
 

 إطار السالم في الشرق األوسط

 ١٩٧٨ سبتمبر (أيلول) ١٧في  كامب ديفيد 

 

اجتم�ع ال��رئيس محم��د أن��ور الس��ادات رئ��يس جمهوري��ة مص��ر العربي��ة ومن��احيم ب��يغن رئ��يس وزراء إس��رائيل م��ع    

عل�ى  م واتفق�وا  ١٩٧٨ )أيلول سبتمبر ( ١٧ -٥جيمي كارتر رئيس الواليات المتحدة األمريكية في كامب ديفيد من 

 .هاإلطار التالي للسالم  في الشرق األوسط وهم يدعون أطراف النزاع العربي اإلسرائيلي إلى االنضمام إلي

 مقدمة

 إن البحث عن السالم في الشرق األوسط يجب أن يسترشد  باآلتي:

بك�ل   ٢٤٢قم إن القاعدة المتفق عليها للتس�وية الس�لمية للن�زاع ب�ين إس�رائيل وجيرانه�ا ه�و ق�رار مجل�س األم�ن ال�ر           

 أجزائه.

بع��د أربع��ة ح��روب خ��الل ثالث��ين عام��ًا وعل��ى رغ��م  الجه��ود اإلنس��انية المكثف��ة، ل��م يس��تمتع الش��رق األوس��ط مه��د    

إن ش�عوب الش�رق األوس�ط تتش�وق إل�ى الس�الم حت�ى        . الحضارة ومهبط األديان العظيمة ال�ثالث، بع�د ب�نعم الس�الم    

لشاسعة لمتابعة أهداف السالم وحتى تصبح  ه�ذه المنطق�ة نموذج�ًا    يمكن تحويل موارد المنطقة البشرية والطبيعية ا

 للتعايش والتعاون بين األمم.

إن المبادرة التاريخية للرئيس السادات بزيارته للقدس واالستقبال الذي لقيه من برلمان إسرائيل وحكومتها وشعبها 

دات ومقترح��ات الس��الم الت��ي تق��دم به��ا    وزي��ارة رئ��يس ال��وزراء ب��يغن لإلس��ماعيلية ردًا عل��ى زي��ارة ال��رئيس الس��ا   

الزعيمان كالهما وما لقيته هذا المهمات من استقبال حار من شعبي البلدين ، كل ذلك خلق فرصة للسالم ل�م يس�بق   

 لها مثيل وهي فرصة ال يجب إضاعتها إذا كان يراد انقاد هذا الجيل واألجيال المقبلة من مآسي الحرب.

ح�دة والقواع�د األخ�رى المقبول�ة للق�انون ال�دولي والش�رعية ت�وفر اآلن مس�تويات مقبول�ة           وإن مواد ميثاق األمم المت

 لسير العالقات بين جميع الدول.

م�ن ميث�اق األم�م المتح�دة وإج�راء مفاوض�ات ف�ي المستقـب�ـل ب�ين           ٢وإن تحقـيــق عـالقــة سـالم وفقا لروح المادة 

ي شـأن السالم واألمن معها ه�ي أم�ور  ض�ـرورية لتنفي�ذ جمي�ع      إسرائيـل وأي دولـة مجـاوره مستعـدة للتفـاوض ف

 .٣٣٨و  ٢٤٢البـنـود والمبـادئ فـي قراري مجلـس األمـــن رقم 

إن السالم  يتطلب احترام السيادة والوحدة اإلقليمية واالستقالل السياسي لك�ل دول�ة ف�ي المنطق�ة وحقه�ا ف�ي الع�يش        

متعرضة لتهديدات أو  أعمال عنف ، وان التقدم تجاه هذا الهدف م�ن  في سالم داخل حدود آمنة ومعترف بها غير 

الممكن أن يسرع بالتحرك نحو عصر جديد من التصالح في الشرق األوس�ط يتس�م بالتع�اون عل�ى تنمي�ة التطــ�ـور       

 االقتصادي وفي الحفاظ على االستقرار وتأكيد األمن.

