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الشكر والتقدير
الحمػػد ا الػػذّ مػ ّػف ونػػو وعوقػػأ وتوميهػػأ أف أتػػـ هػػذا العمػػؿ الػػذّ لػػـ يقػػف ليػػر القػػور لػوال توميهػػأ
سػػوحاقأ وتعػػالتق أتهػػدـ ولػػالص الشػػقر والتهػدير ووظػػيـ االمتقػػاف والعرمػػاف إلػػت األسػػتاذ الػػدقتور/
أسامة محمد أوو قحؿ ,والذّ تفضؿ واإلشراؼ ونت هذه الرسالة ,وونت حسف معامنتأ وتجاووأ,
وونػػت مػػا شػػمنقو وػػأ مػػف قصػػف يوارشػػادق قمػػا ال يفػػوتقو أف أشػػقر جمي ػ األسػػاتذة مػػو ورقػػام
"د ارسػػات الشػػرؽ األوسػػط" ,ولاصػػة أسػػاتذة سػػـ التػػاريخ ,والػػذّ قػػاف لػػو شػػرؼ االسػػتفادة مػػف
ونمهـ ولوراتهـ لبلؿ مترة الد ارسػةق وأشػقر األسػتاذ الػدقتور /يوسػؼ القحنػوت ,واألسػتاذ /قويػؿ
إوبلو ,ونت اإلسهاـ مو تد يؽ الرسالة لغوياًق قما أتهدـ والشقر والتهدير إلت الزميػؿ /سػامر أوػو
رجينة ,لدومأ لو والعديد مف القتب والمراج ق والشػقر قػذلؾ لشػهيهو /أحمػد ,واوػف ومػو /ومػاد
حقوف القحنوت ,لو ومهما إلت جػاقوو مػو تقسػيؽ الرسػالة يوالراجهػاق قمػا أتوجػأ والشػقر لنهػا ميف
ون ػػت إدارة مقتو ػػة التلط ػػيط الفنس ػػطيقو ,ومقتو ػػة الجامع ػػة اإلس ػػبلمية ,ومقتو ػػة جامع ػػة األزه ػػر,
ومقتوة مرقز الميزاف ,لمساودتهـ لػو مػو الوصػوؿ إلػت المصػادر والم ارجػ البلزمػة إلقجػاز هػذه
الرسالةق يوالت قؿ مف ساودقو مو إتماـ هذه الرسالة يوالراجهاق إليهـ جميعاً الشقر والتهديرق

ب

ممخص الدراسة
استعرضت هذه الدراسة ,جذور وقشأة وووامؿ تطور العبل ات المصرية السورية ,قما امت
وتسنيط الضوء ونت طويعة المحددات التو دمعت قبل الطرميف إلت ومنيات (المد والجزر) ويقهما ,مهد

جاءت دولة الوحدة ويف وامو ( )8598-8591لتشقؿ أ صت درجات المد مو العبل ات المصرية
السورية ,وجاء االقفصاؿ ليشقؿ أ صت درجات الجزر مو تنؾ العبل اتق
تأثر العبل ات المصرية السورية ,مو ظؿ الرؤ

قما أسهوت الدراسة مو الوحث حوؿ مد

الدولية واإل نيمية والسياسات الجديدة ,وتمحورت الدراسة حوؿ مد األثر الذّ أحدثتأ الحروب العروية
– اإلس ار ينية ,وقذلؾ العمنية السنمية ونت مسار العبل ات المصرية السوريةق ورغـ التماثؿ مو
التحديات مإف ذلؾ لـ يمق تقا ض سياسة الدولتيف ,مفو حرب واـ  ,8591قاف الر يس السورّ
"حامظ األسد" يريدها حرب تحرير ,ويقما قاف يريدها الر يس المصرّ "أقور السادات" حرب تحريؾق

وونت أثر التوجهات السنمية ,طعت سوريا وبل اتها م مصر واـ  8599وعد زيارة السادات إلت

إس ار يؿ ,وما تـ ونت أثر تنؾ الزيارة مف صنف مقفرد ويف مصر يواس ار يؿ استقد إلت اتفا يات قامب

ديفيد ,حيث ساد العالـ العروو وعدها تقتؿ ضد مصر ,وما تو ذلؾ مف تداوياتق

واوتمدت الدراسة ونت تحنيؿ المعطيات التو أسهمت مو توطيد وبل ات الونديف وتطورها
وجواقوها الدالنية واللارجية ,مستلدمة المقه التاريلو ,والمقه الوصفو التحنينو ,لقو تقوف الدراسة

أقثر د ة وتقامؿق

ولرجت الدراسة وقتيجة مفادها :أف هقاؾ محددات دالنية ولارجية دمعت وتجاذب وتقامر تنؾ
العبل ات ,قما التنفت الرؤ

لصاقعو الهرار مو الونديف ,مف حيث التقتيؾ واإلستراتيجية ,مو

العمنيات الحروية ,وومنية السبلـق وأف العبل ات المصرية  -السورية قاقت تهوـ ونت المصالف ,وال
تستقد إلت رقا ز العمؿ العروو المشترؾق
قم ػػا أوص ػػت الد ارس ػػة :وض ػػرورة اس ػػتغبلؿ الظ ػػروؼ والتحػ ػوالت الت ػػو تش ػػهدها المقطه ػػة العروي ػػة لع ػػودة

العبل ات ويف الونديف ضمف الصؼ العروو ,ودالً مف سياسة المحاور التو أدت إلت اقشها أق

ج

Abstract
"The Impact Of The Peace Process In The Middle East On The
Egyptian–Syrian Political Relations (1977-2004)."
This study presents the establishment, progress and development in the
Egyptian-Syrian relations and it shed the light on the limitations which
consequently caused the fluctuated relations between the two parties. In the
years (1958 – 1961) their relation reached its climax of integration but a
complete collapse suddenly occurred to end this relation.
This study put the Egyptian-Syrian relations into details with reference to the
regional and international views and moreover communicated the recent
world policies. The most part of the study focused on the impact of Arab –
Israeli wars and the peace process on the Egyptian–Syrian relations track and
the despite the identical conditions for both parties, they approached two
different policies; the Syrian president "Hafez Al-Assad" called for liberation
war in 1973, where the later "Anwar al-Saddat" called for stirring war
associated with his peace attitudes towards Israel and as a result, a complete
separation occurred in 1977 at the eve of Saddat presence to Israel and his
individual step for reconciliation with Israel after signing Camp David
agreement to cause an Arab fracture and forming an Arab blockade against
Egypt.
This study used the data and information which supported the enforcement
and development in the internal and external sides, and the researcher used
two methodologies: analytical descriptive and historical approaches to make
the study more integrated and accurate.
The outcomes of this study ends to the fact that the internal and external
limitations which led to attraction and repulsion in the norms of relations, and
the decision makers views were contradicted towards the strategies and
tactics in both war and peace and they almost agreed that the two parties were
seeking their own interests rather than installing the pillars of the mutual Arab
work.
The study recommended that such conditions and transformations should be
learned to regain and sustain these two countries under the Arab umbrella
rather than forming polar policies which leads to segregation.
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 .1مقدمة الدراسة:
تميزت العبل ات المصرية السورية ورواوط تاريلية جمعت ويف الدولتيف ونت امتداد التاريخ

العروو واإلسبلمو ,ومف المسنـ وأ أف مصر تمثؿ نب األمة العروية ,و وة مصر تعقت وة العرب,

وهت قذلؾ وة جذب وتأثير وحقـ ووامؿ وديدة ,جغرامية وتاريلية وحضارية ,قذلؾ دمشؽ التو هو

واصمة وبلد الشاـ ,وأ دـ مديقة مو التاريخ ,وهو ما يعقت حضارة ممتدة ,وما تمثنأ سوريا مف وة

تأثير وجذب ,ورمز لنعرووةق ولهد شهدت العبل ات المصرية السورية وداية طويعية ما وعد استهبلؿ

الدولتيف وف االستعمار الوريطاقو والفرقسو ,حيث قاقت تنؾ العبل ات النوقة الهوية مو الوقاء العروو

الذّ يهؼ أماـ قامة األطماع اللارجية التو تهدد أمف العالـ العروو واسته اررهق

ولتحقيق أىداف الدراسة فقد تم تقسيميا إلى أربعة فصول إضافة إلى مقدمة تناولت اإلطار النظري

لمدراسة.

أما الفصل األول ,مهد تقاوؿ :تطور العالقات المصرية -السورية .مو ظؿ تأثير المد

الهومو ونت العبل ات المصرية السورية ويف وامو 8598 -8591ق وأهمية العمؽ السورّ لؤلمف
الهومو المصرّق وقذلؾ وبل ات الونديف مو ظؿ المتغيرات اإل نيمية والدولية مو إطار الصراع العروو
اإلس ار ينو ,وما واقوها مف معطيات وأحداث وتداويات ,ودايةً مف الوحدة االقدماجية ويف مصر
وسوريا ,مو" 22شواط (موراير)  ,8591وحتت االقفصاؿ مو  21أينوؿ (سوتمور)  ,"8598قما
تطر ت الدراسة إلت تداويات حرب  ,8599ونت العبل ات المصرية السوريةق وما أوجدتأ الهزيمة

لنعرب مف حها ؽ جديدة مو المقطهة ,حيث احتنت إس ار يؿ قؿ مف سيقاء ,والجوالف ,الضفة الغروية,

و طاع غزة ,والهدسق وشقنت الحرب مقعطفاً حاداً مو مسار تاريخ المقطهة وشعووها ,مأوادت رسـ

وصياغة معالـ المفاهيـ والمهوالت والتحالفات مف لبلؿ قتا جها المواشرة وغير المواشرة ,مرو اًر وأهـ

اله اررات الدولية التو صدرت وعد تنؾ الحرب ,وصوالً إلت حرب االستقزاؼق

ثـ أوضحت الدراسة دور التنسيق المصري السوري السترداد األراضي المحتمة ,والتو قاف

مف قتا جها حرب واـ  ,8591التو تعتور أوؿ تحوؿ قيفو حهيهو مو تاريخ الصراع العروو
اإلس ار ينو ,مهد شهد العرب وأقفسهـ يمة التضامف والتعاوف والتقسيؽ ميما ويقهـ ,وجسدت تنؾ الحرب

المفهوـ الشمولو الحرقو الفاوؿ لؤلمف العروو ,و د جقوا ثمارها ,واقعقست ونيهـ أثارها ,مقشوت

لبلمات وديدة ويف مصر وسوريا ,وهما مو ذروة االقتصارات العروية مقذ األياـ األولت لنحرب ,مما

أد إلت تداويات أثرت ونت وبل ات الونديفق
أما الفصل الثاني ,مهد تقاوؿ :محددات العالقات المصرية السورية  .مف لبلؿ المحددات
السياسية الدولية لحؿ الصراع العروو  -اإلس ار ينو وتأثيره ونت العبل ات المصرية السوريةق والتو
ز

تمثنت مو المهترحات األمريقية لنحنوؿ السنمية ,الرؤية الدولية واإل نيمية تجاه تنؾ المهترحاتق قما

تقاولت الدراسة :المحددات اإل نيمية لحؿ الصراع العروو – اإلس ار ينو ,والتو تمثنت مو الورقام

المرحنو لمقظمة التحرير الفنسطيقية واـ  ,8591المو ؼ المصرّ والسورّ مف األطروحات األمريقية
واتفا يتو مض االشتواؾ األولت ,والثاقية ,وقذلؾ المو ؼ المصرّ والسورّ مف الحرب األهنية مو

لوقاف واـ 8599ق وأثر تنؾ المحددات ونت العبل ات ويف الونديفق

وأوضحت الدراسة انطالق العممية السممية في الشرق األوسط عام  1977وتداعياتيا

اإلقميمية :والتو تمثنت مو موادرة السادات التاريلية وزيارة إس ار يؿ  ,8599اتفا ية قامب ديفيد ويف
مصر يواس ار يؿ  ,8591معاهدة السبلـ المصرية اإلس ار ينية  ,8595حيث ساد العالـ العروو وعدها
تقتؿ ضد مصر ,ما لوث أف ودا واالقحبلؿ وهب مهتؿ السادات واـ  8518وتولو الر يس حسقو

موارؾ مهاـ ر اسة الجمهورية المصرية ,وتطر ت الدراسة إلت توايف المو ؼ المصرّ والسورّ مف

الحرب الع ار ية اإليراقيةق ومف ثـ جاءت مرحنة ألر مو العبل ات المصرية السورية وعد طيعة

استمرت أقثر مف اثقو وشر واماً ,حيث استؤقفت العبل ات ويقهما مو واـ 8515ق

أما الفصل الثالث ,مهد حمؿ وقواف :تطور العالقات المصرية السورية بعد مؤتمر مدريد

 .1991وتقاوؿ هذا الفصؿ ظاهرة تأثير حرب اللني الثاقية  8558-8551ونت اقتعاش العمنية
السنميةق والتو تمثنت مو دووة الر يس جورج ووش األب لمؤتمر مدريد واـ  ,8558والمسارات
التفاوضية المواشرة ويف العرب يواس ار يؿ ,والمو ؼ المصرّ مف المفاوضات السورية اإلس ار ينية,
والمو ؼ المصرّ والسورّ مف المفاوضات الفنسطيقية اإلس ار ينية ,والمفاوضات األردقية اإلس ار ينية,

وأثر تنؾ المفاوضات ونت العبل ات المصرية السوريةق

قما تقاوؿ مواحثات التسوية السنمية مقذ  ,2111-2111والتو اشتمنت ونت :تعثر
مفاوضات قامب ديفيد واـ  2111وتداوياتها ,وموادرة السبلـ العروية واـ  ,2112ولارطة الطريؽ,

وتوايف الموا ؼ المصرية والسورية مف دوـ حرقات المهاومة مو لوقاف واألراضو الفنسطيقيةق وأثر ذلؾ

ونت العبل ات المصرية السوريةق

أما الفصل الرابع واأللير مهد جاء تحت وقواف سياسة المحاور ومستقبل العالقات المصرية

السورية في ظل التسوية السممية .وتناول :وروز سياسية المحاور اإل نيمية مو الشرؽ األوسط,
الوساطة الترقية مو المفاوضات السورية اإلس ار ينية ,المو ؼ المصرّ مف وروز الدور الترقو مو

الشرؽ األوسطق

واقتهت الدراسة بخاتمة تقاولت أهـ القتا

التو أسفرت وقها الدراسةق
ح

 .2أىمية الدراسة:
أ -تقو أهمية هذه الدراسة مف قوف العبل ات المصرية -السورية ,تشقؿ مقعطفاً قوي اًر ومهماً مو
مستو التضامف العروو وماونيتأ ومرتق اًز أساسيا مو ورام العمؿ العروو المشترؾ ,مضبلً وف
ثهؿ دور قؿ مقهما مو سياؽ العبل ات العروية – العرويةق

ب -الوحث مو إشقاليات العمنية السنمية وتفاوبلتها وتداوياتها ونت مستهوؿ العبل ات المصرية
السورية ,ومستهوؿ الصراع العروو اإلس ار ينو ,والهضية الفنسطيقية ,واألمف الهومو لنقظاـ

اإل نيمو العرووق
 .3تساؤالت الدراسة:

تسعت الدراسة لئلجاوة وف السؤاؿ اآلتو:
ما أثر العمنية السنمية مو الشرؽ األوسط ونت العبل ات السياسية المصرية السورية؟

ويتفرع مف السؤاؿ الر يس ,األس نة الفروية التالية:

 -8هؿ قاقت العبل ات المصرية السورية تستقد إلت رقا ز العمؿ العروو المشترؾ أو ونت
المصالف؟

 -2هؿ تأثرت العبل ات المصرية السورية وعد اقطبلؽ العمنية السنمية واـ 8599؟
 -1قيؼ استطاوت حرب اللني الثاقية  8558-8551أف تؤثر ونت اقطبلؽ العمنية السنمية
مو الشرؽ األوسط؟

 -1هؿ أثرت لارطة الطريؽ ونت العبل ات المصرية السورية؟

 -9إلت أّ مد أثر وروز سياسة المحاور اإل نيمية ونت العبل ات المصرية السورية؟

 .4فرضيات الدراسة:
 -8إدراؾ صاقعو الهرار مو مصر وعدـ جدو

الحؿ العسقرّ ,وأف طويعة الدور الدولو

الضاغط ,أد إلت التحوؿ قحو الحؿ السنموق

 -2تراج

الدور المصرّ اقعقس سنواً ونت أداء القظاـ العروو ,وونت العبل ات المصرية

السوريةق

 -1أدت العمنية السنمية إلت إضعاؼ دوؿ الطوؽ مو مواجهة إس ار يؿق

 -1مهدت اتفا ية السبلـ ويف مصر يواس ار يؿ التفا يات سنمية ألطراؼ وروية ألر م إس ار يؿق
ط

 .5أىداف الدراسة:
تهدؼ الدراسة إلت:

 -8القشؼ وف مستو العبل ات المصرية السورية وتطوراتها وتأثيرها ونت الونديف وونت العمؿ
العروو المشترؾ ,يواوراز مد
المقطهة العرويةق

تأثير الحروب التو لاضتها الدوؿ العروية م إس ار يؿ ونت

 -2تسنيط الضوء ونت العمنية السنمية مقذ واـ  ,8599والتو تعد مف أهـ المراحؿ السياسية مو
الشرؽ األوسطق

 -1رصد تداويات التسوية السنمية ونت القظاـ اإل نيمو وأمقأق
 .6منيجية الدراسة:
اوتمدت هذه الدراسة ونت مقهجيف ر يسيف:

األول -المنيج التاريخي التحميمي :والذّ يهوـ ونت استهراء الظاهرة السياسية ألقها ليست وليدة الوي ة
اآلقية ,يواقما تمتد جذورها إلت مترات زمقية ماضية ,وهذا ما يساودقا ونت معرمة اللنفية التاريلية
لعبل ة الدولتيف وتوثيهها مف لبلؿ الوثا ؽ والمستقدات والمصادر ,والو وؼ ونت العوامؿ التو
حقمتها لبلؿ تنؾ الفترة ومد تأثيرها ونت الدولتيف ,ومف ثـ تسهيؿ مهـ حاضر هذه العبل اتق

الثاني -المنيج الوصفي التحميمي :قوقأ يهوـ ونت الوصؼ الد يؽ والتفصينو لنظاهرة موضوع
الدراسة ,مف لبلؿ االوتماد ونت المعنومات والوياقات المتومرة وشقؿ د يؽ وموثؽ ,ومف لبلؿ

اإلطبلع ونت ما قتب حوؿ هذا الموضوع مو المراج والقتب والدوريات قمصادر أولية ,والصحؼ
واالقترقت والوياقات والمقشورات األلر قمصادر ثاقوية ,ومف ثـ الهياـ وتحنينها وتهديمها ومصدا ية

ومقهجية ونمية.
 .7حدود الدراسة:
تغطو الدراسة تنؾ الفترة الزمقية ماويف وامو  8599و  ,2111أّ مقذ زيارة الر يس المصرّ أقور

السادات إلت الهدس واـ  ,8599وصوالً إلت مواحثات التسوية السنمية والتو اشتمنت ونت :موادرة

السبلـ العروية ,ولارطة الطريؽ ,ورحيؿ الر يس ياسر ورمات ,والوحث وف حنوؿ لارج إطار اله اررات

الدوليةق

ي

 .8الدراسات السابقة:
 -1قتاب ,جماؿ سبلمة ونو ( )2112وعقواف :إسرائيل والعالقات المصرية السورية ددراسة في
أثر الصراع العربي اإلسرائيمي عمى عالقات الدولتيند .أورز ذلؾ القتاب المعالـ السياسية
التو تشقؿ محور العبل ات مو الشرؽ األوسط ,وتفاوبلت الصراع العروو اإلس ار ينو ,مقذ

وحدة مصر وسوريا مرو اًر واالقفصاؿ وحرب واـ  ,8599وحرب واـ  ,8591ثـ موادرة

الر يس المصرّ وصوالً إلت مدريدق

 -2دراسة مقيب وود الرحمف شويب ( )2111وعقواف :دنظرية األمن اإلسرائيمية في ظل التسوية
السممية في الشرق األوسط وأثرىا عمى عممية التحول السياسي واالقتصادي لمشعب

الفمسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة في الفترة ()2222-1991دق رقزت تنؾ الرسالة
ونت قظرية األمف اإلس ار ينو ,والذّ تعتوره إس ار يؿ مو مهدمة أولوياتها مقذ يامها وحتت
اليوـ ,ووذريعة الحفاظ ونت األمف شقت إس ار يؿ الحروب ضد الدوؿ المحيطة وها ,مما أد

إلت سهوط المزيد مف األراضو العروية ويد إس ار يؿ ,والتو ال زالت تسيطر ونت أجزاء مقها

حتت اآلفق قما سنطت الضوء ونت اله اررات التو شقنت مرجعية لنمفاوضات العروية

اإلس ار ينية التو اقطنهت مو أوهاب مؤتمر مدريد لنسبلـ مو الشرؽ األوسط واـ 8558ق
 -3دراسة حقاف ظاهر ورمات ( )2119وعقواف :دأثر اتفاق أوسمو عمى الوحدة الفمسطينية
وانعكاسو عمى التنمية السياسيةدق هدمت تنؾ الدراسة إلت التعرؼ ونت أثر اتفاؽ أوسنو
ونت الوحدة الوطقية الفنسطيقية ,وأورزت االتفاؽ وما توعأ مف اتفا يات ألر وهدؼ معرمة
مد

تقاسوها م الميثاؽ الوطقو الفنسطيقو ومهررات المجنس الوطقو الفنسطيقو الملتنفة.

قما سنطت الضوء ونت مد

التوامؽ وااللتبلؼ لذلؾ االتفاؽ م المواثيؽ الفنسطيقية

الملتنفة قو يتسقت الحقـ ونت السياسات التو تتفؽ م المواثيؽ أو تتقا ض معها .قما

تقاولت الدراسة أيضا ردة معؿ الفصا ؿ الفنسطيقية المؤيدة لبلتفاؽ والمعارضة لأق
 -4دراسة سمير حنمو سيسالـ ( )2119وعقواف :المشاريع األمريكية لتسوية القضية الفمسطينية
( .)1977 -1947والجت تنؾ الدراسة المشاري األمريقية لتسوية الهضية الفنسطيقية ونت

امتداد السقوات مف  8599 - 8519معالجة تاريلية تحنينية وثا هية ,حيث شهدت تنؾ
السقوات ألطر األحداث التو واشها الفنسطيقيوف و العرب والمسنموف والتو شغنت ومازالت

تشغؿ الرأّ العاـ العالمو حتت يومقا هذاق

ك

 -5دراسة حمزة وود الحميد محمود الصمادّ ( ,)2111وعقواف :تجربة م .ت .ف السياسية من

المقاومة المسمحة إلى التسوية السممية ()2226 -1964ق وحثت تنؾ الدراسة مو
طويعة التغيرات السياسية والفقرية التو طرأت ونت ـ .ت.ؼ مقذ إقشا ها واـ  8591وحتت

العاـ , 2119

ما شهدتأ تنؾ المرحنة مف تحوالت وتعديبلت ونت المشروع الوطقو

الفنسطيقو .وذلؾ استجاوة لظروؼ ذاتية وموضووية ,قاف مف قتيجتها التحوؿ وف القفاح
المسنف وحرب التحرير الشعوية قأسنوب لنتحرير القامؿ ,إلت المفاوضات المواشرة م

إس ار يؿ قأسنوب لنتسوية السياسية .والتحوؿ وف هدؼ إ امة الدولة الديمهراطية ونت قامؿ
التراب الفنسطيقو ,إلت سنطة وطقية ونت جزء مف منسطيف ,األمر الذّ اوتوره الواحث

اقهبلواً ونت المقطنهات السياسية ,والعها دية ,لميثاؽ مقظمة التحرير الذّ طالتأ هذه التغيرات

أيضاً.

 -6دراسة سامو محمد األلرس( )2115وعقواف" :تأثير المحددات واألبعاد اإلقميمية والدولية

عمى سياسات منظمة التحرير الفمسطينية من عام 1996 -1982د .دارت تنؾ الدراسة
حوؿ أثر المحددات واألوعاد اإل نيمية والدولية ونت سياسات مقظمة التحرير الفنسطيقية مقذ

غيرت مجر التاريخ الفنسطيقو
واـ  ,8559 -8512وما شهدتأ تنؾ الفترة مف أحداث ّ
الحديث ,ومجر الصراع العروو اإلس ار ينوق وتعرضت الدراسة والوحث مو قشأة وتطور

الفقر السياسو الفنسطيقو مقذ واـ  ,8511مرو اًر وإقشاء مقظمة التحرير الفنسطيقية واـ

 ,8591وصوالً إلت اقعهاد المجنس الوطقو الفنسطيقو مو واـ  ,8559يوالغاء وعض وقود
الميثاؽ الوطقوق

 -7دراسة محمد الهطشاف ( )2115وعقواف :اتفاقية كامب ديفيد وآثارىا عمى النظام اإلقميمي

غيرت
العربي (  .)1991 -1979تقاولت الدراسة أهـ الضواوط السياسية العروية ,التو ّ
شقؿ العبل ات العروية اإلس ار ينية ,والعروية العروية ,وهو اتفا ية قامب ديفيد وأثرها ونت
القظاـ اإل نيمو العروو مقذ واـ

 8595وحتت واـ  ,8558و د حننت الدراسة أثر

االتفا يات ونت القظاـ العروو مف حيث مجر الصراع العروو اإلس ار ينو ,وأثرها ونت وحدة

القظاـ وأمقأ وونت أطروحات التسوية وتداوياتها وصوالً إلت مؤتمر مدريد واـ 8558ق

ل

 -8دراسة وونة مزوزّ ( )2181 -2115وعقواف :دالعالقات اإليرانية السورية في ظل التحوالت
الدولية الراىنةد .اوتمدت تنؾ الدراسة ونت تحنيؿ التطورات ونت مستو العبل ات الدولية

وعد اقتهاء مرحنة الثقا ية الهطوية ,لاصة وعد صعود الواليات المتحدة قهوة وظمت ومهيمقة
ونت القسؽ الدولو ,قما رقزت الدراسة ونت التحوالت والتغيرات التو ورمتها الوي ة الدولية

وعد حرب اللني الثاقية ,وأحداث 88أينوؿ (سوتمور) ,2188لتعزز مف التوجأ اإلستراتيجو

لئلدارة األمريقية قحو المقطهة و يامها ووقاء تحالؼ دولو لمحاروة اإلرهاب ,ليشمؿ دوالً مو

الشرؽ األوسط مثؿ سوريا يوايراف والعراؽ ,إال أف ذلؾ ش ّقؿ تحدياً قوي اًر لها ,لاصة ونت
مستو التفاوبلت والعبل ات ويف إيراف وسورياق
 -9دراسة سامر وود المقعـ أوو رجينة ( )2181وعقواف :العالقات الفمسطينية المبنانية وأثرىا
عمى الوجود الفمسطيني في لبنان .1982 -1969 ,تقاولت الدراسة العبل ات الفنسطيقية
النوقاقية وأثرها ونت الوجود الفنسطيقو مو لوقاف ,ما ويف وامو  ,8512 - 8595وهو

الحهوة التاريلية الهامة مو مسيرة الثورة الفنسطيقية وعد لروجها مف األردف ,وصوالً إلت
حرب لوقاف واـ  1982ضد مقظمة التحرير الفنسطيقية مف وؿ إس ار يؿ ووعض الهو

النوقاقية اليميقية ,وما آلت إليأ الحرب مف قتا  ,أهمها لروج وات الثورة الفنسطيقية إلت

لارج لوقاف.

 .9التعميق عمى الدراسات السابقة:
يمقف الهوؿ إف هقاؾ ودداً قثي اًر مف الدراسات واألوحاث التو تقاولت العبل ات الدولية ,والصراع
العروو اإلس ار ينو والعمنية السنمية ونت قامة الصعد والمستويات ,لذا اوتمد الواحث ونت اقتهاء لوعض
تنؾ الدراسات واستعراضها ,حيث راوت التقوع مو الموضوع مف حيث الهدؼ ,والفترة الزمقية ,ومجاؿ

الوحث ,وأسنوب الوحث والمقه قغاية استقمالية ألهداؼ الوحث العنمو.

قم ا اتفهت الدراسة الحالية م الدراسات الساوهة مو مهاروة المتغيرات والعوامؿ التو مرضت التغيرات
مو العبل ات المصرية السورية ,وهو ما شقؿ اسماً مشترقاً معها ,وشقؿ تهارواً م الدراسة الحالية مو
العديد مف قهاط الوحث سواء التحنينو لنقشأة والمسار ,أو مف لبلؿ تحنيؿ العوامؿ الدالنية واللارجية,

أو المتغيرات التو شهدتها العبل ات المصرية السوريةق

م

وتفردت الدراسة الحالية وف الدراسات الساوهة ,أقها تقاولت العديد مف المواحث :مثؿ تداويات الحروب

العروية اإلس ار ينية ونت دوؿ الطوؽ ,وقذلؾ المحددات اإل نيمية والدولية لحؿ الصراع العروو
اإلس ار ينو ,قما رصدت الدراسة توايف المو ؼ المصرّ والسورّ مف الحرب األهنية مو لوقاف,
والحرب الع ار ية اإليراقية ,وحرب اللني

الثاقية ,قما شمنت الدراسة العمنية السنمية ,والمسارات

التفاوضية ويف الدوؿ العروية يواس ار يؿ وتداوياتها ونت القظاـ اإل نيمو وأمقأ ,قما أشارت الدراسة أيضاً
إلت سياسة المحاور اإل نيمية مو الشرؽ األوسطق

ن

الفصل األول
تطور العالقات المصرية -السورية
المبحث األول :تأثير المد القومي عمى العالقات المصرية السورية بين عامي . 1961 -1958
 -8أهمية العمؽ السورّ لؤلمف الهومو المصرّق
 -2الوحدة االقدماجية ويف مصر وسوريا 8591ق
 -1مشؿ الوحدة ويف مصر وسوريا 8598ق
المبحث الثاني :تداعيات حرب  1967عمى العالقات المصرية السورية
 -8االحتبلؿ اإلس ار ينو لسيقاء وهضوة الجوالفق

 -2التقسيؽ المصرّ السورّ السترداد األراضو المحتنةق
 -1تداويات حرب  8591ونت العبل ات المصرية السوريةق

1

المبحث األول
تأثير المد القومي عمى العالقات المصرية السورية بين عامي .1961 -1958
ما أف وضعت الحرب العالمية الثاقية أوزارها ,حتت استقمؿ ملطط تجز ة المقطهة العروية

أوعاده قامة1ق وميأ تضاروت المصالف السياسية واال تصادية واالجتماوية ,المحنية والعالمية ,وما تفرع

الصعدق و د تحولت المقطهة إلت ساحة تتفا ـ ميها الصراوات
وقها مف تقا ضات ونت ملتنؼ ُ
2
ورسمت الحدود الفاصنة ويف أج از أ,
المتعددة المهاييس ق إذ تمت السيطرة االستعمارية ونت المقطهةُ ,
وأُقش ت اإلدارات اللاصة لقؿ مقهاق وونت ما يودو مإقأ قاف ثمة حرص منموس ونت تفقيؾ الرواوط
التاريلية ويف تنؾ القياقات المستعمرة ,وذلؾ مف لبلؿ روط قؿ مقها مواشرة ,ووشقؿ مقفرد والعاصمة

االستعمارية التو يتوعها3ق

مالعالـ العروو لـ يعرؼ الحدود السياسية الفاصنة ويف وحداتأ ,وال التمييز ويف مواطقيأ ونت

أساس الهوية الهطرية ,إالّ وعد ياـ الدولة الحديثة والمعقت األورووو مو مرحنة االستعمار المواشر,
واوتماد إستراتيجية لتفقيؾ وحدة األمة العروية ,وإ امة قياقات لـ يشارؾ مواطقوها مو ترسيـ حدودها,

يوا امة مؤسساتها ,يواصدار واقيقها وأقظمتها ,ولهد شهدت تنؾ المرحنة قضاالت مف أجؿ التحرر
واالستهبلؿ ,ادتها حرقات وطقية طرية ,وأسهمت مو ونورة الووو الهطرّ ,مضبلً وف أف األ طار
العروية لرجت مف مرحنة االستعمار المواشر مثهنة وجمنة معو ات لنتوجأ الوحدوّ4ق

وحيف ودأت ققوة منسطيف ويف وامو  8519و ,8511وجد العرب أقفسهـ وحيديف مو

المعرقة دوف حن فاء ,وعد أف اتفهت دوؿ العالـ ونت تهسيـ منسطيف و ياـ إس ار يؿ ,مأونقوا وطبلف الهرار

لملالفتأ ميثاؽ المقظمة ,وهددوا ومهاومتأ والهوة ,وقاف ورب منسطيف أسرع مف غيرهـ مو مهاومة

الهرار ,مهاجموا الهوات اإلقجنيزية واليهودية ونت حد سواء مو جمي أقحاء منسطيف وومت المظاهرات

جمي أقحاء العالـ العروو ,ودوت الجامعة العروية إلت اجتماع ُوهد مو الهاهرة مو  1قاقوف أوؿ
(ديسمور)  ,8511حضره رؤساء و ازرات الدوؿ العروية ,وأونف مو لتاـ االجتماع وياف جاء ميأ :دأن
الحكومات العربية ال تُقر قرار األمم المتحدة ,وتعتبر التقسيم باطالً من أساسو ,وىي تقف إلى جانب

1

سعدوف حمادّ ,وآلروف :دراسات في القومية العربية ,مرقز دراسات الوحدة العروية ,ط ,2ويروت,8552 ,

ص98ق

 2معيف حداد :الشرق األوسط دراسة جيوبوليتيكية في قضايا األرض والنفط والمياه ,شرقة المطوعات لنتوزي والقشر,
ط ,2ويروت ,8559 ,ص89ق

3
4

سعدوف حمادّ ,وآلروف :دراسات في القومية العربية ,ص98ق

ووقو مرسخ :التجارب الوحدوية في أعقاب تفكك الوحدة المصرية السورية ,مو الفقر الهومو العروو2115 ,ق

http://www.alfikralarabi.org/modules.php?name=News&file=article&sid=4354
0

استقالل فمسطين وسيادتيا ,وستتخذ من التدابير الحاسمة ما ىو كفيل بإحباط مشروع التقسيم

وخوض المعركة من أجل ذلكد1ق

وحيف وورت الحدود وعض أرتاؿ المجاهديف لمساودة ورب منسطيف ضد المستعمريف اليهود,

استدوت اللارجية األمريقية الدونوماسييف العرب مو واشقطف ,واتهمت دولهـ والعدواف ,وحذرت مف

ووا ب غزو منسطيف2ق وهرع الوحدويوف والهوميوف العرب إلت منسطيف ليشارقوا مو الهتاؿ ,واستشهد

مقهـ مف استشهد ,وواد الوا وف ُيحولوف ليوتهـ إلت قهمة ونت األوضاع العروية ,ويعتوروف ضية
منسطيف هو المهياس ,وهو المحؾ الذّ يجب أف تحاقـ مو ضو أ األقظمة والهو والهيادات دوف
استثقاء ,ال سيما وعد تو ي الدوؿ العروية المشارقة مو حرب واـ  ,8511اتفا يات الهدقة مو رودس



قؿ دولة ومفردهاق وقاف ذلؾ المقاخ الثورّ الذّ أشاوتأ الققوة ,هو التروة اللصوة لعمؿ الحرقة

الهومية الوحدوية وملتنؼ تعويراتها ,محصنت اقهبلوات مو سوريا ,ومشاري ثورات مو العراؽ واألردف
ولوقاف واليمف ,و امت ثورة  21تموز( يوليو)  8592مو مصر ,التو اتلذت ووسروة مقحاها الهومو

الوحدوّ ,وتراقـ الفعؿ الهومو والوحدوّ حتت أقجب الوحدة المصرية السورية3ق

وشهدت تنؾ المرحنة تأييداً لحرقات التحرر الوطقو العروو ,واقشداداً لنهضية الفنسطيقية,

وتوالو وتعدد وهد قدوات ومؤتمرات التضامف لمساودة المقاضنيف مو ملتنؼ الساحات العرويةق قؿ
ذلؾ أد إلت تطور قيفو مو الدووة الهومية العروية التو ورزت مو وداية الهرف العشريف ,إذ وس دواة

الوحدة مساحة طموحاتهـ الوحدوية لتشمؿ العالـ العروو قنأ ,ووقدما ظفرت سوريا واستهبللها واـ
 ,8519دوف ارتواطها وأّ معاهدة م

إحد

الدوؿ االستعمارية جرت محاوالت روطها وعجنة

االستعمار الوريطاقو وطرح مشرووو "سوريا القور  "و"الهبلؿ اللصيب" ,وذلؾ ما أمشنتأ الهو

الوطقية السياسية والعسقرية دماواً وف استهبلؿ سوريا وقظامها الجمهورّ1ق
1

سنيماف المدقو :الممف العربي في القرن العشرين ,ط ,8ج ,1المقارة لئلقتاج الفقو واإلوبلمو ,ويروت,8551 ,

2

أحمد طرويف :التجزئة العربية كيف تحققت تاريخياً ,ط ,8مرقز دراسات الوحدة العروية ,ويروت ,8519 ,ص292ق

ص918-911ق



اتفاقيات اليدنة درودس 1949د :هو االتفا يات التو و عت واـ  8515مو جزيرة "رودس" تحت إشراؼ األمـ

المتحدة ويف الدوؿ العروية (مصر ,لوقاف ,األردف,سوريا) قؿ ونت حدة مف جاقب ,يواس ار يؿ مف الجاقب اآللر ,وذلؾ

مو أوهاب الحرب العروية اإلس ار ينية واـ 8511ق و د أقشأ مجنس األمف "لجاف هدقة مشترقة" لم ار وة تقفيذ أحقاـ

اتفا يات الهدقة ,قما أقش ت وموجب تنؾ االتفا يات مقاطؽ مجردة مف السبلح ويف إس ار يؿ والدوؿ العروية المعقية,
واإلضامة إلت مقاطؽ محايدةق القيالو :موسوعة السياسة ,ج ,2ص 112 -111ق

3

معف وشور ,وآلروف :معوقات الوحدة العربية ,المعوقات الذاتية لدى الوحدويين العرب ,مجنة المستهوؿ العروو,



مشروع سوريا الكبرى  :دووة أطنهها األمير وود اا "أمير شرؽ األردف" مو واـ  8511لبلؿ

العدد  ,822مرقز دراسات الوحدة العروية ,ويروت ,8515 ,ص21ق

الحرب العالمية الثاقية ,وظؿ متمسقا وها طواؿ حياتأ ,وتضمقت الدووة ا ت راح اّ وهياـ دولة
1

ويتضف لقا مما سوؽ ,واقطبل اً مف الوعد الهومو لنهضية الفنسطيقية ,مإف مسؤولية تحريرها

هو مسؤولية األمة العروية وأسرها ,ولذلؾ قاقت الرؤية الهومية تجاه الهضية الفنسطيقية تهوـ ونت

أساس مهمها لمشروع احتبلؿ منسطيف ,وأقأ لـ يقف مشروواً صهيوقياً مهط ,ولـ يقف هدمأ أرض

منسطيف وحدها يواقما هو مشروع استعمارّ غروو اوتمد الحرقة الصهيوقية ومطامعها مو الوحث وف
وطف ومو لنيهود مو منسطيف ,قوسينة لتقفيذ مشرووأ ضد األمة العرويةق

وحتت و وع العدواف الثبلثو ونت مصر واـ  ,8599قاف العراؽ مقفرداّ أحياقاً ,وواالشتراؾ م

وريطاقيا أحياقاً ألر  ,يتزوـ المؤامرات ضد الحقومات السوريةق أما وعد العدواف مهد دلنت الواليات

المتحدة قعقصر جديد مو تنؾ اللطط توعاّ لتغيير سياستها الرسمية إزاء الشرؽ األوسط2ق ومو أوؿ
وياف أمريقو وعد العدواف الثبلثو ونت مصر ,وجأ الر يس األمريقو أيزقهاور مو  9قاقوف ٍ
ثاف

(يقاير)  8599رسالة إلت القوقجرس وعقواف "ضماف األمف واالستهبلؿ مو الشرؽ األوسط ودوـ
السبلـ العالمو" ,أُونف ميها مهترحات محددة ورمت واسـ مشروع أيزقهاورق والمشروع األمريقو يهدؼ

إلت مؿء الفراغ الذّ ترقأ الغرب مو الشرؽ األوسط ونت الصعيديف :اال تصادّ ومساودة أية دولة
شرؽ أوسطية ونت تقمية أحوالها اال تصادية ,والعسقرّ واتلاذ تداوير وسقرية تشمؿ استعماؿ الهوات

األمريقية المسنحة ,لضماف وحماية القياقات اإل نيمية واالستهبلؿ السياسو لندوؿ التو تطنب هذا

العوف مو سويؿ "مواجهة أّ ودواف مسنف مف وؿ أّ دولة تسيطر ونيها الشيووية الدولية"3ق

ويتضف لقا مما سوؽ ,أف الواليات المتحدة اوتورت وريطاقيا واجزة وف تولو مهمة الدماع وف

الشرؽ األوسط ,وعد مشنها مو تحهيؽ أهداؼ العدواف الثبلثوق واوتورت أف الدوؿ التو قشأت مو

موحدة مو سوريا وحدودها الطويع ية ,والتو تضـ سوريا الشمالية ,وشرؽ األردف ,ومنسطيف,
ولوقافق أنظر :وود الوهاب القيالو :موسوعة السياسة ,ج ,1ط ,2المؤسسة العروية لندراسات والقشر ,ويروت,

 ,8551ص181ق


مشروع الهبلؿ اللصيب :مصطنف جغرامو أطنهأ والـ اآلثار األمريقو جيمس هقرّ ورستد ونت حوض قهرّ دجنة

حاليا الدوؿ التو شقنتها اتفا ية سايقس ويقو
والفرات ,والجزء الساحنو مف وبلد الشاـ غطو الهبلؿ اللصيب المفترض ً
وهو :العراؽ وسوريا واألردف ومنسطيف ولوقافق انظر :حداد :الشرق األوسط دراسة جيوبوليتيكية في قضايا األرض
والنفط والمياه ,ص11ق وانظر :محمد حسقيف هيقؿ :أزمة العرب ومستقبميم ,ط ,2دار الشروؽ ,الهاهرة,2112 ,

ص11ق

1

ووقو مرسخ :التجارب الوحدوية في أعقاب تفكك الوحدة المصرية السورية ,مو

2

صبلح العهاد :المشرق العربي المعاصر ,مقتوة األقجنو المصرية ,الهاهرة ,8551 ,ص815ق

مرج سوؽ ذقرهق

الفقر الهومو العروو,2115 ,

3هي ة الموسووة الفنسطيقية :الموسوعة الفمسطينية ,ج ,8ط ,8تصدير محيو الديف صاور ,دمشؽ,8511 ,
ص111ق

2

المقطهة غير ادرة ونت الدماع وف قفسها ضد لطر اوتهدت وأقأ االتحاد السوميتو ,وونت ذلؾ أصدر
"إيزقهاور" مواد أ التو تمؤل الواليات المتحدة ومهتضاها ذلؾ الفراغق
مرحمة المد القومي:
توامهت معظـ مرحنة المد الهومو م مرحنة الحرب الواردة ونت مستو الهمة الدولية ,إذ ونغ

لبللها التوتر الدولو أشده ,قتيجة اتساع مجاالت العمؿ السياسو اللارجو لندولتيف العظمييف ,إلت
حدود لـ يسوؽ لها مثيؿ مو التاريخ السياسو لقؿ مقهماق يوازاء ذلؾ الوض لـ يقف أماـ العديد مف
الدوؿ الحديثة سو االستهبلؿ ,لتؤقد وأّ شقؿ درتها ونت مؿء الفراغ ,واللبلص وقفسها مف ألطار
تطاحف العمبل يف ونت أراضيهاق ووجدت مو سياسة "الحياد اإليجاوو ,"إسنوواً تتهو وأ شر االقحياز

لطرؼ أو ألر ,ووسينة تدوـ وها إرادتها السياسية القاش ة مو مواجهة الهمة الدوليةق ولـ يهؼ وا هاً
أماـ الهجمة الغروية الجديدة مو المقطهة ,سو رد الفعؿ الذّ ولّده اقوعاث الحرقة الهومية مو أرجاء

قثيرة مف العالـ العروو1ق

ومف قاحية ألر  ,قاقت هقاؾ ضغوط لارجية متزايدة ,تمثنت مو محاوالت االقحراؼ وسوريا

وف اللط الهومو التحررّ الذّ قاقت تقتهجأ ,والعمؿ إلت جرها إلت حنؼ وغداد ,والت مشروع

إيزقهاور2ق وال شؾ أف الطا ة األيديولوجية التو ولّدتها الثورة الهومية ,قاقت مف أهـ العقاصر التو



مبدأ أو مشروع إيزنياور :يتضمف اللطوط العامة لنسياسة األمريقية مو مقطهة الشرؽ األوسط ,التو أونقها الر يس

األمريقو "دوايت إيزقهاور" ,وعد موامهة القوقجرس مو  9قاقوف ٍ
ثاف (يقاير)  ,8599ونت أثر مشؿ العدواف الثبلثو

ونت مصر لريؼ واـ  ,8599وهو السياسة التو استهدمت مؿء الفراغ االستعمارّ المتأتو مف هزيمة وريطاقيا
ومرقسا المعقوية مو حرب السويس ,وتضمقت تنؾ السياسة :حماية الهوات األمريقية ألية دولة تتعرض لعدواف مسنف
مف دولة تاوعة لقفوذ الشيووية الدوليةق أنظر :القيالو :موسوعة السياسة ,ج ,8ص 111 -119ق


ظهر مفيوم الحياد وشقؿ أقثر وضوحا مو العبل ات األوروية التو شهدت حروواً طاحقة ونت مر وصورها ,وهو

المو ؼ الذّ تتلذه الدولة مو ودـ االشتراؾ مو حرب أو قزاع ا ـ ويف دولتيف أو أقثر ,وتحتفظ وعبل اتها السنمية م

قؿ اإلطراؼ المتصاروة ,وتتلذ الدوؿ مو ؼ الحياد لتجقب قفسها ويبلت حرب ال مصنحة لها ميهاق ومفهوـ سياسة
الحياد االيجاوو ,هو االمتقاع وف اتلاذ أّ مو ؼ سياسو ,وصدد الصراع الها ـ ما ويف المعسقر االشتراقو والمعسقر
الرأسمالو ,و د اتضحت معالـ هذه السياسة مو مؤتمر "واقدوقغ" واـ 8599ـق قاظـ وود الواحد الجاسور :موسوعة
عمم السياسة ,دار مجدالوّ ,ط ,8وماف ,2111 ,ص818-811ق

1

جميؿ مطر ,وونو الديف هبلؿ :النظام اإلقميمي العربي ,دراسة في العالقات السياسية العربية ,ط ,9مرقز دراسات

2

ونو الديف هبلؿ :دالوحدة المصرية -السورية 1961-1958د ,مجنة المستهوؿ العروو ,العدد  ,81مرقز د ارسات

الوحدة العروية ,ويروت ,2118 ,ص11ق
الوحدة العروية ,ويروت ,8511 ,ص91ق

3

جعنت مقرة الحياد اإليجاوو أقثر ووالً مو العالـ العروو ,وأقسوتها طاوعاً ثورياً لـ يتوامر لها مو أّ

مقطهة ألر مف العالـ1ق

ومو آب (أغسطس)  8599اقفجرت أزمة الحشود الترقية ونت الحدود األمر الذّ دم الهيادة

المصرية إلرساؿ وات وسقرية إلت سوريا2ق وتقفيذا التفا ية التضامف المعهودة ويف مصر وسوريا
والسعودية ,قزلت الهوات المصرية مو البلذ ية مو  81تشريف أوؿ (أقتوور) 8599ق مقاف ذلؾ ونت

الصعيد الهومو اقتصا اًر وتجاو اًز لبلتجاهات التهنيدية التو قاقت تتجاذب سوريا تارة قحو الهاشمييف,
وألر قحو السعودييفق واقفتف الواب ونت مصراويأ لوحدة ويف الهطريف3ق

قما استلدمت الملاورات األمريقية "أديب الشيشقنو "مو قفس العاـ ,قأداة إلسهاط الحقـ

الوطقو مو سوريا ,ووعد أف مشنت الواليات المتحدة ,مو تدوير المؤامرة ,مقرت مو أف تستلدـ موادئ

أيزقهاور ضد سورياق ويودو أف السومييت اوتوروا ترقيا أقثر الدوؿ المجاورة تهديداً ألمف سوريا ,وقاقت
ته موؽ أراضيها آقذاؾ أهـ الهواود العسقرية األمريقية والشرؽ األوسطق ومف الجا ز استلداـ

وجنت تنؾ
اللبلمات السورية الترقية الهديمة ,لتحريض األتراؾ والفعؿ ونت مهاجمة سوريا ,و د ّ
الملاوؼ واللطت قحو الوحدة4ق
ومف قاحية ألر قاف الصراع ويف الهو السياسية دالؿ سوريا مو تزايد مستمر ,مقاف هقاؾ

صراع ويف الهو الرجعية اليميقية والهو الهومية التحررية ,وصراع آلر ويف حزب الوعث والشيووييفق

ٍ
لحزب واحد أف
ولهد شهدت سوريا مو تنؾ المرحنة تَوزع واقتشار لنهوة وحيث لـ يعد مف الممقف
يحصؿ ونت األغنوية الشعوية ,أو أف يسيطر ونت الهوات المسنحةق لذلؾ تولدت الهقاوة لد ودد
قوير مف السياسييف والعسقرييف ,وأف الوحدة م مصر تمثؿ حبلً لبلزمة السورية ,وإلقهاذ سوريا مف

مشاقنها الدالنية واللارجية ,قظ اًر لعدـ وجود حزب أو ا د يستطي أف يومر لها االستهبلؿ السياسو
واالجتماوو 5ق
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3
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ومف المعتهد ,أف وامؿ المد الشيووو مو المقطهة وتصدّ وود القاصر والوعثيوف لأ ,مف أهـ

العوامؿ التو أدت إلت ياـ الوحدة المصرية السورية واـ 8591ق
 .1أىمية العمق السوري لألمن القومي المصري.

األمن القومي:

إف مفهوـ األمف الهومو هو مفهوـ سياسو ,يطنؽ ونت السياسة األمقية المشترقة التو تونورها

الوحدات السياسية المشقنة لنقظاـ اإل نيمو ,لمواجهة ملاطر التهديدات اللارجية المشترقة لئل نيـ ,وال
يمقف لؤلمف اإل نيمو أف يقوف مقفصبلً وف األمف الدولو ,حيث التدالؿ والتفاوؿ ويف وحدات القظاـ

اإل نيمو والقظاـ الدولوق مهد تعددت وتوايقت التعريفات وصدده ,إالّ أف ما هو مشترؾ ويف قؿ
التعريفات التو جاءت حصينة لدراسات متعددة ,هو مو ارتقازها ونت محور ر يس لؤلمف مو

المحامظة ونت الوجود القياقو لندولة ,أرضاً وشعواً وقظاماًق وأف هذا األمف حهيهة قسوية ,وليست
مطنهة ,ممهما ونغت الدولة مف الهوة والوقاء الصقاوو والعسقرّ ,مبلود مف قهاط ضعؼ يعتريها ,أّ
هقالؾ مصادر تهديد تواجهها ويف مترة وألر  ,تهدد مصالحها وقياقها السياسو ورواياها ,وتهوض

لططها االستراتيجية وشقؿ أو وألر1ق

ومو إطار التطن لرسـ استراتيجية وروية ,ال ود مف التعمؽ مو مهـ ثواوت الجغراميا ودالالت

التاريخ والقسوة إلت دور مصر العروو ,مهما الرقيزتاف األساسيتاف لنعقاصر المتغيرة التو تشقؿ أسساً
ومهومات لدور مصر العروو ,قالهيادة السياسية والهدرات اال تصادية والعسقرية ,والتهدـ العنمو
والتققولوجوق قما يشقؿ مو

مصر الجغرامو أحد الثواوت األساسية لسياستها العروية و د وور

الوعض وف ذلؾ والهوؿ" :إف مصر أقثر مف وضو ضلـ مو الجسـ العروو ,إقها رأس مؤثر ,ثـ هو

جهاز وصوو ومرقزّ معاؿ"ق ويضيؼ" :موحقـ هذا المو

قاقت مصر منتهت العرب ,وأحياقاً منجأً

ومبلذاً ولط دماع مهـ وف التراث العرووق ومو قؿ الحاالت قاقت تنعب دور المقور والمقار لئلسبلـ
اوتداء مف الحروب الصنيوية والتتار حتت االستعمار الصهيوقو األحدث2ق والجدير والذقر
والعرووةق
ً
أف الثهؿ األقور مف السياسة الهومية لمصر اتجأ إلت الجوهة اآلسيوية ,حيث لاضت جيوش مصر

الوعد المحورّ مو توجيأ مصر اللارجو3ق
الوعد اآلسيوّ هو ُ
معارقها األساسية ونيها ,ولهذا أصوف ُ

1

الجاسور :موسوعة عمم السياسة ,ص95ق

2

حسقيف توميؽ إوراهيـ ,وآلروف :ددور مصر في النظام اإلقميمي العربي بعد قمة عمان تشرين ٍ
ثان (نوفمبر)

3

جماؿ حمداف :شخصية مصر وتعدد األبعاد والجوانب ,ط ,8مقتوة مدوولو ,الهاهرة ,8512 ,ص25ق

1987د ,مجنة المستهوؿ العروو ,العدد  ,822مرقز دراسات الوحدة العروية ,ويروت ,8515 ,ص 811-811ق

5

ذلؾ الدور ُينهو ونت مصر واجب الزوامة مو المقطهة ,مهو والقسوة لمصر تقنيؼ وتهنيد وحيث يأتو
التقنيؼ مف الجغراميا ,ويأتو التهنيد مف التاريخ" 1ق
والجدير والذقر أف أ دـ الصبلت وأوثهها ويف مصر وسوريا امت مقذ مجر التاريخ ,مقاقت

الشاـ تتطن إلت مصر وتوادلها هموـ األمف والمواجهة والسبلـق و ديماً اؿ مرووف مصر رمسيس
الثاقو" ,إف أمف مصر يتوطّد وتأميف حدودها الشر ية ,والوبلد التو وراءها"ق ممثنما قاقت معرقتو

حطيف وويف جالوت مبلحـ وارزة مو مسيرة ذلؾ التبلحـ التاريلو الذّ قاف ونت الدواـ يثمر وف

االقتصار والعزة الهومية ,قاقت أيضاً حرب تشريف أوؿ (أقتوور)  8591واحدة مف أورز التجنيات
ال ار عة لوحدة المصير والقفاح المشترؾ ويف مصر وسوريا2ق

ومهما يقف مف أمر مإف مصر أدت مو مجالها اإل نيمو ثبلثة أدوار ر يسة هو:

الدور األول :دور التوحيد ,ممقذ وهد الدولة الطولوقية لـ تعرؼ مصر مقرة االقعزاؿ اإل نيمو

أو التهو  ,وؿ راحت توس دا رة قفوذها وتضـ أ اليـ لها وواليات ألر  ,مالدولة الطولوقية امتدت مف
حدود العراؽ مو الشرؽ حتت طراونس مو الغرب ,وامتدت حتت جواؿ طوروس شماالًق وشمنت الدولة
اإللشيدية مصر والشاـ والحجازق وتوسعت الدولة الفاطمية لتشمؿ الشاـ واليمف والحجاز والشماؿ

اإلمريهوق وامتدت الدولة األيووية مف الفرات شر اً حتت توقس غرواً وشمنت الشاـ والحجاز واليمف
والقووةق واتسعت الدولة الممنوقية ,لتضـ مصر والشاـ والحجاز واليمف ووبلد القووةق وومنية التوحيد

غالواً ما قاقت تتـ والهوة مف جاقب مصر ,وغرض مواجهة الهو المعادية والمقامسة مف ويف الهو

اإل نيمية3ق ووالتالو لـ يفقر العرب المسنموف مو متف مصر ,إالّ وعد أف وصنت جيوشهـ إلت جقووو
الشاـ ,وعد ا القتصار مو معرقة اليرموؾ الفاصنةق و د تولت ومرو وف العاص متف جقوب الشاـ,
وقنّؼ "أوو وويدة الجراح" متف ويت المهدس ( 89هػ –  919ـ ) وشهد أيضاً منوؿ الروـ المقهزميف م

ا دهـ أرطووف يفروف إلت مصر ,مأيهف ضرورة متف مصر لتأميف الفتف االسبلمت مو الشاـ ,ثـ تولت

وق فسأ متف جقوب الشاـ إلدراقأ وهاء مصر مو يد الروـ يشقؿ لطورة ونت المسنميف مو الشاـق ومف

هقا مُرضت إستراتيجية المو المشترؾ ويف مصر والشاـ4ق و د وصؿ العرب مصر وف طريؽ سيقاء,
ذلؾ الطريؽ الذّ وورهُ أقثر الذيف زحفوا ونت مصر مف الشرؽ ,أو زحفوا مف مصر إلت الشاـ ,معف
طريؽ سيقاء جاء الهقسوس إلت مصر ,وجاء الفرس والروماف والمسنموف العرب واألتراؾ ,ووف طريؽ

1

إوراهيـ ,وآلروف :دور مصر في النظام اإلقميمي العربي ,ص811ق

3

إوراهيـ ,وآلروف :دور مصر في النظام اإلقميمي العربي ,ص811ق

2

4

مازف يوسؼ صواغ:د لقاء النسور ,القاىرة -دمشق ,عالقة متميزةد ,ط ,8دار الشروؽ ,الهاهرة ,8559 ,ص89ق
احمد صوحو مقصور :مو دالحوار المتمدند ,العدد2181-1-88 -1158 :ق
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سيقاء تحرؾ الفراوقة إلت الشاـ قما تحرؾ الطولوقيوف واإللشيديوف والفاطميوف واأليوويوف والمماليؾ

ومحمد ونو واشا ,ولهذا قاقت سيقاء مقطهة مهمة والقسوة لتاريخ مصر1ق

ويتضف لقا مما سوؽ ,أف األمف الهومو المصرّ تجاوز مقرة الدماع وف الحدود ,مقاف مف

الصعب الدماع العسقرّ وف األمف الهومو المصرّ مف دالؿ الحدود المصرية قفسها ,قظ اًر لضعؼ

الدماوات المصرية مو شوأ جزيرة سيقاءق

والدور الثاني :دور الهيادة ,ممصر قاقت الدولة الها د ,ولاصة ميما يتعنؽ وتوجيأ الحرقة

ضد الهو الغازيةق قما ترتب ونت الغزو لمصر مضاوفات لطيرة ,مما أد

إلت دلولها مو وصر

المقازوات الدولية ,ودمعت منوؾ مصر الهدماء إلت اوتماد استراتيجية وتقتيؾ جديد ا ـ ونت مودأ

"هاجـ حتت ال تهاجـق وؿ اقهؿ الحرب إلت ما وراء سيقاء حتت ال تضطر إلت الحرب دالؿ وادّ

القيؿ"2ق

أما الدور الثالث :دور الحماية والدماع ,ممصر تصدت لجمي الهو الغازية التو قاقت

تستهدمها ودا رتها العروية اإلسبلمية ,مهو التو تصدت لنمغوؿ مو ويف جالوت واـ  ,8291وأقهت
الوجود الصنيوو مو الشاـ واـ  ,8252وهو التو مرضت المزيد مف الهيود ونت حرقة الدولة

الويزقطيةق ولـ يقف االقتشار اإل نيمو لمصر وغرض السيطرة مو حد ذاتها ,يواقما وغرض تحهيؽ الهوة
مو إطار التقتؿ اإل نيمو لمواجهة الملاطر والتحديات اللارجية3ق مهد قاف االستيبلء ونت الشاـ
مهدمة لبلستيبلء ونت مصر مو الفتوح اإلسبلمية ,وهذه حهيهة ظهرت وؿ ذلؾ وقد الهو الملتنفة

التو أتت لمصر مو العصور الساوهة لنفتف اإلسبلمو ق ودءاً مف الهقسوس ومرو اًر واآلشورييف
والفرس ,مهد استولوا جميعاً ونت الشاـ واقحدروا مقها إلت مصرق ولذلؾ قاقت مصر مو وداية الفتوح

ومهاً استراتيجياً لنفتوح اإلسبلمية مو الشاـ4ق يواف ترقز سنوؾ مصر اللارجو مو الجاقب الشمالو
الشر و مف مجالها اإل نيمو (الشاـ ومنسطيف) ,يعقس ودة دالالت ,مالشاـ تعد ومثاوة جسر ورّ إلت
مصر ,ومف يتحقـ ميها ال يهدد مصر محسب ,ولقف يسعت إلت السيطرة ونيها ,وأية وة ال يمقف أف

تستهر مو الشاـ دوف السيطرة ونت مصرق لذلؾ قجد أف المعارؾ الحاسمة مو تاريخ مصر د حدثت

ونت أرض الشاـ5ق ويذقر أقدرو راثميؿ مو قتاوأ (الحرب اللفية مو الشرؽ األوسط)" :إف العالـ
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أحمد شنوو :موسوعة التاريخ اإلسالمي والحضارة اإلسالمية ,ط ,9مقتوة القهضة المصرية ,الهاهرة,8519 ,

2

أسامة محمد أوو قحؿ :تاريخ فمسطين القديم ,ط ,1غزة ,2118 ,ص91ق

4

مقصور :مو دالحوار المتمدند ,مرج سوؽ ذقرهق

ص21ق

3

إوراهيـ ,وآلروف :دور مصر في النظام اإلقميمي العربي ,ص811ق
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إوراهيـ ,وآلروف :ددور مصر في النظام اإلقميمي العربي ,ص819ق
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اللفو الذّ يقشط ميأ العمؿ السرّ واإلرهاوو ,يهيمف ونت المدرقات الشعوية مو الشرؽ األوسط ,قما

أف قظرية التآمر د ارتف وها المهاـ مو الونداف العروية إلت حد لووسها شقؿ الفف الها ـ وحد ذاتأ1ق

وير الواحث :أف الغرب مارس سياساتأ ضد العالـ العروو مقذ أمد وعيد مف لبلؿ العقؼ

السياسو والو يعة ,وال زاؿ يهوـ وتنؾ األدوار حتت مو هذه اآلوقة أيضاً" ,وأف تاريخ مصر قاف يسير

مو مجر مشترؾ م تواريخ سا ر األ طار العروية ,ولـ تققمش مصر وراء حدودها الحالية إال مقذ
رف واحد تهريواًق
 .2الوحدة االندماجية بين مصر وسوريا .1958
لـ يقف الحوار ويف رجاؿ السياسة واألحزاب هو الذّ رر مصير سوريا ,وؿ إف الجيش هو

الذّ حسـ المو ؼ ,إذ قاف شعوره والحاجة المنحة إلت الوحدة أ و  ,وذلؾ وقدما أر تسنسؿ ياداتأ

يقهار ,2مقاف الصراع الدالنو مو سوريا ويف الوعثييف والهومييف مف جهة ,والشيووييف مف جهة ألر ق
وأف سوريا قاقت وبل حقومة ومنياً  ,3إلت جاقب تحوؿ الجيش السورّ إلت جيش سياسو يتدلؿ مو

ش وف الوبلد4ق

مفو أوالر العاـ  8599التهت ومد مف قوار ضواط الجيش السورّ والر يس المصرّ جماؿ

وود القاصر س اًر مو اإلسققدرية ,ومو مقتصؼ لينة  29قاقوف ٍ
ثاف (يقاير)  ,8591زار ا د الجيش

السورّ ر يس الجمهورية ,وألوره أف الحقمة تهتضو التيار الوحدة م مصر ,يواالّ تعرضت الوبلد

لحرب أهنية5ق ولعب الجيش السورّ دو اًر أساسياً مو مفاوضات الوحدة ,ومو االستجاوة لنتحفظات
التو أوداها الر يس وود القاصر ,الذّ قصف والتريث وودـ الودء مو اًر ووحدة دستورية شامنة ,والذّ
وض شرطيف إلتماـ الوحدة هما :اوتعاد الجيش السورّ وف السياسة والحزوية ,وحؿ األحزاب السياسية
السورية ,وهو ما تـ وولأ مف جاقب الضواط السورييف ,الذيف قاقوا يتفاوضوف م وود القاصر مو

قاقوف ثاف (يقاير) 68591ق
1

أقدرو راثميؿ :دالحرب الخفيو في الشرق األوسط ,الصراع السري عمى سوريا 1961 -1949د ,ط ,8دار سنمية

2

صبلح العهاد :المشرق العربي المعاصر ,ص881-881ق

لنقتاب ,سنمية ,8559 ,ص9ق

3

مراد غالب :مع عبد الناصر والسادات ,سنوات االنتصار وأيام المحن ,ط ,8مرقز األهراـ لنترجمة والقشر ,الهاهرة,

4

إوراهيـ ,محمد إوراهيـ :مقدمات الوحدة المصرية -السورية ,1958 -1943 ,الهي ة المصرية العامة لنقتاب,

5

القيالو :موسوعة السياسة ,ج ,1ص255ق

 ,2118ص99ق

الهاهرة ,8551 ,ص229ق

6

هبلؿ :الوحدة المصرية -السورية ,ص91ق
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ثـ أونف مو صر الهوة والهاهرة مو األوؿ مف شواط (موراير)  ,8591مو وياف لاص
ومف ّ
وف ياـ دولة الوحدة المصرية  -السورية "الجمهورية العروية المتحدة" ,وحدد يوـ اللامس مف الشهر
قفسأ مووداً لعرض ذلؾ ونت مجنس القواب السورّ ,ومجنس األمة المصرّ ,ووالفعؿ تـ ذلؾ,
وجاءت الموامهة الجماوية مف أوضاء المجنسيف ونت ياـ تنؾ الدولة ,وحدد الوياف يوـ  28مف شواط

(موراير) مووداً إلجراء استفتاء شعوو ونت ياـ دولة الوحدة ,وونت اقتلاب الر يس جماؿ وود القاصر

ر يساً لتنؾ الدولة الجديدة1ق

وتحهؽ مو 22شواط (موراير)  ,8591أوؿ اقتصار وحدوّ حهيهو لحرقة الهومية العروية ,وعد

قضاؿ طاؿ قصؼ رف مف الزمف ,و امت وحدة الهطريف ,المصرّ والسورّ ,مو إطار "جمهورية

وروية متحدة" لتقوف اودة اقطبلؽ ,وجس اَر تعور ونيأ شعوب األمة العروية قحو الوحدة العروية

الشامنة2ق

وير الواحث ,أف سوريا مو تنؾ الفترة وجدت قفسها مطو ة مو نب المشرؽ العروو دالنياً

ولارجياً ,ووالرغـ مف التفرؽ والتشتت ,إالّ أف الجمي

ادة وشعواً وامهوا ونت موضوع الوحدة ,ولقف

قاف لقؿ مقهـ أهدامأ اللاصة ,التو يسعت إليها مف لبلؿ ياـ هذه الوحدةق

وقاقت الوحدة االقدماجية ويف مصر وسوريا ,تجروة مريدة مف قووها ,ويدؿ صر ومرها "22

شواط (موراير)  21 -8591أينوؿ (سوتمور)  "8598مف جهة ,وودـ تقرار التجروة ويف أّ مف الدوؿ
العروية ,ونت أف القزوة المحنية أ و تأثي اًر مو العالـ العروو المعاصر مف قظرية الوحدة العروية3ق وال

شؾ أف اتفاؽ الحقومتيف المصرية والسورية ونت الوحدة ,و ياـ الجمهورية العروية المتحدة ,يشقبلف

حدثاً تاريلياً مهماً مو إطار التجارب الوحدوية العرويةق مهد استمرت محادثات الوحدة مترة وجيزة,
وتمت الوحدة تحت إلحاح المؤسسة العسقرية وضغط الجماهير السورية4ق واوتورت الجمهورية العروية
المتحدة :االسـ الحهيهو لدولة الوحدة ويف "جمهورية مصر" و"الجمهورية السورية" ,ومو  28مف الشهر

قفسأ ,اقتلب الر يس جماؿ وود القاصر ر يساً لها ,ومو  9آذار (مارس)  ,8591صدر دستورها

المؤ ت5ق
1

محمد وود القريـ محامظة :التاريخ السياسي واالقتصادي لدولة الوحدة المصرية السورية  ,1961 -1958ط,8

وماف ,2111 ,ص818ق
دار جرير لنقشر والتوزي ّ ,
 2أحمد يوسؼ أحمد ,وآلروف :أربعون عاماً عمى الوحدة المصرية السورية ,مرقز الدراسات السياسية واإلستراتيجية
واألهراـ ,الهاهرة  ,8555ص28ق

3

العهاد :المشرق العربي المعاصر ,ص889-881ق

4

وود المقعـ المشاط" :ثالثون عاماّ عمى الوحدة المصرية السوريةد ,مجنة المستهوؿ العروو ,العدد ,59مرقز دراسات

5

القيالو :موسوعة السياسة ,ج ,2ص52ق

دراسات الوحدة العروية ,ويروت ,8519 ,ص1ق

11

ويد أقأ مف الواضف والقظر إلت السياؽ التاريلو الذّ تمت أثقاءه الوحدة ,أف وود القاصر

قاف ير أف سوريا هو وؤرة الصراع مو العالـ العروو ,مقاقت هقاؾ محاوالت لغزوها مف اللارج

(ترقيا والعراؽ) ,ومحاوالت لغزوها مف الدالؿ (محاوالت االقهبلب المتقررة)1ق

وقاف تأسيس الجمهورية العروية المتحدة ,د أدلؿ وقاصر جديدة مو السياسات اإل نيمية

يغير مهط اللريطة الجغرامية والسياسية لنعالـ العروو ,يواقما أجور الدوؿ
والعالمية ,مهياـ تنؾ الدولة لـ ّ
العظمت ونت إوادة القظر مو استراتيجيتها ,معنت المستو العالمو ألفهت الواليات المتحدة واالتحاد
السوميتو مو ترجمة وتهما المادية ,إلت قفوذ سياسو مواشر مو المقطهةق ومقحت مو الو ت قفسأ

حرية ومؿ واسعة لنفاونيف المحنييف2ق وأصوحت الجمهورية العروية المتحدة ,مقذ والدتها الهدؼ األوؿ
واألساسو لندوؿ والدوا ر المعادية مو المقطهة ولارجها ,لما تعقيأ مف قهضة ومية ,ماستطاوت تنؾ

الهو المعادية ,ومو طنيعتها إس ار يؿ والواليات المتحدة األمريقية أف تقفذ مف لبلؿ ألطاء وثغرات ,لـ
تستط دولة الوحدة تبلميها ,مو االقفصاؿ واقهبلب وسقرّ و مو سوريا مو  21أينوؿ (سوتمور)

38598ق ولقف مصر ظنت تطنؽ ونت قفسها اسـ الجمهورية العروية المتحدة حتت واـ ,8598
تغير اسمها إلت جمهورية مصر العروية4ق
وقدما ّ
وقلنص مما سوؽ ,أف لنهوة العسقرية مقاقتها مو التاريخ المصرّ ,ليس لندماع وف مصر

مهط ,وؿ لندماع وف دا رتها اإل نيمية أيضاً ,األمر الذّ دم السياسييف السورييف إلت النجوء إلت

القظاـ المصرّ وهيادة وود القاصر ,و أروا ميأ المقهذ لهـ مف مشقبلتهـق والجدير والذقر هقا ومو ضوء

تعهد الصراع اإل نيمو -الدولو مو المقطهة العروية ,أصوف تطوير هذه الهوة واالرتفاع وفاونيتها مسألة
أساسية ,ألذاً مو االوتوار أف الصراوات العروية -العروية ثاقويةق

1

المشاط :ثالثون عاماّ عمى الوحدة المصرية السورية ,ص1ق

2

مواز جرجس :النظام اإلقميمي العربي والقوى الكبرى ,مرقز دراسات الوحدة العروية ,ط ,8ويروت 8559 ,ص

3

القيالو :موسوعة السياسة ,ج ,2ص52ق

811ق

4

سيدقو وينو :الحروب العربية اإلسرائيمية وعممية السالم ,ترجمة إلياس مرحات ,ط ,8دار الحرؼ العروو لنطواوة

والقشر والتوزي  ,ويروت ,8552 ,ص9ق

10

 .3فشل الوحدة بين مصر وسوريا عام : 1961
تضامرت مجمووة مف العوامؿ واألسواب وساهمت وشقؿ أو وألر مو ياـ االقهبلب السورّ,

الذّ أقهت دولة الوحدة المصرية السورية ,وومؿ ونت مصؿ سوريا وف الجمهورية العروية المتحدة,

قما قاقت وؿ الوحدة م مصر واـ 18591ق متنؾ الوحدة والدولة الهومية ,لـ تعمر إالّ ثبلث سقوات
وسوعة أشهر ,مهد اقفصـ وهد تنؾ الوحدة ,وؿ جر اغتيالها والتآمر والغدر ,ووتواطؤ مف قؿ الهو

المعادية لوجود األمة أو لقهوضها وتهدمها ,مف دالنها ولارجها2ق

وونت الرغـ مف اللطوات التشريعية لسنطات الجمهورية العروية المتحدة المرقزية مف أجؿ

التقفيذ الفعنو لنوحدة ويف الونديف ,وتحسيف الوض اال تصادّ ,ورم المستو المعيشو مو الهطر

السورّ ,مهد حالت ووامؿ ملتنفة دوف تحهيؽ األهداؼ المرسومة3ق واإلضامة إلت ودد مف الحها ؽ
التو تتعنؽ ووي ة الوحدة والتو لـ يقف ألحد إمقاقية السيطرة ونيها أو توجيههاق مهقاؾ االقفصاؿ

الجغرامو ويف مصر وسوريا وودـ وجود امتداد لؤلراضو ويف الونديف4ق
األخطاء التي وقعت في النظام السياسي لدولة الوحدة:

ساهمت ودة ألطاء مو تهي ة ولنؽ الظروؼ المقاسوة لهياـ االقفصالييف وتمردهـ ,و د اوترؼ

الر يس وود القاصر ووجودها وقدما اؿ :دىناك أخطاء حدثت أثناء الوحدةدق ويمقف تحديد أهمها وما
ينو:

 -8األسنوب المصرّ مو حؿ المشاقؿ السورية ,أّ مرض تجروة مصر ونت دولة الوحدةق
 -2قظاـ الحقـ الفردّ المطنؽ (الديقتاتورّ)ق
 -1شقؿ الوحدة االقدماجية( ,لـ تؤثر تنؾ الوحدة ونت الهياقؿ اال تصادية ويف الونديف)ق
 -1امتهار الوحدة إلت مضموف الديمهراطية والعدالة االجتماويةق
 -9الفراغ السياسو الذّ ترقأ حؿ األحزاب مو سورياق
 -9االوتماد ونت العقاصر االقتهازية والرجعية مو الحقـق
 -9قوت الحريات قتيجة لتطويؽ قظاـ المواحث والووليس5ق

1

محامظة :التاريخ السياسي واالقتصادي لدولة الوحدة المصرية السورية  ,1961 -1958ص189ق

3

ويير ووداغوما :الصراع في سورية ,1966 -1945 ,ترجمة :ماجد وبلء الديف ,ط ,8دار المعرمة ,دمشؽ,

4

هبلؿ :الوحدة المصرية -السورية  ,1961-1958ص98ق

2

أحمد ,وآلروف :أربعون عاما عمى الوحدة المصرية السورية ,ص28ق

 ,8519ص898ق

5

محامظة :التاريخ السياسي واالقتصادي لدولة الوحدة المصرية السورية  ,1961 -1958ص129-129ق
11

وهقذا مهد ومر و وع تنؾ األلطاء ألوداء الوحدة القهاط التو يستطيعوف مف لبللها الدلوؿ لضرب

الوحدة مو العمؽق

وفي تفسير االنفصال يمكن التمييز بين أربعة اتجاىات أساسية:
 -8اتجاه يرقز ونت التبلؼ مراحؿ التطور ويف مصر وسوريا ,وهو الرأّ الذّ أشارت إليأ
الهيادة المصرية أقثر مف مرة ,وقدما تحدثت وف أف استعجاؿ مراحؿ التطور قحو الوحدة
يترؾ مف لنفأ مجوات ا تصادية واجتماوية تستغنها العقاصر المعادية لنوحدةق
 -2اتجاه يشير إلت الضغوط اللارجية ومحاوالت الهو المعادية لنوحدة ,ضرب تنؾ التجروة
والتآمر ونيها ,وؿ والحينولة دوف يامها أصبلًق
 -1اتجاه يشير إلت ألطاء قظاـ الحقـ الذّ شهدتأ دولة الوحدة مثؿ المرقزية الشديدة ,وودـ
إ امة مؤسسات شعوية تسمف والمشارقة السياسية الفعالة ق
 -1اتجاه يشير إلت أف الوحدة تمت دوف إوداد قاؼ وتحت تأثيرات واطفية مؤ تة ,مالجماهير
السورية التو قادت والوحدة قاقت تعور وف مورة حماس م ودـ وجود رواوط قامية ويف
الونديف مو العديد مف المجاالت ,ما ودا االتفاؽ ونت شلص جماؿ وود القاصر1ق
ومف جاقب آلر ,مهد وارض دولة الوحدة العديد مف الهو الرجعية واالموريالية ,والحزب الشيووو

السورّ الذّ تحوؿ إلت العمؿ السرّ ,ثـ قاقت األزمات اال تصادية و واقيف التأميـ التو رامهها تفجر
الصراع ونت السنطة ويف "وود الحميد السراج ,ووود الحقيـ وامر ,"ستا اًر وذ ار
الوحدة ,مأمققهـ االقهضاض والهياـ واالقفصاؿ مو  21أينوؿ (سوتمور) 28598ق

1


لنمتآمريف ونت

هبلؿ :الوحدة المصرية -السورية  ,1961-1958ص95ق

وود الحميد السراج :ضاوط وسياسو سورّ ,قامأه الر يس وود القاصر والتياره وزي اًر لندالنية مو اإل نيـ الشمالو,

ومو أينوؿ(سوتمور)  8591أسقدت إليأ ر اسة المجنس التقفيذّ لئل نيـ الشمالو ,إضامة إلت و ازرة الدالنية ,وجهاز
الملاوراتق ثـ التير قا واً لر يس الجمهورية لنشؤوف الدالنية ق اوتهنتأ سنطات االقفصاؿ واتهمتأ وإساءة استعماؿ

السنطةق القيالو :موسوعة السياسة ,ط ,2ج ,1ص182ق


وود الحقيـ وامر :وسقرّ مصرّ وضو النجقة التأسيسية لنضواط األحرار ,أصوف ا داَ واماً لنهوات المسنحة ورتوة

لواء تموز (يوليو)  8591ووزي اًر لنحروية ,وقا واً لنها د األونت ورتوة مشير وهب ياـ الجمهورية العروية المتحدة 8591ق
تولت مقصب قا ب ر يس الجمهورية ,وارتوط اسمأ واأللطاء الفادحة التو ارتقوت مو حرب يوقيو8599ق
القيالو :موسوعة السياسة ,ط ,2ج ,1ص115ق

2

المرجع السابق ,ج ,1ص255ق
12

وير الواحث :أف لبلقفصاؿ السورّ أثره ,لد الجماهير العروية التو قاقت وما تزاؿ تر مو

الوحدة العروية طريها لتحهيؽ المقعة والتحرر واالرتهاء الحضارّق
أما الدروس المستفادة من تجربة الوحدة فبيانيا كالتالي:

أوالً :أهمية تقظيـ الجماهير وتعو تها ,وأف ذلؾ ال يتـ وف طريؽ الدواية العاطفية أو الزوامة
القاريزمية ,ولقف مف لبلؿ التقظيمات الشعوية الديمهراطية لنمواطقيفق

ثانياً :إثارة ضية العبل ة ويف الوحدة الدستورية مف قاحية ,والتقامؿ الوظيفو مو مقاحو الحياة

االجتماوية مف قاحية ألر  ,وأف الوحدة الدستورية مو حد ذاتها ليست ضماقاً الستمرار التجروة ما لـ
ترتوط والتقامؿ الوظيفو ,وتعور وقأ مو الجواقب اإلدارية واال تصادية واالجتماويةق

ثالثاً :إف أحد معو ات الوحدة هو ودـ درة القلوة السياسية ونت االرتفاع موؽ لبلماتها التهنيدية,
ومصالحها الضيهة ,وارتواقاتها االجتماويةق مالوحدة مو التحنيؿ األلير تلدـ مصالف أوس لنجماهير,

ولذلؾ مإف القلوة الهادرة ونت الودء واالستمرار مو المسيرة الوحدوية ال ود وأف تظؿ مس ولة وف

االلتزاـ والمصالف الهومية واالجتماوية لتنؾ الجماهير1ق

ستيسر هيمقة وود
ومو الو ت قفسأ قاقت اإلدارة األمريقية تر مو الوحدة ألطا اًر آجنة ألقها
ّ
القاصر ونت العالـ العروو ,وتقشر سياسة الحياد اإليجاوو ,وتجمد سوريا مو وض غير طويعوق لذلؾ
مإف تنؾ الهواجس دمعت الواليات المتحدة إلت أف تعد جارات سوريا والمساقدة مو أّ ومؿ تهدـ ونيأ

لتمزيؽ الوحدة2ق و د ثوت ذلؾ وقدما حاولت يادة الوحدة تحريؾ جيشها مف مصر إلت سوريا لهم

االقهبلب ,الذّ هو ومثاوة تمرد دالنو وقؿ المهاييس ,مإذا واألسطوؿ األمريقو مو الوحر المتوسط

يتحرؾ تحذي اًر ,واستقفرت الهوات الترقية واإلس ار ينية ,مقاف ونت وود القاصر أف يفهـ وأف ليس ومهدوره

التحرؾ وسقرياً لهم االقهبلب ,وونيأ أف يوتن االقفصاؿ3ق ولهد امت وعد ذلؾ محاوالت قثيرة
وقضاالت شعوية قويرة الستعادة تنؾ الوحدة ,قما طرحت أشقاؿ ودينة ,وقنها ألفهت حتت اليوـ مو أف

تض األمة ونت طريؽ وحدة حهيهية مف جديد4ق

وير الواحث :أف تجروة الوحدة المصرية السورية قاقت قهطة تحوؿ قور  ,مو التطورات

ووورت وف حالة نما
السياسية لمقطهة الشرؽ األوسط وصفة وامة ,والعالـ العروو وصفة لاصةّ ,
تتقرر ليس مهط مو العبل ات العروية – العروية ,يواقما مو التوازقات الدولية ,والتفاوبلت اإل نيميةق قما
1

هبلؿ :دالوحدة المصرية -السورية 1961-1958د ,ص92ق

3

مقير شفيؽ :التجزئة والدولة القطرية ,ط ,8دار الشروؽ ,الهاهرة ,2118 ,ص19ق

2

4

راثميؿ :دالحرب الخفيو في الشرق األوسط ,الصراع السري عمى سوريا ,ص851ق
أحمد ,وآلروف :أربعون عاماً عمى الوحدة المصرية السورية ,ص28ق

13

أف التحدّ المصيرّ الذّ يواجأ الوطف العروو هو إس ار يؿ ,ومحاوالت االلتراؽ اللارجو ,وأف أّ
تسوية لنصراع ال يمقف أف تقوف وادلة والقسوة لنعرب ما لـ تستقد إلت وة معالة تطرح المواجهة

المسنحة قوديبلً لنتسويةق

14

المبحث الثاني:
تداعيات حرب  1967عمى العالقات المصرية السورية

 -1االحتالل اإلسرائيمي لسيناء وىضبة الجوالن.
لرجت مصر مف حرب  8599مقتصرة سياسياً ,وتمثؿ اقتصارها مو اضطرار وريطاقيا ومرقسا

إلت االقسحاب مف وور سعيد دوف أف يحهها غرضهما الر يسو مف الحرب ,وهو إلغاء تأميـ قاة
السويس ,واضطرار إس ار يؿ إلت االقسحاب مف شوأ جزيرة سيقاء و طاع غزة ,واستثقاء ضماف الواليات

المتحدة لها حرية المبلحة مو لني العهوة ,وقد مضا ؽ ثيراف وعد اقسحاب الهوات اإلس ار ينية مقها مو
العاـ 8599ق وقاقت هذه هو المرة األولت التو ال تحهؽ ميها الحرب قتيجة حاسمة لنطرؼ المقتصر

وسقرياًق ويرج ذلؾ إلت وجود ظرؼ دولو جديد ,متمثؿ مو توازف الهو ويف االتحاد السوميتو

والواليات المتحدة1ق

وير الواحث ,أف التوازف ليس هو العامؿ الوحيد لجبلء ذلؾ العدواف ,ماإلتحاد السوميتو والواليات

المتحدة تدلبل القسحاب الدوؿ المعتدية ,وذلؾ ألف الطرميف قاف لهما مصالحهما اللاصة مو
المقطهةق

ولذلؾ ستظؿ إس ار يؿ أحد العوامؿ األساسية مو التفاوبلت الحادثة مو القظاـ اإل نيمو العروو

الرتواطها الوثيؽ والواليات المتحدة األمريقيةق ذلؾ االرتواط الذّ يقهض ونت مجمووة مف الدوا ـ
أهمها االوتوارات اإلستراتيجية ,التو تتمثؿ مو تشاوأ قؿ مف المصالف األمريقية واإلس ار ينية مو
الشرؽ األوسط ,واإلضامة إلت قجاح إس ار يؿ الفا ؽ مو إ قاع الواليات المتحدة ووجود وحدة مو

المصالف المشترقةق وتحت تنؾ الدوو

العروو2ق

تمارس إس ار يؿ سياستها التوسعية العدواقية ضد العالـ

ومو الو ت قفسأ قاقت الهوة العسقرية المصرية والسورية تتزايد قماً وقوواً ,مفو العاـ  8591قاف

د تـ إوادة تسنيف وتقظيـ وتدريب الجيش المصرّ ومهاً لنقمط السوميتوق وقاف ال ود إلس ار يؿ أف

تسعت وسروة ,لضرب تنؾ الهوة العسقرية العروية ,التو واتت تهدد وتها العسقرية3ق ووعد تفقؾ الوحدة
ويف مصر وسوريا واـ  8598تقفست إس ار يؿ الصعداء؛ ألقها قاقت تتلوؼ مف ياـ جيش الوحدة
1

المدقو :الممف العربي في القرن العشرين ,ج ,9ص919ق

2

واطؼ السيد :من سيناء إلى كامب ديفيد ,1979 -1967 ,دار وطوة لنطواوة ,الهاهرة,8511 -8519 ,

3

المدقو :الممف العربي في القرن العشرين ,ج ,9ص915-911ق

ص1ق
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ٍ
وولطة واحدة1ق ويقظر قثير مف الواحثيف
والهجوـ ونيها مف الشماؿ والجقوب مو و ٍت واحد,

لبلقفصاؿ ,واوتواره مو مهدمة العوامؿ التو أتاحت إلس ار يؿ تحهيؽ اقتصار سهؿ وتقنفة محدودة مو 9
مف حزيراف /يوقيأ 8599ـ2ق

ووقدما تسنـ (ليقدوف جوقسوف) ,ر اسة الواليات المتحدة  ,8591أصوحت وبلده المصدر الر يس

