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" وإسرائيلبعنوان "مصر  دراسة مؤمن سالمو  وفير فنترأ كتب

لى القدس ما إأسس السالم التي وضعت في زيارته  أن جاء فيها

مر يتعلق بـ "سالم بارد"، زالت تقف ثابتة وقوية، لكن ما زال ال 

 سالم بين الحكومات وليس بين الشعوب.

وراء تبلور  فيتم تحليل العوامل التي تق دراسةال هفي هذ

 اإليجابيةمضمون العالقات الباردة بين الدولتين، والتغيرات 

 إسرائيلالتي حدثت على مواقف الجيل الشاب في مصر تجاه 

والعقبات التي ما زالت تصعب على  ،2011 يناير 25منذ ثورة 

 .تسخين السالم في الوقت الحالي

ن الظروف السياسية إف ،واإلسرائيليحسب الكاتبين املصري و 

ومصر  إلسرائيلواالقتصادية واالجتماعية القائمة تقدم 

التطبيق  ولكن ،الوقت املناسب لتوسيع عالقتهما وتعميقها

بحيث تمكن من رفع الثقة  ،مشروط بتحديد صيغة السالم

نشاء مجاالت إو  ،أخرى لى ساحة عمل إ المنياملصرية باملجال 

 .واطنين في الطرفينللتعاون غير الحكومي بين امل

  



ربعة أومصر بذكرى مرور  إسرائيلكل من  احتفلت 2017تشرين الثاني  19في 

القدس، والتي خاللها ألقى الرئيس  إلىالسادات  نورعقود على الزيارة التاريخية أل

 إلىو ،نهاء المعارك ووضع حد لأللمإالمصري من فوق منصة الكنيست دعوته لـ "

لهذا الحدث  األربعينيوم الذكرى  ،بركة وحرية وسالم"بداية حياة جديدة، حياة محبة و

من خالل  1979آذار  26الذي في اعقابه بدأت مفاوضات طويلة توجت بالنجاح في  -

خفاقات التي واإل اإلنجازاتعادة النظر في إ إلىيحتاج  -التوقيع على اتفاق سالم 

 إلىن تؤدي العالقات كانت أ إسرائيلسجلتها عالقات الدولتين حتى اآلن. اآلمال في 

من  أكثرسالم "دافيء" بين الشعبين. عمليا، السالم بقي "باردا": لقد منح الدولتين 

"سالم سلبي" يتمثل بالهدنة، لكنه أقل من "سالم ايجابي" يشمل في تعريفه الواسع 

ومصر  إسرائيلالمصالحة والتقبل المتبادل والتعاون بين الدول والشعوب. لقد اكتفت 

تكتيكي بين الجيوش، وعالقات دبلوماسية سليمة وتعاون اقتصادي  أمني بتنسيق

محدود. العالقات المدنية المتبادلة بين الشعوب مثل التعاون االقتصادي واسع النطاق 

 والتبادل الثقافي، كانت وما زالت أمال بعيدا.

السالم،  إلىن الصراع منذ بداية عهد السالم كان من الواضح أن انتقال الفكر والوعي م

السادات  أنوربعد ثالثة عقود من الكراهية والحروب الدموية، لن يكون بسيطا. الرئيس 

ستترك  إسرائيلنفسه قدر أن عمليات المصالحة والتعايش والتطبيع بين مصر و

، أوضح 1980" في شباط أكتوبر" يةسبوعاألالقادمة". في مقابلة مع المجلة  لألجيال"

الشعوب على أن تشطب من قلوبها االحساس بالمرارة الذي  جبارإ باإلمكانأنه ليس 

تراكم خالل سنوات طويلة من النزاع، لهذا فهو ال يحث الشعب المصري على اقامة 

ي، بل االكتفاء بتمهيد الطريق نحوها، على أمل أن سرائيلعالقة طبيعية مع الشعب اإل

 يفعل الزمن فعله في التئام الجروح.

