ةةةةةةةة  -غةةةةةةةة
جامعةةةةةةةة
عماد لدر سات لعليا و لبحث لعلمي
كليةة القتصةةاد و لعلةةإلد يد ر ةة
ب نةةام ماجسةةتا لعلةةإلد لسياسةةي

ثإلر  52نا

ملص وتأثا ا على من لقإلمي
يس ئيلي

January 25 th Revolution and its impact on
Israeli national Secuarity

إعةةد د لباحث
غسان حممد لسإل كي
إشةةةةةةةةةةة ف
لدكتإلر  /عبا عبد ل محن ثابت

قدمت هذه الرسالة استكماال ملتطلبات احلصول على درجة املاجستري يف العلوم
السياسية من كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية  --جامعة األزهر  -غزة
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 الَّذِينَ آمَنُوا ولَمْ يَلْبِسُوا إِميَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولََٰئِكَ

لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ 
(سورة األنعام  /اآلية )28

اإلهداء
أهدي هذا اجلهد املتواضع
إىل روح والدي ووالدتي الطاهرتني رمحهما اهلل واسكنهما فسيح جناته
وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِريًا

كذلك اهدي هذا العمل إىل اخوتي واخواتي ادامهم اهلل ،واىل زوجيت وابنائي
وبناتي بارك اهلل فيهم ،ووفقهم إىل ما حيب ويرضى ،وانار درهبم
وإىل كل من علمين حرفاً
اهدي هذا اجملهود إىل طلبة العلم ،لعله يكون عمالً ينتفع به ،ودافعاً
للبحث والتطوير والبناء عليه.
الباحث



ب

شكر وتقدير
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أنعمت َعلَ ْى﴾(النمل.)91:
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ال ائ هلل عل نِعمه وأعظمهم نعم ةُ العقل واسأل اهلل العلن الخبنر أُ ،ن ن نعمه ونهب لنم العل النمفع
إنه عل رل شيء ق نر.

فإنممنشدرر ِ
،نشرر َّ
لاهلل(:مد ،
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اهللَ
ن ْررا ،أحمُ 
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الذيأررمنيونس َرليإممدمَهدذ الرسدملة فملش ُ
أو وأَخن ار.

رمور /عبندرعبد الدرحم،ثمبد  -حسظهدماهلل ورعمهدم -وجعلهدم ذخد ار
أمق بملشدرر والمقد نر للد 

للعل والممعلمن ،عل مسضلهم بمإلشراف عل رسملمي موجهة ومرش  ومصححةلبوصلة الرسدملة
فرم ،لهم األثراإلنجمبي في إخراج الرسملة بهذا الشرل فرل الشرر والعرفم ،والمق نر.
رمدم أمقد

بملشدرر والمقد نر مد،األسدممذن ،السمضدلن :،عضدوي لجندة المنمقشدة األسدممذ الد رمور/

رنمضالعنلة وال رمور/خمل شعبم ،الذن ،قبة منمقشة هذ الرسملة ورلي نقن ،بأ ،مةحظممه عل 

الرسملة سمثرنهم ومقوي بننمنهم فله مني رل الشرر والمق نر.

رمم أمق بملشرر والمق نر مد،هنئدة المد رنس قدي قسد العلدو السنمسدة برلندة ا قمصدم والعلدو

اإل ارنة فيجممعة األزهر والشرر موصول لألسممذ/عب السة جمعة الذي قق الرسملة لغونم.

رمم أمق بملشرر لإلخو العمملن ،في مرمبة جممعة األزهر ومرمبة مررز المخطنط السلسطنني

الممبعلمنظمة المحرنر السلسطنننة في غز ومرمبة جممعة األقص ومرمبةالجممعةاإلسةمنة.
واحم ار از م ،النسنم ،أموجه بخملص الشرر والمق نر لرل م ،ق ليالمسمع والمشور .
ذوالسضلالعظن (الجمعة)4-
ِ
اهللُ
نشمءو 
ُ ،
نؤمنه َم ْ
اهلل ِ
ل ِ
﴿ذلكفض ُ
واهلل ول الموفنق.
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و

رقم

الصفحة
954

ملخص الدراسة باللغة العربية
ثورة  52يناير المصرية وتأثيرها على األمن القومي اإلسرائيلي
منمول هذ الرسملةثور 22ننمنرالمصرنةومأثنرهمعل األم،القومياإلسرائنلي وبنن مراحل
مطورالثور المصرنة والعواملالذامنةوالموضوعنةالميأثر فنهم حنثجمء ثور 22ننمنرب و،

مق مم أن نولوجنة منم ي بملحرنة والع الة ا جمممعنة والقضمء عل السسم ومحسن ،الظروف
واألوضمع ا جمممعنة وا قمصم نة وق  ق ثور  22ننمنر اهممممم ربن ار عل المسموى اإلقلنمي

وال ولي ورمن أرثرال ولاهمممممبملثور هيإسرائنل وق أب

وانزعمجممنقطع
إسرائنلقلقموخوفم 

النظنر واعمبر الثور المصرنةزل از سنمسنم ضربالمنطقة ورمن أرثرمممخشم إسرائنلصعو 
اإلسةمنن،عل الحر والغمء(امسمقنةرممب نسن ) الميمعمبرأح الررمئزاألسمسنةلألم،القومي

اإلسرائنلي ومحولمصرإل  ولةم ننة نمقراطنةنرو،الشعبفنهممص رالسلطم .
اسمن

ال راسة في معملجة الموضوع عل األ بنم السمبقة ومصرنحم القم والمسؤولن،

والمحللن ،السنمسنن ،والعسررنن ،اإلسرائنلنن ،والبنمنم والبرامج السنمسنة المي أص رمهم الحرومة

المصرنة والمجلس العسرري المصري ومرشحي الرئمسة المصرنة واأل لة الممرنخنة ذا الصلة
ومعطنم الواقعومحلنله وم اعنم حملةالمغننروالمطورالسنمسيللثور المصرنةعل األم،القومي

اإلسرائنلي.
مرم،أهمنةال راسةبأنهمق م بحثمعلمندممممند ازبملمحلندلوالمسسدنر بحندثندم ا سدمسم منهدم 
خمصةأ،موضوعال راسةنعملجمشرلةحنونةوقمئمةوممعلقبملصراعالعربياإلسرائنلي رممومرم،

أهمنةهذ ال راسةفياسمخ ا المنهجالوصسيالمحلنليومنهجمحلنلالمضمو،بدملرجوعإلد الوثدمئق

والبرامجالسنمسنةوالمصرنحم السنمسنةللقم والمسؤولن،المصرنن،واإلسرائنلنن.،
حمول ال راسةاإلجمبةعل السدؤالالدرئنسالدذينمعلدقبعندوا،ومحمدوىال ارسدة مدممد ىمدأثنر
ثددور 22ننددمنرالمص درنةعل د األمدد،القددومياإلس درائنلي؟وق د م ال ارسددةمحلددنةمعمقددملإلجمبددةعل د 
أسئلةال راسةالسرعنةفيأربعةفصول.وق خلص ال راسةإل مجموعةم،النممئجأهمهدم:أ،الثدور 

المصدرنةجددمء مدد،أجددلالحرنددةوالع الددةا جمممعنددة  ومحسددن،األوضددمعا قمصددم نة ولدد،مد ؤثرفددي
الم ىالقرنبعل األم،القومياإلسرائنلي.

ز

Abstract
January 25 th Revolution and its impact on Israeli national Secuarity
This study sheds light on the 25th of January Egyptian revolution and its impact on the
Israeli national security. It also investigates the development stages of the revolution and
the subjective and objective aspects that influence it. It is worth mentioning here that this
revolution broke out spontaneously and without any ideological grounding ; it has erupted
to call for justice and social freedom. On the other hand, it supports the elimination of the
corruption and the improvement of the social and economic conditions.
This revolution received a considerable attention regionally and internationally. Indeed ,
Israeli was critically concerned with this revolution. Israel shows unmatched
apprehensions , anxiety and annoyance. The revolution came as an earthquake that has
massively struck the region. Israel was so frightened that the Islamists would govern the
country. As a result, Camp David deal will be out of date, and accordingly this will affect
the Israeli national security.
Therefore , Israel tries to do its best to gain the sympathy and the support of the rest of the
world through the fear- scaring policy it followed in such contexts. It also tried to remind
the whole world that it is the only model of democracy in the region that can be described
as a jungle. Israel wants to prove that the democracy is non- Arabs because it is mostly
disturbed by the fact that Egypt is turning into a democratic- civil state in which the nation
is the source of authority.
In dealing with this subject , the study based on the previous bibliographies. Also , the
speeches of the Israel leaders, politicians and military persons as well. Furthermore , this
study considers the political data and programs which were released by the Egyptian
government , the military council and the Egyptian candidates for presidency. One can add
the historical evidences and the situation aspects related to such theme. In addition , one
more source that this search depends on is the implications of the political change and
development of the Egyptian revolution and its impact on the national Israeli security.
This study is considered as a crucial one for many reasons. First, it is a unique –scientific
research by its analysis and interpretation and can be very beneficial to those who are
interested in such subjects. Indeed, the theme of the study deals with a vital –outstanding
problem which is related to the Arab-Israeli conflict. Second , it follows the analytic –
descriptive methodology and the content – analysis methodology as well. This can be done
through taking the political documents ,programs and speeches of both Egyptians and
Israelis as a reference.
This research tried to answer a central question that is related to its title and content, i.e.
What is the impact of the 25th January Egyptian revolution on the national Israeli security?
Also, it provided a deep analysis that helps in answering the sub-questions in four chapters.
The study wraps up with a number of results. The essential result that the study came up
with is that the Egyptian revolution appeared to achieve justice and social freedom. Also ,it
came to reform the economic conditions. And it will not influence the Israel national
security in a short term.
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 1.1المقدمة
شه العمل العربي ع ثو ار واحمجمجم في ع م ،ال ول العربنة وهو مم أطلق علنه

الربنعالعربي أوممعرف عنهوزنر الخمرجنةاألمنررنةالسمبقةرون لنزارانس"السوض الخةقة" 
أوا خمةفم فيوجهم النظرالممع بأنهمثور أ ف وض خةقةه فهمممرنر
وبعن اع،المسمنم 

مشروعصهنو أمرنري أ مطلبوطنيمصري .وفيقراء سنمسنةلبعضالمحللن،للعقن األمننة
اإلسرائنلنة ل مع نسبةاألم،الميرمن مشعربهمإسرائنلهينسسهم خصوصمأ،ملكالثو ار 
طمل ع م  ،ول الجوار وخمصة مصر المي معمبر قلب العمل العربي ذا الثقل الحضمري

والسنمسيفيالمنطقة.
أول

المؤسسة األمننة والقم اإلسرائنلنو ،والبمحثو ،وخبراء الشؤو ،العربنة اهممممم ربن ار

بمأثن ار الثور المصرنةعل األم،القومياإلسرائنلي وشملذلكمجم

مسمقبل امسمقنة السة بن ،مصر واسرائنل وطبنعة العةقم

واسعة نأميفي مق ممهم:

الثنمئنة المسمقبلنة وانعرمسم

الثور 

المصرنة عل وضع إسرائنل العسرري وعل منزا ،القوى في المنطقة ومررنبة الجنش اإلسرائنلي

وحجمه ووضع إسرائنل ا قمصم ي والسنمسي ومرمنة إسرائنل و ورهم في المنطقة والقضنة

السلسطنننةبملسممهمالمخملسة.
وق مراوح السننمرنوهم المطروحة م ،المؤسسة األمننة والقم اإلسرائنلنو ،والبمحثو ،بن،

المسمؤل والمشمؤ ورم،فحوىالسننمرنواألرثرمشمؤمم هوأ،حملةع ا سمقرار فيمصر سممنح
ربنر بممسمق
ضرر  ا
ا
لعنمصر إسةمنة إمرم ،السنطر عل السلطة األمر الذي م ،شأنه أ ،نلحق

السة مع إسرائنل.ورمن وجهة النظراألخرىمقولأ ،مصر محممجإل  وق طونل حم ململ 

جراحممهم ومعن بنمء ق رامهم بع ا نقسممم المي طمل قوى الثور ومهموي ا قمصم الوطني فنهم.

األمرالذيذهبإلنه بولرنسن ،م،مررزموشي انم،لل راسم الشرقاألوسطنةواإلفرنقنة (عب 

الحي .)2122

إ،الممأملللمشه المصريوممأف رزمها نمخمبم المصرنةم،فوزقوىاإلسة السنمسي
بأغلبنة أصوا مجلس النواب المنحل ومجلس الشورى الذي اضطلع ببعض مهم مجلس النواب

فضةع،فوزالرئنسمرس بملرئمسةوهومرشحالقوىا سةمنهبم نشرلبعضالرنبةفينسوس

بعض المصرنن ،هل نح ،أمم أسلمة المجممع المصري م ،ج ن  .أو نح ،أمم  وامه ج ن م،
العنف وفصة ج ن ا م ،ثور القوى الرافضة لهنمنه اإلسة السنمسي عل الحمضر المصري أمم

وأ ،واقعم ج ن ا ق حل
الجمنب اإلسرائنلي فبم أرثر نقننم أ ،مصر األمس لنس مصر النو 
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بملمنطقةالعربنةعممةوالمصرنةخمصة عل الرغ م،بعضالرسمئلالمرموبةوالعملنةالميأرسلمهم
مصرلإلسرائنلنن ،سواء بلوممسنة معالسسنرالمصريأوبقمعالجممعم الجهم نة في سننمءالمي

رمن مثنرالقةقلعل الح و اإلسرائنلنة.عل الرغ م،مبمن،الموقفالمصريم،العملنم في
سننمءوالحربعل غز والميرم،للقنم المصرنةموقسم رافضم للع وا،إ أ،اإلسرائنلنن ،فيحنر

م ،أمره هل نمر ،احمواء النظم الج ن أ أ ،المسمقبل نحمل معه شيء م ،مرسبم الممضي

األلن .
معرضهذ ال راسةاآلثمروالمح نم والمخمطرالميمواجههمإسرائنلفيظلثور 25ننمنر 

ومبمن،المواقفاإلسرائنلنةم،الثور المصرنة الميعبرعنهمالقم السنمسنو،والعسررنو،وخبراء
الشؤو،العربنةواألرم نمنةومرارز البحثفي إسرائنل.ومقفأمم مسمجأ إسرائنلم،ان عالثور

المصرنة ومممبع وافع ع إسرائنل سممرارحر مبمركحم اللحظةاألخنر .رممسمقرأمأثن ار هذ 
الثور فيإسرائنلرممعبرعنهماإلسرائنلنو ،فيالنواحيالسنمسنةواألمننةواإلسمرامنجنة.الميأول 

إسرائنلمنذنشوئهموحم النو اهمممممربن اربمصروب ورهمبملغاألهمنةفيمعم لةالصراعالعربي-
اإلسرائنلي سواء في مرحلة الحرب بن ،ال ولمن ،أو بع موقنع امسمقنة السة بننهمم .ونعو هذا

ا هممم لعمملن ،أسمسنن،؛ أولهمم :قو مصر الذامنة بوصسهم  ولة ربنر وممممسرة وفنهم طمقم 

رممنةوعواملقو مجعلهمالقو العربنةالقم ر عل الصمو أمم إسرائنلوالمص يلهم.وثمننهمم :ور

نميالذيمرنهمم،مبوءالعملالعربيالمشمركفمر طونلة .
مصر العربيواإلقل
ّ

 5.1مشكلة الدراسة
اخمة

مملخصمشرلةال راسةفيأ،ثور  25ننمنرالمصرنةفمح البمبلمسمقبلق نؤ ىإل 

فيموازن،القوىفي المنطقةالعربنةوال نرسم فيامسمقنه السة المصرنة اإلسرائنلنة

محمل في طنممهم البعن مح ي لألم ،القومي اإلسرائنلي .لذلك  أب إسرائنل إل محموله إجهمض

المحولالثوريخمصةفيمصرواعمقةمحولهإل نظم ق نه أمنهموسع إل اخمزالهفيعملنه
إصةح نمقراطينمعمنشمعمحنطه و،اهممممم وأعبمءخمرجنةمؤ ىإل مسجنرصراع مرن .
لذلكرص

إسرائنلموار ومنزاننم لصراعممر،أ،نعن المعمملمعمصررع ومممق نؤثر

عل خمرطةالمحملسم والصراعم فيالمنطقةالعربنةوننذربح وثحربج ن .مممنعن أ،عل 
إسرائنلأ،معن صنمغةمنظومةأمننهج ن مقو عل قراء الواقعالسنمسيجن اوأ،مواجهالمحو 
الثورنة في المنطقةالمي م،شأنهمأ،معن الثقةلخنمرالمقمومةومج ا لم از بملقضنةالسلسطنننة

المررزنة م ،خةل المأسنس لنظم عربي ج ن نممسك بملحقوق العربنة السلسطنننة ونعمل عل 

انمزاعهم.
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وتكمن مشكلة الدراسة في السؤال الرئيس التالي:
مممأثنرثور 25ننمنرالمصرنةعل األم،القومياإلسرائنلي؟
ويتفرع من السؤال الرئيس األسئلة الفرعية التالية :
 .2ممهيمراحلمطورالعةقم المصرنةاإلسرائنلنة؟
 .2رنفنشأ ومطور ثور25ننمنروممهيالقوىالمشمررةفنهم؟

 .2ممهيالجوانبا نجمبنةوالسلبنةالميمواجهاألم،القومياإلسرائنليفيظلثور25؟
 .2ممم ىمأثنرثور25ننمنرعل المسمونم السنمسنةوالعسررنةواألمننةاإلسرائنلنة؟
 .2ممهيأه المواقفوالمسمعة اإلسرائنلنةم،ثور  25ننمنر؟

 .6ممهياآلفمقالمسمقبلنةلثور  25ننمنرانعرمسممهمالمموقعةعل األم،القومياإلسرائنلي؟

 3.1فرضيات الدراسة
مقو ال راسةعل ثةثفرضنم هي:
 .2أ ،الثور المصرنةقمم ب و،مق مم إن نولوجنة لمحسن،األوضمع ال اخلنة والمنم ا بملحرنة

والع الةا جمممعنة وأ،عل أيحرومةج ن أ،مضعفيسل أولونممهمحلالمشمرلال اخلنة 

لذافإ،الثور المصرنةل،نرو،لهممأثنرربنرفيالم ىالقرنبعل األم،القومياإلسرائنلي.

 .2أ،سنمسةالخوفوالرعبالميأب مهمإسرائنلخةلأح اثالثور ومممبعهم هيسنمسةإسرائنلنة

هم فة مه ف إل رسب مأنن العمل بمعمبمر أ ،الثور المصرنة ل مق م ،أجل الحرنة؛

فمل نمقراطنةلنس للعرب -حسبإسرائنل -وانممهيحملةفوضونةأوإرهمبنةممر أخرى وأ،
إسرائنلهيال ولةال نمقراطنةالوحن فيالمنطقة.

 .2نجمحالثور المصرنةق ن فعإل إح اثمغن ار جوهرنةفيالنظم السنمسيالمصري ق مسضي
إل بروزمح نم أمننةذا رلسةبمهظةعل ا سرائنلن ،مممنحملفيطنممهإمرمننةا نز ق

إل م هورأمن وهوممنوجبعل ا سرائنلن،المأسنسلنظرنةأمننةج ن .

 4.1أهمية الدراسة
 .1معرفهالمواقفاإلسرائنلنةم،ثور 22ننمنرالمصرنة.
 .2محلنلرمم ربن ار م ،مصرنحم

القم والمسررن ،والرممب ح ولالمأثن ار المخملسةلثور  25ننمنر

المصرنةعل األم،القومياإلسرائنلي.
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 .3ممنمولح ث ممرنخي مه وح نثوهوثور 25ننمنرالمصرنة.
 .2مق

لصمنع القرار السنمسي المصري والعربي رؤنة رمملة حول المح نم واآلثمر المي مواجه

األم،القومياإلسرائنليجراءالثور عل جمنعالمسمونم السنمسنة واألمننة والعسررنة.

 .2إضمفة ج ن للمرمبة العربنة م ،خةل مسلنطنم الضوءعل المح نم والمخمطرالمحمملةالميق 
مواجههمإسرائنلفيظلثور 25ننمنر.

 2.1أهداف الدراسة
 .2المعرفعل نشأ ومطورثور 25ننمنروالقوىالمشمررةفنهم .
ومأثنرهم عل األم ،القومي

 .2المعرف عل الجوانب ا نجمبنة والسلبنة لثور  25ننمنر
اإلسرائنلي.

 .2المعرفعل المح نم الميمواجهاألم،القومياإلسرائنليفيظلثور25ننمنر
 .2معرفة األبعم والم اعنم والمواقف السنمسنة والعسررنة واألمننة ا سرائنلنة بع ثور  22
ننمنر.

اسمشرافمسمقبلالعةقم المصرنةا سرائنلنهبع ثور 25ننمنر.

.2

 6.1مناهج الدراسة
المنننناج الوصنننفي التحليلننني" :نقددو المددنهجالوصددسيالمحلنلدديعل د أسددمسمح ن د خصددمئصالظددمهر 
ووصفطبنعمهمونوعنةالعةقةبن،ممغنرامهموأسبمبهموامجمهممهموممإل ذلكم،جوانبمد ورحدول

ارمشرلةأوظمهر معننةوالمعرفعل حقنقمهمفديأرضالواقدع.والمدنهجالوصدسيالمحلنلدي

سبرأغو
نشددملرمفددةالمنددمهجاألخددرىبمسددمثنمءالمنهجددن،المددمرنخيوالمجرنبددي.ونعمم د المددنهجالوصددسيعل د 
مسسنرالوضعالقمئ (أيممهورمئ)،ومح ن الظروفوالعةقم الموجو بن،الممغن ار .رممنمع ى

بطوالمسس ددنرله ددذ البنمن ددم 
الم ددنهجالوص ددسيمج ددر بنمن ددم وص ددسنةح ددولالظ ددمهر إلد د المحلن ددلوالد در 
ومصننسهموقنمسهمواسمخةصالنممئجمنهم(مرس  1986ص.)96وق قمنم بمسمخ ا هدذاالمدنهج فدي


مق وصسم ومحلنة لثور 25ننمنربممفنهمم،األحزابوالحررم المشمررةفنهم ومأثنرهمعل األم،
القدومياإلسدرائنلي .ومد ،ثد مسسدنرهم ومحلنلهدم بمدم نموافدق ولجمندب العلمديوالمنهجدي اسدمنم ا إلد

المصم ر المي م جمعهم.

مننناج تحليننل المضننمون:نقددو هددذاالمددنهجعل د وصددفمددنظ و قنددقلمحمددوىنصددوصمرموبددةأو
مسموعةم،خةلمح ن موضوعال راسةوه فهمومعرنفمجممعال ارسدةالدذيسدنم اخمندمرالحدم
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الخمصددةمنددهل

رسددةمضددمونهمومحلنلدده(علنددم ،غنددن
ا

 2000ص.)48ونممددمزهددذاالمددنهجبمعممددم عل د 

والوثدددمئقواإلحصد ددمئنم الرسد ددمنةومخملدددفوسد ددمئلاإلعد ددة للوص ددولإل د د المواقد ددفأواآلراءالسعلند ددة

للمبحوثن،نحوهذ القضنةأوملكوب و،أيم خلشخصيأومحنزم،قبلالبمحثالدذينسدمخ 

هذاالمنهج.ذلكأ،البمحدثفديهدذ الحملدةنعممد علد إند ار محلنةمدهبصدور واقعندةمخد رمفدةأفد ار 
مجمم ددعال ارس ددةول ددنسشد درنحةواحد د

م دد،شد درائحالمجمم ددع(عبند د ا

وآخ ددرو 1999 ،ص.)49وقد د قمن ددم

بمسمخ ا هذاالمنهجبه ف راسةومحلنلبدرامجملدكاألحدزابوالحرردم المشدمررةفد ثدور 25نندمنر 

و راسةومحلنلالمصرنحم والمواقفاإلسرائنلنة.

المناج االستشرافي :الذي نعرف بأنه "جه فرري علمي ممعمق مبني عل مؤش ار

رمنة أو نوعنة

منمقم حسب طبنعة مجمل ال راسة ونقص منه المنبؤ بمسمقبل ظمهر معننة م ،خةل طرح احممم



وب ائل ممسمو في رجة إمرمننة وقوع أي منهم"(السنبل  2003ص .(14وهوممذهب إلنهال راسةفي
أرثر م ،موقف وخمصة في السصل األخنر منهم والذي نمقش في مبحثه األخنر رؤى مسمقبلنة

للعةقم المصرنةاإلسرائنلنة.

 7.1حدود الدراسة
تنقسم حدود الدراسة إلى ثالثة أقسام أساسية:
الحدود الزمانية :وممم م 25،ننمنر 2011حم  30نوننو 2122وهيالسمر المي شه

ان ع

ثور 25ننمنرفيمصرحم اع ا هذاالبحث.

الحدود المكانية :ومشمل جمهورنةمصرالعربنة و"إسرائنل" رو،الظمهر المرصو محلال راسة
ضم،الح و المرمننةوالجغرافنةلجمهورنةمصرالعربنة"واسرائنل".
الحدود الموضوعية :ممح

ال راسةضم،إطمرثور 25ننمنر بمم فنهم م ،أحزابوحررم

مخملسة

في مصر ومأثنرهمعل األم،القومياإلسرائنلي.

 1.1أدوات الدراسة
ملعبأ وا جمعالبنمنم فيالبحوثا جمممعنةبصسةخمصة و ارربن اروممعمظممعل خةف
ممنم اسمخ امهفيالعلو الطبنعنة فمنمقشةرلممهوأنسمنينرمبطفيرثنرم،األحنم،بملبمحث

ذامهحنثنرو،معرضملجمعع ربنرم،البنمنم ث نم ا نمقمءم،بننهم.والمصم رالرئنسةالمي

نمر،للبمحثأ،نسمقيمنهممعلومممهوبنمنممهنمر،إجمملهمفيالمصم راآلمنة:
6

 وهي الوثمئق المرموبة سواء رمن أولنة رملمقمرنر اإل ارنة أو وثمئق ثمنونة رملرمب والرسمئل

والصحفوالمجة والمقمبة الملسزنوننةم،الوسمئلاإلعةمنةالمسموعةوالمرئنةإل جمنبالمعرفة

الشخصنةحولمجممعال راسة.

 1.1الدراسات السابقة
 .1دراسة عبد اإلله بلقيز ,الربيع العربي إلى أين؟ أفق جديد للتغيير الديمقراطي .5111


نظر المراقبو،إل ا حمجمجم المياجممح بعض ال ولالعربنة بنوعم ،المسمجأ لر،

هذ النظر بحسبالمؤلفلنس صحنحة فم حمجمجم جمء نمنجة لمحققشرطرم،غمئبم ث جمء

بسعلمسمعلممغن ار ع :

أ -ممغنر المعلن الذي أفرز نمنجمن ،همم :الوعي والق ر عل موظنسه في إ راك قنمة الحرنة
رم خلإلح اثالمغننر.

ب -ممغنر اقمصم ياجمممعي وق أفرزرذلكنمنجمن:،نموطبقةمموحشةممغذىعل انع ا ع الة
موزنعال خل واسمشراءالبطملةبسببمخلفالهنمرلا قمصم نة.

ج -ممغنرمواصلي وق أفرزنمنجمن:،إطةعالنمسعل ممنجريفيبل انه وفيالعمل والق ر
عل المواصلبننه ب و،ح و وقنو .


وبحسبالمؤلف -أ،الحراكالجممهنريب أممواضعمم،حنث وعيأه افه لرنهمملبثأ،

أنضجوعنمذامنمم ،اخلالحراك ممثلفي ا لمسمفحوله فملحهوإسقمطالنظم .ولر-،

وعل الرغ م ،ذلك -ل نم مح ن هذا اله ف (إسقمط النظم ) بشرل نجعله غنر قمبل لةخمةف
حول مأونله فملرل نرن إسقمط النظم ب و ،أ ،نرو ،هنمك مح ن لممهنة النظم هل هو مجر 

شخصالرئنس أ هومجموعةالمصملحالمي نمثلهم؟ورم،لهذامأثنرربنرفينممئجالحراك.


وعل المنوالذامه معفمرقفيالشرار انمقل آلنةا حمجمجم،مونسإل مصر الميجمء

فنهمالحراكالجممهنريمطمبقملممح ثفيمونسم،حنثسعي الممظمهرن،إل اسمه افاسمب ا 

النظم طلبمإلسقمطه وم،حنثحضورممغنر الوعيبمأله افالميهيإسقمطالنظم .لر،في

المقمبلطمبقالحراكالمصري الحراكالمونسيفيع المح ن ال قنقللغمنم
ا حمجمج فيالحملمن،ممثلر فعلعسونة ول مأ نمنجةمخطنطمسبق.
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وهذاممجعلآلنة



ونرى المؤلفأ،مسموىالعسونةفيالحراكالمونسيالمصرينظهرأ،ممجرىهوأقرب إل 

صنمعةالسرصةالسنمسنةمنهإل الثور ومممنؤر ذلك-بحسبالمؤلف -أ ،ممح ثفنهمم رغ 

خروجه ع ،المسلسل العم ي لمعطنم الواقع ل نصل إل

هنمكجنوبوأررم،م،الواقعالسمبق.

نقطة اسمب اله بواقع مغمنر بل بقن 

 .5يحلل مايكل ميلشتاين  Michael Milsteinالباحث المختص في القضية الفلسطينية في

كتابه شرق اوسط قديم جديد :التطورات الجارية وانعكاساتاا على اسرائيل,2011


المحو

طبنعة الثو ار

المي نشه هم الشرق األوسط حملنم وا ،ل مرمملنممئجهم بع  .ونسع لمح ن

النموذجنة الرئنسنة المي معمل عل مغننرالمنطقة مع اإلشمر إل األح اث السمبقة المي مم

مزال مؤثر فنهم .منمول منلشممن،في راسمه األبعم السنمسنة وا جمممعنة واإلقلنمنة وال ولنة لهذ

المغن ار

في الشرق األوسط .وأشمر إل وجو مجممع م ني نشط وفمعل في جزء ربنر م ،العمل

العربي مع وجو مشرلة عونصة هي غنمب األه اف المشمررة الواضحة لهذ المغن ار  .ورأى أ،هذ
ا حمجمجم

والمطملب هي معبنر ع ،رغبة في نظم نموقراطي مخملف نمبع المعرنسم

الغربنة .وأ ،ا ضطرابم
الوق

العملمنة أو

الحملنة مصب في مصلحةمعسرر المقمومة في الشرق األوسط لر ،في

نسسه نشعر المعسرر بقلقش ن م ،موجة احمجمجم

مزحف نحو  .ونعمبر الرممب أ ،العمل

الممح ر ا عل األح اث الجمرنةسواء م،

سنر سلبنم ألي خطو مقو بهم الو نم
سنمبن مس ا
العربي ّ
جهة الم خل أو ع الم خل وأ ،أوبممم ق ررز عل اسمبعم فرر الم خل األمرنري عل األرض رمم
الممح في المنطقة .ومطرق الرممب

مجنب إلحمق مزن م،الضرر بصور الو نم
في لنبنم ه فم إل ّ
إل نظر "إسرائنل "إل المسمقبل رمم نرى أ ،الرة المصمحب لموجة ا حمجمجم اإلقلنمنة الحملنة
نحمل في طنممه بذور ثو ار مسمقبلنة.


مؤخر
ونرىأ ،المطو ار المي برز في العمل العربي ا

في سورنة مبرز مح نم

سنمم الثور في مصر وا حمجمجم

رثنر وفرصم قلنلة ل"إسرائنل ".فهذ المغن ار

لنس

سوى عنصر آخر في

عملنة إضعمف الواقع ا سمرامنجي اإلقلنمي الجمرنة منذ عق والمينمعن ،عل " إسرائنل "مواجهمهم.
 .3محمود محارب ,إسرائيل والثورة المصرية,2011



للمواقف اإلسرائنلنة م ،الثور المصرنة المي عبر عنهم القم

السنمسنو ،العسررنو ،وخبراء

الشؤو ،العربنة واألرم نمنة ومرارز البحث في إسرائنل .ومقف أمم مسمجأ إسرائنل م ،ان ع الثور 
المصرنة ومممبع وافع ع إسرائنل سممرارحر مبمركحم اللحظةاألخنر وأسبمب امخمذهم موقسم
معم نم م،الثور المصرنة.رمممسمشرفمأثن ار هذ الثور في إسرائنلرممعبرعنهماإلسرائنلنو ،
8

في النواحي السنمسنة والعسررنة وا قمصم نة واإلسمرامنجنة .حنث أول إسرائنل د منذ نشوئهم وحم 

النو د اهمممممربنرابمصروب ورهمالبملغاألهمنةفيمعم لةالصراعالعربي  -اإلسرائنلي سواءفي
مرحلةالحرب بن،ال ولمن،أوبع موقنعامسمقنةالسة بننهمم.ونعو هذاا هممم لعمملن،أسمسنن،؛
أولهمم:قو مصرالذامنة بوصسهم ولةربنر وممممسرة وفنهمطمقم رممنةوعواملقو مجعلهمالقو

العربنةالقم ر عل الصمو أمم إسرائنلوالمص يلهم.وثمننهمم :ورمصر العربيواإلقلنميالذي

مرنهمم،مبوءالعملالعربيالمشمركفمر طونلة .
ّ


ونرىالبمحثانهومنذان عالثور المصرنةامخذ إسرائنلو مزالموقسمع ائنممنهم ونعو 

أ-

أطمح

الثور بنظم رم،طنلةثةثة عقو خل أه حلنفاسمرامنجيإلسرائنل وق لهم-رمم

ب-


محمل الثور بن،ثنمنمهم إمرمننةواقعنة نعممقمصرم،نظم ا سمب ا والسسم وبنمء ولة

هذاالموقفإل أسبمبرثنر أهمهم:

أجمعاإلسرائنلنو -،خ مم  مق َّ ربثم.،

نمقراطنةعصرنةح نثة وهذامم مرغبفنهإسرائنل.

ت-

وقس إسرائنل و مزال ض ال نمقراطنةفيمصروال ولالعربنةاألخرى وفضل علنهم ومم

ث-


رشس الثور المصرنة والثو ار العربنة األخرى أهمنة الرأي العم العربي الذي نقف ض 

أنظمةا سمب ا والسسم .

السنمسةالع واننةاإلسرائنلنة.

ومبني الشعب
ج -خشنه إسرائنل م ،وصول "الهز األرضنة" إل المنمطق السلسطنننة المحملة

ّ
السلسطننينضم جممهنرنمنعمم أسلوبالمظمه ار الربنر غنر العننسةفيمقمومةا حمةل في
ربنععربينشه مظمه ار واسعةفيرثنرم ،ال ولالعربنة اسمطمع أ،مُسقطنظممن،حم 
اآل.،

 .4وفي الدراسة التي أعدها محمد السعيد إدريس عبر التقدير االستراتيجي ( :2011,)30مستقبل
الموقف اإلسرائيلي من مصر بعد ثورة  25يناير,


نرى الرممب إ ،مم نح ث في العمل العربي ومح ن ا في مصر أشبه بهز أرضنة ضرب

"إسرائنل" إذإنهفمحالبمبأمم مسمقبلق نؤ يإل اخمة

فيموازن ،القوىفيالمنطقة وال 

نرسم في امسمقنم المسونة السلمنة المي وقعمهم فضة عمم ق نحمله ولو عل الم ى البعن م،

أخطمر وجو نة عل "إسرائنل" سمسع "إسرائنل" حملنم إل ا سممرار في مسمعي إجهمض المحول

الثوريفي مصر أوإعمقمهومحونلهإل مجر "حررةإصةحنة" مؤولفيالنهمنةإل حر
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نمقراطي

ه فهاإلصةحال اخلي و،همو أوأعبمءخمرجنة .وسمعملعل إ ار العةقم معالحر الج ن 
بشرلنحول و،مسجنرصراع مرن اآل.،أممم،نمحنةإسمرامنجنةفسمسع "إسرائنل"لةسمع ا 

الرممل للصراع مج ا مع نظم حر مصري ج ن نمر ،أ ،نعن المعممل معهم بمعمبمرهم ع وا

اسمرامنجنم؛وعل "إسرائنل"أ،مضعفيحسمبممهمأ،مغن ار مهمةفيخرائط المحملسم والصراعم 
اإلقلنمنةق مسرضنسسهمقرنبم وهوممنعنيالمأسنس لنظرنةأم،إسرائنلنةج ن .

 .2يقدم مركز دراسات الشرق األوسط في األردن ,في دراسة عبد الحميد الكيالي ,جنننواد الحمننند,

"تحرير" ,ثورة  25يناير المصرية,2011

قراء محلنلنة مسمشرف ا مجمهم المسمقبلنة لمواقف األطراف السمعلة والممأثر بملمحو 



الجمرنة في مصر وم ،أبرزهم :موقف السلطة والنخب السنمسنة والسئم ا جمممعنة المصرنة 

والمواقف ال ولنة إضمفةإل الموقفاإلسرائنلي؛ بوصسه أبرز الممخوفن ،م ،المحول المصري .فق 

أجمع ر و السعل والمق ن ار اإلسرائنلنة -اسمرامنجنم مع الصراع العربي اإلسرائنلي إزاء الثور في
مصر  -عل أ ،هذا الح ث نعني إسرائنل لمم له م ،مسمعنل عل الصعن ن ،ال اخلي والخمرجي 
ورمن إسرائنل هي الوحن بن  ،ول العمل المي عبر

المصرنحم

في المحم ثم المغلقة وفي بعض

ع ،أملهم بأ ،نصم نظم مبمرك أمم الغضب الشعبي الذي اجممح البة خةفم لمم

رمبه نمننمهو ع ،ال ول العربنة في رممبه "مرم ،مح الشمس" الذي امه فنه العرب بأنه غنر
نمقراطنن ،وقمل إ ،إسرائنل واحة ال نمقراطنة في الشرق األوسط .وب ا واضحم  قلق الموقف

اإلسرائنليلنمحنةا هممم بمأثنرممنجريفيمصرعل امسمقنة"السة "المبرمةبن،الطرفن ،ومم
نمر،أ،مؤ يإلنهمآ

األح اث ربممعل الم ىالمموسطأوالبعن م،م اعنم أمننةوسنمسنة

عل ال ولةالصهنوننة.
 .6وفي كتابه الذي أصدره السيد عبد الفتاح " ثورة التحرير أسرار وخفايا ثورة الشباب  ,5111عن

دار الحياة للنشر والتوزيع

نحمول الرممب أ ،نق موثنقم للثور المي قم هم الشبمب والمف حولهم وشمرك فنهم رل الشعب
المصريبمخملفشرائحهوفئممهوهونعمبرأ،نو 25ننمنر2011نو ل،منسم مصر.


الرممبنوثقمسمصنلالثور نومم بنو وأح اثهموم اعنممهمومأثنرامهمعل الخمرج ونرشفع،

ور

عل لسمنه ورنفخ عوااألم،والنظم المصري وممهيمطملبه المينظموا المظمه ار م،

بعض األسرار المي عمصر هذ الثور العظنمة وأحمط بهم رمم نرشف أسرار خطة الثوار رمم
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أجلهمونرر الرممبالشه اءالذن،سقطواخةلالثور وضحوا بحنممه و ممئه لمعو الحنم إل مصر

م،ج ن ونم فقاألملفيشرانن ،المصرنن.،


نمنمولالرممبقصصومةبسم اسمشهم ه رمم جمء عل لسم ،أسره  .مسمعننم بممنشرمه

الصحف م،أخبمرومقمرنرومغطنم

خمصةألح اثالثور وصمنعنهموشه ائهم .وننشرالرممبأنضم

قصة األنم األخنر للرئنس السمبق محم حسني مبمرك في الحر والسمعم المي سبق خطمب

المنحي وحقنقة مم نشب م ،خةفم بن ،أسر مبمرك .رمم ننشر الرممب مقم لرممب إسرائنلي منبأ
خةله بسقوط مبمرك ونظممه ورنف موقع الصحف األمرنرنة مررار سننمرنو مونس والرئنس زن،

العمب ن،ب،عليوغنرهمم،األسرار.


الرممبالسن عب السممحنقول:إ،ه فهم ،وراءإع ا الرممبأ،نوثقلهذاالح ثالممرنخي

العظن في حنم مصر والشعب المصري وأنه ل نق فنه محلنة أو قراء لهذ الثور بق ر مم رم،

حرنصم عل أ،نجمعبن ،فميرممبموثنقم أمننم ألح اثونومنم الثور وذلكم ،خةلممنشرمه
الصحف رممض الرممبع ا م،المقم

لرممبمصرنن،وعرب حولهذ الثور سواءفيأنممهم

األول أوبع خطمبمنحيالرئنسالسمبق مبمرك.مضنسمأنهرذلكجمعع ام،المقم

الصحسنةالمي نشرمهمصحفأمرنرنةوغربنةحولالثور .

والمقمرنر

 .7وفي الدراسة التي أعدها إبراهيم أبراش ,الثورة العربية والقضية الفلسطينية (دراسة تحليلية

للثورات العربية وتأثيراتاا على القضية الفلسطينية) ,2011الصادرة عن مركز التخطيط الفلسطيني,

منظمة التحرير الفلسطينية,


نرى الرممب بأ ،خطمب الثور سنطر عل خطمب اإلسة السنمسي وبم الواقع والمسمقبل

العربي معلقم عل مم سمممخض عنه الثو ار الراهنة .وخةل أشهر مع و اهمز عروش الملوك

وعروشالرؤسمءالعربفيالعمل العربيزال السوارقبن،الملكوالرئنس-رممارمعب إسرائنلوارمبك
الغربوسمرعم حمواءالثور للح م،م اعنممهمعل مصملحه .



ونرى البمحثأ ،العمل العربيل نشه مم بع ا سمقةل السنمسيم،ا سمعممر -بمسمثنمء

الحملةالسلسطنننة-حرارمشعبنمواسعمل رجةنجوزفنهمموصنسهبملثور الشعبنةإ ممجرىفيمونس
ومصرفيننمنر2011ومممةهممم،ثو ار .


ونرىأ،ممجرىفيمونسومصرومممخممرم،أح اثومطو ار فيأرثرم،بل عربي 

نحممج لقراء موضوعنة وعقةننة بعن ا ع ،العواطفوا نسعم
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أل ،األمي م،األح اث هواأله 

واألصعبوبهسمرمملالصور بحنثنمرننمأ،نمح ثع،ثور شعبنةنمجحةأوع،شيءآخر

وخصوصم بع الم خل الخمرجي وخصوصم الغربي في مجرنم الثور ومع وجو مؤش ار لمحمولة
الميمرار عبر

اإلخوا،المسلمن،رربموجةالثور وموجنهاألمورلممنخ مه انطةقمم،فقهالثور

الممرنخوم،مجمربالشعوباألخرىووضعممنجريفيسنمقالمحو

الميشه همالعمل العربي

خةلالعقو الثةثةالممضنةوخصوصم محمولةاألنظمةالمحمنلعل فق ا،شرعنمهمم،خةلمبني
أشرم م ،ال نمقراطنةاألبونةوالموجهةمغرربهم الجممهنر بمإلضمفةإل محمو

واشنط ،مغننر

الشرقاألوسطجغرافنم وسنمسنم بممنموافقمعمصملحهمموظسةممأطلقعلنهمسرروهماإلسمرامنجنو،
(سنمسةالسوض الخةقة) وأحنمنمنرو،الح السمصلممبن،الثور والسوض الخةقةخنطشعر .
 .1وفي كتابه الذي أصدره السيد يسن "ثورة  52يناير :بين التحول الديمقراطي والثورة الشاملة",

عن الدار المصرية اللبنانية.

ننقس الرممبإل ثةثةأبوابربنر مبحثوم رسسمن،موضوعم مضعرلهمثور 22ننمنرفيبؤر
اشمملالبمباألولم،الرممبعل رؤنةمصرنة
الضوء ممسبقهموعمصرهمومةهمم،قضمنمفررنة.
ّ
للمحو العملمنة ذلكأ،فه ملكالمحو العملمنة هوالخطو األول لسه السنمقالممرنخيالذي
ِّص ل راسة
جر فنه ثور الشبمب المصري والشعب المصري رله في ننمنر .والبمب الثمني ُ
خص َ
المحول ال نمقراطي المي سم السرر العملمي بمعمبمرهم اآللنة األسمسنة لةنمقمل م،
نظرنم
ّ

اجههمالمحولال نمقراطي
ال نرمممورنةإل ال نمقراطنة رممنقفهذاالبمبطونة أمم الثغ ار الميو
َّ
في مصر نمنجة مقمومة الرئنس السمبق حسني مبمرك وأررم ،نظممه لإلصةحم ال نمقراطنة

الضرورنةلمسرنكالنظم السنمسيا سمب ا ي.

ونأميالبمبالثملثالممعلقبممجرىفيمصر فيثور ننمنر وهوالبمبالذيممبعفنهالسن نس
الثور بملمحلنلالذينرشفع،بواعثقنم الثور و

مهم ومسمقبلال نمقراطنةفيمصر حنث

نصفالمؤلفهذ الثور بأنهماأله فيممرنخالعمل الح نثوالمعمصر لنسفقطألنهمثور شعبنة

الثمئرن ،عل ا سمب ا م ،منمبره في "السنس بوك" وانمقلوا بهم إل 

قمم بهم طلنعة م ،الشبمب
الشمرع لرينلمحقبه المةنن،م،أبنمءالشعبالمصري بلألنهمفوقذلك.
َّ
وشرل البمبم ،األول والثمني م ،هذا الرممب المه ممهن ا نظرّنم طونة وعمنقم عل المسمونن،

األفقيوالرأسي للمطو ار الميمجممحالعمل والعمل العربيضمنه ومصرفيالقلبم،رلذلك 
و نمر ،بنمء عل هذا المهم النظري المعمق أ ،مسه الثور المصرنة الج ن

و نمر ،المنبؤ

بملمصمئرالميمنمظرهم فرلشيء ورلثور لهممق مممهمالممرنخنة وآفمقهمالمسمقبلنة ولذلكاهم 
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البمبالثملث الذيننمظمهعنوا،ربنرهو:ممبع  22ننمنر..الممضيوالحمضروالمسمقبل ذلك

أ،إجمبةالسؤال:لممذاقمم ملكالثور ؟نح ِّ مسم ار إنجمزهم وعبرمجموعةم،النقمطالمنهجنة
نرص الرممب بع ذلك المخمطر المي مواجه هذ الثور ونراهم في :موجنه طمقم الثور لمصسنة

الحسمب مع الممضي مع أهمنمه القصوى واهممل مح نم الحمضر ومأجنل المسرنر في آفمق

المسمقبل .وم،العنمون،ال الةفيهذاالبمب والميمضعخرنطةفررنةسنمسنةلنجمحالثور :الثور
ومح نم المغننر الشممل الهجو السلسي عل ال ولة الم ننة المطرف ال نني بن ،المواجهة األمننة
والسنمسةالثقمفنة سقوطالعقلاإلرهمبيوصعو الروحالثورنة وثور ننمنرفيضوءالثور الروننة.

 11.1التعقيب على الدراسات السابقة
مع

ال راسم

المي مطرق

إل ثور  25ننمنررغ ح اثمهم والقضمنم المخملسة الممعلقة

بهم وق رم ،مم م ذرر آنسم بعضم منهم حنث سلط بعضهم الضوء حولأح اثالثو ار العربنة 
و،محلنل وافعهموانعرمسممهم فنمم مطرق بعضهم إل المواقفاإلسرائنلنةم،هذ الثو ار أوم،

ثور  25ننمنر  و،الح نثع،مأثنرالثور عل األم،اإلسرائنلي رمم أ ،راسم

أخرى قمم

ور آخر
بم هممم بأوضمعمصربع الثور إضمفة إل واقعهم ومسمقبلهم .رذلكرم،ل راسم أخرى ا
في المررنز ومحلنل انعرمسم الثورالمصرنةعل إسرائنل واهمم

إح ىال راسم

الجوانب الممع لةمجمهم المسمقبلنةلثور25ننمنرعل إسرائنل.
ال راسم

بشرل أسمسي في

السمبقة مع منوعهم وأهمنة مم جمء فنهم م ،قضمنم إ أ ،البمحث نرىأ،مأثنر

الثور رم،مح و ا فيمضمونهموثنمنمهم رغ حملةالخوفوالرعبالذيأب مهما وسمطاإلسرائنلنة 
الممنوعة المي أ ار البمحث أ ،نمعمق

عل المسموىالرسميوغنرالرسمي وبشرل خمص في القضمنم

في راسمهمومحلنلهم رمم أ ،البعض م ،ال راسم

السمبقة المي مطرق

إل القضمنم المي أ ار البمحث

مسلنط الضوء علنهم ل ممعمق في هذ الجوانب بملق ر الذي نسمطنع القمرئ م ،خةلهم أخذصور

رمملة ع ،مأثنرثور 25ننمنرعل األم،القومياإلسرائنلي.بمعن اخرا ،راسميسممنمولمأثنر
ثور  22ننمنرعل ا م،القوميا سرائنليم،رمفةجوابهم فنممسلط ال راسم السمبقةالضوء
عل جمنبواح .

ُنحمول البمحث مق ن رؤنة ممرمملة ع،مأثنرثور  25ننمنرعل األم،القومياإلسرائنلي وذلك
بمحمولة محلنل اآلراءوالبرامجللقوىالمشمررةفيالثور إل جمنبالمواقفاإلسرائنلنةمنهم ورذلك
والمواضنع المي وج

ممنمثر في ال راسم

لخ مة إخراج بحث معمق نجنب عل مسمؤ

السمبقة واعم مرمنبهم ومصننسهم ومحلنلهم ومةئممهم

ال ارسن ،ونرو ،م،السهل المعممل معه بشرل موح .
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 1.11مصطلحات الدراسة:
 الربيع العربي :معبنرالربنعالعربيوعل رغ حنم الظمهرفيوصفالمطو ار عل السمحة
العربنةإ أنهننطويأنضم عل معم ،و

ممعن،اإلشمر إلنهم فأو نحملالربنعفيثنمنم 

معن الشبمبوالمج وهوفعة مم ننطبقعل الثو ار العربنةالميسمهم فيمحرنرهمشرنحة

الشبمبأرثرم ،غنرهم هذابمإلضمفةإل ممنرمزلهالربنععم م،مسمؤلوأمللننطبق أنضم
عل الثو ار العربنةوانمظمرامهم بحنثمطمحالشعوبالعربنةإل فمح صسحةج ن فيممرنخهم

السنمسيمبمع فنهمع،األنظمةال نرمممورنةالمي فشل فيمحقنقالمنمنة(الصسمي .)2011

 الثورة" :الثور معني عملنة مغننر شمملة لألوضمع القمئمة .وانشمء أوضمع ج ن وفقم لمطملب
ورؤىالقمئمن،بهم.ونمضم،هذابملضرور قطنعةرمملةمعالممضيأوالوضعالقمئ قبلالثور 
ومقونض الق ر المأثنرنة لمر ونممه ومحررممه بمم فنهم المشرنعم واآللنم والمؤسسم والقوى

السنمسنةوا جمممعنة".وعلنهفم،الثور ممس بخصمئص أبرزهمأ،مرو:،

أ -شعبنة:أيأ،مرو،مجر محررم سنمسنةلجممعةأوحزبأومنظن أومؤسسة.
ب -جذرنة:أيأ،مسع 25الثور إل مغننرشمملوجذري جزئي وا أصبح مجر مطملب

جزئنةاقمصم نةرمن أوسنمسنةأوغنرذلك.

 -اسمم اررنة:أي مقو ث منسضسرنعمأومموقفقبلح وثالمغننرالمطلوب.
ث-


ملقمئنة:أيأ،منشبالثور ب وافع اخلنةبحمة ولنسبمحرنضأوإنعمزم،أيطرف وا 

أصبح مؤامر ولنس ثور (راش  2011ص.)17:18

 ثورة  25يناير :ثور  25ننمنرهيثور شعبنةسلمنةانطلق نو الثةثمء 25ننمنر2122
الموافق 21صسر2222ه الذيأخمنرلنوافقعن الشرطةح مه ع جهم م،المعمرضة
المصرنة والمسمقلنن ،م ،بننه حررة شبمب  6أبرنل وحررة رسمنة  وشبم ،اإلخوا،

المسلمن ،ورذلكمجموعم الشبم،عبرموقعالمواصل ا جمممعيفنسبوكوالميم،أشهرهم
مجموعة رلنم خمل سعن و شبرة رص وذلك احمجمجم عل األوضمع المعنشنة والسنمسنة

وا قمصم نة السنئة ورذلك عل مم اعمبر فسم ا في ظل حر الرئنس محم حسني مبمرك
(عقل .)2012

 ثورة مدنية شعبية :مسمنم رثنر نمر ،أ ،موصف بهم الثور المصرنة ولر ،ربمم نرو،
الوصفاألرثر لةهوأنهمثور شعبنةم ننة.والمقصو هنمأنهمثور "محمنة"أيل مسرض

م،اعليالسل السنمسياوا جمممعي وانممقمم بهمفئم مجممعنةوطبقنةوجنلنةعمبر

للخلسنم ا جمم معنة والمعلنمنة وال نننة وممجموز للمبمننم السنمسنة واإلن نولوجنة والسررنة.
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وصراحة مأخذالثور مسممهمم،حج مممقو بهفقط وانممأنضممنوعومع م،نشمركفي

القنم بهم .لذا فهي ل مر ،ثور نخبونة أو جهونة أو فئونة وانمم هي ثور شعبنة بملمعن 
السوسن ولوجي(أيالمحم وموح رملبشرنةواجمممعنةفيمرربمطلبيواح )ولنسالسنمسي

(الذيق ننصرفإل الشعبونة).فهيل مر"،شعبونةأوفوضونةغنرمنضبطة وانممرمن 
ثور ممزنة ملمزمة بأه افهم وواضحة في سلورهم الجمعي وممسقة في اسمرامنجنممهم ومحررممهم

المن اننة(العنمني  2011ص.)74

 األمن القومي اإلسرائيلي :ثمة أرثر م ،معرنف لمسهو األم ،م ،المنظور

اإلسرائنلي وهومسهو ننممنري نوارب السنمسة الموسعنة وهو ممغنر بمب ل الظروف السنمسنة
والعسررنةالمحنطة بإسرائنل واألم ،مرمبط بملقو بمسهومهم الواسع المي معني الق ر فهي "رل

الوسمئل واألسملنباإلسرائنلنة المممحة لل فمع وحممنة القن األسمسنة ل ولة "إسرائنل" وذلك م،

خةل ارمبمط هذا المسهو

بملرملة الحنونة لهم وببمقي الق ار

الشمملة اقمصم نم وسنمسنم

واجمممعنم وعسررنم (محمو  2007ص .)41رمم نعرف ب ،غورنو ،مسهو األم ،بصورمه

الشمملة مسمن ا لمنزا ،القو وموازنم لحق الوجو قمبةللمم

بحسب الواقع وبقوله" :إ ،وجو

إسرائنل شممخة وغننة وراسخة وقونة؛ سنرو ،األسمس لشرق أوسط ج ن نعنش في سة 
(بنرلي .)1997

 مجلس األمن القومي :أص ر الحرومةاإلسرائنلنةقرارهمبإقممةهذاالمجلسفيآذار1999
فيظلحرومةنمننمهواللنرو .مول رئمسةالمجلس نسن عبريبموصنةم،وزنرال فمعآنذاك
موشيارنس؛ومممجمءفيالقرارإ،هذاالمجلسهوعبمر ع،هنئةاسمشمرنةلرئنسالحرومة
في القضمنم والشؤو ،األمننة وخمصة مم نمعلق بمألم ،القومي العم إلسرائنل وأنضم نطرح
مصو ار مسمقبلنةلألم،القومي.ونقو المجلسبمررنزالسعملنم والنشمطم األمننةبن،قوى

األم،فيإسرائنللنرو،جسممواح اأمم هنئم أمننةخمرجنة(منصور  2009ص.)411:412

 مؤتمر هرتسيليا :أضخ مؤممر اسمرامنجي إسرائنلي عق المؤممر األول عم  2000و رج

العم عل عق سنونم ونشمرك فنه نخبة المجممع اإلسرائنلي م ،قم عسررنن ،وسنمسنن،
ومسررنن ،وعلممء إضمفة إل مشمررن ،أجمنب وعم مم نخرج المؤممر بموصنم

مهمةنم

إلزامنة المؤممر بذلك وعم

مم ننمقش

مبننهم في الغملب م ،القنم ا

المؤممر أه المح نم
ص.)1087

اإلسرائنلنة )برغ ع

اإلسمرامنجنة المي مواجههم ال ولة العبرنة اخلنم
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وخمرجنم(حبنب  2010

الفصل الثاني
مرحله ما قبل سقوط الرئيس املصري حسين مبارك






متهيـد.
العالقات املصرية اإلسرائيلية قبل سقود حكم حسين مبارك ,اثرها
على األمن القومي اإلسرائيلي
املوقف اإلسرائيلي من الثورة التونسية.
مرحلة اجمللس العسكري.
اخلالصة.

 1.5تمايد.

شه

ق م الثور المصرنة نموذجم حضمرنم اسمطمع م ،خةله خلق واقع سنمسي ج ن  .وق 

مصرفيإطمر عملنةثورنةممم

ب أ بمرحلةإسقمط حر الرئنسحسنيمبمرك  ومر 

بمصمعب المرحلة ا نمقملنة المي مقمطع فنهم مسمري :ه النظم الق ن وبنمء النظم الج ن  .رمم
ق م الثور المصرنةفيمرحلةان عهماألوليمةمحج ن محملق رم،المسر عليرأسهمحملة

المزجبن،الروحمنيوالعقةني العقلالجمعيواإل ار ا السر نة وبن،قويالمنظن السنمسيوالحش 
الجممهنري والمخطنطوالملقمئنة وجمنعهمثنمئنم مسمعل معمبشرلمنمغميأنمج نموذجحضمري

للعملالثوري(الشرقموي .)2122
نسمعرضفيالمبحثاألولم،هذاالسصلالعةقم المصرنةاإلسرائنلنةالميسم

بن،

البل ن ،منذامسمقنةرممب نسن  2791حم قنم الثور  22ننمنر 2122وأثرهمعل األم،القومي
اإلسرائنلي والعوامل والمعمننرالمي محرم

فينمطهذ العةقم .رممنسمعرضفيالمبحثالثمني

المخوفم المصرنة واإلسرائنلنة م،نشوبثور مصرنهشبنهة بثور النمسمن،المونسنة .2010حنث
ل مخفالحرومة اإلسرائنلنةمخموفهمم،اسممرارالثور المونسنة واحممم

انمقملالمشه المونسي

إل مصر .أمم المبحث الثملث واألخنر نسلط الضوء خةله عل المرحلة ا نمقملنة المي قم هم

المجلسالعسرريونمنمولبملمحلنلأه المحطم واألزمم الميواجه المجلس والعةقم المصرنة

اإلسرائنلنةخةلملكالمرحلة.
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 5.5العالقات المصرية اإلسرائيلية قبل سقوط نظام حسني مبارك وأثرها على األمن القومي

اإلسرائيلي.

قبل الح نث ع ،مسمقبل العةقم

المصرنة اإلسرائنلنة في المرحلة القم مة بع نجمح ثور 22

ننمنر في إسقمط النظم المصري واجبمر الرئنس محم حسن مبمرك عل المخلي ع ،منصبرئنس

الجمهورنة سوف نسمعرض بشرل موجز شرل العةقم

بن ،البل ن ،خةل الحقبة الميسبق

الممرنخ وأثرهمعل األم،القومياإلسرائنلي ومم هي العوامل والمعمننرالمي محرم

العةقم

هذا

فينمطهذ

واألسبمبوال وافعالمي فع الحرومةاإلسرائنلنةإل مسمن نظم حسنيمبمرك.

 1.5.5معايير وضوابط العالقة بين مصر واسرائيل خالل فترة حكم مبارك.
شكأ،العةقةالمصرنةاإلسرائنلنةخةلفمر حر الرئنسالسمبقحسنيمبمرك رمن 

الضوابط.
مخضعلمجموعةم،المعمننرو 

 1.1.5.5بدايات العالقات المصرية اإلسرائيلية.
مسمله العةقم بن،مصرواسرائنلطبنعمهموآلنممهمم،نصوصوبنو المعمه المصرنة

اإلسرائنلنةللسة فيالعم  2797والميأخذ مجراهمفيالمطبنقالمم رجبع عم م،موقنعهذ 
المعمه أيفي 26ممرس/آذار  2711أيمبم لالممثنلال بلوممسيبن،البل ن،وافمممحرلمنهمم
سسمر ل ىالطرفاآلخر.ونمر،مرننف العةقم المصرنةاإلسرائنلنةقمنوننم و بلوممسنم عل أنهم
عةقم ثنمئنةبن ،ولمن،ذا سنم عل غرارممهوممبعفيمجملمبم لالعةقم ال بلوممسنة

وا عمراف القمنونيبن،ال ول ومشملهذ العةقم جوانب بلوممسنةوقنصلنةومجمرنةوثقمفنة(محم 

.)2122

وبممأ،السلوكالخمرجيألنةوح فيالنظم ال ولي(ال ولةالوطننة)هونمنجةلمسمعةمهم
عل مسم ونم المحلنلالثةثةالمقلن نةفيحقلالسنمسةال ولنة-نظرنةالصورالثةثلرننثوالمز.
فهنمك المسموى األول وهو مسموى األف ار (النخبة والقم ورجمل ال ولة) والمسموى الثمني وهو

مسموى ال ولة (بننة النظم السنمسي وا جمممعي المحلي مؤسسم ال ولة المررنبة ا جمممعنة..

وغنرهم) وأخنراالمسموىالثملث وهومسموىالنظم (بننةالنظم ال ولي ع األقطمبالمسنطر عل 

النظم موزنعالق ار في مم بننهم المقن ا والضغوط المي نسرضهم الهنرل ال ولي والسرص المي
نمنحهم)(أبو زن  2122ص .)227حنث نم مشرنل سلوك ال ولة الخمرجي بنمء عل نوعنة المعممل
ورنسنةاسمجمبةال وللهذ المسمعة (أبوزن  2121ص.)72:72
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غنرأنهم،المبسنطا قمصمرعل مرننفالعةقم بن،مصرواسرائنلقمنوننم و بلوممسنم 

فملعةقم المصرنة اإلسرائنلنة هي رهننة أوضمع ومطو ار ممجموز ح و أي عةقم ثنمئنة بن،
ولمن ،م  ،ول العمل  .فمصر  مسمطنع المخلي ع  ،ورهم القنم ي للعمل العربي وموظنف ثقلهم

السنمسيوال بلوممسيلصملحقضمنم رممأ،العةقم معإسرائنل نجعلمنهم-أيإسرائنل -ولة

ص نقة ذلك أ ،اإلرث الع واني الذي خلسمه إسرائنل في مصر والبل ا ،العربنة لنس بمق ور أي
معمه أ،ممخلصمنه خمصةأ،إسرائنلممزال مممرسرلأشرملالع وا،ومحمولةالهنمنةعل 

المنطقة والمنررللحقوقالعربنةوالسلسطنننة.بمعن آخرفم،العةقم المصرنةاإلسرائنلنةهيرهننة
المشمبرم والم اخة والمنمقضم

فيرؤىوا راكجمنعاألطرافالمخملسة.

وعلنهل منهمعمه السة م،المنظوراإلسرائنلي الصراعبن،مصر واسرائنل رغ ممجمء

فيالمم األول بن ()2م،المعمه "منمهيحملةالحرببن،الطرفن،ونقم سة بننهمم"(معمه رممب

نسن ) لرنهممنحمهشرة ج ن ا؛فبع موقنعالمعمه اسممرالصراع عل جملةواسعةم،القضمنم 

وفي مق ممهم الصراع عل

وال ور والنسوذ وق ر المأثنر في مطور األح اث بملمنطقة(محمرب 
المرمنة 

.)2122وبهذافإ ،المسهو ا سمرامنجيللسة ل ىإسرائنل نعنيبملضرور إح اثمغننرفينمط
السلوكالسنمسيالعربيمجم إسرائنلفحسب ولر،نجبعلنه المسلن بملمطملباألمننةواإلقلنمنة

اإلسرائنلنة .نرىاسحقرابن ،رئنسوزراءإسرائنلاألسبق انه نمر،منسنذالسة -حم فيإطمر
امسمقنم سة مرموبة -إ م،خةلإجراءا طونلةومعق

إسرائنلبصور جذرنة(عوض  2119ص.)229:226

مؤ يإل مغننرمواقفالعربمجم 

إ ،السة في المسهو اإلسرائنلي  نمحقق بمخلي العرب ع ،حملة الحرب فقط ولر ،بمق ن 

معه ا أمننة مح

أنضم بننمم  نعني إنهمء حملة الحرب مخلي إسرائنل ع ،اممةك ق ر ر ع

عسررنة(نوونةبمل رجةاألول ).فق اسمن

إسرائنلفي إ ار هذاالصراعإل عواملقومهم وأهمهم:

 .2أسحلةال ممرالشممل(الق ار النوونةاإلسرائنلنة األسلحةالرنمنمئنةوالبنولوجنة).
 .2مسوقهمالعسرريعل مصروبقنةال ولالعربنةفياألسلحةالمقلن نة.