 .ل التي تتمتع بعالقة طبيعيةوإن السالم يتعزز بعالقة السالم وبالتعاون بين الدو

http://www.palestineinarabic.com/�


 

وإضافة إلى ذلك في ظل معاهدات السالم ،يمكن لألطراف على أساس التبادل الموافقة على ترتيب�ات أم�ن خاص�ة    

من مناطق منزوعة السالح إل�ى من�اطق ذات تس�ليح مح�دود ومحط�ات إن�ذار مبك�ر ووج�ود ق�وات دولي�ة وقـ�ـوات            

 الترتيبات األخرى التي تتفق على أنها ذات فائدة.اتصـال وإجراءات تتفــق عليها للمراقبة و

 اإلطار

إن األطراف إذ تضع هذه العوامل ف�ي االعتب�ار مص�ممة عل�ى التوصـ�ـل إل�ي تسويـ�ـة عادلـ�ـة وشامل�ـة ومعمـ�ـرة           

بك�ل   ٣٣٨و٢٤٢لصــراع الشرق األوسط عن طريق عق�د معاه�دات س�الم تق�وم عل�ى ق�راري مجل�س األم�ن رق�م          

ا من ذلك هو تحقيق السالم وعالقات حس�ن الج�وار ، وه�ي ت�درك أن الس�الم لك�ي يص�بح معم�رًا         فقراتهما ، وهدفه

يجب أن يشمل جميع هؤالء الذين ت�أثروا بالص�راع اعم�ق ت�أثير، ل�ذا فإنه�ا تتف�ق عل�ى أن ه�ذا اإلط�ار مناس�ب ف�ي             

جيرانه�ا اآلخ�رين مم�ن    رأيها ليشكل أساسا للسالم ال بين مصر وإسرائيل فحسب بل كذلك ب�ين إس�رائيل وك�ل م�ن     

 يبدون استعدادًا للتفاوض على السالم مع إسرائيل على هذا األساس.

 ى المضي قدمًا على النحو األتي :إن األطراف إذ تضع هذا الهدف في االعتبار قد اتفقت عل 

 غزة :والضفة الغربية  -أ 

يني ف��ي المفاوض��ات الخاص��ة بح��ل   ينبغ��ي أن تش��ترك مص��ر و إس��رائيل و األردن وممثل��و الش��عب الفلس��ط    أوًال :

 المشكلة الفلسطينية بكل جوانبها ولتحقيق هذا الهدف 

 فإن المفاوضات المتعلقة بالضفة الغربية وغزة ينبغي أن تتم على ثالث مــراحــل :

تتفق مصر وإسرائيل على أنه من أجل ضمان نقل م�نظم وس�لمي للس�لطة م�ع أخ�ذ االهتمام�ات ب�األمن م�ن          .أ 

اف  في االعتبار، يجب إن تكون هناك ترتيبات انتقالية بالنس�بة إل�ى الض�فة الغربي�ة وغ�زة      جانب كل األطر

لفت�رة ال تتج��اوز خم��س س��نوات ، ولت��وفير حك��م ذات��ي كام��ل لس��كان الض��فة الغربي��ة وغ��زة ، ف��إن الحكوم��ة   

ي م�ن قب�ل   اإلسرائيلية العسكرية وإدارتها المدني�ة ستنس�حبان منهم�ا بمج�رد أن ي�تم انتخ�اب س�لطة حك�م ذات�         

السكان في هذه المنطقة عن طريق االنتخاب الحر لتحل محل الحكومة العسكرية الحالية ولمناقشة تفاص�يل  

الترتيب��ات االنتقالي��ة ف��إن حكوم��ة األردن س��تكون م��دعوة إل��ى االنض��مام إل��ى المحادث��ات عل��ى أس��اس ه��ذا      

م��ن مب��دأ حك��م ال��ذات لس��كان ه��ذا  اإلط��ار، ويج��ب أن تعط��ي ه��ذه الترتيب��ات الجدي��دة االعتب��ار ال��الزم لك��ل   

 األراضي والهتمامات األمن الشرعية لكل من األطراف التي يشملها النزاع.