، حيث "االجيال القادمة" التي تحدث عنها السادات، أصبحت توجد هنا، ثناءفي هذه األ

فمن الجدير فحص لماذا لم يتم بعد تحقق التغيرات المأمولة، وكيف يستطيع الطرفان 

العمل على تحقيقها. هذه االسئلة تجد شرعية ملحة لها في عهد عبد الفتاح السيسي، 

المشترك في  رهابقوي بين الدولتين في النضال ضد تهديد اإلال منيمقابل التنسيق األ

شبه جزيرة سيناء وقطاع غزة. وعالقات الثقة التي نسجت بين مستويات العمل في 

السياسية والعسكرية. لهذا يمكننا أن نضيف الموضوع المشترك الذي نشأ  -الطرفين 

ة اكتشاف الغاز في شرق في التعاون االقتصادي، ال سيما في مجال الطاقة، على خلفي

ي سرائيلالبحر االبيض المتوسط، واالنخفاض الذي جرى على مكانة النزاع اإل

الجيل الشاب، على خلفية  أوساطالفلسطيني في الرأي العام المصير، وال سيما في 

 ة.خيرية التي تحتل مركز اجندة الجمهور في السنوات األقليمالهزات الداخلية واإل

ومصر الوقت المناسب لبدء فصل جديد في العالقة بينهما،  سرائيلإل هذه الظروف تقدم

ية، تشجع تأسيس إسرائيل -لكن التطبيق مشروط ببلورة سياسة حكومية، مصرية 



وتطوير مجاالت تعاون متعددة المجاالت بين المواطنين في الدولتين، واستئناف العملية 

 والفلسطينيين. إسرائيلالسلمية بين 

 

 البارد: النقاش التاريخي الجغرافي جذور السالم

مفهوم "سالم بارد"، الذي  إلىمن أي شيء  أكثرومصر ينتمي  إسرائيلالسالم بين 

من قبل وزير الدولة المصري للشؤون الخارجية في حينه،  1982صيغ في نهاية العام 

احيانا عدائية غالي، الذي وصف العالقات المحدودة والمتحفظة والتي تكون بطرس 

نقاش يقظ بشأن  بإجراءوالتي تطورت بين الدولتين. ولكن هناك مؤرخون يقومون 

من ذلك، حول الظروف التي  أكثرعلى أنه "سالم بارد"، و إسرائيلتعريف السالم بين 

 كذلك. أصبحبسببها 

الم ومصر توافق على مدى السنين مع العديد من شروط "الس إسرائيلالسالم بين 

البارد"، كما تم تعريفه في األدبيات النظرية. في المقابل، امنون آرن ورامي غينات 

زعما أنه منذ العقد الثاني في والية مبارك، فان مفهوم "السالم البارد" ال يعكس بصورة 

صحيحة التطور في عالقة الدولتين، ويفضل استبداله بمفهوم "السالم االستراتيجي"، 

ير ايجابي تدريجي في التواصل بين سالم بارد وسالم ثابت. حسب الذي يعبر عن تغي

رأيهما، هذا التغيير تجسد، ضمن امور اخرى، في بناء عالقات ثقة بين المؤسستين 

 العسكرية في الدولتين، وتوسيع حجم التجارة. -السياسية 

العالقة بين  يعتقد كاتبا هذه السطور أن مفهوم "سالم بارد" ما زال صالحا لوصف

. نحن ندعي أن الوزن االستراتيجي للسالم وثباته ال أيًضاالدولتين في الوقت الحالي 

التكتيكي، الذي يتعلق في ظروف معينة بطبيعته، أو عالقات  منييقاس فقط بالتنسيق األ

طبيعة  أيًضاسياسية واقتصادية يتم اعتبارها احتكار من قبل المستويات الرسمية، بل 

القائمة في المجاالت المدنية غير الحكومية. صالحية مفهوم "سالم بارد" يتم العالقات 

تحديدها بناء على ذلك من الحجم الضيق "للتطبيع" بين الدولتين، الذي يعرف كـ 

"احالل مجمل عالقات ذات طابع تعاون وسالم محل عالقات ذات طابع مواجهة 

افية، سواء في المستويات الرسمية سياسية واقتصادية وثق -ونزاع، في مجاالت عديدة 

 أو المستويات غير الرسمية".

، عندما إسرائيلالسالم االولى على تنظيم وتقييد التطبيع مع  أياملقد حرصت مصر منذ 

حددت مستوى عالقات قائم وموجه تضمن حجم وعمق وتنوع العالقات التي يجب 

عدم الخروج عنها بصورة جوهرية، سلبا أو ايجابا. مستوى العالقات هذا ضمن فوائد 

ة وممر حر في قناة السويس أمنيلى قنوات دبلوماسية والسالم، وضمن ذلك الحفاظ ع

ووجود عالقة جوية وبحرية وبرية غير مشوشة وتجارة في الحد االدنى مراقبة جيدا 

والسماح بالسياحة، لكن دون تشجيع فعال. المستوى الذي تم اتباعه قيد العالقات المدنية 



نحت للشركات ورجال المتبادلة، غير الحكومية، وضيق على حرية العمل التي م

من مرة عقوبات على المصريين الذين حاولوا االخالل  أكثراالعمال الخاصين وفرض 

خاص،  أمنيبدون تصريح  إسرائيل إلىبها. لقد منع فعليا سفر المواطنين المصريين 

االقتصاد  وأحبط التطور الطبيعي للعالقات بين الجماعات واالفراد في مجاالت مثل

ة الرأي والعلم والثقافة والرياضة. هذا الواقع صعب جدا على تطور والمجتمع وحري

قصص المصالحة والجيرة الحسنة الحيوية لكسر الجليد بين الشعوب، لبناء السالم 

 وزيادة ترسخه.