 .2وضعهما قمصم يالممق الذينقمربفنهمع ل خلالسر السنويمنذنحوعق ن،م،مع ل
خلنظنر فيأوروبم .

 .2اممةرهم إ ار سنمسنةموح فيقضمنم األم،القومي مسمه المؤسسةاألمننةفي بلورمهموفي
حش المجممع اإلسرائنلي خلف أه افهم وفي ظل العملنة ال نمقراطنة اإلسرائنلنة القمئمة عل 

مسلمم و"مق سم "أن نولوجنةوسنمسنة وأمننة(محمرب .)2122
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 .2المحملفمعالقوىالعظم فيالعمل  سنممالو نم الممح لممممممعبهم،ق ار وامرمنم 
مجعلهم قم ر عل مق ن المسمع ا ا قمصم نة والعسررنة إلسرائنل حم محمسظ بمسوقهم عل 

ال ولالعربنة.

 .6محقنقالمق العلميوالمرنولوجيخمصةفيمن ا،صنمعةاألسلحةالممق مةوم،بننهممخملف
أنواعالصوارنخحم مسمغنيإسرائنلفيالمسمقبلع،ا عممم عل مسمع ا الو نم الممح 

لهم(مرمض .)222 2116
وهرذانمبن،لنمانه نوج بن،عنمصراألم،اإلسرائنليأيعنصربلأيإشمر إل الشرعنة

ال ولنةأوالسة بلالعرسفم،الوثمئقمؤر أ،السة الذيم ار إسرائنلنسمن إل مسهومهملألم ،
الذينقو عل القو والموسعاإلقلنميوالهجر النهو نة.
وق أفصحع،هذاالمسهو بوضوحلنسياشرولرئنسوزراءإسرائنلعم 2769حن،قمل":نح،

نسع لسة نؤم،لنمح و األم،فيالشرق وحرنةالمةحةفيالغرب وسنطر عل منمبع المنم 
الميمصلألننمفيالجنوب"ونقولب،غورنو،فيهذاالص ":أ،الطرنقةالوحن إلقنمعالعرب

لصنعالسة هيرؤنةإسرائنلقونة(مرمض  2116ص.)222
 5.1.5.5األنشطة العسكرية اإلسرائيلية في عاد مبارك.

خمض إسرائنل ع حروب منظمة خةل السنوا الثةثن ،م ،حر الرئنسالمصري حسني

مبمرك( )2122 -2712بمإلضمفةإل ع وانهمالمسممر والمسموحعل الشعب السلسطننياألعزل 
فيالمقمبلل مخضمصرحربم واح والمزم بمعمه السة عل حسمبامسمقنة ال فمعالعربي

المشمرك ول مسمطعأ،موقف  بلوممسنم آلةالقملاإلسرائنلنةمر واح (ممضي  )2122ممأخرج
مصر م ،معم لة الصراع العربي -اإلسرائنلي وب

حررة المحرر العربي في مهب الرنح فنمم

أخذ ق ر مصرعل قنم مهمممآرلم رنجنم عق ابع عق وصوإل  رجةالجمو ب

خةلهمم

مصر عمجز ع ،فعل شيء نذرر عسررنم رم ،أو سنمسنم(سمل  2122ص .)61في المقمبل فإ،

ا نمرمسم الميأصمب القضنةالسلسطنننةغنرمنقطعةالصلةبمراجعالحملةالثورنةالمق منةالعربنة
منذموقنعمصرامسمقنةرممب نسن معإسرائنل 2791ث انهنمرالنظم ا قلنمنيالعربيبع حرب

الخلنجالثمننة(أبراش  2122ص)76؛لذانمر،القولبأ،إسرائنلوبملرغ م،أنهموقع معمه سة 
معمصر مممن لعل أ،صور الحلولالمعم لةمعالعربمغلب عل غنرهمم،الصور إ أ،
السلوكاإلسرائنليوخصوصماعم اءهمعل لبنم،وعل الشعبالسلسطننيومحمصر غز مؤر  عو 
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النخبة اإلسرائنلنة الحمرمة لمبني فرر أ ،العرب  نعرفو ،إ لغة القو والعنف(نس 2122 ،

ص.)72:72

فق قمم إسرائنل في فمر حر مبمرك بم منر المسمعل النووي العراقي (أوزنراك) رمم مررر 
عملنم قمل الجنو المصرنن ،عل الح و المشمررة بملرصمص اإلسرائنلي أمم رل ذلك رم،

الموقفالمصريل نمجموز ا حمجمجال بلوممسي و ور الوسنط والمعمطف معالشعبالسلسطنني

والعربي و ع مسمرالمسونةالسلمنة(صملح  2122ص.)21:7
وعل ضوء هذ المةبسم

والم اخة

في الحقل السنمسي المصري والعربي والسلسطنني

واإلسةمي الرسمي منه والشعبي الذي ب أ فنه العةقم بن ،مصر واسرائنل فإ ،هذ العةقم 
اصط م برفضشعبيمصريحمز وممصمع منذالنو األوللمبم لهذ العةقم

وق انخرط 

فيهذاالرفضقوىومنم ار سنمسنةوطننةواسةمنةولنبرالنةونقمبم ربنر وامحم ا مهننةعمملنة
وطةبنة ممثلرلمسمونم المجممعالم نيواألهليفيمصر وق ارمبط ح هذاالرفضومنوع
أشرملهم،مظمه ار واحمجمجم وبنمنم إ انة بمطورالصراعالعربياإلسرائنلي ومواقف إسرائنل

الع واننة(محم .)2122

 3.1.5.5األنشطة األمنية اإلسرائيلية في عاد مبارك.
ل مخسفإسرائنلم،أنشطمهماألمننةالموجهةإل ال ولالعربنةفيظلأجواءالسة معمصر

وال ول العربنة بل حمول اسمغةلهم لزنم هذ األنشطة ومنونعهم سواء مم نمعلق منهم بجمع

المعلومم

أوببثبذورالمخرنبالمم يوالمعنويوالسلوريوالعقمئ ي اعمقم ا منهمأ،هذاالمنمخ

ق نؤ يإل نوعم،ا سمرخمءومراجعالحذراألمنيل ىال ولالعربنة(محني؛محمو )2121؛ فق 

اسمغل إسرائنل السنمحة إل مصر لمرثنف نشمطهم في مجمل المجسس حنث مبن ،أ ،األرثرنة
العظم م،قضمنمالمجسسالميم ضبطهمعبرممنزن عل  22عمممرمن مخصإسرائنل وا،
ع جواسنسالموسم الذن،م مجنن ه وال فعبه إل مصرفيالسنوا القلنلةالممضنةبلغحوالي

 62جمسوسم %92منه مصرنو ،و%22إسرائنلنو.،وم،جهةأخرىمشنربعضالمصم رإل 
أ،نحو%16م،جرائ مهرنبومزونرالعمة فيمصرارمربهمإسرائنلنو ،فيحن،بلغ أع ا 
قضمنم المخ ار الممه فنهم إسرائنلنو ،أنضم خةل  21سنوا فقط  2229قضنة .وق اعمرف

ر إل مصرسنونم ع،طرنقإسرائنل(عوض  2119
مص رإسرائنليب خولنحو 211ط،مخ ا

 .)221نذررأ،رئنسالمخمب ار العسررنةاإلسرائنلنة"أمم"،السمبق عمموسنم لن ،صرحفي شهر
نوفمبر الممضي خةل مراس مسلن مهممه للجنرال أفنف روخمف
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بأ ،مصر هي الملعب األربر

لنشمطم جهمز المخمب ار العسررنة والعممة اإلسرائنلنة وأ ،العمل في مصر مطور حسب الخطط

المرسومةمنذعم  .2797ورم،ق أر نم لن،خةلالمراس قمئة":لق أح ثنما خمراقم السنمسنة
واألمننة وا قمصم نة والعسررنة في أرثر م ،موقع ونجحنم في مصعن المومر وا حمقم ،الطمئسي

وا جمممعي لمولن بنئة ممصمرعة ممومر  ائمم ومنقسمة إل أرثر م ،شطر في سبنل معمنق حملة

زعزعةا سمقرار اخلالبننةوالمجممعوال ولةالمصرنةلري نعجزأي نظم نأمي بع حسن مبمرك

ع،معملجةا نقسم والمخلفوالوه،الممسشيفيمصر"(محني؛محمو .)2121
وهنمكالرثنر م،المسمصنلحولأنشطةا سمخبم ار اإلسرائنلنةفيمصر سواءممنمصلمنهم

بملمجسسبشرلمبمشر أ ممنمجهإل عملنم المخمب ار السنمسنةالميمسمه فخلخلةا سمقرار
ا جمممعيبشقنهالمم يوالمعنوي.
إسهم امسمقنة "رممب  نسن " في األم ،القومي اإلسرائنلي  نموقف عن هذا الح بل إ ،هذ 
ا مسمقنة َّ
شرل األرضنة لنقل العةقة المصرنة -اإلسرائنلنة م ،مرحلة إنهمء الع اء إل الشرارة
اإلسمرامنجنةالرمملةوالمعمو،األمنيالمشمركض "اإلرهمب" وق شملهذاالمعمو،مبم لالمعلومم 

ا سمخبمرنة  ومراقبة الح و والمنمطق السمخنة وخمصة سننمء المي معمق إسرائنلأ ،منظن القمع 
نسنطرعلنهمبملمعمو،معبعضرجم

القبمئلالب ونة(رجب .)2122

وفيهذاالسنمققملموقع" نبرم" المقربم،المخمب ار اإلسرائنلنة إ،مبمركفيأغسطسم،
العم  2007طلببصسةعمجلةوملحةم،إسرائنلإجراءمع نة عل بعضبنو ا مسمقنةالمبرمة
بن،الطرفن،؛لمسمحبمنمشمرللقوا العسررنةالمصرنةفيسننمء؛"لمواجهةا نمشمرالربنرلخةنم

منظن القمع هنمك" .وحذر الرئنس المصري وفق المص ر ذامه رئنس الوزراء اإلسرائنلي إنهو 

لخطرمشمررم ونمر،أ،ممحول
ا
أولمر م ،أ،ع مةحقةالقمع فيسننمءوقطمعغز سنش ّر
سننمء وغز إل مم نشبه إقلن وزنرسمم ،البمرسممني .وفي ننمنر م ،العم  2111أ ع الموقع

اإلسرائنلي األمني الممخصص " برم" أ ،منظن القمع نمحر مقرنبم في خمس مسمحة سننمء(موقع:

العربنة .)2122

 4.1.5.5التطبيع السياسي الثنائي بين مصر واسرائيل في عاد مبارك.
نقو هنرل المطبنع السنمسي بن ،مصر واسرائنل عل مجموعة أحرم منبثق ع ،وثمئق امسمق

رممب  نسن ( )2791ونصوص معمه السة وملحقممهم ( )2797وامسمقنة إنشمء القوا ممع 
الجنسنم (()2712حسن 2771 ،ص.)22
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مجل صورهذاالمطبنعبإنهمءالمقمطعةا قمصم نةوالحواجزذا الطمبعالممننزيض حرنة

انمقمل األف ار والسلع ومرمنب نظم أم ،ممسق علنه عبر منمطق مح و المسلح في األراضي
المصرنةواإلسرائنلنة ونشرقوا أم ممح

وأقر مصرفيالمعمه بحقسس،إسرائنلالمرور

عبر قنم السونس وحرنة المةحة والعبور الجوي في مضنق منرا ،وخلنج العقبة(عوض  2119

ص.)22

سم المعممل بن ،البل ن ،نمط م ،العةقم نرمنسه الرثنر م ،الج ل وصف (بملسة البمر ) 
ونشوبه الرثنر م ،المومر لر ،الجمنب المصري بق مممثل لعنمصر ا مسمقنم الموقعة وآلنممهم

بحذافنرهم رغ ع اممثمل الجمنب اإلسرائنلي لعنمصر ا مسمقنم الموقعة فإل جمنب قمل الجنو 
المصرنن ،وا خمراقم العسررنة واألمننة المشمر لهم سمبقم اخمرق الطنرا ،اإلسرائنلي األجواء

المصرنةأرثرم،مر .

 2.1.5.5معايير وضوابط العالقة بين مصر واسرائيل.
نمر ،مح ن ابرز معمننر وضوابط العةقة بن ،مصر واسرائنل خةل فمر حر مبمرك لمصر

ومطورهمومح ن السقفالذيم ورفنههذ العةقم

عل ضوءالواقعوالمممرسةفنممنلي:

 .2تقدم عملية السالم.
مع عملنةالسة ا عمبمر الحمس في مح ن السنمسة المصرنة مجم إسرائنل خمصة فنمم نرمبط

بملعملنة السنمسنة مع السلسطنننن.،ولق صرح عمرو موس عن مم رم ،وزن ار للخمرجنة "أنه

نجب

السممح إلسرائنل المممع بثممر السة قبل محقنق السة مع السلسطنننن ،وبقنة ال ول العربنة"(خلنل 

 2122ص .)2:2
وق شه

العةقم المصرنةاإلسرائنلنةمنذمنمصفعم  2772محو بمر از اثرنجمححزب

العملفيمشرنلحرومةج ن فيإسرائنل واطةقهصنغةم رن فوافق مصرعل  عو اسحق

رابن،لزنمر مصر لممصلبذلكلقمءا القمةالميانقطع لسمةأعوا  -أثرمحسظالرئنسالسمبق

حسني مبمرك عل  عومه لزنمر الق س  سمئنمف مسموضم

الحر الذامي واشمراطه إجراء

المسموضم خمرجالق سالمحملة-وأعقبذلكمبم لمرثفلزنم ار مسؤولن،م،البل ن،رلنهمم رمم
سمه امسمقأوسلوووا يعربةفيمعزنزالعةقم السنمسنةبننهم(عوض  2119ص.)26
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 .5مراعاة الخطوط الحمراء.
ننطبقهذاالمعنمرعل الحملةالمصرنةوالحملة اإلسرائنلنة عل ح سواء فملطرفم،حرنصم،
عل ع مجموزالخطوطالحمراءفيإ ار عةقممهممومعملجةاألزمم الميممربهمهذ العةقم .

العسررنةم،هذ العةقم المي

والمقصو بملخطوطالحمراءهوع الوصولإل المنطقةاألمننةو
مرمبطبممجمهم المسلنحواحممم

وقوعحرب.وذلكل نمنعأونحل و،الع ن م،ا حمجمجم 

عل نشمطم عسررنةأوإشمر إل عملنم مسلحنةأوانمقم الحمة المصرنةبشأ،السةحالنووي

اإلسرائنلي وانضمم إسرائنل لمعمه حظر انمشمر السةح النووي واخضمع منشآمهم النوونة لرقمبة
ورملةالطمقةالذرنة(صملح  2122ص.)22بن أ،جمنعهذ ا حمجمجم ق أ نر بمنطقاألزمم 
العمبر المي مقمربم،الخطوطالحمراءوالمنطقةالعسررنةواألمننةومسمبع المواجهةالعسررنة.

 .2احترام السالم التعاقدي.
حرص مصر عل احم ار السة المعمق ي المعقو بن ،البل ن ،وفقم لمعمه ا رممب  نسن 

 2791والمعمه المصرنة اإلسرائنلنة للسة عم  2797وقبل بم لمزامم الوار في هذ 
النصوصرممقبل بهمإسرائنل وعن نشوءأزمةطمبمفيالمرحلةالنهمئنةلةنسحمباإلسرائنليم،

سننمءورفضإسرائنلإخةءهم لجأ مصرإل المحرن ال ولي وقبل إسرائنلبمب أالمحرن الذي
انمه رممهومعروف(عم )2711بإقرارحقمصرفيطمبم(عوض  2119ص .)26:22وبملمثل
عن مممومر األمورفيغز عل ح و مصر طلب مصرم،إسرائنلزنم ع قوا األم،عل 

الح و بن ،مصروغز ووقع امسمقنةبن،الطرفن،ح

ع هذ القوا ومسلنحهمللمسمع في

حسظاألم،عل الح و (عم .)2117وفيجمنعاألزمم والظروفظل العةقم الرسمنةبن،

مصرواسرائنلمخضعللمقملن واألعرافال بلوممسنةالمعروفة رغ المطملبم الشعبنةبقطعالعةقم 
ال بلوممسنةواغةقالسسمر اإلسرائنلنةفيمصر(محم .)2122
 .4األوضاع الداخلية.
نرمبطهذاالمعنمربسه عمو المصرنن،لعملنةالسة والمعمه معإسرائنل الذياقمصرعل 
إنهمءالحروببن،مصرواسرائنل ولنسفمحالقلوبوالمشمعرلإلسرائنلنن ،أومجمهلجرائمه في

حق المصرنن،والعربوالشعبالسلسطنني والحملأ،المصرنن،أ ررواأ،العةقم معاإلسرائنلنن،
نجب أ ،مقمصر عل العةقم الرسمنة وفي الح و ال ننم للمعمه ا والبرومورو

 ومصنرهم

نموقف  عل موقف إسرائنل م ،عملنة السة مع بقنة الشعوب العربنة وا عمراف بحقوق الشعب

السلسطنني.
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بن،هذن،الح ن،أيفه المصرنن،لح و السة بن،مصرواسرائنل وحصرالعةقم معهم

فيالح و ال ننمالرسمنةبعن اع،العةقم الشعبنة رممسمقنةالرونز 2الموقعةبن،مصروالو نم 
الممح واسرائنلعم  2112وامسمقنةمص نرجزءم،الغمزالمصريإلسرائنلالموقعةعم .2112

وأصبحالسة بن،مصرواسرائنلبمثمبةسة الضرور أيامقمءالحرب والع وا،ومجنبآثمرهمم 
رمم أ ،السسراء اإلسرائنلنن ،الممعمقبن ،في القمهر رمن مصرنحممه أثنمء مممرسة مهممه أو ل ى

والحصمر المضروب حوله شعبنم(عوض 
انمهمء مهمممه في القمهر مضج بملشروى م ،العزلة 

 2119ص.)21

 .2مراعاة العالقات مع الواليات المتحدة من قبل مصر واسرائيل.
وضع رةم،مصرواسرائنلفياعمبمرهمما حمسمظبعةقممهمممعالو نم الممح األمنررنة

بمعمبمرهم-عل األقل -راعنة السة بن ،مصر واسرائنل منذ عه الرئنس األسبق جنمي رمرمر 
وبمعمبمر أ ،واشنط ،مق المسمع ا العسررنة وا قمصم نة والمملنة لرة البل ن ،وا ،ب رجم 
ممسمومة ونموقفاألمرفيالمحصلةالنهمئنةعل طبنعةهذ العةقم معالو نم الممح والمرمنة

والحظو المي ممممع بهم رل م ،مصر واسرائنل(صملح  2122ص .)22والحمل أ ،رة البل ن ،أي

مصر واسرائنل ورغ مسمو عةقممهمم بملو نم الممح األمنررنة نحرصم ،عل أخذ مواقف

وسنمسم الو نم الممح فيالمنطقةمحلا عمبمر خمصةإزاءعملنةالسة فيالشرقاألوسط 

الميمع همالو نم الممح  فيعه بمراكأوبمممم خة صحنحم ومةئمم لمعملجةالملسم المخملسة

فيالمنطقة (العراقوأفغمنسمم،وانرا،ولبنم )،وعةجمجذرنملمقلنصالمطرفال ننيواإلرهمب(محم 

.)2122
 .6عالقة مصر بالعالم العربي واإلسالمي.
م نرمصرملف العةقم مع إسرائنلفي  ائر أوسعم،مجر العةقم الثنمئنة الذي نممنز
بحسمسنة مقمضي الحرص والحذر والمواز ،ووفق اعمبم ار المصلحة الوطننة المصرنة في المقم 

2

الكويز :يعرف ببروتوكول المناطق الصناعية المؤهلة (الكويز)  ،industrial zone Qualifiedوقد وقعته مصر مع الحكومة
اإلسرائيلية والواليات المتحدة األميركية عام  2444ويتلخص مضمونه في السماح بدخول صادرات المنسوجات المصرية إلى األسواق
األميركية دون رسوم بشرط وجود مكون إسرائيلي في هذه المنسوجات بنسبة  ،%9405وقد بلغ عدد الشركات المصرية المنضمة والمستفيدة
من هذا االتفاق حتى نوفمبر /تشرين الثاني  611 ،2441شركة في اإلسكندرية والعاشر من رمضان وشبرا الخيمة وغيرها من المناطق

الصناعية في مصر .ولمزيد من المعلومات انظر :التقرير اإلستراتيجي الفلسطيني  ،2445مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات بيروت
 ،2445ص  .944 - 943وانظر أيضا :منار الشوربجي ،العالقات المصرية األميركية ،ملف مصر على مفترق طرق ،مركز الجزيرة
للدراسات .2494
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األول والمي منخرط في منظور شممل لمصملح مصر عممة وعةقممهم الخمرجنة خمصة مع العمل 
العربيوالعمل اإلسةميلممممممعم،مرمنةومأثنرفنهمم(صملح  2122ص.)22

 .7مصر عدو إستراتيجي إلسرائيل.
أمن الجبهةالجنوبنةم،الجنشالمصري ألرثرم،ثةثةعقو ومنع
رغ أ،معمه السة ّ
مصر م،أ،مرو ،عبم فمعة فيالصراع فإنهم ظل ع وا إسمرامنجنم فياإلسمرامنجنةالعسررنة
اإلسرائنلنةطوالهذ السمر .
فإسرائنل بوصسهم رنمنم عنصرنم وامبرنملنم  معنش إ في وجو ع و خمرجي أو مع أنظمة

موالنة .ولهذا منظر إسرائنل إل مصر بوصسهم ع وا ومرن هم ممبعة لهم في اآل ،نسسه (قبل وبع 
نسه فقطم،اسمطةعم رأيهنمأوهنمك وانممم،سنمسم فعلنةصمر 
معمه السة ).وهذا ُ
سرنة منهم أنشطة المجسس الممررر وزرع السمنة الطمئسنة واغراق مصر بملمخ ار بأسعمر
غنر 

م عومةرمممقولبعضالمصم ر.ونرسيهنممذررمصرنحم الرئنسالسمبقلةسمخبم ار العسررنة
عمموسنم ن،الميأشمرفنهمإل نجمح ولمهفيمخططب أعم  2797نسمه ف"مصعن المومر

وا حمقم ،الطمئسي وا جمممعي لمولن بنئة ممصمرعة ممومر  ائمم ومنقسمة إل أرثر م ،شطر 
ولمعمنقحملةاإلهمراء اخلالبننةوالمجممعوال ولةالمصرنة"(ممضي .)2122وفيالسنمقنسسهنذرر
إنغملآلو ،نمئبرئنسالوزراءاإلسرائنلياألسبق فيرممبهالسممرالرمليأ":،السة النهو يهو

فرضسنطر إسرائنلعل المنطقةالميمعمبرهممجم حنونم ألمنهم وهذا نمحققبملحصولعل 
ح و جغرافنةمعننةفقط بلبملوصولإل ح و أخرىم،خةلسنطر غنرمبمشر لسرضسة 

نحققرضوخالمنمطقالمجمور "(عوض  2119ص.)226

عل ضوءذلكمحرص مصر عل أ،مرو،العةقم معإسرائنل الميمممنز بملحذروالحرص
وع ا ن فمعأوالملبنةالسرنعةلمطملبالجمنباإلسرائنلي مجر عةقم عم نةمح و بملسقف

القمنوني وال بلوممسي الممعمرف علنه رمم  ومحرص عل ربطهم بن ،المطملب اإلسرائنلنة لمطونر

العةقم مع مصر بشروط سنمسنة مخص األ اء والسنمسم اإلسرائنلنة مجم عملنة السة وحقوق
الشعبالسلسطنني(محم .)2122م،نمحنةأخرىفإ،مصر مربطهمبملعمل اإلسةميروابطمنظنمنة
وسنمسنةبملغةاألهمنة(صملح  2122ص.)22

رل هذا وغنر نجعل مصر مممسك في الحسمظ بمعمه السة وهذا مم امسم به حقبة
مبمرك وق جمءفي راسةإسرائنلنةأع همنو ار منطمل رئنسمررزحمنن هرمسوغل راسم الشرق
األوسطوال بلوممسنةبجممعةب،غورنو،فيبئرالسبع"أ،الم از النظم المصريبملحسمظعل امسمق
26

السة واضح وعلني حم في أوقم األزمم العصنبة رفض الرئنس مبمرك نهمئنم ال عوا المي
منمش بضرور إعم النظرفيالمزامم بة مجم امسمقالسة عقبأنةعملنم ع واننةإسرائنلنة" 

وقملأنضم"إ،السنمسةالمصرنةال اخلنةفيالعقو الثةثةاألخنر مرمرزعل المحملفا سمرامنجي
معالو نم الممح األمرنرنة والمحمفظةعل السة معإسرائنل  ،صنمعالقرارفيالقمهر نرو،

أ ،الحسمظ عل المحملف مع واشنط ،والحسمظ عل السة مع إسرائنل نعطنمنهم المجمل لحل

المشمرل ال اخلنة"(صملح  2122ص .)26وفي هذا السنمق نرم ،الخوف في إسرائنل م ،أ ،مرو،

المعمه الضحنةاأل ول للثور المصرنة والهلعالذيأصمبالسنمسنن،بع سقوطحر مبمرك.
 5.5.5القضايا االيجابية في العالقات والمواقف اإلسرائيلية في عاد الرئيس مبارك.

هنمك الع ن م ،القضمنم والجوانب ا نجمبنة في العةقم المصرنة اإلسرائنلنة المي عم



عل مصر بملنسع خمصة عل المسموى ا قمصم ي والمي منمولمهم ال راسة بملمحلنل رمم منمول 
المواقفاإلسرائنلنةم،الثور وسقوطحر مبمركالسنمسي.
 1.5.5.5الجوانب االيجابية في العالقات المصرية اإلسرائيلية.

شكأ،هنمكالع ن م،الجوانبا نجمبنةممخض ع،العةقم المصرنةاإلسرائنلنةبع امسمقنة
رممب نسن .والمينمر،رص همفياألمورالمملنة:
 1.1.5.5.5العالقات المصرية األمريكية بعد اتفاقية كامب ديفيد.
شه

العةقم المصرنةاألمنررنةمحو نوعنمبع موقنعمعمه السة بن،مصرواسرائنل

في.2797وق صمر ملكالمعمه هي نقطةالب ء لسه العةقةالحملنةبن،مصروأمنررم والمي
صمر نطلق علنهمأوصمفم ،نوع العةقم الخمصة واإلسمرامنجنة ..إلخ .ولعل السمةاأله المي

امسم بهمالعةقم المصرنةاألمنررنةمنذذلكالممرنخوحم اآل،هيأنهمل مر،أب اعةقةثنمئنة
وانممظل منذاللحظةاألول وحم اآل،عةقةثةثنة؛فإسرائنلطرفرئنسيفيملكالعةقة  

نغنبعنهمأب ا.

معونم

عرف"بمل ع األمنرريالممليللسة " وهوممممثلفي
شن معمه رممب نسن
ُ
ممصمرن َ

اقمصم نة وعسررنة للطرفن ،الموقعن ،عل ا مسمق .وقمهم ص ر في  2797قمنو،

اإلعممم ا المملنة األمنرري الذي وضع األسس المي نم بنمء علنهم مق ن ملك المسمع ا لمصر
واسرائنل .ومنذاللحظةاألول وم ،خةل هذا القمنو -،ورممظل الحمللعقو طونلة  حقة -رم،

27

حج المعونم األمنررنة المق مة إلسرائنل أعل م ،ملك المق مة لمصر بنسبة )2:2الشوربجي 

.)2122

 2.2.2.2.2تأثير اإلدارة المصرية على السياسة اإلسرائيلية.
ل مبقالعةقم المصرنةاإلسرائنلنةعل ومنر واح منذموقنعامسمقنةالسة بننه فق سم 

المعمملبن،البل ن ،نمطم،العةقم نرمنسهالرثنرم،الج لوصفبملسة البمر وشمبهالرثنر
م،المومر رم،لإل ار المصرنة و ارهمممومؤث ارفيموجنهالسنمسةالخمرجنةاإلسرائنلنة.
فق حمول إسرائنل في أعقمب مولي حسني مبمرك المسؤولنة في مشرن ،األول أرموبر

 2712ا حمسمظ بنمط م ،العةقم الممننة لر ،محسظ الرئنس حسني مبمرك عل  عومه لزنمر 
الق س سمئنمفمسموضم الحر الذامي واشمراطهإجراءالمسموضم خمرجالق سالمحملة أ ىإل 
مجمن لقمءا القمةلسنوا مملنة( )Yaari, 1987, p.21اسممر هذ المةمحمطبعصور العةقم
خةلالعق المملي إل أ ،شه



هذ العةقم محو بمر از منذمنمصفعم  2772اثرإطةق

عملنةالسة السلسطنننةاإلسرائنلنة(عوض .)2779
ومع وصول نمننمهو إل س الحر عم

المجمذبم واز ا

العةقم إل المومر مر أخرى واسممر 

المواجهم السنمسنة(المقرنر ا سمرامنجي العربي  2771ص )221:227وجرى نقل

خةفم رم،نم مسونمهمبوسمئل بلوممسنةسرنةإل العل ،مثلقضنةالجمسوساإلسرائنليع از 
ع از وانعرس ذلكعل مسمر المطبنع فطرح مصر ألولمر الربطبن،المطبنعومطورعملنة

السة بشرلمعل ،وشمرر فيامخمذق ار ار فيالجممعةالعربنةبمجمن المطبنعمعإسرائنل ومأرن 
المقمطعةالعربنة ومجمن المسموضم ممع األطراف ونمهض عق مؤممرال وحةللشرقاألوسط
وشمملإفرنقنم.رممشه

العةقم السنمسنةمزن ام،المومرمنذان عا نمسمضةالسلسطنننةالثمننة

عم  2111وقمم الحرومةالمصرنةبسحبسسنرهمل ىإسرائنل وح ث األمرنسسهعن  خول

إسرائنلالم ،السلسطنننةفيممرس 2112إذقررمجلسالوزراءالمصريفيابرنل 2112وقف
ا مصم

رمفة بن ،الحرومة المصرنة واسرائنل ع ا القنوا ال بلوممسنة المي مخ القضنة

السلسطنننة(عوض  2119ص.)29
معممل السنمسة الخمرجنة المصرنة مع إسرائنل بن نة وعطل الرثنر م ،المشمرنع ال ولنة

الخمصة بمنطقة الشرق األوسط  و ،إ راج إسرائنل فنهم مثل الموقنع عل مشروع إخةء منطقة
الشرقاألوسطم،السةحالنوويوالميرفض مصرالموقنععلنهإ بإ راجإسرائنلضم،قمئمة

ال ولالموقعة.
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 3.1.5.5.5المكاسب المصرية على أثر كامب ديفيد.
رمملهمآثمر سلبنة؛ فلق أنه 
ا
رم،لهمآثمر انجمبنة
ا
 شك أ ،عملنةالسة "رممب  نسن " 
ا مسمقنة حملة الحرب بن ،البل ن ،وفمح البمب أمم ا سمثمم ار األجنبنة ورفع م ،ا قمصم 

ربنر في ا قمصم المصري .ورم ،أه مم جلبمه
ور  ا
المصري ونشط حررة السنمحة المي لهم  ا
ا مسمقنةم،مرمسبنممحورحول:
اسمعم سننمء وع خوض أي حروب حنث أسسر حرب عم  2792واح م ،ع 

صراعم مصرنةمعإسرائنلمعو جذورهمإل عم  2721ع،مقملنحو 1111مصريو2911
إسرائنلي .األمرالذيأ ىإل الح م،اإلنسمقالعسرري حنثممرن مصر م،مقلنصمنزاننمهم
العسررنةبشرلحم منذحربعم  2792ووفقمللبنكال ولي اسمهلر نسقم مصرالعسررنةنحو

2بملممئةم،النممجالمحلياإلجممليللبة فيعم (2117نحو2.1ملنمر و ر)مقمرنةبأرثرم،
21بملممئةفيعم .2796إ،هذاالمخسنضالربنرق أممحالمجملللقمهر إلعم مخصنصأموالهم
العسررنة لمشمرنع المنمنة ا قمصم نة(ممروفنسري  )2122م ،جهة أخرى  از

نسبة ا سمثمم ار 

اإلسرائنلنةواألجنبنةفيمصر األمرالذيأ ىإل ارمسمعنسبةالنموفيا قمصم المصريبشرل

ملحوظ.

فسي ال راسة المي أع هم نمسحمق غمل البمحث في "مررز  نم ،ل راسم الشرق األوسط"

الممبعلجممعةملأبنب أشمرنمسحمقغملإل أ،م اخنلقنم السونسفياألعوا األخنر خمسة
ملنم ار  و رسنونم عبررسو عبورالقنم وأرثرم،ملنمر و رأخرىمقمبلخ مم مرفقة.أمم
قطمعالسنمحة فق نجح مصرفيرفعع السنمحالذن،نزورونهمإل ()22ملنو،سمئحفيسنة

 2121منه ( )2مةنن،سمئحنقص و،سننمءفيالعم الواح فضمعس بذلكأربعم ار م اخنل
السنمحةخةلعق واح وذررأ،قطمعالطمقةوفروعهالمخملسةومشمقممه نوازيحج المسمهمة

الشمملةلهذاالقطمعفيمنزا،الم فوعم المصري( )22ملنمر و ر.وأ،م اخنلمصرم،الحج 
الربنرلةسمثمم ار األجنبنة والزنم الربنر في محونة األموال األجنبنةإل المصمرفالمصرنة 

ر المصرنة(غمل 
والمسمع ا األمرنرنةواألوروبنة مبلغممنسبمه%21-%22م،مجموعالصم ا

 .)2122م ،الواضح أ ،امسمقنة رممب  نسن فمح البمب عل مصرعنه أمم ا سمثمم ار والمجمر 
األجنبنة إل جمنبالسنمحةالمينم ومرعرع بسضلا سمقرارالسنمسيالذيوفرمهامسمقنةرممب
نسن الميأنه حملةالحرببن،البل ن،مصرواسرائنل.
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 4.1.5.5.5العالقات المصرية األوروبية.
جنبم إل جنب مع ال ور الذي مؤ نه أوروبم في المنطقة م ،خةل صنغة سة الشرق
األوسط والمسموضم الممع األطراف وأشرملالمعمو،اإلقلنميوغنرهمم،المشروعم الرامنةإل 

بلوغ مسونم للصراعالعربي -اإلسرائنليو مج إسرائنلفي المنطقة رمن أوروبم ممملك مشروعهم
الخمصمجم المنطقةمنذالسبعننم

وق جمء ملكا مسمقنم ذا صنغةواح إذأنهممضمن 

أحرممم عممة ومشمررة مرمبط بملمبم ل المجمري والمعمو ،ا قمصم ي وقمم عل األسس المملنة.
وأطلق خةله مبم ار مثل "السنمسة المموسطنة الشمملة" و"الحوارالعربياألوروبي" ث "السنمسة

المموسطنةالج ن " وصو إل "الشرارةاألوروبنة-المموسطنة"(مصطس  2771ص.)227
أطلق أوروبم مشروعهم للشررة األورومموسطنة اسمه ف وفقم إلعة ،برشلونة العمل عل 

خلق منطقة للحوار والمبم ل والمعمو ،ضممنم لمحقنق السة وا سمقرار وا ز همر في حوض البحر
المموسط وح

ثةثةمجم

للمبم ئالحمرمةللشرارة:مخمصاألول بمسمئل"السنمسةواألم "،

والثمننة بملمسمئل "ا قمصم نة والمملنة" ومخمص الثملثة بملمسمئل "ا جمممعنة والثقمفنة"(شممري 
وسممنني  2111ص.)22:22وق مضمن الشرارةاألوروبنةالمموسطنةأبعم اممع ممعلقبمقونة

ال نمقراطنة واحم ار حقوق اإلنسم ،ومنمنة اقمصم نة اجمممعنة مطر واجراءا لمرمفحة السقر
ومعظن فه الثقمفم بعضهمالبعض.

وفنممنمعلقبممسمق المشمررةالمصرنةاألوروبنة؛ فق ب أ المسموضم بن،مصرواإلمحم األوروبي
إلب ار ا مسمق منذانطةق مسنر المشمررةاألوروبنة– المموسطنةفيبرشلونةعم  2772واسممر 
ملك المسموضم حوالي أربع سنوا ونصف وأسسر ع ،موقنع بمألحرف األول في  26ننمنر

2112؛ث بشرلنهمئيفي22نوننوم،نسسالعم .وقم مجلسالشعبالمصريوال ولاألعضمء

فياإلمحم األوروبيبملمص نقعلنهو خلحنزالمنسنذفيمنمصفعم .2112وحولأه افامسمق

المشمررةالمصرنة– األوروبنة فق نص المم األول م،ا مسمق عل األه افالمبمغم منهوهي
(الهنئةالعممةالمصرنةلةسمعةمم :)2122
 .2موفنرإطمرمةئ لحوارسنمسينمنحمنمنةعةقم سنمسنةوثنقةبن،الطرفن.،
 .2مهنئةالظروفلمحرنرمطر للمجمر فيالسلعوالخ مم ورؤوساألموال.

 .2م عن منمنةعةقم اقمصم نةواجمممعنةمموازنةبن،الطرفن،م،خةلالحواروالمعمو.،

 .2مشجنعالمعمو،اإلقلنميم،أجلمرسنخالمعمنشالسلميوا سمقرارا قمصم يوالسنمسي.
 .2منمنةالمعمو،فيالمجم

األخرىذا ا هممم المشمرك.
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لق جمء هذ الشرارةفيإطمرمعزنزعملنةالسة وبه ف مجإسرائنلفيالمنطقة؛وق 

ق ا محم األوروبيالمسمع ا المملنةالضخمةلمصرإل جمنبالمسمع ا المقننةوالمنمونة وق 
رم،آخرهذ المسمع ا فيمشرن،الثمني 2122حنثق ا محم األوروبي6.2ملنمر و ر(2

ملنمرنورو)مسمع ا لمصرعل م ىعممن ،وذرربنم،أص رمهالرئمسةالمصرنةعقباللقمء
الذيعق الرئنسمحم مرسيمعالممثلةالعلنمللشؤو،الخمرجنةواألم،بم محم األوروبيرمثرن،

أشمو ،في القمهر األربعمء أ ،ا محم األوروبي وافق عل مخصنص هذ المسمع ا عل م ى
عممن،م،خةلمؤسسم الممونلالممبعةلةمحم وم،بننهمبنكا سمثممراألوروبيوالبنكاألوروبي

إلعم األعممروالمنمنة.وأوضحالبنم،أ،الرئنسمرسيعرضخةلاجمممعهبملمسؤولةاألوروبنة

خطوا المحولال نمقراطي واإلصةحا قمصم يفيمصر(موقع:بيبيسيعربي  .)2122شك
أ ،م فق المسمع ا األوروبنة رغ انمهمء نظم حسني مبمرك جمء في إطمرن :،اإلطمر األول
مشجنعالسة فيالمنطقةوا لم از بمعمه السة المصرنةاإلسرائنلنة واإلطمراآلخرمعزنزالعملنة

ال نمقراطيوحقوقاإلنسم،والثقمفةاللنبرالنة .

 5.5.5.5المواقف اإلسرائيلية إزاء سقوط حكم مبارك.
عن مم ان لع الثور المصرنة في الخممس والعشرو ،م ،ننمنر  2122أشمر نمننمهو إل 

زلزالنهزأنظمةالحر ونه بنشوءشرقأوسطج ن وبخمصةأ،إسرائنلم ركأ ،عةقةمبمرك
الوطن بهمرمن أح أسبمبالثور علنه وبخمصةحن،قملبننممن،ب،ألنعمزرأ،مبمركنمثل"رن از

اسمرامنجنمإلسرائنل" ومح ثبمراكع،مسونمميفيالشرقاألوسطخةلسمةأشهر.ورمبالبعض
فيإسرائنلأ،مبمركمنعقملآ فاإلسرائنلنن(،محمو  2122ص.)227
رم،هنمكإجممعفيالمواقفوالرؤىاإلسرائنلنةالرسمنةبأ،ممح ثهوأمرخطنر ونه 

أم ،إسرائنل عن مم م إزاحة الرئنس المصري حسني مبمرك وص ر محذن ار ش ن م ،جمنب
رئنسالوزراءاإلسرائنليبننممن،نمننمهو مؤ اهمأ،الثور المصرنةسمقو إل ظهورنظم أصولي

في مصر عل غرار النظم اإلنراني وا ،النظم الج ن في مصر سوف نبم ر إل إلغمء معمه 
السة معإسرائنلونعن أجواءالمواجهةمج ا لذلكفق سمح إسرائنلألولمر منذالموقنععل 

يللسنطر عل منطقة

امسمقنةالسة معمصرعم 2797عل  خولرمنبمن )111(،جن يمصر

شبهسننمء والعملعل منعمهرنبالسةحإل غز (شعبم 2122 ،ص.)217فيالوق نسسهبذل 
الحرومةاإلسرائنلنةجهو اربنر إلقنمعاإل ار األمرنرنةبع المخليع،نظم الرئنسالسمبقحسني

ئنسالسمبقمبمركأمم الثوار موقفرئنسالوزراء

مبمرك وبع مق الثور المصرنةومراجعنظم الر
اإلسرائنلي ع ،المعلنق عل مم نجري في مصر وطلب م ،أعضمء حروممه الم از الصم ممممم
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وع الح نث إل وسمئل اإلعة ع ،الشأ ،المصري وجرى المررنز عل مآل معمه السة 

فقط(حمم  2122ص.)22-22

رمن هنمكرؤنةل ىع م،اإلعةمنن،اإلسرائنلنن،مقولبأ،ممنجريفيمصرهوثور
شعبنة ثور الطبقة الوسط الم ننة ض نظم  نرممموري وأ ،الشعب المصري لنس شعبم عننسم 
روجوا مقولةأ،
وجنشمصرنمس بملحرمة وا،الثور ل،مقو إل نظم إسةميأصولي فملذن ،
ثور مصر سمقو إل نظم أصولي ننطلقو ،م ،رؤنة عنصرنة مقول بأ ،العرب غنر نمضجن،

لل نمقراطنة وهي رؤنة ملق ضربة قمصمة في من ا ،المحرنر وهنمك م ،مسمءل مم هو الشيء
األرثر نمقراطنةم،ثور المصرنن،فيمن ا،المحرنر(جم  2122ص.)11

وهنمكم،رأىأ،وصولاإلخوا،المسلمن،إل السلطةفيمصرنمثلمصلحةإلسرائنل
 ،وصوله سنؤ ي إل وقف المسمع ا األمرنرنة لمصر ووقف الم رنبم العسررنة المشمررة 

ووقفمزون مصربملسةحوقطعالغنمر وم،ث فسوفممجهمصرمر أخرىإل السةحالشرقي
وهوممنصبفيمصلحةإسرائنل.وبنسسالرؤنة ق رأصحمبهذاالرأيأ،نجمحالثور ومشرنل

نظم م نيلنبراليمموافقمعالغربنمثلخط ار ش ن ا عل مصلحةإسرائنلومرمنمهمفيالمنطقة
وعةقممهممعال ولالغربنة(شعبم 2122 ،ص.)222

 1.5.5.5.5الدعم اللوجستي اإلسرائيلي لنظام مبارك في مواجاة الثورة.
 .2ق م حرومةإسرائنلأشرم مخملسةم،ال ع اللوجسميلنظم مبمرك به فمسمع مهلمواجهة
الثور الشعبنة وهوممنؤر المخموفاإلسرائنلنةم،نممئجهذ الثور.

 .2أص ر الشبرةال ولنةللحقوقوالمنمنةبنمنمقمل فنه:إ،ثةثطمئ ار إسرائنلنةمحملأسلحة
قنمصة وقنمبلغمز وصل إل مصربه ف ع الرئنسمبمرك.

 .3قمل مسئول في مرمب نمننمهو أ ،األخنر امصل بعمر سلنمم ،في  21رمنو ،الثمني /ننمنر 
وعرضعلنهخ مم أمننةومخمبرامنةللحسمظعل النظم واجهمضالثور .

وق اعمرف بعضال وائرالمرنولوجنةفيإسرائنل حسبصحنسةن نعو أحرنو بأ،الخبراء
ائنلنن،فيشررة"ننروس"سمع وافيمعطنلا مصملبمإلنمرن فيمصر فيب انةالثور (أبو

اإلسر

هةل .)2122
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 5.5.5.5.5األسباب التي دفعت الحكومة اإلسرائيلية إلى مساندة نظام مبارك.
األسبمبالحقنقنةالمي فع الحرومةاإلسرائنلنةإل مسمن نظم مبمركوحش ال ع ض ثور
مصر فمممثلفياآلمي(جم  2122ص:)71:17
 .2أ،نظم مبمركرم،نمثلرصن ااسمرامنجنمإلسرائنلفيالمنطقة.

 .2أ،مشرنلنظم ج ن فيمصرسوفنعن النظرفيبعضا مسمقم القمئمةبن،البل ن ،مثل
امسمقنة مص نر الغمز المصري إلسرائنل إضمفة إل امسمقنة الرونز الموقع بن ،البل ن ،بن ،عم 

.2112

 .2أ،إسرائنلم ركأ،أينظم ج ن فيمصرل،نق عل إلغمءمعمه السة ولر،ممم رره
هوأ،نهجمصرسوفنخملفمجم إسرائنلوالسلسطنننن.،

 .2أ،الثور المصرنةمجريض نظم  نرممموريرم،و نزالمحلمن راإلسرائنلنن ،ومعملعل 
بنمءنظم سنمسي نمقراطيفيأربر ولةعربنة واذامممحققذلك فسوفمسق إسرائنلمرمنمهم
بمعمبمرهمال ولةال نمقراطنةالوحن فيالمنطقة.

 .2الثور في مصر سوف منشئ نظممم مخملسم  نمقراطنم نخضع للمسمءلة والمحمسبة وبملمملي
مضطرالحرومم هنمكإل ا سمممعجن الرغبم المصرنن ،وهيرغبم ل،مرو،فيمصلحة

إسرائنل.

 .6أ ،ال نمقراطنة سوف مضع مصر عل أول طرنق المطور ا قمصم ي وهو أمر نمصم 
ومصلحةإسرائنلطونلةالم ىفيالمنطقة(جم  2122ص.)71:17

لرل هذ األسبمب مجممعة رم ،قرار إسرائنل العمل عل إجهمض الثور المصرنة عبر  ع 
نظم مبمرك والضغطعل اإل ار األمرنرنةلع المخليعنهومسمن مه.


وم،هنمنمر،قراء م اعنم الثور المصرنةعل المحنطالعربي.فسقوطنظم مبمركبهذ 

السرعة  نؤشر عل هشمشة هذا النظم فحسب وانمم أنضم عل م ى النضج الذي وصل إلنه

المجممعم العربنة خمصة الطبقة الوسط  .فملذي نقو الشمرع العربي اآل ،لنس القوى المقلن نة
رمألحزابوالجممعم ال نننةبمخملفأشرملهم وانممجنلشبمبيصمع نمح ثلغةسنمسنةنمضجة

ونسمن إل منظومةقنمنةوفررنةممجموزالخطمبم المقلن نة.وهوجنلمرب فيأطرافالمجممعم 

العربنةالميهمشمهمالسلطةالمررزنةوأهملمهمسنمسم ا نسممحوالمحرنرا قمصم ي فرمن النمنجة
ارمسمعمع لالوعيالجمعينمنجةالشعوربملظل ا جمممعيواإلقصمءالسنمسي.
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يرى الباحث :أ،العةقم المصرنةاإلسرائنلنةواجه فيعه الرئنسالسمبقحسنيمبمرك
مح نم ربنر فمق برثنر العةقم المصرنة بأي  ولة أخرى نظ ار لحسمسنة هذا الملف وخطورمه

والمنراثالع ائيبن،مصروالشعوبالعربنةوبن،إسرائنل ذلكالمنراثالذينصعبالمخلصمنه

نلفيهنرلموجهممهمإزاء

بموقنعمعمه ومطبنقبنو هم خمصةمعبقمءإسرائنلرممهي و،مع
شعوبالمنطقةومحنطهمالعربي أيبقمئهمع واننةاسمنطمننةعنصرنةومسمخ مسوقهمالمرنولوجي

والعسرري في قهر البل ا ،العربنة ورفض الحقوق السلسطنننة .وق نعم إسرائنل خةل السمر
الممضنة -أيفيعه مبمرك -بمألم،وا سمقرارالنسبيعل جمنعالمسمونم

موم ار ومح نم رمن محلجمنعهمعل حسمباألم،القوميالمصريوالعربي.

رغ ممشمبم،

 3.5الموقف اإلسرائيلي من الثورة التونسية واخفاق أجازة االستخبارات من انتقال الثورة إلى
مصر.

مواصل المممبعم اإلسرائنلنة الحثنثة لمطو ار الموقف المن اني في مونس عل مخملف

األصع األمننة والسنمسنة والعسررنة وطغ المشه العربي  سنمم المصري منه عل مجمل
المحررم السنمسنةاإلسرائنلنةال اخلنةوالخمرجنة  ول مخفالحرومةاإلسرائنلنةمخموفهمم،اسممرار

الثور المونسنة واحممم

انمقملالمشه المونسيإل مصر رغ ذلكفشل ا سمخبم ار اإلسرائنلنة

فيموقعح وثالثور رممفشلالنظم المصريمسمبع ا ح وثثور فيمصرعل غرارممح ث
فيمونس رغ أ،الثور المصرنةرم،لهممق مم ربنر وق جمءهذااإلخسمقنمنجةعواملع ن 

أهمهم:أ،النظم المصرينظم قويولنسمثلالنظم المونسي رذلكالنظرنةا جمممعنةالسمئ في
األوسمطاألرم نمنةاإلسرائنلنة بأ،الشعبالمصريشعبخمنع نثور.
 1.3.5الموقف اإلسرائيلي من الثورة التونسية.


إسرائنل المي مقن عةقم سرنة مع نظم الرئنس السمبق زن ،العمب ن ،ب ،علي  مخسي

أسسهمعل اإلطمحةبنظم ب،علي رمم أنهمل مخسيخشنمهمم،صعو نظم  ار نرملينرفضأي

عةقم مع إسرائنل لر ،أرثر مم رمن مخشم إسرائنل هو انمقمل الع وى إل بمقي ال ول العربنة

وخمصةالميمقن معهمعةقم سة واهمهمالجمر الجنوبنةمصر.
يمكن تلخيص الموقف اإلسرائيلي تجاه الثورة التونسية بما يلي.
 .2محمولةاسمغةلالثور المونسنةومممبعهمم،بوا رثو ار عربنةأخرى للمرونجلسرر أ،إسرائنل
ولة نمقراطنةهم ئة معنشوسطمنطقةغنرمسمقر وهيالسرر المياسمخ مهمرئنسالوزراء
34

اإلسرائنليبننممن،نمننمهوللمطملبةبضرور اشممملأيامسمقنةسة محمملةبن،إسرائنلوالعرب

عل ضممنم أمننة بممفيذلكوجو قوا عل األرض(أبوهةل .)2122

 .2المخوفم،انمقملع وىالثو ار إل  ولغنرمونسوخصوصم ال ولالقرنبةم،إسرائنلمثل
مصر وبملمملي انسحمب مصر ولو نسبنم م ،محور ا عم ال العربي ومحولهم إل محور
مممنعة ممنشرلخط ارامننموجغرافنموسنمسنمربن ارعل إسرائنل(أبوعممر  2122ص.)9

 .2المحذنرم،الحممسةالميألهم الجممهنرالعربنةمأنن الهذاالثو ار ومأث اربهم وهوممق نسمه 
فيمغننرالوعيالجمعيالعربيمجم ق ر الشعوبعل المأثنر.

 .2القلق م ،قطع العةقم المجمرنة وال بلوممسنة بن ،إسرائنل ومونس وهي العةقم المي رمن 
ممواصلةبن،البل ن ،عل الرغ م،إغةقمرمبالممثنلالمجمرياإلسرائنليفيمونسفيالعم 

2111أثنمءانمسمضةاألقص (أبوهةل .)2122

يرى الباحث :أ،ا سمخبم ار اإلسرائنلنةفشل فيموقعالثور المصرنة رغ األوضمعالسنئة 
فملثور في مصر ل مأمي نمنجة ع وى وا ،رمن مأثر بملثور المونسنة المي حسزمهم لمشمبه الواقع
السنمسي وا جمممعي وا قمصم ي نسبنم بن ،الواقعن ،المونسي والمصري ا أ ،الثور المصرنة-
لنس ولن اللحظةأوب و،مق مم ممرنخنةسمبقةعلنهم لق ول
ا جمممعنة والسنمسنة المي نم

الع ن م،المنم ار والحررم 

عل م ار أعوا وسنن ،بضرور المغننر السنمسي والقضمء عل 

السسم واقممة  ولة القمنو .،أ ،السشل اإلسرائنلي في موقع الثور جمء نمنجة النظرنة ا جمممعنة
السمئ المي مقو عل فرضنة مؤ اهم أ ،الشعب المصري شعب خمنع  نثور ولر ،الحقنقة أ،
السشل رم ،نمنجة عوامل فسنولوجنة والخوف م ،مواجهة الحقنقة وهي سقوط عه م ،ا سمقرار

اسممرأرثرم21،عممم لممجهالمنطقةاألصعبفيمعم لةالصراعالعربنةإل المجهول.فيرل
األحوال ح ث الثور ووقس إسرائنل موقف المرمبك والمعم ي للثور والرافض للمغننر وهي بذلك
ممنمقض مع شعمرامهم بأنهم  ولة  نمقراطنة وسط شرنعة م ،الغمب فملثور المي نم

بملحرنة

وال نمقراطنةوالع الة ا جمممعنة مرعب إسرائنل المي مس وقنسسهم عل أنهم ال نمقراطنة الوحن في
المنطقة.
 1.1.3.5االهتمام اإلسرائيلي بالثورة في تونس.
اهمم إسرائنل ووسمئل إعةمهم بمطور األح اث في مونس واز ا هذا ا هممم مع محول

هذ المظمه ار إل ثور شعبنةواسعةأطمح برئنسالنظم المونسيب،علي.وانعرسهذاا هممم 

عل مسموىممخذيالقرارالسنمسي-األمنيووسمئلاإلعة والمخمصن،بملشؤو،العربنةفيمرارز
األبحمثووسمئلاإلعة (موقعنعنع .)2122فمنذان عالمظمه ار فيمونسأجر القنم السنمسنة-
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األمننة اإلسرائنلنة ع امصم

 ومشمو ار أمننة وسنمسنة وممبع م ،خلف الروالنس ع ،رمب

مجرنم األمورفيمونسمعالمسؤولن ،اإلسرائنلنن ،الموجو ن،فيمونس ومعقم الجملنةالنهو نة
في مونس حنث معمبر إسرائنل الرئنس المونسي م ،أه الرؤسمء ونظممه م ،أه األنظمة العربنة
المؤن سرالسنمسةإسرائنل(شعبم 2122 ،ص.)219

مح ث رئنس الحر ومة اإلسرائنلنة بننممن ،نمننمهو ع ،الثور المونسنة بع نجمحهم و"فرار"

الرئنس المونسي في ب انة جلسة الحرومة اإلسرائنلنة في  .2122 /2/26أ ،الثور المونسنة معرر
"ا سمقرارفيالمنطقة" فق قملنمننمهو"إ،ال رسالذيننبغيمعلمهم،الثور المونسنةهوالمش ن 
عل الجمنباألمنيفيأيمسونةسلمنة".وأضمف:إ"،المنطقةالمينعنشفنهمهيمنطقةغنر
مسمقر ونح ،نرى ذلك في الع ن م ،األممر ،في اإلقلن الذي نعنش فنه"(رفن نمرئنر  )2122

وأعرب مصم رإسرائنلنةمسؤولةبع نجمحالثور ع،خشنمهمم،أ،مقو مونسبقطععةقممهمغنر

الرسمنةمعإسرائنل وفيهذاالسنمقصرحالقمئ بأعمملرئنسالحرومةاإلسرائنلنة"سنلسم،شلو "أ،
هنمك " خشنة ج نة م ،أ ،مقو مونس بع نجمح الثور بملمقرب م ،األطراف الممطرفة في العمل 

العربي"(نمننمهو .)2122

 4.1.3.5مصادر القلق اإلسرائيلي.

نشر الرثنر م ،المخمصن ،بملشؤو ،العربنة العمملن ،في مرارز األبحمث ووسمئل اإلعة 

اإلسرائنلنةرثن ارم،المقم

ع،الثور المونسنة.وعملج هذ المقم

أسبمبالثور ومطورأح اثهم

وعواملنجمحهموالقلقاإلسرائنليم،مح ولنجمحهمفيإسقمطالنظم إل نموذجنحمذىبهإلسقمط

أنظمةعربنةأخرى.


فمح عنوا"،مأثنرإسقمطالنظم فيمونسفيالعمل العربي"نشر"شلوموبرو "البمحثفي

"معه أبحمثاألم،القومي"الممبعلد"جممعةملأبنب"مقملحللفنهأسبمبالثور المونسنةومطور

أح اثهم  ث انمقلإل فحصمأثنرهمعل ال ولالعربنة فذررأ،المظمه ار ومظمهرا حمجمجق 
مز ا فيالم ىالقرنبفيبعضال ولالعربنة.وأضمف":نب وأ،ل ىمعظ ال ولالعربنةمجربة

غننةفيالسنطر "عل أعمملالشغب"الواسعة لذلكفإنهمسمنجحفيالسنطر عل األوضمعفي

الم ىالقرنب"(برو .)2122

أممفيشأ،مأثنرالثور المونسنةعل ال ولالعربنةفيالم ىالبعن فقملشلوموبرو إ،
ذلك نعمم عل النممئج المي سمسمقر علنهم الثور المونسنة .فإذا جر انمخمبم ومأسس نظم 
نمقراطيممن،فيمونسفإ،المجممعم العربنةاألخرىسمسع إل مقلن النموذجالمونسي.وفي
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هذاالسنمق أيإمرمننةانمشمرالنموذجالمونسيفيال ولالعربنة ذررالبمحثشلوموبرو أ"،عل 

إسرائنلأ،مرو،قلقةوخمصةم،المطو ار فيجمرمنهمالقرنبمن،مصرواألر ."،فمصرمعنشمنذ
م طونلةفيحملةم،األفولللنظم القمئ بسببعمرالرئنسمبمركوبسببحملمهالصحنةوع 

الوضوحفيم،سنرثه.واخمم شلوموبرو مقملمهقمئة":نب وأ،هذن،النظممن -،مصرواألر -،
مسمقرا،فيالم ىالقصنرولر،هنمكسببم للقلقعل مسمقبلهممفيالم ىاألبع م،ذلك"(برو 

.)2122
أمم البمحث إنمل زنسر م نر "معه موشنه  نم ،في جممعة مل أبنب" فعملج مأثنر الثور

المونسنة عل ال ول العربنة في مقمل له بعنوا" ،فراغ خطنر حول إسرائنل" في صحنسة "نسرائنل
هنو " حنثأر أ،الثور المونسنةمعطي فعةقونةلحررم ا حمجمجفيال ولالعربنة لرنهأب ى

ثقمهفيق ر األنظمةالعربنةعل المغلبعلنهم.وفيالوق نسسه أب ىقلقهالش ن مممسمم السراغ
الخطنرالنمج ع،انطواءاألنظمةالعربنةعل ذامهم ممأ ىإل  خولإنرا،ومررنمإل المنطقة

ومعمظ  ورنهممفنهم حنثأعربع،اعمقم أ،إسرائنلسم فعثم،ذلك(زنسر .)2122
م ،الطبنعيأ ،ننظرالخبراءوالمسئولو،اإلسرائنلنو ،إل رلالثو ار

العربنةبملق رذامه

م،القلق إذب ابعضالقلقمممجرى فيمونس ولر ،ذلكمحوللنوعم،الخوفبع نجمحالثور
الشعبنةفيمصر.
ونعو الخوفالصهنونيبشرلرئنسيإل إ راكمغنروز ،الشمرعالعربيفيالقرار السنمسي

الرسميالعربي فق رم،هذاالقرارنمشرل بسعلعواملع ن أقلهم أهمنةهور السعلالشعبيأو
موقف الرأي العم العربي غنر أ ،الثو ار األخنر جعل موقف الشمرع أرثر وزنم في حسمبم

األنظمة ومرافقمعذلكقلق الحرم العربم،مخليأمرنرمعنه عل غرار المخليع،ب،علي

ومبمرك األمر الذي سنجعل هؤ ء الحرم أرثر اسمجمبة لمطلعم شعوبه ورمم نقول المؤرخ
اإلسرائنلي مو سنغنف أ ،سة إسرائنل رم ،مع "أشخمص حرم " ولنس مع الشعوب(عب الحي 

 .)2122ولمم رمن إسرائنل م رك أ ،موقف الرأي العم العربي أبع رثن ار ع ،المطمبق مع رأي
األنظمة فإنهمب أ

ممحسساآلثمرالمحمملة عل مسمرعالعةقم العربنةاإلسرائنلنة بل احممم



مراجعهم أيأ ،ومنر المطبنعسممراجع رممأ،أنةعةقةمع إسرائنلسمرو،محسوفة بملمخمطرفي

الم ىالزمنيالمنظور.

وثمة قلقإسرائنليآخرنممثلفياحممملاسمسم اإلسةمنن،م،المغننرألنه األرثرمنظنمم

وخبر في العةقة مع المجممع بسعل ملرنمه للجمعنم
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والمسمشسنم

والنوا ي ث إ ،أغلب

اسمطةعم الرأي معطنه الوز،األربر قنمسم لغنره لر،الشعبل،نقبل(م،وجهةنظر إسرائنلنة)

مسلن الحر ل نرمممورنة نننةج ن

 سنممأ،الجنلالج ن الذينمثلبوصلةالثور ه أقلم ننم

ب لنل(طبقمللمصوراإلسرائنلي)ع ظهور إسرائنلبشرلبمرزفي الثور (عب الحي .)2122
 5.3.5الثورة المصرية.
اسمبع

إسرائنلوقوعالثور المصرنة ول مممنمهم وق مسمجأ إسرائنلم،قو المظمه ار 

وزخمهمواسمبع

إسرائنلأ،النظم المصريأقوى

ا سمخبم ار اإلسرائنلنةسقوطالنظم فق اعمق

م،النظم المونسي وانهقم رعل الصمو ومعملجةالموقف.
 1.5.3.5اإلخفاق اإلسرائيلي في توقع الثورة المصرية.

معانمصمرالثور المونسنةونجمحهمبإسقمطالرئنسزن،العمب ن،ب،علي ب أ الموقعم بمنمقمل

ع وىهذ الثور إل مصر خصوصممعإطةقال عوا للمظمهرفي 22ننمنر/رمنو،الثمنيفي
رمفة الم  ،المصرنة(أبو هةل  .)2122ولر ،النظم المصري ر عل هذ الموقعم برفع الشعمر

وهوممعبرعنهوزنرالخمرجنةالمصريالسمبقأحم أبوالغنطفي27

القمئل"مصرلنس مونس"

رمنو،الثمني/ننمنربقوله  "هذارة فمرغ"(الرنملي الحم  2122ص )2وش عل أ،لرلمجممع

ظروفه واذاممقررالشعبالمونسيأ،ننهجهذاالنهجفهذاأمرنمعلقبه(حةسة  2122ص.)226


مقولالرممبةالصحمفنةعمنر هنسأ،السشلا سمخبمريفيموقعالثور م،حنثالموقن 
ا

والحج الذي ظهر به ل نر ،م ،نصنب الخمرج فقط سواء الخمرج األوروبي أو األمرنري أو

اإلسرائنلي بلرم،أنضم فشة ذرنعم فيال اخلالمصريفيموقعالثور رممنقولالرممبعومري

افران مح عنوا"،فشل اسمخبمري" حم مبمركل نر،نموقعالثور ":لق نجح الثور ض نظم 

مبمركفيمصرفيمسمجأ قم النظم هنمك"(حمم  2122ص.)226-227
وق مبن الو نم الممح في ب انة الثور الموقف المصري فسي مصرنح لهم قمل وزنر
الخمرجنة األمرنرنة هنةري رلننمو ،في مقمبلة صحسنة عقب هروب ب ،علي "إ ،حرومة الرئنس

حسنيمبمركمسمقر ".إ أ،هذاالموقفق مغنربع /22ننمنر(2122حةسة  2122ص.)229
فنممأر

المق ن ار اإلسرائنلنةاألمننةأنهمل ملحظأيمه ن فوريعل الحر فيمصر حنثأر 

رئنسشعبةا سمخبم ار العسررنة (أمم)،اللواءأفنفروخمفيأ،النظم فيمصرمسمقر و نوج 

خطرنمه (جم  2122ص.)19

38

ورذلك فم ،الموسم مسمجأ حنث رمن مسسنرامه بأ ،مصر لنس مونس وأ ،مصر قونة

وسمعرف بشرل ربنر رنسنة المعممل مع ا ضطرابم والمظمه ار الشعبنة(شعبم 2122 ،ص )211
نب و أ،السررالصهنونيرم،أسنرصور رسمهمللمظمه ار

العربنةالسمبقةوق ر األنظمةالعربنةفي

الغملبعل ربحهم  و،إ راك عمقالمرارمم المممثلة فيالمغن ار الميأصمب المجممعالعربي

خةلالسمر السمبقة .

