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וביטחת.יציבותסביבותיועלהמקריןואנטי-סובייטית,

ובמיוחד1977(,נובמבר(בישראלסאדאתביקרמאזשחלפהבתקופה

המצריםדנו1978(,ספטמבר(קמפ-דיוידהסכמיחתימתאחר

אולםובסיכוייה.במשמעויותיההשלום,בתקופתובפומביבהרחבה
הפנימיתהזירהעלהשלוםבהשפעתבעיקר,התמקדו,אלהדיונים

וניכרתמועט,ישראלעםהעתידייםהיחסיםבמהותהעיסוקהמצרית.

למצרים.מהםשתצמחהתועלתמבחינתבחשיבותםלהמעיטמגמה

כמאבקאלהיחסיםלראותהמצריתהנטייהבולטתזאת,לעומת
שאלותוהמדיני-דיפלומטי.הכלכליהתרבותי,בתחוםוכוללמתמשך
והעולםמצריםיחסיכמוהשלום,לתקופתהקשורותאחרותמרכזיות
בלבד.מועטתלבלתשומתכהעדזכוהערבי,

העקרוניתהבחינה

בעקבותשהתגבשהבעמדה,סאדאתהחזיק1977שנתראשיתעד
שכבשהמהשטחיםישראלנסיגתתמורתלפיההכיפורים,יוםמלחמת
לסיוםהיותר,לכללהסכים,ניתןהפלסטינים,זכויותוהחזרתב-1967

עלמלאשלוםכיבעקביות,טענוהמצריםישראל.עםהלוחמהמצב
ייתכןולאהבאים,לדורותענייןהואישראל,כדרישתמרכיביו,כל

שהמדוברמאחרמסוימת,יחסיםמערכתרעהועליכפהאחדשצד
מהצדדים.אחדכלשלהטובברצוןהתלויגורםבריבונות,

במחציתבהדרגההשתנתההשלוםמהותבסוגייתהמצריתהעמדה
חד-משמעיתאמריקניתלתמיכההודותבעיקר1977,שנתשלהשגייה

הלכהסאדאת,קבעלירושליםבבואוזה,בנושאישראלבעמדת
ישראל,כדרישתמלא,שלוסשלמחירלשלםמוכןהואכילמעשה,

הבעיהונתרוןמסיניהמלאההנסיגהלגבידרישותיוייענואם
הייתהלאםיל2ווריגביקורובעתכינראה,זאת,עםהפלסטינית.

השלוםשלומרכיביומהותועלומגובשתסרורההשקפהלסאדאת
ביטחתלהלהעניקנכונותולהוציאישראל,עםלכרותמוכןשהוא
מלחמה").עודלא"(

לתקופתהמצייותשבהתייחסויותהעובדהלנוכחמתחזקזהרושם
תפיסהשלהיעדרהבולטבירושלים,סאדאתביקורמאזהשלום,
ישראלעםהיחסיםלמהותבקשרומנומקתמגובשתאחידה,מצרית

עםויחסיהמצריםשלהפנימימצבהעלוהשלכותיהםשלום,בעת
הסכםעלומתןהמשאקשיישרבוככלמזו,יתרההערבי.העולם
בשאלתהפומביהדיוןאתלצמצםהמצריםנטייתגברהכןהשלום,
שנישביןהבסיסייםהניגודיםאתולהבליטישראל,עםהיחסים
בדרגיואפילובמצריםהפוליטיהציבורבקרבכינראה,העמים.

בשלברווחהבממשלה),שריםכולל(הבכירההממשלתית.הפקידות
בתחומיםפעולהלשתףתוכלנהוישראלשמצריםהמחשבהמסוים
סואץבמפרץנפטהפקתסיני,פיתוחלדוגמה:(ומגווניםשונים

פומבי,ביטרזולמחשבהנתנואףוהםלנגב),מהנילוסמיםוהזרמת

סאדאתהנשיאעלמקובלתאינהזוגישהכיהתברר,הזמןבמשךאולם
מלכתחילהישראלעםהשלוםאתראוהאחרוניםהקרובים.ועוזריו

במטבעלשלםבנכונותבעיקרהשהתמצתההפורמאלית,במשמעות
הקשורבכלמצריםשלהלאומייםהיעדיםאתלממשכדיהשלום
לאסאדאתאולםמצרים.שלוהחברתיהכלכליושיקומהסינילהחזרת
אלה.אסטרטגייםיעדיםשלביישומםמהותיתפקידכללישראלהועיד
אוטבעיים""ישראלעםהעתידיםיעדיהאתמגדירהמצריםאכן,

השלוםהסכםכיהקובעת,גישהבתוכהמקפלתזוהגדרהנורמליים"."
אחרות,למדינותביחסמועדףמעמדאופריבילגיותלישראליעניקלא
הבחינהעללדברשלאכלכלית,מבחינהלאמדימת,מבחינהלא

