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شهدت الفرتة التالية مباشرة ل  03يونيو 0-يوليو
 3300سلسلة من األحداث التارخيية اليت مرت هبا مصر،
واليت مل تقتصر يف أمهيتها كمحطة فارقة ونقطة حتول جذرية
كربى يف املشهد السياسي على املستوى الداخلي ،ولكنها
انعكست ابملثل على السياسة اخلارجية املصرية ،وعقاقات
مصر ابخلارج ،سواء ابلقوى العاملية على املستوى الدويل
األوسع ،أو ابلقوى اجملاورة يف حميطها اإلقليمي ،ومنها
بطبيعة احلال إسرائيل ،اليت ميكن اعتبار العقاقة معها،
مبثابة "ترمومرت" فائق احلساسية والدقة لرصد وقياس مقامح
االستمرارية والتغري يف كافة ركائز ومكوانت املوق
السياسي املصري ،بداية من اإلدراك والرؤية السياسية لدى
القيادة ،مرورا ابلعقيدة القتالية للمؤسسة العسكرية ويف
القلب منها القوات املسلحة ،وانتهاء بعملية صنع واختاذ
القرار على شىت األصعدة االسرتاتيجية والسياسية
والدبلوماسية...اخل.
أول -على املستوى الدويل :فعاليات األمم املتحدة
ً

واحملافل الدولية
يف كلمته اليت ألقاها أمام اجتماع اجلمعية العامة
لألمم املتحدة ،يف دورهتا السبعني ،واليت نقلها مركز أنباء
األمم املتحدة يف  33سبتمرب  3302قال السيسي:
"السيد الرئيس امسح يل أبن أخرج عن النص املكتوب ومن

خقال هذا املنرب ،الذي ميثل صوت العامل ،أن أتوجه بنداء
إىل الشعب اإلسرائيلي والقيادة اإلسرائيلية أبمهية إجياد حل
هلذه القضية .لدينا فرصة حقيقية لكتابة صفحة مضيئة يف
اتريخ املنطقة ابلتحرك يف اجتاه السقام .التجربة املصرية رائعة
ومتفردة وميكن تكرارها مرة أخرى ،حبل مشكلة
الفلسطينيني وإجياد دولة فلسطينية هلم جبانب الدولة
اإلسرائيلية حتقق األمن واألمان للفلسطينيني وحتقق األمن
واألمان لإلسرائيليني ،حتقق االستقرار واالزدهار
للفلسطينيني وحتقق مزيدا من االستقرار واالزدهار
لإلسرائيليني" .ويف الصيغة ذاهتا تقريبا تكرر خروج السيسي
على النص أمام اجلمعية العامة يف الدورة الثانية والسبعني
عام .13302
وكانت مصر قد سحبت يف هناية  ،3302مشروع
قرار مقدم إىل جملس األمن يقضي إبدانة االستيطان
اإلسرائيلي لألراضي العربية احملتلة ،بعدما طلبت أتجيل
القرار يف اليوم السابق ،وهو ما أرجعته شبكة رصد إىل قيام
مكتب نتنياهو ابالتصال مبسئولني مصريني.2
ويف  01سبتمرب  3302جاء أول لقاء علين جيمع
السيسى ونتنياهو رئيس الوزراء اإلسرائيلى على هامش
فعاليات الدورة الثانية والسبعني للجمعية العامة لألمم
املتحدة يف نيويورك ،ومت التقاط الصور هلما معا ،واخلرب مع
بعض الصور نشرها على صفحته الرمسية املتحدث الرمسي
" )1لدينا فرصة حقيقية لتحقيق السقام" ،الرئيس املصري عبد الفتاح
السيسي ،يلقي كلمة يف املناقشة العامة للدورة السبعني للجمعية العامة.
املصدر :األمم املتحدة  /أماندا فويسارد" ،قالت:
https://goo.gl/MjSZs2
السيسي إنه سيخرج عن نص اخلطاب املكتوب ليوجه نداء للشعب

اإلسرائيلي وقيادته" ،مركز أنباء األمم املتحدة ،3302-1-33 ،الرابط:
https://goo.gl/JMNbwa

" )2سحب مصر ملشروع إدانة االستيطان توضح كمية تعاوهنا مع "إسرائيل"

شبكة رصد ،فيسبوك ،3302-03-30 ،الرابط:
https://goo.gl/vdecBk
"مصر ترضخ لطلب إسرائيل بتأجيل التصويت على قرار أممي لوق
االستيطان" ،التلفزيون العريب ،فيسبوك ،3302-03-30 ،الرابط:

أستاذ العلوم السياسية بكلية االقتصاد والعلوم السياسية ،جامعة القاهرة

https://goo.gl/UcMJcu

إبسم رائسة اجلمهورية املصرية .1وأعرب نتنياهو يف خطابه
أمام اجلمعية العامة عن تقديره لدور عبد الفتاح السيسي
وجهوده اليت يبذهلا يف عملية السقام .2ومن جانبه ،أتى
خطاب السيسي أيضا موجها للمواطن اإلسرائيلي ،مؤكدا
على األمل يف حتقيق السقام ،والتجربة الرائعة والعظيمة
للسقام بني مصر وإسرائيل ،وحرصه على حتقيق األمن

" )1استقبل عبد الفتاح السيسي اليوم مبقر إقامته بنيويورك رئيس الوزراء
اإلسرائيلي /بنيامني نتنياهو ،حبضور السيد /سامح شكري وزير اخلارجية،
والسيد /خالد فوزي رئيس املخابرات العامة ،والسيد اللواء /عباس كامل
مدير مكتب رئيس اجلمهوري" ،املتحدث الرمسي لرائسة اجلمهورية-
 ،Spokesman of the Egyptian Presidencyفيسبوك،
 ،3302-1-01الرابط:
https://goo.gl/G4qBYy
https://goo.gl/VCBzZC
https://goo.gl/2Fet48
انظر أيضا نفس اخلرب منشور من اجلانب اإلسرائيلي" :رئيس الوزراء نتنياهو
التقى الرئيس املصري عبد الفتاح السيسي يف نيو يورك" ،إسرائيل تتكلم

ابلعربية ،فيسبوك ،3302-1-01 ،الرابط:

https://goo.gl/kPFXws
"السيسي ونتنياهو يبحثان يف نيويورك السقام بني اإلسرائيليني

والفلسطينيني" ،يب يب سي عريب ،3302-1-01 ،الرابط:
https://goo.gl/2d4LrL
املقاحظ أنه أسفل الصورة املصاحبة للخرب كتب التعليق اآليت" :اجتماع
السيسي مع نتنياهو هو اول لقاء علين بينهما".
كما أشار نصر اخلرب يف هنايته إىل ما يلي" :وأفادت تقارير من قبل أبن
الرئيس السيسي شارك يف حماداثت مع نتنياهو ولكن مل يعلن عنها .ونقلت
وكالة فرانس برس عن مسؤول أمريكي سابق أوائل العام احلايل قوله إن
الرئيس املصري التقى برئيس الوزراء اإلسرائيلي يف حماداثت شارك فيها وزير
اخلارجية األمريكي السابق ،جون كريي واستضافها العاهل األردين امللك
عبد هللا الثاين يف مدينة العقبة يف فرباير/شباط ."3302
")2أقدر اجملهودات اليت يقوم هبا الرئيس عبد الفتاح السيسي من أجل دعم
عملية السقام .إن إسرائيل ملتزمة بتحقيق السقام مع مجيع جرياننا العرب،
مبن فيهم الفلسطينيون ،"....إسرائيل تتكلم ابلعربية ،فيسبوك-1-01 ،

 ،3302الرابط:

https://goo.gl/sDJjTw

والسقامة "للمواطن" اإلسرائيلي .3وهو ما أشادت به
إسرائيل عرب سفارهتا ابلقاهرة.4
اثنيًا-

على

املستوى

الثنائي:

العالقات

الدبلوماسية...والزايرات املتبادلة
فحوى أول رسالة "طمأنة" بعث هبا السيسي إىل
إسرائيل يف وقت مبكر غداة توليه السلطة نقلها تصرحيه يف
لقاء مع قناة فرنسا " :32حنن نؤكد أننا ال نسمح أن
أرضنا (سيناء) تشكل قاعدة لتهديد جرياهنا أو منطقة
ومع مطلع عام
خلفية هلجمات ضد إسرائيل".5
 ،3302وصل السفري املصري اجلديد حازم خريت إىل
إسرائيل ،وقابله نتنياهو ابلرتحيب .6وشهدت هناية العام
" )3أمن وسقامة املواطن اإلسرائيلي"" ،نداء للفلسطينيني"" ،جتربة سقام "
السيسي خيرج عن النص مرة أخرى ..وهذه املرة يف اجلمعية العامة لألمم
املتحدة" التلفزيون العريب ،فيسبوك ،3302-1-33 ،الرابط:

https://goo.gl/9f3LH2
وقع السيسي يف زلة لسان ملفتة إذ قال" :أمن وسقامة املواطن اإلسرائيلي
جنبا إىل جنب مع أمن وسقامة املواطن اإلسرائيلي".
" )4تشيد سفارة اسرائيل يف القاهرة بكلمة الرئيس السيسي ...قال الرئيس
عبدالفتاح السيسي ،إن العقاقة بني مصر وإسرائيل «جيدة جدا» ،مشددا
على ضرورة إقامة دولتني فلسطينية وإسرائيلية لضمان استقرار املنطق"،
إسرائيل ىف مصر ،فيسبوك ،3302-1-32 ،الرابط:

https://goo.gl/s3QYKQ
 )5فيديو" :إسرائيل ختطط لتشييد جدار على احلدود مع مصر وتعرب عن
قلقها من عجز األمن املصري عن شل حركة تنظيم الدولة يف سيناء ،تقرير:
انصر آيت طاهر ،تصريح السيسي يف بداية هذا التقرير املنشور على قناة

اجلزيرة ،نققا عن فرنسا :32

https://goo.gl/ej98mk

 )6اخلرب ورد بنصه يف مصدرين على النحو التايل" :نتنياهو يرحب بقدوم

السفري املصري اجلديد إىل إسرائيل" ،وكالة األانضول،3302 -0 -0 ،

الرابط:

https://goo.gl/1nJCnG

"نتنياهو يرحب بقدوم السفري املصري اجلديد إىل إسرائيل" ،القدس العرىب،
 ،3302 -0 -0الرابط:
http://www.alquds.co.uk/?p=459653
"إعادة السفري املصري منذ  3303وإعادة افتتاح السفارة اإلسرائيلية
ابلقاهرة اليت كانت مغلقة لـ 2سنوات وللمرة األوىل تصوت مصر لصاحل
إسرائيل يف إحدى جلان األمم املتحدة".. ،قناة اجلزيرة ،فيسبوك-30 ،