لؤلسنحة اإلس ار ينية ,و د ترامؽ ذلؾ م تزايد قفوذ النووو المؤيد إلس ار يؿ مو الواليات المتحدة ,قما
استغنت إس ار يؿ مف جهتها المشاري العروية لتحويؿ مياه أقهار األردف واليرموؾ والحاصواقو ,لتوتير

األوضاع العسقرية ونت الجوهات :السورية واألردقية والنوقاقية ,وودأت أجهزة اإلوبلـ اإلس ار ينو تروج

لجولة ثالثة مو المجاوهة العروية اإلس ار ينية3ق

ومو واـ  8591ودأ العمؿ العروو الموحد يتـ مف لبلؿ مؤتمرات الهمة ,وعد مترة لبلمات حادة,

وتـ اتلاذ اررات حيوية ,أهمها إقشاء يادة وروية موحدةق حيث قاقت أهـ مظهر ونت الصعيد
ثـ سارت أوماؿ الهيادة العروية الموحدة وشقؿ جيد لبلؿ
العسقرّ اقوثؽ وف مؤتمر الهمة األوؿق ومف ّ
وامو  ,8599 -8591ولقف اللبلمات العروية ألذت تورز وتهو مو وداية واـ 48599ق حيث
توايقت الموا ؼ العروية تجاه إس ار يؿ ,مقاف القظاـ الحاقـ مو سوريا يرمض الوض الها ـ مو المسرح

العروو – اإلس ار ينو ,ودوا إلت هجوـ مشترؾ مف وؿ الونداف العروية ضد إس ار يؿق وونت الضد مف
ذلؾ قاقت اإلستراتيجية المصرية قحو إس ار يؿ دماوية والدرجة األولت ,وتهوـ ونت االحتواء ال ونت
المواجهةق ويد أف وضعة زوماء ورب ذهووا إلت أوعد مف المو ؼ الذّ جرت ونيأ مؤتمرات الهمة,

وذلؾ والدووة إلت تسوية سنمية قها ية شامنة م إس ار يؿ ,و دـ ذلؾ الرأّ الر يس التوقسو الحويب

وور يوة5ق وسيطرت اللبلمات العروية ونت المو ؼ ,مما سوب شنبلً للططها وتوجهاتها ,ولما ودأت

حرب  ,8599قاف دور الهيادة العروية الموحدة د أصوف معطبلً6ق

وير الواحث ,أقأ ووالرغـ مف مشؿ موادرة الر يس التوقسو "الحويب وور يوة" ,إالّ أقها حههت هدمها

مو قسر اإلجماع العروو ,والمو ؼ العروو الرسمو المعنف أماـ الجماهير مف الهضية الفنسطيقية

والمو ؼ اإلس ار ينوق
1

يوسؼ قعوش :الدروس المستفادة من الحروب العربية اإلسرائيمية ,1986 -1947 ,ط ,8جمعية وماؿ المطاو

2

أحمد وآلروف :أربعون عاماً عمى الوحدة المصرية السورية ,ص295ق

4

قعوش :الدروس المستفادة من الحروب العربية اإلسرائيمية ,ص18ق

التعاوقية ,وماف ,8519 ,ص18ق

3

ونو وود متوقو :المراحل التاريخية لمصراع العربي -اإلسرائيمي ,ط ,8دار الفاراوو ,ويروت ,8555 ,ص811ق

5

جرجس :النظام اإلقميمي العربي والقوى الكبرى ,ص 299ق

6

محمد الهطشاف :اتفاقية كامب ديفيد وأثارىا عمى النظام اإلقميمي العربي (  ,)1991 -1979رسالة ماجستير,

جامعة األزهر -غزة ,2115 ,ص9ق

16

ووهدر ما قاقت تنؾ الهوة العسقرية والسياسية العروية تثير نؽ إس ار يؿ ,مهد قاقت الواليات

المتحدة مقزوجة لنغاية مف توثيؽ العبل ات العروية م االتحاد السوميتو والقتنة االشتراقية وصفة وامة
مو ملتنؼ المجاالت السياسية واال تصادية والعسقرية ,ولما مشنت الجهود األمريقية الموذولة مف أجؿ

إجوار القظاـ المصرّ ونت التلنو وف سياستأ العروية الدالنية وف طريؽ الضغوط اال تصادية,

واالستقزاؼ العسقرّ غير المواشر مو اليمف ,ررت الواليات المتحدة مو وداية واـ  8599ضرورة

إسهاط الر يس جماؿ وود القاصر ووزؿ مصر وف وهية العالـ العروو1ق

وير الواحث :أف العالـ العروو ويؿ ودواف واـ  ,8599قاف مقهسماً ونت قفسأ ويعيش حالةً مف

الفوضت ,تمثنت مو الضعؼ العروو الشامؿ ,وسقرياً يواوبلمياً وتعووياً ,قتيجة لهنة السبلح و دمأ
ومساده ,وودـ اإلوداد الحهيهو لنمعرقة ,ويقما قاقت الدواية العروية غير الجدية لنحرب ووارة وف

مقاورة سياسية  -إوبلمية غير محسووة ,إلت جاقب ضعؼ الروح المعقوية لنجقدّ العروو ,وأما الهيادة
العروية الموحدة لـ يقف لها إال وجود شقنوق
األىمية اإلستراتيجية لمجوالن:

إف مجمؿ اللصا ص الطويعية ,والوشرية لنجوالف ,مضبلً وف المستجدات العسقرية القاش ة

واـ  ,8511أوطتها أهمية إستراتيجية مو الصراع العروو -اإلس ار ينوق ووعد ياـ إس ار يؿ تحولت

الجوالف إلت مقطهة الصداـ العسقرّ ويف سوريا يواس ار يؿق وسهطت مرتفعات الجوالف مو حزيراف

(يوقيأ)  ,8599تحت االحتبلؿ العسقرّ اإلس ار ينو2ق ممف مقطنؽ استمرار وتصعيد القوايا العدواقية
ضد األ طار العروية المجاورة ,مهد ثاورت إس ار يؿ ونت تعزيز وتها العسقرية ,ودوـ مف الواليات

المتحدة ,ومارست قشاطاً سياسياً ودوا ياً وهدؼ التحضير لضروة جديدة3ق مشهد مطن روي واـ
 8599تصعيداً لطي اًر مو حدة التوتر ونت الساحة السورية – اإلس ار ينية ,قجـ وف تزايد التهديدات

اإلس ار ينية وشف هجوـ واس ونت سوريا ,لمقعها مف االستمرار مو تهديـ الدوـ لعمنيات الفدا ييف

الفنسطيقييف ,وقاقت سوريا د توقت مو فاً داوماً لنعمؿ الفدا و الفنسطيقو ,قما زادت مف تهاروها م
مصر ,وو عت معها معاهدة دماع مشترؾ مو تشريف ٍ
ثاف (قوممور) ,مف العاـ قفسأ4ق ثـ شعر

1

المدقو :الممف العربي في القرن العشرين ,ج ,9ص915ق

2

ودقاف السيد حسيف :التوسع في اإلستراتيجية اإلسرائيمية ,ط ,8دار القفا س لنطواوة والقشر والتوزي  ,ويروت,

3

متوقو :المراحل التاريخية لمصراع العربي -اإلسرائيمي ,ص811ق

8515ـ ,ص91-91ق

4

ماهر الشريؼ :البحث عن كيان ,دراسة في الفكر السياسي الفمسطيني  ,1993 -1928ط ,8مرقز األوحاث

والدراسات االشتراقية مو العالـ العروو ,قيهوسيا ,8559 ,ص811ق
17

السوريوف والهنؽ مف التهديدات اإلس ار ينية ,وقاقوا يلشوف مف و وع هجوـ يستهدؼ اإلطاحة وقظاـ

حقمهـ ,مدووا وود القاصر إلت تقفيذ تعهده وقجدتهـ1ق

ومو آيار(مايو)  ,8599أدلنت مصر وحدات وسقرية قثيفة إلت سيقاء (,رداً ونت التهديدات

اإلس ار ينية لسوريا)ق قما طنوت مف وات األمـ المتحدة االقسحاب مف المقاطؽ الفاصنة ويف واتها

والهوات اإلس ار ينية2ق ومو  9قيساف (أوريؿ) ,قفذت إس ار يؿ تهديداتها والفعؿ ,و امت واالوتداء ونت
المقاطؽ الحدودية السورية ,وأماـ ذلؾ التصاود مو حدة التوتر ,لـ يقف أماـ الر يس جماؿ وود

القاصر سو أف يهرع لقجدة سوريا ,و رر إغبلؽ لني العهوة مو وجأ المبلحة اإلس ار ينيةق ومو 11
مف آيار (مايو) ,اقضـ األردف إلت معاهدة الدماع المشترؾ ويف مصر وسوريا ,وذلؾ وعد أف تيهقت
حقومتأ مف أف الحرب واتت وشيقة ,ووسوب لصوصية ترقيوتأ السقاقية ومو عأ الجيو -سياسو ,ال

يمققأ أف يوهت وعيداً وف المشارقة ميها3ق

ورغـ ودـ مشارقة الواليات المتحدة مواشرة مو حرب  ,8599مهد أوطت الضوء األلضر

إلس ار يؿ لقو تلوض الحرب ,وعد أف أقدت لها الملاورات األمريقية أف المواجهة العسقرية ستقوف
لصالحهاق وو فت الواليات المتحدة حا بلً مو مجنس األمف لمق استصدار رار يقص ونت وودة
الهوات المتحاروة إلت موا عها وؿ الحربق واستلدمت حؽ الفيتو مقذ ذلؾ الو ت وحتت اآلف ,ضد أّ
رار يقوف مو غير صالف إس ار يؿ4ق

وجاءت حرب  8599قتيجة االتجاهات التوسعية لنحقومة اإلس ار ينية ,وارتواطاتها والهو

االستعمارية المعادية لحرقات التحرر مو العالـ ,والمتلومة مف القفوذ السوميتو مو الشرؽ األوسط,
واإلضامة إلت المصاوب اال تصادية اإلس ار ينية مو الدالؿق و د أدت تنؾ العوامؿ متجمعة مضاماً
إليها استغبلؿ وامؿ التوتر مو الشرؽ األوسط ,ماتلذت حقومة إس ار يؿ رارها والمواجهة ,وقاقت

تقتظر مهط الظرؼ المبل ـ5ق ويمقف الهوؿ أف التفوؽ اإلس ار ينو مارس تأثيره ونت مسار الصراع م

العرب ,مف لبلؿ ودة مظاهر ,مو مهدمتها :الهدرة ونت التلطيط ,والقفاية مو األداء ,ثـ الهدرة ونت

الموادرة6ق
1

جرجس :النظام اإلقميمي العربي والقوى الكبرى ,ص 211ق

3

الشريؼ :البحث عن كيان ,ص811ق

2

متوقو :المراحل التاريخية لمصراع العربي -اإلسرائيمي ,ص812ق

4

حسف قامعة ,وآلروف :األبعاد اإلقميمية والدولية لمقضية الفمسطينية في الوقت الراىن ,ط ,8دار المستهوؿ العروو,

5

حسيف شريؼ :الحرب والسالم ,1981 -1972 ,ج ,1الهي ة المصرية العامة لنقتاب ,الهاهرة ,8559 ,ص21ق

الهاهرة ,8511,ص98ق

6

أسامة الغزالو حرب :مستقبل الصراع العربي -اإلسرائيمي ,ط ,8مرقز دراسات الوحدة العروية ,ويروت,8519 ,

ص28ق

02

وفيما يخص أىداف إسرائيل من حرب  ,1967فإنيا كالتالي:

أوالً :تدمير الهوات المسنحة المصرية ,و احتبلؿ سيقاء واالحتفاظ وها قمقطهة وازلة ويقها وويف الهوات
المصريةق ومف ثـ متف قاة السويس لنمبلحة اإلس ار ينية ,لتضمف حرية المبلحة وور الوحر األحمر

إلت ميقاء إيبلتق

ثانياً :وعد تدمير الهوات المسنحة المصرية ,وهو أضلـ وة وروية مو الساحة ,تصوف الطريؽ أمامها
معودة لتحهيؽ الهدؼ الر يسو الذّ طالما سعت إليأ مقذ تأسيسها وهو احتبلؿ الهدس والضفة الغرويةق

ثالثاً :احتبلؿ مرتفعات الجوالف السورية ,لتأميف الحماية القامية لمستعمراتها مو مقطهة طورية1ق

و د لنهت الهزيمة مو واـ  8599حها ؽ جديدة مو المقطهة ,قاف مف ويقها تصاود التقامس

األمريقو – السوميتو إلت درجة لـ يشهدها الشرؽ األوسط مف وؿ2ق قما وتعتور حرب  8599ألطر
معارؾ الحرب مو الشرؽ األوسط ,وأقثرها إثارةً ,وأشدها ضراوةً ,وأوعدها تأثي اًر ,وأحفنها والمفاجآتق
ووالتأقيد منهد قاقت المفاجأة القور والحاسمة ميها هو صر المدة التو استغر تها المعرقة3ق والمساحة
القويرة التو احتنتها إس ار يؿ مف األراضو العروية ,والتو ونغت  99ألؼ قـ2ق

وما إف وضعت حرب  8599ويف الدوؿ العروية "مصر ,وسوريا ,واألردف" يواس ار يؿ أوزارها,

حتت دلنت المقطهة مو مرحنة جديدة ,وطور قووو مف الصراع ,وقس قفسأ ونت مجريات األمور

قنها مو المقطهة (األحزاب ,الهو  ,الطوهات ,الحقومات والشعوب)ق منهد شقنت الحرب مقعطفاً حاداً
مو مسار تاريخ المقطهة وشعووها ,ولـ تو ِ
ؽ شي اً ونت ما هو ونيأ ,وؿ أوادت رسـ وصياغة معالـ
األشياء والتحالفات والمهوالت والمفاهيـ مف لبلؿ قتا جها المواشرة وغير المواشرة4ق و د أمضت حرب

 8599إلت قتا

لطيرة ذات أثار مدمرة ونت مستهوؿ العالـ العرووق معنت المستو السياسو ,ودا

إلس ار يؿ أف األمة العروية التو أذهنتها الهزيمة ,وال ود أف يقتهو األمر وها إلت االستسبلـ5ق وقاقت قؿ
قؿ حرب تلوضها إس ار يؿ ضد العرب تهوؿ إقها األليرةق ولذلؾ تمقت "جولدا ما ير" ر يسة الوزراء

آقذاؾ ,أف يقوف قصر واـ  8599قامبلً وحيث أف اإلس ار ينييف لف يهاتنوا مرة ألر ق قما حههت

1

صادؽ الشرع :حروبنا مع إسرائيل ,1973 -1947 ,ط ,8دار الشروؽ ,وماف ,8559 ,ص199ق

3

محمد حسقيف هيقؿ :حرب الثالثين سنة ,االنفجار  ,1967وقالة األهراـ لنترجمة لنقشر ,ط ,8الهاهرة,8551 ,

4

ومر حنمو الغوؿ :التحوالت الفمسطينية  ,1987-1967ط ,8دار الوسيـ لنلدمات الطواوية ,دمشؽ,8552 ,

5

السيد :من سيناء إلى كامب ديفيد ,ص5ق

2

الشريؼ :البحث عن كيان ,ص811ق

ص 981ق

ص29ق

01

إس ار يؿ هدمها الر يسو واـ  8599مو متف لني العهوة لنمبلحة اإلس ار ينية ,يوازالة التهديد العسقرّ
المصرّ مف سيقاء1ق يواشغاؿ قؿ مف الدوؿ العروية (دوؿ الطوؽ) وهضاياها اللاصةق
وير الواحث ,أف الهيادات العروية د ألفهت تماماً مو التلطيط االستراتيجو السياسو

والعسقرّ يوادارة الصراع م إس ار يؿ مو الفترة مف واـ  ,8599 - 8511وتمثؿ الهزيمة الهاسية مو

حزيراف (يوقيأ)  8599ذروة اإللفاؽ العروو ,ومرد ذلؾ إلت التلنؼ الحضارّ واألمراض السياسية
واالجتماوية المزمقة التو استشرت مو الجسد العرووق
النتائج العامة لحرب عام :1967
أوالً :عمى المستوى العربي:

 -8حطمت إس ار يؿ الهوة العسقرية لمصر واألردف ,وجاقواً هاماً مف الهوة العسقرية السورية ,ونت
حيف أف اللسا ر اإلس ار ينية مو األسنحة والعتاد واألمراد قاقت ض ينة لنغاية ياساً واللسا ر
العروية الفادحةق ووطويعة الحاؿ أد

ذلؾ إلت التبلؿ ميزاف الهو العسقرّ العروو -

اإلس ار ينو ودرجة لطيرةق وقاف لتنؾ القتيجة العسقرية أثارها المادية المعقوية السي ة مو
الجاقب العروو ,ويقما أوجدت ثهة موالغ ميها مو الهدرة العسقرية اإلس ار ينية دالؿ ولارج
إس ار يؿ2ق
 -2وأما مف القاحية العسقرية مهد لسرت مصر العمؽ االستراتيجو ,الذّ قاف يعطيها ميزة
ممتازة مو حروها ضد إس ار يؿ3ق
 -1غطت ظبلؿ الهزيمة سماء األقظمة العروية وموماً ,واألقظمة التو لاضت الحرب "مصر,
سوريا ,األردف" لصوصاً4ق ولضرورة توحيد الجهود والعودة إلت العمؿ الجماوو العروو ,اقعهد
مؤتمر الهمة مو اللرطوـ مو  25آب (أغسطس) 8599ق و د تهرر مو ذلؾ المؤتمر أف
تدوـ السعودية والقويت وليويا ا تصادياً الدوؿ العروية التو داهمها العدواف حتت "إزالة أثار
العدواف"ق و د تقشؼ مو مؤتمر اللرطوـ وف تراج دور الهاهرة منـ تعد العاصمة األولت مو
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وينو :الحروب العربية اإلسرائيمية وعممية السالم ,ص212ق
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الشرع :حروبنا مع إسرائيل ,ص981ق
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المدقو :الممف العربي في القرن العشرين ,ج ,9ص995-999ق
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الغوؿ :التحوالت الفمسطينية ,ص29ق
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صق المصير العروو1ق و د قاف أورز اررات المؤتمر ما ورؼ ميما وعد والبلءات الثبلثة
وهو :ال اوتراؼ ودولة إس ار يؿ ,ال مفاوضات م إس ار يؿ ,ال سبلـ م إس ار يؿ2ق
ثانياً :عمى المستوى اإلسرائيمي:

 -8سيطرت إس ار يؿ ونت مساحات قويرة مف األراضو العروية تفوؽ وقثير المساحة التو احتنتها
واـ  ,8511مما أد

ذلؾ إلت تحسيف الوض الجيو -إستراتيجو لها3ق مواحتبللها لهضوة

الجوالف وقامنها ,أصوحت درووها المتمرقزة مو تنؾ المقطهة تُشقؿ تهديداً مواش اًر واتجاه مديقة
دمشؽ وسهولها ,وعد أف قاقت المدمعية السورية مف موا عها مو الهضوة تهدد جمي
المستوطقات اإلس ار ينية مو مقطهة الجنيؿ وغور األردف4ق
 -2احتنت إس ار يؿ مقاو القفط مو سيقاء ,وصار ووسعها تأميف حاجاتها القفطية محنياً ,قما
روحت إس ار يؿ أوتدةً حرويةً قثيرةً مف دواوات ومدام وصواريخ ,لـ ثنوث أف ودلتها وأدلنتها
اإلسر ينو مو وض و درة أمضؿ ونت
ا
مو اللدمة دالؿ واتها المسنحة5ق قما أصوف الطيراف
مهاجمة العمؽ العروو ,قما تمققت مف متف لني العهوة أماـ المبلحة اإلس ار ينية6ق
 -1احتنت إس ار يؿ وفضؿ الحرب مو عاً مرمو اً ونت الصعيديف اإل نيمو والدولو ,وساهمت قتا
الحرب المواشرة مو إلراج إس ار يؿ مف أزمتها اال تصادية ,وأوادت القشاط لدور الهجرة الوامدة
إليها ,األمر الذّ أشارت إليأ "جولدا ما ير" مو لطاب ألهتأ وتاريخ  29أينوؿ
(سوتمور) :8598دإن الحدود الصحيحة ىي األماكن التي يقطن فييا الييود ,ال الخطوط
المرسومة عمى الخرائطد .أما "ديفيد وف جوريوف" مهاؿ" :إن تحقيق أمانينا ال يكون إالّ عن
طريق انتصاراتنا العسكريةد7ق
 -1زاد ودد العرب اللاضعيف لبلحتبلؿ ,وزادت مساحة األرض المحتنة ,األمر الذّ لنؽ
ظروؼ أقثر مبل مة لقمو الثورة الفنسطيقية ,وأصوف لد
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السيد :من سيناء إلى كامب ديفيد ,ص5ق
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المدقو :الممف العربي في القرن العشرين ,ج ,9ص991-999ق
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المدقو :الممف العربي في القرن العشرين ,ج ,9ص995ق
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الغوؿ :التحوالت الفمسطينية ,ص29ق
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إس ار يؿ رهيقة قويرة ( أراضو

الشرع :حروبنا مع إسرائيل ,ص989ق
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الشرع :حروبنا مع إسرائيل ,ص981ق
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وسقاف ورب ) ,ألذت تساوـ ونيها مو سويؿ إلضاع الدوؿ العروية يواجوارها ونت ووؿ
السنـ اإلس ار ينو ,األمر الذّ أود المقاخ المبل ـ لنحرب العروية -اإلس ار ينية الراوعة
18591ق
ثالثاً :عمى المستوى الدولي:
قاف قتيجة حرب  8599أف اتلذت األمـ المتحدة ومجنس األمف اررات متعددة مف أورزها

الهرار( )212الصادر مو  22تشريف ٍ
ثاف (قوممور)  ,8599والذّ قص ونت مودأ ودـ ألذ األرض
وهوة السبلح ,واالوتراؼ وحؽ إس ار يؿ مو الوجود ,و د رمضت مقظمة التحرير ذلؾ الهرار ,و د أيدها

ودد ني ٌؿ مف الدوؿ العروية مثؿ سوريا والعراؽ وليويا2ق مو حيف وامهت قؿ مف مصر واألردف
مو ذلؾ ٌ
ونت الهرار ,أما إس ار يؿ مهد روطت مو فها ومنياً مف الهرار الدولو ,وموامهة الدوؿ العروية ونت الدلوؿ
مو مفاوضات مواشرة معها ,وهدؼ التوصؿ إلت معاهدة سبلـ شامؿ3ق قما اقتمنت الهطيعة التامة مو
العبل ات المصرية األمريقية ,وعد أف اتهـ جماؿ وود القاصر الواليات المتحدة والتواطؤ م إس ار يؿق

وأصوف الوديؿ المتاح لأ ,توثيؽ العبل ات م االتحاد السوميتو ,لدرجة أجورت مصر ونت االرتماء مو

أحضاقأ4ق

ويتضف لقا مما سوؽ ,أف أحد معايير استياء الجماهير العروية تمثنت وموامهة القظاـ الرسمو

العروو ونت رار مجنس األمف ( ,)212األمر الذّ قاف يعقو تلنياً قنياً وف مهررات مة اللرطوـ,

التو وهدت مو أوهاب الهزيمة ,وتحديداً الءاتها الثبلث :ال لنصنف ,ال لنتفاوض ,ال لبلوتراؼ
وإس ار يؿق وأف وامؿ الهزيمة العروية ومر المقاخ المبل ـ لوروز الظاهرة العنقية لحرقة المهاومة المسنحة

الفنسطيقية ,حيث سجنت المهاومة أوؿ اقتصاراتها العسقرية مو معرقة القرامة مو  28آذار

(مارس)8591ق لذلؾ ورزت أهمية توحيد الهو العروية الثورية مو جمي الوبلد العروية مو الجوهة
المعادية إلس ار يؿ واالستعمار ,وودـ إثارة معارؾ مروية جاقوية تعر ؿ أو تودد جهودها المشترقةق مقاف

هـ الهيادتيف المصرية والسورية التأهب مف جديد ,الستعادة زماـ الموادرة ,والهجوـ ونت الهوات

اإلس ار ينية مو سيقاء وهضوة الجوالفق
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المدقو :الممف العربي في القرن العشرين ,ج ,9ص995ق

ودقاف صامو :الجغرافيا السياسية بين الماضي والحاضر ,ط ,8مرقز القتاب األقاديمو لنقشر والتوزي  ,وماف,

 ,8555ص111ق
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 -2التنسيق المصري السوري السترداد األراضي المحتمة.
اوتداء مف ققسة االقفصاؿ والتو سددت
أصيوت مقاقة مصر مو المقطهة العروية وعدة ققسات,
ً
اقتهاء والتورط مو حرب اليمف الذّ اقتهت مو
ضروة وية إلت وض الهيادة المصرية لنعالـ العروو ,و ً
(قاقوف أوؿ) ديسمور 8599ق و د أثرت تنؾ الققسات تأثي ار ضا اًر ونت الزوامة القاصرية ,غير أف
وود القاصر تمقف ويؿ حرب  -8599وعد تصعيد األزمة م إس ار يؿ  -مف أف يستهطب الزوامة

العروية دوف مقازعق ولقف وعد الهزيمة ألذت تقحسر تنؾ الزوامة تدريجياً ,وودأ تألؽ شلصيات وروية

ونت مسرح الصراع العروو -اإلس ار ينو ,مف أمثاؿ الر يس الع ار و "وود الرحمف وارؼ" ,والر يس

الج از رّ "هوارّ وومديف" ,وتضاءلت القزوة المتشددة وقد جماؿ وود القاصر ,وودأ يتلذ مو فاً وسطاً
ويف مريؽ المتشدديف العرب ومريؽ المعتدليف1ق

وير الواحث مو هذا الصدد ضرورة تقاوؿ الموا ؼ الملتنفة مف الصراع العروو -اإلس ار ينو:

أوالً :الموقف اإلسرائيمي:

تغنوت إس ار يؿ ونت درة وود القاصر ,مو إثارة المبلييف ضد "الغرب االستعمارّ" ,حيث

غيرت معالـ لارطة الشرؽ األوسط سياسياً وجغرامياً مو ستة أياـ ,ويقما و ؼ وود القاصر "ملنص

العرب" أوزالً مف قؿ شوء ,حيث ذهوت الضفة الغروية و طاع غزة وسيقاء ومرتفعات الجوالف والهدس
إلت أيدّ اإلس ار ينييف ,ومقذ ذلؾ الحيف أصوحت تنؾ األراضو المفهودة هو المرقز الجديد لنوحدة

العروية2ق قما وضعت إس ار يؿ لقفسها هدميف وعد حرب  ,8599األول :هو السعو إلت سبلـ رسمو

وقها و م الونداف العرويةق والثاني :إوادة تحديد حدود واـ 8511ق غير أقها لـ تحدد رسمياً
التغييرات التو تسعت إليها ,ودوت الونداف العروية إلت الدلوؿ مو مفاوضات مواشرة غير مشروطة,

وهدؼ تسوية قؿ الهضايا يوا امة سبلـ دا ـ3ق

وقاف قؿ ما تعرضأ إس ار يؿ ضمقياً ,هو استسبلـ قؿ العرب وبل يد أو شرط ,مهاوؿ وودة

مشروطة لجزء مف األراضو المحتنة ,واوتهدت إس ار يؿ أقها ستحصؿ ونت ذلؾ وفضؿ اقتصارها

الساحؽ واـ  ,8599والذّ يودو أقأ ورهاف ونت تفو ها العسقرّ الدا ـ مو المقطهة4ق
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المرجع السابق ,ص28ق
ساقد ار مقو :الممفات السرية لمحكام العرب ,ط ,8الدار العالمية لنقتب والقشر ,الهاهرة ,8555 ,ص5ق
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هالة أوو وقر سعودّ :السياسة األمريكية تجاه الصراع العربي اإلسرائيمي  ,1973-1967ط ,8مرقز دراسات
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هقرّ لوراقس :المعبة الكبرى المشرق العربي واألطماع الدولية ,ترجمة ,وود الحقيـ األرود ,ط ,2الدار الجماهيرية

الوحدة العروية ,ويروت ,8511 ,ص92ق

لنقشر والتوزي واإلوبلف ,مصراتأ ,8551 ,ص119ق
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ثانياً :الموقف األمريكي:

ومنت اإلستراتيجية األمريقية ونت تعميؽ التقا ضات اإل نيمية مو المقطهة العروية ,وجر

تعميؽ التقا ض العروو -اإلس ار ينو ,مف لبلؿ التأييد األمريقو إلس ار يؿ ,م العنـ وأف الحقومة
األمريقية قاقت د أونقت مو صواح  9مف حزيراف (يوقيأ)  8599و ومها ونت الحياد ,مو حيف أف
تصرمات مقدووها (آرثر جولد ورج) ,وموا فأ مو مجنس األمف قاقت تؤقد اقحيازها التاـ إلس ار يؿ طواؿ

مدة الهتاؿ حتت وصفأ الوعض وأقأ مف أمضؿ مؤيدّ الصهيوقية مو الواليات المتحدة1ق األمر الذّ
جعؿ مشقنة إس ار يؿ أقور مف مشقنة منسطيفق ولـ تعد األزمة مو الشرؽ األوسط قما قاقت وؿ حرب

 ,8599هو حهوؽ شعب منسطيف ,يواقما أصوحت األزمة هو تراب الشعب المصرّ ,وتراب الشعب
السورّ ,واللطر اإلس ار ينو ونت قؿ التراب العروو2ق
ثالثاً :الموقف السوفيتي:

سلط العديد مف العرب ونت االتحاد السوميتو ,الذّ قظر إليأ ونت أقأ مس وؿ وف هزيمة

واـ  8599وتصرمأ الدونوماسو ,وقذلؾ وهصور سبلحأ3ق واقطبل اً مف شعور السومييت وتحمنهـ
لجاقب مف المس ولية وف الهزيمة التو لحهت والدوؿ العروية الموالية لأ مو حرب  ,8599ورغوةً مقهـ
مو إوادة وقاء الثهة مو وبل اتهـ م تنؾ الدوؿ ,ومو حرماف إس ار يؿ مف استغبلؿ اقتصارها العسقرّ

مو إمبلء شروطها ونت الدوؿ العروية التهدمية ,أدرؾ السومييت أف التزاماً يه ونيهـ مو إمداد دوؿ
المواجهة العروية وما تحتاجأ مف سبلح ,إلوادة وقاء واتها المسنحة يوازالة أثار العدواف4ق
و د قاف هدؼ وود القاصر مقذ هزيمة  ,8599تدويؿ الصراع العروو -اإلس ار ينو ,مف لبلؿ

توريط االتحاد السوميتو إلت جاقب العرب مو صراوهـ ضد إس ار يؿ .5و د قاف تصور وود القاصر

موقياً ونت أساس ,أف تصعيد مستو الصراع مف المستو اال نيمو إلت مستو المجاوهة المواشرة ويف
الهطويف ,وما تقطوّ ونيأ مف ملاطر ,د يدم الهطويف إلت العمؿ وصورة أقثر جدية لنتوصؿ إلت
تسوية لذلؾ الصراع ,غير أف تصور وود القاصر لـ يقف مو محنأ ,ومرد ذلؾ إلت التبلؼ وجهة

القظر السوميتية لنصراع وف وجهة القظر المصرية أو العروية ,ممصر قاقت تقظر إلت االتحاد

السوميتو وإوتواره المورد الر يسو لنسبلح الذّ تحتاجأ مو حروها ضد إس ار يؿ ,ويقما لـ يقف لد

السومييت الحامز الهوّ ,الذّ يدمعهـ إلت مسايرة الرغوة العروية مو تصعيد الصراع م إس ار يؿ إلت
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صبلح العهاد :مأساة يونيو  ,1967ط ,8مقتوة األقجنو المصرية ,الهاهرة ,8599 ,ص251ق
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محمد حسقيف هيقؿ :عند مفترق الطرق ,ط ,8دار الشروؽ ,الهاهرة ,2111 ,ص29ق
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هيقؿ :االنفجار  ,1967ص 159ق
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مستو المجاوهة المسنحةق وهقذا مهد ومؿ السومييت دا ماً ونت تشجي ليار التسوية السياسية

لنصراع العروو -اإلس ار ينو ,رغوة مقهـ مو إثقاء الدوؿ العروية وف النجوء إلت ليار الحؿ العسقرّ1ق

قما أداف االتحاد السوميتو "العدواف اإلس ار ينو" ,وطنب سحب الهوات اإلس ار ينية مو اًر مف

األراضو المحتنةق وونت أثر الهجوـ ونت سوريا ط

وبل اتأ الدونوماسية م

إس ار يؿ ,وأجور

إسر يؿ إلت االلتفات قحو الواليات المتحدة دوف
الديمهراطيات الشعوية ونت اإل تداء وأ ,واضطرت ا
سواها ,مف أجؿ الحصوؿ ونت دوـ سياسو ومالو ووسقرّ2ق ولذلؾ قاف السويؿ الوحيد المتاح

لنمصرييف ,هو التحوؿ تجاه اإلتحاد السوميتو طنواً لمزيد مف العبل ة الحميمة وااللتزاـ ,وأسفرت زيارة
وود القاصر إلت موسقو وف اتفاؽ وإ امة واود الصواريخ ومصر ,والتزاماً والدماع وف العمؽ

المصرّ3ق ولهد أصوف التراب المصرّ ومقأ

ونت الهجمات اإلس ار ينية المحتمنة ,وسوب الحضور

السوميتو ومصر مو شقؿ مستشاريف وتسهيبلت وحرية ,ذلؾ أف إس ار يؿ قاقت ال تريد مواجهة

وسقرية م دولة وظمتق وأمقف وذلؾ وقاء الهوة العسقرية المصريةق وقاف تقامو الدور السوميتو

المستمر مو تنؾ المقطهة اإلستراتيجية مف العالـ ,ال يمققأ إالّ أف يثير نؽ الواليات المتحدة4ق
رابعاً :الموقف األردني:

لـ تقف تداويات حرب  8599و فاً ونت مصر وحدها ,إقما اقتشرت مو قؿ شور مف األرض

العرويةق مفو الجاقب األردقو :قاف المنؾ "حسيف" أقثر األطراؼ العروية متاوعة لما يجرّ مو إس ار يؿق

أحس موق اًر وووادر العاصفة واتجاهاتها الحهيهية ,وأدرؾ – م التطورات المتساروة مو إس ار يؿ -
ولهد ّ
أف مصير ممنقتأ مو مهب الريف5ق منهد تغيرت ترقيوة السقاف جغرامياً وسقاقياً ,وعد أف مهدت الممنقة
األردقية الهاشمية الضفة الغروية والتو يمثؿ سقاقها لمسيف والما ة مف مجموع السقافق ويلتنؼ ذلؾ

الوض تماماً وف الوض مو هضوة الجوالف أو شوأ جزيرة سيقاء النتيف تفتهراف إلت القثامة السقاقيةق
ويتضف مف ذلؾ أف المنؾ حسيف قاف يسعت إلت تطويؽ أثار االحتبلؿ مو أوهاب الهزيمة ,ووصؿ وأ
األمر إلت متف واب القضاؿ أماـ الفدا ييف الفنسطيقييف ماقطنهوا مف األردف لمهاجمة األهداؼ

اإلس ار ينية مو األراضو المحتنة6ق حيث لـ تعد الهضية والقسوة لنمنؾ حسيف مهصورة ونت مهداف
قصؼ الممنقة وأقثر مف لمسيف والما ة والقسوة لنسقاف ,يواقما أصوف ونيأ أف يواجأ مهداف الضفة
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1
الغروية لؤلود ,هذا مضبلً وف أف مهداف الهدس يجرد الممنقة مف أهميتها الدولية ق وقاف المنؾ محهاً

مو اوتهاده وأف إس ار يؿ إذا ألذت الضوء األلضر والعمؿ ضد مصر ,مإف ومنها لف يهتصر ونت

مصر وحدها2ق

خامساً :الموقف المصري:

أساءت هزيمة حرب  8599إلت العرب وصفة وامة ,ومصر وصفة لاصة ,واوتوارها

واصمة العرب استراتيجياً ,والهوة الوطقية األولت التو يه ونيها وبء الدماع وف العالـ العرووق و د

وجد العرب مو الهزيمة التو لحهت وهـ دليبلً ونت وجزهـ وف الصمود مو حرب حديثة ,قما أدت تنؾ

الحرب إلت تفا ـ االقهسامات مو العالـ العروو ,لاصةً مو أوهاب صدور رار مجنس األمف الدولو

ر ـ ( ,)212متوالت االقهسامات دالؿ الهطر العروو الواحد ,قذلؾ احتجوت ضية منسطيف والدووة

إلت الهومية العروية3ق ولـ يستط مفهوـ األمف الهومو ومؤسساتأ وأجهزتأ ,أف تغير معالـ اللريطة

األمقية القاجمة وف حرب 48599ق قما أونف وود القاصر استهالتأ مو يوـ  5حزيراف (يوقيأ) ,8599
 ,8599وتش ّقنت مو الحاؿ مظاهرات شعوية ها نة تطالوأ والعدوؿ وف استهالتأ ,و وِؿ وود القاصر
الرجوع إلت السنطةق واغتقـ الفرصة وزاد مف سنطاتأ ,حيث جم ويف ر اسة الجمهورية ور اسة الوزارء

وأماقة اإلتحاد االشتراقو5ق قما تمقف مف استعادة سيطرتأ ونت الجيش ,وشرع مقذ غداة الهزيمة,
وفضؿ تشقيؿ مريؽ جديد مف الضواط الذيف قاقت لهـ إرادة الثا ر ,مو جعؿ الجيش الوعيد وف

السياسة مهقياً أقثر مف ذّ وؿ ,وأمضؿ تدريواً وأقثر اقضواطاً6ق
ومو  29تشريف ٍ
ثاف (قوممور)  ,8599قاف جماؿ وود القاصر يقا ش م الهيادة العسقرية,

احتماالت تقشيط المو ؼ العسقرّ ونت جوهة الهتاؿ ,وقاف رأيأ مو ذلؾ ضرورّ ,حتت ال يتصور

أحد ولصوصاً إس ار يؿ ,أف لطوط و ؼ إطبلؽ القار د تجمدت لتصوف لطوط هدقة جديدة ,وقذلؾ
إلوادة وقاء صورة الجيش المصرّ أماـ األمة العروية والعالـ ,ولقسر حاجز الرهوة لديها وعد تجروة

حرب 8599ق حيث قاف تشويأ صورة الجيش مف أهـ أغراض السياسة األمريقية والعسقرية
اإلس ار ينيةق وقذلؾ إل قاع العالـ وأف أزمة الشرؽ األوسط أزمة سالقة ,ال تستطي أف تقتظر المقاورة
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الدولية1ق و د دلؿ مو روع وود القاصر أف هقاؾ أمبلً مو تغيير مجر الحوادث ,وعد أف جم

وقاصر الهوة مو يدهق ولقف الهدر لـ يمهنأ حتت يجقو ثمار سياستأ ,مهد رحؿ مو  21أينوؿ (سوتمور)

 ,8591وتولت أقور السادات مهاليد السنطة مو مصر2ق

سادساً :الموقف السوري:

سارع موت وود القاصر مف اشتداد وتيرة الصراع ونت السنطة مو سورياق إذ حاوؿ "صبلح

جديد" ر يس الملاورات السورية ,المسيطر ونت الحزب ,مف مق "حامظ األسد" وزير الدماع آقذاؾ ,مف

السيطرة ونت الوبلد ,لقف األلير استولت ونت السنطة وفضؿ الجيش ,مو 81تشريف ٍ
ثاف (قوممور)

 ,8591و اـ واوتهاؿ لصومأ الر يسييف أو قفيهـ ,وأونف األسد أقأ يريد تحهيؽ الوحدة الوطقية وفضؿ

حرقة تصحيحية ,وأصوف الجو العاـ أقثر تحر اًر مما وؿق ومو 22شواط (موراير)  ,8598تولت األسد
السنطات الر اسية ,وقرس ذلؾ واستفتاء مو  82آذار(مارس) مف العاـ قفسأ3ق ثـ اتلذ التقسيؽ

العسقرّ ويف وسوريا ومصر شقبلً جديداً ,حيث ودأت لطوات هامة ومعالة لتحويؿ االتفا يات
المقتووة والقوايا الحسقة إلت أوماؿ إيجاويةق موعد وشرة أياـ مهط مف ياـ الحرقة التصحيحية,

ووالتحديد مو 29تشريف ٍ
ثاف (قوممور)  ,8591و عت اتفا ية وسقرية ويف مصر وسوريا ,حددت

أهداؼ الصراع المهوؿ وطرؽ يادتأ وأجهزتأ التقفيذية4ق وقاف األسد مف أقصار الوحدة العروية
الشامنة ,وقتيجة لذلؾ قاقت رؤيتأ أف مصر وسوريا تمثبلف محورّ تاريخ العرب ,محيقما قاقت مصر
وسوريا متحدتيف اقتصر العرب ,وحيقما اقفصنتا ,تداوت العرب وترقحوا ,وقتيجة لذلؾ إما أف تهؼ

مصر وسوريا ومجمووة الدوؿ العروية معاً أو تسهط معاً5ق

ويمقف الهوؿ :أقأ رغـ مداحة اللسارة ,مإف القظاـ السورّ ظؿ متماسقاً ,والظاهر أف قظاـ

الحقـ مو دمشؽ استطاع أف يتوار لنؼ زوامة أقور مقأ اوترمت والهزيمة ,و ونت و ؼ إطبلؽ

القار ,وظنت الجوهة السورية أقثر هدوءاً مو المجاؿ العسقرّق ويودو أف اإلتحاد السوميتو أ ق
أصد اءه مو دمشؽ ,والتزاـ تنؾ السنوية إلت أف تسترد مصر وتها ,مما يحتاج إلت وعض الو ت6ق

وقاقت ردود الفعؿ الشعوية مو سوريا لامتة ,و د اغتقـ القظاـ العنوّ الحاقـ الفرصة واتلذ

مف الحرب ذريعة ليهضو ونت معارضة اإللواف المسنميف لنقظاـ ,ويشدد مف وضتأ ونت الشعب
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السورّق ثـ ألذ القظاـ الحاقـ يطنؽ الشعارات التو تقادّ والحرب الشعوية ,ونت الرغـ مف إيهامأ

قشاط الفدا ييف الفنسطيقييف وور الحدود السورية -اإلس ار ينيةق ويد أقأ لـ يحدث تغيير جذرّ مو
القظاـ السورّ إقما ا تصر ونت توديؿ الموا

ويف شلصيات القظاـ الحاقـ تدريجياً1ق

دوـ األسد مف وبل اتأ م اإلتحاد السوميتو ,وأقثر مف زياراتأ لأق وأراد وذلؾ الحصوؿ
قما ّ
وقرس قفسأ قشريؾ أساسو مو العالـ العروو ,اد اًر أف يحؿ محؿ وود القاصرق ووحث
ونت األسنحةّ ,
وف قسر وزلة سوريا دالؿ العالـ العروو ,حيث قاف مف المستوعد التهارب م العراؽ وسوب التعارض
الشديد ويف الوعثييف ميأ ,وم األردف ونت أثر أحداث "أينوؿ األسود" ,متفاهـ األسد م السادات,

وشارؾ مو مشروع اإلتحاد العروو لعاـ  ,8598والذّ أجهض سريعاًق ومو  1آذار (مارس) ,8592
أونف األسد وأف سوريا تهوؿ الهرار  212شريطة أف يتحدد ود ة ,أف المهصود هو االقسحاب مف جمي

األراضو المحتنة ,يوا رار الحهوؽ الفنسطيقية2ق

وقاقت الهيادة السورية أقثر معارضة مف الهيادة المصرية لتوقو السعو إلت السبلـ ,قظ اًر

لمو ؼ سوريا التهنيدّ مف الصراع العروو اإلس ار ينو ,وألف ما مهدتأ مو الحرب قاف أ ؿ مما مهدتأ

مصرق مهد قاف مف الممقف لها أف تتحمؿ تجميداً طويبلً لنهضية أقثر مف مصر ,ووالتالو وقدما
ورض السومييت ونت الهيادة السورية السياسة التو توقتها مصر ,رمضت تنؾ الهيادة ذلؾ ,ووامهت مهط

ونت ودـ معارضة سعو مصر إلت تسوية سنمية ونقاً3ق
و د حجوت القتا

الطويعية لنوحدة العروية الحهيهة الهاسية المتمثنة مو أف تقتيقات أقور

السادات قاقت تلتنؼ وف تقتيقات حامظ األسد ,مهد قاف األسد يسعت لنحرب ألقأ يعتهد أف إس ار يؿ
لف تتفاوض أودا وشأف األراضو التو احتنتها مو حرب  ,8599إالّ وعد أف يستعيد العرب وعض

أراضيهـ واله وة ,وقاف السادات ,مف قاحية ألر  ,ير أف الحرب ومثاوة أداة سياسية لفتف الطريؽ أماـ

العمنية الدونوماسية المتو فةق قما قاف يدرؾ جيداً أوجأ التبلمأ م حامظ األسد ,ولققأ أ ق الر يس

السورّ وأقهما يتوعاف إستراتيجية مشترقة4ق وهقذا مويقما لطط األسد الستعادة األرض ,قاف السادات
ال يأمؿ مو أقثر مف إزالة العهوات أماـ ومنية دونوماسيةق لهد قاقت الحرب التو يريدها األسد حرب

تحرير ,ويقما قاقت الحرب التو يريدها السادات مو جوهرها حرب تحريؾق ولهد قاف هقاؾ قوع مف

التوامؽ الجز و ويف مو فيهماق منـ يقف األسد يعتهد وأف الحرب وقفسها يمققها أف توجد تسوية لنقزاع

العروو -اإلس ار ينو المعهد مهما قاف مهدار األرض التو د تستعاد لبلؿ تنؾ الحرب ,وؿ سيتوجب أف
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تتوعها مفاوضات سياسيةق ولقف الوزف الذّ أوطاه قؿ مقهما لنجواقب السياسية والعسقرية لنحمنة قاف

ملتنفاً وف الذّ أوطاه لآللر1ق

ويتضف لقا مما سوؽ ,أقأ مو تاريخ الصراع ويف العرب يواس ار يؿ ,تودو القتيجة وأقور در مف

الوضوح ,مقاقت اإلستراتيجية اإلس ار ينية مو جوهرها إستراتيجية هجومية ,تهدؼ إلت قفؿ الحرب إلت

أرض العدو ,وتحطيـ أقور در مف وقاصر وتأ ,مو أ صر و ت ممقفق منهد هزمت إس ار يؿ العرب

واـ  8511واحتنت جزءاً مف منسطيف ,أ امت ونيها دولتها ,ولرجت مف حرب  ,8599مسيطرة ونت
المياه اإل نيمية مو لني العهوة ,وهزمتهـ واـ  ,8599واستولت ونت وهية منسطيف "الهدس ,والضفة,

وغزة" ,وسيقاء ومرتفعات الجوالفق ومو مهاوؿ ذلؾ ,قاف العرب يدرقوف أف تنؾ اله از ـ ما هو إالّ

جوالت قاقت لصالف العدو ,وونيهـ االستعداد الست قاؼ المعارؾق
حرب اإلستنزاف المصرية اإلسرائيمية:

وعد صدور مجنس األمف الدولو لنهرار ر ـ ( )212لحؿ الصراع ويف العرب يواس ار يؿ ,وامهت

مصر ومعظـ الوبلد العروية ونت الهرار ,ما ودا سوريا والعراؽ ومقظمة التحرير ,لققأ لـ يوض

موض التقفيذ2ق قما أدرؾ وود القاصر مستو الهزيمة والرغـ مف جسامتها ,موعد شهريف مف اقتهاء
الحرب ,رم شعار دما أخذ بالقوة ال يسترد إال بالقوةد ,ووعد أ ؿ مف ستة أشهر استؤقؼ الهتاؿ تحت

اسـ دحرب االستنزافد ,وذلؾ مو إطار مف اإلجماع العروو ونت أف "ال مفاوضة ,وال صنف ,وال

اوتراؼ" م إس ار يؿ3ق لذلؾ ررت الهيادة المصرية السياسية والعسقرية ,الودء وتطويؽ إستراتيجية
وسقرية أقثر إيجاوية ,تتفؽ م ظروؼ توازف الهو الها ـ و ت ذق و د ورمت مو وادئ األمر واسـ

إستراتيجية "الدماع الو ا و" ,ثـ سميت "حرب االستقزاؼ" وقدما اتس قطا هاق وحتت وداية حرب
االستقزاؼ ونت الجوهة المصرية مو آذار(مارس) ,8595لـ تتواف إس ار يؿ وف سعيها المحموـ مف

أجؿ إحواط المشرووات العروية ,إلوادة إقشاء الهوات المسنحة وتطويرها وتسنيحها ,استعدادًا لجولة
حروية ألر  ,مقاقت تهوـ واوتداءات متتالية ونت دوؿ الطوؽ المحيطة وها ,وتو عت إس ار يؿ أف تتوج

اقتصارها العسقرّ مو حرب  8599واقتصار سياسو ,متحهؽ أهدامها مف العدواف ,وتعهد اتفا ية م

العرب ومؽ الشروط اإلسر ينيةق غير أف شي اً مف هذا لـ يحدث ,وؿ ألذت دوؿ الطوؽ المحيطة
وإس ار يؿ ,مدوومة ومؤيدة مف الدوؿ العروية األلر  ,والسعت لتومير ووامؿ الصمود ,يواوادة وقاء
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واتها المسنحة وتسنيحها مف جديدق ومو الو ت ذاتأ لـ تغنؽ الدوؿ العروية الواب مو وجأ الجهود

السياسية الدولية ,الهادمة إلت إيجاد حؿ وادؿ لنهضية الفنسطيقية والطرؽ السنمية1ق

ووعد أف ودأ العرب إوادة تسنيف أقفسهـ ,وم وداية حرب االستقزاؼ ونت الجوهة المصرية

وتزايد قشاط المهاومة الفنسطيقية ,ودأت إس ار يؿ تتجأ قحو مفهوـ أقثر تشدداً ,وأصرت ونت شروط
جديدة لنتوصؿ إلت تسوية م قؿ مف مصر وسوريا2ق

وقاقت الجهود الدونوماسية الدولية التو وذلها الموعوث الدولو "غوقار يارقغ" طينة واـ

 ,8591د ألفهت ,قما ألفهت محادثات الدوؿ األرو القور مو التوصؿ إلت تسوية سنمية ونت
أساس رار مجنس األمف ر ـ ( ,)212واتضحت وجبلء قيات الواليات المتحدة مو المضو وسياسة

دوـ إس ار يؿ3ق ووعد مشؿ مهمة يارقغ ,ومو أوالر حرب االستقزاؼ تهدـ وزير اللارجية األمريقية

(ولياـ روجرز) مو شهر قاقوف أوؿ (ديسمور)  ,8595ولطة جديدة لنسبلـ ورمت واسـ (مشروع
روجرز)ق وحيث أف حرب االستقزاؼ قاقت تعر ؿ مسألة استقماؿ وقاء شوقة الصواريخ السوميتية

ونت طوؿ الهقاة مو الجاقب المصرّ ,ما داـ إطبلؽ القار مستم اًر ,لذلؾ وجد وود القاصر أقأ مف

األمضؿ الموامهة ونت مشروع روجرز الثاقو والذّ تهدـ وأ وزير اللارجية األمريقية (روجرز) ,مو

 85حزيراف (يوقيأ) 48591ق ومو  1آب (أغسطس)  8591ونت مصر يواس ار يؿ و ؼ إطبلؽ القار
قتيجة المساوو التو اـ وها "وليـ روجرز"ق وهقذا اقتهت حرب االستقزاؼ المصرية التو استمرت مف

1آزار (مارس)  8595وحتت  9آب (أغسطس)8591ق والتو تعد أهـ المراحؿ التو سوهت حرب

58591ق وقاقت تنؾ الموامهة المصرية مو حيقها مفاجأة مستغروة مف وؿ القثيريف مو األوساط
العروية الملتنفة ,و د وصؿ هذا االستغراب إلت درجة االستققار والشجب واللروج والمظاهرات

االحتجاجية تعوي اًر وف رمضهـ لتنؾ الموامهة6ق

1

المدقو :الممف العربي في القرن العشرين ,ج ,9ص898ق

2

سعودّ :السياسة األمريكية تجاه الصراع العربي اإلسرائيمي ,ص92ق



مشروع روجرز :هو لطة شويهة وما ورد مو الهرار ر ـ  ,212وهو تقص ونت اقسحاب إس ار يؿ مف جمي األراضو

3

المدقو :الممف العربي في القرن العشرين ,ج ,9ص891ق

المحتنة تهريواً مهاوؿ السبلـ ,و د ترقت هذه اللطة موضوع طاع غزة وشرـ الشيخ ,مفتوحة لنتفاوض ,ولقف ووؿ هذه

اللط ة مف وؿ األطراؼ المعقية ,قاف يتطنب الموامهة ونت و ؼ إطبلؽ القار لمدة ثبلثة أشهرق انظر:
الشرع :حروبنا مع إسرائيل ,ص929ق

4

المرجع السابق ,ص929ق

6

الشرع :حروبنا مع إسرائيل ,ص929ق
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المدقو :الممف العربي في القرن العشرين ,ج ,9ص818-811ق
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والجدير والذقر ,أقأ ونت امتداد سقوات حرب االستقزاؼ ,اـ السوميت وإمداد مصر وسوريا

والمستشاريف واللوراء والفقييف البلزميف لتدريب واتها المسنحة ,واإلشراؼ ونت تشغيؿ األسنحة

الدماوية المتطورة التو دمها االتحاد السوميتو إلت قؿ مف مصر وسوريا1ق

ويتضف لقا مما سوؽ ,أقأ رغـ اللسا ر التو مقيت وها الجوهات العروية ونت الصعيديف

المدقو والعسقرّ ,مهد قاقت الحرب دامعاً أساسياً لرم معقويات الشعوب والجيوش العروية ,وعد أف
واقت مف م اررة الهزيمةق قما قاقت حرب االستقزاؼ ومثاوة مرحنة تدريب والتوار لنهوات المصرية,

يواودادها لنمعرقة المهونة ,مقاقت األساس الذّ اقطنهت مقأ إلت حرب تشريف أوؿ (أقتوور) 8591ق
 -3تداعيات حرب  1973عمى العالقات المصرية السورية.
ومنت إس ار يؿ وعد المقاسب التو حههتها مو حرب  ,8599ونت تجميد األمر الوا

أطوؿ مدة

ممققة ,وهدؼ تأميف ضـ أجزاء قويرة مف األراضو العروية التو احتنتها (مثؿ طاع غزة والضفة
الغروية والهدس والجوالف وسيقاء) ,والمساومة ونيها مف أجؿ مرض السبلـ اإلس ار ينو ,آلذة واالوتوار

أف إطالة مترة االحتبلؿ تسمف وإ امة المستوطقات ,واستثمار ثروات األرض الطويعية ولاصة وتروؿ
سيقاء الذّ يؤمف لها %91مف حاجاتها القفطيةق لذا ألذت إس ار يؿ ,تساقدها الواليات المتحدة ,تماطؿ
وتتهرب مف تقفيذ رار مجنس األمف ر ـ 2212ق

ووعد رحيؿ الر يس وود القاصر مو  21أينوؿ (سوتمور)  ,8591وتولت أقور السادات مهاليد

السنطة مو مصر3ق أونف السادات أف واـ  8598سيقوف واـ الحسـ4ق أما مو سوريا مهد قاف أهـ
اقجاز أساسو حههأ حامظ األسد قحاقـ لسوريا ,هو تحويؿ القظاـ السياسو مف قظاـ أقهقتأ

االقهبلوات ,ومف شوأ الدولة مو مرحنة ما وعد االستعمار إلت قموذج حهيهو لبلستهرارق ودءاً مف واـ
 ,8515أّ وعد ثبلث سقوات مف حصوؿ سوريا ونت استهبللها ,ولحيف وصوؿ األسد إلت سدة الحقـ

ميما يسمت ثورة التصحيف مو واـ  ,8591واقت سوريا لبللها مف وشريف اقهبلواً وسقرياً ,أو

محاوالت اقهبلوية ومعدؿ اقهبلب مو السقة5ق

وتعتور سوريا دولة مواجهة أساسية ,والسجؿ الدونوماسو العروو -اإلس ار ينو ,يتضمف

اوترامات ه امة وأف أّ سبلـ شامؿ ويف إس ار يؿ والعالـ العروو ,ال يمقف أف يتحهؽ دوف التوصؿ إلت
1

مقصور :الصراع األمريكي السوفيتي في الشرق األوسط ,ص119ق

3

السيد :من سيناء إلى كامب ديفيد ,ص81ق

2

المدقو :الممف العربي في القرن العشرين ,ج ,9ص218ق

4

لوراقس :المعبة الكبرى ,الشرق العربي المعاصر والصراعات الدولية ,ص299ق

5

مبليقت ليفريت :وراثة سوريا -اختبار بشار بالنار ,ترجمة ,وماد موزّ ُشعيوو ,ط ,8الدار العروية لنعنوـ ,ويروت,

 ,2119ص91ق
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اتفا ية سبلـ ويف سوريا يواس ار يؿق ومو ذلؾ يهوؿ "هقرّ قيسقجر" :دال يمكن لمعرب القيام بحرب دون
مصر ,وال سالم دون سورياد1ق

والجدير والذقر أقأ وعد أف اقتثرت وذور الهزيمة مو قؿ شور مف األرض العرويةق ودأت مصر

تستووب درس الهزيمة ,وألذت تلطط لجولة ادمة م إس ار يؿ ونت أساس ونمو ,وهو مو الو ت
قفسأ لـ تلض إلرادة العدو مو مرض الهدوء ونت جوهة الهتاؿق مشقت حرواً استقزامية ضارية قما
سوؽ اإلشارة إليأ ,ثـ استقفذت تنؾ الحرب أغراضها ,مقاف الود مف جولة حاسمة م إس ار يؿ ,2رغـ

اإلحواط العروو مو مهاوؿ الثهة والقفس وقد اإلس ار ينييف وشية حرب  ,8591حيث صرح "دياف"

 ,8591-8592أقثر مف مرة وأقأ ال يتو

قشوب حرب لبلؿ العهد الهادـ مؤقداً وأف تدمؽ السبلح

قظر لتفو ها القووو3ق
إلت إس ار يؿ سوؼ يمققها مف السيطرة ونت جيراقها العرب اً

قما شهدت األوواـ األولت مف السوعيقات تطو اًر هاماً مو قظاـ العبل ات العروية ,أد إلت ياـ

تحالؼ مصرّ -سورّ -سعودّ ,يستطي أف يلوض مواجهة قاجحة م إس ار يؿق و د قجف ذلؾ

التحالؼ أواف حرب  9تشريف أوؿ (أقتوور)  ,8591مو أف يجم حولأ معظـ الدوؿ العروية مو
تضامف غير مسووؽ مو العصر الحديث4ق

وير الواحث :أف التصدّ لنمشاقؿ مو هذا العصر المتطور ,لصوصاً وعد أف أظهرت

حتـ أف تقوف اله اررات ميأ قتيجة دراسات معمهة ,تقهض ونت الوحث
حرب  8599قتا جها ,د ّ
العنمو ,والدراسة الجماوية مو إطار تضامف الهو العروية مجتمعةق
ومو  29شواط (موراير)  ,8591جر النهاء ويف الر يسيف حامظ األسد وأقور السادات ,مو

استراحة "ورج العرب" غروو اإلسققدرية ,واتلذ الر يساف مو ذلؾ االجتماع الهرار التاريلو لتحرير

األراضو العروية السورية والمصرية التو احتنت قتيجة حرب  ,8599واستلداـ وسا ؿ الصراع

المسنف5ق وم ذلؾ لـ يعتهد األمريقيوف واإلس ار ينيوف وإمقاقية قشوب الحرب ,والرغـ مف أف أجهزة

االستلوارات األمريقية واإلس ار ينية ورمت والحشود المصرية والسورية لبلؿ األياـ الساوهة لنحرب ,وؿ

وجنب لهـ وعض ومبل هـ لطة العمنية العروية ,واوتهدوا أف األمر ال يتعد مقاورة لنتضنيؿق ولـ يقف
راءتهاق ولـ يقف ومهدور المس وليف

موطف الضعؼ ونت مستو جم المعنومات ,يواقما ونت مستو
اإلس ار ينييف الواثهيف مف تفوؽ جيشهـ ,تصور أف العرب د يمتنقوف إرادة است قاؼ الهتاؿق وودت لهـ
1
2
3

ليفريت :وراثة سوريا -اختبار بشار بالنار ,ص11-12ق
السيد :من سيناء إلى كامب ديفيد ,ص1ق

Smith, Charles D., Palestine and Arab-Israeli Conflict, 2nd,New York: Martin's Press,

Inc, 1992, p226

4
5

السيد :من سيناء إلى كامب ديفيد ,ص289ق
المدقو :الممف العربي في القرن العشرين ,ج ,9ص212ق
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تصريحات السادات ووهية الرؤساء العرب ومثاوة تهويشات ال أهمية لهاق ولـ يفهـ قيسقجر الذّ أصوف

وزي اًر لنلارجية األمريقية مقذ وهد ريب ,أف سياستأ مو الطريؽ المسدود ستؤدّ إلت تجدد العقؼ1ق

مقاقت حرب واـ  ,8591التو تعتور أوؿ تحوؿ قيفو حهيهو مو تاريخ الصراع العروو

اإلس ار ينو2ق والتو أُديرت وأسنوب سياسو ووسقرّ أد

إلت إحراز اقتصار مصرّ وسورّ أمزع

إس ار يؿ واإلس ار ينييف3ق ووذلؾ تقوف إس ار يؿ د واجهت هجوـ مقسؽ ونت أقمؿ وجأ مف المصرييف
والسورييفق وشهد العرب وأقفسهـ يمة التضامف والتعاوف والتقسيؽ ميما ويقهـ و د جقوا ثمارها,
واقعقست ونيهـ أثارها مو شتت المجاالت السياسية والعسقرية واال تصادية4ق
و وؿ أف تدرؾ اإلدارة األمريقية مد

اللسا ر اإلس ار ينية مو المراحؿ األولت مف الحرب,

قاقت تفترض أف العرب سيتـ سحههـ وسروة ,ولقف األوعاد اللطيرة لنمو ؼ ألذت تتقشؼ وعد وضعة

أياـ ,وقدما هروت إس ار يؿ تطنب إمدادات طار ة وواجنة مف األسنحة5ق قما قاقت إس ار يؿ تأمؿ

والحصوؿ ونت الدوـ األمريقو6ق

ووالرغـ مف االقتصار العروو الساحؽ والذّ أصاب الجيش اإلس ار ينو مو مهتؿ ,تو فت

الهوات المصرية مجأة لمدة أروعة أياـ حتت يوـ  81تشريف أوؿ (أقتوور)  ,8591ووذلؾ تقوف د
أوطت الموادرة إلس ار يؿ والتو استغنتها إلت أ صاها مو األياـ التالية ,ووسوب تو ؼ الجيش المصرّ,

ُسمف إلس ار يؿ وتقفيذ ملططها7ق مودأت المعرقة تميؿ إلت صالحهاق ومو  89تشريف أوؿ (أقتوور)
وورت وحدات إس ار ينية إلت غرب قاة السويس ,ودارت معركة الثغرة التو التنؼ الجاقواف وشأقهاق

وعد  21ميبلً مف
ثـ تحولت إس ار يؿ أيضاً إلت الجوهة السورية ,حيث أصوحت واتها ونت ُ
ومف ّ
دمشؽ8ق ولـ يمر أسووع ونت ودء الهتاؿ إالّ وقاف الجيش السورّ ,د اقهنب مف حالة الهجوـ إلت حالة
حالة الدماعق وونت األثر شارقت وات وروية و ار ية ومنسطيقية ووحدات سعودية ومغروية وقويتية

وأردقية ,لمساقدة الهوات السورية9ق
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لوراقس :المعبة الكبرى ,الشرق العربي المعاصر والصراعات الدولية ,ص299ق
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العشماوّ :الصراع الحضاري بين العرب واسرائيل ,ص85ق
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داف تشيريجت :أمريكا والسالم في الشرق األوسط ,ترجمة :محمد مصطفت غقيـ ,ط ,8دار الشروؽ ,الهاهرة,
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Smith, Charles D., Palestine and Arab-Israeli Conflict, 2nd, New York: Martin's Press,
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السيد :من سيناء إلى كامب ديفيد ,ص1ق
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السيد :من سيناء إلى كامب ديفيد ,ص1ق

 ,8551ص812ق

Inc, 1992, p.231
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متوقو :الم ارحل التاريخية لمصراع العربي -اإلسرائيمي ,ص898-891ق
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متوقو :المراحل التاريخية لمصراع العربي -اإلسرائيمي ,ص892-898ق
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داف تشيريجت :أمريكا والسالم في الشرق األوسط ,ص811ق

13

ولـ يهـ أقور السادات وإلطار حامظ األسد مسوهاً ,ومشرووأ لو ؼ إطبلؽ القار الذّ ورضأ

ونت الهي ة التشريعية مو مصر مو  89تشريف أوؿ (أقتوور)ق ورد األسد ونت ذلؾ وتوجيأ رسالة

مفعمة والغضب لحنيفأ وهولأ :د لقد كنت أفضل رؤية المشروع الذي عرضتو عمى مجمس الشعب قبل
إعالنو عمى المأل  ...ويحزنني أن أكتب إليك ىذه الكممات ,لكني ال أرغب في إخفاء أفكاري وآرائي

عنك ,ألننا مشتركان معاً في معركة حياة أو موت د1ق

مقاف رد السادات ونت ذلؾ وهولأ" :قتوت لنر يس األسد شريقو مو الهرار ور ية وتاريخ 21

أقتوور ,ألطره ميها :دأنني قررت الموافقة عمى وقف إطالق النار ,وسجمت في ىذه البرقية موقفي,

وىو أنني ال أخاف مواجية إسرائيل ,ولكنني أرفض مواجية أمريكا ...وأنني لن أسمح أن تدمر

القوات المصرية مرة أخرى ...وأنني مستعد أن أحاسب أمام شعبي في مصر ,وأمام األمة العربية

عن ىذا القرارد .2ولقف إستراتيجية الجوهتيف التو شارؾ األسد ونت أساسها مو الحرب ,قاقت د
اقهارت معبلًق إذ تفقؾ محور الهاهرة – دمشؽ ,الذّ تـ تقويقأ واسـ العرب م

إطبلؽ القار3ق

رار مصر وهووؿ و ؼ

وير الواحث :أقأ والرغـ مف الصورة الشجاوة التو ظهر وها األسد مإف قبلً مف سوريا

ومصر قا قتا مستعدتيف لو ؼ إطبلؽ القارق ولـ يقف السادات يحارب مف أجؿ هوية مصر العروية وال
مف أجؿ الهومية العروية ,إال وهدر ما قاف ذلؾ يلدـ مصنحة مصرية وحتةق وهذا يفسر المسيرة

المتعرجة لسياسة السادات قحو العرب والعرووة ,مقجده مو الفترة األولت مف حقمأ  91-91قاف

حريصاً ونت مهادقة قؿ األقظمة العروية ونت ملتنؼ أيديولوجياتها ,وقجده سياستأ وعد حرب أقتوور
األقظمة العروية ,ولضعت لحساوات المصالف الجديدة لمصر قما تصورها الساداتق

تغيرت م
د ّ
ومو  21تشريف أوؿ (أقتوور) ,توجأ قيسقجر إلت موسقو إلوداد مو ؼ مشترؾ وشأف و ؼ

تـ التوصؿ إلت اتفاؽ ,ودوت الهوتاف العظمياف
إطبلؽ القار ,وومنية التسوية التو تتنوه ,وسرواف ما ّ
إلت و ؼ إطبلؽ القار مو المقاف الذّ توجد ميأ الهوات ,يوالت سبلـ يهوـ ونت أساس رار مجنس

األمف ر ـ  ,212يواجراء مفاوضات تحت " رواية مقاسوة " ويف األطراؼ المتقازوة ,قما اتفهتا أيضاً
ونت العمؿ قر يسيف مشارقيف مو مؤتمر لنسبلـ الشامؿ 4ق

1

مقو :الممفات السرية لمحكام العرب ,ص819ق

3

مقو :الممفات السرية لمحكام العرب ,ص819ق

2

أقور السادات :البحث عن الذات ,ط ,1المقتب المصرّ الحديث لنطواوة ,الهاهرة ,8595 ,ص291ق

4

تشيريجت :أمريكا والسالم في الشرق األوسط ,ص811ق
14

و د صادؽ مجنس األمف ونت مشروع الهرار األمريقو السوميتو ر ـ ( )111مو  22تشريف

أوؿ (أقتوور) 18591ق والذّ دوا إلت و ؼ إطبلؽ القار ونت قامة جوهات الحرب ,يوالت تقفيذ
الهرار 212وجمي أجزاءه2ق
أدت حرب واـ  ,8591إلت إصاوة اإلس ار ينييف وليوة أمؿ قويرة لقثرة ما تقودتأ إس ار يؿ مف

لسا ر مو األرواح والمعدات ,قما زوزوت ثهة الشعب اإلس ار ينو وهيادتأ السياسية والعسقريةق قما
ساهمت تنؾ الحرب مو إرهاؽ اال تصاد اإلس ار ينو ,وأدت إلت إضعاؼ الحج اإلس ار ينية الها مة ونت

قظرية األمف اإلس ار ينو3ق قما قاف لحرب أقتوور 8591أثارها ونت المستو التقتيقو واإلستراتيجو
والدولو ,وأف أورز الحها ؽ التقتيقية هو وقصر المفاجأة العروية وقد الهجوـ ونت لط وارليؼ ,ولط

الجوالف مو  9تشريف أوؿ (أقتوور) ,والذّ أد إلت رم الهدرات الهتالية لنجاقب الذّ يمتنقها ومعدؿ
الضعؼ تهريواًق ومف أهـ القتا

ونت المستو اإلستراتيجو ,هو تحهيؽ الهدؼ المصرّ -السورّ,

وهو إقهاء حالة البلسنـ والبلحرب ,يوارغاـ الهوتيف العظمييف ونت إوطاء اهتماـ جاد لموضوع السبلـ
مو الشرؽ األوسط ,وأثوتت الحرب حاجة الدوؿ الغروية إلت الوتروؿ العرووق أما ونت المستو الدولو,
مقاف الهرار المصرّ -السورّ والمعرقة مو حد ذاتأ أقور ٍ
تحد لسياسة (االسترلاء العسقرّ) التو
أرادتها الهوتيف العظمييف4ق وما جر مو حرب  8591قاف ثمرة اتفاؽ ثقا و ويف مصر وسورياق وونت
الرغـ مف هذه الثقا ية الظاهرة ,يمقف الهوؿ إف حرب  8591قاقت تجسد المفهوـ الشمولو الحرقو

الفاوؿ لؤلمف العرووق و د قاقت تنؾ الحرب – وولاصة مو مراحنها األولت -ألر مشهد – حتت اليوـ

– مف مشاهد األمف الهومو العروو مو مظاهره السياسية والعسقرية واال تصادية5ق

وير الواحث :أف الحرب أثوتت ,أف إس ار يؿ ال تستطي الصمود مو حرب طوينة ,دوف

االوتماد ونت دولة وية مثؿ الواليات المتحدة ,إذ لوال الجسر الجوّ األمريقو إلس ار يؿ لتغير مجر

الحرب لصالف العربق

وقاف مف المؤقد أف السادات شف الحرب لتحريؾ المو ؼ األمريقو إلجبلء إس ار يؿ وف أرض

سيقاء ,ولـ يذهب مو حروأ لتدمير إس ار يؿ ,ألقأ قاف ونت ونـ مسوؽ وأف درتأ ونت معؿ ذلؾ

محدودةق قما امترض محهاً وأف الواليات المتحدة لف تسمف ودمار إس ار يؿ6ق
1

متوقو :المراحل التاريخية لمصراع العربي -اإلسرائيمي ,ص892-891ق

3

روايعة :اإلستراتيجية اإلسرائيمي ,ص199ق

5

القيبلقو ,وآلروف :القدس والحال الفمسطيني وقراءات في األمن القومي العربي ,ص21ق

2

4

6

القيالو :موسوعة السياسة ,ج ,1ص991ق

المرجع السابق ,ص111-111ق

Stein, Kenneth W., Heroic Diplomacy: Sadat,Kissinger,Carter,Begin,and the quest for

peace, New York , NY 10001ACE:Routledge 29 West 35th Street,1999,p11
15

وقلنص مما سػوؽ ,إلػت أف العػرب أدرقػوا أف الحػرب ضػية شػامنة ,وأف لنعقصػر العسػقرّ دور جز ػو

ضمف إطارها العاـق منهد توصنوا إلت اسػتقتاج ,وػأف حسػماً شػامبلً ضػد إسػ ار يؿ ال يمقػف إحػ ارزه وضػروة
وسقرية واحدة ,سواء وسوب التفوؽ العسقرّ اإلس ار ينو أو وسوب الوض الدولوق قما أدرقوا أيضػاً أف

وحدة العالـ العروو ,لـ تعد شرطاً ضرورياً لنوػدء مػو الحػرب ,إذ يقفػو التعػاوف العروػو لشػف حػرب ضػد

إس ار يؿق ممف غير الضػرورّ تأجيػؿ الحػرب إلػت حػيف تحهيػؽ الوحػدة العرويػةق ولهػد أدرؾ الفقػر العروػو
الحديث أف تأجيؿ الحرب ,هو ومثاوػة وضػ لطيػر لنغايػةق ومػو الجاقػب األلػر قػاف الغػرور ػد أومػت

إس ار يؿ وف جدية االستعداد العروو لشف حرب 8591ق
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الفصل الثاني

محددات العالقات المصرية السورية
المبحث األول :المحددات السياسية الدولية لحل الصراع العربي  -اإلسرائيمي وتأثيره عمى العالقات

المصرية السورية.

 -8المهترحات الدولية لنحنوؿ السنميةق
 -2الرؤية الدولية تجاه المهترحات لنحنوؿ السنميةق

 -1الرؤية اإل نيمية تجاه المهترحات لنحنوؿ السنميةق
المبحث الثاني :المحددات اإلقميمية لحل الصراع العربي  -اإلسرائيمي.
 -8الورقام المرحنو لمقظمة التحرير الفنسطيقية واـ8591ق

 -2المو ؼ المصرّ والسورّ مف األطروحات األمريقية واتفا ية مض االشتواؾ األولتق

 -1اتفا ية مض االشتواؾ الثاقية ويف مصر يواس ار يؿ واـ  ,8599وأثرها ونت العبل ات المصرية
السوريةق

 -1المو ؼ المصرّ والسورّ مف الحرب األهنية مو لوقاف واـ 8599ق
المبحث الثالث :انطالق العممية السممية في الشرق األوسط عام  1977وتداعياتيا اإلقميمية:
 -8موادرة السادات وزيارة إس ار يؿ 8599ق

 -2اتفا ية قامب ديفيد ويف مصر يواس ار يؿ 8591ق
 -1معاهدة السبلـ المصرية اإلس ار ينية 8595ق

 -1توايف المو ؼ المصرّ والسورّ مف اقدالع الحرب الع ار ية اإليراقيةق
 -9وودة العبل ات المصرية السورية 8515ق
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المبحث األول:

المحددات السياسية الدولية لحل الصراع العربي اإلسرائيمي وتأثيره عمى العالقات المصرية السورية.
 -1المقترحات الدولية لمحمول السممية.
إف الحن وؿ السنمية أو التسوية السنمية ,تعقو حؿ القزاوات والصراوات الدولية دوف النجوء إلت

العقؼ والحرب ,وذلؾ والوسا ؿ السياسية والدونوماسية ,قالمفاوضات والمواحثات والوساطة والتوميؽ
والتحقيـ والمحاقـ الدولية ,ومف لبلؿ المقظمات الدولية قاألمـ المتحدة ,التو تستلدـ مثؿ هذه

الوسا ؿ والتو يقص ميثا ها(المادة الثاقية) ونت حؿ المقازوات الدولية والوسا ؿ السنميةق و د تتـ

التسوية ونت أثر التوتر أو التأزـ ,تجقواً لحرب أو ونت أثر حرب تجقواً لقشووها مف جديد؛ أو أثقاء

الحرب قطريؽ لو ؼ الهتاؿ1ق

ووادة ما تتـ التسوية وهووؿ األطراؼ لحؿ يو عوف ونيأ ,وينتزموف وتقفيذه ,وقاء ونت اتفا ية

محددة ,وليس شرطاً أف تقوف التسوية السنمية وادلة أو حبلً وسطاً ,إذ أقها تعقس مو قثير مف
األحياف موازيف الهو  ,وحاالت االقتصار والهزيمة ,والضغوط الدالنية واللارجيةق قما أف التسوية

السنمية ليست والضرورة حبلً دا ماً ,إذ د تنجأ إليها الهو المتصاروة أللذ مسحة مف الو ت واقتظار
تغير موازيف الهو 2ق
تغير الظروؼ إلت األمضؿ ,مف أجؿ مرض تسويات جديدة تعقس ّ
ويتضف لقا مما سوؽ ,أف الهوّ العظمو مو العالـ تنعب دو اًر قوي اًر مو مرض الحنوؿ السنمية

لنقزاوات اإل نيمية والدولية ,ووذلؾ مف المتو أف تميؿ هذه الهو إلت تحهيؽ مصالحها مف لبلؿ تنؾ

الحنوؿق

وقاف الشرؽ األوسط وعد الحرب العالمية الثاقية مسرحاً لصراع ويف قظاميف :أوليما :القظاـ العروو

الذّ قاف يضـ الدوؿ العروية التو يروطها معاً ميثاؽ الجامعة العرويةق وقاف ذلؾ القظاـ العروو يحدد
قعدو ر ٍ
ٍ
يس مو المقطهةق
استهبلؿ العرب وودـ اقحيازهـ قإستراتيجية أساسية ,قما أقأ يحدد إس ار يؿ
ومو مهاوؿ هذا القظاـ مهد قاف هقاؾ نظام آخر متمثؿ وقظاـ الشرؽ األوسط ,والذّ ترواه الدوؿ
الغروية ,ومو مهدمتها الواليات المتحدة األمريقيةق وقاف هدؼ ذلؾ القظاـ تجمي دوؿ الشرؽ األوسط

قنها ,وما ميها ترقيا يوايراف وواقستاف يواس ار يؿ مو ووتهة واحدة ,قما قاف يهدؼ إلت مهاومة المد
الشيووو ,وقاف العدو الر يس والقسوة لأ هو االتحاد السوميتو ومقظومتأ االشتراقية مو أورووا

الشر ية3ق
1

القيالو :موسوعة السياسة ,ج ,8ص912-918ق

2

محسف محمد صالف :فمسطين سمسمة دراسات منيجية في القضية الفمسطينية ,ط ,8مجر ,قواالالموور,2111,

3

محمد حسقيف هيقؿ :خريف الغضب ,ط ,8مرقز األهراـ لنترجمة والقشر ,الهاهرة ,2119 ,ص891ق

ص291ق
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و د شهد الصراع العروو -اإلس ار ينو مراحؿ ,تمققت ميها إس ار يؿ مف الحصوؿ ونت التأييد القامؿ

مف جاقب الواليات المتحدة واإلتحاد السوميتو معاً ,النتاف اوترمتا وإس ار يؿ مور إوبلف يامها قدولة
واـ 18511ق ولتمرير التحالفات الغروية م إس ار يؿ مو العالـ العروو ولاصة مقطهة دوؿ الطوؽ ,مهد

ورضت مقرة التحالؼ الغروو ونت مصر واـ  ,8591واسـ "مقظمة الدماع وف الشرؽ األوسط" ,وتـ
رمض تنؾ الفقرة ,ووادت المحاولة مرة ألر تحت اسـ "حنؼ وغداد" مرمضتها مصر مرة ثاقية ,ثـ

2
رمضتها ثالثاً حيقما وادت تحت اسـ "مودأ إيزقهاور" ق مهررت الواليات المتحدة أف تنعب دو اًر قشيطاً

ومواش اًر مو العالـ العروو ,ولصوصاً وعد هزيمتها مو ميتقاـ ,ووعد ازدياد أهمية الوتروؿ ,وم تصاود
حرقة الهومية العروية التو َّ
هددت المصالف الغرويػة3ق
وير

الواحث ,أف الرؤية العروية ولاصة المصرية لنمحاوالت الغروية ,صا وة مو تو عاتها

لنسنوقيات السياسية التو يقتهجها الغرب وهيادة الواليات المتحدة ,تجاه تسوية الصراع العروو
اإلس ار ينو لصالف إس ار يؿ ,وأقأ يجب ونت المقظومة العروية مهاومتها إلت أوعد مد ق

وقاقت الواليات المتحدة د لعوت ويف وامو  ,8511-8519الدور األساسو دالؿ األمـ المتحدة

ولارجها ,إلقجاح مشروع تهسيـ منسطيف وتمقيف ياـ دولة إس ار يؿق ومو حرب واـ  ,8599لعوت

الواليات المتحدة دور اللديعة الدونوماسية لحساب إس ار يؿ ,قما امت وإمدادها وأدؽ المعنومات وف

الجيش المصرّق ومو حرب  ,8591ألهت الواليات المتحدة وثهنها قنأ وراء إس ار يؿ لنحينولة دوف

هزيمتها4ق و د حاولت السياسة األمريقية مو الشرؽ األوسط مو أوهاب حرب أقتوور  ,8591إلحاؽ
مصر ورقب التحالؼ األمريقو اإلس ار ينو وما يسهـ مو إلراجها مف الصؼ العروو5ق قما أوضف قؿ
الرؤساء األمريقييف المتعا ويف التزامهـ الثاوت وأمف إس ار يؿ ,وما يتضمقأ ذلؾ مف االحتفاظ والتفوؽ

إلس ار يؿ دوماً ونت قؿ الدوؿ العروية6ق

ومف ثـ أصوحت مشاري التسوية مف القثرة ,وحيث يصعب مجرد سردهاق وأهـ تنؾ المشاري :

أوالً :قرار مجمس األمن رقم (:)242

لهد قظر مجنس األمف لمسة مشاري

اررات دمت إليأ لبلؿ اجتماواتأ ,مقها مشروع دمتأ الهقد

ومالو وقيجيريا ,واثقيف آلريف دمهما اإلتحاد السوميتو ,ومشروع رار دمتأ الواليات المتحدة ,أما
مشروع الهرار اللامس واأللير مهد دمتأ وريطاقيا  ,وهو المشروع الذّ وامؽ ونيأ مجنس األمف
1

قامعة :وآلروف ,األبعاد اإلقميمية والدولية لمقضية الفمسطينية ,ص99ق

2

هيقؿ :خريف الغضب ,ص891ق

4

قامعة :وآلروف ,األبعاد اإلقميمية والدولية لمقضية الفمسطينية ,ص98ق

6

هيقؿ :خريف الغضب ,ص899ق

3

وود الوهاب المسيرّ :موسوعة الييود والييودية والصييونية ,ج ,1ط ,8دار الشروؽ ,الهاهرة ,8555 ,ص119ق

5

القيالو :موسوعة السياسة ,ج ,2ص991ق
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واإلجماع 1ق والذّ قاف وليد األمقار األمريقية ,وتـ إ ارره ودوـ أمريقو ,وصيغ وأسنوب وريطاقو

مراوغ2ق

الذّ صدر مو  22تشريف ٍ
ثاف (قوممور)  ,8599مف أهـ

ويعد رار مجنس األمف ر ـ ()212
ُ
3
المشاري التو ال تزاؿ تستقد إليها قامة مشاري التسوية مو المقطهة إلت اآلف  ,حيث أقد الهرار ونت


اقسحاب الهوات المسنحة اإلس ار ينية مف األراضو التو احتنتها مو القزاع األليرق قما طالب الهرار
مو الوقد الثالث مقأ وإجراء اتصاالت والدوؿ المعقية وغية إيجاد اتفاؽ ,ومساودة الجهود لتحهيؽ
ويف األميف العاـ لؤلمـ المتحدة موعوثاً لاصاً لأ هو الدقتور (جوقار
تسوية سنمية ومهوولة ,مهد ّ
يارق ) ,لنمساهمة مو تقفيذ أحقاـ الهرارق و اـ وجوالت وديدة ويف دوؿ المقطهة وغية االتفاؽ ونت

أسس مشترقة يوقو ونيها تقفيذ هذه األحقاـق ولقف االلتبلؼ حوؿ طويعة الهرار ,والتعقت مو مهـ
أحقامأ ,مف جاقب إس ار يؿ -مؤيدة والدوـ السياسو مو دالؿ أجهزة األمـ المتحدة مف ِوؿ الواليات

المتحدة -حاؿ حتت اآلف دوف تقفيذ ذلؾ الهرار4ق

ومو حهيهة األمر لـ تقف الواليات المتحدة األمريقية تريد أف تهوـ إس ار يؿ واالقسحاب مف

األراضو التو احتنتها واـ  ,8599إالّ وضماف اتفا يات ما ويف دوؿ الجوار اإلس ار ينو وتقوف الواليات
المتحدة هو الراوو الوحيد لتنؾ االتفا يات ,مقاقت تهدؼ مف وراء هذه السياسة إلت تمقيف إس ار يؿ,

وتعزيز مو فها األمقو مو المقطهة ,أما الهدؼ الثاقو مهو إوعاد التغنغؿ والتهارب السوميتو مو المقطهة

العروية ولاصة م مصر5ق

1

صالف :فمسطين سمسمة دراسات منيجية في القضية الفمسطينية ,ص291ق

2

سمير حنمو سيسالـ :المشاريع األمريكية لتسوية القضية الفمسطينية( ,)1977 -1947رسالة ماجستير ,الجامعة



النص الحرفي لقرار مجمس األمن رقم ( )242اقظر :ق اررات األمم المتحدة بشأن فمسطين والصراع العربي –

اإلسبلمية -غزة ,2119 ,ص821ق

اإلسرائيمي ,8591 -8519 ,جم وتصقيؼ :سامو مسنـ ,ط ,2مؤسسة الدراسات الفنسطيقية ,ويروت,8599 ,

ص ,851-859واقظر ,حسف قامعة :مصر والصراع العربي اإلسرائيمي ,من الصراع المحتوم إلى التسوية
المستحيمة ,ط ,2مرقز دراسات الوحدة العروية ,ويروت ,8519 ,ص819ق

3

صالف :فمسطين سمسمة دراسات منيجية في القضية الفمسطينية ,ص291ق



القص الفرقسو واألسواقو :مف األراضو المحتنةق ق اررات األمم المتحدة بشأن فمسطين والصراع العربي – اإلسرائيمي,

4

وود العزيز محمد سرحاف :النزاع العربي اإلسرائيمي ,في ضوء ميثاق وق اررات األمم المتحدة والقانون الدولي ,ط,8

5

الهطشاف :اتفاقية كامب ديفيد وآثارىا عمى النظام اإلقميمي العربي ,ص5-1ق

 ,8591 -8519ص859ق

دار القهضة العروية ,الهاهرة ,8519 ,ص89ق

20

ثانياً :مبادرة روجرز:

ورضت اإلدارة األمريقية مشرووها لتقفيذ رار مجنس األمف ( )212مو رسا ؿ وعث وها وزير

اللارجية األمريقية وليـ روجرز إلت وزراء لارجية قؿ مف مصر واألردف يواس ار يؿق و د أونف الوزير

األمريقو – الذّ ا ترف المشروع واسمأ وورؼ "وموادرة روجرز" مو 29حزيراف (يوقيأ) ,8591أف
حقومتأ أطنهت موادرة سياسية جديدة مو الشرؽ األوسط ,هدمها تشجي الدوؿ العروية (مصر واألردف)

يواس ار يؿ ونت و ؼ إطبلؽ القار ,والودء ومواحثات تحت إشراؼ الدقتور جوقار يارق  ,الممثؿ

الشلصو لؤلميف العاـ لؤلمـ لتقفيذ رار مجنس األمف (1)212ق لنتوصؿ إلت اتفاؽ سبلـ وادؿ ودا ـ

ونت أساس االوتراؼ والسيادة ,وسبلمة القياف اإل نيمو لقؿ طرؼ واستهبللأ السياسو2ق

و د أظهرت السقوات ما ويف واـ  ,8591وحتت اقدالع الحرب واـ  ,8591دووات ودة لنر يس

المصرّ أقور السادات ,لمزيد مف السياسة األمريقية القشطة ,وذلؾ وعد مشؿ موعوث األمـ المتحدة

(جوقار يارق ) مو شواط (موراير)  8598إلوادة تقشيط المفاوضات 3ق
ثالثاً :قرار مجمس األمن رقم (: )338

صدر رار مجنس األمف ر ـ ( )111وتاريخ  22تشريف أوؿ(أقتوور)  ,8591ويقص ونت دووة

جمي األطراؼ المشترقة مو الهتاؿ إلت و ؼ إطبلؽ القار ,ودووة األطراؼ المعقية إلت تقفيذ رار

مجنس األمف ر ـ ( )212لعاـ  ,8599وقامة أج از أ ,والودء مو مفاوضات وهدؼ إ امة سبلـ وادؿ
وشامؿ مو الشرؽ األوسط4ق

رابعاً :قرار مجمس األمن رقم (:)339

وامهت قؿ مف مصر وسوريا يواس ار يؿ واألردف ونت رار مجنس األمف ر ـ ( ,)111وتعهدت

واحترامأ ,لقف إس ار يؿ لـ تنتزـ ومنياً وأ ,واستغنت الهرار لتجمي

الموا

واتها وشف هجمات ورية وجوية ونت

المصرية ,مو محاولة إلقهاذ صورة الجيش اإلس ار ينو التو هزتها الحرب وعقؼ ,وذلؾ وف

1

نص مبادرة روجرز :انظر ,هي ة الموسووة الفنسطيقية :الموسوعة الفمسطينية ,الهسـ العاـ ,ج ,2ط ,8دمشؽ,

2

صالف :فمسطين سمسمة دراسات منيجية في القضية الفمسطينية ,ص291ق



القص الحرمو لهرار مجنس األمف ر ـ ( )111اقظر :ق اررات األمم المتحدة بشأن فمسطين والصراع العربي –

 ,8511ص 111ق

3

الهطشاف :اتفاقية كامب ديفيد وآثارىا عمى النظام اإلقميمي العربي ,ص81ق

اإلسرائيمي ,8591 -8519 ,ص ,281قامعة :مصر والصراع العربي اإلسرائيمي ,ص819ق

4

طأ الفرقواقو :الصراع العربي اإلسرائيمي في ضمير دبموماسي عربي ,ط ,8دار المستهوؿ العروو ,الهاهرة,8551 ,

ص811-812ق

21

طريؽ تحهيؽ قصر سري

واالستيبلء ونت أر ٍ
اض جديدة غروو قاة السويس1ق ووسوب اللرؽ

اإلس ار ينو وودـ االحتراـ لنهرار ,أقد مجنس األمف مجدداً ضرورة التهيد وو ؼ إطبلؽ القارق ومو 21
تشريف أوؿ (أقتوور)  ,8591أصدر مجنس األمف ارره ر ـ ( ,)115والذّ تضمف التأقيد ونت ارره

الساوؽ ر ـ (2)111ق

خامساً :قرار مجمس األمن رقم (:)342

لـ ترتدع إس ار يؿ ,ولـ تقفذ رارّ مجنس األمف الساوهيف ,ر ـ ( ,)115( ,)111مما أد إلت

تمرد إس ار يؿ ونت ارريأ واقتهت
وودة المجنس إلت االقعهاد مرة ألر  ,ليوحث مف جديد مو أمر ّ
المقا شة وإصدار المجنس ارره ر ـ ( )111مو  29تشريف أوؿ (أقتوور) 38591ق و د طالب المجنس
ميأ وو ؼ إطبلؽ القار و فاً قامبلً ومورياً ,يوا امة وة طوارئ دولية تاوعة لؤلمـ المتحدة وتقنيؼ األميف
العاـ وتشقينها ,وقص ونت مهامها مو تقفيذ اله اررات ( ,)115( ,)111وم ار وة تقفيذ و ؼ إطبلؽ

القار ق

سادساً :مؤتمر جنيف :1973

قتيجة لحرب واـ  ,8591مو مقطهة الشرؽ األوسط ,ووعد أف وجأ الر يس المصرّ أقور

السادات "رسالة مفتوحة" لنر يس األمريقو ريتشارد قيقسوف مو  89تشريف أوؿ (أقتوور)  ,8591ووعد
صدور رار مجنس األمف ر ـ ( )111مو  21تشريف أوؿ (أقتوور)  ,8591ووعد ياـ "هقرّ
قيسقجر" وزير اللارجية األمريقو وزيارتيف لدوؿ المقطهة ,وعد ذلؾ قنأ وجهت حقومتا الواليات

المتحدة واإلتحاد السوميتو واألميف العاـ لؤلمـ المتحدة ,الدووة لحقومات المقطهة لنحضور والمشارقة

مو "مؤتمر سبلـ" يعهد مو جقيؼ وسويس ار لحؿ الصراع العروو اإلس ار ينو4ق

وامتتف المؤتمر األميف العاـ لؤلمـ المتحدة (دق قورت مالدهايـ) ,مو  28قاقوف أوؿ (ديسمور)

 ,8591وحضور ومود قؿ مف اإلتحاد السوميتو والواليات المتحدة األمريقية ,5ووزراء لارجية مصر
1

مقير الهور ,طارؽ الموست :مشاريع التسوية لمقضية الفمسطينية  ,1982 -1947ط ,8دار الجنيؿ لنقشر,



القص الحرمو لهرار مجنس األمف ر ـ ( )115اقظر :ق اررات األمم المتحدة بشأن فمسطين والصراع العربي –

2

متوقو :المراحل التاريخية لمصراع العربي -اإلسرائيمي ,ص891ق



القص الحرمو لهرار مجنس األمف ر ـ ( )111اقظر :ق اررات األمم المتحدة بشأن فمسطين والصراع العربي –

4

مهدّ وود الهادّ :المسألة الفمسطينية ومشاريع الحمول السياسية  ,1974 -1934ط ,8مقشورات المقتوة

5

الشريؼ :البحث عن كيان ,ص219-211ق

وماف ,8511 ,ص812ق

اإلسرائيمي ,8591 -8519 ,ص281ق

3

هي ة الموسووة الفنسطيقية :الموسوعة الفمسطينية ,ج ,2ص 211ق

اإلسرائيمي ,8591 -8519 ,ص288-281ق
العصرية ,ويروت ,8599 ,ص999ق

22

واألردف يواس ار يؿ وسقرتير واـ األمـ المتحدةق أما سوريا مهد امتقعت وف حضور المؤتمرق وأما مقظمة

التحرير الفنسطيقية -التو قاقت مصر تطالب ومشارقتها -مإقها لـ تدع إلت المؤتمر ,ونت أف يهوـ
أوضاء المؤتمر ووحث مسألة التمثيؿ الفنسطيقو1ق وا تصرت الجنسة العنقية ونت قنمات رؤساء

الومود2ق وقاف الهدؼ مف ذلؾ المؤتمر هو التوصؿ إلت تسوية شامنة لنصراع العروو اإلس ار ينوق
وطوهاً لذلؾ الهدؼ ,شرح قؿ مريؽ وجهة قظره موضحاً أهداؼ وبلده3ق وتوصؿ المؤتمر إلت اتفاؽ
ونت مواصنة ومؿ المؤتمر وف طريؽ تشقيؿ (لجقة وسقرية) ولجاف وامنة ألر  ,حيث تودأ النجقة

العسقرية الوحث مو اًر مو ضية مؾ ارتواط الهوات ,ونت أف يعود المؤتمر إلت االجتماع ونت مستو

وزراء اللارجية مو جقيؼ إذا لزـ األمر مو ضوء التطوراتق ولذلؾ تشقنت النجقة العسقرية مف

ممثنيف وف مصر يواس ار يؿ واألمـ المتحدة4ق

 -2الرؤية الدولية تجاه المقترحات لمحمول السممية.