כלפיהאפליהביטביאתלבטלמצריםהסכימהשנימצדהצבאית.
סואץ,בתעלתמעברחופשהחרם,כגק:(אחרותלמדינותביחסישראל
וכיו"ב).ישראליםבפנימצריםגבולותפתיחת

שממנהישראליתדרישהכלמצריםנציגידחוהמו"משלביבכל
כךאחרות.מדינותפניעללישראלמיוחדאועדיףמעמדמתןהשתמע

מפורשתמצריתלהתחייבותישראלתביעתאתבעקביותהמצריםדחו
הסכימוהמצריםמספר.שניםבמשךמוגדרתבכמותנפטלהלמכור

הסכמיעלישראלעםלמו"מלהכנסעקרוניתלהתחייבותהיותרלכל
בריאותתחבורה,תקשורת,(והחברתיהכלכליבמישורפעולהשיתוף
-אל-ערישקו(הבינייםנסיגתשלבמסיוםשנהחציתוךוכיו"ב)

המדינות.שתייחסישלהנורמליזציהבמסגרתזאת,כלראם-מוחמד);

השיקוליםבמערכתלהימצאעשוימצריםשלזולגישהההסבר
השלוםאתלמלאעתהכברלהתחיבטעםמהמנהיגיה:שלהמעשיים

מסינילסגתאמורהשישראלשעהממש,שלבתוכןישראלעם
מתעדותערבמדינותומרביתעוד,מהשנים:שלוששיימשכובשלבים
גםאלאישראלכלפירקלאעוינתעמדהומגלותלהסכם,בחריפות

שינהגושככלהנראה,ככלסבוריםהמצריםכן,עליתרמצרים.כלפי

יתחזקכךישראל,עםביחסיהםלנורמליזציהנכונותבגילוייבקמצנות
לזכותכדילה,הנוגעיםההסכםחלקיאתלבצעהתמריץבישראל
שיקוליםמייחלת.כההיאשלומצרים,עםהפעולהשיתוףבהידוק

החלטותעלרבהבמידהומשפיעיםכבדי-משקל,ספק,ללאהם,אלה
אףוייתכןהיחידהשיקולזהאיןלהערכתנו,אולם,המצרית.ההנהגה
העיקרי.שאינו
הסכםכיגורסתסאדאת,אותהשמגלםכפיהמצרי,המשטרתפיסת
ולאבמזה"תהסכסוךיישובתהליךשלתחילתוהואישראלעםהשלום
יהיהבמזה"תהשלוםשהסדרשאיפתה,אתמדגישהמצריםסופו.

ירדן,סורוה,בסכסוך:המעורביםהגורמיםכלאתויקיףכולל
מרמת-הגולן,לסגתתצטרךשישראלהדבר,פירושולבנק,הפלסטינים

שלהולםלפתרוןשכניהעסולהגיעעזה,ומרצועתושומרוןמיהודה
עצמאית.פלסטיניתמדינהבמסגרתהפלסטיניתהבעיה

משעהכיבקביעה,נעוץסאדאתשלשבתפיסתוהמשמעותיהחידוש
ובמלחמה.בכוחשימושעודיהיהלאישראלעםהשלוםהסיסשגחתם
כנהוגמתמדתהתמודדותתוךתףבותיבאורהיתנהלכישראלהמאבק

התרבותי-ובסיעוףוהניפלההמדיניותבשדההעולם,אובותבין

היחסיםשלנורמליזציהואףישראלעםהשלוםכינוןאכן,רעיוני,

שלהמחניקהעולמןמצריםאתלשחררובףאשונהבראשנועדועימה,
השלוםאיןאולםשלה.הפניםבלעיותלטפללהולאפשרהמלהסה,

המדיניממישורהקיראלישראלאתללחוץכדילפעולממצריםסונע
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נוספותוערביותמצריותלתביעותלהיענותולאלצהוהבינלאומי,
ורמת-הגולן.עזהרצועתושומרון,ביהודההקשורות

יחסילכונןמצריםשלנכונותהאיןהיסטוריתמבחינהכילהדגיש,יש

תרבותי-רעיוני,ערכיםשינוישלתוצאהמהווהישראלעםמלאשלום

כלפיאומהשלבעמדתהויסודימהותישינויייתכןלאשבלעדיו

מצריםשלסופריהמגדוליאלחכים,תופיקקבללאחרונהרקשכנתה.
הספרותיתביצירהביטוילידיבאאינוהשלוםרעיוןכיעלכיום,

ליחסיםושורשיתעמוקהמעוינותהמעברבמצרים.והאמנותית
השלטונית,בצמרתשמקורהמדינית-רעיוניתמגמהמשקףנורמליים

לנחלתלהפוךואמורהמטהכלפיהמוקרנתלבדו,בסאדאתדיוק,וליתר
הזמן.במשךהכלל
מצרים:שללזוהישראליתהשלוםתפיסתביןהחדההבדלטמוןכאן