وق مرو،نظرنةلنو،فنسمنغرحولع ا مسمقالمعرفي والميسبقللبمحث اإلسرائنلينهو ا
ب،ممئنرأ،طبقهمعل السلوكالسنمسياإلسرائنلي هياألرثرق ر عل مسسنرالموقفالصهنوني
ّ
م ،الثو ار العربنة المعمصر  .ومقو نظرنة فنسمنغر عل فرر أسمسنة هي أ ،السر نمنل للمحمنل
المعرفي إذا منمقض الواقع مع مرونم المنظومة المعرفنة المي نعمنقهم بأ ،نقو  بصنمعة مسسنر
للظمهر نمسق مع نظرنمه(عب الحي  .)2122هذ اإلسقمطم بمق نري نمنجة طبنعنة لحملة القلق

والخوف وع مقبلالنممئجأواإلذعم،لهم.

 5.5.3.5أسباب فشل إسرائيل في توقع الثورة المصرية.
أشمرالصحسياإلسرائنليفيجرن هآرمسآلوفب،إل فشلإسرائنلفيموقعالثور المصرنة نعو 
لع أسبمبأهمهمأ:،
أ -خبراء الشؤو ،العربنة في المؤسسم اإلسرائنلنة رمنوا نعمق و ،أ ،النظم في مصر قوي 
والمعمرضةضعنسة.

ب -األجهز األمننة اإلسرائنلنة خسض م ،رصن هم لمم نجري في مصر منذ موقنع معمه 

رممب نسن للسة  2797وررز جهو همعل السمحةالسلسطنننة واللبنمننة واإلنراننة.

 -األجهز األمننة اإلسرائنلنة مبن وجهة نظر األجهز األمننة المصرنة المي مرى اسمقرار
النظم فيالقمهر (صملح  2122ص.)22
الواضح م ،ذلك أ ،المق ن ار اإلسرائنلنة ل م رس جن ا اثر الثور المونسنة عل المجممع

المصري وأنضم وسمئل ا مصم

والمنسنق ع ،طرنق شبرة ا مصم

الح نثة م ،مواقع الرمروننة والق ر عل المخمطب والمواصل
ال ولنة (ا نمرن ) وذلك م ،أجل المحرك الجممعي نحو

المغننر السلمي والمي مع م ،أسبمب نجمح الثو ار العربنة ونب و أنه ل نر ،ألجهز األم،
اإلسرائنلنة  راسم

حول مأثنر هذ األجهز عل الحراك ا جمممعي المصري والعربي بشرل

عم (شعبم 2122 ،ص.)217:211
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لق أثبم مطو ار األح اثفيالثور المصرنة السشلا سمخبمرياإلسرائنليالذرنع فيالق ر 

عل قراء الوضعالسنمسيواألمنيفيال ولةالعربنةالربرىواأله بملنسبة سمقرارإسرائنل وهومم
أر نمئبرئنسالوزراءاإلسرائنليوالمسئولع،ملفالمخمب ار  ا،منرو ور.

فوق رل ذلك فم ،المحول نحو ال نمقراطنة وارسمء  ولة المواطنن ،في البل ا ،العربنة  ب 

سنسضيإل انمهمجسنمسم واضحة عقةننة وواقعنة مواز،بن،الحقوقوالق ار

وبن،المأمول

والممر ،في مجمل الصراع ض إسرائنل .و شك أ ،هذ السنمسم المي سمحسظ الح األ ن م،

الحقوقوالررامةوالع الة فيمواجهمهمللسنمسم اإلسرائنلنةالممعنمة(رنملي  2122ص.)92
وهندم مبدرزإشدرملنةالسردرا سدمرامنجيالصدهنوني فمد ،نمحندةرمند آلدةال عمندة الصدهنوننةمقدو 

علد فرضدنةأ،مشدرلةإسدرائنلمدع الد ولالعربندةهديفديطبنعدة الدنظ ال نرمممورندةفديهدذ الد ول 
غندرأ ،الثدو ار ال نمقراطندةالعربندة المعمصدر جعلد إسدرائنلأرثدرقلقدممد،احممدم

مقرطدةالعدمل 

العربدي رمددمأ،امسددمع قمعد ال نمقراطنددةالعربنددةسدنسق إسدرائنلشددعمرأنهدمال نمقراطنددةالوحند

فددي

الشرقاألوسط(عب الحي .)2122
هرذافم،المغننرالسنمسي والمحولنحوال نمقراطنة وارمشمفالمجممعم لذامهمولقومهم عبر

المواطنن،األحرار واعم ا عمبمرلل ولةفيالمنطقة هوأرثرمممخشم إسرائنل.
 4.5مرحلة المجلس العسكري.

جمء ثور  22ننمنرلمؤسسل ورسنمسيج ن للجنشممثة فيالمجلساألعل للقوا 

المسلحة وذلكوسطمرحنبشعبيبهذاال ور.خةلالمرحلةا نمقملنةاسمطمعالجنشأ،نمجموز
رمفةاألزمم المياعمرضمه وا،نسيبمعه امهال اخلنةوالخمرجنة .اخلنم قم عملنةالمغنرالسلمي

للسلطةوفقآلنة نمقراطنةمرضيجمنعاألطرافولوبشرلنسبي وخمرجنمأرسلالع ن م،الرسمئل
والمطمننم إل الجمنب اإلسرائنلي حول ا سممرار عل معمه السة رمم أوج غطمءا ومخرجم

قمنوننمللمخلصم،امسمقنةالغمزالميواجه صخبم ونقمم قونم م،قبلالجممهنرالمصرنة فنممم 
مجموزأزمةاقمحم السسمر المصرنةفياقلالخسمئروبممنرضيجمنعالجهم المحلنةوال ولنة.

 1.4.5المرحلة االنتقالية (مرحلة المجلس العسكري).
رم ،م ،أه العوامل المي مرن

م ،إسقمط حسني مبمرك ال ور الذي لعبه الجنش– وبملمح ن

قنم مه-في صوغ السنمسة المصرنةحن،م خل

إلجبمر الرئنس عل ا سمقملة.ورحب الثوار بحررة
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الجنش ض مبمرك ومسموضوا معه بع ا سمقملة .وعزز المحمجو ،السرر القمئلة بأ ،القوا

في جمنب الشعب وأنه

المسلحة

ننبغي لهم أ ،مصم ر ثقة الشعب في ضممنهم السنر السلس للمرحلة

ا نمقملنة وب ا رذلك أ ،الجنش مؤسسة ال ولة الوحن المسمع لمسننر البة مع غنمب حرومة في

ا نمظمر(هموس  2122ص .)2انعق المجلساألعل للقوا المسلحةللمر األول فيغنمبرئنسه 
الرئنس السمبقحسني مبمرك في  21شبمط /فبرانر  2122وأ ّر للمصرنن ،عبر بنمنهاألول أ،
المجلسسنبق منعق ابه فحممنةالشعبواألمة وأنهسن ع مطملبالممظمهرن،المشروعةبإسقمط

مبمرك(مؤسسةرمرننغيللسة ال ولي .)2122

أعل ،عمر سلنمم ،في  22شبمط /فبرانر منحي مبمرك ومخلنه ع ،منصب رئنس
الجمهورنة ومرلنسهالمجلساألعل للقوا المسلحةبإ ار شؤو،البة رممأعل،الجنشبنمنهرق و



 2ش فنهممعل إنهمءحملةالطوارئفورانمهمءالظروفالحملنة وضمم،إجراءانمخمبم برلممننة

ورئمسنةحر وأر إنهلنسب نةع،الشرعنةالمينرمضنهمالشعب(صملح  2122ص.)21
بع أ،ه أ ا حمسم

فيجمنعأنحمءال ولة ب أالجنشفيمقلنصوجو فيالشمرع.أعل،

ائمةفشبمبالثور أ،من وبن،ع،نشطمئهسنظلو،فيالمن ا ،إل أ،نح المجلسالعسرري

األعل موع إلغمء حملة الطوارئ المعمول بهم منذ ثةثن ،سنة ووقف اسمخ ا قوانن ،الطوارئ
والمحمر العسررنة .رمم طملبوا أنضم بض ممثلن ،ع ،المنم ار السنمسنة المخملسة إل المجلس

العسررياألعل طوالالسمر ا نمقملنة(حمم  2122ص.)72

 1.1.4.5أهم الق اررات والخطوات التي اتخذها المجلس العسكري.
 .1التعاد بضمان اال نتقال الديمقراطي للسلطة.
رمن ملكالقضنةالميور فيبنم،الجنشالخممس حنثأر المجلسعل :حلالبرلمم،

ووقفالعملبمل سمور.ومعه بسمر انمقملنة"لم سمةأشهر"واجراءمع نة  سمورنةومشرنعنةمسبق

إجراء انمخمبم ننمبنة ورئمسنة رمم أعل ،أ ،م ،صةحنممه إص ار اللوائح والقوانن ،طوال السمر
ر واإلضرابم (الهنئة العممة لةسمعةمم
ا نمقملنة و عم المواطنن ،إل وقف المظمه ا

 )2122ومب و

أهمنةهذ القضنةفيملكالمرحلةفيضوءاعمبمرن:،أولهمم:النظر السلبنةل ورالجنشواإلشمر

ل ور السنمسي ثمننهمم :أنهم أزال الشروك والمخموف المي سم

السلطةفيمصر.
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لسمر خشنة إحرم الجنش علي

 .5التعديالت الدستورية.
قَبِل المجلس العسرري في  2آذار/ممرس اسمقملةرئنس الوزراء أحم شسنق إثر ا حمجمجم 

وعن ،مرمنه عصم شرف الذي سرعم ،مم أعم مشرنل الحرومة(مؤسسة
الممواصلة ض ّ حروممه
ّ

ومم 
رمرننغي للسة ال ولي  .)2122في  27آذار/ممرس نظّ اسمسممء حول المع نة ال سمورنة ّ
الموافقة علنهم .في  21آذار/ممرس أ خل المع نة المي مم ّ الموافقة علنهم في ا سمسممء مع

بعض موا ال سمور السمبق لمش ّرل الوثنقة الج ن بذلك إطم ار قمن وننم للحر إل حن ،إجراء

ا نمخمبم البرلممننة(الهنئةالمصرنةالعممةلةسمعةمم .)2122
 .3اعتقال مبارك والمقربون منه وحل حزب النظام القديم.

أعل،الم عيالعم في 22ابرنل/ننسم،انهاص رأمرحضورمحقنقللرئنسالمخلوعمحم 
حسني مبمرك ونجلنه إلممحة المحقنق في ا مهممم المنسوبة إلنه بشأ ،مورطه في إص ار
موجنهم أ

إل قملالممظمهرن،أثنمءالثور وامهممه أنضم فيقضمنمفسم واسمنةءعل أراضي

وأموال عممة والحصول عل اممنم از بصور غنر قمنوننة وفي النو نسسه اعمقل رئنس الوزراء
السمبقأحم نظنف  مهممهبملقيرشو اسمن ار وقع علنهموزار ال اخلنةمعشررة"بنز"األلممننة.
وم مجمن حسمبم رئنس نوا،رئنسالجمهورنةزررنمعزميوصسو الشرنف الرئنسالمعزولم،

مجلسالشورى وابراهن سلنمم،وزنراإلسرم،األسبق(حمم  2122ص.)222:222
 .4اإلعالن الدستوري المكمل.
وفنممرم،المجلسق معهّ بأ،الجنشسنعو إل ثرنممهبع محقنقا نمقملإل ال نمقراطنة 

ظهر عةمم مقلقةعل أ،هذا األمرق  نرو،صحنحم.وأرثرممأثمرالقلقرم،مم  ُع ِرف
ونص عل مبم ئفوق
المين ِش َر في 2مشرن،الثمني/نوفمبر
بوثنقةالسلمي (ال سمورالمرمل) 
ُ
ّ
سمورنة .هذ المبم ئ منح المجلس في المسو ا األول للوثنقة الحق في اإلشراف عل 
منزاننمه العسررنة الخمصة ونسوذا ممعمظمم في سنمسة البة المسمقبلنة وصنمغة ال سمور المقبل

(مؤسسةرمرننغيللسة ال ولي .)2122
 .2االنتخابات البرلمانية والرئاسية.

خةلالسمر الممم ممبن 2122/22/21،و 2122/2/22أجرن أولانمخمبم برلممننةبع 

ثور 22ننمنر حنثأجرن انمخمبم مجلسالشورىعل مرحلمن ،ممبن 2122/2/22-2/27،
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وفي 2122/6/22قض المحرمةال سمورنةالعلنمبمصربع  سمورنةانمخمبم مجلسالشورى 
وأر

أ،مرون،المجلسبرمملهبمطلمنذانمخمبه رممقض المحرمةبع  سمورنةقمنو،مبمشر

الحقوق السنمسنة المعروف بمس العزل السنمسي .رمم أجرن الجولة األول  نمخمبم الرئمسة في

نومي 2122/2/22-22وجر جولةاإلعم نومي(2122/6/29-26صملح  2122ص.)21:27
وبذلك نرو ،المجلس العسرري ق أوف بمعه امه بنقل السلطة إل حرومة ورئنس م ني م ،خةل

انمخمبم  نمقراطنة.
لق رم ،للجنش المصري و ار مهمم في نجمح الثور المصرنة؛ حنث ل نق بمحمولة قمعمظمه ار

الشبمب .الذي اعمبر الجنش أ ،حقوقه ومطملبه مشروعة لذلك نعمبر الجنش المصري هو الورقة
لصملح النظم أو

الرابحة في مسمقبل أي عملنة سنمسنة حنث نعمبر هو وسنلة الضغط سواء رمن

لصملح الشعب.فق أر الجنش المصري أنهنحم الشرعنة ال سمورنة المي نسمم هم م ،الشعب نسسه.
بع انمخمب مجلسي الشعب والشورى ورئنس

لذلك فم ،المنمظر أ ،نرو ،للجنش المصري حم

الجمهورنةال ور الربنر والذي ق نرو ،م ،وراء السممر في مح ن شرل العةقم

بن ،مصر واسرائنل.

وبملرغ م،ذلكفل،نسمحالجنشالمصريبأ،نم مورنطهفيصراعفيالمنطقةأوفيحرب

ض إسرائنلق  مخ

مصلحة الوط ،وف هذا السنمق نؤر البمحث اإلسرائنلي

.ألو ،ب ،مئنر

عل أ ،ور الجنش المصري سنبق عل أنة حمل مررزنم بملنسبة ألي مطور سنمسي مسمقبلي؛ فق

حمفظ الجنش المصري عل معمه السة المصرنة -اإلسرائنلنة عم  1979ونب و بأنه سنسممر في
حممنمهم لنس فقط ألنه نشعربأنه ملز لذلك بل أل ،السة مع إسرائنل سنسممر في خ مة المصملح

الوطننة اإلسمرامنجنةلمصر(ب،مئنر .)2122
وعلنه فإ ،المجلس األعل للقوا

المسلحة المصرنة ننظر لمعمه السة المصرنة نظر إنجمبنة

ألنهم مخ مصملح مصر اإلسمرامنجنة اإلقلنمنة.رمم
ننمنر ل نر ،بسبب الع اء إلسرائنل أو الو نم

ننس أ ،السبب الرئنسي في ان ع ثور 22

الممح لر ،بسبب الضوائق ا جمممعنة والمعنشنة

وا قمصم نة المي مر بهم الشعب المصري خةل السمر األخنر .

 5.1.4.5موقف المجلس العسكري من التزامات مصر الدولية واإلقليمية.
شك أ ،مصر عن مم عق

امسمقنة السة مع إسرائنل أصبح مقن بملمزامم

هذ 

ا لمزامم هي بن ،الحرومم ولنس بن ،األشخمص رو ،ا مسمقنة المصرنة اإلسرائنلنة م خل في

إطمر العةقم ال ولنة وبع سقوط النظم واسمة المجلس العسرري مسننر البة لحن ،إجراء
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انمخمبم برلممننةورئمسنة ب أ إسرائنلالميرمن معنشحملةم،القلقمبحثع،مصنرا مسمقنة 

فمص رالمجلسالعسرريالبنم،رق أربعةأعل،فنهع،المزامهبرمفةا مسمقنم ال ولنةواحمرامهم.
معاهدة السالم اإلسرائيلية المصرية (كامب ديفيد).

بذلالمجلسالعسررياألعل بقنم المشنرمحم حسن،طنطمويمسمعيهم ئةلطمأنةإسرائنل

م،أ،سنمسةالقمهر ل،ممغنروا،مصرممزال ملمز بمعمه السة الموقعةبن،الطرفن(،نعمري 

 2122ص.)222فق لقيالبنم،الرابع الصم رع،المجلساألعل للقوا المسلحة والذيأر عل 

احم ار جمنعالمعمه ا ال ولنةواإلقلنمنة ارمنمحمل ىرلم،الو نم الممح واسرائنلبمعمبمرأنهم
عرس مأرن ام،المؤسسةالعسررنةالم از مصربم مسمقنم الموقعةفيمنونهإل امسمقنةالسة بن،

مصرواسرائنل(صملح  2122ص )21ونمثلهذاالبنم،أهمنةخمصةفيسنمسةمصرالخمرجنةبع 
الثور حنثأزالالمخوفم فيبعضاألوسمطالسنمسنةم،إمرمننةإلغمءمعمه السة معإسرائنل 
رمم أر البنم ،ثواب السنمسة الخمرجنة المصرنة وأنهم م ار وفق أسس مؤسسنة وقواع مرعنة

ومصمنة.

رممأ،وزنرالخمرجنةالمصريفيالحرومةا نمقملنةالميشرلهمالمجلسالعسررينبنلالعربي
قملفيمصرنحلهحولالمعمه " :إ،مصروقع المعمه ونجبأ،ملمز بهم وأ،مطبقهممطبنقم

سلمنم وعل إسرائنل أ ،ملمز هي األخرى ببنو المعمه

وسنلمز برل مم وقعنم م ،امسمقنم 

وسنطملبه بمنسنذ معه امه "(الطنمني  2122ص .)27وقمل العربي" :نح ،وقعنم المعمه مع إسرائنل

ونجبا لم از  بهمولر ،ب م،الحس فيبعضالقضمنمالميملمز بهمإسرائنلب قةمثلالبن الذي

نقول  :ب م ،أ ،ملمز إسرائنل بملسة مع ال ولالراغبة فنه وذلكل نح ث مع فلسطن ،المي
وافق عل السة مع الجمنب اإلسرائنلي ومطلوب إنهمء النزاع بن ،فلسطن ،واسرائنل ولنس إ ار 

النزاع  ومررنز الجهو في اقرب فرصة لمسونة النزاع وذلك لصملح إسرائنل وفلسطن ،والعمل رله 
ونح ،ل ،نرو ،رن از اسمرامنجنم إلسرائنل رمم رمنوا نقولو ،عل عه مبمرك نح ،سنلمز فقط
بملمعه ا "(الطنمني  2122ص.)21:27

عم

وق رحب رئنس الوزراء اإلسرائنلي بننممن ،نمننمهو بملبنم .،وقمل نمننمهو في بنم ،أص ر " :لق 
معمه السة القمئمةمنذوق طونلبن،إسرائنل ومصربنسعربنرعل البل ن،وهيحجر

الزاونة للسة وا سمقرار في الشرق األوسط رله" .وأعرب رئنس الوزراء اإلسرائنلي ع" ،المرحنب
بمأرن الجنشالمصريعل احم ار مصرامسمقالسة معإسرائنل"(الحنم  2499ص.)9
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 5.4.5الموقف اإلسرائيلي من بعض القضايا.
رغ أ ،الثور بمألسمس قمم للمطملبة بملحرنة والع الة ا جمممعنة وض السسم السنمسي
واإل اريوغنر إ أ،الثور أثمر بعضالقضمنم الميممعلقبإسرائنلوالميرمن  -أيإسرائنل-
الغمئبالحمضرفيأح اثالثور وهذامممرجممهالجممهنرالغمضبةبحرقالسسمر اإلسرائنلنةفي

القمهر ور و فعلهممجم إسرائنلرلممأممح السرصةذلكأورلمماسمسز إسرائنلملكالجممهنر 

وق جمء المواقفاإلسرائنلنةالميامممز بضبطالنسسالغنر معمم فيالسنمسةاإلسرائنلنةمجم 

منطقةالشرقاألوسط وذلكفيمحمولةمنهم-أيإسرائنل-لمسم يأح اثالثور بأقلخسمئرممرنة.
 1.5.4.5الموقف اإلسرائيلي من إلغاء صفقة الغاز المصري.
ألغ مصر بممرنخ  /22ممنو  2122م ،جمنب واح امسمقنة المص نر لعم  2112والخمصة
ببنعالغمزالطبنعيإل إسرائنل والميوفر عل م ىالسنوا الخمسالممضنةإم ا ا منمظمة
للغمز المصري م ،منطقة شممل شبه جزنر سننمء إلسرائنل(مورو العمراني

 .)2122حنث أر رئنس

الشررة القمبضة المصرنة للغمز "إنجمس" محم شعنب أ ،الهنئة المصرنة العممة للبمرول وشررة

"إنجمس" 3قررممإلغمءمعمق همممعشررةشرقالمموسط الميممول عملنةمص نرالغمزالطبنعي
إلسرائنل  .بسببع الم از شررةشرقالمموسطبس ا األقسمطالشهرنةلع شهور وهوممأعط 
الحقلشررمهوالهنئةالمصرنةالعممةللبمرولفيفسخالمعمق (حلبي محم  .)2122ورمن مصرق 
ب أ ضخالغمزالطبنعيإل إسرائنلفيعم  2111إسمنم اإل امسمقنةم الموصلإلنهمقبلثةث

سنوا ؛ وسمحذلكللمشروعالمصري -اإلسرائنليالمشمركلغمزشرقالمموسطببنعالغمزالطبنعي
المصريللمشمرن،اإلسرائنلنن ،بممفيذلكمؤسسةرهربمءإسرائنلالميم

.)2122

نرهمالحرومة(مورو العمراني 

تداعيات الموقف.
أثمرموضوعوقفإم ا ا الغمزالمصريإلسرائنلمسمؤ

ع ن بن،المراقبن،فياألوسمط

السنمسنة وا قمصم نة واإلسمرامنجنة .فلق رثر المرهنم حول وقف العمل بممّسمقنة مص نر الغمز
3

الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) ،هي شركة قابضة مصرية تأسست عام  2001بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم

 9001لسنة  2001وفقا لقانون شركات قطاع األعمال العام رقم  802لعام  1991لكي تكون الكيان المسئول عن أنشطة الغاز الطبيعي في
مصر ،و التي تختص بتكييف خطة عمل فعالة للتعامل بجد وتنظيم أنشطة موارد الغاز الطبيعي في مصر للمساهمة في االقتصاد المصري.
والشركة أحد الكيانات الخمس الكبرى في قطاع البترول المصري خصوصاً ،وفي وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية بشكل عام ،وتعد
ذراع الدولة المصرية للتعامل مع أنشطة واتفاقيات الغاز الطبيعي مع الشركات المصرية والعربية والعالمية (وكيبيديا.)8092 ،
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المصريإل إسرائنل وعل رغ الغطمءا قمصم يالذيأعطيلهم سواءم،المسمونن،السنمسنن،
المقلنلم،األهمنةالمعطم لهمفيوسمئلاإلعة ؛فإنه أح ننررأ،شنئممم
فيمصرواسرائنل و
ّ
مغنرفيالعةقم المصرنةاإلسرائنلنةحنثب أ وقمئعجنوسنمسنةج ن بملبروز.
ق ّ

نحرص صنمع القرار في مصر(المجلس األعل للقوا المسلحة المصرنة– الحمر السعلي)

وحم بعضالجهم الحزبنة إل رفضا عمءا اإلسرائنلنة بشأ ،البع السنمسي للقرار المصري

بشأ،امسمقنةإم ا إسرائنل بملغمزأو أ ،نرو،هذاالقرارالمصريممنصة أو  و،منصلم،امسمقنة
رممب  نسن  .وبملرغ م ،أ ،المصرنحم المصرنة مب ي اسمع ا ال ولة عل الموافقة عل مزون 

إسرائنل بملغمزبنمء مسمقنةوشروطج ن ومخملسةمحسظلمصرحقوقهم إ أ ،المسألةرلهمبنظر
المراقبن،والمحللن،منطويعل أبعم سنمسنةبمممنمزومؤشرعل مرحلةمقبلةم،المموقعأ ،ممس 

بملسلبنةبن،إسرائنلومصر(محمو  .)2122

ي؛ إذ حرص رئنس
صنمع القرار في إسرائنل المّقلنل م،
حمول ّ
ّ
أهمنة مغزى القرار المصر ّ

ي" بن ،الهنئة المصرّنة
الوزراء اإلسرائنلي بننممن ،نمننمهو عل ع ّ القرار نمجمم ع" ،خةف مجمر ّ

ممهألي مغزى
فيطن
ةالميمزو إسرائنلبملغمز وغنرحممل
العممةللبمرولوشررة"إنجمس"المصرّن
ِّ
ِّ
ّ
ّ

سمقنة مص نر
سنمسي .وق حذا وزنر
ّ
أ ،امّ ّ
ّ
خمرجنمه أفنغ ور لنبرمم ،حذو ؛ إذ أعم لألذهم ،حقنقة ّ
سمقنة "رممب  نسن " المي أنه حملة الع اء بن،
الغمز المصري إلسرائنل لنس جزءا م ،امّ ّ

السؤالالذينطرحنسسههنم:هلنعمق 
ال ّ ْ
ولمن(،المررزالعربيلألبحمثو راسةالسنمسم  2122ص.)2و ّ
نحملفيطنممهمق ِّ مة
يلنسإ ّ خةفممجمرّنم و
ّ
ص ّنمعالقرارفيقرار أنسسه حقّمأ ّ،القرارالمصر ّ
ائنلي  نع وأ،نرو،محمولة
ُّ
لمحول إسمر ٍّ
ي؟أ ّ
امنجي فيالموقفالمصر ّ
مي اإلسر ّ
أ ،الخطّ اإلعة ّ
آخرم،المّ هور.
لمنعانز قالعةقم بن،الجمنبن،إل مربَّع َ

حمنةاإلسرائنلياألسبقبننممن،ب،إلنعنزر الذي

نرالبن المّ ّ
ّ
وم،األهمنةبمرم،معرفةمقنن وز ُ
ائنلنن،ارمبمطمبنظم 
ائنلي عم 2112
ورم،أرثرالسمسةاإلسر ّ
ّ
وقّعصسقةالغمزبمس الجمنباإلسر ّ
همطوٌر سنمسي؛
بأن
أنه"
مبمرك.إذنر
ٌ
خةف مجمري" غنر ونجز ّ
فضحملإلغمءالصسقةعل ّ
ّ
ّ
مجس فيم فّقالغمز
للسة ق
إ،أه ّ إنجمز
امنجن
ٍّ
سمرو،لهم اعنم إسمر ّ
ةمهمة.ونضنفّ ":
ّ
عملي ّ
ّ

امنجنة وآثمرهم بعن الم ى عل 
نخنة بسبب م اعنممهم اإلسمر ّ
إلسرائنل .لق رمن صسقة الغمز ممر ّ
ائنلي"(المررزالعربيلألبحمثو راسةالسنمسم  2122ص.)2
ا قمصم اإلسر ّ
رمم امه سسنر إسرائنل األسبق ل ى القمهر خةل السمر م 2776 ،حم  2112مسسمي

ممزال المجلسالعسرريبأنهوراءقراروقفامسمقالغمز مشن ارإل أنهنعم يإسرائنلون نرصراعم

46

معجممعةاإلخوا،المسلمن،حولوضعال سمور مؤر ا أ،شررةالغمزالمصرنة نمر،أ،ممخذ

ق ار ار خطن ار رهذا و،موافقةالمجلسالعسرري .ووصفممزال إلغمءامسمقالغمزبأنهنمثلضر ار
ربن ار بمصملحال ولمن ،وقملإنهم رجفيالملحقا قمصم ي مسمقنةالسة بن،مصرواسرائنل 
والمي منح

.)2122

مصر   22عممم م ،ا سمقرار الذي أممح لهم المرسل بمشمرلهم ا قمصم نة(البحنري 

رممحذرمسؤولو،إسرائنلنو،م،اآلثمرالوخنمةلهذ الخطو عل إمسمقنةرممب نسن للسة 
الموقعة بن ،مصر واسرائنل عم  .2797و عم زعن المعمرضة اإلسرائنلنة شمؤول موفمز الو نم 
الممح الراعيالرئنسيلبة للم خلننمبةع،إسرائنل.فنممذهب وزار المملنةاإلسرائنلنةإل ح 

وصف هذا القرار بأنه سمبقة خطنر ملقي ظة عل امسمقم السة ومنمخ السة بن ،مصر

واسرائنل .هذا وبننمم نموع المسؤولو ،اإلسرائنلنو ،بإمخمذ اإلجراءا القمنوننة لضمم ،مورن الغمز
المصري نقول محللو ،أ ،مصر ق مصرف

العمراني

 .)2122لق ه

إسرائنل وموع

ضم ،حقوقهم القمنوننة لإلنسحمبم ،اإلمسمقنة(مورو 

وأعلن ع،ننمهمالذهمبإل محرن  وليوعبرامخمذ

إجراءا عسررنةبإعم إحنمء مشرنلالقنم العسررنةالجنوبنة أمم المممرسةالسعلنةفمذهبإل مم
هوابع م،ذلكحنثمعمق إسرائنل  ورهمومةعبهمفيالشأ،المصريخصوصم فيمنطقةسننمء

المصرنة وهيالمأرن عل مص اقنةالمصرنحالذيأ ل بهلنبرمم،وقملفنهأ،مصرمشرلخط ار
عل إسرائنلأربرم،الخطرالذيممعرضفنهإسرائنلم،قبلإنرا(،محمو .)2122
يبملنسبةإل إسرائنلمثلمطو ار رامممنرنم
ممم شكفنهأ،قرارإلغمءصسقةبنعالغمزالمصر ّ
ننهيحقبةممرنخنةونسمحأخرى.وهونجس  لنةعل ب ءمحققالموقعم اإلسرائنلنةالممشمءمةالمي
راج فيأعقمبان عثور  22ننمنر .شكفيأ،إسرائنلسمحمولمحمصر اآلثمرا قمصم نة
المبمشر للقرار المصري؛ لر ،أه مم نشغل بمل صنمع القرار في إسرائنل حملنم هو المخطنط

لمحمصر الم اعنم اإلسمرامنجنةللمحو

الممةحقةفيمصر عل الم ىالبعن ؛وذلكعل الصع 

السنمسنةوالعسررنةواألمننةوا قمصم نةواإلسمرامنجنة .
 5.5.4.5الموقف اإلسرائيلي من اقتحام السفارة اإلسرائيلية في القاهرة.
مثلمقملضمبطوجن نن،مصرنن،عل الح و المصرنةاإلسرائنلنةم،قبلالجنشاإلسرائنلي
ور السعل الشعبنة الغمضبة بملهجو عل السسمر اإلسرائنلنة أربر اخمبمر للعةقم بن ،إسرائنل

ومصر في المرحلة ا نمقملنة المي قم هم المجلس العسرري المصري .أعقمب الثور المي أطمح 
بملرئنسحسنيمبمرك.
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اقمحم السسمر اإلسرائنلنة بملقمهر ح ث في  21-7سبممبر  2122عن مم مظمهر آ ف

المصرنن ،أمم مبن السسمر اإلسرائنلنة في الجنز احمجمجم عل مقمل ثةثة جنو مصرنن ،عل 
الح و اإلسرائنلنة المصرنة في أغسطس  .2122وسبق ملك المظمه ار مطملبم م ،الثوار

المصرنن،بمحركالحرومةومحرنهمع،حم ثمقملالجنو المصرنن،عل ن الجنشاإلسرائنلي عل 

المنمطقالح و نة(المعرفة  .)2122مجمعآ فالممظمهرن،فينو الجمعة 7سبممبر أمم المبن 
وفيالشوارعالمجمور للمعبنرع،احمجمجه ث قمموابه السوراإلسمنمي وصع مجموعةمنه 

إل الطوابق الميمشغلهمالسسمر وانزلواالعل اإلسرائنلي ورفعواالعل المصريث  خلواإل السسمر 
وقمموابإلقمءمموج وافنهمم،مسمن ا م،النوافذ وطملبالممظمهرو،بمسم عمءالسسنرالمصري

م ،ملأبنبوهمفالنشطمء"أ ونم سةحأ ونم بمرو واحنمنخلصعالنهو "و"نضربغز نضرب
سننم برر الق س حمرجع لننم" و"مش حنمشي الصهنوني نمشي" في إشمر إل

السسمر 

ا سرئنلنة(المنمهضة .)2122
غم رفيالنو نسسهالسسنراإلسرائنليومعه 12شخصم،العمملن،فيالسسمر مموجهن،م،

مطمرالقمهر ال ولي إل ملأبنب.فنممأعلن بعضوسمئلاإلعة اإلسرائنلنةأ،السسمر رم،بهم
سمة أشخمص م ،العمملن ،وأ ،قوا الروممن وز المصرنة قمم بإنقمذه (المعرفة  .)2122وق 

أعلن  22حررةومنم ارسنمسنم مسؤولنمهمع،اقمحم السسمر اإلسرائنلنة مؤر فيبنم،أص رمهفي
الحم ثة"أ،الشعبالمصريوالحررم السنمسنةقرروااسمر ا جزءم،هنبةال ولةوررامةالمواط،
بمقمحم السسمر اإلسرائنلنةوطر السسنروالبعثةال بلوممسنةواإلعة،ع،أ،زم،الهزنمةوا نرسمر

ق ول "(حسم .)2122 ،

 المجلس العسكري يقدم احتجاج ويسحب السفير.
ق م السلطم المصرنة بممرنخ  27أغسطس/آب احمجمجم رسمنم إلسرائنل اثرمقملالجنو 

المصرنن،فيسننمءعل الح و معإسرائنل .وقملالملسزنو،المصريأ" ،مصرممق بمحمجمجل ى
إسرائنلبشأ،مقملثةثةم،قوا األم،ومطملببإجراءمحقنقعمجلو قنق"(المنمهضة  )2122وق 
جمءفيالبنم ،الذيأص ر المجلسالعسرري الحمر "مق م مصربمحمجمجرسميإلسرائنل عل 
خلسنةأح اثأمسالميوقع عل الح و وطملب بإجراء محقنقعمجلحولاألسبمب والمةبسم 

المحنطة بمقمل ثةثة م ،القوا المصرنة" .وقمل مجلس الوزراء المصري في بنم ،عل صسحمه

الرسمنة أ ،اللجنة الو ازرنة الطمرئة المرلسة ببحث م اعنم األح اث المي شه مهم منطقة الح و 
المصرنةاإلسرائنلنة قرر "ولحن،موافممنمبنممئجمحقنقم السلطم اإلسرائنلنة واعمذارقم ممهمع،

مصرنحممه الممعجلة والمؤسسة مجم مصر سنم سحب السسنر المصري م ،إسرائنل" .وأضمف
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المجلسأ ،مصر"مسمنرررذلكالمصرنحم غنرالمسئولةوالممسرعةلبعضالقنم ا فيإسرائنل
األمرالذينسمقرللحرمةوالمرويقبلإص ارأحرم واسمبمقمعرفةحقنقةممح ث سنممفنممنمعلق
بملعةقم المصرنة-اإلسرائنلنةوحسمسنمهم"(ا قمصم نة .)2122
 موقف الواليات المتحدة.
في أعقمب سمعم م ،الهجو أعرب الرئنس األمرنري بمراك اوبممم ع" ،قلقه العمنق" م،
أح اثالقمهر وأوضحالخطوا الميسمر بهمإ ارمهومنهممطملبةمصربم لم از بمعه امهموحممنة

السسمر اإلسرائنلنة في القمهر  .وجم في بنم ،للبن األبنض أ ،اوبممم "اسمعرض اإلجراءا المي
ممخذهم الو نم الممح عل جمنع المسمونم للمسمع عل إنجم حل لهذا الوضع ب و ،عنف

إضمفي رمم  عم الحرومة المصرنة إل الوفمء بملمزامممهم ال ولنة لنمحنة مأمن ،حممنة السسمر

اإلسرائنلنة"(موقعالمعرفة .)2122
 موقف إسرائيل.

أعرب وزنر ال فمع اإلسرائنلي أنهو بمراك ع ،أسسه لمقمل الجنو المصرنن ،في هجمم 

الخمنس قربانة عن الح و معمصر وعرض " راسة" ظروفالحم ثمع الجنشالمصري.
وقمل بمراك" :إ ،إسرائنل مأسف لمقمل رجمل شرطة مصرنن ،خةل الهجو عل الح و اإلسرائنلنة

امرإل الجنشبسمحمحقنقنم بع  راسةظروفهذاالحم ثبملمعمو،معالجنش
المصرنة" موجهم ا
المصري(ا قمصم نة  .)2122فنمم طلب وزنر ال فمع اإلسرائنلي انهو بمراك م ،وزنر ال فمع
األمرنريلنو،بمننمم المسمع فيحممنةالسسمر اإلسرائنلنةفيالقمهر .وفيصبمحالسب أ ل رئنس

الوزراءبننممن،نممننمهو بخطمبأعل،فنهع،ممسكإسرائنلبجمنعا مسمقنم الموقعةمعمصر(عب 
العزنز .)2122
 الصحافة اإلسرائيلية تشن هجوم على حكومتاا.
انمق

وسمئل اإلعة اإلسرائنلنة ر فعل المسئولن ،اإلسرائنلنن ،حول واقعة مقمل الجنو 

المصرنن ،عل الشرنط الح و ي في نهمنة األسبوع الممضي بع أ ،سمرع مل أبنب إل احمواء

األزمةمعمصر م،خةلإب اء"األسف"و"ا عمذار"ع،الحم ثالذيوقععقبهجمم إنة 
الميأ

إل مقملثممننةإسرائنلنن .،وقمل إنهرم،نموجبعل المصرنن،المبم ر لةعمذارب 

م،مطملبةإسرائنلنسسهمبم عمذارواجراءمحقنقمشمركمعهمحولمةبسم الحم ثالذينج عنه
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أسوأأزمةفيالعةقم المصرنة– اإلسرائنلنةمنذاإلطمحةبنظم حسنيمبمركمم عمملأبنبإل 
احموائهمم،أجلالحسمظعل معمه السة .

قمل القنم العمشر اإلسرائنلنة إنهفيالوق الذيمقصففنهصوارنخ"الج ار "جنوبإسرائنل
وم خل "العصمبم اإلرهمبنة" عبر الح و مع سننمء ن فع المجلس العسرري الحمر في مصر

الحرومةاإلسرائنلنةلمحنيرأسهمأمم القمهر .وأضمف أ،هذانأميبننمم"نمبولالسلسطنننو،فيغز

عل جنوبإسرائنلبصوارنخه نومنم نبصقالمصرنو،علننموبشرلمبمشرم،القمهر أممنح،
فنقول رل هذا لنس إ ممء عذب" .وممبع في سنمق انمقم هم الموقف اإلسرائنلي بملرغ م ،مقمل
ثممننة إسرائنلنن ،في هجمم إنة

بننه اثنن ،وصسمهمم بأنهمم م ،أفضل المحمربن ،إ ،وزنر

ال فمعأنهو بمراكعبرع،أسسهلمصرخوفمم،سحبسسنرهمل ىإسرائنل فنممقم شنمعو،بنرنز
الرئنساإلسرائنليبملمذللأمم قنم الجنشالمصري بننمممهمج السسمر اإلسرائنلنةبمصروقنصلنمهم

بمإلسرن رنة م ،قبل المئم مم ،وصسمه بد "الممهورن ،المطملبن ،بسسك 

النهو ي"(المصرنو ،

.)2122
 تحول استراتيجي في العالقات.
إل جمنب  رامممنرنة الح ث المي برز في عنمون ،الصحف اإلسرائنلنة والمي مص ر 

صسحممهماألول صوراقمحم مبن السسمر اإلسرائنلنة فيالقمهر منمولالع ن م،الرممبوالمحللن،

العسررنن،والسنمسنن ،الح ث في أعم مه ومقم مه م ،حنث رونه ح ثم اسمثنمئنم له مم قبلهومم
بع فيالسنمقالمصريوالعربيواإلقلنمي.
المحلل العسرري في صحنسة "ن نعو أحرونو " ألنرس فنشمم ،شبه الهجو عل السسمر

اإلسرائنلنةفيالقمهر بمحمةلالسسمر األمرنرنةفيطهرا ،خةلالثور اإلنراننة فيإشمر إل أ،مم
نح ثفيمصرهومحولإسمرامنجيفيالشرقاألوسط مسجةأنهابم اءم،نو الجمعة7/22

م ارالعةقم ال بلوممسنةاإلسرائنلنةالمصرنةبإشرافاإل ار األمرنرنةبع ثةثةعقو م،العةقم 
بل وممسنةرمملةوعم نةبن،ال ولمن(،عب العزنز  .)2122نقولفنشمم ،فيالنمحنةاألمننة إ،مصر

المي صنس حم اآل ،ر ولة ص نقة وفي ال رجم ال ننم م ،الخطر األمني محول بع حم ث

السسمر إل ال رجم العلنم م ،الخطر األمني واذا مم فق الجنش المصري السنطر لصملح القوى
الممطرفةسممحولمصرم،خطرربنرإل مه ن فعلي(حزبالشعبالسلسطنني .)2122
فينسسالسنمقنرمبنمحو بمرننع رنفمحولررنسملمن ا،المحرنرإل ممنصسهبد"بوغرو 

السسمر اإلسرائنلنة أممالمراسلالعسرريفيصحنسةن نعو احرونو وموقعوانن رو،ب،نشمي 
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فق أشمرإل أ،ا سمنممجاألسمسيم،أح اثالسسمر هوأ،األنم الميرم،بإمرم،األنظمةالعربنة

لج ع اءالشمرعالعربيإلسرائنلواقممةعةقم السة أوالةحرببمعزلعنهق ول إل غنر
رجعة ولذلك عل إسرائنل إب اء الصبر والشجمعة وبرو األعصمب المي منزمهم حم سنوا 

الثممننننم

عن مموقسنمأمم عمل عربيمعم (عب العزنز .)2122

 3.5.4.5قضية السفينتين اإليرانيتين.
نع الح نثع،سممحمصربعبورالسسننمن،اإلنراننمن،لقنم السونسم،أبرزقضمنمالسنمسة

الخمرجنةالمصرنة الميواجه المجلساألعل للقوا المسلحةفيملكالسمر نظ ار رمبمطهمبملع ن 
م ،القوى اإلقلنمنة وال ولنة .فب انة مع أول اخمبمر لموقف مصر بع الثور م،المزامممهم القمنوننة
بشأ،المرورفيالقنم م،جمنبثم،مرثس الضغوطاإلسرائنلنةواألمرنرنةلمنععبورالسسننمن،

اإلنراننمن ،بمعمبمر أنهمم محمة ،موا عسررنة وم ،جمنب ثملث ننصرف األمر إل مسمقبل
العةقم معإنرا ،بملنظرإل أ،هذ هيالمر األوليالمينح ثفنهمذلكاألمرمنذقنم الثور

اإلنراننة(محم .)2122

ع وزار الخمرجنة اإلسرائنلنة المجموعة ال ولنة إل الر "بحز " عل عبور سسننمن ،حربنمن،
إنراننمن ،قنم السونسإل المموسط .وقملالممح ثبمس الوزار إنغمل بملمورلورملةفرانسبرس"إ،
وجو عسرريإنراني غنرمسبوقفيالبحرالمموسط نشرلاسمس اززانمعن،عل المجموعةال ولنة

الر علنهبحز ".وأ ل الممح ثبمصرنحه معلنقم عل عبورسسننمن،حربنمن،إنراننمن ،قنم السونس
فجرالثةثمءإل المموسطفيسمبقةمنذالثور اإلسةمنة في .2797وأر رئنسالوزراءاإلسرائنلي
بننممن،نممننمهوأ،بة معمبرإرسملالسسننمن،اإلنراننمن،إل المموسط"أم ار خطن ار".واعمبروزنر

اسمسز از"(انةف .)2122وق اعمبر صحنسمم"هآرمس"اإلسرائنلنة 
ال فمعافنغ ورلنبرمم،إرسملهمم" ا

و"الملنجراف"البرنطمننة القرارالمصريبملسممحللبحرنةاإلنراننةبعبورقنم السونسبأنه"مغنرفي
منزا،القوىفيالمنطقة" و"إ،مصرمشنرإل أنهمل مع ملمزمةبملمحملفا سمرامنجيمعإسرائنل

مجم إنرا ،وانهماآل،راغبةفيالمعمملمعإنرا("،محم .)2122
يرى الباحث :أ ،المجلس العسرري المصري اسمطمع خةل المرحلة ا نمقملنة أ ،نحمفظ عل 
الموازنم المحلنة وا قلنمنة وال ولنة وأ ،نحقق سمبقة ممرنخنة في الوط ،العربي بنقل السلطة إل 

ال وائرالم ننة ومخلنهع،السلطةضم،عملنة نمقراطنة وأ،نحمفظعل عةقم مصرالممرنخنة
معإسرائنلضم،سنمسةج ن مرفضا مةءا الخمرجنةوملبيمطملبالثور فيا سمقةلوع 

المبعنة .بمعن آخرأ،المجلسالعسررياسمطمعإ ار البة خةل السمر ا نمقملنةبحنرةسنمسنة
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محرمةرغ جسممةاألح اثوقو الغضبالجممهنريوحملةالسوض حنثرم،المجلسالعسرري
أمم اخمبمرحقنقيم،جمنعاألطرافالمحلنةوا قلنمنةوال ولنة والميرم،رلمنهمنرن أ،نحقق

أه افهومصملحه وبن،مجموعةهذ الممنمقضم

بن،مطملبالثوارالميوصل أوجهمعن حرق

السسمر اإلسرائنلنةوطملب بطر السسنراإلسرائنليوسحبالسسنرالمصريوالغمءامسمقنةالسة بن،
البل ن ،وبن ،المخموف اإلسرائنلنة والضغط األمرنري للمطملبة بمسممرار عملنة السة واعة،
المجلسالعسرريبذلك وبن،هذاوذاكرمن المصملحاإلسمرامنجنةلمصر والمياسمطمعالمجلس
العسرري أ ،نحمفظ علنهم فم ،جهة جمء البنم ،الرابع إلعة ،المجلس العسرري المزامه بممسمقنة

السة وم،جهةأخرىم طر السسنراإلسرائنليلحن،ه وءالغضبالجممهنريواعة،ا عمذار
اإلسرائنلي وم،جهةثملثةإجراءانمخمبم برلممننةورئمسنةومسلن السلطةلمؤسسم م ننة.
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 2.5الخالصة.
نجح إسرائنل عل م ى خمسة  وثةثن ،عممم في محنن مصر م ،الصراع العربي
اإلسرائنلي بع موقنعمعمه رممب نسن وق مراجع ورمصرالعربيواإلقلنمي فمصرالميرمن 
مشرل رأس الحربة في الصراع أصبح مص ر أم ،إلسرائنل منذ موقنع المعمه

حنث قمم 

إسرائنلبملع ن م،األعمملالعسررنةوخمض الرثنرم،الحروبض ال ولالعربنةوالسلسطنننن،

ول نر،لمصر و ار سوى ورالوسنطوالممعمو.،هذاالوضعمغنرعقبان عالثور المصرنة22

ننمنر 2122حنث  خل المق ن ار اإلسرائنلنة في مرحلة م ،الضبمبنة والمخبط؛ فق فشل أجهز 
ا سمخبم ار اإلسرائنلنةفيموقعالثور بلاسمبع مهم وق بذل إسرائنلجهو ا ربنر فيبقمءالرئنس

حسنيمبمركفيالحر .

 وممم  شك فنه أ ،العةقم المصرنة اإلسرائنلنة مأثر بع الثور برل أشرملهم السنمسنة
واألمننة وا قمصم نة والعسررنة وأصبح األم ،القومي اإلسرائنلي في إطمر المجهول ومعممل 

إسرائنلبمخبطحنملالثور المصرنةونممئجهم فملبعضنم ىبإعم احمةلسننمء والبعضاآلخر
أب ىحرصم عل اسممرارا لم از بمعمه السة معمصر فيحن،سمرعالجنشاإلسرائنليفي
عملنةبنمءالج ارالسمصلعل طولالح و معمصر غنرأ،المنمرالسنمسيالعم حرصعل 
إبقمءالعةقم المصرنةاإلسرائنلنةرممهي وع اسمسزازالجمنبالمصري.
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الفصل الثالث
ثوره  25يناير واملخاوف اإلسرائيلية






متهيد.
ثورة  25يناير والقوى املشاركة فيها.
اجلوانب اإلجيابية والسلبية للثورة على األمن اإلسرائيلي.
املوقف اإلسرائيلي وتفاعالته مع ثورة  25يناير
اخلالصة.

 1.3تمايد.
جمء ثور 22ننمنرب و،مق مم و أن نولوجنم

م اع لهمالشبمبالمصريعبروسمئل

ا مصملالح نثةومواقعالمواصلا جمممعيمثل:السنسبوكوالمونمروا نمرن

فرمن الثور رممرآهم

ب،النعمزررملصمعقةعل إسرائنل الميمسمجأ رمممسمجأالعمل بإ ار الشعبالمصري رمن رمفة

النظرنم ا جمممعنةمح ث ع ،خنوع السةح المصري وأ،الشعب المصري بطبنعمه هم ئ رمم

أربكإسرائنلموقفاإل ار األمرنرنةم،الثور ووقوفاإل ار األمرنرنةإل جمنبهم وعبر إسرائنل
ع،أسسهملرحنلحسنيمبمرك ول مخفإسرائنلمخوفهمم،إمرمننةانهنمرامسمقنةالسة (رممب
نسن )بن،مصرواسرائنلفيحملصعو قوىمعم نةللسة حسبوجهةالنظراإلسرائنلنة.ورم،

أرثرممنخنفإسرائنلهوإمرم،وصولالحررم اإلسةمنةإل س الحر ومشرنلمحورإقلنمي
معم إلسرائنلنمم بن،مررنموانرا،ومصراألمرالذينؤ يإل عزلةإسرائنل.
وعل الرغ م ،المبمن ،في وجهم النظر اإلسرائنلنة بن ،صنمع القرار اإلسرائنلي والمحللن،
السنمسنن،والعسررنن ،نب و السلوكالسنمسياإلسرائنليمرمبرم مجم ممنجريفيمصر نظ ار لحج 
الحراك الجمري وأل ،صمنع القرار اإلسرائنلي مسمجأ بهذ الهز السنمسنة إذ عجز ال وائر األمننة

اإلسرائنلنةع،اسمشرافحج المحولالقمئ وزم،ح وثه.ومعذلكنمر،رص جملةم،المواقف

السنمسنةوالعسررنةواألمننةإلسرائنلم،الثور المصرنة.

سنمنمولفيهذاالسصلثور  22ننمنروالمق ن ار اإلسرائنلنةلهم فسيالجزءاألولسنمنمول
الثور المصرنةواألحزابوالجممعم المشمررةفنهم أممالجزءالثمنيفسوفنمنمولالجوانبا نجمبنة

والسلبنةللثور عل األم،اإلسرائنلي.وفيالجزءالثملثسنمنمولالموقفاإلسرائنليومسمعةمهمعثور 
25ننمنر.
 5.3ثوره  25يناير
جمء ثور 22ننمنرلمعبرع،اإل ار الشعبنةالمصرنة وانمسضالشعبالمصريض السسم 
وا سمب ا والسقر قبل ذلك رذلك أعلن األحزاب السنمسنة رفضهم للمم ن والمورنث رمم رفض 
الجممهنرالمصرنةالهنمنةاإلسرائنلنةعل المنطقة ومسموقالسنمسةالمصرنةمعالسنمسةاإلسرائنلنة
عبر صسقم الغمز وغنرهم لق جمء الثور المصرنة لمؤر نبوء صمؤنل هنمغمول 4حول الموجة

4

تحدث صمويل هنتنغتون  Samuel Huntingtonعن ثالث موجات للديمقراطية ضربت العالم مغيرة المشهد السياسي ،وتحدث كذلك
عن موجات مضادة للديمقراطية تستتبع بالضرورة كل موجة ديمقراطية لتقلص عدد الدول المتحولة للمعسكر الديمقراطي ،فيؤرخ لألولى في
الفترة ما بين  ،9181 -9282وتبعتها الموجة الثانية من  ،9119 -9192فيما بدأت الموجة الثالثة عام  9199في البرتغال واليونان
وإسبانيا ثم وصلت إلى أميركا الالتينية ،واكتسحت الدول الشيوعية في االتحاد السوفييتي وشرق أوروبا ومعها تغيرت الخريطة السياسية
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الرابعةم،ال نمقراطنة ولمؤر مقولةالشمعرأبوالقمس الشمبيإذاالشعبنوممأ ار الحنم فةب أ،

نسمجنبالق ر.

 1.5.3البيئة التي خرجت مناا الثورة.


رمن رمفة ال ول العربنة مهنأ ب رجة أو بأخرى لثور بحر موفر جملة ظروف سنمسنة

واقمصم نةمرربة أخطرهم"قضنةالمورنث"الميشه مهمالحملةالمصرنة إضمفةإل اسمشراءالسسم 
بصور المخملسة حنثاحمل مصرموقعممأخرفيالمقرنرالسنويلمنظمةالشسمفنةال ولنة فجمء 

فيالمرمبة.222حنملهذاالسسم رمن الحملةالمصرنةمغليعل م ارالعممن،السمبقن،بمئم 
ا حمجمجم السئونة أقواهماعمصم موظسيمرارزالمعلومم فيالمحلنم ألرثرم،شهرأمم مقر

مجلسالشعب مطملبن،بملمثبن ورفعروامبه (محمو  2122ص.)226:222ونمر،رص األوضمع
ا قمصم نةوا جمممعنةوالثقمفنةوالسنمسنةالميهنأ للثور عل النحوالمملي:

 1.1.5.3األوضاع االقتصادية.

بمع

رم ،الوضع ا قمصم ي في مصر سببم رئنسنم في قنم الثور  .فرغ أنهم رمن محظ 
عملنة للنمومراوح بن 2،و 9بملممئة خةلاألعوا األخنر لحر مبمرك إ أنهم رمن 

معمني ارمسمع مع ل البطملة وسوء موزنع مع ل النمو(محمو  2122ص )229إذ لوحظ مزان ع 
العمطلن ،في صسوف الشبمب الذن ،نشرلو ،قرابة  21بملممئة م ،مجمل السرم(،مرسي  2122

ص )29وانخسمض مسموى معنشة المواط ،ومراجع الخ مم األسمسنة المي نمممع بهم وع الق ر 
عل مج ن البننة المحمنة في ال ولة فضة ع ،غنمب برامج وخطط للمنمنة البشرنة وانخسمض

مخصصم المعلن والصحةوالرعمنةا جمممعنةفيالموازنم العممة وزنم ا عممم عل القطمع
الخمصخصوصم األجنبيفيمق ن الخ مم ومسننرالقطمعم المخملسة.وأصبح نسبةربنر م،
الشعبالمصريمعنشمح خطالسقر ومراجعمسموىالمعلن (راش  2122ص.)21

 5.1.5.3األوضاع السياسية.
معرف مصر مطو ار سنمسنم حقنقنم وانمم عرف  نمقراطنة شرلنة حنث جر انمخمبم 
ل 

ومرون برلممنم  و ،إح اث مطو ار سنمسنم حقنقنم .مم رم ،نح ث هو  ورا،فيحلقةمسرغة مب أ

فسقطت ديكتاتوريات ،وسقطت الن ظم الشيوعية ،وحققت الديمقراطية نجاحات متفاوتة في حاالت وكانت اإلخفاقات من نصيب حاالت أخرى.
وكان صموئيل قد تنبأ بالموجة الرابعة للديمقراطية في الوطن العربي(المري.)8099 ،
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ومنمهيعن اسممرارنظ الحر الموجو .وأ ىهذاالجمو السنمسيإل فق ا،األملفيأيمحس،

أومغننرفيظلالنظ الموجو .


جمء ا نمخمبم البرلممننة 2121لمرو،بمثمبةالشرار الميأطلق الثور المصرنة.حنث

اسمحوذالحزبالوطني(الحزبالحمر )عل أرثرم 71،بملممئةم،إجممليمقمع المجلس فنمم

فمز ع قلنل م ،رموز المعمرضة  نمجموز أصمبع الن ن ،ول نع م ،ب نل أمم الجممهنر إ 
اللجوء إل الشمرع (محمو  2122ص .)229وم ،المه اإلشمر في هذا الص إل أ ،الموق إل 

ال نمقراطنةالحقنقنة  نعنيبملضرور السعيلمبنيالحضمر الغربنةثقمفنم وفررنم وانممعل العرس
م،ذلك فأغلبنةالمشمررن،فيالحررم ا حمجمجنة ه م،المعم ن،للغربعممةوللو نم الممح 

واسرائنلخمصة(ملنشممن.)262 2122 ،أ،المررنزعل مذونبالهونةالوطننةوالقومنةرم،جوهر
سنمسة المبعنة والو ء للخمرج وخمصة للو نم الممح

ورل ذلك لمصلحة إسرائنل فم نصنمع

لةمةءا األمرنرنة والحسمظ عل أم ،إسرائنل عبر امسمقنة السة (رممب  نسن ) عل الرغ م،
فشلهمفيالمطبنع معإسرائنل رلذلكمسمعلمعمسمق الوضعال اخليعل جمنعاألصع فشرل 
األرضنةوالمنمخالمنمسبلثور 22رمنو،الثمني/ننمنر(حمفظ  2122ص.)22:22

 3.1.5.3األوضاع الثقافية واالجتماعية.
مررس منذ ع عقو السنمسم العممة في مصر السجو ا جمممعنة بن ،طبقم وشرائح

المجممع سواءالسجو بمعنمهما قمصم ي أوا جمممعي والثقمفي .لذلك مأخذالخرنطةا جمممعنة
فيمصرشرةغرنبمننقس فنهالمجممعبن،شرنحمن،ربنرمن،ممنمقضمن(،أغننمءوفقراء ممعلمو،

وأمنو)... ،وب أ ملكا نقسممم ممسللإل  اخلرلشرنحةفمصبحهياألخرىمنقسمةعل 
نسسهم ف اخل شرنحة األغننمء نوج (ارسمقراطنو ،وشعبنو ،مثقسو ،وجهلة) و اخل السقراء أصبح

هنمك(علممننو،وممش و)،ووسطرلملكالمقسنمم رم،م،السهلافمعملمقسنمم أخرىل مر،

موجو مثل(مسلمو،ومسنحنو.)،هذ ا سمقطمبم الثنمئنةنقل النسقا جمممعيوالثقمفيالعربي
م،حملةالمجمنسوامسمقمعالذا

إل مشمن ومومروبملممليقمبلنةلةنسجمروالمصمرععل وقع

ملكالثنمئنم الممضم (راش  2122ص.)22:21
 5.5.3االنطالقة األولى للثورة.

رم ،مقمل الشمب خمل سعن عل أن ي قوا األم ،بمثمبة الشرار األول  نطةق الثور 

المصرنة وهو مؤشر إل مسؤولنة ال ور القمعي لألجهز األمننة هذا مم عبر عنه الثوار رمزنم
وفعلنم.مأميال لةالرمزنةم،موجهالثور المصرنةبمخمنمرثوارمصرنو  22رمنو،الثمنيننمنر
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نطةقثورمه والذينصم فنو عن ال اخلنة ورأ،المصرنن،أ ار واأ،نقولوا" "لظل ال اخلنة

نو عن هم أممال لةالسعلنةفعبرعنهمثوارمصربمقمحم ع م،المقمراألمننةواشعملالننرا،

فنهم فضةع،إحراقالمئم م،سنم ار الشرطةوم رعممهممعبن ارع،الغضب مممأ ىإل انهنمر
حمجزالخوفل ىالثوار(محمو  2122ص.)221

نؤر أح النشطمءالسنمسنن،فيشهم مهعل أح اثالثور عل أ،مصرشه

فينو 

 22ننمنر أح اثم غنر مسبوقة .وقمل" :أ ررنم قبنل منمصف اللنل أننم أمم ح ث جلل سنغنر
الممرنخ وسنرو،لهممبع ؛لق نجحالشبمبفيرسرحمجزالخوف م،ج ن ول مرهبه جحمفل
األم ،و المطمر ا .ورمن بؤر الح ثم،من ا،المحرنر الذيانمقلإلنهالممظمهرو ،م،أمم 

ارالقضمءالعملي الذن،شمررواالنوابم،جمنعا مجمهم فيوقسمه .وب أ مطو ار ج ن ل 

مقمصرعل مجر الوقسم ا حمجمجنة الميرمن مقو بهمحررةرسمنة أوا حمجمجم العمملنة 

والوظنسنةالمطلبنة..الخ.المطورالج ن رم،المسن ار والمظمه ار

رحقأصنلننمزعهالمصرنو،

اآل .،ث ا عمصم المسموح في الشوارع والمنم ن ،لمحقنق ه ف مح

جمء اإللهم م ،الشعب

المونسي الذينجحبإسقمطنظم ب،علي(عمطف  2122ص.)222وق محققهذااله فبع 21
نوممم،الثور ق الشعبالمصريخةلهممئم الشه اءوالجرح بإعة،عمرسلنمم،بممرنخ22

فبرانر  2122عل شمشة الملسزنو ،المصري الرسمي مخلي حسني مبمرك ع ،سلطمه ررئنس
للجمهورنةومرلنسهالمجلساألعل للقوا المسلحةبإ ار البة (الشممع  2122ص.)97
معمبرثور  22ننمنرثور شعبنةسلمنةممحضر ب أ انطةقمهماألول عل ن الشبمبالمصري

فينو الثةثمءالموافق 22ننمنر 2122الممزام،معا حمسملبنو عن الشرطةفيالبة وذلك
احمجمجمعل مر ياألوضمعالمعنشنةوالسنمسنةوا قمصم نة فيظلحر الرئنسالسمبق"محم 

حسنيمبمرك"للبة عل م ارثةثن،عمممممواصلة حنث ق  عو جممعم المواقعا جمممعنة

(السنسبوك والمونمر) وم،أشهرهمصسحة "رلنمخمل سعن " 5مضممنم واضحم م،ع جهم م،
المعمرضة المصرنة معهم وم ،بننهم حررم رسمنة و اإلخوا ،المسلمن ،وشبمب  6ابرنل(عب اهلل 

 2122ص )222ونمر،حصرمجموعةم،األسبمبالرئنسنة وراءان عشرار ا حمجمج فيع 
م،األسبمبم،أبرزهم:

 .2مص نر الغمز المصري إلسرائنل :منذ عم   2112أبرم مصر أربعة عقو مقو بموجبهم
بمص نرالغمزالطبنعيإلسرائنل-بسعرأقلبأضعمفم،سعرالسوق-ونمم العملبهذ العقو 
5

كان لصفحة كلنا خالد سعيد األثر البالغ في الدعوة للتظاهرات المتكررة منذ استشهاد الشاب السكندري خالد سعيد على أيدي أفراد الشرطة،
فقد أطلق على هذه الصفحة الحزب االفتراضي المؤثر ،ويعتبر عبد الرحمن منصور خريج قسم اإلعالم بكلية اآلداب بجامعة المنصورة ،هو
مؤسس صفحة خالد سعيد ،وكان من الذين رصدوا ووثقوا لعمليات تزوير االنتخابات البرلمانية في (8002هالل ،8099 ،ص.)99:91
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حم عم  2121ولق مسبب هذ العقو في أزمم سنمسنة ربنر للحرومة المصرنة بسبب

معمرضة خبراء بمرول وسسراءسمبقن ،حنثأ ،المص نر نب أفي حملة وجو فمئض وهو مم ل 
نموفرفيمصر(عقل .)2122

 .2الرغبةفيالعنشبررامة فم،سمعصرخم الممظمهرن ،نصلإل قنمعةبأنهلنسالسقروالقهر
العمملالوحن فيالثور وانممرم،المررنزأنضمعل معمنيالعز والررامةالمسقو من ،وهيمم
عبروا عنه عن مم ر وا "مصر حر وصرنم أحرار" و"ارفع راسك ان

ص.)21

مصري"(مرسي  2122

 .2طبنعة الحر ا سمئثمري ا سمب ا ي واسممرار مطبنقه لنظم الطوارئ والمضننق عل الحرنم 
العممةوع السممحبملمعبنرع،الرأياآلخر(حمفظ  2122ص.)21مقولحنةأرن

6فيرممبهم

في الثور أ،القضنة الميمشرل حقنقة السنمسة هيقضنةالحرنةفي مواجهة ا سمب ا (أرن



 2111ص.)22وهيمؤسسبذلكللقول:أ،ه فالثور هوالحرنة.ونقولعصم سنفال ولة
في رممبه نظرنة الثور العربنة أ ،اإلنسم ،نمحرر م ،حمجمه بمغننر واقعه(سنف ال ولة  2797

ص )22وهونؤسسبذلكللقول:إ،اإلنسم،بحمجةإل انمزاعحرنمهم،قنو واقعه.وبملمزج
بن،هذن،ا مجمهن،نمر،القول:إ،الثور هيفعلنسمه فواقعماسمب ا نمطلبمللحرنة.

