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  الملخص
  

على الجانب  1973ركزت اإلدارة األمريكية جهودها منذ بداية تحركاتها إبان حرب أكتوبر     
الرئيس  ، من خالل مستشارالطرفين منذ اليوم الثاني للحرب المصري حيث جرت اتصاالت بين

، ا الرئيس المصري رغبته في السالم، أظهر فيهقومي (حافظ إسماعيل)السادات لشئون األمن ال
. جل تحقيق السالم في الشرق األوسطوكان من بين المقترحات المصرية عقد مؤتمر دولي من أ
، نيفل عقد مؤتمر دولي للسالم في جوسوف تتناول هذه الدراسة تحركات اإلدارة األمريكية من أج

واتصاالت اإلدارة األمريكية بكل من مصر وٕاسرائيل من أجل الحصول على سبق دولي في تاريخ 
  .ائيلي بجمع األطراف في مكان واحدالصراع العربي اإلسر 

  
  

Abstract 
 

The American Contacts with Egypt and Israel to Convened Geneva 
Conference (21-22December 1973) 

  

    The point is that the US administration since the beginning of their 
movements for achieve Peace in the Middle East had been focused on the 
Egyptian side from the second day of the war 1973, through President 
Sadat's adviser for national security affairs (Hafez Ismail), where Egyptian 
President showed desire for peace, and was among the Egyptian proposals 
hold a conference international peace in order to achieve peace in the 
Middle East. This study will deals the US administration moves to convene 
an international peace conference in Geneva, and  it's communications with 
Egypt and Israel in order to obtain an international already in the history of 
the Arab-Israeli conflict parties to collect in one place.                                                               

                                                            

  فلسطين. –غزة  –جامعة األقصى – كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية *
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 المقدمة:
ة في القتال الذي دعا األطراف المشترك 338أصدر مجلس األمن القرار  1973رأكتوب 22في    

 338 القرار وطالب، 1967الصادر في عام  242، والبدء في تنفيذ القرار إلى وقف إطالق النار
م عادل سال، بهدف إقرار مفاوضات تحت الرعاية المناسبةفي لبدء اركة في القتال ااألطراف المش

 في أنه لم يحدد 242عن القرار رقم  338وبالتالي فقد اختلف القرار رقم ودائم في الشرق األوسط. 
، وفي الواقع أن هذا كان متعمدًا من جانب وزير الخارجية الطرف الذي سيدير عملية التفاوض

اد أية أطراف األمريكي كيسنجر الذي كان هدفه األساسي انفراد بالده بعملية المفاوضات واستبع
، وهو ما نجح فيه إلى حد كبير م المتحدة، أو االتحاد السوفيتي، أو الدول األوروبيةأخرى سواء األم

  .  مريكي في إدارة عملية المفاوضاتبسبب االستجابة لألفكار األمريكية ولألسلوب األ
صري حيث جرت والواقع أن اإلدارة األمريكية منذ بداية تحركاتها ركزت على الجانب الم    

رئيس السادات لشئون ، من خالل مستشار الين منذ اليوم الثاني لحرب أكتوبراتصاالت بين الطرف
، وكان من بين ا الرئيس المصري رغبته في السالم(حافظ إسماعيل)، حيث أظهر فيهاألمن القومي

 . وعلى هذاسطشرق األو المقترحات المصرية عقد مؤتمر دولي للسالم من أجل تحقيق السالم في ال
، ل عقد مؤتمر دولي للسالم في جنيفسوف تتناول هذه الدراسة تحركات اإلدارة األمريكية من أج

مصر وٕاسرائيل من أجل الحصول على سبق دولي في تاريخ  واتصاالت اإلدارة األمريكية بكل من
  . ائيلي بجمع األطراف في مكان واحدالصراع العربي اإلسر 

) وتقدمت القوات اإلسرائيلية نحو 1973أكتوبر  22( 338بقرار مجلس األمن لم تلتزم إسرائيل     
ت من محاصرة الجيش الثالث ، وتمكنالسويس فيما عرف بثغرة الدفرسوارالجبهة الغربية لقناة 

، وفي ظل ستمرار حصار جيشه، حينئذ هدد الجانب المصري باستئناف القتال في حال االمصري
  . لتحرك نحو عقد مؤتمر دولي للسالمت المتحدة في اهذه الظروف بدأت الواليا

 ،أجرى محادثات مع الرئيس السادات ، حيث1973نوفمبر 7نجر إلى القاهرة في وصل كيس    
اتفاق النقاط الست " حيث وافق الجانبان المصري واإلسرائيلي وتمكن الجانبان من التوصل إلى " 

، وأن يبدأ الطرفان في مفاوضات من أجل التوصل إلى ةام بمراقبة وقف إطالق النار بدقعلى االلتز 
القوات تحت إشراف  ، وذلك في إطار اتفاق لفصل1973أكتوبر 22ل العودة إلى خطوط تسوية حو 

، وعدم إعاقة اإلمدادات غير إمدادات للجيش الثالث في السويس ، وأن يتم فتح خطاألمم المتحدة
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ة ، وأن تستبدل نقاط التفتيش اإلسرائيلية على طريق القاهر سإلى الضفة الشرقية لقناة السوي العسكرية
، وقد تم تتم عملية تبادل جميع أسرى الحرب، وفور حدوث ذلك السويس بأخرى من األمم المتحدة

لي بدأت ما أطلق عليها محادثات    وفي اليوم التا 1973نوفمبر  11التوقيع على ذلك االتفاق في 
، وفي الوقت نفسه كانت هناك لمتحدة لبحث مسألة تنفيذ االتفاقألمم ا"، تحت إشراف ا 101الكيلو" 

 عبد الغفار،لسماح للسفن اإلسرائيلية بالمرور.(، واشفوية برفع الحصار عن باب المندبتفاهمات 
  ) 138 -137م: 1982
، دخول كيسنجر مع الجانب يش الثالث، واتفاق النقاط الستيضاف إلى مسألة حصار الج     

حول آلية انعقاد ي في مفاوضات من أجل عقد مؤتمر للسالم، وقد توصل الجانبان إلى اتفاق المصر 
: أنه خالل النصف الثاني من شهر نوفمبر ستقوم الواليات المتحدة باالشتراك مع هذا المؤتمر وهي

الشرق إجراءات عقد مؤتمر  االتحاد السوفيتي بإبالغ األمين العام لألمم المتحدة وأطراف أخرى حول
التفاهم مع مصر  ، وستقوم القوتان بترتيب اجتماع لمجلس األمن لإلعالن بأنه بناًء علىاألوسط

ت من أجل التعامل مع فض ، تم االتفاق على حضور المرحلة األولى من المفاوضاوسوريا وٕاسرائيل
لمؤتمر تحت ا. وعالوة على ذلك فاألطراف توافق على أن يعقد مور أخرى التفاق سالم، وأاالشتباك

في المرحلة األولى من  ، وبمشاركة األمين العام لألمم المتحدة فالدهايمإشراف األمم المتحدة
، كما توافق األطراف على أن المؤتمر سيكون برئاسة كل من الواليات المتحدة واالتحاد المفاوضات

، وستكون جنيفب 1973ديسمبر 9أو  8يعقد في ، فقد تقرر أن لسوفيتي، وحول توقيت المؤتمرا
المسألة الخاصة بمشاركة الفلسطينيين  وأما تاحية على مستوى وزراء الخارجية،الجلسة االفت

   (Document:1-2)واللبنانيين ستناقش في المرحلة األولى من المؤتمر.
وموضوع إشراف األمم ، تفاق مصري أمريكي حول مؤتمر جنيفوبالتالي فقد كان هناك ا    

والتي جاء  338، وكان ذلك االتفاق لتفسير الفقرة األخيرة من القرار ول رئاستهالمتحدة عليه، وح
، وكانت هذه محاولة من كيسنجر ن األطراف تحت اإلشراف المناسب "فيها " أن تقوم مفاوضات بي

إلى االستئثار  لالستئثار بعملية المفاوضات وٕادارتها، ومما يدلل على ذلك أن كيسنجر كان يهدف
ا طلب من ، كمسرية تبادل األفكار وعدم إعالنها، تأكيده للجانب المصري على مفاوضاتبعملية ال

، لتجنب ع في تداول خطط السالم من أي نوع) عدم التسر وزير الخارجية المصري (إسماعيل فهمي
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تحدة عند البدء في عملية ، وبشكل خاص للواليات الملى خلق صعوبات للطرفينما قد يؤدي إ
   (Document:3) .التفاوض

، وأن أية ت المتحدة لها تأثير على إسرائيلوقد أكد كيسنجر لوزير الخارجية المصري أن الواليا    
، عد أن دورهما كان مهماً ، وٕانما سيزعمون فيما با أو بريطانيا ال يمكنها فعل ذلكدولة أخرى كفرنس

وضع على استقرار ال ، للعمل من أجلة المصري بأن كيسنجر جاد في جهدهوشعر وزير الخارجي
  )763:2011(فهمي، .الجبهة بين مصر وٕاسرائيل

قدم كبير في وبدا واضحًا أنه كانت هناك وعود من جانب كيسنجر للجانب المصري بإحداث ت    
ل ، من أج101ري كثيرًا على مفاوضات الكيلو، فقد عول الجانب المصمفاوضات فض االشتباك

، 1973أكتوبر  22رائيلية إلى خطوط تراجع القوات اإلس، و إحداث تقدم في مسار فصل القوات
ولكن ما حدث على أرض الواقع أن الجانب اإلسرائيلي أصر على عدم إحداث تقدم في هذه 
المفاوضات. وعلى هذا بدأ الجانب المصري في اإلصرار على ضرورة التوصل التفاق فض 

لضغط على إسرائيل مريكية بضرورة ا، حيث طالب اإلدارة األاالشتباك قبل الذهاب لمؤتمر جنيف
   (Document:4)  .في هذا االتجاه

، بأن هذه الرؤية لن تكون فاعلة من أجل التوصل إلى كان رد كيسنجر على المطلب المصريو     
، وأن ما ورد في االتفاق الخاص بمؤتمر جنيف فيما يتعلق مشتركة التي تم االتفاق عليهااألهداف ال

، طبقًا م دراستها في مؤتمر السالم بجنيفاك فستكون المشكلة األولى التي سيتبمسألة فض االشتب
، ولذا فالبد من الحصول على موافقة األطراف لحضور مؤتمر اء في الفقرة الثانية من االتفاقج

