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 التدريبات العسكرية المصرية ـ الصهيونية: ماذا بعد؟

 محمود جمال

 مقدمة:

وزير الدفاع اليوناني أن القوات الجوية  أعلنم، بين مصر والكيان الصهيوني، 1973حرب أكتوبر ل 44 في الذكرى

صر واألردن ودول أوروبية أخرى سرائيل وم شتركة مع قبرص وإ . ويعد هذا 1اليونانية تعتزم إجراء تدريبات م

صري بجانب  شارك فيها الجيش الم سكرية ي شف عن تدريبات ع صريح هو األول من نوعة المعلن الذي يك الت

ن عن تلك التدريبات في الوقت الحالي، وما طبيعة العالقة بين مصــر فما داللة اإلعال، الجيش الصــهيوني

 .؟2013ري في مصر عام والكيان الصهيوني من بعد اإلنقالب العسك

 

 2013الصهيونية بعد انقالب  أواًل: العالقات المصرية

صهيوني،  صر والكيان ال سن العالقات بين م سكرية المزمع عقدها في ظل تح بعد مجئ تأتي التدريبات الع

سكري واألمني، والذي ظل يتنامي من بعد  صة فى الجانب الع صرية وخا سي علي رأس إدارة الدولة الم سي ال

صر ودولة الكيان، التي تعتبر 2013يوينو  شتركة بين م سكرية م صل لدرجة اإلعالن عن تدريبات ع م، الي أن و

صري "عدو سوخ العقيدة القتالية للجيش الم ، ونقف هنا علي طبيعة تطور العالقات ه" علي مدار تاريخافي ر

 :2013يوليو  03بين مصر ودولة الكيان من بعد اإلنقالب العسكري في 

  صحيفة معاريف عن أن وفدا أمنيا إسرائيليا زار القاهرة عقب عزل الجيش كشفت : 2013أغسطس  24في

ــل التعاون  األمني بين الجانبين. واعتبرت للرئيس المنتخب مرســي، والتقى قيادة الجيش للتأكد من تواص

سبق له  شكل لم ي ساع" ب صبح من العمق واالت صري "أ سرائيل والجيش الم صحيفة أن التعاون األمني بين إ ال

 2مثيل، لكنهما يحاوالن خفض مستوى االهتمام اإلعالمي بهذا التعاون األمني.

                                  
 الرابط، 2017أكتوبر  05، تاريخ الدخول 2017أكتوبر  03مناورات أوروبية تشارك فيها مصر وإسرائيل شرقي المتوسط، روسيا اليوم، تاريخ النشر   1
 الرابط، 2017أكتوبر  05، تاريخ الدخول 2013أغسطس  24وفد أمني إسرائيلي زار القاهرة، الجزيرة نت، تاريخ النشر   2

https://arabic.rt.com/middle_east/902378-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7/
https://arabic.rt.com/middle_east/902378-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7/
http://www.aljazeera.net/news/arabic/2013/8/24/%D9%88%D9%81%D8%AF-%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%8A-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
http://www.aljazeera.net/news/arabic/2013/8/24/%D9%88%D9%81%D8%AF-%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%8A-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
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  سرائيلي بنيامين نتنياهوقال رئيس الو 2015يوليو  1في صر ودول كثيرة  إن: زراء اإل شريكة لم سرائيل  إ

وقال نتنياهو في بيان له إن تنظيم الدولة  بمنطقة الشرق األوسط في مكافحة "ااٍلرهاب اإلسالمي المتطرف".

 3اإلسالمية أصبح قريبا من حدود إسرائيل الجنوبية وليس فقط في هضبة الجوالن.

  سابق2015يوليو  5في سرائيلي ال سرا ، طالب وزير الخارجية اإل ئيل أفيغدور ليبرمان بتعزيز التعاون بين إ

صفه سي في ما و سي صر ودعم ال سيناء ومنحه كافة اإلمكانيات، وأكد أن التعاون  وم بحربه على اإلرهاب في 

 االستخباري بين إسرائيل ومصر بشأن كل ما يحدث في سيناء هو مصلحة إسرائيلية. 

