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 مرسي والسيسي يسرائيلية في عهدالعالقات المصرية اإل

 

 مدخل: - 1

قامت دعوة مبكرة لسـل  مصـر مـن ااتما هـا العراـي وا،سـالميب واعتبار ـا أمـة مصـرية منفصـلةب تعـود لقد 
تعــي  ــاح الحقيقــة وتتعامــو معهــاب وقــد وــاءت  ــاح فــي وــاور ا إلــى الفرعوايــة المصــرية القديمــةب وأ  عليهــا أ  

الدعوة بعد الحرب العالمية األولىب ودعا إليها كبار روـاتت مصـر مـن أم ـاد سـعد  ولـود وأفمـد لطفـي السـيد 
ب واــادب بالقوميــة العرايــةب وأعــاد 1952وســالمة موســى ولــويو عــو. وويــر م..  ــم وــاء عبــد الناصــر عــا  

رفعــت  1978ن مقاطعــة العــرب للســادات بعــد توقيعــك اتفاقيــة كامــب ديفيــد عــا  مصــر إلــى ااتما هــا العراــيب ل ــ
ب  ــم وــاء فســني مبــارع ليســير علــى اهــج الســاداتب تحــت اــعار مصــر اوت فــدة الــوتء إلــى مصــر الفرعوايــة

 ولتن فئ مصر إلى اؤواها الداخليةب ويصبح دور ا محدودا في المجاد العراي.

الفلسطيني الحديث ألود مرة من خالد منظمة التحرير الفلسطينية عا  لقد تم استنها. المشروع الوطني 
يك ودعمك عرايا بجهود مصر قيـادة واـعباب أل  مصـر كااـت تـدرع على يد مصر عبد الناصر وتم تبن   1964

أو سـيزود علـى  أ  الخطر الصهيواي قـد  ادبعتقد أفد يالمنطقةب وت على و يها خطورة المشروع الصهيواي عل
ســتجد مصــر افســها فــي مواوهــة المشــروع  حبعــدمــا و  عــن مصــر والمنطقــةب ف ــدا   ق فــي يــو  مــن اتيــا اتطــال

لهـاا ال يـا  والعنصـرية  العدواايـة الطبيعة"ذلك أ  إسرا يو"راوبة بعداء لم ت ن ب فتى وإ  السرطاايالصهيواي 
أ  تقود ولى إذا كاات تحاود ب ومن باب أتبني افسهاتتطورو   أة مصر وكو دولة عراية تحاود ا ستدفعك لمعاد
 .احو ود أفضو من الحرية وات د اراتمة العراية

  يعتبر البعد العسكري أ م أبعاد األمن القومي وأك ر ا فاعليةب وت يسمح بالتهـاو  فـي تحقيقـك وإعـدادح  أل
لـى ااهيار ـا إا يقـود التهاو  في ذلك يعني بالضرورة ا دياد التهديدات واألخطار التي تواوك الدولة والشعبب ممـ

وراما إخضاعها لسيطرة بلد محتوب أو إل اء ووود ـا بشـكو كامـو واـمها لدولـة أخـربب أو تقسـيمها واقتسـامها 
مـع الـدود األخـرب. كمــا يتشـابك  ـاا البعــد مـع بقيـة أبعــاد األمـن القـومي اتقتصــادية واتوتماعيـة تشـابكا قويــا   

 عاف البعد العسكري.بحيث يؤدي اعف أي من  اح األبعاد إلى إا
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 ذات إاـكاليات متعـددة ( أراـع فـروب2018ـ  1948لقـد خااـت مصـر خـالد العقـود السـبعة المااـية  
  فيما عرف باسم "العدوا  1956 ب وكاات الحرب ال ااية عا  1948عا   ىاد "إسرا يو" كاات الحرب األول
الحـرب ال ال ـة  ـم كـو مـن فراسـا واريطاايـا فـي الحـرب إلـى وااـب "إسـرا يو".  تال ال ي على مصر" فين اارك

 . وأدت تلك الحروب في اهاية المطاف إلى 1973   واعد ست سنوات قامت الحرب الرابعة عا  1967عا  
يو ع عليها الـر ضت عنها اتفاقية كامب ديفيد التي وق  لجوء مصر و"إسرا يو" إلى طاولة المفاواات التي تمخ  

مــع العــدو برعايــة أمريكيــة  والتــي علــى أ ر ــا علقــت الــدود العرايــة عضــوية  1979األســبأ أاــور الســادات عــا  
ى التواســي مصــر فــي الجامعــة العرايــة بســبب توقيعهــا تلــك اتتفاقيــةب وتــم اقــو مقــر الجامعــة إلــى تــواوب وتــول  

فدث ت يير اامو  المنفردة تفاقية الخياايةالشاذلي القليبي منصب األمين العا  للجامعة. واتوقيع مصر تلك ات
لـى دولـة إالمصـريةب  مـةفي العقيدة العسكرية للجيش المصريب فتحود واـع "إسـرا يو" مـن عـدو اسـتراتيجي لأل

لشا د على ذلك  و تصريحات الر يو السادات بأ  "فرب تشرين اتود  ي آخر الحروب بين مصر اة و عادي  
تراتيجي"ب وأ  الحــو األوفــد للمشــكلة العرايــة مــع العــدو الصــهيواي  ــو "الســال  وإســرا يو" وأ  "الســال  خيــار اســ

الشــامو والعــادد فــي المنطقــة". وااتهجــت قيــادات الجــيش المصــري فــي قــو فكــم الــر يو األســبأ محمــد فســني 
لروم مبارع العقيدة افسها بو بشكو اسوأب وسارت القيادات العسكرية للدولة المصرية على الطريأ افسكب على ا

  بعــا المحللــين  عمــوا فــي فينهبــأ  اظــرة الدولــة المصــرية لــم تت يرلـــ "إســرا يو" بعــد توقيــع اتتفاقيــة وأ  أمــن 
مقولة السادات تندرج تحت بند "الخداع اتستراتيجي" وأ  قيادات الجيش المصري كااـت مقتنعـةبا  "العـدو كـا  

 وما يزاد يأتي من اافية الشرق".

ب ديفيد على السادات ت يير القيـادة العسـكرية التـي أدارت فـرب تشـرين اتود عـا  لقد فرات اتفاقية كام
اـك عـدو اسـتراتيجي للعـرب ككـوب وتصـف فالـة الصـراع ألى ال يا  الصهيواي على إوالتي كاات تنظر  1973

الـو ارة . وقد فرات "إسرا يو" على السادات أيضا  ت ييـر اسـم طويو األمد اها صراع عراي إسرا يليأمعك على 
التي يتبع لها الجيش المصري من اسـم يعبـر عـن أاهـا و ارة فرببباريعـة كـو   ـاا اتسـم اـد عمليـة السـال ب 

ومن  ـــم اتتيـــا  بقيـــادة عســـكرية وديـــدة ت ت ـــو  لـــديها النظـــرة اتســـتراتيجية بوتحويـــو اســـمها إلـــى و ارة الـــدفاع
 العدا ية احو ا.

ب  م 73ة العمليات في فرب ئي الجمسيب الاي كا  ر يسالهيفي  اا السياق كتب المشير محمد عبد ال ن
ن و يــرا  للحرايــةب فــي ماكراتــكا "إذا كااــت الحــروب التــي دارت بــين إســرا يو والعــرب تجــاب النــا  بأفــدا ها عــي  

اــعر دا مــا  بأانــا احــن العــرب ت اتعمــأ فــي دراســة وــاور الصــراع العراــي أانــي كنــت أواتا جهــا المبااــرةب إت 
يليب وت اعطي األ مية الواوبة لمعرفة ما قامت بـك الصـهيواية العالميـة والـدود ال بـرب مـن تخطـي  ومـا ا،سرا 
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افاتك من أعماد في وميع المجاتتب فتى أقامت دولة إسرا يو على وزء من أر. فلسطينب وما قامت وتقو  
ا فتى اليو . واالك يمكننا احن العرب بك إسرا يو تؤيد ا الدود ال برب وتدعمها الصهيواية العالمية منا إاشا ه

أ  اتصــور واتوقــع مــا يخبئــك المســتقبو لهــاح المنطقــة مــن العــالمب ومــا انتظــرح مــن اتــا ج لهــاا الصــراعب وكيــف 
اسـتعد لمواوهتــك فـي إطــار الصـراع الــدولي الـاي يشــكو فيـك الشــرق األوسـ  دورا  بــار ا . لقـد اعتمــدت الصــهيواية 

ة ،اشـاء الدولـة. فقـد أاشـأت فـي وقـت مبكـر وـدا  فـي فلسـطين أود منظمـة عسـكرية العالمية علـى القـوة المسـلح
ت وينك وووودح فور  عن ب ف اات  ي اواة الجيش ا،سرا يلي الاي أعلن  ااومير(  م الهاواااح سميت الحار 
 إاشاء الدولة".

سـقطت اليهوديـةب واالـد  بالـد  والنـار  -وتابع المشير الجمسي "كا  اعار بن ووريو  الاي أطلقك فينئـا 
وكا  ذلك تأكيدا لقرار الصهيواية العالمية الاي قضى بأ  الحرب  ي الوسـيلة الوفيـدة  -والنار تعود من وديد

حـد ذاتـكب بـو  ـو مرفلـة للتوسـع علـى ب،اشاء الدولة. ولمـا كـا  إاشـاء الدولـة اليهوديـة فـي فلسـطين لـيو  ـدفا  
سكريا  واقتصاديا  وسياسيا ب فقد أصبحت القوة العسكرية ا،سـرا يلية لهـا فساب األر. العراية والسيطرة عليها ع

تعبيرا   -منشئ الدولة –الدود العراية. وكما قاد بن ووريو   ىالدور األقوب واأل م ومصدر الخطر الر يو عل
رب التـي عن  دف الصهيواية من إاشا هاا  دولة إسرا يو  ي مجرد مرفلة على طريأ الحركة الصهيواية ال بـ

حـد ذاتـك بـو وسـيلة إلـى وايـة اها يـةب ومـن  ـم فهـي بتسعى إلى تحقيأ ذاتهاب بحيث ت تشكو  ـاح الدولـة  ـدفا  
 ."ليست تجسيدا  كافيا  للرؤية الصهيواية األصيلة

ابـي  -وريـو  وبنتا جهـا األليمـة للعـربب وأصـبح بـن  1967 فزيـرا وـاءت فـرب ا"وتابع المشير الجمسي
أك ر واوفا  في التعبير عن أ مية القوة العسكرية لتحقيأ التوسع الاي تهدف  – كما يسمواكب إسرا يو المسلح

 ىخــا مــن الفتوفــات العســكرية أساســا  لالســتيطا  وواقعــا  يجبــر العــرب علــيجــب أ  ات  "قــاد  فيــثب "إليــك إســرا يو
فـدود إسـرا يو "وريـو  قـا ال ا وب رد بـن "إسـرا يو". وإلى أي مدب يتم التوسعب وأيـن فـدود "الراوخ واتاحناء لك

 ."ت و  فيث يقف ونود ا

-1948ضـح لنـا مـن النظـرة الفافصـة للجـوتت الـ الث األولـى  يت  "وأكمو المشير الجمسي ماكرتك قا ال ا 
( أ  إســرا يو تســتعد دا مــا  للحــربب وتحشــد وتعبــئ كــو القــدرات العســكرية والسياســية والمعنويــة 1956-1967

تنا الضخمة تعتبارات سياسية خااقة تضع القيود افسنا احن العرب افتت وهوداا وإمكاايلخواها. بينما اجد أا
على أر. عراية فلسطينية. و كاا ااتزعـت  1948على  اح الجهود وا،مكاايات. و كاا استولت إسرا يو عا  

ي خلـيج العقبـة. ب فـأ المالفـة البحريـة فـ1956لنفسهاب اتيجة تاتراكها في العدوا  ال ال ي علـى مصـر عـا  
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على فساب األر. العراية بافتالد سـيناء والمرتفعـات السـورية  الجـوت ( والضـفة  1967و كاا توسعت عا  
ال رايـــة لنهـــر األرد  وقطـــاع وـــزةب لفـــر. األمـــر الواقـــع بـــالقوة العســـكرية علـــى العـــرب دعمـــا  لمصـــادر القـــوب 

ال رايـة والقطـاع بـالقوة بـروم مـرور عشـرين عامـا   األخرب. وما  الت تفر. األمر الواقـع علـى الجـوت  والضـفة
 ."على افتاللها

ب ف ااــت فراــا  مختلفــة تمامــا  عــن الحــروب ال ال ــة الســابقة لهــاب 1973 1توــاءت فــرب "وتــابع المشــيرا 
بعد أ  تعمقنـا فـي معرفـة العـدو ا،سـرا يلي لتحديـد مصـادر قوتـك ومـواطن اـعفك تحديـدا  دقيقـا  مهـد لنـا الطريـأ 

 1967 فزيـرا صـراع العسـكري الـدا م والمسـتمر بـين العـرب وإسـرا يو. لقـد خااـت قواتنـا المسـلحة فـرب في ال
ب واختلفــت النتيجـة اختالفــا  وااـحا  بـين الهزيمــة والنصـر. وأولــب افسـك اــد العـدو 1973 تشـرين اتودوفـرب 

 ىبفاصـو  منـي فـوال اتودتشـرين  م أافسهم الـاين ااـتركوا فـي فـرب فزيرا  الرواد الاين ااتركوا في فرب 
محــو ويــو. فضــال  عــن ذلــكب فــ    فيهــا ســت ســنواتب و ــي فتــرة  منيــة قصــيرة ت يمكــن أ  يقــاد إ  وــيال  فــو

. واــروم فزيــرا كــا  أصــعب مــن الموقــف فــي فــرب  1973 تشــرين اتودالموقــف العســكري اتســتراتيجي فــي 
.وأكمــو فزيرا "اســية أعقــد ممــا كااــت فــي ذلــك عبــرت قواتنــا الهزيمــةب وفققــت النصــر العســكري فــي قــروف سي

مــن فــدود اعتبرتهــا  فزيــرا مــن الملفــت للنظــر أيضــا  أ  إســرا يو ااتصــرت فــي فــرب "المشــير الجمســي قولــكا 
جـك تف يـري إلـى من فدود اعتبرتها آمنك. ومـن  نـا ات   األود تشرينآمنكب وااتصراا عليها احن العرب في فرب 

فيهـا مـا فـدث بايجابياتـك وسـلبياتك عسـى أ   ي دراسة مواـوعيةب أرو  1973 األود تشرينكتب عن فرب أأ  
ولية مــن بعــدااب فــي ووــك مصــاعب ومواقــف بال ــة التعقيــد. فصــراع ؤ يكــو  فيهــا فا ــدة لجيــو قــاد  ســيتحمو المســ

 ".القوب ال برب لن يهدأ في  اح المنطقةب والصراع ا،سرا يلي لن يتوقف

فـي  ب1973ال لمات التي كتبهـا المشـير الجمسـي ر ـيو  يئـة عمليـات الجـيش المصـري أ نـاء فـرب  هاحب
للعــرب ككــوب وأ  الصــراع العراــي  ااســتراتيجي االتــي يرا ــا عــدو  "إســرا يو"ماكراتــك أقهــرت عقيدتــك واظرتــك إلــى 

مســـتعدة لـــالك العــــدو ا،ســـرا يلي مســـتمر ولـــن ينتهــــيب وأ  علـــى القيـــادات العســــكرية أ  ت ـــو  دا مـــا وــــا زة و 
ــة الــر يو الرافــو الســادات أ  فــرب أاتســتراتيجيب و  مــا كااــت تم ــو  ب ــي أخــر الحــروباألود  تشــرين  مقول

 في ذلك الوقت. "إسرا يو"عقيدة القيادات العسكرية احو 

ايــار  16ر يو أركــا  فــرب القــوات المســلحة المصــرية فــي الفتــرة مــا بــين بالفريــأ ســعد الــدين الشــاذليأمــا 
اك ست و   ناع فروب قادمـة بـين أمن المؤكد ب ف تب في ماكراتك ا " 1973كااو  اتود  13وفتى  1971
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العرب وإسرا يوب ويؤيد ذلـك ا،يمـا  بـاوب وا،يمـا   ـو األسـا ب والرؤيـة ا،يماايـة تؤيـد ا الرؤيـة اتسـتراتيجية 
 ."وإسرا ي ىالتي تقود ااك تبد إ  عاوال  أو أوال  سينتصر العرب عل

اتب ووـاءت يبهاح ال لمات تحدث الفريقالشاذلي في براامج بال فدود على قنـاة الجزيـرة فـي أواخـر التسـعين
 ب لتظهـر عقيـدة ر ـيو 1979سـنة علـى اتفاقيـة كامـب ديفيـد التـي عقـدت عـا   20أك ر مـن  مرور بعد ككلمات

 ."وإسرا ي"  احو 1973 األود تشرينأركا  الجيش المصري األسبأ أ ناء فرب 

تحـدث عـن خيـار الحـرب ت  1983الـاي كتبـة الفريـأ الشـاذلي عـا   "الخيار العسكري العراـي"وفي كتاب 
اهــا طالمــا قـــاد أب فــرب وصــفها الفريــأ الشــاذلي ب"إســرا يو"الســال ب كحــو وفيــد للصــراع الــدا رب بــين العــرب و

بخالصــة خبرتــك ورؤيتــك  لخواــهاب ل ــن الشــاذلي فــي خيــارح العســكري واــع ينويــر مســتعد مالعــرب عنهــا إاهــ
فـي محاولـة ،عـادة  وذلـك ا،سرا يلي في مواوهةواقع القدرات العراية  ودوت يواح فيكاتستراتيجية والعسكرية 

 إ  العرب يستطيعو .القا و ا الواقع  مرألتعريف ا

واـرورة العمـو الحقيقـي لتحريـر فلسـطين  "إسرا يوـ"تركز ال تاب على ف رة أصـيلة و ـي عـد  اتعتـراف بـ 
بتالقـــي األ ـــداف الدينيـــة والقوميـــة واتســـتعمارية  "إســـرا يو"الحـــديث عـــن مالمـــح اشـــأة كيـــا   دأورد العـــدوا ب واـــ

