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 داءـــــهإ
 

 .انعزبُة يصزمجهىرَة  فهسطني و  هداءــش رض انىطٍأ يحتزَز ثز ُميٍ ضحىا فً سب إىل*  
.َسأل اهلل أٌ َفزج هًهى سزاَا انبىاسمأجم انىطٍ أيٍ ضحىا حبزَتهى يٍ  إىل *      

سكُه فسُح جُاته.وأ اهلل هرمح ......حُدر..... انغايل واندٌ.........روح ..........*  إىل   
ل اهلل انعهً انقدَز سأأ  اهلل وفقٍُبدعىاتها  انتٍانغانُة ........واندتٍ .........إىل*     
.افُها وَزسقٍُ بزها وميد يف عًزه أٌ َبارك          

. خىاتٍأو ........خىاٍَإ ......* إىل سُدٌ وعىٍَ  
رَد ...سوجتٍاالَشغال بهذا انعًم......ثار آ ًهىا يعٍ*  إىل يٍ مل َبخهىا بصربهى وحت  

.وحُدر .....اٌنُ أبُائٍ..... و   

انعىٌ يلكم يٍ قدو  *  إىل  
 هذا المتواضع  عملي أهدي

 
 

 طالبال                                                           
 محمد حيدر األسطل 
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 شكـــــر و تقدير
صيلى  -المرسيلين، سييدنا محميد بييا  واياتمنالة والسالم على سييد اأوالص ،  را اللالمينهللالحمد 

 بليد:و  ،نأجمليوصحبه  آلهاهلل عليه وسلم وعلى 
 المــدلل حســنوليــد أهلييه، أتوجييه بالاييزر الجزييي  والت ييدير إلييى أسييتا ي الييدزتور: بالفضيي   عترافيياً ا

وسيار   دراسيةايرا  عليى هي ل التزيرم ب بيو  اإلسالمية وال ي ا  الللوم السياسة في الجاملة اإلأست
 ة مللومة.ولم يبا  على بأي ،نجاز ه ا اللم إوقته من أج  

ة سييييات ة اأفاضيييي  أعضييييا  لجنيييية المناقاييييإلييييى اأ سييييطر اييييالص امتنييييانيأن أوأود فييييي هيييي ا الم ييييام 
ى ما قدميه ليي مين توجي ياص ونصيا   عل مساعد وزير الاارجية اأسبق يالدكتور: محمود العجرم

سييزون لتوجي يات م ونصيا ح م ع ييم  مما أستا  التاريخ  في جاملة اأقصى الد صافيخ ر:الدكتو 
   .دراسةثر في إثرا  ه ا الاأ
اص بال زر:م في إنجاح ه ا اللم  المتواضع وأأت دم بجزي  الازر وع يم االمتنان لز  من ساهو 

  .والسياسة اإلدارةوأكاديمية  األقصىجامعة 
  عليييى انجاحيييه ل ييي ا البرنيييام  الليييالى الوزيييي  المسييياعد للاييي ون التللييييمى الـــدكتور محمـــود الجعبـــر  -

 لى. وعلى تاجيله
 على تلاونه وتاجيله.  صىر يس جاملة اأق سالم زكريا األغا لدكتورا -
أسيييتا  اللليييوم السياسيييية واللالقييياص الدوليييية المايييار  فيييي جاملييية  عبـــد الناصـــر ســـرور الـــدكتور -

 صا   وتوجي اص اال  فترة إعداد ه ل الدراسة .اأقصى على ما قدمه لي من ن
      .المتواصلة ة والسياسة على نصا حهار داإل أزاديمية يزاديمالنا ا اأحمد المشيراوي أالدكتور  -
 على تواصله الدا م وتاجيله في إنجاح الدراسة. محمد سميمان أبو مصطفى األستاذ -
  .جيرا  الم يابالص فيي جم وريية مصير اللربييةإفيي  الي ي سياعدني بـو جـزرأعبد الـرازق  األستاذ -

 .إلى كل األصدقاء والزمالء في العمل والدراسة

  الطالب                                                                        
 محمد حيدر األسطل                                                            
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 راسةدالممخص 
 يناير المصرية على مست ب  اتفاقية زاما ديفيد 52ثر ثورة أ ةلرفالى م الدراسة صهدف        

بلدما طرأص  8791اص المتحدة اأمريزية عام برعاية الوالي "إسرا ي "و التي وقلص بين مصر
عدة أن مة حتى عام  أس طص، من انتفاضاص وثوراص البية 5188يميه جديدة عام إقلمتغيراص 
 يناير وتداعيات ا 52بلد ثورة سرا يلية اللالقاص المصرية_ اإلتناولص الدراسة طبيلة و  ،م5182
في مسيرة وتوج اص  التي أحدثص تغييرتل  المتغيراص  ،سياسيًا وعسزريًا واقتصادياً  "إسرا ي "على 