 م بعد ذلك بحث موضوع فض االشتباك، يتطراف التي لها نقاط تداخل عسكريةجنيف ، خاصة األ
(Document:4)   

ة مبكرة بين المندوبين وللمراوغة ذكر كيسنجر أن مسألة فض االشتباك يمكن أن تناقش في مرحل    
، ومن جهة أخرى توصل إليهوأن إدارته سترحب بأي تقدم يمكن ال)، 101العسكريين(مباحثات الكيلو

فاق دة في التوصل التذكر أن الواليات المتحدة في إطار المؤتمر ستكون أكثر قدرة على المساع
    (Document:4) .ثات العسكرية فسيكون تأثيرها أقل، أما في المحادفض االشتباك

سبقة ، أو السعي لوضع شروط من التسرع في التوصل لفض االشتباكعبر كيسنجر عن قلقه م    
، أو إلى ضعف التوصل لمثل هذا االتفاق، ألن ذلك قد يؤدي لحضور مؤتمر السالم في جنيف
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وأكد أن اإلدارة (Document:4) .ية هي التركيز على تنظيم المؤتمراألولو  ، وأنفشل المؤتمر
األمريكية بدأت في التحرك في اتجاه اتخاذ اإلجراءات لإلعداد للمؤتمر، وأن إدارته باالتفاق مع 

، حدة حول االتفاق على عقد المؤتمراالتحاد السوفيتي ستبدآن في إبالغ األمين العام لألمم المت
   (Document:4) .د اجتماع لمجلس األمن لهذا الهدفرتيب من أجل عقوكذلك الت

ر ومع إصرار إسماعيل فهمي على ضرورة أن يكون هناك اتفاق لفض االشتباك قبل مؤتم     
، التي استمرت في العمل مع حافظ إسماعيل (مستشار م كيسنجر باستغالل القناة السرية، قاجنيف

عبر كيسنجر عن  1973نوفمبر  20، ففي رسالة بتاريخ قومي)ئيس السادات لشئون األمن الالر 
استغالل رؤية الواليات المتحدة بأن مؤتمر السالم هو المكان المناسب الذي يمكن للواليات المتحدة 

   (Document:2) حول فض االشتباك في هذه المرحلة ، وأنه من الخطأ إعالن أفكار محددةنفوذها
المصري في لقاء له مع أيلتس (رئيس قسم رعاية المصالح األمريكية ولكن أصر وزير الخارجة     

المطلوب ليس  ، وأنرورة إحداث تقدم حول فض االشتباكفي السفارة األسبانية بالقاهرة) على ض
مجلس  ، وهو ما جاء في قرار1973أكتوبر 22االنسحاب إلى خطوط ، وٕانما فض االشتباك الكامل

، محادثات فض االشتباك لمؤتمر جنيفوانتقد فهمي مسألة ترك ، )1973أكتوبر 23( 339األمن 
تقدم التنازالت ، على حين أن إسرائيل مطلوب منها فقط تقديم التنازالت وعبر عن تذمره ألن مصر

وأكد فهمي أن المطلب المصري جاء بناء على التفاهمات التي (Document:5) .بصعوبة كبيرة
، وبكل وضوح ذكر أنه يمكنه التوصل إلى )1973نوفمبر 7(ناء زيارته لمصر جرت مع كيسنجر أث

هي فض ، وذكر أنه يمكنه بذل جهده في مشكلة أكبر و 1973أكتوبر 22االنسحاب إلى خطوط 
تبنى الحكومة ، وأنه من السذاجة أن تمائير ، ورأى فهمي أن هذه رؤية جولدااالشتباك بالكامل

تقدم إسرائيل مثل  ، في حين لمديد من التنازالتأن مصر قدمت الع، خاصة و المصرية ذلك الموقف
، 1973برأكتو  22يطالب إسرائيل بالعودة إلى خطوط  339، فقرار مجلس األمن تلك التنازالت

أولى نحو للتوصل ، كخطوة )1973نوفمبر11رة إليها في اتفاق النقاط الست (والتي  تمت اإلشا
  (Document:5) .لفض اشتباك كامل

) وفي أثناء زيارته إلسرائيل 1973نوفمبر في رحلته األولى للشرق األوسط ( كيسنجروالواقع أن     
ات أبلغه الجانب اإلسرائيلي أنه ال يمكن إحراز تقدم في اتجاه عقد مؤتمر جنيف إال بعد االنتخاب

، ورأى كيسنجر أمام ذلك أن هناك ضرورة لعقد المؤتمر، 1973ديسمبر  31اإلسرائيلية في 
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كمن في أن تظهر عملية مفاوضات حتى وٕان كانت بدون أساس حتى يتم رفع الحظر والضرورة ت
لية وأنه في حالة البدء في عم(Document:2)  .طي المفروض على الواليات المتحدةالنف

لى بعض صعوبات الوقت لدى ستؤدي إلى التغلب ع، 1974مفاوضات مبكرة من العام 
  (Document:2).إسرائيل

يمكنها تحقيق فض االشتباك ) ال 101مصر تدرك أن المحادثات العسكرية (الكيلوأكد فهمي أن     
مناقشة قضايا أخرى في مؤتمر ، وأصر على ضرورة تحقيق تقدم حول فض االشتباك قبل الكامل
جرد مناقشة خطوط وقف ، ثم أوضح بأن مصر ليست مستعدة للذهاب إلى مؤتمر جنيف لمسالم

 .ل استغالل نفوذها إلى مؤتمر جنيفريكية ليست مضطرة أن تؤج، واإلدارة األمإطالق النار
(Document:5)   

 وفي رد على تساؤل من فهمي حول ما استفادته مصر من اتفاق النقاط الست    
السويس  ، وٕامداد مدينةس بأن مصر حصلت على تبادل لألسرى)، رد أيلت1973نوفمبر11(

ن هذه األشياء كان يمكن الحصول عليها بالجيش ، وكان رد فهمي بأباإلمدادات غير العسكرية
، وأن اإلدارة األمريكية هي التي مكنت إسرائيل من يه فال يوجد مبرر لتوقيع االتفاقالمصري وعل

إطالق نار ، وأن مصر ليست مستعدة أن تحصل على وقف إلى الضفة الغربية لقناة السويس العبور
   (Document:5) .ليس فيه مزايا لصالحها

بدا واضحًا أن اإلصرار المصري على فكرة عقد اتفاق فض االشتباك قبل انعقاد مؤتمر جنيف     
، ويضاف إلى ذلك أن وعود 101من الجانب اإلسرائيلي في محادثات الكيلو كان بسبب المماطلة 

، سرائيل نحو االستجابة لمطالب مصر، بقدرة إدارته على دفع إكيسنجر كانت كبيرة للجانب المصري
ولكن كيسنجر نفسه ذكر في تقريره حول زيارته األولى لمصر أنه طالب السادات بتقديم مواقف 

   (Document:6) متشددة ، وأنه في نفس الوقت عليه أن يحمله على التراجع .
داث ، توصل الجانب األمريكي إلى عدم إمكانية الضغط من أجل إحوأمام اإلصرار المصري    

افتتاح مؤتمر جنيف في ، وضرورة  أال يؤدي ذلك إلى إعاقة شتباكتقدم في محادثات فض اال
ولى لفض االشتباك وحذر السادات أنه إذا لم يكن هناك مرحلة أ (Document:7) .1973ديسمبر

م، بأن عقد ، فإن إسماعيل فهمي سيضطر للخروج بتصريح حول مؤتمر السالقبل مؤتمر جنيف
نه في حاجة لمساعدة الواليات المتحدة من أجل التوصل ، وذكر السادات أالمفاوضات غير محتمل
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، وأنه سيضطر إلى أن يطالب الواليات موقفه، من أجل تقوية إلى مرحلة أولى لفض االشتباك
 (Document:8) .، إرسال قوات لمراقبة تطبيقه338حاد السوفيتي كضامنين للقرار المتحدة واالت

ة إلى االتصال على مستوى لجأت اإلدارة األمريكي ،تشدد مواقف وزير الخارجية المصريوأمام 
أن ، ذكر فيها )1973سالة إلى السادات (أول ديسمبر، حيث قام الرئيس األمريكي بإرسال ر الرئاسة

، لحكمة والشجاعة لمواجهة الصعوبات، ومن الضروري التزام اعملية السالم تمر بمرحلة هامة
) بشكل كامل 1973مبرنوف11(اق النقاط الست بضرورة تنفيذ اتف وطالب نيكسون في رسالته

، وبالتالي فض االشتباك قبل مؤتمر السالم ، ومؤكدًا على صعوبة التوصل إلىوكرزمة واحدة
أوقفتها بسبب التعنت  ، والتي كانت مصر قد101المحادثات العسكرية في الكيلوضرورة العودة إلى 

، ورفض فكرة قيام لمندب أمام السفن اإلسرائيليةب ا، ورفض نيكسون فكرة إعادة إغالق بااإلسرائيلي
 ، وأن مثل هذه التحركات ستكون لهاي بمراقبة وقف إطالق النارالواليات المتحدة واالتحاد السوفيت

عواقب وخيمة على السالم العالمي، وأنها لن تخدم المصالح المصرية، ولن تخدم السالم 
للسادات بأن كيسنجر سيقوم برحلة إلى الشرق  واختتم نيكسون رسالته (Document:8).العالمي

نفس فيما ، ومن الضروري ضبط ال)1973ديسمبر14-13األوسط وستكون القاهرة أول محطة (
، بأنه كان محبطًا السادات عند تسلمه رسالة نيكسون . وصف أيلتس حالةيتعلق بوقف إطالق النار

 ).1973نوفمبر11على اتفاق النقاط الست (لموافقة كان قد اتخذ القرار الصحيح عند ا إذا حول ما

(Document:8)   
وفي تحرك آخر من جانب وزارة الخارجية المصرية تم  تقديم االتفاق الخاص بمؤتمر جنيف      
مشاركة األمم المتحدة في ، وبعد إضافة تعديالت فيما يخص ين العام لألمم المتحدة فالدهايملألم

، وكذلك أدخل تعديالت حول اركة األمين العام أو مندوب عنهش، بحيث يعقد المؤتمر بمالمؤتمر
في مرحلته  ، حيث أضاف أن المؤتمرلسطينيين واللبنانيين في المؤتمرالنقطة الخاصة بمشاركة الف

وفي (Document:9)  .مشاركة الفلسطينيين واللبنانيين )The timingاألولى سيحدد توقيت (
م لألمم المتحدة لمناقشة مسودة االتفاق التي قدمها إسماعيل نقاش دار بين كيسنجر واألمين العا