 األود تشــرينمــا قبــو فــرب  ىإلــ واالرووعللحركــة الصــهيواية مــع المصــالح السياســية واتســتراتيجية البريطاايــة.
ب الـــاي و عتـــك و ارة «عقيـــدتنا الدينيـــة طريقنـــا إلـــى النصـــر»لشـــاذلي مقدمـــة كتـــاب  ب فقـــد كتـــب الفريـــأ ا1973

ــا( علــى ونــود الجــيش المصــري لتحفيــز م علــى القتــادب قبــو ااتصــار فــرب   األود تشــرينالحرايــة  الــدفاع تفق 
صـــفحة بواســـطة إدارة  80علـــى وـــالف ال تـــاب فهـــو مطبـــوع فـــي  دةاـــهور. واحســـب البيااـــات المووـــو   ال ةبــــ
 ال ـة ب أي قبـو الحـرب بنحـو 1973 فزيـرا  30طبوعات والنشر في القوات المسلحةب وذلك بتـاري  السـبت الم

 .ااهر

اتاتقــــا  للشــــرف »مقدمــــة الفريــــأ الشــــاذلي ومــــال  تحفيزيــــة ودعــــوات لجنــــود الجــــيش المصــــري بـــــ واــــم ت
  اطهـر ألالبواسـوب آ  األوا  يا أبناء مصر يا ونود مصر الشرفاء.. يا أبناء العـرب "وواء فيهاا «. وال برياء

وكبريا نـاب آ  األوا  ل ـي  رفناب آ  األوا  ل ـي انـتقم لشـ1967 عـا  أافسنا من الهوا  والالة التـي أصـابتنا بعـد
الفريــأ  واصــح." ب فالقتــاد ســالق وعقيــدةو هــا األعــداء واألصــدقاء اتاهزاميــبافســنا وقــدراتنا التــي يشــكك باا ــأ 

آبــاءع "يحتقــروا أافســهمب قــا ال إ   ت  بــأإذا اــعروا بــالخوف فــي بدايــة الحــرب الشــاذلي ونــود الجــيش المصــري 
العــرب البواســو الــاين أذ لــوا العــالم بالفتوفــات واتاتصــاراتب كــااوا يشــعرو  بــالخوف قبــو بــدء المعركــة وكــااوا 

 ."يستعينو  بالصالة
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البطــو أ  مــن سينســحب أمــا  تــاكر أيهــا الجنــدي "وفارالشــاذلي الجنــود مــن اتاســحاب أمــا  العــدوب وقــادا 
العدو سيلحأ بك الخزي والعار في الدايا واآلخرةب تاكروا أا م ستتعراو  لفترات عصيبة تشعرو  فيها بالجوع 

جاو  اليهود فـدود م قلمـا وصـلفاب واحـن أبنـاء مصـر تلقد "ا بالقود.واختتم مقدمتك "واقص في السالق والعتاد
واســترد كرامتنــا  1967هم وأ  اقــتلهم واــدمر م كــي ا ســو عــار  زيمــة عقــداا العــز  علــى أ  اــرد م علــى أعقــاب

وفريتنا.. اقتلو م فيث  قفتمو م وافـارو م أ  يخـدعوكم فهـم قـو  خـادعو  قـد يتظـا رو  بالتسـليم كـي يتمكنـوا 
ا بــو مــن م فيقتلــوكم بخســة.. اقتلــو م وت تأخــاكم بهــم اــفقة أو رفمــة فــ اهم لــم يرفمــوا أبناءاــا ولــم يــدفنوا اــهداءا

تركو م في صحراء سيناء تنهش فيها ال الب والضـواري.. ااـفوا افوسـكم وافـو  أ ـو مصـر.. يجـب أ  اـدخو 
 ."المعركة واعاراا النصر أو الشهادةب ف   كا   اا  و اعاركم فـ  النصر في ركابنا إ  ااء هللا(

الفريـــأ  1973 تشـــرينفــرب فـــي بتلــك ال لمـــات التــي وـــاءت علـــى لســا  ر ـــيو أركـــا  الجــيش المصـــري 
ت عليهـــا الشــاذلي تتضــح الصــورة العقا ديــة للجــيش المصــري وقيــادات الجــيش المصــري بشــكو أدق والتــي ترا ــ

ســتظو  "إســرا يو"بأاــك مهمــا طــاد أمــد الســال  بــين مصــر و ب حــربب وتلــك العقيــدة تــر ال تلــك وتشــبعت بهــا وقــت
ب وااــك ت "عــدو اســتراتيجي"تصــنيف افــتالد وتحــت  كيــا  بأاــكلل يــا  ال اصــب عقيــدة الجــيش المصــري تنظــر 

 ــو  تأ  بــ  كااــت الدولــة المصــرية ليســت فــي فالــة فــرب معــك ت يعنــي إو  كمجــاد لتطبيــع وعقــد تحالفــات معــ
 بينهما عالقات استراتيجية.

ب فــأل ف و يـر دفـاع مصـر فـي أواخـر عهـد السـادات وادايـة عهـد مبـارع بالمشـير عبـد الحلـيم أبـو وزالـةأمـا 
واـرق  "بوااطلقت المدافع وقت الظهيرة.. المدفعية المصرية من خالد فـرب رمضـا عنوا  "كتابك األود تحت 

وكشـــف فـــي كلماتـــك عـــن اظرتـــك وعقيدتـــك العســـكرية احـــو  تشـــرين اتودفيـــك دور المدفعيـــة المصـــرية فـــي فـــرب 
البــار ة كااــت وت  الــت الســمة "ا " يقــودعناصــر الموقــف ا،ســرا يلي بعــد الن ســة"تحــت محــور ".ف تب إســرا يو"

ــ علــى مرافــو متتاليــة مترابطــةب وكــو   ــدافالمرفليــة  أي تحقيــأ األ صــفةللمخطــ  الصــهيواي الــدولي  ىاألول
ترمـــي  التـــي مكاســـبىالمرفلـــة مـــن المرافـــو لهـــا  ـــدفها األقصـــى و ـــدفها األداـــى. فالهـــدف األقصـــى يحـــدد أقص

اسـب التـي تنشـد ا فـي خطتهـا المرفليـةب اي للمكدفي المرفلة. أما الهدف األداى فهو الحد األ لتحقيقها إسرا يو
والتي يجب أ  تتمسك بها ما لم تتعر. لض وط عسكرية أو سياسية تـؤ ر علـى الخطـة و ـو الحـد الـاي تبـاد 

تها سياسية كااـت أو عسـكرية. وعلـى ذلـك تمسـكت إسـرا يو باألرااـي التـي اسـتولت عليهـا افي تحقيقك كو طاق
 ."ب وفاولت أ  تحقأ أفد  دفيها لهاح المرفلة1967 فزيرا خالد فرب 
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الحــد "وتــابع المشــير أبــو وزالــة فــي اــرق أ ــداف مرافــو المخطــ  الصــهيواي العــالمي كمــا ســماحب قــا ال ا 
. ىاألقصىا ويتلخص في ام كو أو معظـم  ـاح األرااـي علـى أسـا  أاهـا مـن اـمن فـدود إسـرا يو العظمـ

( واعا المجموعات السياسية المتطرفة. ت تو فزاي فيروت والليبراليين اي دافاويتزعم  اا اتتجاح فزب  و
يقـودا أ  األرااـي العرايـة المحتلـة  1968ايار 28( بتصريح في فيروتفلقد أدلى منافم بيجين  عيم فزب  

 ـي أرا. إســرا يلية فررتهـا إســرا يو مـن الحكــم األونبـي ويــر الشـرعي.. أاهــا أرااـي األوــداد التـي طــرد منهــا 
 ."سنك 1898لشعب اليهودي قبو ا

 –تطـورات الموقـف العراـي أ  المشـير أبـو وزالـةرأب وفي ارق أ ـداف الحـد األداـى للمخطـ  الصـهيوايب 
دفـع المعتـدلين فـي إسـرا يو للبحـث عـن فلـود وسـ  وصـياوة مقترفـات تحقـأ ،سـرا يو الحـد  ىإل"أدت  الدولي

بعــين  تبــد مــن أ  يأخــاوح لعــربهملتنــا ت من يعــد   ذلــكيو  أســرا يلعتبــر اتا . و "األداــى الــاي ت تقبــو مــا دواــك
أو اظريـة  يـةاتعتبار. وكـا  العامـو الـر يو الـاي تحكـم فـي مفهـو  إسـرا يو عـن الحـد األداـى  ـو الحـدود األمن

ديا  ايك مو  بة براقة. فلقد اادلبي  خقهرت صياوات وديدة ومصطلحات وفي  اا المجاد  .اتستراتيجي األمن
النظــر إلــى مســتقبو المنــاطأ المحتلــة لــيو فقــ  مــن ووهــة اظــر الحــأ التــاريخي بــو أيضــا  مــن خــالد بضــرورة 

ات تمــا  بالمســتقبو التــاريخي واســتبدالها بعبــارة اترتبــاط التــاريخي. والفــرق بــين ال لمتــين أو التعبيــرين  ــو فــي 
اـك لـيو مـن الضـروري أاط التـاريخي ببين الحد األقصى والحد األداى. وفسر المعلقو  اترتب افسك الواقع الفرق 

وإامــا تووــد أمــاكن أو منــاطأ يجــب المزعــو  أ  تحــتفإ إســرا يو بكــو األرااــي المحتلــة بحكــم الحــأ التــاريخي 
 مستقبلها. سالمة اتفتفاظ بها من أوو

مـا مـن "ا فقـاد  درو  مسـتفادة(  -"الموقـف العراـي بعـد الن سـة"ا مواـوع المشـير أبـو وزالـةأخيرا تناود 
. فلقد فقد ببعيدة المد سلبية قد تركت أ ارا  سياسية وعسكرية ومعنوية 1967 فزيرا اك أ   زيمة العرب في 

بكـو أبعـادحب ووعلهـا تتصـرف فـي المنطقـة كيـف تشـاء  "إسـرا يو"العرب عنصر المبـادرة الـاي ااتقـو إلـى وااـب 
. وكـا  الموقـف كووبروتـعضـالتك فيـاء بقـوة وما من رادع لهاب تماما  كالبلطجي الاي يسيطر على في من األ

العســكري المصــري والســوري فــي فالــة ســيئة لل ايــة وعلتــك يقــف إلــى فــد كبيــر موقــف المتفــرج الــاي ت يجــد مــا 
ول ـــن علـــى الـــروم مـــن كـــو ذلـــك فلقـــد خرونـــا بـــدرو  ا".وتـــابع المشـــير"يمكنــك أ  يتـــدخو بـــك أو فتـــى يحـــتج بـــك

 ادة منها ألخصها فيما يلياعينا ا وعملنا على اتستفو مستفادة و 

 يا إلى أ  اخسر الحرب بسهولة.وهلنا بعدواا واستهااتنا بك أد   -أ
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التقصــير الشــديد فــي واــع الخطــ  المناســبة لمقابلــة أي موقــف سياســي عســكري فــي المنطقــةب وعــد   -ب
لحركــة والقضــاء فريــة ا "إســرا يوى"ووــود أي تعــاو  أو تنســيأ بــين الجبهــات العرايــة المختلفــة األمــر الــاي أعط

 فدة. ىعلى القوات العسكرية ل و دولة عل

فـــي اســـتقطاب والبيـــة الـــرأي  "إســـرا يو"تـــرع المجـــاد السياســـي العـــالمي للنشـــاط ا،ســـرا يليب فنجحـــت  -ج
 العالمي إلى واابها.

الجهـــو ب مكاايـــات األمـــة العرايـــة اقتصـــاديا  وسياســـيا  وعســـكريا ب واـــالك فرمنـــا مـــن أســـلحة مـــؤ رة فـــي  -د
 جالين السياسي والعسكري.الم

 ."أ  الخطر الصهيواي ليو مووها لدولة عراية بالاات وإاما  و خطر يهدد كيا  األمة العراية كلها -ه

ب واـرفها "إسـرا يوا اء" 67في كتابـك عـن اسـتراتيجية مصـر الجديـدة بعـد ا سـة  ابو وزالة أعلنفي الختا  
درسـت مصـر درو  الن سـة ووعتهـا "ب كتـب يقـودا "وديـدةاسـتراتيجية مصـرية ". وتحـت محـور اقـاطفي  مااية 

 ما يليابوادأت تضع لنفسها استراتيجية وديدة محددةب ويمكن تلخيص  اح اتستراتيجية الجديدة 

  ناع أر. عراية يحتلها العدو وتبد من تحرير اب و و يرفا أ  يتخلى عنها.-1

أ الم تصـبب ويؤمنـو  بقـدرتهم وإمكاايـاتهم أ  العرب يرفضو  اتستسال  ويصرو  على اسـترداد الحـ-2
 اتقتصادية والسياسية والعسكرية.

استقطاب التنـاقا المووـود فـي العـالم العراـيب والعمـو علـى خلـأ وبهـة عرايـة موفـدة تحاصـر العـدو -3
 ا،سرا يلي وتر قك.

 يمكن است اللها. "إسرا يو" ناع ك ير من اقاط الضعف األساسية في موقف -4

فــي األرااــي المحتلــة عبئــا  قــيال وــالي الت ــاليف تقصــر عنــك  "إســرا يو"عــرب أ  يجعلــوا بقــاء يمكــن لل-5
 اتقتصادية.ها البشريةو إمكاايات

تعمـو فيـك  "إسـرا يوـ "استقطاب المجاد السياسي العالمي لصالح العرب وعد  تـرع أي ميـدا  سياسـي لـ-6
 بحرية.

 يد تبني ويد تحمو السالق.لى قاعدة عوااب البناء اتقتصاديب  ىالبناء العسكري إل-7
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 ."واع خطة من أراع مرافوا البناءب والصمودب والردعب  م التحرير-8

في آخر وملة ذكر ا المشير أبو وزالة أواح بشكو دقيأ اظرتك وعقيدتك احو ال يـا  الصـهيواي الـاي و  
ب فبـدد العمـو مـن اليـو  بـاألمو ليو دولة دو  األخربب وما أابكو وصفك بأاك خطر يهدد األمة العراية ككوب 

ب واتسـتفادة الـدا م والمتفـاقم لمقاومـة ذلـك الخطـر الصـهيواي اقبو القيادات العراية الحالية على تضافر وهود ـ
فيمـا بينهـا. بـو وصـو  والتـممر بالتشـرذ  واتخـتالف  ـاح القيـادات ب تقـو العـدو من سلبيات الحروب السـابقة مـع

 بســـبب اتخـــتالف فـــي ب بعـــا الـــدود العرايـــة مـــن قبـــو دود عرايـــة أخـــر  وقصـــف الحـــد إلـــى مقاطعـــة وفصـــار
ب فيـث تسـير  ـي فـي "إسـرا يو" ـي  كلـك والمستفيد األود واألخير من ذلـك السياسيةب ووهات النظرالمصالح و 
ا مهمــا طــاد ب التــي لــن تتخلــي عــن تحقيقهــ"إســرا يو ال بــرب "فها فــي إقامــة دولــة ا ــدأ لتحقيــأ  المرســو  مخططهــا

 .الزمن

خلفـــا  للـــواء يوســف صـــبري أبـــو  1991عــا  المصـــرية  المشــير فســـين طنطــاويب الـــاي تـــولي و ارة الــدفاع
مشاة في  16قا د ال تيبة  كا بعد إقالة المشير محمد أبو وزالةب  1989طالب الاي كا  قد استلم الو ارة عا  

أذاع وقـد . 1973ب  ب وفـرب اتسـتنزافب وفـر 1967. وكا  طنطاوي قد اارع فـي فـرب األود تشرينفرب 
ب و ــو "فــرب ال فــرا "اســتدد فيهــا بكتــاب  1973التلفزيــو  المصــري كلمــة متلفــزة للمشــير طنطــاوي بعــد فــرب 

ب الـاي تنـاود فيـك أسـباب  زيمـة فـي فينـك ر يو المخابرات الحرايـة ا،سـرا يلية "إيلي  عيراـ"عبارة عن ماكرات ل
عـن معركـة المزرعـة الصـينية فـي  " عيـرا"كـا  يتحـدث فيهـا فقرة  "طنطاوي ". وتناود 1973في فرب  "إسرا يو"

مشاة المصرية واين وفدة مظالت إسرا يلية بجااب فرقة مشـاة إسـرا يليةب  16محافظة ا،سماعيلية بين ال تيبة 
إسـرا يو فـي ذلـك الفيـديو بأاهـا عـدوب  "طنطـاوي "وكيف وود ا،سرا يليو  صعواة في تلك المواوهـات. ووصـف 

أ  ت يروــع أي فــرد مــن ونــود العــدو علــي قيــد  ىاــك كــا  يتمنــأقــوات العــدوب وقــاد  ىتح النيــرا  علــوأاــك أمــر بفــ
المقـرب مـن اتسـتخبارات العسـكرية فـي  "تيـك دبكـا".يضاف إلى  اا ما اشرح الموقع ا،خبـاري ا،سـرا يلي ةالحيا

تجا هـــا. فيـــث ذكـــر لمشـــير محمـــد فســـين طنطـــاوي النظـــرة  "إســـرا يو" ب فـــي وصـــف 2011عـــا   اـــباطاـــهر 
ب وتعتقــد أوهــزة "فــاترة وــدا  "وعالقتــك بهــا بأاهــا  "بــاردة وــدا  "تصــف إســرا يو اظــرة طنطــاوي إليهــا بأاهــا ا"الموقــع

اســتخباراتها أ  عمــر ســليما  بســبب مشــافناتك وتــوتر عالقاتــك بطنطــاوي ســيتراوع عــن عالقاتــك الحميمــة مــع 
 .إسرا يو

اختراق الطيرا  ا،سرا يلي األوواء المصرية في اهر ايسا    ب واعد2011كااو  ال ااي  25فداث أبعد 
 ب قاد المشير محمد فسـين طنطـاوي ر ـيو المجلـو العسـكري األعلـى فـي مصـر وقتهـا علـى الصـفحة 2011
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بمهاومة كو طا رة فراية تخترق الحدود المصرية "الرسمية للمشير على موقع الفيو بوع بااك أصدر تعليمات 
التعليمــات بــالرد علــى أي قصــف يصــيب أ ــداف داخليــة علــى "صــدر أاــك أأاــاف طنطــاوي بوإســقاطها فــورا". و 