  سرائي2016يناير  12في سي ميلمان، قال الخبير األمني اإل سرائيل جهود : لي يو سي وفر على إ سي إن نظام ال

سطينية في قطاع غزة، وهو ما عمل على  سودانية إلى المنظمات الفل ضي ال سالح عبر األرا منع تهريب ال

 تخفيف حدة الضربات الجوية اإلسرائيلية لموجهة لألراضي السودانية والمناطق المحيطة بها.

  عاريف اإلسرائيلية النقاب عن معلومات تفيد بأن إسرائيل تقدم دعما كشفت صحفية م 2016يناير  31في

سلحين هناك. وأن  ضية والمعلومات األمنية عن الم صواريخ االعترا سيناء يتمثل في ال صري في  للجيش الم

وبعدها، وتباحث  2014رئيس جهاز الشاباك اإلسرائيلي يورام كوهين زار القاهرة خالل الحرب على غزة صيف 

 مصريين في قضايا تتعلق بغزة وحركة حماسمع ال

  سي غمر األنفاق 2016فبراير  6في سي شتاينتس إن ال سرائيلي يوفال  ، قال وزير البنى التحتية والطاقة اإل

على حدود بالده مع قطاع غزة بالمياه "بناًء على طلب من إســرائيل"، وأن "التنســيق األمني بين إســرائيل 

  .4ومصر أفضل من أي وقت مضى"

  سرائيل "تتمتعان حاليا صر وإ شيتد بريس، أن م سو صر حاييم كوهين أل سرائيلي لدى م سفير اإل صّرح ال

مته السفارة اإلسرائيلية للموظفين المصريين اقأوقد جاء تصريحه على خلفية عشاء إفطار  ."بعالقات قوية

سفارة شأن  .العاملين بال شين ب ضاف كوهين أن هناك "تفاهما قويا" بين الجي ضاع بالمنطقة وأ "تطور األو

 وشبه جزيرة سيناء".

 سطس  09ي ف سب تقرير لل 2016أغ ــ "تنظيم bbc ، وبح سرائيلي إن ما يعرف بـ سكري إ سؤول ع قال م

سرائيل صر وإ شترك لم سيناء هو العدو الم سالمّية" في  ضاهم  .الدولة اال سرائيليون عن ر سؤولون إ وأعرب م

                                  
 ،  الرابط2017أكتوبر  16، تاريخ الدخول 2015يوليو  01اربة اإلرهاب، الجزيرن نت، تاريخ النشر نتنياهو: إسرائيل شريكة لمصر بمح 3
ودة فاق الموجضخ كميات كبيرة من مياه البحر في أنابيب مّدها على طول الحدود مع قطاع غزة لتدمير األن 2015سبتمبر  11كان الجيش المصري بدأ في   4

لمصرية لسلطات اأسفل الحدود عبر إغراقها، والستكمال مخطط إنشاء منطقة خالية من األنفاق )مساحتها كيلومتران( في الشريط الحدودي مع غزة الذي بدأت ا
 .2014العمل فيه منذ أكتوبر 

http://www.aljazeera.net/news/international/2015/7/1/%D9%86%D8%AA%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%87%D9%88-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A9-%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A8%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8
http://www.aljazeera.net/news/international/2015/7/1/%D9%86%D8%AA%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%87%D9%88-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A9-%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A8%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8
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سيق األمني المتبادل عند الحدود سيناء عن التن سرائيلّية القريبة من  صرية اال وذكر التقرير، أن منطقة  .5الم

سرائيل ومصر، أصبحت مختلفة عما كانت عليه قبل سنوات، مع وجود نقاط  الشريط الحدودي الفاصل بين إ

  .حدودية جديدة وسياُج أمني

  اإلسرائيلية بأن قوات م، ذكرت صحيفة "هآرتس" يسود انطباع لدى أجهزة االستخبارات 2017فبراير  14في