 .2نجمحاإل ار الشعبنةالمونسنةفياإلطمحةبملرئنسالمونسي"زن،العمب ن،ب،علي" األمرالذي
أحنمحل اإلصةحوالمغننرل ىالشبمبالمصري وبثفنه الروحالثورنةوالغضبالشعبيم،

ج ن (العنمني  2122ص.)99

 .2خول محم الب ار عي المعمرك السنمسي أ خل عنص ار ج ن ا في الحنم السنمسنة المصرنة 
بمعمبمر أنه رم ،أول ب نل ممر ،مطرحه السمحة السنمسنة خةل ثةثن ،عممم(مطر  2122

ص.)22:21

 .6مر ياألوضمعالحنممنةللشبمبالمصريفيمخملفالمجم
والخ مم

ا رمسمعالحم فيأسعمرالسلع

فيظلمر يوثبم هنرلاألجوروالروامبوع موافرشققسرننةبأجورمعقولة

للشبمب وانمشمرظواهرالعنوسةوالهجر غنرالشرعنةوا نمحمربإحراقالذا ظمهر "البوعزنزنة"

(عب اهلل  2122ص.)222

 .9السسم الممسشي في رمفة مرافق ال ولة رآلنة لموزنع المنمفع ولشراء الو ءا
ومحمسبة رجمل ال ولة في مخملف الو از ار والمحمفظم والمحلنم

وع مممبعة

رمم ا ى السسم إل مرهل

الخ مم العممةوالبن المحمنةفيرلأنحمءمصر(حمفظ  2122ص.)21

 6حنة آرن ( 14أرموبر  1906 - 4نسمبر ) 1975رمن منظر سنمسنة وبمحثة نهو نة م ،أصل ألممني  .قدمت تفسيرات للثورة
وشروحات لألنظمة الشمولية (كالنازية والشيوعية...الخ)(ويكيبيديا. )2103 ،
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 .1زنم اإلحسمس بمرار الواقع ا جمممعي :القمع العرنضة م ،الشعب المصري مشعر بأ،
أوضمعهما جمممعنةوالمعنشنةأصبح أسوأحم واقلأمنمعممرمن علنهفيالممضي(مرسي 

 2122ص.)29

 .7أح ث ا نقةب في السنمسة الخمرجنة المررنة مجم الشرق األوسط مم نشبه الصحو في السرر
السنمسيالمصريغنرالرسميحولالشؤو،الخمرجنة.

.21

معمظ الهنمنةاإلسرائنلنةفيالمنطقةالعربنةخةلالسنوا األخنر بصسةخمصة ح ثهذا

الموحشفيوق بذل فنهحرومةمبمركجهو اضخمةلمعزلالرأيالعم المصريع،المطو ار 
السنمسنةفيالمنطقة وخمصةالممعلقمنهمبملنشمطالع وانياإلسرائنلي األمرالذيمسببفي
زنم الشروكل ىالرأيالعم فينوانم إسرائنل ونوانم النظم المصريوعةقممه بإسرائنل(مطر 

 2122ص.)22:21

ب م،اإلشمر إل أ،إسرائنلممسر بملروانةالمسمم م،الشعم ار الميرفعهمالممظمهرو،
فيمن ا،المحرنربأ،أسبمبالثور هي:احمرمرالسلطةعل نخبمح و ج اوهومم عمالشعب

المصريلرفعشعمر"الشعبنرن إسقمطالنظم " وفيالمقمبلرفض إسرائنلإضمفةالمطلعللحرنة
وال نمقراطنةومحمربةالنسوذاألمرنريفيالمنطقةوالعةقم معإسرائنلرمسببم للثور م عنةأنهم

ان لع ألسبمب اخلنةفقط .وفيالنهمنةاعمرف إسرائنلبأ،الرراهنةلهموللو نم الممح هوم،
ضم ،األسبمب المي أ

 ن ع الثو ار العربنة األمر الذي نمطلب منهم ا سمع ا لمواجهة

انعرمسم الثو ار العربنة(الهن ي(أ)  2122ص.)226

 1.5.5.3بداية انطالق الثورة من خالل الشبكة العنكبوتية (االنترنت).
رغ جملة المرارمم ا قمصم نة وا جمممعنة والسنمسنة المي شه مهم مصر خةل العقو 

الثةثةم،حر الرئنسالسمبقحسنيمبمرك فإ،أح ا ل نموقعأ ،عوا أطلق عل ا نمرن



للمظمهرنو 22ننمنر 2122ض السسم برمفةأشرمله إل ثور شعبنةرمملة مقرنبم بملشرلالذي
ح ثفيمصر بع هذاالممرنخ.
أجمع المراقبو ،والمحللو ،عل أ ،ملك ال عوا رمن الشرار األول للثور وأ ،المحم 

الشعبالمصريبملشبمب هوصمحبالسضلالربنرفيمنحهذ الثور نسسم طونة لمنجزأه افهم 
الميمصمع

بسرعةربنر إل المطملبةبرحنلنظم مبمرك  سنممأ،هذ األح اث جمء بع 

نجمحثور الشبمبفيمونس ممشرلحمف ازللمصرنن،نحوالمغننر(عمطف  2122ص.)219وبملسعل

نمر،القولإ،شبرةالمعلومم ال ولنةلعب فيمصر ور"منم ىجممهنري"شرلفيرأيمسررن،
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أمثمل "همبرممس" (صمحب نظرنة الحوار الجممعي) 7شرطم ضرورنم لوجو ال نمقراطنة .فشبرة
المعلومم ال ولنةأممح للمواطنن،المصرنن،المعبنرع،آرائه م ،و،أيرقمبةأوإشراف(حمم 

 2122ص .)62ال عوا المي أطلقهم النشطمء عل مواقع ا نمرن

عمومم ومواقع المواصل

ا جمممعي "السنس بوك" و"مونمر" خصوصم شرل نقطة ا نطةق الحقنقنة ورمن محررم

للطمقم  .ومحول إل آلة ثورنة مخطط للمسن ار والمظمه ار  .ملمق الشبمب ومقر اجمممعممه 
ومسمو عبنمنممه  وطرقاإلبةغع،الشه اء والمصمبن ،والمعمقلن ،وارشم ا لرنسنةالمعمملمع
قوا األم ،ومسم يآثمرالقنمبلالمسنلةلل موع والرصمصالمطمطي.ومرص ممن ورفيالشوارع 

طوالأنم الثور عل م ارالسمعة.ومنقلنبضهمإل العمل رله بملرلمةوالصو

 2122ص.)27:21

األمر الذي ن فع للبحث في طبنعة الحررم

والمجموعم ا لرمروننة الميمبن هذ ال عوا

والصور (هةل 

ا حمجمجنة المنظمة وغنر المنظمة 

وصمغ بنمنممهم وعبأ أعضمءهم وحثمه عل 

الخروجوالمظمهر.رممأثر فيالشمرعالمصري حم جمء لحظةا نسجمرفي22ننمنر.وبسضل
فمح البمبأمم ثور عمرمة أنه نظم حر 

ممشه هذا النو واألنم المي ملمه م،مواجهم

الرئنسحسنيمبمرك.
 5.5.5.3الحركات الثورية التي اشعلت نار الثورة
حررم سنمسنة هي":رلنمخمل سعن " بمإلضمفةإل "شبمب  6ابرنل" حملة  ع حم ن،
صبمحي مرشحم للرئمسة" "حملة الب ار عي ومطملب المغننر" "حررة رسمنة"" .شبمب حزب الجبهة" 
إضمفة إل أرثر م ،مجموعة الرمروننة عل موقع "السنس بوك" اخملس أسممؤهم لرنهم مبن 
جمنعهم  عو واح للمظمهر أشهرهم مجموعة " 22ننمنر ..ثور الغضب"  ...عل "السنس بوك" 

بإطةق بعضه ومبني اآلخر  عوا للمظمهر ض مممرسم وسنمسم المعذنب والقمع المي
ممرسمهم الشرطة المصرنة ض المعمرضة والحررم ا حمجمجنة خصوصم ض الحررم المي
معمرض مورنث الحر لجممل مبمرك(شهمب  2122ص .)211ومع المحم الشعب المصري بملشبم،

ومبني القوى الوطننة وبعض األحزاب السمعلة مثل" :الررامة" "الغ " "الجبهة" شبمب أحزاب
7

رغن هابرماس :فيلسوف وعالم اجتماع ألماني معاصر ( ،)9181-01-92يعتبر من أهم علماء االجتماع والسياسة في عالمنا المعاصر.
ولد في دوسلدورف ،ألمانيا وما زال يعيش بألمانيا.يعد من أهم منظري مدرسة فرانكفورت النقدية له أكثر من خمسين مؤلفا ً يثحدث عن
مواضيع عديدة في الفلسفة وعلم االجتماع وهو صاحب نظرية الفعل التواصلي .اعتبر هابرماس أن إنجازه الرئيسي تطوير مفهوم ونظرية
العقالنية التواصلية ،communicative rationalityالذي يميزه عن التقليد العقالني بتحديد العقالنية في بنى االتصال اللغوي الشخصي.
تقدم هذه النظرية االجتماعية أهداف االنعتاق أو التحرر اإلنساني ،بينما يبقى اإلطاراألخالقي الشامل.هذا اإلطار يستند إلى حجّ ة تدعى
البرجماتية الشاملة .رأى هابرماس في العقالنية ،واألنسنة ،ودمقرطة المجتمع من الناحية المؤسساتية اإلمكانية للعقالنية المتأصلة في الفاعلية
التواصلية التي هي حالة متفردة للنوع اإلنساني .اعتقد هابرماس أن الفاعلية التواصلية طورت من خالل مسار التطور ،لكن المجتمع
المعاصر -الذي يقمع في أغلب األحيان عن طريق المجاالت الرئيسية للحياة االجتماعية ،مثل السوق ،الدولة ،والمنظمات  -سيطر عليه عن
اإلستراتيجية /األداتية(.)Habermas, 1987, p.9
طريق العقالنية
ِ
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"النمصري" و"المجمع" "الوف " وشبمب"اإلخوا،المسلمو  "،ق هذ الحررم مضممنمواسعم مرنهم
م،ا سممرار(عمطف  2122ص.)211

لعب شبرةالمعلومم ال ولنةا نمرن  و ارفمعة وملموسم للغمنة فيثور  22ننمنر  ولر،
نمر،أ،نزع أ،الثور فيمصرل مح ثإ بسضلشبرةا نمرن فقط بلهنمكعواملأخرى

أهمهمشبرةا نمرن .إ،حملةا حمقم،والغضبرمن موجو وعواملالثور رمن رممنةولر،م،

فجرهمشبمب السنسبوك .لذلك نمر ،القول أ ،شبرةا نمرن رم،لهم ال ور المررزي والرئنس في
سرعةا مصملوالمواصلواشعملالثور  -فملشبرةممنحق ر عل المحركالسرنعلعش ار اآل فم،

الممظمهرن،المنمشرن،فيمسمحم شمسعة معملقيالمغذنةالراجعةم،المن ا،والق ر عل اسممرار

ا حمجمجوانهمكالنظم .وهيإل جمنبالع ن م،العواملاألخرىبملطبع-أ
مرربةوممع الرواف .

فيالنهمنةإل ثور

 3.5.5.3خصائص وسمات الثورة المصرية.
ل ،معو عقمرب السمعة المصرنة إل مم وراء نو  22فبرانر  2122ممرنخ انمصمر الثور

المصرنة.ولعلاح ل نر،نمنبأ أ،نأمينو نق فنهالنظم المصرياسمقملمهطوعم أوجب ار غنر
أ ،إ ار الجممهنر المصرنة رمن أربر م ،رل المخنة والمصو ار  .ولق امسم الثور المصرنة

بملسمم المملنة:

 -2ثور عسونة رمن ثور بةقمئ رممل نقفوراءهممنظن سنمسيمح

إذمجموز إل ح 

بعن ح و ا سمقطمبالسنمسيالموجو عل السمحةبن،لنبرالنن،ونسمرنن،وقومنن،واسةمنن،؛

ورم،ذلكسرقومهم(الم نني  2122ص.)61

ثور  و،أن نولوجنم :خةلشهرواح سنطرخطمبالثور الوطننةعل المشه السنمسيمغنبم
 -2
رلالخطمبم األخرى خطمبوطنيخملصممحررم،رلاإلن نولوجنم الحزبنةالميمزق 
وح األمةطوالعقو (أبراش  2122ص.)69

 -2ثور سلمنة ثور سلمنة بمممنمز السنسبوك والمظمه ار واإلضرابم وا عمصممم

وا ،ح ث

بعضالمجمو از بمنز قبعضالممظمهرن،إل اسمخ ا العنف(نمجي  2122ص.)97

 -2ثور إثمر المخموف ررز خطمبم النظم المصري عل إثمر مخموفال اخلوالخمرجم،أي
مغننرمحممل.رم،المررنزفيال اخلعل المخونفم،السمنةالميممربصبملوط ،وملكالسمنة

ق مرو  ،نننة (بن ،المسنحنن ،والمسلمن .)،أمم في الخمرج فرم ،المررنز عل المخونف م،
مخمطرمنممينشمطالمنمرال نني.
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 -2ور وسمئل اإلعة أ

وسمئل اإلعة  و ار بمر از في نقل صور حنة ومبمشر لوقمئع الثور 

ورسر حمجز المعمن اإلعةمي .ومثل هذا األمر أسه في مأجنج مشمعر الثوار جمنب

آخر(أفمنة  2122ص.)22:22

 -6أ ،الشبمب م ،أبنمء (الجممعم والسنسبوك) الذن،ننممو،بمألسمس إل الطبقةالوسط وم،
الطبقم

السقنر رم ،المرو ،الرئنس لهم برل مم نطرحه ذلك م ،مضممن ،سنمسنة

واجمممعنة(ملنشممن 2122 ،ص .)262حنث أعم

الثور إل الطبقة الوسط  ورهم في قنم 

عملنةالمغننرإل الواجهةبع أ،اسمقر أ بنم محلنلالنظ العربنةعل مآرلهذاال ور بل

وانمهمئه(قبمنجي  2122ص.)221

 -9برغمممنة الثور حنث رمن الشعم ار والمطملب المي طملبمهم الثور واضحة وملموسة مرمفحة
السسم والحقفيالمشمررة والحرنم واحم ار حقوقاإلنسم ،لر،هذ المطملبالميم قمعهم

معمظم حم آل إل ال عو إل إطمحة النظم "ارحل" "الشعب نرن إسقمط النظم (شعبم ،

 2122ص.)27

 -1حنم المؤسسة العسررنة رم ،موقف المؤسسة العسررنة واضحم منذ اضطرارهم النزول إل 
الشمرع وهوأنهمل،موجهأسلحمهمض الثوارفمضطرالرئنسحسنيمبمركإل الرحنل(مرسي 

 2122ص.)21

 -7اسمقةلنةالثور أيع المبعنة فل نعولالثوارعل  ع خمرجي -وبخمصةغربي -لثورمه 
واحمجمجممه (محمو  2122ص.)221-226

 4.5.5.3مكونات وأطراف المشاد السياسي المصري.
نمر ،إجممل أطراف المشه السنمسي المصري في سمة منم ار رئنسنة وأسمسنة مع األخذ

بعن،ا عمبمرانهلنسرلممنمر،إ راجهم،األحزابفيمنمرمم هوبملضرور ممممثلأوممقمرب
في أرائه ومواقسه السنمسنة مع األحزاب األخرى ضم ،نسس المنمر .والمنم ار

ص:)22:21

هي(سعن  2122

أوالا :المجلس األعلى للقوات المسلحة المصرية :وخلسهمقف(نوا ممراصة مرونةم،المحمفظن ،
والمحلنم

والعم والجهمز البنروقراطي لل ولة والنظم المصري الق ن المرو ،م ،الم راء والم راء

العممن ،ورؤسمء القطمعم

في الوظنسة العمومنة وشررم

القطمع العم ورؤسمء الجممعم 

ومجملسهم والزعممم النقمبنةالموالنةللنظم .نضمفإل رلممسبقعنمصروشخصنم معروفة

عمل بملحزبالوطنيوال ولةولرنهمرمن ق أقصن أواخممر ا بمعم ).

63

ثانيا:تيار اإلسالم السياسي(:اإلخوا،المسلمو ،والسلسنو ،وحزبالعمل والوسط).
ثالث ا :األحزاب الليبرالية التقليدية والمحافظة( :حزب الوف حزب المحمفظن ،حزب األحرار

ال سمورنن ،الحزبالوطنيالمصري).

رابع ا :األحزاب الليبرالية -الديمقراطية الجديدة( :حزب المصرنن ،األحرار حزب مصر الحرنة 
الحزبال نمقراطيا جمممعي العربيالنمصري ا محم المصريالعربي وحزبالررامة).

خامس ا :األحزاب اليسارية ,القديمة والجديدة :ومعهملسنلفواسعم،ائمةفم شبمبالثور (الحزب
ا شمراريالمصري الحزبالشنوعي حزبالعمملال نمقراطي حزبالع ل مصرالحرنة المحملف

الشعبي ا شمراري ائمةف شبمب الثور ائمةف الثور مسممر حررة  6ابرنل الجمعنة الوطننة

للمغننر حزبالعمملال نمقراطي وحزبالمنمرالمصري).

سادسا :الحركة الجماهيرية العامة :المرونةأسمسم م،شبمبالطبقةالوسط والعمطلن،ع،العمل
والمهمشن ،وفئم عمملنة وموظسن،عمومنن ،وطلبة فضة ع،جمهورمصريواسعم،أعممر
وفئم مم اخلة ولر،صسمه العممةأنه مسمقلو،ولنسوامنممن،ألحزابسنمسنة (العجممي  2122

ص.)271-272

 2.5.5.3الخريطة السياسية لالئتالفات واالتحادات الشبابية في ميدان التحرير.
مب و الخرنطة السنمسنة المي مرون في من ا ،المحرنر أنم الثور مرربة ومرمبرة فبع أ،

ع مجموعةم،الحررم والجبهم إل الخروجفيمظمهر نو 22ننمنر؛الميصمر ثور حقنقنة
فنمم بع ؛ أص بح م ،النسنر إنشمء محملف أو ائمةف نض مجموعة م ،شبمبالحررم والجبهم 
واألحزاب المقلن نة أل ،المقصو م ،العرض المملي هو رل الحررم المي نشأ م ،رح من ا،

المحرنر-وربممانمه فنهأنضم-وهيحررم ل مرالنورالقمنوني لمبق حررم ارمسب عةننمهم
وشرعنمهمم،المن ا،ولنسغنر هذ الحررم هي(:الشممع  2122ص:)71-12
ائمةف شبمب الثور  -امحم شبمب الثور  -مجلس أمنمء الثور  -جبهة  ع مطملب الثور -

محملفثوارمصر-ائمةفمصرالحر -حررةشبمب22ننمنر.رغ أ،هذ ا ئمةفم لعب  و ار
رئنسنمفيالثور لرننمنرمسيبمجر ذررهم حنثسرعم،مممسرر هذ ا ئمةفم وعم مؤسسنهمإل 
أحزابه ومنظنمممه األصلنة.
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شمرر جمنع األحزاب والحررم المصرنة برمفة ألوانهم السنمسنة ومعمق امهم اإلن نولوجنة في

الثور المصرنة ورغ أ،السبقل نر،لهذ األحزابفيإشعملالثور بلرم ،ئمةفم وحررم 
شبمبنةم اع للمجمهروالمظمهرنو  22ننمنر إ أ،هذ ا ئمةفم والحررم الشبمبنةسرعم،مم

ان مج فيأحزابسنمسنةأوشرل أحزابسنمسنةج ن أوممزال فيطوراإلنشمءوالمأسنس.
 3.3الجوانب االيجابية والسلبية للثورة على األمن اإلسرائيلي.
م ،المةحظ ع وجو موقف إسرائنلي موح و حم قراء ممنمسقة للمحو

في العمل 

العربي بلوجهم نظرمخملسة فهنمكم،نرىفيالثو ار العربنةمطو ار انجمبنم نحوال نمقراطنة

م،منظورالسة ال نمقراطي ومرجنحرسةالعملنةالسلمنة أيبنمءسة  ائ ع الشعوبولنسمع

األنظمةال نرمممورنة.وهنمكم،نرىفيالمحو

مطو ارسلبنم؛ألنهسنأميبأنظمةملعبفنهمالقوى

اإلسةمنة والقومنة  و ار أقوى ومرو ،بملمملي خمرجة ع ،فلك المبعنة للو نم الممح األمرنرنة
ومعم نةللمشروعالصهنوني(البشمموي  2122ص.)22
سنمنمولفيهذاالقس اآلثمرالسلبنةلثور  22ننمنرعل األم،القومياإلسرائنلي  وسنقو 

بعرضمواقفنخبةواسعةم،اإلسرائنلنن ،ومحلنلرممبممه وخطمبممه حولمأثن ار الثور المصرنة
فيإسرائنل.
 1.3.3الجوانب السلبية للثورة المصرية على األمن القومي اإلسرائيلي.
ق د نعرددسالرددة األخنددرالددذيصددرحبددهوزنددرالخمرجنددةومسمشددمراألمدد،القددومياألمرنرددي
السددمبقهنددريرنسددننجرلجرن د ننونددوركبوس د عدد،أنددهمدد،المموقددعأ ،مرددو،هنددمك ولددةمسددم 

إس درائنلبع د عشددر سددنوا

حقنقددةالمصددو ار اإلس درائنلنةعدد،ف احددةالمخددمطروالمح د نم المدديمواجدده

إس درائنلفدديظددلسددنم حملددةمدد،الغلنددم،والمحددولالسنمسدديوا جممددمعيالمددينمددربهددمالعددمل العربددي
ومنطقةالشرقاألوسط(أبوزن .)2122وفيهذاالسنمق حذروزنرال فمعاألمرنرديلندو،بمننمدمأثندمء

زنمرمهللمنطقةمطلعأرموبر 2122م،قلقبة جدراءم ازند عزلدةإسدرائنلفديالشدرقاألوسدطعلد 
خلسنةالربنعالعربي وطملببمننممحرومدةنمنندمهوبممخدمذخطدوا إلصدةحالعةقدم مدع ولالجدوار

مجممعةعبراسمئنمفالمسموضم معالسلسطنننن،واعم ال فءإل عةقممهممعأنقر والقمهر ( ارشد 
 2122ص.)29
أول المؤسسة األمننة والقم اإلسرائنلنو ،والبمحثو ،وأسممذ الجممعم والصحسنو ،وخبراء

الشؤو،العربنةاهممممم ربن ار بمأثن ار الثور المصرنةفيإسرائنل وشملذلكمجم
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واسعة نأمي

في مق ممهم :مسمقبل امسمقنة السة بن ،مصر واسرائنل وطبنعة العةقم الثنمئنة المسمقبلنة 
المصرنة عل وضع إسرائنل العسرري وعل منزا ،القوى في المنطقة ومررنبة

وانعرمسم الثور
الجنشاإلسرائنليوحجمه ووضعإسرائنلا قمصم يوالسنمسي ومرمنةإسرائنلو ورهمفيالمنطقة 

والقضنةالسلسطنننةبملسممهمالمخملسة.

 1.1.3.3خوف من اللحظة األولى.


شرل نجمح الثور في مصر ورحنل مبمرك ص مة إلسرائنل وب أ عملنة مراجعة شمملة

للق ار الذامنة ا سمخبمرنةوالعسررنةعل خلسنةع ق ر األجهز اإلسرائنلنةعل موقعالثور م،
نمحنة وع وضوح الرؤنة بشأ ،طبنعة النظم المصري الج ن  .وب أ عملنة المراجعة بممهم 

الحرومةاإلسرائنلنةبع حس،إ ار األزمة فق امخذ الحرومةاإلسرائنلنةمواقفع ائنةم،الثور
ض نظم مبمرك(جم  2122ص .)72ممثلثور  22ننمنرمررززلزالم،وجهةالنظراإلسرائنلنة 
ذلك أ ،مصر رمن عل م ار العقو الثةثة األول "عنوا ،ا سمقرار اإلقلنمي" لرنهم غ

بن،

عشنةوضحمهمأشبهببررم ،نعرفأح مم نخم وأن،سنلقيحممه فيموا از هذاأجمع أول 
ر ا السعلالرسمنةالسنمسنةوالعسررنةفيإسرائنل عل أ،الثور المصرنة شن عه اج ن افي

هذاالبل سننعرسعل الشرقاألوسطبرممه(شلح

 2122ص.)21

ولق خمض إسرائنلمعب انةالثور حملةسنمسنةو بلوممسنةواعةمنةربنر إلقنمعالعمل 

بمغننرموقسهال اع والمسمن لمطملبالمنمسضن،فيمصرومررز ال عمنةاإلسرائنلنةعل عنصر
المخونفم ،إمرمننةظهوررنم ،سنمسي معم إلسرائنل والغرب .وبأ،الوضعالمصري بمسمج امه

المسمجئةسمرو،لهانعرمسم مسمقبلنةسلبنةعل إسرائنل وا،الحراكالجممهنريالمصريسننمج
نظم  نمقراطيأرثراحمرامملمواقفومطلعم جممهنر والرأيالعم بحنثل،نرو،بمق ور المعممل

معإسرائنلوصرفالنظرع،مممرسممهمرممرم،علنهالحملفيالسمبق(سون ا 2122 ،ص.)72

نسمنمجمممسبقأ،العقلنةاإلسرائنلنةالممغطرسةمعرض لصسعةقونةمبمغمةوغنرمموقعة

بخسمرمهمنظم حر  نرممموري مرنس وانسجم معهعبرعقو عل حسمبالشعبالمصري وهو
ممسنسرضعلنهمحمممإعم النظرفيسنمسممهموخططهموبرامجهم.
 5.1.3.3المسيرة السياسية.
ص رمقرنرع،مررزأبحمثاألم،القومياإلسرائنليمح عنوا،الهز فيالعمل العربي 
ومغزاهمللجنشاإلسرائنلي؛إذأر أ"،رممب نسن "الميوقَّعمهممصرواسرائنلعم  2797أح أه 
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األسسالمينقو علنهم"األم،القومي اإلسرائنلي"؛حنثإ،هذ ا مسمقنةأخرج أربر ولةعربنة

م ،ائر الع اءمعإسرائنل ممممنحملأبنبالق ر عل المسرغلمواجهةالمح نم اإلسمرامنجنةعل 
الجبهم العربنةاألخرى إضمفةإل أنهمقلَّص إل ح ربنرإمرمننةان عحربربنر بن،إسرائنل

وال ولالعربنةالميمشرلمه ن اوجو نًّمإلسرائنل وهوممأر مهمجلة"ع رو،اسمرامنجي" ورشس 

ع ،أهمنةإسهم "رممب  نسن " في األم،القومياإلسرائنلي  نموقف عن هذا الح بلإ ،هذ 
ا مسمقنة َّ
شرل األرضنة لنقل العةقة المصرنة -اإلسرائنلنة م ،مرحلة إنهمء الع اء إل الشرارة
اإلسمرامنجنةالرمملة(رجب .)2122وفيهذاالص نقولبهج قرني"ل مر،رممب نسن مجر ح ث
معلمي بل رمن أنضم نموذجم إل ار العةقم العربنة اإلسرائنلنة ومقنمسم للمنظن اإلقلنمي"(قرني 

 2122ص.)12:12

أب ىالسسنراإلسرائنلياألسبقفيمصرمسسيممزائنل وفيمعلنقهعل ارمسمعاألصوا 
اخلمصرالميمطملب بإلغمءامسمقالسة معإسرائنلأومجمن اممعمضم ش ن ا مش اعل انه

فيحملح وثذلكفم،مصملحإسرائنلاإلسمرامنجنةسممعرضإل أضرارفم حة وبموجبممررر
رئنسالحرومةاإلسرائنلنةبننممن،نمننمهوأرثرم،مر بأ"،امسمقالسة القمئ منذأعوا طونلةبن،

إسرائنل ومصر عم بسوائ جمة عل ال ولمن ،رمم أنه حجر الزاونة للسة وا سمقرار في الشرق

األوسط رله"(شلح

 2122ص .)26فنمم أب ى عمموس نم لن ،رئنس شعبة ا سمخبم ار العسررنة

السمبق مسمؤ حذ ارقمئة ":أظ،أننمذاهبو،إل الحرباعمق أ،السة سنبق سمرنم ومعذلك
نجباإلبقمءعل جهوزنةعملنة -فيحملل نر،مقونمنملألوضمع قنقم -وا سمع ا لمسمقبلربمم

نضطرنمإل رؤنةمصرم،منظورمخملف"(نم لن 2122 ،ص.)261
وممح ثمخملفالمقمرنراإلسرائنلنةبأ،امسمقالسة معمصرحققإلسرائنلنموا واز هم ار

اقمصم نم  ل مشه منذإنشمئهمحم هذاالنو نمنجةمقلنصمنزاننةوزار ال فمعاإلسرائنلنةبد%9
م،مجموعالنممجالقوميبع أ،رمن %21قبلالموقنععل امسمقالسة رممسمهم ا مسمقنة
بمغننر نظرنة األم ،اإلسرائنلي القمئمة عل خوض حروب في أرثر م ،جبهة واح

حنث أوج 

ا مسمق بنئة إسمرامنجنة حول إسرائنل إل قو عسررنة إقلنمنة مؤخذ بعن ،ا عمبمر عن مسرنر أي

طرف عربي بمواجهمهم .رمم حول ا مسمقنةمصر م،القو الرئنسنةفيالصراع مع إسرائنل إل 
وسنطوم،ث ضمغطعل العربوالسلسطنننن،م،اجلمق ن منمز والموافقةعل حلولوسطفي

المسموضم معإسرائنل(الهن ي(أ)  2122ص.)227
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يرى الباحث :أ ،إسرائنل سمضطر في حملة إلغمء امسمقنة رممب  نسن إل زنم النسقم 
العسررنة في ظروف اقمصم نة صعبة نمر بهم المجممع اإلسرائنلي ومغننر نظرنمهم األمننة القمئمة

عل الحرببجبهةواح وزنم ع الجنشاإلسرائنلي والبقمءفيحملةمرقب ائ .

نشرلثبم عملنةالسة معمصرأسمسم اسمرامنجنم فمئقاألهمنةبملنسبةإلسرائنل ومسمن 
إل جزءأسمسيم،العقن األمننةفيإسرائنلخةلالعقو الثةثةاألخنر .وأ،أيمغننرفيالنظم 

المصريو سنممإمرم،معمظ قو اإلسةمنن،وخمصةاإلخوا،المسلمن،نحملفيطنممهمغنن ارفي
العقن األمننة اإلسرائنلنة(منلشممن 2122 ،ص .)266وبخصوص المعمنش المنشو إسرائنلنم مرى

إسرائنلأنهمسمحمطفياألعوا القم مةبمإلخوا،المسلمن،م،المغربحم النم ،وللمعمنشمعهذ 

الحرومم ب أالح نثع،إمرمننةفمحا مسمقنم ومع نلهمبه فمعزنزالسنم المصرنةعل سننمء
المي ضعس

خةل العقو الثةثة الممضنة خمصة في منمطق  Cو(Bالهن ي (ب)  2122

ص.)262:262

نرىالبمحث :انهعل الرغ م،أ،موضوعإلغمءا مسمقنةمعإسرائنلخمصةفيالمنظور

القرنبل نع وار ا لمملهم،آثمراقمصم نةعل الجمنبالمصريوالذيسنزن م،مر ياألوضمع
ا قمصم نةفيمصر إل جمنبالم اعنم السنمسنةواألمننةوالميمصرفيغن عنهمفيالوضع

الراه ،خمصة مع حملة ع ا سمقرار السنمسي وا نقسم السنمسيالمي معمني منهمصر .إ أ،

القلقنبق نسمورإسرائنلحولالمسمقبلالضبمبي.

جمء الثور المصرنةلمقضيعل أحة إسرائنل؛فبع أ،انمعش آمملالرثنرن،فيإسرائنل
بإمرمننة ان ممجهم اقمصم نم وسنمسنم واجمممعنم في الوط ،العربي بع مؤممر م رن وموقنع امسمق

إعة،المبم ئمعالسلسطنننن.،ووصلالمسمعلح ا فعبملبعضإل طرحالشرقاألوسطالج ن أو
طرح إمرمننة انسصم إسرائنل رعضو مراقب في الجممعة العربنة بع الموصل لسة نهمئي مع
السلسطنننن،ومعال ولالعربنة لر،الثور فيمصرل مضعفيأجن مهمالسة معإسرائنلبلأنهم

مرفضهذاالسة الذيمعمبر اهمنةللشعبالمصري(الهن ي(أ)  2122ص.)227:221

ومعلنقم عل خطو الرئنس محمو عبمس بملذهمب لمجلس األم ،بشأ ،مق ن مشروع إ انة
األنشطةا سمنطمننةنقولالمحللاإلسرائنليشلوموشمنر":نمسقالجمنعفياألم الممح عل أ،

ع وجو مبمرك بمعمبمر عممة مع  نسمع عل مه ئةالنسوسفياألزمم بن،إسرائنلوالسلطة

الوطننةالسلسطنننة هوضربةش ن لل بلوممسنةاألمرنرنةونضعفمرمنمهم بمعمبمرهمعممة مؤث ار
في عةج الصراع اإلسرائنلي السلسطنني" ورم ،شمنر نمح ث ع ،ع انصنمع السلطة السلسطنننة
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لمطلبالرئنساوبمممبشأ،ع مق ن مشروعإ انةاألنشطةا سمنطمننةلمجلساألم،ال ولي حنث

رم،الرئنسالمخلوعحسنيمبمركنمرسلبملضغطعل السلطةلملنن،مواقسهم(رنملي  2122ص.)212
ب

إسرائنل رم ،نجل ذامه ن مم عل مم فعل ول مرف إسرائنل ع ،مضننع فرص السة مع

السلسطنننن ،ورأ،لسمنهمنقول:نح،م،نمحملمسؤولنةالمغننرفيمصرلغنرمصملحنم.

 3.1.3.3عزلة إسرائيل.
رم،م،أبرزأص اءالثور المصرنةعل إسرائنلأ،ب أ ممجهنحومزن م،العزلةإقلنمنم.

وفيهذاالسنمقحذروزنرال فمعاألمرنريلنو،بمننممأثنمءزنمرمهللمنطقةفيأرموبر 2122م،
قلق بة جراء مزان عزلة إسرائنل في الشرق األوسط عل خلسنة الثور المصرنة بسبب اإلصرار
اإلسرائنلي عل مواصلة ا سمنطم ،في األراضي المحملة مع مزان ال ع ال ولي لسلسطن ،م ،أجل

حصولهمعل عضونةرمملةفياألم الممح وق أعرب مصم رإسرائنلنةع،قلقهمم،اإلشم ار 
المي مضمنمهم مصرنحم بمننمم وقمل انه جمء لنقل رسملة مسم هم أ ،واشنط ،مج صعوبة في

مواصلةالعمللحممنةإسرائنلم،عزلةواسعة(راش  2122ص .)21:29وجمء النممئجقمسنةبنمء
حنثأ،الرللنسواأقونمءمقمرنةمعمصر وال ولالمحمفظةالمعم لةعلنهمأ،م فعثم،

عل ذلك

الهوا األمرنرنن(،شعبم 2122 ،ص.)222

ول مرف المحلنة اإلسرائنلنة ع ،الملمنح الصرنح إل أ ،الثور المصرنة فمقم ضمئقة

إسرائنل اإلسمرامنجنة في الشرق األوسط وذلك ألنهم  از

احممم

أ ،مبقنهم وحن م  ،و،

حلسمء(شلح  2122ص)26؛ فسقوطالنظم المصرينبقيإسرائنلب و،أيحلنفاسمرامنجي بع 
أ،انهمر المحملسم السمبقةمعانرا،ومررنم وأ،ا ر ،ل،مرو،حلنسةب نلةلمصر(ب.)2122 ،

ياإلنرانيالمرريللمحركالمشمركوالمنسق

رممأنهنمر،موقعإقممةمنظومةللمعمو،اإلقلنميالمصر
مجم قضمنمالمنطقة خمصةأ،مررنمممرس  و ارإقلنمنمنشطمامم إل مخملفالقضمنمالعربنةوفي

مق ممهمالقضنةالسلسطنننةواعم النظرفيعةقممهماإلسمرامنجنةمعإسرائنل األمرالذيسمج فنه
إسرائنلنسسهممنعزلةفيوسطمنطقةممسقةومنسجمةممرنخنم وعقمئ نم(مرسي  2122ص .)29فم،

شأ،مغننرالنظم فيمصرأ،نضعح السنمسةمبمركالقمئمةعل  ع الم لنلاألمرنريإلسرائنل 
وأ،نقوضفيشرلخطنرالوضعا سمرامنجيإلسرائنل..لق مغنر حسمبم الربحوالخسمر بملنسبة
إل إسرائنل"(8رنملي  2122ص.)212

 8هذا ما تحدث به هنري سيغمان من القيادات اليهودية في أمريكيا ورئيس مشروع الواليات المتحدة -مشروع الشرق األوسط.
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 4.1.3.3تراجع النفوذ األمريكي في المنطقة.
خل الو نم الممح

نمنجة ألزمة الره ،العقمري والنسقم البمهظة في األرواح واألموال

لحربي أفغمنسمم ،والعراق في أزمة اقمصم نة خمنقة ح

م ،نسوذهم في المنطقة .وفي ظل هذا

الوضع ان لع الثو ار العربنة وسقط األنظمة المحسوبة مقلن نم عل النسوذ األمرنري خمصة
مصر ممافق همالمزن م،النسوذفيالمنطقة ونمنجةلسرعةالمخلياألمرنريع،الرئنسحسني

مبمرك فق

اإل ار بعضم ،ثقة حلسمئهمفي المنطقة .وعبرع ،ضعف الو نم الممح بموجه

الرئنسالسلسطنني محمو عبمسللمجممعال وليرينسمه فيحلالقضنةالسلسطنننة.رممسمهم 
إسرائنل نسسهم بإضعمف النسوذ األمرنري في المنطقةم ،خةل رفضهم الممررر للمطملب األمرنرنة
بحل ال ولمن ،وموقنع امسمقنة سة مع سورنم ولبنم .،ونمنجة ذلك ل نع للو نم الممح

قنوا 

امصملموثوقةلهمسوىالقنم المررنةوالقطرنة(الهن ي(أ)  2122ص.)262
 2.1.3.3التاديد اإليراني.
نب و للوهلةاألول أ،موجةالثو ار الحملنةوخمصةالثور المصرنة سمهم فيمعزنزقو 
معسرر المقمومة في الشرق األوسط الذي ممزعمه إنرا ،وأضعس معسرر ال ول المعم لة في

المنطقة(محنس 2122 ،ص .)22م،نمحنةأخرىأ،موجها نمبم ال ولي و سنممالو نم الممح 
إل ممنجريفيمصرقللم،المررنزعل السةحالنووياإلنراني عةو عل ذلك ربمممر ع

ا ضطرابم فيالمنطقةوخمصةمصرع ا م،ال ولع،امخمذإجراءا ض إن ار،عل الصعن 

ا قمصم ي والسنمسي والعسرري خوفم م ،أ ،نؤ ي ذلك إل مسمق حملة ع ا سمقرار اإلقلنمنة
(منلشممن 2122 9،ص)262؛ فق 10نجح ا ضطرابم السمئ في العمل العربي في جذب ا نمبم 

بعن ا ع،أرثرمخموفإسرائنل أ وهواممةكإنرا،للسةحالنووي.فنجمحإنرا،فيحنمز السةح

النووي سنغري  و مثل مررنم ومصر والمملرة العربنة السعو نة بمبني مواقف نوونة مممثلة وبذلك
نمحولالشرقاألوسطلنظم نوويممع األقطمبالشرقاألوسط(ب م،ا نس ار نةالقطبنةالنوونة

الموجو اآل،فيالمنطقة)وهوممنعمبر الرثنرم،اإلسرائنلنن،أسوءرمبوساسمرامنجيم،الممر،
أ،مواجههإسرائنلفيالمسمقبل رممأ،اممةكإنرا،للسةحالنوويسوفنشجعطهرا،عل موسنع
نشمطهمفي ع العنمصرالشنعنةالممطرفةفيالعراقومهننجالجممعم الشنعنةالمنمشر في ول

 9ميخائيل ميلشتاين ،باحث ومؤرخ إسرائيلي.
10

البروفيسور آفرايم آنبار وهو أستاذ العلوم السياسية في جامعة بار ايالن ومدير مركز بيغن السادات للدراسات اإلستراتيجية بنفس
الجامعة.
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الخلنجالسمرسي)آنبمر .)2122فملخطراألعظ والمح ياألربرإلسرائنلهوإنرا،الذيعل إسرائنل
مواجهمهفيغمر رنمحالمغننرالميمعصففيالمنطقة سواءنجحهذاالمغننرأوانمه بملسشل11

(نم لن 2122 ،ص.)262

 6.1.3.3األوضاع األمنية.
مسجرثور 22ننمنر واسقمطممهمالمحمملة مسرضعل 
اعمبر النخبةاألمننةاإلسر
ائنلنةأّ ،
ّ

مهماألمننةم،ج ن والمبم ر إلح اثمغنن ار جوهرّنةفيبننة الجنش
إسرائنلإعم صنمغة عقن
ّ
ممم نسم عي زنم موازنة األم ،واعم صنمغة مرربممهم لمسمجنب
اإلسرائنلي وطمبع اسمع ا امه ّ
للمه ن ا المموقّعة .عل المسمونن ،القرنب والبعن ؛ فعل الم ى القرنب سنمضرر المنسنق األمني
الخسيالجمريبن،مصرواسرائنل ونح ثانسراجفيعةقم مصرمعحرومةحممسفيقطمع
غز أممعل الم ىالبعن إذاجمءنظم حر  ار نرمليفسنجم امسمقنةالسة بن،إسرائنلومصر

مجمن ا حقنقنم واذاح ثهذااألمرفمنهنسم عيإعم منظن الجنشاإلسرائنليمج الرينمجموب
معالوضعالج ن (حمم  2122ص.)22

األمر الذي  فع وزنر ال فمع أنهو براك إعة ،مسصنة الزنم المطلوبة عل المنزاننة

األمننةعن ممصرحلصحنسة"وولسمرن جورنمل"األمرنرنة(نو 1آذار)2122بأ،إسرائنلمموقع
الحصول عل مسمع ا أمننة أخرى م ،الو نم الممح بحج  21ملنمر  و ر خةل األعوا 

 2126 -2122بسبباألح اثاألخنر فيمصر مؤر ا أ،إسرائنلقونةسنشرلعنصراسمقرار
اإلسرائنلنة فم،

مه في منطقة مشه اضطرابم رثنر  .وبموجب مم رشسمه بعض وسمئل اإلعة

المسمع ا المقصو :سربطمئ ار م،طرازأف(22الشبح)والمينبلغسعررلطمئر منهم211
ملنو ،و ر؛غواصةج ن م،طراز ولسن،سعرهم 211ملنو ،و ر؛سسننةصوارنخسعرهم222
ملنو  ،و ر؛  بمبم

منررمفم وسنم ار

نصف مجنزر م ،طراز ننمر ومنظومم

مضم 

للصوارنخ(شلح  2122ص.)21
إ ،السوض م،أرثراألمورالميمخشمهمإسرائنلفسيحملح وثفوض فيمصروانمقمل

األسلحةإل عنمصر(إرهمبنة) -حسبمعبنر  -فم،ملكالمسألةسمرو،خطر عل إسرائنلوسوف
م خلنمفي وامةالحرب(نم لن 2122 ،ص.)61رممأ،مراخيالسلطم المصرنةفيمطبنقسلطة
القمنو،عل شبهجزنر سننمءنسهلعملنم مهرنبالسةحوالوسمئلالعسررنةوالمقمملن،إل قطمع
غز األمر الذي نسمه في بنمء القو العسررنة للمنظنمم في قطمع غز وم ،وجهة النظر

 11عاموس يادلين :رئيس جهاز االستخبارات اإلسرائيلية السابق.
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اإلسرائنلنةفم،المطو ار فيمصرمشنرإل از نم المح نم األمننةومقلصالسرصللقنم بخطوا 

سنمسنة وهي مشرل خطو أخرى في مسمر م هور الوضع ا سمرامنجي -اإلقلنمي إلسرائنل خةل
العق األخنر نمنجة نمو منمر المقمومة ومقلص فرص السة وخصوصم عل المسمرن ،السلسطنني

والسوري(ملنشممن 2122 ،ص.)269

وخشنةم،الحربقمم إسرائنلببنمءسنمجأمنيعل طولالح و المصرنةبطول221

رنلو مم ار مقرنبم لمواجهة مم مسمنه اإلرهمب القم م ،سننمء ومنع مسلل المهمجرن ،األفمرقة
إلنهم(الهن ي(ب)  2122ص.)262هذاالج ارل،نمنعالعملنم الحربنةبواسطةالصوارنخأواأللغم 
الجمنبنةأوغنرهمم،الممسج ار

وأ،الوضعفيسننمءالمصرنةنشرلمه ن ا أمننم إلسرائنل أل،

المنظنمم المسلحةمنمشر فنهمبقو ول،نبملغعن ممنقولأنهمهيالمسنطر هنمك(أبوفخر  2122

ص.)222عل ضوءهذ العواملسمواجهإسرائنلمأزقربنر:رنفمحبطهجمم إرهمبنةمنطلقةم،

سننمء  سنممإذا برهن مصر عل ع رغبمهمأو عجزهم ع ،فعل ذلك علمم بأ،أيعملنم 
إسرائنلنةاسمبمقنةعبرالح و سمشعلبملمأرن أزمةبن،البل ن(،نعمري 2122 12ص.)226م،نمحنة

أخرىب أ إسرائنلمنسنذموصنم لجنةب ار و (لبحثأسبمبالسشلفيحربلبنم،الثمننة)ال اعنة
لمحونلرلأموالالمسمع ا األمرنرنةالبملغة21ملنمر و رم،عم 2121-2119لمنزاننةوزار 
ال فمعبه فخوضحربعل أرثرم،جبهةواح .ومموقعمخملفالمصم راإلسرائنلنةأ،إلغمء
امسمقنم السة معمصرواألر  ،م،شأنهأ،نؤ يإل ان عحربشمملةلسمر ممم م21-2،

سنوا  .لر ،إسرائنل به ف ع المصعن العسرري مع ال ول العربنة المذرور منسذ ذلك به وء
وبشرلم رنجي(الهن ي(ب)  2122ص.)262



حم ثة سممح مصر لسسننة عسررنة إنراننة بعبور قنم السونس بأعمبمرهم قرننة م ،شأنهم

معزنز ق ر إنرا ،عل مزون حلسمئهم في البحر المموسط مثل سورنم األس وحزب اهلل في لبنم ،
وحممسفيغز بمألسلحةالمينقمملو،بهمإسرائنل.وم،جمنبأخر مسمع إنرا،عل الوصول
لل ول المسلمةفيالبلقم ،ألبمننم والبوسنةوروسوفو وبملممليزنم نسوذ طهرا،في ذلكالجزءم،

البحر األبنض المموسط .إ ،هشمشة ووه ،السنطر المصرنة عل ح و هم نمر ،أ ،مؤ ي إل 

"صدومدلدة" شبهجزنر سننمء وهوممسنؤثرسلبمعل سةمةالمجمر البحرنةعل طولالبحراألبنض
المموسط وفي البحر األحمر ع ،طرنق قنم السونس(آنبمر  .)2122م ،نمحنة أخرى منظر إسرائنل

للمنمو ار المررنة المصرنة البحرنة المشمررة المسمم "بحر الص اقة  "2122بعن ،الرنبة والقلق 
ومعمبرهم مؤش ار أولنم عل محو

المنطقة المسمقبلنة وبملمملي معق البنئة اإلسمرامنجنة حول  ولة

 12أيهود يعاري ،كاتب وباحث إسرائيلي.
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ا حمةل إذخسر ملأبنب عبن ،إقلنمنن،أسمسنن،رمررنمومصر وهيمعو اآل،إل المربع

األولحن،نشأمهم؛إذمحمولفيالوق الراه،الحسمظعل وجو هم ب م،البحثع،بنمء ور
إقلنميرممفيالسمر الميأعقب أوسلو(فرحمنة .)2122
 7.1.3.3تاديد الممرات البحرية شرق المتوسط.
أش المحو

والمغن ار الميأح ثمهما ضطرابم الجمرنةفي العمل العربي عل  إسرائنل

مممررزحولمغنرأوضمعالقو فيمنطقةشرقحوضالبحراألبنضالمموسط.حنثنمر،لعنمصر

اإلسة ال ار نرملي (الميوصل للحر فيع  ولة عربنة مشمطئةللبحر المموسط) السنطر عل 
هذ الموانيءواسمخ امهملموجنهالمه ن ا إلسرائنلومقنن وصولوعبور الغربإل هذ المنطقة.

رو،أ ،حوالي 71فيالممئةم ،حج المجمر الخمرجنةاإلسرائنلنة ممرعبرطرنقالبحراألبنض
المموسط نجعل م ،حرنة المةحة هنمك مسألة حرجة وحسمسة للغمنة لةقمصم اإلسرائنلي(محنس ،

 2122ص.)27
 1.1.3.3األوضاع االقتصادية.
ح ّذر الخبراءا قمصم نو،اإلسدرائنلنو،مد،المد اعنم

المبمشدر وغندرالمبمشدر للثدور المصدرنة

علد د ا قمص ددم اإلسد درائنلي نظد د ارللمغنند د ار الم دديطد د أر وقد د مطد درأمس ددمقبةعلد د طبنع ددةالعةق ددم 

الممشمبرةبن ،البل ن ،إضمفةإل بعض الخسمئراآلننةالميسمصنبا قمصم اإلسرائنلي.

خروجمصرم ،الصراعالعربيالصهنونيمنذ2799قلّصاإلنسمق الد فمعياإلسدرائنليمد،

 %22مد،إجمدمليالندممجالمحلديفديثممننندم القدر ،الممضديإلد %9حملندم وهدومدم عبدر عنده

صحنسةممررر اإلسرائنلنة ومرىالصحنسةأ،هذ الثو ار ق مغنرالمندمخالسنمسديللمنطقدةبشدرلقد 
نقددو

إل د "رمرثدةاقمصددم نة"أل،إس درائنلسددمعن موزنددعموار هددمبددن،الد فمع وا قمصددم السددلمي هددذا

سنؤ يإل "إعم هنرلنة الموازنةاإلسرائنلنة "بشرلرممل وهوممسننعرسعل مسموىالرفم العم

للمجممعوق ر ال ولة عل مسونةالمشرة ا جمممعنة(عب الحي .)2122

اسمنر الغمز الطبنعي م ،مصر أهمنة خمصة في العةقم بن ،البل ن،
ا
ارمسب قضنة
وعةقم إسرائنلي ب ول الشرق األوسط عممة؛ فهي ذا إبعم اقمصم نة واسمرامنجنة وسنمسنة م،
ال رجةاألول بملنسبةإلسرائنل فيالبع ا قمصم يشرلالغمزالمسمور م،مصر%21م،الغمز

الذي مسمخ مه شررة الرهربمء اإلسرائنلنة .أهمنة شراء هذا الغمز لنس في صعوبة انجم مصم ر
ب نلة للمزو بملغمز ولر ،في الثم .،ب أ ضخ الغمز المصري عم  2111وفي العم  2117م 
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مج ن امسمقنةاسمن ار الغمز لم  21سنة مم نعنيأ ،إسرائنل رمن مطمئنةاقمصم نم واسمرامنجنم

عل الم ىالبعن ؛ إ أ،شررم الغمزالمصرنةأعلن ع،إلغمءا مسمقنةفي 22ننسم/،ابرنل

 2122إضمفة إل الخسمر ا قمصم نة الربنر المي ننطوي علنهم إلغمء ا مسمقنة(حن ر  2122

ص.)212:212فضةع،المرلسةا قمصم نةالميمرب هما قمصم اإلسرائنليم،فوزمحم مرس ؛

فنشرموقعصحنسة"معمرنف"المرلسةا قمصم نةإلعم بنمءالقنم الجنوبنةللجنشاإلسرائنليعقب
فوزمرس ؛فق طلب هنئةأررم،الجنشاإلسرائنليم،وزار المملنةمحونل2.2ملنمر و رعمجة
إل موازنة األم ،وذلك لممونل ممطلبم إعم بنمء قنم الجبهة الجنوبنة في الجنش والمرلسة
بمواجهم المح نم النمجمة ع ،المحو

المقبلة(رجب .)2122

المموقعة في السلوك المصري مجم إسرائنل في المرحلة

نرىالبمحث:أ،إسرائنلم ركأ،المحنطواإلقلن ا سمرامنجينمغنرلغنرصملحهم غنرأنهم

محملمشمعرممنمقضةبن،الخوفم،مسمقبلغنرواضحلهم ممن فعهمللمسلحوا سمع ا لحرب
شمملةعل أرثرم،جبهة وبن،أملفيشرقأوسط نخملفرثن ارع،سمبقهالممعمو،والمشمرك

والوسنطوالضمغط.لر،مشمعرالخوف الغملبة ومم م عوهمإل المرقبوا سمنسمر ومحمولةالعبث

فياألم،القوميالمصري وزرعبذورالسمنةبن،القوىالسنمسنةوا جمممعنةفيمصر وابرازقضنة
اسمضعمفاألقلنم فيمحمولةمنهمللعبعل المنمقضم بن،فئم المجممع واسممرارحملةم،

ع ا سمقرار السنمسي وا جمممعي لمبق السوض سن الموقف األمر الذي سنجعل المواط،

المصرينمرح عل الممضيونمغن بهونلع،الحمضرونرفضه.
 5.3.3الجوانب االيجابية للثورة على األمن اإلسرائيلي.

ممجل اآلثمر ا نجمبنة للثور المصرنة عل األم ،القومي اإلسرائنلي في حملة ا نقسم 

السنمسي والسوض الخةقة المي مغذنهم إسرائنل إل جمنب المخططم والمشمرنع المي محمول

ممرنرهم ورس خمرطةج ن للشرقاألوسطلمجزئ م،خةلهمالمج أزولمرو،بمثمبةسمنكسبنرو.2
إذاممجل العقلنةاإلسرائنلنةفينظرنةالمؤامر  اخلنموخمرجنم فعل المسموىال اخلي:معملإسرائنل
عل إشعمل نمرالسمنةبن ،المنم ار واألحزاب السنمسنة ومرونم المجممع المصري وخمرجنم العمل

عل إلصمقمهمة اإلرهمب لرلحزبأوحرومة  ممعمط معالمصملحاإلسرائنلنة والعمل عل 

ممرنرمشروعالشرقاألوسطالربنرومجزئةالوط،العربي.

القول بأ ،إسرائنل غنر مرممحة إلقممة عةقم ثقة ومعمو ،بن ،الغرب واإلخوا ،المسلمن ،صحنح 

لرن همحصل م  ،ول الغرب عل الثم ،والمقمبل الذي محصل إسرائنل علنه نسنرفيامجمهن:،
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ع مبمشرإلسرائنل لضمم،أمنهمواقمصم همم،جهة؛ومسمنر إلسرائنلفيموقسهمالممعن م،

مسونةالصراعاإلسرائنليالسلسطننيم،الجهةاألخرى(أبوفخر  2122ص.)221
 1.5.3.3التغير الديمقراطي.

مملكإسرائنلالق ر عل المأثنرفيالمغن ار المينشه همالعمل العربي وم،األفضلإ 

مم خل فنهم وأشمر إل أنه نعمق أ ،هذ المغن ار م ،شأنهم أ ،مرو ،مسن إلسرائنل مؤر ا "أنم
أنممي للممسمئلن "،وعل الم ى البعن فإ ،المغن ار منطوي عل فرصة إلسرائنل والقن المي رمفح
الممظمهرو ،في من ا ،المحرنر م ،أجلهم هي قنمنم نح ،أنضم(شلح

 2122ص .)29وأ ،محو

نمقراطنمفيمصرمسن إلسرائنل إذنن رأ،محمرب ولمم ،نمقراطنمم.،فحم لوب االمغننرخط ار

عل الم ىالقصنر فإنهنبق أم ارانجمبنم ج ا عل الم ىالبعن (نم لن 2122 ،ص13.)227إ،قنم 

أنظمة  نمقراطنة حقنقنة نمر ،أ ،نرو ،النمنجة األفضل سواء بملنسبة لمصر أو ل ول الغرب

واسرائنل خصوصم  وأ،هذ األنظمةنمر،أ،مح م،قو الحررم اإلسةمنةال ار نرملنة وبملمملي

أ،مب أرضنةاإلرهمبفيالمنطقة وأ،إسرائنلمرغبفينشوءأنظمةحر  نمقراطيفيالجمنب
اآلخرم،ح و هم لرنهمقبلذلكمرغبفيأ،مرو،لهذ األنظمةزعممةممحملالمسؤولنة األمر

الذيم،شأنهأ،نمنحإمرمننةالمعمملمعهم(شلح

 2122ص.)29

إ،الثو ار فيمصروغنرهمم،البل ا،العربنةمعزز م،مرمنةإسرائنلالجنو-إسمرامنجنة 

بمعمبمرهم  ولة مسمقر و نمقراطنة وقونة في منطقة ممعرض ل وامة وع اسمقرار ومحمل أهمنة
عملمنة.ونوصيبأ،عل إسرائنلاسمثممرهذاالوضعلمعززم،مرمنمهمال ولنة وفيالوق نسسه 

ب م ،النقن ،بأ ،الصراع العربي -اإلسرائنلي لنس هو العممل األسمس في ع ا سمقرار في

المنطقة(محمرب .)2122وفيإطمرانعرمسالثور المصرنةعل ال ولالمحنطةوخمصةسورنم هنمك
إمرمننةح وثشرخفيالمحورال ار نرمليالممم م،طهرا ،مرو اربسورنم ووصوإل حزباهللفي

لبنم ،وحممس في غز فرثن ار مم رمن سورنم الحلقة األضعف في هذا المحور أل ،النظم هنمك
علممنيواذاممح ثمغننروأصبحالنظم  نمقراطيفنمر،أ،نؤ ىذلكلخروجسورنمم،المحور
وصنمعةسة معإسرائنل.ورذلكممر،أ،ننمقلالمغننرإل إنرا،ونصبحالنظم نظم  نمقراطي
علممنيونمخل ع،اإلرهمب رغ سنطر النظم اإلسةميعل ممنجريبن م،ح ن (نم لن 2122 ،

ص.)227

 13الباحث افرايم كام ،نائب رئيس معهد دراسات األمن القومي في جامعة تل أبيب.
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المخوف الذي نسمور الغرب واسرائنل لنس م ،مممرسة ال نمقراطنة في مصر وانمم م،

السننمرنواآلخرالمضم المممثلفياألسلمةعل غرارإنرا ،وم،إمرم،صعو حررم إسةمنة
إل س الحر ع،طرنقا نمخمبم

واذال مؤ الهز اإلقلنمنةالراهنةإل مقونضالنظم اإلسةمي

فيطهرا،أومقونضحلسمئهفي مشقوغز فم،إنرا،ق مرو،م،أربرالمسمسن ن،منهم؛ لذلك
فإنه نرواأ،ال نمقراطنةرأسلوبحر  نةء العرب ،العنبرلهفنه وح ه ووفقمألصحمب

هذاا سمنممجفإ،العربممخلسو،مئم األعوا ع،الغربواسرائنل؛بسببالثقمفةوالمراثالقبلنن،

(شلح  2122ص.)22-29

 5.5.3.3سلطة إسالميوية.
رمن الحجةالرئنسنةالميمذرعبهمالمموجسو،ش ارم،الثور المصرنةفيإسرائنلق ممثل 

بم ئذيب ءفيا سمنممجاإلطةقيالمملي:م،المنطقيج اانهفيحملسقوطالسلطةالحملنةفي
القمهر فإ ،م ،سمحل مرمنهم ل ،مرو ،سلطة لنبرالنة وانمم سلطة إسةمنة وربمم اسةمونة ولذلك
سمرو،هنمكعواقبسلبنة اخلال ولةعل األقلنم ومرمنةالم أر وم،الجمئزفينهمنةالمطمف

نمقراطنةنسسهم وم،شبهالمؤر أ،النظم اإلسةميسنثنرص امم معالغرب و رنب
عل ال 

فيانهسنسمق الصراعمعإسرائنل ومثملإنرا،هواسطعبرهم،عل هذا(شلح  2122ص.)22:22
خلص مؤممر هرمسلنم

14

 2122الذي ب أ  2/22وأنهي جلسممه  2/22إل أ ،ع 

ا سمقرارفيمصرهونمنجةأزمةهونة

15

بن،جممعم إسةمنةوأخريغنرإسةمنة محذ ارم،

أ ،سنمسة اإلخوا ،المسلمن ،المي معمم علي (ع مشمررة بقنة القوي السنمسنة سمؤ ي عمجة أ 

آجة إليفق ا،الحر ) ورأىالمؤممرأ،السننمرنوهم المحمملةفيمصرمنحصرفيحملمن( ،إمم
أ ،نسقط اإلخوا ،ومحل مرمنه قوي سلسنة أو خروج فئم ربنر م ،الشعب إلي الشوارع مج ا
حمجمجم شعبنة واسعة وفي الحملمن ،اإلخوا ،ه الخمسرو .)،ومطرق المؤممر إلي  ع اإل ار

األمرنرنةلإلخوا ،مشن ارإليأ،هذاال ع أنضمفيخطر(عب اهلل .)2122
 3.5.3.3األوضاع االقتصادية.

فيب انةالثور رم،هنمكمخوفم إسرائنلنةعبرعنهمرجملأعمملإسرائنلنو،ع،قلقه م،
نممئجهمالمموقعةعل اسمثممرامه وعةقممه ولر،الواقعل ن ع المخموفم،م هورالعةقم

بل

أر عل أ،المطو ار جمء معمرسة حنثأثبم المعطنم بع عم أ،الثور فيمصرل مؤثر
14

مركز( هرتسليا) من أهم المراكز البحثية اإلسرائيلية ويعقد مؤتمرا سنويا بحضور كبار الخبراء والباحثين في الشئون األمنية ،لمناقشة قضايا
عديدة(عبدهللا.)8092 ،
15
رؤية يسرائيل ألتمان ،الباحث اإلسرائيلي المتخصص في الشئون المصرية عن الوضع الراهن في مصر قدمها لمؤتمر هرتسيليا.
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عل العةقم المجمرنة (بمسمثنمء ضخ الغمز الذي اوقسه المجلس العسرري خةل السمر ا نمقملنة) 
خمصةالصم ار اإلسرائنلنةلمصر بلموثق هذ العةقم أرثرم،السمبق فينهمنةالعم مبن،

انهفيعم  2122ارمسعالمص نرلمصربنسبة%21ع،السنةالسمبقة بشرلخمصالمنمجم 

الرنممونة المي ارمسع بد  %29وبلغ ( )221ملنو  ،و ر(حن ر  2122ص  .)212فع ا قمصم 
فممور ا ضطرابم

فوفقملألرقم الرسمنةالصم ر فيننمنرعم  2122انخسض عمئ ا السنمحة

م )22.2(،ملنمر و رف عم ( 2121أيممنعم ل%22.2م،النممجالمحل اإلجمملي)إل 

( )1.1ملنمر و رفي عم .2011والضررالذي لحقبعةقم مصرال ولنةل نر،أقلخطور 
فمسمخ ا الصوارنخ المضم للطمئ ار خةل هجو أغسطس  2122عل الح و اإلسرائنلنة رم،

نعن ق ر الب وعسررنمعل مه ن المةحةعبرقنم السونسومضنقمنرا ،ووصلعجزال ولةفي

سننمءإل الح الذيعرض فنهاألر ،الم خللحممنةخطأنمبنبالغمزهنمك(جبنل .)2122

وق مبن ،م،معطنم نشرهممعه المص نراإلسرائنليأ،زنم الصم ار اإلسرائنلنةرمن 
أرثر برثنر م ،زنم المص نر المصري إلسرائنل حنث بلغ المبم ل ( )212ملنو  ،و ر في عم 

 2121وهبطإل ( )222ملنو ،و رفيالعم  2122منهم( )226ملنو ،و رصم ار لمصر
بزنم %61ع،العم السمبق(هذاالمق نرع،زنم الصم ار إل مصرأعل م،مق نرالمص ر

السمبق) .أمم ا سمن ار فق هبطبنسبة  %21إل ( )211ملنو  ،و ر .مشنرالمعطنم ع،الربع
األول م ،عم  2122انه ح ث محول في المجمر مع مصر بسبب اسممرار ا رمسمع الربنر في
مص نر المنمجم الرنممونة رغ اسممرار الهبوط في ا سمن ار منهم الذي مأثر بشرل خمص م،

الهبوطالحم فياسمن ار الغمزالطبنعي.وفياألشهررمنو،ثمني/آذار 2122ارمسعالمبم لالمجمري
بن،البل ن،بنسبة%22حنثارمسعالمص نرإل مصربنسبة%211بننمممقلصا سمن ار بنسبة

 %92مقمرنةبنسسالسمر م،العم  2122إذبلغ الصم ار إل مصر211ملنو ،و رفيم 
ثةثةاشهر(حن ر  2122ص.)212
إ ،الحسمظ عل اسمقرار عةقم مصر مع إسرائنل "أمر حنوي بملنسبة إل ا سمقرار

ا قمصم ي في مصر وال اسمقرار النظم الج ن الذي سننشأ هنمك بغض النظر ع ،طبنعمه؛

فملعةقم المسمقر مع إسرائنل مؤثر مأثن ار مبمش ار وغنر مبمشر في قطمعم أسمسنة في ا قمصم 
المصري وفي المصملح البملغة األهمنة الممصلة بملعةقم ا قمصم نة الخمرجنة المصرنة" .وهذ 

القطمعم هي:قطمعالطمقةومشمقممهالمخملسة قطمعالسنمحةوقنم السونس المسمع ا األمرنرنة
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ال ولنة الحج الربنر لةسمثمم ار األجنبنة والزنم الربنر في محونة األموال األجنبنة إل 

المصمرفالمصرنة(16غمل .)2122

 4.5.3.3الفوضى الخالقة وشرق أوسط جديد.
مم هو مشروع الشرق األوسط الربنر الج ن ؟ .أول م ،مح ث بوضوح في هذا األمر رم،

المسمشمر األمني القومي زبنجنننو برنجنسري في حرومة الرئنس رمرمر عم  . 2711المنظر

األن نولوجيلههوبرنمر لونس17.