 ."كافة الحدود المصرية

وفررت بتاري   289القا رة  05وفي إفدب الو ا أ المشفرة التي اشر ا موقع ويكليكو وكاات تحمو رقم 
ة مـن أوـو تخفـيا عـدد كشـفت تلـك الو يقـة بواـوق أ  أمريكـا و"إسـرا يو" اـ طتا بكـو قـو  2005ايسا   14

الجـيش المصـريب ل ــن المشـير فســين طنطـاوي رفـا الطلــب وكـا  عقبــة فـي سـبيو تحقيقــك بـو إاــك سـعى منــا 
ذلــك التــاري  لتحــديث الجـــيش المصــري وتطــويرح. وتؤكـــد الو يقــة أ  المشــير كــا  يعمـــو بطريقــة أكــدت لـــ دارة 

اهم في الو يقـة رصـدوا لقـاءا تـم بـين المشـير الـاي األمريكية أ   ناع فد ا  سياسيا  كبيرا  سيقع في مصر فتى أ
وو يــــر الــــدفاع الصــــيني. وقــــد طلــــب المشــــير مســــاعدة الصــــين لتطــــوير الجــــيش  2004 ار الصــــين فــــي رايــــع 

المصريب بالمخالفة ل رادة األمريكية وا،سرا يليةب وأاارت الو يقة إلى أ  الجيش المصري علـى فـد علمهـم لـم 
فتى أ  المشير على فد تعبير الو يقة كا  ت يترع مصر ك يراب وكاات سفرياتك  يكن ي أ في مبارع واظامكب

اــبك ســنوية بواقــع  يــارة كــو عــا . ويضــاف إلــى ذلــك مــا كشــفتك و يقــة لــو ارة الخارويــة األميركيــة ســرات لموقــع 
لنظـرا هم  ب أ  اباطا  من الجيش ا،سرا يلي اات وا 2011ايسا  8يو   " مرتو"واشرتها صحيفة  "ويكليكو"

أما  الجهود التي  "عا أ"األميركيين من و ير الدفاع المصريب المشير محمد فسين طنطاويب بأاك كا  بم ابة 
أ   2009تبـــالها "إســـرا يو" لمحاراـــة اقـــو األســـلحة إلـــى قطـــاع وـــزة. وتنظهـــر الو يقـــة مـــن اـــهر تشـــرين اتود 

بــين أمريكــا  "الحــوار اتســتراتيجي"ين فــي لقــاءات اــباطا  فــي الجــيش ا،ســرا يلي ااــت وا أمــا  اظــرا هم األميــركي
و"إسرا يو" من أ  المشير طنطاوي ت يسا م فـي وهـود محاراـة تهريـب األسـلحة إلـى القطـاع بـو يشـكو عا قـا . 
وفـي المقابــوب أ نـى الضــباط علـى دور مــدير اتســتخبارات العامـة المصــري السـابأب عمــر سـليما ب وتــم وصــفك 

تهريــب األســلحة إلــى القطــاع. وكــا  الضــباط ا،ســرا يليو  يــرو  أ  التووهــات المختلفــة بأاــك يؤيــد بقــوة محاراــة 
ل و مـن طنطـاوي وسـليما  أ ـرت علـى دور المؤسسـات التـي يرأسـها كـو وافـد منهمـاب أي الجـيش والمخـابرات. 

. وفـي "فـي التنسـيأ بـين اتسـتخبارات العامـة المصـرية والجـيش المصـري "وأاار الضـباط إلـى أ   نـاع مشـكلة 
ب ر يو المجلو العسكري  الحاكم في تلك الفترة(ب تصريحات "طنطاوي " ب أطلأ المشير 2012أبريو من عا  

مـن كسـر قـد  أي  را  مـن الجـيش المصـري أ  يكـو  وـا زا علـى الـدوا  لحمايـة فـدود مصـرب ومحـا   فادةب طالبا  
صـريحات مـع تصـاعد األ مـة بشـأ  تصـدير معتٍد. وروم أ  طنطاوي لـم يـاكر "إسـرا يو" تحديـداب فـ   تـزامن الت

ــر بأاــك رســالة إلــى تــو أبيــب. وقــاد طنطــاوي فــي كلمــة أ نــاء تفقــدح للمرفلــة الر يســة للمنــاورة الت تيكيــة  ال ــا  فس 
 ب إ  فــدود مصــر ملتهبــة بصــفة مســتمرةب 2012( التــي وــرت فــي ســيناء فــي ايســا  7بالــاخيرة الحيــة  اصــر 
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إذا اقتــرب أفــد مــن "الد المحيطــة بهــاب بــو تــدافع عــن فــدود اب مشــدداا وإ  مصــر ت تعتــدي علــى أفــد مــن الــب
 ـر تصـاعدت . وعلـى ا،"فدود مصرب سن سر قدمكب لالك يجب على قواتنا أ  ت و  في فالة وا زية مستمرة

ة التوتر بين القا رة وتو أبيبب في تلك الفترة بعد ا،عال  عن وقف تصدير ال ا  المصـري إلـى "إسـرا يو". فد  
وقــف "واــروم أ  مصــر و"إســرا يو" ســعتا إلــى تخفيــف فــدة التــوتر مــن خــالد ا،عــال  أ  الخطــوة مــا  ــي إت 

و لها أي أبعاد سياسـةب إت أ  و يـر ب لووود خالفات تجارية ولي"إل اء لالتفاقية"وليست  "مؤقت لتصدير ال ا 
ب وكـا  قبلهـا قـد "الخطـوة المصـرية ت تبشـر بخيـر"ق قـا ال  إ  صـر   "أفي دور ليبرما "الخاروية ا،سرا يلي وقتها 

 ب مطالبا باستعدادات عسكرية."مصر أخطر علينا من إيرا "أعلن أ  

ب إ  "ال ارديـــا "لـــة قالـــت صـــحيفة الـــر يو األســـبأ مبـــارع بأيـــا  قلي خلـــعب أي بعـــد 2011 اـــباط 15فـــي 
 2008آذار وصــف فــي برقيــة أرســلها إلــى وااــنطن فــي  "فرااســيو ريتشــارد واــي" الســفير األمريكــي فــي القــا رة

كبير في السن ومقاو  للت يير وركز مع فسني مبارع على استقرار النظا  والحفاظ على "المشير طنطاوي بأاك 
قيــة كامــب ديفيــدب و مــا ببســاطة ت يمل ــا  الطاقــة أو الروبــة أو النظــرة الواــع الــرا ن خــالد مرفلــة مــا بعــد اتفا

على الروم من اعتماد مصر على تمويو الجـيش األمريكـيب اظـر ". وأاافت الصحيفة "لفعو أي ايء مختلف
إ فيـاد ذلــكب ورأوا أ  الروــو ال ــااي فــي المجلــو األعلــى المسـؤولو  األميركيــو  إلــى طنطــاوي علــى أاــك مــتحف  

( أك ر قابلية كااو  ال اايت المسلحة الفريأ سامي عنا   ر يو أركا  الجيش المصري األسبأ وقت  ورة للقوا
 وأاارت إلى أ  الفريأ عنا  كا  في واانطن عند اادتع اتفتجاوات في القا رة. "بللعالقات الشخصية

 ب أاـارت 2010 يـة عـا اهاوفي  اا السياق تـم اشـر و ـا أ دبلوماسـية أميركيـة عبـر موقـع ويكلـيكو فـي 
ب روــم توقيــع "العــدو  األساســي"إلــى أ   الوتيــات المتحــدة منزعجــة مــن اســتمرار الجــيش المصــري اعتبــارح إســرا يو 

 د.اتفاقية سال  معها منا أك ر من  ال ة عقو 

ــدفاع المصــرية فــي اــهر  المشــير تــولى  ب خلفــا  للمشــير 2012مــن عــا  آب عبــد الفتــاق السيســي و ارة ال
نطــاويب فــي وقــت فكــم الــر يو األســبأ محمــد مرســيب وأصــبح السيســي الروــو األود داخــو الجــيش فســين ط

 . وفـي 2014 ايـارالسيسي ر اسة البالد في اهر  ىب تول2013عا   تمو ال الث من افداث المصري. واعد 
م الدولـة تلك الفترة كااـت محافظـة اـماد سـيناء تشـهد عمليـات قتـاد مـع مجموعـات مسـلحة منهـا مـن بـايع تنظـي

لتـــولي  المظـــا رات التـــي كااـــت تشـــهد ا الدولـــة المصـــرية رفضـــافـــي مقابـــو ا،ســـالمية فـــي العـــراق والشـــا ب  ـــاا 
مصـر. واسـت و السيسـي واعـا قيـادات الجــيش المصـري تلـك األفـداث فـي إعـادة تشـكيو عقيــدة  العسـكر فكـم

السياسي واعـا الجماعـات المسـلحة وقصد بك وماعات ا،سال  بالجيش المصريب وترسي  عقيدة أ  ا،ر اب
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 و عدو الجيش المصري اتستراتيجي.واناء على ذلك التحود في عقيدة النظا  المصري  بالتي ااتهجت العنف
الجديـــد فـــدث تقـــارب ويمكـــن القـــود ااـــك أصـــبح  نـــاع تحـــالف اســـتراتيجي مصـــري إســـرا يليب بـــدعوب التنســـيأ 

لجــيش ا،ســرا يلي ونبــا  إلــى ونــب فــي تــدريبات عســكرية لمحاراــة ا،ر ــابب وأصــبح الجــيش المصــري يشــارع ا
 مشتركةب وتنفيا عمليات عسكرية مشتركة اد المسلحين في سيناء.

ب وكااـت سـيناء ومـا يحـدث فيهـا مـن تمـرد مسـلح بم ابـة مصـرتولى السيسي  مـا  األمـور فـي  أ  بعدإذ  
اــد التمــرد المســلح فــي ســيناء إلــى اــراكتك فــي عملياتــك العســكرية  ــاا األخيــر ب اســتند لسياســتك اتختبــار األود

ب التـي أعطـت الضـوء األخضـر لقـوات الجـيش المصـري لتنتشـر فـي منـاطأ "إسـرا يو"اتسـتراتيجية واألمنيـة مـع 
حة بالسالق ب ل ي تتمكن من مواوهة الجماعات المسل  ”المنطقة  ب(ب والمنطقة  ج(“واسعة داخو اماد سيناء 

جويــة. وقــد وــاءت تلــك العمليــات العســكرية علــى عكــو مــا يــنص عليــك الملحــأ ال قيــو والمــدرعات والطلعــات ال
. ومــن  ــمب أصــبحت مواوهــة الجماعــات المســلحة فــي ســيناء مــن أ ــم الملفــات "اتفاقيــة كامــب ديفيــد"األمنــي مــن 
تتعــــاو  مــــع مصــــرب مــــن خــــالد قيامهــــا بعــــدة طلعــــات وويــــة  "إســــرا يو". فقــــد أصــــبحت الجــــاابين األمنيــــة بــــين

ة لل شف عن بؤر المسلحين وطلعات استهداف للمسلحين في فين آخرب بو قامت في أك ر من مرة استخباراتي
  داف متواودة داخو األرااي المصرية في محافظة اماد سيناء.ألبتوويك اراات عسكرية 

 

 الثورة المصرية ونتائجها وتداعياتها:- -2

تهــــا فركــــات اــــبابية عبــــر اــــبكات اــــزد آتف المصــــريينب بــــدعوات أطلق 2011كــــااو  ال ــــااي  25فــــي 
العــيش "التواصــو اتوتمــاعيب إلــى الشــوارع متجهــين إلــى ميــدا  التحريــرب الــاي أصــبح رمــز ال ــورةب للمطالبــة بـــ

ارفــو .. ". وســرعا  مــا تحــود اآلتف إلــى ماليــين يصــيحو  "والحريــة والعدالــة اتوتماعيــة وال رامــة ا،اســااية
اباط تسليم السـلطة إلـى  11الاي أعلن في  ر يو األسبأ مبارعالب فتى ااطر الجيش أ  يتخلى عن "ارفو

يومـا مـن  ـورة اـعبيةب ااطلقـت افتجاوـا علـى عنـف الشـرطة والفسـاد  18المجلو األعلى للقوات المسـلحة بعـد 
وااب ابنك وماد لورا تك. بالتالي اظم المجلو اتعلى العسكري بعد ذلك واابهو  المستشري والسعي الح يث من

تخابـــات تشـــريعية ور اســـية فـــرةب أســـفرت عـــن فـــو  وماعـــة ا،خـــوا  المســـلمينب القـــوة المعاراـــة األك ـــر أود اا
تنظيما تحت فكم مبارعب بأك رية برلمااية وصعود أفد كوادر اب محمد مرسيب إلى الر اسة. ل ن بعـد عـا  مـن 

تــاق السيســي بعزلــك. واعــد ب قــا  قا ــد الجــيش آاــااع عبــد الف2013تــولي األخيــر الســلطةب فــي ال الــث مــن تمــو  
ســنوات علــى إســقاط مبــارعب عــاد المــوت تحــت التعــايب فــي أقســا  الشــرطةب وأاــيف إليــك اتعتقــاد التعســفي 
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واتختفاء القسري للشباب والمعاراينب بحسب منظمات فقوق ا،اسا  التي وصفت اظا  الـر يو عبـد الفتـاق 
افسـكب ووـد اتقتصـاد المصـري صـعواة فـي التعـافي.  . وفـي الوقـت"أك ر قمعيـة مـن اظـا  مبـارع"السيسي بأاك 

مــن أاصــار  1400بقتــو أك ــر مــن  ب بحســب منظمــات فقوقيــةبوفــي الشــهور التاليــةب قــا  ونــود وروــاد اــرطة
افســك ألفــا آخــرين. وأصــدر القضــاء أفكامــا با،عــدا  علــى مئــات بيــنهم مرســي  15مرســيب واعتقلــوا أك ــر مــن 

وماعيـــة ســـريعة.  ـــم امتـــد القمـــع ليشـــمو الشـــباب المنتمـــين لحركـــات ويـــر واعـــا قيـــادات ا،خـــوا  فـــي قضـــايا 
 ومعاراة للسيسي. 2011إسالمية تدعو للديمقراطيةب ااركت في الدعوة ل ورة 

الحالي وكيف وقتنا  ى  وال2013 تمو و نا اشير إلى دتتت ومؤارات التقارب المصري ا،سرا يلي منا 
 دوابدت سياسة السيسي واف ارح تجاح الع

علـى مـدار تاريخـك كواـك تخـرج مـن  "إسـرا يو"ا لم يشارع المشير عبد الفتاق السيسي في أي فرب اـد 1
بــأراع ســنوات وقبــو عقــد اتفاقيــة كامــب ديفيــد بســنة وافــدة.  1973 ب أي بعــد فــرب1977ال ليــة الحرايــة عــا  

لــك علــى إخــراج كــو واــين فرصــك وعمالعــدو ولعــو الــبعا يــرا  بــين عــد  مشــاركة السيســي فــي الحــروب اــد 
مــن داخــو المجلــو العســكري الحــالي. وكــا  أخــر عضــو بــالمجلو  1تالقيــادات العســكرية التــي اــهدت فــرب 

 ب 2016 عـا  1ع 18العسكري قد اارع في فرب أكتوار وقـا  السيسـي ب خراوـك مـن المجلـو العسـكري فـي 
ت ـو  لـديهم تلـك الرؤيـة والعقيـدة احـو  ت ى و الفريأ عبد المـنعم التـرا  قا ـد قـوات الـدفاع الجـوي السـابأ. فتـ

 ."عدو"بأاها  "إسرا يو"

لــم تــاكر علــى لســا  السيســي فــي أي خطــاب مــن خطاباتــك منــا كــا  و يــرا  للــدفاع فــي  "عــدو"ا إ  كلمــة 2
. بــو وقــف السيســي مــن علــى "إســرا يو" ب عنــدما يــاكر 2014 ايــارفــي  "ر يســا  " ب  ــم بعــدما أصــبح 2012آب

أ ناء كلمتك في الدورة ال ااية والسبعين للجمعية العامة لألمم  2017  ايلودفي ايويورع في منبر األمم المتحدة 
وأدعـو  "ا،سـرا يلي"ونبا  إلى ونب مـع أمـن وسـالمة المـواطن  "أمن وسالمة المواطن ا،سرا يلي"المتحدةب وقاد 

مة المواطن ا،سرا يلي مرتين ولـم فاكر السيسي كل بالشعب الفلسطيني لقبود التعايش مع ا،سرا يليين في أما 
 "إســرا يو"يــاكر كلمــة المــواطن الفلســطينيب بــو اكتفــى بــدعوة الشــعب الفلســطيني المحتلــة أرااــيك إلــى القبــود بـــ 

 والتعايش معها في أما .

روعنـا إلـى  اذاعلى أاهـا عـدوب و  "إسرا يو"ب لم تصف 2013 تمو  3ا إ  وميع البيااات العسكرية منا 3
تحدث العسكري األسبأ العقيد أفمد علي والمتحدث العسكري السابأ العميد محمـد سـمير والمتحـدث بيااات الم

 ."عدو"على أاها  "إسرا يو"اجد في تلك البيااات ما يشير إلى  العسكري الحالي العقيد تامر الرفاعي فال
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عمليـة عسـكرية علـى قطـاع وـزة  "إسـرا يو"ا بعد اهر وافد من تولي عبد الفتـاق السيسـي الحكـمب بـدأت 4
والجرفىب وألحقت أارار ا وسيمة بالقطاعب ولم ينصدر عبـد  شهداء ب فأوقعت مئات ال2014في منتصف عا  

الفتـــاق السيســـي أي تصـــريح بشـــأ  العـــدوا  علـــى وـــزةب واكتفـــى بـــ وراء اتصـــاد  ـــاتفي مـــع الـــر يو الفلســـطيني 
أ  ر يو المخابرات المصـرية  ار تـو أبيـب قبـو يـو   "وإسرا ي"محمود عبا  لبحث األوااع. في فين أعلنت 

وافد من بدء العدوا . وروم تواصو القصف ا،سرا يليب تمسك السيسي بـ والق معبـر رفـحب ولـم يسـمح بفتحـك 
 إت لساعات محدودة وأما  فاتت بعينها.

ا و فـي "إسـرا يو" والسيسـي بـين "بيبـي" اتنيـ "الرومااسية ا،سـتراتيجيةالسياسي" ك يرا ما يستبعد من التحليو
فــي مصــرب فيــث يتشــارع الــروال  السياســة الخارويــة المحافظــة افســها فــي الشــرق األوســ ب ويبــدو الزعيمــا  

ن على الحفاظ على الواع الرا ن واتستقرارب عن طريأ تجنب تخطيطات السياسة الخاروية ال بربب يمصمم
 وتعزيز العالقات مع أاظمة ذات تووهات مما لة.

