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ً
تعيــش شــبه جزيــرة ســيناء املصريــة فــي الوقــت الراهــن حالــة مــن التوتــرالسيا�ســي واألمنــي،
جــراء صعــود الحالــة اإلســامية الجهاديــة  /الراديكاليــة بقــوة ،وتعاظمهــا نتيجــة لظهــور
مــا يســمى ب ـ “تنظيــم الدولــة اإلســامية فــي العــراق والشــام” باعتبــاره املركــز وتدشــينه ل
“ واليــة ســيناء” ،وذلــك عقــب تحــول “ أنصــار بيــت املقــدس” مــن جماعــة “محليــة” إلــى
جماعــة مرتبطــة بالتنظيــم.
أســهم هــذا التحــول بشــكل كبيــر ،فــي أن تتمخــض عنــه تمظهــرات جهاديــة مغايــرة فــي
شــكلها ومضامينهــا العقديــة والراديكاليــة ،عــن ســابقاتها مــن تجــارب جهاديــة مماثلــة فــي
املا�ضــي القريــب .غيــرأنــه ومــع طيــف التحــوالت هــذه التــي باتــت تعيشــها ســيناء فــي الفتــرة
األخيــرة ،طفــا علــى الســطح املكــون القبلــي  /العشــائري فــي صيغتــه “املقاومــة” لهــذا
الصعــود الجهــاديً ،وذلــك باعتبــاره مؤلــف مــن شــبكات اجتماعيــة  /مســلحة  -بنســب
ـرطية والعســكرية فــي مواجهــة
متفاوتــة  -تقــف جنبــا إلــى جنــب مــع القــوى األمنيــة الشـ ً
تلــك التنظيمــات .األمــرالــذي نظــرلــه البعــض بوصفــه إشــكالية أخــرى تضــاف إلــى قائمــة
التنظيمــات الجهاديــة األخــرى فــي الداخــل الســيناوي ،بمــا ال ينســجم مــع تشــكل الدولــة
الوطنيــة الحديثــة واملعاصــرة التــي تقــف حيــال التمظهــرات امليليشــياوية املســلحة ســواء
أكانــت عقديــة ،أو قبليــة ،موقــف الرفــض والعــداء.
تبلــغ مســاحة شــبه جزيــرة ســيناء قرابــة ال ـ  61,000كيلومتــرمربــع ( )1ويتمحــور املجتمــع
الســيناوي حــول الشــبكات القبليــة العشــائرية .يبلــغ عــدد الســكان البــدو حوالــي 40
ألــف نســمة ويقابلهــم  50ألــف حضــري هــم مــن ســكان “العريــش” و”أبــي ســقل” و”رفــح”
و”القنطــرة” و”الطــور” ،كمــا يســكن مدينــة “العريــش” وحدهــا حوالــي  40ألــف نســمة مــن
الحضــر.

تنقسم سيناء من الناحية اإلدارية إلى ثالثة أقسام:
أولهــا -قســم ســيناء الشــمالي ويشــمل النطــاق الســاحلي مــن “رفــح” إلــى “القنطــرة” ،ثانيهــا-
قســم ســيناء األوســط ويشــمل “هضبــة التيــة” .وثالثهــا -قســم ســيناء الجنوبي”ويشــمل
“هضبة العجمة” و”املثلث الجنوبي” من شبه الجزيرة ،وتقطن في قسم سيناء الشمالي
قبائــل مثــل (الرميــات ،الســواركة ،الجديــرات ،التغارســة ،البلــي ،الرواعــز ،العيايــدة
واملســاعيد) كمــا تنقســم كل قبيلــة بدورهــا إلــى عائــات.
تأتــي ســيناء الوســطى لتتشــكل مــن قبيلــة (الترابيــن)  -وتعــد أقــوى قبيلــة فــي ســيناء،
وتنقســم إلــى عــدد كبيــرمــن العائــات أهمهــا (الداللــة ،الحســابلة ،العويضــات ،القصــار،
العرجانــي ،الجراميــة ،أبــو ســحبان ،ابــن جــازى ،ابــن زاهــد ،البــدارة ،الجهامــات ،أبوفقيــر،
الطيــور ،الشــنيبات والبحبــح) وهنــاك قســم كبيــرمــن الترابيــن فــي جنــوب فلســطين ،أهمهــم
الصوفــي ،وأبوســتة ،وأبــو غاليــة ،وأبوالحصيــن ،وأبوبكــرة وأبوعويلــة ..بينمــا تتمركــز
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عشائرالجرارشة والصوالحة والعزازمة في جنوب سيناء)2( .
