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 الممخص 

يرمي ىذا البحث الى تسميط الضوء عمى الموقف السعودؼ من عممية صنع 
السالم بين مصر و"إسرائيل"، بقيادة الواليات المتحدة االمريكية التي حاولت التوصل الى 
تسوية لمصراع العربي "اإلسرائيمي"، والذؼ بات يشغل حيزًا كبيرًا في السياسة الدولية 

صة، والسيما بعد الحروب العربية "اإلسرائيمية"، فارادت بعامة، والسياسة االمريكية بخا
الواليات المتحدة االمريكية حل سممي شامل النياء ىذا الصراع، ووجدت في السادات 

 الذؼ يبحث عن السالم فرصة لتنفيذ أىدافيا في المنطقة.

احداثًا غير مسبوقة عمى الصعيد  3981-3971وشيدت المدة بين عامي 
ثرىا ليشمل منطقة الشرق األوسط باسرىا، ومن ضمنيا المممكة العربية العالمي امتد ا

السعودية، التي جاءت مواقفيا بحسب تمك االحداث والتطورات، يدفعيا الى ذلك اىداف 
 الفمسطيني، ووحدة التضامن العربي. وعوامل شتى أىميا الشعب

 تاحية: السعودية، مصر، "إسرائيلالكممات المف

 وجدان كارون فريح التميميم. . م   

 البصرة   جامعة/  مركز دراسات البصرة واخلليج العربي  
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The Saudi Position Towards Egyptian-Israeli peace 

Operation 1973-1980 
 

 

 

 

Abstract 

The research aims to highlight the Saudi position from the 

peace process between Egypt and "Israel", led by the United States 

of America, which tried to reach a settlement of the Arab-Israeli 

conflict, which has become a major part of international policy  in 

general and US policy in particular, especially after the Arab-Israeli 

wars. The United States of America searched about a 

comprehensive peace solution to end this conflict, and found in 

Sadat, who is looking for peace an opportunity to implement its 

objectives in the region. 

The period between "1973–1980" witnessed unprecedented 

events on a global scale that their impact extended to the entire 

Middle East region, including Saudi Arabia, whose positions were 

based on these events and developments, driven by various goals 

and factors, including the Palestinian people and the unity of Arab 

solidarity .  

Keywords: Saudi Arabia, Egypt, "Israel". 
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 المقدمة
"اإلسرائيمي" مرتكزًا اساسيًا، ليس في تحديد العالقة ما -شكل الموقف من الصراع العربي

بين الدول العربية بحسب، بل في عالقات تمك الدول مع محيطيا الخارجي السيما الدول 
الى اضعاف موقف تمك الدول، والمساعدة في تفكيك وحدة الموقف عمدت  التيالعظمى، 

العربي تجاه قضية العرب المفصمية، فدفعت الدول العظمى دول المواجية مع "إسرائيل" الى 
الدخول في مفاوضات صمح لحاجة الكيان الصييوني الى سالم لخمق وجود لو وتثبيتو في 

 فمسطين والمنطقة العربية.
اإلسرائيمية -ومعاىدة السالم المصرية (Camp Davidاقيتي كامب ديفيد )فكانت اتف

تعزيزًا لذلك التوجو الغربي في تفكيك المعسكر العربي في صراعو مع "إسرائيل" والقضية 
الفمسطينية، السيما بعد االنتصار العربي العسكرؼ واالقتصادؼ في حرب تشرين األول )أكتوبر( 

3971 . 

االسرائيمية من اثار وشرخ في -لما تركتو عممية السالم المصرية تنطمق أىمية البحث
العالقات العربية فيما بينيا، فضاًل عن خمق تباين في المواقف بشأن العالقات مع الدول 
العظمى كالعالقات السعودية االمريكية، فاتفاقية كامب ديفيد وما نتج عنيا من معاىدة السالم 

دية المصرية، السيما بعد رفض األولى االتفاقية والمعاىدة رغم شكمت فجوة في العالقات السعو 
ضغط امريكي عمييا لينعكس ذلك الموقف السمبي عمى عالقة السعودية بالواليات المتحدة 

 االمريكية.

 وتأتي إشكالية البحث من خالل اإلجابة عمى األسئمة التالية:
 تفاقية ماىو موقف المممكة من األوضاع السياسية التي سبقت اال -3
كامب و  ية،وما ىو الدور الذؼ بنت المممكة موقفيا عميو تجاه مبادرة السالم المصر  -2

 ديفيد  
وىل استمرت في موقفيا تجاه مصر والواليات المتحدة االمريكية الراعية لعممية  -1

 السالم 
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وقد تم تقسيم البحث الى أربعة مباحث لموصول الى اليدف األساس من ىذه الدراسة وىو 
 اإلسرائيمية، وىي:-تجاه عممية السالم المصرية الوقوف عمى الموقف السعودؼ

والموقف  3976-3971المبحث األول: مفاوضات تسوية النزاع بين مصر و "إسرائيل" 
الوساطة االمريكية والمفاوضات بين مصر و "إسرائيل" المبحث الثاني: السعودؼ منيا، وتناول 
اتفاقية كامب ديفيد والموقف السعودؼ منيما، مبحث الثالث فبين: اما الوالموقف السعودؼ منيا، 

 سرائيمية والموقف السعودؼ منيا.اال-والمبحث الرابع: معاىدة السالم المصرية

والموقف 1976-1973مفاوضات تسوية النزاع بين مصر و "إسرائيل" /المبحث االول
 السعودي منيا

 1976-1973اإلسرائيمية -المصرية المفاوضات -1
استعدادىا لفتح صفحة جديدة مع مصر بعد وفاة الرئيس  3971عام  أبدت "إسرائيل"

الذؼ لم يمض يوم واحد عمى رحيمو، حتى بعثت برسالة الى  (3)المصرؼ جمال عبد الناصر
بين  لوساطةمصر نقميا رئيس وزراء رومانيا الذؼ اشترك في التشييع، لتبدأ بذلك أولى خطوت ا

أنور  (1)رئيسة وزراء "إسرائيل" والرئيس المصرؼ الجديد (2)(Guldamairجولدا مائير )
. (5)عن استعداده لتوقيع اتفاق سالم مع "إسرائيل" 3973شباط  4الذؼ اعمن في  (4)السادات

االمريكية  وآمن السادات ان الوصول الى حل سممي مع "إسرائيل" ىو بيد الواليات المتحدة
لمستشاره لالمن القومي حافع إسماعيل لبدء اتصال سرؼ مع الواليات  3972في عام  فاوعز

 .(6)المتحدة االمريكية
بين السادات وبين  3972عام وعن طريق حافع إسماعيل تم انشاء قناة اتصال سرية 

( مستشار االمن القومي لمرئيس االمريكي ريتشارد نيكسون Henry Kissingerىنرؼ كيسنجر )
(Richard Nixon)(7)  وكانت تمك القناة السرية تدار بوسائل وكالة االستخبارات المركزية ،

 .(8)االمريكية

وبالرغم من اعالن الرئيس االمريكي ريتشارد نيكسون بعد فوزه بوالية ثانية في كانون 
تمام ان عمى رأس أولويات السياسة الخارجية لمواليات المتحدة االمريكية االى 3971الثاني 
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اتفاقية  الذؼ سيحظى باىتمامو الخاص، وانو ميتم بانجاز (9)(Middle Eastبالشرق األوسط )
بين مصر و"اسرائيل" من جية وبين االردن و"اسرائيل" من جية  -لم يحدد تفاصيميا–سالم 

 3967اخرػ، تنص عمى االنسحاب "االسرائيمي" من بعض المناطق العربية المحتمة منذ عام 
، اال ان السادات رأػ ان (31)الى مناطق امنة ال تشكل خطرًا حقيقيًا عمى امن "اسرائيل"

درات السممية لم تفمح، ولم تثمر استشارات حسن النية التي اطمقيا في االتجاىات كافة، ولم المبا
تصل اتصاالتو بالواليات المتحدة االمريكية الى نتائج ميمة لحل سممي، فوجد ان الحل الوحيد 
لكسر الجمود الدبموماسي االمريكي وتحريك الموقف ىو الخيار العسكرؼ، وفضاًل عن عوامل 

، القرار الذؼ لم يكن (33)3971عديدة اتخذ الرئيس السادات قرار حرب تشرين األولعام  أخرػ 
 .(32)متوقعًا بالنسبة الى الواليات المتحدة االمريكية او الى "إسرائيل"

( الذؼ وضع حدًا لمحرب، ودعا الى اجراء 118قبمت مصر قرار مجمس االمن المرقم )
 راحة التفاوض مع "إسرائيل". ، وىذا يعني قبوليا ص(31)المفاوضات

كثفت الواليات المتحدة االمريكية جيودىا الدبموماسية التي قام بيا ىنرؼ كيسنجر في 
لفض النزاع بين مصر و"إسرائيل"، وبدأت المفاوضات بينيما  3971اعقاب حرب تشرين األول 

مت المفاوضات وادت الى ما يعرف باسم فك االشتباك األول، واستكم 3974في كانون الثاني 
. وقد 3975وصواًل الى اتفاقية فك االشتباك الثاني او ما تعرف باسم اتفاقية سيناء الثانية عام 

أدػ انفراد السادات بالقرار المصرؼ الى تقديمو تنازالت سياسية وعسكرية كبيرة لصالح 
 .(34)الجسيمةاألخطاء "إسرائيل"، ووقوعو في العديد من 

كية التي قادىا السادات قد نجحت؛ بتكثيف الجيود الدبموماسية ويتضح ان الحرب التحري
االمريكية المتمثمة بينرؼ كيسنجر اال انيا لم تسع الى تسوية شاممة النياء الصراع العربي 
"اإلسرائيمي"، بل تجنبت اجراء مفاوضات بشأن مصير القضية الفمسطينية، وقضايا األراضي 

عمى ان الواليات المتحدة االمريكية و"إسرائيل" أرادتا صمحًا العربية المحتمة، وىذا دليل واضح 
 منفردًا مع مصر واخراجو من الجدار العربي.
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زار أنور السادات الواليات المتحدة االمريكية واكد في  3975في تشرين األول 
ووزير خارجيتو ىنرؼ  (35)(Gerald R. Fordمباحثاتو مع الرئيس االمريكي جيرالد فورد )

ان الواليات المتحدة كيسنجر عمى أىمية الدور االمريكي في حل مشكمة الشرق األوسط، بقولو: "
"، وفي المقابل طمب فورد من الكونغرس % من أوراق حل ازمة الشرق األوسط99تمتمك 

لتأكيد ( مميون دوالر، مع ا751األمريكي الموافقة عمى تقديم دعم اقتصادؼ لمصر بمقدار )
 .(36)المصرية-عمى أىمية تحسين العالقات االمريكية

فيعد عام فتور في الدبموماسية االمريكية في تعامميا مع اطراف النزاع  3976اما عام 
. وكان الرئيس المصرؼ يأمل بوالية ثانية (37)اإلسرائيمي النو كان عام انتخابات رئاسية-العربي

متحدة االمريكية في عمميات المفاوضات والتي دامت ثالث لفورد من اجل ان تستمر الواليات ال
سنوات قام خالليا كيسنجر بجوالت مكوكية التزم فييا بالبحث عن سالم شامل، وىذا ما التزم بو 

 .(38)3976أيضًا الرئيس األمريكي فورد عشية انتخابات عام 

 ومفاوضات التسوية 1973الموقف السعودي من حرب  -0

ان يحذر من اندالع ( 39)حاول الممك السعودؼ فيصل بن عبد العزيز3971مع بداية عام 
إسرائيمية مالم تقم الواليات المتحدة االمريكية بالضغط عمى "إسرائيل" لالنسحاب -حرب عربية

من األراضي العربية المحتمة، وحذر من استخدام سالح النفط في حال حدوث مثل ىذه الحرب، 
 .(21)الممكتحذيرات االمريكية لم تأخذ بجدية اال ان الواليات المتحدة 

تعيدت المممكة بوضع مواردىا وطاقاتيا  3971ومنذ اليوم األول الندالع حرب 
وامكانياتيا كافة في خدمة المعركة، وعبرت بذلك عن طريق البرقيات والرسائل التي حمميا 

 تشرين األول حالة التعبئة 9مبعوثيا الى مصر وسوريا. واعمنت المممكة العربية السعودية في 
 ووضعيا في اقصى درجات االستعداد لممشاركة في المعركة، المسمحة كافة، العامة في قواتيا

عطالت واجازات الموظفين والمجندين في الدولة، كما فتحت باب التطوع والجياد. اال ان  فالغت
ظروف الجبية األردنية حالت دون اشتراك القوات السعودية في الحرب مباشرة، لذا حركت قوات 
أخرػ باتجاه الجبية السورية ووضعتيا تحت امرة القيادة السورية. كما فتحت الحكومة السعودية 
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التبرع لممجيود الحربي بواسطة المجان المنتشرة في انحاء المممكة التي كان ليا دور كبير باب 
( دبابة حديثة كمساعدة عاجمة وارساليا 211في الدعم المالي، اذ خصصت مميار دوالر لشراء )

 .(23)فورًا الى الجبية السورية، فضاًل عن توفير الوقود الالزم لمطائرات واالليات الحربية

ا الدور األكبر الذؼ قامت بو المممكة خالل الحرب فيو استخدام النفط كسالح في ام
تشرين  37المعركة، وبقرار من الممك فيصل خالل اجتماع وزراء النفط العرب في الكويت في 

%( فورًا في كل دولة عربية مصدرة 5، اذ تقرر تخفيض اإلنتاج النفطي بنسبة )3971األول 
%( شيريًا حتى يتم جالء القوات "اإلسرائيمية" الى حدود ما قبل عام 5) لمنفط، وخفض اإلنتاج

%(، وحظر تصدير النفط الى أؼ دولة تساند او تؤيد 37، ورفع أسعار النفط بنسبة )3967
"إسرائيل" بما فييم الواليات المتحدة االمريكية إذا لم تغير سياستيا المؤيدة لـ "إسرائيل". وبما ان 

قررت المممكة في  دة االمريكية استمرت في دعميا ومساندتيا "إلسرائيل"،الواليات المتح
المساىمة في القرارات النفطية التي اتخذتيا الدول العربية المنتجة لمنفط، بتخفيض انتاجيا 

تشرين األول دعمًا لمموقف العربي،  38%( حتى نياية الشير وذلك يوم 31النفطي بنسبة )
وردًا  الواليات المتحدة االمريكية. ميا وذلك رغم الصداقة التي تربطيا معوالتزامًا بعروبتيا واسال

عمى ذلك ارسمت الواليات المتحدة االمريكية شحنات أسمحة جديدة الى "إسرائيل" لدعميا عسكريًا 
ولتمكينيا من التفوق عمى الدول العربية، وفي ضوء ذلك اعمنت الحكومة السعودية والدول 

لمنفط فرض الحظر النفطي عمى الواليات المتحدة االمريكية والدول المؤيدة العربية المنتجة 
وعدم رفع الحظر اال بانسحاب "إسرائيل" من األراضي  3971تشرين األول  21"إلسرائيل" في 

 .(22)3967العربية التي احتمتيا عام 

ع العربي وبالرغم من ان المممكة العربية السعودية لم تكن من دول المواجية في الصرا 
"اإلسرائيمي"، اال انيا منذ البداية اعربت عن قمقيا من التقارب االمريكي المصرؼ، السيما بعد 

% من أوراق حل ازمة الشرق األوسط، ومن زيادة 99اعالن السادات ان الواليات المتحدة تمتمك 
اشتباكيا مع المساعدات االمريكية لمصر، ومما زاد في قمق المممكة عدم قيام "إسرائيل" بفك 

سوريا في مرتفعات الجوالن، وفي الوقت نفسو حققت انسحابًا من سيناء المصرية، فضاًل عن 
موقف الواليات المتحدة االمريكية المنحاز "إلسرائيل" اثناء االتفاقيات التي عقدت بعد الحرب، 
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ة عالقات متطورة االمر الذؼ زاد من شكوك المممكة العربية السعودية وبالتالي االبتعاد عن إقام
 .(21)مع مصر وتقوية عالقاتيا مع منظمة التحرير الفمسطينية