أع م المشروعمقو عل اسمغةلا همراءالسنمسيوا قمصم يوا جمممعيفيالبة العربنة

إلح اثأربرق رم،السوض ال نننةوالمذهبنةوالعرقنةبه فمسهنلوشرعنةإعم مشرنلالمنطقة
العربنة بجغرافنم وهونم ج ن

ص:)29

.مسمه ف فرر المشروع ثةث اهممممم

رئنسة(الحربش  2122

 .2الوصولالنهمئيإل قبولإسرائنلرمرربعضويثقمفيواقمصم يوسنمسيرمملالحقوقفي
الجغرافنموالمسمقبلالعربي.

 .2إضعمف الرنمنم العربنة الربنر نسبنم ومجزئمهم بحنث محممج رل واح منهم عل ح إل 
الحممنةاألمرنرنةواإلسرائنلنة.

 .2اسمغةل الحقمئق المروعة في مقمرنر المنمنة العربنة ع ،وضع الم أر وحقوق األقلنم وغنمب
حرنم الرأيوالعبم وضعفمخرجم المنمنةإلح اثالسوض قبلإعم المررنب.

هنمكمصورعم فيإسرائنلأ،الثو ار العربنةبشرلعم والثور المصرنةبشرلخمصسمعن 
صنمغةالمنطقة وأ،الوضعنبشربنهمنةالح و والمرمنبم النمشئةع،امسمقنةسمنرس/بنرو علي

اعمبمر أ ،هذ ا مسمقنة ل ممزق المشرق العربي بممفنه الرسمنة وأ ،السنوا المقبلة سمشه  و 
وموقعوا انسصمل إمم ار الخلنج ع ،امحم  ولة اإلمم ار

جن

ومقسن السعو نة وسورنم ولنبنم 

سنسهلاألمرعلي
والسو ا ،والنم ،وظهوررر سمم ،وانسصملالصحراءالغربنة وأ،هذاا نقسم ُ

"إسرائنل"فينهمنةالمطمف(فهمي .)2122


 16نشر يتسحاق غال ،الباح ث في مركز ديان لدراسات الشرق األوسط التابع لجامعة تل أبيب ،مقاال جلل فيه واقع االقتصاد المصري.
 17برنارد لويس أستاذ الدراسات الشرقية واإلسالمية في جامعة برينستون األمريكية ،اليهودي الديانة أمريكي الجنسية(الحربش،8098 ،
ص.)99
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الخطة اإلسرائيلية األمريكية لتقسيم مصر:
مقضيالخطةاإلسرائنلنةاألمنررنةبمقسن مصرإل أربع ونة (موقع:المنم ىالسنمسيالعربي 

:)2122
 .2سننمءوشرقال لمم(مح النسوذالنهو ي).لنمحققحل النهو م،الننلال الس ار .

 .2ال ولةالنصراننةعمصممهما سرن رنة ممم م،جنوببنيسونفحم جنوبأسنوطوممسع
غربم لمض السنو  .ث ممم في خط صحراوي عبر وا ي النطرو ،الذي نربط هذ المنطقة
بمإلسرن رنة وممسع مر أخرى لمض أنضم جزءا م ،المنطقة السمحلنة الممم حم مرس 

مطروح.

 .2ولة النوبة الممرمملة مع األراضي الشمملنة السو اننة عمصممهم أسوا ،مربط الجزء الجنوبي
الممم م،صعن مصرحم شمملالسو ا،بمس "بة النوبة" بمنطقةالصحراءالربرى لملمح 

مع ولةالبربرالميسوفممم م،جنوبالمغربحم البحراألحمر.

 .2مصراإلسةمنةعمصممهمالقمهر مض الجزءالممبقيم،مصر ون ار لهمأ،مرو،أنضممح 
النسوذاإلسرائنلي.إذأنهمم خلفينطمق"إسرائنلالربرى"رممرس ح و همالمشروعالصهنوني.
مصراألربع ونة هذ عم

إل الم اولبع خمسةأشهرم،قنم "الثور المصرنة" عن مم

رشفالمجلسالعسرريبصور مسمجئةع،مؤامر مسمه فوح البة الجغرافنةمحذ ارم،أخطمر

المرحلة المقبلة .عملنة الرشف مم في لقمء ع م ،قنم ا القوا المسلحة بممثلي مم نسم 
"ائمةفمجلسقنم الثور المصرنة" عرض خةلهوثمئقمؤر وجو مؤامر  اخلنةوخمرجنة(ل 
معرض مسمصنلهم) لمقسن مصر إل ثةث  ونة نوبنة وقبطنة واسةمنة .أح أعضمء ا ئمةف

(محم عبمس)قملبع ا جمممع":إ،هذ الوثمئقمرشفع،ع أه افوهيالوقنعةبن،الشعب
والشرطة إلغراق البة في السوض

والمأثنر عل الحملة ا قمصم نة وا جمممعنة والوقنعة بن،

األقبمط والمسلمن ،لزعزعة اسمقرار البة واظهمر مصر في صور سنئة موحي للعمل بوجو فمنة
طمئسنة"؛ريمصبحمصرفيغمنةالضعفأمم إسرائنلبحنثنرو،الرنم،الصهنونيهومخلب

القطفيالشرقاألوسطالج ن (المنم ىالسنمسيالعربي .)2122

السوض الخةقةالميأفصح عنهموزنر الخمرجنةاألمرنرنةرون ولنزارانسفيحرومةجورج
بوشا ب،فيع منمسبم ممسقةمعهذاالمشروع.عن ممنرو،المنظراألن نولوجيهوالمسمشرق

الصهنونيبنرنمر لونس ونرو،المنسقالسنمسيمسمشمراألم،القومياألمرنريفةب عن ئذم،

ا سمنممج أ ،األه اف الربرى م ،المشروع مضع رأولونة قصوى فرض قبول إسرائنل رعضو في

79

المنظومة العربنة بع إضعمف قو المممنعة العربنة إل ال رجم القصوى (الحربش  2122ص.)29
رسم خطة السوض الخةقةلمنطقةالشرقاألوسطمندذسنوا ع ن

وق سخرنممنهمفي حننه

إل أ،رأننمهمممحققأخن ارمح عنوا،الربنعالعربيوالحراكالشعبيال نمقراطيالذياجمذبرثنرن،

مم ،أحسنوا الظ ،بهذاالحراك عل اعمبمر أنه سنأمي بمل نمقراطنةوالحرنة واإلصةح .اله فم،

السوض الخةقةخلطاألوراقبشرلمسمجئ وخلقالظروفالمةئمةإلح اثالمغننرالمقصو وفي
المق مةإعم مقسن األمةالعربنة(سمنرسبنرو)2وحل القضنةالسلسطنننةلصملحإسرائنل ونقل
السلطةفيالبل ا،العربنةإل الجهم المؤهلةلمحمربةاإلرهمب والمطرف ال نني بحجةأنهمممثل

ا عم ال(السمنك .)2122
المسلمن،وحزب الحرنة والع الةالحمر فيمصرأ،

نرى الخصو السنمسنن،لجممعة اإلخوا،

أمرنرنمواسرائنل عم وصوله إل السلطةحم مسمطنعممرنرمشروعالشرقاألوسطالربنرالذي
ل نسمطنعواممرنر فيظلالنظم السمبق ونبرهنواعل ذلكبع براهن:،أهمهمنجمحالقوىالعظم 

فيالعمل وعل رأسهمأمرنرنمواسرائنل فيمقسن السو ا،إل ثةث ولفيظلحرومةإسةمنة 
هذابمإلضمفةإل ا مسمقنم الميأبرممهمجممعةاإلخوا،المسلمن،معأمرنرنمبه ف ع الجممعة

للوصولإل س الحر .
 2.5.3.3األخطار المحدقة من سيناء على األمن القومي المصري.
امسمقم رممب نسن جعل األم،المصريالطرفاألضعففيأيمواجهم معالجهم نن،

والب و المسلحن ،فسننمء ممجه بشرل سرنع نحو مصنر مجهول لرنه عل األرجح ل ،نصب في

صملحال ولةالمصرنةالميمواجهخنم ار انسصملهم أوانز قهمفيحرباسمنزافطونلةمعالب و

والجممعم المسلحة أومجرهمهذ الجممعم المسلحةإل حربسم سةمعإسرائنل.

معمرضمصملحرلالقوىعل أرض سننمء وع اسمع ا همللقبول بحلول وسط

بسبب

مشرلة سننمء الحملنة فقبمئل الب و ل ،مرض مر أخرى بمهمنشهم والقمهر ل ،مقبل مطملب الب و

ا نسصملنة وحممس ل ،مقبل بأى حمل إغةق أبواب سننمء الم ممثل شرنم ،الحنم الوحن لهم 

ومصرل،مسمحألهمل غز بمسمبمحةح و هم واسرائنل مسمطنعأ،مأم،عل ح و هملقطمع
محرمهحررةحممسو ولةنقو هماإلخوا ،وممبننهممجممعم جهم نةمعم نةوقبمئلب ونةمسلحة

بصوارنخ وم افع قم ر عل الوصول أله افهم وضرب مصملحهم ف قنم السونس ومضنق منرا..،
ومعانس ا قنوا ا مصملمبق الحربخنمررلاألطراف(جبنل )2122؛حم وصلا مرإل أ،
سننمءب أ مأخذصسةالقضنةال ولنة فوزنر الخمرجنةاألمرنرنةهنةريرلننمو،حذر م،محول
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سننمءإل قمع عملنم للجهم نن،إذال مم اسمعم األم ،وقمل "اننمنعمق أ،هذاموقفخطنر

بملنسبة لمصر واسرائنل رمم انه خطنر بملنسبة لألمررنن ،فل ننم أمرنرنو ،مشمررو ،في القوا 
ال ولنة المي مراقب منسنذ معمه رممب  نسن ول ننم مخموف بشأ ،سةممه " (القنشموي  2122

ص.)97

 6.5.3.3المطالبة باالنفصال.
جمء ثور  22ننمنر فرصة للب و لمحمولة انسصمله ع ،مصر والمي ننظرو ،إلنهم بأنهم

ءوا نطملبو،بملحر الذاميوا نسصمل وهوممعبرعنه
أجحس بحقوقه طوالالعقو الممضنة فب 
أح زعممءالب وبقوله":سنقن نظممنمالخمصفل ننمقمنوننمالخمص وسجوننمالخمصة ول ننمأسلحة
ثقنلة جمء م ،السو ا "،وف رل نو نمصمع مح نه لل ولة إل الح الذي اضطر قوا حسظ

السة إل اسمخ ا الهلنروبمر بع أ ،عجز ع ،نقل مؤنهم بملسنم ار نمنجة الهجمم المسممر 

علنهم بلإ،بعضالب وطملبوا وأوروبنةب ع  ولةب ونةفيسننمءوافمممحقنصلنم لهمهنمك.

ول ننمبه رثنرو ،في األنم األول لثور  22ننمنر إل مطملبة بعض أهملي جنوب سننمء -الذن،

حضرواللمشمررةفيمظمه ار من ا،المحرنر-بد" ولةب ونةمسمقلة"(جبنل )2122؛(مج ي  )2122
أفض هذا المطور إل حملة مشبه الحملة األفغمننة خلنط م ،العم ا الب ونة العمنقة مع مسشي

لظواهرالمهرنبوالمطرفال ننيفيالوق ذامه.

ممخضهذاالوضعع،حملةم اخلفنهمرراهنةالب ولل ولةالمصرنة وبملمح ن للشرطة 
مع فرر  نني ممطرف نخملط به شعور رمم ،بهونة إقلنمنة ممنز لننمج لنم حملة جممعة "الموحن 
والجهم " الميمرن إقممةإممر إسةمنةفيسننمء.والموحن والجهم لنس مجر ظمهر مطرف نني 
ولرنهم في حقنقمهم شعور إلقلن نمء بملظل م مرجممه في إطمر  نني نمةء مع طبنعة المجممع

المحمفظة ومعطبنعةموقعوممرنخسننمء وأعط وجو إسرائنلمزن ام،الشرعنةلدالموحن والجهم 
رحررة سلسنة جهم نة قرنبة م ،منظن القمع  .رمم شه

سننمء بع الثور ظهور محمر شرعنة

وعرفنةنقو همفيالغملبسلسنو ،مرافقرلذلكمعاسمسحملعملنم المهرنبم،سننمء معانهنمر

الحملة األمننةل رجةأصبح اله الرئنسي لرجملالشرطة هوحممنةأرواحه ولنسحممنة الم ننن ،
وأصبح هنمك رممئب ب ونة لةنمقم م ،الشرطة(القنشموي  2122ص .)97وجو إممر سلسنة في
سننمءسنضعفال ولةالمصرنةالميسم خلفيصراعمعهذ ال ولةوالمينعمم اقمصم همب رجة

ربنر عل السنمحةفيسننمء ونعطيفرصةإلسرائنلللم خلفيالشؤو،ال اخلنةلهذ ال ولةالميق 

موس بصسةاإلرهمباألمرالذيسنجعلهمه فم  ولنم وبملممليإسرائنلهيالرابحاألربرفيالم خل
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ال وليووجو قوا  ولنة ق معززا نسصملب ع جممعم برغمممنةمعمرضةلل ولةاأل واقرب

إل السة معإسرائنل.

نرىالبمحث :أ،وجو شرارةسنمسنةحقنقنةمراعيالمصملحالعلنملألم،القوميالمصري 
واعم بنمء هنمرل ال ولة وأنظممهم السنمسنة وا جمممعنة وا قمصم نة وانشمء قو عسررنة قونة
وممممسرة سنعن لمصر مرمنمهم اإلقلنمنة وال ولنة وسنجعل إسرائنل مخضع إل اإل ار المصرنة

بإعم فمحامسمقنة ومعمه السة المصرنةاإلسرائنلنة وممرن،مصرم،بسطسنم حقنقنةعل 
رممل المراب المصري ومنطقة سننمء والقضمء عل رل مظمهر الممر والخروج ع ،القمنو ،رمم

سنجعلإسرائنلمخضعللمطملبالعربنةومنسنذامسمقنةسة معالسلسطنننن،بحلنرضيالطرفن.،أمم

إذا آثر القوى السنمسنة مصملحهم الخمصة عل المصلحة الوطننة العلنم فم ،حملة م ،السوض 
والمشرذ وربمم ا قمممل وا نقسم الجغرافي والسنمسي بل والطمئسي وحملة م ،الضعف وا سمرمنة

سمرو،سن الموقف.

 4.3الموقف اإلسرائيلي وتفاعالته مع ثوره  25يناير.
عرس المواقفاإلسرائنلنةم،الثور المصرنةحملةالقلقالميرمن سمئ فيالمؤسسم 
الرسمنة في إسرائنل عل الرغ م ،وجو بعض المواقف الممسمئلة .نسمعرض في هذا الجزء م،

ال راسة مواقف المؤسسم العسررنة واألمننة والسنمسنة م ،الثور المصرنة م ،خةل رص بعض

مصرنحممه ومحلنلبعضم،مواقسه .

 1.4.3موقف المؤسسة السياسية اإلسرائيلية من الثورة.
امس الموقفاإلسرائنليالرسميفديالب اندةبمأنند سدلطةالدرئنسالسدمبقحسدنيمبدمرك وجدمء
معم نمللثور  ومسمرقملموقفاإل ار األمرنرنةوسمئرال ولالغربنةبلومؤنبمله لر،سرعم،ممضدبط

خطم عل إنقمعالموقفاألمرنريوالغربيمؤر اأ،أيمغننرنحومزن مد،ال نمقراطندة نمعدمرض

مددعمصددلحةإس درائنل.ومددعذلددكفددإ،المسددؤولن،السنمسددنن،والعسددررنن،فدديإس درائنلظل دوانؤر د و،أ،
األمددراألهد بملنسددبةإلددنه هددوالحسددمظعلد امسددمقالسددة مددعمصددرالددذينعمبرونددهرصددن ااسددم ارمنجنم

بملغاألهمنة نظ ارلروندهعنصد ارمررزندمفدياسدمقرارالمنطقدةوالدذينعمبدربنظدره فدينهمندةالمطدمف
أه د رثن درامدد،ال نمقراطنددة(شددلح  2122ص)21؛فق د فرض د الثددور المص درنةعل د إس درائنلوضددعم

صدعبمللغمنددةأمننددم وسنمسددنم وعسددررنم وذلددكعلد الدرغ مدد،عد حد وثمغنددرملمددوسعلد أرض
الواقع بن أ،قراء السمسةاإلسدرائنلنن ،والعسدررمد،خلسهد أوصدلمه إلد نمنجدةمسم هدمأ،إفد ار از 

الثور المصرنةسمرو،وبم عل إسرائنلومسموطننهم(سعن  2122ص.)229
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وبعد د س ددقوطالنظ ددم ف دديمص ددر اهممد د إسد درائنلبجم ددعالمعطن ددم ح ددولالقن ددم ا الج ند د 

وعةقمهمبملو نم الممح واسرائنل حنثصنس -عل سبنلالمثمل-المشنرمحم حسن،طنطموي
بأنددهشخصددنةغنددرمؤن د للسددة ووصددفرئددنسهنئددةاألررددم،المص درنةسددمميعنددم،بأنددهشخصددنة

و نة وبطرنقدةهم ئدةعدززالجدنشاإلسدرائنليمد،انمشدمرقوامدهعلد حد و مدعمصدرخوفدممد،شد،

هجمم علنهمم،سننمء.واسمجمب بسرعةربنر للطلبالمصريبنشرقوا فيسننمءلمواجهةحملة
السوض هنمك ومعممل معحم ثةاقمحم السسمراإلسرائنلنةفيالقمهربه وءومرر للو نم الممح 

الضغطعل القنم المصرنةالج ن بضرور حممنةالسسمر اإلسرائنلنة(الهن ي  2122ص.)221:229

وم ددمأ،مأرد د بنن ددممن،نمنن ددمهوم دد،فش ددلمب ددمركف ددياحمد دواءاألزم ددة حمد د جد د مخموف ددهم دد،
اسمنبم المجربةاإلنراننةفيمصر خةلرلمةألقمهدمأمدم الرننسد اإلسدرائنليفديالثدمنيمد،فب ارندر

.2122فق د نقل د القنددم العمشددر قولدده":إ،مصددرر ولددة نمقراطنددةل د،ممثددلمه ن د اإلس درائنل ولردد،
اإلنراننن،طبقملقولهنرن ونهمأ،معو للعصورالوسدطيومصدبحمثدلقطدمعغدز ".وأند سدسنرإسدرائنل

السمبقفيمصر"إنليشمرن "مخموفنمنندمهو معربدمعد،قلقدهمد،أ،مدؤ يالمصدم مم فديمصدر
إلدديصددعو جممعددةاإلخدوا،المسددلمن،إلدديالسددلطةفدديمصددر لددذانجددبفددي أرنددهالحسددمظعلدديمصددر

المعم لدةلمواجهدةإندرا،الشدنعنة.فنمدموصدفرئددنسلجندةاألمد،والخمرجندة شدمؤولموفدمز مدمنحد ث

فدديمصددربددملهز األرضددنةالمدديمعددرضالشددرقاألوسددطللخطددر(عجددور  .)2122فنمددمرشددفالم ارسددل
السنمسيفيهآرمسبممرنخ 2122/2/26بمراكرافن النقمبع،أ،نمننمهوعبر خةلاللقمءالذي
عق د فددي 2122/2/22مددعسددسراءا محددم األوروبدديفدديالق د س عدد،خوفددهمدد،أ،مرددو،سنمسددة
الحرومةالمصرنةالج ن معم نةإلسرائنل.ومد،جهمهدمقملد رئنسدةحدزبرم نمدمسدمبقممسدنبيلنسندي

"م،نقولهنمفيإسرائنلبأ،علننمالجلدوسجمنبدمجدراءهدذ األحد اثفديمصدر وعد ا رمدراثلهدم
وبرلممنح ثحولنم عةقةلنمبده ألندهفديالنهمندةالجمدو فديعملندةالسدة نمدسب ولدةإسدرائنل

وأمنهددم(صددملح  2122ص.)27:21فدديالسددنمقذامددهقددملوزنددرال د فمعاإلس درائنليإنهددو ب دراك":الربنددع
العربينزعزعسلطم وأنظمةحرم  نرمممورنن،ونعطيممنسسمإل ار الشعوب.ولر،فديالوقد نسسده
نسمحبمبدمواسدعملعدمل المدأثنرالسنمسديبمدمفديذلدكلقدوىإسدةمنةبردلالقطمعدم ...از ندم مدأثنرهدذ 

القوىهوخطرعل اسمقرارالمنطقة"(جمدمل  2122ص)72:72؛فنمدمقدملالدرئنساإلسدرائنليشدمعو،

بنرنددز":18لق د ح د ثفدديمصددرظددمهر ل د مح د ثفدديممرنخهددمأب د ا لق د جددمءأشددخمصغنددرمسددلحن،
وطدملبوبملحرندة إنندمنشده صدحو حقنقدةعند الشدعبالمصدري" وقدملبنرندزفدي 2122/2/21أ،
الثو ار الميمشه همالمنطقةلنس بثو ار سنمسنة بلنقو همالشبمبالذن،ندرو،بسضدلالمرنولوجندم

الوجددهالقبددنحلل نرمممورنددة و عددمبنرنددزفدديرلممددهأمددم مددؤممرهرمسددنلنمفددي 2122/2/6نمننددمهوإلد 
 18حديثالرئيس اإلسرائيلي شمعون بيريز في  ،8099/8/81في لقاء مع برنامج قابل الصحافة.
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المحددركبسددرعةنحددوحددلفدديعملنددةالسددة مددعالسلسددطنننن ،فدديضددوءاألزمددةالمدديعصددس بمصددر 

مش د اعل د ضددرور القنددم بددذلكفدديأقددربوق د ممردد ،ألنددهنددم اسددمغةلالن دزاعوذلددكعل د حسددمب
جمنعاألطراف(صملح  2122ص.)21:29
نمرد ،رصد ا مجمهدم المملندةفديالمحرردم ال بلوممسدنة اإلسدرائنلنةأثندمءالثدور المصدرنة والمدي

رمن موجهة بمألسمسللرأيالعم وللحرومم فيالغرب(أبوهةل :)2122
 المخونددفمدد،عد ا سددمقرارفدديالمنطقددةفدديحددملنجحد
والمحذنرم،مخمطرع ا سمقرارعل

الثددور المصدرنةبإنهددمء نظددم مبددمرك 

ولالمنطقةوعل المصملحالغربنةفنهم.

 المأرن عل أ،ال نمقراطنةهيفديمصدلحةإسدرائنلمد ،حندثالمبد أ ولرد،مدع المخوندفمد،أ،
"جهم ممطرفة"رمإلخوا،المسلمن،ق مسمغلال نمقراطنة لسرضا سمب ا والقضمءعلد فدرص
السة وهوممنضر بملمصملحالغربنةفي المنطقة.

 محذنرالرئنساألمرنريبمراكأوبممم مد،أ،مخلنده عد،حممندةنظدم مبدمرك سدنرو،مصدرفمغندر
مسئول وسنرلسهخسمر منصبالرئمسة فيا نمخمبم

القم مة.

 منسن ددذحمل ددة بلوممس ددنةواعةمن ددةبهد د ف ف ددعالو ن ددم الممحد د لقب ددولمغنن ددرش ددرليف دديالنظ ددم 
المصددري وخصوصددمعن د ممأ ركنمننددمهوأ،أوبممددمنرن د مغنن د ارجددذرنمفدديمصددر ولددنسمجددر 
مع نة محمفظعل بقمءعمر سلنمم،ممسرمبزمم الحر رمممسضلإسرائنل.
فنمم رأى ع م ،المسؤولن ،السنمسنن ،واألمننن ،أ ،نجمح الثور المصرنة ننبغي أ ،ن فع

إسرائنلإل إجراءمراجعةشمملةلرؤنمهموسنمسممهماإلقلنمنةوال ولنةوم،أبرزهم(جم  2122ص:)72
 .2أ،إسرائنل ننبغيلهمالررو،إل اسمقرارنظ الحر فيالمنطقة وأ،المحو
مقعفيأيوق

نمر،أ،

وعل نحومعجزاألجهز ا سمخبمرنةاإلسرائنلنةع،موقعه.

 .2أ ،إسرائنلننبغيأ،معمم فيضمم،أمنهمعل قومهمالعسررنة  معمه ا السة المي
مبرمهممع ولالجوار.

 .2أ،إسرائنل نمرنهما عممم عل الو نم الممح فيضمم،اسمقرارنظ الحر الحلنسة
إلسرائنلفيالمنطقة وأ،مخليإ ار اوبمممع،نظم حسنيمبمركنع  رسممهممإلسرائنل.

 .2برحنلمبمركونظممه بم عسن ارللغمنةش،هجو إسرائنليعل إنرا ،فهنمكم،ق رأ،
الحربعل إنرا،رمن سمسجلعل أنهمآخرإسهممم مبمركفيا سمقراراإلقلنمي.

وق  وضع الحرومةاإلسرائنلنةرؤنةلمجموعدةمد،المحرردم السنمسدنةجدمءعلد رأسهدذ 
المحررم حممنةالمعمه ا وخمصةمعمه رممب نسن معمصر فقد ضدغط
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إسدرائنلعلد اإل ار 

األمنررنةريمضغطب ورهمعل المجلسالعسرري المصريلدنعل،عد،حسمظدهعلد المعمهد وعد 

المعددرضلهددم.مدد،جمنددبآخددر؛محددمولمددلأبنددبإحبددمطالمحددولال د نمقراطيوبملددذا فدديمصددر وق د 
بحدث نمننددمهومدعأوبممدمفديلقمئهمددمفدياألمد الممحد آلندم للمدأثنرعلد المشده السنمسديالمصددري
المسدمقبليبشدرلنخد المصدملحاإلسدرائنلنةواألمنررندة وجدمء الموصدنةبهدذ اآللندم نمدمجمبمحثدم 

مطولددةأشددرفعلنهددمرددلمدد،رئددنسمجلددساألمدد،القددومياإلس درائنلي"عددممي رور"ومسمشددمراألمدد،
القومياألمنرري"مو  ننلو(".،فرحمنة .)2122
ول نر بنم،المجلساألعل للقوا المسلحةالمصدري نؤرد ا لمد از بجمندعا مسمقندم المدي

أبرممهددممصددر حمدديمنسسد الحرومددةاإلس درائنلنةالصددع اء وسددمرعرئددنسالددوزراءفدديالنددو ذامددهإلددي
مبمررةالبنم ،موضحمأ،هذ ا مسمقنةممثلحجراألسمسلةسمقرارفيالشرقاألوسط.ورغ البنم،
العسددرريالمصددريالمطمددئ ،فددإ،نمننددمهول د نسددمطعالددمخلصمدد،مخموفددهبشددرلمددم فقددمل-خددةل

مؤممررؤسمءالمنظمم النهو نةبملو نم الممح نو 26فبرانر-2122إنهعلديإسدرائنلوالو ندم 
الممح والغربموقعالمطوراألسوألممنح ثفيمصر معلةوجهةنظر بأ،ممرنخه رنهو علمه 

ذلك.و از م،القلقاإلسرائنليالقرارالمصريبملسممحللبوارجاإلنراننةبعبورقنم السونسفيطرنقهم
إليالشواطئالسورنة.وأر نمننمهوأ،إنرا،مسمغلاألح اثاألخنر لزنم نسوذهمفديالمنطقدة(عجدور 

.)2122

 1.1.4.3إقامة مشروع مارشال جديد لكبح جماح الفكر اإلسالمي المتطرف.
مشنر القراءا للوسطاإلسرائنليإل مبمن،فيوجهم النظربشأ،اإلسةمنن،الذن ،مصد روا

المشدده حملنددم فجهددم م د عولح دوارمعه د وا نسمددمحعلددنه بمعمبددمره

القددوىالمسددمقبلنة.مقمبددلآراء

أخددرىمطملددببمحسددن،العةقددم مددعالقددوىاألخددرى لمواجهددةاإلسددةمنن.،وق د  عددمنمننددمهولمددأمن،

صددن وقعلد غدرارمشددروعممرشددمل لد ع القددوىاللنبرالنددةفدديمواجهددةاإلسددةمنن  ،ولصددنمعةصددور 
نمعمةإلسرائنل بمعمبمرهملنس ع و للمحولالعربينحوال نمقراطنة ولر،ه فه األسمسهومعزندز

ا سمقطمبلزندم المندمقضبدن،القدوىالوطنندةمنعدملنشدوء سدنمقوطنديعربديموحد فديرحد المغنندر

النمش ء(فرحمنة  )2122فنممنحمولرئدنسالدوزراءبنندممن،نمنندمهوالمقد بدمقمراحإقممدةصدن وق ولدي
نشددجعإج دراءا  نمقراطنددة نددؤ يإل د نمددواقمصددم يملم د وسفدديال د ولالعربنددة؛وذلددكبه د فمنددع
19

اسد ددمنةءمنظمد ددم وأح د دزابإسد ددةمنةممطرفد ددةعل د د الحر د د فد دديملد ددكال د د ول (موقد ددع:م نرند ددةال ارسد ددم 

والمعلومم .)2122

19
نشر الكاتب اإلسرائيلي إيلي فردنشتاين تقريراً في صحيفة معاريف اإلسرائيلية.
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 5.1.4.3البقاء على الوضع الراهن.
الحرومةاإلسرائنلنةوفي ظل ضبمبنةالرؤنة السنمسنةل نهم آثر البقمء عل الوضع القمئ 
الراه،في المنطقة وخمصةفيالمحمفظةعل امسمقنة رممب  نسن رممهي  و ،مغننرأومع نل 

وبننهم وبن ،السلسطنننن ،حنث أ ،اسممرار الوضع القمئ نمنح للحرومة اإلسرائنلنة ع الحس في

قضمنم مهمة ق مؤ ي إل سقوطهم ومشرل الثور المصرنة إل ح ربنر ذرنعة في ن الحرومة

اإلسرائنلنةلع القنم بأيخطو بحجةانمظمرمرورالعمصسة(زنسر  2122ص.)26وبممأ،القوى
ال ولنة وعل رأسهم الو نم الممح وأوروبم وروسنم والصن ،هي المي ملعب ال ور األسمسي في

محرنكهذ القوىأوملكفيالمنطقة فم،إسرائنلمعمبر عبم ثمنونم نسمسن مممنقو بهاآلخرو.،
وهنمكقنمعةفيالمؤسسةاألمننةوالسنمسنةوال بلوممسنةاإلسرائنلنةبأ،امخمذموقفإسرائنليواضح
مجم ممنح ثفيال ولالعربنةالمحنطةبإسرائنل  و،أ،نرو،هنمكأيمأرن بممنمعلقبملنممئج 

ممر،أ،نؤ يإل إضعمفالموقفالغربيالذينلعبلصملحإسرائنل .نعنيهذاانه نوج 

مبمننم فيالموقفاإلسرائنليفهنمكمحلنة مرىفيالمحو

الجمرنةفيمصرمطو ارانجمبنمعل 

المسمونن،ا سمرامنجيوالسنمسي فم،الجمئزحسبوجهةنظره أ،مؤ يالثور إل أنظمةأرثر

شسمفنةو نمقراطنة الشيءالذي م ،شأنهأ ،نؤ يإل محقنق السة ال نمقراطي الذي نرجح رسة
المطور إل العملنة المصملحنة والمهم نة في المنطقة(جممل  2122ص .)72المشرلة هنم أ،سنمسة
الحسمظ عل الوضع الراه ،ق مضم ،اله وء عل الم ى القصنر لر ،عل الم ى البعن سنرو،

ثمنهمبمهظمبشرلخمص.

نرىالبمحث:انهبع أرثرم،عممن،عل ان عالثور المصرنةمم ازلد إسدرائنلغندرقدم ر 


عل بلور موقفسنمسيواضحم،األح اثالجمرنةحولهم.ونب وأ،الخةففيوجهم النظدرفدي

إسدرائنل ند ورفقددطحددولسدؤالمددمالددذينجددبعملددهإزاءمددمنجددريفدديالمنطقددة بددلقبددلرددلشدديء
حد دولممهن ددةوطبنع ددةالمح ددو

الممش ددرلةف دديال ددوط،العرب دديوف دديمص ددر.م دد،الواض ددحأ،النظد ددر 

اإلسرائنلنةلألمورهيم،وجهةنظرأنمننةومد،منظدورالمصدملحالسنمسدنةواألمنندة.فملسرضدنةالمدي

س ددم

إسد درائنلومم ازلد د

وخمص ددةف دديجه ددمزالحروم ددةوال ول ددة ه دديأ،األنظم ددةا س ددمب ا نةمخد د 

المصددملحاإلس درائنلنةألنهددم معمم د عل د ال درأيالعددم وعل د م دزاجالشددمرع ق د ول د بسددقوطاألنظمددة
ال نرمممورنة وق حل محلهمفرضنةج ن أ،ال نمقراطنةغنرمةئمةللعرب.
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 5.4.3موقف المؤسسة العسكرية واألمنية اإلسرائيلية من الثورة.
رم ،األم ،وممزال هو القضنة المررزنة المي مقف في رأس ج ول أعممل سلطم ال ولة
اإلسرائنلنة وبمأثنرهذ السلطم الحمس  ننسكاألم،فيرأسأجن مواطنيإسرائنلأنضم.وق 
رم ،واضحم في رل مر نم فنهم مخصنص الموار أ ،المؤسسة األمننة والعسررنة سمحصل عل 

المنزاننة المي مطلبهم .في موا از هذا أجمع أول ر ا السعل الرسمنة السنمسنة والعسررنة في

إسرائنل عل أ،الثور المصرنة شن عه اج ن افيهذاالبل سننعرسعل الشرقاألوسطبرممه.
رممأجمع عل أ،مةمحهذاالعه الجوهرنةل،ممضحسرنعم فضة ع،وجو احممم

قونة

بأ ،مؤجج الثور في مصر ثو ار أخرى في المنطقة مه ف إل إح اث مغننر في أنظمة الحر 

القمئمة(شلح  2122ص.)21:27

وفيهذاالسنمقذامهاسمبع وزنرال فمعاإلسرائنليأنهو براكوجو خطرمه ن عسرري
فوريعل إسرائنلبسببمطو ار الثور فيمصر وقملفي ": 2122/2/2شكأ،عه مبمرك

انمه هنمكأمرنب أ نشبهفيشيءممرم،سمبقم" مش ا عل أنهم،الصعبمعرفةمعمل 
العه الج ن الذيهوجزءم،مغننرعمنق وأر أ،ممنح ثفيمصرننطويعل أهمنةبملغة 

وسمرو،لهم اعنم عل الم ىالبعن لرنه نمثلخط ار أمننم فورنم وش بمراكعل أ،قوا 
الجنش اإلسرائنلي سمواصل مأهبهم واسمع ا هم عل طول منطقة الح و مع مصر حم مسمقر

األوضمعاألمننة رممأشمرإل أ،الحرومةاإلسرائنلنةمرثفجهو همإلنشمءالسنمجاألمنيعل 

امم ا ملكالح و (صملح  2122ص.)22

بمم العةقم ال بلوممسنة بن ،إسرائنل ومصر بع ثور  22ننمنر مجري برعمنة اإل ار
األمرنرنة ونشنرمق نرالمؤسسةاألمننةاإلسرائنلنة أ،مصرالميعرف طوالالسنن،بأنهم ولة

ص نقةذا احممملخطر أصبح  ولةذا احممملخطرعمل.وفيحملفق الجنشالمصري

قومه لصملح المنم ار اإلسةمنة فإ ،مصر سممح ول بملنسبة إلسرائنل م ،خطر عمل إل مه ن 
حقنقي.بع ظهورنممئجا نمخمبم المشرنعنةالمصرنةومحقنقاإلسةمنن ،بشقنه ا خوانيوالسلسي
نص ار رمسحم في ح و  %62نقل صحنسة "ن عو احرنو " ع ،مص ر امني إسرائنلي رفنع
المسموى قوله إ ،مم حصل في مصر "أخطر ممم ق رنم" مضنسم أ" ،مم رم ،خط ار أصبح مه ن ا"

(نحمس  2122ص.)226:222

ق ددملرئ ددنسا س ددمخبم ار العس ددررنةاإلسد درائنلنةالس ددمبقع ددمموسن ددم لن ،عند د ممرند د رئنس ددم

لةس ددمخبم ار العس ددررنة ر ددم،م دد،ص ددلبمهم ددمميإصد د اراإلن ددذار-اإلن ددذارالمبر ددر-بش ددأ،وض ددع
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الجبهددم رمفددة وانصددملهإل د رددلم د،رئددنساألررددم ،ووزنددرال د فمع ورئددنسالحرومددة ورددم،عق د ي
الوظنسيعل الجبهةالشمملنة-معرؤسمئيفديالسدلطةالسنمسدنة-نقدمسبمألندم وبملسدمعم أحنمندم 
ألننمنجبأ،نرو،مسمع ن ،سم عمءا حمنمطفيحملطرأطدمرئ وهدذاند عيإندذا ارعملندممبرد ار.

أم ددمعلد د الجبه ددةالمصد درنة الم دديلد د ننممعه ددمامسمقن ددةس ددة ف ددةإن ددذارعمةنن ددممبرد د ار وانم ددمإن ددذار
اس ددمرامنجيمبر ددرنق ددمسب ددمألعوا (ن ددم لن 2122 ،ص".)261إ،المغند د ار الم ددين اره ددمف دديالمنطق ددة
ممطلبم،الجنشاإلسرائنليا سمع ا للحربالقم مة الميسمرو،شمملةوفيع جبهم "(20صملح 

 2122ص.)22

 مراه،إسرائنلفيعةقممهمالمسمقبلنةمعمصرعل اسممرارا لم از بم مسمقنم المبرمةبن،
البل ن،وع ح وثمحولجذريفيالموقفالمصري عل األقلفيالم ىالقرنب م،المنطلقم 

المملنة(نحمس  2122ص:)226

أوالا:محممجالقمهر إل سنوا ريمسمعن موازنهمو ورهماإلقلنمي وأرثرم،ذلك نب وأ،المخموف
م،اإلخوا،المسلمن،ل مر،فيمحلهمفهمه نسعو،إل الحوارمعواشنط.،

ثانيا:رغ الوز،الممزان للرأيالعم المصري  نوج مغننرذومغزىفيالمصملحاألسمسنةلمصر
مثلمممراهمالسلطةومعظ المحمفلالسنمسنة.

ثالث ا :نعمق بعض اإلسرائنلنن ،بأ ،المصرنن ،سنررزو ،عل شؤونه ال اخلنة ونرونو ،أقل مسرغم
لةنشغملبعةقم إسرائنلوالسلسطنننن.،

رابع ا :ل نطرأبع الثور مغننرحقنقيفيالموقفم،حممسفيرلممنمعلقبإجراءا الخروجم،
غز إل مصر .وهو مم ق نشنر إلطةق حوار اسمرامنجي وبنمء مسمهمم إسمرامنجنة بن ،إسرائنل

ومصر.
 عرس مصرنحم الرئنسالج ن لهنئةاألررم،العممةاإلسرائنلنةبننيغننمس(الذيب أو نمه

فيأواسط شبمط )2122ل ىاشمرارهفي أولاجمممععق مهلجنة الخمرجنةواألم ،فيالرننس 

بحضور نو  22أنمر 2122جمنبم م،رؤنمهاألمننةوالمقمربةالميق مشمقمنهم وخصوصم إزاء

"المه ن ا األمننة الممثلة أمم إسرائنل في الوق الحملي" .وفي رأنه فإ ،هذ المه ن ا أصبح 
واسعة للغمنة "ب ء م ،السرن ،وانمهمء بملسةح النووي" فق أر غننمس وجوب أ ،نبق مسموى

جهوزنة إسرائنل األمننة عملنم بسبب الغموض المسنطر عل األوضمع في رلم ،مصر وسورنة 
20

رئيس هيئة أركان الجيش اإلسرائيلي السابق الجنرال غابي اشكنازي ،في خطابه أمام مؤتمر هرتسيليا في 8099/8/9م.
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وضرور ا نمبم م ،جهة أخرى إل أ" ،ثمة  عبم مررزنم ج ن ا في الشرق األوسط هو الشمرع

العربي"  فمم إل أ،الجنشاإلسرائنلينسمع أنضم إل مواجهةمظمه ار رهذ في رلم،الضسة
الغربنةوقطمعغز األمرالذينسملز زنم المنزاننةالمخصصة(شلح  2122ص.)21:29
وبنمءعل المحولا سمرامنجيمشه  وائرالجنشاإلسرائنليارمسمعمفيمسموىالنقمشبشأ،

مح ن نقطةالمحولفيالوضعالمصري بحنثسمرو،هنمكحمجةإل الشروعفيإنشمءمرمة 

عسررنةووضعبرامجج ن لمواجهةهذاالمه ن .خصصالجنشخةلعم  2122خططم لمبنم،
األوضمعفيمصر ونسضالغبمرع،الخرائطالق نمةواع ا المصورللمسمقبل.ولمواجهةاألخطمر

الج ن

شرل قنم الجنش رذلك جسمم عسررنم ج ن ا سممه "قنم العمق" مهممه قنم عملنم 

ممشعبةفيالعمقا سمرامنجيالمحنطبإسرائنل(نحمس  2122ص.)221
يرى الباحث:أ،أرثرممنمر،أ،نحصلعلنهاإلسرائنلنو،فيالملفالمصريهواسممرار
ا لم از بمعمه رممب نسن الميمضبطامسمقنم السة وبملممليالعةقم بن،البل ن.،
 1.5.4.3اعتبار الجيش المصري عدوا.
أر المحلل السنمسي النرس فنشمم ،بأ ،سقوط النظم المصري نعمبر إنذا ار أولنم بحنث
نموجبعل الجنشاإلسرائنليأ،نب أبم هممم بملجبهةالجنوبنةمر أخرى.وحسبقوله":إ،الجنش

المصريهوأربرالجنوشوأرثرهممسلنحم فيالمنطقة(م وقع:م نرنةال راسم والمعلومم .)2122مثة:
فإ،قوا سةحالجنشالمصريمممثلممل ىالجنشاإلسرائنلي م،مسوقفيالع برلممنمصل

بملم فعنة والسس ،القمملنة وبطمرنم الصوارنخ المضم للطمئ ار  .أمم بملنسبة لع أف ار الجنش

النظممي المصري فنصل إل ( )261.2ألف جن ي مقمبل ( )296.2ألف جن ي في إسرائنل..
وبحوز الجنشالمصري()622طمئر قمملنةم،طرازأف()2وأف( )26مقمبل()262طمئر ل ى

إسرائنل م ،طراز أف ( )22وأف ( )26عل أنواعهمم أمم ع المروحنم القمملنة الهجومنة في
مصرفنصلإل ( )221وفيإسرائنل( )11طمئر..ونصلع ال بمبم المصرنة(  )2211بمبة
م ،طراز أ ( )2وأ ( )61مقمبل (  )2911بمبة في إسرائنل م ،طراز مررمفم (رنملي  2122

ص)76؛بلأ،مصرموشكأ،مص رهذ ال بمبم إل العراق.ونقولالخبراءالعسررنو،فيالغرب
إ،إسرائنلهي(المه ن الواقعي)الذين فعمصرإل بنمءقومهمالعسررنة.وحسبوثمئقونرنلنرس

فق اشمر م نر عم وزار ال فمع اإلسرائنلنة عمموس جلعم عل مسممع المصرنن ،بأنه نجرو،

م رنبم

عرف إسرائنل بأنهم ع و"(م نرنة ال راسم
مُ ّ

والمعلومم

)2122؛ ولذلك فلنس هنمك محل

لةن همشعن ا طةععل مصرنحم ب،غننمس -رئنسأررم،جنشا حمةلاإلسرائنلي -المي
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نشنر فنهم إل أنه بإمرم ،إسرائنل إعم سننمرنو نرسة حرب  2769عل ال ول العربنة ومنهم
ر السنمسنةالحمصلةفيالمنطقة(عب 
مصر حملمعرضأم،إسرائنلللمه ن خمصةفيظلالمطو ا

اللطنف  2122ص.)29
مملخص السرر السمئ في إسرائنل عل الرغ م ،ذلك بأ ،مم ح ث ل ،مرو ،له نهمنة

سعن بملنسبةإلسرائنلممل نح ثشيءنغنرمسمرممنجري.نمبعذلكأ،عل إسرائنلالبحث

ع ،مخمرج وحلول مقنهم عواقب الثور المصرنة .وممرج ذلكفيجملةم ،السنمسم الج ن المي
امبع عل الصعن العسرريواألمنيبجمنبمنمقشةسننمرنوهممممخملسةمحمملةإل ار العةقم مع
الجنرا،الج الق ام (أبوسنف ومصطس  2122ص.)22
 5.5.4.3خمس خطوات على المدى القريب.
مرىالمؤسسةالعسررنةضرور قنم إسرائنلبخمسخطوا عل الم ىالقرنب وملكالخطوا 

الخمسهي(21م نرنةال راسم والمعلومم :)2122

الخطوة األولى:نمعن،عل إسرائنلأ،مسموليم،ج ن عل محورفنة لسنمالح و يبن،قطمعغز
ومصر .واذا ل مسعل ذلك فسممعمظ قو حممس العسررنة في قطمع غز والمي بمم منذ النو  
محممل.
الخطوة الثانية :نجب بنمء الجنش لنس عل أسمس ا فمراض الذي رم ،سمئ ا منذ ثةثن ،سنة:
"مصرل مع ع واعسررنم".
الخطوة الثالثة :بنمء ج ار عل الح و مع مصر ونمر ،ا عممم حملنم عل المعمو ،مع الجنش
المصريلمنعالمسللم،سننمء.
الخطوة الرابعة :زنم ا عممم عل الغمزالطبنعيم،آبمرالغمزم،المنم اإلسرائنلنةوذلكأل،
وقفمص نرالغمزم،مصرم،شأنهأ،نرو،م،المعمبنراألولنةع،السنمسةالج ن .
الخطوة الخامسة :واألرثرجوهرنة نجبمعزنزالمحورالمعم لالوحن الممبقيفيالشرقاألوسط
وهوالمحوراألر ني–السلسطنني–اإلسرائنلي.

21

أكد نائب وزير الدفاع األسبق افرايم سنيه في مقال بصحيفة يديعوت احرونوت على ضرورة قيام إسرائيل بخمس خطوات على المدى
القريب.
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عل إسرائنلأ،منزعصمم انسجمرالصراعاإلسرائنلي– العربيوذلكعن ممنحملحزباهلللبنم ،

ومرو،مصرمعلقةبملمجهول وعن مممخرجالو نم الممح م،العراق.إ،إسرائنلمحرومةبملعزلة

ال ولنةفيوضعإقلنميمحممجفنهإل أص قمئهم(رنملي .)79 2122
النمنجة المهمة المي نمر ،اعمبمرهم خةصة الموقف جمء عل لسم ،م نر قس الشؤو،

السنمسنة واإلسمرامنجنة في مررز هرمزنلنم ألنرس مونمس الذي قمل "إ ،الزم ،ل نع في صملح
إسرائنل المي رمن مراه ،عل ضعف العرب وخةفممه " .أمم الموصنة المهمة للمحرك اإلسرائنلي

العمجلإلنقمذالموقففجمء عل لسم ،انيرومشنل رئنسمؤممرهرمزنلنمب عومه"إسرائنل"إل 
اسمبمقالمطو ار المسمقبلنةفيالمنطقةو"امخمذقرار حمس وانجمزصسقةمعالسلسطنننن،قبلأ،

نسو األوا."،هذ المطو ار مجممعةاعمبرهمعمموسجلعم رئنسالطمق السنمسياألمني فيوزار 
ال فمعاإلسرائنلنةبأنهمموازي"إعة،حربعل وجو إسرائنل".مثلهذااإل راكلنسلهغنرمعن 
واح هو أ ،مخوض "إسرائنل" الحرب ض مم معمبر خط ار اسمرامنجنم وجو نم وهذا الخطر نمررز
اآل،عل المحولالثوريالذيممزالنمسمعل اخلمصروالع ن م،ال ولالعربنة(المق نرا سمرامنجي 

.)2122

اني؛سرع الحرومةاإلسرائنلنةفيأعمملبنمء الج ار
في السنمقالعسرريوعل صعن من
ّ
عل الح و المصرنة ونمح ثنمننمهوع،بنمءج ارمشمبهفيالقس الجنوبيم،الح و المصرنة.

وق رفعالجنشالصهنونيم،انمشمر عل الح و المصرنة ومضمعفحج القوا هنمك وننمشر
فيالمنطقةالجنوبنةحملنم لواء مشم نظممي رممرفع قنم الجنشم،ق ار السرقةاللوائنة11

بشرل ربنر .والنقمش جمر  اخل أروقة الجنش الصهنوني حول إمرمننة إقممة فنلق جنوبي به ف
اسمخ امه في سننمء عن الطوارىء .ولمواجهة األخطمر الج ن ؛ شرل قنم الجنش رذلك جسمم

عسررنم ج ن ا سمي"قنم العمق" مهممهمقنم عملنم ممشعبةفيالعمقا سمرامنجيحولال ولة

اإلسرائنلنة(نعمري  2122ص)226؛(فرحمنة .)2122


أثمر المؤسسةالعسدررنةاإلسدرائنلنةحملدةمخوندفأخدريللدرأيالعدم اإلسدرائنليبسدببالثدور 

المصرنة فأخدذ ممحد ثعد،مغنندرفديالسنمسدةواإلسدمرامنجنةاإلسدرائنلنمن،وعد،أنهدمسدمعن مشدرنل

األلونةالعسررنةالميم مسرنرهمبع موقندعمعمهد السدة مدعمصدروأنهدمبصد إجدراءمعد نة فدي

نظرنةاألم،اإلسرائنليالراهنة.
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 3.5.4.3اإلستراتيجية اإلسرائيلية في مرحلة ما بعد الثورة المصرية.
نظ ارللم اعنم المبمشر وغنرالمبمشر للثور المصرنةعليالوضعاإلسرائنلي فق ب أ إسرائنل
اعممم إسمرامنجنم ج ن فيمرحلةممبع الثور المصرنة.وم،أه مةمحهذ ا سمرامنجنم

رسممهمال راسم والرؤىاإلسرائنلنةممنلي.

رمم

 .2الضغط علي الو نم الممح لحملهم علي مغننر سنمسة ال ع العسرري األمرنري للجنش
المصري بممنضم،إضعمفق رمهعليمه ن أم،إسرائنل.

 .2مغننرالنظرنةاألمننةوال فمعنةاإلسرائنلنةمجم العةقةمعمصر والبحثفيإسمرامنجنةج ن 
عليالح و معهمومعقطمعغز معمم عليحممنةهذ الح و م،قبلالجنشاإلسرائنلي.

 .2البحث ع ،مصم ر ب نلة للطمقة واعم ا سمثممر في آبمر الغمز الممئنة في إسرائنل مجنبم
للخسمئرا قمصم نةالميسمنمجع،احممم

موقفإم ا ا الغمزالمصري.

 .2العمل بملمعمو ،مع الو نم الممح وغنرهم م ،ال ول الغربنة علي معزنز مم مبقي م ،محور
ا عم الفيالمنطقة ممثة برلم،األر ،والسلطةالسلسطنننةواسرائنل به فمخسنفعزلة
إسرائنلفيالمنطقة(فهمي .)2122
نمر،ملخدنصالقدراء اإلسدمرامنجنةالعممدةفديمقولدة"الوضدعا سدمرامنجيقدمم فديردلالجبهدم ".

رلالمقمرنراإلسمرامنجنةمش عل ح وثم هورلوضعإسرائنلا سمرامنجي وسمضطرإسدرائنلفدي
األعوا المقبلةإل امخمذإجراءا ممعلدقبقضدمنماألمد،القدوميالمررزندةفديواقدعج ند شد ن المعقند .

وفنممم ركالمؤسسةالسنمسنةأ،إسرائنلمسدمسن علد المد ىالقرندبمد،الواقدعالعمصدففديمصدر
نظ دراألنهددممشددغلالمص درنن،بقضددمنمه وخةفددممه ال اخلنددة إ أ،هددذااألمددرهددوواقددعمرحلدديوآنددي

فقددط.ونمردد،اإلشددمر فدديهددذاالسددنمقإلد أمدرن،نثندرا،قلددقالمؤسسددةالسنمسددنةواألمننددة نحنددلاألمددر
األولإل مراجععواملا سمقرارفيالمنطقة و خولهمفيمرحلةالمجهول ونمعلقاألمرالثمنيب ور
الشعوبالمسمج فيصنمغةالنظم اإلقلنمي.وأنمرمن النممئجفإ،المرجحنظ ج ند  نمرد،فنهدم
مجمهلإ ار الشعوبوخمصةالثقلالخمصللقوىاإلسةمنةالصمع (نحمس  2122ص.)222
نددرىالبمحددثأ،المواقددفالسنمسددنةوالعسددررنةواألمننددةاإلس درائنلنةمدد،الثددور المصدرنةجددمء 

مخملسةبمخمةفالموجهم السنمسنةفيإسرائنل فبننممرم،الخوفوالقلقنسمورالقوىالنمنننة ردم،
المسددمؤلالحددذرهددوسددن الموقددفل د ىالقددوىالنسددمرنةفدديإس درائنل.ولردد،فدديالمحصددلةالنهمئنددةنجمددع

الجمنعبأ،هنمكخطرنهد الجبهدةالجنوبندةإلسدرائنل قد  نردو،هدذاالخطدرعلد المسدموىاآلندي
القرن ددب؛فمص ددرس ددمواجهخ ددةلالسم ددر القم م ددةمش ددمرل اخلن ددةواقمص ددم نةمش ددغلهمع دد،أيصد دراعم 
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خمرجنة وانممعل الم ىالمموسطوالبعن ؛فق طملبالع ن م،القنم ا السنمسنةوالعسررنةواألمننة

النمنننةبضرور امخمذمواقفواجراءا عملنةممحور حدولضدرور  عد القدوىالمعم لدةفديمصدر 
واحمةلشبهجزنر سننمء وغنرهمم،الخطوا واإلجراءا ؛بننممرمن القوىالنسدمرنةمنظدرإلد أ،

هددذ الثددو ار بأنهددممصددبفدديالمصددلحةاإلس درائنلنةلددذلكعل د إس درائنلالوقددوفإل د جمنبهددمب د مدد،

معم امهم.وبن،هذ المواقفرم،الموقفالوسطالدذيرأىضدرور اإلبقدمءعلد الوضدعالدراه ،وعد 
الم د خللصددملحأيطددرفبمعمبددمرأ،الثددور ل د مق د فددياألسددمسض د إس درائنلوامسمقنددةالسددة معهددم

(رممب نسن ) وانممقمم لمغننرنظم الحر والمطملبةبملحرنةوالع الةا جمممعنة.
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 2.3الخالصة.
هنمكوجهم نظرفيالثور المصرنةاألول ممح ثبأ،الوضعبع الثور المصرنة سنسمح
المجملأمم ع م،المغنن ار الميسممعلقبشرلمبمشروغنرمبمشربإسرائنل وم،ذلكإلغمءأو
مجمن امسمقنة رممب  نسن ورذلك مراجع ومعطُّل عملنة المطبنع بن ،األنظمة العربنة واسرائنل وم،
الخمصةوأ،إسرائنلمعنشأزمة

ائنليإليمزن م،ا نغةقوا نعز

المرجحأ،نمنلالموجهاإلسر
ع مشروعنةوع قبولفيالمحنطالميأوج

سم فع اإلسرائنلنن ،إلي مق ن منمز

نسسهمفنه.ونظهرأ،المغن ار الحملنةفيالمنطقة

حقنقنة مرمبطة برممب  نسن رمم سمحمول موظنف األوضمع

الراهنةفلسطنننمبلوعربنم للمح ثع،حرصهمعليالسة فيالوق الذينز ا فنهالعربمطرفم 
وسمسعي إسرائنل لةعممم بشرل أربر علي القو العسررنة وق طلب "إسرائنل" مسمع عسررنة

أمرنرنةإضمفنةبع ثور 22ننمنرالمصرنة.
خرىفيإسرائنلمرىبأ،الثور المصرنةسمصبفيالمصلحةاإلسرائنلنة
وهنمكوجهةنظرأ 

إذامممحول مصرإل  ولة نمقراطنة؛فملسة ننشأوننموبن،ال ولال نمقراطنة؛فنم ارمممحمرب
والحربالشعبنةوالطمئسنةرمفة
ولمن ،نمقراطنمن ،أوأ،مصرسمذهبإل المجهولومع السوض 

أرجمءمصر وهنمكم،نرىبأ،الثور المصرنةسمعن صنمغةالمنطقة وأ،الوضعنبشربنهمنة

الح و والمرمنبم النمشئةع،امسمقنةسمنرس/بنرو علياعمبمرأ،هذ ا مسمقنة ل ممزقالمشرق
العربيبممفنهالرسمنة وأ،السنوا المقبلةسمشه  و ج ن .مرو،فنهمصرثةثأوأربع ونة 

فيظلشرقأوسطج ن .ومرو،الهنمنةالمطلقةفنهإلسرائنلالميسمعن صنمغةالمنظومةاألمننة
وفقرؤنمهمالخمصةوأولونممهم.
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الفصل الرابع
رؤى مستقبليه حول اآلثار احملتملة يف املدى املنظور






لثوره  25يناير
متهيـد.
االنتخابات املصرية ونتائجها على األمن القومي اإلسرئايلي.
أبعاد وتداعيات ثورة  25يناير على السياسة اإلسرائيلية.
رؤى مستقبلية للعالقات املصرية اإلسرائيلية.
اخلالصة.

 1.4تمايد.
شكأ،ا نمخمبم المصرنةمثلرلأح اثالثور المصرنةومطورامهمرمن محد المجهدر
اإلسدرائنلي وعلد الددرغ مدد،محمولددةاسدرائنلعد ا عددة،عدد،موقسهددممدد،المرشددحن،وأنهد األفضددل
بملنسددبةلهددم ووضددعه جمنعددمفدديسددلةواح د حددن،أعلن د إس درائنلأ،جمنددعالمرشددحن،المص درن،
صددرحوامص درنحم معم نددةإلس درائنل إ أ،بعددضالمس درنبم والمص درنحم اإلعةمنددةغنددرالرسددمنة
رمن د معرددسوجهددةنظددرع د رغبددةإس درائنلفددوزمرشددحاإلخ دوا،المسددلمن ،ورغ د أنهددمرمن د مسضددل

عمددرسددلنمم،فدديالب انددةإ أ،انسددحمبهمدد،س دبمقا نمخمبددم

جعلهددمممنددلإل د أحم د شددسنقالددذي

ارمشددسمهمددؤخ ار؛وبع د ظهددورنمددمئجا نمخمبددم وصددعو مرشددحاإلخ دوا،المسددلمن ،معممل د إس درائنل
بعقةننددةحننمددمرحبد د بنمددمئجا نمخمبددم وبعثد د رسددمئلمهنئددةل ددهمدد،رئددنسال ول ددةورئددنسال ددوزراء

اإلس درائنلي.ورغ د مددمأب مددهالمؤسسددةالسنمسددنةوالعسددررنةواألمننددةمدد،حملددةقلددقوخددوفمدد،نمددمئج
ا نمخمبم وم اعنممهمعل العةقم المصرنةاإلسرائنلنة؛إ أ،هذاالخوفوالقلقل نر،فيمحله 

فق د أعلدد،ال درئنسالمصددريفدديالنددو المددمليمدد،فددوز فدديانمخمبددم الرئمسددةعدد،الم ازمددهبم مسمقنددم 
الموقعةمعإسرائنل والحسمظعل امسمقنةالسة بن،البل ن ،وهوأرثرممرم،نقلقإسرائنل.
سددنمنمولفدديالجددزءاألولمدد،هددذاالسصددلا نمخمبددم المصد درنةونممئجهددمعل د األمدد،القددومي
اإلسدرائنلي  ومواقددفالمرشددحن،مدد،إسدرائنلمدد،خددةلمص درنحممه ومواقددفإسدرائنلمدد،المرشددحن ،
وحملددةالمرقددبوالخددوفالمدديانممب د إس درائنلمدد،خددةلمص درنحم القددم والمحللددن،اإلس درائنلنن،؛رمددم
سددنمنمولفدديالجددزءالثددمنيم د اعنم الثددور المص درنةعل د األمدد،القددومياإلس درائنلي وعل د السنمسددة
الخمرجنةاإلسرائنلنةوعل القضنةالسلسدطنننة وردذلكعلد المواقدفال ولندةمد،الثدور  رمدمسدنمنمول

ف دديالج ددزءالثمل ددثواألخن ددررؤىمس ددمقبلنهللعةق ددم المصد درنةاإلسد درائنلنة نس ددمعرضخةله ددمرؤنم ددن،
ممبددمننمن،للقددم والمحللددن،اإلسدرائنلنن ،ثد رؤنددةمملبمحددثمدد،هددذ الددرؤىلمسددمقبلالعةقددم المصدرنة

اإلسرائنلنة.

