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مناطق األمم المتحدة العازلة سبتمبر (أیلول) ١٩٧٥ - ١٩٧٩

منـــاطق مصـــر منـــزوعة السالح، ١٩٧٥ - ١٩٧٩

منـــاطق المســـتوطنات اإلســــرائیلیة ١٩٧١ - ١٩٧٩ 

  في ســــــــــــــیناء (حســـــــــــــب خطة الون المعدلة) 

مســــــــــتوطنات إســــــــــرائیلیة رئیســــــــة في سیناء 

قناة السویس

 خطـــــوط الحدود المصـــــریة اإلســـــــرائیلیة بعد

االنســـــحاب اإلســــــرائیلي ابریل (نسیان) ١٩٨٢ 

اسرائیل
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  ١٩٧٩ – ١٩٧٨ ،اتفاقیات كامب دیفید
  

أمام الكنیست  خطابًا سیاسیاً ، والتي ألقى خاللها ١٩٧٧أنور السادات إلسرائیل في عام  ريالمص شكلت الزیارة المفاجئة التي قام بها الرئیس
بموجب اتفاقیات كامب دیفید للفترة . ١٩٧٩في عام  اإلسرائیلیةاإلسرائیلي، بدایة لعملیة دبلوماسیة مكثفة قادت إلى توقیع معاهدة السالم المصریة 

مصر من  "إخراج"كما أدت أیضًا إلى . حصلت إسرائیل على اعتراف عربي كانت تسعى لهسیناء و أرض ، استعادت مصر ١٩٧٩ – ١٩٧٨
  .١٩٨١السادات في عام  الرئیس أنور جامعة الدول العربیة ومن ثم اغتیال

    

على جیش قیمتها في مصر، التي شكل فیها التدهور االقتصادي والتكلفة المرهقة للحفاظ  ١٩٧٣، فقدت مكتسبات حرب ١٩٧٧مع حلول عام 
إعادة تمركز القوات اإلسرائیلیة  إلىالتي أبرمت بوساطة أمریكیة،  سیناء وتمخضت اتفاقیة فصل القوات في. قائم، تهدیدًا حیًا لمصداقیة نظام الحكم

لكن . عازلة بین الطرفین التي تم بموجبها إنشاء منطقة" ٢سیناء "والمصریة في مواقع إلى منطقة شرق قناة السویس؛ بعد أن تم التوصل إلى اتفاقیة 
 أربعةإسرائیلیة، خاصًة مع التعهد األمریكي بتقدیم  –أمریكیة " ارتباط"ما یمكن قوله بهذا الشأن أن تلك االتفاقیات كانت في حقیقة األمر اتفاقیات 

. منطقة القناة وتخفیف حدة التوتر اإلقلیمي ملیارات دوالر أمریكي سنویًا إلى إسرائیل على مدار ثالث سنوات مقابل إضفاء حالة من االستقرار على
وهكذا، فإن االتفاقیة كانت بعیدة كل البعد عن كونها معاهدة سالم، حیث أنه لم تنص بحد ذاتها على إنسحاب إسرائیلي متفق علیه أو حتى 

   ١.مفاوضات حتى النهایة
  

المطامح " الممثل الشرعي والوحید للشعب الفلسطیني"فلسطینیة كون منظمة التحریر ال على ١٩٧٤أحبطت مصادقة الجامعة العربیة في عام 
االعتراف إلى  اإلسرائیلیة في إبرام اتفاقیة سالم منفصلة مع األردن، باإلضافة إلى أن تلك المصادقة وضعت القیادة الفلسطینیة التي ترفض إسرائیل

كانت صیغ السالم األولیة التي طرحها السادات . أصرت علیه الدول العربیة، الذي "الشامل"بها في موقع مركزي فیما یتعلق بالتوصل إلى السالم 
، وتدعوا إلى مباحثات متعددة ال تهدف إلى اإلنسحاب اإلسرائیلي من سیناء وحسب، وٕانما للتطبیق الكامل لقرار "الشامل"مسترشدة بعقیدة السالم 

اركة منظمة التحریر الفلسطینیة أو إجراء أیة مباحثات حول السیادة في األرض بیغن التام لمش مناحیم لكن رفض. ٢٤٢مجلس األمن الدولي رقم 
، والتي جرت تحت رعایة أمریكیة، للفلسطینیین ١٩٧٨السادات في عزلة، بینما لم تقدم المباحثات الثنائیة في عام الرئیس الفلسطینیة المحتلة وضع 

مقابل مكاسب  یةللفلسطینیین والوحدة العرب" خائنال"السادات من الظهور بمظهر الرئیس  بیغن لمخاوفمناحیم وٕادراكًا من تفهم . سوى كالم مجرد
بیغن في نهایة المطاف على إطار لحكم ذاتي فلسطیني جزئي في األرض الفلسطینیة المحتلة، مع احتفاظه بتعریف غامض مناحیم شخصیة، وافق 