أوالً :الموقف الدولي من القرار(:)242

لهد صاغت وريطاقيا الهرار ر ـ ( )212ووراوة ود ة ما هتيف ,وحيث ال تهوؿ الزيادة أو القهصاف,

لتضمف موامهة جمي األطراؼ ونيأ ,مقاف اإلوهاـ الذّ ساد وعض القهاط مو المشروع قاف إوهاماً

مهصوداً ,وشقؿ جزءاً ال يتج أز مف الهرار ققؿق ووقدما دـ النورد قارادوف ,مقدوب وريطاقيا ,مشروع
ارره إلت مجنس األمف ,اؿ" :وأف الهرار قاف وليد مشاورات اـ وها م جمي الدوؿ األوضاء مو

مجنس األمف ,وأقأ ال يمقف إدلاؿ أّ تفسير ونيأ مهما قاف ذلؾ التغيير ض يبلً ,مالهرار إما أف ُيهوؿ

قما هو ورمتأ ,أو ال ُيهوؿ ونت اإلطبلؽ"5ق
والتنؼ رد الفعؿ الدولو لنهرار ر ـ ( ,)212مف دولة إلت ألر ق مهد ذقر مقدوب الهقد وأف
حقومتأ مهمت الهرار ونت أقأ يعقو سحب الهوات اإلس ار ينية مف جمي أراضو سيقاء ومف غزة ومف

الهدس ,ومف األراضو األردقية والسورية ,أما المقدوب األمريقو مهد صرح :وأف مشروع الهرار

الوريطاقو يقسجـ قنياً م سياسة حقومتأ ,قما سحب المقدوب السوميتو مشروع ارره ,و اؿ وأف
مفهومأ لمشروع رار وريطاقيا يقطوؽ تماماً ونت مفهوـ الهقد لأ ,وصرح وأقأ سيصوت إلت جاقب

1طاهر شاش :المواجية والسالم في الشرق األوسط -الطريق إلى غزة أريحا ,ط ,8دار الشروؽ ,الهاهرة,8559 ,
ص59ق

2

وود الهادّ :المسألة الفمسطينية ومشاريع الحمول السياسية ,ص999ق

3

السيد :من سيناء إلى كامب ديفيد ,ص899ق

5

محمد قصر مهقا :مشكمة فمسطين أمام الرأي العام العالمي ,1967-1945 ,ط ,8دار المعارؼ ,الهاهرة,8595 ,

4وود الهادّ :المسألة الفمسطينية ومشاريع الحمول السياسية ,ص999ق
 ,8595ص 991 ,911ق

23

الهرار1ق قما أشار مقدوب قؿ مف مرقسا ,أثيوويا ,الو ارزيؿ ,األرجقتيف ,مالو ,ومقدووو الدوؿ
االشتراقية ,والعروية إلت أف الهرار يعقو االقسحاب القامؿ ,لعدـ جواز اقتساب األ اليـ قتيجة لنتهديد

أو استعماؿ الهوة2ق وهقذا وامهت ونيأ جمي الدوؿ األوضاء مو مجنس األمف3ق

ويتضف لقا مما سوؽ ,أف المهصود مف المو ؼ الوريطاقو ,هو محاولة إحواط أّ جهد أو

مسعت يهدؼ إلت إدلاؿ "أؿ" التعريؼ ونت قنمة "أر ٍ
اض" مو جمنة" :اقسحاب الهوات اإلس ار ينية مف

أر ٍ
اض احتنت مو القزاع األلير" ,أّ أف المو ؼ الوريطاقو قاف متعمداً لنضغط ونت الموا ؼ العروية
لنهووؿ والحد األدقت مف التسوية السنميةق

ثانياً :الموقف الدولي من مبادرة روجرز:

جاءت الموادرة ونت شقؿ رسالة موجهة مف( وليـ روجرز) وزير اللارجية األمريقية إلت

(محمود رياض) وزير اللارجية المصرية مو مطن شهر حزيراف(يوقيأ)  ,8591قصت ونت ما ينو:

"مو رأيقا أف أقثر الوسا ؿ معالية مف أجؿ الوصوؿ إلت تسوية هو تمقيف الفر اء أف يودأو العمؿ تحت

إشراؼ الدقتور يارق  ,وهدؼ إيجاد اللطوات التفصينية البلزمة لتقفيذ رار مجنس األمف ر ـ (,4)212
وأطنؽ شعار "أو فوا الهتاؿ واودءوا الحوار" ,5وونت أساس هذه األمقار ,مإف الحقومة األمريقية تض

أمامقـ اال تراحات لتألذها جمهورية مصر العروية وعيف االوتوار"6ق
ثالثاً :الموقف الدولي من القرار(:)338

امت الواليات المتحدة ودور أساسو مو إ رار اله اررات الدولية ,ر ـ ( ,)111( ,)115( ,)111وذلؾ

لتطويؽ رار مجنس األمف ( ,)212والذّ تمت صياغتأ ونت أساس موادئ الر يس جوقسوف والتو

أونقها مو  85حزيراف (يوقيأ) 78599ق

رابعاً :الموقف الدولي من مؤتمر جنيف:

قاقت إستراتيجية الواليات المتحدة مغايرة لنهدؼ األساسو لنهرار( ,)111مهد صرح هقرّ

قيسقجر وزير اللارجية األمريقية آقذاؾ ,وهولأ" :سقستعمؿ االجتماوات العامة وهدؼ التقرار الرسمو

لنموا ؼ المعرومة ,أما المفاوضات الر يسية متتـ تحت إشرامقا لارج المؤتمر ,وونت أساس ثقا و ويف

1

المرجع السابق ,ص 991-915ق

3

مهقا :مشكمة فمسطين أمام الرأي العام العالمي ,ص991ق

5

سيسالـ :المشاريع األمريكية لتسوية القضية الفمسطينية ,ص819ق

7

سيسالـ :المشاريع األمريكية لتسوية القضية الفمسطينية ,ص818ق

2

سرحاف :النزاع العربي اإلسرائيمي ,ص28ق

4وود الهادّ :المسألة الفمسطينية ومشاريع الحمول السياسية ,ص919ق
6وود الهادّ :المسألة الفمسطينية ومشاريع الحمول السياسية ,ص919ق

24

قؿ دولة وروية يواس ار يؿ"1ق ولـ يتمقف قيسقجر مف الترتيب لفصؿ الهوات ونت الجوهة السورية-
اإلس ار ينية ,ووالتالو تأميف مشارقة سوريا مو المؤتمر ,منهد اقعهد المؤتمر ودوف مشارقة سوريا ,2و د

ُسر قيسقجر مف هذا التطور األلير ,إذ قاف يلشت أف تستلدـ الحقومة اإلس ار ينية – التو لف تتمقف
مف الحصوؿ ونت ا مة وأسر الحرب مف دمشؽ – ذريعة لمهاومة الضغط األمريقو القوير الذّ
أد

إلت حضورها إلت جقيؼ ونت مضض3ق ماقفض مؤتمر جقيؼ ولـ يعهد مرة ألر  ,وذلؾ وعد

إلهاء الومود قنماتهـ االمتتاحية ,مهد قاف قيسقجر حريصاً ونت العمؿ لارج قطا أ4ق

وير الواحث ,أف مؤتمر جقيؼ قاف مجرد (إجراء رمزّ) ,وسوب وزـ السياسة األمريقية ترؾ الجهود

الدونوماسية الحهيهية لجماوات ومؿ ثقا ية إس ار ينية -وروية ,وقاف تشقيؿ المؤتمر يستهدؼ تسهيؿ

إيجاد دور أمريقو أقور ,م تهنيؿ دور السوميت إلت أدقت حد 5ق
 -3الرؤية اإلقميمية تجاه المقترحات لمحمول السممية.

أوالً :المواقف العربية من القرار) :)242

وامهت حقومتا مصر واألردف ونت رار مجنس األمف الدولو ر ـ ( ,)212وقاف ذلؾ لطوة

أولت وحاسمة قحو التراج العروو والرسمو ,6ونت الرغـ مف رارات مؤتمر الهمة العروية مو اللرطوـ

7
تـ تورير هذه الموامهة وف طريؽ
التو رمضت االوتراؼ أو التفاوض أو الصنف م إس ار يؿ ق و د ّ
الهوؿ وأقها لطوة تقتيقية مف وؿ مصر ,هدمها قسب الو ت مف أجؿ إوادة وقاء الهوات المسنحة

العروية8ق ومف هقا جاء ووؿ وعض الدوؿ العروية وهذا الهرار ,ومقها مصر واألردف ,يقرس االوتراؼ
وااللتبلؿ الحاصؿ مو موازيف الهو 9ق

ويقما أونف قاطؽ سورّ رسمو وياقاً سياسياً مو  21تشريف ٍ
ثاف (قوممور)  ,8599جاء ميأ:

"إف المشروع الوريطاقو الذّ أ ره مجنس األمف ,تقريس دولو لطير لمودأ حؿ المشاقؿ والهوة

1

المرجع السابق ,ص812ق

3

تشيريجت :أمريكا والسالم في الشرق األوسط ,ص881ق

2

القيالو :موسوعة السياسة ,ج ,2ص999ق

4

شاش :المواجية والسالم في الشرق األوسط ,ص59ق

5

تشيريجت :أمريكا والسالم في الشرق األوسط ,ص881ق

7

قامعة :مصر والصراع العربي اإلسرائيمي ,ص11ق

6وود الهادّ :المسألة الفمسطينية ومشاريع الحمول السياسية ,ص291ق
8

لينت سنيـ الهاضو :دتقرير حول مشاريع التسويات السممية لمنزاع العربي -اإلسرائيمي 1972 -1948د ,شؤوف

9

القيالو :موسوعة السياسة ,ج ,1ص991ق

منسطيقية ,العدد  ,22ويروت ,8591 ,ص811ق
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المسنحة ,ومساومة مقشومة ونت الهضية الفنسطيقية األساسية مهاوؿ الوود الموهـ واقسحاب الهوات
اإلس ار ينية المعتدية مف وعض األراضو العروية الجديدة ,األمر الذّ رمضتأ الجمهورية العروية السورية

رمضاً مطنها وحازماً .1ومو قاقوف أوؿ(ديسمور)  ,8591وعد أياـ بل ؿ مف تسنـ حامظ األسد لنسنطة

مو سوريا ,أواد تأقيد رمضأ لهرار مجنس األمف ونت أساس أقأ يعقو (تصفية الهضية الفنسطيقية)2ق

قما أونقت قؿ مف مقظمة التحرير ,والعراؽ ,وسوريا رمضهـ لنهرار3ق

ولعؿ ألطر ما مو الهرار( )212ليس ما قص ونيأ ,وؿ ما أهمنأ وصمت وقأ ,منهد صمت الهرار

وف الشعب الفنسطيقو ومصيره وحهو أ ,وؿ إقأ تجاهؿ وجوده ,وقاف األلطر مف ذلؾ هو ووؿ

الحقومات العروية وأ .4لذلؾ مهد قاف واضحاً لوعض دوؿ المواجهة أف القشاط السياسو الذّ ودأ وعد

صدور الهرار( ,)212قاف ال ود أف يقتهو يوماً وعمؿ وسقرّ قتيجة لنتغنب اإلس ار ينو ولنمو ؼ

األمريقو الداوـ لها5ق

ويرّ الواحث :أف الهرار( )212ميأ صو اًر شديداً مو مطالوة إس ار يؿ واالقسحاب مف جمي

األراضو المحتنة واـ  ,8599م مطالوتأ العرب وإجراء سبلـ قامؿ معهاق قما أف الهرار لـ يذقر
شي اً وف حهوؽ الشعب الفنسطيقو ,ووالتالو مإف ذلؾ الهرار قاف مو مجمنأ لصالف إس ار يؿ ,قما أف

المو ؼ السورّ مهد تحوؿ مف الرمض المطنؽ لنهرار  ,212إلت ودـ المماقعة ,ثـ الهووؿ وذلؾ الهرار

الحهاً ,األمر الذّ يعقو أف المو ؼ السورّ مف الهرار قاف أقثر تهدماً مف موا ؼ دوؿ الطوؽ
األلر  ,وذلؾ وعدـ الهووؿ والتهامت قحو أّ تسوية مقهوصةق

ثانياً :الموقف اإلسرائيمي من القرار (:)242

اتوعت إس ار يؿ سياسة االستلفاؼ والهي ات الدولية و ارراتها ,وجعنت مف التسوية أو السبلـ أم اًر

مستحيبلً ,حيث صرحت وهووؿ الهرار ( )212ظاهرياً ,ألقأ يروط مسألة االقسحاب ومفاوضات تألذ
االقسحاب إلت "حدود آمقة ومعترؼ وها"ق وهقذا مإف قصؼ الهرار يودو متعارضاً م قصفأ اآللرق
وقاقت مشقنة التوميؽ ويف القصفيف ,أيهما يمثؿ قهطة الودايةق مفو حيف أوطت الجاقب العروو

األولوية لبلقسحاب ,مإف إس ار يؿ أوطت األولوية لنسبلـ دالؿ حدود آمقة ومعترؼ وها6ق ولذلؾ مهد

رمضت تماماً أف تنتزـ واالقسحاب مف قامة األراضو المحتنة واـ  ,8599وطالوت ومفاوضات مواشرة
1

سيسالـ :المشاريع األمريكية لتسوية القضية الفمسطينية ,ص822ق

3

الشريؼ :البحث عن كيان ,ص811ق

2

سيؿ :األسد الصراع عمى الشرق األوسط  ,ص259ق

4

مايز صايغ :دمالحظات عمى قرار مجمس األمن رقم 242د ,شؤوف منسطيقية ,العدد  ,89تشريف ٍ
ثاف(قوممور),

5

الحمش :السالم المدان ,ط ,2مقتوة مدوولو ,الهاهرة ,8559 ,ص819ق
مقير ُ

 ,8592ص9ق

6

المرجع السابق ,ص819ق
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لتحديد "الحدود اآلمقة" قما تراها هو ,قما طالوت مو الو ت قفسأ أف تتجاوز العبل ات ويقها وويف قؿ

وند وروو ونت حدهق مجرد االوتراؼ الهاقوقو لتشمؿ "العبل ات الطويعية وقؿ جواقوها السياسية

واال تصادية والثهامية"1ق

وير الواحث ,أف مو ؼ إس ار يؿ مف الهرار ( ,)212أظهر رغوتها مو أف يقوف ثمرة اقتصارها

مو  8599ليس مجرد اقتزاع اوتراؼ األ طار العروية وها يواقهاء حالة الحرب ,يواقما أيضاً تطوي

العبل ات معها ,م تلنو األ طار العروية مو الو ت قفسأ وف مطالوها اللاصة واستعادة قامة
األراضو المحتنة ,مستفيدة مف درقها ونت تغيير موازيف الهو لصالحها ,طالما أف العرب مهدوا وتهـ

العسقرية لبلؿ أياـ معدودة أثقاء حرب واـ 8599ق

أوالً :المواقف العربية من مبادرة روجرز:

لهد وامهت مصر ونت موادرة روجرز مو  21تموز (يوليأ)  ,8591ووامهت ونيها األردف مو

 29مف الشهر قفسأ ,ويقما وامهت ونيها إس ار يؿ مو  9آب (أغسطس) ,وأقدت واشقطف مو اليوـ
التالو ,أقها ألذت ونماً وموامهة األطراؼ الثبلثة ونت موادرة روجرز ,وو ؼ إطبلؽ القار لمدة 51
يوماً2ق ولهد أحدث ووؿ مصر واألردف وموادرة روجرز اقشها اً مو الصؼ العروو3ق حيث حاولت

مصر تورير وولها لنموادرة وو ؼ إطبلؽ القار ,واألمر الذّ سيمققها مف استقماؿ حا ط الصواريخ

غرب الهقاة ,والتدريب ونت اللطط العسقرية المعدة الستعادة األرض المحتنة4ق

قما صدرت مو سوريا والعراؽ وياقات وتصريحات وتعنيهات جميعها رمضت الهرار (,)212

وموادرة روجرز المقوثهة وقأق وصرح مس ولوف مو الممنقة المغروية والجمهورية العروية اليمقية,
وتأييدهـ لنحنوؿ السنمية التو تحهؽ االقسحاب مف األراضو المحتنة ,وتضمف الحهوؽ الوطقية لنشعب

الفنسطيقوق وأما مجنس الثورة ومجنس الوزراء مو الج از ر مهد أصدر وياقاً أقد ميأ" :أف مواصنة القفاح
المسنف ما زالت هو الوسينة الوحيدة لنوصوؿ إلت حؿ يطاوؽ أماؿ الجماهير العروية"5ق

قما رمضت مقظمة التحرير مو وياف أصدرتأ مو  29تموز (يوليأ) 8591الموادرة األمريقية,

واوتورت وولها اوتراماً رسمياً وإس ار يؿ ,وتراجعاً وف االلتزاـ العروو الذّ اتفؽ ونيأ مو مؤتمر

اللرطوـ وعدـ التفاوض م إس ار يؿ ,وأما إوادة و ؼ إطبلؽ القار ميعقو حظر قشاط العمؿ الفدا و,

والتالو االصطداـ م حرقة المهاومة الفنسطيقية6ق
1

قامعة :مصر والصراع العربي اإلسرائيمي ,ص11ق

2

هي ة الموسووة الفنسطيقية :الموسوعة الفمسطينية ,ج ,2ص 111ق

4

قامعة :مصر والصراع العربي اإلسرائيمي ,ص19ق

6

هي ة الموسووة الفنسطيقية :الموسوعة الفمسطينية ,ج ,2ص 115ق

3

المدقو :الممف العربي في القرن العشرين ,ج ,9ص811ق

5

المدقو :الممف العربي في القرن العشرين ,ج ,9ص851ق
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ثانياً :الموقف اإلسرائيمي من مبادرة روجرز:

رمضت إس ار يؿ مو الوداية موادرة روجرز ,لققها وادت تحت الضغط األمريقو مأودت موامهة

متحفظة مو  9آب (أغسطس) ,18591وذلؾ وقدما طرح الوزير األمريقو موادرتأ ,مقصحت الواليات
المتحدة إس ار يؿ وأالّ تقوف الموادرة لرمض مشروع روجرزق غير أف الحقومة اإلس ار ينية وعد أف قا شت

ردها إلت واشقطفق ووعد أف
المشروع األمريقو ,ررت  -مف أجؿ المساومة واالوتزاز -رمضأ وأرسنت ّ
تنهت واشقطف رد إس ار يؿ السنوو ,وادرت إلت طمأقة حقومتها وأف اإلدارة األمريقية ستزود إس ار يؿ
وأقواع مف األسنحة الدماوية وومساودات مالية ,وجاء ذلؾ مو رسالة مف الر يس األمريقو قيقسوف إلت

ر يسة الوزراء اإلس ار ينية جولدا ما ير2ق ومف ثـ وادت حقومة إس ار يؿ إلت دراسة الموادرة مرة ثاقية,
مهررت االستجاوة لمشروع روجرز ,ووعد أف تنهت واشقطف رد إس ار يؿ ,ألذت أجهزة اإلوبلـ
اإلس ار ينية تتحدث وف لرؽ مصر لو ؼ إطبلؽ القار ,ولذلؾ ررت الحقومة اإلس ار ينية مو  9أينوؿ

(سوتمور)" ,8591ودـ االشتراؾ مو المواحثات م الدقتور يارق  ,ما دامت اتفا ية و ؼ إطبلؽ القار
لـ تتحهؽ وأقمنها ,ووذلؾ تع ّذر ونت يارق أف يتاو مهمتأ3ق

ورغـ ووؿ مصر واألردف يواس ار يؿ لنموادرة األمريقية ,إالّ أقها مشنت مو إحياء مهمة يارق ,

وذلؾ ألف الموادرة حصرت قفسها مو مجرد الدووة إلت و ؼ إطبلؽ القار دوف أف تهدـ ا تراحات

محددة وشأف التسوية ,ووسوب أزمة الصواريخ المصرية ,ولذلؾ واد يارق سفي اًر لوبلده السويد مو

موسقو ,مما حدا والواليات المتحدة لتوقو مو فاً جديداً مف مشقنة الشرؽ األوسط ,يهوـ ونت حؿ وف

طريؽ سياسة اللطوة لطوة “.4Step by Step

1

المرجع السابق ,ص291ق

3

هي ة الموسووة الفنسطيقية :الموسوعة الفمسطينية ,ج ,2ص 151-115ق

2

المدقو :الممف العربي في القرن العشرين ,ج ,9ص851ق

4

سيسالـ :المشاريع األمريكية لتسوية القضية الفمسطينية ,ص819ق
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المواقف اإلقميمية من القرار (:)338

أوالً :المواقف العربية من القرار) :)338

مقاف المو ؼ المصرّ مف الهرار المذقور ,أف أونقت مصر موامهتها ونت الهرار مور

صدوره1ق وجاءت تنؾ الموامهة ونت لساف الر يس أقور السادات ,والذّ أصدر أوامره إلت الهوات
المسنحة ,وو ؼ إطبلؽ القار مو الموود الذّ حدده رار مجنس األمف ,شريطة التزاـ إس ار يؿ وأ2ق أما

المو ؼ السورّ مف الهرار المذقور ,مهد جاءت الموامهة ونيأ رسمياً وعد 21ساوة مف صدوره ,وذلؾ

وقدما تمققت الهيادة السورية مف دراسة مشروع الهرار دراسة وامية ,وقذلؾ التأقيدات التو ُدمت إلت
مصر والتو تشقؿ ضماقاً لنحهوؽ العروية3ق وقتيجة لذلؾ وامهت الحقومة السورية ونت الهرار ,مؤقدة
أف مهمها لنهرار يرتقز ونت االقسحاب اإلس ار ينو القامؿ مف جمي األراضو العروية المحتنة واـ

 8599وما وعده ,وضماف حهوؽ الشعب الفنسطيقو ومهاً له اررات األمـ المتحدة4ق

أما الموا ؼ العروية األلر مف الهرار ( ,)111مهد قاف ونت القحو التالو :مهد أصدرت

النجقة التقفيذية لمقظمة التحرير وياقاً أونقت ميأ " :أقها ليست معقية وهذا الهرار ,وهو تؤقد أقها
ستتاو القفاح المسنف والجماهيرّ ضد القياف الصهيوقو مف أجؿ تحرير الوطف ,وحؽ شعوقا مو

5
تهرير مصيره وقفسأ وونت أرضأ" ق قما صرح ر يس الوزراء األردقو " :وأف األردف قاف د وؿ مسوهاً

رار مجنس األمف ر ـ ( ,)212واوتور تقفيذه والقامؿ يرسو أساساً متيقاً لسبلـ وادؿ ودا ـ ومشرؼ

مو هذه المقطهة وأف حقومتأ تهوؿ وهرار مجنس األمف الجديد ر ـ ( )111والذّ يؤقد ونت وجوب

تقفيذ رار (")212ق قما أصدرت الحقومة الع ار ية وياقاً جاء ميأ " :إققا ال قعتور أقفسقا طرماً مو أّ

رار أو إجراء أو تدوير مف هذا الهويؿ أتلذ ويتلذ مو المستهوؿق يواققا قحتفظ وحهقا القامؿ مو توضيف
رأيقا الذّ يستقد إلت اإليماف المطنؽ وحؽ شعوقا مو سوريا ومصر وشعوقا الفنسطيقو مو أرضأ"6ق

ثانياً :الموقف اإلسرائيمي من القرار (:)338

ررت الحقومة اإلس ار ينية واإلجماع مو جنستها التو وهدت مو  22تشريف أوؿ (أقتوور)

 ,8591االستجاوة لطنب حقومة الواليات المتحدة والر يس قيقسوف ,يواوبلف استعدادها لنموامهة ونت
و ؼ الهتاؿ وموجب رار مجنس األمف7ق وقاقت موامهة إس ار يؿ ونو الهرار ( )111وشوء مف
1

هي ة الموسووة الفنسطيقية :الموسوعة الفمسطينية ,ج ,2ص 855ق

3

المرجع السابق ,ص811ق

2

4
5
6
7

الهور :مشاريع التسوية لمقضية الفمسطينية  ,1982 -1947ص811ق
هي ة الموسووة الفنسطيقية :الموسوعة الفمسطينية ,ج ,2ص 211ق

صالف :فمسطين سمسمة دراسات منيجية في القضية الفمسطينية ,ص291ق

الهور :مشاريع التسوية لمقضية الفمسطينية  ,1982 -1947ص811ق
المرجع السابق ,ص819ق
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التحفظ1ق و د ألهت جولدا ما ير وياقاً مو الققيست وف استجاوة حقومتها الت ميأ" :إف موامهة إس ار يؿ
ونت و ؼ الهتاؿ مشروطة وموامهة مصر ,وليست مشروطة وموامهة سوريا ونت و ؼ الهتاؿ معها"2ق

ومو أو هاب حرب أقتوور ,ودأت العبل ات ويف مصر والواليات المتحدة تتحرؾ وعد أف قاقت

راقدة مقذ ط الر يس وود القاصر العبل ات الدونوماسية معها ,احتجاجاً ونت الدور األمريقو مو

حرب 38599ق ولـ تنوث أف استؤقفت العبل ات ويف الدولتيف مو واـ  ,8591وممارسة وزير لارجية
الواليات المتحدة  -و تذاؾ -هقرّ قيسقجر ,التو اشتهرت وسياسة "اللطوة لطوة" ,والتو قاف مف

قتا جها اتفا يات مض االشتواؾ ويف مصر يواس ار يؿ ,التو أ دـ ونيها الر يس السادات ,دوف التشاور
م وهية الدوؿ العروية ,لاصة سوريا حنيفة مصر وشريقتها مو حرب  ,8591ووذلؾ ودأ أوؿ تصدع

لطير مو المو ؼ العروو لاصة ويف مصر وسوريا4ق
المواقف اإلقميمية من مؤتمر جنيف:

أوالً :المواقف العربية من مؤتمر جنيف:

أونقت سوريا وؿ ثبلثة أياـ مف امتتاح مؤتمر جقيؼ ,ودـ مشارقتها ميأ ,قوقأ يهدؼ ,قما

ّدرت يادتها ,إلت الوحث مو أمور جز ية ستجر المشارقيف ميأ "إلت متاهات ال قهاية لها وغية تميي
الهضية األساسية" ,وهو ضية االقسحاب اإلس ار ينو مف األراضو المحتنة5ق وأقها لف تشارؾ مو

المؤتمر أيضاً وسوب رمضها لنهرار ر ـ (6)212ق

وأقدت إصرارها ونت أف يتحهؽ مؾ االشتواؾ ويف الهوات ونت جوهات الهتاؿ وؿ حضور

المؤتمر الدولو ,يواقها ليست مستعدة لتسنيـ إس ار يؿ ا مة وأسراها لد
اتفاؽ واضف ونت مؾ االشتواؾ يسوؽ مؤتمر جقيؼ7ق

الجيش السورّ إالّ مو إطار

وير الواحث ,أف التهديرات السورية جاءت مو محنها ,حيث توصؿ المؤتمر مو جنسة سرية,

وهدها وعد جنستأ االمتتاحية ,إلت اتفاؽ ونت وهد مفاوضات وسقرية "مورية" ويف مصر يواس ار يؿ
لنتوصؿ إلت اتفاؽ حوؿ الفصؿ ويف وات الطرميف ونت جوهة السويسق و د تـ التو ي ونت هذا

االتفاؽ مو  81قاقوف ٍ
ثاف(يقاير) 8591ق
1

صالف :فمسطين سمسمة دراسات منيجية في القضية الفمسطينية ,ص291ق

3

محمد إوراهيـ قامؿ :السالم الضائع في كامب ديفيد ,ط ,8جريدة األهالو ,الهاهرة ,8519 ,ص29-29ق

5

الشريؼ :البحث عن كيان ,ص219ق

7

محمد حسقيف هيقؿ :عواصف الحرب وعواصف السالم ,ط ,1دار الشروؽ ,الهاهرة ,2118 ,ص855ق

2

الهور :مشاريع التسوية لمقضية الفمسطينية ,ص819ق

4

ونو أوو الحسف :فمسطين العربية في ظل االحتالل الصييوني ,ط ,8دار الحقمة ,ويروت ,8551 ,ص899ق

6

سيسالـ :المشاريع األمريكية لتسوية القضية الفمسطينية ,ص812ق
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ووالقسوة لنفنسطيقييف ,مقاقت المفار ة أف أحداً لـ يدع مقظمة التحرير إلت المشارقة مو مؤتمر

جقيؼ1ق رغـ أف قيسقجر قاف د أقد لنسادات مو الوداية استعداد وبلده لنوحث وف شقؿ ما لنوجود
الفنسطيقو ,مإف اوتراضات إس ار يؿ سرواف ما غيرت رأيأق و د وامهت قؿ مف مصر واألردف ونت
حضور المؤتمر ونت أساس أف تتعهد الدووة إليأ وأف "موضوع المشترقيف اآللريف مف مقطهة الشرؽ

األوسط سوؼ تقا ش لبلؿ المراحؿ األولت مف المؤتمر"2ق ووما أف مقظمة التحرير لـ تدع لحضور

المؤتمر 3ق مقاف مو فها التأقيد ونت الرمض الساوؽ لنهرار( ,)212وودـ التعامؿ معأ مو أّ مستو
مف مستويات التعامؿ العروية والدولية ,وما مو ذلؾ مؤتمر جقيؼ4ق

يتضف مما سوؽ ,أف سياسة "اللطوة لطوة" التو اتوعتها اإلدارة األمريقية أدت إلت وذر

الشهاؽ والشقوؾ ويف مصر وسوريا ,لاصة وأف اللطوة األولت تودأ دا ًما مف مصر ,والملطط
األمريقو واإلس ار ينو يشير دا ماً ومقطهياً إلت معامنة مصر معامنة لاصة (وصفتها الدولة األ و )
إلغ ار ها واالوتعاد وف اآللريفق ومف لبلؿ التحنيؿ لؤلسنوب الذّ وهد وأ مؤتمر جقيؼ ,يمقف
اقتشاؼ حهيهة أف قامة المقاورات والووود د استلدمت الستوعاد السورييف ولشؽ الصؼ العروو؛

وإوطاء أولوية لاصة لمصر ,ثـ لتفريغ المؤتمر مف أّ مضموف معنو.
ثانياً :الموقف اإلسرائيمي من مؤتمر جنيف:

قاقت االستعدادات تجرّ القعهاد مؤتمر جقيؼ وسروة حتت يحدث تأثيره والقامؿ ونت

االقتلاوات اإلس ار ينية5ق ولقف مو ؼ إس ار يؿ المتعقت أد إلت إلفاؽ مؤتمر جقيؼ ,إذ أف إس ار يؿ لـ

لـ تقف راغوة مو ورض مودأ الحؿ الشامؿ الذّ يتضمف إحياء الهضية الفنسطيقية ,مضبلً وف اتفاؽ

إس ار يؿ م الواليات المتحدة ونت إقفراد األليرة والحؿ6ق

ومو لتاـ تقاولقا لنمو ؼ اإلس ار ينو مف المهترحات الدولية لحؿ الصراع العروو اإلس ار ينو,

يتويف لقا أف الموامهة اإلس ار ينية ونت تنؾ المهترحات لـ يقف إيماقاً مقها والحؿ السنمو لنصراع ,وهدر

ما قاف تقتيقاً سياسياً يواستراتيجياً لسحب الوساط مف تحت أ داـ العرب ,وحيث أالّ تظهر إس ار يؿ أماـ
الرأّ العاـ الدولو ومظهر المتعدية التو ال هـ لها سو االستيبلء ونت أراضو الغير والهوة ,ويقما

1

الشريؼ :البحث عن كيان ,ص211ق

3

سيسالـ :المشاريع األمريكية لتسوية القضية الفمسطينية ,ص812ق

2

تشيريجت :أمريكا والسالم في الشرق األوسط ,ص881ق

4

وود اا أحمد ورهـ :إصالح منظمة التحرير الفمسطينية ,إشكالية دالييكمية والبرنامجد ,رسالة ماجستير ,جامعة

5

هيقؿ :عواصف الحرب وعواصف السالم ,ص855ق

القجاح الوطقية -قاونس ,2111 ,ص92ق

6

السيد :من سيناء إلى كامب ديفيد ,ص899ق
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يتمقف العرب ومفردهـ مف قسب التأييد والتعاطؼ الدولييف ,وعد أف يظهروا ومظهر المعتد

ونيهـ

والم تعطشيف لنحؿ السنمو ومفردهـ دوف إس ار يؿق ويتضف لقا أف الواليات المتحدة و(إس ار يؿ) ,قحنفيف
متضامقيف ,ما أرادا أصبلً وهد المؤتمر ,وذلؾ لهقاوة راسلة لديهما وأف التسوية يقوغو أف تقوف
اقفرادية ويف إس ار يؿ وقؿ دولة وروية ونت حدة ,ال م العرب المعقييف قجماوة واحدة ,ألف مو
التعامؿ م الدوؿ العروية مقفردة مزايا إلس ار يؿ وأمريقاق مفو ذلؾ إمقاقية استدرار التقازالت مف

الجاقب العروو دوف سواهق قما يتضف أيضاً أف الواليات المتحدة تحرقت لندووة إلت مؤتمر جقيؼ
قواجهة تتظاهر مف لبللها واالمتثاؿ لنشروية الدولية التو وور وقها ارر مجنس األمف  111دوف أف
تقوف مؤمقة وهذا األسنوبق وقاف قؿ همها االقتهاء مف مسألة مؾ اشتواؾ الهوات المصرية اإلس ار ينية

تمهيداً ألمريف :أولهما مصؿ االرتواط ويف الجهتيف المصرية والسوريةق أما الثاقو االستمرار مو سياسة

اللطوة لطوة التو تستهدؼ ضرب التضامف العرووق و د قجحت مو ذلؾ قجاحاً واضحاًق
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المبحث الثاني:
المحددات اإلقميمية لحل الصراع العربي اإلسرائيمي.
 -1البرنامج المرحمي لمنظمة التحرير الفمسطينية عام .1974

وعد اقتهاء حرب واـ  ,8591ووعد ووؿ ٍ
قؿ مف مصر وسوريا وو ؼ إطبلؽ القار ومؽ الهرار

الدولو ( ,)111وازدياد القشاط الدونوماسو العروو ,وولاصة المصرّ مو اتجاه وهد مؤتمر لنسبلـ,

يواجراء تسوية شامنة وقها ية ,استشعرت الفصا ؿ الفنسطيقية الملتنفة ,ما تحمنأ المرحنة الجديدة مف
معاقو؛ وما يمقف أف تعقسأ مف آثار قويرة ونت مسيرة حرقة القضاؿ الفنسطيقو؛ إالَّ أقأ لـ يقف ثمة
إجماع ونت راءة المستهوؿ ,ووالتالو ونت تحديد اللطوات البلزـ اتلاذها تجاه المتغيرات المستجدة1ق

حيث قاقت يادة مقظمة التحرير ترمض واستمرار مقرة الحنوؿ المرحنية ,وتهوـ وشجوها أو
استققارها ,إالَّ إقأ وعد حرب العاـ  ,8591حدث تطور دراماتيقو ونت الرغـ مف االقتصار العروو

ميها؛ مواتت يادة مقظمة التحرير؛ تُدرؾ أف الليارات أمامها أصوحت محدودة ,وؿ ومحددة وال ليار
أمامها سو الهووؿ والتسوية السنمية ,حؿ يحهؽ ولو جزء ض يؿ مف الحهوؽ الوطقية الفنسطيقية,
لصوصاً وعد ا تقاع الهيادة الفنسطيقية؛ وأف مشروع الدولة الديمهراطية ,د وات ترماً سياسياً ال طا ؿ
مف وراءه؛ وأقأ غير اوؿ لنتطويؽ مو ظؿ المعطيات اإل نيمية والدولية و تذاؾ2ق

ووقدما ودأت العمنيات السياسية وعد اقتهاء المعارؾ ,والدووة إلت وهد مؤتمر دولو مو جقيؼ

جر استوعاد مقظمة التحرير ,التو وجدت قفسها مضطرة إلت تقيؼ إضامو تضمف معأ ودـ اللروج

ووقو ذلؾ التصور ونت أف تسوية سياسية ما سوؼ تعهب تنؾ الحرب ,و د يقت وقها
مف المعادلةُ ,
اققفاء االحتبلؿ وف أجزاء مف األرض الفنسطيقية ,وقاف االستلبلص وأف مقظمة التحرير هو األولت
وتسنـ األرض المقتظرة ,يوا امة سنطة ونيها .3وحاولت أطراؼ وروية ودولية االستفادة مف رغوة مقظمة
التحرير ,مو الهووؿ وأهداؼ أ ؿ مف هدمها اإلستراتيجو ,ممارست ونيها أ ست الضغوط ,القتزاع

1

شفيؽ الحوت :عشرون عاماً في منظمة التحرير الفمسطينية .أحاديث الذكريات ()1984-1964ق ط ,8دار

االستهبلؿ لندراسات والقشر ,ويروت ,8519 ,ص859-859ق

2
متغيرات السياسية عمى البناء الفكري وسياسات منظمة التحرير الفمسطينية من
أسامة أوو قحؿ ,وآلروف :تأثير ال ّ
 ,1974 – 1968وحث مهووؿ لنقشر مو حوليات اآلداب والعنوـ االجتماوية ,والقويت ,ص99-99ق(توجد لد

الواحث قسلة مقأ)ق

3

أحمد سعيد قومؿ ,وآلروف :منظمة التحرير الفمسطينية ,تقييم التجربة واعادة البناء ,ط ,8مرقز الزيتوقة لندراسات

واإلستشارات ,ويروت ,2119 ,ص18ق
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تقازالت تحرؼ المقظمة وف مسيرتها القضالية ,ولتدمعها لبلوتراؼ واألمر الوا

تحت شعار الوا عية1ق

توصنت مصا ؿ المهاومة الفنسطيقية إلت اتفاؽ سياسو مو أيار (مايو) ,8591وأ ره المجنس

الوطقو الفنسطيقو مو دورتأ الثاقية وشرة المقعهدة مو الهاهرة مو مطن حزيراف (يوقيأ) ,8591

قورقام سياسو مرحنو لمقظمة التحرير2ق يؤهنها قو تقوف طرماً ماوبلً مو التسوية السياسيةق ومو
جنستها اللتامية ,التو اقعهدت مو  1حزيراف (يوقيأ) ,أُ ر وإجماع المشارقيف الورقام

السياسو

المرحنو (ورقام القهاط العشر  )لنمقظمة الذّ أقهو مرحنة تاريلية طوينة مف ومر الفقر السياسو
الفنسطيقو ,تميزت ورمض توقو مقه المرحنية مو القضاؿق و د وورت صياغة الورقام وف رغوة

واضعيأ مو الحفاظ ونت حد أدقت سياسو مف االتفاؽ الوطقو3ق

وقاف أهـ وقد مو ذلؾ الورقام هو الوقد الثاقو الذّ جاء ميأ :دتناضل منظمة التحرير بكافة

الوسائل وعمى رأسيا الكفاح المسمح لتحرير األرض الفمسطينية ,واقامة سمطة الشعب الوطنية
المستقمة المقاتمة عمى كل جزء من األرض الفمسطينية التي يتم تحريرىاد4ق وتعقو تنؾ العوارة أف
المقظمة ونت وأ ؿ مف هدؼ تحرير منسطيف ,وأُضيفت ونيها قنمة "المهاتنة" ,لترضو وعض الفصا ؿ
المتمسقة والميثاؽ وتحرير قامؿ التراب الفنسطيقو ,ألقأ ومجرد االتفاؽ ونت إ امة السنطة وف طريؽ

المفاوضات المواشرة ,منف تقوف مهاتنة ,قما أف إس ار يؿ هو الطرؼ ِ
المهرر مو التسوية ,وأف الواليات
المتحدة هو الطرؼ الوسيط والفعاؿ والذّ يتعاطؼ م

المو ؼ اإلس ار ينو ,لذلؾ مإف التسوية

األمريقية ,ال يمقف مو حاؿ مف األحواؿ أف تهود إلت سنطة وطقية معالة ومستهنة5ق ووإ رار الورقام

المرحنو ,سرواف ما و

االقهساـ مو الساحة الفنسطيقية ,واقسحوت الجوهة الشعوية لتحرير منسطيف

مف مقظمة التحرير ,وشقنت م مصا ؿ ألر ما ورؼ) وجوهة الرمض).1 

1

إوراهيـ أوراش" :مفيوم الدولة الفمسطينية :النشأة والتطور" ,مجنة السياسة الدولية ,العدد  ,899مؤسسة األهراـ

2

القيالو :موسوعة السياسة ,ج ,9ص919ق

الهاهرة ,يوليأ 2111ق ص11ق



بنود البرنامج السياسي المرحمي(برنامج النقاط العشر) اقظر :هي ة الموسووة الفنسطيقية :الموسوعة الفمسطينية,

ج ,1ص 882ق

 3وود الهادر ياسيف ,وآلروف :أربعون عاماً من حياة م .ت .ف ,ط ,8المرقز الفنسطيقو لنتوثيؽ والمعنومات ,دمشؽ,
 ,2119ص291ق
4

هي ة الموسووة الفنسطيقية :الموسوعة الفمسطينية ,ج ,1ص 882ق

5

غازّ حسيف :الفكر السياسي الفمسطيني  ,1988 -1963ط ,8دار راقية لنطواوة والقشر والتوزي  ,دمشؽ,



جوهة الرمض :تشقنت «جوهة رمض الحنوؿ االستسبلمية» ,لريؼ  ,8591وضمت الجوهة الشعوية لتحرير منسطيف,

 ,8551ص892ق

الجوهة الشعوية -الهيادة العامة ,جوهة التحرير العروية ,وجوهة القضاؿ الشعوو.

ياسيف :أربعون عاماً من حياة م .ت .ف ,ص291ق
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ووذلؾ أصوحت الساحة الفنسطيقية مقهسمة ويف تياريف ,إذ أف أصداء ذلؾ االقهساـ د اقتشرت

ونت امتداد الساحة الفنسطيقية وتجاوزها إلت الساحة العروية ,مو فت وعض الدوؿ ومقها سوريا إلت
جاقب جوهة الرمض ,ويقما و فت مصر ودوؿ ألر إلت جاقب يادة المقظمةق

وحسمت الهمة العروية مو الرواط مو تشريف أوؿ (أقتوور)  8591مسألة التمثيؿ الفنسطيقو,
مأقدت" :حؽ الشعب الفنسطيقو مو إ امة السنطة الوطقية المستهنة وهيادة مقظمة التحرير الفنسطيقية,
ووصفها الممثؿ الشروو والوحيد لنشعب الفنسطيقو ونت أية أرض منسطيقية يتـ تحريرها"2ق وهقذا
تقوف جمي الدوؿ العروية د اوترمت ووحداقية المقظمة لتمثيؿ الشعب الفنسطيقو ,ووالتالو الهووؿ وما
تراه المقظمة والقسوة لهضية منسطيف3ق قما أ رت الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة ,وعد شهر أيضاً ,أف
المقظمة هو الممثؿ الشروو الوحيد لنشعب الفنسطيقو ,وألهت ياسر ورمات ر يس النجقة التقفيذية
لمقظمة التحرير مو  81تشريف ٍ
ثاف(قوممور)  8591لطاواً ألوؿ مرة أماـ الجمعية العامة4ق
ويتضف لنواحث مما سوؽ ,أف الورقام المرحنو والذّ أقد رمض الهرار ( ,)212الذّ يؤدّ إلت
طمس الحهوؽ الوطقية والهومية لنشعب الفنسطيقو ,ورمض التعامؿ معأ ونت قؿ المستويات وما مو
ذلؾ مؤتمر جقيؼ ,وتمسؾ وإستراتيجية إ امة الدولة الفنسطيقية المقصوص ونيها مو اررات المجالس
الوطقية الساوهة ,مإقأ مثّؿ وذلؾ األرضية المشترقة ,ومثؿ طريهاً وسطاً ويف التيارات المتشددة
المعارضة ألية تقازالت ,وويف التيارات الراغوة مو إ امة دولة منسطيقية مو الضفة الغروية وغزة مف
جهة ,والظهور ومظهر االوتداؿ أماـ المحاوالت الدولية والمحنية لفرض تسوية سياسية سنمية ونت
المقطهة العروية مف جهة ألر ق

1


قومؿ ,وآلروف :منظمة التحرير الفمسطينية ,تقييم التجربة واعادة البناء ,ص12ق

اقعهد مؤتمر الهمة العروو الساو مو  29تشريف أوؿ (أقتوور)  ,8591مو العاصمة المغروية الرواط ,ووهد المؤتمر

وأونت مستو الهمة واستثقاء ليويا ,وتمت ميأ الموامهة ونت اوتوار مقظمة التحرير الفنسطيقية الممثؿ الشروو لنشعب
الفنسطيقو وموامهة األردف ,وأقد ونت االلتزاـ والمحامظة ونت الوحدة الوطقية الفنسطيقية ,وودـ التدلؿ مو الشؤوف
الدالنية لنعمؿ الفنسطيقو ,قما أقد المؤتمر ونت االلتزاـ واستعادة حهوؽ الشعب الفنسطيقو ,وودـ التقازؿ وقها ,م
ورض الهضية الفنسطيقية قوقد مستهؿ مو الدورة  25لجمعية األمـ المتحدة ,ودوا المؤتمر إلت ودـ الهووؿ وأّ وض

مف شأقأ المساس وسيادة العرب قامؿ ونت المديقة المهدسةق

هاقو الهقدّ :التقويم الفمسطيني محطات في تاريخ القضية ,ط ,8المقتوة الوطقية ,وماف ,8559 ,ص811ق

2

وصاـ الديف مرج :منظمة التحرير الفمسطينية  ,1993 -1964ط ,8مرقز المحروسة لنوحوث والتدريب والقشر,

3

حسيف :الفكر السياسي الفمسطيني  ,1988 -1963ص891ق

الهاهرة ,8551 ,ص219ق

4

مرج :منظمة التحرير الفمسطينية ,ص219ق
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 -2الموقف المصري والسوري من األطروحات األمريكية واتفاقية فض االشتباك األولى.
أ -فصل القوات عمى الجبية المصرية:

قاف المو ؼ األمريقو واضحاً مو دوـ إس ار يؿ لبلؿ حرب واـ 8591؛ والو وؼ إلت جاقوها

حتت ال تهزـ ,وؿ وحتت ال تضطر لبلقسحاب مف األراضو المحتنةق وذلؾ إلت جاقب محاولة إ قاع
العرب وأف التسوية السنمية هو الوسينة الوحيدة لحؿ الصراع مو الشرؽ األوسط؛ وأف اإلدارة األمريقية

هو الوحيدة التو ومهدورها التوسط مو جهود التسوية السنميةق قما أظهرت الحرب حاجة أطراؼ

الصراع المعقييف لنوحث وف تسوية سنمية1ق وقاقت اإلستراتيجية األمريقية تهدؼ إلت التصدّ

لنصراع العروو اإلس ار ينو مف لبلؿ لطوات متتالية دوف تحديد ماهية الحؿ القها و2ق

وجاء التهارب الحذر م اإلدارة األمريقية مو السقوات األولت مف تولو السادات مقصب الر اسة

مو مصر3ق وذلؾ مف لبلؿ قاتيف هما الهقاة السعودية والهقاة اإليراقية ,حيث ودأ السادات مو إحياء
صنتأ الهديمة والشاه ,ولـ يترؾ مرصة لنصداـ م اإلتحاد السوميتو إالّ واستغنها4ق ولـ تقد تمضو
وضعة أساوي ونت حرب واـ  ,8591حتت اـ السادات وتقثيؼ تحرقأ مف أجؿ "وبل ة لاصة" م

الواليات المتحدةق ومو أوا ؿ واـ  ,8591وادت العبل ات الدونوماسية القامنة ويف الونديف ,والتو
طعت مقذ حرب واـ  ,8599وسيطرت دونوماسية "المقوؾ" التو اوتدوها قيسقجر ونت مسرح

األحداث مو الشرؽ األوسط ,وحظت وموارقة السادات وتهديره العنقو5ق

وقاقت الثغرة مو مقر السادات التو قفذت إليها إس ار يؿ والواليات المتحدة ,هو المتمثنة ورأيأ وأف

أوراؽ الحؿ ويد الواليات المتحدة ,وثهتأ وقيسقجرق وودأت االقحدارات مو المو ؼ العروو مقذ ققوص
السادات وف تقفيذ قامؿ لطة الحرب ,ثـ قاف الهرار المفاجأة ,أّ رار المفاوضات ,والذّ ودأ

والمعرقة لـ تقتأ وعد ونت جوهة الهتاؿ ,ثـ إقأ جاء دوف تقسيؽ مسوؽ م سوريا ,مما يعقو الدلوؿ

مو مفاوضات مواشرة ,لـ تقف لها ساوهة مو تاريخ الصراع العروو اإلس ار ينو6ق وقاف السادات يروج

لفقرة أقأ إذا اتفهت مصر مستذوف وهية الدوؿ العروية7ق
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4
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وقاقت االستعدادات تجرّ القعهاد مؤتمر جقيؼ وسروة ,حتت يحدث تأثيره والقامؿ ونت

االقتلاوات اإلس ار ينية1ق قما قاف هقاؾ تعهداً أمريقياً إلس ار يؿ ,وعدـ دووة أطراؼ ألر الجتماوات
مؤتمر جقيؼ الهادمة ودوف موامهة األطراؼ المشارقة مو االجتماوات األولت ,أّ مقف إس ار يؿ حؽ

الفيتو ضد مشارقة مقظمة التحرير الفنسطيقية2ق

ويقما أونقت سوريا أقها لف تحضر المؤتمر ,إلصرارها ونت أف يتحهؽ مؾ االشتواؾ ويف الهوات

ونت جوهات الهتاؿ وؿ حضور المؤتمر الدولو3ق وقاف أر

قيسقجر :دبأن إسرائيل إذا تيورت

بالموافقة عمى فصل القوات عمى نطاق واسع في سيناء قبل انعقاد مؤتمر جنيف ,فإن سوريا

ستطالب بمعاممة مماثمة عمى جبية الجوالن ,وبالتالي فإن المحادثات السورية اإلسرائيمية سرعان ما

4
تصل إلى طريق مسدود ,وبذلك تعرض اتفاق مصر مع إسرائيل لمخطرد ق و د سجنت مصر تراجعاً

سياسياً وقدما ونت حضور مؤتمر جقيؼ وؿ اقسحاب اإلس ار ينييف إلت لطوط  22تشريف أوؿ

(أقتوور)  ,8591وقاف حضور مصر لمؤتمر جقيؼ ,رغـ ودـ حضور سوريا ,يمثؿ تراجعاً سياسياً

آلر5ق

ولـ تلرج الجنسة االمتتاحية لمؤتمر جقيؼ وما تو عأ قيسقجر ,وهو أف تقوف مجرد جنسة إج ار ية

تشرؼ ونيها وتديرها الواليات المتحدة ,يواف قاف ذلؾ ال يمق تواصؿ النجاف الثقا ية المتفروة وف
المؤتمر دورها ,ونت اوتوار أف ذلؾ سيعطو اإليحاء وأف ومنية السبلـ مستمرة6ق واقفضت الجنسة
األولت مف مؤتمر جقيؼ مف دوف قتا

تذقر ,7سو توصؿ المجتمعوف مو جنسة سرية الحهة إلت

اتفاؽ ونت وهد مفاوضات وسقرية مورية ويف مصر يواس ار يؿ ,هدمها التوصؿ إلت اتفاؽ حوؿ مصؿ

الهوات ونت قاة السويس ,وتشقيؿ لجاف ومؿ ألر لنوحث مو ودة ضايا تتعنؽ والصراع8ق

وقاف االتفاؽ األوؿ لفصؿ الهوات المصرية واإلس ار ينية ,أوؿ اتفاؽ يتـ مف لبلؿ المفاوضات

المواشرة ويف الونديف ,يواف قاف ذا طاو وسقرّ ,و د تـ التو ي ونت ذلؾ االتفاؽ مو  81قاقوف
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ٍ
ثاف(يقاير)  ,8591وعد مفاوضات شا ة مو قهطة تعرؼ واسـ القينو  ,1818ونت طريؽ الهاهرة –
السويس ,ووإشراؼ األمـ المتحدة ,2مف ِوؿ ر يسو أرقاف حرب الهوات مو الونديف ,وقص ونت أف
تتهيد مصر يواس ار يؿ وو ؼ إطبلؽ القار3ق

و اـ الر يس األمريقو ريتشارد قيقسوف وإذاوة قوأ االتفاؽ ونت مصؿ الهوات وقفسأ ,و اؿ :دإن

االتفاق يعتبر أول خطوة ميمة نحو سالم دائم في الشرق األوسط ,تمك المنطقة التي يمكن أن

تتعرض فييا الدول الكبرى إلى مجابية فيما بينيادق ووصؼ الر يس السادات االتفاؽ ,دبأنو نقطة
تحول في تاريخ المنطقة ,ستميد الطريق أمام سالم دائم لم يسبق لو مثيل...د ,وسجؿ وأف االتفاؽ

تـ دبفضل جيود كيسنجر ,وأن التينئة يجب أن تذىب إليود4ق

وأسفر االتفاؽ وف اقسحاب إس ار ينو إلت لط يه ونت مسامة حوالو  89ميبلً شر و قاة

السويس ,ووذلؾ تحرر الجيش الثالث المصرّ ,ووادت قؿ الهوات اإلس ار ينية إلت سيقاء ,ويقما
احتفظت مصر وموا عها ونت الضفة الشر ية لنهقاة ,ولقف طنب مقها لفض واتها هقاؾ ,وااللتزاـ
وهيود ونت التسنيف مو المقطهة ,قما أقش ت مقطهة مماثنة ونت الجاقب اإلس ار ينوق وقاقت تفصؿ ويف

الهوتيف مقطهة وازلة ,تهوـ وة دولية تاوعة لؤلمـ المتحدة ودوريات ميها5ق

و د سعت السادات مو أوهاب اتفا ية مصؿ الهوات األولت ونت الجوهة المصرية ,إلت الدوؿ

القفطية وولاصة الممنقة العروية السعودية لرم الحظر وف القفط – استرضاء لنواليات المتحدة  -دوف

أف يحهؽ رار الحظر أهدامأ6ق وقاف رد المنؾ السعودّ ميصؿ منؾ ونت ذلؾ ,مو اجتماع ونت
هامش مؤتمر الهمة العروية مو الج از ر واـ  ,8591دإنني أرفع حظر النفط فقط إذا قالت لي دول
المواجية كتابة إن رفع الحظر اآلن في مصمحتياد ,وقاف لأ ما طنب7ق غير أف المنؾ ميصؿ لـ

يوامؽ إالّ وعد تحهيؽ مصؿ الهوات ونت الجوهة السورية8ق

ويتضف مما سوؽ أف الر يس السادات قاف يتحرؾ ومصر مف قظاـ إلت قظاـ ,قاف يتحرؾ مف

القظاـ العروو يوامقاقياتأ وتحالفاتأ التو حههت قصر أقتوور ,إلت قظاـ الشرؽ األوسط الذّ ترواه
الواليات المتحدة وتحرقأ لمصالحها الشلصية ,ولصالف حنيفتها إس ار يؿق ووإمقاققا الذهاب إلت أف
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القجاح العسقرّ والسياسو لمصر مو وداية الحرب ,لـ يصاحوأ قجاح مماثؿ مو الهدرة ,أو مو الرغوة,

ونت المحامظة ونت وقاصر الهوة التو تـ توظيفها ,وودأت وقاصر تنؾ الهوة تتسرب مف ويف يدّ

المفاوض المصرّ الواحد تنو اآللر مو مرحنة ما وعد الحرب ,وهو ما يفسر المفار ة ويف القتا

العسقرية والقتا

السياسية لحرب أقتوورق ووعد و ؼ إطبلؽ القار وتحهيؽ اتفاؽ مض االشتواؾ األوؿ,

تمقف السادات ووقجاح قوير مف استثمار اإلقجاز العسقرّ لحرب أقتوور لمصنحتأ اللاصة ,وظهر

ونت المسرح السياسو وقأقأ استطاع أف يحهؽ ما وجز وقأ وود القاصر قفسأ وف تحهيهأق

ب -فصل القوات عمى الجبية السورية:

قاف السوريوف ونت الرغـ مف معارضتهـ لمؤتمر جقيؼ لنسبلـ وعد الحرب ,يلاموف مف إمقاقية
الوصوؿ إلت تسوية مصرية إس ار ينية مقفصنة ,لذلؾ موعد تو ي أوؿ اتفا ية مؾ ارتواط مصرية

إس ار ينية مو قاقوف ٍ
ثاف (يقاير)  ,8591شقوا حرب استقزاؼ محدودة ونت مرتفعات الجوالف ,وقاف

التجمد ,قما معنوا وعد حرب واـ
هدمهـ سياسياً وسعيهـ إلت مق لطوط و ؼ إطبلؽ القار مف
ّ
 ,8599يوالت ضماف اشتراؾ الدولتيف العظمييف مو ومنية إلحبلؿ السبلـ ويف سوريا يواس ار يؿ ,واإلوهاء
ونت لطر قشوب حرب جديدة ماثبلً مو الشرؽ األوسط1ق ووالرغـ مف موامهة سوريا ونت االلتزاـ
والهرار ر ـ ( ,)212أصرت إس ار يؿ ونت االحتفاظ وهضوة الجوالف السورية2ق قما شرع قيسقجر الذّ
شجعأ قجاح اتفاؽ مض االشتواؾ ونت الجوهة المصرية ,مو محاولة ترتيب اتفاؽ مماثؿ ونت الجوهة

السورية ,مالتهت والر يس السورّ حامظ األسد مو قاقوف أوؿ (ديسمور)  ,8591واقتشؼ قيسقجر أف
مهمتأ الجديدة ال ود أف تواجأ وهوات أومؽ مما قاف يتضمقها ترتيب مؾ االشتواؾ المصرّ

اإلس ار ينوق قما أدت القزوة الهومية لؤلسد قزويـ وروو إلت إص ارره المتشدد ونت أف سوريا لف تدلؿ
مو أّ اتفاؽ لفض االشتواؾ ,إالّ إذا استعادت مصر وعض األراضو التو مهدتها مو واـ 8599ونت

األ ؿق ولـ يستط قيسقجر أف يحهؽ مؾ اشتواؾ سورّ إس ار ينو ّإال مو أوالر أيار (مايو) ,8591
وهب جهد شاؽ ومفاوضات استمرت أروعة أساوي 3ق

حيث أونف الر يس األمريقو ريتشارد قيقسوف قجاح مهمة وزير لارجيتأ هقرّ قيسقجر مو الشرؽ

األوسط ,مو التوصؿ إلت اتفاؽ لنفصؿ ويف الهوات مو الجوالف ,و د جر التو ي ونت هذا االتفاؽ,
الذّ اقسحوت الهوات اإلس ار ينية وموجوأ مف مقاطؽ محددة مو الهضوة السورية المحتنة ,مو مديقة

جقيؼ مو  18مف الشهر قفسأ ,لتقتهو وذلؾ حرب االستقزاؼ التو لاضتها الهوات السورية ضد
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الهوات اإلس ار ينية ودامت  18يوماً ,و د قص ذلؾ االتفاؽ ونت تطويؽ الهرار الدولو ر ـ (,)111

والتزاـ الجاقويف السورّ واإلس ار ينو ,التزاماً د يهاً وو ؼ إطبلؽ القار1ق

و د ُوض االتفاؽ ونت قمط قظيره المصرّ ,حيث وؿ الطرماف إقشاء مقاطؽ محددة لنهوات,
تفصنها مقطهة وازلة و وات األمـ المتحدة ,واقسحوت إس ار يؿ إلت لط يطاوؽ ووجأ واـ موا عها وؿ

 9تشريف أوؿ (أقتوور) ,ولققها أوادت وندة الهقيطرة المدمرة التو قاقت واصمة لنجوالف وؿ سهوطها
مو أيدّ اإلس ار ينييف مو  ,8599وقذلؾ وامؽ الجاقواف ونت مودأ أف وات األمـ المتحدة ال يمقف

سحوها ّإال وموامهة متوادلة ,وورض األسد تأقيدات سرية وأقأ لف يسمف لنفدا ييف الفنسطيقييف ومهاجمة
إس ار يؿ وور لطوط مؾ االشتواؾ2ق

وضماقاً لنتعهد ,اوترمت الواليات المتحدة ونقاً وحؽ إس ار يؿ مو الرد إذا هوجمت وهوات شوأ

وسقرية ,قما مازت إس ار يؿ أيضاً ووود مف واشقطف وأف تقظر مو إمقاقية إ امة وبل ة وسقرية ثقا ية

طوينة المد  ,و د اقضمت الممنقة العروية السعودية إلت مصر مو تشجي المروقة السورية أمبلً مو
قجاح سياسة المقوؾق مهد قاف االتفاؽ السورّ اإلس ار ينو حدثاً يعتور قهطة تحوؿ ,ألقأ يتضمف أقثر

الدوؿ العروية تطرماً حوؿ حدود إس ار يؿ3,ق

ومما سوؽ قر أف العرب قاقوا مدوووف دوماً إلت لوض حروب محدودة قؿ ودة سقوات لتحريؾ

الهو العظمت إلجوار إس ار يؿ ونت االقسحاب ,يوا ّال معدـ ياـ حروب ويف العرب يواس ار يؿ ,مف شأقأ
تعزيز وها ها مو األراضو المحتنة إلت ما ال قهايةق مإذا قاقت حرب أقتوور ,د أثوتت أف مفاوضات

السبلـ م إس ار يؿ مقذ واـ  8599وحتت حرب  ,8591لـ تغير شي اً مف مو ؼ إس ار يؿ ,ولـ
تزحزحها وف قاة السويس ووهية األراضو العروية ,مإف الذّ يحرقها لتتفاوض حوؿ مصؿ الهوات هو

الحربق مإف الحرب وحدها هو الضماف مو المستهوؿ أيضاً ,مو إطار معادلة الصراع العروو

اإلس ار ينوق مبل ود إذاً مف وهاء العمؿ العسقرّ دوماً ,ألقأ هو المحرؾ األساس ألية تسوية مستهونيةق

 -3اتفاقية فض االشتباك الثانية بين مصر واسرائيل عام  1975وأثرىا عمى العالقات المصرية

السورية.

وقست اتفا يتا مض االشتواؾ ويف الهوات المصرية واإلس ار ينية ,وويف الهوات السورية

واإلس ار ينية ,قهجاً ملتنفاً تجاه ومنية التسوية4ق حيث اقفردت الحقومة األمريقية ,ورواية مفاوضات

طوينة ووسيرة ,وونت آثرها و عت الحقومة المصرية اتفا اً مرحنياً جديداً م حقومة إس ار يؿ ,ظاهره
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3

المرجع السابق ,ص881 -882ق

2

تشيريجت :أمريكا والسالم في الشرق األوسط ,ص882ق

4

شريؼ :الحرب والسالم ,ص218ق
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وسقرّ ,يتعنؽ ولطوط جديدة لنفصؿ ويف الهوات مو سيقاء ,وواطقأ سياسو ,يتضمف تعهدات

وضماقات ,هو مو جوهرها تقازالت سياسية1ق ولـ يؤد الدور األميرقو مو القهاية إالّ إلت دم مصر

مو اتجاه تسوية مقفردة م إس ار يؿ2ق حيث ودأ اللبلؼ المصرّ السورّ وعد أ ؿ مف شهريف مف قهاية
الحرب ,وقاقت أولت ووادره ,حوؿ لطوات التسوية السنميةق و د اشتد ذلؾ اللبلؼ وعد تو ي مصر

اتفا ية مؾ االشتواؾ الثاقية م إس ار يؿ مو أينوؿ (سوتمور) 38599ق وقاقت إس ار يؿ تأمؿ مف ذلؾ

وزؿ مصر وف وا و الدوؿ العروية ولاصة سوريا4ق

قما أثارت االتفا ية الثاقية وصفة لاصة جدالً حاداً ونت قطاؽ واس مو العالـ العروو,

وورضت الر ي س المصرّ السادات القتهادات اسية ال تهؿ وف تنؾ التو تعرض لها وؿ تنؾ
ّ
5
الحرب ق ورغـ ذلؾ مهد سار السادات مو طريهأ حتت القهاية ,دوف أف يض أية وزف أو يمة لنموا ؼ
العروية المعارضة لتوجهاتأ6ق حيث أونف الر يس السادات مجدداً أف حرب واـ  8591قاقت ألر

الحروبق مهوضت تنؾ االتفا ية ليار الحرب لد السادات ,وأصوف مو ظنها حويس اتفاؽ ال يمقف أف

يحؿ محنأ غير معاهدة صنف م إس ار يؿ ,قما تعهد السادات ضمقياً وإقهاء حالة العداء إلس ار يؿ ,إلت
جاقب تعهده لقيسقجر واالمتقاع وف االشتراؾ مو الهتاؿ مو حالة ياـ سوريا ومهاجمة إس ار يؿ7ق

ووذلؾ يقوف السادات د ألغت المشروع القهضوّ العروو ,وألغت الحنـ التقموّ وتحرير األراضو

العرويةق

ووعد سنسنة مف الجوالت المقوقية التو اـ وها قيسقجر ويف مصر يواس ار يؿ ,مو القصؼ

الثاقو مف آب (أغسطس) 88599ق تـ التو ي ونت "اتفاؽ مصؿ الهوات الثاقو مو سيقاء "ويف
1

إلياس شوماقو :داالتفاق المرحمي في سيناء ,دفعة أولى عمى حساب التسويةد ,مجنة ,شؤوف منسطيقية ,العدد -91

2

قامعة :مصر والصراع العربي اإلسرائيمي ,ص99ق

 ,98مرقز األوحاث مو مقظمة التحرير الفنسطيقية ,ويروت ,8599 ,ص95ق

3
4

السيد :من سيناء إلى كامب ديفيد ,ص289ق

Smith, Charles D., Palestine and Arab-Israeli Conflict, 2nd, New York: Martin's Press,

Inc, 1992, p.231.