وعلــى مــدارالعقــود األربعــة األخيــرة ،عاشــت شــبه جزيــرة ســيناء حالــة مــن العزلــة داخــل
ي
ـاركحــد أدنــى علــى الجــزء
الدولــة املصريــة جــراء ً
إهمالهــا علــى الصعيــد التنمــو  ،واالقتصـ ً
الجنوبــي مــن ســيناء ،نظــرا ملــا تحتويــه مــن مناطــق ســياحية ،فضــا عــن املناطــق املجــاورة
ـاب شــمال ســيناء بحالــة مــن الركــود إلــى يومنــا هــذا ( .)3وكان
لقنــاة الســويسً .مــا أصـ ً
هــذا الركــود عامــا مســاعدا فــي نمــو بــذور الحالــة الجهاديــة الراديكاليــة فــي هــذا الجــزء مــن
ســيناء.
وجــاءت ثــورات الربيــع العربــي لتمثــل حالــة فارقــة فــي التحــوالت التــي عايشــتها شــبه جزيــرة
سيناء ،إذ مثلت ثورة الـ  25من ينايربداية تحول في مسيرة الحالة الجهادية /الراديكالية
فــي هــذه البقعــة علــى وجــه التحديــد .فقــد أتاحــت لهــا األجــواء املرتبكــة ،وغيــاب األمــن،
واضطــراب املشــهد الداخلــي فــي ًالعاصمــة املصريــة ،ومــا نتــج عنــه مــن تخلخــل فــي األطــراف
إثــرســقوط نظــام مبــارك هامشــا مــن الحركــة.
ً
وفــي الوقــت الــذي تحمــل الجيــش املصــري العــبء األكبــر فــي ضبــط األمــن داخليــا وعلــى
الحــدود ،ســارعت التيــارات الجهاديــة  /الراديكاليــة فــي اســتغالل هـ ًـذا األ ًمــر عبــر التمــدد
واالنتشــاروشــغل مســاحات كبيــرة فــي الداخــل الســيناوي ،مســتفيدة أيضــا مــن الظــروف
اإلقليميــة األخــرى املتوتــرة كمــا جــرى مــع ســقوط نظــام القذافــي فــي ليبيــا ،وتهريــب الســاح
عبــر الحــدود الليبيــة إلــى ســيناء عبــر الطــرق والــدروب الصحراويــة ،وكذلــك مــن تجربــة
املواجهــة املســلحة لتنظيــم الدولــة اإلســامية فــي املشــهد الســوري بعــد نجاحــه فــي عقــد
اتصــال بيــن الحــدود العراقيــة والســورية .كل ذلـ ًـك ســاهم فــي خلــق منــاخ مالئــم لنضــج
الحالــة الجهاديــة فــي ســيناء حتــى أضحــت خطــرا يهــدد الدولــة املصريــة ومــا جاورهــا.
تشظ للحالة الراديكالية
وجاءت أحداث الـ  30من يونيو  2013في مصروما عايشته من ٍ
الجهادية في شبه الجزيرة عقب صعود نجم تنظيم الدولة اإلسالمية في العراق والشام.