 ،3302-03الرابط:

وفاة رئيس إسرائيل شيمون برييز ،حيث شارك وزير اخلارجية
املصري سامح شكري يف جنازته .1ويف هناية األسبوع األول
من شهر سبتمرب  ،3302عاد السفري اإلسرائيلي إىل
القاهرة ،بعد  1شهور من الغياب.2
ومنذ وصوله إىل سدة احلكم ،تعددت لقاءات
الرئيس عبد الفتاح السيسي وسامح شكري وزير خارجيته
مع وفد من قيادات اللجنة األمريكية اليهودية ،املعروفة
ب"اللويب اليهودي" صاحب النفوذ والتأثري الكبري يف دوائر
صنع السياسة األمريكية ،وخصوصا الكوجنرس.3

https://goo.gl/KZZCZR
" )1وزير اخلارجية يشارك يف جنازة برييز ممثقا عن احلكومة املصرية"،
الصفحة الرمسية لوزارة اخلارجية املصرية ،موقع فيسبوك-1-31 ،

 ، 3302الرابط:

https://goo.gl/dHTavH
 )2عبد الرؤوف أرانؤؤط" ،سفري إسرائيل لدى القاهرة يعود ملمارسة مهام
عمله" ،موقع العربية ،وكالة األانضول ،3302-1-2 ،واخلرب منقول
حبسب اإلذاعة اإلسرائيلية ،الرابط:
https://goo.gl/zseZsj
"كلمة السفري دافيد جوفرين مبناسبة توليه منصبه اجلديد كسفري لدولة
إسرائيل لدي مجهورية مصر العربية" ،إسرائيل ىف مصر ،فيسبوك-02 ،

 ،3302-2الرابط:

https://goo.gl/2jKsLm
"مت اليوم تقدمي أوراق اعتماد الدكتور دافيد جوفرين ,سفري دولة إسرائيل

لدى مجهورية مصر العربية ,لعبد الفتاح السيسي" ،إسرائيل ىف مصر،

ويف لقاء مجعه يف مطلع عام  3302مع جلنة
رؤساء املنظمات اليهودية ،أعرب السيسي عن إعجابه
بشخصية رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامني نتنياهو ،مادحا
إايه ابلقول :أنه "قائد ذو قدرات عظيمة تؤهله لقيادة دولته
وتضمن تطور املنطقة وتقدم العامل" .ردا على ذلك ،قال
رئيس الوزراء نتنياهو":أرحب بتصرحيات الرئيس السيسي
وابستعداده لبذل أي جهد مستطاع من أجل دفع مستقبل
من السقام واألمان بيننا وبني الفلسطينيني وشعوب
املنطقة" .مث أضاف" :إسرائيل مستعدة للمشاركة مع مصر
ومع الدول العربية يف دفع عملية السقام واالستقرار يف
املنطقة ،وأق ّدر ما يقوم به الرئيس السيسي.4"...
يف يوليو  ،3302وصل سامح شكري وزير
اخلارجية املصري إىل إسرائيل يف زايرة رمسية ،وكانت الزايرة
ملقر رائسة الوزراء اإلسرائيلية ابلقدس احملتلة ،واجته شكري
بعدها لزايرة نتنياهو يف منزله ،والتقطت له الصور العائلية
معه وقرينته ،وأثناء مشاهدات مبارايت كأس أورواب ،مبا
يضفي على الزايرة أجواء دافئة تتجاوز الربوتوكول الرمسي.5
مث نشرت املنصات اإلعقامية فيديو آخر يف هناية
يوليو  3302ينقل احتفال السفارة املصرية يف إسرائيل
بذكري "ثورة  30يوليو " 0193حبضور نتنياهو وزوجته،
وجلوسهما جبانب السفري حازم خريت وزوجته ،وإلقاء
نتنياهو كلمة تضمنت إشادة ابلسيسي وجهوده إلحقال
السقام يف الشرق األوسط.6

فيسبوك ،3302-8-00 ،الرابط:

https://goo.gl/48mxnP
"السقام الدافئ بني مصر و إسرائيل يزداد دفئا بل أنه وصل ألعلى مراحل
التعاون والتطبيع يف وضح النهار" ،قناة العريب ،فيسبوك-2-31 ،

 ،3302الرابط:

https://goo.gl/jY1Lch
" )3لقاء شكري مع وفد من قيادات اللجنة اليهودية األمريكية...،املتحدث
ابسم اخلارجية :أعضاء اللجنة مثنوا املساعي املصرية من أجل دفع عملية
السقام واستئناف املفاوضات بني اجلانبني الفلسطيين واإلسرائيلي"،
الصفحة الرمسية لوزارة اخلارجية املصرية ،فيسبوك،3302-1-30 ،

الرابطhttps://goo.gl/VP49Zb :
الفيديو امللحق ابخلرب على صفحة الوزارة بدون صوت ،وتفاصيل اخلرب
تتحدث عن تبادل احلديث أيضا حول جهود مصر يف مكافحة اإلرهاب

ومبادرة الرئيس السيسي لتجديد اخلطاب الديين كخطوة يف مواجهة
التطرف.

4

) "إسرائيل ىف مصر" ،فيسبوك ،3302-9-08 ،الرابط:
https://goo.gl/iUGZVh
" )5بوصلة "الشقيقة الكربى" ..وزير اخلارجية املصري سامح_شكري يصل
إسرائيل يف زايرة هي األوىل من نوعها منذ تسع سنوات ".التلفزيون العريب،

الصفحة الرمسية ،فيسبوك ،3302-2-03 ،الرابط:
https://goo.gl/CSgTVg
" )6السقام الدافئ بني مصر و إسرائيل يزداد دفئا بل أنه وصل ألعلى
مراحل التعاون والتطبيع يف وضح النهار" ،تليفزيون العريب ،فيسبوك،

 ،3302-2-31الرابطhttps://goo.gl/uM1tHG:

يف نوفمرب  ،3302وص سفري إسرائيل ابلقاهرة
حامي كورن العقاقات بني البلدين أبهنا يف "أفضل أوقاهتا"،
من انحية التعاون العسكري واألمين ومن زاوية التطبيع
االقتصادي ،ولكن املفارقة الداعية للدهشة هي وصفه
لطريقة وصول اجلنرال السيسي عام  3300إىل السلطة يف
مصر أبهنا كانت "انققااب عسكراي" ،وهو ما ارتبط بتحول
إسرائيل إىل حلي ملصر ولعدد من بلدان اخلليج ،والسيما
السعودية ،اليت ساندت إزاحة السيسي للرئيس السابق دمحم
مرسي ،بسبب خوفها من الربيع العريب.1
ويف مطلع عام  ،3302كشفت إحدى الصح
اإلسرائيلية "هآرتس" عن "لقاء سري" مزعوم عقد خقال
عام  ،3302مجع بني السيسي وملك األردن ،ورئيس
الوزراء اإلسرائيلي يف العقبة ،2ونقلت اليب يب سي اخلرب .3مث

أعلنت إسرائيل يف فرباير عن سحب سفريها من مصر مؤقتا
ألسباب أمنية.4
اثلثًا -اخلطاب السياسي الرمسي :اسرائيل من "عدو"...

إىل"....جار وصديق" مث "حليف"
خقال عامي  3302و ،3302جاء ذكر إسرائيل
يف اخلطاب السياسي الرمسي املصري يف سياق احلديث عن
السقام ،ابعتباره احلل الذي تؤمن به مصر للصراع العريب
اإلسرائيلي ،ولكن مثل هذا اخلطاب اتسم بشيء من
احلساسية مراعاة ملشاعر املصريني الذين الزالوا يرون يف
إسرائيل عدوا .ومن جانبها ،حترص إسرائيل دوما على تذكري
الطرف املصري مببادرة السقام ،واالحتفاء بذكراها السنوية،
والثناء على الدور الشجاع الذي قام به الرئيس الراحل
السادات ،والذي سبق للرئيس السيسي أن أعرب عن اختاذه
قدوة ،ومثقا أعلى له.5

1

( https://goo.gl/A7uWcN
" )2حتت جنح الليل السيسي يلتقي قادة إسرائيليني حلثهم على دفع عملية
سقام  ..ما الذي جيري يف املنطقة؟" يف هذا الفيديو اإلجابة ..شاهده،

القصة –  ،alkessaفيسبوك ،3302-2-03 ، ،الرابط:
https://goo.gl/NdbQPS
 )3هاآرتس " :زعماء مصر وإسرائيل واألردن التقوا سرا يف العقبة قبل عام"،
ىب ىب سى عرىب ،3302-3-01 ،الرابط:

https://goo.gl/JqTLUq
حيث ورد يف مقدمة اخلرب :تعليق اجلانب املصري والذي مل يقدم نفيا أو
تكذيبا له :قال املتحدث الرمسي ابسم رائسة اجلمهورية املصرية عقاء يوس
إن " القاهرة ال تدخر وسعا يف سبيل التوصل إىل حل عادل ودائم للقضية
الفلسطينية استنادا إىل حل الدولتني وحق الفلسطينيني يف إقامة دولتهم ".
كما ورد بنفس اخلرب حتت عنوان "سقام دايفء" :وكان الرئيس املصري قد
دعا اإلسرائيليني يف مايو /آاير املاضي ،إىل إجياد حل للقضية الفلسطينية
على أساس حل الدولتني والسماح إبقامة دولة فلسطينية ،وذلك إذا ما
أرادوا "سقاما دافئا مع مصر"وقال السيسي يف كلمة على هامش افتتاح
أحد مشروعات الطاقة يف صعيد مصر "سيتحقق سقام أكثر دفئا (مع
إسرائيل) إذا متكنا من حل املسألة اخلاصة أبشقائنا الفلسطينيني ،ونعطي
أمقا للفلسطينيني يف إقامة دولة وتكون هناك ضماانت للدولتني".وأقر رئيس
الوزراء اإلسرائيلي لوزراء من حزبه الليكود حبقيقة عقد القمة مع الرئيس
املصري وملك األردن ،قائقا إهنا جاءت مببادرة شخصية منه على أمل عقد
قمة إقليمية أوسع مع بقية الدول العربية ،حبسب أتكيد مسؤول يف
احلكومة.

