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صدق هللا العظيم

أ

اإله ـ ـ ــداء

أهدي نجاحي إلى والدي العزيز
من حصد األشواك عن دربي ليمهد لي طريق العلم والنجاح  ،الذي ألهمني روح املثابرة ،الذي أدبني فأحسن تأديبي،
وأجهد نفسه في سبيل سعادتي وسعادة إخوتي ،حتى في كبره ،الذي كان سندا لي ،الذي زرع في نفس ي العزة والكرامة.. ،
أبي الغالي أطال هللا في عمره.

إلى والدتي الحبيبة
إلى من كان دعاؤها رفيقي على درب النجاح ..أدام هللا عليها الصحة والعافية.

إلى إخوتي
الذين استمد منهم قوتي ،وعزيمتي ،وإرادتي ،في هذه الحياة .
إلى زوجتي الغالية
إلى رفيقة دربي ، ..التي وقفت بجانبي وتعبت لتوفير الراحة والهدوء لي.

إلى أبنائي
من قصرت في حقهم وأخذت من وقتهم الكثير ..تلك الشموع التي أنارت لي الدرب ..مهجة القلب والفؤاد.
إلى صديقي النبيل
الذي لم يدخر جهدا في مساعدتي ..الصديق الغالي/خليل موفق صافي.
أهدي هذا العمل املتواضع إلى كل األهل واألصدقاء .
ً
وأهدى هذه الرسالة ،أوال وآخرا ،إلى روح الرئيس الشهيد الخالد /ياسر عرفات .

ب

الشكر والتقدير

الحمد هلل رب العاملين ،حمد الشاكرين ،الذي أتم علي نعمته بأن أكملت هذا العمل املتواضع ،فلله الشكر
والحمد ،صاحب املنة والفضل ،اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا.
ال يس ـعني ف ـي هذا المق ـام إال أن أتقدم هلل العلي القدير بالشكر على توفيقه لي على إتمام هذه الدراسة بعد
جهد متواصل .
ووفاء لذوي الفضل ،وتقديرا ألصحاب املروءة ،أتقدم بوافر الشكر وعظيم التقدير للدكتور
الفاضل /رياض األسطل ،والذي حظيت بشرف إشرافه على هذه الرسالة ،فقدم لي النصائح القيمة ،ولم
يبخل بعلمه الغزير علي.
فقد كان َن َ
عم العالم ،الذي جمع بين العلم والخلق ،فكان كريما في عطائه للعلم والجهد والتوجيه ،ولقد كانت
ِ
لتوجيﻬاته وإرشاداته العلمية األثر الكبير في إتمام هذه الرسالة ،وك ـان كثيرا م ـا يقاب ـل تق ـصيري بحلم ـه
وص ـفحه ،لقد غمرني ف ـي ن ـصحه وإرشاده ب ـصورة تجعلن ـي فخورا بأس ـتاذيته مــدى الحي ـاة ،فمﻬم ـا كتبت فلن
أستطيع أن أوفيه حقه ،فجزاه اهللا عنـي وعـن البـاحثين خيـر الجزاء ولـه منـي أسـمﻰ آيـات الشكر واالمتنان
والتقدير.
كما أتقدم بالشكر الكثير ،والتقدير الكبير لألستاذين الفاضلين :األستاذ الدكتور أسامة أبو نحل ،واألستاذ
الدكتور عبد الناصر سرور ،اللذين تكرما بقبول مناقشة ﻫذا البحث؛ ولما بذاله من جﻬد مثمر فـي نقـده
وتنقيحـه وفـي تـصويب أخطائه .أسال اهللا تبارك وتعالﻰ أن يبارك في جﻬدﻫما ،ويحسن ثوابﻬما ،وأن يبقيهما
ذخرا ملسيرة العلم والعطاء.
جزا اهللا الجميع خير الجزاء ،وحمﻰ اهللا هذا الصرح األكاديمي العظيم من كل سوء ،وجعله منارة للعلم
والتعليم.

ت

ملخص
تناولت الدراسة األبعاد السياسية ملوقف مصر تجاه االعتداءات االسرائيلية الثالثة على قطاع غزة ،منذ عدوان عام
 ،2008إلى عدوان عام  ،2012وانتهاء بعدوان عام  ،2014وقد رصدت الدراسة التغيرات الجذرية التي حصلت في
نظام الحكم في مصر ،وناقشت الدراسة الجذور التاريخية لسياسة مصر تجاه قطاع غزة ،وعرضت الدراسة
محددات السياسة املصرية تجاه قطاع غزة من عام  2008إلى عام  ،2014في ظل سيطرة حركة حماس عليه  ،بعد
قيامها بانقالب عسكري على السلطة الفلسطينية ،ورصدت األبعاد السياسية للموقف املصري من العدوان
اإلسرائيلي على قطاع غزة عام  ،2008وتأثير الوضع الداخلي املصري على هذا املوقف.
وتطرقت الدراسة إلى عالقة الرئيس محمد مرس ي بحركة حماس وأثر هذه العالقة على األبعاد السياسية للموقف
املصري من العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة عام .2012
وشرحت الدراسة أثر اإلطاحة بحكم الرئيس مرس ي على عالقة النظام املصري في عهد الرئيس عبد الفتاح السيس ي
مع حركة حماس وأثر ذلك على األبعاد السياسية للموقف املصري من العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة عام
 ،2014وهدفت الدراسة إلى توضيح أثر املوقف املصري من العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة مع تباينه واختالفه
على األبعاد السياسية للموقف الدولي تجاه القضية الفلسطينية .
ولقد اعتمدت الدراسة بالتحليل على املناهج التالية  :املنهج التاريخي ,الوصفي التحليلي ,ونظرية الدور .
وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج من أهمها:
 -1أن قطاع غزة ارتبط بعالقات سياسية وجغرافية وتاريخية مع مصر منذ زمن بعيد ،وأنه يشكل عمقا استراتيجيا
ملصر ،ومرتكزا هاما ألمنها القومي.
 -2أن حالة االضطراب السياس ي واألزمات االقتصادية واألمنية املتفاقمة في مصر ،أثرت على موقف مصر من
االعتداءات االسرائيلية على قطاع غزة.
 -3تنبهت الحكومات املصرية املتعاقبة إلى املخطط اإلسرائيلي الهادف إلى تدمير وإنهاء القضية الفلسطينية بإلقاء
املسؤولية الكاملة عن قطاع غزة إلى مصر ،وأن استمرار سيطرة حركة حماس على القطاع يسير في فلك
املخطط اإلسرائيلي ويدفع باتجاه نجاحه.
 -4ظهور تباين واضح في موقف مصر تجاه االعتداءات االسرائيلية على قطاع غزة من عام  2008إلى عام .2014

ث

ومن ابرز النتائج التي توصلت إليها الدراسة :
 .1دعوة حركة حماس إلى ضرورة الحفاظ على العالقات مع مصر تحت أي ظرف من الظروف
من منطلق المصلحة الوطنية العليا للشعب الفلسطيني ،فالعالقة بين مصر وقطاع غزة عالقة

استراتيجيه .وال يستطيع احد الطرفين االستغناء عن األخر.

 .2ضرورة وقوف مصر مع الجانب الفلسطيني في أزماته المستعصية ،وفتح ملف المصالحة بين
حركتي فتح وحماس ،بإعادة جلسات الحوار ،وأن تقر مصر الق اررات الكفيلة بإنهاء االنقسام

البغيض وتكون ملزمة للطرفين ،ودعوة األطراف الفلسطينية كافة إال أن تكون مصالحة
حقيقية ،تشمل التصالح في الرؤى واألهداف واالستراتجيات والمواقف وتنفذ فو ار على أرض

الواقع بما يخدم مصلحة الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية ،وضمان عدم العودة ألحداث
االنقسام المؤسفة.

ج

Abstract
The study examined the political aspects of Egyptian political position toward Israeli
aggressions on Gaza Strip along the period 2008-2014 in which three Israeli aggressions
took place in 2008, 2012 and 2014 respectively. The study recorded the radical changes
occurred at the rolling ears in Egypt and discussed the historical roots of Egypt policies
toward Gaza Strip. It also exhibited Egyptian political limitations toward Gaza Strip since
2008 till 2014 during Hamas controlling Gaza strip after the military coup on the
Palestinian National Authority (PNA). The study recorded the political aspects of Egyptian
position toward the Israeli aggression on Gaza Strip in 2008 and the impact of internal
Egyptian situation on its position.
The study examined the relationship between Ex-President Mohammed Morsi with
Hamas movement and its impact on the Egyptian political aspects toward the Israeli
aggression on Gaza Strip in 2012.
The study also explain the impact of isolating President Morsi and having new Egyptian
system during the rolling eras of President Abd Al Fatah El Isis on Hamas movement and
its impact on Egyptian political position toward Israeli aggression on Gaza Strip and
showing the differences on the political aspects of international position toward
Palestinian case.
The study reached the following results:
1. Gaza Strip is connected with political, geographical and historical relationship with
Egypt since long time and formed and strategic depth to Egypt and essential basis to
its national security.
2. The political disturbance and increasing economic and political crisis has affected the
Egyptian position toward Israeli aggression on Gaza Strip.
3. The following Egyptian governments have alerted to the Israeli plan aiming at
destroying and ending the Palestinian case throw transferring the complete
responsibility on Gaza strip to Egypt especially during Hamas time in which Gaza Strip
was moving forward toward Israeli plan success.
4. Egyptian positions differed during the different rolling eras and political systems
toward Israeli aggression on Gaza strip during the period 2008 till 2014.
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مقدمة الدراسة
شكل عام  2006نقطة تحول في النظام السياسي الفلسطيني ،تمثل في وصول حركة حماس
إلى سدة الحكم ممثل ًة بكتلة التغيير واإلصالح ،حيث تم تشكيل أول حكومة فلسطينية بقيادة حركة
إسالمية ،األمر الذي أدى إلى قيام إسرائيل بفرض حصار شامل على الضفة الغربية وقطاع غزة ومنع
الحكومة التي شكلتها حماس من البدء في أدائها لمهامها ،وذلك إلجبارها على االعتراف باالتفاقيات
السابقة المبرمة بين منظمة التحرير الفلسطينية وحكومة رابين في إسرائيل ،ولكن حركة حماس أصرت
على مواقفها المعروفة والمتمثلة بعدم االعتراف أو التعاطي مع االتفاقيات السابقة .األمر الذي أدى

إلى تعامل إسرائيل مع قطاع غزة على أنه كيان ٍ
معاد ،وترتب على ذلك نشوب ثالث اعتداءات مدمرة
على قطاع غزة خالل فترة حكم حماس.
كبير في السياسة الخارجية
حيز ًا
وفي ضوء ذلك ،شغلت العالقة بين مصر وقطاع غزة ًا
المصرية ،فمصر التي ترى في فلسطين خط الدفاع األول في الجهة الشمالية الشرقية وجدت نفسها
بحكم الهوية الدينية والقومية وبحكم التاريخ والجغرافيا حاضرة على مسرح القضية الفلسطينية منذ
خصوصا بعد االحتالل
نشوئها .وتعتبر مصر العمق االستراتيجي والمتنفس الخارجي الوحيد للقطاع
ً
مرت العالقة بين مصر وقطاع غزة بعدة تغيرات بحسب الظروف
اإلسرائيلي لقطاع غزة ،ولقد ّ
السياسية والعسكرية التي شهدها القطاع ،كما كان للتغيرات السياسية الداخلية التي شهدتها مصر أثر

كبير في تحديد عالقة نظام الحكم في مصر مع القطاع (تقرير معلومات،2015 ،27ص .)5وتباينت
خالل االعتداءات الثالثة السابقة األدوار والمواقف المصرية إزاء العدوان على قطاع غزة من قبل
أحيانا والضاغط على
أحيانا والمنحاز إلسرائيل
إسرائيل؛ في حين لعب العرب والغرب دور المتفرج
ً
ً
أحيانا أخرى.
الفصائل الفلسطينية
ً

ويرجع تباين الموقف المصري لعدة أسباب ،منها الحراك الشعبي وتبدل المؤسسة الحاكمة

وبناء عليه أصبح من األهمية
وتحول السياسات المصرية تجاه حركات اإلسالم السياسي وتجاه سيناء.
ً
بمكان أن يتم رصد تحوالت الموقف المصري من االعتداءات اإلسرائيلية على قطاع غزة ،وأثره على
الموقف الدولي من القضية الفلسطينية .
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مشكلة الدراسة

مر بها قطاع
تجلت مشكلة الدراسة في رصد التغييرات والظروف السياسية والعسكرية التي ّ
غزة أثناء االعتداءات اإلسرائيلية المتكررة من جهة ،والمتغيرات التي مرت بها مصر من جهة أخرى،
والرؤية المصرية لسبل حل القضية الفلسطينية وموقفها من الشرعية الفلسطينية ممثلة في المنظمة
والسلطة من جهة ثالثة ،ومن حركة حماس باعتبارها القوة القابضة على قطاع غزة بحكم سياسة األمر
الواقع من جهة رابعة وأخيرة ،وقد كان لكل ذلك أثره الواضح على تطور القضية الفلسطينية وعلى
الموقف الدولي منها ،وعلى البنية السياسية للكيان الفلسطيني بكل أطيافه.

تساؤالت الدراسة:
ويمكن صوغ مشكلة الدراسة في السؤال الرئيس التالي:
ما أبعاد الموقف المصري من االعتداءات اإلسرائيلية على قطاع غزة خالل األعوام -2008
2014؟
ويتفرع من هذا السؤال الرئيس عدة أسئلة فرعية منها:


متى بدأ تبلور السياسة المصرية تجاه قطاع غزة؟



ما محددات السياسة المصرية تجاه العدوان اإلسرائيلي على القطاع؟



كيف تبلور الدور السياسي للموقف المصري من االعتداءات اإلسرائيلية على قطاع غزة؟



ما أثر الموقف المصري من العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة على القضية الفلسطينية؟



ما أثر الموقف المصري على السياسة اإلسرائيلية في ضوء عدوانها المتكرر على قطاع غزة؟



ما السيناريوهات المحتملة لتطور السياسة المصرية تجاه قطاع غزة؟
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أهداف الدراسة
تتمثل أهداف هذه الدراسة في اآلتي:


التعرف على الجذور التاريخية لسياسة مصر تجاه قطاع غزة خالل الفترة 2007-1948



تسليط الضوء على محددات السياسة المصرية تجاه قطاع غزة ( )2008-2014في
ضوء اختالف نظام الحكم المصري ،وسيطرة حماس على القطاع .



رصد تطور األبعاد السياسة للموقف المصري تجاه االعتداءات اإلسرائيلية على قطاع
غزة خالل فترة الدراسة ما بين عام .2014-2008



تقديم رؤية مستقبلية لتطور السياسة المصرية تجاه قطاع غزة وأثرها على الموقف
السياسي المصري تجاه القطاع .



استعراض وتحليل مدى تأثير الموقف المصري من العدوان اإلسرائيلي على القطاع على
األبعاد السياسية للقضية الفلسطينية.

أهمية الدراسة


تكمن أهمية الدراسة في أنها تتناول موضوعاً جديداً ذا أهمية حيوية بالنسبة لمستقبل
قطاع غزة من جهة ولمستقبل العالقات المصرية الفلسطينية من جهة أخرى ،ومستقبل
القضية الفلسطينية ،من جهة ثالثة.



تزود الباحثين والمهتمين بالشأن السياسي بمادة علمية ذات أهمية من الناحية النظرية
والمنهجية.



تساعد متخذي الق اررات والسياسيين الفلسطينيين على تنبؤ السيناريوهات المتوقعة لعالقة
مصر مع قطاع غزة ،وأثر ذلك على عالقة قطاع غزة مع كل من السلطة الفلسطينية
برام هللا ،واسرائيل.
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منهجية الدراسة:
استخدمت الدراسة المنهجين الوصفي والتاريخي ،واللذان يعتمدان على دراسة الواقع ويهتمان
يخيا من خالل دراسة التاريخ وربط الماضي وفهم الحاضر للتنبؤ
بوصفه
ً
وصفا دقيًقا يعبر عنه تار ً

بالمستقبل:


المنهج التاريخي :ويعتبر أكثر المناهج استخداما وذلك في فهم طبيعة جذور العالقة
نظر لطبيعة الجوار ،كونه األكثر مالئمة
خصوصا مع قطاع غزة ًا
المصرية الفلسطينية
ً
للموضوع والذي يصف ويسجل ما مضى من وقائع وأحداث الماضي ويدرسها ويفسرها
ويحللها على أسس علمية منهجية دقيقة؛ بقصد التوصل إلى حقائق وتعميمات تساعدنا
في فهم الحاضر على ضوء الماضي والتنبؤ بالمستقبل.



المنهج الوصفي التحليلي :وهو مجموعة من اإلجراءات البحثية التي تتكامل لوصف
الظاهرة أو الموضوع اعتماداً على جمع الحقائق والبيانات وتصنيفها ومعالجتها وتحليلها
تحليالً كافياً ودقيقاً؛ وتحديد المتغيرات الستخالص داللتها والوصول إلى نتائج
وتوصيات ،على اعتبار أن هذا المنهج هو األكثر مالئمة للموضوع ،العتماده على
تحديد األحداث والوثائق والخطابات من خالل أسلوب تحليل المضمون .وسيستعين
الباحث بنظرية الدوروالمكانة :حيث ستتم االستفادة منها في الكشف عن أبعاد وأهداف
السياسة المصرية تجاه قطاع غزة ومن تعاملها مع االعتداءات اإلسرائيلية على هذا
القطاع ،من خالل الدور الذي رسمته مصر لنفسها ،باعتبارها رائدة في األمة العربية من
جهة ،ومرتبطة بمعاهدة سالم مع إسرائيل من جهة أخرى ،وراغبة في تأمين حدودها
واعادة بناء طبيعة عالقتها األمنية والسياسية واالقتصادية مع قطاع غزة.

