)فيه بوجود  على صـفحته أقرّ  اً الرسـمي باسـم القوات المسـلحة بيان
 األخير فتمّ  اأحدها في القاهرة والثاني في تل أبيب، أمّ  ،اإلســرائيليبين الجانبين المصــري و  تتمّ 

التعاون العســــــــــكري بأي حال، كما  إلىق اجتماعات التنســــــــــيق بينما أنكر تطرّ  ،عقده في روما
 .اإلسرائيليةشير الصحف تُ 

 ."سريّ " إطاري في األمنأهمية بقاء التنسيق  -4

من  إطارب فاً مغلّ  إســــــرائيلبين مصــــــر و  ياألمنفق الدراســــــات على أهمية بقاء التنســــــيق تكاد تتّ 
رط في الجانب المصري الذي ال يريد التو  إلىبالنسبة  اً الطرفين، وخصوص إلىالسرية بالنسبة 

 لفشــل عمليات التطبيع بين البلدين على المســتوى الشــعبي التي اً نظر  ؛إســرائيلعلنة مع عالقة مُ 
 (.2014 )فتحي، السالم. اّتفاقكان من المفترض أن تتم بعد توقيع 

المية في سعلى الجماعات اإلب الجيش المصري ستراتيجية واضحة في تغلّ امصلحة  سرائيلإل إنّ 
نجاحات الجيش المصـــــري ســـــتســـــهم في تقليص دور هذه الجماعات على  عتبار أنّ ســـــيناء، على ا 

 زويد الجيش المصـــــــــري بالمعلوماتفي ت إســـــــــرائيلد مســـــــــتقباًل، لهذا، ال تتردّ  إســـــــــرائيلســـــــــتهداف ا
، فقد أيضـــــــاوة. بق كينه من ضـــــــربهاســـــــتخباراتية التي تملكها، والتي تفترض أنها تســـــــاعد على تماال

نشــــغال الجماعات المســــلحة بمواجهاتها للجيش المصــــري، وضــــمنت تأمينًا من ا إســــرائيلســــتفادت ا
عات، العمليات على هذه الجما ى إن لم تقضِ ذها القوات المصـــرية، وحتّ نفّ لحدودها بمنطقة عازلة تُ 

ي المســــــتقبل ويضــــــه فت جانبًا كبيرًا من طاقتها وتســــــليحها بقدر يصــــــعب تعدســــــتنفافإنها تكون قد 
 (.23ص: ،2013 )اإلسكندراني،. القريب

رى تعطيل ًا، جســــــتراتيجية للجيش المصــــــري، فعمليّ العمليات في ســــــيناء من اســــــتفادة ا كما لم تخلُ 
ة الســــــــــــالم الذي كان يمنع الجيش المصــــــــــــري من الوجود في المنطقة )ج(، دي بمعاهاألمنالملحق 

(، كان المسموح 2)ن نسر ونسر في سمائها، وحتى العملّيتالعسكرية ويحرم عليه تحليق الطائرات ا
ريون ارون المقاتلون المصـــــق الطيّ ا اآلن فقد حلّ ي، محدودًا نســـــبيًا، أمّ األمنســـــتثناًء من الملحق به ا
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ــــذ فوق المنطقــــة )ج(، ألوّ  . ، وجرى تمشــــــــــــــيط المنطقــــة جوًا وبرًا ألكثر من مرة1973ل مرة من
 )المصدر السابق(.
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 .يينإسرائيلاط جنب مع ضب   إلى ا  ين جنباط المصري  عدد من الضب  

 د أمين.نة سي  المصدر: مدو  
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 نتائج الدراسة:
 

منها للحفاظ على أ ؛إسرائيلعاهدة سالم مع عت مُ مصر وقّ  نّ فإة هذا البحث ستنادًا لفرضيّ ا -1
واقعة ما الص الفترة والمساعدة الدولية، ولكن من خالل تفحّ  ي الدعم الخارجيتلقّ لالداخلي، و 

ر مص كامب ديفيد وقيام ثورة يناير( فإنّ  اّتفاق، )أي ما بين 2011ى عام ، وحتّ 1978بين 
 ي:أتشهدت ما ي

 ن(.و ن ولبراليو نفجار الصف الداخلي )إسالميا -أ
 .قتصاد على حساب الطبقات الفقيرةمهم باالصعود رجال األعمال وتحكّ  -ب
 زدياد الفقر ونسبة البطالة.ا -ت
 سة الحكومية.ي الفساد في المؤسّ تفشّ  -ث
 الت الصناعة والزراعة.تراجع معدّ  -ج

لعسكرية م في القوة اتقدّ بأو  ،مصر على اقتصاديةنتيجة ب إسرائيلالسالم مع  اّتفاقلم يأِت  -2
، عزلتها وزادت   ،تأثير مصر في اإلقليم العربيّ  عَ تراجَ  بلفي المكانة اإلقليمية لها،  أوالمصرية، 

 مصر في تعاملها مع القضايا العربية. حرجت  وأُ 
وضاع نفجار األا إلىى الذي أدّ  األمرة تنمية في شبه جزيرة سيناء، عمليّ  بأيّ مصر لم تُقم  -3

 دفيئة لإلرهاب والعنف وعمليات التهريب. إلىوتحويلها  ،فيها
ن المخاطر م العديدُ  ك العالم العربي، حيث أحاطت مصرَ تفكّ  إلى لعربي"ى "الربيع اسمّ ى ما يُ أدّ  -4

السالم مع  اقاّتفعيد أن تُ  إلىبمصر  االذي حذ األمر ،اء ثورة ينايرها جرّ ستقرارُ ا دَ دِّ ية، وهُ األمن
في  لمواجهة األوضاع ؛المجال العسكري  وبخاصة ،قاً أقوى وأكثر ظهورًا وتعمّ بشكل  إسرائيل

 ي سيناء.ًا فكامب ديفيد الذي يحظر على مصر التواجد عسكريّ  اّتفاقمحاولة تعديل لسيناء، و 
ًا، أو على مصر كثير  قد أفادَ  إسرائيلكامب ديفيد بين مصر و  اّتفاق أنّ بستنتاج ال يمكن اال -5

ة ر خالل ذات الفتر ستطاعت أن تتطوّ االتي  إسرائيلدولة  مصر، كما أفادَ  لم يضرّ  األقلّ 
ط الدخل للفرد، وكذلك الدخل القومي، ودخلت زداد متوسّ اإذ بوتيرة عالية،  (2011 –1978)

 لىإقتصادها من الزراعة والصناعة انتقلت باوصارت أحد مراكزه، و مكتب العولمة  إسرائيل
ري السالح والماس في العالم، وخاضت العديد من صدِّ مُ  أهمّ  إحدىالهاي تك، وأصبحت من 

 الحروب.
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الدولية  وبالمتغيراتمرهون ببقاء النظام المصري،  اإلسرائيلية –المصريةمستقبل العالقات  -6
 ككل. واإلقليمية

 .رمكن إثباتها لألسباب آنفة الذكفرضية البحث ال يُ  -7
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 المصادر والمراجع
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 والعداء. المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات. قطر.

ئيلية. مجلــــــة الدراســــــات اإلســــــرا –(:األعــــــوام العشــــــرة األولــــــى للعالقــــــات المصــــــرية1990حــــــرب، أ.) -2
 .22 -1. ص1الفلسطينية.ع

(: تطبيع العالقات بين الدول العربية وإسرائيل، النموذج المصري. ترجمـة عمـرو 2009سلطان، د.) -3
 .زكريا. دار ابن لقمان. القاهرة

(: إســــــرائيل والتغيــــــرات الجيوســــــتراتيجية فــــــي الــــــوطن العربــــــي. فــــــي التــــــداعيات 2014محــــــارب، م.) -4
(. المركــــز العربــــي لألبحــــاث ودراســــة السياســــات. 58 -499للثــــورات العربيــــة )ص الجيوســــتراتيجية

 بيروت.
 .46النعيمي، أ.)د.ت(. البنيوية العصرية في العالقات الدولية. مجلة العلوم السياسية، ع -5

 

 محاضرات

-03-14جامعــة القــدس. بتــاريخ  ســاليب البحــث العلمــي.ألقيــت فــي مســاق أمحاضــرة  عــودة، ف. -1
 م.2014

 لكترونيةإ مواقع

 (: االنقالب العسكري في مصر ضد مرسي. قطر2013الجزيرة نت ) -1

    (25.09.2016 http://www.aljazeera.net/encyclopedia/events .) 

      ية متكـــررة فــي ســـيناء وســؤال الســـيادة والكفـــاءة.إســـرائيلات أمنيــة اقـــ(: اختر 2103إ.) ســكندراني،اال -2
(https://ilovesinai.wordpress.com   26.09.2016 .) 

 26.09.2016) ية خاصــــــة لمكافحــــــة اإلرهــــــاب فــــــي ســــــيناء.إســــــرائيل(: وحــــــدة 2013الشــــــروق.) -3

http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate .) 
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كمـــا رصــدته الصــحف ومراكـــز  إســرائيلي بــين مصــر و األمنـــ(: حقيقــة التنســيق 2014م.) فتحــي، -4
ـــــــة. )  http://www.sasapost.com/egypt-israeli-co-ordinationاألبحـــــــاث العالمي

29.09.2016 .) 

 كمـا رصـدته الصـحف والمجـالت. إسـرائيلي بـين مصـر و األمنـ(:حقيقة التنسـيق 2014م.) فتحي، -5
 ساسة.

     (http://www.sasapost.com/egypt-israeli-co-ordination )/ـــــــــــــــاريخ  اســـــــــــــــترجعت بت
31/07/2016. 

تعلــــن عــــن تعاونهــــا "غيــــر المســــبوق" مــــع االســــتخبارات المصــــرية  إســــرائيل(: 2016.)24فــــرانس  -6
 (. http://www.france24.com/ar/20160420 29.09.2016ية. )األردنو 

 25.09.2016(: لجنـــــــــة االنتخابـــــــــات تعلـــــــــن فـــــــــوز السيســـــــــي. فرنســـــــــا )2014) 24فرانســـــــــس  -7
http://www.france24.com/ar/20140603     

(http://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/view/israeli-

egyptian-peace-forty-years-after-the-1973-war-and-holding اســـــــــترجع بتـــــــــاريخ )
19/5/2016. 

ــــر. -8 ــــت  إســــرائيل(: 2013)عــــرب نيهيت ( 26.09.2016مــــنهم.  (5)قصــــفت قــــادة للجهــــادين وقتل
http://arabnyheter.info/ar/archives.) 

 2016\04\13(:"بنيان السياسة العامة لجمهورية السودان".)استرجعت بتاريخ 2016ح ) موسى، -9
 (. http://democraticac.de/?p=814من عنوان 

 29.09.2016تعـــــــزز بقـــــــوة. ) إســـــــرائيلي بـــــــين مصـــــــر و األمنـــــــ(: التنســـــــيق 2014هـــــــآرتس.) -10
http://arabnyheter.info/ar/archives/54270 .) 

المصـري اليـوم. نسـخة  ؟الترليـون  إلـىنوفمبر(: ديون مصر كيـف وصـلنا 11،11س. ) الوهاب، -11
 http://www.almasryalyoum.com/news/details/124995 2016-08-29لكترونية إ

http://www.france24.com/ar/20140603
http://www.almasryalyoum.com/news/details/124995
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هـــا أجوائتــأذن لطــائرات عســكرية مصــرية مقاتلــة بــاختراق  إســرائيل(: 2015يــدعوت أحرنــوت .) -12
 (. http://arabnyheter.info/ar/archives/76106  29.09.2016“.)داعش “لقصف 

" وال 1973أكتــوبرعقــب حــرب " ربعــين عامــاأ إســرائيل(: الســالم بــين مصــر و 2013إ .) يعــاري، -13
 معهد واشنطن. .يزال السالم قائماً 

تسـمح لمصـر ” إسـرائيل“، إسرائيلمني بين السيسي و أ(: تعاون 2014.)اإلسرائيليإذاعة الجيش  -14
 .(05.11.2016بإدخال كتيبتي مشاة وطائرات لسيناء )

(. نســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــخة إلكترونيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 2014) د أمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين.نــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيّ مدوّ  -15
http://albaaselaraby.blogspot.com/2014_06_14_archive.html . 