ואפילומדרום,שכנתהעםפעולהשיתוףשלביטויכלישראל,עבור

לעצמהלהוכיחכדיעצמה,כפניכמטרהחיוניהינוסמלי,הוא
השנים,כללחמהשלמענוהשלוםפירותאתקוטפתהיאכיולזולתה,

עבורת.המזה"בנוףומשולבמוכרלחלקלהפוךייעודהאתהשיגהוכי
בהיותוכלקודםישראלעםפעולהשיתוףמותנהזאת,לעומתמצרים,
סיבותלמצריםישזומבחינההמצריים.לאינטרסיםומועילכדאי

לפחותהפעולה,שיתוףתחומיאתשאפשרכמהעדלצמצםטובות
השלום.תקופתשלהראשונותבשנים

המעשיתהבחינה
והסרתישראלעםנורמלייםיחסיםכינוןשבעקבותחוששים,המצרים

להיחשףעלולההמדינות,שתיביןכיוםהמפרידיםהמחסומים

מכאןישראל.שלוהכלכליתהטכנולוגיתהעליונותבפניחולשתם
עםהתמודדות-יהיההשלוםבתקופתמצריםשלהעיקרישהאתגר

ליצורוהשואפתבשכנותה,החיהודינמית,מפותחתמערביתחברה
ואינטנסיביים.הדוקיםיחסיםעימה

הכלכלי.ההיבטהואהצפויהבהתמודדותביותרהבולטההיבט
אפשרויותבדברבכיריםמצרייםפקידיםשלהאופטימייםהביטויים

עדפינוהשלום,כינוןלאחרישראלעםוכלכלימדעיפעולהשיתוף
למשקתחדורשישראלמהאפשרותכבד,לחששמקומםאתמהרה
והמשקהישראלישהמשקהעובדהנוכחבמיוחדאותו,ותנצלהמצרי
נבעזהששינויייתכןזה.אתזהמשלימיםולאמתחריםהםהמצרי

ושיתוףמסחריחסימקיוםהנובעותהמשמעויותשלמעשיתמבדיקה

החששכינראה,מקום,מכלהמדינות.שתיביןומדעיכלכליפעולה
שניסוהמצרית,בעיתונותמרגיעות""התבטאויותשלגלהוליד

שלמצידהסיכוןכלאיןכיואובייקטיבית",מדעית"בדרךלהוכיח
המסוגלטכנולוגיאוכלכליכוחמהווההיאאיןממילאוכיישראל,
פעולהעימהלשתףניתןהיותרלכלמקשייה.להיחלץלמצריםלסייע
וכיו"ב.הרפואההחקלאות,בשטחיצריםתחומיםבכמה

שלהגבוההוהטכנולוגיתהמדעיתברמהמכיריםשהמצריםלמרות
לפתרוןלתרוםישראלשלמיכולתהלהמעיטהםנוטיםישראל,

ביחסהאובייקטיביותומגבלותיהמשאביהמיעוטמשוםהןבעיותיהם,
ידםעלנתפסתשישראלמשוםוהןמצרים,שלהעצומותלבעיות
מצריתראותמנקודתמערבי.טכנולוגימידעבעצמההמייבאתכמדינה
ובעיקר(המסוחחותהמערבלמדינותישירותלפנותאפואעדיף

ומדעי.כלכליסיועלצורכיויפן)המערביתגרמניהלארה"כ,
התרבותיבמישורלהיווצרשעשויהלהשפעהמודעיםהמצרים
והחברההמסורתיתהמוסלמיתהמצריתהחברהביןבמפגשוהרעיוני

עלהמצריםששמיםהדגשמכאןוהפתוחה.הדמוקרטיתהישראלית
זה.מצבבפנילעמודכדיומדינית,רעיוניתמבחינהלהתארגןהצורך

זהותםמרכיביאתולהשרישלחזקצורךיהיהכיחשים,המצרים
הישראלי,האתגרבפנילעמודכדימחדש,לעצבהאףוייתכןהערבית,
יחסיםהמקיימתהיחידההערביתהמדינההיאכשמצריםבמיוחד

שנראהמהאתשאפשרכמהעדלצמצםכדיישראל.עםנורמליים

מתכווניםהתרבותי-רעיוני,המפגששלהשליליותכתוצאותבעיניהם
שלהראשתבשלבלפחותשאפשר,כמהעדאותולהגבילהמצרים
הצהירולמשלכךהתפתחותו.עלהדוקהבקרהולקייםהשלום,תקופת
אחתבכתתיפתחלאארצםכיסאדאת,שלבמשטרובכיריםאישים
ערסאדאתשלמשטרוישראליים.ותייריםמבקריםהמוניבפני

