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محمد سيف الدولة

أتناول هذا املوضوو نوخ لوسل واو واو ليوا لثواب االوانوة ااوقنئوو واارواة ،اااا لئووا ااياوااوم ا ن ليوا ايو
نص أو نظام نبا ك وإ اةئلا اا ؤلو ااصهئونئو ى تغئري يف نص ا االو ة املص لو وفثسوني،ا االوو ة املاوا ة وإ و اةئلا
املهيات املثحو أنام ااروى ااوقنئو املص لو.
أوال -الثوابت الوطنية والحقائق التاريخية:

يف اظانا اااا لئو اا اهنوا نخ امله أن نؤلد املؤلدا وأن نذل ناالوانة ااع نئو وااوقنئو اايت ل ا ااعصف هباب
 وواظل ا ا ااواةعووو ا و د ااوودو اادوائووو املص و لوا نوو ،د و ا ن واابح و املاو وول هووا فثسووني ،وائسووة
إ اةئلا نهيا الاثة نوازلخ ااروى اإلةثئيئو واادوائوا ونهيا ا اسثية ا نظيو ااع نئو.






وعا ا اعيا لًّا غ نئًّا لساهدف نص وا نو ااع نئو نرد نا لساهدف فثسني.،
و ئظل اايئان ااصهئوين نش ً
و ئظل االع رتاف نإ اةئل ج ميو تا لئو ووقنئو وةونئو وعراةدلوا حو اوو اعرتفوة هبوا لول ول ااعوا ا ولول
اادول ااع نئو.
و وواظل لانووف ل ئوود -ولووذاك لوول االت اةئووات ااع نئووو-اإل و اةئثئو نووخ أو ووثو ووا ع نووو ونبووا ة ااسووسم
عيا اثيش و ااصوهئوينا
ااع نئو -متلل عدوانًا عثى اارائو اا ثسنيئنئو وعثى ااشعف اا ثسنيئينا واناصا ًا و ً
نهيا أصد ت ااسثنيات املص لو وااع نئو املاعاةبو نخ نئانات وتص حيات تؤلد فئها ااازانها نواارود املشو وعو
اثشعف اا ثسنيئين.
و وواظل اار وووى أو ااائ ووا ات أو ا ياع ووات أو املنظي ووات أو ااشةص ووئات اا ثس وونيئنئو اا وويت تو و ف االعو ورتاف
تعبريا عخ
نش عئو إ اةئلا وتايسك نيانل اارتاب اا ثسنيئينا ها ا لل متلئسً اثشعف اا ثسنيئين وا لل ً
مجو ااشعف ااع يبا نهيا اهتياها أن ليا أو إ اةئل أو ا نظيو ااع نئو ناااني ف أو ناإل هاب.

 و اظل ااروى أو ااائا ات أو ا ياعات أو املنظيات أو ااشةصئات اا ثسنيئنئو اايت وةعة ات اةات أو ثو
واعرتفووة نإ و اةئل وتنازاووة ووا عووخ  %87نووخ فثسووني،ا وعووخ حوو ،ااشووعف اا ثسوونيئين يف املراونووو وااي ووا
املسثَّحا متلول الرتاةًوا صوهئونئًّا اثصوف ااعو يب واا ثسونيئينا حو اوو لانوة يف ااسوثنيوا وحو اوو فوازت ندواوو
ننزوعو ااسس يف حدو 7698ا وح او اعرتفة هبا نص ولل اادول ااع نئو وأن ليا واجملايع اادويل مملسً
وحئدا اثشعف اا ثسنيئين.
ا عئًّا ً
 و وواظل أ ة ووو ة ع نئ ووو أو حل ووو ئا ووئوا ال تسوواهدف نواجه ووو املش و و ا ن لي ووا ااص ووهئوينا وح ووو يف
ةو لاها ويف وقنئاها.
 و واظل ا نظيوو ااع نئوو اااائوو تروودم فثسوني ،واوعبها ونراوناهوا ةو ان ،إل و اةئل وااسوئد ا ن ليواا ح ا ًووا
عثى نراةها ونصااها وا اجداءً اث ضا وااربول واالعرتاف.

ثانيا -الكتالوج األمريكي لحكم مصر أو نظام مبارك الذي حاولنا إسقاطه وفشلنا:

لانة نص تدا وحتي ننذ عوام 7681ا مبوجوف لاوااوم وضوعأل ا ن ليوان اثو ةئا ااسوا ات ونظانوألا فوااازم نوأل
هو ونبا ك نخ نعده .ولعارب هذا ااياااوم هو ااد او اا عثا واارئرا ملص ا فثأل ااسئا ة عثى او 7687ا وعثى
 باحث متخصص في الشأن القومى العربي ،رئيس حركة ثوار ضد الصهيونية.
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لل ااد اتري ااسحرو .ولان ا دف اا ةئسا ذا ااياااوم هو ت يئك نص ااويت أزوزت اانصو ااعسوي يف 7681؛
ت يئيها نسيا ًا نسيا ًاا و صانواو ص انواو ..وا ابدا ا مبص أل ى غري اغبو يف نواجهو إ و اةئلا وغوري ةوا ة عثوى
ذاوك إن هووا غبووة .فوورنخ إ و اةئل هوو اا ثسو و وااغالووو ااوويت نووخ أجثهووا م تصونئع نصو ا دلوودة؛ نصو عثووى ااني لرووو
ا ن ليئو .و ذا ااياااوم املردسا مخسو أنوابا لسصاها ليا لثاب
الباب األول :لايلل يف أن لخب إنراء ئناء هئنو؛ حبئث مييخ إل اةئل أن تعئد احاس ا يف أ وةة تشاء لسل

ألوام .وذاووك هبودف وضووع أ نظوام نصو حتووة هتدلود وضووغل نسواي ا رعثووأل ل يو أاوف نو ة ةبول أن لروودم عثووى أ
ئا و أو لنيوة تغاف ننأل ااواللات املاحدة وإ اةئل .وارد فعثوها ناج لد ةثلا ئناء نخ ااروات وااسس ا مبوجف
اارتتئبات ا ننئو املنصوص عثئها يف املا ة اا انعو نخ املعاهدة ون وتولو ا ا نين.
الباب الثاني:

هدفووألب د لوود نص و نووخ ااروود ة عثووى ع و أ هووو ح و يب جدلوود عثووى ااوجووأل ااووذ حوود ةبوول وأةنوواء ح و ب
7681ا وذاووك نا يئووك اةاصووا ااو ب ونئووع اارنيووا ااعووام أو اخصةصووو ليووا لرواووونا وااووذ متا ووأل اإل ا ة املصو لو
ننشاط ومحاس ننذ  7681وح اآلنا وهو ائا احنئاز إىل اارنيا اخاص أو إىل اا ي اا أمسايل واالةاصا اا ا
وائا ة ا ًا ئا لًّا صا ًا عخ وزا ة االةاصا املص لوا وإمنا هو ة ا ح ب صا نخ وزا ة اخا جئو ا ن ليئوا اازنة نوأل
اإل ا ة املص لوا فااازناأل.
 ولانة نؤ سواتب نوا ى نوا لا وصوندود اانرود ااودويل واابنوك ااودويل وننظيوو اااجوا ة ااعاملئوو وهئ وو املعونوو
ا ن ليئوا ها آائات اااغل وااان ئذ إلمتام هذه املهيو.
 وم ا ووابدال و اارنيووا ااعووام يف ع و اجملهووو اا و يبا مبعونووو عسووي لو أن ليئووو وونولو ملص و نروودا ها 7.1
نثئووا وال ا لعايوودها اايوووز س يف نئزانئاووأل يف نووا س نووخ لوول عوواما نرانوول  4.1نثئووا إل و اةئلا أصووبحة
اائوم  1.7نثئا اتا (و غ ذاك هناك عوات أن ليئو تاي نولا اارثئص املعونو املص لو).
 وهبذه ااني لرو ضينوا ضبل املئزان ااعسي اصاحل إ اةئلا واإلحاقوو ااداةيوو نرود اتنا ااعسوي لوا وااواحي
فئها نخ لسل اخرباء وةنيع ااغئا ولسفأل.
 إن صودو ةوانون االن اوا االةاصوا يف نوا س  7686نعود اوه لخ نوخ ات اةئوو فو االاواباك ا ولا وةبوول
انسحاب ااروات ااصهئونئو نخ ئناء ائا صدفو.
الباب الثالث:

وهو ااباب ااذ لنظ اائاة ااسئا ئو يف نص ا فري اخنيوط ااي اء واخا اءا وحيد نعالري ااش عئو و اذل هاا
وحيد نخ املسيو األ نااعيل ااسئا ا واملشالو يف اانظام نخ اايونو واملعا ضوا ونخ احملجوب عخ ااش عئو واحملظو
نووخ جناهووا .وا هووذا اابوواب م وضووع ااش و ط ا ن ليووا ا ا ووا -نوول وااوحئوود -اوو ،أ نص و يف مما ووو ااعيوول
ااسئا ا؛ وهو ا ط االعرتاف نإ اةئل وحرها يف ااوجو ا وااربول نااسسم واااعالش نعها.
 وعثى ذاك فإن أ مجاعو أو حزب ال لربل االعرتاف نإ اةئلا حيظ عثئأل املشالو يف ااعيثئو ااسئا ئو.
اةيا حزب
 ومتة صئاغو ذاك نار ئا نظام حزيب صو ا نيون نخ عد دو نخ ا حزاب عثى أ ها ً
واحد لسااة نااي ونااسثنيوا لسيى حبزب نص أو اازب ااوقين أو أ ا ا وايخ نش ط أن ليون يف
ااصووثف نووخ ن نا ووأل نووا ل ئوود أن ااسووسم لئووا ا ورتاتئجا .وااسووسم -ليووا نعث و  -هووو اال و االووا نووخ
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حزب حال يف نص رف أن ليون هوب "أنخ إ اةئل لئا

إ اةئ ل .وعثى ذاك فإن االاازام اا ةئسا
ا رتاتئجا".
 ارد وضع ا ن ليان هذا ااباب يف ااياااوم لوفًا نخ أن لريت لثئ و نو ااسا ات لنرثف عثى ااسسم نع
إ اةئل ليا انرثف هو عثى ئا و عبد ااناص نسهواو فاةرو.
 وارد اعده عثى لل ذاوكب قبئعوو اانظوام ااسواةد يف نصو وااوذ لاوع لول ااسوثنيات يف لود جول واحود
هووو ةووئا ا يهو لوووا ااووذ حييو اابثوود إىل أن ميوووتا ول عوول هبووا هووو وحااووئاأل نووا ل لوودا ولووبنيش نووس هووا ة
نيل نعا ضئأل.

الباب الرابع :
ولاايخ ننواء وتصونئع قبروو نوخ جوال ا عيوال املصو ل ،نواائوو وتانعوو اثواللوات املاحودة وصودلرو إل و اةئل؛ قبروو
تابىن املش و ا ن ليا وتدافع عخ اانظام ا دلد وحتيئأل ضد ناةا قبرات ااشعف وف اتأل؛ قبرو تدافع عخ ااسوسم نوع
نعا ن وانل اااولئست واااجا ة واابئزنا.
إ اةئل وعخ ااابعئو ن لياا وت تبل نصااه ً
 وارد م تصنئع هذه اانيبرو نرنوال املعونو ا ن ليئو االةاصا لو اابااغو  778نثئون وال نولا ننذ نناصف
ااسبعئنات واايت ترثصة فرل يف ااسنوات ا لرية.
 فرانووة هئ ووو املعون ووو ا ن ليئووو ناااعاةوود ن ووع ن ووات نووخ ا ف و ا وااش ولات املناروواةا عث ووى ن ووات املش و وعات
وناس ووهئست هاةث ووو وص ووثة يف نعا ووها إىل إة اض ووه ن اة وودة آجث ووو  %7.8نرة وول عش و ن و ات ع ووخ اا اة وودة
ااساةدة يف اابنوك املص لو وفرا اربنانج اال اريا ااسثعا ا ن ليا.
 ومتة املهيو ننجا وم تصنئع قبرو املص ل ،ا ن ليانا وها اايت متثك نص اآلن وتدل هاا وها اايت تعرد
ات اةئوات اابوورتول وااغوواز واايووولز وااسووئاحو نووع إ و اةئلا وهووا ااوويت أ لثووة ااشوواست ااز اعئووو اإل و اةئثئو إىل
نص وصد ت اإلمسنة إىل ا دا ااعازل هناكا ونا ل ا لان أعظ .
 وها اآلن متاثك عد ًا نخ ااصوحف واارنووات اا اواةئو وا يعئوات ا هثئووا وتوجوأل نوا لصود نوخ تشو لعات
ن ملانئو .ونخ جاالهتا تاشيل لل عوام نعلوات قو د ا نوواب ااويت حتوج إىل أن ليوا لول عوام ااصوون ااعسةوات
وتعرد ااص رات وتسجل اااعثئيات.
 أنووا عووخ نوواةا ااشووعف املص و فثروود وضووعأل ااياووااوم يف اار وواة ااسووو اءا فووا ا ووابعا ه وحصووا ه نااشووراء
املساي واابنيااو و ننيأل يف قواح ،ا و اء االحائاجات املعئشئوا نعد أن ختثوة اادواوو عنوأل و فعوة لودها
عخ ةئا ة ااانيئو يف اابس نرن نخ ا ن ليان ونؤ ساهت االةاصا لو اادوائو.
 فةثة ااساحو ااثك اانيبرو وان وا ناابثد ومبرد اتأل ومبصاة ه.
الباب الخامس:

املش و

وغالاألب عزل نص عخ ا نو ااع نئو واإل سنئوا وض ب أ مجاعو أو في ة أو عرئدة أو ألدلواوجئو تعا
ا ن ليا ااصهئوينب
 وارد وضع ا اس اارانوين ذا ااباب يف املا ة ااسا و نخ نعاهدة ااسسم اايت نصة ص احو عثوى أواولوو
هذه املعاهدة عخ أ ااازانات نص لو انرو عثئهاا ونااذات ات اةئات اادفا ااع يب املشرتك.
 ليا أازنة نص يف ن ا املا ة نعدم اادلول يف أ ااازانات جدلدة تاناة نع أحيام ونصوص املعاهدة
اإل اةئثئو.
3

 ولانووة اخنيوووة ااااائووو ه ووا تشوويئل جووئش ن ووخ امل ي و لخ وااياوواب وااص ووح ئ ،واإلعسنئوو،ا نهياووأل توجئ ووأل
ندفعئوو في لوو ةرئثوووا إىل لول نووا هوو عو يب ولول نووا هوو إ وسنا ولوول نوا هووو وقوين أو تروودنا؛ جوئش نهياووأل
لل ع يب إ سنا يف نواجهو نشو و ا واعيا
د لد نص نخ هولاها اااا لئو واااا لو نص اها جزءًا نخ ٍّ
أن ليا صهئوين.
 ولان املساهدف يف هذا ااباب هو وعا ااناس ونعارداهت ا نخ حئث مها لل ااودفا ا لوري وا صوثف عوخ
ااوقخ.
 وافااح ا جوم توفئ ،اايئ عندنا لاف يف نناصف ااسبعئنات نراالً نعنووان "حئوا نصو "ا قااوف فئوأل نورن
ترف نص عثى اائا ن ،ااع ب وإ اةئلا ليا وة ة ولس ا عثى اائا يف اا ب ااعاملئو االانئووا واناو
ا ووأل يف ا ج وووم ا ووولا ع وووا وحس وو ،ف وووزىا ون وودأوا محث ووو عث ووى ع ون ووو نص و وعث ووى ن ووا أمس وووه ن ووااغزو ااع و يب
اإل ووسناا ونووا وا ناا عونئووو وناارونئووو املص و لو وحباووا ة  8555وونوا ونوواا وانل اااا لئووو نئننووا ونوو ،اائهووو
...اخل.
حئنذاكا خنبو نخ أا ف اايااب ااوقنئ ،عثى أ ه أمحد هباء اادلخ و جاء اانروا
 وزح يف اااصد
وننة ااشاقئ .واينه نا زااووا نئننواا لنشونيون نوع لول اعاوداء جدلود عثوى ا نووا لنشونيون نعود لول عودوان
صووهئوين عثووى فثسووني،ا ونعوود ااعوودوان عثووى ابنووان 4559ا وأةنوواء االحوواسل ا ن ليووا اثع و اد 4551ا ويف
االنا اضو اا ثسنيئنئو 4555ا ون ات للرية أل ى ا لثيوا ليوون ننيثونوا اااغنيئوو عثوى نوةوف اإل ا ة املصو لو
ااصاناو أو املاواق و نع املش و ا ن ليا وااصهئوين.
لان ذاك هو ااياااوم ا ن ليا نرنوانأل اخيسوو ااوذ لوان حييو نصو ب هوخ وئناءا تصو ئو اارنيوا ااعواما نظوام
ئا ووا أنوود لعوورتف نإ و اةئل ولسوواملهاا قبرووو أمساائووو تانعووو ن ليووا وصوودلرو إل و اةئل ا نووع ا ووابعا نوواةا ااشووعف
وا انزافألا وألريا عزل نص ع نئا.
ثالثًا -الرؤية الصهيونية ألي تغيير في مصر :انسحاب مصر من السالم خط أحمر