ومع ذلك، وبالرغم من معارضة العراق وسوريا واالتحاد السوفيتي عمى اتفاقيتي فك 
االشتباك األولى والثانية، اال ان ىنرؼ كيسنجر استطاع الحصول عمى موافقة المممكة العربية 

ن بعد اجتماعو باالمير سعود الفيصل وزير الشؤون الخارجية السعودية عمى االتفاقيتي
السعودؼ،بل حاولت المممكة العربية السعودية اقناع سوريا بقبول اتفاقية فك االشتباك مع 
"إسرائيل" وذلك بمقايضة المعونة السعودية لسوريا مقابل الدعم السورؼ لمموقف المصرؼ، 

ة في لبنان مقابل وقف اطالق النار بين سوريا واالعتراف بحقوقيا لقيادة قوة ردع عربي
 .(24)المبنانيينوالمسيحيين 

شعرت المممكة العربية السعودية ان دورىا في المحافظة عمى وحدة الصف العربي 
يتطمب منيا عدم توجيو النقد العمني الطراف المشكمة، لذا اقتصر نقدىا عمى الواليات المتحدة 

أيمول والتقى بالممك خالد حاول ان يؤكد لو ان  2ر الرياض في االمريكية. وعندما زار كيسنج
الواليات المتحدة االمريكية ستعمل عمى حل المشكمة الفمسطينية، وستعمل عمى إتمام اتفاق جديد 
في الجوالن بين سوريا و"إسرائيل"، وستعمل عمى انياء المشاكل بين الدول العربية 

 تفاق الجوالن مناقض لمواقف الواليات المتحدة السابقة.. وكان الموقف بشأن ا(25)و"إسرائيل"

أيمول ظير األمير سعود الفيصل وزير الخارجية السعودؼ في التمفزيون  29وفي 
االمريكي وعمق عمى موقف الواليات المتحدة االمريكية، السيما بعد ان اذيعت نصوص 

"اإلسرائيمية"، فذكر األمير ان  التعيدات االمريكية "إلسرائيل" المرتبطة باالتفاقية المصرية
تعيدات الواليات المتحدة االمريكية بشأن التوصل الى حل لن تثمر مادامت الواليات المتحدة 
االمريكية مستمرة بتسميح "إسرائيل" بيذا الشكل الضخم، وفي الوقت نفسو ترفض التعامل مع 

لواليات المتحدة االمريكية "إلسرائيل" الفمسطينيين، كما ابدػ األمير قمق الدول العربية من امداد ا
( ميل وتستطيع حمل رؤوس 511( التي يصل مداىا الى )pershing بيرشنجبصواريخ نوع )

 .(26)ذرية
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وكان الموقف العربي موحد،  3971كان لممممكة العربية السعودية دور ميم في حرب 
 المصرية،-لمفاوضات األمريكيةاال ان الدور السعودؼ بدأ يقل بالنسبة الى مصر بعد التقارب وا

االمر الذؼ اثار قمق المممكة التي اثرت السكوت وعدم االنتقاد، وربما جاء ىذا القمق بسبب 
، ومع 3971استبعاد المممكة من المحادثات ومفاوضات السالم بعد الدور الذؼ ادتو في حرب 

 اك األولى والثانية.تي فك االشتبقمقيا وشكوكيا المتزايدة اال انيا وافقت عمى اتفاقي

الوساطة االمريكية والمفاوضات بين مصر و "إسرائيل"والموقف  /المبحث الثاني
 السعودي منيا

تجددت سياسة التسوية التي اتبعتيا الواليات المتحدة االمريكية في عيد الرئيس االمريكي 
( Cyrus Vanse، واصبح سايروس فانس )3977عام  (27)(Jimmy Carterجيمي كارتر )

خطوة التي روج -وزيرًا لمخارجية االمريكية لينتيي عيد ىنرؼ كيسنجر المؤمن بدبموماسية الخطوة
ليا باستمرار في وسائل االعالم. واعمن كارتر عن سياستو في الوصول الى حل شامل لمصراع 

يكية في الشرق األوسط، واختير ليذا الغرض وزير خارجيتو فانس الذؼ يؤمن ان المصالح االمر 
تستدعي تركيز التحرك األمريكي نحو السالم الشامل والدائم، وىذا االمر عزز االمال عند 

 .(28)المصريين في الوصول الى حل لممشكمة مع "إسرائيل"

زار خالليا "إسرائيل"،  3977شباط  35فقام فانس بأول رحمة الى الشرق األوسط في 
األسس لجيود اإلدارة االمريكية، وقد نقاللى قادة مصر، لبنان، األردن، والسعودية، بيدف إرساء 

المنطقة األىمية التي يولييا الرئيس الحراز تقدم ممموس ىذا العام في اتجاه سالم عادل ودائم 
 .(29)-بحسب ماصرح بو المتحدث الرسمي لمبيت األبيض–في الشرق األوسط 

وان يعرف وجيات  اتاحت ىذه الجولة لفانس ان يتعرف مباشرة عمى قادة المنطقة،
نظر مختمف األطراف حول اإلجراءات، وبالتالي استطاع ان يحصل عمى فيم افضل لمقضايا، 
وفي نياية الجولة اعمن ان اليوة ما زالت واسعة بين العرب و"إسرائيل" حول كيفية التوصل الى 

 .(11)تسوية، وان التعقيدات التي تحيط بالموقف ليست بالقميمة
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اعمن عن نجاح  3977أ ايضًا تغيير في اإلدارة السياسية، ففي أياروفي "إسرائيل" طر 
( لرئاسة الوزراء وشكل ذلك انقالبًا سياسيًا في Menachem Beginمناحيم بيجن )

. كما شكل صدمة الى السادات، وكارتر، ولكل الميتمين بالتوصل الى حل في (13)"إسرائيل"
 3977حزيران  23في بيانو األول امام الكنيست في  الشرق األوسط في العالم، فقد اعمن بيجن

تأييده لحركة االستيطان بال قيود، ورفضو االنسحاب من الضفة الغربية تحت أؼ ظرف كان، 
كما اعمن انو ال يحق لمواليات المتحدة االمريكية ان تقحم نفسيا في حل االزمة بأكثر من جمع 

لذؼ أدػ الى ان تعم الخيبة والوجوم الواليات األطراف معًا عمى طاولة المفاوضات، االمر ا
 .(12)المتحدة االمريكية، والعالم العربي

حاول الرئيس االمريكي جيمي كارتر زيادة التقارب العربي "اإلسرائيمي"، فقام باالعداد 
لعقد مؤتمر عام لتسوية النزاع في المنطقة العربية بجنيف في سويسرا، وتم تحديد العاشر من 

موعدًا لعقده، لذلك دعا مناحيم بيجن لزيارة الواليات المتحدة االمريكية في  3977ول تشرين األ
. وفي اطار الجيود االمريكية ذاتيا لعقد المؤتمر قام فانس بزيارات عدة لممنطقة 3977تموز 

، اذ وصل الى مصر، سوريا، األردن، السعودية، و"إسرائيل". اال ان 3977العربية في صيف 
المكثفة التي أجرتيا الواليات المتحدة االمريكية مع األطراف الدولية والعربية والسيما  المباحثات

، اذ رفضت "إسرائيل" بطريقة (11)الخميجية لم تتوصل الى حل سممي يرضي األطراف كافة
قاطعة اقتراح المقاء بالوفد العربي الموحد، والتمثيل الفمسطيني حتى وان كان ضمن الوفد 

ي محاولة من مناحيم بيجن لخنق اليوية الفمسطينية فانو كان رافضًا حتى النظر في األردني، وف
. ومن الجدير بالذكر ان المممكة العربية (14)وجو أؼ عضو من منظمة التحرير الفمسطينية

. وىذا دليل اخر عمى ان المممكة كانت ترحب (15)السعودية قد أبدت موافقتيا عمى مؤتمر جنيف
 االسرائيمي.-فاوضات لحل الصراع العربيبكل مشاريع الم

ورفض السادات انعقاد مؤتمر بمشاركة االتحاد السوفيتي، الن ذلك يؤدؼ الى تقييد يديو 
بسبب عالقتو غير الجيدة مع موسكو، فضاًل عن مشاركة سوريا واألردن ومنظمة التحرير 

السادات الى كارتر طمب الفمسطينية في المؤتمر ستؤدؼ الى الغرض ذاتو، وفي رسالة بعثيا 
منو عدم اتخاذ خطوة من شأنيا عرقمة قدرتو عمى اجراء مفاوضات مباشرة مع "إسرائيل"، وىذه 

 .(16)إشارة واضحة لنيتو القيام بزيارة "إلسرائيل"
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 1977زيارة السادات الى القدس  -1

ئيمية إسرا-شيد تاريخ الصراع العربي "اإلسرائيمي" ألول مرة اجراء مفاوضات مصرية
برعاية ممك المغرب الحسن الثاني الذؼ أدػ  3977أيمول  36رسمية سرية في المغرب في 

دورًا اساسيًا فييا بترتيبو لقاءات سرية بين حسن التيامي نائب رئيس الوزراء المصرؼ وموشي 
. وادت تمك المفاوضات الى دفع (17)( وزير الخارجية "اإلسرائيمي"Moshe Dayanدايان )
والكنيست "اإلسرائيمي" بصورة  لزيارة القدس بحجة مخاطبة الحكومة "اإلسرائيمية"، السادات

 . (18)مباشرة في موضوع الصراع في المنطقة العربية

قام السادات باعالم وفد امريكي  -وفقًا لرواية دايان– 3977وفي أوائل تشرين األول 
 .(19)برام سالم منفرد مع "إسرائيل"مكون من وزير الخارجية فانس وكبار مساعديو بانو مستعد ال

( في ترتيب Nicolai Ceausescuكما ساىم الرئيس الروماني نيكوالؼ تشاوشيسكو )
، الذؼ ابمغ 3977زيارة السادات الى القدس، من خالل دعوة بيجن لزيارة بوخارست في اب 
تشاوشيسكو الى  الرئيس الروماني برغبتو في لقاء أؼ زعيم عربي لمتفاىم، وىذا االمر ابمغو

 . (41)السادات عند زيارتو لرومانيا، كما ابمغو مدػ جدية بيجن ورغبتو في السالم

افصح السادات عن نواياه في زيارة  3977تشرين األول  28واثناء زيارتو لرومانيا في 
القدس لوزير خارجيتو إسماعيل فيمي الذؼ حذره من تمك الخطوة، اال ان السادات لم يستجب 

 .(42)الذؼ اثر االستقالة( 43)رات وزير الخارجيةلتحذي

، القى أنور السادات خطابًا في مجمس (41) ف حدة الصدمة لدػ المصريين والعرولتخفي
انني مستعد لمذىاب الى اخر العالم اذا كان تشرين الثاني، جاء فيو: " 9الشعب المصرؼ في 

"إسرائيل" عندما تسمعني االن ذلك سيحول دون قتل او جرح جندي واحد... وسوف تندىش 
 .(44)"امامكم، انني مستعد لمذىاب الييم في عقر دارىم، الى الكنيست ذاتو لمتحدث الييم

يتضح من كالم السادات انو اعترف بدولة "إسرائيل" مسبقًا قبل الذىاب الى القدس بذكره 
، وال 3948ة منذ عام عبارة )في عقر دارىم(، والتي ىي أراض عربية فمسطينية احتميا الصياين
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نعرف بالتحديد ان كان السادات غير مدرك لاللفاظ المستخدمة في خطابو، ام انو تعمد تمك 
العبارة الستمالة الشعب "اإلسرائيمي" اليو او ان ىذه العبارة جاءت ارتجالية من غير ترتيب 

 مسبق. وفي كل األحوال فانو اعتراف غير مباشر بـ "إسرائيل".

 35استعداد الرئيس المصرؼ لزيارة القدس، وجو بيجن دعوة رسمية في وبناًء عمى 
باسم الحكومة "اإلسرائيمية" لمسادات لزيارة القدس الجراء مفاوضات من  3977تشرين الثاني 

 .(45)اجل إقرار سالم دائم بين الجانبين

و، لكن وقبل ان يقوم بزيارتو المرتقبة توجو السادات الى دمشق اماًل في دعم سوريا ل
حافع األسد ابمغو ان الذىاب الى القدس استسالم ال سالم، ويعني التخمي عن التضامن العربي، 

 .(46)ونتيجة الختالف االثنان بحدة قرر السادات المضي وحده في طريق الصمح مع "إسرائيل"

، واستقبمتو "إسرائيل" استقبااًل 3977تشرين الثاني  39توجو السادات الى "إسرائيل" في 
كبيرًا مع فرح غامر بيذه الخطوة المذىمة، ومع تفاجئ الجميع شاىدت عواصم العالم ذلك 
الحدث عمى اليواء. فمم يكن أحدًا ليصدق مطمقًا ان رئيس اكبر دولة عربية يقوم بزيارة "إسرائيل" 

يًا القامة سالم دائم معيا وىي التي تحتل أراضي الدول العربية، وتعمن رسميًا انيا لن داع
 .(47)، ولن تسمح بإقامة دولة فمسطينية3967تنسحب الى حدود عام 

 :(48)وبرر السادات زيارتو الى القدس باسباب عدة، أىميا
 مع الجانب "اإلسرائيمي". * كسر الحاجز النفسي بين العرب والييود، وبناء عالقات حسن النية

* العمل عمى تحسين األوضاع االقتصادية في مصر بعد الحروب التي خاضتيا مع "إسرائيل"، 
 بتحسين العالقات مع الواليات المتحدة االمريكية.
 * استبعاد السوفييت واالوربيين من المحادثات.

الناحية العامة وفي الكنيست القى السادات خطابو المشيور الذؼ جاء يعرض من  
ان وجية نظر عربية كاممة امام الشعب "اإلسرائيمي"، ومن الناحية المحددة فاىتم بان يقول: "

، 1967مصر تريد انسحابًا اسرائيميًا كاماًل من كل األراضي العربية التي احتمتيا إسرائيل سنة 
 .(49)"الحلوتمك بداية  –وان المشكمة الفمسطينية ىي جوىر الصراع 
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اما خطاب بيجن فكان كارثة محققة، ويبدو انو كان يريده حازمًا، بعد ما شعر ان 
السادات كان يريد من "اإلسرائيميين" ان يقدموا لو ىدية ثمنًا لمبادرتو، لذا أعاد بيجن تكرار مواقفو 

". ان احدًا ال يستطيع ان يأخذ شيئًا في مقابل ال شيءالمتشددة المعروفة جميعيا، ثم قال: "
وقد حاول السادات ان يبدو ىادغ لكن كان واضحًا ان سيطرتو عمى اعصابو يمكن ان تنفرط 

 .(51)في أؼ لحظة، فقد نزل خطاب بيجن عمى الوفد المصرؼ كسقوط صخر من جبل

غادر السادات "إسرائيل" والخالفات عميقة بين الطرفين، معتقدًا ان مبادرتو ستدفع الرأؼ 
يمي" الى الضغط عمى بيجن لتحقيق السالم، لكن النتيجة جاءت العام االمريكي و"اإلسرائ

 .(53)عكسية، فقد زادت زيارتو المنفردة من تشدد "إسرائيل" مع تعمق االنقسام العربي

واجيت تمك الزيارة رفضًا مصريًا عمى المستوػ الشعبي، فقد رفض الشعب المصرؼ 
ما واجيت الزيارة رفضًا سياسيًا مصريًا،اذ ، ك(52)االعتراف بالكيان الصييوني كدولة في المنطقة

اختار إسماعيل فيمي وزير الخارجية المصرؼ االستقالة، اما دمحم رياض وزير الدولة لمشؤون 
 .    (51)الخارجية فقد رفض مصاحبة السادات في تمك الزيارة وفضل تقديم استقالتو

مع بعض الدول العربية: وبسبب تمك المبادرة تم قطع العالقات الدبموماسية المصرية 
سوريا، العراق، الجزائر، ليبيا، اليمن الجنوبية )جبية الصمود والتصدؼ(، ومنظمة التحرير 

 .(54)الفمسطينية

أوضحت تمك الزيارة اعتراف مصرؼ رسمي بدولة "إسرائيل" المزعومة، وىي خطوة سممية 
سوفياتي، فاستغمت "إسرائيل" تمك خطاىا السادات منفردًا دون اسناد شعبي او عربي او حتى 

 طيا عمى أؼ خطة او مشروع لمسالم.الظروف لتفرض شرو 

 الموقف السعودي من زيارة السادات الى القدس )مبادرة السالم( -0

أبدت السعودية عزميا عمى التقارب مع الواليات المتحدة االمريكية بعد اعالن الرئيس 
إقامة وطن لمفمسطينيين والذؼ عارضتو "إسرائيل"، االمريكي جيمي كارتر عن تأييده لمفيوم 

وتأكيده عمى ان الدول العربية أصبحت اكثر اعتدااًل تجاه "إسرائيل" من ذؼ قبل. وقد ايد األمير 
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فيد ولي العيد السعودؼ موقف الرئيس االمريكي ورغبتو في إيجاد تسوية لمعالقات مع 
بما فييم فمسطين الى التفاوض مع "إسرائيل" لتسوية "إسرائيل"، واكد استعداد الدول العربية كافة 

. وىذا ينسجم تمامًا (55)النزاع في الشرق األوسط، اذا اعترفت بالحقوق الكاممة لمشعب الفمسطيني
 مع موقف السادات.