4

) «الفرنسية»" :إسرائيل تسحب سفريها من مصر مؤقتا ألسباب أمنية"،

الشروق ،3302-3-02 ،الرابط:

https://goo.gl/4HeUYL
 )5أنظر مثقا هذا املنشور مبناسبة ذكرى زايرة الرئيس السادات التارخيية
للقدس ومبادرة السقام" :يف مثل هذا اليوم القى السادات خطااب يف
الكنيست اإلسرائيلي" ،يف مثل هذا اليوم غمرت السعادة والبهجة سكان
البقاد على اثر وصول الرئيس املصري الراحل انور السادات يف زايرة اترخيية
إلسرائيل قبل  01عاما .جاء ذلك يف اعقاب وصول رئيس الوزراء الراحل
مناحيم بيجني اىل سدة احلكم وتوجيهه الدعوات للرئيس الراحل السادات
إبحقال السقام .وال شك ان الرئيس السادات ،الذي حتلى بشجاعة
منقطعة النظري ،أدرك أن إحقال السقام يقوم على االعرتاف املتبادل
واملفاوضات املباشرة .واختار التوجه مباشرة اىل الشعب اإلسرائيلي يف
خطاب ألقاه من على منرب الكنيست واحلديث مع الزعامة اإلسرائيلية ،دون
شروط مسبقة .ومتخضت املفاوضات عن سقام أهنى  03عاما من احلروب
وقط مثار السقام ،ويف اخللفية شعار ال تزال أصداؤه خالدة يف الذاكرة:
"ال حروب بعد اآلن وال اراقة للدماء" ،إسرائيل تتكلم ابلعربية ،فيسبوك،

،3302-00-33الرابطhttps://goo.gl/SuUd9B :
أنظر أيضا" :من أعداء إىل أصدقاء" يف مثل هذا اليوم قبل  01سنة ،يف
ال 02 -من سبتمرب  ،0128وقعت مصر وإسرائيل على اتفاقيات كامب
ديفيد التارخيية ،اليت مهدت السبيل اىل السقام الدائم بني البلدين .حتتفي
إسرائيل وبكل فخر مبرور  23عاما تقريبا على ارساء السقام والتعاون
املتبادل مع مصر وتبقى يدها ممدودة للسقام مع كل جاراهتا .شاهدوا

عادة ما تكون إسرائيل هي الطرف الذي يبادر
إعقامه ابإلعقان عن أية تطورات أو اتصاالت أو لقاءات
حتدث مع الطرف املصري الذي يرتاوح موقفه بني التزام
الصمت وعدم التعقيب ،ال أتكيدا وال نفيا للخرب اترة ،وبني
اإلعقان القاحق واملتأخر ،ودون إاثرة ضجة كبرية حوله
اترة.1
على سبيل املثال ،تزامن قرار انسحاب إسرائيل من
عضوية منظمة اليونسكو ،مع تقدم مصر ابلسفرية مشرية
خطاب مرشحة لرائسة املنظمة ،وهو ما قدمت اخلارجية
اإلسرائيلية توضيحا بشأنه يؤكد متسكها بتوطيد صلتها مبصر،
وأهنا تعتربها حليفا هلا ،يربطها به "سقام اسرتاتيجي" .كانت
مشرية خطاب قد نشرت على صفحتها الرمسية على تويرت
صورة جتمعها بزعيمة الطائفة اليهودية مبصر ،السيدة ماجدة
هارون ،وعلقت عليها مبا يفيد دعم األخرية -ومعها اجلالية
اليهودية املصرية -لرتشيحها لتويل رائسة اليونسكو.2
ابعا" -احلرب على اإلرهاب" :التعاون والتنسيق ضد
رً

العدو املشرتك

برغم خفوت األصوات املناوئة للسقام مع إسرائيل
واملنادية مبقاطعة إسرائيل ومعاداهتا ،يف عموم وسائل اإلعقام
والصحافة املصرية ،مل حيل ذلك دون أن خترج من حني آلخر
أصوات معارضة وأققام هتاجم إسرائيل مغردة خارج السرب،
ومن أبرز األمثلة مقال كتبه عبد الناصر سقامة ونشرته

جريدة املصري اليوم ،يشري أبصابع االهتام إىل إسرائيل يف كل
ما جيري على مسرح األحداث يف سيناء.3
حيث تزامن حادث قتل مئات املصلني يف مسجد
الروضة ابلعريش مع تصريح لوزيرة إسرائيلية أطلقته أثناء
حضورها مؤمترا لألمم املتحدة ابلقاهرة ،خبصوص إقامة دولة
للفلسطينيني على أرض سيناء ،حيث اكتفى وزير اخلارجية
املصري سامح شكري ابلقول" :حنن نرفض احلديث عن
شأن مصري أو أراض مصرية" ،فيما تصاعد احلديث عن
"صفقة قرن" ،4تقوم على مبادلة لألراضي.5
وهو ما تزامن أيضا مع ادعاء قناة اليب يب سي قرب
هناية نوفمرب حصوهلا على واثئق سرية تفيد تنازل الرئيس
املخلوع مبارك عن أراضي يف سيناء وتوقيعه تفامهات هبذا
املعىن ،وما لبث مبارك أن أصدر بياان ابمسه لتكذيب تلك
املزاعم ،مؤكدا أنه مل يتنازل عن شرب واحد من األرض.6
 )3عبد الناصر سقامة" ،ملاذا أهتم إسرائيل" ، ،املصرى اليوم-00-32 ،
 ،3302الرابطhttps://goo.gl/pZF3TA :
4
) https://goo.gl/7w84Cw
" )5وزيرة إسرائيلية :سيناء أفضل مكان للفلسطينيني إلقامة دولتهم!"،

روسيا اليوم عرىب ،3302-00-32 ،الرابط:
https://goo.gl/Tb7LSz
"سيناء وطن للفلسطينيني" ..تصريح إسرائيلي يقابله رد مصري ابهت
وصفقة القرن تؤكده بعد حماوالت حثيثة للحكومة إلخقاء مشال_سيناء"،

اجلزيرة – مصر ،فيسبوك  ،3302-00-31 ،الرابط:
https://goo.gl/NU2cE8
"وزيرة إسرائيلية تطالب بدولة للفلسطينيني يف سيناء وسامح شكري يرد"،

الفيديو الذي يستعرض حمطات التقارب اليت أذهلت العامل" ،إسرائيل تتكلم

ابلعربية ،فيسبوك ،3302-1-02 ،الرابط:

https://goo.gl/Jx8NNe
" )1مدير اخلارجية  :السقام بني مصر وإسرائيل سقام اسرتاتيجي"،
إسرائيل تتكلم ابلعربية  ،فيسبوك ،3302-03-03 ،الرابط:

https://goo.gl/PJ9YEC

" )2مشرية خطاب  :سعيدة بدعم اجلالية اليهودية يل يف انتخاابت

اليونسكو" ،تصرحيات هلا يف لقاء تليفزيوين مع مليس احلديدي ،نققا عن:

تليفزيون وطن ،يوتيوبhttps://goo.gl/CnHY65 :،

https://goo.gl/e16vdj

شبكة رصد ،فيسبوك ،3302-00-31 ،الرابط:
https://goo.gl/vVnVQU
 )6واثئق سرية بريطانية" :مبارك قبل طلب أمريكا توطني فلسطينيني مبصر
مقابل إطار لتسوية شاملة للصراع مع إسرائيل" ،ىب ىب سى عرىب-31 ،

 ،3302-00الرابطhttps://goo.gl/1w7RMd :
بعد الواثئق السرية اليت نشرهتا هيئة اإلذاعة الربيطانية "يب يب سي"..
الرئيس املخلوع حسين مبارك يصدر بياان صحفيا ينفي فيه "قبوله توطني

فلسطينيني مبصر" ،اجلزيرة  -مصر ،فيسبوك،3302-00-31 ،
الرابطhttps://goo.gl/sBEfEL :
بعد نفي مبارك ..ابحث يكش كواليس ضغوط إسرائيل لتنفيذ «صفقة
القرن» ،أخبارك ،نققا عن :التحرير ،3302-00-31 ،الرابط:

https://goo.gl/19TB65

ومع تكرار وقوع حوادث التفجريات واهلجمات
املسلحة ضد قوات األمن املصرية ،جبناحيها الشرطة
واجليش ،واليت أوقعت خسائر فادحة يف صفوف القوات
املصرية ،كان رد الفعل اإلسرائيلي دوما هو إدانة ما حدث،
وتقدمي العزاء يف الضحااي من الشهداء واملصابني ،وأتكيد
على الوقوف جبانب مصر يف حرهبا اليت تشنها ضد
مجاعات اإلرهاب مع تعمد ربط مصطلح "اإلرهاب"
بصفات من قبيل" :اإلسقامي والراديكايل املتشدد أو
األصويل املتطرف" (مجاعة أنصار بيت املقدس ،واليت
ابيعت الحقا تنظيم الدولة اإلسقامية ،وأصبحت تطلق
على نفسها والية سيناء).1
" )1تنعي السفارة اإلسرائيلية يف مصر شهداء احلادث اإلرهايب يف سيناء و
تؤكد أهنا تق جبانب مصر يف حرهبا ضد اإلرهاب" ،إسرائيل ىف مصر،

فيسبوك ،3302-03-02 ،الرابط:

https://goo.gl/cXNePt
وهو ما تكرر عدة مرات أخرى متتالية مع جتدد سلسلة هجمات املسلحني
يف سيناء على املواقع العسكرية املصرية خقال النص األول من عام
 ،3302ووثقته املواقع اإلخبارية الرمسية التابعة إلسرائيل ،دون تعقيب من
اجلانب املصري ،وتفصيل ذلك:
-0حادث اهلجوم على كنائس ابإلسكندرية وطنطا :6102-4-9
"رئيس دولة إسرائيل رؤوفني ريفلني يبعث بربقية تعزية لرئيس مصر عبد

الفتاح السيسي يعزيه وشعب مصر يف ضحااي اهلجومني اإلرهابيني أمس"،

إسرائيل تتكلم ابلعربية ،فيسبوك ،3302-2-03 ،الرابط:

https://goo.gl/BLh2rW
واخلرب نفسه يتكرر بنصه" :رئيس دولة إسرائيل رؤوفني ريفلني يبعث بربقية
تعزية لرئيس مصر عبد الفتاح السيسي يعزيه وشعب مصر يف ضحااي

اهلجومني اإلرهابيني امس" ،إسرائيل ىف مصر ،فيسبوك-2-03 ،

 ،3302الرابط:

https://goo.gl/RydDJX

-6حادث " 6102-2- 62إسرائيل تدين احلادث ىف مصر وترسل
برقية تعزية لعبد الفتاح السيسى" ال فرق بني اإلرهاب الذي يضرب مصر
واإلرهاب الذي يضرب دوال أخرى .سندحره بشكل أسرع لو عملت معا
كل الدول اليت أصاهبا اإلرهاب من أجل حتقيق هذا اهلدف .إسرائيل