ال ضية و يلي سرا _اإل ملرفة انلزاساص وتداعياص الثورة على الصراع اللربيز ل   ،الن ام المصري
الموق  تناولص الدراسة زما ، ومصيراً  جغرافيًا وسياسياً بمصر  الفلسطينية التي طالما ارتبطص

 يناير المصرية. 52ثورة  تجالاإلسرا يلي 
الباحث أستادم ا زم، والمن   التارياي الوصفي التحليلي تادم الباحث المن  وقد اس        

حيث أجرى الباحث  ،صو  على المللوماص من مصادرها اأوليةللح ؛تحلي  للدراسة الم ابلة زأداة
طبيلة اللالقاص المصرية  للتلر  علىمصريين م ابالص مع ماتصين ورجا  سياسة وفزر 

 .يناير المصرية 52زاما ديفيد بلد ثورة  تفاقيةمست ب  او _اإلسرا يلية 
 :نتا   أهم اال إلى اللديد من وقد توصلص الدراسة

حزيم الير يس ف دص أهم حلي  استراتيجي في المنط ة بلد سي وط  يناير 52" بلد ثورة  إسرا ي"أن  -
صمام اأمان إلسرا ي  والي ي حياف  أزثير مين دومًا طالما زان ال ي  ،المالوع محمد حسنى مبار 

اييزال ا أإلسييرا يلية المصييرية بزيي  ا _ن طبيليية اللالقيياص، وأدثييين عامييًا علييى اتفاقييية زامييا ديفيييثال
تفاقيية قيد يينلزس عليى مسيت ب  امميا ينياير  52اسية واللسزرية واالقتصادية قيد تيأثرص بليد ثيورة السي

اتفاقييية زامييا ديفيييد  حيييث طرحييص ،ساسييية لللالقيية بييين الطييرفينزامييا ديفيييد التييي تمثيي  ال اعييدة اأ
 اش حو وأثارص حالة من الجد  والن ، يناير بلد أن أغل ص لسنواص طويلة 52للن اش ب وة بلد ثورة 

 : زما ارجص الدراسة بلدة توصياص أهم ا،  اتلديل ا أو إلغا 

ن اش لل ياصو أولضمن   اووضل، إعادة الن ر في اتفاقية زاما ديفيدب المصرية مطالبة الحزومة -
الوطنية واأحزاا ومؤسساص المجتمع المدني في مصر المطالبة بإلغا  اتفاقية زاما وعلى ال وى 

 .بحق الالبين المصري والفلسطيني جحا ي ثناياها من إلما تحمله ف ،ديفيد
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Abstract 
 

      This study aims at  examining the impact of the 25
th

 of January 

Egyptian  Revolution  on the future of Camp David treaty signed  between 

Egypt and Israel in 1978 under the auspices of the United States of 

America in light of regional changes such as popular uprisings and 

revolutions which have  toppled four regimes till now.  

      This study has tackled the nature of the Israeli and Egyptian relations 

after the 25th of January Egyptian Revolution and its impact on Israel 

politically, militarily and economically which has drastically transformed 

the nature of the Egyptian regime besides to its effect on the Arab Israeli 

conflict where the Palestinian cause is prominently situated. It also sheds 

light on the Israeli stance towards the 25
th
 of January Egyptian Revolution. 

The researcher uses the analytic descriptive methodology besides to the 

historical approach to trace the historical   roots of the Egyptian and Israeli 

relations. In order to achieve the objectives of the study, the researcher  has 

used interviews as a research tool where he conducted interviews with 

Egyptian scholars, experts, political leaders, analysts, and researchers to 

explore the  nature of the Egyptian and Israeli relations  and the future of 

Camp David treaty after the 25
th

 of January Egyptian Revolution. 

 

      The study concluded the following results: After the 25th of January 

Egyptian Revolution, Israel has lost its most important strategic ally in the 

region after the downfall of Hosni Mubarak’s regime which has ensured 

the security of Israel for more than thirty years. The nature of the Egyptian 

and Israeli relations has drastically been affected after the 25
th
 of January 

Egyptian Revolution which left its dark shadows on Camp David treaty 

which represents the solid basis of the relations between the two respective 

countries. For the first time after the 25th of January Egyptian Revolution, 

Camp David treaty has been subject for discussion and endless proposals 

of revision and even cancellation and Egypt har restored its pioneering 

position in the Arab world far away from the Israeli dictation. The study 

has come out with certain recommendations: 

Asking the Egyptian government to revisit, examine , reconsider, and 

discuss the articles of Camp David treaty by political parties and national 

powers in an attempt to cancel it since it has tremendously caused harm to 

the interests of Egyptian and Palestinian people. 
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