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حاضرة دائماً يف كتابة رساليت
إىل صرب ودعم أمي الغالية
إىل إخوتي وأخواتي األعزاء
إىل زوجي
إىل عمري جودي وجنى

ب

تاكةةة ل ت قةةة ي
في مقام الشكر فإن القائمة هنا تطول؛ فمن ساندوني ودعموا رحلتي ببرنامج

الماجستير ،سطور شكر وتقدير لهم هنا ال تكفيهم ،وألقي بجل شكري وامتناني ألساتذتي

الكرام،ومشرفي رسالتي ألنهم تفضلوا باإلشراف عليها بصدق ودعم :األستاذ الدكتور/
أسامة أبو نحل ،واألستاذ الدكتور /خالد صافي ،اللذين قدما لي النصح واإلرشاد ليس

فقط لهذا البحث وانما للمستقبل،فكان امتنان عظيم أن يكون إشرافهم على رسالتي األكثر

من متواضعة.

كما أتقدم بالشكر للسادة المناقشين :األستاذ الدكتور /ناجي صادق شراب،

والدكتور /جهاد شعبان البطش ،على تقبلهما مناقشة رسالتي واسداء النصح لي.

كما أوجه شكري لكل من قدم لي المساعدة ،في الحصول على المراجع والمواد

الالزمة لرسالتي من مدينة غزة والضفة الغربية،ومصر الشقيقة.
وال يسعني إالا أن أقول بحق شك ار للجميع ،لمساعدتهم وتقديم الدعم في إنجاز هذا

البحث.

الباحثة

عبير جمال أبو الهطل

ت

الملخص
بحثت هذه الرسالة في السياسة الخارجية المصرية تجاه قطاع غزة من الفترة (2013-2006م)،
من منطلق العالقة التاريخية والجغرافية على مدار آالف السنين بين فلسطين ومصر ،وبالتحديد قطاع

قطاع غزة وارتباطه بمصر.وقد دعت الحاجة إلى البحث في تاريخ تلك العالقة ،ومدى التأثير والتأثر

بينهما؛ فمستجدات الحاضر وظروف المستقبل ،تلح في إلقاء الضوء على السياسة الخارجية المصرية
تجاه قطاع غزة ،خاصة بعد تسارع وتيرة األحداث السياسية في مصر وقطاع غزة.
بداية كان الحديث عن تاريخ العالقة بين مصر وقطاع غزة بيني (1956-1948م) ،وادارة مصر
لقطاع غزة ،واألوضاع السياسية واالجتماعية والتعليمية تحت اإلدارة المصرية .وكان الحديث عن

الفترة التي تسبق فترة الدراسة ،أي ما قبل 2006م ،وبينت كيف تبلورت سياسة مصر تجاه قطاع
غزة.

ناقش البحث محددات السياسة الخارجية المصرية في فترات حكم الرؤساء :جمال عبد الناصر،
وأنور السادات ،وحسني مبارك ،والرئيس محمد مرسي،ومالمح السياسة المصرية تجاه قطاع غزة ،بعد
أحداث2006م،وجهودها في رعاية ملف المصالحة الفلسطينية ،وموقفها تجاه أي عدوان تشنه إسرائيل
على القطاع ،ورعايتها لجهود التهدئة مع إسرائيل .وفيما يتعلق بالسياسة الخارجية المصرية؛ فإن
اتفاقية كامب ديفيد ال يستطيع أن يتجاهلها أي نظام سياسي يحكم مصر .ولن يتغير الوضع إالا بإلغاء
االتفاقية؛ ألنها هي التي تحدد مسار العالقة مع قطاع غزة بشكل خاص والقضية الفلسطينية بشكل ،
ومجموعة من التوصيات من شأنها المساهمة في فهم الدور المصري.
تحدثت الرسالة عن قضايا عدة كانت محور السياسة الخارجية المصرية تجاه قطاع غزة ،كقضية

الحصار ،واألنفاق ،واالنقسام ،والمصالحة ،باإلضافة ألي عدوان كانت تشنه إسرائيل على القطاع.
فتداولت الباحثة الجهود المصرية المبذولة في تلك القضايا العالقة بقطاع غزة ،وكيفية تل السياسة
المصرية مع سلطتين :األولى داخل قطاع غزة والثانية في الضفة الغربية ،وكيف أثرت تلك السياسة
على قطاع غزة بالتحديد في ظل المتغيرات اإلقليمية والمحلية .وماهو موقف من أي عدوان يتعرض
له قطاع غزة من قبل االحتالل اإلسرائيلي ،وكيفية تلها مع ذلك.

تطرقت الدراسة ألثر الحراك الشعبي المصري على السياسة الخارجية المصرية تجاه القضية

الفلسطينية ،خاصة قطاع غزة ،باعتباره أحد مرتكزات االمن القومي المصري.
قسمت الدراسة إلى مجموعة من الفصول والمباحث ،أولها عرض تاريخي للعالقة بين مصر
وقطاع غزة قبيل فترة الدراسة ،ومن ثم معرفة أهم محددات السياسة الخارجية المصرية ،ودور مصر
في القضايا التي واجهها قطاع غزة .وفي النهاية توصلت الدراسة لمجموعة من االستنتاجات

والتوصيات.
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Abstract
This research is about the Egyptian foreign policy towards Gaza Strip
from the period (2006-2013)، in terms of historical and geographical
relationship over thousands of years between Palestine and Egypt،
Specifically relates to the Gaza Strip and Egypt. It is necessary to search in
the history of that relationship، and the extent of its influence and the
vulnerable; What happened in in the last few years requires to highlight on the
Egyptian foreign policy towards Gaza Strip، especially after the accelerated
pace of political events in Egypt and Gaza.
The beginning of the research is about the history of the relationship
between Egypt and Gaza Strip between (1948-1956). It is also about
management of political، social and educational systems in the Gaza Strip and
under Egyptian administration. This research is about the period prior to the
study period، what before 2006، and crystallized Egypt's policy toward the
Gaza Strip.
The research discussed the Egyptian foreign policy determinants in
periods of presidential rule of Gamal Abdel Nasser، Anwar Sadat، Hosni
Mubarak، and Mohamed Morsi. Then it discussed the features of the Egyptian
policy towards the Gaza Strip، after the 2006 events، and their efforts in
caring for Palestinian reconciliation file، and its attitude towards any
aggression launched by Israel on the Gaza Strip and sponsorship of the efforts
of the truce with Israel. In regards to the Egyptian foreign policy; the Camp
David Accords، no one can ignore any political system that has ruled Egypt.
The research discussed several issues such as the focus of the Egyptian
foreign policy towards the Gaza Strip، border، tunnels، split، reconciliation،
as well as any aggression that was launched by Israel on the Gaza Strip.
Researcher talked about the Egyptian efforts in those issues outstanding
efforts in the Gaza Strip like Egyptian politics and how it dealt with two
authorities of the Gaza Strip، and how this policy affected the Gaza Strip
specifically in light of regional and local variables. It also discusses the
position of any aggression exposed to the Gaza Strip by the Israeli
occupation، and how it dealt with.

ج

Researcher deliberates the impacts of the Egyptian popular movement on
the Egyptian foreign policy towards the Palestinian issue، especially the Gaza
Strip، as one of the pillars of the Egyptian national security.
The study was divided into a set of classes and detectives، first a historical
display of the relationship between Egypt and the Gaza Strip prior to the
study period، the most important determinants of the Egyptian foreign policy،
and the role of Egypt in the issues faced by the Gaza Strip. In the end، the
study found a set of conclusions and recommendations.
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المقدمة
تعتبر العالقات المصرية الفلسطينية قديمة قدم التاريخ ذاته بحكم الجوار ،ثم تطورت بعد
الفتح اإلسالمي ،بحكم اللغة والعقيدة والتاريخ المشترك .فالعالقات بين مصر وفلسطين ليست وليدة
اليوم ،ولكنها تعود إلى أزمان سحيقة إلى أيام الفراعنة الذين أدركوا أن األمن القومي المصري يبدأ

من بالد الشام؛ أي من فلسطين وسوريا .وقد أثبت التاريخ صدق هذه الحقيقة؛ وقد استمرت هذه
العالقة المصرية الفلسطينية الوطيدة والراسخة حتى عصرنا الحديث؛ فكانت قضية فلسطين قضية
مصر األولى منذ نشأتها في كل العهود :في العهد الملكي أيام حكم الملك فاروق األول ،ثم في
عهد جمال عبد الناصر ،وأنور السادات ،وحسني مبارك،ثم في عهد الرئيس محمد مرسي.

كان قطاع غزة صاحب النصيب األكبر في العالقات المصرية الفلسطينية؛ ألنه كان

خاضعا حتى حرب 1967م لإلدارة المصرية ،وكان أبناؤه يلون ملة أبناء الشعب المصري ،وقد
تخرج اآلالف من أبناء قطاع غزة من الجامعات المصرية المختلفة ،وكانوا معفون من األقساط

الجامعية،كما أن هناك عالقات نسب ومصاهرة بين أبناء قطاع غزة وبين المصريين ،ما يدل على
عمق العالقات المصرية – الغزية.

ناقش البحث طبيعة السياسة الخارجية المصرية تجاه قطاع غزة ،من خالل التطرق إلى

المحددات الداخلية والخارجية وربطها بالسياسة العامة لمصر نحو قطاع غزة ،وماهي المعايير
واألهداف التي تحكم السياسة الخارجية المصرية تجاه القطاع ،وكان تسليط الضوء على السياسة
الخارجية من بداية االنقسام واألحداث التي تلت االنقسام ،مرو ار باالنتخابات التشريعية ،وفوز
حماس ،وتداعيات فوزها ،وكيف كانت ردة فعل الموقف الفلسطيني والعربي،وباألخص الموقف

المصري مما نتج عن هذا الفوز ،لتبدأ بعدها مرحلة من مراحل جهود المصالحة ودور مصر في

رعاية جلسات الحوار الفلسطيني،باإلضافة لجهودها في وقف أي عدوان تشنه إسرائيل على
القطاع ،وكيف تلت مع قطاع غزة في ظل الحروب على قطاع غزة من خالل معبر رفح واألنفاق.
تأثر قطاع غزة بالحراك الشعبي المصرية في يناير2011م ،فكان البد من الوقوف عنده
لمعرفة مدى تأثر وتأثير الحراك الشعبي في القطاع ،وموقف الحكومة في قطاع غزة منه ،وما

تالها من أحداث كعزل الرئيس محمد مرسي وتولي المجلس العسكري الحكم قبل مرسي ،والتدخل

العسكري في 30حزيران (يونيو) ،وموقف قطاع غزة مماحدث في مصر.

في النهاية ،تم الحديث عن سيناريوهات العالقة المستقبلية للسياسة الخارجية المصرية تجاه
قطاع غزة وفي ظل الظروف السياسية المتسارعة ،وماهو منظور مصر لعالقتها مع قطاع غزة في
ظل االنقسام ،وتعثر جهود المصالحة.
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 -1مشكلة الدراسة:
تتمحور مشكلة الدراسة حول مفهوم السياسة الخارجية المصرية تجاه قطاع غزة ،وماهي
نوع العالقة التي تربط مصر بقطاع غزة ،وكيف نجحت مصر في سياستها تجاه القطاع من خالل
القضايا المؤثرة بينهما؛ فارتباط مصر الوثيق بقطاع غزة بحكم العالقة التي تربطهما ،تستدعي
التركيز عليها وفهم أهم المنعطفات السياسية في تلك العالقة .وهناك من اتهم مصر بأنها وراء

حصار قطاع غزة ،فكيف تلت مصر مع حصار قطاع غزة ،واستطالع آلراء الفصائل الفلسطينية
تجاه حقيقة حصار مصر للقطاع ،ومدى فاعلية دور مصر في تحقيق المصالحة المتعثرة إلى حد
يومنا هذا .ومستقبل عالقة مصر مع قطاع غزة في ظل وجود حكومة حماس وتشبثها بالحكم ،مما
يؤثر على سياسة مصر تجاه القطاع ،وازدواجية السياسة المصرية تجاه القطاع والضفة الغربية.

-2أسئلة الدراسة:

تسعى الدراسة لإلجابة على األسئلة التالية:
 .1ماهي طبيعة العالقة المصرية مع قطاع غزة ،وماهو السيناريو المتوقع للسياسة الخارجية
المصرية تجاه قطاع غزة في ظل وجود حركة حماس على رأس الحكم؟

 .2أهم المحددات الداخلية والخارجية للسياسة الخارجية المصرية التي ارتكزت على عالقتها مع

قطاع غزة؟
 .3ماهي الجهات المصرية المحددة للسياسة المصرية تجاه قطاع غزة؟
 .4أبرز المحطات في العالقة والسياسة المصرية تجاه قطاع غزة التي حرصت السياسة الخارجية
المصرية على متابعتها؟

 .5مامدى انعكاس إطاحة المؤسسة العسكرية المصرية بحكم الرئيس محمد مرسي في تموز
(يوليو) 2013م على قطاع غزة؟
 .6ماهي سياسة مصر في إنجاح المصالحة وفرص نجاحها في ذلك؟
-3فرضيات الدراسة:

 .1تؤثر المتغيرات الداخلية المصرية بشتى أنواعها فعليا في رسم السياسة الخارجية بين مصر و

قطاع غزة ،والتي تحدد اتجاه العملية السياسية بين الطرفين.
 .2معرفة البعد اإلقليمي لمصر في رعاية العملية السلمية.

 .3جهود مصر إلنجاح ملف المصالحة المتعثرة منذ سنوات.
 .4ازدواجية العالقة المصرية مع األطراف الفلسطينية.
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-4أهداف الدراسة:
تهدف الدراسة إلى التالي:
.1إلقاء الضوء على تاريخ العالقات المصرية الفلسطينية.

.2توضيح دور السياسة الخارجية المصرية في دعم جهود المصالحة الفلسطينية.
.3إظهار السياسة الخارجية المصرية على قطاع غزة في فترة حكم الرئيس محمد مرسي.
.4معرفة مدى انعكاس ثورة  25كانون الثاني (يناير) 2011م على قطاع غزة.

.5استشراف طبيعة السياسية المصرية تجاه قطاع غزة في ظل إدارة حركة حماس.
-5أهمية الدراسة:

تكتسب الدراسة أهميتها من حيث العمق الجغرافي بين قطاع غزة ومصر ،والعالقة الوطيدة منذ

آالف السنين بين الفلسطينيين ومصر ،وكون قطاع غزة باألخص قد حكمت من خالل اإلدارة

المصرية فترة الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي ،وتسارع األحداث في البلدين .ومسؤولية
مصر تجاه األحداث المتسارعة في قطاع غزة ،استوجبت دراسة السياسة المصرية تجاه هذا القطاع

في فترة مهمة ،وعلى منعطف مهم في تاريخه ،خاصة بعد االنقسام الفلسطيني ،والحصار
المفروض عليه؛ فجاءت هذه الدراسة لتوضح نوع العالقة بين مصر وقطاع غزة .وكيف تلت مصر
مع القضايا العالقة في القطاع؛كالحصار والملف األبرز هو ملف المصالحة المتعثر ،ووجود حركة
حماس على رأس الحكم في قطاع غزة ،والعدوان الذي تشنه إس ارئيل كل فترة عليه،وطبيعة الدور

المصري تجاه كل عدوان ،واألحداث التي جرت في مصر بداية من الحراك الشعبي المصري في

25كانون الثاني (يناير) 2011م ،مرو ار بتولي المجلس العسكري للسلطة،باإلطاحة بحكم الرئيس
محمد مرسي،انتهاء بتسلم عبد الفتاح السيسي للحكم .كل هذه األحداث أثرت على قطاع غزة،
وكان هناك حدة في السياسة الخارجية المصرية تجاه هذا القطاع ،فكان تسليط الضوء على تلك

األحداث ضروريا لمعرفة طبيعة السياسة الخارجية المصرية تجاهه.
-6حدود الدراسة :

تبدأ فترة الدراسة بين عامي 2013–2006م؛ أي منذ االنتخابات التشريعية الفلسطينية الثانية
وفوز حركة حماس بها،وتنتهي بإطاحة المؤسسة العسكرية المصرية بحكم الرئيس محمد مرسي في

تموز (يوليو) 2013م،وأثر ذلك على قطاع غزة.

-7منهجية الدراسة:

سوف تعتمد الدراسة على عدة مناهج هي:
.1المنهج التاريخي :حيث كان هناك تناول للجذور التاريخية بين مصر وفلسطين،وتتبع أهم
األحداث بين مصر وقطاع غزة في فترة الدراسة.
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.2المنهج الوصفي التحليلي:تحليل نوع العالقة بين مصر وقطاع غزة ،وأبرز اتجاهات السياسة
المصرية تجاه قطاع غزة ،وموقف مصر الرسمي وغير الرسمي من التطورات المتسارعة في قطاع
غزة ،وجهود مصر في وقف التصعيد اإلسرائيلي وتثبيت التهدئة.

.3منهج التاريخ الشفوي :من خالل إجراء مقابالت شفوية مع مجموعة من القيادات السياسية
والعسكرية في حركة حماس ،وممثلين عن األحزاب المستقلة ،والمحللين السياسيين من خالل

استعراض مواقفهم من موضوع الدراسة ،وموقفهم من السياسة الخارجية المصرية من خالل الوفود
الرسمية التي كانت على عالقة وطيدة مع النظام السياسي المصري.

.4المنهج االستشرافي :للحديث عن مستقبل العالقة بين مصر وقطاع غزة ،والسيناريوهات
المتوقعة لتحديد طبيعة تلك العالقة ،في ظل األحداث السياسية والعسكرية المتسارعة في مصر.

.8مصطلحات الدراسة:

 قطاع غزة  :كان قطاع غزة ضمن منطقة االنتداب البريطاني على فلسطين حتى إنهائه في مايو
 .1948وفي خطة تقسيم كان القطاع من ضمن األراضي الموعودة للدولة العربية الفلسطينية ،غير
أن هذه الخطة لم تطبق أبدا ،وفقدت سريانها إثر تداعيات حرب . 1948بين  1948و1956

خضع القطاع لحكم عسكري مصري ،ثم احتلها الجيش اإلسرائيلي لمدة  5أشهر في هجوم على
مصر كان جزء من العمليات العسكرية المتعلقة بأزمة السويس .في مارس  1957انسحب الجيش

اإلسرائيلي فجددت مصر الحكم العسكري على القطاع .في حرب  1967احتل الجيش اإلسرائيلي

القطاع ثانية مع شبه جزيرة سيناء وشكل القطاع مع الضفة الغربية الجزء الفلسطيني من األراضي
التي احتلتها إسرائيل تلك الحرب .في  1982أكملت إسرائيل انسحابها من سيناء بموجب معاهدة
السالم المصرية اإلسرائيلية ،ولكن القطاع بقي تحت حكم عسكري إسرائيلي إذ فضلت مصر عدم

تجديد سلطتها عليه.

اتفاقية رودس  :وقعت في رودس في  24فبراير  1949اتفاقيتان للهدنة بين اسرائيل وبين
اثنتين من الدول العربية ،هما مصر واالردن الذي كان يعرف انذاك بامارة شرق االردن .وقد دارت

المفاوضات حول اتفاقات الهدنة بين اسرائيل وكل من مصر واألردن في جزيرة رودس ،بينما جرت
(م َح َانِي ْيم) في شمال
المفاوضات بين اسرائيل ولبنان في رأس الناقورة ،والمفاوضات مع سوريا في َ
اسرائيل .واستندت تلك المفاوضات الى قرار مجلس االمن الدولي الصادر في خريف عام ،1948

الذي دعا اطراف النزاع الى اجراء مفاوضات للهدنة كوسيلة مؤقتة لمنع تدهور األوضاع ولتسهيل
االنتقال من وضع الهدنة الى وضع من السالم الدائم  .وتضمن االتفاق:

 تبادل االسرى بين الجانبين بغض النظر عن العدد و الرتب .

 قطاع غزه يكون تحت السيطرة المصريه حيث أن القوات المصريه كانت متمركزة فيه.

5

 المحددات الخارجية
تعرف العوامل الخارجية بأنها "مجموعة العناصر البشرية وغير البشرية التي تقع خارج نطاق سيادة
الدولة،والتي تضم البيئة اإلقليمية والبيئة الدولية"،وتشكل هذه العوامل جملة المؤثرات التي تأخذ

بحسبان صانع سياسة الدولة في صياغته ورسمه لدورها الخارجي،انطالقا مما يحيط بها من قوى
إقليمية ودولية

-9الدراسات السابقة:
.1أحمد ياسين االسطل،القومية ودورها في السياسة الخارجية المصرية تجاه القضية الفلسطينية
في عهدي الرئيسين جمال عبد الناصر ومحمد أنور السادات(دراسة تحليلية مقارنة)،رسالة

ماجستير غير منشوره جامعة األزهر  -غزة2014،م.
تحدثت تلك الدراسة عن مدى تأثير القومية العربية في السياسة الخارجية تجاه القضية الفلسطينية،
والمحددات الداخلية والخارجية التي أثرت فيها،وتأثير تلك القومية على السياسة الخارجية للرئيس
عبد الناصر ،وعدم االعتراف بإسرائيل على أرض فلسطين،غير أن القومية قد تراجعت في مصر،

وانعكس ذلك على أداء السياسة الخارجية المصرية تجاه القضية الفلسطينية ،بعد منح مصر
الشرعية القانونية والسياسية لوجود إسرائيل في فلسطين .وتكمن اهمية الدراسة بأنها القت الضوء
على طبيعة السياسة الخارجية المصرية تجاه القضية الفلسطينية في عهدي الرئيسيين جمال عبد
الناصر ومحمد السادات ،وناقشت المواقف المصرية تجاه مايحدث في فلسطين  ،وتوصلت الدراسة

الى ضرورة ان تكون هناك وحدة فلسطينية بين كافة الفصائل ،للقدرة على تبني سياسة موحدة تجاه

إسرائيل وكذلك بالنسبة للسياسة الخارجية المصرية ان تكون هناك تغييرات جذرية تجاه القضية
الفلسطينية.

 .2محمد سمير الجبور ،الدور السياسي للمؤسسة العسكرية المصرية في ظل التحوالت
السياسية ،رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة األزهر– غزة2014 ،م
تناولت الرسالة الدور السياسي للمؤسسة العسكرية المصرية في ظل التحوالت السياسية في مصر

بدءا من ثورة تموز (يوليو) 1952موحتى ثورة  25كانون الثاني (يناير) 2011م،وتحدثت الدراسة
عن نشأة وتطور المؤسسة العسكرية المصرية ،والهيكلية التي تكونت منها تلك المؤسسة ،وتركيب

الجيش المصري ودوره في حماية مصر وأمنها القومي ،ومدى تأثير المؤسسة العسكرية في صنع
الق اررات السياسية،وتحليل المحددات الداخلية والخارجية التي اعتمدت عليها المؤسسة العسكرية
المصرية في الحياة السياسية وصناعة القرار السياسي .وخلصت الدراسة الى ان الحراك الشعبي في
يناير 2011م ،وضع الصدام بين اكبر قوتين سياسيتين في مصر هي االخوان المسلمين
والمؤسسة العسكرية ،و احداث  30يوليو قد وضعت في مصر في مرحلة جديدة ،وان الجيش
عادت له قوته ،وتأثيره في الحياة السياسية المصرية.
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.3محمد حيدر االسطل ،أثر ثورة  25يناير المصرية على مستقبل كامب ديفيد 1978م ،رسالة
ماجستير غير منشورة ،أكاديمية اإلدارة والسياسة للدراسات العليا ،غزة2013 ،م.

ناقشت الرسالة اتفاقية كامب ديفيد ،ومدى تأثير ثورة  25كانون الثاني (يناير) على مستقبل تلك

االتفاقية ،ومصيرها في ظل التغيرات السياسية على الصعيد المصري واإلقليمي ،وانعكاس الثورة
على الصراع الفلسطيني -اإلسرائيلي ،وخيارات الدولة المصرية في التعاطي مع اتفاقية كامب ديفيد

بعد ثورة 25كانون الثاني (يناير) ،والتي تقرر إلى حد كبير العالقة بالقضية الفلسطينية.وتبرز
اهمية تلك الرسالة كونها تناقش اهم الحراك الذي حدث في الوطن العربي ،وذلك بسبب ثقل مصر
السياسي في المنطقة ،وخلصت الدراسة الى ان الباحث كان يوصي بضرورة تغيير مصر التفاقية
كامب ديفيد وضرورة ووقوف الشعب المصري في وجه تلك االتفاقية ،وعلى مصر ان تستعيد دورها

االقليمي في المنطقة.

.4ظافر فواز جبر ،أثر ثورة  25يناير (كانون الثاني) المصرية على القضية الفلسطينية ،رسالة
ماجستير غير منشورة ،جامعة النجاح الوطنية ،نابلس2013 ،م.

ناقشت الدراسة أهم المحددات التي سيكون لها دور مهم في تحديد أثر تغير النظام المصري على
القضية الفلسطينية بكل مكوناتها ،من خالل الوقوف على أسباب قيام الحراك الشعبي ،وأثر العامل
الفلسطيني في اندالعها ،ومعرفة شكل العالقات المصرية الفلسطينية منذ عهد الرئيس جمال عبد
الناصر ،مرو ار بأنور السادات ،وصوال إلى حسني مبارك .وكيف أثرت هذه العالقة في مسار
القضية الفلسطينية .وكذلك ناقشت الدراسة التركيبة الجديدة المتوقعة للنظام السياسي المصري

الجديد ،وأهم مكوناته السياسية ،وكيف سينعكس هذا على السياسة الخارجية المصرية تجاه القضية
الفلسطينية ،ومدى قدرة الطرف الفلسطيني على فهم التغيرات السياسية الحاصلة في مصر ،والتل
معها فيما يخدم القضية الفلسطينية .وفي نهاية الرسالة وجه الباحث رسائل موجه لكل من االطراف
الفلسطينية فتح وحماس ،وللحكومتين في غزة والضفة ،بضرورة التوجه نحو الوحدة الوطنية ،وراب
الصدع بينهما في سبيل تحقيق مطالب عادلة للقضية الفلسطينية.

.5حسام كامل وآخرون"،ثﻭﺭﺓ  25يناير ومستقبل عالقات مصر بدول حوض النيل" ،معهد
البحوث والدارسات األفريقية ،جامعة القاهرة2011 ،م.
يركز هذا البحث علي تقصي الحقائق الخاصة بالثروات واألموال المنهوبة ،وتحديد من هم

المسئولون عن ذلك النهب والسلب ،وتبديد أموال مصر ومصالحه ،وماهي مجاالت النهب
وأوجهه ،وكيف أن هذا النهب منع مصر من التقدم والتطور .ومن الطبيعي أن كل نهب وسلب
مخصوم من دخل مصر القومي ،ومن ميزانيتها ،مما قيد حركة التنمية ،ومنع تنفيذ برامج
اإلصالح والتطوير ،بما في ذلك البرامج التي كان ينبغي عملها ،من أجل إقامة مشروعات تنموية
في أفريقيا خاصة في دول حوض النيل ،ما يؤدي إلي ربط مصالح تلك الدول بمصر ،بحيث
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تكون المصلحة مشتركة ،والمشروعات مفيدة ،وتنعكس جدواها االقتصادية علي كل دول حوض
النيل بما في ذلك مصر ذاتها،ولكن قطاع غزة لم تحظ بنصيب واف حول دور السياسة الخارجية
المصرية تجاه قطاع غزة.
.6زياد محمود الرقب ،سياسة مصر تجاه القضية الفلسطينية ( ،)2005-1999رسالة
ماجستير غير منشورة ،معهد البحوث والدراسات العربية ،جامعة الدول العربية،القاهرة2007 ،م.

تعالج الدراسة السياسة المصرية تجاه القضية الفلسطينية ،والسياسة المصرية تجاه االنتخابات
اإلسرائيلية 1999م التي فاز فيها حزب العمل ،ومفاوضات قمة كامب ديفيد 2000م ،ومحاوالت
دعم أيهود باراك وحزب العمل مجددا ،وصوال إلى الدعم المصري لتطبيق خطة فك االرتباط مع
قطاع غزة .وبالتالي؛ فإن هذه الدراسة تعالج فترة زمنية قريبة ،ويمهدها إلى الوقت الراهن في
محاولة لمعرفة أبعاد وطبيعة السياسة الخارجية المصرية تجاه القضية الفلسطينية ،وما شهدته هذه
السياسة من تطورات تساعد قراءتها علي استشراف هذه السياسة مستقبال .وخلصت الدراسة الى أن
مصر اليمكن ان تتخلى عن قطاع غزة ،لالرتباط الوثيق بين مصر والقضية الفلسطينية ،فارتباط
مصر بالقضية الفلسطينية نابع من منطلق العروبة والقومية ،وسعي السياسة المصرية إلي إبقاء
قناة مفتوحة للتفاوض واعادة ترتيب البيت الفلسطيني حيث أيدت مصر الدعوة إلعادة هيكلة السلطة
الفلسطينية واستحداث منصب رئيس وزراء للسلطة الفلسطينية ودعوة الفصائل إلي الحوار وقيام
وفود أمنية مصرية بزيارات عديدة إلي غزة والضفة الغربية للحفاظ علي الهدنة التي تم االتفاق
عليها بين الفصائل وكذلك الحوار الذي تم في القاهرة بين الفصائل.
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الفصل الثاني
جذور العالقات المصرية الفلسطينية (2006 – 1948م)

المبحث األول :تبلور السياسة المصرية تجاه قطاع غزة (1967-1948م)
المبحث الثاني :تطور العالقات المصرية تجاه قطاع غزة (1993- 1967م)
المبحث الثالث :السياسة المصرية تجاه قطاع غزة في ظل السلطة الفلسطينية (2006-1994م)
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المبحث األول

تبلور السياسة المصرية تجاه قطاع غزة (1967-1948م)
مقدمة
أصدرت الجمعية العامة لألمم المتحدة في  29تشرين الثاني (نوفمبر) 1987م ،قرارها رقم ()181
والذي يقضي بتقسيم فلسطين إلى دولتين :يهودية وعربية ،بحيث تبقى القدس دولية بإدارة األمم
المتحدة ،ورفض العرب قرار التقسيم ،باعتباره خرقا لميثاق األمم المتحدة الذي أعطى كل شعب
حقه في تقرير مصيره).صالح،2012،ص(،)61-64الدجاني،ص.)31-31

تسارعت األحداث السياسية في فلسطين بعد قرار التقسيم في 1947م ،إلى أن قامت الحرب

العربية اإلسرائيلية في  15آيار (مايو) 1948م ،وأْعلن عن تأسيس دولة إسرائيل في  15آيار
(مايو) 1948م ،وانتهت بهزيمة الجيوش العربية ،وانهيار التكوينات االقتصادية واالجتماعية
والسياسية والثقافية للشعب الفلسطيني ،لتبدأ مرحلة جديدة في تاريخ القضية الفلسطينية
(الرشيدات ،1991،ص .)225-219ففلسطين شهدت تحوال جذريا بعد استيالء العصابات
اليهودية على معظم أراضيها ،وارتكاب العديد من الجرائم والمجازر بحق السكان الفلسطينيين

األصليين ،وعمليات تهجير قسرية لهم .فبدأت رحلة معاناة جديدة وشكل آخر للحياة بحقهم،فظهرت
فلسطين بقوة على الساحة ،ومرت القضية الفلسطينية من وقتها ليومنا هذا بمراحل جدا صعبة

ومتعثرة،واحتفظ الجيش المصري بقطاع غزة المالصق لحدوده( .روجان ،2001 ،ص)19
(المعرفة ،1968 ،العدد  ،71ص)225

سعى االحتالل اإلسرائيلي لتصفية القضية الفلسطينية بشتى الوسائل ،وبغطاء دولي ،والعمل

على تذويب الشخصية الفلسطينية أينما كانت ،وأصبح هناك الجئون فلسطينيون في شتى بقاع

العالم ،الذي أدى بدوره لتغيرات اقتصادية واجتماعية جذرية في حياة الفلسطينيين سواء بالداخل أو
في الخارج(حمدان ،1991 ،ص.)162
بعد تشكيل حكومة عموم فلسطين برئاسة أحمد عبد الباقي في  23أيلول (سبتمبر) 1948م،

واجتماع المجلس الوطني بقطاع غزة في التاسع من تشرين األول(أكتوبر) الذي أقر نظاما مؤقتا

لهذه الحكومة ،كان الموقف المصري واضحا من تلك الحكومة ،فشجعت السياسة المصرية عقد
المؤتمر الوطني في قطاع غزة ،على الرغم من غضبها من سلوك المفتي أمين الحسيني الذي
كانت تفضل بقاءه على مسافة من الحكومة ،لعدم إثارة بعض األطراف العربية والدولية التي
التربطها عالقات حسنة مع المفتي .وتعهدت الحكومة المصرية بدعم وتعزيز حكومة عموم

فلسطين ،من خالل عدة خطوات منها( :موعد ،2001 ،ص(،)203األزعر،1999،ص)10
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 تزويدها بالمال الكافي لتأسيس اإلدارة والدواوين وتنظيم جيش البالد ،مع وعود بتقديم دعم مالي
لهذا العمل.

 تشكيل الجيش الفلسطيني بتدريب مصري الستئناف الجهاد وانقاذ فلسطين.
 تسليم حكومة عموم فلسطين األجزاء العربية من فلسطين وانسحاب الدول العربية منها ،مع بقاء
الجيوش الحربية الحليفة لنصرتها ضد الصهيونية.
 االعتراف بالحكومة في الجامعة العربية ،وتمثيلها سياسيا في جميع األقطار العربية ،والسعي
لالعتراف بها دوليا ،وداخل أروقة هيئة األمم المتحدة،وتسهيل كافة مهمات الحكومة ،والتعهد
بمساندتها(األزعر ،1999 ،ص(،)120الشقيري ،1962 ،ص.pp. 20-25)،1986، (Mayer،)12

ما جرى على أرض الواقع كان عكس ذلك تماما؛ فالنظام األردني كان معارضا لتلك اإلجراءات

والخطوات التي أرادت الحكومة المصرية تنفيذها ،فتم منع حكومة عموم فلسطين من ممارسة
مهامها الحقيقية ،وحجبت األموال والمساعدات عنها ،ولمتحرص الحكومة المصرية على دعوتها
لحضور دورة مجلس الجامعة العربية في دورة خريف 1949م ،نزوال عند رغبة الحكم األردني ،بل

على العكس اتخذت الجامعة العربية ق ار ار في أيلول (سبتمبر) 1952م بتجميد أعمال الحكومة،
وتصفية أذرعها وأجنحتها وو ازرتها المختلفة .ورفضت األمم المتحدة االعتراف بحكومة عموم
فلسطين ،وظلت مجرد اسم ،ولم يكن لها أي أثر في المجال الدولي أو العربي أو حتى الفلسطيني،
ألنه لم يكن هناك أي نوايا صادقة لجعل تلك الحكومة عملية وقوية؛ فمصر لم تعمل على توفير
أي مساعدة حقيقية لها ،بل إن أي تقرير أو مشروع قدم ،لم يؤخذ على محمل الجد وكان هناك
تجاهل تام(دروزة ،1960 ،ص .)418-415واقتصرت أعمالها على إصدار جوازات سفر للفلسطينيين،

ومساعدة األسر المحتاجة والطالب ،واشتراكها في بعض المؤتمرات الدولية واالجتماعات العامة
باسم فلسطين .وهذا بدوره شكل صدمة حقيقية للفلسطينيين ،بسبب تخلى الدول الشقيقة عنهم،
وتجاهلها لمطالبهم وحقوقهم المنتزعة منهم(سخنيني ،1985 ،ص.)232
وينبغي لنا إلقاء الضوء على فترة حكم اإلدارة المصرية لقطاع غزة ،وأبرز األحداث التي حدثت

في تلك الفترة ،من خالل معرفة أوضاع الفلسطينيين في ظل إدارة جديدة لهم ،بعد ما حدث لهم من
نكبات وجرائم جعلت بالدهم مقسمة بين أطراف عدة .والتعرف على األوضاع السياسية

واالجتماعية لهم ،كذلك التعليمية والقانونية في ظل إدارة مصرية تدير شؤون القطاع.
أ.اإلدارة المصرية لقطاع غزة

أخضعت منطقة قطاع غزة رسميا إلدارة مصر بعد اتفاقية رودس في شباط (فبراير)

1949م ،وبتكليف من الجامعة العربية ،وتولت حكومة الملك فاروق التي يرأسها محمود فهمي

النقراشي باشا ،إدارة المناطق الفلسطينية التابعة لرقابة القوات المصرية ،ثم ظهر الحقا اصطالح

(قطاع غزة) رسميا في 1954م ،إثر قرار صادر عن رئيس الجمهورية المصرية اللواء محمد
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نجيب ،والذي بموجبه يقضي بتعيين عبد هللا رفعت حاكما إداريا لقطاع غزة ،ضمن حدوده الجديدة
التي تبدأ من رفح حتى بيت حانون(.الصوراني ،1990 ،ص.)15

وكما أسلفنا اإلشارة ،فإن نتيجة ما حدث في 1948م ،كانت مشكلة الالجئين الذين هجروا قس ار
إلى عدة مناطق .فحاولت جماعة الكويكرز األمريكية إنقاذ الالجئين من خالل توفير المأكل
والملبس لهم ،ولكن هذا لم يكن بكاف لهم ،فاألمراض تفشت ومن أبرزها :مرض السل الذي فتك
بعدد كبير من السكان .وفي  8كانون األول (ديسمبر) 1949م ،أصدرت الجمعية العامة لألمم

المتحدة في دورتها الرابعة ،القرار الذي يحمل الرقم ( ،)302بإنشاء وكالة األمم المتحدة إلغاثة
وتشغيل الالجئين الفلسطينيين في الشرق األدنى (األونروا) ،والتي بدأ نشاطها في األول من آيار

(مايو) 1950م ،في قطاع غزة وضفتي األردن وسوريا ولبنان( .قرار ،302األمم المتحدة)

تعد الفترة مابين ي1952-1949م ،أسوأ الفترات لالجئين من وجهة نظر من تابعوا أحداث
تلك الفترة ،بخالف الفترة 1956-1952م ،التي وصفت بأنها سنوات الصمود والتبلور لنشاط
الحركة السياسية للعرب عقب ثورة تموز (يوليو) 1952م ،باإلضافة إلى أن إسرائيل زادت من

نشاطاتها العدوانية ضد قطاع غزة ،واحتلته 1956م(.حمدان ،1991 ،ص .)339وبالنسبة لإلدارة

المصرية والفلسطينيين ،لم تكن العالقات جيدة بين قيادة الثورة والحاج أمين الحسيني ،ألن األخير
رفض التل مع الضباط األحرار عندما أرادوا التطوع ،ومنهم جمال عبد الناصر(.عبد الناصر،1954 ،

ص)63-62؛(عبد الرحمن ،1979 ،ص)158-148

نشأت حالة من التذمر واالستياء في مخيمات الالجئين في قطاع غزة ،والذي بدوره أدى إلى
نشوب انتفاضات على اإلدارة المصرية في منتصف 1953م ،واتهامها بالفساد والظلم ،وعلى أثرها
تم اعتقال العديد منهم ،وبعث أحمد حلمي عبد الباقي -رئيس حكومة عموم فلسطين-بمذكرة لو ازرة
الخارجية المصرية ،شارحا فيها أسباب تذمر سكان قطاع غزة ،ومنها :تدهور أحوالهم االقتصادية،
والعنف الموجه ضدهم ،والقيود المفروضة عليهم للسفر إلى خارج القطاع للحصول على فرص

عمل ،إضافة لصعوبة الحصول على جواز سفر من حكومة عموم فلسطين (أبو النمل،1979 ،

ص. ).43

عرف قطاع غزة خالل تلك الفترة ظهور جماعة اإلخوان المسلمون والشيوعيين ،كذلك وجود

ترابط بين الحياة السياسية في قطاع غزة وتطورات األوضاع السياسية داخل مصر ،وتأثرت الحياة
الحزبية في قطاع غزة بالحياة الحزبية بمصر .أما العالقة السياسية بين حكومة الثورة والتنظيمات
السياسية داخل القطاع ،فكانت سيئة ،واتسعت دائرة الشك وعدم الثقة بينهما(أبو النمل،1979 ،

ص. )94وكان العدوان اإلسرائيلي على القطاع في  28شباط (فبراير) 1955م ،بمثابة ضربة
قاصمة ألي محاوالت تسوية سلمية ،خاصة تلك التي قامت بها الواليات المتحدة األمريكية
وبريطانيا عبر وسطائها العرب .وكانت القيادة الوطنية قد أعلنت رسميا تبنيها للعمل الفدائي في
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قطاع غزة في نيسان (أبريل) 1955م ،تحت إشراف المقدم المصري مصطفى حافظ( ،حمدان،

 ،1991ص ،)350وبدأت توجيه الضربات ضد االحتالل اإلسرائيلي منذ أيلول (سبتمبر) 1955م
وحتى أيلول (سبتمبر) 1956م ،حيث تخلل تلك الفترة الكثير من العمليات الفدائية ،وزرع ألغام،
وهجمات في كافة المناطق،فكانت هناك قسوة ووحشية في الرد اإلسرائيلي ،وسقط العديد من
الشهداء والجرحى ،ولكن العمل الفدائي استطاع أن يعمق العالقة بين القيادة الوطنية المصرية
بقيادة الرئيس عبد الناصر والفلسطينيين في قطاع غزة .ولم يكن هذا العمل الفدائي سوى ذريعة

ومدخل إسرائيلي ،لضم قطاع غزة وتحقيق األطماع اإلسرائيلية التوسعية(الصوراني ،1990 ،ص-20

.)21

قررت القيادة المصرية سحب الجيش المصري من سيناء ،عشية اندالع العدوان الثالثي على

مصر أواخر1956م ،لكن المقاومة في قطاع غزة استبسلت في التصدي للهجوم اإلسرائيلي من
موقعها في "جبل المنطار" أهم موقع عسكري في المدينة ،حتى إعالن االستسالم ظهر يوم 2

تشرين الثاني (نوفمبر) 1956م ،الذي أصدره اللواء محمد فؤاد الدجوي (الحاكم العام لقطاع غزة)،

بعد سقوط رفح في اليوم السابق ،واكتمال محاصرة القطاع(علوش ،1964 ،ص.)152

استمر نضال أبناء القطاع من اإلخوان المسلمين والشيوعيين حتى تاريخ االنسحاب اإلسرائيلي

في  6آذار (مارس) 1957م ،والذي ترافق مع وصول قوات الطوارئ الدولية إلى القطاع ،فتصدت
الجماهير الفلسطينية لمحاوالت التدويل ،وطالبت بعودة اإلدارة المصرية إلى القطاع ،واستمرت
انتفاضة الجماهير أسبوعا كامال لم تهدأ ،إالًّ بعد إفشال مؤامرة التدويل وعودة اإلدارة المصرية إلى

القطاع في  14من الشهر نفسه(الصوراني ،1990 ،ص. )26

ب.المالمح العامة للسياسة المصرية تجاه قطاع غزة بين عامي ()1967-1957
بعد انسحاب االحتالل اإلسرائيلي من قطاع غزة ،كانت هنالك حالة من التفاؤل تعم الشعب
الفلسطيني ،بسبب حركة القوميين العرب الصاعدة في مصر التي أعطت الفلسطينيين أمال في
الخالص الوطني والعودة ،وتم استقبال اللواء محمد حسن عبد اللطيف الحاكم العام لقطاع غزة.
وعلى الرغم من التفاؤل الذي ساد بين سكان القطاع ،إالًّ أنه كانت هناك حالة من البؤس

االجتماعي بين الكثير من هؤالء السكان ،وظهور طبقة برجوازية بسبب االمتيازات الجديدة لبعض

كبار المالك ،وهذه الطبقة لم تكن تهتم بالعمل الوطني .أما في مصر فكان هناك إلغاء المتيازات
كبار المالك والبرجوازية الكبيرة ،وتحجميها في كافة المجاالت ،واعطاء األولوية لالهتمام بالفالحين
والعمال،وهذا مالم تطبقه اإلدارة المصرية في قطاع غزة ،بل انتشرت الطبقية ،والسياسة االقتصادية
القائمة على االنفتاح ،ما أدى لظهور الوسطاء التجاريين إلى جانب كبار المالك ،الذين أصبحوا
يتحكمون في اقتصاد قطاع غزة من كافة النواحي .وهذا بدوره زاد الوضع سوءا خاصة أن السكان
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عانوا كثي ار من األوضاع التي حلت عليهم ،وعلى الرغم من ذلك كان عزاء الفلسطينيين متمثال في
بروز الهوية الوطنية الفلسطينية ،ودعم النظام الرسمي المصري لها (خلة ،2002 ،ص.)180-179

بدأ المناخ السياسي يعزز ذاته في القطاع .وكان من الطبيعي أن يشهد قطاع غزة والدة ونمو
االتجاهات القومية ،منها :حزب البعث العربي االشتراكي الذي تأسس في صيف 1955م ،ولكن
حتى 1957م لم يشكل ظاهرة سياسية مميزة في القطاع .وكانت بدايته مقتصرة على المواطنين
األصليين في القطاع ،ولم يكن من السهل أن يمتد إلى مخيمات الالجئين التي تتجاوب مع النشاط
السياسي ،وذلك بسبب الحساسية المفرطة بين الالجئين والمواطنين .وبعد االنفصال بين مصر
وسوريا حدثت المشاكل بين حركة القوميين العرب وبين الحكومة المصرية؛ إالا أنها لم تصل
للصدام .وبعد ذلك ظهرت حمالت تضييق على نشاط حركة القوميين العرب من قبل الحكومة

المصرية ،والتي كانت تشنها السلطات المصرية بهدوء في القطاع ،ومن دون حمالت إعالمية
علنية ،األمر الذي أثر سلبا في نشاط حركة القوميين وحزب البعث في القطاع (الصوراني،1990 ،

ص( ، )41أبو النمل ،1979 ،ص. )186

أحدثت الحكومة المصرية بعض التغيرات في القطاع بعد 1957م ،كان منها :إنشاء االتحاد

القومي (التنظيم السياسي للجمهورية العربية المتحدة) ،ولكن لم يكن له أي تأثير ،حيث أجريت
انتخابات لالتحاد القومي ،فنجحت الوجاهات والفئات غير الثورية ،ولم تغير هذه االنتخابات من

وضع قطاع غزة ،فقد ظل الحاكم اإلداري هو ممثل السلطة في القطاع .ونظرت الحكومة المصرية
إلى االتحاد القومي باعتباره شكال من أشكال وحدة الصف ،التي تحدث عنها الرئيس عبد الناصر

لوفود من أهالي قطاع غزة حضرت إلى دمشق ،حيث قال موجها كالمه لتلك الوفود" :أما واجبكم

فهو وحدة الصف ،وأنا أرى هذا في االتحاد القومي ،فقد قاست فلسطين في الماضي الكثير من

الخالفات ،واليوم أرى الشعب الفلسطيني وهو يتسلح بالوعي ،ويأخذه رؤساؤه نحو هو الوحدة"
(أبو النمل ،1979 ،ص. )179

كانت حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) وليدة تحالفات القوى السياسية القديمة ،فالشيوعيون

شكلوا (الجبهة الوطنية) في تشرين الثاني (نوفمبر) 1956م لمواجهة االحتالل ،على حين رفضت

القوى السياسية األخرى (اإلخوان المسلمون والبعث) التحالف مع الشيوعيين ،وقاموا بتشكيل جبهة
المقاومة الشعبية قبل نهاية 1956م .لكن ضربات االحتالل استهدفت الجبهتين معا أثناء العدوان
الثالثي ،وكان معظم أعضاء الجبهتين إما رهن االعتقال ،واما مغاد ار قطاع غزة تجنبا لالعتقال

وذلك في نهاية كانون الثاني (يناير) 1957م .ونجحت جبهة المقاومة الشعبية في تجربتها القصيرة
في وضع نواة حركة (فتح) ،حيث سارعت حكومة الجمهورية العربية المتحدة في  25شباط (فبراير)
1958م ،إلى اتخاذ قرار يقضي بإنشاء مجلسين :تنفيذي وتشريعي في القطاع.وتباحث الرئيس عبد
الناصر مع عدد من الدول العربية حول ضرورة قيام كيان أو حكومة فلسطينية ،وتم طرح على
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مجلس الجامعة العربية في القاهرة في آذار (مارس) 1959م ،مفاده ضرورة تنظيم كيان فلسطيني،
لكن األردن عارضت ذلك .والجدير ذكره ،أن مصر كانت من أكثر الدول الداعمة إلنشاء منظمة

التحرير،فالتقف أحمد الشقيري تلك الفكرة لتنفيذها .وتم بعد ذلك في كانون الثاني (يناير) 1964م،

تكليف الشقيري القيام بجولة في الدولة العربية لمقابلة التجمعات الفلسطينية ،وبدورها ساندت
السلطات المصرية الشقيري في المجاالت كافة ،وقدمت له جميع التسهيالت داخل قطاع غزة
بهدف إبراز الكيان الفلسطيني لتدعيم منظمة التحرير(أبو نحل وآخرون ،2012 ،ص. )56-53

وبدأت عملياتها في مطلع

1965م ،واتخذت سوريا مق ار رئيسا لها .لكن الحكومة المصرية

اشترطت على فتح لتأييدها ،بأن يكون عملها من قطاع غزة ،حتى ال تضطر مصر لمواجهة حرب
مع االحتالل ،وأن تتم العمليات الفدائية وفق خطة تنسقها مع منظمة التحرير ،ووافق الفلسطينيون

على تشكيل االتحاد ال التجاري في قطاع غزة في 1964م ،وكذلك االتحاد النسائي الفلسطيني
(شؤون فلسطينية ،1966 ،ص . )373وتم إصدار قرار الحاكم العام لقطاع غزة رقم ( )5لسنة
1965م ،بحل االتحاد القومي العربي الفلسطيني وجميع اللجان المنبثقة عنه(ياسين ،1991 ،ص.)34

ظهرت عدة قضايا أثرت على العالقة بن السلطات المصرية ومنظمة التحرير ،مثل :امتناع

مصر عن دفع التزاماتها المالية المخصصة للمنظمة وجيش التحرير ،ورفض مصر السماح إلذاعة

المنظمة بالبث دون دفع مبلغ من المال ،حتى أن الرئيس عبد الناصر رفض مقابلة الشقيري بعد
لقائه بالقيادة الصينية واالتفاق معهم على صفقة أسلحة لجيش التحرير ،ويكون تفريغها من خالل

ميناء اإلسكندرية دون تنسيق مسبق مع المصريين ،الذي بدوره أدى النعكاسات سلبية على الموقف

المصري من الشقيري .ونتيجة لذلك ،كان الرئيس عبد الناصر قد قرر مقاطعة حضور جلسة
المجلس الوطني الفلسطيني الثاني في 1965م ،إالا أنه قرر الحضور في آخر لحظة.و أحمد

الشقيري كان رافضا بالمطلق لفكرة الصلح مع إسرائيل ألنه من المستحيالت ،وأنه يجب إقامة دولة
الوحدة من النيل للفرات ،األمر الذي خلق له العداوات(أبو نحل وآخرون ،2012 ،ص .)62-57
ج.الوضع القانوني لقطاع غزة في ظل اإلدارة المصرية:
لمعرفة الوضع القانوني لقطاع غزة ،ينبغي لنا معرفة المحددات القانونية والسياسية التي حكمت

عالقات الحكومة المصرية بهذا القطاع ،من خالل االتفاقيات والق اررات العربية التي أثرت في
الوضع القانوني لقطاع غزة ،كإعالن ميثاق الدول العربية في  22آذار (مارس) 1945م ،ففلسطين
بلد عربي مستقل ،ولكن مظاهر استقالله ظلت محجوبة ألسباب خارجة عن إ اردة أهله بسبب
االنتداب البريطاني ،وقرار جامعة الدول العربية في  12حزيران (يونيو) 1946م ،الخاص بتأسيس
الهيئة العليا لتمثل عرب فلسطين والتحدث باسمهم ،ورفض الدول العربية لقرار التقسيم ()181

الصادر عن الجمعية العامة لألمم المتحدة 1947م ،والقاضي بتقسيم فلسطين إلى دولتين عربية
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ويهودية ،مع إقامة اتحاد اقتصادي بين الدولتين ،وتدويل مدينة القدس ،وقرار اللجنة السياسية
العربية من قبل األمانة العامة لجامعة الدول العربية في  10تموز (يوليو) 1948م ،بإقامة إدارة
مدنية فلسطينية ،وحكومة عموم فلسطين في المناطق الفلسطينية التي احتلتها الجيوش العربية،

لتكون بمثابة نواة حكومة عربية في فلسطين.