بإعالن خطة  3977وعندما فاجأت الواليات المتحدة االمريكية الدول العربية في تموز 
إسرائيمية منفردة بصدد الصراع العربي -اء مفاوضات مصريةالسالم والتي تتعمق باجر 

"اإلسرائيمي"، ودخول السادات في محادثات سياسية خطيرة اليجاد تفاىم مصرؼ "إسرائيمي"، 
قامة عالقات قوية مع واشنطن، ولد ذلك ردة فعل غاضبة من قبل المممكة ودول المواجية  وا 

ا باالبقاء عمى المستوطنات الييودية في األراضي العربية، الن "إسرائيل" تعيدت في مباحثاتي
. وفي اثناء مقابمة األمير سعود الفيصل لمبعوث (56)3967العربية التي احتمتيا في حرب 

الرئيس االمريكي سايروس فانس في تموز في الرياض، صرح األمير ان الجيود األمريكية 
تفائمين باجراء مفاوضات مصرية مشجعة الى التفاوض، اال ان المسؤولين السعوديين غير م

 .(57)"إسرائيمية" منفردة بصدد فمسطين

وبعد اإلعالن عن زيارة السادات الى القدس أعمنت السعودية موقفيا صراحة بانيا ترػ 
صرح المقربون من  ، فقد(58)ان أؼ خطوة لمبادرة السالم كان يجب ان تتم بالتشاور العربي

خالد لم يسمع من السادات شيئًا عن نواياه بزيارة القدس اثناء القصر الممكي السعودؼ ان الممك 
ولو عرف لحاول إثناءه عن عزمو. ومن الراجح ان السادات أشار في حديثو ( 59)زيارتو لممممكة

اعتقاده بان تحريك االزمة قد مع بعض المسؤولين السعوديين بطريقة غير مباشرة الى: "
"، وبطبيعة الحال لم يتصوروا ما تصال المباشر باسرائيليقتضي في مرحمة الحقة نوعًا من اال 

ىو الحدث القادم وان في االمر عجمة، وكان من المتوقع انيم سوف يعرفون مسبقًا حين يحين 
 .(61)البداء الرأؼالفرصة الوقت، وسوف تكون لدييم 

زاء حممة االنتقادات التي وجيتيا دول عربية أخرػ  لمبادرة اال ان المممكة السعودية وا 
السالم المصرية فضمت اتخاذ موقف اقرب الى الصمت مع نقد خفيف يتمحور حول ضرورة 



                                                                      

 587 (0202 حزيران /والعشرون  الثامن )العدد دراسات تاريخية مجمة

 
 1982ــــ  1973المصرية ــــــ "اإلسرائيمية"  عممية السالمه الموقف السعودي تجا

االستشارة اواًل، وىذا بدا واضحًا في بيان الديوان الممكي السعودؼ الذؼ صدر عشية زيارة 
تمر القضية العربية في الوقت الحاضر بمرحمة صعبة السادات الى القدس، والذؼ جاء فيو: "

ن صعوبتيا ما تتسم بو ىذه المرحمة من جيود وشكوك، ومن تصرفات غير مؤكدة ويزيد م
من نتائجيا وغير متناسقة في وسائميا مع الموقف العربي العام. لقد فوجئت المممكة العربية 
السعودية بعزم فخامة رئيس جميورية مصر العربية عمى زيارة إسرائيل. وقد بادر جاللة الممك 

ز في حينو فبعث برسالة الى فخامتو أوضح فييا موقف المممكة العربية خالد بن عبد العزي
السعودية بطريقة صريحة ال تحتمل المبس او الغموض. والمممكة العربية السعودية انطالقًا 
من قرارات القمة العربية التي لم تحدد األىداف فحسب وانما حددت الوسائل الرامية الى 

دئ التضامن العربي ىي األساس والمنطق الواجب االتباع الي تحقيق ىذه األىداف لتعتبر مبا
جيد عربي مبذول في سبيل حل القضية العربية، ومن ىنا فان المممكة العربية السعودية 

 .(63)"تؤمن بان أي مبادرة عربية في ىذا الشأن يجب ان تنطمق من موقف عربي موحد..

سادات عمى زيارة "إسرائيل"، وثبات ونستنتج من البيان ان المممكة قد فوجئت بعزم ال
موقفيا من القضية العربية واإلسالمية والفمسطينية، اال انيا ال تعارض مبادرة السادات الى 
السالم اذا كانت تحت غطاء عربي واحد لحل قضية الشرق األوسط، وىذا الموقف غريب 

 سياسيًا.

بدا موقف المممكة العربية  3977تشرين الثاني  39وبعد زيارة السادات الى القدس في 
، فمم (61)، بل كان موقفًا سمبياً (62)السعودية غير مؤيد او متحفظًا تحفع يميل الى عدم التأييد

تياجم او ترحب بالمبادرة اذ اثرت التريث واالنتظار ومتابعة ما تسفر عنو االحداث، واحتفظت 
. وىذا التريث معناه عدم (64)مع مصر المممكة العربية السعودية بسفرائيا وعالقاتيا الدبموماسية

 وضوح الموقف السعودؼ.

انو من المؤكد ان السعودية اخطرت بالزيارة وأىدافيا.. من قبل اال ان البعض يعتقد "
السادات وانيا قبمت الفكرة. ولكنيا كدولة عربية وقائدة لالسالم ال يمكن لمممك خالد ان يبقى 

"، وجاء ىذا االعتقاد الن السعودية تؤيد العربية األخرى!!متجاىاًل وساكنًا إزاء االحتجاجات 
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الخط المصرؼ لحل القضية، كما انيا تقدم دعمًا سياسيًا واقتصاديًا الى السادات، بل ىناك 
تقريبًا ثمة تنسيق في المواقف السياسية، فضاًل عن انيا حميف ممتاز لمواليات المتحدة 

يات المتحدة االمريكية مرات عدة لمتفاىم، والمممكة االمريكية، وكانت بوابة لمصر عمى الوال
 .(65)السعودية ركيزة الضغط عمى الواليات المتحدة بواسطة البترول

ومع ذلك فان الزيارة قوبمت برد فعل قوؼ من قبل الممك خالد، فقد جاء عمى لسانو بعد 
ألدعو عمى احد لكن كنت دائمًا اذىب لمكعبة ألدعو لمبعض، ال صالة عيد األضحى بالكعبة: "

في ىذه المناسبة وجدت نفسي أقول الميم حطم الطائرة التي تقل السادات الى القدس قبل ان 
تصل، حتى ال تصبح فضيحة لنا جميعًا، وانني كنت خجواًل من انني دعوت في الكعبة عمى 

بت "...واذا تطم" وأضاف الممك انو من المحال ان يضع يده في يد السادات المسممين...
الضرورة السياسية االتصال فسأخول مثل ذلك االمر ألخي األمير فيد فقد سبب السادات 

"، وبالرغم من الحدة في الميجة فقد بقي الموقف السعودؼ فضيحة لكل العرب والمسممين
 .(66)صامتاً 

اكد لنا السادات انو اما ولي عيد المممكة فقد وضح في احدػ تصريحاتو قائاًل: "
نيف وقد خدع العرب وفوجئنا بو في القدس... لقد اعتقد الجميع لفترة وكان سيذىب الى ج

من حقيم ان يعتقدوا ان السادات انما قام بفعمتو باالتفاق او التواطؤ معنا. كانت عالقتنا بو 
ممتازة بالفعل والتعاون غير محدود وىو قد استغل ىذه الحقيقة ليوحي لمناس اننا موافقون 

، ثم عمى ما تالىا من فصول مبادرتو المشئومة... وبادرت المممكة فبعثت عمى زيارتو لمقدس
برسالة الى السادات يوم سفره الى القدس حاولت فييا ان تثنيو عما اعتزمو الن عممو غير 
منطقي وغير معقول فمم يرد عمينا بحرف واحد، وفي المساء أعمنت المممكة عن موقفيا 

ضروريًا ان نعمن موقفنا الن كثير من قادة االمة العربية  الرسمي المعروف من الزيارة وكان
ومن اىل الفكر والرأي اعتبروا ان المممكة عمى عمم مسبق بما تم فالسادات جاء الييا من 

لقد حدد السادات في " وأضاف األمير فيد بشيء من الحسرة "ايران ومنيا سافر الى مصر
عمى تمسكو بيا اذن ما كان الحد ان يقول الكنيست اإلسرائيمي مطالب. وليتو قد استمر 

 .(67)"شيئاً 
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التي طرحت حول معرفة المممكة العربية  وىذا التصريح يعد بمثابة رد عمى االتيامات
السعودية المسبقة بزيارة السادات الى القدس وموافقتيم عمييا. وكما ذكر األمير فيد فان مبادرة 

العربية الى حل سممي شامل لمصراع العربي السالم المصرية لم توصل مصر او الدول 
 "اإلسرائيمي".

وتناقمت بعض الصحف والوكاالت انو قد طرأ بعض التغيير عمى موقف المممكة من 
التطورات األخيرة في الموقف العربي، فردت وكالة االنباء السعودية ان موقف المممكة واضح 

ممك خالد الى السادات كان الحاقًا لما بحسب البيان الذؼ أصدرتو حول الموضوع، وان خطاب ال
 .(68)سبق ان بعثو الممك الى السادات قبل سفره الى القدس

كانون األول عقد مجمس الوزراء السعودؼ اجتماعًا برئاسة ولي العيد األمير  33وفي 
فيد لبحث التطورات األخيرة في الموقف العربي، ولبحث نتائج االتصاالت التي أجرتيا المممكة. 

عقب االجتماع صرح وزير االعالم السعودؼ دمحم عبد يماني بان المجمس ُأبمغ بالجيود التي و 
قامت بيا المممكة الستعادة وحدة الصف العربي ووقف تدىور الموقف، وان موقف المممكة ثابت 
ة ال يتزعزع وال يتغير وال يساوم وال يتبدل تجاه القضية الفمسطينية، فالمسؤولية تكمن في استعاد

 .(69)حقوق الشعب الفمسطيني المغتصبة

 اتفاقية كامب ديفيد والموقف السعودي منيما /المبحث الثالث

 1978اتفاقية كامب ديفيد  -1

زاد التشدد "اإلسرائيمي" بعد زيارة السادات الى القدس ولم يحصد السادات أؼ نتائج 
مشاريع عدة لمعمل عمى إيجابية، لذلك بدأت مؤتمرات ومفاوضات وجمسات حوار طرح فييا 

، أىميا: مؤتمر القاىرة التحضيرؼ في كانون األول (71)تسوية منفردة بين مصر و"إسرائيل"
، 3978كانون الثاني  4، محادثات اسوان 3978كانون االول  24، مؤتمر اإلسماعيمية 3977

ومؤتمر ليدز ، 3978كانون الثاني  37اجتماعات المجنة السياسية والعسكرية بمدينة القدس في 
(Leeds في بريطانيا في قمعة ليدز. اال ان جميع تمك التحركات السياسية من مؤتمرات )
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ومحادثات سواء التي عقدت في مصر او "إسرائيل" او أمريكا او بريطانيا لم تتوصل الى تسوية 
 .(73)نيائية لمسالم في منطقة الشرق األوسط، بل وصمت المفاوضات الى طريق مسدود

االمريكان محاولة تردد مصر بين المضي في المبادرة او العودة الى مكانيا الحع 
الطبيعي في الصف العربي، ولكيال تعود مصر الى الصف العربي بادر كارتر الى دعوة بيجن 

، 3978أيمول  5في واشنطن في ( 72)والسادات لحضور مؤتمر قمة في منتجع كامب ديفيد
 .(71)رائيل" في مرحمتيا األولىمستغاًل المفاوضات بين مصر و"إس

، 3978أيمول  5وافق الطرفان عمى دعوة كارتر، وتم عقد مؤتمر قمة كامب ديفيد في 
( يومًا اعتكف خالليا الرئيس األمريكي في كامب ديفيد تاركًا ميامو الرئاسية الى 31واستمر )

الدائرة في المنتجع، ولم نائبو، ومعو كبار معاونيو، وقد فرضت سرية تامة عمى االجتماعات 
يسمح لمصحفيين بالوصول الى المكان، وحظر عمى أؼ عضو من الوفدين المصرؼ 

 .(74)ايمول 37و"اإلسرائيمي" باؼ تصريح او مغادرة المكان حتى انتياء اعمال المؤتمر في 

ى . وبناًء عم(75)استمر الجانب "اإلسرائيمي" في تشدده في المفاوضات رافضًا ألؼ تنازالت
ذلك قرر السادات المغادرة وترك المفاوضات اال ان كارتر اقنع السادات بقبول المشروع 

انا قاعد ىنا واي حاجة تقوليا انت.. انا سامضي عمييا االمريكي، فوافق السادات قائاًل: "
. وكان المشروع االمريكي يتناسب مع (76)"، وفعاًل وقع السادات عمى كل ما طمب منوفوراً 

"اإلسرائيمية"، اذ اقتصر عمى حل منفرد بين مصر و"إسرائيل"، واحتفاظ االخيرة بالسيادة المواقف 
. وأول ردة فعل لموافقة السادات (77)عمى الضفة الغربية والقدس، واغفال موضوع ىضبة الجوالن

عمى اتفاقيات كامب ديفيد استقالة وزير الخارجية المصرؼ دمحم ابراىيم كامل، اال انو لم يعمن 
 . (78)عنيا حتى انتياء المؤتمر وعودت الوفد الى مصر

تمخض عن محادثات كامب ديفيد بعد التنازالت المصرية الكبيرة، اتفاقيتين ليس بينيما 
، تضمنت الوثيقة األولى )اطار (79)رابط قانوني او زمني، تم التوقيع عمييما في البيت األبيض

غ التي يمكن ان تطبق عمى المفاوضات ومعاىدات لمسالم في الشرق األوسط( وحدد فييا المباد
السالم بين "إسرائيل" وكل جيرانيا العرب، كما تضمنت اجراء مفاوضات خاصة لمفمسطينيين في 
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الضفة الغربية وغزة حول الحكم الذاتي. بينما تضمنت الوثيقة الثانية )اطار البرام معاىدة سالم 
سرائيل( وتضمنت انسحاب القوات   .(81)"اإلسرائيمية" عمى مراحل من سيناءبين مصر وا 

محققة "إسرائيل" أىدافيا في  ان ما تم التوصل اليو ما ىو اال معاىدة صمح منفرد،
الحصول عمى موافقة الواليات المتحدة االمريكية ومصر باستمرار احتالليا لمضفة الغربية وغزة، 

د مصر بالدخول في عالقات اإلسرائيمي، مع تعي-فضاًل عن اخراج مصر من الصراع العربي
 .(83)دبموماسية واقتصادية وثقافية مع "إسرائيل"

 الموقف السعودي من اتفاقية كامب ديفيد -0

كانون األول  13زار جيمي كارتر السعودية ضمن جولة لو في الشرق األوسط لمفترة بين 
شممت كل من )ايران، السعودية، ومصر(، اليدف منيا  3978كانون الثاني  1و  3977

استئناف المفاوضات بين مصر و"إسرائيل"، ولكي يؤكد لمسادات عن دعمو الفعمي الى البمدان 
، ورأػ كارتر ان 3978كانون الثاني  1تقى بالممك خالد في الرياض في العربية المعتدلة، فال