אנטי-רגשותתעוררבמצריםבולטתישראליתשנוכחותלאפשרות,

ובלאומיותבאסלאםעמוקהמושרשיםעזים,ואנטי-ישראלייםיהודיים
בעולםכיוםהקיימתוההתנגדותהביקורתבאווירתאכן,הערבית.
המצריהמשטרמצדאיוולתזותהיההשלום,הסכםכלפיהערבי

ישראלביןהדוקיום-יומימגעשלהשליליותמההשלכותלהתעלם
עצמו.השלוםעלומכאןהמצרי,הציבורעללמצרים

האסטרטגיהאזוריהמישור

האסטרטגיהאזוריתפקידהאתמצריםמבליטההאחרונותבשנים

ובשוליובמזה"תהמערבייםהאינטרסיםוכמגןמייצבכגורם
במקבילבהדרגהמתפתחהמצריתבמדיניותזההיבטבאפריקה.

שלגוברתהישענותתוךלמערב,מצריםביןהיחסיםהידוקלתהליך
והסתלקותהשאחנפילתמברה"מ.והתרחקותארה"בעלמצרים
הפרסי",במפרץהמערבייםהאינטרסיםשומר"מתפקידאיראן

בחצי-האי-ערבהפרו-מערבייםהמסורתייםהמשטריםוחשיפת

לתפקידהמערבמודעותאתחיזקווחיצוניים,פנימייםלזעזועים
-ובראשםבאזורהאינטרסיםבשמירתלמלאמצריםשיכולההסגולי

לנכונותוביטוינתןעצמוסאדאתהנפט.שלהסדירהאספקתוהמשך
עלאיוםבפנישתעמודאפריקניתאוערביתמדינהלכללסייע

סאדאתרמזלמעשהמצרים.עזרתאתותבקשמשטרהאוריבונותה
האיראניהמשטרשלמקומואתלתפוסמעונייןואףנכוןהואכיבכך,

המקיפותהמדינותבחגורתהסובייטיתההשפעההתפשטותבבלימת

הפרסי.והמפרץאפריקהבקרןהרגישיםובאזוריםמצריםאת

סומאלי,זאיר,כעומאן,למדינותמוגבלסיועמצריםהגישהכהעד
באחרונהאולםצבאיים.ויועציםבנשקשהתבטאוסודאן,צ'אדתימן,

נכונותשלבמושגיםחושביםשהמצריםהסימניםומתרביםהולכים
צפון-סומאלי,כסוראן,מתיחותבאזוריסדיריםצבאבכוחותלהתערב

אלה.במדינותהמשטריםידיעלכןלעשותיתבקשואםועומאן,תימן
ישראל,עםשלוםחוזהחתימתהיהמצריםמבחינתלכךתנאי

לוויאפשרשלו,המזרחית"החזית"מנטלהמצריהצבאאתשישחרר
המשטרשלביותרהמושבעיםמאויביוהנובעיםבסיכוניםלטפל

לוב,(במזה"תבהשראתההפועלותוהמדינותברה"מ-כיוםהמצרי
עניינהאתישראלעםהשלוםישרתזומבחינהאתיופיה).דרום-תימן,

במישורלעצמהמועידהשהיאהמרכזיהתפקידאתלמלאמצריםשל
כדיכזה,תפקידשממלאתכמילהופיעמקוםומכלהאסטרטגי,האזורי
מלואאתמערב-אירופה,ומדינותארה"בבאמצעותממנו,להפיק

כמהלהוציאאף-על-פי-כןוהצבאי.הכלכליבמישורהתמורה
פעילשותףבישראלרואיםהמצריםאיןמעורפלות,התבטאויות
בנושאהמצריתהחשיבהוהאנטי-רדיקלית.האנטי-סובייטיתבמדיניות

באזורהמסורתיותהפרו-מערביותהמדינותעללהתבססמוסיפהזה
הפרסי),במפרץהנפטונסיכויותסודאןתוניס,מרוקו,ירדן.סעודיה,(

שלמסיביתבתמיכהכמובןהאזורית,למדיניותההעיקריתכמשענת
הפרו-מערביתבאוריינטציהספק,ללאמכירה,מצריםארה"ב.

עםלחלוקמוכנההיאאיןהדבריםמטבעאךישראל,שלהמובהקת
ישראלאזורית",יציבותשלכובדמרכז"שלהמעמדאתישראל

למערב".אסטרטגינכס"שלהדימויעלמצריםשלכמתחרהנתפסת
עםשלוםלהסכםהכוללתהערביתההתנגדותנוכחמזאת,יתרה

התקשרותמכללהימנעהיא,משיקוליהמצרים,עלשומהישראל,
בבריתשמצויהכמימלהופיעשכןוכלכלשהי,מעצמהעםמחייבת
שירותיהאתלמכורמאדתתקשהכןלאשאםישראל,עםאזורית

לכך.שיזדקקולמשטריםאפילוהערבי,בעולםההגנתיים
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הערביהעולםעםהיחסים
חדשהמציאותבפנימצריםאתהעמידישראלעםהשלוםהסכם