مصر هي التي أملت الخصائص الباردة للسالم، ولكن هناك نقاش حول درجة مسؤولية 

 - 1981في القاهرة في االعوام  إسرائيلالدولتين عن برود نظام العالقات. سفيرا 

، موشيه ساسون وشمعون شمير، شهدا أن اعمال حكومة 1990 - 1988و 1982

ضمن ذلك ضم شرقي القدس وهضبة الجوالن و -في سنوات السالم االولى  إسرائيل

أحرجت النظام في مصر  -وتوسيع مشروع االستيطان وخاصة شن حرب لبنان االولى 

أمام الرأي العام المصري والعربي. حسب رأيهم، هذه االعمال استخفت بالطموحات 

ع ي واسع يمنح االتفاق الطالئعي والمنفرد الذي وقعته مإقليماتفاق  إليجادالمصرية 

الشرعية، ونتيجة لذلك فقد حدث تآكل كبير في استعدادها االولي لدفع التطبيع.  إسرائيل

هذا التفسير يتساوق مع موقف مصر الرسمي التي اعتادت أن تعزو السالح البارد 

 إسرائيلية التي خيبت اآلمال المصرية بتحويل السالم بين مصر وسرائيلللسياسة اإل

ي الشامل، واشترطت تسخين العالقات بالتقدم في قليمإلحجر زاوية في السالم ا إلى

 العملية السلمية.

تفسير آخر يقول إن السالم البارد يتناسب مع الضغوط التي تتعرض لها االنظمة 

ية، الضغط االقتصادي االجتماعي والنفسي والثقافي، قليماالستراتيجية اإل -المصرية 

، بدون إسرائيلفصاعدا مستوى عالقات ضيق مع  هذه أملت عليهم من عهد السادات

في القاهرة في االعوام  إسرائيلارتباط مباشر مع افعالها. من مؤيدي هذا التفسير سفير 

قدر أن وصفة السالم البارد  خير، افرايم دوبك والمؤرخ ايلي فوده. األ1992 - 1990

طبيع كان سيضع خدمت بصورة جيدة حاجات المؤسسة الحاكمة، في حين أن دفع الت

تهديدا حقيقيا على الشرعية الداخلية والخارجية له، ولهذا لم تكن له مصلحة في التحرك 

نحو سالم دافيء. ليبراليون مسلمون حددوا المصلحة المؤسساتية المصرية في الحفاظ 

من زاوية اخرى. أي، حسب رأيهم، فان تطوير  إسرائيلعلى قاعدة العداء التقليدي نحو 

ساعد السلطات في القاهرة  -في ظل السالم  أيًضا -كـ "عدو خارجي"  إسرائيلصورة 

على حرف انظار المواطنين عن الضائقة الداخلية، وتبرير المس بالحريات الخاصة 

( والتهرب من اصالحات ستعرض للخطر الطوارئ)مثال، عن طريق العمل بقانون 

في المقابل، كان يمكن  إسرائيل غير محدودة مع مكانتهم المسيطرة. إن عالقات تقارب

أن تبرز أمام الجمهور المصري الفجوات السياسية، االقتصادية والعلمية القائمة بين 

 المجتمعين.



