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 األية القرآنية

 

  :قال تعالى

 خَيْرًا أُوتِيَ  فَقَدْ  الْحِكْمَةَ  يُؤْتَ  وَمَنْ  ۚ  يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ ﴿

 ﴾الْأَلْبَابِ أُولُو إِلَّا يَذَّكَّرُ وَمَا ۚ   كَثرِيًا
 

 (269 :البقرة) 
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 اإلهـــــــداء

 حبيبنا ورسولنا حممد إىل معلمنا األول ونرباس هدانا لإلسالم إىل خري البشر واألنام إىل 

 فضل السالم أعليه الصالة و

إىل مسرية حياتي، و قائدإىل  ا، وقد يقسو ألخرج سليمًالهم الروح الذي حينو ألكون رحيمًمإىل 

تلك القطرات املتصببة من إىل رواياتي  اصاحب الوجه الذي غطته جتاعيد حتاكي كده ألصل مسطرً

 ..عرق وجنتك تسقيين ألغدو أفضل غرس الدنا اليك يا تاج النفس والدي احلبيب

أو  لسفينة اليت محلت مهومي دون تعباإىل  ..خُلق حبها منذ أن رمقت شعاع احلياةمرأة ا ظماعإىل  

 من سكنت الروح والقلب والفؤاد حتى باتت احلياة دوهنا بال معنىإىل كلل حتى أوصلتين بر األمان 
 ..هنار احلب والدة القلب أمي الغاليةأإليك يا 

ثاني امرأة إىل  .. تين كل حلظاتي وساعاتيالروح اليت شاققإىل سندي بعد اهلل عز وجل، إىل  

 من أكملت معها نصف ديين وباتت وتد يقيين وسنيين إىل استوطنت القلب وأقفلت بزمرة الفؤاد، 

 ..زوجيت الغالية .. دولت

الطفولة اليت لن تشيب أو تكرب واليت متأل أركان إىل من نذرهتم هلل عز وجل بال تراجع أو زلل إىل  

يقظتين ألحتمل أعباء احلياة أإىل ضحكات عمرت حبياتي وحضاني أا بكل زاوية يف تلقفهأحياتي و

مسي عاليا وحتلق به اإىل األومسة اليت سرتفرف بالنبض الذي يعطي حلياتي حياة إىل وال أكرتث ألجلهم 

مية بعون سالاإلجنوم حياتي الصاعدة أبنائي شبان املستقبل وفتية التحرير لألمة إىل األرض والسماء  آفاق 

 الباري ) إبراهيم وأمحد وحممد (

 إيل إخواني وأخواتي ) ألفت وإميان وأنور وحممد ومصعب وبراءة ( أهدي هذا اإلجناز هذا البحث
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 رـــقدير وت  ـــــكشُ 
 قال تعالى:
 ﴾ وَالِدَيَّأَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَِّتي أَنْعَمَْت عَلَيَّ وَعَلَى  أَنْقَالَ رَبِّ أَوْزِعِْني ﴿ 

 (15:)االحقاف  
 

 نزيلالت   محكم   في لين، القائ  والد   العقل   بنعمة   علي   أنعمه  الذي القديره  العلي   للاه  أشكر  
فهْوقه   .العظيم للا صدق (76:يوسف)﴾عَلِيمٌ عِلْمٍ ذِي كُلِِّ ﴿وه

 ) للا رسول وقال ما تجدوا لمإْن ف فكافئوه، امعروف   إليكم صنعه  من" (:
 داوود(. أبو رواه"  ) كافأتموه أنكم تروا حتى له فادعوا به تكافئونه

ميل أتقدم بجزيل الشكر   وفاء  وتقدير ا واعتراف ا  ألولئك الم خلصين   والعرفانمني بالجه
ا في م ساعدتي في إنجاز هذا البحث المتواضع وأخص بالشكر الدكتور  الذينه لم يألوا جهد 

والشكر  بالنسبة لي أكثر من مشرف على الرسالة، الحبيب/ عدنان أبو عامر والذي كان 
ثراء لالإلى موصوٌل  ذين تفضال بالموافقهة على مناقشة  رسالتي وتقديم التوجيه  والنصح، وا 

ة من غزير علمهما راسه أشكر كل  وألنهم ما بخلوا علي  بما حباهم للا من علم ومعرفة .الد 
ة الماجستير في أكاديمية اإلدارة والسياسة من كان له فضل علي بعد للا خالل فترة دراس

 ما أشكر أخي ك كافة. المدرسينذكر الدكتور/ محمد المدهون و وأخص بال
هذا العمل  إلنجازوالذي وقف معي حتى اللحظة األخيرة  اليك مصطفى الحبيب/ محمد

 أخي الحبيب الدكتور/ خالد العتيبي من دولةإلى  اخاص   اكما أرسل شكر   .بهذا الشكل
كما أشكر  .الكويت الشقيق والذي صمم إال أن يساعدني حتى إنهاء دراسة الماجستير

 .األخت/ ياسمين محمود عنبر، على التدقيق اللغوي للرسالة
 الباحث

 ةيبراهيم أبو سلمأدهم إ
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ةالص ــملخ  ِدراس 
 

 لتحوالت السياسية في مصر وأثرهااي من سرائيلهذه الدراسة في ماهية الموقف اإل تبحث
: ما طبيعة جابة عن السؤال الرئيسإلى اإلالدراسة  على المشهد السياسي اإلقليمي، حيث سعت

على المشهد السياسي اإلقليمي،  تحوالت السياسية في مصر وأثرهاي من السرائيلالموقف اإل
ي الشرق األوسط، وأهم حلفائها " كانت تنظر لمصر على أنها أهم كنوزها فيلإسرائخاصة وأن "
ي سيكون له انعكاسات فإن أي تغيير في المشهد المصر  وبالتاليفي المنطقة  االستراتيجيين

 اإلقليمي برمته. السياسي المشهد على

ي سرائيلاإل واستخدمت الدارسة المنهج الوصفي التحليلي حيث تتبعت المعلومات حول الموقف
، وعملت على وصفها م2015و 2011في الفترة بين عام  تحوالت السياسية في مصرمن ال
ها بشكل موضوعي، كما استخدمت منهج تحليل النظم لتحليل المحتوى السياسي ووضع وتحليل

 محتويات الدراسة في دائرة متكاملة ذات طابع ديناميكي مع التفاعالت السياسية الموجهة، حيث تبدأ
هذه التفاعالت بالمدخالت وتنتهي بالمخرجات وتقوم عملية التغذية االسترجاعية بالربط بين نقطتي 

 البداية والنهاية.

مصر على " لإسرائيل"جملة من النتائج التي أظهرت كيف تنظر  إلىلدراسة وقد خلصت ا
ثر بشكل مباشر في المنطقة العربية وأن أي تحول فيها يؤ  استراتيجيأنها قوة مهمة وذات ثقل 

ية بالصدمة من الثورة سرائيلقليمية ولذلك أصيبت المؤسسات اإل" ومكانتها اإلإسرائيلعلى موقع "
 المصرية وتفاعالتها.

بال فيما يتعلق الالمهمة التي تشغل باإلضافة لذلك فقد أظهرت الدراسة أن واحدة من األمور 
م كنقطة أساسية وعنصر مركزي ة السالكيفية الحفاظ على اتفاقي تكمن في في مصرطورات بالت
منع وصول اإلسالميين للحكم، ثم ساهمت إلى " إسرائيل"، كما سعت "إسرائيل" استراتيجيةفي 
مصر ضمن دائرة محور  إلى إبقاءسعيها الدائم إلى في إسقاط نظامهم، باإلضافة  احق  ال

  قرارها." واستإسرائيلالعربي لما في ذلك من مصلحة لضمان أمن " االعتدال

لتصب بشكل مباشر في صالح القضية جاءت المصرية  يناير 25 ثورةوبين النتائج أن 
الفلسطينية وحركات المقاومة فيها، والتي وجدت أن الثورة نجحت في إعادة تصويب البوصلة 

في مصر تجاه دعم القضية الفلسطينية وضرورة رفع الحصار عن غزة من جهة  اوشعبي   ارسمي  
 مصر.
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جراء إلى إالقوى واألحزاب المصرية  ، حيث دعتلدراسة مجموعة من التوصياتا وقدمت
 احوار شامل حول األوضاع في مصر إلنقاذ حالة االنهيار الحاصل في مكونات الدولة سياسي  

مصر وموقعها اإلقليمي ألن ضعف الدولة إلى  ، من أجل إعادة االعتباراتماعي  واج اواقتصادي  
العمل على بناء تحالف عربي إسالمي ، مع ضرورة سرائيلباشرة إلالمصرية فيه مصلحة م

يضع مصالح المنطقة وشعوبها على سلم أولوياته، ويعمل على وقف حالة التغول الغربي في 
نهاء حالة التفرد والهيمنة من قبل اإلدارة األمريكية في مصير الشعوب العربية  المنطقة، وا 

  واإلسالمية.

إنهاء حالة االنقسام السياسي يات تتعلق بالوضع الفلسطيني أهمها كما قدمت الدراسة توص
سطينية في ظل حوار وطني شامل على قاعدة حماية القضية الفلإلى بشكل فوري، والذهاب 

عدم التدخل في الشأن الداخلي ألي بلد عربي، كذلك عدم الدخول في ، و حالة التشتت العربي
ولما لهذا  ،منطقة اليوم ألنها تحالفات ومحاور غير مستقرةالتحالفات والمحاور التي تتشكل في ال

 األمر من انعكاس سلبي على القضية الفلسطينية والتي هي ن قطة إجماع وتجميع.
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Abstract 
This study examines the Israeli position of the Egyptian revolution and its impact on 

the regional political scene, where the study seeks to answer a key question: what is the 

nature of the Israeli position of the Egyptian revolution and its impact on the regional 

political scene, particularly that "Israel" was seeing in Egypt the most important treasures 

in the Middle East, and one the most important strategic allies in the region. So, any 

change in Egyptian scene would have repercussions on the entire situation in the regional 

landscape.   

The study uses descriptive analytical approach to track information about Israeli 

position of the Egyptian revolution, works on an objective analysis and description of it 

and uses the systems analysis approach to analyze the political content and  to put the 

contents of study in integrated dynamic circuit  along with directed political interactions. 

These interactions start with input and end with output where the feedback process draws 

linkage between start and end points.   

The study concludes a set finding, the most important of which are: 

 "Israel" considers  Egypt as an important force of a strategic weight in the Arab region; 

they also see that any shift in Egypt will directly affect the status of "Israel" and its 

regional position. Therefore, the Israeli institutions were at shock of the Egyptian 

revolution and its interactions.  

 Some of the Important matters of concern to Israel concerning developments in 

Egyptian scene is how to maintain the Camp David peace agreement as a fundamental 

and central element of the strategy of "Israel". "Israel is also seeking to prevent 

Islamists from ruling, and contributed later in toppling their regime, in addition to 

ongoing quest to keep Egypt within the Arab moderation axis for that interest in that to 

secure" Israel ".  

  The Egyptian revolution came directly in favor of the Palestinian cause and the 

resistance movements, which found that the revolution has succeeded in restoring the 

correct compass formally and publically in Egypt to support the Palestinian cause and 

the need to lift the siege on Gaza by Egypt.  

The study provides a set of recommendations including: 

 To call Egyptian parties to have a comprehensive dialogue on the situation in Egypt to 

stop the status of  collapse at the political, economic and social levels, for the 

rehabilitation of Egypt and its regional status as the weakness of Egypt is a benefit to 

Israel.  

 Building Arab-Islamic Alliance that prioritizes the interests of the region and its 

peoples, works to stop the Western intrusion in the region, and ending exclusivity and 

dominance by the American administration on the fate of Arab and Islamic people.  

 To End the political divide, and organize a comprehensive national dialogue on the 

grounds of the protection  of the Palestinian cause under the Arab state of dispersion.  

 Non-interference in the internal affairs of any Arab country, as well as not to enter into 

unstable alliances and axes that are formed in the region today for their negative 

implications on the Palestinian cause that is the point of a consensus and grouping. 
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ةالخلفية المبحث األول:   ِدراس 

 المقدمة أوًل:

شكلت الثورات العربية التي اشتعلت شرارتها مع انطالق الثورة التونسية في ديسمبر كانون أول 
مهم تعبره المنطقة العربية برمتها، وهو تحول يأتي بعد  راتيجياست، بداية لتحول 2010من العام 

 .1916بيكو عام -مرور مائة عام على تقسيم المنطقة العربية منذ اتفاقية سايكس

آخر، فلحقت ليبيا واليمن ومصر إلى من ق طر عربي  وانتقلتبدأت الثورات العربية في تونس، 
اتفقت على شعار واحد "الشعب يريد إسقاط  الكنها جميع  وسوريا بقطاره، وتنوعت األسباب والدوافع، 

منطقة، أثر لشكل ال استراتيجيا االنظام"، كلمات كانت أكثر من شعار، ألنها تعني في جوهرها تغير  
خر في السياسيات والمواقف اإلقليمية والدولية، يقول المفكر اإلسالمي المعاصر فهمي آبشكل أو ب

، لكنها حقيقة محاصرة في محيط اكاذب   وال حمال   اقة وليس وهم  : "الربيع العربي حقيهويدي
على األرض، إال من  يمشيواقع إلى تحويلها من مشاعر فياضة وأمنيات إلى الشعوب، وال سبيل 

وديمقراطية حقيقية، ومشروع نهضة يهتدي به الجميع، لكن  ،خالل ثالثة عناصر هي: إرادة حرة
وهو بالنسبة لمصر خاصة مليء باأللغام  على اإلطالق، ال  لم العربي ليس سهاألمر في العا

 : نت(2011هويدي، ) والتحديات".

قليمي   الي  ورغم أهمية الثورة في الدول العربية، إال أن الثورة المصرية كان لها وقع خاص مح  اوا 
ضور ، ولما لها من حواالستراتيجيموقع مصر الجغرافي والسياسي واألمني إلي ، بالنظر اودولي  

فاعل في قضايا المنطقة األمر الذي يجعل أي تغيير فيها محط أنظار صناع القرار في العالم، 
يقول الرئيس األمريكي بارك أوباما في تعقيبه على الثورة المصرية خالل خطاب له بتاريخ 

هناك لحظات نادرة في حياتنا، نتمكن فيها من مشاهدة التاريخ أثناء صياغته، "م 12/2/2011
 اورة مصر إحدى هذه اللحظات، فالناس في مصر تحدثوا، وصوتهم سمع، ومصر لن تكون أبد  وث

إلى أتيت : "فقال أما بان كي مون األمين العام لألمم المتحدة: نت( 2011، نظمي) ".كما كانت
ته السلمية وتأكيد عون ومساندة األمم المتحدة للشعب المصري ولثور  المصري،مصر لتحية الشعب 

 : نت(2011، نظمي)ثمارها من خالل التعديالت الدستورية."  ي استطاعت أن تجنيوالت

 اوقلق   اكانت األكثر تركيز   (1)"إسرائيل"ورغم أن العالم كله تابع تفاعالت الثورات العربية، إال أن 
هو ما إمكانية اندالع الثورات في تلك الدول، و إلى ديرات األمور لديها لم تكن تؤشر ، ألن تقاوخوف  

                                                 
القانوني للكيان اإلسرائيلي، فقد تم وضع اسم إسرائيل في هذه الفقرة بين قوسين هالليين، ولعدم ألن الباحث ال يعترف بالوجود الشرعي و 1

 تشويه الصورة الجمالية لبقية صفحات الدراسة، فسيتم استخدام اسم إسرائيل دون أقواس.
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تعبير عن تشاؤمه أمام معهد واشنطن خالل محاضرة إلى الي "عاموس يدلين" سرائيلدفع الجنرال اإل
م. وان 1973:" إن الربيع العربي أهم حدث في المشرق العربي بعد حرب م قال2/3/2011له في 

غييرات أن تستعد لت إسرائيلفي المدى المتوسط وليس اآلن، وعلى  إسرائيلنتائجه سوف تظهر في 
من الثورات، كان  إسرائيلوبقدر قلق  ،: نت(2011)برهان،  جوهرية في نمط التفاعالت بالمنطقة"

قلقها أشد من تطورات المشهد في مصر التي تشترك معها في الحدود البرية، وبينهما اتفاقية 
 . 1979السالم "كامب ديفيد" الموقعة في مارس عام 

من إمكانية تجميد االتفاقية، أو تعطيلها، مع صعود في قلق شديد  إسرائيلكل ذلك جعل 
سرائيلطول الحدود بين مصر و  اكيلو متر   250اإلسالميين لسدة الحكم في مصر، ما يعني أن   ا 

لجيش خاصرة ضعيفة، األمر الذي دفع برئيس هيئة األركان العامة السابق لإلى ستتحول 
ن التغيرات في المنطقة إ" 2011هرتسيليا عام لقول خالل مؤتمر ا أيي "غابي أشكنازي" سرائيلاإل

 العربية خاصة مصر تتطلب من الجيش االستعداد لخوض الحرب في جبهات متعددة".

، فالعالقات السياسية واألمنية واالقتصادية اي من الثورة المصرية مبرر  سرائيلوقد بدا القلق اإل
وعية كان أهمها في الجانب االقتصادي بين البلدين في عهد الرئيس المخلوع مبارك شهدت قفزات ن

مليار  1.7 سرائيلم وتقضي بتصدير مصر إل2005عام  سرائيل"اتفاقية تصدير الغاز المصري إل
دوالر  1.5سنتا و 70، بثمن يتراوح بين اعام   20من الغاز الطبيعي لمدة  امتر مكعب سنوي  

قلقة من إمكانية فقدان هذه  لإسرائيمما جعل ، : نت(2015)المصري، للمليون وحدة حرارية" 
العالقات المميزة، مع تزايد عمليات تفجير خط أنابيب الغاز التي تصلها من مصر بأقل األثمان، 
وتصاعد حمالت االحتجاج ضد سفارتها في القاهرة، بل واقتحامها، وتدمير محتوياتها، حتى بات 

 .ي على أرض مصر مغامرة غير محسوبة العواقبسرائيلالوجود اإل

ي، سرائيلأن مصر في عهد مبارك كانت الالعب األبرز في الصراع العربي اإل إسرائيلوت درك 
من القاهرة على  الفرض الحصار الظالم على غزة، وا عالن الحرب عليها انطالق   اوأظهر نظامه تفهم  

مكنت  ، وفي المقابل رأت كيف أن الثورة2008لسان وزيرة الخارجية السابقة "تسيبي ليفني" عام 
 .2012المقاومة الفلسطينية من إعالن "انتصارها" من ذات المكان بعد اإلطاحة بنظام مبارك عام 

تحديات تفرض نفسها على نفسها أمام  إسرائيلوأمام تطورات المشهد في مصر، وجدت 
تابعت بكثير من االرتباك حالة التحول التي تعبرها المنطقة العربية، لكن ف، محيطها اإلقليمي

مع ارتفاع مستوى الخطر، وتمدد  اواقفها التي بدأت مرتبكة أول األمر أصبحت أكثر وضوح  م
 سوريا. إلى الثورة من مصر 
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الواليات  انفسها أمام مشهد إقليمي يتطلب منها العمل مع الغرب، وتحديد   إسرائيلورأت 
يقاف الصعود المتحدة األمريكية للتدخل بكل الوسائل إليقاف هذه الحالة الثورية من جا نب، وا 

ية والغربية في نقل سرائيلاإلسالمي من جانب آخر، وخاصة في دول الطوق، ونجحت األدوات اإل
حالة التشكيك والتخوين مع نجاح الخيار الديمقراطي في إلى الثورة من حالة اإلجماع الشعبي 

 ، وصوال  2013يونيو  30على النظام المنتخب على يد الجيش في االنقالب ب امصر، مرور  
في المنطقة تقوده  استراتيجيعن تشكيل تحالف  2014خالل حرب غزة في يوليو  إسرائيلإلعالن 

 ي.سرائيلبانحيازه لالحتالل اإل ابصورة أكثر تطرف  االعتدال  عودة محور إلى مصر، في إشارة 

داء  من حالة الثورة المصرية، ابت اي من الثورات العربية، وتحديد  سرائيلولذلك فإن الموقف اإل
 بحالة صناعة رأي عام رافض لإلرادة الشعبية وصعود اإلسالميين، وصوال   ااالرتباك والقلق، مرور  

في المنطقة، كل ذلك يعطي الدراسة أهمية كبيرة من االعتدال مع قوى  استراتيجيلتشكيل تحالف 
اإلقليمي، خاصة خالل البحث والتحليل عن حيثيات هذا الموقف، وأثره على المشهد السياسي 

 .إسرائيلب واالستراتيجيالقضية الفلسطينية والثورة السورية الرتباطهم الجغرافي 

ةالُمْشِكل ُة  ثانيًا:  ِدراس 
انطالق التحوالت المهم للغاية، بدأ مع  ستراتيجياالتعبر المنطقة العربية اليوم حالة من التحول 

والممانعة، ثم االعتدال ت، وأسقطت محوري التي فاجأت الجميع، وأربكت كل الحساباالسياسية 
ة، وانقالب في سدة الحكم، وما تالها من تعثر في الثورات العربيإلى تواصلت مع صعود اإلسالميين 

 من جديد. التحالفات العربيةمصر، وا عادة تشكل 

، ويميل اوقلق   اي مرتبك  سرائيلهذه الحالة من التحول السريع الذي تعبره المنطقة جعل الموقف اإل
 الضبابية وعدم حسم األمور من المشهد السياسي اإلقليمي برمته.إلى 

 تي:ة سيجيب الباحث عن السؤال الرئيس اآلولبحث هذه المشكل
 على المشهد السياسي اإلقليمي؟ لتحولت السياسية في مصر وأثرهاي من اسرائيلما طبيعة الموقف اإل
 ويتفرع عنه األسئلة التالية:

 ؟التحوالت السياسية في مصري من سرائيلموقف اإلما معالم ال .1
 على المشهد السياسي اإلقليمي؟ الموقف اإلسرائيلي من التحوالت السياسية في مصرما انعكاسات  .2
 قليمي؟المشهد السياسي اإلانعكاسات التحوالت السياسية في مصر على ي من سرائيلما الموقف اإل .3
 ؟التحالفات في المنطقةة، بعد إعادة تشكل يسرائيلما مستقبل العالقات المصرية اإل .4
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ةأهداف : ثالثاً   الِدراس 
 تحقيق األهداف التالية:إلى تهدف الدراسة 

 .تحوالت السياسية في مصري من السرائيلتحديد معالم الموقف اإل .1
 من التحوالت السياسية في مصر.ي سرائيلتقدير الدور اإل .2
 لى المشهد السياسي اإلقليمي.ع تحوالت السياسية في مصرمعرفة انعكاسات ال .3
على المشهد  تحوالت السياسية في مصري من انعكاسات السرائيلالتعرف على الموقف اإل .4

 السياسي اإلقليمي.
 .التحالفات العربية من جديدد إعادة تشكل ية، بعسرائيلتحديد معالم مستقبل العالقات المصرية اإل .5

ةأهمية : رابعاً   الِدراس 
في كونها تناقش قضية حيوية وحديثة ومستمرة، فحالة التحول السياسي في  تكمن أهمية الدراسة

، كما أن الدراسة سعت احداث غد  مستمرة، وال يمكن التنبؤ بما ستكون عليه األ تزالالمنطقة العربية ال 
لوقوف على زاوية من ا اوأيض  ، ه التحوالت السياسيةهذنشوب إلى لوقوف على األسباب التي أدت إلى ا
لبحث عن أثر إلى اتسعى كما ، التحوالت السياسية في مصري من سرائيلايا المشهد وهو الموقف اإلزو 

 هذا الموقف على المشهد السياسي اإلقليمي.
اإلطاحة بالرئيس ي من بداية الثورة المصرية وحتى سرائيلتحليل الموقف اإلإلى كما تسعى الدراسة 

ي إزاء سرائيليعطي فرصة لفهم طبيعة السلوك والتفكير اإل، وا عادة تشكل محور االعتدال، مما سمرسي
قضايا المنطقة العربية، وهذا سيعطي فرصة للنخب السياسية الفلسطينية والمحللين وصناع القرار للفهم 

 ي.سرائيلالشامل لطبيعة التفكير اإل

 منهج الدراسة :خامساً 
 جاز هذا البحث المتواضع:ين علميين في إنلباحث في هذه الدراسة اتباع منهجيحاول ا 

من خالل تتبع المعلومات التي تم جمعها في هذا السياق، حول  : المنهج الوصفي التحليلي:أوًل  
ي من الثورة المصرية، وتقديم وصف موضوعي عنه وتحليل هذه المعلومات سرائيلالموقف اإل

السياسي في المنطقة،  والعمل على نقدها بناء  على أسس علمية، وأثر هذا الموقف على المشهد
حياء محور االعتدال. إسرائيلوالدور الذي تقوم به   لتعطيل مسار الثورة في المنطقة وا 

ضمن هذا المنهج سيستخدم الباحث أسلوب تحليل المحتوى السياسي : منهج تحليل النظم: اثانيً 
سياسية الموجهة ووضع محتويات الدراسة في دائرة متكاملة ذات طابع ديناميكي من التفاعالت ال

بصفة أساسية نحو التخصيص السلطوي للقيم في المجتمع. تبدأ هذه الدائرة الديناميكية بالمدخالت 
 وتنتهي بالمخرجات، وتقوم عملية التغذية االسترجاعية بالربط بين نقطتي البداية والنهاية.
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 الدراسة مصادر :سادساً 
المعلومات، كالبيانات والمنشورات على  باحث على المصادر األولية للحصولسيعتمد ال

 واللقاءات التلفزيونية والمؤتمرات العلمية، وأوراق العمل، والتقارير اإلخبارية، واألبحاث الدراسية.
ونظرا  لحداثة موضوع الدراسة فقد اعتمد الباحث بشكل كبير على ما توفر له من مصادر 

بت حول الموضوع في مواقع رسمية.للحصول على المعلومات عبر شبكة االنترنت، وأبرز ما   ك 

ةالُحدوُد  :سابعاً   ِدراس 
م وحتى منتصف العام 2011ثاني/ يناير التم حصر الحدود الزمانية في الفترة ما بين كانون 

وهو يتحدث عن المشهد  ام، أما فيما يتعلق بالحدود المكانية فقد تناول البحث فضاء  واسع  2015
المشهد  على التحوالت السياسية في مصر وانعكاساتهالباحث على اإلقليمي، ومن هنا فقد ركز ا

على تحليل المحتوى السياسي لعينة من الوثائق والمواقف  البحث عملالسياسي اإلقليمي، كما 
ي واإلسرائيلي بعد هذه التحوالت السياسية بالرصد طبيعة المشهد المصر والدراسات التي تناولت 

 من أحداث وانعكاسات. توتحليلها وما تبع هذه التحوال

ةالُمْصط ل حاُت  :ثامناً    ِدراس 
 الثورة: .1

كلمة ثورة في اللغة العربية جاءت من الفعل يثور، ثار، ثورة، وتعني في األصل الهيجان، أو  
 اشتداد الغضب واالندفاع العنيف.

لتطور كسبه معاني جديدة، تفيد اأجتماعي، ولعل استخدام المصطلح في المجال السياسي واال
ضافة  Evolutionالحركة والنشاط  اوالنمو متضمن   تجدد إلى ، جعلها تشير Evolutionإلى  Reوا 

حالة تحدث ضد السكون إلى النمو والتطور والنشاط والحركة وهذا يعني أن المصطلح صار يشير 
 (27: 2011وتوقف الحركة. )بودبوس،

ي في األوضاع السياسية واالجتماعية في كما تعرف الموسوعة العربية الثورة بأنها "تغير جوهر 
 بلد معين، ال يتبع في أحداثه الوسائل المقررة لذلك في النظام الدستوري لذلك البلد".

نجليزية هي "تغيير شامل قاموس "شامبر" الموسوعي للغة اإل والثورة كما يتم تعريفها في
 (: نت2012يم، )ولد ابراهوجذري بعيد المدى في طرق التفكير وفعل األشياء". 

 النقالب:  .2
إزاحة مفاجئة للحكومة بفعل مجموعة تنتمي لمؤسسة الدولة، عادة ما تكون الجيش، وتنصيب 
سلطة غيرها مدنية أو عسكرية، ومن سمات االنقالبات العسكرية، أن القوى التى تقوم بها، بما 
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الحربية للسيطرة على  وأجهزتهمتشمله من مجموعات ووحدات وأفراد عسكريين، يتحركون بآالتهم 
 األوضاع المادية واإلحاطة بها والتمكن منها.

أهداف سياسية ستتحقق بسبب حركتهم، وال  يون يفعلون ذلك وهم ال يعرفون أيهؤالء االنقالب
يعرفون أنهم يقومون بانقالب عسكري يستهدف اإلطاحة بالنظام السياسي في الدولة، أو يستبدلون 

ا، وال يعرفون المجموعة السياسية التى سيتاح خرى، وال يدرون عنها شيئ  ا آخر وسيطرة أبه نظام  
 (25: 2013 ي،لها بصنيعهم أن تتولى السيطرة على الدولة. )البشر 

 المعارضة: .3
 (.2:390ج :1973 لغة  هي: "المقابلة على سبيل: المعارضة الممانعة".)صليبا، 

عية التي ينبغي أن تسود جتماهي االختالف حول المثالية السياسية واال ااصطالح  
 (26: 1985 )عبد الخالق،المجتمع.

ا، أو جزئي   امعادية، كلي  وتضم المعارضة األشخاص والجماعات واألحزاب ال
 (231: 6)الموسوعة السياسية: جللحكومة.

  األيديولوجية: .4
ا ا فكري  وهي ناتج عملية تكوين نسق فكري عام يفسر الطبيعة والمجتمع والفرد، مما يحدد موقف  

ا لمعتنق هذا النسق الذي يربط ويكامل بين األفكار في مختلف الميادين الفكرية ا معين  وعملي  
السياسية واألخالقية والفلسفية، وال يعني ذلك اتخاذ موقف مطلق وجامد من الظواهر االجتماعية 

 (422: 1)الموسوعة السياسية: جالتي هي بطبيعتها متحركة ومتطورة. 

  يع العربي:مصطلح الرب .5
في بعض األقطار  استخدم المصطلح ألول مرة في العالم العربي بعيد اشتعال الثورات العربية

، وهناك من ادعى أن هذا المصطلح تم 2011عام العربية، أي مع انطالق الثورة في تونس بداية 
الديمقراطية واللبرالية  إلىاستخدامه أسوة  بربيع الثورات والشعوب األوروبية التي نقلت البالد الغربية 

 في القرن التاسع عشر.

( أو من استخدم مصطلح الربيع العربي، حينما Marc Lynchكان الصحفي األمريكي مارك )
( Christian Science Monitorنشر مقاله الذي حمل عنوان "ربيع أوباما العربي" في صحيفة )

( الذي كتب Dominique Moisi، وتاله الصحفي الفرنسي دومنيك مويزي )6/1/2011يوم 
(، وفي Project-syndicateفي صحيفة ) 26/1/2011بعنوان "أهو ربيع العرب" يوم  مقاال  

كالة ( استخدم محمد البرادعي المدير السابق للو Der Spiegelنفس اليوم في مقابلة له مع مجلة )
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بر أن هذا الربيع العربي مستخدم له في الوطن العربي. وهناك من يعت الذرية المصطلح، وكان أول
أمريكا.  اهو ربيع عربي خالص حركته الشعوب العربية، وهناك من يعتبره من صنع الغرب وتحديد  

أنه سيقوم باستخدام المصطلح في متن الدراسة، للتعبير عن الثورات العربية إلى وينوه الباحث 
 (13: 2013)سالمة،  الحديثة.

  :الغضب جمعة .6

 واحدة هي التسميات وهذه يناير، 25 لثورة األولى الجمعة على الثوار أطلقه الذي االسم هو
 ذات رمزية تحمل محددة أسماء الجمعة على يطلق حيث العربية الثورات ميزت التي األمور من

 .فيها األحداث وسياق بالثورة عالقة

 :موقعة الجمل .7
 2011 فبراير 2 ريخبتا الوسطى العصور معارك يشبه والخيول والبغال بالجمال هجوم هي 

 إلرغامهم وذلك يناير 25 ثورة أثناء القاهرة في التحرير ميدان في المتظاهرين على لالنقضاض
 إخراجهم تم خطرون  مجرمون  المهاجمين بين من وكان ،يعتصمون  كانوا حيث الميدان إخالء على
 .البلطجية اسم عليهم ويطلق المتظاهرين، ولمهاجمة للتخريب السجون  من

 ف شباب الثورة: ئتالا .8
 وسط التحرير ميدان في المعتصمة المجموعات من ةرئيس شبابية منظمات خمس شكلته ائتالف هو
 أطلقها التي الثورة في االستمرارإلى  ويهدف ،2010 شباط /فبراير 6 القاهرة يوم المصرية العاصمة
 .مبارك يسالرئ نظام إسقاط أجل من الماضي الثاني كانون  /يناير 25 منذ مصر شباب

  :العتدال العربي محور .9
 والمرونة االعتدالب سياساتها تتسم عربية دول أربع على أ طلقت قبل موجة الثورات العربية تسمية هو
 ومعظم المتحدة العربية واإلمارات السعوديةو  واألردن مصر وهي المتحدة والواليات إسرائيل مع والتواصل

لىالذي تتصدره سوريا  الممانعة لمحور معادل وهو يةالفلسطين والسلطة العربي الخليج دول جانبها بعد  وا 
 مصر في للسلطة اإلسالميين وصعود العربي الربيع ثورات بعد ،الفصائل المسلحة في لبنان وفلسطين

موجة الثورات المضادة في  نشاطه، لكنه سرعان ما عاد مع بدء العربي وانحسر االعتدال محور انهار
  : نت(2013)الزيات،  مصر. اتحديد  الدول العربية و 
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 التمهيدي الفصل

 اإلطار العام للِدراَسة 

 المبحث الثاني: الدراسات السابقة
 

 

 
 الدراسات السابقة أوًل:
 التعقيب على الدراسات: ثانياً 
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 المبحث الثاني: الدراسات السابقة

 الدراسات السابقة أوًل:
عاصرة والحيوية، وهناك ندرة في الدراسات والكتب التي يعتبر موضوع الدراسة من المواضيع الم

ارغم أن أهمية الموضوع دفعت  تناولته، تحليل إلى ي سرائيلمن الكتاب والمختصين في الشأن اإل عديد 
الموقف، ودراسة أثره على المشهد السياسي في مصر واإلقليم، ونشره في المجالت والصحف واألبحاث 

 ونية. المحكمة والمواقع اإللكتر 

ي من الثورات العربية خاصة سرائيلكما أن بعض مراكز الدراسات اهتمت بتقديم تحليل للموقف اإل
، وقد كانت محل الموضوع عض الدراسات واألبحاث التي ناقشتالثورة المصرية، وفيما يلي عرض لب

 .اهتمام الباحث في دراسته

، وري في جمهورية مصر العربيةالموقف اإلسرائيلي من التحول الث(: 2013)لبنى  ،سالمة .1
 .جامعة النجاح، فلسطين

عقب إسقاط  اوقلق   اي من الثورة المصرية، الذي بدأ مرتبك  سرائيلاستعرضت الدراسة الموقف اإل
في الشرق األوسط، وأهم  إسرائيليون بأنه أهم كنوز إسرائيلمبارك، وهو النظام الذي وصفه قادة 

 في المنطقة. ينستراتيجياالأصدقائها وحلفائها 

ي من ثورة مصر، هذا الموقف الذي تم سرائيلوتمحورت إشكالية الدراسة حول طبيعة الموقف اإل
ية ستتأثر بشكل سلبي، في سرائيلأن العالقات المصرية اإل إلى تقصيه بدقة وحذر، وخلصت الدراسة

 حال تأثرت العالقات المصرية األمريكية، وتخلص مصر من التبعية ألمريكا.

، المركز العربي الثورة المصرية الدوافع التجاهات والتحديات(: 2012)وآلخرون  ، آيةرنصا .2
 . قطر.لألبحاث ودراسة السياسيات، الدوحة

تحدث الكتاب عن الثورة المصرية وحاول قراءة الثورة من مختلف أبعادها السياسية واالجتماعية 
ة المصرية وحاول إيجاد مقارنة في األداء والحزبية، كما وقف الكتاب على دور اإلعالم في الثور 

 اإلعالمي بين إعالم السلطة وا عالم المعارضة.

وتناول الكتاب دور المجلس العسكري في المرحلة االنتقالية، كما حاول الوقوف على الواقع 
 االقتصادي لمصر في أعقاب الثورة.
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الثورة المصرية ومستقبل العالقات ية إزاء سرائيلوفي النهاية استعرض الكتاب اتجاهات السياسة اإل
 ية في ضوء ذلك.سرائيلالمصرية اإل

شرق أوسط قديم جديد: الثورات في الشرق األوسط (: 2011ميليتشاين، ميخائيل ) .3
 .لة الدراسات الفلسطينية، مجإسرائيلوانعكاساتها على 

اندالع الثورة المصرية ، والمخاطر المحيطة بها جراء إسرائيلشملت الدراسة التحديات التي تواجهها 
إلى وسقوط نظام صديق؛ فمطالب المتظاهرين ال تقف عند الديمقراطية والحريات، بل تتخطى ذلك 

 . إسرائيلمطالب أخرى قد يكون من بينها إنهاء العالقات مع 

مكانية تزايد نفوذه في إلى وتتطرق الدراسة  تقهقر معسكر االعتدال، وصعود معسكر المقاومة، وا 
األوسط، كما تتحدث عن قضية أخرى تتمثل في إمكانية استمرار أو انهيار اتفاقية السالم الشرق 

عند الحديث عن دور اإلخوان  امنذ أواخر سبعينيات القرن الماضي، خصوص   إسرائيلالموقعة مع 
مكانية تغير السياسة الخارجية للنظام المصري تجاه إيران  المسلمين، ووزنهم في النظام الجديد، وا 

 .إسرائيلوحماس، مما سيعزز التحديات األمنية على 

، جامعة 2011يناير  25دور المؤسسة العسكرية المصرية في ثورة (: 2013) ياسر ،لوز .4
 .، فلسطيناألزهر

يناير، من خالل رصد سلوك المؤسسة  25ت الدراسة دور المؤسسة العسكرية في ثورة تناول
وكيف ساهمت المؤسسة العسكرية في استقرار البالد في أعقاب العسكرية خالل فترة الثورة وما بعدها، 

 الديمقراطي. االنتقالالثورة وسقوط النظام، كما تناولت دورها في عملية 

وقد خل صت الدراسة إلي عدة نتائج أهمها: أن القضاء على النظام السياسي ليس فقط بالقضاء على 
ية وأهلية وا عالمية وأصحاب مصالح، قد تشكل رأس النظام ورموزه، بل هناك أحزاب ومؤسسات حكوم

ثورة مضادة لعودة النظام، ورغم مغادر مبارك للمشهد السياسي إال أن تركيبة النظام التي أرساها ما 
 زالت قائمة.
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 التعقيب على الدراسات السابقة ثانيًا:
لثورة المصرية، وتحدثت ا اي من الثورات العربية، وتحديد  سرائيلتناولت الدراسات السابقة الموقف اإل

من حالة التحول  إسرائيلعن الحالة والمزاج العام الذي ساد األوسط الرسمية والنخب السياسية في 
لموقعها السياسي  االذي تشهده المنطقة العربية، وركزت على الحالة المصرية نظر   ستراتيجياال
مية الدول األخرى التي شهدت تحوالت ، دون إغفال أهإسرائيلوالجغرافي وعالقاتها مع  ستراتيجيواال

 سياسية.

إزاء تفجر األحداث في الدول العربية  اوقلق   اي بدأ مرتبك  سرائيلواتفقت الدراسات أن الموقف اإل
وخاصة مصر، وأن األوساط األمنية فيها لم تتوقع هذه الموجة من الثورات، مما زاد من القلق 

سدة الحكم، وتعطل اتفاقية السالم إلى عود اإلسالميين خشيت من ص إسرائيلواالرتباك، وأجمعت أن 
سرائيلبين مصر و   التي تقف على الحدود مع مصر. إسرائيل، وخطورة ذلك من الناحية األمنية على ا 

نها اتفقت على أن حاولت الدراسات السابقة أن تقدم رؤية للتعامل مع المشهد العربي الجديد، لك
االنقالب لحكم، وهذا االتفاق نجد أثره الواضح في إلى اسالميين تعمل على منع وصول اإلس إسرائيل

، حين أطاح السيسي بنظام الرئيس مرسي، كما نجد أن معظم الدراسات 2013الذي حدث في يوليو 
يين خرجت بتوصية مفادها ضرورة العمل مع الدول العربية المناهضة إسرائيلوخاصة التي كانت لكتاب 

إلى أوصت بضرورة العمل على إيجاد تسوية للقضية الفلسطينية وا عادة االعتبار ، كما العربيةللثورات 
 العربي. االعتدالمحور 

أما التعقيب األساسي على الدراسات السابقة، فهو أن الدراسة التي بين أيدينا مكملة لها، مع تناولها 
لباحث في الدراسة انعكاسات ها، حيث يتناول ايلإلجوانب أخرى يرى الباحث أن المكتبة العربية بحاجة 

 إسرائيلي من الثورة المصرية على المشهد السياسي اإلقليمي، والدور الذي لعبته سرائيلالموقف اإل
 !عاد  لها، أو على األقل غير م   ل  اإلبقاء المشهد السياسي مو 
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 األولالفصل 

  الثورة المصرية 
 لها()مفهومها ويومياتها وانتصارها والتقييم اإلسرائيلي 

 
 مفاهيم عامة ونماذج تاريخية للثورات أوًل:
 وأسبابها مفهوم الثورة المصرية ثانيًا:
 يوميات الثورة المصرية وأبرز محطاتهاثالثًا: 
 انتصار الثورة :رابعاً 

 حقبة المجلس العسكري  :خامساً 
 يناير وتنحي مبارك 25ي لثورة سرائيلالتقييم اإل :سادساً 
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 األول الفصل
 لمصريةالثورة ا

 :مقدمة
إلى يتطرق هذا المحور للحديث عن مفهوم الثورة المصرية ويتطرق لألسباب التي أدت 

اندالعها وأبرز المحطات التي مرت بها هذه الثورة منذ انطالقتها وحتى لحظة سقوط نظام مبارك 
ة وكيف تابعت ي لهذه المرحلة من الثور سرائيلوا عالن انتصار الثورة، كما يتابع المحور التقييم اإل

 يوميات الثورة المصرية.  ةيسرائيلالقيادة اإل

 :: مفاهيم عامة ونماذج تاريخية للثوراتأولً 
 :ن العرب( في اللغة، كما جاء في معجم لساevolutionRالثورة )

ب: حدته.اوثهورهان   اثور: ثاره الشيء  ثور   تهثهو ر: هاج، وثهور  الغهضه ل والث ائر: الغضبان، ويقا ، وه
: قد ثار ثائ ر ه وفاره فائ ر ه إذا غضب وهاج غضبه.   للغضبان حين يكون أهيج ما يكون 

 (108: 1968ابن منظور، )

 :لمعجم الوسيطأما التعريف اللغوي للثورة حسب ا
، وثورة: هاج وانتشر، ويقال ثار الدخان والغبار، وثارت به اا، وثهور  من الفعل "ثار" ثوران  تأتي 

 (102: 1960هارون، به الشر والغضب. )الحصبة، وثار 

 :االثورة اصطالحً 
لعل استخدام الثورة كمصطلح في المجال السياسي واالجتماعي، أكسبه معاني جديدة وكثيرة، 

، جعلها Evolutionإلى  Re، وبإضافة Evolutionالحركة والنشاط  اتفيد التطور والنمو متضمن  
حالة إلى المصطلح صار يشير أن الحركة، وهذا يعني تجدد النمو والتطور والنشاط و إلى تشير 

 (.27: 2011تحدث ضد السكون وتوقف الحركة والتطوير، )بودبوس،

  :والثورة كمصطلح سياسي
سوأ، باندفاع يحركه عدم أوضع أفضل أو إلى هي الخروج من الوضع الراهن وتغييره، سواء 

 (.102: 1960هارون، )األفضل أو حتى الغضب إلى الرضا، والتطلع 

"الثورة" للداللة على: " تغييرات فجائية وجذرية،  مصطلحويستخدم معظم المفكرين المعاصرين 
والنظام االجتماعي  –تتم في الظروف االجتماعية والسياسية، أي عندما يتم تغيير حكم قائم 

 (870 :1900)الكيالي، خر. آعنيفة بحكم  ابصورة فجائية، وأحيان   - والقانوني المصاحب له
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وذكرت "الموسوعة العربية الميسرة"، أن الثورة تغيير جوهري في األوضاع السياسية واالجتماعية 
لدولة معينة، ال تتبع في أحداثه الوسائل المقررة لذلك، في النظام الدستوري لتلك الدولة، ويفرق بعضهم 

االنقالب بنفسه، بينما يقوم ب بين الثورة وبين قلب نظام الحكم، على أساس أن األولى يقوم بها الشعب
 (583: 1965)غربال،  .الحكم رجالبعض 

 تعريفات أخرى للثورة:
للثورة تعريفات أخرى متعددة تناولت مفهوم الثورة من جوانب مختلفة فمنها العلمية واالجتماعية 

 واالقتصادية، كذلك المفاهيم القديمة والحديثة للثورة. واأليديولوجية

 ماع والسياسة المعاصرون تناول مفهوم الثورة بتقديم تعريفات خالية من أحكام حاول علماء االجت
نه في وقت الثورة ال تكون هناك حكومة فعلية، ألنه إم للقول " 1957ب "كارل مانهايم" القيمة، فذه

ال يمكن الحديث عن وجود دولة إذا كانت هناك "مجموعة إطارية" تحتكر " القسر الشرعي". بينما 
، للقانون الرسمي ايتيريم سوروكين" التغيير الثوري بأنه تغيير مفاجئ وسريع وعنيف نسبي  عرف "ب

 (583: 1965للجماعة أو المؤسسات، ولنظام القيم التي تمثلها. )غربال، إلى الب
  ،وتعرف موسوعة علم االجتماع "الثورة" بأنها: "التغييرات الجذرية في البنى المؤسسية للمجتمع

نمط جديد إلى من نمط سائد  اوجوهري   ات التي تعمل على تبديل المجتمع ظاهري  تلك التغييرا
يدلوجية وأهداف الثورة، وقد تكون الثورة عنيفة دموية، كما قد تكون أيتوافق مع مبادئ وقيم و 

 (47: 2003سلمية، وتكون فجائية سريعة أو بطيئة تدريجية". )األسود، 
 ورة بأنها "تحرك شعبي واسع خارج البنية الدستورية القائمة، أو ويرى المفكر العربي عزمي بشارة الث

خارج الشرعية، يتمثل هدفه في تغيير نظام الحكم القائم في الدولة، والثورة بهذا المعنى هي حركة 
 (22: 2011)بشارة،  تغيير لشرعية سياسية قائمة ال تعترف بها وتستبدلها بشرعية جديدة".

 لدين حسيب، فقد عرف الثورة بأنها: "قيام عمل اجتماعي شعبي يهدف أما المفكر القومي خير ا
 : نت(2012التغيير" )حسيب، إلى 

 مقدمة لعملية تغيير جذرية شاملة، تستتبع إعادة صياغة كاملة " :أنها وتعرف ناهد عز الدين الثورة
فر عن صعود لكل العالقات والتوازنات التي سادت بين فئات المجتمع وطبقاته وشرائحه، بما يس

 نبعض الذيمعية وتصحيح االختالالت لمصلحة جماعات وهبوط أخرى، وا عادة رسم الخرائط المجت
النتشار  اقامت الثورة من أجل إنصافهم واسترداد حقوقهم، أو حتى فرز خريطة ومساحات جديدة تمام  

 : نت(2012 القوة السياسية، وا عادة توزيع مصادرها وركائزها على نحو مختلف". )عز الدين،

  ،وتعرف الباحثة لبنى سالمة الثورة بأنها:" انتفاض الشعب على النظام الحاكم من أجل تغييره
، يتم من خالله تغيير الوضع القائم واإلتيان بوضع جديد وشامال   ابحيث يكون هذا التغيير كلي  
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ت أو التغييرات عن سابقه، فالثورة ال تكون بإجراء بعض التعديالت أو التجديدا امختلف تمام  
نما تكون بإحداث نقلة كلية من حال  حال، بحيث تطال كل مؤسسات إلى في وضع معين، وا 
 . "فإن هذا ي فرغ الثورة من معناها االحكم من دون استثناء، وفي حال كان التغيير جزئي  

 : نت(2013)سالمة، 

إعادة صياغة النظام ى إل"عملية تغيير شاملة تهدف  على أنهاالثورة  يعرف الباحثومما سبق 
السياسي واألمني واالجتماعي واالقتصادي في المجتمع بنظام جديد يحقق للمجتمع آماله 

 وطموحاته في حياة كريمة قائمة على الحرية والعدالة االجتماعية دون تمييز أو محاباة".
 