أصدر مجلس األمن ق اررين في  19أكتوبر و 4نوفمبر 1948م ،يقضيان بوقف القتال بين
مصر واسرائيل ،وتم إصدار قرار آخرفي  16نوفمبر 1948م يقضي بتوقيع هدنة شاملة لجميع
جبهات فلسطين ،ثم أصدر المجلس ق ار ار آخر في  9ديسمبر 1948م عقب تجدد الهجوم اليهودي،
يقضي بوقف القتال وتنفيذ قرار  4نوفمبر.

بعد حرب 1948م ،أدارت مصر قطاع غزة ،ولم يتم ضمه إليها .وبالتالي ،فإن عددا قليال من
التشريعات المدنية المصرية كانت سارية المفعول في قطاع غزة .وقد حكمت القوات العسكرية

المصرية قطاع غزة ،وذلك بإدارة كافة الدوائر العامة والشؤون المدنية فيه .وفي 1957م ،تحولت
السلطة العسكرية في القطاع إلى سلطة مدنية بإنشاء المجلس التشريعي لقطاع غزة (ديوان الفتوى

والتشريع الفلسطيني)2009،

وفي 1962م ،عين المجلس التشريعي أول رئيس فلسطيني له مكمال نقل السلطة القانونية من
السيطرة المصرية إلى السيطرة الفلسطينية .وفي  1962أيضا ،قام المجلس التشريعي لقطاع غزة

بإضفاء صفة الدستور على قانونين أساسيين هما :قانون 1955م ،والنظام الدستوري 1962م،

وقد نشرت كمجموعة ألول مرة في "صحيفة الشرق األوسط" عدد شتاء-ربيع 1963م .وقد عكس

الدستور القائم مالمح القانون العثماني والقانون المشترك البريطاني السائدين في فلسطين في

الفترات السابقة .وبنظرة سريعة ،يالحظ بأن النظام القانوني السائد في قطاع غزة قبل 1948م لم
يتغير على نحو كبير خالل فترة اإلدارة المصرية

.

عقدت دورة مجلس الجامعة العربية في أيلول (سبتمبر) 1963م ،وتم انتخاب فيها أحمد الشقيري

ممثال لفلسطين في الجامعة العربية ،وتكليفه الحقا باالتصال بالدول العربية ،وبالتجمعات
الفلسطينية من أجل التوصل إلى إقامة القواعد السليمة لتنظيم الشعب الفلسطيني ،وتمكينه من

االضطالع بدوره في تحرير وطنه وتقرير مصيره ،فأعد الشقيري ميثاقا وعرضه على الدول العربية
وعلى الشعب الفلسطيني وعلى مؤتمر القمة العربي الثاني في أيلول (سبتمبر) 1964م الذي وافق
عليه ،وبذلك تشكلت منظمة التحرير الفلسطينية(الشقيري ،1971 ،ص. )61-56

د.الموقف الدولي من االحتالل اإلسرائيلي لقطاع غزة 1956م

تعود خلفية احتالل قطاع غزه من قبل الكيان الصهيوني إلى ربيع 1956م،كانت هناك عدة
صدامات عسكرية بين مصر واسرائيل حدثت في ق قطاع غزة،وفي أكتوبر/تشرين األول 1956م،
هاجمت إسرائيل منطقة قناة السويس في مصر بالتعاون مع فرنسا وبريطانيا  ،واستولت القوات
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اإلسرائيلية على قطاع غزة وتقدمت إلى سيناء ،في مارس/آذار التالي حلت قوة طوارئ األمم
المتحدة محل القوات اإلسرائيلية وبالتالي استعادت مصر السيطرة على اإلدارة المدنية للشريط.
في 6مارس1957م ،قامت قوات االحتالل بتسليم قطاع غزة إلى قوات األمم المتحدة وذلك تنفيذا
لقرار مجلس األمن الدولي رقم  119في  -31أكتوبر1956 -م،وصدر القرار رقم  997بتاريخ
2نوفمبر 1956م ،الذي يدعو قوات فرنسا والمملكة المتحدة إلى الموافقة على وقف إطالق النار
ودعوة إسرائيل إلى االنسحاب خلف خطوط الهدنة.
وانسحبت القوات اإلسرائيلية ودخلت قوات األمم المتحدة ،وسط مهرجانات واحتفاالت

ومظاهرات استمرت سبعة أيام كاملة ،كان الشعب خاللها بكل فئاته وشرائحه يهتف هتافا

واحدا:قطاع غزة عربية  ،رافضا كل محاوالت التدويل.واستمرت المظاهرات حتى دخول اإلدارة
المصرية إلى القطاع بتاريخ 1957-3-14م.وقامت الحكومة المصرية بتعيين الفريق محمد حسن
عبد اللطيف حاكما إداريا للقطاع على أن يتسلم عمله في الحال وحاولت األمم المتحدة التفاوض

مع الحكومة المصرية على أن تتراجع عن تعيين حاكم إداري إال أنه في  -14مارس1957 -م

وصل الحاكم المصري وكانت جماهير قطاع غزة في انتظاره بالورود والهتافات وحملوا سيارته على
أكتافهم رغم قسوة شتاء هذه السنة وتساقط األمطار بغ ازرة،وتم إفشال مشروع التدويل الذي ولد ميتا
بفضل وعي شعب قطاع غزة( .ساق هللا)2012/3/5،

كانتتت اإلدارة المصترية دائمتتا تؤكتتد علتتى أن قطتتاع غتزة منفصتتل انفصتتاال كليتتا عتتن مصتتر متتن جميتتع
النواحي :التشريعية والتنفيذيتة والقضتائية ،وال يعتبتر انفتراد بعتض رجتال الحكومتة بالقطتاع إهتدا ار لهتذا

الكيان الذاتي للقطاع من الواجهتة الدوليتة ،بتل هتو مظهتر متن مظتاهر حتق الدولتة صتاحبة اإلشتراف

في تأمين وسائلها ،وقوتها الالزمة لتحقيق الغاية التي تقترر متن أجلهتا إشترافها علتى الدولتة األخترى،
وأن قطتتاع غتزة متتا هتتو إالًّ جتتزء متتن دولتتة فلستتطين ،تتتوافر لتته مقومتتات الدولتتة متتن شتتعب يتمثتتل فتتي
الس ت ت تتلطات الثالث ت ت تتة :التنفيذي ت ت تتة والتشت ت ت تريعية والقض ت ت تتائية ،الت ت ت تتي تق ت ت تتوم عل ت ت تتى ش ت ت تتئون قط ت ت تتاع غت ت ت تزة

(ساق هللا)2012/3/5،
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المبحث الثاني

تطور السياسة المصرية تجاه قطاع غزة (1993 – 1967م)
مقدمة
تعد حرب1967م ،الحرب الثالثة ضمن سلسلة الحروب التي خاضتها إسرائيل ضد عدة دول
عربية ،ونتج عنها احتالل إسرائيل لسيناء وقطاع غزة والضفة الغربية والجوالن .وتم تدمير العتاد
الحربي للدول المهزومة ،وفتح باب االستيطان في الجزء الشرقي لمدينة القدس والضفة الغربية.
وأصدرت إسرائيل مرسوما جاء فيه أن مدينة القدس ستكون خاضعة لقوانين "إسرائيل" ،وللسلطات

القضائية واإلدارة التابعة لها ،وتم تشريد عشرات اآلالف من السكان الفلسطينيين ،والحدث األبرز

هو صدور قرار مجلس األمن رقم (()242قرار ،242مجلس االمن) .
وفيما يخص الحديث عن حال أهالي قطاع غزة بعد االحتالل اإلسرائيلي للقطاع في  22نوفمبر
1967م؛ فمن أهم المالمح التي ظهرت على الساحة الفلسطينية ،تشكيل وتنظيم العمل المسلح في
القطاع ،من خالل طالئع المقاومة الشعبية التابعة لحركة القوميين العرب ،حيث أصبحت تابعة
للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ،اللذين تناسوا جميع الخالفات في سبيل تحرير ذلك القطاع،

وأصبح الهدف الرئيس أمامها هو مقاومة المحتل ،واستطاعت المقاومة إبراز نفسها على الساحة

الفلسطينية ،وحظيت باحترام الجميع .وبادر الشيوعيون لتكوين "الجبهة الوطنية المتحدة" ،حيث قاموا

بإصدار ميثاقهم الذي يحدد أهدافهم والذي شدد على ضرورة دحر االحتالل ،وعودة اإلدارة المصرية
لقطاع غزة ،واسقاط مشاريع التصفية والتشريد ،وكذلك مقاطعة سلطات االحتالل ومقاومة المؤامرات
اإلسرائيلية الرامية لتهويد الحياة في القطاع( .الصوراني ،قطاع غزة ،ص)32-31

بعداحتالل إسرائيل لقطاع غزة في١٩٦٧م ،بحثت المقاومة عن األسلحة والذخائر ،وتم حشد
األعضاء والمناصرين ،وأخذوا بالبحث عن مصدر للدعم المادي والمعنوي من داخل وخارج البالد،
وعلى الرغم من عدم التكافؤ مع العدو ،إالأن الفدائيون استمروا بعملهم ضد إسرائيل ،حتى أصبح

الجيش اإلسرائيلي اليتمتع بحرية الحركة ليال في قطاع غزة بسبب نشاط الفدائيين ،وكان الفدائيون

قد جمعوا كميات كبيرة من السالح بعدما تركته مصر بيد الجمهور وهو مايزيد عن  30ألف قطعة

سالح ،باإلضافة للبنادق والمتفجرات المتبقية في سيناء ،وأصبحت مخيمات الالجئين مراكز نشاط
للفدائيين من قوات التحرير الشعبية والجبهة الشعبية ،وفي أول أغسطس1967م ،تم تشكيل الجبهة
الوطنية المتحدة في قطاع غزة وضمت الحزب الشيوعي وحزب البعث وجبهة تحرير
فلسطين(.السنوار،2003،ص)88
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وأصدرت الجبهة الوطنية المتحدة صحيفة أسبوعية سرية تحمل اسم المقاومة ،في أول
أغسطس1967م ،والتي استمر عملها حتى أكتوبر1974م .وفي  2نوفمبر 1967م ،نفذت الجبهة
الوطنية إضرابا شامال في الذكرى الخمسين لوعد بلفور ،وكان االلتزام باإلضراب من قبل أهل

القطاع دليل مدى استجابة الجماهير للتنظيمات ،ورفضها للواقع الجديد .وتولى عمر أحمد عوض

هللا قيادة الجناح العسكري للجبهة الوطنية المتحدة في قطاع غزة في فبراير 1969م ،حتى اعتقاله
في ديسمبر1969م ،فالجبهة الوطنية المتحدة ساهمت بدور كبير في تهيئة جماهير القطاع لخوض
مقاومة

طويلة

األمد،

وكان

والمخيمات(السنوار،2003،ص)90

هناك

تشكيل

للجان

الوطنية

في

المدن

والقرى

أ.فترة جمال عبد الناصر:

أما بالنسبة للعمل السياسي بعد أن وضعت حرب 1967م أوزارها ،والحديث عن العالقة السياسية
بين مصر وقطاع غزة ،خاصة بين الرئيس عبد الناصر واحمد الشقيري؛ فتميزت تلك المرحلة
باالختالف في اآلراء حتى وصلت إلى حد القطيعة ،واختيار يحيى حمودة رئيسا جديدا للجنة

التنفيذية لمنظمة التحرير(الشقيري،1970،ص)205

ذكر الشقيري في مذكراته بعد انتهاء حرب 1967م ،ضرورة محاكمة كل الملوك والرؤساء العرب،
بمن فيهم هو نفسه .أما الرئيس عبد الناصر فقد اتخذ ق ارره باالستقالة ،إالا أنه تراجع عن ق ارره هذا.

وعقدت لقاءات بين احمد الشقيري وعبد الناصر حول كيفية حل الصراع العربي اإلسرائيلي؛ فعبد

الناصر كان مقتنعا بالحل السلمي (الشقيري،1970،ص  ،)220على عكس الشقيري الذي كان مقتنعا

تماما بأن الحرب هي الحل الوحيد لذلك الصراع ،حتى تم عقد مؤتمر القمة العربية في الخرطوم في

 29آب (أغسطس) 1967م ،الذي عرف بمؤتمر "الالءات الثالثة" ،حيث دعا فيه الشقيري إلى
ضرورة إنشاء دولة عربية موحدة لمواجهة إسرائيل وازالتها ،وهنا دارت خالفات علنية بين عبد

الناصر والشقيري أمام أعضاء المؤتمر حول كيفية حل تلك األزمة،ما أدى النسحاب الشقيري من
المؤتمر ،وتطور ذلك الخالف إلى وضع إذاعة صوت فلسطين في القاهرة تحت المراقبة المصرية،
وتأزمت العالقة بين الطرفين ،وانقسمت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير على نفسها إلى تيارين:

التيار األول :تيار الشقيري الداعي الستمرار المنظمة في عملها ،ودعم الشقيري .والتيار الثاني:
تيار يدعو لضرورة تعبئة العمل الفلسطيني ودعمه بالسالح ،وأن تكون المقاومة المسلحة الوسيلة

الوحيدة لالشتراك في المعركة(عمر ،2011 ،ص(،)32-31الشقيري،2005،ص. )281

أصبح االختالف واضحا في الساحة الفلسطينية ،وكان الرئيس عبد الناصر على اطالع تام بما

يجري من خالفات واختالفات بين األطراف الفلسطينية ،حتى جاءت تنحية الشقيري وتقديم استقالته
التي أُّجبر عليها ،بعدما قامت مجموعة من أبناء التنظيمات بمحاصرة منزله في القاهرة ،ومطالبته
باالستقالة ،والتخلي عن رئاسة منظمة التحرير ،وظل الحصار مفروضا حتى اضطر الشقيري إلى
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االستقالة في  24كانون األول (ديسمبر) 1967م،لدرجة أن الصحف المصرية كلها اجتمعت على
نفس الخبر" :اليوم انتهت أزمة الشقيري" .ويمكن استقراء سبب قبول الشقيري ألن يترك منصبه،

بسبب الخالفات الفلسطينية الداخلية ،ورفضه القرار ( )242الذي وافقت عليه الدول العربية(.أبو نحل

وآخرون ،2012 ،ص .)133-130وحل يحيى حمودة مكان الشقيري بالوكالة ،ولكن بعد ذلك كتب
للعالقة بين المصريين والفلسطينيين االستقرار ،وأصبحت العالقة أكثر شمولية خاصة بعد انتخاب
ياسر عرفات رئيسا للمنظمة،غير أن األمور عادت لتزداد سوءا بين الطرفين بعد موافقة مصر على
مبادرة وزير الخارجية األمريكي وليام روجرز في حزيران (يونيو) 1970م ،في حين أن جميع

الفصائل الفلسطينية رفضتها ،وتم إغالق إذاعة فلسطين في القاهرة ،وحاول عبد الناصر إقناع

عرفات بتلك المبادرة ولكنه كان رافضا لها ،ووصلت الخالفات حدها بين الطرفين حتى انتهى األمر
بطرد العشرات من الفلسطينيين من مصر ،وجاءت أحداث أيلول األسود في األردن 1970م ،حيث
أعلن الملك األردني حسين وجيشه الحرب على الفلسطينيين ،وتم ضربهم بقوة حتى انتهت األزمة
برعاية مصرية بتوقيع اتفاق أردني فلسطيني في  27أيلول (سبتمبر) ،غير أن الرئيس عبد الناصر

وافته المنية في اليوم الثاني من توقيع االتفاقية ،وتسلم الحكم عوضا عنه أنور السادات(خلة،2006 ،

ص)70

ب.فترة حكم السادات:
لم يكن الرئيس أنور السادات مهتم بالقضية الفلسطينية مثل الرئيس الراحل جمال عبد الناصر،

النشغاله بالشأن المصري الداخلي حتى بعد توليه الرئاسة ،ثم تفرغ للقضية الفلسطينية ،ولكن حينها

كان الفلسطينيون يذبحون في األردن ،وألغت السلطات األردنية اتفاقا أبرم في عهد عبد الناصر بين

األردن والمنظمة؛ فنددت مصر بقطع األردن عالقته مع مصر ،ووقف اإلعالم المصري إلى جانب

الفلسطينيين في محنتهم في األردن ،خصوصا بعد أن أكدت مصر أن المنظمة هي الممثل
الشرعي والوحيد للفلسطينيين .وبذلك ،تم تصفية الوجود الفلسطيني في األردن ،ولجأ الرئيس
السادات إلى إعالن الحرب بعد فشل كل الجهود والحلول لحل أزمة الصراع العربي اإلسرائيلي

(صبري ،1974 ،ص )230؛(رمضان ،1995 ،ص .)113-97وبالفعل أعلن السادات الحرب ،واستدعى

القياديين الفلسطينيين :صالح خلف وفاروق القدومي الطالعهم على مجريات الحرب ،وذلك بهدف
َ
كسب ثقة الفلسطينيين في حال ربح الحرب ،وأن يكونا سندا له في حالة الخسارة (المجذوب،1978 ،
ص.)83-73

بدأت الحرب في  6تشرين األول (أكتوبر)  ،1973وحقق الجيشان المصري والسوري األهداف

اإلستراتيجية المرجوة من وراء المباغتة العسكرية إلسرائيل ،غير أن الواليات المتحدة تدخلت وقامت
بتزويد إسرائيل بجميع أنواع المعدات العسكرية ،بينما قام االتحاد السوفيتي بتزويد مصر وسوريا
باألسلحة والعتاد .وكان من أهم نتائج الحرب استرداد السيادة الكاملة على قناة السويس ،واسترداد
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بعض األراضي في شبه جزيرة سيناء ،واسترداد جزء من مرتفعات الجوالن السورية بما فيها مدينة
القنيطرة ،وعودتها للسيادة السورية .وتم التوقيع رسميا على اتفاقية فك االشتباك في 3آيار
(مايو)1974م ،حيث وافقت إسرائيل على إعادة مدينة القنيطرة لسوريا ،وضفة قناة السويس الشرقية
لمصر ،مقابل إبعاد القوات المصرية والسورية من خط الهدنة ،وتأسيس قوة خاصة لألمم المتحدة
لمراقبة تحقيق االتفاقية.

عقد مؤتمر جنيف في كانون األول (ديسمبر) 1974م ،برئاسة الواليات المتحدة واالتحاد

السوفيتي ،وتمخض عنه وقف إطالق النار ،وبذل الجهود النسحاب إسرائيل من األراضي المحتلة

1967م ،كما تبنت مصر التحركات التي تعزز الحق الفلسطيني ،واعتراف المجتمع الدولي بأن
منظمة التحرير هي الممثل الشرعي للفلسطينيين ،وكان هذا واضحا الحقا في عدد من المؤتمرات

التي عقدت للقمة العربية؛ وبالفعل تم االعتراف بها كممثل شرعي للشعب الفلسطيني ،وسمح لها
بفتح مكاتب في عدد من الدول العربية واألجنبية (مطر ،2012 ،ص)38-33؛ (حسين،2012 ،

ص. )459-458ومهدت هذه الحرب الطريق التفاقية كامب ديفيد بين مصر واسرائيل والتي عقدت
في أيلول (سبتمبر) 1978م،على إثر مبادرة السادات التاريخية في تشرين الثاني

(نوفمبر)1977م ،وزيارته

للقدس(صحيفة المصري اليوم)2013 ،

.

زار السادات إسرائيل في خريف 1977م ،وألقى خطابا في الكنيست اإلسرائيلي ،معربا عن تأييده
للسالم والتسوية السلمية ،األمر الذي أحدث تغي ار في قضية الصراع العربي اإلسرائيلي .ووجهت

مصر دعوة في تشرين الثاني (نوفمبر) من ال نفسه ،لعقد مؤتمر دولي للسالم في القاهرة ،لجمع
كل أطراف الصراع والتوصل لحلول سياسية ،كما وجهت دعوة لمنظمة التحرير ،غير أن األخيرة

رفضت المشاركة في ذلك المؤتمر .وأعقب ذلك المؤتمر مؤتمر آخر في اإلسماعيلية في كانون

األول (ديسمبر) 1977م ،اقترح فيه مناحيم بيغين رئيس وزراء إسرائيل منطقة للحكم الذاتي
بالضفة الغربية وقطاع غزة في األراضي المحتلة 1967م ،ولكن ذلك االقتراح رفضته مصر،
وأعطت شروطها مقابل ذلك(مطر ،2012 ،ص. )38-33

في أواخر 1978م ،ع ِقد اجتماع ثالثي بين مصر واسرائيل والواليات المتحدة،على مستوى وزراء
الخارجية في منتجع كامب ديفيد ،وتم التوقيع بمقتضاه على معاهدة السالم المصرية اإلسرائيلية

في  26آذار (مارس) 1979م ،تعهدت خالله إسرائيل بالدخول خالل شهر من توقيع االتفاق في
مفاوضات ،تهدف من خاللها إلى إقامة حكم ذاتي فلسطيني في الضفة الغربية وقطاع قطاع غزة.

وهنا حرصت مصر على أن تكون القدس مقر الحكم الذاتي الفلسطيني ،وتجميد المستوطنات،
واالنسحاب من األراضي المحتلة 1967م(عبد الغني،1990 ،ص. )94-91
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يالحظ أن البرلمان المصري صادق على معاهدة السالم المصرية اإلسرائيلية في ذكرى أليمة على
الشعب الفلسطيني؛ ففي نفس التاريخ من العام 1948م،استباحت العصابات الصهيونية قرية دير
ياسين بالقتل والذبح والتدمير،وهذا دليل على عدم اهتمام السادات بمشاعر الشعب الفلسطيني
(حسين ،2012 ،ص.)519-446
ولكن كما هو واضح أن السادات كان يه أز بالعقلية المصرية،فبعد توقيع المعاهدة بدأ بعدة إجراءات
تعيد العالقة مع إسرائيل وتثبتها؛ كإلغاء المقاطعة االقتصادية إلسرائيل،وانشاء سفارة في تل أبيب
وقنصلية في إيالت،وانشاء اللجنة العامة لتطبيع العالقات مع إسرائيل،وتشكيل لجان فرعية في

مجاالت السياحة،والنقل البرى والبحري والطيران المدني ،والعالقات الثقافية والعلمية
واالقتصادية،واالتصاالت السلكية والالسلكية والتعاون الزراعي وفي مجال الطاقة( .مطر،2012 ،

ص.)40
عارضت منظمة التحرير خطوات الساداتمن توقيع تلك االتفاقية ،خاصة زيارته للقدس وتوقيع
تلك االتفاقية ،واعتبرتها بمثابة صفعة للقضية الفلسطينية،و بادرت الفصائل الفلسطينية لعقد اجتماع

لها في  4كانون األول (ديسمبر) 1977م ،وأعلنت رفضها لتلك االتفاقية حتى تم إعالن إضرابا

عاما في  20أيلول (سبتمبر) 1978م ،من قبل منظمة التحرير ،العتبار تلك االتفاقية بمثابة
مؤامرة لتصفية القضية الفلسطينية ،وتهميش دور منظمة التحرير كونها الممثل الشرعي للشعب

الفلسطيني .وفي  14كانون الثاني (يناير)1979م ،عقد لقاء سوري عراقي فلسطيني مشترك في
دمشق ،بحضور عبدالحليم خدام وزير الخارجية السوري،ونائب رئيس الوزراء العراقي،وفاروق

القدومي رئيس الدائرة السياسية في منظمة التحرير لمواجهة اتفاقية كامب ديفيد ،العتبار أن تلك
االتفاقية لم تلب الحد األدنى من حقوق الشعب الفلسطيني(مطر ،2012 ،ص. )96-91

ج.فترة حكم الرئيس حسني مبارك

كانت هناك العديد من المبادرات التي ظهرت بخصوص قضية الصراع العربي اإلسرائيلي ،أهمها
مبادرة الرئيس األمريكي رونالد ريغان في 1982م ،والتي تضمنت بنودا عن وضع مستقر نوعا ما
للفلسطينيين؛ كتجميد المستوطنات ،وقيام حكم ذاتي فلسطيني في الضفة الغربية و قطاع غزة.

وكذلك على صعيد القمم العربية ،كمشروع قمة فاس في 1982م ،التي كانت أهم ق ارراته :إزالة

المستعمرات ،وحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني ،وأن تكون منظمة التحرير هي الممثل
الشرعي الوحيد للفلسطينيين (أبو طالب ،2003 ،ص)295-294

جاء اإلعالن الرسمي لالنشقاق الفلسطيني في  9آيار (مايو) 1983م ،من خالل تعميم موقع
باسم "القيادة العامة لقوات العاصفة" ،وموجه إلى كافة األجهزة واألقاليم .وتم اعتماد "فتح االنتفاضة"

اسما رسميا لهم ،ودعمت سوريا وليبيا االنشقاق الذي حصل بكل ما تملك من أسلحة .واتخذت

الحكومة السورية ق ار ار في  24حزيران (يونيو) 1983م بإبعاد عرفات وخليل الوزير عن أراضيها،
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واعتبارهما "شخصين غير مرغوب فيهما" .وفيما بعد توترت األمور وزادت تعقيدا ووصلت لحد
المواجهة العسكرية بين المنشقين عن حركة فتح وأفراد قيادة فتح .وكانت سوريا داعما بشكل ملحوظ

وعلني لالنشقاقيين ،حتى كان هناك حصار طرابلس الذي جاء نتيجة القصف البحري اإلسرائيلي

من جهة ،والمنشقين والقوات السورية من جهة أخرى للمواقع الفلسطينية في طرابلس ،وكثفت

الجهود واالتصاالت إلخراج عرفات من طرابلس(الطاهر،2014 ،ص. )198-196

.1موقف مصر من االنشقاق الفلسطيني 1983م:

كان الموقف المصري في بداية األحداث يكتفي بمراقبة التطورات والتحذير من عواقب

ياسر عرفات
االنشقاق ،ولكن عند اشتداد القتال والتأييد لهذا االنشقاق،زار وفد المعارضة المصرية َ
وأعلن دعمه الكامل لمنظمة التحرير ،وأنها هي الممثل الشرعي الوحيد للفلسطينيين .وأجرى الوفد
اتصاالته مع الحكومة المصرية حول إمكانية مشاركتها في المساعي الجارية لرحيل عرفات والقوات
الفلسطينية بسالم ،وحماية دولية من طرابلس .فكان موقف الحكومة المصرية إيجابيا على هذا
الصعيد ،فأبدت استعدادها لتوفير حماية مصرية :بحرية وجوية لهذه العملية ،وأعلن الرئيس مبارك
عن دعمه وتأييده الكامل لعرفات ،وأمده بالسالح من خالل عدة سفن توجهت إلى طرابلس مزودة

ر إلى مصر(أبو نحل وآخرون،2012 ،
باألسلحة ،حتى غادر عرفات والقوات الفلسطينية طرابلس بح ا

ص. )361

عقد مؤتمر دولي للسالم في الشرق األوسط لحل المشكلة الفلسطينية في جنيف بقرار من

الجمعية العامة في كانون األول (ديسمبر) 1983م ،وامتنع عن الحضور كل من الواليات المتحدة
واسرائيل ،وأعطيت الكلمة األولى لمصر كمتحدثة عن الدول العربية ،واشتركت مصر في صياغة
وثائق المؤتمر .وفي شباط (فبراير) 1985م ،كان هناك اتفاق أردني  -فلسطيني (اتفاق ع امان)،

هدفه تحقيق تسوية سلمية لمشكلة الشرق األوسط ،وانهاء االحتالل ،وحق الشعب الفلسطيني في
تقرير المصير في إطار اتحاد كونفدرالي بين الدولتين (األردن  -فلسطين) ،وحل مشكلة الالجئين.
ورحبت مصر بهذا االتفاق ودعمته ،وذلك على النقيض من :سوريا وليبيا والفصائل الفلسطينية
المنشقة عن زعامة ياسر عرفات ،وكذلك إسرائيل التي رفضت هذا االتفاق(.الحسن،1985،ص)129

أذاع ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير في 1985م ،إعالن القاهرة حول

مراحل النضال الفلسطيني بحضور الرئيس المصري حسني مبارك؛ كتقدي ار للدور المصري تجاه

القضية الفلسطينية ،والجهود المبذولة لدعم الشعب الفلسطيني .بدأت االنتفاضة الفلسطينية األولى

"انتفاضة الحجارة"في 8كانون األول (ديسمبر) 1987م؛ بسبب قيام سائق شاحنة إسرائيلي بدهس
مجموعة من العمال الفلسطينيين في قطاع غزة ،وارتكبت إسرائيل أبشع جرائمها بعدوانها على

الشعب الفلسطيني.
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.2الموقف المصري من انتفاضة الحجارة:
بذلت مصر كل جهودها لوقف هذا العدوان ،وجاء ذلك بتأكيد الرئيس مبارك على الحق
الفلسطيني في تقرير مصيره .واستأنفت مصر جهودها لدى األمم المتحدة واإلدارة األمريكية لوضع

حد لهذا العدوان ،ولكن سرعان ما ارتكبت إسرائيل مذبحة داخل حرم المسجد األقصى ،حيث

استغلت أزمة االجتياح العراقي للكويت وحرب الخليج الثانية ي 1991 – 1990م؛ فاستفردت
بالفلسطينيين .وحاولت مصر احتواء تلك األزمة ولكن ذلك األمر لم ينجح ،حتى انتهى المطاف
بالدعوة لمؤتمر دولي يحضره كل أطراف الصراع لحل القضية الفلسطينية ،وكان مؤتمر مدريد في
خريف 1991م ،ودعمت عملية التسوية السياسية بين الفلسطينيين واإلسرائيليين ،كما احتوت
المفاوض الفلسطيني من خالل تقديم خبرتها في التفاوض مع إسرائيل ،وعينت لهم مستشارين،

فكان اتفاق أوسلو بين الحكومة اإلسرائيلية ومنظمة التحرير في أيلول (سبتمبر) 1993م ،واستقبلت
مصر هذا االتفاق بحماس ودعمته(.الحسيني ،1999 ،40 ،ص)84؛(شفيق ،1994 ،ص)3-2

وعليه؛ فإ ن إسرائيل مارست فن المماطلة السياسية مع األطراف العربية والدولية لتذويب القضية
الفلسطينية ،وضياعها بين المؤتمرات والقمم العربية ،وأروقة األمم المتحدة التي ِ
تسخر كل ق ارراتها
لخدمة إسرائيل ،وتوفير األمن واألمان لها؛ فإسرائيل كيان قائم على حقوق وأرض لم تكن يوما لها؛

لذلك استخدمت كافة الوسائل ،وما زالت تستنزف كل الجهود بشتى األساليب ،لترسيخ وجودها

وفرض سيطرتها على الوسط المحيط بها من خالل القوة ،وانكار الحقوق المسلوبة ،وهنا يتضح من

خالل البحث بأن مصر بذلت جهودا إلنجاح العملية السلمية وفرض االستقرار ،وحق الفلسطينيين
بتقرير مصيرهم .وكانت جهود مصر واضحة بحكم العالقة التاريخية ،والبعد الجغرافي بينها وبين

الفلسطينيين ،هذا الذي م اكن مصر من رعاية القضية الفلسطينية ،واالهتمام بما يحدث على الساحة
الفلسطينية ،وما زالت مصر حتى يومنا هذا الراعي األساسي لكافة الجهود المبذولة لتحقيق
االستقرار في المنطقة ،وهذا ما سيتم الحديث عنه الحقا (إسماعيل ،1989 ،ص. )90-87
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المبحث الثالث

السياسة المصرية تجاه قطاع غزة في ظل السلطة الفلسطينية (2006-1994م)
مقدمة
كان اتفاق أوسلو بين الحكومة اإلسرائيلية ومنظمة التحرير في أيلول (سبتمبر) 1993م ،هو
نتاج عملية السالم التي انطلقت من خالل مؤتمر مدريد ،حيث رحبت مصر بذلك االتفاق ،كما
رحبت باالتفاقات التي وِقعت بعد ذلك ،وكانت تتدخل في اللحظة المناسبة عند تعثر المفاوضات
بين الطرفين .وكما سبق اإلشارة عن موقف مصر ودعمها للمفاوض الفلسطيني؛ ففي عهد الرئيس

مبارك كان واضحا االهتمام المصري بالقضية الفلسطينية ،كونها هي محور الصراع في الشرق

األوسط ،وتحقيق السالم في المنطقة يكمن في تحقيق االستقرار بين الفلسطينيين واإلسرائيليين،
وأحقية الفلسطينيين في تقرير مصيرهم ،ولكن المشاكل الداخلية بين الفلسطينيين كانت بمثابة عائق

للحيلولة دون تحقيق ذلك.

إسهام الدول العربية كان ضئيال في الفترة من 2000-1994م ،التي سبقت انتفاضة األقصى،

إذ قدمت ما مجموعه ثالثمائة مليون دوالر من أصل ثالثة مليارات و 495مليون دوالر تم التبرع

بها،وهو ما يشير إلى الدور الهامشي للبالد العربية في إنشاء السلطة ودفع عجلتها االقتصادية في

سنواتها األولى .كان إيراد السلطة في  1995لم يتجاوز  226مليون دوالر ،وكان نحو ثالثمائة

مليون  ،1996ونحو  327مليونا في1997م ،وخالل الفترة من  2013-2000بلغ مجموع المنح
والمساعدات المقدمة للسلطة وفق إحصائيات سلطة النقد الفلسطينية  13مليا ار و 931مليون

دوالر ،ويمكن مالحظة أن المساعدات العربية تضاعفت في الفترة التي شهدت تصاعد انتفاضة
األقصى ،لتسهم في دعم السلطة ودعم صمود الشعب الفلسطيني ،فقفزت المساعدات إلى 903
ماليين دوالر في الفترة من  2003-2001وبنسبة  %29.5من مجمل المساعدات .وفي الفترة من
 2013-2007تابع االتحاد األوروبي -من خالل اآللية الفلسطينية األوروبية -والواليات المتحدة
دورهما الحاسم والحيوي في دعم ميزانية السلطة ،أي أن أربع دول عربية اشتركت في تغطية

 %93.4من المساعدات العربية المقدمة لدعم ميزانية السلطة ،بينما شاركت العراق والكويت
ومصر وعمان في تمويل الت %6.6المتبقية( تقرير لقناة الجزيرة)2014/12/21 ،

بدأ االهتمام المصري بالقضية الفلسطينية بعد وصول عملية التسوية بين الفلسطينيين

واإلسرائيليين إلى حالة من الجمود ،خاصة خالل فترة حكومة بنيامين نتنياهوفي الفترة ما بين
1999-1996م؛ فقررت الحكومة المصرية كسر تلك الحالة .وكانت هناك ضغوط إقليمية على
نتنياهو لتنفيذ االتفاقيات الموقعة مع الفلسطينيين ،ولكن إسرائيل كعادتها ماطلت في تطبيقها ،حيث
25

تم االتفاق على تمديد فترة الحكم الذاتي إلى أيلول (سبتمبر) 2000م ،مع العلم بأن الحكم الذاتي
كان موعد انتهائه في آيار (مايو) 1999م ،مع اإلفراج عن جميع المعتقلين الفلسطينيين ،لكن
بسبب فشل نتنياهو في تأدية مهامه كانت هناك انتخابات إسرائيلية في 1999م ،انهزم على أثرها،
ووصل أيهود باراك للحكم ،وبارك العرب إلسرائيل هذا النجاح(شفيق ،1994 ،ص. )50-42

دعا الرئيس األمريكي بيل كلينتون في  11تموز (يوليو) 2000م،كال من عرفات وباراك إلى لقاء

في كامب ديفيد .ولكن المهم ذكره هنا ،أنه تم عزل الرئيس عرفات عن وفده المفاوض للضغط

عليه من أجل التنازل عن القدس ،غير أن رده كان الرفض الدائم لتلك العروض ،ولم ي ِرْد عرفات
أن يقدم أي نوع من التنازالت حتى ال يصطدم مع حركات المقاومة الفلسطينية خاصة حركة
حماس ،حيث كانت عالقته بتلك الحركة متوترة ،بسبب تصعيد الجانب اإلسرائيلي من اعتداءاته في
مناطق السلطة من جهة ،وألن السلطة أ اجلت أكثر من مرة إعالن قيام الدولة الفلسطينية من جهة
أخرى .وعلى الرغم من ذلك ،كانت هناك محاوالت لدفع الطرفين لتوقيع االتفاق في منتصف تموز

(يوليو) ،بما يضمن االنسحاب اإلسرائيلي لحدود 1967م .وكان التفاوض حول :األمن والحدود

والقدس وكذلك الالجئين ،ولكن الرئيس عرفات رفض الرضوخ ألي ضغط أمريكي متعلق بالتنازل
عن القدس ،وبدأ كلينتون يبحث عن أي مخرج ينقذه من الفشل في تلك المفاوضات ،قبيل موعد

انعقاد مؤتمر قمة الدول الثمانية الصناعية في طوكيو في تموز (يوليو) 2000م .وكان الضغط
على عرفات من خالل الزعماء العرب ،ولكن هذا أيضا لم ينجح؛ فما كان من كلينتون إالا أن جمد
القمة لحين عودته من طوكيو .فالقضايا التي ذكرناها سابقا هي قضايا خالفية وصعب التوصل

لحل فيها ،خاصة أن الطرف الفلسطيني رفض المساس بتلك القضايا .وما أن انتهت قمة طوكيو

حتى عاد كلينتون لما تم التوقف عنده من المفاوضات ،ولكن لم يحسم األمر ولم يتوصل األطراف
إلى أي اتفاق يرضيهم؛ فتم اإلعالن عن فشل تلك المفاوضات رسميا(أبو شاويش ،2003 ،ص.)142
لم يلبث أن تفجرت األحداث في األراضي الفلسطينية في  28أيلول (سبتمبر) 2000م ،بعد

زيارة أرئيل شارون زعيم حزب الليكود اإلسرائيلي للمسجد األقصى؛ فنشبت انتفاضة األقصى وعمت
المظاهرات جميع دول العالم تنديدا بهذه الزيارة ،وتم إرسال مادلين أولبرايت وزيرة الخارجية األمريكية

لمنطقة الشرق األوسط ،لترتيب لقاء بين عرفات وباراك في باريس .ومن ثم لقاء آخر في شرم
الشيخ ،لكن باراك رفض الدعوة ولم يحضر إلى شرم الشيخ ،وعقدت قمة أخرى في شرم الشيخ

بمنتصف تشرين األول(أكتوبر) بحضور الرئيس عرفات وباراك والرئيس األمريكي كلينتون والرئيس
المصري مبارك واألمين ال األمم المتحدة كوفي عنان ،وتم توقيع اتفاق على إيقاف المواجهات،
وسحب القوات اإلسرائيلية من المناطق التي استولت عليها في الضفة الغربية(.أبو شاويش،2003 ،

ص)p. 44)،Petersen: 2009)147-144
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بذلت الجهود المصرية لرأب الصدع الحاصل في األراضي الفلسطينية ،وكانت هناك قمة عربية
في  21تشرين األول (أكتوبر) من ال نفسه ،تمخض عنها وقف التطبيع ،والتأكيد على السالم،
ودعم االنتفاضة الفلسطينية .واستدعت مصر سفيرها من تل أبيب في الشهر التالي ،ودعت
الجتماع مجلس األمن الدولي بشكل عاجل لوقف ما يحدث في األراضي الفلسطينية ،ولقي قرار

الرئيس المصري ترحيبا شعبيا ،ودعما من السلطة الفلسطينية .ولكن كل الجهود المبذولة لوقف
التصعيد اإلسرائيلي تعثرت ،وعقدت مباحثات في طابا في الفترة ما بين  27-20كانون الثاني

(يناير) 2001م ،دون طائل ولم يتم التوصل ألية تسوية نهائية .وتوقفت المباحثات ألسباب تتعلق
باالنتخابات اإلسرائيلية ،وانتهت جولة المباحثات بإصدار بيان مشترك يؤكد قرب التوصل التفاق،

ولكن الطرف الفلسطيني لم يكن متشجعا لتلك المباحثات ،بسبب عدم التزام الجانب اإلسرائيلي بتلك
االتفاقية ،وألنه دائما يخل بتلك االتفاقيات وال يلتزم بأي منها .وبالفعل أعلن عن فشل تلك

المفاوضات ،وانتهت االنتخابات اإلسرائيلية بفوز شارون بها في2001م .وكانت عالقة مصر معه
سيئة ومتوترة ألنه معاد للسالم؛ فكان موقف مصر هو البحث عن آلية للتفاوض ،ألنها الخيار
الوحيد لحل الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي .والجدير ذكره ،أن شارون استغل أحداث  11أيلول

(سبتمبر) 2001م لصالحه ،للحصول على دعم سياسي واقتصادي ،وتطوير عالقته مع واشنطن؛
فوسع عملياته داخل األراضي الفلسطينية .ولكن الرئيس جورج بوش االبن أراد احتواء بؤرة التوتر

في الشرق األوسط ،من خالل إعالن خارطة الطريق في 2003م؛ كورقة سياسية والتي تضمنت
ثالث مراحل لتطبيقها في موعد أقصاه 2005م .وفي نيسان (أبريل) 2005م ،دعا الرئيس مبارك

إلى ضرورة عمل إسرائيل على تحقيق االلتزام األمني ،ووقف االستيطان ،وموافقتها على خارطة
الطريق ،وأن تتحمل اللجنة الرباعية مسؤولياتها تجاه ما يحدث في األراضي الفلسطينية( .أبو طالب،

 ،2003ص)298

وباعتقاد الباحثة؛ فإنه كان على مصر بذل جهد أكثر في حماية حقوق الفلسطينيين ،وأن تكون هي

وسيلة الضغط على إسرائيل والمجتمع الدولي ،لجعلهم يعترفون بالحقوق المشروعة للشعب

الفلسطيني ،كونها دولة لها وزنها وثقلها في منطقة الشرق األوسط ،وانطالقا من المسئولية التاريخية
لها ،ألن طريق المفاوضات الذي تنتهجه إسرائيل والواليات المتحدة مع الفلسطينيين ،هو بمثابة
طريق مميت للقضية الفلسطينية؛ فهي ال تغني وال تسمن من أي إنجاز يذكر ،ألن إسرائيل كعادتها
تماطل وتتهرب من مسؤولياتها بزيادة التوسع واالستيطان داخل األراضي الفلسطينية ،وارتكاب

المجازر ،وسلب حق ليس لهم.

وعلى صعيد الشأن الفلسطيني الداخلي ،رعت مصر لقاءات بين حركتي :فتح وحماس وتم التوصل
إلى وثيقة الوحدة الوطنية فيأغسطس 2002م ،حيث تحفظت حركتا :حماس والجهاد اإلسالمي
على بعض بنودها ،خاصة فيما يتعلق بالحدود والقرار األممي رقم ( ،)194ألنه يفتح باب
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التعويض لالجئين بدال من حقهم في العودة .وثمة ورقة ثانية تم عرضها والتي أكدت على حق
المقاومة ،والورقة الثالثة التي دعت لهدنة من طرف واحد .وكانت كل هذه الجهود في سبيل فك
الحصار عن عرفات ،ووقف االعتداءات اإلسرائيلية.

في شهري نوفمبر – ديسمبر2002م ،عقدت لقاءات مصرية إسرائيلية بخصوص الوضع في
األراضي الفلسطينية ،لكن شارون كان متعنتا في الجهود الدبلوماسية المطروحة (صالح،2012 ،
ص.)188-171

وزاد األمر سوءا بعد نجاح شارون في االنتخابات مرة أخرى ،والحدث األبرز الذي قام به في 3

كانون األول (ديسمبر) 2002م ،عندما فرض حصا ار على الرئيس عرفات ،وص اعد هجماته

واعتداءاته على جميع مراكز السلطة الفلسطينية؛ فأراد من وراء ذلك القضاء على السلطة
الفلسطينية ،والغاء جميع االتفاقيات الموقعة معها ،واعتبرت الفصائل الفلسطينية ذلك الحصار
وسيلة للضغط على عرفات لتقديم تنازالت .وعلى الصعيد المصري ،كانت تبذل كل الجهود إلنقاذ

ما يحدث ،وأعلن الرئيس مبارك تأييده الكامل لعرفات ،وكانت هناك وساطات لفك الحصار عنه،
وتمثلت تلك الوساطة من خالل عمر سليمان مدير المخابرات المصرية ،حيث أفضى اجتماعه مع

عرفات في إبريل 2003م إلى ضرورة التوصل التفاق معه ،بتعيين محمود عباس رئيسا للوزراء،
وتشكيل حكومة جديدة خالل أسبوع؛ وفي المقابل يكون رفع الحصار عن عرفات ،وضمان أمنه

الشخصي (صالح ،2012 ،ص.)188

وفي  23نيسان (أبريل) 2003م ،تم االتفاق على صيغة لتشكيل الحكومة الفلسطينية،

وساعدت مصر محمود عباس في تنفيذ مهامه ،وتوسعت اللقاءات بين المصريين والفصائل
الفلسطينية .وكانت غاية مصر من تلك اللقاءات موافقة الفصائل على وقف العمليات االستشهادية،
وهذا ما رفضته تلك الفصائل .والحقا اغتالت إسرائيل إسماعيل أبو شنب أحد قادة حركة حماس في
آب (أغسطس) من العام نفسه؛ فلم يكتب النجاح لتلك اللقاءات ،وامتدت الجهود المصرية ألعمال

المنتدى االقتصادي العالمي ،من خالل إجراء عدة اتصاالت مع األطراف المعنية(الرسالة

نت. )2014/6،

في نيسان (أبريل) 2004م ،حصلت المفاجأة من الطرف اإلسرائيلي بإعالن خطة االنفصال من
طرف واحد والتي تقضى باالنسحاب اإلسرائيلي من قطاع غزة ،واخالء المستوطنات؛ فرحبت مصر

بتلك الخطوة ،مع تأكيدها بأن هذا االنسحاب يجب أن يشمله انسحاب من أماكن أخرى في الضفة

الغربية ،وأن ترتيبات االنسحاب يجب أن تتم مع السلطة الفلسطينية ،بعد دعوة شارون لمصر بأن
تفرض سيطرتها على قطاع غزة .واستمرت التحركات المصرية تجاه واشنطن إلقناع إسرائيل
بضرورة التنسيق مع السلطة في خطة االنسحاب ،وطلب مبارك من وزير الخارجية اإلسرائيلي
سلفان شالوم ،إبداء حسن النية من طرف إسرائيل تجاه السلطة .كما طالبت مصر بدعم أمريكي
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لهذا االنسحاب ،وضرورة حصولها على ضمانات إسرائيلية بعدم تنفيذ عمليات اغتيال ،أو أية ردود
عسكرية ،وحل اإلشكاالت األمنية بالتشاور ،وفك الحصار المفروض على عرفات ،والسماح له
بالتنقل (جاد ،2000 ،ص)94؛ (منظمة التحرير الفلسطينية ،2005 ،ص.)31-30

كانت هناك مبادرة مصرية تتركز على متابعة االنسحاب من قطاع غزة ،وارسال ضباط وخبراء
مصريين لتدريب قوات األمن الفلسطيني ،وهذه المبادرة القت ترحيبا دوليا ،بينما كان الرئيس
عرفات رافضا لخطة االنسحاب ،ولكن مصر أقنعته بالقبول .أما الفصائل الفلسطينية فكانت
متحفظة؛ فدارت لقاءات مصرية معها داخل مدينة قطاع غزة لتطبيق البرنامج الوطني المشترك،
وعملت مصر على عقد اتصاالت مع اللجنة الرباعية والواليات المتحدة واسرائيل ،وأخرجت ورقة

عمل في تموز (يوليو)2004تضمنت:
 -1انسحاب إسرائيل كجزء من خارطة الطريق.
 -2المباحثات حول الوضع في الضفة الغربية عقب االنسحاب من قطاع غزة.

 -3المفاوضات حول الضفة الغربية والقدس ،تكون بالتزامن مع محادثات الوضع النهائي ،ومشاكل

الحدود والالجئين والمياه.