حدود الدراسة


الحد الزماني :الفترة الزمنية ما بين عام .2014-2008



الحد المكاني :قطاع غزة ،جمهورية مصر العربية.
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مصطلحات الدراسة:


األمن اإلسرائيلي:
طا بالمشروع الصهيوني في فلسطين
يقوم على نظرية أن(إسرائيل) مهددة دائماً ،ارتبا ً
المبني على نقل كتلة بشرية استيطانية لتحل محل الفلسطينيين وتغييبهم وتلغي تراثهم
وتاريخهم وتستولي على أرضهم من خالل القوة العسكرية ،وخلق الحقائق السياسية
واالقتصادية واالستيطانية على األرض( .المسيري ،1999 ،جـ.)268 ،7



األمن القومي:
هو تأمين سالمة الدولة ضد أخطار خارجية وداخلية قد تؤدي بها إلى الوقوع تحت
سيطرة أجنبية نتيجة ضغوط خارجية أو انهيار داخلي( .الكيالي ،1979 ،جزء.)1
وهناك من يعرف األمن القومي ،بأنه مجموعة من اإلجراءات التي يتعين على الدولة
اتخاذها في حدود طاقتها ،للحفاظ على كيانها ومصالحها حاض اًر ومستقبالً ،مع مراعاة
المتغيرات الدولية( .جمعة ،2010 ،ص)27



األمن اإلقليمي :
يختص األمن اإلقليمي في أنه يأخذ بعداً جغرافياً أوسع من األمن القومي ،فإذا ما كان
األمن القومي يرتبط بالدولة القومية على المستوى الداخلي وعلى حدودها وتأثير ذلك
بالمحيط ،فإن األمن اإلقليمي يرتبط بصالح الدولة على مستوى اإلقليم ،بما يشمل
مجموعة من الدول المجاورة التي تشترك معها في نفس اإلقليم ،ويعرف األمن اإلقليمي،
بأنه عبارة عن سياسة مجموعة من الدول ،تنتمي إلى إقليم واحد ،تسعى للدخول في
تنظيم وتعاون عسكري – أمني لدول اإلقليم ،لمنع أية قوة أجنبية من التدخل في هذا
اإلقليم ،على قاعدة التنسيق والتكامل األمني والعسكري على جبهاتها الداخلية( .حسين
خليل.)2009 :
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اإلخوان المسلمون:
جماعة سياسية دينية تهدف إلى إقامة الدولة اإلسالمية ،أسسها حسن البنا في عام
 ،1928تستمد قوانينها من الشريعة اإلسالمية ،انتشرت في مصر والعالم العربي ,ثم بدأ
يغلب عليها الطابع السياسي أكثر من الديني( .الكيالي ).131 ،1979 :



اإلسالم السياسي:
هو مصطلح سياسي واعالمي وأكاديمي ،استخدم لتوصيف حركات التغيير السياسية التي
سياسيا للحكم ،ويمكن تعريفه على أنه كمجموعة من
نظاما
تؤمن باإلسالم باعتباره
ً
ً
األفكار واألهداف السياسية النابعة من الشريعة اإلسالمية التي يستخدمها مجموعة من
المسلمين األصوليين الذين يؤمنون بأن اإلسالم ليس عبارة عن ديانة فقط وانما عبارة
نظام سياسي واجتماعي وقانوني واقتصادي يصلح لبناء مؤسسات دولة .وتعتبر الدولة
حاليا ،والصومال في
مثل إيران والسعودية ونظام طالبان السابق في أفغانستان والسودان ً
زمن حكم حركة الشباب أمثلة على هذا المشروع ،مع مالحظة أنهم يرفضون مصطلح
إسالم سياسي ويستخدمون
عوضا عنه الحكم بالشريعة( .الدبعي ،2013 ،ص.) 15
ً



حزب الحرية والعدالة :
حزب الحرية والعدالة حزب ذو مرجعية إسالمية ،يتبنى أيديولوجيا اإلسالم السياسي ،فبعد
تنحي الرئيس السابق محمد حسني مبارك على أثر الحركة الشعبية في  25يناير،2011
أعلن محمد بديع المرشد العام لإلخوان المسلمين عن تأسيس الجماعة للحزب ،وترجع
فكرة تأسيس حزب سياسي لإلخوان المسلمين عندما قرر مجلس شورى اإلخوان عام
 1989تأسيس حزب سياسي ،وكلف مكتب اإلرشاد باتخاذ اإلجراءات المطلوبة إلنشائه،
ولكن لم يقدر لهذا الحزب أن يتقدم بسبب اإلجراءات الحكومية وعملية االعتقاالت في
صفوف الجماعة ومحاكمة أعضائها عسكرياً ،وفي عام  2005وبعد فوز  88عضو
إخواني في مجلس الشعب قامت الجماعة باإلعالن عن برنامج لحزبها السياسي عام
 2007ولكنها لم تعطه اسماً وبقى بين موافق ومعارض متحفظ ولم يستمر ولم يؤخذ به.
(خيري ،2011 ،ص)10
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الربيع العربي :
استخدم المصطلح ألول مرة في العالم العربي بعد اشتعال الثورات العربية في بعض
أقطار العالم العربي في أواخر عام  ، 2010وهناك من ادعى أن هذا المصطلح تم
احتذاء بربيع الثورات والشعوب األوروبية التي نقلت البالد الغربية إلى
استخدامه
ً
الديمقرطية والليب ارلية في القرن التاسع عشر.
ا
وكان الصحفي األمريكي ماركلينتش أول من استخدم مصطلح الربيع العربي ،حينما نشر
مقاله الذي حمل عنوان" ربيع أوباما العربي "في صحيفة ( (Christian Science
Monitorيوم  6يناير ، 2011وتاله الصحفي الفرنسي دومنيكمويزي الذي كتب مقاالً
بعنوان "أهو ربيع عربي" في صحيفة ) ،(project-syndicateكما استخدمه محمد
البرادعي ،المدير السابق للوكالة الذرية للطاقة النووية ،بتاريخ  22يناير  2011في
مقابلة له مع مجلة دير اشبيغل األلمانية ،فكان أول مستخدم له في العالم العربي( .دار
سالمة،2013 ،ص) 13



السياسة الخارجية:
تعرف السياسية الخارجية بشكل عام بأنها سلوك الدولة اتجاه محيطها الخارجي ،وقد يأخذ
أشكاال مختلفة موجهة نحو دولة أخرى أو غيرها كالمنظمات الدولية أو
هذا السلوك
ً
قضايا معينة( .دايخة،2009 ،ص ,) 26كما يمكن تعريفها أنها بمثابة مجموعة عمليات
تنظم نشاطات الدول وسلوكياتها تجاه الدول األخرى والمؤسسات التابعة لسيادتها
وعالقاتها مع غيرها من الدول على كال الصعيدين اإلقليمي والعالمي لتحقيق مصالحها
وأهدافها الوطنية وحماية أمنها( .الرنتيسي,2013,ص. )19



الفوضى الخالقة :
هو مصطلح سياسي ،ظهر عام ،1992على يد المؤرخ األمريكي تاير ماهان ،وقد
أسماها األمريكي مايكل ليدين" التدمير البناء"  ،وذلك بعد هجمات أيلول
)سبتمبر ،(2001والحرب األمريكية على العراق عام  ،2003ويعني هذا إشاعة
الفوضى ،وتدمير كل ما هو قائم ،ومن ثم إعادة البناء حسب المخطط الذي يخدم مصالح
القوى المتنفذة.
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ليز رايس "بحديث صحفي
وفي مطلع عام ،2005أدلت وزيرة الخارجية األميركية" كوندا ا
مع جريدة واشنطن بوست األمريكية ،أعربت حينها عن نية الواليات المتحدة األمريكية
بنشر الديمقراطية في العالم العربي ،والبدء بتشكيل ما يعرف بـ "الشرق األوسط الكبير"،
كل ذلك عبر نشر" الفوضى الخالقة "في الشرق األوسط بواسطة اإلدارة األمريكية.
(الفراج.)2013 ،


مجلس األمن القومي اإلسرائيلي :
أصدرت الحكومة اإلسرائيلية قرارها بإقامة هذا المجلس في آذار من العام  1999في ظل
تولي حزب الليكود في إسرائيل ،وتقلد رئاسة المجلس ديفيد عبري بتوصية من وزير
الدفاع آنذاك موشي آرنس ،ومما جاء في هذا القرار أن هذا المجلس هو عبارة عن هيئة
استشارية لرئيس الحكومة اإلسرائيلية في القضايا والشئون األمنية وخاصة المتعلقة باألمن
القومي العام (إلسرائيل) ،وأيضا يطرح تصورات مستقبلية لألمن القومي( .منصور،
 ،2009ص.) 12



المجلس الوزاري (الكابينت):
مجموع أعضاء الحكومة في النظام البرلماني ومجموع المعاونين الشخصيين والمباشرين
لرئيس الوزراء ،وهم موظفين وخبراء وكوادر سياسية ،يتم تعيينهم من قبل رئيس الوزراء
يتولون تأمين عالقاته مع الهيئات اإلدارية الدائمة (سعيفان ،2004 ،ص.)273



مشروع الشرق األوسط الكبير :
افيا ،بما يتوافق
افيا وديموغر ً
هو مشروع أمريكي إلعادة ترسيم منطقة الشرق األوسط جغر ً

والمصالح األمريكية بالمنطقة ،وبرز المصطلح في عهد إدارة الرئيس األمريكي جورج

بوش االبن ،وتم تعريف منطقة الشرق األوسط الكبير؛ تلك المنطقة التي تضم كال من
العالم العربي ،واسرائيل ،وتركيا ،وآسيا الوسطى ،والقوقاز ،وشبه القارة الهندية ،وتمثل هذه
المنطقة أكبر مستودع للطاقة في العالم ،كما أنها ساحة نزاع بين عدة قوى طموحة،
وللواليات المتحدة حلفاء فاعلين في هذه المنطقة ،كما أن لها مصالح ذات أهمية .وكان
وزير خارجية الواليات المتحدة السابق كولنباو لقد ذكر بأن الواليات المتحدة تعمل من
أجل إقرار إصالحات سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية في الشرق األوسط ،وقد أطلق
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مع هذا اإلعالن ما أسماه "مبادرة الشراكة األمريكية مع الشرق األوسط " .لذلك طالب
بضرورة إتاحة الفرصة أمام بعض القوى االجتماعية المدنية للمشاركة في الحياة العامة.
(المسيري.) ،2010 ،


المطبخ السياسي اإلسرائيلي :
اسم مجازي لمجموعة من الشخصيات السياسية البارزة أو مستشارين سياسيين أو وزراء
في حكومة قائمة بالفعل ،أو تنظر في مسألة سياسية أو أمنية طارئة ،وبدأ استخدام هذا
االسم من عهد حكومة غولدا مائير في مطلع السبعينيات من القرن الماضي ،ويعود ذلك
إلى عقد اجتماعات الطاقم المصغر من أعضاء حكومتها (رجال األمن والخارجية) في
مطبخ بيتها كل مساء للتباحث والتداول في قضايا مهمة وطارئة فأصبح هذا االسم
متداوالً في األوساط السياسية واإلعالمية ،ويدعي المشاركون في المطبخ أنهم يقومون
بإعداد أوراق عمل ،وطروحات سياسية مبكرة لجلسة الحكومة صباح األحد من كل أسبوع
ولكن في واقع األمر إن المطبخ أصبح يحمل مميزات سياسية قوية مبنية على اتفاق
وق اررات حاسمة ،ما على أعضاء مجلس الوز ارء (الحكومة) سوى إقرارها( .منصور:
)435 ،2009



الموساد:
اسم جهاز االستخبارات اإلسرائيلي السري ،وهى كلمة اختصار لتعبير مؤسسة
االستخبارات والمهام السرية ،أنشأها أول رئيس وزراء (إلسرائيل) دافيد بن غوريون في
العام  ،1951هدف هذا الجهاز إلى جمع المعلومات من الخارج وتنفيذ المهام األمنية
الخاصة خارج (إسرائيل) وهو مسئول مباشرة أمام رئيس الوزراء( .الدجاني،2001 ،
ص)146



نظرية األمن اإلسرائيلي:
نظرية تختلف عن غيرها من النظريات األمنية ألن (إسرائيل) ُبنيت على أساس إجالء
الفلسطينيين من أرضهم ،ومناصبة األمة العربية العداء ،فاألمن اإلسرائيلي ال يقتصر
على حماية الحدود من السيطرة الخارجية بل يشمل الكيان ذاته.

10

(الكيالي .)231 ،1979

الدراسات السابقة:


دراسة محمد سمير الجبور ( )2014بعنوان :الدور السياسي للمؤسسات العسكرية
المصرية في ظل التحوالت السياسية ،كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية ،جامعة األزهر،
غزة.
هدفت الدراسة إلى رصد وتحليل أبعاد العالقة بين المؤسسة العسكرية المصرية والسلطة
التنفيذية في مصر ،والبحث في مدى تأثير الجيش على صناع القرار السياسي المصري.
تناولت الدراسة الدور السياسي للمؤسسة العسكرية المصرية في ظل التحوالت السياسية
مرور بثورتي  25يناير  2011و 30يونيو .2013
بدءا من ثورة يوليو ً ،1952ا
ً
وعرضت الدراسة بالتحليل المالمح والمحددات الداخلية والخارجية ،والعوامل التي اعتمدت
عليها المؤسسة العسكرية في التأثير في الحياة السياسية وفي سلم القرار السياسي.
وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها ،أن تدخل المؤسسة العسكرية المصرية في الحياة
السياسية وخروجه من ثكناته لم يكن بهدف االستيالء على السلطة ،ولكن للحفاظ على
األمن القومي المصري  ،وكما توصلت إلى أن استقالل المؤسسة العسكرية في مؤسساتها
وخاصة االقتصادية مكنها من التأثير في الحياة السياسية المصرية .،كما توصلت
دور في تصويب اتجاه الدولة
أيضا إلى أن المؤسسة العسكرية المصرية لعبت ًا
الدراسة ً
سياسيا في ثورة
دور
من أخونة الدولة إلى مؤسسات الدولة الوطنية من خالل ممارسة ًا
ً

 30يونيو  2013وأن عزل الرئيس مرسي وازاحة اإلخوان المسلمين عن حكم مصر
أعادت نموذج جمهورية يوليو 1952م إلى المشهد السياسي المصري من جديد ،وأن قوة
وهيبة المؤسسة العسكرية هي ضمان للحفاظ على تماسك الوطن وهيبة األمن القومي
المصري.


دراسة غسان محمد السويركي ( )2013بعنوان :ثورة  25يناير المصرية وتأثيرها على
األمن القومي اإلسرائيلي ،كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية ،جامعة األزهر ،غزة.
هدفت الدراسة إلى التعرف على نشأة وتطور ثورة  25يناير والقوى المشاركة فيها،
وتأثيرها على الجانب اإلسرائيلي ومعرفة التداعيات واألبعاد والمواقف السياسية والعسكرية
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اإلسرائيلية بعد ثورة  25يناير ,كما هدفت الدراسة إلى تحليل المواقف اإلسرائيلية من ثورة
 25يناير المصرية ،وعرضت الرسالة تأثير ثورة  25يناير المصرية على األمن القومي
اإلسرائيلي  ،ووضحت الدراسة كيف أن أكثر ما كانت تخشاه إسرائيل في األمر هو
صعود اإلسالميين إلى الحكم األمر الذي قد يؤدي إلى اتفاقية كامب ديفيد.
كما تناولت البيئة التي ولدت فيها الثورة ،والجوانب اإليجابية والسلبية للثورة المصرية على
األمن اإلسرائيلي ،كذلك تناولت الموقف اإلسرائيلي وتفاعالته مع الثورة ،موقف المؤسسة
السياسية اإلسرائيلية وموقف المؤسسة العسكرية واألمنية من الثورة.
وتوصلت الدراسة إلى العديد من النتائج وهي أن الثورة المصرية لم تحقق أهدافها في
الحرية والعدالة االجتماعية حتى  30يونيو ،وأن اتفاقية السالم اإلسرائيلية-المصرية
قائما .
(كامب ديفيد) لم تتضرر وأن االتصال والتنسيق األمني بين البلدين مازال ً
ثم أوصت الدراسة بالعمل على تحقيق أهداف الثورة من الحرية والعدالة االجتماعية،
وبناء دولة القانون والمساواة ،والعمل على حل جميع الخالفات والصراعات الداخلية
والعمل على إعادة النظر في عالقات مصر الخارجية ،واعادة النظر في االتفاقيات
المصرية-اإلسرائيلية بما يخدم المصالح الوطنية للشعب المصري.
أيضا بضرورة متابعة الرعاية المصرية للمصالحة الفلسطينية،
كما أوصت الدراسة ً
وترتيب البيت الداخلي الفلسطيني على أسس متينة ،وبناء ترسانة نووية عربية في

مواجهة الترسانة النووية اإلسرائيلية.


