
 
           www.palestine‐studies.org  

 

1 
 

   1978اتفاق كامب ديفيد 
  الوثيقة األوىل

  إطار للسالم يف الشرق األوسط اتفق عليه يف كامب ديفيد
  

17/9/1978  
  

اجتمع الرئيس حممد أنور السادات رئيس جمهورية مصر العربية، ومناحم بيغن رئيس وزراء إسرائيل، مع 
، واتفقوا على 1978] أيلول[سبتمبر  17إىل  5 جيمي كارتر رئيس الواليات املتحدة األميركية، يف كامب ديفيد، من

  .اإلسرائيلي األخرى إىل االنضمام إليه –اإلطار التايل للسالم يف الشرق األوسط، وهم يدعون أطراف النزاع العربي 
  مقدمة

إن القاعدة املتفق عليها للتسوية السلمية : إن البحث عن السالم يف الشرق األوسط يجب أن يسترشد باآلتي
 338ورقم  242سيرفق القراران رقم .. بكل أجزائه 242زاع بين إسرائيل وجيرانها، هي قرار جملس األمن رقم للن

بعد أربع حروب خالل ثالثين عاماً، ورغم اجلهود اإلنسانية املكثفة، فإن الشرق األوسط، مهد . بهذه الوثيقة
إن شعوب الشرق األوسط تتشوق إىل السالم . السالماحلضارة ومهبط األديان العظيمة الثالثة، مل يستمتع بعد بنعم 

ابعة أهداف السالم، وحتى تصبح هذه املنطقة تحتى يمكن حتويل موارد اإلقليم البشرية والطبيعية الشاسعة مل
  .نموذجاً للتعايش والتعاون بين األمم

برملان إسرائيل وحكومتها  إن املبادرة التاريخية للرئيس السادات بزيارته للقدس، واالستقبال الذي لقيه من
وشعبها، وزيارة رئيس الوزراء بيغن لإلسماعيلية، رداً على زيارة الرئيس السادات، ومقترحات السالم التي تقدم 

وما لقيته هذه املهام من استقبال حار من شعبي البلدين، كل ذلك خلق فرصة للسالم مل يسبق .. بها كال الزعيمين 
  .ب إهدارها إن كان يراد إنقاذ هذا اجليل واألجيال املقبلة من مآسي احلربلها مثيل، وهي فرصة ال يج

وإن مواد ميثاق األمم املتحدة والقواعد األخرى املقبولة للقانون الدويل والشرعية، توفر اآلن مستويات 
مم املتحدة، من ميثاق األ 2وإن حتقيق عالقة سالم وفقاً لروح املادة . مقبولة لسير العالقات بين جميع الدول

وإجراء مفاوضات يف املستقبل بين إسرائيل وأي دولة جماورة مستعدة للتفاوض بشأن السالم واألمن معها، هما 
  .338و  242أمر ضروري لتنفيذ جميع البنود واملبادئ يف قراري جملس األمن رقم 

دولة يف املنطقة وحقها يف  لإن السالم يتطلب احترام السيادة والوحدة اإلقليمية واالستقالل السياسي لك
وأن التقدم جتاه هذا .. ر متعرضة لتهديدات أو أعمال عنف يالعيش يف سالم داخل حدود آمنة ومعترف بها، غ

الهدف، من املمكن أن يسرع بالتحرك نحو عصر جديد من التصالح يف الشرق األوسط، يتسم بالتعاون على تنمية 
  .ستقرار وتأكيد األمنالتطور االقتصادي ويف احلفاظ على اال

وباإلضافة إىل ذلك يف .. وإن السالم يتعزز بعالقة السالم وبالتعاون بين الدول التي تتمتع بعالقات طبيعية 
املوافقة على ترتيبات أمن خاصة، مثل مناطق  –على أساس التبادل  –ظل معاهدات السالم، يمكن لألطراف 

حمطات إنذار مبكر، ووجود قوات دولية وقوات اتصال، وإجراءات منزوعة السالح، ومناطق ذات تسليح حمدود، و
  .يتفق عليها للمراقبة، والترتيبات األخرى التي يتفقون على أنها ذات فائدة