يف  1ووبايرب  4557أار ووى آيف ل وورت وزلو و ا ن ووخ اا وودالثا ااص ووهئوينا اضو و ة يف نعه وود أحب ووا ا ن ووخ اار ووونا
اإل اةئثاا عخ اال رتاتئجئو اإل اةئثئو يف املننيروا تناول فئها بع احات هاب فثسني،ا وابنوانا و وو لاا وااعو ادا
وال انا ونص ا وااسو انا نش هتا ااصحف ااعربلو .ويف ا زء اخاص مبص ا لانة أه احملاو ليا لثاب
أ) املوةف نخ ا وضا يف نص ب
إن ةاعدة أن نص ل جة واخ تعو إىل املواجهو نع إ اةئل ها ااراعدة اااليو ملواة نا داه نصو ا وهوو نوةوف
حيظووى نااوودع اارووو نووخ ااواللووات املاحوودة .فانسووحاب نص و نووخ ات اةئووو ااسووسم لوول أمح و  .ونووخ نصووثحو إ و اةئل
نااارلئد اا اظ عثى ااوضع اا اهخ يف نص  .ونخ أجول ذاوك حتو ص هوا وااواللوات املاحودة عثوى إزوا مجوال نبوا ك.
وذاك يف نواجهو أ نخ ااسئنا لوهات االسةو ا ل ى وهاب ئني ة االلوان عثى ااسثنيوا حدو انرسب عسوي
نشانأل ائوائو 7684ا زا أ حلو جذ لو يف ااوصول إىل ااسثنيو عرب اناةانات ح ة.
ويف نواجهووو هووذه االحاي وواالت ة نووا أن نعظ و ن ووخ تواجوود ونشوواط أجهزتن ووا ااوويت تسووه عث ووى أنووخ اادواووو وت ص وود
ااانيوو ات الول نصو ااظوواه ة وااباقنووب إن عئوننوا وعئوون ااواللووات املاحودة ت صود وت اةوف نوول وتاودلل نوخ أجول لووبح
نلل هذه ااسئنا لوهات.
ب) ا رتاتئجئو أن ليا يف نص نعد وفاة عبد ااناص هاب
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 إةانو ن تيزات و عاة اننئو واةاصا لو وةرافئو يف نص .
 نش نظام اث ةانو واا صد واإلنذا ةا عثى حتثئل اائلئات اايت ر ى مجعها وترئئيها ووضعها حتة تصو ف
اارئا ات يف وااننيخ وااردس وااراه ة.
 إةانو ا الو نع اانيبرو اااليو وقبرو جال ا عيال واانةبو اإلعسنئو.
 أةانة ا الو أننئو نع نباحث أنخ اادواو واملةان ات ااعانو.
 ترهئل نيات ا رتاتئجئو الل املدن اا ةئسئو يف ااراه ة واإل يند لو واإلمساعئثئو وااسولا ونو عئد.
 االحا اظ نروة تدلل و لع نوخ املوا لنز يف اانرواط ااسا وو يف اارواه ة وجوا ن وئيت وا ئوزة ونصو ا دلودة
نإنيادا االناشا لسل ناع اعات وااسئني ة عثى ن الز عصف اائاة يف ااراه ة.
 ن اننيو ةنيع حب لو وقاة ات أن ليئو يف ةواعد الل نص وجبوا ها يف ااغ ةو وااسولا و...
م) حول ئناءب
عندنا انسحبنا نخ ئناء ضينا أن تبرى هئنوا وةد م ذاك نايانات أن ليئو أمههاب
 ااسيا انا نااعو ة إىل ئناء إن حد انرسب يف ااسئا و املص لو داه إ اةئل.
 وجووو ةووات أن ليئووو ن اننيووو يف ووئناء متثووك ح لووو االووو وااروود ة عثووى امل اةبووو ونواجهووو أ ووأ املواةووف وعوودم
االنسحاب حتة أ ف نخ ااظ وف.

رابعا -الثورة المصرية وفلسطين:

نعوا نواةوف ا قو اف املصو لو املةاث وو دواه ةاوئو فثسوني،
واآلن نعد هذه املردنو ااا و لوا نسوانيئع أن نسواع ا ً
نعد ةو ة لنال 4577ب
لووان ااعنووان اا عثووا ااووذ فعووأل ا يئووع نعوود االووو ة هووو أنووأل "ال وةووة ا ثسووني"،ا حبجووو أنووألب عونووا دووا مبصو أوال
اضحا
ونلز عثئها اآلنا ونعد أن ننجح نإذن اهلل يف نناء اادواو اادمير اقئو اادللوا ليون ايل حا حدلث .ولان و ً
يف هووذا املوةووف ااعوواما أنووأل لابووىن ذات اانظ لووو ااسووا اتئو املبالئوووا ااوويت تننيثوو ،نووخ أن فثسووني ،هووا ووبف لوول نشووالل
نص ا وأن ااعداء إل اةئل أو نا نوا ا سكا وأنأل عثئنا أن دا نشو وننا إن أ نوا أن ناجنوف تيو ا نوا حود انوا يف
.7698
افاووا نووخ اناوويام فثسووني ،إىل اا نئووع ااعو يب؛ فحوو ،عووا
جو ى ذاووك إىل ااد جووو ااوويت جعثووة ا يئووع لرووف نوة ً ووا ً
ن ووات اآلالف نووخ ااشووباب اا ثسوونيئين وااع و يب نعوود االووو ة املصو لو نباا و ةا إىل نسوورية لووربى إىل فثسووني ،وإىل اننيووسد
االنا اض ووو اا ثس وونيئنئو االاال ووو يف ن ووالو 4577ا ناص ووو لخ "ن و ورباءة" أن ة و ووا اا نئ ووع ااعو و يب ووريحبون هب و و ولرل ووذود
نا حاووانا ولسووعدون هبووذا ااووزل االووو اا ثسوونيئين ااووذ ووئيلل إضووافو نوعئووو إىل جبهووو االووو ة ااع نئووو يف نواجهووو
وريا وصول إىل
أعداةها نوخ ا نظيوو وا ن ليوان وااصوهالنوا إال أدو نودالً نوخ ذاوك صودنوا يف أن عووهت الةوة صودًّا لب ً
جو اااج مي ااسئا اا ااذ عرب عنوأل أحود لبوا ااياواب ااثئرباائو ،حو ،ةوال إنوأل نوخ احملَّنوات عثوى االوو ة املصو لو أن
تاحد عخ فثسني،ا وات  ،نعأل يف ذاوك اعئوو إ وسنا اوهريا فروال إن تثبئوو املصو ل ،وذه ااودعوة يف هوذا اااوةئوة
هو ثوك آمث.
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إ اةئل أوالًب
متانوواا لووان ااس وؤال ا ول ااووذ حت و ص لوول ااوفووو
أنووا عثووى ااا و و ا ل و ى نووخ اانه و وعثووى ااعيووا نووخ ذاووك ً
ا ن ليئو وا و ونئو عثى توجئهأل اثجيئعا هوب "هل تثازنون ناملعاهدة ؟" مبا تااينأل نخ االعرتاف نإ اةئل وحبرها يف
اائاة وااوجو يف ا ا اايت نع فها حنخ ن ثسني!،
ونووخ لووان لو ناإلرووابا لووان لووا وضووعأل نبوودةئًا يف ااراةيووو اابئاوواء ا ن ليئوووا ونووخ لووان لو ف لووان حياوول نيانووأل
اانيبئعووا يف ااراةيووو ااسووو اء .ونوواانيبع لثووة لوول ااروووى وا ح وزاب وا ق و اف املص و لو يف ااراةيووو اابئاوواء !! أ إن
ااش ط ا ن ليا واادويل اسعرتاف ناالو ة املص لو ونيل نخ فئهاا لوان هوو اعرتافهوا نإ و اةئل وااازانهوا ناملعاهودة نعهوا؛
(فاالعرتاف نإ اةئل = االعرتاف ناالو ة).
واخسصو أنأل يف ااوةة ااذ فعنا حنخ فئأل اوعا "ال وةوة ا ثسوني"،ا فعووا هو اوعا "ا واولوو إل و اةئل و نوخ
إ اةئل وإلنيا فثسني"،؛ اانيشف املواةف اارئرئو اثجيئع وها أن اال عاء نارجئل ةائو فثسني،ا ليخ ترجئس
وإمنا لان تعهدا وددلدا اساازام مبا ااازم نأل نظام نبا ك.
ولان اثشباب نوةف آل ب
أنا غاابئو ااشباب االو ا فثرد اختذوا نوة ً ا نغالًا عثى قول اخلا فرعثنوا ننذ ااثحظو ا وىل أن نواجهو املش و
ااصهئوين ها جزء ال لاجزأ نخ نش وعه االو ا وت مجوا هذا اااوجأل يف ثسثو نخ املعا ك واملواةفب
 ف ا لوم ا يعو  7أن للا توجأل ناعو آالف نخ ااشباب املاظاه يف نئدان اااح لو ا إىل ااسو ا ة اإل و اةئثئو
اهئداا وااذ لان هو ااعدوان
يف تظاه ة غاضبو ًّا عثى ااعدوان ااصهئوين عثى غزة ااذ أو ى حبئاة ً 76
ا ول عثى غزة نعد االو ة املص لوا فيانة اا ااو اايت ل لد ااشباب املص إ ا ا إىل إ اةئل أن نص ةود
ةانة فئها ةو ةا وأن ا نو ونوازلخ ااروى ةد تغريت.
 ولانة ها امل ة ا وىل اايت لنجح فئها املص لون ننذ عرو قولثو يف ااوصول إىل ااس ا ة اإل اةئثئو اايت لان
االةرتاب ننها نخ احمل نات ننوذ توةئوع لانوف ل ئود .وناا عول توةوف ااعودوان ااصوهئوين نعود ةسةوو ألوام لوفًوا
نووخ و اا عوول ااشووعبئو املصو لو يف وول و وف تعوود فئهووا أجهووزة ا نووخ نرووا ة عثووى اااصوود اثاظوواه ات
ااشعبئو عثى غ ا نا لان حيد يف املاضا.