 -4تعهد مصري كامل بإنجاح خطة االنسحاب (الرقب ،2007،ص)130-110؛( الجنيدي.)2014،

-1المفاوضات المصرية حول الحدود ومعبر رفح
نفى المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية السفير ماجد عبد الفتاح في  8أيلول

(سبتمبر) 2004م ،أن يكون قد تم التطرق إلى عرض إسرائيل تدويل منفذ رفح البري أثناء زيارة

وزير الخارجية أحمد أبو الغيط ،ورئيس المخابرات عمر سليمان إلى األراضي الفلسطينية؛ فهو

حلقة وصل بين مصر وقطاع غزة ،مع اقتراب توقيع اتفاق بين مصر واسرائيل فيما يتعلق بنشر

األولى لقواتها على طول الشريط الحدودي بين القطاع ومصر ،لكن إسرائيل طلبت من مصر
ضرورة تحمل مسؤولياتها ،تجاه منع تهريب السالح فور االنسحاب .حتى إن الرئيس الفلسطيني
محمود عباس الذي تولى رئاسة السلطة و منظمة التحرير بعد وفاة الرئيس عرفات ،أعلن أن مسالة
ترتيب العبور في معبر رفح تحتاج التفاق دولي بشراكة مصرية فلسطينية ،كونه المنفذ الوحيد

لخروج ودخول أهالي قطاع غزة .وفي تلك المرحلة كان هناك إعالن إسرائيلي ،يتحدث عن قرب
توقيع اتفاق بعد مباحثات أجريت مع عمر سليمان رئيس جهاز المخابرات المصرية ،ورئيس
االستخبارات العسكرية اإلسرائيلية وس جلعاد ،ويتضمن هذا االتفاق:
 -1انتشار قوات مصرية على طول الحدود مع قطاع غزة.
 -2الحد من عمليات تهريب السالح واألشخاص عن طريق األنفاق.
 -3عدم انسحاب القوات اإلسرائيلية من محور فيالدلفيا.
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 -4على مصر أن تراعي عدم حدوث أي فلتان أمني في القطاع ،وضمان قدرة السلطة
على الوقوف أمام العناصر المسلحة ،وعدم إنشاء دولة إسالمية بقيادة حركة حماس،
ووقف عمليات التهريب عبر األنفاق األرضية(اتفاقية المعابر بين السلطة الفلسطينية
واسرائيل.(2005 ،
بدأت عملية نشر الجنود المصرية على طول الحدود المعروفة بمحور فيالدلفيا في  17آب

(أغسطس) 2005م ،من خالل االتفاق المصري اإلسرائيلي .ويعد هذا االتفاق هو األول منذ توقيع

معاهدة السالم المصرية اإلسرائيلية 1979م ،الذي يقضي بالسماح لمصر بنشر  750من قوات

حرس الحدود المصرية في محور صالح الدين (فيالدلفيا) ،وكثفت الواليات المتحدة من جهودها في
تلك الفترة لدعم خطة االنسحاب (نعيرات ،2005 ،ص. )22-19

يمكن القول بان اسرائيل اصرت على توصيف اتفاق فيالدلفيا بأنه "ملحق امني" لمعاهدة
السالم  ،1979وانه محكوم بمبادئها العامة وأحكامها ،وذلك لما تضمنته المعاهدة االصلية من
اجراءات عقابية على مصر فيما لو ا
أخلت بالتزاماتها .ومن هذا المنطلق يمكن فهم حقيقة اتهام
مصر بانها وراء الحصار المصري للفلسطينيين واغالق معبر رفح ،وعدم فتحه اال بموافقات
اسرائيلية ،وكما هو واضح فإن المسألة ليس فيها ال أمن قومي مصري وال استقالل وال قرار سيادي

وال هم يحزنون ،بل هى اتفاق أمني استراتيجي مصري (اسرائيلي) ضد غزة .

وكان عمر سليمان قد أكد دعم بالده للقضية الفلسطينية ،وضرورة االنسحاب اإلسرائيلي إلى
حدود 1967م ،وحق الفلسطينيين بإقامة دولة مستقلة لهم ،وتقرير مصيرهم ،من خالل خطاب ألقاه
في قاعة رشاد الشوا في مدينة قطاع غزة في 31آب (أغسطس) 2005م ،بحضور جميع القوى

والقيادات ،وفصائل المقاومة ،والوزراء ،وأعضاء المجلس التشريعي؛ فتحدث باإلنابة عن الرئيس

المصري مبارك؛ بأن مصر تدفع باتجاه رفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني ،ودعم جهودهم في

تحقيق الوحدة الوطنية ،والعمل من خالل المحافل الدولية على إعادة اإلعمار وتأهيل االقتصاد
الفلسطيني ،وأن التزام مصر تجاه الفلسطينيين هو التزام عهد ووفاء عليها للشعب الفلسطيني(أبو

دقة.)2013 ،

يمكن القول بأن الحكومة المصرية كثفت من جهودها الدبلوماسية ،خاصة بعد رحيل الرئيس
عرفات ،من خالل سعيها لجمع فصائل المقاومة الفلسطينية حول طاولة الوفاق الوطني في مصر،
وكانت تسعى ِلَلت ِم الشمل الفلسطيني للحفاظ على حرمة الدم الفلسطيني من خالل توحيد الجبهة
الداخلية الفلسطينية ،كونها تهدد المشروع الوطني الفلسطيني ،ومد يد العون للسلطة الفلسطينية.

فبعد رحيل عرفات ،ركزت مصر أكثر على الوضع الداخلي الفلسطيني ،وتحركت باتجاه توفير
أجواء مريحة إلمكانية تنفيذ خطة فك االرتباط ،وكانت هناك جوالت حوار في القاهرة بمشاركة
الفصائل والقيادات الفلسطينية والرئيس عباس ،وتم التوصل لبرنامج سياسي في اتفاق القاهرة بشهر
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مارس 2005م ،يتضمن االلتزام بالثوابت الفلسطينية ،ووقف إس ارئيل العتداءاتها ،واإلفراج عن
جميع المعتقلين الفلسطينيين داخل سجونها.
أما بالنسبة لقضية المعابر والحدود؛ ففي أعقاب القيود التي فرضتها إسرائيل في إطار سياسة
الحصار الذي فرض على قطاع غزة بعد سيطرة حماس عليه في 2007م ،حيث اقتصر إدخال
البضائع عبر األنفاق التي حفرت تحت الحدود المصرية ،بعد أن حظرت مصر على سكان القطاع
نقل البضائع بشكل منتظم عبر معبر رفح ،حتى تحولت األنفاق تدريجيا إلى المسار الرئيسي
إلدخال البضائع والمواد المختلفة إلى القطاع ،وخصوصا مواد البناء والوقود والسوالر .وحتى تموز

(يوليو) 2013م ،نشط على طول الحدود أكثر من  1500نفقا وفرت الرزق آلالف الشبان .وقد
وجَب ِت الضرائب على البضائع التي استوردت عبرها.
أشرفت حكومة حماس على عمل األنفاقَ ،
وفي هذه الفترة تم استيراد مواد البناء عبر األنفاق من دون أي مضايقات ،وكانت أسعارها رخيصة
جدا قياسا بتلك التي أدخلت عبر إسرائيل .ولكن أليس لزاما بحكم العالقة الجغرافية والتاريخية بين
قطاع غزة ومصر ،أن تكون مصر إلى جانب الشعب الفلسطيني أيا كانت الظروف السياسية التي
حلت بقطاع غزة ،ومساندة الشعب الفلسطيني في ويالته التي يعاني منها من جراء تلك الظروف،
لكن نتيجة لعدة ضغوطات من بعضالدول العربية واألجنبية ،فرضت على مصر أن تتخلى عن
مسؤولياتها تجاه قطاع غزة وتركها لمصيرها (مقابلة مع محمود الزهار. )2015،
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المبحث األول

محددات السياسة الخارجية المصرية
مقدمة:
تعتبر السياسة الخارجية انعكاسا حقيقيا لشخصية الدولة ،وترجمة واقعية لمدى قدرتها على
التأثير في القضايا اإلقليمية والدولية ،كما تحمل بعض مالمح الداخل في عالقاتها بالمجتمع
الدولي ،وقدرتها على مواجهة التحديات وطرح رؤيتها لمجريات األحداث في إطار من ثوابت

العالقات بين الدول .فالسياسة الخارجية كما يعرفها محمود خلف؛ بأنها" :الخطة اإلستراتيجية

العامة التي ترسمها دولة ما ،وتنفذها بواسطة وسائل عدة أهمها العسكري والدبلوماسي" (األسطل،

 ،2014ص .)17ويعرف محمد السيد سليم السياسة الخارجية ،بأنها" :برنامج العمل العلني الذي
يختاره الممثلون الرسميون للوحدة الدولية من بين مجموعة من البدائل البرنامجية المتاحة من أجل

تحقيق أهداف محددة في المحيط الخارجي" (سليم ،1998 ،ص ،)12وأن هذه األهداف متعددة

متنوعة ومختلفة ،وأن هذا االختالف والتنوع يرتبط بطبيعة الدولة ومكانتها وقوتها واقتصادها ،بيد

أننا ومن خالل هذا التعريف يمكن بلورة أهداف السياسة الخارجية المصرية ،والتي تسعى الدولة
المصرية لتحقيق هدفين مترابطين هما(:موقع الهيئة العامة لالستعالمات المصرية) .

-1حماية األمن القومي المصري والمصالح المصرية العليا.
-2تحقيق التنمية الشاملة بأبعادها المختلفة.

وأن تحقيق هذين الهدفين يرتبطان بمجموعة من األدوات والمحددات.

-1محددات السياسة الخارجية المصرية:

مما الشك فيه أن السياسة الخارجية المصرية قد مرت بمراحل عدة؛ ففي عهد الرئيس جمال
عبد الناصر على سبيل المثال ،حرصت السياسة الخارجية لمصر على ضرورة تحمل عبء
الحفاظ على مكانة مصر ،ودورها الفاعل في قضايا المجتمع الدولي .أما سياسة خلفه الرئيس أنور
السادات الخارجية فقد تركزت على مصالح مصر المباشرة ،ألن االهتمامات والمصالح المصرية
تتقدم وتعلو على االهتمامات العربية ،ويجب عليها اأال تجعل الخالفات العربية تؤثر على السياسة
الخارجية المصرية ،خاصة مع إسرائيل(محمود ،1995 ،ص. )110-101
أما بالنسبة للرئيس حسني مبارك ،فارتكزت سياسته الخارجية على الوضع الداخلي ،خاصة أن
مصر كانت تعاني من عدم استقرار في الجانبين السياسي واالجتماعي ،وكان في مقدمة أولويات
السياسة الخارجية لمصر ضرورة تحسين العالقة مع العالم العربي بالتزامن مع التزامها بالسالم مع

إسرائيل (كمال ،2013 ،ص.)120

يمكن القول ،بأن السياسة الخارجية المصرية عملت على جعل الظروف اإلقليمية والدولية تخدم
عملية البناء الداخلي لديها ،ووصفها البعض بأن العالقة كانت وثيقة بين استمرار السياسة
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الخارجية المصرية وجهودها في مواجهة ومعالجة تحدياتها الداخلية بشكل فعال ،وذلك على
النقيض منه في فترة حكم الرئيس محمد مرسي ،حيث اعتبر البعض أن مصر غابت عربيا
واقليميا ،بسبب الضعف وعدم االستقرار داخل مصر ،والتردي االقتصادي ،والمشاكل األمنية داخل
سيناء .وكما وصفها بعض المحللين السياسيين كعماد جاد "بالتردد في العالقات مع دول الخليج
وايران ،وعجزها عن حل المشاكل الداخلية التي حلت بمصر بعد فوز الرئيس محمد مرسي الذي
ينتمي لجماعة اإلخوان المسلمين بالرئاسة ،األمر الذي جعل السياسة الخارجية للرئيس محمد
مرسي غير فعالة" على حد قوله(.جاد ،2013،ص)97-94

مصر وعبر كل المراحل التاريخية تدرك خصوصية العالقة التي تربطها بفلسطين وغزة خصوصا.

وعليه مصر لفلسطين وللفلسطينيين ليست مجرد دولة عادية ،وليست مجرد ممر للعبور ،وليست
مجرد معبر يفتح أو يغلق أليام أو لساعات ،وليست مجرد عالقة بحركة "حماس" أو "فتح" أو

غيرهما من التنظيمات والقوى الفلسطينية ،بل أعمق وأبعد من ذلك بكثير ،عالقة شعب بشعب

تداخلت بينهم روابط ووشائج أقوى من يحددها قرار سياسي فلسطيني أو غير فلسطيني.

مصر تشكل حاضنة سياسية واستراتيجية وعمق إجتماعي وعضوي يربط بين الشعبين

المصري والفلسطيني ،وهي عالقة ال تحددها الفترة التاريخية الحالية ،بل هي عمق وامتداد تاريخي
يمتد آلآلف السنيين ودائما إرتبطت األوضاع السياسية في فلسطين ضعفا أو قوة بالوضع السياسي
في مصر ،وقد تبدو هذه العالقة أكثر الحاحا لقطاع غزة ،هذا الجزء الصغير الذي شاءت القدرة
األلهية أن تربطه عضويا بمصر ومن هنا خصوصية العالقة بين مصر كدولة مركز في نظامها

اإلقليمي وبين هذه الجزء الصغير من فلسطين الذي لم يرقى إلى مستوى دولة(
شراب)2011/11/13،
انعكست هذه السمات بشكل واضح على عملية صنع السياسة الخارجية المصرية ،ويمكن
القول إن السياسة الخارجية المصرية تميزت بسمات المرحلية ،والتي كانت ترتبط بشخص رئيس
الدولة؛ فطبقا للمادة ( )138من دستور 1971م يضع رئيس الجمهورية السياسة العامة للدولة،
ويشارك مجلس الوزراء في وضعها طبقا للمادة ( ،)156ويبرم الرئيس المعاهدات طبقا للمادة

( .)151كل ذلك جعل السياسة الخارجية المصرية ،تتميزبمجموعة من العوامل والمحددات كما
يلي:

أوالً  -المحددات الداخلية:
أ.المحدد الجغرافي:

تعد مصر دولة نموذجية من خالل العالقة بين المعطيات الجغرافية والسياسة الخارجية،حيث
إن المعطيات الجغرافية تعطي توجهات معينة في السياسة الخارجية ال يمكن االستغناء عنها إالا
في ظروف استثنائية ،وهذا بدوره جعل صانع القرار المصري يمد بصره في جميع العصور
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التاريخية إلى ما وراء حدود مصر ،للتأكد من عدم قيام أي طرف بالمساس بحقوقها التاريخية في
المياه ،أو تعريض مصالحها العامة للخطر .لذا فالمعطيات الجغرافية فرضت على مصر بلورة
سياسة خارجية نشطة لمتابعة ما يجري وراء حدودها الجنوبية ،من أجل تأمين احتياجاتها من المياه

دفاعا عن حقها في الحياة والبقاء ،ولمتابعة ما يجري وراء حدودها الشرقية من أجل حماية أمنها
الوطني(.نافعة13 ،الجزيرة)2011/10/،

ب.المحدد السياسي:

ترتبط البيئة السياسية بمصر بالحياة الديمقراطية؛ فمنذ حدوث ثورة 1952م التي هدفت إلى أن

تكون هناك حياة ديمقراطية ،ولكن على أرض الواقع لم يحدث ذلك؛ ألن األنظار كلها كانت

متجهة نحو إقامة جيش وطني ،وتحقيق العدالة االجتماعية ،والقضاء على نظام اإلقطاع .وفي

1954م تم اختيار جمال عبد الناصر رئيسا للجمهورية ،وأعلن عن تأسيس االتحاد القومي العربي

في  28كانون الثاني (يناير) 1957م .وفي 1958م كانت الوحدة بين مصر وسوريا ،وأصبح
عبد الناصر هو رئيس الجمهورية العربية المتحدة .وفي 1962مأصدر عبد الناصر الميثاق
الوطني الذي يدعو إلى تنظيم الحياة السياسية واالقتصادية واالجتماعية لمصر .وفيما بعد تم

إنشاء االتحاد االشتراكي واألمانة العامة له في1963م ،واإلعالن عن إغالق المعتقالت السياسية،
وعودة اآلراء السياسية المختلفة للعمل السياسي(سليم ،1980 ،ص. )45

أعلن الرئيس أنور السادات في بداية حكمه عن مجموعة من الق اررات للحد من سلطة الحكم
الفردي ،والسماح لوجود مؤسسات سياسية قادرة على التأثير والمشاركة ،واطالق سراح المعتقلين
السياسيين بمن فيهم اإلخوان المسلمين .وقرر تغيير النظام الحزبي في مصر من نظام الحزب

الواحد إلى نظام األحزاب المتعددة ،ولكن يمكن القول إن األحزاب السياسية ارتبطت بالحكومة،

وفي آب (أغسطس) 1978م ،أعلن السادات عن إنشاء حزب جديد هو "الحزب الوطني
الديمقراطي"(األسطل ،2014 ،ص. )114-113
تولى الحكم بعد السادات الرئيس حسني مبارك الذي كان يشغل نائب رئيس الجمهورية في
عصر السادات.وقد عمل مبارك على تحسين العالقات الخارجية مع الدول العربية ،بعد التوتر

والقطيعة التي حدثت بسبب توقيع مصر اتفاقية كامب ديفيد ،وأعيد انتخاب الرئيس مبارك في
تشرين األول (أكتوبر) 1987م.وفى تشرين األول (أكتوبر) 1993م ،تم انتخاب مبارك للمرة الثالثة
رئيسا للبالد ،ووازنت الدبلوماسية المصرية بشكل محكم بين تأكيدها استمرار احترامها لمعاهدة

السالم مع إسرائيل ،وبين رفضها للمفهوم اإلسرائيلي للحقوق الفلسطينية ،وادانتها الحازمة للسلوك
اإلسرائيلي في األراضي المحتلة .وقد جاء الغزو اإلسرائيلي للبنان 1982م ،لكي يعطي مضمونا

عمليا لسياسة مصر المتوازنة التي لم تسمح لمعاهدتها مع إسرائيل أن تكون عبئا على التزاماتها
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العربية ،فقد أدانت مصر هذا الغزو ،وقررت بعد مذابح صب ار وشاتيالخاصة سحب سفيرها من تل
أبيب ،واشترطت لعودته انسحاب إسرائيل من لبنان(المركز المصري للشؤون الخارجية. )2011 ،

كان الحراك الشعبي المصري الذي بدأت أحداثه يوم  25كانون الثاني (يناير) 2011م ،تعبي ار

عن إصرار ماليين المصريين السترداد كرامتهم اإلنسانية ،ونيل حرياتهم اإلنسانية ،وتحقيقا للعدالة
االجتماعية .ولم يكن الحراك في األساس موجها للتخلص من النظام الحاكم بواسطة حركات حزبية
معارضة ،كما لم يكن انقالبا عسكريا ،إنما كان حركة شعبية عمت مدن وقرى مصر كلها قادها

جيل من شباب مصر المثقف" .فقد أخرج هذا الحراك الحياة السياسية في مصر من حالة االنسداد

والجفاف التي ألمت بها طيلة العقود الماضية ،وفتحت أبواب المشاركة السياسية أمام ماليين

المصريين ،لتدخل مصر مرحلة التحول الديمقراطي القائم على المشاركة ،والمنافسة الديمقراطية،
والتداول السلمي للسلطة عبر االنتخابات الحرة النزيهة" ،األمر الذي أسهم في نشأة األحزاب
السياسية اإلسالمية؛ كحزب النور وحزب الحرية والعدالة(طه. )2012 ،

ج.المحدد العسكري:

كان للمؤسسة العسكرية تأثير قوي على صناعة القرار الداخلي وتمثل قوة اليستهان بها من خالل

تدخالتها في الشأن الداخلي المصري ،ما جعل عبد الناصر يوجه انتقادات للجيش ،ونشبت
خالفات بينه وبين المشير عبد الحكيم ر حول ذلك ،وتصاعدت حدة الخالفات بينهما ممادعا إلى
إصدار قرار يحد من صالحيات الرئيس داخل الجيش ،ولكن لم يكتب لذلك النجاح .واستمر
الخالف بين المؤسسة السياسية والعسكرية حتى كان لذلك الخالف األثر الواضح على أداء الجيش
المصري والتزاماته الخارجية بعد هزيمة 1967م؛ وأُّلقي باللوم على عبد الناصر لعدم إقالته المشير

ر ،واصالح المؤسسة العسكرية(سليم ،1980،ص. )48

كانت هناك دعوات من قبل وزير الحربية المصري محمد فوزي لالنقالب على السادات في 13

مايو1971م ،واتهامه بخيانة مصر وتسليمها للواليات المتحدة ،ولكن الجيش أعلن والئه لرئيس
الدولة ورفض التدخل ،وتم تعيين الفريق محمد الصادق وزي ار للحربية في تشرين األول (أكتوبر)
1972م ،ولكن تمت إقالته فيما بعد إلهماله أوامر السادات ،وعدم تحضيره ألي حرب ممكن أن

تخوضها مصر؛ فالسادات أرى أن الجيش مهمته األساسية هي الدفاع عن مصر ،وحماية الدستور
والدفاع عنه(زادة)2013/8/5،

تميزت العالقة بين السلطة التنفيذية والمؤسسة العسكرية في عهد مبارك باالنسجام التام ،حيث
تولى العديد من أفراد المؤسسة العسكرية مناصب مهمة ومميزة داخل السلطة التنفيذية".كما سلم
مهمة بعض الملفات لجهات أمنية؛ وملف المصالحة الفلسطينية لجهاز المخابرات العامة برئاسة
اللواء عمر سليمان .وعن ذلك يقول أحمد أبو الغيط آخر وزير خارجية لمصر في عهد مبارك:

"مع عودتي وتحملي لمسؤوليات وزير الخارجية في 2004م ،تبينت أن تأثير الجهاز ال يرجع
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ألوضاع مؤسسية فقط ،ولكنه يعود أساسا لشخصية اللواء عمر سليمان ،ودقة عمله ،وثقة الرئيس
في تقديراته الشخصية ،وحيويته ،وعمله الدءوب كل ساعات الليل والنهار .كما الحظت أيضا
ظاهرة جديدة لم تكن مطبقة في فترة عملي مع عصمت عبد المجيد أو عمرو موسي ،أنه أصبح
يلتقي وزراء الخارجية وكبار المسئولين الزائرين للقاهرة بشكل مستمر منذ 2001م ،وأصبحت
وجهات نظره وتأثيره كبيرين فعال في حقل السياسة الخارجية ،خاصة في المسألة
الفلسطينية(.الجبور ،2014،ص()73الجزيرة للدراسات)2014/6/24،

د-المحدد االقتصادي

مر االقتصاد المصري بعدد من المراحل منذ 1952م ،غلب عليها اتخاذ عدد من السياسات

االقتصادية تصب في اتجاه إعادة توزيع الموارد ،من خالل تدخل الدولة الواضح في النشاط

االقتصادي.استمر االقتصاد المصري بعد ثورة 1952م بال تغيير يذكر ،خصوصا سيطرة القطاع

الخاص على ما يقرب من  %95من النشاط االقتصادي المصري ،لكن مع أزمة قناة السويس

1956م ،بدأت الدولة في سلسلة من التدخالت في الحياة االقتصادية ،وتقليص دور القطاع
الخاص تدريجيا ،وانتهاج االشتراكية كنظام اقتصادي .وبدأت الدولة في سلسلة تأميمات من
1961م لكل الوحدات االقتصادية لما هو مصري أوأجنبي حتى أصبحت الدولة هي المالك لكل
وحدات النشاط االقتصادي ،واستمر هذا الحال حتى 1974م (عمران ،2002 ،ص.)5-3
أعلن السادات في بداية توليه للرئاسة عن حق الجميع في السيطرة على وسائل اإلنتاج ،وأعلن
في 1974م عن اتباع سياسة االنفتاح االقتصادي ،لتحقيق التنمية في مصر والتي تعتمد على
السماح لرؤوس األموال األجنبية لالستثمار في مصر دون أي قيد أو شرط ،وتوسيع القطاع

الخاص ،وفتح السوق المصري أمام البضاعة األجنبية ،حيث برر السادات هذا االنفتاح من أجل
الحصول على السالح ،والتضخم العالمي ،وزيادة عدد السكان ،باإلضافة إلى ضرورة اإلصالح
االقتصادي وفتح المجال أمام المستثمر األجنبي لالستثمار في مصر .وبالفعل بدأت الموارد المادية
بالدخول إلى مصر من خالل المساعدات المالية التي تقدم لمصر ،ولكن غياب السياسات
االقتصادية المصرية ،أدت إلى إنفاق تلك األموال على مشاريع استهالكية وليست إنتاجية .وسياسة
االنفتاح جعلت من المجتمع المصري طبقتين :طبقة برجوازية وطبقة فقيرة .واستحدث السادات واقعا

اقتصاديا يقوم على خصخصة القطاع العام .في حين انتهجت الدولة سياسة الباب المفتوح ،ومن
أسباب هذا التحول:

.1عدم كفاية القطاع العام.
.2دخول مصر في حرب اليمن واستنزاف مواردها المالية من عملة صعبة.

.3دخول مصر في حربين في أقل من عشر سنوات ،وخسارة موردين ماليين هامين هما :عوائد
قناة السويس ،والبترول المستخرج من السويس.
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.4ارتفاع تكلفة الدعم الحكومي.

وبلغت ديون مصر أكثر من  30مليار دوالر(طه)2006/10/3،

شرع مبارك منذ توليه الحكم في تشرين األول (أكتوبر) 1981م ،في تنفيذ مشروع وطني كانت
التنمية االقتصادية على قمته .واتسمت فترة مبارك االقتصادية بمرحلتين األولى :الخطة االقتصادية

الشاملة من1982م حتى1990م .والمرحلة الثانية :اإلصالح االقتصادي وخصخصة السوق .وقد

جاءت هذه المرحلة في إطار التحول إلى آليات السوق ،واتخاذ عدة سياسات لمعالجة االختالالت
النقدية والهيكلية ،وأهمها :تحرير سعر الفائدة ،واصالح وتحرير سعر الصرف ،وانشاء سوق حرة

للصرف األجنبي ،وتنفيذ برامج للخصخصة وتحرير القطاع العام والتجارة الخارجية .وكان لحرب

الخليج الثانية 1991مدور مهم ،بعد وقوف مصر إلى جانب التحالف الدولي؛ إذ استفادت مصر
بشكل كبير من دعم مالي من دول الخليج ودول التحالف ،باإلضافة لشطب جزء كبير من ديونها
الخارجية والتي قدرت بت  23،7مليار دوالر(.عمران ،2002 ،ص)11

ثانياً  -المحددات الخارجية:

تعرف العوامل الخارجية بأنها "مجموعة العناصر البشرية وغير البشرية التي تقع خارج نطاق

سيادة الدولة،والتي تضم البيئة اإلقليمية والبيئة الدولية"،وتشكل هذه العوامل جملة المؤثرات التي
تأخذ بحسبان صانع سياسة الدولة في صياغته ورسمه لدورها الخارجي،انطالقا مما يحيط بها من
قوى إقليمية ودولية(النجداوي ،2013 ،ص. )8

أوالً  -البيئة اإلقليمية والدولية:
اتسمت السياسة الخارجية المصرية في إطارها اإلقليمي والدولي خالل الفترة من 1952
وحتى الحراك الشعبي 2011م ،بالطابع الشخصي في صنع القرار السياسي الخارجي .لكن الثابت
في مختلف هذه السياسات التركيز على أهداف مصر االقتصادية ،واحداث تنمية اقتصادية

واجتماعية شاملة" ،أنه في الدول النامية بالذات (ومنها مصر) ،يطغى دور المتغير الفردي على
وزن المتغيرات النظامية في عملية صنع السياسة الخارجية"(نافعة)2011/10/13،

كان الرئيس عبد الناصر يرى أن التنمية الشاملة في مصر وأمنها القومي مرتبط بالبعد العربي

لمصر ،وأن أمن مصر القومي قائم على استقرار األمن القومي العربي ،واستقالل البالد العربية

استقالال سياسيا واقتصاديا من التبعية لالستعمار" .والواقع أن تركيز عبد الناصر على الدور

المصري في المنطقة العربية كانت تفرضه اعتبارات األمن الوطني المصري كما تصورها عبد

الناصر؛ فالدور العربيفي تقديره كان أداة دفاعية ضد المحاوالت االستعمارية المعادية لمصر ،وأداة
لحماية االستقالل الوطني المصري ،ذلك أن هذا الدور العربي النشيط من شأنه أن يجبر المعتدي
على توزيع قواته على جبهات عربية متعددة؛ وبالتالي تشتيت قواه" ،كما قال في خطابه في 22

تموز (يوليو).1957
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وأن دور مصر اإلقليمي فرضته عليها معطيات جغرافية لموقع مصر في إقليم ملتهب في إطار
الصراع العربي اإلسرائيلي ،ومن خلفه الواليات المتحدة والغرب ،أو التوسع االقتصادي التركي ،أو
النفوذ اإليراني.كما برز الدور الخارجي للسياسة المصرية في إطار ثنائية قطبية للنظام الدولي،

األمر الذي سمح لمصر بالمناورة السياسية .فهزيمة 1967م ،مثلت ضربة كبرى للدور المصري

الخارجي ،وهو ما يفسر تراجع اإلشارات للدور المصري في أحاديث عبد الناصر بعد الهزيمة ،وقد
ازداد تراجع الدور المصري طوال السبعينيات فقد استخلص الرئيس السادات دروس دور مصر في

ظل ثورة 1952م ،وخلص إلى أن مصر ال تستطيع تحمل تكاليف أداء هذا الدور ،وأعلن صراحة
أن مصر قد تركت قيادة المنطقة العربية لآلخرين(جبر)2014/10/20،

دخلت السياسة الخارجية المصرية في عهد السادات ،وبعد التخلص من خصومه السياسيين
مرحلة االنكفاء على الذات في اإلطار اإلقليمي ،وأن مصر أوال ومقدمة على القومية العربية.لهذا
قدر السادات أن "االهتمامات المصرية تتقدم وتعلو على االهتمامات العربية ،أو هو رأى أن مصر
بمكانتها مؤهلة ألن تقود العالم العربي ال أن تقاد إليه ،وأ اال تجعل خالفاته تحد من حركة السياسة
الخارجية المصرية وبشكل خاص تجاه الصراع مع إسرائيل ،وربما كان مقتنعا أن ما سيفكر فيه،
وحملة السالم التي سيطلقها إنما تخدم األهداف والمصالح العربية مثلما تخدم أهداف مصر"(.

المركز المصري للشؤون الخارجية.)2010/6/11،

ومنذ توليه الحكم 1970م وحتى 1973م ،استمر السادات باتباع سياسة ورؤية عبد الناصر

خصوصا فيما يتعلق بالعالقة مع الواليات المتحدة واالتحاد السوفيتي ،وكان شاغله األكبر استعادة

األرض المصرية وليس األراضي العربية ،بالرغم من دخوله الحرب 1973م بالتنسيق مع الجيش
السوري .غير أن السادات وبعد الحرب بات مقتنعا بثالثة مفاهيم :األول :هو اعتقاده بأن الحرب
كوسيلة إلنهاء هذا الصراع قد استنفدت نفسها ،وأن أيا من طرفيه لم يعد قاد ار على فرض إرادته
على اآلخر بالقوة ،أما الثاني :فهو اقتناعه بأن الواليات المتحدة بالتزاماتها وارتباطاتها مع إسرائيل،

هي القوة الدولية الوحيدة القادرة على تسوية سياسة ،وتمتلك  %90من أوراق اللعبة ،وكذلك بدا

السادات مقتنعا بأن دور مصر ومكانتها بين العرب يجعل منها القائد الطبيعي لهم ،وأنه أينما كانت
ستتجه مصر فإن اآلخرين سوف يتبعونها(المركز المصري للشؤون الخارجية.)2010/6/11،

وقع السادات اتفاقية كامب ديفيد مع إسرائيل منفردا 1978م ،األمر الذي نتج عنه في قمة بغداد

في ال نفسه ،الدعوةإلى مقاطعة مصر ونقل مقر الجامعة العربية إلى تونس .وهكذا شهدت نهاية
السبعينيات تحوال أساسيا في ارتباطات مصر الخارجية عن الشكل الذي اتخذته منذ الخمسينيات ،فقد
تقدمت مصالح واهتمامات مصر الوطنية على التزاماتها العربية ،واستبدلت العالقة النامية مع االتحاد

السوفيتي بعالقة ومشاركة إستراتيجية مع الواليات المتحدة والغرب" .وفى هذا اإلطار دخلت مصر

مشروع المشاركة األوروبية  -المتوسطية ،كما اهتمت بالتعاون الشرق آسيوي ،ويتسم هذا التحول في
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الدور المصري بالتركيز على البعد االقتصادي لدور (التجارة ،واالستثمار ،والتكنولوجيا)"،.(Heikal
pp. 714-727)،1978

ورث مبارك وضعا داخليا وخارجيا في حالة غليان سياسي ،بالرغم من حالة االستقرار الدستوري

الذي تولى به الحكم .فكان البحث عن التوازن أهم ما يميز مرحلة مبارك السياسية على الصعيدين

اإلقليمي والدولي؛ وكان من أولوياتها تصحيح العالقة مع العالم العربي بعد القطيعة .فكان التحدي
األكبر في الموائمة بين عودة مصر لوضعها العربي وبين االلتزام بمعاهدة السالم مع إسرائيل؛

فكان الغزو اإلسرائيلي للبنان للقضاء على المقاومة الفلسطينية واللبنانية 1982م ،فرصة أمام

السياسة الخارجية المصرية للتأكيد على دور التوازن المنشود ،فأدانت الحرب وسحبت مصر السفير
المصريسعد مرتضى من إسرائيل بعد مذابح صب ار وشاتيال  ،بعد شهور قليلة من إرساله لتل أبيب،
احتجاجا على ارتكاب الجيش اإلسرائيلي للمجازر في صب ار وشاتيال ،رغم الضغوطات األمريكية

التي مورست عليها إلرجاع سفيرها ،واشترطت لذلك انسحاب إسرائيل من لبنان .ثم أيدت العراق في
حربه ضد إيران 1980م ،ومدته بالسالح تأكيدا لدورها القومي بالرغم من عدم وجود عالقات
دبلوماسية بين البلدين .كما ساعدت ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

في الخروج من طرابلس اللبنانية 1983م ،كالت ازم مصري تجاه القضية الفلسطينية ،األمر الذي

أدى إلى التقارب المصري مع منظمة التحرير .وما كان 1987م لينقضي حتى أثمر التصالح

ار من القمة العربية في عمان بعودة العالقات العربية مع مصر ،ونقل
التدريجي المصري العربي قر ا
مقر الجامعة العربية إليها مرة أخرى 1991م( .جريدة الشرق األوسط2011/8/21 ،م)

وبالتوازي مع هذا فقد انتهج مبارك ذات السياسة على المستوى الدولي ،فقد حرص في خطابه

األول على "أن يؤكد احترام مصر لسياسة عدم االنحياز ،ولكي يعطى هذا معنى فقد شرعت مصر

في تصحيح واقامة عالقة مستقيمة مع االتحاد السوفيتي على أساس من االحترام المتبادل ،واستهل
ذلك بدعوة الخبراء السوفييت لالشتراك في إصالح توربينات السد العالي ،وللعمل في مصانع
الحديد والصلب في حلوان" pp. 714-727)، 1978،(Heikal.

غير أن هذا التوجه لم يؤثر على خصوصية العالقة مع الواليات المتحدة ،والواقع أن العالقة
األمريكية المصرية خالل عهد مبارك قد مرت بعدد من االختبارات الصعبة ،كان منها اختالفات
وجهات النظر حول الصراع العربي-اإلسرائيلي ،ومشكلة الديون المصرية وعبئها على االقتصاد

المصري ،ورفض مصر إقامة قاعدة أمريكية في رأس بناس 1982م ،ثم حادث الباخرة "أكيلوالورو"
في  7تشرين األول (أكتوبر) 1985م(أبو الغيط.)2004 ،
-1االتفاقيات الدولية:

يعد النظام الدولي واحدا منالمحددات الخارجية الرئيسة والمؤثرة على العالقات بين الدول،

وتتجلى أعلى صور هذه العالقات في إطار االتفاقيات والمعاهدات الثنائية أو المتعددة األطراف
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بين وحدات النظام الدولي.وتعرف االتفاقيات أو المعاهدات الدولية ،بأنها اتفاق مكتوب بين
شخصين أو أكثر من األشخاص الدولية ،من شأنه أن ينشئ حقوقا والتزامات متبادلة في ظل

القانون الدولي ال(.علوان،2003،ص ( )113اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات،يناير)1980/

وفي هذا اإلطار فقد وقعت مصر العديد من االتفاقات :الثنائية منها والدولية ،لكن ما يهمنا منها
ما وقعته مصر من اتفاقية ثنائية مع إسرائيل ،أو ما عرفت باتفاقية كامب ديفيد لما لها من أثر

مباشر على العالقات المصرية العربية أو الشرق أوسطية ،كما ولها األثر الهام في دور مصر
الخاص بالقضية الفلسطينية ،خصوصا وأن االتفاقية أفردت جزءا من نصوصها لطبيعة الحل
السياسي للقضية الفلسطينية في إطار الحكم الذاتي في الضفة الغربية وقطاع غزة:

 -1تتفق مصر واسرائيل على أنه من أجل ضمان نقل منظم وسلمي للسلطة ،مع أخذ االهتمامات

باألمن من جانب كل األطراف في االعتبار،يجب أن تكون هناك ترتيبات انتقالية بالنسبة إلى
الضفة الغربية وقطاع غزة لفترة التتجاوز خمس سنوات ،ولتوفير حكم ذاتي كامل لسكان الضفة
الغربية وقطاع غزة،فإن الحكومة اإلسرائيلية العسكرية وادارتها المدنية ستنسحبان منهما،بمجرد أن
يتم انتخاب سلطة حكم ذاتي من قبل السكان في هذه المنطقة عن طريق االنتخاب الحر،لتحل

محل الحكومة العسكرية الحالية.ولمناقشة تفاصيل الترتيبات االنتقالية؛ فإن حكومة األردن ستكون
مدعوة إلى االنضمام إلى المحادثات على أساس هذا اإلطار،ويجب أن تعطي هذه الترتيبات
الجديدة االعتبار الالزم لكل من مبدأ حكم الذات لسكان هذه األراضي،والهتمامات األمن الشرعية
لكل من األطراف التي يشملها الصراع.

 -2تتفق مصر واسرائيل واألردن على وسائل إقامة سلطة الحكم الذاتي المنتخبة في الضفة الغربية

وقطاع غزة ،وقد تضم وفدا يضم مصر واألردن ووفدا من الفلسطينيين من الضفة الغربية وقطاع
غزة أو فلسطينيين آخرين وفقا لمايتفق عليه .وسيتفاوض األطراف في شأن اتفاق يحدد مسؤوليات
سلطة الحكم الذاتي التي ستمارس في الضفة الغربية وقطاع غزة ،وسيتم انسحاب للقوات المسلحة

اإلسرائيلية،وستكون هناك إعادة توزيع للقوات اإلسرائيلية التي ستبقى في مواقع أمنية معينة.
وسيتضمن االتفاق أيضا ترتيبات لتأكيد األمن الداخلي والخارجي والنظام العام ،وسيتم تشكيل قوة
بوليس محلية قوية قد تضم مواطنين أردنيين،إضافة إلى ذلك ستشترك القوات اإلسرائيلية واألردنية
في دوريات مشتركة في تقديم األفراد ،لتشكيل مراكز مراقبة لضمان أمن الحدود.
 -3ستبدأ الفترة االنتقالية عندما تقوم سلطة حكم ذاتي في الضفة الغربية وقطاع غزة ،في أسرع

وقت ممكن ،من دون أن تتأخر عن السنة الثالثة بعد بداية الفترة االنتقالية.وستجري المفاوضات
لتحديد الوضع النهائي للضفة الغربية وقطاع غزة وعالقتها مع جيرانها ،وإلبرام معاهدة سالم بين
إسرائيل واألردن بحلول نهاية الفترة االنتقالية ،وستدور هذه المفاوضات بين مصر واسرائيل واألردن

والممثلين المنتخبين لسكان الضفة الغربية وقطاع غزة ،وسيجري انعقاد لجنتين منفصلتين لكنهما
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مترابطان،إحدى هاتين اللجنتين تتكون من ممثلي األطراف األربعة التي ستتفاوض وتوافق على

الوضع النهائي للضفة الغربية وقطاع غزة وعالقاتها مع جيرانها ،وتتكون اللجنة الثانية من ممثلي
إسرائيل وممثلي األردن التي سيشترك معها ممثلو السكان في الضفة الغربية وقطاع غزة للتفاوض
بشأن معاهدة السالم بين إسرائيل واألردن ،واضعة في تقديرها االتفاق الذي تم التوصل إليه في
شأن الضفة الغربية وقطاع غزة ،وسترتكز المفاوضات على أساس جميع النصوص والمبادئ لقرار

مجلس األمن رقم(.)242وستقرر هذه المفاوضات ضمن أشياء أخرى موضوع الحدود ،وطبيعة

ترتيبات األمن.ويجب أن يعترف الحل الناتج عن المفاوضات بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني
ومتطلباته العادلة ،وبهذا األسلوب سيشارك الفلسطينيون في تقرير مستقبلهم من خالل:

أ -أن يتم االتفاق في المفاوضات بين مصر واسرائيل واألردن وممثلي السكان في الضفة الغربية
وقطاع غزة على الوضع النهائي للضفة الغربية وقطاع غزة والمسائل البارزة األخرى بحلول نهاية

الفترة االنتقالية.
ب -أن يعرضوا اتفاقهم للتصويت من جانب الممثلين المنتخبين لسكان الضفة الغربية وقطاع غزة.

ج -إتاحةالفرصة للممثلين المنتخبين من السكان في الضفة الغربية وقطاع غزة لتحديد الكيفية التي
سيحكمون بها أنفسهم تمشيا مع نصوص االتفاق.

وبهذا ،فقد أخرجت اتفاقية كامب ديفيد مصر من حالة الصراع المباشر مع إسرائيل إلى حالة
السالم ،والتي ترتب عليها التزامات مصرية تجاه إسرائيل سواء أكانت عسكرية أم سياسية أم
اقتصادية برعاية أمريكية(حسن ،2012،ص. )502-501

على الفلسطينيين أن يدركوا كما تدرك مصر دورها أن مصر دولة يحكم سلوكها السياسي

محددات كثيرة كونها دولة مركز في نظامها اإلقليمي ،لها عالقاتها اإلقليمية والدولية ولها رؤيتها
ألمنها القومي ،ولها وعليها إستحقاقاتها الدولية التي تنظمها مجموعة من اإلتفاقات الدولية ،وعلى
الفلسطينيي ان يتفهموا هذه المحددات والمعطيات التيتحكم دور مصر ،وان يدركوا أيضا أن عليهم

وخصوصا في قطاع غزة انهم مكملون ألمن مصر وليس عنصر عدم أمن وعدم إستقرار فهذا

ليس في الصالح الفلسطيني أيضا اإلبتعاد عن الممارسات والسياسات التي قد تشكل تحديا لدور
مصر والتزماتها كدولة.
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المبحث الثاني

أهداف وأدوات السياسة الخارجية المصرية
مقدمة:
حدد واضع السياسة الخارجية المصرية هدفين ،يعمل رأس النظام على تحقيقهما والمحافظة على
استم ارريتهما وتطويرهما هما :حماية األمن القومي المصري ،والمصالح المصرية العليا ،وتحقيق
التنمية الشاملة بأبعادها المختلفة :االقتصادية واالجتماعية .وفي هذا اإلطار ال بد من التعرف على
كل مكونات هذين الهدفين.
فاألمن القومي هو "القدرة التي تتمكن بها الدولة من تأمين انطالق مصادر قوتها الداخلية

والخارجية ،االقتصادية والعسكرية ،في شتاى المجاالت في مواجهة المصادر التي تته اددها في

الداخل والخارج ،في السلم وفي الحرب ،مع استمرار االنطالق المؤ امن لتلك القوى في الحاضر

والمستقبل تخطيطا لألهداف

المخططة"(.حسين ،موقع الخيمة)2009/5/10،

ومن التعريف السابق يتضح لنا ،أن األمن القومي ال يرتبط بالمفهوم األمني العسكري فقط ،بل

يتعداه إلى أبعاد أخرى ذات طبيعة اقتصادية وسياسية واجتماعية .وأن األمن القومي يرتبط بمحاولة

صد التهديدات الخارجية والتهديدات الداخلية الناتجة عن سوء السياسات المتبعة والتي تلقي بظاللها
على التعليم والصحة والغذاء والتنمية .ولكن عند تحديد المصلحة الوطنية العليا التي تعبر عن

التوافق السياسي واالجتماعي حول تحديد أي هدف قومي لألمة،فيكون عن طريق تسخير كافة
الموارد القومية المتاحة لتحقيقه .ويرتبط بهذا دوائر رئيسية كما يلي:
 .1دائرة المصالح الجوهرية):(Core Interestsوهي المصالح المرتبطة بأمن الدولة وبقائها
واستقرارها ،والحفاظ على األسس القائم عليها المجتمع وصيانة وحماية السلم األهلي.

 .2دائرة المصالح المركزية):(Vital Interestsوالمقصود بها مجموعة المصالح المرتبطة بأمن
واستقرار البيئة المحيطة بالدولة ،وتوسيع نطاق نفوذها وقوتها على المستوى اإلقليمي.

 .3دائرة المصالح الوطنية الهامة) :(Main Interestsوالتي ترتبط بمنظومة عالقات الدولة الخارجية

مع القوى الدولية ،وكافة وحدات ومؤسسات المجتمع

الدولي"(حسين ،موقع الخيمة)2009/5/10،

تعرف التنمية على أنها" :عملية اقتصادية واجتماعية وثقافية وسياسية شاملة ،تستهدف التحسين
المستمر لرفاهية السكان بأسرهم واألفراد جميعهم على أساس مشاركتهم النشطة والحرة والهادفةفي
التنمية وفى التوزيع العادل للفوائد الناجمة عنها" ،وأن تحقيق التنمية الشاملة بمفهومها االقتصادي

واالجتماعي والسياسي ،كانت على رأس أولويات النظام السياسي بمختلف مراحله من عهد الرئيس
عبد الناصر إلى ما بعد الرئيس مبارك ،حتى إن عبد الناصر أولى التنمية االقتصادية في مصر
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أهمية خاصة؛ "فعبد الناصر فهم العالقة الوظيفية الوثيقة بين السياستين الداخلية والخارجية،
وحرص على توظيف تلك العالقة لصالح قضايا التنمية الداخلية واألمن الوطني(زيدان 4،يوليو)2015

وان تحقيق هذه األهداف يرتبط ارتباطا مباش ار بما تملكه الدولة من موارد ،والبد لها من أدوات
لتتمكن من الوصول إلى أهدافها.
أدوات السياسة الخارجية المصرية:
إن تحقيق أهداف السياسة الخارجية للدولة يرتبط بما يتوفر لها من إمكانات وأدوات ،وقد عرف
الفقه السياسي أربع أدوات رئيسة هي:
.1األداة الدبلوماسية.
.2األداة االقتصادية.
.3األداة العسكرية.

.4األداة اإلعالمية.
ويختلف توظيف كل أداة من هذه األدوات نظ ار لطبيعة الدولة ومكانتها ،كما وتلجأ بعض الدول
بتوظيف أدوات أخرى كمؤسسات المجتمع المدني أو المؤسسات التعليمية كما سيتبين

الحقا(.دوادي)2012/8/9،
.1األداة الدبلوماسية:
تعتبر الدبلوماسية بشقيها الرسمي والشعبي من أولى الوسائل التي تلجأ إليها الدول في سبيل
تحقيق أهداف سياساتها الخارجية ،وتعد األداة األقل تكلفة واألكثر استخداما بين أدوات السياسة
الخارجية .وما يرتبط بالدبلوماسية من عمل مؤسسي؛ كالسفارات والبعثات الدبلوماسية والقنصليات
التي يناط بها رعاية مصالح الدولة وأفرادها بالخارج(بودردابن ،2009 ،ص.)35-28
منذ عهد مبارك في1981م عملت الدبلوماسية المصرية على المواجهة الدبلوماسية مع الواليات

المتحدة والغرب حول قناة السويس والسد العالي ،والى أدوارها في العالم الثالث ،وتأسيس حركة عدم

االنحياز ومنظمة الوحدة األفريقية ومنظمة المؤتمر اإلسالمي ،ومواجهة الحصار الغربي بعد كامب
ديفيد ،وانعكاساتها على المنظمات والوكاالت الدولية ،وجهادها فيمشاكل الدول النامية وعالقة
الشمال بالجنوب ،وقضايا نزع السالح ،وأخي ار معركة الداخل والخارج وهى معركة التنمية
االقتصادية واالجتماعية ومتطلباتها .وقد كان للدبلوماسية المصرية دورها البارز في رأب الصدع

لحالة االنقسام الفلسطيني 2009م ،والذي تمخض عنها ما عرف باتفاق القاهرة(شبلي. )1991،
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 .2األداة االقتصادية:
تعتبر األداة االقتصادية كوسيلة من وسائل السياسة الخارجية ذات مكانه هامة ،وترجع أهميتها إلى
عاملين هما:

األول :البحث عن رفاهية الشعوب،فقد أضحى من بين أولويات حكومات الدول ،وأن مشكلة

البطالة وندرة الموارد والتضخم تعتبر مؤرقا لمعظم الدول ،وأن بقاءها في السلطة يعتمد على قدرتها
في حل هذه المشاكل ،فأصبحت المساعدات االقتصادية واالستثمارات األجنبية المباشرة من أهم
وسائل األدوات االقتصادية للتأثير في سياساتها الخارجية.

الثاني :يتعلق بالتبادل التجاري بين الدول ،وما يتبعه من سياسات قيود جمركية وقيود على
التحويالت النقدية.وهنا تجدر اإلشارة إلى أن مصر ورثت اقتصادا مكبال بالديون الخارجية منذ عهد
الخديوي إسماعيل إلى وقتنا الراهن ،دون التنكر لمحاوالت التنمية وتحرير االقتصاد المصري من

الس يطرة األجنبية ،وسيطرة القطاع الخاص في عهد الرئيس عبد الناصر ،كما أقام بنية تحتية
صناعية .لكن ما تحقق في وقته سرعان ما انهار في المراحل الالحقة ،سواء في عهد السادات أو
مبارك ،ولم يكن لألداة االقتصادية دور مباشر في التأثير على سياسة مصر

الخارجية(.منشاوي)2014/9/4،

.3األداة العسكرية:
من أهم الوسائل التي تساهم في السياسة الخارجية المصرية ،وتعد من أهم أدوات إدارة السياسة
الخارجية،وفي إطار المؤسسة العسكرية المصرية ،يمكن عرض ثالثة أطر لتدخل المؤسسة
العسكرية في الشأن السياسي الخارجي:
.1إطار الصراع العربي اإلسرائيلي.
.2إطار الدور اإلقليمي.
.3إطار القوات الدولية.
كان للمؤسسة العسكرية المصرية الدور البارز في إطار الصراع العربي اإلسرائيلي ،فمنذ بداية

نشأة الكيان اإلسرائيلي من 1948م وحتى 1973م ،اتخذ التدخل العسكري المصري
صور شتى؛
ا
كرفض الوجود اإلسرائيلي بين ي 1952 – 1948م ،واستمرت أكثر حدة حتى 1967م ،وما
نتج عنها من هزيمة عربية .ثم تال ذلك مرحلة إزالة آثار العدوان والذي استمر حتى 1973م.