تتكلم ابلعربية ،فيسبوك ،3302-9-32 ،الرابط:
https://goo.gl/Ej2p3F
"يلون مبىن بلدية تل ابيب أبلوان علم مجهورية مصر العربية تضامنا معها
الحياء ذكرى اهلجوم املميت الغاشم الذي حدث ليلة امس اجلمعة يف

مدينة املنيا" ،إسرائيل ىف مصر ،فيسبوك ،3302-9-32 ،الرابط:

https://goo.gl/E68T2C
أسوشيتدبرس" :إسرائيل ترى مصر كحلي مهم يف املعركة ضد اجلماعات
االسقامية املتشددة يف املنطقة" ،شبكة رصد ،فيسبوك، 3302-0-03،

الرابطhttps://goo.gl/9Q5q5U :
أنظر العبارة اليت تعكس معىن العدو املشرتك" :ال فرق بني اإلرهاب الذي
يضرب مصر واإلرهاب الذي يضرب دوال أخرى .سندحره بشكل أسرع لو
عملت معا كل الدول اليت أصاهبا اإلرهاب من أجل حتقيق هذا اهلدف"...
"إسرائيل تدين احلادث ىف مصر وترسل برقية تعزية لعبد الفتاح السيسى"،

إسرائيل تتكلم ابلعربية ،فيسبوك ،3302-9-32 ،الرابط:

https://goo.gl/R9wzh9

-3حادث اهلجوم على كتيبة الصاعقة  013يف سيناء 6102-2-8
"تنعي السفارة اإلسرائيلية ابلقاهرة شهداء احلادث اإلرهايب األليم يف سيناء
وتؤكد تضامنها مع مصر يف حرهبا ضد اإلرهاب" ،إسرائيل ىف مصر،

فيسبوك ،3302-2-8 ،الرابط:

https://goo.gl/QzjkGe

-4حادث  6102-9-00تتقدم السفارة اإلسرائيلية يف مصر خبالص

األسي تعازيها لضحااي اهلجوم اإلرهايب يف سيناء  ،كما تتمين الشفاء
العاجل للمصابني و اجلرحى .و أتكد أن دولة إسرائيل ترفض أي شكل من
أشكال اإلرهاب و أهنا تق جبانب الشعب املصري يف حربه ضد اإلرهاب
إسرائيل ىف مصر ،فيسبوك ،3302-1-00 ،الرابط:
https://goo.gl/3NuG9n
-2حادث قتل  02من ضباط وجنود األمن الوطين ابلواحات -61
" : 6102-01السفارة اإلسرائيلية يف القاهرة ترفض بشدة اهلجمات

اإلرهابية علي مصر علي أثر اهلجوم اإلرهايب يف الصحراء الغربية و تنعي
بكامل األسي أسر الشهداء الذين فقدوا حياهتم يف هذا اهلجوم اإلرهايب،
إسرائيل ىف مصر ،فيسبوك ،3302-03-30 ،الرابط:
https://goo.gl/F9uKSY
"تدين إسرائيل بشدة اهلجوم اإلرهايب املروع الذي ارتكب يف الواحات
الغربية وتتقدم بتعازي إىل الشعب_املصري وترسل أمنيات الشفاء العاجل

للجرحى" ،افيخاي أدرعي ،Avichay Adraee -الصفحة
الرمسية فيسبوك ،3302-03- 33 ،الرابط:

https://goo.gl/9SXHvH

-2مذحبة قتل أكثر من  311من املصلني يف مسجد الروضة ببئر العبد
يوم

اجلمعة

6102-00-64

:

إضاءة

مبىن

بلدية تل_أبيب أبلوان العلم_املصري تضامنا مع ضحااي العمل اإلرهايب
الركع السجود.
اجلبان فيمسجد_الروضة حيث قتل االرهابيون املصلني ّ

املتحدث الرمسي ابسم جيش الدفاع اإلسرائيلي افيخاي أدرعي-

الصفحة الرمسية ،فيسبوك ،3302-00-32 ،الرابط:

https://goo.gl/bVR3xC
رئيس الوزراء نتنياهو يدين هجوم مسجد الروضة اإلرهايب يف مستهل جلسة
احلكومة األسبوعية ويبعث التعازي إىل مصر حكومة وشعبا ويدعو مجيع

وهو ما كان يقابل من اجلانب املصري ،خبطاب
متطابق معه يف ربط اإلرهاب بتيار اإلسقام السياسي ،وكان
شعار "مصر حتارب اإلرهاب" هو الشعار األبرز ومت تقدميه
والرتويج له كركيزة وسند رئيسي لشرعية النظام الذي حكم
مصر منذ  ،3300كما ظل مبثابة جوهر "املشروع
السياسي" الذي جاء ابلسيسي إىل السلطة ،واحملور األهم
يف "برانجمه" ،وأعظم إجنازاته ،كونه "أنقذ مصر من
اإلخوان".
هذا ما التقطته إسرائيل ،ووجدت فيه "فرصة اترخيية
ذهبية" فأمعنت يف استغقال املوق وانتهاز اطقاق
االهتامات من جانب مصر إلدانة حركة املقاومة اإلسقامية
محاس ،ووصمها ابإلرهاب ،فها هي إسرائيل توظ وقوع
أحد اهلجمات التفجريية يف سيناء يف هناية عام 3302
لكي تعلن يف رسالة ذات مدلول مباشر ملصر" :كلنا يد
واحدة ضد اإلرهاب" .1وهي بذلك تكرر النغمة اليت سبق
ترديدها عقب تفجري آخر استهدف كنائس ابإلسكندرية
وطنطا يف مطلع نفس العام.2
دول العامل إىل التكات يف مكافحة اإلرهاب اإلسقامي املتطرف يف كل
مكان ,مبا يف ذلك يف سيناء" ،فيسبوك ،الصفحة الرمسية ،رئيس الوزراء
االسرائيلي ،3302-00-32 ،الرابط:
https://goo.gl/TbAaq2
 )1كلنا يدا واحدة ضد اإلرهاب" مهما اختلفت تسمياته محاس ،داعش،

والية_سيناء إسرائيل تتكلم ابلعربية ،فيسبوك ،3302-2-1 ،ومنطوق

املنشور يقول" :نتعاط مع املصاب األليم لعائقات القتلى واجلرحى يف
أعقاب اإلعتداء اإلرهايب يف سيناء على كتبية الصاعقة املصرية  ،030كما
يسجل ويستشهد بتصرحيات مصرية على النحو التايل ":أكد خرباء
عسكريون يف مصر ان اإلعتداء اإلرهايب الذي وقع يف سيناء أمس هو
بشراكة محساوية بعد تشخيص  2عناصر كانوا نشطني يف اجلناح العسكري
للقسام ،وهذا يدل مرة أخرى ان اإلرهاب الذي تروج له محاس ضد
إسرائيل سرعان ما يتحول إىل إرهاب ضد دولة جماورة متخذا شىت األمساء
واألغطية لكن يبقى يف جوهره منافيا لكل الدايانت السماوية والقيم
اإلنسانية ،".الرابطhttps://goo.gl/QagJ9w:
" )2ندين بشدة اهلجوم اإلرهايب الذي حدث بكنائس مصر اليوم يف كقا
من مدينة طنطا و األسكندرية ،كما اننا نتقدم خبالص األسي و احلزن
بتعازينا ألسر الضحااي مع متنياتنا ابلشفاء العاجل للمصابني ،ونرفع شعار ال
لإلرهاب" ،إسرائيل ىف مصر ،فيسبوك ،3302-2-1 ،الرابط:

ومن القافت ،أن إسرائيل مل تكت بتحذير
"مواطنيها" عقب احلادث مباشرة من السفر إىل سيناء،
ولكنها طالبت مواطنيها يف سيناء مبغادرهتا فورا .3ما كش
عن وجود أعداد من اإلسرائيليني يف سيناء.
بيد أن نربة اخلطاب اإلسرائيلي اليت أبدت موقفها
الداعم ملصر عموما وللقيادة السياسية ممثلة يف السيسي
خصوصا ،وطوال العامني وبعد كل حادث جديد كانت
تردد نفس عبارات العزاء واملواساة من انحية ،واإلدانة
والشجب من انحية ،مث أتكيد الدعم الكامل ملصر حتت
شعار "معا ضد اإلرهاب" ،هذه النربة ما لبثت أن شاهبا
قدر من التغيري الطفي امللحوظ ،بعد حادثي الواحات
ومسجد الروضة ابلعريش ،حيث بدأت بعض الصح
اإلسرائيلية ألول مرة تعرب عن القلق املتنامي جراء تصاعد
خطر اإلرهاب ،وما يبدو "عدم كفاءة" أو"فشل" مصر يف
مواجهته ،علما أبن إسرائيل قد أمدهتا ابلفعل بكافة أشكال
الدعم العسكري واالستخبارايت القازم ،بل وسبق أن
حصلت على تفويض مصري سري ابلتدخل ابلطريان على
أراضي سيناء داخل احلدود املصرية ،ابستخدام الطائرات
بدون طيار لتوجيه ضرابت ،أو مقاحقة العناصر التابعة
لتنظيم والية سيناء.4
خامسا -التطبيع الشامل...والسالم الدايفء
ً

يف إطار ما يسمى "احلرب على اإلرهاب" ،تبنت
مصر رمسيا سياسة تقوم على إغقاق املعابر وهدم األنفاق
مع غزة على أثر سلسلة التفجريات واالعتداءات اليت
https://goo.gl/ksnNse
 )3تضمن بيان صادر عن مكتب مكافحة اإلرهاب التابع للحكومة
اإلسرائيلية  :أنه "ابلنظر إىل خطورة التهديد ،ينصح املكتب مجيع
اإلسرائيليني املوجودين حاليا يف سيناء ابملغادرة فورا والعودة إىل
إسرائيل"....".إسرائيل حتذر مواطنيها من السفر إىل سيناء بعد تفجريي
مصر" ،فرنسا  ،3302-2-03 ،64الرابط:

https://goo.gl/T1NsBJ
4
( Amos Harel,“Sinai Attack: Astonishing
Egyptian Failure Has Israel Worried”, Haaretz,
28-11-2017, Link: https://goo.gl/bgeW5r