ظهــرت جماعــة أنصــاربيــت املقــدس بثيــاب وتأثــرقاعــدي  -نســبة إلــى تنظيــم القاعــدة  -مــع
بقايــا مــن روح الســلفية الجهاديــة التقليديــة ،عقــب الثــورة املصريــة 25
الحفــاظ علــى ً
مــن ينايـ ًـر .الحقــا انكفــأت الجماعــة وأخــذت تعمــل بشــكل متقطــع فــي الداخــل املصــري
وتحديــدا فــي ســيناء ،ثــم أطلــت مــن جديــد بمبايعتهــا الرســمية ل ـ تنظيــم الدولــة اإلســامية
بالتنظيــم أبــي أســامة املصــري .وقد ُعبرت
“داعــش” عبــربيــان صوتــي منســوب إلــى القيــادي ُ
“معركــة كــرم القواديــس” عــن هــذا التحــول .اذ كشــف عنهــا بــأول تســجيل مرئــي أطلــق
عليــه عنــوان “صليــل الصــوارم” ..أظهــرالتســجيل قتــل عــدد مــن أفــراد الجيــش والشــرطة
بشكل مشابه ملا فعله تنظيم الدولة اإلسالمية في سوريا والعراق ( .)4أعقبها استهداف
عدد من الثكنات واملناطق العسكرية الشديدة الحساسية على رأسها “الكتيبة ،”101
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لتدخل املواجهة بين التنظيم والدولة املصرية مرحلة جديدة وأكثرخطورة (.)5
على الضفة األخرى ،شهدت العمليات املسلحة تجاه القوى الشرطية العسكرية ذروتها
فــي ســيناء وطالــت املدنييــن أيضــا ،مــا عكــس بــدوره حجــم الخطــر الجهــادي وتموضعــه
الواقــع فــي شــبه الجزيــرة .وقــد بلــغ عــدد القتلــى مــن ضبــاط وعســاكر الجيــش والشــرطة
خــال الفتــرة املمتــدة مــن  3يوليــو /تمــوز  ،2013حتــى ينايــر  )1169( 2017قتيــل ،بينمــا
بلــغ عــدد القتلــى مــن املدنييــن نحــو  45بخــاف ضحايــا الطائــرة الروســية (.)6( )224

املقاومة العشائرية“ :قبيلة الترابين”

ً
ظهــرمصطلــح الصحــوات مرافقــا لظهــور الحالــة الجهادية/الراديكاليــة العراقيــة ،عقــب
الغــزو األمري ـكـي للعــراق فــي  2003م بعــدة ســنوات .وقــد تكونــت هــذه الصحــوات مــن
مجموعات قبلية سنية لحفظ األمن وحماية املناطق السنية في بادئ األمر ،ثم انتقلت
للــدور الرئيــس لهــا وهــو مواجهــة جماعــات املقاومــة العراقيــة ،باإلضافــة الــى الجماعــات
الجهاديــة .وبالفعــل نجحــت فــي األمــراملنــوط بهــا ،ممــا أجهــض مشــروع املقاومــة العراقيــة،
وأعــاق “الجنيــن الدوالتــي” -إن جــاز الوصــف -للحالــة الجهاديــة فتــرة كبيــرة ،وأنهكــت
الجهادييــن فــي العــراق وشــردتهم ،بعــد أن قامــت بتفكيــك كثيــر مــن مجموعــات العمــل
الجهاديــة باملناطــق الســنية آنــذاك ( .)7لذلــك لــم ينــس الراديكاليــون الجهاديــون هــذا
الكابــوس الــذي لــم يرحمهــم يومهــا.
ً
هــذا املشــهد القديــم يجعلنــا نتفهــم اليــوم حجــم املعركــة اإلعالميــة التــي تســير جنبــا إلــى
جنــب مــع املعركــة العســكرية الدائــرة بيــن” واليــة ســيناء “مــن جهــة ،والقبائــل الســيناوية
مــن جهــة أخــرى ،خشــية أن يتكــرر الســيناريو  -كمــا يعتقــد الجهاديــون -مــرة أخــرى وتكــون
نهايــة تنظيــم الدولــة اإلســامية علــى أيــدي القبائــل الســيناوية.