وبالنظر لهذه المراحل بالعين السياسية؛ فهي داللة على امتناع إسرائيل عن التجاوب مع المبادرات

السلمية التي طرحتها المنظمات الدولية والقوى السلمية في تلك الفترة ،فاندلعت حرب تشرين األول
(أكتوبر) 1973م ،وعلى الرغم من أن القدرات العسكرية المصرية والسورية خصوصا ،والعربية

عموما ،لم تكن تتيح إلحاق هزيمة عسكرية كاملة بإسرائيل ،فإن الهدف المصري-السوريفي حرب
1973م كان محدودا ،ويتمثل في تحدى نظرية األمن اإلسرائيلي القائمة على أساس التخويف
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النفسي والسياسي والعسكري ،عن طريق عمل عسكري هادف إلى إلحاق أكبر قدر ممكن من
الخسائر بالعدو ،واقناعه أن مواصلة احتالل األراضي العربية يفرض عليه ثمنا ال يستطيع
دفعه(.الشاذلي ،2003،ص)386-385

وفي إطار القوات الدولية ،فقد شاركت القوات المسلحة المصرية في قوى حفظ السالم حول العالم،

"فقد اهتمت مصر منذ فترة مبكرة بالمشاركة في عمليات حفظ السالم تحت مظلة األمم المتحدة،
حيث شاركت في قوات حفظ السالم في الكونغو (زائير سابقا) ،أثناء فترة الحرب األهلية الكونغولية
األولى خالل الفترة بين الين 1964 –1960م،وقد شكلت المشاركة في قوات حفظ السالم في

الصومال (يونيصوم  ،)2المشاركة المصرية األبرز في هذه العمليات ،حيث وصلت القوات
المصرية فيها إلى حوالي  1666فردا ،وكانت المشاركة المصرية هنا بمثابة محاولة لسد الفراغ
الناشئ عن انسحاب القوات األمريكية من الصومال ،وتخلى اإلدارة األمريكية عن مهمة التدخل
اإلنسانيفي الصومال إلى األمم المتحدة ،كما شاركت القوات المصرية في عمليات حفظ السالم في

أوروبا ،وذلك في إطار دعمها لمفهوم حفظ السالم على المستوى العالمي ،وكانت المشاركة

المصرية األبرز في هذه العمليات هي تلك التي جرت في البوسنة(منشاوي)2014/9/4،

.4األداة اإلعالمية:

تتضمن وسائل اإلعالم التي تملكها الدولة ،وقدرة تلك الوسائل على تحقيق األهداف السياسية
للدولة ،وتساهم وسائل اإلعالم في صنع القرار السياسي الخارجي ،وهي مصدر من مصادر
المعلومات للدولة (األسطل ،القومية ،ص. )23
وتعتبر الهيئة العامة لالستعالمات المصرية أحد أهم روافد اإلعالم المصري؛ "فهي مركز للدراسات

السياسية واإلعالمية ،وبنك للمعلومات ،ودار نشر كبرى للثقافة والفكر .كما أنها تعتبر أداة من
أدوات السياسة الخارجية المصرية التي تعتمد عليها في تحسين صورة مصر فيالخارج ،وتعتمد في
مركزإعالميا داخليا ،و 32مكتبا
ا
تنفيذ مهامها اإلعالمية الداخلية والخارجية على أكثر من 65
إعالميا خارجيا"(السنباطي. )2014 ،
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مقدمة
إن العالقة التي تربط قطاع غزة بمصر ال يمكن ربطها بفترة زمنية دون األخرى ،أو برأس نظام
سياسي ذي أبعاد قومية ،أو بضرورات سياسية مرحلية ،بل هي عالقة تاريخية قديمة قدم هاتين
البقعتين ،فمن الفراعنة حين تأكد لهم أن أمن مصر ال يأتي إالا من خالل البوابة الشرقية ،إلى
الفتوحات اإلسالمية والتي أتت من الشام مرو ار بقطاع غزة ،إلى قيام الكيان الصهيوني وتهديده
المباشر ألمن مصر القومي وأمن العالم العربي كله ،إلى رعاية مصر للسلطة الفلسطينية حيث
استضافت جل الجوالت التفاوضية وصوال إلى اتفاق القاهرة ،ودخول قوات السلطة الفلسطينية إلى
قطاع غزة من معبر رفح .وما تال ذلك من انتخابات فلسطينية في مرحلتها األولى 1996م ،ثم

انتخابات 2006م وما نتج عنها من فوز حركة حماس بأغلبية برلمانية ،األمر الذي أدى لتكليفها
بتشكيل حكومة فلسطينية لم يرق للبعض نجاحها ،فكانت أحداث حزيران (يونيو) 2007م ،وما نتج

عنها من انقسام جغرافي فلسطيني ما زال مستم ار إلى يومنا هذا .فكانت مصر سباقة لرأب الصدع
الناتج عن خالف اإلخوة الفلسطينيين ،واحتكرت ملف المصالحة الفلسطينية ،وما اعترى سياسة

مصر الخارجية من تغير في مواقفها تجاه قطاع غزة ،كما سيتبين الحقا.
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المبحث األول

االنتخابات التشريعية وفوز حركة حماس
مقدمة:
تأتي انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني بعد وفاة الرئيس ياسر عرفات ،وفشل التوصل إلى أي
اتفاق بشأن "قضايا الوضع النهائي" ،وتراجع "المشروع الوطني"؛وما تاله من انتفاضة ثانية ،وبناء
الجدار العازل في الضفة الغربية ،ورسم حدود الدولة الفلسطينية داخل الجدار ،وفساد حركة فتح
(جقمان ،الدراسات الفلسطينية ،2006 ،ص. )60
باإلضافة إلى وجود عدة أسبابأدت إلى إجراء تلك االنتخابات ،والتي تمثلت في التالي:
 .1تنمية العالقات الفلسطينية على الصعيدين الدولي واالقليمي.

.2النظام السياسي الفلسطيني الذي يعاني من جمود اصالحي ،وفساد إداري ،وغياب اليسار
الفلسطيني وانحدار دوره.
 .3انتشار القبائلية والعشائرية.
 .4تدخالت اسرائيلية في الشأن الفلسطيني لتقديم تنازالت باهظة الثمن مما أدى إلى إعاقة تطور
النظام السياسي.

 .5تدخالت في الشؤون الداخلية من قبل أطراف عربية.
 .6تقويض عمل المؤسسات المحلية (دلول،2015،ص)3

جرت االنتخابات الفلسطينية التشريعية في  25كانون الثاني (يناير) 2006م ،وهي االنتخابات

الثانية بعد 1996م ،والتي كان من المفترض أن تكون في مطلع 2000م ،لكن اندالع انتفاضة

األقصى ،وما تبعها من أحداث وتغيرات على الساحة الفلسطينية ،حال دون إجرائها .حتى تم
االتفاق بين كافة الفصائل الفلسطينية في القاهرة في 17آذار (مارس) 2005م ،وبحضور رئيس
السلطة محمود عباس على إجراء االنتخابات تشريعية(أبو عيطة،مقابلة)2015،
توجه الشعب الفلسطيني إلى االنتخابات في ظل معارضة إسرائيل والواليات المتحدة واالتحاد
األوروبي ،بسبب مشاركة حركة حماس ،وتخوفهم من نجاحها في تلك االنتخابات ،وبدأ اللعب على
ورقة قطع المساعدات عن الشعب الفلسطيني ،وايقاف أي دعم للسلطة الفلسطينية( .حماس تستلم
السلطة من فتح ،مركز دراسات الشرق األوسط ،ص( )3الزهارpp. ،2006،(Khalil)2015 ،
)12-26
اختار الشعب الفلسطيني ممثليه في المجلس التشريعي الفلسطيني ،في عملية ديمقراطية
شهدت مشاركة غير مسبوقة ،أي ما يزيد عن  %81.8من المؤهلين لالنتخابات ،البالغ عددهم
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مرشحا للمجلس التشريعي (المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان ،2006 ،ص)3

شاركت كافة األطياف السياسية الفلسطينية في هذه االنتخابات ضمن قوائم حزبية أو أفراد أو
مستقلين ،وكانت القوائم موزعة كما يلي" :قائمة التغيير واإلصالح (حماس) ،وقائمة (فتح) ،وقائمة
أبو علي مصطفى (الجبهة الشعبية) ،وقائمة البديل (تجمع من الجبهة الديمقراطية ،وحزب
الشعب) ،وقائمة فلسطين المستقلة برئاسة مصطفى البرغوثي ،وقائمة الطريق الثالث برئاسة سالم

فياض وحنان عشراوي (حماس تستلم السلطة من فتح ،ص2006.PP739-،(TURNER،)3

).)40

وافقت حركة حماس على دخول االنتخابات بعد أن كانت قد قاطعتها في المرة األولى
1996م ،ودخلت االنتخابات بكتلة أسمتها(التغيير واإلصالح) ،شعو ار بالمسؤولية تجاه الشعب
الفلسطيني وقضيته المقدسة العادلة ،وانطالقا من واجبها في المساهمة في إصالح الواقع
الفلسطيني ،بما يعزز صمود الفلسطينيين ،وحمايتهم من الفساد والفلتان األمني ،وأمال في تعزيز

الوحدة الوطنية ،وتمتين الصف الداخلي الفلسطيني ،فكان القرار بالمشاركة في االنتخابات

التشريعية الفلسطينية 2006م ،إلى جانب المشاركة في انتخابات المجالس المحلية ،إن حركة
المقاومة اإلسالمية (حماس) تعتقد أن مشاركتها في االنتخابات التشريعية في هذا التوقيت وفي ظل
الواقع الذي تعيشه القضية الفلسطينية ،تأتي في إطار برنامجها الشامل لتحرير فلسطين ،وعودة
الشعب

الفلسطيني

إلى

أرضه

ووطنه"

.pp. 273-280)،2013،(Jamal)2015

(محمود

الزهار،

مقابلة

شخصية،

تم اإلجماع من قبل المراقبين لالنتخابات التشريعية الفلسطينيين وعلى صعيد المجتمع
الفلسطيني ،بأن الهدوء الذي ساد األجواء االنتخابية كان بمثابة إنجاز للشعب الفلسطيني بأطيافه
السياسية كافة ،خاصة بعد أن شكك البعض بقدرة الفلسطينيين على خوض تلك التجربة
الديمقراطية ،وو ِ
صفت تلك االنتخابات بأنها نزيهة ولم يتخللها أي نوع من التجاوزات واإلشكاالت
(راجي الصوراني ،مقابلة شخصية. )2015 ،
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أعلنت لجنة االنتخابات المركزية عن نسبة التصويت في جميع الدوائر االنتخابية ،حيث بلغت نسبة
 .%77.69وكانت النتائج كما يلي( :حماس تستلم السلطة من فتح ،ص( )6لجنة االنتخابات المركزية،

)2006

القائمة

النسبة %

عدد المقاعد

التغيير واإلصالح (المحسوبة على حركة حماس)

76

57.6

حركة فتح

المستقلون (مدعومون من حركة حماس)

43

32.6

3

3

أبو علي مصطفى (الجبهة الشعبية)

3

2.3

البديل (تشكيل من قوى اليسار)

2

1.5

فلسطين المستقلة (برئاسة مصطفى البرغوثي)

2

1.5

الطريق الثالث (برئاسة سالم فياض وحنان عشراوي )

2

1.5
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المجموع

%100

ألقت هذه النتائج بظاللها على النظام السياسي الفلسطيني وتغييره كليا ،على الرغم من كون هذا
التغيير جاء في إطار ديمقراطي شهد له بالنزاهة جل المراقبين والمتابعين :دول ومنظمات .كما
ألقت هذه النتائج بأحمال على حركة حماس لم تكن في حسبانها ،أولها تحملها مسؤولية تشكيل
حكومة فلسطينية ذات برنامج سياسي يتوافق وسقف السلطة الفلسطينية السياسي (اتفاق أوسلو)،
وما يتبع ذلك من اعتراف الحكومة المشكلة بإسرائيل ،والتزامها بكافة االتفاقيات الموقعة ،األمر
الذي رفضته حماسpp. 7-12)، 2008، pp. 740-755)(Sha'ath، 2006،(Turner .

كما ألقت نتائج االنتخابات الفلسطينية بظاللها على المجتمعين العربي والدولي ،في إطار ردود

األفعال على نتائج االنتخابات الفلسطينية؛ فكانت بين مؤيد لنتائج العملية الديمقراطية ،وبين
معارض للتل مع حكومة تتبع حماس ،وبين متشرط على إقامة عالقة معها كما يلي:
ردود األفعال على نتائج االنتخابات الفلسطينية  2006وفوز حركة حماس:
.1رد الفعل الفلسطيني:
أعلن الرئيس محمود عباس في 2006/1/27م  ،بأن هناك عدة مبادئ لمنظمة التحرير تقوم

على أساسها السلطة والمتمثلة في:
أ .اتفاقات أوسلو.
ب .ق اررات الجامعة العربية.
ج .خارطة الطريق.
د .فكرة حل الدولتين.
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ه .حل مشكلة الالجئين وفقا للقرار ( ).)194هآرتس(2006/1/27 ،

وقام الرئيس محمود عباس بالمباركة والموافقة على نتائج االنتخابات التي جرت؛ وبناء عليه تم
تكليف إسماعيل هنية بتشكيل الحكومة الفلسطينية العاشرة بالمرسوم الرئاسي رقم ( )9ل
2006م(.وكالة وفا)2006 ،

وحث رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل على ضرورة احترام خيار الشعب
الفلسطيني ،باإلضافة إلى دعوته المجتمع األوروبي والواليات المتحدة إلى عدم قطع مساعدتها
للشعب الفلسطيني بعد اختياره لحماس لتكون ممثلة عنه ،وأن حماس ستركز على ثالث نقاط

رئيسة( :قناة الجزيرة2006 /1/27،م)

.1إصالح الواقع الفلسطيني وتغييره لألفضل.
.2حماية المقاومة وحشد الجماهير.
.3ترتيب مؤسسة القرار الفلسطيني على أساس الشراكة.
في  9أبريل 2006م،أوضح إسماعيل هنية أن المساعدات التي تأتي للشعب الفلسطيني ال يمكن
أن تكون وسيلة البتزاز الشعب ،وهو مرفوض بالمطلق ،وشدد على التزام حماس بسالحها

ومقاومتها لالحتالل اإلسرائيلي( .وكالة رويترز)2006/4/9 ،

أما حركة فتح ممثلة بالنواب الذين فازوا باالنتخابات التشريعية ،فقد أعلنوا رفضهم المشاركة

بحكومة ترأسها حركة حماس ،وسيكتفون بأن يكونوا في صف المعارضة ،وعلى حماس تحمل
مسؤولياتها تجاه الشعب الفلسطيني ،وهذا ما أكده النائب محمد دحالن (مقابلة مع غازي حمد.)2015،

أما بالنسبة للفصائل األخرى؛ كالجبهة الشعبية (القيادة العامة) وعلى رأسها األمين ال أحمد جبريل
فقد هنأ حماس بفوزها ،كذلك الجهاد اإلسالمي على لسان قائدها خالد البطش هنأ حركة حماس في
 28يناير2006م ،وأكد على توطيد العالقات بين حركته وحماس (المركز الفلسطيني لإلعالم،

(،)2006أبو عرب،2008،ص.)90

وفي تعقيب المؤسسات الحقوقية على نتائج االنتخابات الفلسطينية وفوز حركة حماس بها ،قال
الناشط الحقوقي راجي الصوراني" :إنها انتخابات نزيهة ورائعة بكل المقاييس القانونية والمعايير
المتعلقة بالشفافية والنزاهة والديمقراطية ،وعبرت عن إرادة الناخبين إلى مدى بعيد"(مقابلة مع راجي

الصوراني. )2015 ،
وسرعان ما بدأت ردود الفعل تتوالى من دول االتحاد األوروبي ،والواليات المتحدة ،واسرائيل التي

كان لها موقف قديم حديث ،هو أن حركة حماس طالما أنها حركة (إرهابية) ال يجوز مشاركتها في
االنتخابات ،وطالما أن حماس فازت بها فنحن ال نقبل بنتائجها وهذه سياسة انتقائية مسيسة.
الشيء نفسه ينطبق على الواليات المتحدة وهذا أمر غريب ،كما عمد االتحاد األوروبي في نيسان
(أبريل) من العام نفسه بمقاطعة أي حكومة تشكلها حماس(حمدان،2010،ص)10-9
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يمكن القول بان المواقف كانت متباينة مع قرار الشعب الفلسطيني في انتخاباته التشريعية

واختياره لحركة حماس ان تكون هي الممثلة عنه ،لتطلعهم نحو مستقبل يحقق مطالبهم ويخدم
قضيتهم الفلسطينية ،ولكن على الرغم من ذلك نتائج تلك االنتخابات جوبهت في القبول والرفض
كل حسب اجندته وسياسته الخارجية ،فمنهم من دعم حركة حماس في فوزها ،ومنهم من قاطعها
وتخلى عنها ولم يعترف بها .وهذا بدوره كان له تبعاته على قطاع غزة كون حركة حماس تركزت

حكومتها داخل القطاع ،مما كان له االنعكاس السلبي على سكان قطاع غزة وحكومة حماس.

 .2رد الفعل العربي:
أ.المواقف الرسمية:

اتسمت المواقف العربية من فوز حماس بالتردد والفردية ،ولم يظهر موقف عربي جمعي ذو أثر

يرحب بفوز حماس أو بالتجربة الديمقراطية الفلسطينية ،وبدا أن الدول العربية إما أصابتها المفاجأة
من هذا الفوز ،واما أنها تعتمد على سياسة االنتظار لما سوف تسفر عنه التطورات على الساحة
الفلسطينية ،ولم تركز المواقف العربية ال في نجاح التجربة الديمقراطية الفلسطينية ،وال في نجاح
حماس وموقفها من إسرائيل واالتفاقيات السلمية ،إنما ركزت في مسألة أهمية استم اررية تقديم
المساعدات الدولية للشعب الفلسطيني؛ حيث حذر وزير الخارجية السعودي األمير سعود الفيصلفي

 19مارس 2006م،من أن "وقف المساعدات للسلطة الفلسطينية ،سيكون أم ار كارثيا ،ودعا الجميع
إلى االنتظار لرؤية تحرك الحكومة الفلسطينية وعدم الحكم عليها مسبقا"(جريدة أخبار الخليج البحرينية،

. )2006
ودعا البعض اآلخر إلى عدم معاقبة الشعب الفلسطيني على اختياره الديمقراطي باختياره حركة
حماس ،فقد حذر عمرو موسى األمين ال للجامعة العربية ،الواليات المتحدة من ممارسة الكيل

بمكيالين قائال" :ال يمكن أن تسعى واشنطن لتعزيز الديمقراطية فيما ترفض نتائج هذه االنتخابات
الديمقراطية" .وفي الدوحة ،فقد هنأ أمير قطر األمير حمد بن خليفة آل ثاني الرئيس الفلسطيني

بنتائج االنتخابات ،وقال إن نتائج هذه االنتخابات سيكون لها نتائج إيجابية على طريق بناء الدولة
الفلسطينية .وفي اليمن هنأ الرئيس علي عبد هللا صالح خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة
حماسعلى نتائج االنتخابات باتصال معه في 28يناير 2006م ،مطالبا حركة حماس والمجلس

التشريعي الفلسطيني المضي في عملية السالم وفقا للق اررات الدولية .كما وهنأ رئيس الحكومة
اللبنانية فؤاد السنيورة حركة حماس على فوزها باالنتخابات ،وعبر الملك األردني عبد هللا الثاني عن
أمله في أن تشكل تلك االنتخابات خطوة على طريق بناء الدولة الفلسطينية ،وأن حل الدولتين هو

الحل المنطقي لالستقرار واألمن في المنطقة (مركز دراسات الشرق األوسط. )2006 ،
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ب.المواقف العربية الشعبية:
اعتبر حمزة منصور  -األمين العام لجبهة العمل اإلسالمي األردني -أن فوز حركة حماس
هو بمثابة رسالة للعالم بضرورة دعم هذا الفوز ،ألنه عابر عن اختيار الشعب وارادته .وعبرت

حركة اإلخوان المسلمين المصرية على لسان القيادي عصام العريان عن دعم اإلخوان المسلمين

لحركة حماس ودعا دول العالم والواليات المتحدة إلى احترام إرادة الشعب الفلسطيني .ودعت حركة
العدل واإلحسان بالمغرب ،إلى ضرورة احترام خيار الشعب الفلسطيني (الجزيرة نت. )2006 ،
 .3رد الفعل الدولي

أكدت المفوضية األوروبية على أنها ستتعاون مع الحكومة الفلسطينية المقبلة ،في حال توصلها

ألهدافها بطريقة سلمية(وكالة األنباء الفرنسية ،)2006 ،وناشدت اللجنة الرباعية الدولية باحترام نتائج
االنتخابات التشريعية ،وهنأت اللجنة الرئيس الفلسطيني محمود عباس والشعب الفلسطيني علىإجراء

انتخابات حرة ونزيهة وآمنة.وقالت اللجنة في بيان لها" :إن الشعب الفلسطيني قد صوت من أجل

التغيير ،ولكن من وجهة نظر اللجنة فإن طموحات الفلسطينيين لم تتغير في إرساء السالم واقامة
دولة على النحو الذي أوضحه الرئيس الفلسطيني"(جريدة األهرام. )2006 ،
وعلى صعيد االتحاد األوروبي ،فقد قال المنسق ال للسياسة الخارجية في االتحاد األوروبي
خافيير سوالنا":إن فوز حركة حماس بأغلبية مقاعد المجلس التشريعي الفلسطيني ،قد وضع االتحاد
األوروبي أمام وضع جديد.كذلك دعا الكثير من وزراء خارجية دول االتحاد األوروبي إلى ضرورة

تخلي حماس عن العنف ونبذه ،وتحقيق األهداف بطرق سلمية ،واالعتراف بحل الدولتين للوصول
إلى السالم واالستقرار (جريدة 26سبتمبرنت. )2006 ،
وبالرغم من العالقات الوطيدة التي تربط روسيا بإسرائيل ،إال أن الرئيس بوتين أبدى دعما
لحماس،ووجه الرئيس فالديمير بوتين دعوة لقيادة حماس لزيارة موسكو في بداية مارس 2006م

مما عرض موسكو التهامات ،أنها تتعامل مع حركة إرهابية ،األمر الذي دفع موسكو إلى مواجهة

هذه االتهامات من خالل التأكيد على شرعية حركة حماس ممثال منتخبا من الشعب الفلسطيني،
كما وتنظر روسيا إلى أن عالقاتها مع حركة حماس هي من بعد فلسطيني واسالمي والهدف منه
تحسين صورتها أمام الدول العربية واإلسالمية ،بعد أن تشوهت تلك الصورة بفعل حربها في

الشيشان .واستقبل بعضا من مسئوليها في مارس  2006مومن جهة أخرى قال مبعوث و ازرة
الخارجية الروسية إلى الشرق األوسط )ألكسندر كالوغين (إن روسيا تتوقع من حماس أن تؤيد "حال
سلميا ،وبالتالي إقامة دولة فلسطينية مستقلة تتعايش بسالم إلى جانب إسرائيل ( معهد فلسطين
للدراسات االستراتيجية)2015/9/13،
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 .4رد الفعل اإلسرائيلي:
وصفت إسرائيل نتائج االنتخابات التشريعية بأنها كالزلزال السياسي ،وشدد مسئوليها على ضرورة
رفض التفاوض مع الحركة لعدم اعترافها بدولتهم ،وأعلنت إسرائيل موقفها رسميا من هذا الفوز على

لسان أيهود أولمرت القائم بأعمال الحكومة ،بأن إسرائيل لن تتفاوض مع حكومة فلسطينية وزرائها

من حماس ،وأنهم سيعملون على إقناع المجتمع الدولي بتجريد حماس من سالحها( .المركز

الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية)2006 ،

أفردت الصحف اإلسرائيلية معظم صفحاتها للتعليق على فوز حركة حماس في االنتخابات

التشريعية الفلسطينية ،وذكرت أن حماس تشكل مشكلة إستراتيجية جديدة إلسرائيل،وأن السلطة

الفلسطينية وصلت إلى مفترق طرق ،فإذا اختارت طريق التخلي عن اإلرهاب فإنها ستجد في
إسرائيل شريكا ينصت لها ،أماإذا سارت على الدرب اإليراني فإنها ستجد نفسها في مواجهة هجوم
إسرائيلي لم يسبق له

مثيل(يديعوت أحرونوت( )2005/10/20 ،هآرتس)2005/12/22 ،

.5الموقف األمريكي:
اعتبر الرئيس األمريكي جورج بوش االبن نتائج االنتخابات ،أنها بمثابة جرس تنبيه لحركة فتح،
وعدم رضا الناخبين عن سياستها في األراضي الفلسطينية ،والوضع القائم بشكل  ،وأن حماس ال

يمكن أن تكون شريكا في عملية السالم ،ألن برنامجها يدعو لتدمير إسرائيل .وبذلك لن يتل مع

حكومة هدفها تدمير إسرائيل .وأضاف إنه سيتابع باهتمام بالغ كيف ستش اكل الحكومة ،كذلك هنأت
وزيرة الخارجية األمريكية كوندالي از رايس الرئيس عباس على نجاح االنتخابات ،كونها كانت خالية
من العنف ،وأن تصويت الفلسطينيين كان بدافع التغيير ،ألنهم تحملوا أعباء الحكم ،وشددت على
موقف الواليات المتحدة من حماس بأنه لن يتغير (و ازرة الخارجية األمريكية. )2006 ،
.6رد الفعل المصري:
في بداية صيف 2005م ،تم بترتيب ومشاركة من جهاز المخابرات المصرية المسئول عن

الملف الفلسطيني في مصر ،عقد مؤتمر للقوى السياسية الفلسطينية بناء على طلب وموافقة تلك

القوى لبحث موضوع االنتخابات التشريعية الفلسطينية التي كان موعد إجرائها المقرر هو شهر

كانون الثاني (يناير) 2006م .كانت هناك قناعة لدى الجانب المصري يشاركهم فيها الرئيس
عباس وغالبية الفصائل الفلسطينية ،ما عدا حماس والجهاد اإلسالمي كما تبين فيما بعد ،بأن هذه
الخطوة سوف تضمن دخول حماس في التركيبة السياسية الفلسطينية ،يعني السلطة الفلسطينية،

بكافة التزاماتها المترتبة وفق اتفاقية السالم مع إسرائيل .وكان الجانب المصري يعتقد أن حماس

سوف تفوز بعدد معتبر من المقاعد في المجلس التشريعي الجديد ولكن الغالبية في المجلس ستبقى
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لمنظمة فتح .لكن حماس فازت في االنتخابات التشريعية الفلسطينية2006م ،والتي حصلت
بموجبها على 74مقعدا منأصل  132مقعدا من مقاعد المجلس التشريعي؛ماشكل مفاجأة لكثير من

األطراف المحلية واإلقليمية والدولية ،ومن ضمنهما النظام المصري(أبو البهاء ،مصر وحماس،2012 ،

ص.)30
كان تقييم مصر لالنتخابات التشريعية الفلسطينية ،نابعا من طبيعة العالقة المصرية بالقضية

الفلسطينية التي أولتها اهتماماتها الكبرى منذ 1952م ،ومواجهتها إلسرائيل في ثالث حروب كبيرة،
لدرجة أن أصبحت القضية الفلسطينية تحتل مساحة واسعة في الوعي الشعبي المصري إلى جانب

الموقف الرسمي من جهة تجاه االنتخابات التشريعية الفلسطينية 2006م ،وانطالقا من مبدأ أن
مصر بموقعها ومكانتها وعالقتها التاريخية بالقضية قادرة على التل مع كل االتجاهات والتيارات

السياسية الفلسطينية ،ومن هنا كان الموقف المصري لنتائج االنتخابات هو الترحيب ،وقد عبر عن
ذلك الرئيس حسني مبارك أثناء زيارة كوندالي از رايس للقاهرة في أعقاب االنتخابات قائال حسب ما

أورده الناطق باسم الرئاسة المصرية حينذاك السفير سليمان عواد،في  24فبراير 2006م ،يجب
إعطاء حماس الوقت الكافي لتقدير الموقف الراهن ،وتحديد مواقفها من المتطلبات التي أعلنها
وحددها الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمام اجتماع المجلس التشريعي الفلسطيني ،وفي خطاب
تكليف إسماعيل هنية بتشكيل الحكومة الفلسطينية .وقال السفير سليمان عواد " إننا ال نريد أن
نستبق مواقف حماس أو نصادر حقها في الخلوص إلى مواقفها التي تفي بالمتطلبات التي حددها
الرئيس الفلسطيني وأعلنها المجتمع الدولي ومجتمع المانحين والالعبين الرئيسين على اتساع العالم
مؤكدا على أهمية إتاحة الفرصة والوقت الكافي لحماس لبلورة مواقفها من هذه المتطلبات"  ،وبناء
على هذا الموقف الرسمي كانت هناك اتصاالت ولقاءات وفتح الباب لقيادات حركة حماس
الممثلين في المجلس التشريعي من زيارة مصر والمرور منها إلى العالم الخارجي.كما أن مصر
الرسمية احتضنت العديد من جلسات الحوار الفلسطيني والمصالحة التي شاركت فيها وفود حركة
حماس (مقابلة مع أكرم عمرو.)2015 ،
ج.التخوف المصري من نجاح حركة حماس في االنتخابات التشريعية:
يمكن القول بأن المخاوف المصرية بخصوص االمتداد الفلسطيني لجماعة اإلخوان المسلمين
متعددة ،فمنها ماله عالقة بالصراعات الفلسطينية–الفلسطينية ،باإلضافة إلى أن حركة حماس هي
امتداد لجماعة اإلخوان المسلمين،وأن صعود الحركة يشكل دعما معنويا كبي ار لهذه الجماعة،وحركة

حماس تتمتع بعالقات وثيقة مع إيران،التي اعتبرها النظام المصري مصدر تهديد،ناهيك عن كون
حركةحماس لم ت ْخ ِ
ف نواياها في المنافسة على القيادة السياسية للحركة الوطنية الفلسطينية ،كذلك
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كون وجود مقر الحركة في دمشق أوحى بدور سوري منافس للنظام المصري في القرار
الفلسطيني(العربية. )2006 ،

وتمثل الخوف المصري من نتائج االنتخابات التشريعية الفلسطينية،لخصوصية

الحالة

الفلسطينية ،التي تبدو فيها اللعبة االنتخابية غير محكومة بسقف واضح ،كحال معظم الدول
العربية ،والتي يحكم فيها الرئيس او الملك مدى الحياة ،ويتحكم في مفاصل الدولة او المملكة،
ويحتكر معظم الصالحيات؛ األمر الذي قد يفتح الباب أمام وصول حركات أو أحزاب مناهضة
لسياسات إسرائيل والواليات المتحدة في المنطقة،وهومايتطلب التدخل الخارجي المباشرمن قبل

الواليات المتحدة أومن خالل حلفائها في المنطقة؛ لئال تتأثر مصالحها (جقمان ،االنتخابات التشريعية

الفلسطينية ،2006،ص. )65-60
الوضع الفلسطيني له وضع خاص بسبب ظروفه السياسية ،ووقوعه حتى اليوم تحت االحتالل
االسرائيلي ،ووصول حركة حماس التي تعد هي امتداد لالخوان المسلمين ،واالخوان المسلمين
بطبيعة الحال هي حركة معارضة للنظام المصري ،فكان هناك تخوف من النظام المصري بسبب

فوز حركة حماس في االنتخابات التشريعية ،والنتائج التي سترتب على هذا الفوز ،خاصة بسبب

برنامج الحركة المناهض للواليات المتحدة االمريكية ،واسرائيل.

أوالً -الموقف الرسمي المصري:

تلت القيادة المصرية مع نتائج االنتخابات التشريعية الفلسطيني من الناحية العملية على أنها

مشكلة ،وليست تطو ار طبيعيا في المسيرة الديمقراطية للشعب الفلسطيني ،على الرغم من الترحيب
بإرادة الشعب الفلسطيني وخياره في التغيير ،بل كانت هناك شروط من قبل القيادة المصرية،

اشترطتها على حركة حماس للتعاون والتل معها .وفي المقابل ،فقد أكد رئيس المكتب السياسي

لحركةحماس في زيارة لمصر ،التقى خاللها باللواء عمر سليمان والمستشار السياسي للرئيس
المصري أسامة الباز في  2حزيران (يونيو) 2006م ،على تقديره وامتنانه لدور مصر قيادة وشعبا
لما تقوم به من نصرة للحقوق الفلسطيني ،مطالبا إياها بالوقوف إلى جانبها في ظل الضغوط
والتهديدات التي أعقبت االنتخابات التشريعية .وأشار إسماعيل هنية الذي كان أحد أعضاء الوفد

الذي ترأسه خالد مشعل "أن الهدف من المشاورات مع القيادة المصرية،هو التوصل إلى أفضل
صيغة تقدمها الحركة للحكومة الفلسطينية المقبلة"(صالح،2006 ،ص.)12

وأكد الرئيس المصري محمد حسني مبارك على ضرورة اعتراف حماس بإسرائيل في حال أرادت

تشكيل حكومة ،وااللتزام باالتفاقيات التي وقعتها منظمة التحرير مع إسرائيل .باإلضافة لدعوة وزير

الخارجية المصري أحمد أبو الغيط ،حماس بشكل واضح ومباشر إلى ضرورة اعترافها بإسرائيل
واالتفاقيات الموقعة ،وفي نفس السياق أكد رئيس الوزراء المصري أحمد نظيف على ضرورة احترام
إرادة الشعب الفلسطيني ،وأن تحترم حماس بالمقابل االتفاقيات الموقعة .وأكد مدير المخابرات
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المصرية اللواء عمرسليمان أن من حق حماس تشكيل الحكومة الفلسطينية بعد فوزها في
االنتخابات،ولكن يجب عليها في الوقت ذاته أن تلتزم بثالثة شروط،مضيفا أن حماس لن تستطيع
أن تحكم إذا لم تقبل بهذه الشروط .وتتمثل في( :األهرام)2006 ،

 .1إيقاف العنف.
 .2احترام الشرعية الدولية من خالل احترام المعاهدات الموقعة.
.3االعتراف بإسرائيل.
وشكلت حماس الحكومة الفلسطينية العاشرة في  19مارس 2006م ،وأعلنت عن احترامها

لالتفاقات التي وقعتها السلطة الفلسطينية مع إسرائيل ،وتقبلها للشرعية الدولية التي تخدم مصالح
الشعب الفلسطيني ،وأنها ال تمانع مفاوضات رئيس السلطة مع إسرائيل ،بشرط أن تعرض نتائج

تلك المفاوضات لالستفتاء ،وهنا أخذ النظام المصري موقفه يتضح أكثر فأكثر من حكومة حماس
من خالل المواقف التي تمثلت في عدم استقبال رئيس الوزراء إسماعيل هنية وحكومته من قبل

نظرائهم المصريين ،إال من خالل مسئولين المخابرات المصرية ،ورفض النظام المصري تحويل

األموال للحكومة التي ترأسها حماس ،ومصادرة أي أموال تأتي عن طريق المعبر ،األمر الذي أدى

إلى إغالق معبر رفح ،وتشديد اإلجراءات على طول الحدود مع قطاع غزة ،تزامنا مع الحصار
الذي فرضه المجتمع الدولي عليهاعقب فوزها في االنتخابات التشريعية وتشكيلها للحكومة العاشرة
(مقابلة مع الزهار.)2015 ،

لم يجد النظام المصري مف ار من استضافة اجتماع قيادات حماس في الداخل والخارج؛للبحث في

تسمية مرشح الحركة للحكومة الفلسطينية وتشكيل الحكومة القادمة،على الرغم من بعض
التصريحات التي أدلى بها العديد من قادة حركة حماس،كتصريح أحمد بحر في  6حزيران (يونيو)
2006م ،عندما قال أن "فوز حركته إنماهو انتصار لإلخوان المسلمين في العالم كله" ،الذي شكل
بدوره استف از از للقيادة المصرية العتبار أن اإلخوان المسلمين خطر استراتيجي بالنسبة لمصر
(األهرام. )2006 ،

ثانياً -الموقف الشعبي المصري:

على النقيض من ذلك ،كان موقف الشعب المصري مرحبا بحصول حماس على األغلبية

التشريعية ،ويمكن توظيف ذلك في دعم الموقف التفاوضي الفلسطيني ،والشرعية الفلسطينية
ستكتسب مصداقية أكبر فيظل تواجد فصيَلي فتح وحماس معا داخل النظام السياسي الفلسطيني،

وهو ما لم تستطع الدبلوماسية المصرية تداركه (نافعة ،مصر وقطاع غزة وحماس ماذا بعد الحرب)2006 ،

ثالثاً -آراء فلسطينية حول الموقف المصري:

يعتبر بعض المحللين،أن من أهم األسباب التي ألقت بظاللها على عالقة نظام مبارك بحركة

حماس ،هوتمتع نظام مبارك بعالقات جيدة وتاريخية بحركة فتح ومنظمة التحرير الفلسطينية،
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وانسجامهما برؤية سياسية واحدة لحل القضية الفلسطينية ،لتحقيق حلم الدولة الفلسطينية .وعالقة
مبارك بالواليات المتحدة التي تقدم له دعما سنويا يصل إلى  6مليار دوالر،وكذلك إلسرائيل التي
ترتبط معه باتفاقية كامب ديفيد(مقابلة مع صالح ابو ناصر.)2015،

وحول فوز حركة حماس وعالقة ذلك بمصر ،قال غازي حمد :بشكل فإن فوز حركة حماس

شكل نوعا من اإلرباك لكثير من الدول العربية والغربية ،وتراوحت ردود أفعال األنظمة بين التردد
والصمت والموقف االيجابي والموقف السلبي ،لكن بالنسبة لمصر فوجود الرئيس مبارك مع ما يكنه
من خصومة وعداوة للتيار اإلسالمي ،ليس في مصر فقط بل وفي خارج مصر أيضا؛ فكان ينظر
للتيار اإلسالمي بنوع من الريبة والقلق والشك .لذلك؛ فإن موقف مصر في عهده لم يكن إيجابيا،
وترجم ذلك من خالل موقف مصر من الحكومة الفلسطينية المشكلة ،رافضا التعاون معها في

مجالي الصحة أو التعليم ،بل استمر العمل مع هذه الحكومة من خالل جهاز المخابرات فقط(مقابلة

مع غازي حمد. )2015 ،

وفي تعقيبه على فوز حركة حماس باالنتخابات ورد الفعل المصري ،قال غازي الصوراني" :إن

نجاح حركة حماس في االنتخابات ،أثار فو ار مخاوف نظام مبارك الذي بدأ منذ ذلك التاريخ بالتفنن
في اختالق العقبات أمام حماس ،عبر انحيازه المباشر للسلطة في رام هللا"(مقابلة مع غازي الصوراني،

.)2015

وقال راجي الصوراني":إن مصر مبارك انزعجت ألننا نتحدث عن نموذج إسالمي كان هو

األول في المنطقة؛ فكان هذا مزعجا وكان هناك استنهاض إلجهاض هذه التجربة وعدم تكرارها في
المنطقة ،وكان الواجب محاصرتها "(مقابلة مع راجي الصوراني.)2015 ،
الجانب المصري رحب بفوز حماس ولكنه كان متحفظا على نتائج االنتخابات؛ فالموقف

المصري كان أقرب للرئيس الفلسطيني ،حيث إن مصر طالبت حماس بأن يكون لديها برنامج
يتوافق مع االلتزامات المفروضة على السلطة ،ولم تقم مصر بأي نوع من العقوبات تجاه حماس.
لكن بعد خطف الجندي اإلسرائيلي جلعاد شاليط ظهرت التعقيدات في العالقة مع مصر ،وما

صاحبه من تأثيرات على الساحة الفلسطينية؛ فالموقف المصري كان أقرب للموقف الرسمي للرئيس

عباس .وبدأت إشكاالت معبر رفح ،وتضييق الحصار على قطاع غزة من قبل االحتالل اإلسرائيلي

(مقابلة مع إبراهيم أبراش. )2015 ،
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المبحث الثاني
االنقسام الفلسطيني وجهود مصر للمصالحة
مقدمة

رأى الكثيرون من المتابعين للشأن الفلسطيني ،أن االنقسام السياسي الفلسطيني جاء نتيجة

لألحداث التي شهدتها الساحة الفلسطينية ،غداة تشكيل الحكومة الفلسطينية العاشرة ،تحديدا ما
عرف بأحداث حزيران (يونيو) 2007م ،وما نتج عنه من تسلم حركة حماس لمقاليد السلطة في
قطاع غزة عسكريا .لكن الحقيقة أبعد من ذلك وأعمق؛ فاالنقسام السياسي الفلسطيني وجد بوجود
نامجي عمل مختلفين ومتباعدين عقائديا وفكريا
الحركتين (فتح وحماس) منذ النشأة ،ضمن بر َ
ومرجعية .وأن لالنقسام جذو ار أعمق من ذلك ،ويمكن قراءته إلى أبعد مما جرى يوم  14حزيران
(يونيو) 2007م أو قبل ذلك ،نتيجة فوز حماس في االنتخابات التشريعية ،بل وأبعد من كونه
خالفا أو صراعا سياسيا بين حركتي فتح وحماس ،كما ال يمكن اختزاله فقط بمظهره الخارجي؛
كحالة صراع على السلطة بين الحركتين (أبراش ،جذور االنقسام الفلسطيني ،2009 ،ص.)5

شكلت حركة حماس بعد فوزها باالنتخابات التشريعية ،حكومتها وحيدة بعد رفض حركة فتح

وبقية الفصائل التقاسم معها في حكومة وحدة وطنية .واحتد الخالف عندما طالب الرئيس محمود
عباس حركة حماس بأن يتضمن البيان الحكومياعترافا بمرجعية منظمة التحرير وااللتزام بكافة
االتفاقات التي وقعتها ،في المقابل شددت حركة حماس على ضرورة إعادة بناء المنظمة وتفعيلها

لتضم مختلف القوى الفلسطينية .ورفضت حركة حماس اإلقرار بشروط الرباعية واالعتراف باتفاق
أوسلو واالعتراف بإسرائيل ،ففرضت إسرائيل والواليات المتحدة والمجتمع الدولي حصا ار ماليا على

قطاع غزة منذ إعالن فوز حركة حماس في االنتخابات التشريعية في 2007م ،مما جعل األمر
معقدا في قضية دفع رواتب الموظفين المحسوبين في غالبيتهم على حركة فتح( مقابلة مع وليد

العوضي)2015،

بدأت تظهر عدة عوامل أدت إلى تصاعد الخالف والتصادم بين حركتي حماس وفتح؛ من أهم
تلك العوامل:
 .1تأثير الحصار المفروض ماليا على حكومة حماس.
 .2رفض عدد كبير من الموظفين في مؤسسات السلطة الفلسطينية االستمرار بعملهم ،خاصة
األجهزة األمنية.

 .3تشكيل حماس القوة التنفيذية.
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 .4كانت أكثر الو ازرات تعقيدا وامتنعت عن التل مع حكومة حماس هي و ازرة الداخلية ،ما أدى إلى
احتدام األمور والوصول إلى االشتباكات المسلحة (الزهار. )2015 ،
وانهارت األجهزة األمنية الفلسطينية خالل أربعة أيام وسيطرت القوة التنفيذية التي شكلتها حكومة

حماس في مايو2006م ،التي ينتمي أفرادها في أغلبهم لحركة حماس؛ كرد على عدم تعاون
األجهزة األمنية مع وزير الداخلية سعيد صيام (مقابلة مع غازي حمد.)2015 ،
.1تداعيات االنقسام الفلسطيني

أ -وثيقة األسرى:

في هذا الظرف تحركت العديد من الجهات إلى وقف االشتباكات بين مسلحي حماس وفتح
واألجهزة التابعة لهما ،ونجحت هذه التحركات في وقف االشتباكات ،وانشاء لجنة تنسيق وضبط
العالقات بين الطرفين ،لكن األمور عادت مجددا للتوتر واالصطدام ،وجاء اإلعالن عن وثيقة

األسرى للوفاق الوطني في آيار (مايو) 2006م ،في سبيل وضع حد للتوتر الذي تشهده الساحة
الفلسطينية ،ويمكن الرجوع اليها في ملحق رقم ( . 1وثيقة األسرى الفلسطينيين)2006 ،

ب-اتفاق مكة:

حصلت حماس على المقار األمنية وبقية الو ازرات والمؤسسات الرسمية ،فأصدر الرئيس عباس
مرسوما رئاسيا في  14حزيران (يونيو) 2007م ،بإقالة رئيس الوزراء إسماعيل هنية ،واإلعالن

عن حالة الطوارئ استنادا لصالحياته.وقابلت حماسهذا المرسوم بالرفض ،وأصرت على أن هنية
هو رئيس الحكومة .ووصفت حكومة حماس الحكومة التي شكلها الرئيس ،وهي حكومة تسيير

األعمال برئاسة سالم فياض بأنها غير شرعية .وقامت حكومة حماس في قطاع غزة باالستمرار

في عملها وادارة شئون قطاع غزة ،وتم توظيف عدد من الموظفين بعد امتناع موظفين السلطة عن

االستمرار في العمل في المؤسسات ،وقامت بدمج القوة التنفيذية بو ازرة الداخلية ،وتشكيل مجلس
أعلى للشرطة( .حرب ،ص)149
)(Petersen: 2009، p. 55)(Hamas coup in Gaza، Strategic Comments، 2007، pp. 1-2

يزلى
استمرت أجواء التوتر مع دخول 2007م ،وبادر الملك السعودي عبد هللا بن عبد العز ا
دعوة حركتي فتح وحماس إلى التحاور في رحاب األراضي المقدسة ،ووقعت الحركتان على ما بات

يعرف بت "اتفاق مكةفي شباط (فبراير)2007م،وقد تم التوصل التفاق مكة بعد محاوالت عدة لسد

إسماعيل هنية ،بتشكيل حكومة وحدة وطنية
الهوة ،كلف على إثره الرئيس محمود عباس مجددا
َ
والشروع في اتخاذ اإلجراءات الدستورية لتكريسها وتأكيد مبدأ الشراكة السياسية على أساس القوانين
المعمول بها في السلطة الوطنية الفلسطينية ( .وكالة وفا2007،(Brown()2015 ،
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وافقت حماس على أن يتضمن البرنامج السياسي لحكومة الوحدة،اعتراف الحكومة بجميع ق اررات
القمم العربية ،األمر الذي يتطلب على حماس أن تعترف بالمبادرة العربية التي كانت متحفظة
عليها( .الزيناتي  ،2013 ،ص)67
وكانت أهم بنود االتفاق( :وثيقة اتفاق مكة)2007 ،

 .1التأكيد على حرمة الدم الفلسطيني واتخاذ كافة اإلجراءات والترتيبات التي تحول دون ذلك ،مع
التأكيد على أهمية الوحدة الوطنية كأساس للصمود الوطني والتصدي لالحتالل ،وتحقيق األهداف
الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني ،واعتماد لغة الحوار كأساس وحيد لحل الخالفات السياسية
في الساحة الفلسطينية .وفي هذا اإلطار نقدم الشكر الجزيل لإلخوة في مصر الشقيقة والوفد األمني

المصري في غزة الذين بذلوا جهودا كبيرة في تهدئة األوضاع في قطاع غزة في الفترة السابقة.

 .2االتفاق وبصورة نهائية على تشكيل حكومة وحدة وطنية فلسطينية وفق اتفاق تفصيلي معتمد
بين الطرفين ،والشروع العاجل في اتخاذ اإلجراءات الدستورية لتكريسها.
 .3المضي قدما في إجراءات تطوير واصالح منظمة التحرير الفلسطينية وتسريع عمل اللجنة

التحضيرية استنادا لتفاهمات القاهرة ودمشق .وقد جرى االتفاق على خطوات تفصيلية بين الطرفين
بهذا الخصوص.
 .4تأكيد مبدأ الشراكة السياسية على أساس القوانين المعمول بها في السلطة الوطنية الفلسطينية
وعلى قاعدة التعددية السياسية وفق اتفاق معتمد بين

الطرفين.

وانعكست حالة االنقسام على السلطة التشريعية كماالسلطة التنفيذية ،وتعطلت أعمال المجلس
التشريعي كمؤسسة رسمية عن العمل ،وظهر النشاط التشريعي في ِ
ظل حالة االنقسام في قالبين
مختلفين في الضفة الغربية قالب ،وفي قطاع غزة قالب آخر .وأصبحت الق اررات التي يتخذها
المجلس التشريعي في الضفة مصادق عليها من قبل الرئيس ،على النقيض منها في قطاع غزة لم
يعترف بها أو يصادق عليها ،واعتبر هذا أحد صور االنقسام ،وساهم في وجود حكومتين

شوه
منفصلتين،إحداهما حكومة تسيير األعمال في الضفة الغربية،وأخرى في قطاع غزة.األمر الذي ا

المشهد السياسي للسلطة الفلسطينية(.حرب ،ص)151-150

.1الجهود المصرية للمصالحة الفلسطينية:
كانت مصر موجودة بداية وقبل أن يحدث االنقسام من خالل الفريق األمني المصري ،وكان

يتدخل حتى قبل أن يحدث االنقسام من أجل وقف التصادم ما بين فتح وحماس ،أو ما بين السلطة
وحماس .واالنقسام أعطى مصر نوعا من الحدة في عالقتها مع حماس ،وح املت مصر حماس
مسؤولية االنقسام .تلك الحدة بدت من خالل التضييق على الحكومة؛ كإغالق المعابر ،وفرض

قيود أكثر على قطاع غزة من خالل األنفاق ومعبر رفح البري (أبراش. )2015 ،
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مر الموقف المصري من االنقسام الفلسطيني بعدة مراحل ،المرحلة األولى في عهد الرئيس
حسني مبارك ،والثانية في عهد الرئيس محمد مرسي ،والثالثة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.
المرحلة األولى :اتخذت الحكومة المصرية سلسلة من اإلجراءات عقب سيطرة حركة حماس على
األوضاع ،بعد سطرتها على القطاع في يونيو 2007م ،ونقلت كامل طاقمها لمقر السفارة في مدينة
رام هللا بالضفة الغربية ،حيث مقر إقامة الرئيس محمود عباس ،واغالق معبر رفح البري فترة ليست

وب َد َر ْت بعض التصريحات من المسئولين المصريين
بالقصيرة قبل أن تسمح بفتحه لفترات متقطعةَ ،
في حينها برفضهم وأسفهم لما جرى في قطاع غزة من انقسام وسفك للدماء ،لكن السياسة المصرية
بقيت متوازنة حيث سمحت لقيادات من حركة حماس بزيارة القاهرة للمشاركة في جلسات الحوار

الفلسطيني التي أشرفت عليها المخابرات المصرية برئاسة اللواء عمر سليمان ،ووجهت مصر
الدعوات فيما بعد لعقد جلسات الحوار من أجل المصالحة الفلسطينية (عمرو ،أكرم ،مقابلة)2015 ،

اتجهت مصر إلى اتخاذ زمام األمور باستضافة الحوار الوطني الفلسطيني ،خاصة وأن مصر
وجدت في االنقسام الفلسطيني دالالت أمنية وسياسية إقليمية ،ألن سيطرة حماس على قطاع غزة

تمثل مرحلة جديدة لتوسع النفوذ اإليراني في المنطقة ،ولترسخ موقع طه ارن في قلب الشرق األوسط
والعالم العربي،فالصراع السياسي الفلسطيني الداخليو ألول مرة يأخذ بعدا إقليميا كونه مصحوبا
بانقسامات إقليمية (عبد الجواد ،مصر بعد قطاع غزة الحمساوية. )2007 ،
ومع حالة الجمود التي تبعت الحالة الفلسطينية ،كما أسلفنا عن إقالة الرئيس محمود عباس
للحكومة الحادية عشرة ،وتكليف سالم فياض بتشكيل حكومة فلسطينية جديدة ،األمر الذي رفضته
حماس وأبقت على حكومة إسماعيل هنية في قطاع غزة؛ فجاء الدور المصري لتحريك المياه
الراكدة في الوضع الفلسطيني بعد أكثر من على االنقسام الفلسطيني (وكالة وفا. )2015 ،
وسوف نتناول بشيء من التفصيل دور مصر في دعوة الفرقاء السياسيين الفلسطينيين لطاولة
الحوار في القاهرة ،وتجميد الحوار بسبب فشلها من قبل األطراف الفلسطينية ،وعودة مصر مرة
أخرى لمناقشة التحفظات والخالفات على المبادرات المصرية لحل الخالفات الفلسطينية.