السعوديين بالرغم من اصرارىم عمى حق الفمسطينيين في ان تكون ليم دولة مستقمة اال انيم 
مرحبين بالتسوية، وابمغو الممك خالد انو ال يجوز ترك السادات يفشل في مبادرتو، كما وافق 

ان الممك حسين سينظم الى المفاوضات اذا ما وافقت "إسرائيل" عمى الممك عمى اعتقاد كارتر ب
حق الفمسطينيين في تقرير المصير، وعمى االنسحاب. فأجاب كارتر بانو سيبذل قصارػ جيده 
لجعل بيجن يقبل بمبدأؼ االنسحاب، وحق تقرير المصير، فضاًل عن فكرة المرحمة االنتقالية، 

النتقال يجب ان ال يتأخر لمدة طويمة جدًا بل يجب ان يتم فأجاب الممك محذرًا من ان ىذا ا
 .(82)بسرعة

وكانت المممكة العربية السعودية ترػ ان مبادرة السالم قد اجيضيا بيجن برفضو لمشروع 
السالم، وان ىناك فرصة تقوم بيا لجنة التضامن العربي لتقارب وجيات النظر المصرية 

 .(81)والسورية

مصر و"إسرائيل" لم تصل الى حل سممي لمقضية العربية سافر دمحم والن المباحثات بين 
القناع الحكام السعوديين  3978أيار  24إبراىيم كامل وزير الخارجية المصرؼ الى جدة في 
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بالضغط عمى الواليات المتحدة االمريكية لتضغط بدورىا عمى "إسرائيل" لقبول مبادرة السالم 
لبترول الخميجي، فالتقى كامل باالمير سعود الفيصل وزير المصرية عن طريق التيديد بقطع ا

الخارجية السعودؼ الذؼ كان محور تفكيره وجوب العمل عمى وقف التدىور الذؼ حصل في 
المعسكر العربي، والعمل عمى استعادة التضامن العربي في اسرع وقت وبكل الطرق، وىذا يتم 

ة الخالفات العربية التي نشئت بسبب مبادرة باتخاذ خطوات لتصفي -من وجية النظر السعودية–
السادات، والسيما العالقات بين سوريا ومصر كونيما من دول المواجية مع "إسرائيل"، وأشار 
األمير الى ان العقبة في طريق التصالح وعقد مؤتمر قمة عربي ىو اعالن من الرئيس السادات 

ن مصر و"إسرائيل". وكان األمير سعود بان مبادرتو قد فشمت، وتعيده بانياء االتصاالت بي
مقتنعًا ان مبادرة السادات لن تحقق غرضيا بسبب جمود الموقف "اإلسرائيمي"، كما ان األمير 
رأػ ان الوقت قد حان ليعمن السادات انياء المباحثات مع "إسرائيل" لرفضيا التجاوب مع السالم 

وأضاف األمير انو متى ما صدر ىذا  العادل الشامل وسيتفيم العالم وجية النظر المصرية،
اإلعالن من مصر سينفتح الطريق الى المصالحة العربية. اما األمير فيد ولي العيد السعودؼ 
فكان محور حديثو مع وزير الخارجية المصرؼ انو ال امل يرجى من التفاوض مع "إسرائيل"، فقد 

، ورأيو ان ال داعي لالستمرار في ثبت رفض الحكومة "اإلسرائيمية" التجاوب مع مبادرة السالم
محادثات لن ينتج عنيا اال زيادة االرتياب والتمزق العربي، ويتحتم عمى العرب تصفية خالفاتيم 
ومواجية "إسرائيل" في جبية واحدة مؤكدًا استعداد المممكة لبذل كل جيودىا في ىذا السبيل، كما 

 . (84)أشاد بحكمة السياسة النفطية التي تتبعيا السعودية

وقد رأػ الممك األردني الحسين ان موقف السعودية من المحادثات المصرية "اإلسرائيمية" 
موقف يصعب فيمو، فكل طرف يخرج من الحديث معيم بانطباع انيم يتفقون معو، مشيرًا الى 
ماحدث خالل زيارة نائب الرئيس المصرؼ حسني مبارك الى األردن اذ نقل اليو استعداد 

شجيع األردن عمى القيام بدور تجاه الضفة الغربية، اال ان السعوديين عندما قام السعودية ت
الممك حسين بزيارتيم انكروا ما نقمو النائب حسني مبارك وذكروا ان موقفيم ثابت ال يتغير وىو 
تأييد قيام دولة فمسطينية مستقمة عن األردن، لتحقيق االمن السعودؼ ولمنع التيارات غير 

 .(85)يا من التسرب الى حدودىمالمرغوب في



                                                                      

 593 (0202 حزيران /والعشرون  الثامن )العدد دراسات تاريخية مجمة

 
 1982ــــ  1973المصرية ــــــ "اإلسرائيمية"  عممية السالمه الموقف السعودي تجا

نرػ لممممكة موقف متناقض اخر عند زيارة الرئيس األمريكي لممممكة، اذ رحبت 
السعودية بالتسوية، واكد الممك خالد عمى الواليات المتحدة االمريكية ان ال تترك السادات يفشل 

األمير سعود يشدد عمى في مبادرتو، اال انيا خالل زيارة وزير الخارجية المصرؼ الى جدة، نرػ 
 مصر ترك المباحثات مع "إسرائيل"، وعودت التضامن العربي.

وفي اطار جولة قام بيا سايروس فانس الى عواصم عربية عدة بيدف حشد اكبر قدر 
من التأييد لمؤتمر كامب ديفيد، فقد حصمت اإلدارة االمريكية عمى بيان ترحيب من المممكة 

كامب ديفيد، ولكن بعد تأكيد فانس ليا بان الرئيس األمريكي  العربية السعودية عمى مؤتمر
سيعمل في االجتماع المرتقب عمى ان يكون ىناك حل شامل يتماشى مع المطالب العربية قدر 

، وعمى 3967اإلمكان، ومع ىدف تحقيق انسحاب "إسرائيمي"من الجبيات كافة الى حدود عام 
األراضي المحتمة، وكذلك عمى حق الشعب الفمسطيني عدم شرعية المستعمرات "اإلسرائيمية" في 

في تقرير مستقبمو، كما حصمت السعودية من فانس عمى كل التأكيدات الممكنة لضمان اال 
يسفر كامب ديفيد عن مجرد حل منفرد بين مصر و"إسرائيل". وكان رأؼ الممك خالد وولي عيده 

يكية عمى المضي في طريق الحل الشامل. األمير فيد ىو ضرورة تشجيع الواليات المتحدة االمر 
-وحصل السادات عمى دعم السعودية لتحقيق السالم الشامل فتعيدت بتمويل صفقة طائرات ف

اشتركت مع الكويت واالمارات العربية  3977أمريكية لمصر، وفي وقت سابق من عام  5
 .(86)( مميون دوالر2111المتحدة في تقديم مساعدة مالية قدرىا )

عقد اجتماع في الرياض بين الممك خالد وولي العيد األمير فيد 3978اب  9وفي 
Alfred االمريكي الفرد اثيرتون )لسكرتير المساعد لشؤون الشرق األدنى وجنوب آسياوبين ا

Atherton الذؼ اصبح فيما بعد عضو في فريق التفاوض األمريكي في قمة كامبديفيد، وحاول )
الحصول عمى تعاون من الجانب السعودؼ لمؤتمر كامب ديفيد، وقد اثنى المسؤولين  اثيرتون 

السعوديين خالل االجتماع عمى فكرة كامب ديفيد، وعبر الممك خالد عن شكره لمجيود االمريكية 
 .(87)الحالل السالم في المنطقة، وان الواليات المتحدة االمريكية لن تسمح بفشل المفاوضات
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اتو، عقد لقاء اخر جمع السفير األمريكي في المممكة جون سي ويست وفي اليوم ذ 
(John C. West مع وزير الخارجية األمير سعود الفيصل في الطائف، واعرب األمير عن )

بأنو يفكر في دعمو الكامل لدعوة كارتر لمسادات وبيجن لعقد اجتماع في كامب ديفيد، وصرح: "
بشكل قاطع "، وقال: "بإصدار بيان عمني حول ىذا التأييدتوصية المجنة االستشارية العامة 

إنو اعتبر أن موقف السعودية من المفاوضات قد تم تحريفو، ولم يسع السعوديون إلنياء 
وأوضح ."،وأشار الى ان رحمة ولي العيد األمير فيد إلى القاىرة لم تسع الى ذلكالمفاوضات
عد أن قرر السادات عدم الذىاب إلى زيارة األمير فيد إلى مصر جاءت بالوزير أن "

وقال األمير سعود  .3978تموز  39-38" بإنجمترا في الفترة من المفاوضات في قمعة ليدز
إننا نريد أن ينجح كامب ديفيد، ألن ذلك سيكون نجاحا ألصدقائنا األقرب بحماسة ممحوظة: "

كما أشار إلى "ا لممساعدةسنفعل كل ما بوسعن". وأضاف متعيدًا: "في مصر والواليات المتحدة
مخرجات كامب ديفيد من الضروري أن المممكة ستجعل دعميا عمنيًا، لكنو شدد عمى أن كل "

"، وأعرب مرارًا خالل االجتماع عن قمقو من أن الواليات أن تمقى قبوال واسعا في العالم العربي
ة االنسحاب ستضغط عمى السادات لجعمو يقدم تنازالت في مسألالمتحدة االمريكية "

)اإلسرائيمي من األراضي المحتمة( والقضية الفمسطينية ستكون غير مقبولة تماما بالنسبة 
. وأعرب األمير سعود عن أممو في أن يتوج لقاء كامب ديفيد بنتيجة تشمل إرادة "لمعرب

الفمسطينيين، ومبدأ حقيم في تقرير مصيرىم، مشددًا عمى أن ىذا األمر سيكون في غاية 
 .(88)ية بالنسبة لمحصول عمى دعم الدول العربيةاألىم

وبعد توقيع اتفاقيتي كامب ديفيد، أعمنت المممكة العربية السعودية عن موقفيا الرافض 
 3978أيمول  39اإلسرائيمي، بعد اجتماع طارغ لمجمس الوزراء مساء -إزاء االتفاق المصرؼ 

، وقد وصفت المممكة االتفاق برئاسة الممك خالد وحضور األمير فيد ولي عيد المممكة
"، وركز الموقف السعودؼ عمى ال يعتبر صيغة نيائية مقبولة لمسالماإلسرائيمي بانو: "-المصرؼ 

"، وفي الوقت نفسو دور منظمة التحرير الفمسطينيةان التسوية بين السادات وبيجن تجاىمت "
 .(89)فان السعودية ال تعارض مصر في استعادة أراضييا المحتمة
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أيمول  23وفي لقاء بين األمير فيد ولي عيد المممكة والسفير جي سي واثيرتون في 
لالمير عن ما اثمرت عنو كامب ديفيد ومناقشة اىم بنود االتفاقيتين،  التوضيح ، حاوال3978

وان عمى المممكة مساندة السادات والوقوف الى جانب السالم الذؼ اتفق عميو في كامب ديفيد، 
ن األمير أشاد بكامب ديفيد وانو يمثل خطوة جيدة لالمام تفتح مسارات معينة، اال وبالرغم من ا

ولم تتوصل مناقشات الوفدين الى فيم حقيقي لدور  ان مصير القضية الفمسطينية كان مجيول،
كعودة الالجئين، وبناء المستوطنات  اتفاقية السالم في حل المشاكل الفمسطينية العالقة،

قضية الجوالن. ومع ذلك فقد ابدػ األمير استعداد بمده لمساعدة السادات اال ان "اإلسرائيمية"، و 
ىذا الفعل سيولد االنفجار داخل المممكة من قبل منظمة التحرير الفمسطينية. وفي ختام المقاء 
اعطى ولي العيد نصيحة لمسفيرين عن كيفية التعامل مع الرئيس السورؼ حافع األسد لكي يقنع 

 .  (91)بالتخفيف من حدتيم تجاه السادات وكامب ديفيد الفمسطينيين

ويتبين لنا من خالل ما سمف ان الموقف السعودؼ جاء رافضًا لالتفاقية ال بسبب بنودىا 
، ومن اجل الحفاظ عمى استقرار المممكة (93)والعامل الفمسطيني ولكن خوفًا عمى مكانتيا الدولية

 تناولو في نياية المبحث.  الداخمي. وىذا سوف يتم

بعثت اإلدارة االمريكية وزير خارجيتيا سايروس فانس لمقابمة بعض الزعماء العرب 
أيمول  22لمناقشة اتفاقيات كامب ديفيد وقضايا أخرػ في الشرق األوسط، فاجتمع فانس في 

ن الممك مع الممك السعودؼ خالد في الرياض القناعو بتغيير موقف المممكة، اال ا(92)3978
عبر عن خيبة اممو في االتفاقية التي ال تمبي المطالب العربية في انسحاب "إسرائيل" الكامل من 
األراضي العربية المحتمة، وحق الشعب الفمسطيني في إقامة دولتو المستقمة في فمسطين، وال في 

 .(91)المصيرتقرير حقو في 

تشرين الثاني  2في ( 94)قمة بغدادفي مؤتمر  المممكة وفي ضوء توقيع االتفاقية شاركت
اتفاقيتي كامب ديفيد، وكان لممممكة دور إيجابي  عمى ، والذؼ تقرر فيو عدم الموافقة3978

كبير داخل ىذا المؤتمر، تمثل في عدم قطع طريق العودة أمام مصر، ودعوتيا لمعودة نيائيًا 
انطالقًا من أمل المممكة  ائيل"،مع "إسر  أية معاىدة صمح عمى عن ىذه االتفاقيات بعدم التوقيع
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العادة التضامن العربي. ويجب اإلشارة الى ان المؤتمر أشار بعقوبات بأنو ال تزال ىناك فرصة
 .(95)سياسية واقتصادية ضد مصر في حالة عدم امتناعيا عن توقيع اتفاقية سالم مع "إسرائيل"

وبالرغم من ان السعودية وجدت في سياسة السادات تجاوزًا لثوابت أساسية وعماًل 
منفردًا ربما يكون لو تأثير سمبي عمى الوضع العربي برمتو، اال انيا كانت في مقدمة الدول 
العربية التي طمبت التأني في قطع العالقات مع مصر خالل قمة بغداد، وارسال وفد الى القاىرة 

دات، الذؼ رفض مقابمة الوفد، مصرًا عمى المضي قدمًا وصواًل الى توقيع معاىدة لمقاء السا
زاء ذلك لم تر السعودية بد من التزاميا بقرارات مؤتمر القمة  .(96)السالم. وا 

وقد أشار المسؤولون السعوديون في اكثر من تصريح ان رفضيم التفاقية كامب ديفيد  
االنسحاب "اإلسرائيمي" من األراضي العربية المحتمة كافة، يرجع الى عدم وجود مادة تشير الى 

وعدم االعتراف بالحقوق المشروعة لمشعب الفمسطيني. وان موقف المممكة ثابت من القضية 
الفمسطينية ومن اتفاقية كامب ديفيد التي أعطت شرعية الى الكيان الصييوني في األراضي 

تفاقية التي وقعيا السادات باسم السالم في الشرق العربية، وتجاىمت الشعب الفمسطيني، وان اال
األوسط فتحت أبواب مصر امام تغمغل النفوذ السياسي واالقتصادؼ "اإلسرائيمي" وانسالخ مصر 
عن االمة العربية. وأكدت التصريحات السعودية انو من المتوقع ان تصبح المممكة ىدفًا 

مسك المممكة بمواقفيا ايمانًا منيا بعدالة لممؤامرات من اطراف كامب ديفيد الذين اغضبيم ت
القضية العربية وعودة القدس والالجئين الفمسطينيين الى وطنيم وحقيم في تقرير المصير، وىذا 
الموقف حدد بدقة منذ فترة طويمة، فبدون أصحاب القضية الفمسطينية ال يمكن التوصل الى حل 

 .(97)نيائي

ة من قبل السعودية رأت اإلدارة االمريكية انو من وبسبب تمك المواقف الثابتة المعمن 
عمى األمريكيين والمصريين، فضال عن غيرىم إقناع السعوديين باتخاذ موقف أكثر الصعب 

ديفيد، أو تقديم مبادرة إلى الدول العربية المعتدلة في ىذا االتجاه. ومع ىذا  كامب تأييدًا التفاقية
تعمن بقوة عن ىذا التوجو المضاد، النيم ال يريدون المممكة لم  التشدد في الموقف فان

 دديفي كامب بكل تأكيد يشعرون بمرارة حقيقية نتائج كارتر،اال انيم أو إحراج السادات إضعاف
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عمى اتفاقية ال  السادات إزعاجًا لمسعوديين بسبب توقيع-من وجية النظر االمريكية-التي سببت 
تمثل أساسًا كافيًا  ديفيد كامب دية التي ال تعتقد أن اتفاقيةلممممكة السعو  تمبي األماني األساسية

 .(98)لمسالم وفق االصطالح العربي

اما الموقف السعودؼ بشأن سالح النفط، فجاء عمى لسان احمد زكي اليماني وزير  
ان النفط السعودؼ الذؼ أوضح مؤشرات موقف بالده قبل وضوح نتائج كامب ديفيد قائاًل: "

"، وبين ان انتاج النفط ودية لن تستخدم سالح النفط في حال فشل كامب ديفيدالمممكة السع
السعودؼ ليس لو عالقة بالمفاوضات الدائرة في كامب ديفيد، فيو قائم عمى مبدأ العرض 

( رئيس وزراء اليابان الذؼ كان Fukuda Takeoوالطمب، وذلك خالل مقابمتو تاكيوفوكودا )
 .(99)المممكةالى في زيارة 

وىنا البد من بيان الى ان العامل الفمسطيني لم يكن العامل الوحيد الذؼ أدػ الى  
موقف المممكة المعارض من اتفاقية كامب ديفيد، بل يوجد عوامل أخرػ ساىمت في صياغة 

 ذلك الموقف، ويمكن حصرىا بما يمي:

وىذا ربما تخوف المممكة من الموافقة عمى االتفاقية مقابل غياب اجماع عربي عمييا،  -3
يعرض امن المممكة الى التيديد من قبل العناصر المتطرفة الفمسطينية، او من بعض 

 الدول العربية المتشددة كالعراق وليبيا واليمن الجنوبي.
تخوف المسؤولين السعوديين من تيديد االستقرار الداخمي لممممكة واالسناد الشعبي  -2

ومة السعودية في حال تأييدىا عمى لمحكومة بظيور معارضة شعبية داخمية ضد الحك
 االتفاقية.

