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 أبعاد ودالالت التوتر األمني املصري اإلسرائیلي
 رائد خیر الله 

 مقدمة
إ�� القاهرة،   -�� ز�ارة عاجلة، وغ�� معّدة مسبقا، توجھ "رون�ن بار" رئيس جهاز األمن اإلسرائي�� العام الشاباك، 

ل��دئة التوترات الناجمة معها �سبب الضغط اإلسرائي�� ع�� حركة ا�جهاد اإلسالمي الذي تزايد منذ ان��اء العدوان 

"بار" مع  التقى  لتوقعات املصر��ن، حيث  الغر�ية، خالًفا  بالضفة  ع�� غزة، من خالل ز�ادة االعتقاالت لعناصره 

  ذي أل�� ز�ارة مخططة إلسرائيل �� أيام ما �عد ا�حرب األخ��ة. نظ��ه املصري عباس �امل، ال

تأ�ي ز�ارة "بار" ا�� القاهرة، بحسب التسر�بات اإلسرائيلية، عقب ن�وص تل أبيب عن اتفاقها املوقع مع املصر��ن 

�� غزة، و�موجبھ ستخفف إسرائيل من النشاط العسكري ضد ا�جهاد اإلسالمي، خشية   النار  أن لوقف إطالق 

 يتسبب بتجدد املواجهة العسكر�ة �� غزة، حسب ��ديدات ا�جهاد. 

كما ناقش "بار" مع نظرائھ املصر��ن الوضع �� غزة، ومطالبا��م باإلفراج عن معتق�� ا�جهاد اإلسالمي، كجزء من  

د مع الرئيس  اتفاق وقف ا�حرب، مع أنھ فور وقف إطالق النار �� غزة، تحدث رئيس ا�ح�ومة اإلسرائيلية يائ�� البي

 املصري عبد الفتاح السي�ىي، وشكره ع�� جهوده �� وقف التوتر �� غزة. 

يأ�ي التوتر اإلسرائي�� املصري رغم �عزز تنسيقهما األم�ي �� العقد األخ��، لكن األخ��ة معنية بأن تبقى األوضاع �� 

صر�ة ف��ا، لكن �شو��ا دفعها بالتواصل غزة هادئة مستقرة، وطاملا أن ا�حرب األخ��ة �سببت با�شغال ا�خابرات امل

ا�حثيث مع نظ����ا اإلسرائيلية لكبح جماح هذا التوتر، وكذلك فعلت مع ا�جهاد اإلسالمي، لكن ما حصل �عد أيام 

من ان��اء ا�حرب ال�ي �ان سب��ا اعتقال قائد ا�حركة �� الضفة الغر�ية �سام السعدي، املتمثل �� اغتيال إبراهيم  

� أن قيادات النابل�ىي  السي�ىي"، رغم  �� ع�ن  بأنھ "مثل غرس أصبع  نابلس فسرتھ �عض األوساط اإلسرائيلية   �

 عسكر�ة إسرائيلية كب��ة لم تكن �� صورة ما جرى ب�ن السي�ىي والبيد. 
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 خلفیات التوتر
�ة مصر�ة تحدثت أوساط إسرائيلية أن األزمة مع القاهرة بدأت قبل شهر�ن، �عد إسقاط ا�جيش اإلسرائي�� مس�ّ 

�سللت إلسرائيل ع�� ا�حدود، مما �سبب �غضب املصر��ن من �شر ا�خ��، ثم جرت محادثات ب�ن كبار املسؤول�ن 

 االسرائيلي�ن واملصر��ن لت�حيح األوضاع.  