دراسة ظافر فواز يوسف جبر ( )2013بعنوان :أثر ثورة  25يناير كانون الثاني
المصرية على القضية الفلسطينية ،كلية الدراسات العليا ،جامعة النجاح الوطنية ،نابلس.
لقد هدفت الرسالة إلى دراسة أثر وتداعيات ثورة  25يناير على أهم الملفات المتعلقة
بالقضية الفلسطينية ,وحاولت هذه الدراسة اإلجابة على التساؤل الرئيسي وهو ما مدى
تأثير ثورة  25يناير المصرية على القضية الفلسطينية ،خالل الفترة الواقعة من بداية
الثورة حتى تاريخ .2013/5/30
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اجعا على مختلف
كما عالجت الدراسة األسباب التي جعلت دور مصر العربية يشهد تر ً
المستويات وخاصة على القضية الفلسطينية ،وذلك بالرغم من كون مصر بلد عربي
قليميا.
كبير ،له ثقله وحضوره
فلسطينيا وعر ًبيا وا ً
ً
وتطرقت الرسالة إلى األثر الذي تتركه الثورة على مواقف القيادة المصرية الجديدة تجاه
حركة حماس ،وتجاه العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة ،كذلك موقف القيادة الجديدة من
الكيان الصهيوني واتفاقية السالم معه.
ثم توصلت الدراسة إلى العديد من النتائج أن ثورة  25يناير المصرية كان لها الدور
واألثر الواضح في األبعاد والملفات المتعلقة بالقضية الفلسطينية ،ومن النتائج التي
توصلت إليها الدراسة أن الثورة المصرية أحدثت تغيرات جوهرية في قيادة مصر
مرور بمجلس الشعب والشورى ،األمر الذي نقل
ًا
بدءا من رئيس الجمهورية
ومؤسساتها ً
مصر من حكم العسكري إلى حكم مدني.
كما توصلت الدراسة إلى أن مصر بقيادة مرسي وقفت ضد الحرب الصهيونية على
قطاع غزة عام  2012واتخذت خطوات رسمية تضامنية مع قطاع غزة ألول مرة ضد
عقود تمثلت بزيارة رئيس وزرائها للقطاع أثناء العدوان.


دراسة لبنى علي حسن دار سالمة ( )2013بعنوان :الموقف اإلسرائيلي من التحول
الثوري في جمهورية مصر العربية ،كلية الدراسات العليا ،جامعة النجاح الوطنية،
نابلس.
هدفت الدراسة إلى قراءة الموقف اإلسرائيلي من الثورات العربية ,والتعرف على نتائج
داخليا ودراسة إف ارزاتها الخارجية.
الثورات العربية وتفاعالتها
ً
وأوضحت الدراسة مدى التخوف اإلسرائيلي على مستقبل اتفاقية كامب ديفيد.
وتساءلت الدراسة عن إمكانية نجاح ثورة مصر في تغيير أسس العالقات وقواعد اللعبة
السياسية تجاه القضية الفلسطينية والعالقات مع إسرائيل والغرب ،وتناولت دوافع وعوامل
وخلفيات الثورة المصرية السياسية واالقتصادية واالجتماعية والنفسية والخارجية،
والخصائص والسمات التي امتازت بها الثورة المصرية.
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وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج من أهمها أن الثورة المصرية اتسمت بأنها ثورة شعبية
وعفوية وتلقائية وسلمية وبسيطة ،وأن الثورة اندلعت ألسباب سياسية واقتصادية واجتماعية
ونفسية وخارجية .
وقدمت الباحثة في هذه الدراسة عدة توصيات من أهمها ضرورة أن تكون أولى أوليات
النظام المصري الجديد التعافي من التبعية للوليات المتحدة األمريكية ،والعمل من أجل
تفعيل الدور التنموي الداخلي ،واإلفادة من الثروات المصرية للنهوض بوضع البالد
االقتصادي والسياسي والجتماعي وذلك من أجل استعادة دور ومكانة مصر في الصراع
العربي اإلسرائيلي.
وأوصت الدراسة بالتعامل مع إسرائيل باعتبارها دولة احتالل ،واإلسراع إلى قطع العالقات
معها ،والغاء اتفاقية كامب ديفيد ،وتحسين العالقات مع كل األطراف بما في ذلك إيران،
كذلك العمل على رفع الحصار عن قطاع غزة بشكل كامل ودعم المقاومة الفلسطينية،
واإلسراع في جمع شمل الفلسطينيين وانهاء االنقسام.


دراسة أنور موسى صالح ( )2014بعنوان :التحوالت في مفهوم األمن اإلسرائيلي في
ظل صعود اإلسالم السياسي ،كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية ،جامعة األزهر ،غزة.
هدفت الدراسة إلى توضيح الرؤية األمنية اإلسرائيلية في ظل صعود اإلسالميين للحكم
بشكل عام والنظام المصري بشكل خاص من خالل الكشف عن المنطلقات والمرتكزات
للمفهوم األمني اإلسرائيلي والتعرف على ظروف نشأة حركة اإلخوان المسلمين ،والبحث
في التحوالت الفكرية لحركة اإلخوان المسلمين من الدعوة الدينية إلى الصراع على السلطة
السياسية.
تناولت هذه الدراسة موقف حركة اإلخوان المسلمين من إسرائيل ،قبل وبعد وصولها لسدة
الحكم على اعتبار أنها تمثل اإلسالم السياسي .
كما ناقشت هذه الدراسة الظروف التي نشأ فيها فكر اإلخوان المسلمين وطبيعة الغموض
الذي حف نشأة حركة اإلخوان المسلمين وضبابية أهدافها ،منذ لحظة تأسيسها وحتى
وصولها إلى سدة الحكم ،رغم ادعائها أنها ال تسعى للوصول للسلطة وأنها جماعة دعوية
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وتوصلت الدراسة إلى أن اتفاقية كامب ديفيد اإلسرائيلية-المصرية التي تشكل جوهر
العالقة بين مصر واسرائيل لن تتضرر من وصول حركة اإلخوان المسلمين للحكم ،رغم
معارضتها لها قبل وصولها للحكم بدواعي شرعية ،وأن حركة اإلخوان المسلمين نشأت
في ظروف غامضة وبأهداف غير واضحة منذ تأسيسها وحتى وصولها إلى سدة الحكم،
وذلك على الرغم من ادعائها أنها جماعة دعوية تدعوا إلى نشر تعاليم اإلسالم بالكلمة
الحسنة والموعظة وأن إسرائيل أكثر ما يقلقها هو تحول بعض الدول العربية والى دولة
ديمقراطية يكون الشعب هو مصدر السلطات.


دراسة رائد محمد عبد الفتاح دبعي ( )2013بعنوان :أساليب التغيير السياسي لدى
نموذجا"،
حركات اإلسالم السياسي بين الفكر والممارسة "اإلخوان المسلمين في مصر
ً
كلية الدراسات العليا ،جامعة النجاح الوطنية ،نابلس.

هدفت الدراسة إلى التعرف على أساليب التغيير السياسي التي انتهجتها حركة اإلخوان
المسلمين المصرية واظهار موقف حركة اإلخوان المسلمين للعديد من القضايا السياسية
واالجتماعية في المجتمع المصري مثل قضية األقباط والمرأة واإلصالح والعنف السياسي.
عرضت هذه الدراسة أساليب التغيير السياسي لدى حركة اإلخوان المسلمين في مصر
 ،2005-1928وذلك بعد الدور الذي لعبته حركات اإلسالم السياسي في الحراك
السياسي واالجتماعي في العالمين العربي واإلسالمي في ظل التغييرات التي تجتاح العالم
العربي .
وتوصلت الدراسة إلى أن جماعة اإلخوان المسلمين من خالل مسيرتها منذ عام -1928
أحيانا ،وأنه على الرغم من أن
 2005قد استخدمت أساليب تغييريه مختلفة ومتناقضة
ً
جماعة اإلخوان المسلمين عانت خالل معظم سنواتها من فوضى حالة من الخطر على

أنشطتها ،إال أنها استطاعت أن تفرض نفسها القوة األولى واألقوى لحزب النظام ،كذلك
توصلت الدراسة إلى أن الجماعة استطاعت استثمار وسائل اإلعالم وبناء إمبراطورية
مالية واعالمية ضخمة استخدمتها لصالح رؤيتها التغيرية ،على الرغم من حالة الخطر
التي عاشتها.
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التعقيب على الدراسات السابقة
تناولت الدراسات السابقة عدة قضايا:
بدءا
تناولت الدراسة الدور السياسي للمؤسسة العسكرية المصرية في ظل التحوالت السياسية ً

أيضا نشأة
ًا
من ثورة يوليو ،1952
مرور بثورتي  25يناير  2011و 30يونيو  ،2013وتناولت ً
وتطور المؤسسة العسكرية المصرية وهيكلية وتركيبة الجيش المصري ،والدور الذي لعبته المؤسسة
العسكرية في التأثير في الحياة السياسية المصرية.
وفي دراسة أخرى عرضت الرسالة تأثير ثورة  25يناير المصرية على األمن القومي
اإلسرائيلي والتي جعلت إسرائيل تبدي خوًفا وقلًقا منقطع النظير ،ووضحت الدراسة كيف أن أكثر ما

كانت تخشاه إسرائيل في األمر هو صعود اإلسالميين إلى الحكم األمر الذي قد يؤدي إلى إلغاء
اتفاقية كامب ديفيد.
وفي دراسة أخرى حاولت هذه الدراسة اإلجابة على التساؤل الرئيسي وهو ما مدى تأثير ثورة
 25يناير المصرية على القضية الفلسطينية ،خالل الفترة الواقعة من بداية الثورة حتى تاريخ
.2013/5/30
وفي رسالة أخرى بحثت الموقف اإلسرائيلي من التحول الثوري في جمهورية مصر العربية،
حليفا
تبكا وقلًقا من جراء الثورة المصرية التي أسقطت نظام مبارك الذي كان يعتبر ً
الذي بدا ً
موقفا مر ً
من حلفائهم في المنطقة ،وأوضحت الدراسة مدى التخوف اإلسرائيلي على مستقبل اتفاقية كامب ديفيد.
أما هذه الرسالة فقد تناولت التحوالت في مفهوم األمن القومي اإلسرائيلي في ظل صعود
اإلسالم السياسي للحكم في مصر ،وموقف حركة اإلخوان المسلمين من إسرائيل ،قبل وبعد وصولها
أيضا مفهوم األمن اإلسرائيلي
لسدة الحكم ،على اعتبار أنها تمثل اإلسالمي السياسي .وتناولت ً
والتحوالت التي طرأت عليه على اعتبار أن األمن من المفاهيم الثابتة في الفكر السياسي اإلسرائيلي.

بينما عرضت هذه الدراسة أساليب التغيير السياسي لدى حركة اإلخوان المسلمين في مصر
 ،2005-1928وذلك بعد الدور الذي لعبته حركات اإلسالم السياسي في الحراك السياسي
واالجتماعي في العالمين العربي واإلسالمي في ظل التغييرات التي تجتاح العالم العربي.
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ومن هنا يمكن القول إن هذه الدراسة تنفرد عن سابقاتها بما يلي:


رصد تطور األبعاد السياسة للموقف المصري تجاه االعتداءات اإلسرائيلية على قطاع
غزة خالل فترة الدراسة ما بين عام .2014-2008



تقديم رؤية لتطور السياسة المصرية تجاه قطاع غزة فيما يتعلق بالدور المصري في إنهاء
االنقسام الفلسطيني ،والدور المصري إلنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة،
وخيارات األمن المصري وأثرها على الموقف السياسي المصري تجاه قطاع غزة.



تسليط الضوء على محددات السياسة المصرية تجاه قطاع غزة  2014-2008في ضوء
اختالف نظام الحكم المصري ،وسيطرة حماس على القطاع .



بيان تأثير متغيرات النظام السياسي الفلسطيني على تطور الموقف المصري من
االعتداءات اإلسرائيلية على قطاع غزة.
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الفصل الثاني
الجذور التاريخية لسياسة مصرمن قطاع غزة

 .1املبحث األول :قطاع غزة :املوقع والتسمية

 .2املبحث الثاني :اإلدارة املصرية لقطاع غزة .1967 – 1948

 .3املبحث الثالث :موقف مصرمن االحتالل اإلسرائيلي لقطاع غزة
.1993 -1967
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املبحث األول
قطاع غزة :املوقع والتسمية
ظهر اصطالح "قطاع غزة" رسمياً ،منذ أوائل شهر يناير  1954في قرار رئيس الجمهورية
المصرية اللواء محمد نجيب ،والذي يقضي بتعيين األميراالي عبد هللا رفعت حاكماً إدارياً لقطاع غزة،
ضمن حدوده الجديدة التي تبدأ من قرية رفح جنوباً إلى بيت حانون شماالً بطول  45كيلو متر
وعرض يتراوح بين  12-5كيلو متر ،وقد جاءت تسميته القطاع بهذا االسم كاصطالح عسكري وليس
بوصفه إقليماً جغرافياً (الصوراني ،2011 ،ص.)6
وهو قطعة مستطيلة الشكل تمتد من الشمال إلى الجنوب بطول  45كم ومن الشرق إلى الغرب بطول
يتراوح من  12-5كم (.و ازرة التخطيط  1997ص .)14

ويحد قطاع غزة من الغرب البحر المتوسط ،ومن الشمال والشرق فلسطين المحتلة ،ومن
الجنوب مصر ،لذا فهو يحتل موقعاً جغرافياً هاماً ،إذ يشرف على طرق القوافل التجارية القادمة من
جزيرة العرب والمتجهة إلى بالد الشام ومصر ،كما شكل القطاع نقطة التقاء واالحتكاك بين
الحضارات المختلفة ،ونقطة االرتحال أو البدء ،ومسرحاً لكثير من المعارك والمواجهات الكبرى.
(المبيض)1987 ،

ويفصل شمال وشرق القطاع عن أراضي فلسطين المحتلة عام  ،1948سياج معدني شائك،
ويخضع لحراسة مكثفة من جانب القوات اإلسرائيلية ،حيث تحميه منطقة عازلة مفتوحة بعمق 300
متر على جانب قطاع غزة( .المعرفة.)2008 ،

ويمثل قطاع غزة محطة هامة بين قارتي أفريقيا وآسيا ،حيث أن عبوره يمثل أقصر طريق
بينهما ،وعليه كان محطة تجارية مهمة خاصة في العهد اإلسالمي ،وكذلك في مرور الجيوش( .شقلية،

 ،1964ص .)29وتحددت خارطة منطقة أو قضاء غزة على أثر اتفاقية الهدنة الموقعة في رودس بين
الوفدين اإلسرائيلي والمصري بتاريخ  24فبراير  ،1949فبعد أن كانت هذه المنطقة تعرف بلواء غزة،
أصبحت تعرف باسم المناطق الخاضعة لرقابة القوات المصرية في فلسطين ،وتضمنت فقط ثالث مدن
رئيسية ،هي غزة وخان يونس ورفح (الصوراني ،2011 ،ص ،)2وتسع قرى هي جباليا – النزلة -بيت
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الهيا – بيت حانون -دير البلح – بني سهيال – عبسان الكبيرة والصغيرة – خزاعة  ,وهو يقوم على
مساحة من األراضي ال تتجاوز  365كم 2تمثل نسبة  %6 ،20من أراضي لواء غزة وبنسبة ،1
 %35من أراضي فلسطين.
وهكذا يكون القطاع قد أخضع رسمياً إلدارة الحكومة المصرية بعد توقيع اتفاقية رودس في
فبراير  ،1949وبناء على تكليف من الجامعة العربية (أبو عمرو ،أصول الحركات السياسية ،ص.)5
تولت حكومة الملك فاروق التي يرأسها محمود النقراشي باشا إدارة المناطق الفلسطينية
الخاضعة لرقابة القوات المصرية مستجيبة لتعليمات و ازرة الخارجية البريطانية والواليات المتحدة
األمريكية (أبو عمرو. ،مصدر سابق ،ص)15

وقد بقى قطاع غزة منذ عام  ،1948الجزء الوحيد الذي يحمل اسم فلسطين رسمياً ،وقد كان
المخطط الصهيوني للقيادة اإلسرائيلية تصفية القطاع كمقدمة لتصفية القضية الفلسطينية برمتها،
إضافة إلى ذلك فإن مواطني القطاع ينتسبون إلى كل مدن وقرى فلسطين من صفد والجليل إلى يافا
وعكا وحيفا على الساحل إلى اللد والرملة ومعظم القرى الفلسطينية (الصوراني ،مرجع سابق ،ص.)1

واصلت إسرائيل بعد انسحابها من قطاع غزة عام  2005احتفاظها بالسيطرة على شريط حدود
القطاع مع مصر ،المعروف باسم محور صالح الدين ،وحسب التسمية اإلسرائيلية (محور فيالدلفيا)
لمنع عمليات التهريب ،إال أنها اضطرت للتخلي عن ذلك وتسليم المسؤولية إلى مصر وذلك بعد ما
مورست عليها ضغوط من الدول الكبرى ،وسرعان ما أدركت إسرائيل مدى خطأها في ذلك بعد
استخدام الفلسطينيين تلك الحدود لمواجهة الحصار ،عبر حفر آالف األنفاق األرضية ،إلدخال
حاجاتهم المعيشية من غذاء ومالبس ووقود وحتى األسلحة تم تهريبها عبر تلك األنفاق األرضية
الحدودي (المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان.)2001 ،