األحداث اإلقليمية أو ماعرف بالربيع العربي ،وما أحدثه من تغيير في بنية األنظمة العربية،

كانت دافعا وأمال للشعب الفلسطيني والشباب الفلسطيني للمطالبة بإنهاء سنوات االنقسام ،واإلعالن
عن مصالحة حقيقية بين طرفي النزاع الفلسطيني ،األمر الذي جعل مصر توجه دعوة لألطراف
الفلسطينية كافة بحضور عربي واسالمي ،والتوقيع على وثيقة الوفاق الوطني في  4آيار (مايو)
2011م،غير أن الخالف على البرنامج السياسي للحكومة التي تم االتفاق على تشكيلها ،عطل
تنفيذ االتفاق (مقابلة مع صالح أبو ركبة. )2015 ،
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.2جوالت الحوار الفلسطيني برعاية مصرية:
.1إعالن القاهرة الصادر عن الفصائل الفلسطينية 2005م:
كان إعالن القاهرة الصادر عن الفصائل الفلسطينية في  17آذار (مارس) 2005م ،من ضمن
الجهود المصرية المبذولة لرأب الصدع الفلسطيني ،وتم اإلعالن عن هذا االتفاق خالل مؤتمر

الحوار الفلسطيني ،لإلعالن عن االلتزام بفترة تهدئة حتى نهاية 2005م .واستمرت جلسات الحوار

الفلسطيني في القاهرة من الفترة ما بين  17-15آذار(مارس) 2005م ،بمشاركة الرئيس محمود
عباس واثني عشر تنظيما وفصيال .وأهم ما آل إليه هذا اإلعالن:
 -1التأكيد على التمسك بالثوابت الوطنية ،وحق الشعب الفلسطيني في المقاومة ،واقامة دولته
وعاصمتها القدس ،وضمان حق العودة.

 -2الموافقة على برنامج أساسه االلتزام بالتهدئة مع إسرائيل ،واإلفراج عن جميع المعتقلين.
 -3استمرار االستيطان وبناء الجدار ،وعمليات التهويد في القدس هي بمثابة عمليات تفجير.

 -4اتفاق المجتمعين على ضرورة عقد انتخابات محلية وتشريعية وفقا لقانون انتخابي يتم التوافق
عليه.

 -5ضرورة تفعيل وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية ،وأن تضم جميع القوى والفصائل

الفلسطينية.
 -6إجماع المشاركين على أن الحوار هو الداعم للوحدة الوطنية ،ووحدة الصف الفلسطيني (مركز
التخطيط الفلسطيني ،م .ت .ف. )2005 ،

 .2الرؤية المصرية إلنهاء حالة االنقسام الفلسطيني 2009م:
ركز الحوار الفلسطيني الذي بدأ في القاهرة في  26شباط (فبراير) 2009م ،على معالجة القضايا

التي نتجت عن االنقسام الفلسطيني ،من خالل:

 -1مشاركة الفصائل والتنظيمات والقوى المستقلةكافة ،وتم على أثره تشكيل خمس لجان رئيسة

(المصالحة – الحكومة – األمن – االنتخابات – المنظمة) ،وعملت تلك اللجان بشكل متواصل
بمشاركة مصرية فاعلة ،وعقدت جلسات الحوار بين حركتي فتح وحماس في القاهرة ،وكان عدد
جوالت الحوار بين الطرفين  6جوالت من نيسان (أبريل) حتى تموز (يوليو) 2009م(أبو ركبة،

مقابلة. )2005 ،

 -2تحركت مصر خالل الحوار من خالل عدة محددات أهمها مصلحة الشعب الفلسطيني إلتمام
أي إنجاز ألي اتفاق ،باإلضافة إلى الحفاظ على الوحدة الوطنية الفلسطينية ،والحفاظ على منظمة
التحرير.
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 -3تواصل الحوار الفلسطيني بجدية من خالل بذل مصر لجهود حثيثة إلنجاح هذا الحوار،
وكانت النتيجة التوصل لمعالجة نهائية ومتوافق عليها للعديد من القضايا ،مع وجود بعض
الخالفات القابلة للحل .ومن القضايا التي تم التوافق عليها:

أ -لجنة المنظمة:يتم تطوير المنظمة وتفعيلها ،وضم جميع القوى والفصائل الفلسطينية ،وترسيخ
مكانتها.

ب -لجنة االنتخابات :إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في جميع مناطق السلطة الفلسطينية،
وتحديد آلية الرقابة على االنتخابات ،وتحديد موعدا ال يتجاوز  25كانون الثاني (يناير) 2010م.

ج -لجنة الحكومة :االتفاق على طبيعة الحكومة االنتقالية ،وتحديد ماهية مهامها المتمثلة في
إعادة بناء األجهزة األمنية ،واإلعداد لالنتخابات الرئاسية والتشريعية ،واعادة إعمار قطاع غزة،
باإلضافة لمعالجة كافة القضايا الناتجة عن االنقسام.

د -لجنة األمن :إعادة بناء وهيكلة األجهزة األمنية ،من خالل لجنة تشكل تحت إشراف مصري
وعربي.

ه -لجنة المصالحة :من خالل تشكيل لجنة دائمة للمصالحة الداخلية ،وميثاق شرف ينص على
عدم العودة لالقتتال الداخلي (الجزيرة نت. )2009 ،
أما القضايا الخالفية بين الطرفين تمثلت في:

-1المعتقلون :فكانت الرؤية المصرية تتمثل في ضرورة إعداد قوائم المعتقلين لدى الطرفين من
خالل مؤسسة حقوقية تثبت فيها األعداد واألسماء ،واإلفراج عن جميع المعتقلين قبل تنفيذ
المصالحة ،ومن يتعذر اإلفراج عنه توضح أسباب ذلك لحين انتهاء الملف نهائيا.

-2األمن :اقترحت مصر بأن تشكل لجنة أمنية عليا بإصدار مرسوم رئاسي ،وتتكون من ضباط

مهنيين بإشراف مصري وعربي ،ويتم إعادة بناء األجهزة األمنية ،وضمان الحق الوظيفي لهم،
وتأمين مستلزمات استيعاب العناصر األمنيةكافة.

-3االنتخابات :رأت مصر أن تجري االنتخابات في توقيت يتفق عليه في النصف األول من
2010م ،وأن تكون االنتخابات تحت إشراف عربي ودولي ،وأن تكون االنتخابات التشريعية بالنظام

المختلط ( صحيفة الوطن. )2009 ،

 .3الورقة المصرية حول المصالحة الوطنية الفلسطينية 2011م:
اجتمع وفدان من حركتي حماس وفتح في القاهرة تحت رعاية مصرية في  27نيسان (أبريل)

2011م ،لمناقشة وحل القضايا العالقة إلنهاء االنقسام وتحقيق المصالحة الفلسطينية ،مع األخذ
بمالحظات اتفاقية الوفاق الوطني الفلسطيني ل 2009م .وتمت موافقة الطرفين على عدة تفاهمات

تمثلت في:
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أ .االنتخابات :تم التوافق بين حماس وفتح على تحديد أسماء أعضاء لجنة االنتخابات المركزية
باالتفاق مع الفصائل الفلسطينية ،واجراء االنتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني
الفلسطيني بعد من تاريخ توقيع اتفاقية الوفاق الوطني.

ب .منظمة التحرير الفلسطينية :اتفقت الحركتان على أن تكون مهام وق اررات اإلطار القيادي غير
قابلة للتعطيل وال تتعارض مع صالحيات اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير.

ج .األمن :التأكيد على تشكيل لجنة أمنية عليا من خالل مرسوم رئاسي.

د .الحكومة :تشكل حكومة من الكفاءات الوطنية ،وتهيئة األجواء لالنتخابات المزمع عقدها،
وتكون مهمتها متابعة قضايا المصالحة ،واعادة إعمار قطاع غزة وانهاء الحصار اإلسرائيلي،
ومعالجة كافة القضايا الناتجة عن االنقسام ،وتوحيد مؤسسات الضفة وقطاع غزة والقدس.

ه .المجلس التشريعي :تفعيل المجلس التشريعي الفلسطيني طبقا للقانون األساسي (محضر
اجتماع ،بيان التفاهمات حول المصالحة الوطنية الفلسطينية. )2011 ،

 .4جولة حوارية للمصالحة الفلسطينية في القاهرة :2012

عقد في  20آيار (مايو) 2012م برعاية مصرية لقاء بين حركتي فتح وحماس شارك فيه عن حركة

فتح كل من :عزام األحمد وصخر بسيسو ،وعن حركة حماس كل من :موسى أبو مرزوق ومحمد

نصر .واتفق المشاركون في اللقاء على ما يلي:

 .1تبدأ لجنة االنتخابات المركزية عملها في قطاع غزة اعتبا ار من يوم  27آيار (مايو) 2012م،

وأن يلتقي وفدان من الحركتين (حماس وفتح) للبدء بمشاورات تشكيل الحكومة فور بدء عمل لجنة

االنتخابات المركزية.
 .2تختم مشاورات تشكيل الحكومة بلقاء يعقد بين الرئيس محمود عباس ورئيس المكتب السياسي
لحركة حماس خالد مشعل في القاهرة خالل مدة ال تتجاوز  10أيام لإلعالن عن الحكومة الجديدة.

 .3تستأنف لجنة االنتخابات المكلفة بإعداد قانون انتخابات المجلس الوطني عملها اعتبا ار من 27

آيار (مايو) 2012م ،حتى تتمكن من إنجاز أعمالها .ويتم تحديد موعد إجراء االنتخابات بالتوافق
بين كافة الفصائل والقوى .وفي حال عدم إجراء االنتخابات يتم تشكيل حكومة وطنية برئاسة
شخصية مستقلة متوافق عليها من الجميع.

 .4يكون عمل الحكومة التي ستشكل بفترة ال تزيد عن  6أشهر ،وتنفذ مهامها.
 .5التأكيد على أهمية تنفيذ ما ورد في اتفاقية الوفاق الوطني بشأن تهيئة األجواء إلجراء

االنتخابات ،وذلك من خالل سرعة العمل على تطبيق توصيات لجنتي الحريات العامة في الضفة

والقطاع ،وعلى حكومة التوافق الوطني إنجاز ملف الحريات العامة كامال في أسرع وقت ممكن قبل

إجراء االنتخابات وفق القانون.
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 .6يعد ما ورد في هذا االتفاق رزمة واحدة ،وتعد التوقيعات الواردة به م ِلزمة للطرفين ،وستقوم
مصر من جانبها بالمراقبة واإلش ارف على تنفيذ كل طرف اللتزاماته بما في ذلك قضايا الحريات
العامة(مفوضية العالقات الوطنية. )2011 ،
الكل ضد االنقسام السياسي هذه مسألة مفروغ منها ،وحتى نتفادى حدوث ذلك بالمستقبل ،نحن نريد
نظام سياسي ديمقراطي توافقي يقوم على أسس ديمقراطية بعيدا عن االستقطاب السياسي سواء من
قبل حركة حماس أو حركة فتح ،ال نريد نظام سياسي نستبدل فيه حماس بفتح أو فتح بحماس،
نريد نظام سياسي ديمقراطي الكل يشارك فيه.
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المبحث الثالث

الموقف المصري من العدوانيين اإلسرائيليين على قطاع غزة
( 2009-2008و 2012م)
مقدمة:
لم يكن انتهاء التهدئة التي وقعتها حركة حماس وفصائل المقاومة الفلسطينية في حزيران
(يونيو) 2008م برعاية مصرية ،سببا وحيدا ألن تتخذ إسرائيل ق ار ار بشن عدوانها على القطاع ،فقد
كان هناك عوامل أخرى ساعدت في ذلك منها:

 .1رفض حماس تجديد التهدئة في 19كانون األول (ديسمبر) بالشروط اإلسرائيلية ،وانطالق
الصواريخ وقذائف الهاون من قطاع غزة ،ردا على االختراقات واالعتداءات اإلسرائيلية.

 .2أن القيادة اإلسرائيلية اعتقدت أن قطاع غزة لن يكون هدفا صعبا.

 .3الظرف المواتي الذي وفره فشل مشروع الحوار الوطني الفلسطيني في القاهرة ،فقد رأت القيادة

اإلسرائيلية أن رفض حماس والجهاد اإلسالمي االلتحاق بالحوار الوطني الفلسطيني في القاهرة ،على
أساس من الشروط التي طرحتها الوساطة المصرية في تشرين الثاني (نوفمبر)2008م ،أدى إلى

كشف الغطاء العربي (المصري – السعودي)عن قطاع غزة" ( نافع ،الحرب على قطاع غزة. )2009 ،

كما أن األحداث الالحقة أثبتت أن نوايا إسرائيل بالعدوان على غزه كانت مبيتة سلفا؛ ففي المؤتمر
الصحفي الذي عقدته تسيبي ليفني وزيرة الخارجية اإلسرائيلية في القاهرة في  25كانون األول

(ديسمبر) 2008م مع نظيرها المصري أحمد أبو الغيط ،هددت بإسكات الصواريخ التي تطلقها
حماس من قطاع غزة ،مضيفة أن استمرار سيطرة حماس على قطاع غزه أصبح يشكل مشكلة
إلسرائيل وللمنطقة بشكل  ،األمر الذي رآه الكثير من المراقبين والمحللين بمثابة موافقة ضمنية ،بل
نوعا من التواطؤ على شن العدوان على قطاع غزة(أبو البهاء ،ص.)60
بدأ الهجوم االسرائيلي الجوي على قطاع غزة يوم السبت  27كانون االول ( ديسمبر)2008م،

بواسطة الطائرات الحربية ،وتم استهداف كل المقا ِر األمنية في قطاع غزة ،والمقار التابعة لحركة

حماس وأدى القصف إلى استشهاد أكثر من مائة من قوات الشرطة واألمن الفلسطينية .ويعدذلك
العدوان هو األعنف على قطاع غزة منذ عشرات السنين ،الستخدام إسرائيل أسلحة محرمة دولية،
وسجلت حاالت كثيرة لالنتهاكات اإلسرائيلية خالل العدوان.
(Israeli Military Operations against Gaza، 2000–2008، 2009،pp. 60-71)، (Hayashi،
)2009، pp. 57-63
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اعتبر العدوان اإلسرائيلي على غزه تحديا لكافة األطراف العربية ،سواء ما يعرف بالمعتدل منها
أوالممانع .فقد تعرض قطاع غزة لهجمة إسرائيلية شرسة ،كانت نتائجها كارثية على أهل قطاع
قطاع غزة المحاصر أصال ،وأسفرت عن استشهاد  1417فلسطينيا على األقل (من بينهم 926
مدنيا و 412طفال و 111امرأة) ،واصابة  4336آخرين( .راجي الصوراني(Petersen: )2015 ،
pp. 57-58)،(2009

وحمل الرئيس المصري مبارك في  30كانون األول (ديسمبر) 2008م ،في كلمة أذاعها

التلفزيون المصري ،حركة حماس المسؤولية عن العدوان اإلسرائيلي الذي تعرض له القطاع ،معتب ار
أن الحركة أعاقت الجهود المصرية لتمديد التهدئة ،وأنها بذلك وجهت إلسرائيل دعوة مفتوحة لشن
عدوانها على القطاع ،وأن معبر رفح لن يفتح إالا للحاالت اإلنسانية(.نافع14 ، (Sharp،)2009 ،
)August 2009

.1الموقف المصري من العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة 2009-2008م:

أدركت مصر منذ اللحظة األولى للعدوان على قطاع غزة ،أنها تواجه أزمة كبرى تمس األمن

الوطني والدور اإلقليمي لها ،وتمثلت تلك األزمة من خالل:
 .1العمل على احتواء العمليات العسكرية في السيطرة على الحدود المصرية الفلسطينية.
 .2تأمين معونات إنسانية لقطاع غزة.

 .3الرد على الحمالت اإلعالمية الموجهة لها واتهامها بالتواطؤ مع إسرائيل في عدوانها على قطاع
غزة.
منذ بداية العدوان عملت مصر على التحرك لوقف العدوان ،من خالل توحيد موقف عربي تجاهه،
ودعوة المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل ،وضرورة التحرك لطرح مبادرات ومؤتمرات لبحث
التهدئة ،ومن ثم إعادة اإلعمار في قطاع غزة ،ورفضت سياسة قطع العالقات الدبلوماسية مع
إسرائيل ،والتهديد بإلغاء اتفاقية السالم بينهما.

)(Jean-Pierre Filip، The Twelve Wars on Gaza،2014،pp. 52-60

كان تركيز الدور المصري على رفض وايقاف العدوان ،ودعوة الفلسطينيين للوحدة الوطنية،

ودعا مبارك من خالل خطاب ألقاه في  30كانون األول (ديسمبر) 2008م ،أدان فيه إسرائل
يخف
مباشرة ،وفي موقف الرفض الغاضب لبروتوكول التفاهم اإلسرائيلي – األمريكي ،الذي لم
َ
على القاهرة أنها كانت المقصودة به ،وأكد فيه على ما يلي:
-1وقف العدوان بما يتيح العودة للتهدئة.
-2إعادة فتح المعابر للتخفيف عن المواطنين.
-3رفض المخطط اإلسرائيلي للفصل بين الضفة وقطاع غزة.
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-4فتح معبر رفح سيكون تكريسا لالنفصال.
-5مواصلة مصر للجهود التي تحقق المصالحة الفلسطينية.
)(Israeli Military Operations against Gaza، 2000–2008، 2009، pp. 60-71

وأدركت في السياق نفسه ،أن هناك بعض األطراف الخارجية تحاول تبني أزمة قطاع غزة،
ووضعها تحت شعار إسالمي وليس قوميا ،خاصة إيران ،نظ ار للعالقات الوثيقة التي تربط حركة

حماس بطهران وحزب هللا ،والدعم الكبير الذي قدمته طهران لحكومة حماس في قطاع غزة منذ

سيطرتها على القطاع .إضافة إلى ذلك أن حركة حماس تقف في صف الجانب السوري من
معسكر االنقسامات العربية ،لكن مصر كانت حريصة أن يكون لها دور قوي وفاعل ،ألن ما

يحدث في قطاع غزة يمس أمنها القومي ،وبحكم الجوار الجغرافي والعالقة التاريخية التي تربط
قطاع غزة بمصر.باإلضافة لوقوع مصر بين فكي رحى موقف النظام العربي اإلسالمي الممانع،

وبين ضغوط الشعوب العربية التي خرجت في الشوارع تطالب بوقف شالل الدم النازف .وقد أصبح

التوجس المصري الرسمي من حماس أكثر عمقا(نافع)2009/3/26،

في بداية األسبوع األول من العدوان ،زار قطاع غزة عدد من المسئولين األوروبيين ،بالتزامن

مع التحرك الدبلوماسي المصري على مستوى الجامعة العربية ،واالتحاد األوروبي ،ومجلس األمن،
باإلضافة إلى دعوة تركيا للضغط على إسرائيل لوقف العدوان ورفع الحصار ،بحكم العالقات

التركية اإلسرائيلية.

وفي  6كانون الثاني (يناير) 2009م ،أعلن الرئيس مبارك أسس المبادرة المصرية الحتواء

الموقف ،وأبرز ما تضمنته تلك المبادرة:

 .1الوقف الفوري إلطالق النار ،إلتاحة فتح ممرات آمنة للمساعدات اإلنسانية ،والتحرك
باتجاه وقف شامل ونهائي لوقف إطالق النار.

 .2دعوة مصر لإلسرائيليين والفلسطينيين الجتماع عاجل للتوصل لحل ينهي هذا العدوان،
وتأمين الحدود ،واعادة فتح المعابر وفك الحصار.
 .3تجديد دعوة مصر للمصالحة الفلسطينية.
وينبغي لنا اإلشارة إلى معبر رفح في ظل العدوان اإلسرائيلي على القطاع واحكام الحصار
عليه ،حيث تذرعت مصر بقضية األمن لإلبقاء على إغالق معبر رفح الحدودي الرابط بين

البلدين ،والذي يعتبر المتنفس الوحيد لربط قطاع غزة بالخارج (مقابلة مع الزهار،)2015 ،حيث منع

النظام المصري فتح معبر رفح وشدد إحكامه من خالل أجهزته األمنية ،وعرقل مرور العديد من

البعثات الطبية والمساعدات اإلنسانية القادمة إلى معبر رفح ،األمر الذي زاد من حدة التوتر بين
الطرفين أوصلت العالقة بينهما إلى األزمة .والجدير ذكره أن هناك اتفاقية حول المعبر وقعت في
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2005م ،وبوجود دولي،وتحت الضغوط اإلنسانية والدولية ،فقد قرر الرئيس مبارك في2كانون
الثاني (يناير)2009م ،أن معبر رفح مفتوح في االتجاهين الستقبال الجرحى والحاالت اإلنسانية
ونقل المساعدات ،كما أكد على التزام مصر باتفاقية فتح المعبر بالرغم أن مصر ليست طرفا فيها.

(أبو البهاء ،مصر وحماس ،ص)63

.2جوالت التهدئة برعاية مصرية:

عقد المصريون عدة لقاءات في القاهرة منذ  7كانون الثاني (يناير) 2009م ،في حوارات غير
مباشرة بين وفد حركة حماس والوفد اإلسرائيلي ،ووظفت مصر عالقاتها الدولية واإلقليمية للضغط

على إسرائيل ،لتوافق على وقف إطالق النار .حتى جاءت موافقة الطرفين في النهاية على قبول

المبادرة المصرية بتاريخ  10يناير ،وتوقفت العمليات يوم  17كانون الثاني (يناير) ،بطريقة منفردة

لكل طرف حتى االنسحاب الكامل إلسرائيل من قطاع غزة في  21كانون الثاني (يناير).

بعد انتهاء الحرب دعت القاهرة لعقد قمة تشاورية مع االتحاد األوروبي الستكمال مسيرة المبادرة
المصرية بحضور زعماء دول االتحاد األوروبي ،واألمين ال لألمم المتحدة ،والعاهل األردني عبد
هللا الثاني ،والرئيس محمود عباس ،والرئيس التركي عبد هللا غول ،في شرم الشيخ في  18كانون

الثاني (يناير) 2009م ،لبحث تثبيت وقف إطالق النار ،وتهيئة األجواء الستعادة التهدئة ،ومن
فتح المعابر ورفح الحصار ،باإلضافة إلى إدخال مواد البناء الالزمة لإلعمار .كذلك استكمل الدور

المصري جهوده إلتمام المصالحة الفلسطينية ،وكانت هناك لقاءات غير مباشرة بين الطرفين

الفلسطيني واإلسرائيلي لبحث تثبيت التهدئة ،لكن تلك الجوالت توقفت بعد اشتراط الطرف
اإلسرائيلي اإلفراج عن الجندي األسير لدى المقاومة في القطاع (مقابلة مع غازي حمد. )2015،

أما بالنسبة إلعادة اإلعمار فتم عقد مؤتمر دولي في شرم الشيخ في  2آذار (مارس) 2009م،

وتعهد المشاركون بمساعدات بقدر  4.5مليار دوالر ،لكن لم تصل كل أمواإلعادةاإلعمار؛إما
بسبب عدم التزام المتعهدين باألموال ،أو بسببمنع الجانب اإلسرائيلي دخول مساعدات اإلعمار
للقطاع .ولكن هناك مشاريع عدة أقيمت في سبيل إعادةاإلعمار.

وفي قراءته للموقف المصري من العدوان اإلسرائيلي  ،2008قال غازي الصوراني" :ال يمكن

تجاوز الدور المصري من العدوان على قطاع غزة ،لكنه موقف لم يكن حاسما لدرجة سحب السفير

المصري ،أو طرد السفير اإلس ارئيلي من القاهرة ،فكان هناك سقف سياسي ال يتناقض مع نصوص
اتفاقية كامب ديفيد والعالقة مع اإلسرائيليين واألمريكيين ،لكنه كان متعاطفا مع طموحات الشعب

الفلسطيني في التأكيد على االستقالل ووقف العدوان؛ فكان هناك موقف مصري وطني ضمن الحد
األدنى" (مقابلة مع غازي الصوراني)2015،

وعن مدى التنسيق بين إسرائيل ومصر حول العدوان على قطاع غزة 2008م ،قال إبراهيم أبراش:
"نظ ار ألن مصر مرتبطة باتفاقية كامب ديفيد ،وهذه االتفاقية مرتبطة بالتزامات وتنسيق أمني بين
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الجانبين ،كان يسرب معلومات عن أن إسرائيل قبل أن تقدم على حرب تجاه قطاع غزة ،كانت
تضع المصريين في الصورة وليس تنسيقا" (مقابلة مع أبراش.)2015،

.3الموقف المصري من العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة (2012م):
لم يكن ثمة احتياج أو مبرر ألن تعلن إسرائيل عدوانا جديدا على قطاع غزة ،فقد بدأت عدوانها

باغتيال القائد في كتائب القسام أحمد الجعبري دون سابق إنذار ،بعملية أطلقت عليها اسم "عمود

السحاب" في  14تشرين الثاني (نوفمبر) 2012م ،غير أن بعض المراقبين يرون أن هناك أهدافا
عجلت بهذا العدوان.

" وبحسب المصادر الرسمية اإلسرائيلية فقد كانت األهداف المعلنة هي وقف إطالق الصواريخ،

ومنع المقاومة من تغيير قواعد االشتباك ،واستعادة هيبة الردع للجيش اإلسرائيلي ،لكن حكومة

بنيامين نتنياهو أرادت أهدافا أخرى منها:

-1زيادة فرصتها في االنتخابات المقبلة عبر صورة انتصار في قطاع غزة ،وفرض األجندة األمنية
والتغطية على المطالب االقتصادية واالجتماعية التي أنتجتها األزمة االقتصادية.

-2اختبار النظام المصري الجديد برئاسة الرئيس محمد مرسي بشأن المسألة الفلسطينية ،واحراجه

في ظل عدم االستقرار السياسي واالقتصادي في مصر ،و فيما يتعلق بطبيعة عالقة النظام الجديد

بواشنطن.
-3هروب نتنياهو من ردة فعل الرئيس األمريكي باراك أوباما ،حيث ناصر خصمه السياسي

المرشح الجمهوري رومني.

-4االستطالع بالنار لكشف مقدرات المقاومة الجديدة والتعاطي معها ،إن كان في المواجهة الحالية
أو في المواجهات القادمة ،واستكشاف قدرات األسلحة اإلسرائيلية الجديدة كالقبة الحديدية وغيرها"

(الرنتيسي ،النتائج السياسية والدبلوماسية للحرب على قطاع غزة. )2012 ،
وكما أسلفنا ،فقد "أرادت إسرائيل فتح المواجهة مع المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة عبر
االستطالع بالنار ،الختبار مواقف عديدة على أثر متغيرات ما سميبثورات الربيع العربي ،من بينها
مصر الجديدة .فالحملة شكلت ضغطا على رئاسة الرئيس محمد مرسي الجديدة باعتبارها اختبا ار
لها للموازنة بين متضادين هما :دعم القضية الفلسطينية ،والحاجة المصرية لواشنطن في مسألتي

االقتصاد والشرعية الدولية للنظام الجديد في القاهرة(العدوان على قطاع غزة الدوافع والمآالت. )2012 ،
كان التحرك المصري سريعا؛ فمفاعيل األزمة كشفت عن قدرة عالية إلدارة الرئيس محمد مرسي في
إدارة األزمة" ،إذ قام الرئيس محمد مرسي بسلسلة خطوات فورية لدعم قطاع غزة أثناء العدوان،
وفي الوقت ذاته أشرفت الرئاسة المصرية على معركة سياسية بين طرفي المواجهة ،كانت القاهرة
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فيها أقرب لطرف المقاومة من الطرف اآلخر .وقد عبر السفير المصري في رام هللا عن ذلك،
حينما صرح بأن مصر ليست وسيطا بين الطرفين ،بل تقف في صف الطرف الفلسطيني"
(Jean-Pierre Filip، The Twelve Wars on Gaza، 2014، pp. 52-60) .

وفي صورة المعركة السياسية ،ظهر الدور التركي مساندا للقاهرة وللطرف الفلسطيني على حد

سواء ،مضافا إلى ذلك الدور القطري .وهذا الجزء من الصورة بعث برسالة أكثر خطورة إلسرائيل،
مفادها أن اإلقليم تغير كذلك(صبري ،التوثيق التاريخي لسنوات الحصار والحرب. )2014 ،

كما كان للدور المصري الرسمي والشعبي األثر البالغ في دحر العدوان ،من خالل فتح المعابر
مدار الساعة أمام البضائع واألفراد ،ووضعت المشافي المصرية في رفح والعريش في حالة تأهب
قصوى ،وقدمت تسهيالت كبيرة للمعونات والمساعدات الغذائية والطبية المقدمة لسكان قطاع
غزة.وسحب السفير المصري من تل أبيب ،باإلضافة لزيارة خالل الوفود الرسمية والشعبية قطاع
غزة خالل فترة العدوان على القطاع.
وبالرغم من هذا إالا أن الدور المصري كما صورته جريدة الفايننشال" ،بنجاح الرئيس محمد
مرسي في إيجاد موازنة في التل مع "أزمة قطاع غزة" ،وكأنه يسير على حبل سياسي مشدود طيلة
أيام الحرب األخيرة على القطاع .وقالت صحيفة فايننشال تايمز" :لو أن الرئيس محمد مرسي
أظهر دعما واضحا تجاه حماس ،فإنه كان سيدمر مصداقيته كوسيط في الصراع ،وكان سيزيد من
شقة الخالف مع إسرائيل ،وسيدمر عالقاته بالواليات المتحدة ،مضيفة أنه لو فشل في المقابل في
وقوض سعيه للقيادة على
دعم حماس ومساعدة شعب قطاع غزة ،لكان قد أغضب قاعدته ،ا

المستويين األخالقي واإلقليمي" (اللهاليه. )2012،

وفي رؤية للموقف المصري من العدوان على قطاع غزة 2012م ،كانت مصر حاضرة في كل

االعتداءات التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة ،لكن األمر اختلف شيئا ما في فترة الرئيس محمد
مرسي ،حيث اعتبر العدوان على قطاع غزة عدوانا على مصر ،وكانت التصريحات أكثر جرأة من
نظام مبارك( .مقابلة مع غازي حمد)2015،

وكانت هناك زيارات رسمية وشعبية من قبل المصريين على صعيد رئيس الوزراء المصري هشام

قنديل ،حين زار قطاع غزة في اليوم الثاني للعدوان ( .مقابلة مع محمود الزهار)2015،

لكن الموقف الرسمي المصري في ظل حكم الرئيس محمد مرسي  ،لم يكن يختلف عما قبله ،فقد

لعب الرئيس محمد مرسي دور الوسيط بين حماس واسرائيل ،ولم يحاول أن يغير من اتفاقية كامب
ديفيد أو يرسل مقاتلين ،وأن هناك سياسة ثابتة تجاه الفلسطينيين وتجاه الصراع العربي اإلسرائيلي.
(مقابلة مع أبراش.)2015،
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الفصل الخامس
متغيرات العالقة بين مصر وحركة حماس بعد الحراك الشعبي
المصري

المبحث األول :الحراك الشعبي المصري وانعكاساته على عالقة مصر بقطاع غزة
المبحث الثاني :سياسة حكومة الرئيس محمد مرسي تجاه قطاع غزة
المبحث الثالث :التدخل العسكري في تموز (يوليو) 2013م ،وأثره على سياسة مصر
تجاه قطاع غزة
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المبحث األول

الحراك الشعبي المصري وانعكاساته على عالقة مصر بقطاع غزة
مقدمة:
استحوذ رئيس الجمهورية على عملية صنع القرار للسياسة الخارجية تجاه القضية الفلسطينية،
واعتمدت على التصورات الشخصية للرئيس مع غياب للمؤسسية ،وغلبة الطابع األمني .وظلت
القيادة المصرية تعتمد طوال فترات الحكم السابقة على ثورة 1952م في شرعيتها ،وتعد بمثابة

امتداد لها(أبو شاويش ،2015 ،ص. )128

وتعد فترة الرئيس حسنى مبارك هي أطول فترة رئاسة في مصر ،من لحظة إعالن النظام

الجمهوري في مصر ،حيث تولى الحكم لمدة  30ا (2011-1981م) ،ووصفت تلك الفترة بغياب
االستقطاب السياسي الحاد بين الحكم وأحزاب المعارضة ،والحرص على وجود استقرار سياسي.
والعالقة بين السلطة التنفيذية والمؤسسة العسكرية وصفت بالعالقة المنسجمة ،ألن العديد من أفراد

المؤسسة العسكرية قد تولوا مناصب مهمة داخل السلطة التنفيذية ،ومنهم من تولى منصب القائد

األعلى للقوات المسلحة ،ورئاسة المجلس األعلى للشرطة ،ورئاسة و ازرة الدفاع ،مثل :المشير محمد

حسين طنطاوي عندما تولى منصبه في  20آيار (مايو) 1991م،وتم إقالته فيما بعد من قبل
الرئيس محمد مرسيفي  12آب (أغسطس) 2012م ،حيث كانت أطول فترة لتولي منصب وزير
دفاع .والجدير ذكره ،أن المشير طنطاوي كان يعد من الشخصيات المنفذة للسياسة العامة

للدولة(الباز ،2012 ،ص. )30

وأصبحت عملية صنع القرار في عهد الرئيس مبارك أكثر مؤسسية ،واتخاذ القرار كان قائما على
الدقة في المعلومات من أجهزة ومؤسسات الدولة،و كان الدور األبرز في صنع القرار للمخابرات
العامة ،واختيار القرار األنسب .فبحسب مايذكر أحمد أبو الغيط وزير الخارجية السابق؛فإن نفوذ
المخابرات امتد لفترات طويلة ،وكان له تأثير قوي في مصر وحتى في خارجها.

أ.أسباب اندالع الحراك الشعبي:

ورثت مصر هما اقتصاديا لم تستطع التغلب عليه بعد ثورتها األولى في  23تموز (يوليو)

1952م ،على الرغم من اتباعها نهجا اشتراكيا لحل األزمات،واعتِبر عهد الرئيس جمال عبد
الناصر من العهود الفضلى التي شهدتها مصر ،برغم الظروف التي واجهتها في مناحي الحياة

كافة ،بسبب التآمر الذي تعرضت له من قوى خارجية ،هدفت إلى إسقاط عبد الناصر ونظامه.
حتى تولى السادات الحكم بعد وفاة عبد الناصر في أيلول (سبتمبر) 1970م ،لكن السادات لم

ينتهج سياسة عبد الناصر؛ فاعتمد في سياسته على التقرب من الغرب والواليات المتحدة ،واعتمد
على االنفتاح االقتصادي ،فزادت مديونية مصر الخارجية.
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ثم تولى حسني مبارك الحكم بعد اغتيال السادات في  6تشرين األول (أكتوبر) 1981م،
وكانت الميزانية المصرية قد وصلت حد التضخم ،وانتشرت في مصر عدة ظواهر أدت البتعاد
مصر عن مكانتها بين الدول العربية ،وأصبح دورها ثانويا ،وبدأت دول عربية أخلى تأخذ دور
مصر على الرغم من أنها أقل شأنا منها ديموغرافيا ومساحة وأن تنافسها؛ بل وتنتزع منها دورها
السياسي والجيوستراتيجي .ومن هذه الظواهر:
 .1ازدياد أعداد السكان بصورة متسارعة.
 .2الهجرة من الريف إلى المدينة الذي بدوره زاد العبء على المدن اقتصاديا.

 .3انتشار طبقة واسعة من المستثمرين والمتنفذين داخل مصر ،وايثار مصالحهم الشخصية على
المصلحة الوطنية العليا.
 .4سيطرة أعضاء الحزب الوطني الحاكم على معظم قطاع األراضي الزراعية داخل مصر وشرائها
بثمن رخيص جدا ،وهذا يعد من عالمات الفساد الواضحة في مصر ،بسبب تنفذ تلك الطبقة
وامتالكها لعدد كبير من مقدرات الدولة.

 .5خصخصة الشركات الحكومية وبيعها للقطاع الخاص ،واالحتكار االقتصادي بين فئة محدودة
من رجال األعمال ،ما أدى إلى ارتفاع األسعار بصورة غير مسبوقة.
 .6الحديث عن توريث الحكم لجمال مبارك النجل الثاني للرئيس مبارك ،األمر الذي أثار حفيظة

الشارع المصري خاصة بين المعارضين.

 .7تفاقم ظاهرة القهر السياسي ضد المواطنين.

 .8تفشي ظاهرة الرذيلة وانحطاط األخالق بين الجمهور المصري في ظاهرة غير مسبوقة من قبل،
وظهور طبقة الفنانين ،واعتبارها كقوة اليستهان بها في رسم السياسة المصرية( .أبو نحل،2013 ،

ص)67-66

وفي أواخر 2010م ،اندلعت عدة حراكات واحتجاجات في مختلف أنحاء العالم العربي ،الذي

كان نتيجة لحاله الفساد والركود االقتصادي ،وسوء األحوال االجتماعية ،وتفشي الفقر والبطالة في
البالد العربية ،والقهر األمني والسياسي بحق المواطنين .هذه الظروف أدت إلى حراك سياسي
واجتماعي داخل المجتمعات العربية ،لهدف إحداث تغييرات جوهرية في األنظمة القائمة ،والعمل
على تغييرها(.األسطل ،2013 ،ص)58

وشهد المجتمع المصري العديد من األوضاع السياسية واالقتصادية واالجتماعية المتردية ،حيث نتج

عن تلك األوضاع

ظهور مجموعة من االحتجاجات الشعبية رافعة شعار "التغيير"(الجبور،

،2014ص(،)82يونس،2015،ص)3
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بدأ الحراك المصري في  25كانون الثاني (يناير) 2011م ،وكان يوم قد تم تحديده من قبل عدة
جهات من المعارضة المصرية والمستقلين ،من بينهم حركة شباب  6أبريل ،وحركة كفاية،
ومجموعات عن طريق مواقع التواصل االجتماعي ،وهو يوم يوافق عيد الشرطة في مصر.

والحراكالمصري كان سلميا شعبيا ،سعى إلسقاط نظام مبارك بحثا عن الحرية والعيش بكرامة،
ورفضا للظلم والفسادالذي تعرض له الشعب المصري لسنوات طويلة(.جبر ،2013 ،ص)21-20

ب .نتائج الحراك المصري:

ترتب على الحراك الشعبي المصري نتائج عدة ،منها:
 .1إسقاط نظام الرئيس مبارك في  11شباط (فبراير) 2011م؛ فالحراك كان هدفه التخلص من
كل ما يتعلق بهذا النظام ،وتحقيق العدالة االجتماعية والحرية والكرامة دون أية إمالءات داخلية أو

خارجية.
 .2تقديم الرئيس مبارك ونجليه ورموزه للمحاكمة،بسبب قتل المتظاهرين،وقضايا الفساد،واستغالل
النفوذ،واالستيالء على المال العام.
 .3إجراء أول انتخابات برلمانية ورئاسية نزيهة بعد تنحي الرئيس مبارك عن الحكم ،وفوز

اإلسالمين بنسبة عالية من مقاعد مجلس الشعب ،لتوضح مدى التحول الديمقراطي الذي مرت به

مصر.
 .4فوز الرئيس محمد مرسي مرشح حزب العدالة والحرية اإلخواني في االنتخابات الرئاسية في
مصر بنسبة  ،%51.73ليكون أول رئيس مدني مصري من خارج المؤسسة العسكرية.

 .5توسيع الفضاء اإلعالمي من خالل ظهور كيانات جديدة تعبر عن تيارات سياسية وفكرية
مختلفة لم يكن لها منابر إعالمية للتعبير عنها ،وظهور مشاريع عدة لقنوات تعبر عن األحزاب

السياسية المختلفة (األسطل ،2013 ،ص. )90-87

ج.المجلس األعلى للقوات المسلحة المصرية:

تشكل المجلس األعلى للقوات المسلحة بعد اندالع الحراك الشعبي ،برئاسة المشير محمد حسين

طنطاوي ،مع مجموعة من قادة القوات المسلحة المصرية .وكان المجلس العسكري محطة مهمة

وفاصلة في األحداث التي شهدتها مصر ،فبعد تنحي الرئيس مبارك وتخليه عن السلطة ،نزلت

القوات المسلحة إلى الشارع ،وأعلنت بعدها استالم السلطة وحكم مصر ،وهذه الفترة أطلق عليها

اسم المرحلة االنتقالية انتظا ار لنقل السطة إلى رئيس مدني ينتخبه الشعب ،وخاللها تراكمت أحداث
ومواقف وق اررات كان لها دور في التأثير على تلك المرحلة التي ساهمت في اختالف القوى

والموازين ،وتغير مسار انتخابات ستغير وجه مصر فيما بعد.

قام المجلس األعلى للقوات المسلحة ،بإصدار اإلعالن الدستوري المكمل في  13شباط (فبراير)
2011م ،بعد يومين من تنحي الرئيس مبارك ،وجاءفيه اآلتي (الجبور ،2014 ،ص:)120-109
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 .1التزام المجلس األعلى للقوات المسلحة بعدم االستمرار في الحكم ،وتعهده بتسليم السلطة
لحكومة مدنية منتخبة في غضون ستة أشهر ،أو حتى إجراء االنتخابات البرلمانية والرئاسية.

 .2تعطيل مجلسي الشعب والشورى المنتخبين في 2010م ،وتعليق العمل بالدستور.

 .3يتولى المجلس األعلى للقوات المسلحة إدارة شئون البالد بصفة مؤقتة لمدة ستة أشهر ،لحين
انتهاء انتخابات مجلسي الشعب والشورى ورئيس الجمهورية.

 .4يتولى رئيس المجلس األعلى للقوات المسلحة تمثيله أمام كافة الجهات في الداخل والخارج.
 .5يصدر المجلس األعلى للقوات المسلحة مراسيم بقوانين خالل الفترة االنتقالية ،مع تشكيل لجنة
لتعديل بعض مواد الدستور وتحديد االستفتاء عليها من الشعب ،وتكليف و ازرة أحمد شفيق

باالستمرار في أعمالها لحين تشكيل حكومة جديدة ،واجراء انتخابات مجلسي الشعب والشورى،
واالنتخابات الرئاسية.
 .6تلتزم الدولة بتنفيذ المعاهدات والمواثيق الدولية التي هي طرف فيها.
عقب أحداث الحراك الشعبي في2011م ،فرض على المؤسسة العسكرية ممارسة دورها
السياسي ،وسعيها لالستجابة للتحول الديمقراطي ،وتعهدها بسهولة انتقال السلطة إلى السلطة
المدنية .وتعد المؤسسة العكسرية من المكونات الرئيسة ألي نظام سابق أو حتى الحق ،حتى
يتحقق االستقرار للنظام السياسي المصري ،ومساهمة المؤسسة العسكرية في صياغة النظام

الجديد ،انطالقا من مصالحها ورؤيتها السائدة .لذا يمكن القول ،إن الحراك الشعبي المصري فتح
الباب على مصراعيه أمام الجيش لزيادة دوره في السياسة.
 .2انعكاسات الحراك الشعبي المصري على قطاع غزة:
قبل الحديث عن مدى تأثر القضية الفلسطينية وباألخص قطاع غزة ،بعد األحداث التي جرت

في مصر ،بدءا من الحراك الشعبيالمصري ،مرو ار بفترة حكم المجلس العسكري ،وانتخاب الرئيس
محمد مرسي لرئاسة الجمهورية ،ستتطرق الدراسة للحديث عن السياسة الخارجية المصرية

ومحدداتها بعد الحراك الشعبي في 25كانون الثاني (يناير) 2011م .فهناك تحوالت قد طرأت على
البيئة الداخلية والخارجية للسياسة المصرية ومؤسساتها ،ومدى تأثير الضغط الشعبي في تحديد

توجهات السياسة الخارجية تجاه إسرائيل والقضية الفلسطينية.
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 .3متغيرات السياسة الخارجية المصرية بعد الحراك الشعبي
 -1البيئة الداخلية:
منذ سقوط مبارك تعيش مصر حالة من السيولة السياسية ،والفوضى األمنية ،والتراجع

االقتصادي ،وما يؤكد ذلك عندما بدأت عملية إعداد وصياغة الدستور؛ فالمجتمع المصري عانى
من التناقضات الثقافية واالجتماعية ،التي ظهرت بعد شعور البعض بأن جماعة اإلخوان المسلمون

يحاولون االستحواذ على الحراك الثوري والدولة ،وانقسمت األحزاب السياسية ،وانقسم الشارع

المصري ما بين إخوان مسلمين وما بين تيارات مدنية من ضمنها النقابات واالتحادات ومنظمات
المجتمع ،وما بين القسمين كان هناك جزء كبير من الشعب ليس محسوبا على الطرفين .فالحالة

األمنية كانت مربكة جدا في مصر ،فانتشرت الفوضى لغياب القانون ،وكثرت المظاهرات ،وانتشر

العنف بأشكاله كافة في مصر ،وتم االعتداء على مقرات األحزاب السياسية ،ووقوع بعض األحداث
الطائفية .وبخصوص األوضاع االقتصادية ،تراجعت جميع المؤشرات االقتصادية واالستثمارات

الخارجية عقب ثورة  25يناير .وفي تقرير أعدته البعثة الفنية لصندوق النقد الدولي ،أوضحت بأن

موقف مصر بات صعبا بعد استنزاف االحتياطي ،وكشفت عن وجود اختالالت في القطاع المالي

والنقدي ،وتم اللجوء إلى التفاوض مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض يبلغ قيمته 4.8
مليار دوالر لتقوية وضع االحتياطي النقدي األجنبي ،والتدخل لمعالجة العجز في الموازنة(أبو شامة،

. )2011/9/17
وفي اعتقادي بان البيئة الداخلية بكل جوانبها بمافيها الجانب االقتصادي الزال يعاني حتى
يومنا هذا ،بسبب الظروف السياسية التي حلت بمصر بعد رحيل مبارك عن الرئاسة ،ووصل
اقتصاد مصر الى ادنى مستوياته ،لعدم استقرار الوضع السياسي ،وعدم استقرار الوضع االمني.

 -2البيئة الخارجية:

كان النظام المصري في عهد مبارك يمثل ركيزة أساسية ضمن ما عرف بمحور االعتدال في

العالم العربي ،وحليفا استراتيجيا للسياسة األمريكية في منطقة الشرق األوسط ،لكن منذ كانون
الثاني (يناير) 2011م ،أصبحت مصر تعيش في بيئة إقليمية تتسم بالتحول والتغير الشديد ،وأن
الحراك الشعبي حمل الكثير من النقد للسياسات الخارجية لنظام مبارك ،الذي بدوره شكل عبئا على
القيادة الجديدة:

 -1اتسم نظام مبارك بأنه كانت له ارتباطات إقليمية ودولية بالمصالح اإلستراتيجية للقوى
اإلقليمية.
 -2السياسة الخارجية المصرية عانت خالل السنوات األخيرة من مشاكل داخلية ،أثرت بدورها على
عالقتها مع عدد من الدول العربية واإلقليمية والدولية.

 -3لقد عانى جهاز الدبلوماسية المصرية من ضعف وتراجع في دوره.
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أ .البيئة اإلقليمية:
إن الوضع الجديد في مصر فرض عليها انتهاج خط مساند للحراكات الشعبية التي اندلعت

في العالم العربي ،ألن ذلك قد يعرضه لفقد شرعيته أمام شعبه واألمة العربية .والنظام المصري

الجديد يمثل طيفا فكريا وعقائديا ،األمر الذي من الممكن أن يسبب هاجسا لبعض األنظمة العربية
خاصة دول الخليج ،أو الخشية من محاولة تصدير الفكر الثوري لبلدانها ،وذلك لقوة تأثير مصر

آخر في توجهات مصر الخارجية ( عبد الحكيم ،أغسطس)2014
في العالم العربي ،وهذا يشكل محددا َ

ب .البيئة الدولية:

أصبحت الضغوط على الصعيد الدولي أكثر تأثي ار على صانع القرار المصري ،خاصة التأثير
األمريكي على أطراف العملية السياسية في مصر ،سواء اإلخوان المسلمين أو حتى المجلس

العسكري الذي تربطه عالقة وثيقة مع اإلدارة األمريكية منذ توقيع اتفاقية كامب ديفيد مع إسرائيل

في 1978م .فقد رأى محمد عصمت سيف الدولة ،المستشار السياسي للرئيس محمد مرسي أن
الواليات المتحدة متواجدة بعمق داخل مصر؛ فهناك العملة واالقتصاد عن طريق صندوق النقد

الدولي ،وفي التسليح ،وفي سيناء من خالل قوات متعددة الجنسيات غير الخاضعة لألمم المتحدة،
وفي الشركات المصرية والشركاء ورجال األعمال المصريين ،أي أن الدولة ال تملك قوت يومها ،وال
يمكنها أن تتمتع بسياسة خارجية مستقلة (سيف)2013/2/14،

الوضع العربي واإلقليمي والدولي المحيط بمصر ،جعلها أكثر تقيدا بسبب المتغيرات السياسية

الواقعة في البلدان العربية ،واعادة تشكيل منطقة الشرق األوسط ،والضغوط االقتصادية التي شكلت
عبئا إضافيا على صناعة السياسة الخارجية .كذلك الضغوط المتولدة عن األوضاع السياسية

الداخلية ،نتيجة لعدم التوافق المجتمعي التي جعلت القيادة المصرية أقل قدرة ومرونة على الحركية
الدولية.
 .5الحراك المصري وقطاع غزة:
شهد العالم العديد من التحوالت والمتغيرات العميقة على األصعدة السياسية واالقتصادية ،لكن

الحراك الشعبي المصري احتل موقعا مهما في جوانب استراتيجية ،أثر على المشهد الفلسطيني في
المرحلة الراهنة والمستقبلية ،وما حدث في مصر من تغيرات في سياستها الخارجية ،أثرت على
المشهد الفلسطيني من عدة جوانب( :األسطل ،2013 ،ص.)154

 -1محددات العالقة بين مصر وقطاع غزة بعد الحراك المصري:

الحكم في  11شباط (فبراير) 2011م ،وتسلم المجلس األعلى للقوات المسلحة إدارة شئون

البالد ،وذلك في انتظار تنظيم سياسة العهد الجديد بمصر في ظل الظروف التي يعانى منها قطاع
غزة وأهله ،بسبب الحصار ،وصعوبة إعادة اإلعمار نتيجة للدمار الذي شهده قطاع غزة بعد
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العدوان اإلسرائيلي أواخر العام  ،2008ومطلع 2009م ،وتعثر ملف المصالحة الفلسطينية
الداخلية .وشهدت بعض الملفات معالجة بشكل بسيط ،ستأتي الباحثة على ذكرها .وهناك ملفات

أخرى جرى حلها دون أي عائق؛ كملف منح الجنسية المصرية ألبناء المصريات المتزوجات من

مواطنين فلسطينيين ،بعد صدور قرار قضائي في  3آيار (مايو) 2011م ،يقضي بمنح أبناء
المصريات المتزوجات من فلسطينيين الجنسية المصرية ،فحصل  24ألف فلسطيني على الجنسية
المصرية منذ ذلك التاريخ ،منهم  16000حصلوا عليها في عهد المجلس العسكري،و8000
حصلوا عليها في عهد الرئيس محمد مرسي.