عدم مشاركة الواليات المتحدة لممممكة في المشاورات السياسية التي جرت في كامب  -1
ولد  ، وىذا(311)العمميةديفيد مسبقًا بافتراض ان السعودية ستقبل اؼ اتفاق ينتج عن ىذه 

 الحساسيات لدػ السعوديين.
لم يكن بإمكان المممكة التضحية بشرعيتيا كراعي لالماكن اإلسالمية المقدسة،  -4

فالشرعية الدينية تزيد المممكة من أىميتيا االستراتيجية بالنسبة الى الغرب، وىي عامل 
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رئيس في االمن اإلقميمي والداخمي لممممكة، ولذلك فان دعميا التفاقية كامب ديفيد 
كثيرين من مواطني البمد واقطار الخميج العربي، فضاًل عن يعني فقدان المممكة دعم ال

 العمالة األجنبية.
ومن وجية النظر السعودية فان االتفاقية ال تؤدؼ الى إيجاد تسوية سالم لدعم  -5

 االستقرار السورؼ واألردني والمبناني.
تأثير التطورات الحاصمة في ايران عمى المممكة والشرق األوسط بصورة عامة بعد  -6

 .(313)الشاه لإلطاحة بنظامور الييجان الشعبي ظي

قميمية ودولية قد فرضت  ووفق تمك المعطيات يتضح ان ىناك عوامل ودوافع محمية وا 
عمى المممكة العربية السعودية تمك المواقف تجاه عممية السالم المصرية "اإلسرائيمية"، واىميا 

المعمن المعارض األخير الرغم من موقفيا الحفاظ عمى ىيبتيا العربية واإلسالمية والدولية، وب
التفاقيتي كامب ديفيد، اال ان السعودية اثرت عدم قطع العالقات مع مصر اماًل منيا في 

تضطر الى القبول بالعراق كقوة بديمة عن مصر في  عودتيا الى الحضن العربي، لكيال
 المتحدة االمريكية.فضاًل عن عدم خسارتيا لحميفتيا االستراتيجية الواليات  المنطقة،

 االسرائيمية والموقف السعودي منيا-معاىدة السالم المصرية/المبحث الرابع

 1979اإلسرائيمية -معاىدة السالم المصرية -1

نصت االتفاقية الثانية من اتفاقيات كامب ديفيد )اطار عمل من اجل معاىدة سالم بين 
مصر و"إسرائيل"( عمى توقيع معاىدة سالم بين الجانبين في غضون ثالثة اشير من تاريخ 
توقيع االتفاقيات، وتنفيذًا لمضمونيا نشطت دبموماسية الواليات المتحدة االمريكية لتنفيذ ىذه 

دعوة من الحكومة االمريكية بدأت مباحثات االتفاق عمى صيغة المعاىدة في واشنطن الميمة. وب
بحضور وزير الخارجية المصرؼ كمال حسن عمي، ووزير  3978تشرين األول  32في 

الخارجية "االسرائيمي" موشي دايان، وافتتحيا الرئيس االمريكي جيمي كارتر لتصبح الواليات 
بمضمون معاىدة السالم، واالنسحاب  ثالث في المباحثات الخاصةالمتحدة االمريكية الطرف ال
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"اإلسرائيمي" من سيناء، واإلجراءات الخاصة بالضفة وقطاع غزة المتعمقة بالحكم الذاتي 
 .(312)الفمسطيني

وبعد مشاورات ومباحثات تخممتيا زيارات لعدد من كبار الساسة االمريكان لكل من مصر 
و"إسرائيل" استطاعت اإلدارة االمريكية من صياغة مشروع لمعاىدة التسوية بين الطرفين، ونال 
المشروع المقترح موافقة بيجن والسادات والكونغرس االمريكي. وتم التوقيع عمى معاىدة السالم 

 .(311)3979اذار  26ية "اإلسرائيمية" في البيت األبيض في المصر 

وبناًء عمى ىذه المعاىدة حصمت "إسرائيل" عمى اول اعتراف عربي بيا، مع تحييد الجبية 
اإلسرائيمي عسكريًا عمى األقل، وحصمت مصر عمى سيناء مقيدة -المصرية في الصراع العربي

"إسرائيمي" محدود عمى جبية الجوالن، وفي المقابل السيادة، وحصول سوريا عمى انسحاب 
 .(314)حصمت "إسرائيل" عمى تجميد الوضع العسكرؼ مع سوريا

وبعد ساعتين من ابرام المعاىدة وقع كل من الواليات المتحدة االمريكية و"إسرائيل" عمى 
لسرعة في مذكرة نصت عمى استعداد الواليات المتحدة االمريكية التخاذ إجراءات عمى وجو ا

حال انتيكت معاىدة السالم من قبل الجانب المصرؼ، وستكون اإلجراءات ارسال االمدادات 
الطارئة الى "إسرائيل"، ثم ممارسة الحقوق البحرية من اجل وضع حد لمعدوان. فالمذكرة ضمان 

حال  من الواليات المتحدة االمريكية بالمساىمة في االعمال العسكرية في المنطقة مستقباًل في
 .(315)لحقوق االستقالل الوطني لمصر قيام مصر بإلغاء معاىدة السالم التي تعد انتياكاً 

 25وبعد تأجيل الكثر من مرة بناًء عمى الطمب المصرؼ، تم تبادل وثائق المعاىدة في 
. وفي اجتماعو مع بيجن وافق السادات عمى إقامة احتفاالت تبادل وتصديق 3979نيسان 

دس، اال ان الوزراء المصريين اعترضوا عمى ذلك، فاقنع مصطفى خميل رئيس الوثائق في الق
الوزراء المصرؼ ووزير الخارجية السادات بالعدول عن موقفو الن ذلك يمثل اعتراف ضمني من 
مصر بان القدس عاصمة "إسرائيل"، مع وجود دول عالمية لم تعترف بالقدس عاصمة 

 .(316)"إلسرائيل"
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 ي من معاىدة السالم المصرية "اإلسرائيمية"الموقف السعود -0

اركت المممكة العربية شفي اليوم التالي لتوقيع مصر معاىدة السالم مع "إسرائيل"، 
السعودية في اجتماع وزراء الخارجية واالقتصاد العرب في بغداد، واتخذوا قرارًا بسحب سفراء 
الدول العربية من مصر فورًا، وقطع العالقات السياسية والدبموماسية مع الحكومة المصرية 

قرىا الى تونس خالل شير، كما قرروا تعميق عضوية مصر في جامعة الدول العربية، ونقل م
بصفة مؤقتة. وتقرر إيقاف القروض والمساعدات االقتصادية لمحكومة المصرية، وتطبيق 

 .(317)المقاطعة العربية عمى الشركات المصرية التي تتعامل مع "إسرائيل"

زير الدفاع والطيران السعودؼ بأن المممكة مع و  دالعزيزاألمير سمطان بن عبوأكد 
اإلجماع العربي، وممتزمة بكل ما يخدم مصالح األمة العربية ويناصر قضاياىا المصيرية، ومن 
ىذا المنطمق كان التزاميا بمقررات مؤتمر القمة العربي في بغداد ومشاركتيا في اجتماعات 

مقررات من اجل مواجية تطورات القضية العربية في وزراء الخارجية لبحث خطة تطبيق تمك ال
وبالرغم من ان المممكة اتبعت دورًا متوازنًا في عالقاتيا سواء مع  .(318)ظل الظروف الراىنة

المصرية اخذت طريقيا الى -مصر او بقية الدول العربية، اال ان العالقات السعودية
 .(319)التوتر

اجتماع في الرياض ضم وفد امريكي برئاسة بريجينسكي  اذارعقد 29وفي 
(Brzezinski مستشار الرئيس األمريكي وبعض القادة السعوديين، وفيو رفض األمير سعود )

النيا لم تعترف بالحقوق الشرعية لمدولة الفمسطينية. كما اكد  وزير الخارجية السعودؼ المعاىدة
ان حكومة المممكة تقف اذار " 11ألمريكي ذاتو يوم األمير سعود خالل اجتماع اخر مع الوفد ا

 .(331)"الى جانب بقية أعضاء الجامعة العربية في المعارضة الحازمة لممعاىدة

ان المممكة برفضيا لمعاىدة السالم، وموافقتيا عمى العقوبات التي اقرىا مؤتمر وزراء 
بذلك قد انتقمت الى معسكر الدول الرافضة، وبعد ان  الخارجية واالقتصاد العربي في بغداد فانيا

http://www.kingkhalid.org.sa/gallery/text/info.aspx?ID=32
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، كان الردالمصرؼ استدعاء سفيرىا من 3979نيسان  2صادقت عمى قرارات قمة بغداد في 
 .(333)السعودية

قطع عالقاتيا الدبموماسية مع مصر، وجاء في  3979نيسان  21في  المممكة وقررت
تبادل  عمى كومة مصر العربية قد قبمت وعزمت.. ونظًرا ألن حبيان مجمس الوزراء السعودؼ: "

التمثيل الدبموماسي مع العدو الصييوني، وبدأت في إنشاء عالقات طبيعية معو دون مراعاة 
الحد األدنى من المطالب التي تتطمع األمة العربية من خالليا إلى تحقيق السالم العادل 

القاتيا الدبموماسية والسياسية مع العربية السعودية قد قررت قطع ع المممكة والشامل، فإن
". وأورد ولي العيد األمير فيد بتفصيل أكبر أسباب الرفض حكومة جميورية مصر العربية

السعودؼ لممعاىدة بقولو ان السالم الذؼ قيل إنو تحقق بين مصر و"إسرائيل" يسقط حق الشعب 
 وىم الالجئين في المنفى،يتنكر ألكثر من نصف الشعب بل  الفمسطيني في العودة واالستقالل،

ويتجاىل منظمة التحرير الفمسطينية الممثل الشرعي والوحيد لمشعب الفمسطيني، وييمل مدينة 
يكرس الوجود ، و القدس وما تمثمو الى العرب والمسممين من قيمة دينية وتاريخية ومعنوية

قانونيًا في استمرار  وىذا يكسبيم حقاً  "اإلسرائيمي" العسكرؼ في الضفة والقطاع وىضبة الجوالن
المستعمرات الصييونية  عمى يبقيو المياه واألرض في األراضي المحتمة،  عمى السيطرة

 .(332)بناء المزيد منيا ويشجعيم عمى

وفي اليوم نفسو، قررت مصر االقدام عمى الخطوة ذاتيا بقطع عالقاتيا الدبموماسية مع 
رسمية لن يؤثر عمى العالقات بين الشعبين السعودية، مع اإلشارة الى ان قطع العالقات ال

 .(331)المصرؼ والسعودؼ

وفي السياق ذاتو، وتأكيدًا لسياسة المممكة تجاه الشعب المصرؼ نفى األمير نايف بن 
عبد العزيز وزير الداخمية عما تردد في بعض وسائل االعالم المغربية بان المممكة لن تجدد 

كة بعد انتياء مدة عقودىم، واكد ان القرارات السياسية التي عقود المصريين المتعاقدين في الممم
الذي نقدره ونحترم تضحياتو وعطاءه طبقت ضد نظام السادات ال تشمل الشعب المصرؼ "

"، وبين األمير ان التعاون سيظل قائمًا بين حكومة وشعب المممكة وبين الشعب المستمر
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واكدت الدول  المستويين العربي واإلسالمي.المصرؼ، وسيبقى بحكم التالحم والترابط عمى 
العربية جميعيا التزاميا تجاه شعب مصر، وان ما طبق ضد النظام ال يشمل الشعب 

 .(334)المصرؼ 

وقد نصت قرارات مؤتمر بغداد التفرقة بين المقاطعة الرسمية لمنظام المصرؼ وبين تعزيز 
ن مع "إسرائيل"، وفي ضوء تمك التفرقة الروابط مع القطاعات الشعبية المصرية التي ال تتعاو 

( 7111طمبت المممكة من إدارة االعارات الخارجية بوزارة التربية والتعميم المصرية تجديد اعارة )
( 1285االف معمم ومعممة الستكمال مدة اإلعارة القانونية وىو اربع سنوات، وطمبت اعارة )

مختمفة، وفي االطار نفسو اكد وزير معممًا ومعممة الى المممكة لمتخصصات والمراحل ال
لم تتخذ أي اجراء ضد دخول المصريين الى السعودية، ولم الخارجية السعودؼ ان بالده: "

 .(335)"تسحب او توقف السعودية بعثات المممكة الطالبية الى مصر

وفي تصريح لألمير سعود حول مؤتمر وزراء الخارجية واالقتصاد والمال وضح ان 
بناًء عمى مقررات قمة بغداد ويجب عمى الدول العربية تطبيق وتنفيذ تمك المقررات المؤتمر عقد 

لحمايتيا وذلك بتطبيق المقاطعة عمى مصر، فيي مقررات التزم بيا قادة الدول العربية من 
، واستجابة لتمك المقررات تم ايضًا إيقاف النفط (336)مموك ورؤساء وبالتالي يجب التزام الدول بيا

 .(337)ؼ عن مصرالسعود

وصرح األمير فيد ولي العيد السعودؼ رفض بالده لممعاىدة، واسفو عمى اية مبادرات 
منفصمة يمكن ان تعرض استقرار المنطقة الى الخطر، فالمعاىدة المنفصمة مع مصر ربما 
تسبب اضطرابات في المنطقة لن تكون في صالح العرب او الغرب، وبداًل من انسحاب 

المناطق العربية المحتمة ومعالجة جدية وجديدة، تظير معاىدة سالم منفردة  "إسرائيمي" من
واستمرار ضم "إسرائيل" لألراضي الفمسطينية، وىذا يؤدؼ الى حدوث قالقل في المنطقة ربما 
تصل الى حرب أخرػ. واكد ولي العيد ان العالقة التي تربط المممكة مع مصر ال تعتمد عمى 

بت في الماضي، وان المممكة تيتم اىتمامًا عميقًا برفاىية الدول رابطة واحدة وىذا ما ث
 .(338)العربية
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التقى األمير فيد مع وكيل وزارة الخارجية االمريكية  3979نيسان  11وفي اسبانيا في 
لمناقشة حالة العالقات بين الواليات  (David D. Newsom) لمشؤون السياسية ديفيد نيوسوم

المتحدة االمريكية والسعودية، وحاول نيوسوم خالل االجتماع اقناع المممكة دعم جيود السادات، 
ومواصمة المساعدات االقتصادية لو، غير ان األمير رفض فكرة انضمام المممكة الى محور 

يؤدؼ الى استقطاب جديد في  -بحسب تقدير األمير فيد لمموقف–السادات وبيجن، الن ذلك 
المنطقة ويجبرىا عمى التوجو الى المحور السوفياتي وىذا االحتمال ييدد مصالح المممكة 
والواليات المتحدة االمريكية ومن األفضل تجنبو، ويجب السيطرة عمى موقف المحور العربي 

"، وذكر ولي لحنالكي ال يندفع اندفاعًا خطيرًا في معارضة اتفاق كامب ديفيد ويضر بمصا"
العيد السعودؼ ان السادات لم يتشاور مع السعوديين قبل زيارتو لمقدس، والن السادات لم يحقق 
السالم الشامل فان السعودية تجد صعوبة في دعم السادات او عممية السالم. وكان رأؼ نيوسوم 

 .(339)يا ممكنةان معارضة السعودية النشطة لمسادات أدت الى نجاح قمة بغداد وجعل مقررات

ومن الواضح ان المحاوالت االمريكية من اجل قبول المممكة بمعاىدة السالم نابع من 
مكانتيا بين الحكومات والشعوب العربية واإلسالمية، فبحسب الرأؼ األمريكي اذا تقبمت المممكة 

 تمك المعاىدة سيتقبميا العرب تباعًا.