יחסיהןניתקוהמכריערובןערב.מדינותשארעםביחסיםוחמורה
בהתאםוהכלכלי,המדיניבמישורנגדהסנקציותעלגםוהכריזועימה,

1978בנובמברבבגדאדשהתכנסוהבינערביותהוועידותלהחלטות
גםשטףוסוריהעיראקבהנהגתהאנטי-מצריהגל1979.ובמרס
עםידידותיחסישלארוכהמסורתשקיימופרו-מערביותמדינות
הפרסי.המפרץונסיכויותסעודיהכמרוקו,מצרים,

אינםואףזד,לבעיהרבהחשיבותמייחסיםהמצריםאיןלכאורה
עצמםלראותמוסיפיםהםעימה,להתמוססמשמעותימאמץעושים

הערביהעולםאתבהולהובילהמדינית,דרכםאתלבחורחוריןבני

מתאפיינתהערבילעולםמצריםשלגישתהאכן,בכך.ירצהאםכולו,
מדינותשארעלעצמהלכפותניסיוןללאמנהיגותית,בסמכותיות

ערבמדינותמצדביקורתלקבלמוכנהמצריםאיןגיסא,מחדערב.
תחושתמתוךמהראל,כלפיוצעדיהבסכסוךדרכהעלהאחרות
אתמצריםמדגישהגיסא,מאידךכלל-ערביות:ושליחותמנהיגות

הערביתהמחויבותבמסגרתהערביהעולםכלפימחויבותה
סעיףעלבויכוחביטוילידישבאהכפיערב,מדינותשלהקולקטיבית

החלטהחופשלעצמהמצריםמשאירהזאת,עםיחדהשלום.בחוזה6
זו.מחויבותשלמימושהדרךלגבי

ביחסכהעדהתאפיינהנגדההערביהעולםלצעדימצריםשלתגובתה

מבודדתתישאראםגםבדרכהלהמשיךנחישותהוהדגשתבוזשל
העולםישתכנעדברשלבסופוכיגורסת,המצריתההשקפהלחלוטין.
נעדריםלאזאת,עםיחדאותה.ויאמץסאדאתשלדרכובצדקתהערבי

ידידותייםמשטריםשלהיסחפותםנוכחותדהמהחרדהביטוייגם
כברהקיצוניות.הערביותהמדינותידיעלוסעודיה)מרוקובעיקר(

מחדשולהגדירצעדיה,אתהיטבלחשבשעליהלמצרים,ברורעתה
הקרוב.לטווחערבמדינותעםהמעשייםיחסיהטיבאת

הן:זהבהקשרהמתעוררותהעיקריותהבעיות
הערביתמהפעילותוסילוקההערביתבקהיליהמצריםשלבידודה*

והמדעי.התרבותיהכלכלי,ההסברתי,המדיני,במישורהקולקטיבית
שלמעורערתבלתיומנהיגהכמובילהעצמהלראותשהורגלהמצרים
החלשונים,בינערבייםממוסדותומורחקתמושפלתהערבי,המחנה
שוניםבארגוניםוכלהלתוניסיה)להעבירהשהוחלט(הערביתמהליגה

המשךשאלתחריפותהבמלואעומדתכן,עליתראליה.המסונפים
המדינותארגוןכגוןשוניםבינלאומייםבגופיםמצריםשלחברותה

אפריקה.לאחדותוהארגוןהבלחי-מזדהותהמדינותארגוןהמוסלמיות,

סערתהבייחודהעשירותהנפטמדינותעםהכלכלייםהיחסיםעתידי
למצריםהכספיהסיועהמשךשאלתכלומר,ערב.האיבחציוגרורותיה

אלה.מדינותמצד
גבולותיהןלסגירתוהסכנההאחרותערבמדינותעםהמסחרקשרי*

ישראלייצואבאמצעותןלהסוותלניסיוןמחששמצריות,סחורותבפני
ערב.למדינות

עבודה.למטרותשםהיושביםערבבמדינותהמצרייםהאזרחים*
המשךאשרלפחות,עובדיםמיליכןבכחצימסתכמתזואוכלוסייה
מהוויםהםשכןלמצרים,מאודחשובהשונותערבבמדינותתעסוקתם

יוחורואםלמצרים.ורמטבעשלבמעלהראשוןהכנסהמקורכיום

בעיותאתמשמעותיבאורחלהחריףאףהםעלוליםלמצריםאלה

במצרים.והחברההמשק

להסבכולןערבמדינותשלביכולתןאיןמעשיתמבחינהאמנם,
גםמהכלכליות,סנקציותנגדהתפעלנהאםגםמשמעותי,נזקלמצרים
האנוכייםהצרכיםבשלמוגבלתזהבנושאהאובייקטיביתשיכולתן