 5.4االنتخابات المصرية ونتائجاا على األمن القومي اإلسرائيلي.
 رمن إسرائنلأرثرال ولالمهممةوالمراقبةلةنمخمبم الرئمسنةالمصرنةمنذب انمهم وق عمل 
عل مصننفالمرشحن،حسبأولونممهم رممممبع الصحفالمصرنةواسمطةعم الرأيالميأب



فوجئ بهإسرائنل 
مق مم ملحوظم لمرشحالرئمسةعمرسلنمم،قبلانسحمبه ث ألحم شسنقالذي 
وق اسمبع

الصحف اإلسرائنلنة والمراقبن ،محم مرسي نظ ار لمم ارمربه اإلخوا ،المسلمن ،م،

أخطمءبع نجمحه فيانمخمبم البرلمم ،المصري لر،النمنجةفمجأمه رممفمجأمه الثور (خطنب 
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 )2122وعم الخوفوالقلقوا نمظمرأسنم المرحلة ورغ أ،الرئنسالج ن محم مرسي طمأنه 
عل امسمقنةرممب نسن الميرمن أرثرممنه الحرومةاإلسرائنلنةبقمءهمواسممرارهم(محنس )2122 ،

إ  أ ،الحرومة اإلسرائنلنة امخذ خطوا وقمئنةواسمبمقنةلمسم ي أيسلبنم ق معو علنه م،
النظم الج ن فعمل عل موظنفالو نم الممح األمرنرنةللضغطعل مصرم،خةلالملونح

بوقف المعونة األمرنرنة في حمل امخذ مصر أي إجراءا بخصوص رممب  نسن رمم ممرس 

إسرائنل سنمسة ا بمزاز ض اإل ار األمرنرنة وحرص عل إظهمر حملة م ،المهونل والمضخن 

والخوف والرعب المي معنش فنه اسرائنل وسط غمبة م ،السوض

به ف رسب المعمطف ال ولي

واألمرنري(النعممي .)2122
 1.5.4المرحلة األولى من االنتخابات الرئاسية المصرية.
شه

المرحلة األول م ،ا نمخمبم الرئمسنة المصرنة ق ار عمل م ،الشسمفنة والنزاهة 

واشرافقضمئيرممل إضمفةإل ال ورالسعملللرقمبةال ولنةوالشعبنة وق ممنز انمخمبم الجولة
األول بمإلقبملالشعبيالذيوصلإل ( )22ملنو،و( )692ألفشخص بنسبة% 26.2مقرنبم
م،إجممليالرملةالمصونمنة والمينصلع همإل نحو( )21ملنو،شخص.وق وصسهماألمن،

العم لألم الممح بم،ريمو،بأنهم"انمخمبم ممرنخنة" وأشم بهمالرئنساألمرنرياألسبقجنمي
رمرمر وموافق مع هذ الرؤنة السننممور األمرنري "جو ،رنري" ووزنر الخمرجنة األمرنرنة هنةري

رلننمو ،فنمماعمبر ممثلةالمسوضنةالسممنةللشؤو،الخمرجنةواألم،ل ىا محم األوروبي رمثرن،

أشمو،أ،الشعبالمصريهوالسمئزفيهذ ا نمخمبم (الحمروني  2122ص.)12:12

از ا القلق اإلسرائنلي بع فوز حزب الحرنة والع الة الجنمح السنمسي لإلخوا ،المسلمن ،
بأغلبنةأعضمءمجلسالشعبالمصري م،نجمحرئنسننمميإل جممعةاإلخوا،المسلمن ،ولذلك

حمولاإلسرائنلنو،إقنمعأنسسه بع ق ر اإلخوا،المسلمن،عل السوزبمنمخمبم الرئمسة المصرنة 

ولذلك نج أ ،معظ المرشنحم اإلسرائنلنة للسوز في المرحلة األول اسمبع
المسلمن ،رمم أب

مرشح اإلخوا،

ارمنمحم ملحوظم بع اسمبعم خنر الشمطر م ،سبمق الرئمسة (شعبم 2122 ،

ئمسنةفيمصر حم أصمبهمالهلعالش ن 
ص)622؛وق ممبع إسرائنلبحذر المعررةا
نمخمبنةالر ّ
ّ
بي بسعلاسممرارالثو ار العربنة رممممبع 
بسببالممغن ار الممسمرعةعل األرضفيالعمل العر ّ
الصحفاإلسرائنلنةالمصرنحم المخملسة لمرشحيالرئمسة والمي مشنر المعلومم إل أنه جمنعم

ننوو ،انمهمج سنمسة حمزمة ج ا مجم إسرائنل(أن راوس  )2122وق صرح عمرو موس

لصحنسة

"واشنط ،بوس " حن ،سئل ع ،البرنممج النووي اإلنراني فقمل" :موضوع السةح النووي في الشرق
األوسطنعنيإسرائنل وم،ث إنرا ،مصرل نهمالرثنرلمرسبهم،عةقممهمبإنرا."،وفيمقمبة 
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أخرى اعمبرموس أ،الرئنسمبمركأخطأفيقرار المعمو،معإسرائنلوفرضالحصمرعل غز؛

وأشمرموس أنهخةل مولنهمنصبوزنرالخمرجنةالمصري رم،لهالع ن م،الخةفم فيالرأي
معمبمركفنممنمعلقبملعةقةمعإسرائنل موضحم أنهطملببضرور امخمذخطوا أرثرح ض 

نعمبر األعة اإلسرائنليممش افنممنمعلقبملعةقم المصرنة
إسرائنل(برو  2122ص)22:22؛رمم 
اإلسرائنلنة المممثلة بممسمقنم رممب  افن فأشمر خةل حملمه إل ضرور إعم النظر في هذ 
ا مسمقنم بممنخ مصلحةالشعبالمصريمعالحسمظعل اسمم اررنةا مسمقنة وبملنسبةللقضنة
السلسطنننة فهي مقع في أعل سل أولونممه ونؤم ،بحل القضنة السلسطنننة في ح و عم 2769

واقممة ولةفلسطنننةإل إسرائنلوعمصممهمشرقيالق س(صنعاهلل؛وطه .)2122
أمممرشحالرئمسةالمصرنةأنم،نور -زعن المعمرضةال نمقراطنةاللنبرالنة -صرحبأ،امسمق
رممب نسن انمه صةحنمهم أل،الح نثن ورع،امسمقق ن وم،الضروريمحسن،بنو ا مسمق

بممنموافقمعالمصملحالمصرنة.فنممقملمحم الب ار عي(مرشحالرئمسةالمصرنة وأح قم جبهة
ا نقمذ في مصر) في مصرنحممه حول الهجو اإلسرائنلي عل غز "مصر سمعل ،الحرب ض 

إسرائنل"(برو  2122ص .)22:22وأر أ ،العةقم الخمرجنة لمصر "سمقو عل أسمس مواز،
المصملحإذاح نمنح،أه افنم ورمن ل ننمخرنطةواضحةللمعمملمعأمننمالقومي..وفيرأني
فإ،القضنةالسلسطنننةسمحلفيالمرحلةالمقبلة؛ألنهسنوج مواز،بع مغننرشرلالمنطقةالعربنة

وأنظممهم ول،ننمظرالحلولم،الغرب"(ان راوس .)2122فنممح حم ن،صبمحي(مرشحالرئمسة

ع،المنمرالشعبي) ىموقسهمبر ارم،امسمقنميمص نرالغمزإلسرائنلوامسمقنةرممب نسن حنثقمل

في "الشرق األوسط" اللن ننة بممرنخ  /27ممرس " : 2122أول قرار سأمخذ لو أصبح رئنسم هو
وقف مص نر الغمز إلسرائنل والقرار المصري ل ،نأمي بع ذلك م ،البن األبنض أو الرننس 

اإلسرائنلي وسوفمرو،سنم مصرنمبعةم،إ ار المصرنن "،أممبخصوصرممب نسن لخص
حم ن،صبمحي موقسهمنهمقمئة:إنه"نرر رممب نسن "(أمن 2122 ،ص .)211-71ورذلكاهمم 

الصحفاإلسرائنلنةبملمرشحاإلسةميالمنسحبم،جممعةاإلخوا،المسلمن،عب المنع أبوالسموح 
حنثا ع الصحفاإلسرائنلنةأ،أبوالسموحنحظ بمأنن العلممننن ،وأظهر الصحفمأنن المنمر

السلسيوحررةالوسطله وبنمءا عل ذلكفق راهن الصحفاإلسرائنلنةعل نجمحأبوالسموح ومم
بملمرشح أحم شسنق جمء ممأخ ار حنث اعمبرمه الصحف

نةحظ أنضم أ ،ا هممم اإلسرائنلي
اإلسرائنلنة أنه المسضل عن المجلس العسرري رمم نعمبرالمرشحاألرثرشعبنة نلنه عمرو موس 

وعب المنع أبو السموح ومحم مرسي وأشمر الصحف اإلسرائنلنة إل حم ن ،صبمحي رحصم،

أسو فيا نمخمبم الرئمسنة(شعبم.)62 2122 ،
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أ ،انمخمبم الرئمسة
وفي هذا السنمق اعمبر الموقع اإلسر ّ
ائنلي (موقع ال فمع اإلسرائنلي) ّ
المصرّنةق مرو،مصنرنةواألرثرخطور فيممرنخإسرائنل مشن ار إل أنهمربممسمؤثرسلبم عل 

مسمقبلامسمقالسة معمصر وذرراحممملن،واقعنن،اثنم،فيأعقمباسمبعم عمرسلنمم،األول 

هو فوز عمرو موس والذي نعمبر المقمل شخصنة معم ّنة إلسرائنل بننمم نسمخ هذا الع اء في
حملمها نمخمبنةم،أجلحش النمخبن،لمصلحمه وا حممملالثمنيهوفوزاإلخوا،المسلمن.،ووفقم

فإ ،فوز اإلخوا ،المسلمن ،في انمخمبم الرئمسة المصرّنة سنعمل عل إنهمء امسمقنة السة 
للمقمل ّ
عل أرض الواقع الموقعة بن ،الجمنبن ،حم لو رم ،ذلك سمرنم م ،النمحنة القمنوننة وهو أح 
ر الربنر والمثنر المينمر،أ،مح ثفيعم (2122أن راوس .)2122
المطو ا

وأوضح الصحف اإلسرائنلنة أ ،هنمك قمسمم مشمررم لمرشحي الرئمسة وهي العمل ض 
إسرائنل و أر أنه أصحمبخطسنمسيممش منمهضإلسرائنل لرنه  نطملبو،بإلغمءامسمقنم 

السة الموقعة مع إسرائنل إ أنه سنطملبو ،بسمحهم م ،ج ن  .رمم أشمر الصحف إل المهم 
الربنر الميسمواجهالرئنسالقم وخمصةالوضعا قمصم يالذياز ا سوءابع الثور ورذلكاألم،

المسقو والسوض والميمسو شبهجزنر سننمء رمم مرىالصحفأ،محم مرسيوعب المنع أبو
السموحفيحملفوزهممفيا نمخمبم  نسمطنعم،مشجنعالمسمثمرن،األجمنبلةسمثممرفيمصر 

بمإلضمفةإل ع ق ر أنممنهممعل الح م،المومرالطمئسي(شعبم 2122 ،ص.)62
وق اعمم

وسمئل اإلعة اإلسرائنلنة في محلنةمهم لةنمخمبم المصرنة عل اسمطةعم 

الرأي المي قمم بهم بعض الصحف المصرنة بحنث موقع اسمطةعم ال أري منمفسم ش ن ا بن،

مرشحن ،اثنن،؛ عمرو موس وعب المنع أبو السموح وأضنف إلنهمم أحم شسنق ومرشح اإلخوا،

المسلمن،محم مرسي.وبملمجملالعم فإنهنمر،ا عمءبأ،أفضلالمرشحن،بملنسبةلإلسرائنلنن،
عمرسلنمم،؛فهوم،أبرزالرموزفيالنظم السمبق.ونمنجةإلقصمءسلنمم،نعمبرأحم شسنقم،
أفضلالمرشحن،لإلسرائنلنن .،وبمإلضمفةإل ذلكنأميعمروموس بمل رجةالثملثة ونعمبر األعة 

اإلسرائنليممش ا فنممنمعلقبملعةقم المصرنةاإلسرائنلنةالمممثلةبممسمقنم رممب نسن (صنعاهلل 

طه .)2122
 شكأ،حملةم،المخبطوا رمبمكأصمب المؤسسةالسنمسنةواإلعةمنةفيإسرائنل فهي
أمم خنم ار صعبة وأمم مجموعةم،المرشحن،الميمرفضالعةقةوالمطبنعم،إسرائنل وابقمء

الوضعالراه،عل ممهوعلنه وا،رمن هنمكأفضلنم إلسرائنلبن،المرشحن ،إ أ،إسرائنل
م رك بأ ،العه الممضي انمه وا ،إ ار الشعب هي المي سوف محر وا ،ل نر ،ذلك عل 
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المسموىاآلنيفسنرو،عل المسموىالمموسطأوالبعن وا،حملةالسوض ل،مسممرطونة فسوف
نسمقرالمصرنن،عل منظومةمعننةمخ أو المصملحاإلسمرامنجنةلمصرآجةأ عمجة.

 1.1.5.4قلق إسرائيل من فوز اإلخوان المسلمين.
حذر السسنر اإلسرائنلي السمبق في مصر اسحق لنسمنوف م ،أ ،خوض اإلخوا ،المسلمن،
نمخمبم الرئمسةنعنيأنه سنحرمو،السنطر عل مصر وقمل":أ،انمخمبأح أعضمئه رئنسم

نعنيوجو خلطبن،السلطمن،المنسنذنةوالمشرنعنة".وأضمفأ"،رلال نمقراطنم محممجإل فصل

للسلطم

وأنه سنرو ،مثن ار للقلق إذا اجممع

السلطمم( ،المشرنعنة والمنسنذنة)" (الطمهر  2122

ص .)77ونه ف المحذنر م ،صعو اإلسةمنن ،بشرل خمص إل الحسمظ عل الروانة الرسمنة
اإلسرائنلنةالقمئلةأ،زوالأنظمةا سمب ا فيالعمل العربيسنرو،مقمرنم بملضرور بصعو حممي

وخطنر للحررم

اإلسةمنة ممم نوجب عل العمل ع المسمع في محقنق هذا السننمرنو(برو 

 2122ص.)22:21ونقرنوسيبنلن،بأ،الحرومم اإلسرائنلنةالممعمقبةرمن  ومممسضلاألنظمة
ال نرمممورنة عل اعمبمرأ،هذ األنظمةمرو،فيالعم "برغمممنة"مرمسيب فعضرنبة رةمنةفي
عمهمللسلسطنننن ،لرنهمفيالخسمء ممر فيإقممةمحملسم معإسرائنل وذلكبعرساألدنظمة

ال نمقراطنةالميمخضعللرقمبةومرو،مطملبةبأ،ممخذق اررامهمعل أسمسشسمف(النعممي .)2122

وأرثرممنقلقإسرائنلحسبرنس،روزنر -عضوبمرزفيمعه محلنلاألم،العملميفيواشنط،
العمصمة-هوالمجهول"إ،ر المجهو
 2122ص.)216

الهمئلهوالمص رالرئنسللقلقاإلسرائنليالش ن "(نصمر 

 وق أعرب بننممن ،ب ،النعمزر وزنر ال فمع اإلسرائنلي األسبق في ح نثه مع إذاعة الجنش
اإلسرائنليع،مشمؤمهبخصوصالمسمقبلبن ،مصرواسرائنلخةلا نمخمبم الرئمسنةفيمصر

وقمل ":أعل إل أن،سمنمهياألمور وأممن أ،ننمهيالسبمقالرئمسيفيأسرعوق

حم نعل 

إل أن ،ممجه األمور" .وأضمف ب ،النعمزر معقنبم عل مطو ار ا نمخمبم المصرنة "في العه 
الج ن أنمم،أولئكالذن،ننصح و،بملبحثع،طرنقةنم خةلهمالمواصلمعاإلخوا،المسلمن ،
وعلننمأ،ن ركأ،منطقةالشرقاألوسطفيالوق الحملياخملس عممرمن علنهفيالسمبق وبم 

المنمراإلسةميهوالمسنطر وا،رمن هذ السئةهيالميمقفأمممنم فعلننمأ،نبحثع،طرنقة

للمواصلمعهم"(الطمهر  2122ص.)211

 ورمن إسرائنلمحمولالبحثع،األخطمءوالهسوا الميارمربهماإلخوا،المسلمن،خةلالثور
وخمصةبع نجمحه فيانمخمبم البرلمم ،والميم،الممر،أ،مرو،أ
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إل مراجعشعبنةاإلخوا،

المسلمن،فيسبمقالرئمسة حنثأبرز الصحمفةفشلاإلخوا،فيمنظن سلسلةبشرنةربنر .وم،
المؤش ار السلبنةالميمنمولمهمالصحمفةبأ،مرشحاإلخوا،المسلمن،محم مرسيهومرشحالخنمر

الثمنيوذلك بع إقصمء خنر الشمطرالمرشحاألول وأ،الشعمر الذي نرفعه اإلخوا ،في خوض

ا نمخمبم ممآرلومعروفسلسم وهو"اإلسة هوالحل" رذلكخروجاإلخوا،ع،اإلجممعالوطني
ومحمولةالربطأوإظهمروجو نوعم،المسمهمم بن،المجلسالعسرريوجممعةاإلخوا،المسلمن،

(شعبم 2122 ،ص.)62:62
م ،الواضح أ ،إسرائنل  مرممح إطةقم للحررم اإلسةمنة وشعمرامهم لرنهم في نسس الوق 

مسضلأ،نم  مسلنطالضوءعل هذ الحررم عل اعمبمرأنهفيمواجهةهذ الحررم م،السهل
بنمءمحملسم عرنضةمقمومهمومحمربهم بحنثنلعبالمرو،الوطنيممثة بمألنظمةالحمرمةال ور
الحمس في هذ الحرب وملك المقمومة رمم نسه الغرب ب ور مه فنهم .الب نل اإلسةمي نغري

األنظمةبملمص يللحررم اإلسةمنة وذلكبغرنز الرغبةالجممحةفيالبقمء رممأ،طرحالحررم 
اإلسةمنةرؤىعملمنةلمغننر الواقع نثنرالرعبل ى الغرب عل وجه الخصوص(النعممي .)2122
وبملمملي فإسرائنل محمول  ومم ابمزاز العمل ومخونسه م ،المنم ار اإلسةمنة به ف محمربة العمل 
للحررم اإلسةمنة م ،جهة ومطونعالحررم اإلسةمنةوجعلهممقبلبجمنعمم نطلبمنهم حم 

مسممرفيالحر م،جهةأخرى أل،الحر لهالمزامممهوممطلبممهبخةفالمعمرضة.
  5.5.4المرحلة الثانية من االنتخابات.

 شكأ،اسرائنلهيم،أرثرالممأثرن،بملثور المصرنةوالميمراقبهم بعن،ممسحصة ممرقبة
وممحسبةلرلنممئجهم لثقلهمولرونهممسممحمو عبممررزنمفيالمنطقة ولرونهمق وقع عل معمه 

سة معهم أ

إل حصول ممغن ار جوهرنة وهممة في خمرطة الشرق األوسط عمومم والقضنة

السلسطنننة خصوصم وأ خل إسرائنل م ،البوابة األمممنة إل   ول منطقة الشرق األوسط وأقم 
الع ن م،ال ولالعربنةعةقم معإسرائنل(خطنب .)2122

جمء المنمفسة في الجولة الثمننة أرثر وضوحم لوجو ممنمفسن ،اثنن ،األول ننممي لإلخوا،
المسلمن ،والذيرم،فوز فيالمرحلةاألول مسمجئم للصحمفةاإلسرائنلنة أممالمرشحالثمنيأحم 
شسنقفق رم،ممثلالنظم السمبقورئنسالوزراءاألخنرفيعه الرئنسالسمبقحسنيمبمركخةل

الثور (محني  .)2122عمش إسرائنل حملة م ،القلق والمرقب خةل جولة اإلعم في ا نمخمبم 

الرئمسنة المصرنة لخصمهم صحنسة جنروزالن بوس اإلسرائنلنة بقولهم أ ،السمسة اإلسرائنلنن ،
نمعمملو ،بحذر ش ن مع هذا الموضوع ونمجنبو ،مهمجمة أي م ،األطراف الممنمفسة خوفم عل 
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امسمقنةالسة ومعذلكفإ،السمسةاإلسرائنلنن،نظهرو،خوفم ربن ار م،صعو اإلخوا،المسلمن،

إل س الرئمسة(الحمروني  2122ص.)12الذن،م فوزممثله فيانمخمبم المرحلةالثمننة.
 1.5.5.4موقف إسرائيل من فوز محمد مرسي في االنتخابات الرئاسية.

شرل نمنجة انمخمبم الرئمسة مسمجأ ربنر إلسرائنل(القشموي  2122ص )72حنث أوضح
اإلعة اإلسرائنلي أ،ملأبنباسمنقظ عل شرقأوسطإسةمي ج ن بسوزالرئنسمرس وبمم 
أرثرعزلةفي المنطقةبع ضنمعنظم رم،حلنسم لهملألب وهونظم الرئنس حسن مبمركوخسمر

المرشحاألرثراعم ا  بملنسبةلهمالسرنقأحم شسنق مضنسةأنهبسوزمرس از ا

المخموفم،

إلغمء معمه "رممب  نسن " للسة مع مصر .وحمول الحرومة اإلسرائنلنة إظهمر ر فعل منضبط

وحذر فنمم نمعلق بنممئج ا نمخمبم المصرنة(محني  .)2122عن مم أص ر رئنس الوزراء اإلسرائنلي

بننممن،نمننمهو بنمنم معقنبم عل نممئجا نمخمبم فيمصر وصسهالمحللو،بمل بلوممسيجمءفنه
"أ،إس ارئنلمق رالمسنر ال نمقراطنةالميممربهممصرومحمر نممئجهم وأ،ملأبنبمموقعمواصلة
المعمو ،مع النظم الج ن في مصر عل أسمس معمه السة الموقعة بن ،البل ن ،والمي منطوي

عل مصلحةإسرائنلنةمصرنةمشمررة"(مصلح .)2122
م،جهمه عم نوسيبنلن،والذيل نمقبلفوزمحم مرسيمرشحاإلخوا،برئمسةمصرفق 
عمإل ع الرفضمبمشر والذهمبإل خنم ار المعمرضة بلنجبعل إسرائنلأ،معملوفق

مصلحمهم حنث عمبنلن،إل ع خطوا هممةمنهم(شعبم 2122 ،ص:)69

 .2المقربإل الوزراءوالمسمع ن،للرئنسالج ن والموضنحأ،مصلحةمصرمقمضيوجو سة 
بن،البل ن.،

 .2عو مجلسالنوابواإل ار األمرنرنةللضغطعل الرئنسالمصريالج ن .
 .2العمل عل معزنز العةقم

مع السلسطنننن ،واألر ننن ،واألمراك ومج ن المسموضم

السلسطنننن ،وأ،مم المسموضم معالسلسطنننن،عل األراضيالمصرنة.

مع

رمم مح ثوزنرال فمعأنهو بمراكفيأولمعقنبرسميعل انمخمبم مرسيبأنهننمظرم،
القنم الج ن في مصر أ ،ملمز "بملمعمه ا ال ولنة وبممسمقنة السة الموقعة مع إسرائنل عل 
اعمبمر أنهم حجر الزاونة في اسمقرار منطقة الشرق األوسط" وأضمف في ح نث له أمم رملمه

ا نمخمبنة ا سمقةل قمل" :ممح ثفيمصرمغننرربنروهم ج ا فيالمنطقةولهنممئجه وأنم
عل ثقةم،أننمسنسممرعل األم البعن فيمممبعةومحمولةالعملم،أجلالحسمظعل مصملح

واله وءفنهم".فنمماعمبرموشنه
إسرائنلاألمننةوالقومنة والمحمفظةعل اسمقرارالمنطقةوالسة 
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رلإلرهمبوا خملمصرفيمحورالشر(خطنب 
نعلو،عل صسحمهعل السنسبوكفوزمرسينص ا

 .)2122وقمل رئنسة حزب المعمرضة "شنلي نحنموفنمش"" :السة مع مصر له أهمنة إسمرامنجنة
ربنر وعل إسرائنلأ،مقو برلممفيوسعهمللمحمفظةعل العةقم السلمنةمعمصر"  اعنة

الحرومة اإلسرائنلنة إل إجراء حوار فوري مع الرئنس المصري المنمخب(مصلح  .)2122ومطرق
عضو الرننس ع ،حزباإلمحم القومي "منخمئنل ب ،آري" إل فوز مرسي بم نمخمبم المصرنة

بملقول ":إ ،فوز مرسي هو المسمر األخنر في الوه المسم بملسة مع مصر" .أمم نمئب رئنس

الشمبمكالسمبقنسرائنلحسو،فقمللإلذاعةاإلسرائنلنة"إ،ا نمخمبم المصرنةمسرضعل إسرائنل

مغننرطرنقةمسرنرهمومسمهنمهمحولالعةقم معالمحنطالعربي"(ورملةق سبرس .)2122
وفي رؤنة مسمؤلنة قمل وزنر المخمب ار اإلسرائنلنة  ا ،مرن ور" :إ ،إسرائنل محمر نممئج

ا نمخمبم الرئمسنةف مصر وانهممطمئنةإل ح ربنربأ،المعمو،بن،البل ن،سنسممر".وذرر 
اإلذاعةالعممةاإلسرائنلنةأ،مرن ورش عل مصلحةإسرائنلفيالحسمظعل معمه "رممب نسن "

للسة معمصربمعمبمرهمررنمم،أررم،ا سمقرارفيالمنطقةبأسرهم.وأشمرإل أ،حررةالمغن ار 

ر فيالعمل العربيبشرلعم وف مصربشرلخمصممزال فيقممهم(محني .)2122
والثو ا

 5.5.5.4إسرائيل وتبعات فوز مرشح اإلخوان محمد مرسي.
نرص اإلسرائنلنو،ع ام،المخمطرالميم،الممر،أ،نسسرعنهمصعو مرشح"اإلخوا،

المسلمن"،لس الحر فيمصر ونح،هنمبص اإلشمر إل أه هذ المخمطر:
 3.5.5.4فقدان الشراكة اإلستراتيجية.

اعمبر وزنرالخمرجنةاإلسرائنليأفنغ ورلنبرمم،أ،مصرفيعه مرسيسمرو،أخطربرثنر
م،إنرا ،وهومم فعهبملمملي لل عو إل إعم مقنن خمرطةالمخمطراإلسمرامنجنة الميبمم مواجه

إسرائنل(العنبر  )2122وعل رأسهم الوضع في سننمء المي مزخر بملجممعم الجهم نة الممطرفة
والقمع م،هنمفق معمظم ال عوا فيإسرائنلإلعم صنمغةمسهو األم،القومياإلسرائنليفي

أعقمب فوز مرسي(بلنغم  .)2122عةو عل أ ،إسرائنل أصبح مه

بسق ا ،المنسنق األمني

وا سمخبمريالذيرم،قمئممبن،األجهز األمننةالمصرنةاإلسرائنلنة(منلمم.)2117 ،م،نمحنةأخرى
نرى ورو،بنسرن ،رئنسقس األبحمثوالمعلومم بمررزال راسم الشرقأوسطنةبملأبنب إ،
طلب الرئنس المصري محم مرس بملمعونضم الضخمة م ،إسرائنل ( )211ملنمر  و ر ع،
األضرار النمجمة نمنجة احمةل شبه جزنر سننمء والخسمئر المي لحق بهم في قطمع السنمحة 
والموار الطبنعنة ومصمن األسممك بمإلضمفة للمعونض ع ،قمل الجنو المصرنن ،خةل حرب
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 2769مع سمبقةخطنر للغمنةبملنسبةإلسرائنلوممرنخالعةقم بن،البل ن ،مشن ارإل أ،الحرومة
اإلسةمنةالج ن فيمصرطملب بسمحالبن الثمم،م،امسمقنةالسة الخمصبمشرنللجنةمشمررة

لمنمقشةالمطملبم المملنةالممبم لة .وأشمربنسرن ،إل إنهم م،قبلنقلالمطملبةم،مصرإل 

األم الممح س ار في وثنقةمضمن ( )921صسحةو( )271خرنطةممعلقبملمعونضع،احمةل

إسرائنللسننمء(محني  .)2122

وقمل نسر":،مصرممه إسرائنلأنضمبمعطنلحررةالمرورفيقنم السونسلم ()1سنوا 
م2،نوننو2769إل 2نوننو 2792واألضرارالنمجمةالميمق ربمئم المةنن،م،ال و ار 
بمإلضمفةلسرقةإسرائنلفروعالبنوكالمصرنةفيغز بع عم 2769والميمشملفرع"البنكاألهلي

المصري"وفرعالبنكالزراعي" رممأشمرالمقرنرالمصريإل " :أ،إسرائنلسرق ربعثرو سننمء

م،الصخورالثمننةوالرخم فيعملنم مع ن ،وأخل منجمن،للذهبفيسننمء ورص المقرنرقمل

( )221ألفمصريم نيوعسرري واصمبم بحواليملنو،مواط،آخر رمممنمولالمقرنرجمنع
عملنم السرقةوالنهبللثرو السمرنةوالبنوك" األمرالذيأثمرمخموفإسرائنل(عب اللطنف  2122

ص.)21-29

 4.5.5.4إنشاء المحور السني.
محولالنظم األر نيم،ملرنةمطلقةإل ملرنة سمورنة  وموقعسقوطنظم بشمراألس في
سورنم وسنطر اإلسةمنن ،عل نظم الحر هنمك سنزن األمر سوءا األمر الذي سنجعل إسرائنل

محمطة بمحور سني نب أ م ،مونس ونمر بلنبنم ومصر واألر  ،وسورنم وننمهي بمررنم(برو  2122

ص .)27 :21ونؤر ذلكأنضمالمصرنحم اإلسرائنلنةش ن الوضوح  ومق ارالهمجسالذيمعنشه

إسرائنلبمز نم شعبنةاإلسة السنمسي ومرشحهبأ،نقو فيأرثرم،بل عربي فةالحر ومجس 
الرأي السمبق مع مصرنحم الجنرال عمموس جلعم رئنس الهنئة السنمسنة واألمننة بوزار ال فمع
اإلسرائنلنة الذيحذرفنهمم،أ،سقوطنظم الرئنسبشمراألس أمم الثور الشعبنةالحملنةفي
إمبرطورنة إسةمنة سننة في
بة سنمرمب علنه ح وث رمرثة مقضي عل إسرائنل نمنجة لظهور  ا

منطقةالشرقاألوسط بقنم اإلخوا ،المسلمن،فيمصرواألر  ،وسورنم وهوممذهبإلنه بننممن،
ب ،النعمزر الوزنر األسبق إل ا سمع ا لصراع محممل مع اسممرار مزان النسوذ السنمسي لجممعة

اإلخوا،المسلمن،فيالمنطقة(عب اللطنف  2122ص.)212:212
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 2.5.5.4العزلة اإلقليمية واضعاف إسرائيل.
أرثرمممخشم إسرائنلعزلةإقلنمنة فيحملةبنمءمحورنض مصر ومررنموانرا ،األمرالذي
نجبأ نح ثونجبإعم العةقم معمررنموحلالخةفمعهم بمإلضمفةإل معزنزالعةقم 

معالمحورالمعم لفيالمنطقة(األر ،والسلسطنننن )،واسمعم  ورمصراإلقلنميمممنسه في
مقلنصهممش المنمور أمم إسرائنل وقلَّص م ،ق رمهم عل اسمعم مرمنمهم اإلقلنمنة مع العل أ،
ثو ار الربنعالعربيوالحربعل غز ق أسهم فيمراجعمرمنةإسرائنلاإلقلنمنةوال ولنةبشرل

وحل الخةف معهم ومعزنز
ربنر .األمر الذي نجب أ نح ث ونجب اعم العةقم مع مررنم 
العةقم معالمحورالمعم لفيالمنطقة(األر ،والسلسطنننن()،بنلن.)2122 ،
 6.5.5.4الخشية على اتفاقية كامب ديفيد.
الرسملةالميبعثهمرئنسالوزراءاإلسرائنليبننممن،نمننمهوبع فوزالرئنسمحم مرسيإل 
مرمبرئمسةالجمهورنةالمصرنةورشس عنهمالخمرجنةاإلسرائنلنةمبن،بوضوحأ،إسرائنلممعممل
معالملفالمصريبأهمنةبملغة ومطمحبملحسمظعل امسمقنةالسة انطةقم م،أ"،إسرائنلمق ّ ر
العملنةال نمقراطنةفيمصرومحمر نممئجهم .وممطلعإل مواصلةالمعمو،معالحرومةالمصرنةبنمء

عل معمه السة بن ،البل ن ،المي معمبر مصلحة للشعبن ،ومسمه رثن ار في ا سمقرار في
المنطقة"(الخطنب .)2122نمضحمممسبقأ،رسملةنمننمهو إجراءبروموروليلنسأرثر ش فنه
عل أهمنةمعمه السة ول نمخذموقسم واضحم فيالمعمملمعالشأ،المصري بلرم،ر هو

اسمطةعيممرقبلر و السعلالمصرنة؛ولر،ر الرئنسالمصريالسمئزمحم مرسيإل الرئنس
اإلسرائنليشمعو،بنرنزالذيطمدأنه فنهمعل عملنةالسة مخمطبم":فخممةالرئنسبنرس بقوله

أنه:نشعربعمنقالشررعل الرسملةالميوجهمموهماليمهنئن،بمنمسبةشهررمضم،المبمرك.واني
انمهزهذ السرصةألأر لر بأننيسأبذلقصمرىجه ي عم عملنةالسة فيالشرقا وسطال 
مسمرهمالصحنحوذلكم،أجلمحقنقالسة واألم،وا سمقرارلرلشعوبالمنطقةبممفنهمالشعب

اإلسرائنلي" (ورملة فلسطن ،لةنبمء  .)2122ومأر مضمو ،الرسملة م ،قبل الرئنس مرسي في ع 
منمسبم عل الم از مصر بممسمقنة السة مع إسرائنل إ أ ،إسرائنل ممزال مشررة؛ فق اعمبر

موشي نعملو -،وزنر الشؤو ،ا سمرامنجنة اإلسرائنلنة -أ ،مصرنحم الرئنس مرسي بخصوص
األمرنرنة حنث قمل نعملو" :،مرسي رم،

ا لم از بممسمقنة السة جمء للمحمفظة عل المعونة

سنلغ رممب  نسن لو معونة واشنط "،وممبع" :لو رم ،األمر معلقم بملرئنس المصري لرم ،ألغ 

امسمقنة رممب  نسن معنم؛ لرونه رجل اإلخوا ،المسلمن ،لر ،األمر معلقم بملمسمع ا األمرنرنة 
وهنمك عةقة بن ،هذا وبن ،المزامم

مرسي بممسمقنة السة لهذا هو ملز بهم"(صحنسة المصرنو ،
015

)2122؛ رمم بعث مصرنحم رشم بنومي نمئب المرش العم لإلخوا ،المسلمن ،لصحنسة الحنم 
اللن ننةفياألولم،مشرن،الثمني 2122الشكم،ج ن فيمسمقبلا مسمقنة.وق صرحبنومي

قمئة" :هل شرط الحر أ ،نعمرف بإسرائنل؟ هذا لنس وار ا أب ا ونح  ،نعمرف بإسرائنل عل 

اإلطةق فهي رنم ،ع و محمل غمصب مجر  ..سنمخذ اإلجراءا القمنوننة السلمنة مجم معمه 

السة ...هي ملزمنمإطةقم.وسنب يالشعبرأنهفنهم"(جممل  2122ص.)212الموجساإلسرائنلي
أوبم حرىسنمسةا بمزازاإلسرائنلنة جعل إسرائنل مبنيسنمسمهمعل الشكوع النقن ،به ف

انمزاعالمرمسبالسنمسنة.

 7.5.5.4زيادة النفقات االقتصادية اإلسرائيلية.
رم،حج اإلنسمقاألمنيقبلالموقنععل امسمقنة"رممب نسن " نسمحوذعل %29م،موازنة
ال ولة بننمممقلص موازنةاإلنسمقاألمنيمنذموقنعا مسمقنةوحم أواخرعم  2121إل %22

فقط(أورلزروف  .)2122وفي ال راسة المي نشرهم موقع معمرنف للرممب الصحسي حنم ،غرنمبرغ أنه
نجبعل إسرائنلإعم بنمءقومهمالعسررنةفيأعقمبفوزمرسي؛األمرالذيسنشرلعبئمإضمفنم

عل موازنةال ولة فبع أقلم 22،سمعةعل إعة،فوزمرسي وحم قبلمولنهمقملن الحر 

طلب هنئةأررم،الجنشاإلسرائنليم،وزار المملنةمحونلممقنممه()2.2ملنمر و ربشرلعمجل
لموازنةاألم،وذلكلممونلممطلبم إعم بنمءقنم الجبهةالجنوبنةفيالجنش والمرلسة بمواجهم 

المح نم النمجمةع،المحو

المموقعةفيالسلوكالمصريمجم إسرائنلفيالمرحلةالمقبلة والمي

سمرلفموازنةال ولةأرثرم22،ملنمر و رسنونم(غرنمبرغ .)2122

 3.5.4آليات التحرك اإلسرائيلي لمحاصرة حكم اإلخوان المسلمين.
أق م الحرومة اإلسرائنلنة عل مجموعة م ،اإلجراءا الوقمئنة وا حم ارزنة م ،أجل مقلنص
األضرار النمجمة ع ،مولي مرسي مقملن األمور في مصر رمم مق م النخب السنمسنة والبمحثن،
اإلسرائنلنن ،بمجموعة م ،الموصنم للحرومة اإلسرائنلنة والمي مرى بأنهم رسنلة بمحمصر اآلثمر

السلبنة.
 1.3.5.4الرهان على المجلس العسكري المصري.
اعمبربننممن،ب،إلنعمزر وزنرال فمع اإلسرائنلياألسبق أ،أيمسمسبملصةحنم المي
ضرر بمصملح إسرائنل
ا
حصل علنهم العسرر بع انمقمل السلطة إلنه في أعقمب خلع مبمرك نمثل

القومنة(ب ،النعمزر  )2122أل ،الجنشبنظر إسرائنلسنحمفظ عل امسمقنة السة بن،البل ن ،رمم
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سنحمفظعل اله وءوع ان عحرببن،البل ن ،لذلك ع إسرائنلالو نم الممح األمرنرنة

الضغطبممجم بقمءالجنشفيالحر وع مسلن السلطةلمرشحاإلخوا،محم مرسي(حمم  2122
.)227:221

 5.3.5.4ابتزاز اإلدارة األمريكية.
سع إسرائنل م ،خةل المهونل م ،مخمطر وصول اإلسةمنن ،للحر إل مقلنص هممش
المنمور أمم اإل ار األمرنرنة ومحمنلهمجزءام،المسؤولنةع،أيم اعنم لسنطر اإلسةمنن،عل 
أنظمةالحر فيالعمل العربيفيأعقمبالثو ار العربنة .وق حمول النخباإلسرائنلنةم،خةل

مهمجمةالسلوكاألمرنريفيخض الثور المصرنة إل محقنقاأله افالمملنة(النعممي :)2122

 .0مطملبةاإل ار األمرنرنةبمضمعسةالمسمع ا العسررنةإلسرائنل والعملعل مرمن مرمنةمل
أبنبال ولنةم،خةلإثمر السزعم،الثور المصرنة.

 .2إضعمفالرئنسأوبممم اخلنمعبرمأجنجالرأيالعم األمرنريض ومصونر عل أنهأسه في
موفنرالظروفالموامنةلسنطر اإلسةمنن،عل مقملن األمورفيالعمل العربي؛والمش ن عل أ،

محققهذاالسننمرنوسنضربملمصملحاإلسمرامنجنةللو نم الممح األمرنرنةذامهم.

 .2المشرنكفيم ىالم از اإل ار األمرنرنةبأم،إسرائنل ألنهمل ممحركإلنقمذحر مبمرك عل 
اعمبمرأ ،إسقمطنظم مبمرك وممسنمبعهم،مشمررةاإلسةمنن،فيا نمخمبم

نعنيمه ن 

امسمقنةالسة معمصر الميمعمبرحنونةألم،إسرائنل.

 3.3.5.4توظيف المعونة والمساعدات األمريكية.
 عم وزنر القضمء اإلسرائنلي األسبق نوسي بنلن ،إ ار أوبممم والرونغرس إلنذار الرئنس محم 
مرسيبأنهسنم قطعالمسمع ا األمنررنةللقمهر لنسفقطفيحملعطَّلمرسيامسمقنةالسة مع
إسرائنل بل أنضم في حمل ل نوافق مرسي عل مواصلة الشرارة اإلسمرامنجنة والمعمو ،األمني
وا سمخبمريبن،مصرواسرائنل(بنلن.)2122 ،
وفيالسنمقنرىالرابيأفنشميأ"،ا قمصم المصرينعمم عل أربعةمصم ر:قنم السونس 
والسنمحة ومص نر الغمز وخمصة إلسرائنل والمسمع ا الخمرجنة ورلهم مضرر ومأثر بقو بع 
الثور وم،أجلمحسن،ا قمصم المصريعل الرئنسالج ن أ،نمخذخطوا عملنةبممجم السة 

معإسرائنل(سعن  2122ص )221حنثمرىبعضالنخبفيإسرائنلأ ،نو،مصرمجموز منذ

زم )211( ،ملنمر  و ر رمم أح ث سنن ،حر مبمرك السمس الثةثو ،فرقم ش ن ا بن ،الطبقم
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حنثرم،هنمكأرثرم)6(،مةنن،ثريأممالبمقن،فه الطبقةالسقنر وأوضح الصحفأنهرلمم

از ا

األزمةعمقم رم،ذلكخط ارعل إسرائنلفملمسمع ا األمرنرنة( )2.2ملنمر و رالمق مة

لمصرسوف مسمع عل حسظامسمقنةالسة ولر،هذ المسمع ا سمرو،نقطةفيبحر(شعبم ،

 2122ص.)62رممطملبرئنسالوزراءاإلسرائنليبننممن،نمننمهوالقنم األمرنرنةم،خةلاللوبي

الصهنونيبملضغطعل الرئنسمرسيللسنرعل سنمسةم،سبقو (خطنب .)2122
 4.3.5.4تعزيز وتقوية المحور المعتدل في المنطقة.

نرىمسسيممزلالسسنراإلسرائنلياألسبقفيمصر ضرور العملعل اسمئنمفالمسموضم 
مع السلطة السلسطنننة ومقونة العةقة مع مم مبق م ،محور ا عم ال وخصوصم السلطة الوطننة
السلسطنننةواألر  ،بمإلضمفةإل معزنزالعةقم مع ولالخلنجالميلهمموقفمعم م،اإلخوا،

ا لمسلمن،والرئنسمرسي ون للمسسيعل ذلكبأ،السعو نةو ولالخلنجمممبعبقلقممنجريفي
مصر ومرفض ع اقمصم همالمنهمر(ممزل .)2122
 2.3.5.4محاصرة الرئيس مرسي ونزع الشرعية عنه.
شرع الحرومةاإلسرائنلنة فيحمة لنزعالشرعنةع،حر مرسيعبرحملة عمنةمنظمة
مشرفعلنهمممرننةال عمنةاإلسرائنلنةالميمعملانطةقم م،وزار الخمرجنةاإلسرائنلنة وعل رأسهم

وزنرالخمرجنةافغ ورلنبرمم ،بملمعمو،معاألجهز ا سمخبمرنة .وفيهذاالسنمقحرص األجهز 
ا سمخبمرنة اإلسرائنلنة عل مسرنب مقننمم أمننة مسن بأ ،حررة حممس سممحول إل ذراع مسلح

لجممعة"اإلخوا،المسلمن"،فيعه مرسي وا،حممسهياآل،جزء نمجزأم،جممعةاإلخوا،

المسلمن،الميمسع إل السنطر عل المنطقةواقممةحر إسةمي فحممسلنسجزءم،الحررة

الوطننةالسلسطنننة(العنبر .)2122
م ،جهة أخرى نحمول  وري غول من وب إسرائنل األسبق ورئنس مررز الق س ل راسم الجمهور

والمجممع أ ،نلصق مهمةاإلرهمب ال وليفيمصر ونرىأ ،البن األبنض نخطئ بمعمقم أ،
اإلخوا،المسلمن،منظن معم لوشرعي ون للغول عل رةمهبأ،اإلخوا،المسلمن،أ انوامقمل

ب، ،رئنسمنظن القمع اإلرهمبي الذيهوبمألسمسملمنذعب اهللع از الذيأصولهاخواننة 
ورذلكأنم،الظواهريأصولهإخواننةأنضم(غول .)2122
 وقمل رئنسالوزراءاإلسرائنليبننممن،نمننمهو" :ثمةخطور فيسنطر اإلسةمنن،عل مصر
وجرهم إل الخلف ومقلن إنرا ،فسي حن ،نشمه الممظمهر المصري ال بمبة المصرنة ونق أر عل 
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ظهرهمالحرنة َّ
انيغمرقفي مهبسببإطةقالنمرعلنه" محذراومحرضمفي

فإ ،المواط،اإلنر
الوق ذامهعل القوىاإلسةمنةومحذرام،اسمة اإلسةمنن،للسلطةبزع اسمغةله لل نمقراطنة

لسرضهنمنةإسةمنة مسمشه ابحممسغز وحزباهلللبنم،وانرا(،خطنب )2122؛لق رم،نمننمهو

واضحم في طلبه م ،األسر ال ولنة أ ،مطلب م ،رل نظم قم عل مصر ا لم از بملسة عل 

اعمبمر أ ،السة بن ،ال ولمن ،حسب رأنه مه اسمرامنجنم لل ولمن ،ألنه نحمفظ عل ا سمقرار في

المنطقة.
 6.3.5.4محاولة منع انايار الصورة النمطية عن الحركات اإلسالمية.
لق حمول النخب اإلسرائنلنة م ،خةل المحذنر م ،وصول اإلسةمنن ،للحر ومررار الزع 
بأ"،م اعنم رمرثنة"سمرمبعل ذلك منعانهنمرالصور النمطنةلإلسة والحررم اإلسةمنةالمي

حرصالرثنرم،المسمشرقن،فيإسرائنلوالغربعل مررنسهم.

 وم ،أجل محقنق هذا اله ف فق أخذ بعض المسررن ،اإلسرائنلنن ،نمص و،للمراجعم السررنة
المياز هر فيالغربمجم الموقفم،اإلسة فيأعقمبالثو ار العربنة .ولق ش،أسممذالسلسسة

فيالجممعةالعبرنةالنمننيشمؤولروزنسنل هجومم حم ا عل رلم،مسمشمرالرئنسأوبممملشؤو،
اإلرهمبجو،برن ،وجنمسرةفرم نرا سمخبم ار الوطننةفيالو نم الممح

أل،األولقمل

فيمحمضر أ،مصطلح"الجهم "نعنيش،نضملمق سنممر،المرءم،خةلهم،مخلنصنسسه

م ،الذنوب وأنه  نوج هنمك أي رابط بن ،اإلسة وقمل األبرنمء بننمم ق الثمني إفم أمم 

الرونغرساعمبرفنهأ،منظن "اإلخوا،المسلمن "،نمبن العنفوأنهنهم بشرلأسمسيبملشؤو،

ا جمممعنةومعنيبمإلصةحم سنمسنة(النعممي .)2122
 7.3.5.4دولة مسيحية حاجزة.

مبحثإسرائنلع،حلولب نلةمعمصر؛منذقنم الثور المصرنةمضعفاألم،القوميالمصري

وموفرلهم -أيإلسرائنل -األم،الح و ي معالجمر الجنوبنةمصر وفيهذااإلطمر نأميطرح
مؤسسة ران البحثنة األمرنرنة حن ،أعلن أواخر أرموبر /مشرن ،األول  2122أ ،حل المشرلة

الطمئسنةفيمصر  نرو،إ بنشأ  ولةمسمقلةلألقبمطفيشمملسننمء.ال ولةالمسنحنةالمقمرحة
هيمرونجلسرر مصننع ولةحمجز بن،مصرواسرائنل فهيبملكال ولةالحمجز ممقيأربر ولة

بملمنطقة سرمنم وأح ثهم جنشم(عب اللطنف  2122ص )212:211ومعزز ا نقسم والسمنة الطمئسنة 
وممرر مشروع الشرق األوسط الربنر الذي نقو عل مجزئة الوط ،العربي إل  ونة طمئسنة

ممنمحر ومرو،إسرائنلسن المنطقة.
019

 1.3.5.4المفاضلة بين اإلسالميين والعلمانيين.
لر،السؤالالذينطرحنسسههنم:هلحقمأ ،وائرصنعالقرارفيإسرائنلمرىفيصعو الحررم 
اإلسةمنةللحر خط ارعل مصملحهمنسوقمسموىالخطرالذيمشرلهمرربم الجممعةالوطننةفي

رلبل عربي؟.

إ،المجربةالعملنةم للعل  -أنهبعرسممموحيبهالمواقفالمعلنةالصم ر عنهم– فإ،
النخب الحمرمة في إسرائنل منطلق في مقننمممهم الحقنقنة لمأثنر المنم ار السنمسنة في العمل اسمنم ا

لواقعمجربةهذ المنم ار العملنة ولنسفقطاسمنم ا لشعمرامهمومواقسهماألن لوجنة.ولعلأوضحمثمل
عل ذلكممرشس عنهوثمئق"ونرلنرس"الميأر

أ،رئنسشعبةا سمخبم ار العسررنةالسمبق

الجنرال عمموس نم لن ،أبلغ ع ا م ،أعضمء الرونغرس األمرنري أ ،إسرائنل مرممحة مح ن ا إل 
سنطر حررة حممس عل قطمع غز عل اعمبمر أ ،انس ار الحررة بحر القطمع سنوفر إلسرائنل

وأعضمءهم ومعرفة أممر ،مواج مرممبه ومنمزله ممهن ا لمصسنمه 
فرصة مممبعة ومراقبة قنم امهم 
بسهولة فيحملقرر إسرائنلالر عل أيعملنم عسررنةمق علنهمالحررة عةو عل إ،
صعو حممس للحر نمثل فرصة ممرنخنة للم لنل عل فشل مجربمهم في الحر (النعممي .)2122
وق اعمبر البمحث نغنل لنسي أ ،م ،مصلحة إسرائنل معزنز شرعنة حر حممس م ،أجل مسمع 

الحررةعل فرضسنطرمهمعل السصمئلاألخرىلممنعهمم،مواصلةالعملالمقمو م،نمحنة وم،

نمحنةثمننةمعزنزالقنم السنمسنةللحررةعل حسمبالذراعالمسلحالذينب يمش اأرثر وننصح
البمحثعنر،شمشو،القنم اإلسرائنلنةبأ،مسمحلحممسبحر القطمع و،أ،معمرفبهم عل 

اعمبمرأ،ذلكنجعلهنمكممنمر،أ،مسق الحررةفيحملمجموز الخطوطالحمراءفيرلمم
نمعلقبمنطةقالمقمومةم،قطمعغز سواءم،قبلالحررةأوم،قبلغنرهمم،الحررم العمملة

هنمك(النعممي .)2122

نرىالبمحث:أ،إسرائنلمرىفيالثور المصرنةح ثم سوفممح عل أسمسهخنمرامهمفنمم
نمعلقبمخملفالملسم المشمررة وأنهمأ رر أ،العه السمبقل،نعو وأ،علنهمأ،ممعمملمع

واقعج ن و عبن،ج

ورغ أ،هنمكموقعم بأ،مغنن ار ربن ار فيسنمسةمصرالخمرجنة -عل 

األقل خةل السنوا المقبلة -ل ،نح ث خمصة مجم ا مسمقنم والمعمه ا المبرمة إ أنه نمر،
القولأنضمأ،السنمسةالممضنةل،نرو،لهممرم،فيمصرممبع الثور .لق أ رر إسرائنل أ،

الثور المصرنة ق أبطل الرثنر م،المسلمم الميمثل منطلقم للسنمسة اإلسرائنلنة مجم العمل 
العربي وه

بملممليالقواع الميحرم السلوكاإلسرائنليإزاءالعربحم اآل ،وفمح البمب
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عل مصراعنه أمم الرثنر م ،المحو

إلسرائنل.

المي نمثل بعضهم مح نم إسمرامنجنة م ،الطراز األول

 لق اخمصرموشنهنعلو،المأزقالذيمعنشهإسرائنلفيأعقمبالثو ار العربنة عن ممقمل:
"نموجبعل إسرائنل محمربةالثور المصرنة م،خةلالمشرنكفيمآ مهم ول مج وسنلةأفضل

م ،موظنف فزاعة الحررم اإلسةمنة وربط هذ الحررم بمإلرهمب ال ولي فهي ممر امم ا إل 
إنرا ،وممر  مم ا للقمع وممر أخرىمسع لبلقنةالمنطقة واله فم،وراءذلكهومجننشالعمل 

ض  النظم المصري الج ن وال نمقراطنة الج ن والمي حمول إسرائنل أ ،مبره ،أ ،العرب أع اء
ال نمقراطنة وانهم-أيإسرائنل-واحةال نمقراطنةفيشرنعةم،الغمب"(النعممي .)2122
 3.4أبعاد و تداعيات ثوره  25يناير على السياسة اإلسرائيلية.
رغ ا ضطرابم وا خمةفم بن،القوىالسنمسنةالمصرنة وع وضوحالرؤنةحولمصنر

النظم السنمسي المصري الج ن إ أ ،هنمك إجممع بن ،مخملف المرونم السنمسنة المصرنة-
أحزابوحررم -عل إمبمعنهجوسنمسةج ن فنممنخصالسنمسةالخمرجنةالمصرنةمجم إسرائنل

و ولالمنطقة وذلكأل،الذيح ثلنسمجر مغننرفيشخصالحمر بق رممنعنيمحو في
موجهم ومح ا السنمسةالمصرنة وهذاممق مسرز المطو ار السنمسنةبإعم بنمءمنظومةالنظم 

السنمسي المصري بملرممل وبسبب ال ور المررزي والمحوري الذي ممثله مصر في خنم ار الحرب

والسة فيالمنطقة .

ورغ حملةالقلقالذيمب نهالمؤسسةالسنمسنةوالعسررنةفيإسرائنلنمنجةالثور المصرنة إ 
أ،م اعنم الثور المصرنةممزال عل الم ىالمنظورعل خةفذلك رغ أنهوفيحملةمعمف 

نراهم عمموس نم لن ،فم،
الوضع األمني وا قمصم ي المصري واسمقر األوضمع السنمسنة رمم 

السنمسة الخمرجنة المصرنة بممجم إسرائنل سوف ممغنر .وأ ،امسمقنة السة المي أمن الح و 
اإلسرائنلنة حوالي ثةثة عقو م ،الزم ،ل مبق عل حملهم وا ،محملسم ج ن سوف منشأ في

المنطقةمغنرم،سنمسةالمنطقةبرممهم.
 1.3.4أبعاد وتداعيات الثورة المصرية علىسياسة إسرائيل في المنطقة.
طملب الع ن م،القنم ا الحزبنةفي إسرائنل مغننر سنمسة اسرائنل الخمرجنة واسقمط المعم لة
الق نمةالميرمن مسمن عل نظم إقلنميمشرلفينظ حر  نرمممورنة وم،ث الب ءفو ارو و،

إبطمء في مسموضم للمسونة السنمسنة الحقنقنة مع جنرانهم العرب وذلك حم مصبح إسرائنل "جم ار
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مرغوبمفنهوممممعبملقبولم ،ولالمنطقة"(هآرمس .)2122وهنمكم ،عمرئنسالوزراءإل الموافقة
عل مبم ر السة العربنةالميسبقومجمهلهم فممهومطلوباآل،هوم ن السة والعملعل 

خلقشرقأوسطج ن  نمقراطيومسمقر(جم  2122ص.)72

وق جمءوصفالسنمسةاإلسرائنلنةفيملكالمرحلةفيمقمل 1حذرممماسمم ا نرممشفي
مقمبلآخراألح اثفيالعمل العربيوجمءفنه":إننمنشه ل ىالجمنبالعربي مصعن ا فيمظمهر

المطرف القومنة وال نننة معرسه ثو ار مسقط حرممم مسمب ن ،ومعل م ،شأ ،عنمصر إسةمنة
ممطرفة .وفيالمقمبلنشه ل ىالجمنباإلسرائنليمظمهرانرممشمنج عنهمجهوزنةفيالمنمزلفي
الجبهم رلهم ولةعمرافبمسؤولنمنمولوجزئنم عممن ورحولنم وع،جمنعمشرة السلسطنننن.،

ومم نملك أ ،نسعله هو أ ،نرص صسوفنم في  اخل إسرائنل ري نحمنهم م ،األخطمر المي ممه 
وجو هم عل الم ى البعن وري نعمق الوعي بأ ،أي منمزل م ،جمنبنم سنجر وراء منمز 

أخرى(شلح  2122ص.)22:22

حنددثمسمد درضإس درائنلأنددهفدديحددملنشددوءنظددم  ار نرددمليفدديمصددرفإنددهس دنعملعل د مغننددر
دإ،مجمرمهددممددعالشددرقسممضددرر

معم لددةالمددرورفدديقنددم السددونسوخلددنجالعقبددةومضددمئقمن درا ،فد
بش ددرلربن ددر وبخمص ددةأ،نح ددوثل ددثوار ا إسد درائنلوص ددم رامهمم دد،الش ددرقوالن ددهمم ددرف دديالبح ددر
األحمددر رمددمممخددوفإسدرائنلفدديهددذاالسددنمقمدد،مد اعنم مطددوراألوضددمعفدديمصددرعلد عبددور

سدسنهمالحربندةفديقندم السدونس الدذياسدمغلمهخدةلالسدنمن،األخندرمن،فديمرمفحدةمهرندبالسدةح
إل د غددز وفدديمشددمررمهمللبحرنددةاألمرنرنددةوالبرنطمننددةفدديالسددنطر عل د البحددراألحمددر(عبد الر درن 

 2122ص.)22هددذاالمخددوفجعددلإسدرائنلممبددعسنمسددةا نمظددمروالمرقددبمدد،جهددة وامبددمعسنمسددة

الموج ددهإلد د الغ ددربم دد،جه ددةأخ ددرى لمحمول ددةمسس ددنرم ددمنحد د ثوم ددذرنره أ،إسد درائنلواح ددةم دد،
ال نمقراطنةفيوسطشرنعةم،الغمب.
 1.1.3.4أبعاد وتداعيات الثورة المصرية على عملية السالم المصرية اإلسرائيلية.
ممثلامسمقنةرممب نسن الميوقعمهممصرواسرائنلعم  2797أح أه األسسالمينقو 
علنهماألم،القومياإلسرائنلي؛إذأ،هذ ا مسمقنةأخرج أربر ولةعربنةم ،ائر الع اءمع
إسرائنل ممممنحإسرائنلالق ر عل المسرغلمواجهةالمح نم اإلسمرامنجنةعل الجبهم العربنة

األخرى عةو عل أنهمقلص إمرمننةان عحربج ن بن،إسرائنلوال ولالعربنةمشرلمه ن ا
وجو نم إلسرائنل.وق عبَّر ع عنمصرإسرائنلنةع،مخموفهمم،إلغمءامسمقنةالسة وم اعنممهم

 1مقال بعنوان االنكماش ،صدر في المجلة الفصلية اليمينية "هأماه" (األمة) التي تصدر عن "المحفل على اسم زئيف جابونتسكي"
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السنمسنةوالعسررنة وذهبالبعضإل ح موقعأ،نعن ذلكافمممحالجبهةالعسررنةالجنوبنةمر


أخرى.

فق اعمبرشلوموبرو  1أ،منزا،المصرنحم للجهم المخملسةالمشمررةفيالعملنةالسنمسنة
الميممشرلفيمصرنشنرإل احممملضئنلبأ،مقو مصربملمسمسبشرلربنربممسمقالسة 

مع إسرائنل .ومع ذلك فإ ،المغن ار في مصر وضع ا مسمق عل ج ول األعممل وهو أصبح

موضوعرأيعم فيإسرائنل.حنثالمسمسبممسمقالسة معالمصرنن ،ربممنطملامسمقالسة مع
أثمر إسمرامنجنة عل إسرائنل .فموقنع امسمق السة مع مصر عم  2797
األر   ،ونمرمب علنهم  ا
إخرجهمم ،ائر ال ولالميم،شأنهمالمشمررةفيحربض إسرائنل األمرالذيأسه فيمررنز

المحضن ار العسررنةعل الجبهم األخرى(برو  2122ص.)22
وأخذ مصرنحم الحرومة اإلسرائنلنة مخملف مع اخمةف مراحل الثور حنث قمل شمعو،

بنرنزأ،رغبةإسرائنلالحقنقنةهيالحسمظعل السة معرلم،مصرواألر  ،مؤر اأ،إسرائنل

القمهر أهمنة إسمرامنجنة وحنونة ربنر (صملح  2122ص .)22فنمم

مضع  مسمقنة رممب  نسن مع
أعربرئنسالحرومةاإلسرائنلنةبننممن،نمننمهوفيمؤممرصحمفيمشمركمعالمسمشمر األلممننة

أنجنةمنررلع،أملهأ "،ممأثرمعمه السة الميأبرممهمإسرائنلمعمصرقبلثةثةعقو " 
مشن ارإل أ"،هذ السمر همئجةج ا واسرائنلهيجزنر ا سمقرارفيمنطقةمشه مظمه ار وأنظمة

ممغنر "(ال ولنة .)2122ولق  فعفوزاإلسةمنن،بم نمخمبم البرلممننةرئنسالوزراءنمننمهوإلمخمذ
خطوا لمواجهة الوضع الج ن أولهم :اسممرار منسنق حروممه مع الغرب لضمم ،اسممرار معمه 
السة معمصرألنهمذخرمه لصملحالطرفن(،جرن أخبمرالخلنج .)2122رممأر لنبرمم،عل أ،
معمه السة مشرلعنص ارهممم فيالحسمظعل ا سمقرارفيالشرقاألوسط.ومعذلكفق أعل،
جمبياشرنمزي "أ،إسرائنلل نهمخطةطوارئحملقنم القمهر بإلغمءمعمه السة " مؤر ا "عل 

ضرور اإلبقمء عل مصر رحلنف" وأ" ،معمه السة فممر لر ،لهم أهمنة إسمرامنجنة إلسرائنل 

وآملأ،مظلرذلك"(صملح  2122ص.)22-22
ورغ أ،مصرم،المحمملأ ممخل ع،خنمرالسة ا أنهمسوفمضعسقوفمج ن لهذا

الخنمرمبع بهع،الصنغة القمئمة ومعن إل شرعنمهالقمنوننة وهوأمرمممنعهإسرائنل ممنعني
أ،خةفم سوفننشأبن،البل ن ،وا،إسرائنلسوفمحر م،األمم،المطلقالذيمممع به وهنم

ل،نرو،ثمةقنمةموضوعنةلمعمه السة وا،مقومم الصراعالوجو ي وخنم ار رخنمرالمحرنر

 1شلوموبرو :جنرالاإلسرائنليالممقمع والبمحثفيمعه  راسم األم،القومي.
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الرممللألرضالعربنة سنرو،لهمممنبررهم وخصوصم إذاوصل حررم ا حمجمجالقمئمة إل 
بمقيال ولالعربنة(سمل  2122ص.)66:62

إجمم لممسبقفإ،إسرائنلممخوفةونعمرنهم القلقم،م اعنم الثور المصرنةعل العةقم 
بن،البل ن،وبملمح ن مصنرمعمه السة فهيمخش أ،مسق المزانمالميهنأمهملهمالمعمه رمم

مخش مجيءنظم نمحملفمعإنرا،ومررنمومنظنمم المعمرضة وبملمملينسببلهمالمممعب؛ولذلك
مشعرإسرائنلبحج الخسمر السم حةالميلحق بهمبسببغنمبالرئنسالسمبقمبمرك.هذاالمخوف

وهذا القلق  نرى له البمحث ضرور في الوق الراه ،ونرى أ ،إسرائنل مبملغ في ذلك أله اف

سنمسنة.

 5.1.3.4أبعاد وتداعيات الديمقراطية في مصر على الموقف االسرائيلي.
عملنم المغنر المي قم مهم القوى الشبمبنة في مصر المي معمم عل وسمئل ا مصمل

والمرنولوجنم الح نث ل محصل بطرنقة فوضونة أوعننسة وانمم حصل بطرنقة سلمنة وحضمرنة 
ولنس بقو منمراإلسة السنمسي وانممبسضلغضب الشعبالمصريعل نظممهالذيمحر به
م ثةثةعقو م،الزم ،والذيرفع شعم ار ممعلقبإ ار الشعبفيالعنشب و،اسمب ا وفسم 

نةوررامةوع الة(رنملي  2122ص.)212
أيالعنشبحر 
هذ الثو ار ال نمقراطنة العربنة المعمصر جعل إسرائنل أرثر قلقم م ،احممم

مقرطة

العمل العربي رممأ،امسمع قمع ال نمقراطنةالعربنةسنسق إسرائنلشعمرأنهمال نمقراطنةالوحن

فيالشرقاألوسط(عب الحي  .)2122والةف أنهب أ ممر بن،أررم،الحر فيإسرائنلفرر أ،
حررة ا حمجمج ق مجر مصر ل نمقراطنة شبنهة بإنرا ،حم إ ،رئنس الوزراء نمننمهو طرح ع 

سننمرنوهم أولهم :قنم نظم نموجه نحو إنرا ،وثمننهم :اسمنةء اإلسةمنن ،عل السلطة وثملثهم:
مطبنق إصةحم علممننة وا ،ظل عل مش ن عل وجوب ا حمسمظ بملسة مع مصر وجلب

اله وءلجنوبالبة (حمم  2122ص.)292أممشنمعو،بنرنزرئنسإسرائنلوفيلقمء معالمسمشمر
منررلأب ىمخوفهم،ال نمقراطنةفيمصر مذر اربملمجربةالمرنر  نمصمرحممسفيا نمخمبم 
ال نمقراطنة في ننمنر  2116وقمل بنرنز "ال نمقراطنة الحقنقنة مب أ مح ن ا في النو المملي
لةنمخمبم

بمنححقوقاإلنسم ،وا هممم برفمهنةالمواطنن ،واذانجحفيا نمخمبم عنصر نني

ممطرفوخطنروارمق للسلطةفممقنمةا نمخمبم ؟(حمم  2122ص.)292
وق بلغ الع اء اإلسرائنلي لقنم نظم  نمقراطي في مصر والخشنة منه ح ا أثمر الصحسي

والرممباإلسرائنليعوفرشنلح الذيعملجهذ المسألةفيمقملله مح عنوا"،ال نمقراطنةلنس 
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للعرب" وأضمفعوفرشنلح" :إسرائنلم ركجن ا أ،الشعوبالعربنةمعم نةلهمولسنمسمهمالع واننة
ض الشعبالسلسطننيوالشعوبالعربنة فإنهم مرى أ ،النظ ال نمقراطنة سمرو ،معبر ع ،موقف
شعوبهم م ،إسرائنل وبملمملي سنؤ ي ذلك إل مغننر اإلسمرامنجنة والسنمسم

العربنة مجم 

إسرائنل"(محمرب  .)2122وفي مقمل له بعنوا" :،ال نمقراطنة مشرلة" رمب نوآف برومر مقم  في
صحنسة"هآرمس" في27أرموبر 2117خةصمه:أنهرلممانمشر ال نمقراطنةفيالشرقاألوسط 
رلمممثلذلكمشرلةإلسرائنل فإسرائنلحسبقولهمبر امسمقنم السة معنظ غنر نمقراطنة 
ومحمفظعلنهمرذلكفيظلهذ العةقة بلإ،نظ الحر الميمبر معهمإسرائنلامسمقم سة أو

مقن معهمعةقم  بلوممسنة مبذلجه همفيال فمعع،بقمءا مسمقنم أوالعةقم ومسمخ أ وا 
ممنوعةفيمواجهةالمعمرضن،لهذ ا مسمقنم أوالعةقم

أممفيظلوجو نظ  نمقراطنةفنرو،

األمر أرثر حسمسنة مجم مواقف ورؤى الرأي العم وهو مم مخش أ ،مقو علنه مصر في حمل
محولهمإل  ولة نمقراطنة(جم  2122ص.)12إ،المحولنحوال نمقراطنة وارسمء ولةالمواطنن ،

فيالبل ا،العربنة  ب سنسضيإل انمهمجسنمسم واضحة عقةننة وواقعنة مواز،بن،الحقوق
والق ار

وبن ،المأمول والممر ،في مجمل الصراع ض إسرائنل .و شك أ ،هذ السنمسم المي

سمحسظالح األ ن م،الحقوقوالررامةوالع الة فيمواجهمهمللسنمسم اإلسرائنلنةالممعنمة.