دما يتعلأ األمر بالفلسطينيينب يبقى القلأ الحقيقي في مصر  و  و بخصوص العالقات بين فما  وعن
والجماعات الفلسطينية المسلحة األخرب في وزةب ومع الجماعات الجهاديـة فـي سـيناء. وقـد قـا  و يـر الخارويـة 

–لمحاد ــــات ا،ســــرا يليةالمصــــري ســــامح اــــكري بزيــــارة إلــــى "إســــرا يو" لمناقشــــة الجهــــود المباولــــة تســــتئناف ا
الفلسطينية المتوقفة. وكالك دعـا السيسـي فـي خطابـك فـي الجمعيـة العامـة لألمـم المتحـدة الجـاابين إلـى اسـتمرار 

لقضية الفلسطينية يمكن أ  يكو  على ااألخر. وما قد يبدو قلقا  فقيقيا  بك كو طرف يالمحاد ات فتى مع تشك
القضية الفلسطينيةب يمكن  منوعبر مكااتها الرا دة  .ح القطرية المصريةفي الواقع بم ابة أداة في خدمة المصال

لمصر تحسين صورتها علـى الصـعيدين المحلـي وفـي العـالم العراـيب بينمـا تضـفي اـرعية أيضـا  علـى عالقـات 
أعمأ مع "إسرا يو"ب خاصة إذا ما تم استئناف المحاد اتب وترفب "إسرا يو" بالدور المصري المهـمب لـيو فقـ  
ألاـك قـد يعـز  مـن اظـا  السيسـيب ول ـن ألاـك قـد يسـاعد "إسـرا يو" علـى مواوهـة مبـادرة مجلـو األمـن المحتملـة 
ووير المؤاتية لهاب والتي تقود ا القوب األورواية ،اهاء الصراع.وفي فين تشهد العالقات بين مصر و"إسرا يو" 

ألوااـكب فقـد قـاد اا ـب قا ـد  اسـابق تيـزاد همامستويات وير مسبوقة من التعاو ب إت أ  الحديث عن تحالف بين
جــــيش ا،ســــرا يلي يــــا ير وــــوت  مــــؤخرا  أ  تحقيــــأ عالقــــات أو ــــأ مــــع مصــــر ت يقــــو  علــــى الحــــب أو القــــيم ال

المشــتركةب ول نــك وصــف المســتوب الحــالي مــن التعــاو  بأاــك اقطــة ااطــالق ويــدة. وعــالوة علــى ذلــكب واســبب 
وتحســين اتقتصــادب قــاد إاــك يســعى ويرفــب بفــرص التنميــة اتقتصــادية مخــاوف السيســي األوليــة بشــأ  األمــن 

-فتــى مــع "إســرا يو". وعلــى ســبيو الم ــادب فــي اآلواــة األخيــرة أقهــرت مصــر ا تمامــا  بالمشــروعات المصــرية
ا،ســـرا يلية فـــي مجـــاتت الســـيافة وتحليـــة ميـــاح البحـــر. ومـــن واابهـــاب فـــ   مخـــاوف "إســـرا يو" بشـــأ  اســـتقرار 
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مصــرية يجعلهــا مســتعدة لمســاعدة مصــر والتعــاو  معهــا فــي مجــاتت الطاقــة والــري وال ــا . وفيمــا الحكومــة ال
يتعلأ باألمنب تعد الحمالت العسكرية المصرية فـي سـيناء أبعـد مـا ت ـو  عـن اتاتهـاءب وطالمـا أ  اـبك وزيـرة 

سيسـي الحاليـة فـي السـلطةب سيناء وير مستقرةب ستبقى الـديناميكيات ا،قليميـة ويـر وااـحةب ومـع بقـاء قيـادة ال
ل ـــن دا مـــا علـــى الصـــعيد الرســـمي فقـــ  ب  .والتطـــور ا،ســـرا يلية فـــي ات د ـــار-فقـــد تســـتمر العالقـــات المصـــرية

ا،سـرا يلي فـود العالقـات بـين القـا رة  "والـال"لمزيد مـن القـاء الضـوء علـى  ـاا المواـوع اـورد مـا اشـرح موقـع و 
فيـث اواـح أاـك بينمـا تتعـز  العالقـات علـى المسـتوب السياسـيب وتو أبيب علـى المسـتوب السياسـي والشـعبيب 

تيــزاد الشــعب المصــري يكــرح ا،ســرا يليين وت يقبــو بــالتطبيع معهــمب بخــالف التعــاو  السياســي والعســكري بــين 
 دوا ر صنع القرار في البلدين.

معا ـدة سـال ب ل ـن  عاما وقعـت القـا رة وتـو أبيـب علـى 37سرا يلي في تقريرح أاك قبو وأااف الموقع ا،
علـــى المســـتوب الشـــعبي بقيـــت العالقـــات المتجمـــدة ســـا دة و ابتـــةب واستشـــهد بواقعـــة إقالـــة النا ـــب الســـابأ توفيـــأ 

 عكااة بسبب لقاء ورب مع السفير ا،سرا يلي في القا رة فاييم كورين.

الشــارع المصــري لــم واقــو الموقــع عــن  بــة فمــاديب مــديرة إدارة خدمــة العمــالء بــالجيزةب قولهــاا "ا  مــزاج 
يت ير احو ا،سـرا يليينب ف ـو  ـالث سـنوات تقـو  بقتـو اآلتف مـن الفلسـطينيينب لـاا لـم تقـد  لنـا فرصـة لنسـيا  
ورا مهــا". وأواــح موقــع والــال أ  لقــاء توفيــأ عكااــة مــع فــاييم كــورينب أ ــار مووــة مــن ال ضــب فــي مصــرب 

عامـا علــى  39واقــع يـدعو لتسـاؤد مفـادح لمــاذا بعـد مـرور لينتهـي األمـر ب قالتـك مــن البرلمـا ب مضـيفا أ   ـاا ال
ب ت اســـتطيع أ  اـــرب تحســـنا طفيفـــا فـــي العالقـــات بـــين 1979آذار عـــا   26توقيـــع اتفاقيـــة الســـال  مـــع مصـــر 

البلــدينب  ــو المــواطن المصــري البســي  ت يفهــم المصــالح المشــتركة بــين القــا رة وتــو أبيــب  واســت مو قــا الا 
ؤادب يجــب علينــا أوت التعــرف علــى الجــاور التاريخيــة للعــداء بــين البلــدينب فيــث لــم ت ــن ل وابــة علــى  ــاا الســ

 نـــاع أي فرصـــة للتطبيـــع مـــع "إســـرا يو" فتـــى  ار ـــا الســـادات بهـــدف تعزيـــز "الســـال "ب  ـــم توســـيع التطبيـــع فـــي 
و ب السادات بأاك أاجع المجاتت التجارية وال قافية. واعتبر السفير ا،سرا يلي السابأ في القا رةب اسحاق ليفاا

الرؤساء المصريين في عالقاتك مع تو أبيبب ولم يهتم فينها بموقف الجامعة العراية وقطع دولها عالقاتها مـع 
 مصر بعد توقيع "اتفاق السال " بين القا رة وتو أبيب.

كبيـــرة مـــن وعـــن فتـــرة فكـــم مبـــارعب قـــاد الموقـــع أ  التطبيـــع ال قـــافي والتجـــاري بـــين البلـــدين بلـــ  مســـتويات 
التعاو ب فضال عن العالقات السياسية المتميزة بين البلدينب وعلى كافة مستويات دوا ر صنع القرار ومسـؤولي 
الحكومة. ولفت الموقع ا،سرا يلي إلى أ  عالقات القـا رة وتـو أبيـب اآل  يحكمهـا عـدة مصـالح مشـتركة تعـز  
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ياســية فيـــاد ال  يــر مـــن القضــايا فـــي منطقــة الشـــرق التعــاو  بــين البلـــدينب خاصــة فـــي القضــايا العســـكرية والس
األوســ . وفــود العالقــات علــى المســتوب الشــعبيب أكــد موقــع والــال أ  الــرفا ت يــزاد  ــو الســمة األبــر  فتــى 
اآل ب فبروم التعاو  السياسي وتقرب فكا  القا رة من اظـرا هم فـي تـو أبيـبب إت أ  الشـعب المصـري واقاباتـك 

 فا صور التطبيع وأاكالك.العمالية ت تزاد تر 

واختتم الموقع تقريرح بالحديث عن أسباب عداء الشعب المصري ل سرا يليينب قا ال إ  الصراع الفلسطيني 
أبـر  األسـبابب خاصـة فــي قـو ت ـرار الهجمـات اـد الفلســطينيين فـي وـزةب كمـا أ  قـادة الــرأي   ـو ا،سـرا يلي

التطبيــع مــع "إســرا يو". مــن اافيــة اخــرب أاــارت صــحيفة العــا  فــي مصــر ينتمــو  إلــى مدرســة ف ريــة تعــار. 
معــاريف اتســرا يلية إلــى أ  مســتوب العالقــات الــاي قهــر خــالد األيــا  المااــية بــين القــا رة وتــو أبيــب ويــر 
مســبوقب ولــم يتحقــأ فتــى فــي عهــد الــر يو األســبأ فســني مبــارعب مضــيفة أاــك خــالد الســنوات الســابقة قبــو 

لجميــع فــي مصــر يــرفا التطبيــع مــع "إســرا يو" أو إقامــة عالقــات علنيــة معهــاب وصــود السيســي للحكــمب كــا  ا
خاصة منظمات المجتمع المداي والنقابات العمالية. وأكدت الصحيفة ا،سرا يلية أاك خالد سـنوات فكـم مبـارع 
كااــــــت العالقــــــات بــــــين القــــــا رة وتــــــو أبيــــــب مقتصــــــرة علــــــى البروتوكــــــوتت التعاوايــــــة والعالقــــــات الدبلوماســــــية 
واتستخباراتيةب ولـم تصـو لحـد لقـاء اخصـيات إعالميـة أو عامـة بالمسـؤولين ا،سـرا يليين فـي العلـن كمـا وـرب 

 يا  اتخيرة.في األ

وأواحت معاريف أ  المحلو ا،سرا يلي واكي فوكي ووـك مـن اافيتـك رسـالة إلـى الـر يو السيسـي عبـر 
تــو أبيــب ورفــع الحظــر عــن عالايــة العالقــات بــين الصــحيفة يطالبــك فيهــا بفــتح تطبيــع العالقــات بــين القــا رة و 

 البلدينب و و األمر الاي ااعكو سريعا في اللقاء الاي ومع عكااة وكورين في منزد ا،عالمي المصري.

تشكو ما يشبك عقب أخيو الاي من خاللـك  1979ا،سرا يلية منا تأسيسها عا  -قلت العالقات المصرية
فيـث ب ية منافسـة التشـكيك فـي قوميـة ووطنيـة السياسـة المصـرية إومـاتيحاود معاراو  مصريو  وقوب إقليم

ولين ا،ســـرا يليين سياســـة مصـــر فـــي اك ـــر مـــن ملـــف بـــدءا مـــن ســـعيها الح ي  دخـــاد ؤ  ـــاوم العديـــد مـــن المســـ
تحقيـأ المصـالحة الفلسـطينية  ىمـرورا بسـعي مصـر إلـ ةبالنوويـ اتسـلحة اتشـارافي معا دة الحد مـن  "إسرا يو"

للسـال  ول نهـا ت تجـد أمامهـا صـوتا فلسـطينيا موفـدا  ىمن تمرير ادعاءاتهـا بأاهـا تسـع "إسرا يو"بهدف فرما  
ولية الحفــاظ ؤ وتحميلهــا وــزءا مــن مســ هــااســتمرار معا ــدة الســال  مع ىوااتهــاء بحــرص مصــر علــ بللتحــدث إليــك

يــة العاملــة فــي ســيناء اســت مار الحــدود المصــرية مــع وــزة فــي اــن عليهــا فــي قــو محــاوتت التنظيمــات ا،ر اب
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سيناء ومن  م اعتبار ا وير قادرة علـي  ىإسرا يو ، بات عد  قدرة مصر على فر. سيادتها عل ى جمات عل
 .هافماية اتفاقية السال  مع

عــدو فــي كامــب لقــد دأبــت القيــادات المصــرية المتتابعــة علــى الــزعم بــا  توقيــع مصــر تتفــاق الســال  مــع ال
ب 2013-2011ديفيد وفرصها على استمرارح فتى فـي الظـروف الحال ـة التـي مـرت بهـا الـبالد فـي الفتـرة بـين 

أي  1987قــد ااطلــأ مــن دوافــع مصــلحة وطنيــة صــرفة فيــث لــم يكــن لمصــر بعــد اســترداد ا ســيناء كاملــة عــا 
نهـا مـن أ  قـات مـع "إسـرا يو" قـد مك  مـن العال ىمصلحة في تقويا اتتفاقيـةب كمـا أ  الحفـاظ علـى الحـد األداـ

تلعب الـدور األ ـم فـي الصـراع الفلسـطيني ــــ ا،سـرا يلي سـواء فيمـا يتعلـأ باسـتئناف وهـود التسـوية أو باسـتعادة 
ب روــم 2014الهــدوء بــين فركــة فمــا  و"إســرا يو" فــي أعقــاب مواوهــات مســلحة ممتــدة كمــا فــدث فــي صــيف

ي  ـاا الملـف. كمـا تـدعي  ـاح القياداتبـا  مصـر اسـقت مـع الـدود محاوتت تركيا وقطـر الحلـود محـو مصـر فـ
العراية وا،سالمية لدعم مشروع قرار أما  مجلو األمن ،دااـة اتسـتيطا  ا،سـرا يلي فـي األرااـي الفلسـطينية 

ـ كمـا وقفـت مصـر أمـا  قـرار الـر يو األمريكـي دواالـد ترامـب بـاتعتراف بالقـد  عاصـمة لـ 2016عا  1عفي 
برعايتهــا لمشــروع قــرار أمــا  مجلــو األمــن يــدين القــرار األمريكــي ويؤكــد أ  القــد  الشــرقية عاصــمة  "وإســرا ي"

 للدولة الفلسطينية المنتظرة.

 

 بين مرسي والسيسي:العالقات مع العدو –3

ــ منــا فكــم الســادات قــد أصــبح الجــيش المصــري ل ع اتفاقيــة ذا عالقــات و يقــة بــالجيش األميركــي بعــد أ  وق 
وقـــد التزمـــت أميركـــا بتزويـــد الجـــيش  .ب التـــي كااـــت أميركـــا اـــامنة لهـــا"إســـرا يو"مـــع  1978كامـــب ديفـــد عـــا  

منـا ل ـن  .مقابـو ر نـك لسياسـاتها المصري بالسالقب كما التزمت بدفع أك ر مـن مليـار دوتر مسـاعدة سـنوية لـك
تفاقيـــات كامـــب ديفيـــدب لـــم تتوقـــف التجـــاو ات قـــرر الســـادات ااهـــاء الصـــراع المســـلح مـــع العـــدو اتســـرا يلي فـــي ا

 سـقوط ا،سرا يلية على مصرب سواء ب رساد الجواسـيو أو إطـالق النـار علـى الجااـب المصـريب ممـا اـتج عنـك
أ فالة العداء الشعبية المصرية اد دولة ال يا . وعلى مسار آخرب احايا من المدايين أو العسكريينب ماعم  

بــين الطــرفينب وإ  بــدت الصــورة العلنيــة أ   نــاع فتــورا فــي العالقــاتب ومســافة اســتمرت التفا مــات الحكوميــة 
تتركها الدولـة المصـرية للنقابـات والحركـات الشـعبية لتبـدي اعترااـها علـى ممارسـات دولـة اتفـتالدب أو رفـا 
ووود ا.وعنــدما تحركــت المعاراــة الشــعبية فــي مصــر اــد مرســي وسياســاتك واتهمتــك بأخواــة الدولــةب تحــرع 
الجــيش بقيــادة عبــد الفتــاق السيســيب وطلــب مــن الطــرفينب اي المعاراــة ومرســيب اتوتمــاع لحــو الخــالفب  ــم 
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فزيــرا  مــن أوــو دعــوة مرســي لالســتقالةب وقــدر الجــيش عــدد المتظــا رين  30فشــدت المعاراــة الحشــود فــي 
اـك سـيتدخوب واالفعـو ساعة لمرسي من أوو فا النزاع مع المعاراة وإت ف  48بأراعة ماليينب وأعطى مهلة 

خريطـــة طريـــأ تضـــمنت عـــزد مرســـيب واهـــاا أصـــبح الجـــيش  2013تمـــو  3أعلـــن عبـــد الفتـــاق السيســـي يـــو  
المصري يلعب دور الحامي والراعي للعلمااية الليبرالية في الدولة المصريةب كمـا كـا  يفعلـك الجـيش التركـي فـي 

عم لحركــة الجــيش التــي أطافــت وماعــة ا،خــوا  ف الطــرف ا،ســرا يلي فــي الجااــب الــدا قــو قــد الدولــة التركية.و 
الخـــي ب فقـــدمت تنـــا تت للجااـــب ا،ســـرا يليب لـــم ت ـــن الجديـــدطرف  المســـلمين وســـريعا ب التقطـــت أطـــراف الحكـــم

ب وأبـــدت مـــودة  كبيـــرة فـــي 2011مطروفــة فـــي أاـــد لحظـــات التبعيـــة المصـــرية للخـــارج قبــو  ـــورة كـــااو  ال ـــااي 
اد اظا  الحكم على تخوين الحركات المعاراـة لـك واتهامهـا ت تيكيـا بمحاولـة التعامو معكب على الروم من اعتم

أفضــــو مــــا يمكــــن أ  توصــــف بــــك العالقــــات عــــدما كــــا  تنفيــــا مخططــــات أميركيــــة وإســــرا يلية لهــــد  الــــوطن. وا
حـاد فـي واقـع ال –ا،سرا يلية بااها عبارة عن "سال  بارد"ب اجد أ  األوهزة األمنيـة فـي كـال الجـاابين -المصرية