5
6

المدقو :الممف العربي في القرن العشرين ,ط ,8ج ,9ص221ق
شاش :المواجية والسالم في الشرق األوسط ,ص59ق

7

جماؿ سبلمة ونو :من النيل إلى الفرات دمصر وسوريا وتحديات الصراع العربي اإلسرائيميد ,ط ,8دار القهضة

8

الشريؼ :البحث عن كيان ,ص292ق

العروية ,الهاهرة ,2111 ,ص125ق



نص اتفاق فصل القوات الثاني في سيناء  ,1975انظر

القيالو :موسوعة السياسة ,ج ,1ص,911

وانظر ,وينو :الحروب العربية اإلسرائيمية وعممية السالم ,ص,122 -121
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الطرميف المصرّ واإلس ار ينو مو األوؿ مف أينوؿ (سوتمور) ,8599واألحرؼ األولت مهط ,ثـ جر

التو ي القامؿ مو جقيؼ مو الراو مف الشهر قفسأ ,ولـ يحضر المقدوب السوميتو جنسة التو ي مو

جقيؼ تعوي اًر وف احتجاج موسقو ونت االتفاؽ وونت األسنوب الذّ وهد وأ1ق

2
قما رمضت قؿ مف مقظمة التحرير وسوريا تنؾ االتفا ية ق وأرسنت الحقومة السورية وياقاً

إلت الجامعة العروية واوتراضها ونت تنؾ االتفا ية ,قتيجة اللتزاـ مصر ميها وعدـ استلداـ الهوة ضد

إس ار يؿ ,ونت الرغـ مف أف االحتبلؿ اإلس ار ينو ما زاؿ مستم اًر لنجزء األقور مف سيقاء والجوالف
والضفة الغروية و طاع غزة ,وأف ذلؾ االلتزاـ يعقو معنياً إقهاء حالة الحرب م إس ار يؿق وأضاؼ
الوياف السورّ أف تنؾ االتفا ية تتيف إلس ار يؿ ترقيز وتها ضد الجوهات العروية األلر  ,وستؤدّ إلت
تفتيت الجوهة العروية3ق ومُسرت آلية السادات لتو ي تنؾ االتفا ية م اإلس ار ينييف ,مف ِوؿ األسد
وآلريف وأقها قشفت قوايا مصر اللروج وف اإلجماع العروو ,وذلؾ مف لبلؿ إتواع القه الذّ رسمأ

اإلس ار ينييف ,والذّ مف شأقأ زيادة وتها العسقرية وتحهيؽ أهدامها مو المقطهة4ق وقاف السوريوف يعوف

جيداً أف إس ار يؿ تحاوؿ وزؿ مصر ,األمر الذّ سيترؾ سوريا حيق ذ وحدها لتواجأ اآللة العسقرية
اإلس ار ينية المتفو ة ,لذلؾ قاف األسد يعارض اللطوة الثاقية ونت الجوهة المصرية ,ولتأقيد مو فأ أمر

ووض

واتأ مو حالة تأهب صو مقتصؼ تشريف ٍ
ثاف(قوممور)  ,8599وشية تجديد تفويض وات

األمـ المتحدة5ق

وانظر جماؿ سبلمة ونو :إسرائيل والعالقات المصرية السورية ددراسة في أثر الصراع العربي اإلسرائيمي عمى
عالقات الدولتيند ,ط ,8دار مصر المحروسة ,الهاهرة ,2112 ,ص 129-129ق

وانظر األيووو :اتفاق فصل القوات الثاني في سيناء  ,1975ص,211-299

وانظر وطرس وطرس غالو :اتفاقية فك االشتباك الثاني في سيناء ,مجنة السياسة الدولية ,العدد  ,12مؤسسة األهراـ,
الهاهرة ,8599 ,ص,291-292

وانظر الوثائق الفمسطينية العربية لعام  ,1975جم والتيار :جورج لورّ قصر اا ,ط ,8مؤسسة الدراسات
الفنسطيقية ,ويروت ,8599 ,ص199-199ق

1

األيووو :اتفاق فصل القوات الثاني في سيناء  ,1975ص299ق

3

ونو :إسرائيل والعالقات المصرية السورية ددراسة في أثر الصراع العربي اإلسرائيمي عمى عالقات الدولتيند ,ص

2

قامعة :مصر والصراع العربي اإلسرائيمي ,ص99ق

291ق

4

nd

Smith, Charles D., Palestine and Arab-Israeli Conflict, 2 , New York: Martin's Press,

Inc, 1992, p.231

5

ونو :من النيل إلى الفرات دمصر وسوريا وتحديات الصراع العربي اإلسرائيميد ,ص111ق
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ويعتهد الواحث ,أف التأهب السورّ لمواجهة إس ار يؿ ,مذلؾ اإلجراء لـ يعد لأ جدو أو تأثير

مو ظؿ غياب الدور العسقرّ المصرّ ,ولاصة وعد أف مهدت مصر إلت أجؿ غير مسمت ,أّ درة
ونت ممارسة أّ ضغط وسقرّ ونت إس ار يؿق

ولـ تستط سوريا أف تصؿ م إس ار يؿ إلت أقثر مف مؾ ارتواط واحد محدود مو مرتفعات

الجوالف ,وقاقت تعد قفسها لصراع طويؿ م إس ار يؿ ,وذلؾ الصراع يصعب أف يقوف وسقرياً مو
غياب الهوة العسقرية المصريةق يواذا قاف األمر قذلؾ ,مهو والتالو صراع سياسو يحتاج والدرجة
األولت إلت مهدرة الصور و وة األوصابق ووالتالو مإف سوريا ال ود أف تؤمف طرؽ اال تراب إليها مف

لوقاف ,ومف ثـ تصوف ويروت مو عاً ال يمقف أف تسمف ميأ سوريا وهو مقاو ة لسياساتها أو لارجة
ونو سياستها1ق وذلؾ ألف لسوريا مصالف متقووة مو لوقاف تريد الدماع وقها؛ واإلضامة إلت إرادة

الوعث األيديولوجية والسياسية مو أف يهدـ قفسأ وقأقأ المس وؿ وف الهضايا العرويةق قما أف سوريا

أرادت ,ضمف سياؽ اتفاؽ سيقاء الثاقو ,أف تظهر قشريؾ أساسو ومس وؿ مو تسيير أمور المقطهة,

ومقذ اتفاؽ مؾ االرتواط مو الجوالف واـ  ,8591أصوف مف المستوعد التفقير ومواجهة مواشرة م

إس ار يؿ ,حيث يمقف أف يشقؿ مو لوقاف لط اًر جغرامياً ونت سوريا2ق وقاف الهاجس السورّ دا ماً أف
طريؽ الجقوب إلت الوهاع مؤد والضرورة إلت مشارؼ دمشؽ ,ووذلؾ لـ تعد مشقنة ما يجرّ مو لوقاف

مشقنة لوقاقية ,يواقما أصوحت مو ذات الو ت أيضاً مشقنة سوريةق م مهـ سوريا لطويعة الترقيوة
النوقاقية ,وم سوء مهـ مستحقـ ويف الهيادة السورية وويف يادة مقظمة التحرير ,مإف ووامؿ اللطر مو

لوقاف وونيأ أصوحت مهنهة3ق قما أف إرادة السيطرة ونت المهاومة الفنسطيقية تعور وف حنـ ديـ وقد
المس وليف السورييف الذيف ال يثهوف وياسر ورمات ر يس مقظمة التحرير4ق ووالتالو ومنت المقظمة

ونت تثويت مو فها مف لبلؿ تعزيز مو عها مو لوقاف5ق

ولهد حاوؿ العرب وعد ذلؾ إيهاؼ اقجراؼ السادات قحو واشقطف والحد مف تراجعاتأ والحينولة

دوف لروجأ وف الصؼ العروو ,لققأ تجاهؿ قؿ تنؾ المحاوالت ,وتاو السير ونت لط مقفرد وامأ

الثهة المطنهة واإلدارة األمريقية ,والرغوة مو مصالحة إس ار يؿ ,واالستعداد لنتقازؿ وبل حدود حتت لو

قاف الثمف التفريط والحهوؽ والمصالف العروية6ق

1

محمد حسقيف هيقؿ :سالم األوىام -أوسمو ما قبميا وما بعدىا ,ط ,9دار الشروؽ ,الهاهرة ,8559 ,ص98ق

2

لوراقس :المعبة الكبرى المشرق العربي واألطماع الدولية ,ص115ق

4

لوراقس :المعبة الكبرى المشرق العربي واألطماع الدولية ,ص115ق

6

المدقو :الممف العربي في القرن العشرين ,ج ,1ص192ق

3

هيقؿ :سالم األوىام -أوسمو ما قبميا وما بعدىا ,ص11-19ق

5

هيقؿ :سالم األوىام -أوسمو ما قبميا وما بعدىا ,ص11-19ق
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وير الواحث ,أف حرب واـ  8591قاقت أقور مشروع وسقرّ مو العصر الحديث ,ولققأ ودالً

مف أف يحهؽ اآلماؿ العريضة التو وهدها العرب ونيأ ,متودؿ مف القاحية السياسية إلت قارثة وضعتهـ
ونت طريؽ التفقؾ والتمزؽ ,وزادت مف تعرضهـ لنضعؼ ,والرغـ مف االجتماوات المتقررة والمؤتمرات

ونت مستو الهمةق ,قما أف اتفا يات الفصؿ ويف الهوات التو أورمت وامو  ,8599 ,8591ويف قؿ

مف مصر يواس ار يؿ وسوريا مو أوهاب حرب واـ 8591؛ د أسدلت الستار قها ياً ونت تنؾ الحرب

التو اوتدأت واقتصارات واهرة لنهوات العروية ,واقتهت واقتصارات ضا عة دلنت التاريخ وتنؾ الصفة,

ليودأ متغي اًر جديداً مف متغيرات الصراع العروو اإلس ار ينو ,وقاقت وشي اًر لبلتفا يات والموادرات البلحهة
والمتمثنة مو زيارة السادات لنهدس مرو اًر وتو ي اتفا ية قامب ديفيد واـ  ,8591وما أوهوها مف

متغيرات ألر ق

 -4الموقف المصري والسوري من الحرب األىمية في لبنان عام .1975
وهما مو ذروة االقتصارات العروية مقذ األياـ األولت
قشوت لبلمات وديدة ويف مصر وسورياّ ,
لحرب واـ 8591ق مقها لبلمات حوؿ العمنيات العسقرية المتفؽ ونيها ,ولبلمات حوؿ و ؼ إطبلؽ
ثـ لبلمات حوؿ الهووؿ وهرار مجنس األمف ر ـ ( ,)111وطرأت لبلمات
القار مو أوا ؿ أياـ الحربق ّ
ألر حوؿ مؤتمر جقيؼ ,وونت اتفاؽ مض االشتواؾ األوؿ واـ  ,8591وقاف مف المتصور
ثـ تعهّد المو ؼ أقثر واتفا ية مصؿ
والمطنوب أف يقوف مض االشتواؾ وتو يت واحد ونت الجوهتيفّ ,
الهوات الثاقية مو سيقاء واـ  ,8599واقهسمت دوؿ المواجهة وعد ذلؾ إلت سميف :مصر مو جاقب,

وسوريا والثورة الفنسطيقية واألردف مو جاقب ألر ,وهقذا تعطؿ دور مصر المرقزّ مو العالـ العروو,

وتفجرت قتيجة لذلؾ مشاقؿ و ضايا وديدة مقها االقفجار الدموّ مو لوقاف ,والذّ قاف مو حهيهتأ

حرواً أهنية وروية1ق

ولهد وجدت ملتنؼ التقظيمات الفنسطيقية ,وعد أحداث األردف واـ  ,8591قوواً مف الحرية

مو لوقاف ,أّ حرية التقظيـ سياسياًق و امت التقظيمات الفنسطيقية اقطبل اً مف لوقاف وعمنيات مدا ية
ضد إس ار يؿ ,وقاقت تراها ضرورية لتأقيد تصميمها ونت الوجود ,2حيث سمحت اتفا ية الهاهرة مو

واـ  8595المو عة ويف الحقومة النوقاقية ومقظمة التحرير الفنسطيقية وتقظيـ وجود المهاومة
الفنسطيقية ونت األرض النوقاقية ولاصة مو مقطهة الجقوب3ق مما دم واإلستراتيجية اإلس ار ينية

1
2
3

محمد حسقيف هيقؿ :الحل والحرب ,ط ,9شرقة المطوووات لنتوزي والقشر ,ويروت ,8511 ,ص11-19ق
لوراقس :المعبة الكبرى ,الشرق العربي المعاصر والصراعات الدولية ,ص111ق

Deeb, Marius: Syria’s Terrorist War on Lebanon and the Peace Process, Palgrave

Macmillan, 2003, p6.
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لنوحث وف أينوؿ أسود ٍ
ثاف مو لوقاف ,تتواجأ ميأ المهاومة الفنسطيقية م الدولة النوقاقية ,وذلؾ وور
جعؿ الوجود الفنسطيقو غير مهووؿ1ق

وقاف ثمة إجماع مو الرأّ العاـ النوقاقو لوض قؿ امقاقيات الوبلد مو تصرؼ األقشطة

السياسية لنمهاومة الفنسطيقيةق ولقف األمور اقهنوت وقدما ألذت المقظمات الفنسطيقية تسعت إلت
استلداـ لوقاف قمقطنؽ لنعمنيات العسقريةق وقتيجة لذلؾ تقاثرت اإلشتواقات ويف الفدا ييف والجيش

النوقاقو2ق وازداد المو ؼ توت اًر وعد حادث اغتياؿ ثبلثة مف ادة المقظمة التحرير وواسطة متسننيف
إس ار ينييف وصنوا إلت نب ويروت واـ  ,8591ووادوا مقها وسبلـ وأثار ذلؾ الحادث الشقوؾ حوؿ

احتماؿ تواطؤ السنطات النوقاقيةق

وير الواحث ,أف األمور تودلت وعد تصفية المهاومة مو األردف ,وغدا لوقاف المعهؿ األلير

لنحرقة الفدا يةق قما أف ترقزها موؽ أرض لوقاف ,جعؿ مقها أ و مقظمة وسقرية لارجة وف سنطة
الدولةق

تـ تو ي اتفا ية مض االشتواؾ الثاقو ويف مصر يواس ار يؿ ,3لـ يثر ذلؾ مشاور جوهة
ووقدما ّ
الرمض محسب ,وؿ أثار وقوع لاص غضب سوريا واستياءها أيضاَ ,وقد ذ لـ يقف أماـ السادات إالّ

(مؾ التضامف) الذّ قاف ا ماً م سوريا مو حرب واـ  ,8591والعمؿ مو سويؿ مصنحة مصر

مهط ,وهقذا لـ يوؽ لنفنسطيقييف ولنسورييف ولدوؿ جوهة الرمض الوعيدة وف حدود إس ار يؿّ ,إال العمؿ
ونت إزواج التهارب المصرّ اإلس ار ينو مف لبلؿ الجوهة النوقاقية ,4حيث ساهمت تنؾ االتفا ية مو
إشعاؿ واستمرار الحرب األهنية مو لوقاف ,وتصعيد االوتداءات اإلس ار ينية ونيأ ومو اال تتاؿ ويف

العرب هقاؾ5ق وقاقت تنؾ التطورات اإل نيمية تُنهو وظبللها ونت لوقاف ,مما قاف لها األثر مو توجيأ
الووصنة إلت تنؾ الساحة األقثر سلوقة لمواصنة الصراع6ق وأيهقت الهيادة الفنسطيقية أف مصر
1

لوراقس :المعبة الكبرى ,الشرق العربي المعاصر والصراعات الدولية ,ص111ق

2
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لرجت مف معادلة الهوة العسقرية العروية ,ومعقت ذلؾ أقأ ُرم الضغط العسقرّ المصرّ ونت
إس ار يؿ ,وأطنهت يد إس ار يؿ لنعمؿ ونت وهية الجوهات ,ووالتالو مإف الثورة الفنسطيقية أصوف محقوماً
ونيها أف تعمؿ وألوؿ مرة مو تاريلها ودوف غطاءاً مصرياً سواء أقاف سياسياً أو وسقرياً1ق

وويقما قاقت مقظمة التحرير الفنسطيقية تراقـ اقتصاراتها السياسية ونت الصعيديف العروو

والدولو ,قاقت تلتمر مو لوقاف العوامؿ السياسية والطا فية والديموغرامية واالجتماوية ,التو أدت مو

 81قيساف (أوريؿ) " ,8599أحداث ويف الرماقة " إلت تفجير الحرب مو لوقاف ,واوتور ذلؾ إيذاقاً

وودء الحرب األهنية2ق قما اوتورت تنؾ الحادثة قهطة تحوؿ تاريلو مو العبل ات الفنسطيقية النوقاقية.3

ومما ال شؾ ميأ مهد لعب الوجود الفنسطيقو المسنف مو ذلؾ الوند دور صاوؽ التفجير لتنؾ
الحرب ,وونت الرغـ مف أف الفصا ؿ الفنسطيقية حاولت أف تتجقب مو الودء ,الدلوؿ طرماً مو

الحربّ ,إال أف تزامف اقدالع الهتاؿ مو لوقاف م تصاود االوتداءات اإلس ار ينية ونت مقاطؽ الجقوب
النوقاقو ,وم تقثؼ مساوو اإلدارة األمريقية مف أجؿ التوصؿ إلت اتفاؽ ٍ
ثاف لفصؿ الهوات ونت
جوهة سيقاء ,مهد جعؿ تنؾ الفصا ؿ تر مو أحداث لوقاف حنهة مف حنهات المؤامرة الرامية إلت تصفية

الهضية الفنسطيقية4ق

ويعت هد الواحث ,أف الواليات المتحدة قاف لها الدور األقور مو تفجير األزمة مو لوقاف ,مف

أجؿ تصفية المهاومة والهو الوطقية النوقاقية ,ألف ذلؾ يساود ونت مرض تسوية أمريقية لنهضية
الفنسطيقيةق إذ أف ضرب المهاومة ورموزها مو لوقاف يتيف الفرصة أماـ تسوية أمريقية ,ويتيف مرض

الهيمقة الرجعية ونت لوقاف ,يواسقات قؿ الهو المعارضة لنتسويةق
ومف جاقب آلر مرضت سوريا يوداً ونت المقظمات الفنسطيقية مو ومنها ونت األراضو
ثـ جاءت موادرة سوريا مو مرحنة الحهة ,إلت التدلؿ مو القزاع ويف النوقاقييف والفنسطيقييف
السوريةّ ,
واـ  ,8599تدلبلً يرمو إلت ضوط الوجود الفنسطيقو المسنف ,يوالضاوأ لمهتضيات األمف النوقاقو
والسيادة النوقاقية5ق ثـ اتلذ األسد مو  18أيار (مايو)  ,8599ارره القها و والتدلؿ وسقرياً مو

1
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اللاضعة لسيطرة مينيشيات حزب القتا ب ,أد

هجوـ ونت واص مو حو ويف الرماقة مو ضاحية ويروت

إلت تؿ وجرح ودد مف رقاوأ الفنسطيقييف ,واوتور ذلؾ إيذاقاً وودء

الحرب األهنيةق اقظر :أوو رجينة :العالقات الفمسطينية المبنانية وأثرىا عمى الوجود الفمسطيني في لبنان ,ص-99

99ق

2
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4

الشريؼ :البحث عن كيان ,ص298ق

3

قهوال قصر :حرب لبنان ومداىا ,ط ,8مقشورات دار العمؿ ,ويروت ,8599 ,ص99ق

5
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لوقاف ,وورر السوريوف تدلنهـ ودووة مسوهة لنتدلؿ قاقت د وجهتها لهـ السنطات الدستورية النوقاقية1ق

وقذلؾ لمق التدلؿ العسقرّ اإلس ار ينو مو لوقاف والتفاهـ م حزب القتا ب ,2وأف الوجود السورّ
يأتو مو سياؽ حفظ توازف الهو مو الصراع العروو اإلس ار ينو3ق األمر الذّ يحمؿ ونت االوتهاد وأف

سوريا لـ تؤازر ومنية قهؿ الثورة الفنسطيقية مف األردف إلت لوقاف إالّ لئلمساؾ والور تيف معاً ,الور ة
الفنسطيقية والور ة النوقاقية4ق

وير الواحث ,أف لورة الواليات المتحدة مو التعامؿ م العرب ,تؤقد أقها تستطي دا ماً

استغبلؿ التقا ضات العروية ,والحصوؿ مو ظروؼ معيقة ونت دوـ أطراؼ وروية والتقسيؽ م
إس ار يؿ وضد المهاومة الفنسطيقية التو تمثؿ طبل

المواجهة العرويةق

قما ساهـ الوض الدالنو مو لوقاف ممثبلً مو الحرب األهنية والتواجد المسنف الفنسطيقو ,مو

التدلؿ اإل نيمو (إس ار يؿ) والدولو مو الشأف النوقاقو ,وقاف التدلؿ العروو ممثبلً وسوريا واـ ,8599
تحت شعار يادة وات الردع العروية ,لنفصؿ ويف الهو المتصاروة ونت الساحة النوقاقية .5ولـ تقف

الحرب األهنية مو لوقاف حرواً أهنية مهط ,يواقما قاقت حرواً وروية – وروية ,ووروية – دولية ,و عت
ونت أرض لوقاف6ق ولـ يدرؾ الزوماء النوقاقيوف والفنسطيقيوف أف الحرب د لرجت وف قطاؽ

السيطرة ,ولـ تعد حرواً أهنية ,وؿ و اتت لعوة تدالنت ميها العوامؿ اإل نيمية والدولية ,وأصوف النوقاقيوف
والفنسطيقيوف مجرد أدوات ميها.7

وذقرت الصحامة المصرية :أف السورييف رحووا ودووة الجاقب المسيحو لنتدلؿ ,وزحفوا
وهواتهـ دالؿ الحدود النوقاقية ,واشترقوا مو الحرب األهنية إلت جاقب المسيحييف ,ولـ تهوؿ سوريا

التدلؿ مو الحرب ,حواً مو الجاقب المسيحو ,وال قرهاً لنجاقب الفنسطيقو اإلسبلمو ,يواقما تدلنت ال
لشوء ّإال لتض لها دماً موؽ األرض النوقاقية ,التو ما زاؿ السوريوف يعتوروقها أرضهـ ,التو اقتزوها
مقهـ االستعمار الفرقسو ,وأطنؽ ونيها اسـ دولة لوقاف8ق

1
2
3

لوراقس :المعبة الكبرى المشرق العربي واألطماع الدولية ,ص189ق
السيد :من سيناء إلى كامب ديفيد ,ص891ق

Deeb, Marius: Syria’s Terrorist War on Lebanon and the Peace Process, Palgrave

Macmillan, 2003, p8.
4
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6
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8

شنوو :موسوعة التاريخ اإلسالمي والحضارة اإلسالمية ,ج ,9ص911ق

5
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والقسوة لرد الفعؿ المصرّ ونت األحداث األولت ,مهد رقز ونت الحفاظ ونت هدوء الساحة

النوقاقية أطوؿ مدة ممققة مف الو ت ,وقاف ذلؾ التصور لنهيادة المصرية يحقمأ لط العمؿ السياسو

مو تنؾ المرحنة1ق و د ُمقو القظاـ الرسمو المصرّ وهزيمة ققراء ,وأُلرج قها ياً مف دا رة التأثير مو
األزمة النوقاقية ,ولرجت وف إرادتأ قؿ الهو المرتوطة وأ – ونت أثر اتفا ية سيقاء – وتعقرت
وبل اتأ م المهاومة الفنسطيقية إلت ألر مد  ,مورز قهوة ضعيفة ال يمققها التأثير ,ووالتالو اوتعدت

وقأ الهو االقعزالية ذاتها لتتجأ قحو صاحب القفوذ وهو القظاـ السورّ2ق

ووالقسوة لنمو ؼ السورّ ورد الفعؿ ونت األحداث مو لوقاف ,مهد أصوحت سوريا مقذ واـ

 ,8591معادية لمصالف مصر السياسية مو المقطهة ,3وومنت الهيادة السورية ونت روط مو فها
والمو ؼ الفنسطيقو ,وذلؾ إلمهاـ الهيادة المصرية أف مفتاح الحؿ ال يزاؿ ويد سوريا ,وأف تجاهؿ ذلؾ

العقصر ,يعقو مهداف التسوية وة الدم األساسية ميها ,ومو القهاية إف ذهاب الهيادة المصرية مقفردة

وعيداً مو الحؿ دوف المو ؼ الفنسطيقو ,د يعرض التسوية لبلقهيار مو أية لحظة4ق

وير الواحث ,أقأ وسوب تدهور العبل ات ويف مصر وسوريا -حنيفو حرب واـ ,-8591

ثـ اقعزاؿ مصر وتوجهاتها قحو التسوية ولبلماتها م سوريا ,شعرت أطراؼ لوقاقية تساقدها و
ومف ّ
لارجية  -ويقها إس ار يؿ – أف الفرصة ساقحة لضرب الثورة الفنسطيقية يوالراجها مف لوقافق أف
التصنب مو المو ؼ السورّ تجاه الدور المصرّ لـ يقف مقطنهاً مف الموادئ واإليماف والهومية
العروية ,يواقما لضرورة إوعاد القفوذ المصرّ وف الساحة النوقاقية لقو تلنو لأ الساحةق إذ أف مصالحة
مصر وسوريا تعقو و ت ذ وجود إمقاقية أقور ,إللضاع المهاومة الفنسطيقية والحرقة الوطقية النوقاقية

لملططات التسويةق

ومو أيار (مايو)  ,8599اقتلب إلياس سرقيس ر يساً لنجمهورية النوقاقية ,وقاقت رؤيتأ لحؿ

األزمة النوقاقية تقمف وأف" :حؿ أزمة لوقاف يساوّ التفاهـ ويف الهوات الفنسطيقية – التهدمية والجوهة
النوقاقية از د االتفاؽ ويف مصر وسوريا"ق مما دامت اللصومة السورية المصرية مستمرة ,ستظؿ الحرب

النوقاقية مشتعنة ,مإذا قاقت سوريا تمنؾ مفتاح الحؿ مو لوقاف ,ممصر والمهاوؿ تستطي أف تعر ؿ قؿ

تسوية5ق

وسعت قؿ مف الممنقة السعودية ودولة القويت لتضييؽ شهة اللبلؼ ويف مصر وسوريا دوف

جدو  ,مقاف القظاـ السورّ ال يهوؿ أف ينتهو م القظاـ الرسمو المصرّ ّإال ونت أساس الوحث
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واتفا ية سيقاء ولروج مصر وقها ,أما القظاـ الرسمو المصرّ منـ يقف مستعداً لنهووؿ وذلؾ الشرط1ق
وقاف اقعهاد الهمة العروية المصغرة مو الرياض ,ومثاوة وداية القهاية لنحرب األهنية مو لوقاف ,2ومو

 29تشريف أوؿ (أقتوور)  ,8599وهد مؤتمر الهمة العروية مو الهاهرة ,وصادؽ ونت قتا

مؤتمر

الرياض ,م التأقيد ونت تضامف الشعويف النوقاقو والفنسطيقو مو إطار المحامظة ونت سيادة لوقاف
ووحدة أراضيأ ,وتعهد متوادؿ وعدـ التدلؿ مو الشؤوف الدالنية ,يوازالة آثار القزاع مو لوقافق

وتـ تقفيذ و ؼ إطبلؽ القار مو قامؿ لوقاف وداً مف  28تشريف أوؿ (أقتوور)  ,8599وقاف

ونت التحالؼ الفنسطيقو التهدمو أف يقسحب إلت المقاطؽ التو قاف يحتنها وؿ وداية الحرب ,قما

استحدثت وة الردع العروية وتمويؿ الجامعة العروية ,واوتدءاً مف  81تشريف ٍ
ثاف (قوممور) ودأت وة

الردع العروية واالقتشار مو قامؿ الوبلد النوقاقية واستثقاء الجقوب ,ووذلؾ ترؾ جقوب لوقاف مفتوحاً

لنفنسطيقييف ,إذ أصوف المقطهة الوحيدة مف الوبلد غير اللاضعة لسنطة وات الردع العروية ,مما يعقو
استمرار الحرب مو لوقاف ,واستمر العقؼ مو جقوب لوقاف ويف الفنسطيقييف واإلس ار ينييف والمينيشيات

المسيحية المدوومة واإلس ار ينييف ,مو الو ت الذّ شهدت ميأ وهية مقاطؽ الوبلد هدوءاً قسوياً3ق

و د شهدت الساحة العروية آقذاؾ تقتبلً وروياً وصؼ واالوتداؿ ,يضـ مصر والسعودية وسوريا

ووعض دوؿ اللني  ,و د أمضت ذلؾ التقتؿ العروو الذّ اقضمت إليأ سوريا إلت االلتفاء المؤ ت

ثـ تطورت العبل ات
لنلبلمات المصرية السورية ,التو قجمت وف اتفاؽ مصؿ الهوات مو سيقاءق ّ
المصرية السورية دماً لدرجة اإلوبلف وف يادة سياسية موحدة ويف مصر وسوريا مو قاقوف أوؿ

(ديسمور) 48599ق
1


أوو يوقس :المؤثرات العربية في الحرب المبنانية ,ص15ق
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ويتضف لنواحث مما سوؽ ,أف اإلدارة األمريقية ومنت ونت توظيؼ قتا

للدمة مصالحها مو المقطهة ,وتدويـ اقحيازها إلت جاقب إس ار يؿ ,مهد أد

حرب واـ 8591

دلوؿ مصر الحرب

والتوامؽ م سوريا وما توعها مف اتفا يات ,إلت إضعاؼ الدور المصرّ يوالراجأ مف معادلة الصراع
العروو اإلس ار ينو ,تنؾ المعادلة التو قاقت تستقد إلت العمؿ الهومو الجماوو ,والتو أصوحت وعد

الحرب تستقد إلت العمؿ الثقا و ,لاصة وعد تو ي مصر التفا ية مصؿ الهوات الثاقو مو سيقاء واـ
 8599ومعزؿ وف سوريا ,مما اوتور أحد أسواب توتير الساحة النوقاقية واقدالع الحرب األهنية ميها,
وجعؿ لوقاف ساحة تتصارع ميها جمي األطراؼ قؿ لمصنحتأ ,وغير ذلؾ مف التداويات الدولية مو

المقطهة العروية وونت رأسها مرض التسوية السنمية مف مقظور أمريقو ومعزؿ وف االتحاد السومييتوق
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المبحث الثالث:

انطالق العممية السممية في الشرق األوسط عام  1977وتداعياتيا اإلقميمية:

 -1مبادرة السادات بزيارة إسرائيل .1977
إف ملتنؼ المتغيرات لبلؿ القصؼ األوؿ مف وهد السوعيقات قاقت تدم القظاـ العروو قحو

قارثة محههة ,وذلؾ وسوب اقهساـ الحرقات واألحزاب الهومية العروية ,وتحوؿ وعضها إلت قظـ طرية
متقا ضة ومتقامسة ,ورحيؿ الزوامة القاريزمية ,وأزمة الثورة الفنسطيقية مو األردف ولوقاف ,والتراؽ

الواليات المتحدة لمصر قطرؼ ر يس مو القظاـ ,واقفجار الثورة القفطية ,والتزامف م تفا ـ األزمة
اال تصادية ,وارتفاع معدالت الفهر مو مصر وغيرها مف الدوؿ العروية ,وتدهور اإلمقاقات السياسية
والعسقرية ,وغيرها مف المتغيرات التو شقنت اإلطار العاـ الذّ تمت ميأ زيارة الر يس المصرّ أقور

السادات إلت إس ار يؿق ووذلؾ لـ تقف الزيارة مفاجأة ,إذا وضعت مو سيا ها السياسو والتاريلو ,ومو

إطار الوي ة المحيطة وها1ق

مهد اقته الر يس السادات الطريؽ السنمو مقذ وداية توليأ الحقـ ,حيث أونف موادرتأ األولت
مو  1شواط (موراير) 8598أماـ مجنس الشعب المصرّ ,ونت أف يتـ ومهتضاها متف قاة السويس,
واقسحاب إس ار يؿ مف شاطئ الهقاة الشر و إلت المضايؽ ,وونت إوادة مصر وبل اتها م الواليات
المتحدة ,مهاوؿ أف تورـ مصر اتفاؽ سبلـ م إس ار يؿ ,تقهو وموجوأ حالة الحرب الها مة ويف العرب

يواس ار يؿ2ق

قما لـ يأت رار السادات والحرب واـ  8591إالّ قرد معؿ لفشؿ االتصاالت السنمية ,ولـ

تقف الحرب ذاتها إالّ وسينة لتأقيد االتجاه السنمو مو "اإلطار اإليديولوجو" الذّ يؤمف وأ ,منـ تمض
وشرة أياـ ونت ودء الحرب ,حتت أونف السادات مو لطاوأ أماـ مجنس الشعب المصرّ مو

89تشريف أوؿ (أقتوور)  ,8591وف الدووة لمؤتمر دولو لحؿ الص ارع ,واستعداد مصر القتهاج

الطريؽ السنمو لنتوصؿ إلت تسوية الصراع العروو اإلس ار ينو ,لتقتهو حالة الحرب ويف العرب

1
2

مطر ,وهبلؿ :النظام اإلقميمي العربي ,دراسة في العالقات السياسية العربية ,ص889ق

جماؿ ونو زهراف :السياسة الخارجية لمصر( ,)1981 -1972تهديـ :ونو الديف هبلؿ ,ط ,8مقتوة مدوولو,

الهاهرة ,8519 ,ص188ق
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يواس ار يؿ التو استمرت مقذ واـ 18511ق وقاف الوماؽ العروو أوؿ ضحايا اتفا ية سيقاء ,8599
وازدادت شهة اللبلؼ ويف مصر ووعض الدوؿ العروية ,لصوصاً سوريا ومقظمة التحرير2ق و د أوهب
تو ي تنؾ االتفا ية ,مترة جمود مو المو ؼ العسقرّ ,وشوأ جمود مو المو ؼ السياسو ,ويودو أف

السادات د شعر وأف ذلؾ الجمود مو الوض السياسو والعسقرّ يمقف أف يستمر إلت ما القهاية,

لاصةً أقأ لـ يعد يمنؾ مف أوراؽ الضغط إالّ الهنيؿ ,وأقأ لـ يعد ومهدوره الهياـ وأّ ومؿ وسقرّ
جديد لتحريؾ المو ؼ ,لذلؾ لـ يقف هقاؾ وديؿ مف التفقير مو ومؿ جذرّ ال يهؿ مو تأثيره وما

أحدثتأ حرب واـ  8591مف تحريؾ لنمو ؼ ,لقف مو إطار سياسو وعد استحالة العمؿ العسقرّ3ق
وقاف مهتقعاً وأقأ يجب توقو مو ؼ جرئ مو الهضية العروية اإلس ار ينية4ق

ولهد شهدت الفترة الساوهة لزيارة السادات لنهدس ,وألوؿ مرة مو تاريخ الصراع العروو

اإلس ار ينو مفاوضات رسمية سرية ومواشرة ,حيث توسط "المنؾ الحسف الثاقو" واهؿ المغرب ,ولعب
دو اًر أساسياً ميها حيف تمقف مف ترتيب لهاء سرّ ويف "حسف التهامو" قا ب ر يس الوزراء المصرّ مو

ذلؾ الو ت ,وويف "موشت دياف" وزير اللارجية اإلس ار ينو ,و د تـ ذلؾ النهاء مو  89أينوؿ (سوتمور)

 ,58599قما لعب الر يس الروماقو "قيقوالّ تشاوشيسقو" دو اًر هاماً مو ترتيب النهاءات السرية6ق
ومو  5تشريف ٍ
ثاف (قوممور)  ,8599ألهت السادات لطاوأ الشهير أماـ مجنس الشعب
المصرّ7ق حيث ماجأ العالـ وأقأ ونت أتـ االستعداد لنذهاب إلت أّ مقاف مو العالـ ,لو قاف ذلؾ

يساود ونت حهف دماء أوقا أ ,وؿ إقأ مستعد لنذهاب إلت إس ار يؿ واالجتماع وهـ مو ُوهر دارهـ
والققيست اإلس ار ينو8ق ومو  89مف الشهر قفسأ ,سامر السادات إلت سوريا ,وألور الر يس األسد
وقيتأ الذهاب إلت الهدس ,ودارت ويقهما مقا شات غاضوة استمرت  1ساوات ,وقشؼ السادات وف

وعض ما جاء واجتماوأ واألسد وهولأ :دلو ثبت لي أن ىذه أخر ميمة أقوم بيا كرئيس جميورية,
فسأقوم بيا وأعود ألقدم استقالتي ,أما أنا فمقتنع  %122بإتمام ىذه المبادرةد9ق وأثقاء مغادرة

السادات لدمشؽ وهد مؤتم اًر صحفياً مو مطار دمشؽ رمض األسد االشتراؾ ميأ ,وأونف لبللأ أقأ
1

المرجع السابق ,ص182ق

3

ونو :من النيل إلى الفرات دمصر وسوريا وتحديات الصراع العربي اإلسرائيميد ,ص111ق

5

قامعة :مصر والصراع العربي اإلسرائيمي ,ص91ق

7

حمدّ ال ُققيسو :الحرب طريق السالم ,القاشر مجنة القهار ,الهاهرة ,2119 ,ص151ق

9

ونو :من النيل إلى الفرات دمصر وسوريا وتحديات الصراع العربي اإلسرائيميد ,ص111-119ق

2

إلياس شوماقو :طريق بيجن إلى القاىرة ,ط ,8مؤسسة الدراسات الفنسطيقية ,ويروت ,8595 ,ص85ق

4

جق بق دروزيؿ :التاريخ الدبموماسي ,ترجمة :قور الديف حاطوـ ,ط ,8ج ,2دار الفقر ,دمشؽ ,8519 ,ص211ق

6

شوماقو :طريق بيجن إلى القاىرة ,ص11ق

8

ونو :إسرائيل والعالقات المصرية السورية ,ص299ق
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ذاهب إلت إس ار يؿ ,ووعد مغادرتأ أونف األسد أقأ حزيف ألقأ لـ يتمقف مف إ قاع السادات ولطورة

زيارتأ لنهدس ,واقعقاساتها ونت الهضية العروية1ق ويقما رحب "مقاحيـ ويجف" ر يس الوزراء اإلس ار ينو
آقذاؾ ,وا تراح زيارة السادات ,وحدد شروطأ المسوهة واألساسية ورقز ونت قهطتيف هما:

 -8أف إس ار يؿ ال تهوؿ ومودأ االقسحاب إلت لطوط ما وؿ حزيراف (يوقيأ) واـ ق8599
 -2أف إس ار يؿ لف تسمف وهياـ دولة منسطيقية2ق

ومما سوؽ ذقره ير الواحث ,أف زيارة السادات إلس ار يؿ قاقت تقطوّ ونت ملاطر قور ,

وذلؾ ألف مصر لـ تحصؿ مسوهاَ ونت التزاـ إس ار ينو واالقسحاب لحدود واـ  8599وؿ الزيارة,

مأصوحت الزيارة مو حد ذاتها تعقو اوتراؼ مصر وإس ار يؿ ووبل مهاوؿق

مقاقت زيارة السادات إلس ار يؿ مو  28 -85تشريف ٍ
ثاف (قوممور)  ,8599واستهوؿ ميها

وح اررة ,ثـ ألهت لطاوأ أماـ الققيست اإلس ار ينو ,3ووصؼ السادات زيارتأ لنهدس والموادرة الحضارية

الحضارية التو تهدؼ إلت التراؽ جدار الشؾ والقراهية ,4يوازالة العهوات وتحطيـ الجمود مو التحرؾ
قحو "جقيؼ" ,ومق و وع حرب جديدة مو المقطهة5ق ولـ يرحب وتنؾ اللطوة واوتوارها ومبلً ايجاوياً,

سو إس ار يؿ واألوساط الغروية6ق ولـ يقف السادات أثقاء زيارتأ إلس ار يؿ يريد التفاوض ونت تفاصيؿ
محددة و ضايا حساسة ,وؿ أراد أف يجر مقاحيـ ويجيف إلت مقا شات حوؿ موادئ وامة ,قما أراد أف

يجر العرب قحو قه التفاوض7ق

ورغـ المقاسب السياسية التو حههتها إس ار يؿ مف وراء زيارة السادات لنهدس ,منـ يقف مو

لطاوات وتصريحات الهادة اإلس ار ينييف ,سواء أثقاء زيارة السادات إلس ار يؿ أو وعدها ,ما يشير مف
ريب أو وعيد إلت أف إس ار يؿ معقية والتوصؿ إلت السبلـ العادؿ الذّ تحدث وقأ السادات8ق قما

1
2


المرجع السابق ,ص111ق

محمد حسقيف هيقؿ :حديث المبادرة ,ط ,9شرقة المطوووات لنتوزي والقشر ,ويروت ,8511 ,ص22ق

أنظر قص لطاب السادات مو الققيست :مسيرة السادات االستسالمية :مقشورات مؤسسة األرض لندراسات

الفنسطيقية ,إشراؼ :حويب هوجو ,دمشؽ ,8599 ,ص291-219ق

3

دروزيؿ :التاريخ الدبموماسي ,ص211ق

4

كامب ديفيد  -أعمى مراحل التآمر عمى الشعب الفمسطيني ,ط ,8إوداد :سـ الدراسات ,مقشورات منسطيف المحتنة,

5

مسيرة السادات االستسالمية :ص15ق

المحتنة ,ويروت ,8511 ,ص81ق

6
7

قامعة :مصر والصراع العربي اإلسرائيمي ,ص98ق

Stein, Kenneth W. , Heroic Diplomacy: Sadat, Kissinger, Carter, Begin, and the quest

for peace, New York , NY 10001ACE:Routledge 29 West 35th Street,1999,p225

8

مسيرة السادات االستسالمية ,ص98-19ق
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اوتورت الهيادة اإلس ار ينية رار الزيارة تعوي اًر وف يأس الهيادة المصرية مف حؿ الصراع والوسا ؿ
التهنيدية سواء والحرب أو الدونوماسية المعتادة 1ق

ردود الفعل العربية عمى المبادرة:
وورت وف استياءها وعقؼ ونت
لـ يحصؿ السادات ونت مساقدة وتأييد مف الوبلد العروية التو ّ
ما اوتورتأ "سبلـ مقفصؿ" مف جاقب مصر2ق و د تراوحت ردود الفعؿ الفورية ويف اتهاـ السادات
واللياقة العظمت ,وويف التحفظ أو الصمت المشوب والذهوؿ ,3مفو اليوـ الذّ وصؿ ميأ السادات إلت
إلت إس ار يؿ ,تو فت الحقومة السورية و طاع األوماؿ ميها وف العمؿ ,واوتوار أف ذلؾ اليوـ يوـ حداد
ومو 4ق ومف ثـ أراد السادات العمؿ ونت تفادّ االتهامات التو وجهت إليأ مف ملتنؼ األطراؼ

العروية وأقأ يسير مو طريؽ الحؿ المقفرد ,لذا أونف مو مجنس الشعب المصرّ مو  21تشريف ٍ
ثاف

(قوممور)  ,8599وف دووتأ لعهد اجتماع غير رسمو والهاهرة مو  1قاقوف أوؿ (ديسمور) ,وهو ما
سمو واجتماع "ميقا هاوس" ,لنتحضير لمؤتمر جقيؼ5ق مجاء الرد العروو وعدـ االستجاوة لندووة ,6ولـ
ولـ يحضر إلت جاقب مصر سو إس ار يؿ والواليات المتحدة ,وممثنوف وف األمـ المتحدة,7

وونت أثر ذلؾ ومو الفترة ما ويف  9-2قاقوف أوؿ (ديسمور) ,وهدت مة وروية مصغرة

وطراونس مو ليويا ُسميت " مة الرمض" ,وضمت قؿ مف "الج از ر وليويا ومقظمة التحرير وسوريا واليمف
الجقووو"8ق و رر المشارقوف ميها إداقة الزيارة ,واوتوروها لياقة وظمت لقضاؿ الشعب العروو ,ودووا
إلت العمؿ ونت إسهاط قتا جها وتجميد العبل ات السياسية والدونوماسية م الحقومة المصرية ,ودراسة

قهؿ مهر الجامعة العروية مف مصر ووضويتها ميها9ق مرد السادات وهط وبل اتأ الدونوماسية م تنؾ

الدوؿ المشارقة مو مة طراونس10ق

1

قامعة :مصر والصراع العربي اإلسرائيمي ,ص91ق

3

قامعة :مصر والصراع العربي اإلسرائيمي ,ص91 ,98ق

5

ونو :من النيل إلى الفرات ,ص192ق

2

دروزيؿ :التاريخ الدبموماسي ,ص215-211ق

4

مقو :الممفات السرية لمحكام العرب ,ص891ق

6

ياسيف العيوطو :دمصر والسالم واألزمة العربية د ,مجنة السياسة الدولية ,العدد ,99الهاهرة ,يوليأ ,8595 ,ص89ق

7

دروزيؿ :التاريخ الدبموماسي ,ص215ق

9

محمد حسف :مصر في المشروع اإلسرائيمي لمسالم ,ط ,8دار القنمة لنقشر ,ويروت ,8511 ,ص285ق

ص89ق

8

لوراقس :المعبة الكبرى المشرق العربي واألطماع الدولية ,ص129ق

10

لوراقس :المعبة الكبرى المشرق العربي واألطماع الدولية ,ص129ق
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وأصوحت وزلة مصر مو تزايدق ومو الهمة العروية والج از ر مو الفترة ما ويف  1-2شواط

(موراير)  ,8591تشقنت جوهة الصمود العروية وضمت حنفاء سوريا ,ويقما و فت وهية الدوؿ العروية
مو ؼ المسايرةق ووالتزامف م الهمة العروية ,رر الر يس األمريقو قارتر أف يتولت وقفسأ منؼ

المفاوضات ,ووعد التشاور م األطراؼ المعقية اتجأ قحو اتفاؽ مقفصؿ ويف مصر يواس ار يؿ ,يرامهأ

إوبل ف وف الموادئ مف أجؿ تسوية شامنة تهوـ ونت إوادة تأقيد الهرار ( ,)212واوتوار حساب
المسألة الفنسطيقية1ق

ووعد و ت صير حدث ما لـ يقف والحسواف  ,مفو  88آذار (مارس) 8591ق امت مجمووة

مف الفدا ييف الفنسطيقييف وعمنية جري ة دالؿ إس ار يؿُ ,تؿ ميها حوالو  19إس ار ينياً ,مأضحت الرد
اإلس ار ينو متو عاً ,مما أد ميما وعد لغزو إس ار يؿ لجقوب لوقاف "ومنية النيطاقو"2ق ماقتهز "ويجف"

الفرصة ,واستغؿ العمنية الفدا ية مور اًر لغزو الجقوب النوقاقو ,التو قاف هدمها األساسو لنؽ وض

مجاال لنمساومة ويف األطراؼ المعقية مو التسوية3ق األمر الذّ أد
سياسو جديد مو المقطهة ,يفتف
ً

إلت ووا ب وليمة وزاد المو ؼ تعهيداً ويف مصر وسوريا ومقظمة التحرير ,حيث وض السادات مو
مو ؼ صعب تجاه وهية العالـ العروو4ق

ويقما أصدرت و ازرة اللارجية المصرية تصريحاً مو  82آذار (مارس) جاء ميأ :دإن الحادث

عبرت عنو
الذي وقع باألمس في إسرائيل ,إنما يعتبر تأكيداً جديداً بصحة الموقف المصري الذي ّ
مبادرة الرئيس السادات لمسالم ,من ضرورة اإلسراع بإيجاد التسوية السممية الشاممة لمشكمة

الشرق األوسط د5ق

1


لوراقس :المعبة الكبرى المشرق العربي واألطماع الدولية ,ص121ق

عممية الميطاني :تذروت إس ار يؿ والعمنية الجري ة التو قفذها وشرة مدا ييف منسطيقييف ونت الساحؿ الفنسطيقو ويف

تؿ أويب وحيفا مو  88آذار (مارس)  ,8591وقاقت المجمووة الفدا ية وعد وصولها إلت الشاطئ ,استولت ونت حامنة
مدقية واحتجزت رقاوها ,ومف ثـ توجهت المجمووة والحامنة قحو تؿ أويب قو تفاوض السنطات اإلس ار ينية مف أجؿ

إطبلؽ وعض األسر الفنسطيقييف ,إالّ أقها اصطدمت وحواجز الجيش اإلس ار ينو ,ودار اشتواؾ اقتهو ومهتؿ حوالو

 19جقدياً ومدقياً إس ار ينياً ,واستشهاد  5مدا ييف وأسر الفدا و العاشر ,وونت آثر ذلؾ حشد الجيش اإلس ار ينو ما ويف

 11-29ألؼ مف واتأ ,و اـ وعمنية سميت (ومنية النيطاقو) ,احتؿ ميها جمي جقوب لوقاف حتت قهر النيطاقو,
وأسفرت تنؾ العمنية وف مهتؿ  2911شلص مف النوقاقييف والفنسطيقييفق المدقو :الممف العربي في القرن العشرين,
ج ,1ص,991

لوراقس :المعبة الكبرى ,الشرق العربي المعاصر والصراعات الدولية ,ص118ق
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ولـ يحاوؿ السادات أف يفقر وعمؽ يوامعاف مو المو ؼ القاشئ وف الغزو اإلس ار ينو لنوقاف,
التلاذ اللط الذّ يتسؽ م لطورة الوض وم المصنحة العروية ,يواقما ترؾ العقاف القفعاالتأ وأصدر
تعنيماتأ لوزير اإلوبلـ ولرؤساء تحرير الصحؼ لنهياـ وحمنة إوبلمية لتجريف المو ؼ السورّ

وتعريتأ ,مما تدويأ سوريا مف صمود وتصدّ ,ويقما جيشها يتهاوس وف مواجهة الغزو اإلس ار ينو

الذّ يعتدّ ونت سيادة لوقاف ,ووف الدماع وف المهاومة الفنسطيقية1ق

وقما قاقت العمنية الفدا ية دالؿ إس ار يؿ ,والهجوـ اإلس ار ينو الذّ أوهوها ونت جقوب لوقاف

محرجة لمصر ,مهد قاقت ودورها محرجة لسوريا ووشقؿ مواشر ,حيث يمثؿ الجيش السورّ مو لوقاف
العمود الفهرّ دالؿ وات األمف العروية " وات الردع" ,وال شؾ أف ياـ الجيش اإلس ار ينو وغزو لوقاف
مو الو ت الذّ توجد لسوريا وات دالؿ لوقاف تصؿ إلت قحو وشريف ألؼ جقدّ سورّ ,دوف أف

تحرؾ ساققاً ,وؿ وتسعت إلت تبلمو االشتواؾ م الهوات اإلس ار ينية وقؿ السوؿ ,قاف يشقؿ إحراجاً

والغاً لسوريا2ق

مهد قاف وجود قؿ مف الهوات السورية ومقظمة التحرير الفنسطيقية مو لوقاف يشقؿ إزواجاً

إلس ار يؿ ,لذلؾ ررت الهياـ وتدلؿ وسقرّ ضد وجود مقظمة التحرير وادواء إقها تشقؿ ( وات

إرهاوية) وذلؾ مو ظؿ الوجود السورّ مو لوقاف مما شقؿ إحراجاً لسوريا3ق

ومما سوؽ ذقره قستقت  ,أقأ مهما قاقت رؤية المو ؼ السورّ وعدـ الدلوؿ مو معرقة م

الجيش اإلس ار ينو ,قتيجة العمنية الفدا ية ,إالّ أف المظهر العاـ لاصة أماـ الرأّ العاـ العروو قاف
يصيوها والحرج ,لاصة وأقها ترمض موادرة السبلـ م إس ار يؿ ,التو اـ وها الر يس السادات ,وتنعب

دو اًر ر يسياً مو جوهة الصمود والتصدّ التو تقوقت وهب الموادرةق

ومو األشهر التالية تواصنت المفاوضات ويف مصر يواس ار يؿ والواليات المتحدة وشقؿ ثبلثو,

و رر الر يس األمريقو قارتر أف يض

ثهنأ السياسو لنحصوؿ ونت قجاح مو المنؼ العروو

اإلس ار ينو ,مدوا المصرييف واإلس ار ينييف لمؤتمر مة وقامب ديفيد أحد مهرات إ امة ر يس الواليات

المتحدة4ق وقاف مف ويف دوام قارتر إلت الدووة لعهد مؤتمر قامب ديفيد ,تلومأ مف أف يؤدّ ط

1
2

الهطشاف :اتفاقية كامب ديفيد وأثارىا عمى النظام اإلقميمي العربي ,ص11-11ق

قامؿ :السالم الضائع في كامب ديفيد ,ص285-281ق

& Bregman, Ahron (2001) Israel’s Wars, 1947–93., This edition published in the Taylor
Francis e-Library, p 101ق
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3

الر يس السادات لنمفاوضات إلت است قاؼ مؤتمر جقيؼ ,يوالت التدلؿ السوميتو مو مجر
المفاوضات1ق
ووقاء ونت ذلؾ قر  ,أف اللطوة التو اتلذها السادات لـ تأت مف العدـ ,ولـ تقف مهطووة

الجذور وف القه الذّ سنقأ مقذ توليأ الر اسة مو مصر ,وأف مقرة الموادرة لـ تقف طار ة ونت ذهقأ
قما حاوؿ الوعض تصويرها ,ولـ تقف مقرة مرد أو ر يس ,ولققها سياسة قظاـ ,حيث جر تداولها
ومقا شتها وتعدينها دالؿ الدوا ر والمجالس الحقومية ,وشارؾ ميها ودد مف المس وليف ,ولذلؾ تعتور

الموادرة قتيجة لمفاوضات سياسية متقامنة ,توصنت مو القهاية إلت مسودة اتفا ية ويف مصر يواس ار يؿ,
قما أقها ُورضت ونت مجنس الشعب المصرّ وؿ التوجأ إلس ار يؿق ووزيارة السادات إلس ار يؿ تقوف
مصر مهدت دورها الطنيعو مو المقطهة العروية ,منهد شقنت مسيرتأ ودايات الوصوؿ إلت قامب

لما وعد الموادرة ,الغتقاـ تأييد الرأّ العاـ
ديفيد ,ووالتالو تحددت معالـ اإلستراتيجية اإلس ار ينية ّ
اإلس ار ينو والعالمو المؤيد لها ,واوتوار موادرة السادات مقسواً حصنت ونيأ إس ار يؿ ,وتستطي الوقاء
ونيأ ومؽ شروطهاق

 -2اتفاقية كامب ديفيد بين مصر واسرائيل .1978
إف ذلؾ االتفاؽ لنتسوية السياسية ويف مصر يواس ار يؿ ,أشرمت ونت وضعأ اإلدارة األمريقية,

وأونف وصورة رسمية مو  81أينوؿ (سوتمور)  ,8591مو مؤتمر صحفو حضره مو عو االتفاؽ الثبلثة
وهـ :الر يس األمريقو جيمو قارتر ,والر يس المصرّ أقور السادات ,ور يس الوزراء اإلس ار ينو

2
تـ التوصؿ إلت االتفاؽ وعد مفاوضات شا ة ,3مو "مؤتمر مة" وهد مو مقتج
مقاحيـ ويجف  ,حيث ّ
"قامب ديفيد" مو الواليات المتحدة ,واستمر لمدة  81يوماً متوالية ,4وذلؾ مو محاولة مف اإلدارة

األمريقية لتفعيؿ دورها ,حيث رأس قارتر الومد األمريقو طينة مترة االجتماوات التو استمرت مف -9

 89أينوؿ (سوتمور) 58591ق

ومو ذلؾ المؤتمر الصحفو أونف الرؤساء الثبلثة اتفا هـ ونت وثيهتيف أساسيتيف معنقتيف

"اتفا يتيف" سميت األولى "إطار ومؿ لنسبلـ مو الشرؽ األوسط" ,وسميت الثانية "إطار ومؿ لعهد
معاهدة سبلـ ويف مصر يواس ار يؿ"ق و د قرست االتفا ية األولت مودأ الحقـ الذاتو لنضفة الغروية
1

شوماقو :طريق بيجن إلى القاىرة ,ص18ق

2

القيالو :موسوعة السياسة ,ج ,9ص92ق

4

القيالو :موسوعة السياسة ,ج ,9ص92ق

3

ال ُققيسو :الحرب طريق السالم ,ص151ق

5

ونو :من النيل إلى الفرات ,ص191ق
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و طاع غزة ,ويقما قصت االتفا ية الثاقية ونت االقسحاب اإلس ار ينو القامؿ مف سيقاء مهاوؿ وهد سبلـ

م مصر تأقيداً لمودأ األرض مهاوؿ السبلـ1ق وتوعاً التفا ية قامب ديفيد مهد أدت تنؾ االتفا ية إلت
إوادة تسنيـ سيقاء إلت مصر ,واقسحاب إس ار يؿ مقها والقامؿ وذلؾ مو  29قيساف (أوريؿ) 28512ق

والجدير والذقر أقأ لبلؿ مفاوضات السبلـ ويف مصر يواس ار يؿ مو قامب ديفيد ,أصر

السادات ونت تحهيؽ اقجاز ما ولصوص المنؼ الفنسطيقو ,حيث قرر السادات وأقأ يسعت لتحهيؽ
سبلـ شامؿ وليس مقفصؿق وطنب مف ويجيف التصريف وأف إس ار يؿ لديها القية وأف تعيد األراضو

العروية التو احتنتها واـ 38599ق

رد الفعل العربي عمى اتفاقيتي كامب ديفيد:

أثارت اتفا يات قامب ديفيد ردود معؿ معارضة مف ِوؿ معظـ الدوؿ العروية ,حيث تصاود

الرمض العروو ,وتصاودت اإلجراءات العمنية لتطويؽ آثار االتفا يات يواحواط قتا جها ,و د تونور ذلؾ
المو ؼ المعارض مو مؤتمر الهمة العروو التاس  ,والذّ ُوهد مو وغداد ما ويف  9 -2تشريف ٍ
ثاف

(قوممور)  ,8591وموادرة مف الحقومة الع ار ية وودووة مف الر يس أحمد حسف الوقر ,ولبلؿ تنؾ الهمة
تهرر إرساؿ ومد إلت الهاهرة مهمتأ ,مقاشدة الر يس السادات العدوؿ وف تو ي صنف م إس ار يؿ,

مرمض السادات مهاونة ذلؾ الومد العروو4ق

قما اتلذ المؤتمر ودداً مف اله اررات لمواجهة المرحنة الجديدة ,أهمها توحيد الجهود لمعالجة

اللنؿ االستراتيجو الذّ يقجـ وف لروج مصر مف ساحة المواجهة ,وضرورة التمسؾ وأقظمة

قواقت :كامب ديفيد بعد عشر سنوات ,ص,911 -929

المدقو :الممف العربي في القرن العشرين ,ج ,1ص,111 -155

شريؼ :الحرب والسالم ,1981 -1972 ,ج ,1ص,291 -291
مسيرة السادات االستسالمية ,ص,111 -251

مؤسسة الدراسات الفنسطيقية :اتفاق كامب ديفيد وأخطاره ,ورض وثا هو ,ط ,8ويروت ,8591 ,ص88-1ق
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& Bregman, Ahron (2001) Israel’s Wars, 1947–93., This edition published in the Taylor
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الفنسطيقية :اتفاق كامب ديفيد وأخطاره ,ص212-211ق

4ونو :إسرائيل والعالقات المصرية السورية ,ص299ق

62

المهاطعة العروية ,قما اتلذت ودة وهووات ضد مصر 1ق قما رمضت مقظمة التحرير والفنسطيقيوف
مو الدالؿ واللارج اتفا ية قامب ديفيد ,واوتورتها إققا ار لنحهوؽ الوطقية الفنسطيقية ,وأف مشروع الحقـ

الذاتو المهترح يقرس هدؼ إس ار يؿ لاصة والقسوة لضـ الهدس قامنة2ق
ومو ذلؾ الصدد أود

ادة قؿ مف سوريا واألردف ومنسطيف تلومهـ ,مف أف االتفا ية المصرية

اإلس ار ينية المقفصنة سوؼ تترؾ العرب جاقواً ضعفاء ,األمر الذّ سيؤثر ونت المفاوضات العروية
اإلس ار ينيةق وتنؾ الملاوؼ ظهرت وشقؿ جنو وقدما تـ تو ي تنؾ االتفا ية ويف الطرميف3ق قما

أصدرت الهيادة الهومية لحزب الوعث االشتراقو مو سوريا وياقاً مو  9تشريف أوؿ (أقتوور) ,8591
وياقاً شديد النهجة شجوت ميأ اتفا يات قامب ديفيد ,واوتورت تنؾ االتفا يات لـ تلرج مصر مف

المعرقة محسب ,وؿ حولتها ومنياً و اقوقياً إلت حنيؼ إلس ار يؿ ,ودوا الوياف إلت العمؿ ونت زيادة
معالية جوهة الصمود العروية ,وتوثيؽ التعاوف والصدا ة م االتحاد السوميتو ,وم ونداف حرقة ودـ

االقحياز ,وملتنؼ و التحرر والتهدـ مو العالـ ,ومواصنة مسيرة التقسيؽ والتضامف العروو لما يلدـ

المعرقة ,قما رحوت سوريا وأّ جهد وروو لمواجهة ألطار المرحنة4ق ولهد حاولت الدوؿ العروية وعد
اتفا ية قامب ديفيد ,أف تجد وسا ؿ ودينة للروج مصر مف إطار المؤسسة الهومية5ق وم ذلؾ استمر

الر يس السادات مو قه قامب ديفيد ,وتاو المواحثات المشترقة م إس ار يؿ والواليات المتحدة مف

أجؿ التوصؿ إلت الصنفق ومو  29آذار (مارس)  ,8595تـ مو واشقطف التو ي ونت معاهدة الصنف
المصرية اإلس ار ينية ومؽ األسس التو أرستها اتفا يتا قامب ديفيد6ق

ومما سوؽ يتضف لقا ,أف اوتزاؿ سوريا وف مصر ووعدها مقظمة التحرير والدوؿ العروية

األلر  ,والذّ ونغ مقتهاه مو االقفصاؿ وعد قامب ديفيد ,قاف لأ جذوره مو سنوؾ السادات واالقفراد

والعمؿ أثقاء حرب  8591وما وعدها ,منـ يحفؿ والتشاور م حنفا أ السورييف وشأف أّ مف تنؾ

األمور الحيوية ,مهدمت سياستأ جسو اًر قثيرة م الدوؿ العروية ,وم االتحاد السوميتو ,ووقدما تـ إوراـ
اتفا يات قامب ديفيد ترسخ مو ذهف الهيادة المصرية أف الواليات المتحدة تجاوزت مستو التوميؽ

والوساطة ,وأصوحت شريقاً قامبلً مو ومنية السبلـ ويف العرب يواس ار يؿق ويقما قاقت تهدؼ السياسة
1
2
3
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مرج :منظمة التحرير الفمسطينية  ,1993 -1964ص219ق

Quandt, William B., Camp David: Peacemaking and Politics, Washington D.C: The

Brooking Institution, 1986, p.329.
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مؤسسة الدراسات الفنسطيقية :اتفاق كامب ديفيد وأخطاره ,ص811-811ق
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هيثـ القيبلقو :التسوية السممية لمصراع العربي – اإلسرائيمي وتأثيرىا في األمن العربي ,ط ,8مرقز اإلمارات

6
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لندراسات والوحوث اإلستراتيجية  -دراسات إستراتيجية ,العدد ,1أوو ظوو ,8559 ,ص81ق

61

األمريقية مف وراء قامب ديفيد إلت إوادة ترتيب األوضاع مو المقطهة العروية ,ونت أساس مرض قوع
مف التعايش واالستهرار القسوو مو المقطهة ,وذلؾ مو ظؿ التفوؽ العسقرّ اإلس ار ينو وتحت المظنة

األمريقيةق ويقما تجاهنت اتفا ية قامب ديفيد المشاقؿ األساسية لنهضية الفنسطيقية ,قالهدس والبلج يف

وال مستوطقات ,ووذلؾ حصدت إس ار يؿ أهـ قتا

قامب ديفيد ,وهو إزالة لطر العمنيات العسقرية وف

حدودها الجقووية ,ومف ثـ قاف التوجأ السياسو ألطراؼ اتفا ية قامب ديفيد ,هو إقهاء المفاوضات

وتو ي معاهدة الصنف المقفرد مو أسرع و ت ممقفق
 -3معاىدة السالم المصرية اإلسرائيمية .1979
ونت معاهدة السبلـ المصرية

تـ مو واشقطف ,التو ي
مو  29آذار (مارس)ّ 8595
اإلس ار ينية ,ومؽ األسس التو أرستها اتفا يات قامب ديفيد ,ويف الحقومة المصرية وحقومة إس ار يؿ,

و د و وف مصر الر يس أقور السادات ,ووف إس ار يؿ ر يس وز ار ها مقاحيـ ويجف ,قما و عها وصفتأ

"شاهد" الر يس األمريقو جيمو قارتر1ق

ولـ تستط مصر الحصوؿ مف لبلؿ المعاهدة ونت ضماقات إس ار ينية أو أمريقية واالقسحاب

مف األراضو المحتنة واـ  ,8599ولـ تحصؿ ونت أقثر مف الحقـ الذاتو لنفنسطيقييف ,دوف أف
تعترؼ إس ار يؿ ووجود الشعب الفنسطيقو ,ووالتالو مإف إمقاقية الضغط المصرّ ونت المو ؼ

اإلس ار ينو لنتراج أصوحت ضعيفة ,وذلؾ وعد تو ي المعاهدة ومشارقة الواليات المتحدة2ق ومو 88

قيساف (أوريؿ)  ,8595وامؽ مجنس الشعب المصرّ ونت معاهدة الصنف المصرية اإلس ار ينية وقؿ
وثا هها ,قما وامهت الحقومة اإلس ار ينية ونت المعاهدة مف لبلؿ "الققيست" اإلس ار ينو3ق ومف ثـ
اقحازت مصر وشقؿ جنو لنواليات المتحدة ,ومو مهاوؿ ذلؾ حصنت ونت مساودات مالية ودوـ

وسقرّ أمريقو4ق
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هي ة الموسووة الفنسطيقية :الموسوعة الفمسطينية ,ج ,1ص19ق

2

4

حسيف :التوسع في اإلستراتيجية اإلسرائيمية ,ص19ق

Stein, Kenneth W., Heroic Diplomacy: Sadat, Kissinger, Carter, Begin, and the quest for

for peace, New York , NY 10001ACE:Routledge 29 West 35th Street,1999,p12
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رد الفعل العربي المعارض لممعاىدة:
شهد الوسط العروو سلطاً شديداً وغضوة شعوية وروية ونت تو ي المعاهدة ,وأونف الحداد

ا لعاـ مو األراضو العروية المحتنة ,قما وجأ العراؽ الدووة الجتماع وزراء اللارجية واال تصاد العرب,
إقفاذاً لمهررات مؤتمر الهمة التاس  ,ومو  18آذار (مارس)  ,8595صدر وف اجتماع الوزراء

مجمووة مف اله اررات السياسية واال تصادية الهامة ,تضمقت مرض المهاطعة العروية الشامنة ونت

القظاـ الرسمو مو مصر ,قما تهرر قهؿ مهر جامعة الدوؿ العروية مؤ تاً إلت توقس ,وتعنيؽ وضوية
مصر مو المقظمات العروية قنها ,وودأت الدوؿ العروية التو لـ تقف د طعت وبل اتها الدونوماسية

م الهاهرة تفعؿ ذلؾ تواواً1ق

ومو مهاونة إذاوية م الر يس األسد ودمشؽ ,رداً ونت سؤاؿ حوؿ الليارات التو يمقف األلذ

وها ,اؿ :دإن خروج السادات من ساحة الصراع العربي اإلسرائيمي ومن الموقع العربي ,وجثوه تحت

يغير شيئاً في طبيعة الخيارات العربية ,أو في الخيارات المفتوحة أمام األمة
المظمة اإلسرائيمية ,لم ّ
العربية .عمينا أن نسعى لسد الثغرات التي خمفيا خروج مصر المؤقت من ساحة الصراع العربي
اإلسرائيمي ,واليدف لدينا ثابت وىو تحرير أرضنا التي احتمت عام  ,1967واستعادة الحقوق

الوطنية لمشعب العربي الفمسطيني ,وأدواتنا ووسائمنا لتحقيق ىذا اليدف يجب أن تعمل بشكل

متكامل ,وال يغني بعضيا عن البعض اآلخر"2ق

و د لنهت معاهدة السبلـ ويف مصر يواس ار يؿ وا

جديد ,حيث أف مصر الدولة العروية

واأل و وسقرياً واألقثر شعوية د أ امت وبل ات م إس ار يؿ ,وذلؾ وتلطيها وهوات تاريلية ثهينة,
حيث ماجأ السادات األصد اء واألوداء ونت حد سواء ,ومف ثـ واشت مصر قدولة مقووذة مف الدوؿ

العروية وهب تنؾ اللطوة3ق

ويتضف لقا مما سوؽ ,أف المعاهدة أوجدت متغيرات إستراتيجية لنصراع العروو اإلس ار ينو,

حيث هدمت إس ار يؿ إلت وزؿ أقور وة وروية وف مسار الصراع ,مقاقت رؤية الر يس األسد أف

السبلـ مو الشرؽ األوسط ال يقمف مو تفوؽ إس ار ينو وؿ مو توازف وروو -إس ار ينو ,ولذلؾ دوا إلت
حشد الطا ات العروية مو مواجهة التحدياتق

1
2
3

هي ة الموسووة الفنسطيقية :الموسوعة الفمسطينية ,ج ,1ص19ق
المعاىدة المصرية اإلسرائيمية  -نصوص وردود فعل ,ص819ق

Stein, Kenneth W. , Heroic Diplomacy: Sadat, Kissinger, Carter,Begin,and the quest for

peace, New York , NY 10001ACE:Routledge 29 West 35th Street,1999,p12
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رد الفعل الدولي المعارض لممعاىدة:
ووالتوازّ م الرمض العروو ,أونف االتحاد السوميتو رمضأ الصريف لنمعاهدة ,قما أونقت

معظـ الدوؿ االشتراقية قفس المو ؼق قذلؾ رر مؤتمر الهمة األمريهية السادس وشر مو ليويريا ,إداقة
اطعة لبلتفا يات والمعاهدة ,ومو مؤتمر دوؿ ودـ االقحياز مو هاماقا مو أينوؿ (سوتمور) ,8595

حيث تهرر إداقة المعاهدة1ق م اإلشارة إلت أقأ تـ تعنيؽ وضوية مصر مو المؤتمر اإلسبلمو مو

ماس واـ  ,8591وعد تو ي السادات ونت اتفا يات قامب ديفيد2ق

وصدر وف الوروميسور اإلس ار ينو "يهودا ونوـ" مقدوب إس ار يؿ لدّ األمـ المتحدة وأستاذ

الهاقوف الدولو العاـ مو جامعة تؿ أويب ,أثقاء مقا شة الهضية مو األمـ المتحدة مو (قوممور)

 ,8595ولأ :دأن الواليات المتحدة ومصر واسرائيل ىي الدول الوحيدة التي تؤيد حالياً معاىدة
السالم المصرية اإلسرائيمية ,وتدافع عنيا بوجو الحمالت التي تتعرض ليا من معظم الدول

األعضاء في األمم المتحدة "3ق

لهد أوجدت المعاهدة المصرية اإلس ار ينية متغيرات إستراتيجية مو مقطهة الصراع العروو

تهدد األمف العروو الشامؿق وتعرضت أ طار المشرؽ العروو لنضغط اإلس ار ينو
اإلس ار ينو ,وحيث ّ
الذّ وصؿ إلت مرحنة الهجوـ المسنف ,ولاصة مو غزو لوقاف صيؼ واـ  ,8512والذّ ّأد إلت
دلوؿ الجيش اإلس ار ينو ألوؿ واصمة وروية (ويروت)4ق

ومما سوؽ قر  ,أقأ د استقمنت حنهة الرمض لنمعاهدة اوتداء مف الدوؿ العروية واإلسبلمية,

ومرو اًر والدوؿ االشتراقية ,والدوؿ األمريهية ووصوالً إلت دوؿ ودـ االقحياز ,منـ يوؽ وعد ذلؾ إالّ
الدوؿ الغروية والتو تحقمها وبل ات المصالف م إس ار يؿ والواليات المتحدةق و د ألزمت المعاهدة -

واالتفا يات التو سوهتها  -مصر وهيود قثيرة ,أهمها إلراج وة مصر مف الصراع العروو اإلس ار ينو,
وذلؾ وؿ أف يسترج الفنسطيقيوف حهو هـ المشرووة ,و وؿ أف تقسحب إس ار يؿ مف األراضو العروية

المحتنةق وقأف تنؾ المعاهدة أطنهت يد إس ار يؿ مو العالـ العروو ,وحيث أصوحت تهدد األمف العروو
وأقمنأ ,وذلؾ مو ضوء التبلؿ التوازف االستراتيجو لمصنحة إس ار يؿ مو صراوها م العرب ,مما

أدّ ياـ إس ار يؿ وغزو لوقاف واـ  8512وعد ذلؾ ,مضبلً وف تراج العمؿ العروو المشترؾ,

يواضعاؼ القظاـ اإل نيمو واللبلمات الهطريةق

1

حسف :مصر في المشروع اإلسرائيمي لمسالم ,ص221-228ق

3

حسف :مصر في المشروع اإلسرائيمي لمسالم ,ص221ق

2

4

القيالو :موسوعة السياسة ,ج ,9ص191ق

حسيف :التوسع في اإلستراتيجية اإلسرائيمية ,ص11ق
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 -4تباين الموقف المصري والسوري من اندالع الحرب العراقية اإليرانية (.)1988 -1982
وتقرس االقهساـ
اقهسـ العالـ العروو ونت قفسأ وهب زيارة الر يس السادات لنهدس واـ ّ ,8599
العروو مو مة وغداد العروية واـ  ,8595والذّ ضت وتجميد وضوية مصر مو جامعة الدوؿ
العروية ,و ط معظـ الدوؿ العروية العبل ات السياسية معهاق قما اقهسـ العالـ العروو ونت قفسأ مو

موضوع حرب اللني األولت التو دارت رحاها ويف قؿ مف العراؽ يوايراف1ق تنؾ الحرب التو دامت

ثماقو سقوات ,يواف قاف لها وذور متقة تاريلية ,مإف تنؾ الفتقة أويد توظيفها إلحداث طيعة قها ية ويف
الحالة اإلسبلمية والحالة الهوميةق وتحمس أصحاب المصنحة مو التوظيؼ مواووا السبلح إلت

الجاقويف ,لقو تستمر الحرب ,ووحيث ال يلرج مقها مقتصر ومهزوـ ,يواقما يلرج طرماف قبلهما
مهزوـ ,وقاقت أدوات التوظيؼ مو الغالب وروية2ق
ومف الوديهو أف مشاقؿ المقطهة اللنيجية ال تقفصؿ وف مشاقؿ الشرؽ األوسط لشدة التراوط

والتفاوؿ ويقهما ,مهد دأوت الواليات المتحدة ونت م ار وة المقطهة مقذ واـ  ,8591لاصة وقدما
استعمؿ العرب ألوؿ مرة سبلح القفط مو صراوهـ م إس ار يؿ ,مودأت الواليات المتحدة والتلطيط

لنسيطرة ونت المقطهة وشقؿ ال يسمف وتقرار حظر الوتروؿ3ق ويوضف ذلؾ مهاؿ لنسفير األمريقو
األسوؽ مو السعودية "جيمس اقيقز" قشرتأ جريدة "الواشقطف ووست" مو  82أينوؿ (سوتمور),8551

وهولأ " :ىناك خطة يمكن تصورىا أكثر وىي تدويل النفط العربي ,وبالتالي تصحيح أحد أخطاء
(القدر) الذي ال يمكن تفسيره ,والمتمثل في وضع ىذه الموارد القيمة في مكان ال يستحقيا"4ق ومو

ضوء تنؾ الرؤية لططت اإلدارة األمريقية لضماف دواـ الوهاء لها مو اللني  ,والذّ تعتوره مقطهة

حيوية لمصالحها5ق

ووقدما اقهار قظاـ الشاه "محمد رضا وهنوّ" مو إيراف ,واقتصار الثورة اإليراقية مو شواط

(موراير)  ,8595اهتز لذلؾ القظاـ السعودّ وأقظمة دوؿ اللني 6ق ومو األياـ األولت لنثورة ,أونف آية
آية اا اللميقو :دأن تمك الثورة إسالمية ال مذىبية ,وىي لصالح المستضعفين ,وألجل تحرير األمة

اإلسالمية عامة وفمسطين خاصةدق
1

حمدّ الطاهرّ :الموسوعة العربية ,مشكالت العام العربي ,ط ,8ج ,2دار القتب الهومية ,الهاهرة,8559 ,

2

هيقؿ :أزمة العرب ومستقبميم ,ص21ق

ص88-81ق

3

الطيب الوقوش :الخميج بين الييمنة واالرتزاق ,قشر وتوزي مؤسسات وود القريـ وف وود اا ,توقس,8558 ,

4

أحمد محمد قماؿ :انفجار الخميج ,العراق المغبون وكممة لمتاريخ ,ط ,8مقتوة مدوولو ,الهاهرة ,8558 ,ص19ق

6

أميف هويدّ :البيروسترويكا وحرب الخميج األولى ,ط ,8دار الشروؽ ,الهاهرة ,8559 ,ص51ق

ص89ق

5

الوقوش :الخميج بين الييمنة واالرتزاق ,ص89ق
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وأود

الر يس الع ار و "صداـ حسيف" الذّ وصؿ إلت سدة الحقـ مو  89تموز (يوليو)

 ,8595استعداده لفتف صفحة جديدة مف العبل ات م إيراف ,واستعداده لدوـ ثورة إيراف متت ثوت

ُحسف قيتها وأهدامها تجاه جاراتها مف الونداف العروية السو المجاورةق وقاقت قؿ تنؾ التطورات وعد مترة
وجيزة مف لروج مصر مف حنوة الصراع العروو اإلس ار ينو وعد اتفا ية قامب ديفيد1ق
ووقدما تمققت الثورة اإلسبلمية مف السيطرة ونت زماـ الحقـ مو إيراف ,حتت رم العديد مف

رجالها شعار تصدير الثورة لنلارج ,قما أف اإلوبلـ اإليراقو قاف يقتهد وصورة دا مة حزب الوعث

الحاقـ مو العراؽ ويدوو إلت إسهاطأ2ق و د أوطت الثورة اإليراقية زلماً قوي اًر لنحرقة الشيعية مو
العراؽ ,وتقاثرت الحوادث الحدودية ويف الطرميف مقذ تاريخ استبلـ اللميقو لنسنطة3ق ومو أوؿ قيساف

(أوريؿ)  ,8511ازداد التوتر إثر محاولة اغتياؿ "طارؽ وزيز" قا ب ر يس الوزراء آقذاؾ مو اجتماع
طبلوو مو وغداد ,وقاف رد معؿ صداـ الفورّ ,حيث أمر مو  1قيساف (أوريؿ) والحقـ ونت جمي

أوضاء حزب الدووة الشيعو واإلوداـ وأثر رجعو ,ومو اليوـ قفسأ أودـ العبلمة الشيعو "آية اا وا ر

الصدر" ,4حيث وثت إذاوة طهراف رسالة لنلميقو هاجـ ميها العرووة ,وطالب ميها وإسهاط قظاـ
صداـ حسيف ,ومو  29مف الشهر قفسأ ,وثت اإلذاوة اإليراقية لور مهتؿ صداـ حسيف ,ونت أثر
محاولة اقهبلب وسقرّ لئلطاحة وحقمأ ,وقاف قبل الونديف يدوـ معارضة الوند اآللر ,ويقما ازداد

التوتر العسقرّ ونت الحدود5ق

وألذت االستف اززات العسقرية والسياسية والحمبلت اإلوبلمية اإليراقية تتصاود ,ومو  1أينوؿ

(سوتمور)  ,8511أونقت إيراف وف تراجعها وف (اتفا ية الج از ر) ,التو و عها الشاه ولـ يطوهها,
قذلؾ امت إيراف وإغبلؽ "شط العرب"ق ومو  89مف الشهر قفسأ ,أونف صداـ حسيف والمثؿ إلغاء
اتفا ية الج از ر ,واستعادة السيادة القامنة ونت شط العرب ,و د ودأت الحرب وعدد مف المقاوشات

1

قماؿ :انفجار الخميج ,ص25-21ق

3

لوراقس :المعبة الكبرى ,الشرق العربي المعاصر والصراعات الدولية ,ص119ق

5

لوراقس :المعبة الكبرى ,الشرق العربي المعاصر والصراعات الدولية ,ص119ق

2

المدقو :الممف العربي في القرن العشرين ,ج ,5ط ,8551 ,8ص9ق

4

سيؿ :األسد الصراع عمى الشرق األوسط ,ص995ق

 اتفاقية الجزائر :و ّعت مو  9آذار (مارس)  ,8599وشأف تسوية القزاع الع ار و اإليراقو حوؿ الحدودق و ضت
وا تساـ شط العرب مقاصفة ويف العراؽ يوايراف ,وهو المجر الما و الواس الذّ يتقوف مف التهاء قهرّ دجنة والفرات,
ومو قفس الو ت يمثؿ حدوداً ما ية طويعية ويف الونديفق وقاف العراؽ إلت واـ  8599يدوو أف شط العرب قنأ أرض
و ار يةق انظر ,المدقو :الممف العربي في القرن العشرين ,ج ,5ص,829-821

انظر ,سعد الديف إوراهيـ :القومية العربية الخروج من زقاق التاريخ ,ط ,2دار واء لنطواوة والقشر والتوزي  ,الهاهرة,

 ,2111ص28ق
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الحدودية ,والتو لـ تقف تشير وشقؿ مف األشقاؿ إلت احتماؿ قشوب حرب شامنة ويف الونديف1ق ومو

 22أينوؿ (سوتمور) أطنؽ العراؽ هجومأ المفاجئ ضد األراضو اإليراقية ,واوتهدوا أقهـ يستطيعوف
القجاح مو حرب لاطفة ونت الطريهة اإلس ار ينية ,د تؤدّ إلت سهوط قظاـ اللميقو2ق و د استطاع

صداـ إ قاع اآللريف وأقأ يدام وقهـ جميعاً مو حروأ ضد إيراف ,مما جعؿ دوؿ اللني تهدـ لأ الماؿ

والسبلح وقؿ ما ينزمأ الستم ارره مو تنؾ الحرب3ق ومو حهيهة األمر قاقت دوؿ اللني تتلوؼ مف

قتيجة الحرب ,واوتورت أقأ إذا قجحت إيراف مو الحرب مستشقؿ لط اًر ونت دوؿ اللني العروية,

وقذلؾ إذا قجف العراؽ مو تنؾ الحرب مسيشقؿ قفس اللطر4ق

والجدير والذقر :أقأ وعد أياـ مف اقدالع الحرب اجتم الققيست اإلس ار ينو ,ووحث موضوع

الحرب لعدة ساوات ,وأصدر وعدها ار اًر يعور ميأ وف ارتياحأ لهياـ تنؾ الحرب ,وأقد أف تنؾ الحرب

ما امت ّإال لتستمر5ق وير الوعض أف العراؽ وشقأ الحرب ضد إيراف ,مهد أحدث صدواً واضحاً مو

الجوهة المعادية إلس ار يؿ مف قاحية ,وأحدث مر ة مو العالـ العروو ويف مف يؤيدوف إيراف ,ومف
يؤيدوقأ ,وأقثر مف ذلؾ مهد ألرج العراؽ قفسأ مف قطاؽ المجاوهة م إس ار يؿ ,ما داـ د جقد طا اتأ

العسقرية وموارده اال تصادية و دراتأ السياسية مو سويؿ االقتصار مو تنؾ الحرب6ق

1

المدقو :الممف العربي في القرن العشرين ,ج ,5ص21-22ق

3

المدقو :الممف العربي في القرن العشرين ,ج ,5ص21-22ق

5

قماؿ :انفجار الخميج ,ص11ق

2

لوراقس :المعبة الكبرى ,الشرق العربي المعاصر والصراعات الدولية ,ص119ق

4

محمد قصر مهقا :تحديث الخميج العربي ,ط ,8المقتب الجامعو الحديث ,اإلسققدرية ,2111 ,ص299ق

6

السيد يسيف" :الحرب العراقية اإليرانيةد ,مجنة السياسة الدولية ,العدد  ,91مؤسسة األهراـ ,الهاهرة ,8518 ,ص95ق

ص95ق
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الموقف المصري من الحرب العراقية اإليرانية:
وعد اقدالع الحرب الع ار ية اإليراقية ,قاقت أغنب الدوؿ العروية تهؼ وراء العراؽ ماودا

سوريا1ق أما المو ؼ الرسمو المصرّ مهد وور وقأ الر يس السادات دباإلقرار بأن العراق ىو الذي
بدأ الحرب ,األمر الذي دفع بدولتين إسالميتين لصراع مسمح د ,ومف قاحية ألر

ررت مصر وعد

ودة أشهر مف اقدالع الحرب ووي السبلح لنعراؽ ,و د ورر الر يس السادات ذلؾ دبحاجة العراق

لمسالح ,وأن مصر ال تستطيع أن تنسى وقفتو لجانبيا في حرب عام 2"1973ق ووقدما تولت
"حسقو موارؾ" الر اسة وعد اغتياؿ الر يس السادات ,ووسوب تطورات الحرب الع ار ية اإليراقية مهد أقد

دبأن مصر ال تقبل أي مساس بأمن البمدان العربية في الخميج وسالمة أراضييا ,مع اإلعراب عن

األمل في انتياء الحربد واستمر مو الو ت قفسأ وتهديـ السبلح والذلا ر لنعراؽ3ق وقاقت مصر تر

أف األصولية اإلسبلمية التو تصدرها إيراف إلت اللارج ,ومثاوة لطر يهدد الشرؽ األوسط وقامنأ ,و د
دومت مصر العراؽ مو صراوها م إيراف ,وقاقت تعتهد أف الواليات المتحدة تفعؿ قفس الشوء,

ووقدما اقتشفت مو تشريف ٍ
ثاف (قوممور)  ,8519شحقات األسنحة السرية التو أرسنتها الواليات
المتحدة إلت إيراف والتواطؤ م إس ار يؿ ,مو الو ت الذّ قاقت الواليات المتحدة تتظاهر ميأ ,وأقها تريد
مرض حظر والمو ونت توريد األسنحة إليراف ,مقاف ذلؾ ومثاوة صدمة لمصر4ق ومف المعتهد أف

ياـ الثورة اإليراقية ,شج ونت امتداد األصولية اإلسبلمية مو غير إيراف مف أقحاء الشرؽ األوسط,

وقتيجة لذلؾ اـ اإلسبلميوف المصريوف واغتياؿ السادات واـ  ,8518وهـ مف المعاديف لنواليات

المتحدة يواس ار يؿ وقامب ديفيدق

1

قماؿ :انفجار الخميج ,ص11ق

2

ومرو هاشـ :القضايا الخارجية في عيد مبارك ,تهديـ :أسامة الغزالو حرب ,سنسنة قتاب األهالو ,العدد ,19

3

حسف أوو طالب ,وآلروف :د السياسة الخارجية المصرية في البيئة العربية 1987 -1972د ,مجنة المستهوؿ

4

شريؼ :الحرب والسالم ,ص122-128ق

إصدار جريدة األهالو ,الهاهرة ,8551 ,ص59ق

العروو ,العدد  ,822مرقز دراسات الوحدة العروية ,ويروت ,8515 ,ص15ق
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الموقف السوري من الحرب العراقية اإليرانية:
تحد

دم الهن القاجـ وف اتفا ات قامب ديفيد قبلً مف سوريا والعراؽ مو الوداية إلت تقويف تحالؼ

التقامس اإل نيمو واللبلؼ الحزوو ويف الونديف1ق ومو حهيهة األمر قاقت سوريا تشقؿ حنفاً م

إيراف ضد العراؽ ,وذلؾ الحنؼ ظهر جنياً ونت أرض لوقاف2ق ووقدما امت الحرب الع ار ية اإليراقية,
شجب األسد حرب العراؽ ضد إيراف ,ووصفها دبأنيا حرب خاطئة ضد عدو غير حقيقي في الوقت

غير المناسبد ,وقاف المو ؼ السورّ يتلوؼ مف اقتصار العراؽ ونت إيراف ,مما سيجعؿ سوريا
محصورة ويف العراؽ يواس ار يؿق قما التنؼ األسد م العرب وتهديمأ الدوـ والتأييد إليراف ,مألذت
شحقات السبلح تمر وور سوريا مو طريهها إلت إيراف ,وسمف األسد لوبلده أيضاً وأف تقوف جس اًر ويف
الشيعة مو إيراف وجقوب لوقاف ,و اط األسد مة وماف  -التو دوا إليها العاهؿ األردقو حسيف -مو

تشريف ٍ
ثاف (قوممور) ,8511قو يحصؿ ونت تأييد العرب لمفاوضاتأ المهترحة م إس ار يؿ3ق

ومف المعتهد أيضاً ,أف تلوؼ الر يس السورّ يعود ألسواب ديقية طا فية ,قما أف التحالؼ

السورّ اإليراقو هو تحالؼ استراتيجو ويعتور جزءاً مف الهبلؿ الشيعو المزووـ ,مضبلً وف أهمية
التعاوف اال تصادّ ويف الونديف مو مقاخ الضغوط والتهديدات اللارجية التو تتعرض لها سورياق

االتحاد السوميتو "معاهدة الصدا ة والتعاوف" ,مو قاقوف أوؿ

قما و ّعت سوريا م
(ديسمور) ,8511وذلؾ وسوب تطورات الحؿ السنمو لنصراع العروو اإلس ار ينو ,ووسوب الحديث وف
رب ارتواط أطراؼ وروية ألر وجاقب مصر وعمنية الحؿ السنمو ,وهو ما يعقو أف سوريا ستظؿ

الدولة الوحيدة الوعيدة وف ومنية الحؿ السنمو ,وهو مو حالة وداء قامؿ م إس ار يؿ ,ويقما دراتها

العسقرية محدودة والمهارقة وهدرات إس ار يؿ العسقرية ,إلت جاقب تلوؼ القظاـ الرسمو السورّ مف
ياـ إس ار يؿ وأوماؿ وسقرية ونت الجوهة السورية ,لذلؾ ومنت سوريا ونت توثيؽ وبل تها والسومييتق

ويقما قاقت رؤية السومييت لنمعاهدة ,أف سوريا هو الوند العروو الذّ ما زاؿ متورطاً مو الصراع م

إس ار يؿ ,األمر الذّ يتيف لنسومييت الدلوؿ مو مساومات دولية م الواليات المتحدة التو اقفردت

والعمنية السنمية4ق

ومو  1آب (أغسطس)  ,8511وضعت الحرب أوزارها ,والتو استمرت ثماف سقوات ,ولنّفت

وراءها آثا اًر ا تصادية واجتماوية ها نة ,قما مهد الجاقواف ما يهارب المنيوف ويف تيؿ وجريف ووشرات

1

مقو :الممفات السرية لمحكام العرب ,ص898ق

3

مقو :الممفات السرية لمحكام العرب ,ص892-898ق

2

4

قماؿ :انفجار الخميج ,ص11ق

حسف أوو طالب" :التطورات األخيرة في العالقات السورية السوفيتيةد ,مجنة السياسة الدولية ,العدد  ,92مؤسسة

األهراـ ,الهاهرة ,8511 ,ص851ق
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اآلالؼ مف األسر 1ق ولـ تعد مصر قما أريد لها ,وة محايدة مو الصراع العروو اإلس ار ينو ,منهد

تغيرت قظرة العرب لسياسة مصر التو استعادت د اًر قوي اًر مف توازقها وماونيتها وحيث ودت الهاهرة
ّ
2
واصمة لنسياسة العروية مف جديد ق ووعد أف قجف األسد مو تحهيؽ أهدامأ اللاصة ومق أية تسوية
ويف إس ار يؿ وجيراقها العرب ,ودأ مو شغؿ سوريا مو ومنية تحهيؽ االستهرار مو المشرؽ العروو,

والعودة وسوريا إلت وض االحتراـ الدولو ,وشرع األسد مو إصبلح وبل اتأ م مصر3ق

ويتضف مما سوؽ :أف الحرب الع ار ية اإليراقية أثارت التوترات ويف االقتماء العروو واالقتماء
اإلسبلمو مو المقطهة ,مو الو ت الذّ قاف ميأ العالـ العروو يحاوؿ التأليؼ ويف الهومية العروية وويف

اإلسبلـ ,ووغض القظر وف أهداؼ سوريا مف مقاصرة إيراف ونت حساب العراؽ ,مهد أدت موا ؼ تنؾ

الدوؿ إلت التلفيؼ مف حدة االستهطاب العروو اإلسبلمو ,قما أدت الحرب إلت لنؽ مو ؼ والغ
الصعووة والحرج لنثورة الفنسطيقية ,مهد قاف ونيها أف تلتار ويف إيراف التو متحت أوواوها لها تأييداً
ودوماً ,وويف العراؽق وقذلؾ المو ؼ لندوؿ اللنيجية ,مهو إف قاصرت العراؽ ,استعدت وأغضوت

إيراف ,وأصوحت هدماً محتمبلً لبلقتهاـ اإليراقو ,وهو إف قاصرت إيراف و عت مو تقا ض حاد م

القظاـ الع ار و وقؿ ما يمثنأ لها مف مصادر تهديدق قما أدت الحرب إلت استدواء الدوؿ العظمت إلت
مقطهة اللني العروو ,مساروت تنؾ الدوؿ إلت مرض وجودها العسقرّ مو المقطهة ,األمر الذّ

سيقوف لأ آثاره السنوية ونت مستهوؿ العالـ العروو ورمتأق

1

المدقو :الممف العربي في القرن العشرين ,ج ,5ص821ق

3

مقو :الممفات السرية لمحكام العرب ,ص895-891ق

2

مصطفت الفهو :حوار األجيال ,رحمة قمم في ثالثة عيود ,ط ,2دار الشروؽ ,الهاهرة8555 ,ص851ق
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 -5عودة العالقات المصرية السورية إلى طبيعتيا عام 1989ق
مقذ قهاية السوعيقات ظهرت أصوات معتدلة مو مصر والعالـ العروو ,تحذر مف محاوالت تحييد

دور مصر مو الصراع العروو اإلس ار ينو ,أو ونت األ ؿ الحد مف ماونيتأ ,واوتوار ذلؾ هو المدلؿ
الضرورّ والوحيد لتحهيؽ أهداؼ السياسة اإلس ار ينية والتو تتفؽ م إستراتيجية الواليات المتحدة مو

المقطهةق وألف إلراج مصر مف الساحة العروية يعقو غياب الهيادة التاريلية لؤلمة العروية مو مرحنة

د يهة وصعوة وصورة ألنت والتوازف مو المقطهة1ق

ومو مطن الثماقيقات اقغمس العالـ العروو مو أوماؽ جديدة مف العقؼ ,الذّ قجـ وف

التأثيرات المتراقمة والمتدالنة لنحرب األهنية مو لوقاف ,والغزو اإلس ار ينو لها ,وقذلؾ تداويات الحرب
الع ار ية اإليراقية ,واالقتفاضة الفنسطيقية مو األراضو المحتنة ,واستقفذت الفوضت طا ات العالـ

العروو2ق وقاقت سوريا والعديد مف الدوؿ العروية د طعت وبل اتها م مصر أوالر واـ  ,8599وعد

تـ ونت أثر تنؾ الزيارة مف صنف مقفرد ويف مصر يواس ار يؿ استقد إلت
زيارة السادات إلت إس ار يؿ ,وما ّ
اتفا يات قامب ديفيد ,حيث ساد العالـ العروو وعدها تقتؿ ضد مصر ,ما لوث أف ودأ والتفتت وهب
مهتؿ السادات واـ  ,8518وتولو الر يس الجديد "حسقو موارؾ" مهاـ الر اسة المصرية ,حيث ألذ
يتو قهجاً سياسياً جديداً ووعيداً وف قه سنفأ ,مقاف أف أوادت القثير مف الدوؿ العروية وبل اتها م

مصر تواواً ,ومو مهدمة مف أوادوا العبل ات م مصر قاقت مقظمة التحرير ,حيث زار ياسر ورمات

الهاهرة مو  21قاقوف أوؿ (ديسمور)  ,8511وهب لروجأ مف طراونس مو لوقاف3ق

ومو 29قاقوف ٍ
ثاف (يقاير)  ,8519التهت الر يساف السورّ والمصرّ مو المؤتمر اإلسبلمو مو
القويت ألوؿ مرة  ,وقاف ذلؾ النهاء ويف الر يسيف وعد وشر سقوات مف الهطيعة ,ومثاوة ماتحة لودء

إوادة ما اقهط مف العبل ات التاريلية ويف الونديف4ق وقاقت مصر د استطاوت وزؿ سوريا ,والتو
قاقت تمثؿ العهوة الر يسية مو سويؿ سياستها العروية ,وذلؾ والدوـ الذّ دمتأ مصر لنعراؽ أثقاء

5
وتودؿ المو ؼ السورّ ,وقدما جر تدويؿ حرب اللني األولت والتصويت ونت رار مجنس
الحرب ق ّ

1

الفهو :حوار األجيال ,ص851ق

3

مجنة الويادر السياسو" :عودة العالقات السورية -المصريةد ,العدد  ,118السقة  , ,5دار الطواوة العروية ,الهدس,

4

صواغ :لقاء النسور القاىرة – دمشق ,ص95ق

2

مقو :الممفات السرية لمحكام العرب ,ص891ق

 ,8551ص11-11ق

5

لوراقس :المعبة الكبرى ,الشرق العربي المعاصر والصراعات الدولية ,ص912ق
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األمف ر ـ ( ,)951الصادر مو 21تموز (يوليأ)  ,8511حوؿ و ؼ إطبلؽ القار ويف العراؽ يوايراف1ق
ومف ثـ وضعت السعودية قؿ ثهنها مف أجؿ اقعهاد مة وروية استثقا ية مو وماف ما ويف 88-1

تشريف ٍ
ثاف (قوممور) ُ ,8519ورمت وهمة (الوماؽ واالتفاؽ) ,ولـ تقف سوريا ادرة ونت االوتراض
المعور وف تضامف
ونيها ,وؿ أرغمت ونت المشارقة ميها ,و ووؿ الوياف اللتامو الصادر وقها ,و ّ
الدوؿ العروية م العراؽ والسعودية ,2قما أونف الشاذلو الهنيوو ,حوؿ موضوع وودة مصر لنصؼ

العروو" :أن القادة قرروا أن العالقات الدبموماسية مع مصر ,عمل من أعمال السيادة تقرره كل دولة
بموجب دستورىا وقوانينياد3ق ووذلؾ سمحت تنؾ الهمة ألغنب الدوؿ العروية واست قاؼ وبل اتها
الدونوماسية م مصر ,ليعقس رار مة وغداد واـ  ,8591والذّ طالب الونداف قفسها ليس وهط

وبل اتها م مصر مهط ,ولقف ومعا وتها ومهاطعتها ا تصادياً ووزلها مو الساحات الدولية مثؿ الجامعة
العروية ,والمؤتمر اإلسبلمو ,ومقظمة الوحدة األمريهية ,وحرقة ودـ االقحياز4ق

وقاقت وودة مصر إلت العالـ العروو ,تمثؿ أقور قجاح لنر يس حسقو موارؾ مو سياستأ

اللارجية ,حيث امت تنؾ السياسة ونت التحالؼ م الواليات المتحدة ,وتحسيف العبل ات م االتحاد

السوميتو ,وم وهية دوؿ العالـ ,يواوادة مصر إلت القظاـ السياسو العروو م االحتفاظ ومقاسب
قامب ديفيد5ق وأقد ذلؾ الر يس موارؾ وهولأ :دإن أي تقارب مصري -عربي لن يكون عمى حساب

1

نص القرار ( )598لوقف إطالق النار بين العراق وايران ,اقظر ,لوراقس :المعبة الكبرى ,الشرق العربي المعاصر

والصراعات الدولية ,ص,111-195

انظر الطاهرّ :الموسوعة العربية ,مشكالت العام العربي ,ص99ق


وماف مة الوماؽ واالتفاؽ الطار ة مو الفترة ما ويف 88-1
قمة الوفاق واالتفاق :استضامت العاصمة األردقية ّ
تشريف ٍ
ثاف (قوممور)  , 8519وجاء مو الوياف اللتامو :أف الهادة جددوا تمسقهـ ودوـ التعاوف العروو ,قما أقدوا

االلتزاـ ومعاهدة الدماع العروو المشترؾ ,وووروا وف استيا هـ وسوب استمرار إيراف مو حروها م العراؽ وتهديد دوؿ
اللني ق وطالب الهادة القظاـ اإليراقو وتطويؽ رار مجنس األمف ر ـ ( ,)951وأونقوا تضامقهـ م العراؽ ودومهـ لأق
انظر ,القيالو :موسوعة السياسة ,ج ,9ص118ق

2


لوراقس :المعبة الكبرى ,الشرق العربي المعاصر والصراعات الدولية ,ص119ق

الشاذلي القميبي :سياسو توقسو ,مف مواليد  ,8529شغؿ مقصب أميف واـ جامعة الدوؿ العروية ويف  8595و

 ,8551وقدما قاف مهرها توقس وعد اتفا ية قامب ديفيد ,استهاؿ لبلؿ الحشد األمريقو ونت العراؽ 8558 - 8551
ويؿ حرب اللني الثاقيةق انظر ,مو المعرمةhttp://www.marefa.org/index.php -

3

القيالو :موسوعة السياسة ,ج ,9ص118ق

4

وود المقعـ سعيد ,وآلروف :د العودة إلى الصف ,مصر والوطن العربي 1988 -1978د ,مجنة المستهوؿ العروو,

5

لوراقس :المعبة الكبرى ,الشرق العربي المعاصر والصراعات الدولية ,ص918ق

العدد  ,822مرقز دراسات الوحدة العروية ,ويروت ,8515 ,ص 815ق
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االختيار المصري لمسالمد1ق وأويدت وضوية مصر مو الجامعة العروية مو مؤتمر الهمة العروية
الطارئ مو الدار الويضاء والمغرب ,والذّ اقعهد مو الفترة ما ويف  29-22أيار (مايو)  ,8515حيث

رحب المؤتمر مو جنستأ االمتتاحية والومد المصرّ ور اسة موارؾ ,وواست قاؼ مصر لعضويتها القامنة
مو جامعة الدوؿ العروية ,ومو جمي المقظمات والمؤسسات التاوعة لهاق

وقاف النهاء الثاقو ويف الر يسيف األسد وموارؾ ونت هامش الهمة مو الدار الويضاء ,والتو

وهدت ونت  -لنفية استمرار االقتفاضة الفنسطيقية ,واحتداـ األزمة النوقاقية  -حيث صرح األسد

لنصحفييف وهولأ :دكالنا (األسد – موارؾ) حريص عمى العمل العربي المشترك ,وكمما كان المناخ

العربي أخوياً وجيداً ,ينعكس ذلك عمى العالقات بين األقطار العربية كافةد2ق ومو  29قاقوف أوؿ

(ديسمور)  ,8515استأقفت العبل ات ويف قؿ مف مصر وسوريا ,وعد طيعة استمرت أقثر مف 82
واماً ,3وأصوحت حهيهة وزؿ مصر يوالراجها مف الصؼ العروو مف حها ؽ الماضو4ق

ويعود قجاح دونوماسية موارؾ إلت ثبلثة ووامؿ :التحالؼ م مقظمة التحرير الفنسطيقية,

والتو أو فت إداقة اتفا ات قامب ديفيد ,وحرب اللني التو أشعرت قؿ مف السعودية والعراؽ وضرورة

الحصوؿ ونت مساودة مصر ودومها ,وقذلؾ االقهيار المتسارع لنقفوذ السوميتو والمقطهة ,والذّ
أجور سوريا ونت تعديؿ توجهاتها اإلستراتيجيةق األمر الذّ جعؿ مصر مجدداً مرق اًز لنعالـ العروو مو
إطار االوتداؿ الذّ تدوو إليأ الواليات المتحدة5ق

ويتضف لقا مما سوؽ ,أف الهمة العروية اوترمت وما هو ا ـ معبلً ,مقاف لنعديد مف الونداف

العروية وبل ات ا تصادية وسياسية ووسقرية م مصر دوف غطاء مف العبل ات الدونوماسية الرسمية,

قما دمعت االقتفاضة مو األراضو المحتنة الدوؿ القور إلت إوادة االهتماـ والهضية الفنسطيقية ,لقف

التعقت اإلس ار ينو المتمثؿ وعدـ االوتراؼ وحؽ الشعب الفنسطيقو مو تهرير المصير ,وودـ استعداد

الحقومة اإلس ار ينية لمهايضة األرض مهاوؿ السبلـ ,األمر الذّ مرض ونت قؿ مف مصر وسوريا

ووشقؿ استثقا و ضرورة وودة العبل ات الدونوماسية والتقسيؽ ويقهما ونت قامة المستويات ,يواضامة
إلت ذلؾ األزمة النوقاقية وأوعادها وتطوراتها الملتنفة ,والتو ضغطت ونت الر يس السورّ األسد مف

أجؿ التهارب م الر يس المصرّ موارؾ ,لقو يجقد مو فاً وروياً داوماً لأ ,ولقو يلفؼ المعارضة
1

هاشـ :القضايا الخارجية في عيد مبارك ,ص885ق



النص الكامل لمبيان الختامي لمؤتمر القمة العربية الطارئ المقعهد مو الدار الويضاء والمغرب ,8515

2

صواغ :لقاء النسور القاىرة – دمشق ,ص92-98ق

4

سعيد ,وآلروف :د العودة إلى الصف ,مصر والوطن العربي 1988 -1978د ,ص 815ق

انظر ,القيالو :موسوعة السياسة ,ج ,9ص112ق

3

5

مجنة الويادر السياسو" :عودة العالقات السورية -المصريةد ,العدد  ,118ص11-11ق

لوراقس :المعبة الكبرى ,الشرق العربي المعاصر والصراعات الدولية ,ص911ق
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الع ار ية لنملططات السورية مو لوقافق ومف ثـ جاءت اررات الهمة الستعادة وعض الحيوية لنقظاـ

العروو الذّ سمتأ اتفا يات قامب ديفيد ,ومققتأ الحرب الع ار ية اإليراقيةق ووالتالو مإف قؿ الظروؼ
الساوهة التو أدت إلت تطور العبل ات السورية المصرية ,ال شؾ أقها تهدؼ إلت تحهيؽ مجمووة مف
األهداؼ اللاصة لقؿ وند والعامة لنونديف ,وذلؾ لمواجهة وهد التسعيقات والتغييرات الدولية الها نة

التو طرأت ونت المجتم الدولو ,وهو ما سقتعرض لأ مو الفصؿ الهادـق
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الفصل الثالث :تطور العالقات المصرية السورية بعد مؤتمر مدريد .1991
المبحث األول :تأثير حرب الخميج الثانية  1991-1992عمى انتعاش العممية السممية.
 -8دووة الر يس جورج ووش األب لمؤتمر مدريد واـ  8558ق
 -2المسارات التفاوضية المواشرة ويف العرب يواس ار يؿ وأثرها ونت العبل ات المصرية السوريةق
أ -المو ؼ المصرّ مف المفاوضات السورية اإلس ار ينيةق
ب -المو ؼ المصرّ والسورّ مف المفاوضات الفنسطيقية اإلس ار ينيةق
ت -المو ؼ المصرّ والسورّ مف المفاوضات األردقية اإلس ار ينيةق
المبحث الثاني :مباحثات التسوية السممية منذ  2114-2111وأثرىا عمى العالقات المصرية

السورية.