לובהנפט,ממדינותמצרייםעובדיםגירושיפגעלדוגמה,כך,(שלהן
תפקידיםבהןממלאיםהמצריםשכןעצמן,אלהבמדינותסעודיהאו

ביחסיהקרעיתבטאאםגםאולםותעשייה).מנהלבשירותים,חיוניים
בויהיההמדיני-הרעיוני,במישוררקהאחרותערבמדינותעםמצרים

עלרבותולהשפיעישראל,עםהשלוםיחסיעלצלואתלהטילכדידי
ממש.שלתוכןלתוכםולצקתלהעמיקםמצריםשלנכונותהמידת
וסנקציותביקורתמעצמהלמנועענייןיהיהלמצריםכיאפואנראה

מעצםישירהכתוצאהנמנעהבלתילנזקמעברערב,מדינותמצד
מ"עודף"כתוצאהעליהלבואהעלולותישראל,עםהסכםחתימת
הבינערביתבזירההמצרישהאינטרסאפואברורישראל.עםידידות
אוטונומיהליישוםבתביעהדבקותהפגנתשלמדיניותלמצריםיכתיב

עלולהקפידעזה,ורצועתושומרוןיהודהבשטחיהמפליגבמובנה
לביןבינההמעשייםהשלוםביחסיהאפשרככלנמוךפרופיל""
ישראל.

שלום"שלמצרים"בניית-הפנימיהמישור

היא,ישראלעםמהשלוםשתצמחהעיקריתהתוצאההמצרית,בראייה

הבעיותלפתרוןמשאביםולהעתיקלהתפנותהאפשרותכאמור,
המדובראיןוהחברה.הכלכלההתשתית,בתחומיהכרוניותהמצריות

המצרי,הציבורשלהממוצעתחייורמתלשיפורהבסיסיתבשאיפהרק

מיליוןכ-70תמנהמצרים(הנוכחיהאוכלוסיןריבםבקצבכיאף
בר-מזלעצמוהמצריהמשטריראההנוכחית),המאהבסוףתושבים

שלאולדאוגהנוכחיתהממוצעתהחייםרמתעללשמוריצליחאם
תרד.

מתחבטתהגדולים,העירונייםבמרכזיםובמיוחדהמצרית,האוכלוסייה
במדינותהידועותביותרהחמורותמןשהןקיומיותבבעיות

התחבורה,השירותים,בהתמוטטותבעיקרהמדוברהמודרניות.
תהליךעקבהמים.ואספקתהחשמלהביוב,מערכותהטלקומוניקציה,

שהינהרחבהאוכלוסייהכיוםקיימתמבוקר,והבלחיהמואץהעיור

מיליוןכ)-1.5תעסוקה.חסרתגםרובפיועלאנושי,דיורחסרת
באזורממחציתלמעלהמהןכולה,במצריםכיוםחסרותדיוריחידות
קהיר.)

אתהמשטרהזניחהימים,ששתמלחמתמתוםשנים,כעשרבמשך
למלחמהומשאביומרצואתשהקדישמתוךוהשירותים,המשקפיתוח

לפיתוחםמשאביםהקצאתבאיכלקודםהתבטאהדברישראל.נגד

בעיותלפתוררקנועדלאהשלוםאולםולשיפורם.אלהשירותיםשל

מהווההשלוםהמצרי.הציבורשלהיום-יוםחייעלהמעיקותמוגדרות
העצמייםהכלכלייםמקורותיהלפיתוחמצריםעבורהכרחיתנאי

השלום,זר.בסיועהמחניקהמהתלותמועטת,גםולוולהשתחררות,
ישראלביןחדשהמלחמהולפרוץהצבאיהאיוםסילוקשלבמובן

להמחישכדיולשגשוגה.לפיתוחההמצרית,לכלכלהחיונילמצרים,

העצמייםההכנסהמקורותארבעתכילדוגמה,כאן,נזכירזאת
מעובדיםכספיםהעברות(כיוםבמצריםזרמטבעשלהעיקריים
התיירות),ומענףהנפטמקפדותמהתעלה,והכנסותבחו"למצריים
למצרים.ישראלביןושקטיציבותבקיוםרבהבמידהמותנים
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לתכניתמשאביםבמערבלגייססאדאתשלתקוותומימושכן,עליתר
מערבלשיקוםמרשל"תכנית"דגםפיעל(מצריםשלכוללתשיקום
שלוםיחסיבקיוםכולותלויהשנעה),העולםמלחמתאחריאירופה

המקובליםפעילותלדפוסיהמצריהמשקובמעברלישראלמצריםבין

במערב.
שלברורהראייהתוךנעשתהישראלעםלשלוםסאדאתשלחתירתו
החתימהלטקסציפהלאסאדאתהשלום.לתקופתהמצרייםהיעדים

מידאלה.יעדיםבמימושלהתחילכדיהשלוםהסכםשלהפורמלית

השחרורמערכת"כיסאדאתהכריזקמפ-דיוידהסכמיחתימתלאחר
מקיפהריאורגניזציהבוצעוהבניין".מערכתוהחלההסתיימה,