وصمت معمومات الى مصر السعودية بالتدىور اكثر عندما -اخذت العالقات المصرية
بان السعودية تعمل ضدىم، وىي من اشارت بالضغط عمى جامعة الدول العربية لتعميق 

والذؼ 3979أيار  3في  عضوية مصر، فقام السادات بالتيجم الشديد عمى الزعماء السعوديين
، االمر الذؼ اثار غضب السعوديين ودفعيم الى لنصائح مستشاريوكان متعمدًا تمامًا ومخالفًا 

 .(321)التصمب

أيار حول المعاىدة المصرية "اإلسرائيمية"،  35وجاء في حديث صحفي لالمير فيد في 
ان المممكة سعت بصدق القرار وتحقيق سالم شامل وعادل ونيائي في المنطقة، ال ان يكون 

يدد بحرب جديدة، وان معاىدة الصمح مع "إسرائيل" لم تحقق الحد سالمًا ىشًا مفروضًا بالقوة وي
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األدنى لمسالم الشامل في المنطقة، فالتسوية التي تحققت غير مقبولة وال واقعية، ووضح األمير 
 .(323)ان في اجتماع بغداد قد عبرت المممكة مع باقي الدول العربية عن رأييا من تمك التسوية

 بن عبد العزيز قائد الحرس الوطني ذكر ان انعقاد المؤتمر وفي تصريح لالمير عبد هللا
في بغداد حدث نتيجة ما أصاب العالم العربي من دىشة وذىول فعتب أدػ الى غضب، وكان 
الرفض جماعي لتمك المعاىدة واالتفاقيات التي ابرمت، وان اليدف من وراء مقررات بغداد ىو 

الصف العربي، الن الجميع يؤمن بعروبة مصر  عودة مصر نظامًا وسياسًة واسموبًا الى
وبالمصير المشترك الذؼ يربط مصر بالشعوب العربية كافة. اما بخصوص العالقات 

االمريكية، فاكد األمير عبد هللا عمى ان العالقات متينة بالرغم من وجود تباين -السعودية
ون عادل ومشرف ييتم واختالف في وجيات النظر حول تحقيق سالم في المنطقة العربية يك

بعودة القدس الى السيادة العربية وحق الفمسطينيين في إقامة دولة مستقمة وحقيم في تقرير 
المصير، وبين األمير ان المممكة تقدر نوايا وجيود كارتر التي بذلت، اال ان األسموب الذؼ 

ىو المشكمة االسرائيمية لم يحقق اليدف الرئيس والمنشود و -اتبع في المعاىدة المصرية
 .(322) الفمسطينية، وان كل امر دونيا فيو بمثابة تأجيل لممشكمة ال حاًل ليا

وبالرغم من محاوالت الواليات المتحدة االمريكية الضغط عمى المممكة من اجل كسب 
اإلسرائيمية، اال انيا توصمت الى يقين بأن السياسة االمريكية -دعميا التفاقية السالم المصرية

أصبحت غير نافعة تجاه الصراع العربي "اإلسرائيمي"، االمر الذؼ أدػ الى تدىور في العالقات 
السعودية واكد عمى ذلك فانس وزير الخارجية األمريكية عندما ابمغ لجنة الشؤون -كيةاالمري

ان العالقات االمريكية مع السعودية قد "3979أيار  8الخارجية في الكونجرس األمريكي في 
"، ومع ذلك فان إدارة تدىورت نتيجة لمخالفات معيا حول اتفاقية السالم المصرية اإلسرائيمية

مريكي كارتر اتفقت مع المممكة عمى ان ال تؤثر خالفاتيما حول معاىدة السالم عمى الرئيس األ
 .(321)العالقات السعودية االمريكية في المجاالت األخرػ 

حاول ان يقمل  3979تموز  38وفي تصريح لوزير النفط السعودؼ احمد زكي يماني في 
يكية بسبب المعاىدة، واصفًا االمر -من إمكانية حصول تدىور كبير في العالقات السعودية
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بأنو سوء تفاىم مؤقت حول اتفاقية السالم وان لمسعودية مصالح متبادلة وسوف الوضع: " 
تستمر كذلك وال يمكن لمسعودية ان تدير امورىا بدون الواليات المتحدة النيا ذات قيمة 

عادل في المنطقة سوف نوافق عمى سالم ". وبشأن معاىدة السالم اكتفى بالقول: "بالنسبة ليا
  .  (324)"ييتم بالفمسطينيين

-وىكذا، تمسكت المممكة العربية السعودية بموقفيا تجاه معاىدة السالم المصرية
اإلسرائيمية، بالرغم من المحاوالت االمريكية لتغيير موقفيا، واحتمالية تعرض عالقاتيا مع 

ة تساند القضية الفمسطينية في سنوات الواليات المتحدة االمريكية الى التدىور. واستمرت المممك
 الحقة، رافضًة أؼ صمح مع "إسرائيل".

نفى األمير سعود الفيصل استعداد المممكة لالنضمام الى المفاوضات  3981ففي تموز 
اذا غيرت "إسرائيل" موقفيا وأبدت استعدادىا لالنسحاب من األراضي المحتمة، واكد األمير ان 

 .(325)لمممكة مصدرىا أوساط صييونيةاالشاعات عن تغيير موقف ا

الزمت المعاىدة مصر بنقض التزاماتيا السابقة تجاه الدول العربية، وكانت تمك 
االلتزامات تتعمق بدور مصر في التصدؼ لممخطط الصييوني ومقاومتو بالوسائل كافة، اال ان 

عرضت احدػ الدول نص االتفاقية جعل مصر ال تستطيع الوفاء بالتزاماتيا العربية اذا ما ت
العربية لمعدوان "اإلسرائيمي"، وىذا االمر أدػ الى جعل "إسرائيل" اكثر امانًا في المنطقة بعد 

اإلسرائيمي، فمصر كانت الند األقوػ "إلسرائيل" في دائرة -انتزاع مصر من دائرة الصراع العربي
دؼ اال ان المممكة اكدت الصراع. وبالرغم من محاولة السياسة المصرية استمالة الموقف السعو 

 .(326)اإلسرائيمية التي عدتيا المممكة غير واقعية وغير مقبولة-رفضيا لممعاىدة المصرية
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 الخاتمة

اإلسرائيمية، -يتضح من خالل البحث ان الموقف السعودؼ تجاه عممية السالم المصرية
لمركزىا العربي واإلسالمي  كان غريب نوعًا ما، واتسم بالتناقض وعدم الثبات، وذلك يعود اوالً 

والدولي، وثانيًا من اجل الحفاظ عمى عالقاتيا بالواليات المتحدة االمريكية، وثالثًا نتيجة االحداث 
السياسية اإلقميمية، فمم ترد المممكة خسارة مكانتيا العربية وال اإلسالمية بين شعوب المنطقة، 

بحقوق الشعب الفمسطيني واألراضي العربية وقد حاولت الحفاظ عمى ىيبتيا من خالل المطالبة 
المحتمة، والبأس بصمح عربي شامل مع "إسرائيل"، وبذلك كسبت الشعوب العربية ومن ضمنيا 
الشعب المصرؼ واالىم الشعب الفمسطيني، وفي الوقت ذاتو تمكنت من السيطرة عمى األوضاع 

 الداخمية في المممكة.

المعبة جميعيا حتى انفرط منيا الخيط المصرؼ،  فبقيت السعودية تحاول اإلمساك بخيوط
اذ سار السادات في طريق ال رجعة فيو، اما الوصول الى نيايتو بالصمح المنفرد مع "إسرائيل" 

 او العودة خائبًا، وىذا ما لم يتقبمو السادات، فنتج عن ذلك معاىدة السالم.

السعودؼ ومنظمة التحرير ومن اجل ان ال تضع المممكة نفسيا في مواجية مع الشعب 
الفمسطينية، والدول العربية، اتخذت الموقف الرافض والمتصمب تجاه السادات ونظامو، مع 
الحفاظ عمى عالقاتيا السياسية واالستراتيجية مع الواليات المتحدة االمريكية، السيما بعد التوتر 

شاه، وخوفيا من بروز العراق كقوة الداخمي في ايران الذؼ انتيى بالثورة اإلسالمية وانتياء حكم ال
بديمة في المنطقة عن مصر وايران. وفي الوقت ذاتو حاولت الواليات المتحدة االمريكية ايضًا 

 الحفاظ عمى ىذه العالقة.

ومن المناسب القول ان المممكة العربية السعودية حاولت إعادة مصر الى الصف 
ات قمة بغداد، اماًل في توقف السادات عن سعيو العربي، ولم توافق في البداية عمى تطبيق مقرر 

الى صمح منفرد مع "إسرائيل"، اال انيا فشمت وتم التوقيع عمى معاىدة السالم، االمر الذؼ أدػ 
ان المممكة لم تستخدم سالح النفط السعودية. ومن المالحع -الى تدىور العالقات المصرية

وذلك الن الظروف التي استخدمت فييا حظر  خالل تمك االحداث وتطوراتيا مثمما كان متوقع،
 .3979و  3978تختمف عن الظروف السياسية لعامي  3971النفط عام 
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 (1الممحق رقم )                            

 (327)نص البيان السعودؼ بعد كامب ديفيد                 
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 اليوامش

: ولد باإلسكندرية ونشأ وتعمم فييا وفي القاىرة، وتخرج (1972-1918جمال عبد الناصر ) (3)
ضد  3952ضابط في الكمية الحربية، وكان من مؤسسي جماعة الضباط االحرار الذين قاموا بثورة 

، ورئيسًا لمجميورية عام 3954الممكية، عين نائبًا لرئيس الوزراء ووزيرًا لمداخمية ثم رئيسًا لموزارة في عام 
. ولممزيد ينظر: محمود 3971دؼ بالوحدة والقومية العربية، توفي فجأة في أيمول ، وكان ينا3956

؛ عبد الوىاب 3997، مركز الراية لمنشر واالعالم، مصر، 3فوزؼ، حكام مصر عبد الناصر، ط
-75، ص3983، المؤسسة العربية لمدراسات والنشر، بيروت، 3، ط2الكيالي، موسوعة السياسة، ج

 http://nasser.bibalex.orgال عبد الناصر ؛ موقع الرئيس جم76
 الى الواليات 3916: ولدت في روسيا وىاجرت مع عائمتيا عام (1978-1898جولدا مائير ) (2)

 3923المتحدة االمريكية، ودرست في دار المعممين، وانضمت الى حزب عمال صييون، وفي عام 
ىاجرت الى فمسطين، عينت اول سفيرة "إلسرائيل" في موسكو بعد اعالن الدولة الصييونية، ثم وزيرة 

أصبحت وزيرة لمخارجية، والسكرتير العام لحزب العمل  3956، وفي عام 3956-3949لمعمل 
، اشتيرت بتشددىا مع العرب والتمسك باالراضي 3969سرائيمي" الموحد. تولت رئاسة الوزراء عام "اال

العربية المحتمة وانكار وجود الشعب الفمسطيني، وليا شعبية كبيرة في صفوف المستوطنين الصياينة اال 
الوىاب  . عبد3974، وادت في النياية الى استقالتيا عام 3971ان مكانتيا تزعزعت بعد حرب 

؛ 638، ص3991، المؤسسة العربية لمدراسات والنشر، بيروت، 2، ط5الكيالي، موسوعة السياسة، ج
عبد الوىاب دمحم المسيرؼ، موسوعة المفاىيم والمصطمحات الصييونية، مركز الدراسات السياسية 

 .156-155، ص3975واالستراتيجية، مصر، 
خراج روان الضامن "السالم المر" كامب ديفيد،  قناة الجزيرة، برنامج وثائقي عن معاىدة( 1) إعداد وا 

 www.aljazeera.net/NR/exeres/4B، 2119/ 28/1تاريخ بث البرنامج: 

: ولد في قرية ميت أبو الكوم بمحافظة المنوفية، تخرج من (1981-1918دمحم أنور السادات ) (4)
،وىو من قرأ اول بيان لمثورة. 3952كضابط برتبة مالزم ثان، شارك في ثورة  3918الكمية الحربية عام 

واصبح السادات عضوًا في مجمس قيادة الثورة، ثم عضوًا في محكمة الثورة، عرف عنو بعد تولية 
ر الغربي، قتل عمى يد الجماعات اإلسالمية المعارضة لسياستو. لممزيد ينظر: الرئاسة ميمو الى المعسك

)طبعة خاصة(، مكتب المصرؼ الحديث،  4أنور السادات، البحث عن الذات )قصة حياتي(، ط
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؛ عبد الوىاب 2131؛ دمحم مرشدؼ بركات، السادات سيرة ومسيرة، دار المعارف، القاىرة، 3981مصر،
 .76-71، ص3991، المؤسسة العربية لمدراسات والنشر، لبنان، 3، ط6ياسة، جالكيالي، موسوعة الس

 .362دمحم مرشدؼ بركات، المصدر السابق، ص (5)
 د،قناة الجزيرة، برنامج وثائقي عن معاىدة "السالم المر" كامب ديفي( 6)

 www.aljazeera.net/NR/exeres/4B 

-3961: رئيس الواليات المتحدة االمريكية السابع والثالثون )(1994-1913) ريتشارد نيكسون  (7)
(، جميورؼ، ولد في جنوب والية كاليفورنيا، درس القانون، وخدم كضابط لوجستي في البحرية، 3969

ليعمل محاميًا في عقود البحرية، اصبح عضوًا في مجمس الشيوخ عن  3945ُأرسل الى واشنطن عام 
، واصبح رئيسًا لمواليات المتحدة لفترتين رئاسيتين 3952ًا لمرئيس ايزنياور والية كاليفورنيا، ثم نائب

(، اال انو استقال في بداية الفترة الرئاسية الثانية نتيجة لفضيحة سياسية. لممزيد ينظر: 3969-3974)
، 2131، شركة المطبوعات لمتوزيع والنشر، لبنان، 3نايجل ىاممتون، القياصرة االميركيون، ط

 . 166-119ص
سرائيل )عواصف الحرب وعواصف السالم(، ( 8) دمحم حسنين ىيكل، المفاوضات السرية بين العرب وا 
 . 388، ص2131، دار الشروق، القاىرة، 31، ط2ج
( Alfred T. Mahan: مصطمح غربي استعمارؼ، استخدمو الفرد ت. ماىان )الشرق األوسط( 9)