فقد أعلن ا�جيش اإلسرائي�� �� األول من يونيو أنھ اع��ض طائرة ُمسّ��ة مصر�ة ع��ت املناطق ا�حدودية جنو�ي 

املُسّ��ة �ش�ل متواصل، ح�ى  فلسط�ن   بالقرب من جبل سا��، وقد تم كشف ومتا�عة  النقب  �� سماء  ا�حتلة، 

الذي  امل�ان  يو�ح  أن  دون  ا�حادث،  مال�سات   �� التحقيق  و�تم  ا�حدود،  داخل  إ��  اجتازت  أن  �عد  اع��اضها 

مس�حة، فقدت السيطرة �سبب عطل، انطلقت منھ املُسّ��ة، لكّن التحقيقات األولية �ش�� أ��ا طائرة مصر�ة غ��  

 فيما أفادت مصادر عسكر�ة أنھ تم اع��اضها �عد التنسيق مع املصر��ن.

مع العلم أن الطائرة من دون طيار ال�ي تديرها القوات املس�حة املصر�ة، �انت تنفذ عملية ضد مقات�� تنظيم الدولة 

ا تجاوزت ا�حدود �سبب "خطأ �شري"، كما أن املصر��ن �� شبھ جز�رة سيناء ع�� ا�حدود مع األرا�ىي ا�حتلة، و���

 أبلغوا عن االع��اض مسبًقا.

، وع�� مدى السنوات املاضية عدل الطرفان أجزاء من  1979يذكر أن مصر وقعت مع إسرائيل اتفاقية سالم عام  

ء ومنطقة رفح ا�حاذية  اتفاقيا��ما األمنية الثنائية للسماح ل�جيش املصري بتشغيل طائرات من دون طيار فوق سينا

 لقطاع غزة، كجزء من قتالها ضد التنظيمات املس�حة. 

القاهرة مجددا، بنشر خ�� عن ق�� �جنود مصر��ن قتلوا حرقا خالل حرب   لكن تقر�را إسرائيليا جديدا أغضب 

عسكر�ة ، �� منطقة قرب مستوطنة نحشون بالقرب من اللطرون غر�ي مدينة القدس، والغر�ب أن الرقابة ال1967

اإلسرائيلية منعت �شر نتائج تحقيق �حفي استقصائي �� السابق قبل أن توافق �� نفسها ع�� النشر أخ��ا، مما  

 �سبب �غضب مصري رس�ي كب�� ألنھ أحرج الدولة مع الرأي العام املصري.
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ود إ�� حرب عام �� التفاصيل، تحدث التقر�ر اإلسرائي�� عن وجود مق��ة جماعية لنحو ثمان�ن جنديا مصر�ا �ع

حرقوا أحياء، ودف��م ا�جيش اإلسرائي�� �� مق��ة واحدة، لم يتم وضع عالمات عل��ا، 1967
ُ
، وأك�� من عشر�ن م��م أ

 �� مخالفة لقوان�ن ا�حرب.

مدى  الستيضاح  بتحقيق  للمطالبة  اإلسرائيلية  السلطات  مع  بالتواصل  أبيب  تل   �� سفار��ا  مصر  �لفت  وقد 

املعلومات ��  مصداقية  االهتمام  أن  العلم  الصلة، مع  ذات  بالتفاصيل  املصر�ة �ش�ل عاجل  السلطات  و�فادة   ،

الرس�ي فقط، حيث طالبت مؤسسة "مجموعة   ا�جانب  بالكشف اإلسرائي�� لم يقتصر ع��  مؤرخ�ن"   73مصر 

م دفنوا �� املق��ة ا�جهات املعنية �� مصر بالعمل ع�� استعادة رفات ا�جنود الذين تقول الوثائق اإلسرائيلية أ�� 

ا�جماعية، وطالبت باعتذار رس�ي إسرائي�� للشعب املصري عما وصف��ا �عمليات القتل املمن�ج لألسرى املصر��ن 

 . 73و67و 56�� حروب 

وقد أثار السي�ىي قضية املق��ة ا�جماعية �� اتصال هاتفي مع البيد، الذي أوعز إ�� سكرت��ه العسكري بفحص هذه 

جذر  �ش�ل  تلك القضية  عن  تقار�ر  سيفحص  مكتبھ  بأن  متعهدا  املستجدات،  ع��  املصر�ة  ا�جهات  و�طالع  ي، 

 املق��ة ا�جماعية ال�ي تقع وسط إسرائيل. 