تحيط إسرائيل بقطاع غزة سبعة معابر ،تخضع ستة منها لسيطرة إسرائيل أما معبر رفح فيقع
على الحدود بين القطاع ومصر ،ولكل معبر من المعابر الستة الخاضعة لسيطرة إسرائيل تسميتان،
إحداها عربية واألخرى إسرائيلية ،وهي بيت حانون (إيرز) الذي يسمح بدخول األشخاص ،وكرم أبو
سالم (كيرم شالوم) الذي يسمح بمرور البضائع وهما الوحيدان المتبقيان ،فيما أغلقت األربعة األخرى
وهي معبر المنطار (كارني) والعوجة (صوفا) والشجاعية (ناحل عوز) والق اررة (كيسوفيم) وهذه المعابر
الستة تقع بين قطاع غزة واسرائيل( .تقدير معلومات ،2009 ،ص.) 4
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ويعد معبر رفح بعد إعادة االنتشار اإلسرائيلي حول قطاع غزة ،نقطة التواصل الوحيدة بين
القطاع والعالم الخارجي غير الخاضعة للسيطرة اإلسرائيلية المباشرة معب ار للمشاة وليس للبضائع.
و تمر البضائع رسمياً من مصر ومن إسرائيل عبر معبر كرم أو سالم الخاضع لسيطرة
الجيش اإلسرائيلي ،حيث يغلقه بين الحين واآلخر متذرعا بأسباب أمنية ،وقد أدى ذلك لنقص في
اإلمدادات األساسية والواردات الرئيسية لقطاع غزة ناهيك عن إعاقة حركة التصدير بشكل شبه كامل.
(موقع المكتب الوطني للدفاع عن األرض ومقاومة االستيطان)2004 ،

 .1الواقع الجيوسياسي لقطاع غزة:
يشكل قطاع غزة من الناحية الجغرافية ،امتداداً طبيعياً للسهل الساحلي الفلسطيني الممتد من
حيفا في الشمال حتى شبه جزيرة سيناء في الجنوب الغربي ،ويبلغ طول القطاع من الشمال إلى
الجنوب حوالي 45كم ،بينما يتفاوت عرضه بين  7-5كم في الجزء الشمالي و 12 -10في الجزء
الجنوبي ،ويرتفع عن سطح األرض بشكل عام تجاه الشرق حتى يصل إلى ارتفاع  85مت اًر فوق سطح
البحر في تله المنطار الواقعة إلى الشرق من مدينة غزة ،وتبلغ مساحة القطاع حالياً 365كم ،2وتقع
أراضيه عند تقاطع خط طول  34 ,16درجة شرقاً ودائرة عرض  31 ,45درجة شماالً ,ويظهر قطاع
غزة من الناحية السياسية ،كإقليم جغرافي اصطناعي مقتطع من قضائي غزة وبئر السبع بعد حرب
فلسطين عام  1948بموجب اتفاقية الهدنة بين مصر واس ارئيل الموقعة في عام  ،1949وكان القطاع
في ذلك التاريخ تحت حماية وسيطرة القوات المصرية ،حيث كان يسمى آنذاك بالمناطق الخاضعة
لرقابة القوات المصرية بفلسطين ،وظلت تلك التسمية سائدة إلى أن ظهر اسم قطاع غزة في المادة
األولى من القانون األساسي رقم  55لسنة  ،1955والخاص بإدارة هذه المنطقة( .دحالن،2007 ،
ص) 332 – 331

ال يتطابق السياج الحالي الذي يحدد حدود قطاع غزة مع إسرائيل مع حدود الهدنة لعام
 ،1949فيوجد هناك فرق مساحة يساوي  193كم 2من األراضي المحاذية على طول السياج الفاصل
لقطاع غزة بين خط الهدنة  1949وخط  ،1967وقد حدث هذا الفارق من خالل اتفاقية سرية سميت
اتفاقية التعايش ،بين ضباط الهدنة المصريين برئاسة محمود رياض واإلسرائيليين تم االتفاق فيها على
تحديد خط جديد "خط التعايش" إلى الداخل من خط الهدنة تجاه غزة ،بحجة منع االحتكاك مع
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األهالي ،وهو الخط الحالي ،وكان تم توقيع االتفاقية في  22فبراير  ،1950وتم تسجيلها في مجلس
األمن الدولي في  17مارس  ،1950دون اإلعالن عن ذلك.
وقد جاء في المادة الثالثة من اتفاقية التعايش  ":إن اتفاقية التعايش هذه ذات طابع محلي
بحت ،وأنها ال تؤثر بأي شكل من األشكال على اتفاقية الهدنة الرئيسية الموقعة في  24فبراير
 .1949وبوجه خاص فإن اتفاقية التعايش هذه ال تعتبر في أي بند منها تعديالً في مواقع أي طرف
كما هي مذكورة في اتفاقية الهدنة"( .أبو ستة ،2009 ،ص)15

يعتمد االقتصاد في قطاع غزة على الزراعة والصناعات الخفيفة ومن المنتجات الزراعية
الرئيسية  :الحمضيات ،الزيتون ،البلح ،األزهار ،الفراولة وأصناف أخرى من الخضار والفاكهة ،أما
االنتاج الصناعي الرئيسي في غزة ،فيتمثل في المنتجات الغذائية والبالستيك ومواد إنشائية واألثاث
والنسيج والمالبس وصناعات تراثية مثل الفخار ،واألثاث المصنوع من الخيزران والبسط والزجاج
الملون والتطوير .وتعتمد غزة في تجارتها حاليا على مصر واسرائيل فقط باستيراد وتصدير بعض
الصناعات والمنتجات الزراعية ،وتم تصدير الحمضيات واألزهار إلى دول العالم عدة مرات على الرغم
من مضايقات إسرائيل ومحاوالت تخريب أعمال التصدير ،كما يعتمد االقتصاد في غزة على تجارة
صيد األسماك بشكل رئيسي وتصدير جزء منها( .مركز المعلومات الوطني الفلسطيني)2012 ،

 .2األهمية الجيوستراتيجية لقطاع غزة في األمن القومي المصري :
جرت خالل ست وستين سنة من تشكيل قطاع غزة بتركيبته الجغرافية والبشرية الراهنة
محاوالت ومؤامرات متعددة لنزع القطاع من سياقه الوطني ،وكانت أخطر هذه المحاوالت ما أقدمت
عليه إسرائيل من انسحاب من القطاع من جانب واحد عام  ،2005األمر الذي مهد الحقاً لسيطرة
حركة حماس على قطاع غزة ،والمخطط اإلسرائيلي لفصل القطاع عن المشروع الوطني ،والدفع به
جنوباً نحو مصر ،أو اقتطاع جزء من سيناء وضمه إلى القطاع إلقامة (دولة غزة) المنسلخة عن
تاريخها وسياقها الوطني ،األمر الذي وضع المشروع الوطني على المحك( .أبراش ،2015 ،ص-12
.)13

لقد شكل قطاع غزة عمقاً جيوستراتيجياً لمصر كدولة كبيرة لها ثقلها ومصالحها الخارجية
الهامة ألمنها القومي ،منذ القدم بحكم الجوار الجغرافي ،وتقارب عادات سكان غزة مع عادات سكان
شبه جزيرة سيناء المصرية ،لذلك عملت األسر الحاكمة في مصر منذ مطلع التاريخ إلى منح هذه
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المنطقة وهذه المدينة اهتماماً خاصاً ،فمن مصلحة مصر أن يكون قطاع غزة تحت سيطرتها المباشرة،
إما من خالل تعيين والة مصريين ،أو تعيين والة من أهالي البالد يدينون بالوالء للسلطة المصرية
الفعلية.
وأما أهمية قطاع غزة في المشروع الصهيوني بإنشاء دولة يهودية في فلسطين شكل خط اًر
محتماً ليس على فلسطين فحسب ،بل على مصر أيضاً ،وحتى اندالع حرب فلسطين عام 1948
كانت األهداف والمصالح المصرية والفلسطينية والسيما بعد اندالع الثورة الفلسطينية الكبرى عام
 ،1936تتجه نحو التالقي إلى حد التطابق الكامل ،من أجل تحقيق الهدف المشترك وهو الحيلولة
بكل الوسائل الممكنة دون قيام دولة يهودية مستقلة في فلسطين ،ومن أجل تحقيق هذا الهدف ،شاركت
قوات مصرية شعبية في جيش اإلنقاذ الفلسطيني ،ثم شاركت قوات مصرية رسمية في حرب عام
( 1948نافعة ،1997 ،ص.)36
وظهرت أهمية القطاع بالنسبة لألمن القومي المصري أواخر عام  1956عندما شنت كل من
بريطانيا وفرنسا واسرائيل عدواناً عسكرياً على منطقة قناة السويس واحتالل إسرائيل لقطاع غزة وسيناء
أثر هذا العدوان ،فاحتالل القطاع يعني فقدان مصر لعمقها اإلستراتيجي في فلسطين نهائياً ولذلك
عملت السلطات المصرية بعد انسحاب القوات المعتدية من منطقة القناة وسيناء ،لإلصرار على
استعادة قطاع غزة إلى حكمها اإلداري مرة أخرى بعد أن كانت تنوي إسرائيل تسليمه إلى القوات
الدولية .إال أن نجحت مصر في مساعيها الدبلوماسية في استعادته (أبو نحل ،2015 ،ص.)37 – 36
وظهرت أيضاً األهمية للقطاع فيما أقرته اتفاقية كامب ديفيد ،بإعادة قطاع غزة للسيادة
الفلسطينية وليس للسيادة المصرية وبذلك تحقق لمصر الحفاظ على جزء من أمنها القومي الذي فقدته
منذ عام  ،1967على اعتبار أن بقية فلسطين االنتدابية باتت جزءاً من الماضي وتأسس عليها كيان
إسرائيلي .واضطر المصريون لالعتراف بوجوده ،بحكم األمر الواقع والمتغيرات الدولية المتالحقة (عبد

الرحمن ،1987 ،ص.)269
ولقد جاءت تطورات األحداث في القطاع من الحصار واالنقسام إلى االعتداءات الثالثة حرب
 2009- 2008وحرب  2012وحرب  2014التي شنتها إسرائيل على القطاع لتؤكد خطورة ما يحاك
للمشروع الوطني من مؤامرات ليس من إسرائيل فقط بل من أصحاب مشاريع وأجندات عربية واقليمية
(أبراش ،2015 ،ص.)13-10
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املبحث الثاني
اإلدارة املصرية لقطاع غزة 1967 – 1948
حفلــت الفت ـرة  1950 – 1948بالقضــايا المهمــة التــي تتعلــق بمســار القضــية الفلســطينية لفت ـرة
طويلة الحقة .فلقد شهدت هذه الفترة على سبيل المثال عملية اكتمال انغماس ،مصر فيما عـرف الحقـاً
بالصراع العربي– اإلسرائيلي ،وأصبحت مصر ألول مرة في التاريخ تجاور دولة يهودية صـهيونية علـى
حدودها الشرقية ،وانقطعت ،بالمقابل ،وألول مرة أيضاً عن تواصلها البري مع المشرق العربي.
 .1سياسة مصر تجاه قطاع غزة في ضوء هدنة رودس :1949
لقــد كــان هــدف إسـرائيل دفــع الــدول العربيــة إلــى إب ـرام صــلح معهــا يقــوم علــى أســاس سياســة
األمر الواقع في فلسطين ،أما العـرب ،فقـد تمسـكوا بحرفيـة اتفاقيـات هدنـة رودس التـي نصـت علـى أنهـا
تدبير مؤقت مرهون بإعادة النظر من قبل الجمعية العامة لألمم المتحدة في قضية الحكومة الفلسطينية
المقبلة طبقاً للمادة  40من ميثاق األمـم المتحـدة ،ولقـد تضـمنت اتفاقيـة الهدنـة بـين مصـر واسـرائيل فـي
مجملهــا اثنتـي عشــرة مــادة وثالثــة مالحــق ،وأربــع مــذكرات فــي صــور برقيــات .وتشــير المقدمــة إلــى أنهــا
تمهيـد لسـلم دائـم فـي فلسـطين وأن الخــط الفاصـل المحـدد بموجــب هـذه الهدنـة يجــب أن ال يعتبـر حــدوداً
سياســية أو إقليميــة ،وهــو ال يمــس الحقــوق والمطالــب التــي تنــتج عــن تســوية القضــية الفلســطينية تســوية
نهائية ،وبالنسبة للملحق الثاني الذي تناول قطاع غزة ،والذي نـص علـى أن القـوات المرابطـة فيـه يجـب
أن تكــون دفاعيــة ،وجعــل الحــد األقصــى للق ـوات الدفاعيــة ثــالث كتائــب مــن المشــاة أال تزيــد عــن 700
رجــل ،ويجــب أن تجــرد مــن األســلحة الثقيلــة كالمــدرعات ،وحظـر علــى القـوات المصـرية إنشــاء مطــارات
حربيـة فـي القطـاع وتجهيـزات أخـرى الزمـة للطيـران ،وكـذلك ال يجـوز إنشـاء قواعـد بحريـة وعـدم السـماح
للبوارج والسفن الحربية بالدخول إلى مياهه اإلقليمية.
وم ــن الواض ــح أن إسـ ـرائيل ق ــد فرض ــت م ــن خ ــالل نص ــوص ه ــذه االتفاقي ــة عل ــى الع ــرب مب ــدأ
التقسـ ــيم ،بـ ــل واسـ ــتطاعت أن تقفـ ــز بمسـ ــاحة األ ارضـ ــي التـ ــي تضـ ــمنها  %77,4مـ ــن إجمـ ــالي مسـ ــاحة
فلسـطين ،بعــد أن كانــت هـذه ا لنســبة  %56,47فــي قـرار التقســيم الــذي أصـدرته األمــم المتحــدة فــي 29
ن ــوفمبر  ،1947وأص ــبح نص ــيب الع ــرب  %21,3للض ــفة الغربي ــة %1,3 ،لقط ــاع غـ ـزة بع ــد أن ك ــان
نصيبهم  %42بموجب قرار التقسيم (حمدان ،ص.)224 -223
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ومهما يكن من أمر فإن هدنة رودس قد ترتبت عليها بالنسبة لمصـر والقضـية الفلسـطينية
األمور التالية ( :حمدان ،مرجع سابق ،ص)227



بقاء قطاع غزة تحت اإلدارة المصرية.



عدم إيجاد حل لمشكلة الجئ قطاع غزة والجئ مصر أيضاً.



بقاء حال الحرب والصراع معلنة بين مصر واسرائيل.



انشغال مصر الكبير بمصير تسـوية القضـية الفلسـطينية ،ألن تعاملهـا مـع إسـرائيل أصـبح
مرتبطاً بمسار هذه التسوية.



لم تستطع مصر في المباحثات أن تغير الوضع الجغرافي الخطير الذي نشـأ عـن احـتالل
إسرائيل لجميع مناطق النقب ،وبذلك تم فصل الشرق العربي برياً عن مغربه ألول مرة في
التاريخ.



بقاء المالحة في خليج العقبة وقناة السويس مغلقة أمام إسرائيل.