ط تمت مناقشتها مع الجانب ، وٕانما هو مجرد نقايعترف بها كيسنجر على أنها اتفاق، لم هميف
، وتحدث فالدهايم عن عقد رى أنه ال ضرورة لعقد، ولذا يالمصري، وأنه ال علم له بهذا االتفاق

، مر جنيف، يحتوي النقاط الست الخاصة بمؤتة لنص قرارلمجلس األمن ووضع مسوداجتماع 
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لصعوبة ، وذكر كيسنجر أن ام سيلعب دور بناء في هذا المؤتمرويعبر عن األمل بأن األمين العا
 (Document:10)  .يات المتحدة ال تقبل ما هو مطروح، وأن الوالهي عدم وجود نص متفق عليه

نائب مساعد سالة التي بعثها إلى إيجيلبيرج (في الر وجاء رد فعل كيسنجر على التحرك المصري 
رة األمريكية مع وجاء بها أن مشكلة اإلدا 1973ديسمبر  5وزير الخارجية األمريكي) بتاريخ 

يتم ، بأنه في الوقت الذي تتفق فيه اإلدارة مع االقتراح في أن المؤتمر يجب أن االقتراح المصري
، كذلك االعتراض ال تفضل اجتماع رسمي لمجلس األمن ، وأنهاالمصادقة عليه من مجلس األمن

 ين في المرحلة األولى من المؤتمرعلى مناقشة مسألة توقيت مشاركة الفلسطينيين واللبناني
(Document:10)   

لسفير المصري أشرف ) التقى ا1973وفي إطار اإلعداد لزيارة كيسنجر الثانية لمصر (ديسمبر    
، والشعور بسبب العناد اإلسرائيلي، غربال أن السادات في حالة توترب ، حيث أعر غربال بكيسنجر

تنفيذ الكامل التفاق النقاط بأن الواليات المتحدة ال تضع ثقلها من أجل الضغط على إسرائيل لل
، وشعور السادات بأن المصداقية فكرة فض االشتباك هي فكرة كيسنجر، واستطرد قائًال بأن الست

زالت كبيرة في ، وأن السادات قدم تناالهتزازخالل جولته األولى بدأت في ا التي اكتسبها كيسنجر
ب المندب أمام السفن ، وفتح بااتخاذ قرار صعب وهو تبادل األسرى، حيث قام باتفاق النقاط الست

، وأن ما هو مطلوب قبل انعقاد المؤتمر هو مجرد مرحلة أولية لفض االشتباك "مؤشرات اإلسرائيلية
   (Document:11) .هامة لتحسين األجواء قبل المؤتمرنسحاب"، ألن خطوة كهذه ستكون أولية لال

عدًا ) سيكون مست1973وهنا صرح كيسنجر بأنه عندما يصل إلى القاهرة (منتصف ديسمبر    
ى إنهاء مسألة خطوط ، والتوصل لخطة فض االشتباك تؤدي إللمناقشة إطار زمني أكثر دقة

   (Document:11) .1973ت في نوفمبرن هذا ما أبلغه للسادا، مؤكدا أ1973أكتوبر22
وزير الخارجية المصري على موقفه، ففي لقاء له مع أيلتس  ومرة أخرى استمر    

، أولي مع إسرائيل قبل مؤتمر جنيف ، شدد على أن السادات توقع فض اشتباك)1973ديسمبر10(
 ة، وأن مندوبي رئاسة الجمهوريذلك سوف تضغط على إسرائيل لتحقيقوأن الواليات المتحدة 
ن وضع مبررات ، ولكنهم اآلن ال يستطيعو في الدول المختلفة أكدوا على ذلكالمصرية في جوالتهم 
ومنتهي من ، وحذر فهمي أنه إذا لم يكن هناك فض اشتباك حقيقي متفق عليه لما وصل إليه األمر

من اجل مصلحة مصر وصورتها في العالم  ، وأنهالجلسة األولى للمؤتمر، فلن تكون هناك مصداقية
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وبالتالي فقد بدا واضحًا أنه وصل إلى قناعة بعدم  (Document:12) العربي البد من تحقيق ذلك .
  .االشتباك قبل انعقاد مؤتمر جنيف إمكانية التوصل إلى فض

********************************************  
، لية، بدأت المعارضة اإلسرائيليةاإلسرائي –المشاورات األمريكية ، منذ بداية وعلى الجانب اآلخر    

)، جاء بها أن جولدا مائير (رئيسة 1973نوفمبر 9ففي برقية من السفارة األمريكية بإسرائيل (
، بسبب 1973ديسمبر 9أو  8) اعترضت بشدة على عقد مؤتمر السالم في الوزراء اإلسرائيلية

  (Document:13) .1973ديسمبر 31ستعقد في  االنتخابات اإلسرائيلية التي
 وبناًء على اتصاالت كيسنجر بالجانب اإلسرائيلي أثناء رحلته األولى إلى الشرق األوسط    

، تمر بسبب االنتخابات اإلسرائيلية)، وجد نفس المعارضة حول الموعد المحدد للمؤ 1973(نوفمبر
له أثر  ، وأن ذلك سيكوندون أساست حتى بوتم االتفاق بين الطرفين على ضرورة بدء المفاوضا

   (Document:2) (*).إيجابي من الجانب العربي
، التي ستتطلب من د وأن تعترضها العديد من العقباتكان لدى كيسنجر قناعة أن سياسة الب    

المحتمل مع األردن وٕاسرائيل ، ومن من وراء الستار مع مصر وٕاسرائيل اإلدارة األمريكية العمل
  (Document:2) .لمحاولة التغلب على هذه العقبات، أيضا
بين المصري واألردني واإلسرائيلي، ثم حاول هكذا ركز كيسنجر خالل رحلته األولى على الجان    

، كون األكثر صعوبة بشأن المفاوضات، وسيرأى الطريق مع الطرف السوري طويل، و مع السوريين
  (Document:2) .تي تم التوصل إلى اتفاق حولهاال وأن الجبهة السورية تختلف عن المصرية

، فقد يل انعقاده حسب الطلب اإلسرائيلي، ومسألة تأجسبة لمسألة تاريخ انعقاد المؤتمروبالن    
 18-17حاولت اإلدارة األمريكية إقناع الجانب المصري بضرورة تأجيل انعقاد المؤتمر إلى 

ل يتعارض مع اجتماعات حلف ك بأن الموعد األو ، وقدم الجانب األمريكي ذريعة لذل1973ديسمبر
، كيسنجر فرصة أخرى لزيارة القاهرة، وعواصم أخرى في المنطقة، وأن التأخير سوف يعطي الناتو

  (Document:15) .اجعة المواقف قبل افتتاح المؤتمروذلك لمر 

                                                            
امللك فيصل على ضرورة إحداث تقدم يف املفاوضات حىت يتم رفع احلظر أصر  1973نوفمرب 9يف لقاء لكيسنجر مع امللك فيصل بتاريخ (*)

  (Document:14) النفطي
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ء له مع إيبان ، أنه في لقاعملية المشاورات لعقد مؤتمر جنيفومما يؤكد تالعب كيسنجر في     
 18-17) أكد بأن المؤتمر سيتم افتتاحه في 1973نوفمبر21وزير خارجية إسرائيل (

ابات ، وأنه قد أخبر الجانب المصري بأنه ال تقدم يمكن تحقيقه إال بعد االنتخ1973ديسمبر
. وعلى الجانب ون هناك تقدم فوري في مؤتمر جنيف، وأنه لن يك)1973ديسمبر31اإلسرائيلية (

البد وأن تكون المفاوضات  ، ولكنل ستشارك في مؤتمر متعدد األطرافخر أكد إيبان أن إسرائياآل
وهذا دلل على إصرار الجانب (Document:16) .ثنائية، وأن تناقش المشكالت بشكل مباشر

  اإلسرائيلي على المفاوضات المباشرة .
، وهي رفض ا الجانب اإلسرائيليية التي وضعهوسيتضح األمر أكثر فيما يتعلق بالعقبة الثان    

، وأن إسرائيل توافق على أن يمثل الفلسطينيون فقط في لمؤتمر إذا شارك الفلسطينيون فيهحضور ا
ئيل االعتراف ، وهذا يعني استمرار رفض إسرادني، أو في إطار أي وفد عربي آخرإطار الوفد األر 

   (Document:17) .بالكيان الفلسطيني
  :وضات فض االشتباك إلى مؤتمر جنيفريكا حول نقل مفامماطلة إسرائيل وأم

) ذكر أن إسرائيل قد قبلت 1973نوفمبر 26في لقاء للسفير األمريكي في إسرائيل مع إيبان (    
ديسمبر 18-17افتتاحه في جنيف ، األول: مؤتمر سالم يتم مطلبين من جانب الواليات المتحدةب

جنيف بدًال من محادثات  لمؤتمر ل مسألة فض االشتباك: موافقة إسرائيل على نقني، والثا1973
   (Document:18) .101الكيلو
ابي على استقرار ، أكد إيبان على أن افتتاح المؤتمر سيكون له أثر إيجوحول المطلب األول    

المؤتمر ستكون له ، وأن تأجيل ل من أزمة الطاقة بسبب حظر النفط، ويسهوقف إطالق النار
 25 ، وكما أكد أن الحكومة اإلسرائيلية قد قررت الموافقة على االقتراح في جلستها في تأثيرات سلبية

بأسرى الحرب قبل افتتاح  ، فيجب أن تقدم قائمة، ولكن المشكلة تكمن في سوريا1973نوفمبر
، وأن 338أساس القرار  ، ثم أشار إلى موافقة مجلس الوزراء على حضور المؤتمر علىالمؤتمر

   (Document:19) .هو التوصل إلى اتفاق مع إسرائيل لمؤتمرالغرض من ا
ذلك يعد مشكلة  وحول المطلب الثاني بنقل محادثات فض االشتباك إلى مؤتمر جنيف ، رأى أن    

لذهاب ، حيث كانت رؤية إسرائيل التوصل إلى اتفاق وقف إطالق نار كامل قبل ابالنسبة إلسرائيل
، بناًء على تأكيده بأن افقت في النهاية على مطلب كيسنجرئيلية و ، ولكن الحكومة اإلسراإلى جنيف
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مجلس األمن خالل  ، وعدم الذهاب إلىقد أكدا على عدم استئناف القتال مصر واالتحاد السوفيتي
، في الجلسة االفتتاحية . وذكر إيبان أن مشكلة فض االشتباك لن يتم مناقشتها مباشرةالفترة المؤقتة