�� الوقت ذاتھ، نقلت رسالة االحتجاج املصر�ة إ�� إسرائيل ع�� أع�� املستو�ات، و�عد أك�� من شهر�ن من األزمة  

ن العثور ع�� املق��ة، واستعادة جثث ا�جنود، سيساعد �� حلها، و�� تبحث إسرائيل عن سبيل �حلها، و�عتقد أ

 .األسابيع األخ��ة تكثفت ا�جهود لتحديد م�ان الق��، ع�� أمل أن ي�ون مفتاح ا�حّل 

 املصلحة املشترکة
خلف ع��  العالقات مع مصر   �� أزمة  وجود  غانتس،  بي�ي  اإلسرائي��  ا�حرب  وز�ر  أكد  التوتر،  هذا  مع  ية بال��امن 

التصعيد اإلسرائي�� �� الضفة الغر�ية ا�حتلة، والعدوان األخ�� ع�� قطاع غزة، لكنھ استدرك زاعما أن مص�حة 

�ل   �� للتأكيد  إسرائيلية  وأمنية  عسكر�ة  أوساطا  دفع  مما  بي��ما،  ا�حالية  األزمة  تجاوز  تتطلب  ومصر  إسرائيل 

 �سرائيل، لن تمس بالتعاون األم�ي والعسكري "الوثيق" بي��ما.مناسبة ع�� أن األزمة الناشئة �� العالقات ب�ن مصر و 
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هناك بضع حقائق ينب�� أخذها با�حسبان عند البحث �� العالقات ب�ن إسرائيل ومصر؛ فالتعاون العسكري بي��ما 

ت املصر�ة لم �سبق أن �ان وثيقا مثلما هو اليوم؛ كما أن املؤسسة األمنية اإلسرائيلية تكّن تقديرا لوز�ر ا�خابرا

 عباس �امل، الذي �عمل تحت الرعاية ال�املة للسي�ىي. 

ليستا  و�سرائيل  أن مصر  اإليضاح  املهم  لكن من  الوثيق"،  "التعاون  أنھ رغم هذا  بالقول  اإلسرائيليون  �ستدرك 

ة  صديقت�ن، بل شر�كت�ن، ل�ل م��ما مصا�حها، لكن هناك مصا�ح مش��كة مثل محار�ة التنظيمات املس�حة العامل

الغاز اإلسرائي��   أمنية، وهناك �خ  �� سيناء دون قيود  األيام  السياح اإلسرائيلي�ن هذه  �� سيناء، وهناك آالف 

باتجاه مصر، و�� ا�جهة األخرى، وفق القراءة اإلسرائيلية، ي�اد ال �سمح للسياح املصر��ن بالوصول إلسرائيل، كما  

 لية �� الدولة ا�جاورة لم تجد طر�قها ا�� األسواق املصر�ة. أن �ل محاوالت دمج التكنولوجيا العليا اإلسرائي

�� الوقت ذاتھ، فإذا أخذنا با�حسبان عموم هذه ا�حقائق، فإن من الصعب أن �س�ي ما يحصل اآلن �� عالقات 

السي�ىي مع البيد بأ��ا أزمة حقيقية؛ حيث عملت مصر ع�� خطة مرتبة لوقف إطالق النار �� غزة، لكن إسرائيل 

��  وا الواردة  ال��اما��ا  �� الضفة الغر�ية، مما اعت��تھ مصر ن�وصا عن  صلت العمل ضد حركة ا�جهاد اإلسالمي 

 اتفاق وقف ا�حرب ع�� غزة.

بكث�� من املوضوعية، ال توجد قطيعة ب�ن مصر وتل أبيب، و�� أق�ىى األحوال توتر ع�� مستوى متوسط، سيمر 

ل إسرائيلية رفيعة املستوى للقاهرة، سواء بالنسبة ملوقف تل أبيب من  ع�� ما يبدو �عد اإليضاح من جانب محاف

 ا�جهاد اإلسالمي �� غزة والضفة، أو ح�ى �� موضوع حماس.  