هذانعنيأ،موقفالنظم اإلقلنميالعربيسنرو،أرثرقو وأرثرحسمسنة إزاءالمح نم 

الخمرجنة المي مواجهه  سنمم م ،قبل إسرائنل في اسمجمبة طبنعنة لمغنر الوضع في الوح ا 

السنمسنة المشرلة له .وهذا  نعني أ ،النظم العربي سنمجه حممم نحو وضع خطة للحرب ض 

إسرائنل  ولرنهنعنيبأ،نرو،للنظم العربيموقفصلبإزاءالمممرسم الع واننةوا سمخسمفالمي
مممرسه إسرائنل في المنطقة .هرذا فإ ،المغننر السنمسي والمحول نحو ال نمقراطنة وارمشمف
المجممعم لذامهمولقومهم عبرالمواطنن،األحرار واعم ا عمبمرلل ولةفيالمنطقة وبملممليإعم 
الروحللسنمسةالخمرجنةالمصرنة وبسعل وائرحررمهماإلقلنمنةوالعربنةواإلسةمنةواإلفرنقنة وهو

أرثرمممخشم إسرائنل.

 5.3.4أبعاد وتداعيات الثورة المصرية على القضية الفلسطينية.
م،المؤر أ،القضنةالسلسطنننةسمرو،أولالممأثرن،بملثور المصرنة وبملسنمسةالخمرجنة

لمصر المينموقعأ،مشه مغنن ارحقنقنم بع الثور ولر،بشرلمم رجوبطيءنسبنم.وانطةقم م،

هذاالمصور فإنهنمرننمحصرم اعنم الثور المصرنةعل القضنةالسلسطنننةفيع م،الملسم 

الميرم،لمصر وربمر ازفنهم عل النحوالمملي:
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 1.5.3.4أبعاد وتداعيات الثورة المصرية على عملية التسوية السياسية.
م ،المبرر الحر عل طرنقة معمطي مصر مم بع مبمرك مع عملنة المسونة أو مع
سنمسم إسرائنل الع واننة أو الممعنمة لر ،مم نمر ،مةحظمه هنم هو أ ،ثمة مرحلة ج ن في

المعمطيمعإسرائنل ل،مرو،رممقبلهم.وأهمنةهذ المرحلةأنهممأميبع انرشمفعملنةالمسونة
الجمرنة وسنمسةالمممطلةوالمسونفاإلسرائنلنةحولهم و شكأ،هذااألمرسنسن فيالمعمطيمع
إسرائنلعل حقنقمهم أيبوصسهم ولةاسمعممرنةواسمنطمننةوع واننة وفيهذااإلطمرم،المرجح
أ ،مقلع مصر الج ن ع ،سنمسة ا سمج اء وع ،سنمسة ا رمهم ،للممطلبم اإلسرائنلنة أو

األمرنرنة وأ ،ممخذ سنمسة حمزمة للج عنجهنة إسرائنل ومعنمهم وع واننمهم إزاء السلسطنننن،

وغنره .

الصور الحملنة مشنرإل احممملاسممراراألنظمة الج ن في الوط،العربي ب ع العملنة
السنمسنةم،خةلمأنن هملمبم ر السة العربنة(برو  2122ص .)22وم،المموقعأ،معملمصر
عل مبني الثواب السلسطنننة الممسق علنهم بن ،رمفة السصمئل السلسطنننة والمي سمعمبرهم حرومة

مصر م خة أسمسنم للموافق الوطني وانطةقم ألي مشروع مسونة مسمقبلي .وبملمملي سم ع مصر
اسممرار مطملب الجمنب السلسطنني بوقف ا سمنطم ،رشرط  سممرار المسموض ول ،مشرل مصر

عممة ضمغطم للمزن م ،خسض السقف السلسطنني لصملح إسرائنل وسمعمبر أ ،امسمقنة "رممب
نسن "  ملزمهمبمممرسةهذاال ور ونموقعأ،مقو مصربمممرسةالضغطعل (إسرائنل)م،أجل

إلزامهمبمنسنذاسمحقمقم العملنةالمسموضنة)الطنمني  2122ص.)21

 5.5.3.4أبعاد وتداعيات الثورة المصرية على ملف المصالحة والمعابر واألنفاق.
م،المرجحأ،إ ار الملفالسلسطننيللمصملحة سمصبحفيالمربعالسنمسيوال بلوممسي  
األمني وعلنهسمقو وزار الخمرجنةب ورهمالسمعلفيهذ الملسم وفقمللمصملحالوطننةالمصرنة 
المصملحالشخصنة وهوممسنعن النظرفيحصمرغز وورقةالمصملحةالميوضع فيجهمز

أم،ال ولةبعن ا ع،الخمرجنةالمصرنة معمراعم أ،الخمرجنةالمصرنةسمحرصعل بقمءاألم،
القوميالمصريفيالمق مة أيأ،مصرسمسنرفيا مجم الصحنحرونهم ولةمحورنةوممثل

قلبالوط،العربي سواءفيالقنم أوالرنم (خلنل  2122ص.)22ال لنلاألولعل هذاهونجمح
مصرفيالموسطبن،فمحوحممس؛فنظم الرئنسمبمركرم،نعمبرحممسع والمصر بننممالنظم 

الج ن الذينعمبراإلخوا،المسلمن،حررةسنمسنةشرعنة نعمبرحممس عبم سنمسنم شرعنم نجب
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وضعهبم عمبمر بنسسال رجةالميممممعبهممنظمةالمحرنرالسلسطنننةوالسلطةالسلسطنننة.ولهذا

السبب ق النظم الج ن وعو ابوقفالحصمرعل غز (برو  2122ص.)22

ونمر،القولأ،نظممم مصرنم ج ن ا سنوط أنضم عةقم مصرمعقطمعغز ونسمحالمعمبر
بصور حر وممواصلة ونسمح ب خول السلع الغذائنة والوقو  .وبملمملي  نرو ،للحصمر اإلسرائنلي
عل قطمعغز فمئ (حمم  2122ص.)272فق أثمرقرارمصرفمحمعبررفحفي 2122/2/21
قلقإسرائنلالميمصرعل السنطر عل الح و والمعمبربن،غز والخمرج واقمرح م،قبلنقل

معبررفحإل مثلثح و يمصري-فلسطنني-إسرائنليفيرر أبوسمل بحجةأ،فمحمعبررفح
سنسهل مرور السةح إل حررة حممس .ذلك القرار المصري  فع رئنس الوزراء نمننمهو إل امهم 
مصربأنهمعمجز ع،السنطر عل سننمء األمرالذيمسمغلهمجموعم إرهمبنةلمرسنخوجو هم 

حنثن عينمننمهوأ،حررةحممسمز ا قو  اخلاألراضيالمصرنةبع نقلغملبنةنشمطهمم،
مشقإل القمهر بع أح اثسورنم(جرن أخبمرالخلنج .)2122ومب وقضنةاألنسمقمعالقطمعأنضم

محلمأثربع أ،ننجحالسلسطنننو،فيمحقنقحرومةموح بمسمع الحرومةالمصرنةالج ن 

سنرو،هنمكب انةللمسرنربملمرمملا قمصم يالمصري -السلسطنني وبملممليسمشرلاألنسمقعبئم
أمننم عل الطرفن ،لذام،المرجحأنهسن مرجزءربنرم،األنسمق ولر،لنسفيالسمر القرنبة 

بمعن أنهمسمبق مؤقمممقو ب ورهمالنمطيللمخسنفع،المواط،السلسطننيفيغز ولملبنةالع ن 
م،المطملبالمعنشنةوالحنممنةالنومنةلسرمنهم( حبور .)2122

 3.5.3.4أبعاد وتداعيات الثورة المصرية على ملف المقاومة الفلسطينية.
إ،المحو

الميمشه هممصرسمؤثرإنجمبم عل المقمومةالسلسطنننة خمصةأ،القوىالمي

رمن في مواقع المعمرضة هي قوى معروفة ب عمهم لمقمومة الشعب السلسطنني ومنمهضمهم
للمسموضم وفقالصنغةالميرمن مم علنهم)خلنل  2122ص .)22وفيالسنمقذامهنرىمنخمئنل
منلشممن،البمحثفيمعه  راسم األم،القومياإلسرائنلي أ،الثور المصرنةسمهم فيمعزنز

معسررالمقمومةفيالشرقاألوسط وأضعس معسرر ال ولالمعم لةفي المنطقة(منلشممن 2122 ،

ص.)262ون ع هذاالرأي أنهفيأعقمبالهجمم العسررنة"اإلسرائنلنة"الميشن عل قطمعغز
فيمنمصفشهرآذار 2122حذروزنرالخمرجنةالمصريأحم العربي-فيمصرنحله–إسرائنل

م،عواقبش،عملنةعسررنةعل قطمعغز ممماعمبر عممللمقمومةواسنم الهم ومحو ملحوظم
فيالسنمسةالمصرنةمجم المقمومةالسلسطنننة ومحمولةرفعالضغطعنهم.فيالمحصلةم،المموقع

أ ،نؤثر المغننر الحمصل في مصر إنجمبنم لصملح مشروع المقمومة ومعزنز في مقمبل مشروع
المسموضم وخنمر السة الوحن  .وسنشه بروز إسمرامنجنة ج ن في العمل العربي عنوانهم أ،
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المسموضم والمسونة السنمسنة هي أح الخنم ار

اإلسرائنلي(الطنمني  2122ص.)22

ولنس الخنمر الوحن في حل الصراع العربي

وق أوضح البرلمم ،الج ن والذي مول السلطة المشرنعنة في رمنو ،الثمني/ننمنر  2122
وجهم نظر بشأ ،إسرائنل وحممس .ونسنطر اإلخوا ،المسلمو ،عل  26في الممئة م ،مقمع 

البرلمم،بمإلضمفةإل 29فيالممئةم،المقمع األخرىالميحصلعلنهماإلسةمنو،السلسنو،وه 
م،المحمفظن،الممش ن.،وبع ش،جولةأخرىم،الهجمم ا نمقممنةاإلسرائنلنةعل قطمعغز 

أفم

صحنسةالشروقالمصرنةفي 22آذار/ممرس  2012بأ"،لجنةالشؤو،العربنة"فيالبرلمم،

المصريوافق عل قرارن عوإل مراجعةمعمه السة معإسرائنلومأنن المقمومةالسلسطنننةض 

إسرائنلعل جمنعأشرملهم(شننرر .)2122حنثنرم  نخملفاثنم،م،الخبراءا سمرامنجنن،في

إسرائنلعل موصنةصنمعالقرارفي إسرائنل بإب اءأقص  رجم الحذرقبلأ،نأمروابش،أي
عملعسرري ض حررم المقمومة السلسطنننة و سنمم فيقطمعغز بع فوزمرسي .و نرجع

الحذراإلسرائنليم،ش،عملحربيعل قطمعغز للخوفم،إمرمننةأ،مر مصرر احربنم بل
إ،جنوراأنةن رئنسمجلساألم،القومياإلسرائنلياألسبق نؤر أنهنرسيمرسيأ،نمخذخطوا 
بلوممسنة وسنمسنة عقمبنة ض إسرائنل حم نمسبب ذلك في أذى ربنر لد إسرائنل(صحنسة الرأي 

.)2122

فيالمحصلة م،المموقعأ،نؤثرالمغننرالحمصلفيمصرإنجمبنم؛ لصملحمشروعالمقمومة
ومعزنز فيمقمبل ع مشروعالمسموضم وخنمرالسة الوحن وسنشه بروزإسمرامنجنةج ن في

الوط،العربي عنوانهمأ،المسموضم والمسونةالسنمسنةهيأح الخنم ار ولنسالخنمرالوحن في

حلالصراعالعربياإلسرائنلي.

 3.3.4أبعاد وتداعيات الثورة المصرية على جباة سيناء ودول المنطقة.
 رمب البمحث جمبي سنبوني ع ،الثور المصرنة والمح نم المي مضعهم أمم إسرائنل م،
النمحنةاألمننةوالعسررنةالمبمشر والميمجعلالجنشاإلسرائنليمضط ار إل مجمبهمهم فنقولأ،

الوضعفيسننمءالمصرنةنشرلمه ن اأمننمإلسرائنل أل،المنظنمم المسلحةمنمشر فنهمبقو ول،
نرو ،ضربم م ،المبملغة القول أنهم هي المسنطر  .ومع أ ،إسرائنل بن ج ا ار ممننم نخسف م،

العملنم  اخل إسرائنل فهذا الج ار  نمنع العملنم الحربنة ع ،إسرائنل بواسطة الصوارنخ أو
األلغم الجمنبنة أو غبرهم م ،الممسج ار

وق مضطر إسرائنل إل  خول سننمء لمطمر مسلحن،

نه و،أمنهم عل الرغ مممنسببهذلكم،ص ا معالقمهر (مجلي  2122ص.)222مح ىآخر
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هوع وىانمقملالثور المصرنةإل األر ،ومعرضالنظم الهمشميللخطر.وحننئذنسو عل ح و 

السة معإسرائنلواقعج ن ممممم شرقأوسطج ن لر،لنسذاكالذيمممنم أوحم ع،ذاك
الذيسبقأ،مصور شمعو،بنرنزووضعمخططمله ملعبفنهإسرائنل ورالرائ الذينقو المغننر

فيالشرقاألوسط مسمعننةفيذلكبملقو البشرنةالمصرنةوالبمرو و ار العربنة لمحقنقمعم لة
القو العظم الشرقأوسطنةالميمقو همإسرائنل(حمم  2122ص.)67:61فضة ع،مخوفصنمع

القرارفي إسرائنلم،أ،نؤثرصعو مرس عل مسمقبلنظم الحر في األر  ،الذي نوصففي
أوسمط القنم اإلسرائنلنة بأنه "أوثق حلسمء" إسرائنل في المنطقة؛ فق رشس  ارسة "عو ن عنرا"،
السسنر اإلسرائنلي ل ى األر  ،مح عنوا" ،األر  ..،مظمه ار واصةحم عل نمر هم ئة" رشف

س َّ الحر في مصرإل 
فنهمع،مخوفالنخبةاإلسرائنلنةأ،نؤ ىوصولاإلخوا،المسلمن،إل ُ
مشجنع"اإلخوا "،في األر ،عل مواصلةالضغطبقو م،أجلمحونلالنظم األر ني إل "الملرنة
ال سمورنة" فنصنر الملك مجر ا م ،الصةحنم المي  َّ
مرنمه حم اآل -،حسب اعمقم ه  -م،
موظنفاألر ،فيخ مةالمصملحاإلسرائنلنة(رجب .)2122

4.3.4

اإلقليمي.

أبعاد وتداعيات الثورة المصرية على السياسة الخارجية المصرية تجاه دول الجوار

 شددكأ،المغننددرالسنمسدديالحمصددلفدديمصددر سددنغنرمدد،طبنعددةسنمسددمهمالخمرجنددة إل د 
ال رجةالميممر،مصرمد،اسدمعم مرمنمهدمفديالنظدم العربدي ومعزندزوضدعهمإزاءالقدوىاإلقلنمندة

األخرى ال ميحمول احمةلالسراغالذيشرلهانرسمؤهدم فديالمرحلدةالممضدنة والدذيلد مسدمطنعأي
ولةعربنةغنرهممغطنمه واسممبمعملذلكفإ،هذاالمغننر ب سنؤثربقدو علد المسدمعة السنمسدنة

الجمرند ددةفد دديالبل د د ا،العربند ددة وسنش د د مد دد،عض د د النظد ددم العربد ددي إزاءمخملد ددفالمح د د نم ال اخلند ددة
والخمرجنة والميمواجهه رممسنؤثرعل أ وارالقدوىال ولندةوا قلنمندةالسمعلدةفديهدذ المنطقدةمد،

العمل (رنملي  2122ص.)72

ف ددإذام ددمأص ددبح مص ددر ول ددة نمقراطن ددةحقنقن ددةف ددإ،بوص ددلةسنمس ددمهمالخمرجن ددةس ددوفمر ددو،
انعرمسددملددإل ار الشددعبنة وهددومددمقد نددأميعلد حسددمبمصددملحوأ واربعددضالقددوىاإلقلنمنددة مح ند ا

إسرائنلوانرا،ومررندم.فسنمدمنخدصإسدرائنلفأغلدبالظد،أ،مصدرالج ند لد،مردو،ممبعدةوخمضدعة
للرؤنةاإلسرائنلنةللسة ول،مرو،طرفموسدنطمأومحمند ا.أمدمبملنسدبةلمررندمفمد،المموقدعأ،مدز ا 

العةقم بن،مصر ومررنممحسنمومممسرم خمصةإذاممظلحزبالع الةوالمنمنةفيالحر .أمدممدم
نخصإنرا ،ربممنشه محسنمفيالعةقم المصرنة-اإلنراننة بن أ،ذلكسوفنموقدفعلد مد ى

احمد ار طهدرا،للمصددملحاإلسددمرامنجنةالمصدرنة فضددةعدد،مسددونمهملمسددألةالبرنددممجالنددوويبشددرل 
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نشددرلمه ن د الل د ولالعربنددة(العنددمني  2122ص.)12:12والخددوفمدد،المحددولالم د رنجيلمصددر مدد،

محدورا عمد الالعربدديومحولهددمإلد محددورالمممنعددة وأ،مصدبح ولددةإقلنمنددةقونددة(أبددوعددممر  2122

ص.)9
بنظر أول نب وأ،األح اثالحملنةملعبفياألسمس لصملحمعسررالمعمرضةفيالشرق
األوسط الذي مقو إنرا .،ومعمل في غنر صملح المعسرر المعم ل في المنطقة وبملطبع هذ 
األح اث لنس ثمر مبم ر م ،المعسرر المعمرض لرنهم مسمع في مرسنخ مسمهنمه في المنطقة

ومعمق م ،ضعف المعسرر المعم ل الموجو بملسعل في حملة وه(،حمم  2122ص  )222وممثل

إنرا،إلسرائنلجبهةمهمةوربنر ممنجعلالحربعلنهممعضلةربرىمحممجإل  رجةقصوىم،
الضمم ،ال ولي بمعن أ ،نموافر لهم  ع م ،النظم ال ولي نسمرض أ ،موفر الو نم الممح 

األمرنرنة وحنم إقلنمي وهو عل األقل لموجنه ضربة مم إلنرا ،ولعل إسرائنل ق حمول اغمنم 

موافر هممن ،الضممنمن ،حنث المأنن األمرنري في عه الرئنس السمبق بوش ا ب ،ورذلك الحنم 
اإلقلنميفيظلالنظم المصريالسمبق لر،م اعنم األموربع الثور وفيظلمحس،محمملبن،

مصروانرا ،وفيظلنزوعمصرإل إعم بنمءمجملهمالحنوي ونسوذهماإلقلنمي ل،نرو،أي
ضممنم إلسرائنل(سمل  2122ص.)66
وفيالسنمقجمءمصرنحالسن نبنلالعربيوزنرالخمرجنةالمصريالسمبقمغن ار بشرلربنر

شرل السنمسة الخمرجنة المصرنة مجم إنرا ،والمي رمن منظر إلي إنرا ،نظر الع اء حنث أشمر

بوضوحع،اسمع ا مصرلمطبنععةقممهمالسنمسنةمعإنرا ،وا رمقمءبمسموىالممثنلال بلوممسي

بن،البل ن،لنصبحرسمنم(قن نل جو .)2122وق ربط إسرائنلم اعنم الثور المصرنةبملعةقم 

المررنة -اإلسرائنلنة حنث مخوف إسرائنل م ،سقوط مررنم رحلنف اسمرامنجي وأسمسي إلسرائنل 
مخوفم م،ارممملا نضمم الرممللمررنمبحلفال ار نرملنن،فيالشرقاألوسط نعنيانضمم مررنم

لرلم،إنرا،وحررةحممس وحزباهلل ومصربع فوزاإلخوا،المسلمن ،وهوممأوضحهبشرل

خمص الجنرال آنمل آنزنبرج قمئ الجبهة ال اخلنة حننمم قمل في الخممس م ،سبممبر /أنلول

" :2122إ ،إسرائنل سمواجه مشمرل ربنر وخطنر في المنطقة وا ،الشرق األوسط بأسر سنواجه
مشمرلأمننةوعسررنة فملثو ار العربنةالممةحقة والم هورفيالعةقم معمررنم م،الممر،أ،

نجلبحروبم شمملةفيالمنطقة" (سعن  2122ص.)222:222رممأ،ظهور نظم سنمسيأصولي
فيمخملفال ولالعربنةالمجمور وفقمممقول"نظرنةال منننو"الميوقع واشنط،أسنر لهمبع 

الحربالعملمنةالثمننة.ووفقهذ الرؤنةممررسالرؤنةاإلسرائنلنةالميمرىأ،معمه ا السة مع
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ال ولالعربنة قنمةلهم وم،ث فم،إسرائنلفيحمجةإل زنم ق رامهمالعسررنةحم محققالر ع

المطلوب القو فقطهيالميمضم،أم،إسرائنلوسةممهم(انمنجر .)2122
 2.3.4أبعاد وتداعيات الثورة المصرية على المواقف الدولية.



امس الموقفاألمرنريعل وجهالخصوصوالمواقفال ولنةبم رمبمك خمصةفياألنم األول 

للثور بق ر م ،ع الوضوح لمحمولة اسمرشمف موازن ،القوى وامجمهم المطور .فم ،المؤر أ،
سقوطنظم الرئنسمبمركل نر،فيحسمبم األجن السنمسنةاألمنررنة حنثفشل جمنعمرارز

سمخبمرامنةفيالمنبؤبهذاالح ثالضخ  وفيمق نرحج المخمطرالحقنقنةالمي

أبحمثهموأجهزمهما
ه

 نظم الرئنس مبمرك بع سقوط نظم الرئنس المونسي المخلوع زن ،العمب ن ،ب ،علي حنث

ق ر إحممملمعرضرأسالنظم الحمر فيمصرلنسسمصنررأسالنظم المونسيالسمبقبنسبة

20%فقط(رسة.)2122 ،

 1.2.3.4موقف الواليات المتحدة األمريكية وتطوره خالل الثورة.

امخد ددذ الو ند ددم الممح د د األمرنرند ددة الحلند ددفال د د ولياألبد ددرزلنظد ددم ال د درئنسمبد ددمرك موقسد ددم
ممحسظم ممذرعةبمركاألمرللشعبوالجنشالمصرنن ،غنرأ،اسممرارالمظدمه ار وانمشدمرهمفدي
القمهر ومخملفالمحمفظم المصرنةالربرىأقنعالو نم الممح بنهمنةنظم حسدنيمبدمرك وهدو
مم فعالرئنسبمراكأوبمممإل أ،نهنئالشعبالمصدريفديأعقدمبمنحديمبدمركفدي22شدبمط/

فبرانر علد الدرغ مد،مد اعنم ذلدكعلد السنمسدةالخمرجندةللو ندم الممحد وحلسمئهدمالمقلند نن ،
وبرغ ضغوطالرثنرم،حلسمئهمفيالمنطقة وخمصةإسرائنل به فموجنهسنمسممهمل ع النظم 

والمحمفظددةعلندده واعطمئددهالسرصددة خوفددممدد،مر درارالمشدده ذامدده-وهددواألمددرالمموقددع-فدديهددذ 
ال ولالمي مملكم،مقومم القو ممنملرهنظم حسنيمبمرك(عب الررن  2122ص.)1

ولرد ّد،خةفدمحصددلبددن،القددم األمدرنرنن،حددولهددذاالخنددمرأحد ثفجددو ربددرىبددن،الو نددم 
الممح وحلسمئهمم،رؤسمءالعربالذن،ردمنوانمدمبعو،األمدرعد،رثدبوننمشد و،واشدنط،اإلبقدمء

عل د مبددمركوخصوصددمالخددةفالددذي ببددن،أوبممددموبددن،مبعوثددهالخددمصف ارنددكونزنددرالسددسنر
السمبقلمصروالص نقالحمن لمبمركوالذيرم،نرىموفنرمخرجمنمسدبلألزمدةنممثدلفديبقدمء

مبددمركإل د نهمنددةفمرمددهالرئمسددنةمددعمسموضددةمنددم ار المعمرضددةواج دراءإصددةحم سنمسددنةهممددة

وملموس ددةولر دد،م ددماش ددم ا ا حمجمج ددم فرضد د علد د واش ددنط،اإلع ددة،ع دد،رف ددضه ددذاالخن ددمر
والمخلدديعدد،ف ارنددكونزنددرو أرنددهالددذيأعلدد،عنددهوقمل د :إنددهنمثددل أرنددهالخددمصو نمثددلموقسهددم

الرسمي(عممر .)2122
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 وفيالسدنمقنسسدهأرد الد رمورأحمد نوفدلأ،الو ندم الممحد ممخلد عد،حلسمئهدمإذاوجد



أ،مصلحمهممواربةالمحررم الشعبنةفيمحمولةمنهملةلمسمفعلنهمللمحمفظةعل مممبق م،

مصددملحهم فق د أخطددأ الو نددم الممح د األمرنرنددةفدديفه د الواقددعالشددعبيالعربددي واعمق د

أ،

األنظمةاألموقراطنةهيالميمسو فيالنهمنة وأ،م،األفضللهممأنن أنظمةمسمب خوفدممد،
اخمطمفاإلسةمنن،للسلطة وفرضأنظمةأسوأمد،أنظمدةالحرد المديرمند قمئمدة فديحدن،أ،

الثددو ار العربنددةأثددر عل د اإلسددمرامنجنةاألمرنرنددةفدديالددوط،العربددي والمدديمددملخصفدديثددةث

أبعددم :األولهددواسددممرارسددنطرمهمعل د الددنسطالعربددي والثددمنيمنددعقنددم وح د عربنددة أمددمالبع د 
الثملثفهوحممنةأم،إسرائنل(نوفل  2122ص.)21
عل د الددرغ مدد،معنددن،عمددرسددلنمم،فدديمنصددبنمئددبال درئنس ومعنددن،حرومددةج ن د برئمسددة
أحمد د ش ددسنق واط ددةقوع ددو بمإلص ددةحال س ددموري واع ددة،مب ددمركعد د مرش ددنحهلنسس ددهو  بن دده
نمخمب ددم الرئمس ددةالقم م ددةف دديأنل ددول/س ددبممبر 2122بمش ددر الو ن ددم الممحد د بإرس ددملرس ددمئل

ممع مطملببدأ،نردو،ا نمقدملالمدنظ فدي"إطدمرزمنديمحد " رمدماعممد

السنمسدةالخمرجندة

األمرنرنةعبم ار مثل":نممن أ،منمهيأعمملالعنففيمصر" و"ا نمقملالمنظ للسلطة" و" 
ب د أ،نددم انمقددملالسددلطةاآل،وبطرنقددةنمجعددة" رمددمرددم ،فمددمموقددفوزنددر الخمرجنددةاألمرنرنددة
هنةريرلننمو،في6شبمط/فبرانرالميأن

فنهإشراكجممعةاإلخوا،المسلمن،المعمرضدةفدي

الحوارالجمريبدن،الحرومدةالمصدرنةوالقدوىالمعمرضدةللخدروجمد،األزمدةالسنمسدةالمديممدربهدم

مصر(عب الررن  2122ص.)7

هددذاالموقددفمثددلنقطددةمحددولفدديرؤنددةالسنمسددةالخمرجنددةاألمرنرنددةلمجرنددم األح د اثفددي
مصر جرنمعل عم مهمعن ممنسق النظم الحلنفأهمنمهاإلسمرامنجنةوق رمهعلد خ مدةأهد افهم

فياإلقلن الذينعنشفنه.فينهمنةالمطمفمخل الو نم الممح ع،نظم مبمركوحروممهفي
غضو،ثةثةإل أربعةأنم فقطم،ب ءالثور المصرنة.

 5.2.3.4مواقف االتحاد األوروبي وتطورها خالل الثورة.

   سع إسرائنل إل موظنف فزاعة اإلسةمنن ،في محمو

اسممملة الحرومم األوروبنة إل 

مواقسهم.ولق رثفبننممن،نمننمهوم،ح نثهحولمنظومةالقن المشمررةالميمربطإسرائنلبأوروبم 
حنث حرص عل أ ،نذرر رل مسؤول أوروبي نزور إسرائنل أ ،الثور المصرنة م لل عل أ،

إسرائنل هي ال ولة الوحن م ،بن  ،ول المنطقةالميمربطهم قن مشمررة بأوروبم فنح ،أنم وأنم 

022

نح ،ل ننم مراث  ومسمقبل مشمرك(النعممي  .)2122ومنعرس ذلك عل المواقف الصم ر ع  ،ول
ا محم األوروبيبخصوصالثور المصرنةفق جمء ملكالمواقفعل النحوالمملي:

أصد ر  ولا محددم األوروبدديبنمنددممشددمررمفددي2شددبمط/فب ارنددر 2122وقعمددهرددلمدد،
فرنسددموألممننددموانطملنددمواسددبمننمأشددمر فنددهإل د "قلقهددمالربنددر"بسددببم د هوراألوضددمعفدديمصددر
اإلسراعفديا نمقدملالمدنظ للسدلطة ومأسدنس"حرومدةذا قمعد 

وأ ان العنف اعنةإل ضرور

عرنضددةممثددلأطنددمفالشددعبرمفددة ومقددو مصددرنحددومواجهددةالمح د نم "مددمن د لعل د المسددلن 
بسنمسددةاألمددرالواقددعأمددم مصددمع ا حمجمجددم الجممهنرنددة  ولعددلالمصدرنحالسددمبقنحمددلإشددم ار 

مبطن ددةللنظ ددم المص ددريبإبق ددمءالب ددمبمسم ددوحنح ددواإلص ددةحم ال نمقراطن ددةواشد دراكاألحد دزابف ددي
العملنةال نمقراطنةومقمس السلطةالسنمسنةفيمصرفيخطدو لمحقندققد رأربدرمد،ال نمقراطندة
واحم ار حقوقاإلنسم(،عب الررن  2122ص.)7

فقد د أصد د رمرم ددبرئ ددنسال ددوزراءالبرنط ددمنيوالد درئنسالسرنس دديننر ددو س ددمرروزيوالمسمش ددمر 
األلممننددةأنجددنةمنرر دلبنمنددممشددمررم ع دوافنددهإل د "إج دراءعملنددةمغننددرمدد،خددةلحرومددةواسددعة
الممثنددلوبمنمخمب ددم ح ددر وأ،نمعمم ددلم ددعاألحد د اثالحملنددةبمعمد د ال والد د عو لمجن ددبالعن ددفضد د 

الم ننن،العزلمهمدمرلدفاألمدر و عدو الممظدمهرن،إلد أ،نممرسدواحقهد سدلمنموضدرور مطبندق
اإلصدةحم السنمسددنةوا قمصددم نةوا جمممعندةالمدديوعد بهددمالدرئنسمبددمركبملرممددلوبسددرعةوا،

مسددمجنبلمطلعددم الشددعبالمصددري".رمددمأجددرىرئددنسالددوزراءالبرنطددمني نسن د رددممنرو،مرملمددة
هممسنددةمددعال درئنسالمصددريعبددرفنهددمعدد،قلقددهالش د ن لمددمنجددريفدديمصددر وبشددرلخددمصبع د 

أعم ددملالعن ددفالم دديوقعد د ف دديالشد دوارعالمصد درنة وأرد د ر ددممنرو،علد د أ،مواجه ددةا حمجمج ددم 
السلمنةبدملعنفغندرمقبدولوحدثمبدمركعلد امخدمذاإلجدراءا الرسنلدةبمسدرنعاإلصدةحم (أندوب 

.)2122
 3.2.3.4أبعاد وتداعيات الثورة المصرية على العالقات األمريكية اإلسرائيلية.
مرى وائرالحر اإلسرائنلنةأ،مقصنرإ ار أوبمممهذانع امم ا ا لمقصنرهمالذيسمحبسقوط
أنظمةا عم الالعربنة و سنممنظم الرئنسالسمبقمبمرك.فق سع  إسرائنلم،خةلالمهونل
م،مخمطروصولمرسيبشرلخمص واإلسةمنن،بشرلعم للحر إل مقلنصهممشالمنمور

أمم اإل ار األمرنرنة ومحمنلهمجزءا م،المسؤولنةع،أيم اعنم لسنطر اإلسةمنن،عل أنظمة
الحر أعقمبالثور المصرنة(حمم  2122ص)22؛وق نقل صحنسةهآرمس ع ،مصم ررفنعةفي
وزار الخمرجنة اإلسرائنلنة أ ،الوزار ا سرائنلنة ق وجه امهممم صرنحة لإل ار األمرنرنة بأنهم

023

اسمخس بملمحذن ار الميملقمهم ع،خطرانسجمرموجم ع اءإسةمنة للو نم الممح والغرب.

وقمل الصحنسة أ ،إسرائنل لسم نظر األمرنرنن ،لر ،اإل ار في واشنط ،مغمض ع ،ذلك 
وفضل  ف،رأسهمفيالرممل.وق حمول النخباإلسرائنلنةم،خةلمهمجمةالسلوكاألمرنريفي

خض الثور المصرنة إل محقنقاأله افالمملنة(أبوفخر  2122ص:)227

أو :نقل صحنسة هآرمس ع ،جهم رفنعة المسموى في الخمرجنة اإلسرائنلنة قولهم إ ،محم ثم 
ورنة ومسممر بن ،ربمر المسؤولن ،في الخمرجنة األمرنرنة ونظرائه اإلسرائنلنن ،بشأ ،مم سمو 

امجمهم المطرف في مصر ض إسرائنل والو نم الممح والغرب رله مجري منذ شهور طونلة.

وبحسبالصحنسةفإ" ،حج المأثنراألمنرريالحقنقيعل ممنح ثالنو فيهذ ال ولانخسض
بشرلربنرللغمنة".إذمؤر الصحنسة:أ،اإل ار األمرنرنةمشرلقنم محورنةوأسمسنةلنقلالرسمئل
لمصر إ انهم،الواضح أ،مأثنرإ ار اوبمممفيمصر مح قنم الرئنسمرسيواإلخوا ،ق 

مراجعبشرلحم فيضوءمؤش ار المطرفال اعنةللقلق.رممل ننجحاألمرنرنو،فيالمأثنرعل 
القنم المصرنةإلعم فمحالسسمر اإلسرائنلنةفيالقمهر(أبوفخر  2122ص.)227
ثمننم :السعيلمقلنص ق ر الرئنسأوبمممالضغط عل إسرائنل فنمم نمعلق بمسمحقمقم المسونة مع
السلسطنننن،والعرب وذلكعبرمحمنلهق ار م،المسؤولنةع،معمظ شأ،الجممعم الممطرفةفي

العمل العربي واضعمف أنظمة ا عم ال في العمل العربي وبملمملي فإ ،النخب اإلسرائنلنة امهم 
أوبمممبمعقن فرصالموصللمسونةللصراع؛م،خةلمر في ع نظم مبمرك.

ثملثم:إضعمفالرئنسأوبممم اخلنم عبرمأجنجالرأيالعم األمرنريض

ومصونر أنهأسه في

موفنر الظروف الموامنة لسنطر اإلسةمنن ،عل مقملن األمور في العمل العربي والمش ن عل أ،

محقنقهذاالسننمرنوسنضربملمصملحاإلسمرامنجنةللو نم الممح األمرنرنةذامهم(النعممي .)2122

رابعم  :المشرنك في م ى الم از اإل ار األمرنرنة بأم ،إسرائنل؛ ألنهم ل ممحرك إلنقمذ حر مبمرك 
عل اعمبمرأ،إسقمطنظم مبمرك وممسنمبعهم،مشمررةاإلسةمنن،فيا نمخمبم

امسمقنةالسة معمصرالميمعمبرحنونةألم،إسرائنل(حمم  2122ص.)222
يرى الباحث :أ ،إسرائنلهيأرثرال ولقلقم ومرقبم وخوفم م،المحو

نعنيمه ن 

السنمسنةالربنر المي

مشه هممصر رممأنهمأرثرال ولمضر اروخسمر .وعل الرغ انهعل الم ىالمنظورل،نح ث
مغن ار جوهرنةمذرر فيالسنمسةالخمرجنةالمصرنة ورغ مممعمننهمصرم،اضطرابم وضمئقة
اقمصم نةق مربلهملسمر م،الزم ،ومجعلهمملمز بسنمسةخمرجنةممصلةإل ح ممبسمبقمهم إ انه

عل الم ىالبعن وأنمرمن الجهةالحمرمةفيمصرفإ،مغن ارملموسموجوهرنمسنطرأعل السنمسة
024

الخمرجنة المصرنة فل ،مقبل مصر الثور أ ،مبق رهننة امسمقنة سة مؤم ،الح و الجنوبنة

إلسرائنل عل حسمب األم ،القومي المصري ومنظومة ال فمع العربي المشمرك ول ،مقبل مصر

الج ن أ ،مبق عل هممش  ول المنطقة  و ،أ ،نرو ،لهم  و ار محورنم ومررزنم؛ فسنمسة مصر
الج ن سوفملبيالطموحالشعبيم،جهة ومرو،سنمسةبرغمممنةمموازنةمقو عل أسمسالن نة

والشرارةالحقنقنةم،جهةأخرى.

 4.4رؤى مستقبليه للعالقات المصرية اإلسرائيلية.
 شكأ،مسمقبلالعةقم بن،مصرواسدرائنلهدوأرثدرمدمنقلدقالمؤسسدةالسنمسدنةوالعسدررنة
واإلعةمنةبع قنم الثور المصدرنةوالثدو ار العربندة حندثمنبدعملدكالمخوفدم وهدذاالقلدقمد،العدو 

إل الوراءوال خولفيالمجهول؛فبع أ،أمن إسرائنلأرثدرجبهممهدمحصدمنةوقدو وأصدبح ممطلدع

إل المطبنعمعال ولالعربنةوعل رأسهممصدر واسدمغةلالثدروا العربندةالطبنعندةوالبشدرنة لخلدق

شرقأوسطج ن بقومها قمصدم نةومممنمدهالعسدررنةوالسنمسدنةمردو،إسدرائنلعلد  أرسده عدم

مدر 

أخددرىلمسددمحمعهددمجبهددةمجهولددةالمصددنروهددوأرثددرمددمنقلددقإسدرائنل خمصددةأ،هددذ الجبهددةممملددك
أربرجنشفيالمنطقة رممأنهمصمم األمم،لمنطقةالشرقاألوسطبأرمله.

 1.4.4الرؤية اإلسرائيلية لمستقبل العالقات المصرية اإلسرائيلية.
أر البروفنسورأمنو،لنسرن،شمحمكاللواءاحمنمط فيمؤممرهرمسنلنم 2122الذيجمءمح 
عنوا"،األم،القومياإلسرائنلي...مق ن ار الموقفومسمقبلالشرقاألوسط" عل أ،الثور المصرنة
هدديمجددر الش درار األول د فدديسلسددلةمغنن د ار األنظمددةفدديأجهددز ال ولددة إس درائنلأ،مبددم ربددإجراء

سنمسددي حم د وا،رمن د احممددم

نجمحددهمنخسضددة وا فددإ،إس درائنلسددمج نسسددهمقدديوضددعغنددر

منمسبفيرلنو نمر؛فعزلةإسرائنلفيالعمل مز ا عمقم وم ،نرىهذاالواقعو نع لهالحل 

فإنه نع نسسهإع ا اسلمنمللغ (حمم  2122ص.)267

وبع انمخدمبالدرئنسالمصدريمحمد مرسدي  از معد لالقلدقلد ىاإلسدرائنلنن ،فقدمموابرسد 

المخططم المسمقبلنةللجنشاإلسرائنلي عل الجبهةالجنوبنة وطملبوابزنم نسقم الجدنشإلد 22
ملنددمر و رلم د خمددسسددنوا المقبلددة للم د رنبعل د خددوضالمعررددةعل د أرثددرمدد،جبهددةفدديأ،
واح نقولحنم،بننبدرغالرممدبالصدحسيفديجرند معدمرنف":لسدنوا

رردزالجدنشاهممممدهالرممدل

عل الجبهةالشمملنة قطمعغز والمح نم أرثربرثنر؛ولر،المطو ار فيمصدرمدمبعد الثدور ومدم
بع انمخمبمرسي نطلبم،الجنشمررنسالحرصلل فمععل الجبهةالجنوبنة"(بننبرغ .)2122

025

اهمم المؤسسةاإلعةمنةبشرلربنربسوزمرشحاإلخوا،محم مرسي وانعرمسذلكعلد 

العةقددم المصدرنةاإلسدرائنلنة وعملد بشددرل قنددقعلد مراقبددةومحلنددلرددلمصدرنحنصد رعندده أو
عدد،أح د المق دربن،مندده نقددولالبمحددثاإلس درائنليزفدديبمرنددل  2122/6/29وسددمحمفظمصددرعل د 
جمنددعا لم ازمددم وا مسمقددم ال ولنددةالمدديوقعد علنهددم".وأ،العةقددم مددعالد وللدد،ممغنددرفدديالوقد 

الراه ،وسدمبق امسمقندةالسدة بدن،مصدرواسدرائنلقمئمدة علد الدرغ مد،أ،الدرئنسمرسديلد ندذرر
اس د إس درائنلول د نمح د ثعنهددمفدديخطمبممددهالممرددرر –والمدديرمن د رلهددمعل د غمنددةفددياألهمنددة
السنمسددنةواإلسددمرامنجنة وهددومددم عددمه لةسددمنبمطوالمحلنددلمدد،أ،العةقددم مددعمصددرل د مع د رمددم

رمن (بمرنل وآخرو.)2122 ،
 5.4.4مستقبل العالقات ...إلى أين؟.
نب وأ،مسمقبلالعةقم بن،إسرائنلومصرمحرمهماآل،ر و األفعملوالممغن ار فديالسدمحة

المصدرنة وأ،الوضددعالد اخليالمصددريوخصوصددمالوضددعا قمصددم يهددومددمسددنقررجد ولأعمددمل
اإل ار المصدرنةوهددوسددنرو،صددلبعمددلالحرومددةالمصدرنة وهددذااألمددرمسهددو بملنسددبةلإلسدرائنلنن،
ونضددعو فدديحسددمبممه وهددومددمنبعددثلد نه الشددعوربملطمأنننددةعلد المد ىالقصددنر فمإلسدرائنلنو،

نددرو،فدديأ،الشددأ،ا قمصددم يسددنرو،لددبعمددلالحرومددةالج ن د .الجددنشالمصددريهددوالةعددب
القويالدذيمعقد علندهالقندم اإلسدرائنلنةآمملهدمفديالسمدر األخندر وردلالعةقدم اإلسدرائنلنةالمصدرنة

سددمرو،بن د الجددنشالمصددريوالمخددمب ار المص درنة وسددمرو،العةقددم المص درنةاإلس درائنلنةمحرومددة
بملقضددمنماألمننددة(عننددم،مررددزي .)2122المدديمشددرلعممددلمهد فدديعةقمهمددممددعمصددر؛فرددلمددمنهد 

اسدرائنلهدوالوضدعاألمندي وهدونرمد،فديسدل أولونممهدم  وسدنحر عةقمهدممدعمصدر؛وبدذلكرمند 
الزنم ار اإلسرائنلنةال ائمةوالعةقم ال ائمةمعالجنشالمصريلمأمن،الح و الجنوبنةم،أيعمدل
نسدمه فإسدرائنل وعلندهفدأيمد هورفديالعةقدم السنمسدنةمدعأهمنمدهسدنبق مقبدو مدم ا لد نمدس
بملبع األمني وهنمنشمرإل رثر الح نثع،الملحقاألمنديالدذينطملدبالمصدرنن،بمغنندر ونصدر

اإلسرائنل نو،عل إبقمئهعلد حملدهألندهنضدم،عد وجدو قدوا مقمملدةمصدرنةثقنلدةفديسدننمءوهدذا
ن لعل المخوفاإلسرائنليم،وجو قو مصرنةرثنسةهنمك(الخطنب  2122ص.)22
أم ددمبملنس ددبة س ددمخةصإسد درائنللنم ددمئجالث ددور المصد درنةورؤنمه ددملمس ددمقبلالعةق ددم المصد درنة
اإلس درائنلنة فددنمر،ملخنصددهمفدديالنقددمطالمملنددة:المددينددرىأ،إس درائنلق د موصددل إلنهددمفدديمقننمهددم
للمطو ار فيمصر والميسدنرو،لهدممدأثنربدملغعلد إسدرائنل سدواءعلد المد ىالقرندبأوالمد نن،

المموسطوالبعن .ونح ،نسمبع أ،مرو،هذ النقمطعواملحمسمةفيرس السنمسةاإلس ارئنلنة في
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 .2لنسم،المسمبع أ،ننشأفيمصر وضعممشمبهمللوضعفيمررندم.حندثنجدحار غدم،وحزبده
ف دديمحنند د ق ددو الج ددنشوالقض ددمءرثند د ار األم ددرال ددذينمر دد،أ،نحص ددلف دديمص ددر ون ددؤثرعلد د 
العةقم معإسرائنل.

.2

نضم،أ،مظلمصرخمرجالصور فيأيحربمخوضهمإسرائنلفيالمسمقبل.لذااضطر 

إس درائنلإلد د اسددمئنمفالجبه ددةالجنوبن ددة وعمل د علد د زنددم حجد د الج ددنش وشددن

جد د ارعلد د 

الح و المصرنةاإلسرائنلنة.

 .2از المومرفيالعةقم بن،إسرائنلومصر عل خلسنةالسوض األمننةفيسننمء ف عمبعضده 
إل إعم احمةلسننمء رمم از المومروالقلدقاإلسدرائنلينمنجدةالحد نثعد،إعدم  ارسدةامسمقندة

رممب نسن .

 .2الخوفم،مخليأمرنرنمع ،ورهمر ولةعظم فيالشرقاألوسط ومركالسمحةلمررنموانرا ،
األمدرالدذيسدنسرضعزلدةإقلنمندةعلد إسدرائنلفدديحدملانضدم مصدرفديمحدوراقلنمدينضد 
مررنددموان درا،إل د جمنددبمصددر والخددوفاألربددرمدد،انمقددملع د وىالثددو ار العربنددةإل د األر  ،
ونجمحالثور فيسورنموسنطر اإلخوا،عل ال ولالعربنة.

نعمق البمحدث:أ،العةقدم المصدرنةاإلسد ارئنلنةسدوفممطدوربشدرلإنجدمبي وأ،العةقدم بدن،
ال ولمن،ل،ممدأثرنمنجدةالثدور فديالمنظدورالقرندب؛فدملثورالمديقممد لمحسدن،األوضدمعا جمممعندة
وا قمصددم نةونددم

بملحرنددةوالع الددة مسددع فددياألسددمسإلد بنددمءال ولددةالمصدرنةالقونددة ولمددمرددم،

ا قمصددم المص ددرياله ددشوالضددعنفأحد د مرونممد دهاألسمس ددنةالمسددمع ا األمرنرن ددةواألوروبن ددة مل ددك
المسمع ا القمئمةبمألسمسعل اسممرارامسمقنةالسة المصرنةاإلسرائنلنة فدإ،مصدر نمرد،فدي
الوقد الدراه،أ،ممخلد عد،ملدكالمسدمع ا

وبملمددمليسدمبق امسمقندةالسدة قمئمدةبدن،البلد ن،والمددي

مشددرلمدد،وجهددةالنظددراإلس درائنلنةعمددقأمندديواسددمرامنجيإلس درائنل ولمددمرددم،الوضددعاألمندديفددي
سددننمءنهد األمدد،القددوميالمصددريقبددلأ،نهد األمدد،القددومياإلسدرائنلي فددإ،المنسددنقاألمندديبددن،
البل ن،سنسممرونمطورإل األفضلوهدذامدمصدرحبدهرئدنسهنئدةاألرردم،اإلسدرائنليبنبديغنندمس 

األمرالذيأر الرئنسمحم مرسيفديالمقمبلدةالمديأج ارهدممدعقندم الجزندر السضدمئنةبمدمرنخ/21
.2122/2فق قدملالدرئنسالمصدري":إ،المعدمو،األمنديقدمئ بدن،مصدرواسدرائنلمندذثةثدن،عممدم
و ن دزالرددذلك" وبخصددوصامسمقنددةرممددب نسن د قددملال درئنسالمصددري":إننددمنحمددر رمفددةا مسمقنددم 
الموقعةبن،مصروجمنعال ول بممفنهمامسمقنةالسة المصرنةاإلسرائنلنة"(قنم الجزنر .)2122
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وحسبمصدرنحم القدم اإلسدرائنلنن،فدأرثرمدمنخشدونهونقلقهد هدوالحسدمظعلد امسمقندةالسدة 
المصرنةاإلسرائنلنةواسممرارالمنسنقبننه خمصةفيجبهةسننمء فإذارم،المغندرإلد األفضدلفدي
العةقم بن،البل ن،حسبالرئنسالمصريمحم مرسي وحسبرئنسهنئةاألررم،بنبيغنندمس 

فلممذارلهدذ المخوفدم اإلسدرائنلنة؟فدياعمقدم البمحدثأ،جمندعالمخوفدم اإلسدرائنلنةالسدمبقةالدذرر

هدديمبننددةعلد نظرنددم أمننددةإسدرائنلنةهم فددة فهددذ المخوفددم سددمعنمهمعند ممسددنطر حمددمسعلد 
الحرد فدديغددز مددعفددمرقالمرمنددةوالقددو بددن،غددز ومصددر لردد،مددمنددذاعمدد،مقمرنددم بددن،قددو الجددنش
المصددريواإلس درائنلي إنمددممعرددسحقنقددةالخ د اعاإلس درائنلي أل،المقمرنددةبددن،الع د والعمددم أظهددر 
مسوقددمللجددنشالمصددري وا،رددم،هددذاصدحنحمفدديبعددضاألسددلحةالمقلن نددةفددإ،األسددلحةاإلسددمرامنجنة
والنوونةالميمملرهمإسرائنل مملرهممصر وا،مسوقمهمئةفيالمرنولوجنمالعسررنةلصدملحالجدنش

اإلسرائنلي إضمفةإل مسوقفيا قمصم فإ ،ولةمعمنيم،انهنمروأزمم فياقمصم هم  نمرنهم
بدأيحددملمدد،األحدوالأ،معلدد،حددربوا،أعلن د فلدد،مسددمطنعا سددممرار وهددذامددمنمردد،قراءمددهفددي
سدرعةا نسددحمباألمرنردديمدد،العدراقومقرنددبموعد ا نسددحمبمد،أفغمنسددمم ،بعد مد هوراألوضددمع

ا قمصم نةفيأمرنرنم إضمفةإلد ردلمدمذردرفدإ،ا نقسدم السنمسديواألوضدمعال اخلندةالممشدرذمة
اخددلمصددر ومهلهددلمؤسسددم ال ولددةمسددرضعل د النظددم القددمئ أ،نضددععل د سددل أولونممددهحددل

المشمرلال اخلنة فيظلهذ األوضمع نرىأيمبدررحقنقديسدوىالسنمسدةالذرائعندةالمديممبعهدم
إسرائنل بمزازللقوىال ولنة.

أم ددمعلد د المد د ىالبعند د -وه دديرؤن ددةمس ددمقبلنةللوض ددعفد ديمص ددر-ن ددرىالبمح ددثان ددهإذا م ددم
اس ددمعم

مص ددرعمفنمه ددموأع ددم

بن ددمء ول ددةالق ددمنو ،ول ددةم نن ددةحض ددمرنة نمقراطن ددةقون ددةوممنن ددة

اقمصم نمواجمممعنموسنمسنم فدإ،مصدرمسدمطنعأ،ممحدررمد،جمندعالقندو المسروضدةعلنهدم وانهدم
سوفمطملببقو بإعم فمحا مسمقندة ومعد نلهمأوإلغمؤهدم بمدمنخد المصدملحاألمنندةواإلسدمرامنجنة
المصرنة رمدمأنهدممسدمطنعأ،مبنديسنمسدمهمالخمرجندةوأ،مقدن عةقممهدمال ولندةعلد أسدمسالن ندة.
وهذاممنمر،قراءمهفيلقمءالرئنسمحمد مرسديمدعقندم الجزندر السضدمئنةبمدمرنخ 2122/2/21

حنثقمل:إنندمنقدن عةقممندمال ولندةعلد أسدمسالن ندة وقد موجهندمإلد الع ند مد ،ولالعدمل آخرهدم
روسنم ول،نبقيره،عةقةسنمسنةمدع ولدةواحد وأضدمفأ،السدةحالروسديهدوالدذيانمصدرنم

بهفيحربعم  2792وعن ممسئلع،عةقممهمعإنرا،قملأنهمعةقم انجمبنةومممدمز وهدذا
رندي(الجزندر 
ممنمر،قراءمهأ،السنمسةالخمرجنةالمصدرنةاخمدمر أ،مردو،فديالمحدورالروسدياإلن ا

 )2122وف دديه ددذاالوض ددعم دد،الممر دد،أ،مق ددو مص ددرمحملس ددمإقلنمن ددمم ددعالد د ولالعربن ددةواإلس ددةمنة
المجمور نحمفظعل المصدملحالعربندةالقومندةواإلسدةمنة ونطملدببإعدم الحقدوقالسلسدطنننةرمملدة

عل أسمسق ار ار األم الممح وأ،نلج إسرائنلم،الممم يفيسنمسدمهمالع وانندةوالمعسدسنةبحدق

الشعبالسلسطنني وم،سنمسةالمسونفوالمممطلة.
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 2.4الخالصة.
حمولالبمحثفيهذاالسصلرص أح اثالثور المصرنةالميأح ث محوجذرنمفديالمنطقدة
برممهددم إ أنددهنمردد،القددولأ،األزمددةفدديالشددرقاألوسددطمم ازلد فدديم ارحددلالمرددو.،ومددمزالالوقد 

مبرد ارلملخنصددهموبلددور المقد ن ار اإلسددمرامنجنةالبعند المد ىلوصددور الشددرقاألوسددطالمدديمرمسد مدد،

خل ددفس ددحباألزم ددم

الم دديلد د محسد د بعد د ألن ددهنمطل ددبفهم ددمللمن ددم ار العمنق ددةفنه ددم  ومح ددر ارم دد،

النظرنددم والمصددو ار المدديصددمحب مسسددنراألح د اثفدديالمنطقددةلعش د ار السددنن.،مددمجددرىرثددور 

طةئعن ددةنح ددنطبه ددمالغم ددوضف دديظ ددلا نقس ددم السنمس ددي والخط ددرالد د ائ لمسش دديالسوضد د ال اخلن ددة
ومحمولةسنطر جهةعل مرمسدبم الثدور والمشده السنمسديبأرملده والمديندؤ يانمشدمرهمإلد إحندمء

ظواهر مضرببأعممقهمفيواقدعالمنطقدة ونجدبا عمدرافبأندهرلمدمرمند ال ولدةأرثدرمجمنسدمفدي

سددمممهم مثددلمصددر مرددو،الثددور فنهددمأقددلعنسددم؛ونرددو،النضددملمدد،أجددلال نمقراطنددةوبنددمء ولددة
القددمنو،أرث ددروض ددوحم؛وم ارحددلالمح ددولإلد د النظ ددم الج ن د مر ددو،منظم ددةنسددبنم.وحمد د بن ددمءال ول ددة
المصرنةالقوندةسدوفمبقد المخوفدم اإلسدرائنلنةمد،مد اعنم الثدور المصدرنةعلد األمد،اإلسدرائنلي

غنرواقعنة أل،العةقم المصرنةاإلسرائنلنةسوفمبق قمئمةرممهيعل الم ىالقرندب وسدوف
مسممرعملنةالسة وا مصم

األمننةبننه أممعل الم ىالبعن فم،األمرمرمبطبشرلأسمسدي

عل ق ر مصرعل بنمءذامهمورس سنمسممهموفقمصملحهمالوطننةواألمننة.
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خامت لدر س
لنتةةائ ة لتإلصيةةات

اوالا :النتائج:
توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج نوجزها في األ تي:
 .2أ،الثور المصرنةل محققأه افهمفيالحرنةوالع الةا جمممعنةحم 21نوننو وانهمل م ؤثر
عل األم،القومياإلسرائنليفيالم ىالقرنب رغ حملةالخوفوالقلقالميرمن سمئ في

األوسمطالسنمسنةوالعسررنةواألمننةاإلسرائنلنة.

ائنلنةالمصرنة(رممب نسن ) الميمشرلجوهرالعةقةبن،البل ن ،والمي

 .2أ،امسمقنةالسة اإلسر
نرىفنهمالجمنبالمصريإجحمفبمصملحهالحنونةومرىإسرائنلأنهممشرلالعمقا سمرامنجي

لألم،القومياإلسرائنليل،ممضرر وأ،ا مصملوالمنسنقاألمنيممزالقمئممبن،البل ن.،

 .2أ،حملةالخوفوالقلقاإلسرائنلنةغنرمبرر وفيرثنرم،األحنم،قمئمةعل سنمسةالمخم عة

وا بمزاز للمجممع ال ولي به ف اسممرار م فق المسمع ا ال ولنة لهم وم ،أجل معم ا الثور

المصرنةبع إلصمقمهمةاإلرهمبلهم.

 .2أ ،هنمك الع ن م ،الجوانب ا نجمبنة والسلبنة للثور المصرنة عل األم ،القومي اإلسرائنلي 
أهمهم:مغننرالنظر اإلسرائنلنةللشعبالمصريالقمئمةعل أ،الشعبالمصريشعبخمنع 
نثور وأ،ال نمقراطنةلنس للعرب وأ،الثور المصرنةالميرفض الظل ال اخليوعمل عل 

مغننر فإنهمل،مقبلعل الم ىالبعن بمسممرارالسنمسةالع واننةاإلسرائنلنة إل جمنبالقضمء
عل الطموح اإلسرائنلي بقنم المنطقة أمم الجوانب السلبنة للثور فأهمهم :ا نقسم والسوض 

ال اخلنةالميمضعفالموقفالمصري ومبن،أ،إسرائنلهيفعةواحةال نمقراطنةفيشرنعة

الغمب ورذلكمحمولةإسرائنلممرنربعضالمشمرنعمثلمشروعالشرقاألوسطومقسن مصر 
إل جمنبإقممة ولةمسنحنةعمزلةفيسننمءوغنرهمم،المخططم اإلسرائنلنة.

 .2أ،الثور المصرنةأعم

صنمغةالنظرنم السنمسنةاإلسرائنلنةالسنمسنةوالعسررنةواألمننةبمم

نموافقوطبنعةالممغن ار والمحو

والمطو ار فيالمنطقة حنثحرصالمسموىالسنمسيعل 

إبقمءالوضعالراه،عل ممهوعلنهالحسمظعل امسمقنةالسة بن،البل ن ،والمواصلمعاإل ار 

األمرنرنةلةطمئنم،عل امسمقنةالسة وهوممحصلم،جمنعالجهم المصرنةوآخرهمالرئنس
محم مرسي وق أعم

المؤسسةاألمننةوالعسررنةخططهمالقمئمةعل م رنبالجنشعل 

أرثرم،جبهةب م،جبهةواح وزنم منزاننةالجنش وجمنعهمم،ا حمنمطم األمننة.

 .6أ ،أه المواقف اإلسرائنلنة م ،الثور المصرنة رمن ع ائنة مع محمو

حثنثة قمم بهم

إسرائنللمغننر الموقف األمرنري و ع النظم القمئ ومحرنض العمل ض الثور المصرنة وق 

رمن أرثر مم مخشم إسرائنل هو محول مصر إل  ولة  نمقراطنة نرو ،الشعب فنهم مص ر

السلطم .
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ثانيا :التوصيات:
 .2العمل عل محقنق أه اف الثور في الحرنة والع الة ا جمممعنة وبنمء  ولة القمنو ،والمسموا 
القمئمةعل الشرارةوالمع نةالسنمسنة وع سنطر جهةواح عل مرمسبم الثور الميشمرك

فنهمجمنعمرونم الشعبالمصري.

 .2العملعل حلجمنعالخةفم والصراعم ال اخلنة ومممن،الجبهةال اخلنة م،خةلإنجم 
قواس مشمررة مرضي جمنع األطراف في قضمنم الخةف والعمل عل اسمقةلنة القضمء
والسلطم الثةث ووضع  سمور م ني نموافق مع جمنع إن نولوجنم القوى السنمسنة المصرنة 

وعملانمخمبم رئمسنةوبرلممننةفيإطمرال سمورالج ن .

 .2العمل عل إعم النظر في عةقم مصر الخمرجنة واعم النظر في ا مسمقنة المصرنة
اإلسرائنلنةبممنخ المصملحال وطننةللشعبالمصري.

 .2فرضسنم ال ولةعل رمفةاألراضيالمصرنة والمحمفظةعل وح المرابالمصري ومواجهة
المح نم ال ولنة والمخططم اإلسرائنلنة الرامنة إل مقسن مصر إل  ونة

واقممة  ولة

مسنحنةحمجز بن،الح و المصرنةواإلسرائنلنةمرو،موالنةإلسرائنل.

 .2المواز،فيمحقنقاأله افال اخلنةوالخمرجنةلثور  22ننمنر بممنحققلمصرسنم مهمالوطننة
ومرمنمهمال ولنةوا قلنمنة.

 .6مممبعة الرعمنة المصرنة للمصملحة السلسطنننة ومرمنب البن ال اخلي السلسطنني عل أسس
ممننة وبعن اع،الضغوطوا عمبم ار اإلسرائنلنةواألمرنرنة.

 .9ال ع المصريلمطونر  ورالجممعةالعربنة ورفعالسقف السنمسيالعربي فنمم نمعلقبملشأ،
السلسطننيوالقضمنمالعربنة.

 .1رفضسنمسةالهنمنةالميممبعهمإسرائنلعل المنطقة واعم الوح العربنة والعملعل إقممة
منشآ صنمعنة مواربة لمطو ار العصر وبنمء السوق العربي المشمرك والمرممل ا قمصم ي

والصنمعي ومطونر العةقم العربنة بمم ننمج عنه امحم عربي قم ر عل مواجهة المح نم 

ال ولنةوا قلنمنة.

 .7بنمء مرسمنة نوونة عربنة في مواجهة المرسمنة النوونة اإلسرائنلنة واقممة العةقم المصرنة
اإلسرائنلنةعل أسمسالمصلحةالمصرنةوالعربنة.