ونتيجــة النهيــار بنيــة المجتمــع الفلســطيني عــام  ،1948وبعــد التســويات المؤقتــة التــي أعقبــت
الحرب العربية اإلسرائيلية األولى ،عاش مواطنو قطاع غزة حتى حرب يونيـو /حزيـران ( 1967مـا عـدا
مــدة االحــتالل اإلس ـرائيلي للقطــاع مــن  29أكتوبر/تش ـرين أول  7 -1956مــارس/آذار  ،)1957تحــت
إشراف اإلدارة المصرية .في تلك الفتـرة كـانوا مـن أكثـر التجمعـات الفلسـطينية قـدرة علـى التعبيـر المـنظم
والعلني عن الهوية الفلسطينية بمظاهرها كافة ،على الرغم من تحكم اإلدارة المصرية في كافة المظاهر
اإلدارية واألنشطة االقتصادية واالجتماعية في القطاع (األسطل ،1987 ،ص.)3
ودخل قطاع غـزة فعـالً تحـت السـيادة المصـرية منـذ  ، 1948/5/15وفـي  1948/5/27وصـل
نائب الحكم اإلداري العام ،ومعه عدد من ضباط سالح الحـدود الملكـي ،وعـدد مـن المـوظفين المنتـدبين
م ــن ال ــو ازرات المختلف ــة ،وق ــام الض ــباط بأعم ــال اإلدارة واألم ــن وتلبي ــة طلب ــات القـ ـوات المتحارب ــة ،وق ــام
الموظف ــون المصـ ـريون الم ــدنيون باإلشـ ـراف عل ــى إدارة الحكوم ــة المختلف ــة ك ــل ف ــي مج ــال اختصاص ــه
(األسطل ،1987 ،ص.)4
لقــد قامــت اإلدارة المص ـرية ب ـإدارة القطــاع إدارة مدنيــة بمســئولين عســكريين فــي أكثــر األحيــان،
وأعــادت الــدوائر الحكوميــة التــي كانــت قائمــة فــي عهــد االنتــداب البريطــاني للعمــل مثــل التعلــيم والصــحة
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والز ارعــة والمحــاكم المدنيــة والشــرعية ،كمــا شــكل نائــب الحــاكم اإلداري العــام المجلــس اإلســالمي األعلـى
للمنظمــة وخولــه جميــع الســلطات التــي كان ـت مخولــة للمجلــس األعلــى فــي فلســطين مــن حيــث اإلش ـراف
على األوقاف وغير ذلك من المهام (الوقائع الفلسطينية ،1952 ،ص.)19-17
وقــد أصــدر الفريــق محمــد حيــدر وزيــر الحربيــة قـ ار اًر بتــاريخ  1949/8/8تحــت األمــر رقــم 274
مك ــرر" ،يخ ــول للح ــاكم اإلداري الع ــام (المص ــري) للمنطق ــة الص ــالحيات الت ــي كان ــت للمن ــدوب الس ــامي
البريطاني على فلسطين( .الوقائع الفلسطينية ،1952 ،ص.)429
وبموجــب الق ـرار الســابق فتحــت مرحلــة جديــدة كلي ـاً فــي تــاريخ المنطقــة الجنوبيــة مــن فلســطين،
وأصبحت تدار من قبل حاكم إداري عام له الصالحيات التي كانت للمندوب السامي البريطاني.
ومثــل وضــع القطــاع القــانوني تحــت اإلدارة المصـرية نوعـاً مــن أنـواع الحكــم كخطــوة لــيس علــى
طريق استقالل القطاع كوحدة سياسية مستقلة ،وانما كمرحلة مؤقتة لتعبئة القطـاع وحشـد قـواه فـي سـبيل
خدمة هدف تحرير فلسطين أو على األقل سبيل إقامة دولة عربية على جزء من أراض فلسطين حسب
مش ــروع التقس ــيم الص ــادر ع ــن الجمعي ــة العام ــة لألم ــم المتح ــدة لع ــام ( .1947س ــلطان وآخ ــرون،1978 ،
ص)692

وفــي ضــوء الوض ــع القــانوني للقطــاع تح ــت اإلدارة المص ـرية وافقــت ال ــدول العربيــة علــى بق ــاء
القطاع في حوزة اإلدارة المصرية كوثيقـة إلـى حـين تحريـر فلسـطين .وتمـت الموافقـة الدوليـة علـى وجـود
ه ــذه اإلدارة إل ــى ح ــين ح ــل القض ــية الفلس ــطينية م ــن جان ــب ،وعل ــى ممارس ــة اإلدارة المصـ ـرية لمظ ــاهر
السيادة كافة في القطاع من جانب ٍ
ثان ,وقبل أبناء القطاع بالوجود المصري إلـى حـين التحريـر والعـودة
من جانب ثالث.
وأدير القطاع تحت اإلشراف المصري بنوع مـن الحكـم يمثـل تجربـة فريـدة لهـا ذاتيتهـا الخاصـة،
تختلــف فــي كثيــر مــن جوانبهــا مــن الكثيــر مــن التجــارب التــي خضــعت فيهــا أقــاليم الســيادة لدولــة أخــرى.
(األسطل ،مرجع سابق ،ص)14

ولقـ ــد باشـ ــرت الحكومـ ــة المص ـ ـرية مسـ ــؤولياتها الدوليـ ــة كاملـ ــة (السياسـ ــية ،واألمنيـ ــة والقانونيـ ــة
والدستورية واالقتصادية والتنموية) عن القطاع ،حيـث قامـت بتمثيلـه خارجيـاً وتحـدثت باسـمه سـواء فيمـا
يتعلــق بــالنواحي السياســية (الدبلوماســية) والنـواحي التجاريــة واالقتصــادية ،باإلضــافة إلــى احتفــاظ اإلدارة
المصـرية بحقهــا فــي إصــدار أوامــر لهــا قــوة القــانون فــي كــل مــا يتعلــق بالتــدابير الالزمــة لســالمة القـوات
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المصـ ـرية ف ــي القط ــاع ومقتض ــيات ال ــدفاع العس ــكري عن ــه (الوق ــائع الفلس ــطينية – ع ــدد خ ــاص ،1962/3/29

ص.)15
لــم يعــان مواطنــو القطــاع تحــت اإلدارة المص ـرية ،وبــالرغم مــن الظــروف المعيشــية الســيئة التــي
خضع لها ،من مسـألة الشـعور بالهويـة الفلسـطينية ،حيـث ظـل أبنـاء القطـاع يشـعرون بـأنهم فلسـطينيون
(األسطل ،مرجع سابق ،ص.)12
واعتقــدت األغلبيــة المطلقــة مــن فلســطينيي القطــاع بــأن الوجــود واإلدارة المص ـرية فــي القطــاع
وجــوداً مؤقت ـاً لحــين حلــول الفرصــة المالئمــة الســتعادة كامــل فلســطين ،واقامــة الســلطة العربيــة عليهــا،
ونظروا إلى الوجود المصري على أنه حماية القطاع مع التوسع اإلسرائيلي ،ولتطوير القطاع وحشد قواه
وامكانات ــه لي ــوم المعرك ــة م ــع إسـ ـرائيل ،وم ــن ث ــم نظ ــروا إل ــى اإلدارة المصـ ـرية كس ــلطة علي ــا ،وطالبوه ــا
بمطالــب سياســية ذات أفــق وطنــي (األســطل ،مرجــع ســابق ،ص .)13ولهــذا فقــد ركــزت المطالــب الفلســطينية
مــن اإلدارة المص ـرية علــى التســليح والتعبئــة لمواجهــة الغــارات اإلس ـرائيلية المتكــررة ،ومــن ثــم فيمــا بعــد
معارضة مشاريع التدويل والتوطين لالجئين( .األسطل ،1986 ،ص.)236

وقد واجهت اإلدارة المصرية المسـألة منـذ البدايـة بحـل إداري عسـكري ،إذ تعاملـت مـع المنـاطق
التي دخلها الجيش المصري ،على اعتبار أنها مناطق احتالل ،والسلطة فيها حـاكم إداري عـام ،مرجعـه
وزيــر الحربيــة المصــري .وعلــى هــذا األســاس وصــل إلــى غ ـزة فــي  1948/5/28نائــب الحــاكم اإلداري
العـ ــام لممارسـ ــة سـ ــلطاته( .حمـ ــدان ،مرجـ ــع سـ ــابق ،ص .)285وأعلـــن أحمـ ــد خشـ ــبة باشـ ــا ،وزيـ ــر الخارجيـ ــة
المصري ،بتاريخ  ":1948-12-27إن مصر ال مطمع لها في فلسطين جغرافيا أو سياسياً ولكنها تريد
أن تؤمن كيانها ومستقبلها ضد الخطر الصهيوني"( .كروم ،1980 ،ص)167

ومهمــا يكــن ،فـإن الفتـرة مــن عــام  1956 -1950تعتبــر مــن أدق الفتـرات التــي مــرت فــي حيــاة
قطاع غزة ،وتعتبر بحق مرحلة البحث عن مستقبل وجوده إذ كانت األزمة االجتماعية مستعصية الحل
بمثابــة عنصــر تفجيــر يــومي كــادت أن تــؤدي إلــى اســتكمال إج ـراءات تصــفية القطــاع ضــمن السياســة
العربية حينذاك باستكمال تصفية القضـية الفلسـطينية ،كمـا شـهدت هـذه الفتـرة عـدة مشـاريع لحـل مشـكلة
القط ــاع ووج ــوده ،إم ــا بض ــمه إل ــى ش ــرق األردن ،أو دمج ــه م ــع مص ــر ،أو مقايض ــته بقاع ــدة الس ــويس
البريطانية ،إال أن هذه الطروحات والمشاريع كانت صعبة التحقيق.
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 .2قطاع غزة بين سنتي : 1967-1953
إذا كــان الــبعض قــد أطلــق علــى الفتـرة مــن  1953 -1949بأنهــا ســنوات الجــوع والتجويــع التــي
ذاق مرها سكان القطاع من مواطنين والجئين ،فـإن أفضـل وصـف يمكـن أن نطلقـه علـى السـنوات التـي
تليهــا مــن  ،1967-1953فــي ظــل النظــام الثــوري الجديــد بأنهــا ســنوات الصــمود والتبلــور ،فخــالل هــذه
الفتـرة نشــطت الحركــة السياســية غيــر التقليديــة فــي الشــارع العربــي علــى أثــر نشــوب ثــورة يوليــو ،1952
وتحولت المشاريع المختلفة لتوطين الالجئين إلى خطط ومشاريع جـاهزة ومشـتركة بـين اإلدارة المصـرية
فـ ـي القط ــاع ووكال ــة غ ــوث الالجئ ــين ،كم ــا ازدادت خ ــالل ه ــذه الفتــرة نش ــاطات إســرائيل العدواني ــة ض ــد
القطاع وأهله ،حتى بلغت الذروة في احتالل القطاع عام ( .1956أبو النمل ،1979 ،ص.)61

وفــي هــذه الفتـرة كانــت ثــورة يوليــو المصـرية فــي مرحلــة البحــث عــن الــذات ،ومســتغرقة كليــا فــي
التحــديات التــي كانــت تجابههــا ،وغارقــة فــي قضــايا مصــر الداخليــة ،األمــر الــذي جعلهــا ال تــؤثر بدرجــة
كبيرة في المشكالت اليومية التي تجابه القطاع وأهله .واذا كانت ثورة يوليـو تعتبـر نقطـة فاصـلة ومهمـة
ف ــي ت ــاريخ مص ــر المعاص ــر ألنه ــا اتخ ــذت موقفـ ـاً مميـ ـ اًز تج ــاه مش ــكلة قن ــاة الس ــويس ،ومجم ــل القضـ ـايا
االجتماعية واالقتصادية المصرية ،فإنها بالنسـبة لقطـاع غـزة قـد اتخـذت مسـا اًر مختلفـاً ،إذ يمكـن التفرقـة
داخل هذه الفترة من  1956 -1952بين مرحلتين فرعيتين في السياسة المصرية تجاه القطـاع :األولـى
تمتد من يوليو  1952حيث قيام الثورة ،فبراير عام  1955حيث الغارات اإلسرائيلية على غـزة ،والثانيـة
تمتد من فبراير  1955حتى نهاية العدوان الثالثي عام  ،1956والتي تميزت بحوادث معروفة ،كغارات
الفــدائيين ،واالعتــداءات اإلس ـرائيلية المتك ــررة التــي وصــلت ذروتهــا بع ــدوان عــام  ،1956ففــي المرحل ــة
األولــى يمكننــا القــول :إن حكومــة الثــورة حافظــت فــي البدايــة علــى السياســة نفســها التــي كانــت تتبعهــا
حكومات ما قبل الثورة .فحكومة الثورة ظلت مترددة من اتخاذ مواقف متقدمة لمستوى التحـديات الكبـرى
التي كان يجابهها القطـاع ،األمـر الـذي جعـل طـابع العالقـة بـين سـكان القطـاع واإلدارة المصـرية خـالل
هذه الفترة أقرب إلى الصراع فيه إلـى المهادنـة ،ولـم يتبـدل طـابع الصـراع فـي العالقـات إال بعـد أن تبنـت
الحكومة المصرية سياسة جديدة تجاه القضية الفلسطينية ،وخاصة بعد اعتـداء فب اريـر الشـهير علـى غـزة
فــي عــام ( 1955حمــدان ،مرجــع ســابق ،ص .)338والــذي كــان بمثابــة القشــة التــي قصــمت ظهــر البعيــر،
فانفجر القطاع بأكمله احتجاجاً على العدوان والمجازر التي ارتكبت ،خاصة بعـد أن عـرف األهـالي أن
منفذي الهجوم ساروا على أرجلهم مسافة  3كيلو متر ذهاباً واياباً دون أن يعترضهم أحد ،وقد طرح هذا
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العدوان وبشكل جاد قضية أمن القطاع وقدرة مصر علـى حمايتـه ،وهكـذا انفجـرت المظـاهرات فـي كافـة
أرجاء القطاع ،وامتدت أعمال العنف من غزة إلى خان يونس ورفح( .حمدان ،مرجع سابق ،ص)345

وعلى الرغم مـن اإلجـراءات العديـدة التـي واجهـت بهـا اإلدارة المصـرية انتفاضـة مـارس ،1955
بدءاً باعتقال قادتها وانتهاء بإلغاء حق التظاهر واإلضراب ،ظل الموقف الجمـاهيري صـلباً وملتفـاً حـول
أهداف االنتفاضـة ،وقـد كـان مقـد اًر لحركـة المطالبـة بـاإلفراج عـن السـجناء السياسـيين أن تصـل وتتطـور
إلــى مواجهــة جديــدة بــين أهــالي القطــاع واإلدارة المصـرية لـوال بــروز ظــروف سياســية جديــدة ناجمــة عــن
سياســة مصــر الدوليــة مــن ناحيــة ،واطالقهــا لغــارات (حــرب) الفــدائيين مــن ناحيــة أخــرى ،حيــث ســاهمت
بتبـديل الموقــف السياسـي المصــري فـي قطــاع غـزة ممــا عكـس نفســه علـى موقــف الجمـاهير تجــاه اإلدارة
المصرية باإليجاب( .أبو النمل ،مرجع سابق ،ص)105

إن األزمــة الوطنيــة السياســية واالجتماعيــة التــي جابههــا القطــاع آنــذاك ،كانــت أكثــر حــدة مــن
األزمة التـي كانـت تجابههـا مصـر ،وتجـدر اإلشـارة هنـا إلـى فشـل الحركـة السياسـية فـي القطـاع حينـذاك
وعدم قدرتها على دفع األوضاع التي كـان يعيشـها القطـاع فـي مجـرى نضـالي حقيقـي وتصـعيد الظـاهرة
المســلحة التــي أطلقــت بشــكل مــنظم فيمــا بعــد وبمبــادرة رســمية مــن اإلدارة المصـرية – غــارات الفــدائيين،
وب ــدالً م ــن أن تك ــون ف ــي خدم ــة أه ــداف النض ــال الفلس ــطيني فيم ــا ل ــو ب ــادرة بإطالقه ــا حرك ــة سياس ــية
فلسطينية ،تحولت لتصبح أداة لخدمة أهداف تكتيكية محدودة للحكومة المصرية.
وبالمقابـل فــإن ظــروف مصــر وقــدرتها العســكرية حينـذاك قيــدا رجــال ثــورة  23يوليــو التــي قامــت
رداً على هزيمة  ،1948كما كان يعتقد أهالي القطاع ،ولم يلعـب رجـال الحكـم دو اًر حاسـماً علـى صـعيد
القضية الفلسطينية ،وبقيت الحياة السياسية في القطـاع بدرجـة أو بـأخرى اسـتم ار اًر لحقبـة مـا قبـل الثـورة،
سواء على صعيد المفاهيم أو الحلول السياسية المقترحة( .حمدان ،مرجع سابق ،ص.)348

لقــد كانــت تجربــة العمــل الفــدائي الت ـي امتــدت بــين الربــع األخيــر مــن عــام  ،1955إلــى حــرب
الســويس أكت ــوبر  1956مــن المحط ــات البــارزة ف ــي تــاريخ قط ــاع غ ـزة تح ــت اإلدارة المص ـرية ،وكان ــت
إسـرائيل طيلــة الفتـرة مــن  1956-1950تعتــدي علــى األ ارضــي العربيــة بهــدف انتـزاع مكاســب سياســية،
وكانــت مصــر تــرد بــدورها علــى العــدوان أحيانـاً ،وأصــبح قطــاع غـزة ســاحة للشــد والجــذب بــين السياســية
اإلسرائيلية والسياسة المصرية باعتباره منطقة حدود مشتركة بين مصر واسرائيل ،وبهذا يمكن القول إن
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رضــيه (األزعــر ،مرجــع
قطــاع غ ـزة حمــل وزر القضــية الفلســطينية برمتهــا ،وذلــك بــانطالق الفــدائيين مــن أ ا

سابق ،ص.)46
وانشغلت الثورة في مصر بتوطيد دعائم الحكم الجديد ،والتركيز على الشـؤون الداخليـة وتحقيـق
االستقالل الوطني الكامل (عبد الرحمن ،1985 ،ص.)282
وقام ــت قي ــادة الث ــورة خ ــالل الس ــنوات األول ــى عل ــى محاول ــة تجمي ــد القض ــية الفلس ــطينية ،دون
المسـاس بالت ازمـات مصـر العربيـة التـي ورثتهـا عـن العهـد الملكـي ،خاصـة بـالنظر إلـى كـون مصـر مقـ اًر
لجامعة الدول العربية ومسئولة عـن إدارة قطـاع غـزة ،ولكـن منـذ عـام 1956م وحتـى عـام  ،1967وهـي
فترة المـد القـومي العربـي ،طـرح عبـد الناصـر مسـألة الوحـدة العربيـة باعتبارهـا هـدفاً قوميـاً ،وأصـبح دعـم
ز من هذا الهدف القومي( .عبد الناصر ،1953 ،ص)56
وتأييد القضية الفلسطينية جزءاً ال يتج أ