שנועדוהמפתח,בתפקידייסח-ייםגבריוחילופיהשלטףבמוסדות
הוקמהוהבנייה.השיקוםבבעיותלטיפולהממשלתיהמנגנוןאתלהכין

ביטויהשלום".ל"עהץלמעשהנכנסהמצריוהעםשלום",ממשלת"
ל"משרדהמלחמה"משרד"שלשמושינויעםניתןלכךסמלי

.ההגנה"
למצריםהציבשסאדאתהשלום,תקופתשלהלאומיותהמשימות

טובהמצריםבנייתשלחזקזהווחזונו.מחשבתופריהנםולעמה,

זהרעיוןהמצדי.האדםשלורעיונירוחנישינויושליותרומתוקנת
מצרים.שלהבנייןבמערכתעיקריצירהוא

בארבעהמתמקדיםהשלוםלתקופתמצריםשלהלאומייםהיעדים
עיקריים:תחומים

פיתוחלתנופתבסיסוהנחתמצריםשלהתשתיתבעיותפתרון*
לפתרךהלאומימהביטחוןמשאביםלהעתיקתתקשהמצריםכלכלי.
הצבאאפואיוסיףהבאותבשניםוהכלכלה.התשתיתהמשק,בעיות
מיועדעצמוהצבאאמנם,יגדל.אףזהשחלקתיתכןחלקו,אתלקבל
הסיכויאולםהמצריות,התשתיתבעיותבפתרוןחשובחלקליטול
והשקעותמלוותמענקים,במערב,עתקסכומיבגיוסהואהיחיד

במצרים.ישירות

ביעילותלהתמודדכדיוהאדמיניסטרטיבי.הפוליטיהמבנהשינוי*

תצטרךהלאומיות,המשימותאתולהגשיםהחדשיםהאתגריםעם
זהדברשלום.לתנאישלההפוליטי-ארגוניהמבנהאתלהתאיםמצרים
לבנייתהקשורבכלסאדאתשלהפוליטיתדרכוהמשךידיעלייעשה

הסוציאל-האידיאולוגיההשרשתמוגבלת,מפלגתיתרבמערכת

במצרים.והחברההמדינהבחיידמוקרטיזציהויתרהמצריתדמוקרטית

כברבושהוחלתהליךידיעלזומטרהתושגהאדמיניסטרטיביבתחום
המחחי.הממשלכניזוקדה-צנטרליזציה-בפועל

מלווהלהיותחייבתהשלוםתקופתהחדש.המצריהאדםיצירת*
ובפיתוחהמצריהאדםשלוהתרבותיתהמוסריתרמתובהעלאת
אתולפתחונכבותממעצוריםלהשתחררלושיתאפשרכךאיכותו,
הרבהגדולהמשימהעליונטלסאדאתאולםשלו,היצירהכושרמלוא
אישיותולגבשהמצריהאדםשלטבעואתלשנותמנסההואיותר:

היומיןעתיקתבתרבותוהטבועיםיסודערכייוצקהואשלתוכהחדשה,

ואחריותשייכותרגשהאדמה,עבודתאהבת-הנילוסעמקשל
יושרסדר,שלתכונותהגדולה,המצריתהמשפחהשלקולקטיבית

עםויחדעמוקהדתיתאמונההכלומעלעצמית,שלמותוחיצוני,פנימי
המצרילנוערלהעניקמבקשסאדאתוסובלנית.אוניברסאליתזאת

העריםמןלצאתהשממה,אתלהפריחעצמית:הגשמהשלואתגרתזת

אתולבנותהירוקה"ב"מהפכהחלקליטולולסיני,המערבי,המדבראל
השלום.שלמצרים

עםהמלחמהאיוםהסרתהצבא.שלומודרניזציהריאורגניזציה*
במגמההצבאשליסודיתריאורגניזציהלבצעלמצריםתאפשרישראל
חדיש.מערביבנשקולציידומודרנייםדפוסיםפיעלמחדשלבנותו

נשק,לאספקתהעיקרייםמהמקורות1974מאזשנותקהמצרי,הצבא
נשחקווציודונשקוהאחרונות.בשניםשמריועללמעשהקפא

ברה"מעםביחסיםהקרעממש.שלתחליףלהםנמצאולאונתיישנו,
שלבתכניותיוהיטבמשתקפיםארה"בעלהמוחלטתוההישענות

מתוצרתאמל"חובעיקרמערבי,באמל"חלהצטיידהמצריהצבא
במערךהעיקריים,האמל"חבסוגידרסטישינויהדבר:פירוזםארה"ב.
בשיחותהמלחמה.ותפיסתהלחימהובתורתוהתחזוקההחימוש

המצריםשללולא1978בראשיתהישראלית-מצריתהצבאיתהוועדה

עםהשלוםהסכםהתימתלאחרצבאםצמצוםשלהאפשרותאת
לאבממדיםהמוחלטהצמצוםיתבטאלמעשהאולםישראל.