 إسرائيلالجيل الشاب المصري والسالم مع 

عائقا اساسيا امام  سرائيلالرأي العام المصري إل أن يروا في عداء إلىكثيرون يميلون 

تسخين السالم، لكن هذه الرؤية تتطلب اآلن اعادة النظر من جديد وخاصة في كل ما 

في المئة من  60يتعلق بأبناء الجيل الشاب تحت سن الثالثين، الذين يشكلون حوالي 

لسادات معارضة ا أنوراجمالي عدد السكان في مصر. بعد زيارته في القدس، واجه 

قوية من "االخوان المسلمين" واحزاب ناصرية وماركسية داخل مصر، ومن جبهة 

سياسته التنازلية  (ف. ت. م.)الرفض العربية التي قادتها العراق وليبيا وسوريا و

افكار قومية عروبية  إلىجمعت معارضة واسعة من الداخل والخارج، والتي استندت 

التطبيع  وباألحرى، إسرائيليتها معارضة السالم مع ية، ونقشت على راإسالمودينية 

معها. حاول النظام المصري الدفاع عن المسيرة السلمية بمساعدة وسائل االعالم 

المختلفة التي تحت تصرفه، لكن التحدي الذي خلقه التحريض الذي استمر عشرات 

ين وافقوا على السنين كان قويا، تقريبا لم يكن هناك في مصر احزاب أو مثقفين مستقل

 جانبه. إلىالوقوف علنا 

 ت. م.)خيار استراتيجي معلن لـ  إلىيتحول  إسرائيلمنذ التسعينيات بدأ السالم مع 

، معظم الدول العربية والجامعة العبرية، لكن ألن التغيرات في مقاربة الجمهور (.ف

تاب والمفكرين المصري الواسع لهذا الموضوع، بقيت مترددة. باستثناء عدد من الك

الذين لهم توجه ليبرالي أو يساري، والذين كانوا مستعدين لدفع ثمن شخصي والتورط 

في معاقبة من جانب اتحاداتهم المهنية، لم تكن هناك أي قوى سياسية أو اجتماعية هامة 

، ولم يقم أحد من هذه القوى بمواجهة معارضي التطبيع ولم إسرائيلتبنت السالم مع 

شر قيم المصالحة والتعايش وتقبل اآلخر. سبب ذلك كان مزدوجا: اوال، يعمل على ن

النظام المصري منع تشكل معسكر سالم شعبي ومستقل يعمل خارج احتكار المؤسسة 

 إسرائيلالرسمية. صورة غير منطقية، نفس النظام الذي وقع على اتفاق السالم مع 

عبروا علنا عن تأييدهم  ألفرادالذي سمح لمعارضي السالم بالتعرض  أيًضاكان هو 

. ثانيا، الكثير من إسرائيلللسالم والتطبيع. وحاولوا انشاء قنوات اتصال مستقلة مع 

 كثرالنشطاء والمفكرين الذين ينتمون للتيار الليبرالي، والذين كانوا المرشحين األ

طبيعية لقيادة معسكر مصري يرفع راية "السالم الديمقراطي"، اختاروا الموقف 

السالم زعموا أن نظام ديمقراطي منتخب سيمكن المصريين  إلىمعاكس. بدل الدعوة ال

 من نظام غير منتخب. كثرأبصالبة  إسرائيلمن الوقوف أمام 

 2013حزيران  30و 2011كانون الثاني  25بيد أن الثورات التي حدثت في مصر في 

في الرأي  إيجابيتاريخي  خلقت ديناميكية جديدة، تحمل في طياتها امكانية كامنة لتغيير

الجيل الشاب، فيما يتعلق بالسالم والتطبيع مع  أوساطالعام المصري، وال سيما في 

سياسية محدودة، فقد تمكنت من  بإصالحات. ورغم أن نجاح الثورات بالقيام إسرائيل

خلق ثورة ثقافية عميقة داخل المجتمع المصري. المقال الذي كتبته مجلة "فورين 



ثالثة مظاهر لهذه الثورة: رفع الحجاب، ارتفاع نسبة الملحدين  إلىاشار بوليسي" 

والخروج العلني من الصندوق للمثليين. ولهذا يمكن اضافة ظواهر مثل انهيار الهوية 

ية لصالح هويات مصرية وانسانية، وتحرر الشباب من امالءات سالمالعربية واإل

اج، واالهم من ذلك انهيار السلطة األبوية العائالت، ممارسة العالقة الجنسية قبل الزو

 بجوانبها االجتماعية والسياسية.

باء علمانية، ال يخشى من مواجهة اآل -لقد أنبتت الثورات جيل جديد له ميول ليبرالية 

وأن ينظر بنظرة انتقادية لمسلمات الماضي الوطنية والدينية واالجتماعية السائدة. في 

هرام" في الصحيفة اليومية "األ 2017يلول أحمد أبو دوح في أه المقال الذي نشر

بعنوان "الشباب في مصر ال يحبون الكبار"، اثبت أن دولة مصر تغيرت في اعقاب 

الثورات تغير غير مسبوق، وهي منقسمة اآلن بين جيلين يتحدثان بلغتين مختلفتين 

قيم تربى عليها في ويجدان صعوبة في التواصل بينهما. جيل البالغين يتمسك ب

تغيير  إلىالخمسينيات والستينيات، في حين أن الجيل الشاب يتبنى قيم جديدة ويدعوا 

أبناء القرى،  أيًضاجذري. إن الفجوة بين الجيلين ال تقتصر على أبناء المدن بل تشمل 

وتهز المجتمع المصري من اساسه. الشباب المسلحين بالهواتف الذكية يصرون على 

كل "حقيقة بديهية"، ويجادلون آباءهم ويتركونهم في حاالت كثيرة في  اعادة فحص

حالة حرج وال يجدون اجابة يقدمونها. حسب تقديرات أبو دوح، مصر بعد عقد من 

الزمن لن تكون مصر التي نعرفها اآلن، وعلى الدولة والمجتمع ورجال الدين المثقفين 

الثقافية تلقي بظلها  -ت العميقة االجتماعية والشباب والكبار االستعداد لذلك. هذه العمليا

. جيل اآلباء إسرائيلعلى تصور الجيل الشاب في مصر وعلى تصوره للعالقة مع 

عن طريق تحفيظهم الشعارات القومية العربية، التي تم  إسرائيلورث أبناءه كراهية 

اء قبلوها نشرها من قبل وسائل االعالم الناصرية في الخمسينيات والستينيات. االبن

بدون تفكير أو نقاش نظرا الحترامهم لسلطة اآلباء. ولكن هذا الوضع تغير مع تدهور 

الوضع االجتماعي واالقتصادي والسياسي للجيل الشاب، الذي رأى آباءه يخضعون 

للنظام ويمتنعون عن أي مواجهة معه، وحتى أنهم يتواصلون مع النظام ضد أبنائهم. 