قد طورت مستويات رفيعة ومميزة من التعاو  فـي السـنوات األخيـرة. وأسـهم ااـدتع مـا يسـمى بـالرايع العراـي  –
وال ــورة المصــرية  أو ال ــورات( التــي تلتــك فــي توطيــد العالقــات بــين قيــادات الفــريقين. ومــن الم يــر لال تمــا  أ  

رعــت فــي عهــد الــر يو محمــد بــاور تو يــأ التعــاو  األمنــي بــين مصــر و"إســرا يو" خــالد "ال رايــع العراــي" قــد  ن
رفضــها لـــ فــي الظــا ر مرســي المنتمــي لجماعــة ا،خــوا  المســلمين بالــااتب تلــك الحركــة ا،ســالمية التــي تــدعي 

عــن افترامـــك  فــي رســالة وديــة وــدا "إســرا يو" تمامــا . وفــي وقــت مبكــر مــن فتــرة ر اســة مرســـي اجــد ااــك أعــرب
ريو وتتفاقيـــة الســـال  المنفـــرد فـــي كامـــب ديفيـــدب ول نـــك اـــأب بنفســـك عـــن لشـــخص "صـــديقك العزيـــز" اـــمعو  بيـــ

العالقات التي يمكن ات تحظى بشعبية مع العدو الصـهيوايب وذلـك مـن خـالد تـرع الملـف ا،سـرا يلي مـع قا ـد 
الجيش آاااع المشير عبـد الفتـاق السيسـي. وعنـدماب أعلنـت وااـنطن عـن أاهـا سـوف تـرا  تقـديمها المسـاعدات 

ب قامـــت "إســـرا يو" 1979ســـكرية لمصـــر بمـــدب التـــزا  فكومـــة ا،خـــوا  المســـلمين بنصـــوص معا ـــدة عـــا  الع
بالضـــ   علـــى الوتيــــات المتحـــدة ،رســــاد المســـاعدات العســــكرية إلـــى القــــا رةب بحجـــة الحاوــــة إليهـــا لمواوهــــة 

بح السيســي ب وأصــ2013التهديــدات األمنيــة فــي اــبك وزيــرة ســيناء. واعــدما أطــاق الجــيش بمرســي فــي تمــو  
ب واعـد ااقطـاع منــا 2016ا،سـرا يلية وتعـز ت اك ـر فـاك ر. وفـي أوا ـو عـا  -ر يسـا ب قويـت العالقـات المصـرية

ب عينت مصـر سـفيرا  لهـا فـي تـو أبيـبب وأعـادت "إسـرا يو" فـتح سـفارتها فـي القـا رةب التـي كااـت قـد 2012عا  
 .2011أولقت منا اقتحامها من قبو محتجين عا  

ا،ســرا يلية فــي الســنوات األخيــرةب يجــب أ  يؤخــا -الحســابات بشــأ  توطيــد العالقــات المصــريةوكمزيــد مــن 
العديد من التطورات الر يسة في ا،عتبـارب وعلـى ووـك التحديـد التمـرد الجهـادي الت فيـري فـي اـبك وزيـرة سـيناء 
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الـــو راء بنيـــامين السيســـي ور ـــيو  –وواـــع فمـــا  فـــي قطـــاع وـــزةب وكـــالك اظـــرة العـــالم تجـــاح قـــادة الـــدولتين 
 اتنيا و.

 

 ضحية العالقات المشتركة: القضية الفلسطينية - 4

ات تمــا  العراــي الشــعبي والرســـمي بالقضــية الفلســطينية كقضــية مركزيـــةب أو مــا كــا  يســمى بالبعـــد اــهد 
ليمـي نفصـو عـن التراوـع العـا  للمشـروع القـومي العراـي والنظـا  ا،قتالقوميب فالة تراوـع وتـد ور متسـارعة ت 

عملية ممنهجة لفك اترتباط التاريخي والمصيري بحصود على القضية الفلسطينية اتمر الاي ااعكو العراي. 
ت مـن  الخطـورة فـي  ـاا الشـأ و  .عمومـا ات مـا رفـم راـي واتستراتيجي والنفسي ما بين فلسـطين واألمـة العرايـة

تفســيرح بعالقــات المصــالح التــي تــرا  األاظمــة أ  التراوــع وعــد  ات تمــا  لــم يعــد رســميا فقــ  بحيــث يمكــن  فــي
وااســتحقاقات اتلتزامــات الدوليــةب بــو أصــبح اــعبيا ووصــو لدروــة كــي  "إســرا يوـ "والنخــب السياســية بــال رب واــ

ير من إيمااها والتزامها بالقضـية الفلسـطينية كقضـية عادلـةب شريحة واسعة من وعي دو  مـن الشعوب العراية لتن  ِّ
 بشكو عـا . ات  بين أخطاء أفزاب واخب سياسية فلسطينية واين الشعب الفلسطيني والقضيةالفصو والتمييز 

التـي  ـي  ت تعود للتجاو ات الفلسـطينية بعن القضية الفلسطينية الرسمية بشكو خاص أ  الردة العرايةوالواقع 
وقيــف  ـاح التجـاو ات لتنفيــا تـم ت لقـد بــو باولبهـا بسـبب المصـالح والصــراعات البينيـة بـين الــنظم العرايـة افسـها

معد مسبقا ل سر العالقة بين الشعوب العراية وفلسطين وفتى تتحرر األاظمة من التزاماتها بعيد اتمدو  مخط 
دو  راـ  ذلـك  " مـنإسـرا يو"ومسؤولياتها تجاح القضية الفلسـطينية وتعـز  عالقاتهـا اتسـتراتيجية مـع وااـنطن و

وذلــك مــن المســتمرة علــى الفلســطينيينب  اتعتــداءات القاتلــةقــو وقــف فالــة بحــو القضــية الفلســطينية أو علــى األ
 افترااـيعـدو خارويالىحرف اتاظار عن العدو الصهيواي الحقيقي باتجـاح بعا األاظمة العراية خالد لجوء 

  ـاا التحـود فـي الموقـفو  .وخيااة اتمة والقضية علـى فـد سـواء في فو مشاكلها الداخلية هاللت طية على فشل
تختلــف دروتــك وطبيعتــك مــن دولــة عرايــة ألخــربب إت أ  الموقــف المصــري  أوت والشــعبي  اايــاب العراــي الرســمي

ف ــو متــابع ل عــال  المصــري وكــو والل  . فــي الفتــرة اتخيــرة لــك خصوصــيتك وخطورتــك وي يــر ك يــرا مــن اللــبو
بريــة وخصوصــا بوابــة معبــر رفــح فلســطيني يقطــن فــي مصــر أو يضــطر للمــرور بمطاراتهــا ومواائهــا البحريــة وال

يلمو بواوق ليو فق  تشديدا أمنيا يمكن تفهمك وتحملك من منطلأ خصوصية الحالة األمنية في مصرب بـو 
 اوصـــريح اومبااـــر  ايصـــطد  بعـــداء رســـمي واـــعبي ويـــر مســـبوق تجـــاح فلســـطينب قضـــية واـــعباب عـــداء مكشـــوف
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سلوع مشين من خالد الفلسطينيب  اتاسا  وكرامةب  ااات وإذتد ومحاولة كسر أافة وعزة  امشفوع اومقصود
 وت يمكن تبريرح بأي اعتبارات أمنية.اخرب ت يتعر. لك أي مواطن من أي ونسية 

وإ  فققــت تســوية سياســية بــين  باتفاقيــة كامــب ديفيــد التــي وقعهــا الســاداتبــالروم مــن كــو اــيء اجــد ا  
المصري والقضية الفلسطينية وفشلت في فر. التطبيع اها لم تقطع الصلة بين الشعب أت "ب إإسرا يو"مصر و

و و األمر الاي استمر في عهد الر يسـين فسـني مبـارع ممحمـد مرسـيب كمـا لـم تتعـر. مصـالح الفلسـطينيين 
في مصر للخطر ولم تـتم إ ـااتهم بطريقـة ممنهجـة ومقصـودة إت لفتـرات محـدودةب أمـا مـا يجـري فـي مصـر فـي 

فيــث تجــري صــناعة كرا يــة الشــعب المصــري لــيو اــد فركــة  وــدا مر خطيــرفــأ فاليــا عهــد الــر يو السيســي
ب ووصـو األمـر والمقاومة مـن اولهـا فـي اي مكـا  مـن العـالم العراـي فما  بو اد كو ما لك عالقة بفلسطين

رفا يــلدروــة أ  الفلســطيني وخصوصــا القــاد  مــن وــزة بــات يخشــى أ  يعلــن عــن ونســيتك الفلســطينيةب بــو و 
وكأاهم تلقوا تعليمات  –إعالميو  وسياسيو  وأكاديميو  أخيرا  وقد اابرب  باد ازتء من وزة.بعا الفنادق استق
لمهاومــة واــيطنة لــيو فزاــا فلســطينيا بعينــكب بــو مهاومــة واــيطنة الشــعب الفلســطيني  -مــن مصــادر عليــا 

واألكــــاديميين  والتشـــكيك بتاريخـــك وعدالـــة قضـــيتك واــــاتوا يتعـــاملو  باســـتعالء فتـــى مــــع  مال هـــم مـــن الم قفـــين
معــاداة الشــعب الفلســطيني وقطــع صــلة مصــر بــك اــرط ل ســب  قــة ب فتــى قــاد بعــا المحللــين ا  الفلســطينيين

أك ـر خطـورة مـن اتفاقيـة كامـب ديفيـد افسـها ومـن  ـو   ـاا الـنهج"ب و إسـرا يو"واانطن وفتح وسور التعـاو  مـع 
ي اتتجـا ين وتسـمح بخـروج بضـعة آتف فـ معبـر رفـح ما الاي كا  يضير مصر من أ  تفـتحو  التطبيع ذاتك.

مهددو  إما بالموت اتيجة المـر.  ممن  ممن قطاع وزة من المراى وأصحاب ا،قامة في الخارج والطلبةب 
أو بفقدا  عملهم أو فقدا  مقاعد م ومنحهم الدراسيةب واألوهزة المصرية المعنيـة يمكنهـا منـع  ـؤتء مـن دخـود 

إلى المطارات  أو ما الاي يمنع مصر من السماق بدخود الفلسطينيين فق   مصر وترفيلهم مباارة من المعبر
 كما كا  يجري سابقا . -الخمسين او الستين  –لمن تزيد اعمار م عن سن محددة 

 

 :التمرد في شبه جزيرة سيناء - 5

تافـا  امـا ب ويعـد اسـتقرار ا مفكو من مصر وكيا  العدو تعتبر ابك وزيرة سيناء بم ابة منطقة عا لة بين
ميـو مراـع مـن الصـحاري والجبـادب  23.500لألمنين المصري وا،سرا يليب ل ـن مسـافتها الشاسـعة التـي تبلـ  

. وفـي اـوء الت فيـريين   الفقـراءب  ـاح الطبيعـة وعلـت منهـا مكااـا  م اليـا  للمتمـردينو التي يقطنها السكا  المحلي
ـــــدة والهجمـــــات العنيفـــــة فـــــي  ـــــرةب قـــــا  ال طقـــــة ـــــاح المنالتهديـــــدات المتزاي طرفـــــا  المصـــــري فـــــي الســـــنوات األخي
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.ومنا ااـدتع ال ـورة المصـرية فـي شتركة  ناعبتو يأ العالقات بينهماب من أوو مواوهة التهديدات المواتسرا يلي
في  ب  اد اتافالت األمني2011ب والسقوط الالفأ للر يو فسني مبارع في اباط 2011أواخر كااو  ال ااي 

  واألواابب بما فيهم الجماعات التابعة لتنظيم داعشب الفراغ و ب فيث ا و الجهاديو  المحليبشكو كبير سيناء
الـاي فــدث عقــب اــعف األوهــزة األمنيــة المصــرية  نـاع. وقــد أدب مــزيج مــن المصــاعب اتقتصــادية والعــداء 

 نا ال ماايناتب إلى فث  الشديد للحكومة المصرية بعد سنوات من التمييزب وتزايد افوذ السلفيين بين بدو سيناء م
ألــف اســمةب للبحــث عــن أاــكاد ويــر مشــروعة للــدخو م ــو  370بعــا بــدو ســيناء المصــريين والبــال  تعــداد م 

إلـى اـبك ي   لعب دور ر يو في تهريب األسلحة من ليبيا ما بعد القاافو تهريب األسلحة. وواصو البدو المحلي
روفة سابقا باسم وماعة أاصار بيت المقد ( التابعة لتنظيم وتية سيناء  المعقامت وزيرة سيناء وقطاع وزة. و 

 ب قادة القبا و الاين يعاراو  التمرد الجهادي.ياباب البدو المحرومينب وتر اتر ابيب بتجنيد  داعش

ب  اوم المتمردو  المسلحو  المنشمت الحكومية واألمنية المصرية في سيناءب مما أسـفر 2011 عا  مناو 
عن مقتو مئات الجنود المصريين واا،اافة إلى ذلك تم تسجيو العديد من عمليـات إطـالق الصـواري  ووير ـا 

 ب والتي كا  بعضها مميتا ."إسرا يو"من اتستفزا ات عبر الحدود من سيناء إلى 

 الحـدود مـع فلسـطين المحتلـة بين العديد من الحوادثب امو إفدا ا أراع  جمـات متتاليـة بـالقرب مـن ومن
مــن قبــو المهــاومين المســلحين بأســلحة  قيلــة وصــواري  كتــف مضــادة للطــا رات ومــدافع ومتفجــراتب والتــي تقتــو 

نـاء سـياج متطـور مـن المدينـة ب أكملـت إسـرا يو ب2013المدايين والجنود ا،سرا يليين. وردا  على ذلـك فـي عـا  
الحدوديـــة الفلســـطينية رفـــح إلـــى إيـــالتب ممـــا وعـــو مـــن  ـــاا المشـــروع أفـــد أكبـــر المشـــاريع فـــي تـــاري  الـــبالد. 

 جيش ا،سرا يلي بنشر عدد أكبر من القوات النظامية األك ر تأ يال  على الحدود.البا،اافة إلى ذلكب قا  

مشــكالت مــن وااــب وافــدب ول نهــا بــاألفرب تتطلــب إوــراءات معالجــة ال لــم يكــن الممكــنذلــكب بــالروم مــن 
علـــى أي ووـــود عســـكري  "إســـرا يو"إســـرا يلية مشـــتركةب ووفقـــا لبنـــود معا ـــدة الســـال ب يجـــب أ  توافـــأ -مصـــرية

لسالق في سيناء  و كااب عنـدما دخـو اصـف مليـو  فلسـطيني إلـى سـيناء عبـر امصري في المناطأ المنزوعة 
منزوعـــة الســـالق اللعمـــو فـــي المنطقـــة باللقـــوات المصـــرية  "إســـرا يو"ب ســـمحت 2008اختـــراق الحـــدود فـــي عـــا  

بالقرب من الحدود بين الدولتين  ومع الموافقـة ا،سـرا يلية ال املـةب ااخـرط الجـيش المصـري فـي فملـة عسـكرية 
للجـــيش  "إســـرا يو"ب ســـمحت 2015. وفـــي عـــا  2011ب عـــا  آويـــر مســـبوقة لســـحأ التمـــرد فـــي ســـيناء فـــي 

بالحــاق فــرقتين بوفداتــك الشــرطيةب و مــا القــوات الخاصــة والــدعم الجــوي فــي اــماد ســيناء كجــزء مــن  المصــري 
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بتنفيـا العديـد مـن  جمـات الطـا رات بـدو  طيـار فـي سـيناء  "إسـرا يوـ "عملية سيناءب وقد سمحت مصر أيضـا لـ
 اد المسلحين الجهاديين.

ري والسياسي علـى فـد سـواء كمنظمـة ب صنفت مصر فركة فما  بجنافيها العسك2015في أوا و عا  
القــرار تحــوت  فــي السياســة المصــرية تجــاح الحركــة الفلســطينيةب التــي أعتبــر ونافهــا العســكريب اــكو إر ابيــةب و 

 اد التعــاو  بــين وتيــة ســيناء وكتا ــب عــز الــدين  علــى ات ــر كتا ــب عــز الــدين القســا ب فقــ  كمنظمــة إر ابيــة.
سـلحة مـن ســيناء إلـى القطـاعب وتـدريب فركـة فمـا  لمقـاتلي وتيـة ســيناء. القسـا  ب وذلـك فـي اـكو تهريـب لأل

واتهمت مصر الحركة بتـدبير وتـوفير الخـدمات اللوويسـتية لوتيـة سـيناءب التـي أسـفر  جومهـا فـي اـماد سـيناء 
 ونديا  مصريا ب با،اافة إلى تهريب المتفجرات ومقاتلي وتية سيناء عبر 33عن مقتو  2013في أواخر عا  

ر فـي ووهـة النظـ "إسـرا يو"فـي فـين تتشـارع مصـر وو أافاق وزةب بينما أا ـر قـادة فمـا  كـو  ـاح اتتهامـات. 
مــن تبــادد المعلومـات اتســتخباراتية مــع مصــرب إت  "إســرا يو"تجاح فمــا  كمنظمــة إر ابيــةب وفيـث  ادت هاافسـ

طريأ الدخود الوفيد إلى القطاع  –ليست متناومة بالضرورة  وقد سمح السيسي بفتح معبر رفح  اأ  أساليبهم
بشــكو دوري فقــ ب مــع اســتمرار إوالقــك المت ــرر. وقــد دمــرت القــوات  -الــاي ت يقــع تحــت الســيطرة ا،ســرا يلية

المصرية أيضا  عشرات األافاق التي ففرتها فما  إلى األرااي المصريةب والتي تؤدي دورا  فعات  فـي النشـاط 
ب دمـرت السـلطات المصـرية أك ـر مـن 2015إلـى عـا   2013. ومن عا  العسكري واتقتصادي لحركة فما 

 ميو على الحدود المصرية مع قطاع وزة. 0.6منزد في رفحب وذلك من أوو توسيع المنطقة لت و   3000

تبقــى مصــر تعبــا   امــا   نــاب فقــد ســاعدت أوهــزة األمــن المصــرية عــدة مــرات فــي  بــالروم مــن اي اــيء
. فعلـى سـبيو الم ـادب سـاعدت الوسـاطة "إسـرا يو"وويـر الرسـمية بـين مم لـي فمـا  و المحاد ات ويـر المبااـرة

المصرية تحت قيادة المجلو األعلى للقوات المسلحة في تأمين تبادد ولعاد االي ب و و ونـدي إسـرا يلي كـا  
ود . ومنــا وصــ2011أســير فلســطينيب وذلــك فــي أواخــر عــا   1027منــا فتــرة طويلــة فــي وــزةب مقابــو  امحتجــز 

علـى فمــا  بشــكو وااــح  فعلــى ســبيو الم ــاد فــي  "إســرا يو"السيسـي إلــى الســلطةب فضــلت السياســة المصــرية 
اـــد المبـــادرات األمريكيـــة والتركيـــة والقطريـــة ،اهـــاء القتـــاد  "إســـرا يو"ب وقفـــت القـــا رة إلـــى وااـــب 2014عـــا  

ــمم وقــف إطــالق النارالــاي اقترفــك السيســيب بحيــث ت تخــرج فمــا   ا،ســرا يلي اــد فمــا . ففــي الواقــعب صن
 بالمكاسب التي سوف تصور ا بأاها منتصرة.
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ب وتم ـو ذلـك فـي صـور يبر اسـة السيسـأصبح اتفتالد ا،سـرا يلي أ ـم داعـم إقليمـي للنظـا  المصـري لقد 
عدةب أ مها الض   على النظا  األميركي لعد  تجميد المساعدات العسكرية لمصرب والمسا مة في رفـع العزلـة 
 الدولية عنها. وفي المقابوب رد  النظا  المصري بتقديم تنا تٍت وير مسبوقةب تشير إلى دفء العالقات وعمقها. 