إن األطراف، إذ تضع هذه العوامل يف االعتبار، مصممة على التوصل إىل تسوية عادلة شاملة ومعمرة لصراع 
  .بكل فقراتها 338و  242سالم تقوم على قراري جملس األمن رقم  الشرق األوسط عن طريق عقد معاهدات
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وهدفهم من ذلك، هو حتقيق السالم وعالقات حسن اجلوار، وهم يدركون أن السالم لكي يصبح معمراً، يجب أن 
  .يشمل جميع هؤالء الذين تأثروا بالصراع أعمق تأثير

ليشكل أساساً للسالم ال بين مصر وإسرائيل فحسب،  لذا، فإنهم يتفقون على أن هذا اإلطار مناسب، يف رأيهم،
بل وكذلك بين إسرائيل وكل من جيرانها اآلخرين ممن يبدون استعداداً للتفاوض على السالم مع إسرائيل على هذا 

  .األساس
  :إن األطراف إذ تضع هذا الهدف يف االعتبار، قد اتفقت على املضي قدماً على النحو التايل

  :ية وغزةالضفة الغرب  -  1
ينبغي أن تشترك مصر وإسرائيل واألردن وممثلو الشعب الفلسطيني يف املفاوضات اخلاصة   - 1  

هذا الهدف، فإن املفاوضات املتعلقة بالضفة الغربية وغزة، ولتحقيق . بحل املشكلة الفلسطينية بكل جوانبها
  :ينبغي أن تتم على ثالث مراحل

ل ضمان نقل منظم وسلمي للسلطة، مع األخذ يف االعتبار تتفق مصر وإسرائيل على أنه من أج  )أ(
يجب أن تكون هناك ترتيبات انتقالية بالنسبة للضفة الغربية وغزة .. االهتمامات باألمن من جانب كل األطراف 

ولتوفير حكم ذاتي كامل لسكان الضفة الغربية وغزة، فإن احلكومة اإلسرائيلية . لفترة ال تتجاوز خمس سنوات
رية وإدارتها املدنية ستنسحبان منهما بمجرد أن يتم انتخاب سلطة حكم ذاتي من قبل السكان يف هذه العسك

وملناقشة تفاصيل الترتيبات االنتقالية، . املنطقة عن طريق االنتخاب احلر لتحل حمل احلكومة العسكرية احلالية
إلطار، ويجب أن تعطي هذه الترتيبات فإن حكومة األردن ستكون مدعوة لالنضمام للمباحثات على أساس هذا ا

اجلديدة االعتبار الالزم لكل من مبدأ حكم ذاتي لسكان هذه األراضي واهتمامات األمن الشرعية لكل من األطراف 
  .التي يشملها النزاع

ن تتفق مصر وإسرائيل واألردن على وسائل إقامة سلطة احلكم الذاتي املنتخبة يف الضفة الغربية أ  )ب(
 وقد يضم وفدا مصر واألردن فلسطينيين من الضفة الغربية وقطاع غزة أو فلسطينيين آخرين، وفقاً .. زة وقطاع غ

ملا يتفق عليه، وسيتفاوض األطراف بشأن اتفاقية حتدد مسؤوليات سلطة احلكم الذاتي التي ستمارس يف الضفة 
إعادة توزيع للقوات اإلسرائيلية التي  الغربية وغزة وسيتم انسحاب للقوات املسلحة اإلسرائيلية وستكون هناك

  .وستتضمن االتفاقية، أيضاً، ترتيبات تأكيد األمن الداخلي واخلارجي والنظام العام. ستتبقى يف مواقع أمن معينة
إىل ذلك، ستشترك القوات  باإلضافة. وسيتم تشكيل قوة بوليس حملية قوية قد تضم مواطنين أردنيين

  .دوريات مشتركة، ويف تقديم األفراد لتشكيل مراكز مراقبة لضمان أمن احلدوداإلسرائيلية واألردنية يف 
يف الضفة ) جملس إداري(ذات السنوات اخلمس، عندما تقوم سلطة حكم ذاتي  االنتقاليةوستبدأ الفترة   )ج(