وتتعــدد الروايــات حــول بدايــات الســجال القائــم بيــن قبيلــة “الترابيــن” الســيناوية مــن
جهــة و “واليــة ســيناء” مــن جهــة أخــرى .وتشــير األخبــار إلــى أن عناصــر مــن تنظيــم واليــة
ســيناء قــد اســتهدفوا (ديــوان) إحــدى العائــات الكبيــرة مــن قبيلــة الترابيــن فــي  22أبريــل
 ،2017وذلــك كــردة فعــل علــى إطــاق نــارتجــاه عناصــرالتنظيــم مــن قبــل “الترابيــن” أثنــاء
مطــاردة التنظيــم ملهربــي ســجائرأحدهــم ينتمــي للقبيلــة ذاتهــا .وعلــى الفــور ســارع أفــراد من
قبيلــة الترابيــن نحــو اختطــاف أحــد األشــخاص املشــتبه بارتباطــه بالتنظيــم مــن “ســوق
البــرث” فــي شــمال ســيناء ،وقامــوا ًبحرقــه كــردة فعــل علــى اســتهداف التنظيــم لديــوان
العائلــة ،والســتهداف التنظيــم أيضــا ملجموعــة مــن أبنــاء عمومتهــم (بســيارة مفخخــة) فــي
25أبريــل  .2017علــى إثــرذلــك ،اشــتدت ضــراوة املواجهــة بيــن الجانبيــن وتبــادال الهجــوم
والســجال العســكري بالتــوازي مــع تصاعــد الهجــوم اإلعالمــي ،وهنــا عــاد تعبيــرأومصطلــح
“الصحــوات” مــن جديــد عبــر بيانــات “واليــة ســيناء” كتوصيــف لقبيلــة “الترابيــن” (.)8
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التنظيــم فــي
فــي مــوازاة ذلــك ،ارتــأت قبيلــة” الترابيــن” ضــرورة التعبئــة القبليــة ملواجهــة ً
خضــم زيــادة عملياتــه العســكرية ضــد القبيلــة .وبالف ُعــل قــادت القبيلــة مبــادرة لتوحيــد
قبائــل ســيناء ملواجهــة مــا أســمتهم ب ـ “التكفيرييــن” ،وأعلــن عــن اســتجابة  4قبائــل و 6
عائالت من أبرزهم “السواركة ،والرميالت ،والتياها ،والفواخرية” ..واشتد الحنق على
التنظيــم عقــب اختطــاف أحــد أبــرز رمــوز الترابيــن “حمــدي جــودة” ،باإلضافــة إلــى أحــد
أبنائهــا مــن ر ًجــل األعمــال “مح ًمــود سـ ًـهمود”( .)9كمــا عملــت قبيلــة الترابيــن مــن ناحيــة
أخــرى إعالميــا ،ودشــنت موقعــا رســميا علــى اإلنترنــت ،وآخــرلـ«كتائــب ســيناء املســلحة»،
ُ
وبــدأت تصــدر بيانــات ملــا أســمته ب ـ “الفتوحــات العســكرية” (.)10
وعلــى إثــرصعــود املواجهــة العســكرية بيــن القبائــل الســيناوية مــن جهــة و” واليــة ســيناء”
من جهة أخرى ،بدا للمراقب أن النظام املصري لديه أريحية ملجريات األمور في الداخل
السـ ًـيناوي ،وحجــم التعبئــة القبليــة ضــد التكتــات الجهاديــة هنــاك .غيــرأن مــا صــرح بــه
الحقــا الرئيــس املصــري عبدالفتــاح السي�ســي مــن رفــض لهــذه التعبئــة القبليــة تجــاه مــا
أســماهم ب”التكفيرييــن” ،لكــون األمــرمنــوط فقــط باألجهــزة األمنيــة الشــرطية والجيــش
( ،)11أســهم فــي ازديــاد الشــكوك واللغــط حــول طبيعــة العالقــة بيــن الدولــة املصريــة
واالســتنفار القبائلــي تجــاه التنظيــم الجهــادي فــي الداخــل الســيناوي ،وحــول حقيقــة أن
تلــك القبائــل قــد أخــذت بالفعــل إشــارة البــدء فــي مقاومــة تنظيــم الدولــة االســامية مــن
قبــل الســلطة ،وإلــى أي مــدى بإمــكان هــذه القبائــل أن تقــوم بــذات الــدور الــذي قامــت بــه
العشــائرالســنية بالعــراق تجــاه ملــف الجماعــات الجهاديــة.