وتيو ت هووذه املظوواه ات نشوويل ألل و عن ً ووا نعوود ةئووام إ و اةئل نراوول  8جنووو نص و ل ،عثووى ااوودو املص و لو
فعل نخ اايونو املص لو أو
"اإل اةئثئو" يف  77أغسنيا  4577ندون أن تردم أ اعاذا ا وندون أ
نخ اجملثا ااعسي .
ودوود ت املظوواه ات ن و ة أل و ى نعوود ةئووام ااسووثنيات املص و لو نبنوواء جوودا ل وواين عووازل حووول ااس و ا ةا ممووا
انزعاجووا أن ليئًّووا إ و اةئثئًّا
تسووبف يف تصووعئد املظوواه ات واةاحووام ااسو ا ة يف  6ووبايرب 4577ا وهووو نووا أةووا
ً
ودلداا وضووغوقًا عثووى اجملثووا ااعسووي نوواج عنهووا إعووسن حااووو ااني ووا ر يف اائوووم اااووايل نباا و ة اسةاحووام
او ً
و ول ن ة نعد االو ة.
ولان نخ أه آةا نظواه ات ااغاوف إلوسء إ و اةئل اثيبوىن ااوذ احاثاأل اوغثاأل و ا هتا ننوذ عروو قولثووا
وعجزهاا ا رتةا عخ إرا نر جدلد ا.
و ليخ ا ن ليان وإ اةئل واجملثا ااعسي فرل ااذلخ أصاهب االنزعاما نل ل م ةنيا لبوري نوخ اانةبوو
اإلعسنئووو وااسئا ووئو لوودلخ نووا حوود نووخ اةاحووام ااسو ا ةا وليئوول االهتانووات اثياظوواه لخا ولو م املانشووئة
6

اا ةئسى لدة املص ى اائوم لرول ((االو ة املصو لو تغسول لودها نوخ نوةعوو ااسو ا ة)) ! (عسنوو اااعجوف نوخ
عندنا).
جثعا ااائلب
ولانة احملنيو ااااائو ملص االو ة نوع فثسوني ،هوا صو رو اإلفو ام عوخ ا و ى اا ثسونيئن ،نرانول إفو ام املراونوو عوخ
وحا فئهوا ا واوو اإل و اةئثئو إلن انهوا؛ لشوئو مموا ةود تسو
ا نود اإل و اةئثا املةانيوف "جثعوا اواائل" وااويت لوان واض ً
عنأل ا نو يف نص نعد االناةانات ااربملانئو واا ةا ئوا ونا ةد لرتتف عثئها نخ ل وم اجملثا ااعسي ى وأجهزة ا نخ
املص لو نخ املشهدا وها اارنوات اايت اعاا ت إ اةئل أن تاواصل نعها يف نص ننذ توةئع املعاهدة.
ج ميو فحب
نعوود هووذه ااص و روا انووزوى املثووف املص و اا ثسوونيئين اإل و اةئثا نؤةاًوواا إىل أن نصوول إىل أغسوونيا 4574؛ حئووث
ا اشووهد  79جنوود نصو عثووى ااوودو عثووى ألوودى جهووو ال توزال هواووو حو تا لووألا وإن لانووة ت ووو ننهووا اةحووو
صهئونئو.
ونا تس ذاك نخ محثو ئا ئو اعبئو نص لو ضد لانف ل ئدا قاابة نإاغاء أو تعدلل املعاهدة وحت ل وئناء نوخ
اارئو امل وضو عثئها مبوجبهاا وها اايثو اايت تساي قولس واا اناهة ناص لح لا عثا املاحد اا مسى نا
ا ا ةا و نرن نص ال ت ي اآلن يف تعدلل املعاهدةا نع عزوف املعا ضو املص لو نخ ناحئو أل ى عخ االةرتاب نخ هوذه
اارائو.
عانو ااسحابب
تس ذاك أزنو ااعدوان ااصهئوين ا دلد عثى غزة "عانو ااسحاب" يف  71نوفيرب 4574ا وااذ لان نخ ضيخ
اهئداا وااذ توةف نعود اانئوو ألوام
أهدافأل جا نب اإل ا ة املص لو ا دلدةا وهو ااعدوان ااذ أو ى حبئاة ً 794
نرا نو نو  44لونا يف عدوان اا صاص املصبوب .4556
واروود ةانووة نصو نسووحف و ريها نووخ إ و اةئل نعوود وواعات نووخ ندالووو ااعوودوانا وت جو ت نظوواه ات ااغاووف يف
عدة نئا لخ نص لو عيا اثيراونو اا ثسنيئنئوا مث م توةئع ات واد اثهدنوو نو ،إ و اةئل وفصواةل املراونوو ن عالوو نصو لوا
وك نن ووأل اا ص وواةل اا ثس وونيئنئو مب ووا فئه ووا حل ووو ا ه ووا
ت ووال ت ن ووأل اإل ا ة املصو و لوا وحت ظ ووة عثئ ووأل املعا ض وووا و تش و ف
اا ثسنيئىن املسارثو عخ اإللوان املسثي.،
تس ذاك حااو تواصل اعيب نص فثسنيئين غوري نسوبوةوا فاوافودت عشو ات ااوفوو املصو لو وآالف نوخ اانااوني،
عثى غزة اثودع وفوك ااصوا ا حئوث إدوا لانوة نوو عثوئه ألوام نبوا كا ليوا أن اااو و ااغ نئوو نوو عثوئه نسوبف
ف غاابئو املص ل ،لو ا نارارية إ اةئثئوا و ه املشهد حئنها أن حصا غزة يف ق لرأل إىل اازوال.
ن ى ونعرب فحب
وايخ غ ذاكا و غ لل نا لرال عوخ ااعسةوات ااوةئروو نو ،اإل ا ة اإللوانئوو ا دلودة اثوبس ونو ،حلوو محواسا
إال أن إ ا ة يد ن ا تر ناح ل نعرب فح نخ اارئو اإل اةئثئو اايت تايناها ات اةئو فئس ا ئا املص لو اإل اةئثئو
ااويت وةعهوا نبوا ك نووع إ و اةئل يف عوام 4558ا فظو اول ااظو عثوى لوول ااباوواةع نوخ نعورب فووحا و ثوة اارئوو ا ننئووو
عثى لول آالف نخ ااشةصئات اا ثسنيئنئو إىل نص وفرا ملا لسيى نرواعد ااانسئ ،ا نينا ليا فاة نص تثبئو
قثوف اا ثسونيئنئ ،نإةانووو نننيروو دووا ة حو ة عثووى حودو ها نووع غوزةا وايوخ املثيووح ا هو يف هوذه امل حثوو لووان هوو نروواء
نثف ااعسةات املص لو اا ثسنيئنئو حتة إ ا ة جهاز املةان ات ااعانوا فث لنارل أندا إىل يد ن ى وإ ا تأل.
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ااةعو ااوقخ اابدللب
ونااازانخ نع هذه االن اجو املؤةاوا اننيثرة محثو ناوا ةا نصود ها عثوى ا غثوف عناصو أننئوو سوونو عثوى نظوام
نبوا ك ناااعوواون وااانسوئ ،نووع عناصو يف ااسووثنيو اا ثسونيئنئو-أنووو نوازنا يف ااوورتولج اشواةعو أن اإل ا ة املصو لو اإللوانئووو
نصود نئوع جوزء نوخ وئناء إىل اا ثسونيئنئ ،فئيوا ااواه نعنووان "ااووقخ اابودلل" .وهوو املشو و اارودمي ااوذ اننيثو ،نووخ
أحد امل الز اابحلئو اإل اةئثئو ألام نبا كا وا ا فةدم حئنها اثاح ل واااعب و ضد اا ثسنيئنئ،ا فعا اادلث عخ هذا
املش و اثظهو ن ة أل ى نس ان ،إنذا ا ااو ئ أل يف ااص ا ااسئا ا ااداة يف اابس .
و غ أن ال لوجد أ ق ف فثسنيئين أو نص ا تبىن هذا املش و أو افوع عنوألا و غو أن اا ثسونيئين ااوذ لراتول
فاعا عخ أ ضأل املغاصبوا ال مييخ األ أن لرتلها إىل وقخ آل ا و غو أن اا ثسونيئنئ ،يف غوزة ااوذلخ
إ اةئل ولساشهد ً
ثوا اسنوات قولثو نخ  7616ح  7698حتة اإل ا ة املص لوا لرتلوا فثسني ،و لنيثبوا ا نسوئو املصو لوا و غو
نا حد يف  4557نوخ اةاحوام أهوايل غوزة اثحودو املصو لو اشو اء احائاجواهت املعئشوئوا وعوو هت نعود ذاوك عوخ نيو ة
أنئه إىل نناز وأ اضئه ...
غ لل ذاك إال أن اااعب و اإلعسنئو داهثة لول هوذا وألوذت تو وم وتون ذ يف هوذه ااشواةعاتا يف إقوا تصوعئد
اااح ل ضد حي اإللوانا ولاملعاا لان اا ثسنيئنئون ه اااحئو.
خامسا -الثورة المضادة وفلسطين :العصر الذهبي للعالقات المصرية-اإلسرائيلية:
ً