وستجري  الغربية وغزة، ويف أسرع وقت ممكن، دون أن تتأخر عن العام الثالث بعد بداية الفترة االنتقالية،
املفاوضات لتحديد الوضع النهائي للضفة الغربية وغزة وعالقاتها مع جيرانها، وإلبرام معاهدة سالم بين 
إسرائيل واألردن بحلول نهاية الفترة االنتقالية، وستدور هذه املفاوضات بين مصر وإسرائيل واألردن واملمثلين 

  .ة وغزةياملنتخبين لسكان الضفة الغرب
إحدى هاتين اللجنتين تتكون من ممثلي األطراف . جلنتين منفصلتين، ولكنهما مترابطتان وسيجري انعقاد

وتتكون اللجنة . األربعة التي ستتفاوض وتوافق على الوضع النهائي للضفة الغربية وغزة وعالقاتها مع جيرانها
لضفة الغربية وغزة للتفاوض الثانية، من ممثلي إسرائيل وممثلي األردن والتي سيشترك فيها ممثلو السكان يف ا

بشأن معاهدة السالم بين إسرائيل واألردن، واضعة يف تقديرها االتفاق الذي تم التوصل إليه بشأن الضفة الغربية 
  .وغزة

  .242وسترتكز املفاوضات على أساس جميع النصوص واملبادئ لقرار جملس األمن رقم 
ويجب أن يعترف احلل . دود وطبيعة ترتيبات األمنوستقرر هذه املفاوضات، ضمن أشياء أخرى، موضع احل

وبهذا األسلوب، سيشارك . الناجت عن املفاوضات باحلقوق املشروعة للشعب الفلسطيني ومتطلباته العادلة
  .الفلسطينيون يف تقرير مستقبلهم
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غربية أن يتم االتفاق، يف املفاوضات بين مصر وإسرائيل واألردن وممثلي السكان يف الضفة ال  - ) 1(  
  .وغزة، على الوضع النهائي للضفة الغربية وغزة واملسائل البارزة األخرى بحلول نهاية الفترة االنتقالية

  .أن يعرضوا اتفاقهم للتصويت من جانب املمثلين املنتخبين لسكان الضفة الغربية وغزة  - ) 2(  
إتاحة الفرصة للممثلين املنتخبين عن السكان يف الضفة الغربية وغزة، لتحديد الكيفية التي   - ) 3(  

  .سيحكمون بها أنفسهم تمشياً مع نصوص االتفاق
املشاركة، كما ذكر أعاله، يف عمل اللجنة التي تتفاوض بشأن معاهدة السالم بين إسرائيل   - ) 4(  

  .واألردن
اءات والتدابير الضرورية لضمان أمن إسرائيل وجيرانها خالل الفترة االنتقالية وما سيتم اتخاذ كل اإلجر  - 2
. ستقوم سلطة احلكم الذاتي بتشكيل قوة قوية من الشرطة احملليةوللمساعدة على توفير مثل هذا األمن، . بعدها

مر، بالضباط وستكون قوة الشرطة على اتصال مست.. وتشكل هذه القوة من سكان الضفة الغربية وغزة 
  .اإلسرائيليين واألردنيين واملصريين املعنيين، لبحث األمور املتعلقة باألمن الداخلي

خالل الفترة االنتقالية، يشكل ممثلو مصر وإسرائيل واألردن وسلطة احلكم الذاتي جلنة تعقد جلساتها   - 3
ن طردوا من الضفة الغربية وغزة يف باستمرار، وتقرر، باتفاق األطراف، صالحيات السماح بعودة األفراد الذي

ويجوز، أيضاً، لهذه اللجنة أن تعالج األمور . ، مع اتخاذ اإلجراءات الضرورية ملنع االضطراب وأوجه التمزق1967
  .األخرى ذات االهتمام املشترك

 ستعمل مصر وإسرائيل مع بعضهما البعض ومع األطراف األخرى املهتمة، لوضع إجراءات متفق عليها  - 4
  .للتنفيذ العاجل والعادل والدائم حلل مشكلة الالجئين