شهر األخيرة نجاحات ف صرية حققت في األ سيناء'األمن الم ضد تنظيم 'والية  ضل تعاون ي حربها  ، وذلك بف

سرائيلية، عاموس هرئيل، إلى أن القوات  صحيفة اإل سكري في ال شار المحلل الع سرائيل، وأ صر وإ أمني بين م

اعش' في سيناء، وبينهم قياديون في التنظيم، وأنه المصرية تمكنت من قتل عدد كبير نسبيا من عناصر 'د

شن هجمات صعوبة في  سعة، كما أن كم هجماته تراجع. نتيجة لذلك، يواجه التنظيم  ولفت هرئيل إلى  وا

سيناء، بينها  شمال  سكري إلى  صر بإدخال عتاد ع سرائيل لم سمحت إ سيق األمني،  سياق التعاون والتن أنه في 

ووفقا لهرئيل، المقرب من الجيش  ا تنص عليه اتفاقية الســالم بين الجانبين.مروحيات قتالية، خالفا لم

واالستخبارات في إسرائيل، فإنه منذ فشل 'والية سيناء' في السيطرة على منطقة بلدة الشيخ زويد في شمال 

 6سيناء، يواجه هذا التنظيم صعوبة في الحفاظ على سيطرة على أية منطقة.

  صف جيش االحتالل م، 2017فبراير  22في صهيوني أفيغدور ليبرمان، عن ق شف وزير الدفاع الجيش ال ك

سيناء" على األ سيناء،ألهداف تعود لتنظيم "والية  صرية في  ضي الم ساخرًا،  را اعتراف ليبرمان جاء عبر قوله 

شًا( هي التي نفذت الهجوم على داعش"، ق شتاين )دولة ال تمتلك جي صة التابعة للختن بل أن "إن القوات الخا

ــب ما نقلت عنه مواقع إخبارية عدة. وأكد ليبرمان أن  يضــيف "نحن ال نترك أمرًا من دون رد"، وذلك بحس

تنظيم "داعش" في سيناء ال يعتبر "تهديدًا لألمن اإلسرائيلي ولكنه يضايق ويشّوش فقط، فال يمكن مقارنته 

 7."بحركة حماس أو حزب اهلل

  إن مصر   :أصدرها معهد أبحاث األمن القومي التابع لجامعة تل أبيب ، قالت دراسة بحثية2017يونيو 16في

تواصــل حربها ضــد الجماعات المســلحة في ســيناء من خالل شــراكتها مع إســرائيل، في المجالين األمني 

سكري. سكرية، فإن نجاح  والع صرية في هذه المواجهة الع سة رغم عدم تحقيق نجاحات م ضافت الدرا وأ

سلفية  الجهادية في نقل عملياتها الدامية إلى داخل القاهرة يدفع األخيرة لتوثيق تعاونها مع المجموعات ال

                                  
 الرابط ،2017اكتوبر  16تاريخ الدخول ، 2016أغسطس  09تنسيق أمني بين مصر وإسرائيل في سيناء، بي بي سي، تاري النشر  5
 الرابط، 2017أكتوبر  16، تاريخ الدخول 2017فبراير  14، تاريخ النشر 48إسرائيلي ضد "والية سيناء" يدفع ثمنه الفلسطينيون، عرب  –تعاون مصري  6
، 2017أكتوبر  16، تاريخ الدخول 2017فبراير  22الصمت المصري يعزز احتمال قصف طائرات إسرائيلية ألهداف بسيناء، العربي الجديد، تاريخ النشر  7

 ابطالر 

http://www.bbc.com/arabic/multimedia/2016/08/160809_israel_sinai_security
https://www.arab48.com/%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9/2017/02/14/%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%E2%80%93-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D8%B6%D8%AF-%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D9%8A%D8%AF%D9%81%D8%B9-%D8%AB%D9%85%D9%86%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%86
https://www.arab48.com/%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9/2017/02/14/%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%E2%80%93-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D8%B6%D8%AF-%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D9%8A%D8%AF%D9%81%D8%B9-%D8%AB%D9%85%D9%86%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%86
https://www.alaraby.co.uk/politics/2017/2/21/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%85%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D8%B9%D8%B2%D8%B2-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%82%D8%B5%D9%81-%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A3%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81-%D8%A8%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1
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ضب الرأي  شية غ صري، خ سرائيل ال يروق للنظام الم سيق مع إ شف العلني عن هذا التن تل أبيب، رغم أن الك

  العام.