الحفــاظ علــى  "إســرا يو"ســرا يليب بنيــامين اتنيــا و أ  مــن مصــلحة كااــت البدايــة بتأكيــد ر ــيو الــو راء ا،
ـو علـى المسـاعدات األميركيـة المقدمـة إلـى مصـرب معرا ـا عـن  استمرار السال  مع مصـرب وأ   ـاا السـال  تأس 

ب ولـالك  ـو علـى يقـين بـأ  وااـنطن سـتأخا "إسـرا يو"اعتقـادح بـأ  تجميـد المسـاعدات األميركيـة ي يـر القلـأ فـي 
 في فساباتها. ذلك 

إاــك يتصــو بنتنيــا و ك يــرا . وذكــر أ   2015ذار آوقــاد السيســيب فــي فــوار لــك مــع "وااــنطن بوســت" فــي 
 "إســـرا يو"العالقــات الرا نــة تتســم بال قــة واتفتــرا ب مستشــهدا بمــا يجــري فــي اــبك وزيــرة ســيناءب فيــث أتافــت 

قيـة السـال  تمنـع اشـر القـوات  نـاعب وأاـاد لمصر اشر قواٍت في مركـز سـيناء واـرقهاب علـى الـروم مـن أ  اتفا
ا،سرا يليةب وقاد إاها تخلو من التشكيك والعدواايةب وأ  العالقـات الجيـدة يمكـن  –السيسي بالعالقات المصرية 

ــو ا،ســرا يليين والفلســطينيين إلــى تســويٍةب بمووــب فــو "إســرا يو"أ  تســود بــين الــدود العرايــة و ب فــي فــاد توصن
  الدولتين لشعبين.

وقـاد إ  فـو القضـية  2016أيـار  17بعد عـامين مـن تنصـيبكب خطـب السيسـي فـي محافظـة أسـيوط فـي 
الفلسطينية سيحقأ سالما أك ر دفئـا  بـين الشـعوب فـي المنطقـةب مؤكـدا أاـك يشـدد علـى  ـاح النقطـةب فـي لقاءاتـك 

ـــة فـــي العـــالم. وفـــي اليـــو  التـــال يب بعـــد أ  دعـــا السيســـي مـــع األاـــقاء العـــرب ورؤســـاء وفـــود الجاليـــات اليهودي
ب كبــادرةب أاهــا ســتعيدب للمــرة األولــىب آ ــارا "إســرا يو"ا،ســرا يليين إلــى عــد  التنــا د عــن فرصــة الســال ب أعلنــت 

اهـا سـارقو آ ــار. وقـا  و يـر الخارويـة المصـري ســامح اـكري بزيـارتين إلـى دولـة اتفــتالدب  مصـرية كـا  قـد  ر 
وفاة الر يو السابأب ايمو  بيريوب وال ااية في بألولى للتعزية . وكاات ا2007عقب قطيعة مصرية منا عا  

ب ليلتقــي اتنيــا و فــي القــد  المحتلــةب و ــي أود  يــارة لمســؤود مصــري فــي القــد ب وأقهــرت 2016تمــو   10
مـودة كبيــرة بــين الــرولين اللــاين ومعهمــا عشــاء ومشــا دة مبـاراة أوروايــة فــي مقابــو فــروٍب قــا  بهــا اــكري اــد 

قنـاة الجزيــرة التـي يتهمهــا بـالوقوف اـد مصــر. وكااـت الزيــارة عقـب ذ ـاب اتنيــا و بأيـا  إلــى دود  "ميكروفـو "
 فو. النيو في إفريقيا. 

ب بعـدما كـا  محمـد مرسـي قـد 2015أيـار  24يـو   "إسـرا يو"وعين السيسي فا   خيرت سفيرا  لمصر في 
ب 2016مباارة عملك إت في كااو  ال ااي ب ل نك لم يا ب إلى تو أبيب ل2012سحب السفير في أ ناء عدوا  
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واارع خيرت مع اظيرح األرداي في فزيرا  من العا  افسك في مؤتمر  رتسيليا الـاي ينـاقش المخـاطر األمنيـة 
بعــد إوالقهــا  2015أيلــود  10. وأعيــد فــتح الســفارة ا،ســرا يلية فــي القــا رة فــي "إســرا يو"والسياســية التــي تواوــك 
 جاوات اقتحمت مقر ا. أراع سنواتب عقب افت

ب 2016وسحبت مصر مشروع قرار لها في مجلـو األمـنب يـدين اتسـتيطا  ا،سـرا يلي فـي كـااو  األود 
وكــا  متوقعــا  أ  أميركـــا لــن تســتخد  الفيتـــو اــد مشــروع القـــرارب ل ــن اــ وطا  إســـرا يلية وأميركيــة مـــن ا،دارة 

ود أخــرب بمشــروع القــرارب وتــتم الموافقــة عليــك مــن الجديــدة وعلــت مصــر تســحب مشــروع القــرارب لتتقــد   أراــع د
أولبيــة الــدودب بمــا فيهــا مصــر التــي قــدمت تبريــرا ســاذوا للمــوقفينب فــي إفــدب الهــزا م الدبلوماســية ا،ســرا يلية 
المؤلمةب وإفدب فلقات التخب  المصري في إدارة ملفاتك الدبلوماسيةب وأيضا أفد مؤاـرات الـرواب  الو يقـة بـين 

  .جاابين ال

يظــــو الــــرفا الشــــعبي للدولــــة المحتلــــة أفــــد أك ــــر المن صــــات ا،ســــرا يليةب ،دراع الجااــــب فــــي المقابــــو 
ا،سـرا يلي أ  ووـود ذلـك الـرفا مـع فريـة اختيـار األاظمـة سيتسـبب فـي اـرر كبيـر لمصـالحك. لـالكب تتنــوع 

خلـــت الريااـــة علـــى خـــ  مســارات التطبيـــع مـــع دولـــة اتفـــتالد فـــي الجااـــب اتقتصــادي أو ال قـــافي. وأخيـــرا ب د
 التطبيعب فتى تضعف مناعة المجتمع في قبولك للدولة المحتلة. 

 على الصعيد اتقتصاديب  ار وفد إسرا يلي مصر للبحث في سبو تعزيز التعاو  اتقتصادي 

في لجنة اتستخدامات السلمية للفضـاء" فـي  "إسرا يو"ب لعضوية 2015"صوتت مصرب في تشرين األود 
مليـو   113.1ب للمـرة األولـى منـا عشـر سـنوات. وقـد بلـ  فجـم التصـدير ا،سـرا يلي إلـى مصـر 2016ايسا  

أقو  "إسرا يو". وكا  فجم اتستيراد من مصر إلى 2014مليو  دوتر عا   147.1ب مقابو 2015دوتر عا  
رب وفـي آذار مليـو  دوت 58.3بلـ   2014. وفـي العـا  2015مليـو  دوتر فقـ  فـي العـا   54.6بك ير/ فبل  

ب اشر بنك مصر سعر الشيكو ا،سرا يلي في مقابو الجنيك المصري للمرة األولـىب إت أاـك ويـر مووـود 2016
فاليا فـي وـدود العمـالتب عقـب الهجـو  الشـديد علـى قـرار إدراوـكب وتأكيـد البنـك المركـزي المصـري علـى عـد  

 تداولك في السوق المصرية. 

ب منهـا رفـالت إلـى القـا رة تـزور كنسـا  2015ا يلية إلى مصر في ايسا  وعادت الرفالت السيافية ا،سر 
ب التقــى وفــد مــن قطــاع الســيافة المصــري مــع إســرا يليين فــي 2016يهوديــة ومنــاطأ أ ريــة مصــريةب وفــي أيــار 

 . "إسرا يو"القد ب وتم اتتفاق على  يادة عدد المسيحيين األقباط المسموق لهم بزيارة األماكن المقدسة في 
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ب و ـي أود  يـارة كنسـية للمدينـة علـى 2015تشـرين ال ـااي  26و ار بابا ال نيسة األر وذكسـية القـد  فـي 
الاي صدر فيك قرار مقاطعة  يارتها تفتاللها إسرا يلياب ولم ينشئ القـرار واـعا  1980 اا المستوب منا عا  

 . 1967،سرا يلي عا  وديدا ب إذ لم تحدث أي  يارة بهاا المستوب ال نسي منا اتفتالد ا

عـن معا ـدة  2015/2016 قافيا ب أدخلت مصر تعديال في منهج الصف ال الث ا،عدادي للعا  الدراسـي 
ب وافتفــت الــدوا ر ا،ســرا يلية بالتعــديالت الجديــدةب وصــدرت دراســة عنوااهــا اتســرا يليالســال  والصــراع العراــي ا

ي  مبــارع والسيســي " وانشــرت فــي  "الســال  مــع إســرا يو فــي ال تــب الدراســية المصــريةا مــا الــاي ت يــر بــين عهــدر
يلي في الصادر عن معهد دراسات األمن القومي ا،سرا  2016أيار  –دورية "تقديرات استراتيجية" عدد ايسا  

 وامعة تو أبيب. 

وفـــي الجااـــب الريااـــيب اـــارع تعـــب الجـــودو المصـــري إســـال  الشـــهابي فـــي مبـــاراة أولمبيـــة اـــد تعـــب 
إســرا يليب وخســر المبــاراة ورفــا مصــافحة خصــمك الــاي قابلــك اتنيــا و بعــد عودتــك مــع بــاقي أفــراد بع ــة بــالدحب 

فــي مصــر أســمعوا أصــواتا  م ــايرة ب وعب ــروا عــن وقــاد لالعــبا "إاــك تلقــى رســالة مــن مصــر مفاد ــا بــأ  ك يــرين 
افتــرامهم لفــو  الالعــب ا،ســرا يليب ت ســيما بعــدما مــد  الالعــب ا،ســرا يلي يــدح لمصــافحة الالعــب المصــريب 
د إلــى فــدث سياســي مهــمب يــدد علــى أ  العالقــات بــين ا،ســرا يليين  وذكــر اتنيــا و أ  الحــدث الريااــي تحــو 

يو أ  أصـواتا مختلفـة لـم اتعـود سـماعها فـي السـابأ صـدرت مـن مصـرب مـا معنـاح والمصريين تشهد ت ييراب بـدل
 أ   نالك في مصر من يحتر  ا،سرا يليين ويهم ك تطبيع العالقات". 

 

 :التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير - 6

تيرا  إعادة ترسيم الحدود البحرية مع السعوديةب وتنا لها عن وزيرتي   2016ايسا   10أعلنت مصر في 
وصـــنافيرب وأعلـــن و يـــر الخارويـــة الســـعوديب عـــادد الجبيـــرب التـــزا  بـــالدح بكـــو اتلتزامـــات القااوايـــة والدوليـــة 

يــدعو فيــك إلــى توســيع معا ــدة الســال  مـــع  2015بشــأاهما. وقــد ســبأ ذلــك القــرار فــديث للسيســي فــي أيلــود 
فعلــي  بتلـــك العمليـــة. وكتبـــت صـــحيفة  ب لتشـــمو دوت عرايـــة أخـــربب واـــدأ ذلــك التووـــك فـــي أخـــا منحـــى  "إســرا يو"

أ  الجااــب ا،ســرا يلي كــا  علــى صــلٍة مــع الجااــب المصــري بتفاصــيو اتفاقيــة  2016ايســا   11األ ــرا  فــي 
ترسيم الحدود الما ية. واـالرووع إلـى الموقـع ا،ل ترواـي للصـحيفة تبـي ن عـد  ووـود الخبـرب ل ـنب بقـي خبـر فـي 

  المحللين ا،سـرا يليين الصـمت أيضـا ب اكتفـت الصـحف ا،سـرا يلية أمـو بنقـو اليو  التالي واء فيكا "ومع التزا
تقريـر المحـرر السياسـي لــ"األ را " الــاي تحـدث فيـك عـن إطــالع القـا رة تـو أبيـب علــى خطـاب ولـي ولـي العهــد 
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امـات السعوديب محمد بن سـلما ب إلـى ر ـيو الـو راءب اـريف إسـماعيوب الخـاص بـافترا  السـعودية تنفيـا اتلتز 
 . 1979عا   "إسرا يو"التي كاات على مصرب وفقا لمعا دة السال  الموقعة بين مصر و

عبــد الفتــاق مــن وهتــكب وصــف ب "إســرا يو"عــامو  ولعــادب ر ــيو الطــاقم السياســي واألمنــي بــو ارة دفــاع 
صر. كمـا أكـد يعتبر  مزة الوصو اآل  بين ال يا  الصهيواي وم و و السيسيب بأاك بطو وقا د سياكرح التاري 

أ نــاء لقــاء م لــأ فــي معهــد وااــنطن للدراســات األمنيــة والسياســية أ  وماعــة ا،خــوا  بســبب أف ار ــا  "ولعــاد"
 ـــي أكبـــر خطـــر علـــى ال يـــا  الصـــهيواي وأ  الجـــيش المصـــري بقيـــادة السيســـي  –حســـب قولـــك ب – "المتطرفـــة"

حسب صحيفة التايمز ا،سرا يلية فا ر اا ب .وااسرا يوويحارب ا،ر اب في سيناء ووزة مع  "إسرا يوـ "فليف ل
األسـبأ يسـرا يو فســو ب ال ـرب مـن أي قــرار أو إوـراء ينـؤد ي ،اــعاف سـلطة العســكر  "الشــاباع"ر ـيو وهـا  

فــي مصــرب ألا ــك ينم  ِّــو اــراة للمصــالح الصـــهيواية فــي المنطقــةب منت همــا  األمــريكيين بــأا هم ت ينــدركو  فقـــا أ 
مباارة كشفت صحيفة معاريف ا،سـرا يلية عـن أ  وفـدا  أمنيـا   تمو  3 افداثواعد بسيطة عن الشرق األوس .

إسرا يليا   ار القا رة عقب عزد الجيش للر يو المنتخـب محمـد مرسـيب والتقـى قيـادة الجـيش للتأكـد مـن تواصـو 
أصــبح “والجـيش المصـري  "إسـرا يو"التعـاو  األمنـي بـين الجـاابين. واعتبــرت الصـحيفة أ  التعـاو  األمنـي بــين 

بشكو لم يسبأ لك م يوب ل نهما يحاوت  خفـا مسـتوب ات تمـا  ا،عالمـي بهـاا التعـاو  ” من العمأ واتتساع
 ب صـرق ر ــيو 2015 تمــو األمنـي. واعـد تــولي السيسـي ر اســة الجمهوريـة بمــا يقـارب عــا  وافـد وتحديــدا  فـي 

اــريكة لمصــر ودود ك يــرة بمنطقــة الشــرق األوســ  فــي  "إســرا يو"الــو راء ا،ســرا يلي بنيــامين اتنيــا و بقولــك إ  
.واعد تصريح ر يو الو راء ا،سرا يلي طالـب و يـر الخارويـة ا،سـرا يلي "ا،ر اب ا،سالمي المتطرف"مكافحة 

ومصر ودعم السيسي فيمـا وصـفها بحراـك علـى ا،ر ـاب  "إسرا يو"السابأ أفي دور ليبرما  بتعزيز التعاو  بين 
ومصر بشأ  كـو مـا يحـدث فـي  "إسرا يو"ناء ومنحك كافة ا،مكااياتب وأكد أ  التعاو  اتستخباري بين في سي

 "يـديعوت افرواـوت"سيناء  و مصلحة إسرا يلية. وأكـدت  ـاا أيضـا  محللـة اـؤو  الشـرق األوسـ  فـي صـحيفة 
العاصمة المصريةب القـا رةب  ب إلى 2013 تمو  6سمدار بيريب عن أ  مبعو  ا رسميا إسرا يليا تووك الخميو 

بهدف إوراء سلسلة من اللقاءات لتوطيد التنسيأ األمني بين الدولتين في قو التطورات األخيرةب على فد قود 
 ب عبــــر مســــؤولو  2013مصــــر عــــا   ىواعــــد تجميــــد الوتيــــات المتحــــدة المســــاعدات العســــكرية الــــ. الصــــحيفة

 ارة الخاروية األمريكيةب عن تجميد مئات ماليين الدوترات من من إعال  و  "خيبة أملهم وقلقهم"إسرا يليو  عن 
أ  إسرا يو تعتبـر  " مرتو"مليار دوتر سنويا. وكتبت صحيفة  1.3المساعدات العسكرية لمصرب والتي تقدر بـ

في  المساعدات األمريكية ركنا مركزيا في اتفاقية السال  مع القا رةب ومركبا اروريا في الحفاظ على اتستقرار
المنطقـــة. كمـــا أاـــارت الصـــحيفة إلـــى أاـــك تـــم تبليـــ  الحكومـــة المصـــرية بأاهـــا تســـتطيع أ  تعتمـــد علـــى اللـــواي 
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ولين ؤ فمــا الــاي يجعــو المســ با،ســرا يلي فــي وااــنطن ل ــي ينشــ  مــن أوــو مواصــلة تقــديم المســاعدات لمصــر
بهاا الشكوب بعـد مـا  تمو  3دعم الجيش المصري بالك الشكو بعد أفداث ااقالب  ىا،سرا يليين فريصين عل

يحــدث  عــد  تقــديم أي دعــم للجــيش المصــري  إت أاهــا رأت بــأ   نــاع تحــوت ىكااــت فريصــة كــو الحــرص علــ
 داخو الدولة المصرية وسيكو  ذلك التحود في مصلحتها.