032

املصـادر واملــراجع

أوال :الكتب
 .2أرن

حنة":فيالثور " مرجمة:عب اهلل عطم مراجعة:بورسة ،رامز (بنرو :المنظمة

العربنةللمرجمة .)2111

 .2أفمنة محم نورال ن" ،المحررم،السلطونةوال نمقراطنةالمعلقة" محرنر:بلقزنز عب اإلله 
في":الربنعالعربي...إل أن،؟افقج ن للمغننرال نمقراطي" (بنرو :مررز راسم الوح 
العربنة .)2122

 .2إنسن ،شموئنل المخمب ار
راسم

.4

ومحلنل المعلومم

اإلسرائنلنة -البنئة المح نم

والسجوا

القمئمة مرجمة :مررز

الصحسنة (مل أبنب:مررز أبحمث األم ،القومي .)2009

برو شلومو" :الم اعنم اإلقلنمنةللربنعالعربي" في:جوزنسري نوئنل هنلنر ممرك "عم 
عل الربنعالعربي:م اعنم إقلنمنةو ولنة" (ملأبنب :مررز راسم األم،القومي -جممعة

ملأبنب .)2122

 .2جوني منصور" :معج اإلعة والمصطلحم
السلسطنني لل راسم

الصهنوننة واإلسرائنلنة"  ( ار اهلل  :المررز

اإلسرائنلنة" م ار" .)2009

 .6حمفظ زنم ":ثور ننمنرفيمصر:مسمؤ

الحمضروالمسمقبل" في:مطر جمنل وآخرو:،

"رنمحالمغننرفيالوط،العربيحلقم نقمشنةع،مصر -المغرب -سورنة" (بنرو :مررز
راسم الوح العربنة .)2122

 .9حسن ،ع نم" :،المسونة الصعبة  :راسة في ا مسمقم والمعمه ا العربنة واإلسرائنلنة" 

(بنرو :مررزال راسم اإلسمرامنجنةوالبحوثوالموثنق .)2771

 .1حمم أحم ":إسرائنلوالثور الشعبنةالمصرنة" (بنرو  :بمحث لل راسم السلسطنننة واإلسمرامنجنة 

.)2122

 .7خطنب إبراهن " :مبعم

انمخمب مرسي في عنو ،إسرائنلنة" (بنرو  :مررز ال راسم 

المعمصر شعبم2222،هد مموز/نولنو.) 2122

 .21السنبل عب العزنز" :اسمشراف مسمقبل المعلن ع ،بع في المملرة العربنة السعو نة" 
مررزبحوثرلنةالمربنة-جممعةالملكسعو .)2112

(الرنمض:

 .22سنفال ولة عصم ":نظرنةالثور العربنة(:)2الغمنم " (بنرو  :ارالمسنر .)2797

 .22شعبم ،عب الحسن" ،مونس -مصر:أسئلة ممبع ا نمسمضة" في:مطر جمنل وآخرو:،
سورنة" (بنرو :مررز
"رنمحالمغننرفيالوط،العربيحلقم نقمشنةع،مصر -المغرب  -
راسم الوح العربنة .)2122

034

 .22شممري خمنس؛وسممنني رمرولن " ،لنلحقوقاإلنسم،فيالشرارةاألوروبنة -المموسطنة" 

مرجمة :شرنب إنمم ،مراجعة ومحرنر :أبو نمر صةح (القمهر  :مررز القمهر ل راسم 
حقوقاإلنسم.)2111 ،

 .22الشممع محم ":أنم الحرنةفيمن ا،المحرنر" (القمهر :شمسللنشروالموزنع .)2122
 .22صمبر شرري":طرقوأسملنبالبحثا جمممعي" (غز:مرمبة ارالمنمر .)1999

 .26عمطف أحم " :ا نسجمر" في" :ثور  22ننمنر المصرنة ثور شعب حر" مجموعة بمحثن ،
محرنر:نمسن ،عب القم ر (بنرو :بمحثلل راسم السلسطنننةواإلسمرامنجنة .)2122

 .29عب اهلل إنمم" :،الشبمب والحررم ا جمممعنة والسنمسنة  -راسة في اإلعة والرأي العم 
مرص إرهمصم ثور 22ننمنر( "2122القمهر  :ارالعمل العربي .)2122

 .21عبن ا

محم وآخرو":،منهجنةالبحثالعلميالقواع والمراحلوالمطبنقم " ط( 2عمم ،

اروائلللطبمعةوالنشر .)1999

 .27العجممي محم " :الحررم ا حمجمجنة في مصر :المراحل والمطور" في :وهبة ربنع 
واخرو" :،الحررم ا حمجمجنة في الوط ،العربي (مصر -المغرب -لبنم -،البحرن ")،

(بنرو :مررز راسم الوح العربنة .)2122

 .21عقنلي ب ر وأحم

مصطس ":الموسم الشمبمك أمم ،وأسلحة ال ممر الشممل"

ارالجلنل للنشر وال راسم

(األر  ،

واألبحمث السلسطنننة .)2009

 .22علنم ،ربحي وغنن عثمم":،منمهجوأسملنبالبحثالعلميالنظرنةوالمطبنق" (عمم :،ار
صسمءللنشروالموزنع .)2000

 .22عوض محس ،وآخرو" :،مقمومة المطبنع ثةثو ،عممم م ،المواجهة" (بنرو  :مررز  راسم 

الوح العربنة .)2119

 .22غوجمنسري نوئمل؛وهنلر ممرك":عم عل الربنعالعربي-انعرمسم إقلنمنةو ولنة" (جممعة
ملأبنب:مررزأبحمثاألم،القومي .)2122

 .22فوزي محمو ":أسرارالمعمه المصرنةاإلسرائنلنة" (القمهر :نج ىللنشروالموزنع .)2772

 .22قبمنجي جمكأ "لممذا"فمجأمنم"انمسمضمممونسومصر؟مقمربةسوسنولوجنة محرنر:بلقزنز 
عب اإلله في" :الربنع العربي ...إل أن،؟ افق ج ن للمغننر ال نمقراطي" (بنرو  :مررز
راسم الوح العربنة .)2122

 .26قرني بهج ":النظر إل الشرقاألوسطبطرنقةمخملسة:ع سةمسهومنةب نلة" محرنر:قرني 
بهج

في :الشرق األوسط الممغنر نظر ج ن إل ال ننممنرنم العربنة" (بنرو  :مررز

راسم الوح العربنة .)2122

035

 .29محمو أحم وآخرو" :،حمل األمة العربنة ( )2122-2121رنمح المغننر" (بنرو  :مررز

راسم الوح العربنة .)2122

 .21محمو خمل ولن ":آفمق األم ،اإلسرائنلي الواقع والمسمقبل" (بنرو
لل راسم وا سمشم ار

.)2007

-لبنم ،مررز الزنمونة

 .27محنس ،منسنر وآخرو" :،الثو ار العربنة واألم ،القومي اإلسرائنلي" (غز  :مررز اطلس
لل راسم اإلسرائنلنة .)2122

 .21الم نني موفنق" :ربنع الثو ار ال نمقراطنة العربنة" محرنر :بلقزنز عب اإلله في" :الربنع
العربي ...إل أن،؟ افق ج ن للمغننر ال نمقراطي" (بنرو  :مررز  راسم الوح العربنة 
.)2122

 .22مرمض

رئنلي في مطورامه المسهومنة والعمةننة" ط( 2بنرو :
إحسم" :،األم ،القومي اإلس ا

بمحثلل راسم .)2116

 .22مصطس

نم نة "العرب وا محم األوروبي :بن ،عملنة مسونة الصراع العربي -اإلسرائنلي

ومشروعالشرارةاألوروبنة المموسطنة" ورقة ق م إل  :حملاألمةالعربنة :المؤممرالقومي

العربيالثمم:،الوثمئق-الق ار ار -البنمنم

(بنرو :مررز راسم الوح العربنة .)2771

 .22مطر جمنل "الثور المصرنة:الخلسنم والب انم " في:مطر جمنل وآخرو":،رنمحالمغننر
فيالوط،العربيحلقم نقمشنةع،مصر-المغرب-سورنة" (بنرو :مررز راسم الوح 

العربنة .)2122

 .22منلشممن ،ممنرل":الشرق األوسط الج ن الق ن -المطو ار الحملنة وآثمرهمعل إسرائنل" المقنن 
ا سمرامنجي( -ملأبنب المعه الوطني ل راسم

األم.) 2011 ،

 .22نوفل أحم  " :ور القوى السنمسنة الخمرجنة في الثو ار الشعبنة وآلنم معمملهم معه" في
رممب :علوش ابراهن واخرو" :،المحو

والثو ار الشعبنة في العمل العربي :ال



الواقعنة واآلفمق المسمقبلنة" (عمم :،مررز  راسم الشرق األوسط شهرنة الشرق األوسط  

.)2122

 .26هةل مج ي":ثور 22ننمنرقراء مربونة" (القمهر  :ارالموزنعوالنشر .)2122

 .29نسن ،السن " :ثور  22ننمنر :بن ،المحول ال نمقراطي والثور الشمملة" ط( 2القمهر  :ال ار

المصرنةاللبنمننة .)2122

036

ثانيا :الدراسات والتقارير
 .2أبراش إبراهن :الثور العربنةوالقضنةالسلسطنننة( راسةمحلنلنةللثو ار العربنةومأثنرامهمعل 
مررزالمخطنطالسلسطنني .)2011
القضنةالسلسطنننة) (غز . . :ف  

 .2ا رنسي محم السعن :المق نرا سمرامنجي(:)30مسمقبلالموقفاإلسرائنليم،مصربع ثور
25ننمنر (لبنم:،مررزالزنمونةلل راسم وا سمشم ار .)2011

 .2صملح محس ،محرنر":الموقفاإلسرائنليم،ثور 22ننمنرالمصرنة" (بنرو :مررزالزنمونة
لل راسم وا سمشم ار .)2122

 .2عب السممح السن ":ثور المحرنر  ..أسرار وخسمنم ثور الشبمب" (السعو نة  :ار الحنم للنشر
والموزنع(2011.

 .2الرنملي عب الحمن الحم جوا محرنر":مقرنر محلنلي :ثور  25ننمنر المصرنة" (بنرو :
مررزالزنمونةلل راسم وا سمشم ار .)2122

 .6محمرب محمو  " :راسة :إسرائنل والثور المصرنة" (بنرو  :المررز العربي لألبحمث و راسة
السنمسم

.)2122

 .9المررزالعربيلألبحمثو راسةالسنمسم
م اعنم و

الموقفاإلسرائنليم،إلغمءصسقةالغمزالمصري:

وح محلنلالسنمسم فيالمررز ممنو.2122

 .1النعممي صملح  راسة:نسقم األم،اإلسرائنليفيظلالثو ار العربنة (بنرو مررزالزنمونة 
.)2122

ثالث ا :الصحف والجرائد.
 .2أحم أحم األعراضالمونسنةالع ووالمنمعة جرن ا محم الخمنس 26جمم ياألول 
2222هد21-ممرس. 2122

 .2جرن أخبمر الخلنج إسرائنل والثور المصرنة ..مخموف وأزمم مسممر الع /٩٩٤١١ /
الثةثمءالموافق٩٩رجب٩٤١١ه ٩٩نوننو. ٩١٩٩

 .2جرن الحنم الج ن

إسرائنل مرحب ببنم ،مصري ع ،المعمه ا ال ولنة وبمراك نهممف

طنطموي الع  2217األح 22شبمط21/ربنعاألول.2122

 .2جرن الق سالعربي انمخمبم الرئمسةالمصرنةاألرثرخطورفيممرنخإسرائنل ممرنخالنشر:
. 2012/05/09

 .2حسم ،علي  22حررةومنمراسنمسنممعل،مسؤولنمهمع،اقمحم السسمر اإلسرائنلنة صحنسة
النو السمبع ممرنخالنشر/22/سبممبر.2122/
037

 .6رجب محم إسرائنلمقو الثور المضم بمصر جرن الشعب األربعمء29فبرانر.2122

 .9رسة ،همني الموقفال وليوالعربيم،ثور 22ننمنرفيمصر جرن أفرنقنمالنو ممرنخ
النشر1:ممرس.2122/

 .1صحنسةالرأي إسرائنلوبعبعصعو مرسي 22مموز/نولنو. 2122/

 .7صحنسة المصرنو ،وزنر إسرائنل  :المعونة األمرنرنة مجبر مرس عل السة معنم رئنس
المحرنر.سلطم ،جممل ممرنخالنشر/22:ارموبر 2122/ممرنخالمصسح.2122/2/21:

 .21صحنسةفلسطن ،أبعم وم اعنم الثور المصرنةعل القضنةالسلسطنننة 22ابرنل.2122
 .22عب اللطنف أحم الربنعالعربيوانطةقشرار حربالمعونضم معإسرائنل جرن الق س 
الع  221السنةالرابعةعشر ربنعاألول2222ه فبرانر. 2122

 .22السق مصطس

":الربيع العربي ..والفوضي

الخالقة" مجلةا ه ار  22 22921م،ربنعأول

 /9 /2222فبرانر  2122السنة  226ممرنخ النشر 2122/6/2 :ممرنخ المصسح:

.2122/22/22
 .22مج ي إنجي

الفايننشيال تايمز :القبائل البدوية التحدى األكبر لسيادة الدولة فى مصر

ممرنخالنشر 2122/1/9:ممرنخالمصسح.2122/2/21:

مجلةالنو السمبع 

 .22محني محمو الصحمفة اإلسرائنلنة :إسرائنل ممه مرس ب فع مصملح "اإلخوا "،ف غز 
صحنسةالنو السمبع ممرنخالنشر.2122/2/1:

 .22محني محمو ؛ ومحمو نه

بع الرشف ع ،شبرة المجسس اإلسرائنلنة ...خبراء

إسمرامنجنو ،نطملبو ،بقطع العةقم مع مل أبنب وسنف النزل :مصر ل نهم جواسنس في

إسرائنل"أرثرحنرة" صحنسةالنو السمبع ممرنخالنشر /21:نسمبر.2121/

 .26مصلح محم خلنل م ،السج ،إل قصر الرئمسة صحنسة رل العرب -النمصر ممرنخ
النشر26:حزنرا.2122،

 .29النعممي صملح العةقم األمرنرنةاإلسرائنلنةفيأعقمبصعو مرسي صحنسةالرأي 26
مموز/نولنو. 2122/
رابع ا :الدوريات.

 .2أبراش إبراهن " :اثر الممغن ار السنمسنة في مصر عل القضنة السلسطنننة" مجلة مررز
المخطنطالسلسطنني السنةالثممنة الع  27ننمنر-ممرس.2122

 .2أبو زن أحم رنننث والمز :خمسو ،عممم م ،العةقم ال ولنة (  :)2117 -2727راسة
اسمرشمفنة المجلةالعربنةللعلو السنمسنة السنة 9الع  29صنف.2121

038

 .2أبوزن أحم مح ا السنمسةالخمرجنةالمصرنةبع ثور 22ننمنر المسمقبلالعربي الع 
 272لبنم ،مررز راسم الوح العربنة سبممبر.2122

 .2أبوسنف عمطف ومصطس مهن الربنعالعربيواسمحقمقأنلول:المأجنلورسبالوق



مقرنر م ار ا سمرامنجي  21222المشه اإلسرائنلي   2122ار اهلل المررز السلسطنني

لل راسم اإلسرائنلنةم ار .2122

 .2أبو عممر ع نم ،رنف معممل إسرائنل مع الثو ار العربنة؟ مجلة إشراقم

الع صسر 

 .6أبو عممر ع نم ،رنف معممل إسرائنل مع الثو ار العربنة؟ مجلة إشراقم

الع صسر 

رمضم2222،ه آب/أغسطس.2122
رمضم2222،ه آب/أغسطس.2122

 .9أبو فخر صقر الربنع العربي والشممء اإلسةمي وقضنة فلسطن ،أوراق فلسطنننة مؤسسة
نمسرعرفم

شممء.2122

 .1أمن ،محم مسمقبلالعةقم معإسرائنل..قراء فيمصرنحم مرشحيالرئمسةالمصرنة 
مجلةالق س الع  227السنةالثملثةعشر جمم ياآلخر 2222ه/ممنو. 2122

 .7أن راوس زهنر انمخمبم الرئمسةالمصرنة األرثر خطور في ممرنخ إسرائنلاسممرار الثو ار 

في العمل العربي نوح صسوف المسلمن ،لمواجهة ال ولة العبرّنة جرن الق س العربي 
.2122/2/7

 .21برو شلومو إسرائنلوالعمل العربي -قو الجمهور المق نراإلسرائنليا سمرامنجي مرجمة:
مررزق سن لل راسم واإلعة والنشرا لرمروني .2122

 .22البشمموي عمم ":الربنعالعربيوفلسطن-،الرهم،عل مرحلةالشعوب" سنمسم
محرنر:أبوسنف عمطف ( ار اهلل مؤسسةا نم .)2122

الع  27

 .22المق نرا سمرامنجي( -)21مسمقبلالموقفاإلسرائنليم،مصربع ثور  22ننمنر  ار اهلل 
مررزالزنمونةلل راسم وا سمشم ار .2122

 .22المقرنر ا سمرامنجي العربي  2779القمهر  :مررز ال راسم السنمسنة واإلسمرامنجنة بمأله ار 
.2771

 .22جم عمم إسرائنلوالثور المصرنة مجلةشؤو،عربنة الع  222ربنع.2122
 .22جممل أمل مح نم الثو ار العربنة مقرنر م ار ا سمرامنجي  2122المشه اإلسرائنلي
  2122ار اهلل المررزالسلسطننيلل راسم اإلسرائنلنةم ار .2122

 .26الحمروني علي إسرائنلونممئجانمخمبم الرئمسةالمصرنة..قلقومرقب الع  262السنة
الرابعةعشر رجب2222ه نوننو. 2122

 .29حبنب إبراهن اثرالمقمومةالسلسطنننةعل األم،القومياإلسرائنلي( )2009-2000
039

 .21الحربش جمسر قطر والجزنر والشرق األوسط الج ن صحنسة الشرق الع ( )١١١
.2122/22/22

 .27حةسة عب الحرن ر و السعلالغربنةعل المحو

المخطنطالسلسطنني السنةالثممنة الع .2122 27

الثورنةفيال ولالعربنة مجلةمررز

 .21حن ر عزنز الثو ار العربنة والعةقم ا قمصم نة بن ،ال ول العربنة واسرائنل شؤو،
فلسطنننة الع ا 221-227،صنف-خرنف.2122

 .22خلنل عمرو زررنم الثور المصرنة ومسمقبل العةقم المصرنة اإلسرائنلنة وانعرمسممهم عل 
القضنةالسلسطنننة نسخةالرمروننة .2122

 .22راش سممح حصم الربنعالعربيفيعممهاألول شؤو،عربنة الع  221شممء.2122

 .22رجب محم إسرائنلمقو الثور المضم بمصر جرن الشعبالج ن األربعمء 29فبرانر
.2122

 .22زنسر إنمل إسرائنلوال ولالعربنةالمجمور فيظلالربنعالعربي قضمنمإسرائنلنة  ار اهلل 
المررزالسلسطننيلل راسم اإلسرائنلنةم ار الع  26السنةالثمننةعشر .2122

 .22سمل صةح أثر الثور المصرنة في المحنط العربي والبنئة اإلقلنمنة شؤو ،عربنة الع 
 222ربنع.2122

 .26سعن خمل الموقف اإلسرائنلي م ،الثو ار العربنة صمم ا قمصم ي السنة  22الع 
 292-292م،رمنو،الثمني-إل حزنرا. 2122،

الثور المصرنة :المشه السنمسي في ضوء مجرنم ا نمخمبم 

 .29سعن نوسف عم عل
ونممئجهم شؤو،فلسطنننة الع .2122

 .21سون ا ،مأمو ،الحراكالجممهنريالعربيبن،المح يالمسروضوا سمجمبةالمطلوبة مجلة
الع   22ار اهلل .2122

سنمسم

 .27شعبم ،خمل ":المواقفاإلسرائنلنةم،الثو ار العربنة" مجلةمررزالمخطنطالسلسطنني السنة
الثممنة الع  27ننمنر-ممرس.2122

 .21شعبم ،خمل انمخمبم الرئمسة المصرنة في الصحمفة اإلسرائنلنة مجلة مررز المخطنط
السلسطنني الع 22و.2122 22

 .22شلح

أنطوا ،النخب اإلسرائنلنة والربنع العربي مجلة قضمنم إس ارئنلنة الع ا 22،و 22

.2122

 .22شهمب عب السة "عم عل مسجر الثور المصرنة" مجلة الشم مررز الشم لل راسم
ابرنل.2122

041



 .22الطمهر مصطس

انمخمبم الرئمسة المصرنة في منزا ،السنمسة اإلسرائنلنة مجلة الق س 

الع  262اإلص ارالثمني الع األول السنةال اربعةعشر جمم ياآلخر 2222ه/ممنو
. 2122

 .22الطمهر مصطس

مصر واسرائنل خنم ار مم بع الثور مجلة الق س الع  222السنة

الثملثةعشر شعبم2222،ه/نولنو. 2122

 .22الطنمني معن" :،م اعنم الثور المصرنة عل القضنة السلسطنننة" مجلة مررز المخطنط
السلسطنني السنةالثممنة الع  22-21ابرنل-سبممبر.2122

 .26عمموس نم لن ،رنمح المغننر في الشرق األوسط م ،منظور إسرائنلي مجلة ال راسم 
السلسطنننة الع  19صنف.2122

اقمحم السسمر اإلسرائنلنة رمم نشرمهم الصحف

 .29عب العزنز عصم محرنر أسرار و

العبرنة… طنطموي رفض المح ث مع نمننمهو فمسمغمث بموبممم فجر الحرنة  22ننمنر-
صحنسةمصرنةمسمقلة 22سبممبر.2122

 .21عب الررن إبراهن وآخرو ،ثور  22ننمنر المصرنة مقرنر محلنلي محرنر :الرنملي عب 
الحمن ؛والحم جوا األر  ،مررز راسم الشرقاألوسط ننسم/،أبرنل.2122

 .27ع ب اللطنف أحم الربنعالعربيوانطةقشرار حربالمعونضم معإسرائنل الق س الع 
 221السنةالرابعةعشر ربنعاألول2222ه فبرانر. 2122

 .21عب اللطنف أحم صعو اإلسة السنمسيومه ن أم،إسرائنل الق س الع  226السنة
الثملثةعشر محر 2222ه  نسمبر.2122

 .22عب اهلل سممح عل الطرنق رؤنة إسرائنلنة لمسمقبل اإلخوا ،جرن األه ار السنة  229
الع  26227الخمنس2جمم ياألول2222ه 22ممرس.2122

 .22العنمني خلنل "الثور المصرنة ..الم اعنم ا قلنمنة وال ولنة" مجلة شؤو ،عربنة الع 
 222ربنع.2122

 .22العنمني خلنل الثور المصرنة..الم اعنم اإلقلنمنةوال ولنة مجلةشؤو،عربنة الع  222
ربنع.2122

 .22عوض محس ،القملالجممعيلألسرىوالم ننن :،جرائ حرب وجرائ ض اإلنسمننة ورقة
ق م إل  :مؤممرجرائ الحرباإلسرائنلنةض األسرىوالم ننن،العربالذينظممهخمس
منظمم عربنةومصرنةفيمشرن،األول/أرموبر.2779

 .22السمنك فه ربنععربيأ فوض خةقة؟ جرن الرأي ممرنخالنشر:األربعمء 27سبممبر
.2122
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 .26السق

 ..والسوض الخةقة" مجلة األه ار الع 15 45718م،
مصطس " :الربنع العربي 

ربنع أول  /7/1433فبرانر 2012السنة  136ممرنخ النشر 2011/6/2 :ممرنخ المصسح:

2012/12/15

 .29القنشموي حس ،سننمء وأبعم ج ن ألم ،مصر القومي بع الثور الق س الع  262
اإلص ارالثمني الع الثملث السنةالرابعةعشر رمضم2222،ه أغسطس. 2122

 .21رنملي ممج المغننرالسنمسيفيمصروأثر عل قضنةفلسطن ،شؤو،عربنة الع  222
ربنع.2122

 .27مجلة الجممعة اإلسةمنة سلسلة ال راسم
-1185ص 1117نوننو.)2010

 .21مرسي مصطس

اإلنسمننة )المجل الثمم ،عشر الع

الثمني ص

"ثورمم مصر ومونس وم اعنممهمم المحمملة عربنم واقلنمنم" شؤو ،عربنة 

الع  222شممء.2121

 .22ملنشممن ،منخمئنل شرق أوسط ق ن  -ج ن  :الثو ار في الشرق األوسط وانعرمسممهم عل 
إسرائنل مجلةال راسم السلسطنننة الع  19صنف.2122

 .22منخمئنل منلشممن ،شرق أوسط ق ن  -ج ن  :الثو ار في الشرق األوسط وانعرمسممهم عل 
إسرائنل مجلةال راسم السلسطنننة الع  19صنف.2122

 .22نمجي محم عبمس ثور مصرقراء فيالمشه السنمسيالملمبس سنمسم

 ار اهلل .2122

 .22نحمس فم ي الربنع العربي م ،منظور األم ،القومي اإلسرائنلي مقرنر م ار ا سمرامنجي
 21222المشه اإلسرائنلي   2122ار اهلل المررز السلسطنني لل راسم اإلسرائنلنة م ار 

.2122

 .22نصمر فمم ،إسرائنلمخموفوامملفيمنطقةمضطربة الق س الع  221السنةالثملثة
عشر محر 2222ه ابرنل.2122

 .26الهن ي علنم ،إسرائنل واإلسة السنمسي بن ،المواجهة والمعمنش شؤو ،فلسطنننة الع 
 221ربنع.2122

 .29الهن ي علنم ،القراء اإلسرائنلنةللثو ار العربنة شؤو،فلسطنننة الع  229شممء.2122

 .21نعمري أنهو " :الثور العربنة م ،منظور إسرائنلي" مجلة مررز المخطنط السلسطنني السنة
الثممنة الع  27ننمنر-ممرس.2122
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خامسا :المشاهدة الحية:
 .2قنم الجزنر السضمئنة لقمءالرئنسالمصري محم مرسيمعقنم الجزنر السضمئنة بممرنخ/21
.2122/2
سادس ا:الصحف والمجالت االجنبية:
 .2انمنجر نو ار هل نمحقق أم ،إسرائنل في ظل الثورمن ،المصرنة والسورنة؟ جرن ن نعو 
أحرنو 21ننمنر.2122

 .2لنسي ج عو ،مبروكنممصر جرن هآرمس 22فبرانر.2122
 .2جرن هآرمس إسرائنلوالنظم الج ن 2فبرانر.2122

 .2ب همسور راؤوفن ،مصرواسرائنل جرن هآرمس 21ننمنر.2122
 .2براكرفن ؛ومسسينمرئنل "رئنسالحرومةنمننمهو:أيانقةبفيمونسمثمللع ا سمقرار" 
جرن هآرمس .2122/2/26

اغخطنرحولإسرائنل" صحنسةنسرائنلهنو ممرنخالنشر.2122/2/22/

 .6إنمل زنسر "فر
اجعفيقضنةالغمزالمصري 
سنمسنة فعإسرائنلإل المّر
 .9عمنر بررم الخوفم،قطنعة 
ّ
ّ
صحيفة غلوبس .2122/2/22
 .1منلمم ،نوسي الرصمصالمصبوب:عمرسلنمم،المصرنن،ل نذرفوا معة جرن هآرمس 
ممرنخالنشر.2117/2/27:

 .7بلنغم نهو ا الجنوبالشرنر جرن معمرنف ممرنخالنشر.2117/2/27:
 .21ب،رمسبن

رؤنةحممسلإلخوا،المسلمن ،جرن معمرنف ممرنخالنشر.2122/6/22:

 .22أورلزروف منراف ارمنمح وزار المملنة غنر مبرر صحنسة ذي ممررنر ممرنخ النشر:
.2122/2/22

 .22غرنمبرغ حنم ،الجنشالمصريمر أخرىإل الجبهة:نمطلبإضمفةنحو 22ملنمر جرن 
معمرنف ممرنخالنشر.2122/6/21:

 .22ب،النعمزر بننممن ،ب،النعمزر:إذاحصل عل  فعم،مصرل،معرفالمؤسسة صحنسة
"ذيممررنر ممرنخالنشر.2122/2/29:

صحنسةإسرائنلالنو ممرنخالنشر.2122/6/29:

 .22بنلن ،نوسي بن،مرسيواسرائنل
 .22ممزل مسسي مرسيوجل جرن ن نعو ممرنخالنشر.2122/9/22:

 .26غول  وري ثنمئنة العةقة مع اإلخوا ،المسلمن ،في مصر صحنسة إسرائنل النو ممرنخ
النشر.2122/6/22:
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 .29غرنمبرغ حنم ،الجنشالمصريمر أخرىإل الجبهة:نمطلبإضمفةنحو 22ملنمر جرن 
معمرنف ممرنخالنشر.2122/6/21:

 .21بمرنل زفي رلننمو ،مزور مصر نهمنة هذا األسبوع ونلمقي الرئنس المنمخب مرسي جرن 
هآرمس ممرنخالنشر.2122/6/29:

 .27رافن بمراك نمننمهورسملةالخراج:الحسمظعل امسمقنةالسة جرن هآرمس .2122/6/21
 .21بن ر ارنك بنرنزنرحببمرسي":السة هوانمصمرللجمنبن "،جرن معمرنف ممرنخالنشر:
.2122/9/2

 .22منطمل نو ار الحشو فيمن ا،المحرنرمنمظرمحم مرسي جرن ن نعو أحرنو
النشر 2122/6/22:ممرنخالمصسح.2122/2/22:

ممرنخ

ممرنخنمفيمصر؟"مرسينعن،نمئبةللرئنس" جرن ن نعو احرونو 
 .22ب،حورن ،نمسحمق  
ممرنخالنشر 2122/6/26:ممرنخالمصسح.2122/2/22:

 .22ممزال مسسي هلنقلبمرسيبشرمه؟ جرن ن نعو احرنو

ممرنخالنشر 2122/9/2:

ممرنخالمصسح.2122/2/22:

 .22ألوفب" ،مصرواسرائنل:فجأ ثور " هآرمس 27فبرانر.2122

 .22براو ،نمثم ،روزفسري رمري مصر بع الثور وجهمم نظر  2122مجلة فورن ،افنرز 
.2122

 .26رو ،من ار "اهمزاز السضمء ا سمرامنجي إلسرائنل" مجلة "ع رو ،إسمرامنجي" "مررز أبحمث
األم،القومي" مجل  22ع  2أرموبر/مشرن،األول.2122

 .29عرا ،عو ن مصر السمر الضبمبنة مجلة مبمط عمل -نظر شمملة معه  راسم األم،
القومي-جممعةملأبنب ع /227نوننو.2122

 .21منلشممن ،ممنرل:

"الشرق األوسط الجديد القديم

االستراتيجي المعهد الوطني للدراسات األمنINSS

:المطو ار

.)2122 ،

الحالية

وآثمرهم عل

إسرائيل"( ،التقييم

 .27نمسحمق غمل "المصلحة المصرنة ممطلب اسمقرار العةقم مع إسرائنل" مسوم هممزرح
هممنخو ،المجل  2الع 6 2ممرس.2122

 .21هموس مشممم المجلسالعسرريبمصروا نمقملإل ال نمقراطنة مرجمة مهمع از برنممج
الشرقاألوسطوشمملأفرنقنم ممنو.2122

 .22لودرز ،ميشائيل" :أيَّام الغضب -الثورة العربية تغيِّر
Verlag

العالم" ،مرجمة :البمش رائ (منوننخ:

.)2011

C.H. Beck

 .22لنسمنو ،نمسحمق بنرسنبمركلمرسي:السة هوفوزللطرفم ،جرن معمرنف ممرنخالنشر:
.2122/9/2

044

: المراجع األجنبية:سابعا
1. Yaari, Ehud, peace by piece: A Decade of Egyptian policy towards
israel (Washington, DC: Washington institute for Near East policy,
1987).
2. Nathan Brown ،Carrie Rosefsky ،Egypt after the revolution and two
points of view ،Foreign Affairs ،2011.
3. Michael Milstein ،A New-Old Middle East: Current Developments and
their Implications for Israel ،Strategic Assessment /The Institute For
National Security Studies INSS ،2011.
4. J.Habermas, Theorie de l’agir communicationnel, Trad .JM. Ferry,
Paris, 1987.
. االنترنت:ثامن ا

:مواقع االنترنت العربية
: ممرنخ المصسح2122/2/2

 ممضي عب السممح العةقم المصرنة اإلسرائنلنة بع الثور الجزنر ن.2
.2122/2/21

http://www.abdelfattahmady.net/opinion-articles/aljzeera
   الثور المصرنة ومسمقبل العةقم المصرنة اإلسرائنلنة وانعرمسممهم عل القضنة السلسطنننة: خلنل عمرو.2
.2122/2/2/ ممرنخالمصسح2122 نسخةالرمروننة

http://www.google.ps/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&cad
 2122أرموبر/22

 محم عب العلن العةقم المصرنةاإلسرائنلنةفيعه مبمرك مررزالجزنر لل راسم.2
.2122/2/21/ممرنخالمصسح

http://studies.aljazeera.net/files/2011/08/20118885527866750.htm
 2122/2/22

 مررز الجزنر لل راسم, ا نمسمضة العربنة الربرى، أبو هةل فراس الموقف اإلسرائنلي م.2
.2122/2/21/ممرنخالمصسح

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/B...MODE=Published
/ ممرنخ المصسح2122  الشرقموي بمرننم إ ار المرحلة ا نمقملنة بع الثو ار موقع األه ار الرقمي.2
.2122/2/22
http://digital.ahram.org.eg/Policy.aspx?Serial=891324
ممرنخ

الثور المونسنة؟ المررزالعربيلةبحمثو راسةالسنمسم، محمرب محمو ممالذيمخشم إسرائنلم.6
.2212/2/2 ممرنخالمصسح2122/2/6النشر

http://www.dohainstitute.org/release/fbf11d47-9b17-4c5c-9f71-

, مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات, حيرة أمام الثورات العربية المعاصرة:إسرائيل

 عب الحي ولن.9

.2212/2/2 ممرنخالمصسح,8099/98/1 ممرنخالنشر
http://www.alzaytouna.net/permalink/5608.html#.URESfvL54r4
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َّ
أ،مسنرعل طرنقإنرا ،ممرنخالنشر
فيمصررلنصفسمعة..ونخش
 .1ال ولنة نمننمهونممبعُالمطو ار
َ
 ,8099/9/29ممرنخالمصسح.2212/2/22

http://www.doualia.com/2011/01/31/netanyahu-suit-levolution-en-

 .7الطلنعة رنف ننظر اإلسرائنلنو ،إل مسمقبل رممب  نسن ؟ ممرنخ النشر  ,8098/9/82ممرنخ المصسح
.2212/2/22
=http://www.taleea.com/index.php?option=com_content&view=article&id

 .21فرحمنة عب الرحم،

"إسرائنل" والربنع العربي  :المق ن ار

والمواقف مررز الزنمونة

ممرنخ النشر

 ،8099/98/82ممرنخالمصسح.2212/2/22
http://www.alzaytouna.net/permalink/6093.html#.URs4U_Ks8r4
 .22مؤسسةرمرننغيللسة ال ولي المجلساألعل للقوا المسلحة:نبذ ع،خطوامه نسخةالرمروننةممرجمة 
 2122ممرنخالمصسح.2122/2/6/

http://egyptelections.carnegieendowment.org/ar/2012/01/11/%D8%A7%

 .22مورو آ

العمراني خمل إسرائنلمحش قوامهم عليالح و بن ،البل ن ،قضنة الغمز بن ،مصر واسرائنل

مأخذ أبعم ا ممسجر ورملة األنبمء العملمنة ورملة إنمر برنس سنرفس ممرنخ النشر 2122 /ممرنخ المصسح
.2122/2/7

http://ipsinternational.org/arabic/nota.asp?idnews=2529

 .22حلبي زنم محم شواق مصرملغي"نهمئنم"امسمقنةمص نرالغمزإل إسرائنل لنبرمم:،صسقةالغمزلنس 
جزءا م،امسمقالسة ولرنهمصسقةاقمصم نة موقعالعربنة ممرنخالنشر/22/ابرنل 2122ممرنخالمصسح
.2122/2/7

http://www.alarabiya.net/articles/2012/04/22/209569.html

 .22البحنري محم  بلوممسيإسرائنلي:معم ا «المجلسالعسرري»إلسرائنلوراءإلغمءامسمقنةالغمز المصري
النو ممرنخالنشر 2122/2/22/ممرنخالمصسح.2122/2/7
http://www.almasryalyoum.com/node/793511
 .22محمو خمل وقف إم ا الغمز إل إسرائنل...األبعم السنمسنة والجنواسمرامنجنة إسة أو  ،ن ،ممرنخ
النشر 2122/ممرنخالمصسح.2122/2/7

http://www.islamtimes.org/vdcfcxdyjw6dvea.kiiw.txt
 .26محم رمضم،قرني الجنشالمصري..وثور  22ننمنر" -نموذجللمؤسسةالوطنندة" نسخةالرمروننة ممرنخ
النشر 2122/ممرنخالمصسح.2122/2/7

 http://www.sis.gov.eg/Newvr/34/4a.htm

 .29المنمهضة -الجمعنةاألهلنةلمنمهضةالصهنوننةونصر فلسطن -،مصرمق احمجمجمرسمنم سرائنلاثر
مقملجنو همفيسننمء ممرنخالنشر 2122/1/21/ممرنخالمصسح.2122/2/7
=http://www.mounahada.org/modules.php?namepart=cutting&number
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 .21ا قمصم نة مصر مسحب سسنرهم في إسرائنل بع مقمل عنمصر م ،أمنهم -مئم المصرنن ،الغمضبن،
نواصلو،مظمهره أمم مقرالسسمر اإلسرائنلنة ممرنخالنشر 2122/ممرنخالمصسح.2122/2/7

http://www.aleqt.com/2011/08/20/article_571413.html

 .27حزب الشعب السلسطنني محللو ،إسرائنلنو :،حم ثة السسمر نقطة محول اسمرامنجي واسرائنل معزولة ممرنخ
النشر 2122/ممرنخالمصسح.2122/2/21
http://www.palpeople.org/atemplate.php?id=4672

 .21المصرنو ،قمل إ ،المجلس العسرري  فعنم لإلنحنمء ..إعة مل أبنب :المصرنو ،نبصقو ،علننم و"أسف"

بمراكو"اعمذار"بنرنز"إذ ل"إلسرائنل ممرنخالنشر 2122/ممرنخالمصسح.2122/2/21

http://www.almesryoon.com/news.aspx?id=75168

 .22المعرفة اقمحم السسمر اإلسرائنلنةبملقمهر  2122ممرنخالنشر 2122/ممرنخالمصسح.2122/2/22
 .22الهنئةالعممةلةسمعةمم

http://www.marefa.org/index.php/%D8%A7%D9%82%D8%A

البنم،رق  2للمجلساألعل للقوا المسلحة ممرنخالنشر/22/فبرانر 2122/

ممرنخالمصسح.2122/2/22/
http://www.sis.gov.eg/Ar/Story.aspx?sid=44125
 .22بمو حسن ،نظرنة  ومننو األمرنرنة ومصنر محمفظة ررروك نسخة الرمروننة الع  92ممرنخ النشر:
 2119/2/2ممرنخالمصسح.2122/2/29:

http://www.freemediawatch.org/91-010507/74.htm
ممرنخ النشر 2111/9/27 :ممرنخ
 .22ان راوس خلنل النظرنة الممررسنةوالثور ا جمممعنة الحوارالممم  ،
المصسح.2122/2/29:
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=141359
 .22ونرنبن نم الموسوعة الحر الشررة المصرنة القمبضة للغم از الطبنعنة ممرنخ النشر 2122/2/21 :ممرنخ
المصسح.2122/2/29:

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%
 .26موقع :المعرفة ،المعونة األمريكية لمصر ،ممرنخالنشر 2122:ممرنخالمصسح.2122/2/21:
http://www.marefa.org/index.php/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%88%D
 .29الشوربجي ،منار ،العالقات المصرية األمريكية :كيف يصحح الخلل ويتحقق التوازن ،موقع االنباء ،ممرنخ
النشر 2122/6/22:ممرنخالمصسح.2122/2/21:

 .21موقع  :الهنئة المصرنة العممة لةسمعةمم

http://anbaaonline.com/?p=21178
موا ال سمور المع لة ممرنخ النشر 2122 :ممرنخ المصسح:

.2122/2/21
http://www.sis.gov.eg/ar/LastPage.aspx?Category_ID=1638
 .27موقع:الهنئةالمصرنةالعممةلةسمعةمم مصروالشرارةاألوروبنة ممرنخالنشر 2122:ممرنخالمصسح:
.2122/2/21

http://www.sis.gov.eg/ar/Story.aspx?sid=332
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 .21موقع:بيبيسيعربي ا محم األوروبينوافقعل منحمسمع ا لمصرقنممهم 6.2ملنمر و ر ممرنخ
النشر 2122:ممرنخالمصسح.2122/2/21:

http://www.bbc.co.uk/arabic/middleeast/2012/11/121114_egypt_aid.shtml

 .22موقعالعربنة القمع والسة فيسننمء ممرنخالنشر 2111/22/22:ممرنخالمصسح.2122/2/21:
http://www.alarabiya.net/articles/2012/08/06/230782.html
 .22محمرب محمو إسرائنل والثور المصرنة المررز العربي لألبحمث و راسة السنمسم
 2122/2/22ممرنخالمصسح.2122/2/22:

ممرنخ النشر:

http://www.dohainstitute.org/release/0e05903f .22أبوزن أحم األم،القومياإلسرائنليوسطعمل عربيمضطرب معه العربنةلل راسم

ممرنخالنشر21:

نسمبر 2122ممرنخالمصسح.2122/2/22:
 http://www.malaf.info/?page=show_details&Id=473&table=studies&CatId

 .22المنم ى السنمسي العربي ثو ار السوض الخةقة :خرنطة الشرق األوسط الج ن سمنرس بنرو د  2ممرنخ
النشر 2122:ممرنخالمصسح.2212/2/22
http://www.arabs.com/showthread.php?3813 .22الموقعالرسمي:لحزبالحرنةوالع الة "م،نح "،ممرنخالنشر 2122:ممرنخالمصسح.2122/2/21:

http://www.hurryh.com/About_us.aspx

 .26حررةشبمب6ابرنل "م،نح "،ممرنخالنشر 2122:ممرنخالمصسح.2122/2/27:
http://6april.org/us.php
 .29الررامة  ور الحررم ا جمممعنة في إح اث الثو ار :حررة رسمنة  6أبرنل ممرنخ النشر 2122 :ممرنخ
المصسح.2122/2/27:

http://www.fsm2013.org/ar/node/86
 .21مؤسسةرمرنبغيللسة ال ولي الحررةالمصرنةم،أجلالمغننررسمنة ممرنخالنشر 2122:ممرنخالمصسح:
.2122/2/27
http://egyptelections.carnegieendowment.org/ar/2010/10/01/%D8%A

 .27الوف البوابة ا لرمروننة "البرنممج ا نمخمبي لحزب الوف " ممرنخ النشر 2122/22/7  :ممرنخ المصسح:
.2122/2/21

http://www.alwafd.org/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A
 .21مؤسسةرمرنبغيللسة ال ولي حزبالوف ممرنخالنشر 2122:ممرنخالمصسح.2122/2/27:

http://egyptelections.carnegieendowment.org/ar/2011/11/09/%D8%A

 .22عقل طمرق بحثورممبع،ثور 22ننمنر ممرنخالنشر 2122/9/7:ممرنخالمصسح.2122/2/21:
http://pulpit.alwatanvoice.com/articles/2012/07/09/265318.htm
 .22م وقع :المنم ى السنمسي العربي ثو ار السوض الخةقة :خرنطة الشرق األوسط الج ن سمنرس بنرو د  2
ممرنخالنشر 2122:ممرنخالمصسح.2212/2/22

http://www.arabs.com/showthread.php?3813-

048

 .22جبنل سن "الب ووالجهم نو،وحممسنمه و،الطرنقلد"المواجهةالسم سة"معإسرائنل الوط ،ممرنخالنشر:
 2122/21/26ممرنخالمصسح.2212/2/21

http://www.elwatannews.com/news/details/62463

 .22جبنل سن

بعض زعممء الب و طملبوا  و أوروبنة ب ع قنم « ولة ب ونة» ف سننمء ممرنخ النشر:

 2122/21/21ممرنخالمصسح.2212/2/21
 .22م نرنةال راسم والمعلومم

http://www.masress.com/elwatan/63745

الربنعالعربي(المسهو  -األسبمب -الم اعنم ) ممرنخالنشر:حزنرا 2122/،

ممرنخالمصسح.2122/2/27:

http://www.dpp.gov.jo/2012/15.htm
 .26فهمي طمرق الرؤنةاإلسرائنلنةللثو ار العربنة األه ار الرقمي ممرنخالنشر:ابرنل  2122/ممرنخالمصسح:
.2122/2/27
http://digital.ahram.org.eg/Policy.aspx?Serial=891306

 .29عجور محمو الموقفاإلسرائنليم،ثور  22ننمنر األه ار الرقمي ممرنخالنشر 2122:ممرنخالمصسح:
.2122/2/22

http://digital.ahram.org.eg/Policy.aspx?Serial=474079
اعةاإلسةمنن،فيأعقمبالثّو ار العر ّبنة المررزالعربيلألبحمثو راسة
ائنلوفز
 .21النعممي صملح إسر
ّ
ّ
السنمسم ممرنخالنشر 2122/21/21:ممرنخالمصسح.2122/2/2:
http://www.dohainstitute.org/Home/Details?entityID=5d045bf3-2df9 .27ورملة الق س ن لألنبمء ر و فعل الوزراء اإلسرائنلنن ،عل فوز مرسي بملرئمسة المصرنة ممرنخ النشر:
 2122/6/22ممرنخالمصسح.2122/2/2:
http://www.qudsnet.com/arabic/news.php?maa=PrintMe&id=222384
 .21صنع اهلل حس،؛  وطه ,مج ي قراء في ا نمخمبم المصرنة ,مررز ال راسم المعمصر ممرنخ النشر:
 2122/2/22ممرنخالمصسح.2122/2/2:

http://www.center-cs.net/full.php?ID=567#.UVkWGzes8r4

 .22قن نل محم ؛جو محمو أبعم وم اعنم الثور المصرنة اخلنموخمرجنم الحوارالممم  ،ممرنخالنشر:
 2122/6/22ممرنخالمصسح.2122/2/22/
 .22حبور ابراهن

أبعم وم اعنم

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=264337

الثور المصرنة عل القضنة السلسطنننة ورملة معم ممرنخ النشر:

 2122/2/22ممرنخالمصسح.2122/2/22/
http://www.maannews.net/arb/ViewDetails.aspx?ID=381969
 .22شننرر  نسن الم اعنم الثورنة:مصرمواجهمح نم أمننةمبرر معه واشنط ،ممرنخالنشر:حزنرا/،نولنو
 2122ممرنخالمصسح.2122/2/26

http://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/view/revolutionary
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 .22أنوب خلنل موقف ا محم األوروبي م ،الثو ار العربنة الحوار الممم  ،الع  2262 :ممرنخ النشر:
 2122/22/2ممرنخالمصسح.2122/2/21/

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=285741

 .22عرار أمج مقرنر :رنف مق أر "إسرائنل" الممغن ار

العربنة؟ المص ر :موقع :انةف ممرنخ النشر:

 2122/6/26ممرنخالمصسح.2122/2/22:
=http://www.elaph.com/Web/NewsPapers/2011/6/665035.html?entry

 .26فنشمم ،ألرس وآخرو ،حولمممبعةإسرائنلنممئجانمخمبم الرئمسةالمصرنةالحرومةاإلسرائنلنةمسمع ...
لألسوأ! .المررز السلسطنني لل راسم اإلسرائنلنة (م ار) ممرنخ النشر 2122/6/22 :ممرنخ المصسح:
.2122/2/22
http://www.madarcenter.org/main-details.php?id=6
 .29م ار المررز السلسطنني لل راسم اإلسرائنلنة مقرنر خمص بعنوا :،إسرائنل ممخوف م ،مصمع إطةق
الصوارنخ نحو م نهم م ،جمنب منظنمم الجهم العملمي في سننمء وسورنم  ممرنخ النشر 2122/2/22 :

ممرنخالمصسح.2122/2/22:

 http://www.madarcenter.org/main-details.php?id=6
 .21فهمي طمرق الرؤنةاإلسرائنلنةللثو ار العربنة ممرنخالنشر 2122/2/22:مجلةاأله ار ال نمقراطنة ممرنخ
المصسح.2122/2/22:
http://democracy.ahramdigital.org.eg/subjects.aspx?serial=891306&bab
 .27من ا ،شنممء ن و   :ننممنم العةقة بن ،مصر واسرائنل في ظل حر مرسي موقع :المررز اإلقلنمي
لل راسم اإلسمرامنجنةالقمهر معه مشممم هموس ممرنخ النشر :األربعمء  17رمنو /2،ننمنر 2122ممرنخ

المصسح.2122/2/22:

http://rcssmideast.org/%D9%85%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84.html

 .61الصسمي

عم ل

الربنع العربي ..ممذا نعني؟

ا قمبمس.2012/12/12

العربنة

ممرنخ النشر 2011/8/5

ممرنخ

http://www.alarabiya.net/views/2011/08/05/160884.html

 .62عقل طمرق بحث منشور ورممب ع ،ثور  25ننمنر  ننم الرأي ممرنخ النشر 2012/7/9 :ممرنخ
ا قمبمس.2012/12/12:

http://pulpit.alwatanvoice.com/articles/2012/07/09/265318.html

 .62المري عمئشة  نمقراطنةالموجةالرابعة موقعالجممعةالعربنةلل نمقراطنة ممرنخالنشر/22:ممنو 2122/

ممرنخالمصسح.2122/2/1:

http://arabsfordemocracy.org/democracy/pages/view/pageId/579
 .62عمرف ألنسمر أثر السراشة في أثر السراشة موقع :عمل نوح ممرنخ النشر 2122/1/22 :ممرنخ المصسح:

.2122/2/1

 http://www.nouhworld.com/article/%D8%A3%D8%AB%D8%B1_%D8%A

 .62موقع:ثور 22ننمنر بنمنم المجلسالعسرري ممرنخالنشر 2122:ممرنخا قمبمس.2122/2/22:

http://www.revolution25january.com/january25revolution-statements.asp
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 .62محنس ،منسنر قراء فينممئجا نمخمبم المصرنةوانعمرسهمعل القضنةالسلسطنننة موقعحزبالشعب
السلسطنني ممرنخالنشر 2122:ممرنخا قمبمس.2122/2/22:

http://www.palpeople.org/atemplate.php?id=5407

 .66محني محمو الصحمفةاإلسرائنلنة:إسرائنلممه مرس ب فعمصملح"اإلخوا"،ف غز ممرنخ
النشر 212122/1:ممرنخا قمبمس.2122/2/21:

http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=901580

 .69ورملةفلسطن،لةنبمء النصالحرفيلرسملةمرسيلبنرسوالرئمسةالمصرنةمنسي ممرنخالنشر 2122/1/2:
ممرنخا قمبمس.2122/2/27:

http://pal-news.net/8108.html


 .61موقعنعنع فيإسرائنلنخشو:،سنقو فيمونسنظم ممطرف ممرنخالنشر 2122/22/22ممرنخالمصسح
.2122/2/2
 http://news.nana10.co.il/article/?ArticleiD=773193
 .67شلومو برو "مأثنر إسقمط النظم في مونس في العمل العربي" موقع معه أبحمث األم ،القومي 
 2122/2/21ممرنخالمصسح.2122/2/2/

http://www.inss.org.il/upload/(file)1295359036.pdf

 .91نمننمهو:مونسبرهم،عل أنهننبغيالحسمظعل األم "،موقعإذاعةجنشال فمعاإلسرائنلي ممرنخالنشر
 2122/2/26ممرنخالمصسح.2212/2/2
http://glz.co.il/newsArticle.aspx?newsid=75755

 .92انةف إسرائنل:نجبالر "بحز "عل عبورسسننمن،انراننمن،قنم السونس أولصحنسةالرمروننةص ر م،
لن ،ممنو 2112الع  2212ممرنخالنشر22فبرانر 2122ممرنخالمصسح/ا ثنن22،فبرانر.2122
http://www.mujaz.me/coverages/330909/fullstory/131451/%D8%A5%D
 .92ممروفنسري  نسن اسمعراض مرمسب مصر م ،معمه السة مع إسرائنل معه واشنط ،ممرنخ النشر:
 2122/2/9ممرنخالمصسح.2122/2/21:
http://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/view/reviewing .92ب،مئنر الو ،العةقم الثنمئنةالمصرنةاإلسرائنلنةإل ان ،نسخةالرمروننة ممرنخالنشر 2122/2/22:
ممرنخالمصسح.2122/2/21:
http://www.alzaytouna.net/arabic/print.php?a=137201
 .92العنبددر بنحددمس هددلأص ددبح حمددمسمنلنشددنمعس ددررنةلجممعددةاإلخ دوا،مسددل ف دديمص ددر؟ م ونددةالمنمد د ى
ا سمرامنجي ممرنخالنشر 2122/6/21:ممرنخالمصسح.2122/2/2:

=http://www.jcpa.org.il/Templates/showpage.asp?FID=855&DBID
 .92موقعوزار الخمرجنةاإلسرائنلي معقنبرئنسالوزراءاإلسرائنلينمننمهوعل نممئجا نمخمبم المصرنة ممرنخ
النشر22:حزنرا 2122 ،ممرنخا قمبمس.2122/2/22:

 http://www.altawasul.com/MFAAR/government/communiques++and+
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 .96نسخرؤو ،أفي وهرئنل عمموس  مسؤول ربنر في إسرائنل :مرسي ل ننبذ امسمقم السة ممرنخ النشر:
 2122/6/29ممرنخالمصسح.2122/2/22:

http://translate.google.ps/translate?hl=ar&sl=iw&u=http://www.haaret

 .99القنم الثمننة ا سرائنلنة .للمر األول في عه مرسي :مبعوث نمننمهو نلمقي مع مسؤولن ،في القمهر ممرنخ
النشر 2122/9/2:ممرنخالمصسح.2122/2/22:
http://translate.google.ps/translate?hl=ar&sl=iw&u=http://www.mako.co.i

 .91ب ،النعمزر بننممن ،أهمنة فوز محم مرسي في ا نمخمبم الرئمسنة في مصر مقمبلة مع قنم الرننس 
اإلسرائنلنة ممرنخالنشر 2122/6/26:ممرنخا سمممع.2122/2/22:رابطالرمروني:

http://www.youtube.com/watch?NR=1&feature=endscreen&v=ylpoEw4i6JU

 .97آنبمر فران األم،القومياإلسرائنليوسطعمل عربيمضطرب ممرنخالنشر:الجمعة22صسر2222هد-
 21نسمبر 2122ممرنخالمصسح.2122/2/22:
http://translate.google.ps/translate?hl=ar&sl=iw&u=http://www.biu.ac.

 .11بنرلي رنمشمر (وآخرو )،راسة حول" إسمرامنجنةإسرائنلنة ج ن نحو عم ( 2000مرجمة)  :مررز الق س
لل راسم السنمسنة المص ر":معه ال راسم

اإلسمرامنجنة والسنمسنة العملنة ممرنخالنشر 1997/7/1ممرنخ

ا قمبمس.2012/12/12:

 http://www.alqudscenter.org/arabic/pages.php?local_type=128&local_detail

 .12رس لنؤر عممم،عل الثور المصرنةفيعنو،إسرائنل -عمرسلنمم..،صن وقاألسرارالذيرحلقبل
أ،نبوح ممرنخالنشر 2122/2/21:ممرنخالمصسح.2122/2/22:

http://translate.google.ps/translate?hl=ar&sl=iw&u=http://www.dvarim.be
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املالحـــــــــــــق

وثيقة رقم ()1
نص اتفاقية كامب ديفيد الموقعة بين مصر واسرائيل 1171م
الديباجة

اقمنمعممنهممبملضرور الممسةإلقممةسة عم لوشمملو ائ فيالشرقاألوسطوفقملقراريمجلساألم 222،و
 221إذمؤر ا،م،ج ن المزامهمم"بإطمرالسة فيالشرقاألوسطالممسقعلنهفيرممب افن " المؤرخفي29
سبممبر 2791واذمةحظم،أ،اإلطمرالمشمرإلنهإنممقص بهأ،نرو،أسمسمللسة لنسبن،إسرائنلومصر
فحسب بل أنضم ب ،إسرائنل وأي م ،جنرانهم العرب رل فنمم نخصه مم ،نرو ،عل اسمع ا للمسموض م ،أجل

السة معهم عل هذا األسمس..ورغبة منهمم في إنهمء حملة الحرب بننهمم واقممة سة مسمطنع فنه رل  ولة في
المنطقة أ ،معنش في أم..،واقمنمعم منهممبأ ،عق معمه سة بن ،إسرائنلومصر نعمبر خطو هممة في طرنق
السة الشمملفيالمنطقةوالموصلإل مسونةللنزاعالعربياإلسرائنليبرمفةنواحنه ..واذم عوا،األطرافالعربنة
األخرى في النزاع إل ا شمراك في عملنة السة مع إسرائنل عل أسمس مبم ئ إطمر السة المشمر إلنهم آنسم

واسمرشم ابهم..واذمرغبم،أنضمفيإنممءالعةقم الو نةوالمعمو،بننهمموفقملمنثمقاألم الممح ومبم ئالقمنو،
ال وليالميمحر العةقم ال ولنةفيوق السل ..ق امسقممعل األحرم المملنةبمقمض مممرسمهممالحر لسنم مهمم
م،أجلمنسنذاإلطمرالخمصبعق معمه السة بن،إسرائنلومصر
المادة األولى
 .1منمهيحملةالحرببن،الطرفن،ونقم السة بننهممعن مبم لوثمئقالمص نقعل هذ المعمه .

 .5مسحبإسرائنلرمفةقوامهمالمسلحةوالم ننن،م،سننمءإل مموراءالح و ال ولنةبن،مصروفلسطن،مح 

ا نم اب رممهووار بملبرومورولالملحقبهذ المعمه (الملحقاألول)ومسمأنفمصرمممرسةسنم مهمالرمملةعل 
سننمء.

.2عن إممم ا نسحمب المرحليالمنصوصعلنهفيالملحقاألول نقن الطرفم،عةقم طبنعنةوو نةبننهممطبقم
للمم الثملثة(فقر .)2
المادة الثانية

إ،الح و ال ائمةبن،مصرواسرائنلهيالح و ال ولنةالمعمرفبهمبن،مصروفلسطن،مح ا نم ابرممهو

واضحبملخرنطة في الملحق الثمنيوذلك  و ،المسمس بمم نمعلق بوضع قطمع غز  .ونقرالطرفم،بأ ،هذ الح و 
مصونة ممسونمعه رلمنهممبمحم ار سةمةأراضيالطرفاألخربممفيذلكمنمههاإلقلنمنةومجملهالجوي.
المادة الثالثة
 .1نطبقالطرفم،فنممبننهممأحرم منثمقاألم الممح ومبم ئالقمنو،ال وليالميمحر العةقم بن،ال ولفي

وق السل وبصسةخمصة:-

أ)نقرالطرفم،ونحمر رلمنهممسنم اآلخروسةمةأراضنهواسمقةلهالسنمسي.
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ب)نقرالطرفم،ونحمر رلمنهممحقاآلخرفيأ،نعنشفيسة  اخلح و اآلمنةوالمعمرفبهم.
جد)نمعه الطرفم،بم ممنمعع،المه ن بمسمخ ا القو أواسمخ امهم أح هممض اآلخر عل نحومبمشرأوغنر
مبمشر وبحلرمفةالمنمزعم الميمنشأبننهممبملوسمئلالسلمنة.

 .2نمعه رلطرفبأ،نرسلع ص ورفعلم،أفعملالحربأواألفعملالع واننةأوأفعملالعنفأوالمه ن بهم
م  ،اخل أراضنه أو بواسطة قوا خمضعة لسنطرمه أو مرابطة عل أراضنه ض السرم ،أو المواطنن ،أو
الممملرم الخمصة بملطرف اآلخر .رمم نمعه رل طرف بم ممنمع ع ،المنظن أو المحرنض أو اإلثمر أو
المسمع أوا شمراكفيفعلم،أفعملالحربأواألفعملالع واننةأوالنشمطاله ا أوأفعملالعنفالموجةض 

الطرفاآلخرفيأيمرم.،رممنمعه بأ،نرسلمق ن مرمربيمثلهذ األفعملللمحمرمة.
 .2نمسق الطرفم ،عل أ ،العةقم الطبنعنة المي سمقم بننهمم سممضم ،ا عمراف الرممل والعةقم ال بلوممسنة
وا قمصم نة والثقمفنة وانهمء المقمطعة ا قمصم نة والحواجز ذا الطمبع الممننزي المسروضة ض حرنة انمقمل
األف ار والسلع.رممنمعه رلطرفبأ،نرسلمممعمواطنيالطرفاآلخرالخمضعن ،خمصمصهالقضمئيبرمفة
الضممنم القمنوننة ونوضح البرومورول الملحق بهذ المعمه (الملحق الثملث) الطرنقة المي نمعه الطرفم،

بم قمضمهمبملموصلإل إقممةهذ العةقم وذلكبملموازيمعمنسنذاألحرم األخرىلهذ المعمه .
المادة الرابعة

 .1بغنةموفنرالح األقص لألم،لرل الطرفن،وذلكعل أسمسالمبم لمقم مرمنبم أم،ممسقعلنهمبممفيذلك

منمطقمح و المسلنحفياألراضيالمصرنةواإلسرائنلنةوقوا أم ممح ومراقبن،م،األم الممح وهذ المرمنبم 
موضحةمسصنةم،حنثالطبنعةوالموقن فيالملحقاألولورذلكأنةمرمنبم أم،أخرىق نمسقعلنهمالطرفم.،
 .5نمسقالطرفم،عل ممررزأف ار األم الممح فيالمنمطقالموضحةبململحقاألولونمسقالطرفم،عل أ نطلبم
سحبهؤ ءاألف ار وعل أ،سحبهؤ ءاألف ار ل،نم إ بموافقةمجلساألم،الممبعلألم الممح بممفيذلك

المصون اإلنجمبيلألعضمءالخمسةال ائمن،بملمجلسوذلكممل نمسقالطرفم،عل خةفذلك.
 .3منشألجنةمشمررةلمسهنلمنسنذهذ المعمه وفقملممهومنصوصعلنهفيالملحقاألول.
 .4نم بنمءعل طلبأح الطرفن،إعم النظرفيمرمنبم األم،المنصوصعلنهمفيالسقرمن 2 2،م،هذ 

المم ومع نلهمبممسمقالطرفن.،
المادة الخامسة

 .1ممممعالسس،اإلسرائنلنةوالشحنم الممجهةم،إسرائنلوالنهمبحقالمرورالحرفيقنم السونسوم اخلهمفي

رل م ،خلنج السونس والبحر األبنض المموسط وفقم ألحرم امسمقنة القسطنطنننة لعم  2111المنطبقة عل جمنع
ال ول .رمم نعممل رعمنم إسرائنل وسسنهم وشحنممهم ورذلك األشخمص والسس ،والشحنم الممجهة م ،إسرائنل والنهم
معمملة ممس بملممننزفيرمفةالشؤو،الممعلقةبمسمخ ا القنم .
 .5نعمبرالطرفم،أ،مضنقمنرا،وخلنجالعقبةم،المم ار الممئنةال ولنةالمسموحةلرمفةال ول و،عمئقأوإنقمف

لحرنةالمةحةأوالعبورالجوي.رممنحمر الطرفم،حقرلمنهممفيالمةحةوالعبورالجوي م،وال أراضنهعبر

مضنقمنرا،وخلنجالعقبة.
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المادة السادسة

 .1ممسهذ المعمه و نجوزمسسنرهمعل أينحونمسبحقوقوالمزامم الطرفن،وفقملمنثمقاألم الممح .

 .5نمعه الطرفم،بأ،ننسذابحس،ننةالمزامممهممالنمشئةع،هذ المعمه بصرفالنظرع،أيفعلأواممنمع

ع،فعلم،جمنبطرفآخروبشرلمسمقلع،أنةوثنقةخمرجهذ المعمه .

 .3رممنمعه ا،بأ،نمخذارمفةالم ابنرالةزمةلريمنطبقفيعةقممهممأحرم ا مسمقنم الممع

األطرافالمي

نرونم،م،أطرافهمبممفيذلكمق ن اإلخطمرالمنمسبلألمن،العم لألم الممح وجهم اإلن اعاألخرىلمثلهذ 

ا مسمقنم .

 .4نمعه الطرفم،بع ال خولفيأيالم از نمعمرضمعهذ المعمه .

) .2معمراعم المم  212م،منثمقاألم الممح نقرالطرفم،بأنهفيحملةوجو منمقضبن،المزامم األطراف

بموجبهذ المعمه وأيم،المزامممهمماألخرى فإ،ا لمزامم النمشئةع،هذ المعمه مرو،ملزمةونمفذ .
المادة السابعة
 .1محلالخةفم بشأ،مطبنقأومسسنرهذ المعمه ع،طرنقالمسموضة

 .5إذال نمنسرحلهذ الخةفم ع،طرنقالمسموضةفمحلبملموفنقأومحملإل المحرن
المادة الثامنة

نمسقالطرفم،عل إنشمءلجنةمطملبم للمسونةالممبم لةلرمفةالمطملبم المملنة.

المادة التاسعة

 .2مصبحهذ المعمه نمفذ المسعولعن مبم لوثمئقالمص نقعلنهم.

 .5محلهذ المعمه محلا مسمقالمعقو بن،إسرائنلومصرفيسبممبر.2792
 .3مع رمفةالبرومورو

والمةحقوالخرائطالملحقةبهذ المعمه جزءا نمجزأمنهم.

 .4نم إخطمراألمن،العم لألم الممح بهذ المعمه لمسجنلهموفقمألحرم المم 212م،منثمقاألم الممح .

حرر فيواشنط ،ي.سفي 26ممرسسنة 29 2797ربنعالثمنيسنة2277هدم،ثةثنسخبمللغم 
العربنةوالعبرنةواإلنجلنزنة ومعمبرجمنعهمممسمونةالحجنةوفيحملةالخةففيالمسسنرفنرو،النصاإلنجلنزيهو

الذينعم به.
ع،حرومةجمهورنةمصر

محمد أنور السادات

ع،حرومة ولةإسرائنل مناحم بيجين

شه الموقنع جيمي كارتر رئنسالو نم الممح األمرنرنة

الموقعو،الرئنس محم انورالسم ا ورئنسالوزراءاإلسرائنلي منمح بنج ،والرئنساألمرنري جنميرمرمر

الدول األعضاء

جمهورنةمصرالعربنة

اسرائنل

الو نم الممح األمرنرنة
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