ة بأن الجلسة ، وأكد على الرؤية األمريكي1974الل شهر يناير أو فبراير ت خوٕانما في جلسا
    (Document:19) ، ستكون جلسة رمزية ال أكثر، ولن يكون بها تقدم أساسي .االفتتاحية للمؤتمر

، حول التوصل إلى 101يلو ، أن كيسنجر بعد حدوث تقدم في محادثات الكوقد بدا واضحاً     
 .العمل على نقلها إلى مؤتمر جنيف ، من أجلرة المماطلة في المحادثاترأى ضرو فض االشتباك 

  )188 :1994 (كوانت،
ررت مصر إنهاء ، قالمماطلة األمريكية واإلسرائيليةوالحاصل وكنتيجة لسياسة التسويف و     

هايم األمين العام لألمم ، ففي رسالة من وزير الخارجية المصري إلى فالد101محادثات الكيلو
وقامت بتجميد موضوع  ،لت المحادثات من أجل عودة أسراها، أكد فيها أن إسرائيل استغتحدةالم

) مترابط ويجب تطبيقه 1973نوفمبر11، وأكدت الرسالة أن اتفاق النقاط الست (فض االشتباك
تريد تطبيقه وتترك أخرى، وأن فض االشتباك هو أمر  ، وال يمكن إلسرائيل أن تختار مارزمة واحدة

 .مؤتمر سالم لمناقشة أمور سياسية ، والبد من التوصل إليه قبل أن يجتمع األطراف فيريعسك
(Document:20) ) في لعمليات بالقوات المسلحة المصريةرئيس هيئة اخاصة وأن الجمسي (

)، بأن الجانب المصري ليس أمامه إال 1973نوفمبر 28( 101الجلسة األخيرة من محادثات الكيلو 
بعد أن تبين أن إسرائيل  1973أكتوبر22بعودة إسرائيل إلى خطوط  338نفيذ القرار المطالبة بت

تستغل هذه المفاوضات لعرقلة التوصل إلى فض االشتباك والفصل بين القوات في تلك 
  )477 م:1998 المرحلة.(الجمسي،

نجر طلب من مريكي بأن كيس، للسفير األير الخارجية اإلسرائيلي (إيبان)في المقابل تحدث وز     
، وطالب حول فض االشتباك إلى مؤتمر جنيف، وٕاسرائيل تعاطت مع ذلك ، تأجيل التفاوضإسرائيل

، ومواصلة التحرك في اتجاه لتحرك من أجل تجنب اشتعال القتالإيبان الجانب األمريكي بضرورة ا
ائيل بأنها . وكذلك عبر الجانب اإلسرائيلي عن امتعاضه من توجيه اللوم إلسر فعقد مؤتمر جني

، وٕاسرائيل أمام هذه االتهامات مضطرة أن تتخذ )101سبب في تعطيل المحادثات العسكرية(الكيلوال
، وأضاف بأن إسرائيل تأمل في قيام الواليات مع الصحافة لتصحيح هذا االنطباع بعض الخطوات

كي التأكيد ثم طلب من الجانب األمري(Document:20) .بمساعدة بالده في هذا السبيلالمتحدة 
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دة ، وأنها مهتمة باألساس بإجراء مناقشات جاإسرائيل ال تريد استئناف القتال للجانب المصري بأن
 (Document:20) .عدة الستئناف المفاوضات مرة أخرى، ومست101حول فض االشتباك في الكيلو

.  بر باب المندبائيلية من المرور عوعبر إيبان عن قلقه من التهديدات المصرية بمنع السفن اإلسر 
وهنا صرح كيسنجر بأن الواليات المتحدة تبذل جهدا كبيرا مع الجانب المصري من أجل االستمرار 

، وعدم الرجوع إلى إغالق ي الدفع في اتجاه عقد مؤتمر جنيف، والحفاظ على وقف إطالق النارف
إسرائيل  اد الخاطئ بأن، وأن اإلدارة تسعى إلى تصحيح االعتقب المندب أمام السفن اإلسرائيليةبا

   (Document:20) .تتفاوض بنوايا غير حسنة
، ألح فيها )1973ديسمبر 4وفي سبيل ذلك بعث كيسنجر رسالة إلى وزير الخارجية المصري (    

، وعدم العودة إلى إغالق باب مرة أخرى 101ة في الكيلوعلى ضرورة استئناف المحادثات العسكري
   (Document:20) .سرائيليةمندب في وجه المالحة اإلال
  : إلى األمين العام لألمم المتحدة الرسالة األمريكية السوفيتية المشتركة 

عقد  سبقت اإلشارة إلى االتفاق الذي تم بين وزير الخارجية المصري وكيسنجر حول إجراءات    
عداد رسالة موجهة ، وكان من بينها قيام كل من الواليات المتحدة واالتحاد السوفيتي بإمؤتمر جنيف

لألمين العام تحتوي على األمور التي تم االتفاق حولها من أجل عقد مؤتمر السالم، وبناًء عليها 
  .طراف التي ستشارك في هذا المؤتمريقوم األمين العام بتوجيه الدعوة لأل

من ، حيث اتفق كل 1973لة المشتركة في أواخر نوفمبرتمت عملية صياغة النص األول للرسا    
، 1973نوفمبر 27الواليات المتحدة واالتحاد السوفيتي على تسليم الرسالة إلى الجانب المصري في 

نسيق ، وضرورة التن تكون عملية التسليم بشكل منفصل، ولكن خالل ساعة واحدةواتفق الطرفان أ
(السفير السوفيتي سبانية بالقاهرة) وفينوجرادوف (قسم رعاية المصالح األمريكية بالسفارة األبين أيلتس
، وتم االتفاق بين الطرفين على ة مصر على نص الرسالة بأقصى سرعة، وضرورة مصادقبالقاهرة)

، على أن يقوم االتحاد السوفيتي مة األردن وٕاسرائيل بنفس التوقيتتقديم مسودة الرسالة إلى حكو 
   (Document:21) بتسليم الرسالة للحكومة السورية .

بتبني  338تبنى مجلس األمن القرار  1973أكتوبر 22" في سالة كالتالي:وقد جاء نص الر     
، والذي طالب األطراف المعنية بمفاوضات اليات المتحدة واالتحاد السوفيتيمشترك من جانب الو 

" إننا فهمنا أن مصر  سالم عادل وشامل في الشرق األوسط، بهدف إقامة ناسبتحت اإلشراف الم
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مؤتمر الذي يمكن أن يعقد في جنيف، في يا وافقت على أن تشارك في الوٕاسرائيل واألردن وسور 
  ، ومشاركة إضافية محتملة في مرحلة الحقة " 1973ديسمبر 18أو17
األطراف وافقوا أن المؤتمر يجب أن يكون تحت رئاسة مشتركة من جانب االتحاد السوفيتي "     

  والواليات المتحدة "
، حيث أنه من ك في المرحلة االفتتاحية للمؤتمرالمحتمل أن تشار  " وأملنا أنك ستجد أنه من    

، وفيما بعد يتم تعيين مندوبين سوف تمثل من جانب وزراء الخارجيةالمتوقع أن الحكومات المعنية 
  على مستوى سفراء "

ك بشكل كامل في " ونحن أيضا نأمل أنه يمكنك أن تقدم المندوب المحتمل الذي سوف يبلغ    
األمم المتحدة بالترتيبات وتقديم التسهيالت  ، ونحن أيضا سوف نسعد إذا قامتدء المؤتمرحالة ب

  الضرورية للمؤتمر "
  " نحن نطالبك أن تقدم هذه الرسالة إلى أعضاء مجلس األمن لمجرد العلم"     
ضاء " نحن نعتقد أنه سوف يكون مالئمًا لرئيس مجلس األمن أن يقوم بالتشاور رسميًا مع أع    

  مجلس األمن "  
، فحول مسألة اإلشراف ما جاء في تلك الرسالة المقترحة أبدت إسرائيل اعتراضاتها على بعض   

، ويجب شطبها من 338د أخذت من القرار المناسب ، رأى الجانب اإلسرائيلي أن هذه العبارة ق
رد كيسنجر على ذلك ، وكان أ مفاوضات بين األطراف المعنية "الرسالة واستبدالها بـ" أن تبد

وبدا واضحًا هنا أن إسرائيل   (Document:18) االعتراض بأن تعديل هذه العبارة لن يكون صعبًا.
  . وبدون وجود وساطة من طرف ثالثتصر على أن تكون المفاوضات مباشرة بين األطراف 

سألة لمناقشتها ترك الم ، رأى الجانب اإلسرائيلي أن ذلك معناهوحول مسألة مشاركين إضافيين    
، ولذا اقترح شطب العبارة ، وعندما رفض كيسنجر  رأى الجانب اإلسرائيلي ضرورة إضافة فيما بعد

حلته األولى على مشاركين شرط موافقة كافة األطراف المشاركة في المؤتمر في مر 
وبالتالي فقد كانت رغبة إسرائيل هنا الحصول على فيتو من أجل  (Document:18)إضافيين

، وكان المقصود بذلك هنا هو الطرف الفلسطيني الذي ة مشاركة أطراف آخرين في المؤتمرعارضم
  .  ارضت إسرائيل مشاركته في المؤتمرع
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األطراف لمراقبة وقف إطالق يضاف إلى ذلك مطالبة إسرائيل بأن تكون هناك إشارة إلى التزام     
انب العربي بكسر وقف ه استبعد أن يقوم الج، ورغم موافقة كيسنجر على تلك اإلضافة إال أنالنار

    (Document:18) .إطالق النار
، نيست بشأن سورياوحول سوريا أكد السفير اإلسرائيلي أن رئيسة الوزراء تواجه صعوبة في الك    

لة الفشل في  ، في حايا سيشكل مشكلة بالنسبة إلسرائيلوأن المشاركة في المؤتمر مع وجود سور 
، أو حتى مجرد الحصول على قوائم األسرى والجرحى، وأن إسرائيل ترغب في األسرىمسألة تبادل 

 .زيارة األسرىوكذلك السماح للصليب األحمر بيذ هذا الشرط قبل انعقاد المؤتمر، تنف
(Document:18)    

لسان رئيسة الوزراء  وفي نفس اإلطار تقدم السفير اإلسرائيلي بمجموعة من المطالب على    
، تجابة لمطالب إسرائيل من األسلحة، وحفظ وقف إطالق النار، حول ضرورة االسائيليةاإلسر 