 
 صالت الشخصيةتّ اللقاءات وال 

 شخصي. اّتصالي. األمن(: تعريف التنسيق 2016 أكتوبر) امفؤاد اللحّ  -1
 (: التطبيع. مقابلة شخصية.2016 أكتوبرسعيد يقين ) -2
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 األولىالوثيقة 

 جرت الموافقة عليه في كامب ديفيد". األوسطعمل للسالم في الشرق  إطار"

، ائيلإسر جتمع محمد أنور السادات، رئيس جمهورية مصر العربية ومناحيم بيجن، رئيس وزراء ا
 ، في كامب ديفيد، من الخامس من سبتمبر )أيلول(يكّيةاألمر لمتحدة ابجيمي كارتر رئيس الواليات 

العمل التالي، للسالم في  إطارا على اّتفق، و 1978ر من سبتمبر )أيلول( عام حتى السابع عش
 .به دللتقيّ  اإلسرائيلي، وهما يدعوان األطراف األخرى في النزاع العربي األوسطالشرق 

 مقدمة

 يجب أن يسترشد بما يلي: األوسطالسعي نحو السالم في الشرق  إنّ 

التابع  ألمناوجيرانها، هو قرار مجلس  إسرائيلالمتفق عليه لتسوية سلمية للنزاع بين  األساسن إ
 بجميع أجزائه. (242)لالمم المتحدة رقم 

حروب وقعت خالل ثالثين سنة، وبالرغم من الجهود البشرية المكثفة، فإن الشرق  ةبعد أربع
، مهد الحضارة، ومكان والدة ثالث ديانات عظيمة، لم يستمتع حتى اآلن ببركات السالم. األوسط

السالم، حتى يمكن تحويل موارد المنطقة البشرية والطبيعة  إلىتتوق  األوسطإن شعوب الشرق 
نشدان السالم، ومن أجل أن تتمكن هذه المنطقة من أن تصبح نموذجاً للتعايش والتعاون  إلىالهائلة 

 .األممبين 

ه برلمان ستقبال الذي قابله بية، المتمثلة بزيارته للقدس، واالإن مبادرة الرئيس السادات التاريخ
عيلية، اإلسما إلى، والزيارة المقابلة التي قام بها رئيس الوزراء بيجن إسرائيلوشعب وحكومة 

ن، يولتالذي قابل به شعبا الد الترحيب الحارّ  إلى ضافةوعروض السالم التي قدمها الزعيمان، باإل
 تضيع، إذا كان لهذا الجيل الّ فرصة للسالم ال سابق لها، يجب أهاتين المهمتين، قد أوجدت 

 ب مآسي الحرب.ألجيال المقبلة أن يتجنّ وا

خرى المقبولة في القانون الدولي والشرعية الدولية، المتحدة، والقواعد األ األممن نصوص ميثاق إ
 .لة لسير العالقات بين جميع الدولتوفر اآلن مقاييس مقبو 
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المتحدة، فإن إجراء  األممقامة عالقة سالم بموجب روح المادة الثانية من ميثاق من أجل تحقيق إ
، هو ألمناستعداد للتفاوض معها بشأن السالم و وأي جار لها على ا إسرائيلمفاوضات مقبلة بين 

 .338و  242أمر ضروري لهدف تنفيذ جميع نصوص ومبادئ القرارين 

 حقهاو  الال سياسيا لكل دولة في المنطقة،قليمية واستقإللسيادة، وسالمة  ن السالم يتطلب احتراماً إ
في العيش بسالم ضمن حدود آمنة ومعترف بها، خالية من التهديدات أو أعمال العنف، وأن التقدم 

تسم ي األوسطنحو ذلك لهدف يمكنه أن يسرع التحرك نحو عهد جديد من المصالحة في لشرق 
 .األمنستقرار وفي ضمان بالتعاون في تعزيز النمو االقتصادي وفي المحافظة على اال

 إلى ضافةلدول التي تتمتع بعالقات طبيعية. وباإلايتعزز بعالقات سلمية، وبتعاون بين  األمنإن 
ذلك، وبموجب شروط معاهدات السالم، تستطيع األطراف على أساس التبادل، أن تتفق على 
ترتيبات أمنية خاصة، مثل مناطق منزوعة السالح، ومناطق محدودة التسلح، ومحطات إنذار 

متبادل وتدابير مراقبة متفق عليها، وترتيبات أخرى  اّتصالدولية، وإقامة  بكر، وتواجد قواتم
 يوافقون على أنها مفيدة.

 العمل إطار

املة تسوية عادلة وش إلىمان على التوصل ن الطرفين مصمّ إ، فاالعتبارمع أخذ هذه العوامل في 
لتابع ا األمنقراري مجلس  إلى، من خالل عقد معاهدات سالم، تستند األوسطودائمة لنزاع الشرق 

ن هدف الطرفين هو تحقيق سالم وعالقات جوار ، بجميع أجزائهما، إ338و 242تحدة مم الملأل
روا بصورة ذين تأثيجب أن يتناول جميع النه إبأنه إذا كان للسالم أن يدوم، فحسنة وهما يعترفان 

يشكل  عتباره مالئمًا، قد قصدا به أنالعمل هذا با إطارعميقة بالنزاع. ولهذا فإنهما يتفقان على أن 
يس هم وكل من جيرانها، ل إسرائيلبين  أيضا، بل إسرائيلأساسا للسالم، ليس فقط بين مصر و 

اثال الهدف م، ومع وجود هذا األساسعلى هذا  إسرائيلستعداد للتفاوض بشأن السالم مع على ا
 ا على المتابعة كما يلي: اّتفقفي الذهن، فقد 
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 الغربية وغزةالضفة  -أ
، وممثلي الشعب الفلسطيني، أن يشتركوا في مفاوضات لحل األردنو  إسرائيلعلى مصر و  -1

علقة لهدف يجب أن تتم المفاوضات المتاالمشكلة الفلسطينية بجميع وجوهها، ولتحقيق ذلك 
 بالضفة الغربية وغزة على ثالث مراحل:

ذ خسلمي ومنظم للسلطة، ومع األنتقال تتفقان على أنه من أجل ضمان ا إسرائيلن مصر و أ -أ
لية للضفة نتقاطراف، يجب أن تكون هناك ترتيبات اية لجميع األاألمنبالحسبان االهتمامات 

لمدة ال تتجاوز الخمس سنوات، ومن أجل توفير حكم ذاتي تام للسكان، فإن الغربية وغزة، 
سلطة  نتخابالمدنية، سوف تنسحب حالما يجري ا وإدارتها اإلسرائيليةالحكومة العسكرية 

نتخابًا حرًا، من قبل سكان هذه المناطق، لتحل محل الحكومة العسكرية القائمة، احكم ذاتي 
االشتراك  إلى األردن، ستدعى حكومة االنتقاليةومن أجل التفاوض حول تفاصيل الترتيبات 

ا لي هذه الترتيبات الجديدة اعتبار العمل هذا، ويجب أن تو  إطارفي المفاوضات على أساس 
شرعية ية الاألمنمناسبا لمبدأ الحكم الذاتي من قبل سكان هاتين المنطقتين ولالهتمامات 

 لألطراف المعنية في آن معًا.
فة سلطة الحكم الذاتي المنتخبة في الض إنشاء على كيفية األردنو  إسرائيلستتفق مصر و   -ب

فلسطينيين من الضفة الغربية وغزة، أو  األردنالغربية وغزة، وقد يتضمن وفدا مصر و 
 بصورة متبادلة. األمرفلسطينيين آخرين. كما يتفق على هذا 

تفاقية تحدد سلطات ومسؤوليات سلطة الحكم الذاتي التي ستمارس في اطراف بشأن ستتفاوض األ
 المسلحة، وستتم إعادة تمركز القوات اإلسرائيليةة الغربية وغزة، وسيجري سحب القوات الضف

 المتبقية في مواقع أمنية معينة. اإلسرائيلية

 نشاءإالداخلي والخارجي والنظام العام، وسيتم  األمنترتيبات لضمان  أيضا االّتفاقيةوستتضمن 
 اإلسرائيليةت ذلك ستشترك القوا إلى إضافةدنيين قوة بوليس محلية قوية، قد تشتمل على مواطنين أر 

ية في دوريات مشتركة، وفي تزويد مراكز المراقبة بالرجال من أجل ضمان أمن األردنوالقوات 
 الحدود.

سلطة الحكم الذاتي )وهي المجلس اإلداري( في الضفة الغربية وغزة، وتباشر  إنشاءوعندما يتم  -ث
ي ، وفي أسرع وقت ممكن، ولكن فاالنتقاليةهذه السلطة أعمالها، ستبدأ فترة الخمس سنوات 
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وضع ، ستجري مفاوضات لتحديد الاالنتقاليةوقت ال يتجاوز السنة الثالثة من بداية الفترة 
 األردنو  ائيلإسر وغزة وعالقاتهما بجيرانهما، ولعقد معاهدة سالم بين  النهائي للضفة الغربية

 .االنتقاليةفي نهاية الفترة 

خبين، وممثلي سكان الضفة الغربية وغزة المنت األردنو  إسرائيلوستجري هذه المفاوضات بين مصر و 
اف األربعة التي ر للجنتين مستقلتين ولكن مرتبطتين، إحداهما تتألف من ممثلين لألط اجتماعوسيعقد 

تألف اللجنة وعالقتهما مع جيرانها، وت لوضع النهائي للضفة الغربية وغزةستتفاوض وتتفق بشأن ا
بل سكان ق يشترك معهم ممثلون منتخبون من األردنوممثلين عن  إسرائيلالثانية من ممثلين عن 

االّتفاقية  تباراالعآخذين في  األردنو  إسرائيلتفاوض بشأن معاهدة سالم بين الضفة الغربية وغزة لل
 بشأن الوضع النهائي للضفة الغربية وغزة. إليهاوصل التي يتم الت

، وستسوى 242رقم  األمنإن المفاوضات سترتكز على جميع نصوص ومبادئ قرار مجلس 
لحل أن يعترف ا أيضاويجب  األمنوطبيعة ترتيبات المفاوضات بين أمور أخرى: موقع الحدود، 

المفاوضات بالحقوق الشرعية للشعب الفلسطيني ومتطلباته العادلة، وبهذه الطريقة  الناتج عن
 سيشترك الفلسطينيون في تقرير مستقبلهم عن طريق:

وممثلي سكان الضفة الغربية وغزة وغير ذلك من  األردنو  إسرائيلالمفاوضات بين مصر و  -1
 .االنتقاليةالقضايا المعلقة، في موعد أقصاه نهاية الفترة 

 للتصويت من قبل الممثلين المنتخبين لسكان الضفة الغربية وغزة. اّتفاقهمعرض  -2
تمكين الممثلين المنتخبين لسكان الضفة الغربية وغزة من أن يقرروا كيف سيحكمون أنفسهم  -3

 .اّتفاقهمفي صورة تتماشى مع بنود 
ين السالم ب المشاركة حسبما ذكر أعاله في عمل اللجنة التي تجري المفاوضة حول معاهدة -4

 .األردنو  إسرائيل
انها وجير  إسرائيلستتخذ وجميع النصوص ستوضع لضمان أمن جميع اإلجراءات الالزمة  -ج

 وما وراءها. االنتقاليةأثناء الفترة 
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كم وة بوليس محلية قوية من قبل سلطة الحق، سيجري تشكيل األمنوللمساعدة في توفير مثل هذا 
متواصل  صالاتّ الذاتي، وستتألف هذه القوة من سكان الضفة الغربية وغزة، وسيبقى البوليس على 

 يين والمصريين المعتمدين.األردنين و اإلسرائيليالداخلي مع الضباط  األمنحول شؤون 

ي، لجنة كم الذاتوسلطة الح ردناألو  إسرائيل، سيشكل ممثلو مصر و االنتقاليةأثناء الفترة  -ح
فاق في كيفية معالجة إدخال أشخاص شردوا من الضفة الغربية وغزة عام تّ مستمرة لتبت باال

ة ة معالجضطراب، كذلك يمكن لهذه اللجنجراءات الالزمة لمنع الفوضى واال، مع اإل1967
 مشترك. مسائل أخرى ذات اهتمام

ألطراف األخرى المعنية، على وضع إجراءات امع بعضهما، ومع  إسرائيلستعمل مصر و  -خ
 متفق عليها لتنفيذ فوري وعادل ودائم لحل مشكلة الالجئين.