أن تتفق مصر وإسرائيل واألردن على وسائل إقامة سلطة الحكم الذاتي المنتخبة في الضفة الغربية وقطاع  .ب 

ة الغربي��ة وقط��اع غ��زة أو غ��زة ، وق��د تض��م وف��دًا يض��م مص��ر واألردن ووف��دًا م��ن الفلس��طينيين م��ن الض��ف  

 فلسطينيين آخرين وفقًا لما يتفق عليه.

وسيتفاوض األطراف في شأن اتفاق يحدد مسؤوليات سلطة الحكم الذاتي التي ستمارس في الضفة الغربية 

وغزة وسيتم انسحاب للق�وات المس�لحة اإلس�رائيلية وس�تكون هن�اك إع�ادة توزي�ع للق�وات اإلس�رائيلية الت�ي           

واقع أمن معينه وسيتضمن االتفاق أيضا ترتيبات لتأكيد األم�ن ال�داخلي  والخ�ارجي و النظ�ام     ستبقى فــي م

العام ، وسيتم تشكيل قوة بوليس محلية قوية قد تضم مواطنين أردنيين ، إضافة إل�ى ذل�ك ستش�ترك الق�وات     

 مان أمن الحدود.  اإلسرائيلية واألردنية في دوريات مشتركة في تقديم األفراد لتشكيل مراكز مراقبة لض



 

وس�تبدأ الفت��رة االنتقالي��ة ذات الس��نوات الخم��س عن��دما تق��وم س��لطة حك��م ذات��ي ( مجل��س إداري) ف��ي الض��فة   .ج 

الغربي��ة وغ��زة ف��ي أس��رع وق��ت ممك��ن م��ن دون أن تت��أخر ع��ن الس��نة الثالث��ة بع��د بداي��ة الفت��رة االنتقالي��ة .     

زة وعالقاتها م�ع جيرانه�ا وإلب�رام معاه�دة      وستجري المفاوضات لتحديد الوضع النهائي للضفة الغربية وغ

سالم بين إسرائيل واألردن بحلول نهاية الفترة االنتقالية ، وس�تدور ه�ذه المفاوض�ات ب�ين مص�ر وإس�رائيل       

 واألردن والممثلين المنتخبين لسكان الضفة الغربية وغزة.

ن تتك�ون م�ن ممثل�ي األط�راف األربع�ة      وسيجري انعقاد لجنتين منفصلتين لكنهما مترابطتان ، إحدى هاتين اللجنت�ي 

التي ستتفاوض وتوافق على الوضع النهائي للضفة الغربية وغزة وعالقاته�ا م�ع جيرانه�ا ، وتتك�ون اللجن�ة الثاني�ة       

من ممثلي  إسرائيل وممثلي األردن التي سيشترك معها ممثلو السكان في الضفة الغربية  وغزة للتفاوض في شأن 

ائيل واألردن واضعة في تقديرها االتف�اق ال�ذي ت�م التوص�ل إلي�ه ف�ي ش�أن  الض�فة الغربي�ة          معاهدة السالم بين إسر

 ).٢٤٢وغزة  وسترتكز المفاوضات على أساس جميع النصوص والمبادئ لقرار مجلس األمن رقم (

وستقرر هذه المفاوضات ضمن أش�ياء أخ�رى  موض�ع الح�دود وطبيع�ة ترتيب�ات األم�ن . ويج�ب أن يعت�رف الح�ل           

اتج ع��ن المفاوض��ات ب��الحقوق المش��روعة للش��عب الفلس��طيني ومتطلبات��ه العادل��ة . وبه��ذا األس��لوب سيش��ارك        الن��

 الفلسطينيون في تقرير مستقبلهم من خالل :

أن يتم االتفاق في المفاوضات ب�ين مص�ر وإس�رائيل واألردن وممثل�ي الس�كان ف�ي الض�فة الغربي�ة وغ�زة           .١

 والمسائل البارزة األخرى بحلول نهاية الفترة االنتقالية.  على الوضع النهائي للضفة الغربية وغزة

 أن يعرضــوا اتفاقهــم للتصويــت مــن جانــب الممثليـــن المنتخبـيــن لسكــان الضفــة الغربيــة وغزة. .٢

منتخبين من السكان في الض�فة الغربي�ة وغ�زة لتحدي�د الكيفي�ة الت�ي سيحكمــ�ـون        إتاحة الفرصة للممثلين ال .٣

 بها أنفسهم تمشيًا مع نصــــوص االتفاق.