إن الصراع مع إسرائيل أصبح وفقاً لإلدراك الناصـري فـي تلـك الفتـرة ،جـزءاً ال يتجـ أز مـن قضـية
االستقالل والتنمية ،حيـث نظـر الـرئيس عبـد الناصـر إلـى إسـرائيل علـى أنهـا أداة لالسـتعمار الغربـي فـي
المنطقة ،وعقبة أمام تحقيق الوحدة العربية ،وبالتالي أصبح الرئيس عبد الناصر أكثـر ارتباطـاً بالقضـايا
القومية العربية ،وعلى رأسها القضـية الفلسـطينية ،باعتبارهـا جـزء مـن الصـراع مـع االسـتعمار ومـع أداتـه
في المنطقة إسرائيل (نصر ،1981 ،ص.)395
قــرر عبــد الناصــر بعــد عــام  1955الســماح للفــدائيين بــاالنطالق مــن غـزة إلـى داخــل فلســطين،
ولكن شريطة أن يكون هذا تحت إشراف القيادة المصرية وتوجيهها ،وكانت منظمة التحرير الفلسطينية
قد نشأت في عام  ،1964وكان هـدفها تحريـر األ ارضـي الفلسـطينية المحتلـة عـام  ،1948وفـق الميثـاق
القومي ،وتم التأكيد على حق الشعب الفلسطيني لتحرير وطنه من النهر للبحر (صالح ،2007 ،ص.)7
ولقد تم تأسيس منظمة التحرير بقيادة احمد الشقيري كرد فعل عربي وفلسطيني علـى التحـديات
الصـهيونية التاليــة للنكبـة الفلســطينية عـام  ،1948وبعــد هزيمـة  1967اســتقال أحمـد الشــقيري مـن قيــادة
المنظمة وقامت قيادة مؤقتة حتى أنتخب ياسر عرفات رئيساً لها عام ( 1969صالح ،2007 ،ص.)14
وأعل ــن عب ــد الناص ــر ف ــي  31م ــايو  1965ب ــأن ب ــالده عل ــى اس ــتعداد لتق ــديم ك ــل الع ــون ل ــدعم
اء علـى األرض المصـرية أو فـي قطـاع غـزة" :إن الجمهوريـة العربيـة
المنظمة ،في إقامة المعسكرات سـو ً
المتحدة معاكم قلباً وقالباً ،واحنا نعتبر نفسنا هنا قاعدة الثورة" ،.وأكد جمال عبد الناصر علـى أن الحـل
لقضية فلسطين ال يمكن أن يكـون بقـ اررات ومسـاومات وتغيـرات فـي المواقـف ،بـل يكـون بالعمـل الثـوري
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العربي الذي يمثل األمل ،والعمل الثوري العربي هو الذي يحشد كل إمكانيات األمة العربية (موقع مكتبـة

اإلسكندرية.)1965 ،
أصيبت القوميـة العربيـة بحالـة مـن الضـعف والت ارجـع ،وعبـر عـن ذلـك عبـد الناصـر بقولـه" :إن
كل شيء رهن لظروفه ،منقدرش نقلب الكون في يوم وليلة ،منقدرش نحسن أحوال كل واحد فجأة" ،كما
عبر عن عجزه الستنهاض القومية العربية من جديد " :إنني أعترف أمامكم أنني ال أعرف بعد الطريقة
التــي أســتطيع بهــا أن أضــغط علــى زر أمــامي ،فتحــدث م ـرة واحــد كــل التغي ـرات التــي نريــدها "( .ســليم،

 ،1987ص.)243
أصـبحت رؤيــة عبــد الناصــر لحــل الصـراع العربــي اإلسـرائيلي ،تقــوم علــى قبــول أطـراف الصـراع
قـ ـرار الجمعي ــة العام ــة ع ــام  ،1947الخ ــاص بتقس ــيم فلس ــطين ،بش ــرط إض ــافة تع ــديل الكون ــت "قولـــك
برنادوت" .وبمقتضى هذا التعديل يصبح النقب جزءاً من الدولة العربية المقترحة ،وبالتالي يصبح النقب
جسر بري يربط بين الشرق العربي والمغرب العربي (هيكل ،1990 ،ص.)157
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املبحث الثالث
موقف مصرمن االحتالل اإلسرائيلي للقطاع 1993 -1967
بــدأت إس ـرائيل هجومهــا العســكري علــى مصــر ،فــي  5يونيــو  .1967وخــالل الســاعات األولــى
اس ــتطاعت ت ــدمير الق ــوة الجوي ــة المصـ ـرية ،ث ــم احتل ــت س ــيناء وقط ــاع غـ ـزة والض ــفة الغربي ــة والجـ ـوالن،
واســتمرت الحــرب حتــى إعــالن الط ـرفيين قبولهمــا ق ـرار مجلــس األمــن الــذي يــدعو لوقــف النــار ،ولقــد تــم
إعالن وقف الحرب في الشهر ذاته (شلبي ،1975 ،ص.)50 -46
وقرر عبد الناصر ،وعلى أثر هذه الهزيمـة ،وفـي اليـوم التـالي مـن قـرار وقـف إطـالق النـار فـي
التاســع مــن يونيــو لعــام  ،1967التخلــي عــن الحكــم ،إال أن الحشــود العربيــة فــي مصــر والعــالم العربــي
طالبتــه بالعــدول عــن قـ ارره ،وكلــف عبــد الناصــر البرلمــان المصــري لبحــث األمــر ،ورفــض البرلمــان قـرار
التنحي ،واستمر عبد الناصر رئيسا للدولة المصرية (ناتنج ،1993 ،ص.)478-477

وكان ــت الهزيم ــة ضـ ـربة عنيف ــة لل ــدول العربي ــة كاف ــة ،وأدرك الع ــرب المعارض ــين لسياس ــة عب ــد
الناصــر القوميــة ،أن هزيمــة مصــر فــي الحــرب هــي هزيمــة لألمــة العربيــة وليســت لمصــر وحــدها ،وبــدأ
الرؤساء العرب بالتوافد على القاهرة (فريد ،1979 ،ص.)48-47
وكانت الواليات المتحدة قد رفضت انسحاب إسرائيل من األراضي العربية المحتلة عام ،1967
وربطــت االنســحاب اإلسـرائيلي بإنهــاء الصـراع العربــي – اإلسـرائيلي ،واالعتـراف العربــي بوجــود إسـرائيل
على أرض فلسطين( .سالمة وآخرون ،1985 ،ص)133

تراجعــت العالقــات األمريكيــة المص ـرية إلــى أدنــى مســتوياتها بعــد حــرب  ،1967فقــد اتهــم عبــد
الناصر الواليات المتحدة باالنحياز التام إلسرائيل ورفض التواصل المباشر معها ،وترك المجال لالتحاد
السوفيتي ليقوم باالتصال معها( .فريد ،مرجع سابق)165 ،

وافقت الدبلوماسـية المصـرية علـى قـرار مجلـس األمـن والشـهير باسـم  242فـي نـوفمبر 1967؛
فبالنسبة إلسرائيل ينص القرار على تحقيق السالم والحدود اآلمنة لها ،أما بالنسبة للعرب ومصر يـنص
القرار على انسحاب إسـرائيل مـن األ ارضـي التـي احتلـت عـام  ،1967وايجـاد وطـن قـومي للفلسـطينيين،
إال أن الدبلوماسية المصرية رفضت التفسير اإلسرائيلي للقرار ،إذ كانـت وجهـة النظـر اإلسـرائيلية توقيـع
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اتفاقيــات ســالم ثــم االنســحاب ،بينمــا الدبلوماســية المصـرية كانــت تــرى االنســحاب ثــم التحــرك السياســي.
(أميروز ،1994 ،ص)286

أما الواليات المتحدة فقد قدمت مشاريع عديدة لتسوية الصراع العربي اإلسرائيلي .وكانت تختزل
القضــية الفلســطينية كمشــكلة الجئــين .وكــان مــن بــين هــذه المشــاريع مشــروع "جونســتون عــام ،"1953
ومش ــروع "داالس ع ــام  ،"1955ومشـ ــروع "ج ــوزين جونس ــون عـ ــام  ،"1962ومش ــروع الـ ـرئيس "لينـ ــدون
جونسون  ،"1967ومشروع روجرز( .1969سالمة آخرون ،1985 ،ص)167

أوال :سياسة مصر تجاه قطاع غزة في عهد الرئيس عبد الناصر
يمكن اختصار المواقف المصرية ،في ذلك الحين ،في جملة نقاط ،وذلك على النحو التالي:
 -1تردد مصر بين دعم العمل الفدائي والخوف مـن فقـدان السـيطرة عليـه ،وجـاء تصـريح عبـد
الناص ــر ع ــام  1962بأن ــه ال يمل ــك خط ــة لتحري ــر فلس ــطين ،وذلـ ـك لع ــدم ام ــتالك مص ــر
والعرب القدرة العسكرية لشن الحرب على إسرائيل فـي خطابـه بعـد صـدور الدسـتور لقطـاع
غزة إلى أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني( .موقع مكتبة اإلسكندرية)1962 ،

 -2لعب عبد الناصر دو اًر في إخراج منظمة التحرير الفلسطينية إلى الوجود ،حيث قام بإقنـاع
مؤتمر القمة العربي في مايو 1964باالعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية واقـرار الميثـاق
القومي العربي( .عبد الرحمن ،1987 ،ص)70

 -3دعــم عبــد الناصــر والدة منظمــة التحريــر  ،وســاهم فــي إقنــاع الــدول العربيــة ب ــاالعتراف
بمشروعيتها ،كما قدم لها التسـهيالت فـي مواجهـة التحـديات وخاصـة النظـام األردنـي( .أبـو

نحل -أبو سعده ،2009 ،ص. )5
 -4عم ــل عل ــى تجس ــيد الكي ــان الفلس ــطيني ،وعم ــل عل ــى واس ــقاط الذريع ــة (اإلسـ ـرائيلية) ب ــأن
الصـراع بــين العــرب واليهــود ،وأنــه ال يوجــد شــعب فلســطيني علــى أرض فلســطين( .بيضــون

وآخرون ،2002 ،ص. )57
 -5رفــض ال ـرئيس عبــد الناصــر التنــازل عــن حقــوق الشــعب الفلســطيني ،وأكــد علــى الت ازمــات
مصــر القوميــة ،ورفــض المحــاوالت االســتعمارية إلبعــاد مصــر عــن دائ ـرة الص ـراع العربــي
اإلسرائيلي والتزاماتها القومية (فريد ،1979 ،ص.)116-115
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 -6لم يستسلم عبد الناصر للهزيمة ،وبدأ بناء قوته العسكرية لتحرير األراضي العربية وبدأت
عمليـات المقاومـة ضــد إسـرائيل ،ولـم تســتطع إسـرائيل تحقيـق أي مكاســب خاصـة استســالم
العرب (عبد الفتاح ،2001 ،ص.)93
 -7واتف ــق عب ــد الناص ــر م ــع منظم ــة التحري ــر عل ــى القي ــام بعملي ــات فدائي ــة داخ ــل األ ارض ــي
الفلسطينية المحتلة( .فريد ،مرجع سابق ،ص)113

واعترف موشـي ديـان وزيـر (الـدفاع) اإلسـرائيلي بـأن عبـد الناصـر قـد حـول الهزيمـة إلـى نصـر،
وأنه رفض عرضـاً إسـرائيلياً للسـالم مقابـل انسـحاب إسـرائيل مـن األ ارضـي المحتلـة عـام  ، 1967واقتنـع
عبــد الناصــر بعــد هزيمــة حزيـران  1967بــان مصــر فــي موقــف ضــعيف مــن الناحيــة العســكرية بالنســبة
إلسـرائيل ،لـدا فانـه عمـل علــى اسـتنفاد كـل وسـيلة سياسـية أو دبلوماســية ممكنـة تحقـق انسـحابا إسـرائيليا
من األراضي التي احتلتها عام ( 1967حمروش ،1978 ،ص.)21
وهكذا حدث تغي ار في نظرة عبد الناصر للقضية الفلسطينية ،حيث في بداياته كان هدفه تحرير
األ ارضــي الفلســطينية المحتلــة عــام  ،1948أمــا بعــد الهزيمــة التــي حلــت بــالعرب فــي حــرب  ،1967فقــد
أصبحت نظريته تقتصر على تحريـر األ ارضـي التـي احتلتهـا إسـرائيل عـام ،1967وأصـبح عبـد الناصـر
يتحــدث بلغــة جديــدة مبنيــة علــى سياســة إ ازلــة أثــار العــدوان ,واالكتفــاء باســترداد مــا احتلتــه إس ـرائيل فــي
حــرب عــام  ,1967األمــر الــذي رفضــه الشــقيري وقــال موجهــا كالمــه لعبــد الناصــر"نحن نحبــك يــا ريــس
ولكن ليس أكثر من فلسطين" وتطورت األمور إال أن وصل بعبد الناصر أن قام بطي صفحة الشقيري
والبحث عن بديل له  ،و أعلن عبد الناصر بوضوح في أكثر مـن مناسـبة أن المشـكلة الفلسـطينية هـي
مشكلة شعب يبحث عن وطن ،وأشار إلى الضفة الغربية وقطاع غزة على أنها ارض فلسطينية محتلة،
وحاول عبد الناصر إقناع قادة حركة فتح حيـث بـدا االجتمـاع بهـم منـد عـام  1968بـأن دولـة فلسـطينية
صــغيرة فــي الضــفة والقطــاع فــي الوقــت الحــالي أفضــل مــن ال شــيء ولقــد اعتبــر ذلــك تغيـ ار فــي الموقــف
المصري( .وكالة أنباء الشرق األوسط )1969/5/13
تـوفى جمــال عبــد الناصـر فــي الثــامن والعشـرين مـن ســبتمبر عــام  ،1970علـى أثــر أزمــة قلبيــة
أصـابته بعـد انتهـاء القمــة العربيـة فـي القـاهرة ،وبرحيلــه تكـون القوميـة العربيـة قــد تلقـت الضـربة القاضــية
ف ــي مص ــر؛ ك ــذلك ش ــهد الع ــالم العرب ــي حال ــة انهي ــار وتفك ــك ،حي ــث ق ــام المل ــك حس ــين بط ــرد المقاوم ــة
الفلسطينية،وفيما بعد تم حصارها فـي لبنـان ،وأصـبحت الجبهـة الشـرقية آمنـة إلسـرائيل ،وأيضـاً سـاهمت
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القيادة الجديدة في مصر في ضعف القومية العربية ،وتراجع دور مصر في قيادة العالم العربي( .دياب،
 ،1975ص)59-58

ثانيا :سياسة مصر تجاه قطاع غزة في عهد الرئيس السادات
تم انتخاب السادات رئيساً للجمهورية في السادس عشر من أكتوبر عام  ،1970بعد أن وافقـت
اللجنــة المركزيــة لالتحــاد االشــتراكي علــى قـرار اللجنــة التنفيذيــة العليــا لالتحــاد ،بترشــيح الســادات لرئاســة
الجمهورية( .العادلي ،2000 ،ص)510

أعلن الرئيس السـادات التـزام مصـر بتحريـر األ ارضـي المحتلـة عـام  (1967القـدس وقطـاع غـزة
والضفة الغربية وسيناء والجوالن) وحماية حقوق الشعب الفلسطيني (السادات,2013 ،ص.)89
ولق ــد تحس ــنت عالق ــات مص ــر م ــع ال ــدول العربيـ ـة ب ــين ع ــامي  1970وحت ــى  ،1973وخاص ــة
الســعودية وســوريا وليبيــا والع ـراق واألردن ،وتركــزت محــاور السياســة المص ـرية العربيــة خــالل ه ـذه الفت ـرة
عل ــى تص ــفية الخالف ــات ب ــين مص ــر واألردن ،واالس ــتعداد العس ــكري لح ــرب أكت ــوبر (أب ــو طال ــب،1998 ،
ص.)89-82

فــي حــرب أكتــوبر عــام  ،1973توحــدت الــدول العربيــة  ،فقــد شــاركت مصــر وســوريا والع ـراق
والج ازئ ــر ومنظم ــة التحري ــر ف ــي الح ــرب ،وش ــاركت دول الخل ــيج العرب ــي ف ــي الح ــرب ب ــالقوة االقتص ــادية
ففرضت حظر على تصدير النفط العربي للواليات المتحدة وللـدول المسـاندة إلسـرائيل ،ويعتبـر هـذا أول
مظهــر مــن مظــاهر القــوة والوحــدة العربيــة بعــد انهيــار الوحــدة العربيــة بــين مصــر وســوريا عــام 1961
(سالمة وآخرون ،1955 ،ص.)73-71
لقد أخفق الرئيس السادات في استثمار النجـاح الـذي حققـه فـي حـرب أكتـوبر ،فقـد كـان بإمكانـه
إعادة صياغة عالقات مصر باألمة العربية ،وعالقة العرب بالعالم إذ كان تحت تصرفه تحالف قوي لم
يســبق أن تحقــق لعبــد الناصــر ،فقــد كــان العــرب جيوشـاً وشــعوباً فــي المعركــة ،وكانــت المـوارد التنظيميــة
جزءاً من المعركة ،وبـدالً مـن اسـتغالل التضـامن العربـي والنصـر الـذي حققـه الجـيش المصـري ،لصـالح
األمة العربية ،توجه إلى الواليات المتحدة واسرائيل (هيكل ،1990 ،ص.)160
وأعلن السادات عن رغبته في زيارة القدس ،وفي المقابل أعلنت إسرائيل شـروطها للسـالم ،وهـي
رفض االنسـحاب إلـى حـدود عـام  ،1967ورفـض إقامـة دولـة فلسـطينية ،وبـالرغم مـن ذلـك قـام السـادات
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بزيارة القدس في نوفمبر 1977م األمر الذي يعنـي ضـمنياً الموافقـة علـى الشـروط اإلسـرائيلية ،كمـا تعـد
الزيــارة بحــد ذاتهــا ،اعت ـراف مصــري ضــمني بوجــود إس ـرائيل ،وتعــد أول شــكل مــن أشــكال التطبيــع بــين
مصر واسرائيل (هيكل ،2000 ،ص.)107 -103
وقـع ال ـرئيس الســادات مــع منــاحيم بيجــين رئــيس وزراء إس ـرائيل "وجيمــي كــارتر" رئــيس الواليــات
المتحدة في  26مارس  ،1979على معاهدة السالم بين مصر واسرائيل( .سيف الدولة ،1980 ،ص)61