 -1تعثر مة قامب ديفيد واـ  0222وتداوياتهاق
 -0موادرة السبلـ العروية واـ 0220ق
 -1لارطة الطريؽ والوحث وف حنوؿ لارج إطار اله اررات الدوليةق
أ-

المو ؼ المصرّ مف لارطة الطريؽق

ب-

المو ؼ السورّ مف لارطة الطريؽق

 -2توايف الموا ؼ المصرية والسورية مف دوـ حرقات المهاومة مو لوقاف واألراضو الفنسطيقيةق
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المبحث األول:
تأثير حرب الخميج الثانية  1991-1992عمى انتعاش العممية السممية.
ساد القظاـ العروو حالة مف التشرذـ ,تمثنت مو لروج مصر مف لقدؽ المواجهة م إس ار يؿ

ووزلتها وف العرب مقذ واـ  ,8595واقهيار العبل ات السورية الع ار ية ,و ياـ الثورة اإلسبلمية مو
ُ
إيراف ,والحرب الطاحقة التو أوهوتها ويف العراؽ يوايراف ,إضامة إلت تفا ـ األلطار المحد ة ودوؿ

اللني الصغر 1ق

قما شهد العالـ مقذ مقتصؼ الثماقيقات تغييرات جذرية ونت قامة المستويات والمياً يوا نيمياً

ومحنياً ,وودأت مرحنة جديدة وحاسمة مف التطور العالمو ,وازدادت الشقوؾ وشأف درة القظاـ العروو
التقيؼ معها2ق مالمعايير اإل نيمية قاقت تمر وعمنية تغير مو لوقها السياسو ,مسوريا قاقت
ونت
ّ
تعاقو مف صعووات ا تصادية متزايدة ,إلت جاقب تورطها مو لوقاف ,والعراؽ الذّ تحرر مف حروأ م

إيراف وعد و ؼ الهتاؿ واـ  ,8511اقضـ إلت األقظمة الموالية لنغرب مو مصر واألردف واليمف

الشمالو إلقشاء مجنس التعاوف العروو واـ 8515ق ومقظمة التحرير وعد أف اقحازت إلت الحقومات
العروية المعتدلة ,وقوذت اإلرهاب ودلنت مو حوار م الواليات المتحدة ,إلت جاقب اقدالع االقتفاضة
مو األراضو الفنسطيقية المحتنة ,واستمرار وقاء المستوطقات اإلس ار ينية مو األراضو المحتنة ,وتزايد

ودد سقاف إس ار يؿ وأوداد قويرة مف المهاجريف السومييت مو واـ 38551ق

وارتوطت حرب اللني الثاقية وتنؾ التغييرات الهيقنية مو الوي ة الدولية ,ونت مستو الوحدات

المقوقة لنقظاـ الدولو أو التفاوبلت ميما ويف تنؾ الوحدات ,حيث تزامقت الحرب م اقهيار القظاـ
الدولو الذّ ساد مقذ الحرب العالمية الثاقية ,والذّ اتسـ والهطوية الثقا ية ,إلت قظاـ آلر جديد آلذ

مو التونور4ق و د تونورت تنؾ المتغيرات واقعقاساتها مو تدشيف مرحنة جديدة مف محاوالت التسوية
السياسية لنصراع العروو اإلس ار ينو ,قما اتضف ذلؾ مو اقعهاد مؤتمر مدريد مو تشريف أوؿ (أقتوور)

التغيرات الجذرية ,إيذاقاً ودلوؿ العالـ العروو مو حنهة جديدة
 ,8558وما تبله مف تطورات مو إطار ّ
مف حنهات الصراع ويف الترتيوات اإل نيمية التو ُيلطط لها مف اللارج ألوضاوأ الذاتية ووبل اتأ
1

طرويف :التجزئة العربية كيف تحققت تاريخياً ,ص292ق

2

محمد السيد سعيد :مستقبل النظام العربي بعد أزمة الخميج ,إصدار المجنس الوطقو لنثهامة والفقوف واآلداب,

3

تشيريجت :أمريكا والسالم في الشرق األوسط ,ص858-251ق

القويت ,8552 ,ص91ق

4

محمد أحمد العدوّ :حرب الخميج وأمن الخميج ,ط ,8مرقز المحروسة لنوحوث والتدريب والقشر ,الهاهرة,8551 ,

ص821ق
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والهو المحيطة وأ والهو السا دة مو القظاـ العالمو مف قاحية ,والترتيوات العروية القاوعة مف دالؿ

القظاـ العروو ميما يتعنؽ وذات المسا ؿ مف قاحية ألر 1ق

ووالرغـ مف الحديث المتزايد مو الدواية اإلوبلمية والدونوماسية الغروية وف القظاـ العالمو

الجديد ,مقاف ذلؾ القظاـ ال يعقو شي اً ,سو إوادة الطاو االستعمارّ التهنيدّ إلت العبل ات الدولية,
ووض العالـ الثالث مف جديد تحت الوصاية العسقرية والسياسية واال تصادية المطنهة لندوؿ الغروية,

يواف ما اـ وأ األمريقيوف هو الموادرة السريعة إلت مؿء الفراغ الذّ ترقأ اقهيار الهوة العظمت الثاقية,
وذلؾ وؿ أف تسعت الدوؿ األلر الصغيرة إلت االستفادة مف الفرصة الساقحة لتحسيف موا عها

الدولية ,ووض أسس وقاء قظاـ والمو جديد والفعؿ2ق

ومف هقا ُيبلحظ أف السياسة األمريقية تحرقت مف مقطنهات ودة مو مواجهة "الشرؽ األوسط"
واللني العروو ,3مسعت إلت ضرب إيراف والعراؽ ,والعراؽ وإيراف ,و صدت استهبلؾ وة ونديف ال

يمقف االطم قاف إليهما معاً ونت المد

الطويؿ ,4وتوقت اإلدارة األمريقية مودأ أو سياسة داالحتواء

المزدوجد لقبل الونديف ,ومعقت ودـ السماح ألّ مقهما والوصوؿ إلت درة معيقة تمققها مف تهديد
5
وور وقها هقرّ قيسقجر وهولأ" :ىذه أول
المصالف األمريقية واالستهرار اإل نيمو والوض الها ـ ق و د ّ
حرب في التاريخ أتمنى أن ال يخرج بعدىا منتصر ,وانما يخرج طرفاىا وكالىما ميزومد ,وقاف

العراؽ دالبلً مو ضية أمف إس ار يؿ ,وسوب ودـ وجود حدود ويقأ وويف إس ار يؿ ,منـ ينزـ قفسأ واتفا ية
هدقة ولـ يدلؿ مو مفاوضات سبلـ ,وؿ ونت العقس مإقأ اتلذ أقثر الموا ؼ تشدداً إزاء أّ محاولة
لتسوية الصراع العروو اإلس ار ينو ,وموؽ ذلؾ مإف ضغط العراؽ قاف محسوساً ونت سوريا ,لمقعها مف

النحاؽ ومصر إلت وهد اتفا ية صنف م إس ار يؿ6ق

و د ترامؽ م اقهيار االتحاد السوميتو زيادة مستو ودواقية الواليات المتحدة ووريطاقيا ضد

العالـ العروو ,وتبلحهت الموا ؼ العدواقية وسروة شديدة لبلؿ القصؼ األوؿ مف واـ  ,8551وأد

ذلؾ ودوره إلت إحواط والغ لنرأّ العاـ العروو ولعدد قوير مف الدوؿ العروية ,وونت رأسها العراؽ وليويا
ومقظمة التحرير الفنسطيقية ,ولنؽ ذلؾ ودوره رصيداً إلحياء لطاب التشدد العروو ,ومو المهاوؿ قاف

االتجاه المعتدؿ لد

دوؿ اللني ومصر يواجأ حرجاً معقوياً قوي اًر ,إذ ودا مف المستحيؿ أف يتمقف

1

سمعاف وطرس مرج اا :وآلروف ,أعمال ندوة ,مستقبل الترتيبات اإلقميمية في منطقة الشرق األوسط وتأثيراتيا

2

ورهاف غنيوف :ما بعد الخميج أو عصر المواجيات الكبرى ,ط ,8مقتوة مدوولو ,الهاهرة ,8552 ,ص289-289ق

عمى الوطن العربي ,دار األميف لنطواوة والقشر والتوزي  ,الهاهرة ,8551 ,ص9ق

3

مرج اا :وآلروف ,مستقبل الترتيبات اإلقميمية في منطقة الشرق األوسط وتأثيراتيا عمى الوطن العربي ,ص815ق

5

مرج اا :وآلروف ,مستقبل الترتيبات اإلقميمية في منطقة الشرق األوسط وتأثيراتيا عمى الوطن العربي ,ص815ق

4

محمد حسقيف هيقؿ :اإلمبراطورية األمريكية واإلغارة عمى العراق ,ط ,1دار الشروؽ ,الهاهرة ,2111 ,ص829ق

6

هيقؿ :اإلمبراطورية األمريكية واإلغارة عمى العراق ,ص829ق
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القظاـ العروو مف مواجهة الغرب تحت الهيادة األمريقية ,مواجهة وقيفة مو ظروؼ إقفراده والهوة مو

القظاـ العالمو1ق

ومو واـ  ,8551أشارت الواليات المتحدة وأقها لف تقترث وقشوب صراع ويف العراؽ

والقويت ,مفو  29تموز (يوليو)  ,8551أوطت السفيرة األمريقية والعراؽ "أوريؿ غبلسوو" الر يس
الع ار و "الضوء األلضر" الذّ أُحيط وأقور سط مف الدواية ,وهولها" :رأينا ىو أن عميكم انتياز

الفرصة إلعادة بناء بمدكم ...وليس لنا رأي في الصراعات العربية -العربية من مثل خالفكم

الحدودي مع الكويتد ,ومو  18تموز (يوليو) ,أقد مساود وزير اللارجية األمريقو "جوف قينو" رداً
ونت سؤاؿ وما سيحدث إذا غ از العراؽ القويت ,مهاؿ دإننا سنشعر بالقمق الشديدد ,غير أقأ أقد مرة

ألر دأنو ال توجد معاىدة تُمزم الواليات المتحدة باستعمال قواتيا العسكريةد2ق
ومو  2آب (أغسطس)  ,8551أمر الر يس الع ار و صداـ حسيف واتأ واجتياح القويت,
وودأت وذلؾ أزمة اللني

التو تحولت وعد وضعة شهور إلت "حرب اللني "3ق ولـ يقف االجتياح

الع ار و لنقويت قتيجة حتمية ألزمة القظاـ العروو ,يواقما قاف قتيجة صق التيار تاريلو مرضتأ
الهيادة الع ار ية ونت ذاتها وونت العالـ العروو ققؿ4ق
ومم ا سوؽ يتضف ,أف العدواف ونت القويت جاء قتيجة للطأ مو الحساوات ,مهد اوتهد صداـ

أف العالـ مقشغؿ وتصفية ما توهت مف أثار الحرب الواردة إلت درجة أقهـ لف يهتموا قثي اًر ومصير ر عة

صغيرة مف الصحراء ,أو ودد مف آوار الوتروؿ مو اللني  ,وقاف يعتهد أف الذيف زودوه والسبلح

لمحاصرة واحتواء الثورة اإليراقية ,مف الممقف أف يجدوا د اًر مف الفهـ لدوام مو فأق

لقف وقدما و االجتياح الع ار و لنقويت ,تحرقت الواليات المتحدة سريعاً ونت جوهات قثيرة,

وضغطت واشقطف ونت الممنقة العروية السعودية ,لبلماً لرأيها الساوؽ ,لهووؿ تدمؽ ها ؿ لنهوات

الغرويةق ومرضت وهووات ا تصادية شامنة ونت العراؽ ورواية األمـ المتحدة ,وشروت مو التحريض
المتواصؿ واستعماؿ التهديد والرشوة لندوؿ األوضاء مو مجنس األمف والدوؿ المفيدة األلر ,

واستوعدت األميف العاـ لؤلمـ المتحدة معنياً مف اإلجراءات قامة ,ولـ توذؿ أّ جهد لنتفاوض ونت
اودة جادة ,ووذلؾ جعنت الحرب حتمية اقتهاقاً لمواد ميثاؽ األمـ المتحدة5ق

1

سعيد :مستقبل النظام العربي بعد أزمة الخميج ,ص19-19ق

2

جيؼ سيموقز :التنكيل بالعراق العقوبات والقانون والعدالة ,ط ,8مرقز دراسات الوحدة العروية ,ويروت,8551 ,

3

تشيريجت :أمريكا والسالم في الشرق األوسط ,ص258ق

5

سيموقز :التنكيل بالعراق العقوبات والقانون والعدالة ,ص11-25ق

ص25-21ق

4

سعيد :مستقبل النظام العربي بعد أزمة الخميج ,ص91ق
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لذا ورزت حاجة الواليات المتحدة إلت مساهمة األمـ المتحدة مف لبلؿ تدلؿ مجنس األمف,

والذّ اـ وإصدار اثقو وشر ار اًر ,تصاودت حدتها ودرجة إلزامها ضد العراؽ والتدري ق وقاف الهرار
الثاقو وشر ر ـ ( )991والصادر مو  25تشريف ٍ
ثاف (قوممور)  ,8551هو الذّ صرح مو القهاية

واستلداـ الهوة ضد العراؽ وعد أف ترؾ لأ مهنة حتت  89قاقوف ٍ
ثاف (يقاير)  ,8558لتقفيذ اله اررات

األلر التو اتلذها المجنس مف وؿ1ق

ويتضف لقا مما سوؽ :أف استلداـ الهوة المسنحة تحت وقد أحقاـ الفصؿ الساو مف ميثاؽ

األمـ المتحدة ,األمر الذّ يعقو لندوؿ المتعاوقة م حقومة القويت ,وتسنيـ إدارة األزمة لنواليات
المتحدة ودالً مف األمـ المتحدة  ,وتحوؿ األليرة إلت أداة مو يد الواليات المتحدة مو ظؿ القظاـ

العالمو الجديدق

ويقما حرصت إيراف ونت استغبلؿ الحرب لتحسيف وبل اتها اللنيجية ,وذلؾ مف لبلؿ التزاـ

الحياد والمساهمة وشقؿ ر يسو مو إقجاح الحظر المفروض ونت العراؽ ,وتوادؿ الزيارات والمحادثات

م وهية الدوؿ اللنيجية ونت مستو وزراء اللارجية وعد الحرب مو قيساف (أوريؿ) ,وأيار(مايو) واـ

28558ق وتعد األزمة مو اللني القاتجة وف اجتياح العراؽ لنقويت وضمها والهوة ,هو قتيجة لغياب

قظاـ يحهؽ األمف الهومو والعروو ,والمس وؿ الر يس وف تنؾ األزمة هو غياب الهرار السياسو الذّ

يقفرد وأ الحقاـ العرب مف المحيط إلت اللني  ,قتيجة لعدـ الرغوة مو العمؿ العروو الجماوو ,وودـ
المعرمة وأسس ممارستأ ونت أساس اإلرادات القا صة ,وأيضاً للوؼ الدوؿ العروية الصغر مف الدوؿ

العروية القور 3ق

أما إس ار يؿ مقاقت ال تمثؿ تهديداً مواش اًر لندوؿ اللنيجية وشقؿ واـ ,ويعود ذلؾ واألساس إلت

طويعة االتفاؽ ثبلثو األطراؼ ويف الواليات المتحدة ودوؿ اللني يواس ار يؿ ,ونت ودـ تهديد المقطهة

واوتوارها مقطهة قفوذ أمريقية ,إقما توجد ودة مبلحظات وشأف التهديد اإلس ار ينو ,مقها التأقيدات
المتقررة مف ِوؿ السعودية والقويت ونت أف إس ار يؿ تمثؿ تهديداً ألمف الدوؿ العروية قامة ومف ضمقها
الدوؿ اللنيجية ,لاصة وعد إثوات أقها يمققها أف تهوـ وعدواف ونت أية دولة وروية آيا قاف مو عها
مثؿ ,تدمير المفاوؿ الع ار و واالوتداء ونت مهر مقظمة التحرير مو توقس ,والتراؽ المجاؿ الجوّ

السعودّ لتدمير المفاوؿ4ق

1

مارسيؿ سيرؿ :أزمة الخميج والنظام العالمي الجديد ,ط ,8ترجمة :حسف قامعة ,دار سعاد الصواح لنقشر والتوزي ,

2

العدوّ :حرب الخميج وأمن الخميج ,ص899ق

4

العدوّ :حرب الخميج وأمن الخميج ,ص811-895ق

القويت ,8552 ,ص91ق

3

أميف هويدّ :أزمة الخميج -أزمة األمن القومي العربي ,ط ,8دار الشروؽ ,الهاهرة ,8558 ,ص19ق
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ومقذ وداية أزمة اللني  ,قصحت الواليات المتحدة إس ار يؿ ,وأف تتصرؼ ونت قحو يمق الرأّ

العاـ الدولو مف تصور وجود "مؤامرة أمريقية صهيوقية"ق ولهد مهـ الر يس الع ار و صداـ ذلؾ األمر
ود ة ,لذا أونف مو ودة مقاسوات ,وأقأ مو حاؿ تعرض العراؽ ألّ اوتداء مف ِوؿ الهوات األمريقية
أو غيرها الموجودة مو السعودية ,مإقأ سيهوـ وهصؼ إس ار يؿ والصواريخ ,مما يجور إس ار يؿ ورأيأ ونت

دلوؿ الصراع ,ويسمف وتفقؾ وحدة مو ؼ الونداف العروية ضد العراؽ1ق

وأثيرت احتماالت استلداـ الواليات المتحدة إلس ار يؿ لزوزوة استهرار اللني

وشقؿ غير

مواشر ,مما يؤدّ إلت تقامو دور إس ار ينو مقفرد مو اللني ق ولقف ذلؾ االحتماؿ غير وارد مو ظؿ
حديث يدور حوؿ مفاوضات إس ار ينية طرية ,لمد إس ار يؿ والقفط والغاز الطويعو ,وتهارب إس ار ينو

ومساع أمريقية 2ق
لنيجو واـ
ٍ

وأسروت اإلدارة األمريقية مو سياؽ تسارع األحداث ,واقهيار القظاـ العالمو الهديـ ,إلت سد

الطريؽ ونت أّ دولة ألر  ,وواللصوص ونت الدوؿ العروية ,ووض يدها ونت الثروة القفطية,

وجعؿ إمارات وممالؾ اللني قنها رهيقة مو يدها ,قما هروت الدوؿ الغروية األلر إلت تهديـ الوالء

والدوـ والمعوقة لنواليات المتحدة مو ومنياتها العدواقية 3ق واوتورت اإلدارة األمريقية ما حدث مو
اللني هو تهديد لمصالحهاٍ ,
وتحد لنقظاـ العالمو الجديد4ق
ومما سوؽ يتضف ,أف الحرب ترقت آثا اًر سنوية ونت ماونية الجامعة العروية ومصدا يتها مو

الهدرة ونت التدلؿ لحماية الدوؿ األوضاء ميها ,أو وجود اآلليات البلزمة لذلؾ التدلؿ ,وؿ يواف األمر
ازداد لطورة قتيجة لبلقهسامات العروية ,مما يعيؽ العمؿ العروو المشترؾ ميما وعد الحرب ,قما أدت
الحرب إلت التبلؿ التوازقات مو المقطهة العروية واللني لصالف األطراؼ غير العروية مثؿ إيراف

وترقيا يواس ار يؿق

الموقف المصري من االجتياح العراقي لمكويت:
تقثفت الموا ؼ المصرية والتحرؾ السياسو مو مواجهة اجتياح العراؽ لنقويت ,وتزامف ذلؾ

م جهود وروية ودونوماسية ,استهدمت التوصؿ إلت حؿ وروو جماوو لؤلزمة ,واوتورت مصر القزاع

ويف العراؽ والقويت التبلؼ مو وجهات القظر اوبلً لنحؿ وف طريؽ تدلؿ مصرّ وتهي ة الظروؼ

المبل مة لنحؿ العروو السنمو لنقزاع ,وتهدمت مصر وموادرات لحؿ األزمة مثؿ إ قاع طرميها والدلوؿ

1

ويار ساليقجر :حرب الخميج الممف السري ,ط ,88شرقة المطوووات لنتوزي والقشر ,ويروت ,8551 ,ص211ق

3

غنيوف :ما بعد الخميج أو عصر المواجيات الكبرى ,ص289ق

2

العدوّ :حرب الخميج وأمن الخميج ,ص811ق

4

هويدّ :أزمة الخميج -أزمة األمن القومي العربي ,ص18ق
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مو مواحثات مواشرة إليجاد حبلً لؤلزمة 1ق موعد اجتياح الهوات الع ار ية لنقويت وساوات ,تداوؿ ودد
مف مفقرّ مصر مو ذلؾ الحدث ,واجتمعوا مو مرقز الوحوث والدراسات السياسية وجامعة الهاهرة,
ولنصوا مف تنؾ المداوالت إلت ضرورة وهد مة وروو واجؿ ,ومو صويحة يوـ الهمة ,قشروا مهاالً

وصحيفة الومد "الهاهرية" مفاده :مطنوب مف الهمة العروية مو اًر 2ق

 -8تقويف وة سبلـ وروية ونت الفور ,وتقوف وة محاروة وليست وة رمزية تشارؾ ميها مصر
والمغرب والج از ر معاً ونت األ ؿق

 -2أف تطنب الهمة العروية مف الر يس صداـ حسيف أف يجنو وف القويت ,وأف تصر ونت إوادة
قظامها الشروو إلت حقـ الوبلدق

 -1إذا لـ ي ُذوف صداـ حسيف لذلؾ المطنب العروو والدولو المشروعق منتدلؿ وة السبلـ العروية
لؤلراضو القويتية لنودء مو تحريرها ,ولتساقدها وات دوؿ مجنس التعاوف اللنيجوق

 -1إذا لـ تستط

وة السبلـ العروية و وات مجنس التعاوف اللنيجو أف تقوف قداً لنهوات الع ار يةق

منتترؾ الهمة العروية الواب مفتوحاً لبلستعاقة وهوات دولية مساقدة تحت ونـ األمـ المتحدةق إف
اللطوات األرو المذقورة أوبله هو ومثاوة مشاري

الهاهرة ,إقهاذاً لنقويت واللني

اررات ال ود أف تصدرها الهمة المجتمعة مو

العروو والوطف العروو ,ووغير ذلؾ الحد األدقت مف العمؿ العروو

الحاسـ ,مإف مصير القويت والعراؽ والوطف العروو سيتهرر الحهاً ويد غيرقا3ق

ومو صواح  2آب (أغسطس) قاقت الهاهرة مو حالة قشاط مقثؼ ,مهد تصادؼ مو ذلؾ

الو ت أف اقعهد ميها مؤتمر لوزراء الدوؿ اإلسبلمية ,وقاف ذلؾ أوؿ اجتماع يعهد وعد وودة مصر إلت
وضوية الجامعة العرويةق وتهدمت مصر وسوريا "وغيرها مف الدوؿ العروية" وطنب وهد مؤتمر لنهمة

يسوهأ ونت الفور اجتماع لوزراء اللارجية العرب  -ووما أف وزراء اللارجية العرب قنهـ حاضروف مو

الهاهرة  -مإف قؿ ما هو مطنوب هو توجيأ الدووة الجتماوهـ مو ظرؼ ساوة 4ق

و د استجاب جمي الحقاـ العرب لندووة المصرية واستثقاء توقس ,مإقها غاوت وف االجتماع

ألقها طالوت وتأجينأ صد تومير الظروؼ المبل مة إلقجاحأ والمشاورات المسوهة5ق ووهدت الهمة
العروية الطار ة والهاهرة مو  81-5آب (أغسطس)  ,8551وطالوت الهمة واقسحاب العراؽ ووودة
1

مقاس مصواح :نزاعات الحدود في النظام اإلقميمي العربي ,دراسة حالتو مصر -السوداف ,العراؽ -القويت ,رسالة

2

إوراهيـ :القومية العربية الخروج من زقاق التاريخ ,ص88ق

4

محمد حسقيف هيقؿ :حرب الخميج أوىام القوة والنصر ,ط ,8مرقز األهراـ لنترجمة والقشر ,الهاهرة,8552 ,

5

الوقوش :الخميج بين الييمنة واالرتزاق ,ص91ق

ماجستير غير مقشورة ,جامعة الج از ر -الج از ر ,8551 ,ص815-811ق

3

إوراهيـ :القومية العربية الخروج من زقاق التاريخ ,ص82ق

ص192ق
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الشروية القويتية ,وتأييد طنب السعودية ودوؿ اللني األلر لهوات وروية وأجقوية لمساقدتها مو

الدماع وف سبلمتها اإل نيمية ضد أّ ودواف لارجو 1ق

ولهد أصيب القظاـ العروو والشنؿ القامؿ تهريواً مقذ مؤتمر الهمة العروو الطارئ والهاهرة,

حيث اقتهنت إدارة تنؾ األزمة لنقظاـ الدولو ,إذ أف أطراماً وديدة مو القظاـ العروو وزمت وف تقفيذ

التزاماتها الهاقوقية ,توعاً لميثاؽ جامعة الدوؿ العروية ولمعاهدة الدماع المشترؾ والتعاوف اال تصادّ
ميما ويف دوؿ الجامعة ,غير أف "حالة ودـ التقفيذ" أظهرت وجز القظاـ العروو وف الهياـ ودوره لحؿ

أزمة اللني 2ق رغـ ياـ الر يس المصرّ ولغاية قشوب الحرب مو  89قاقوف ٍ
ثاف (يقاير) ,8558
وتوجيأ قداءاتأ إلت العراؽ لبلقسحاب مف القويت ,إالّ أف المساوو التو وذلها القظاـ الرسمو المصرّ
م شتت معاليات المجتم الدولو العروو والعالمو ,مف أجؿ تفادّ اقفجار المو ؼ اللنيجو العاـ

واءت والفشؿق ومو حرب تحرير القويت اشترقت الهوات المصرية جقواً إلت جقب م

وات التحالؼ

الدولو ,و در الم ار ووف المشارقة المصرية وأقثر مف  11ألؼ جقدّ ,ولـ تتعد الهوات المصرية مو

تحرقاتها األراضو القويتية ,ولـ تدلؿ إلت ومؽ اإل نيـ الع ار و ,وؿ تو فت وقد الحدود الع ار ية

السعودية والع ار ية القويتية 3ق

وقتيجة لذلؾ اقهسمت الدوؿ العروية واإلسبلمية ونت قفسها ,ويف مف تعاطفوا م القويت وأيدوا

سعو شعوها وحقامها لتحرير أقفسهـ مف اجتياح الع ار ييف ,وويف مف و فوا مؤيديف صراحة أو ضمقاً

4
ثـ الفنسطيقيوف مو األراضو المحتنة د أيدوا العراؽ ,وقذلؾ
لنمو ؼ الع ار و ق مقاف األردقيوف ,ومف َّ

العديد مف الجماهير العروية مو الدوؿ العروية الملتنفة ,وقدما لعب القظاـ الرسمو الع ار و وور ة

الهضية الفنسطيقية ,وتعنهت اآلماؿ وأ إليجاد حؿ لنهضية الفنسطيقية ,وتحرير األراضو العروية
المحتنة ,حيث روط صداـ حسيف اقسحاوأ مف القويت وتحرير األراضو المحتنة5ق ولهد ردت دوؿ

اللني  ,ومعها الدوؿ العروية التو اشترقت مو التحالؼ الدولو ضد العدواف الع ار و ونت القويت,

واستققار وغضب والغ ونت اتلاذ مقظمة التحرير واألردف وأطراؼ وروية ألر مو فاً مماثبلً لصداـ

حسيف 6ق

1

مصواح :نزاعات الحدود في النظام اإلقميمي العربي ,ص891ق

2

سعيد :مستقبل النظام العربي بعد أزمة الخميج ,ص98ق

4

إوراهيـ :القومية العربية الخروج من زقاق التاريخ ,ص1ق

6

تشيريجت :أمريكا والسالم في الشرق األوسط ,ص252ق

3

مصواح :نزاعات الحدود في النظام اإلقميمي العربي ,ص892ق

5

العدوّ :حرب الخميج وأمن الخميج ,ص895ق
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ومما سوؽ يتضف ,أقأ لـ يقف ومهدور العالـ العروو ,والذّ مشؿ مو التقوؤ واالجتياح الع ار و

لنقويت ,أف يعتمد ونت دراتأ الذاتية لمعالجة اآلثار القاجمة وف ذلؾ العدواف ,ولذلؾ أصوف المجاؿ
مفتوحاً أماـ ولوج الوويف جدد ونت الساحةق
الموقف السوري من االجتياح العراقي لمكويت:
لـ يلتنؼ المو ؼ السورّ وف المو ؼ المصرّ إزاء االجتياح الع ار و لنقويت ,وؿ اتسؽ

المو فاف م مو ؼ دوؿ مجنس التعاوف اللنيجو الست مو ضرورة تحرير القويت ,وأف االجتياح
الع ار و أضر والتضامف العروو والمصالف العروية مو الصراع م إس ار يؿق وقشطت جهود التقسيؽ
السورّ المصرّ لاصة وعد زيارة الر يس السورّ حامظ األسد لنهاهرة لوحث االجتياح مو  81آب

(أغسطس)  ,8551إلرساء التقتؿ المصرّ السورّ اللنيجو ,وزادت ثهة سوريا مو التحرؾ وعد إ قاع
مصر ورمض المشروع األمريقو وإقشاء هيقؿ أمقو شرؽ أوسطو جديدق ووهب االجتياح الع ار و وجأ
الر يساف موارؾ واألسد قداءات مشترقة لنر يس الع ار و واالقسحاب وتجقب الصداـ م الشروية

الدولية 1ق ودم األسد وسوريا إلت التحالؼ المعارض لنقظاـ الع ار و ,واقحازت سوريا إلت أقثر القظـ
العروية محامظة ,وم ال واليات المتحدة لشف حرب ضد دولة وروية ,ومجأة أصوف األسد يهؼ مو قفس

التحالؼ م مصر والممنقة العروية السعودية والواليات المتحدة 2ق

وونت حيف أف قظاـ األمف العروو الجماوو لـ يقف ا ماً ,ولـ يقف مف الممقف استدواؤه

حفزت تحالفاً وسقرياً ومنو ويف مصر وسوريا ودوؿ
لنتدلؿ مو أزمة اللني  ,مإف تنؾ األزمة د ّ
اللني 3ق وقجحت الدولتاف "مصر وسوريا" مو تشقيؿ أغنوية مقاهضة لبلجتياح ,وأرسنت سوريا قحو
 21ألؼ جقدّ و 291دواوة ضمف وات التحالؼ الدولو ولبلؿ الحرب الورية ,و د ورر الر يس

السورّ ارره وإرساؿ وات سورية لنمشارقة مو الحرب وهولأ :دإن ىذه القوات لمدفاع عن السعودية,

لكن في حالة اندالع الحرب بين العرب واألجانب ,فإن سوريا ستكون بطبيعة الحال إلى جانب
العرب ,ونحن أشقاء الشعب العراقي ,لكننا ال نؤيد غزو الكويت الذي ىو خطأ ال يغتفردق قما و فت

سوريا ضد العراؽ مو وياقاتها الرسمية ,وطالوت سوريا وتطويؽ اررات األمـ المتحدة ,وأيدت الحظر
اال تصادّ ضد العراؽ ,وأقدت مو الو ت قفسأ ونت رمض الوجود العسقرّ األجقوو مو المقطهة,

والعمؿ ونت إصبلح التضامف العروو 4ق

1

مصواح :نزاعات الحدود في النظام اإلقميمي العربي ,ص892ق

3

سعيد :مستقبل النظام العربي بعد أزمة الخميج ,ص59ق

2

مقو :الممفات السرية لمحكام العرب ,ص895ق

4

مصواح :نزاعات الحدود في النظام اإلقميمي العربي ,ص891ق
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وظهرت مقرة إوطاء ذلؾ التحالؼ طاو الثوات واالستهرار وعد قهاية حرب القويت قوداية

ووور إوبلف دمشؽ الصادر مو  9-9آذار (مارس)  ,8558ونت ذلؾ
إلحياء قظاـ األمف العرووّ ,
المعقت والقص" :العمل عمى بناء نظام عربي جديد من أجل تعزيز العمل العربي المشترك ,واعتبار
الترتيبات التي يتم االتفاق عمييا بين األطراف المشاركة بمثابة األساس الذي يمكن البناء عميو من

أجل تحقيق ذلكد .قما قص ونت أف دوجود القوات المصرية والسورية عمى أرض المممكة العربية
السعودية ودول عربية أخرى في منطقة الخميج ...يمثل نواة لقوة سالم عربية لضمان أمن وسالمة

الدول العربية في منطقة الخميج ,ونموذجاً يحقق ضمان فعالية النظام األمني العربي الدفاعي

الشاملد ق وونت الرغـ مف األهمية التو تضفيها مصر وسوريا مف قاحية ودوؿ اللني مف قاحية ألرّ
ونت ذلؾ اإلوبلف ,إالّ أقأ سريعاً ما أصوف تعوي اًر وف تحالؼ سياسو جديد مو الساحة العروية أقثر

مقأ تحالفاً وسقرياً لضماف أمف دوؿ اللني 1ق

ويعتهد الواحث ,أف الر يس الع ار و صداـ د راهف ونت تضامف الدوؿ العروية ,منـ يحصد

سو االستققار مو مرحنة أولت ,ولـ يتمقف مو مرحنة ثاقية ,مف استغبلؿ االقهساـ الذّ أثاره تدمؽ

الهوات األجقوية ونت المقطهةق

أما والقسوة لندوؿ العروية والتو رمضت المشارقة مو التحالؼ وهو "الج از ر ,توقس ,واليمف,

وموريتاقيا ,والسوداف ,واألردف ,ومقظمة التحرير" ,مإف إحساسها والغضب والثورة ,لـ يقجـ مهط وف

آثار تطويؽ العهووات العسقرية مو مواجهة العراؽ ,ولقف أيضاً وف إحساس والهنؽ تجاه مستهوؿ

القظاـ العالمو الجديد2ق

وو عت حرب لاطفة استمرت شهريف مو أوا ؿ واـ  ,8558واقتهت وهزيمة العراؽ أماـ

جيوش اال تبلؼ الدولو الذّ ادتأ الواليات المتحدة ,واشترؾ ميأ العرب م األجاقب ضد دولة وروية
ألوؿ مرة مو التاريخ العروو اإلسبلموق ولهد قت وف أحداث " "8558-8551اقهسامات مو الوطف

العروو والعالـ اإلسبلمو ,ومضبلً وف ذلؾ مهد العراؽ معنياً استهبللأ ووحدتأ ,مهد استسنـ العراؽ وعد
هزيمتأ العسقرية لشروط المقتصريف مف أوضاء التحالؼ الدولو ,وضمف ذلؾ مرض يود ونت حرقة

الطيراف والجيش الع ار و مو مقاطؽ شاسعة شماؿ العراؽ وجقووأ ,و د سمف ذلؾ لؤلقراد مو شماؿ

العراؽ وقياف شوأ مستهؿ وف الحقومة المرقزية مو وغداد 3ق

ويتضف مما سوؽ ,أقأ مف المفار ات الغريوة التو مرت وها الوبلد العروية مو األزمة اللنيجية,

أقأ ُسمف لهوات وروية والتمرقز ونت أراضو دوؿ المجنس اللنيجو ,األمر الذّ قاف يعتور مف
1

سعيد :مستقبل النظام العربي بعد أزمة الخميج ,ص59ق

3

إوراهيـ :القومية العربية الخروج من زقاق التاريخ ,ص1ق

2

سيرؿ :أزمة الخميج والنظام العالمي الجديد ,ص891-891ق
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المستحيبلت وؿ األزمة ,وأقش ت الهيادات المشترقة ويف الجيوش العروية المتعددة ,وارتضت تنؾ
الجيوش أف تعمؿ تحت الهيادة األمريقية ,وأصوحت الهوات تهوـ وتدريوات ومقاورات مشترقة دوف
صعووات أو ووا ؽ ,وهو تواجأ الهوات الع ار ية التو اجتاحت القويت ,مو حيف أقها مشنت مو الهياـ

وذلؾ لمواجهة العدواف اإلس ار ينو وهو يوتن منسطيفق

 -1دعوة الرئيس جورج بوش األب لمؤتمر مدريد عام . 1991
وعد حساوات د يهة لؤلوضاع والظروؼ التو أحاطت ودوؿ المقطهة وشعووها جراء اقهيار

المعسقر االشتراقو ,وو وع حرب اللني  ,وتجدد االقتفاضة ,التارت اإلدارة األمريقية مترة آذار
(مارس)  ,8558قتو يت إلطبلؽ موادرة جديدة لنسبلـ مو الشرؽ األوسط ,ولتدوو أطراؼ القزاع

لدلوؿ الصؼ الذّ ررت امتتاحأ مو مدريدق والتيار ذلؾ التاريخ لـ يقف ووثاً ,وؿ جاء وقاء ونت
لورة ومعرمة حيث أف التبلؿ األوضاع واضطراوها ,وما مو ذلؾ تودؿ األقظمة وتودؿ العبل ات ,هو

ومثاوة مقاسوات يمة إلطبلؽ الموادرات السياسية القاجحة1ق

والجدير والذقر أف اإلدارة األمريقية قاقت د رمضت رمضاً حازماً مودأ الروط ويف أزمتو

اللني والشرؽ األوسط ,ووودت وفتف منؼ الصراع العروو اإلس ار ينو وعد إجوار الهوات الع ار ية ونت

االقسحاب مف القويت2ق مدمعت تنؾ العوامؿ الواليات المتحدة إلت الموادرة إلت إجراء االتصاالت
وأطراؼ القزاع لندلوؿ مو مفاوضات مف أجؿ إ رار السبلـ3ق

ومف المعنوـ أف اإلدارة األمريقية لـ تتحرؾ مو العمنية السنمية مو ظؿ ر اسة روقالد ريجاف,

إالّ تحت ضغط االقتفاضة الفنسطيقية واـ  ,8519مهاـ "جورج شولتز" وزير اللارجية األمريقو وعدة

زيارات إلت األراضو الفنسطيقية المحتنة ,محاوالً إيجاد يادة ودينة لنمقظمة مف ويف شلصياتها ,وقاف
الهدؼ مف تنؾ التحرقات إقهاذ إس ار يؿ مف قفسها وعد أف وجزت وف م االقتفاضة الفنسطيقية

والهوة ,وتجاهنت ما يهتضيأ المو ؼ مف ضرورة تهديـ حؿ سياسو لنقزاع4ق

وقاقت مقرة إ امة اتصاالت مواشرة ويف الواليات المتحدة ومقظمة التحرير د تـ استطبلوها

مرات قثيرة مو السقوات الساوهةق وم تجدد االهتماـ وتنؾ الفقرة مف و ت أللر ويف المس وليف
األمريقييف ,وقاقت الغاية مف ذلؾ دم مو ؼ مقظمة التحرير إلت االوتداؿ وشأف السبلـ م إس ار يؿ,
1

ممدوح قومؿ :االنقالب -أسرار مفاوضات المسار الفمسطيني اإلسرائيمي ,دمدريد -واشنطند ,ط ,8دار الشروؽ

2

الشريؼ :البحث عن كيان ,ص111ق

لنقشر والتوزي  ,راـ اا ,8559 ,ص15ق

3
4

شاش :المواجية والسالم في الشرق األوسط ,ص211ق

طاهر شاش :مفاوضات التسوية النيائية والدولة الفمسطينية اآلمال والتحديات ,ط ,8دار الشروؽ ,الهاهرة,

 ,8555ص11ق
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ومتف الطريؽ لنمشارقة المواشرة مف جاقب ممثنيف منسطيقييف شروييف مو المفاوضات ,و د وِؿ معظـ
صاقعو السياسة األمريقية ,ولو وشوء مف التذمر ,حهيهة أف مقظمة التحرير هو المتحدث واسـ

الفنسطيقييف الذّ يحظت وأوس تأييدق وقاف المنؾ حسيف وحده هو الذّ يعتور دوماً الوديؿ المحتمؿ
لهاق وهقذا مإف جمي الحقومات األمريقية حاولت وطريهة أو وألر  ,إ امة وعض االتصاالت م

مقظمة التحرير1ق

ومو لضـ االقتفاضة المشتعنة ضد االحتبلؿ اإلس ار ينو ,وهد المجنس الوطقو الفنسطيقو

دورتأ التاسعة وشر مو الج از ر مو  89تشريف ٍ
ثاف (قوممور)  ,8511حيث أونف المجنس موامهتأ
ونت قامة اله اررات الدولية ذات الصنة والهضية الفنسطيقية ,مما يعقو الهووؿ الفنسطيقو والتعايش مو

وتـ اقتلاب ياسر ورمات قأوؿ ر يس لدولة منسطيفق وجاء
دولة منسطيقية إلت جاقب دولة إس ار يؿق َّ

إوبلف الدولة ليسد الفراغ الذّ لنّفأ مؾ االرتواط األردقو والضفة الغروية مو  18تموز (يوليأ) واـ

معاؿ لنسبلـ
8511ق قما وأصدر المجنس وياقاً سياسياً أداف ميأ اإلرهاب ,ودوا إلت مؤتمر دولو ّ
تحت إشراؼ مجنس األمف الدولو ومؽ اله ارريف ( )212و ( )111وما يضمف الحهوؽ الفنسطيقية2ق

والنذيف يعتورهما العالـ أساساً لتسوية الصراع مو تنؾ المقطهة ,ووذلؾ متحت مقظمة التحرير الطريؽ
أماـ إمقاقية تحهيؽ السبلـ مو مقطهة الشرؽ األوسط3ق

ووالرغـ مف ذلؾ لـ تهوؿ واشقطف وه اررات المجنس الوطقو ,حيث رمضت مقف الر يس ورمات

تأشيرة دلوؿ الواليات المتحدة إللهاء لطاب أماـ الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة ,لقف الجمعية وهدت

جنستها مو جقيؼ ,وتمقف ورمات مف إلهاء لطاوأ ,وميأ أشار إلت لطة السبلـ الفنسطيقية ,والمؤتمر

الدولو لنسبلـ مو الشرؽ األوسط4ق وقاف أهـ ما مو تنؾ الموادرة أقها طاوهت ويف مو ؼ مقظمة
التحرير والشروية الدولية ,التو يقادّ وها المجتم الدولو قأساس لحؿ ممقف لهضية الشرؽ األوسط

وما مو ذلؾ الهضية الفنسطيقيةق وقاف الشعور وأف الواليات المتحدة راضية إلت حد ما وف اررات

المجنس الوطقو ,ولقف رضاها لـ يصؿ إلت حد متف حوار م المقظمة ,ألف هقاؾ ضية ال ود مف

اإلشارة إليها ووضوح وهو قوذ اإلرهاب5ق

وظنت الواليات المتحدة ترمض إ امة حوار رسمو م مقظمة التحرير ,حتت اضطر ياسر

ورمات مو مؤتمر صحفو وهده مو جقيؼ إلت الهووؿ والصيغة األمريقية ,ا بلً " :أنا أقبل بحق
1

قواقت :كامب ديفيد بعد عشر سنوات ,ص119-119ق

2

ورهـ :إصالح منظمة التحرير الفمسطينية ,ص ,95ويزيد صايغ :الحركة الوطنية الفمسطينية ,1993-1949

3

محمود وواس :طريق أوسمو ,ط ,8شرقة المطوووات لنتوزي والقشر ,8551 ,ويروت ,ص11ق

5

وواس :طريق أوسمو ,ص11ق

الكفاح المسمح والبحث عن دولة ,ط ,8مؤسسة الدراسات الفنسطيقية ,ويروت ,2112 ,ص198ق

4

ورهـ :إصالح منظمة التحرير الفمسطينية ,ص95ق
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جميع أطراف النزاع في الوجود في سالم وأمن ,بما فيو الدولة الفمسطينية واسرائيل وجيرانيا ,وفقاً

لمقرار ()242دق وميما يتعنؽ واإلرهاب أقد ورمات رمضأ المطنؽ جمي أقواع اإلرهاب وهولأ :دأننا
ننبذ كمية وبشكل مطمق كل أشكال اإلرىاب ,بما في ذلك إرىاب الفرد ,والجماعة ,والدولةد1ق

ووعد اقتهاء المؤتمر الصحفو وساوات نينة ,صدر وياقاف أحدهما مف "جورج شولتز" وزير

اللارجية األمريقو ,واآللر مف الر يس األمريقو "روقالد ريجاف" ,وودء الحوار م المقظمة ,وتقنيؼ
السفير األمريقو مو توقس وتنؾ المهمة وحصرها وأ2ق وودأ الحوار مو  81قاقوف أوؿ (ديسمور)

 ,8511ويف الواليات المتحدة ومقظمة التحرير وواسطة السفارة األمريقية مو توقس ,وقاقت إدارة

ريجاف مو الوداية هو التو اتلذت ذلؾ الهرار القها وق ومو قهاية يقاير  ,8515لنفتها إدارة "جورج
ووش األب" ومعها ورقام جديد ومريؽ جديدق ومو إس ار يؿ تولت "إسحاؽ شامير" ر اسة "حقومة الوحدة

الوطقية" مو  22قاقوف أوؿ (ديسمور)  ,8511وقاف يعترض قنية ونت أّ مفاوضات م مقظمة

التحرير3ق لققأ وجد قفسأ مو قهاية األمر مضط اًر إلت إوبلف موادرتأ لنسبلـق و د تنهفت الواليات
المتحدة موادرة شامير التو أونقها مو (مايو)  ,8515ووقت ونيها الموادرة التو أطنهتها مو أوهاب
حرب اللني لعهد مؤتمر دولو لنسبلـ4ق

وونت الرغـ مف تواصؿ جنسات الحوار الفنسطيقو األمريقو وور سفارة الواليات المتحدة مو

توقس ,مإف الحوار ظؿ مو إطار مقا شات وامة ,ولـ ترتؽ إلت مستويات تصؿ إلت حد إرساء
لطوات قحو تحهيؽ ما يؤدّ إلت دم ومنية السبلـ مو الشرؽ األوسط يواورازها إلت الوجود ,و د اقهط

الحوار وعد أف استغنت الواليات المتحدة ياـ مجمووة وسقرية تاوعة ألوو العواس وعمنية ونت شاطئ

1

قواقت :كامب ديفيد بعد عشر سنوات ,ص ,191مجمة شؤون فمسطينية " ,وشأف المؤتمر الصحفو لياسر ورمات",

2

وواس :طريق أوسمو ,ص99-99ق

العدد  ,851قاقوف ٍ
ثاف ,ويروت ,8515 ,ص812-818ق

3


لوراقس :المعبة الكبرى المشرق العربي واألطماع الدولية ,ص992ق

ولـ تقف موادرة شامير تمثؿ أّ تغيير يذقر مو المو ؼ اإلس ار ينو الذّ تساقده الواليات المتحدة مقذ أوهاب حرب

واـ  ,8599مهد تضمقت رمض إ امة دولة منسطيقية وتسوية الهضية الفنسطيقية ونت مراحؿ ومهاً لصيغة قامب ديفيد,

وودـ إحداث تغييرات مو وض "يهودا والسامرة" وغزة إالّ ومهاً لسياسة إس ار يؿ ,وحؿ مشقنة البلج يف ومسعت دولو,

قما ا ترحت إ امة سبلـ شامؿ م الدوؿ العروية ونت أساس االوتراؼ وإس ار يؿ يوا امة وبل ات دونوماسية معها يواقهاء
المهاطعة اال تصادية لهاق انظر ,شاش :مفاوضات التسوية النيائية والدولة الفمسطينية ,ص11ق

4


المرجع السابق ,ص11ق

قزلت وحدة مف الفدا ييف الفنسطيقييف مو أيار (مايو)  ,8515ونت الشاطئ لارج "تؿ أويب" ,واستطاع اإلس ار ينيوف

أف يعترضوا طريؽ تنؾ المجمووة وأف يوطنوا مفعولها ,وقاقت المجمووة تضـ أوضاء مف "جوهة تحرير منسطيف" التو
يتزومها "أوو العواس" - ,وهو قفس المجمووة التو قاقت مس ولة وف حادثة السفيقة أقينو الوروق
انظر ,قواقت :كامب ديفيد بعد عشر سنوات ,ص191ق
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"تؿ أويب" مو أيار (مايو) 18515ق ورغـ ودـ إصاوة أّ مدقو وأذ  ,مهد وصؼ اإلس ار ينيوف

واألمريقيوف العمنية واإلرهاوية ,واوتوروا ذلؾ الحدث مو حد ذاتأ لر اً لتعهد مقظمة التحرير وقوذ

اإلرهاب2ق وطنوت الواليات المتحدة مف المقظمة إداقة ذلؾ العمؿ ومحاسوة "أوو العواس"3ق مرمضت
مقظمة التحرير الشروط األمريقية ,واقتفت والتقصؿ مف ذلؾ العمؿ ,والمرجف أف تقوف وغداد د

شارقت ميها4ق ومو هذا الصدد أورب صبلح لنؼ "أوو إياد" وضو النجقة المرقزية لحرقة متف ,وف

نهأ ,واوتور أف دعرفات أصبح يخضع لتأثير صدام ,وكان من رأيو أن غارة أبو العباس كانت عممية

عراقية ,وأن الغرض منيا ىو وضع نياية لسياسة االعتدال التي تنتيجيا منظمة التحرير ,وانياء
روابطيا مع كل من واشنطن والقاىرة ,وان صدام يقوم بالمناورة لكي يضع منظمة التحرير في

زاويتود5ق

وقتيجة لذلؾ ونهت الواليات المتحدة مو  21حزيراف (يوقيأ)  ,8551الحوار الذّ ودأ م

مقظمة التحرير وؿ ثماقية وشر شه اًر ,6وصوتت ضد رار األمـ المتحدة وشأف األوضاع مو األراضو
األراضو المحتنةق وىكذا كانت مساعي السالم قد توقفت عندما بدأ صدام حسين غزو الكويت في

أغسطس .71992

ويتضف مما سوؽ :أف الحدث الذّ قاف أثره الحاسـ مو دم ومنية السبلـ ,هو تفجر
االقتفاضة الفنسطيقية مو قاقوف أوؿ (ديسمور)  ,8519التو أظهرت إلس ار يؿ ولنعالـ وأسره أف

الشعب الفنسطيقو د هب لمحاروة االحتبلؿ وأقأ لف يقؼ وف المهاومة إالّ إذا تلنص مف األوضاع
التو يرزح تحتها مقذ واـ  ,8599وودأ التحرؾ ولطت سريعة مف أجؿ إيجاد تسوية سياسية لنصراعق
أما مقظمة التحرير ,مهد أصدر مجنسها الوطقو مو واـ  ,8511اررات تاريلية ,مهدت الطريؽ أماـ
ومنية التسوية السنمية ,مودأ الحوار ويف الواليات المتحدة والمقظمة ,ولقف حرب اللني ونهت تنؾ

غيرت طويعة العبل ات
المساوو إلت أف استؤقفت مو أوهاوها ,وأدت التطورات المشار إليها ,والتو ّ
الدولية واألوضاع العروية إلت وهد مؤتمر مدريد مو  11تشريف أوؿ (أقتوور)  ,8558ومهاً لنشروط

التو وضعها شامير القعهادهق
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مؤتمر مدريد لمسالم في الشرق األوسط .
وقد ياـ العراؽ وغزو القويت مو الثاقو مف آب (أغسطس)  ,8551قاقت الهضية الفنسطيقية

د وصنت إلت مفترؽ طرؽ ,قتيجة لمستجدات وديدة تجمعت وشية ذلؾ الغزوق فمن جية قاقت

اإلدارة األمريقية د أ دمت ونت ط حوارها م مقظمة التحرير  ,والذّ قاف يحمؿ مو طياتأ,

اوتراماً ضمقياً مف تنؾ اإلدارة والصفة التمثينية لنمقظمة وودورها مو ومنية التسوية1ق ومن جية ثانية,
قاقت د وصنت إلت سدة الحقـ مو إس ار يؿ حقومة يميقية ضمت ممثنيف وف األحزاب والحرقات

الصهيوقية األقثر تطرماًق ومن جية ثالثة ,قاقت موجات الهجرة اليهودية المتصاودة مف االتحاد

السوميتو وونداف أورووا الشر ية وأثيوويا د ألذت تقزع مف أيدّ الفنسطيقييف "سبلحاً" مهماً قاقوا
يراهقوف ونيأ ونت المد

االستراتيجو ,هو العامؿ الديموغرامو ,2ورأت الحقومة اإلس ار ينية مو ذلؾ

معجزة ستسمف لها ولو مؤ تاً وتعديؿ الميزاف الديموغرامو لصالف اليهود مو منسطيف3ق ومن جية

رابعة ,قاف الوا

الرسمو العروو واج اًز وف ممارسة ضغوط معنية ونت الواليات المتحدة ,قما قاف

الدوـ الذّ تتنهاه مقظمة التحرير د تراج قثي اًر إثر التغييرات التو جرت مو االتحاد السوميتوق أما
"موادرة السبلـ الفنسطيقية" ,التو أطنهها المجنس الوطقو الفنسطيقو التاس وشر ,مقاقت د وصنت

إلت طريؽ مسود وفعؿ التعقت اإلس ار ينو4ق

إضامة إلت أف االقتفاضة الفنسطيقية قفسها واتت واجزة ,وعد أف ضعفت وة دمعها ,وف

ليـ ونيأ
طريؽ تحهيؽ مقاسب سياسية جديدة لنهضية الفنسطيقيةق وأماـ ذلؾ الوا الصعب والذّ ّ
شعور واإلحواط ,صار يورز شي اً مشي اً رهاف منسطيقو ونت وة الردع العروية المتقامية ,وما د تحمنأ
مف إمقاقات لتغيير موازيف الهو مو المقطهةق ووعد اقفجار األزمة مو اللني  ,اتلذ ذلؾ الرهاف شقؿ

االقحياز العمنو إلت جاقب العراؽ ,واقلراط مقظمة التحرير مو إطار المحور العروو الذّ رمض

التدلؿ العسقرّ األجقوو مو اللني  ,وأصر ونت إيجاد حؿ وروو لؤلزمة5ق واقدمعت يادة المقظمة
إلت توقو الموادرة السياسية الع ار ية ,والتو طرحت مو  82آب (أغسطس)  ,8551واستقدت إلت مودأ

الروط ويف قؿ األزمات والصراوات مو الشرؽ األوسط6ق
1
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2مها وسطامو :دىجرة الييود السوفييت والسياسة اإلسرائيمية الرسميةد ,مجنة شؤوف منسطيقية ,العدد  ,282تشريف
ٍ
ثاف ,ويروت ,8551,ص59-58ق
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وقاقت مقظمة التحرير وجمي التقظيمات الفدا ية د توقت مو فاً مقحا اًز لنمو ؼ الع ار و,

واوتورت اجتياح القويت ومبلً دماوياً استوا ياً ,هدمأ هزيمة المؤامرة التو دورتها الواليات المتحدة ضد

ووور ياسر ورمات وف ذلؾ وهولأ" :خيارنا الثوري أن أكون في ىذا الخندق المواجو إلسرائيل
العراؽّ ,
والمواجو ألمريكاد1ق
وقتيجة لذلؾ المو ؼ أصدرت الواليات المتحدة تعنيماتها إلت حنفا ها العرب وهط المساودات

وف مقظمة التحرير ,ووهذا تقوف األليرة د دمعت ثمقاً واهظاً قتيجة مهداف تأييد مشيلات اللني
ومصر ,مما أد

إلت تسريف وشرات اآلالؼ مف الفنسطيقييف مف القويت دوف درة المقظمة ونت

تهدي ـ أّ شوء لهـق وقاف المو ؼ األمريقو ومثاوة ضغط ونت المقظمة ,لسنوؾ مسار التسوية
ووالشروط األمريقية واإلس ار ينية ,واتضف ذلؾ وعيد تو ؼ حرب تحرير القويت2ق
ومما سوؽ يتضف ,أف حرب اللني

الثاقية أمرزت قتا

واقعقاسات سنوية ولطيرة ونت

الهضية الفنسطيقية وونت أوضاع الفنسطيقييف دالؿ األراضو المحتنة ولارجها ,وتسووت مو احتداـ

جدؿ منسطيقو وشقؿ واس ويف أطيامأق

ومو محاولة مف مقظمة التحرير إلصبلح الضرر الذّ لحؽ ومقاقتها ,ورضت وهد مواحثات

مواشرة م إس ار يؿ ,ولو قاف ذلؾ ورواية األمـ المتحدة ووحضور األوضاء الدا ميف مو مجنس األمف,
وم أف ذلؾ العرض صدر وعد ُمضو أسووويف ونت تحرير القويت ,مإقأ ألفت مد صعووة المو ؼ
والقسوة إلت مقظمة التحرير ,ولـ يعقس الموازيف الفعنية ,وتجاهنت الواليات المتحدة العرض ومضت

مو لطتها اللاصة لنسبلـ 3ق حيث ساروت الواليات المتحدة وعد اقتهاء حرب اللني إلت التهدـ

وموادرة سياسية طرحها الر يس جورج ووش قفسأ مو لطاب ألهاه مو  9آذار (مارس) 48558ق مو

اجتماع مشترؾ لمجنسو القواب والشيوخ األمريقييف أونف ميأ :دإن عمينا أن نعمل كل ما في وسعنا

لسد الفجوة بين إسرائيل والدول العربية ,وبين اإلسرائيميين والفمسطينيين ..إن السالم الشامل يجب

أن يقوم عمى أساس قراري مجمس األمن رقمي ( )242و ( ,)338وعمى مبدأ األرض مقابل
السالم ,ويوفر األمن إلسرائيل واالعتراف لمفمسطينيين بالحقوق الوطنية المشروعة ..ولقد حان
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الوقت لوضع نياية لمنزاع العربي اإلسرائيميد1ق ومو هذا السياؽ توقت اإلدارة األمريقية مو ؼ إس ار يؿ
وشأف استوعاد مقظمة التحرير وف المشارقة مو مؤتمر السبلـ الجارّ إوداده2ق

وقاقت و ازرة اللارجية األمريقية د أجرت لبلؿ حرب اللني تهويماً لموا ؼ أطراؼ القزاع وعد

اقتهاء تنؾ الحرب ,وتوصنت إلت أف المو ؼ العاـ سيقوف مواتياً لدم ومنية السبلـق وسوؼ تحمؿ

هزيمة العراؽ مو الحرب المتشدديف مف العرب ونت اال تقاع وأف الحؿ العسقرّ سيقوف مستحيبلً,
تغيرت ودليؿ تعاوف االتحاد السوميتو م الواليات
ووأف واود النعوة مو مرحنة الحرب الواردة د ّ
المتحدة مو مواجهة صداـ حسيف ,وسوؼ يهتقعوف وأف الواليات المتحدة أصوحت تشغؿ المرقز
الر يسو مو يادة العالـق قما سيدرؾ الفنسطيقيوف واألردقيوف أقهـ مهدوا ما قاقوا يحصنوف ونيأ مف
والتالو أف يصوف الفنسطيقيوف أقثر استجاوة ألية

وؿ مف مساودات األقظمة العروية ,ومف المتو

دووة جادة لعمنية السبلـ3ق

أما سوريا والتو اقضمت إلت التحالؼ ضد صداـ حسيف ,منـ تقف اللارجية األمريقية واثهة

مف مو فها وسوب اتجاهاتها السنوية مف ومنية السبلـ ,يواقما رأت ضرورة وضعها موض االلتوار
لاصة وعد أف لرج االتحاد السوميتو مف الحرب الواردة لاس اًر ,ولـ تعد لديأ الرغوة وال الهدرة ونت
مواصنة دومأ لؤلقظمة العروية المتشددةق وونهت اللارجية األمريقية أهمية قويرة ونت مشارقة سوريا
واوتوارها تؤدّ إلت إغراء إس ار يؿ ونت تعديؿ مو فها المتشددق والحظت اللارجية األمريقية أف حرب

اللني

أدت إلت وودة التضامف ويف دوؿ وروية لها أهميتها مثؿ مصر وسوريا والسعوديةق أما

إس ار يؿ ,موالرغـ مف معتهدات إسحاؽ شامير الجامدة ,مإف سياسة ضوط القفس التو اقتهجتها لبلؿ
الحرب رغـ تسا ط الصواريخ الع ار ية ونت إس ار يؿ ودت مشجعة4ق

أما مقظمة التحرير ,مهد تأثرت وقد صوغ مو فها العنقو ومظاهر التأييد الفنسطيقو الهوّ

لنعراؽ مو األراضو المحتنة5ق وأد

مو فها الممالئ لنر يس الع ار و ,ورمضها إداقة اجتياحأ لنقويت

إلت اإلضرار وصورتها العامة ونت الساحة الدولية ,مضبلً وف تدهور وبل اتها م السعودية والقويت
ووهية دوؿ اللني  ,ومتور وبل اتها م مصر ووهية الدوؿ العروية التو و فت مو وجأ االجتياح

الع ار وق وأد

تدهور وبل اتها م الدوؿ اللنيجية ,إلت مهداف الموارد المالية الضلمة التو قاقت
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تحصؿ ونيها سواء مف حقوماتها ,أو مف الجاليات الفنسطيقية التو تعمؿ وها والتو اضطرت أوداد

قويرة إلت الرحيؿ مقها مو أوهاب الحرب1ق

وميما يتعنؽ والواليات المتحدة ذاتها ,مإف قصرها مو الحرب د وزز مرقز الر يس ووش دولياً

ودالنياً ,األمر الذّ مف شأقأ تعزيز السبلـ الجز و ويف مصر يواس ار يؿ ,وتلفيؼ أوواء الواليات

مساع قاجحة
المتحدة التو تتحمنها قتيجة لدومها إس ار يؿ سياسياً ووسقرياً ومالياًق ويمهد الطريؽ لوذؿ
ٍ

لدم ومنية السبلـق وقاقت تنؾ لبلصة تهويـ و ازرة اللارجية األمريقية لؤلوضاع وعد اقتهاء الحرب,
وال شؾ مو أقأ تهويـ سنيـ ,ثوت صحتأ وهووؿ األطراؼ الدووة لمؤتمر مدريد2ق وم ذلؾ احتنت

الهضية الفنسطيقية مقاف الصدارة مو إطار المو ؼ مف التحرؾ السياسو الذّ أطنهتأ اإلدارة األمريقية

إثر حرب اللني مواشرة ,وهدؼ التوصؿ إلت سبلـ شامؿ مو مقطهة الشرؽ األوسط 3ق

ويتضف لقا مما سوؽ ,أقأ وقدما طرحت الواليات المتحدة موادرتها لعهد مؤتمر مدريد لنسبلـ

مو تشريف أوؿ

(أقتوور)  ,8558قاقت د أحقمت سيطرتها ونت مقطهة الشرؽ األوسط واللني

العروو ,وعد أف ادت تحالفاً دولياً اـ وتحرير القويت مف االجتياح الع ار و ,وضمقت واودها

العسقرية حماية حهوؿ القفط وقفنت لها سياسة االحتواء المزدوج لنعراؽ يوايراف تحييد اللطر الذّ
يعتهد أقأ يهدد إس ار يؿ والدوؿ المجاورةق
وودأ وزير اللارجية األمريقو "جيمس ويقر" رحبلتأ المقوقية إلت الشرؽ األوسط مو أوهاب

لطاب الر يس ووش4ق وأثمرت وف إ قاع جمي األطراؼ وهووؿ المشارقة مو مؤتمر مدريد وعد أف ّدـ

لهـ ودداً مف التطميقات والضماقات األمريقية ,وقاقت الدووة
األمف الدولو ر ـ (5)212ق



موقية أساساً ونت تطويؽ رار مجنس

وجاء االجتماع الذّ اتجهت إليأ األقظار مو شتت آماؽ الوطف العروو مو اقتظار رار

المجنس الوطقو الفنسطيقوق حيث أف قؿ الدوؿ المعقية أونقت وولها حضور مؤتمر السبلـ المزم

وهده مو أوالر تشريف أوؿ (أقتوور) ,ولـ يوؽ غير الرد الفنسطيقو ,إذ ال يمقف ودوف مشارقة

منسطيقية أف تصوف التسوية السنمية شامنة ,ومف لبلؿ المقا شات ودت الظواهر اإليجاوية متتاوعة,
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وقاف أوالها أف المجنس أدرؾ أف الحوار مو الدورة العشريف –رغـ اللبلمات ويف الفصا ؿ

الفنسطيقية -يعد مو وا

األمر استقماالً لما حدث مو الدورة التاسعة وشرة ,التو أطنهت الموادرة

الفنسطيقية لنسبلـ ,حيث أشار ياسر ورمات إلت ذلؾ مو لطاوأ االمتتاحو ,وقدما اؿ :دإن
الفمسطينيين كانوا أول من اتخذ الخطوة األولى عمى الطريق الصعب والطويل ,وأنيم سيكونون أكثر

األطراف جدية في التعامل مع ىذه الفرصة – عممية السالم -بعقل منفتح وارادة قويةد1ق

حيث قاقت الموا ؼ األمريقية مف الهضية الفنسطيقية تودو وعد حرب اللني  ,د تطورت

أقثر قحو مزيد مف اال تراب مف مو ؼ إس ار يؿ ,وهو ترمض أّ ضغط ونيها ,مما يجعؿ اللطاب

األمريقو وف السنـ مو الشرؽ األوسط ال معقت لأ إالّ االستسبلـ لنشروط اإلس ار ينية2ق

وورت مقظمة التحرير وف رغوتها مو المشارقة مو ذلؾ المؤتمر ووأّ طريهة ,حيث
وهقا ّ
وامؽ المجنس الوطقو الفنسطيقو مو دورتأ العشريف التو وهدت مو الج از ر مو آب ( 5أغسطس)

ووور ماروؽ الهدومو
 ,8558إيفاد ممثنيف لنشعب الفنسطيقو ضمف ومد أردقو منسطيقو مشترؾّ ,
وضو النجقة المرقزية لحرقة متف ,وف المشارقة وهولأ :دكان عمى منظمة التحرير الفمسطينية أن
تنضم إلى عممية السالم أو تخرج من التاريخد3ق

قما أف المجنس الوطقو الفنسطيقو ُوهد مو ظؿ تأييد وروو جماوو – واستثقاء العراؽ-
لنمشارقة الفنسطيقية مو مؤتمر السبلـ مف أجؿ التسوية الشامنة مو المقطهة العروية ,وقاف لمصر

واألردف دو اًر مو تحسيف التطميقات والضماقات التو دمتها الواليات المتحدة لنجاقب الفنسطيقو4ق

و د اقعهد "مؤتمر مدريد لنسبلـ مو الشرؽ األوسط" مو  11تشريف أوؿ (أقتوور) ,8558

ورواية الواليات المتحدة واالتحاد السوميتو – الذي كان يعاني حالة انييار ألقت بظالليا عمى دوره

الخافت في عممية السالم – ووحضور أورووو شقنو ,وشارقت أقثر الوبلد العروية مو المؤتمر
"مصر ,األردف ,سوريا ,لوقاف ,المغرب ,توقس ,الج از ر ,ودوؿ مجنس التعاوف اللنيجو الستة",
وتمققت إس ار يؿ مف مرض شروطها ونت التمثيؿ الفنسطيقو ,متّـ استوعاد المشارقة الرسمية لمقظمة


اررات الدورة العشريف لنمجنس الوطقو الفنسطيقو والتو وهدت مو الج از ر 21-21 ,أينوؿ (سوتمور) ,8558اقظر,

أحمد قام  :الطريق إلى مدريد ,ص895-891ق

واقظر ,مو وقالة األقواء والمعنومات الفنسطيقية "وما"قhttp://www.wafainfo.ps/atemplate.