يعقـــوب “ ب أ  الســـفير ا،ســـرا يلي لـــدب القـــا رة 2013 تمـــو  20وذكـــر موقـــع ميـــدد آيســـت موايتـــور فـــي 
ينظـر للفريـأ األود عبـد الفتــاق  "إسـرا يو"أخبـر و يـرا  مصـريا  فـي الحكومـة المصــرية المؤقتـة أ  اـعب ” أميتـاي

الـر يو محمـد مرسـي بأيـا  إطافـة  ب أي بعـد 2013 تمـو  7السيسي و ير الدفاع على أاـك بطـو قـومي. وفـي 
التنسـيأ والتعـاو  مـع الجـيش  قليلةب اقلت ا،ذاعة العبرية عن مصدر عسكري إسرا يلي رفيـع المسـتوب قولـك إ 
ا أ  يعمو الجيش المصري بحز  في ابك وزيرة سيناء  ،عـادة الهـدوء إلـى اصـابكب ت "المصري مستمرب مروح 

اقــال  عــن  "ايويــورع تــايمز"ب ذكــرت صــحيفة 19/8/2013.وفــي "ســيما فــي قــو تحــدي العناصــر الجهاديــة لــك
علــى واــك البــدء بحملــة إعالميــة ودبلوماســية فــي الوتيــات المتحــدة  "إســرا يو"قولــك إ   "مســؤود إســرا يلي كبيــر"

وأورواا تدعو فيها إلى تقديم الدعم للنظا  المصري المؤقـت المـدعو  مـن قبـو الجـيش. واحسـب المسـؤود افسـك 
فــ   الســفراء ا،ســرا يليين فــي وااــنطن ولنــد  واــاريو واــرلين واروكســوب وعواصــم أخــربب ســوف يجتمعــو  مــع 

ستضـــ   علـــى  "إســـرا يو"خارويـــة فـــي  ـــاح الـــدود لمناقشـــة ذلـــك. وأاـــاف أاـــك فـــي الوقـــت افســـك فـــ   و راء ال
 ."الجيش المصري  و األمو الوفيد لمنع فواى أخرب في القا رة"  أالدبلوماسيين األوااب فيهاب وتقود لهم 

ور ـيو  "ر بـوتينفالديميـ" ب أك دت أوساط دبلوماسـي ة صـهيواي ة أ  الـر يو الروسـي 2013 اهر ايلود في
عبـد الفتـاق "متفقـا  علـى أ  فكـم األسـدب وفكـم الجـيش المصـري بقيـادة و يـر الـدفاع  "بنيـامين اتنيـا و"الـو راء 
لـم يعـد يعتمـد علـى سياسـة  "السيسـي"ب أفضو مـن فكـم ا،خـوا  المسـلمين فـي البلـدينب مشـيرة  إلـى أ   "السيسي

تطــوير تحالفــات وديــدةب وتعزيــز عالقاتهــا مــع  "إسـرا يو"   علــى ا،دارة األمريكي ـة فــي الشــرق األوســ ب ومقتنــع أ
منحـــت صـــحيفة  افســـك دود أخـــرب بينهـــا روســـياب التـــي يـــرب أ  لـــديها مصـــلحة باســـتقرار المنطقـــة. وفـــي الشـــهر

. "و  ا،قليميــةؤ اخصــية العــا  فــي الشــ"ا،ســرا يليةب السيســي و يــر الــدفاع المصــري وقتهــا  " اليم بوســتو ويــر "
ـــديعوت افرواـــوت"وقالـــت صـــحيفة  ـــو  الســـبت  "ي ـــابع با تمـــا   "إســـرا يو"  أ ب 2014 اـــباط1ا،ســـرا يليةب ي تت

ب علــى مــا و ب أ نــى الــر يو ا،ســرا يلي اــمعو  بيــري2014مــن عــا   كــااو  ال ــاايالتطــورات فــي مصــر.وفي 
 وبيـــري. وأاـــاد "فمـــا "التـــي تشـــن ها الســـلطات المصـــرية علـــى فركـــة المقاومـــة ا،ســـالمية  "الحـــرب"وصـــفك بــــ 

بالتحر كــات وفمــالت التحــريا التــي تشــن ها بعــا الجهــات المصــرية علــى فصــا و المقاومــة الفلســطينية وفــي 
العــرب كــااوا يريــدو  اقــتالع "ب مضــيفا  "احن فــي عزلــةب ل ننــا لســنا وفــدااو". وقــاد بيــري"فمــا "مقــدمتها فركــة 
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المشــكلةب ويــدركو  تمامــا  أ  ا،ر ــاب  ــو العــدو ا  قيامهــاب ل ــنهم اليــو  بــاتوا مقتنعــين أاهــا ليســت إب ــ "إســرا يو"
 ."األود لهم

 5ب واشــر ا موقــع المركــز يــو  "تــو أبيــب"التــابع لجامعــة  "مركــز أبحــاث األمــن القــومي"وفــي تقريــر أصــدرح 
 ب أواــح البرفســور إفــرايم كــا ب اا ــب ر ــيو المركــز أ  اســتقرار اظــا  السيســي فــي مصــر يم ــو 2014 اــباط

قا ـد فرقـة وـزة  عل ـأ.واعد تدمير وإوراق األافاق الواصلة بين قطاع وـزة وسـيناءب "إسرا يو"ـمصلحة استراتيجية ل
مــا تقــو  بــك " جــو  الجــيش المصــري علــى األافــاق بقولــك  "علىميكــي إدلشــتاين"فــي وــيش اتفــتالد ا،ســرا يلي 

دار السـنين المااـية مصر  و م ار إعجاب للجميعب فقد قا  الجيش المصري مؤخرا  بكو ما طالبناح بك على مـ
. وفــي  ــاا الصــدد قــاد الجنــراد "مــن تــدمير لألافــاق ومتابعــة أك ــر للمعــابر الحدوديــة والحــد مــن إدخــاد البضــا ع

ـ مواـيك كبلينسـكيب اا ـب ر ـيو  يئـة األركـا  العام ـة فــي الجـيش ا،سـرا يلي إ   الجـيش المصـري فليـف مهـم لــ
ز قدرتــك علــى اســتعادة اتســتقرار والهــدوء فــي مصــر. وخــالد . ومصــلحتها اتســتراتيجية تقتضــي تعزيــ"إســرا يو"

مشــاركتك فــي براــامج  األســبوع( الــاي ب تــك قنــاة التلفــزة ا،ســرا يلية العااــرةب اــدد كبلينســكيب علــى أ  الجـــيش 
ااطالقـا  مـن   امهتم بعد  تحود سيناء إلى اقطة ااطالق لتنفيا عمليات اد "إسرا يوـ "المصري بصفتك فليفا  ل

ــــا   ءب عــــالوة علــــى إدراع قيــــادة الجــــيش المصــــري أ ميــــة الحفــــاظ علــــى اتفاقيــــة  كامــــب ديفيــــد( مــــعســــينا ال ي
كشــفت صـحفية معــاريف ا،ســرا يلية النقـاب عــن معلومـات تفيــد بــأ   2016 كــااو  ال ـااي 31.وفي الصـهيواي

ات األمنيــة عــن تقــد  دعمــا للجــيش المصــري فــي ســيناء يتم ــو فــي الصــواري  اتعترااــية والمعلومــ "إســرا يو"
المسلحين  ناع. وأ  ر يو وها  الشاباع ا،سـرا يلي يـورا  كـو ين  ار القـا رة خـالد الحـرب علـى وـزة صـيف 

واعد اب وتبافث مع المصريين في قضايا تتعلأ ب زة وفركـة فمـا . كمـا أاـاف و يـر البنـى التحتيـة  2014
بنـاء  علـى "على فدود بالدح مع قطاع وـزة بالميـاح   السيسي ومر األافاق بأوالطاقة ا،سرا يلي يوفاد اتاينتو

. وكـــا  الجـــيش "التنســـيأ األمنـــي بـــين إســـرا يو ومصـــر أفضـــو مـــن أي وقـــت مضـــى"ب وأ  "طلـــب مـــن إســـرا يو
ا  كميات كبيـرة مـن ميـاح البحـر فـي أاابيـب مـد  ا علـى طـود الحـدود مـع  2015 ايلود 11المصري بدأ في 

أســفو الحــدود عبــر إوراقهــاب وتســت ماد مخطــ  إاشــاء منطقــة خاليــة مــن قطــاع وــزة لتــدمير األافــاق المووــودة 
األافــاق  مســافتها كيلــومترا ( فــي الشــري  الحــدودي مــع وــزة الــاي بــدأت الســلطات المصــرية العمــو فيــك منــا 

ق بـــك الســـفير ا،ســـرا يلي لـــدب مصـــر فـــاييم كـــو ين ألسواـــيتد .يضـــاف إلـــى  ـــاا مـــا صـــر  2014 تشـــرين اتود
. وقد واء تصريحك على خلفية عشـاء إفطـار قدمتـك السـفارة "تتمتعا  بعالقات قوية""إسرا يو"بريوب أ  مصر و

بـين الجيشـين بشـأ   "تفا مـا  قويـا  "ا،سرا يلية للموقفين المصـريين العـاملين بالسـفارة. وأاـاف كـو ين أ   نـاع 
 ."تطور األوااع بالمنطقة وابك وزيرة سيناء"
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اوتمـع السيسـي بـر يو الـو راء ا،سـرا يلي بنيـامين اتنيـا و فـي الوتيـات  ابينهمـن يجمـع علرـوفي أود لقاء من 
 19بنيويورعب والتي عقدت يو   72المتحدة على  امش فعاليات الجمعية العامة لألمم المتحدة في دورتها رقم 

ومي ب مستشـــار األمـــن القــــ"مئيـــر بـــن اــــابات" . وكـــا  أبـــر  الحضــــور مـــن الجااـــب ا،ســــرا يلي 2017 ايلـــود
لــواء "لنتنيــا وب والــاي تــم تعيينــك فــي منصــبك قبــو اــهرين مــن  ــاا التــاري ب بعــد أ  كــا  يشــ و منصــب قا ــد 

.وعراـــت وســـا و ا،عـــال  ا،ســـرا يلية صـــورا للسيســـي و ـــو "الشـــاباع"فـــي وهـــا  المخـــابرات الداخليـــة  "الجنـــوب
أبــر  فضــور اللقــاء مــن الجااــب يتبــادد الحــديث مــع مئيــر بــن اــابات مستشــار األمــن القــومي لنتنيــا وب وكــا  

المصري اللواء خالد فـو ي مـدير المخـابرات العامـة المصـرية السـابأ. واعـد اللقـاء مبااـرةب أصـدر مكتـب ر ـيو 
الـــو راء ا،ســـرا يلي بيااـــا  وصـــف فيـــك المناقشـــات بـــين السيســـي واتنيـــا و بالشـــاملة وأاهـــا تطرقـــت إلـــى مشـــكالت 

مـن اوعـك الـاي ومـع بـين السيسـي واتنيـا وب بـو سـبقة لقـاءا  لـم يعلـن  المنطقة. ولم يكن  ـاا اللقـاء  ـو األود
ب وومـع السيسـي واتنيـا و وكـال مـن 2016 كـااو  ال ـااي عنهما بشكو صريحب و ما لقاء العقبة الاي عقـد فـي

ملك األرد  عبد هللا ال ااي وو ير الخارويـة األمريكـي وـو  كيـريب ولقـاء القـا رة الـاي ومـع السيسـي وكـال مـن 
 ب 2017مـن عـا   تشرين اتود.وفي اهر 2016 آب تنيا و و عيم المعاراة ا،سرا يلية إسحاق  يرتزوغ فيا

أ  القــوات الجويــة اليوااايــة أوــرت تــدريبات مشــتركة مــع قبــرص ” بــااو  كامــااو “قــاد و يــر الــدفاع اليواــااي 
اتســتقرار فــي اــرق المتوســ ب ومصــر ودود أوروايــة أخــربب كجــزء مــن الجهــود الراميــة إلــى تعزيــز  "إســرا يو"و

الاي ومع بين وفـدات مـن الجـيش المصـري بوفـدات مـن  "المعلن عنك"وكا   اا التدريب  و األود من اوعك 
الجيش ا،سـرا يلي ونبـا  إلـى ونـب فـي تـدريب عسـكري مشـترعب وطبقـا  للعقيـدة التدريبيـة المتعـارف عليهـا داخـو 

يـــون الصـــديقة والحليفـــةب لتوفيـــد المفـــا يم والخطـــ  العســـكريةب الجيـــون أ  التـــدريبات المشـــتركة ت ـــو  مـــع الج
 والتنسيأ فيما بينهم.

ن ب وينبـي  "إسـرا يو" ب بـين مصـر و2013 تمـو  3ولعو ما ينظهر أك ر المرفلة الجديدة التي بدأت من بعد 
ي قامــت ب وينواــح اــكو العالقــة الجديــدة بــين البلــدين التــ"إســرا يو"وصــلت العالقــة بــين مصــر و بإلــي أي مــد

وقتنـا  ــاا أرا. عرايـة فــي فلسـطين ولبنــا  وسـورياب مــا كشـفت عنــك  ىبينهمـا  ـالث فــروب مـن قبــو وتحتـو إلــ
  ب فيــث كشــفت الصــحيفة األمريكيــة النقــاب عــن اــن  2018 اــباطصــحيفة النيويــورع تــايمز فــي مطلــع اــهر 

ين فــي ســيناء بعلــم القــا رةب الطــا رات ا،ســرا يلية وــارات وويــة علــى ســيناء لضــرب مواقــع المســلحين المتواوــد
قالتــك الصـحيفةب ف اـك علـى مـدب أك ـر مــن عـامين قامـت طـا رات بـدو  طيــار ى مـا وموافقـة السيسـيب وانـاء علـ

وــارة داخــو مصــرب وفــي  100إســرا يليةب وطــا رات  ليكــواترب ومقــاتالت ب ــارات وويــة ســريةب بل ــت أك ــر مــن 
فقـة السيسـي. وأواـحت الصـحيفة أ  التعـاو  الملحـوظ بـين ك ير من األفيا  أك ر من مرة في األسـبوعب واموا
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ومصر يمر بمرفلة وديدة في تطور عالقاتهمـاب واعـد عـداء فـي  ـالث فـروبب  ـم خصـو  فـي سـال   "إسرا يو"
سريين في فرب سـرية اـد عـدو مشـترع. واـددت يفين اآل  فل "إسرا يو"وير مستقرب فيث أصبحت مصر و

المصـري والجـيش ا،سـرا يلي فـي اـماد سـيناءب  ـو الـدليو األك ـر دراماتيكيـة الصحيفة علـى أ  تعـاو  الجـيش 
علــى أ  سياســة المنطقــة ينعــاد تشــكيلها بهــدوء. ورأت الصــحيفة أ  ووــود أعــداء مشــتركين م ــو داعــش وإيــرا ب 

 .دفعت قادة العديد من الدود العراية بهدوء إلى مواءمة متزايدة مع إسرا يو

الت ييــر الــاي طــرأ علــى العقيــدة اتســتراتيجية للجــيش المصــري احــو  باــح مــدتلــك الــدتت والمؤاــرات تو 
أصبح  ناع تعاو  وتحالف عسكري وأمني واستخباراتي بين الجيشـين المصـري  بب وتبين إلى أي مد"إسرا يو"

 ."إسرا يو"وا،سرا يليب وا  الدولة المصرية بدأت مرفلة وديدة مع 
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ب إيال يو اافرب ف   الوتيـات المتحـدة األمريكيـة تقـف خلـف المبـادرة اتسرا يلي وفق ا لمراسلة إذاعة الجيش
السياسيةب التي عراها الر يو المصري عبد الفتاق السيسي على الر يو الفلسطيني محمود عبـا ب فـي لقا ـك 

ب وقــد وصــف ا،عــال  2014اتهــاء الحــرب علــى وــزة عــا  ب أي بعــد أســبوعين مــن ا6/9/2014معــك بتــاري  
ترقترِّق الخطة مضاعفة مسافة قطاع وزة بخمسة أاعاف على فساب و ا،سرا يلي الخطة بالطموفة والشاملة. 