 
 إسرائيلمصر و   -م

 أّيةوأن  ستعمالها لتسوية النزاعات،اأو  لتهديد بالقوةا إلى تلجأ بأالّ  إسرائيلهد مصر و عتت -1
 المتحدة. األمممن ميثاق  23نزاعات ستسوى بوسائل سلمية وفق نصوص المادة 

عاهدة ملكي يتم تحقيق السالم بينهما، يوافق الفريقان على التفاوض بنية حسنة بهدف عقد  -2
 العمل هذا، بينما تدعى أطراف النزاع إطارسالم بينهما في غضون ثالثة أشهر من توقيع 

قيق ة بقصد تحاثلاألخرى للمضي في نفس الوقت في التفاوض وعقد معاهدات سالم مم
ات مفاوض إسرائيلالعمل لعقد سالم بين مصر و  إطارسالم شامل في المنطقة، وسيحكم 

السالم بينهما، وسيوافق الفريقان على كيفية المعالجة وجدول زمني لتنفيذ تعهدهما بموجب 
 المعاهدة.

 مبادئ مرافقة 

ات طبق على معاهدئيل أن المبادئ والنصوص المشروحة أدناه يجب أن تناتعلن مصر وإسر  -1
 وسوريا ولبنان. األردنوكل واحدة من جاراتها مصر و  إسرائيلالسالم بين 

إن الموقعين أدناه سينشئان فيما بينهما عالقات طبيعية كتلك القائمة بين دول في سالم مع  -2
دة وتشمل المتح األمم ميثاقبجميع نصوص  االلتزامببعضها، ومن أجل الغاية يجب أن يتعهدا 

 الخطوات التي ستتخذ في هذا الصدد:
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 الكامل. االعتراف -أ
 .االقتصاديةإزالة المقاطعة  -ب
ألطراف األخرى الذين تحت سلطتهما القضائية سيتمتعون بحماية االضمان بأن مواطني  -ت

 عملية القانون المناسبة.
معاهدات سالم  إطارفي  اقتصاديلموقعان اإلمكانيات من أجل تطور ايجب أن يتقصى  -3

 نهائية بهدف المساهمة في جو السالم والتعاون والصداقة الذي هو هدفهما المشترك.
 لجان مطالبة من أجل التسوية المتبادلة لجميع المطالب المالية. إنشاءيمكن  -4
في المحادثات حول مسائل تتصل بكيفية معالجة تنفيذ  لالشتراكستدعى الواليات المتحدة  -5

 جدول زمني لتطبيق تعهدات الطرفين. ووضع االّتفاقات
الدولي بأن يصادق على معاهدات السالم ويضمن بأال تخرق  األمنسيطلب من مجلس  -6

الدائمين بأن يكفلوا معاهدات السالم ويضمنوا  األمننصوصها، وسيطلب من أعضاء مجلس 
 عاتهم وتصرفاتهم متمشية مبأن يجعلوا سياس أيضايطلب منهم لنصوصها وس االحترام

 العمل هذا. إطارفي  دةالتعهدات الوار 
 

 عن حكومة إسرائيل                        عن حكومة جمهورية مصر العربية       

         مناحيم بيجن                                                                                    محمد أنور السادات                      

                                                        
 شاهد التوقيع 
 جيمي كارتر

 .يكّيةاألمر رئيس الواليات المتحدة 
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 الوثيقة الثانية

 ، توافق الدولتان على التفاوض بنية حسنة بهدف عقد معاهدةإسرائيللكي يتحقق سالم بين مصر و 
 العمل هذا. إطارسالم بينهما في غضون ثالثة أشهر من توقيع 

 على: اّتفقلقد 

المتحدة في موقع أو مواقع يتفق عليها في صورة  األممأن مكان المفاوضات سيكون تحت علم هيئة 
 متبادلة.

 .إسرائيلللنزاع بين مصر و ستطبق في هذا الحل  242المتحدة  األممميع مبادئ قرار ج

لم يتفق على غير ذلك في صورة متبادلة، ستنفذ شروط معاهدة السالم خالل مدة تتراوح بين  ما
 سنتين وثالث سنوات بعد التوقيع على معاهدة السالم.

 على األمور التالية بين الطرفين: اّتفقلقد 

الممارسة الكاملة للسيادة المصرية على الحدود المعترف بها دوليا بين مصر وفلسطين في  -أ
 .االنتدابعهد 

 المسلحة من سيناء. اإلسرائيليةالقوات  انسحاب -ب
خ ون قرب العريش ورفح ورأس النقب وشرم الشياإلسرائيليالمطارات التي يتركها  استعمال -ت

 التجاري الممكن من قبل جميع الدول. لاالستعمالألغراض السلمية فقط، بما ذلك 
باق نطج السويس وقناة السويس على أساس اعبر خلي إسرائيلحق المرور الحر لسفن  -ث

، على جميع الدول، وأن مضيق تيران وخليج العقبة هما 1888ميثاق القسطنطينية لعام 
غير  ممران مائيان دوليان يجب أن يكونا مفتوحين لجميع الدول من أجل حرية مالحة

 معرقلة وغير متوقفة وتحليق جوي.
قرب إيالت مع مرور حر وسلمي مضمون  األردنبناء طريق بري عريض بين سيناء و  -ج

 .األردنلمصر و 
 مرابطة قوات عسكرية كما هو مبين أدناه. -ح
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 مرابطة القوات

ال يسمح بمرابطة أكثر من فرقة واحدة "مدرعة أو مشاة" من القوات المصرية المسلحة داخل  -أ
 الشرق من خليج السويس وقناة السويس. إلىكيلومترًا تقريبًا  50منطقة تقع على مسافة 

المتحدة وقوات البوليس المدني المزودة بأسلحة خفيفة إلنجاز المهام البوليسية  األممإن قوات  -ب
ة، هي فقط ستترابط ضمن منطقة تقع غربي الحدود الدولية وخليج العقبة، ويتراوح العادي

 كيلومترًا. 40كيلومترًا و 20عرضها بين 
الشرق من الحدود الدولية، ستكون  إلىكيلومترات  3داخل المنطقة الواقعة على مسافة  -ت

 ن.ون دوليو ية عسكرية محدودة ال تتجاوز أربع كتائب مشاة ومراقبإسرائيلهناك قوات 
ستكمل وحدات من دوريات الحدود ال تتجاوز الثالث كتائب، البوليس المدني، في المحافظة  -ث

 على النظام في المنطقة غير المشمولة أعاله.
 سيتقرر التخطيط الدقيق للمناطق أعاله خالل مفاوضات السالم.

 .ةتفاقية محطات لإلنذار المبكر لضمان االمتثال لنصوص االيمكن إقام
 المتحدة: األممترابط قوات س
المتوسط  األبيضكيلومتراً من البحر  20ضمن حوالي  في جزء من منطقة سيناء الواقعة -أ

 ومتاخمة للحدود الدولية 
ن ل في منطقة شرم الشيخ لضمان حرية المرور عبر مضيق تيران. وهذه القوات -ب

الدولي بتصويت إجماعي لألعضاء  األمنمجلس  تنسحب مالم يوافق على هذا االنسحاب
 الدائمين الخمسة.

المرحلي، ستقام عالقات طبيعية بين مصر  معاهدة السالم، وبعدما يكتمل االنسحاب توقع بعدما
قافية، وإنهاء والث واالقتصاديةالكامل، ويشمل العالقات الدبلوماسية  االعتراف، بما في ذلك إسرائيلو 

التي تعترض التنقل الحر للسلع واألشخاص، والحماية المتبادلة  ، والعوائقاالقتصاديةالمقاطعة 
 للمواطنين بعملية القانون المناسبة.

 

 النسحام المرحلي
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خالل فترة تتراوح بين ثالثة أشهر وتسعة أشهر بعد توقيع معاهدة السالم، ستنسحب جميع القوات 
وقع رأس محمد وسيتحدد الم إلىتقع شرقي العريش  ةالشرق من خط يمتد من نقط إلى اإلسرائيلية

 متبادل. باّتفاقالدقيق لهذا الخط 

 إسرائيلعن حكومة جمهورية مصر العربية                           عن حكومة 

                  مناحيم بيجن                                                                           محمد أنور السادات                    

  
 شاهد التوقيع 
 جيمي كارتر

 .يكّيةاألمر رئيس الواليات المتحدة 
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 (2ملحق رقم )

 338و 242رقم  األمنمجلس  نصوص قراريّ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .1967/ نوفمبر تشرين الثاني 22الصادر في  242 األمننص قرار مجلس 
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 ، وإذ يؤكد عدماألوسطإذ يعرب عن قلقه المستمر للموقف الخطير في الشرق  األمنإن مجلس 
العمل من أجل سالم عادل ودائم تستطيع فيه كل  إلىبطرق الحرب والحاجة  األرضجواز حيازة 

 ألمماأن جميع الدول األعضاء بقبولها ميثاق  أيضادولة في المنطقة أن تحيا في أمن، وإذ يؤكد 
 بالعمل وفقًا للمادة الثانية من الميثاق: االلتزامبالمتحدة قد تعهدت 

ينبغي  ،األوسطيؤكد أن تطبيق مبادئ الميثاق يقتضي إقامة سالم عادل ودائم في الشرق  -1
 أن يشمل تطبيق كل من المبدأين التاليين:

 حتلت في الصراع ]النزاع[ األخير.ا أرضٍ من  اإلسرائيليةالقوات  انسحاب -أ
دولة في المنطقة بسيادة كل  واالعتراف واالحترامإنهاء كل دعاوي أو حاالت الحرب،  -ب

ستقاللها السياسي وحقها في الحياة في سالم داخل حدود آمنة معترف ووحدة أراضيها وا
 ستخدام القوة.متحررة من التهديدات بالقوة أو بابها 

 ، ضرورة:أيضايؤكد  -2
 المائية الدولية في المنطقة.ضمان حرية المالحة عبر الطرق  -أ

 تحقيق تسوية عادلة لمشكلة الالجئين. -ب
ستقالل السياسي لكل دولة في المنطقة، عن طريق واال األراضيضمان حصانة  -ت

 إجراءات تشمل إقامة مناطق منزوعة السالح.
اء إلقامة وإجر  األوسطالشرق  إلىن مبعوث خاص يتجه يمطالبة السكرتير العام بتعي -3

، ومساعدة الجهود المبذولة لتحقيق االّتفاقالدول المعنية، من أجل تنشيط تصاالت مع ا
 ومقبولة وفقًا لمبادئ وأحكام هذا القرار.تسوية سلمية 

، في أسرع وقت ممكن، بالتقدم في الجهود التي األمنمطالبة السكرتير العام بإبالغ مجلس  -4
 يبذلها المبعوث الخاص.

 

 

 

 .1973 أكتوبر/ األّولتشرين  22-21الصادر في  338 األمننص قرار مجلس 
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 :األمنإن مجلس 

النيران، وإنهاء كل شاط عسكري فورًا  إطالقيدعو جميع أطراف القتال الحالي بوقف كل  -1
 في المواقع التي تحتله اآلن. –هذا القرار اّتخاذساعة على األكثر من  12في مدى –

 النار، في تطبيق قرار مجلس إطالقالمعنية بالبدء فورًا بعد وقف  يدعو جميع األطراف -2
 بكامله ]في جميع جوانبه[. 1967لعام  242 األمن

النار، المفاوضات بين  إطالقيقرر المجلس أن تبدأ فورًا، وفي نفس الوقت مع وقف  -3
إقامة سالم عادل ودائم في الشرق  إلىاألطراف المعنية تحت إشراف مناسب، تهدف 

 .ألوسطا
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 (3ملحق رقم )

 مع ملحقاتها ومرفقاتها إسرائيلمعاهدة السالم بين جمهورية مصر العربية ودولة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 معاهدة السالم
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 ...إسرائيلمصر العربية ودولة  ةن حكومة جمهوريإ

 الديباجة

ي وفقًا لقرار  األوسطقامة سالم عادل وشامل ودائم في الشرق اقتناعا منهما بالضرورة الماسة إل
 .338و  242 األمنمجلس 

فيد" المؤرخ يالمتفق عليه في كامب د األوسطالسالم في الشرق  إطارلتزامهما "بإذ تؤكدان من جديد ا
 .1978سبتمبر  17في 

 سرائيلإليس بين مصر و  نما قصد به أن يكون أساسا للسالم،إ ليهالمشار إ طارن اإلوإذ تالحظان أ
تعداد سن يكون على اوأي من جيرانها العرب كل فيما يخصه مم إسرائيلبين  أيضافحسب، بل 

 .األساسللتفاوض من أجل السالم معها على هذا 

ش تستطيع فيه كل دولة في المنطقة أن تعي ورغبة منهما في إنهاء حالة الحرب بينهما وإقامة سالم
 في أمن.