يف ااسنوات اارثئثو املاضئوا لان اثارا ب غري املسبود نع إ اةئلا وااانسئ ،نعها أننئًّوا وا ورتاتئجئًّاا ااودو ا لورب
ةئسا.
يف نناء ااش عئو وااربول ا ن ليا واادويل اثنظام ا دلد نرئا ة عبد اا اا ااسئسا؛ ف ل ًرا مث ً
نشريا ف ً
ةبوول ةووو ة لنووال ا صو اادلاو نصووني ى اا رووا املساشووا ااسووان ،ملبووا كا نوورن أ ةووئا ملصو رووف أن توافوو ،عثئووأل

أن ليا وتربل نأل إ و اةئل .وبعدد الثدورة ،لدم تختلدف األمدور .ايوخ اإلضوافو ااو لرودنها اانظوام ااوايل حتوة ةئوا ة عبود
اا اا ااسئساا عيخ برألا مبا فئه ااسا ات ونبا كا ها أنأل لني ولاعانل نع املعاهدةا عثى أدا نخ أه االوانة
ااسئا ئو ملص ا ولي اةيا نردا أصبحة يف وجدان لل املص ل،ا نعد أن لان اانظام ننذ عام  7686لاعانل نعهاا
"ني ه ألوك ال ننيل".
نراعدة ف
وا نرا نع أحد "لرباةه " ااعسي ل ،ااسانر،ا ةالب إننا يف نص لنا ناعانل اةيا نع إ اةئل عثى أدا حتدٍّا
وارد آن ا وان ن ناعانل نعها عثى ادا ف صو(!).
ارد ذهف ااسئسا إىل أنعد ندى وصل اائأل أ ةئا ان ،يف ااارا ب نع إ اةئل وااانسئ ،نعهاب
 1 نووالو 4571ب ةووال امل اووح اا ةا ووا عبوود اا اووا ااسئسووا يف نع و ا حدللووأل نووع اإلعسنئوو ،إن "نعاهوودة
ااسسم ا ار ت يف وجدان املص ل ..،وإنأل ال لوجد عبث يف هذا اايسم".
 76 نا س  4571ب يف انرو ها ا وىل نوخ نوعهواا ةانوة إ و اةئل نااودو اا ةئسواا ناااعواون نوع ااثوويب
ااصوهئوين يف أن ليواا ناااووغل عثوى اإل ا ة واايووز س ا نو ليئ،ا ال وا ناف املسواعدات ااعسووي لو ملصو ا نعوود
أن لانة ننذ ااسا ات حت ا عثى وة ها أو ننيها حبزنو نخ ااش وط واملنيااف اإل اةئثئو.
أهو امل الووز
 15 أن لوول 4571ب ا ووو اثياتووف "ا لووك ت اجو " نووخ نعهوود وااووننيخ اد ووات ااش و د ا
ا ن ليئو املواائو إل اةئل نعنوان "ا ا ناف املساعدات ااعسي لو ملص ب ض و ة ا رتاتئجئو".
 44 أن لل 4571ب نش ت ولااو ولرتز تح عنوان "ا نخ ا ن ليا املص اإل اةئثا املشرتك"! نوا لثواب
ةااة ااواللات املاحدة لوم االسةاء إدا اسث  75قاة ات هثئيونرت أناتشا هجونئو ملص ا وةااوة وزا ة ااودفا
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ا ن ليئو (اابناواجون) إن وزلو ااودفا تشواك هاجول أنثو نظوريه املصو نرو ا فوع تعثئو ،تسوثئ قواة ات ا ناتشوا
ااوويت وواعزز عيثئووات نص و مليافحووو اإل هوواب يف اووبأل جزل و ة ووئناء .وةووال ا ن وريال جووون لوورييب املاحوود نا و
اابناوواجون -وهووو ل و و نووا ا يف ا ةووو هات ئووو نوو ،هاجوول ووزل و ااوودفا املص و اا لوو ،أول صوودةا صووبحا-ب
"نعارد أن قاة ات ا ثئيونرت ا دلدة هذه اساعد اايونو املص لو يف اااصد اثياني ف ،ااوذلخ لهود ون االنوخ
ا ن ليا واملص واإل اةئثا".

 41 لوائووو 4571ب جوواء لنيوواب ااسئسووا يف ذل و ى ةووو ة لوائووو يف لا و ااعوودوان ااصووهئوين عثووى غووزةا
ونس و و ًها اثيراونو ووو
ناجو وواهس ااعو وودوانا و الو وودا لسو وواوى نو وو ،املعاو وود واااو ووحئوا نو وول ننحو و ًوازا إل و و اةئل وناةو و ًودا ف
اا ثسونيئنئوا نثئًوا ناملغاانيوات وا ضواائل ااارثئدلوو نوخ عصوو ااسوا ات ونبوا ك نوخ أن فثسوني ،هوا وبف أزنانوا
االةاصا لو وأننوا حا ننوا للوريا نوخ أجثهوا ..اخلا نانا وئًا نشوا لاأل إل و اةئل يف حصوا اارنيوا وإغوسد املعورب وتووتري
ا جواء مما نهد اثعدوان.
اها ات صهئونئو اةناء ااعدوان عثى غزة يف صئف 4571
" أه نائجو اثح ب عثى محاس هو تعزلز ااش الو اال رتاتئجئو نع نص "ب ج لدة نعا لف اإل اةئثئو.
" نص وإ اةئل تنسران اثئوم اااايل اثح ب و اح صان عثى عدم ا ا ا ة محواس نوخ نشوا لع إعوا ة إعيوا
غزة"ب نعا لف.
" أن املبا ة املص لو اوةف إقسد اانا ن ،إ اةئل وغوزةا صواغها وفود نوخ املةوان ات ووزا ة اخا جئوو املصو لو
نوع وفود أنوين إ و اةئثاا ون أ نشوالو نوخ اا صوواةل اا ثسونيئنئوا نوا حودا حبلوو املراونوو اإل وسنئوا ونرئووو
اا صاةلا إىل فاها"ب هاآ تا.
" نصو و وإ و و اةئل تثعب ووان ن ووع املراون ووو اعب ووو ااشو و قى اانيئ ووف وااشو و قى ااشو و ل )) اا ووئيا فئشيان و و ل وودلعوت
أح نوت.
وحا أن هنوواك و ووئنيًا واحو ًودا فروول وأن إ و اةئل
" إذا لووان لاعوو ،أن توونجح ااو وواقوا فإنووأل لاعوو ،أن ليووون واضو ً
ت لد أن تيون نص ها ااو ئل"ب نس ول إ اةئثا ريوزاائ نو ة.