فضة القوة في المعهد، معد الدراسة، وهو مدير مشروع محاربة اإلرهاب والحروب منخ-وقال يورام شفايتسر 

سيناء تؤكد بما ال  -وعمل في مواقع قيادية في مجال مكافحة اإلرهاب شبه جزيرة  شهدها  إن األحداث التي ت

  يدع مجاال للشك أن التعاون األمني الحاصل بين مصر وإسرائيل يجري على نار هادئة.

سر شفايت ضاف  صرية تحاول إخفاء: إوأ ستخبارية مع نظيرتها  نه رغم أن األجهزة األمنية الم عالقاتها اال

شهد ازدهارا أمنيا بينهما. سرائيلية، فإن هذه العالقة ت سرائيل تكمن في تثبيت األمن  اإل صلحة إ وأكد أن م

 .1داخل سيناء، ودعم معركة النظام المصري ضد الجماعات المسلحة

إنه بسبب هذه  -في الدراسة ذاتها المشارك-ويقول الخبير اإلسرائيلي في تاريخ الشرق األوسط أوفير فينتر 

المصلحة المشتركة األمنية المصرية اإلسرائيلية، فقد وافقت األخيرة للجيش المصري على الدخول في سيناء 

  8بقوات تتجاوز المتفق عليه في اتفاقية كامب ديفيد الموقعة بينهما قبل ثالثة عقود.

ة األمنية في الدولتين وصل إلى مستوى نقل تل أبيب إلى ووفقا لفينتر فإن مستوى الثقة األمنية لدى األجهز

سرائيلية بتنفيذ غارات  ضال عن قيام الطائرات اإل ستخبارية عملياتية، ف سكرية وا القاهرة تكنولوجيا ع

 عسكرية في سيناء بموافقة القاهرة. 

في  9ين نتيياهوجتمع الســيســي برئيس وزراء الكيان الصــهيونيى بنياما ا،ول لقاء معلن يجمع بينهمأفي 

بنيويورك، كان  72الواليات المتحدة علي على هامش فعاليات الجمعية العامة لألمم المتحدة في دورتها رقم 

شار األمن القومي لنتنياهو، والذي تم تعيينه في  ست شابات" م سرائيلي "مئير بن  ضور من الجانب اإل أبرز الح

 واء الجنوب" في جهاز المخابرات الداخلية "الشاباك". منصبه قبل شهرين، بعد أن كان يشغل منصب قائد "ل

شار األمن  ست شابات م سي وهو يتبادل الحديث مع مئير بن  سي صورا لل سرائيلية  سائل اإلعالم اإل ضت و وعر

برز حضور اللقاء من الجانب المصري اللواء خالد فوزي مدير المخابرات العامة المصرية، أالقومي لنتنياهو، وكان 

اء مباشرة أصدر مكتب رئيس الوزراء اإلسرائيلي بيانا وصف فيه المناقشات بين السيسي ونتنياهو بعد اللقو

 .بالشاملة والتي تطرقت إلى مشكالت المنطقة

                                  
 الرابط، 2017أكتوبر  16، تاريخ الدخول 2017يونيو  16دراسة إسرائيلية: تزايد التنسيق األمني بين إسرائيل ومصر بسيناء، الجزير نت، تاريخ النشر  8
 الرابط ،2017أكتوبر  16، تاريخ الدخول 20107سبتمبر  19أول محادثات علنية بين السيسي ونتنياهو، روسيا اليوم، تاريخ النشر  9

http://www.aljazeera.net/news/presstour/2017/6/16/%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B2%D8%A7%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B3%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%8A-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D9%88%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A8%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1
http://www.aljazeera.net/news/presstour/2017/6/16/%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B2%D8%A7%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B3%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%8A-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D9%88%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A8%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1
https://arabic.rt.com/middle_east/899723-%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%88%D9%86%D8%AA%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%87%D9%88-%D9%81%D9%8A-%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%8A%D9%88%D8%B1%D9%83/