املسؤول�ن  كبار  أن  العلم  مع  اإلسرائي��،  التقدير  وفق  فورا،  سيفهمون  املصر��ن  أن  االف��اض  املعقول  ومن 

ال الدوس ع��  اإلسرائيلي�ن �عرفون كيفية ا�حفاظ ع��  �� تصر�حات م��ورة، و"االمتناع عن  ثقة، وعدم ا�خروج 

 ا�حاصيل"، وفق املفردة املتداولة �� السياق اإلسرائي��.

واألمنية،  السياسية  الدالالت  العديد من  العالقة معها  ل��ميم  القاهرة  ا��  الشاباك  رئيس جهاز  ز�ارة  لقد حملت 

سة اإلقليمية، أولها أن ز�ارتھ علنية ومفتوحة، وثان��ا مرتبطة بتوقي��ا، حيث وأثبتت أ��ا ليست العبا ثانو�ا �� السيا
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وصل رون�ن بار إ�� القاهرة وسط توتر أم�ي لن يلقي بظاللھ السلبية بالضرورة ع�� العالقات املصر�ة اإلسرائيلية 

 بصورة عامة. 

عد التناز�� إلجراء االنتخابات اإلسرائيلية، مما داللة زمنية ثالثة متعلقة بالتوقيت، فقد تزامنت ز�ارة بار مع بدء ال

سيجعل البيد معنيًا بأن يبحث عن صورة فوتوغرافية مع السي�ىي تنفعھ �حملتھ االنتخابية، بجانب داللة را�عة  

مرتبطة بالتطبيع ا�جاري �� املنطقة، و�أن مصر �عثت برسالة خفية و�� أ��ا �عمل مع إسرائيل ملد املز�د من جسور  

با�� الدول العر�ية، شرط أن �ساعدها إسرائيل أمام الواليات املتحدة، و�� الوقت ذاتھ ال تتجاوزها التط بيع مع 

 �حساب دول ا�خليج املطّبعة ا�جديدة. 

 القراءة املقابلة
أن اإلعالم الرس�ي املصري عاد للتعاطي مع إسرائيل كـ"عدو صهيو�ي"، ولكن دون ا�حديث عن  الالفت إسرائيليا  

إسرائي��،   أنتجها مصدر  عابرة  أزمة صغ��ة  عن  يدور  ا�حديث  و�أن  أبيب،  وتل  القاهرة  ب�ن  الثقة  عدم  مصط�ح 

ل أبيب، وال يبدو أ��ما بصدد والقاهرة مشغولة بقضايا أخرى، لذلك فإن التنسيق األم�ي توثق جدا ب�ن القاهرة وت

 التخ�� عن ذلك، وأزمات صغ��ة مشا��ة البد أ��ا ستأ�ي.

مع العلم أن إسرائيل ال ت��ك فرصة إال وترحب بتعز�ز العالقات مع القاهرة، ولذلك سارعت �� االستجابة للعديد 

ئيلية باإلصرار ع�� تطو�ر العالقات من املطالب، بما ف��ا ز�ادة الوجود العسكري املصري �� سيناء، وا�حاجة اإلسرا

األمنية مع مصر من أجل ترسيخ االتصال بي��ما، مع العلم أن مثل هذه العالقات الثنائية اإلسرائيلية مع مصر  

�عتمد، من ب�ن أمور أخرى، ع�� التقدم �� الساحة الفلسطينية، مع رؤ�ة خاضعة لإلشراف فيما يتعلق بالتس�ح  

 ت املستقبلية ع�� أمن إسرائيل. السريع ملصر، والتداعيا

�� الوقت ذاتھ، هناك الكث�� من املتوقع من العالقات ب�ن تل أبيب والقاهرة، رغم هذه األزمة، رغم أن التعاون بي��ما 

أ�شطة   ع��  بالقضاء  صعو�ة  وجدت  ال�ي  مصر،  رحبت  فيما  مسبوق،  غ��  وتقارب  جديدة،  آفاق  إ��  وصل 