لقد تأثر قطاع غزة بما حدث بعد الظروف السياسية التي طرأت على النظام السياسي المصري؛

فالقضية الفلسطينية بشكل لم تكن حاضرة في أحداث الحراك المصري .حتى الجانب الفلسطيني في

بدايات الحراك سواء على مستوى رام هللا أو قطاع غزة ،لم يعلنا عن موقف واضح مما يحدث في
مصر ،وكذلك الفصائل الفلسطينية المختلفة لم تصدر أي تصريح أو بيان بهذا الخصوص .أما
اإلعالم الذي كانت تديره حركة حماس في قطاع غزة فقط ،فقد كان يصب تركيزه على أخبار

الجماهير المصرية ،وما يحدث في ميدان التحرير .لكن بعد أن سقط النظام المصري أعربت
حماس على لسان قادتها مباركتها للحراك ،ومعتبرين مصر سندا للقضية الفلسطينية .أما الرئيس

الفلسطيني محمود عباس ،فأعلن عن احترامه لإلرادة المصرية .وبدأت مرحلة جديدة في سياسة
مصر الخارجية تجاه قطاع غزة ،وبالتحديد من خالل عدة ملفات وقضايا ،أهمها:
-1المصالحة الفلسطينية

وصف الدور المصري من خالل متابعته لملف المصالحة الفلسطينية وتطبيقها بالقصور ،ألن الدور
المصري اقتصر على رعاية وتوقيع اتفاق المصالحة ،ولم يدعم باتجاه تطبيق البنود على أرض

الواقع (معا)2012 ،

وينبغي اإلشارة إلى أنه عندما كان المجلس األعلى للقوات المسلحة يدير شئون البالد ،قام بتحويل
ملف المصالحة من جهاز المخابرات العامة إلى و ازرة الخارجية في  7آذار (مارس) 2011م،
وأجرى المجلس العسكري اتصاالت مع نبيل العربي وزير الخارجية ،لبحث الطرق التي تؤدي إلى
استكمال الجهود المصرية لتحقيق المصالحة الفلسطينية ،مع إمكانية إدخال تعديالت على الورقة

المصرية التي طالبت بها حركة حماس .وبهذا أشرف المصريون على لقاءات متتابعة وجادة بين

حركتي حماس وفتح نهاية آذار (مارس) ،إال أن ملف المصالحة بقي في دائرة المعالجة المصرية،
ووصلوا إلى لحظة إعالن مفاجئ عن توقيع اتفاق المصالحة بشكل أولى بين الحركتين في القاهرة

في  27نيسان (أبريل) ،ومن ثم تم التوقيع بشكل رسمي في  3آيار (مايو) ،غير أن تطبيق هذه
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المصالحة واجه الكثير من العوائق؛ كاالعتقال السياسي ،والبرنامج السياسي ،وملف
الحكومة(جبر،2013،ص(،)62-60شاهين،2011،ص. )136-135
 -2الحصار المفروض على قطاع غزة:
أوالً :معبر رفح
بعد انسحاب القوات اإلسرائيلية من قطاع غزة في 2005م ،وفي الفترة التي تم خاللها تطبيق

اتفاق المعابر ،تم تسجيل قرابة أربعين ألف حالة دخول وخروج عبر معبر رفح بالمعدل الشهري.
أما بعد وقوع الجندي جلعاد شاليط في األسر في شهر حزيران (يونيو) 2006م ،فقد تم تقييد تنقل
األشخاص عبر معبر رفح ،بحيث كان المعبر مغلقا طيلة  %76من الوقت .وبعد تولي حماس
إدارة قطاع غزة ،تم إغالق معبر رفح بشكل دائم باستثناء مرات عشوائية قامت خاللها مصر بفتح
المعبر ،والتي استجابت فيها لقرابة عشر حاجة سكان القطاع آنذاك ،وفي تلك المرات تم السماح

فقط لفئات محدودة بالعبور مثل :المرضى ،والحجاج والمعتمرين ،وحملة جوازات السفر األجنبية،

أو سكان القطاع الذين يحملون تأشيرة سفر أجنبية ،بما يشمل الطالب الجامعيين(الزيتونة.)2006،

وفي شهر حزيران (يونيو) 2010م ،وفي أعقاب أحداث أسطول الحرية التركي القادم إلى قطاع
قطاع غزة ،أعلنت مصر عن فتح معبر رفح لتنقل األشخاص بشكل يومي ،بينما اقتصر تنقل
األشخاص عبر المعبر بشكل أساسي على الفئات المذكورة آنفا .وتم بين األشهر حزيران (يونيو)

 2010وكانون الثاني (يناير) 2011م تسجيل قرابة تسعة عشر ألف حالة دخول وخروج عبر
معبر رفح بالمعدل الشهري ،والذي يشكل نسبة  %47من عدد العابرين عبر معبر رفح خالل
النصف األول من العام  (2006المركز الفلسطيني لحقوق االنسان)2011،

وع َد ِت الحكومة المصرية برئاسة عصام شرف بتغيير الوضع غير المقبول في قطاع غزة على
َ
معبر رفح ،وقررت مصر فتح المعبر ابتداء من  28آيار (مايو) 2011م بشكل دائم ما عدا يوم

الجمعة والعطالت الرسمية للدولة المصرية ،واتخذت بعض اإلجراءات في سبيل ذلك ولكن لم تزْل
جميع العوائق.
وعمل المعبر طيلة أيام األسبوع ما بين شهر تشرين الثاني (نوفمبر) 2012م وحتى آيار
(مايو)2013م ،بحيث تنقل عبره عشرات آالف الفلسطينيون بشكل شهري .وفي النصف األول من
2013م ،تم تسجيل قرابة  20ألف حالة دخول و 20ألف حالة خروج عبر المعبر بالمعدل

الشهري ،وهو معطى يقارب عدد العابرين عبر معبر رفح في الفترة التي تم فيها تطبيق اتفاق
المعابر .بيد أنه وفي الخامس من شهر تموز (يوليو) 2013م ،وفي أعقاب التصعيد في سيناء
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واألحداث في مصر ،عادت مصر إلى تقييد التنقل عبر معبر رفح ،وفي شهر تشرين األول
 2014تم إغالق المعبر بشكل تام ( المركز الفلسطيني لحقوق االنسان)2013،
أما من جانب مرور القوافل اإلنسانية والتضامنية مع القطاع ،استمرت السلطات المصرية في

عهد المجلس العسكري بالسماح بدخولها إلى قطاع غزة عبر معبر رفح كما كانت في عهد مبارك،
وتم دخول العديد من القوافل والوفود إلى داخل القطاع ،غير أن السلطات المصرية لم توافق لجميع
القوافل الدخول إلى القطاع ،فقد قامت بمنع عدد من القوافل والوفود (الزيتونة ،2015 ،ص. )36
شهدت مصر تفاعالت تضامنية مع قطاع غزة بعد الحراك الشعبي ،ورفضت الحصار المفروض

عليه كما ورفضت العدوان اإلسرائيلي عليه في 2012م ،وطالبت أيضا بفتح معبر رفح بشكل

دائم ،وانهاء الحصار والمعاناة التي يعيشها المواطنون الغزيون ،وضرورة طرد السفير اإلسرائيلي
من القاهرة ،وأن تكون القضية الفلسطينية على رأس أولويات الخارجية المصرية (جبر،2013 ،

ص. )69
يمكن القول ،إن قطاع غزة طرأت عليه عدة تغيرات اجتماعية بسبب الحصار ،تمثلت في:

 .1التداخل العائلي.

 .2العالقات األسرية في المجتمع الفلسطيني أصبحت مبنية على مدى التأييد لحركتي :فتح أو
لحماس.

 .3النمط المعيشي أصبح يعتمد على وجود الكهرباء والغاز والوقود ،أو العودة للطرق التقليدية

البدائية.

 .4عودة نمط األسرة الممتدة ،األمر الذي أدى الرتفاع حاالت الطالق.

 .5محاولة حركة حماس أسلمة المجتمع الفلسطيني من خالل فرض الزي الشرعي على الطالبات
والمحاميات ،وحمالت الفضيلة.
 .6تقويض مؤسسات المجتمع المدني وأسلمتها.
 .7انتشار الفقر والبطالة ،وهجرة الشباب ( صافي،2015 ،ص)145-127

ثانياً األنفاق:

بدأت ظاهرة األنفاق على الحدود المصرية الفلسطينية منذ 1982م ،إذ كانت تستخدم إلدخال

مواد وبضائع متنوعة من مصر إلى قطاع غزة .لكن الظاهرة تعاظمت بعد فوز حركة حماس

باالنتخابات التشريعية الفلسطينية في كانون الثاني /يناير 2006م ،وبعد الغلق المتكرر للمعابر
الواصلة بين قطاع غزة واسرائيل ،ومعبر رفح الخاضع إلدارة مصرية فلسطينية ورقابة أوروبية وفق

اتفاقية المعابر الموقعة في 2005م ،باإلضافة للحصار الذي فرضته إسرائيل ،بعد سيطرة حركة
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حماس على قطاع غزة عقب األحداث التي جرت في منتصف 2007م ( .مقابلة مع صالح أبو
ركبة)2015 ،

بدأت فكرة حفر األنفاق بين قطاع غزة واسرائيل من قبل المقاومة لتنفيذ عملياتها في األراضي

الفلسطينية التي تحتلها إسرائيل ،ووصفت على لسان المتحدث باسم الجيش اإلسرائيلي اللفتنانت
كولونيل بيتر ليرنر" :تحت قطاع غزة تكمن قطاع غزة أخرى تحت األرض ،وهي شبكة األنفاق

الهجومية التي كانت مخبأة بشكل كامل تقريبا على السطح وتفصيال مثل متاهة" ،ثم تطور إلى
حفر أنفاق التهريب بين قطاع غزة ومصر ،حيث تستخدم كوسيلة لحصول أهل القطاع على
مستلزمات المعيشة في وقت غلق المعابر(عبد الصمد.)2014/6/23 ،

ترتب على تشكيل حماس للحكومة بعد فوزها في االنتخابات ،موقف من الدول المانحةكتوقف

المنح والمساعدات وحجز السلطات اإلسرائيلية عائدات السلطة من الضرائب والجمارك واشتداد

المعاناة ،مما أدى إلى انتشار ظاهرتي البطالة والفقر بشكل غير مسبوق في المجتمع الغزي،
وازدادت اإلغالقات والعقوبات واشتد الحصار اإلسرائيلي والدولي لألراضي الفلسطينية،مماأدى
إلى تضرر القطاع الحكومي بسبب تأخر الرواتب لمائة وستين ألف موظف وزيادة التكاليف على
المستهلك بنسبة ،%37وانخفاض ملموس في القوةالشرائية بسبب نفاذالمدخرات وتراكم الديون
وهجرة رأس المال واغالق الكثير من المنشآت وتدهور القطاعات االقتصادية وارتفاع حاد للفقر
وصل إلى %65في نهاية 2006م  ،وتزايدت نسبة السكان الذين يتلقون مساعدات غذائية من

القطاع إلى  ،%80وتم إغالق المئات من المشاريع ،وأوضحت عدة تقارير لألمم المتحدة أن
استمرار الوضع االقتصادي بسبب الحصار قد أدى إلى ارتفاع البطالة في القطاع بنسبة%50

منذ منتصف العام 2008م ،ونسبة الفقر قد تجاوزت  ،%70وباإلجمالي قدرت الخسائر بخمسين

مليون دوالر شهريا ( أبو مدللة،2011،ص)4

تزايد عدد األنفاق من20نفقاَ في منتصف2007م إلى أن وصل حسب بعض التقديرات إلى

500نفق متعدد األشكال واألغراض حتى نوفمبر 2008م ،ويقدر البعض أن عددها قد وصل

إلى  800نفق تقريبا سواء أكانت جاهزة أم قيد اإلنشاء(جرغون،2008،ص .)2

مع بداية شهر سبتمبر2008م عملت بلدية رفح بجباية رسوم من أصحاب األنفاق تحت

مسمى نشاط تجاري عبرالحدود ،ويدفع صاحب كل نفق مبلغ عشرة آالف شيكأل يما
يعادل2600دوالر رسوم ترخيص ،ومن لم يدفع يمنع من استكمال حفر نفقه،أويغلق إن كان
يعمل،وتقوم شركة الكهرباء بفرض رسوم اشتراك كهرباء لكل نفق،اآلن كل نفق بحاجة إلى خط
كهرباء ،ورسوم اشتراك الكهرباء تبدأمن  1000شيكل ويصل إلى  3000شيكل أحيانا أي حوالي

 800دوالر (.أبو مدللة ،2011 ،ص.)19
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وبالرغم من أن األنفاق سبيل للتخفيف من معاناة المواطن الغزي ،لكنها أصبحت لدى بعض

الغزيين بمثابة "أنفاق الموت" ،حيث تبتلع كل شهر عددا من الشبان حافري األنفاق،على الرغم من
ذلك فقد ساهمت األنفاق في ظهور طبقة من األغنياء الجدد على حساب معاناة أبناء شعبنا
وعذاباتهم ،وأرواحهم وكرامتهم( الصوراني ،2009،ص0)4

.1مقاومة األنفاق من قبل االحتالل اإلسرائيلي:

يتطلب إخفاء العمل في حفر األنفاق من المخابرات اإلسرائيلية ،حفر مداخل األنفاق في
الطوابق السفلية من المنازل والمساجد والمدارس وغيرها من المباني العامة ،وال تستخدم المعدات
في الحفر ألنها تسبب ضوضاء قد يتنبه عمالء إسرائيل داخل القطاع لعمليه حفر النفق ،ويتم

استخدام حيل مختلفة إلزالة مخلفات الحفر من موقع النفق .حتى اآلن لم يتم تطوير تكنولوجيا
يمكن االعتماد عليها تغطي مسافات واسعة وتستطيع كشف األنفاق التي تقع على أعماق كبيرة

متر تحت األرض وبالتالي يستحيل
تحت األرض ،حيث يكون حفر األنفاق على عمق  20ا
كشفها ،مما يتحتم على اإلسرائيليين إما أن يبحثوا عن األنفاق من بيت لبيت أو يحصلوا على
معلومات استخباراتية ذات دقة عالية عن مداخل النفق ومساراته من داخل قطاع غزة .وحتى إن

تم تدمير النفق فاليكون كامال ،مما يسهل إعادة الحفر وتشغيل النفق مرة أخرى ،ألن هذا يتطلب

الحصول على خريطة دقيقة لكل مداخل النفق ومساراته( عبد الصمد.)2014/6/23 ،

نستطيع القول بأنه خالل األعوام 2006 – 1994م ،ارتفعت واردات قطاع غزة عبر األنفاق

إلى ما يقرب من  650مليون دوالر سنويا  ،ما يعني تحقيق ربح إجمالي يقدر بحوالي  325مليون
دوالر إذا احتسبنا نسبة  % 50فقط أما إذا ارتفعت هذه النسبة إلى  % 100فإنها ستحقق 650

مليون دوالر أرباح ،توزع بالطبع على أصحاب األنفاق والتجار ،وفي مقابل هذه الصورة من الجشع
تزايدت أشكال المعاناة والحرمان بصورة مرعبة في أوساط الفقراء من محدودي الدخل والعاطلين

عن العمل ،ومن ثم تزايدت مظاهر التسول في أوساط األطفال دون  15سنة ،مع تزايد مظاهر
القلق واإلحباط واالكتئاب في أوساط الشباب الذين تزيد نسبة الراغبين منهم في الهجرة
عن،%50إلى جانب تزايد انتشار مظاهر االنحراف االجتماعي بكل أنواعها (المخدرات والحبوب

المخدرة أو "حبوب السعادة" و السرقة و الجرائم و التفكك األسري) ،كل ذلك في ظل انعدام شبه
كلي للرقابة وتحديد األسعار واالرتفاع الجنوني في أسعار السلع األساسية والمواد الضرورية
للمواطنين(الصوراني.)2008/12/14،

في  25يناير 2008م ،تمكن مئات اآلالف من الفلسطينيين من االستفادة من اختراق الحدود
حيث عبروا إلى مصر وعاد عشرات اآلالف منهم إلى قطاع غزة ،وعدت حركة حماس ذلك

االختراق بمثابة الخطوة أولى نحو إنهاء الحصار اإلسرائيلي للقطاع (جريدة اليوم)2008/1/25،
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في نهاية عهد الرئيس المصري األسبق حسني مبارك ،أمر بإنشاء جدار فوالذي عازل على
الحدود مع وجود أنبوب يحقن في باطن األرض لتدمير األنفاق لكن الحراك الشعبي لم تمهله ،ثم

واصل الجيش المصري بعدها منذ 2013م موجات متتالية لتطهير سيناء من الجماعات اإلرهابية
تخللتها عمليات تدمير متتالية لألنفاق ،وقد بررت الخارجية المصرية بناء الجدار بحماية
أراضيها ،وسيادتها وأمنها الوطني من عمليات التهريب التي وبحسب مصادر مصرية أسقطت

عددا من جنود حرس الحدود المصري بين جريح وقتيل في السنوات العشرة األخيرة(و ازرة الداخلية

المصرية).

وتحدث الرئيس محمد حسني مبارك ،في خطابه بعيد الشرطة في  24يناير 2010م "،أن

مصر لم ولن تتهاون في حماية حدودها وسيادتها ومصالح ومقدرات شعبها" والذي رأى أن الجدار
يعمل على حمايتها ،وشدد على دور مصر في القضية الفلسطينية وعلى أن هناك قوى عربية

واقليمية لم تقدم ما قدمته مصر لفلسطين تزايد على الدور المصري واستغلت بناء الجدار لذلك.
وانتقد حسني مبارك أيضا حماسالتي زايدت على الدور المصري ملمحا على أنها ال مقاومة قد
قاومت ،وال سالما قد صنعت .وبخصوص ما تحدث عنه البعض من محاولة
التقرب إلسرائيل وأمريكا ببناء الجدار ،قال مبارك" :إن مصر رفضت سابقا االنضمام لالتفاق األمني
بين الدولتين السابق ذكرهما في عهد إدارة جورج دبليو بوش ،وأن مصر ماضية في بناء اإلنشاءات
على الحدود الشرقية ليس إرضاء ألحد ،وانما حماية لما سماه األمن القومي" (الجزيرة

نت2010/1/25،م)

وأعربت حركة حماس على لسان الناطق باسمها  ،سامي أبو زهري ،في  21ديسمبر2009م،
أن المشروع يشكل خطورة كبيرة على المياه الجوفية وتهديدا لعدد كبير من المنازل على الجهة
الفلسطينية ،وأن الحركة أجرت اتصاالت رسمية مع القاهرة لوقف هذه الخطوة ( وكالة سما

نيوز.)2009/12/21،

أوقفت الحكومة المصرية بعد الحراك الشعبي ،بناء الجدار الفوالذي على حدودها مع قطاع غزة
الذي كان يهدف لتشديد الحصار على قطاع غزة ،واحكام السيطرة على األنفاق .ولكن الحكومة
المصرية بعد الحراك استمرت في هدم األنفاق من خالل إغراقها بمياه المجاري ،األمر الذي أدى

إلى وفاة عدد من عمال األنفاق .وقد أكد ياسر عثمان السفير المصري لدى السلطة الفلسطينية،
أن تجارة األنفاق تتجاوز المليار دوالر سنويا ،وعلى الرغم من التدمير التي استهدفت األنفاق ،إالا
أن حجم التدمير لم يكن ذا تأثير كبير على عمليات تهريب البضائع إلى قطاع غزة( .الزيتونة،

 ،2015ص.)38

وبعد تصاعد عمليات االستهداف الموجهة ضد أنابيب الغاز المصدرة إلسرائيل ،قام الجيش

المصري بعملية عسكرية في سيناء أطلق عليها اسم "نسر" في  12آب (أغسطس) 2011م ،ضد
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"جيش تحرير اإلسالم" الذي سبق وأعلن اعتزامه تحويل سيناء إلمارة إسالمية ،وفيما أكدت الجهات
المصرية بأن تلك العملية لن تؤثر على الوضع اإلنساني واالقتصادي وحتى األمني في قطاع غزة،
وحتى تاريخ  19أيلول (سبتمبر) ،تم تدمير ما يقارب أكثر من  32نفقا بين قطاع غزة واألراضي
المصرية ،وفي  17تشرين األول (أكتوبر) أعلن حرس الحدود المصرية عن تدمير أكثر من 196
نفقا بين قطاع غزة ورفح( .الزيتونة ،2015 ،ص)39

 .2صفقة تبادل األسرى:

تعددت األطراف التي أرادت أن تدخل كطرف وسيط بين حركة حماس واإلسرائيليين ،بعد
أسر الجندي جلعاد شاليط في  25حزيران (يونيو) 2006م ،إالا أن الوسيطين اللذين كانا األكثر

تأثي ار هما مصر وألمانيا ،حيث بدأت الجهود إلطالق المفاوضات بين حركة حماس واسرائيل ،لكن

لم تنجح هذه المفاوضات بسبب العناد اإلسرائيلي خالل فترة الرئيس مبارك ،ولكن بعد تنحيه عن
الحكم ،عادت هذه المفاوضات بوتيرة أسرع خالل فترة حكم المجلس العسكري (مقابلة مع محمود

الزهار)2015،

بعد تنحي الرئيس مبارك ،وتكليف المجلس األعلى للقوات المسلحة بإدارة شؤون البالد ،انعكس

بدوره على مفاوضات صفقة األسرى ،وحاولت مصر بذل كل الجهود للتواصل التفاق في ملف
األسرى ،في الوقت الذي أعلن فيه عن فشل الوساطة األلمانية في صفقة التبادل على لسان موسى

أبو مرزوق نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس( مقابلة مع صالح ابو ركبة)2015،

كانت المفاوضات بين إسرائيل وحماس قد استمرت أكثر من خمس سنوات،ومع بداية شهر مايو
2011م ،بدأت االتصاالت المصرية من جديد لتحريك ملف المفاوضات غير المباشرة حول
األسرى ،ووصل الوفد اإلسرائيلي فيما بعد للقاهرة في بداية يونيو لتفعيل الوساطة المصرية ،وبذلت
مصر في هذه المرحلة جهودا كبيرة من أجل التوصل إلى اتفاق على ملف األسرى ،وفي نفس

الوقت أكد موسى أبو مرزوق القيادي في حركة حماس ،عن فشل الوساطة األلمانية في صفقة
التبادل .وعمدت السلطات المصرية على إجراء اتصاالت لتحريك ملف المفاوضات غير المباشرة

حول ملف األسرى .وخاللها أخذت مصر تتفهم موقف حماس ومطالبها من الصفقة،وبدأت تظهر
احتماالت التوصل إلى اتفاق بين الطرفين برعاية مصرية ،حتى جاء اإلعالن النهائي في 10

أكتوبر 2011م ،عندما أعلن رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو ،بأن حكومته وحركة
حماس توصلتا إلى الصيغة النهائية التفاق تبادل األسرى .ويقتضي االتفاق باإلفراج عن 1027
أسير فلسطينيا ،على مرحلتين؛ المرحلة األولى :تتم خالل أسبوع من إعالن الصفقة ويتم فيها
ا
اإلفراج عن  450أسي ار ،والمرحلة الثانية :ستكون بعد شهرين من تنفيذ المرحلة األولى للصفقة ويتم

اإلفراج عن  550أسي ار .وأطلق على الصفقة اسم "وفاء األحرار".
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المبحث الثاني

سياسة الرئيس محمد مرسي تجاه قطاع غزة
مقدمة
أجريت الجولة األولى من االنتخابات الرئاسية بمصر بعد اإلطاحة بحكم الرئيس مبارك في
 24-23آيار (مايو)2012م ،وجرت الجولة الثانية في  17-16حزيران (يونيو) .وأعلنت اللجنة
العليا لالنتخابات الرئاسية المصرية عن نجاح فوز مرشح حزب الحرية العدالة الدكتور الرئيس

محمد مرسي بنسبة  .%51.73وقد بدأت األجواء االحتفالية تسود ميدان التحرير بعد إعالن فوزه
(لجنة االنتخابات الرئاسية المصرية.)2012 ،

َعمت االحتفاالت أرجاء قطاع غزة كافة ،وس ِمعت أصوت إطالق الرصاص واأللعاب النارية
في الهواء بشكل مكثف ،فرحا بفوز الرئيس محمد مرسي في االنتخابات المصرية .وعمت المسيرات
المنظمة من قبل حركة حماس ،ونزل اسماعيل هنية رئيس الوزراء في حكومة حماس إلى شوارع

قطاع غزة وحمل العلم المصري مشاركا في احتفاالت الفوز،ورفع المشاركون األعالم الفلسطينية
وصور كبيرة للرئيس محمد مرسي(.العربية( ،)2012 ،يونس،2015،ص)13
ا
والمصرية،
كما هنأت القيادة الفلسطينية برئاسة الرئيس محمود عباس ،الرئيس المنتخب الرئيس محمد
مرسيبمناسبة انتخابه رئيسا لجمهورية مصر العربية.وأعرب الرئيس عباس عن احترامه واحترام

القيادة الفلسطينية لخيار الشعب المصري ،كما سبق اإلشارة (وكالة وفا. )2012 ،

وقال يونس األسطل النائب في المجلس التشريعي والقيادي في حركة حماس ،أن فوز مرشح
جماعة اإلخوان المسلمين هو انتصار للمشروع اإلسالمي،ولمقاومة الشعوب وثورتها ضد الظالمين
من الحكام وأنظمتهم القمعية القهرية .وطالب األسطل أن تكون قضية فلسطين أولوية أولى بالنسبة

للرئيس الجديد ،على الرغم من التحديات والعراقيل التي ستواجهه (المركز الفلسطيني لإلعالم)2012 ،

ومن جانبه ،اعتبر محمود الزهار القيادي في حركة حماس ،فوز مرشح حركة اإلخوان المسلمين

الرئيس محمد مرسي في انتخابات رئاسة مصر،بأنها لحظة تاريخية وانتصار كبير ،ومرحلة
تاريخية جديدة في تاريخ مصر ستصحح التأربعين ا السابقة ،وهزيمة لبرنامج التطبيع مع إسرائيل،

ولبرنامج التعاون األمني معها (مقابلة مع الزهار. )2015 ،
 -1سياسة الرئيس محمد مرسي تجاه قطاع غزة:

أدى انتخاب الرئيس محمد مرسي رئيسا لمصر إلى تحوالت سياسية كثيرة ،وخصوصا في تاريخ
الصراع العربي اإلسرائيلي ،والى إسناد القضية الفلسطينية والمقاومة الفلسطينية ،األمر الذي أدى
إلى تخوف الكيان اإلسرائيلي من التحوالت المفاجئة في المنطقة ،وهذا ما جاء على لسان رئيس
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الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو في شباط (فبراير) 2012م ،عندما أعرب عن تخوفه الشديد من

قيام نظام في مصر شبيه بالنظام اإليراني يقوده "متطرفون إسالميون" .وصرح شمعون بيريس

رئيس الكيان اإلسرائيلي ،أن نشوء نظام حكم ديني متشدد في مصر ،لن يجعل األوضاع في هذا
البلد أفضل حاال مما كانت عليه في ظل النظام الحالي رغم عدم التزامه بالثوابت الديمقراطية"
(وكالة معا. )2012 ،
كانت القضية الفلسطينية من أولويات الرئاسة المصرية في عهد الرئيس الرئيس محمد مرسي،
ففي خطاب ألقاه الرئيس محمد مرسي أمام الجمعية العامة لألمم المتحدة في  26أيلول (سبتمبر)

2012م ،حيث أكد فيه دعمه للقضية الفلسطينية وحقوقها ،وأكد أيضا على أهمية إتمام المصالحة

الفلسطينية في سبيل توحيد الجهد الفلسطيني ،لمواجهة التحديات التي تواجهها القضية الفلسطينية
(الجزيرة. )2012 ،
كما كانت القضية الفلسطينية مهمة بالنسبة لمصر ،ألسباب قومية بحكم الرابط التاريخي

والجغرافي بين مصر وفلسطين .لكن ينبغي القول بأن هناك عوامل أدت إلضعاف الدور المصري

في اتخاذ ق اررات تتعلق بالقضية الفلسطينية ،بحكم أن النظام السياسي لم يكن مستق ار ،كما وأن بقايا
نظام الرئيس مبارك حاولت أن تضعف وتعطل وتسقطالرئيس محمد مرسي ،وذلك مع استمرار

التنافس بين اإلخوان المسلمين والمجلس العسكري ،وباقي قوى الحراك الشعبي ،باإلضافة لألوضاع
األمنية واالقتصادية السيئة التي شهدتها مصر.

لقد كانت جماعة اإلخوان المسلمين رافضة ومعارضة التفاقية كامب ديفيد ،لكن الرئيس محمد

مرسي لم يكن يستطيع أن يخرج عن طبيعة النظام السياسي المصري السائد في مصر ،بما فيه

االتفاقيات الموقعة مع إسرائيل ،على الرغم من تخوف األخيرة من إمكانية انتهاز الرئيس محمد
مرسي ألي فرصة يتمكن من خاللها من إلغاء تلك االتفاقية (جريدة الوطن العمانية. )2012 ،
ربط الرئيس محمد مرسي بين إحترام إتفاقات كامب ديفيد وقيام الدولة الفلسطينية  ،إلستعادة دور
مصر المركزى في قلب النظام اإلقليمى العربى  ،الن الهدف من توقيع هذه اإلتفاقية  ،إيمان
مصر بعدم جدوى خيار الحرب إلنهاء الصراع العربى اإلسرائيلى ،بل كما صرح به الرئيس محمد
مرسى هو التسوية الشاملة للقضية الفلسطينية  ،وهنا ياتى هذا الربط بين إستمرار إحترام اإلتفاقية
وبين قيام الدولة الفلسطينية  ،ويتوافق هذا مع احد أهم أولويات وثوابت السياسة المصرية على

مدار تاريخها وهو التاكيد على الدور اإلقليمى لمصر ،فإستعادة الدور المصرى مكون أساس من

مكونات أألمن القومى المصرى  ،وغياب هذا الدور سيعرض أمن مصر للتهديد والخطر ،
وسيحول مصر إلى دولة تابعة فاقدة للقدرة والتاثير في محيطها العربى  ،بل قد يصور ويقيد الدور

المصرى بإسرائيل من خالل اإلتفاق  ،وهذا يتنافى مع الهدف األساس من توقيع اإلتفاق( .
شراب)2012/9/30،
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كانت سياسة الرئيس محمد مرسي تجاه قطاع غزة تتمثل في التل معه من خالل حركة حماس
التي تسيطر عليه ،فالعالقة ين حماس والقيادة المصرية برئاسة الرئيس محمد مرسي كانت متينة،
وقائمة على االحترام المتبادل ،وشكل فوز الرئيس محمد مرسي نقطة تحول في العالقة بين حركة
حماس ومصر .ففي محمد الرئيس محمد مرسي أصبحت قنوات االتصال بينهم تديرها المستويات
العليا في الجانبين ،و ازر إسماعيل هنية مصر في  25تموز (يوليو) 2012م ،برفقة خمس عشرة
شخصية من الوزراء ومسئولي حركة حماس ،إلى جانب بعض رجال األعمال ووفد إعالمي من
المؤسسات اإلعالمية ،وكانت زيارتهم تتضمن زيارة مقر اإلخوان المسلمين في المقطم .ووجه هنية

الدعوة لكل من الرئيس محمد مرسي والمرشد ال لإلخوان المسلمين الدكتور محمد بديع ولخيرت

الشاطر لزيارة قطاع غزة .وكانت هناك زيارة أخرى في  13أيلول (سبتمبر) 2012م ،وكانت ضمن
جولة خارجية لعدة دول ،حيث اجتمع مع رئيس الوزراء المصري هشام قنديل ،وبحثوا عددا من

القضايا؛ كأزمة الكهرباء في قطاع غزة ،والحدود ،والتعاون األمني ،وتبادل المعلومات االستخبارية
فيما

بينهم(مقابلة مع الزهار(،)2015 ،يونس،2015،ص)13

.

غير أن تقارب مصر مع قطاع غزة خالل فترة حكم الرئيس محمد مرسي لم َير ْق للسلطة
الفلسطينية ،حيث احتجت السلطة الفلسطينية على زيارة هينة لمصر خاصة في الزيارة الثانية ،ألن
الزيارات كانت تتل مع هنية كشخصية رسمية ،فقامت السلطة بإرسال عدة رسائل للمخابرات

المصرية ومؤسسة الرئاسة عبر السفير المصري في فلسطين ياسر عثمان ،وتضمنت احتجاجا

ودعوة رسمية فلسطينية لمصر لعدم التل مع هنية كرئيس حكومة،ألنه أصبح رئيس وزراء
مَقاال(يونس ،2015 ،ص)14

وقامت بعض وسائل اإلعالم المصرية الخاصة ،وشخصيات مشهورة بشن حملة تحريض ضد

حركة حماس ،حيث قاموا باتهام حركة حماس في بعض القضايا األمنية التي تعرضت لها مصر.
ولكن وبالرغم من عمليات التحريض تلك ،بقيت العالقة بين الرئيس محمد مرسي وقطاع غزة متينة
ولم تتأثر بعمليات التحريض ضد حماس .فعندما تم قتل  15ضابطا وجنديا مصريا في رفح في 5

آب (أغسطس) 2012م ،اتهم اإلعالم المصري عددا من قيادات كتائب عز الدين القسام بالتورط

في تلك الحادثة ،لكن قيادة الجيش المصري نفت تلك االتهامات ،واعتبرت أن حركة حماس ليس
لها أي عالقة بتلك األحداث(مقابلة مع غازي حمد. )2015 ،

ولم يقتصر األمر على الجهات اإلعالمية ،فقد دعا عمرو موسى المرشح السابق للرئاسة في

اليوم التالي ،إلى إغالق معبر رفح البرى واألنفاق المنتشرة على طول الحدود بين مصر وقطاع
غزة ،وذلك لتأكيد األمن في سيناء (فلسطين أون الين. )2012 ،

ومن ضمن االتهامات التي استغلتها بعض وسائل اإلعالم المصرية لحركة حماس ووجهتها لها،

اتهامها بمساعدة الرئيس محمد مرسي بالهروب من سجن طرة أبان الحراك الشعبي المصري في
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2011م ،غير أن الرئيس محمد مرسي نفى تلك االتهامات ،وتحدث عن تفاصيل خروجه من
السجن أثناء الحراك ،وأن أهالي وادي النطرون هم من أخرجوه ،وال عالقة لحماس بذلك (العربية،

. )2012

-2العدوان على قطاع غزة في :2012
أ.موقف الرئيس محمد مرسي من العدوان:
شن االحتالل اإلسرائيلي عدوانه على قطاع غزةفي  14نوفمبر 2012م ،فتمثل موقف الرئاسة

المصرية بإعرابالرئيس محمد مرسي عن وقوف مصر حكومة وشعبا مع الفلسطينيين في وجه
العدوان ،وطالب بضرورة وقف العدوان على قطاع غزة بشكل عاجل ،وهاتف األمين ال للجامعة

العربية نبيل العربي ،وطلب عقد اجتماع وزاري طارئ لبحث سبل منع العدوان على قطاع غزة ،و

تواصل مع األمين ال لألمم المتحدة بان كي مون ،باإلضافة التصاله مع الرئيس األمريكي باراك
أوباما ،ليتحمال مسؤوليتهما تجاه مايحدث(مقابلة مع غازي حمد.)2015 ،

وأصدر الرئيس محمد مرسي ق ار ار بسحب السفير المصري من إسرائيل ،وذلك ردا على العدوان

على قطاع غزة ،وذلك بعد اندالع العدوان بيومين ،وحذر من تداعيات العدوان قائال" :مصر لن
تترك قطاع غزة وحدها؛ فإن مصر اليوم مختلفة عن مصر األمس تماما ،والعرب اليوم مختلفون
عن عرب األمس تماما" .ووجه الرئيس محمد مرسي خطابه إلسرائيل قائال":لن يكون لكم علينا
سلطان وال على قطاع غزة" ،مضيفا" :إن مصر ال تريد حربا مع أحد ،ولسنا دعاة حرب ،ولكننا
لسنا دعاة سالم من طرف واحد ،وما يحدث مرفوض" (الجزيرة.)2012 ،

ب .موقف األحزاب والقوى السياسية المصرية من العدوان:

اعتبرت جماعة اإلخوان المسلمين في مصر العدوان على قطاع غزة تعديا صارخا على

األرواح والممتلكات ،وانتهاكا للقانون الدولي ،ويعبر عن كذبة السالم الصهيوني المزعوم .وعلق

حمدين صباحي مؤسس التيار الشعبي على سحب السفير المصري من تل أبيب ،بأن تلك خطوة

أولى جادة ضمن حزمة إجراءات لمواجهة العدوان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني ،وث امن ناجي
ر إيجابيا(فلسطين أون
الشهابي رئيس حزب الجيل قرار الرئيس محمد مرسي بسحب السفير واعتبره ق ار ا

الين. )2012 ،

وأكد حسام الخولي أن موضوع سحب السفير المصري من تل أبيب ،هو ردة فعل طبيعية من
الحكومة المصرية على ما يحدث في قطاع غزة .وعابر عالء الروبي في حزب التغيير عن وجهة
نظر الحزب بالنسبة لسحب السفير ،بأنه يتحتم على مصر أن تسعى بقوة الستكمال أدوات قوتها

على جميع األصعدة :عسكريا واستخباريا واقتصاديا ،لتعزيز وضعها اإلقليمي لمواجهة الصعوبات
والتحديات .وأدان عمرو موسى رئيس حزب المؤتمر العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة وأهلها،
وطالب الجامعة العربية باتخاذ إجراءات تتناسب مع خطورة هدا العدوان .ومن جهة حزب التجمع،
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فقد طالب الرئيس محمد مرسي وحكومته باتخاذ سلسلة من الخطوات المترابطة لرد العدوان
اإلسرائيلي على قطاع غزة الذي يهدد األمن المصري ،بحيث تشمل طرد السفير اإلسرائيلي من
مصر ،وتجميد جميع االتفاقيات التجارية واالقتصادية والسياسية الموقعة مع إسرائيل (األهرام،

. )2012
أما من جهة عبد المنعم أبو الفتوح أمين عام اتحاد األطباء العرب عند زيارته لقطاع غزة خالل
العدوان ،طالب بفتح معبر رفح بشكل كامل لكل الفلسطينيين دخوال وخروجا وعلى دار المدار ،كما
طالب حزب مصر القوية في بيان له بطرد السفير اإلسرائيلي من مصر .ووجه كل من حزب

الكرامة والتيار الشعبي والقوى السياسية والمستقلين في سيناء بيانا للرئيس محمد مرسي ،مطالبين
فيه باتخاذ موقف يتناسب مع مصر الجديدة بعد الحراك الشعبي ضد العدوان اإلسرائيلي على قطاع

غزة ،وأدان حزب األحرار العدوان ،باإلضافة إلى حزب الدستور المصري(األهرام. )2012 ،

ج .المؤسسات النقابية:

طالبت المؤسسات النقابية المصرية ،مصر والدول العربية باتخاذ موقف حاسم من ذلك العدوان،

وأصدر اتحاد كتاب مصر برئاسة محمد سلماوي بيانا يدين فيه العدوان على قطاع غزة ،ونظم
العديد من الكتاب األعضاء في اتحاد كتاب مصر وقفة احتجاجية أمام مقر األمانة العامة للجامعة
العربية ،عبروا فيها عن إدانتهم للعدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة .وعقدت النقابات العامة
للصيادلة واألطباء سلسلة من الفعاليات والمؤتمرات الصحفية ،لتعبر عن استيائها مما حدث في
قطاع غزة ،وتواصلوا مع و ازرة الصحة في قطاع غزة لالطالع على حاجة القطاع الصحي في
قطاع غزة للمستلزمات الطبية العاجلة ،ضمن قوافل توجهت لقطاع غزة ،وتحويل عدد من
المصابين لمستشفيات مصر.

وشهد ميدان التحرير ومحيط جامعة الدول العربية وو ازرة الخارجية ،مسيرات واحتجاجات غاضبة
في  15تشرين الثاني (نوفمبر)  ،2012تنديدا بالعدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة ،حيث ن ِظمت
تلك االحتجاجات والمسيرات من أحزاب متعددة ونقابات وناشطين (اليوم السابع. )2012 ،
 -3المصالحة الفلسطينية:

ألقى الرئيس محمد مرسي خطابه األول في  30حزيران (يونيو) 2012م بعد حلف اليمين،

وعبر خالل خطابه عن موقف الرئاسة المصرية من الشعب الفلسطيني ،ومدى دعم ووقوف مصر
حكومة وشعبا إلى جانب الفلسطينيين حتى يحصلوا على كامل حقوقهم المشروعة ،وأنه سيعمل
على إتمام المصالحة الفلسطينية.
وذكر الرئيس محمد مرسي في كلمته خالل افتتاحية قمة عدم االنحياز في  29آب (أغسطس)
2012م ،قائال" :سنستمر في رعاية المصالحة لدعم وحدة الصف الفلسطيني ،وحث اإلخوة

الفلسطينيين بمختلف توجهاتهم على أن تتم المصالحة ،وأن ينفذوها دون االلتفات إلى الخالفات
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الضيقة التي كانت بينهم ،حتى يتمكنوا من التركيز على قضيتهم األساسية ،وهي مقاومة االحتالل
والتحرر منه" (الزيتونة. )2015 ،

ظهر الموقف المصري الجديد بصورة إيجابية ،عبر عنها الرئيس محمد مرسي ،وكان من

المتوقع أن تؤثر في دفع عملية تشكيل الحكومة الفلسطينية نحو األمام ،ولكن الفيتو األمريكي بقي
قائما في وجه المصالحة ،إن لم يكن هناك اجماع فلسطيني ينبذ العنف .أما الموقفاإلسرائيلي،
كعادته يضع كل العراقيل لتعطيل أي اتفاق ممكن أي يؤدي إلى المصالحة الوطنية.
وكانت عملية تشكيل الحكومة أسيرة عدم التوافق على عدد من االستحقاقات ،لعل أبرزها تسمية

وزراء الحقائب السيادية .ففي حين تتمسك حركة حماس بمنطوق اتفاق المصالحة الذي يحدد

اختيار الوزراء بالتوافق ،ترى حركة فتح بأنه الجدوى من اختيار وزراء الحقائب السيادية وخصوصا

الخارجية والمالية ،ليكونا موضع ثقة المانحين وقبول أطراف الرباعية ،وذلك بدعوى ضمان استمرار
وصول المساعدات الخارجية للسلطة ،والبدء بعملية إعادة إعمار القطاع .وال يخفى على أحد أن
تشكيل الحكومة مرتبط بمدى تلبيتها للمعايير الدوليةوقدرتها على تنفيذ المهام الموكلة إليها ،وتحديدا

إجراء االنتخابات واعادة إعمار القطاع .فإن هذا األمر يعني أيضا خضوع الحكومة لعدد من
التأثيرات الخارجية( مقابلة مع ابراهيم الزعانين)2015،

وأسهمت مواقف الرئيس محمد مرسي في إشاعة أجواء إيجابية لدى طرفي المصالحة ،عندما
صرح في أكثر من مناسبة أن تحقيق المصالحة الفلسطينية هو أولوية مصرية؛ ففي أول لقاء
للرئيس محمد مرسي مع رئيس الحكومة الفلسطينية المقالة التابعة لحركة حماس إسماعيل هنية في
 26تموز (يوليو) 2012م ،ومن أبرز ما جرى في اللقاء مناقشة آخر المستجدات في جهود

المصالحة الفلسطينية(اإلمارات اليوم. )2012 ،

وكذلك تأكيد الرئيس محمد مرسي على سياسة التوازن في النظر والتل مع كل الفصائل

واألطراف الفلسطينية ،إضافة إلى مراعاته البروتوكول في العالقات المصرية  -الفلسطينية؛ حيث

حرص الرئيس المصري على استقبال رئيس السلطة في  16آيار (مايو) وفقا لتفاهم القاهرة واعالن

الدوحة ،ووجه الرئيس محمود عباس الشكر إلى الرئيس محمد مرسي الستضافة اجتماع الفصائل
الفلسطينية بالقاهرة ،والذي تم االتفاق خالله على تشكيل حكومة توافق وطني فى غضون ثالثة

أشهر(وكالة فلسطين اليوم. )2013 ،
وفي  17حزيران (يونيو) 2013م ،استقبل الرئيسمحمد مرسي ،خالد مشعل رئيس المكتب
السياسي لحركة حماس ،وتناول اللقاء بينهما آخر المستجدات في ملف المصالحة الفلسطينية،
والجهود التي تبذلها مصر لتوحيد الصف الفلسطيني ،حيث أكد الرئيس ضرورة قيام الجانبين
بالعمل الحثيث على تحقيق المصالحة لتعزيز الموقف الفلسطيني في عملية السالم ،كما أكد إعطاء
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مصر أولوية لقضية القدس وما يجري بها هذه الفترة ،ودعم القضية الفلسطينية وحقوق الشعب

الفلسطيني ،والرفع الكامل للحصار المفروض على قطاع غزة ،واإلفراج عن األسرى
والمعتقلين(األهرام.)2013/6 ،
وأسهم ذلك في تعزيز قناعة الفلسطينيين وثقتهم بالدور اإليجابي الواعي لمصر في عهد
الرئيس محمد مرسي تجاه الساحة الفلسطينية.وعبرت حركة فتح على لسان عضو لجنتها المركزية
محمود العالول ،بأن سياسة الرئيس محمد مرسي سوف تعزز سياسة مصر التقليدية تجاه القضية

الفلسطينية .أما حركة حماس من جهتها فقد تكون غنية عن رسائل الطمأنة هذه؛ حيث إن حكومة

تسيير األعمال التي يقودها إسماعيل هنية في القطاع بدأت تتل مع التطورات بعد فوز الرئيس

محمد مرسي ،وكأنها على أبواب عودة األمور في قطاع غزة إلى طبيعتها التي كانت عليها قبل
فرض الحصار .وما يزيد من ارتياح حماس لهذا االستخالص ،ما صرح به رئيس السلطة معربا
عن رغبته في قيام مصر بإجراءات تخفيف الحصار وفتح المعابر مع القطاع ،عازيا ذلك إلى أن
القاهرة ليست طرفا في اتفاقية المعابر الموقعة بين السلطة و"إسرائيل" (األهرام. )2013/6 ،

وأثارت لقاءات الرئيس المصري الرئيس محمد مرسي مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس

ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل ،كال على حدة ،تساؤالت حول قدرة مصر فى
عهد النظام الجديد على إنجاز المصالحة الفلسطينية على أرض الواقع .وقال مدير مركز الدراسات
الفلسطينية بالقاهرة إبراهيم الديراوي ،إن الرئيس محمد مرسي سيعقد قريبا لقاء ثالثيا يضم إلى جانبه

كال من عباس ومشعل ،كما أنه وعد بإرسال وفد مصري إلى قطاع غزة والضفة الغربية لمتابعة
العراقيل التي تعطل المصالحة .وأضاف قائال :إن الرئيس المصري وضع استراتيجية تؤكد أنه يقف

على مسافة واحدة من فتح وحماس .ولفت إلى أن لقاء الرئيس محمد مرسي مع مشعل هو أول

اجتماع لقيادي فى حماس مع رئيس مصري منذ إنشاء حركة حماس ،معتب ار أنه يوم تاريخي

لحماس أن تدخل قصر االتحادية لمقابلة رئيس مصر .وحول الخالف بين عباس ومشعل حول
االنتخابات الفلسطينية ،قال إن الرئيس محمد مرسي وعد بلقاء ثالثي يجمعه مع الطرفين للوقوف

على العراقيل وانجاز المصالحة (وكالة شينخوا.)2012 ،

في المقابل ،استبعد أكرم حسام الباحث بالمركز القومي لدراسات الشرق األوسط ،إنجاز

المصالحة على االرض "لغياب اإلرادة الحقيقية لدى فتح وحماس" فى تحقيق المصالحة التى تعني
إعادة تفكيك المعادلة السياسية داخل السلطة الفلسطينية وقطاع غزة ،حيث إن النظام السابق
برئاسة مبارك كان منحا از لحركة فتح على حساب حركة حماس األمر الذي منع تحقيق المصالحة.
أما وجود الرئيس محمد مرسي على رأس السلطة في مصر سيحدث تغيي ار كبي ار ،ألن الطرف الذي

تهم بتعطيل المصالحة وهو حماس بات أكثر قربا للوسيط المصري .باإلضافة لفقدان حماس
كان ي َ
لدعم سوريا السياسي بسبب األوضاع الداخلية لديها سيدفعها للمصالحة .لكن المواقف تبدلت
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فحماس باتت حريصة على إتمام المصالحة ،على عكس فتح التي تحاول تعطيل ملف المصالحة
العتقادهم بانحياز الرئيس محمد مرسي لحماس .باإلضافة إلرادة إسرائيل والواليات المتحدة استمرار
االنقسام بين فتح وحماس ،إذ إن هناك مصلحة إلسرائيل في غياب الشريك الفلسطيني في عملية
السالم (وكالة شينخوا. )2012 ،
كانت حركة حماس حريصة كل الحرص على ان تعميق العالقة مع الرئيس محمد مرسي،
لمناقشة الملفات المتعلقة بقطاع غزة ،والتوصل لتفاهمات من شانها ان تساهم في التخفيف عن
سكان قطاع غزة ،في ظل الحصار المفروض عليهم .ولكن لم يتسنى لهذه العالقة ان تستمر
للظروف التي واجهها الرئيس محمد مرسي فيما بعد.