، العالقات مع االتحاد السوفيتي ، وكذلك ضرورة عودةار الترتيبات الخاصة بباب المندبواستمر 
    (Document:18) .من جانب االتحاد السوفيتي 1967م والتي انقطعت منذ حرب عا

ارته مصري فقد أصر على أن النقاط التي تم االتفاق عليها مع كيسنجر في زيوبالنسبة للجانب ال   
أساس النعقاد مؤتمر  The timing ، يجب أن يكون التوقيت)1973نوفمبر11األولى لمصر(

جنيف ، بحيث تحتوي الرسالة على إشارة إلى" توقيت مشاركة"  الطرفين الفلسطيني واللبناني في 
شاركة األمين ، وأن المؤتمر سوف ينعقد تحت إشراف األمم المتحدة ، مع م االنعقاد الثاني للمؤتمر
) لمح فهمي بقوة 1973ديسمبر  6وفي برقية من القاهرة ( (Document:10) .العام أو مندوب عنه

، وضرورة أن شراف األمم المتحدة  على المؤتمرإلى ضرورة أن تشير الرسالة المشتركة  إلى إ
، وٕانما في ه ليس فقط في المرحلة االفتتاحيةلألمم المتحدة أو من مندوب عنيشارك األمين العام 

    (Document:10) .وأن ذلك جاء بسبب اإلصرار السوريالجلسات األخرى أيضا ، 
نائب مساعد الرئيس األمريكي لشئون االمن ارت جلسة محادثات بين سكوكروفت (وعليه فقد د    

، أظهر األول أن الواليات المتحدة مستعدة للتعاطي تي في واشنطن)ين(السفير السوفيالقومي) ودوبرن
ت مشاركة الفلسطينيين ، ولكن ترفض تماما مسألة تحديد توقيإشراف األمم المتحدة على المؤتمرمع 

سوف  )The timing، وأكد الجانب األمريكي على أن اإلصرار حول مسألة التوقيت (في المؤتمر
    (Document:22) .د المؤتمرؤدي إلى وقف إجراءات عقي
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، سال صيغة جديدة للرسالة المشتركة، وتم إر الجانب المصري بوجهة النظر نفسهاوقد تم إبالغ     
، بضرورة الحصول على )1973ديسمبر7مريكية إلى أيلتس (وطالبت برقية مرسلة من اإلدارة األ

    (Document:22) موافقة فورية من الجانب المصري على الصيغة الجديدة .
، فقد جاء بها اف األمم المتحدة ومسألة التوقيتوبالنسبة للمسودة الجديدة ومعالجتها لمسألتي إشر     

متحدة"، حول المسألة األولى "استعداد األطراف للمشاركة في مؤتمر السالم تحت إشراف األمم ال
اركة الفلسطينيين "األطراف قبلت أيضا أن المشكلة الخاصة بمشوحول مشاركة الفلسطينيين 

تعليمات  وردت(Document:22) واللبنانيين سوف تناقش أثناء المرحلة األولى من المؤتمر".
، بأنه في حالة اعتراض وزير الخارجية المصري على الصيغة الخاصة بإشراف إضافية إلى أيلتس

 موضوع " نحن نأمل، يتم تفويضه باقتراح صياغة أخرى لهذا المم المتحدة بحجة أنها غير مباشرةاأل
    (Document:22)"واإلشراف على المرحلة االفتتاحية Convenerمنك الموافقة على إدارة المؤتمر 

، 1973ديسمبر 9قدم أيلتس الصيغة الجديدة للرسالة المشتركة لوزير الخارجية المصري في     
في نفس الوقت يتم منحها حيث انتقد بشدة الواليات المتحدة لنزولها دائما على رغبة إسرائيل ، و 

ي إمكانية انعقاد مؤتمر ، ثم أبدى فهمي شكه فارات الدوالرات من أجل قتل العربأسلحة بملي
، فض لالشتباك قبل انعقاد المؤتمر ، ومرة أخرى أبدى إصراره على ضرورة أن يكون هناكالسالم

على تسليم ق فهمي وفي نفس الوقت وافدوث ذلك فإن مصر لن تحضر المؤتمر. وفي حالة عدم ح
   (Document:12) .الرسالة للجانب السوري

، فقد رأى السفير اإلسرائيلي في لمسودة الجديدة للرسالة المشتركةأما عن موقف إسرائيل من ا    
محادثات تحت إشراف األمم الواليات المتحدة (دينيتز) أن إسرائيل لن تشارك في المؤتمر إذا كانت ال

ترى العودة إلى الصياغة السابقة التي تشير إلى إشراف الواليات المتحدة ، وأن بالده المتحدة
، فقد رأى الجانب اإلسرائيلي عدم اإلشارة نسبة لمسألة المشاركين اإلضافيين. وبالالسوفيتيواالتحاد 

، وضرورة إضافة عبارة " أن يكون م في المرحلة التالية من المؤتمرإلى األطراف المزمع مشاركته
، وبلغ تعنت إسرائيل إلى حد إعالن عدم موافقتها على مشاركين إضافيين في المؤتمر"جماع هناك إ

 .ارة إلى اللبنانيين والفلسطينيين، حتى لو أضيفت العبارة السابقةعلى الصياغة إذا تمت اإلش

(Document:23)   
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المصري بمسودة ، فقد تقدم وزير الخارجية ر جديد بالنسبة للرسالة المشتركةولكن حدث تطو     
مع الجانبين األمريكي  ، والتي جاءت بعد التشاور)1973ديسمبر12ة للرسالة بتاريخ (جديد

سنجر أثناء زيارته األولى لمصر ، وتضمنت المبادئ التي اتفق عليها مع كيوالسوفيتي
 338القرار  باإلضافة إلى  339، اإلشارة إلى القرار ). ومن بين اإلضافات الجديدة1973(نوفمبر

المؤتمر يجب أن ُيعقد المؤتمر وبالنسبة إلشراف األمم المتحدة " ، في المسودات السابقة
)Convened" وبالنسبة لمشاركين إضافيين " باتفاق األطراف على ) تحت إشراف األمم المتحدة ،

اء المرحلة األولى من أن المشكلة الخاصة بمشاركة الفلسطينيين واللبنانيين سوف تناقش أثن
  .لمؤتمر"ا
ل غير رسمي مع أعضاء مجلس كما أشارت المسودة أنه سيكون من المناسب التشاور بشك     

ا يتعلق باإلشارة إلى وقد ظهر في هذه الرسالة تغير في مقدمتها فيم (Document:24)األمن.
ى ، ولكن وزير الخارجية المصري في اتصاالته مع كل من األمريكان والسوفيت أكد عل339القرار 

   (Document:24) .339ر أنه ال توجد حاجة لتضمين مسودة الرسالة المشتركة إشارة للقرا
وأمام هذا التطور قامت اإلدارة األمريكية بإرسال الصيغة المصرية الجديدة إلى الحكومة     

، رائيل مجموعة من المالحظات حولهااإلسرائيلية مطالبة إياها بضرورة التصديق عليها وقدمت إس
ُيعقد تحت إشراف األمم ، وٕانما " وف يكون تحت إشراف األمم المتحدةأنها لم تذكر أن المؤتمر سب

، وكما أن العام لألمم المتحدة في المؤتمر ، وبالتالي فلن يكون هناك دور أساسي لألمينالمتحدة "
كبير من ، وأن الواليات المتحدة قد قامت بجهد مجلس األمن سيكون بشكل غير رسمي التشاور مع

يدة حول هذه ، وأن الصياغة الجدن في المؤتمرأجل إلغاء العبارة الخاصة بتوقيت مشاركين إضافيي
ة تحمي مخاوف إسرائيل بشكل ، ثم أن الصيغة الجديدالمسألة تركت مفتوحة

وقد قامت اإلدارة األمريكية بالتأكيد على أن المسودة المصرية الجديدة تم  (Document:25).حقيقي
التي طالبت بناء على المبادئ  ، والتي صيغتمع مصر وسوريا واالتحاد السوفيتياور حولها التش

الجديدة لكل من إسرائيل  ، وعليه فقد تم تسليم المسودةبها كل من مصر وسوريا
    (Document:24).واألردن
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  : اإلسرائيلية على المسودة الجديدةالتعليقات 
إيبان بتاريخ  ففي اجتماع للسفير األمريكي في إسرائيل مع ،كان إلسرائيل العديد من التحفظات

ألمريكية السوفيتية ، صرح األخير رفض إسرائيل للمسودة األخيرة للرسالة ا)1973ديسمبر13(
بقيت فسوف تغير من طبيعة المؤتمر، ثم قدم إيبان ، وأن هناك ثالثة نقاط أساسية إذا لألمين العام

، ألن ذلك سيجعل المؤتمر يركز على 339اإلشارة إلى القرار رورة شطب ، بضتحفظات إسرائيل
. واعتراض إسرائيل على الدور الكبير 1973أكتوبر22وط وقف إطالق النار عودة إسرائيل إلى خط

إشراف ، وبالتالي فالبد من شطب العبارة التي تشير إلى عطي لألمم المتحدة واألمين العامالذي أ
اقشة مشاركين وأخيرًا تريد إسرائيل شطب العبارة التي تشير إلى من، األمم المتحدة على المؤتمر

    (Document:25) ، واعتبرها إيبان أنها األخطر واألكثر إثارة للجدل .إضافيين في المؤتمر
الصيغة الجديدة وأمام هذه التحفظات رأت اإلدارة األمريكية أن رفض إسرائيل الموافقة على     

من وهو ما ، وسيفتح المجال أمام تحركات لمجلس األيهدد انعقاد المؤتمر للرسالة المشتركة، سوف
، وعليه فقد اقترح فة األطراف قد وافقت على الرسالة، خاصة وأن كاسيزيد من تعقيد الموقف

، لحثها على اتخاذ موقف ة إلى رئيسة الوزراء اإلسرائيليةكيسنجر على الرئيس األمريكي إرسال رسال
    (Document:25) .ة على الصيغة الجديدةبي بالموافقإيجا
) شديدة اللهجة، حيث 1973ديسمبر 13جاءت رسالة الرئيس األمريكي إلى رئيسة الوزراء مائير(   

تتماشى مع أكد أن الواليات المتحدة قد بذلت جهدا كبيرا من أجل التوصل إلى صياغة جديدة 
لعبارة التي تشير ذكر نيكسون أنه تم إلغاء ا ،مصالح إسرائيل الحيوية، وبالنسبة للتحفظات الثالث