استهدفت قوات اجليش والشرطة يف سيناء ،ومع استمرار
توجيه االهتامات ألهل غزة عموما ،وحلركة محاس على وجه
اخلصوص ،ابلوقوف وراء تلك اهلجمات ،وإعقان محاس
نفسها كحركة إرهابية مع اهتامها ابلضلوع يف زعزعة
االستقرار واألمن يف مصر ،واستخدام األنفاق يف هتريب
السقاح والعناصر اإلرهابية.
من جانبها ،حرصت إسرائيل ،من خقال تصرحيات
منسوبة لرموز سياسية ومسؤولني كبار ،على أتكيد أن هذه
السياسة املصرية إمنا جاءت يف إطار التعاون الوثيق واجلهود
املشرتكة والتنسيق األمين بني البلدين ،بل واستجابة من
اجلانب املصري للطلب اإلسرائيلي .1حيث علق اجلانب
اإلسرائيلي عرب صحافته ومنصاته اإلعقامية على هذا التوجه
املصري ابلثناء واإلشادة ،مؤكدا أن مصر وإسرائيل تقفان يف
"خندق واحد ضد اإلرهاب" الذي متارسه محاس وحلفاؤها
اإلخوان ،وأن ما يقوم به اجليش املصري حتت قيادة
السيسي ،من تدمري لألنفاق يضمن األمن واالستقرار
إلسرائيل ،ويوفر عليها شن عمليات عسكرية.2
وهو ما يعد امتدادا للموق اإلسرائيلي املعلن عنه
منذ عام  3300يف اإلشادة بشخصية عبد الفتاح
السيسي ،واعتبار رائسته ملصر مبثابة "معجزة إهلية وهدية
من الرب" ،وهكذا ،سحب وص رئيس مصر "ابلكنز
االسرتاتيجي" من مبارك إىل السيسي ،3فسياساته
 )1وزير إسرائيلي" :مصر غمرت أنفاق غزة بطلب منا" ،اجلزيرة-3 -2 ،
 ،3302الرابطhttps://goo.gl/ehEtsB:

 )2معاري " :السيسي وفر على إسرائيل عمليات عسكرية" ،اجلزيرة،
 ،3302 -0 -00الرابطhttps://goo.gl/bJXbhD:

"الصديقة" لدولة إسرائيل ليست فقط امتدادا لسياسات
مبارك ،بل جتاوزهتا يف تقدمي خدمات جليلة مبحاربة
اإلرهاب ،مبا يضمن "أمن إسرائيل" ،على حد ما صرح به
السيسي نفسه يف أحد لقاءاته التليفزيونية بعد توليه السلطة
مباشرة ،حني قال" :لن نسمح أبن تكون سيناء قاعدة
هلجمات ضد إسرائيل" .4ومل يكد شهر نوفمرب 3302
ينتهي حىت محلت األخبار قيام إسرائيل بتفجري نفق حلماس
أسقط عددا من شهداء املقاومة ،وهنا أعلن التليفزيون
اإلسرائيلي عن اتصال احلكومة اإلسرائيلية مع السلطات
املصرية للوساطة لدى محاس.5
هذا فضقا عن تعميق التطبيع وتوسعه ليشمل كافة
اجملاالت تقريبا :مشروعات التعاون االقتصادي،
واالستثمارات املشرتكة ،اليت امتدت إىل مساعدة إسرائيل
ملصر يف جماالت الطاقة والبنية التحتية ،ومشروعات حتلية
مياه البحر ،6والنقل واملواصقات ومد الطرق ،1ويف مقدمة
ذراعيها ترحيبا خبطواته" .يف السياق نفسه ،هذا اخلرب الذي يتعلق بنظرة
الرأي العام اإلسرائيلي للسيسي" ،أظهر استطقاع رأي جديد أن الرئيس

املصري عبد الفتاح السيسي حيتل املرتبة األوىل بني الزعماء العرب الذين
حيظون بثقة اليهود اإلسرائيليني ،يليه ملك األردن عبد هللا الثاين ،مث زعماء
دول اخلليج ويف املرتبة الرابعة امللك السعودي سلمان بن عبد العزيز"،

إسرائيل تتكلم ابلعربية ،فيسبوك ،3302-2-33 ،الرابط:
https://goo.gl/ZQUkye

معاري " :السيسي كنز إسرتاتيجي إلسرائيل" ،اجلزيرة-0 -00 ،
 ،3302الرابطhttps://goo.gl/pzgtsH:
")4دراسة إسرائيلية :التعاون بني تل أبيب والسيسي بلغ مستوايت

"مذهلة" ،مصر العربية ،3302-3-2 ،الرابط:
https://goo.gl/Mn7cAj
" )5القناة العاشرة ابلتلفزيون اإلسرائيلي تكش عن طلب إسرائيل من
السلطات املصرية االتصال حبركة محاس ومطالبتها بعدم الرد على تفجريها
نفق خان يونس والذي راح ضحيته  1أشخاص نظرا ألن احلادث وقع

معاري " :السيسي كنز إسرتاتيجي إلسرائيل" ،اجلزيرة-0 -00 ،
 ،3302الرابطhttps://goo.gl/FjnYgw:
")3هآرتس" :إسرائيل حمظوظة ألن السيسي متكن من السيطرة على مقاليد

"داخل أراضيها"،

https://goo.gl/zgUWiL
حيث نقلت رصد حتت عنوان" :أحقام إسرائيل تتحقق على يد السيسي"
عن صحيفة إسرائيل اليوم على لسان السفري اإلسرائيلي السابق يف
مصرقوله :إن السيسي يعترب السقام معنا قصة جناح ويرى أن حسن عقاقاته
معنا يضعه يف مكان جيد أكثر من اآلخرين ،ما يتطلب من إسرائيل مد

الرابطhttps://goo.gl/NbWfCd:
 )6إبراهيم الطاهر ،نققا عن اخلبري الدويل يف جمال االتصال واملعرفة انئل
الشافعي حيث كتب يف تدوينة له على صفحته الشخصية على موقع
فيسبوك" :اتفاقية سد النهضة هي :املياه إلسرائيل مقابل املياه ملصر" "هذا
خمطط حتويل حصة من مياه النيل إلسرائيل ..وموعد تنفيذه"،كش اخلبري
الدويل يف جمال االتصال واملعرفة ،عن البدء يف تنفيذ خمطط حتويل حصة من

احلكم يف مصر" ،شبكة رصد ،فيسبوك ،3302-2-01 ،الرابط:

اجلزيرة-مصر ،فيسبوك،3302-03-03 ، ،

مقدمة القطاعات اليت شهدت التطبيع :الزراعة ،2والصناعة
والتجارة (اتفاقية الكويز منذ  ،3339واليت تقوم على
الشراكة الثقاثية بني مصر والوالايت املتحدة وإسرائيل،)3
وكذلك السياحة ،4واآلاثر ،والثقافة والرايضة والفن.5
مياه النيل إىل إسرائيل عرب سحارات سرابيوم والسقام" ،عرىب -02 ،60
 ،3302-00الرابطhttps://goo.gl/6SC187:
 )1أنظر اخلرب املنشور بنفس النص يف موقعني على مدار يومني متتاليني:

"انطقاق خط سياحي اترخيي جديد بني إسرائيل ومصر واالردن" ،إسرائيل

تتكلم ابلعربية ،فيسبوك ،3302-03-33 ،الرابط:

https://goo.gl/BnxLNx

واخلرب نفسه يف اليوم التايل :إسرائيل ىف مصر ،فيسبوك-03-30 ،
https://goo.gl/gKGA7t3302
" )2من الفوائد املتأتية من اتفاقية السقام بني مصر وإسرائيل :هناك يف
اجملال الزراعي تعاون مثمر يف املعلومات والتقنيات احلديثة ما أدى إىل إنشاء
مزارع متقدمة يف مصر ،يف حني أتى آالف املصريني للمشاركة يف دورات
تكميلية يف إسرائيل" ،إسرائيل تتكلم ابلعربية ،فيسبوك-03-3 ،

 ،3302الرابطhttps://goo.gl/GqZvJN :
" )3تعميق التعاون االقتصادي والتجاري بني مصر وإسرائيل ،مصر تصدر
منتجاهتا للوالايت املتحدة بوساطة إسرائيل  -واالن يتعمق التعاون املشرتك
بينهما إىل مرحلة التسويق والبيع للخارج .وزير االقتصاد اإلسرائيلي" :هناك
تقدم ملموس يف العقاقات التجارية بني الدولتني" إسرائيل تتكلم ابلعربية،

فيسبوك ،3302-2-01 ،الرابط:

https://goo.gl/wSE8Tq
أتذن هذه االتفاقية بيع املنتجات ذات احملتوى اإلسرائيلي واملصري يف
الوالايت املتحدة وهي معفاة من الرسوم اجلمركية .وتعمل حوايل 233
شركة يف هذه "املناطق" وتوظّ  383أل مصري :ووفقا لبعض التقارير
تشكّل عائدات هذه املناطق  29يف املائة من الصادرات املصرية إىل
الوالايت املتحدة ،أو حوايل مليار دوالر سنواي.
https://goo.gl/GD9Aus
 )4أنظر مثقا :اخلرب املنشور على الصفحة الرمسية لوزارة اخلارجية املصرية:
"مصر تسرتد غطائي اتبوتني أثريني من إسرائيل" ،الصفحة الرمسية لوزارة

اخلارجية املصرية ،فيسبوك ،3302-2-33 ،الرابط:
https://goo.gl/yW15gN
 )5خقال شهر أكتوبر فقط هناك خربين حول السياحة املتبادلة بني مصر
وإسرائيل تغلب عليه الصفة الرتوجيية الدعائية ،حيث ينشر التحقيق
مصحواب ابلصور :أوهلما" :شواطئ سيناء تستحوذ على قلوب

اإلسرائيليني"حوايل  02ال إسرائيلي توجهوا خقال أايم عيد املظلة لقضاء
اجازة يف سيناء اليت تتمتع بشواطئ مجيلة وأسعار مرحية وسهولة الوصول
اليها انهيك عن لذيذ الطعام واهلدوء والسكون ورايضة البحر وفقا مليزات
عديدة تطرق إليها أحد املواقع اإلسرائيلية مفسرا ظاهرة توافد اإلسرائيليني

رغم أنه يف بداية عام  3302فقد اإلعقامي توفيق
عكاشة مقعده النيايب حتت قبة جملس النواب ،على أثر
استضافته للسفري اإلسرائيلي يف منزله دون احلصول على
تصريح مسبق من اجلهات األمنية واملخابراتية ،مل يكد العام
ينتهي ،حىت جاء خرب عرض مصر مساعدة إلطفاء احلرائق
اليت اندلعت ىف إسرائيل ،وأعقبه توجيه الشكر رمسيا من
إسرائيل .6مث نشر موقع وطين تكذيبا منسواب للمتحدث
الرمسي ابسم اخلارجية املصرية ينفي فيه مشاركة مصر يف
إمخاد احلرائق اإلسرائيلية.7
وأحدث قرار احلكومة املصرية بتخصيص ميزانية
ضخمة لتمويل ترميم أحد املعابد اليهودية األثرية (كنيس)،
أصداء كبرية لدى اجلانب اإلسرائيلي الذي رد بتوجيه
ابلشكر والثناء على هذه اخلطوة ،وما تنم عنه من اعرتاف
رمسي ابملكون اليهودي يف نسيج اجملتمع املصري .8القافت