يعتبر خطوة هامة في طريق السالم  إسرائيلمنهما بأن عقد معاهدة سالم بين مصر و قتناعا وا
 بكافة نواحيه. اإلسرائيليتسوية للنزاع العربي  إلىالشامل في المنطقة والتوصل 

على  إسرائيلاالشتراك في عملية السالم مع  إلىوإذ تدعوان األطراف العربية األخرى في النزاع 
 آنفًا واسترشادًا بها. إليهاالم المشار الس إطارأساس مبادئ 

بادئ القانون المتحدة وم األممبينهما وفقاً لميثاق في إنماء العالقات الودية والتعاون  أيضاوإذ ترغبان 
 .م العالقات الدولية في وقت السلمالدولي التي تحك

الخاص بعقد  طارتنفيذ اإلتا على األحكام التالية بمقتضى ممارستهما الحرة لسيادتهما من اّتفققد 
 .إسرائيلمعاهدة السالم بين مصر و 

 

 األولىالمادة 
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تنتهي حالة الحرب بين الطرفين ويقام السالم بينهما عند تبادل وثائق التصديق على  -1
 هذه المعاهدة.

ية ما وراء الحدود الدول إلىكافة قواتها المسلحة والمدنيين من سيناء  إسرائيلتسحب  -2
، كما هو وارد بالبروتوكول الملحق بهذه المعاهدة االنتدابتحت  بين مصر وفلسطين

 ( وتستأنف مصر ممارسة سيادتها الكاملة على سيناء.األّول)الملحق 
قات ، يقيم الطرفان عالاألّولالمرحلي المنصوص عليه في الملحق  االنسحاب إتمامعند  -3

 (.3طبيعية وودية بينهما طبقًا للمادة الثالثة )فقرة 

 المادة الثانية

هي الحدود الدولية المعترف بها بين مصر وفلسطين تحت  إسرائيلن الحدود الدائمة بين مصر و إ
كما هو واضح بالخريطة في الملحق الثاني، وذلك دون المساس بما يتعلق بوضع قطاع  االنتداب

 سالمة أراضيحترام مصونة ال تمس، ويتعهد كل منهما با. ويقر الطرفان بأن هذه الحدود غزة
 الطرف اآلخر، بما في ذلك مياهه اإلقليمية ومجاله الجوي.

 المادة الثالثة

 ومبادئ القانون الدولي التي تحكمالمتحدة  األممحكام ميثاق فيما بينهما أ يطبق الطرفان -1
 العالقات بين الدول في وقت السلم، وبصفة خاصة:

 ستقالله السياسي.أراضيه والطرفان ويحترم كل منهما سيادة اآلخر وسالمة يقر ا -أ
 ةمناآلخر في أن يعيش في سالم داخل حدوده ر الطرفان ويحترم كل منهما حق اآليق -ب

 والمعترف بها.
لى ستخدامها، أحدهما ضد اآلخر عيتعهد الطرفان باالمتناع عن التهديد باستخدام القوة أو ا -ت

 ة.بينهما بالوسائل السلمينحو مباشر أو غير مباشر، وبحل كافة المنازعات التي تنشأ 
يتعهد كل طرف بأن يكفل عدم صدور فعل من أفعال الحرب أو األفعال العدوانية أو أفعال  -2

العنف أو التهديد بها من داخل أراضيه أو بواسطة قوات خاضعة لسيطرته أو مرابطة على 
كل  دكما يتعهأراضيه ضد السكان أو المواطنين أو الممتلكات الخاصة بالطرف اآلخر. 

من  تراك في فعلض أو اإلثارة أو المساعدة أو االشمتناع عن التنظيم أو التحريطرف باال
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أفعال الحرب العدوانية أو النشاط الهدام أو أفعال العنف الموجهة ضد الطرف اآلخر في 
 أي مكان، كما يتعهد بأن يكفل تقديم مرتكبي مثل هذه األفعال للمحاكمة.

الكامل  فاالعتراالقات الطبيعية التي ستقام بينهما ستضمن يتفق الطرفان على أن الع -3
اجز ذات والحو  االقتصاديةوالثقافية وإنهاء المقاطعة  واالقتصاديةوالعالقات الدبلوماسية 

الطابع المتميز المفروضة ضد حرية انتقال االفراد والسلع، كما يتعهد كل طرف بأن يكفل 
 انونيةالقختصاص القضائي بكافة الضمانات مواطني الطرف اآلخر الخاضعين لال تمتع

رفان يقة التي يتعهد الطوبوضع البروتوكول الملحق بهذه المعاهدة )الملحق الثالث( الطر 
 إقامة هذه العالقات وذلك بالتوازي مع تنفيذ األحكام األخرى لهذه المعاهدة. إلى –بمقتضاها

 المادة الرابعة

من لكال الطرفين، وذلك على أساس التبادل تقام ترتيبات أمن بغية توفير الحد األقصى لأل -1
وقوات  يةاإلسرائيلالمصرية و  األراضيمتفق عليها بما في ذلك مناطق محدودة التسليح في 

المتحدة وهذه الترتيبات موضحة تفصيال من حيث الطبيعة  األممأمم متحدة ومراقبين من 
 يبات أمن أخرى قد يوقع عليها الطرفان.ترت أّيةوكذلك  األّولوالتوقيت في الملحق 

ويتفق  لاألوّ المتحدة في المناطق الموضحة بالملحق  األمميتفق الطرفان على تمركز أفراد  -2
 بموافقة الّ ء األفراد وعلى أن سحب هؤالء األفراد لن يتم إ يطلبا سحب هؤالالطرفان على أالّ 

عضاء الخمسة التصويت اإليجابي لأللك مم المتحدة بما في ذالتابع لأل األمنمجلس 
 لى خالف ذلك.عالدائمين بالمجلس، وذلك ما لم يتفق الطرفان 

تنشأ لجنة مشتركة لتسهيل تنفيذ هذه المعاهدة وفقا لما هو منصوص عليه في الملحق  -3
 .األّول

ي المنصوص عليها ف األمنعادة النظر في ترتيبات على طلب أحد الطرفين إ  يتم بناءً  -4
 الطرفين. باّتفاقمن هذه المادة وتعديلها  2، 1 الفقرتين

 المادة الخامسة

ناة السويس ليها بحق المرور في قوإ إسرائيلوالشحنات المتجهة من  اإلسرائيليةتتمتع السفن  -1
نطينية المتوسط وفقا ألحكام اتفاقية القسط األبيضومدخلها في كل من خليج السويس والبحر 
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وسفنها وشحناتها، وكذلك  إسرائيل، المنطبقة على جميع الدول، كما يعامل رعايا 1888
في كافة  لتميزليها معاملة ال تتسم باوإ إسرائيلاألشخاص والسفن والشحنات المتجهة من 

 ستخدام القناة.الشؤون المتعلقة با
حة لكافة مفتو يران وخليج العقبة من لممرات المائية الدولية الن مضير تيعتبر الطرفان أ -2

و العبور الجوي، كما يحترم الطرفان حق كل الدول دون عائق أو إيقاف لحرية المالحة أ
 أراضيه عبر مضيق تيران وخليج العقبة. إلىمنهما في المالحة والعبور الجوي من و 

 المادة السادسة

تفسيرها على نحو يمس بحقوق والتزامات الطرفين وفقا  ال تمس هذه المعاهدة وال يجوز -1
 المتحدة. األمملميثاق 

النظر عن  معاهدة بصرفيتعهد الطرفان بأن ينفذا بحسن نية التزاماتهما الناشئة عن هذه ال -2
 وثيقة خارج هذه أّيةمتناع عن فعل من جانب طرف آخر وبشكل مستقل عن أي فعل أو ا

 المعاهدة.
فاقيات ما أحكام االتيتخذا كافة التدابير الالزمة لكي تنطبق في عالقتهكما يتعهدان بأن  -3

من أطرافها بما في ذلك تقديم اإلخطار المناسب لألمين  طراف التي يكونانالمتعددة األ
 خرى لمثل هذه االتفاقيات.العام لألمم المتحدة وجهات اإليداع األ

 ع هذه المعاهدة.م عارضتلتزام يتعهد الطرفان بعدم الدخول في أي اي -4
ان بأنه في حالة وجود تناقض المتحدة يقر الطرف األمممن ميثاق  103عاة المادة ا مع مر  -5

ت اااللتزاملتزاماتها األخرى، فإن طراف بموجب هذه المعاهدة وأي من التزامات األبين ا
 الناشئة عن هذه المعاهدة تكون ملزمة ونافذة.

 المادة السابعة

 .ير هذه المعاهدة عن طريق المفاوضاتو تفستطبيق أتحل الخالفات بشأن  -1
 التحكيم. لىإل او تححل هذه الخالفات عن طريق المفاوضات فتحل بالتوفيق أذا لم يتيسر إ -2

 المادة الثامنة

 لجنة مطالبات للتسوية المتبادلة لكافة المطالبات المالية. إنشاءيتفق الطرفان على 
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 المادة التاسعة

 نافذة المفعول عند تبادل وثائق التصديق عليها.تصبح هذه المعاهدة  -1
 .1975في سبتمر  إسرائيلالمعقود بين مصر و  االّتفاقتحل هذه المعاهدة محل  -2
 نها.ال يتجزأ م اً الت والمالحق والخرائط الملحقة بهذه المعاهدة جزءو تعد كافة البروتوك -3
من  102مم المتحدة بهذه المعاهدة لتسجيلها وفقًا ألحكام المادة يتم إخطار األمين العام لأل -4

 المتحدة. األممميثاق 

هـ من ثالث 1399ربيع الثاني سنة  27م، 1979مارس سنة  26حررت في واشنطن د.ى.س في 
لخالف في انسخ باللغات العربية والعبرية واإلنجليزية، وتعتبر جميعها متساوية الحجية وفي حالة 

 به. نجليزي هو الذي يعتدّ فيكون النص اإل التفسير

 إسرائيلعن حكومة دولة                   عن حكومة جمهورية مصر                  

                                                             مناحيم بيجن                                السادات               رمحمد أنو 

 هد التوقيعاش

 جيمي كارتر                                   كيةرئيس الواليات المتحدة األمري

 

 

 (1ملحق رقم )

 األمنوترتيبات  اإلسرائيليالبروتوكول الخاص بالنسحام 

 األولىالمادة 

 النسحامأسس 

تجاوز ي ين من سيناء في موعد اليبإتمام سحب كافة قواتها المسلحة والمدن إسرائيلتقوم  -1
 ثالث سنوات من تاريخ تبادل وثائق التصديق على هذه المعاهدة.
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سكرية جراءات الععلى مراحل، اإل االنسحابلكال الطرفين سيصاحب تنفيذ  األمنلتوفير  -2
فيما بعد  إليها( والمشار 1حق وفي الخريطة رقم )وإنشاء المناطق الموضحة في هذه المل

 بكلمة "المناطق".
 سيناء على مرحلتين: من االنسحابيتم  -3

س محمد كما هو مبين على الخريطة المرحلي حتى شرق خط العريش/ رأ االنسحاب -أ
 ( وذلك خالل تسعة أشهر من تاريخ تبادل وثائق التصديق على هذه المعاهدة.2رقم )

الحدود الدولية في مدة ال تتجاوز ثالث سنوات ما وراء  إلىالنهائي من سيناء  االنسحاب -ب
 ادل وثائق التصديق على هذه المعاهدة.من تاريخ تب