. ويشمل المصطمح منطقة 3912في مقال في لندن عام  الضابط في البحرية االمريكية وجيوستراتيجي
جغرافية تضم سوريا، لبنان، فمسطين، األردن، العراق، الخميج العربي، مصر، تركيا، وايران، وتتوسع 
دخال دول غير عربية  لتشمل أفغانستان وقبرص واحيانًا ليبيا، والمقصود من اطالق ىذا المصطمح وا 

لمنطقة العربية او الوطن العربي لمحاربة مفيوم القومية العربية ونزع عميو ىو تجنب استعمال مصطمح ا
صفة الوحدة عنيا. كما ان لممصطمح داللة عمى مركزية اوروبا في العالم وىو شرق أوسط بالنسبة 
لموقعيا الجغرافي. وكثر استخدامو خالل الحرب العالمية الثانية. ينظر: عبد الوىاب الكيالي، موسوعة 

 .456، ص3981، المؤسسة العربية لمدراسات والنشر، بيروت، 3، ط1جالسياسة، 
اسعد كاظم جابر الغزؼ، موقف األردن من اتفاقية كامب ديفيد واثره عمى العالقات مع الواليات ( 31)

، أطروحة دكتوراه، كمية التربية لمعموم اإلنسانية، جامعة البصرة، 3979-3977المتحدة االمريكية 
 .9-8، ص2138
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ىجومًا بريًا وجويًا منسقًا شاماًل عمى المواقع  3971تشرين األول  6شنت مصر وسوريا في ( 33)
العسكرية "اإلسرائيمية" التي تعرضت لخسائر كبيرة، ونجحت القوات المصرية بعبور قناة السويس وتدمير 

ة الجوالن. اال ، في الوقت الذؼ كانت فيو القوات السورية تتقدم في جبي(Bar Lev Lineخط بارليف )
ان االنتصارات العربية كانت في األيام األولى فقط، ففي اليوم التاسع لمحرب تعرضت القوات المصرية 
الى االختراق والحصار وقطع االمدادات عنيا من قبل القوات "اإلسرائيمية" بمساعدة الواليات المتحدة 

ة. االمر الذؼ اجبر القيادة السياسية والعسكرية التي فتحت جسرًا جويًا المداد "إسرائيل" بالسالح والذخير 
 لممزيد ينظر:. 3971تشرين األول  24المصرية عمى القبول بوقف اطالق النار في 

www.encyclopedia.com/history/asia-and-africa/israeli-history/arab؛ 
 .2111، دار بحوث الشرق األوسط، سان فرانسيسكو، 4سعد الشاذلي، مذكرات حرب أكتوبر، ط 
 .33اسعد كاظم جابر الغزؼ، المصدر السابق، ص( 32)
 .389دمحم حسنين ىيكل، عواصف الحرب وعواصف السالم، المصدر السابق، ص( 31)
اإلسرائيمية واثرىا عمى القضية الفمسطينية -زياد خضر العبد مطر، اتفاقية كامب ديفيد المصرية( 34)
 .1-2ص، 2132م(، رسالة ماجستير، كمية االداب، الجامعة اإلسالمية، غزة، 3971-3991)
-3974: الرئيس الثامن والثالثون لمواليات المتحدة االمريكية )(0226-1913جيرالد فورد )( 35)
انتخب  .المحاماة عمل فيويالو متشغان خرج من جامعة(، جميورؼ، ولد في والية نبراسكا، ت7397

، وبعد استقالتو اصبح فورد رئيسًا مرئيس نيكسون واصبح نائبًا لميشيغان نائبًا في مجمس النواب عن والية
 . 421-167. ينظر نايجل ىاممتون، المصدر السابق، صلمواليات المتحدة دون انتخابات

سممى عدنان دمحم، صفاء عبد الوىاب مبارك، وداد خضير حسين، اتفاقية كامب ديفيد ومعاىدة  (36)
(، مجمة المستنصرية 3982-3975العربي منيا )اإلسرائيمية وموقف دول الخميج -السالم المصرية

 .369، ص2132، الجامعة المستنصرية، بغداد، 17لمدراسات العربية والدولية، العدد 
 .45اسعد كاظم جابر الغزؼ، المصدر السابق، ص( 37)
، 3979-3977فانس وسياستو الخارجية تجاه الشرق األوسط  عبد الستار جعيجر عبد، سايروس( 38)

 .41، ص2133، جامعة بغداد، العراق، 98مجمة كمية االداب، العدد 
: االبن الثالث لولده الممك عبد العزيز، (1975-1926الممك فيصل بن عبد العزيز آل سعود )( 19)

والتي اعترفت بريطانيا  3927يطانيا عام ولد في مدينة الرياض، وقع نيابة عن والده معاىدة جدة مع بر 
، بويع ولي لمعيد عام 3964فييا بحكومة الممك عبد العزيز، وترأس مؤتمر القمة العربية الثاني 

. عبد الوىاب 3975، اغتالو احد افراد عائمتو عام 3964، واصبح ممكًا شرعيًا لممممكة عام 3951

http://www.encyclopedia.com/history/asia-and-africa/israeli-history/arab؛
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D9%85%D8%AA%D8%B4%D8%BA%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%85%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%8A%D8%B4%D9%8A%D8%BA%D8%A7%D9%86
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-681، ص3986لعربية لمدراسات والنشر، لبنان، ، المؤسسة ا3، ط4الكيالي، موسوعة السياسة، ج
683. 

، دار 3االمريكية، ط-سممى عدنان دمحم الكباسي، النفط السعودؼ وأثره في العالقات السعودية( 21)
 .47، ص2135البصائر، العراق، 

سرائيل ( 23) سعد عبد خميفة العبيدؼ، مواقف الدول العربية االسيوية من تطور السالم بين مصر وا 
السعودية" نموذجًا، رسالة ماجستير، كمية االداب، جامعة المنصورة، مصر، -م( "العراق3971-3983)

 .13، ص2135
المريكية، المصدر ا-سممى عدنان دمحم الكباسي، النفط السعودؼ وأثره في العالقات السعودية( 22)

 .61-63السابق، ص
 .85سعد عبد خميفة العبيدؼ، المصدر السابق، ص( 21)

: منظمة سياسية معترف بيا في األمم المتحدة وجامعة الدول العربية، منظمة التحرير الفمسطينية
ن ، واصدر المؤتمر قرارًا بانشاء كيا3964أسست بعد مؤتمر القمة العربية األول في القاىرة عام 

فمسطيني لمتعبير عن إرادة الشعب الفمسطيني وتمثيمو في المحافل العربية والدولية، ويقيم ىيئة تطالب 
بحقوقو لتمكينو من تحرير وطنو وتقرير مصيره، وتم اإلعالن عن المنظمة في المؤتمر العربي 

صدر السابق، ، الم6. لممزيد ينظر: عبد الوىاب الكيالي، ج3964الفمسطيني األول في القدس عام 
 .148-144ص
 .369سممى عدنان دمحم واخرون، المصدر السابق، ص (24)
( البحث عن السالم.. والصراع في الشرق 3978-3948مذكرات محمود رياض )محمود رياض، ( 25)

 .543، ص3985، دار المستقبل العربي، القاىرة، 2األوسط، ط
رؤوس نووية وليست ذرية. وربما ذكر  . تستطيع صواريخ بيرشنج حمل543المصدر نفسو، ص( 26)

 المؤلف الرؤوس الذرية لتضخيم الموقف. ولممزيد عن صواريخ بيرشنج ينظر: الشبكة الدولية لممعمومات
http://defense-arab.com/vb/threads/61229 

(، 3983-3977: الرئيس الثالث والتسعون لمواليات المتحدة االمريكية )(-1904جيمي كارتر ) (27)
ديمقراطي، ولد في جنوب والية جورجيا، تخرج من االكاديمية البحرية في انابوليس وعمل في الغواصات 

، ثم رئيسًا لمواليات المتحدة. ينظر:نايجل ىاممتون، 3971النووية، شغل منصب حاكم والية جورجيا
 .478-425ابق، صالمصدر الس

 .45، المصدر السابق، صاسعد كاظم جابر الغزؼ ( 28)
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 .41عبد الستار جعيجر عبد، المصدر السابق، ص (29)
 .41المصدر نفسو، ص( 11)
 .4، المصدر السابق، صزياد خضر العبد مطر( 13)
 .42عبد الستار جعيجر عبد، المصدر السابق، ص (12)
 .31-8ينظر زياد خضر العبد مطر، المصدر السابق، ص لممزيد عن مباحثات مؤتمر جنيف( 11)
 .51اسعد كاظم جابر الغزؼ، المصدر السابق، ص( 14)
 .51عبد الستار طويمة، المصدر السابق، ص( 15)
 .57-56اسعد كاظم جابر الغزؼ، المصدر السابق، ص( 16)
 . 311، ص3987القاىرة، دمحم إبراىيم كامل، السالم الضائع في كامب ديفيد، جريدة األىالي، ( 17)
 .33، المصدر السابق، صزياد خضر العبد مطر( 18)
 .46صعبد الستار جعيجر عبد، المصدر السابق، ( 19)
عبد الستار الطويمة، السادات في إسرائيل حرب ام سالم، مؤسسة دار التعاون لمطبع والنشر، ( 41)

 .15ص
ينظر: إسماعيل فيمي، التفاوض من اجل السالم لممزيد عن حديث السادات مع إسماعيل فيمي ( 43)

 .191-185، ص3985، مكتبة مدبولي، القاىرة، 3في الشرق األوسط، ط
 .561محمود رياض، المصدر السابق، ص( 42)
( مراساًل 81حرص السادات عمى حضور ياسر عرفات، ودعا الى حضور المجمس اكثر من )( 41)

 .58، المصدر السابق، صاجنبيًا من مصر. اسعد كاظم جابر الغزؼ 
 .32-33، المصدر السابق، صزياد خضر العبد مطر( 44)
 . 18عبد الستار طويمة، المصدر السابق، ص( 45)
 .47-46عبد الستار جعيجر عبد، المصدر السابق، ص( 46)
 .561-559المصدر السابق، صمحمود رياض،  (47)
 .32، المصدر السابق، صزياد خضر العبد مطر( 48)
 .174دمحم حسنين ىيكل، عواصف الحرب وعواصف السالم، المصدر السابق، ص( 49)
 .174المصدر نفسو، ص( 51)
خراج روان الضامن قناة الجزيرة، برنامج وثائقي عن معاىدة "السالم المر" كامب ديفيد، ( 53) إعداد وا 

 www.aljazeera.net/NR/exeres/4B، 2119/ 28/1تاريخ بث البرنامج: 
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 .34، المصدر السابق، صضر العبد مطرزياد خ( 52)
 .561محمود رياض، المصدر السابق، ص( 51)
 .62دمحم إبراىيم كامل، المصدر السابق، ص( 54)
 .381-382سممى عدنان دمحم واخرون، المصدر السابق، ص( 55)
 .85سعد عبد خميفة العبيدؼ، المصدر السابق، ص( 56)
 .85المصدر نفسو، ص( 57)
 .51طويمة، المصدر السابق، ص عبد الستار( 58)
 .3977وذلك في جولة قام بيا السادات الى رومانيا، ايران، والمممكة العربية السعودية في ( 59)
 .56، ص2112، دار الشروق، القاىرة، 1، ط3977/3997دمحم حسنين ىيكل، حديث المبادرة ( 61)
. قاعدة معمومات 3977كانون األول  2اليمامة ؛ 53، صعبد الستار طويمة، المصدر السابق( 63)

 www.kingkhalid.org.saالممك خالد بن عبد العزيز، 
 .48عبد الستار طويمة، المصدر السابق، ص( 62)
ج العربي عدا شارك المممكة ىذا الموقف كاًل من المممكة األردنية الياشمية وباقي دول الخمي( 61)

 اليمن الجنوبية.
 .62دمحم إبراىيم كامل، المصدر السابق، ص( 64)
 .53-51عبد الستار طويمة، المصدر السابق، ص( 65)
 .86سعد عبد خميفة العبيدؼ، المصدر السابق، ص (66)
 .87المصدر نفسو، ص( 67)
 www.spa.gov.sa، 3977تشرين الثاني  28وكالة االنباء السعودية، ( 68)
 .88سعد عبد خميفة العبيدؼ، المصدر السابق، ص( 69)
 .39زياد خضر العبد مطر، المصدر السابق، ص( 71)
 .11-39المصدر نفسو، ص( 73)
كنزل لعمالء  3915: منتجع ريفي يخص رئيس الواليات المتحدة االمريكية، شيد عام مب ديفيدكا( 72)

( ميل الى الشمال الغربي من 64الحكومة االتحادية وعائالتيم، يقع في التالل الشجرية عمى بعد )
حولو  3942. وفي عام بوالية ماريالند ثورمونت بالقرب من جبل كاتوكتين متنزه فيالعاصمة واشنطن 

جعمو  3945الرئيس فرانكمين روزفمت الى منتجع رئاسي واسماه شانغريال أؼ الجنة التبتية، وفي عام 
تجع الرئاسي الرسمي، واعيد تسميتو بمسماه الحالي من قبل الرئيس دوايت الرئيس ىارؼ ترومان المن

http://www.kingkhalid.org.sa/
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AA%D9%86%D8%B2%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%88%D8%B1%D9%85%D9%88%D9%86%D8%AA_(%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AF)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AF
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. والمنتجع محاط بسياج امني لمغاية ومغمق لمجميور. 3951ايزنياور تيمنًا باسم حفيده ديفيد عام 
 David-.britannica.com/topic/Campwww,Encyclopedia Britannica لممزيد ينظر:

 .372سممى عدنان دمحم واخرون، المصدر السابق، ص (71)
(74) FOREIGN RELATIONS OF THE UNITED STATES, 1977–1980, 
VOLUME IX, ARAB-ISRAELI DISPUTE, AUGUST 1978–DECEMBER 1980, 
SECOND, REVISED EDITION,  Document 26, Editorial Note. 

 .371سممى عدنان دمحم واخرون، المصدر السابق، ص( 75)
، 3991محمود فوزؼ، كامب ديفيد في عقل وزراء خارجية مصر، مكتبة مدبولي، القاىرة، ( 76)

 .36-35ص
 .582محمود رياض، المصدر السابق، ص( 77)
 .598دمحم إبراىيم كامل، المصدر السابق، ص( 78)
 41زياد خضر العبد مطر، المصدر السابق، ص( 79)

(80)FOREIGN RELATIONS OF THE UNITED STATES, 1977–1980, 
VOLUME VI, SOVIET UNION,  Document 144,  Letter From 
President Carter to Soviet General Secretary Brezhnev, 
Washington, September 17, 1978. 

 .593محمود رياض، المصدر السابق، ص( 83)
 .71-69الغزؼ، المصدر السابق، صاسعد كاظم جابر ( 82)
 .569محمود رياض، المصدر السابق، ص( 81)
 .282-276دمحم إبراىيم كامل، المصدر السابق، ص( 84)
 .82-83اسعد كاظم جابر الغزؼ، المصدر السابق، ص( 85)
 .571محمود رياض، المصدر السابق، ص( 86)
 .386سممى عدنان دمحم واخرون، المصدر السابق، ص( 87)

(88) FOREIGN RELATIONS OF THE UNITED STATES, 1977–1980, 
VOLUME IX, ARAB-ISRAELI DISPUTE, AUGUST 1978–DECEMBER 

http://www.britannica.com/topic/Camp-David
https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1977-80v09Ed2/d26
https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1977-80v06/d144
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1980, SECOND, REVISED EDITION, Document 3. Telegram from the 
Embassy in Saudi Arabia to the Department of State, 5841. For the 
Secretary from Atherton. Subj: Meeting with Prince Saud, Jidda, August 
10, 1978, 0800Z. 

 (.3لممزيد عن نص بيان مجمس الوزراء السعودؼ ينظر الى الممحق رقم )( 89)

 (90) FOREIGN RELATIONS OF THE UNITED STATES, 1977–1980, 
VOLUME IX, ARAB-ISRAELI DISPUTE, AUGUST 1978–DECEMBER 1980, 
SECOND, REVISED EDITION,  Document 65, Memorandum of Conversation, 
Riyadh, September 21, 1978. 