 أهم الثورات التي عرفها العالم:
 اعديد  يمكن حصرها بشكل دقيق، إال أن  يرة الشهدت المجتمعات على امتداد تاريخها ثورات كث

منها كانت بمثابة تحوالت مهمة في تاريخ الشعوب فأعادت تشكيل مصائر دول وشعوب وغيرت 
في محطات فارقة وجه العالم، ودون التقليل أو التمييز بينها نقف على بعض هذه الثورات التي 

 العالم لفهم أسبابها وتداعياتها:عاشها 

  فرنسية:الثورة ال .1
سنوات، انهار خاللها النظام  م وامتدت عشر1789ر من يوليو عام اندلعت في الرابع عش

الملكي المطلق الذي كان قد حكم فرنسا لعدة قرون في غضون الثالثة سنوات األولى، وجرى 
م، وأعدم الملك لويس السادس، وصدر 1792خالها اإلعالن عن الجمهورية الفرنسية األولى عام 

لحكم، وأعقب ذلك إعادة ل رت الثورة حتى وصل نابليون األولن حقوق اإلنسان والمواطنة واستمإعال
فرنسا، استمر عودة الحكم الملكي واستبداله بنظام إلى النظام الملكي تحت إمرته وعودة االستقرار 

ية جمهوري لفترات ممتدة خالل القرن التاسع عشر، وبعد خلع نابليون قامت الجمهورية الثان
 .)1870-1852( تلتها عودة الملكية )1848-1852)

ل مع إلغاء االمتيازات اإلقطاعية واألرستقراطية والدينية  خضع المجتمع الفرنسي لعملية تحو 
جانب بروز دور عموم الجماهير وفالحي إلى وبروز الجماعات السياسي ة اليساري ة الراديكالية 

اللها رفع ما عرف باسم مبادئ التنوير وهي المساواة الريف في تحديد مصير المجتمع، كما تم خ
في الحقوق والمواطنة والحرية ومحو األفكار السائدة عن التقاليد والتسلسل الهرمي والطبقة 

بشكل بالغ العمق على جميع أوروبا، بل  رةملكية والدينية. كما أثرت الثو األرستقراطية والسلطتين ال
يمقراطيات الليبرالية وتطوير عدد من األيديولوجيات المعاصرة. والعالم، بنمو الجمهوريات والد

 : نت(2014)البشبيشي، 
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  :النجليزيةالثورة  .2
إلنجلترا في مجال  امهم   ا، وشكلت هذه الثورة فتح  1688كانت في نهاية القران السابع عشر عام 

 ية، وكان لهذه الثورة أثرعن بقية الدول األوروب االتطور الصناعي، وبروز الطبقة البرجوازية مبكر  
واضح على النظام السياسي من خالل الديمقراطية البرلمانية، وانعكاساتها السياسية واالجتماعية على 

 (13: 2011. )بودبوس، "ال ضريبة بدون صوت" االقارة األوروبية، عندما رفعت شعار  

 الثورة األمريكية: .3
م الواليات المتحدة، هت بميالد دولة جديدة باسم واستمرت ثمانية أعوام، وانت1775اندلعت عام  

بين بريطانيا والواليات الثالث عشرة الممتدة على الساحل األطلسي في أمريكا  قد اندلعتوكانت 
الشمالية، وكانت أهم أسباب هذه الثورات انتشار المستعمرات البريطانية هناك والسياسة االقتصادية التي 

 (48: 2011)الميناوي، عمرات األمريكية. اتبعتها بريطانيا تجاه المست

 م: 1977ثورة الخبز في مصر عام  .4
مع إعالن رئيس الوزراء للشئون المالية واالقتصادية عبد المنعم القيسوني في بيان له أمام مجلس 

م، مجموعة من القرارات االقتصادية الصادمة، ومنها رفع الدعم عن 1977 /1 /17الشعب، يوم 
واألرز والزيت وغيرها بنسب األساسية، وذلك برفع أسعار الخبز والسكر والشاي  مجموعة من السلع

 : نت(2011أرجاء مصر. )محرم،  كل % عم الغضب الشعبي50إلى  25بين  حتتراو 

لهذه القرارات ورددوا شعارات ضد نظام  االشوارع رفض  إلى في اليوم الثاني نزل المتظاهرون 
جهة من المواجهات لم تشهدها افي تلك اللحظات أعنف وأوسع مو السادات ووعوده، وقد شهدت مصر 

صابة ما بين  اشخص   79م، أسفرت عن مقتل 1952منذ حريق القاهرة عام   1000إلى  800وا 
الشوارع، وكانت إلى شخص، ونزلت قوات الجيش  6500خرين بجراح، وألقي القبض على نحو آ

القتصادية قرار السادات بإلغاء القرارات االقتصادية جهة الثورية ذات المطالب ااالنتيجة لهذه المو 
 (103: 1900الصادرة عن رئيس الوزراء للشئون المالية واالقتصادية. )الجمل، 

أغلب الثورات تحدث نتيجة استياء عام بين أفراد الشعب بسبب األوضاع  مما سبق نلحظ أن
السياسي واألنظمة المستبدة كلها عوامل السياسية واالقتصادية واالجتماعية فالظلم والفقر والفساد 

، بيئة األوضاع السائدة في المجتمعحداث تغيير جذري في إلى إالثورة التي تسعى إلى تؤدي 
 فضل عبر شعارات يرفعونها ويحاول أفراد تلك المجتمعات والشعوب البحث عن حياة أ

 تحقيقها.ويسعون إلى 
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 وأسبابها: مفهوم الثورة المصريةثانيًا: 
 :هوم الثورة المصريةمف

وهو اليوم  2011يناير  25يناير هي ثورة شعبية سلمية بدأت يوم الثالثاء  25ثورة  .1
يوم عيد الشرطة في وهو المحدد من قبل عدة جهات من المعارضة المصرية والمستقلين، 

على األوضاع المعيشية والسياسية واالقتصادية السيئة وكذلك على  امصر، وذلك احتجاج  
الثورة عن تنحي في ظل حكم الرئيس محمد حسني مبارك، وأسفرت تلك  اعتبر فساد  ما ا 

فبراير من ذات العام وتكليف المجلس األعلى للقوات المسلحة  11مبارك عن الحكم في 
 : نت(2011)حمودة، بإدارة شئون البالد. 

ة لم القاهر  لى صعيد مصر، فتاريخربما تكون واحدة من الثورات الكبرى عالثورة المصرية  .2
يناير. لقد جاءت هذه الثورة  25بسلميتها وحجمها، ومطالبها كثورة  يشهد وقوع ثورة شعبية

نتيجة طبيعية للظلم الواقع على المواطن المصري طوال عقود مديدة، وكذلك نتيجة 
 (30: 2013لمصادرة الحقوق والحريات االقتصادية واالجتماعية والسياسية. )سالمة، 

ير هي انتفاضة شبابية رائعة وهي حلقة جديدة من حلقات الثورة الوطنية ينا 25ثورة  .3
، 1919بثورة  االديمقراطية في مصر، بدء ا من حركة عرابي في القرن التاسع عشر، مرور  

من الموت والركود السياسي، لذلك كانت  اعام   40، وجاءت هذه الثورة بعد 1952وثورة 
، وحملت هذه االنتفاضة التي سبات طويلمصري بعد الشعب الإلى بمنزلة "عودة الروح" 

قادها الشباب شعار )الحرية والعدالة والكرامة اإلنسانية( وهو شعار يلخص مطالب الشعب 
المصري بالحياة الكريمة، والعدالة في توزيع الدخول. وقد جاءت تلك االنتفاضة على 

زوير االنتخابات النيابية عام خلفية االحتقان الشديد الذي عاشه المجتمع المصري غداة ت
خراج برلمان صوري خ2010 عارضة، ولعل أهم نتائج هذه االنتفاضة كسر ممن ال ال  م وا 

 (16: 2012، وآخرون حاجز الخوف لدى كل فئات الشعب المصري. )نصر 

نجحت في المزاوجة  شبابية وترى الدراسة أن الثورة المصرية يمكن فهمها على أنها "إرادة شعبية
طلقاتها نالعالم االفتراضي الذي منح الشباب مساحة من الحرية في ترسيخ مفاهيم الثورة وم بين

كسر عقدة الخوف وا عالء الصوت ورفع  اعوا من خاللهالحقيقي الذي استطودوافعها وبين العالم 
شعارات كانت محل إجماع الشعب المصري وهي )الحرية والعدالة والكرامة اإلنسانية(، وتميزت 

ورة المصرية بأنها حافظت على السلمية رغم كل محاوالت قمعها حتى اإلعالن عن تنحي الث
 الرئيس المصري محمد حسني مبارك في الحادي عشر من فبراير".
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 :المصريةالثورة  أسباب
 م2011يناير  25مصر قبل 

راء تلك ودوافع كانت و  ا  ال شك أن الثورة المصرية لم تكن وليدة الصدفة بل إن هناك أسباب
الثورة ومثيالتها في العالم العربي فالواقع السياسي واالقتصادي واالجتماعي الذي ساد الدول العربية 

بفعل سيطرة الحزب  تأزمحد كبير، فالواقع السياسي المإلى مصر قبيل الثورات متشابه  اوتحديد  
قصاء المعارضة ومالحقته ا وعدم السماح لها الواحد على الحكم، والتزوير في االنتخابات، وا 

 بالمشاركة في الحياة السياسية كانت من األسباب التي ساهمت في إشعال الثورات العربية.

كما أن الواقع االقتصادي واالجتماعي من نهب للثروات، وتفشي البطالة والفقر في المجتمع، 
اب أفق التنمية وغياب العدالة في توزيع الدخل وفرص العمل وظهور طبقات اجتماعية متفاوتة وغي

وتدني الخدمات االجتماعية وانهيار البنية التحتية وسوء الخدمات في القطاع الصحي والتعليمي 
وتدني مستوى التعليم كلها عوامل ال يمكن إغفالها عند الحديث عن أسباب ودوافع الثورات العربية 

 ومنها الثورة المصرية.

ن الكتب والدراسات واألبحاث والمقاالت لقد رصد الباحث من خالل مطالعته لعدد كبير م
واأليدلوجية  تاب مع اختالف توجهاتهم وأفكارهم السياسيةالمتعلقة بالثورة المصرية أن جميع الك  

فجار، وأن الواقع المصري قبيل الثورة كان بمثابة بركان يغلي بانتظار لحظة االن نمتفقين على أ
ة غير أن البعض لم يكن يعلم بالضبط متى ستكون نفجار قادم ال محالالجميع كان يعلم أن اال

 لحظة الصفر لهذا االنفجار.

ن حالة الغضب الممزوجة باإلحباط لدى الشباب المصري الذي تحولت حياته وطموحاته من إ
متابعة كرة القدم والفضائيات واألفالم التي أراد من خاللها النظام إلى االهتمام في العلم واإلبداع، 

نفسه وأن يبعده عن الشئون السياسية، رغم أن الشباب هم الفريق األكبر في تعداد  أن يشغله في
شكال القمع والترهيب أاة السياسية، ويمارس بحقهم كل في الحي يمثلون السكان في مصر لكنهم ال 

حد القتل، مثل: الشاب خالد سعيد، وسيد بالل بعد لوالمالحقة الفكرية وتلفيق التهم والتي وصلت 
 (73: 2011هم للتعذيب من قبل أجهزة األمن. )عبد السميع، تعرض

 :يناير 25الثورة  قيامإلى وهنا تحاول الدراسة الوقوف على أهم األسباب التي أدت 

، وفي السنوات افي الحكم لمدة ثالثين عام   مبارك ظل الرئيس محاولة التوريث:و حكم مبارك  .1
إلى في توريث الحكم البنه جمال مبارك، الذي انضم األخيرة بدأت اإلشارات تظهر رغبته والعائلة 

شغل  الوطنيالمؤتمر العام التاسع للحزب في  2007، وفى عام 2000في عام  وطنيال الحزب
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 .د للحزب وأمين لجنة السياساتجمال مبارك منصب األمين العام المساع
ته القوى السياسية مادة من الدستور، وهو ما رفض 34وفي نفس العام قرر مجلس الشعب تعديل 

وقتها مؤكدة أنه استكمال لخطوات مشروع "التوريث" وتلك المواد كانت حسب مراقبين يتم تهيئتها 
 2010نهاية عام  فين تزوير انتخابات مجلس الشعب كما رأى البعض ألخدمة جمال مبارك، 

 : نت(2014)صالح،  جاء ليخدم فكرة التوريث.

 الثورة وحصلخابات مجلس الشعب قبل شهرين من اندالع أجريت انت انتخابات مجلس الشعب: .2
% من مقاعد المجلس، أي أن المجلس خال من أي معارضة تذكر؛ 97الحزب الوطني الحاكم على 

مما أصاب المواطنين باإلحباط. وو صفت تلك االنتخابات بالمزورة نظر ا ألنها تناقض الواقع في 
" )في تقرير لها بعد تلك freedom house سوذكرت منظمة "فريدوم هاو  ي،الشارع المصر 

االنتخابات أن مصر ليست ديمقراطية، العتمادها على انتخابات غير ديمقراطية، وأنها من الدول 
 (20: 2011في التعامل مع أحزاب المعارضة. )ناصف،  ااألكثر عنف  

يونيو عام  6خالد محمد سعيد قتل في اإلسكندرية في  مقتل "خالد سعيد" في قسم الشرطة: .3
جابر، ولم  بعد أن جرى تعذيبه حتى الموت على أيدي اثنين من مخبري قسم شرطة سيدي 2010

أو إثبات االتهام بالقتل عليهما حيث جاء تقرير الصفة التشريحية الثاني موافق ا  يتم البت في قضيته
ات واسعة دون أن إعادة تشريح الجثة، مما أثار احتجاجبلألول بعدما أمر النائب العام المصري 

الندالع الثورة.  مهم اكبير ا وشكلت دور ا تمهيدي ا  يصدر الحكم في القضية التي أثارت جدال  
 : نت(2014)ويكيبيديا، 

لمعدالت الفقر في  امتصاعد   اشهدت الفترة األخيرة تزايد   فقد جتماعي:الفقر وتردي الوضع ال .4
% من 43مليون نسمة بنسبة  35لفقر نحو المجتمع المصري، حيث بلغ عدد السكان تحت خط ا

مليون نسمة؛ ونجد  4.56% من عدد السكان، أي نحو 6السكان، وتحت خط الفقر المدقع نحو 
إلى العدد الكلي للفقراء، وهو األمر الذي يشير  % من85لفقر بين الشباب بلغت نحو أن نسبة ا

 ( 34: 2012أن الفقر أصبح ظاهرة شبابية في األساس. )نصار وآخرون، 

بصحيفة  االستراتيجيةيذكر مركز الدراسات حيث كما انتشرت البطالة داخل مصر بشكل كبير، 
% وهذا 29إلى  2006% بينما وصلت عام 3األهرام أن نسبة البطالة في بداية الثمانينات كانت 

 (21: 2011الرقم تضاعف مع مرور األعوام. )ناصف، 

ي األسعار، وتراجع في سعر العملة المحلية، وتراكم كما تدنت األجور مع ارتفاع ملحوظ ف 
 الديون الخارجية على مصر.
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زيادة الضرائب على السلع، خاصة في عهد وزير االقتصاد  اومما زاد الوضع االقتصادي تردي  
، باإلضافة المتصاعدة"يوسف بطرس غالي"، والذي تمت محاكمته في قضايا فساد، والضرائب 

 ار زهيدة للمستثمرين، وكذلك بين الشركات الحكومية الكبيرة. بيع األراضي بأسعإلى 
 (102: 2011)ناصف، 

 يناير. 25الواقع االجتماعي السائد في مصر قبيل ثورة إلى هذه األرقام تشير بشكل واضح 

سرائيلاتفاقية تصدير الغاز التي وقعت بين مصر و  :سرائيلتصدير الغاز إل .5 م 2005عام  ا 
إحدى مكامن الغضب في الشارع المصري على نظام الرئيس حسني مبارك، بأسعار متدنية كانت 

ية مليارات الدوالرات، سرائيلوفر على الخزينة اإل سرائيلفالشارع المصري يرى أن تصدير الغاز إل
للمتر المكعب في  دوالرات ز المصري بثالثاالغ إسرائيلبفضل الفرق في السعر، حيث تشتري 

% من الطاقة الكهربائية التي تنتجها شركة 37دوالر، وأن  12العالمي  السوق في حين يبلغ سعره 
  : صحيفة(2012)المركز العربي لألبحاث، .ية، تعتمد على الغاز المصري سرائيلالكهرباء اإل

يشاء،  ماكيف بهاأداة بيد النظام يتحكم إلى كما تحولت وسائل اإلعالم المصرية الرسمية 
لحه فيظهر النظام على أنه صاحب اإلنجازات ويشوه صورة ويسخرها لتحقيق أهدافه ومصا

 المعارضة وخاصة اإلسالمية منها.

في تفجر ثورة يناير حيث تضاعفت نسبة  اكما لعب تردي الوضع الصحي وزيادة األمراض دور  
ثماني مرات، وهي تعد من أعلى النسب في العالم، كما تضاعف عدد  بمصرمرضى السرطان 

% 80إلى سبعة ماليين، وكذلك ارتفعت نسبة المدخنين  حوالىبلغ عددهم مرضى السكر، حيث 
 مرض شلل األطفال والتهاب الكبد الوبائي. أيضا   من الشباب، وانتشر

 (57: 2011)جاويش،  

كانت المنظومة  فشل المنظومة الصحية في محاصرة األمراض وعالجها،إلى وباإلضافة 
لتقرير التنمية  اطبق   39.4مصر إذ بلغت نسبة األمية نحو  في احقيقي   انهيار  االتعليمية تعاني 

 م.2008 – 2007العالمية عام 

ندالع الثورة المصرية في يناير التفجر األوضاع و  امهم   اشكلت حافز   هاهذه األسباب وغير 
على المستوى  ، تلك الثورة التي عكست شعاراتها رغبة الشباب المصري في التغيير2011

 حياة أفضل قائمة على توفر "العيش والحرية إلى واالنتقال  تماعيالسياسي واالج
 والعدالة اإلنسانية".
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 انعكاسات الثورة التونسية على الحالة المصرية:
من الثورة  ايوم   38، أي قبل 2010ديسمبر  18مثل نجاح الثورة التونسية التي اندلعت يوم 

إقصاء األنظمة الديكتاتورية  ىالشعوب علللشعب المصري، في قدرة  امحفز   المصرية، عامال  
 ا، وخروجهاالقمعية، فقد أثبتت الثورة الشعبية التونسية أن قوة الشعوب العربية تكمن في احتجاجه

لشارع، وأن الجيش هو مساند قوي لتطلعات الشعوب، وليس أداة بيد النظام ا في اللتعبير عن رأيه
 : نت(sis ،2011)لقمع الشعب. 

مة العربية الرسمية تدارك األمور وهي ترى حالة الغليان تموج في المنطقة، لكن حاولت األنظ
، لتقت بالثورة المصرية عبر فضاء اإلعالم االجتماعي وصفحات "الفيس بوك"اروح الثورة التونسية 

المجتمع الواقعي. )نصار وآخرون، إلى  االفتراضيحينها نزل الشباب بالثورة من مجتمعهم 
أن يقلل من أهمية الثورة التونسية  قد حاول وزير الداخلية المصري حبيب العادليو  (،26: 2012

إن ما حدث في تونس دمار وخراب، ألنه خارج المدى لإلعالمي مفيد فوزي، قال فيها " في تصريح
المشروع، ومصر لم ترتعش مما حدث هناك، ولن يرتعش مسؤول فيها، وشدد على أنه ال يمكن 

ألن العالم يشهد باستقرار مصر، وحرية الكلمة يجب أن تكون في إطار قياس تونس بمصر، 
 (114: 2011عبد الفتاح، )الحدود المقررة". 

ثورات العربية ومنها الثورة الوتعتقد الدراسة أن من أهم انعكاسات الثورة التونسية على باقي 
بغت به وغياب المصرية، تكمن في قيادة الشباب لهذه الثورات والشكل السلمي والحضار  ي الذي ص 

فبالرغم من أنها المركزية والمؤسسية في قيادة الحالة الثورية وهو األمر الذي منحها قوة وديمومة 
 إال أنها كانت نابضة بالحياة والتخطيط منسجمة مع ذاتها مترابطة تعرف  كانت بال رأس
 طريقها وغايتها.

 يوميات الثورة المصرية وأبرز محطاتها:  ثالثًا:
كان الهدف من اختيار حيث يناير وهو اليوم الذي يصادف "عيد الشرطة المصرية"،  25يوم 

هذا اليوم للمظاهرات لتذكير الشرطة المصرية بإخوانهم الشرفاء الذين قتلوا على يد االحتالل 
ة أراد الثوار حرمانهم من إجاز  اليوبالت، الشعب المصري البريطاني، ولم يشاركوا في تعذيب وا هانة 

 : نت(2011)عز، هذا اليوم.  
 

على تردي األوضاع االقتصادية واالجتماعية والسياسية  اهذه المظاهرات السلمية احتجاج   كانت
للفقر والجوع والبطالة والغالء وللمطالبة بإقالة الحكومة وحملت شعارات اجتماعية مثل  اورفض  
تي استمرت سلمية حتى ساعات إنسانية(، لكن هذه التظاهرات ال - عدالة – حرية – )عيش
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وبدأ ، مواجهات شاملة مع أجهزة األمن ومعها بدأت الدعوات لرحيل النظامإلى المساء تحولت 
 الشباب يردد شعار )الشعب يريد إسقاط النظام(.

 

ويتضح من خالل اختيار الشباب ليوم عيد الشرطة بداية لثورتهم أن الواقع االجتماعي لم يكن 
في إشعال الثورة، فالشباب يرى أن الواقع المتردي في مصر سببه نظام بوليسي هو السبب الوحيد 

 قمعي أفقد المجتمع قيمته الحقيقية فتردى معه ك ل شيء.

األمن وال  قوى الخوف من جديد، ولم ترهبهم  خالل اليوم األول للثورة كسر الشباب حاجز
قل إليه المتظاهرون من أمام دار المطاردات، وكانت بؤرة الحدث في ميدان التحرير الذي انت

حيث شارك النواب من جميع االتجاهات في وقفتهم، وبدأت تطورات جديدة لم  العاليالقضاء 
تقتصر على مجرد الوقفات االحتجاجية التي كانت تقوم بها حركة كفاية أو االحتجاجات العمالية 

 : نت(2011)العريان، والوظيفية المطلبية... إلخ. 

الجميع من ناحية  ئيناير المصرية أنها استطاعت أن تفاج 25عالم اليوم لثورة ومن أبرز م
الشرائح الشعبية التي شاركت فيها واألعداد الكبيرة التي خرجت للشوارع، والتحرك من المناطق 

سقط أول شهداء الثورة من محافظة  االعشوائية والشعبية باتجاه الميادين الكبرى، وفيها أيض  
 : نت(1900خرين. )الجزيرة، آمحمود، وبعدها سقط ثالثة شهداء  مصطفى رجبالسويس وهو 

 يناير "جمعة الغضب" 28يوم 
ندالع الثورة، ا منالجمعة األولى في الثورة المصرية، وجاءت بعد ثالثة أيام  ،جمعة الغضب

في  تكما أنها جاءت بعد تطورات مهمة حصلت في مسار الثورة خالل الثالثة أيام األولى تمثل
شهداء، واعتقال  7ن من قبل األجهزة األمنية وسقوط نحو و العنف الذي تعرض له المتظاهر 

 (5: 2011نترنت عن مصر. )مجلة السياسة الدولية، ، وقطع شبكة اإلاشطينن النالعشرات م

بدأت األحداث في صباح "جمعة الغضب"، بقطع وسائل االتصاالت الالسلكية، الهاتف 
لمنع تنظيم المظاهرات وتواصل الجماهير  افي حدود الساعة العاشرة صباح   المحمول واإلنترنت

الغاضبة، ورغم ذلك خرجت مئات اآلالف من مختلف المساجد عقب صالة الجمعة متجهين 
عن عديد من المدن المصرية منها اإلسكندرية والسويس والمنصورة  صوب ميدان التحرير فضال  

لمنيا ودمنهور ومحافظة الشرقية وبور سعيد ومحافظة شمال سيناء. واإلسماعيلية ودمياط والفيوم وا
 : نت(1900)عبد البصير، 
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وأصيب أكثر من ألف بعد قيام الشرطة المصرية باالعتداء  اشخص   664قتل ما ال يقل عن 
. ، وهذا العدد من القتلى هو األكبر خالل الثورةعلى المتظاهرين في شتى أنحاء الجمهورية

(mohp ،1900)نت : 

حدث انسحاب مفاجئ للشرطة من المدن وبعض :" أنه وتذكر صحيفة نيويورك تايمز األمريكية
حالة من راسة، حيث كان الهدف من ذلك خلق المتاحف والسفارات في القاهرة تركت بدون ح

 (DAVID, 2011: newspaperالفوضى وعمليات السلب والنهب والعنف على نطاق واسع. )

، حظر التجول في جميع أنحاء الجمهورية ابتداء من الساعة السادسة مباركحسنى قرر الرئيس 
الشوارع إلى . كما نزلت وحدات الجيش المصري ألول مرة بمدرعاتها امساء حتى السابعة صباح  

: نت(، حيث استقبلت من قبل الجماهير والشباب بهتافهم "الشعب والجيش إيد 2012)الجزيرة، 
 (63: 2012وحدة". )الباز، 

ال  اقتصاديةلم تكن األزمة التي تعصف بمصر هي أزمة سياسية وفقط بل كان لها تداعيات 
فقدت األسهم المصرية فقد ية، دفعت البورصة المصرية ضريبة األزمة السياستقل خطورة حيث 

الصرافة والذهب أبوابها في وسط ، وأغلقت محال مليار جنيه من قيمتها السوقية خالل أسبوع ٦٨
المتظاهرين حال تعرضهم  أيديعلى خلفية تخوف أصحابها من تعرض المحال للتكسير على  البلد

 : نت(2011للتعامل بقسوة من قوات األمن. )عبد البصير، 

ول القيام بإجراءات في الوقت الذي كانت فيه مصر تنتفض ضد نظام مبارك كان األخير يحا
 له.  امخابرات العامة ليكون نائب  عمر سليمان وزير ال كلف، حيث حتقانتخفف حالة اال

 (118: 2011)بكري، 

 م،2011يناير  29فجر يوم  بعد منتصف الليل خرج الرئيس المصري في أول خطاب تلفزيوني
وأعلن قبوله استقالة الحكومة وتشكيل حكومة جديدة، ووعد فيه بحل المشكالت االقتصادية وتوفير 

من الفرص للحريات واإلعالن عن تعيين  ارك مزيد  فرص أكبر للشعب المصري للنمو والرخاء وت
. هذا الخطاب أثار حالة من الغضب والسخط لدى (2)اللواء عمر سليمان نائب لرئيس الجمهورية

الخطاب وطالبوا  اميادين وأعلنوا رفضهم القاطع لهذالشوارع والإلى المتظاهرين وعاد اآلالف منهم 
  وقوة من تلك اللحظة. اجهة ثورية أكثر زخم  او برحيل الرئيس وليس حل الحكومة وبدأت م

 : نت(2011، مباشر )الجزيرة

                                                 
 ، ص2011يناير  28لمزيد من التفاصيل، انظر المالحق، خطاب الرئيس مبارك   2



[26] 

 

في مسار الثورة،  اجديد   اومع جمعة الغضب كان الشعب المصري بسلوكه الثوري قد بدأ عهد  
 .اعام   30ة التي ف رضت عليهم ألكثر من يسية القمعيكسر من خاللها الشباب ك ل قيود الدولة البول

  "خطاب مبارك الثاني":فبراير  1يوم 
يناير وانسحاب الشرطة المصرية من المدن انتشرت أعمال  28بعد جمعة الغضب األولى في 

تشكيل "لجان شعبية" إلى محافظات المصرية مما دفع الثوار الفوضى والسلب والنهب في كثير من ال
ت في مختلف المدن لحماية المدن واألماكن العامة واألحياء من البلطجية، وتواصلت المظاهرا
من قبل األحزاب  فاعليةالمصرية وزاد أعداد المعتصمين في ميدان التحرير وظهرت مشاركة أكثر 

السياسية المعارضة والتي شاركت في "مليونية رحيل النظام" في األول من فبراير في مختلف المدن 
 (118: 2011المصرية. )بكري، 

ن خطاب مرتقب للرئيس المصري ليكون بذلك الخطاب الثاني في مساء اليوم أعلن التلفزيون المصري ع
دقيقة بالضبط حيث  11يناير، وما هي إال ساعات حتى خرج الرئيس بخطاب استمر  25منذ اندالع ثورة 

لشعب المصري واألحزاب السياسية، واستخدم في إلى اتنوعت الرسائل التي حاول الرئيس المصري توجيهها 
كل كبير وواضح وخاصة في النصف الثاني من الخطاب والدقيقة األخيرة منه الخطاب لغة العاطفة بش

نني لم أكن يوم   أبرز تلك العبارات "إنني لم أكن أنو   وكانت طالب  االترشح لفترة رئاسية جديدة، وا 
.. كما أنني رجل من أبناء قواتنا اوسلم   اسلطة أو جاه.. ويعلم الشعب ما قدمته للوطن حرب  

  مؤلمة" اأيام   اعيش مع  المسلحة.. ن

للشعب المصري حين قال "إن على الشعب  امبطن   احمل خطاب الرئيس المصري الثاني تهديد  
والقيادة أن تختار ما بين الفوضى واالستقرار"، كما حاول الربط بين أحداث النهب والسرقة والفوضى 

 وبين المظاهرات التي خرجت للمطالبة بحقوقها وحريتها.

تسويق اإلجراءات التي اتخذها منذ مساء إلى ظهر أن الرئيس المصري يسعى  في الخطاب
"جمعة الغضب" وأنه عازم على تطبيق إصالحات شاملة وفتح حوار مع قوى المجتمع ووجه خطابه 

 .(3)ةلشعب بلغة عاطفيبشكل متكرر للمواطنين والشباب وا

لذين تعاطفوا مع خطاب الرئيس على شريحة من المصريين ا ابعد الخطاب كان التأثير واضح  
أن النظام المصري  اوقد ظهر واضح   فرصة، ئهالميدان فيما طالب البعض بإعطا وبعضهم ترك

عب على هذا الجانب من للإلى اي درك مكامن الضعف لدى المجتمع وهو الجانب العاطفي وقد سعى 
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فضهم ميادين مصر أعلنوا ر  لكن الغالبية من الشباب في ميدان التحرير وباقي خالل خطاب مبارك،
 رحل".ـ ـ ا رحلاللخطاب ورددوا شعارات "

 فبراير "موقعة الجمل":  2يوم 
حد كبير بعد خطاب الرئيس المصري محمد حسني إلى  ابدأ اليوم التاسع للثورة المصرية مختلف  

لمختلفة نقسام حقيقي بين أوساط الثوار في ميادين مصر اارك العاطفي، والذي نجح في إحداث مبا
غير قادر على حسم  افمنهم من غادر الميدان على أمل أن ينفذ مبارك وعوده ومنهم من بقي متردد  

 أموره، ومنهم من أعلن رفضه للخطاب وطالب الرئيس بالرحيل.

لكن الواضح أن النظام المصري بعد هذا الخطاب الذي أرسل من خالله رسائل تهديد مبطنة بدأ 
عبر إحداث حالة من الفوضى واالشتباك  جعبتهاير باستخدام الورقة األخيرة في فبر  2 اليالتفي اليوم 

 بين أنصار الرئيس مبارك والبلطجية من جهة وبين الثوار من جهة أخرى.

أسامة ياسين المنسق الميداني لجماعة اإلخوان المسلمين يتحدث عن موقعة الجمل  يتحدث
مرحلة الفجاءة والصدمة حيث دخل الميدان أعداد هائلة  مراحل المرحلة األولى هو إلى ثالثفيقسمها 

مساء   6:00حتى  اظهر   2:30وهذه األعداد استفادت من التوقيت بشكل جيد حيث وصلت الساعة 
كانت األقل ألنه سبقها بيوم  اوهذا الوقت تكون أعداد الثوار في الميدان قليلة، وفي هذا اليوم تحديد  

العاطفي للرئيس مبارك والذي بسببه غادر عدد كبير من الشباب  مليونية وكذلك سبقها الخطاب
اللها أعداد الميدان على أمل اإلصالح من قبل النظام، وهذه المرحلة األولى لموقعة الجمل دخل خ

نحو الميدان تحمل أعالم مصر وصور الرئيس وكان الهدف من دخولها  كافة المنافذ هائلة من
اقتحامه من قبل البلطجية بالخيول والجمال والعربات  ءلبد اان تحضير  إشغال الثوار عن منافذ الميد

التي تجرها خيول، وعند السادسة مساء  اشتدت المواجهات لتصل لذروتها بين أنصار مبارك والثوار 
واستمرت حتى منتصف الليل، وبعد منتصف الليل بقليل حاول البلطجية وأنصار مبارك دخول 

 : نت(2011ين، )ياس الميدان مرة أخرى.

دخل لوقف هجوم بلطجية مبارك، حيث عدم تدخل الجيش المصري في هذا اليوم  اوقد كان الفت  
على الحياد بين القاتل والمقتول، ولو أنه تدخل من البداية  امعظم عناصره داخل العربات ووقف عملي  

 : نت(2011ة الجمل. )عز، لمنع البلطجية الذين كانوا يحملون السيوف والسنج وغيرها لما كانت موقع

تورط اإلعالم  لحقوق اإلنسانالمصري لجنة تقصي الحقائق التابعة للمجلس القومي كدت تقارير وأ
رتكاب أعمال عنف اظام في التحريض على قتل الثوار و الرسمي المصري والمنظومة اإلعالمية التابعة للن

ا كاذبة، تورطت في التحريض المباشر ونشرت أخبار  بحقهم، وأوصت اللجنة بمساءلة القيادات اإلعالمية التي 
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كما طالبت بإنشاء مجلس وطني مستقل يشرف على اإلرسال المرئي والمسموع، ويضم شخصيات تعبر عن 
  .مختلف التيارات الفكرية والثقافية

لغاء المجلس األعلى  وطالبت اللجنة كذلك بإنهاء سيطرة الحكومة على الصحف القومية، وا 
صدار  للصحافة، وتعزيز دور نقابة الصحفيين في شأن األداء المهني للصحفيين ومحاسبتهم، وا 

تاحة نقابة مستقلة لقانون حرية الوصول  لمعلومات وتداولها على نحو يتفق مع المعايير الدولية وا 
للعاملين في اإلعالم المرئي والمسموع واإللكتروني تتولى االرتقاء المهني وحماية مصالح 

 : نت(2012)الجزيرة،  أعضائها.

 فبراير "خطاب مبارك الثالث واألخير":  10يوم 
مصر وخاصة  ميادين تزالعلى ثورة الخامس والعشرين من يناير وما  امضت سبعة عشر يوم  

ميدان التحرير تشهد احتجاجات ومظاهرات واعتصامات تطالب برحيل الرئيس المصري محمد 
األمنية كل جهد ممكن إلخماد الثورة فقطع االتصاالت  حسني مبارك، الذي بذل نظامه وأجهزته

، اونهب   اواشتبك مع المتظاهرين وأحدث الفوضى بعد إطالق العنان للبلطجية ليعيثوا في مصر فساد  
كما حاول إجراء حوارات مع قوى المعارضة وشباب الثورة عبر نائبه عمر سليمان لكن كل هذه 

ظل مطلب رحيل النظام وشعار "الشعب يريد إسقاط النظام" المحاوالت لم تقنع الشباب المصري و 
 هو الشعار المسيطر على أجواء الثورة المصرية.

م وهو اليوم السابع عشر للثورة كانت 2011فبراير مع العام  10ومع نهاية يوم الخميس 
ار مصر للمشاركة في "جمعة الزحف" نحو القصر الرئاسي إلجب مياديناالستعدادات متواصلة في 

 الرئيس على الرحيل.

خطابه الثالث  اوقبل نهاية يوم الخميس خرج الرئيس المصري محمد حسني مبارك موجه  
واألخير خالل ثورة يناير، حيث فاجأ الجميع برفضه التنحي وأعلن تفويض سلطاته لنائبه عمر 

عداد للتقدم بأي االستعلى  هتعديل خمس مواد دستورية مع تأكيدلتقدم بطلب كما أعلن أنه سليمان، 
تسهيل شروط الترشح للرئاسة وتعديل إلى تعديالت أخرى في وقت الحق، وتهدف تلك التعديالت 

د الرئيسمدد الرئاسة والتمهيد إللغاء قا لضغوط  اعلى أنه لم يخضع يوم   مبارك نون الطوارئ، وشد 
رض المحيا والممات أو إمالءات، وأنه عمل على أمن واستقرار مصر وشهد حروبـها وأنها ستظل أ

 .(4)ال يفارقه اعزيز   اوبلد  
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الرئيس المصري خطابه حتى قطع الثوار في ميدان التحرير بث الخطاب وأعلنوا رفضهم  لم ينه  
القاطع لما جاء في خطاب مبارك والذي خيب آمالهم حين رفض التنحي عن سدة الحكم، كما قام 

عن غضبهم من عدم  اة التي كانت تبث الخطاب تعبير  الثوار برفع "أحذيتهم" ولوحوا بها أمام الشاش
 : يوتيوب(2012)الجزيرة الوثائقية،  .استجابة الرئيس لمطالبهم ورثائه لنفسه

وقد شهدت ميادين مصر حالة من الغضب وردد المتظاهرون شعارات "يسقط يسقط حسني 
 .ى الجيش أن يتدخلمبارك"، "ارحل"، وقد حذر البرادعي من أن البالد على وشك انفجار وعل

ولم تهدأ هتافات الثوار في ميادين مصر المختلفة حتى ظهر نائب الرئيس المصري عمر 
إلى سليمان بعد وقت قصير من خطاب مبارك الذي فوضه صالحياته في كلمة متلفزة توجه بها 

 لمستقبل وعدم السماع ألجندات التخريبإلى االمصري طالب فيها المواطنون بالنظر  الشعب
والفوضى، وجدد تعهده بتنفيذ ما تم التوافق عليه في الحوار الوطني، وطالب الشباب بالعودة 

وأكد  ،سه الوطني وانحيازه لمطالب الشعبأن ما أعلنه مبارك في كلمته يؤكد ح الديارهم، مؤكد  
  ا للدستور.سليمان التزامه بإجراء كل ما يلزم لتحقيق االنتقال السلمي للسلطة وفق  

 : نت(2011مان، )سلي

رفضوا ما جاء  حيث ،الثوار في الميادين الكن هذا الخطاب من قبل نائب الرئيس لم يقنع أيض  
  "، "باطل"هو يمشيــ ــ  وهتفوا "مش هنمشي ايض  سليمان بالرحيل أ افي الخطاب وطالبو 

 

 :انتصار الثورةرابعًا: 
مصري محمد فقت تنحي الرئيس الفي هذا المطلب تعرض الدراسة أهم المواقف التي سبقت ورا

نعكاسات هذا القرار على الشارع المصري وشباب الثورة، كما تستعرض امبارك عن سدة الحكم، و 
الدراسة أبرز ردود األفعال العالمية على هذا الحدث المهم في تاريخ مصر ومنطقة الشرق 

 األوسط.

 :عن سدة الحكم تنحي مبارك .1
تمر بها البالد  التيظل هذه الظروف العصيبة  فيا المواطنون، أيه"بسم للا الرحمن الرحيم.. "

قرر الرئيس محمد حسنى مبارك تخليه عن منصب رئيس الجمهورية، وكلف المجلس األعلى 
 : نت(2011)يوتيوب،  ."للقوات المسلحة بإدارة شئون البالد. وللا الموفق والمستعان
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جميع الميادين المصرية يوم  فيفرح للمصريين افرة الص ثانية حملت معها تلك الكلماتثالثون 
من  ام، بعد ثالثين عام  2011فبراير  11يوم الجمعة  فيتنحي الرئيس محمد حسنى مبارك، 

من الثورة، وبعد أن وصلت  االحكم وبعد ربع قرن تحت قانون الطوارئ وبعد ثمانية عشر يوم  
جتماعية والبيئية، تلك قتصادية واالحافة الهاوية في مختلف المجاالت السياسية واالإلى مصر 

لحظة شعر معها المصريون بأولى نسمات الحرية مع هذه الكلمات التي خرجت من لسان نائب 
رئيس الجمهورية اللواء عمرو سليمان مساء يوم الجمعة الذي شهد مظاهرات غاضبة ومسيرات 

 .ل ميادين مصر تنادي برحيل النظامعارمة في ك

لمشير حسين هرة عبر طائرة عسكرية كان اة الرئيس مبارك تغادر القاوبينما كانت عائل 
يصيغون بيان التنحي، الذي  طنطاوي قائد الجيش ومعه الفريق أحمد شفيق واللواء عمر سليمان

فقط على  اواحد   تعديال   وقد أجرى مبارك عليهقرأه "عمر سليمان" على الرئيس مبارك عبر الهاتف 
كلمة "تخلي" عن منصب رئيس الجمهورية، كما طالب إلى كلمة "تنحي" البيان حيث طلب تغيير 

لشيخ، وهذا ما تم خر أفراد عائلته القاهرة باتجاه شرم اآموعد تالوة البيان عندما يغادر  بأن يكون 
 ( نت: 16/06/2015البيان نائب الرئيس اللواء عمر سليمان. )شفيق،  بالفعل، وقد تال

شوارع القاهرة خاصة  في ميدان التحرير إلى دفق الماليين من الناس وما أن أذيع البيان حتى ت
برحيله، وهتفت النساء بالزغاريد. وما هي إال دقائق حتى  ومختلف المحافظات المصرية احتفاال  

ا بانتصار ثورة إلى عم ت االحتفاالت جميع أرجاء مدن الوطن العربي من المحيط  الخليج ابتهاج 
رصدة بعض الوزراء وكبار أتجميد إلى ك عن الحكم كما أدى ذلك يناير وتنحي مبار  25
همهم حبيب العادلي وزير الداخلية األسبق وزهير جرانة أ لمسئولين وبعض رجال األعمال ومن ا

سكان السابق وأحمد عز من كبار رجال األعمال مغربي وزير اإلوزير السياحة السابق ومحمد ال
إلى ن النائب العام بمنعهم من السفر وغيرهم وقد صدر قرار موأحمد نظيف رئيس الوزراء األسبق 

 : نت(2011حين التحقيق معهم في القضايا المنسوبة إليهم. )العربية، 

 ردود الفعل العربية والدولية على تنحي مبارك .2
توالت ردود  افور تنحي الرئيس المصري محمد حسني مبارك عن سدة الحكم بعد ثالثين عام  

والدولية للتعليق على هذا الخبر الذي حرك السياسة الدولية وشغل الرأي العام  الفعل العربية
الدور الكبير إلى في قلب الشرق األوسط وبالنظر  استراتيجيةالعالمي لما تمثله مصر من مكانة 

ي، وفيما يلي ترصد الدراسة سرائيلالذي لعبته طوال العقود الماضية وخاصة في الصراع العربي اإل
 ود الفعل العربية والدولية على تنحي مبارك. أهم رد
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ن هناك لحظات قليلة إيان متلفز عقب تنحي مبارك قال:" في ب ك أوبامااالرئيس األمريكي بار 
في حياتنا التي نشهد فيها تشكل التاريخ وما حدث في مصر اليوم من بين هذه اللحظات، 

هي نفسها التي كانت من قبل،  اوالشعب المصري تكلم وأصواته سمعت ولن تكون مصر أبد  
ن تنحي الرئيس مبارك هو استجابة  تعطش الشعب المصري نحو التغيير لكن هذا ليس إلى وا 

 ".ة االنتقال في مصر بل هي البدايةنهاية لعملي

عديد من هناك أيام صعبة كما سيكون هناك إنني على يقين من أنه ستكون :" وتابع قائال  
ني على ثقة من أن بمقدور شعب مصر أن يجد تلك اإلجابات التساؤالت دون إجابات لكن

ن المصريين أوضحوا  بشكل سلمي وبناء وبروح الوحدة التي حددت االسابيع القليلة الماضية، وا 
بجالء أنه ليس ثمة أقل من الديمقراطية الحقيقية ما يمكن أن تكون عالمة بارزة اليوم، وأن هذا 

 شاعر األمريكيين بتلك المشاهد في القاهرة". اليوم يخص شعب مصر ولقد تحركت م
 : نت(2011)أوباما، 

انتقال منظم وسلمي وشفاف" إلى فقد جدد الدعوة "  األمين العام لألمم المتحدة بان كي مون 
للسلطة في مصر، عقب تنحي مبارك عن منصبه، وقال إنه يحترم "القرار الصعب" الذي اتخذه 

ا، استجابة للمطالب "المشروعة" عام   30حكم استمر مبارك بالتخلي عن السلطة، بعد 
إجراء انتخابات حرة ونزيهة يمكن التعويل إلى  اللمتظاهرين، وبما يصب في صالح البالد، داعي  
ا" وحوار حقيقي بين الحكومة المؤقتة والشعب عليها، من أجل إقامة "مؤسسة حكم مدني سريع  

 : نت(2011)الجزيرة،  .حول مستقبل البالد

أعرب عن أمله بأن تضمن السلطات المصرية عمل  ،سيرجى لفروف الروسيوزير الخارجية 
:" ستقرار، وقالاال إلحالل استعداد  اوأن تظهر قوى المعارضة  طبيعيكل مؤسسات الدولة بش

لبالد األنباء األخيرة الواردة من مصر على أنها نتيجة للعملية الجارية داخل اإلى نحن ننظر 
ع ة، وأن هذا األمر يدل على أن السلطات الحالية تتعامل مالسياسية الرئيسبين القوى 

 ، ونأمل أن تساعد الداخليمساعدة على تحقيق الوفاق إلى الوتسعى  ةالمسؤوليالمشكالت بحس 

وأن  طبيعياألحداث األخيرة على عودة االستقرار وضمان عمل جميع مؤسسات الدولة بشكل 
 : صحيفة(2011. )البلد، "مصر فيستقرار دادها إلحالل االستعاتظهر القوى المعارضة 

أعربت عن سعادتها بالتطورات السياسية األخيرة في مصر،  المستشارة األلمانية أنجيال ميركل
ا "بدون فساد وال وقالت "كلنا شهود على تحول تاريخي" وأكدت أنها تتمنى للمصريين مجتمع  

 : نت(2011رة، رقابة وال اعتقال وال تعذيب". )الجزي
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وصف االنتفاضة الشعبية المصرية بأنها  األمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى
"ثورة بيضاء" ستتيح فرصة أمام الشعب المصري، وأن الجامعة العربية ستساعد على بناء توافق 

 : نت(middle-east ،2011وطني في بالده. )

الشعب المصري، لكن هذا الترحيب كان يشوبه نوع من رحبت معظم الدول العربية بإرادة  اعربي  
ا بالتغيير في مصر هي قطر ب  القلق في ظل ثورات متحركة، لكن أكثر الدول العربية ترحي

المجلس العسكري األعلى يشكل خطوة إلى أن نقل السلطة  دولة قطر والسودان وتونس، فاعتبرت
ي في الديمقراطية واإلصالح والحياة إيجابية هامة على طريق تحقيق تطلعات الشعب المصر 

عن إكبارها لنضال الشعب المصري وتضحيات  الحكومة المؤقتة في تونسالكريمة. بينما أعربت 
، فقد هنأت الشعب المصري بتحقيق إرادته وانتصار ثورته أما السودانشهدائه من شباب مصر. 

فقد حرص وزير الخارجية وليد  ةالحكومة السوريأمام  وتضحيات جسام". غال   "التي مهرها بدم  
ضرورة أن يكون لمصر موقعها ، مؤكدا  على ثورة شبابالمعلم على انتقاء كلماته بدقة بقوله:" أنها 

أنها تحترم إرادة الشعب المصري وستتعامل مع أي حكومة الجزائر ، وقد أعلنت "في العالم العربي
تعبر عن ثقتها بقدرة المجلس األعلى للقوات على أنها " الحكومة األردنيةوأكد بيان  تنبثق عنه،

أكثر  المغربالمسلحة المصرية على النهوض بالمسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتقه". وكانت 
ا فبراير بيان   12ا على ما جرى في مصر، فبعد صمت طويل أصدرت وزارة الخارجية في تحفظ  

ضمان االنتقال السلمي نحو السلطة رحبت فيه "بالتزام السلطة العسكرية الجديدة في مصر ب
 (نت: 2011المدنية". )رسالن، 

من الثورة المصرية، توقف معها عداد الزمن وهو يكتب  امبارك بعد ثمانية عشر يوم   اسقط إذ  
لحظة الميالد الكبير برحيل لتاريخ شباب صنع ملحمة من الصمود واإلصرار على الوصول بالثورة 

ل وهو يحقق هذا اإلنجاز المهم؛ لماذا تأخرت الثورة كل ءلمصري يتسامبارك، وكأن الشباب ا نظام
لماذا انتظرنا حتى أ فقر الشعب المصري ون هبت مقدراته  ؟لوقت ما دمنا قادرين على صناعتهاهذا ا

 .؟وثرواته، وه جر شبابه وعم الفقر والخوف والبطالة كل محافظات الوطن

ء أن الوصول لبنايستشعر صعوبة المرحلة و ري باب المصومع سقوط النظام مبارك بدأ الش
ك هو الخطوة األولى فقط ولكن وقت طويل، وأن رحيل مبار إلى الدولة المصرية الحديثة يحتاج 

شبه صراع اإلرادات الخفية خاصة بين القوى تر فيما الساسة في مص ايختلف عليه أشياء كثيرة ةث م
ل يوم تنحي ءمن الشباب المصري يتسا اعل كثير  و ما جالسياسية بتوجهاتها األيدلوجية المختلفة، وه

 أين سيمضي بنا قطار الوطن؟.إلى مبارك؛ 
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 :يتولى الحكم : المجلس العسكري خامساً 
خامس دور المؤسسة العسكرية في مصر أثناء وبعد ثورة المن خالل هذا المطلب سنتناول 

لثورة، وشكل أهم ضمانات نجاحها من في هذه ا ابارز   االمجلس دور   حيث لعب والعشرين من يناير،
توجيه عملية التحول إلى خالل تنحي الرئيس المصري محمد حسني مبارك، كما أنه سعى 

نتخاب أول رئيس ال الديمقراطي وذلك لمكانة الجيش في عين الشعب المصري، والدفع به وصوال  
 مدني للبالد.

 :دور المؤسسة العسكرية خالل ثورة يناير
سسة العسكرية المصرية ألول مرة خالل ثورة يناير مساء يوم الجمعة برز دور المؤ 

م عندما طلب الرئيس المصري مبارك من حبيب العادلي وزير داخليته أن يبلغ 28/1/2011
المشير حسين طنطاوي قراره بنزول الجيش للشارع للمشاركة في حفظ األمن والنظام وتنفيذ قرار 

بالد بفرض حظر التجوال في جميع أنحاء الجمهورية ابتداء  من الرئيس بصفته الحاكم العسكري لل
وحتى الساعة السابعة مساء ، وقد أعطى المشير طنطاوي أوامره للواء  االساعة السادسة صباح  

ذا (191: 2011)الباز،  الشارع فور  حسن الرويني قائد المنطقة المركزية أن ينزل بالقوات ل ، وا 
ن أن تمنحنا مؤشر إلي حالة التوتر التي سادت العالقة بين الرئيس ثبتت صحة هذه المعلومة فيمك

 يناير المصرية. 25مبارك والمشير حسين طنطاوي مع بداية ثورة 

الخفاء وكانت تخشى من التوتر ما يدبر في  اكانت المؤسسة العسكرية تشعر أن هناك شيئ  
امسة والنصف من مساء يوم نفالت األمني وبدأت تدخالت الجيش منظمة عند الساعة الخواال

استخدام أي نوع من أنواع السالح ضد المتظاهرين  مالجمعة، وقد أعطيت التعليمات للجيش بعد
(، وبمجرد ظهور الجيش في الشوارع والميادين استقبل المتظاهرون الجيش 286: 2011)بكري، 

 (63: 2012بهتافهم "الشعب والجيش إيد واحدة". )الباز، 

ن خالل تتبعها ليوميات الثورة المصرية أن المجلس العسكري كان في البداية وترى الدراسة م
بصفته الحاكم يعاني حالة من اإلرباك والتوتر فهو غير قادر على الوقوف في وجه الرئيس مبارك 

رادته خاصة أن إلى انحياز العسكري للبالد واال غير الثورة المصرية كانت في بدايتها لشعب وا 
ندما ي علن حظر التجوال، وتارة  إلى علرئيس إلى اارة  ظهر وكأنه ينحاز ت اليوبالت، واضحة المعالم

 لشعب وفي أغلب الوقت كانت الجماهير ترى أنه يقف على الحياد خاصة  خالل موقعة الجمل.ا

موقف  وقف الجيش المصري من المتظاهرين  ا" النظام عدد  في موقعة الجمل عندما قتل "بلطجيةف
 من م يحاول على األقل الفصل بين المتظاهرين المؤيدين للنظام أو المطالبين له وهنا كانالمتفرج ول
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ن لم يقم بمساندة الشعب المصري في بداية ال واضح أن الجيش لم يحسم قراره بعد، لكن يسجل أنه وا 
ا بهلمسيرات واالعتصامات التي خرج اإرادته ولم يعترض الثورة إال أنه لم يعمل على الوقوف ضد 

 : نت(2011)عز،  .الشباب للمطالبة برحيل النظام

 Asويذكر المحلل البريطاني "روبرت فيسك" في جريدة اإلندبندت البريطانية، مقالة بعنوان" 
Mubarak clings on.. what now for Egypt?"   يذكر فيها "أن الجيش المصري تلقى أوامر

، ولكن الجيش عصى ابات من مبارك شخصي  يناير، بقصف الميدان بالطائرات والدبا 30يوم 
المواقف هي من جعلت الثوار يلتمسون له العذر في موقفه  : نت( هذه2011األوامر" )االندبندت، 

 هذا.