 المشاركة كما ذكر أعاله في عمل اللجنة التي تتفاوض في شأن معاهدة السالم بين إسرائيل واألردن. .٤

مان أمن إسرائيل و جيرانها خالل الفترة االنتقالي�ة وم�ا   سيتم اتخاذ كل اإلجراءات و التدابير الضرورية لض ثانيًا :

بعدها ، وللمساعدة على توفير مثل هذا األم�ن س�تقوم س�لطة الحك�م ال�ذاتي بتش�كيل ق�وة قوي�ة م�ن الش�رطة المحلي�ة             

وتشكل هذه القوة من سكان الضفة الغربية وغزة و ستكون قوة الشرطة على اتصال مستمر بالضباط اإلسرائيليين 

 ردنيين والمصريين المعنيين للبحث في األمور المتعلقة باألمن الداخلي.واأل

خالل الفتـرة االنتقالي�ة يش�كل ممثل�و مص�ر و إس�رائيل و األردن و س�لطة الحك�م ال�ذاتي لجن�ة تعق�د جلس�اتها             ثالثًا :

ربية وغزة في ع�ام   باستمرار وتقرر باتفاق األطراف صالحيات السماح بعودة األفراد الذين طردوا من الضفة الغ

مع اتخاذ اإلجراءات الضرورية لمن�ع االض�طراب و أوج�ه التم�زق , ويج�وز أيض�ا له�ذه اللجن�ة أن تع�الج           ١٩٦٧

 األمور األخرى ذات االهتمام المشترك.

س�تعمل مص�ر و إس�رائيل بعض�هما م�ع ال�بعض و م�ع األط�راف األخ�رى المهتم�ة لوض�ع إج�راءات متف�ق               رابعًا :

 عاجل والعادل والدائم لحل مشكلة  الالجئين.عليها للتنفيذ ال

 



 

 مصر و إسرائيل :   -ب 

تتعه�د ك�ًال م�ن مص��ر وإس�رائيل بع�دم اللج��وء إل�ى التهدي�د ب��القوة أو اس�تخدامها لتس�وية النزاع��ات و أن أي           .١

 من ميثاق األمم المتحدة. ٣٣نزاعات ستتم تسويتها بالطرق السلمية وفقًا لما نصت عليه المادة 

طراف من أجل تحقيق السالم في ما بينها على التفاوض بإخالص بهدف توقيع معاهدة سالم بينها توافق األ .٢

خالل ثالثة شهور من توقيع هذا اإلطار فيما تتم دعوة األطراف األخرى في الن�زاع إل�ى التق�دم ف�ي الوق�ت      

 .نفسه إلى التفاوض و إبرام معاهدات سالم مماثلة بغرض تحقيق سالم شامل في المنطقة

وأن إط��ار إب��رام معاه��دة الس��الم ب��ين مص��ر و إس��رائيل س��يحكم مفاوض��ات الس��الم بينه��ا وس��تتفق األط��راف عل��ى    

 الشكليات و الجدول الزمني و تنفيذ التزامات في ظل المعاهدة.

 المبادئ المرتبطة :  -ج 

الس�الم ب�ين   تعلن مصر و إسرائيل أن المبادئ والنصوص الم�ذكورة أدن�اه ينبغ�ي أن تطب�ق عل�ى معاه�دات        .١

 إسرائيل وكل من جيرانها مصر وسوريا واألردن ولبنان.

على الموقعين أن يقيموا فيما بينهم عالقات طبيعية كتلك القائمة بين الدول التي هي في حال سالم كل منه�ا   .٢

 مع األخرى.