وفيما يتعلق . ، أما بالنسبة للتحفظات األخرى فلم تتمكن الواليات المتحدة من إنجازها339إلى القرار 
باالعتراض على دور األمم المتحدة ذكر الرئيس األمريكي أن الصياغة األخيرة للرسالة المشتركة ال 

األمين العام دورا أساسيا، وأنه ال يمكن تجنب ذكر أن "المؤتمر ُيعقد  تعطي كل من األمم المتحدة أو
Convened "وأكد أنه في حالة عدم اتخاذ إسرائيل قرار إيجابي تحت إشراف األمم المتحدة .
، وأنه في حالة الفشل فإن ذلك لن يكون موقفًا لمؤتمر على أساس الصياغة األخيرةللمشاركة في ا

، ومرة لتأييد إسرائيل ا، وأن الواليات المتحدة لن يكون لديها مبرر اليات المتحدةفهومًا بالنسبة للو م
يجابي وفوري على الصياغة أخرى ألح في نهاية الرسالة على ضرورة أن يكون هناك رد إ

   (Document:25).الجديدة
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 )،1973ديسمبر 13وعلى الجانب اآلخر فقد وصل كيسنجر إلى مصر في زيارته الثانية (    
، والنقاط س المصري، وتم مناقشة العديد من األمور، على رأسها مؤتمر جنيفحيث التقى بالرئي

، رأى السادات مسودة الرسالة المشتركة الجديدة األساسية لخطة فض االشتباك مع إسرائيل. وحول
ألوسط ، وأن السالم في الشرق اة التمسك بتفسير وتأويل العباراتأنه لن يكون هناك اتفاق في حال

لمسودة الطويلة للرسالة ، وفضل السادات التخلص من اثق من االعتماد على العباراتلن ينب
. ى أن تناقش فيه األمور اإلجرائية، وأن تكون الرسالة فقرة بسيطة للدعوة للمؤتمر، علالمشتركة

 .ات أن تكون بدون مشاركة السوفييت، وفضل السادون بعد ذلك الدخول في لجان فرعيةويك

(Document:27)  لم يبد السادات اهتماما كبيرا باألمر، ألن بالنسبة لإلشارة إلى الفلسطينيينو ،
، وخالل هذا االجتماع قدم كيسنجر صيغة جديدة لتجنب ألة تشكل معضلة بالنسبة إلسرائيلهذه المس

ل : "المشكلة الخاصة بمشاركين إضافيين سوف تناقش خالاإلشارة إلى الفلسطينيين نصت على
مؤتمر حتى إذا المرحلة األولى من المؤتمر". وفي النهاية أكد السادات أن مصر سوف تحضر ال

   (Document:27) .رفضت سوريا الحضور
، أكد أنه تم االتفاق على أن )1973ديسمبر 13كيسنجر حول اجتماعه مع السادات(وفي تقرير     

يام، وتخصص ستمر ألربعة أو خمسة أ، وت1973ديسمبر18فتتاحية للمؤتمر في تكون الجلسة اال
أي ما بعد االنتخابات اإلسرائيلية، والمرحلة  1974، إلى منتصف شهر ينايرلمناقشة أمور إجرائية

، 1974والتي ستستكمل منتصف يناير  ،القوات األولى سوف تركز على مسألة فض االشتباك بين
ي الرسالة المشتركة لألمين ينيين فوأن السادات قد وافق على الصياغة الخاصة بمشاركة الفلسط

، كما وافق لتطرق إليه في مرحلة فض االشتباك، وأن موضوع مشاركة الفلسطينيين لن يتم االعام
، ورأى كيسنجر تحدة اجتماعات المجموعات الفرعيةعلى عدم حضور االتحاد السوفيتي والواليات الم

 .ليه إسرائيل منذ مدة طويلةسعت إ ، وهو مالك سيخلق نوع من االتصال المباشرأن ذ

(Document:27)   
، للحصول على مصادقة إسرائيل لمصري أنه سيبذل جهده في إسرائيلوقد أكد كيسنجر للجانب ا    

وع إلى صياغة ، سيتم الرجلصياغة الجديدة للرسالة المشتركة، وأنه في حالة الفشل في ذلكعلى ا
أكد فهمي أن الرسالة الطويلة المفصلة لم تعد ذات ، و رسالة قصيرة، وهو ما قبله الجانب المصري
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ستذهب إلى المؤتمر في ، و مصري على أن مصر ستمضي في طريقها، وكذلك أكد الرئيس الأهمية
    (Document:28) .ظل أي ظروف

، جاءت المعارضة من جانب إسرائيل، وفي الوقت الذي تم االتفاق فيه بين السادات وكيسنجر    
، وصلت معلومات لإلدارة األمريكية بأن مجلس الوزراء اإلسرائيلي لم يتمكن 1973ديسمبر14ففي 

، لصياغة الجديدة للرسالة المشتركةمن التوصل إلى قرار إيجابي حول حضور المؤتمر على أساس ا
، األمر 1973ديسمبر 21وبناًء على ذلك فقد طالب الجانب اإلسرائيلي بتأجيل انعقاد المؤتمر إلى 

ألطراف األخرى حول مسألة د من صعوبة الجانب األمريكي في الحصول على موافقة االذي سيزي
، خاصة ل في حالة موافقة األطراف األخرى، وأن اإلدارة األمريكية ليس لديها مانع من التأجيالتأجيل

 . والحاصل أن اإلدارة األمريكية وجدت أن مسألةناء على رغبة إسرائيلوأن التاريخ األول قد جاء ب
بين كيسنجر والحكومة اإلسرائيلية، تأجيل افتتاح المؤتمر ستكون لها فائدة لمزيد من المشاورات 

   (Document:29) ).1973ديسمبر 16(وذلك أثناء زيارته إلسرائيل في
المفاوضات حول الرسالة  ، وبدأت)1973ديسمبر 16(وفي إسرائيل التقى كيسنجر مع مائير     

إشراف األمم ب ، والثانية تتعلقنقطتين، األولى تتعلق بمشاركين إضافيينالمشتركة، وتمت مناقشة 
، وقد أشار كيسنجر إلى أن موضوع مشاركين إضافيين قد تم االنتهاء منها المتحدة على المؤتمر

، وكانت الصيغة لمسودة األخيرة للرسالة المشتركةبعدم اإلشارة إلى الفلسطينيين واللبنانيين في ا
المسألة الخاصة بمشاركين آخرين من منطقة الشرق األوسط سوف تناقش أثناء المرحلة الجديدة "أن 

األولى"، ولكن الجانب اإلسرائيلي أصر على ضرورة اإلشارة بشكل أوضح إلى "الموافقة باإلجماع" 
   (Document:30) على مشاركين إضافيين .

يص دورها في المؤتمر ائيل ضرورة تقلرأت إسر  ، فقدنسبة لمسألة إشراف األمم المتحدةبال أما    
لس األمن قراًر في ، حيث اتضح ذلك عندما تبنى مجقدر اإلمكان، بسبب تحيزها للموقف العربي

) بناًء على اقتراح من دول عدم االنحياز طالب بضرورة مشاركة  344( القرار 1973ديسمبر 16
مؤتمر تحت إشراف ة وكاملة، وأن يعقد الاألمين العام لألمم المتحدة في أعمال المؤتمر بصورة فاعل

 Convened"أن المؤتمر ُيعقد  وهنا أكد كيسنجر أن عبارة) 66: 1987 (أبوالعنين،األمم المتحدة.
هذا، ولكن الجانب اإلسرائيلي طالب بتعديل العبارة من خالل  تحت إشراف األمم المتحدة " تعني

) بواسطة األمين العام Convened(، وتكون "ُيعقد دة باألمين العام استبدال اإلشارة لألمم المتح
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. ولكن كيسنجر في بداية مفاوضاته مع الجانب اإلسرائيلي كان رافضًا إلجراء أي لألمم المتحدة "
، وذكر أنه إذا أنه قد حصل على موافقة مصر عليها، خاصة و عديل على مسودة الرسالة المشتركةت

أن ما يخشاه هو تمسك مصر بموقفها، ، و وع إلى مصرييرات فإنه سيضطر للرجتم إدخال أي تغ
د الواليات ، وانهيار جهو كهذا سيكون مخاطرة بالعملية كلها، وان عمل وترفض حضور المؤتمر

ائيل بسبب التمسك بمسألة ، وبالتالي انهيار العالقات بين الواليات المتحدة وٕاسر المتحدة لعقد المؤتمر
مغادرته إسرائيل ى رد إيجابي على الرسالة وبدون تعديل قبل ، وطالب بضرورة الحصول علالصياغة

   (Document:31) .)1973ديسمبر 17(
مام ذلك وأمام إصرار الجانب اإلسرائيلي على تغيير الصياغة الخاصة بإشراف األمم المتحدة، وأ    

على الدعوة  ، تقوم بالردا يرسل فالدهايم الدعوة إلسرائيل، بأنه عندموضع كيسنجر حًال للمشكلة
الموافقة  ، وأن رد الواليات المتحدة سيكونلتفسيرات التي تراها تتناسب معهابتقديم توضيحات تحدد ا

 .لمسودة الجديدة للرسالة المشتركة، ولكن البد في البداية الموافقة على اعلى هذه التفسيرات

(Document:31)   
ع ، تمكن كيسنجر من إقنانب اإلسرائيليلست ساعات مع الجا وبالفعل فبعد مفاوضات استمرت    

، ولكن بعد إدخال تعديل مسألة إشراف األمم المتحدة بحيث تُقرأ في إسرائيل بقبول المسودة الجديدة
الفقرة األولى من الرسالة هكذا: "انعقاد المؤتمر يجب أن يكون تحت إشراف األمم المتحدة " بدًال من 

، وفي الفقرة الرابعة من الرسالة تصبح ألمم المتحدة "ُيعقد تحت إشراف ا" المؤتمر يجب أن 
الصياغة حول إشراف األمم المتحدة " أن األطراف تقبل أن تعمل األمم المتحدة كعاقد للمؤتمر وأن 

االتفاق على أن توضع أي تحفظات إسرائيلية أخرى في مذكرة  ، وقد تماألولى"تترأس المرحلة 
   (Document:32) ول التعامل مع مؤتمر جنيف .التفاهم األمريكية اإلسرائيلية ح

أرسلت الصياغة الجديدة للجانب المصري واألردني ووافقا عليها ثم تم تسليم الرسالة المشتركة     
إلى األمين العام لألمم المتحدة من جانب مندوبي كل من الواليات المتحدة واالتحاد السوفيتي في 