ظل الجيش المصري يعيش حالة من المد والجزر والمتابعة لتطورات الثورة المصرية، وسعى 
حتى كان اليوم السابع عشر للثورة والذي حسم تأمين المرافق والممتلكات الحيوية في البالد، إلى 
نحياز لإلرادة الشعبية، حين اجتمع المجلس األعلى للقوات المسلحة، برئاسة ه الجيش قراره باالفي

وزير الدفاع القائد العام للقوات المسلحة "المشير طنطاوي" دون رئيس الجمهورية القائد األعلى 
الحدث األبرز في تاريخ المؤسسة العسكرية المصرية منذ للقوات المسلحة وهو ما اعتبر بمثابة 

 .(248: 2011)عمر، عصور 

يلقي البيان األول  اوعقب هذا االجتماع خرج اللواء محسن الفنجري عند الساعة الخامسة عصر  
وهو البيان الذي اعتبر بمثابة تولي المؤسسة  دون علم مؤسسة الرئاسة، للمجلس العسكري 
من الدستور تنص على أن  88حيث إن المادة الدستور، إلى ويستند هذا القرار العسكرية للسلطة، 

القوات المسلحة مسئولة عن أمن وحماية البالد، وتحدث البيان عن حماية تطلعات الشعب 
المصري، وتأييد مطالب الشعب المشروعة، وبحث ما يمكن اتخاذه من إجراءات للحفاظ على 

 .(5)مصر العظيمالوطن ومكتسباته وطموحات شعب 

لكن الواضح من خالل تسارع الخطوات بين البيان األول ما تبعه من بيانات أن المجلس 
العسكري وضع خطة عمل محكمة وخارطة طريق واضحة للمرحلة المقبلة وهذا ما يعكس تسارع 

كري إلعالن تنحي الرئيس مبارك عن الحكم وتولي المجلس العس وتيرة البيانات واإلجراءات وصوال  
يس عمر سليمان أن يبعث نائب الرئ انل المجلس في بيانه الثالث عقب بيلشئون البالد وقد حاو 

نة في اتجاهات متعددة حيث أكد على "جسامة األمر وخطورته أمام مطالب الشعب أبرسائل طم
ير بيانات تحدد الخطوات واإلجراءات والتداب االمصري، كما أعلن أنه يتدارس األمر وسيصدر الحق  
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عن الشرعية التي يرتضيها الشعب، ووجه البيان  أنه في الوقت نفسه ليس بديال   االتي ستتبع، مؤكد  
  (6)رواح الشهداء والشعب المصري".إلى أارك وما قدمه كما توجه بالتحية التحية لمب

المجلس األعلى للقوات العسكرية خالل األربعة والعشرين ساعة  نالحظ من خالل تحركاتو 
سبقت تخلي الرئيس المصري عن الحكم، أن تحركات المجلس كانت نابعة من خطورة التي 

ء لحماية الدولة المرحلة وحالة التصعيد التي بلغتها الثورة المصرية، وهو يرى أن تدخله جا
 سات الدولة تعمل خالل نهيار وهو ما حدث بالفعل، حيث بقيت مؤسومقدراتها من اال

 نتقالية.المرحلة اال

لشارع رفع إلى انزول الجيش المصري  أن الشعب المصري منذإلى لمهم اإلشارة هنا ومن ا
عار المؤسسة العسكرية المصرية، وقد شكل هذا الشب والشعب يد واحدة" وأعطى ثقته شعار "الجيش

م شكل ركيزة أساسية في استمالة 1952ن ميراث ثورة يوليو و الذي استعاد من خالله المصري
الجيش في هذه الفكرة على أساس أن أبناء المصريين العاديين هم من يكونون  الجيش، وقد شيدت

ليحطم فكرة أن  برليفم، والتي عبر فيها الجيش المصري خط 1973في تعزيز أسطورة حرب 
م، والتي 1967ي ال ي قهر، وليستعيد بعض الكرامة التي خسرها في هزيمة سرائيلالجيش اإل

 : مقالة(2012عم الجيش وبقائه. )عزام، في فرض قاعدة د اساعدت كثير  

 نتقاليةالمؤسسة العسكرية والمرحلة ال 
رغم الدور المحوري الذي لعبته المؤسسة العسكرية أثناء ثورة يناير إال أن القوى واألحزاب 

حسب  نقسموا في تكييف وضع الجيش وموقفه من ثورة يناير،اوالشباب الذين شاركوا في الثورة 
تكييف موقف لاتجاهات  أربعفظهرت  للدراسات السياسية جي لمركز الحضارةتقرير استراتي

 : تقرير(2012ووضعية المؤسسة العسكرية المصرية خالل تلك الفترة كالتالي:)الحضارة، 

ناريو مخطط يشعوره بأن س هارأى أن الجيش مشارك في الثورة وأن الذي دفعه إلي التجاه األول:
لخصخصة وتوغل سلطة الشرطة في البالد، واتساع نفوذ معسكر التوريث ومن قبله عملية ا

ة التي لمصالح الجيش ومكتسباته الرئيس االتوريث وتدني مكانة مصر اإلقليمية، كل هذا كان مهدد  
 م. 1952حازها منذ ثورة يوليو 

ريخية للجيش لتامن المواقف ا افيها، انطالق   اللثورة ال مشارك   ارأى أن الجيش حامي   التجاه الثاني:
االنخراط في الغمار إلى لشعب في المواقف المختلفة مع تضاؤل ميله إلى االمصري بانحيازه 

إلى للجيش وهو يحتاج  استراتيجيةالح السياسي الثوري والمدني، لكن ذلك ال ينفي وجود مص
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د ضمان تحققها ليستمر في دوره هذا، وهي مثل عدم توريطه في حرب، أو عدم فتح ملفات فسا
 تهم ذات طابع سياسي. ؤسسة الجيش أو محاكمة قيادته بأيفي م

رأى أن الجيش هيمن على المرحلة االنتقالية وأن الجيش سعى بطرق مباشرة أو  التجاه الثالث:
على الثورة وحاول إغراق البالد في فوضى االنقالب االستمرار في السلطة أو إلى غير مباشرة 

الصوت طالب الجيش بتقديم الضمانات الكافية حتى ال تؤدي إدارته واستجداء الحسم بالجيش. هذا 
دخال البلد في دوامة الفوضى والصراع.إلى   القفز على السلطة وا 

له  امن النظام وال حامي   اجزء   ا، ولم يكن يوم  اسياسي   ارأى أن الجيش ليس العب   التجاه الرابع:
لقيادة البالد؛  القوة، وأنه ال يعتبر نفسه مؤهال   بذاته، حيث كانت الشرطة تلعب هذا الدور بمنتهى

م من الناحية الفكرية 1952اسي وأن ضابط اليوم ليس ضابط يفي الشأن السه سابق ا لعدم انخراط
 والسياسية، وال أوضاعهم متشابهة.

تكييف وضع الجيش اتفقت فيما بينها على إلى ومن الواضح أن االتجاهات األربعة التي سعت 
له خالل الثورة والنظام األهم في تحركاته، كما أنها تتفق  ح الجيش كانت الم حرك الرئيسمصالأن 
 ال يكون للجيش مكان في الحياة السياسية خالل مرحلة ما بعد مبارك.حد كبير على ضرورة أإلى 

ومن هنا يمكن فهم سرعة بيانات الجيش في الساعات األخيرة ق بيل وبعد تخلي الرئيس المصري 
 ةومطمئننة المجتمع الدولي من جانب أعن منصبه، فقد كان الهدف منها طمد حسني مبارك محم

المجتمع المصري وتحديد وجهة وخط سير المرحلة االنتقالية التي تحدث عنها الجيش المصري في 
أعقاب تخلي مبارك عن منصبه. حيث أصدر المجلس العسكري البيان الرابع له والذي أراد من 

سرائيلللمجتمع الدولي بشكل عام وللواليات المتحدة األمريكية و  ةمطمئنل رسائل خالله إرسا  ا 
، ولهذا البيان أهمية (7)بشكل خاص فقد أكد البيان على "احترام جميع المعاهدات الدولية واإلقليمية"

وساط السياسية رة، حيث أزال التخوفات في بعض األخاصة في سياسية مصر الخارجية بعد الثو 
، كما أكد البيان ثوابت السياسية الخارجية المصرية، إسرائيلمكانية إلغاء معاهدة السالم مع من إ

 وأنها ت دار وفق أسس مؤسسية وقواعد قوية رصينة.

زالة كل أشكال القلق  ةنأولت المؤسسة العسكرية المصرية طمكما حا المجتمع المصري وا 
نقالب على الثورة أو تأخير التحول الديمقراطي والخوف من استغالل الجيش للمرحلة االنتقالية لال

في البالد فأصدر المجلس العسكري بيانه الخامس والذي أعلن فيه: " تعليق العمل بأحكام 
جراء تعديالت السي الشعب والشورى، وتعهد بفترة الدستور، وحل مج نتقالية لمدة ستة أشهر، وا 
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، وكانت هذه الخطوات بمثابة اإلنجاز (8)الرئاسية"دستورية وتشريعية تسبق االنتخابات البرلمانية و 
 األول الذي تحصده الثورة، والخطوة األولى على طريق تحقيق األهداف التي حددها 

 الثوار ألنفسهم.

ا إيجابية ساهمت في تعزيز االنتقال الديمقراطي نتقالية عاشت مصر أحداث  وخالل المرحلة اال
ا  التفافوصدام نتيجة بعض القرارات التي رأى فيها الثوار أحداث عنف  من لكنها لم تخلو أيض 

 نتقالية التي عاشتها مصر خالل المرحلة االعلى مسارهم الثوري، وقد تجلت أبرز تلك األحداث 
 :في التالي

 تعديل الدستور:
كانت إحدى مطالب الثورة التي وافق عليها المجلس العسكري بعد تنحي مبارك تكمن في تعليق 

جراء تالعمل بأ نتخابات البرلمانية والرئاسية، عديالت دستورية وتشريعية تسبق االحكام الدستور، وا 
وقد شكل المجلس العسكري لهذا التعديالت لجنة من القانونيين لوضع هذه التعديالت، وقد أنهت 
هذه اللجنة الدستورية المكلفة بتعديل المواد الدستورية برئاسة المستشار طارق البشرى من 

 (161: 2011)العريان،  .2011فبراير  26تعديالت الدستورية المقترح تعديالها بتاريخ ال

م هو يوم لالستفتاء على التعديالت 2011مارس  19وقد قرر المجلس العسكري أن يكون 
مليون مصري في هذا االستفتاء الذي عرض على جميع أفراد  18الدستورية وقد شارك أكثر من 

لتصويت، وبذلك يكون الشعب هو الذي منح نفسه وثيقة الدستور، وبعد أن تم الشعب، ممن لهم حق ا
 (161: 2011%. )العريان، 77.2االستفتاء على التعديالت الدستورية كانت النتيجة بالموافقة بنسبة 

، بل يأتي من اختيار كل الناس، لتنشئ اويذكر محمد حسنين هيكل " أن الدستور ليس به إجبار  
ش المشترك، أما القانون ففيه إجبار، ألن القانون هو كيف ننظم حياتنا المشتركة لعيش للتعاي اوطن  

 (99: 2012)هيكل، مشترك؟". 

 محاكمة مبارك: 
رؤية واقع جديد إلى لمرحلة، وأن الشعب المصري يتطلع كان المجلس العسكري ي درك حساسية ا

صال وحوار مع األحزاب والهيئات وحياة أفضل لذلك حرصت القوات المسلحة على فتح قنوات ات
إلى لشارع المصري، كما سعت إلى اباشرت في إعادة الحياة الطبيعية الشبابية المشاركة في الثورة و 

ستيعاب الضغوط المتزايدة والدعوات الشعبية المطالبة بمحاكمة الرئيس مبارك على جرائمه التي ا
 .اعام   30ار ظام الذين حكموا على مدارتكبها هو وكبار رموز الن
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استمرت هذه الضغوط حتى بدأت النيابة العامة بإرسال إخطار رسمي للتحقيق مع مبارك في 
وصدر م، ونجليه عالء وجمال، بتهم تتعلق باإلضرار العام وقتل المتظاهرين، 2011إبريل  11

 (211: 2011على ذمة التحقيق. )عمر،  ايوم   15مبارك مدة  سجنقرار من النيابة العامة ب

ونشرت "بوابة األهرام" في عددها الصادر في ذات اليوم الذي أرسلت فيه النيابة إخطار 
ساعة مستشفى شرم الشيخ بذريعة المرض لالبتعاد عن المثول  حواليلمبارك، أن مبارك دخل قبل 

يوم على ذمة التحقيق )عمر،  15مبارك  سجنيق، وفي اليوم نفسه صدر قرار بأمام جهات التحق
(، هذا الخبر كان له وقع مهم على الثورة المصرية وشبابها الذين شعروا بارتياح 395: 2011

 رك.داف محاكمة نظام مباأهدافها وأهم تلك األه تزالما شعروا أن الثورة حققت وما لهذا القرار، ك

، وقد اختلفت األراء حول مدى 2011أغسطس  3بدأت أولى جلسات محاكمة مبارك في 
على جرائم الفساد، وعن أسلوب وأسس المحاكمة عن جرائم نسبت إليه، باعتباره إمكانية محاكمته 

للحزب الوطني المنحل، وكذلك  اللجمهورية، والقائد األعلى للمجالس العليا في البالد، ورئيس   ارئيس  
 (211: 2011أعوانه في الحكم وقيامهم بتنفيذ قراراته وتعليماته وأوامره. )السيد، 

 د محمود:أحداث شارع محم
يناير، وقد جاءت  25توصف أحداث شارع محمد محمود بأنها الموجة الثورة الثانية بعد ثورة 

)جمعة المطلب الواحد( في ميدان التحرير وغيره إلى أحداثها بعد دعوة بعض النشطاء السياسيين، 
ى مطالبين بسرعة نقل السلطة من المجلس األعل 2011نوفمبر  18من ميادين مصر في يوم 

 . 2012رئيس وحكومة مدنية منتخبة في موعد أقصاه أبريل من عام إلى للقوات المسلحة 
 (211: 2011)عمر، 

وكان قد ساعد على تأجيج األحداث إصدار الدكتور علي السلمي لوثيقة المبادئ األساسية 
 امميز   ااحتوائها على بنود تعطي القوات المسلحة وضع  إلى  اعارم   اللدستور التي أثارت غضب  

مواصفات الختيار الجمعية التأسيسية التي من المفترض أن يختارها  علىباإلضافة الحتوائها 
واألحزاب السياسية بهذه  ى انتخابه. ومن ثم شاركت معظم القو أعضاء مجلس الشعب الذي سيتم 

تم النصراف في نهاية اليوم حتى ال يإلى اثم دعت  2011نوفمبر  18م الجمعة التظاهرة في يو 
تعطيل انتخابات مجلس الشعب في األسبوع التالي، إال أن بعض أسر شهداء الثورة وبعض 

 25، وقد استمرت األحداث حتى الحركات الشبابية أصرت على االعتصام في ميدان التحرير
 .: نت(2011)ويكيبيديا،  .، وشهدت مواجهات عنيفة2011نوفمبر 
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كثير من اإلصابات في آالف المصابين، وكانت ى إلمقتل المئات باإلضافة إلى أدت األحداث 
حاالت االختناق نتيجة استخدام إلى العيون والوجه والصدر نتيجة استخدام الخرطوش باإلضافة 

 الغاز المسيل للدموع.

وقامت منظمة العفو الدولية بمطالبة وقف تصدير األسلحة والقنابل المسيلة للدموع للداخلية 
طن من قنابل الغاز  45.9الشرطة، بعدما استوردت مصر من أمريكا ة المصرية حتى إعادة هيكل

 : مقال(2013)عياش،  .2011والذخائر المطاطية منذ يناير 

 :مبارك الرئيس يناير وتنحي 25ثورة من ي سرائيلاإل موقفالسادسًا: 
ية إزاء تطورات المشهد مع سرائيلتحاول الدراسة من خالل هذا المطلب رصد المواقف اإل

م، هذه المواقف التي أخذت في التبلور والتكون طوال أيام الثورة، 2011يناير  25نطالق ثورة ا
أنها  اظهر واضح   تيوال إسرائيلاألمني والسياسي في باك لدى المستوى حالة اإلر  تومعها ظهر 
 التي عاشتها يوميات الثورة المصرية. ماتيكيةمن التطورات السريعة والدراة ئكانت متفاج

في  اجديد   اأن عهد   إسرائيلن القاسم الم شترك الذي أجمعت عليه تصريحات الساسة في لك
مصر يولد اليوم من ميدان التحرير وباقي الميادين، وأن قوة نظام مبارك وخبرته في مواجهة الثوار 

العتماد على نفسها وجيشها في مواجهة التداعيات إلى امدعوة  إسرائيلأصبحت ضعيفة، وأن 
 دة في منطقة الشرق األوسط ألن اتفاقيات السالم وحدها لم تعد كافية لتوفير األمن.الجدي

ية من الثورة المصرية في سرائيلأن هذا المطلب يرصد المواقف اإل إلى ومن المهم اإلشارة
ي بشكل نهائي من الثورة سرائيلمراحلها األولى وهي المرحلة التي لم يتضح فيها الموقف اإل

ات التعاطي معها، ألن هذا الموقف ما زال في طور التكون والمتابعة ومعرفة حصيلة المصرية وآلي
لذلك هي مواقف أولية، قد تتغير  اونتائج الثورة في مصر وفي باقي دول المنطقة، وأي مواقف وفق  

 بالضرورة في ضوء الم عطيات الجديدة.

 :على الثورة المصرية سرائيلرد الفعل األولي إل
، وقد أعطتها أهمية خاصة ومنحتها سرائيلإلبالنسبة  استراتيجيةمية ولة ذات أهتعتبر مصر د
ي وحتى بعد توقيع اتفاق السالم نهاية سرائيلخالل فترة الصراع العربي اإل اوسلم   اأولوية كبيرة حرب  

 :وأهمهاالسبعينات من القرن الماضي، وهذا االهتمام له بالتأكيد أسبابه الموضوعية 
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ي بحدود سرائيلالجغرافي، حيث تقف مصر على الحدود الجنوبية للكيان اإلموقع مصر  .1
، كما أنها الدولة العربية الوحيدة التي تشترك مع قطاع اكيلو متر   250يصل طولها لنحو 

 غزة في الحدود البرية.
قوة مصر الذاتية بوصفها دولة كبيرة ومتماسكة، وفيها طاقات كامنة وعوامل قوة تجعلها  .2

 والتصدي لها. إسرائيلالعربية القادرة على الصمود أمام القوة 
 دور مصر العربي واإلقليمي الذي مكنها من تبو ء العمل العربي المشترك فترة طويلة. .3
الحروب التي خاضتها مصر ضد اسرائيل خالل القرن الماضي، والذي كان أخرها انتصار  .4

 م، حيث وضعت مصر في موقع متقدم عسكريا .1973أكتوبر 

ي منذ بدء وقائع الثورة المصرية في الخامس والعشرين سرائيلوأمام تلك األهمية اتسم الموقف اإل
ي بنيامين سرائيلم بالحذر والترقب والصمت الذي فرضه رئيس الوزراء اإل2011من يناير لعام 

ي منهم عدم التعليق واإلدالء بتصريحات عن مضمون ما يجر  انتنياهو على مجلس وزرائه، طالب  
 : نت(2011في مصر. )الهور وعوض، 

 25في الوقت ذاته، استند هذا الحذر والترقب في بدايات الثورة، أي األسبوع األول الممتد من  
استقرار نظام الرئيس مبارك ومعرفته بحدود ما يجري في الشارع المصري، إلى فبراير  2إلى يناير 

ية الوهم في تمرس نظام مبارك وخبرته في ئيلسراوقدرته على التعامل معه، وساد في الدوائر اإل
 مواجهة المحتجين.

ية مرتكزة للثقة في نظام مبارك خالل األيام األولى سرائيلكانت حالة الحذر والترقب الرسمية اإل
ء الثورة المصرية ية )أمان( قبل بدسرائيلستخبارات العسكرية اإللثورة، حيث قال رئيس شعبة االل

هناك خطر على استقرار الحكم في مصر، وال يوجد أي داع للقلق. كما أن  ليس" بأيام على أنه 
ا للرئيس التونسي وشاه إيران األوضاع ما زالت بعيدة عن احتمال اندالع عصيان مدني، وخالف  

عن شعبه  ان الرئيس حسني مبارك ليس بعيد  إالهرب من بلديهما، فإلى اللذين أطيح بهما واضطرا 
 . "يتخذ االحتياطات الالزمة، بحسب المصادر عينهاويدرك نبض الشارع و 

 : صحيفة(2011)معاريف، 

ية في األسبوع األول من سرائيلهذه الحالة من الصمت والترقب الذي ساد األوساط الرسمية اإل
ي الحقيقي وما تشعر به الدوائر األمنية والسياسية في سرائيلالثورة لم يكن يعبر عن الموقف اإل

قْبل نصف عام من نشوب الثورة  "ألوف بن"ي سرائيلالمقال الذي نشره الصحفي اإل ، ولعلإسرائيل
قاتها معها خالل من مصر وعال إسرائيلوصف طبيعة موقف إلى  اكانت األكثر قرب   المصرية،

 .فترة حكم مبارك
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إن  "بقوله:"صالة لسالمة مبارك"، تحت عنوان  تجاء تيمقالهه، ال "ألوف بن"حيث ابتدأ  
جميع رؤساء العالم هو رئيس مصر  ية من بينسرائيلمن رئيس الحكومة اإل اص األكثر قرب  الشخ

ي رفيع أكد أن العالقة بين مبارك ونتنياهو "وثيقة إسرائيلمصدر إلى  "ألوف بن"مبارك"، ثم استند 
ل بد سرائيلإل استراتيجياا حليف   ن خاللهعليه"، فقد أصبحت مصر بفضل م أكثر بكثير مم ا تبدو

بفضل السالم بين مصر و إيران، ومزودها األساسي بالطاقة، وضمنت لها االستقرار األمني، 
سرائيلو  ي، وخ فض عدد الجيش، وصمد هذا السالم أمام سرائيلتقلص عبء ميزانية األمن اإل ا 

ية األخرى، والمسؤول عن هذا كله هو سرائيلامتحانات الحروب واالنتفاضات في الجبهات اإل
اختيار أ منية واحدة، كانوا سيطلبون إطالة حياة  إسرائيلتيجة لكل ذلك فإنه "لو م نح قادة ؛ ونمبارك
 : نت(2010األبد". )ألوف بن، إلى مبارك 

الصدمة التي داهمت العقل السياسي  هي ي وحالة الترقبسرائيلاإل لكن ما يفسر الموقف
ها ليست المرة األولى التي تصاب ي، فالمفاجأة كانت سيدة الموقف صحيح أنسرائيلواألمني اإل

بمثل هذه الصدمة، فقد كانت الثورة اإليرانية بزعامة  إسرائيلالمؤسسة األمنية واالستخباراتية في 
أجهزة  تفي مقدمة المفاجآت. وبالمثل، عجز م وسقوط نظام الشاه، 1979اإلمام الخميني في عام 

 ة األولى والثانية للشعب الفلسطيني. ية عن التنبؤ بوقوع االنتفاضسرائيلاالستخبارات اإل
 (527: 2012)نصار وآخرون، 

ي بشقيه المؤسسي وغير سرائيلداهمت وقائع الثورة المصرية العقل السياسي واألمني اإل
وحليفها، وحال دون قتل  إسرائيلبأنه كان صديق  االمؤسسي، ونعى بعض المعلقين مبارك حي  

 ا: صحيفة(، ورأى البعض في مبارك "كنز  2011)الدستور،  طوال هذه األعوام ناإلسرائيلييآالف 
في طريقه لالختفاء، وأمام هذه الصدمة والمفاجأة التي عاشتها القيادة  (9)"سرائيلإل استراتيجيا

أعلن مكتب كل من رئيس الحكومة ووزير الخارجية أنهما يتابعان عن كثب  إسرائيلالسياسية في 
ارجية تعقد اجتماعات كل عدة ساعات لبحث تطورات الوضع األحداث في مصر، وأن وزارة الخ

 : نت(2011في مصر وتقديرها. )رفيد، 

ويمكن القول أن هذه الصدمة التي أصابت المؤسسة اإلسرائيلية تعزز فرضية أن ثورة يناير 
األسباب التي سبق ذكرها في هذه الدراسة تفاعلت ذاتيا  وأنتجت كانت ثورة مصرية بامتياز، وأن 

ذا التحول السياسي المهم دون تدخل من أي طرف خارجي وهو ما جعل الجميع يتفاجأ من حجم ه
 الثورة وسرعة التفاعالت في يومياتها.

                                                 
 صاحب هذه العبارة هو بنيامين بن أليعازر وزير التجارة والصناعة اإلسرائيلي السابق.  9



[42] 

 

زاء استمرار المظاهرات الشعبية في مصر، عقد رئيس الحكومة اإل  "بنيامين نتنياهو"ية سرائيلوا 
ومستشاريه لشؤون األمن، حول  مع قادة أجهزة األمن ا مطوال  اجتماع   2011يناير  29في 

مكانية حدوث ثورة فيها وتأثير ذلك في  . وفي أعقاب هذا االجتماع إسرائيلاألوضاع في مصر وا 
ر أحد إسرائيلصرح مسؤول  ي رفيع المستوى بأن ما يحدث في مصر يتسم بعدم الوضوح، ولم يقد 

طوات التي اتخذها مبارك بشكل صحيح التطورات في مصر، وأن "الجميع يريد أن يعتقد بأن الخ
 وقف أعمال الشغب". إلى ستؤدي 

استقالة مبارك في نهاية إلى وأضاف المسؤول نفسه: إذا استمرت "أعمال الشغب"، وقادت 
 ونتيجة نت(: 2011بردنشتاين، ومصر سيتم بحثها. ) إسرائيلاألمر، فإن كل شبكة العالقات بين 

ية تعليمات صارمة للمسؤولين في وزارته بعدم ائيلسر لحساسية الوضع، أصدر وزير الخارجية اإل
وزارة الخارجية وعدم الحديث مع الصحفيين حول مصر؛ ألن إلى السماح للصحفيين بالدخول 

جية "الموضوع حساس للغاية، وكل تصريح يمكنه أن يسبب أذى". وكذلك بادرت وزارة الخار 
تل أبيب بطائرة خاصة نتيجة إلى ن مصر يين مسرائيلعائالت الدبلوماسيين اإل بنقلية سرائيلاإل

   : نت(2011بردنشتاين، لخطورة الوضع وحساسيته. )

رتباك وعدم التأكد الذي أصابته، إال جانب حالة االإلى ي سرائيلأن الموقف اإل القد كان واضح  
أنه كان يتعامل مع األحداث في مصر وفق تطورها اللحظي، وأن تقدير الموقف لألوضاع 

، اودقيق   اي حذر  سرائيلكان يصل للمستوى السياسي لحظة بلحظة، ما جعل السلوك اإل اهواتجاهات
كما أن المستوى السياسي كان على اتصال مباشر باإلدارة األمريكية لبحث تطورات الموقف 
المصري واالنتفاضة الشعبية التي تشهدها مصر، وقد نقلت إسرائيل للواليات المتحدة موقفها بأنها 

 الستقرار في مصر في ظل نظام مبارك وأهمية ذلك بالنسبة لها وللمنطقة.تفضل ا
 : نت(2011)محارب،  

التأكيد على استمرار الترتيبات  "بنيامين نتنياهو"رئيس الوزراء  تحاوالهذا الحذر هو ما يفسر م
استمرت أهمية معاهدة كامب ديفيد التي إلى األمنية، والحفاظ على اتفاق السالم مع مصر، فأشار 

حداثها تغيير ا كبير ا في المنطقة؛ إذ خاطب المستشارة األلمانية  خالل  "أنجيال ميركل"ثالثة عقود، وا 
، وصنعت السالم إسرائيل: "إن مصر أكبر دولة عربية، خاضت الحروب ضد مؤتمر صحفي، قائال  

 : نت(2011معنا، واستطاعت أن تخلق مساحة كبيرة في المنطقة لنا ولمصر". )جيروساليم، 

 :تتحرك إلنقاذ نظام مبارك إسرائيل
نطالق األسبوع الثاني من الثورة المصرية، بدأت تتجلى مالمح تلك الثورة فالزخم الشعبي امع 

المطالب برحيل النظام في زيادة واألجهزة األمنية الشرطية غابت على المشهد بعد وقوع أعداد 
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ن حاول كبيرة من القتلى والجرحى في األسبوع األول م ن الثورة، كما ظهر أن الجيش المصري وا 
بعد  االوقوف على الحياد في بداية الثورة إال أن قناعته بضرورة رحيل مبارك ونظامه تزداد يوم  

رك في أي لحظة األمر الذي ي من إمكانية سقوط نظام مباسرائيليوم، وهو األمر الذي زاد القلق اإل
 شكل سريع في محاولة إلنقاذ نظام مبارك.كسر حاجز الصمت والتحرك بإلى دفعها 

سفرائها في أكثر من عشر دول من بينها إلى ية تعليمات سرية سرائيلأصدرت وزارة الخارجية اإل
الواليات المتحدة األمريكية وروسيا وكندا والصين وبعض الدول األوروبية، مطالبة هؤالء السفراء 

االستقرار  إسرائيلتوقف عن انتقاد مبارك، وتفضيل بالتباحث مع قادة هذه الدول ومسؤوليها في ال
 إسرائيلوالشرق األوسط، وأطلقت  سرائيلفي مصر في ظل نظام مبارك وضرورة هذا االستقرار إل

حملة سياسية وا عالمية للدفاع عن نظام مبارك تحت شعار "االستقرار أهم من الديمقراطية"، وأن 
أي أمر آخر، حتى لو كانت الديمقراطية هي ما تتطلع والغرب لها األولوية على  إسرائيلمصالح 

 .: مقالة(2011ها الشعوب )محارب، إلي

نتقاد واسع في الغرب، ففي امحل  إسرائيلي المعادي للديمقراطية وضع سرائيلهذا السلوك اإل
أنها دولة ديمقراطية تتنكر لهذه الثورة الشعبية التي تطالب  إسرائيلالوقت الذي تزعم فيه 

 "توماس فريدمان"مثل  إسرائيليمقراطية، وانتقد بعض الكتاب األمريكيين الذين تربطهم عالقة ببالد
 (531: 2012المنفصل عن محيطه. )نصار آية وآخرون،  ياإلسرائيلهذا الموقف 

لمحافظة على إلى اك والسلوك الفج في دعمه والسعي ي لنظام مبار سرائيلاإل االنحيازعكس هذا 
ي لقيام نظام سرائيلالثورة المصرية وطموحات الشعب المصري حجم العداء اإلنظامه على حساب 

ية الواضحة من إمكانية وجود نظام عربي سرائيلوالمنطقة العربية، والخشية اإليمقراطي في مصر د
 في المنطقة. إسرائيلقائم على أسس ديمقراطي، ألن من شأن ذلك إحداث تأثير مباشر وضع 

"الديمقراطية تحت عنوان كتابة مقال إلى ، "عوفر شيلح"ي سرائيللكاتب اإلاوهو األمر الذي دفع 
ي عاقل ال يخشى من نتائج إسرائيل، حيث استهل مقاله بالتأكيد على أنه "ال يوجد ليست للعرب"

ومصر مهمة للغاية، وأي إخالل بها  إسرائيلاألحداث في مصر"، خاصة أن اتفاقية السالم بين 
ترى أن المنطقة  إسرائيلكانت  : نت(2011)شيلح،  .إسرائيلي الحياة في ي جميع نواحيؤثر ف

العربية يجب أن تبقى في حالة االستبداد والفوضى ألن ذلك يساهم في الحفاظ على أمنها، وأن 
 ي مقدم على حرية الشعوب واستقرارها.سرائيلاألمن اإل

ر مقبولة في الوسط العربي، وأن ي من شعورها بأنها غيسرائيلويمكن فهم دوافع هذا القلق اإل
من يمنع عنها غضب الشعوب العربية، ويساهم معها في خنق المقاومة في فلسطين هي تلك 
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ي والرغبة في سرائيلستعالء اإللها، وهناك من يرى أن اال امباشر   ااألنظمة، وأن سقوطها يمثل تهديد  
  رفض هذه الثورات.ى إل إسرائيلاستمرار حالة الخنوع العربي للغرب هو ما يدفع 

يسار ويمين؛ فاليسار يين بغض النظر عن تصنيفات سرائيلية سائدة بين اإلسرائيلهذه الرؤية اإل
في الغابة"،  البالد من أجل تأسيس "فيالإلى أولئك الذين هاجروا إلى الذي تعود جذوره  ؛يسرائيلاإل

 .ه هذا ـ ليس أقل من اليمينوحملوا مقولة "وطن بال شعب لشعب بال وطن"، ويمتاز باستعالئ
 : نت(2011)شيلح، 

عن بقية دول العالم باستمرارها في دعم مبارك ونظامه والدفاع عنه والتحذير  إسرائيلانفردت 
ا بعد آخر. واستعملت من مخاطر إسقاطه، على الرغم من تعاظم المظاهرات وازدياد زخمها يوم  

في مقابل استقرار نظام الحكم المستبد "المعتدل" في  ثنائية اإلسالم السياسي الراديكالي، إسرائيل
 .والغرب إسرائيلسياسته تجاه 

القدس أمام اجتماع أصدقاء في خطاب  خالل "نتنياهو"ية سرائيلفقد حذر رئيس الحكومة اإل
من البرلمانيين األوروبيين، من إمكانية أن تستولي "قوى إسالمية متطرفة" على الحكم في  إسرائيل

، "نتنياهو"ا ما سقط حكم مبارك، وأن تسير مصر عندئذ خْلف النموذج اإليراني. وادعى مصر، إذ
هي  إسرائيلبعد أن أسهب في توضيح مخاطر الثورة على االستقرار في مصر والمنطقة، "بأن 

الدولة الوحيدة في الشرق األوسط التي لها قيم ومصالح متماثلة مع تلك الموجودة في أوروبا". 
 : نت(2011 )نتنياهو،

تسويق فكرة االنتقال إلى  إسرائيلمع تزايد الضغط الشعبي واتساع دائرة المظاهرات سعت 
نائبه عمر سليمان بصفته إلى خالل نقل صالحيات مبارك الكاملة السلمي المنظم للسلطة من 

ملفات كثير من المن مبارك وأمسك ب اية كان قريب  سرائيلمرشحها المفضل؛ فهو من وجهة النظر اإل
 وحتى لدى الواليات المتحدة األمريكية.  اي  إسرائيلفي عهده، وموثوق الجانب 

 : صحيفة(2011)هارتس، 

ضمان استقرار إلى وضع في مصر وسعت عبر عمر سليمان قلقها من ال إسرائيل لم تخف  
سليمان ب اهاتفي   ي اتصاال  سرائيلاألوضاع والحفاظ على نظام مبارك، حيث أجرى رئيس الوزراء اإل

ية بأنه )االتصال الطارئ(، أبدى من خالله نتنياهو قلقه على الوضع في سرائيلوصفته الصحافة اإل
ية بعمليات نوعية وخاصة إلنهاء سرائيلمصر، وعرض على سليمان إمكانية قيام المخابرات اإل

ع إمكانيات ، وعرض نتنياهو على سليمان وضإسرائيلاالحتجاجات؛ كما ناقشا سبل تأمين الحدود مع 
 : نت(2011دولته تحت تصرفه في حال شعر بخطر على النظام المصري. )قدس برس، 
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 :يةسرائيلمن وجهة النظر اإل إسرائيلتأثير الثورة المصرية على 
، ووضعت كافة إسرائيلبتأثيرات الثورة المصرية في  اكبير   ابكافة مؤسساتها اهتمام   إسرائيلأولت 

البلدين على طاولة البحث والنقاش المعمق وفي مقدمة ذلك االهتمام  المجاالت التي كانت تربط
سرائيلكان مستقبل اتفاقية السالم بين مصر و  ، وطبيعة العالقات الثنائية المستقبلية، وانعكاسات ا 

العسكري، وعلى ميزان القوى في المنطقة، وتركيبة الجيش  إسرائيلالثورة المصرية على وضع 
ودورها في المنطقة،  إسرائيلاالقتصادي والسياسي، ومكانة  إسرائيلوضع ي وحجمه، و سرائيلاإل

 : نت(2011)محارب،  والقضية الفلسطينية بملفاتها المختلفة.

أكثر فداحة  راتيجيةتساانعكاسات  ات درك أن خسارة نظام مبارك ستكون له إسرائيلكانت 
؛ ذلك أن مصر 1979إيران عام  وخطورة من انعكاسات انهيار نظام الشاه محمد رضا بهلوي في

سالمي تاريخي مهم في المنطقة، واستطاعت خالل النصف الثاني من القرن  تحظى بثقل عربي وا 
 : مقالة(1991)عبد المنعم،  .العشرين تكوين وبلورة نموذج مؤثر في العالم العربي

لألوساط  اق  وقل ايجعل الوضع أكثر حرج   سرائيلكما أن موقع مصر على الحدود الجنوبية إل
على أمن  اية التي شعرت بالصدمة جراء انهيار نظام حافظ على مدار ثالثين عام  سرائيلاألمنية اإل

 واستقرار الحدود الجنوبية.

أنه إذا أسقطت الثورة مبارك فسيكون لذلك تأثيرات أمنية كبيرة على  ترى  إسرائيلكانت 
رر التنسيق األمني الخفي الجاري بين مصر المستويين القريب والبعيد؛ فعلى المدى القريب سيتض

سرائيلو  المساس إلى ، ويحدث انفراج في عالقات مصر مع حكومة حماس في قطاع غزة، ويقود ا 
ية من المرور في قناة سرائيلبمكانة القوة متعددة الجنسيات في سيناء، ومنع السفن الحربية اإل

ن في مكافحة تهريب السالح من السودان السويس، خاصة تلك التي استعملت في العامين األخيري
 : نت(2011)هارئيل،  قطاع غزة.إلى 

سيجمد السالم بين  ألنهإلى نظام حكم راديك"فكانت الخشية من وصول أما على المدى البعيد، 
ذا حدث هذا األمر، فإنه يستدعي إعادة تنظيم الجيش اإلاحقيقي   اومصر تجميد   إسرائيل ي سرائيل، وا 
ي ال يشمل في خططه سرائيلتجاوب مع الوضع الجديد. فمنذ عقدين ونيف والجيش اإللكي ي امجدد  

ي سرائيلمن تقليص حجم الجيش اإل إسرائيلإمكانية حدوث خطر من مصر؛ فالسالم مكن 
سيناريو المواجهة  حقيقة يسرائيلي جيش االحتياط، ولم يستبعد الجيش اإلوتخفيض جيل الخدمة ف

 : نت(2011ئيل، . )هار "العسكرية مع مصر
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لى و   اجانب التأثيرات الثورة المصرية على الجانب العسكري لم يكن الهاجس األمني أقل حضور  ا 
تصريحات رئيس جهاز المخابرات العسكرية )أمان( بعد أسابيع قليلة من انتهاء فترة رئاسته  في

فقال:  (إسرائيلي الوضع في مصر وتأثيره فبعنوان: ) ل في محاضرة له في مؤتمر هرتسلياحيث قا
"الحديث عن ميزانية إلى ، وسقط نظام مبارك، فإن ذلك يقود ذا صح ت التوقعات السوداء وتحققت"إ

، فسيؤدي ا". فإذا عادت مصر وأصبحت عدو  امختلفة لألمن، وبناء قوات الجيش بشكل آخر تمام  
 : نت(2011يلر، فا) ."يسرائيلزيادة كبيرة في عدد الفرق واأللوية في الجيش اإلإلى ذلك 

كثير من األسئلة حول ما عرف بالفشل المخابراتي اقع الجديد الذي تعيشه المنطقة كما طرح الو 
ي في قراءة الوضع في مصر والدول العربية األخرى وتقويمه، وقد أشار أستاذ العلوم سرائيلاإل

تأثيرات الثورة إلى  ،االستراتيجيةالشؤون في مختص ، ال"يحزقيل درور"السياسية في جامعة القدس 
مرحلة جديدة، وعلى إلى ، ورأى أنها ت دخل المنطقة إسرائيلالمصرية والثورات العربية األخرى في 

 أن تستعد لها.  إسرائيل

ترى أن الثورة المصرية فرضت وقائع جديدة على األرض تستلزم منها عمل على  إسرائيلكانت 
طوال ثالثة  إسرائيلية، وأن فترة الهدوء التي عاشتها المستوى العسكري واألمني على الحدود الجنوب

ت على مصر، لكن ثمة اتفاق عام في أعقود باتت اليوم مهددة بفعل الظروف الجديدة التي طر 
أن هذه التغيرات لن تكون سريعة، وأن تحول مصر من  إسرائيلاألوساط األمنية والسياسية في 

 .الستقرار الداخلي أوال  لى حاجة مصر إلى اوقت بالنظر إإلى عدو أمر يحتاج إلى صديق 

 إسرائيلأن الثورات في مصر وغيرها من البلدان العربية تعزز من مكانة  خرون بينما يرى آ
عدم استقرار، ، باعتبارها دولة مستقرة وديمقراطية وقوية في منطقة تتعرض لدوامة  و استراتيجيةالجيو 

نتها الدولية، استثمار هذا الوضع لتعزز من مكا لإسرائيويوصي بأن على  ؛وتحتل أهمية عالمية
ليس هو العامل األساس في عدم  اإلسرائيلي-بد من اليقين بأن الصراع العربي وفي الوقت نفسه ال

 : نت(2011درور، ) .االستقرار في المنطقة

الحكم ثورات وقد يصل لسدة يصعد اليوم عبر هذه ال اجديد   لقد أثبت قوة الشارع العربي أن جيال  
مر الذي ي األسرائيلنتخابات ديمقراطية، وهو جيل عايش جوالت الصراع الفلسطيني اإلمع أي ا

، كما أن وصول اإلسالم السياسي للحكم سيجعل المهمة أمام سرائيليجعله مهيأ لي علن عداءه إل
الدول جيل الشباب في إلى توجه لإلى  إسرائيلدعا  "يحزقيل درور"شاقة، لذلك نجد أن  إسرائيل

ج لفكرة أنها ترغب في يترو الالعربية من خالل الشبكات االجتماعية ووسائل االتصال األخرى، و 
 : نت(2011درور، ) واقتصاديا. االسالم، وفي تطوير المنطقة اجتماعي  
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العربي، وا عادة  االعتدال، وهو عميد احتياطي ووزير سباق، فيقترح تعزيز محور "أفرام سنيه"أما 
ي على أسس جديدة، غير تلك التي كانت سائدة إبان نظام مبارك، كما سرائيلجيش اإلبناء قوة ال
هذه المقترحات خطوات عملية لتأمين الموقف في مواجهة التداعيات الممكنة لتغيير النظام إلى يضيف 

في مصر، ومن بينها احتالل محور فيالدلفيا في منطقة الحدود بين مصر وغزة، وتسريع بناء الجدار 
، إسرائيلرائيلي على الغاز الطبيعي المستخرج في سود مع مصر، وزيادة االعتماد اإلي منطقة الحدف

 (542: 2012وعقد اتفاق سالم مع الفلسطينيين لتجنب العزلة. )نصار وآخرون، 

لمواجهة أكثر من  إسرائيلرئيس األركان السابق، على ضرورة استعداد  "أشكنازي "وقد شدد 
على نحو أفضل من ذي قبل،  إسرائيلتقليدية، وتهيئة الجبهة الداخلية في جبهة، وخوض حروب 

ما سبق تعزيز القدرات األمنية تخصيص مئتي مليون دوالر إضافية، وبدء حوار إلى يضاف 
مواجهة هذه التداعيات في المنطقة.  استراتيجيةمع الواليات المتحدة األمريكية في  استراتيجي

 (542: 2012)نصار وآخرون، 

بقاء مبارك لفترة األول/ حتمالين: اا قبل قيام الثورة المصرية ألحد قد أعدت نفسه إسرائيلكانت 
حلول ابنه جمال في الحكم لظروف مبارك الصحية. وفي الحالتين؛ لم  والثاني/رئاسية سادسة، 

إزاء  مشكلة، فبقاء مبارك لوالية سادسة سيعني بقاء السياسات والتوجهات نفسها سرائيلتكن إل
 اجوهري   ابن ألبيه في الحكم لن تغير شيئ  ، كما أن وراثة مبارك االاوالسالم والمنطقة عموم   إسرائيل

اكتساب إلى  إسرائيلمن توجيهات مبارك األب، باستثناء العزوف المؤقت عن دفع العالقات مع 
استمرار التوجهات  ية معسرائيلاإلرية في واقع العالقات المص ابعض الشعبية، ولن يغير ذلك شيئ  

لمساندة هذين االحتمالين ولم تطرح على نفسها أي  اوسياسي   ات عد إعالمي   إسرائيلاألساسية. وكانت 
ال في مصر  ااحتماالت أخرى إال مع نشوب الثورة المصرية وتغيير قواعد اللعبة في المنطقة عموم  

 : مقالة(2010فحسب. )عبد العليم، 

 :الخالصة
مصر على أنها قوة مهمة وذات ثقل إلى تنظر  إسرائيلا المطلب أن يتضح من خالل هذ

ومكانتها  إسرائيلفي المنطقة العربية وأن أي تحول فيها يؤثر بشكل مباشر على موقع  استراتيجي
ما أن ية بالصدمة من الثورة المصرية وتفاعالتها، كسرائيلاإلقليمية ولذلك أصيبت المؤسسات اإل

عن نجاحها في إسقاط  الثورة المصرية فضال  حدوث الثورات العربية ومنها  لم تكن تتوقع إسرائيل
وجعل مواقفها محسوبة وغير واضحة تجاه الثورة. وهو ما  إسرائيلمبارك وهو األمر الذي أربك 

 يلي: من وجهة نظري فيماتمثلت  إسرائيلنتج عنه قناعات وتوجهات لدى 
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  االستراتيجيطقة العربية تشهد حالة من التحول أمام قناعة راسخة بأن المن إسرائيلأصبحت ،
، كما أن خارطة حلفائها وخصومها طرأ عليها تحوالت اوأن الواقع العربي قد ال يستقر قريب  

 عميقة بفعل اإلرادة الشعبية.

 ي في بداية الثورات بالصمت والترقب وقراءة المشهد ومحاولة استخالص سرائيلتميز الموقف اإل
 ع، كما عملت على دعم حلفائها وخاصة النظام المصري.العبر بشكل سري

  ة تكمن في الحفاظ على اتفاقية السالم مع مصر كنقطة أساسية أن مهمتها الرئيس إسرائيلرأت
لما بعد مبارك، وذلك ألن السالم مع مصر، من وجهة  إسرائيل ةاستراتيجيوعنصر مركزي في 

 كثير من الديمقراطية.بستقرار المنطقة وأهم ال استراتيجيا اية ي عد رصيد  سرائيلالنظر اإل

 أن بقاء  إسرائيللحكم، ورأت لمن إمكانية وصول اإلسالميين  اي واضح  سرائيلكان القلق اإل
االستبداد العربي الذي حافظ على استقرار العالقة معها أفضل من الديمقراطية التي قد تأتي 

 ية.سرائيلية من وجهة النظر اإلباإلسالميين للحكم، وهو أمر كشف عورة الديمقراط
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 الثانيالفصل 

 الموقف اإلسرائيلي إبان

 حكم الرئيس مرسي
 

 
 ي إزاء فوز مرسيسرائيلاإل الموقف: أولً 
  الموقف اإلسرائيلي من اإلطاحة من الرئيس مرسي: ثانياً 
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 الثانيالفصل 
 الرئيس مرسيحكم الموقف اإلسرائيلي إبان 

 مقدمة:
ي إزاء فوز الرئيس محمد مرسي كأول رئيس مصري مدني سرائيلصل السلوك اإليتناول هذا الف

 أمام هذا التطور، إسرائيل تسالمي وأبرز التحديات التي واجهمنتخب وهو ينحدر من التيار اإل
خاصة وأن إسرائيل ترى في اإلسالم السياسي وخاصة جماعة اإلخوان المسلمين التي ينحدر منها 

ريخيا  لها، وهو ما يعني أن وصول مرسي قد يشكل تهديدا  على األمن محمد مرسي عدوا  تا
 اإلسرائيلي.

 في الثالث من يوليو  عليهاالنقالب ي في عملية سرائيلالدور اإلإلى كما يتطرق الفصل  
 م.2013من العام 

 ي إزاء فوز مرسيسرائيلاإل أوًل: الموقف
 :لحكمإلى اي من صعود اإلسالميين سرائيلالقلق اإل

قلقة من  إسرائيلم كانت 2011منذ اندالع الثورة المصرية في الخامس والعشرين من يناير عام 
بين البلدين، ولم  االستراتيجيةتطورات المشهد الثوري في مصر وانعكاسات ذلك على العالقات 

ديفيد التي ب قلقها من النتائج المتوقعة للثورة المصرية على ملف السالم واتفاقية كام إسرائيل ت خف  
سرائيلحكمت العالقة بين مصر و  قلقها وتخوفها منذ  ثالثة عقود من الزمن، كما لم تخف  طوال  ا 

جماعة اإلخوان المسلمين للحكم في مصر  االلحظة األولى من إمكانية صعود اإلسالميين وتحديد  
 في أي انتخابات ديمقراطية قد تشهدها البالد.