" ااسئس ووا لش ووا ك وجه ووو اانظ و و ن س ووها ن ووع واا ووننيخ وإ و و اةئل ع ووخ ل ووون مح وواس ننظي ووو إ هانئ ووو وهتدل ووداً
ا رتاتئجئاا"" ..مييخ اوااننيخ االعايا عثى ااسئسا لش لك اعوزل محواس"" ..ااسئا وو املز وجوو حئوال غوزة
تشووبأل ئا ووو حربووو اا و ةئا املص و ااسووان ،حسووين نبووا ك ايووخ نووع اضوونيس نص و نوودو نثونا ووا أصووغ
نيلري لسل ا زنات"ب ا لك ت اج ا نعهد وااننيخ اد ا ات ااش د ا .
(" نص و -ااسئسووا) ت و ى يف حلووو محوواس هتدلو ًوداا وأن إغووسد ا ن وواد إىل فووح أغثوو" ،أنبوووب ا لسووج"،
االةاصووا وواا وناتووة دوود صووعونو يف اااسووثح نص ووا لذ جدلوودة"ب إائعئزل و ن و وما ا ن و ال االحائوواط وةاةوود
س اابح لو اإل اةئثئو ان ًراا صحئ و "نعا لف".
 74 ألاوون 4571ب ا ااوافة نصو نوؤمت ا وائوا حييوول عنووان "إعووا ة إعيوا غوزة" نعوود ااعودوان ااصووهئوين
ا لووريا وايووخ أهدافووأل وتوصووئاتأل اارئرئووو واملنشووو ة هووى نووز ووس غووزةا وهووو نووا و صو احو يف لثيووو عدلوود نووخ
ااوفو عثى أ ه لثيو عبداا اا ااسئسا.
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 15 ألاوون 4571ب ةو ا نووإلسء املننيروو اادو لوو نسووئناء نوخ ااسوويان وإةانوو املننيروو ااعازاووو ااويت لانووة
إ و اةئل تنيثبهووا ننووذ وونوات نووخ ااسووثنيات املصو لوا غو نووا ميلثووأل ذاووك نووخ لنيو جسووئ نووع عوودو ناةصووص يف
اغاصاب وا ائنيان ا اضا ااع نئوا و غ أن نبا ك ونؤ ساتأل انياملا فاوا ذات املنيثف اإل اةئثا.
 46 ألاووون 4571ب نر ووال نه و نعن ووان " ؤل ووو اا و ةئا ااسئس ووا اثع ووا " املنش ووو يف نوة ووع نعه وود واا ووننيخ
ناووا لذ  46ألاووون 4571ا اثس و ري نووا ك ووئ ز -ناةووف ةووئا اابعلووو اادنثونا ووئو يف
اد ا ووات ااش و د ا
ااراه ة انرا .جاء فئهيا لثاب "م ااارلئد عثى تعاون ااسئسا ا نين ااوةئ ،نوع إ و اةئل يف وئناء وعثوى ت هيوأل
ملةاوف إ اةئل ا ننئو يف غزة نخ لسل تردل لاص نخ ا ئش املص واال واةبا ات املصو لو ملوةوف إ و اةئل
ااداع  ..ونخ امل جح أن لؤ ذاك إىل املزلد نخ اااعاون ا نين و اء اايواائا نا ن ،إ اةئل ونص ".
 7 نوووفيرب  4571ب لاووف ون نووخ لشووا ا لبووري املعثروو ،ااعسووي ل ،يف صووحئ و "لوودلعوت أح نوووت" "إن
لسً نخ جهاز املةان ات اادالثئو "ااشاناك" واعبو اال اةبا ات ااعسي لو "أنان" لاوائان نهيو مجع املعثونوات
اال اةبا لو عخ حتلات ا ها ل ،يف ئناءا ولا نرثها اثجانف املصو ا نشود اً عثوى أن «ترا و ااعيول» نو،
ا ئشوو ،املص و واإل و اةئثا لووا وفوو" ،ةواعوود ةاناووو" ..إن ا ئشوو ،املص و واإل و اةئثا لارامسووان املس و وائات يف
اا ب عثوى ا ياعوات ا ها لوو يف وئناءا حبئوث لرووم ا وئش املصو نشوخ ااو ب اا عثئوو عثوى "ا هوا ل"،ا يف
ااوةة ااذ تاوىل فئأل إ اةئل توفري املعثونات واااردل ات اال اةبا لو ا انا اً إىل نصا ها اابش لو واإلايرتونئو".
4571 77 45 ب ةووال ااسئسووا ارنوواة ف و انا 41ب "اووخ نسوويح أن تسوواةدم أ اضووئنا اشووخ هجيووات عثووى
إ اةئل جا تنا"ا وإن "إنشاء املننيرو ااعازاو لان ض و ة ةدميو ترل ت للريا"ا وإنأل "نخ لان لاوةع ننذ  15نو أن
ااسسم ن ،نص وإ اةئل ئسار هبذا ااشيل".

 نوفيرب  4571ب احا ثة ااسوثنيات املصو لو نااوذل ى امل ولوو اثحو ب ااعاملئوو ا وىلا تثوك ااو ب ااويت لانوة
مجئعاا ف ئها م ترسئينا مبوجف ات اةئات اليا-نئيوا وم توزلعنا لغناة ح ب عثى املناص لخ نخ
وناالً عثئنا ً
ا و ونئ وو،ا ول ج ووة ننه ووا لاف ووو ا ةني ووا ااع نئ ووو وه ووا تو و ز حت ووة االنا ووداب االحاسل ااربلني وواين أو اا نس ووا أو
اإللنيايل ااذ ا اي إىل نا نعد اا ب ااعاملئو االانئوا وااذ لان ببًا ةئسئًّا يف ختث نوا ودوف ة واتنوا .وفئهوا نودأ
تدا وو ،املشو و و ااص ووهئوين نإعني وواء اائه ووو اا وو ،يف وق ووخ ة ووونا يف فثس ووني ،مبوج ووف ص ووك االنا ووداب ااربلني وواين
7644ا ونخ ةبثأل وعد نث و املش وم .7678
4571 77 41 ب ةووال يف حدللووأل ن ووع "صووحئ و ل ووو لري لووس وريا" اإللنياائ وووا ااووذ ة وودم فئووأل اةرتاح ووأل
"امل لف" (نا اعدا ه إل ال ةوات نص لو إىل اادواو اا ثسنيئنئو نعد ةئانها لاانخ نخ إ اةئل وانييرناهاا وأنأل
حتد قولس نع نانئاهو يف هذا ااِشرن).
 44 لنووال 4578ب ةووال يف ن وؤمت ل وووس نسولس و ا ب "نيووانش حوود ةووا لسوواف يف عروول ووجوودان اا و ةئا
ااسا اتا ملا ق تصو ه اثسسما نيانش حد ةا لشوف ها ايخ اازنان واااغري وااسن ،ألدت صواب ؤلاأل
وعبر لو في تأل" .وةالب "نص لان ا و و اةياا وها اادواو ا وىل اايت لنية حنو ااسسم نع إ اةئل ..
و ليخ أحد لاصو  ..أن ااسسم ن ،نص وإ اةئل ئيون نااشيل ااذ ن اه اائوم".
 17لنال 4578ب ةاة ييو ااراه ة األنو املساعجثو نرن لااةف اارسوام هوا مجاعوو إ هانئووا ااسوجل
انرو حتد نوخ ةبول يف توا لذ احملوال املصو لو وااع نئوو ننوذ ندالوو املشو و ااصوهئوين ننوذ نوا لزلود عوخ ةو ن نوخ
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اازنانا حو يف أاود اظوات اااووت نو ،ا نظيوو املصو لو ونو ،اا ثسونيئنئ،ا فيحوال ااسوا ات ت عثهوا يف ع اوز
ات اةئات لانف ل ئد.
 47فربال  4578ب صدو حي آل نوخ ييوو اارواه ة اسنوو املسواعجثو ناعابوا محواس ننظيوو ا هانئوو.
(وارد م إاغاء اايي ،يف اال ا ناف).
 74نا س 4578ب ةال عبد اا اا ااسئساا يف نع ا حوا ه نع ج لدة ااوااننيخ نو ة ا عثى وؤال
وسحا نوولًوا؟
ااصح ئو "الىل وميث" لئف ل ى اااهدلد نخ جانف إل ان؟ وهل لا  ،عثى أنأل ال روف أن متاثوك
ً
ااسئسووا نرواووألب " ن هو أن ااو ةئا أونانووا ننةو ط يف إجو اءات عدلوودة ملعا ووو هووذا ا نو  .رووف أن نعنيئووأل وةاوا
… ويف هذه ا ةناءا رف أن نا َّه خماوف إ اةئل".
 15نا س  4578يف ذل ى لوم ا اا وا ا م ااشئذا ندلنو "ااسسم"ا ندلنو لانف ل ئدا وعثى نعد
أناا نوخ فثسوني ،احملاثوو ننوذ 7617ا اجايوع اايوام ااعو ب ائرو وا اوخ محثوو عسوي لو عثوى ااووةئ ،يف ااوئيخا
وغانة فثسني ،متانا عخ لثياهت .

 47لونئو  4578عئنة نص حوازم لوريت و ًريا ملصو يف تول أنئوف أول و ري وا اودى إ و اةئل ننوذ عوام
.4577

 78أغسوونيا 4578و و نش و جئس ووون آلزالسووون عاووو ااثجنووو ا ن ليئ ووو اائهو لوووا نرو ًواال نعن ووان "أص ووبح
املص لون وةئا اهت ألل ف ا داه اائهو وإ و اةئل"ا ونشو تأل ولااوو اااثجو اف اائهو لوو " "JTAوتداوااوأل عود نوخ

ااصحف واملواةع اإل اةئثئوا عثوى أ وها ج لودة ا وو زاائ نو وة .ا اشوهد املروال وااصوحف ااو نشو تأل ناازلوا ة
اايت ةام هبا إىل ااراه ةا وفد ا نو ا ن ليئو اائهو لو اثراه ةThe American Jewish Committee
)- (AJCا فاحد عخ اا اوة اايت ا اربثه هبا اا ةئا املص ا واا ناةشوا فئها عدلد نخ املوضوعات عثى
أ ها "لئف مييخ ملص وإ اةئل أن لاعاونا نعًا ضد االت اد اانووى االل ا "؟
 77 أغسوونيا 4578ب نش و ت ا ووو زاائ نو ووة تر لو ا عووخ اازلووا ة اا و ةووام هبووا وفوود آل و نووخ اايوووز س
ايوول نووخ نص و وإ و اةئل يف  75أغسوونيا ا ووا ا نرتتئووف نووخ نؤ سووو حث وواء إ و اةئل Israel Allies
 Foundationا وه ووا اازل ووا ة اا وويت ح ص ووة املؤ س ووو عث ووى ت تئبه ووا يف ووئاد اااواص وول ن ووع املعا ض وو ،است وواد
اانوو ا وأن ااوفد ةد عرد اراءات نغثرو نع عد نخ املس وا ،املص ل،ا وارد أعثخ ااوفد نعد اازلا ة نرن "نص

نلل إ اةئل ت ف

االت اد اانوو نع إل ان".