 

 

ة المصرية ـ الصهيونية: ماذا بعد؟التدريبات العسكري 5   23 أكتوبر 2017  

(2017أكتوبر  23تقديرات استراتيجية )  

 محمود جمال

 

سي ونتياهوولم يكن هذا اللقاء هو األول من ن سي سبقة لقائين لم يعلن عنهم  وعه الذي جمع بين ال بل 

، وجمع السيسي ونتنياهو وكال من ملك األردن عبد 2016د في يناير بشكل صريح، وهما لقاء العقبة الذي عق

اهلل الثاني ووزير الخارجية األمريكي جون كيري، ولقاء القاهرة الذي جمع الســيســي وكال من نتنياهو وزعيم 

 .2016المعارضة اإلسرائيلية إسحاق هيرتزوغ في اغسطس 

 

 ثانيًا: األسباب والتفسيرات

اإلعالن عن قيام تدريبات عســكرية مشــتركة بين الجيش المصــري وجيش اإلحتالل الصــهيوني في ذلك 

 ومن أهمها:وتفسيرات التوقيت له عدة أسباب 

 

 عقيدة الجيش وذكري أكتوبر-1

"من المؤكد أنها ستكون هناك حروب قادمة مع إسرائيل، والرؤية اإلستراتيجة تقول إن عاجاًل او أجاًل سينتصر 

سان ا سرائيل" جاء هذا علي ل شاذليلعرب علي إ سعد الدين ال صري أثناء حرب  الفريق  رئيس أركان الجيش الم

صري ، التي 1973أكتوبر  صفها البعض بأن تلك الرؤية هي التي كان يراها معظم قيادات الجيش الم م، والتي و

سادات بأن حرب تري ا صرية، ومعادي للعرب جميعًا، وان جملة ال صهيوني كيان "معادي" للدولة الم ن الكيان ال

خر الحروب بين مصــر والكيان الصــهيوني لم تكن تعبر عن رؤية قطاع عريض من قيادات آهي  1973أكتوبر 

 .الجيش المصري

طبيقها، وتعمل علي التطبيع السياسي ولكن هناك قيادات أخري متامشية مع مقولة السادات وتعمل علي ت

ستهدف  سي ي سي صف البعض ان ما يقوم به ال شكل كامل، وو صهيوني ب صر والكيان ال سكري بين م والع

صهيوني، وتم  صري للكيان ال صري وتغيير نظرة الجيش الم ساس الي محو العقيدة القتالية للجيش الم باأل

سي لكل القيادات سي ستبعاد ال شهدت حرب  الربط بين هذا وبين أ صري التي  سكرية داخل الجيش الم الع

صري  سكري الم سي في  الذيأكتوبر، وكان القائد األخير داخل المجلس الع سي شهد حرب أكتوبر قد أطاح به ال

سمبر  18 سابق، ورأي البعض ان اإلعالن 2016دي م، وهو الفريق عبدالمنعم التراس قائد قوات الدفاع الجوي ال

، ليس من محض الصدفة، ولكن جاءت إلعالن إنطالق 44وقيت ذكري حرب أكتوبر العن التدريبات في نفس ت

https://www.youtube.com/watch?v=dQkzoG6VJy0
https://www.youtube.com/watch?v=dQkzoG6VJy0
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ضي التي كانت تبني  صهيونيى، ومحو ذكريات الما صري والكيان ال مرحلة جديدة من التقارب بين الجيش الم

 علي الحروب والصراعات.