ى تنسيق شراف علالتصديق على المعاهدة من أجل اإل تشكل لجنة مشتركة فور تبادل وثائق -4
، وأحكام الخطط والجداول الزمنية وفقا للضرورة في االنسحابالتحركات والتوقيتات أثناء 

المتعلقة باللجنة المشتركة الموضحة ( أعاله، والتفاصيل 3حدود القواعد المقررة في الفقرة )
 ( من المرفق لهذا الملحق.4في المادة )

 النهائي من سيناء. اإلسرائيلي االنسحاب إتماموسوف تحل اللجنة المشتركة عقب 
 
 
 
 
 

 المادة الثانية                                   
 تحديد الخطوط النهائية والمناطق                       

ن خاللها جراءات عسكرية سيتم مت أمنية تتضمن إمن سيناء ترتيبا اإلسرائيلي االنسحابسيرافق 
 مناألعلى من يات في كل منطقة، ولضمان الحد األإقامة مناطق وخطوط نهائية وتحديد للصالح

 ( وستكون كالتالي:1للطرفين سيجري تحديد الخطوط والمناطق كما في الخارطة رقم )

 المنطقة أ: -أ
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تكون المنطقة أ محدودة من الشرق بالخط أ وهو خط أحمر ومن الغرب بقناة السويس  -1
 (. 1والشاطئ الغربي لخليج السويس كما هو مبين على الخارطة رقم )

 لية وتجهيزاتها العسكرية وتحصينات ميدانية في هذه المنطقة.سيكون هناك فرقة مشاة آ -2
 :ة لهذه الفرقة تتألف منالعناصر الرئيسن إ -3

 لية.ثالثة ألوية مشاة آ -أ
 لواء مدرع واحد. -ب
 كتائب مدفعية ميدان. عسب -ت
ولة جو محم –أرضلوية من المدفعية المضادة للطائرات بما فيها صواريخ سبعة أ -ث

من قياس  126فراد، وعدد من المدافع المضادة للطائرات ال يتجاوز من قبل األ
 مم. 37

 مركبة مدرعة. 480دبابة و  130عدد ال يزيد عن  -ج
 فراد.ألف من األ 21عدد ال يزيد عن  -ح

 :المنطقة ب -ب
ضر( من الشرق وبالخط )أ( الخط خمنطقة ب محدودة بالخط ب )الخط األتكون ال -1

 (.1لغرب، كما هو مبين بالخارطة رقم )حمر من ااأل
كتائب من حرس الحدود المصريين مزودة بأسلحة خفيفة  سوف تتمركز فيها أربع -2

وتعزيز البوليس المدني في حفظ النظام في المنطقة ب  األمنوعربات وهي ستضمن 
 فرد. 4000جمالي حتى ة لكتائب الحدود األربع من إعناصر الرئيسوتتكون ال

نذار القريبة المدى والمنخفضة الطاقة، وتحتوي على تقام قاعدة برية ساحلية لنقاط اإلس -3
 وحدات من بوليس الحدود.

ب حرس ائنات والتجهيزات العسكرية لكتسيكون في المنطقة ب حقل واحد للتحصي -4
 ربعة.الحدود األ

 المنطقة ج : -ت
 
خضر( في الغرب والحدود الدولية في منطقة ج محدودة بالخط ب )الخط األتكون ال -1

 (.1الشرق بما فيها جزر سنافير وتيران كما هو مبين في الخارطة )
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 منطقة ج.المتحدة والبوليس المصري المدني في ال األممستتمركز هنا قوات  -2
 سيقوم البوليس المدني المصري بواجبات وظيفة البوليس وستكون مجهزة بأسلحة خفيفة. -3
بواجباتهم المحددة في  حدة متمركزة في المنطقة ج ويقومون المت األممستكون قوات  -4

 المادة السادسة من هذا الملحق.
طة الخار  ة فينالمتحدة في معسكرات محددة ضمن المحطات المبي األممسيكون تواجد  -5

 -( وسوف يحدد مراكز دقيقة بعد التشاور مع المصرين في:1رقم )
بالقرب من المتوسط و  األبيضكم، من البحر  30في جزء من سيناء يقع حوالي  -أ

 الحدود الدولية.
 في منطقة شرم الشيخ. -ب
 المنطقة د : -ث

غرب، لزرق( في الشرق والحدود الدولية في امنطقة د محدودة بالخط د )الخط األتكون ال -1
( )هذه المنطقة سوف تمتد على طول الحدود الدولية 1كما هو مبين في الخارطة )

 المتوسط(. األبيضوحتى البحر 
تجهيزاتهم و  ةكتائب مشا ية محدودة مؤلفة من أربعإسرائيلسيكون في هذه المنطقة قوات  -2

 المتحدة. األممالعسكرية وتحصينات ميدانية، ومراقبي 
اد مدفعية أو صاروخ مضو دبابات أفي المنطقة )د( على  ئيليةاإلسرالن تشمل القوات  -3

 فراد.جو محمولة من قبل األ أرضصواريخ  باستثناءللطائرات 
 200ن ربعة من قوة ال تزيد عاأل اإلسرائيليةة لكتائب المشاة ستتألف العناصر الرئيس -4

 رجل. 4000فراد عن  يزيد عدد األمركبة مصفحة وأفرادها على أالّ 
جتياز الحدود الدولية من خالل نقاط المراجعة فقط والمحددة من قبل كل طرف بايسمح  -5

 ين والنظم المعمول بها في كل دولة.ويكون هذا االجتياز وفقا للقوان وتحت سيطرته
 ألسلحةاتتواجد بهذه المناطق تلك التحصينات الميدانية والمنشآت العسكرية والقوات و  -6

 لملحق.المسموح بها والمحددة في هذا ا
 

 المادة الثالثة
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 النظام العسكري الجوي 

ن فوق ، سيكو اإلسرائيليةن تحليق الطائرات المعترضة وطائرات االستطالع المصرية و إ -1
 )د( فقط. و مناطق )أ(

د( فقط في المنطقتين )أ( و ) إسرائيلتتمركز الطائرات غير المسلحة وغير المقاتلة لمصر و  -2
 كل في منطقته.

د عددها  يزيالّ بوط في المنطقة )ب( على أقالع والهالنقل المصرية باإلسيسمح لطائرات  -3
هزوا ن يجليسمح لها بالتمركز في منطقة ب، إن حرس الحدود المصريين يمكن أ 13عن 

 بطائرات عمودية غير مسلحة ليقوموا بوظائفهم في المنطقة ب.
ف الشرطة داء وظائة ألية بطائرات هليكوبتر غير مسلحيمكن تجهيز الشرطة المدنية المصر  -4

 العادية في المنطقة ج.
 مطارات مدنية فقط في هذه المناطق. إنشاءيمكن  -5
ة فدون المساس بأحكام هذه المعاهدة، يقتصر النشاط الجوي العسكري في المناطق المختل -6

قليمية على ما هو مقرر على وجه التحديد في وفي المجال الجوي الواقع فوق مياهها اإل
 هذا الملحق.

 

 المادة الرابعة

 النظام البحري العسكري 

 التمركز والعمل على سواحل المنطقتين )أ( إسرائيليمكن للقطع البحرية التابعة لمصر و  -1
 و)د( كل في منطقته.

ليمية قالسواحل المصرية خفيفة التسليح أن تتمركز وتعمل في المياه اإل يمكن لزوارق حرس -2
 أداء وظائفها في هذه المنطقة.لمنطقة ب لمعاونة وحدات الحدود في 

الشرطة  فتؤدي الشرطة المدنية المصرية والمجهزة بزوارق خفيفة مسلحة تسليحا خفيفا وظائ -3
 قليمية للمنطقة ج.العادية داخل المياه اإل

 ن.للقطع البحرية لكال الطرفي يءليس في هذا الملحق ما يعتبر انتقاصا من المرور البر  -4
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 المختلفة موانئ ومنشآت بحرية مدنية فقط.ن تقام في المناطق يمكن أ -5
تلفة المناطق المخ دون المساس بأحكام هذه المعاهدة يقتصر النشاط البحري العسكري في -6

 .د في هذا الملحققليمية على ما هو مقرر على وجه التحديوفي مياهها اإل

 المادة الخامسة

وتشغيل نظم إنذار مبكر في المنطقتين )أ(، )د( فقط، كل في  إنشاء إسرائيللكل من مصر و  يمكن
 منطقته.

 المادة السادسة

 المتحدة األممعمليات 

المتحدة أو توفر قوات ومراقبين لإلشراف على تنفيذ هذا الملحق  األمميطلب الطرفان من  -1
 .ذل كل جهودها لمنع أي خرق ألحكامهوب

 ألممايتفق الطرفان، كل فيما يخصه، على طلب الترتيبات التالية فيما يتعلق بقوات ومراقبي  -2
 المتحدة:

ى الحدود الدولية وعل امتدادونقاط مراقبة على  استطالعوريات تشغيل نقاط مراجعة ود -أ
 الخط )ب( وداخل المنطقة )ج(.

ق على األقل، مالم يتفالتحقق الدوري من تنفيذ أحكام هذا الملحق مرتين في الشهر  -ب
 الطرفان على خالف ذلك.

 ساعة بعد تلقي طلب بذلك من أي من الطرفين. 48خالل إجراء تحقق إضافي  -ت
 ضمان حرية المالحة في مضيق تيران وفقًا للمادة الخامسة من معاهدة السالم. -ث

(، المتحدة في المناطق )أ(، )ب(، )ج األممتنفذ الترتيبات المقررة عالية لكل منطقة بواسطة  -3
 المتحدة في المنطقة )د(. األمموبواسطة مراقبي 

 من الطرف المختص. اّتصالة ضباط دمم المتحيرافق أطقم التحقق لأل -4
 .اإليهالطرفين بالنتائج التي يتوصلون  المتحدة ومراقبوها كال األممتخطر قوات  -5
ة ناطق بحرية الحركيعملون في مختلف الم المتحدة ومراقبوها الذين األممتتمتع قوات  -6

 خرى الضرورية ألداء واجباتهم.والتسهيالت األ
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 ة.جتياز الحدود الدوليصالحيات للسماح با المتحدة ومراقبوها بأية األممال تتمتع قوات  -7
الدول  المتحدة وسيتم ذلك من األمميتفق الطرفان على الدول التي تشكل منها قوات ومراقبو  -8

 مم المتحدة.التابع لأل األمنلعضوية الدائمة بمجلس غير ذات ا
يذ المتحدة بوضع ترتيبات القيادة التي تتضمن أفضل تنف األمميتفق الطرفان على أن تقوم  -9

 فعال لمسؤولياتها.

 المادة السابعة

 صال"نظام الرتباط "التّ 

 لىإبين الطرفين، ويهدف هذا النظام  اّتصالنظام  إنشاءعقب حل اللجنة المشتركة يتم  -1
مشكلة  ل أّيةات وفقا لهذا الملحق وحااللتزامتوفير وسيلة فعالة لتقييم مدى التقدم في تنفيذ 

ت العسكرية السلطا إلىقد تطرأ أثناء التنفيذ، كما تقوم بإحالة المسائل التي لم يبت فيها 
 على للبلدين كل فيما يخصه للنظر فيها.األ

مواقف قد تنشأ نتيجة أخطاء أو سوء فهم من قبل أي من  أّيةمنع  إلى أيضاكما يهدف 
 الطرفين.

ئر السبع ي في مدينة بإسرائيل اّتصالمصري في مدينة العريش ومكتب  اّتصاليقام مكتب  -2
 ويرأس كل مكتب ضابط من البلد المعني يعاونه عدد من الضباط.