ي بينيامين نتنياهو الذي طالب سرائيليحات رئيس الوزراء اإلي عكسته تصر سرائيلهذا القلق اإل
 ا، مؤكد  إسرائيلاألسرة الدولية بالضغط على أي حكومة مصرية جديدة الحترام معاهدة السالم في 

دة لوصول اإلسالميين ي إلى ية في المنطقة، دون أن تؤدت شجع التحوالت الديمقراط إسرائيلأن  س 
دولة إسالمية، من شأنها اإلضرار بعملية السالم في الشرق إلى الحكم، وحذر من تحول مصر 

، وهذه التصريحات تعكس : نت(2011األوسط وبالعملية الديمقراطية على غرار إيران. )نتنياهو، 
رفض فكرة الديمقراطية ما لم تأت  ، والنظرة الدونية للمجتمعات العربية و إسرائيلالمزاج العام في 

 ي.سرائيلوفق المزاج العام اإل

ألن هذا الوصول سيكون  الحكم في مصر واضح  لي من وصول اإلسالميين سرائيلكان القلق اإل
ية المتعاقبة كانت سرائيللحالة ديمقراطية قد تشهدها مصر في أعقاب الثورة، والحكومات اإل اانعكاس  

نظمة تكون في العادة تفضل التعامل مع األنظمة العربية الديكتاتورية، على اعتبار أن هذه األ ادوم  
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"براغماتية" تكتفي بدفع ضريبة كالمية في دعمها للفلسطينيين، لكنها في الخفاء ال تتردد في إقامة 
، وذلك عكس األنظمة الديمقراطية التي تخضع للرقابة وتكون مطالبة بأن تتخذ إسرائيلتحالفات مع 

 : نت(2011بيلين، )قراراتها على أساس من الشفافية. 

ي األسبق يوسي بيلين، من أن تسليم العالم بنقل مقاليد األمور سرائيلر وزير القضاء اإلوقد حذ
إلى أن الرئيس أوباما عاد  اغير مسئول"، مدعي   لإلسالميين في أعقاب الثورات العربية يمثل "عمال  

إلى يس عن الشاه، مما أدى في النهاية ل تخلىالذي  "جمي كارتر"نفس الخطأ الذي وقع فيه الرئيس 
 : نت(2011بيلين، )تغيير جذري في المنطقة بأسرها. إلى سقوط الحكم اإلمبراطوري في طهران، بل 

تذكر العبارة الشهيرة التي صدرت بشكل عفوي ومعبر عن وزير البنى التحتية نومن المهم 
". سرائيلإل تيجيااسترا اي السابق بنيامين بن إليعازر، الذي وصف الرئيس مبارك بأنه كان "كنز  سرائيلاإل

ال يمكنها توقع أن يخلف مبارك في حكم مصر سياسي سيجاريه في مراعاة  إسرائيلفمن الواضح أن 
جاء التحذير من تداعيات وصول اإلسالميين للحكم والقلق الواضح لدى  اليوبالت، إسرائيلمصالح 
 .(10)إسرائيل

جماعة اإلخوان  اميين للحكم وتحديد  على أن وصول اإلسال إسرائيلال خالف في  هوترى الدراسة أن
كنتاج لثورات  سرائيلإل ةستراتيجياالالمسلمين، يمثل أخطر مظاهر التغيير الذي طرأ على البيئة 

ن كانت  لكثير من مواطن تخشى خسارتها  إسرائيلالتحول الديمقراطي التي اجتاحت العالم العربي. وا 
العالقة بالنظام المصري السابق، فإن كل الدالئل  التي كانت تتمتع بها في ظل ستراتيجياالالذخر 

لتعامل مع هذا التحدي الجديد وما لتعمل على ترتيب أوراقها  إسرائيلتؤكد أن دوائر صناع القرار في 
 سينتج عنه.

 :للعالقة مع مصر بعد فوز مرسي إسرائيلنظرة 
رشح جماعة اإلخوان أثارت نتائج االنتخابات الرئاسية المصرية وفوز الرئيس محمد مرسي م

صدمة كبيرة لكل الدول الم ناهضة للثورات العربية والرافضة لوصول "اإلسالم السياسي"  المسلمين
كرية وحتى بكل مستوياتها األمنية والسياسية والعس إسرائيلا داخل  قوي  جدال   للحكم كما أثارت

 .قتصادية واإلعالميةاال

ية هو الخوف من قيام الرئيس الجديد سرائيلية اإلكان الهاجس األكبر الذي يسيطر على العقل
طلب من إلى ي سرائيللمصر بإلغاء اتفاقية السالم بين البلدين، مما دفع هيئة أركان الجيش اإل

                                                 
لالطالع على شهادات اسرائيلية عن مدى استفادة اسرائيل من األنظمة الشمولية في العالم العربي، وتحديداً نظام مبارك، انظر: "عمر  10 

   5/2/2011قيل"، وكالة صفا اإلخبارية سليمان واسرائيل: شهادات من العيار الث
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مليار دوالر بشكل عاجل لموازنة األمن؛ وذلك لتمويل متطلبات  4.5وزارة المالية تحويل ما قيمته 
في الجيش والمكل فة بمواجهات التحديات الناجمة عن التحوالت إعادة بناء قيادة الجبهة الجنوبية 

في المرحلة المقبلة. مع العلم بأن هذه القيادة كانت  إسرائيلالمتوقعة في السلوك المصري تجاه 
 : نت(2012ي األخرى. )النعامي، سرائيلتحظى باالهتمام األقل من بين قيادات الجيش اإل

، فإنه إسرائيلمصر في تحسين األوضاع االقتصادية في  وحتى يتضح حجم تأثير السالم مع
حقيقة أن حجم اإلنفاق األمني قبل التوقيع على اتفاقية "كامب إلى من األهمية بمكان اإلشارة 
% من الموازنة؛ 15.1% من موازنة الدولة، بينما ال يتجاوز اآلن 47ديفيد" كان يستحوذ على 

  األيام السوداء، بفضل صعود مرسي. بمعنى أن الصهاينة يخشون أن تعود تلك
 : نت(2012)النعامي، 

سرائيلهذا االهتمام بمستقبل العالقات بين مصر و  يمكن مالحظته من خالل متابعة المواقع  ا 
ية التي ما انفكت تتابع نتائج االنتخابات الرئاسية وبشكل مستمر، والتساؤل سرائيلاإلعالمية اإل

؟ عكس أو أشار إليها ولو بالرمز إسرائيلدث الرئيس مرسي عن الدائم بكل خبر أو مقال؛ هل تح
 ندالع هي الفترة الضبابية الثانية منذ ا، و إسرائيلهذا األمر بجالء حالة القلق الذي تعيشه 

 ثورة يناير.

ولم يتحدث عنها في  إسرائيلأن الرئيس مرسي لم يذكر اسم  إسرائيلن في و حيث سجل المراقب
مرة واحدة ال لولو  ةستراتيجيواإللتي كانت كلها في غاية األهمية السياسية خطاباته المتكررة وا

استنباط والتحليل من أن العالقات مع مصر لم تعد كما إلى ا، وهو ما دعاهم ا وال تلميح  ريح  تص
 : نت(madarcenter ،2012كانت. )

والتي انقسمت بين  ئيلإسراية اهتمام كافة المستويات في سرائيللقد شغلت العالقات المصرية اإل
ن كان البرود سيعتريها خالل المرحلة األولى لحكم  من يرى أن العالقات ستستمر كما هي وا 

لكن الفريق . هة هو الذي سيحكم العالقة بينهماالرئيس مرسي وبين من يرى أن الصدام والمواج
وعلى جميع  يجب المحافظة عليه ستراتيجيإاتفاق السالم مع مصر هو ذخر "ن أاألول يرى 

 : نت(2012االتفاقيات مع مصر واحترامها فهذه مصلحة مصر والمنظومة الدولية كلها". )باراك، 

ه مع رئيس ئلمصر بعد انتخاب مرسي ولقا "يتسحاق مالكو" مبعوث نتنياهو وقد شكلت زيارة
مصري المخابرات العامة مراد وافي وعسكريين مصريين في محاولة لجس النبض ومعرفة الواقع ال

سرائيلومستقبل العالقات بين مصر و  العالقات ما زالت مستمرة  أن إلىطمئنان من اال ا، نوع  ا 
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 يين على تطمينات كهذه من القيادة العسكرية المصرية. سرائيلخاصة بعد حصول اإل
 : خبر(2012ية، سرائيل)القناة الثانية اإل

سرائيلفاقية السالم بين مصر و أن اتوهو يين سرائيلكما يمكن إضافة عامل آخر يطمئن اإل  ا 
ية على سرائيلسيتم الحفاظ عليها، وهو وجود القيادة األمريكية على الخط، فقد حصلت المؤسسة اإل

رسائل طمأنة من األمريكان بأن اتفاقية السالم سيتم الحفاظ عليها، مع إمكانية التغيير في الملحق 
 : صحيفة(2012هارتس، األمني الخاص باالتفاقية كما يطالب المصريون. )

من الراحة حول اتفاقية  ايين نوع  سرائيلسلسلة التطمينات التي تعطي لإلإلى عامل آخر يضاف 
حول العالقة  ان اهتمام المصريين في هذه المرحلة ليس منصب  أومصر، هو  إسرائيلالسالم بين 

نه لن يكون هو أا يعني خابية، مم، وحتى أن الموضوع لم يكن في طليعة األجندة االنتإسرائيلمع 
الموضوع الذي يشغل بال وهموم صانعي القرار المصريين وال الشعب المصري كما يشير محلل 

 (7: 2012ي "عوديد غرانوت". )المعاصرة، سرائيلالشؤون العربية في القناة األولى للتلفزيون اإل

جم السلطات المصرية ليون لسرائيل يعتمد عليه اإلالضغوط الدولية هي األخرى ستكون عامال  
، وهنا سيكون ضغط دولي للحفاظ على هذه إسرائيلتغيير في سياستها تجاه إلى في حال سعت 

 (8: 2012مواجهة. )المعاصرة، إلى قة أو على األقل على عدم تطورها العال

تحاول اللعب على كافة العوامل التي ي مكن أن توفر لها الضمانات الكافية  إسرائيلكانت 
 إسرائيللسلوك المصري في العالقة معها، وبما يحافظ على اتفاقية السالم، وقد وضعت لضبط ا

ل تلك العوامل الداخلية والخارجية على طاولة صناع القرار لالستفادة منها في ضبط مواقفها إزاء  ك 
 .إسرائيلالقيادة الجديدة في 

سرائيللكن االطمئنان الستمرار العالقة بين مصر و  فثمة  إسرائيلأي السائد في لم يكن الر  ا 
سيطرة قوى ثورية ال إلى ات في العالم العربي والتي تتجه أصوات ترى أن التطورات الثورية والتغيير 

ني في رئيس الطاقم السياسي األم "عاموس جلعاد"ترضى باألنظمة السابقة وسياساتها ككل اعتبرها 
 إسرائيلن أ"، وهذا يدل على إسرائيلى وجود لبأنها توازي "إعالن حرب ع يةسرائيلوزارة الدفاع اإل

لمستقبل  ستراتيجيإنه أه، كما يشير في حديثه الذي يبدو ن تكون مستعدة لحرب كهذأيجب 
 (6: 2011. )الزيتونة، إسرائيل

إذا ما أراد  في مصر جديدالحكم المع نظام  اي كامل للصراع مجدد  إسرائيلهناك استعداد  اإذ  
. هذا المستوى من الصراع هو استراتيجي  إ ا" باعتبارها عدو  إسرائيللتعامل مع "أن يعيد اهذا النظام 
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، والتي جديد من إسرائيليين التأسيس لنظرية أمن سرائيلاألهم، وهو الذي سوف يفرض على اإل
على حدودها الجنوبية، وأن تغيرات مهمة  اأضحى موجود   استراتيجيا اتأخذ في اعتبارها أن عدو  س

لتحالفات والصراعات اإلقليمية قد تفرض نفسها على مستويين، أولهما: تفكيك حلف أو في خرائط ا
" إسرائيلقد تضع " تركية يةإيران، وثانيهما: تأسيس لشراكة مصرية العربي وانفراطهاالعتدال محور 

تاريخي ظلت تخشاه وتتحسب له، وعندها ستكون مطالبة باإلجابة على  أمام مأزق  تشكلهافي حالة 
 (15: 2011ئلة "وجودية" باألساس. )الزيتونة، أس

 إسرائيلكان من الواضح أن القلق الناتج عن وصول مرسي للحكم سيجعل صناع القرار في 
أمام خيارات معقدة في محاولة الحتواء النتائج المترتبة على وصول اإلسالميين للحكم في واحدة 

سلسلة من اإلجراءات والخطوات في  لإسرائيمن أهم دول منطقة الشرق األوسط، لذلك شرعت 
لتقليص األضرار الناجمة عن تولي مرسي مقاليد األمور في مصر، وتبرز أهم تلك الخطوات 

 :واإلجراءات في التالي

 عن مصر ابعيدً  العتدالإعادة إنتاج محور  .1
ضعاف نفوذه في المحيط  إسرائيلترى  أن إحدى الخطوات لتطويق النظام المصري الجديد وا 

عن مصر وعلى وجه الخصوص  االعربي بعيد   االعتدالقليمي يكمن في إعادة إنتاج محور اإل
ا في  إسرائيل األردن والسلطة الفلسطينية، على اعتبار أن فوز مرسي يجعل هامش مناورة محدود 

 ، وهو ما يتطلب االعتماد على قنوات ما زالت بعيدة عن تأثيرات موجة الثورات العربية.المنطقة

قيادتهم بضرورة استئناف المفاوضات مع  إسرائيلكثير من السياسيين في أوصى وقد 
الفلسطينيين برعاية أردنية من أجل حصر الدور المصري في القضية الفلسطينية، كما أن أكثر ما 

يين هو الموقف المعادي لبعض دول الخليج من جماعة اإلخوان المسلمين وحرص سرائيليريح اإل
ا الرهان اإلهذه الدول على إف ي على سرائيلشال تجربة حكم اإلخوان ممثلة بصعود مرسي، وتحديد 

أن دول الخليج لن تبدي أي حماس لتقديم يد العون لمرسي من أجل إنقاذ االقتصاد المصري 
 .(11)بقصد إفشاله

بذل جهد كبير إلى ن صعود مرسي، فقد تنامت الدعوات ومن أجل تقليص األضرار الناجمة ع
من أنه في حال استتب  "رون تيرا"الح العالقة مع تركيا. وقد حذر الجنرال المتقاعد من أجل إص

الحكم لإلسالميين في مصر وانتقلت العالقة مع تركيا من الخصومة للعداء، فإنه ال ي ستبعد أن 

                                                 
طرح هذا الموقف العديد من الدبلوماسيين السابقين، وضمنهم سفير إسرائيل األسبق في مصر تسفي مزال، ويمكن االطالع على ما  11

  :كتبه في صحيفة "يديعوت" على الرابط التالي

 4249849,00.html-http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L 

http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4249849,00.html
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)تيرا،  .نفسها في يوم من األيام في مواجهة مشتركة مع الجيشين المصري والتركي إسرائيلتجد 
نع (3 /14مجلد  :2011 ، ورغم أن مثل هذه المواجهة تبدو صعبة الحدوث إال أن مستويات ص 

 .اوضعت ك ل االحتماالت وبدأت تتعامل معها كما لو أنها ستحدث غد   إسرائيلالقرار في 

 

 ي عبر المساعدات األمريكيةالمصر نظام الالضغط على  .2
السابق كان إحدى المعوقات م الواقع االقتصادي واالجتماعي الذي ورثه مرسي عن النظا

ة التي تواجه عملية التنمية الشاملة في مصر، وهذا الواقع الذي كانت تعلمه دوائر صنع الرئيس
راهنت عليه في عدم قدرة النظام الجديد في مصر على المساس و  اجيد   إسرائيلالقرار في 

ا على  إسرائيلبالعالقات الثنائية، ألن  الحفاظ على المعونة السنوية تعتقد أن مرسي سيبدي حرص 
 التي تقدمها الواليات المتحدة لمصر.

لب مطالب الثورة،  ست عطيه القيادة المصرية كما أن هذا الواقع األولوية الكاملة، ألنه في ص 
في  األمريكية المعونة فتوظيإلى الدعوة إلى يين سرائيلن اإلهو ما دفع بعض السياسيي األمرهذا و 

مرسي وردعه عن اإلقدام على أية خطوة من شأنها المس بطابع العالقات الضغط على الرئيس 
ا بين مصر و  سرائيلالذي كان سائد  في عهد مبارك. فعلى سبيل المثال دعا وزير القضاء  ا 

نذار مرسي بأنه سيتم قطع إلى إ إدارة أوباما والكونغرس "يوسي بيلين"ي األسبق سرائيلاإل
ا إسرائيلليس فقط في حال عط ل مرسي اتفاقية السالم مع للقاهرة، األمريكية المساعدات  ، بل أيض 

والتعاون األمني واالستخباري بين  ستراتيجيةاإلفي حال لم يوافق مرسي على مواصلة الشراكة 
سرائيلمصر و   : نت(2012)بيلين، . ا 

يف ي بتوظسرائيلعلى الطلب اإلاألمريكية لكن هناك من شكك في إمكانية موافقة اإلدارة 
المساعدات المالية لمصر في الضغط على مرسي، ألنه يرى أن الثورات العربية قد أضعفت مكانة 

-فإنه في كل ما يتعلق بالعالقة األميركية وبالتاليالواليات المتحدة في المنطقة بشكل كبير، 
كبر من المصرية، فإن مكانة الرئيس مرسي أقوى من مكانة اإلدارة األميركية، ألن حاجتها إليه أ

 : خبر(2012)باراك، حاجته إليها. 

 :الخالصة
لية بعد وصول الرئيس محمد مرسي للحكم تمتاز يسرائة أن العالقات المصرية اإلترى الدراس

لم تتخذ مواقف حاسمة إزاء تلك العالقة فهي من جهة ال  إسرائيلبالضبابية وعدم الوضوح، وأن 
ر على العالقات العسكرية واألمنية واالقتصادية وعلى تريد قطعها ألن من شأن ذلك التأثير المباش
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اتفاقية السالم برمتها، كما أنها في المقابل ظلت تجد صعوبة في تطويرها أو إعادتها لما كانت 
 يناير ألن المزاج العام المصري والموقف الرسمي لم يعد كما كان في السابق. 25عليه قبل ثورة 

الزمن لتقليص مستوى وحجم العوائد السلبية لهذه التطورات في حالة سباق مع  إسرائيللذلك ف
. وعلى الرغم من أنهم يبدون أقل ثقة في إمكانية تجنب آثار هذه سرائيلإل ةستراتيجياالعلى البيئة 

  .العوائد، إال أنهم مصممون على التصدي لها وتقليص آثارها

 مرسي اإلطاحة بالرئيسالموقف اإلسرائيلي من ثانيًا: 
ي حمالت لنزع الشرعية الرسمية ف إسرائيلالحكم شرعت  ةسدلوصول الرئيس محمد مرسي منذ 

ية التي تعمل انطالق ا من وزارة سرائيلعبر حملة دعاية منظمة تشرف عليها ماكينة الدعاية اإل عنه
وفي هذا السياق حرصت األجهزة  ية، بالتعاون مع األجهزة االستخبارية.سرائيلالخارجية اإل

ع مسلح ذرا إلى ية على تسريب تقييمات أمنية تفيد بأن حركة حماس ستتحول سرائيلبارية اإلاالستخ
 : نت(2012في عهد مرسي. )النعامي،  لجماعة اإلخوان المسلمين

ومن أجل التدليل على مصداقية حملة التشكيك التي تشنها ضد جماعة اإلخوان المسلمين، فإن 
كتابات بعض الكت اب والباحثين العرب المناوئين إلى ستناد االإلى ية لجأت سرائيلبعض النخب اإل

للجماعة وفكرها في محاولة إلقناع الغرب بأن "اإلخوان المسلمين" هي الحركة التي أضفت شرعية 
على استخدام "اإلرهاب" في تحقيق األهداف السياسية؛ كاعتمادها على كتابات وزير التعليم الكويتي 

للتدليل على أنه يتوجب نزع الشرعية عن حكم الرئيس  خوان المسلمينإلاوئة لاألسبق أحمد الربعي المن
 : نت(2012. )غولد، "جماعة "إرهابيةإلى مرسي، على اعتبار أنه ينتمي 

حد االتهام بأن الجيش المصري زور االنتخابات الرئاسية إلى  إسرائيلوذهب البعض في 
مر الذي يجعل من المرجح عودة حكم األللمن وصول أحمد شفيق  المصلحة محمد مرسي خوف  

 لبالد مرة أخرى على اعتبار أن أحمد شفيق هو أحد رموز نظام مبارك. إلى ابات ضطرااال
 : خبر(2013)بيلين، 

تهام بأنها تقف بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في دائرة اال إسرائيلي وضع سرائيلهذا السلوك اإل
ر على القيام بانقالب عسكري على نظام مرسي، وي مكن وراء تشجيع المؤسسة العسكرية في مص

 مصري.الرتياح العام إزاء اإلطاحة بنظام الرئيس ي والذي عكس حالة االسرائيلتتبع السلوك اإل
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 :على اإلطاحة بمرسي الرد اإلسرائيلي
رائه وعلى الرغم من التعليمات التي أصدرها رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لوز  إسرائيلنرى أن 

بالرئيس المصري محمد مرسي؛ إال  بالتزام الصمت وعدم التعليق على تحرك الجيش الذي أطاح
ية احتفت بشكل الفت بهذه اإلطاحة ومنفذها وزير الدفاع الجنرال عبد الفتاح سرائيلن النخب اإلأ

السيسي. من الثناء واإلعجاب ب اكثير  ي بشأن اإلطاحة بمرسي سرائيلالسيسي. وقد تضمن الجدل اإل
: صحيفة( ويمكن رصد أبرز المواقف التي تعكس حالة االرتياح واالحتفاء 2013)نتنياهو، 

 ي باإلطاحة بمرسي من خالل التصريحات التالية:سرائيلاإل

، كما أن سرائيلعودة الجيش المصري لتولي موقف مسيطر هي بشرى سارة بالنسبة إلإن  .1
الجهادية في سيناء هو أمر حيوي بالنسبة لها،  وجود قوة سيادية مصرية تتعامل مع العناصر

ن و  معنية بأن تبقى مصر مستقرة وذات صلة بالواليات المتحدة وبعيدة عن التعصب  إسرائيلا 
 : خبر(2013)هنغبي،  .الديني

، فال يحتاج المرء أن يكون لديه عين ثاقبة بشكل إسرائيلإن الجنرال عبد الفتاح السيسي هو بطل  .2
ية تجاه قائد سرائيلحجم التشجيع العميق واإلعجاب الخفي الذي تكنه النخبة اإلخاص حتى يكتشف 

قوات الجارة الكبرى من الجنوب، الذي قام للتو بسجن الرئيس المنتخب الذي قام بتعيينه في 
شأن الموقف من التنوير غير منصبه. وفي الوقت الذي يحتدم الجدل في الواليات المتحدة ب

 إسرائيلقراطية غير المتنورة للرئيس مرسي؛ فإنه في مثله الجنرال السيسي والديملذي يقراطي، االديم
 : نت(2013ال يوجد ثمة جدل حول هذه المسألة، فكلنا مع السيسي. )شافيت، 

ما حدث في مصر وصفقت له الجماهير ليس إال عودة لنظام الرئيس المخلوع حسني مبارك  .3
ن في شكل تمرد من الشعب المصري على حكم ولك 2011وأنها انقالب على ثورة يناير 

 : صحيفة(2013الرئيس مرسي. )ليفي، 

لفريق األول عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع على أنه بطل قومي، إنه إلى اينظر  إسرائيلإن شعب  .4
 : خبر(2013والعالم. )أميتاي،  إسرائيلفي مصر، لكنه بطل قومي لليهود في  اقومي   ليس بطال  

الحالية شهدت ميالد زعيم جديد في مصر هو الفريق أول عبد الفتاح السيسي الذي أن األيام  .5
تدل أعماله بوضوح على أنه يتمتع بمميزات رؤساء الدول، ولم تظهر شخصية مثله في مصر 
خالل العامين ونصف الماضيين استطاعت أن تمنح عشرات الماليين من المصريين 

 : خبر(2013اإلحساس باألمن واالنتماء. )خوجي، 

كما أنه يعكس بجالء  ية في تغيير واقع الحكم في مصر،سرائيلي يعزز الرغبة اإلسرائيلهذا االحتفاء اإل
نع القرار في  خالل الفترة الماضية، وأنها اليوم كمن تنفس  إسرائيلحالة القلق التي عاشتها دوائر ص 

 .2011نطالقتها في يناير ربية منذ ام على صعيد الثورات العالصعداء بعد القضاء على تطور هو األه
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 اإلطاحة بمرسي: لخطوات اإلسرائيلية في أعقابا
في الوقت الذي كانت فيه القاهرة تشهد مسيرات شعبية بين مؤيدة ومعارضة لما قام به الجيش 

برئاسة نتنياهو تتحرك من وراء الكواليس  إسرائيلالمصري من إطاحة بالرئيس محمد مرسي، كانت 
منون إبراموفيتش معلق قناة التلفزة اإلسرائيلية  فحسب ما ينقلالعسكري، االنقالب جاح لضمان ن

على مرسي أهم من االنقالب فإن إنجاح  "نتنياهوـ "بالنسبة ليوليو فإن األمور  29يوم  الثانية
 يةسرائيل: خبر(، حيث لم تتردد النخبة اإل2016إحباط البرنامج النووي اإليراني )إبراموفيتش، 

الحاكمة في توظيف عالقاتها الدولية في محاولة تأمين اعتراف بخطوة الجيش التي أطاحت 
 بمرسي؛ سيما ضمان اعتراف اإلدارة األمريكية.

مريكية عدم المس بالمعونات دارة األهو الطلب من اإل سرائيلوقد كانت الخطوة األولى إل
ار دوالر، على اعتبار أن قطع ملي 1.3األمريكية المقدمة للجيش المصري والتي تقدر ب 

 : نت(.2013)رفيد،  سرائيلعلى األمن القومي إل االمساعدات سينعكس سلب  

ووزير دفاعه ومستشار األمن  "بنيامين نتنياهو"ية سرائيلوقد شارك كل من رئيس الحكومة اإل
دات للجيش وعدم قطع المساعاالنقالب ضمان االعتراف األمريكي بإلى في الجهود الهادفة  القومي

تشاك "ووزير الدفاع  "جون كيري "المصري، من خالل تواصلهم مع كل من وزير الخارجية األمريكي 
وحثهم على عدم اإلصغاء للدعوات التي تصاعدت في الواليات المتحدة والمطالبة بوقف تقديم " هيغل

مريكي، الذي ن تواصل هذا الدعم يتعارض مع القانون األأالدعم للجيش المصري، على اعتبار 
 : نت(2013يحظر تقديم المساعدة لقوة انقلبت على حكومة منتخبة. )رفيد، 

لى و  م عليها الجيش لتوفير الشرعية للخطوة التي أقد إسرائيلجانب الجهد الرسمي الذي بذلته ا 
 ية المرتبطة بمؤسسة الحكم في تقديم نصائح وتوصياتسرائيلالنخب اإل تفي مصر، فقد انشغل

ن نجاح أجيش وضمان تكريس شرعيته الداخلية؛ على اعتبار قيادة الالكفيلة بدعم  حول السبل
 .من الطراز األول سرائيلإل ةوتكريس شرعيته الداخلية يمثل مصلحاالنقالب 

من األهمية بمكان الوقوف عند جملة التوصيات التي قدمها "مركز أبحاث األمن القومي"     
تل أبيب  لصناع القرار في إسرائيلفي  االستراتيجيمحافل التقدير  ي، الذي يعتبر أحد أهمسرائيلاإل

 : نت(2013في مصر وتكريس شرعيتهم: )النعامي،  قيادة الجيشحول سبل دعم 

ضرورة القيام بتحرك عاجل وفاعل لتشجيع المستثمرين األجانب على تدشين مشاريع البنى  .1
يات البطالة في مصر، على و التحتية في مصر من أجل توفير فرص العمل وتقليص مست

  .وضاع القتصادية في مصر سيهدد حكم العسكرن استمرار تدهور األأاعتبار 
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الطلب من الواليات المتحدة تشجيع األنظمة العربية التي ناصبت حكم اإلخوان  إسرائيليتوجب على  .2
لحكم العسكر المسلمين العداء، سيما السعودية وبعض دول الخليج على مواصلة تقديم المساعدات 

شال حكم اإلخوان ن هذه األنظمة كانت معنية بإفأمان نجاح حكمهم، مع التأكيد على من أجل ض
 .على فرص بقائها ان نجاح حكمهم قد يولد قوة دفع تؤثر سلب  أنها كانت ترى أل

يجاد قنوات اتصال مع الحركات الشبابية ذات التوجه العلماني الليبرالي، والتي إلى إالسعي  .3
ية الناعمة من خالل طرح فكرة سرائيلكت في تفجير الثورة المصرية، عبر توظيف القوة اإلشار 

 .في إدارة الحكم إسرائيلالتعاون في مجال حل المشاكل االقتصادية أو االطالع على تجربة 

ية الرئيس األمريكي باراك أوباما باستخدام نفوذه من سرائيلكما طالبت بعض النخب السياسية اإل
جهات تنقلب على نظام حكم منتخب، إلى ألمريكي، الذي يحظر تقديم الدعم تغيير القانون اأجل 

: نت( وقد ظلت 2013. )بيلين، لجيش المصري توفير أسطوانة أكسجين لفقط من أجل ضمان 
ية تشدد على ما تعتبره العوائد اإليجابية لنجاح حكم تحالف العسكر والليبراليين في سرائيلالنخب اإل

 بعيد.  على األمدجماح اإلسالميين في المستقبل و ة شؤون مصر، ودور ذلك في كبح إدار 
 : نت(2013)كام، 

إلى ، والذي حاول إسرائيلهذه التوصيات مثلت خارطة طريق سار عليها المستوى السياسي في 
العسكري فتح قنوات اتصال مع قوى مدنية مناهضة لإلخوان االنقالب جانب تثبيت شرعية 

ت درك أن الشارع  إسرائيلين وقادرة على المشاركة في ترتيبات ما بعد اإلطاحة بمرسي، ألن المسلم
 ون السياسية ستوعب تولي المؤسسة العسكرية للشؤ المصري وبعض القوى الشبابية قد ال ت

 في البالد.

 :مكاسب إسرائيل من اإلطاحة بمرسي
رات العربية قلقها من إمكانية وصول ندالع الثو م نذ اللحظة األولى من ا إسرائيل لم ت خف  

ون بيئة معادية بالنظر ي ستكسرائيلاإلسالميين للحكم، وهو ما يعني أن البيئة المحيطة بالكيان اإل
يمثل فرصة مرسي فإن اإلطاحة بالتي تحملها جماعة اإلخوان المسلمين، ومن هنا  لأليدلوجية
الحديث عن مصر وما تمثله من موقع  ستثمارها والمحافظة عليها خاصة إذا كانإلى اتسعى 

أن نجاح الجيش في اإلطاحة بمرسي وسيطرته على الحكم وبسط نفوذه  إسرائيل، وترى استراتيجي
 : نت(2013على الحياة السياسية في مصر يمكن أن يحقق لها التالي: )النعامي، 

على اعتبار أنها نقطة  يناير 25ثورة إلى  إسرائيلنظرت  :مع مصر الستراتيجيةاستعادة الشراكة 
 االستراتيجيةية وأن هذا التحول كان يؤذن بانتهاء الشراكة سرائيلتحول في العالقات المصرية اإل
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التي كانت قائمة بين الجانبين في عهد نظام الرئيس المخلوع مبارك؛ على الرغم من تواصل بعض 
ان معيار تحقق الشراكة صور التنسيق األمني بين الجانبين حتى في عهد الرئيس مرسي. وك

في تحقيق أهداف  إسرائيلمع نظام مبارك، يتمثل في  تطوع مصر لمساعدة  االستراتيجية
 : دراسة(2011)تيرا،  وتحقيق اختراقات إقليمية. استراتيجية

مكانية إلكانت تشعر بالتفاؤل بتبعات اإلطاحة بمرسي، ليس فقط  إسرائيلذلك أن إلى أضف 
ن حالة الفوضى واالستقطاب وعدم ا، حقيقة اية، بل أيض  سرائيلكة اإلاستعادة مظاهر الشرا

االستقرار ستقلص من فرص تفرغ المصريين للقيام بأي تحرك نهضوي يسهم في تغيير موازين 
 : نت(2012ليبرمان، القوى القائم. )

عزيز مع حكم العسكر هو ت االستراتيجيةأن يكون أول مظاهر استئناف الشراكة  إسرائيلوتأمل 
والتصدي لعمليات تهريب  التعاون مع الجيش المصري في مواجهة البؤر الجهادية في سيناء

ن هذا السلوك سيقلص من الخطر المنبعث من أقطاع غزة، على اعتبار إلى  سيناءالسالح عبر 
 ية.سرائيلقطاع غزة، سيما على الجبهة الداخلية اإل

أعقاب اإلطاحة بمرسي للتعامل بمرونة وواقعية في  إسرائيلمن هنا فقد تصاعدت الدعوات في  
صت عليه اتفاقيات والسماح للجيش المصري بالعمل بهامش حرية كبير في سيناء يتجاوز ما ن

" مع االنتباه لعدم استغالل المصريين األمر من أجل تكريس "اإلرهاب جل محاربةأكامب ديفيد من 
 : نت(2013ليفين، حقائق على األرض. )

أن اإلطاحة بمرسي يمثل فرصة لتقليص دور  إسرائيل: ترى بع الحركات اإلسالميةتجفيف منا
، كما الحركات اإلسالمية في التأثير على دوائر صنع القرار في العالم العربي، في المدى المنظور

كانت قلقة من أن استمرار حكم مرسي في مصر سيوفر بيئة حاضنة لحركات المقاومة  إسرائيلأن 
 في فلسطين.

فقدم تصورات لصورة العالقة " المثالية " التي  إسرائيلولقد أغرت اإلطاحة بمرسي البعض في 
يجب أن تكون سائدة بين المستوى العسكري والمستوى المدني في إدارة الحكم في مصر، ودعوتها 
تفويض الجيش المصر بإعادة تجربة تدخل عسكر تركيا الطاغي في الحكم، عندما كانوا يحكمون 

 : نت(2013ت غطاء مدني قبل صعود أردوغان. )شافيت، تح

يون، دوره سرائيلاإل أشار طاحة بحكم اإلخوان في مصر كما" لإلوضمن "العوائد اإليجابية
المرتقب في تشجيع األنظمة العربية على شن حرب ال هوادة فيها ضد اإلسالم السياسي، وضمن 
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جانب تحفيز إلى اإلخوان المسلمين، ذلك خطوات قد يتخذها النظام األردني ضد جماعة 
االحتجاجات ضد الحكومات التي شكلها أو يشارك فيها اإلسالميون، سيما التحالف الحاكم في 

 : نت(2013تونس، والذي يشكل فيه اإلخوان المسلمون حجر الزاوية. )فريدمان، 

لثورات العربية، فهي الستمرار ا اوكما رأت في الثورة المصرية م لهم   إسرائيلومن هنا نلمس أن 
للقضاء على تجربة اإلسالم السياسي في المنطقة  افي مصر سيكون م لهم  االنقالب أن  اترى مجدد  
 لحالة المد التي شهدتها المنطقة خالل السنوات الماضية.ووضع حد 

من  ان حركة حماس هي أكثر األطراف تضرر  أعلى  إسرائيلال خالف في محاصرة حماس:  .1
ن تحولت أبالتدخل في الشأن المصري، وبعد  ي، سيما بعد كيل االتهامات لهااإلطاحة بمرس

 " في مصر، كما صور ذلك اإلعالم المصري."عدو االستقرارإلى 

نه في حال استقر تحالف العسكر والليبراليين في مصر، فإن أب إسرائيلويسود انطباع في 
مما سيزيد من ارتباط الحركة لحركة حماس في قطاع غزة،  االحكم الجديد سيكون عدائي  

في  ن ي حذر البعضفي حي : نت(2013ليفين، بالمساعدات التي تقدمها كل من تركيا وقطر. )
قد تضطرها لمحاولة االنقالب في أعقاب التي تعاني منها حماس أن األزمة من  إسرائيل

لدعم إلى امحتاجة نها أعقاب فقدانها العالقة مع مصر، ألاستعادة وتيرة العالقة مع طهران في 
 : نت(2013اإليراني. )فريدمان،  اليالم

على مرسي، االنقالب لحماس بعد  ارأت أن المشهد اإلقليمي لن يكون مريح   إسرائيللكن  
رفين ستجعل خاصة أن إيران مشغولة في الملف السوري، كما أن العالقات المتوترة بين الط

 في ظل تجاذبات طائفية تعيشها المنطقة العربية.حماس مسألة معقدة عودة الدعم اإليراني إلى 

إن إحدى إطالة أمد الحسم في سوريا، واتساع دوائر الشرخ والستقطاب في العالم العربي:  .2
ن هذا التطور يسهم في أتتمثل في  إسرائيللإلطاحة بمرسي، كما ترصدها  اإليجابيةالثمار "

م والثوار في د المواجهة المسلحة بين النظا، أال وهو إطالة أمستراتيجيإي إسرائيلتحقيق هدف 
ن تحالف العسكر والليبراليين الحاكم في مصر تبنى بالفعل مواقف معادية أسوريا؛ على اعتبار 

من الثورة السورية، وهو ما أوقف جملة من اإلجراءات التي اتخذها الرئيس المعزول مرسي 
في مؤتمر جماهيري حاشد  اخصي  لصالح الثوار، والتي وصلت ذروتها في مشاركة مرسي ش

 : نت(2013. )ليفين، ةنظمته الجماعات السلفية في القاهرة لنصرة الثورة السوري
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نه وسع من بؤر أيين حقيقة سرائيلظم اآلثار "اإليجابية" لإلطاحة بمرسي، في نظر اإلومما يع
مستويات الإلى وصل  جانب الشرخ المذهبي الذيإلى الشرخ ودوائر االستقطاب في العالم العربي؛ ف

يران وقوى  غير مسبوقة بين السنة والشيعة، سيما مع اندالع الثورة السورية، ووقوف حزب للا وا 
السطح االستقطاب بين إلى في مصر قد أعاد االنقالب جانب النظام؛ فإن إلى شيعية أخرى 

الشرخ ودوائر  نه كلما تعددت بؤرأن في العالم العربي، ومن الواضح المتدينين والعلمانيي
ي يتراجع، وهذا يمثل سرائيلاالستقطاب في العالم العربي، فإن التركيز على الصراع العربي اإل

 : نت(2013ية من الطراز األول. )بوستون، إسرائيلمصلحة 

 ةاالستراتيجين تحسن البيئة أ إسرائيلمن األوساط داخل  كثير ترى العوائد القتصادية:   .3
ي بمواصلة خططه الهادفة سرائيلاب اإلطاحة بمرسي سيسمح للجيش اإلللدولة العبرية في أعق

إحداث تقليص في موازنة األمن وتبني إصالحات على نظام بنيان القوة العسكرية، بما إلى 
 : نت(2013يسمح بتقليص النفقات األمنية. )ليفين، 

ن كانت اإلطاحة بمرسي  ذا عزز فرص صمود اتفاقية كامب ديفيد، فإن تحقق هتوا 
على الصعيد االقتصادي، حيث  سرائيلكبرى إل ةستراتيجيإالسيناريو يحمل في طياته أهمية 

ي، سرائيلمن أركان األمن القومي اإل اأساسي   اإن ضمان الحفاظ على هذه االتفاقية يعد ركن  
لوضع االقتصادي الكارثي الذي إلى ا إسرائيليضمن عدم عودة  –وضمن أمور أخرى  –نه أل

وقبل التوقيع على " كامب ديفيد "، حيث كانت موازنة األمن تستحوذ على  73حرب ساد بعد 
يناير  25% من موازنة الدولة، بينما لم تتجاوز حصة األمن في الموازنة عند تفجر ثورة 47

 : نت(2011% من الموازنة. )أورلزروف، 15.1

 الخالصة:

جيش بأول يحدث في مصر من إطاحة ال لما اأو مراقب   الم تكن شاهد   إسرائيلترى الدراسة أن 
إلطاحة به من خالل عالقاتها بالواليات في عملية ا داعما   اكانت عنصر   رئيس مدني منتخب، بل

المتحدة األمريكية وقوتها السياسية والدبلوماسية التي تحركت إلضفاء الشرعية على ما حدث في 
، هذه الشرعية الدولية بالنسبة لها ةاتيجياستر ، ألنها كانت ترى فيما يحدث أهمية 2013يونيو  30

جراءاته المتسارعة  التي ساهمت إسرائيل في انتزاعها لصالح الجيش هي التي عززت من نفوذه وا 
 نحو تغيير الوقائع على األرض لصالحه.
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يكمن في أن النتيجة التي وصلت لها  إسرائيلإن أحد أهم مسوغات هذا الدور الذي لعبته 
ي وهو جماعة اإلخوان سرائيلكان يتهدد األمن القومي اإل استراتيجيطر مصر هي إزاحة خ

لعملية  اأن اإلطاحة بمرسي ستضع حد   نييسرائيلاإلالمسلمين، كما أن االفتراض السائد لدى 
ها النهائية يشكل غاياتلن وصول هذه العملية أي في العالم العربي، على اعتبار التحول الديمقراط
حقيق نهضة تغير واقع العرب لألفضل بشكل جذري، وهذا ما ال ينسجم مع لت المتطلب األساس

 ية. سرائيلالمصالح اإل
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 الثالث: الفصل
 الموقف المصري من الحرب على غزة  

 ( وتداعياته على السلوك اإلسرائيلي2012-2014)

 

 
 (2012الحرب اإلسرائيلية على قطاع غزة )نوفمبر الموقف المصري من أوًل: 
 (2014اإلسرائيلية على قطاع غزة )يوليو  الحربالموقف المصري : ثانيًا



[65] 

 

 الثالثالفصل 
 الموقف المصري من الحرب على غزة 

 ( وتداعياته على السلوك اإلسرائيلي2012-2014)
 

 :مقدمة

ي في عهد مبارك، سرائيللقد م ثل الدور الحيادي والمتفرج لمصر في الصراع العربي اإل
ية ضد القضايا العربية، وخاصة في القضية سرائيلتين الغربية واإلالمتساوق مع المصلح

كافة سياساتها العدوانية والتوسعية تجاه  إسرائيلالفلسطينية، الركيزة األساسية التي صاغت بموجبها 
ا دون أن تحسب أدنى حساب للموقف العربي وبخاصة  العرب عموم ا والفلسطينيين خصوص 

 .الموقف المصري 

العدوانية امتدت تجاه لبنان وسوريا والعراق، إال أن الموقف المصري  إسرائيلسات ومع أن سيا
ي لم يتغير، ولم تتخذ مصر أي إجراءات حقيقية رادعة وفاعلة تجبر سرائيلمن الصراع العربي اإل

في تحييد مصر عن الصراع  إسرائيلقد نجحت و على التراجع عن هذه السياسات،  إسرائيلفيها 
بعادها عن حقبة  لسنوات طويلة قبله، وحرمانها من القيام بدورها القيادي اإلقليمي الذي تمتعت به وا 

السادات ومبارك، وبذلك فإن الدور المصري الذي كان يم ثل جوهر الموقف العربي من الصراع 
 سرائيلي في حقبة عبد الناصر، قد غاب عن مسرح الصراع، ما أفسح المجال إلسرائيلالعربي اإل
 .ياسات ووقائع على األرض لم يعد أمر تجاهلها شيئ ا سهال  لفرض س

يناير تختلف عن مصر قبل الثورة، بل إنها أشبه بفترة حكم عبد الناصر،  25ومصر بعد ثورة 
حيث كان لها وزن كبير في القضايا العربية، وبخاصة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية والصراع 

واقتصادي ا، يؤهلها للدفاع  استراتيجي  وا  حضاري ا وسكاني ا  لك ثقال  ي، ومصر التي تمتسرائيلالعربي اإل
عن القضايا والحقوق العربية، ومواجهة المشاريع الغربية في المنطقة، وهو ما يعني أن تضطلع 

 .يةسرائيلمصر الثورة بأدوار جديدة تتناقض والمصلحة الغربية واإل

وجه وفي مصر على  اعموم  ي الوطن العربي ديمقراطية ففي سياق آخر فإن نجاح التحوالت ال
قليمي ا وأنها  اخطر   إسرائيلالخصوص، من شأنها أن تمثل إرادة المصريين الذين يعتبرون  وجودي ا وا 

عدو حضاري وثقافي متربص. كما أن هذه التحوالت الديمقراطية ستشكل نسف ا لذريعة القوة 
عتبارها الدولة الديمقراطية الوحيدة في منطقة الشرق با إسرائيلية، التي تسوقها سرائيلاألخالقية اإل

لظهر الديكتاتوريات في  ام  اساألوسط، وسيكون أمر تحول الوطن العربي نحو الديمقراطية ق
 .بحبل سري يمدها بأسباب البقاء إسرائيلالمنطقة العربية، والتي ترتبط ب
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تفاعل هذا لمصرية وكيف ي من الثورة اسرائيلوفي هذا الفصل سنقف على أثر الموقف اإل
ذلك على اإلقليم وخاصة القضية الفلسطينية والملف الموقف وكيف أثر وتأثر، وكيف انعكس 

 .من جديداالعتدال ي لبناء محور سرائيلالسوري، والجهد اإل
 

لعبت مصر طوال العقود السابقة الدور البارز في التعاطي مع القضية الفلسطينية بشكل لقد 
 العتبارين مهمين:بشكل خاص، ملف غزة عام، و 

 :ب في مصلحة األمن القومي المصري  األول ا يص  أن اهتمام مصر بفلسطين وقطاع غزة تحديد 
 .إسرائيللما تمثله غزة كبوابة شرقية لمصر في الصد والحماية من اعتداءات 

 :ى إلقيمة ومكانة القضية الفلسطينية في قلوب ونفوس الشعب المصري؛ فباإلضافة  الثاني
ألسر عديد من صور التداخل االجتماعي بين ان ومكانتها عند المصريين، هناك قدسية فلسطي

 كثير من حاالت المصاهرة بينهما.المصرية والغزاوية، وهناك 

 2011ما بعد ثورة يناير فهم كيفية تعاطي النظام المصري إلى وفي هذا المطلب تسعى الدراسة 
 ي.سرائيلذلك على السلوك العسكري والسياسي اإلم وأثر 2014و 2012مع غزة في حربي 

 :(2012ية على قطاع غزة )نوفمبر سرائيلالحرب اإلالموقف المصري من : أوًل 
( Pillar Of Defenseية على قطاع غزة )عملية "عمود السحاب" سرائيلجاءت الحرب اإل

لقسام، كما أنها جاءت بعد ألحمد الجعبري الرجل الثاني في قيادة كتائب ا إسرائيلعلى إثر اغتيال 
أقل من خمسة أشهر على تولي الرئيس محمد مرسي رئاسة الجمهورية في مصر ليكون بذلك أول 

يهمنا هنا متابعة يناير، وما  25رئيس مدني منتخب قادم من التيار اإلسالمي في أعقاب ثورة 
نعكاس ذلك ادوان و اطى هذا النظام مع هذا الع، وكيف تعنظام الرئيس محمد مرسيورصد موقف 

 ي. سرائيلعلى السلوك السياسي والعسكري اإل

 للرئيس مرسي، ختبار خارجيام أول 2012ية على غزة في نوفمبر سرائيلشكلت الحرب اإل
من أهداف عملية "عمود السحاب"، كان  اويرى الخبير العسكري اللواء حسام سويلم:" أن جزء  

، الذي اقتصر على سحب السفير المصري من اختبار موقف مصر في ظل نظام حكم اإلخوان
إنهاء الحصار المفروض على إلى هدنة، باإلضافة لجانب جهود الوساطة للوصول إلى ، إسرائيل

غزة، وفتح معبر رفح على مدار الساعة، إال أن دخول مصر، كضامن لتصرفات المقاومة 
ولة عن كل صاروخ ؤ وقف أفضل، حيث ستصبح مصر هي المسفي م إسرائيلالفلسطينية، وضع 

 : نت(2013بعد ذلك". )سويلم،  إسرائيلتطلقه المقاومة على 
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ية الكبيرة في شن الحرب على غزة، في ظل معطيات مختلفة سرائيلوعلى الرغم من المجازفة اإل
لقطيعة لعن المرحلة السابقة من شأنها التأثير على مسار العالقات مع مصر، ربما تصل 

ن سياستها العدوانية تجاه غزة، كانت تريد استكشاف الموقف المصري م ئيلإسراالسياسية، إال أن 
حجم المساحة ومدى الحرية المتاحة لها في العدوان على غزة، وكذلك اختبار قدرة اتفاق السالم و 

على االستمرار في ظل مثل هذه السياسات، وهو االتفاق الذي تجاوز كل االختبارات المماثلة 
 (158: 2013حقبة مبارك. )سالمة، السابقة بنجاح في 

أنها ال تملك اليد  إسرائيل، وشعرت اية على غزة م ختلف  سرائيلكان الرد المصري على الحرب اإل
لة لضرب غزة في الوقت الذي بدأت فيه الوفود العربية الرسمية زيارة القطاع تحت القصف يالطو 

ورئيس الوزراء المصري د. هشام قنديل ووزير  وكان أبرزها زيارة األمين العام لجامعة الدول العربية
الخارجية التركي أحمد داود أوغلو ووزير الخارجية التونسي وغيرهم، وهو األمر الذي أوصل رسالة 
 واضحة أن الواقع العربي يتغير وأن )قمة غزة( التي أفشلها العرب في الدوحة خالل 

 بي الجديد.م لم يعد لها مكان أمام الواقع العر 2009- 2008حرب 

ساد في األوساط  اكبير   ا، إال أن امتعاض  اوعلى الرغم من أن الموقف المصري كان متوقع  
سرائيلية من هذا الموقف المناصر للمقاومة الفلسطينية، صحيح أن العالقات بين مصر و سرائيلاإل  ا 

 اي لم يكن جاهز  لم تصل لدرجة القطيعة الدبلوماسية أو السياسية الكاملة ربما ألن النظام المصر 
لذلك إال أن الخطوات التي قام بها نظام مرسي تعطي إشارات إلمكانية حدوث ذلك في المستقبل 

ي من مصر، واستدعاء السفير المصري لدى سرائيلالسفير اإل مصر طردالقريب خاصة بعد 
 : نت(2012. )وليام ومنصور، إسرائيل

ية على سرائيلسمي والشعبي من الحرب اإلويمكن هنا الوقوف على مالمح الموقف المصري الر 
 :المصرية ووصول الرئيس مرسي للحكمغزة بعد الثورة 

 الموقف الرسمي: .1
عقد الرئيس المصري محمد مرسي اجتماع عاجل للقيادة المصرية لبحث الموقف المصري من 

ء ط على بدجتماع جاء بعد ساعات فقالقرارات الواجب اتخاذها لمواجهة العدوان على غزة، هذا اال
، يادة الجديدة بالقضية الفلسطينيةالعدوان وهو ما عكس سرعة التحرك المصري الرسمي واهتمام الق

وقد أعلن المتحدث باسم الرئاسة المصرية ياسر علي خالل بيان صادر عن رئاسة الجمهورية حول 
ي التالي: ي على غزة عن قرارات وتوجيهات أصدرها الرئيس مرسي تمثلت فسرائيلالعدوان اإل
 : نت(2012)يوتيوب، 
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 .إسرائيلقرار بسحب السفير المصري لدى  .1
دعوة لجلسة طارئة لمجلس األمن للتباحث إلى اليه مندوب مصر في األمم المتحدة توج .2

 بشأن االعتداء على أرواح األبرياء من أبناء الشعب الفلسطيني.
بمصر وتسليمه رسالة احتجاج  يسرائيلتوجيه وزارة الخارجية المصرية باستدعاء السفير اإل .3

 بشأن العدوان الحادث والتأكيد على ضرورة الوقف الفوري لكل أشكال العدوان.
عقد اجتماع إلى م لجامعة الدول العربية بالدعوة وجه السيد الرئيس في اتصاله باألمين العا .4

 طارئ لوزراء الخارجية العرب.