 التعاون مع إسرائيل، ولم تحاول إن�اره، أو إخفاءه. التنظيمات املس�حة �� سيناء، ب
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يصعب �� قراءة هذه األزمة تجاوز ز�ارة رئيس الوزراء السابق نفتا�� بينيت إ�� مصر، و�� الز�ارة األو�� لھ إ�� دولة 

هذه عاًما، وخالل    12عر�ية، وجاءت الدعوة م��ا، مع أن آخر مرة زار ف��ا رئيس وزراء إسرائي�� مصر تمت قبل  

الف��ة شهدت مصر ثورت�ن، وحكما قص�� األمد لإلخوان املسلم�ن، ودخلت عدة دول عر�ية دوامة ال ��اية لها من  

ا�حروب األهلية، مع العلم أن إسرائيل ب�ن ز�ار�ي نتنياهو و�ينيت إ�� مصر تمكنت من توقيع معاهدات تطبيع مع  

العالقات   الشرق األوسط، ورغم ما شهدتھ   �� لك��ا ظلت صامدة رغم أر�ع دول  أزمات،  اإلسرائيلية املصر�ة من 

 العواصف اإلقليمية.

، وظهور جملة من ا�خاوف اإلسرائيلية من تراجع 2011�عود األمر ا�� ما قبل هذه األزمة ح�ن اندلعت ثورة يناير

ادها أن رجال األمن  العالقة األمنية مع القاهرة، رغم أن هذه التخوفات استقرت عند قناعة سائدة �� تل أبيب مف

تخدم   بي��ما  القائمة  االتفاقيات  أن  أدر�وا  ممن  إسرائيل،  مع  ا�حساسة  العالقات  سيديرون  من  هم  وا�جيش 

مصا�حهما االقتصادية وا�جيوسياسية، مما دفعهم إلعطاء "ضوء أخضر" لتعز�ز هذه الشراكة، رغم أن التعاون  

ن األنظار، إال �� حاالت فردية، كما حدث أثناء القتال املكثف ضد األم�ي الوثيق مع إسرائيل عادة ما ي�ون مخفيا ع 

 التنظيمات ا�جهادية عندما لم يكن من املمكن إخفاء العمل املش��ك، ومساعدة ا�جيش اإلسرائي��.

ورغم أن جزًء صغ��ا من املصر��ن �علم بوجود �عاون أم�ي مع إسرائيل، فال يزال املوقف املصري الشع�ي تجاهها 

وسائلها عدو   �� العداء  مستوى  انخفاض  رغم  نحوها،  معادية  رسائل  ع��  تحتوي  التلفز�ونية  واملسلسالت  انيا، 

اإلعالمية �ش�ل طفيف، �حيح أن إسرائيل تفضل بقاء مصر تحت املظلة األمر�كية، مما �سهل التعاون الوثيق 

ا املدى  ع��  ولكن  منھ،  تخاف  وال  إطالقا،  معها  صراعا  تتوقع  وال  م����ا معها،  تآ�ل  تجاهل  لها  يمكن  ال  لطو�ل 

العسكر�ة، ألن مصر اليوم مهمة إلسرائيل، و�سرائيل مهمة ملصر اليوم، ولو استمر السالم بي��ما باردا، فمؤكد أنھ 

من الناحية االس��اتيجية ال يقل أهمية، ور�ما ح�ى أك�� أهمية من السالم الدا�� مع الدول ال�ي ال تقع ع�� حدود 

 خاصة �عد اتفاقيات التطبيع مع عدد من دول ا�خليج. إسرائيل،

 معضلة غزة
ش�لت االعتداءات اإلسرائيلية ع�� غزة نقطة توتر دائمة �� العالقات املصر�ة اإلسرائيلية، رغم اعتماد األخ��ة ع��  

�� ا�جانب�ن �انت غزة القاهرة �� ��دئة التوترات األمنية �� ا�ج��ة ا�جنو�ية، مع العلم أن اللقاءات ال�ي جمعت مسئو 
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�� صدارة اهتماما��ما، ألنھ بات من الوا�ح لهما أن الوضع �� غزة متفجر، وع�� وشك تف�ىي جولة مواجهة جديدة، 