كمــا توجهــت بعــض التفســيرات ،نحــو التأكيــد علــى ضــرورة أال تلعــب القبائــل هــذا
الــدور بمباركــة مــن الســلطة السياســية .كــون هــذا يعنــي تغييــب دور الدولــة والتعويــل
علــى املشــهد امليليشــياوي ،والــذي ال يختلــف علــى مســتوى الظاهــرة املســلحة عــن نظيــره
امليليشــياوي الجهــادي ســوى أن األخيــر فــي الطــرف املنــاوئ للدولــة املصريــة .باإلضافــة
لذلــك ،فــإن بعــض القبائــل ال تخفــي فــي مواجهتهــا لتنظيــم الدولــة اإلســامية” داعــش”
مــن رغبــة فــي كســب ود الســلطة واالســتفادة مــن هــذا األمــر ،بمــا يســاعدها علــى ممارســة
أعمــال مشــروعة وغيــرمشــروعة (التهريــب وزراعــة النباتــات املخــدرة “البانجــو”) فــي شــبه
جزيــرة ســيناء خاصــة فــي “جبــل الحــال” ومــا تمثلــه هــذه التجــارة مــن بعــد اقتصــادي هــام
للقبائــل ( .)12وال ينفــك األمــرعــن رغبــة أخــرى موازيــة مــن ً قبــل القبائــل خاصــة الترابيــن
تكمن في “الثأر” من التنظيم الجهادي “والية ســيناء” نظرا ملا مارســه من قتل للعشــرات
مــن أبنائهــا بدعــوى أنهــم جواســيس .باإلضافــة إلــى مــا قــام بــه مــن تهديــد لزعمــاء القبائــل
املعارضيــن لــه ،وعرقلتــه إلدارة أعمالهــم وتجارتهــم فــي ســيناء (.)13
لكــن رغــم الرؤيــة القبليــة الســابقة ،فــان هنــاك تباينــات مــا تــزال تلحــظ فــي املواقــف
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العشــائرية والقبليــة ،حيــال خــوض حــرب قــد تكــون تكلفتهــا باهظــة ،نيابــة عــن الدولــة
املصريــة والقــوى األمنيــة الشــرطية والعســكرية ( .)14خاصــة وأن “واليــة ســيناء” فــي
محاولــة اســتقطاب بعــض القبائــل انتهجــت سياســة االحتــواء ،عبــر تقديــم املســاعدات
املاديــة لبعــض األســر التــي تضــررت مــن املواجهــات العســكرية بيــن الدولــة والتنظيــم
الجهــادي لتحييدهــا فــي الصــراعً ،وعــدم إفشــاء معلومــات عــن تحــركات ًاتباعــه ،ورغبــة
فــي دعمهــم فــي املواجهــة ،وألن جانبــا ال بــأس بــه مــن الســكان املحلييــن أيضــا ســاخط بشــدة
علــى الدولــة نتيجــة افتقــار شــبه الجزيــرة ألي مشــاريع تنمويــة (.)15

مستقبل دور القبائل في معارك سيناء؟

إن مــن شــأن تفعيــل التوظيــف القبلــي  /العشــائري مــن قبــل الســلطة فــي شــمال ســيناء
ملواجهــة “واليــة ســيناء” أن يضــع الدولــة املصريــة أمــام إشــكاليتين:
األولى -أن حجم التنازالت التي ستقدمها الدولة للقبائل في مقابل خوض املعركة بالنيابة
عــن القــوى
األمنيــة الشــرطية والعســكرية ،أو بالتنســيق معهــا فــي مواجهــة التنظيمــات
ً
الجهاديــة خاصــة “واليــة ســيناء” ســتكون باهظــة الثمــن؛ أهمهــا غــض الطــرف عــن أمــور
كثيــرة فــي مصــادركسـ ًـبهم التــي تقتــرب فــي بعضهــا نحــو العمــل غيــراملشــروع ،وهــو مــا يعيــه
صــري.
العنصــرالقبلــي جيــدا ،ويلعــب علــى
وتيرتــه أثنــاء التنســيق مــع مؤسســة الجيــش امل ً
بينمــا تكمــن اإلشــكالية الثانيــة فــي كــون اســتعانة الدولــة بالقبائــل ،يظهرهــا عاجــزة عــن
القيــام بالــدور املنــوط بهــا فــي تثبيــت دعائــم األمــن فــي شــمال ســيناء بشــكل خــاص ،وعلــى
مســتوى الدولــة املصريــة .لــذا لــن تضفــي الســلطة شــرعنة كاملــة  -وإن قبلــت ببعــض مــن
تلــك التحــركات -وذلــك للتأكيــد مــن قبلهــا علــى قــدرة الدولــة فــي ضبــط األمــور الداخليــة،
والتشــديد علــى أنــه ال يمكــن استنســاخ تجــارب مماثلــة فــي اإلقليــم ،وتوظيــف العنصــر
القبلــي فــي مواجهــة التنظيمــات الجهاديــة .وهنــا تضمــن الدولــة ًوالســلطة السياســية
الحفــاظ علــى مــاء وجههــا فــي املشــهد اإلقليمــي ،وينشــط دورهــا دوليــا مــن جديــد مــن خــال
قدرتهــا علــى ضبــط اإليقــاع األمنــي فــي أشــد املناطــق خطــورة فــي اإلقليــم.