كانت هناك عدة وجهات نظر لعدد من المحللين السياسيين؛ فيرى هاني المصري بأن فوز

الرئيس محمد مرسي ،سيساهم في دعم القضية الفلسطينية ،ولكن الوضع الداخلي المصري،
والصراع مع المجلس العسكري على الصالحيات ،ال يمكن المراهنة عليه كثي ار في تحقيق

المصالحة ،فيما رأى البعض أن فوزه سيصعب الوصول للمصالحة الفلسطينية ،بسبب اختالف
موازين القوى بين طرفي االنقسام الفلسطيني من جهة ،وعدم جدية رئيس السلطة الفلسطينية محمود
عباس من جهة أخرى بموضوع المصالحة من األساس ،ألنه يتخذ من هذا الملف موضوعا

تكتيكيا.

مصطفى الصواف،وهو كاتب ومحلل من قطاع غزة ،رأى أن فوز الرئيس محمد مرسي سيعزز

الموقف المصري والعربي دعما للقضية الفلسطينية ،كون القضية الفلسطينية كانت شعا ار حاض ار

في ميدان التحرير .الفتا إلى أن القضية الفلسطينية تعتبر الورقة الرابحة ألي نظام عربي .متوقعا

أن تحظى القضية الفلسطينية على اهتمام كبير .وأشار إلى أن الرئيس محمد مرسي هو ابن

االخوان المسلمين التي تعد القضية الفلسطينية هي قضيتها الكبرى .خالفا لما كانت عليه القضية

الفلسطينية في عهد النظام السابق الذي حاول تصفيتها .وموضوع المصالحة بالنسبة للرئيس عباس
ليس رئيسا بل يستخدمه تكتيكيا ،وما محاولة عباس الحديث عن تحديد موعد االنتخابات؛ كشرط

لتشكيل الحكومة الجديدة التي اتفق عليها بين فتح وحماس في القاهرة؛إال من باب التعطيل وليس

التسهيل إلنجاز المصالحة(فلسطين. )2012 ،
أما طالل عوكل ،محلل سياسي من قطاع غزة ،فقد أوضح بأن مصر لن تغير من سياستها تجاه
القضية الفلسطينية ،فستلتزم مصر باالتفاقات الدولية بما فيها اتفاقية كامب ديفيد مع "إسرائيل".

لكن االختالف سيكون في التفاصيل .لكن بحكم عالقة اإلخوان المسلمين بحركة حماس ،فمن
الممكن أن يشهد قطاع غزة انفراجا ،ويتحرر من الحصار ،خاصة الحصار السياسي المفروض
على حماس ،فتحظى بشيء من التقدم بعالقاتها من المجتمع الدولي ألنها جزء من مدرسة اإلخوان

تلمس
المسلمين المقبولة دوليا .مضيفا بأن مصر لديها تحديات داخلية ،وسيكون من الصعب ُّ
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مالمح سياسة جديدة تجاه القضية الفلسطينية .مؤكدا على أن ملف المصالحة الفلسطينية أصبح
صعبا بعد فوز مرشح اإلخوان المسلمين.فحماس بعد فوز الرئيس محمد مرسي تشعر بأنها قوة
جديدة ال يستهان بها أضيفت لقوتها .وعليه؛ فاالتفاقات التي وقعت قبل إعالن الرئيس محمد
الرئيس محمد مرسي رئيسا لمصر أصبحت من الماضي ،ولم تعد صالحة لمعالجة ملف المصالحة
الفلسطينية(وكالة فلسطين اليوم. )2012 ،
أمام اختالف وجهات النظر الفلسطينية تجاه فوز الرئيس محمد الرئيس محمد مرسي ،بانعكاسه
على القضية الفلسطينية والمصالحة ،يبقى مطلب الشارع الفلسطيني هو تحقيق الوحدة الفلسطينية،

ورفع الحصار عن قطاع غزة بشكل كامل ،والدعم العربي للحصول على الحقوق الفلسطينية.

 -4الحصار على قطاع غزة:

أكد الرئيس محمد مرسي في كلمة له أمام المؤتمر الرابع لحزب العدالة والتنمية الحاكم في

تركيا في  30أيلول (سبتمبر) 2012م ،أنه ال يمكن أن يقف المصريون عاجزين أمام حصار قطاع
غزة ،وأن المعابر بين مصر قطاع غزة مفتوحة لتقديم ما يحتاجه أهل قطاع غزة من دواء وتعليم
وغداء وتواصل بين العائالت؛ وكان الرئيس محمد مرسي قد تحدث أمام الدورة الرابعة والعشرون

للقمة العربية في  26آذار (مارس)  ،2012عن عدم قبول الحصار المفروض على قطاع
غزة(الجزيرة. )2012 ،
وكان رئيس الحكومة المقالة في قطاع غزة إسماعيل هنية ،قد أكد خالل استقبال قافلة أميال
من االبتسامات في قطاع غزة في  27تشرين األول (أكتوبر) 2012م ،أنه من خالل مكالمة هاتفية
مع الرئيس محمد مرسي ،أعرب األخير له عن رفضه للحصار ،واستم ارره في فتح المعبر ،وادخال
كل ما يلزم إلعادة اإلعمار (األقصى. )2012 ،

عالقة حركة حماس في قطاع غزة في فترة الرئيس محمد مرسي كانت في قمة اوجها وانعكست
بدورها على تنقل وحركة مرور قيادات حركة حماس من قطاع غزة الى مصر وبالعكس ،وكان
يملؤها االمل الن ذلك من شانه ان يشكل انفراجة على ادارة حركة حماس لقطاع غزة ،في ظل
الحصار المفروض عليها سياسيا واقتصاديا ،ومقاطعة الجميع لها.

بعد حادثة رفح التي وقعت في آب (أغسطس) 2012م ،وراح ضحيته خمسة عشر ضابطا

وجنديا مصريا ،بدأت حملة أمنية في سيناء من قبل القوات المصرية ،وتم تدمير عدد كبير من
األنفاق الواقعة بين مصر وقطاع غزة ،وقدر عددها بنحو  104أنفاق ،وطالبت حماس بوقف تدمير
األنفاق؛ فكان الرد من قبل القوات المسلحة المصرية بأن تدمير األنفاق يخص القيادة السياسية

للدولة ،وانهم ماضون في تدمير األنفاق واتخاذ جميع التدابير التي تؤمن حماية الوطن (األهرام،

. )2012
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وانقضى عهد الرئيس محمد مرسي دون أن يرفع الحصار عن قطاع غزة وذلك ألسباب داخلية
وخارجية؛ ومن األسباب الداخلية محاولة الرئيس محمد مرسي بدء عهده بتوطيد حكمه والتصدي
للدولة العميقة التي كانت تتغلغل في أغلب مفاصل الدول؛ فقرار رفع الحصار عن قطاع غزة بشكل
كامل لم يكن ق ار ار سهال ،في ظل حملة التحريض ضد القطاع التي تولتها أطراف مصرية فاعلة،
من خالل اتهام سكان القطاع بتهريب األسلحة والمقاتلين إلى مصر من خالل األنفاق ،وتهديدهم
األمن القومي لمصر.

وثمة من أشار إلى أن أحد أسباب انقالب الجيش المصري على الرئيس الرئيس محمد الرئيس

محمد مرسي ،هو رفض األخير لحصار قطاع غزة ،ورفضه تضييق الخناق على حماس ،وهو
سبب تحرك الجيش ضده والدعم السريع لالنتفاضة الشعبية ضد حكمه (مقابلة مع الزهار. )2015 ،
أرادت الواليات المتحدة والدول الحليفة إلسرائيل استمرار الحصار على قطاع غزة ،ألنه في حال تم

رفع الحصار عن القطاع ،سيصبح االعتراف بالحكومة القائمة في قطاع غزة برئاسة هنية أم ار

واقعيا ،وستكون هي الجهة التي ستسيطر على المعبر ،وأن فك الحصار سوف يريح الحكومة في

قطاع غزة من تبعات هذا الحصار ،سواء كانت اقتصادية أو اجتماعية على فلسطيني القطاع ،وما
يتولد عنه من ضغوطات من قبل الفلسطينيين تجاهها .فليس من السهل أن تتخلى كل من الواليات
المتحدة واسرائيل عن ورقة ضغط بهذه القوة والحجم ،وهذا ما كان يعرفه الرئيس محمد مرسي
وحكومته ،إالا أنه على الرغم من ذلك كان يسعى ولو تدريجيا لرفع الحصار عن قطاع غزة(الزيتونة،
 ،2015ص.)57

وأخي ار؛ فإن الرئيس محمد مرسي لم يكمل من فترة واليته سوى سنة من أصل أربعة سنوات ،وليس

من المنطق الحكم على انجازاته وما حققه ،أو أراد تحقيقه من خالل سنة حكم واحدة.
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المبحث الثالث

التدخل العسكري في تموز (يوليو)  ،2013وأثره على سياسة مصر تجاه قطاع غزة
مقدمة:
شهدت الساحة المصرية خالل 2013م تغي ار استراتيجيا ،تمثل بقيام الجيش باإلطاحة بحكم
الرئيس المنتخب الرئيس محمد مرسي ،وذلك في  3تموز (يوليو) 2013م،بعد المظاهرات الشعبية
التي قام بها المعارضون لحكمه في  30حزيران (يونيو) من ال نفسه ،ودخلت مصر على أثرها

مرحلة جديدة في تاريخها ،وال زالتمصرتعاني من حالة عدم االستقرار على كافة األصعدة السياسية
واألمنية واالقتصادية ،ما أدخل النظام الجديد في حالة من االنشغال واإلنهاك ،قد ُّ
تحد من إمكانية

ممارسة مصر دورها اإلقليمي المعتاد في الساحة الفلسطينية.
استمرت المظاهرات التي تدعم الرئيس محمد مرسي ،وسقط العديد من القتلى منذ أحداث  3تموز
(يوليو) ،واعتقل العديد من مؤيدي الرئيس محمد مرسي ،ما أدى إلى تدهور األوضاع األمنية
بشكل ملفت وملحوظ .كذلك الوضع االقتصادي تدهور بشكل غير متوقع ،وارتفع معدل البطالة،

وازدادت نسبة الفقر ،باإلضافة إلى زيادة مديونية مصر إلى أكثر من %92من قيمة الناتج المحلي
اإلجمالي2014)،(Trager .

-1الموقف الفلسطيني من األحداث في مصر:
هنأ رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ،الرئيس المؤقت عدلي منصور بتوليه رئاسة
مصر ،وأشاد بدور عبد الفتاح عبد الفتاح السيسي الحفاظ على أمن مصر .أما الجبهة الشعبية
لتحرير فلسطين فقد عدت ماحدث بمصر أنه بمثابة انتصار إلرادة الشعب المصري ،وعبرت

الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين على لسان أمينها ال نايف الحواتمة ،بأن ماجرى في مصر هو
ثورة شعبية على حكم ديني فاش.

أما حركة حماس فقد أعلنت أنها ال تتدخل في شئون مصر ،وليس لديها أي تعقيب على

اإلطاحة بحكم الرئيس محمد مرسي ،ولكنها انتقدت مايحدث في مصر .بسبب القتل والعنف ضد
المتظاهرين .غير أن حركة فتح أدانت موقف حماس مما يحدث في مصر ،معتبرة ذلك بأنه تدخل
سافر في شئون مصر(الزيتونة ،2015 ،ص . )60نتيجة لألحداث المتسارعة التي شهدتها مصر،

أصبحت هناك حالة من التوتر بين حماس والقاهرة .وأخذت التجاذبات السياسية بين فتح وحماس
تتسع ،خاصة بعد استنكار حماس لألحداث الدامية التي تحدث في مصر ،وادانة فتح لذلك
االستنكار.
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-2العالقات المصرية الفلسطينية بعد اإلطاحة بحكم الرئيس محمد مرسي:
شكلت طبيعة الوضع الفلسطيني المتمثل باالنقسام السياسي واأليديولوجي نوعا من االزدواجية
في العالقات الفلسطينية الخارجية؛ حيث حكمتها مواقف السلطة الفلسطينية في رام هللا وحركة

حماس في قطاع غزة .وفي المقابل؛ فإن النظام األساسي للسياسة الخارجية المصرية بعد إطاحة

الجيش بحكم الرئيس محمد مرسي ،هو مدى تعاون األطراف الخارجية في استقرار األمر للنظام
الجديد في مصر؛ وفي نزعة النظام لمحاربة "اإلسالم السياسي" ،وخصوصا جماعة اإلخوان
المسلمين الذي تمثله حركة حماس في فلسطين .ولكن فيما يتعلق بالعالقة بين مصر و قطاع غزة
اتسمت العالقة بالتوتر وعدم الثقة بين الطرفين ،وتم اتهام حماس من قبل اإلدارة المصرية بالتدخل

في شئون مصر من خالل تهريب السالح ،وارسال عناصر فلسطينية للمشاركة بأحداث مصر
(الزيتونة ،2015 ،ص(،)62جمعة. )2014،

وتوترت العالقة أكثر بين القاهرة وحركة حماس عند إصدار القضاء المصري في تاريخ 26

أمر يقتضي بحبس الرئيس محمد مرسي بتهمة "التخابر مع حماس" ،وتهم
تموز (يوليو) 2013م ،ا

أخرى تتعلق بالهجوم على منشآت شرطية ،واقتحام السجون وتمكين السجناء من الفرار ،وعدة
قضايا أخرى .فاستنكرت حماس تلك االتهامات خاصة فيما يتعلق بتهمة التخابر .وزاد األمر سوءا

في  4آذار (مارس) 2014م ،بعد قيام محكمة القاهرة بحظر كافة أنشطة حماس في مصر مؤقتا،
وهذا ما استنكرته حماس وأدانته (صبري. )2013 ،
تعددت األحزاب ووسائل اإلعالم والشخصيات المصرية التي كانت في خانة التحريض
واالتهام ضد حركة حماس و قطاع غزة ،ولكن تبقى تلك االتهامات غير مستندة ألدلة واضحة ،بل

كانت تعتمد على مبدأ التحريض ألجل التحريض والتشويه .في المقابل ،دافعت العديد من األحزاب

والشخصيات المصرية عن العالقة مع قطاع غزة وحركة حماس ،وفاندوا االدعاءات التي يدعيها

اإلعالم المصري وبعض الشخصيات المصرية ( مقابلة مع اكرم ابو عمرو)2015،

وسائل
وفي  20تموز (يوليو) 2013م ،اتهم رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل،
َ
اإلعالم المصرية بارتكاب جريمة بحق الحركة" ،وأن اإلعالم المصري خاض معركة ضد اإلخوان،
من خالل استخدام حركة حماس كمادة للتشويه بحكم ارتباطها بجماعة اإلخوان" (إذاعة الشمس،

. )2015
لقد تأثر قطاع غزة بالمجمل من األحداث التي وقعت بعد  30حزيران (يونيو) ،وباتت األمور تزداد
تعقيدا وسوءا؛ فهناك عدة ملفات تأثرت بما حدث في مصر ،من أهمها:
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 .1التهدئة:
في  21تشرين الثاني (نوفمبر) 2012م ،تم توقيع اتفاق بوساطة مصرية عقب العدوان
اإلسرائيلي على قطاع غزة في  14من الشهر نفسه ،حيث نجحت مصر في تثبيت التهدئة ،من

خالل التواصل بين حركة الجهاد واسرائيل ،ولم تتواصل القاهرة مع حركة حماس.

ثم شن االحتالل اإلسرائيلي في  8تموز (يوليو) 2014م ،حربا شرسة على قطاع غزة ،اعتبرت
مغاير لما كانت عليه في السابق؛ ففي
ا
األطول واألعنف على قطاع غزة .وكان موقف مصر
خطاب الرئيس عبد الفتاح عبد الفتاح السيسي  23آب (أغسطس) ،عندما تحدث عما يحدث في
قطاع غزة ،وصفه "باالقتتال" ،أما و ازرة الخارجية المصرية عندما أصدرت بيانها ،ذكرت أنها
"األعمال العسكرية في قطاع غزة"( .خورشيد)2014 ،

والجدير ذكره ،بأنه لم يسبق أن وصلت حمالت التحريض اإلعالمي والسياسي في مصر على
الفلسطينيين في قطاع غزة ،وحركة حماس ،إلى هذا الحد من التحريض (مقابلة مع أبو ركبة،

 .)2015تم التوصل إلى وقف إطالق النار في قطاع غزة في  26آب (أغسطس) 2014م ،بعد
مفاوضات غير مباشرة بين الوفدين الفلسطيني واإلسرائيلي بوساطة مصرية (الحياة،

(،)2014صحيفة القدس. )2014،
 .2المصالحة:

أثرت األحداث الواقعة في مصر بعد  30حزيران (يونيو) على ملف المصالحة بطريقة

تلقائية؛ فالوضع المصري أصبح غير جاهز الستضافة المصالحة الفلسطينية للظروف التي تمر

بها مصر ،وهذا ما أكده أعضاء حركتي حماس وفتح عن عدم جاهزية مصر لملف المصالحة.
ولكن تم التوصل التفاق المصالحة في  23نيسان (أبريل) 2014م ،بعد عدة لقاءات بين وفدي

فتح وحماس ،عرف باتفاق "الشاطئ"؛ ألنه تم توقيعه بمنزل رئيس حكومة قطاع غزة إسماعيل
هنية في مخيم الشاطئ ،وشكلت على إثره حكومة الوفاق الوطني برئاسة رامي الحمد هلل في 2

حزيران (يونيو) 2014م.
رحبت مصر بتشكيل حكومة الوفاق ،وجاء هذا على لسان المتحدث الرسمي باسم و ازرة
الخارجية المصرية بدر عبد العاطي ،في الثاني من الشهر نفسه ،وعبرت عن دعمها للقيادة

الفلسطينية برئاسة محمود عباس .لكن هذا االتفاق لم يطل طويال بسبب التعثر في بعض بنود
االتفاق ،خاصة موضوع رواتب موظفي حكومة هنية السابقة ،حتى تسنى لمصر أن تستقبل
وفدي فتح وحماس في القاهرة برعاية رئيس المخابرات المصرية محمد فريد التهامي ،ووِقع اتفاق
في  25أيلول (سبتمبر) ،يتم من خالله اعتبار موظفي قطاع غزة تحت إدارة الحكومة الجديدة
(أبو ر ،2014 ،ص. )3
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 .3معبر رفح:
بعد اإلطاحة بحكم الرئيس محمد مرسي في  3تموز (يوليو) 2013م ،صدر قرار عن السلطات
المصرية بإغالق معبر رفح على أثر هجوم وقع في سيناء بعد يومين .ويذكر أن سياسة الغلق

والفتح غير المنتظمة ،ترجع ألسباب أمنية مرتبطة بمحاربة مصر "لإلرهاب" في سيناء ،أو ألسباب
تنظيمية وادارية ،أو بسبب العطل الرسمية في مصر على حد تعبير القاهرة
(رشوان)2014،

(سعد،)2013 ،

.

بالنسبة للقوافل والوفود التي أرادت القدوم لقطاع غزة ،لم يسمح لهم جميعا بالقدوم بحجة الذرائع
األمنية ،ونتيجة لذلك طالب إسماعيل هنية رئيس الحكومة بقطاع غزة ،مصر بإخراج معبر رفح
من التجاذبات السياسية ،وكانت هناك فعاليات شعبية من قبل حركة حماس للتنديد بالحصار

المفروض على قطاع غزة ،وتم إقامة خيمة أمام بوابة معبر رفح في شباط (فبراير) 2014م،
ونظمت تظاهرات تدعو مصر لفتح معبر رفح(وكالة صفا (،)2014 ،الرؤية. )2014،
كانت ردة فعل مصر من جراء تلك االحتجاجات على بوابة معبر رفح ،بمثابة تحريض من

حركة حماس ضد الحكومة المصرية على حد تعبير حزب الشعب الجمهوري المصري .فصعدت

حماس من لهجتها ضد السلطات المصرية متهمة إياها بارتكاب "جريمة ضد اإلنسانية" ،نتيجة

إغالق معبر رفح .أما حركة فتح بدورها حملت حماس المسؤولية عن إغالق المعبر ،بسبب موقف
حماس من األحداث الدائرة بمصر واصفة إياها بأنها ال تمثل الشعب الفلسطيني ،وأن تدخلها بمثابة

تدخل في شئون مصر الداخلية ،وأن االحتجاجات الدائرة على معبر رفح من قبل حركة حماس تعد
بمثابة تحريض على الحكومة المصرية(اليوم السابع. )2014 ،

في 2014م تم تسجيل  8119حالة خروج ودخول عبر معبر رفح بالمعدل الشهري .وقد عمل

المعبر بهذا الشكل حتى نهاية شهر تشرين ثاني 2014م ،ومن ثم تم إغالقه مجددا بعد شهر
لفترات طويلة ومتواصلة .فمنذ تشرين الثاني (نوفمبر) 2014م وحتى آذار (مارس) 2015م ،مثال،
عمل المعبر طيلة  12يوما فقط ،حيث تم تسجيل قرابة األ َلفي حالة دخول وخروج عبره خالل هذه
الفترة بالمعدل الشهري( المركز الفلسطيني لحقوق االنسان)2014،
 .4األنفاق:

بعد تسلم عبد الفتاح عبد الفتاح السيسيرئاسة مصر في  30حزيران (يونيو) 2014م ،كانت هناك
حملة ضد األنفاق الواقعة بين القطاع وسيناء ،ألن األنفاق تستخدم لنقل األسلحة والمعدات
العسكرية ،فتم تدمير ما يقرب من  %90منها على الحدود ،وكانت هذه الحملة قد بدأت قبل ذلك

التاريخ بنحو  ،عندما أعلن المتحدث العسكري المصري أحمد محمد علي في بداية أيلول (سبتمبر)
2013م ،أن الجيش المصري دمر  343نفقا بين مصر و قطاع غزة .وشرع الجيش المصري

بإقامة منطقة عازلة على طول الحدود مع قطاع غزة بعرض  500متر،عالوة على غلق المنطقة
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البحرية بين مصر وقطاع قطاع غزة ،ومالحقة الصيادين الفلسطينيين في المنطقة ،عبر استهدافهم
بشكل مكثف من قبل خفر السواحل المصرية(البحيري.)2015 ،
أثر تدمير األنفاق في منطقة رفح على أهالي قطاع غزة من الناحية االقتصادية ،بسبب تدمير
أكثر من  1659نفقا .باإلضافة إلى ارتفاع أسعار السلع والبضائع ،وندرة الوقود الذي كان يصل
لقطاع غزة عن طريق األنفاق (صبري. )2013 ،
أكدت الحكومة بقطاع غزة ،أن إغالق وتدمير األنفاق ،أدى إلى حدوث أزمة كبير في

الوقود،وارتفاع معدالت البطالة ومستوى الفقر إلى ما يزيد عن  %40في قطاع غزة .وفقد عشرات
اآلالف من العمال أعمالهم ،وفي تصريح لوزير االقتصاد الفلسطيني "عالء الرفاتي" ،أفاد فيه أن

الخسائر االقتصادية في قطاع غزة بلغت  460مليون دوالر حتى مطلع أيلول (سبتمبر)

2013م.وأن سياسة اإلغالق من قبل السلطات المصرية بحجة أنها مسالة أمن قومي ،وصفها
بأنها "مبرر غير مقنع" ،لكن قطاع غزة مستعدة لتفهم األمر في حال فتح مصر لمعبر رفح بشكل
كامل أمام حركة البضائع وسفر المواطنين (الزيتونة. )2013 ،

وأكد رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ،بأن ما يحدث من إغالق وهدم لألنفاق أمر
مقبول ،وأنه على مدار السنوات طالب بإغالقها ،وأن إدخال البضائع لن يكون إالا عن طريق
المعابر الشرعية ،وأنه مستعد للعودة التفاق 2005م(وكالة وفا. )2013 ،

يجدر القول ،بأن العالقة بين الجانب المصري والسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية لم تتأثر

بشيء ،فقد أعلن رئيس السلطة الفلسطينية دعمه خريطة المستقبل المصرية فور إعالن عبد الفتاح

السيسيعنها في خطاب اإلطاحة بحكم الرئيس محمد مرسي .وعاد عباس والتقى بعبد الفتاح
السيسيفي نيسان (أبريل) 2014م ،كما شارك في حفل تنصيبه رئيسا لمصر في حزيران (يونيو)من
العام نفسه(تلفزيون فلسطين.)2014 ،
تأثرت العالقات المصرية  -الفلسطينية في المدى القريب بمجموعة من المحددات ،ومنها:
 -1عدم استقرار وضع مصر الداخلي في كافة االتجاهات ،حتم عليه عدم ممارسة دور فاعل
في القضية الفلسطينية كما في السابق.

 -2الدور التاريخي لمصر في قضية فلسطين ،وخشية مصر من أن تأتي دولة أخرى وتحل
محل محلها ،األمر الذي سيؤثر على دورها اإلقليمي.
 -3ارتباط قطاع غزة بمصر من الناحية الجغرافية واإلستراتيجية واالقتصادية ،باإلضافة
لالرتباط السياسي.

 -4نظرة نظام عبد الفتاح السيسي لحركة حماس على أنها امتداد لإلخوان المسلمين.
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 -5طبيعة عالقة النظام المصري الجديد مع األطراف الدولية ،وكيف تنظر تلك األطراف الدولية
لدور مصر في القضية الفلسطينية (الزيتونة)2014 ،

وأخي ار؛ فإن النظام السياسي الذي يقوده عبد الفتاح السيسي ،يجد نفسه غارقا في سلسلة من
التحديات األمنية واالقتصادية والسياسية التي يصعب عليه تخطيها في المدى القريب ،ما ي ِقلل من
إمكانية انشغاله في قضايا إقليمية ،وستكون مشاركته لو ا
تمت دون وزن مصر الحقيقي ،في بيئة
غير مستقرة وما زالت تحت التاشكل ،في الوقت الذي ما زال النظام المصري بحاجة ماسة لدعم

بعض دولها ما يضعف دوره القيادي في وسطها.

103

الفصل السادس
مستقبل السياسة المصرية تجاه قطاع غزة

104

مقدمة:
في الفصول السابقة ،تم استعراض أهم االتجاهات الرئيسة لسياسة مصر الخارجية منذ
1952م ،وحتى الوقت الحاضر .ولو نظرنا لدوافع السياسة الخارجية لمصر خالل تلك العقود؛

فسياسة الرئيس عبد الناصر الخارجية النابعة من رؤيته الشخصية ،وتقييمه لدور مصر في بيئتها
االستراتيجية األوسع ،وما تميز به عهده من صعود حركات التحرير واالستقالل الوطني .أما
سياسة الرئيس السادات الخارجية ،فقد تركزت على مصالح مصر المباشرة ،وتأثرت بفهمه وتقديره
لالرتباطات اإلقليمية والدولية التي تخدم بشكل أكثر هذه المصالح.بينما عملت سياسة الرئيس
مبارك ،على استمرار السياسة الخارجية المصرية كعنصر استقرار في منطقتها وبين جهودها ،لكي
تواجه تحدياتها الداخلية ،وتحقق أيضا أهدافها الداخلية التي تصب في صالح األمن واالستقرار

للمنطقة.
ولكن التحدي الذي يواجه السياسة الخارجية المصرية ،هو استمرارها بفاعلية كقوة سالم
واستقرار في منطقتها ،وهو ما يتطلب دبلوماسية نشطة ومتفاعلة مع األحداث في إقليمها
والعالم .أما اآلن فالسياسة الخارجية والدبلوماسية المصرية ،تعمل في بيئة تختلف جذريا إقليميا

ودوليا عن تلك التي سادت خالل الخمسينيات من القرن الماضي ،األمر الذي فرض عليها التكيف
والتالؤم معها ،بشكل يخدم األهداف والمصالح الوطنية العليا(المركز المصري للشؤون الخارجية،2010 ،

سلسلة أوراق) .

تعد فلسطين بوابة مصر الشرقية ،ومصر هي العمق االستراتيجي والسند القوي

لفلسطين؛فالبلدان تجمعهما عالقة جغرافية – تاريخية ،غير أنه طرأت العديد من المتغيرات
والمستجدات على الساحة الداخلية لدى كل طرف ،إضافة إلى التطورات اإلقليمية في منطقة الشرق
األوسط ،أثارت نقاشا حول القضية الفلسطينية وعالقتها باألمن القومي المصري ،والدور المنوط
بمصر تجاه القضية الفلسطينية .ولكن فيما بعد لم تعد القضية الفلسطينية على سلم أولويات
السياسة الخارجية المصرية بل والعربية خالل الفترة الماضية؛ كنتيجة منطقية لتزايد االهتمام بالشأن
الداخلي (االنكفاء على الذات) .فالدول التي شهدت حراكات شعبية ،انشغلت بالتغيرات على مستوى

السياسات والتوجهات ،ودخول أطراف جدد في العالقة كقطر وايران وتركيا ،وكذلك النخب
اإلعالمية والسياسية المصرية على الخط ،وتأثيرها على الرأي ال وصنع القرار ،وال سيما بعد

مظاهرات  30حزيران (يونيو) 2013م في مصر (مقابلة مع غازي الصوراني. )2015 ،
وهناك عدة محددات أمنية تتحكم في الجوانب الرئيسة لألبعاد األمنية للعالقات المصرية
الفلسطينية؛ كمسألة األنفاق ،والجماعات المتطرفة في سيناء ،والمسؤولية المصرية تجاه مواجهة
العدوان اإلسرائيلي المستمر على قطاع غزة ،وسيناريوهات توسيع قطاع غزة .لكن بكل تأكيد ال
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يمكن النظر للعالقات األمنية بين مصر وفلسطين ،بمعزل عن العالقات المصرية األمريكية،
والمصرية اإلسرائيلية ،وأنه ال يمكن فصلها أيضا عن ترتيبات األمن اإلقليمي في المنطقة.
 .1مصر واالنقسام الفلسطيني:

وصل الصراع بين فتح وحماس لحد االقتتال الداخلي ،ومع مرور الوقت زاد االنقسام وزادت
المشاكل ،وأن الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد تعرض لضغوط كبيرة من الجانبين اإلسرائيلي
واألمريكي ،لعدم السير في طريق المصالحة ،إالا أن مصر كانتالدولة الوحيدة القادرة على إعادة
المصالحة وانجازها ،فدورها رئيس وأي دور آخر في المصالحة هو دور تكميلي .فمصر عقدت
عدة جلسات للحوار ،وكان هناك عدة تشاورات ولقاءات بين حركتي فتح وحماس برعاية مصرية؛

فاالتفاق الذي عقد في 2011م ،حيث عالج خمس قضايا رئيسة تتعلق باالنتخابات ،ومنظمة
التحرير الفلسطينية ،والحكومة ،واألمن ،والمصالحة المجتمعية ،واعالن الدوحة الموقع في  5شباط
(فبراير) 2012م ،لالتفاق على تشكيل حكومة توافقية ،واعالن الشاطئ الموقع في قطاع غزة في
 23نيسان (أبريل) 2014م ،والذي انبثق عن اتفاق القاهرة ،حيث كانت أهم بنوده:
.1تشكيل حكومة توافقية من التكنوقراط خالل خمسة أسابيع.
 .2تفعيل دور منظمة التحرير.

 .3إجراء االنتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني خالل  6أشهر على األقل.

باإلضافة الستم اررية الدور المصري وفعاليته في الفترة الراهنة ،وهو ما برز في استقبال القاهرة في
 23أيلول (سبتمبر) 2014م ،وفود الفصائل الفلسطينية للتفاوض غير المباشر مع إسرائيل من
جانب ،ومن جانب آخر تحقيق المصالحة.

كثير ،فالقضية
ا
أدى االنقسام الفلسطيني إلى إنهاك القضية الفلسطينية وارجاعها للوراء

الفلسطينية كانت في السابق هي القضية األولى التي كان الجميع يهتم بها ،أما اآلن فال نعرف أي
رقم تحتل القضية الفلسطينية .فالكل على معرفة بأن قطاع غزة يعاني من أطول حصار سياسي

واقتصادي ،يعاني منها الغزيون بعد تفاقم األوضاع االقتصادية ،واغالق المعابر خاصة معبر رفح

الذي يعد الشريان الوحيد لقطاع غزة ،وكل تلك الظروف فرضت على قطاع غزة بعد نجاح حماس
في االنتخابات التشريعية الفلسطينية.وبالتالي ،بات مستهدفا من المؤامرات المحلية والدولية ،ومتهما

بالتدخل في األمن القومي لبعض الدول العربية ،حتى المواطن الغزي بشكل خاص أصبح يعاني
أينما وجد بفعل الظروف السياسية التي يعاني منها قطاع غزة(مقابلة مع غازي الصوراني. )2015 ،
اتجه قطاع غزة لمصر بحكم العالقة التاريخية والجغرافية بينهما ،من أجل المساهمة والمساعدة في
التخفيف عن سكان القطاع ،من خالل إدخال الوقود والسلع الضرورية اليومية ،ولكن المطلب هذا

ربط بضرورة إنهاء االنقسام الفلسطيني ،فكان دخول تلك المواد عن طريق األنفاق التي قدرت
أعدادها بأكثر من  1500نفق .وهذا مااعتبرته مصر تهديدا لألمن القومي المصري ،واختراقا
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لحدودها ،ومن جهة أخرى فقد اعتبرت إسرائيل تلك األنفاق وسيلة لتهريب األسلحة للمقاومة
الفلسطينية(صالحة. )2013 ،
كان موقف العداء تجاه حماس هو السمة الثابتة للسياسة المصرية ،باستثناء فترة حكم الرئيس
محمد مرسي .وقد تنامى ذلك الموقف العدائي منذ أطاح عبد الفتاح السيسيبالرئيس محمد مرسي.

فالمؤسسة األمنية المصريةترى أن حماس على ارتباط وثيق بمشكالت انعدام األمن والفوضى في
مصر .وقد تجذرت هذه التصورات بشكل كبير في خضم حالة االضطراب التي عمت البالد،
واخفاق مرحلة ما بعد مبارك االنتقالية ،لكن حماس ال تمثل تهديدا لالستقرار في مصر بالقدر الذي

يدعيه النظام ،إال ا
أن مصر لديها بواعث قلق أمنية مشروعة ناجمة عن الموقف الحالي في قطاع

غزة؛ فقد أصبحت الحدود التي يسهل اختراقها بين مصر وقطاع غزة مم ار للسالح والمسلحين منذ

فترة طويلة ،كما أن الروابط الوثيقة بين حماس وجماعة اإلخوان المسلمين المصرية ،هو الذي عاقد
األمور(مقابلة مع أبو ركبة)2015،

.

اعتقدت حماس أن لديها راعيا سياسيا وسندا في القاهرة عندما تولى الرئيس محمد مرسي

الحكم ،ولكن هذا لم يدم طويال ،فسرعان ماتم اإلطاحة بحكمالرئيس محمد مرسي ،وعادت األمور
إلى األسوأ بالنسبة إلى قطاع غزة ولحركة حماس ،فما كانت تطمح إليه حماس لم تستطع الوصول
إليه.

وِ
صفت السياسة المصرية تجاه قطاع غزة في فترة ما بعد الرئيس محمد مرسي بالقاسية ،فكان

الهدف تضييق الخناق أكثر على حركة حماس ،ومن الطبيعي أن يكون الخناق على قطاع قطاع

غزةشديدا ،في ظل استغالل حالة االنقسام الداخلي الفلسطيني .وذكر العديد من المحللين وقادة
حماس بأن تبني مصر رعاية جهود واتفاقيات التهدئة بين قطاع غزة واسرائيل ماهو إالا لتحصين
النظام المصري من االنتقادات المحتمل توجيهها إليه من قبل وسائل اإلعالم المصرية ،ال سيما
النقد الموجه من مصادر صديقة في العادة .وأرادت الحكومة أيضا التمسك بعباءة الوسيط
اإلقليمي ،واحباط المساعي التركية والقطرية الرامية لبسط نفوذهما ،خاصة وأن مصر تعتبر هذه

الدول رعاة رئيسين لجماعة اإلخوان المسلمين في أنحاء المنطقة .ورفضت مصر تقديم أي تنازالت

حقيقية لحماس ،معتقدة أنها ستضعف أكثر جراء العدوان اإلسرائيلي ،ومبرزة مطالب حماس

بخصوص الرفع الفوري للحصار في خضم الصراع العسكري ،باعتبار تلك المطالب جزءا من
سياسة اإلكراه ،وقد أصبحت هذه السياسة السمة الرئيسية لمساعي التوسط المصرية(مقابلة مع غازي

الصوراني.)2015،

شنت مصر حملة شرسة عند تولي عبد الفتاح السيسيالسلطة؛ لتدمير أنفاق التهريب في محاولة
لعزل حماس أكثر ،وشل قوتها االقتصادية ،وابطاء حركة تدفق المال والرجال والعتاد ،ففي السابق
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تلت مصر مع األنفاق بين سيناء وقطاع غزة باعتبارها مسألة إشكالية ،إالا أنها ضرورية كشريان
حياة لسكان القطاع في ضوء الحصار الخانق(الزيتونة.)2015 ،
.2العالقات المصرية الفلسطينية بعد االنتخابات المصرية:
اعتقد الكثير أن سياسة مصر الخارجية تجاه قطاع غزة وما يعانيه ،ستختلف عما كانت
عليه قبل الحراك ،أي أن الحكومة المصرية ستنتهج قد ار من الممارسة السياسية التي ال تحرجها

أمام الرأي ال المصري والرأي ال العربي ،وأن الموقف من حصار قطاع غزة واغالق معبر رفح

الحدودي سيتغيروسيكون هناك نوع من التساهل ،ولكن لن يؤدي ذلك النفصال قطاع غزة عن

الضفة الغربية ،وستعمل على التخفيف من حدة الحصار المفروض على قطاع غزة،واستئناف
وساطة المصالحة الفلسطينية بين الحركات والفصائل الفلسطينية وعلى رأسها فتح وحماس .ولكن

الوقت كان غير كاف لترجمة ما تم التوافق عليه بين الرئاسة المصرية والحكومة الفلسطينية في
قطاع غزة ،نظ ار لألزمات الداخلية والخارجية التي سادت مصر في تلك الفترة ،والتي كان أبرزها
الحشد الشعبي لإلطاحة بحكم الرئيس محمد مرسيفي  30حزيران (يونيو) (الهتيمي. )2011 ،

غيرت مظاهرات  30حزيران (يونيو) مالمح المشهد السياسي المصري،وحطمت طموح

الحكومة الفلسطينية في قطاع غزة بعد اإلطاحة بحكمالرئيس محمد مرسي،وعاقب المصريونقطاع
غزة إعالمياوسياسيا واقتصاديا وعسكريا ،ويتضح ذلك من خالل اتهام الفصائل الفلسطينية في

قطاع غزة ،وتحديدا حركة حماس وجناحها العسكري بالتدخل في الشأن المصري لصالح اإلخوان

المسلمين ضد األطراف المصرية السياسية األخرى ،فقامت اإلدارة المصرية الحالية ردا علي زعمها
بتدخل الفصائل الفلسطينية في الشأن المصري بإغالق وهدم األنفاق المؤدية إلي سيناء ،واغالق

معبر رفح ،حتى بلغت نسبة العجز االقتصادي والتجاري في القطاع بنسبة  ،%90بسبب هدم
واغالق األنفاق بين مصر وقطاع غزة .وأصبح وضع قطاع غزة مليئا باألزمات والتحديات
االقتصادية واإلنسانية والصحية ،نظ ار إلغالق المعابر التجارية من جهة إسرائيل ،واغالق األنفاق
ومعبر رفح من جهة مصر ،وانتشار الفقر والبطالة وارتفاع نسبة العاطلين عن العمل في المجتمع.
ويتطلب الوضع الذي يعاني منه قطاع غزة ضرورة انجاز المصالحة الفلسطينية ،واجراء
انتخابات تشريعية ورئاسية ،ألن حجم االنسداد السياسي ،وعدم التوافق بين أكبر فصيلين تمخض

عنه تفاقم األمور لألسوأ على كافة األصعدة .فالنظام المصري الحالي برئاسة عبد الفتاح عبد
الفتاح السيسي يتطلع إلى قطاع غزة على أنها كلها حمساوية ،بحكم إدارة حركة حماس لقطاع غزة

في ظل االنقسام العميق والذي أثر على جميع األصعدة في الحياة الفلسطينية ،واالنقسام الجغرافي

108

والسياسي باألخص؛ فالنظام المصري يحاول أن يرسم عالقته مع حماس من منطلق قضائي ليحقق
بعد ذلك األهداف التي يسعى لتحقيقها وهي:
 -1الوقوف بالمرصاد لكل من يحاول أن يزود المقاومة بالقطاع بأي نوع من األسلحة القتالية،ألن

ذلك له عالقة بتهديد أمن مصر،والتدخل بشئونها،ألن تزويد حماس باألسلحة سيكون عن طريق

األنفاق،وسيكون ضمن رؤية يتوافق فيها النظام مع مصلحة المحاور التي يمثل عضويتها،سواء في
العالقة اإلقليمية أواألمريكية أواإلسرائيلية.

-2اإلبقاء على حالة الخوف الداخلية لدى الغالبية البسيطة في الشارع المصري تجاه جماعة
اإلخوان المسلمين.ولتحقيق هذا البعد ،فقد تم اتخاذ عدة خطوات تجاه حركة حماس:

عناصر من حركةحماس وأطرافا
أ -اتهام محكمة جنح اإلسماعيلية في  23حزيران(يونيو) 2013م،
َ
أخرى بالمشاركة في اقتحام سجن وادي النطرون لتهريب المعتقلين اإلخوان أثناءالحراك الشعبي.
ب -قيام محكمة مصرية في آذار(مارس) 2014م،بحظر نشاط حركة حماس في مصر والتحفظ
على ممتلكاتها،بالرغم من أن الحركة هي فلسطينية النشأة والوجود والنشاط،وهذاماتؤكده الحركة

نفسها،ومايؤكده تاريخها منذ نشأتها حتى اآلن.

ج -في كانون الثاني (يناير) 2015م،رفضت محكمة القاهرة لألمور المستعجلة النظر بدعوى
اعتبار حركة حماس "منظمة إرهابية" لعدم االختصاص،وعلى الرغم أن هذا القرار عد موقفا إيجابيا
من النظام المصري الحالي،إالا أنه أثار تساؤالت حول طبيعة الخطوات األخرى التي لحقت به .و
رفع القضاء المصري صفة االرهاب عن حركة حماس هي بداية من مرحلة جديدة من العالقات،

مشي ار الى ان عالقة قطاع غزة و هو جزء من فلسطين بمصر تحكمها محددات و ثوابت اكبر من

ان تحددها وتقررها حركة حماس بصفة او بأخرى (.شراب)2015/6/15،

د-في كانون الثاني (يناير) 2015م ،قضت محكمة القاهرة لألمور المستعجلة ،باعتبار كتائب

القسام الجناح العسكري لحركة حماس كمنظمة إرهابية(الزيتونة. )2015 ،

وال يخفى على أحد ،أن جهاز المخابرات العامة في مصر هو من يتابع ملف قطاع غزة بكل

مكوناته ،بما فيها المقاومة الفلسطينية وعلى رأسها حركة حماس ،ويأتي تل نظام عبد الفتاح

السيسي مع حركة حماس من هذا المنطلق تحقيقا لعدد من األهداف:
.3اعتبار السلطة الفلسطينية هي "العنوان" الرئيس للقضية الفلسطينية ،بغض النظر عن طبيعة
شكل العالقة معها أو طبيعة أسس هذه العالقة ،وهذا يأتي متماشيا مع موقف السلطة الفلسطينية
من النظام السياسي الحاكم ،وموقفها من حكم اإلخوان ،وكذلك تماشيا مع متطلبات المحاور
اإلقليمية والدولية التي ترفض التعاطي مع حركة حماس كممثل للشعب الفلسطيني ،أو كالعب
سياسي رئيس رغم حصولها على األغلبية في انتخابات المجلس التشريعي في 2006م ،وهو

محصلة عدم اعتراف حماس بمطالب "الرباعية الدولية".
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 .4المخاوف الدولية واإلسرائيلية من قدرات المقاومة وأدائها والملفات التي تديرها؛ كالتهدئة
وصفقات التبادل وغيرها يجعل من "الجهاز األمني المصري" خيا ار قريبا ومقبوال للوساطة في أي

من القضايا التي تكون المقاومة طرفا فيها.

 .5اعتماد تجربة نظام حسني مبارك في التعامل مع قطاع غزة والمقاومة نموذجا واقعيا؛ فعلى
مدار سنوات حكم مبارك كان لجهاز المخابرات المصرية كلمة الفصل فيما يخص الملف

الفلسطيني(الزيتونة،2015،تقرير).

وكخطوات تؤيد هذا التوجه ،فقد تل النظام السياسي الحالي برئاسة عبد الفتاح السيسيمع حماس في
عدة ملفات ،تمثلت في ملف التهدئة عبر محطات أبرزها في أعقاب أي عدوان تشنه إسرائيل على

قطاع ،وكذلك أي خطوات أخرى تتعلق بملف الجنود اإلسرائيليين األسرى لدى كتائب القسام،
وملفات المصالحة.

-3مستقبل العالقة بين مصر و قطاع غزة:
ترتسم مالمح العالقة المستقبلية بين مصر و قطاع غزة "الشائكة" من منظورين:

أ.المنظور المصري :ويقوم هذا المنظور على عدد من المحددات الرئيسة المتمثلة في:
.1العالقة المصرية الداخلية:

في ظل عدم االستقرار للعالقة المصرية الداخلية ،بمعنى عدم قبول اإلخوان المسلمون للواقع

الحالي والرضا به والتعاطي معه مسلمين بقدرهم ،فإن طبيعة العالقة للنظام الحالي أو أي نظام
آخر ينتهج مواقفه لن تخرج عن إطاره ال ،وستبقى حركة حماس والمقاومة الفلسطينية يتل معها
وفقا لما تتوافق عليه "المحورية" المؤيدة لعملية السالم ،والمرتبطة بالموقف الدولي الداعم

لالحتالل(صدقي. )2015 ،

.2العالقة المصرية اإلقليمية – الدولية:

وهذه العالقة لن تحمل أي جديد في المنظور القريب فيما يتعلق بإيجابية التل المصري مع حركة

حماس والمقاومة ،فطبيعة المحاور واألدوار التي تلعبها تشكلت وفقا لمبادئ جديدة تعزز من مفهوم
"الخطر القادم" من اإلسالم السياسي ،وهذا تمثل في التل مع نتائج االنتخابات الفلسطينية

2006م ،وتعزز في التل مع حكم اإلخوان المسلمين في مصر ،وباتت ترسم له مالمح أكثر
"تشددية" في تهويل مكانة "التيارات اإلسالمية المتشددة" سواء في سوريا والعراق (الدولة اإلسالمية)،
أو في سيناء (جماعة أنصار بيت المقدس)(صدقي. )2015 ،

ترفض السلطة الفلسطينية متمثلة بحركة فتح أي دور رئيس لحركة حماس في قيادة القضية
الفلسطينية ،وهذا الرفض يأتي من إدراكها أن تاريخها النضالي لن يسعفها أو يصلح من أخطائها

التي وقعت بها طوال مسيرة التسوية .عدا عن طبيعة الخالف الداخلي في تيارات السلطة نفسها،
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سواء في حركة فتح وما وصلت له العالقة ما بين تيارات رئيس السلطة محمود عباس والقيادي
المفصول من الحركة محمد دحالن ،أو العالقة ما بين حركة فتح والتكنوقراط مثل سالم فياض.
وهذا كله يصب في خانة مزيد من إبقاء العالقة المصرية بحماس عالقة الخوف من الخطر،
والتهويل لطبيعة منح حماس وجودا أكبر في المستقبل(الزيتونة. )2015 ،
ب.منظور حركة حماس:
ويقوم على عدد من المحددات الرئيسة المتمثلة في:
 .1رفض حركة حماس التدخل في الشأن الداخلي ألي من الدول ،وتأكيدها على أن جغرافيا عملها
ونشاطها الرئيس هو فلسطين ،وأن االحتالل "اإلسرائيلي" هوالمستهدف من سالحها ومقاومتها،
وبزوال االحتالل والتحرير لألرض الفلسطينية يتحقق الهدف من سالحها وقدراتها العسكرية.

 .2العمق العربي واإلسالمي :فحركة حماس تنظر إلى العمق العربي واإلسالمي على أنه رافد
رئيس في وجودهاوقوتها لمواجهة االحتالل وتحرير فلسطين ،وهذا يجعلها أكثر حرصا على "نقاء"
العالقة للبقاء على سالمة هذا العمق والمد الجماهيري.
 .3وحدة الصف الوطني :تمسك حركة حماس بإنهاء االنقسام الداخلي ،وتقديم المصالحة على أي

خطوات أخرى (المركز الفلسطيني لإلعالم. )2015 ،
.3السيناريوهات المستقبلية:

بعد التطرق إلى كافة المحاور الرئيسة التي من خاللها يمكن التعرض للعالقة ما بين مصر
وحماس ،فإنه يمكن رسم عدد من السيناريوهات المستقبلية لهذه العالقة والمتمثلة في:

أوالً -السيناريو السلبي:
وهذا نابع من النظرة التي تقول إن النظام السياسي المصري الحالي ،سيذهب في خطواته تجاه

حركة حماس وقطاع غزة إلى أبعد من مجرد تحريض إعالمي واتهامات وأحكام قضائية ،والوصول

إلى عمليات استهداف "بؤرية" خاصة على الحدود المصرية الفلسطينية ،أو من خالل تنفيذ عمليات
"موضوعية" داخل القطاع كاستهداف أطراف معينة أو أشخاص ،بذريعة اتهامات في ما يجري في

سيناء (المركز الفلسطيني لإلعالم. )2015 ،
ويمكن الحديث عن محاوالت دفع لبعض األطراف أو التيارات لقطاع غزة ،بهدف إظهار حالة من
الفوضى داخل القطاع ،قد تؤسس لمرحلة ُّ
تدخل ما من بعض األطراف ،أو تحريك الشارع الغزي

تجاه التصادم الداخلي.