مؤسسة الحاكمة ومؤيديها، حتى لو كان هؤالء هم آباءهم. الجيل الشاب تمرد على ال

، في وضع إسرائيلهذا التصادم بين االجيال وضع كل الموروثات، ومنها كراهية 

 فحص وتساؤل.

مقارنة مع آبائهم،  أكثرأبناء الجيل الشاب المصري يتبنون مواقف واقعية وعقالنية 

غير خاضعين  أصبحواة ومحرضة. معظمهم التي تمت تغذيتها من قبل دعاية كاذب

وفقا  إسرائيل، بل هم يبلورون عالقتهم مع يةإسالمللتأثير المسمم لدعاية عروبية أو 

للمصالح البراغماتية المصرية، ويتحفظون من حرب تخرب االقتصاد المصري 

سفك الدماء. الشباب الذين يتلقون المعلومات من االنترنت بدأوا بطرح  إلىوتؤدي 

هو عداء حقيقي أو وهمي؟ هل هذا العداء يخدم مصر  سرائيلسئلة جديدة: هل العداء إلا

الدول  -وضع الحرب أو السالم؟ من هو العدو  -أو يضر بها؟ ما هو االفضل لمصر 



التي تساعد الجيش  إسرائيليين في سيناء أو رهابالسياسي واإل سالملإلالمؤيدة 

سئلة تخلق خطابا جديدا. مثال على ذلك هو ؟ هذه االرهابالمصري في حربه ضد اإل

بعنوان  2014مقال محمد الشي، عضو حزب المصريين االحرار، الذي نشر في تموز 

عداء الحقيقيين الذين يهددون سالمة مصر ن األإف هئدعااليست العدو". حسب  إسرائيل"

خلفة هم "االخوان المسلمون، حماس، داعش، قطر، تركيا وكل من يؤيد القيم المت

 في مصر أو على حدودها". رهابواإل

الجيل الشاب المصري ال يحمل على كاهله النزاعات الدامية والحروب التي لم يشهدها 

، وبصورة إسرائيلولم يتضرر منها. الشباب شهود على التعاون الوثيق بين النظام و

ا التفكير يبرز في طبيعية يتساءلون لماذا المسموح للحكومة محظور على الشعب. هذ

الردود المتعاطفة التي حظي بها أحد كتاب المقاالت في الشبكات االجتماعية في اعقاب 

، بعد عدم حصوله على التأشيرة لحضور مؤتمر 2017تعقيب نشره في كانون الثاني 

. ورغم عدم وجود استطالعات رأي حول الموضوع، فانه من إسرائيلدعي اليه في 

رة مع آالف الشباب، وخاصة مع ليبراليين، يتولد انطباع أن خالل محادثات مباش

اغلبيتهم تؤيد السالم والتطبيع. هذه القوى الجديدة ما زالت غير ممثلة بحركة واسعة 

أو حزب في اعقاب القيود المتبعة في مصر، وبناء على ذلك هناك صعوبة في قياس 

تقتضي  -ما بعد تأثير سياسي وفي -قوة انتخابية  إلىحجمها الدقيق. ترجمة مواقفها 

 مناخ من الديمقراطية وحرية التعبير.

 

 عقبات أمام تسخين السالم: نظرة محدثة

وينظر  سالمإن صعود جيل شاب علماني وليبرالي في مصر، متحفظ من العروبة واإل

الشعوب،  ، يحمل في طياته احتمالية لتسخين العالقة بينإسرائيلالسالم مع  إلىبرضى 

الوثيق، الذي يوجد منذ فترة في المستويات الرسمية.  منيواضافة بعد مدني للتنسيق األ

ولكن تموضع هذا الجيل كمعسكر مسيطر ومؤثر ما زال يواجهه ثالث عقبات اساسية 

، والتي يجب التغلب عليها في طريق اغتنام الفرصة إسرائيلمصدرها في مصر و

ديد قائم على التعايش وتقبل اآلخر وانشاء عالقة بين سالم ج إطارالحالية لتشكيل 

 الشعوب.