ويعقب محمد إبراهيم كامل وزير الخارجية المصري األسبق ،على موقـف السـادات مـن القضـية
الفلسطينية بالقول ":إن الرئيس السادات أصر علـى تجاهـل بـل وعـدم اإلصـرار علـى فكـرة االرتبـاط بـين
الت ـوازن والت ـزامن فــي االنســحاب مــن ســيناء وبــين االنســحاب مــن الضــفة الغربيــة وغ ـزة ،وفــي إطــار إن
القضــية الفلســطينية هــي لــب الص ـراع ،ومــن ثــم كــان تفضــيل الســادات لالنســحاب مــن ســيناء أوال نتيجــة
إص ـ ارر الطــرف اإلس ـرائيلي ،وبالفعــل تــم اســتثناء مســتقبل الضــفة الغربيــة وقطــاع غ ـزة مــن المباحثــات،
وتحقيق االنسحاب من سيناء (زهران1983 ،ص.)356
وقـد وصــف وزيــر الخارجيــة المصــري األســبق إسـماعيل فهمــي تــأثير معاهــدة كامــب ديفيـد علــى
قطــاع غـزة والقضــية الفلســطينية بقولــه " :إن اتفاقيــة كامـب ديفيـد لــيس فيهــا تقريــر المصــير ،ولــيس فيهــا
منظمة التحرير ،وليس فيها الدولة الفلسطينية.
وعقب الوزير األسبق محمد إبراهيم كامل أيضا على كامب ديفيد بـالقول":إن كامـب ديفيـد تقـنن
االح ــتالل اإلسـ ـرائيلي ،وته ــدم القض ــية الفلس ــطينية ..إنه ــا كارث ــة ،إنه ــا خط ــا ف ــادح ف ــي ت ــاريخ السياس ــة
المصرية !! إنها نسخة منقحة من مشروع بيجين للحكم الذاتي " (فوزي ،1990 ،ص.)17-16
أقامت مصر عالقات دبلوماسية مع إسرائيل بعد أن اعترفت رسمياً بها وبشكل قانوني كما ورد
في معاهدة السالم بين الطرفين ،وتكون الحدود بين البلدين هي الحدود الدولية المعترف بها بين مصر
وفلسطين تحت االنتداب البريطاني (مؤسسة الدراسات الفلسطينية ،ص.)3-2
وبهــذا يكــون الـرئيس الســادات قــد أخــرج مصــر والدبلوماســية المصـرية مــن دائـرة الصـراع العربــي
اإلسرائيلي إلـى دائـرة التطبيـع ،مـع أن القـانون الـدولي ال يلـزم الـدول المتعاقـدة علـى تطبيـع عالقاتهـا فـي
حال االعتراف الدبلوماسي وهذا من وجهة نظر القانون الدولي .
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ولقــد انعكــس خيــار التســوية الســلمية الــذي اتبعــه الســادات علــى القضــية الفلســطينية؛ فقــد وافــق
الرئيس السادات فـي الثالـث عشـر مـن ديسـمبر عـام  ،1973علـى طلـب هنـري كيسـنجر أثنـاء اجتماعـه
بالقاهرة مع السادات على عدم دعوة الفلسطينيين في مؤتمر السالم (هيكل ،1996 ،ص.)193
كمــا تعهــد الســادات بوقــف الــدعم لمنظمــة التحريــر وتحجــيم دورهــا فــي تحديــد مســتقبل القضــية
الفلسطينية ،فبعد اتفاقية فك االشتباك الثانية عام  ،1975تعهد السادات بمنع الفلسطينيين من استخدام
األراضي المصرية للقيام بأعمال معادية إلسرائيل (هيكل ،1990 ،ص.)181
قوبلت خطوة السادات بالرفض العربي بوضوح ،حيث عدت منظمة التحرير في بيان أصـدرته؛
بــأن هــذا االتفــاق هــو أخطــر حلقــات الم ـؤامرة المعاديــة منــذ عــام  ،1948واعتبــرت منظمــة التحريــر أن
الســادات قــد استســلم لمشــروع منــاحيم بيجــين مــن خــالل قبولــه بالشــروط الت ـي تســعى لتصــفية القضــية
الفلســطينية والعربيــة ،كمــا اتهمــت الســادات بــالتواطؤ مــع األهــداف الصــهيونية مــن خــالل إنكــاره للحقــوق
الوطنية الفلسطينية واالستعداد المشترك لضرب القضية الفلسطينية( .الهور ،الموسى ،1986 ،ص)39-38

التقــى رئــيس منظمــة التحريــر ياســر عرفــات فــي مــارس عــام  1977بــوزير الخارجيــة األمريكــي
"س ــيروس ف ــانس" برعاي ــة الـ ـرئيس المص ــري الس ــادات ،لمعرف ــة الموق ــف الفلس ــطيني م ــن عملي ــة التس ــوية
(السادات .)2013 ،وعرض السـادات علـى رئـيس المنظمـة فكـرة غـزة-أريحـا أوال ،بحيـث تسـتطيع المنظمـة
أن تحصل على قطاع غزة وجزء من الضفة الغربية ،ومن ثم الدخول في مفاوضـات مـع إسـرائيل(.خلـة،

 ،2006ص .)177ثم دعا السادات في الثـاني عشـر مـن مـارس عـام  ،1977منظمـة التحريـر إلـى اتخـاذ
ق ـ ـ اررات حاسـ ــمة للوصـ ــول إلـ ــى الدولـ ــة الفلسـ ــطينية خاصـ ــة فـ ــي ظـ ــل األوضـ ــاع التـ ــي يعيشـ ــها السـ ــكان
الفلسطينيين في الضفة وقطاع غزة (السادات,2013 ،ص.)102

37

ثالثا :سياسة مصر تجاه قطاع غزة من بداية حكم مبارك حتى اتفاق أوسلو
اغتيــل ال ـرئيس الســادات فــي الســادس مــن أكتــوبر عــام  .1981وتــم ترشــيح نائبــه محمــد حســني
مبــارك رئيسـاً للجمهوريــة .وفــي الثالــث عشــر مــن أكتــوبر أجــرى اســتفتاء شــعبي ،وأصــبح بموجبــه مبــارك
رئيساً لمصر( .زرنوقة ،1993 ،ص. )298
واستكمل الرئيس المصري مبارك عملية السالم مع إسرائيل والتي بدأها السادات في مفاوضـات
كامـب ديفيــد ،وبالتــالي فقــد كانــت سياســة الـرئيس مبــارك امتــداداً لسياســة الـرئيس الســادات ،ففــي تصـريح
لمبــارك قــال " :لــيس لــدي جديــد ،ونحــن فــي ســبيلنا لمواصــلة نفــس السياســة ،لــذا لــن أحــاول التغييــر ،أو
أحاول البدء في شيء جديد يتعلق بسياسـتنا ،فالعجلـة سـتدور وهـي مسـألة اسـتمرار" (أحمـد ،1982 ،العـدد

.)69
ت ارجــع اهتمــام مصــر بالقضــية الفلســطينية بعــد توقيــع معاهــدة الســالم المص ـرية االس ـرائيلية عــام
 ،1979علـى أي حــال ،مــن ثــم فقــدت مصــر دورهــا اإلقليمـي فــي العــالم العربــي ،إلــى أن قامــت إسـرائيل
بشــن الع ــدوان علــى لبن ــان ف ــي عــام  1982به ــدف ضــرب البني ــة التحتي ــة لمنظمــة التحري ــر الفلس ــطينية
المتواجدة هناك ،حيث اعتبـر هـذا العـدوان بدايـة حقبـة مختلفـة بالنسـبة للنظـام المصـري فـي التعامـل مـع
القضية الفلسطينية( .أبو خلف ،2009 ،ص)185-184

لقد قامت الحكومة المصرية بإدانة العدوان اإلسرائيلي على لبنان ومنظمة التحريـر الفلسـطينية،
وقامــت بإيقــاف االتصــاالت السياســية مــع إس ـرائيل لحــين قيامهــا بســحب جيشــها مــن األ ارضــي اللبنانيــة،
وبدأت بعدها العالقات الفلسطينية المصرية بالتحسن تدريجياً ،فقد أعلن حسني مبارك بتاريخ  21يونيو
 1982ترحيب مصر بإقامة حكومة فلسطينية مؤقتـة فـي القـاهرة ،كمـا قامـت مصـر بسـحب سـفيرها مـن
تــل أبيــب فــي  20ســبتمبر  ،1982وقامــت بتحديــد الحقــوق الشــرعية للشــعب الفلســطيني فــي هيئــة األمــم
المتحــدة عــام  ،1982والتــي تتمثــل فــي الحــق فــي إقامــة الدولــة الفلســطينية المســتقلة ،والحــق فــي عــودة
الالجئين الفلسطينيين إلى أراضيهم ،وحقهم في التعويض( .هيكل ،2012 ،ص)153

وب ـ ــدأت العالق ـ ــات المصـ ـ ـرية الفلس ـ ــطينية ب ـ ــالعودة وس ـ ــاهمت المواق ـ ــف المصـ ـ ـرية ف ـ ــي الح ـ ــرب
اإلسرائيلية على لبنان في  1982من هذا التقارب ،وأصبحت مصر هي الوصـية علـى منظمـة التحريـر
الفلسطينية ,وخاصة في ظـل تبنـي المنظمـة للحلـول السـلمية للقضـية الفلسـطينية بـدءا مـن اتفاقيـة عمـان
عام 1985مع األردن ,ولقد قامت مصـر بـدور هـام فـي اإلعـداد لمـؤتمر دولـي يخـتص بقضـية فلسـطين
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وذل ــك ف ــي النص ــف الث ــاني م ــن ع ــام  1983ف ــي جني ــف بمش ــاركة  137دول ــة وكان ــت منظم ــة التحري ــر
الفلسطينية من بين الذين شاركوا في المؤتمر باعتبارها الممثل عن الشعب الفلسطيني ،وقد تم التوصـل
إلى عقد مؤتمر السالم الدولي في الشرق األوسط تحت رعاية األمم المتحدة ،على أساس قراري مجلس
األمن  242و( .338أبو طالب ،المؤتمر الدولي ،1987 ،ص)94

وزاد االهتمــام المصــري بالقضــية الفلســطينية فــي عــام  ،1987وذلــك بســبب انــدالع االنتفاضــة
الفلسـطينية األولــى فــي  9ديســمبر عــام  ،1987فقــد أدركـت مصــر ضــرورة إيجــاد تســوية ســلمية للصـراع
الفلس ــطيني اإلسـ ـرائيلي وذل ــك م ــن خ ــالل دعمه ــا إلقام ــة م ــؤتمر دول ــي تحضــره كاف ــة األطـ ـراف العربي ــة
واإلس ـرائيلية فــي المنطقــة للتفــاوض وذلــك إليجــاد تســوية ســلمية للص ـراع فــي المنطقــة .وعلــى أن يقــوم
مجلس األمن الدولي والدول دائمة العضوية فيه بلعب دور رئيسي في اإلشراف علـى المفاوضـات علـى
ررين  338 ،242الصادرين عبر مجلس األمن (.تراكي ،1990 ،ص)57-27
أساس ق ا

وقام الرئيس مبارك ،في يونيو  1989بعـرض خطـة للسـالم مـن عشـر نقـاط لتكـون أسـاس ألي
عملية تفاوض من أجـل الوصـول إلـى سـالم شـامل وعـادل فـي المنطقـة ،وأهـم مـا جـاء فـي خطـة مبـارك
هو ضرورة حل القضية الفلسـطينية علـى أسـاس قـراري مجلـس األمـن  ،338 ،242وأيضـاً علـى أسـاس
واضــح وهــو األرض مقابــل الســالم ،وبهــذا تكــون مصــر قــد نجحــت إلــى فــتح ح ـوار مباشــر بــين منظمــة
التحريــر الفلســطينية والواليــات المتحــدة وفــتح مرحلــة جديــدة فــي ملــف الســالم فــي الشــرق األوســط ،كمــا
رحبت مصر بالمبـادرة األمريكيـة التـي أكـدت علـى ضـرورة الحـوار بـين الفلسـطينيين واإلسـرائيليين والتـي
أطلقها وزير الخارجية األمريكية جيمس بيكر في أكتوبر من عام .1989
ـدر كبيــر مــن الخصوصــية للــدور
وشــهد مســار التس ـوية علــى الصــعيد الفلســطيني اإلس ـرائيلي قـ اً
المصــري ،وهــي خصوصــية نابعــة فــي األســاس باعتبــار أن التطــورات علــى المســار الفلســطيني تمــس
مباشرة باألمن القومي المصري .من هنا جـاءت خصوصـية الـدور المصـري ،والـذي يمكـن التعبيـر عنـه
بدور الشريك (غير المباشر) في التفاوض ،والوسيط النشط أحياناً ،وقناة اتصـال رئيسـية ،والتأكيـد علـى
كــون المنظمــة هــي الممثــل الشــرعي للشــعب الفلســطيني ،وأن دور مصــر هــو الش ـريك والمعــاون ،ولــيس
دور الوســيط الوصــي ،وأن هــذا الــدور ينبــع مــن ثقلهــا اإلقليمــي ،وللحفــاظ علــى مصــالحها الحيويــة( .أبــو
طالب وآخرون ،ص.) 38-37
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لقــد كــان الــدور المصــري بــار اًز ،منــذ اليــوم األول لبــدء المفاوضــات حــول اتفــاق (أوســلو) ،حــين
أرسلت مصر السفير طاهر شاش ،الخبير في القانون الدولي وفي شئون المفاوضات مع إسـرائيل ،إلـى
أوســلو ،بطل ــب مــن ياس ــر عرفــات رئ ــيس اللجنــة التنفيذي ــة لمنظمــة التحري ــر ،وذلــك باالس ــتعانة بخبرت ــه
واالطالع على االتفاق قبل اعتماده ،ويبدو أن جميع األزمات الطارئـة فـي أوسـلو ،كانـت تجـد حلهـا فـي
العاصمة المصرية القاهرة ،وقد سبق لشيمون بيرز ،رئـيس الـوزراء اإلسـرائيلي أن أسـماها اتفـاق أوسـلو/
القاهرة( .هيكل ،1996 ،ص)288

وكانت مصر قد أيدت اتفاق أوسلو ،وشاركت في م ارسـم التوقيـع علـى االتفـاق فـي  13سـبتمبر
 ،1993واســتمر الــدور المصــري البــارز فــي دعــم موقــف المنظمــة فــي المفاوضــات واستضــافت جلســات
المفاوضات بين الوفدين الفلسطيني واإلسرائيلي ،حتى تم التوصل التفاق القاهرة (اتفاق غزة -أريحا في
 4مــايو  ،)1994الــذي يعتبــر اتفاق ـاً تنفيــذياً للمرحلــة األولــى مــن إعــالن المبــاد

اتفــاق أوســلو( .محمــد

حجازي ،غياث ،2012 ،ص.)91

رابعا :سياسة مصر تجاه قطاع غزة 2007-1993
استمرت مصر في دعم وتسهيل المفاوضات ،وكان لها دور بارز في إنجاح وتوقيع بروتوكول
القاهرة في أغسطس 1995م ،والذي تم بموجبه نقـل العديـد مـن الصـالحيات للسـلطة الفلسـطينية ،وذلـك
بعد أن تم التوقيع رسميا في واشنطن ،بحضور الرئيس مبـارك بتـاريخ 28سـبتمبر عـام  ،1995وتطبيقـا
لهــذا االتفــاق ،تــم االنســحاب اإلس ـرائيلي مــن المــدن الكبــرى فــي الضــفة الغربيــة (.نــص اتفــاق أوســلو ،مركــز
دراسات الوحدة العربية.)1995 ،

اندلعت انتفاضة األقصى في  28سبتمبر ،2000وشـهدت العالقـات المصـرية اإلسـرائيلية تـوت ار
بســبب تصــاعد العنــف اإلس ـرائيلي ضــد الفلســطينيين ،وقــام ال ـرئيس المصــري مبــارك باســتدعاء الســفير
المصري من إسرائيل في 21نـوفمبر  ،2000احتجاجـا علـى قيـام إسـرائيل باسـتخدام القـوة المفرطـة تجـاه
الفلسطينيين (.الشرق األوسط )2000-11-22

كما أدانت مصر إعادة اجتيـاح المـدن الفلسـطينية مـن قبـل االحـتالل اإلسـرائيلي فـي مطلـع عـام
 ،2002وأدانت أيضا الحصار الـذي تـم فرضـه علـى الـرئيس الفلسـطيني ياسـر عرفـات ،داخـل مقـره فـي
مدينة رام هللا ،ودعت الـدول الكبـرى ومجلـس األمـن الـدولي التـدخل للسـماح للـرئيس الفلسـطيني بالحركـة
(موقع الجزيرة نت.)2002/2/5 ،
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لقد واصلت مصر اتصاالتها بالفلسطينيين ،ومن خالل رئيس المخابرات العامـة عمـر سـليمان،
وفي حوارات فلسطينية-فلسطينية برعاية مصـرية ،اسـتطاعت الوسـاطة المصـرية الحصـول علـى موافقـة
الفصــائل الفلســطينية علــى هدنــة أحاديــة بــدأت فــي 29يونيــو ،2003ولكنهــا انهــارت بســبب عــدم تجــاوب
ارئيل شارون رئيس الحكومة االسرائيلية(.جريدة الحياة )2003-12-25