قطاع غزة لمساندة أهلها والوقوف إلى وجه رئيس وزرائه هشام قنديل بالتكلف الرئيس المصري 
ة: " رئيس بجانبهم وما يتعرضون له من قصف وعدوان، وقد أعلن المتحدث باسم الرئاسة المصري

اته اإلنسانية ورفع المعاناة اجيغزة لدعم الشعب الفلسطيني، وتلبية احتإلى الوزراء يتوجه الجمعة 
عرفة كيف تشارك مصر في رفعها عن القطاع، وأن عنه، وتحديد األضرار الناتجة عن العدوان وم

رفيع المستوى من مساعدي ومستشاري الرئيس ووزراء منهم وزير الصحة المصري،  اوفد  
 : صحيفة(2012سيصاحب رئيس الوزراء." )السنة السابعة عشر، 

 ادي  في العالقات المصرية الفلسطينية وتح امهم   وقد شكلت زيارة رئيس الوزراء المصري تحوال  
غير مسبوق من قبل النظام العربي حيث أظهر القيادة المصرية بأنها تنحاز بشكل كامل للمقاومة 

 سماعيل هنية رئيس الوزراء الفلسطيني.إا في غزة، خاصة بعد لقاء قنديل بالفلسطينية وقيادته

لغاء اإلجازات للعاملين المصريي ن صدور قرار مصري بفتح معبر رفح على مدار الساعة، وا 
قطاع غزة، إلى الطبية منها  افي المعبر، وتسهيل دخول المساعدات الضرورية والطارئة وخصوص  

 العالج في الخارج. إلى وكذلك تسهيل خروج الجرحى والمصابين ممن هم بحاجة 
 : نت(2012)قدس نت، 

ر بذل جهود كبيرة وعقد لقاءات واتصاالت مع األطراف الفلسطينية المختلفة ووصول وفد كبي
مضان شلح لبحث إمكانية من قيادة حركتي حماس والجهاد اإلسالمي برئاسة خالد مشعل ور 

واضح أن مصر  من ي، وكانسرائيلوقف إطالق نار في قطاع غزة ووقف العدوان اإلإلى التوصل 
ه الجميع من خالل البيان الذي ألقته قيادة آ ط المقاومة الفلسطينية، وهو ما ر شرو إلى منحازة 
الموقف : نت( وهذا 2012ة الفلسطينية والتي أعلنت انتصارها من قلب القاهرة. )يوتيوب، المقاوم
ألذهان كيف أعلنت الحرب على غزة من القاهرة خالل فترة حكم الرئيس محمد حسني إلى ايعيد 

 م.2008مبارك عام 
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غزة، للدول العربية واإلسالمية إلبداء تعاطفها مع  اشكل الموقف الرسمي المصري محفز  
جانب الشعب الفلسطيني، هذه المواقف الرسمية العربية كانت غائبة في السابق خاصة إلى ووقوفها 

م، وهو ما ي عطي إشارة واضحة على أهمية الموقف 2008ية نهاية العام سرائيلخالل الحرب اإل
 المصري من القضايا العربية عامة والقضية الفلسطينية على وجه الخصوص.

 الشعبي: الموقف المصري  .2
وجرأة في  انحياز  ار برز الموقف المصري الشعبي من خالل األحزاب والنقابات المصرية أكث

ي على غزة وتمثلت أبرز سرائيلالتعاطف مع الشعب الفلسطيني والوقوف في وجه العدوان اإل
 التحركات المصرية الشعبية في التالي:

اء على لسان يسري حماد الناطق كما ج امطالبة بعض القوى والخبراء بدعم غزة عسكري   .أ
ال تفهم إال لغة القوة، وهذا الخيار  إسرائيلأن  اباسم حزب النور الذي قال: "أعلم جيد  

ولكن ال نعلم متى، خاصة أننا لم نعد ما استطعنا من قوة ومن رباط الخيل  اسيكون يوم  
ون األمن القومي الخبير في شئكما أمرنا للا بذلك". كما طالب الدكتور محمد الجوادي 

التفاقية الدفاع العربي المشترك.  اوتنفيذ   اقومي   اذلك واجب   امعتبر   اري بدعم غزة عسكري  مصال
 : نت(2012)مصراوي، 

تحركت الوفود الشعبية والحزبية والنقابية والشبابية من مصر نحو قطاع غزة تحت العدوان  .ب
د وفد اتحاد األطباء العرب والقصف معرضين حياتهم للخطر، وكانت أبرز تلك الوفو 

برئاسة الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح المرشح الرئاسي السابق، ووفد حزب الحرية والعدالة 
برئاسة رئيس مجلس الشعب السابق د. سعد الكتاتني وحمدين صباحي رئيس التيار الشعبي 

ر، والسيد والمرشح الرئاسي السابق، وعمرو حمزاوي القيادي في حزب المصريين األحرا
 بدوي رئيس حزب الوفد.

 طالق النار )التهدئة(إدور مصر في التوصل لوقف  .3
في جهود التوصل لوقف إطالق نار بين المقاومة الفلسطينية من  امركزي   العبت مصر دور  
طوال أيام العدوان الثمانية، حيث تواصلت مع عدد من  خرمن جانب آ يسرائيلجانب واالحتالل اإل

جانب مصر كل من تركيا وقطر إلى ن من أبرز المساهمين في تلك الجهود دول العالم كا
 والواليات المتحدة األمريكية.

ي هذه المرة خالل زيارة لرئيس الموساد ومبعوث نتنياهو الخاص إسرائيلجاءت الهدنة بطلب 
مصر، وقد أكد ذلك رئيس المكتب السياسي لحماس خالد مشعل في مؤتمر صحفي عقده إلى 
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هرة وقال فيه "إن الذي طلب التهدئة هو نتنياهو، طلبها من شخصيات دولية وطلبها من مصر بالقا
 : نت(2012ودول أخرى". )فلسطين أون الين، 

تفاق تهدئة برعاية مصرية وموافقة ضمنية من الوبعد جهود مصرية حثيثة توصل الطرفان 
لتفاهمات الخاصة باتفاق وقف الواليات المتحدة األمريكية وقد نشرت الرئاسة المصرية نص ا

ي والذي أعلن عنه وزير الخارجية سرائيلإطالق النار في غزة بين الجانب الفلسطيني والجانب اإل
م وينص على التالي: )وكالة األنباء 21/11/2012المصري محمد كامل عمرو مساء يوم 

 : نت(2012البحرينية، 

 تفاق:: االأوال  
العدائية على قطاع غزة بر ا، بحر ا، وجو ا، بما في ذلك بوقف كل األعمال  إسرائيلتقوم  .1

 االجتياحات وعمليات استهداف األشخاص.
بما في ذلك  إسرائيلتقوم الفصائل الفلسطينية بوقف كل األعمال العدائية من قطاع غزة تجاه  .2

 إطالق الصواريخ والهجمات على خط الحدود.
دم تقييد حركة السكان أو استهدافهم في المناطق فتح المعابر وتسهيل حركة األشخاص والبضائع وع .3

 ساعة من دخول االتفاق حيز التنفيذ. 24الحدودية، والتعامل مع إجراءات تنفيذ ذلك بعد 
 يتم تناول القضايا األخرى إذا ما تم طلب ذلك.  .4

 ا: آلية التنفيذ:ثاني  
 تحديد ساعة الصفر لدخول تفاهمات التهدئة حيز التنفيذ. .1
 ى ضمانات من كل طرف بااللتزام بما تم االتفاق عليه.حصول مصر عل .2
التزام كل طرف بعدم القيام بأي أفعال من شأنها خرق هذه التفاهمات، وفي حال وجود أي  .3

 مصر راعية التفاهمات لمتابعة ذلك.إلى مالحظات يتم الرجوع 

في  اواضح   اتغير   ، شكليتضح مما سبق أن انعكاسات الثورة المصرية وانتخاب رئيس إسالمي للحكم
ي على غزة بخالف ما كان عليه نظام مبارك من قبل، وقد شكل سرائيلالموقف المصري إزاء العدوان اإل

من قبل مصر تجاه القضية الفلسطينية، أظهر  ةغير مسبوق ةوشعبي ةحالة إسناد رسميهذا الموقف 
، وأثبت ومقاومتها وشعبهاطع النظير لغزة خاللها الشعب المصري حالة من التعاطف والدعم منق

 ية السابقة والتي حذرت خاللها من مغبة وصول اإلسالميين للحكم.سرائيلالمخاوف اإل
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 (2014ية على قطاع غزة )يوليو سرائيلالحرب اإلالموقف المصري : اثانيً 

م، من المهم رصد 2014ية على قطاع غزة صيف العام سرائيلقبل الحديث عن الحرب اإل
مصري الجديد تجاه قطاع غزة منذ اإلطاحة بالرئيس محمد مرسي في الثالث من سلوك النظام ال

م، ألن هذا الفهم يفسر السلوك المصري تجاه القطاع خالل الحرب كما يفسر السلوك 2013يوليو 
 كثافة نارية غير مسبوقة. إسرائيلواستخدمت فيها  ايوم   51ي خالل الحرب التي استمرت سرائيلاإل

المشير عبد الفتاح السيسي الذي تولى رئاسة مصر في أعقاب اإلطاحة بأول  المتتبع ألداء
ا في تحديد هوية الرجل في التعامل مع غزة  رئيس مدني منتخب بعد الثورة، ال يجد عناء  شديد 

ا في التنسيق األمني وحماس، فهو رئيس المخابرات العسكرية في عهد الرئيس مبارك، وكان مشارك  
شخصية الفاعلة في المجلس العسكري فيما بعد مبارك والمسؤول عن ضمان اتفاقية ، والإسرائيلمع 

: 2014)نصار،  .يةسرائيلكامب ديفيد، فمهامه تجعله على صلة متينة مع المؤسسة األمنية اإل
 نت(

ويمكن رصد السلوك المصري في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي تجاه القضية الفلسطينية 
 في المواقف التالية: اوقطاع غزة تحديد  

إعطاء تعليمات من قبل المجلس األعلى للقوات المسلحة للجيش بتدمير األنفاق على  -1
أيام فقط من اإلطاحة  10الحدود مع غزة خالل يومين، هذا القرار جاء بعد نحو 

بمرسي، وقد شكلت األنفاق واحدة من أهم مقومات الصمود ألهل غزة طوال سنوات 
 : نت(2013طن، الحصار. )دنيا الو 

من أهل  اإغالق معبر رفح البري لفترات طويلة وعدم السماح بالسفر إال ألعداد قليلة جد   -2
غزة، والقيام بممارسات غير إنسانية بحق المسافرين خالل سفرهم. )القدس العربي، 

 : نت(2013
وضع النظام المصري كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس على قائمة اإلرهاب  -3

اإلرهاب وهي سابقة خطيرة بالنظر ليكون بذلك أول نظام عربي يضع القسام على قوائم 
القرار بأنه  إسرائيللدور المصري المحوري تجاه القضية الفلسطينية، وقد وصفت إلى ا

 : نت(2015"أمر مذهل". )فلسطين اليوم، 
م أسرى في إصدار أحكام قضائية وصل بعضها لإلعدام بحق عدد من الفلسطينيين بينه -4

 : نت(2015سجون االحتالل وشهداء. )الجزيرة، 
لى التحريض اإلعالمي على قطاع غزة والذي وصل في بعض أوقاته للتحريض ع -5

وبث كل معاني الكراهية وتلفيق قتل الفلسطينيين إلى قصف القطاع الطائرات والدعوة 
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د ترافقت الحملة تهامات ضد أهل غزة في كل األحداث األمنية التي تشهدها مصر وقاال
اإلعالمية مع سقوط الرئيس محمد مرسي واستمرت طوال الفترة الماضية. )فلسطين 

 : نت(2013اليوم، 

م 2014ية صيف العام سرائيلهذا السلوك المصري تجاه قطاع غزة والذي سبق الحرب اإل
واضحة  يعطي إجابات واضحة حول الدور المصري خالل الحرب وبعدها، كما أنه يجعل المقارنة

ذلك إلى ، باإلضافة سطينية في فترة حكم مرسي والسيسيبين الموقف المصري تجاه القضية الفل
ن هذا السلوك المصري المتزامن مع حالة الصمت العربي إزاء اإلجراءات المصرية مكن القول إي

 لقيام بالحرب.على ا إسرائيلضد غزة شجع 

 بداية الحرب وأسبابها:
حربها على قطاع غزة وقد أطلقت عليها اسم  إسرائيلم شنت 2014في الثامن من يوليو 

"الجرف الصامد" فيما أطلقت عليها المقاومة الفلسطينية "معركة العصف المأكول"، هذه الحرب 
جاءت بعد أيام على إحراق المستوطنين للطفل المقدسي محمد أبو خضير بعد اختطافه وتعذيبه 

من مواجهات واعتقاالت في مدن الضفة الغربية والقدس  : نت(، وما أعقبها2014)أبو خضير، 
ية على القطاع بسلسلة من الغارات سرائيلقطاع غزة لتبدأ الحرب اإلإلى استمرت حتى امتدت 

 الجوية.
ن ثمة ندالع الحرب، لكاان بمثابة الشرارة التي عجلت في حراق الطفل أبو خضير كإلكن 

 ب قائمة قبل هذه الحادثة.ندالع الحر اأسباب عديدة جعلت إمكانية 

 : نت(2014ية على غزة وهي: )الجزيرة للدراسات، سرائيلالحديث عن خمسة أسباب للحرب اإل ويمكن 

يتعلق بطبيعة التحالف الحكومي الذي يقوده نتنياهو، وحرصه على إظهار أن التزامه بأمن . 1
  .الدولة العبرية ال يقل عن التزام هؤالء الحلفاء

يعة التحالف اإلقليمي الذي ربط الدولة العبرية بعدد من الدول العربية، التي تقود يتصل بطب .2
منذ شهور حملة واسعة ضد قوى اإلسالم السياسي. في محاولته اقتالع حماس والقوى 
اإلسالمية المسلحة في قطاع غزة، أو إضعافها بصورة فادحة على األقل، أراد نتنياهو أن 

ب اإلقليمية الشاملة على القوة اإلسالمية وتعزيز تحالفاته يقوم بدوره في موسم الحر 
  العربية.

يتعلق بعملية السالم المتعثرة، وغضب نتنياهو من قرار رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس  .3
المصالحة مع حماس وتشكيل حكومة التوافق الوطني الفلسطينية؛ فقد أصبح إلى الذهاب 
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ا خالل األسابيع القل ية، سرائيليلة السابقة على حادثة االختطاف أن رئيس الحكومة اإلواضح 
تسوية، يعمل على إحياء ل للتوصلاألمريكية من أن يتحمل مسؤوليته في إفشال الجهود  بدال  

تصنيف حماس كمنظمة إرهابية، والربط بين اتفاق المصالحة الفلسطينية وادعاء عدم وجود 
 .شريك فلسطيني في عملية السالم

ية التي ترى في الحرب الدورية النهج الوحيد لتحجيم إمكانات سرائيلسياسة الحكومة اإلإلى يعود  .4
  .المقاومة الفلسطينية التسليحية

من الصعب تحقيق  هي أنسرائيليتعلق بتطور سياق الحرب، فبعد أن أدرك رئيس الوزراء اإل .5
بي إلنهاء الحرب باتفاق يتضمن عر -أهدافه السابقة بالقوة، بات يحاول بناء تحالف عالمي

 .نزع سالح قطاع غزة

م الختبار موقف الرئيس مرسي 2012وكما أنها شنت الحرب عام  إسرائيلوهنا يبرز أن   
ونظامه، فإنها أقدمت على ذات الخطوة الختبار فعالية المحور العربي الجديد الذي تشكل في 

 رأس أولوياته. ووضع محاربة اإلسالم السياسي علىاالنقالب أعقاب 

 الدور المصري خالل الحرب على غزة:
عن أربعة  ام بعيد  2014ية على غزة صيف العام سرائيلال يمكن فهم الدور المصري خالل الحرب اإل

 : نت(2014العناني، ة حكمت هذا الدور: )محددات رئيس

ئاسة عبد الفتاح ا العالقة بين النظام السياسي الجديد بر األزمة الداخلية في مصر وتحديد   .1
ان السيسي وجماعة "اإلخوان المسلمين"، فالرجل جاء للسلطة على أرضية الصراع مع اإلخو 

استئصالهم والتخلص منهم، وهو ما انعكس على تعاطيه ونظرته لحركة إلى والسعي 
نما بكونها مجرد  "حماس"، لذا فهو ال يتعاطى معها باعتبارها حركة مقاومة وطنية وأصيلة وا 

 إقليمي لجماعة اإلخوان.فرع 

ا "وجودية" مع في مصر، وهو تحالف يخوض حرب   الحاليالتحالف اإلقليمي الداعم للنظام  .2
تيارات وقوى اإلسالم السياسي في المنطقة وفي القلب منها جماعة اإلخوان المسلمين، هذا 
التحالف يتعاطى مع السيسي ومن خلفه مؤسسات الدولة المصرية، خاصة الجيش 

لمصري، كما لو كانت "حصان طروادة" في المواجهة مع الحركات اإلسالمية في ا
 المنطقة، ويضغط بكل قوة كي ال تستعيد هذه الحركات توازنها أو تكتسب أرضية جديدة.

الحرب اإلقليمية الباردة التي تدور رحاها في المنطقة العربية منذ بداية الثورات العربية وزادت  .3
. فالقاهرة تعتقد أن ثمة محاولة من 2013الثالث من يوليو/تموز  حدتها بعد أحداث
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قليمية )تركيا( للقفز على دورها في المنطقة، خاصة فيما يتعلق  أطراف عربية )قطر( وا 
  .بالقضية الفلسطينية

دى ا لا وسياسي  ا نفسي  وبغض النظر عن مدى صحة هذا التصور من عدمه، فإنه خلق حاجز  
 :بعض بشكل مراهق وغير محسوب، وهو ما يفسرباألوراق بعضها  القاهرة جعلها تخلط

مبادرة  ياية الحرب على غزة، وعدم قبول أتعنت القاهرة وتمسكها بالمبادرة التي طرحتها في بد .أ
  ."بديلة حتى لو جاءت من حلفاء آخرين كما حدث مع مبادرة "جون كيري 

درة، وأن تكون هي الوسيط اعلى عدم قبول أي حل لألزمة خارج إطار المب إصرارها .ب
في األزمة، وذلك رغم توتر عالقتها بالمقاومة الفلسطينية وافتقادها للقدر المطلوب  الرئيس

 .واالعتدال والمرونةمن النزاهة 

التحول في موقف األجهزة السيادية المصرية المسؤولة عن ملف التفاوض بين الفلسطينيين  .4
ورة يناير وترسخ خالل األعوام الثالثة الماضية، وربما يين، وهو تحول بدأ بعد ثسرائيلواإل

كان لتغيير قيادة جهاز المخابرات العامة المصرية بعد اإلطاحة بمرسي دور في هذا 
للجهاز هو  الحاليالتحول، وهو ما انعكس على التعاطي مع األزمة الحالية. فالرئيس 

الصقور داخل الدولة المصرية، اللواء محمد فريد التهامي وهو من المحسوبين على تيار 
ولديه موقف سياسي وأيديولوجي مناهض لإلسالميين بوجه عام ولجماعة اإلخوان 

 .المسلمين بوجه خاص

من هنا فإنه ال يمكن تجاهل التوتر في عالقة التهامي بحركة "حماس"، وذلك على عكس أسالفه   
ائل المقاومة الفلسطينية بما فيها خاصة عمر سليمان الذي كان يحتفظ بعالقة جيدة مع كافة فص

 حركة "حماس" طيلة عهده كرئيس للمخابرات العامة المصرية.

المحددات التي شكلت خارطة الطريق في السلوك المصري من الحرب، فعلى عكس حرب  هذه  
المباالة، وقد بلورت مصر أولى خطواتها الرسمية بعد الم اتسم الموقف المصري الرسمي ب2012

وقف فوري إلطالق النار، وهذا ما أكده تسيفي إلى ن الحرب على شكل مبادرة تدعو ع مأسبو 
ي السابق لدى مصر؛ حيث قال: "مصر ليست في عجلة من أمرها لتشهد سرائيلميزال، السفير اإل

حماس، حتى إن  إسرائيلنهاية النزاع القائم، وال أعتقد أن المصريين يذرفون الدموع عندما تهاجم 
ي جاءت على استحياء مع غياب تام ألي تعليقات سرائيللمصرية لهجمات الجيش اإلاإلدانة ا

 : نت(2014للسيسي في وسائل اإلعالم المصرية". )الجزيرة نت، 
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 : نت(2014النحو التالي: )دنيا الوطن،  وكانت بنود المبادرة على
يمان  ؤ ا من المسانطالق   .1 ا المنطقة وحرص   فيلسالم ا منها بأهمية تحقيق اولية التاريخية لمصر، وا 

وقف إلى والفصائل الفلسطينية  إسرائيلمن  ا للدماء، تدعو مصر كال  على أرواح األبرياء وحقن  
المضاد وما سيسفر عنه من  والعنف فوري إلطالق النار، نظر ا ألن تصعيد المواقف والعنف

ان خالل فترة وقف ضحايا لن يكون في صالح أي من الطرفين، ومن هذا المنطلق يلتزم الطرف
 إطالق النار باآلتي:

على قطاع غزة بر ا وبحر ا وجو ا، مع  (Hostilities) بوقف جميع األعمال العدائية إسرائيلتقوم  .أ
 التأكيد على عدم تنفيذ أي عمليات اجتياح بري لقطاع غزة أو استهداف المدنيين.

من   (Hostilities) يع األعمال العدائيةتقوم كل الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة بإيقاف جم .ب
جو ا، وبحر ا، وبر ا، وتحت األرض مع التأكيد على إيقاف إطالق الصواريخ  إسرائيلقطاع غزة تجاه 

 بمختلف أنواعها والهجمات على الحدود أو استهداف المدنيين.

ضوء استقرار  فتح المعابر وتسهيل حركة عبور األشخاص والبضائع عبر المعابر الحدودية في ج.
 األوضاع األمنية على األرض.

 أما باقي القضايا بما في ذلك موضوع األمن فسيتم بحثها مع الطرفين. د.

 أسلوب تنفيذ المبادرة: .2
ا يوم . أ )طبق ا للتوقيت العالمي( لبدء تنفيذ تفاهمات  15/7/2014تحددت الساعة السادسة صباح 

ساعة من إعالن المبادرة  12إطالق النار خالل التهدئة بين الطرفين، على أن يتم إيقاف 
 المصرية وقبول الطرفين بها دون شروط مسبقة.

ية والفصائل الفلسطينية في القاهرة سرائيليتم استقبال وفود رفيعة المستوى من الحكومة اإل .ب
ال ساعة، منذ بدء تنفيذ المبادرة الستكمال مباحثات تثبيت وقف إطالق النار واستكم 48خالل 

ا إجراءات بناء الثقة بين الطرفين، على أن تتم المباحثات مع الطرفين كل على حدة )طبق  
 (.2012لتفاهمات تثبيت التهدئة بالقاهرة عام 

يلتزم الطرفان بعدم القيام بأي أعمال من شأنها التأثير بالسلب على تنفيذ التفاهمات، وتحصل  ج.
ا يتم االتفاق عليه، ومتابعة تنفيذها ومراجعة أي مصر على ضمانات من الطرفين بااللتزام بم

 من الطرفين حال القيام بأي أعمال تعرقل استقرارها".
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المبادرة المصرية المتأخرة والتي لم تعلم عنها الفصائل الفلسطينية إال عبر وسائل اإلعالم 
كشفت صحيفة  على الفور بينما تحفظت عليها المقاومة الفلسطينية، وقد إسرائيلووافقت عليها 

ن المبادرة جاءت بعد مكالمة إية السريعة حيث قالت سرائيلية عن سبب الموافقة اإلسرائيلاإل هآرتس
ي بنيامين نتنياهو، بعد سرائيلهاتفية بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء اإل

ي. سرائيلين المصري واإلمقابلة السيسي مع تونى بلير الذي ساعد على تفعيل التواصل بين الطرف
 : نت(2014خورشيد، )

اسمها سامي أبو زهري الذي أما حماس فقد ردت على المبادرة المصرية على لسان المتحدث ب
لم تتسلم حتى اآلن أي مبادرات رسمية من أي جهة، وما يتم ترويجه بشأن نزع ن حماس قال:" إ

الوسائل حت االحتالل والمقاومة بكافة غير خاضع للنقاش، ونحن شعب ت سالح المقاومة هذا عمل
وقف إطالق النار قبل التوصل التفاق التهدئة مرفوض، ولم ؛ وأن حق مشروع للشعوب المحتلة

 : نت(2014. )الجزيرة، "يحدث في حاالت الحرب أن يتم وقف إطالق النار ثم التفاوض

لمصرية خالل حرب ختالف بين ما حملته المبادرة ايمكن الوقوف هنا على أهم نقاط االو 
 : نت(2014في التالي: )أبو نمل،  2012والمبادرة المصرية خالل حرب  2014

ا أن  المبادرة المصرية  .1 ، كما أن حجم 2012، ن سخة حرفية عن تفاهمات 2014ليس صحيح 
، وهذه الم ضاعفة جاءت نتيجة  2012أكثر من ضعف حجم تفاهمات  2014مبادرة 

ا بما غطته تفاهمات 2014لتها مبادرة م ضاعفة القضايا التي تناو   .2012، قياس 
، وذهب الثلثان الباقيان لألمور الثانوية، 2014ذهب للبنود األساسية فقط ث لث مبادرة  .2

إذ ذهب ثلثا التفاهمات للبنود األساسية، والثلث للثانوية؛  2012كالديباجة واآلليات، بخالف 
 !أي اآلليات

نظمات الفلسطينية "تحقيق السالم في المنطقة"، واإلقرار بأن ما الم 2014ت لزم ديباجة مبادرة  .3
 !"تفعله "ع نف

"أهمية تحقيق السالم في المنطقة"، ونسيت مبادئ السالم، وتحقيق  2014ذكرت مبادرة  .4
 .العدالة والشرعية الدولية

"وقف استهداف إلى م ن "وقف استهداف األشخاص" الفلسطينيين كلهم  2014تراجعت مبادرة  .5
 !المدنيين" حصر ا

شر ع إحالل  "عدم استهداف المدنيين" بدال  من "عدم استهداف األشخاص" مطاردةه المقاومين  .6
 .2014واغتيالهم في مبادرة 

 ."تعريف "األعمال العدائية من قطاع غزة"، وت ضيف لها المقاومة "تحت األرض 2014تعيد مبادرة  .7
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، ومن إسرائيلإلى فاق، لتشمل المت  جهة من غزة نتوسيع "األعمال العدائية تحت األرض"؛ األ .8
 .غزةإلى الخارج 

 !جملة "عدم تقييد حركة السكان أو استهدافهم في المناطق الحدودية" لغزة 2014ت سقط مبادرة  .9
"فتح المعابر وتسهيل حركة األشخاص والبضائع" مشروط ا "في ضوء  2014تجعل مبادرة  .10

 !"استقرار األوضاع األمنية على األرض
ي مركز البحث، ال "فتح المعاب ر" سرائيل"الوضع األمني" بالتعريف اإل 2014تجعل مبادرة   .11

 !2012وفق 
ع مبادرة  .12 بحث موضوع إلى ، 2012البحث من تفاهم على تهدئة حصر ا في  2014توس 

 !األمن عموم ا
بحث بحث فتح المعاب ر مدخال  لبحث "موضوع األمن"، وذلك كتمرين ل 2014تجعل مبادرة  .13

 .""موضوع السياسة
 إسرائيل، عند طرحها، من دون شروط م سب قة، ألن  كل طلبات 2014مبادرة  إسرائيلقهب لت  .14

 .وشروطها ق ب لت م سب ق ا
الطرف الفلسطيني لمباحثات مفتوحة، ونفق تفاوض ال ينتهي؛ أوسلو  2014تستدرج مبادرة  .15

ثاال    !مثال  وم 
نفيذها، ما يعني ضبط م دخالت غزة وم خرجاتها على مصر طرف ا في ت 2014جعلت مبادرة  .16

 .إسرائيلمقاس أمن 

جلت على المبادرة المصرية، فإنه من الواضحإلى  أن الدور  جانب هذه المالحظات التي س 
ألسباب التي سبق ذكرها، فبعد اإلى رتباك وعدم الوضوح ويرجع ذلك المصري عاش حالة من اال

جت وزارة الخارجية المصرية ببيان يطالب الفلسطينيين ساعة من بداية العدوان، خر  ٢٤
في -اتفاق التهدئة، ثم أدانت الخارجية المصرية إلى بوقف العدوان المتبادل، والعودة يين سرائيلواإل

باحترام االتفاقيات الدولية وعدم اإلفراط  إسرائيلية على غزة، مطالبة سرائيلالغارات اإل -بيان آخر
 .في استخدام القوة

عدة أيام حتى قالت الخارجية المصرية على لسان المتحدث باسمها بدر عبد  لم تمض   لكن
ية ومغامرات داخلية تحاك  لخدمة إسرائيلالعاطي "إن الشعب الفلسطيني يدفع ثمن اعتداءات 

 : نت(2014أغراض داخلية ال تصب في مصلحة المواطن الفلسطيني". )الجزيرة نت، 

لقطاع غزة والمقاومة،  اوالتي كان موقف اإلعالم المصري فيها منحاز  وبخالف الحروب السابقة 
حملة تحريض غير مسبوقة من قبل بعض إلى حركة حماس  افقد تعرض القطاع ومقاومتها وتحديد  
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، فقد قال اإلعالمي المقربين من دوائر صنع القرار في مصر السياسيين واإلعالميين المصريين
يين. إسرائيلتسببت في العدوان بعد أن أقدمت على خطف ثالثة  توفيق عكاشة إن حماس هي من

 : نت(2014)القدس العربي، 

وسخرت حياة الدرديري المذيعة في قناة الفراعين من فصائل المقاومة، إذ رأت أن ما تقوم به 
لتنكيل اإلى يؤدي  إسرائيللألمن القومي المصري، ألن إطالق الصواريخ ضد  ايمثل تهديد  

ة الفلسطينية. وقالت في حلقة أذيعت من برنامج "مصر اليوم" على قناة الفراعين: " الشعب بالمقاوم
لكل هذه المؤامرات، لن يقبل من قوات المسلحة إال ضرب بؤر اإلرهاب في  االمصري أصبح واعي  

 ية اإلعالميةسرائيلغزة، وتدمير حماس بعمليات عسكرية"، وشكرت القناة الثانية التلفزيونية اإل
 : نت(2014المصرية حياة الدرديري على هذه التصريحات. )القدس العربي، 

ووصفت اإلعالمية المصرية أماني الخياط مقدمة برنامج "صباح أون" على قناة أون تي في 
استمرار إلى الهزلية" ودعت الحكومة المصرية  لقطاع غزة بـ "المسرحية إسرائيلالمصرية، ضرب 

ي سرائيلالخياط عبر حسابها على تويتر: " لماذا ال يقوم الجيش اإل إغالق معبر رفح، وتساءلت
ن من المواطنين و . لماذا القتلى والمصابابقصف بؤر حماس اإلرهابية وهم يعلمون أماكنها جيد  

 : نت(2014المدنيين!". )المصريون، 

 ام  لم يسبق أن وصلت حمالت التحريض اإلعالمي والسياسي في مصر على الفلسطينيين عمو 
 وصف هذاإلى هذا المستوى من الخطورة، وهذا ما دفع الممثل المصري عمرو واكد ولهذا الحد ل

وكيف  "إعالم الخزي والعار". وتساءل الفنان المصري: " متى بـ توتيراإلعالم عبر صفحته على 
 : نت(2014؟". )واكد، اصاحب حق والمقاوم إرهابي   بانعكست اآلية ليصبح المغتص

 ي للموقف المصري رائيلإسارتياح 
رتياح اأخرى أصبح محل  اي أحيان  سرائيللموقف اإلاإلى والمنحاز  االموقف المصري المرتبك أحيان  

تشعر أنها اكتسبت شرعية دولية بل وعربية لمواصلة تدمير  إسرائيلي واضح، "فإسرائيل
من الجو، وكسبت مصر كشريكة في المفاوضات المجهدة مع حماس، في ظل رغبة  حماس حركة

 : نت(2014)بن يشاي،  ".منع تعاظم حماس والجهاد مستقبال   عبد الفتاح السيسي الرئيس المصري 

، وهو إسرائيلي عبر عنه عدد من القيادات السياسية والعسكرية واألمنية في سرائيلهذا االرتياح اإل
أكثر راحة وهي تقرر إطالة أمد الحرب على غزة في ضوء المعطيات اإلقليمية  إسرائيلما جعل 

 لعسكرية السابق عاموس يدلين:ات اوالدور المصري الم شجع لذلك، حيث قال رئيس شعبة االستخبار 
: 2014مصر هذه المرة، بخالف مصر في عمود السحاب، ال تدعم حماس". )القدس العربي، "

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/69B04F97-E44F-47A1-9BAB-FE684FA0F435.htm
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/69B04F97-E44F-47A1-9BAB-FE684FA0F435.htm
http://www.aljazeera.net/news/pages/a04bd206-79bd-4e6d-b7b3-13ad9146bbb9
http://www.aljazeera.net/news/pages/a04bd206-79bd-4e6d-b7b3-13ad9146bbb9
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ن طلبوا منا قبل أسبوعين و ي األسبق، فقال:" المصريسرائيلنت( أما داني دانون نائب وزير الدفاع اإل
الكفاية". )إذاعة األقصى،  مواصلة ضرب حماس ومنع المفاوضات، ألن حماس لم تتألم بما فيه

 : نت(2014

وفي مستهل مقالها الذي جاء بعنوان " كيف أطالت مصر حرب غزة؟" كتبت مجلة فورين بوليسي 
القاهرة بتثاقل لوقف دائم  مفاوضات، أنه في الوقت الذي تسير فيه 18/8/2014األمريكية في 

س ليست فقط هي التي تعقد المحادثات، وحركة حما إسرائيلإلطالق النار في غزة، فإن العداوة بين 
اق، وقد ة إن مصر تدخلت في محاوالت التوصل التفكوسيط. وقالت المجل ابل دور مصر أيض  

حرب أطول وأكثر دموية إلى ، مما أدى اطرف معني يتوسط أيض   ىلإتحولت من وسيط له مصالح 
 : نت(policy ،2014في غزة. )

ي بوساطة مصرية في سرائيلباشرة بين الوفد الفلسطيني واإلوبعد أسابيع من المفاوضات غير الم
، وجاء إعالن التهدئة في بيان 26/8/2014وقف إطالق النار في غزة بتاريخ لالقاهرة، تم التوصل 

 : نت(2014أصدرته وزارة الخارجية المصرية وجاء فيه: )روسيا اليوم، 

للمبادرة المصرية وتفاهمات القاهرة عام  اللدماء، واستناد   اعلى أرواح األبرياء، وحقن   احفاظ  "
وقف شامل ومتبادل للنار، بالتزامن مع إلى ي سرائيل، تدعو مصر الطرفين الفلسطيني واإل2012

سرائيلفتح المعابر بين قطاع غزة و  بما يحقق سرعة إدخال المساعدات اإلنسانية واإلغاثية  ا 
أميال بحرية، واستمرار المفاوضات غير  6من  اانطالق  ومستلزمات إعادة اإلعمار والصيد البحري 

المباشرة بين الطرفين في المواضيع األخرى خالل شهر من تثبيت وقف النار الذي حدد له الساعة 
 السابعة بتوقيت القاهرة".

ضمن االتفاق، ألنه شأن مصري فلسطيني. )روسيا  هأما معبر رفح فقد رفضت مصر إدراج
 : نت(2014اليوم، 

حث أن هذا االتفاق ال يختلف كثيرا  عن المبادرة التي قدمها الجانب المصري بعد أسبوع ويرى البا
من بدأ الحرب على غزة، فالتهدئة تحققت دون أن تحقق الفصائل الفلسطينية مطالبها والتي كان 
بقائه كقضية  على رأسها الميناء البحري والمطار، كما أن مصر نجحت في تحييد قضية معبر رفح وا 

رية فلسطينية ال تدخل ضمن المفاوضات بين المقاومة والكيان اإلسرائيلي، وهذه النقاط تسجل مص
 على المقاومة الفلسطينية.
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 :الخالصة
قد انعكست بشكل واضح  2011يناير  25ترى الدراسة أن األحداث في مصر في أعقاب ثورة 

تها الفصائل الفلسطينية تجنأالتي  م تنفع سياسة النأي بالنفسعلى العالقة بين مصر وقطاع غزة، ول
سهم حركة حماس، وظل اسم الحركة يتردد في كل المحطات التي أعقبت الثورة، أع غزة وعلى ر في قطا

 وظلت مواقفها حاضرة بسبب الرابط األيديولوجي بين جماعة اإلخوان المسلمين والحركة.

الذي عبر عنه الرئيس المصري وقد ظهر الموقف المصري الم رتكز على ثورة الشعب في يناير و 
، عندما تحركت 2012خالل حرب  امحمد مرسي وهو أول رئيس م نتخب في أعقاب الثورة واضح  

 اعجلة الدبلوماسية المصرية لوقف العدوان كما تحركت كل مكونات الشعب المصري بكل قواه
سنادها وهو موقف كان يعكس بوضوح روح الشعب المصري بشكل  لمساعدة غزة وا عالن دعمها وا 

 العالقات التاريخية بين الشعبين الفلسطيني والمصري. رسخحقيقي كما أنه ي  

تطوير الدعم المصري إلى أن الرئيس مرسي كان يطمح إلى ومن الضروري اإلشارة هنا 
في قضية فك الحصار عن غزة بشكل كامل وحقيقي، وهذا  اللقضية الفلسطينية، كما أنه كان جاد  

قليمية ودولية، في موقفه من الحرب، إال أن األزمات الداخلية وا عاقات خارجية إما لمسنا بعضه 
 أن فترته الرئاسية لم تستمر ألكثر من عام. اكثير مما وعد به، خصوص  حالت دون تنفيذ 

م لم تكن 2014وفي المقابل فإن الموقف المصري من القضية الفلسطينية وخاصة خالل حرب 
لوجي بين يو لمصري، بل جاء الموقف المصري في سياق الربط األيدتعبر عن الموقف الشعبي ا

جماعة اإلخوان المسلمين وحركة حماس وحالة العداء الم علن من قبل النظام المصري لإلسالم 
وهو ما اعتبر فرصة للضغط على هذا الفريق عبر ضرب الحركة في غزة وتشديد  االسياسي عموم  

ضعاف قوتها خالل   الحرب.الخناق عليها وا 

مع كل ما مرت به العالقة بين مصر وقطاع غزة، خالل مختلف المراحل، وعلى الرغم  اأخير  
ن برز  من التغيرات السياسية المصاحبة، إال أن هناك ثوابت ومحددات بقيت تحكم العالقة، وا 

وال  وقدره الجغرافي ستراتيجياإلوهي أن قطاع غزة يعتبر مصر عمقه  افت أحيان  تخاو  ابعضها حين  
يمكن أن ي دير ظهره لمصر أو ي بادر بقطع العالقة معها، وفي المقابل ترى مصر أن غزة هي 
بوابة مهمة للقضية الفلسطينية ونقطة ارتكاز مؤثرة في أي دور مصري م حتمل تجاه القضية 

واه إلبقاء على "شعرة معاوية" في العالقة مع القطاع وقإلى السطينية ولذلك تسعى على الدوام الف
 وفصائله.
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 :الرابع الفصل
 التطورات السياسية اإلقليميةالموقف المصري من  

 وتداعياته على السلوك اإلسرائيلي
 

 هاوالسلوك اإلسرائيلي إزاء الموقف المصري من الثورة السوريةأوالً: 

 ثانياً: الموقف اإلسرائيلي من قيادة مصر لمحور االعتدال

 



[82] 

 

 الفصل الرابع
 التطورات السياسية اإلقليمية من  الموقف المصري 

 وتداعياته على السلوك اإلسرائيلي
 

 دمةمق
التحوالت السياسية في مصر أرخت بظاللها على المشهد السياسي اإلقليمي مما ال شك فيه أن 

بالنظر لموقع مصر على الخارطة الجيوسياسية، وهذه التحوالت انعكست بشكل مباشر أو غير 
 قليمي الذي شهد حالة من االضطرابات والتحوالت المتسارعة.مباشر على الواقع اإل

ولقد شكل الموقف المصري من الثورة السورية ومحور االعتدال أهم مالمح هذا التحول على 
الواقع السياسي اإلقليمي، وفي هذا الفصل تحاول الدراسة الوقوف على الموقف المصري من 

على السلوك اإلسرائيلي، وكيف أثر وتأثر المشهد السياسي التطورات السياسية اإلقليمية وتداعياتها 
 اإلقليمي بالتحوالت التي شهدتها مصر خالل فترة الدراسة. 

 هاوالسلوك اإلسرائيلي إزاء لمصري من الثورة السورية الموقف اأوًل: 
، كانت مصر في خضم أحداث 2011مارس/آذار  18ا في عندما اندلعت الثورة السورية فعلي  

 م.2011فبراير/شباط  11تها الكبرى التي انتهت مرحلتها األولى بتنحي مبارك عن السلطة في ثور 

وعلى خالف معظم الدول العربية، لم تتحدد السياسة المصرية تجاه سوريا بتطورات األزمة 
فيها، بل كانت األوضاع الداخلية في مصر وتغيرات الحكم التي شهدته البالد خالل السنوات 

 .لماضية هي الفيصل في تشكيل الموقف السياسي من الثورة السوريةاألربع ا

ا لثالث مراحل وهكذا تشكلت في مصر ثالثة مواقف سياسية متباينة من الثورة السورية تبع  
وحتى اآلن، وهي  2011يناير/كانون الثاني  25سياسية مختلفة شهدتها البالد منذ اندالع ثورة 

الرئيس محمد مرسي أو رئيس مصري منتخب في أعقاب الثورة، مرحلة الحكم العسكري، ومرحلة 
 ومرحلة الرئيس عبد الفتاح السيسي والذي جاء للحكم في أعقاب اإلطاحة بمرسي.

ورة السورية خالل الوقوف على الموقف المصري من تطورات الث وستحاول الدراسة هنا
 يناير. 25التي عاشتها مصر منذ ثورة  مهمتينالمرحلتين ال
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 وقف الرئيس مرسي من الثورة السوريةم
نتقالية التي عاشتها مصر بعد سقوط نظام الرئيس مبارك وتولي المجلس خالل المرحلة اال
أن المجلس العسكري لم يدخل في  من الواضحسلحة إدارة شئون البالد، كان العسكري للقوات الم

عريض )ضرورة حل األزمة بالسبل  ، بل اكتفى بعنوانوماالتهاتفاصيل الثورة السورية ومسبباتها 
ن هذا الموقف كان األضعف من إ: نت( ويمكن القول 2012القاسم،  السياسية ال العسكرية(، )أبو

الوضع ب بين المواقف اإلقليمية والدولية، ويعكس بشكل واضح أن المجلس العسكري كان مشغوال  
 هبة.نشغاله باألوضاع اإلقليمية الملتاالداخلي المصري أكثر من 

لكن في المرحلة الثانية من عمر الثورة المصرية والتي بدأت بانتخابات مجلسي الشعب 
وفوز اإلخوان المسلمين فيها، حدث تطور ملحوظ في الموقف  2011نوفمبر  28والشورى في 

المصري من الثورة السورية، هذا التطور لم يكن بسبب تطورات األحداث في سوريا فحسب وزيادة 
قبل نظام األسد، بل وهذا هو األهم بسبب رؤية اإلخوان أنفسهم لمسببات األزمة العنف من 

 .السورية، والخلفية التاريخية في العالقة بين اإلخوان المسلمين والنظام السوري 

 مجلس الشعب المصري يجمد عالقاته مع مجلس الشعب السوري  .1
ي المنتخب تجاه الثورة السورية في وقد تبلورت أولى المواقف السياسية من قبل البرلمان المصر 

حين قرر مجلس الشعب المصري تجميد العالقات مع مجلس الشعب  2012السابع من فبراير 
السوري،  بعد بيان أدلى به النائب محمد السعيد إدريس رئيس لجنة الشئون العربية بالمجلس دعا 

ممارسات العنف ضد المتظاهرين  قطع العالقات بين المجلسين ما لم يوقف النظام السوري إلى فيه 
 : نت(2012ويحقق التغيير المطلوب في بالده. )راديو سواء، 

تبني موقف واضح وسياسات فعالة من "إلى كما دعا بيان مجلس الشعب الحكومة المصرية 
الثورة السورية بما يتوافق مع كل ما تمليه الثورة المصرية من واجبات قومية لدعم الشعب السوري 

دان ة جرائم النظام السوري واعتماده على الحل األمني دون السياسي وخضوعه البتزاز جماعات وا 
المصالح والدعوة لوقف العنف ضد الثوار، الذين طالبهم بالحرص على االستمرار في سلمية الثورة 
السورية ورفض كل اقتتال داخلي والحيلولة دون وقوع حرب أهلية واإلسراع في بلورة حل عربي 

 : نت(2012)راديو سواء،  ".ا على االنتصار إلرادة الشعب السوري ل يكون قادر  فعا

مجلس الشعب بقطع العالقات مع مجلس الشعب السوري، بل تطور الموقف نحو  لم يكتف  
إجراء اتصاالت وفتح عالقات مع المعارضة السورية، حيث عقدت لجنة العالقات العربية في 

 : نت(2012لمعارضة السورية في الشهر ذاته. )راديو سواء، المجلس لقاء مع ممثلي فصائل ا
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 :مصر تستدعي سفيرها لدى دمشق .2
ظل الموقف المصري الرسمي يتطور بموازاة حراك شعبي من قبل الثوار الذين نظموا عدة 

فبراير  19وقفات في القاهرة للمطالبة بتحرك مصري في الثورة السورية، حيث قررت القاهرة في 
بقام استد2012 ه في القاهرة، وقد عقبت الخارجية المصرية بالقول "كنا ئعاء سفيرها لدى دمشق وا 

ها، والخطوة المصرية هي استجابة للموقف الشعبي هذه المرحلة لكننا وصلنا للنأمل أال نصل 
 وضاع في سوريا على ما هي عليه". ورسالة بعدم رضا مصر عن بقاء األ المصري 

 : نت(2013)رويترز، 

 الشعب المصري يطرح مبادرة لحل األزمة السوريةمجلس  .3
تجاه الثورة السورية منذ وصول اإلخوان  اواضح   اظلت الدبلوماسية المصرية تشهد نشاط  

عن النظام  اقبة البرلمان، ومع كل خطوة كانت تخطوها الدبلوماسية المصرية بعيد  لالمسلمين 
ة السورية التي وجدت من القاهرة نقطة السوري كان تقابل بخطوات توثق عالقتها مع المعارض

 لنشاطها السياسي. انطالق

م، أعلن رئيس مجلس الشعب سعد الكتاتني خالل كلمة له أمام مؤتمر 2012وفي بداية مارس 
ا مع ممثلي الثورة السورية، وطرح االتحاد البرلماني العربي في الكويت أن مجلس الشعب يجري تنسيق  

 : نت(2012)بوابة األهرام،  ة، تتضمن المبادرة ستة نقاط:مبادرة لحل األزمة السوري

 ضرورة إعطاء أولوية مطلقة للوقف الفوري للعنف. 
 ضرورة طرح حل لألزمة. 
 فتح حوار سياسي جاد. 
  تقديم الدعم للشعب السوري. 
 توحيد فصائل المعارضة. 
 .رعاية الشعب السوري خارج أرضه 

 
 :سدإسقاط نظام األإلى مرسي من طهران يدعو  .4

سدة الحكم في مصر كأول رئيس مصري منتخب في أعقاب لمع وصول الرئيس محمد مرسي 
يناير، أصبحت السياسة الخارجية لمصر بيد الرئاسة المصرية بعد اكتمال النصاب القانوني  25ثورة 

ة أن سياسة مرسي القادم من أصول إسالمية تجاه الثورة السورية م نسجم افي البالد، وقد ظهر واضح  
 امع سياسة مجلس الشعب تجاه هذه القضية وهو ما جعل الموقف المصري الرسمي أكثر وضوح  
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وكان أول موقف للرئاسة المصرية تجاه الثورة السورية خالل مشاركة الرئيس محمد مرسي في قمة 
 .(12)م2012أغسطس  30حركة عدم االنحياز والتي ع قدت في طهران في 

نحياز وصف مرسي "النظام السوري بالظالم، وأن التضامن مع لدول عدم اال 16وخالل القمة 
السوريين ضد نظام فقد شرعيته واجب أخالقي، وأن مصر على أتم االستعداد للتعاون مع كل 
األطراف لحقن دماء السوريين، كما أنها مستعدة لدعم سوريا حرة وجديدة، وتدعو األطراف الفاعلة 

يجاد حل لألزمة في سوريا معلن  اتخاذ مبادرتها من أجل وقف نز إلى  الدعم الكامل غير  ايف الدم وا 
 : نت(2012)العربية،  المنقوص للسوريين".