بعد اعالن موقف السعودية الرافض و )المتشدد( لالتفاقية، أعمنت كل من الكويت وقطر والبحرين ( 93)
واليمن الشمالية انضماميا الى السعودية في موقفيا الرافض التفاقية كامب ديفيد. جريدة النيار، العدد 

 . 3978أيمول  23، 31664
 24أيمول، وسوريا  24-23أيمول، المممكة العربية السعودية  23-21سافر فانس الى األردن في  (92)

 .أيمول
FOREIGN RELATIONS OF THE UNITED STATES, 1977–1980, VOLUME VI, 
SOVIET UNION,  Document 145, Telegram From the Department of State to 
the Embassy in the Soviet Union, Secretary’s Meeting With Dobrynin, 
Washington, September 19, 1978, 2207Z, P456. 

 .387سممى دمحم عدنان واخرون، المصدر السابق، ص( 91)
: مؤتمر القمة العربي التاسع، عقد في بغداد بمبادرة من الحكومة العراقية لمفترة مؤتمر قمة بغداد( 94)

بحضور قادة ومموك ورساء وامراء عشرين دولة عربية فضاًل عن  3978تشرين الثاني  5-2من 
 منظمة التحرير الفمسطينية. لممزيد ينظر: 

www.encyclopedia.com/humanities/encyclopedias  
 جيود المممكة لممحافظة عمى التضامن العربي( 95)

                                     http://www.kingkhalid.org.sa/SearchHit.aspx 

https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1977-80v09Ed2/d3
https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1977-80v09Ed2/d65
https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1977-80v06/d145
http://www.encyclopedia.com/humanities/encyclopedias
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 .327سعد عبد خميفة العبيدؼ، المصدر السابق، ص( 96)
 .329نفسو، ص المصدر( 97)
في  553وزارة الخارجية والكومنولث برقية رقم برقية من جدة الى ، FCO 93/1705وثيقة رقم  (98)

 ,NFX 020، 31في سجل رقم ، وارد )أيمول( سبتمبر الحادؼ والعشرين من
 .            3978 أيمول 25 بتاريخ،372,1

 .311سعد عبد خميفة العبيدؼ، المصدر السابق، ص( 99)
وىذا ما صرح بو الرئيس المصرؼ لشبكة )أؼ بي سي( االمريكية بعد توقيع كامب ديفيد، اذ ( 311)

"، وعن ردة فعل العرب اكد: بقدر ما يكون السالم قائمًا عمى العدل فستوافق السعودية عميوقال: "
انيم دائمًا ال يوافقون باستثناء السعودية التي كانت تبدي تفيمًا وتحجم عن اعالن أي موقف النيا "

، 31661". ولممزيد عن المقاء مع الرئيس المصرؼ ينظر: جريدة النيار، العدد تقوم بدور المصالحة
 .  3978أيمول  21األربعاء 

 .388-387سممى عدنان دمحم واخرون، المصدر السابق، ص( 313)
 .337اسعد كاظم جابر الغزؼ، المصدر السابق، ص( 312)
 .52، المصدر السابق، صزياد خضر العبد مطر( 311)
 .51عبد الستار جعيجر عبد، المصدر السابق، ص( 314)
 .53المصدر نفسو، ص( 315)
 .55المصدر السابق، صزياد خضر العبد مطر،( 316)
؛ وينظر ايضًا: جيود المممكة لممحافظة عمى 618محمود رياض، المرجع السابق، ص( 317)

 ?http://www.kingkhalid.org.sa/SearchHit.aspxالتضامن العربي   
 .3979اذار  28الرياض، ( 318)
السعودية في ضوء المتغيرات اإلقميمية -محمود إبراىيم بسيوني، تطور العالقات المصرية( 319)

(، رسالة ماجستير، كمية االداب والعموم اإلنسانية، جامعة االزىر، غزة، 2112-3981) والدولية
 .59ص،2132

 .352-353سعد عبد خميفة العبيدؼ، المصدر السابق، ص( 331)
 . 61محمود إبراىيم بسيوني، المصدر السابق، ص( 333)
 جيود المممكة لممحافظة عمى التضامن العربي  ( 332)

                                    http://www.kingkhalid.org.sa/SearchHit.aspx? 



                                                                      

 617 (0202 حزيران /والعشرون  الثامن )العدد دراسات تاريخية مجمة

 
 1982ــــ  1973المصرية ــــــ "اإلسرائيمية"  عممية السالمه الموقف السعودي تجا

 .61محمود إبراىيم بسيوني، المصدر السابق، ص( 331)
 .3979أيار  21الرياض، ( 334)
 .61محمود إبراىيم بسيوني، المصدر السابق، ص( 335)
 .351سعد عبد خميفة العبيدؼ، المصدر السابق، ص( 336)
 .3979أيار  31الرياض، ( 337)
 .352سعد عبد خميفة العبيدؼ، المصدر السابق، ص( 338)
 ؛ ولممزيد ينظر:329المصدر نفسو، ص (339)

FOREIGN RELATIONS OF THE UNITED STATES, 1977–1980, 
VOLUME IX, ARAB-ISRAELI DISPUTE, AUGUST 1978–DECEMBER 1980, 
SECOND, REVISED EDITION, Document 248, Telegram From the 
Department of State to the Embassy in the United Kingdom. 

إلى وزارة الخارجية 3979مايو )أيار(  Z352119 واشنطن من FCO 93/1928وثيقة رقم( 321)
ودمشق برقيتي  وعمان وجدة القاىرة معمومية، من مايو )أيار( 35بتاريخ  3324والكومنولث، برقية رقم 

، المصدر زياد خضر العبد مطر؛ مصر / المممكة العربية السعودية / الواليات المتحدة 3146رقم 
 .312السابق، ص

 .352سعد عبد خميفة العبيدؼ، المصدر السابق، ص( 323)
 .352نفسو، ص المصدر( 322)
 .391سممى عدنان واخرون، المصدر السابق، ص( 321)
 .391المصدر نفسو، ( 324)
 .354سعد عبد خميفة العبيدؼ، المصدر السابق، ص( 325)
 .63-61محمود ابراىيم بسيوني، المصدر السابق، ص( 326)
 .3978أيمول  21، األربعاء 31661النيار، العدد  جريدة( 327)

 
 

 
 
 

https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1977-80v09Ed2/d248


                                                                     

 618 (0202 حزيران /الثامن والعشرون )العدد دراسات تاريخية  مجمة 

 وجدان كارون فريح التميمي  .مم.

 المصادر
 العربية المنشورة اواًل: الوثائق

إلى وزارة الخارجية 3979مايو )أيار(  Z352119 واشنطن من FCO 93/1928وثيقة رقمـ 3

ودمشق برقيتي  وعمان وجدة القاىرة معمومية، من مايو )أيار( 35بتاريخ  3324والكومنولث، برقية رقم 

، المصدر زياد خضر العبد مطر؛ مصر / السعوديةالمممكة العربية  / الواليات المتحدة 3146رقم 

 .312السابق، ص

في  553وزارة الخارجية والكومنولث برقية رقم برقية من جدة الى ، FCO 93/1705وثيقة رقم ـ 2

 ,NFX 020، 31)أيمول(، وارد في سجل رقم  سبتمبر الحادؼ والعشرين من

 .            3978 أيمول 25 بتاريخ،372,1

 لوثائق األجنبية المنشورةثانيًا: ا
1-FOREIGN RELATIONS OF THE UNITED STATES, 1977–1980, VOLUME 

IX, ARAB-ISRAELI DISPUTE, AUGUST 1978–DECEMBER 1980, SECOND, 

REVISED EDITION, Document 26, Editorial Note 

2-FOREIGN RELATIONS OF THE UNITED STATES, 1977–1980, VOLUME 

VI, SOVIET UNION,  Document 144,  Letter From President Carter to Soviet 

General Secretary Brezhnev, Washington, September 17, 1978. 

3-FOREIGN RELATIONS OF THE UNITED STATES, 1977–1980, VOLUME 

IX, ARAB-ISRAELI DISPUTE, AUGUST 1978–DECEMBER 1980, SECOND, 

REVISED EDITION, Document 3. Telegram from the Embassy in Saudi 

Arabia to the Department of State, 5841. For the Secretary from Atherton. 

Subj: Meeting with Prince Saud, Jidda, August 10, 1978, 0800Z. 

https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1977-80v09Ed2/d26
https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1977-80v06/d144
https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1977-80v09Ed2/d3


                                                                      

 619 (0202 حزيران /والعشرون  الثامن )العدد دراسات تاريخية مجمة

 
 1982ــــ  1973المصرية ــــــ "اإلسرائيمية"  عممية السالمه الموقف السعودي تجا

4-FOREIGN RELATIONS OF THE UNITED STATES, 1977–1980, VOLUME 

IX, ARAB-ISRAELI DISPUTE, AUGUST 1978–DECEMBER 1980, SECOND, 

REVISED EDITION, Document 65, Memorandum of Conversation, 

Riyadh, September 21, 1978. 

5-FOREIGN RELATIONS OF THE UNITED STATES, 1977–1980, VOLUME 

VI, SOVIET UNION, Document 145, Telegram From the Department of State 

to the Embassy in the Soviet Union, Secretary’s Meeting With Dobrynin, 

Washington, September 19, 1978, 2207Z, P456. 

6-FOREIGN RELATIONS OF THE UNITED STATES, 1977–1980, VOLUME 

IX, ARAB-ISRAELI DISPUTE, AUGUST 1978–DECEMBER 1980, SECOND, 

REVISED EDITION, Document 248, Telegram From the Department of State 

to the Embassy in the United Kingdom. 

 

 ثالثًا: المذكرات
)طبعة خاصة(، مكتب المصرؼ الحديث،  4أنور السادات، البحث عن الذات )قصة حياتي(، طـ 3

 .3981مصر،

 .2111، دار بحوث الشرق األوسط، سان فرانسيسكو، 4سعد الشاذلي، مذكرات حرب أكتوبر، طـ 2

( البحث عن السالم.. والصراع في الشرق 3978-3948مذكرات محمود رياض )رياض،  محمودـ 1

 .3985، دار المستقبل العربي، القاىرة، 2األوسط، ط
 
 

https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1977-80v09Ed2/d65
https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1977-80v06/d145
https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1977-80v09Ed2/d248


                                                                     

 602 (0202 حزيران /الثامن والعشرون )العدد دراسات تاريخية  مجمة 

 وجدان كارون فريح التميمي  .مم.

 رابعًا: الرسائل واالطاريح الجامعية
اسعد كاظم جابر الغزؼ، موقف األردن من اتفاقية كامب ديفيد واثره عمى العالقات مع الواليات ـ 3

، أطروحة دكتوراه، كمية التربية لمعموم اإلنسانية، جامعة البصرة، 3979-3977االمريكية المتحدة 
2138. 

اإلسرائيمية واثرىا عمى القضية الفمسطينية -زياد خضر العبد مطر، اتفاقية كامب ديفيد المصريةـ 2
 .2132م(، رسالة ماجستير، كمية االداب، الجامعة اإلسالمية، غزة، 3971-3991)
سرائيل سعـ 1 د عبد خميفة العبيدؼ، مواقف الدول العربية االسيوية من تطور السالم بين مصر وا 
السعودية" نموذجًا، رسالة ماجستير، كمية االداب، جامعة المنصورة، مصر، -م( "العراق3971-3983)

2135. 
مية والدولية السعودية في ضوء المتغيرات اإلقمي-محمود إبراىيم بسيوني، تطور العالقات المصريةـ 4
 .2132(، رسالة ماجستير، كمية االداب والعموم اإلنسانية، جامعة االزىر، غزة، 3981-2112)
 

 خامسًا: الكتب العربية المعربة
 .3985، مكتبة مدبولي، القاىرة، 3إسماعيل فيمي، التفاوض من اجل السالم في الشرق األوسط، طـ 3
، دار 3االمريكية، ط-السعودؼ وأثره في العالقات السعوديةسممى عدنان دمحم الكباسي، النفط  ـ 2

 .2135البصائر، العراق، 
 عبد الستار الطويمة، السادات في إسرائيل حرب ام سالم، مؤسسة دار التعاون لمطبع والنشر.ـ 1
 . 3987دمحم إبراىيم كامل، السالم الضائع في كامب ديفيد، جريدة األىالي، القاىرة، ـ 4
سرائيل )عواصف الحرب وعواصف السالم(، ـ 5 دمحم حسنين ىيكل، المفاوضات السرية بين العرب وا 
 . 2131، دار الشروق، القاىرة، 31، ط2ج
 .2112، دار الشروق، القاىرة، 1، ط3977/3997دمحم حسنين ىيكل، حديث المبادرة ـ 6
 .2131القاىرة، دمحم مرشدؼ بركات، السادات سيرة ومسيرة، دار المعارف، ـ 7
 .3997، مركز الراية لمنشر واالعالم، مصر، 3محمود فوزؼ، حكام مصر عبد الناصر، طـ 8
 . 2131، شركة المطبوعات لمتوزيع والنشر، لبنان، 3نايجل ىاممتون، القياصرة االميركيون، طـ 9
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 1982ــــ  1973المصرية ــــــ "اإلسرائيمية"  عممية السالمه الموقف السعودي تجا

 سادسًا: الموسوعات
لعربية لمدراسات والنشر، بيروت، ، المؤسسة ا3، ط2عبد الوىاب الكيالي، موسوعة السياسة، جـ 3

3983. 
 .3981، المؤسسة العربية لمدراسات والنشر، بيروت، 3، ط1ج -
 .3986، المؤسسة العربية لمدراسات والنشر، لبنان، 3، ط4ج -
 .3991، المؤسسة العربية لمدراسات والنشر، بيروت، 2، ط5ج -
 .3991، المؤسسة العربية لمدراسات والنشر، لبنان، 3، ط6ج -

عبد الوىاب دمحم المسيرؼ، موسوعة المفاىيم والمصطمحات الصييونية، مركز الدراسات السياسية ـ 2
 .3975واالستراتيجية، مصر، 

 
 سابعًا: البحوث المنشورة

سممى عدنان دمحم، صفاء عبد الوىاب مبارك، وداد خضير حسين، اتفاقية كامب ديفيد ومعاىدة ـ 3
(، مجمة المستنصرية 3982-3975دول الخميج العربي منيا )اإلسرائيمية وموقف -السالم المصرية

 .2132، الجامعة المستنصرية، بغداد، 17لمدراسات العربية والدولية، العدد 
، 3979-3977عبد الستار جعيجر عبد، سايروس فانس وسياستو الخارجية تجاه الشرق األوسط ـ 2

 .2133، جامعة بغداد، العراق، 98مجمة كمية االداب، العدد 
 

 ثامنًا: الدوريات
 .3979اذار  28الرياض، صحيفة، السعودية، ـ 3
 .3979أيار  31، صحيفة، السعودية الرياض،ـ 2
 .3979أيار  21الرياض، صحيفة، السعودية، ـ 1
 .3978أيمول  21، األربعاء 31661النيار، صحيفة، لبنان، العدد ـ 4
 .   3978أيمول  23، 31664، لبنان، العدد النيار، صحيفةـ 5
 .3977كانون األول  2اليمامة، صحيفة، السعودية، ـ 6



                                                                     

 600 (0202 حزيران /الثامن والعشرون )العدد دراسات تاريخية  مجمة 

 وجدان كارون فريح التميمي  .مم.

 المواقع االلكترونيةتاسعًا: 
 www.kingkhalid.org.saقاعدة معمومات الممك خالد بن عبد العزيز، ـ 3

خراج روان الضامن تاريخ قناة الجزيرة، برنامج وثائقي عن معاىدة "السالم المر" كامب ديفيد، ـ 2 إعداد وا 

 www.aljazeera.net/NR/exeres/4B، 2119/ 28/1بث البرنامج: 

 http://nasser.bibalex.orgموقع الرئيس جمال عبد الناصر،ـ 1

 www.spa.gov.sa، 3977تشرين الثاني  28وكالة االنباء السعودية، ـ 4

5-http://defense-arab.com/vb/threads/61229 

6-www.britannica.com/topic/Camp-David, Encyclopedia Britannica  

7-www.encyclopedia.com/history/asia-and-africa/israeli-history/arab 

8-www.encyclopedia.com/humanities/encyclopedias 

 

 

 

 

http://www.kingkhalid.org.sa/
http://www.britannica.com/topic/Camp-David
http://www.encyclopedia.com/history/asia-and-africa/israeli-history/arab