   ٢.یفتقر إلى أي التزام حقیقي
  

ذاتي ورفضها من منظمة التحریر الفلسطینیة والدول العربیة أتاح لبیغن فرصة للجمع بین التطبیع واالعتراف المتبادل ضعف صیغة الحكم الأدى 
وبین اعتراف دولي غیر معلن بالسیادة اإلسرائیلیة الراهنة على إسرائیل موسعة، تضم األرض الفلسطینیة المحتلة " مواجهة إلسرائیل"مع أكبر دولة 

جنبًا إلى جنب مع المكاسب المترتبة على تقسیم العالم العربي وتذویب أي ضغوط قد یمارسها العرب على األمم (هو العامل  كان ذلك. أیضاً 
اللیكودیة التي یتزعمها بیغن بقبول انسحاب على مراحل من سیناء یستغرق ثالث سنوات " الصقور"الذي سمح لحكومة ) المتحدة أو الوالیات المتحدة

وقد نعت المجلس . ، تالها بأربعة أیام طرد مصر من جامعة الدول العربیة١٩٧٩تم توقیع المعاهدة النهائیة في آذار  ٣ .مع مصر مقابل السالم
كما رأت منظمة التحریر الفلسطینیة فكرة الحكم الذاتي على . ٤"بالمؤامرة التي یتوجب رفضها ومقاومتها بكافة السبل"الوطني الفلسطیني المعاهدة 

 ٥.أن إسرائیل ال تمتلك أي خطط لتنفذها كشففتات للفلسطینیین : هاحقیقت
  

موقع استیطاني غیر شرعي في سیناء  ١٧ولم یقتصر األمر على أن الحكم الذاتي لم یبدأ أبدًا، لكن المضاعفات المحلیة لقیام إسرائیل بإخالء 
بدأ  ٦ .مساندًا لالستیطان غیر الشرعي في األرض الفلسطینیة المحتلة" تعویضیاً "جلبت معها أساسًا ) مستوطن ٥.٠٠٠بتعداد سكاني یزید عن (

ن یْ الیتاستمرت الحكومتان العمّ . الموسعة في أوائل السبعینیات لخطة ألون، لكنه أصبح أحد المكونات الرسمیة ١٩٦٧االستیطان في سیناء في عام 
بین قطاع غزة ومصر " عازلة"ء وحتى شرم الشیخ، مع خلق منطقة استیطانیة لجولدا مئیر وٕاسحق رابین في متابعة خطة لالستیطان في جنوب سینا

بیغن مناحیم كما أن  ٧ .وتنفیذًا لهذه الخطة، تم طرد آالف البدو المصریین من المناطق المستهدفة. في المنطقة الشمالیة من شبه جزیرة سیناء
   ٨.مباحثات كامب دیفید لقضاء فترة تقاعده في سیناء شجع ووسع هذا البرنامج االستیطاني، لدرجة أنه كان یخطط أثناء

  

. احتدم واتخذ طابعًا مریرًا وعنیفًا في بعض األحیان –داخل وخارج الحكومة  –الصراع المناهض لإلخالء من جانب التوسعیین واللوبي االستیطاني 
االستیطاني في سیناء، واكتمل االنسحاب في " المركز الحضري"ستخدمت القوات اإلسرائیلیة القوة في إخالء بلدة یامیت ا، ١٩٨٢نیسان  ٢٢في 

وقد ألهب إخالء سیناء مشاعر . تقع في غرب إیالت ٢كم ١.٢، منطقة مساحتها طابا لكن إسرائیل احتفظت فقط ب). نیسان ٢٥(موعده المحدد 
   ٩.ض الفلسطینیة المحتلةالحركات االستیطانیة، التي أخذت تحشد طاقاتها لزیادة األنشطة االستیطانیة في األر 

 

أساسَاً◌ لمبادرات سیاسیة مستقبلیة، بما  –الذي تضمنته حول الحكم الذاتي في األرض الفلسطینیة المحتلة  ملحقوال –أرست اتفاقیات كامب دیفید 
في طلیعة الخطط الدفاعیة  العربیة، حیث أصبحت مصر –في ذلك عملیة أوسلو المتداعیة، وشكلت حقبة جدیدة في تاریخ العالقات األمریكیة 

كما أن السالم مع مصر قد مكن . لكن اعتراف مصر بإسرائیل كلفها فقدان مركزها القیادي للعالم العربي وحیاة السادات ١٠ .األمریكیة في المنطقة
لتي أنشأتها منظمة التحریر ا "شبه الدولة" القضاء علىإسرائیل من إحكام قبضتها على األرض الفلسطینیة، ومكنها من التركیز بحریة على 

 ١١.الفلسطینیة في لبنان