ط�وات الت�ي تتخ�ذ      وعند هذا الحد ينبغي أن يتعهدوا بااللتزام بنصوص ميث�اق األم�م المتح�دة ويج�ب أن تش�تمل الخ      

 في هذا الشأن على : 

 اعتراف كامل.  .أ 

 إلغاء المقاطعات االقتصادية. .ب 

ض��مان أن يتمت��ع المواطن��ون ف��ي ظ��ل الس��لطة القض��ائية بحماي��ة اإلج��راءات القانوني��ة ف��ي اللج��وء إل��ى        .ج 

 القضاء.

به��دف  يج��ب عل��ى الم��وقعين استكش��اف إمكاني��ات التط��ور االقتص��ادي ف��ي إط��ار اتفاق��ات الس��الم النهائي��ة      .٣

 المساهمة في صنع جو السالم و التعاون و الصداقة التي تعتبر هدفًا مشتركًا لهم.

 يجب إقامة لجان للدعاوى القضائية في الحسم المتبادل لجميع الدعاوى القضائية المالية. .٤

يج��ري دع��وة الوالي��ات المتح��دة إل��ى االش��تراك ف��ي المحادث��ات ف��ي ش��أن مواض��يع متعلق��ة بش��كليات تنفي��ذ        .٥

 فاقات و إعداد جدول زمني لتنفيذ تعهدات األطراف.االت

س��يطلب م��ن مجل��س األم��ن الت��ابع لألم��م المتح��دة المص��ادقة عل��ى معاه��دات الس��الم و ض��مان ع��دم انته��اك      .٦

و س��يطلب م��ن األعض��اء ال��دائمين ف��ي مجل��س األم��ن توقي��ع معاه��دات الس��الم وض��مان احت��رام   ،نصوص��ها

 و تصرفاتهم مع التعهدات التي يحتويها هذا اإلطار. نصوصها كما سيطلب إليهم مطابقة سياساتهم

 

 



 

 

 عن حكومة       عن حكومة           

 إسرائيلدولة       مصر العربيةجمهورية 

 مناحيم بيغن         أنور السادات    

 

 التوقيع شهد

 جيمي كارتر  

 رئيس الواليات المتحدة األمريكية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 معاهدة سالم بين مصر وإسرائيل إطار عمل من أجل عقد

 

توافق  إسرائيل ومصر من أجل تحقيق السالم بينهما على التفاوض بحس�ن ني�ة به�دف توقي�ع معاه�دة س�الم بينهم�ا        

في غضون ثالثة شهور من توقيع هذا  اإلطار. وقد تم االتفاق على أن تتم المفاوضات تحت علم األمم المتحدة في 

 الجانبان.موقع أو مواقع يتفق عليها 

 في هذا الحل للنزاع بين مصر وإسرائيل . ٢٤٢تطبق كل مبادئ قرار األمم المتحدة الرقم 

ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك يتم تنفيذ معاهدة سالم ف�ي فت�رة تت�راوح ب�ين س�نتين أو ث�الث س�نوات م�ن توقي�ع          

 معاهدة السالم.

 وقد وافق الطرفان على المسائل آالتية:

 امة للسيادة المصرية حتى الحدود المعترف بها دوليًا بين مصر وفلسطين تحت االنتداب.الممارسة الت .أ 

 انسحاب القوات المسلحة اإلسرائيلية من سيناء. .ب 

استخدام المطارات التي يتركها اإلس�رائيليون ق�رب الع�ريش ورف�ح وراس النق�ب وش�رم الش�يخ لألغ�راض          .ج 

 بل كل الدول.المدنية فقط بما فيها االستخدام  التجاري من ق

حق المرور الحر للسفن اإلسرائيلية في خليج السويس وقناة السويس على أساس معاهدة القسطنطينية للعام  .د 

م والتي تنطبق على جميع الدول. وتعتبر مضائق تيران وخليج العقب�ة مم�رات مائي�ة دولي�ة عل�ى أن      ١٨٨٨

 .تفتح أمام كل الدول للمالحة والطيران من دون إعاقة أو تعطيل

إنش�اء طري�ق ب�ين س�يناء واألردن ب��القرب م�ن اي�الت م�ع كفال�ة حري��ة الم�رور وس�المته م�ن جان�ب مص��ر              .ه 

 واألردن.