هم يرتبط بالتوجه المتواصل للمؤسسة الحاكمة في مصر لفرض العائق االول واأل

لمصلحتها الحصرية، وهي تتصرف كذلك  إسرائيلاالحتكار على عالقات السالم مع 

ن تقييد مظاهر سالم مدنية تساعد سياسية واقتصادية: في المجال السياسي، فا ألسباب

في تعزيز الصورة الدولية للنظام باعتبارها القوة السياسية الوحيدة في مصر التي تلتزم 

، في حين أن كل بديل ديمقراطي يمكن أن يؤدي إسرائيلبالحفاظ على اتفاق السالم مع 

سوأ أفي  إسرائيلاندالع الحرب بين مصر و إلىالحاالت أو  أحسنانهاء السالم في  إلى



يمنح نخبة صغيرة من رجال  إسرائيلالحاالت. في المجال االقتصادي، السالم مع 

االعمال فرصة حصرية لجرف اموال في مجاالت مثل الغاز والتجارة البحرية 

والمنسوجات )عن طريق اتفاق "كيز"، المناطق الصناعية المؤهلة(، في حين أن جزء 

المصري الواسع. هذا الواقع االقتصادي يضر الجمهور  إلىمن االرباح فقط يصل 

الشعب المصري الذي يرى فيه "سالم فاسد".  أوساطفي  إسرائيلبصورة السالم مع 

مع ظواهر الفساد الداخلي في مصر، التي  إسرائيلعالوة على ذلك، هي تربط اسم 

اشرة، تأخذ من المواطن المصري العادي الشعور بأن السالم يجلب له ثمار اقتصادية مب

 ويثير فيه الحماسة ويحثه على العمل على ترسيخه وتعميقه.

من اجل الحفاظ على االحتكار المؤسسي للسالم وتقويته، فان المؤسسة المصرية ال 

أن تأخذ لنفسها جزء من  إلىتتردد في تشويه صورة الجهات المدنية التي تسعى 

المفكرين والنشطاء المصريين الذين  . تجربة الماضي تعلم أنإسرائيلالعالقات مع 

خارج المظلة المؤسسية يعرضون  إسرائيلتجرأوا على محاولة بناء جسور تعاون مع 

التطبيع وتوضيح فائدته للشعب  إلىلخطر المقاطعة، وهي تحول ثمن الدعوة  أنفسهم

عبء ثقيل يصعب تحمله، كما أنها تردع قوى سياسية ومدنية عن العمل  إلىالمصري 

السالم. يجب أن نذكر في هذا السياق العزل المخجل لعضو البرلمان المصري  في

ي في حينه حاييم سرائيلالسفير اإل 2016توفيق عكاشة بعد استضافته في بيته في شباط 

 إسرائيلكورن. الدعاية السائدة في وسائل االعالم المصرية الرسمية ضد "مؤامرة 

كبح مؤيدي السالم. كما أنها تؤجج نار في  أيًضاضد مصر ودول المنطقة" تساعد 

وتخلق نزع الشرعية عن كل جهة مصرية تحاول تشجيع "السالم  سرائيلالكراهية إل

 االيجابي" والعمل على التعايش خارج االحتكار المؤسسي.

عائق آخر أمام تقدم السالم بين الشعبين يتعلق بالتضامن القائم في مصر مع الموضوع 

ة سجل انخفاض معين على اهتمام الجيل الشاب خيري. اجل، في السنوات األالفلسطين

ي الفلسطيني. هذا التوجه ال يقتصر على مصر: االستطالع الذي سرائيلبالصراع اإل

الشباب في الدول العربية، ومن ضمنها مصر، وضع  أوساطفي  2017اجري في بداية 

 رهابهميته، بعد تهديد البطالة واإلي الفلسطيني كتهديد ثامن في أسرائيلالصراع اإل

وغالء المعيشة. في نفس الوقت، من وجهة نظر مصرية براغماتية، فان دولة فلسطينية 

هي مصلحة قومية مصرية. هذا الواقع برز بصورة أكبر  1967في حدود حزيران 

ية سالمموقع داعم للمنظمات اإل إلىوتحويله  2007بعد سيطرة حماس على القطاع في 

هادية السلفية في شبه جزيرة سيناء، ويهدد أمن مصر القومي. ان غياب اتفاق الج

والفلسطينيين يقوي حماس ويزيد التهديد ضد مصر من قطاع  إسرائيلسياسي بين 

ذلك، الشعب في مصر ال يمكنه تجاهل التراجيديا االنسانية التي القاها  إلىغزة. اضافة 

ا ال يعني أن الموضوع الفلسطيني يشكل سببا الصراع المتواصل على الفلسطينيين. هذ

حصريا أو اساسيا للطابع البارد للسالم، لكن حله سيعزز من يؤيدون السالم في مصر 

 ويسحب الورقة االهم من أيدي من يعارضون التطبيع.