شكلت فترة حكم الرئيس محمد مرسي فرصة لكثير من الالجئين السوريين الفارين من بالدهم نحو 
الجئين حرص النظام الجديد في مصر على توفير كل ما يلزم للتخفيف من معاناة المصر حيث 

سبتمبر  5نتهاء األزمة السورية، ففي احين إلى تقرار كضيوف على مصر ومساعدتهم على االس
، أمر الرئيس محمد مرسي مساواة الطالب السوريين بزمالئهم المصريين في التكاليف 2012

ة العرب لوزراء الخارجي 138الدراسية، خالل كلمة ألقاها في الجلسة االفتتاحية الجتماعات الدورة الـ 
 : نت(2012في القاهرة. )العربية، 

 مع نظام األسد امصر تقطع العالقات نهائيً  .5
مع تطور الثورة السورية ودخولها مرحلة خطيرة من العنف والقتل غير المبرر بحق الشعب 
 االسوري من قبل النظام، وبعد فشل كل الجهود الدبلوماسية التي كانت ترى في الحل السياسي طريق  

 ة األزمة السورية قررت القاهرة قطع "شعرة معاوية" التي كانت قد أبقتها مع النظام السوري.لمعالج

الثورة السورية أصدر الرئيس  ةوخالل مؤتمر كبير ع قد في القاهرة لنصر  2013يونيو  15ففي 
ندالع الثورة، ااألشد من قبل النظام المصري منذ المصري محمد مرسي عدة قرارات وصفت بأنها 

 : نت(2013تمثلت القرارات المصرية في عدة محاور: )الرسالة نت، و 

   مع النظام السوري الحالي. اقطع العالقات نهائي 
 .إغالق السفارة المصرية في دمشق وسحب القائم باألعمال فيها 
  فرض حظر جوي فوق سوريا.إلى دعوة مجلس األمن الدولي 

 

                                                 
م، حيث قطعت العالقات الدبلوماسية بين القاهرة وطهران في 1979الرئيس محمد مرسي هو أول رئيس مصري يزور إيران منذ العام  12

ائيل، وقد أعلن مرسي الذي أصبح رئيساً لمصر في الثالثين أعقاب الثورة اإليرانية بسبب تأييد مصر للشاه وتوقيعها معاهدة سالم مع إسر

 م أنه سينهج سياسة خارجية أكثر توازناً.2012من يونيو 
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الرئيس المصري محمد مرسي كانت خطوات ويرى الباحث أن هذه الخطوات التي أعلن عنها 
مستعجلة، كما أنها جاءت نتيجة الضغط الذي مارسه التيار السلفي على الرئاسة المصرية، وهو 
ما أفقد مصر القدرة على لعب دور إقليمي في الملف السوري، وخلق حالة من العداء بين النظام 

الداخلية التي ترى في هذه الخطوات  المصري والنظام السوري واإليراني وبعض القوى المصرية
 تحجيما  للدور المصري وعدم القدرة على لعب دور الوسيط بين أطراف األزمة السورية.

 موقف الرئيس السيسي من الثورة السورية
شكلت إطاحة الجيش المصري بأول رئيس مصري منتخب في أعقاب ثورة يناير تحوالت كبرى 

صري من م، وقد ألقت هذه التحوالت بظاللها على الموقف الارجي  وخا افي السياسة المصرية داخلي  
الثورة السورية والتي اعتبرها نظام الرئيس محمد مرسي على رأس أولويات سياسته الخارجية وقد عبر 

مصر وفتح أبواب القاهرة أمام إلى عن دعمه للثورة السورية من خالل احتضان السوريين الالجئين 
فرض حظر إلى مع دمشق ودعوة مجلس األمن  القطع العالقات نهائي   وال  المعارضة السورية وص

 للطيران في األجواء السورية.

نإلى بعد اإلطاحة بمرسي تحول الموقف المصري من داعم للثورة السورية   داعم للنظام السوري وا 
لسورية وقد برر حل السلمي والسياسي لألزمة اإلى المباشرة في البداية، عبر الدعوة بصورة غير  كان

بقعة للتطرف واإلرهاب قد تهدد إلى السيسي مواقفه من األزمة السورية بعدم رغبته في تحويل سوريا 
 : نت(2015األمن القومي العربي كما هو الحال في ليبيا. )العربية، 

 على إعالن دعمه لدمشق بشكل صريح ألسباب عديدة أهمها:  الم يكن السيسي قادر  
 : نت(2015)عبد العزيز، 

 .مسؤولية النظام السوري المباشرة عن األزمة السورية 
    اودولي   اأي موقف مصري صريح كهذا سيبدو خارج المألوف عربي. 
  اخصوص  لى ادعمها المإلى رغبة مصر في تحاشي إغضاب دول الخليج التي تحتاج 

 السعودية واإلمارات.

ويق المعارضة السورية الراديكالية بما فيها ا تمثل في تطا معاكس  لذلك اتبع نظام السيسي تكتيك  
من ترك  ااإلخوان المسلمين خدمة للنظام، وبدأت عملية خنق واضحة للمعارضة التي لم تجد بد  

 البالد ولالجئين السوريين في مصر.
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 واقع الالجئين السوريين في مصر بعد اإلطاحة بمرسي .1
مقارنة مع بقية الدول  ال الحاالت نسبي  كانت حالة الالجئين السوريين في مصر ت عد  من أفض

بح الحرب في ألف مواطن سوري أنفسهم مضطرين للهروب من ش 300المضيفة، حيث وجد نحو 
حتضنتهم وفتحت لهم أبوابها خالل فترة حكم الرئيس المصري محمد مرسي اسوريا نحو مصر التي 

هم معاناة الالجئين ومساعدتحيث حرصت الحكومة المصرية على توفير كل ما يلزم للتخفيف من 
، أمر 2012سبتمبر  5نتهاء األزمة السورية، ففي احين إلى على االستقرار كضيوف على مصر 

الرئيس محمد مرسي مساواة الطالب السوريين بزمالئهم المصريين في التكاليف الدراسية، خالل كلمة 
 ء الخارجية العرب في القاهرة. لوزرا 138ألقاها في الجلسة االفتتاحية الجتماعات الدورة الـ 

 : نت(2012)العربية، 

إال أن هذا الواقع بالنسبة لالجئين السوريين بدأ يتغير بعد اإلطاحة بالرئيس مرسي، وقد شكل  
مصر إال بعد الحصول على التأشيرات إلى قرار السلطات المصرية بمنع دخول الالجئين السوريين 

أثر بشكل سلبي على حالتهم، كما  ضييق على الموجودين فيها أصال  والموافقات األمنية الالزمة، والت
مصر، ويمكن رصد أبرز معالم التحول في إلى أث ر على أوضاع السوريين الذين كانوا ينوون الذهاب 

 معاملة الالجئين السوريين في مصر ما بعد اإلطاحة بالرئيس مرسي:

 قرار فرض تأشيرة الدخول على السوريين .أ
يشترط حصول المواطن  ايام على اإلطاحة بمرسي أصدرت السلطات المصرية قرار  بعد خمسة أ

مصر بشكل مفاجئ، وط ب ق في أول األمر على ركاب إلى السوري على تأشيرة دخول قبل دخوله 
م، والتي كانت في 8/7/2013مصر من الالذقية في إلى القادمة  203طائرة الخطوط السورية رقم 

 ار.الجو عندما صدر القر 
كما تم منع مئات من السوريين المقيمين في مصر، والذين تصادف وجودهم خارج مصر قبيل 
إصدار القرار، من الدخول إليها، إال بعض الحاالت المحدودة التي سم ح لها بالدخول بعد تدخالت 

نسانية للدعللبقيةسياسية، ولم يسمح  وة ، وأجبروا على المغادرة وهو ما دفع مؤسسات حقوقية وا 
 : نت(2013والمطالبة بلم شمل العائالت السورية داخل مصر وخارجها. )اللجنة السورية، 

 التحريض اإلعالمي على الالجئين السوريين في مصر .ب
بالتزامن مع القرار المصري باشتراط حصول السوريين على تأشيرة دخول لمصر بدأت عدد من 

السوريين المقيمين في مصر، حيث اتهمت  وسائل اإلعالم المصرية حملة تحريض غير مسبوقة ضد
 امناهض   اهذه القنوات السوريين المقيمين في مصر بدعم الرئيس محمد مرسي، وقد مت خطاب  
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لالجئين السوريين، يندرج ضمن خطاب الكراهية والتحريض على العنف، والخطاب العنصري. 
 : نت(2013)اللجنة السورية، 

ن المصريين قد جمعوا عناوين السوريين إي توفيق عكاشة اعين، قال اإلعالمفعبر قناة الفر 
” دعم الرئيس المعزول“ساعة عما أسماه  48الموجودين في مصر، وأنهم إذا لم يمتنعوا خالل 

 : نت(2013فسوف "يتم تدمير بيوتهم". )يوتيوب، 

ترحيل السوريين والفلسطينيين، وقام الصحفي يوسف إلى كما دعا اإلعالمي عمرو أديب 
نتقام بالدهم، وتوعدهم باالإلى لحسيني بالتهجم والسخرية من الالجئين السوريين، وطالبهم بالعودة ا

 : نت(2015إياهم بالمرتزقة. )الحسيني،  اواصف  
 اوفي قناة التحرير قال المذيع محمد الغيطي إن الالجئات السوريات يعرضن أنفسهن للزواج مجان  

)قال ” جهاد المناكحة“ماه فتوى لما أس ادوية في القاهرة تطبيق  على المعتصمين في ميدان رابعة الع
نه نسي من صاحبها(، وأن السوريات يقمن بذلك لتحفيز الرجال المعتصمين هناك على مواصلة إ

 : نت(2015التأييد للرئيس محمد مرسي. )شبكة رصد، 
واسعة من  وقد وجد تحريض اإلعالم المصري على الالجئين السوريين في مصر انتقادات

المنظمات الحقوقية في مصر، حيث سجلت تسع منظمات حقوقية استنكارها من استمرار التحريض 
اإلعالمي وما أسمته بخطاب الكراهية والعنف األمر الذي يؤثر بشكل مباشر على النسيج المجتمعي 

 : نت(2013في مصر. )وكالة سما، 

 إلغاء قرار معاملة الطالب السوريين كالمصريين .ت
دى أشكال المضايقات التي يتعرض لها الالجئين السوريين في مصر هو ما أعلن عنه إح

المجلس األعلى للجامعات في مصر حيث ألغى القرار الصادر من الرئيس المصري المعزول محمد 
م، والذي ينص على معاملة الطالب السوريين كنظائرهم المصريين من 18/10/2012مرسي بتاريخ 

حدى إلفي  امن التحق سابق  مسة، واستثنى القرار الطالب السوريين القدامى حيث تكاليف الدرا
 : نت(2013جامعات الدولة المصرية. )عربي برس، 

المراكز التعليمية لألطفال السوريين بدعوى عدم الترخيص.  أغلقت األجهزة األمنية المصريةكما 
 : نت(2014)الجزيرة نت، 

لدى جمهور عريض منهم بأنهم باتوا  السوريين عكست شعور  اإلجراءات المصرية بحق الالجئين ا
خر من خالل السفر آبحث عن مكان إلى المنهم  كثيرينير مرحب بهم في مصر وهو ما دفع غ

 بطريقة رسمية أو عبر الهجرة غير الشرعية نحو أوروبا.



[89] 

 

لدعم تقدم المساعدة وا ال  من أنن السلطات المصرية، "بدإظمات دولية قالت كما أن من
األساسيين لالجئين القادمين من سوريا قامت بتوقيفهم وترحيلهم منتهكة بذلك حقوق اإلنسان". 

 : نت(2013)الجزيرة نت، 

 عدم دعوة المعارضة السورية للقمة العربية في مصر .ث
والموقف المصري  اخر من المؤشرات التي تعكس حالة التحول في الموقف العربي عموم  آمؤشر 

قوى المعارضة للقمة لثل في عدم دعوة االئتالف السوري ص إزاء الثورة السورية تمعلى وجه الخصو 
م على عكس األعوام السابقة التي أعقبت قرار 28/3/2015العربية التي ع قدت في مصر بتاريخ 

م بتجميد عضوية سوريا، وذلك 2011وزراء الخارجية العرب الذين اتخذوا قرار ا في شهر نوفمبر 
 : نت(2011ات النظام السوري بحق شعبه". )العربية، "بسبب ممارس

كما تم رفع العلم السوري ذي النجمتين المعتمد من قبل النظام بجوار المقعد الخالي، وبين أعالم 
الدول العربية المشاركة في القاعة الرئيسة التي انطلقت فيها الجلسة االفتتاحية للقمة، وهو األمر 

 المزاج العربي العام من الثورة السورية.الذي يعكس حالة التحول في 

 موقف السيسي من الحل في سوريا .2
على عكس موقف الرئيس المصري محمد مرسي من نظام األسد الذي وصفه بأنه ظالم ويجب 

حل في سوريا، كان موقف الرئيس عبد الفتاح السيسي ينطلق من أن لأن يرحل من أجل الوصول 
في الحكم جزء من عملية التفاوض واالتفاق في أي حل سياسي بقاء الرئيس السوري بشار األسد 

لألزمة السورية، وتقوم رؤية السيسي على أن الحل السياسي والمفاوضات هي الوسيلة الوحيدة إلنهاء 
 : نت(2015األزمة السورية. )الشروق المصرية، 

ية والتي تعتبر ولذلك نجد أن الموقف المصري كان يتعارض مع موقف المملكة العربية السعود
سوريا، كان موقف إلى الحليف األول لمصر، فعندما أعلنت السعودية أنها جاهزة إلرسال قواتها 

مصر بأن التدخل العسكري في سوريا لن يح ل األزمة بل سيعقدها وأن الحل عبر األمم المتحدة هو 
 : نت(2016السبيل إلنهاء األزمة السورية. )روسيا اليوم: 

مصري الم نحاز للنظام السوري ينطلق من حالة القلق المتزايد لدى القاهرة من هذا الموقف ال
تصاعد الهجمات في شبه جزيرة سيناء من قبل الجماعات الجهادية، لذلك نرى أن السيسي في معظم 

يردد عبارة  القاءاته يحرص على عدم تسمية قوى المعارضة السورية بالقوى الثورية، بل كان دائم  
 اإلرهابية والمتطرفة(. )الجماعات
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 : نت(2015كما أن الموقف المصري ترافق مع متغيرين مهمين: )العرب، 
توقيع إيران االتفاق النووي مع الدول الكبرى، ومرجح أن يعزز مكانتها اإلقليمية، وأثبت أن : األول

ا، ها في المراحل المختلفة للمفاوضات التي خاضتهيلإدورها في سوريا، كان عنصر إضافة 
فالرهان على سقوط نظام األسد قد  بالتاليوتمسكها بالتواجد هناك من الممكن أن يستمر، 

 .ايكون ضعيف  
ومثل االلتقاء عند هذه النقطة بين القاهرة وطهران، أحد عوامل الجذب، التي تخفف من 

ا، خاصة أن مصر لم تندفع االحتقان الموجود في أماكن أخرى، في الخليج واليمن تحديد  
 .ا لرغبة بعض حلفائها في الخليج العربيحو الصدام مع إيران، وفق  ن
المباشر وهو ما جعل الموقف الروسي الواضح من األزمة السورية، والتدخل العسكري الثاني: 

صالح نظام بشار، وسط ارتباك أصبح يخيم على مواقف المعسكر إلى األمور تميل 
ين القاهرة وموسكو، سواء االقتصادية أو األمنية، المناهض له، كما أن التفاهمات المتباينة ب

 .فتحت طاقة جديدة لتطويرها على الصعيد اإلقليمي
مزيد سوريا، واحدة من المحكات الرئيسة، التي بموجبها يمكن توقع  وربما تكون األزمة في

من أوجه التعاون والتنسيق، في ظل تالقي حسابات الطرفين، عند محاولة تحاشي النتائج 
وخيمة، التي يمكن أن تترتب على سقوط نظام بشار، والتي قد تنعكس آثارها السلبية على ال

 كل من القاهرة وموسكو، في المدى المنظور. 

ترى الدراسة أن الموقف المصري من الثورة السورية كان يتطور وفق الوضع الداخلي المصري 
لثورة السورية والشعب السوري وقوى إلى االسورية ذاتها، وأن انحياز مصر  وليس وفق تطورات الثورة

الثورة، حيث كان يعتبر مرسي أن  المعارضة تزامن مع وصول أول رئيس مصري منتخب في أعقاب
بأدبيات الثورة التي أوصلته للحكم، كما أن العداء التاريخي  التزام  الشعب السوري يأتي إلى انحيازه ا

ه لها ءعدا وبين النظام السوري الذي لم ي خف  ها مرسي بين جماعة اإلخوان المسلمين التي ينحدر من
أثر بشكل مباشر على الموقف المصري من تطورات الثورة السورية، وحالة االحتضان التي شكلتها 

 مصر لالجئين السوريين الفارين من شبح الحرب نحو مصر.

 اإلطاحة بمرسي كان ة السورية بعدكما رصدت الدراسة أن التغيير في الموقف المصري إزاء الثور 
ناريو السوري في مصر، كما أن يله أسبابه ودوافعه، فنظام السيسي كان يخشى من تكرار الس

الجماعات الجهادية العاملة في سيناء والتي تستلهم تجربتها من الجماعات الجهادية في سوريا جعل 
التي وصفها النظام من قوى الجماعات المسلحة في سوريا و  اموقف النظام المصري أكثر تطرف  

 المصري بالجماعات )اإلرهابية والمتطرفة(.
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ذلك فإن الموقف المصري كان ينطلق من العداء المطلق لفكرة الثورة والتي أطاحت إلى باإلضافة 
م، وهو يرى أن الثورات العربية تقف خلفها جماعة 2011بحكم العسكر في مصر بعد ثورة يناير 

 بشكل واضح العداء لها.اإلخوان المسلمين التي يعلن 

إلى تجاه االنحياز بشكل أوضح اسة ترى أن الموقف المصري ذاهب ومن خالل المتابعة فإن الدر 
 النظام السوري، عبر تعزيز عالقته بالمحور اإليراني الروسي والذي يرى أن سلوكه أكثر وضوح  ا

ل التي ال تقيم عالقات مع نظام من المحور الذي تشارك فيه قطر وتركيا وهي الدو  وقبوال   اواستقرار  
ارة تشكيل معارضة سورية تكون قادرة على إدإلى ك في شرعية وجوده، كما أنه يسعى السيسي وتشك

اإلسالميين منها، كما أنه يسعى لتشكيل  استبعادنتقالية قادمة بعد االحالة السورية في أي مرحلة 
 معارضة تقبل بالحل السياسي مع النظام السوري.

 ف اإلسرائيلي من األزمة السوريةالموق
ترى إسرائيل أن مصلحتها األمنية هي المنطلق الثابت الذي يرسم الحدود الثقافية والسياسية 
بينها وبين جيرانها، وأن هذه المصلحة هي التي ت حدد الموقف اإلسرائيلي من قضايا المنطقة 

ما تحظى به مصر من أهمية ية، نظرا  للثورة المصر العربية، فكما أنها تابعت باهتمام بالغ وقلق ا
سياسية وأمنية واقتصادية إلسرائيل، وخوفها من وصول اإلسالميين للحكم، فإنها في المقابل رأت 

 بيروت. إلىفي الثورة السورية أمال  وفرصة النهيار "محور الشر" الممتد من طهران 

ة باندالع الثورة ضد النظام وعلى عكس الثورة التونسية والمصرية لم ت خف إسرائيل الشمات
صرح  2011السوري، الذي تعتبره إسرائيل الحلقة األهم في "محور الممانعة"، ففي كانون األول 

باراك، مبشرا  بأن نظام األسد آيل للسقوط، وأن سقوطه سيكون  دوزير الدفاع اإلسرائيلي، إيهو 
 ر إيران ـ حزب للا. خالل أسابيع معدودة، وأن هذا التحول سيوجه ضربة مميتة لمحو 

 : خبر(2011)هرئيل، 

وقد عبر عاموس جلعاد، رئيس القسم السياسي األمني في وزارة الدفع عن قراءة مماثلة:" حيث 
قلل من خطر التهديد الذي تشكله التنظيمات الجهادية في حال سيطرتها على السلطة في سوريا، 

إسرائيل.  إلىحزب للا بالنسبة  ،سورية،ران وأن هذا الخطر أقل من التهديد الذي يشكله محور إي
 : خبر(2013)بوحبوط، 

طالة أمدها سيجعل كافة األطراف منهكة وغير قادرة  إلىنظرت إسرائيل  أن الثورة السورية وا 
على المساس باألمن اإلسرائيلي، كما أنها لم ت خف رغبتها في سقوط الدولة السورية وتقسم سوريا 

لفكرة متداولة في أروقة الحكم والجيش اإلسرائيلي، حتى أن ضابط إلي دويالت، وأن هذه ا
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ميت "ملف القي" لت فكيك الدولة االستخبارات العسكرية البروفسور يوقال نئمان، أعد خطة مفصلة س 
دويالت طائفية، وبالتالي فإن تقسيم سورية ليس بالضرورةـ من دواعي قلق  السورية وتقسيمها إلى
 : مقال(2011إسرائيل. )نكديمان، 

سقوط النظام الحالي واستبداله بنظام معتدل مقرب من ومن الواضح أن إسرائيل تتوق إلى 
السعودية، ليصبح رأس الحربة في مواجهة إيران وحزب للا، وهذا األمر هو الذي دفع ميخائيل 

قليمي تدخل دولي  إلى الدعوة إلىهرتسوج السكرتير العسكري السبق لوزير األمن شاؤول موفاز  وا 
 لدعم المعارضة وتعجيل سقوط النظام.

ومن المؤكد أن الموقف اإلسرائيلي من الثورة السورية تشكل من عمق التهديد األمني 
لتزويده  لبيئة الحاضنة له والمصدر الرئيساالستراتيجي الذي يشكله حزب للا، والذي يعتبر سوريا ا
النظام في سوريا يشكل ضربة قاضية لحزب بالسالح والحليف المخلص له، وبالتالي فإن سقوط 

 للا، الذي سيكون حينها في مرمى المواجهة مع إسرائيل التي ستستفرد به في مواجهة غير متكافئة.

 

 العتدالالموقف اإلسرائيلي من قيادة مصر لمحور ثانيًا: 

كية منذ تربعها ، والتي شكلت الضربة األقوى للواليات المتحدة األمري2011سبتمبر  11بعد أحداث 
تجري مراجعات شاملة على سياستها الخارجية وجعلت  دة العالم بدأت الواليات المتحدةعلى عرش قيا

في الحرب على اإلرهاب هو عنوان المرحلة الجديدة من قيادتها للعالم، كما أن المتغيرات المتسارعة في 
لألمن القومي والتي صدرت في  تهاتيجيستراإجراء تحديثات على إلى إالمنطقة دفعت الواليات المتحدة 

 (64: 2011ة هي: )عبد الفتاح، على مرتكزات رئيس تواشتمل 2012يو شهر ما

  إسرائيلالحفاظ على أمن. 
 .استمرار تدفق النفط 
 .التعاون في مجال مواجهة اإلرهاب 
   عن امتالك أسلحة نووية ودعم اإلرهاب العالمي. ادفع إيران بعيد 
 ية الفلسطينية.العمل على حل القض 

لألمن القومي في منطقة الشرق األوسط  تهاستراتيجيإولتضمن الواليات المتحدة األمريكية تحقيق 
أدخلت الدول العربية ضمن ما ع رف "بالخصوصية العربية" والتي رأت من خاللها أن " الديمقراطية في 

 مي وعدسرائيلسبب الصراع العربي اإلالمنطقة العربية غير ممكنة، بسبب الثقافة العربية اإلسالمية، وب
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، إسرائيلستقرار والحفاظ على أمن ية الديمقراطية والحرية باالستقرار، لذلك استبدلت السياسية األمريكاال
 (78، 2010ياسين، على تدفق النفط". ) ةوالمحافظ

 تقسيم المحاور في المنطقة العربية قبل الثورات
دفع العالم العربي للسير في فلك سياستها إلى والتي سعت  األمريكية في المنطقةأمام السياسة 

ملوحة له بما تملك من خيارات وأوراق قوة تهدد عرش األنظمة العربية، انقسمت المنطقة العربية بشكل 
 محورين أساسيين:إلى واضح 

 من مصر والسعودية، ومعها باقي دول الخليج باستثناء قطر، محور االعتدال: الذي ضم كال   .1
 األردن واليمن ولم تكن دور المغرب العربي عن هذا المحور ببعيد.إلى إلضافة با

: وقادته إيران ومعها سوريا وحزب للا الذي فرض نفوذه في لبنان، وكذلك (13)محور الممانعة  .2
  .اقطر وتركيا أحيان   في بعض القضايا فصائل المقاومة الفلسطينية، واقتربت منهما

ارتبط بمقدار تحركهم في فلك السياسة األمريكية وبالموقف من الصراع  ورغم أن تبلور المحورين
المشهد والسياسة العربية بصفة  ىياسة المحورين فرضت توجهاتهما علي، إال أن سسرائيلالعربي اإل

 : نت(2013)الزيات،  :عامة، وهو ما انعكس على المسارات التالية

ي السعودي، المدعوم من باقي دول الخليج واألردن تصاعد التنسيق والتفاهم المصر  :المسار األول
الدولية المعنية بالمنطقة وقضاياها معه كمحور محرك  ، وتعامل القوى اواقتصادي   اواليمن سياسي  

لألحداث في المنطقة، وانعكس ذلك التنسيق في مختلف مجاالت التعاون، ومثل هذا المحور كتلة 
 متوافقة في مواجهة المحور اآلخر.

تزايد التحالف السوري القطري مع فصائل المقاومة وخاصة حماس وحزب للا، وتصاعد  :ار الثانيالمس
 .العالقات الثنائية بين دول المحورين مع المحور األول وانعكاس ذلك على الخالفات

 عدم قدرة أي من المحورين علي فرض وجهة نظره، فيما يتعلق بإيجاد حل للقضايا :المسار الثالث
 .العمل العربي الجماعي والمشترك بصورة كبيرة ة المثارة وانعكاس ذلك علىالعربي

                                                 
محور المقاومة )أيضاً محور المقاومة والممانعة( اسم أطلقته على نفسها الدول التي تعارض السياسة األمريكية في العالم العربي  13

ربية، وهذا المحور مؤلف من دول هي سوريا وإيران وحركات هي حزب هللا في لبنان وبعض وتؤيد حركات التحرر الوطني الع
الفصائل الفلسطينية، ويكبيديا الموسوعة الحرة، على الرابط: 

ttps://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9h

%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%A9 . 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%A9


[94] 

 

دعم عالقاتها إلى  ستراتيجياالانشغال دول المغرب العربي بقضاياها الذاتية، وتوجهها  :المسار الرابع
عالقات في تونس والمغرب، وتبلور توجهات إلى مع الدول األوربية وهو ما اتضح خاصة 

 .هذا المستوي  يقية مع تباين سياسة الدولتين علىمع دول إفر جزائرية وليبية 

حلول  ستقطابات ومزايدات، دون بلورة أياحتقان واعبارة عن هكذا كان المشهد العربي قبل الثورة 
المصالحة الفلسطينية  ىي، كما انعكس ذلك علسرائيلللقضية المركزية العربية، وهي الصراع العربي اإل

م عدقليمية خاصة إيران وتركيا، و اإل ى حضور متزايد للقو  ىاح المشهد اإلقليمي عليرة، وانفتبصورة كب
 القدرة على كسر الحصار عن غزة.

ذلك فإن دخول المنطقة في حالة استقطاب بين المحاور أضعف من قدرة الدول على باإلضافة إلى 
التعليمية وتركز جهدها النهوض في المجاالت المختلفة وخاصة االجتماعية واالقتصادية والصحية و 

على الجوانب األمنية ما أغرق هذه الدول في حالة من تردي األوضاع وارتفاع مستويات الفقر والبطالة 
 والهجرة في صفوف الشباب.

 العربيالعتدال موقع مصر في محور 

في  ستراتيجياإلموقعها إلى العربي بالنظر االعتدال  رتكاز األهم في محور شكلت مصر نقطة اال
دارة الحالة العربية  إسرائيلقلب العالم العربي وعلى الحدود مع  وبتاريخها الحافل في العمل السياسي وا 

م وهي االتفاقية المعروفة باسم كامب 1978عام  إسرائيلما قبل وما بعد توقيع معاهدة السالم مع 
ة مر الذي اعتبرته اإلدار ي، األسرائيلديفيد، والتي بموجبها خرجت مصر من حلبة الصراع العربي اإل

( ومنذ ذلك الوقت شهدت 71، 2011ة األمريكية في المنطقة، )حافظ، األمريكية بأنه درة تاج السياس
 "عالقات خاصة". اأو كما كان يطلق عليه أحيان   اتراتيجي  إس العالقات المصرية األمريكية تحوال  

ستراتيجية مهمة شكلت بعة تحوالت إمنطقة العربية مرت بأر أن الإلى ومن المهم اإلشارة هنا 
احتالل إسرائيل لألراضي الفلسطينية للمنطقة وتمثلت هذه التحوالت اإلستراتيجية في  الخارطة السياسية

م، وانتقلت المنطقة 1967م، ثم الهزيمة الكبرى للعرب من قبل إسرائيل خالل حرب العام 1948عام 
سرائيل تحول سياسي ال يقل أهمية عن األبعد ذلك إلى  ول والثاني تمثل في اتفاقية السالم بين مصر وا 

م  وكان التحول الرابع واألهم من التحوالت التي شهدتها المنطقة يتمثل في اتفاقية مدريد 1978عام 
م ومعها انتقل العرب من حالة الصراع مع إسرائيل لعهد جديد من التسوية السلمية التي 1991عام 

سرائيل "اتفاقية أوسلو" عام مهدت فيما بعد التفاقية ا  م.1993لسالم بين منظمة التحرير وا 
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ه بالتعاون مع ئلعربي، وساهمت بشكل كبير في إنشاا االعتدالوقد شكلت مصر نواة محور 
الواليات المتحدة األمريكية التي شجعت مصر في بداية عهد الرئيس محمد حسني مبارك على إعادة 

ديفيد، وقد ساهم  ة بعد التوتر الذي شابها في أعقاب توقيع اتفاقية كامبترسيم عالقاتها مع الدول العربي
قامة لإسرائيهذا األمر في أن تلعب مصر دور العراب إلقناع العرب بأهمية إنهاء الصراع مع  ، وا 

 قتصادية معها، من خالل توقيع اتفاقيات ومعاهدات جماعية وفردية.اعالقات دبلوماسية و 

م، والذي دشن 30/10/1991قد في خالل مؤتمر مدريد والذي ع اعال  ف اكما لعبت مصر دور  
ي حيث برز الدور المصري في إقناع الدول العربية سرائيلية التسوية السياسية للصراع العربي اإلملع

، بما يضمن اه سلمي  ئدة ستدفع باتجاه إنهاأن الواليات المتح وى ، بدعإسرائيلبأهمية إنهاء الصراع مع 
م، وأن هذا األمر لن يتم إال 1967على أراضيها الم حتلة عام  سرائيلالعربية المجاورة إل حصول الدول

لتقى وزير الخارجية ام 21/4/1991و ما تم بالفعل، ففي من خالل حضور العرب للمؤتمر وه
األمريكي جيمس بيكر بالرئيس المصري حسني مبارك في القاهرة، وطلب منه المساعدة في دفع الدول 

بية وتشجيعها على المشاركة في مؤتمر السالم، وقد أبدى مبارك استعداده التام للمساعدة. العر 
 ( 7: 2012)محمود، 

العربي بصورته الكاملة من خالل المبادرة العربية التي  االعتدالنجحت مصر في إخراج محور 
عبر  إسرائيلالم مع م، والتي قدم فيها العرب رغبة كاملة في الس2002ق دمت خالل قمة الرياض عام 

، وقد لعبت مصر إسرائيلي مقابل التطبيع واالعتراف بسرائيلإنهاء الصراع الفلسطيني اإلإلى دعوتهم 
 ية الفلسطينية.سرائيلفي هذه المبادرة كما لعبت دور الوسيط في المفاوضات اإل امحوري   ادور  

اطبة العالم العربي واإلسالمي خالل ك أوباما لجامعة القاهرة لمخاختيار الرئيس األمريكي بار اشكل 
لها  ابمكانة مصر وثقلها اإلقليمي من ناحية، وتشجيع   اأمريكي   ام، اعتراف  4/6/2009زيارته لمصر في 

بما يتوافق مع الرؤية األمريكية الجديدة للعالقات االعتدال لممارسة دور أكثر فعالية في قيادة محور 
الدور المصري في قيادة هذا المحور على الرغم من وجود  الدولية من ناحية أخرى، وهو ما جعل

 السعودية ضمنه.

بل هي صاحبة الفضل االعتدال وبذلك تكون مصر ليس فقط الالعب األهم من بين دول محور 
 ةستراتيجيإفي تأسيس هذا المحور الذي يتحرك وفق الرؤية األمريكية والتي كانت تربطها عالقة 

القاهرة تمثل الالعب اإلقليمي األهم بالنسبة لواشنطن، بينما تمثل األخيرة  بمصر تقوم على اعتبار أن
 (8: 2012الالعب الدولي األهم بالنسبة للقاهرة. )محمود، 

 أعقاب الثورة المصرية العتدال فيواقع محور 
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ى ثارها وتداعياتها حتآفي المنطقة ما زالت  ستراتيجياإلشكلت الثورات العربية حالة من التحول 
ة المصرية تبدو هي األهم بالنظر اليوم، وعلى الرغم من أهمية الدول التي عاشت الثورات إال أن الثور 

السابقة التي ذكرناها وأهمها الدور الحيوي الذي لعبته مصر في العالقات العربية  العتباراتاإلى 
 الشرق األوسط.رتكاز لتمرير السياسة األمريكية في منطقة ية، ولكونها نقطة االسرائيلاإل

العربي بل كانت النواة لهذا المحور والذي فضل االعتدال لم تكن مصر دولة هامشية في محور 
فإن أي تحول شعبي  اليوبالتالتحرك في فلك السياسة األمريكية على حساب إرادة الشعوب العربية، 

ي والذي يضع على سلم ديمقراطي في مصر سيأتي بقيادة ال تقبل على نفسها السير في الفلك األمريك
! على حساب إرادة الشعب الذي صنع الثورة وهو ما حدث إسرائيلأولويات أمنه القومي حفظ أمن 
 سدة الحكم كأول رئيس مصري منتخب في أعقاب ثورة يناير.لبالفعل مع وصول محمد مرسي 

ول من حيث رفض لمربع األإلى اي سرائيلأن الثورات العربية أعاد الكيان اإل إسرائيلولذلك ترى 
شرعيتها لدى الجمهور العربي، ألنه منح الفرصة للجماعات التي تتخذ مواقف عدائية من الحركة 

براز مدى التفاف الجماهير حول مواقفها،  مع وصول هذه  اليوبالتالصهيونية للتعبير عن ذاتها وا 
 العربي.  االعتدالمن محور  االجماعات لسدة الحكم في مصر تكون مصر قد خرجت فعلي  

 : نت(2014)النعامي، 

لحفاظ على عالقة إلى ابعد الثورة المصرية خرجت مصر من محور االعتدال، رغم أنها سعت 
وأن  اتفكك ولم يعد قائم   قد ، وظهر وكأن هذا المحورمتوازنة مع دول هذا المحور كالسعودية واألردن
ا عادة التموضع وفق االعتبارات التي ترتيب أوراقه و إلى ما تبقى من دول هذا المحور ذهب يسعى 

فرضتها الثورة، كما أن الموقف المصري بدأ وكأنه أصيب بهزة عنيفة قلبت كل مواقفه على الصعيد 
 الداخلي واإلقليمي وحتى على صعيد إعادة التشكل والتموضع وفق اعتبارات فرضتها اإلرادة الشعبية.

 :المحور المصري ـ التركي .أ

ا حقيقي ا أمام تركيا وفتح أمامها في ذات الوقت نافذة فرص، وأتاح لها ية تحدي  شك لت الثورات العرب
تقديم نفسها كنموذج لديمقراطية إسالمية ناجحة، في البداية ترددت الحكومة التركية في حسم طريقة 

ليبيا وسوريا، لكنها إلى االستجابة للثورات الشعبية، بخاصة حين انتقلت الثورات من تونس ومصر 
ختارت كدولة ديمقراطية جانب المطالب الشعبية المشروعة، واإلى كدت منذ اللحظة األولى وقوفها أ

ل الديمقراطي، وأكدت قناعتها بأنه ال مفر  من التغيير في المنطقة إلى االنحياز  دعم مسار التحو 
 .صوب التعبير عن إرادة الشعوب
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نهوض والحرية والكرامة، جعلها محل موقف تركيا المنسجم مع تطلعات الشعوب ومع توقها لل
ارتياح للدول واألحزاب التي قادت الثورات العربية، فما أن ظهرت نتائج االنتخابات المصرية وصعد 

، يؤمن بإرادة استراتيجي  إ اسدة الحكم، حتى وجدت مصر في تركيا شريك  إلى الرئيس محمد مرسي 
 الشعب المصري وما حققه من خالل الثورة.

لطرف إلى امن شعور كل طرف بحاجته  انطالق  ا ةستراتيجيإوتركيا على بناء عالقة  حرصت مصر
 اوزير   14خر، وقد مثلت زيارة رئيس الوزراء التركي "رجب طيب أردوغان" على رأس وفد يضم اآل
على هذا الحرص، وتمخض عن  دليال   2012نوفمبر  18و 17مصر يومي إلى رجل أعمال  200و

ا ميسر ا بقيمة مليار دوالر، والتأكيد هذه الزيارة، توقي ع اتفاقية بين الجانبين تقضي بإعطاء مصر قرض 
مليارات دوالر، كما تم توقيع  5 لـعلى أهمية التعاون لجذب االستثمارات التركية ومضاعفتها لتصل 

حتية والنقل. اتفاقية ثنائية في عدة مجاالت أهمها، التجارة واالستثمار، التعليم والصحة، البنية الت 27
 : نت(2012)المصري اليوم، 

، كافة ولقد رأت مصر في التقارب التركي، فرصة لزيادة التعاون والدعم بين الدولتين في المجاالت
ة، كما تعد تركيا قاطرة خاصة في ظل الظروف االقتصادية الصعبة التي تمر بها مصر ما بعد الثور 

انة كبيرة في السياسة الخارجية التركية، باعتبار مصر با، وفي المقابل، حظيت مصر بمكو ور لها في أ
فريقيا، لذا ستعد بوابة تركيا في منطقة الشرق األوسط  قاطرة العالم العربي، وتقع في قارتي آسيا وا 

فريقيا. )المشهد السياسي،   (12: 17/11/2012وا 

أحد أهم الجيوش  ذلك فإن مما شجع هذا التعاون بين مصر وتركيا هو امتالك مصرإلى باإلضافة 
في المنطقة، كما أن مصر تتمتع بدور تاريخي يؤهلها لدور إقليمي مقبول ومعترف به من القوى 

، كما توجد رؤية مشتركة للدولتين تجاه بعض القضايا اإلقليمية، كاألزمة افةك اإلقليمية والدولية
: نت( 2012خليل محمد، ، )يي، والبرنامج النووي اإليرانسرائيلاإل-السورية، والصراع العربي

لتقارب مع مصر، لعل أبرزها: إلى ادفعت تركيا  خرى أثمة عوامل  ما سبق فإنإلى وباإلضافة 
 (4: 2011)كورأوغلو، 

  ي على السفينة التركية، والذي سرائيلوتركيا، نتيجة لالعتداء اإل إسرائيلتوتر العالقات بين
االعتذار لكن ب إسرائيلتركيا وطالبت جنود أتراك، األمر الذي رفضته  9أسفر عنه مقتل 
ي، وتجميد العالقات بين البلدين في المجاالت سرائيلتركيا السفير اإل طردتاألخيرة رفضت، ف

 العسكرية والدفاعية وا عالن تركيا تحريك سفنها نحو شرق البحر المتوسط.
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 ة واالقتصادية، مع في المنطقة عبر أدواتها الثقافية والديني ستراتيجياإلالفراغ  ءمحاولة مل
سالمي ا أنها دولة سنية األمر الذي من  دول شعوب المنطقة، فلعل أحد أسباب قبولها عربي ا وا 

 المد الشيعي اإليراني في المنطقة. ستراتيجيةإشانه أن يلعب دور ا في مواجهة 

  مفتاح في التركية بمثابة دولة ال ستراتيجيةلإلقيام الثورة السورية؛ حيث كانت سوريا بالنسبة
المنطقة، لكن ومع تغير خريطة التوازنات النوعية بعد نجاح الثورة المصرية والتونسية، اتجهت 

دعم ثورة الشعب السوري، وخاصة أنها ترى في مصر ما بعد الثورة المدخل إلى تركيا 
 المنطقة خلف ا لسوريا.إلى األنسب لها 

  توتر في عالقاتها مع كل من إيران والعراق.مزيد من الإلى الدعم التركي للثورة السورية، أدى 

كومة الترويكا في تونس ترى الدراسة أن هذا التقارب المصري التركي إذا ما أضيفت له قطر وح
 احور  فصائل المقاومة الفلسطينية شكل ما يشبه التحالف غير المعلن وظهر وكأن مإلى باإلضافة 

القريبة  االعتدال وتركيامصر القادمة من محور  ئيسالعربية تمثله بشكل ر  يولد في المنطقة اجديد  
 الثورات العربية في المنطقة. انتهجتهاألمر الذي يعكس بوضوح ما  من محور الممانعة، وهو

على فرض نفسه بثقل على الساحة السياسية اإلقليمية  اإال أن هذا المحور ما لم يكن قادر  
 ات العربية.بسبب األوضاع الداخلية التي تعصف بدول الثور 

 وواقع ما بعد الثورة العتدالمحور  .ب
 الذي ستراتيجياإلزال زلالما حدث في المنطقة العربية كان بمثابة  ال يمكن القفز على أن

ثاره آة واألمنية والعسكرية، وما زالت أصاب كل مكونات المنطقة السياسية واالقتصادية واالجتماعي
تلك الليلة التي كان يبحث فيها الرئيس  ، فمنذاقر قريب  وتداعياته قائمة حتى اليوم وقد ال تست

ا قد وقع في العالم ا كبير  التونسي عن مدرج مطار لتهبط عليه طائرته أدرك الجميع أن ثمة أمر   ا جد 
 العربي، شاءت أم أبت. 

النظام المصري الذي شكل  اومع اتساع رقعة الثورات العربية وتتابع سقوط األنظمة وتحديد  
محاولة ترتيب األوراق في من الزمن نقطة االرتكاز في لعبة المحاور اإلقليمية، بدأ الجميع  لعقود

والمحافظة على ما تبقى من النظام العربي الرسمي، وقد شكلت استضافة المملكة العربية السعودية 
حور مرحلة متقدمة على مستوى صنع القرار؛ وكأن المملكة قد اختارت لنفسها تزعم الم علىلبن 

الذي يرفض فكرة انتفاضة الشعوب، وهو أمر يمكن تفهمه بالنظر لتركيبة المملكة العربية السعودية 
 منذ تأسيسها.
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العربي خاصة االعتدال كانت السعودية تجد نفسها ملزمة بالمحافظة على ما تبقى من محور 
إعادة إلى بحاجة  من شعور المملكة أنها ابعد سقوط نظام مبارك، وكان التحرك السعودي نابع  

التموضع أمام التحديات التي تواجه المنطقة العربية، وذلك بغرض تحسين مكانتها الجيوسياسية في 
 مواجهة التحديات الكبيرة التي تعصف بالمنطقة العربية.

وقد تميزت السياسة السعودية تجاه الثورات العربية بأنها سياسة متغيرة وغير متماثلة في ذات 
ينما كانت سياسة السعودية تجاه ما حدث في كل من مصر وتونس واليمن معارضة الوقت؛ إذ ب

لسقوط أنظمة الحكم في تلك الدول، فإنها تدخلت بشكل مباشر في األزمة البحرينية، ثم آثرت عدم 
 ، نت(2011الظهور في الصورة بشكل مباشر في كل من األزمتين الليبية والسورية. )العكلوك، 

ثر قمة تشاورية إاألمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف الزياني وقد شكل إعالن 
صفوف المجلس، والدة تحالف إلى في الرياض تأييد قادة الدول الست انضمام األردن والمغرب 

األنظمة الملكية الوراثية. )بي بي سي عربي،  االعتدال قوامهعربي جديد على أنقاض محور 
 باسم "تحالف الملكيات". : نت( وهو ما ع رف2011

بية السعودية ودول مجلس التعاون ة دفعت بالمملكة العر ثالثة أبعاد رئيسإلى وي مكن اإلشارة هنا 
ليمن خاصرة ل موجة الثورات العربية والتي وصلتلتحرك نحو إعادة التموضع، وفي ظل إلى ا

 : نت(2015 المملكة الجنوبية، وتشمل هذه األبعاد الثالثة ما يلي: )التمامي،

ا .1  انتهاج دول المجلس، على أساس جماعي أو حتى على أساس فردي، لسياسة أكثر تأكيد 
(Assertive)  ؛ فلقد كانت دول المجلس (14) اإلقليميونشاط ا لمواجهة تداعيات عدم االستقرار

ر في اليمن، كما لعب المجلس دور ا دبلوماسيًّا وعسكريًّا مهمًّا في اإلطاحة  الطرف الرئيس المباد 
بنظام العقيد معمر القذافي في ليبيا، ينما ال تزال دول المجلس تلعب دور الداعم الرئيس 

ن بطريقة غير منسقة، دور ا  كان للمعارضة السورية. من جهة أخرى، لعبت دول المجلس، وا 
 .أساسيًّا في التطورات السياسية في مصر منذ اإلطاحة بحكم الرئيس األسبق حسني مبارك

إعادة التموضع الخليجي في السياق اإلقليمي فهو تعزيز أوجه التنسيق والتكامل ضمن  يأتي .2
 2011المنظومة الخليجية ذاتها، وخاصة في اإلطارين األمني والدفاعي؛ فقد شهدت الفترة من 

وحتى اليوم، نقلة كبيرة في هذا الصدد؛ حيث مث لت األحداث التي شهدتها كل من البحرين 
نادرة لدول المجلس إلظهار قدراتها العسكرية والمالية لنزع فتيل مسببات عدم وع مان فرصة 

                                                 
 Al Tamamy, S. Saudi Arabia and the Arab Spring, Opportunities andلتفاصيل أكثر انظر:    14

a, the Gulf, the Red Sea, Volume Challenges of Security, In: Journal of Arabian Studies: Arabi
  156.-2, Issue 2, 2012, Pages: 143  
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االستقرار التي قد تشهدها الدول األعضاء. كما شهدت هذه الفترة التوقيع على االتفاقية األمنية 
 .الخليجية، والتي من شأنها إقامة فضاء أمني مشترك بين الدول األعضاء

قوة بحرية خليجية مشتركة، وكذلك عزمه على إنشاء قيادة  سلالمج إنشاءإلى ويمكن اإلشارة  .3
عسكرية موحدة كأبرز األمثلة على التقدم الملموس في تعزيز أوجه التنسيق والتكامل في 

كما مث لت الدعوة التي قدمتها المملكة العربية السعودية في قمة  اإلطارين األمني والدفاعي،
، بشأن تحول دول المجلس من حالة 2011من عام  الرياض، في شهر ديسمبر/كانون األول

حالة االتحاد، والتي ال تزال قيد البحث والدراسة، ذروة محاوالت تعزيز أوجه إلى التعاون 
 التعاون والتنسيق والتكامل ضمن المنظومة الخليجية.

ن عن دعوة كل من األردن إعادة التموضع الخليجي يأتي في السياق اإلقليمي فهو اإلعال .4
توجه قوي للدول األعضاء نحو إلى مجلس التعاون؛ ما يشير إلى النضمام إلى االمغرب و 

 .توسيع المنظومة اإلقليمية الخليجية

تقف خلف الجهد الخليجي بشكل عام والسعودي بشكل خاص  اويرى البعض أن ثمة أسباب   
 38نحو إلى ن مليون نسمة )سكان المغرب واألرد 42ضم  هنحو تشكيل تحالف عربي جديد، وأن

مجلس التعاون الخليجي بعد إلى النضمام إلى اهم مجموع سكان دول الخليج، ودعوة األردن  امليون  
لمجلس ليس صدفة، بل تقف خلفه دوافع واعتبارات إلى ا لالنضمامعام ا من أول طلب قدمته  15

 : نت(2011أهمها: )الرنتاوي، 

ورات العربية التي أطاحت بحلفاء كبار للخليج خاصة نتيجة الث ةستراتيجيالجيوا  التغيرات الكبيرة  .1
 العربي.االعتدال  وتهدد حلفاء آخرين، وقضت على محور  مبارك،نظام 

إليه التغيير  االتهديد اإليراني الذي باتت دول الخليج قلقة منه أكثر من أي وقت مضى، مضاف   .2
 .الحضن الخليجيوما جرى في البحرين واليمن، وهو ما أشعل الثورات في  مصر،في 

"التهديد اإلرهابي" المستمر لدول الخليج خاصة السعودية ووجود تنظيم القاعدة القوي في اليمن،  .3
 مبارك،كي الذي تخلى عن ير  يمكن االعتماد على الحليف األموتيقن دول الخليج بأنه ال

هو ما الخارج وخوض حروب جديدة، و إلى تجاه عدم إرسال قوات  واشنطن ستراتيجيةإ وتغير
 .زاد قلق الخليجيين حيال الخطر اإليراني المتصاعد وفق رؤيتها

ممارسة دور لطالما بحثت لنفسها عنه إلى السعودية تجد اليوم نفسها مدعوة ن إويمكن القول 
وهو دور قومي قيادي في المنطقة، لكن دور ا كهذا كان قد استحوذت عليه مصر بزعامة جمال 

في عهد صدام حسين في الثمانينيات وبداية  لعبه وحاولت العراقفي الستينيات،  رعبد الناص
التسعينيات، ومن ثم مصر من جديد خالل حكم حسني مبارك بعد وقوع العراق تحت االحتالل 
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األمريكي، لذلك فإن السعودية تفترض أن يوفر لها هذا التحالف فرصة لالضطالع بدور أكبر 
 : نت(2011بكثير. )العكلوك، 

ن كانت الدول االعتدال  تحالف العربي الجديد الذي بدأ يتشكل على أنقاض محور كما أن ال وا 
إعادة تشكلها اليوم هي بواعث إلى ت ضمن هذا المحور إال أن الباعث المكونة له هي دول كان

داخلية إقليمية أكثر منها دولية، ولذلك فإن هذه الدول تتحرك من واقع الرغبة في التكامل لمعالجة 
رة النفط والغاز يرى أن داخلية تعيشها، فاألردن الذي يواجه مشاكل في العمالة وارتفاع فاتو  مشاكل

قتصادية، ألن اقتصاد بشكل مباشر في معالجة أزماته اال مجلس التعاون سيساهمإلى انضمامه 
 على العمالة األردنية في الخليج، لذلك فهو يعول على أن ادول أربعة عقود كان يتطور اعتماد  

 : نت(2011قتصادي. )العربية، ساعد العضوية في تخفيف الوضع االت

لتوفير الحماية األمنية حيث  اوفي المقابل فإن مجلس التعاون الخليجي يرى في األردن مكسب  
أن األردن يملك أقوى شبكة أمنية في العالم العربي، كما أن األردن الذي أدان التدخل اإليراني في 

 لصد أي محاوالت للتوسع اإليراني نحو الخليج. امتقدم   اقع  دول الخليج يملك مو 

أعقاب الثورات، هو  االعتدال فيومن هنا نجد أن المحور العربي الذي أقيم على أنقاض محور 
حالة التمدد في الثورات العربية، كما أن القلق  إلى وقفمحور يقوم باألساس على سعي دوله 

ية والرغبة في المحافظة على الملكيات هو العامل األهم الذي والخوف من نتائج االنتفاضات العرب
منهم أن الحليف  اترتيب أوضاعهم استشعار  إلى االعتدال دفع دول الخليج وما تبقى من محور 

على توفير شبكة األمن التي تحمي األنظمة من شعوبها الم نتفضة في وجه  ا  الغربي لم يعد قادر 
 الحرية والكرامة والعدالة االجتماعية. الظلم واالستبداد والباحثة عن

 الموقف اإلسرائيلي من إعادة تشكل محور العتدال 
م، وما ظهر وكأنه مشاركة 2013يوليو  3بعد اإلطاحة بالرئيس المصري محمد مرسي في 

خليجية في دفع هذه اإلطاحة من قبل المؤسسة العسكرية المصرية، أصبح الواقع العربي أكثر 
تتعثر ولم ي كتب لها االستقرار وأضحت اإلطاحة بمرسي  تزالة وأن الثورات العربية ما ، خاصاتعقيد  

بمثابة ثورة مضادة أ ريد لها أن تكون بداية للقضاء على أحالم الشعوب وطموحاتهم في التحول 
 الديمقراطي.