ً
مــن ناحيــة أخــرى ،شــرع التنظيــم فــي اســتهداف األقبــاط فــي م ًصــرانطالقــا مــن جغرافيــة
شــمال ســيناء .وعلــى الرغــم أن هــذا الهجــوم قــد اقتصــرمؤخــرا علــى املناطــق الســيناوية،
والــذي قــام مــن خاللهــا بتهجيــرعشــرات األســر .إال أنــه ومــن خــال اســتقراء أدبيــات “واليــة
ســيناء” ،وسلســلة العمليــات التــي اســتهدفت العاصمــة املصريــة ومــدن الدلتــا ،بــدا أن
الهجــوم قــد يشــمل كافــة األقبــاط لكونهــم “نصــارى محاربيــن” وفــق تعبيــرهــذه الجماعــة.
هــذا األمــر قــد يدفــع نحــو مزيــد مــن التنســيق األمنــي الغربــي -القلــق حيــال هــذا األمــر -
واملصــري والدفــع بالتعــاون العســكري مــع الجيــش املصــري إلنجــاز مهمــة الق ًضــاء علـ ًـى
جيــوب املقاتليــن فــي الداخــل الســيناوي ،مــا مــن شــأنه أال يجعــل للقبائــل دورا محوريــا
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ً
ً
مســتقبليا وال البقــاء علــى دور ثانــوي ،وذلــك نظــرا لخــروج القضيــة  -اســتهداف األقبــاط-
مــن اإلطــاراملحلــي إلــى اإلطــارالدولــي.

مقاتلون قبليون مؤيدون لتنظيم الدولة اإلسالمية “ داعش” في شمال سيناء
ولعــل مــا يدعــم هــذه الفكــرة ،يتمثــل فــي اســتئناف املســاعدات العســكرية ملصــر بعــد
توقف دام ألكثرمن  3ســنوات ( .)16باإلضافة إلى اســتئناف مناورات “النجم الســاطع”
العســكرية بيــن مصــر والواليــات املتحــدة األمريكيــة ،خــال العــام الجــاري ،بعــد توقفهــا
منــذ عــام .)17( 2009

إسرائيل والقبائل والوضع األمني القلق في سيناء:

تسعى اسرائيل نحو الحؤو ًل دون تشظي الحالة الجهادية/الراديكالية في شمال سيناء،
ولذلــك أخــذت تعمــل مؤخــرا علــى املســاهمة فــي مســاعدة وإنعــاش قطــاع الســياحة فــي
شــمال سـ ًـيناءً ،من خالل تدفق أكبرعدد ممكن من الســياح اإلســرائيليين لدعم القبائل
اقتصاديــا ،نظــرا ملــا يوفــره لهــم عمــل الســياحة مــن فــرص كبيــرة ،وهــو مــا يعنــي فــك أي
نتيجــة
ارتبــاط فــي الوقــت الحالــي أو املســتقبلي بيــن بعــض القبائــل والتنظيمــات الجهاديــة ً
وتضييــق التنظيــم عليهــم فــي أعمالهــم املشــروعة وغيرهــا .والتطلــع الحقا إلى
العــوز املــادي،
ً
مرحلــة أكثــرتنميــة ورخـ ًـاء عــن ســابقاتها ،ممــا قــد يحفــزأبنــاء القبائــل على أن يصطفوا مع
الدولــة املصريــة بأجهزتهــا العســكرية والشــرطية للقضــاء علــى جيــوب املجاهديــن خاصــة
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الســلفيين الغزاوييــن الهاربيــن مــن القطــاع ،وهــو مــا ً يضمــن ســامة الحــدود اإلســرائيلية
–املصريــة حتــى ال تمثــل ســيناء فــي املســتقبل تهديــدا أكثــرخطــورة.)18( ..
وال يعنــي ذلــك وضــع القبائــل فــي إطــارالوصايــة ،أو التعامــل األمنــي املباشــرمــع اســرائيل،
وإنمــا يأتــي تعاملهــم – القبائــل -مــع هــذا امللــف بشــكل براغماتــي ،لالســتفادة مــن حالــة
التطبيــع القائمــة بيــن مصــروإســرائيل ،بمــا يضمــن مصالحهــم .وهــو مــا يتفهمــهً الجانــب
اإلســرائيلي على وجه الدقة ،ويســعى لتوظيفه والدفع به نحو االتجاه ذاته نظرا لتقاطع
املصالــح بينهمــا.
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