عائق ثالث امام تسخين السالم يتعلق بالفجوة السياسية والقيمية العميقة القائمة بين 

. الجيل إسرائيلسكر السالم الليبرالي في مصر وبين حكومة اليمين الحالية في مع

الليبرالي الجديد في مصر له توجه انساني، واولئك الذين في داخله والذين يتبنون 

القومية المصرية يؤكدون بعدها االنساني، وليس البعد الشوفيني القومي. انهم 

ية رهابيين على أيدي المنظمات اإلسرائيليعارضون قتل االطفال والمدنيين اإل

الفلسطينية، بالضبط مثل معارضتهم لقتل اطفال ومدنيين فلسطينيين على أيدي الجيش 

ة، لكن منياأل إسرائيلي. الكثيرون منهم يظهرون تفهمهم الحتياجات سرائيلاإل

ية، مثل مصادرة االراضي لصالح سرائيلالخطوات التي تتخذها الحكومة اإل

يين رهابين في الضفة الغربية وفرض العقاب الجماعي على عائالت اإلالمستوطن

واستخدام القوة الزائدة ضد السكان الفلسطينيين، تعتبر في نظرهم مظاهر عنصرية 

ذلك، تصريحات جهات  إلىوعدم تقبل اآلخر، التي تناقض القيم الدولية. اضافة 

لقومي الموازي في مصر. من تبعث الحياة في التطرف الديني وا إسرائيلمتطرفة في 

واثبات  إسرائيليرفضون السالم في مصر يستعينون بها من اجل تأجيج العداء ضد 

أن يدها غير ممدودة للسالم والتعايش. مثال، تصريحات سياسيين من اليمين من اجل 

انشاء دولة فلسطينية في شبه جزيرة سيناء أو تهديدات بتفجير سد أسوان استغلت طوال 

لتحريض السامي، وخدمت من يدعون أنه يجب على مصر مواصلة رؤية سنوات 

 كدولة معادية. إسرائيل

ذلك، احدى خصائص المعسكر الليبرالي الجديد الذي نشأ في مصر على  إلىاضافة 

خلفية الثورات هي تصميمه على الطابع العلماني للدولة المصرية ومعارضته ألي نوع 

ة. هذا المعسكر يعارض تأسيس دولة على قاعدة دينية، وال يهمه من خلط الدين بالدول

ية، يهودية أو مسيحية. لهذا السبب فان ما يعتبر احيانا إسالممر يتعلق بدولة كان األ إذا

الجيل الشاب في  أوساطيثير صعوبات كثيرة في  إسرائيلدمج بين الدين والدولة في 

ولة دينية في مصر ونسج شراكة مع مصر، الذي يسأل نفسه كيف يمكننا معارضة د

 .إسرائيلدولة ذات طابع ديني قومي في 

          