1

قام  :الطريق إلى مدريد ,ص811ق

2

الوقوش :الخميج بين الييمنة واالرتزاق ,ص215ق



رسا ؿ التطميقات األمريقية إلت الهيادة الفنسطيقية مو  81تشريف أوؿ (أقتوور)  ,8558اقظر ,قام  :الطريق إلى

4

قام  :الطريق إلى مدريد ,ص811ق

3

صايغ :الكفاح المسمح والبحث عن دولة ,ص151ق

مدريد ,ص819-811ق
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التحرير الفنسطيقية مو المؤتمر ,وشارؾ ممثنوف منسطيقيوف وف الضفة الغروية و طاع غزة وموارقة
المقظمة تحت الغطاء األردقو ,وضمف ومد أردقو منسطيقو مشترؾ1ق

ويعتور مؤتمر مدريد أوؿ لهاء دولو لنتوصؿ إلت التسوية السنمية – وجوهرها حؿ الهضية

الفنسطيقية – يعهد ومشارقة منسطيقيةق ومقرة المؤتمر الدولو لحؿ الصراع العروو اإلس ار ينو ودأت مقذ
واـ  ,8599وصدور رار مجنس األمف ر ـ ( ,)212ثـ ترددت قثي اًر وعد واـ  8591وتأقيد رار

( )111وعد حرب تشريف أوؿ (أقتوور) واـ  ,8591و د اقعهد والفعؿ مو دورة امتتاحية مو جقيؼ واـ

 ,8591ولققأ لـ يقعهد ثاقية ,يواف قاقت الفقرة ظنت وا يةق وحتت ذلؾ الو ت لـ يقف الطرؼ
الفنسطيقو مدوواً لذلؾ المؤتمر وشقؿ مواشر أو حتت غير مواشر ,وقاقت مشارقة منسطيف يشار إليها

مو وياقات األطراؼ الملتنفة وموزوة ويقهـق ولقف األمر تودؿ وعد تو ؼ العمنيات العسقرية مو حرب

اللني  ,حيث دمت الواليات المتحدة موادرتها2ق

ويتضف لقا مما سوؽ ,أف الفنسطيقييف شارقوا مو ومنية التسوية مو مؤتمر مدريد مو ظؿ

مجمووة مف الهيود والشروط ,قاستوعاد المقظمة رسمياً مف المشارقة وودـ الهووؿ والتمثيؿ الفنسطيقو
المستهؿ مقذ الوداية ,ويرج ذلؾ إلت تداويات حرب اللني الثاقية ,وودـ وجود وديؿ حهيهو لنتسوية
لد

الدوؿ العروية مو ظؿ تصاود الهم اإلس ار ينو ضد االقتفاضة الفنسطيقية ,واستمرار الهجرة

إلس ار يؿ مف دوؿ أورووا واالتحاد السوميتو ,وازدياد ومنيات التوس االستيطاقو وضـ األراضو ,إلت

جاقب الهووؿ المواشر لندوؿ العروية والمشارقة مو مفاوضات التسويةق قما هدمت الهيادة الفنسطيقية
إلت التأقيد ونت جدية السير مو ومنية السبلـ ,وشارقت الدوؿ العروية االوتهاد وأف قجاح الواليات

المتحدة مو يادة ما يسمت والقظاـ العالمو الجديد ,يعتمد إلت حد قوير ونت قجاحها مو تحهيؽ األمف

والسبلـ مو مقطهة الشرؽ األوسطق

 -2المسارات التفاوضية المباشرة بين العرب واسرائيل وأثرىا عمى العالقات المصرية السورية:
ا ترحت الواليات المتحدة أف يقعهد مؤتمر دولو لنسبلـ تحضره الدوؿ العروية المعقية مواشرة

والصراع العروو اإلس ار ينو ,وهو لوقاف واألردف وسوريا ومصر ,وتحضره إس ار يؿ والواليات المتحدة,
وروسيا واألمـ المتحدة ,وا ترحت أالّ يتـ تمثيؿ العرب وومد موحد يواقما وومود مقفصنة ووهذا ومنت
الواليات المتحدة ونت ترتيب مؤتمر يتقاسب تماماً م الطرح اإلس ار ينو الذّ أوهب حرب واـ

38599ق
1
2
3

صالف :فمسطين سمسمة دراسات منيجية في القضية الفمسطينية ,ص291ق
قام  :الطريق إلى مدريد ,ص888-881ق

حقاف ظاهر ورمات :دأثر اتفاق أوسمو عمى الوحدة الفمسطينية وانعكاسو عمى التنمية السياسيةد ,رسالة ماجستير

غير مقشورة ,جامعة القجاح الوطقية ,قاونس ,2119 ,ص19ق
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ومو  11تشريف أوؿ (أقتوور) ُ ,8558وهد مؤتمر مدريد لنسبلـ مو الشرؽ األوسط ورواية
الواليات المتحدة ,واالتحاد السوميتو ,ووحضور الومديف العروو واإلس ار ينو "طرمو الصراع" ,وأطراؼ
وروية ودولية ألر  ,مثؿ" :مصر والياواف واالتحاد األورووو واألمـ المتحدة"ق و د تألؼ الومد العروو

مف ومود قؿ مف سوريا ولوقاف واألردف ,وشارؾ الفنسطيقيوف ضمف الومد األردقو ,أو تحت مظنتأ

قزوالً وقد الشروط اإلس ار ينية ,التو لـ تقف تعترؼ حتت ذلؾ الو ت ومقظمة التحرير الفنسطيقية ممثبلً

شروياً وحيداً لنشعب الفنسطيقو1ق

ويتعيف إلهاء الضوء ونت ومنية السبلـ ,التو ودأت مو مؤتمر مدريد وأج از أ الثبلثة ,أوليا:

المؤتمر قفسأ ,وقاقت أداة العمؿ مو ذلؾ الجزء "اللطب االمتتاحية" ,والردود التو ُسمف وها لرؤساء
الومود مو اليوـ التالو ,وورز مو لطب اليوـ األوؿ اللطاب الفنسطيقو والمصرّ واألورووو ,وقاف
اع مشارؾ مو
أ نها شأقاً اللطاب السوميتو الذّ ودا ثاقوياً ,ورغـ الدور الر يسو الذّ يتقفؿ وأ قر ٍ

المؤتمر ,و د وضعت اللطب إطا اًر سياسياً لعمنية السبلـ ,ورسمت لطاً واضحاً لمطالب األطراؼ
الملتنفة مو قطاؽ رسا ؿ الدووة التو وجهت لؤلطراؼ ورسا ؿ الضماقات التو دمت لها ,وودا

واضحاً أف األطراؼ الملتنفة حاولت مو المؤتمر أف تهق الواليات المتحدة وعدالة مو فها والرأّ العاـ

العالمو لقسوأ إلت صفها ,وليس إل قاع وعضها وعضاً2ق ثـ جاءت المفاوضات الثقا ية – الجزء الثاني
مف مؤتمر السبلـ – والتو هدمت إلت تسوية ضايا الصراع ويف إس ار يؿ وقؿ مف سوريا ولوقاف
واألردف والفنسطيقييف3ق وورزت ميها ودة مشقبلت حوؿ اإلجراء وليس المضموف ,مقها ظهور آلية

التفاوض المواشر ألوؿ مرة لبلماً لؤلسنوب الذّ أدير وأ المؤتمرق و د حاولت إس ار يؿ أف تعطؿ
االجتماوات الثقا ية ,وأف تقهنها لارج مدريد ,لتجرّ ويف إس ار يؿ والعواصـ العروية ومبلً ونت ط

الصنة ويف المؤتمر الدولو والمفاوضات الثقا ية ,ولتلفيض مرص التقسيؽ والتعاوف ويف الومود العروية,
ولقسب لطوات مو تطوي العبل ات ويف إس ار يؿ والدوؿ العروية وؿ التوصؿ إلت لطوات ومنية

لبلقسحاب اإلس ار ينو ,و د تصدت الومود العروية لتنؾ المحاولة وأصرت جميعها ونت الوهاء مو

مدريد4ق

1

مقيب وود الرحمف شويب :دنظرية األمن اإلسرائيمية في ظل التسوية السممية في الشرق األوسط وأثرىا عمى عممية

التحول السياسي واالقتصادي لمشعب الفمسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة في الفترة ()2222-1991د ,رسالة

ماجستير غير مقشورة ,جامعة القجاح الوطقية ,قاونس ,2111 ,ص881ق

2

قام  :الطريق إلى مدريد ,ص881ق

3

مصطفت وود العزيز مرسو :العرب في مفترق الطرق ,بين ضرورات تجديد المشروع القومي ومحاذير المشروع

4

قام  :الطريق إلى مدريد ,ص881ق

الشرق أوسطي ,ط ,8مطاو الشروؽ ,الهاهرة ,8559 ,ص889ق
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أما الجزء الثالث مف مؤتمر السبلـ مهو لاص والمفاوضات متعددة األطراؼ ,لوض أسس

قظاـ إ نيمو جديد مو الشرؽ األوسط ,يهوـ ونت التعاوف مو المجاالت الملتنفة ويف دوؿ المقطهة1ق

ذات الثهؿ االستراتيجو مو إطار الشرؽ األوسط ,لتهي ة قظاـ جديد مف العبل ات تقدم لبللأ إس ار يؿ

مو وبل ات طويعية م ملتنؼ دوؿ المقطهة2ق وهو الجزء الذّ تهتـ وأ إس ار يؿ االهتماـ األقور,
وتعتوره مقامأة لها مو ومنية السبلـ ,وقاف مف المهرر أف تشترؾ مو ذلؾ الجزء ملتنؼ األطراؼ
ومعها أطراؼ دولية ألر  ,لنوصوؿ إلت اتفا يات إ نيمية حوؿ التعاوف اال تصادّ والمياه وقزع أسنحة

الدمار الشامؿ ,و د قجحت األطراؼ العروية مو تأليرهق وقاف ذلؾ القجاح وامبلً مهماً مو وض

الضغط ونت إس ار يؿ ,لقو تحرز تهدماً مو المفاوضات الثقا ية ,أّ و ؼ االستيطاف والتعهد
واالقسحاب وؿ أف تحصؿ ونت أّ تهدـ مو اإلجراءات اإل نيمية 3ق

ووإ رار لطة التسوية السنمية لنصراع العروو اإلس ار ينو ومهاً لموادئ مؤتمر مدريد ,8558

وجدت معظـ األقظمة العروية أف االلتحاؽ وعمنية السبلـ وات أم اًر محتماً ,مو لحظة لـ تقف د
لططت ميها لندلوؿ مو تنؾ المرحنة وروح الموادرة ,وؿ وتصرمت وحس الدماع وف الذات ,وهاجس

الو اية مف اتساع أدوار العرب اآللريف ,وهقذا دلؿ العرب مرحنة السبلـ دوف تقسيؽ ودوف استعداد
وتصور مسوهيف لمتطنوات تنؾ المرحنة وسوؿ حماية المصالف العروية4ق

ووهد المؤتمر مو لضـ أحداث دولية يوا نيمية واصفة هزت العالـ وأسره ,وقاف لها والغ األثر

إسر يؿ ,ولاصة ما يتعنؽ والجاقب
ا
ونت أجقدة المؤتمر ,وما ترتب وعد ذلؾ مف تسويات سياسية م

الفنسطيقو ,معنت الصعيد الدولي ,أد اقهيار االتحاد السوميتو وتفتت المعسقر االشتراقو ,إلت مهداف
ودد مف الدوؿ العروية ومقظمة التحرير لحنيفها اإلستراتيجو الهديـ "االتحاد السوميتو" ,الذّ دـ الدوـ

السياسو والمعقوّ والنوجستو ونت مد

أقثر مف وهديف مف الزماف ,مضبلً وف تحوؿ معظـ الدوؿ

المقوثهة وف الوض الهديـ ,وعد التغيرات السياسية التو شهدتها ,إلت دوؿ صديهة أو حنيفة إلس ار يؿق

مو الو ت ذاتأ أصوحت الواليات المتحدة الحنيؼ االستراتيجو إلس ار يؿ ,تتصدر مة الهرـ الدولو قهوة

وسقرية وا تصادية قور تمتنؾ ويف يديها قامة ليوط النعوة السياسية مو المقطهة وبل مقازع5ق

وونت الصعيد اإلقميمي ,أدت حرب اللني الثاقية واـ  ,8558ودا وف تدمير الهدرات العسقرية
الع ار ية ,وتصاود وتيرة اللبلمات العروية – العروية ,ويف مؤيد ومعارض لنحرب ,إلت مهداف معظـ
الفنسطيقييف لمصادر رز هـ وعد مغادرتهـ القويت ,مما أثر ونت األحواؿ المعيشية مو األراضو

1

طاهر شاش :التطرف اإلسرائيمي جذوره وحصاده ,ط ,8دار الشروؽ ,الهاهرة ,8559 ,ص821ق

3

قام  :الطريق إلى مدريد ,ص889ق

5

شويب :دنظرية األمن اإلسرائيمية في ظل التسوية السممية ,ص888ق

2

مرسو :العرب في مفترق الطرق ,ص889ق

4

مرسو :العرب في مفترق الطرق ,ص889ق
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المحتنةق قما تعرضت مقظمة التحرير لحالة مف الحصار السياسو والمالو مف ِوؿ دوؿ اللني العروو
"المموؿ الر يسو لنمقظمة" ,وهاواً لها ونت مو فها الداوـ لنعراؽ ,و د شقنت تنؾ المتغيرات وسواها
ووامؿ ضغط إضامية – ودا وف تنؾ التو قاقت ا مة واألساس "التفوؽ العسقرّ اإلس ار ينو

وسيطرتها ونت أجزاء مف األراضو العروية " -ونت الدوؿ العروية ومقظمة التحرير ,لنجنوس ونت
طاولة المفاوضات م

إس ار يؿ مو ظؿ االلتبلؿ مو موازيف الهو

ويف الطرميف1ق و د ودأت

المفاوضات وعد مدريد مو لهاءات مواشرة ونت مسارات ملتنفةق مسار سورّ ,ومسار لوقاقو ,ومسار

أردقو ,ومسار منسطيقو ,وقاقت المسارات قنها توحث مو مشاقؿ األرض والحدود واألمف والمياه
والسبلح2ق

أ -الموقف المصري من المفاوضات السورية اإلسرائيمية.
يتعرض هذا الجزء مف الدراسة والتحنيؿ إلستراتيجية التفاوض العروية السورية م إس ار يؿ ,مقذ
اقطبلؽ ومنية السبلـ مو مدريد مو تشريف أوؿ (أقتوور)  ,8558وحتت تجميد المفاوضات ونت

المسار السورّ وعد وصوؿ اليميف اإلس ار ينو وزوامة " وقياميف قتقياهو" إلت السنطة مو إس ار يؿ مو

آيار (مايو) 38559ق

ونت الرغـ مف الصراع الذّ ساد العبل ة ويف القظاميف مو سوريا ومصر وعد السبلـ المصرّ

المقفرد م إس ار يؿ ,مإقهما ووصوؿ الر يس المصرّ حسقو موارؾ إلت الحقـ ,والمو ؼ المصرّ تجاه
العدواف اإلس ار ينو ونت لوقاف واـ  ,8512د وجدتا أف التحالؼ التاريلو ويف مصر وسوريا ال وديؿ

وقأ لفا دة قبل الطرميف ,ولاصة سوريا التو وجدت مو إوادة وبل تها م مصر ملرجاً لحالة العزلة

التغير الذّ ط أر ونت السياسة السوميتية
التو قاقت تعاقو مقها وؿ أزمة اللني الثاقية4ق إالّ أف
ّ
و وولها ودور الراوو الشقنو لعمنية السبلـ ,مإف الدوؿ الرامضة لفقرة مؤتمر السبلـ – وونت رأسها

سوريا – وجدت أقها مف دوف حنيؼ وّ ,وأف أوراؽ ومفاتيف السبلـ مو الشرؽ األوسط ,د أصوحت

1

المرجع السابق ,ص888ق

2

محمد حسقيف هيقؿ :كالم في السياسة – قضايا ورجال وجيات نظر ,ط ,9الشرقة المصرية لنقشر العروو والدولو,

3

محمد وود الهادر محمد :إستراتيجية التفاوض السورية مع إسرائيل ,ط ,8مرقز اإلمارات لندراسات والوحوث

4

المصدر السابق ,العدد ,29ص11-19ق

الهاهرة ,2112 ,ص122ق

اإلستراتيجية ,العدد  ,29أوو ظوو ,8555 ,ص9ق
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تحت سيطرة الهطب األوحد (الواليات المتحدة) ,واتضف أف االلتيار األمثؿ لسوريا هو محاولة إصبلح

وبل تها م الواليات المتحدة1ق

والمبلحظ أف اإلستراتيجية السورية المتوعة مقذ أزمة اللني الثاقية ,قاف لها وا د مهـ تمثؿ

مو تجقيب سوريا القتا

السنوية التو قاف مف الممقف أف تنحؽ وها ,قتيجة لنتغيرات مو القظاـ الدولو

وظهور الواليات المتحدة قهطب أوحد ,2حيث وجد الر يس األسد أف تدهور االتحاد السوميتو ,ووزلة
سوريا ونت المستو العروو سوؼ يؤدياف إلت إضعاؼ المو ؼ السورّ أماـ إس ار يؿ؛ ولذلؾ أواد

الر يس السورّ حساواتأ ,مودأ مقذ واـ  8515مو تحسيف العبل ات م

مصر ,والتلنو وف

إستراتيجية الرمض التقتيقو حتت ال يصطدـ والواليات المتحدة ,وجاءت أزمة اللني الثاقية – وونت

الرغـ مف حجـ القارثة التو سووتها لؤلمة العروية – لتقوف مرصة لسوريا لقو تقسر طوؽ العزلة ,مهد

اقضـ األسد إلت التحالؼ الدولو ضد العراؽ؛ مما جعؿ سوريا مو موض تُحترـ ميأ مصالحها قهوة
إ نيميةق واللبلصة :أف الهيادة السورية تمققت ووصورة تفوؽ أّ يادة ألر مو المقطهة مف التقيؼ
م تطور األحداث اإل نيمية والدولية؛ مما أد

إلت لروجها مف أزمة اللني الثاقية أقثر وة مما

سوؽ ,ولذلؾ ررت سوريا ودـ الو وؼ أماـ الرغوة األمريقية مو إوادة ترتيب األوضاع مو المقطهة

وما يلدـ مصالحها3ق

ووقدما اـ الر يس السورّ حامظ األسد وزيارة االتحاد السوميتو مو قهاية قيساف (أوريؿ)

 ,8551اؿ لأ الر يس الروسو "ميلا يؿ جورواتشوؼ"  :دإن عمى سوريا التخمي عن التعادل

االستراتيجي مع إسرائيل ,وان القوة لن تقدر عمى تسوية الصراع العربي اإلسرائيميد ,وتعهد مهط
وتزويد سوريا ومساودة قفينة وضماف أمقها ,حتت ال تتفاوض م إس ار يؿ تحت التهديد والتلويؼ4ق

قما وات واضحاً أف قظرية التوازف االستراتيجو التو قادت وها سوريا طويبلً توددت إمقاقات

تحهيهها وعد التحوالت التو طرأت ونت اإلستراتيجية السوميتية مو المقطهة ,مضبلً وف تحوالت السياسة

السورية قفسها ,مهد أصوف لزاماً ونت دمشؽ لقو تحامظ ونت دور لها والمقطهة لعدة سقوات مهونة أف

تقفتف جدياً ونت الغرب وأف تواصؿ التهارب م مصر ,وتشارؾ مو جهود التسوية السنمية لنصراع

1

مصطفت ونوّ" :البيئة الدولية لممفاوضاتد ,مجنة السياسة الدولية ,العدد  ,881مرقز الدراسات السياسية

2

جماؿ وود الجواد ,ومحمد مقير لطفو :دسوريا تفاوض إسرائيلد ,سنسنة قراسات إستراتيجية ,العدد  ,19مرقز

3

محمد" :إستراتيجية التفاوض السورية مع إسرائيلد ,العدد ,29ص88-81ق

واإلستراتيجية ,الهاهرة ,أقتوور  ,8551ص12ق

الوحوث والدراسات السياسية واإلستراتيجية ,األهراـ ,الهاهرة ,8559 ,ص81ق

4

لوراقس :المعبة الكبرى المشرق العربي واألطماع الدولية ,ص929-929ق
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وشقؿ أو وألر1ق وهقا ورز الدور المصرّ مف لبلؿ الجهود التو امت وها مصر مو إ قاع سوريا

والمشارقة مو العمنية التفاوضية2ق

ثـ ودأت العبل ات ويف مصر وسوريا تألذ شقبلً جديداً مف التعاوف والتقسيؽ ,ومف ثـ ظهرت

سوريا ومظهر المدام وف الحهوؽ العروية ,مما زاد مف ثهنها مو المقطهة مأصوحت هو أساس ياـ
ومنية السبلـق قما تحسقت العبل ات ويف سوريا ودوؿ اللني العروو ,وعد أف قاقت د توترت وسوب

تأييد سوريا إليراف مو قزاوها م العراؽق وودأ التهارب والتفاهـ يسود العبل ة ويف سوريا والواليات

المتحدة ,واتضف ذلؾ مف لبلؿ تأقيد األليرة ونت محورية الدور السورّ مو ومنية السبلـ ,وتأقيدها
ونت االلتزاـ وتقفيذ الهرار ر ـ ( )212ونت جمي مسارات التفاوض ,وأقها تهر وعدـ شروية ضـ

إس ار يؿ لمرتفعات الجوالف السورية3ق

ومما سوؽ يتضف ,أقأ ونت الرغـ مف إدراؾ سوريا لمحورية الدور األمريقو ,لاصة وأف توازف

الهوة الها ـ ويف إس ار يؿ واألطراؼ العروية ال يجور إس ار يؿ ونت التعامؿ جدياً م المطالب العروية,
وأقأ مو غياب دور أمريقو ا ـ ونت االلتزاـ ومودأ األرض مهاوؿ السبلـ ,مإف الفشؿ والجمود هما

مصير العمنية التفاوضية ,مإف سوريا تدرؾ مو الو ت ذاتأ محدودية الهدرة األمريقية مو الضغط ونت
إس ار يؿ ,ولذلؾ مإف سوريا تهتق

وتأييد أمريقو لحهو ها مو الجوالف ,ووجهود أمريقية لتقشيط

المفاوضات ونت المسار السورّ ,وومحاولة الواليات المتحدة إ قاع إس ار يؿ ومحورية الدور السورّ مف

أجؿ استهرار المقطهةق قما تعتور سوريا أيضاً تحسيف وبل تها م الواليات المتحدة ,ومقزلة مصنحة
إستراتيجية لها ,ولاصة إذا حدثت تسوية م إس ار يؿق

و وؿ الشروع مو المفاوضات حوؿ أسس ومنية السبلـ ,و وؿ وصوؿ وزير اللارجية األمريقية

"جيمس ويقر" لنمقطهة مو أوؿ زيارة رسمية لأ مو  81آذار (مارس)  ,8558حصؿ ويقر وور
الهقوات الدونوماسية ونت الموامهة المود ية السورية والنوقاقية ونت موادرتأ ,وتعمد أف يودأ زيارتأ والدوؿ

العروية وؿ النهاء م الفنسطيقييف ,ومقذ النهاء األوؿ حرصت الهيادة السورية ونت اإلوبلف وشقؿ

رسمو وف موامهتها ونت المشارقة مو ومنية السبلـ ,ولـ تقتظر رأّ األطراؼ األلر المدووة

لنمشارقة4ق

وودأت المرحنة األولت مف مسيرة مفاوضات السبلـ ويف سوريا يواس ار يؿ وعد اقعهاد مؤتمر

مدريد مو تشريف أوؿ (أقتوور)  ,8558وجرت المفاوضات ويف الومد السورّ ور اسة "ماروؽ الشرع",
1

وحيد وود المجيد :دتسوية الصراع العربي اإلسرائيمي بعد أزمة الخميجد ,سنسنة قراسات إستراتيجية ,العدد  ,1مرقز

2

محمد :دإستراتيجية التفاوض السورية مع إسرائيلد ,ص11ق

4

قومؿ :االنقالب -أسرار مفاوضات المسار الفمسطيني اإلسرائيمي ,دمدريد -واشنطند ,ص19ق

الوحوث والدراسات السياسية واإلستراتيجية واألهراـ ,الهاهرة ,8558 ,ص9ق

3

المرجع السابق ,ص81-82ق

117

وممثنيف وف حقومة النيقود ور اسة "إسحاؽ شامير" ,واستمرت تنؾ المرحنة حتت قيساف(أوريؿ)

1
ووور شامير أثقاء حديثأ وف مستهوؿ المفاوضات العروية اإلس ار ينية وهولأ :دبأن النية كانت
ّ , 8552
معقودة عمى استمرار ىذه المفاوضات دون نتيجة لسنواتد2ق

ولـ تقف تنؾ الرغوة متوامرة لد حقومة إسحاؽ شامير ,التو دلنت المفاوضات تحت ضغوط
أمريقية مقثفة مف إدارة الر يس األمريقو ووش ,واقعقس ذلؾ والتالو ونت الموا ؼ التو اتلذتها مو

وداية المفاوضات ,مهد أونف إسحاؽ شامير رمضأ لفقرة االقسحاب مف الجوالف ,وأونف الققيست

اإلس ار ينو وف وقاء المزيد مف المستوطقات مو الجوالف ,ونت اوتوار أقها ستظؿ جزءاً مف إس ار يؿ3ق
قما ومد المفاوض اإلس ار ينو إلت إثارة ضايا مروية ,مثؿ :أوضاع اليهود السورييف ,ووبل ة سوريا

وحزب اا4ق

ومو المهاوؿ حاوؿ المفاوض السورّ التأقيد ونت مرجعية الهرار ر ـ ( )212حسب التفسير

العروو لأ ,ولقف المفاوض اإلس ار ينو أصر ونت ودـ مقا شة أّ مسا ؿ تتعنؽ وجوهر الصراع5ق
حيث ارتوط المو ؼ اإلس ار ينو مف "مودأ األرض مهاوؿ السبلـ" ,واإلصرار ونت ودـ وجود تفسير

وحيد لنهرار ( ,)212والمطالوة وأف ذلؾ الهرار موض مفاوضات ,حيث ظهرت تفسيرات إس ار ينية

لنهرار تتعارض جوهرياً م مهتضيات الشروية الدولية ,ويذهب أورز تنؾ التفسيرات إلت أف إس ار يؿ
قفذت والفعؿ التزاماتها المترتوة ونت الهرار واقسحاوها مف سيقاء ,التو تمثؿ حوالو  %58مف األراضو

التو احتنتها واـ  ,8599ووذلؾ ال يوهت مف ذلؾ الهرار إالّ جواقوأ المتعنهة وتحهيؽ السبلـ م الدوؿ

العروية6ق

وتجدر اإلشارة هقا إلت أف قؿ مف سوريا ولوقاف التزمتا ووحدة مساريهما التفاوضو م

إس ار يؿ ,وا ترح الومد السورّ روط التهدـ مو "المحادثات المتعددة األطراؼ" ومد ما يمقف إح ارزه مف

تهدـ مو المسارات السياسية الثقا ية ويف العرب واإلس ار ينييف مواشرة ووجهاً لوجأ7ق ولذلؾ رمضتا
(سوريا ولوقاف) المشارقة مو المواحثات المتعددة األطراؼ طالما لـ يحدث ذلؾ التهدـ ,ووصفة لاصة

إوراب إس ار يؿ وف قيتها الحهيهية مو االقسحاب القامؿ مف األراضو المحتنة لندولتيف المذقورتيف8ق

1

محمد :دإستراتيجية التفاوض السورية مع إسرائيلد ,العدد ,29ص81ق

3

محمد" :إستراتيجية التفاوض السورية مع إسرائيلد ,العدد ,29ص81-81ق

2

شويب :دنظرية األمن اإلسرائيمية ,ص881ق

4

وود الجواد ,لطفو :دسوريا تفاوض إسرائيلد ,ص81ق

6

وود المجيد :دتسوية الصراع العربي اإلسرائيمي بعد أزمة الخميجد ,العدد  ,1ص88ق

8

مرسو :العرب في مفترق الطرق ,ص889ق

5

محمد :دإستراتيجية التفاوض السورية مع إسرائيلد ,العدد ,29ص81ق

7

هيقؿ :سالم األوىام -أوسمو ما قبميا وما بعدىا ,ص212ق
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وذلؾ قمحاولة لنو وؼ أماـ الجهود اإلس ار ينية مو الحصوؿ ونت مقاسب التطوي م العالـ العروو,

دوف تهديـ التزاـ صريف واالقسحاب مف األراضو العروية المحتنة1ق ولـ تحهؽ الجوالت اللمس األولت
مف المفاوضات لبلؿ وهد ر يس الوزراء اإلس ار ينو إسحاؽ شامير أّ قتا

السورّ وؿ ونت قؿ المسارات2ق

ليس ونت المسار

وور السوريوف وف نههـ ,مف توجأ الحقومة اإلس ار ينية والترقيز ونت المسار
ووقدما ّ
الفنسطيقو يواهماؿ المسار السورّ ,امت مصر ودور قوير مو إ قاع إس ار يؿ وتوجيأ اهتماـ أقور
لتحريؾ المفاوضات ونت المسار السورّ ,وهو ما تحهؽ م وداية الجولة السادسة لنمفاوضات ,ممصر

تمثؿ والقسوة لسوريا رصيد وة إستراتيجية يدوـ المو ؼ السورّ مو المفاوضات م إس ار يؿ ,قما أف

العبل ات المصرية الجيدة م الواليات المتحدة يواس ار يؿ تومر لسوريا قاة اتصاؿ تم ّقف سوريا مف
توصيؿ الرسا ؿ وشقؿ غير مواشر إلت األطراؼ المعقية3ق

وودأت المرحنة الثاقية مف المفاوضات مو  21آب (أغسطس)  ,8552موود ودء الجولة

السادسة مف محادثات واشقطف ,واستمرت تنؾ المرحنة ثبلث سقوات وقصؼ ,لققأ لـ يتـ التوصؿ إلت
اتفاؽ وؿ االقتلاوات اإلس ار ينية مو  25أيار (مايو)  ,8559التو أوصنت "وقياميف قتقياهو" إلت

إسر يؿ إسحاؽ راويف وهب موز حزب العمؿ
السنطة مو إس ار يؿ4ق ومو تنؾ المرحنة قنؼ ر يس وزراء ا

العمؿ مو االقتلاوات "إيتامار راويقومتش" وهيادة الومد اإلس ار ينو لنتفاوض م سورية مو  21حزيراف

(يوقيأ)  ,8552ويقما تولت الدونوماسو السورّ "مومؽ العبلؼ" يادة الومد السورّ5ق ولهد شهدت تنؾ
الجولة اقفراجة قويرة تمثنت مو إوبلف "إيتامار راويقومتش" مو لطاوأ االمتتاحو أف إس ار يؿ تهوؿ رار

مجنس األمف ر ـ ( )212مو قؿ أ سامأ وشروطأ قأساس لمحادثات السبلـ ,وتر أقأ يقطوؽ أيضاً
ونت مفاوضات السبلـ م سوريا6ق

ويتضف لنواحث ,مو تهويـ إستراتيجية التفاوض السورية :إف المتتو

لنسنوؾ السورّ مقذ ودء

المفاوضات وهب مؤتمر مدريد واـ  ,8558يبلحظ أف سوريا لـ تهدـ أّ تقازالت جوهرية تؤدّ إلت

1

محمد :دإستراتيجية التفاوض السورية مع إسرائيلد ,ص81ق

2

المفاوضات السورية اإلسرائيمية :مو هي ة اإلذاوة الوريطاقيةق

3

محمد :دإستراتيجية التفاوض السورية مع إسرائيلد ,ص11ق

5

المفاوضات السورية اإلسرائيمية :مو هي ة اإلذاوة الوريطاقيةق

6

محمد :دإستراتيجية التفاوض السورية مع إسرائيلد ,ص81ق

http://news.bbc.co.uk/hi/arabic/news/newsid

4

المرجع نفسو ,ص81-81ق
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تلفيض سهؼ المطالب السوريةق أما إس ار يؿ مهد تدرج مو فها مف استوعاد إمقاقية االقسحاب مف

الجوالف ,إلت اإلوبلف وف استعدادها لبلقسحاب مف الجوالف مو مهاوؿ وبل ات طويعية م سورياق

و د مرت المفاوضات السورية اإلس ار ينية وعدة مراحؿ وداية ومؤتمر مدريد ,والذّ مشؿ مو

الوصوؿ إلت قتا  ,ورغـ الجوالت العديدة التو استأقفت ,لاصة وعد اغتياؿ ر يس الوزراء اإلس ار ينو

إسحاؽ راويف ,حيث استمرت المفاوضات مو والية ميرالقد األمريقية ,وتـ الترقيز ميها ونت مسألة
الترتيوات األمقية مو الجوالف ,ولهد وصنت أيضاً تنؾ المحادثات إلت طريؽ مسدود ,قظ اًر لنمطالب
اإلس ار ينية الموجهة معظمها إلت قزع سبلح حزب اا ,و ط العبل ات اإليراقية السورية1ق وتجدر

اإلشارة هقا إلت أف مفاوضات السبلـ ويف سوريا يواس ار يؿ تعتور مف أهـ محددات العبل ات اإليراقية
السورية ,حيث ترمض إيراف الذهاب إلت مثؿ تنؾ المؤتمرات ,وتعتورها غير مقصفة وال تلدـ األطراؼ

المتضررة ,وم

ذلؾ مهو تدرؾ الحاجة السورية السترجاع أراضيها ,وونت الرغـ مف التبلؼ

معالجتهما لذلؾ الصراع إالّ أف العبل ات اإليراقية السورية لـ تتقا ض وتتهاط قتيجة لذلؾ2ق

ويعتهد الواحث :أف سوريا وتحالفها م إيراف توجأ رسالة إلت الواليات المتحدة يواس ار يؿ ,وأقها

تمتنؾ ليارات وديدة مو حالة الفشؿ مو التوصؿ إلت تسوية وشأف الجوالف.

وووصوؿ اليميف اإلس ار ينو وزوامة وقياميف قتقياهو إلت الحقـ مو إس ار يؿ ,مهد دلؿ المسار

السورّ مرحنة مف الجمود ,وسوب رمض قتقياهو االوتراؼ والتهدـ الذّ تـ تحهيهأ مو المفاوضات ويف

الجاقب السورّ وحقومة حزب العمؿ ,وقاف ير مو استمرار سيطرة إس ار يؿ ونت الجوالف العقصر
الحيوّ لنمحامظة ونت السبلـ ,أو ونت األ ؿ لضماف وهاء حالة البل حرب م سوريا ,ولهد أد



ذلؾ

مو الراو مف تشريف ٍ
ثاف (قوممور)  ,8559ووسط احتفاؿ ألقصار السبلـ مو إس ار يؿ ,أطنؽ شاب يهودّ متعصب

ديقياً مف أصؿ يمقو ,ويدرس مو جامعة ور إيبلف الديقية ,ويدوت "يجاؿ وامير" ,أطنؽ ثبلث رصاصات ونت ر يس
الوزراء اإلس ار ينو إسحاؽ راويف أودت وحياتأق والجريمة التو ارتقوها راويف – مف وجهة قظر الهاتؿ  -والذّ اوترؼ
وجريمة االغتياؿ ,هو أف راويف أراد أف يجعؿ مف إس ار يؿ "دولة طويعية" يمققها العيش مو سبلـ وأمف م جيراقها مو

الهرف الحادّ والعشريف ,حتت إف تطنب ذلؾ التلنو وف أراض تـ االستيبلء ونيها مو حرب واـ 8599ق ويعتهد
يهدر ذلؾ إلس ار يؿ ,مالتلنو وف جزء مف إس ار يؿ الواردة مو التوراة ,ومقحأ لنفنسطيقييف ال
وامير ومؤيدوه ,أف الرب لـ ّ
يهدر أمف إس ار يؿ المعاصر محسب ,وؿ يهدد أيضاً روح األمة وونة وجودهاق
رشاد وود اا الشامو" :إشكالية الييودية في إسرائيلد ,والـ المعرمة ,سنسنة قتب ثهامية شهرية يصدرها المجنس

الوطقو لنثهامة والفقوف واآلداب ,العدد  ,221القويت ,أغسطس ,8559ص859ق

1
2

وود الجواد ,لطفو :دسوريا تفاوض إسرائيلد ,ص89ق

وونة مزوزّ :دالعالقات اإليرانية السورية في ظل التحوالت الدولية الراىنةد ,رسالة ماجستير غير مقشورة ,جامعة

واتقة ,الج از ر ,2181-2115 ,ص55ق
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السنوؾ إلت وض ومنية السبلـ ورمتها مو مأزؽ حرج1ق واقتهت المفاوضات مو واـ  ,8559وعدـ

التوصؿ إلت اتفاؽ2ق

وقلنص مما سوؽ إلت ,أقأ مف الممقف لسوريا مو حالة وودة المفاوضات م إس ار يؿ أف

تستفيد مف لورة المفاوض المصرّ مو التفاوض م إس ار يؿ ,ولاصة ميما يتعنؽ والترتيوات األمقية
مو الجوالف ,حيث يدرؾ اإلس ار ينيوف أقأ ليس مف الممقف التوصؿ إلت سبلـ وروو -إس ار ينو مف

دوف سوريا ,وأقهـ لو و عوا اتفا اً م سوريا مسوؼ يقوقوف ألوؿ مرة غير معرضيف لتهديد حهيهو
ومواشر ألمقهـ ,ولققهـ مو الو ت ذاتأ يريدوف أف يحتفظوا ألقفسهـ وور ة ضغط تمققهـ مف الحصوؿ
ونت قؿ ما يريدوقأ مف السبلـ م سوريا ,وتتمثؿ ور ة الضغط تنؾ مو االحتفاظ وجزء مف هضوة
الجوالف السورية المحتنةق قما أف التحرؾ السورّ ونت المستو الدولو د أد

إلت تقويف رأّ واـ

والمو مؤيد لنحؽ السورّ مو الجوالف ,ولققأ لـ يقجف مو إ قاع الواليات المتحدة ورم اسـ سوريا مف
ا مة الدوؿ الراوية لئلرهابق وونت الرغـ مف صعووة المفاوضات ويف العرب واإلس ار ينييف ,قاقت

تجرّ مفاوضات ألر سرية مو القروي ويف مجمووة مف المفاوضيف الفنسطيقييف واإلس ار ينييف,
والتو أمضت إلت اتفاؽ "أوسنو" ,وهو ما سقتعرض لذقره مو المفاوضات ويف الفنسطيقييف

واإلس ار ينييفق

ب -الموقف المصري والسوري من المفاوضات الفمسطينية اإلسرائيمية.

َوِنت مقظمة التحرير الفنسطيقية المشارقة مو مؤتمر مدريد لنسبلـ ,والرغـ مف قؿ الشروط
غير العادلة والمجحفة التو وضعت ونت المشارقة الفنسطيقية وونت التمثيؿ الفنسطيقو ,وقظرت

المقظمة إلت مؤتمر السبلـ ونت أقأ ليس إالّ ساحة معرقة ألر لنقضاؿ مف أجؿ الحهوؽ الوطقية
غير الهاونة لنتصرؼ لنشعب الفنسطيقو3ق

وير الوعض أف مقظمة التحرير قاقت مو أسوأ أحوالها وعد اقتهاء حرب اللني

الثاقيةق

ممو ؼ "ياسر ورمات" مف حرب اللني وض المقظمة مو صؼ المهزوميف ,وواإلضامة إلت ذلؾ مهد
قاقت المقظمة وؿ الحرب وساوات ,د مهدت ودداً قوي اًر مف طبل

ياداتها ,ويقهـ "صبلح لنؼ"

و"هايؿ وود الحميد" ,وقبلهما جر اغتيالأ غد اًر مو توقس ورصاص منسطيقو تحيط وسيرتأ شقوؾ

قثيرةق وهقذا مإف المقظمة د مهدت صفوة ياداتها مو تصفيات منسطيقية -منسطيقية ,مقذ النحظة
األولت لعصر التسويات والقظاـ العالمو الجديد4ق

1

محمد :دإستراتيجية التفاوض السورية مع إسرائيلد ,ص91-11ق

3

وقر وود المقعـ :دولة فمسطين  -مؤتمر السالم من مدريد إلى أوسمو ,ط ,8دار الشروؽ ,ويروت ,8551 ,ص1ق

2

وود الجواد ,لطفو :دسوريا تفاوض إسرائيلد ,ص89ق

4

هيقؿ :سالم األوىام -أوسمو ما قبميا وما بعدىا ,ص211ق
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وونت الجاقب اآللر ,اشترط ر يس الوزراء اإلس ار ينو إسحاؽ شامير أف يقوف مؤتمر مدريد

مجرد إطار لنمفاوضات المواشرة ,التو تجرّ ويف إس ار يؿ وقؿ مف األطراؼ العروية مقفردة ,وأف يقوف
المؤتمر وديـ السنطات والصبلحيات ,ال يمنؾ تهديـ المهترحات أو يتدلؿ مو المفاوضات1ق قما
رمضت إس ار يؿ أف تتمثؿ المقظمة وومد مستهؿ ,و ونت وعد جدؿ أف تتمثؿ المقظمة ضمف الومد

األردقو ,شريطة أف يقوف أوضاء الومد مف مواطقو غزة والضفة الغروية ,2وأالّ يقوف مف ويف
الفنسطيقييف أوضاء مف لارج األراضو المحتنة أو مف الهدس ,وأالّ يمثؿ الومد مقظمة التحرير

الفنسطيقية3ق

ولـ تستط التطميقات التو دمتها الواليات المتحدة إلت الفنسطيقييف التلفيؼ مف ليوة األمؿ

والشعور والظنـ لديهـ وسوب الشروط المجحفة التو تمسؾ وها شامير ,واقصاوت إليها الواليات

المتحدة ثمقاً الشتراقهـ مو ومنية السبلـ ,ولـ تقف مقظمة التحرير مو وض يسمف لها ورمض تنؾ

الشروط  -األمريقية اإلس ار ينية -مهد أمهدها المو ؼ الذّ اتلذتأ إواف حرب اللني تعاطؼ طاوات
قويرة مف الرأّ العاـ األمريقو واألورووو ,قما جنب لها وداء السعودية والقويت وودد مف الدوؿ

العروية ,التو قاقت تهدـ لها الهدر األقور مف الدوـ المالوق وقاف ونت المقظمة أف تتلذ ار اًر مصيرياً

تفوت ونت الشعب الفنسطيقو مرصة يصعب تقرارها مو
إما أف تنتحؽ وهطار السبلـ ,يواما أف ّ
المس تهوؿ الهريب ,ولذلؾ ررت المقظمة ووؿ الشروط الهاسية وأمؿ التمقف مف تغييرها مف لبلؿ
ومنية السبلـ4ق

وجاء االجتماع الذّ اتجهت إليأ األقظار مو شتت أماؽ العالـ العروو مو اقتظار رار

المجنس الوطقو الفنسطيقوق مقاقت قؿ الدوؿ العروية المعقية د أونقت وولها حضور مؤتمر السبلـ

المزم وهده مو أوالر تشريف أوؿ (أقتوور)  ,8558ولـ يوؽ غير الرد الفنسطيقو ,إذ ال يمقف ودوف
مشارقة منسطيقية أف تصوف التسوية السنمية شامنة ,ومف لبلؿ المقا شات ودت الظواهر اإليجاوية

متتاوعة ,وقاف أوالها أف المجنس أدرؾ أف الحوار مو الدورة العشريف– رغـ اللبلمات ويف الفصا ؿ

الفنسطيقية – يعد مو وا

األمر استقماالً لما حدث مو الدورة التاسعة وشر ,والتو أطنهت الموادرات

الفنسطيقية لنسبلـق و د أشار ياسر ورمات إلت ذلؾ وهولأ :دإن الفمسطينيين كانوا أول من اتخذ

الخطوة األولى عمى الطريق الصعب والطويل ,وأنيم سيكونون أكثر األطراف جدية في التعامل مع

ىذه الفرصة – عممية السالم – بعقل منفتح وارادة قويةد5ق ورحب المجنس الوطقو الفنسطيقو,
1

شاش :التطرف اإلسرائيمي جذوره وحصاده ,ص885ق

3

شاش :التطرف اإلسرائيمي جذوره وحصاده ,ص885ق

5

قام  :الطريق إلى مدريد ,ص811ق

2

ورمات :دأثر اتفاق أوسمو عمى الوحدة الفمسطينيةد ,ص19-19ق

4

شاش :المواجية والسالم في الشرق األوسط ,ص211ق
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وجهود الواليات المتحدة واالتحاد السوميتو لعهد مؤتمر السبلـ مو الشرؽ األوسط ,ومو الوياف اللتامو

لندورة العشريف ,والتو وهدت مو  21أينوؿ (سوتمور)  8558والج از ر ,قنؼ المجنس النجقة التقفيذية
لمقظمة التحرير واالستمرار مو الجهود الجارية لتومير أمضؿ الشروط التو تقفؿ قجاح ومنية السبلـ1ق

قاف االتفاؽ األردقو الفنسطيقو قهطة وداية ال ود مقها القطبلؽ ومنية السبلـ مو مدريد2ق وودأ

العاهؿ األردقو "حسيف" يحاوؿ مف جاقوأ تحريؾ ومنية السبلـ واالتفاؽ م مقظمة التحرير ,معهد معها
اتفا اً ونت تشقيؿ ومد أردقو منسطيقو مشترؾ لنتفاوض مف أجؿ السبلـ3ق

وم اقطبلؽ ومنية السبلـ مو الشرؽ األوسط ,ونت أثر اقعهاد مؤتمر مدريد مو  11تشريف

أوؿ (أقتوور)  ,8558دلنت السياسة الفنسطيقية مو وراؾ سياسو حوؿ المؤتمر وأومالأ ,مالحدث

وحد ذاتأ ش ّقؿ قهنة قووية ,لـ يشهد الصراع العروو اإلس ار ينو مثيبلً لها مف وؿ ,وألهت وتجنياتأ
وأحداثأ ونت الساحة الدولية والعروية والفنسطيقية4ق قما أحدثت المشارقة مو المؤتمر اقهساماً ويف

مؤسسات مقظمة التحرير وويف مصا ؿ المهاومة5ق وقاف ياسر ورمات د رمض ا تراحاً دمأ "لالد
الحسف" وضو النجقة المرقزية لحرقة متف ,وتأليؼ حقومة منسطيقية مؤ تة تتولت المفاوضات م

إس ار يؿ ,وتعفو المقظمة مف ضرورة التلنو وف الموادئ التو امت مف أجنها6ق

ويمقف الهوؿ :إف المعارضة الفنسطيقية لـ تستط إيهاؼ اللط السياسو لهيادة المقظمة قحو

التسوية ,وذلؾ لعجزها وف إتواع اللطوات الجدية والعمنية ,إلت جاقب تشرذـ الموا ؼ الموحدة لهو
المعارضة الفنسطيقيةق

ووهد الومد األردقو الفنسطيقو المشترؾ جولتأ التفاوضية األولت ومدريد مو  1تشريف ٍ
ثاف

(قوممور)  ,8558وأثار الومد الفنسطيقو موضوع المسار الفنسطيقو الذّ يتولت مقا شة المسا ؿ

الفنسطيقية ,مشي اًر إلت ما تضمقأ قتاب الدووة إلت المؤتمر ,ومؤقداً أقأ ال يهوؿ أف يقوف لجقة مروية
دالؿ الومدق وألهت الدقتور "حيدر وود الشامو" ر يس الومد الفنسطيقو قنمة أشار ميها إلت حؽ تهرير



الدورة العشرين لممجمس الوطني الفمسطيني ,انظر ,وود المقعـ :دولة فمسطين  -مؤتمر السالم من مدريد إلى

1

محمد ووذيقة :أحداث العالم في القرن العشرين  ,1999-1992ط ,8الشرقة التوقسية لنقشر ,توقس,2111 ,

2

وواس :طريق أوسمو ,ص811ق

أوسمو ,ص21-21ق

ص892-898ق

3

شاش :التطرف اإلسرائيمي جذوره وحصاده ,ص881ق

4

سامو محمد األلرس :تأثير المحددات واألبعاد اإلقميمية والدولية عمى سياسات منظمة التحرير الفمسطينية من

5

ورهـ :إصالح منظمة التحرير الفمسطينية ,إشكالية دالييكمية والبرنامجد ,ص99ق

عام  ,1996 -1982رسالة ماجستير غير مقشورة ,جامعة األزهر -غزة ,غزة ,2115 ,ص821ق

6

صايغ :الكفاح المسمح والبحث عن دولة ,ص581ق
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المصير ,وضرورة تطويؽ اتفا ية جقيؼ الراوعة ,والتمسؾ والهدس العروية ,قما أقد ضرورة التعامؿ

مف مقظمة التحرير1ق

و د رد "إلياقيـ رووقشتايف" ر يس الومد اإلس ار ينو ,مأيد وجود مساريف مو المفاوضات ,ولققأ

ذقر أف الومد المشترؾ ضرورّ لبلتفاؽ ونت المرحنة االقتهالية ,حيث أف هقاؾ مسا ؿ مشترقة مثؿ

ووور الجسور ,وجوازات السفر األردقيةق وونؽ ونت ما ذقره وود الشامو ذاق اًر أقأ والقسوة لحؽ تهرير
المصير مإف لقؿ مف الجاقويف وجهة قظره ,وأما حؽ العودة "البلج يف" ممعقاه اقتحار إس ار يؿ ,وأما

الهدس مستوهت واصمة إلس ار يؿ ,وأما مقظمة التحرير مإقها تريد تدمير إس ار يؿ2ق

وقاقت المفاوضات الثقا ية ,ويف ومود إس ار ينية مف جهة ,وومدّ قؿ مف سوريا ولوقاف والومد

األردقو الفنسطيقو المشترؾ ,والتو اقطنهت مف مدريد ,ثـ تهرر قهنها إلت العاصمة األمريقية واشقطف,

وعد أف رمضت الومود العروية طنواً إس ار ينياً وعهدها مو وواصـ الدوؿ المعقية مو الشرؽ األوسط3ق قما

استطاع الومد الفنسطيقو إ قاع الواليات المتحدة واستحالة وهد تنؾ المفاوضات مو إس ار يؿ أو مو

األرض المحتنة ,لملالفة ذلؾ التفا يات جقيؼ الراوعة التو تدم وعدـ شروية أية اجتماوات لتهرير

مصير مقاطؽ تحت سنطة االحتبلؿ 4ق

ووقدما قاقت المفاوضات الفنسطيقية اإلس ار ينية ونت وشؾ أف تستأقؼ مو واشقطف ,قشرت

الصحؼ المصرية ونت لساف وعض الهادة الفنسطيقييف أف الومد الفنسطيقو مو المفاوضات يعتزـ
االستعاقة ولوراء مصرييف ممف سوؽ لهـ التفاوض م اإلس ار ينييف ,ووالفعؿ تـ االتفاؽ ونت أف يقضـ



اتفاقية جنيف :هو مجمووة المعاهدات واالتفا يات الدولية المقظمة لحماية ضحايا الحرب مف جرحت المعارؾ

يواغاثة المققوويف ومعامنة أسر الحرب وحماية المدقييفق أما االتفاقية الرابعة :مهد تـ تو يعها مو  82آب (أغسطس)
 , 8515وتعقت والمدقييف وحمايتهـ مو حاؿ الحربق وتقص هذه االتفا ية ونت طويعة الحقـ مو مقاطؽ محتنة وحرب
والموادئ المنزمة ونت دولة ما إذا أدارت شؤوف مقطهة احتنتها وهوةق ومف أورز هذه الموادئ هو الحفاظ ونت الحالة

الهاقوقية الها مة مو المقطهة وقد احتبللها ,الحظر ونت قهؿ سقاف محنييف لارج المقطهة هريا والحظر ونت إسقاف
مواطقو الدولة مو المقطهة المحتنةق ومف أورز المقاطؽ اللاضعيف حاليا لموادئ اتفا ية جقيؼ الراوعة هو الضفة
الغروية التو احتنتها إس ار يؿ مو 8599ق ويعتور وقاء مستوطقات إس ار ينية مو هذه المقطهة وقظر القثير مف الدوؿ
والمقظمات الدولية ملالفة الحظر ونت إسقاف مواطقو الدولة المحتنة لنمقطهة ميهاق
انظر :اتفاقية جنيف :مو  ,ويقيويدياhttp://ar.wikipedia.org/wiki -
وانظر :القيالو :موسوعة السياسة ,ج ,2ص882ق

1

شاش :المواجية والسالم في الشرق األوسط  ,ص281ق

3

الشريؼ :البحث عن كيان ,ص181ق

2

المرجع السابق ,ص281ق

4

قام  :الطريق إلى مدريد ,ص889-881ق
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إلت الومد الفنسطيقو مو مفاوضات واشقطف لوراء مصرييف مف ويقهـ "طاهر شاش ووزت وود

النطيؼ" ,ولـ تقف مهمة اللوراء ذات طاو رسمو أو تمثينو لنحقومة المصرية1ق

واقتهنت المفاوضات العروية اإلس ار ينية مف العاصمة اإلسواقية مدريد إلت واشقطف مو 81

قاقوف أوؿ (ديسمور)  ,8558واستمرت لمدة واميف تهريواً مف دوف التوصؿ إلت اتفاؽ ويف الجاقويف,
وسوب المماطنة والتسويؼ مف ِ وؿ إس ار يؿ ,مما أمرغ المفاوضات مف محتواها وجعنها تراوح مقاقها,
وقاقت تجرّ ونت شقؿ جوالت مف المفاوضات الثقا ية ويف إس ار يؿ واألطراؼ العروية قؿ ونت حدة2ق

وقاقت مصر تريد أف تساود الومد الفنسطيقو وهدر ما تستطي  ,ورأت أف لير ما تستطي أف

تساود وأ هو أف تعطيأ لورة التفاوض المصرّ م إس ار يؿ ,واهتـ اللوراء المصريوف ونفت قظر

المفاوضيف الفنسطيقييف إلت مراواة ودة حها ؽ متغيرة مقذ آلر مرة جر ميها تفاوض وروو إس ار ينو

وصؿ إلت قتا

قامب ديفيد وهو:

 -8التبلؼ قووية العبل ات األمريقية اإلس ار ينية وما قاقت ونيأ و ت قامب ديفيد ,والمنفت لنقظر
مو تطور تنؾ العبل ة هو تميزها والثوات واالستهرار ,وتصاودها المستمر مو اتجاه التعاوف وليس مو

اتجاه التصادـ أو التقا ض3ق

 -2إف معادلة الهوة العروية التنفت التبلماً قامبلً وعد حرب اللني  ,وأد ذلؾ إلت تشرذـ مو المو ؼ
العروو ,لققأ مو المهاوؿ ,مإف االقتفاضة واستمرارها يعطياف لنجاقب الفنسطيقو تعويضاً ال وأس وأ
وف الحالة العروية4ق حيث أسهطت االقتفاضة قامة االستراتيجيات األمقية اإلس ار ينية التو اوتمدتها مقذ
قشأتها ,مهد صاغت إس ار يؿ إستراتيجيتها األمقية مف مقطنؽ أقها لف تحارب دالؿ حدودها ,مقاقت

االقتفاضة قوع جديد مف المواجهة لـ تألفأ إس ار يؿ طينة صراوها م العرب5ق وحههت االقتفاضة ما

هو أهـ مف ذلؾ ,إذ وثّت رسالة واضحة مفادها إما أف يتـ إيجاد حؿ سياسو أو تستمر دوامة العقؼ,
وقتيجة لذلؾ اقهسمت إس ار يؿ إلت مريهيف ,األوؿ :يعتهد أف األمف أمضؿ مف السبلـ الغامض

والمشقوؾ ميأ ,والثاقو :يرغب مو المجازمة مف أجؿ السبلـ6ق

 -1إف إدارة المفاوضات الفنسطيقية م إس ار يؿ ,سوؼ تلتنؼ يهيقاً وف إدارتها م مصر مو "قامب
ديفيد" ,مهد تفاوضت مصر وهو مو وض الدولة العروية األقور ,وأما الفنسطيقيوف مإقهـ سوؼ

يفاوضوف مف مو ؼ ضعؼ لصوصاً وعد مو ؼ المقظمة مو حرب اللني ق قما أف التفاوض ويف
1

شاش :المواجية والسالم في الشرق األوسط  ,ص289ق

2

شويب :دنظرية األمن اإلسرائيمية في ظل التسوية السممية في الشرق األوسط  ,ص881ق

4

هيقؿ :سالم األوىام -أوسمو ما قبميا وما بعدىا ,ص219ق

6

دايفد قمحو :الخيار األخير  ,1991-1967ط ,8مقتوة ويساف ,ويروت ,8552 ,ص191ق

3

قامعة ,وآلروف :األبعاد اإلقميمية والدولية لمقضية الفمسطينية في الوقت الراىن ,ص91ق

5

شويب :دنظرية األمن اإلسرائيمية في ظل التسوية السممية في الشرق األوسط ,ص819ق
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الفنسطيقييف يواس ار يؿ سوؼ يلتنؼ وف التفاوض ويف المصرييف واإلس ار ينييفق مفو حالة مصر قاقت

إس ار يؿ تستهدؼ ,إلراج مصر مف معادلة الهوة العروية ,ولـ يقف إلس ار يؿ مطالب تاريلية أو ديقية
مو مصر1ق

 -1ال ود أف يعرؼ الومد الفنسطيقو أف األردف وونت قؿ المستويات لديأ قوات مفتوحة م إس ار يؿق

وال ود مف مبلحظة أف ضية العبل ة م األردف معهدة ,وسوؼ تجرّ المحاوالت الستغبللها مو

إضعاؼ المو ؼ الفنسطيقو2ق

ومو  89قاقوف أوؿ (ديسمور)  ,8552امت الحقومة اإلس ار ينية وإوعاد أقثر مف 111

منسطيقو ,قاف معظمهـ مف أوضاء حرقتو حماس والجهاد اإلسبلمو ,مف الضفة الغروية و طاع غزة

المحتنيف إلت جقوب لوقاف ,وأ اموا مو مليـ "مرج الزهور" ,وونت أثر ذلؾ أونقت الهيادة الفنسطيقية
تعنيؽ المفاوضات ,وتضامقت معها الومود العروية األلر  ,ووهيت المفاوضات الفنسطيقية اإلس ار ينية
والعروية اإلس ار ينية معنهة أقثر مف ثبلثة أشهر ,إلت أف استؤقفت مو  29قيساف (أوريؿ)  ,8551وعد

التوصؿ إلت "حؿ وسط" حوؿ ضية الموعديف3ق
اتفاق أوسمو:

واجهت مفاوضات الومد المشترؾ صعووات جمة وتحديات قثيرة ,وولاصة مو واشقطف- ,

وونت ما يودو  -قاقت مقظمة التحرير معقية والجمود ووهاء المفاوضات تراوح مقاقها لتجد لها مقاقاً
وإلجوار إس ار يؿ والواليات المتحدة لنتعامؿ معها قوقها الممثؿ الشروو ,ومو الو ت الذّ قاقت تجرّ
ميأ المفاوضات مو واشقطف ,تـ متف قاة سرية لنمفاوضات مو "أوسنو" واصمة القروي ويف ممثنو

مقظمة التحرير وتحديداً َمف ُهـ واللارج ,وويف ممثنو حقومة إس ار يؿ4ق
ومو الشهر التالو ودأت مفاوضات واشقطف التو استغر ت وشر جوالت ,ولـ تقمؿ الجولة
األليرة وسوب اإلوبلف وف التوصؿ إلوبلف الموادئ مو مفاوضات أوسنو السريةق و د تلننت تنؾ
الفترة الطوينة التو امتدت إلت ما يهرب مف واميف إجراء االقتلاوات الر اسية مو الواليات المتحدة,

واالقتلاوات التشريعية مو إس ار يؿق وقاف اقتهاء حقـ النيقود مو إس ار يؿ إيذاقاً ومرحنة جديدة

لنمفاوضات الفنسطيقية اإلس ار ينية5ق

1

هيقؿ :سالم األوىام -أوسمو ما قبميا وما بعدىا ,ص219ق

3

الشريؼ :البحث عن كيان ,ص189ق

5

شاش :المواجية والسالم في الشرق األوسط  ,ص281ق

2

المرجع السابق ,ص211ق

4

ورهـ :إصالح منظمة التحرير الفمسطينية ,إشكالية دالييكمية والبرنامجد ,ص99ق
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ومو  2تشريف ٍ
ثاف (قوممور)  ,8552اقتلب الر يس األمريقو "ويؿ قنيقتوف" لنفاً لنر يس جورج

ووش ,لر اسة الواليات المتحدة1ق غير أف الجولة العاشرة ,التو وهدت مو مقتصؼ حزيراف (يوقيأ)

ويقت أف مو ؼ اإلدارة األمريقية الجديدة ,الذّ ورضأ "ديقيس روس" ,د تراج وف مو ؼ
ّ ,8551
اإلدارة الساوهة ,قوقأ تققر لمرجعية المفاوضات ,معتو اًر أف االتفاؽ الذّ سيتوصؿ إليأ الطرماف
اإلس ار ينو والفنسطيقو حوؿ الوض القها و هو الذّ سيشقؿ األساس لنه ارريف ر ـ ( )212و(2)111ق

وقاف تلوؼ ياسر ورمات قاوعاً مف ظهور يادة ودينة مف الدالؿ ,وودوـ مف اإلدارة األمريقية,

مأمر وإ امة قوات اتصاؿ متوازية ,توالها محمود وواس وأحمد ري ووساطة قرويجيةق وجاء اإلوبلف
وف االتفاؽ ويف إس ار يؿ ومقظمة التحرير الفنسطيقية مو أوالر آب (أغسطس)  ,8551وعد تسعة

شهور مف المفاوضات السرية مو (أوسنو) واصمة القروي 3ق

ومو  81أينوؿ (سوتمور)  ,8551جر التو ي رسمياً ,مو حديهة الويت األويض وواشقطف,

ونت اتفاؽ "إوبلف الموادئ" الفنسطيقو اإلس ار ينو ,و د و

االتفاؽ وف مقظمة التحرير "محمود

وواس" وضو لجقتها التقفيذية ووضو النجقة المرقزية لحرقة متف ,ووف الحقومة اإلس ار ينية "شمعوف
ويرس" وزير اللارجية ,وذلؾ وحضور ياسر ورمات ,يواسحاؽ راويف ,ومشارقة الر يس األمريقو ويؿ
قنيقتوف ,ووزير لارجيتأ "وارف قريستومر" ,ووزير اللارجية الروسو "أقدريأ قوزيريؼ" ,الذيف ألهوا

جميعاً قنمات مو تنؾ المقاسوة4ق وقما قاف متو عاً ,مهد أثار اتفاؽ إوبلف الموادئ الفنسطيقو
اإلس ار ينو وقصوصأ المنتوسة ,ردود أمعاؿ ملتنفة ومتقا ضة ونت قؿ الساحتيف الفنسطيقية والعروية,
وقاف ترقيز "الهاونيف" وأ مو األساس ,هو ما قص ونيأ وعض مواده ,مو حيف رقز "الرامضوف" لأ

ونت ما أغفنتأ وأرجأتأ تنؾ المواد5ق

معنت الصعيد الفمسطيني ,رمض االتفاؽ أروعة أوضاء مف النجقة التقفيذية لمقظمة التحرير

الفنسطيقية ,مو اجتماع لوحث المو ؼ مف االتفاؽ مو  81أينوؿ (سوتمور)  ,8551ومهرها مو توقس,

األمر الذّ يعقو أف حوالو ثنث أوضاء الهي ة الهيادية العنيا لنمقظمة صوتوا مو مواجهة االتفاؽ ,قما

رمضأ أيضاً أوضاء مف النجقة المرقزية لحرقة متف وهـ :ماروؽ دومو ,محمد جهاد ,وواس زقو,

1

الشريؼ :البحث عن كيان ,ص189ق

2

سميف شويب :دالبحث عن صيغ سياسية وتنظيمية جديدة د ,مجنة شؤوف منسطيقية ,العدد  ,219-211تموز -آب,

3

ورهـ :إصالح منظمة التحرير الفمسطينية ,إشكالية دالييكمية والبرنامجد ,ص11ق

5

الشريؼ :البحث عن كيان ,ص122-128ق

ويروت ,8551 ,ص811-819ق
4

كممات الوفود في اتفاق أوسمو ,مجنة الدراسات الفنسطيقية ,العدد  ,89لريؼ  ,8551ويروت ,ص852-851ق
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صلر حوش1ق قذلؾ قوقت وشرة مصا ؿ منسطيقية ,تحالفاً رامضاً لبلتفاؽ ,وم ذلؾ أقدوا تمسقهـ
ومقظمة التحرير ,وتعهدوا وحمايتها ,قوقها تعوير وف هوية الفنسطيقييف السياسية ,وقياقاتهـ الموحدة

دالؿ ولارج منسطيف المحتنةق قما طعقت وياقات حرقتو الجهاد اإلسبلمو وحماس ,والجوهتاف
الشعوية والديمهراطية ,مو االتفاؽ وشققت مو شرويتأ ,وشروية يادة المقظمة ,وأقدت أقها لف تنتزـ

وأ ,وأقأ غير منزـ لنشعب الفنسطيقو ,وراهقت الفصا ؿ المعارضة ونت مشؿ مقظمة التحرير مو تقفيذ

التزاماتها وموجب االتفاؽ2ق

ويقما استهوؿ "إوبلف الموادئ" ,والترحاب وموماً ونت الساحة الدولية ,وأما ونت الساحة

العروية ,مهد توايقت الموا ؼ التو اتلذت تجاهأق وأحدثت حالة مف الجدؿ تراوحت ما ويف الترحيب

واإلداقة ,مأصدرت الصحؼ العروية ,ومو صدر صفحاتها األولت موا ؼ الهو

الفنسطيقية مف

المعورة وف مو ؼ القظاـ الحاقـ لها مف االتفاؽ3ق مقاقت
االتفاؽ ,وقست قؿ واحدة مقها الصيغة
ّ
مصر مف أوا ؿ المرحويف والتو ي ونت اإلوبلفق قما اتلذ األردن – حتت وؿ التو ي ونيأ -مو فاً

مؤيداً ,حيث ذقر العاهؿ األردقو "حسيف" مو مهاونة قشرتها صحيفة الرأّ األردقية ,مو  1أينوؿ
(سوتمور)  ,8551وهولأ :دنحن لسنا ضد االتفاق الفمسطيني اإلسرائيمي ,ونحن نؤيد القرار
الفمسطيني ,ونبارك ما يخدم المصمحة الفمسطينية ,وما يتفق عميو الفمسطينيوند4ق ووعد تو ي

االتفاؽ ,شقت الصحؼ األردقية حمنة وية ونت االتفاؽ وونت يادة المقظمة ,وأورزت مذقرة و عها
أقثر مف  821وضواً مف أوضاء المجنس الوطقو تديف االتفاؽ والتقازالت التو رامهتأ ,ومف ويف
المو عيف ونت المذقرة أوضاء مف النجقة المرقزية لحرقة متف والمجنس الثورّ ,ووعض األوضاء

1

قادية رمعت ,أحمد وهاء الديف شعواف :إتفاق غزة أريحا -المالمح والنتائج السياسية واالقتصادية ,ط ,8دار



الفصائل العشرة الرافضة لالتفاق هـ :حرقة حماس ,الجوهة الشعوية لتحرير منسطيف "جورج حوش" ,الجوهة

الطواوة المتميزة ,الهاهرة ,8551 ,ص98-91ق

الديمهراطية "قايؼ حواتمأ" ,حرقة متف "االقتفاضة" ,مقظمة الصاوهة "سوريا" ,الجوهة الشعوية لتحرير منسطيف -الهيادة
العامة "أحمد جوريؿ" ,جوهة القضاؿ الشعوو الفنسطيقو "لالد وود المجيد" ,الحزب الشيووو الفنسطيقو الثورّ ,حرقة
الجهاد اإلسبلمو مو منسطيف ,جوهة التحرير الفنسطيقية "أوو العواس"ق
اقظر ,رمعت ,شعواف :إتفاق غزة أريحا -المالمح والنتائج السياسية واالقتصادية ,ص91ق

2

ورهـ :إصالح منظمة التحرير الفمسطينية ,إشكالية دالييكمية والبرنامجد ,ص19ق



المواقف المتباينة من دإعالن المبادئ" اقظر ,مجنة الدراسات الفنسطيقية ,العدد  ,89لريؼ  ,8551ص -291

3

وماف,
ممدوح قومؿ :قصة اتفاق أوسمو – الرواية الحقيقية الكاممة دطبخة أوسمود ,ط ,8األهنية لنقشر والتوزي ّ ,

4

اقظر ,مجنة الدراسات الفنسطيقية ,العدد  ,89لريؼ  ,8551ص 291-291ق

291ق

 ,8559ص819-811ق
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المستهنيف ,مثؿ هاقو الحسف ,ووود اا اإلمرقجو ,ووواس زقو ,إلت جاقب أوضاء الفصا ؿ العشرة
مو المجنس1ق

أما سوريا مهد ورضت مو فها المتحفظ مف االتفاؽ ,وعد تو يعأ ,ونت لساف ر يسها حامظ

األسد مو حديث لأ لصحيفة "األلوار الهاهرية" ,قشرتأ مو  21أينوؿ (سوتمور)  ,8551ومما جاء

ميأ :دحدثت المفاجأة التي لم يكن أحد يتوقعيا ,مفاجأة المباحثات السرية واتفاق غزة – أريحا ,نعم
كانت مفاجأة مؤلمة ,خاصة ونحن نعرف إخواننا في الثورة الفمسطينية ,ربما أكثر من غيرنا من
األشقاء العرب بحكم التعايش اليومي المشترك .ال يوجد مبرر ليذه المباحثات السرية ,ومن رأيي

أنيم خسروا ,كما خسر العرب ,ولم يربح سوى إسرائيل ,فكل نقطة في االتفاق تحتاج إلى اتفاق,

وما حدث خطوة في طريق طويل ,ولذلك قمنا إنو يعود لمشعب الفمسطيني حق إقرار ما يراه

مناسباً ...وطبعاً ىذا ليس من مبدئي وليس من مبدأ سوريا ,ألنيا مسؤولية كل العرب ,نحن كنا

واضحين تماماً ,لم نبارك ولم نؤيد ,ولم نعارض ولم نقبل ...أنا أتمنى أن يحقق ىذا االتفاق أكثر
مما يستنتج المرء عندما يقرأه ,ألن االتفاق ُيبقي كل شيء بيد إسرائيلد2ق
ومو مو ؼ وروو مشترؾ ,صدر وف مجمس جامعة الدول العربية ,الذّ اجتم مو الهاهرة

مو  28أينوؿ (سوتمور)  ,8551حيث رحب المجنس واالتفاؽ الفنسطيقو اإلس ار ينو ,واوتوره "لطوة

أولت ذات أهمية قحو تطويؽ مودأ األرض مهاوؿ السبلـ ,ويقوغو أف تُستقمؿ ولطوات واجنة ونت قؿ
المسارات ,وما يضمف اقسحاب إس ار يؿ مف قامة األراضو العروية المحتنة و طاع غزة والضفة الغروية,
وما ميها الهدس الشريؼ ,ومهاً له اررات مجنس األمف ر ـ ( )212و( )111و( ,)129ووما يضمف قذلؾ

الحهوؽ المشرووة لنشعب الفنسطيقو ,وما ميها حؽ العودة لبلج يف الفنسطيقييف مقذ واـ  ,8511ومؽ
اررات األمـ المتحدة ذات الصنة"3ق

ثـ و ّعت إس ار يؿ م الفنسطيقييف اتفا اً جز ياً مو  5شواط (موراير)  ,8551مو الهاهرة حوؿ
تقفيذ إوبلف الموادئ ,4ووعد ذلؾ تـ التو ي مو الهاهرة أيضاً مو  1أيار (مايو)  ,8551ونت اتفاؽ

الحقـ الذاتو مو طاع غزة ومقطهة أريحا5ق ووعد مفاوضات طوينة مو "طاوا" المصرية تـ اإلوبلف
وف التوصؿ إلت اتفاؽ لتوسي مقاطؽ الحقـ الذاتوق حيث و عأ الطرماف مو واشقطف مو  21أينوؿ

(سوتمور)  ,8559وسط احتفاالت ضلمة ,األمر الذّ يعقو تأسيس "سنطة حقومة ذاتية منسطيقية"
1

قومؿ :قصة اتفاق أوسمو – الرواية الحقيقية الكاممة دطبخة أوسمود ,ص819-811ق

3

المرجع السابق ,ص 291-291ق

5

أحمد إوراهيـ محمود :داتفاق الحكم الذاتي الفمسطيني – قراءة في المضامين واإلشكاليات والتطورات المستقبميةد,

2

4

اقظر ,مجنة الدراسات الفنسطيقية ,العدد  ,89لريؼ  ,8551ص 291-291ق

مجنة السياسة الدولية :ودد  ,889مؤسسة األهراـ الهاهرة ,يوليو  ,8551ص195ق

مجنة السياسة الدولية ,العدد  ,889مؤسسة األهراـ الهاهرة ,يوليو  ,8551ص891ق
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لفترة اقتهالية ال تزيد ونت لمس سقوات ,اوتوا اًر مف يوـ تو ي اتفاؽ غزة أريحا مو  1أيار (مايو)
 ,8559أّ حتت واـ 18555ق

ويتضف لقا مما سوؽ :أقأ مقذ أف أُورـ اتفاؽ إوبلف الموادئ ,ومف ثـ المواشرة وتطويهأ ,اتضف

أف آلية تقفيذ االتفاؽ أسهطت قؿ األوراؽ وأسنحة الضغط مف أيدّ الجاقب الفنسطيقو ,وؿ ودء

المفاوضات حوؿ الوض الدا ـ ,مما ُيم ّقف إس ار يؿ والتالو مف التحقـ ومسار المفاوضات وقتا جها
ومرض الحؿ الذّ تراه مقاسواً لمصالحهاق مهد أد اتفاؽ أوسنو إلت تدهور أوضاع الشعب الفنسطيقو
ومقاقة ضيتأ ,ويقما واصنت إس ار يؿ جقو ثمار ومنية السبلـ دوف تهديـ استحها اتأق ومو المهاوؿ

تراجعت مقاقة الهضية الفنسطيقية وشقؿ لطير ,وعد أف قاقت مو صدارة اهتمامات المجتم الدولو,
واقحسر التضامف الدولو معها ,وتحررت إس ار يؿ مف الضغوط الدولية ونيها لدمعها إلت احتراـ الحهوؽ

الفنسطيقية ,ووفضؿ اتفاؽ أوسنو لرجت إس ار يؿ مف وزلتها الدولية أ امت وبل ات دونوماسية طويعية
ويقها وويف العديد مف دوؿ العالـ ,قما شقؿ االتفاؽ الرقيزة األساسية لوقاء قظاـ إ نيمو شرؽ أوسطو,

تنعب ميأ إس ار يؿ دور الهوة اإل نيمية المهيمقة ونت المقطهة والتحالؼ م الواليات المتحدة والغربق

قما قجحت األليرة مو تعطيؿ قظاـ المهاطعة العروية إلس ار يؿ ,مو الو ت الذّ ما زالت ميأ تواصؿ

احتبللها لؤلراضو العروية ,قما أد

االتفاؽ إلت تدمير التقسيؽ ويف المسارات العروية ,ومتف الطريؽ

لنحنوؿ المقفردة ,يواطبلؽ العقاف لعمنية التطوي ويف إس ار يؿ والعديد مف الدوؿ العروية ,األمر الذّ أد

إلت ازدياد حالة التمزؽ مو الصؼ العروو ,وقاقت اتفا ية "وادّ وروة"  ,8551أولت الثمار وعد اتفاؽ

أوسنو ,وهذا ما سقتطرؽ إليأ مو الجزء التالوق

ج -الموقف المصري والسوري من المفاوضات األردنية اإلسرائيمية.

وعد تو ي إوبلف الموادئ الفنسطيقو اإلس ار ينو مو 81أينوؿ (سوتمور)  ,28551أونف األردف

أقأ سيمضو دماً قحو تو ي اتفا ية سبلـ م إس ار يؿ ,دوف اقتظار لحدوث تهدـ مو المسارات

التفاوضية األلر  ,3ووالفعؿ و األردف يواس ار يؿ مو اليوـ التالو ما ُسمو "جدوؿ أوماؿ مشترؾ",
تمهيداً لعهد معاهدة سبلـ ويقهماق ولـ تقف الهضايا العالهة ونت مسار التفاوض ويف الونديف معهدة,

مقاف أهمها ما يتعنؽ وأر ِ
اض أردقية محتنة مساحتها حوالو  121قينو مت اًر مروعاً ,ووحهوؽ األردف مو

1

ياسر أوو شواقة :النظام الدولي الجديد – بين الواقع الحالي والتصور اإلسالمي ,ط ,8دار السبلـ لنطواوة والقشر

2

مرج اا ,وآلروف :مستقبل الترتيبات اإلقميمية في منطقة الشرق األوسط  ,ص888ق

والتوزي والترجمة ,الهاهرة ,8551 ,ص229ق

3

مجنة السياسة الدولية :ودد  ,881مؤسسة األهراـ الهاهرة ,يوليو  ,8551ص129ق
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قهرّ األردف واليرموؾ1ق ثـ تبل ذلؾ أف و

العاهؿ األردقو "حسيف" م ر يس الوزراء اإلس ار ينو

اتفا اً "إوبلف واشقطف" مو  29تموز (يوليو)  ,8551الذّ أقد موامهة األردف يواس ار يؿ ونت إقهاء
حالة الحرب ويقهما ,يوالغاء المهاطعة اال تصادية ,2ثـ و الطرماف معاهدة سبلـ ويقهما مو  29تشريف
أوؿ (أقتوور)  ,38551مو مقطهة "وادّ وروة" األردقية وسط احتفاالت ضلمة شهدها الر يس

األمريقو "ويؿ قنيقتوف"4ق

ويتضف لقا ,أقأ وقدما تـ التوصؿ إلت اتفا ية أوسنو يواوبلف الموادئ الفنسطيقو اإلس ار ينو,
مهد أزاؿ ذلؾ االتفاؽ مف أماـ األردقييف حاج از قفسياً وسياسياً ساودهـ ميما وعد ونت الدلوؿ مو
مفاوضات مواشرة م الطرؼ اإلس ار ينو وودوف أية إحراجاتق

وقاقت هقاؾ مجمووة مف الظروؼ والعوامؿ أدت إلت وهد تنؾ المعاهدة ,وصياغتها وطريهة

تلتنؼ وف معاهدة السبلـ المصرية اإلس ار ينية واـ  ,8595حيث تعرض األمف العروو ,مقذ مقتصؼ
العهد الساو حتت لريؼ واـ  ,8558موود مؤتمر مدريد لنسبلـ لمجمووة متتالية مف األحداث ,أثرت

ميأ تأثي اًر جذرياً ,وألرجتأ مف حيز العمؿ العروو المشترؾق و د دلؿ العرب مؤتمر مدريد ,وميزاف
الهو يميؿ إلت صالف إس ار يؿ وشقؿ واضف و وّ5ق واإلضامة إلت ذلؾ وامنيف لاصيف واألردف هما:

 -8العامؿ اال تصادّ :ماألردف محدودة الموارد ,وواقت ا تصاده مف أزمة جراء و وؼ األردف إلت

جاقب العراؽ مو حرب اللني الثاقية ,واوتور األردف االتفاؽ م إس ار يؿ سويبلً الجتياز تنؾ األزمة
وتنؾ الصعوو ات اال تصادية ,ومقها إمقاف شطب الديوف ونيأ لنواليات المتحدة والوالغة قحو 591

منيوف دوالر ,يوامقاف تطوير اال تصاد األردقو مف لبلؿ مساودات ملتنفة مف الواليات المتحدة
ووعض الدوؿ الغروية ,ووور التعاوف اال تصادّ والتوادؿ التجارّ والسياحو والمشرووات المشترقة م

إس ار يؿق

 -2العامؿ السياسو :مهد قاف غزو إس ار يؿ لنوقاف مو حزيراف (يوقيأ)  ,8512والذّ اده وزير الدماع
اإلس ار ينو و ت ذ "أر يؿ شاروف" ,مهد أظهر ذلؾ وبلمة ونت احتماؿ قجاح مشرووأ الذّ يقص ونت
أف الممنقة األردقية هو الدولة الفنسطيقية ,وأف الصراع م الفنسطيقييف يمقف إقهاؤه وف طريؽ إ امة

دولتهـ مو الضفة الشر ية مف قهر األردف ,وأف الضفة الغروية توهت جزءاً مف إس ار يؿ القور ق مقاف
مف الطويعو أف يقوف الرد األردقو ونت ذلؾ المشروع ,هو تثويت القياف األردقو وترسيلأ دولة

1

مرج اا ,وآلروف :مستقبل الترتيبات اإلقميمية في منطقة الشرق األوسط ,ص888ق

3

مجنة السياسة الدولية :ودد  ,885مؤسسة األهراـ الهاهرة ,أقتوور  ,8551ص181ق

2

4
5
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أوو شواقة :النظام الدولي الجديد ,بين الواقع الحالي والتصور اإلسالمي ,ص229ق
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وقظاماً ,وقاف مف الطويعو أيضاً أف يقوف مؤتمر مدريد لنسبلـ مو الشرؽ األوسط ,المدلؿ لتثويت

القياف الفنسطيقو مو منسطيف ذاتها ,مهاوؿ إسهاط مشروع شاروف ,وتأقيداً لذلؾ و

األردف جدوؿ

أوماؿ مشترؾ مو  81أينوؿ (سوتمور)  ,8551أّ وعد يوـ واحد مف تو ي إوبلف الموادئ الفنسطيقو

اإلس ار ينو مو واشقطف1ق

وش ّقؿ اتفاؽ أوسنو االققسار الثاقو مو جدار الصراع العروو اإلس ار ينو ,وذلؾ وعد اققسار

الجدار المصرّق أما االتفاؽ اإلس ار ينو م األردف مهد دـ لؤلردف حبلً لمسا ؿ المياه والحدود واألمف,

أمف لها حالة مف الحماية مف المشروع اإلس ار ينو الذّ مثنأ حزب النيقود وقدما سعت لطرح أف
قما َ
الممنقة األردقية هو الدولة الفنسطيقية2ق
ومف قاحية ألر مإف العاهؿ األردقو المنؾ حسيف قاف يشعر أقأ مو حاجة إلت طرؼ وروو

مؤمف والمسيرة السنمية ومستعد لدم لطاها ونت طريؽ المفاوضات م إس ار يؿ ,مقاقت مصر هو

االلتيار ,وقاقت رؤيتأ مو ذلؾ ,أف مصر سوهت الجمي إلت تسوية سنمية م إس ار يؿ ,ووقفس

المقطؽ مإف مصر سوؼ تقوف وقص اًر مؤيداً لمسيرة السبلـ الذّ ترواه الواليات المتحدة3ق

ومو حهيهة األمر -لـ تلتنؼ المأساة قثي اًر  -مهد أُويدت لؤلردف أرضأ المحتنة م وهاء

المستوطقات اإلس ار ينية ونت حالها ,و امت الحقومة األردقية وتأجير األراضو إلس ار يؿ لمدة لمسيف

سقة4ق و د أثار تو ي معاهدة السبلـ األردقية اإلس ار ينية ردود معؿ وسورية ومنسطيقية ,أما سوريا ,مهد

صرح ر يسها حامظ األسد – لبلؿ زيارتأ لنهاهرة – "بأن سوريا لن تؤيد أو تعارض المعاىدة ,ولن

تضع العراقيل في طريقياد ,وتعنيهاً ونت ما تضمقتأ مف تأجير مساحة مف األراضو إلس ار يؿ ومهاً

لنمعاهدة وما ذقره "شيموف ويريز" مف أقأ يأمؿ مو أف تقوف هذه المعاهدة قمطاً يحتذ

م

سوريا,

أقد الر يس األسد وأف سوريا لف تؤجر أّ جزء مف أراضيهاق أما السمطة الفمسطينية ,مهد طالوت

األردف وتعديؿ ما جاء مو المعاهدة وشأف الهدسق وأما مصر مهد صرح وزير لارجيتها آقذاؾ "ومرو

موست" وأف المعاهدة لطوة ونت طريؽ السبلـ الشامؿ ,ورحب وتو يعها5ق

ممقذ تو ي اتفاؽ أوسنو ,واد مصطنف "القظاـ الشرؽ أوسطو" و "السوؽ الشرؽ أوسطية"

لنوروز وهوة ,إذ ودا االتفاؽ مو جواقوأ السياسية وامة واال تصادية لاصة ,وقأقأ أحد تجسيدات ذلؾ
القظاـق والوا
1

أف اتفاؽ غزة – أريحا ,يعتور هو الوداية الفعنية لأ ,تحت ستار إدواء حؿ الهضية

المرجع السابق ,ص889-881ق

2

شفيؽ قاظـ الغورا :إسرائيل والعرب – من صراع القضايا إلى سالم المصالح ,ط ,8المؤسسة العروية لندراسات

3

سبلـ األوهاـ ,هيقؿ ,ص891ق

والقشر ,ويروت ,8559 ,ص815ق

4
5

أوو شواقة :النظام الدولي الجديد – بين الواقع الحالي والتصور اإلسالمي ,ص225-221ق
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الفنسطيقية ,حيث رامهأ الحهاً ,االتفاؽ األردقو اإلس ار ينو الذّ وزز ذلؾ التوجأ اإلس ار ينو األمريقو

مو المقطهة1ق وقاف مو مهدمة ما سعت إليأ إس ار يؿ والواليات المتحدة هو ,إقهاء المهاطعة العروية
إلس ار يؿ ,واقتهت األمر إلت استجاوة دوؿ مجنس التعاوف اللنيجو لهما وإلغاء المهاطعة غير المواشرة,
وساروت وعض لدوؿ العروية إلت توجيأ دووة لعهد اجتماوات مجمووات ومؿ المفاوضات المتعددة

األطراؼ ,واستهواؿ الومود اإلس ار ينية مو أراضيها ,ثـ متحت قؿ مف المغرب يواس ار يؿ مقتب اتصاؿ
لد

األلر ,وتوعتها توقس ,قما ودأت طر االتصاالت واالجتماوات الرسمية م

اإلس ار ينييف لعهد صفهة غاز طويعو ويف الونديف2ق

المس وليف

ويتضف لقا مما سوؽ ,أف ومنية السبلـ قاقت مجزأة ,وأف المفاوضات قاقت وهيمة ,األمر

الذّ أتاح إلس ار يؿ أف تفرض متطنواتها األمقية ونت ومنية التفاوض ,وأف قؿ المحاوالت التو جرت
لفرض السبلـ مو المقطهة ,هو محاوالت لتحهيؽ األمف اإلس ار ينو ,وليس لتحهيؽ السبلـ ويف الدوؿ

اإل نيمية مو المقطهة ,قما توايف المو ؼ المصرّ والسورّ تجاه االتفا ية  ,ممصر وارقت االتفا ية
وأيدتها ,ويقما تحفظت سوريا مو مو فها مف حيث التأييد والمعارضةق وودأت إس ار يؿ وحصاد اتفا يات

التسوية أو السبلـ دوف أف تتقنؼ وشوء ,وؿ استفادت استفادة قامنة ونت قامة المستويات ,ودلؿ

العرب مو وبل ات ا تصادية معها ,وودءوا الهووؿ وها يوادماجها مو المقطهة يوالغاء المهاطعة
اال تصادية لها ,والقتيجة وجد الشعب الفنسطيقو مو الضفة وغزة قفسأ ملدووا ومصد ا لووود إوبلف
دولة وبل دولة مف القاحية الوا عية ,حيث تأقدت الهيادة الفنسطيقية وقفسها مف ذلؾ مو محادثات قامب

ديفيد واـ  2111وقدما حاوؿ الر يس األمريقو قنيقتوف إ قاع الراحؿ ورمات والتو ي والموامهة ونت
االتفا ية التو ال تمقف الفنسطيقييف دولة ,وهذا ما سقتطرؽ إليأ مو الموحث التالوق

1
2

مأموف الحسيقو :حقائق الصراع وأوىام التسوية ,دار ققعاف لندراسات والقشر ,دمشؽ ,8551 ,ص891ق
شاش :المواجية والسالم في الشرق األوسط  ,ص115ق
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المبحث الثاني:
مباحثات التسوية السممية منذ  2114-2111وأثرىا عمى العالقات المصرية السورية.
 -1تعثر قمة كامب ديفيد عام  2222وتداعياتيا.
وعد أف قجحت مفاوضات أوسنو مو التوصؿ إلت اتفاؽ إوبلف الموادئ ويف الجاقويف

الفنسطيقو واإلس ار ينو واـ  ,8551قاف تصور المقظمة أف االتفاؽ ُيمهد لها الطريؽ إلت إ امة الدولة
الفنسطيقية1ق وونت در مقسوب التفاؤؿ لد اوات واسعة مف الشعب الفنسطيقو تجاه ومنية
المفاوضات جاء مقسوب التشاؤـ واإلحواط ,وذلؾ ألف جمي األطراؼ المقلرطة والعمنية السنمية
تعهدت والتوصؿ إلت حؿ وادؿ وشامؿ ودا ـ ,ووأف "األرض مهاوؿ السبلـ" ,ووأف األراضو المحتنة

والحهوؽ المغتصوة ستسترد ولو وحدها األدقت ,ووأف العمنية ستهود مو قهاية المطاؼ إلت إ امة الدولة
الفنسطيقية وواصمتها الهدس ,وليس إلت إ امة "حقـ ذاتو" أو أقثر مف حقـ ذاتو وأ ؿ مف دولةق

ولقف ما حدث أف ومنية المفاوضات قاقت ورمتها مراوغة ووهيمة لـ تؤد منسطيقياً مف حيث الجوهر,

إالّ إلت محاوالت إس ار ينية وغير إس ار ينية إلسهاط المرجعيات العروية والدولية ,وإلسهاط "ثواوت" لـ يقف
يجب إسهاطها ,يوالت استمرار وتقريس االحتبلؿ وأشقالأ العسقرية واالستيطاقية التهويدية2ق
وقتيجة لذلؾ ,وجدت سوريا قفسها مو وض تفاوضو صعب ,وعد أف سوهتها المقظمة واألردف
مو االتفاؽ م إس ار يؿق وقاف ونيها أف تهؼ وصبلوة مو وجأ إس ار يؿ رامضة شروطها لعهد تسوية
قها ية معها ,حيث ترمض إس ار يؿ االقسحاب القامؿ مف الجوالف وجقوب لوقاف ,وحجة دواوو األمف

اإلس ار ينو ,وضماف الحصوؿ ونت حصة مجزية مف مصادر المياه مو الونديف3ق مالوض مو سوريا
ولوقاف ملتنؼ حيث توجد مهاومة لوقاقية مدوومة مف سوريا ,قما توجد أرض محتنة هو الجوالف

ومفاوضات معطنة ,ومطالب وموا ؼ سورية واضحة أيضاً ,واستعدادات لقؿ االحتماالت4ق

مالمفاوضات ويف سوريا يواس ار يؿ ظنت تراوح مقاقها ,وسوب وجز الحقومة اإلس ار ينية وف

اإل رار ومودأ االقسحاب القامؿ مف الجوالف ,ولـ يحدث تهدـ ُيذقر مو الموا ؼ والقسوة لبلقسحاب
والترتيوات األمقية والسبلـ والجدوؿ الزمقو لنتقفيذق قما أف المسار النوقاقو ظؿ مجمداً مو اقتظار ما
1

شاش :المواجية والسالم في الشرق األوسط ,ص119-119ق

2

أسعد وود الرحمف ,قواؼ الزرو :االنتفاضة الفمسطينية الكبرى  ,2222مقدمات ,وقائع ,تفاعالت ,تداعيات,

3

شاش :المواجية والسالم في الشرق األوسط ,ص119ق

استخالصات ,دا رة المقتوة الوطقية ,وماف ,2118 ,ص19ق

4ونو وهنة ورساف :دمن االنتفاضة إلى القمة وبالعكسد ,مجنة الفقر السياسو ,العدد  ,81-5المؤسسة العروية
السورية لتوزي المطوووات ,سوريا ,روي – صيؼ  ,2111ص81ق
114

تفجر األوضاع مو األراضو الفنسطيقية,
سيسفر وقأ التفاوض ونت المسار السورّ ,إلت جاقب ّ
مأوماؿ العقؼ تتصاود ويزداد ودد ضحاياها مف جاقب آلر ,وتشتد المهاومة المسنحة ضراوة,
والهوات اإلس ار ينية تمارس المزيد مف إجراءات الههر ,وأصوحت ومنية السبلـ مهددة واالقهيار1ق

حيث اوتمدت الحقومات اإلس ار ينية المتعا وة مقذ اتفاؽ أوسنو واـ  ,8551إستراتيجية ثاوتة

وامها االحتفاظ والسيطرة ونت األرض ,واحتواء الهيادة الفنسطيقية مف لبلؿ حنهة مفرغة مف
المفاوضات التو ال تقتهو إلت قتا

محددة؛ وؿ تستهدؼ قسب الو ت ومرض األمر الوا

ونت

األرض ,ولفض سهؼ الطموحات العروية مو ومنية السبلـ ,وتهويض مرص قشوء دولة منسطيقية

مستهنة ذات سيادة ,و د اتفهت استراتيجيات الهو مو إس ار يؿ مو ذلؾ الشأف ,يواف التنفت سياسات
التقفيذ2ق ومف ثـ تجاهنت إس ار يؿ األحقاـ الصريحة لبلتفا ات والتو تحدد تو يتات محددة لتقفيذها,
واصطق إسحاؽ راويف شعا اًر غريواً مفاده أقأ ال توجد مواويد مهدسة ,وسار لنفاؤه ونت هديأ ,وقاقت

القتيجة مو قهاية األمر أف مفاوضات الوض الدا ـ لـ تتـ مو موودها3ق

ولذلؾ مإف ,ومنية السبلـ قاقت تتعثر وتعترضها قثير مف العهوات ,وسوب السياسة اإلس ار ينية التو

تودو واجزة وف اتلاذ الموا ؼ الضرورية إلرساء السبلـ ,وما يترتب ونت قؿ ذلؾ مف تعريض

المسيرة السنمية لبلقهيارق قما استغنت إس ار يؿ ومعها الواليات المتحدة الوض السياسو واإلدارّ الها ـ
مو القظاـ السياسو الفنسطيقو لممارسة المزيد مف الضغوط السياسية واألمقية ونت السنطة الفنسطيقية

لنهووؿ وتسوية الصراع لفنسطيقو اإلس ار ينو ومؽ الرؤية اإلس ار ينية4ق

والجدير والذقر أف المفاوض األمريقو تعامؿ م الجمي ومهاً لهاودة المصالف وونت أساسها

لقف الحاؿ م المفاوضيف الفنسطيقييف يلتنؼ مقاف األسنوب التفاوضو األمريقو مو الصراع العروو

اإلس ار ينو ,يرتقز ونت اودة ما هو الممقف ,وليس ما هو مطنوب5ق

و د استطاع اإلس ار ينيوف يادة دمة المفاوضات ونت طريهتهـ اللاصة ,ولـ يتمقف المفاوض

الفنسطيقو مف امتبلؾ زماـ الموادرة والتأثير ونيها أو التحقـ مو مسارها قسوياً مو أية مرحنة مف
مراحنهاق مدولة إس ار يؿ التو تمتنؾ الهوة العسقرية وآلة إوبلمية ضلمة مققتها مف تصوير

االوتراضات الفنسطيقية ونت العروض اإلس ار ينية ,وقأف مقظمة التحرير تعر ؿ ومنية السبلـق واتضف

ذلؾ األمر مو جوالت المواحثات التو تنت ياـ السنطة الفنسطيقية ,وحصرياً وقد التواحث حوؿ
1

شاش :المواجية والسالم في الشرق األوسط ,ص111ق

2

اتفاقيات السالم العربية اإلسرائيمية خالل القرن العشرين ,مو موسووة مهاتؿ مف الصحراء,

3

شاش :مفاوضات التسوية النيائية والدولة الفمسطينية ,ص91ق

5

صا ب وريهات :دالحياة مفاوضاتد ,جامعة القجاح الوطقية ,قاونس ,2111 ,ص291ق
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مبلحؽ أوسنو والهاهرة وواريس وطاوا وغيرها ,واشتدت وتيرة تنؾ الحالة قنما اروت المدة المحددة لنفترة

االقتهالية ونت القفاذق وقاقت الغاية تجريد الجاقب الفنسطيقو مف أية وقاصر تساوده مو دلوؿ

مفاوضات الحؿ القها و وهوة أقور ,ولـ تقجف قثي اًر محاوالت الهيادة الفنسطيقية لطمأقة الحقومات
اإلس ار ينية حوؿ قواياها وأهدامها اإلستراتيجية مف التسوية ,وال مو ورضها لنشراقة مف أجؿ وقاء

السبلـ1ق

أدت المفاوضات الثقا ية الفنسطيقية اإلس ار ينية التو سوهت مة قامب ديفيد الثاقية ,إلت تحهيؽ

تفاهمات محدودة ويف المفاوضيف الفنسطيقييف واإلس ار ينييف ,حوؿ الموضووات الر يسية لنحؿ القها و
التو تضمقت ضايا" :الهدس ,والبلج يف ,والمستوطقات ,والسيادة ,والحدود"ق وظنت مشقنة السيادة

ونت الهدس ا مة ,حيث ترقت تنؾ المسألة لنمعالجة المواشرة ويف ورمات وواراؾ2ق

أما وف المساريف السورّ والنوقاقو ,مهد أظهر واراؾ وعد االقتلاوات اإلس ار ينية مواشرة ,رغوة

وجهداً لنوصوؿ إلت اتفاؽ م سوريا ,وحدد مووداً قها ياً لبلقسحاب مف الجقوب النوقاقو أ صاه تموز

(يوليو)  ,2111قما ذهب وقفسأ إلت واشقطف لنهاء ماروؽ الشرع ,وأوطت وووداً واالقسحاب التاـ
حتت حدود الراو مف حزيراف (يوقيأ)  ,8599ثـ تراج وقها ,األمر الذّ اد إلت مشؿ اجتماع

يحمؿ الر يس األسد مسؤولية
الر يس حامظ األسد والر يس قنيقتوف مو جقيؼ ,وجعؿ الر يس األمريقو ّ
مشؿ الهمةق وونت الجوهة النوقاقية ووعد مشؿ مة جقيؼ ,رر واراؾ التعجيؿ واالقسحاب مف الجقوب
النوقاقو يواوادة ترسيـ الحدود ,استجاوة لضغط دالنو إس ار ينو واالقسحاب غير المشروط ,ووسوب
ضغط المهاومة النوقاقية ,هذا إلت جاقب تقتيقات التفاوض م سوريا لفصؿ المساريف النوقاقو
والسورّ3ق

ومو تنؾ األثقاء قاقت االتصاالت تجرّ لئلوداد لنهمة الثبلثية ويف ورمات وقنيقتوف وواراؾ

ورغـ تحفظ الر يس الفنسطيقو ,الذّ قاف يلشت المشارقة ميها ا بلً :دأن قمة غير معد ليا جيداً

سوف يكون نصيبيا الفشل ,وسوف تؤدي إلى تصعيد خطيرد4ق

1

حمزة وود الحميد الصمادّ :تجربة م .ت .ف السياسية من المقاومة المسمحة إلى التسوية السممية (- 1964

2

داتفاقيات السالم العربية اإلسرائيمية خالل القرن العشريند ,مو موسووة مهاتؿ مف الصحراء ,مرج سوؽ ذقره,