المتحدة  ألمماتبين وكذا خطوط تليفونية مباشرة بين قيادة تليفوني مباشر بين المك اّتصاليقام  -3
 .وكال المكتبين

 

 المادة الثامنة

 احترام النصب التذكارية للحرم

يلتزم كل طرف بالمحافظة على النصب المقامة في ذكرى جنود الطرف اآلخر بحالة جيدة، وهي 
، كما ائيلإسر في سيناء والنصب التي ستقام بواسطة مصر في  إسرائيلالنصب المقامة بواسطة 

 هذه النصب. إلىسيسمح كل طرف الوصول 
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 لتاسعةاالمادة 

 الترتيبات المؤقتة

والمدنيين  اإلسرائيليةالقوات المسلحة  انسحاب( 3) (2ينظم المرفق لهذا الملحق والخريطتان رقم )
 االنسحابالمتحدة حتى  األممالمرحلي، وكذا حركة قوات الطرفين و  االنسحابما وراء خط  إلى

 المتحدة. األمم

 

 

 

 

 

 

 (1مرفق الملحق رقم )

 من سيناء النسحامتنظيم 

 األولىالمادة 

 النسحاممبادئ 

بين على مرحلتين كما هو مين من سيناء يوالمدن اإلسرائيليةالقوات المسلحة  انسحابيتم  -1
وم ، وتقاالنسحاب(، ويتضمن هذا المرفق تخطيط وتوقيت 1في الملحق ) األولىفي المادة 
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ي قوات كبير منسق إلىعداد التفاصيل الخاصة بهذه المراحل وتقدمها اللجنة المشتركة بإ
 .االنسحاببتداء أي مرحلة من مراحل قبل شهر من ا األوسطالمتحدة بالشرق  األمم

 ترتيب التحركات العسكرية:الطرفان على المبادئ التالية بشأن  اّتفق -2
حكام المادة التاسعة الفقرة الثانية من هذه المعاهدة، وحتى يتم على الرغم مما تقضي به أ -أ

 االّتفاقيةذين أنشئا بناء على لالحاليين ال (Mو E) اإلسرائيليةالقوات المسلحة  انسحاب
تفاقية عام افيها بعد ب إليهاوالمشار  1975الموقعة في سبتمبر  اإلسرائيلية –المصرية

فإن جميع الترتيبات العسكرية القائمة طبقًا لتلك المرحلي،  االنسحابخط  إلى، 1975
تبقى سارية المفعول فيما عدا الترتيبات العسكرية المنصوص عليها خالف ذلك  االّتفاقية

 في هذا المرفق.
 ةالمتحدة فورا للمناطق المخال األممتدخل قوات  اإلسرائيليةالقوات المسلحة  انسحابمع  -ب

( على التوالي بغرض 3(،)2تين )قامة مناطق عازلة مؤقته كما هو موضح على الخريطإل
اد المتحدة سابقًا لتحرك أي أفر  األممبقاء على الفصل بين القوات، ويكون دخول قوات اإل

 داخل هذه المناطق. إلىأخرين 
ة المسلحة ألية مساحة واقعة في المنطق سرائيليةاإلخالء القوات إبعد خالل فترة سبعة أيام  -ت

 )أ( تنتشر وحدات القوات المسلحة المصرية وفقًا ألحكام المادة الثانية من هذا المرفق.
تين المسلحة ألية مساحة واقعة في المنطق اإلسرائيليةخالء القوات خالل فترة سبعة أيام بعد إ -ث

ألحكام المادة الثانية من هذا المرفق، وتؤدي )أ( و)ب( تنتشر وحدات الحدود المصرية وفقاً 
 (.1وظائفها وفقًا ألحكام المادة الثانية من الملحق )

المتحدة مباشرة  األممعقب دخول  المساحات المخالة إلىتدخل الشرطة المدنية المصرية  -ج
 ألداء الوظائف العادية للشرطة.

ة من وفقًا ألحكام المادة الثانيتنتشر وحدات القوات البحرية المصرية في خليج السويس  -ح
 هذا المرفق.

لمصرية للقوات المسلحة ا نتشارأعاله، فإن أعمال اال إليهاتلك التحركات المشار  باستثناءو  -خ
بعد أن تتم  سارية المفعول في المناطق المخالة( تكون 1واألنشطة الموضحة في الملحق )

 المرحلي. االنسحابما وراء خط  إلىانسحابها  اإلسرائيليةالقوات المسلحة 
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 المادة الثانية                                     

 المرحلي النسحامخط  إلىالمراحل الفرعية لالنسحام             

المرحلي على مراحل فرعية كما هو منصوص عليه  االنسحابخط  إلى االنسحابأن يتم  -1
( وتتم كل مرحلة فرعية خالل العدد 3في هذه المادة وكما هو موضح على الخريطة )

 رًا من تاريخ تبادل وثائق التصديق على هذهاالتي يبدأ احتسابها اعتب األشهرالمقرر من 
 المعاهدة:

 :األولىالمرحلة الفرعية  -أ
نة من منطقة العريش بما في ذلك مدي اإلسرائيليةخالل شهرين تنسحب القوات المسلحة 

 (.3الخريطة ) في( 1ها بالمنطقة )يلالمشار إالعريش ومطارها و 
 

 المرحلة الفرعية الثانية: -ب
( Mمن المنطقة الواقعة بين الخط ) اإلسرائيليةخالل ثالثة شهور، تنسحب القوات 

( على 2بالمنطقة ) إليهاوالمشار  (A) ، والخط1975عام  بمقتضى اتفاقيةالمقرر 
 (.3الخريطة رقم )

 
 المرحلة الفرعية الثالثة: -ت

من المنطقة الواقعة شرق  اإلسرائيليةشهور، تنسحب القوات المسلحة  ةخالل خمس
 (.3( على الخريطة رقم )3بالمنطقة ) إليها( والمشار 2وجنوب المنطقة )

 الرابعة:المرحلة الفرعية  -ث
الكنيسة  راس –من منطقة الطور اإلسرائيليةخالل سبعة شهور، تنسحب القوات المسلحة 

 (.3( على الخارطة رقم )4بالمنطقة ) إليهاوالمشار 
 المرحلة الفرعية الخامسة: -ج

ط من المناطق المتبقية غرب خ اإلسرائيليةخالل تسعة أشهر، تنسحب القوات المسلحة 
المرحلي، بما في ذلك منطقة سانت كاترين والمناطق شرق ممري الجدي  االنسحاب
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 االنسحاب( ويكتمل بذلك 3( على الخريطة رقم )5بالمنطقة ) إليهاومتال والمشار 
 المرحلي. االنسحابما وراء خط  إلى اإلسرائيلي

 ًا لما يلي:وفق اإلسرائيليةفي المناطق المخالة من القوات المسلحة تنتشر القوات المصرية  -2
، 1975عام  يةالّتفاقلموجودة في سيناء وفقاً اينتشر حتى ثلث القوات المسلحة المصرية  -أ

 االنسحاب إتمام( وذلك حتى 1في األجزاء من المنطقة )أ( التي تقع داخل المنطقة )
المرحلي، وبعد ذلك تنتشر القوات المسلحة المصرية كما هو موضح في المادة الثانية 

 .المؤقتة( في المنطقة )أ( حتى حد المنطقة العازلة 1من الملحق )
 امتداد( على 1يبدأ نشاط القوات البحرية المصرية وفقًا للمادة الرابعة من الملحق ) -ب

المراحل الفرعية الثانية والثالثة والرابعة  إتمام( عقب 4( و)3( و)2سواحل المناطق )
 على التوالي.

موضح في المادة الثانية من كما هو تنتشر كتيبة واحدة من وحدات الحدود المصرية  -ت
. كما تنتشر كتيبة األولىالمرحلة الفرعية  إتمام( عقب 1( في المنطقة )1الملحق )

( 3المرحلة الثانية، وتنتشر كتيبة ثالثة في المنطقة ) إتمام( عقب 2ثانية في المنطقة )
ن يمكن أ لثانية والثالثة المذكورتان عاليةالمرحلة الفرعية الثالثة، والكتيبتان ا إتمامعقب 

 تنتشر في أي من المناطقة المخالة بعد ذلك بجنوب سيناء.
 1975قتضى اتفاقية عام ( المقررة بم1المتحدة في المنطقة العازلة ) األمميعاد توزيع قوات  -3

عية المرحلة الفر  إتمامالموضح في السابق وذلك عقب القوات المصرية  انتشارلتمكين 
جزاء في األ إليهاالمشار  االّتفاقية، وفيما عدا ذلك تستمر في أداء مهامها وفقاً ألحكام األولى

المرحلي، وفقًا لما هو موضح في المادة  االنسحاب إتمامالمتبقية من المنطقة المذكورة حتى 
 من هذا المرفق. األولى

واقع شرق رئيسي للطرق الاستخدام الطرق جنوب وشرق التقاطع ال اإلسرائيليةيمكن للقوافل  -4
لقوافل المرحلي، وتتحرك ا االنسحاب إتمامومعداتها حتى  اإلسرائيليةخالء القوات العريش إل

مجموعة االتصال المصرية  إلىبذلك بأربع ساعات  خطارإفي ضوء النهار بعد تقديم 
المتحدة، وسيتم ذلك وفقًا للتوقيتات المنظمة  األممالمتحدة، وتصاحبها قوات  األمموقوات 

ون مصري لتأمين التحركات د اّتصالمن قبل اللجنة المشتركة، ويصاحب القوافل ضابط 
 ى بالنسبة للقوافل.عائق، ويمكن للجنة المشتركة أن توافق على ترتيبات أخر 
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 المادة الثالثة

 المتحدة األممقوات 

المتحدة وفقًا للضرورة ألداء الوظائف الواردة في هذا  األمميطلب الطرفان توزيع قوات  -1
النهائي، ولهذا الغرض يوافق الطرفان على إعادة توزيع  االنسحاب إتمامالمرفق حتى موعد 

 قوات الطوارئ التابعة لألمم المتحدة.
خالفة م أّيةما في وسعها لمنع  المتحدة على تنفيذ هذا المرفق وتبذل األممتشرف قوات  -2

 ألحكامه.
اشر والثانية من هذا المرفق، تب األولىالمتحدة تبعًا ألحكام المادتين  األممعندما توزع قوات  -3

وتقيم نقاط (، 1مهمة التحقق في المناطق محدودة القوات وفقًا للمادة السادسة من الملحق )
ونقاط مراقبة في المناطق العازلة المؤقتة الموضحة بالمادة  استطالعمراجعة، ودوريات 

المتحدة والمتعلقة بالمنطقة العازلة للخط  األممالثانية أعاله، والوظائف األخرى لقوات 
 المرحلي موضحة في المادة الخامسة من هذا المرفق.

 

 الرابعةالمادة 

 رتباطاللجنة المشتركة وال 

في المادة الرابعة من هذه المعاهدة من تاريخ تبادل  إليهاتعمل اللجنة المشــــــــتركة المشــــــــار  -1
هائي من الن اإلســــرائيلي االنســــحاب إتماموثائق التصــــديق على هذه المعاهدة، وحتى تاريخ 

 سيناء.
تتكون اللجنة المشـــــتركة من ممثلين عن كل طرف برئاســـــة ضـــــباط من رتب عالية وتدعو  -2

 المتحدة األمممم المتحدة أو اذا طلب أي من الطرفين وجود المشـــــــــــــتركة ممثلين لأل اللجنة
 .إسرائيلكل من مصر و  باّتفاققرارات اللجنة المشتركة  إلىويتم التوصل 

( وفي هذا المرفق 1تشــــرف اللجنة المشــــتركة على تنفيذ الترتيبات الموضــــحة في الملحق ) -3
 وتقوم بما يلي:ولهذا الغرض وباالتفاق بين الطرفين 
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 تنسيق التحركات العسكرية الموضحة في هذا المرفق وتشرف على نفيذها. -أ
( وهذا المرفق 1مشكلة تنشأ عن تنفيذ الملحق ) أّيةحل  إلىتتناول بالبحث وتسعى  -ب

 لىإالمتحدة ومراقبيها، وتحيل  األممبواسطة قوات  إليهاوتناقش أيه مخالفات تبلغ 
 مشاكل لم يتم حلها. أية إسرائيلحكومتي مصر و 

المتحدة ومراقبيها في تنفيذ مهامهم، وتبحث الجداول الزمنية الخاصة  األممتساعد قوات  -ت
( 1بالتدقيقات الدورية عندما يطلب منها الطرفان ذلك، كما هو وارد في الملحق رقم )

 وفي هذا المرفق.
ي ف إليهامشار تنظم وضع العالمات على الحدود الدولية وجميع الخطوط والمناطق ال -ث

 ( وهذا المرفق.1هذا الملحق )
 مصر. إلى إسرائيلتشرف على تسليم المنشآت الرئيسة في سيناء من  -ج
 رائيلإستوافق على الترتيبات الالزمة للعثور على الجثث المفقودة لجنود مصر و  -ح

 عادتها.إ و 
قا وفخط العريش رأس محمد،  امتدادقامة وتشغيل نقاط المراجعة للمداخل على تنظم إ -خ

 (.3حكام المادة الرابعة من الملحق )أل
مشتركة من ممثل واحد عن كل من  اّتصالعمالها عن طريق استخدام أطقم توالي أ  -د

دائمة وسوف تمارس أنشطتها وفقا لتوجيه اللجنة  اّتصالمن مجموعة  إسرائيلمصر و 
 المشتركة.