 

 األوضاع في سيناء-2

صر في مايو  سي الحكم في م سي سي2014بعد تولى ال سلح، بمثابة م، كانت  ناء وما يحدث فيها من تمرد م

سيناء إلى  ضد التمرد في  ستمرة  سكرية الم سي في عملياته الع سي ستند ال سي، لذلك ا سي االختبار األول لل

شر في مناطق  صرية لتنت ضر للقوات الم ضوء األخ سرائيل، والتي أعطت ال ستراتيجية واألمنية مع إ شراكته اال

قة )ب(، والمنطقة )ج("، لكي تتمكن من مواجهة الجماعات المســلحة واســعة داخل شــمال ســيناء "المنط

سالح الثقيل والمدرعات والطلعات الجوية سكرية على عكس ما ينص عليه  .بال وقد جاءت تلك العمليات الع

سيناء من أهم  سلحة في  صبحت مواجهة الجماعات الم الملحق األمني من "اتفاقية كامب ديفيد". ومن ثم، أ

 منية بين البلدين. الملفات األ

شف عن بؤر  ستخباراتية للك صر، من خالل قيامها بعدة طلعات جوية ا سرائيل تتعاون مع م صبحت إ فقد أ

المسلحين وطلعات استهداف للمسلحين في حين اخر، لذلك رأي البعض ان السيسي يتقارب األن بشكل أكبر 

سيطر ستراتيجي بينهما لل شكل أ سيق ب صهيوني للتن شبة جزيرة مع الكيان ال شكل كامل في  ة علي األوضاع ب

شتركة، ومن خالل توحيد المفاهيم بين أفراد  سكرية الم سيناء في الفترة المقبلة، من خالل التدريبات الع

صهيوني في  صر والكيان ال سكرية بين م شين، ومن جهة أخري رأي البعض ان اإلعالن عن تدريبات ع الجي

رفين جيد في الفترة التي تشــهد فيها ســيناء مواجهات مســلحة، الفترة الحالية، توقيت من ناحية الط

فسيعمل الطرفين تسويق األمر للرأي العام بأن األوضاع في سيناء فرضت عليهم أمور جديدة للسيطرة علي 

 األوضاع قبل أن تخرج عن السيطرة.

 

 منطقة شرق المتوسط:  -3

صهيوني إ صر والكيان ال سكري في م سيق والتطبيع الع يختفي عداد لمرحلة قادمة إنه أالبعض  يراهن التن

صهيوني وقبرص واليونان اط عنها صر والكيان ال سكري بين م سرية، ولكن ربط البعض ان الترتيب الع بع ال

واألردن وبين الصفقات وتأمين آبار الغاز المتواجدة في منطقة شرق المتوسط والمتنافس عليها بين كل من 
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سط سرائيل وفل شافات الغاز المتتالية للدول المطلة على اليونان وقبرص وإ صر، فاكت سوريا وم ين وتركيا و

السواحل الشرقية للبحر المتوسط، ترسم صورة قاتمة لنذر تفجر حروب بين هذه الدول للسيطرة على مناطق 

حرب الغاز، الذى يعتبره الكثيرون وقود المستقبل بعد تزايد أهميته في مجاالت الحياة المختلفة. ومؤشرات ال

سطين المحتلة على األحقية  صر وفل سوريا وتركيا ولبنان وقبرص وم سرائيل مع  بدأت بالفعل، حيث تتنازع إ

سك كل طرف بموقفه الذي يعززه  سط، ويتم شرق البحر المتو شفة حديثا ب شتركة في حقول الغاز المكت الم

 بأن حدوده البحرية خط أحمر تندرج تحت طائلة السيادة الوطنية.

 

 ترتيبات ألجندة سرية -4

ن التقارب العســكري المعلن بين مصــر والكيان الصــهيوني في الفترة الحالية، بأنه ترتيب أوصــف البعض 

صفة البعض انه جاء لمواجهة الدور التركي في منطقة  سرية في المرحلة المقبلة بين الطرفين ، وو ألجندة 

للكيان وكبر قاعدة لها خارج حدودها في دولة الصــومال، فتتاح أاالقرن األفريقي، والتي قامت تركيا مؤخرًا ب

ضا فى منطقة القرن األفريقي في "أرخبيل دهلك سكرية متواجدة أي صهيوني قاعدة ع مجموعة من  ووه "ال