اـــبك وزيـــرة ســـيناءب وإقامـــة دولـــة مســـتقلة للفلســـطينيين فيهـــاب أمـــا الفلســـطينيو  الـــاين ســـيبقو  فـــي مـــد  الضـــفة 
ب وفق ا للخطة  اخبار القنـاة 1967ى فكم ذاتي مقابو التنا د عن مطلب العودة لحدود ال رايةب فسيحصلو  عل

مـــن ســـيناء للفلســـطينيين ليقيمـــوا عليهـــا دولـــةب  ²كـــم 1600تقضـــي الخطـــة بنقـــو و  (.2014ب اتســـرا يلية ال اايـــة
شـترط السيسـي بـأ  ويستطيع الالوئو  الفلسطينيو  أ  يقيمـوا فـي  ـاح الدولـة بـدت  مـن فـأ العـودة لـبالد مب وير 

ـــا لمصـــادر مقراـــة ومطلعـــة علـــى تفاصـــيو الخطـــةب فـــ   الـــر يو الفلســـطيني  ت ـــو  دولـــة منزوعـــة الســـالقب ووفق 
رفضــها بشــكو قــاطعب أمــا اتنيــا و ف ــا  علــى اطــالع كامــو عليهــاب ول نــك لــم يعراــها علــى أي مــن أعضــاء 

 (.2014فكومتكب وت فتى على المطب  المص ر  اخبار القناة ال اايةب 

ـا لقطـاع وـزةب و ـي لـم ت ـن  من الجدير ذكرح أ   اح الخطة تتحدث عن األرااي المصرية المحاذيـة تمام 
من بنات أف ار الر يو المصريب بو إ  أكاديميين إسرا يليين اقترفو ا قبو  مااي سنواتب وأعـاد ويـورا أيالاـدب 

هـد فسـني مبـارعب والـاي بـدورح رفضـها ر يو مجلو األمن القومي سابق اب طرفهـا علـى النظـا  المصـري فـي ع
ـــا للتقـــديرات ا،ســـرا يليةب فهـــو أ  الجـــيش  فـــي ذلـــك الوقـــتب أمـــا الســـبب وراء اقتنـــاع السيســـي بهـــاح الخطـــةب وفق 
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المصــري فشــو فــي مواوهــة التنظيمــات المســلحة فــي ســيناء.ووفق ا ،ذاعــة الجــيش ا،ســرا يليب فــ   السيســي بــاد 
ا ومار  ا وط ا كبيرة على ال لقد برلر  تر من العمر "ر يو الفلسطيني ،قناعك بتبني  اح المبادرةب قا ال  لكا وهد 

ب ول ـن الـر يو الفلسـطيني رفـا ذلـك " مااين عام اب ف ذا لم تدرع افسك فـ   مـن سـيخلفك سـيقبو بهـاح المبـادرة
ا الخبــرب بــو وفــي مقابــو فــديث ا،عــال  ا،ســرا يلي عــن المبــادرةب افــت مصــادر مقراــة مــن السيســي  ــا. بشــدة

واتهمت الر يو السابأ محمد مرسي ب بالغ صحيفة اليو  السـابع بـأ  الخطـة طنرفـت كأفـد البـدا و فـي عهـدحب 
المصـدر المصـريب  قـود م اقترفها على الفلسطينيين وفق ا لخطـة ا،خـوا  المسـلمين ومـؤامرتهم الدوليـةب فسـب 

ـا عنهـاب وطلـب مـن وسـا و فيث تنا لوا عـن قدسـية أر. الـوطن المصـريةب التـي دفـع الم صـريو  دمـاء م دفاع 
 ا،عال  المصرية عد  التعاطي مع  اا الخبر.

افـت الخبـر بشـكو قـاطعب وقـاد المتحـدث  -مقراـة مـن الـر يو الفلسـطيني-كما أ  مصادر في فركة فتح 
لســـطيني لـــيو باســـم الر اســـة الفلســـطينية ابيـــو أبـــو ردينـــة إ  كـــو مـــا اشـــرح ا،عـــال  ا،ســـرا يليب  ـــم ا،عـــال  الف

اب ودعا الشعب الفلسطيني ووسا و ا،عال  الفلسطينية إلى الحار من  اا النوع من األخبار.  صحيح 

لـم يعـد خافي ـا علـى أفـد مـدب الـدفء فـي العالقـة بـين "إسـرا يو" والنظـا  المصـري فـي عهـد على كـو فـاد 
لنظــا  المصــريب وفتــى فــي النخــب الــر يو عبــد الفتــاق السيســيب كمــا ت يخفــى مــدب الت ل ــو ا،ســرا يلي فــي ا

السياســية المصــرية المحســواة علــى النظــا . فهــاح المبــادرات واألف ــار والشــعاراتب التــي تنطــرق علن ــا أفياا ــا وســر ا 
أفياا ا أخربب ومن قبو الر يو المصري افسـكب ومقـراين منـكب ومـن قبـو اخـب مصـرية تلتقـي معـكب تـدعو كلهـا 

ى سالٍ  دافئ معهاب وإلى التنا د عن الحقوق العرايةب األمر الاي يكفي للتوصو إلى التطبيع مع "إسرا يو"ب وإل
إلى اتيجة مفاد ا أ  "إسرا يو" أصبحت تتحكم في  ـاح النخـب والقيـاداتب لدروـة وعلتهـا تـدافع عـن "إسـرا يو"ب 

يشـن فرا ـا اـد وتطالب باعتبار ا دولة طبيعية في المنطقة. وإذا كـا  الجـيش المصـريب كمـا يقـود اـتاينيتوب 
ـا روبـات  قطاع وزة بناء  على روبة "إسرا يو"ب فال عجب أ  ت و  المبادرات التي يطرفها المصريو   ـي أيض 

عــن دور "إســرا يو" فــي ت بيــت دعــا م اتاقــالبب وتجنيــد قيــو إســرا يلية. وإذا ســلمنا بمــا يقولــك ا،ســرا يليو ب ومــا 
ــد ِّ  مصــر مقابــو ذلــك خــدمات الــدعم اتقتصــادي والسياســي والعســكري لــك مــن  ال ــربب ف اــك مــن الطبيعــي أ  تنقر

 موا ية ومكافئة لـ "إسرا يو".
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-1956-1948أعـــوا    "إســـرا يو"مـــن خـــالد قـــراءة مـــا كتبـــك قـــادة الجـــيش المصـــري وقـــت الحـــروب مـــع 
لـيو لمصـر فقـ  بـو  "العـدو اتسـتراتيجي"على أاهـا  "إسرا يو"(ب ووداا أاهم كااوا ينظرو  إلى 1967-1973

الدولــة  ى ب فراــت علــ1973تشــرين اتود  لألمــة العرايــة ككــوب وأ  األوــواء السياســية والعســكرية بعــد فــرب 
ب ول ــن كــا  راســخا  فــي عقيــدتهم ا،يماايــة واتســتراتيجية ااــك ســال  "إســرا يو"المصــرية إبــرا  اتفاقيــات ســال  مــع 

مـع العـدو المحتـو التوسـعي  ب أوال  ست و   نـاع فـروب أخـر مؤقت وأاك سال  وير مستقرب وأاك إ  عاوال  أ  
والسـيطرة علـى ” إسـرا يو ال بـرب “تحقيـأ أ دافـك فـي المنطقـة للوصـود إلـى مـن اوـو والاي لـم يكـف عـن العمـو 

العـرب ككـو أ  تتضـافر وتـتالفم وهـود م ويكواـوا علـى اسـتعداد  ىالدولة المصريةب بو عل ىالمنطقةب وأاك عل
 العدو اتستراتيجي.  اامواوهة دا مل

لقد اك و قرار السادات  يارة القد  البداية الحقيقية لت ريو فالة وعقلية الهزيمة فـي مصـر ووالبيـة العـالم 
قد تسبب  اا القـرار فـي تمكـو و كاات أتافت فرصة فقيقية لتجاو  ا.  1973العرايب على الروم من أ  فرب 

لقيـــادي لمصـــر توالـــت ال ـــوارث علـــى العـــالم العراـــيب بـــدأت دور مصـــر ا،قليمـــي والـــدولي. ومـــع ويـــاب الـــدور ا
ت ـا ر التنظيمـات محاولـة تـدمير سـورياومن  ـم  بتدمير العراق ووقوعك فريسة لالفـتالد األونبـيب وتواصـلت مـع

مــا ا،ر ابيــة كالطــاعو  الــاي اــرب المنطقــةب وفــي قلهــا تواصــلت السياســات التــي تســببت فــي ااــدتع اــرارة 
ب إلــى تحــود العــالم العراــي إلــى مــا يشــبك المســرق العب ــي بي تــم إوهااــك وأداالــع العراــي" ســمي تجــاو ا "الرايــ

اآل   عليـكقـاد المنطقـة إلـى مـا  ـي  ممـا  وراء و ـم التسـوية السياسـية مـع "إسـرا يو"خاصة ا ر الهرولة العرايـة 
والمؤسف من كوارث وسيقود ا إلى ما  و أسوأ إ  استمرت النظم العراية في السير على النهج الساداتي افسك.

رأ   ىلـااـيئا  فشـيئا  مـع وصـود عبـد الفتـاق السيسـي فـاقم بـدأت تت"قد إسـرا يو"عقيدة الجـيش المصـري احـو أ  
ولين ا،سـرا يليين بالسيسـي ؤ عـو افتفـاء المسـ ر  الجيش المصري  ـم علـى رأ  الحكـم فـي الدولـة المصـرية. ول

 ب واعـد مـرور 2013 تمـو  3كا  مؤارا  على ما كا  يتوقعك ا،سرا يليو  من العالقة بيـنهم واـين مصـر بعـد 
 "إســرا يو"ب يحــاود السيســي ت ييــر العقيــدة القتاليــة للجــيش المصــريب مــن اعتبــار  1973عامــا  علــى اصــر  45

ب ليو فقـ  من العالقات اتستراتيجية يمكن التنسيأ معك في إطار واسع اصديق ار ااعتب  ي العدو  األودب إلى
المســلحةب ل ــن  اتر ابيــة فـي مســألة التفــا م فــود اشــر قــوات عســكرية إاـافية فــي ســيناء لمواوهــة المجموعــات

 لدروة المشاركة في تلك العمليات.

ا يو" علــى التنســيأ والتعــاو  األمنــي فــي لــم تقتصــر العالقــة الحميمــة بــين النظــا  المصــري الحــالي و"إســر 
سيناءب بو امتدت إلى الحديث عن سالٍ  دافئ ومصالح مشتركةب وتشكيو محاور إقليميةب تضم "إسرا يو" ودوت  

 عراية في فلٍف اد أعداء مشتركين.
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عالقـات كما امتدت  اح العالقـة إلـى طـرق مبـادرات عرايـة مـا كـا  ليطرفهـا سـابق ا أفـد ويـر "إسـرا يو". فال
ل قت فيك عملية السال  مـع الفلسـطينيينب دفعـت فكومـة اتنيـا وب  ا،سرا يلية العراية الحاليةب وفي الوقت الاي عن

 وعبر و ير خارويتها السابأ ليبرما ب إلى السعي احو خلأ واناء وبهة إستراتيجية سرية اد إيرا .

مــــن إيـــرا ب ول ــــن  افســـك فــــي الموقـــف   "إســـرا يو" تشــــترع مـــع دود عرايـــةأفنتنيـــا و يقـــود منــــا ســـنوات 
المطلعين على ما يدور من خفايا األمورب يتحد و  عن فلف إستراتيجي بين "إسرا يو" ودود المنطقـةب لـبعا 

  اح الدود عالقات دبلوماسية مع "إسرا يو"ب ول ن البعا اآلخر يقاطع "إسرا يو" رسمي ا وعلن ا.

واشـــكو دبلوماســـي لبـــأب فضـــور خطـــاب اتنيـــا و عـــن صـــحيح أ  الســـفراء العـــرب فـــي وااـــنطن رفضـــواب 
ب والـاي أراد اتنيـا و مـن فضـور م لـك أ  يظهـر لـ دارة 2015الخطر النووي ا،يرااي فـي ال ـوا ر  فـي آذار 

األمريكيةب أاك ليو الوفيد القلأ من المسألة النووية ا،يرااية. إت أ  المقاد الاي كتبك ر يو تحريـر موقـع قنـاة 
ــا العرايـةب فيصـ و عبــا ب قبـو يــو  مـن خطــاب اتنيـا وب وتحـت عنــوا  "أاصـت لنتنيــا و يـا أواامــا"ب أقهـر دعم 

سعودي ا علني ا اادر ا لـ "إسرا يو". واعد ذلـك بأيـا ب اشـر كاتـب آخـر فـي السـعودية مقـات  آخـر تحـت عنـوا  "إيـرا  
ء العــرب مــن وهــةب والمقـــاتت ينعب ِّــر  ــاا الـــرفا المــؤدب مــن قبــو الســـفراو  ليســت عــدوع وفــدع يـــا اتنيــا و".

الداعمــة لـــ "إســرا يو" مــن وهــة أخــربب عــن العالقــة المعقــدة فــي الســنوات األخيــرة بــين "إســرا يو" واعــا الــدود 
. وفــي المقابــوب تــرب "إســرا يو" أ  التصــريحات العرايــة التــي تنتقــد اب وتنتقــد ورا مهــا اــد منهــا مصــر العرايــة

،قهار األاظمة العرايـة وكأاهـا مـا  الـت ملتزمـة بالقضـية الفلسـطينيةب الفلسطينيينب  ي مجرد اريبة كالميةب 
يعلــــو ا "إ  العــــرب فــــي لقــــاءاتهم ال نا يــــة معنــــا ت يــــاكرو  المواــــوع  مواــــيك فقــــد قــــاد و يــــر الــــدفاع الســــابأ

الـت السيسي يعرف خطورة الـرأي العـا  فـي  ـاا الجااـبب ويعلـم بـأ  القضـية الفلسـطينية مـا   و الفلسطيني بتات ا". 
ر بأاك ينجـري اتصـاتت  اتفيـة مـع اتنيـا و بـين الحـين واآلخـرب  ـو افسـك مـن قـاد فـي كِّ مؤ رة. فالر يو الاي ذن 

مقــابالت ســابقة بــأ  اتافتــاق علــى "إســرا يو" مشــروط بتقــد  إســرا يلي باتجــاح الفلســطينيين. والسيســي ت يتحــدث 
د ذلـــك ألاـــك يـــرب أ  المصـــالح ا،ســـرا يلية عـــن اتفـــاق اـــاموب وإامـــا عـــن خطـــوة بالمســـتوب السياســـيب و ـــو يقـــو 

تتفاق السال ب الاي اـص علـى اـرورة فـو القضـية  38والمصرية متشابكةب كما يقولك بالتزامن مع الاكرب الـ 
الفلســطينيةب و ــو مــا لــم يــتم فتــى اآل ب و ــو يــرب أ  مصــالح البلــدين التقــت بشــكو ويــر مســبوق اــد أعــداء 

 . وداعش وفما مشتركينب م و التهديد ا،يرااي 

 نـــاع العديـــد مـــن المؤاـــرات التـــي تـــدد علـــى فجـــم مـــا يـــدور خلـــف ال ـــواليو مـــن عالقـــات بـــين مصـــر و 
 و"إسرا يو"ب منها على سبيو الم ادا
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تصريح و يـر البنـى التحتيـة "يوفـاد اـتاينيتو" فـي اـباط المااـيب عنـدما قـاد إ  مصـر أورقـت أافـاق  -
 ي. فما  على فدود رفح بناء على طلب إسرا يل

الزيارات المت ررة لمسؤولين إسرا يليين للقا رةب ومن بينهم مبعوث اتنيا و "إيتسحاق مولخو"ب وويرح من  -
 الضباط ال بار. 

لقاء الر يو المصري عبد الفتاق السيسي مع وفد مـن  عمـاء اليهـودب وعلـى رأسـهم المقـرب مـن اتنيـا و  -
 "مال و   واالين". 

موافقات "إسرا يو" المت ـررة لمصـر تسـتخدا  قـوة عسـكرية كبيـرة فـي سـيناءب فـي فراهـا اـد الجماعـات  -
 المسلحة. 

 تجا و "إسرا يو" للملحأ العسكري تتفاقية السال .  -

تقديم "إسرا يو" الدعم لمصر في واانطن من أوو إقناع الرأي العا  بأ  مصر تحارب ا،ر ـابب وذلـك  -
ا بشأ  الدعم العسكري ووير العسكري لنظا  السيسي.   بهدف إقناع واانطن بأ  ت و  أك ر اافتاف 

بــي"ب والتــي   ني يــارة وفــد مــن لجنــة الخارويــة واألمــن التابعــة لل نيســت بر اســة ر ــيو اللجنــة "تســافي  -
أكدت ل و من قابلتهم في واانطن أ  مصر مستعدةب بقوة واشكو صار ب لمواوهة وتية سيناء التابعة لداعشب 

 ومواوهة تهريب األسلحة إلى فما  في قطاع وزة.

الرسا و التي ترسلها "إسرا يو"ب والتي تنظهر روبتها في أ  ترب مصر مندمجة في الحلف ا،قليمـي مـع  -
 .  وقبرصاليواا

سياسة عبد الفتاق السيسي الاي عمو عليها منا ال الـث  ما باختصار  "إسرا يو"إ  التقارب والتحالف مع 
في مرفلة وديـدة   يعلى أ  مصر  وخاصة اتميركيب  ب كي يقد  افسك للمجتمع الدولي2013عا   تمو من 
العسـكري والسياســيب  ينلـى الصــعيدمـن قبــو ع و اليــكلـم تصـ ب ستصــو إلـى مســتو "ب إسـرا يو"العالقـات مــع  مـن

خطـــوات المرفلـــة الجديـــدةب وأاـــك ســـيعمو علـــى  ىكااـــت أولـــ "إســـرا يو"وأ  ت ييـــر عقيـــدة الجـــيش المصـــري احـــو 
الــر يو الرافــو أاــور الســادات والــر يو األســبأ محمــد فتــى بشــكو لــم يقــم بــك المشــتركة التقــارب فــي العالقــات 

فـي إطـار  العـدو مكـن فهـم سـعي السيسـي للتقـارب الشـديد مـعفسني مبارع ومرفلة فكـم المجلـو العسـكري. وي
فـي الحكـمب علـى الـروم مـن اتاتقـادات المووهـة إليـكب وتحديـدا  فـي  لترسـي  قدميـك إقناع المجتمع الـدولي بدعمـك

 مسألة الحريات وترد ي أوااع فقوق ا،اسا ب وعمليات القتو خارج القااو ب والتصفيات الجسدية.
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للعـدو  للدولـة المصـرية اتيجـة مـا يقدمـك الجـيش المصـري  ااسـتراتيجي افليفـ "إسـرا يو" بالفعو أصـبحت كاا 
للحركـة  اامتـداد "إسـرا يو"والـاي تعتبـرح  "  و ا،خوا  المسلم"من خدماتب ومحاراتك ل سال  السياسي  اتسرا يلي

 ــو منشــأ الحركــات ا،ســالمية فمــا  فــي فلســطينب واعتبــار النظــا  الحــالي فــي مصــر تلــك الجماعــات بأاهــا تم
  لـم اسـمع إلـى اآلفي مقابـو كـو  ـاا الجيش المصري والدولة المصرية. و ” عدو“في المنطقة و ي ” ا،ر ابية“

الدولــة المصــريةب الدولــة  ى تووهــاتعلــالطــار  التحــود الخطيــر  ــاا داخــو الجــيش المصــري تعــار.  اأصــوات
فتى ت و   عقيدتك القتالية على  دمك وتدمير "إسرا يو"وأكبر الجيون العراية فاليا ب والتي تعمو  ب صافبة أقو 

 بمـن ووهـة النظـر ا،سـرا يلية بالتحالفـات ـاح ا  علمـا  بـفي منطقة الشرق األوس ب  ى ي صافبة ال لمة األول
 .سياسي ا  وعسكري ا  وأمني ا   ما  ي إت خطوات ت تيكية فق ب لتف يك الدولة المصرية 

 