ن طريق وع م المعاهدةحكاالمتحدة التي تنفذ أ األممتوفر االتصال والتنسيق مع قيادة  -ذ
متحدة لا األممطقم االتصال المشتركة تحافظ على التنسيق والتعاون المحلي مع قوات أ

المتحدة الذين يرصدون مناطق معينة  األممو مراقبي المتمركزة في مناطق معينة أ
 لتوفير أي مساعدات مطلوبة.

 تناقش أي مسائل أخرى قد يتفق الطرفان على طرحها على اللجنة. -ر
جتماعات اللجنة المشتركة مرة واحدة كل شهر على األقل وفي حالة طلب أحد تعقد ا -4

خاص، فيتم عقد هذا االجتماع خالل  اجتماعالمتحدة عقد  األممالطرفين أو قيادة قوات 
 ســـاعة. 24
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ثم  المرحلي، االنسحاب إتمامتعقد اجتماعات اللجنة المشتركة في المنطقة العازلة حتى  -5
لها  جتماعاينتي العريش وبئر السبع بعد ذلك بالتبادل، على أن يعقد أول تجتمع في مد

 .سبوعين بعد بدء سريان مفعول المعاهدةًا عن أليس متأخر 

 

 المادة الخامسة

 تعريف المنطقة العازلة المؤقتة وأنشطتها

المتحدة بالفصل بين القوات المصرية  األممتنشأ منطقة عازلة مؤقتة بغرض قيام قوات   -1
المرحلي ومتاخمة له كما هو مبين في الخريطة  االنسحاب، وذلك غرب خط اإلسرائيليةو 

 المرحلي. االنسحابوتوزيع القوات خلف خط  اإلسرائيلي االنسحاب(، وذلك بعد تنفيذ 2رقم )
وتتولى الشرطة المدنية المصرية المجهزة بأسلحة خفيفة القيام بمهام الشرطة العادية في 

 هذه المنطقة.
، ونقاط مراقبة داخل استطالعالمتحدة بتشغيل نقاط مراجعة ودوريات  األممتقوم قوة  -2

 بأحكام هذه المادة. االلتزامالمنطقة العازلة المؤقتة بغية التأكد من 
ة، يتولى عليها الطرفان والتي سيتم تنسيقها في اللجنة المشترك اّتفقوطبقًا للترتيبات التي  -3

 مواقع محدودة وموضحة على: ةمنشئات حربية فنية في أربعيون إدارة إسرائيلأفراد 
 ( )إحداثي(.1بـ)ف إليها( ومشار 2الخريطة رقم )

 ( )إحداثي(.2و)ف 57163940المركز على الخريطة 
 ( )إحداثي(.3و)ف 59351541المركز على الخريطة 
 ( )إحداثي(.4و)ف 59331527المركز على الخريطة 
 وذلك طبقًا للمبادئ التالية: 61130979المركز على الخريطة 

غيرة الالزمة الص األسلحةيتولى العمل بالمنشآت الفنية أفراد فنيون وإداريون مسلحون ب -أ
لحمايتهم )مسدسات، بنادق، مدافع رشاشة خفيفة ومتوسطة، قنابل يدوية وذخيرة( 

 كاآلتي:
 .اً فرد 150/ ما ال يزيد عن 1ف
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 .اً فرد 350/ ما ال يزيد عن 2،3ف
 فرد. 200ال يزيد على  / ما4ف

ز لهم الضباط الذين يجو  باستثناءون أسلحة خارج المواقع، اإلسرائيليال يحمل األفراد  -ب
 الشخصية. األسلحةحمل 

إلجراء تفتيشات داخل محيط  إسرائيلسيدخل طرف ثالث يتفق عليه بين مصر و  -ت
ل شهر على ك المنشآت الفنية في المنطقة العازلة، ويقوم الطرف الثالث بالتفتيش مرة

األقل وبطريقة فجائية ويتحقق المفتشون من طبيعة عمل وتشغيل المنشئات ومن 
واألفراد داخلها، ويقوم الطرف الثالث بإبالغ الطرفين فورًا عن أي تحول ألي  األسلحة

 منشأة عن دورها في أعمال المسح البصري واإللكتروني والمواصالت.
جهزة ستبدال األفراد واألاألغراض فنية وإدارية و تها المنشئات وزيار  إمداديجوز القيام ب -ث

المتحدة حتى مداخل  األممالمقامة في المواقع دون تعطيل وذلك من خالل نقاط مراجعة 
 المتحدة فحسب. األممالمنشآت الفنية بعد المراجعة والمرافقة بواسطة قوة 

أن تدخل في منشآتها الفنية المواد الالزمة لألداء الصحيح للمنشآت  سرائيليسمح إل -ج
 واألفراد.

 اللجنة المشتركة: بما يلي وطبقًا لما تحدده سرائيليسمح إل -ح
بقاء داخل منشآتها على معدات مكافحة الحريق والصيانة العامة وكذلك العربات اإل -1

مة لصيانة المواقع وجميع اإلدارية ذات العجل والمعدات الهندسية المتحركة الالز 
 العربات تكون غير مسلحة.

وكابالت المواصالت التي تخدم هذه المواقع سواء  لمياهصيانة الطرق وخطوط ا -2
، 2، ف1الثالثة )فبداخلها أو بداخل المنطقة العازلة وفي كل من مواقع المنشآت 

غير و ل ( ويجوز أن تتم هذه الصيانة بما ال يتجاوز عربتين ذات العج4، ف2ف
ثني عشر فردًا غير مسلحين ومعهم المعدات الضرورية مسلحتين، وبما ال يتجاوز ا

 تمامإفقط بما في ذلك المعدات الهندسية الثقيلة إذا ما دعت الحاجة لها، ويجوز 
اء المشاكل الخاصة وبعد إعط باستثناءعمليات الصيانة هذه ثالث مرات أسبوعيًا 

 المتحدة. األممأربع ساعات ويرافق الطاقم قوات المتحدة إخطارًا مسبقًا ب األمم
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 ليهاإيتم التنقل من المنشآت الفنية وإليها خالل ساعات النهار فقط ويكون الدخول  -خ
 والخروج منها على الوجه التالي:

المتحدة ومن خالل الطريق الموصل بين أبو  األمم/ عن طريق نقطة تفتيش 1ف -1
( كما هو موضح على 161عجيلة ومفترق طريقي أبو عجيلة وجبل لبنى )كيلومتر

 (.2الخريطة رقم )
المتحدة ومن خالل الطريق المنشأ عبر  األمم/ عن طريق نقطة تفتيش 3،ف2ف -2

 (.2جبل كاترين )الخريطة  إلىالمنطقة العازلة 
طائرات الهليكوبتر على أن تستخدم ممرًا جويًا وفي / من خالل 4، ف3، ف2ف -3

 األوقات وطبقًا لنظام طلعات توافق عليها اللجنة المشتركة.
 المتحدة بتفتيش طائرات الهليكوبتر في مواقع الهبوط خارج المنشآت. األمموتقوم قوة 

م تز تعالمتحدة قبل ساعة على األفل من قيامها بأي تحرك  األممقوة  إسرائيلتخطر  -د
 القيام به من المنشآت وإليها.

ستدعاء الخبراء الطبيين واألطقم الطبية في اإخالء المرضى والجرحى و  سرائيليحق إل -ذ
 المتحدة. األممقوة  إلىأي وقت بعد إعطاء بالغ فوري 

رى خأعاله وكل األمور األ إليهاتتناول اللجنة المشتركة بحث تفاصيل المبادئ المشار  -4
 المادة التي تتطلب التنسيق بين الطرفين.الواردة في هذه 

لمرحلي ا االنسحابمن خط  اإلسرائيليةالقوات  انسحابيتم سحب هذه المنشآت الفنية عند  -5
 عليه بين الطرفين. االّتفاقأو في وقت يتم 

 

 المادة السادسة

 أسلوم التصرف في المنشآت والموانع العسكرية

 والموانع العسكرية طبقًا لألسس اآلتية:يحدد الطرفان أسلوب التصرف في المنشآت 

منطقة  أّيةمن  لإسرائي انسحابتقوم اللجنة المشتركة خالل فترة ال تتجاوز ثالثة أسابيع قبل  -1
رك على شتبعمل تفتيش م اإلسرائيليةتصال واألطقم الفنية المصرية و باإلعداد لقيام أطقم اال
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انب الج إلىت والمواد التي ستسلم فاق على حالة المنشآتّ جميع المنشآت المناسبة لال
تعلق في ذلك الوقت عن خططها فيما ي إسرائيلالمصري ولترتيب عملية التسليم، وستعلن 

 بكيفية التصرف في المنشآت والمواد التي بداخلها.
لعامة ية والمنافع ااألساسأن تنقل لمصر كل ما يتفق عليه من المرافق  إسرائيلتتعهد  -2

 مبما في ذلك المطارات والطرق ومحطات الضخ والموانئ، وتقد والمنشآت بحالة سليمة
لمصر المعلومات الالزمة لصيانة وتشغيل هذه المنشآت وتسمح لألطقم الفنية  إسرائيل

أسبوعين  ىإلالمصرية بمراقبة تشغيل هذه المنشآت والتعرف على طريقة عملها لمدة تصل 
 قبل التسليم.

نقاط المياه العسكرية بالقرب من العريش والطور تباشر األطقم الفنية  إسرائيلعندما تخلي  -3
ستالم منظمة وسابقة عدات المعاونة لها طبقًا لعملية االمصرية إدارة هذه المنشآت والم

لعادية من ااألعداد بواسطة اللجنة المشتركة، وتتعهد مصر بأن تستمر في توفير الكميات 
اء الحدود ما ور  إلى ليإسرائي انسحابختلف نقاط المياه لحين المياه المتوفرة حاليًا عند م

 على خالف ذلك في اللجنة المشتركة. االّتفاقالدولية، إال إذا تم 
لة أو تدمير جميع العوائق العسكرية بما في ذلك الموانع وحقول األلغام ابإز  إسرائيلتتعهد  -4

 تبعًا لألسلوب التالي:في المناطق التي تجلو عنها ومن المياه المجاورة لها 
 ةن السكان والطرق والمنشآت الرئيستزال أوال الموانع العسكرية من المناطق القريبة م -أ

 والمنافع العامة.
 اباالنسحبالنسبة للموانع وحقول األلغام التي ال يمكن إزالتها أو تدميرها قبل   -ب

ريق المتحدة عن ط األمممصر و  إلىبتقديم خرائط مفصلة  إسرائيل، تقوم اإلسرائيلي
هذه  إلىالمتحدة  األمميومًا قبل دخول قوات  15اللجنة المشتركة وفي موعد ال يتجاوز 

 المناطق.
هذه المناطق بعد دخول قوات  إلىيقوم المهندسون العسكريون المصريون بالدخول  -ت

 المتحدة إلجراء عمليات إزالة هذه الموانع طبقًا لخطة تقوم مصر بتقديمها قبل األمم
 التنفيذ.