وتبعد  2كم 700الجزر الواقعة في البحر األحمر بإريتريا وتحديدا في مدينة "مصوع"، وتبلغ مساحة جزر دهلك 

كم، وكشف مؤخرًا أيضًا التنظيم الديمقراطي لعفر البحر األحمر "المعارضة اإلريترية"،  43عن الساحل مسافة 

)نورا( في  منطقةعن أن الحكومة اإلريترية منحت مصر الضوء األخضر لبناء قاعدة عسكرية داخل أراضيها، في 

إلى إريتريا مطلع أبريل ، وأن االتفاق جاء في أعقاب زيارة قام بها وفد أمني وعســكري مصــري يرة )دهلك(جز

 10ألف جندي مصري في القاعدة المقررة.  30إلى  20م، وأنه سيتم نشر ما يتراوح بين 2017

 

 ورقة تأمين الكيان الصهيوني -5

صامد" على قطاع  سكرية "الجرف ال سرائيل بعمليتها الع صر، قامت إ سي الحكم في م سي في أعقاب تولي ال

ــة مو ــه للمجتمع الدولي بعيدًا عن األزمة غزة، حيث كانت هذه الحرب فرص اتية للســيســي لتقديم نفس

سرائيل ألي جهود وساطة دولية لوقف إطالق النار في قطاع  السياسية الدائرة في مصر، فاستفاد من رفض إ

غزة أثناء تلك العملية العســكرية. ولم يثمر اجتماع باريس شــيئًا، ولم تتمكن الواليات المتحدة، وبريطانيا، 

 يا، وإيطاليا، وقطر، وتركيا، واالتحاد األوروبي من إنهاء األزمة المشتعلة في قطاع غزة. وألمان

                                  
 الرابط هد المصري للدراسات السياسية واإلستراتيجية،القرن األفريقي والملعب المفتوح .. من يحكم؟ / تقدير موقف/ المع 10

http://www.eipss-eg.org/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D8%B9%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%AA%D9%88%D8%AD-%D9%85%D9%86-%D9%8A%D8%AD%D9%83%D9%85/2/0/1619
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سطينية، وتوقيع  صائل الفل ضات مع الف ضيف جولة المفاو ست سرائيل إلى القاهرة، لت ونتيجة لذلك، لجأت إ

سطينيين، وفي سرائيليين والفل سطس  1 اتفاق وقف إطالق النار بين اإل سفي 2014أغ صف ال سرائيلي و ر اإل

ضع حركة حماس في  ضل ألي اتفاقية ت سي بأنه "الخباز األف سي سابق لدى األمم المتحدة دان جيلرمان ال ال

صر التي تريد اآلن  سرائيلي على غزة، وهو أمر تحتاج إليه م سكري اإل سب" بعد انتهاء العدوان الع مكانها المنا

إن توجه الســيســي للتقارب العلني مع الكيان  ضع، فلذلك رأي البالعودة إلى موقع القيادة في المنطقة

الصهيوني ليس نابعًا فقط من إيمانه ببرجماتية العالقة مع اإلسرائيليين، وإنما لمروره بأزمات ضخمة داخل 

مصر، منها: الخصومة مع المعارضة اإلسالمية والعلمانية، وتصاعد وتيرة العنف واإلرهاب في سيناء والصحراء 

سي إلى  الغربية، وتباطؤ سي صر من مياه النيل. كل هذه األمور دفعت ال صة م صاد المحلي، وتناقص ح االقت

تجديد زعامته المحلية، من خالل احتالل مســاحة دولية كمفاوف في أحد أكثر الملفات الدولية حســاســية 

سرائيلية  سالم اإل ضات ال سطينية )مفاو ساعده حتى ،(الفل اوالت مح أي فيجنبه المحلي، موقفه في ذلك ي

لإلطاحة به، وتكون هذة الورقة أحد الورقات الهامة التي ســتؤهلة الي الفوز في االنتخابات الراســية القادمة 

 م.2018في منتصف عام 

 