המצריהצבאשכןהקיימות;הצבאיותבמסגרותבעיקרמשמעותיים,

בפחותלהתארגןיוכלוהואמשמעותיים,אדםכוחמפעריכיוםסובל

משימותבמסגרתבעתיד.למשימותיוהתאמתןתוךצבאיות,מסגרות

הפוטנציאליהאויבאתבישראללראותהמצריםמוסיפיםאלה

להיותיוסיףהקרובותלשניםהמצריהצבאתכנוןולפיכךהעיקרי,

המצרילצבאנוספותמשימותכיוםמוניםהמצריםמכך.יוצאפועל

לוביתתוקפנותמפניבחששהמדוברהערבי-אפריקני.האזוריבהקשר

שקיומםידידותייםמשטריםשלמנפילתםובחששהמערבי,במדבר

וסומאלי.תימןצפקסודאן,כגוןלמצריםחיונייםוריבונותם

סיכום
בראשישראלעםהשלוםהסכםמהווהמצרית.ראותמנקודת

שלהמידיתלמטרהמעברמצרים.ולמעןמצריםשלשלוםובראשונה
לשפרבעיקרהשלוםנועד-המצריתסיניאדמתהחזרת-ההסכם

לאחרהמדרגהלשפלשהגיעמצרים,שלוהחברתיהכלכלימצבהאת
הלאומיההישגאףעללפיכך,ישראל.עםצבאיסכסוךשנותשלושים

המצריהציבורבעיניהשלוםייבחןמצרים,לידיסיניהחזרתשל
וברמתבכללהפנימיבמצבבכלל),אם(שיחולהשיפורבמידתבעיקר
הציבורשלהגבוהההציפיותלרמתהיטבמודעהמשטרבפרט.החיים

סאדאתשלבדבריהםמושםרבדגשאותה.להנמיךומנסההמצרי,
יזעעמל,בהרבהצורךם"מהיר:יהיהלאשהשיפורכךעלועוזריו

הציפיות.אתלממשכדיוהקרבה,

והעולםישראלעםהיחסיםכלומרהשלום,שלהחיצוניותההשלכות
בכללותווהציבורהמשטרמבחינתבחשיבותןמשניותהןהערבי,

קלושביטויוקיבלויסודית,בצורהעדיךנבחנולאהןלפיכךבמצרים.
המצריהענייןשלמרכזיותומולזו,עובדההמצרית.בהסברהלמדי

בהנהגתמצריםשללמיקומההמובהקהביטויאולי,היא,שבהסכם,
כל-ערבית.ללאומיותמצריתלאומיותביןסאדאת

כוונהכללושאיןלמרותהערבית,לאומהמצריםקודמתסאדאתאצל

במחויבותקשורעדייןוהואאליו,להתנכראוהערביהעולםאתלנטוש
המצריםאולם,הפלסטינית.לבעיההדעתאתמניחפתרוןלהשיג
העולםעםממושךבקרעכרוךלהיותעלולהשלוםכיבחשבתלוקחים
אלימותלפעולותשיגרוםאףוייתכןוכלכלית,מדיניתמבחינההערבי

כבעברולקייםלהמשיךשואפתמצריםאכן,שונים.מצרייםיעדיםנגד
יעדיהעלויתורבמחירלאאךהערבי,העולםכמנהיגתמעמדהאת

אינהמצריםשלהבינערביתמנהיגותההפרטיקולאריים.הלאומיים
מכיווןהמדינית.ודרכהייחודהעלערבלמדינותבוויתורנקנית

אזיהיא,ראותהמנקודתבספקמוטלאינומצריםשלשמעמדה
לשארדרךמורהלשמשצריכותהסכסוךבתחוםודרכהמדיניותה
אובמוקדםבעקבותיהתלבנהדמצרים,אליבאאשר,ערב,מדינות

במאוחר.
ואידיאולוגי-מדיניחומרי,מחיר:ישהערבימהעולםלניתוקאולם

זהמחירבצמצוםמעונייןלהיותחייבסאדאתשלמשטרותרבותי,
היחסיםשיקוםלאפשרכדיוהןפניםביטחוןמשיקוליהןהאפשר,ככל

הבינערביתבזירהלמצריםהנזקצמצוםהאחרות.ערבמדינותעם
מהבכלובראשונהבראשויתבטאישראל,חשבךעלבהכרחיבוא

האפשרותמצרים-ישראל,יחסישלנורמליזציה""במושגשכלול
נקודתהיאומרכזי,מהותינחשבישראלשבעיניזה,ביעדלפגיעה
חוזהחתימתעםשתירקםהחדשההיחסיםבמערכתמהותיתתורפה
88השלום.
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