 المادة السابعة
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 ستطالعيالنشاط ال

 على الوجه التالي: االنسحابيتم النشاط الجوي االستطالعي خالل  -1
ي وفقًا جو في طلعات االستطالع ال ستمراريطلب كال الطرفين من الواليات المتحدة اال -أ

 النهائي. اإلسرائيلي االنسحاب إتمامفاقيات السابقة حتى تّ لال
تغطي الطلعات الجوية المناطق المحدودة القوات للتأكد من حجم القوات والتسليح،  -ب

من  2نسحبت من المناطق المبينة في المادة قد ا اإلسرائيليةوللتأكد من أن القوات 
، ومن بقاء (3( ورقم )2(، والمادة الثانية من هذا الملحق والخريطتين )1الملحق )

لك، ويمكن القيام بطلعات تفتيش خاصة بناء على القوات خلف خطوطها بعد بناء ذ
 المتحدة. األممطلب أي من الطرفين أو بناء على طلب من 

ضحة ة لتنظيم كل طرف كما هي مو غات على العناصر العسكرية الرئيستقتصر التبلي -ت
 ( وفي هذا المرفق.1في الملحق رقم )

ها ة أن تستمر في عملياتتحديطلب الطرفان من بعثة سيناء الميدانية التابعة لألمم الم -2
من المنطقة الواقعة شرق ممرات  إسرائيل انسحاب إتمامفاقات السابقة وحتى تّ طبقًا لال

 الجدي ومتال، وبعد ذلك تنتهي مهمة البعثة.

 المادة الثامنة

 ممارسة السيادة المصرية

 نسحاباتستأنف مصر ممارستها لسيادتها الكاملة على األجزاء التي يتم إخالؤها في سيناء بمجرد 
 ( من هذه المعاهدة.1من هذه األجزاء، كما هو منصوص عليه في المادة ) إسرائيل
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 (3ملحق )

 بروتوكول بشأن عالقات الطرفين

 األولىالمادة 

 العالقات الدبلوماسية والقنصلية

 لمرحلي.ا االنسحابيتفق الطرفان على إقامة عالقات دبلوماسية وقنصلية وتبادل السفراء عقب 

 المادة الثانية 

 والتجارية القتصاديةالعالقات 

يتفق الطرفان على إزالة جميع الحواجز ذات الطابع التميزي القائمة في وجه العالقات  -1
 االنسحاب إتمامألي منهما عقب  االقتصاديةالعادية، وإنهاء المقاطعة  االقتصادية

 .المرحلي
يدخل الطرفان في مفاوضات في أقرب وقت ممكن وفي موعد ال يتجاوز ستة شهور بعد  -2

تجارة يستهدف إنماء العالقات  اّتفاقالمرحلي، وذلك بغية عقد  االنسحاب إتمام
 ذات النفع المتبادل بينهما. االقتصادية

 المادة الثالثة

 العالقات الثقافية

 المرحلي. االنسحاب إتماميتفق الطرفان على إقامة عالقات ثقافية عادية بعد  -1
ن التبادل الثقافي في كافة الميادين أمر مرغوب فيه وعلى أن يدخال أيتفق الطرفان على  -2

 حاباالنس إتمامكن وفي موعد ال يتجاوز ستة أشهر بعد مفي مفاوضات في أقرب وقت م
 .ثقافي اّتفاقالمرحلي بغية عقد 
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 المادة الرابعة

 حرية التنقل

ني وسيارات الطرف اآلخر بحرية المرحلي، يسمح كل طرف لمواط االنسحاب إتمامعقب  -1
للقواعد العامة التي تطبق على مواطني  إقليمه والتنقل داخله، وذلك طبقا إلىنتقال اال

وسيارات الدول األخرى، ويمتنع كل طرف عن فرض قيود ذات طابع تمييزي على حرية 
 إقليم الطرف اآلخر. إلىتنقل األشخاص والسيارات من إقليمه 

األماكن ذات القيمة الدينية والتاريخية، وذلك على أساس  إلىكما يسمح بالدخول دون إعاقة  -2
 تبادلي وغير ذي طابع تمييزي.

 المادة الخامسة

 التعاون في سبيل التنمية وعالقات حسن الجوار

يقر الطرفان أن هناك مصلحة متبادلة في قيام عالقات حسن الجوار ويتفقان على النظر  -1
 في سبيل تنمية تلك العالقات.

الطرفان في إنماء السالم واالستقرار والتنمية في المنطقة، ويوافق كل منهما على يتعاون  -2
 م بها تحقيقًا لهذا الغرض.دالنظر في المقترحات التي قد يرى الطرف اآلخر التق

يعمل الطرفان على تشجيع التفاهم المتبادل والتسامح ويمتنع كل طرف عن الدعاية المعادية  -3
 تجاه الطرف اآلخر.

 ة السادسةالماد

 النقل والمواصالت

ران التي فاقيات الطيتّ ات المنصوص عليها في اااللتزاميقر الطرفان بأن الحقوق والمزايا و  -1
لدولية ا االّتفاقيةيكونان من أطرافها تنطبق على كل منهما، وبصفة خاصة الواردة في 

، )اتفاقية شيكاغو( واالتفاق الدولي بشأن خدمات النقل الجوي 1944للطيران المدني لعام 
 .1944لعام 
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حد ألحالة الطوارئ الوطنية الذي يعلنه  إعالنالمرحلي ال ينطبق أي  االنسحاب إتمامعقب  -2
 .تمييزي  تفاقية شيكاغو في مواجهة الطرف اآلخر على أساسمن ا 89الطرفين وفقًا للمادة 

توافق مصر على أن المطارات الواقعة بالقرب من العريش ورفح ورأس النقب وشرم الشيخ  -3
 المدنية فحسب بما في ذلك إمكان ستخدامها لألغراضايكون  إسرائيلالتي سوف تخليها 

 تجاريًا بواسطة كافة الدول.ستخدامها ا
د جاوز ستة شهور بعيدخل الطرفان في مفاوضات في أقرب وقت ممكن وفي موعد ال يت -4

 طيران مدني. اّتفاقالمرحلي، وذلك لغرض إبرام  االنسحاب إتمام
يقوم الطرفان بإعادة فتح الطرق وخطوط السكك الحديدية بين بلديهما وصيانتها، كما ينظران  -5

ق على إقامة وصيانة طري أيضافي إقامة طرق وسكك حديدية إضافية، كما يتفق الطرفان 
بالقرب من إيالت مع كفالة حرية وسالمة مرور األشخاص  األردنو  إسرائيلبري بين مصر و 

، وذلك على نحو ال يمس بالسيادة على الجزء من األردنوالسيارات والبضائع بين مصر و 
 الطريق الذي يقع داخل إقليم كل منهما.

وتلكس  تصاالت بريدية وتليفونيةالمرحلي تقام بين الطرفين وسائل ا االنسحاب إتمامعقب  -6
ق رسال التلفزيوني عن طريت سلكية وال سلكية وخدمات نقل اإلوصور بالراديو ومواصال

 .بقةواللوائح الدولية المنطفاقيات تّ األقمار الصناعية، وذلك وفقًا لالالكابالت والراديو و 
 موانيه إلىالمرحلي، يسمح كل طرف بالدخول المسموح به عادة  االنسحاب إتمامعقب  -7

القادمة  والطرف اآلخر أ إلىلسفن وبضائع الطرف اآلخر، وكذلك للسفن والبضائع المتجهة 
منه بنفس الشروط المطبقة بصفة عامة على سفن وبضائع الدول األخرى، وسوف ينفذ 

 من معاهدة السالم عقب تبادل وثائق التصديق على هذه المعاهدة. 5حكم المادة 
 
 
 
 
 

 المادة السابعة
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 تمتع بحقوق اإلنسانال

عمان ية للجميع، وسوف يداألساسحترام ومراعاة حقوق اإلنسان والحريات التزامهما بايؤكد الطرفان 
 المتحدة. األممهذه الحقوق والحريات وفقًا لميثاق 

 المادة الثامنة

 المياه اإلقليمية

اآلخر في المرور  من معاهدة السالم، يقر كل طرف بحق سفن الطرف 5مع مراعاة أحكام المادة 
 البريء في مياهه اإلقليمية طبقًا لقواعد القانون الدولي.

 

 محضر متفق عليه

 والرابعة والخامسة والسادسة األولىللمواد 

 والثالث لمعاهدة السالم األّولوللملحقين 

 األولىالمادة 

ستئناف مصر لممارسة السيادة الكاملة على سيناء المنصوص عليها في الفقرة الثانية من اإن 
 من هذه المنطقة. إسرائيل انسحابتتم بالنسبة لكل منطقة بمجرد  األولىالمادة 

 المادة الرابعة

( عندما 4فقرة ) 4من المتفق عليه بين األطراف أن تتم إعادة النظر المنصوص عليها في المادة 
يطلب ذلك أحد األطراف، وعلى أن تبدأ في خالل ثالثة أشهر من طلبها، ولكن ال يجري أي تعديل 

 كال الطرفين. باّتفاقإال 

 

 المادة الخامسة



195 
 

لة انية من المادة الخامسة على أنها تنتقص مما جاء بالجمة الثر ال يجوز تفسير الجملة الثانية من الفق
من تلك الفقرة، وال يفسر ما تقدم على أنه مخالف لما جاء بالجملة الثانية من الفقرة الثانية  األولى

 من المادة الخامسة التي تقضي بما يلي:

ان مضيق تير  أراضيه عبر إلى"يحترم الطرفان حق كل منهما في المالحة والعبور الجوي من و 
 وخليج العقبة".

 (2المادة السادسة )فقرة 

في  المتفق عليه األوسطالسالم في الشرق  إطاربما يخالف أحكام ال تفسر أحكام المادة السادسة 
( من المعاهدة التي 2كامب ديفيد، وال يفسر ما تقدم على أنه مخالف ألحكام المادة السادسة )فقرة 

 تقضي بما يلي:

ن أي معاهدة بصرف النظر علتزاماتهما الناشئة عن هذه الا"يتعهد الطرفان بأن ينفذا بحسن نية 
 .متناع عن فعل من جانب طرف آخر وبشكل مستقل عن أي وثيقة خارج هذه المعاهدة"فعل أو ا

 

 (5المادة السادسة )فقرة 

ة أولوية على المعاهدات بأن لهذه المعاهد من المتفق عليه بين األطراف أن ال يوجد أي دعاوٍ 
واالتفاقيات األخرى، أو للمعاهدات واالتفاقيات األخرى أولوية على هذه وال يفسر ما تقدم على أنه 

 ( من هذه المعاهدة التي تنص على ما يلي:5مخالفة ألحكام المادة السادسة )الفقرة

حالة وجود تناقض بين المتحدة يقر الطرفان بأنه في  األمممن ميثاق  103"مع مراعاة المادة 
ذه ات الناشئة عن هااللتزاملتزاماتها األخرى، فإن طراف بموجب هذه المعاهدة وأي من التزامات األا

 ."ةالمعاهدة تكون ملزمة ونافذ
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 :األّول( من الملحق 8تقضي المادة السادسة )فقرة 

ر المتحدة، ويتم ذلك من الدول غي األممالتي تشكل منها قوات ومراقبو  "يتفق الطرفان على الدول
 ."التابع لألمم المتحدة األمنذات العضوية الدائمة بمجلس 

 الطرفان على ما يلي: اّتفقوقد 

بين الطرفين فيما يتعلق بأحكام الفقرة الثامنة من المادة السادسة  اّتفاق إلى"في حالة عدم الوصول 
بشأن تشكيل  ةيكيّ األمر ، فإنهما يتعهدان بقول أو تأييد ما تقترحه الواليات المتحدة األّولمن الملحق 

 المتحدة والمراقبين". األممقوات 

 الملحق الثالث

ووفقًا – طبيعية بين األطراف اقتصاديةتنص معاهدة السالم والملحق الثالث لها على إقامة عالقات 
 لىإعلى أن هذه العالقات سوف تشمل مبيعات تجارية عادية من البترول من مصر  اّتفقلهذا فقد 
ءات لشراء البترول المصري األصل الذي الكامل التقدم بعطا إسرائيلوأن يكون من حق  –إسرائيل

ترولها ستثمار بتنظر مصر والشركات التي لها حق ا وأن –ستهالكها المحليال تحتاجه مصر ال
لمطبقة على مقدمي العطاءات اعلى نفس األسس والشروط  إسرائيلقدمة من في العطاءات الم

 اآلخرين لهذا البترول.

 إسرائيلعن حكومة دولة               حكومة جمهورية مصر        عن     

 مناحيم بيجن      محمد أنور السادات                        

 رئيس الواليات المتحدة األمريكّية                              هد التوقيع/جمي كارتر   اش      
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