هذا السيناريو رغم سلبيته ،واحتماليته القليلة ،إالا أن النظام المصري الحالي قد يدفع باتجاهه

في حالة زيادة الضغط من بعض األطراف اإلقليمية أو الدولية التي قد تسعى إلى محاولة حرف
سالح المقاومة الفلسطينية عن هدفه .وفي المقابل ،فإن حركة حماس ووفق هذا السيناريو ستعتمد
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على مبدأ ضبط النفس ،وعدم االنجراف إلى الدخول بأية مواجهة غير المواجهة مع المحتل،
منطلقة من مبدأين؛ األول وهو أن العدو هو االحتالل ،وسالح المقاومة أعد لالحتالل فقط .أما
الثاني فهو حفاظها على مكانتها وصورتها النظيفة لدى الشارع الفلسطيني والعربي واإلسالمي،
وستحاول في مثل هذه الحالة تدعيم جبهتها الداخلية ،وتمتين قوتها من خالل تشديد حالة الحذر

الداخلي ألي أخطار محتملة دون المواجهة مع الجانب المصري ،وقد تدفع باتجاه إعادة إدارة قطاع
غزة على غرار ما حدث في الفترة ما بين 2007م وحتى توقيع اتفاق الشاطئ وتخليها عن
الحكومة(المركز الفلسطيني لإلعالم. )2015 ،
ثانياً -السيناريو اإليجابي:

ويتمثل في محاولة تهدئة األمور ما بين النظام المصري وحركة حماس بشكل مباشر أو غير

مباشر ،وقد يكون من خالل دخول بعض الوساطات العربية واإلقليمية لترتيب العالقة ،وايجاد نقاط
تقارب بين الطرفين ،بحيث يتم تخفيف شدة االتهامات واالتهامات المتبادلة إعالميا بشكل أساس،
وتخفيف حالة الحصار من خالل إيجاد صيغة تشارك بها بعض األطراف المقبولة ،ونابع هذا

السيناريو يأتي في محاولة لعدم حدوث حالة االنفجار داخل قطاع غزة تجاه االحتالل ،ومحاولة

التنفيس عن أية حالة احتقان من شأنها توتير الوضع في القطاع ،فالمقاومة الفلسطينية ترى أن

حالة الهدوء مع البقاء في هذا الضغط عليها من شأنها أن تفقدها الكثير ،وبالتالي قد تلجأ لتنفيذ

عمليات استهداف محدودة تجاه الكيان ومستوطنات "غالف قطاع غزة" التي ستكون ورقة ضغط

مباشرة على حكومة االحتالل ،وبالتالي السعي لدى النظام المصري لتخفيف حدة الضغط على

القطاع (المركز الفلسطيني لإلعالم. )2015 ،

في النهاية وعلى الرغم من كل ما مرت به العالقة بين مصر و قطاع غزة خالل فترات
مختلفة ،وعلى الرغم من األحداث السياسية بمصر وقطاع غزة ،ال أحد يستطيع أن ينكر بأن هناك
ثوابت ومحددات تحكم العالقة بين الطرفين ،وال يمكن ألي فصيل من الفصائل الفلسطينية أن
يتجاهل وينكر دور مصر ومكانتها للقضية الفلسطينية ،ودورها الفاعل في احتضان القضايا العالقة

بغض النظر عن الجهة الحاكمة لمصر؛ فمصر ال يمكن أن تتجاهل قطاع غزة ألن مستقبل
القضية الفلسطينية مرتبط بمستقبل قطاع غزة.

لكن تجدر اإلشارة إلى أن مصر وحدها ال تستطيع أن تحل أزمات قطاع غزة ،فاألمر يحتاج
لجهود األطراف الفلسطينية في حرصها على نجاح دور مصر ،من خالل إنهاء االنقسام الواقع بين

أكبر فصيَلين ،وضمان عدم العودة ألية خالفات ال يدفع ثمنها سوى القضية الفلسطينية ،والمواطن
الغزي ،فاألطراف الفلسطينية إن كانت معنية وحريصة على إنجاح العملية التفاوضية ،وجلسات
الحوار التي ترعاها مصر وأحيانا دول أخرى ،عليها أن تفكر جديا فيما يحدث على الساحة
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ثمنه الجميع ،ومصر تحرص كل الحرص على أن
الفلسطينية ،وأن االنقسام الفلسطيني قد دفع َ
ينتهي الصدع في الخالفات ،وأن تعود األمور لما قبل 2006م ،والتوافق على إجراء انتخابات
تشريعية ورئاسية ،وانهاء ملفات الفساد اإلدارية والمالية ،واصالح منظمة التحرير ،وضم جميع
الفصائل إليها .حتى يتسنى للجميع توجيه جهوده السياسية للقضية األبرز وهي االحتالل
اإلسرائيلي ،وأن توحد األنظار إلى ما يحدث من اختراقات إسرائيلية يومية ،وانتهاكات مباشرة
للقضية الفلسطينية .وأن مستقبل القضية الفلسطينية هو موضوع مستقل ومنفصل ،وغير متأثر

بالدور المصري (مقابلة مع مروان كنفاني. )2015،

أما ما يتعلق بشكل بمستقبل العالقات بين مصر و قطاع غزة ،فإن هذه العالقات لن تعود

لوضعها الطبيعي بدون األخذ باالعتبار مصالح ومخاوف الطرفين بشكل موضوعي وواضح،

وسوف يستمر الشعب الفلسطيني في قطاع غزة يعاني نتيجة لمواقف سياسية ال عالقة لها بنضال
الشعب الفلسطيني من أجل االستقالل والحرية .إن هناك في العرف والتراث الدبلوماسي اهتماما
خاصا بتصرف المجتمعات والدول الصغيرة المجاورة لدول كبيرة "الكويت والعراق ،المكسيك
والواليات المتحدة ،الصين والتُّ تابت" لضمان أمنها ورفاهية سكانها (المركز الفلسطيني لإلعالم. )2015 ،

إن القضية الفلسطينية بعد هذه الفترة الطويلة من النضال والتضحيات الجسيمة التي بذلها

الشعب الفلسطيني ،وبعد فترة المفاوضات الطويلة بدءا من مفاوضات السالم في مدريد وواشنطن
إلى المفاوضات األخيرة ،وبعد عشرات بل مئات الق اررات الدولية لصالح القضية الفلسطينية ،فال
يمكن لهذه القضية أن ترى مخرجا من نفقها المظلم إالا بشيء واحد ،هو اإلرادة الفلسطينية القوية،
وذلك باستخدام كافة الخيارات الممكنة ،أما في ظل الوضع الحالي من انقسام وتباين المواقف

والصراعات والمناكفات ،والخضوع لإلرادات الخارجية ،والتمسك بالمصالح الحزبية والفئوية ،فلن

تبصر القضية الفلسطينية النور ،لذلك نرى اآلتي من أجل الخروج من المآزق الفلسطيني الحالي:

أوالً :يجب إنهاء االنقسام واعادة اللحمة الوطنية للشعب الفلسطيني.
ثانياً :تجسيد قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة رقم  67/19في  29تشرين الثاني (نوفمبر)

2012م ،باعتبار فلسطين دولة عضو بصفة مراقب ،وذلك باإلعالن عن انتهاء السلطة الفلسطينية
واحالل الدولة الفلسطينية بدال منها.

ثالثاً :اإلعالن عن انتهاء اتفاق أوسلو بعد أن عجز عن اإليفاء ببنوده ومضمونه.
رابعاً :مواصلة االنضمام إلى المنظمات الدولية.
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النتائج والتوصيات
أوالً -النتائج:
بعد االنتهاء من الدراسة باإلمكان التوقف عند بعض النتائج:

 هناك مجموعة من المحددات رسمها النظام السياسي المصري،خالل فترة حكم كل من عبد
الناصر والسادات ،مرو ار بمبارك والرئيس محمد مرسي،وانتهاء بالسيسي .فهناك محددات اليستطيع
أي نظام أن يخرج عنها ،وهي َم ْن ترسم السياسة العامة لمصر .فعملية صنع القرار للسياسة
الخارجية بنمط القائد المسيطر ،وهو رئيس الجمهورية ،وفريق مقرب منه ،الذي بدوره يتحكم
بتوجهات السياسة الخارجية.

 القضية الفلسطينية بالنسبة لمصر هي قضية قومية وال تستطيع أن تتجاهلها ،وهناك تعاطف
وتضامن مصري واسع مع القضية الفلسطينية ،بغض النظر عن توجهات واختالفات الرأي ال

المصري ،على الرغم من الحمالت اإلعالمية المضادة والمحرضة على الفلسطينيين ،خاصة على
سكان قطاع غزة.

 سيكون ثبات بالسياسة المصرية بمعنى رفع الحصار عن قطاع غزة وانهاء حالة االنقسام
السياسي الَن مصر منشغلة بقضاياها الداخلية تريد هدوء واستق ار ار في قطاع غزة على وجه

الخصوص ،ال يمكن أن تتعامل مصر مع حكومتين وسلطتين ولذلك هذا األمر ال بد أن يحسم
وبرأيي هذا األمر يفسر االتفاق األخير الذي تم بين حركتي فتح وحماس الذي تم اإلعالن عنه

مؤخ ار كان للدور األمني دور فاعل وحقيقي في تل مصر مع قطاع قطاع غزة ،خاصة جهاز
المخابرات الذي يعد المسئول األول عن الملف الفلسطيني.

 ارتبطت أهمية القضية الفلسطينية وخاصة قطاع غزة لدى مصر حسب حالة الوضع ال لدى
مصر ،خاصة في فترة مبارك والرئيس محمد مرسي؛ فالظروف السياسية التي مرت بها مصر بعد
تنحي مبارك عن الحكم،واقصاء الرئيس محمد مرسي من الحكم ،وتولي عبد الفتاح السيسيالحكم.

هذه لعبت دو ار هاما في تفاوت الدور المصري تجاه القضايا العالقة بقطاع غزة.

 لم تكن مصر هي الطرف المحاصر بحكم معبر رفح الذي يربط بين قطاع غزة ومصر ،بل
هناك حصار فرض من قبل االحتالل اإلسرائيلي ،ودول االتحاد األوروبي ،والواليات المتحدة على

قطاع غزة بعد فوز حركة حماس في االنتخابات التشريعية ،وسيطرتها على مقاليد الحكم في قطاع
غزة؛ فاعتبر هذا القطاع بمثابة "كيان معاد" ،واستخدموا جميع الوسائل،وأدوات الضغط،إلحكام هذا
الحصار عليه.
 تعامل مصر مع األنفاق بنوع من المرونة والتضامن مع الغزيين في ظل الحصار المفروض
عليهم ،كما في عهد مبارك الذي كان يتغاضى عن تلك األنفاقألنها تساهم في التخفيف عن
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المواطنين ،ولكن بعد أن تطور حجم البضائع إلى أسلحة وعتاد عسكري ،ودخول أفراد يشكلون
خطر على أمن مصر القومي ،فهدمت االنفاق؛ كنوع من الحفاظ على األمن القومي وسالمة
ا
الحدود لمصر.
 تعرض قطاع غزة ألكثر من عدوان من قبل االحتالل اإلسرائيلي،ومصركان لها ثقلها ووزنها في
حماية الشعب الفلسطيني والتضامن معه ،والتشاور مع الدول العربية والغربية،واجراء اتصاالت
على أعلى المستويات إليقاف أي عدوان تشنه إسرائيل على القطاع ،ومفاوضة الطرف اإلسرائيلي
لحثه على وقف العدوان.

 الحراك الشعبي المصري ساهم نوعا ما في التخفيف عن المعاناة اليومية لسكان قطاع غزة ،من
خالل فتح المعبرومرور المواد الالزمة للمواطنين عبر األنفاق،وخروج قيادات حماس لمصر،
ووقفت مصر بوجه العدوان اإلسرائيلي  ،2012خالل فترة حكم الرئيس محمد مرسي الذي تمكن
من وقف العدوان على القطاع.
 عدم تبني أي سياسة أو خطة رسمية مصرية من شأنها أن تؤدي لفك الحصار عن قطاع غزة،
وذلك بسبب الضغوط اإلقليمية والدولية.
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ثانياً -التوصيات:

في نهاية هذه الدراسة توصي الباحثة بمجموعة من التوصيات:

دعوة الحكومة المصرية إلى إعادة النظر في اتفاقية كامب ديفيد ،وأن تقف األحزاب والقوى

السياسية في مصر في وجه تلك االتفاقية ،وتنادي بضرورة إلغائها،األمر الذي سيعيد لمصر دورها

اإلقليمي بعدما فقدته بسبب تلك االتفاقية.
 ضرورة وقوف مصر بوجه الحصار المفروض على قطاع غزة منذ عدة سنوات ،والمساهمة في
رفعه بشكل كامل،واغالق األنفاق ألنها تعد نوعا من التدخل في حدود مصر.
عقد اتفاقية جديدة خاصة بالمعابر ،وجعل معبر رفح معب ار مصريا فلسطينيا ،والتوجد جهة ثالثة
تشرف عليه سوى الطرفين المذكورين.

 تزويد قطاع غزة بما يحتاجه من غاز ووقوديكفي حاجته اليومية ،بدال من المعاناة واالحتكار من
قبل الجانب اإلسرائيلي.
 المبادرة من قبل القيادة المصرية بإعادة جلسات الحوار ،وفتح ملف المصالحة بين حركتي فتح

فور على أرض الواقع ،بما يخدم مصلحة الشعب
وحماس ،وأن تكون الق اررات م ِلزمة للطرفين وتنفذ ا
الفلسطيني والقضية الفلسطينية ،وضمان عدم العودة لتلك األحداث.

ضرورة الحفاظ على العالقات مع مصر تحت أي ظرف من منطلق المصلحة الوطنية
الفلسطينية ،فالعالقة بين مصر وقطاع غزة عالقة استراتيجية .واليمكن االستغناء عن الطرفين.
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المالحق

ملحق رقم 1

وثيقة األسرى الفلسطينيين للوفاق الوطني
فيما يلي نص وثيقة الوفاق الوطني التي توصل إليها قادة األسرى الفلسطينيين في معتقالت
االحتالل في شهر مايو/أيار 2006م

بسم هللا الرحمن الرحيم

"واعتصموا بحبل هللا جميعا وال تفرقوا"
 انطالقا من الشعور العالي بالمسؤولية الوطنية والتاريخية ،ونظ ار للمخاطر المحدقة بشعبنا ،وفي

سبيل تعزيز الجبهة الفلسطينية الداخلية ،وصيانة وحماية الوحدة الوطنية ،ووحدة شعبنا في الوطن

والمنافي ،ومن أجل مواجهة المشروع اإلسرائيلي الهادف لفرض الحل اإلسرائيلي ،ونسف حلم
شعبنا ،وحق شعبنا في إقامة دولته الفلسطينية المستقلة الكاملة السيادة ،هذا المشروع والمخطط

الذي تنوي الحكومة اإلسرائيلية تنفيذه خالل المرحلة القادمة تأسيسا على إقامة واستكمال الجدار

العنصري وتهويد القدس وتوسيع المستوطنات اإلسرائيلية ،واالستيالء على األغوار ،وضم أجزاء
واسعة من الضفة الغربية ،واغالق الباب أمام شعبنا في ممارسة حقه في العودة.
 ومن أجل المحافظة على منجزات ومكتسبات شعبنا التي حققها من خالل مسيرة كفاحه الطويل،
ووفاء لشهداء شعبنا العظيم ،وعذابات أسراه ،وأنات جرحاه ،وانطالقا من أننا ما زلنا نمر في مرحلة
تحرر طابعها األساسي وطني ديمقراطي ،مما يفرض إستراتيجية سياسية كفاحية متناسبة مع هذا
الطابع.

 ومن أجل إنجاح الحوار الوطني الفلسطيني الشامل ،واستنادا إلى إعالن القاهرة ،والحاجة الملحة
للوحدة والتالحم ،فإننا نتقدم بهذه الوثيقة "وثيقة الوفاق الوطني" لشعبنا العظيم الصامد المرابط ،والى
الرئيس محمود عباس أبو مازن ،وقيادة منظمة التحرير الوطني الفلسطيني ،والى رئيس الحكومة

إسماعيل هنية ،ومجلس الوزراء ،والى رئيس المجلس الوطني الفلسطيني وأعضائه ،ورئيس المجلس

التشريعي الفلسطيني وأعضائه ،والى كافة القوى والفصائل الفلسطينية ،والى كافة المؤسسات

والمنظمات األهلية والشعبية ،وقيادة الرأي العام الفلسطيني في الوطن والمنافي ،آملين اعتبار هذه

الوثيقة كال متكامال وأن تلقى دعم ومساندة وموافقة الجميع ،وتسهم بشكل أساسي في التوصل إلى
وثيقة الوفاق الوطني الفلسطيني:
 إن الشعب الفلسطيني في الوطن والمنافي يسعى من أجل تحرير أرضه ،وانجاز حقه في الحرية
والعودة واالستقالل ،وفي سبيل حقه في تقرير مصيره بما في ذلك حقه في إقامة دولته المستقلة
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وعاصمتها مدينة القدس الشريف على جميع األراضي المحتلة عام  ،1967وضمان حق العودة

لالجئين ،وتحرير جميع األسرى والمعتقلين ،مستندين في ذلك إلى حق شعبنا التاريخي في أرض

اآلباء واألجداد ،والى ميثاق األمم المتحدة ،والقانون الدولي ،وما كفلته الشرعية الدولية.

 اإلسراع في إنجاز ما تم االتفاق عليه في القاهرة في مارس/آذار  2005فيما يتعلق بتطوير
وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية ،وانضمام حركتي "حماس" والجهاد اإلسالمي إليها بوصفها
الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده ،وبما يتالءم مع المتغيرات على
الساحة الفلسطينية ،وفق أسس ديمقراطية ،ولتكريس حقيقة تمثيل منظمة التحرير الفلسطينية الممثل
الشرعي والوحيد لشعبنا ،وبما يعزز قدرة منظمة التحرير في القيام والنهوض بمسؤولياتها في قيادة
شعبنا في الوطن والمنافي وفي تعبئته والدفاع عن حقوقه الوطنية والسياسية واإلنسانية في مختلف
الدوائر والمحافل والمجاالت الدولية واإلقليمية .وأن المصلحة الوطنية تقتضي تشكيل مجلس وطني

جديد قبل نهاية عام  2006بما يضمن تمثيل جميع القوى والفصائل واألحزاب الوطنية واإلسالمية

وتجمعات شعبنا في كل مكان وكافة القطاعات والمؤسسات والفعاليات والشخصيات على أساس

نسبي في التمثيل والحضور والفاعلية النضالية والسياسية واالجتماعية والجماهيرية ،والحفاظ على
منظمة التحرير الفلسطينية إطا ار جبهويا عريضا وائتالفا وطنيا شامال واطا ار وطنيا جامعا
للفلسطينيين في الوطن والمنافي ،ومرجعية سياسية عليا.
 حق الشعب الفلسطيني في المقاومة والتمسك بخيار المقاومة بمختلف الوسائل ،وتركيز المقاومة

في األراضي المحتلة عام  67إلى جانب العمل السياسي والتفاوضي والدبلوماسي ،واالستمرار في
المقاومة الشعبية الجماهيرية ضد االحتالل بمختلف أشكاله ووجوده وسياساته ،واالهتمام بتوسيع

مشاركة مختلف الفئات والجهات والقطاعات وجماهير شعبنا في هذه المقاومة الشعبية.
 وضع خطة فلسطينية للتحرك السياسي الشامل ،وتوحيد الخطاب السياسي الفلسطيني على أساس
برنامج اإلجماع الوطني الفلسطيني والشرعية العربية وق اررات الشرعية الدولية المنصفة لشعبنا
تمثلها منظمة التحرير والسلطة الوطنية رئيسا وحكومة ،والفصائل الوطنية واإلسالمية ،ومنظمات
المجتمع المدني والشخصيات والفعاليات العامة ،من أجل استحضار وتعزيز وحشد الدعم العربي

واإلسالمي والدولي السياسي والمالي واالقتصادي واإلنساني لشعبنا وسلطتنا الوطنية ،ودعما لحق
شعبنا في تقرير المصير والحرية والعودة واالستقالل ،ولمواجهة خطة إسرائيل في فرض الحل
اإلسرائيلي على شعبنا ،ولمواجهة الحصار الظالم علينا.
 حماية وتعزيز السلطة الوطنية الفلسطينية باعتبارها نواة الدولة القادمة ،هذه السلطة التي شيدها
شعبنا بكفاحه وتضحياته ودماء وعذابات أبنائه ،وان المصلحة الوطنية العليا تقتضي احترام
الدستور المؤقت للسلطة والقوانين المعمول بها ،واحترام مسؤوليات وصالحيات الرئيس المنتخب
إلرادة الشعب الفلسطيني ،بانتخابات حرة ديمقراطية ونزيهة ،واحترام مسؤوليات وصالحيات
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الحكومة التي منحها المجلس التشريعي الثقة .وأهمية وضرورة التعاون الخالق بين الرئاسة

والحكومة ،والعمل المشترك وعقد االجتماعات الدورية بينهما ،لتسوية أية خالفات بالحوار األخوي
استنادا إلى الدستور المؤقت ،والمصلحة الوطنية العليا ،وضرورة إجراء إصالح شامل في مؤسسات
السلطة الوطنية وخاصة الجهاز القضائي ،واحترام القضاء بكافة مستوياته وتنفيذ ق ارراته وتعزيز

وتكريس سيادة القانون.

 تشكيل حكومة وحدة وطنية على أساس يضمن مشاركة كافة الكتل البرلمانية ،وبخاصة حركتي
"فتح" و"حماس" والقوى السياسية الراغبة على قاعدة هذه الوثيقة وبرنامج مشترك للنهوض بالوضع

الفلسطيني محليا وعربيا واقليميا ودوليا ،ومواجهة التحديات بحكومة وطنية قوية تحظى بالدعم
الشعبي والسياسي الفلسطيني من جميع القوى ،وكذلك بالدعم العربي والدولي ،وتتمكن من تنفيذ
برنامج اإلصالح ومحاربة الفقر والبطالة ،وتقديم أفضل رعاية ممكنة للفئات التي تحملت أعباء
الصمود والمقاومة واالنتفاضة ،وكانت ضحية للعدوان اإلجرامي اإلسرائيلي ،وبخاصة أسر الشهداء

واألسرى والجرحى وأصحاب البيوت والممتلكات التي دمرها االحتالل ،وكذلك العاطلين عن العمل

والخريجين.

 إن إدارة المفاوضات هي من صالحية "م .ت .ف" ورئيس السلطة الوطنية على قاعدة التمسك
باألهداف الوطنية الفلسطينية وتحقيقها على أن يتم عرض أي اتفاق مصيري على المجلس الوطني
الفلسطيني

الجديد

للتصديق

عليه

أو

إجراء

استفتاء

عام،

حيث

ما

أمكن.

8-تحرير األسرى والمعتقلين واجب وطني مقدس يجب أن تقوم به وبكافة الوسائل القوى والفصائل

الوطنية واإلسالمية و"م .ت .ف" والسلطة الوطنية رئيسا وحكومة والتشريعي وكافة التشكيالت
المقاومة.
 ضرورة العمل ومضاعفة الجهد لدعم ومساندة ورعاية الالجئين ،والدفاع عن حقوقهم ،والعمل
على عقد مؤتمر شعبي تمثيلي لالجئين ينبثق عن هيئات متابعة وظيفته التأكيد على حق العودة
والتمسك به ودعوة المجتمع الدولي لتنفيذ القرار  194القاضي بحق العودة لالجئين وتعويضهم.

 العمل على تشكيل جبهة مقاومة موحدة باسم جبهة المقاومة الفلسطينية ،لقيادة وخوض المقاومة
ضد االحتالل ،وتوحيد وتنسيق العمل والفعل للمقاومة ،وتشكيل مرجعية سياسية موحدة لها.
 التمسك بالنهج الديمقراطي ،وبإجراء انتخابات عامة ودورية وحرة ونزيهة وديمقراطية طبقا
للقانون ،للرئيس والتشريعي وللمجالس المحلية والبلدية ،واحترام مبدأ التداول السلمي للسلطة،
والتعهد بحماية التجربة الفلسطينية الديمقراطية ،واحترام الخيار الديمقراطي ونتائجه ،واحترام سيادة

القانون والحريات الضرورية والعامة وحرية الصحافة ،والمساواة بين المواطنين في الحقوق
والواجبات دون تمييز ،وحماية مكتسبات المرأة وتطويرها وتعزيزها.
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 رفض وادانة الحصار الظالم على شعبنا الذي تقوده الواليات المتحدة واسرائيل ،ودعوة العرب
شعبيا ورسميا لدعم ومساندة الشعب الفلسطيني و"م .ت .ف" وسلطته الوطنية ،ودعوة الحكومات
العربية لتنفيذ ق اررات القمم العربية السياسية والمالية واالقتصادية واإلعالمية الداعمة لشعبنا
الفلسطيني وصموده وقضيته الوطنية ،والتأكيد على أن السلطة الوطنية الفلسطينية ملتزمة باإلجماع
العربي والعمل العربي المشترك.
دعوة الشعب الفلسطيني للوحدة والتالحم ورص الصفوف ،ودعم ومساندة "م .ت .ف" والسلطة
الوطنية الفلسطينية رئيسا وحكومة ،وتعزيز الصمود والمقاومة في وجه العدوان والحصار ،ورفض

التدخل في الشؤون الداخلية الفلسطينية.

نبذ كل مظاهر الفرقة واالنقسام وما يقود إلى الفتنة ،وادانة استخدام السالح مهما كانت المبررات
لفض النزاعات الداخلية ،وتحريم استخدام السالح بين أبناء الشعب الواحد ،والتأكيد على حرمة الدم
الفلسطيني ،وااللتزام بالحوار أسلوبا وحيدا لحل الخالفات ،والتعبير عن الرأي بكافة الوسائل بما في
ذلك معارضة السلطة وق ارراتها على أساس ما يكفله القانون وحق االحتجاج السلمي ،وتنظيم

المسيرات والتظاهرات واالعتصامات شريطة أن تكون سلمية وخالية من السالح ،وال تتعدى على
المواطنين وممتلكاتهم والممتلكات العامة.
إن المصلحة الوطنية تقتضي ضرورة البحث عن أفضل األساليب والوسائل المناسبة الستمرار
مشاركة شعبنا وقواه السياسية في قطاع غزة في وضعه الجديد في معركة الحرية والعودة واالستقالل
وتحرير الضفة والقدس وبما يجعل من القطاع الصامد رافعة وقوة حقيقية لصمود ومقاومة لشعبنا

في الضفة والقدس ،وان المصلحة الوطنية تقضي بإعادة تقييم الوسائل واألساليب النضالية األنجع
في مقاومة االحتالل.

ضرورة إصالح وتطوير المؤسسة األمنية الفلسطينية بكل فروعها على أساس عصري بما يجعلها
أكثر قدرة على القيام بمهمة الدفاع عن الوطن والمواطنين في مواجهة العدوان واالحتالل ،وحفظ
األمن والنظام العام ،وتنفيذ القوانين وانهاء حالة الفوضى والفلتان األمني ،وانهاء المظاهر المسلحة
واالستعراضات ،ومصادرة سالح الفوضى والفلتان األمني الذي يلحق ضر ار فادحا بالمقاومة ويشوه

صورتها ويهدد وحدة المجتمع الفلسطيني ،وضرورة وتنسيق وتنظيم العالقة مع قوى وتشكيالت
المقاومة وتنظيم وحماية سالحها.
 دعوة المجلس التشريعي لمواصلة إصدار القوانين المنظمة لعمل المؤسسة األمنية واألجهزة
بمختلف فروعها ،والعمل على إصدار قانون يمنع ممارسة العمل السياسي والحزبي

لمنتسبي األجهزة وااللتزام بالمرجعية السياسية المنتخبة التي حددها القانون.

 العمل من أجل توسيع دور وحضور لجان التضامن الدولية والمجموعات المحبة للسالم
لدعم صمود شعبنا ونضاله العادل ضد االحتالل واالستيطان وجدار الفصل العنصري
120

سياسيا ومحليا ،ومن أجل تنفيذ قرار محكمة العدل الدولية في الهاي المتعلق بإزالة الجدار
واالستيطان وعدم مشروعيتهما.
 حركة التحرير الوطني الفلسطيني " فتح
"النائب مروان البرغوثي
أمين سر حركة "فتح"
حركة الجهاد اإلسالمي
الشيخ بسام السعدي

حركة المقاومة اإلسالمية "حماس"
الهيئة القيادية العليا
الشيخ عبد الخالق النتشة
الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين
عبد الرحيم ملوح

عضو اللجنة التنفيذية نائب األمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين
مصطفى بدارنة
مالحظة :حركة الجهاد اإلسالمي تحفظت على البند المتعلق بالمفاوضات
 المصدر:
 مركز التخطيط الفلسطيني
لجنة االنتخابات المركزية -فلسطين
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اتفاق مكة للوفاق الوطني
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بسم هللا الرحمن الرحيم
"سبحان الذي أسرى بعبده ليال من المسجد الحرام إلى المسجد األقصى الذي باركنا حوله"
صدق هللا العظيم
بناء على المبادرة الكريمة التي أعلنها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد هللا بن عبد العزيز ملك
المملكة العربية السعودية ،وتحت الرعاية الكريمة لجاللته ،جرت في مكة المكرمة ،بين حركتي
"فتح" و"حماس" ،في الفترة من  21-19محرم  1428هجريا الموافق لت  8-6فبراير ،2007
حوارات الوفاق واالتفاق الوطني ،وقد تكللت هذه الحوارات بفضل هللا سبحانه وتعالى بالنجاح ،حيث

جرى االتفاق على ما يلي:

أوالً :التأكيد على حرمة الدم الفلسطيني واتخاذ كافة اإلجراءات والترتيبات التي تحول دون ذلك ،مع
التأكيد على أهمية الوحدة الوطنية كأساس للصمود الوطني والتصدي لالحتالل ،وتحقيق األهداف
الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني ،واعتماد لغة الحوار كأساس وحيد لحل الخالفات السياسية
في الساحة الفلسطينية .وفي هذا اإلطار نقدم الشكر الجزيل لإلخوة في مصر الشقيقة والوفد األمني

المصري في غزة الذين بذلوا جهودا كبيرة في تهدئة األوضاع في قطاع غزة في الفترة السابقة.

ثانياً :االتفاق وبصورة نهائية على تشكيل حكومة وحدة وطنية فلسطينية وفق اتفاق تفصيلي معتمد
بين الطرفين ،والشروع العاجل في اتخاذ اإلجراءات الدستورية لتكريسها.

ثالثاً :المضي قدما في إجراءات تطوير واصالح منظمة التحرير الفلسطينية وتسريع عمل اللجنة
التحضيرية استنادا لتفاهمات القاهرة ودمشق .وقد جرى االتفاق على خطوات تفصيلية بين الطرفين
بهذا الخصوص.
رابعاً :تأكيد مبدأ الشراكة السياسية على أساس القوانين المعمول بها في السلطة الوطنية الفلسطينية
وعلى قاعدة التعددية السياسية وفق اتفاق معتمد بين الطرفين.

إننا إذ نزف هذا االتفاق إلى جماهيرنا الفلسطينية وجماهير أمتنا العربية واإلسالمية وكل األصدقاء
في العالم ،فإننا نؤكد التزامنا بهذا االتفاق نصا وروحا ،من أجل التفرغ إلنجاز أهدافنا الوطنية،
والتخلص من االحتالل واستعادة حقوقنا والتفرغ للملفات األساسية ،وفي مقدمتها قضية القدس

والمسجد األقصى وقضية األسرى والمعتقلين ومواجهة الجدار واالستيطان.

125

وهللا الموفق
مكة المكرمة في  21محرم 1428هت
الموافق 8فبراير 2007
محضر اجتماع لتشكيل حكومة الوحدة
بسم هللا الرحمن الرحيم
محضر اجتماع لجنة تشكيل حكومة الوحدة الوطنية
2007/02/8
الحضور
األخ /خليل الحية
األخ /سمير أبو عيشة
األخ /عزت الرشق
األخ /غازي حمد

األخ /روحي فتوح
األخ /عزام األحمد
األخ /ماهر مقداد

بعد المناقشات والمداوالت بين الطرفين تم التوصل لالتفاق التالي:
أوالً :تحصل حركة "حماس" على الوزارات التالية:
 .1التربية والتعليم العالي.
 .2األوقاف.
 .3االقتصاد الوطني.
 .4العمل.
 .5الحكم المحلي.
 .6الشباب والرياضة.
 .7العدل.
 .8االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات.
 .9وزارة من نصيب حركة "حماس" تسمى بعد التوافق مع الكتل البرلمانية.
ثانياً :تحصل حركة فتح على الوزارات التالية:
 .1الصحة.
 .2الشئون االجتماعية.
 .3األشغال العامة واإلسكان.
 .4المواصالت.
 .5الزراعة.
 .6األسرى.
ثالثاً :تم التوافق على أن تسمي حركة "حماس" مستقلين للوزارات التالية:
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التخطيط ووزير دولة
رابعاً :تسمي حركة "فتح" مستقلين.
خامساً :الوزارات التالية :اإلعالم ،السياحة ،المرأة والثقافة تعين بحسب التوافق بين رئيس الوزراء
والكتل البرلمانية ،على أن تكون ثالث وزارات للكتل البرلمانية فيما تختار حماس الوزارة الرابعة.
سادساً :رئيس الوزراء تسميه "حماس" "إسماعيل هنية" ونائب رئيس الوزراء يتم تسميته من قبل
األخ الرئيس من الوزارة بالتوافق مع رئيس الوزراء.
الوزارات السيادية الثالث تم تقسيمها على النحو التالي:
أ .الخارجية :مستقل مقبول من الجانبين "د .زياد أبو عمرو".
ب .المالية :من نصيب الكتل البرلمانية "د.سالم فياض" كتلة الطريق الثالث.
ت .الداخلية :مستقل تسميه حركة حماس ويوافق عليه سيادة الرئيس
سابعاً :بدء اإلجراءات الدستورية بالنسبة لتشكيل الحكومة الجديدة حسب القانون.
ثامناً :يتم حسم تسمية وزير الخارجية كمستقل على حساب "فتح" أو "حماس" من قبل الرئيس
ورئيس الوزراء المكلف.
حركة المقاومة اإلسالمية "حماس"
حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"
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( ،)1982-1969رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة األزهر -غزة2010 ،
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 .58ظافر فواز جبر ،أثر ثورة  25يناير (كانون الثاني) المصرية على القضية الفلسطينية،
رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة النجاح الوطنية ،نابلس.2013 ،
 .59كفاح حرب عودة ،أحداث حزيران  2007في قطاع غزه وتأثيرها على المشروع الوطني
الفلسطيني "استراتيجيا وتكتيكيا" ،رسالة ماجستير غير منشورة،جامعة النجاح ،نابلس،
فلسطين.2009،
 .60كمال علي أبو شاويش ،ثورة  25يناير في مصر:أسبابها وتداعيتها وانعكاساتها المتوقعة
على القضية الفلسطينية ،رسالة ماجستير غير منشورة،جامعة األزهر،فلسطين2013،

 .61محمد حمدان ،سياسة مصر تجاه القضية الفلسطينية ( ،)1956-1948رسالة دكتوراه
غير منشورة ،جامعة القاهرة.1991 ،
 .62محمد حيدر مصطفى االسطل،أثر ثورة  25يناير المصرية على مستقبل اتفاقية كامب
ديفيد 1978م ،رسالة ماجستير غير منشورة ،أكاديمية اإلدارة والسياسة للدراسات العليا،
غزة.2013 ،

 .63محمد خلة ،سياسة مصر تجاه القضية الفلسطينية ( ،)1967-1956رسالة ماجستير
غير منشورة ،معهد البحوث والدراسات العربية ،القاهرة2002 ،
 .64محمد خلة ،مصر والصراع العربي اإلسرائيلي ( ،)1979-1967رسالة دكتوراه غير
منشورة ،معهد البحوث العربية،القاهرة2006 ،
 .65محمد سمير الجبور ،الدور السياسي للمؤسسة العسكرية المصرية في ظل التحوالت
السياسية ،رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة األزهر –غزة2014 ،

 .66منيرة بودردابن ،دور الدبلوماسية غير الرسمية في تنفيذ السياسة الخارجية ،رسالة
ماجستير غير منشورة ،جامعة قسنطينة ،الجزائر.2009 ،
خامساً :الدوريات العربية:
 .67إبراهيم أبراش :صناعة االنقسام الفلسطيني(النكبة الثانية ) الطبعة االلكترونية،مايو
2014
 .68أحمد إبراهيم محمود"،السياسة الخارجية المصرية المراحل والقضايا والفروض الرئيسية"،
مجلة السياسة الدولية ،العدد  ،121القاهرة.1995 ،
 .69أحمد إبراهيم محمود"،القوات المسلحة والسياسة الخارجية المصرية" ،السياسة
الدولية2000/1/1،

 .70أحمد أبو الحسن أحمد" ،عقد مؤتمر دولي حول الشرق األوسط" ،مؤسسة األهرام
الرقمي ،عدد ،1أكتوبر ،1984
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 .71أحمد أبو دقة"،محور فيالدلفيا وحدود األشقاء" ،مجلة البيان ،لندن2013/02/09 ،
 .72أحمد أبو زيد ،محددات السياسة الخارجية المصرية بعد ثورة  25يناير ،المجلة العربية للعلوم
السياسية ،العدد،2011 ،30
 .73بيان إجمالي باالعتداءات اإلسرائيلية على الدول العربية ( ،)1964-1949مجلة
المعرفة،1986،العدد،71
 .74حسين السيد حسن"،معاهدة السالم المصرية" اإلسرائيلية 1979وأثرهاعلى دور مصر اإلقليمي
،"2012مجلة

دراسات

كانونالثاني/حزيران،2012

تاريخية،

جامعة

دمشق،

سوريا،

العددان،118-117:

 .75حماس تتسلم السلطة من فتح –قراءة إحصائية وسياسية في نتائج االنتخابات التشريعية

الفلسطينية الثانية  25كانون ثاني  /يناير  – 2006مركز دراسات الشرق األوسط – عمان –

كانون ثاني 2006

 .76خليل إسماعيل ،القضية الفلسطينية فی األمم المتحدة مرحلة أخری من الصراع بين الشرعية
والقوة  ، ( 1974شؤون عربية ،جمادي االولى ’1409العدد(1988 -5

 .77خليل شاهين ،المصالحة الفلسطينية بين عملية نعي السالم وتجاهل دروس الربيع العربي،
مؤسسة الدراسات الفلسطينية ،العدد.2011 ،87
 .78رائد نعيرات" ،خطة االنسحاب من قطاع غزة وشمال الضفة الغربية بين االستجابة والمناورة"،
مجلة دراسات شرق أوسطية ،عدد  ،29ع امان.2005 ،

 .79زكريا حسين"،األمن القومي" ،عن المصالح الوطنية المصرية –العربية" ،مجلة مصر العربية،
2015/3/11؛
 .80زياد اللهاليه  ،قراءة في النتائج السياسية والعسكرية للحرب على قطاع غزة ،الحوار المتمدن،
العدد  ،3925نشرت بتاريخ  28نوفمبر 2012
=334394http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid

 .81سعيد موعد" ،السالم واقع طارئ والكفاح المنظم تاريخنا ( ،")1970-1947مجلة الفكر
السياسي ،العدد  ،14-13المؤسسة العربية السورية لتوزيع المطبوعات ،دمشق.2001 ،
 .82صافيناز محمد احمد ،االنتخابات الرئاسية المصرية وقضايا السياسة الخارجية  ،مركز األهرام
للدراسات السياسية واإلستراتيجية ،د.ت
 .83ضياء رشوان ،هجوم رفح ..اختيار متعمد وأهداف متعددة ،مركز األهرام للدراسات السياسية
واإلستراتيجية  ،القاهرة2014،
 .84عبد القادر ياسين" ،الحركة السياسية في قطاع غزة 1987-1948م" ،مجلة صامد
االقتصادية ،العدد  ،84دار الكرمل ،عمان.1991 ،
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 .85علي عقلة" ،حق العودة (بين القرار  194ووثيقة جنيف)" ،مجلة الفكر السياسي ،العدد ،20
المؤسسة العربية السورية لتوزيع المطبوعات ،دمشق.2004 ،

 .86عماد جاد"،السياسة الخارجية المصرية في الشرق األوسط" ،السياسة الدولية ،العدد ،139
يناير .2000

 .87عواد األسطل" ،الوضع القانوني لقطاع غزة تحت اإلدارة المصرية" ،مجلة شئون فلسطينية،
العددين .1987 ،169-168
 .88عواطف عبد الرحمن ،بعض االهتمامات المصرية بالقضية الفلسطينية قبل ثورة ،1952قضايا
عربية7، ،العدد.1979،

 .89غازي الصوراني " ،قطاع غزة ( ،")1956-1948مجلة صامد السياسي ،العدد  ،84تونس،
.1990

 .90محمد السيد سليم"،التحليل الناصري للسياسة الخارجية" ،مجلة المستقبل العربي ،العدد،20
بيروت.1980 ،

 .91محمد جمعة،الرئيس محمد مرسي ومعضلة قطاع غزة ،مركز األهرام للدراسات اإلستراتيجية،
القاهرة.2012،
 .92محمد جمعة ،مصر و "حماس"...تأمل في المسارات الممكنة ألزمة مفتوحة ،مركز األهرام
للدراسات السياسية واإلستراتيجية  ،القاهرة2014،
 .93محمد عمران" ،أداء ومصادر النمو االقتصادي :دراسة تطبيقية على االقتصاد المصري"،
ورقة عمل مقدمة لصندوق النقد العربي2002/1/1،

 .94محمدهادي النجداوي" ،الدوراإلقليمي لمصر سيناريوهات مابعد الثورة" ،مجلة البحثية ،العدد
األول ،النصف األول،2013 ،
 .95معين الطاهر ،ياسر عرفات االنشقاق ومعركة طرابلس ،2014،مجلة الدراسات الفلسطينية
العدد100

 .96نبيل السهلي" ،الالجئون الفلسطينيون" ،مجلة الفكر السياسي ،العدد ،24المؤسسة العربية
السورية لتوزيع المطبوعات ،دمشق.2006 ،
 .97نبيل حلمي :الضفة وقطاع غزة بين الحكم الذاتي وتقرير المصير ،مجلة السياسة الدولية،
العدد،59

 .98هاني المصري،آفاق عملية المصالحة،مؤسسة الدراسات الفلسطينية ،العدد2011 ،88
 .99وحيد عبد المجيد :البحث عن قيادة الحياة السياسية في الضفة الغربية منذ  ،1967مجلة
المستقبل العربي ،العدد ،135بيروت.1990 ،
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 .100وفيق حلمي األغا وسمير مصطفى ابو مدللة ،اقتصاداألنفاق بقطاع غزة :ضرورةوطنية !!
أمكارثةاقتصادية واجتماعية ،مجلة جامعة األزهر بقطاع غزة ،سلسلة العلوم اإلنسانية 2011
،المجلد ، 13العدد، 1ص1182-1147
سادساً :ندوات ومؤتمرات:
.101
حسام يونس ،سياسة مصر الخارجية تجاه قطاع غزة دراسة مقارنة بين
ثورتي  25يناير و 30يونيو ،ورقة عمل قدمت لمؤتمر قطاع غزة:
الواقع وآفاق المستقبل 8-6،أكتوبر ،2015ص-561ص611
.102

خالد صافي ،التغيرات االجتماعية في قطاع غزة خالل الحصار
،2014-2006

ورقة عمل قدمت لمؤتمر قطاع غزة :الواقع وأفاق

المستقبل 8-6،أكتوبر ،2015ص178-127
.103

فهيمة دلول ،االنتخابات الفلسطينية التشريعية  2006وتداعياتها ،ورقة
عمل قدمت لمؤتمر قطاع غزة :الواقع وآفاق المستقبل 8-6،أكتوبر

،2015ص-320ص377
سابعاً :المقابالت:
 .104مقابلة مع إبراهيم أبراش  2015/01/13أكاديمي ومحلل سياسي
 .105مقابلة مع غازي حمد 2015/01/15.وكيل و ازرة الخارجية الفلسطينية

 .106مقابلة مع راجي الصوراني  2015/01/26مدير المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان
 .107مقابلة مع غازي الصوراني  2015/01/27مفكر سياسي
 .108مقابلة مع محمود الزهار  2015/01/27قيادي في حركة حماس
 .109مقابلة مع وليد العوضي بتاريخ  ،2015/04/13عضو حزب الشعب
 .110مقابلة مع إبراهيم الزعانين بتاريخ  ،2015/04/14ناطق باسم قيادة التنظيم
الفلسطيني لحزب البحث العربي االشتراكي

 .111مقابلة مع صالح أبو ركبة بتاريخ  ،2015/04/16عضو المكتب السياسي للجبهة
العربية الفلسطينية.
 .112مقابلة مع صالح أبو ناصر بتاريخ ،2015/04/19عضو المكتب السياسي للجبهة
الديمقراطية.
 .113مقابلة مع أكرم أبو عمرو بتاريخ  2015/5/24كاتب فلسطيني
 .114مقابلة مع مروان كنفاني بتاريخ  2015/6/26محلل سياسي
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ثامناً :قنوات تلفزيونية واذاعات إعالمية:
 .115قناة الجزيرة 2006/1/27
 .116قناة العربية 2006/02/28
 .117قناة األقصى 2012/10/27
 .118إذاعة الشمس 2013/7/20

تاسعاً :الصحف والمجالت العربية:

 .119جريدة الدستور األردنية2006/1/27 ،
 .120جريدة األهرام 2006/1/29
 .121جريدة أخبار الخليج البحرينية 2006/3/20
 .122جريدة المصري اليوم2008/1/25،
 .123الوطن ،قطر2009/9/14 ،
 .124جريدة الشرق األوسط2011/8/21 ،

 .125جريدة الوطن العمانية2012/09/28،
 .126جريدة اإلمارات اليوم 2012/7/ 28
 .127جريدة الوطن المصرية2013/01/06 ،
 .128صحيفة المصري اليوم2013/11/19 ،
 .129صحيفة القدس المحلية2014/4/23
 .130جريدة األهرام2014/8/16 ،
 .131صحيفة الحياة الجديدة 2014/8/27
عاشر :المواقع اإللكترونية:
اً
أ.وكاالت ومواقع اإللكترونية:
 .132اتفاق حركتي فتح وحماس بشان القضايا العالقة في وثيقة الوفاق الوطني20/5/2012
.133
.134
.135
.136

االهرام الرقمي،2011،
http://digital.ahram.org.eg/articles
شبكة مونيتور،2015،
http://www.al-monitor.com/pulse/ar/contents/articles
مركز الجزيرة للدراسات
http://studies.aljazeera.net/files/
مركز الجزيرة للدراسات،2011 ،
136

http://studies.aljazeera.net/files
 مركز الزيتونة.137
http://www.alzaytouna.net/permalink/4775.html،
 المنظمة العالمية للملكية الفكرية.138
http://www.wipo.int/treaties/en/summary.jsp
 الموسوعة العربية االلكترونية.139
http://www.arab-ency.com/index.php?t=1
 موقع الخيمة.140
http://www.khayma.com

موقع الرسالة نت
95264http://alresalah.ps/ar/index.php?act=post&id=
موقع الركن األخضر؛
http://www.grenc.com/show_article
موقع الركن األخضر
http://www.grenc.com/show_article_main.cfm?id=2135
موقع العربية نت
http://www.alarabiya.net/articles
موقع المجلس المصري للشؤون الخارجية
http://www.ecfa-egypt.org/IndexA.html
موقع الهيئة العامة لالستعالمات المصرية؛
http://www.sis.gov.eg/Ar/Templates/Articles/tmpArticles.aspx?CatI
=126#.VJX4YcAAD
موقع أنباء موسكو
http://anbamoscow.com/opinions/20130601/382847325.html
موقع جدلية
http://www.jadaliyya.com/pages/contributors/107256
" المجلس التشريعي،موقع كتلة التغيير واإلصالح
http://www.islah.ps/
النص الحرفي التفاق الوفاق الوطني الفلسطيني المقترح مصريا

.141
.142
.143
.144
.145
.146
.147
.148
.149
.150

14/9/2009 نص المقترحات المصرية المقدمة للفصائل الفلسطينية لتحقيق المصالحة.151
http://www.mfa.gov.eg

 و ازرة الخارجية المصرية.152

/ http://safa.ps  وكالة صفا.153
2013، وكالة فلسطين اليوم.154
http://paltoday.ps/ar/post
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.155
.156
.157
.158

وكالة وفا لألنباء2011 ،؛
http://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=9102
الموسوعه الحره ويكيبيديا
http://ar.wikipedia.org
موقع المنتدى التربوي
http://montada.ps/
المركز الفلسطيني لالعالم

 .159مركز الخليج للدراسات اإلستراتيجية
http://www.alkhaleej.ae/studies-center-publications
 .160المركز المصري للشؤون الخارجية
/http://www.ecfa-egypt.org

 .161موقع اليوم السابع

/http://www.youm7.com

 .162وكالة شينخاوا الصينية

 .163وكالة معا /https://www.maannews.net
 .164لجنة االنتخابات الرئاسية المصرية https://www.elections.eg/
 .165مفوضية العالقات الوطنية www.fatehwatan.ps/
 .166محضر اجتماع بشان التفاهمات حول المصالحة الوطنية الفلسطينية 2011/4/27
 .167اتفاقية المعابر 2005/11/15

 .168وثيقة األسرى الفلسطينيين للوفاق الوطني شهر مايو 2006
 .169اتفاق مكة للمصالحة بين حركتي فتح وحماس في مكة المكرمة 2007/02/8
 .170الرؤية المصرية إلنهاء حالة االنقسام الفلسطيني في .2009/02/26
 .171موقع أنباء موسكو2013/6/4 ،؛
http://anbamoscow.com/opinions/20130601/382847325.html
 .172بوابة الجمهورية اون الين2014/6/3 ،
http://www.gomhuriaonline.com،

 .173المبادرة المصرية للتهدئة 2014/07/14

 .174النص الحرفي "إلعالن القاهرة" الصادر عن الفصائل الفلسطينية في 2005/3/17
 .175جريدة 26سبتمبر نت للمزيد
http://www.26sep.net/news_details.php?sid=12349
 ( .176معهد فلسطين للدراسات االستراتيجية)2015/9/13،
http://www.creativity.ps/studies/details.php?id=403
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 .177عبد العزيز دوادي  ،أدوات السياسة الخارجية ،نشرت بتاريخ،2012/8/9 :
http://www.aswat-elchamal.com/ar/?p=98&a=28704
 .178ناجي صادق شراب ،الخطأ في الفهم الفلسطيني لدور مصر :رؤية فلسطينية
خاصة،بتاريخ،2011/11/13
http://www.miftah.org/display.cfm?DocId=9917
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