وفدا إ اةئثئًا
 77 أغسنيا 4578ب نرثة ولاالت ا نباء أن ننيا ااراه ة اادوىل ا اربل  77أغسنيا ً
يف زلا ة لعوا ااارى لس ا عد ًا نوخ املسو وا ،املصو ل،ا ولوان عثوى أ وأل احملوانا "ا وح ،نوخوو"ا املرو ب نوخ
ةئا ااوز اء اإل و اةئثا ننئوان ،نانئواهو ولبوري امل اوضو ،ااسوان ،نوع اا ثسونيئنئ،ا و لوا إقوس و واةل االعوسم
عخ أى ت اصئل نشرن هذه املباحلات اايت اتسية ننيانع ااس لو.
 77 أغسنيا  4578ب وااننيخ تثو نسحف ةواهتا نخ وئناءا ونوخ ضويخ ا وباب ااويت ق حهوا ل ئود
ات فئثد املدل ا ن ليا اثروات هو اال ار ا اايانل يف ااعسةات املص لو اإل اةئثئوا اايت وص ها أحد املصوا
ا ن ليئو "ندفء نايئز ن ،نص وإ اةئل ال حياام نعأل اابثدان اني ف ةااث إقسةا".
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 4578 6 6إعا ة فاح نر ااس ا ة اإل اةئثئو نعد أ نع نوات نخ إغسةها عثى ألد اباب االو ةا وا
ذات لوم إغسةها يف 4577 6 6ا يف نيالدة نص لو إ اةئثئو نشرتلو ضد ةو ة لنال .
 4578 6 48عا يف حدللأل نع ولااو اال وائادن س عثى هانش زلا تأل األن املاحدة إىل تو ئع ااسسم
نع إ اةئل .وتثرى اي لاص نخ نانئاهو و ثا وز اةأل عثى هذه اادعوة.
 15ألا ووون  4578ب نص و تص وووت اص وواحل إ و اةئل ن ووو ا ن و املاح وودة اس وواةدانات ااس ووثيئو اث ا وواء
اخا جا ونر ها فئئنا.
 49نوفيرب  4578يف انرو ها ا وىل نخ نوعها وناملةاا و ار ا ااينئسو ا ةوذلسوئو حتوة ةا وو اابانوا
ااشوونو ة حبظ و ااس و إائهووا إال نعوود حت هوواا و لو ووا لا ً ووا إىل لاووف نووع اإللوووة املسووثي ،املص و ل .،وواف اابانووا
تواض وس االاين ووفد لا  7نخ لبا اارساو وا ناوجها عثى أس وفد لنسا إىل ااردسا عرب ننيا تل أنئفا
نذ لعو املشالو يف جنازة ا نبا "إن ام" نني ان ااردس وااش د ا .
 78فربالو 4579ب صو وفوود اائهووو ا ن ليووان أن ااو ةئا املصو عبوود اا اووا ااسئسووا ةوود ةووال و أةنوواء
اراةه نعأل عخ نانئاهو إنأل "زعئ وةاةد ادلأل ةوى جبا ةا تساعده ائا فرل يف إ ا ة وااألا وإمنا ميينها أن حتر،
اااردم وتعزز املننيرو لثها وااعا ".
 7فربال  4579ب ص وزل اانياةو "لوفال ااالنئاز" إن ةئام نص نإغ اد ا ن اد اايت حي ها اا ثسونيئنئون
حتة اادو املص لو نع ةنيا غزة جاء ننيثف نخ إ اةئل.

لنياب أ ئوط  4579 8 78ب حتد فئأل عخ عئد اال ارسل اإل اةئثاا وعخ ااسسم اادافئا وعخ االرو
واانييرنئنئووو اااائووو وغووري املسووبوةو نووع إ و اةئل .ونااوود اارووا ة اإل و اةئثئ ،وا حوزاب اإل و اةئثئو نووخ أجوول ااسووسم
ولرنووأل رهوول قبئعووو اايئووان ااصووهئوين نووخ ااوودالل ااووذ ريووع نيافووأل أقئافووأل وأحزانووأل عثووى هوودف انوواس نوواةا
فثسني،ا والازل ااصو ا ااعو يب ااصوهئوين نا زنوو نو ،إ و اةئل واا ثسونيئنئ ،وعورب عوخ ت هيوأل ااجوو إ و اةئل إىل
للريا اثجيئع مبا فئه اإل اةئثئون
لريا ً
ضيانات ننها يف نواجهو أ واو فثسنيئنئو وتنبر نرن ااسسم ئجثف ً
وص أل نااع جف ااعجابا وةال إنأل ااارى نرنو نازنا وأل ى نا تس ب نعد ذاك نعام نخ اراةأل ااس نع نانئاهو
نااراه ة ةبثها نعدة ألام.
 79لونئووو  4579ب حووازم لووريت ااس و ري املص و يف (إ و اةئل) لشووا ك يف ن وؤمت ه تسووئثئا ااسووا س عش و ؛
وهووو ن وؤمت لعروود يف ندلنووو ه تسووئثئا نووا ا احملاثوووا اا ويت مسئووة هيووذا نسووبو إىل تئووو و ه تووزل نؤ ووا االووو
ااصوهئونئو وننظياهووا ااعاملئووو .ولنعروود ونولًا ننووذ عووام  4555حتووة عالووو اادواوو ااصووهئونئوا ولانوواول لوول ااراووالا
اايت تاعث ،ناحدلات ا نخ اارونا اإل اةئثا عثى لافو املساولاتا وقبئعو املةاق احملدةو نإ و اةئلا واااصوو ات
عخ نساربل إ اةئل يف ااسنوات وااعرو اارا نو.
 15لوائو 4579ب نرال جب لدة ااش ود اياتف لنايى إىل نلز ا ات وةئ ،ااصثو نا جهزة ااسئا لو هو
"امللووز اارووونا اد ا ووات ااش و د ا و وول" ا لنووا ى فئووأل ناجوواوز ااانيبئووع نووع إ و اةئل إىل ن حثووو ااش و الو املص و لو
اإل اةئثئو حتة اارئا ة ا ن ليئو.
4579 74 44ب نع و وود نيامل و ووو تثئ ونئ و ووو ن و ووخ وناا و وود ت ان و ووفا قث و ووف عب و وود اا ا و ووا ااسئس و ووا ن و ووخ اابعل و ووو
املص لو يف ثا ا نخ ترجئل اااصولة عثى نش و ة ا نوةف املساوقنات اإل اةئثئوا و ل حااو نخ ااصدنو
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وااووذهول ااعوواما تراصو عثووى اا ثسوونيئنئ ،وااعو ب فروولا نوول مثووة عدلوود نووخ املو اةب ،ا جانووف .وا غاووون
اظووات ل جووة و وواةل االعووسم اإل و اةئثئو تشووئد نوواملوةف املصو ااووذ أنرووذ املسوواوقنات اإل و اةئثئو نووخ إ انووو
وائو وووا وتشو ووئد ننانئو وواهو انجاحو ووأل يف "تداو وو ،او ووبيو عسةو ووات اةصو ووئو نو ووع ااسئسو ووا حترو وو ،إل و و اةئل عواةو وود
ا رتاتئجئو".
وةال ااعاو ا يهو يف ثا اانواب ا ن ليا انا و انال يف تص حيات ملوةع "ن لابا ت" اإللبا ب "إن
ااو ةئا عبووداا اا ااسئسووا أةبووة أنووأل صوودل ،اثواللووات املاحوودة حوو ،ووحف نشو و ةو ا اال ووائنيان ااووذ لوودلخ
إ اةئل نا ن املاحدة نناء عثى قثف اا ةئا ا ن ليا املناةوف ونااود ت انوف  ...وإنوأل "نودافع عوخ لول ا نوو
اخرية اايت نؤنخ هبا" ...وإنأل "أ ا ا نااارلئد نننا اارونا....وألل أمهئو نننا اارونا و زميو عدونا اا ةئسواا
وهووو اإل هوواب اإل ووسنا املاشوود  ...وإنووأل أللو أمهئووو نووخ وجووو ف ةووو لانثووو جدلوودة يف ا ووئشا إنووأل نااارلئوود أهو
نننا ااوقين نخ اانياة ة إف))18-
 49أن لل  4578ب يف لثياأل يف نؤمت ااشباب ناإلمساعئثئوا ااسئسا له ،تا لنا ولهئل اارتاب عثى ناوال
ااشعف املص ىا ولص أن ااسسم أنرذنا نخ ااائا .
 47 اغسنيا 4579ب انح اوي
هناك ات اد ويل عثى هذه املسراو.