 الخالصة: توصيات

ومصر  إسرائيلالقدس فان السالم بين  إلىبعد مرور أربعة عقود على زيارة السادات 

ما زال باردا. الظروف الحالية تمنح الطرفين فرصة لتطوير وتحديث مضمونه. لصالح 

 منيية. التنسيق األقليماليوم تصور متشابه للمصالح والتهديدات اإل السالم هنالك

، االيمان بمستويات العمل الحكومية والعسكرية رهابوالحميم حول محاربة اإل

واالمكانيات الكامنة في التعاون االقتصادي، وخاصة إزاء اكتشافات الغاز في شرق 

ية التي حدثت في مواقف الجيل التغيرات اإليجاب أيًضاالبحر المتوسط. لهذا، تنضم 



، على ضوء الثورات التي حدثت في مصر في السنوات إسرائيلالشاب المصري نحو 

وقتا مناسبا لتسخين عالقات الدول والشعوب، ولكن  ة. هذه التوجهات تخلقخيراأل

تحقيقها هو صعب ومعقد ويقتضي عمليات رائدة من كال الطرفين. النظام المصري 

الم البارز في جوهره ما زال غير جاد بما فيه الكفاية لتبديد االساطير والذي شكل الس

واليهود، وال يعمل ما  إسرائيلالمصري ضد  السلبية المغروسة في الخطاب المؤسسي

تقتضيه الضرورة لنشر رسائل المصالحة والسالم، على الصعيد العملي فهو يقيد 

لرسمية بين الحكومات، وال يسمح مظاهر التطبيع التي تنحرف عن صعيد العالقات ا

مهتمين بتطوير عالقات  ئيلإسرافي مصر وفي  وألفرادبحرية العمل لمجموعات 

متبادلة في مجاالت االقتصاد، المجتمع المدني، العلوم والثقافة. بهذا المعنى فانه 

ينحرف عن الرؤيا االصلية للرئيس السادات والذي عبر عن أمله في احدى مقابالته 

ة بأنه "عن طريق عالقات مباشرة، يومية وحرة، ستأخذ العالقات بين مصر خيراأل

 تدريجيا حجمها ووزنها الطبيعي". إسرائيلو

قوته قلت هو الجمود المستمر في عملية السالم.  أيًضا، وإسرائيلعائق هام يقف امام 

 النظام والشعب في مصر ما زالوا يشعرون بالتضامن مع ضائقة الفلسطينيين، ولكن

أبعد من ذلك هم يرون في حل المسألة الفلسطينية مصلحة وطنية مصرية. إقامة دولة 

مصرية واسعة كعملية  أوساطالتقدم نحوها، تعتبر في نظر  -فلسطينية أو على األقل 

ي في مصر والمنطقة. أصوات للتطرف سرائيلستساعد في كبح تهديد تفشي التطرف اإل

توجهات موازية داخل  أيًضاتؤجج  إسرائيل القومي والديني من جانب جهات في

 ي في الرأي العام المصري.سرائيلمصر، وترسخ شيطنة الجانب اإل

ية اليوم فرصة لرفع عالقات الثقة التي سرائيليوجد لدى الحكومتين المصرية واإل

ساحات عمل أخرى، وتشجيع إقامة فضاءات للتعاون  إلى منيتطورت في الجانب األ

غير الحكومية شرعية، والتي يمكن أن تتطور بصورة طبيعية وأصيلة بين الشعوب. 

 ألنفسهمتنازل عن االحتقار الذي اخذوه من أجل ذلك يجب على المستويات الرسمية ال

على إدارة عالقات السالم وتمكين جهات مدنية ترغب في ذلك من نسج عالقات متبادلة 

على قاعدة رغبة واهتمام مشتركين. ان سلسلة من الخطوات يمكنها أن تشجع العالقات 

االن من قبل المتبادلة االقتصادية بين الدولتين، والتي كانت حتى االن مستنكرة حتى 

الواسع وينظر لها كفاسدة ومنها: منح حرية عمل للشركات ولرجال  الجمهور المصري

أعمال من كال الدولتين، تشجيع التعاون التكنولوجي في مجاالت المعرفة ذات العالقة 

مثل تحلية المياه، الزراعة الصحراوية، الطاقة المتجددة والطب؛ تطوير مشاريع 

اد مشاريع دراسية وتبادل طالب؛ تخفيف اإلجراءات سياحية مشتركة، إيج

البيروقراطية المتعلقة بحرية التنقل بين الدول وتصاريح تشغيل. هذه الخطوات 

ية ومتوسطية. أوسطشرق  -ي إقليمباإلمكان دمجها في المستقبل ضمن برامج تكامل 

طنين التعاون االقتصادي المرغوب هو ذلك الذي سيثمر فائدة ملموسة في الموا

 يين، يجعل السالم حاضرا في حياتهم ويثبته في قلوبهم.سرائيلالمصريين واإل



للقوى المدنية في كال الطرفين. هؤالء يستطيعون  أيًضاوظيفة بناءة ومهمة معدة 

التعاون في دفع سالم من نوع جديد، قائم على الرغبة في حياة مشتركة، في اعتراف 

يدي أن في ن التكنولوجيا العلمية الموجودة اآلمتبادل وتطوير قيم سالم ومصالحة. ا

اخترقت العديد من العوائق والحدود  -الشعوب، منتشرة بشكل خاص في وسط الشباب 

الممالة من أعلى. نشطاء السالم يستطيعون االلتقاء والنقاش من أجل نشر أفكارهم عن 

كات االجتماعية، طريق مؤتمرات ومناقشات موجهة واستخدام المنابر التي تقدمها الشب

قوة ونجاعة من وسائل االعالم التقليدية المسيطر عليها  أكثروالتي تحولت لتصبح 

كان االستعداد المتزايد للجيل الشاب في مصر  إذاجزئيا من قبل معارضي التطبيع. 

يحظى بشرعية من المؤسسة المصرية  إسرائيللتطوير عالقات السالم بين مصر و

ي سيكون في ذلك ما من شأنه ان سرائيلدودة من الجمهور اإلوتم الرد عليها بيد مم

 السالم المدني المأمول. إلىيساهم في تسريع االنتقال من السالم الرسمي القائم 

هو  إسرائيلاتفاق السالم التاريخي الذي أورثه السادات وبيغن للشعبين في مصر و

" التي تحدث عنها الرئيس قاعدة قوية يجب العناية بها وتطويرها. "األجيال القادمة

المصري قبل أربعة عقود أصبحت موجودة هنا، ولكن نتيجة البشرى التي يحملونها 

المصري لم تتشكل بعد. بإمكانهم وضع ختم من نوع  -ي سرائيلمعهم نحو السالم اإل

قيادة  إلىاليوم كما في الماضي فانهم محتاجون  أيًضاجديد على عالقات الدولتين ولكن 

عة ورؤيا تزيل من طريقهم العقبات، وتفتح امامهم األبواب وتشجعهم على ذات شجا

 االنطالق نحو المحطة التاريخية القادمة.