قدمت الخطوة التي أ إلى تبريرسارعت  بللعربي، بعيدة عن تطورات المشهد ا إسرائيللم تكن 
ية أن أهم إسرائيلعليها المؤسسة العسكرية في مصر ألنها ترى وفق ما أكدته مراكز أبحاث 

عبد الفتاح  لالنقالب الذي قاده وزير الدفاع المصري الفريق أول ستراتيجيةاإلالتداعيات 

http://www.aljazeera.net/news/pages/3d5c2186-ae1f-486c-9572-b92ea8a1c559?GoogleStatID=21
http://www.aljazeera.net/news/pages/3d5c2186-ae1f-486c-9572-b92ea8a1c559?GoogleStatID=21
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العربي" دوره من جديد. االعتدال  هو استعادة "محور  محمد مرسي وأطاح بالرئيس السيسي
 : نت(2013)النعامي، 

الذي قاده االنقالب " أن  " إلىمزال تسفي"في القاهرة  سرائيلحيث أشار السفير األسبق إل
، االعتدال العربيالسيسي يسمح بإعادة بناء التوازنات اإلقليمية عبر ضخ الدماء في عروق محور 

جانب األردن ودول الخليج إلى االعتدال،  في محور إلى لعب الدور الرئيس مصر بعد عودة
 : نت(2013)النعامي، العربي". 

في من رغبة حقيقية  افي جهدها للحفاظ على نظام السيسي قوي   إسرائيللقد انطلقت      
الواقع التي كانت عليه قبل الثورات العربية؛ على أن يكون أحد إلى إمكانية عودة المنظومة العربية 

العربي من جديد، والذي يفترض االعتدال ل في التوازنات اإلقليمية انبعاث محور أهم مظاهر التحو 
من السعودية واألردن وجميع دول الخليج باستثناء دولة قطر،  جانب مصر، كال  إلى أن يضم 

مش مرونة كبير في بها ان هذا التحول سيسمح لها مجدد  أمن افتراض مفاده  إسرائيلحيث تنطلق 
 : نت(2013المنطقة بما يحقق مصالحها. )ليفين،  التعاطي مع دول

هو مسارعة دول الخليج، االعتدال  أن مما يبشر بإمكانية عودة محور  إسرائيللقد رأت 
مليار دوالر إلنقاذ االقتصاد المصري بعد اإلطاحة بمرسي؛ )مزال،  12تقديم إلى باستثناء قطر، 

هو أن نجاح تحالف العسكر والليبراليين  ئيلإسرا: نت( من هنا، فإن االفتراض السائد في 2013
، من خالل تعزيز فرص سرائيلإل ةستراتيجياإلمصر سيحسن البيئة إلى في جلب االستقرار 

مواجهة الجماعات الجهادية اإلسالمية، وصد التهديد اإليراني، وتوفير ظروف أفضل لمواجهة 
في مطالبة اإلدارة األمريكية باإلسهام  ب اغضيون سرائيلالبرنامج النووي لطهران، من هنا ال يجد اإل

 : نت(2013في مصر.)مزال،  والليبراليينفي تعزيز قوة تحالف الجيش 

ضمان الستقرار من جديد بقيادة مصر  االعتدالكانت ترى في عودة محور  إسرائيلكما أن 
لين كبار حدودها الجنوبية وحفظ أمنها، ولذلك كانت أول من تحرك من خالل عدة قنوات لمسؤو 

المقدمة للجيش المصري والتي تقدر األمريكية مطالبة بعدم المس بالمعونات األمريكية في اإلدارة 
مليار دوالر في أعقاب اإلطاحة بمرسي، على اعتبار أن قطع المساعدات سينعكس سلبا  1.3بـ

إلى العالم  "لتسفي مزا"األسبق في القاهرة  إسرائيل. وقد دعا سفير سرائيلعلى األمن القومي إل
خطة "مارشال" التي قدمها  إعداد خطة مساعدات اقتصادية ضخمة للسلطات في مصر على غرار

ألمانيا في أعقاب الحرب العالمية الثانية، على اعتبار أن مثل هذه الخطوة تقلص فرص إلى الغرب 
 : نت(2014وعودة اإلسالميين للحكم. )النعامي، االنقالب فشل 

http://www.aljazeera.net/news/pages/3d5c2186-ae1f-486c-9572-b92ea8a1c559?GoogleStatID=21
http://www.aljazeera.net/news/pages/054c1b16-8ad6-44eb-a5ad-c194c623d400
http://www.aljazeera.net/news/pages/054c1b16-8ad6-44eb-a5ad-c194c623d400
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/0DCE5A78-3B4D-4D1C-9E7A-D76330FA9E89.htm
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/0DCE5A78-3B4D-4D1C-9E7A-D76330FA9E89.htm
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ي األسبق ألون ليفين دوائر صنع القرار في تل أبيب سرائيلوزارة الخارجية اإل وقد دعا مدير عام
تحديد مكامن الخطر االقتصادي التي تهدد حكم العسكر والمسارعة بتقديم المساعدة على إلى 

حلها، ال سيما مشكلتي المياه والزراعة، مع تقديم اقتراح بعرض إمكانية استفادة مصر من القدرات 
لتقليص مظاهر تأثير هاتين المشكلتين، على اعتبار أن استقرار سلطة  سرائيللعلمية إلالتقنية وا

 : نت(2014)النعامي،  .اية" عليإسرائيلالعسكر يمثل "مصلحة 

وجدت في اإلطاحة بمرسي وتعثر الثورات العربية فرصة مهمة إلعادة  إسرائيلوهكذا فإن 
الدول العربية وخاصة األردن ودول الخليج تلتقي من  اعديد  ور االعتدال، كما أنها لمست أن مح

معها في مخاوفها من استمرار الثورات العربية، ومما ال شك فيه أن أحد أهم هذه المخاوف التي 
أثارتها الثورات العربية لدى صناع القرار في تل أبيب هو الخوف من إمكانية المس باستقرار نظام 

  اإلقليميين. إسرائيليب بأنه أهم حلفاء الحكم في األردن الذي يوصف في تل أب

اليوم"  إسرائيلفي مقال نشره في صحيفة " -المستشار السياسي لنتنياهو- د"دوري غول"وقد عبر 
ي األسبق الجنرال سرائيلعن هذا الموقف بصراحة. وفي مقال نشره في "هآرتس" اختار الوزير اإل

التنسيق االستخباري مع األردن في حماية "األمن الحديث عن دور التعاون األمني و  "أفرايم سنيها"
يين "مدينون ببقائهم على قيد الحياة للجهود التي سرائيلا أن آالف اإلي، مؤكد  سرائيلالقومي" اإل

ي األسبق يوسي بيلين أن وجود النظام سرائيلبذلتها المخابرات األردنية"؛ وقد اعتبر وزير القضاء اإل
يمثل "أكبر نعمة تحظى بها الدولة اليهودية ". )النعامي،  سرائيلإل األردني على الحدود الشرقية

 : نت(2014

في أعقاب الثورات العربية وتراجع دور محور  إسرائيلومن هنا يبرز حجم القلق الذي أصاب 
ي في منطقة الشرق األوسط، كما تعكس اإلطاحة سرائيلالذي شكل رافعة للموقف اإلاالعتدال 

ي والرغبة في استعادة محور سرائيلفي حماية نظام السيسي حجم االرتياح اإل إسرائيلبمرسي ودور 
على واقع المنطقة من االعتدال  من جديد، ويمكن أن نرصد هنا كيف انعكس محور االعتدال  

خالل مواقف الدول المشاركة فيه من )اإلسالم السياسي( أو عبر مشاركتها غير المباشرة في 
 الحرب على غزة.

 مواجهة اإلسالم السياسي لعتدال فيامحور  .أ
رتياحها من قرار السعودية وضع جماعة اإلخوان المسلمين على قائمة الجماعات ا إسرائيل لم ت خف  
: نت( فقد كان رئيس شعبة االستخبارات العسكرية الصهيوني asharqalarab ،2014اإلرهابية؛ )

" يفتح الباب على اتأسيسي   اودي، الذي عده "قرار  بالقرار السع نالمحتفييأوضح  "عاموس يادلين"السابق 
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، على اعتبار أنها سرائيلإل ةستراتيجياإلتحسن البيئة إلى " تؤدي امصراعيه أمام تحوالت "إيجابية جد  
 : نت( 2014لها. )النعامي،  اتضيق الخناق على أطراف تمثل تهديد  

سلمين فرصة لتشديد إضافي على وصول رأت في القرار السعودي تجاه اإلخوان الم إسرائيلكما أن 
للقطاع بشكل مطلق، كما سيساهم في مساعدة  اليالماألموال للمقاومة الفلسطينية، وسد منافذ الدعم 

، ويلحق ضربة قوية للمقاومة إسرائيلمصر على إحكام الحصار على القطاع، بما يحقق مصالح 
 : نت( 2014الفلسطينية، سيما حركة حماس. )النعامي، 

العربي ال تقوم على أساس مجابهتها لمحور  االعتدالهنا يتضح أن الوالدة الجديدة لمحور و 
الذي تشكل من قطر المحور على مواجهة  ه إيران فحسب، بل تقوم بشكل رئيسالممانعة الذي تمثل

وقوة صعود اإلسالم  من هبة الشارع العربي الذي استفادهذا المحور وتركيا واإلخوان المسلمين 
 واستقرارها. إسرائيلهدد أمن أكبر ي ا، والذين أثبتوا أنهم يشكلون خطر  سياسيال

ن  ريد إسقاط نظام األسد ومن ختلف في نظرته للملف السوري بين من ياكما أن هذا المحور وا 
يتفق عليها الجميع وهي ضرورة إنهاء  ايجاد حل سياسي لألزمة السورية، إال أن هناك أسس  إلى إيسعى 
لن يسمح االعتدال رتياحها له، ألن محور ا إسرائيل لسورية، وهو األمر الذي ال ت خف  ااألزمة 

 للجماعات المتطرفة أو اإلخوان بقيادة المشهد في سوريا عند أي حل ألزمتها.

 2014ودوره في الحرب على غزة صيف  العتدالمحور  .ب
رصة أخرى الختبار م ف2014على قطاع غزة صيف العام  إسرائيل الحرب التي شنتها شكلت
خماد أي  االعتدالمحور  العربي ومدى فعاليته في الضغط على المقاومة الفلسطينية من جانب وا 

كيف أثر غياب هذا  إسرائيلخر، خاصة بعد أن شاهدت آرك شعبي عربي لنصرة غزة من جانب تح
محور المصري م، وكيف نجح ال2012المحور عليها خالل الحرب التي شنتها على غزة نهاية العام 

 التركي القطري في وقف الحرب والضغط عليها لالستجابة لشروط المقاومة.

 ةستراتيجيإخر فقد شك لت اإلطاحة بمرسي وسقوط حكم اإلخوان في مصر نكسة وعلى الطرف اآل
كان يمكنها من خالله بناء قوتها الرسمية  استراتيجي  إحادة للمقاومة الفلسطينية؛ فقد فقدت ظهير ا 

العالم إلى لشعبية بما يتيح لها القدرة على الصمود، وبفقدان هذا الظهير لم يعد لغزة من معبر طبيعي وا
الخارجي وأصبح الحبل السري بين غزة والخارج منقطع ا أو شبه منقطع، كما أن مقومات الصمود من 

ْير بعض  دول الخليج في رْكب أدوات إعادة اإلعمار وغيرها لم تعد قائمة. زاد من حالة البؤس هذه سه
 النظام المصري الجديد مما جعل ظهيرها حتى الشعبي منه في تلك الدول في حالة شبه الشلل.

 نت( :2014)الجزيرة نت، 



[105] 

 

هامش مرونة كبير لمواصلة الحرب على  إسرائيلهذا الواقع العربي الجديد الذي بدأ يتشكل منح 
ية األسبق أهارون زئيفي والذي وصف ما يحدث حماس وفق ما قاله رئيس شعبة االستخبارات العسكر 

في حربها على اإلسالميين المتطرفين؛  إسرائيلبأنه "زلزال" حيث ال تتردد دول عربية في التعاون مع 
ية على هذا النحو سرائيلال أحد كان يصدق أنه سيأتي اليوم الذي تدافع فيه مصر عن المصالح اإل هوأن

 نار. لتوصل لوقف إطالق إلى االحراك الهادف  ثبات كما يحدث فيمن الوضوح وال
 : نت(2014النعامي، )

بما يحمله من عداء مطلق لإلسالم السياسي منحها  االعتدال العربيأن محور  إسرائيلوجدت 
من أي طرف عربي نحو  اللعمل ضد حركة حماس وقطاع غزة دون أن تجد ضغط   امهم   اهامش  

أن لوزراء نتنياهو تحدث خالل الحرب ، بل إن رئيس اايوم   51ضرورة وقف الحرب التي استمرت لـ 
 محور االعتدال.إلى : نت( في إشارة 2014س.)نتنياهو، العالم العربي كله ضد حما

 استراتيجي  إ ترى الدراسة أن المنطقة العربية ما زالت في طور التشكل بعد زلزال الثورات، وأن تحوال  
إلى واالستبداد وبين شعوب ترى تسعى  رض هيمنتها بالقوةيحدث في المنطقة بين أنظمة تحاول ف

جتماعية، وأن هذا التشكل يعني أن التحالفات والمحاور عن الحرية والكرامة والعدالة اال النعتاق وتبحثا
التي تتشكل سرعان ما تذوب مع أي حدث أو موقف يأتي في سياق حالة التحول الك برى التي تعيشها 

 المنطقة.

 راحل متعددة خالل السنوات الستة الماضية وهذه المراحل هي:مالعربي  االعتدالور مح لقد عاش

هم في ودور تاريخي م ستراتيجيإالذي تنفرد بزعامته مصر لما تمثله من موقع االعتدال محور  .1
جانب دول الخليج واألردن وبعض الدول العربية األخرى، ويرى هذا المحور أنه في إلى المنطقة 

جانب سوريا وتقف معهم في بعض إلى ة مع محور الممانعة الذي تتزعمه إيران حالة مواجه
ر في فلك المواقف تركيا وقطر وحزب للا وبعض الفصائل الفلسطينية، وهذا المحور ظل يسي

 ندالع الثورات العربية.االسياسة األمريكية حتى 

توسيع مجلس التعاون إلى عيها عبر س االعتدالبعد الثورات العربية حاولت السعودية لملمة محور  .2
نقاض أالخليجي ليشمل األردن والمغرب وهو ما ع رف بمحور الملكيات العربية والذي قام على 

التحديات أبرزها الخطر اإليراني وثورات  عددا  منمحور االعتدال، وقد وجد هذا المحور أمامه 
ي القطري والذي ساند الثورات ة هذا المحور المصري التركا الشعوب العربية، كما ظهر في مواز 

ن إلى انحاز االعربية و  لقضية الفلسطينية، واتفق المحوران على ضرورة إيجاد حل لألزمة السورية وا 
 اختلفا في آليات تحقيق ذلك.
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من جديد  االعتدالبعد اإلطاحة بمرسي وانكسار موجة الثورات العربية بدأت محاوالت إحياء محور  .3
سالم السياسي وهو ما سعودية، ووجد هذا المحور نفسه في مواجهة اإلوتقاسمت قيادته مصر وال

منح  بعدمية في تشديد الحصار على المقاومة في غزة والقضاء سرائيللمواقف اإلإلى اجعله أقرب 
اإلسالميين أي فرصة في سوريا، وقد تقاطعت بعض دول هذا المحور مع دول أخرى كالتحالف 

ختلف معها ألزمتين السورية واليمنية لكنه ييتفق مع السعودية في ا السعودي القطري التركي والذي
 في الملف المصري.

 

 :الخالصة

هذا المحور يمثل غيبته موجة الثورات العربية، و بعد أن  اجديد   ان بعث  يعيش اآل االعتدالمحور  
وهو ما  م،2014للقضية الفلسطينية كما ظهر خالل الحرب على غزة صيف العام  اواضح   اتهديد  

يعني أن القضية الفلسطينية ستكون أمام اختبارات صعبة بين محور يريد تصفية القضية وفق رؤية 
 وبين مقاومة ترى أن تحقيق العدل في فلسطين هو بالخالص من االحتالل. إسرائيلدولية ترتضيها 

دة األوضاع إعاقة على قائمة أولوياته، بل يسعى إلى كما أن هذا المحور ال يضع مصالح المنط
ولية كبيرة على عاتق فساد واستبداد، وهو ما يجعل المسؤ إلى ما كانت عليه قبل الثورات العربية من 

الشباب العربي بضرورة الوقوف في وجه هذا المحور الذي يهدد أحالمهم بالعيش والحرية والكرامة 
 االجتماعية.
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 النتائج والتوصيات

ةالنتائج  أول:  ِدراس 
  مجموعة من النتائج كان أهمها:إلى خلصت الدراسة 

  م في مصر، بعد سنوات من حالة االنسداد في األفق السياسي، 2011يناير  25اندلعت ثورة
ا أنهجله جمال، وتتسم الثورة المصرية وفي أوج الحديث عن توريث السلطة من قبل مبارك لن

مؤامرة أمريكية  إنهاثورة شعبية عفوية بسيطة قادها الشباب والطبقات الوسطى رغم ما يقال 
من شأن الثورة المصرية والشعب المصري، حيث جاءت الثورة  وهو ما اعتبرته الدراسة تقليال  

في ظل تردي األوضاع السياسية واالجتماعية واالقتصادية، وازدياد ملحوظ في المظاهرات 
لدور المحرض الذي لعبته وسائل اإلعالم الخاص إلى ااجية المطلبية، باإلضافة االحتج

 ووسائل التواصل االجتماعي.

   في بداية الثورة  افي هذه الثورة، حيث بدأ موقفها ضبابي   امهم   العبت المؤسسة العسكرية دور
حالة شعبية  ألن الثورة هي الكنها سرعان ما حسمت موقفها مع تصاعد وتيرة الثورة، ونظر  

عامة شاركت فيها كل القوى واألحزاب السياسية دون أن تتفرد بها جهة بعينها، وجدت 
قيادة المرحلة االنتقالية، على اعتبار أنها أقوى إلى المؤسسة العسكرية نفسها مدفوعة 

من الحكمة  اعالي   امؤسسات الدولة المصرية وتحظى باحترام جميع األطراف، وأظهرت قدر  
 خالل الثورة. اوتوازن  

  في المنطقة العربية وأن أي  إستراتيجيلمصر على أنها قوة مهمة وذات ثقل  إسرائيلتنظر
ومكانتها اإلقليمية ولذلك أصيبت المؤسسات  إسرائيلتحول فيها يؤثر بشكل مباشر على موقع 

ع وقوع الثورة لم تكن تتوق إسرائيلية بالصدمة من الثورة المصرية وتفاعالتها، كما أن سرائيلاإل
ا وجعل مواقفه إسرائيلعن نجاحها في إسقاط مبارك وهو األمر الذي أربك  المصرية فضال  

اللحظات األخيرة  فيلصمت والترقب قبل أن تحاول إلى امحسوبة ودفعها في بداية األمر 
 الضغط للحفاظ على نظام مبارك.

   دتها فيما يتعلق بالتطورات في وقيا إسرائيلمهمة تشغل بال  اأظهرت الدراسة أن ثمة أمور
ديفيد كنقطة أساسية وعنصر  المشهد المصري وأهمها الحفاظ على اتفاقية السالم كامب

منع وصول اإلسالميين للحكم وخاصة إلى  إسرائيل، كما سعت إسرائيل ستراتيجيةإمركزي في 
سعيها إلى ضافة ، باإلا بعد اإلطاحة بمرسيالحق   أبدت ارتياحهاجماعة اإلخوان المسلمين ثم 
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العربي لما في ذلك من مصلحة لضمان أمن االعتدال  الدائم إلبقاء مصر ضمن دائرة محور 
 واستقرارها. إسرائيل

  لحكم في مصر، وذلك خشية إلى اعند صعود اإلسالميين  واستياء اأكثر قلق   إسرائيلبدأت
خر آعن غزة من جانب ة في كسر الحصار التأثير على اتفاقية السالم من جانب، والمساهم

وهو األمر الذي سيجعل منطقة الحدود بين مصر وغزة منطقة مفتوحة تساهم في تعزيز 
ضرورة التسوية للصراع إلى ي سرائيلحركة المقاومة، ولذلك أشارت الصبغة العامة للموقف اإل

 ن سيطرة السلطة على غزة ومعابرها،ضماوتشجيع المصالحة الفلسطينية ل مع الفلسطينيين
وفتح قنوات اتصال مع الدول المناهضة لثورات الشعوب وخاصة األردن ودول الخليج 

 العربي.

  من ظهور مصر كدولة ديمقراطية في المنطقة ألنها كانت تسوق نفسها للعالم  إسرائيلتخشى
على أنها الدولة الوحيدة التي تستحق الديمقراطية في الشرق األوسط وسط دول يحكمها 

، كما كانت أول جاهدة حرف مسار الثورة المصرية إسرائيلساد، لذلك حاولت االستبداد والف
من تحرك على المستوى الرسمي والدبلوماسي واألمني لحماية اإلجراءات التي قام بها الجيش 

 بعد اإلطاحة بأول رئيس مصري مدني منتخب في أعقاب الثورة.

 الفلسطينية وحركات المقاومة  جاءت الثورة المصرية لتصب بشكل مباشر في صالح القضية
في مصر تجاه  اوشعبي   افيها، والتي وجدت أن الثورة نجحت في إعادة تصويب البوصلة رسمي  

دعم القضية الفلسطينية وضرورة رفع الحصار عن غزة من جهة مصر، كما تجلت نتائج 
سرائيلالثورة في نجاح صفقة تبادل األسرى بين المقاومة و  وان المسلمين د اإلخ، كما أن صعو ا 

لحكم في مصر حول القاهرة من مكان ت علن فيه الحرب على غزة كما حدث عام إلى ا
لمطالبها خالل حرب  إسرائيلمنصة ت علن من خاللها قيادة المقاومة استجابة إلى م 2008
 م.2012العام 

 لقد شكلت اإلطاحة بمرسي ووصول قائد الجيش عبد الفتاح السيسي لسدة الحكم، انتكاسة 
لم أولويات  كبيرة في العالقات بين مصر وغزة، حيث وضعت مصر قطاع غزة على رأس س 
التصفية واالستهداف من خالل إغالق معبر رفح وتدمير األنفاق ووضع حماس على قائمة 
اإلرهاب ووجدت المقاومة نفسها رهينة الخالفات الداخلية في مصر، كما وجد أهل غزة أنفسهم 

إلى و ما سعت حركات المقاومة في غزة خل في الشأن الداخلي لمصر وهي عاقبون بتهمة التد
 نفيه مرات عديدة.
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   لثورة السورية وفتحت أبوابها أمام الالجئين إلى ا اأظهرت مصر ما بعد الثورة انحيازا واضح
إلطاحة بنظام األسد كمدخل لحل األزمة إلى اواحتضنت المعارضة السورية ودعت  السوريين،
قد أظهرت مصر في عهد الرئيس مرسي مواقف واضحة وثابتة وكان صوتها السورية، و 

جانب الثورة السورية عبر الدعوة لتنفيذ حظر إلى األعلى من بين الدول العربية في الوقوف 
 للطيران في األجواء السورية.

  داعمة إلى تحولت المواقفة المصرية من داعمة للثورة السورية  اإلطاحة بمرسيفي أعقاب
طاردة ورافضة لوجودهم وقد ت رجم ذلك عبر إلى ظام األسد، ومن حاضنة لالجئين السوريين لن

التضييق عليهم ومنع دخولهم لمصر إال بعد الحصول على التأشيرة، وشن حملة إعالمية 
 تحريضية عليهم وصلت لحد الدعوة لحرق بيوتهم. 

  انهارت معها ك ل المحاور عاشت الدول العربية خالل الثورات حالة من عدم االستقرار
والممانعة، وظهرت خالل االعتدال   امحور  اوالتحالفات التي تشكلت قبيل الثورة وتحديد  

المرحلة األولى للثورة تحالفات جديدة لعبت القاهرة والرياض فيها نقطة االرتكاز حيث سعت 
ون أن تقطع بناء تحالفات مع الدول التي ساندت الثورة كتركيا وقطر وتونس دإلى مصر 

توسيع دول مجلس التعاون الخليجي وضم إلى دول األخرى، بينما سعت السعودية عالقاتها بال
 األردن والمغرب فيما ع رف بمحور الملكيات العربية.

 االعتدال  محور إلى في مصر بصورة كبيرة في إعادة الروح  ت اإلطاحة بالرئيس مرسيساهم
 االعتدال، لكن محور بير من إعادة تشكل هذا المحوربارتياح ك إسرائيل شعرتالعربي، وقد 

وضع اإلسالم السياسي على رأس التحديات التي  طاحة بمرسياإلالذي تشكل في أعقاب 
إلى تواجهه وساهم بشكل مباشر في م حاصرة حركات المقاومة في فلسطين، كما سعى 

للوصول لتسوية  لإسرائيتشجيع السلطة الفلسطينية على ضرورة مواصلة المفاوضات مع 
 للقضية الفلسطينية.

 على  إسرائيلية المصرية بمراحل متعددة ففي بداية الثورة حرصت سرائيلمرت العالقات اإل
البقاء في حالة من الترقب والصمت والمتابعة، ثم دخلت العالقة مرحلة من الضبابية وعدم 

سرائيللتوتر الذي شاب العالقة بين مصر و ل الوضوح وصوال   أعقاب الحرب على غزة في  ا 
على كل  ستراتيجيةإم، لكن سرعان ما عادت هذه العالقة لتصبح عالقة 2012صيف العام 

المستويات السياسية واألمنية بعد اإلطاحة بالرئيس المصري محمد مرسي وما قيل عن دور 
 على االستمرار والبقاء.االنقالب ي في مساعدة إسرائيل
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ةثانياً   : توصيات الِدراس 
ها الدراسة فإنه من الواضح أن رسم معالم المستقبل تبدو إليضوء النتائج التي خل صت  في

الك برى  ستراتيجيةاإلصعبة فالواقع العربي يشهد حالة من السيولة غير المسبوقة والتحوالت 
ن كان لدي إيمان  االمتسارعة، والظاهر لنا أن صورة المستقبل القريب ال تحمل لنا أخبار   سارة، وا 

 .حمل الخير للمنطقة وللقضية الفلسطينيةلت ابأن الثورات العربية ستواصل طريقه

 في إحداث التغيير المأمول: اوعليه فإن الباحث يضع بعض التوصيات سعيً 
  العمل على وقف الحرب الطائفية المذهبية التي تشهدها المنطقة العربية لما في ذلك من

 وهي القضية الفلسطينية. حرف للبوصلة عن القضية المركزية لألمة

  اجاد   اتخاذ خطوات عملية إلنهاء األزمة السورية، وأن تمارس الدول العربية دور  إلى االسعي 
لوقف معاناة الشعب السوري واحتضان الالجئين السوريين، والضغط على النظام السوري 

 لوقف المجازر والمذابح بحق المدنيين.

  إجراء حوار شامل حول األوضاع في مصر إلنقاذ حالة إلى دعوة القوى واألحزاب المصرية
، من أجل إعادة االعتبار اواجتماعي   اواقتصادي   ااالنهيار الحاصل في مكونات الدولة سياسي  

 .سرائيلمصر وموقعها اإلقليمي ألن ضعف الدولة المصرية فيه مصلحة مباشرة إلإلى 

 جراء حوار وطني شامل الحرص على تجميع القوى واألحزاب العربية داخل البل دان العربية وا 
مالها وتطلعاتها نحو آحة مجتمعية تلبي طموحات الشعوب و مصاللفي كل بلد عربي للوصول 

 الحرية والعدالة االجتماعية، وتساهم في وقف الصراعات الداخلية في البالد العربية.

  بة فيها لتكون جديدة وقيادات شااستنهاض جامعة الدول العربية من جديد عبر ضخ دماء
 لة عربية جامعة قادرة على معالجة هموم ومشاكل المنطقة.ظم

  لقضية الفلسطينية بصفتها القضية األولى لألمة، وي مكن أن تكون محل إلى اإعادة االعتبار
إجماع عربي، كذلك إعادة النظر في اتفاقيات السالم والمبادرة العربية مع االحتالل والتي 

 م.2002العربية عام أقرتها جامعة الدول 

  ،العمل على بناء تحالف عربي إسالمي يضع مصالح المنطقة وشعوبها على سلم أولوياته
نهاء حالة التفرد والهيمنة من قبل اإلدارة  ويعمل على وقف حالة التغول الغربي في المنطقة، وا 

 األمريكية في مصير الشعوب العربية واإلسالمية.
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  دول أمريكا الالتينية  الدول الصاعدة في المجتمع الدولي، مثلتعزيز العالقات السياسية مع
سيا، وغيرها من الدول القوية الصاعدة وذلك لكسر الهيمنة الغربية على المنطقة، آودول شرق 

وكسر حالة االحتكار وازدواجية المعايير األمريكية التي تقف ضد إرادات الشعوب طامحة 
 للحرية.

 براز  كسر إرادةي من الثورات العربية ودوره في سرائيلالعمل على تعرية الموقف اإل الشعوب، وا 
 مواقفه المناهضة للديمقراطية في الشرق األوسط، والتأكيد على أنه العدو األول لألمة.

مما تشهده المنطقة من ثورات  اأما على المستوى الوطني الفلسطيني فإن الباحث وانطالق  
إلى وغير مباشر، األمر الذي يدعونا  سطينية بشكل مباشروتحوالت مهمة تؤثر في القضية الفل

دراك خطورة اللحظة التاريخية التي تعبرها منطقتنا وقضيتنا، ال تحلي بالرشاد والنضج السياسي، وا 
 وبناء عليه توصي الدراسة القيادات السياسية فلسطينية بمجموعة من التوصيات العاجلة وهي:

 حوار وطني شامل على قاعدة حماية إلى  كل فوري، والذهابإنهاء حالة االنقسام السياسي بش
القضية الفلسطينية في ظل حالة التشتت العربي، وتقديم كل ما يلزم من مرونة سياسية 

ت تضمن الوصول لمصالحة وطنية جادة، دون استقواء طرف على طرف، وأن تكون وتنازال
توفر رعاية عربية شاملة مع هذه المصالحة من داخل األراضي الفلسطينية وال ضير من 

 شبكة أمان لنجاح هذه المصالحة.

  الالجئين عدم التدخل تحت أي ظرف من الظروف في الشأن الداخلي ألي بلد عربي، ودعوة
عدم التدخل في األزمات التي تمر بها البالد التي يسكنون بها، إلى الفلسطينيين في الشتات 

التي تتشكل في المنطقة اليوم ألنها تحالفات  كذلك عدم الدخول في التحالفات والمحاور
ومحاور غير مستقرة ولما لهذا األمر من انعكاس سلبي على القضية الفلسطينية والتي هي 

 ن قطة إجماع وتجميع.

  العمل على استثمار الحالة الوجدانية للشعوب العربية تجاه القضية الفلسطينية والتي برزت بشكل
تحقيق أمرين مهمين إلى وة ضاغطة تدفع عربية، وتوظيفها لتصبح قواضح في أعقاب الثورات ال

الضغط على و وهما: دعم الشعب الفلسطينية وتعزيز حالة الصمود في وجه الحصار واالحتالل، 
 ورفض كل أشكال التطبيع معه. إسرائيلاألنظمة لتبني مواقف سياسية صارمة تجاه 
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  ثار عن قطاع غزة، ومعالجة كل اآلالعمل على بذل كل الجهود من أجل رفع الحصار
تشكيل لوبي إلى ودعوة الدول واألحزاب في العالم اإلنسانية المترتبة على هذا الحصار، 

 ضاغط من أجل وقف معاناة أهل غزة وتسيير قوافل اإلغاثة لمساعدتهم.

 ية سرائيلاستغالل الحمالت الدولية للتضامن مع الشعب الفلسطيني، في فضح الممارسات اإل
 لدى المجتمع الدولي.

  تدويل القضية الفلسطينية من خالل إعادة طرحها أمام المجتمع الدولي، وهذا إلى السعي
 ي وكيفية مواجهته.سرائيلوطنية حول الصراع مع االحتالل اإل ستراتيجيةإيتطلب صياغة 
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 .األردن (:13/2/2011)صحيفة الدستور .10
 .2428العدد  ،بيان لجنة الحكماء (:2011فبراير  5) صحيفة المصري اليوم .11
ترحيب دولى بتنحى مبارك وعودة  (:12/2/2011السبت، )صحيفة صوت البلد المصري،  .12

 .المحور السياسي، الستقرار لمصر
سياسي اسرائيل رفيع المستوى: مرسي لن يتهرب من اتفاق  (:27/6/2012) يفة هارتسصح .13

 .السالم
 .195، العدد افتتاحيةمختارات إسرائيلية،  (8/2/2011) صحيفة هآرتس .14
الثورات الشعبية في المنطقة: الخصائص (، 2011، وليد وعلوش، إبراهيم وآخرون )الحيد عب .15

مجلة الشرق األوسط، مركز دراسات الشرق  العامة، التصورات اإلسرائيلية، األبعاد المستقبلية،
 .عمان، األوسط

 .146، شئون عربية، العدد أمريكا والربيع العربي (:7/2011)بشير ،الفتاح عبد .16
، برنامج دراسات الشرق المجلس العسكري والنتقال إلي الديمقراطية(: 2012مايو ) مها ،عزام .17

 .2/2012مذكرة إحاطة  األوسط،
 ، مركزالواقع والطموحات العالقات التركية مع مصر بعد الثورة(: 3/10/2011) برهان ،كورأوغلو .18

 .الجزيرة للدراسات االستراتيجية
 .، األردنًا بعودة نظام مبارك، صحيفة السبيلمرحب (:11/7/2013) هيليل ،ليفي .19
 .مصر ،يناير 25يوميات ثورة (: 2011)مجلة السياسة الدولية  .20
التركي الجديد.. تحول جيوسياسي  -المحور المصري (: 17/11/2012) مجلة المشهد السياسي .21

 .أنقرة استبدلت دمشق بالقاهرة ،وطموحات إقليمية كبيرة
، كراسات لعرب والنظام العالمي الجديد: الخيارات المطروحةا (:1991) سعيد ،عبد المنعم .22

 .، مصرمركز األهرام للدراسات السياسية واالستراتيجية القاهرة، 3استراتيجية 
 .محاكمات الثورة، القاهرة: المنظمة العربية لإلصالح الجنائي (:2011)عماد  ،ناصف .23
ط، ، صحيفة الشرق األوسث مصريمنع وزرائه من التصريح حول أحدا (:3/7/2013) نتنياهو .24

 .لندن
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 إهود باراك يرجح: األسد آيل للسقوط خالل أسابيع، (:2011كانون األول  11هرئيل عاموس، ) .25

  هارتس.
 

 لقاءات تلفزيونية سابعًا:
 .، قناة العربيةحوار خاص، حاوره حافظ المرازي  (:4/2/2011الجمعة ) دأحم ،شفيق .1
، قناة وق األسود، حاوره عبد الرحيم عليالصند(: 16/06/2015)أحمد  ،شفيق .2

 .العاصمة
 

 لكترونيةالمواقع اإل  :سابعاً 
 

، على الرابط: حماس تأسف لحكم القضاء المصري وتصفه بالمسيس(: 1/5/2015الجزيرة ) .1
-9c10-4ca1-4dff-http://www.aljazeera.net/home/Getpage/f6451603
 9dde5a593e41-a388-4a65-6b3e-122741d17432/eec71a2d 

، على الرابط: مصر تغلق معبر رفح حتى إشعار أخر(: 15/8/2013القدس العربي ) .2
 http://www.alquds.co.uk/?p=74518  

 http://goo.gl/vguIQc ، على الرابط: خطف وتعذيب وقتل، الجزيرة نت(: 4/7/2014أبو خضير، محمد ) .3
، على الرابط: الشرق األوسط والجماعات المختلفة(: 2013بوستون، يوفال ) .4

 http://www.sikurmemukad.com/magazine/062013/4groups.html 
، على الرابط: السيسي يأمر بتدمير األنفاق مع غزة كليًا خالل يومين فقط(: 15/7/2013دنيا الوطن ) .5

 http://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2013/07/15/414689.html  
، على الرابط: بنود اتفاق وقف إطالق النار بين حماس واسرائيل(: 27/8/2014روسيا اليوم ) .6

 https://goo.gl/DWGhg3   
، على الرابط: ضرب اسرائيل لغزة مسرحية هزلية(: 9/7/2014صحيفة المصريون ( .7

 http://goo.gl/myLt5C 
، الجزيرة نت،  على الرابط: السياسة المصرية تجاه األزمة السورية(: 26/5/2015عبد العزيز، حسين ) .8

 http://goo.gl/pBxgsC  
، على شيطنة غزة" في اإلعالم المصري بين المستفيد والصامت والمتضرر(: "15/7/2013فلسطين اليوم ) .9

  https://paltoday.ps/ar/post/173060 الرابط: 
، على الرابط: ذهلاسرائيل اعتبار القسام منظمة إرهابية "أمر م(: 31/1/2015فلسطين اليوم ) .10

https://paltoday.ps/ar/post/227793 

http://www.aljazeera.net/home/Getpage/f6451603-4dff-4ca1-9c10-122741d17432/eec71a2d-6b3e-4a65-a388-9dde5a593e41
http://www.aljazeera.net/home/Getpage/f6451603-4dff-4ca1-9c10-122741d17432/eec71a2d-6b3e-4a65-a388-9dde5a593e41
http://www.alquds.co.uk/?p=74518
http://goo.gl/vguIQc
http://goo.gl/vguIQc
http://www.sikurmemukad.com/magazine/062013/4groups.html
http://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2013/07/15/414689.html
https://goo.gl/DWGhg3
http://goo.gl/myLt5C
http://goo.gl/pBxgsC
https://paltoday.ps/ar/post/173060
https://paltoday.ps/ar/post/173060
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على الرابط:  ،نص خطاب، فلسطين أون لين(: 19/11/2012مشعل، خالد ) .11
-http://felesteen.ps/details/news/81833/%D9%86%D8%B5
 %D8%AE%D8%B7%D8%A7%25 

مركز الجزيرة  اإلنتكاسة: الدور المصري في الحرب اإلسرائيلية على غزة،(: 20/7/2014نصار جمال، ) .12
 للدراسات، على الرابط:

 reports/2014/07/201471711111892808.htmlhttp://studies.aljazeera.net/ar/ 
(: الرئاسة المصرية تنشر نص تفاهمات اتفاق وقف إطالق النار في 21/11/2012وكالة األنباء البحرينية ) .13

 http://www.bna.bh/portal/news/534348 غزة، على الرابط:  
، على الرابط: ثورة مصر بعيون زعماء العالم، الهيئة العامة لالستعالمات(: 2011، )نظمي، محمد .14

 http://www.sis.gov.eg/Newvr/34/14.htm 
ط: ، على الرابثورة مصر بعيون زعماء العالم، الهيئة العامة لالستعالمات(: 2011نظمي، محمد، ) .15

 http://www.sis.gov.eg/Newvr/34/14.htm 
، على الرابط التالي:  ثورات تأثيًرا في العالم، ساسة بوست 10أكثر (: 18/5/2014البشبيشي، عالء ) .16

 world-the-around-revolutions-10-http://www.sasapost.com/top 
، مركز توسعة عضوية مجلس التعاون الخليجي: الخيارات والمحددات(: 15/1/2015التمامي، سعود ) .17

الجزيرة للدراسات، على الرابط: 
 http://studies.aljazeera.net/ar/files/gccpath/2015/01/2015114124159988287.html 

  http://goo.gl/rM607D على الرابط التالي:  مبارك والعادلي متهمان بالقتل،(: 2011الجزيرة ) .18
 http://goo.gl/uaJtrz ، على الرابط التالي: ف شباب ثورة الغضبمطالب إئتال(: 2011الجزيرة ) .19
  https://goo.gl/iOr2CB ، على الرابط: وثائقي يوميات الثورة المصرية(: 2011الجزيرة الوثائقية ) .20
  https://goo.gl/c97iZD ، على الرابط التالي: ئقي يوميات الثورة المصريةوثا(: 2012الجزيرة الوثائقية ) .21
على الرابط:  نص خطاب مبارك األول(: 2011الجزيرة مباشر، ) .22

http://mubasher.aljazeera.net/specialcoverage/egypt/2016/01/2016126214024178
 125.htm 

، على الرابط: (: إغالق مراكز التعليم السورية بمصر11/11/2014الجزيرة نت ) .23
 http://goo.gl/r2dyax   

  http://goo.gl/dZJe8Q ، لي بتنحي مباركترحيب دو (: 12/2/2011الجزيرة نت ) .24
"، على الرابط: السعودية تعلن اإلخوان المسلمين "تنظيًما إرهابيًّا(: 7/3/2014الجزيرة نت ) .25

  c/2014http://www.aljazeera.net/news/arabi 
بعاد الالجئين السوريين(: 17/10/2013الجزيرة نت) .26 ، على الرابط: العفو الدولية تتهم مصر بإيقاف وا 

 http://goo.gl/p6FT9J 
، على الرابط: تناقضات الموقف المصري من العدوان على غزة(: 14/7/2014الجزيرة نت، ) .27

-9c10-4ca1-4dff-http://www.aljazeera.net/home/Getpage/f6451603
 a584921efef7-a1ec-450c-29ff-122741d17432/8500de41 

http://felesteen.ps/details/news/81833/%D9%86%D8%B5-%D8%AE%D8%B7%D8%A7%25
http://felesteen.ps/details/news/81833/%D9%86%D8%B5-%D8%AE%D8%B7%D8%A7%25
http://studies.aljazeera.net/ar/reports/2014/07/201471711111892808.html
http://www.bna.bh/portal/news/534348
http://www.bna.bh/portal/news/534348
http://www.sis.gov.eg/Newvr/34/14.htm
http://www.sis.gov.eg/Newvr/34/14.htm
http://www.sasapost.com/top-10-revolutions-around-the-world
http://studies.aljazeera.net/ar/files/gccpath/2015/01/2015114124159988287.html
http://goo.gl/rM607D
http://goo.gl/rM607D
http://goo.gl/uaJtrz
http://goo.gl/uaJtrz
https://goo.gl/iOr2CB
https://goo.gl/iOr2CB
https://goo.gl/c97iZD
https://goo.gl/c97iZD
http://mubasher.aljazeera.net/specialcoverage/egypt/2016/01/2016126214024178125.htm
http://mubasher.aljazeera.net/specialcoverage/egypt/2016/01/2016126214024178125.htm
http://goo.gl/r2dyax
http://goo.gl/dZJe8Q
http://goo.gl/dZJe8Q
http://www.aljazeera.net/news/arabic/2014
http://www.aljazeera.net/news/arabic/2014
http://goo.gl/p6FT9J
http://www.aljazeera.net/home/Getpage/f6451603-4dff-4ca1-9c10-122741d17432/8500de41-29ff-450c-a1ec-a584921efef7
http://www.aljazeera.net/home/Getpage/f6451603-4dff-4ca1-9c10-122741d17432/8500de41-29ff-450c-a1ec-a584921efef7


[122] 

 

سرائيل يد واحدة ضد حماسجيروزاليم  14/7/2014الجزيرة نت،  .28 ، على الرابط:  بوست: السيسي وا 
 http://goo.gl/A9J4we  

، على الرابط التالي: سلسلة يوميات الثورة المصرية، يوتيوب، الحلقة األولى(: 2012الجزيرة وثائقية ) .29
 https://www.youtube.com/watch?v=xhzVvLP3T74 

، مركز الجزيرة الثورات العربية والستشراق عند إدوارد سعيد(: 2012يناير  19الحاج، ولد إبراهيم )الخميس  .30
للدراسات، على الرابط التالي: 

 http://studies.aljazeera.net/ar/issues/2012/01/2012119112638383380.html 
، على الرابط: قناة أون تي فيالسوريين مرتزقة، (: 10/7/2015يوسف ) ،الحسيني .31

 wdC1DxbO4https://www.youtube.com/watch?v=1t  
، على الرابط: مصر تقطع عالقتها بسوريا (:15/6/2013الرسالة نت ) .32

 http://alresalah.ps/ar/index.php?act=post&id=75300 
ت، على الرابط: ، الجزيرة نحلف عربي على أنقاض العتدال(: 5/2011الرنتاوي، عريب ) .33

 http://goo.gl/e3KG0W 
، معهد العالقات العربية العربية بعد الثورات.. التحديات والمالمح الجديدة(: 9/5/2013الزيات، محمد ) .34

  http://goo.gl/cOFWBH العربية للدراسات، على الرابط: 
وضعت المملكة العربية السعودية جماعة اإلخوان المسلمين باإلضافة (: 8/3/2014الشارقة العرب ) .35

، على لجماعات سلفية وشيعية أخرى على قائمة اإلرهاب وفق بيان صادر عن وزارة الداخلية بأمر ملكي
  http://goo.gl/xdHHqS الرابط: 

، على الرابط: : األسد سيكون جزء من الحل السياسي(: السيسي20/1/2015) ق المصريةالشرو  .36
-http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=20012015&id=02c488f4
 dbc937071d3a-a3e5-45f5-bf8f  

على  ،انضمام المغرب واألردن لمجلس التعاون: فاتورة رابحة أم مكلفة؟(: 11/5/2011العربية نت ) .37
 mlhttp://www.alarabiya.net/articles/2011/05/11/148753.ht  الرابط: 

، ويكبيديا اإلخوان المسلمين، على الرابط التالي: يوميات الثورة(: 2011العريان، عصام ) .38
 http://goo.gl/uCYWyq 

ي، مركز الجزيرة للدراسات، السياسة السعودية تجاه ثورات الربيع العرب( 24/8/2011العكلوك، فرج ) .39
على الرابط: 

 http://studies.aljazeera.net/ar/reports/2011/07/201172371850917103.html 
، على الرابط: الدور المصري في مفاوضات غزة، الجزيرة نت(: 17/8/2014العناني، خليل ) .40

 http://goo.gl/jq3uNG  
، على الرابط: الجرف الصامد: أهداف الحملة واستراتيجية تحقيقها(: 10/7/2014القدس العربي ) .41

 http://www.alquds.co.uk/?p=191413 
، على الرابط: ي يسب غزة ومقاومتهابهلوان اإلعالم المصر (: 16/7/2014القدس العربي ) .42

 http://www.alquds.co.uk/?p=19356  
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https://www.youtube.com/watch?v=xhzVvLP3T74
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، على الرابط: إعالمية مصرية تطالب بقصف غزة وتدمير حماس 18/7/2014القدس العربي،  .43
 lquds.co.uk/?p=194976http://www.a  

، على تقرير حول أوضاع الالجئين السوريين في مصر(: 13/8/2013اللجنة السورية لحقوق اإلنسان ) .44
 http://www.shrc.org/?p=16659 الرابط: 

، على الجئين السوريين في مصرتقرير حول أوضاع ال(: 13/8/2013اللجنة السورية لحقوق اإلنسان ) .45
  http://www.shrc.org/?p=16659 الرابط: 

، تتابع اسرائيل النتخابات الرئاسية المصرية (: كيف30/6/2012المركز الفلسطيني للدراسات االسرائيلية ) .46
  /http://www.madarcenter.org مدار، على الرابط التالي: 

، على الرابط: قراءة في العالقات التركية المصرية بعد الثورة(: 22/11/2012المصري اليوم ) .47
 http://www.egyptindependent.com/node/1976511 

سرائيل، مصر العربية(: 12/12/2015للا )المصري، عبد  .48 ، على الرابط: اتفاقية الغاز بين مصر وا 
 http://www.masralarabia.com/   

، الجزيرة اسرائيل فزع من الربيع العربي واحتفاء من بالثورات المضادة(: 18/6/2014النعامي، صالح ) .49
   http://goo.gl/XPCS8s ابط: نت، على الر 

، موقع صالح النعامي، ما وراء الستنفار اإلسرائيلي للدفاع عن نظام السيسي(: 2013النعامي، صالح ) .50
 http://naamy.net على الرابط التالي: 

، على الرابط: 21، عربيمحور العتدال يساعدنا في الحرب على حماس(: 23/7/2014النعامي، صالح ) .51
 www.arabi21.starware.net/story/764284 

ي، موقع اإلسالم اليوم، على دور مرسي في إرباك المشهد اإلسرائيل(: 25/12/2012النعامي، صالح ) .52
  htm-14-http://www.islamtoday.net/albasheer/artshow.178593 التالي:  الرابط

ي، الجزيرة نت، على انقالب السيسي يحيي محور العتدال العرب(: 31/8/2013النعامي، صالح، ) .53
  http://goo.gl/q0nCKr الرابط: 

الموقف الصهيوني من ثورة الشعب المصري: بن أليعازر، أي نظام سيحكم (: 30/1/2011الهور، أشرف ) .54
: على الرابط" مصر سيحترم معاهدة السالم إل في حالة وصول اإلخوان المسلمين

 com/vb/showtheadwww.ata.  
، على الرابط التالي: أسباب قيام الثورة(: 2011الهيئة العامة لالستعالمات، ) .55

 http://www.sis.gov.eg/Newvr/egyptionrevoution/julyone.html 
، على الرابط: قون صهاينة: نريد وقف النار والسيسي يورطنامعل(: 9/8/2014إذاعة األقصى ) .56

 http://mobile.alaqsavoice.ps/index.php?action=detail&id=139640  
، على الحوار المتمدناألزمة السورية، قراءة في الموقف المصري من (: 30/8/2012أبو القاسم، محمود ) .57

 http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=322035 الرابط: 
(: على الرابط التالي: 29/6/2012أحمد، عبد المعطي ) .58

 http://digital.ahram.org.eg/Home.aspx?aspxerrorpath=/articles.aspx  
(: لمشاهدته كامال  على الرابط التالي: 11/2/2011أوباما بارك )الجمعة،  .59

 .com/watch?v=4Uv0bhnXu2ghttps://www.youtube   
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، على الرابط: لمبالة وزارة المالية غير مبررة، صحيفة ذي ماركير(: 30/1/2011أورلزروف ميراف ) .60
 http://www.themarker.com/markets/1.599447  