 عالقات بين مصر والكيان الصهيونيثالثًا: مستقبل ال

 السيناريو األول: تطور العالقة

صر واافي ظل  ستظل العالقات بين م سي  سي ستمر الن المنفعة ستمرار حكم ال صهيوني في تنامي م لكيان ال

سالح لمقاتلي  ضييق دخول ال صا في ت صو سرائيل وخ صالح إ سي يحقق م سي متبادلة بين الطرفين وبقاء ال

القسام في قطاع غزة، وأزعانه بأنه يقوم بحماة الكيان من مسلحين والية سيناء المتواجدين بشمال سيناء، 

ن تكون العالقة بينه وبين الكيان الصــهيوني عالقة قوية أ ىعلوالســيســي يري ان مســتقبله مرهون 

إســتراتيجية، ألنها أهم أوراقة التي يغازل بها المنظومة العالمية لكي تعمل تلك الدوائر علي إســتمرارة في 

 الحكم.
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 السيناريو الثاني: ثبات العالقة

ها علي مدار تاريخها، ولكن من المحتمل ليإإن العالقة بين الكيان الصهيوني ومصر وصلت الي مرحلة لم تصل 

مليون دوالر،  195ن نظام السيسي في حال إصرار الواليات المتحدة علي قرارها بتأجيل منح عسكرية بمقدار أ

شيوخ يوم األربعاء الموافق  ساعدات الخارجية بمجلس ال صوتت به لجنة نفقات الم سبتمبر  06وتمرير ما 

صالح تخفيض المعونة ال2017 صر بمقدار م، ل سكرية إلى م بقي العالقة بينه وبين تن أمليون دوالر،  300ع

سراع الواليات المتحدة  الكيان الصهيوني علي هذا الشكل، بل والتلويح بتقهقر هذة العالقة، كورقة ضغط إل

ص سبب توتر العالقة بين م صهيوني ب صر والكيان ال ر في اإلرتجاع عن قراراتها حتي ال تتأثر العالقة بين م

سب ما أعلنته وزارة الدفاع  سبب توتر العالقة قد زال، وبح سي ان  سي والواليات المتحدة، والتي يري نظام ال

سونج يونج  صرى أكد خالل محادثاته مع نظيره الكورى الجنوبى،  صبحى، وزير الدفاع الم صدقى  الكورية أن 

 مو، أن مصر قطعت بالفعل كل العالقات العسكرية مع كوريا الشمالية.

 

 : تراجع العالقةلثالسيناريو الثا

صهيوني، قد  هرأي البعض ان صر والكيان ال صر فإنه من المحتمل أن العالقات بين م مع تغيير النظام في م

 " فقد تتأثر العالقة بشكل كبير.ًا"مدني ًاالسيسي نظام تتراجع بشكل من األشكال، بمعني إن خلَف

 

 خاتمة

سي علي تغيير عقيدة  لقد عمل سي صهيوني كيان ال صري القتالية التي كانت تري في الكيان ال الجيش الم

تغيير تلك العقيدة سيرتب عليه تقارب وتداخل في العالقات بين الجانبين بصورة أكبر في القضايا و "عدو"،

سالم معه ،التطبيع  ىالداخلية والخارجية، فليس معن صهيوني في المنطقة وبناء اتفاقيات  وجود الكيان ال

شين في معه  شاركة الجي سئوليين من الجانبين وم سكريًا وأمنيًا، فالزيارت المتبادلة بين م سيًا وع سيا

سلح  سكري الذي يتم بين الجانبين في مواجهة التمرد الم سيق األمني والع شتركة، والتن سكرية م تدريبات ع

 نا باألمس عدوينحليفين اســتراتيجيين، كابين  كامل تنســيق وتعاونفي ســيناء، يشــير الي أننا بصــدد 

 (11)استراتيجيين أيضًا

                                  
 ."اآلراء الواردة تعبر عن آراء كاتبها، وال تعبر بالضرورة عن "المعهد المصري للدراسات السياسية واالستراتيجية( 11)