على شبه اجلزيرة" ،إسرائيل تتكلم ابلعربية ،فيسبوك،3302-03-03 ،
الرابطhttps://goo.gl/gTGVAg:

واثنيهما" :يوميات عائلة إسرائيلية يف رحلة إىل القاهرة" ،إسرائيل ىف مصر،

فيسبوك ،3302-03-30، ،الرابط:
6

https://goo.gl/jUCeKx

) "عرض مصر مساعدة إلطفاء احلرائق ىف إسرائيل" ،إسرائيل تتكلم

ابلعربية ،الصفحة الرمسية ،فيسبوك ،3302-00-32 ،الرابط:

https://goo.gl/Rx2Uva
"رئيس الوزراء نتنياهو شكر مصر واألردن على مساعدهتما يف إمخاد احلرائق
اليت ال تزال تنشب يف أحناء خمتلفة من البقاد" ،أوفري جندملان Ofir

 :Gendelmanالصفحة الرمسية ،فيسبوك،3302-00-39 ،
الرابطhttps://goo.gl/8XCp8D :

" )7اخلارجية تنفي تقدمي مصر مساعدة إلسرائيل يف إمخاد احلرائق" ،وطىن،
 ،3302-00-39الرابطhttps://goo.gl/uWeiUy:
" )8تتقدم اسرائيل ابلشكر ملصر على القرار الذي اختذته احلكومة املصرية
برتميم كنيس "إلياهو هانيب" (النيب إلياهو) يف اإلسكندرية ابعتباره معلما
اثراي مهما ،يعكس ضمنا حياة الطائفة اليهودية الكبرية اليت عاشت يف مصر
وسامهت يف مجيع مناحي احلياة العامة ،فيما ال تزال تعيش يف اإلسكندرية
طائفة يهودية صغرية بضمن النسيج املصري .والشك أن إسرائيل تثمن هذه
اخلطوة املصرية اليت تعكس اهتمامها برتاث املكوانت الصغرى" ،إسرائيل ىف

مصر ،فيسبوك ،3302-2-03 ،الرابط:

https://goo.gl/wjLefz

أيضا هي تلك اجلوالت املتكررة للسفري اإلسرائيلي يف
اإلسكندرية ودمنهور والزايرات اليت يقوم هبا بكل أرحيية
للمعابد ولقرب احلاخام أبو حصرية ،والتقاطه الصور أثناء
تلك الزايرات.1
ويف األوقات اليت شددت فيها السلطات يف مصر
على إغقاق املعابر مع الفلسطينيني يف غزة ،حبجة احلفاظ
على أمن سيناء ،ومواجهة اإلرهاب ،ومنع تسلل أية عناصر
هتدد االستقرار ،مل تتوق وفود السياح اإلسرائيليني الذين
أعادت الصفحة الرمسية لسفارة إسرائيل ابلقاهرة نشر اخلرب من جديد يف
شهر سبتمرب" :سابقة ملفتة للنظر ،حيث قررت مصر ترميم كنيس
االسكندرية ليكون حمل عبادة لثمانية يهود هم من تبقى من يهود يف
املدينة .كي توفرت هذه امليزانية اليت تعيد احد املعامل األثرية اليهودية اىل

اجمادها؟" ،إسرائيل ىف مصر ،فيسبوك ، 3302-1-03 ،الرابط:
https://goo.gl/TjddrF
واخلرب نفسه نقلته شبكة رصد بصيغة نقدية ال ختلو من سخرية الذعة،
السيما وأنه تزامن مع أزمة اقتصادية طاحنة ومقولة السيسي "احنا فقرا
قوي" ،حيث جاء نص اخلرب كالتايل" :إسرائيل تشكر مصر على قرار ترميم

كنيس يهودي بـ 33مليون دوالر  ..احنا فقرا أوي؟" شبكة رصد،
فيسبوك ،3302-03-2 ،الرابط:

https://goo.gl/GBzw32
"للمرة األوىل منذ ثورة يناير ..السفري اإلسرائيلي يزور معابد ومكاتب
الطائفة اليهودية ابإلسكندرية ودمنهور ملتابعة أعمال الرتميم اليت تكفلت هبا

كانوا يدخلون سيناء وخيرجون منها حبرية ودون أية قيود أو
تضييقات .ورمبا هذه االزدواجية يف أسلوب إدارة احلدود،
هي اليت فرضت عقامات استفهام حول من الذي أصبح
يف نظر الدولة املصرية عدو؟ ومن هو الصديق2؟
سادسا -دور مصر الوسيط يف الصراع العريب

اإلسرائيلي :املصاحلة الفلسطينية...صفقة القرن

حرصت الدبلوماسية املصرية على أتكيد أن مثة
"ثوابت" لن تتغري يف سياستها ،وموقفها من الصراع العريب
اإلسرائيلي ،وعلى رأسها التمسك بعودة األراضي العربية
احملتلة وفقا لقرارات األمم املتحدة .وتتمسك مصر بضرورة
االنسحاب اإلسرائيلي الكامل عن األراضي احملتلة خلطوط
ما قبل  9يونيو  ،0122وضرورة وق االستيطان،3
ابعتباره املدخل الوحيد لضمان الوصول إىل سقام دائم
وعادل وشامل يقوم على حل الدولتني .فاألراضي العربية
احملتلة ال ميكن القبول أبي تنازل عنها ،حتت أي حجة ،أو
مسمى ،يف إطار عمليات التفاوض والبحث عن تسوية
سلمية مع إسرائيل من وجهة النظر املصرية .4مع ذلك،
فقد وضع طلب أتجيل التصويت على مشروع قرار إدانة
االستيطان اإلسرائيلي يف جملس األمن ،والذي تقدمت به

احلكومة املصرية ورصدت هلا مبلغ  033مليون جنيه" ، ،اجلزيرة  -مصر،

فيسبوك ،3302-00-3 ،الرابط:

https://goo.gl/h8Vu4s
"الصفحة الرمسية لدولة االحتقال اإلسرائيلي على فيسبوك تنشر مقطعا
مصورا وصورا لسفريها ابلقاهرة أثناء زايرته ضريح يعقوب أبوحصرية بدمنهور
ومعبد النيب دانيال ابإلسكندرية ملتابعة الرتميمات اليت جتريها احلكومة

هناك" ،اجلزيرة – مصر ،فيسبوك ،3302-00-3 ،الرابط:

https://goo.gl/vbKkMZ
" )1للمرة األوىل منذ  3300سفري إسرائيل يتجول ابإلسكندرية

ودمنهور" ،اجلزيرة –مصر ،فيسبوك.3302-00- 3 ،
https://goo.gl/ifBsbx
"السيسى يعيد احياء مولد ابو حصرية احلاخام املغرىب املدفون ىف دمنهور
رغم حكم القضاء و يرمم املعبد اليهودى الكبري ىف األسكندريه ب 33
مليون دوالر" "فيديو برانمج من امريكا مع دمحم جمدى  ،فيسبوك-00 ،

 ،3302-00الرابط:

https://goo.gl/JvF7PV
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) "هل تقص إسرائيل داخل األراضي املصريّة دون علم السيسي؟" ،قناة

اجلزيرة ،3302-03-31 ،الرابط:

https://goo.gl/knEmNs
 )3أنظر مثقا ،خقال عام  3302كي عربت اخلارجية املصرية عن هذا
املوق مرتني يف مناسبتني متعاقبتني :شهري يوليو ،مث نوفمرب من نفس
العام" :مصر تعرب عن قلقها البالغ جتاه مشاريع التوسع اإلستيطاين
اإلسرائيلية"،الصفحة الرمسية لوزارة اخلارجية املصرية ،فيسبوك-2-2 ،
 ،3302الرابطhttps://goo.gl/LLtjT9 :
مث" :مصر تدين مصادقة اسرائيل علي قانون يسمح بتقنني وضع
املستوطنات ،الصفحة الرمسية لوزارة اخلارجية املصرية ،فيسبوك-09 ،

 ،3302-00الرابطhttps://goo.gl/A5BXc8 :
" )4مصر تؤكد موقفها الثابت من هضبة اجلوالن وأهنا جزء ال يتجزأ من

األراضي السورية" ،الصفحة الرمسية لوزارة اخلارجية املصرية على موقع

فيسبوك ،3302-2-01 ،الرابطhttps://goo.gl/c8RwhR:

مصر ،مث سحبته ،عقامات االستفهام حول املوق
املصري.1
جاء تعبري "صفقة القرن" وحل قضية القرن ألول
مرة على لسان السيسي ،فكان أول من استخدم هذا
املصطلح ،إابن زايرته للوالايت املتحدة ،ويف القمة الرائسية
اليت مجعته ابلرئيس األمريكي دوانلد ترامب حني قال:
"ستجدين اي فخامة الرئيس داعما بقوة وبشدة لك
وللجهود اليت ستبذهلا حلل قضية القرن من خقال صفقة
القرن ،اليت أثق متاما بقدرتك على اجنازها".2
أما عن جهود املصاحلة الفلسطينية بني فتح
ومحاس ،واليت متت برعاية املخابرات العامة املصرية ،فقد
فسرها اجلانب املصري ابلسعي إىل حتقيق الوحدة الوطنية
يصب يف حمصلته
للشعب الفلسطيين وإهناء االنقسام ،مبا
ّ
يف صاحل تقوية املركز التفاوضي الفلسطيين عند استئناف
عملية التسوية ،بينما قبلها اجلانب اإلسرائيلي لكونه
تستهدف إهناء حركة محاس ونزع سقاح املقاومة .3
شهد شهر يوليو عام  3302أزمة انجتة عن رغبة
سلطة االحتقال اإلسرائيلية وضع بواابت إلكرتونية على
مداخل املسجد األقصى لتفتيش املصلني وهو ما أشعل
غضب املرابطني الفلسطينيني الذين دعو إىل اعتصامات
حول أسوار املسجد إلحباط القرار اإلسرائيلي ،األمر الذي
واجهته سلطات االحتقال ابلقمع والتنكيل .وكان على
مصر أمام أتزم املشهد ،وتفاقم املواجهات وامتدادها ألكثر
من أسبوع ،إعقان موقفها الذي أتخر ،مث خرج بلهجة لينة
نسبيا ختلو من نربة الغضب واحلدة والصرامة ،فاقتصر بيان
" )1طلب مصر بتأجيل التصويت على مشروع قرار إدانة األنشطة
االستيطانية اإلسرائيلية" ،معلقون :ما حدث هو اغتيال متعمد للدبلوماسية
املصرية" ،شبكة رصد ،فيسبوك ،3302-03-32 ،الرابط:

اخلارجية على "مطالبة" إسرائيل بوق ما أمساه ب"العن "،
وحتذيرها من عواقب التصعيد.4
عندما طالت مدة األزمة ،والحت خطورة ما قد
تسفر عنه يف الداخل خرج بيان آخر علت فيه النربة قليقا
من خقال املطالبة "ابلوق الفوري" للعن  ،وأعربت مصر
يف البيان الصادر عن اخلارجية عن "قلقها البالغ واستيائها
الشديد" لسقوط ضحااي فلسطينيني بسبب ما أمسته
"االستخدام املفرط للقوة".5
من انحية أخرى ،تعددت املؤشرات الدالة على
سعي حثيث يصل إىل حد "اهلرولة" من جانب عدد من
القيادات العربية والسيما يف بلدان اخلليج ،وخصوصا
اإلمارات والسعودية للتقرب وإقامة عقاقات مع إسرائيل،
وإبداء االستعداد ولو سرا 6لقبول التطبيع ،7قبل الوصول
" )4مصر تطالب اسرائيل بوق

العن

وحتذر من عواقب التصعيد يف

املسجد األقصى" ،الصفحة الرمسية لوزارة اخلارجية املصرية ،فيسبوك،

 ،3302-2-01الرابطhttps://goo.gl/b2fFRi:
" )5مصر تطالب إسرائيل ابلوق الفوري للعن يف حميط املسجد

األقصى" ،الصفحة الرمسية لوزارة اخلارجية املصرية ،فيسبوك-2-30 ،

 ،3302الرابطhttps://goo.gl/fycJRu:
 )6نتنياهو" :العائق أمام "توسيع ″السقام يكمن يف الشعوب العربية وليس
يف قادهتم" ،القدس العرىب ،3302-00-33 ،الرابط:

http://www.alquds.co.uk/?p=831106
نتنياهو" :الشعوب العربية أكرب عائق للسقام مع إسرائيل وليس الزعماء"،

مصر العربية ،3302-00-32 ،الرابط:

https://goo.gl/6BKSu1
" )7القوات اجلويه يف إسرائيل و اإلمارات "العربية" املتحده واليوانن وإيطاليا
وإيطاليا جيرون مناورات عسكريه مشرتكه .حىت املتحدث اإلسرائيلي ابسم
الوكالة اليهوديه مش مصدق نفسه!" ،جودة ،JAWDA ،فيسبوك،

 ،3302-2-2الرابطhttps://goo.gl/8gHCqs :
اخلرب نفسه ورد مرة اثنية حتت عنوان" :يف ذكرى حرب أكتوبر وزير الدفاع
اليوانين يعلن عن مناورات مشرتكة بني بقاده وسقاحي
اجلو املصري واإلسرائيلي  ..فهل ابتت إسرائيل شريكة ملصر بعدما كانت

https://goo.gl/7fDf8V
" )2قمة السيسي وترامب  -الرئيس السيسي لـ ترامب :ستجدين أان ومصر

عدوا وحمتلة؟! وملاذا يدفع السيسى اجليش حنو إسرائيل؟؟! القصة -

 ،3302-2الرابطhttps://goo.gl/FRpSe9 :
 )3خبري إسرائيلي" :جهود مصر يف املصاحلة مقدمة إلهناء محاس بغزة"،

https://goo.gl/qjr2Pu
وخرب مشابه لكنه منشور قبل عام " 32مارس حينما أصبحت إسرائيل

جبانبك ملواجهة اإلرهاب والقضاء عليه" ،يوتيوب ،قناة دي ام سي-0 ،

عرىب ،3302-00-38 ،60الرابطhttps://goo.gl/Qbk3tK :

 alkessaفيسبوك ،3302-03-6 ،الرابط:

شريكة للجيش املصري" ،نون بوست ،3302-0-38 ،الرابط:

إىل حل عادل أو تسوية شاملة للقضية الفلسطينية ،وهو ما
يعد حتوال جذراي يف املوق الرمسي املعلن مسبقا هلذه
الدول.1
أذاع وزير الدفاع اليوانين نبأ إجراء مناورات عسكرية
مشرتكة تضم إىل جانب القوات اجلوية لبقاده إيطاليا،
وقربص ،وسقاحي اجلو املصري واإلسرائيلي ،وتعكس
التقارب والتعاون بني البلدين .برغم أن هذا األمر مل يثبت
ابلنسبة ملصر ما عدا تصرحيات على اجلانبني اإلسرائيلي
واألمريكي ،تشي بدرجة من التعاون والتنسيق يف اجملاالت
األمنية والعسكرية واالستخباراتية ،بلغت مستوى غري
مسبوق.2
فضقا عن حضور السفري املصري يف إسرائيل ملؤمتر
هريتسيليا بعنوان "الفرص والتحدايت اليت تواجه إسرائيل"،

حيث أكد يف خطابه مبناسبة االحتفال بذكرى مرور 23
عاما على زايرة السادات إلسرائيل ،على "دعوة مصر إىل
دعم خطة السقام ،اليت طرحها الرئيس األمريكي".3
أعطى خطاب السيسي ،يف لقاء تليفزيوين مع قناة
فوكس نيوز األمريكية ،مؤشرا ابلغ األمهية بشأن الدور
املصري يف الوساطة بني إسرائيل من جانب ،والدول العربية
واإلسقامية من جانب آخر ،حىت إن البعض اعترب مصر
مبثابة "عراب" صفقة القرن ،وأهنا تسعى إلهناء الصراع
وإحقاله ابلعقاقات الطبيعية الودية ،اليت وصفها السيسي
"تعايش واندماج وانفتاح وفتح كامل للحدود وتعاون بقا
حدود" بني الطرفني" .4ويتجلى دور مصر كوسيط ،وجسر
لتسهيل االتصال بني الطرف العريب اخلليجي -وعلى رأسه
السعودية من جانب -وإسرائيل من جانب آخر ،مع أخذ
مل حماربة اإلرهاب كمجال للتنسيق والتعاون املشرتك،
من اتفاقية التنازل عن تريان وصنافري للسعودية واليت كشفت
وسائل اإلعقام الغربية واإلسرائيلية ،أهنا متت بتنسيق مع
الطرف اإلسرائيلي .5وهو ما أكده أيضا الكاتب مكرم دمحم
أمحد.6
اعتربت بعض التحليقات التنازل املصري عن

مشرتكة مع إسرائيل؟  ،شبكة رصد ،فيسبوك3302-03-2 ،ـ الرابط:

صفقة القرن ،وإعادة رسم خريطة املنطقة ،مبا ميهد لسائر

https://goo.gl/ba78dN
مث جاء اخلرب مرة اثلثة حول مناورات رابعية مشرتكة يف فيديو حتت عنوان:
"حلقة جديدة ومهمة من مسلسل التقارب اإلسرائيلي املصري ..تعرفوا على
القصة" ،أان العريب" ،التليفزيون العريب ،3302-03- 0 ،وذلك نققا

عن األسوشيتدبرس كمصدر ،3302-03-0 ،الرابط:
https://goo.gl/f5k55W
مث جاء للمرة الرابعة عرب شبكة رصد" :هل ختوض مصر مناورات عسكرية

https://goo.gl/Gf8ADb
 )1كان نتنياهو يلوم على دول االحتاد األورويب أهنا ال تفصل بني عقاقات
التعاون االقتصادي والتكنولوجي مع إسرائيل وبني العامل السياسي ،بينما
إسرائيل لديها عقاقات قوية مع الصني واهلند وأيضا مع عدد من الدول
العربية كاإلمارات والسعودية ومصر ،وتلك العقاقات ال تتأثر ابلسياسة،
وبكون إسرائيل دولة احتقال أو استيطان...اخل :فيديو بعنوان" :ميكروفون
مفتوح يفضح رسالة نتنياهو للعامل" برانمج السلطة اخلامسة ليسري فودة،
قناة دي دبليو األملانية  ،3302-2-32 DWالرابط:

https://goo.gl/JN7Tx3

" )2احلفاظ على العقاقات خل األبواب املوصدة ،فيما يلي مقابلة أُجريت
مؤخرا مع مدير برانمج السياسة العربية يف معهد واشنطن لسياسة الشرق
األدىن ،ديفيد شينكر" ،معهد واشنطن 3302-03-09 ،الرابط:

اجلزيرتني والتأكيد على سعوديتهما ،مبثابة أول بند من بنود

" )3دعا لدعم خطة ترامب للسقام ..السفري املصري يف إسرائيل يشارك يف

مؤمتر هريتسليا لألمن القومي الصهيوين" ،شبكة رصد ،فيسبوك-2-30 ،

 ،3302الرابطhttps://goo.gl/zEKLtQ :
" )4السيسي لقناة أمريكية 93 :دولة عربية وإسقامية سيكون هلا سفارات
مع "إسرائيل" وتعاون بقا حدود! شبكة رصد ،فيسبوك-1-33 ،

 ،3302الرابطhttps://goo.gl/8ffzST :
")5ألول مرة يشارك الفريق غادي آيزنكوت رئيس أركان اجليش اإلسرائيلي
يف مؤمتر لرؤساء أركان جيوش التحال الدويل ضد "داعش" مع رؤساء
أركان جيوش مصر والسعودية واإلمارات واألردن ودول أعضاء يف حل

https://goo.gl/TSsxwY

الناتو" ،إسرائيل ىف مصر ،فيسبوك ،3302-03-33،الرابط:
https://goo.gl/Dfb6Z9
 )6مكرم دمحم أمحد" :إسرائيل ستتسلم املهام األمنية لـ«تريان وصنافري» من

https://goo.gl/tHUwsK

 ،3302الرابطhttps://goo.gl/nX49Sy :

"بن إليعازر :مرسي كان "غلطة" وعقاقاتنا ابجليش واملخابرات قوية" ،كلنا

خالد سعيد  -نسخة كل املصريني ،فيسبوك ،3302-2-01 ،الرابط:

مصر" ،برانمج صالة التحرير  ،قناة صدى البلد ،يوتيوب-03-02 ،

بنود الصفقة األخرى املتعلقة مببادالت األرض ،واليت متس
سيناء ،1حبسب تكهنات وتسريبات .2وأوردت فرنسا 32
نققا عن هآرتس اإلسرائيلية أن "مصر أعلمت إسرائيل
مسبقا قرارها بشأن التنازل عن اجلزيرتني للسعودية".3
ويف يوم  2ديسمرب  3302أعلن الرئيس األمريكي
ترامب اعرتافه ابلقدس عاصمة إلسرائيل ،وهو ما تعاملت
معه مصر يف مرحلة ما قبل اإلعقان بلغة "التحذير" ،مث
أعلنت عرب قنواهتا الدبلوماسية بداية من الرائسة ،مث وزارة
اخلارجية ،مث مندوهبا يف األمم املتحدة ،رفضها للقرار،
بسبب تعارضه مع املبادئ القانونية ،وقواعد القانون الدويل،
والقرارات السابقة لألمم املتحدة .4كان من القافت جتاهل
1

( “Minister claims Netanyahu, Trump will

push for Palestinian state in Sinai”, The Times
of Israel, 14-2-2017, Link:

https://goo.gl/1kSaHV
" )2شاركنا رأيك ..ما عقاقة إسرائيل ابتفاقية التنازل عن
جزيريت تريان_وصنافري ؟ " سامح شكري :إسرائيل تفهمت اتفاقية ترسيم
احلدود بني مصر والسعودية" ،شبكة رصد ،فيسبوك،3302-2-00 ،

الرابطhttps://goo.gl/KihoSv :
 )3هآرتس" :مصر أعلمت إسرائيل مسبقا أبهنا ستتنازل عن اجلزيرتني

للسعودية" ،فرنسا  ،3302-2-03 ،64الرابط:
https://goo.gl/KqCVfT
" )4عاجل ترامب يعلن رمسيا االعرتاف ابلقدس عاصمة للكيان
اإلسرائيلي" ،الرابطhttps://goo.gl/sdqrk2:
"مصر تستنكر القرار األمريكي ابالعرتاف ابلقدس كعاصمة إلسرائيل،

وترفض أية آاثر مرتتبة عليه" ،الصفحة الرمسية لوزارة اخلارجية املصرية،

فيسبوك ،3302-03-2 ،الرابط:

https://goo.gl/Q7grkz
"تلقى السيد الرئيس /عبد الفتاح السيسي مساء اليوم اتصاال هاتفيا من
الرئيس الفلسطيين /حممود عباس .وصرح السفري /بسام راضي املتحدث
الرمسي ابسم رائسة اجلمهورية أن االتصال تناول حبث تداعيات القرار
األمريكي ابالعرتاف ابلقدس كعاصمة إلسرائيل ونقل السفارة األمريكية
إليها ،يف ظل خمالفة هذا القرار لقرارات الشرعية الدولية اخلاصة ابلوضع
القانوين ملدينة القدس ،فضقا عن جتاهله للمكانة اخلاصة اليت متثلها مدينة
القدس يف وجدان الشعوب العربية واإلسقامية .وأضاف املتحدث الرمسي أن
السيد الرئيس أعرب خقال االتصال عن رفض مصر هلذا القرار وألية آاثر

مرتتبة عليه ،املتحدث الرئسمي ابسم رئيس اجلمهورية السفري بسام رضا،
الصفحة الرمسية ،فيسبوك  ،3302-03-2الرابط:

السيسي يف اليوم التايل لألمر ،وعدم تطرقه للحديث عنه،
برغم ظهوره اإلعقامي .5كما ظلت صفحته الرمسية خالية
من اإلشارة للقرار .ويف مقابل الصمت والغموض الذي ل
املوق الرمسي املصري بصفة عامة ،وخيم على رد فعل
السيسي بصفة خاصة ،تناول اإلعقام اإلسرائيلي احملاداثت
اهلاتفية اليت أجراها ترامب للتفاهم مع زعماء املنطقة ،قبيل
إعقانه القرار.6

خامتة:

برغم تنامي مؤشرات انكشاف حتول "إسرائيل" من
املنظور السياسي الرمسي إىل دولة تربطها مبصر عقاقات
جوار ،أو دولة "صديقة" ال مانع وال غضاضة يف مد
جسور التعاون معها يف شىت امليادين ،مل تتخل مصر عن
هلجتها "احلذرة واملتحفظة" على صعيد اخلطاب الرمسي،
وهي تعلن عن مثل هذه اخلطوات التطبيعية عرب منابر
اإلعقام ،حرصا من النظام السياسي احلاكم على حفظ
"صورته وشعبيته" ،يف أعني القطاعات األوسع من
اجلماهري ،وأال تتأثر ركيزة أساسية من ركائز شرعيته
السياسية جراء مثل هذا االنفتاح ،والتوجه الرمسي اجلديد
حنو التطبيع العلين والشامل مع إسرائيل.
وبصفة عامة ،ال يستقيم تناول التطور يف العقاقات
املصرية اإلسرائيلية ،وأبعاد املوق املصري حيال إسرائيل
مبعزل عن سياق أوسع على املستويني الدويل واإلقليمي.
فالعقاقات املصرية اإلسرائيلية كانت والزالت متر عرب
عقاقات ثنائية لكل من البلدين ابلوالايت املتحدة
https://goo.gl/wgMTSF
"تصرحيات املتحدث ابسم رائسة اجلمهورية لـ  ON Liveحول تداعيات

قرار ترامب بشأن القدس" ،يوتيوب ،3302-03-2 ،الرابط:
https://goo.gl/NS5CHD
أنظر صفحة الرئيس الرمسية على فيسبوك:
https://goo.gl/x17CHJ
أنظر صفحة الرئيس الرمسية على فيسبوك:
https://goo.gl/VYjePt
 )6القناة  03العربية | "اعرتاف ترامب ابلقدس عاصمة للصهاينة جاء
بتنسيق مع قادة السعودية ومصر" ،يوتيوب،3302-03-2 ،

https://goo.gl/Ci8Dyv

األمريكية ،واألحرى واألدق القول أبهنا كانت دوما منطا
لعقاقة ثقاثية تربط الدول الثقاث .اجلديد بعد 3300
عموما والذي تبلور جبقاء خقال العامني ،3302
و 3302هو تغري موقع الطرف األمريكي يف تلك العقاقة،
والذي كان يف السابق هو الراعي والوسيط بني الطرفني
املصري واإلسرائيلي ،وتبدله ليصبح طرفا ترتاوح عقاقته
مبصر بني الشد واجلذب والتقاقي والتباعد واهلدوء والتوتر،
بينما احتلت إسرائيل مكانه ،فاقرتبت أكثر من الطرف
املصري ،وصارت تلعب دورا حيواي يف توصيل رسائله
للطرف األمريكي ،ومل تتوان عن الدفاع عن وجهة النظر
واملصاحل والرؤية املصرية لدى اإلدارة األمريكية ،ابعتبار أن
ما جيمعها مبصر حتول من جمرد رابطة جوار وصداقة إىل
"حتال " يف مواجهة عدو مشرتك ،أضحى تعريفه متطابقا
بني البلدين ،ابعتباره يشمل كافة التيارات املنضوية حتت
لواء اإلسقام السياسي ،ويف مقدمتها اإلخوان املسلمون يف
مصر ،وحركة املقاومة اإلسقامية محاس يف قطاع غزة،
والعنوان املعرب عن ذلك هو "معا ضد اإلرهاب".
وعلى املستوى اإلقليمي ،ظلت سياسة مصر جتاه
إسرائيل كما كانت دوما مرهتنة مبكانتها وعقاقتها مبحيطها
العريب عموما ،وجتسدت مكانة مصر القيادية على الصعيد
اإلقليمي كدولة مركزية عرب دورها احملوري إدارة يف الصراع
العريب اإلسرائيلي ،أو ما يسمى بعملية التسوية السلمية
للقضية الفلسطينية ،وما ارتبط هبذا الصراع وهذه التسوية
من ملفات وحماور متقاطعة أحياان متداخلة ومتشابكة
أحياان أخرى ،عرب اضطقاع مصر بدور "الوسيط" سواء يف
مل املصاحلة الفلسطينية وإهناء االنقسام بني فتح ومحاس،
أو يف مل مبادرة السقام العربية وآفاق التطبيع العلين مع
إسرائيل ،والذي مل تعد الدول اخلليجية عموما ،والسعودية
طي الكتمان ،أو جتد
على وجه التحديد حترص على إبقائه ّ
غضاضة يف اإلعقان عنه ،وهو ما تزامن مع تويل امللك
سلمان وتقليد جنله الشاب دمحم بن سلمان والية العهد
وبداية اختاذ إجراءات وسياسات جديدة لقانفتاح على
الغرب ،ارأتى البعض فيها ما يتجاوز جمرد إصقاح النظام

إىل إحداث تغيري جذري يف ركائز اهلوية واملرجعية والشرعية
اليت قامت عليها الدولة السعودية منذ أتسيسها ،ومبا يتوافق
ويواكب حتوالت سبقتها إليها اإلمارات ،انصبت على تغيري

تفريغ أجزاء من سيناء ،هو أحد بنودها "السرية" اليت
سيكش عنها قادم األايم.
هكذا أتكدت عقاقة التحال بني مصر وإسرائيل،
فباتت إسرائيل تتدخل لدى الطرف األمريكي لصاحل مصر،
امليسر ومهزة
ويف املقابل ،أضحت مصر تقوم بدور الوسيط و ّ
الوصل بني إسرائيل وسائر الدول العربية ،خصوصا دول
اخلليج ،وعلى رأسها اململكة العربية السعودية.
وكان للتطورات الداخلية اليت أتت بشخصيات مثل:
السيسي ،وسلمان ،وترامب ،فضقا عن نتنياهو إىل مراكز
السلطة ،انعكاساهتا على انكشاف تلك التحوالت اجلوهرية
يف العقاقات املصرية اإلسرائيلية.

البوصلة ابالبتعاد عن الشرعية التقليدية الدينية،
واالجتاه خبطى متسارعة حنو تبين صريح للنهج "العلماين"،
وكأن توطيد أواصر الصداقة مع الغرب وتربئة النفس من هتمة
اإلرهاب ال مير إال عرب التطبيع مع إسرائيل.
يف هذا اجملال توفرت ملصر اخلربة السابقة اليت وصفها
السيسي ابلتجربة الرائعة ،وهو ما نطق به املوق الرمسي
املصري حتت عناوين كان هلا مدلوهلا ومغزاها :السقام الدايفء،
وتوسيع عملية السقام ،وصفقة القرن ،حيث اعترب احملللون أن
تسليم مصر جزيريت تريان وصنافري للسعودية هو أول بنودها
املتمثلة يف مبادلة األراضي من أجل تنفيذ حل الدولتني ،وأن
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