ورغم أن مصر استثمرت الكث�� �� جهود الوساطة ب�ن األطراف، وتمكنت �� �عض األحيان من ��دئة األمور األمنية، 

 واجهھ أك�� من ذي قبل، وهذا يرجع إ�� تراكم األحداث. لكن بدا مؤخرا أن التحدي الذي ت

دأب املسئولون املصر�ون ع�� العمل ح�ى ال يتأجج الوضع أك�� ب�ن الفلسطيني�ن واإلسرائيلي�ن، ولذلك واصلت 

القاهرة ال��و�ج لصيغة جديدة لتسو�ة طو�لة األمد ب�ن إسرائيل وحماس، رغم أن املفاوضات مليئة باأللغام، وليس 

 ن الوا�ح من �ستطيع، وكيف يمكن تفكيكها. م

�� الوقت ا�حا��، فإن اإلنجاز الوحيد الذي يمكنھ ��جيلھ للمصر��ن أن يحافظوا ع�� وقف إطالق النار ب�ن غزة 

واالحتالل، لكن هذا أيضا يخضع بالطبع ألحداث املرحلة القادمة، مع العلم أن هذه املبادرة املصر�ة �عت�� فرصة  

كن الثمن املطلوب هو إجراء �غي�� �� سياسة األخ��ة، وا�حاولة املصر�ة للوساطة ب�ن الطرف�ن تحظى إلسرائيل، ل

 بتأييد واسع من اإلدارة األمر�كية، وعدم التعاون معها قد يضر جدا بإسرائيل. 

ملقاومة، وأكدت رغم ذلك، فإن العدوان األخ�� ع�� غزة أكد الدور الرئي�ىي ملصر مؤخرا ع�� وساطة ب�ن االحتالل وا

أهمية العالقات ا�جيدة ب�ن تل أبيب والقاهرة، وقد عرض الكث��ون أنفسهم لشغل منصب الوسيط أثناء حرب 

غزة، لكن مصر فقط ال�ي تلقت دعما أمر�كيا �امال أوفت باملهمة، وتمكنت من إغالق الدائرة، ع�� األقل �� الوقت 

، وهما مصر و�سرائيل، أن تتشار�ا برؤ�ة 1948لت�ن حكمتا غزة منذ  ا�حا��، مما قد �ستد�� و�جب ع�� الدولت�ن ال

مش��كة فيما يتعلق بحل تحديا��ا املعقدة، ألن السياسة ا�حالية ل�ح�ومة اإلسرائيلية تجاه غزة فشلت فشال ذريعا، 

 ء. وتخ�ىى مصر أنھ دون حل متعمق، سيستأنف القتال قر�با، وستشعر بأصوات االنفجارات �� غزة �� سينا

�� الوقت ذاتھ، فإن استعداد مصر للعمل ا�جاد لتعز�ز موقعها �وسيط لھ أهمية �� واشنطن، و�� �علم ذلك، من  

أجل تأم�ن مصا�حها، كما أن ذلك يمثل فرصة عظيمة إلسرائيل لتقو�ة العالقات مع القاهرة، ألنھ �� السنوات 

ألزمات �� غزة يتطلب �عاونا أوثق وأك�� كثافة ب�ن إسرائيل األخ��ة ازدهرت العالقات األمنية بي��ما، �� ح�ن أن حل ا

ومصر، فضال عن امل�ىي قدما �� القضايا األخرى من التنسيق �� أزمات أخرى، دون التورط �� الصراع اإلسرائي��  

 الفلسطي�ي. 
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لكن تنسيقهما   �حيح ان الغضب املصري "املؤقت" لألسباب الواردة أعاله نجم عنھ توتر �� العالقات مع تل أبيب،

األم�ي ا�جاري لن يؤثر ع�� مصا�حهما االس��اتيجية، أل��ا أك�� من أن ي�ون باإلم�ان تجاهلها، �� ظل مصا�حهما 

 املتشابكة. 
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