، مدار: المركز الفلسطيني للدراسات ئيل انتخابات الرئاسة في مصركيف تتابع اسرا(: 2012باراك، أيهود ) .61
  http://goo.gl/YXWW4H اإلسرائيلية، على الرابط: 

، معاريف، قلق في القدس: عدم الوضوح يسود في موضوع مصر(: 2011يناير  29بردنشتاين، ايلي ) .62
على الرابط التالي: 

http://www.nrg.co.il/Scripts/artPrint/artPrintNew.php?channel=1&channel_news&t
 s=14042008120049 

، معاريف، وح يسود في موضوع مصرقلق في القدس: عدم الوض(: 2011يناير  29بردنشتاين، ايلي ) .63
على الرابط التالي: 

http://www.nrg.co.il/Scripts/artPrint/artPrintNew.php?channel=1&channel_news&t
 s=14042008120049  

، الوطن الجزائرية، على الرابط: الربيع العربي بأعين البعض(: 28/7/2011برهان، كريم، ) .64
 http://www.elwatandz.com/r_ation/khatira/2444.html 

، على الرابط التالي: ماركير وردت تصريحات في مقابلة مع صحيفة "ذي(: 2012بن إليعازر ) .65
 http://www.themarker.com/dynamo/1.1694938   

الجزيرة نت، على الرابط:  اسرائيل تفضل الوساطة المصرية(: 29/7/2014بن يشاي، رون، ) .66
 o.gl/DVQsTghttp://go   

، على الرابط: المبادرة المصرية لحل األزمة السورية(: 5/3/2012بوابة األهرام ) .67
 http://gate.ahram.org.eg/News/180374.aspx 

، على الرابط: لمجلس التعاون دول الخليج تؤيد إنضام األردن والمغرب (: 11/5/2011بي بي سي عربي ) .68
l http://www.bbc.com/arabic/middleeast/2011/05/110510_gulf_morocco_jordan.shtm  

(، موقع ولال اإلخباري،  نمتسا أوباما أين كان أوباما )متسرايم: هيخان(: مصر: 2011بيلن، يوسي،  ) .69
 www.news.walla.co.il/?w=/2680/1786357  

صحيفة اسرائيل  حتى قبل أن يكون متأخرا جدًا ) لفني شيهي مأوحار مداي(،(: 2011بيلين، يوسي ) .70
  www.israelhayom.co.il/site/newsletter_opinion.php   على الرابط: اليوم،

على الرابط:  ، إسرائيل اليوم، المساعدات األمريكية لمصر: المنطق يتحدث(: 2012بيلين، يوسي ) .71
 http://www.israelhayom.co.il/opinion/99547 

سرائيل، إسرائيل اليوم( 2012-6-27بيلين، يوسي ) .72 ، على الرابط: بين مرسي وا 
site/newsletter_opinion.php?id=9000&hp=1&newsletthttp://www.israelhayom.co.il/

 er=27.06.2012   
الرابط:  على ، صحيفة المصري اليوم،الثورة..دستور(: 2011يونيو  26تكال، ليلى ) .73

 http://www.almasryalyoum.com/news/details/208667   
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(. 11/2/2011جريدة اإلندبندت البريطانية، ) .74
-mubarak-as-fisk-http://www.independent.co.uk/voices/commentators/fisk/robert
 2211287.html-egypt-for-now-what-on-lingsc 

، موقع المصطبة، على الرابط التالي:  يناير 25ثورة (: 2011حمودة، صالح ) .75
 http://vb.elmstba.com/t207624.html 

، الحاكم في مصر.. سير ذاتية أعضاء المجلس األعلى للقوات المسلحة(: 1/3/2011خنافر، صادق) .76
على الرابط التالي: 

http://www.almanar.com.lb/adetails.php?fromval=2&cid=38&frid=21&seccatid=38
 &eid=13973  

، مدى مصر، ف المصري من الحرب على غزة: المكاسب والخسائر المصريةالموقخورشيد، سارة،  .77
  http://goo.gl/ym4HGe ، على الرابط:  3/8/2014

، هآرتس، على الرابط التالي: (: في مواجهة الدوامة2011فبراير  4درور، يحزقيل ) .78
 http://www.haaretz.co.il/hasite/objects/pages/PrintArticle.jhtml?itemNo=1213335 

، على 14/7/2014، النص الحرفي للمبادرة المصرية لوقف إطالق النار بين غزة واسرائيلدنيا الوطن،  .79
  http://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2014/07/14/567397.html الرابط: 

، على الرابط: مجلس الشعب المصري يجمد عالقاته مع مجلس الشعب السوري (:  7/2/2012راديو سوا ) .80
 http://www.radiosawa.com/content/article/13706.html  

، هآرتس، على الرابط التالي: نتنياهو أمر الوزراء: ل تتحدثوا بموضوع مصر(: 2011يناير  28رفيد، براك ) .81
 http://www.haaretz.co.il/hasite/objects/pages/PrintArticle.jhtml?itemNo=1212204 

، هارتس، إسرائيل للوليات المتحدة: واصلوا تقديم الدعم للجيش المصري (: 9/7/2013رفيد، براك ) .82
 1.2066810-http://www.haaretz.co.il/news/politics/.premium  

، على الرابط التالي: أسباب قيام الثورة المصرية(: 2011رمضان، حسام ) .83
 causes-negypt/revolutio-http://www6.mashy.com/home/tahrir  

، على الرابط: مصر تعلن موقفها من إرسال قوات سعودية لسوريا(: 14/2/2016روسيا اليوم ) .84
 https://goo.gl/q3TqYA  

، على الرابط: مصر تستدعي سفيرها لدى سوري (: 19/2/2013رويترز ) .85
 http://ara.reuters.com/article/topNews/idARACAE81Q56220120219 

حرب غزة واإلنقالب في استراتيجية الردع السرائيلية". ملف األهرام (: 1/1/2013سويلم، حسام ) .86
، موقع األهرام الرقمي، على الرابط: الستراتيجي

 http://acpss.ahram.org.eg/OtherEsdarat.aspx?Arch=13 
، هارتس، على الرابط:     اإلسالم يتنحى والفوضى تتصاعد(: 4/7/2013شافيت آرييه) .87

 1.2062705-.il/.premiumhttp://www.haaretz.co  
، هارتس، على الرابط التالي: الكيماء اإلسرائيلية تجاه السيسي(: 2013-7-11شافيت، آرييه ) .88

 1.2068559-http://www.haaretz.co.il/opinions/.premium  
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، على الرابط: أبرز اإلعالميين المحرضين على الالجئين السوريين (:28/9/2015شبكة رصد ) .89
 http://rassd.com/158825.htm 

، الجزيرة 2اسرائيل فزع من الربيع العربي واحتفاء بالثورات المضادة ج(: 19/6/2014صالح، النعامي ) .90
 http://goo.gl/uIcRoh نت، على الرابط: 

، على الرابط: 14/9/2015"، فك اإللتباس بين مصر واألزمة السوريةصحيفة العرب، محمد أبو الفضل، " .91
 http://www.alarab.co.uk/m/?id=61743  

(: على الرابط التالي: 31/1/2011صحيفة جيروساليم بوست، ) .92
 http://www.jpost.com/DiplomacyAndPolitics/Article.aspx?id=206086  

، فيتو اإلخباري، على الرابط التالي: ملف توريث جمال مبارك(: 14/8/2014صالح وليد ) .93
 http://bit.ly/1Mlhk73 

، الهيئة المصرية لالستعالمات، على الرابط التالي: يوميات الثورة المصرية(: 2011عبد البصير، صبحي ) .94
 http://www.sis.gov.eg/Newvr/34/13.htm  

http://arabi-، على الرابط: مصر تلغي معاملة الطالب السوري كالمصري (: 81/9/2013عربي برس) .95
 press.com/news/83564  

، مجلة السياسة خريطة محدودة، ثبات الفاعلين وتغير األدوار بعد الثورات العربية(: 2012عز الدين، ناهد ) .96
، على الرابط: 188العدد الدولية، 

http://www.siyassa.org.eg/NewsContent/18/126/2399/Portal/IssueContent/0.aspx  
ى الرابط التالي: ، قناة الجزيرة، علشاهد على الثورة المصرية(: 21/7/2011عز عمرو ) .97

 http://goo.gl/QXraHy  
، الجزيرة نت، على الرابط التالي: شاهد على الثورة المصرية(: 30/6/2011عز، عمرو، ) .98

 rograms/centurywitness/2011/6/30http://www.aljazeera.net/p 
، معاريف على الرابط: الديمقراطية ليست للعرب(: 2011فبراير  1عوفر، شيلح ) .99

artPrintNew.php?channelName=channel_newhttp://www.nrg.co.il/Scripts/artPrint/
 s&ts=14042008120049  
وقامت منظمة العفو الدولية بمطالبة وقف تصدير األسلحة والقنابل (: 2011عياش، عبد الرحمن ) .100

  .noonpost.net/content/997http://www ، نون بوست على الرابط: المسيلة للدموع للداخلية
(: صحيفة "إسرائيل اليوم"، على الرابط التالي 2011غولد، دوري ) .101

ewsletter=22.http://www.israelhayom.co.il/site/newsletter_opinion.php?id=8958&n
 06.2012 
"، واي نت، على الرابط التالي: قد يتغير الجيش كلية بسبب مصر(: 2011فبراير  9فايلر، يدلين بوعز) .102

-ticleLayout/CdaArticlePrintPreview/1,2506,Lhttp://www.ynet.co.il/Ext/Comp/Ar
 4026362,00.html  
، واي نت، على انقالب وبعده دولة عسكرية...السيسي بلباس مبارك(: 2013-7-31فريدمان، يرون ) .103

 html-icles/0,7340,Lhttp://www.ynet.co.il/art.4412018,00 الرابط:    
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، واي نت، على انقالب وبعده دولة عسكرية...السيسي بلباس مبارك(: 2013-7-31فريدمان، يرون ) .104
 html-http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L.4412018,00 الرابط:    

تل أبيب تضع إمكانياتها تحت تصرف عمر سليمان لـ"حماية (: 31/1/2011قدس برس اإلخباري ) .105
 /http://www.qudspress.com ، على الرابط  النظام المصري 

لغاء اإلجازات(: 15/11/2012قدس نت ) .106 على الرابط: ، مصر تقرر فتح معبر رفح على مدار الساعة وا 
 http://www.qudsnet.com/ 
، على وزراء الخارجية العرب يعلقون عضوية سوريا بالجامعة العربية(: 12/11/2011قناة العربية ) .107

 .alarabiya.net/articles/2011/11/12/176659.htmlhttp://www الرابط: 
 http://goo.gl/0so2Ea ، على الرابط التالي: مبارك يتنحى(: 12/2/2011قناة العربية ) .108
، على الرابط: السيسي: ل بد من حل األزمة السورية سلميًا وسياسياً (: 28/2/2015قناة العربية ) .109
 https://www.youtube.com/watch?v=k4_yi7LWeA8  
، على الرابط: مرسي يساوي الطالب السوريين بالمصريين في الدراسة(:  5/9/2012قناة العربية ) .110
 http://www.alarabiya.net/articles/2012/09/05/236213.html 
، على الرابط: مرسي: النظام السوري ظالم وفقد شرعيته(: 30/8/2012قناة العربية، ) .111
 8/30/235116.htmlhttp://www.alarabiya.net/articles/2012/0 
، على الربط: إسرائيل ومصر: الخطر والفرصة، إسرائيل اليوم(: 2013كام، إفرايم ) .112
 http://www.israelhayom.co.il/opinion/103013   
، معاريف، ر تثير القلق أكثر من إيرانليبرمان يحذر نتنياهو: مص(:  2012-4-22ليبرمان، أفيغدور ) .113

    http://www.nrg.co.il/online/1/ART2/360/472.html?hp=1&cat=404 على الرابط:  
، على الرابط: الشرق األوسط ينشطر ألربعة أقسام(: 2013ليفين، ألون ) .114
 http://www.sikurmemukad.com/magazine/062013/4groups.html 
، مجلة " سيكور مموكاد ، على الرابط: انتهاء حلم الديمقراطية(: 2013ليفين، ألون )يونيو  .115
 http://www.sikurmemukad.com/magazine/062013/egypt062013.html 
، سيكور مموكاد، على الرابط: مصر تغرق في الفوضى(: 2013ليفين، ألون )يونيو  .116
 www.sikurmemukad.com/magazine/062013/strategy062013.htmlhttp://  
وكيل وزارة الخارجية األسبق، والباحث يوفال بوستون، أنظر: ألون ليفين، (: 2013ليفين، ألون )يونيو  .117

، مجلة سيكور مموكاد، على الرابط: الشرق األوسط ينشطر ألربعة أقسام
 http://www.sikurmemukad.com/magazine/062013/4groups.html  
يوفال بوستون همزراح هتيوخون بأربع حلكيم) الشرق األوسط ينشطر (: 2013ليفين، ألون )يونيو  .118

، مجلة سيكور مموكاد، على الرابط:   ألربعة أقسام
 http://www.sikurmemukad.com/magazine/062013/4groups.html 
، على الرابط التالي:  3242الحوار المتمدن ـ العدد: (: 10/1/2011محرم رياض ) .119
 www.ahewar.org/debat/ show.art.asp  
، مجلة التركية على التحالف مع مصر بعد الثورةتنافس أم تكامل؟: الرهانات (: 2012محمد، خليل) .120

  http://goo.gl/Yiiikj السياسة الدولية، على الرابط:  

http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4412018,00.html
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4412018,00.html
http://www.qudspress.com/
http://www.qudspress.com/
http://www.qudsnet.com/
http://www.alarabiya.net/articles/2011/11/12/176659.html
http://www.alarabiya.net/articles/2011/11/12/176659.html
http://goo.gl/0so2Ea
http://goo.gl/0so2Ea
https://www.youtube.com/watch?v=k4_yi7LWeA8
http://www.alarabiya.net/articles/2012/09/05/236213.html
http://www.alarabiya.net/articles/2012/08/30/235116.html
http://www.israelhayom.co.il/opinion/103013
http://www.nrg.co.il/online/1/ART2/360/472.html?hp=1&cat=404
http://www.nrg.co.il/online/1/ART2/360/472.html?hp=1&cat=404
http://www.sikurmemukad.com/magazine/062013/4groups.html
http://www.sikurmemukad.com/magazine/062013/egypt062013.html
http://www.sikurmemukad.com/magazine/062013/strategy062013.html
http://www.sikurmemukad.com/magazine/062013/4groups.html
http://www.sikurmemukad.com/magazine/062013/4groups.html
http://goo.gl/Yiiikj
http://goo.gl/Yiiikj


[128] 

 

، على الرابط: 24/7/2014، حرب غزة الثالثة: حدود القوة اإلسرائيلية وأفاق المقاومةمركز الجزيرة للدراسات  .121
 http://studies.aljazeera.net/ar/positionestimate/2014/07/2014724104718111875.html 
، على الرابط: في معنى الثورة، بيروت: مركز البحوث المعاصرة(: 2012مزاحم، هيثم ) .122
 http://nosos.net/main/pages/news.php?nid=815   
، موقع  مركز هل منظومة التوازنات في الشرق األوسط تعود إلى سابق عهدها(: 2013مزال، تسفي ) .123

على الرابط: المجتمع والدولة،  تلدارساالقدس 
http://www.jcpa.org.il/Templates/showpage.asp?FID=925&DBID=1&LNGID=2&T

 MID=99&IID=27867 
خبراء عسكريون يستبعدون الدعم العسكري لغزة ويؤكدون الدعم إعالن (: 16/11/2012مصراوي ) .124

، على الرابط: حرب
http://www.masrawy.com/news/Egypt/Politics/2012/November/15/5433867.aspx.

 2012/11/15  
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 2011يناير  28نص خطاب الرئيس محمد حسني مبارك يوم (: 1ملحق رقم )

 أيها اإلخوة المواطنون 
 وقفة جادة وصادقة مع النفس تتوخى سالمة ايع  ليكم في ظرف دقيق يفرض علينا جمإأتحدث 

نت تعليماتي ليه كاإالتظاهرات وما نادت به وما دعت  وال بأولأالقصد وصالح الوطن لقد تابعت 
راء المواطنين ومطالبهم ثم تابعت آمامها للتعبير عن أتاحة الفرصة إللحكومة تشدد عليهم 

سف من ضحايا سفت كل األألمتاجرة بشعاراتها و التظاهرات وامحاوالت البعض العتالء موجة تلك 
 القد دعوت الحكومة لتنفيذ هذه التعليمات وكان ذلك واضح   ،برياء من المتظاهرين وقوات الشرطةأ

ا لحقهم في حمايتهم في بداياتها احترام  إلى في تعامل قوات الشرطة مع شبابنا فقد بادرت 
عمال شغب تهدد ن تتحول هذه التظارهات ألأل طار القانون وقبإطالما تم في  التظاهرالسلمي
ن هذه التظاهرات وما شهدناه قبلها من وقفات أوتعيق الحياة اليومية للمواطنين النظام العام 

احتجاجية خالل االعوام القليلة الماضية ما كان لها ان تتم لوال المساحات العريضة لحرية الرأي 
بناء الشعب ولوال ما صالح ألي اتاحتها خطوات اإلن الحريات التوالتعبيروالصحافة وغيرها م

 .من تفاعل غير مسبوق لقوى المجتمع مصر تشهده

نني كرئيس للجمهورية وبمقتضى الصالحيات التي خولها لي الدستور كحكم بين السلطات إ
ي ا بحقي في ممارسة حرية التعبير طالما تم فتمسك دائم  أن السيادة للشعب وسوف أ اأكدت مرار  

نحاز كل أذ إنني ا  ا يفصل بين الحرية والفوضى و ا رفيع  ن خيط  أاطار الشرعية واحترام القانون 
واستقرارها  مصر منأتمسك بذات القدر بالحفاظ على أرائهم آبداء إلحرية المواطنين في  نحيازاإل

حد أعام والسالم االجتماعي وال يعلم وبعدم االنجراف بها وبشعبها لمنزلقات خطيرة تهدد النظام ال
ا ا ودور  دولة في منطقتها سكان   كبرأهي  مصر نأعياتها على حاضر الوطن ومستقبله مداها وتدا 

مثلة أن نحاذر مما يحيط بنا من أيحكمها الدستور والقانون وعلينا ا وهي دولة مؤسسات  وتأثير  وثقال  
 .ا حفظتالفوضى واالنتكاس فال ديمقراطية حققت وال استقرار  إلى عديدة انزلقت بالشعوب 

 خوة المواطنون يها اإلأ
سراع في جهود محاصرة تطلعات مشروعة ولمزيد من اإللقد جاءت هذه المظاهرات لتعبر عن 
ي هذه عأ نني إة الفقر والتصدي بكل حسم للفساد البطالة وتحسين مستوى المعيشة ومكافح

جلها أعمل من أ ا و نفصل عنها يوم  أا قدر همومه ومعاناته لم علم جيد  أ التطلعات المشروعة للشعب و 
العنف إلى صالحات لن يحققه اللجوء إليه من إ ىوما نسعمن مشكالت  هما نعانيكل يوم لكن 

ولن تصنعه الفوضى وانما يحققه ويصنعه الحوار الوطني والعمل المخلص الجاد ان 
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ن يندس بينهم لنشر أم كي يصنعوا مستقبلها وتربأ بهم ليهإ ونتطلع اما لديهغلى أ هو  مصر شباب
تناعي ثابت ال ن اقإبنيناه شعال الحرائق وهدم ما ا  الفوضى ونهب الممتلكات العامة والخاصة و 

حر  مصر جل مجتمعأسياسي واالقتصادي واالجتماعي من صالح اليتزعزع بمواصلة اإل
بناء أظل للفقراء من أوسوف  تانحاز وديمقراطي يحتضن قيم العصر وينفتح على العالم لقد 

خطر من ان يترك لالقتصاديين وحدهم وحرصت أكبر و أعل الدوام مقتنعا بان االقتصاد  الشعب
مما يحتمله ابناء الشعب  بأسرعي ال تمضي االقتصادي ك لإلصالحعلى ضبط سياسات الحكومة 

او مما يزيد من معاناتهم ان جهودنا لمحاصرة البطالة واتاحة المزيد من خدمات التعليم والصحة 
منه وطنا لشعب أو  مستقرة مصر واالسكان وغيرها للشباب والمواطنين تظل رهنا بالحفاظ على

خالل هذه  ثما حدمتحضر وعريق ال يضع مكتسباته واماله لمستقبل في مهب الريح ان 
التظاهرات يتجاوز ما حدث من نهب وفوضى وحرائق لمخطط ابعد من ذلك لزعزعة االستقرار 

وطن وان واالنقضاض على الشرعية انني اهيب بشبابنا وبكل مصري ومصرية مراعاة صالح ال
الحرائق واالعتداء على الممتلكات العامة  بإشعاليتصدوا لحماية وطنهم ومكتسباتهم فليس 

االفضل بالوعي  للمستقبلوالخاصة تتحقق تطلعات مصر وابنائها وانما تتحقق تلك التطلعات 
 .والحوار واالجتهاد من اجل الوطن

 ايها االخوة المواطنون 
س للجمهورية فحسب وانما كمصري شاءت االقدار ان يتحمل انني ال اتحدث اليكم اليوم كرئي

لقد اجتزنا معا من قبل اوقاتا صعبة  اوسالم   احرب   هامضى حياته من اجلأية هذا الوطن و مسئول
تغلبنا عليها عندما واجهناها كأمة واحدةوشعب واحد وعندما عرفنا طريقنا ووجهتنا وحددنا مانسعى 

الوراء سنمضي عليه إلى ح الذي اخترناه ال رجوع عنه اةو ارتداد اليه من اهداف ان طريق االصال
بخطوات جديدة تؤكد احترامنا الستقرار القضاء واحكامه خطوات جديدة نحو المزيد من الديمقراطية 
والمزيد من الحرية للمواطنين خطوات جديدة لمحاصرة البطاله ورفع مستوى المعيشة 

جانب الفقراءومحدودي الدخل ان خياراتنا واهدافنا هي إلى ف وتطويرالخدمات وخطوات جديدة للوقو 
التي ستحدد مصائرنا ومستقبلنا وليس امامنا من سبيل لتخفيفها سوى بالوعي والعمل والكفاح نحافظ 
على ماحققناه ونبني عليه ونرعى في عقولنا وضمائرنا مستقبل الوطن ان احداث اليوم وااليام 

ومستقبلها  مصر لوب االغلبية الكاسحة من ابناء الشعب الخوف علىالقليلة الماضية القت في ق
والتحسب من االنجراف لمزيد من العنف والفوضى والتدمير والتخريب وانني متحمال مسئوليتي 

واطنيين لن اسمح بذلك ابدا لن اسمح لهذا الخوف ان االولى في الحفاظ على امن الوطن والم
يستحوز على مواطنينا ولهذا التحسب ان يلقي بنظامه على مصيرنا ومستقبلنا لقد طلبت من 
الحكومة التقدم باستقالتها اليوم وسوف اكلف الحكومة الجديدة اعتبارا من الغد بتكليفات واضحة 
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لة الراهنة واقول من جديد انني لن اتهاون في اتخاذ اية ومحددة للتعامل الحاسم مع اولويات المرح
قرارات تحفظ لكل مصري ومصرية امنهم وامانهم وسوف ادافع عن امن مصر واستقرارها وامان 

 امام للا والوطن بالمحافظة عليها اشعبها فتلك هي المسئولية واالمانة التي اقسمت يمين  

 وشعبها وسدد على الطريق خطانا والسالم عليكم ورحمة للا وبركاته مصر حفظ للا
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 2011فبراير  1نص خطاب الرئيس مبارك يوم (: 2ملحق رقم )

 اإلخوة المواطنون 

 المجهولإلى وشعبها وتكاد أن تنجرف بها وبهم  مصر أتحدث إليكم في أوقات صعبة تمتحن

يتعرض الوطن ألحداث عصيبة واختبارات قاسية بدأت بشباب ومواطنين شرفاء مارسوا حقهم 
عن همومهم وتطلعاتهم سرعان ما استغلهم من سعي الشاعة الفوضي  افي التظاهر السلمي تعبير  

 الشرعية الدستورية واالنقضاض عليها ىالعنف والمواجهة وللقفز علإلى ء واللجو 

ات مواجهإلى تحولت تلك التظاهرات من مظهر راق ومتحضر لممارسة حرية الرأي والتعبير 
دفت النار واسته ىالتصعيد وصب الزيت علإلى سياسية سعت  ى مؤسفة تحركها وتهيمن عليها قو 
للحرائق وقطع للطرقات واعتداء شعال ا  ثارة وتحريض وسلب ونهب و إأمن الوطن واستقراره بأعمال 

 ىعل مرافق الدولة والممتلكات العامة والخاصة واقتحام لبعض البعثات الدبلوماسية ىعل
 . مصر أرض

ا يوجع قلوبنا هو الخوف الذي انتاب األغلبية الكاسحة من مؤلمة وأكثر م اأيام   انعيش مع  
المصريين وما ساورهم من انزعاج وقلق وهواجس حول ما سيأتي به الغد لهم ولذويهم وعائالتهم 

 . ومستقبل ومصير بلدهم

ى وقيادة االختيار ما بين الفوض اشعب   اإن أحداث األيام القليلة الماضية تفرض علينا جميع  
ل معه الشعب وقواته يتعين أن يتعام امغاير   امصري   اجديدة وواقع   ار وتطرح أمامنا ظروف  واالستقرا

 . وأبنائها مصر مصالح ىقدر من الحكمة والحرص عل ىالمسلحة بأقص

 اإلخوة المواطنون 

حكومة جديدة بأولويات وتكليفات جديدة تتجاوب مع مطالب شبابنا ورسالتهم لقد بادرت لتشكيل 
السياسية حول كافة القضايا المثارة لإلصالح  ى الجمهورية بالحوار مع كافة القو  وكلفت نائب رئيس

السياسي والديمقراطي وما يتطلبه من تعديالت دستورية وتشريعية من أجل تحقيق هذه المطالب 
السياسية من رفض هذه الدعوة  ى من واالستقرار لكن هناك من القو ادة الهدوء واألالمشروعة واستع

 ..وشعبها لمصر بأجنداتهم الخاصة ودون مراعاة للظرف الدقيق الراهن اللحوار تمسك  
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لحوار وهي دعوة التزال قائمة فإنني أتوجه بحديثي اليوم مباشرة وبالنظر لهذا الرفض لدعوتي ل
في ريف ألبناء الشعب بفالحيه وعماله مسلميه وأقباطه شيوخه وشبابه ولكل مصري ومصرية 

 .اتساع أرضه ومحافظاته ىالوطن ومدنه عل

طالب سلطة أو جاه ويعلم الشعب الظروف العصيبة التي تحملت فيها  اإنني لم أكن يوم  
كما أنني رجل من أبناء قواتنا المسلحة وليس من طبعي  اوسالم   االمسئولية وما قدمته للوطن حرب  

 خيانة األمانة أو التخلي عن الواجب والمسئولية

هي استعادة أمن واستقرار الوطن لتحقيق االنتقال السلمي للسلطة في  آلنإن مسئوليتي األولي ا
والمصريين وتتيح تسلم المسئولية لمن يختاره الشعب في االنتخابات الرئاسية  مصر أجواء تحمي

 المقبلة

نني لم أكن أنوي الترشح لفترة رئاسية إدق وبصرف النظر عن الظرف الراهن وأقول بكل الص
ن حريص كل الحرص وشعبها لكنني اآل مصر مةجديدة فقد قضيت ما يكفي من العمر في خد

عزيزة منة مستقرة وبما  صرمأن أختتم عملي من أجل الوطن بما يضمن تسليم أمانته ورايته و  على
 يحفظ الشرعية ويحترم الدستور

أقول بعبارات واضحة إنني سأعمل خالل األشهر المتبقية من واليتي الحالية كي يتم اتخاذ 
 التدابير واإلجراءات المحققة لالنتقال السلمي للسلطة بموجب ما يخوله لي الدستور من صالحيات

من الدستور بما يعدل  77و  76ناقشة تعديل المادتين مإلى إنني أدعو البرلمان بمجلسيه 
 .شروط الترشيح لرئاسة الجمهورية ويعتمد فترات محددة للرئاسة

بمجلسيه من مناقشة هذه التعديالت الدستورية وما يرتبط بها من إلى ولكي يتمكن البرلمان الح
السياسية في هذه  ى لقو لمشاركة كافة ا اتعديالت تشريعية للقوانين المكملة للدستور وضمان  

االنتخابات  ىلمة القضاء وأحكامه في الطعون علالمناقشات فإنني أطالب البرلمان بااللتزام بك
 .التشريعية األخيرة دون إبطاء

لى سوف أو  نحو يحقق المطالب المشروعة للشعب  ىذ الحكومة الجديدة بتكليفاتها علمتابعة تنفيا 
تطلعه لإلصالح السياسي واالقتصادي واالجتماعي وإلتاحة عن الشعب و  اوأن يأتي أداؤها معبر  

 . فرص العمل ومكافحة الفقر وتحقيق العدالة االجتماعية
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وفي ذات السياق فإنني أكلف جهاز الشرطة باالضطالع بدوره في خدمة الشعب وحماية 
 .المواطنين بنزاهة وشرف وأمانة وباالحترام الكامل لحقوقهم وحرياتهم وكرامتهم

الفور ما يلزم من إجراءات  ىالرقابية والقضائية بأن تتخذ عل أنني أطالب السلطات كما
نفالت أمني ومن قاموا امن  مصر لمواصلة مالحقة الفاسدين والتحقيق مع المتسببين فيما شهدته

 . منينلنهب واشعال النيران وترويع اآلوابأعمال السلب 

ذلك هو عهدي للشعب خالل األشهر المتبقية من واليتي الحالية أدعو للا أن يوفقني في الوفاء 
 , به كي أختتم عطائي لمصر وشعبها بما يرضي للا والوطن وأبناءه

 .اإلخوة المواطنون 

 . اواستقرار   امما كانت عليه قبلها وأكثر ثقة وتماسك   ى من الظروف الراهنة أقو  مصر ستخرج 

عدم التفريط في  ىعل ابما يحقق مصالحه وأكثر حرص   اسيخرج منها شعبنا وهو أكثر وعي  
 . مصيره ومستقبله

ه من سنين طويلة في إن حسني مبارك الذي يتحدث إليكم اليوم يعتز بما قضا
وشعبها إن هذا الوطن العزيز هو وطني مثلما هو وطن كل مصري ومصرية فيه  مصر خدمة

رضه أموت وسيحكم التاريخ أ ىفعت عن أرضه وسيادته ومصالحه وعلعشت وحاربت من أجله ودا
 .غيري بما لنا أو علينا ىوعل علي

تنتقل رايتها وأمانتها بين  االعريقة هي الخالدة أبد   مصرواألشخاص زائلون و  إن الوطن باق  
 .بعد جيل سواعد أبنائها وعلينا أن نضمن تحقيق ذلك بعزة ورفعة وكرامة جيال  

 .حفظ للا هذا الوطن وشعبه
 والسالم عليكم ورحمة للا وبركاته
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 2011فبراير  10نص خطاب الرئيس مبارك يوم (: 3ملحق رقم )

فبراير/شباط  10فيما يلي نص كلمة الرئيس المصري حسني مبارك للشعب مساء الخميس 
2011: 

شباب مصر وشاباتها، أتوجه بحديثي  "بسم للا الرحمن الرحيم.. اإلخوة المواطنون، األبناء 
اليوم لشباب مصر بميدان التحرير وعلى اتساع أرضها، أتوجه إليكم جميعا بحديث من القلب، 

التغيير إلى حديث األب ألبنائه وبناته.. أقول لكم إنني أعتز بكم رمزا لجيل مصري جديد يدعو 
 األفضل ويتمسك به ويحلم بالمستقبل ويصنعه.إلى 

ا، وأؤكد أنني لن أتهاون في م قبل كل شيء، إن دماء شهدائكم وجرحاكم لن تضيع هدر  أقول لك 
معاقبة المتسببين بها بكل الشدة والحسم، وسأحاسب الذين أجرموا في حق شبابنا بأقصى ما تقرره 

 أحكام القانون من عقوبات رادعة.

من أجلهم مثلما تألمتم، وأوجع إنني تألمت كل األلم "وأقول لعائالت هؤالء الضحايا األبرياء:  
 ."قلبي كما أوجع قلوبكم

نني عازم كل   أقول لكم إن استجابتي لصوتكم ورسالتكم ومطالبكم هو التزام ال رجعة فيه، وا 
العزم على الوفاء بما تعهدت به بكل الجدية والصدق، وحريص كل الحرص على تنفيذه دون ارتداد 

 أو عودة للوراء.

نطلق من اقتناع أكيد بصدق ونقاء نواياكم وتحرككم، وأن مطالبكم هي مطالب إن هذا االلتزام ي 
عادلة ومشروعة، فاألخطاء واردة في أي نظام سياسي وفي أي دولة، ولكن المهم هو االعتراف 

 بها وتصحيحها في أسرع وقت ومحاسبة مرتكبيها.

االستماع لشباب بالدي  ا فيوأقول لكم إنني كرئيس للجمهورية ال أجد حرجا أو غضاضة أبد   
ا.. أن أستمع والتجاوب معه، لكن الحرج كل الحرج، والعيب كل العيب، وما لم ولن أقبله أبد  

 ا كان مصدرها وأيا كانت ذرائعها أو مبرراتها.إلمالءات أجنبية تأتي من الخارج، أي  

أو التأويل عدم  األبناء شباب مصر، اإلخوة المواطنون.. لقد أعلنت بعبارات ال تحتمل الجدل 
ا في عام   60ا بما قدمته من عطاء للوطن ألكثر من ترشحي لالنتخابات الرئاسية المقبلة، مكتفي  

 وبذات القدر بالمضي في ا مماثال  سنوات الحرب والسالم.. أعلنت تمسكي بذلك، وأعلنت تمسك  
والمسؤولية لمن النهوض بمسؤوليتي في حماية الدستور ومصالح الشعب حتى يتم تسليم السلطة 
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يختاره الناخبون في شهر سبتمبر المقبل، في انتخابات حرة ونزيهة توفر لها ضمانات الحرية 
والنزاهة.. ذلك هو القسم الذي أقسمته أمام للا والوطن، وسوف أحافظ عليه حتى نبلغ بمصر 

 وشعبها بر األمان.

ما دعا إليه الشباب والمواطنون،  لقد طرحت  رؤية محددة للخروج من األزمة الراهنة، ولتحقيق 
بما يحترم الشرعية الدستورية وال يقوضها، وعلى نحو يحقق استقرار مجتمعنا ومطالب أبنائه، 

ا عليه لالنتقال السلمي للسلطة من خالل حوار مسؤول بين كافة ا متفق  ويطرح في ذات الوقت إطار  
 قوى المجتمع وبأقصى قدر من الصدق والشفافية.

 هذه الرؤية ملتزما بمسؤوليتي في الخروج بالوطن من هذه األوقات طرحت   

ا لدعم ومساندة كل  بأول، بل ساعة بساعة، متطلع  العصيبة، وأتابع المضي في تحقيقها أوال  
حريص على مصر وشعبها كي ننجح في تحويلها لواقع ملموس، وفق توافق وطني عريض ومتسع 

 تنا المسلحة الباسلة.القاعدة، تسهر على ضمان تنفيذه قوا

التغيير وكافة القوى إلى ا بناء يضم شباب مصر الذين قادوا الدعوة ا وطني  لقد بدأنا بالفعل حوار   
السياسية، ولقد أسفر هذا الحوار عن توافق مبدئي في اآلراء والمواقف يضع أقدامنا على بداية 

به من الخطوط العريضة لما تم  الطريق الصحيح للخروج من األزمة، ويتعين مواصلته لالنتقال
ا بعد يوم على طريق خريطة طريق واضحة وبجدول زمني محدد تمضي يوم  إلى االتفاق عليه، 

 االنتقال السلمي للسلطة من اآلن وحتى سبتمبر المقبل.

إن هذا الحوار الوطني قد تالقى حول تشكيل لجنة دستورية تتولى دراسة التعديالت المطلوبة  
وما تقتضيه من تعديالت تشريعية، كما تالقى حول تشكيل لجنة للمتابعة تتولى متابعة في الدستور 

التنفيذ األمين لما تعهدت  به أمام الشعب. ولقد حرصت على أن يأتي تشكيل كلتا اللجنتين من 
الشخصيات المصرية المشهود لها باالستقالل والتجرد، ومن فقهاء القانون الدستوري ورجال 

 القضاء.

 عن ذلك فإنني إزاء ما فقدناه من شهداء من أبناء مصر في أحداث مأساوية حزينة فضال  و  
أوجعت قلوبنا وهزت ضمير الوطن، أصدرت تعليماتي بسرعة االنتهاء من التحقيقات حول أحداث 

حالة نتائجها على الفور  النائب العام ليتخذ بشأنها ما يلزم من إجراءات إلى األسبوع الماضي، وا 
 نية رادعة.قانو 
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ولقد تلقيت أمس التقرير األول بالتعديالت الدستورية ذات األولوية المقترحة من اللجنة التي  
 شكلتها من رجال القضاء وفقهاء القانون لدراسة التعديالت الدستورية والتشريعية المطلوبة.

نني تجاوب    خولة لرئيس ا مع ما تضمنه تقرير اللجنة من مقترحات، ومقتضى الصالحيات الموا 
من الدستور، فقد تقدمت اليوم بطلب تعديل ست مواد دستورية هي  189ا للمادة الجمهورية وفق  

من الدستور، مع تأكيد  179، فضال عن إلغاء المادة 189و 93و 88و 77و 76المواد 
فق ما االستعداد للتقدم في وقت الحق بطلب تعديل المواد التي تنتهي إليها هذه اللجنة الدستورية و 

 تراه من الدواعي والمبررات.

وتستهدف هذه التعديالت ذات األولوية تيسير شروط الترشيح لرئاسة الجمهورية، واعتماد عدد  
ا لتداول السلطة، وتعزيز ضوابط اإلشراف على االنتخابات ضمانا لحريتها محدد لمدد الرئاسة تحقيق  

صحة وعضوية أعضاء البرلمان، وتعدل  ونزاهتها، كما تؤكد اختصاص القضاء وحده بالفصل في
جراءات طلب تعديل الدستور.  شروط وا 

من الدستور فإنه يستهدف تحقيق التوازن المطلوب بين حماية  179أما االقتراح بإلغاء المادة  
الوطن من مخاطر اإلرهاب وضمان احترام الحقوق والحريات المدنية للمواطنين، بما يفتح الباب 

بقانون الطوارئ فور استعادة الهدوء واالستقرار وتوافر الظروف المواتية لرفع  أمام إيقاف العمل
 حالة الطوارئ.

اإلخوة المواطنون.. إن األولوية اآلن هي استعادة الثقة بين المصريين بعضهم البعض، والثقة  
نه أو رجعة في اقتصادنا وسمعتنا الدولية، والثقة في أن التغيير والتحول الذي بدأناه ال ارتداد ع

 فيه.

ا صعبة ال يصح أن نسمح باستمرارها فيزداد ما ألحقته بنا وباقتصادنا إن مصر تجتاز أوقات   
أوضاع يصبح معها الشباب الذين إلى من أضرار وخسائر يوما بعد يوم، وينتهي بمصر األمر 

 التغيير واإلصالح أول المتضررين منها.إلى دعوا 

نما بات األمر إن اللحظة الراهنة ليست متعل  قة بشخصي، ليست متعلقة بحسني مبارك، وا 
 متعلقا بمصر في حاضرها ومستقبل أبنائها.

ا في خندق واحد اآلن، وعلينا أن نواصل الحوار الوطني الذي بدأناه بروح إن المصريين جميع   
لنعيد ا عن الخالف والتناحر، كي تتجاوز مصر أزمتها الراهنة، و الفريق وليس الفرقاء، وبعيد  

 القتصادنا الثقة فيه، ولمواطنينا االطمئنان واألمان، وللشارع المصري حياته اليومية الطبيعية.
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ا مثل شباب مصر اآلن، عندما تعلمت شرف العسكرية المصرية والوالء للوطن لقد كنت شاب  
صاراتها، ا عن أرضه وسيادته، شهدت حروبه بهزائمها وانتوالتضحية من أجله.. أفنيت عمري دفاع  

عشت أيام االنكسار واالحتالل وأيام العبور والنصر والتحرير.. أسعد أيام حياتي يوم رفعت علم 
ا وفي أديس أبابا وغير ذلك كثير، لم أخضع مصر فوق سيناء، واجهت الموت مرات عديدة طيار  

ها، يوما لضغوط أجنبية أو إمالءات، حافظت على السالم، عملت من أجل أمن مصر واستقرار 
ا لسلطة أو شعبية زائفة.. أثق أن األغلبية الكاسحة من اجتهدت من أجل نهضتها، لم أسع يوم  

 أبناء الشعب يعرفون من هو حسني مبارك، ويحز في نفسي ما أالقيه اليوم من بعض بني وطني.

ا من جانبي بأن مصر وعلى أية حال، فإنني إذ أعي خطورة المفترق الصعب الحالي، واقتناع   
جتاز لحظة فارقة في تاريخها تفرض علينا جميعا تغليب المصلحة العليا للوطن، وأن نضع مصر ت

 فوق أي اعتبار وكل اعتبار آخر، فقد رأيت  تفويض نائب رئيس الجمهورية في اختصاصات أوال  
 رئيس الجمهورية على النحو الذي يحدده الدستور.

ولن تنكسر إرادة شعبها، ستقف على أقدامها  إنني أعلم علم اليقين أن مصر ستتجاوز أزمتها 
خالص أبنائها كل أبنائها، وسترد كيد الكائدين وشماتة الشامتين.  من جديد بصدق وا 

ن قدرتنا على تحقيق مطالب الشعب بالحوار المتحضر والواعي، سنثبت و سنثبت نحن المصري 
ال يصنع لنا قراراتنا سوى نبض الشارع ، وأن أحدا اأننا لسنا أتباعا ألحد، وال نأخذ تعليمات من أحد  

 ومطالب أبناء الوطن.

سنثبت ذلك بروح وعزم المصريين، وبوحدة وتماسك هذا الشعب، وبتمسكنا بعزة مصر  
 وكرامتها وهويتها الفريدة والخالدة، فهي أساس وجودنا وجوهره ألكثر من سبعة آالف عام.

عيش هذه الروح فينا ما دامت مصر ودام ستعيش هذه الروح فينا ما دامت مصر وشعبها، ست 
شعبها، ستعيش في كل واحد من فالحينا وعمالنا ومثقفينا، ستبقى في قلوب شيوخنا وشبابنا 

 وأطفالنا، مسلميهم وأقباطهم، وفي عقول وضمائر من لم يولد بعد من أبنائنا.

وستظل مصر أقول من جديد.. إنني عشت من أجل هذا الوطن حافظا لمسؤوليته وأمانته،  
 هي الباقية فوق األشخاص وفوق الجميع".
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 للمجلس األعلى للقوات المسلحة المصرية 1(: البيان رقم 4ملحق رقم )

ا ا بحماية الشعب ورعاية مصالحه وأمنه، وحرص  ا من مسئولية القوات المسلحة والتزام  انطالق  
ا لمطالب وتأييد  ا د  ه، وتأكيعلى سالمة الوطن والمواطنين ومكتسبات شعب مصر العظيم وممتلكات

المجلس األعلى للقوات  2011انعقد اليوم الخميس الموافق العاشر من فبراير  الشعب المشروعة.
 المسلحة لبحث تطورات الموقف حتى تاريخه".

"وقرر المجلس االستمرار في االنعقاد بشكل متواصل لبحث ما يمكن اتخاذه من إجراءات 
 ومكتسبات وطموحات شعب مصر العظيم". وتدابير للحفاظ على الوطن
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 للمجلس األعلى للقوات المسلحة المصرية 3البيان رقم (: 5ملحق رقم )
 من المجلس األعلى للقوات المسلحة

 أيها المواطنون 

في هذه اللحظة التاريخية الفارقة من تاريخ مصر، وبصدور قرار الرئيس محمد حسني مبارك 
رية وتكليف المجلس األعلى للقوات المسلحة بإدارة شئون بالتخلي عن منصب رئيس الجمهو 

ا مدى جسامة هذا األمر وخطورته أمام مطالب شعبنا العظيم في كل البالد..ونحن نعلم جميع  
ا باهلل سبحانه مكان إلحداث تغيرات جذرية فأن المجلس األعلى للقوات المسلحة يتطلع مستعين  

ا العظيم وسيصدر المجلس األعلى للقوات المسلحة الحق  تحقيق آمال شعبنا إلى للوصول إلى وتع
 .بيانات تحدد الخطوات واإلجراءات التدابير التي ستتبع

 عن الشرعية التي يرتضيها الشعب، ويتقدم المجلس إن المجلس في نفس الوقت ليس بديال  
ما قدمه في األعلى للقوات المسلحة بكل التحية والتقدير للسيد الرئيس محمد حسني مبارك على 

 .ا وعلى موقفه الوطني في تفضيل المصلحة العليا للوطنا وسلم  مسيرة العمل الوطني حرب  

ن المجلس األعلى للقوات المسلحة يتوجه بكل التحية واإلعزاز ألرواح إوفي هذا الصدد ف
موفق الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم فداء لحرية وأمن بلدهم ولكل أفراد شعبنا العظيم.. وللا ال

 ..والمستعان

 والسالم عليكم ورحمة للا وبركاته
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 للمجلس األعلى للقوات المسلحة المصرية 4البيان رقم (: 6ملحق رقم )
 بسم للا الرحمن الرحيم

 للقوات المسلحة ىمن المجلس األعل

ا للظروف التي تمر بها البالد واألوقات العصيبة التي وضعت مصر وشعبها في مفترق نظر  
وتفرض علينا جميعا الدفاع عن استقرار الوطن وما تحقق ألبنائه من مكتسبات، حيث إن  الطرق 

المرحلة الراهنة تقتضي إعادة ترتيب أولويات الدولة علي نحو يحقق المطالب المشروعة ألبناء 
دراك   ا من المجلس األعلي للقوات المسلحة أن سيادة الشعب وأبناء الوطن في الظروف الراهنة.. وا 

ا لحرية الفرد فحسب، ولكنها األساس الوحيد لمشروعية السلطة في ا مطلوب  قانون ليست ضمان  ال
يمان  ا ويقين  نفس الوقت.. وتصميم   ا بحق للا ا بكل مسئولياتنا القومية والوطنية والدولية وعرفان  ا وا 

 :يللقوات المسلحة التال ىم للا وبعونه يعلن المجلس األعلورسالته وبحق الوطن وبس

 .للقوات المسلحة بكل ما ورد في البيانات السابقة التي أصدرها ىأوال: التزام المجلس األعل
تخطي  ىفي قدرة مصر ومؤسساتها وشعبها علثقة  ىللقوات المسلحة عل ىثانيا: أن المجلس األعل
 .الظروف الدقيقة الراهنة
القيام برسالتهم السامية  كل جهات الدولة الحكومية والقطاع الخاص ىومن هذا المنطلق، عل

 .الشعب تحمل مسئوليته في هذا الشأن ىاألمام وعلإلى والوطنية لدفع عملية االقتصاد 
 .ثالثا: قيام الحكومة الحالية والمحافظين بتسيير األعمال حتي تشكيل حكومة جديدة

ذي يسمح االنتقال السلمي للسلطة في إطار النظام الديمقراطي الحر، الإلى رابعا: التطلع 
 .منتخبة لحكم البالد لبناء الدولة الديمقراطية الحرة سلطة مدنية بتولي

 .التفاقيات اإلقليمية والدوليةخامسا: التزام جمهورية مصر العربية بكل االلتزامات والمعاهدات وا
شعبنا العظيم أن يتعاون مع إخوانهم وأبنائهم إلى للقوات المسلحة  ىسادسا: يتوجه المجلس األعل

من رجال الشرطة المدنية، ويجب أن يسود الود والتعاون بين الجميع ويهيب برجال الشرطة المدنية 
 .االلتزام بشعار الشرطة في خدمة الشعب

 لتوفيقوللا ولي ا

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9_%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9_%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9
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 للمجلس األعلى للقوات المسلحة المصرية 5البيان رقم (: 7ملحق رقم )
 بسم للا الرحمن الرحيم

 البيان الخامس من المجلس األعلى للقوات المسلحة

في ظل الظروف الطارئة التي تمر بها البالد وقيام القوات المسلحة بحماية أبناء الشعب "
وقهم المشروعة وبعون للا وتوفيقه أصبح المناخ مهيأ لتيسير سبل الشرفاء الذين قاموا بالمطالبة بحق

يضمن تعديالت دستورية وتشريعية تحقق المطالب  ي قراطية من خالل صدور إعالن دستور الديم
المشروعة التي عبر عنها الشعب لتهيئة المناخ الديمقراطى الحقيقى إال أنه تالحظ قيام بعض 

ات رغم عودة الحياة الطبيعية في ظروف من المفترض أن يتكاتف القطاعات في الدولة بتنظيم وقف
فيها كافة فئات وقطاعات الشعب لمؤازرة هذا التحرك اإليجابى ودعم جهود المجلس األعلى للقوات 

 ."المسلحة لتحقيق كافة طموحات وتطلعات المواطنين

آثار سلبية تتمثل في إلى  يالوقفات في هذا الوقت الحرج تؤد إن المصريين الشرفاء يرون أن هذه"
 : اآلتى

 .اإلضرار بأمن البالد لما تحدثه من إرباك في كافة مؤسسات ومرافق الدولة :أوال  
 .على القدرة في توفير متطلبات الحياة للمواطنين يالتأثير السلب ثانيا :
 .: إرباك وتعطيل عجلة اإلنتاج والعمل في قطاعات من الدولةثالثا  
 .الح المواطنين: تعطيل مصرابعا  

 .على االقتصاد القومى يالسلب: التأثير خامسا  
: تهيئة المناخ لعناصر غير مسئولة للقيام بأعمال غير مشروعة األمر الذي يتطلب من سادسا  

بر األمان وبما ال يؤثر على عجلة لكافة المواطنين الشرفاء تضافر جميع الجهود للوصول بالوطن 
 .اإلنتاج وتقدمها

األعلى للقوات المسلحة يؤكد أنه في سبيل تحقيق األمن واالستقرار للوطن  والمجلس"
والمواطنين وضمان استمرار عجلة اإلنتاج لكافة مؤسسات الدولة، يهيب بالمواطنين والنقابات 

في موقعه مع تقديرنا لما تحملوه لفترات  قيام بدورها على الوجه األكمل كلالمهنية والعمالية ال
 .طويلة

أن يتم إلى ل من الجميع تهيئة المناخ المناسب إلدارة شئون البالد في هذه الفترة الحرجة ونأم"
السلطة المدنية الشرعية والمنتخبة من الشعب لتتولى مسئوليتها الستكمال مسيرة إلى تسليمها 

 .الديمقراطية والتنمية

  وللا الموفق والمستعان،،