وزلو اخا جئوو املصو

لوربر إ و اةئل نوخ اإل هواب نذ لعوو أنوأل اوئا

 75لوائ ووو 4579ب ووانح ا ووي وزلو و اخا جئ ووو املصو و ل ووزو (إ و و اةئل) يف أول زل ووا ة ن ووخ نوعه ووا نن ووذ
عام4558ا ولاحود يف لثياوأل عوخ "املشورتلات" نو ،ااعو ب وإ و اةئل وعوخ اانوزا اا ثسونيئين اإل و اةئثا نسواولًا
ن وو ،ااع وودو ااص ووهئوين وااش ووعف اا ثس وونيئينا ن وو ،االح وواسل وااا ووحئوا وع ووخ ااش ووعف اإل و اةئثا وأن ووخ وا ووار ا
وا ارسل إ اةئلا وحرها يف حئاة نسار ة الل حدو آننو.
 48ووبايرب  4579ب اارنصوول املصو يف ام اا اووا احملاثووو (إلووست) لشووا ك يف االحا ووال ااصووهئوين ناغئووري
ا نعرب قانوا نوخ ا هوو (اإل و اةئثئو) إىل ا و نعورب نئجو ،احا واال نااوذل ى  17ملوافروو اايووز س عثوى ات اةئوو
لانف ل ئد.
 76فربال " 4578اجايع ااسئسا ونانئاهو َو َعبد اهلل وجوون لوري وًّا يف ا ن يف فربالو "4579ب لورب
نش تأل ج لدة هآ تا اإل اةئثئو وألده نانئاهوا ةبل أن لؤلده نئان نخ اا ةا و املص لوا يف صئاغو ن اوغو.

 74لونئوو 4578ب نشو ت صوحئ و هواا تز اإل و اةئثئو تر لو ا عخ"زلوا ة و لو" إىل اارواه ة ةوام هبوا نانئواهو يف
أن لوول  4579نصووحبو إ ووحاد ه تووزو زعووئ املعا ضووو اإل و اةئثئو وف لوو ،نووخ املساشووا لخ واخ ورباء ا ننئوو،ا اثروواء
ااسئسا يف ةص اا ةا و.

 48أن ل وول 4578ب لش و و ة نناةش ووات ن ووو ااي و ووز س اثيس وواعدات اخا جئ ووو ع ووخ تر ووا ل ت ئ وود ن ووإةس
ن وحئات نص لو نخ املنيا ات اإل اةئثئو اان ئذ نهام عسي لو يف ئناء.
املش و ا ن ليا اار ئا حثف عسي ع يب إ اةئثا حتة اارئا ة ا ن ليئوب
جوواءت زلووا ة ت انووف إىل ااسووعو لو ااداوو ،هووذا ااثووف ااووذ م اايشووف عووخ أهدافووأل اثي و ة ا وىل يف و ةووو أعوودها
نساشووا ا نووخ اارووونا ا ن ليووا املسووارئل ا نو ال فثوو ،ونشو هتا ج لوودة ا هو ام يف عوود ها ااصووا ناووا لذ  45نوووفيرب
4579ا واايت تاحد عوخ تر وئا ننظيوو جدلودة نا و "ننظيوو ات اةئوو اخثوئج واابحو ا محو " اايوون مبلانوو حثوف
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عسي جدلد حتوة ةئوا ة ااواللوات املاحودة ا ن ليئوو وعاوولو نصو وااسوعو لو واايولوة واإلنوا ات وةنيو واابحو لخ
و وثنينو عيووان وا نا حتاوول فئهوا إ و اةئل صو و امل اةوفا وتيووون ووا ةسةوو أهووداف وود ة هواب ااراوواء عثووى اعووشا
ونواجهو إل انا واااصد اإل سم املاني ف.
أن لل -4579لونئو 4578ب ااانيبئع ااسعو
ص رو اار ن ادنج إ اةئل يف املننيرو.

اإل و اةئثا ن عالوو نصو لو نوخ نوانوو توريان وصونافري يف وئاد

فربال 4578ب تس لف ن اوضات انح اي
تريان وصنافري.

وزل اخا جئو املص

نع ا انوف اإل و اةئثا حوول ات اةئوو

 41 لونئو 4578ب ااسئسا لصدد عثى ات اةئو ت ئ اادو املص لو ااسعو لو.
 48 ان لوول  4578ب اجايووا نشوورن نص و يف نووو ااعسةووات اخا جئووو نوواايوز سا و فئووأل أن امل وحئووات
ااعسي لو املص لو ترثع نخ ننيا ات إ اةئثئو اان ئذ نهيات يف ئناء.7
هذا ناإلضافو إىل أحا لث وتص حيات عدلدة نسجثو وننشو ة انانئاهو لؤلد فئها اةيا عثى أن نص وعود
نخ اادول ااع نئو تعد تنظ إل اةئل عثى أدا عدو وإمنا نص اها حثئ ا ا.
ارد أصبح واضوحا اثجيئوع ننوذ فورتة قولثووا أننوا نعوئش حتوة حيو ااسئسوا يف "ااعصو ااوذهيب اثعسةوات املصو لو
اإل اةئثئو"ا وأن إ اةئل ها نواناأل اا ةئسئو انئل االعرتاف وااربول واا ضا واادع ا ن ليا واادويل.
سادسا -المهمات الملحة امام القوى الوطنية المصرية:

ارد اناص نا يف  77فربال  4577نسبف وحودتنا .وايننوا انرسوينا نعود ذاوك حو زوح اانظوام يف ااعصوف نلو تنواب
انرسينا عثى ةاالا ف عئو نعئدا عخ اارائو اا ةئسئو اايت تسواح ،لول جهو نوا وةو تنوا و نواء اوهداةنا وهوا حت لو نصو
نخ اانظام ا ن ليا ااال نعناص ه اخيسوب
 )7ئني ة أن ليئو لانثو عثى االةاصا املص ى.
 )4احايا و ئني ة أن ليئو عثى اااسثئح املص .
 )1تبعئو نص لو لانثو يف ئا اتنا ااع نئو واإلةثئيئو واادوائو .
 )1ةوات أن ليئو يف ئناء ايالو إ اةئل نع د لدها نخ ااروات املص لو
 )8قبرو حثئ و اثعدو ا ن ليا نخ جال اانظام و اادواوو و جوال ا عيوال تسوارة نيول االو وات وااسوثنيات
ولانة يف اارثف نخ ةوى االو ة املاا ة ننذ ااثحظات ا وىل.
إدووا عوووة اثي اجعووو و اااصووحئح وااوحوودة نوجهووو إىل لوول ننوواب إىل ااووذلخ الا ووا نوواارتلئز ننووذ ااثحظووو االوىل عثووى
االصس ااسئا ى وااد او ى فرلا و ل وا يف نظوام نبوا ك ووى اا سوا واال وابدا و لو وا تبعئاوأل اايانثوو اثواللوات
املاحدةا وعسةاأل ااوةئرو نإ و اةئلا وااوذلخ ةو وا اترواء او ا ن ليوان وغاوبه ولوافوا نوخ اا ئاوو ا ن ليوا عثوى ناواةج
االناةانات وأ ثوا تنييئنات األن ليان نااازانه نيافو ااسئا ات اا ةئسئو انظام نبا ك دواه إ و اةئل وأن ليواا وعثوى
أ ووها ات اةئووات لانووف ل ئوودا وااووذلخ الا ووا فروول نوواارتلئز عثووى ااعدااووو االجاياعئووو ون ننيهووا هبوودف اال ووارسل
ااوووقينا وااووذلخ الا ووا يف نوودالات االووو ة يف نرووده اثيجثووا ااعسوي ناالناهالووات ااروةئووو ون اااعو ا إىل عيوو،
 -7فئيا لثا اا انلب

https://goo.gl/b82hJ2
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ااابعئو ااعسي لو األن ليان يف املعونو واااسثئح واااد لفا وااذلخ تو قوا و ورنيوا نووعى أو نودون وعوى يف اال وارنياب
ااووومها نوو ،املوودنئ ،واال ووسنئ .،واا و اناهووة ناص و ئو االووو ة جبناحئهووا اإل ووسنا واملوودين نعووا ...عثووى لوول هووؤالء أن
مير اقووا نوودين عووا ل ضوود نظووام (تووانع) وفا وود ونسووابدا وأن
لعيثووا نعووا نووخ أجوول اااوحوود عثووى نشو و وقووين حتو
لعيث ووا نعووا عثووى إحئوواء املش و و االووو املص و ا صووثا ااووذ تبثووو يف ووبعئنات اار و ن ااعش و لخ ااح ل و نص و نووخ
ااياااوم ا ن ليا يف نسةاأل اادللو حتة ةئا ة عبد اا اا ااسئسا لثئ و ااسا ات ونبا ك.
*****
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