 تمركز القوات العسكرية كما هو وارد أدناه. .و 

 تمركز القوات العسكرية كما يأتي: 

ة تبع��د  أال تتمرك�ز أكث�ر م��ن فرق�ة واح�دة (ميكانيكي��ة أو مش�اه) م�ن الق��وات المس�لحة المص�رية داخ��ل منطق�          .أ 

 قرابة خمسين كيلو متر  شرق خليج السويس وقناة السويس.

فقد تتمركز قوات األمم المتحدة والشرطة المدنية المسلحة باألسلحة الخفيفة ألداء المهمات العادية للش�رطة   .ب 

كيل�و    ٤٠-٢٠داخل المنطقة التي تقع  غرب الحدود  الدولية وخليج العقبة في مساحة يراوح عرضها ب�ين  

 ًا.متر

كيلو مترات شرق الحدود الدوليــة قــوات  إسرائيلية عسكرية محـ�ـدودة   ٣أن توجد في المنطقة  في حدود  .ج 

 ال  تتعــدى أربـع كتائب مشاه ومراقبون من األمم المتحدة.

تلحق وحدات دوريات حدود ال تتعدى ثالث كتائب  بالبوليس المدني في المحافظة على النظام في المنطق�ة   .د 

 م  تذكر آنفا.التي ل



 

 يكون التخطيط الدقيق للحدود السالفة الذكر وفقًا لما يتقرر خالل  مفاوضات السالم.

 يجوز أن تقام محطات اإلنذار المبكر لضمان االمتثال لبنود االتفاق.

 سيتم تمركز قوات األمم المتحدة:

 ى خط مواز للحدود الدولية.كلم من البحر المتوسط وعل ٢٠في جزء من منطقة في سيناء الواقعة على بعد  .أ 

 في منطقة شرم الشيخ لتأمين حرية المرور في مضائق تيران. .ب 

وال يتم إبعاد هذه القوات ما ل�م يواف�ق مجل�س األم�ن الت�ابع لألم�م المتح�دة عل�ى مث�ل ه�ذا اإلبع�اد بإجم�اع أص�وات               

 األعضاء الخمسة الدائمين.

قـــت تقــام عـــالقات طبيعــية بيـن مصر وإسرائيـل تتض�من :  وبعد توقيع اتفاق سالم وبعد إتمام االنسحاب  المؤ 

( االعت��راف  الكام��ل بم��ا ف��ي ذل��ك قي��ام عالق��ات دبلوماس��ية واقتص��ادية وثقافي��ة وإنه��اء المقاطع��ات االقتص��ادية          

 والحواجز أمام حرية حركة السلــع واألشخـــاص والحمـاية المتبادلة للمواطنين وفقًا للقانون ).

 المؤقت : االنسحاب

أشهر التي تعقب توقيع معاهدة السالم،تنس�حب جمي�ع الق�وات اإلس�رائيلية ش�رق الخ�ط الممت�د م�ن          ٩-٣خالل فترة 

 نقطة إلى  الشرق من العريش وحتى رأس محمد، وسيتم االتفاق على تحديد هذا الخط تمامًا.

  

 عن حكومة       عن حكومة          

 إسرائيلدولة       مصر العربيةجمهورية 

 مناحيم بيغن         أنور السادات    

 

 التوقيع شهد

 جيمي كارتر  

 رئيس الواليات المتحدة األمريكية

 

 

 

معاه��دة الس��الم ب��ين مص��ر وإس��رائيل وإتف��اق الحك��م ال��ذاتي ف��ي الض��فة والقط��اع، وزارة الخارجي��ة            المص��در:

 .١٩٧٩المصرية، القاهرة ، 