  :مصر وإسرائيل  - ب 
وأن أي .. تتعهد كل من مصر وإسرائيل بعدم اللجوء للتهديد بالقوة أو استخدامها لتسوية النزاعات   - 1

  .من ميثاق األمم املتحدة 33نزاعات ستتم تسويتها بالطرق السلمية وفقاً ملا نصت عليه املادة 
توافق األطراف، من أجل حتقيق السالم فيما بينهم، على التفاوض بإخالص بهدف توقيع معاهدة سالم   - 2

بينما تتم دعوة األطراف األخرى يف النزاع للتقدم، يف نفس الوقت، . بينهم خالل ثالثة شهور من توقيع هذا اإلطار
وأن إطار إبرام معاهدة السالم . ملنطقةللتفاوض وإبرام معاهدات سالم مماثلة، بغرض حتقيق سالم شامل يف ا

بين مصر وإسرائيل سيحكم مفاوضات السالم بينهما، وستتفق األطراف على الشكليات واجلدول الزمني لتنفيذ 
  .التزاماتهم يف ظل املعاهدة

  :املبادئ املرتبطة  - ج 
معاهدات السالم بين تعلن مصر وإسرائيل أن املبادئ والنصوص املذكورة أدناه ينبغي أن تطبق على   - 1

  .مصر واألردن وسورية ولبنان: إسرائيل وبين كل من جيرانها
على املوقعين أن يقيموا فيما بينهم عالقات طبيعية كتلك القائمة بين الدول التي هي يف حالة سالم كل   - 2

  .منها مع األخرى
ويجب أن تشتمل اخلطوات التي وعند هذا احلد ينبغي أن يتعهدوا بااللتزام بنصوص ميثاق األمم املتحدة 

  :تتخذ يف هذا الشأن على
  .كامل اعتراف  - ) أ(
  .إلغاء املقاطعات االقتصادية  -) ب(
الضمان يف أن يتمتع املواطنون، يف ظل السلطة القضائية، بحماية اإلجراءات القانونية يف   - ) ج(

  .اللجوء للقضاء
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تصادي يف إطار اتفاقيات السالم النهائية، بهدف يجب على املوقعين استكشاف إمكانيات التطور االق  - 3
  .املساهمة يف صنع جو السالم والتعاون والصداقة التي تعتبر هدفاً مشتركاً لهم

  .يجب إقامة جلان للدعاوى القضائية يف احلسم املتبادل جلميع الدعاوى القضائية املالية  - 4
ت بشأن موضوعات متعلقة بشكليات تنفيذ يجري دعوة الواليات املتحدة لالشتراك يف احملادثا  - 5

  .االتفاقيات وإعداد جدول زمني لتنفيذ تعهدات األطراف
سيطلب من جملس األمن التابع لألمم املتحدة املصادقة على معاهدات السالم، وضمان عدم انتهاك   - 6

ضمان احترام وسيطلب من األعضاء الدائمين يف جملس األمن التوقيع على معاهدات السالم، و. نصوصها
  .كما سيطلب منهم مطابقة سياستهم وتصرفاتهم مع التعهدات التي يحتويها هذا اإلطار. نصوصها

  إسرائيلعن حكومة                   ة جمهورية مصر العربيةعن حكوم
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  الوثيقة الثانية
  إطار إلبرام معاهدة سالم بين مصر وإسرائيل

  17/9/1978كامب ديفيد، 
  

من أجل حتقيق السالم بينهما، على التفاوض بحسن نية بهدف توقيع معاهدة سالم توافق إسرائيل ومصر، 
  .بينهما يف غضون ثالثة شهور من توقيع هذا اإلطار

  .وقد تم االتفاق على أن تتم املفاوضات حتت علم األمم املتحدة، يف موقع أو مواقع يتفق عليها اجلانبان
  .يف هذا احلل للنزاع بين مصر وإسرائيل 242تطبق كافة مبادئ قرار األمم املتحدة رقم 