3

أحمد ري "أوو وبلء" :الرواية الفمسطينية الكاممة لممفاوضات من أوسمو إلى خريطة الطريق ,مفاوضات كامب

 ,)2226رسالة ماجستير غير مقشورة ,جامعة القجاح الوطقية ,قاونس ,2111 ,ص211ق
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ديفيد دطابا واستوكيولمد  ,2222-1995ط ,2مؤسسة الدراسات الفنسطيقية ,راـ اا ,2119 ,ص112ق

4

كامب ديفيد  :2222مو منؼ لاص والشهيد الها د ياسر ورمات,
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والحهاً التفا يات أوسنو التو تو فت مراحؿ تقفيذها ,شهد مقتج قامب ديفيد مو الواليات

المتحدة مو تموز(يوليو)  ,2111مة ثبلثية ضمت الر يس الفنسطيقو ياسر ورمات ور يس الوزراء

اإلس ار ينو إيهود واراؾ ,والر يس األمريقو ويؿ قنيقتوف ,ورمض لبللها ورمات تهديـ تقازالت وف

الحهوؽ الشروية الفنسطيقية ,ومقها حؽ البلج يف والهدس ,وذلؾ األمر جعؿ شعويتأ تزداد ويف
الفنسطيقييف1ق وقاف لنمو ؼ "السعودّ -المصرّ" تجاه ضية السيادة ونت الهدس الشر ية أثر مواشر

مو مو ؼ ورمات ,الذّ ّدـ مو الساوؽ تقازالت وديدة ,ولققأ لـ يستط مو قامب ديفيد أف يلوض
مو طريؽ تهديـ التقازالت وسوب المو ؼ العروو والمو ؼ الفنسطيقو الدالنو2ق
مهد جاء "إيهود واراؾ" ومريهأ المفاوض إلت مقتج

قامب ديفيد ,وقأف شوطاً طويبلً مف

المفاوضات لـ يجر ويف الفنسطيقييف واإلس ار ينييف مف وؿ ,أتت إلت الهمة وقأقأ يريد أف يودأ مف

امز مف موؽ قؿ التوامهات التو تـ التوصؿ إليها مو استوقهولـ والهدس وواشقطف وشرـ
الصفر ,اً
الشيخ ,وما إلت ذلؾ مف محطات تفاوضية ,وال سيما وعد أف راح المفاوضوف اإلس ار ينيوف يتراجعوف

وشأف المسا ؿ التو تـ التفاوض وشأقها ,ويهدموف مهترحات وآراء وصيغاً تقطنؽ مو معظمها مف

المرو األوؿ3ق وتجنت ذلؾ ووضوح مو مة قامب ديفيد  ,2111حيقما ألذ ر يس الوزراء اإلس ار ينو

آقذاؾ إيهود واراؾ والر يس األمريقو ويؿ قنيقتوف ,وممارسة الضغوط ونت الر يس الفنسطيقو ياسر
ورمات لنهووؿ وصيغة مؤ تة تقهو حالة الصراع ويف الطرميف الفنسطيقو واإلس ار ينو مقذ وهود قهدؼ

استراتيجو إس ار ينو ,دوف الحصوؿ ونت الحهوؽ المشرووة لنشعب الفنسطيقو مو أرضأ قما قصت
ونت ذلؾ قامة المواثيؽ المتعنهة والهضية الفنسطيقية4ق

والجدير والذقر ,أف واراؾ هدد وأف "ا تراحاتأ" ستقوف العرض القها و إلس ار يؿ ,وذلؾ وؿ الدلوؿ

مو جولة المفاوضات األولت وشأف التسوية الدا مة ,وأقأ إذا لـ تُهوؿ تنؾ اال تراحات مإف إس ار يؿ
ستدرس وجدية ومنية "الفصؿ مف جاقب واحد" ,أّ مرض التسوية ومنياً5ق ولـ يقف أحد يتو أثقاء
محادثات قامب ديفيد  ,2111أف يتلنت واراؾ وف الءات إس ار يؿ ,وأف يسنـ وحهوؽ الشعب

1

دإجماع فمسطيني إسرائيمي عمى اعتماد خارطة الطريق كقاعدة لممفاوضاتد ,جريدة الجريدة القويتية ,دوليات ,العدد

2

اتفاقيات السالم العربية اإلسرائيمية خالل القرن العشرين ,مو موسووة مهاتؿ مف الصحراء ,مرج سوؽ ذقره,

 ,815األحد  88قوممور2119ق

http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Siasia21/EtefakyatS/sec10.doc_cvt.htm

3

ري  :مفاوضات كامب ديفيد دطابا واستوكيولمد  ,2222-1995ص189ق

5

ري  :مفاوضات كامب ديفيد دطابا واستوكيولمد  ,2222-1995ص115ق
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الفنسطيقو مو إقهاء االحتبلؿ ,وحؿ مشقنة البلج يف الفنسطيقييف حبلً وادالً ونت أساس رار الجمعية

العامة لؤلمـ المتحدة ر ـ (1)851ق

ووسوب حرص الجاقب الفنسطيقو ونت استمرار المفاوضات وودـ تحمؿ مسؤولية اقهيارها ,لـ

يجرؤ ونت التعوير وف طموحات الشعب الفنسطيقو الشروية مو المحامؿ الدولية ,وظؿ لطاوأ

السياسو ضعيفاً ومهادقاً ,ال يتجاوز مستو الحد األدقت الذّ سمحت ميأ السياسة األمريقية ,قما
أدرقت الهيادة الفنسطيقية متأل اًر حهيهة أقها ال تمنؾ القثير مف األوراؽ الضاغطة حتت تفرض رؤيتها
مو المفاوضات التو تلض وشقؿ قنو لئلرادة األمريقية2ق

اقهارت مفاوضات قامب ديفيد ,مو تموز (يوليو)  ,2111وقاف االقهيار مفصبلً مو سياؽ

سياسو ,ودأ مقذ تو ي اتفاؽ أوسنو مو الويت األويض مو  81أينوؿ (سوتمور)  ,8551حيث أقهت

وطوعأ مسنؾ إمبل و إس ار ينو ,وتقازؿ متقرر مف المفاوض
حهوة مف تفاوض دار حوؿ قهطة الصفرّ ,
الفنسطيقوق قاف ُيفترض مو مفاوضات قامب ديفيد الثاقية أف تتقاوؿ ضايا الوض الدا ـ "الهدس,
المستوطقات ,البلج وف ,الحدودقققالخ" ,لققها تعثرت وقد ضية الهدسق و د أحسف "ياسر ورمات"

حيف رمض الرضوخ لضغوط قنيقتوف وواراؾ ,وتمسؾ وحؽ الشعب الفنسطيقو القامؿ مو الهدس

المحتنة3ق

ووسوب رمض الر يس ورمات مهترحات واراؾ المقهوصة لنتسوية السياسية ,ألقها ال تتماشت م

محمنتأ الحقومة اإلس ار ينية
مرجعية مدريد لنسبلـ ,وال م إ امة دولة منسطيقية متواصنة جغرامياًّ ,
ومعها اإلدارة األمريقية المسؤولية وف مشؿ المحادثات ,ووف امتعاؿ أحداث العقؼ مو اقتفاضة

األ صت ,وذلؾ – حسب زومهماُ -وغية تحهيؽ مطالوأ وأهدامأ التو لـ يتمقف مف الحصوؿ ونيها وور
التفاوض4ق
والجدير والذقر ,أقأ وهب مشؿ مفاوضات السبلـ الفنسطيقية اإلس ار ينية ,التو أجريت ونت

مد

أسووويف ومشارقة أمريقية مو قامب ديفيد ,وجأ الر يس األمريقو ويؿ قنيقتوف رسالة تحذير

وصفت وأقها صارمة ومواشرة إلت السنطة الفنسطيقية ا بلً" :إن واشنطن ستعيد النظر في العالقات
1

وثماف محمود وثماف :دمستقبل القضية الفمسطينية بين المفاوضات السياسية والمقاومة المسمحةد ,مجنة جامعة

2

الصمادّ :تجربة م .ت .ف السياسية من المقاومة المسمحة إلى التسوية السممية ,ص229-229ق

القجاح لؤلوحاث ,المجند  ,28ودد  ,1قاقوف أوؿ (ديسمور)  ,2119ص8822ق

3

وود اإللأ ونهزيز ,وآلروف :منظمة التحرير الفمسطينية واالنتفاضة ,الحصيمة والمستقبلد ,ط ,8مرقز دراسات

4

طبلؿ ووقؿ" :مسيرة السالم ,وممكنات الحل السياسيد ,مجنة رؤية ,العدد ,9الهي ة العامة لبلستعبلمات ,منسطيف

الوحدة العروية ,ويروت ,2111 ,ص12ق

 ,2118ص15ق
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الثنائية في حال ما إذا أعمنت الدولة المستقمة من جانب واحد ,والتي وصفيا بأنيا ستكون خطئاً
فادحاً ,سيترتب عميو عواقب وخيمة وبعيدة ,ليس في المنطقة وانما في العالم بأسرهدق واوتور
قثيروف أف تنؾ التهديدات ليست موجهة مهط إلت الر يس الفنسطيقو أو السنطة الفنسطيقية مهط ,وؿ

موجهة واألساس إلت الدوؿ العروية مو محاولة أمريقية إلجوار العرب ونت تشجي ورمات يواغ ار أ
ّ
1
ونت الهووؿ وما ُسمو ب "الحؿ الوسط التاريلو" ق
قما يرج التحنيؿ األمريقو أسواب الفشؿ مو مفاوضات قامب ديفيد إلت الدور المصرّ ,وذلؾ

لهصوره وودـ يامأ وتشجي ورمات ونت الهووؿ وما هو معروض ونيأ مو الهمة ولصوص الهدس
والهضايا األلر  ,أو إ قاوأ وإرجاء الوحث مو أمر الهدس لموود آلر ,واالقتفاء والتوصؿ إلت اتفاؽ

جز و م اإلس ار ينييف ,يسمف وإ امة الدولة الفنسطيقية ,وحؿ ودد مف الهضايا القور المتفؽ ونيها,
شرط إوبلف الفنسطيقييف إقهاء الصراع قها ياً م إس ار يؿ2ق

وير الوعض أف مشؿ مة قامب ديفيد إقما قاف وسوب اللبلؼ حوؿ ضية الهدس مهط وعد أف تـ

الوصوؿ إلت اتفا ات حوؿ الهضايا األساسية األلر  ,ويويف أف اللبلؼ قاف شامبلً حوؿ ضايا

الحدود واالقسحاب والسيادة واألمف والبلج يف والهدسق ولقف ضية الهدس احتنت مقاقاً وار اًز مو
اإلوبلـ ألقها قاقت القهطة المطروحة لنتفاوض وقد وروز لحظة الفشؿ واإلوبلف وقها ,إضامة إلت أف

اال تراح اإلس ار ينو وشأف الهدس (سيادة إس ار ينية ونت المديقة والمسجد األ صت) قاف مفاج اً تماماً
لنومد الفنسطيقو ,ولـ يسوؽ لأ أف ورض مو أّ مفاوضات ساوهة ,وقشؼ لنمفاوض الفنسطيقو أف
إس ار يؿ ال تريد تسوية سياسية مهوولة إقما تريد مرض حؿ إذواف ال يمقف الهووؿ وأق ومف األمور

المهمة مو ذلؾ السياؽ قهد الرواية السا دة الها نة وأف اإلس ار ينييف ورضوا االقسحاب مف  %58مف

أرض الضفة الغروية ,وذلؾ مف لبلؿ القشؼ وف لدوة إس ار ينية دا مة تعرض ر ماً والياً قسوياً
لبلقسحاب تحت وقد (األرض) ثـ تعود لتهنيص هذا الر ـ والمطالوة وأراض ألر وقد وحث الوقود التو
تتعنؽ واألمف أو وغور األردف أو والهواود العسقرية أو وطرؽ الوصوؿ إلت الهواود العسقرية ,وحيث

تقوف قسوة االقسحاب الفعنية المعروضة هو ما يهارب  %91مهط مف الضفة الغروية3ق

ومما سوؽ قر وأف الموا ؼ التو دامعت وقها الهيادة الفنسطيقية مو قامب ديفيد ,والمطالب التو

تمسقت وها تنؾ الهيادة ,د وضعت األسس التو ال يمقف ألّ مفاوض منسطيقو مو أّ و ت الحؽ

1

محمد السيد إدريس :دمفاوضات التسوية النيائية والموقفان العربي واإلسالميد ,مجنة السياسة الدولية ,العدد ,812

2

المرجع السابق ,ص215ق

الهاهرة ,أقتوور ,2111 ,ص215ق

3

وبلؿ الحسف :دكامب ديفيد وتوابعياد ,مو

جريدة الشرؽ األوسط  ,العدد ( 1591يوقيأ)  ,واريس2111 ,

http://www.aawsat.com/details.asp?article=175209&issueno=8958
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التقازؿ وقها مهما اشتدت ونيأ الضغوط ,ووذلؾ مإف تنؾ الموا ؼ تعتور إرثاً تاريلياً غير اوؿ

لنتفريطق

ومو الوا

قاقت األحداث تسير ونت األرض وقس ذلؾ تماماًق ماالستعدادات اإلس ار ينية

الستلداـ الهوة المسنحة ضد الفنسطيقييف ودأت مواشرة وعد وودة واراؾ مف قامب ديفيد إلت إس ار يؿ

مو تموز (يوليو)  ,2111حيث أودت الحقومة اإلس ار ينية مو قفس الشهر ,أّ وؿ اقفجار االقتفاضة

وأقثر مف شهريف اللطة األمقية المسماة "حهؿ األشواؾ" ,استعداداً لمواجهة ادمة م الفنسطيقييف1ق
وم وداية آب (أغسطس) ,2111قثؼ الجيش اإلس ار ينو استعداداتأ لنصداـ المهوؿ ,وتساروت وتا ر

التدريب ونت تاؿ المدف وا تحاـ األحياء السققية ,وودا واضحاً أف االستعداد اإلس ار ينو لنتصعيد
يمضو مو اتجاهات ثبلثةق سياسية ووسقرية واستيطاقية2ق

ومف ثـ متف اقهيار الهمة الطريؽ أماـ الشعور العاـ الفنسطيقو وأف واب التسوية أُ فؿ ,وأف

ليارها لـ ُيهدـ لنشعب ولنهضية شي اًق وقاف ذلؾ هو أساس اقدالع اقتفاضة األ صت مو  21أينوؿ
(سوتمور)  " , 2111أّ وعد شهريف مهط ونت اقهيار التسوية"ق وليس مف شؾ مو أف االقتفاضة آذقت
واقهبلب حاسـ مو توازف الهو الدالنو مو مقاطؽ الحقـ الذاتوق حيث تراج الفريؽ الداوو إلت ليار

التسوية ليا اًر أوحد مو الصراع م إس ار يؿ ,وتضاءؿ حجـ قفوذه ,مو حيف صعد التيار السياسو
والشعوو الذّ تراءت لأ االقتفاضة مرصة إلسهاط مرحنة جر استضعامأ ميها ,مف ِوؿ الفريؽ األوؿ
وسنطتأ3ق

مقاقت المسألة ,مسألة و ت لبلقفجار الذّ قاف متو عاً وليس مفاج اً أو وفوياً ,حيث تراقمت

وتضامرت جمنة مف األحداث واألسواب األلر التو أوصنت األوضاع إلت لحظة االقفجار ,والتو

يمقف تنليصها وما ينو:

إلفا ات "ومنية السبلـ" وتجاوز إس ار يؿ لقؿ المرجعيات واالتفا ات والمواويد المحددة ,وتزايد مشاور

الغضب واإلحواط لد

الفنسطيقييف ,ووالذات ونت مدار سو سقوات مف المفاوضات ,وودـ اإلمراج

وف األسر الفنسطيقييف مو سجوف االحتبلؿ اإلس ار ينوق ووجز السنطة الفنسطيقية ومف لنفها
األقظمة العروية واإلسبلمية ,وأيضاً وجز األسرة الدولية وهي ة األمـ المتحدة ,وف الضغط ونت

إس ار يؿ إلرغامها ونت تقفيذ االستحها ات المترتوة ونت االتفا ياتق يوالفاؽ مة قامب ديفيد الفنسطيقية
اإلس ار ينية مو التوصؿ إلت تسوية قها ية ,مما أد إلت سهوط الرهاف الفنسطيقو ونت التسويةق وألي اًر,
1

أسامة العنو " :ندوة االنتفاضة من وجية النظر العسكريةد ,مجنة رؤية ,العدد ,5الهي ة العامة لبلستعبلمات,

2

السبلـ المغدور :دالرواية الفمسطينية ألحداث عممية السالم واندالع اإلنتفاضة الفمسطينية الثانيةد ,ط ,8الهي ة

3

ونهزيز ,وآلروف :دمنظمة التحرير الفمسطينية واالنتفاضة ,الحصيمة والمستقبلد ,ص12ق

منسطيف  ,2118ص811ق

العامة لبلستعبلمات ,منسطيف ,2118 ,ص99ق
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جاءت الجولة االستف اززية التو اـ وها زويـ تقتؿ النيقود "أر يؿ شاروف" ,إلت ساحات المسجد

األ صت ,لتومر الش اررة التو أشعنت االقتفاضة1ق

وواقدالع اقتفاضة األ صت ,تو فت ومنية السبلـ ,ولـ يقد األمر يطوؿ حتت استهالت حقومة واراؾ مو

إس ار يؿ ,وتولت السنطة أر يؿ شاروف , ,الذّ ومؿ مقذ توليأ مقصوأ ونت تقفيذ ملططأ الهادؼ إلت
تدمير السنطة الفنسطيقية2ق

وقلنص مما سوؽ إلت أف الر يس ورمات دم

ثمقاً واهظاً ,ألقأ أصر ونت المصالف

الفنسطيقية ,ورمض االستجاوة لنمطالب اإلس ار ينية األمريقية ,حيث ألذت هاتاف الدولتاف تتهماقأ
والفساد ودوـ اإلرهاب ,وهو ما قثر الحديث وقأ وعد تفجر اقتفاضة األ صتق

ووعد قجاح جورج ووش االوف مو االقتلاوات األمريقية أوالر واـ  ,2111و رار واراؾ التوجأ

إلت اقتلاوات وامة موقرة وسط مؤشرات وية إلت أقأ سيلسرها لمصنحة مرشف حزب النيقود

المعارض "أر يؿ شاروف" ,أما ونت الجاقب الفنسطيقو مهد قاقت االقتفاضة الشغؿ الشاغؿ لنفنسطيقييف
ورد االوتداءات اإلس ار ينية وف مدقهـ و راهـ مو الضفة الغروية و طاع غزةق وونت الرغـ مف ذلؾ مهد

وادر الر يس األمريقو ويؿ قنيقتوف ,والذّ قاف يستعد لمغادرة مقتوأ مو الويت األويض قها ياً إلت

يدوف تنؾ األمقار ونت ور ة
طرح أمقار ميما يتعنؽ وسبلـ منسطيقو إس ار ينو ,و د ألتار قنيقتوف أالّ ّ
رسمية أمريقية ,يمقف أف تقوف مستقداً منزماً لنر يس الذّ يلنفأ ,واستعاض وف ذلؾ وتبلوتها ونت
مسام الومديف الفنسطيقو واإلس ار ينو3ق

وأما مو ؼ اإلدارة األمريقية الجديدة ,ور اسة جورج ووش االوف ,مهد أونقت وعد تسنمها الر اسة

ونت لساف وزير لارجيتها "ريتشارد واوتشر" مو  5شواط (موراير)  ,2118أف األمقار التو وحثت

ولما قاف د أقهت مقصوأ منـ تعد تنؾ األمقار جزءاً مف
لبلؿ األشهر األليرة قاقت لنر يس قنيقتوفّ ,
وتدومت تنؾ الوجهة حيف جر استهواؿ حار لشاروف مو الويت
المهترحات األمريقية أو الر اسية,
ّ
األويض ,والذّ امتق رغـ مرور القثير مف الو ت وف استهواؿ الر يس ورمات أو أّ مسؤوؿ

منسطيقو4ق

ووالتالو مإف الحقومات اإلس ار ينية المتعا وة – مدوومة مو قثير مف األحياف مف الواليات المتحدة –

أجورت الفنسطيق ييف والعرب ونت االقتظار والتقيؼ والتأ نـ ومؽ أجقدتها السياسية ,وأجورتها ونت
اقتظار األمقار أو المهترحات اإلس ار ينية أو االشتراطات التعجيزيةق

1

وود الرحمف ,الزرو :االنتفاضة الفمسطينية الكبرى  ,2222ص91-98ق تنليص وتصرؼق

2

دإجماع فمسطيني إسرائيمي عمى اعتماد خارطة الطريق كقاعدة لممفاوضاتد ,جريدة الجريدة القويتية ,مرج سوؽ

3

ري  :مفاوضات كامب ديفيد دطابا واستوكيولمد  ,2222-1995ص191ق

ذقرهق

4
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وما إف تسنـ شاروف السنطة مو إس ار يؿ مو وداية واـ  2118حتت تراجعت ومنية السبلـ ,إذ

ساد المجتم اإلس ار ينو مقطؽ الحؿ العسقرّ ومعا وة الشعب الفنسطيقو ,وو ؼ العمنية التفاوضية1ق
مقاف مف الواضف أف حقومة شاروف د اتوعت سياسة تؤدّ إلت تدمير ومنية السبلـ ,أسساً وآليات
وأهداؼ ,يوالت اإلجهاز التاـ ونت اتفا ية أوسنو ,واالتفا يات التو تنتها دوف اإلوبلف وف ذلؾ رسمياً,

ومف لبلؿ الو ا

العمنية ونت األرض2ق

وقاقت أحداث  88أينوؿ (سوتمور)  2118مو قيويورؾ وواشقطف ,د أوادت العالـ إلت مقاخ

الحروب السالقة تحت وقواف "مقامحة اإلرهاب" ,وذلؾ وحجة أف األمريقييف يدامعوف وف أقفسهـ3ق
متقتهؿ السياسة األمريقية لتوس ر عة حروها ونت قؿ مف حمنوا السبلح مطالويف وحهو هـ ,ولتدلؿ مو
جمنتهـ مصا ؿ المهاومة الفنسطيقية ,مطاوهة وذلؾ ويف جدوؿ أوماؿ إس ار يؿ وجدوؿ أومالها ,مسهطة

وذلؾ الفوارؽ ويف اإلرهاب وويف المهاومة المشرووة لبلحتبلؿ4ق و د استغنت الهيادة اإلس ار ينية تنؾ
األحداث ,لئلوبلف أقها تعاقو اإلرهاب الفنسطيقو ,يوارهاب المقظمات األلر  ,وأقدت و ومها إلت
جاقب الواليات المتحدة مو ضوء مصالف الجاقويف ,وقاقت الشواهد ونت ذلؾ متعددة ,أورزها قعت

الر يس األمريقو لر يس الوزراء اإلس ار ينو وأقأ "رجؿ سبلـ"5ق

ووذلؾ مإف المو ؼ األمريقو قاف واضحاً وتأييده لسياسات إس ار يؿ ,األمر الذّ مهّد إلس ار يؿ
اجتياح يواوادة احتبلؿ المدف والهر الفنسطيقية مو الضفة الغروية ,متذروة والهضاء ونت ما تسميأ

"الجماوات اإلرهاوية"ق

 -2مبادرة السالم العربية عام .2222
وهو الموادرة التو أطنهها األمير وود اا وف وود العزيز ولو العهد السعودّ لنسبلـ مو الشرؽ

األوسط ويف إس ار يؿ والفنسطيقييف ,هدمها إقشاء دولة منسطيقية معترؼ وها دولياً ونت حدود واـ
 8599ووودة البلج يف لمف يرغب مو ذلؾ ,واقسحاب مف هضوة الجوالف المحتنة ,مهاوؿ اوتراؼ
وتطوي العبل ات ويف الونداف العروية م إس ار يؿ ,وذلؾ مو الهمة العروية مو ويروت واـ 2112ق و د

1

اتفاقيات السالم العربية اإلسرائيمية خالل القرن العشرين ,مو موسووة مهاتؿ مف الصحراء ,مرج سوؽ ذقره,

2

السبلـ المغدور :دالرواية الفمسطينية ألحداث عممية السالم واندالع اإلنتفاضة الفمسطينية الثانيةد ,ص821ق

http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Siasia21/EtefakyatS/sec10.doc_cvt.htm

3

طارؽ الوشرّ :دمن أيام العرب 11 :أيمول (سبتمبر)  ,2221أم  28أيمول (سبتمبر) 2222د ,مجنة الدراسات

4

ونهزيز ,وآلروف :دمنظمة التحرير الفمسطينية واالنتفاضة ,الحصيمة والمستقبلد ,ص11ق

الفنسطيقية ,العدد  ,91ويروت ,روي  ,2112ص15ق

5

اتفاقيات السالم العربية اإلسرائيمية خالل القرن العشرين ,مو موسووة مهاتؿ مف الصحراء ,مرج سوؽ ذقره,
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قالت تنؾ الموادرة تأييداً وروياً ,وهو مف الموا ؼ العروية التو تثوت إجماوهـ ونت تحهيؽ السبلـ

العادؿ والشامؿ1ق

ومو  21آذار (مارس)  ,2112أصدر ادة  22دولة وروية ,اجتمعوا مو " مة" ويروت,

"موادرة السبلـ العروية"  ,التو تعرض ونت إس ار يؿ السبلـ العروو القامؿ مو مهاوؿ االقسحاب

اإلس ار ينو القامؿق ولتنؾ الموادرة ميزة لاصة هو أقها شمنت دوالً غير دوؿ الطوؽ ,أورزها الممنقة
العروية السعودية ,والعراؽ ,وأوروت لنمرة األولت وف استعدادها لعهد سبلـ قامؿ م إس ار يؿ2ق

والجدير والذقر أف شاروف اـ مو قهاية واـ  ,2118وفرض الحصار ونت الر يس الفنسطيقو

دالؿ مهره مو مديقة راـ اا مو الضفة الغرويةق ذلؾ األمر الذّ جعؿ شعوية ورمات تزداد أقثر مأقثر

ويف صفوؼ الشعب الفنسطيقو ,وترامهت األصوات المؤيدة لعرمات ,م األصوات اإلس ار ينية المطالوة

وتصفيتأ أو إوعاده ,معاد ورمات مف جديد لنمواجهة3ق

أما مو الجاقب الفنسطيقو ,وونت امتداد العاـ  ,2118وودايات العاـ  ,2112ألذت الفصا ؿ
ّ
المسنحة زماـ الموادرة ووسطت سيطرتها ونت المو ؼق ومرضت ونت إس ار يؿ مقاف المعرقة وزماقها,
ثـ قهنتها إلت الدالؿ اإلس ار ينو مو نب األراضو المحتنة واـ  ,8511مضروات المهاومة أرههت أمف
إس ار يؿ وهزت استه ارره االجتماوو والقفسو ,مثنما أرغمت السنطة الفنسطيقية ونت اوتبلع إوبلقها وف

و ؼ إطبلؽ القار4ق

ووعد لتاـ الهمة العروية مو ويروت ,شف الجيش اإلس ار ينو مو آذار (مارس)  ,2112هجوماً

ونت مهر المهاطعة "مهر الهيادة الفنسطيقية مو مديقة راـ اا" وهدـ جزءاً مقأ ,وحاصرت الدواوات

اإلس ار ينية ورمات مو مهره5ق وودأ الجيش اإلس ار ينو وعمنية اجتياح الضفة الغروية ليعيد احتبلؿ مدقها

6
وورمت تنؾ العمنية "بالسور
المستهنة ,واللاضعة لنسيادة الفنسطيقية القامنة وموجب اتفاؽ أوسنو ق ُ
الوقية التحتية لئلرهاب",
الواقي" ,وقاف لنعمنية أهداؼ ُمعنقة التزلت مو وقواف وريض هو" :تدمير ُ
1

مبادرة السالم العربية :مو المعرمة http://www.marefa.org/index.php/



النص الحرفي لمبادرة السالم العربية التي أطمقتيا قمة بيروت العربية عام  ,2222انظر:

2

محمود سويد :دخطة شارون إللغاء فمسطين ,جريمة بال عقاب" ,مجنة الدراسات الفنسطيقية ,العدد  ,92ويروت,

3

دإجماع فمسطيني إسرائيمي عمى اعتماد خارطة الطريق كقاعدة لممفاوضاتد ,جريدة الجريدة القويتية ,دوليات ,مرج

4

ونهزيز ,وآلروف :دمنظمة التحرير الفمسطينية واالنتفاضة ,الحصيمة والمستقبلد ,ص11ق

الصمادّ :تجربة م .ت .ف السياسية من المقاومة المسمحة إلى التسوية السممية ,ص191-199ق

لريؼ  ,2112ص19ق

سوؽ ذقرهق

5

دإجماع فمسطيني إسرائيمي عمى اعتماد خارطة الطريق كقاعدة لممفاوضاتد ,جريدة الجريدة القويتية ,دوليات ,مرج

6

سويد" :خطة شارون إللغاء فمسطين ,جريمة بال عقابد ,ص19ق

مرج سوؽ ذقرهق
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أما األهداؼ غير المعنقة والتو ودت واضحة مف حيث الطاو الذّ اتلذتأ,
ووزؿ الر يس ورماتّ ,
ومو مهدمتها تدمير مؤسسات السنطة الفنسطيقية ,وقسؼ المهومات التو يستقد إليها مشروع الدولة

الفنسطيقية المستهنة1ق

الوقية التحتية اال تصادية
وقاقت تنؾ اإلقدماوة اإلس ار ينية تذهب وعيداً إلت حد تدمير ُ
والسياسية واألمقية ,ومحاصرة "ياسر ورمات" مو مقتوأ مو راـ اا ,واوتهاؿ ما يزيد وف سوعة آالؼ
قاشط منسطيقو ,وممارسة الهتؿ الجماوو والتدمير القنو لنمقازؿ والمزارع  ,واغتياؿ الهيادات العسقرية

والسياسية ,يواغبلؽ األراضو المحتنة قامة ووزلها وف العالـ ,و د ش ّقنت ومنية االجتياح ,و صؼ مهر
ورمات وحصاره ,والتو جرت مو اليوـ التالو اللتتاـ الهمة العروية مو ويروت آذار (مارس) ,2112
التو أ رت الموادرة العروية لنسبلـ ,صفعة لليار السبلـ االستراتيجو ,الذّ لـ يتو ؼ لساف القظاـ

الرسمو العروو وف أف ينه وأ2ق

ولذلؾ مإف العمنية العسقرية اإلس ار ينية والتو ُورمت والسور الوا و ,هدمت إلت تغيير الوا
السياسو مو األراضو المحتنة مف األساس ,إلت جاقب أقأ مف اللطأ االوتهاد وأف شاروف يتصرؼ
مف دوف رؤية سياسية ومشروع واضحيف ,ممف المبلحظ أف المعرقة ودأت ضد الفنسطيقييف مو وهد

واراؾ وعد مشؿ مة قامب ديفيد ,ومفاوضات طاوا ,وذلؾ وقدما تويف أف الفنسطيقييف شعواً و يادة غير

مستعديف لنهووؿ وما هو أ ؿ مف دولة ,وأ ؿ مف استهبلؿ ,وأ ؿ مف حدود واـ  ,8599مقاقت
الشعارات المضننة التو أطنهها واراؾ ,ومف ثـ توقاها شاروف مثؿ" :ورمات هو المس وؿ وف اإلرهاب",

"ال يوجد شريؾ منسطيقو لنتفاوض"" ,الفنسطيقيوف يريدوف تدمير إس ار يؿ" ,وقققالخق مقاقت تنؾ
الشعارات هو التو مهدت لبلقهبلب إس ار ينياً ودولياً ,وقتنت الشعب اإلس ار ينو وووأتأ لنمواجهةق
 -3خارطة الطريق والبحث عن حمول خارج إطار الق اررات الدولية.
تشقؿ لارطة الطريؽ إطا اًر واماً لتسوية الصراع الفنسطيقو اإلس ار ينو ,وهو أحد المسارات

األساسية لمشقنة الشرؽ األوسط ,القاجمة وف استمرار االحتبلؿ اإلس ار ينو لؤلراضو العروية المحتنة
واقتهاقأ الدا ـ لحهوؽ الشعب الفنسطيقو .وتهدؼ اللارطة حسوما ا ترحتها النجقة الرواوية إلت إحبلؿ
السنـ ويف األطراؼ المتصاروة مف لبلؿ متاوعة التفاوض حسب مراحؿ زمقية محددة وغية التوصؿ

إلت تسوية قها ية ,تؤدّ إلت قشوء دولة منسطيقية مستهنة و اونة لنحياةق و د تـ اإلوبلف وف ما يسمت
ولارطة الطريؽ , وور إصدار تصريف لئلدارة األميرقية مو  11قيساف (أوريؿ) واـ  ,2111وذلؾ

1
صراص :دالتقويم اإلسرائيمي لنتائج عممية السور الواقيد ,مجنة الدراسات الفنسطيقية ,العدد  ,98ويروت,
سمير ّ
صيؼ  ,2112ص99ق
2

ونهزيز ,وآلروف :دمنظمة التحرير الفمسطينية واالنتفاضة ,الحصيمة والمستقبلد ,ص11ق
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وؿ تسنيمها مف وؿ مقدووو النجقة الرواوية (الواليات المتحدة األميرقية واالتحاد األوروو وروسيا

وهي ة األمـ المتحدة (إلت السنطة الفنسطيقية والحقومة اإلس ار ينية .1

وتضمقت لارطة الطريؽ ثبلث مراحؿ لتطويهها ونت األرض مو موود أ صاه العاـ 2119ق وقاف

مف المفترض أف يودأ الشروع مو تقفيذ المرحنة األولت مف المراحؿ الثبلث التو تشمنها لارطة الطريؽ

مو الفترة الوا عة مف تشريف أوؿ (أقتوور)  ,2112حتت آيار (مايو) 2111ق أما المرحنة الثاقية
متقطنؽ مف حزيراف (يوقيأ)  ,2111وتقتهو مو قاقوف أوؿ (ديسمور) 2111ق وتمتد المرحنة الثالثة

ونت مدار العاميف 22119-2111ق مفو المرحنة األولت مف (تشريف أوؿ (أقتوور)  ,2112حتت

آيار (مايو)  ,)2111يطنب مف السنطة الفنسطيقية الو ؼ الفورّ لبلقتفاضة والمهاومة مو جمي

أقحاء منسطيف ,وو ؼ ما يسمت والتحريض ضد االحتبلؿ ,ومف ثـ وودة ا لتقسيؽ األمقو الفنسطيقو

– اإلس ار ينو ,هذا واإلضامة إلت تهي ة األجواء اقتلاوياً ودستورياً لتعييف حقومة منسطيقية جديدة
ور اسة ر يس وزراء لأ صبلحيات واسعة ,ويقوف ورمات الر يس الفلرّ لندولة ,مو مهاوؿ مطالوة

إس ار يؿ وتحسيف الظروؼ اإلقساقية لنفنسطيقييف والقؼ وف المس والمدقييف وأمبلقهـ ,وقذلؾ تجميد
االستيطاف ,واإلضامة إلت أف اقسحاب جيش االحتبلؿ مف المقاطؽ التو احتنها مقذ  21آينوؿ

(سوتمور) ,2111مرتوط وهدر ما يتهدـ التعاوف األمقو ويف السنطة الفنسطيقية يواس ار يؿق والمرحنة
الثاقية مف (حزيراف (يوقيأ)  ,2111وتقتهو مو قاقوف أوؿ (ديسمور)  )2111متشهد تنؾ المرحنة وهد

مؤتمر دولو لنودء ومفاوضات حوؿ احتماؿ إ امة دولة منسطيقية مو حدود مؤ تة حتت قهاية واـ

 ,2111وقذلؾ وودة واست قاؼ العبل ات ويف العرب يواس ار يؿ التو قاقت وؿ اقتفاضة األ صتق أما
المرحنة الثالثة (مف واـ  -2111حتت واـ  )2119ميعهد مؤتمر دولو ثالث لنتفاوض ويف السنطة

الفنسطيقية واالحتبلؿ حوؿ االتفاؽ الدا ـ والقها و الذّ يفترض أف يقجز واـ  2119ويتعنؽ والحدود,

والهدس ,والمستوطقات ,ومف ثـ تقشأ وبل ات طويعية ويف العرب يواس ار يؿ3ق

و د وامؽ ورمات ودوف شروط مسوهة ونت لطة لارطة الطريؽ التو ورضها األمريقيوف ونت

الفنسطيقييف واإلس ار ينييف واـ  ,2111وتـ التعامؿ معها منسطيقياً ونت المستو الرسمو ووصفها

وسينة إلوادة الجاقويف إلت مسار المفاوضات ,ودالً مف دوامة العقؼ غير المتقامئ التو اقفتحت ونت
مصراويهاق وونت المستو الفصا نو رمضتها المعارضة الفنسطيقية وونت رأسها حرقتو :حماس

http://www.alzaytouna.net/arabic/?c=129&a=5645

1

ماهر منقدّ :دخارطة الطريق بين النص والتطبيقد ,مجنة جامعة دمشؽ لنعنوـ اال تصادية والهاقوقية ,المجند ,29

2

الصمادّ :تجربة م .ت .ف السياسية من المقاومة المسمحة إلى التسوية السممية ,ص219ق

العدد الثاقو ,2115 ,ص152ق

3

دخريطة الطريق رىان أمريكي خاسرد :مو المرقز الفنسطيقو لئلوبلـق

http://www.palestine-info.com/arabic/analysis/2002/4_12_02.htm
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والجهاد اإلسبلمو والجوهة الشعوية لتحرير منسطيف ,ألف وقودها األمقية ستعمؿ ونت تهويض

االقتفاضة وتجريد الشعب الفنسطيقو مف سبلح المهاومة مو تهديرهـق ووهب وماة ورمات مو 88

تشريف ٍ
ثاف (قوممور)  2111وتسنـ "محمود وواس" وتوليأ لر اسة السنطة والمقظمة ,أقد مو أقثر مف

مقاسوة رمضأ لنحنوؿ المؤ تة التو جاءت وها لارطة الطريؽ ,وما ميها اال تراح األمريقو وإ امة دولة

منسطيقية ذات حدود مؤ تة ,رغـ ترحيوأ ولارطة الطريؽ والتزامأ وتقفيذها1ق

مو حيف أونقت الحقومة اإلس ار ينية مو  21آيار (مايو)  ,2111رارها والموامهة ونت ووؿ

اللطوات المحددة مو لارطة الطريؽ ,ولقف وإيراد أروعة وشر تحفظاً إس ار ينياً ونت اللارطة .2تنؾ

التحفظات اوتورتها إس ار يؿ لطوطاً حمراء ال يمقف تجاوزها؛ ومقها :موضوع المستوطقات ,و ضية

الهدس ,و ضية البلج يف ,وأف تقوف الدولة الفنسطيقية دولة مقزووة السبلح ,وأصدرت ار اًر تعنف ميأ
اليهودّ لندولة

رمضها المسوؽ لحؽ وودة البلج يف الفنسطيقييف؛ ألف وودتهـ ستل ّؿ والطاو
اإلس ار ينية3ق وجاء التحفظ اإلس ار ينو ونت لساف "سنيفاف شالوـ" وزير لارجية إس ار يؿ الذّ أشار أماـ

حشد مف الصحفييف مو لقدف ,أف لد حقومتأ ( )81مساهمة تهدؼ إلت تعديؿ لارطة الطريؽ ,يواالّ
مإف مصيرها سوؼ يقوف الفشؿ مثؿ قثير مف الموادراتق ومف جاقب آلر تعامؿ اإلس ار ينيوف م تنؾ
اللطة التو تحفظوا ونيها مف حيث المودأ ,قمحاولة لنتلنص مف اقتفاضة األ صت ,ولـ يقظروا إليها

قمجرد رغوة أمريقية لفض االشتواؾ ويف الطرميف4ق
والوا

أف الحقومة اإلس ار ينية لبلؿ تنؾ الفترة ور اسة شاروف ,سعت إلت استقفاد الو ت,

ريثما تلنؽ حها ؽ جديدة ونت األرض؛ أو تستجيب اإلدارة األمريقية لمطالوها ,ور اسة "ووش االوف",
والتو تشارقها مو القثير مف الرؤ  ,وهو التو ودأت تقشغؿ مو واـ  2111واالقتلاوات الجديدةق

ومف ثَـ ,تغامنت الحقومة اإلس ار ينية وف تقفيذ لطة "لريطة الطريؽ"؛ مهويت ونت ور نة ومنية
السبلـ ,مصدا اً لمهولة ر يس الوزراء األسوؽ إسحاؽ شامير "أقأ سيفاوض العرب وشر سقوات ,مف

دوف أف يتهدـ لطوة واحدة"5ق

1

الصمادّ :تجربة م .ت .ف السياسية من المقاومة المسمحة إلى التسوية السممية ,ص219-211ق

3

اتفا يات السبلـ العروية اإلس ار ينية لبلؿ الهرف العشريف ,مو موسووة مهاتؿ مف الصحراء ,مرج سوؽ ذقره,

4

الصمادّ :تجربة م .ت .ف السياسية من المقاومة المسمحة إلى التسوية السممية ,ص219-219ق

2

منقدّ :دخارطة الطريق بين النص والتطبيقد ,ص152ق

http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Siasia21/EtefakyatS/sec10.doc_cvt.htm

5

اتفا يات السبلـ العروية اإلس ار ينية لبلؿ الهرف العشريف ,مو موسووة مهاتؿ مف الصحراء ,مرج سوؽ ذقرهق
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أ -الموقف المصري من خارطة الطريق.
حاوؿ المو ؼ المصرّ جاهداً التعاطو م اللطة األمريقية وعد أف يدلؿ ونيها وعض التعديبلت

مف لبلؿ السنطة الفنسطيقية ,والتو ودروها حاولت ماشنة و ؼ ومنيات المهاومة أمبلً مو إحراج
شاروف وحقومتأ أماـ الرأّ العاـ العالمو إف رمض االلتزاـ وما ورد مو "لريطة الطريؽ" 1ق

ب -الموقف السوري من خارطة الطريق.
أما المو ؼ السورّ مهد جاء مقتهداً لنلطة دوف رمضها ,حيث جاء ونت لساف وزير اللارجية ماروؽ

الشرع وقدما اؿ " :مو تهديرقا ال توجد لريطة لنطريؽ وهو وهـ آلر أدلؿ مو أذهاف وعض الدوؿ

العروية" ,مضيفاً "ال توجد لريطة إالّ مو وسا ؿ اإلوبلـ أما مو الوا

إالّ "2ق

مهقاؾ محاولة لمؿء الفراغ ليس

ومما سوؽ مإف المتأمؿ ولارطة الطريؽ يبلحظ أف المفاوضات تفتهر إلت مرجعية دولية ,وذلؾ

ألف سياسة اإلدارة األمريقية تهوـ ونت مودأ التفاوض المفتوح غير المنزـ ,أو المتهيد ومرجعيات دولية,
أو وحدود زمقية محددة ,وذلؾ لدمة لنطرؼ اإلس ار ينو الذّ يرمض وجود مرجعيات دوليةق ماإلدارة

األمريقية ومحاوالتها التفرد ورواية العمنية التفاوضية ,تعمؿ ما مو وسعها لتهميش دور الشروية الدولية

التو يتمترس لنفها المفاوض الفنسطيقو والعروو وموماً ,ميما يعمؿ المفاوض اإلس ار ينو ونت التمنص
مقها ألقها مو صالف أهدامأ وتطنعاتأق

1

دخريطة الطريق رىان أمريكي خاسرد :المو االلقتروقو لنمرقز الفنسطيقو لئلوبلـ ,مرج سوؽ ذقرهق

2

المرجع السابق.
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 -4تباين المواقف المصرية والسورية من دعم حركات المقاومة في لبنان واألراضي الفمسطينية.
تتمحور الرؤية المصرية لنصراع العروو اإلس ار ينو حوؿ مقرة استحالة استلداـ الهوة مو

الو ت الحاضر ,مبل يوجد طريؽ غير الحوار الضاغط الواووق مفو الو ت الراهف ال يوجد وسينة
إلت قتيجة إيجاوية ,ولذلؾ

أمضؿ مف الحوار والسبلـ ,قظ اًر ألف إدواء الهوة يوادواء الصداـ لف يؤد
أصوف الصراع العروو اإلس ار ينو مف وجهة القظر المصرية ,صراع حدود وليس صراع وجود,
ووالتالو أصوحت مصر حريصة ونت دوـ تيار السبلـ1ق

ويقما قاف الضغط األمريقو يزداد ونت سوريا ,وسوب مساقدتها لوعض الجماوات المهاومة مو

العراؽ ولوقاف ومنسطيف ,وقاقت المطالب األمريقية تصب مو إ قاع الحقومة السورية وو ؼ ذلؾ

الدوـ ,إضامة إلت إغبلؽ مقاتب حرقتو :حماس والجهاد اإلسبلمو مو دمشؽ واوتوارهما مف

المقظمات اإلرهاوية ,مسوريا لعوت دو اًر مهماً مو صعود حزب اا وتطوره العسقرّ والسياسو أثقاء
تواجدها مو لوقاف ,وعد استثقا أ مف تطويؽ اتفاؽ الطا ؼ وشأف قزع سبلح المينيشيات العسقرية2ق

يواذا قاقت الوداية د تمثنت مو تو ي معاهده سبلـ مصرية م إس ار يؿ مو آذار (مارس)
 , 8595ممف وجهة القظر المصرية أف تنؾ المعاهدة ليست سو لطوة أولت ,وأف دور مصر هو
مساودة األطراؼ العروية األلر  ,وتهي ة الظروؼ مف أجؿ توسي ر عة التسوية السياسية ووما يجعنها
تسوية شامنة ودا مة ,ووالتالو مإف رؤية مصر لعمنية التسوية السياسية لنصراع ,تتعنؽ واالقسحاب
اإلس ار ينو مف األراضو العروية السورية والنوقاقية المحتنة ,وتعتوره األساس الذّ تتمسؾ وأ إلقهاء

الصراع ,مذلؾ األمر ُيمثؿ إستراتجية مصرية وليس أم ًار تقتيقياً أو وارضاً ,ولذلؾ يجب أف يشمؿ قؿ
المسارات وال يهتصر ونت أحد المسارات ويغفؿ المسارات األلر ق وهت ومنية متقامنة ,تنعب ميها

مصر دو اًر أساسياً وماوبلً3ق

وونت الرغـ مف تأثير الدور المصرّ اإليجاوو مو تدويـ المو ؼ التفاوضو السورّ ,مإف

الدولتيف لـ تتوصبل وعد إلت وقاء وبل ة إستراتيجية تهوـ ونت التزاـ وّ والمصالف المشترقة ,مسوريا

ومصر وقدما تعمبلف معاً يقوف لديهما الهدرة ونت إمشاؿ الملططات اإلس ار ينية -أو حتت األمريقية

– مو المقطهة ,والتو تهدؼ إلت تهميش دور الدولتيف مو المقطهة لصالف إس ار يؿ أو لصالف دوؿ

ألر 4ق

1وود المقعـ مقصور :دتأثير الصراع العربي اإلسرائيمي عمى العالقات المصرية اإليرانيةد ,مو
2115 -82 -9 ,2191ق

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=194112

2

مزوزّ :دالعالقات اإليرانية السورية في ظل التحوالت الدولية الراىنةد ,ص891ق

4

محمد :دإستراتيجية التفاوض السورية مع إسرائيلد ,ص19ق

3

مقصور :دتأثير الصراع العربي اإلسرائيمي عمى العالقات المصرية اإليرانيةد ,مرج سوؽ ذقرهق
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الحوار المتمدف ,العدد

وتعتور الحرقات المهاومة إلس ار يؿ مف المقطنهات األساسية المحرقة لنتوجهات السورية

اللارجية ,حيث تتوقت سوريا الرسمية تدويـ تنؾ الحرقات وقؿ الوسا ؿ المتاحة ,ومف لبللها يمقف
لسوريا أف تنعب دو اًر مهماً مو المقطهة ,و د أونقت مو فها الداوـ لتنؾ الجماوات مقذ وداية مواجهتها

وعداً آلر وعد تولو وشار األسد الحقـ مو سوريا
م إس ار يؿ و د شهدت العبل ات األمريقية السورية ُ
واـ  2111حيث أثّرت أحداث  88أينوؿ (سوتمور)  ,2118التو أصاوت العمؽ األمريقو ونت
وبل ات الونديف ,ورغـ ودـ ا تراف سوريا وها ,إالّ أف اقعقاساتها قاقت قويرةق وونيأ مهد أونقت الواليات
المتحدة حروها ونت اإلرهاب ,وقاقت مقطهة الشرؽ األوسط هو ذلؾ المسرح التو تجسدت ميأ تنؾ

الحمنة ,ومقذ النحظة األولت أدرجت اإلدارة األمريقية سوريا ضمف الدوؿ الراوية لئلرهاب ,وذلؾ ألقها
تعتور حزب اا النوقاقو ووعض الحرقات الفنسطيقية هو جماوات إرهاوية ,وارتواط سوريا وتنؾ

الجماوات يجعنها مو لاقة المشووهيف1ق

والجدير والذقر أف وبل ة التحالؼ ويف سوريا يوايراف تمثؿ أهـ أوراؽ الهوة السورية ,ليس مهط
مو مرحنة المفاوضات ,ولقف مو مرحنة ما وعد التسوية ,مقؿ طرؼ مقهما يقظر إلت اآللر واوتواره

حنيفاً ,يضمف مف لبللأ االحتفاظ وعبل ات وطيدة م ودـ تهميش دوره مو المقطهة2ق مو حيف تتمثؿ

مواطف االلتهاء السورّ اإليراقو مو اقتهاجهما مسنقاً واحداً ,والمتمثؿ مو دوـ المهاومة ضد االحتبلؿ,
حيث تعمؿ الدولتيف ونت مساقدة وعض الهو اإلسبلمية السياسية الرامضة لسياسات االحتبلؿ مو

منسطيف ,مف لبلؿ الدوـ الذّ تهدمأ لقؿ مف حرقتو :حماس والجهاد اإلسبلمو ,واقعقس ذلؾ ومنياً

مو مساقدتهما لبلقتفاضة الفنسطيقية ,واوتوارها تعوي اًر صارلاً وف رمضها لنوجود اإلس ار ينو ونت

أراضيهاق هذا إلت جاقب دوـ الدولتيف لحزب اا مو لوقاف ,م إدراؾ السياستيف السورية واإليراقية
لؤلدوار التو تنعوها تنؾ األطراؼ والحرقات مو إدارة ومنية التسوية3ق

ويعتور حزب اا ومثاوة حنهة وصؿ أساسية ويف سوريا يوايراف ,وونت الرغـ مف ياـ إيراف

وتمويؿ الحزب ,مإف سوريا هو الطرؼ الفاوؿ ونت األرض وهو التو تتحقـ مو توجهاتأ وتضوط

حرقتأ ونت و حرقتها السياسية ,يوايراف لـ تستلدـ الحزب ضد المصنحة السورية ,ألف ذلؾ يعتور
تلطياً لنلطوط الحمراء مو العبل ة ويف دمشؽ وطهراف4ق و د شقنت الحرب اإلس ار ينية ونت لوقاف واـ

1

مزوزّ :دالعالقات اإليرانية السورية في ظل التحوالت الدولية الراىنةد ,ص99-91ق

2

أيمف السيد وود الوهاب :دالعالقات السورية اإليرانية – محدد التسويةد ,مجنة السياسة الدولية ,العدد  ,829مرقز

3

مزوزّ :دالعالقات اإليرانية السورية في ظل التحوالت الدولية الراىنةد ,ص51ق

الدراسات السياسية واإلستراتيجية ,األهراـ ,الهاهرة ,يوليو  ,8559ص51ق

4

محمد :دإستراتيجية التفاوض السورية مع إسرائيلد ,ص19ق
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 ,2119حسب وعض المحننيف قص اًر قوي اًر لسوريا ,وعد الطريهة التو اقسحب وها جيشها مف لوقاف,
والضغوطات التو تحمنتها مف الدالؿ النوقاقو أو مف اللارج1ق

ولذلؾ مإقأ ال ود مف و فة مهمة مو تحنيؿ القصر الذّ حههتأ المهاومة مو لوقاف ,ولاصة

المواجهة مف طرؼ حزب اا ,ذلؾ الحزب الذّ لـ يتقوف مف مراغ ,يواقما ال ود مف معرمة المصادر

الداومة ,ممف المعتهد ا تراف قؿ مف سوريا يوايراف مو تنؾ الحرب ,مسوريا قاقت وال تزاؿ أحد األطراؼ
المتصاروة م إس ار يؿ والتو تسعت السترداد أراضيها المحتنة ,أما إيراف ممقذ الثورة اإلسبلمية أونقت

ودا ها إلس ار يؿ ,واوتورت وجودها مو المقطهة تهديد لؤلمة اإلسبلمية ,أما والقسوة لحزب اا مقاقت
أهدامأ هو مهاومة وردع إس ار يؿ مو المهاـ األوؿق

قما تأثرت حرقة حماس وتجروة حزب اا النوقاقو ,لقف الوا

يشير إلت أف هقاؾ مرو ات

قثيرة ما ويف القموذجيف ,وهو ما يجعؿ مف تنؾ المهاروة حالة ووثيةق مالتوازف مو الحالة الفنسطيقية
ويف المهاومة والسياسة يقاد يقوف مف الصعووة ومقاف ,لاصة وعد تداويات ما يسمت الحرب ونت

اإلرهاب2ق

ويقما تجسد المو ؼ المصرّ والحفاظ ونت وجود السنطة الفنسطيقية واوتوارها مقسواً استراتيجياً هاماً,
ولطوة مف أجؿ استعادة قؿ الحهوؽ الفنسطيقية ,ونماً وأف وجود السنطة مف وجهة القظر المصرية
ليس قهاية المطاؼ ,وؿ هو مجرد مرحنة مف مراحؿ التسوية السنمية ,قذلؾ تؤمف مصر وأف مف
واجوها تومير المساقدة المادية والمعقوية لهذه السنطة ومساقدتها مو احتواء التهديداتق وير قثيروف

أف لو وؼ مصر ومساقدتها وهوة لنسنطة الفنسطيقية ,هو أف مصر ال تحوذ الحديث المتقرر حوؿ
أساليب القفاح المسنف ,ولذلؾ مثمة يود ونت وبل ة مصر م الجماوات التو تعنف القفاح المسنف
قإستراتيجية لها مو مواجهة إس ار يؿ ,إذ أف تنؾ اإلستراتيجية مف شأقها أف تهوض العمنية السنمية مف

جاقب ,واف تض السنطة الفنسطيقية مو مأزؽ قوير أو تزيد الضغط ونيها3ق قاهيؾ وف موا ؼ مصر
اإل نيمية التو رمعت لواء "دوؿ االوتداؿ" العروية والتحالؼ م إس ار يؿ والواليات المتحدة لنتصدّ

لسوريا يوايراف وحرقات المهاومة المسنحة ,لاصة حزب اا النوقاقو وحماس ,األمر الذّ ساهـ مو
تشتيت المو ؼ العروو واقهسامأ وحاؿ دوف تشقيؿ محور وروو واحد إزاء الهضايا اإل نيمية الحساسة4ق
1

معف وشور" :الحرب اإلسرائيمية عمى لبناند ,مجنة المستهوؿ العروو ,مرقز دراسات الوحدة العروية ,العدد ,112

2

تيسير ما ؽ وزاـ :دالتجربة السياسية لحركة المقاومة اإلسالمية (حماس) ,وأثرىا عمى الخيار الديمقراطي في

ويروت  ,2119ص21ق

الضفة الغربية وقطاع غزة لمفترة 2227 – 1993د ,رسالة ماجستيرق غير مقشورة ,جامعة القجاح الوطقية -قاونس,

منسطيف ,2119 ,ص829ق

3
4

مقصور :دتأثير الصراع العربي اإلسرائيمي عمى العالقات المصرية اإليرانيةد ,مرج سوؽ ذقرهق
ياسر طيشات :دإسرائيل ومحاولة إنقاذ النظام المصريد ,مو الحوار المتمدف ,العدد 2188-2-8 ,1291ق
130

ويتضف لقا مما سوؽ ,أف العبل ات ويف سوريا يوايراف شهدت تهارواً أقثر ,ومو مهاوؿ ذلؾ
توترت العبل ات ويف سوريا ووعض األقظمة الرسمية العروية قالسعودية ومصر ,مما زاد مف اققشاؼ
القظاـ العروو وودـ درتأ ونت حماية األمف الهومو ,ووجدت سوريا مو وبل اتها م إيراف ملرجاً
مقاسواً ونت ذلؾ األمف المفهود وروياً ,والذّ ال يضمف لها الحماية مو حاؿ ما تطنب الوض ذلؾق
ورغـ محاوالت إيراف التهارب م الدوؿ العروية ,إالّ أف التلوؼ مف القفوذ اإليراقو ال يزاؿ هاجس تنؾ

الدوؿ ,ووالتالو توهت سوريا تشقؿ طرماً أساسياً لتطوي وبل ات إيراف والدوؿ العروية لاصة مو الو ت
الراهفق ووهاء األوضاع ونت حالها مو المقظومة العروية يسمف لسوريا وأف تتواصؿ مو التهارب م

إيراف ,طالما أف ذلؾ التهارب يحهؽ لها ما وجز القظاـ العروو وف تحهيهأق مو قفس الو ت مإف
العبل ات غير المستهرة ويف إيراف والدوؿ العروية يجعنها تتمسؾ أقثر وسوريا ونت اوتوار أقها المبلذ

الوحيد الذّ يروطها والساحة العروية ,األمر الذّ ساود ونت ظهور محاور وتقتبلت جديدة ومقطهة

الشرؽ األوسط وهذا ما سقتطرؽ إليأ مو الفصؿ الهادـق

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=243902#
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الفصل الرابع:
سياسة المحاور ومستقبل العالقات المصرية السورية في ظل التسوية السممية.

 -1بروز سياسية المحاور اإلقميمية في الشرق األوسط.

 -2الوساطة التركية في المفاوضات السورية اإلسرائيمية.

 -3الموقف المصري من بروز الدور التركي في الشرق األوسط.
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 -1بروز سياسية المحاور اإلقميمية في الشرق األوسط.
إف ممارسة التجز ة والتهسيـ التو تجرّ مو المقطهة العروية د تلطت مرحنة القوايا ,وصارت

تطرح أم اًر وا عاً ونت األرض العروية يتـ تقفيذه وقشاط وجدية ,يواذا قاف حنـ التهسيـ وتفتيت القياقات
العروية القور يمثؿ هدماً مستم اًر لنهو العظمت مف حيث المودأ ,إلضعامها وتسهيؿ التحقـ ميها,
يواحقاـ السيطرة ونيها ,ومقف إس ار يؿ الدور األساسو مو يادتها ,إالّ أف ألطاء ولطايا وعض

السياسات المحنية قثي اًر ما تنعب الدور الر يس مو االقهسامات الدالنية والحروب األهنية ,وما يفرض
ونت األرض وا

التهسيـ والتجز ة1ق

حيث ا ترف القظاـ اإل نيمو العروو الذّ تشقؿ وعد االستهبلالت العروية ,ومرحنة مف االقهساـ

والتواود ونت لنفية اصطفامات يوارهاصات مرحنة الحرب الواردةق ووعد تداوو ما ورؼ والمثنث
''المصرّ – السعودّ  -السورّ'' ,واقسحاب مصر مف معادلة الصراع العروو اإلس ار ينو ,ثـ اقهساـ
األقظمة العروية إلت "مماقعة" و"اوتداؿ" ,تعمهت حالة الفراغ االستراتيجو ,ودلنت األقظمة العروية مو

تحالفات م

و إ نيمية ألر  ,لعوت ميها أدوا اًر ثاقوية ومنحهةق ومو ظؿ استمرار االقهساـ العروو

ظهرت إيراف قهوة إ نيمية جديدة ,ودلنت مجاؿ التقامس مو المقطهة مف واب العداء إلس ار يؿ ,مراحت

تتحدث وف تحويؿ ضية منسطيف إلت ضية إسبلمية ,ثـ جاء الدلوؿ الهوّ لترقيا وتقامو دورها

الشد والجذب مو المقطهة التو واتت تشهد قوواً مف موضت
اإل نيمو ,ليغير مو معطيات
ّ
االستراتيجيات الدولية والمصالف اإل نيمية2ق
قما تمثؿ إيراف أحد أضبلع المثنث الذّ تعتوره الدراسات السياسية واإلستراتيجية ,رقيزة ما

يسمت والشرؽ األوسط ومرقز الثهؿ ميأ ,والضنعاف اآللراف هما مصر وترقياق والدوؿ الثبلث هو
األقور مو تعداد سقاف المقطهة ,مضبلً وف أف لقؿ مقها لصوصية إستراتيجية ُمعيقة مو المو
االستراتيجو وومرة الموارد اال تصادية والعمؽ التاريلو3ق

ممقذ اقتهاء الحرب الواردة واقطبلؽ ومنية التسوية السنمية الشامنة لنصراع العروو-اإلس ار ينو

واـ  ,8558ودأت موجة جديدة مف االستهطاب الحاد تجتاح القظاـ العروو4ق قما اقعقست السياسات

1

سعيد رمعت :دحسابات السياسات العربية ,وعالقتيا بالتطورات الجارية بالمنطقةد ,مجنة شؤوف وروية ,العدد ,812

صادرة وف األماقة العامة لجامعة الدوؿ العروية ,2119 ,ص9ق

2ومر قوش :دالعرب وسط فوضى االستراتيجيات العالمية والمصالح اإلقميمية د ,مو صحيفة اال تصادية االلقتروقية,

 ,2181-81-81العدد 9295ق http://www.aleqt.com/2010/12/10/article_477459.html
3
4

وىم الوفاق ,ط ,8دار الشروؽ ,الهاهرة ,8558,ص11ق
وىم الصراعّ ,
مهمو هويدّ :أزمة الخميج العرب وايران ّ -
وشير وود الفتاح ,الثورات ومستقبل النظام العربي ,مو مرقز الجزيرة لندراسات2188 -5-88 ,ق
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األمريقية وصورة مواشرة ونت الحالة اإل نيمية1ق وقجحت مو تهسيـ العالـ العروو واإلسبلمو إلت ودة
محاور ,األوؿ :محور "االوتداؿ" ,وتتزومأ قؿ مف مصر والسعودية واألردف واإلمارات والسنطة

الفنسطيقية ,والثاقو :أطنؽ ونيأ محور "المهاومة والمماقعة" ,وتتزومأ إيراف وسورية وحزب اا
وحماس ,ومحور ثالث :ونت الحيادَّ .2
سمت "االوتداؿ" الذّ
وشقنت مصر الرقف األساسو لمحور ما ُي َّ
قاف ومنياً يمثؿ الواجهة العروية المهروة مف السياسة األمريقية مو المقطهةق ومف جهة ألر  ,مثَّنت
سوريا المتحالفة م إيراف ,الرقف العروو األساسو لما يعرؼ ومحور "المماقعة" ,وهو الذّ مثَّؿ قما

قاف ُيعنف ,الواجهة العروية المعارضة لنسياسة األمريقية واإلس ار ينية3ق
محور االعتدال:

ُقظر إلت مجمووة مف الدوؿ العروية ,والتو ال تعادّ السياسة األمريقية والتعريؼ ونت أقها
"محور االوتداؿ" ,تنؾ الدوؿ المستعدة إلجراء توامهات وصفهات م تنؾ السياسة ألقها تتبل ت
المشقنة لذلؾ المحور هو:
ومصالف تنؾ الدوؿ مو قفس الو تق ويمقف الهوؿ إف الدوؿ األساسية ُ
مصر واألردف واإلضامة إلت دوؿ اللني  ,أو ما ُيطنؽ ونيأ الوعض " ,"0+4لقف واإلمقاف إضامة
لوقاف "الحقومة" أو ما تعارؼ ونيأ "مجمووة  12آذار" ,والسنطة الفنسطيقية إلت تنؾ الها مة4ق
مأما سياسة تهسيـ الدوؿ العروية إلت دوؿ معتدلة وألر مماقعة ,إقما يعور وف سياسة أمريقية

المقوت والهدؼ واالتجاه ,وال وبل ة لها ووا

المقطهة وظرومها الموضووية ومصالف دولها ,ذلؾ أف

إضفاء صفتو االوتداؿ والمماقعة ونت دوؿ وحرقات المقطهة يتعنؽ ومفهوـ أمريقو ,يعتور أف

المعتدليف هـ مؤيدو السياسة األمريقية ,والمماقعيف هـ معارضوها ,وذلؾ وصرؼ القظر وما إذا قاقت
تنؾ المسميات تقوثؽ مف وا

مصالف وطقية لدوؿ المقطهة5ق

وروو معنو ,أو تعقس اتجاهات حهيهية ونت الساحة ,أو تعور وف

مهد تونور محور االوتداؿ ونت لنفية اللشية مف إيراف ,وونت وجأ اللصوص مف مشرووها

القووّ ,وتطنعات طهراف اإل نيمية واإلستراتيجيةق ومف قاحية ألر قاف تأثير إيراف الهوّ مو المنفيف
1

لالد لنيؿ ذويب :دالعالقة بين حركة المقاومة اإلسالمية (حماس) ,واألردن 2227 -1987د ,رسالة ماجستير

2

حساـ الدجقو :أمريكا والثورات العربية ,مو صحيفة الهدس العروو2188-1-21 ,

3

وشير وود الفتاح ,الثورات ومستقبل النظام العربي ,مرج سوؽ ذقرهق

غير مقشورة ,جامعة اللنيؿ ,اللنيؿ ,2181 ,ص818ق

http://www.alquds.co.uk/index.asp?fname=data\2011\03\03-23\23qpt470.htm

4

لالد الحروب :دمحاور االعتدال والممانعة في المنطقة ,ومركزية العوامل الخارجيةد ,مجنة شؤوف وروية ,العدد

5

رمعت :دحسابات السياسات العربية ,وعالقتيا بالتطورات الجارية بالمنطقةد ,ص9ق

 ,812صادرة وف األماقة العامة لجامعة الدوؿ العروية ,2119 ,ص89ق
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النوقاقو والفنسطيقو ,مثار لشية مف أف يتحوؿ ذلؾ التأثير إلت حالة إستراتيجية دا مةق إضامة إلت

تحالؼ إيراف م سورياق وهقذا ودا التحدّ اإليراقو القووّ يشقؿ لط اًر لدوؿ االوتداؿ العروو ,األمر
الذّ يستدوو التقسيؽ م الواليات المتحدة التو تشارؾ العرب لشيتهـ لمواجهة اللطر اإليراقوق قما

أف إس ار يؿ ال تتوامؽ م الرؤية األمريقية محسب ,وؿ تضغط مو اتجاه الهياـ وعمؿ وسقرّ ضد إيراف
ومو أسرع و تق ويد أف المراهقة األقور مو أوساط دوؿ ذلؾ المحور تقمف مو مد

جدية الواليات

المتحدة مو الدم واتجاه إيجاد حؿ وادؿ لنهضية الفنسطيقيةق وما يومر ذلؾ هامش تحرؾ ومقاورة

أوس

إزاء ليارات التعامؿ م

إيراف1ق ويقما قجد المو ؼ العروو الرسمو  -لصوصاً لمصر

والسعودية – يقطوّ ونت التمسؾ وليار السبلـ االستراتيجو ,الذّ يعقو ضمقاً إداقة الهو الفنسطيقية
التو تمارس المهاومة المسنحة ,األمر الذّ يؤدّ إلت تراج مو مضموف الموا ؼ العروية ,ويقما يتهدـ

الدور اإليراقو مستغبلً حالة مراغ الهوة القاجمة وف غياب الدوـ العروو لنمهاومة2ق

ووالتالو قر أف ما يسمت والمعتدليف العرب ال يجمعهـ سو سعيهـ لنحفاظ ونت وض

إ نيمو لـ يعد اإلوهاء ونيأ ممققاً ,رغـ معرمتهـ واألهداؼ األمريقية التو تسعت للنلنة الوض العروو
ودوـ إس ار يؿ ,وتعميؽ تهسيـ الحرقة الفنسطيقية ,والضغط ونت سوريا ,واستهداؼ إيراف ,وقأققا وحاجة

إلضامة تهسيمات ألر ونت أساس الموالة أو المعارضة لنسياسات األمريقية ,وؿ وال قجامو الحهيهة
إذا ما نقا وأف أتواع محور االوتداؿ العروو ,اقسا وا ٍ
وعنـ مسوؽ وراء الملططات األمريقية لتفتيت
المقطهة العروية ,دوف إدراؾ لنعوا ب الوليمة التو ستؤدّ إليها دولهـ ,وما قشهده اليوـ أقور مثاؿ

ونت ذلؾق

محور المقاومة والممانعة:
ورمت مقطهة الشرؽ األوسط مقذ وداية األلفية الثالثة ,صعوداً منحوظاً لندوريف ,اإليراقو

والترقو ,ووات التقامس والصراع ونت القفوذ مو تنؾ المقطهة ثبلثياً ونت المستو اإل نيمو ,ما ويف

قؿ مف إس ار يؿ يوايراف وترقيا ,وازدادت سطوة االستراتيجيات الدولية واإل نيمية ونت المقطهة العروية,
مو ظؿ حالة الفراغ االستراتيجو ,واقسداد األمؽ والوهف القوير الذّ تعيشها الدوؿ العروية ,وغياب
الفرص الحهيهية لئلصبلح السياسو لنقظـ السياسية العروية ,ولنسبلـ العادؿ والشامؿ مو المقطهة 3ق

ويحظت ما يعرؼ ومحور "المماقعة" ,وتعاطؼ ال يستهاف وأ مف ودد مف الحرقات الشعوية

المقوف مف "إيراف وسوريا
واليسارية والهومية واإلسبلمية ,مالعبل ة الهوية ويف أطراؼ ذلؾ التحالؼ
ّ
1

الحروب :دمحاور االعتدال والممانعة في المنطقةد ,ص81-89ق

2

محمود الفطامطة :دالخريطة اإلقميمية بعد العدوان عمى غزةد ,مجنة تسامف ,العدد  ,21مرقز راـ اا لدراسات حهوؽ

3

قوش :دالعرب وسط فوضى االستراتيجيات العالمية والمصالح اإلقميميةد ,مرج سوؽ ذقرهق

اإلقساف ,راـ اا  ,2115 ,ص18ق
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وحزب اا النوقاقو وحرقة حماس" ,قمت وتطورت مو ظؿ التهديدات األمريقية المواشرة وغير المواشرة

لقؿ طرؼ مف تنؾ األطراؼ ,مجتمعة أو ونت حدة ,مإيراف قاقت ونت مدار وهود مضت مو مرمت
الهدؼ األمريقو والعداء اإليراقو األمريقو المتوادؿ ,مقذ اإلطاحة وشاه إيراف واـ  ,1757قما ألذت

العبل ة المتوترة أوعاداً إضامية ,وعد حرب اللني

الثاقية ,ووروز دور إيراقو مرقزّ مو المسألة

الع ار ية ,يسوهأ تفا ـ المنؼ القووّ يواصرار إيراف ونت امتبلؾ الطا ة القووية 1ق

قما تعتور العبل ات اإليراقية السورية مف أمتف العبل ات مو مقطهة الشرؽ األوسط ,مقذ أف

أونقت سوريا و ومها إلت جاقب إيراف مو حروها ضد العراؽ واـ  ,8511وشهدت العبل ات ويقهما
تحوالً قوي اًر وعد تعثر ومنية السبلـ ,وتو ؼ المفاوضات ويف سوريا يواس ار يؿ واـ 8559ق قما اتسمت
العبل ات ويف الدولتيف ومجمووة مف الثواوت اإلستراتيجية التو اقعقست آثارها مو العديد مف الجواقب

السياسية واال تصادية والعسقريةق وتجاوزت مجمووة قويرة مف التحديات واألزمات اإل نيمية التو قاقت

موجهة لفؾ التراوط الموجود ويقهما2ق

ومف ثـ قاقت أحداث  11أينوؿ (سوتمور)  ,0221والتو أشعنت غ ار ز إوبلف الحرب

األمريقية ضد أقثر مف وند ,مهد تـ استثمارها لتصعيد التوتر م إيراف3ق ومو المهاوؿ جاءت تنؾ
األحداث لتؤقد ونت ضرورة تمتيف وتوثيؽ العبل ات أقثر ,لاصة وعد إدراج الواليات المتحدة لقؿ مف

سوريا يوايراف ضمف دوؿ محور الشر والراوية لئلرهاب ,قذريعة لندلوؿ مو مقطهة الشرؽ األوسط,

وونيأ مقؿ تنؾ المتغيرات الجديدة يمقف أف تشقؿ وداية ,لضغوط قويرة ونت العبل ات التو جمعت

سوريا يوايراف طواؿ تنؾ الفترة4ق
ووالتالو مإف االتفاؽ ونت التحرؾ ونت مسار التسوية الفنسطيقية ,والمسار العروو اإلس ار ينو,
والوصوؿ إلت سبلـ ويف األطراؼ المعقية ضرورة ,ألقأ مف دوف حدوث ذلؾ مإف أّ تشقيؿ لمو ؼ

وروو موحد ضد إيراف سوؼ يقوف صعواً إف لـ يقف مستحيبلً ,إذ ليس مف السهؿ إ امة تحالؼ

أمريقو – وروو – إس ار ينو ضد إيراف مو الو ت الذّ ال تزاؿ ميأ إس ار يؿ رامضة إلقهاء احتبللها
لؤلراضو العروية ولاصة الجوالف السورّق

ورغـ إجماع العديد مف الهو القور وونت رأسها الواليات المتحدة ,ونت أف حرقات المهاومة

هو مقظمات إرهاوية ,مهد متحت سوريا المجاؿ لحرقتو حماس والجهاد اإلسبلمو لقو تمارس قشاطها

وور األراضو السورية ,قما دومت حزب اا مو لوقاف وقؿ ما أُتيف لها ,سواء وؿ االقسحاب

1

الحروب :دمحاور االعتدال والممانعة في المنطقة ,ومركزية العوامل الخارجيةد ,ص89-81ق

3

الحروب :دمحاور االعتدال والممانعة في المنطقة ,ومركزية العوامل الخارجيةد ,ص89-81ق

2

مزوزّ :دالعالقات اإليرانية السورية في ظل التحوالت الدولية الراىنةد ,ص2-8ق

4

مزوزّ :دالعالقات اإليرانية السورية في ظل التحوالت الدولية الراىنةد ,ص85ق
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اإلس ار ينو مف األراضو النوقاقية أو وعد االقسحاب ,وذلؾ ما زاد مف توتر وبل ات الونديف1ق قما

الوعد اإل نيمو لنمقطهة ,لاصة مو ظؿ صمود
ش ّقنت قؿ مف حرقة حماس وحزب اا وة أساسية مو ُ
األولت لبلؿ الحرب األليرة ونت غزة وامو  ,2115-2111واقتصار حزب اا ونت إس ار يؿ مو
حرب تموز (يوليو)  ,2119و د مثؿ ذلؾ العاـ تراجعاً مو حدود الهوة األمريقية وتعزي اًز مف مو
يسمت ومعسقر المماقعة2ق

ما

وير الواحث ,أف الحرب ونت غزة سحوت الوساط مف محورّ االوتداؿ والمماقعة ونت حد سواء ,إذ

ودت مصر والسعودية وسوريا ,مضبلً وف الجامعة العروية مو مو ؼ متراج قشؼ حدود معاليتها

ودورها إزاء الهضية الفنسطيقية ,وذلؾ ما أوطت لنهو اإل نيمية الثبلث إيراف وترقيا يواس ار يؿ الهدرة
ونت صياغة مشاريعها اللارجية اللاصة لمستهوؿ الشرؽ األوسط ,ويقما األمة العروية ظنت واجزة

حتت وف ضوط سياستها الدالنيةق قما أف الشارع العروو يؤيد وهوة جهود الدولتيف(ترقيا يوايراف) مو
التواجد المؤثر ونت الساحة ,وذلؾ تجقواً القفراد إس ار يؿ وعقاصر الهوة مو المقطهة ,وأمبلً مو مؿء

الفراغ القات وف الغياب العرووق وهقا قنتمس مرو اً ا مة ويف المو ؼ المصرّ والسورّ مو المنؼ

الفنسطيقو ,ويعود ذلؾ إلت وضعية قؿ دولة وأولوياتها ,مإس ار يؿ تحتؿ جزءاً مف أراضو سوريا ,لذلؾ
قجد األليرة معقية والضغط ونت إس ار يؿ مف لبلؿ حزب اا وحماس ,ومو هذه الجز ية تتهارب سوريا
م إيراف لتوظيؼ دورهما وما ولدـ المصالف المشترقة ويقهما ,مو حيف قجد مصر تحمؿ ونت واتهها

مسؤولية العمنية السنمية م وا و األطراؼق
 -2الوساطة التركية في المفاوضات السورية اإلسرائيمية.
ا تضت الصياغات العالمية الجديدة لنعالـ العروو ,أف يقوف ونت أساس يتبلءـ م مصالف

أورووا والواليات المتحدة التو استثمرت أطراؼ األحداث الدولية ,لوض لارطة جديدة أدارتها الواليات

المتحدة وسقرياً وسياسياً وا تصادياً ,وأوطت األ طاب اإل نيمية الهدرة لتدلؿ قدوؿ مؤثرة مو المقطهة

حسب مقطنهات األمف واال تصاد والسياسة الغروية ,ووالفعؿ مهد أصوف الهرار العروو مرهوقاً إلت

المصنحة اإل نيمية ,وموامهاً لنسياسة األمريقيةق وأصوحت العبل ة اإلس ار ينية العروية ,والعبل ة الترقية

العروية ,وأحياقاً قثيرة العبل ة العروية العروية تُرسـ وتوجيأ إ نيمو ودولو يقوف العرب ميأ متنهيف مهط3ق
وتقتمو تنؾ الهو اإل نيمية ألدياف ومذاهب ومرجعيات ثهامية ملتنفة تدوو قؿ مقها تمثينها أو تطمف
إلت ذلؾق ممثبلً تدوو إس ار يؿ تمثينها ليهود العالـ مو تورير إدواءاتها التاريلية وممارستها االحتبللية

1
2
3

المرجع السابق ,ص91ق
الفطامطة" :الخريطة اإلقميمية بعد العدوان عمى غزةد ,ص11ق

ومر الحضرمو :العالقات العربية التركية ,تاريخيا واقعيا ونظرة في مستقبميا ,ط ,8دار جرير لنقشر والتوزي ,

وماف ,2181 ,ص115ق
ّ
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مو األراضو الفنسطيقية ,وتدوو إيراف تمثينها لنمجتمعات الشيعية ,وحرقات المهاومة لتسويؽ سياستها
الرامية المتداد قفوذها اإل نيمو إلت قامة التواجد الشيعو وساحات المهاومة الوطقية مو المقطهةق
وتشعر ترقيا مف جهتها والرغوة مو إحياء ما يسمت والعثماقية الجديدة ,واستثمار مو عها الساوؽ قآلر

السقية ,لتوسي آماؽ قفوذها والمقطهة وما يهوّ مف مو فها قحو االقضماـ
بلع اللبلمة اإلسبلمية ُ
لعضوية اإلتحاد األورووو ,أو ما يتيف لها وديبلً مو محيطها اإل نيمو إذا ما واءت جهودها لبلقضماـ

إلت أورووا والفشؿ1ق

ولذلؾ ودأت تتدام تنؾ االستراتيجيات اإل نيمية وشقؿ جنو ,ولاصة م وروز الدور اإليراقو

وتقامو الدور الترقو ,مهاوؿ التراج الحاد لنقظاـ السياسو العروو ولنعمؿ العروو المشترؾ ,ميما

تقلرط وعض الدوؿ العروية مو سياسة المحاور اإل نيمية والدولية ,ويشهد وعضها اآللر لطوات تفتيت

وتحد ألمقها الهومو ,مضبلً وف التدلؿ اللارجو مو
شد
ّ
وتهسيـ ,إلت جاقب ما تشهده مف محاوالت ّ
شؤوف أغنوية الدوؿ العروية الذّ يتلذ أشقاالً متعددة وملتنفة2ق
و د مثنت إيراف تاريلياً أحد وقاصر التهديد والقسوة لترقيا ,سواء قمقامس استراتيجو مو

المقطهة ,أو قمصدر لعدـ االستهرار ,و د تأثرت العبل ة ويف الونديف والتطورات المتساروة مو المقطهةق
ومو الو ت الذّ قاقت ميأ إيراف تحصد ثمار ألطاء السياسة األمريقية وتمد قفوذها موؽ المقطهة

العروية ,قاقت ترقيا تسعت وقؿ وة إليجاد موطئ دـ لقفسها مف لبلؿ حيادها السياسو مف جهة,
و وتها القاومة مف جهة ألر ق وقاف مف مصنحة الواليات المتحدة أف تشج ترقيا ونت الهياـ وذلؾ

الدور ,ليس مهط إلحداث در مف التوازف م الثهؿ اإليراقو مو المقطهة ,يواقما أيضاً قمحاولة لهياـ
أقهرة ودور "المورد" لعبل ة طهراف والمجتم الدولو3ق
وقاف تصاود قؿ مف الدوريف الترقو واإليراقو والمقطهة ,يستهدؼ مو

قؿ مقهما قهوة

إ نيمية مؤثرة تحهيهاً ألهداؼ إستراتيجية وطموحات ذاتية ,والرغـ مف أقهما يتحرقاف مو المساحة التو
تشهد غياواً وروياً ونت ساحتهاق األمر الذّ يثير حساسيات وروية متوايقة مف قشاطهما ,إالّ أف الفارؽ
ويقهما يقمف مو لجوء إيراف ألسنوب تقريس االقهساـ ونت أسس سياسية وأيديولوجية ,ومف لبلؿ إثارة
ملاوؼ معظـ الدوؿ العروية مف أهدامها ,وامتداداتها ,وورقامجها القووّق ويقما تسعت ترقيا لوقاء دورها

وهدوء ووهبلقية ,ال يستقفر نؽ الدوؿ العروية ,لاصة وأقها تتحرؾ مف مو

أمضؿ واوتوارها دولة

ُسقية تمثؿ آلر بلع اللبلمة اإلسبلمية ,ودولة ديمهراطية تتمت وعبل ات طيوة م قامة األطراؼ
1

سعيد رمعت :دالقوى اإلقميمية غير العربية ,وسياسات الييمنة عمى المنطقةد ,مجنة شؤوف وروية ,العدد ,811

2

قوش :دالعرب وسط فوضى االستراتيجيات العالمية والمصالح اإلقميمية د ,مرج سوؽ ذقرهق

صادرة وف األماقة العامة لجامعة الدوؿ العروية ,2115 ,ص9ق

3

ونو حسيف واقير وآلروف :تركيا بين تحديات الداخل ورىانات الخارج ,ط ,8الدار العروية لنعنوـ ,ويروت,2115 ,

ص891-895ق

142

العروية واإل نيمية والدولية1ق وظنت السياسة اللارجية الترقية ,تراوح ويف أف تقوف شرؽ أوسطية أو
إسبلمية أو غرويةق ووقدما تودو شرؽ أوسطية أو إسبلمية ,مإقها ال تتلنت وف أف تقوف غروية2ق

أما العبل ات الترقية العروية مقذ تأسيس الجمهورية الترقية مهد مرت والعديد مف األزمات ,قاف

أولها وسوب اغتصاب "لواء اإلسققدروقة" واـ  8515مف سوريا وضمأ إلت ترقياق ووعد الحرب
العالمية الثاقية وارتواط السياسة الترقية واألحبلؼ الغروية (حنؼ األطنسو ,وحنؼ وغداد )الموجهة
وشقؿ أو وآلر ضد حرقات التحرر العروو ,ومف ثـ ساءت العبل ات العروية الترقية ولاصة م

مصر وسوريا ما ويف وامو 8591-8599ق وقاف اوتراؼ ترقيا وإس ار يؿ واـ  ,8515د ساهـ مو
تأزيـ تنؾ العبل ات3ق وتطورت العبل ات الترقية اإلس ار ينية لبلؿ اللمسيقات وما أد

إلت توتر

وبل ات ترقيا م الدوؿ العروية ,و د رأت ترقيا أف تقمية وبل اتها م إس ار يؿ سيقوف مصدر أمف

واستهرار لها مو مقطهة الشرؽ األوسط ,معمدت إلت توطيد وبل اتها اال تصادية والتجارية معها ومتحت
أسوا ها أماـ الوضا

اإلس ار ينية4ق وظنت ترقيا ممهوتة وروياً حتت ودواف واـ  ,8599حيث حاولت

5
حسف
إيجاد توازف مو سياستها اللارجية ولصوص الصراع العروو اإلس ار ينو ق ومف ثـ ألذت ترقيا تُ ّ

وبل اتها وجيراقها العرب ,مأداقت العدواف اإلس ار ينو واـ  ,8599وطالوت وتطويؽ رار مجنس األمف

1

سعيد رمعت :دغزة :الحرب الكاشفة والمحاور الزائفةد ,مجنة شؤوف وروية ,العدد  ,819صادرة وف األماقة العامة

2

رضا هبلؿ :السيف واليالل ,الصراع بين المؤسسة العسكرية واإلسالم السياسي ,ط ,8دار الشروؽ ,الهاهرة,

لجامعة الدوؿ العروية ,2115 ,ص82ق

 ,8555ص 851-815ق

حمف شمال األطمسي (الناتو) :يعد حنؼ شماؿ األطنسو أو "القاتو" أقور األحبلؼ العسقرية التو قشأت ما وعد
الحرب العالمية الثاقية ,وموجب اتفا ية واشقطف التو و عتها مو الوداية أثقت وشر دولة مو  1قيساف (أوريؿ) ,8515
واقضمت إليأ قؿ مف ترقيا واليوقاف مو واـ  ,8598ويعتور الحنؼ قؿ اوتداء مسنف مف ِوؿ دولة أجقوية ونت إحد
الدوؿ األوضاء ,يعتور ومثاوة اوتداء ونت قؿ الدوؿ األوضاءق انظر :الجاسور :موسوعة عمم السياسة ,ص899ق


حمف بغداد (السنتو) :هو اتفا ية تعاوف وسقرّ وأمقو أُورمت ويف العراؽ وترقيا مو شواط (موراير) ,8599

واقضمت إليأ قؿ مف وريطاقيا وواقستاف يوايراف والواليات المتحدة ,واستهدؼ الغرب مف وراء ذلؾ الحنؼ تأميف
مصالحأ الدولية والمحنية ,وحماية األقظمة التاوعة لأ ,وتأميف غطاء سياسو اقوقو لتواجد واتأ العسقرية مو المقطهةق
وضرب حرقة التحرر العروو التو تشقؿ تهديداً لمصالحأ وإلس ار يؿق انظر :القيالو :موسوعة السياسة ,ج,8

ص911ق

3القيالو :موسوعة السياسة ,ج ,8ص989ق
4

وصاؿ العزاوّ :تطورات التحالف التركي اإلسرائيمي واألمن العربي ,ط ,8مجنة دراسات شرؽ أوسطية ,العدد ,82

وماف ,2111 ,ص29ق
مرقز دراسات الشرؽ األوسطّ ,
 5هبلؿ :السيف واليالل ,الصراع بين المؤسسة العسكرية واإلسالم السياسي ,ص 899ق
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ر ـ ( )212الصادر مو العاـ قفسأ ,ثـ شارقت مو المؤتمر اإلسبلمو مو الرواط واـ  ,8595ومو
جدة واـ  ,8591مدشقة وذلؾ وهداً جديداً مف االقفتاح ونت العالـ العروو1ق