إلى األطراف المشاركة في المؤتمر، ، وهو عدم اإلشارة ر، ولكن أدخل تغيير آخ 1973يسمبرد18
 ، وتم االكتفاء باإلشارة إلى األطراف المشاركة بـ" األطراف المعنية".خاصة بعد أن تأخر الرد السوري

(Document:33)   
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  : اإلسرائيلية حول مؤتمر جنيف –مذكرة التفاهم األمريكية 
، وذلك للعمل من أجل إقناع ن الواليات المتحدة وٕاسرائيلا بيهي مذكرة تفاهم تم االتفاق حوله    

، وهي في مجملها تؤدي إلى إخراج المؤتمر بشكل سرائيلي للمشاركة في مؤتمر جنيفالجانب اإل
، وهي تراجع رة بين إسرائيل واألطراف العربية، والعمل على قيام مفاوضات مباشكثرإعالمي ال أ

، وقد ذكر الجانب األمريكي أن الهدف المتحدة لألطراف العربية لوالياتعن التعهدات التي قطعتها ا
، وقد تم المتحدة وٕاسرائيل في مؤتمر جنيف من مذكرة التفاهم تنسيق المواقف ودور كل من الواليات

   (Document:34) .1973ديسمبر 5وضع المسودة األولى لهذه المذكرة في 
قيق سالم عادل ودائم بين ، وهو تحمر جنيفمذكرة تحديد الهدف من مؤتجاء في بداية ال    

، واالعتراف الكامل من جانب اقدي بين إسرائيل وجيرانها العرب، وأن السالم سيكون تعاألطراف
، فيما يتعلق بأية أفكار من المتوقع وسيكون تشاور كامل بين الحكومتين. والوجود الطرفين بالسيادة

 .بية المعنية فيما يتعلق بالتسويةالدول العر  ، أو معلتطرق إليها مع االتحاد السوفيتيا
(Document:34)   

ى األرض ، أكدت المذكرة على ضرورة أن يتم ذلك علبمراقبة وقف إطالق النار يتعلق وفيما    
خرى للحفاظ على وقف ، والواليات المتحدة سوف تمارس جهودها مع األطراف األوالجو والبحر
الخاصة باإلمدادات غير العسكرية للجيش الثالث المصري ومدينة ، وأن كل الترتيبات إطالق النار

السويس سوف تستمر ما لم تُستبدل بترتيبات أخرى يتم االتفاق عليها، وستبذل الواليات المتحدة 
   (Document:34) .لسفن اإلسرائيلية عبر باب المندبجهدها لتضمن الترتيبات حول مرور ا

ي في المرحلة المقبلة ، جاء بالمذكرة أن أي مشارك إضافالمؤتمر ل مشاركة الفلسطينيين فيوحو     
، سوف يكون واجبًا أن ُيتخذ القرار بعد تشاور كامل بين كل األطراف المشاركة في من المؤتمر
، ولن تتم دعوة دولة أو مجموعة أو منظمة بدون )1973ديسمبر 21ولى من المؤتمر (المرحلة األ

ات المتحدة واالتحاد السوفيتي ، وستأخذ الواليات المتحدة في االعتبار التشاور الكامل بين الوالي
وقد  (Document:34) وجهات نظر مختلف األطراف وخاصة وجهة النظر اإلسرائيلية واألردنية .

، بالرغم من تأكيد كيسنجر للسادات كانت أقل صعوبة مما كان متوقعاً  ثبت أن مشاركة الفلسطينيين
، ولكن االعتراضات اإلسرائيلية ث في مشاركة الفلسطينيين بشكل ماتعداد للبحبأن واشنطن على اس

غيرت الموقف األمريكي وتم التوصل لهذه الصيغة التي تشير إلى مناقشة مسألة مشاركة أطراف 
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بية المشاركة على هذا األساس. أخرى في المرحلة األولى من المؤتمر ، وموافقة األطراف العر 
  )110: 1993 تشيرجي،(

راف المعنية كما جاء بالقرار وحول طبيعة المفاوضات جاء بالمذكرة أنه سوف تدار بين األط    
، وأن إسرائيل والواليات المتحدة متفقان في وجهات النظر بخصوص وجوب مشاركة األمين 338

ين العام ، على أن يعين األمم المتحدة  في الجلسة االفتتاحية، وأن مشاركته ليست دائمةالعام لألم
، وطالما أن غ األمين العام بتطور المفاوضاتعنه بعد مغادرته المؤتمر تكون مهمته إبالدوبا من

اتصال  ، فإنه من المتوقعاليات المتحدة واالتحاد السوفيتيالمفاوضات بين األطراف تحت إشراف الو 
مفاوضات بين ى ال، وفي نفس الوقت يجب التركيز بشكل أساسي علتام مع األطراف المتفاوضة

   (Document:34) .األطراف المعنية
، فمن غير سوفيتيوجاء بالمذكرة ضرورة عودة العالقات الدبلوماسية بين إسرائيل واالتحاد ال    

ة بين إسرائيل ، وال توجد عالقات دبلوماسيؤتمر تحت رعاية القوتين العظميينالمعقول أن يكون الم
   (Document:34) .واالتحاد السوفيتي

، فقد أكدت الواليات األطراف العربية إلى مجلس األمن أما عن مسألة خشية إسرائيل من عودة    
المتحدة إلسرائيل أنها لن تواجه بأي قرارات ذات أهمية خالل الفترة التي تسبق االنتخابات اإلسرائيلية 

، وأن الواليات خاصة حول موضوع التسوية النهائية) حول المشكالت األساسية و 1973ديسمبر 31(
، وأن اإلدارة األمريكية 1974مل مع مشكالت كهذه في يناير المتحدة تعتقد أنه من الضروري التعا

لمجلس األمن، أو أي هيئة لألمم المتحدة لحل الخالفات  ستبذل قصارى جهدها لمنع أي عقد جلسة
   (Document:34) ، والتي ستناقش في مؤتمر جنيف .101التي نشأت في مفاوضات الكيلو 

أن هذه المذكرة ال تتعارض مع الرسالة  ، أكد الطرفان على أنهما متفقان علىوفي نهاية المذكرة    
، والتي قبلتها كافة األطراف المعنية التي سوف ُترسل إلى األمين العام، كية السوفيتية المشتركةاألمري

. (Document:34)   
، في جولته األولى والتي 1973ديسمبر 21المؤتمر في  وعلى أساس المشاورات األمريكية انعقد    

لخطاب  الحاضرون فيها استمع 1973ديسمبر 22لم تستمر أكثر من ثالث جلسات كان آخرها يوم 
فالدهايم األمين العام لألمم المتحدة ووزراء خارجية كل من الواليات المتحدة واالتحاد السوفيتي 

  )67: 1987، ردن وٕاسرائيل . (أبوالعنينومصر واأل
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وقد صدر بيان مشترك عن أعمال مؤتمر جنيف باسم األمين العام لألمم المتحدة (فالدهايم)،     
: أن يعود المؤتمر لالجتماع على مستوى تالية لمؤتمر السالم في جنيف وهيحيث حدد الخطوات ال

على مستوى  ، وأن تستمر أعمال لجان المؤتمررجية في جنيف كلما اقتضت الضرورةوزراء الخا
، وكذلك تبدأ اللجان ر األوروبي لألمم المتحدة (جنيف)السفراء الممثلين لألطراف المعنية في المق

، وتتشكل لجان بين القوات المصرية واإلسرائيليةالعسكرية في العمل لبحث مسألة فض االشتباك 
  )69: 1987حثات العسكرية .(أبوالعنين، سياسية بمجرد تحقيق تقدم ملموس في المبا

 1973ديسمبر 26اإلسرائيلية) عقدت اجتماعها األول في  –والواقع أن اللجنة العسكرية (المصرية 
، ولكنها هذه لم رال سيالسيفيو قائد قوات الطوارئفي مقر األمم المتحدة في جينيف تحت رئاسة الجن

رجية األمريكي كيسنجر تتوصل إلى أية نتائج وٕانما جاء التقدم بالتدخل المباشر من جانب وزير الخا
  )70: 1987كوكية الشهيرة .(أبوالعنين، وجوالته الم

                      *************************  
، سعت الستغالل ة ممثلة في وزير الخارجية كيسنجربدا واضحًا أن اإلدارة األمريكي وهكذا    

، واالستعداد لدى الجانب لمصريةعلى الجبهة ا 1973أكتوبر  النتائج التي توقفت عندها حرب
، وكانت خطوته األولى تسوية للصراع العربي اإلسرائيلي المصري للدخول في عملية من أجل تحقيق

، ع األطراف المعنية في مؤتمر علني، كإنجاز لإلدارة األمريكيةمن خالل العمل من أجل جم
أخرى عن عملية المفاوضات. وخالل ، واستبعاد أي قوى ما تسعى إليه إسرائيل منذ نشأتهاوتحقيق ل
نيف للسالم مجرد ظهور ، والعمل على جعل مؤتمر جضحًا االنحياز األمريكي إلسرائيلذلك بدا وا

، على حين أن الدور األمريكي هو األساس للتوصل التفاقيات فض االشتباك فيما بعد إعالمي فقط
األمريكية اإلسرائيلية حول مؤتمر المؤتمر ، وظهر ذلك التحيز بشكل واضح في مذكرة التفاهم 

  .     لمصر جنيف ، وفيها تراجع عن كل التعهدات التي قدمتها الواليات المتحدة
  المراجع والمصادر : 

  أوًال : الوثائق المنشورة : 
 وثائق وزارة الخارجية األمريكية : - 

  - (Document :1) Hakto26 .1. Telegram From Secretary of State Kissinger 
to the President's Deputy Assistant for National Security Affairs 
(Scowcroft), En route, November 9, 1973, 0740z,F.R.U.S., Vol. XXV, 
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Arab Israeli Crisis and Warm 1973,  Editors: Nina Howland, Craig Daigle, 
General Editor: Edward C. Keefer, , United States Government Printing 
Office Washington , Department of state Office of Historian Bureau of 
Public  Affairs, 2011 .  

- (Document :2)Memorandum from Secretary of State Kissinger to 
President Nixon, Washington, November 17, 1973 F.R.U.S., Vol. XXV ,.    

 -(Document :3) Secto 160/1416. Telegram from Secretary of State 
Kissinger to U.S. Interests Section in Cairo ,Beijing, November 13, 
1973,0320z, F.R.U.S., Vol. XXV .   