ما مل يتفق الطرفان على غير ذلك، يتم تنفيذ معاهدة السالم يف فترة تتراوح ما بين عامين إىل ثالثة أعوام 
  .من توقيع معاهدة السالم

  :وقد وافق الطرفان على املسائل التالية
  .بها دولياً بين مصر وفلسطين حتت االنتداب املمارسة التامة للسيادة املصرية حتى احلدود املعترف  - أ 

  .انسحاب القوات املسلحة اإلسرائيلية من سيناء-ب 
استخدام املطارات التي يتركها اإلسرائيليون بالقرب من العريش ورفح ورأس النقب وشرم الشيخ   -ج 

  .لألغراض املدنية فقط، بما فيها االستخدام التجاري من قبل كافة الدول
رور احلر للسفن اإلسرائيلية يف خليج السويس وقناة السويس على أساس معاهدة القسطنطينية حق امل  -د 

، والتي تنطبق على جميع الدول وتعتبر مضايق تيران وخليج العقبة ممرات مائية دولية على أن تفتح 1888لعام 
  .أمام كافة الدول للمالحة أو الطيران دون إعاقة أو تعطيل

يالت مع كفالة حرية وسالمة املرور من جانب مصر سيناء واألردن بالقرب من إ ينإنشاء طريق ب  -هـ 
  .واألردن
  :تمركز القوات العسكرية كما يلي  -و 

من القوات املسلحة املصرية ) ميكانيكية أو مشاة(أال تتمركز أكثر من فرقة واحدة     )أ(
  .اة السويسداخل منطقة تبعد قرابة خمسين كيلومتراً شرقي خليج السويس وقن

تتمركز فقط قوات األمم املتحدة والشرطة املدنية املسلحة باألسلحة اخلفيفة، ألداء املهام   )ب(
و  30العادية للشرطة داخل املنطقة التي تقع غرب احلدود الدولية وخليج العقبة، يف مساحة يتراوح عرضها بين 

  .كيلومتراً 40
ترات شرق احلدود الدولية، قوات إسرائيلية عسكرية كيلوم 3أن تتواجد يف املنطقة، يف حدود   )ج(

  .حمدودة، ال تتعدى أربع كتائب مشاة ومراقبون من األمم املتحدة
تلحق وحدات دوريات حدود، ال تتعدى ثالث كتائب، بالبوليس املدين للمحافظة على     )د(

  .النظام يف املنطقة التي مل تذكر آنفاً
  .ناطق سالفة الذكر، وفقاً ملا يتقرر خالل مفاوضات السالمأن يكون التخطيط الدقيق حلدود امل

  .يجوز أن تقام حمطات لإلنذار املبكر لضمان االمتثال لبنود االتفاق
  :تتمركز قوات األمم املتحدة يف املناطق التالية

توسط، كيلومتراً تقريباً من البحر امل 20يف جزء من املنطقة التي تقع يف سيناء إىل الداخل، ملسافة   )أ(
  .وتتاخم احلدود الدولية
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ما مل يوافق وال يتم إبعاد هذه القوات . يرانيف منطقة شرم الشيخ لضمان حرية املرور يف مضيق ت  )ب(
  .جملس األمن التابع لألمم املتحدة على مثل هذا اإلبعاد بإجماع أصوات األعضاء اخلمسة الدائمين

ب املؤقت، تقام عالقات طبيعية بين مصر وإسرائيل، تتضمن وبعد توقيع اتفاقية سالم، وبعد إتمام االنسحا
االعتراف الكامل، بما يف ذلك قيام عالقات دبلوماسية واقتصادية وثقافية وإنهاء املقاطعات االقتصادية 

  .واحلواجز أمام حرية حركة السلع واألشخاص واحلماية املتبادلة للمواطنين طبقاً للقانون
  

  



وال  الفلسطينية، الدراسات ملؤسسة حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات مؤسسة
 :التالــــــي البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك املؤسسة إدارة من بإذن إال إلكترونياً  توزيعها أو نشرها يمكن

ipsbrt@palestine‐studies.org    
  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو الوثيقة هذه حتميل يمكن

 http://www.palestine‐studies.org/ar_index.aspx   