وم تزايد الهدرة اال تصادية لندوؿ العروية الوترولية وعد واـ  ,8591تزايد التعاطؼ الترقو م

الموا ؼ العرويةق لقف العبل ات م إس ار يؿ ظنت مستمرة وحاولت ترقيا االستفادة مف اإلطار الدولو

مو تقمية وبل اتها م إس ار يؿ2ق ومو الفترة التو تنت السوعيقات ومنت ترقيا ونت إتواع سياسة
ميز
متوازقة سواء ميما تعنؽ والغرب أو ميما تعنؽ وسياستها تجاه الدوؿ العروية يواس ار يؿق وأما أقثر ما ّ
التحوط وعدـ التورط مو السياسات الدالنية لونداف المقطهة,
التوجأ الترقو قحو الشرؽ ,مهو ذاؾ
ّ
الوعد وف التورط مو القزاوات العروية العروية ,ولققها حرصت ونت أف ال يهوـ أّ ا تبلؼ
إضامة إلت ُ
ويف أّ مف الدوؿ العروية ضدها مو أية ضية3ق
وم وداية ومنية السبلـ ويف الدوؿ العروية يواس ار يؿ مو مدريد تشريف أوؿ (أقتوور)  ,8558لـ

تعد ترقيا وحاجة إللفاء وبل اتها م إس ار يؿ ,وؿ أصوحت تطالب العرب واالوتراؼ وحهيهة إس ار يؿ4ق

و د أثارت ومنية السبلـ العروية اإلس ار ينية نؽ ترقيا ولاصة مو الشأف السورّ ,إذ امترضت

أف سوريا ستتفرغ وعد ذ لنمنؼ الترقو ,إالّ أف اقفراط التقسيؽ العروو أد إلت تعثر ومنية السبلـ ويف

المضو مو تحالؼ متسارع
سوريا يواس ار يؿ ,وهو ما أتاح لترقيا مرصة تهوية وبل اتها م إس ار يؿ ,و ُ
يتيف لنطرميف إمقاقية الضغط ونت سوريا وحصرها ويف "مقو قماشة" ,ومو ذلؾ اإلطار استمر التوتر
مو العبل ات السورية الترقية ,مما إف تهدأ حتت تقفجر دورة جديدة مف التوتر5ق

ومو مترة التسعيقات شهدت العبل ات ويف ترقيا يواس ار يؿ قهنة قووية وتطو اًر منحوظاً ,و د ونغ

ذلؾ ذروتأ م تو ي الونديف مو  21شواط (موراير)  ,8559اتفا اً لنتعاوف العسقرّ واإلستراتيجو ,و د
مثؿ ذلؾ االتفاؽ تهديداً ر يسياً لؤلمف الهومو العروو مو ضوء استهدامأ لنعديد مف الونداف العروية
ولاصة سوريا6ق ولعؿ ألطر ما مو ذلؾ التحالؼ ما توعأ مواشرة مف تحرؾ السياسة األمريقية ونت
صعيد إ امة تحالفات جديدة م إس ار يؿ ,وجذب وعض الونداف العروية إليأ ,مما يعقو أف ذلؾ التحالؼ

روما يشقؿ مهدمة إلوادة المقطهة العروية إلت الدلوؿ لدا رة المحاور واألحبلؼ العسقرية والتحالفات
1القيالو :موسوعة السياسة ,ج ,8ص989ق
2

هبلؿ :السيف واليالل ,الصراع بين المؤسسة العسكرية واإلسالم السياسي ,ص 899ق

4

هبلؿ :السيف واليالل ,الصراع بين المؤسسة العسكرية واإلسالم السياسي ,ص 899ق

3

الحضرمو :العالقات العربية التركية – تاريخيا واقعيا ونظرة في مستقبميا ,ص151ق

5

وهيؿ سعيد محفوض :سورية وتركيا – الواقع الراىن واحتماالت المستقبل ,ط ,8مرقز دراسات الوحدة العروية,

6

سامية ويورس :دالعالقات التركية اإلسرائيمية وانعكاساتيا عمى العالقات التركية العربيةد ,مجنة شؤوف وروية ,العدد

ويروت ,2115 ,ص19ق

 ,819صادرة وف األماقة العامة لجامعة الدوؿ العروية ,2188 ,ص891ق
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اإل نيمية التو واشتها المقطهة العروية مو اللمسيقاتق وجاء ذلؾ االتفاؽ ليعقس رغوة متزايدة لد

األطراؼ الثبلثة "ترقيا -إس ار يؿ – الواليات المتحدة" ,لتعزيز وجودها مو المقطهة مو إطار الترتيوات
األمقية األمريقية ,ووشقؿ يضمف لترقيا دو اًر إ نيمياً وار اًز ,ويزيد مف مرص إس ار يؿ لنهيمقة ونت

المقطهة ووإشراؼ يواسقاد قنو لنواليات المتحدة1ق

قما تعتور العبل ات الترقية اإلس ار ينية ومثاوة تهديد لؤلمف الهومو اإليراقو والسورّ معاً ,ممقذ

تو ي ترقيا يواس ار يؿ لبلتفا ية العسقرية واـ  ,8559وتطورت وبل اتهما ,قاف ذلؾ وامبلً مؤث اًر مو

صق الهرار اإليراقو اللارجو ,وذلؾ يرج إلت التوس اإلس ار ينو مو المقطهة ,قظ اًر لعدـ التراوط

الحدودّ ويف إيراف يواس ار يؿ ,مهد قاقت سوريا هو معور إيراف إلت منسطيف ,وترقيا هو معور إس ار يؿ

إ لت إيراف ,ووالتالو ستقوف الحدود الترقية ومثاوة تهديد لؤلمف اإليراقو ,ويمقف لنسبلح الجوّ

اإلس ار ينو صؼ أّ مقطهة مو إيرافق قما أف ذلؾ التهارب سوؼ يشقؿ تهديداً ونت العبل ات الترقية

اإليراقية مو حد ذاتها ,ومعبلً توترت وبل ات الونديف وفعؿ تنؾ التطورات2ق

ويتضف لقا مما سوؽ ,أف ذلؾ التحالؼ وأهدامأ تتعد العبل ات الترقية اإلس ار ينية والموضوع

السورّ إلت الطاو اإل نيمو ,لتشمؿ قؿ الدوؿ المحيطة والهريوة مف ترقيا يواس ار يؿ ,ويمتد إلت حيث
تتبل ت المصالف الترقية اإلس ار ينية األمريقيةق
و د تو

ذلؾ اتفا ات وديدة وصنت والعبل ات الترقية اإلس ار ينية إلت مستو

التحالؼ

االستراتيجو ,األمر الذّ أثار نؽ سوريا التو شقت حمنة دونوماسية لمواجهتأق ومو تشريف أوؿ

(أقتوور)  ,1776حشدت ترقيا وات وسقرية ونت مهروة مف الحدود السورية ,وأونقت وزمها ونت
الحرب إذا لـ تقفذ سوريا مطالب محددة تلص أساساً "حزب العماؿ القردستاقو" ,وزويمأ "وود اا

أوجبلف" ,واقتهت األزمة وعد وساطات مصرية يوايراقية ,ويودو أف مسار العبل ات اتلذ وعد ذلؾ مقحت
التهارب ,و د أوروت الحقومة الترقية وعد ذلؾ وف اوتهادها وأف العبل ات أمست جيدة ,وأف سوريا ال
تدوـ الحرقة القردية3ق

وقلنص مما سوؽ ,إلت أف العبل ات الترقية اإلس ار ينية تمثؿ وملتنؼ أقماطها تحدياً لؤلمة

العروية ,والت ار اً ألمقها الهومو ألف إ امة وبل ات ويف إس ار يؿ ودولة مجاورة لنعالـ العروو ,ترتوط معأ
ورواوط ومصالف مشترقة ,د شج ويشج إس ار يؿ ونت التمادّ مو ودواقها ,قما أقأ يستغؿ العبل ات

والضغط ونت ترقيا ووسا ؿ ملتنفة ,أو يعمؿ ونت تأزيـ العبل ات العروية الترقيةق

1

العزاوّ :تطورات التحالف التركي اإلسرائيمي واألمن العربي ,ص12 ,81ق

3

محفوض :سورية وتركيا – الواقع الراىن واحتماالت المستقبل ,ص19ق

2

مزوزّ :دالعالقات اإليرانية السورية في ظل التحوالت الدولية الراىنةد ,ص19ق
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ممقذ وصوؿ حزب العدالة والتقمية إلت الحقـ مو ترقيا واـ  ,0220شهدت ترقيا تحوالت

سياسية ونت شقؿ إوادة القظر مو أولويات تنؾ السياسة ,قاف مف أورز معالمها الحد مف حضور
ال ُوعد األمريقو اإلس ار ينو مو السياسة اللارجية الترقية ,مهاوؿ توجأ تنؾ السياسة إلت إوادة االوتوار
لعبل اتها م الدوؿ العروية وال سيما سوريا ,وقذلؾ مجمؿ الجوار الجغرامو1ق األمر الذّ أد إلت
حدوث تحوؿ مو العبل ات الترقية السورية مف العداء إلت التعاوف اإلستراتيجو2ق و د حظو ذلؾ

التحوؿ ودوـ شعوو وّ شقؿ رصيداً وياً إلستراتيجية حزب العدالة والتقمية مو الحقـ3ق وهقذا لـ تعد

ترقيا تقظر إلت سوريا ,قعدو يتطنب التعامؿ معأ إقشاء وبل ات أمقية وية م إس ار يؿق واإلضامة

إلت اقفتاح ترقيا ونت جوارها اإل نيمو وسعيها إلت توثيؽ وبل اتها وقؿ مف إيراف وحزب اا وحرقة

حماسق و د أمضت ذلؾ مو مجمنأ إلت حدوث توتر مو العبل ات الترقية اإلس ار ينية ,واقوتأ العديد مف

الموا ؼ الصدامية ويف الجاقويف ونغت ذروتها م تهديد أقهرة وهط وبل اتها الدونوماسية م إس ار يؿ4ق

ومو  17حزيراف (يوقيأ)  ,0220زار ر يس األرقاف السورّ آقذاؾ "العماد حسف تورقماقو"

ترقيا ,وو اتفا اً لنتعاوف األمقو تضمف توادؿ المعنومات والتققولوجيا والتدريب ,يوامقاف إجراء
مقاورات وسقرية مشترقة ,ومو  4قاقوف ٍ
ثاف (يقاير) واـ  ,0222اـ الر يس السورّ وشار األسد
وزيارة ترقيا ,اوتورها المحننوف مؤش اًر ونت تغييرات مو قسؽ التحالفات والسياسات اإل نيمية لندولتيف

ولنمقطهة ققؿ5ق وقاقت تنؾ الزيارة األولت لر يس سورّ مقذ واـ  ,1724وتـ لبلؿ تنؾ الزيارة تو ي

العديد مف االتفا يات التجارية واال تصادية ويف الونديف ,وواإلضامة إلت ذلؾ مهد رأت سوريا مو أقهرة

العزلة التو سعت إدارة الر يس األمريقو ووش لفرضأ ونيهاق و د أشار الوعض إلت أف
قس اًر لطوؽ ُ
تهارب أقهرة مف دمشؽ لـ يقف ليحدث لوال وجود ضوء ألضر أمريقو لذلؾ6ق
والجدير والذقر أقأ مو واـ  ,0222ووهب ياـ إس ار يؿ واغتياؿ الشيخ "أحمد ياسيف" الزويـ

الروحو لحرقة حماس ,و يامها مو و ت الحؽ واغتياؿ لنفأ "وود العزيز الرقتيسو" اقدلعت موجة مف

1

قماؿ األسطؿ ,و اـ القجار :العالقات التركية اإلسرائيمية وانعكاساتيا عمى األمن القومي العربي فترة التسعينات من

القرن العشرين ,مجنة القهضة ,تصدرها قنية اال تصاد والعنوـ السياسية ,المجند  -82العدد األوؿ ,الهاهرة,2188 ,

ص899ق

2

ويورس :دالعالقات التركية اإلسرائيمية وانعكاساتيا عمى العالقات التركية العربيةد ,ص898ق

4

ويورس :دالعالقات التركية اإلسرائيمية وانعكاساتيا عمى العالقات التركية العربيةد ,ص898ق

6

واقير ,وآلروف :تركيا بين تحديات الداخل ورىانات الخارج ,ص892ق

3

األسطؿ ,القجار :العالقات التركية اإلسرائيمية وانعكاساتيا عمى األمن القومي العربي ,ص899ق

5

محفوض :سورية وتركيا – الواقع الراىن واحتماالت المستقبل ,ص19ق
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االحتجاجات الشعوية مو ترقيا ,األمر الذّ دم ر يس الوزراء الترقو "رجب طيب أردوغاف" ,وأف

يصؼ إس ار يؿ وأقها "دولة إرهاب" ,وأقها تشقؿ التهديد الر يسو مو المقطهة1ق

وقاقت االقتلاوات الورلماقية مو ترقيا مو  00تموز (يوليو)  ,0225والتو ماز ميها أيضاً,

"حزب العدالة والتقمية" وأغنوية مققتأ مف تشقيؿ الحقومة ومفرده ,حدثاً مهماً والقسوة إلت سوريا التو

أمنت أف تقعقس وصورة إيجاوية ونت وبل اتها م ترقيا لتشهد دمعاً أقور وأوس مف الساوؽ2ق
وقاقت العبل ة ويف ترقيا يواس ار يؿ د وصنت إلت مستو

وّ لبلؿ مرحنة ما وؿ وصوؿ

حزب "العدالة والتقمية" لنحقـ ,ولـ تس حقومة " أردوغاف" إلت تغيير أسس تنؾ العبل ة والرغـ مف

حدوث وعض التوترات مف حيف آللرق وتدرؾ ترقيا أف وبل اتها وإس ار يؿ يواف سوب لها وعض الحرج
ميما يلص رغوتها مو االقفتاح ونت الدوؿ العروية واإلسبلمية ,إالّ أقها د حولت تنؾ العبل ة مف
لصـ إلت رصيد لها مو وبل تها والمحيط العروو ,مف لبلؿ إوداء الرغوة مو لعب دور الوسيط ويف

العرب يواس ار يؿ3ق

ولعوت ترقيا دور الوسيط مو المفاوضات غير المواشرة ويف سوريا يواس ار يؿ التو جرت مو

وور الر يس السورّ وشار األسد لبلؿ الهمة الرواوية التو جمعتأ مو دمشؽ ور يس
اسطقووؿ ,و د ّ
وزراء ترقيا مو  2-1أينوؿ (سوتمور)  ,0226وف تهديره لندور الترقو مو مساوو التوصؿ إلت تسوية
سياسية يواحبلؿ االستهرار مو المقطهة ,ولقف ذلؾ ال يودد الملاوؼ "الضمقية" مف طويعة العبل ات ويف
ترقيا وقؿ مف إس ار يؿ والواليات المتحدة ,ولاصة م استهواؿ ترقيا مقاورات وسقرية جوية – وحرية

تجمعها م إس ار يؿ يوايطاليا والواليات المتحدة ,وعد أياـ نينة مف الهمة الرواوية المذقورة4ق
والجدير والذقر أف دلوؿ سوريا مو المفاوضات غير المواشرة م إس ار يؿ ,والتو قاقت

ووساطة ترقية د شقؿ ذلؾ هاجساً والقسوة إليراف ,مفو لهاء صحفو لنر يس السورّ م أحد
الصحامييف اإليراقييف مو ودايات واـ  ,0226تحدث وف المحادثات التو تجرّ ويف دولتأ يواس ار يؿ,

وأقد ونت :دأن ىذه المحادثات لن تؤثر إطالقاً عمى مستوى عالقات البمدين ,ألن إيران تدرك

المطالب السورية والتي ال يوجد فييا أي شيء يدعو لمتخوف منيا ,وأن العالقات السورية اإليرانية

ال يمكن أن تسقطيا أي إغراءاتد5ق

ومف المعتهد أقأ إلت جاقب تنؾ التصريحات المطم قة لنر يس السورّ مإف أّ اررات قاف

سيتـ التوصؿ إليها مإقها ستقعقس حتماً ونت سياسة إيراف اللارجية اتجاه سورياق
1

ويورس :دالعالقات التركية اإلسرائيمية وانعكاساتيا عمى العالقات التركية العربيةد ,ص811-895ق

3

واقير ,وآلروف :تركيا بين تحديات الداخل ورىانات الخارج ,ص892ق

5

مزوزّ :دالعالقات اإليرانية السورية في ظل التحوالت الدولية الراىنة ,ص19ق

2

محفوض :سورية وتركيا – الواقع الراىن واحتماالت المستقبل ,ص15ق

4

محفوض :سورية وتركيا – الواقع الراىن واحتماالت المستقبل ,ص51-15ق
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و د قجحت أقهرة وشقؿ قوير مو مسعاها حيف تـ اإلمصاح وف روايتها لنمفاوضات غير

المواشرة ويف دمشؽ وتؿ أويب ونت مدار واميف ,ولـ يقشؼ وقها إالّ مو مقتصؼ واـ  ,0226مهد
استغؿ حزب "العدالة والتقمية" لنفيتأ اإلسبلمية وقزوتأ االوتدالية مو وقاء جسر مف الثهة ويف الطرميف

السورّ واإلس ار ينو مو درتأ ونت إدارة المفاوضات غير المواشرة ويف الطرميف ,د تُفضو إلت ألر
مواشرة مو مرحنة متهدمةق ومو الوداية لـ ينؽ الدور الترقو والوساطة ويف سوريا يواس ار يؿ ترحيواً أو
تشجيعاً مف اإلدارة األمريقية ,التو قاقت تسعت وقؿ جهد لعزؿ سوريا يوا صا ها وهاواً لها ونت دورها

تعوؿ ونت درة ترقيا ونت تحهيؽ التراؽ
مو لوقافق ويد أقأ د تويف الحهاً أف الواليات المتحدة قاقت ّ
ما مو العبل ة ويف سوريا يواس ار يؿ ,دوف أف يؤدّ ذلؾ إلت تعظيـ حضور سوريا مو المشهد اإل نيمو
ونت غرار ما ونيأ الحاؿ م إيراف1ق

و د استمر التوتر مو العبل ات الترقية اإلس ار ينية م اتلاذ أقهرة واحداً مف أ و ردود الفعؿ

ضد العدواف اإلس ار ينو ونت " طاع غزة" مو  05قاقوف أوؿ (ديسمور) واـ  ,0226حيث وصؼ

"أردوغاف" العمنيات العسقرية اإلس ار ينية مو طاع غزة وأقها" :جريمة ضد اإلنسانيةد2ق إالّ أف

السياسات العدواقية ونت غزة ,أدت إلت تو ؼ تنؾ المحادثات3ق حيث أونقت ترقيا و ؼ ما تضطن وأ
مف جهود لنوساطة ميما يتعنؽ والمفاوضات السورية اإلس ار ينية غير المواشرة ,وجاء تصريف وزير

لارجيتها آقذاؾ "ونو واواجاف" وأف" :استئناف المفاوضات في ظل ىذه الظروف ىي مسألة

مستحيمة ,وأنو من غير الممكن أن تتوصل إسرائيل إلى سالم مع سوريا ,في الوقت الذي تدير فيو
"داموس" مو

حرباً ضد الفمسطينييندق ثـ جاء دور مو ؼ ر يس الوزراء الترقو "أردوغاف" مو مقتد
سويس ار لبلؿ شهر قاقوف ٍ
ثاف (يقاير)  ,0227وقدما هاجـ الر يس اإلس ار ينو "شيموف ويريز" ,وقذلؾ

الحضور الذيف صفهوا لقنمة الر يس اإلس ار ينو ,ا بلً :دإنو من العار عميكم أن تيمموا ليذه الخطبة
بعد أن لقي آالف األطفال والنساء مصرعيم عمى يد إسرائيل في غزةد ,األمر الذّ وقس وصورة أو

وألر االحتجاج الشعوو الذّ ساد جمي أقحاء ترقيا مو مواجهة العدواف اإلس ار ينو ونت غزة4ق
ويتضف لقا مما سوؽ ,أقأ مف األسواب التو أدت إلت توتر العبل ات الترقية اإلس ار ينية ,هو

اقتهاج حزب العدالة والتقمية مقذ وصولأ إلت السنطة مو ترقيا إلت سياسة لارجية جديدة ,ترتقز ونت

اقلراط وبلده و يامها وأدوار حيوية ميما يتعنؽ وتسوية القزاوات ,ومعالجة العديد مف ضايا الشرؽ

العزلة الدولية المفروضة ونت قؿ مف سوريا يوايرافق ومف ضمف
األوسط ,األمر الذّ أد إلت قسر ُ
األسواب أيضاً التعاطو اإلس ار ينو المجحؼ م الهضية الفنسطيقية ,حيث اتلذت ترقيا مو التشدد
1

واقير وآلروف :تركيا بين تحديات الداخل ورىانات الخارج ,ص891ق

3

مزوزّ :دالعالقات اإليرانية السورية في ظل التحوالت الدولية الراىنةد ,ص98ق

2

ويورس :دالعالقات التركية اإلسرائيمية وانعكاساتيا عمى العالقات التركية العربيةد ,ص811ق
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ويورس :دالعالقات التركية اإلسرائيمية وانعكاساتيا عمى العالقات التركية العربيةد ,ص818-811ق
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التدريجو مو موا فها الرسمية تجاه استمرار سياسة االحتبلؿ اإلس ار ينو وممارساتأ مو األراضو
الفنسطيقيةق قما أف تدهور العبل ات الترقية اإلس ار ينية ,جاء قتيجة تراقمات قثيرة ومتغيرات سياسية

دالنية يوا نيمية ودوليةق وونت تنؾ األرضية جاءت موا ؼ ترقيا اإليجاوية مف الهضايا العروية وال سيما
الهضية الفنسطيقية ,وتحديداً لبلؿ الحرب اإلس ار ينية األليرة ونت غزة مو وامو ,0227-0226
والتو وضعت العبل ات الترقية اإلس ار ينية ونت المحؾ ,حيث شهد لطاب ر يس الوزراء "رجب طيب

أردوغاف " تصعيداً قوي اًر مو لهجتأ تجاه إس ار يؿ ,ممف وصفأ إلس ار يؿ والدولة اإلرهاوية ,واستهواؿ
ترقيا لهادة حرقة حماس ,إلت ما حصؿ مو "داموس" ويف أردوغاف وويف الر يس اإلس ار ينو "شمعوف

ويريز" ,وليس اقتهاءاً ومطالوتأ أماـ الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة مو قيويورؾ وقزع السبلح القووّ

اإلس ار ينو ,يوالغاء مشارقة سبلح الجو اإلس ار ينو مو مقاورات مشترقة م ترقيا ,تنؾ الموا ؼ وغيرها
تعور وف أزمة تدريجية مو العبل ات الترقية اإلس ار ينية ستقوف لها تداوياتها مو المرحنة المهونة سواء
ونت مستو العبل ات الثقا ية أو ونت مستو العبل ة والدوؿ المعقية وتنؾ العبل ة والصراع مو مقطهة

الشرؽ األوسط ق

 -3الموقف المصري من بروز الدور التركي في الشرق األوسط.
تقشط حرقة الهو اإل نيمية غير العروية ,ويشتد قفوذها ويتصاود تأثيرها ونت الساحة العروية

إلت حد يهارب الوصوؿ إلت مرحنة الهيمقة ونت سياستها ,ووالرغـ مف أف تنؾ الهو تتحرؾ مو

المقطهة ومؽ أهداؼ متضاروة ومصالف متقا ضة وسياسات متقامسة ,إالّ أف موا فها تقطنؽ مف قفس
الدوام وهو الرغوة مو مؿء الفراغ القات

وف الغياب العروو مو الهضايا اإلستراتيجية والفضاء

اإل نيمو1ق قما تنعب ترقيا دو اًر مؤث اًر ومتزايداً مو الشرؽ األوسط ,حيث تشير المعطيات السياسية
الها مة إلت دور إ نيمو ترقو مو الشرؽ األوسط متونور وظاهر المبلمف يتعاظـ ومرور الو تق

ويحظت المو ؼ العروو مف الدور اإل نيمو الترقو وأهمية تحنينية استثقا ية الوتوارات ملتنفة ,مف

ويقها أف العرب يشقنوف شط اًر قوي اًر مف مقطهة الشرؽ األوسط جغرامياً ووشرياً وتاريلياً وثهامياً ,ومف ثـ
يمققهـ تسهيؿ وودة ترقيا إلت توازقات المقطهة أو ور نتها2ق ولـ تلؼ ترقيا مف جاقوها رغوتها مو

الهياـ ومهمة واضحة وقويرة مو إ امة السبلـ مو مقطهة الشرؽ األوسط ,وتطمف ألف تقوف الهوة

اإل نيمية القور  ,ووقصر االستهرار والتوازف مو المقطهة ,وؿ ذهوت ألوعد مف ذلؾ مهو تعمؿ ونت أف

تقوف مف الهو المتهدمة مو العالـ3ق

1

رمعت :دالقوى اإلقميمية غير العربية ,وسياسات الييمنة عمى المنطقة ,ص9ق

3

الحضرمو :العالقات العربية التركية – تاريخيا واقعيا ونظرة في مستقبميا ,ص122ق
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واقير وآلروف :تركيا بين تحديات الداخل ورىانات الخارج ,ص288ق
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وتتزامف العودة الترقية الحالية إلت المقطهة م ترحيب جماهيرّ وروو قوير ,يقظر إلت ترقيا

واوتوارها الوواً إ نيمياً يعود وعد غياب ,ليتواجأ إوبلمياً ودونوماسياً م دولة إس ار يؿ ,التو تعرود مو

المقطهة وسقرياً وغطاء أمريقو ووجز شامؿ مف القظاـ العروو الرسمو ,وال يعقو ذلؾ أف ترقيا

صارت تعادّ دولة إس ار يؿ جذرياً ومود ياً ,ولققها تعنـ أف ممارسة الحضور اإل نيمو مو المقطهة
يتطنب حداً أدقت مف الصمود مو مواجهة الصنؼ اإلس ار ينو ومف لنفأ الهطب العالمو األوحد ,وهو

ما معنتأ وا تدار لبلؿ العدواف اإلس ار ينو ونت غزة ومشنت ميأ معظـ الدوؿ العروية1ق

والجدير والذقر أف هقاؾ ثواوت اتسمت وها السياسة اللارجية الترقية مقذ ياـ الجمهورية

الترقية ,مهد اتجأ القشاط اإل نيمو مو تنؾ السياسة قحو ترسيخ العبل ات م دا رة الغرب والواليات

المتحدة ,م االحتفاظ ووعض الزلـ مو العبل ات م الدا رة العرويةق إالّ أف األحداث التو شهدتها
المقطهة وصفت والقثير مف تنؾ الثواوت ونت ساحات الجوار اإل نيمو ,مما مرض ونت الدونوماسية

الترقية حتمية مزاوجة قشاطها اإل نيمو ووعض حها ؽ المستجدات ,ومف ذلؾ حالة السيولة التو احتوت
القظاـ اإل نيمو العروو وعد أزمة اللني  ,ووعد اقطبلؽ المسيرة السنمية لتسوية الصراع العروو

اإلس ار ينو2ق

وتتضامر مجمووة مف العوامؿ لتؤهؿ ترقيا لنعب دور إ نيمو ,مف ويقها محفزات الهوة الصنوة

لندولة الترقية المتمثنة مو ا تصاد وّ متجاقس ,يحتؿ المرقز السادسة وشر والمياً مف حيث حجـ
القات

المحنو اإلجمالو ,و درات وسقرية ووشرية ضلمة ,إضامة إلت أدوات الهوة القاومة :مثؿ

جاذوية المشروع الذّ تهدمأ وما تظهره مف تجروة قادرة مو التقاوب السنمو ونت الحقـ مو مقطهة

أصوحت مريسة لنتقاحر ويف األصولية والديقتاتوريةق وموؽ ذلؾ تمنؾ ترقيا مو عاً جغرامياً استثقا ياً
يعطيها مميزات جيوسياسية ها نة ,قاهيؾ وما لص التاريخ وأ ترقيا مف رواوط م دوؿ الجوارق
وتعتهد ترقيا أقأ يمقف لها مواجهة التهديدات المحتمنة مف مقطهة الشرؽ األوسط وور دورها اإل نيمو

الفاوؿ ,مثنما يمققها توظيؼ هذا الدور لتعزيز صورتها الدولية 3ق

ولفهـ المو ؼ العروو مف الدور اإل نيمو الترقو يمقف الحديث مف واب التمثيؿ والمو ؼ

المصرّ قدولة مف دوؿ "محور االوتداؿ" ,ووالمو ؼ السورّ التو تصقؼ إوبلمياً حتت اآلف قدولة
مف دوؿ "محور المماقعة"4ق حيث يتشاوأ المو ؼ المصرّ مو قهاط قثيرة م غيره مف الموا ؼ العروية
المقدرجة مو ما يسمت "محور االوتداؿ" حياؿ دور ترقيا اإل نيمو ,إذ أف ذلؾ المو ؼ يهوـ واألساس

1

واقير ,وآلروف :تركيا بين تحديات الداخل ورىانات الخارج ,ص282ق

2

الحضرمو :العالقات العربية التركية – تاريخيا واقعيا ونظرة في مستقبميا ,ص155ق
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مصطفت النواد :دتركيا والدول العربية  -شروط التعاون المثمرد ,مو مرقز الجزيرة لندراساتق

3العالقات التركية العربية :مو المعرمةق http://www.marefa.org/index.php/
http://www.aljazeera.net
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ونت رؤية ترقيا قذراع ثهؿ مقامئ لنحضور اإليراقو المتزايد مو المقطهة ,ومعقت أف مصر ومحورها

ترياف مو الدور الترقو ثهبلً موازياً مو مواجهة إيراف ,وليس والضرورة لنرغوة مو التعاوف اإل نيمو م
ترقيا وحد ذاتأ ,واإلضامة إلت ذلؾ المو ؼ األساسو تر الهاهرة أيضاً ,أف هقاؾ مشترقات ألر م

ترقيا :مثؿ الرغوة مو الحفاظ ونت وحدة التحالفات الدولية م ترقيا تحت المظنة األمريقية ,1حيث

أصوحت االقتماءات الدولية والتحالفات اللارجية إستراتيجية وروية وترقية ,وأصوف الطرماف يعمبلف
ونت توضيب تصرمأ السياسو ومعنأ االجتماوو ,حسب ما تفرضأ مصالف الدوؿ اللارجية

ومهياسها2ق وذلؾ يعقس األمر والقسوة لندور الترقو الذّ يحوز ونت ثهة الجاقب العروو ,والذّ يطرح
قفسأ قهوة إ نيمية مؤثرة يدومها ما تمنقأ مف مهومات "الهوة القاومة" التو تسعت مف لبللها إلت

تجمي الصفوؼ وتهريب الموا ؼ ,يوا امة التقتبلت المتقاسهة ألهداؼ آمقة ,وم ذلؾ مإف الساحة
العروية ال تلنو مف شقوؾ ميما إذا قاقت التحرقات الترقية تعور وف رغوة جادة مو توجهاتها تجاه
المقطهة ,أـ أقها تستهدؼ استثمارها قأداة ضغط ومساومة مو سويؿ تحهيؽ طموحها األساسو مو
االلتحاؽ ورقب االتحاد األورووو3ق

دلنت مصر جولة الحوار اإلستراتيجو م ترقيا وويقها ونت التوازقات والمقطهة ,إذ أف التهاء

مصالف الهاهرة وأقهرة ونت الرغوة مو موازقة الحضور اإليراقو ,د ساهـ مو تعويد الطريؽ أماـ
الحوارق وتتاو الهاهرة امتبلؾ ترقيا لمساحات تأثير متزايدة مو سياسات المقطهة وور دور "صاق

السبلـ" ,الذّ تهوـ وأ أقهرة ويف دمشؽ وتؿ أويب وترحيب أميرقو وأوروووق وقذلؾ دورها مو المسألة

الفنسطيقية وهو ما يرسخ صورة ترقيا واوتوارها "صاقعة السبلـ" األولت مو المقطهةق وتأسيساً ونت ذلؾ
يودو أف الهاهرة تعتهد أف المعالجة األمضؿ مو ضوء التوازقات الراهقة ليس االصطداـ والدور الترقو,

وؿ والتحاور معأ ونت هوامش االتفاؽ وااللتبلؼ؛ وصوالً إلت ا تساـ دور "صاق السبلـ" معأ4ق

وتهوـ الهراءة المصرية لسياسة ترقيا اإل نيمية مو المقطهة ونت أف المقامس الر يسو لؤلليرة

ونت األدوار والمقطهة هو الطرؼ اإليراقو ,وهو ما يدلؿ ترقيا مو معادلة صفرية أماـ إيرافق ولذلؾ

تتاو الهاهرة سعو ترقيا لضماف القجاح مو تنؾ المقامسة الصفرية وور ثبلث لطوط متوازية:5

أوالً :استيعاب إيراف دونوماسياً مف لبلؿ حوار سياسو وتوادؿ مقام ا تصادّ ووبل ات حسف جوار
وورض وساطة ويف طهراف وواشقطفق

1

واقير ,وآلروف :تركيا بين تحديات الداخل ورىانات الخارج ,ص281ق

3

رمعت :دالقوى اإلقميمية غير العربية ,وسياسات الييمنة عمى المنطقةد ,ص81ق

5

واقير ,وآلروف :تركيا بين تحديات الداخل ورىانات الخارج ,ص221ق

2

الحضرمو :العالقات العربية التركية – تاريخيا واقعيا ونظرة في مستقبميا ,ص121ق

4

العالقات التركية العربية :مو المعرمةق مرج سوؽ ذقرهق
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ثانياً :إضعاؼ دور إيراف اإل نيمو وور محاولة حشد األطراؼ العروية المسماة معتدلة مو معسقر
تهوده ترقياق

ثالثاً :دم أطراؼ ألر متحالفة م إيراف وعيداً وقها والتدري (سورية)ق

وتأسيساً ونت ذلؾ ,تعتهد الهاهرة أف ترقيا تتولت مف حوارها اإلستراتيجو حشد التأييد

لسياستها مو المقطهة م احتفاظها (أّ ترقيا) ,ومو عها المتهدـ مو العبل ات م واشقطف ,ومف ثـ

حشد قؿ ذلؾ مو مواجهتها م إيراف ,وصوالً إلت تعزيز الحضور اإل نيمو الترقو مو المقطهةق ولما
قاقت الهاهرة مقضمة ذاتها مو ذات التحالفات الدولية م ترقيا ,ولما قاقت الهاهرة والرياض د أونقتا

مو أقثر مف مرة ومقاسوة أف القفوذ اإليراقو يهدد االستهرار مو المقطهة ,تقظر الهاهرة إيجاواً إلت الدور
اإل نيمو الترقو وشرط الوهاء قعامؿ توازف مو مواجهة إيراف1ق

وقلنص مما سوؽ ,إلت أف الثاوت مو العبل ات الترقية المصرية هو أف ال مرصة لهياـ أّ

تقتؿ إ نيمو يستوعد أقهرة والهاهرة حص اًر ,وقذلؾ صعووة وقاء استهرار أمقو وسياسو إ نيمو لارج

التقسيؽ والتعاوف المصرّ والترقوق والثاوت أيضاً هو درة الونديف ودورهما مو تحريؾ يوادارة لعوة
التوازقات اإل نيمية والفرص القويرة الساقحة لهما ,لمؿء الفراغ السياسو واألمقو وتحولهما إلت وة
جذب شرؽ أوسطية ,تمقحهما القثير مف الفرص والحظوظ واللياراتق إلت جاقب القـ الها ؿ مف

الهدرات اإلستراتيجية واألوراؽ المهمة التو يمنقاقها وسوب تمددهما التاريلو والحضارّ وشوقة
العبل ات الواسعة التو يهيماقها ونت المستوييف اإل نيمو والدولو ,لهيادة المشروع الريادّ المحورّ مو

وقاء سبلـ واستهرار المقطهةق

ووالقسوة لنعبل ات المصرية السورية ,مإققا قجد توايف والتبلؼ مو ودد مف القهاط أهمها:

أوالً :إيراف ووبل تها وحزب اا النوقاقو والذّ تحتضقأ سوريا ,وقذلؾ رغوة إيراف مو توظيؼ الحزب

وما يلدـ مصالحها مو المقطهة ,السيما أف أميف الحزب ال يمقف أف يوتعد مو وبل اتأ م طهرافق

وما دامت سوريا ريوة مف إيراف مبل يتو أف تهترب وقفس المسامة ويقها وويف مصرق

ثانياً :المنؼ الفنسطيقو وا تراب حرقة حماس مف إيراف ,ووضعية قؿ مف مصر وسوريا محنياً يوا نيمياً
ودولياً ,وما يشهده العالـ العروو مف أحداث وتفاوبلت سيقوف لها تداوياتها ونت وبل ات الونديفق

1

النواد :دتركيا والدول العربية ,شروط التعاون المثمر" ,مرج سوؽ ذقرهق
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الخاتمة
النتائج والتوصيات

مف لبلؿ ما تهدـ يمقف استلبلص مجمووة مف القتا

تتمثؿ مو:

 -8أف أ دـ الصبلت وأوثهها امت ويف مصر وسوريا مقذ مجر التاريخ ,مالشاـ قاقت تعد ومثاوة جسر
ورّ إلت مصر ,ولـ تستط أّ وة أف تستهر مو الشاـ دوف السيطرة ونت مصرق لذلؾ قجد أف

المعارؾ الحاسمة مو تاريخ مصر د حدثت ونت أرض الشاـق

 -2العالـ العروو لـ يعرؼ ال حدود السياسية الفاصنة ويف وحداتأ ,وال التمييز ويف مواطقيأ ونت أساس

الهوية الهطرية ,إالّ وعد ياـ الدولة الحديثة مو مرحنة االستعمار المواشر ,وقاف زرع إس ار يؿ مو وسط
العرب اتجاهاً مهصوداً مف االستعمار الغروو لفصؿ جاقب مف العرب وف جاقب آلر ,وشؽ العالـ

العرووق

 -1حيف ودأت ققوة منسطيف ويف وامو  8519و ,8511شهدت تنؾ المرحنة تأييداً لحرقات التحرر

الوطقو العروو ,واقشداداً لنهضية الفنسطيقيةق ووعد و وع العدواف الثبلثو ونت مصر واـ ,8599

دلنت الواليات المتحدة قعقصر جديد توعاّ لتغيير سياستها الرسمية إزاء الشرؽ األوسطق

 -1قاقت الوحدة االقدماجية ويف مصر وسوريا ,تجروة مريدة مف قووها ,ويدؿ صر ومرها " 22شواط
(موراير)  21 -8591أينوؿ (سوتمور)  ,"8598وودـ تقرار التجروة ويف أّ مف الدوؿ العروية ,ونت
أف القزوة المحنية أ و تأثي اًر مو العالـ العروو المعاصر مف قظرية الوحدة العرويةق

 -9توايقت الموا ؼ العروية تجاه إس ار يؿ ,وسيطرت اللبلمات العروية مما سوب شنبلً للططها ,ولما
ودأت حرب عام  ,1967قاف دور الهيادة العروية الموحدة معطبلًق و د أوجدت الهزيمة مو ذلؾ العاـ
حها ؽ جديدة مو المقطهة ,حيث سيطرت إس ار يؿ ونت مساحات قويرة مف األراضو العروية تفوؽ

وقثير المساحات التو سيطرت ونيها مقذ واـ  ,8511مما أد

ذلؾ إلت تحسيف الوض الجيو-

إستراتيجو لها ,قما تصاود التقامس األمريقو – السوميتو إلت درجة لـ يشهدها الشرؽ األوسط مف
وؿق

 -9وعد حرب واـ  ,8599اتلذت األمـ المتحدة ومجنس األمف اررات وديدة ,قاف مف أورزها

الهرار( )212الصادر مو  22تشريف ٍ
ثاف (قوممور)  ,8599لحؿ الصراع ويف العرب يواس ار يؿ ,ونت
أساس صيغة "األرض مهاوؿ السبلـ" ,والذّ أصوف مف أهـ المشاري التو ال تزاؿ تستقد إليها قامة

مشاري التسوية مو المقطهة إلت اآلفق ومف ثـ وامهت مصر والوبلد العروية ونت الهرار ,ولققأ لـ

ُيوض موض التقفيذ ,مو عت حرب االستقزاؼق
 -9قتيجة لنتقسيؽ المصرّ السورّ قاقت حرب واـ  ,8591والتو أُديرت وأسنوب سياسو ووسقرّ
أد إلت اقتصار أمزع اإلس ار ينييف والغربق
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 -1أوجأ الهصور التو شاوت العبل ات المصرية السورية مف مترة إلت ألر  ,جاءت واألساس لعوامؿ

وهما مو
ذاتية لنقظاميف السياسييف لبلؿ المراحؿ الملتنفة ,مقشوت لبلمات وديدة ويف مصر وسورياّ ,
ذروة االقتصارات العروية مقذ األياـ األولت لنحربق مقها لبلمات حوؿ العمنيات العسقرية المتفؽ
ثـ لبلمات حوؿ الهووؿ وهرار مجنس
ونيها ,ولبلمات حوؿ و ؼ إطبلؽ القار مو أوا ؿ أياـ الحربق ّ
األمف ر ـ ( ,)111وطرأت لبلمات ألر حوؿ مؤتمر جقيؼ ,وونت اتفاؽ مض االشتواؾ األوؿ واـ

ثـ تعهّد
 ,8591وقاف مف المتصور والمطنوب أف يقوف مض االشتواؾ وتو يت واحد ونت الجوهتيفّ ,
المو ؼ أقثر واتفا ية مصؿ الهوات الثاقية مو سيقاء واـ  ,8599واقهسمت دوؿ المواجهة وعد ذلؾ إلت
سميف :مصر مو جاقب ,وسوريا والثورة الفنسطيقية واألردف مو جاقب ألر ,وهقذا تعطؿ دور مصر

المرقزّ مو العالـ العروو ,وتفجرت قتيجة لذلؾ مشاقؿ و ضايا وديدة مقها االقفجار الدموّ مو لوقاف

واـ  ,8599والذّ قاف مو حهيهتأ حرواً أهنية ورويةق

 -5اقهسـ العالـ العروو ونت قفسأ وهب زيارة الرئيس السادات لمقدس واـ  ,8599حيث شقنت
مسيرتأ ودايات الوصوؿ إلت قامب ديفيد ,وتنت ذلؾ مفاوضات ويف مصر يواس ار يؿ اقتهت إلت اتفا ية

وتقرس االقهساـ العروو مو مة وغداد العروية واـ  ,8595والذّ ضت وتجميد
السبلـ واـ ّ ,8595
وضوية مصر مو جامعة الدوؿ العروية ,و طعت معظـ الدوؿ العروية العبل ات السياسية معها ,ووهب
مهتؿ السادات واـ  ,8518وتولو الر يس الجديد "حسقو موارؾ" مهاـ الر اسة المصرية ,حيث ألذ

يتو قهجاً سياسياً وعيداً وف قه سنفأ ,مقاف أف أوادت القثير مف الدوؿ العروية وبل اتها م مصر

تواواًق

 -81اقهسـ العالـ العروو ونت قفسأ أيضاً مو موضوع حرب الخميج األولى التو دارت رحاها ويف قؿ

مف العراؽ يوايراف  ,8511 -8511مقاقت مصر ومعها أغنب الدوؿ العروية تهؼ وراء العراؽ ماودا
سوريا ,حيث أثارت تنؾ الحرب التوترات ويف االقتماء العروو واالقتماء اإلسبلمو مو المقطهةق

 -88وعد اقتهاء حرب اللني األولت وقظ اًر لنمتغيرات الدولية واإل نيمية ,استأنفت العبل ات ويف قؿ

مف مصر وسوريا مو  29قاقوف أوؿ (ديسمور)  ,8515وعد طيعة استمرت أقثر مف  82واماً,

مأصوحت حهيهة وزؿ مصر يوالراجها مف الصؼ العروو مف حها ؽ الماضوق
 -82ارتوطت حرب الخميج الثانية  ,8558 -8551والتغييرات الهيقنية مو الوي ة الدولية ,والتو
أحاطت ودوؿ المقطهة وشعووها جراء اقهيار المعسقر االشتراقو ,وو وع حرب اللني  ,وتجدد

االقتفاضة مو األراضو الفنسطيقية ,مهد تونورت تنؾ المتغيرات واقعقاساتها مو تدشيف مرحنة جديدة
مف محاوالت التسوية السياسية لنصراع العروو اإلس ار ينو ,قما اتضف ذلؾ مو دووة اإلدارة األمريقية

التغيرات
إلت اقعهاد مؤتمر مدريد مو تشريف أوؿ (أقتوور)  ,8558وما تبله مف تطورات مو إطار ّ

الجذرية ,إيذاقاً ودلوؿ العالـ العروو مو حنهة جديدة مف حنهات الصراعق
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 -81واجهت مفاوضات الومد المشترؾ (الفنسطيقو -األردقو) ,م الومد اإلس ار ينو صعووات جمة
وتحديات قثيرة ,مو مدريد وواشقطف ,مما أد إلت متف قاة سرية لنمفاوضات مو "أوسنو" ,أسفرت وف

اتفاق أوسمو مو  81أينوؿ (سوتمور)  ,8551مما أد

إلت تدمير التقسيؽ ويف المسارات العروية,

ومتف الطريؽ لنحنوؿ المقفردة ,يواطبلؽ العقاف لعمنية التطوي ويف إس ار يؿ والعديد مف الدوؿ العروية,
وقاقت اتفا ية "وادّ وروة"  ,8551أولت الثمار وعد اتفاؽ أوسنوق ثـ تبل ذلؾ مفاوضات ويف سوريا

يواس ار يؿ لـ تُسفر وف قتا ق األمر الذّ أد إلت ازدياد حالة التمزؽ مو الصؼ العرووق
 -81تعثرت مفاوضات كامب ديفيد عام  ,2222وقد ضية الهدسق ودم الر يس ورمات ثمقاً
واهظاً ,ألقأ أصر ونت المصالف الفنسطيقية ,ورمض االستجاوة لنمطالب اإلس ار ينية األمريقية ,حيث
ألذت هاتاف الدولتاف تتهماقأ والفساد ودوـ اإلرهاب ,وهو ما قثر الحديث وقأ وعد تفجر اقتفاضة

األ صتق

 -89وعد التتاـ أوماؿ الهمة العروية مو ويروت واـ  ,2112والتو أطنهت مبادرة السالم العربية,

قاف الرد اإلس ار ينو ونيها ,يامأ وعمنية وسقرية الجتياح الضفة الغروية يواوادة احتبللها ,ومف ثـ
جاءت خارطة الطريق ,والتو هدمت حسوما ا ترحتها النجقة الرواوية إلت إحبلؿ السنـ ويف األطراؼ

المتصاروة مف لبلؿ متاوعة التفاوض ,ووهب وماة الر يس ورمات مو  88تشريف ٍ
ثاف (قوممور)
 2111وتسنـ "محمود وواس" وتوليأ لر اسة السنطة والمقظمة ,أقد ترحيوأ ولارطة الطريؽ والتزامأ
وتقفيذها ,ويقما تعامؿ اإلس ار ينيوف م تنؾ اللطة التو تحفظوا ونيها مف حيث المودأ ,قمحاولة

لنتلنص مف اقتفاضة األ صتق

 -89توايقت الموا ؼ المصرية والسورية مف دعم حركات المقاومة مو لوقاف واألراضو الفنسطيقيةق
مقاقت مصر حريصة ونت دوـ تيار السبلـ ,ويقما قاقت سوريا تساقد الجماوات المهاومة مو العراؽ

ولوقاف ومنسطيف ,وشهدت العبل ات ويف سوريا يوايراف تهارواً أقثر ,ليحهؽ لها ما وجز القظاـ العروو
وف تحهيهأ ,ومو مهاوؿ ذلؾ توترت العبل ات ويف سوريا ووعض األقظمة الرسمية العروية قالسعودية

ومصرق

 -15ازداد الضعؼ مو الدور اإل نيمو لنعالـ العروو ,واقهسمت دولأ إلت تحالفات ومحاور ,وظهرت

و إ نيمية جديدة مو المقطهة العروية ,ولاصة م بروز الدور اإليراني ,وتنامي الدور التركي ,مهاوؿ

التراج الحاد لنقظاـ السياسو العروو والعمؿ العروو المشترؾق وأصوحت االقتماءات الدولية والتحالفات

اللارجية إستراتيجية وروية وترقية ,وأصوف الطرماف يعمبلف حسب ما تفرضأ مصالف الدوؿ اللارجية
ومهياسهاق
ومو ذلؾ الجو المفعـ وعدـ األماف وودـ الثهة يصعب إيجاد حنوؿ ,منروما اتفهت حقومات مو

معاهدات سياسية أو وسقرية تهدؼ إلت مق القزاع المسنف ,أو تأجينأ أطوؿ مترة ممققة ,لقف ذلؾ
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السبلـ الرسمو يظؿ ونت الدواـ نؽ غير مستهر ,ويصعب تطويهأ ونت مستو الشعوب ,ويمقف أف
يقهنب مو أّ لحظةق

وألي ار يمقف الهوؿ أف" :العممية السممية لم تد أر حرباً ولم تجمب سالماً"ق
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التوصيات
سعت إس ار يؿ مو العهود األليرة إلت التهنيؿ مف مقاقة مصر ,وتهميش دوريها العروو

واإل نيمو ,وتهنيص تأثيرها مو تطور األحداث مو المقطهة ,ومرض األجقدة اإلس ار ينية ونيها مو ما
يلص ضايا الصراع األساسية مو المقطهة ,ومو مهدمتها الهضية الفنسطيقية ,ومو المهاوؿ وضعت

يودا ذاتية ونت دورها اإل نيمو ,روما ألقها رأت أف ذلؾ أمضؿ مو الظروؼ الراهقة مف إثارة
مصر ً
ضايا ال طا ة لها وها م أطراؼ ألر لاصة إس ار يؿ ,ولذلؾ ُيوصو الواحث:
 -8ضرورة تفعيؿ دور السياسة اللارجية لمصر لحفظ التوازف ويف األطراؼ الفاونة مو القظاـ الدولو
واإل نيمو دوف االقحياز المطنؽ لنواليات المتحدة ,وقذلؾ األمر يقطوؽ ونو سورياق
 -2أف المصالف الهومية لمصر ,والتو تتمثؿ مو دورها اإل نيمو المرقزّ لاصة وعد تحوؿ الدور
اإليراقو إلت دور ماوؿ مو المقطهة ,ميجب إوادة القظر والوحث مو إمقاقية إوادة العبل ات

الدونوماسية ويف الطرميف ,والتو د تؤدّ إلت تحييد أّ لطر إيراقو ونت المصالف الهومية لمصر

ولدوؿ المقطهة ,ويقوغو أال تلض مصر مو هذه الحالة ,الوتزاز مف أّ طرؼق
 -1قما يجب إوادة التفقير مو توسي دا رة المصالف المشترقة ويف مصر وسوريا والدوؿ العروية وغية
تقريس الجهود لتسوية الصراع الفنسطيقو -اإلس ار ينو ,والصراع العروو -اإلس ار ينوق

 -1ويجب العمؿ ونت تقسيؽ العمؿ العروو المشترؾ وتضامر الجهود ونت قامة المستويات ,وما
يضمف وحدة واستهرار الونداف العروية ,وو ؼ قزيؼ الدـ والحفاظ ونت أمف شعووها ومقتسواتها,

لمواصنة دورها الريادّ مو المجتم الدولوق

 -9ضرورة استغبلؿ الظروؼ والتحوالت التو تشهدها المقطهة العروية لعودة العبل ات ويف مصر

وسوريا ضمف الصؼ العروو ,ودالً مف سياسة المحاور التو أدت إلت اقشها أق لوجود مرص متاحة
لنتحرر مف الهيود والودء مو طرح موادرات ماونة ,واستعادة دور القظاـ اإل نيمو العرووق

 -4ينفت الواحث أقظار زمبل أ إلوداد المزيد مف الدراسات واألوحاث العنمية حوؿ أثر العمنية السنمية

ونت وبل ات الدوؿ العروية ومحيطها اإل نيموق قما يوصو الواحث ودراسة استشرامية حوؿ مستهوؿ

العبل ات العروية العروية مو ظؿ الثورات العروية ,والتحوالت الراهقة ,وأثرها ونت الصراع العروو

اإلس ار ينوق
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أوالً :الوثائق المنشورة واألبحاث:
.8

قائمة المراجع

ق اررات األمم المتحدة بشأن فمسطين والصراع العربي – اإلسرائيمي ,8591 -8519 ,جم

وتصقيؼ :مسنـ ,سامو :ط ,2مؤسسة الدراسات الفنسطيقية ,ويروت8599 ,ق
.2
.1

مؤسسة الدراسات الفمسطينية :ورض وثا هو ,ط ,8ويروت8591 ,ق

الوثائق الفمسطينية العربية لعام  ,1975جم والتيار :قصر اا ,جورج لورّ :ط ,8مؤسسة
الدراسات الفنسطيقية ,ويروت8599 ,ق

.1

اليوميات الفمسطينية :المجمد  ,17مف  8591/8/8إلت  ,8591/9/18مرقز األوحاث مقظمة

التحرير الفنسطيقية ,ويروت8599 ,ق

ثانياً :الرسائل العممية غير المنشورة:
.8

أوو رجينة ,سامر وود المقعـ :العالقات الفمسطينية المبنانية وأثرىا عمى الوجود الفمسطيني في

.2

األلرس ,سامو محمد :تأثير المحددات واألبعاد اإلقميمية والدولية عمى سياسات منظمة التحرير

لبنان ,1982 -1969 ,رسالة ماجستير غير مقشورة ,جامعة األزهر -غزة ,غزة2181 ,ق

الفمسطينية من عام  ,1996 -1982رسالة ماجستير غير مقشورة ,جامعة األزهر -غزة ,غزة,
2115ق

.1

سيسالـ ,سمير حنمو :المشاريع األمريكية لتسوية القضية الفمسطينية( ,)1977 -1947رسالة
ماجستير ,الجامعة اإلسبلمية -غزة2119 ,ق

.1

شويب ,مقيب وود الرحمف :دنظرية األمن اإلسرائيمية في ظل التسوية السممية في الشرق األوسط

وأثرىا عمى عممية التحول السياسي واالقتصادي لمشعب الفمسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة
في الفترة ()2222-1991د ,رسالة ماجستير غير مقشورة ,جامعة القجاح الوطقية ,قاونس,

2111ق

.9

الصمادّ ,حمزة وود الحميد :تجربة م .ت .ف السياسية من المقاومة المسمحة إلى التسوية

السممية ( ,)2226 - 1964رسالة ماجستير غير مقشورة ,جامعة القجاح الوطقية ,قاونس,
2111ق
.9

ورمات ,حقاف ظاهر :دأثر اتفاق أوسمو عمى الوحدة الفمسطينية وانعكاسو عمى التنمية

.9

الهطشاف ,محمد :اتفاقية كامب ديفيد وأثارىا عمى النظام اإلقميمي العربي ( ,)1991 -1979

السياسيةد ,رسالة ماجستير غير مقشورة ,جامعة القجاح الوطقية ,قاونس2119 ,ق
رسالة ماجستير ,جامعة األزهر -غزة2115 ,ق
.1

مزوزّ ,وونة :دالعالقات اإليرانية السورية في ظل التحوالت الدولية الراىنةد ,رسالة ماجستير غير
مقشورة ,جامعة واتقة ,الج از ر2181-2115 ,ق
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ثالثاً :الموسوعات:
.8
.2
.1

الجاسور ,قاظـ وود الواحد :موسوعة عمم السياسة ,دار مجدالوّ ,ط ,8وماف2111 ,ق

شنوو ,أحمد :موسوعة التاريخ اإلسالمي والحضارة اإلسالمية ,ط ,9مقتوة القهضة المصرية,

الهاهرة8519 ,ق

الطاهرّ ,حمدّ :الموسوعة العربية ,مشكالت العام العربي ,ط ,8ج ,2دار القتب الهومية,

الهاهرة8559 ,ق
.1

القيالو ,وود الوهاب :موسوعة السياسة ,ط ,2األجزاء ,ج -8ج -2ج -1ج -1ج -9ج,9

.9

المدقو ,سنيماف :الممف العربي في القرن العشرين ,ط ,8ج ,1المقارة لئلقتاج الفقو واإلوبلمو,

.9

المؤسسة العروية لندراسات والقشر ,ويروت8551 ,ق

ويروت8551 ,ق األجزاء ,ج -1ج -9ج -9ج -9ج -1ج5ق

المسيرّ ,وود الوهاب :موسوعة الييود والييودية والصييونية ,ج ,1ط ,8دار الشروؽ ,الهاهرة,
8555ق

.9

هي ة الموسووة الفنسطيقية :الموسوعة الفمسطينية , ,ط ,8تصدير :صاور ,محيو الديف :دمشؽ,

 ,8511األجزاء ,ج -8ج -2ج 1ج1ق

رابعاً :الكتب العربية:

.8
.2
.1
.1
.9
.9
.9
.1

إوراهيـ ,سعد الديف :القومية العربية الخروج من زقاق التاريخ ,ط ,2دار واء لنطواوة والقشر
والتوزي  ,الهاهرة2111 ,ق

إوراهيـ ,محمد إوراهيـ :مقدمات الوحدة المصرية -السورية ,1958 -1943 ,الهي ة المصرية
العامة لنقتاب ,الهاهرة8551 ,ق

أوو الحسف ,ونو :فمسطين العربية في ظل االحتالل الصييوني ,ط ,8دار الحقمة ,ويروت,
8551ق

أوو لنيؿ ,جوزيؼ :لبنان وسوريا مشقة األخوة ,ط ,2شرقة المطوووات لنتوزي والقشر ,ويروت,
8558ق

أوو شواقة ,ياسر :النظام الدولي الجديد – بين الواقع الحالي والتصور اإلسالمي ,ط ,8دار السبلـ
لنطواوة والقشر والتوزي والترجمة ,الهاهرة8551 ,ق

أوو قحؿ ,أسامة محمد :تاريخ فمسطين القديم ,ط ,1غزة2118 ,ق
أوو يوقس ,ماجد :المؤثرات العربية في الحرب المبنانية ,ط ,8المقشورات الشعوية ,ويروت,
8599ق

أحمد ,يوسؼ أحمد وآلروف :أربعون عاماً عمى الوحدة المصرية السورية ,مرقز الدراسات
السياسية واإلستراتيجية واألهراـ ,الهاهرة 8555ق
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.5

.81
.88
.82
.81
.81
.89
.89

استخالصات ,دا رة المقتوة الوطقية ,وماف2118 ,ق
األطرش ,محمد :السياسة األمريكية تجاه الصراع العربي اإلسرائيمي  ,1975 -1973ط,8
مرقز دراسات الوحدة العروية ,ويروت8519 ,ق

األيووو ,هيثـ :اتفاق فصل القوات الثاني في سيناء  ,1975ط ,8المؤسسة العروية لندراسات

والقشر ,ويروت8599 ,ق

واقير ,ونو حسيف وآلروف :تركيا بين تحديات الداخل ورىانات الخارج ,ط ,8الدار العروية لنعنوـ,

ويروت2115 ,ق

وهرادوقو ,قريـ :السالم المفقود  ,1982 -1976القاشر :وور الشرؽ لنمقشورات ,ط ,8ويروت,

8511ق

الوقوش ,الطيب :الخميج بين الييمنة واالرتزاق ,قشر وتوزي مؤسسات وود القريـ وف وود اا,
توقس8558 ,ق

ونهزيز ,وود اإللأ وآلروف :منظمة التحرير الفمسطينية واالنتفاضة ,الحصيمة والمستقبلد ,ط,8

مرقز دراسات الوحدة العروية ,ويروت2111 ,ق

ووذيقة ,محمد :أحداث العالم في القرن العشرين  ,1999-1992ط ,8الشرقة التوقسية لنقشر,

توقس2111 ,ق

.89

جرجس ,مواز :النظام اإلقميمي العربي والقوى الكبرى ,ط ,8مرقز دراسات الوحدة العروية ,ويروت,

.81

حداد ,معيف :الشرق األوسط دراسة جيوبوليتيكية في قضايا األرض والنفط والمياه ,شرقة

8559ق

المطوعات لنتوزي والقشر ,ط ,2ويروت8559 ,ق

.85
.21
.28
.22
.21
.21

حرب ,أسامة الغزالو :مستقبل الصراع العربي -اإلسرائيمي ,ط ,8مرقز دراسات الوحدة العروية,
ويروت8519 ,ق

حسف ,محمد :مصر في المشروع اإلسرائيمي لمسالم ,ط ,8دار القنمة لنقشر ,ويروت8511 ,ق
حسيف ,ودقاف السيد :التوسع في اإلستراتيجية اإلسرائيمية ,ط ,8دار القفا س لنطواوة والقشر
والتوزي  ,ويروت8515 ,ق

حسيف ,غازّ :الفكر السياسي الفمسطيني  ,1988 -1963ط ,8دار راقية لنطواوة والقشر
والتوزي  ,دمشؽ8551 ,ق

الحسيقو ,مأموف :حقائق الصراع وأوىام التسوية ,دار ققعاف لندراسات والقشر ,دمشؽ8551 ,ق
الحضرمو ,ومر :العالقات العربية التركية ,تاريخيا واقعيا ونظرة في مستقبميا ,ط ,8دار جرير
وماف2181 ,ق
لنقشر والتوزي ّ ,
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.29
.29
.29
.21
.25

حمادّ ,سعدوف وآلروف :دراسات في القومية العربية ,مرقز دراسات الوحدة العروية ,ط,2
ويروت8552 ,ق

حمداف ,جماؿ :شخصية مصر وتعدد األبعاد والجوانب ,ط ,8مقتوة مدوولو ,الهاهرة8512 ,ق
الحمش ,مقير :السالم المدان ,ط ,2مقتوة مدوولو ,الهاهرة8559 ,ق
ُ
الحوت ,شفيؽ :عشرون عاماً في منظمة التحرير الفمسطينية .أحاديث الذكريات (-1964
)1984ق ط ,8دار االستهبلؿ لندراسات والقشر ,ويروت8519 ,ق

روايعة ,غازّ إسماويؿ :اإلستراتيجية اإلسرائيمية  ,8511 -8599ط ,8مقتوة المقار ,الزر اء,
8511ق

.11

رمعت ,قادية ,شعواف ,وأحمد وهاء الديف :إتفاق غزة أريحا -المالمح والنتائج السياسية

.18

زهراف ,جماؿ ونو :السياسة الخارجية لمصر( ,)1981 -1972تهديـ :ونو الديف هبلؿ ,ط,8

.12
.11
.11
.19
.19
.19
.11
.15
.11
.18

واالقتصادية ,ط ,8دار الطواوة المتميزة ,الهاهرة8551 ,ق
مقتوة مدوولو ,الهاهرة8519 ,ق

السادات ,أقور :البحث عن الذات ,ط ,1المقتب المصرّ الحديث لنطواوة ,الهاهرة8595 ,ق
سرحاف ,وود العزيز محمد :النزاع العربي اإلسرائيمي ,في ضوء ميثاق وق اررات األمم المتحدة

والقانون الدولي ,ط ,8دار القهضة العروية ,الهاهرة8519 ,ق

سعودّ ,هالة أوو وقر :السياسة األمريكية تجاه الصراع العربي اإلسرائيمي  ,1973-1967ط,8

مرقز دراسات الوحدة العروية ,ويروت8511 ,ق

سعيد ,محمد السيد :مستقبل النظام العربي بعد أزمة الخميج ,إصدار المجنس الوطقو لنثهامة
والفقوف واآلداب ,القويت8552 ,ق

السبلـ المغدور :دالرواية الفمسطينية ألحداث عممية السالم واندالع اإلنتفاضة الفمسطينية الثانيةد,
ط ,8الهي ة العامة لبلستعبلمات ,منسطيف2118 ,ق

السيد ,واطؼ :من سيناء إلى كامب ديفيد ,1979 -1967 ,دار وطوة لنطواوة ,الهاهرة,

8511 -8519ق

شاش ,طاهر :التطرف اإلسرائيمي جذوره وحصاده ,ط ,8دار الشروؽ ,الهاهرة8559 ,ق
شاش ,طاهر :المواجية والسالم في الشرق األوسط -الطريق إلى غزة أريحا ,ط ,8دار الشروؽ,

الهاهرة8559 ,ق

شاش ,طاهر :مفاوضات التسوية النيائية والدولة الفمسطينية اآلمال والتحديات ,ط ,8دار

الشروؽ ,الهاهرة8555 ,ق

الشامو ,رشاد وود اا" :إشكالية الييودية في إسرائيلد ,والـ المعرمة ,سنسنة قتب ثهامية شهرية
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يصدرها المجنس الوطقو لنثهامة والفقوف واآلداب ,العدد  ,221القويت ,أغسطس8559ق

.12
.11
.11
.19
.19
.19
.11
.15
.91

الشرع ,صادؽ :حروبنا مع إسرائيل ,1973 -1947 ,ط ,8دار الشروؽ ,وماف8559 ,ق
شريؼ ,حسيف :الحرب والسالم ,1981 -1972 ,ج ,1الهي ة المصرية العامة لنقتاب ,الهاهرة,
8559ق

الشريؼ ,ماهر :البحث عن كيان ,دراسة في الفكر السياسي الفمسطيني  ,1993 -1928ط,8
مرقز األوحاث والدراسات االشتراقية مو العالـ العروو ,قيهوسيا8559 ,ق

شفيؽ ,مقير :التجزئة والدولة القطرية ,ط ,8دار الشروؽ ,الهاهرة2118 ,ق
شوماقو ,إلياس :طريق بيجن إلى القاىرة ,ط ,8مؤسسة الدراسات الفنسطيقية ,ويروت8595 ,ق
صامو ,ودقاف :الجغرافيا السياسية بين الماضي والحاضر ,ط ,8مرقز القتاب األقاديمو لنقشر

والتوزي  ,وماف8555 ,ق

صالف ,محسف محمد :فمسطين سمسمة دراسات منيجية في القضية الفمسطينية ,ط ,8مجر,

قواالالموور2111,ق

صايغ ,يزيد :الحركة الوطنية الفمسطينية  ,1993-1949الكفاح المسمح والبحث عن دولة,

ط ,8مؤسسة الدراسات الفنسطيقية ,ويروت2112 ,ق

صواغ ,مازف يوسؼ:د لقاء النسور ,القاىرة -دمشق ,عالقة متميزةد ,ط ,8دار الشروؽ ,الهاهرة,
8559ق

.98

طرويف ,أحمد :التجزئة العربية كيف تحققت تاريخياً ,ط ,8مرقز دراسات الوحدة العروية ,ويروت,

.92

وواس ,محمود :طريق أوسمو ,ط ,8شرقة المطوووات لنتوزي والقشر ,ويروت8551 ,ق

.91
.91

8519ق

وود الرحمف ,أسعد ,الزرو ,وقواؼ :االنتفاضة الفمسطينية الكبرى  ,2222مقدمات ,وقائع,

تفاعالت ,تداعيات,

وود المقعـ ,وقر :دولة فمسطين  -مؤتمر السالم من مدريد إلى أوسمو ,ط ,8دار الشروؽ,

ويروت8551 ,ق

.99

وود الهادّ ,مهدّ :المسألة الفمسطينية ومشاريع الحمول السياسية  ,1974 -1934ط,8

.99

العدوّ ,محمد أحمد :حرب الخميج وأمن الخميج ,ط ,8مرقز المحروسة لنوحوث والتدريب والقشر,

.99
.91

مقشورات المقتوة العصرية ,ويروت8599 ,ق

الهاهرة8551 ,ق

وريهات ,صا ب :دالحياة مفاوضاتد ,جامعة القجاح الوطقية ,قاونس2111 ,ق
وزيز ,الطيب :عن التسوية والتغيير وحرب الكتائب ,ط ,8مقشورات الثا ر العروو ,ويروت
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8599ق

.95
.91
.98
.92
.91
.91
.99
.99
.99
.91
.95

العشماوّ ,محمد سعيد :الصراع الحضاري بين العرب واسرائيل ,ط ,8دار المعارؼ ,الهاهرة,
8559ق

العهاد ,صبلح :المشرق العربي المعاصر ,مقتوة األقجنو المصرية ,الهاهرة8551 ,ق
العهاد ,صبلح :مأساة يونيو  ,1967ط ,8مقتوة األقجنو المصرية ,الهاهرة8599 ,ق
ونوش ,قاجو :حول الحرب األىمية في لبنان ,سنسنة الثهامة العروية  ,1ويروت8599 ,ق
ونو ,جماؿ سبلمة :إسرائيل والعالقات المصرية السورية ددراسة في أثر الصراع العربي

اإلسرائيمي عمى عالقات الدولتيند ,ط ,8دار مصر المحروسة ,الهاهرة2112 ,ق

ونو ,جماؿ سبلمة :من النيل إلى الفرات دمصر وسوريا وتحديات الصراع العربي اإلسرائيميد,

ط ,8دار القهضة العروية ,الهاهرة2111 ,ق

غالب ,مراد :مع عبد الناصر والسادات ,سنوات االنتصار وأيام المحن ,ط ,8مرقز األهراـ

لنترجمة والقشر ,الهاهرة2118 ,ق

الغورا ,شفيؽ قاظـ:إسرائيل والعرب – من صراع القضايا إلى سالم المصالح ,ط ,8المؤسسة
العروية لندراسات والقشر ,ويروت8559 ,ق

غنيوف ,ورهاف:ما بعد الخميج أو عصر المواجيات الكبرى ,ط ,8مقتوة مدوولو ,الهاهرة8552 ,ق

الغوؿ ,ومر حنمو :التحوالت الفمسطينية  ,1987-1967ط ,8دار الوسيـ لنلدمات الطواوية,
دمشؽ8552 ,ق

متوقو ,ونو وود :المراحل التاريخية لمصراع العربي -اإلسرائيمي ,ط ,8دار الفاراوو ,ويروت,
8555ق

.91

مرج اا ,سمعاف وطرس :وآلروف ,أعمال ندوة ,مستقبل الترتيبات اإلقميمية في منطقة الشرق

.98

مرج ,وصاـ الديف :منظمة التحرير الفمسطينية  ,1993 -1964ط ,8مرقز المحروسة لنوحوث

.92
.91
.91

األوسط وتأثيراتيا عمى الوطن العربي ,دار األميف لنطواوة والقشر والتوزي  ,الهاهرة8551 ,ق
والتدريب والقشر ,الهاهرة8551 ,ق

الفرقواقو ,طأ :الصراع العربي اإلسرائيمي في ضمير دبموماسي عربي ,ط ,8دار المستهوؿ العروو,
الهاهرة8551 ,ق

الفهو ,مصطفت :حوار األجيال ,رحمة قمم في ثالثة عيود ,ط ,2دار الشروؽ ,الهاهرة8555 ,ق
ري  ,أحمد :الرواية الفمسطينية الكاممة لممفاوضات من أوسمو إلى خريطة الطريق ,مفاوضات

كامب ديفيد دطابا واستوكيولمد  ,2222-1995ط ,2مؤسسة الدراسات الفنسطيقية ,راـ اا,

2119ق
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.99
.99
.99
.91
.95
.11
.18
.12
.11
.11

كامب ديفيد  -أعمى مراحل التآمر عمى الشعب الفمسطيني ,ط ,8إوداد :سـ الدراسات ,مقشورات
منسطيف المحتنة ,ويروت8511 ,ق

قامؿ ,محمد إوراهيـ :السالم الضائع في كامب ديفيد ,ط ,8جريدة األهالو ,الهاهرة8519 ,ق
قعوش ,يوسؼ :الدروس المستفادة من الحروب العربية اإلسرائيمية ,1986 -1947 ,ط,8
جمعية وماؿ المطاو التعاوقية ,وماف8519 ,ق

قماؿ ,أحمد محمد :انفجار الخميج ,العراق المغبون وكممة لمتاريخ ,ط ,8مقتوة مدوولو ,الهاهرة,
8558ق

قمحو ,دايفد :الخيار األخير  ,1991-1967ط ,8مقتوة ويساف ,ويروت8552 ,ق
ال ُققيسو ,حمدّ :الحرب طريق السالم ,القاشر مجنة القهار ,الهاهرة2119 ,ق

القيبلقو ,هيثـ وآلروف :القدس والحال الفمسطيني وقراءات في األمن القومي العربي ,ط,8

المؤسسة العروية لندراسات والقشر ,ويروت8555 ,ق

محامظة ,محمد وود القريـ :التاريخ السياسي واالقتصادي لدولة الوحدة المصرية السورية

وماف2111 ,ق
 ,1961 -1958ط ,8دار جرير لنقشر والتوزي ّ ,
محفوض ,وهيؿ سعيد :سورية وتركيا – الواقع الراىن واحتماالت المستقبل ,ط ,8مرقز دراسات
الوحدة العروية ,ويروت2115 ,ق

محمد ,وود الهادر محمد :إستراتيجية التفاوض السورية مع إسرائيل ,دراسات إستراتيجية ,ط,8
مرقز اإلمارات لندراسات والوحوث اإلستراتيجية ,العدد  ,29أوو ظوو8555 ,ق

.19

مرسو ,مصطفت وود العزيز :العرب في مفترق الطرق ,بين ضرورات تجديد المشروع القومي

.19

مسيرة السادات االستسالمية :مقشورات مؤسسة األرض لندراسات الفنسطيقية ,إشراؼ :هوجو,

.19
.11
.15
.51
.58

ومحاذير المشروع الشرق أوسطي ,ط ,8مطاو الشروؽ ,الهاهرة8559 ,ق
حويب :دمشؽ8599 ,ق

مطر ,جميؿ ,هبلؿ ,وونو الديف :النظام اإلقميمي العربي ,دراسة في العالقات السياسية العربية,

ط ,9مرقز دراسات الوحدة العروية ,ويروت2118 ,ق

معنوـ ,حسيف ,اسققدر ,وأميف :عبور اليزيمة ,ط ,8دار المنتهت لنطواوة والقشر ,ويروت,

8559ق

مقصور ,ممدوح محمود :الصراع األمريكي السوفيتي في الشرق األوسط ,ط ,8مقتوة مدوولو,

الهاهرة8559 ,ق

مهقا ,محمد قصر :تحديث الخميج العربي ,ط ,8المقتب الجامعو الحديث ,اإلسققدرية2111 ,ق
مهقا ,محمد قصر :مشكمة فمسطين أمام الرأي العام العالمي ,1967-1945 ,ط ,8دار
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المعارؼ ,الهاهرة8595 ,ق

.52
.51
.51
.59
.59
.59
.51
.55
.811

قام  ,أحمد :الطريق إلى مدريد ,ط ,8مطاو األهراـ التجارية ,الهاهرة8551 ,ق
قامعة ,حسف وآلروف :األبعاد اإلقميمية والدولية لمقضية الفمسطينية في الوقت الراىن ,ط ,8دار

المستهوؿ العروو ,الهاهرة8511 ,ق

قامعة ,حسف :مصر والصراع العربي اإلسرائيمي ,من الصراع المحتوم إلى التسوية المستحيمة,

ط ,2مرقز دراسات الوحدة العروية ,ويروت8519,ق

قصر ,قهوال :حرب لبنان ومداىا ,ط ,8مقشورات دار العمؿ ,ويروت8599 ,ق

قومؿ ,أحمد سعيد وآلروف :منظمة التحرير الفمسطينية ,تقييم التجربة واعادة البناء ,ط ,8مرقز
الزيتوقة لندراسات واإلستشارات ,ويروت2119 ,ق

قومؿ ,ممدوح :االنقالب -أسرار مفاوضات المسار الفمسطيني اإلسرائيمي ,دمدريد -واشنطند,

ط ,8دار الشروؽ لنقشر والتوزي  ,راـ اا8559 ,ق

قومؿ ,ممدوح :قصة اتفاق أوسمو – الرواية الحقيقية الكاممة دطبخة أوسمود ,ط ,8األهنية لنقشر

وماف8559 ,ق
والتوزي ّ ,
هاشـ ,ومرو :القضايا الخارجية في عيد مبارك ,تهديـ :حرب ,أسامة الغزالو ,سنسنة قتاب
األهالو ,العدد  ,19إصدار جريدة األهالو ,الهاهرة8551 ,ق

هبلؿ ,رضا :السيف واليالل ,الصراع بين المؤسسة العسكرية واإلسالم السياسي ,ط ,8دار

الشروؽ ,الهاهرة8555 ,ق

 .818الهقدّ ,هاقو :التقويم الفمسطيني محطات في تاريخ القضية ,ط ,8المقتوة الوطقية ,وماف,
8559ق
 .812الهور ,مقير ,الموست ,وطارؽ :مشاريع التسوية لمقضية الفمسطينية  ,1982 -1947ط ,8دار
الجنيؿ لنقشر ,وماف8511 ,ق
 .811هويدّ ,أميف :أزمة الخميج -أزمة األمن القومي العربي ,ط ,8دار الشروؽ ,الهاهرة8558 ,ق
 .811هويدّ ,أميف :البيروسترويكا وحرب الخميج األولى ,ط ,8دار الشروؽ ,الهاهرة8559 ,ق

وىم الوفاق ,ط ,8دار الشروؽ,
وىم الصراعّ ,
هويدّ ,مهمو :أزمة الخميج العرب وايران ّ -
.819
الهاهرة8558,ق
 .819هيقؿ ,محمد حسقيف :أزمة العرب ومستقبميم ,ط ,2دار الشروؽ ,الهاهرة2112 ,ق

 .819هيقؿ ,محمد حسقيف :اإلمبراطورية األمريكية واإلغارة عمى العراق ,ط ,1دار الشروؽ ,الهاهرة,
2111ق
 .811هيقؿ ,محمد حسقيف :الحل والحرب ,ط ,9شرقة المطوووات لنتوزي والقشر ,ويروت8511 ,ق
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 .815هيقؿ ,محمد حسقيف :حديث المبادرة ,ط ,9شرقة المطوووات لنتوزي والقشر ,ويروت8511 ,ق

 .881هيقؿ ,محمد حسقيف :حرب الثالثين سنة ,االنفجار  ,1967وقالة األهراـ لنترجمة لنقشر ,ط,8
الهاهرة8551 ,ق
 .888هيقؿ ,محمد حسقيف :حرب الخميج أوىام القوة والنصر ,ط ,8مرقز األهراـ لنترجمة والقشر,
الهاهرة8552 ,ق
 .882هيقؿ ,محمد حسقيف :خريف الغضب ,ط ,8مرقز األهراـ لنترجمة والقشر ,الهاهرة2119 ,ق

 .881هيقؿ ,محمد حسقيف :سالم األوىام -أوسمو ما قبميا وما بعدىا ,ط ,9دار الشروؽ ,الهاهرة,
8559ق
 .881هيقؿ ,محمد حسقيف :عند مفترق الطرق ,ط ,8دار الشروؽ ,الهاهرة2111 ,ق

 .889هيقؿ ,محمد حسقيف :عواصف الحرب وعواصف السالم ,ط ,1دار الشروؽ ,الهاهرة2118 ,ق

 .889هيقؿ ,محمد حسقيف :كالم في السياسة – قضايا ورجال وجيات نظر ,ط ,9الشرقة المصرية
لنقشر العروو والدولو ,الهاهرة2112 ,ق

 .889ياسيف ,وود الهادر وآلروف :أربعون عاماً من حياة م .ت .ف ,ط ,8المرقز الفنسطيقو لنتوثيؽ
والمعنومات ,دمشؽ2119 ,ق
خامساً :المراجع المترجمة:
.8

واليت ,دق ؾ :العودة إلت سيقاء ,ترجمة :محمد شفيؽ زيد ,ط ,8مقتوة مدوولو ,الهاهرة8559 ,ق

.2

ووداغوما ,ويير :الصراع مو سورية ,8599 -8519 ,ترجمة :ماجد وبلء الديف ,ط ,8دار

.1

وينو ,سيدقو :الحروب العروية اإلس ار ينية وومنية السبلـ ,ترجمة :إلياس مرحات ,ط ,8دار الحرؼ

.1

تشيريجت ,داف :أمريقا والسبلـ مو الشرؽ األوسط ,ترجمة :محمد مصطفت غقيـ ,ط ,8دار

.9

المعرمة ,دمشؽ8519 ,ق

العروو لنطواوة والقشر والتوزي ,ويروت8552 ,ق
الشروؽ ,الهاهرة8551 ,ق

دروزيؿ ,جق ب :التاريخ الدبموماسي ,ترجمة :قور الديف حاطوـ ,ط ,8ج ,2دار الفقر ,دمشؽ,
8519ق

.9
.9

راثميؿ ,أقدرو :دالحرب الخفيو في الشرق األوسط ,الصراع السري عمى سوريا 1961 -1949د,
ط ,8دار سنمية لنقتاب ,سنمية8559 ,ق

ساليقجر ,ويار :حرب الخميج الممف السري ,ط ,88شرقة المطوووات لنتوزي والقشر ,ويروت,
8551ق
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.1
.5

سيرؿ ,مارسيؿ :أزمة الخميج والنظام العالمي الجديد ,ط ,8ترجمة :حسف قامعة ,دار سعاد الصواح
لنقشر والتوزي  ,القويت8552 ,ق

سيؿ ,واتريؾ :األسد الصراع عمى الشرق األوسط ,ط ,81شرقة المطوووات لنتوزي والقشر,
ويروت2119 ,ق

.81
.88
.82

سيموقز ,جيؼ :التنكيل بالعراق العقوبات والقانون والعدالة ,ط ,8مرقز دراسات الوحدة العروية,
ويروت8551 ,ق

قواقت ,ولياـ ب :كامب ديفيد بعد عشر سنوات ,ط ,8مرقز األهراـ لنترجمة والقشر ,الهاهرة,
8515ق

قوواف ,هينيقا :لبنان  422سنة من الطائفية ,ترجمة :سمير وطا اا ,ط ,8مقشورات هاّ اليت,
لقدف8519 ,ق

.81
.81

لوراقس ,هقرّ :المعبة الكبرى الشرق العربي المعاصر والصراعات الدولية ,ترجمة :محمد ملنوؼ,

ط ,8دار رطوة لنقشر والتوثيؽ واألوحاث ,ليما سوؿ8552 ,ق

لوراقس ,هقرّ :المعبة الكبرى المشرق العربي واألطماع الدولية ,ترجمة :وود الحقيـ األرود ,ط,2
الدار الجماهيرية لنقشر والتوزي واإلوبلف ,مصراتأ8551 ,ق

.89

ليفريت ,مبليقت :وراثة سوريا -اختبار بشار بالنار ,ترجمة :وماد موزّ ُشعيوو ,ط ,8الدار

.89

ماقغولد ,ويتر :تدخل الدول العظمى في الشرق األوسط ,ترجمة :أديب شيش ,ط ,8طبلس

العروية لنعنوـ ,ويروت2119 ,ق

لندراسات والترجمة والقشر ,دمشؽ8595 ,ق

.89

مقو ,ساقدرا :الممفات السرية لمحكام العرب ,ط ,8الدار العالمية لنقتب والقشر ,الهاهرة8555 ,ق

.81

هاقؼ ,تيودور :لوقاف تعايش مو زمف الحرب ,مف اقهيار دولة إلت اقوعاث أمة ,ترجمة :موريس
صنيوا ,ط ,8مرقز الدراسات العروو -األوروو ,واريس8551 ,ق

سادساً :الدوريات العممية والمجالت والصحف:
.8

دإجماع فمسطيني إسرائيمي عمى اعتماد خارطة الطريق كقاعدة لممفاوضاتد ,جريدة الجريدة

القويتية ,دوليات ,العدد  ,815القويت ,األحد  88قوممور2119ق
.2

أوراش ,إوراهيـ" :مفيوم الدولة الفمسطينية :النشأة والتطور" ,مجنة السياسة الدولية ,العدد ,899

الهاهرة ,يوليأ 2111ق

.1

إوراهيـ ,حسقيف توميؽ وآلروف :ددور مصر في النظام اإلقميمي العربي بعد قمة عمان تشرين ٍ
ثان

.1

أوو طالب ,حسف وآلروف :د السياسة الخارجية المصرية في البيئة العربية 1987 -1972د,

(نوفمبر) 1987د ,مجنة المستهوؿ العروو ,العدد  ,822ويروت8515 ,ق
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.9

مجنة المستهوؿ العروو ,العدد  ,822ويروت8515 ,ق

أوو طالب ,حسف" :التطورات األخيرة في العالقات السورية السوفيتيةد ,مجنة السياسة الدولية,
العدد  ,92الهاهرة8511 ,ق

.9

المتغيرات السياسية ونت الوقاء الفقرّ وسياسات مقظمة التحرير
أوو قحؿ ,أسامة وآلروف :تأثير
ّ
الفنسطيقية مف  ,8591 – 8591وحث مهووؿ لنقشر مو حوليات اآلداب والعنوـ االجتماوية,

.9

إدريس ,محمد السيد :دمفاوضات التسوية النيائية والموقفان العربي واإلسالميد ,مجنة السياسة

القويت (توجد لد الواحث قسلة مقأ)ق

الدولية ,العدد  ,812الهاهرة ,أقتوور2111 ,ق

.1

األسطؿ ,قماؿ ,القجار ,وو اـ :العالقات التركية اإلسرائيمية وانعكاساتيا عمى األمن القومي العربي

.5

وسطامو ,مها :دىجرة الييود السوفييت والسياسة اإلسرائيمية الرسميةد ,مجنة شؤوف منسطيقية,

.81

الوشرّ ,طارؽ :دمن أيام العرب 11 :أيمول (سبتمبر)  ,2221أم  28أيمول (سبتمبر) 2222د,

فترة التسعينات من القرن العشرين ,مجنة القهضة ,المجند  -82العدد األوؿ ,الهاهرة2188 ,ق

العدد  ,282تشريف ٍ
ثاف ,ويروت8551,ق

مجنة الدراسات الفنسطيقية ,العدد  ,91ويروت ,روي 2112ق
.88
.82

وشور ,معف وآلروف :معوقات الوحدة العربية ,المعوقات الذاتية لدى الوحدويين العرب ,مجنة

المستهوؿ العروو ,العدد  ,822ويروت8515 ,ق

ويورس ,سامية :دالعالقات التركية اإلسرائيمية وانعكاساتيا عمى العالقات التركية العربيةد ,مجنة

شؤوف وروية ,العدد  ,819جامعة الدوؿ العروية2188 ,ق

.81
.81
.89

الحروب ,لالد :دمحاور االعتدال والممانعة في المنطقة ,ومركزية العوامل الخارجيةد ,مجنة شؤوف
وروية ,العدد  ,812جامعة الدوؿ العروية2119 ,ق

رمعت ,سعيد :دالقوى اإلقميمية غير العربية ,وسياسات الييمنة عمى المنطقةد ,مجنة شؤوف
وروية ,العدد  ,811جامعة الدوؿ العروية2115 ,ق

رمعت ,سعيد :دحسابات السياسات العربية ,وعالقتيا بالتطورات الجارية بالمنطقةد ,مجنة شؤوف
وروية ,العدد  ,812جامعة الدوؿ العروية2119 ,ق

.89
.89
.81

رمعت ,سعيد :دغزة :الحرب الكاشفة والمحاور الزائفةد ,مجنة شؤوف وروية ,العدد  ,819جامعة
الدوؿ العروية2115 ,ق
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