 -(Document :4) 227671. Telegram from the Department of State to the U.S. 
Interests Section in Cairo ,Washington, November 18, 1973, 0324z, 
F.R.U.S., Vol. XXV .   

 -(Document :5) 3611. Telegram from Interests Section in Cairo to the 
Department of State, Cairo, November 22, 1973, 1340z, F.R.U.S., Vol. 
XXV .  .  

 -(Document :6) Memorandum of Conversation, Washington, November 29, 
1973, Participants :Dr .Henry Kissinger , Secretary of State Assistant to the 
President for National Security Affairs , Dr. James R. Schlesinger, 
Secretary of Defense ,William Colby, Director of Central Intelligence, 
Admiral Thomas Moorer, Chairman, Joint Chiefs of Staff, Ambassador 
Kenneth Rush, Deputy Secretary of State, Major General Brent Scowcroft, 
Deputy Assistant to the President for National Security Affairs, F.R.U.S., 
Vol. XXV .      

-(Document :7) Memorandum from Harold H. Saunders of the National 
Security Council Staff to Secretary of State Kissinger, Washington, 
November 30, 1973, Subject : Our Position on Egypt –Israel 
Disengagement Talks – A farther Elaboration, F.R.U.S., Vol. XXV .     

-(Document :8)  236062.Telegram from the Department of State to the U.S. 
Interests Section in Cairo ,Washington, December 1, 1973,0503z, Subject : 
Letter from the President to President Sadat. For Ambassador from 
Secretary,  F.R.U.S., Vol. XXV .  
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-(Document :9) 6467. Telegram from the Embassy in Jordan to the 
Department of State ,Amman ,December 6, 1973 ,1315z, F.R.U.S., Vol. 
XXV .   

 -(Document :10)Letter from the Secretary of State Kissinger's Executive 
Assistant (Eagleburger)to Soviet Ambassador (Dobrynin), Washington, 
December 5, 1973, F.R.U.S., Vol. XXV .    

  -(Document :11) 240917.  Telegram from the Department of State to the 
U.S. Interests Section in Cairo, Washington, December 8, 1973, 2037z, 
F.R.U.S., Vol. XXV .  

 -(Document :12) 3876. Telegram from the U.S. Interests Section in Cairo to 
the Mission to the North Atlantic Treaty Organization, Cairo, December 
10, 1973, 1105z, F.R.U.S., Vol. XXV .   

-(Document :13) Tohak76/WH37305. Backchannel Message from the 
President's Deputy Assistant for National Security Affairs (Scowcroft) to 
Secretary of State Kissinger, Washington, November 9, 1973, 1627z, 
F.R.U.S., Vol. XXV .   

 -(Document :14) Memorandum From the President's Deputy Assistant for 
National Security Affairs (Scowcroft) to President Nixon, Washington, 
November 9, 1973, F.R.U.S., Vol. XXV . 

  -(Document :15) Backchannel Message from Secretary of State Kissinger 
to the Egyptian Presidential Advisor for National Security Affairs (Ismail), 
Washington, November 20, 1973, F.R.U.S., Vol. XXV .  

 -(Document :16) Memorandum of Conversation, Washington, November 
21, 1973, Subject : Meeting Between the Secretary and Syrian UN 
Permanent Representative Kaylani, Participants : Haytham Kaylani , 
Syrian Permanent Representative to the UN, Dia'allah al-Bettale ,Director , 
UN Department , Syrian Ministry of Foreign Affairs , Henry A. Kissinger, 
Secretary of State, Joseph J. Sisco, Assistant Secretary , NEA, David A. 
Korn, Country Director, NEA/ARN, Camille Nowfel, Interpreter, 
F.R.U.S., Vol. XXV .  

-(Document :17) 9339. Telegram from the Embassy in Israel to the 
Department of State, Tel Aviv, November 19, 1973, 0908z,Subject : 
Palestinian Representation, at Peace Conference, F.R.U.S., Vol. XXV .  
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 -(Document :18) Memorandum of Conversation, Washington, November 
26, 1973, 7:10-7:55 p.m., Participants : Ambassador Simcha Dinitz of 
Israel, Minister Mordechai, Secretary of State Henry A. Kissinger ,Peter  
W. Rodman, NSC Staff, F.R.U.S., Vol. XXV .  

 -(Document :19) 9548. Telegram from the Embassy in Israel to the 
Department of State, Tel Aviv, November 27, 1973, 1134z, Subject : Eban 
Briefing re Middle East Peace Conference and Syrian POW Issue, 
F.R.U.S., Vol. XXV .  

 -(Document :20) 9700. Telegram from the Embassy in Israel to the 
Department of State, Tal Aviv, December 1, 1973, 1432z, Subject : Middle 
East Talk, F.R.U.S., Vol. XXV . .  

 -(Document :21) 231328. Telegram from the Department of State to the 
U.S. Interests Section in Cairo, Washington, November 24,  1973, 1924z, 
Subject : Middle East. For Ambassador Eilts from the Secretary, F.R.U.S., 
Vol. XXV .    . 

 -(Document :22) Tosec 18/240937. Telegram from the Department of State 
to the Embassy in Brussels, December 9, 1973, 0601z., Subject : Middle 
East Negotiations . For the Secretary from Sisco, F.R.U.S., Vol. XXV .  

            -(Document :23) Tohak 24/WH37511. Backchannel Message from 
the President's Deputy Assistant for National Security Affairs 
(Scowcroft)to Secretary of State Kissinger in Brussels, Washington, 
December 10, 1973, 1553z, F.R.U.S., Vol. XXV .  

 -(Document :24) 3933. Telegram from the U.S. Interests Section in Cairo to 
Department of State, Cairo, December 11, 1973, 1700z, Subject : 
Vinogradov's Draft Letter to SYG Based on Egyptian/Syrian Principals, 
F.R.U.S., Vol. XXV .              

 -(Document :25)Memorandum from the President's Deputy Assistant for 
National Security Affairs (Scowcroft) to President Nixon, Washington, 
December 13, 1973, F.R.U.S., Vol. XXV  
   -(Document :26)Letter from President Nixon to Israeli Prime Minister 
Meir, Washington, December 13, 1973, F.R.U.S., Vol. XXV .  

 390  . (Document :27)Editorial Note, F.R.U.S., Vol. XXV .  -  
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 -(Document :28) Secto 133/6628. Telegram from the Secretary of State 
Kissinger to the U.S. Interests Section in Cairo, Amman, December 16, 
1973, 0001z, Subject : Peace Conference, F.R.U.S., Vol. XXV .  

-(Document :29) Letter from President Nixon to Israeli Prime Minister 
Meir, Washington, December 14, 1973, F.R.U.S., Vol. XXV . 

 -(Document :30) Memorandum of Conversation, Jerusalem, December 16, 
1973, 6:35-8:35 p.m., Participants : Golda Meir, Prime Minister of Israel, 
Simcha Dinitz, Israeli Ambassador to U.S., Henry A. Kissinger, Secretary 
of State, Peter W. Rodman, NSC Staff, F.R.U.S., Vol. XXV .   

 -(Document :31) Memorandum of Conversation, Jerusalem, December 16, 
1973, 9:30 p.m.-12:42 a.m., Participants : Mrs. Golda Meir Prime Minister 
of Israel, Yigal Allon, Deputy Prime Minister, Pinchas Sapir, Minister of 
Finance, Moshe Dayan, Minister of Defense, Simcha Dinitz, Ambassador 
to the U.S., Mordechai Gazit, Prime Minister's Office, Mordechai Kidron, 
Director General , Ministry of Foreign Affairs, Ephraim Evron, Deputy 
Director General , Ministry of Foreign Affairs, Lt. Colonel Bar-On, Aide 
to Minister Dayan, Eliahu Bentsur, Aide to Minister Eban, Dr. Henry A. 
Kissinger, Secretary of State, Joseph Sisco, Assistant Secretary of State, 
Kenneth Keating, Ambassador to Israel, Alfred L. Atherton, Deputy 
Assistant Secretary of Secretary, Harold Saunders, NSC, Senior Staff, 
Peter Rodman, NSC, Staff, Nicholas Veliotes, Deputy Chief of Mission, 
F.R.U.S., Vol. XXV .                                                                 

 -(Document :32) Hakto 55.1. Telegram from Secretary of State Kissinger to 
the President's Deputy Assistant for National Security Affairs (Scowcroft), 
Jerusalem ,December 17, 1973, 0221z, F.R.U.S., Vol. XXV.  

-(Document :33)Memorandum from the President's Deputy Assistant for 
National Security (Scowcroft) to President Nixon, Washington, December 
18, 1973, F.R.U.S., Vol. XXV.  

-(Document :34) Tosec60/241816. Telegram from the Department of State 
to Secretary State Kissinger in Brussels, Washington, December 10, 1973, 
0155z, Subject : Conversation With Israeli Ambassador . For Secretary 
From Sisco, F.R.U.S., Vol. XXV. 
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  : ثانيًا : المذكرات الشخصية
، مركز األهرام للترجمة 1صر القومي في عصر التحديات، طأمن م ،محمد حافظ ،إسماعيل -

  .1987 ،، القاهرةمؤسسة األهرام /والنشر
الهيئة المصرية ، 2ط، مذكرات كرات الجمسي: حرب أكتوبر، مشير محمد عبدالغني، الجمسي -

  .1998القاهرة، ، العامة للكتاب
. ، دار الشروق، القاهرة2ط ض من أجل السالم في الشرق األوسط،، التفاو اسماعيل ،فهمي -

2008.  
  : ثالثًا: المراجع العربية

أمريكا والسالم في الشرق األوسط، ترجمة محمد مصطفى غنيم، مراجعة دكتور ، دان، تشيرجي -
  .1993 القاهرة، ،، دار الشروق1رأفت عبد الحميد،  ط

 - 1973سرائيلي (أكتوبر تجاه الصراع العربي اإلالسياسة األمريكية  ،نبيل محمود ،عبد الغفار -
  .1982، القاهرة، امة للكتاب، الهيئة المصرية الع)1978سبتمبر 

، 1967العربي اإلسرائيلي منذ عام  : الدبلوماسية األمريكية والنزاععملية السالم ،وليام، كوانت -
  .1994، ، القاهرة، مركز األهرام للترجمة والنشر، مؤسسة األهرام1ط

  : ربيةرابعًا: الدوريات الع
مؤسسة األهرام  ،، السياسة الدولية1973ر الدولي للسالم جنيف تجربة المؤتم ،سامح، أبو العنين -

  .1987، أكتوبرللطباعة والنشر، القاهرة
  
  
  