-1

وفاة الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات عام : 2004
تعــرض ال ـرئيس الفلســطيني ياســر عرفــات إلــى حصــار داخــل المقاطعــة ،بســبب مواقفــه
الرافض ــة للمقتـ ــرح األمريكـ ـي فـ ــي كام ــب ديفي ـ ـد ع ــام  ،2000وبس ــبب دعم ــه ألحـــداث
االنتفاضــة الثانيــة عبــر تحالفــه ودعمــه لقــوى المقاومــة ،وفــي هــذه األج ـواء قامــت ق ـوات
االحتالل بمنعه من مغـادرة مقـره فـي مدينـة رام هللا المحاصـرة ،وتعـرض كـذلك مـن قبـل
اإلدارة األمريكيــة واإلس ـرائيلية لحملــة شرســة إلقصــائه عــن الســلطة ،وابعــاده عــن مركــز
القرار ،بدعوى تحميله مسـؤولية ماوصـلت إليـه األوضـاع فـي األ ارضـي الفلسـطينية مـن
تدهور ،وفي عام  2004تدهور الوضع الصحي للـرئيس ياسـر عرفـات ،وعلـى إثـره تـم
نقله إلى مستشفى في فرنسا ،وهناك تـم اإلعـالن عـن استشـهاده فـي 11نـوفمبر.2004
(عامر ،2014 ،ص.)103

فيما يتعلق بالموقف المصري من حصار الرئيس ياسر عرفات ،أدانت مصر الحصار
الــذي فرضــته إس ـرائيل علــى ياســر عرفــات ،ودعــت إلــى ضــرورة الســماح لــه بــالتحرك،
ولكــن ال ـرئيس المصــري حســني مبــارك نصــح ال ـرئيس ياســر عرفــات بعــدم الخــروج مــن
مدينــة رام هللا لحضــور القمــة العربي ــة المنعقــدة فــي بيــروت ،خوفـ ـاً مــن رفــض إسـ ـرائيل
السماح له بالعودة ،وخاص ًة أن الوضـع األمنـي فـي األ ارضـي الفلسـطينية مرشـحاً لمزيـد
من التدهور ،األمر الذي قد يعطي إسرائيل مبر اًر لعدم السماح لعرفات بـالعودة إلـى رام
هللا( .الجزيرة نت ،مبارك يعلن عدم مشاركته ف قمة بيروت)

ولقد رفضت مصر أيضاً محاوالت إقصاء الرئيس ياسر عرفات ،وفـي هـذا الصـدد قـال
ال ـرئيس المصــري حســني مبــارك " :إن عرفــات هــو الوحيــد القــادر علــى جمــع الشــعب
الفلسطيني حول خيار السالم العادل"( .موقع مؤسسة ياسر عرفات)2004 ،

41

-2

الدور المصري في اتفاق القاهرة عام :2005
تحسنت العالقات المصـرية -اإلسـرائيلية خـالل عـام  ،2004بعـد أن انتهـت االنتفاضـة
الفلسطينية ،بحيث أجريت اتصاالت سياسية عديدة انتهت بإعادة السفير المصري إلـى
إس ـرائيل فــي فب اريــر عــام  ،2005وقــد قامــت مصــر بجهــود ومســاعي حثيثــة أدت إلــى
إق ـ ـرار خطـ ــة خارطـ ــة الطريـ ــق الدوليـ ــة ،والتـ ــي تضـ ــمنت رؤيـ ــة شـ ــاملة لحـ ــل القضـ ــية
الفلسطينية ،والتي من المفترض أن تقـود إلـى قيـام دولـة فلسـطينية بحلـول عـام .2005
وقــد تبنــت هــذه الخطــة اللجنــة الرباعيــة للســالم فــي الشــرق األوســط( .عبــد العلــيم،1997 ،
ص)22

ولعب ــت مص ــر دو اًر أساس ــياً ف ــي الحـ ـوار الفلس ــطيني – الفلس ــطيني وال ــذي ت ــوج باتف ــاق
القــاهرة  ،2005الــذي رســم طبيعــة العمــل للمرحلــة القادمــة وكــان أبرزهــا االتفــاق علــى
إجـ ـراء انتخاب ــات تشـ ـريعية ،وحص ــر دور الفص ــائل الفلس ــطينية ف ــي مقاوم ــة االح ــتالل
لمرحلة جديدة تساهم فيها في إدارة الحياة السياسية الفلسطينية( .اتفاق القاهرة)2005 ،

وكان مؤتمر الحوار الوطني الذي عقد فـي القـاهرة ،فـي مـارس  ،2005بمشـاركة ثالثـة
عش ــر وف ــداً يمثل ــون فص ــائل المقاوم ــة الفلس ــطينية ،وبرعاي ــة م ــدير المخ ــابرات العام ــة
المصرية عمر سليمان ،ووزيـر الخارجيـة المصـري أحمـد أبـو الغـيط ،وبحضـور الـرئيس
الفلســطيني محمــود عبــاس ،وقــد اتفقــت الفصــائل فــي هــذا المــؤتمر علــى إعــالن القــاهرة
الــذي أكــد علــى عــدد مــن القضــايا والنقــاط تتمثــل فــي  :التأكيــد علــى التمســك بالثوابــت
الفلســطينية  ,وحــق الشــعب الفلســطيني فــي المقاومــة  ,الموافق ـة علــى االلت ـزام بالتهدئــة
مقابــل الت ـزام إس ـرائيل بوقــف كــل أشــكال العــدوان  ,تفعيــل منظمــة التحريــر الفلســطينية
وتطويرهــا  ,تح ـريم االقتتــال الــداخلي الفلس ــطيني وع ـدم االحتكــام إل ــى الس ــالح( .إعــالن
القاهرة )2005

وكانت مصر قد لعبت دو اًر هاماً في إنجاز هـذا اإلعـالن ،مـن خـالل االتصـاالت التـي
أجراها الوزير عمر سليمان مدير المخابرات العامة المصرية مع التنظيمات الفلسـطينية
التي أسهمت في إنجاح هذا المؤتمر( .مؤتمر القمة العربية على االنترنت) 2008 ،
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وفي هذا الصدد يقول الدكتور محمود الزهار " :إن حركته ال تريد إعطـاء ذ ارئـع لـرئيس
الــوزراء اإلس ـرائيلي إل ارقــة مزيــد مــن الــدم الفلســطيني" ،ويــرى غــازي حمــد أحــد مســئولي
حرك ــة حم ــاس " :إن وق ــف العملي ــات االستش ــهادية ج ــاء خش ــية حم ــاس م ــن أن تش ــن
إسرائيل هجمات كبيرة وواسعة على قطاع غزة " (األشهب ،2007 ،ص)14
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الموقف المصري من فوز حركة حماس في االنتخابات التشريعية : 2006
فــازت حركــة حمــاس فــي االنتخابــات التش ـريعية الفلســطينية التــي جــرت فــي ينــاير عــام
 ،2006وحص ــلت حرك ــة حم ــاس عل ــى 74مقع ــداً م ــن أص ــل  132مقع ــداً ،مخصصـ ـاً
للمجلس التشريعي الفلسطيني ،ولم تشعر مصر باالرتياح لفوز حمـاس فـي االنتخابـات
التشريعية ،ألنها تخوفت من انعكاس هذا الفوز على وضـع جماعـة اإلخـوان المسـلمين
فــي مصــر ،ومــن ناحيــة أخــرى خشــية مصــر مــن االنعكــاس الســلبي لفــوز حمــاس علــى
مسار التسوية السلمية مع إسرائيل ،وأكدت مصر على أن الشعب الفلسطيني كله يريـد
الســالم ،وأن مصــر تحتــرم إرادة الشــعب الفلســطيني ،وأكــد ال ـرئيس المصــري مبــارك أن
الح ــل م ــن الممك ــن أن ي ــأتي ع ــن طري ــق حم ــاس ،ألن الش ــعب الفلس ــطيني ه ــو ال ــذي
انتخبها ،ويمكـن لهـا أن تسـاعد فـي عمليـة السـالم ،وأكـد مبـارك أن علـى حركـة حمـاس
أن تعت ــرف بإسـ ـرائيل؛ إذا أرادت أن تش ــكل حكوم ــة ،وق ــال أن ــه ل ــيس ش ــرطاً أن يك ــون
رفـا صـريحاً ،وانمـا مــن خـالل التعامــل مــع الواقـع واحتـرام االتفاقيـات الســابقة( .موقــع
اعت ا

جريدة القبس الكويتية. )2012/11/6 ،
وكان مصدر تخوف النظام المصري وعدم ارتياحه من صعود حركة حماس يكمن في
انتمائها لجماعة اإلخوان المسلمين ،وأن صعود الحركة يشكل دعمـاً معنويـاً كبيـ اًر لهـذه
الجماعــة ،إضــافة إلــى كــون حمــاس تتمتــع بعالقــات وثيقــة مــع إيـران ،التــي طالمــا نظــر
إليها النظام المصري على أنها مصدر تهديد ،إضافة الى كون حركة حماس لـم تخ فخـف
نواياهــا فــي المنافســة علــى القيــادة السياســية للحركــة الوطنيــة؛ األمــر الــذي يعنــي إفــالت

القرار الفلسطيني من يد النظام المصري ،باعتبار قرار حركة حماس بعيد عن القاهرة،
وأخي اًر استقرار قيادة الحركة في دمشق؛ األمر الذي أوحى بدور سياسي منافس للنظـام
المصري في القرار الفلسطيني( .نافع)2009 ،
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وأكد مدير المخابرات العامة المصرية عمر سليمان ،بدوره ،أن من حق حماس تشكيل
الحكومـة الفلسـطينية بعـد فوزهـا فـي االنتخابـات ،ولكـن يجـب عليهـا فـي الوقـت ذاتـه أن
تلتــزم بثالثــة شــروط وهــي :إيقــاف العنــف ،احت ـرام الشــرعية الدوليــة مــن خــالل احت ـرام
المعاهدات الموقعة ،واالعتـراف بإسـرائيل ،مضـيفاً أن حمـاس لـن تسـتطيع أن تحكـم إذا
لم تقبل بهذه الشروط (األيام.)2006/2/2 ،
-4

الموقف المصري من الصراعات الفلسطينية  -الفلسطينية :
لقد أعطت مصر على مدار الوقت ،أهمية وأولويـة الحتـواء الخالفـات الفلسـطينية التـي
تحول ــت إل ــى صـ ـراعات ،ب ــل صـ ـراعات دامي ــة ،ب ــين الس ــلطة الفلس ــطينية وب ــين حرك ــة
حمـ ــاس ،ولقـ ــد اتبعـ ــت مصـ ــر أكثـ ــر مـ ــن وسـ ــيلة الحت ـ ـواء هـ ــذه الخالفـ ــات بـ ــدءاً مـ ــن
االتصاالت الثنائية والحوارات الثالثية ،ثم إيفاد وفد أمني مصـري علـى مسـتوى عـالي،
برئاســة اللـواء برهــان حمــاد وتحــت رعايــة الــوزير عمــر ســليمان رئــيس جهــاز المخــابرات
العامة المصرية ،ولكن الموقـف المصـري تطـور بعـد أحـداث غـزة الداميـة ،حيـث قامـت
مصـر بســحب وفــدها األمنــي مــن قطــاع غـزة واعادتــه إلــى القــاهرة عقــب تلــك األحــداث،
وذلــك فــي إشــارة ل ـرفض مــا حــدث مــن تصــفية دمويــة للص ـراع بــين الســلطة وحمــاس.
(التقرير االستراتيجي ( ،2008 ،)2007ص. )150
ففـي أعقـاب سـيطرة حركـة حمـاس علـى قطـاع غـزة تأزمـت العالقـة بـين حمـاس ومصـر
وذلــك بعــد رفــض القــاهرة لمــا جــرى فــي قطــاع غ ـزة؛ فقــد أدانــت مصــر اســتيالء حركــة
حمــاس علــى الســلطة فــي قطــاع غ ـزة بــالقوة العســكرية ،ودعــا بيــان للحكومــة المص ـرية
جمي ــع الفص ــائل إل ــى االمتن ــاع الف ــوري ع ــن إط ــالق الن ــار ،واالنطـ ـواء إل ــى مؤسس ــات
الشــرعية للســلطة الفلســطينية ،المنبثقــة عــن منظمــة التحريــر باعتبارهــا الممثــل الشــرعي
والوحيــد للشــعب الفلســطيني بقيــادة الـرئيس محمــود عبــاس ،وطالبــت الحكومــة فــي بيــان
لها الدول العربية بتقديم كل أشكال الدعم للسلطة الفلسطينية( .جريدة األهرام)2007 ،

ولقد وصف الرئيس المصري حسني مبارك ما جرى في قطاع غزة " بأنه انقالب على
الش ــرعية الفلس ــطينية ،وأك ــد دع ــم ب ــالده لش ــرعية الس ــلطة الفلس ــطينية والـ ـرئيس محم ــود
عباس وحكومته"( .جريدة الحياة.)2007 ،

44

وقــررت الحكومــة المص ـرية التمســك بشــرعية الســلطة الفلســطينية ،وقامــت بنقــل ســفيرها
لــدى الســلطة الفلســطينية والبعثــة الدبلوماســية المرافقــة لــه مــن قطــاع غـزة إلــى مدينــة رام
هللا( .جريدة األهرام)2007 ،

ولقد حرصت مصر على االستمرار في متابعة دورها في الشأن الفلسـطيني ،وحرصـت
أال تقط ــع "ش ــعرة معاوي ــة" م ــع أي ط ــرف م ــن األطـ ـراف الفلس ــطينية ،بم ــا فيه ــا حرك ــة
حمـاس ،مهمــا كـان اختالفهــا معهـا ،فهــي مضـطرة للتعامــل مـع هــذا التنظـيم الفلســطيني
بعـ ــد أن أصـ ــبح يمثـ ــل جـ ــزءاً مـ ــن السـ ــلطة الفلسـ ــطينية بعـ ــد فـ ــوزه بانتخابـ ــات المجلـ ــس
التشريعي لعام ( .2006صالح ،2008 ،ص. )256
ويخلص الباحث إلى عدة نتائج من أهمها :
 -1لقد شكل قطاع غزة عمقاً جيوسـتراتيجياً لمصـر كدولـة كبيـرة لهـا ثقلهـا ومصـالحها
الخارجية الهامة ألمنها القومي.
 -2أن وضــع قطــاع غـزة القــانوني تحــت اإلدارة المص ـرية مثــل نوعـاً مــن أنـواع الحكــم
كخطــوة لــيس علــى طريــق اســتقالل القطــاع كوحــدة سياســية مســتقلة ،وانمــا كمرحلــة
مؤقتــة لتعبئــة القطــاع وحشــد ق ـواه فــي ســبيل خدمــة هــدف تحريــر فلســطين أو علــى
األقل في سبيل إقامة دولة عربية على جزء من أراض فلسطين .
 -3ت ارج ــع اهتم ــام مص ــر بالقض ــية الفلس ــطينية بع ــد توقي ــع معاه ــدة الس ــالم المصـ ـرية
االسرائيلية عام .1979
 -4استمرت مصر في دعم وتسـهيل المفاوضـات الفلسـطينية -االسـرائيلية ،وكـان لهـا
دور بارز في إنجاح وتوقيع اتفـاق السـالم بـين الطـرفين  ،والـذي تـم بموجبـه انشـاء
السلطة الفلسطينية .
 -5لعبـت مصــر دو اًر أساســياً فــي الحـوار الفلســطيني – الفلســطيني والــذي تــوج باتفــاق
القاهرة  ،2005الذي رسم طبيعة العمل للمرحلة القادمة وكان أبرزها االتفـاق علـى
إجراء انتخابات تشريعية .
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الفصل الثالث
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 .1املبحث األول :املحددات الجيوسياسية واألمنية لشبه جزيرة سيناء

 .2املبحث الثاني :سيطرة حماس على قطاع غزة 2007
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مقدمة
شغلت العالقة بين مصر وقطاع غزة حي اًز كبي اًر في ملف العالقات الخارجية المصرية ،فمصر
التي ترى في فلسطين – حيث يوجد قطاع غزة على الحدود مـع مصـر – خـط الـدفاع األول فـي الجهـة
الشمالية الشرقية ،وجـدت نفسـها بحكـم الهويـة الدينيـة والقوميـة ،وبحكـم التـاريخ والجغرافيـا ،حاضـرة علـى
مس ــرح القضـــية الفلسـ ــطينية منـــذ نشـــوئها .ففلسـ ــطينيو قطـ ــاع غ ـ ـزة يعـ ــدون مصـ ــر العمـ ــق اإلسـ ــتراتيجي
والمتنفس الخارجي الوحيـد لهـم ،خصوصـاً بعـد االحـتالل اإلسـرائيلي للقطـاع ،ومـرت العالقـة بـين مصـر
والقطــاع وعلــى مــدى أكثــر مــن ســتة عقــود بعــدة متغي ـرات بحســب الظــروف السياســية والعســكرية التــي
شــهدها القطــاع ،كمــا كــان للتغيـرات السياســية الداخليــة التــي شــهدتها مصــر أثــر كبيــر فــي تحديــد عالقــة
نظام الحكـم فـي مصـر بالقطـاع .وتنوعـت وتعـدت الملفـات التـي لهـا عالقـة بالقضـية الفلسـطينية عمومـاً
وبقطاع غزة خصوصاً ،والتي كان وما زال لمصر دور كبير في التأثير فيها أو ربما في إدارتهـا ،ومـرد
ذل ــك إل ــى العالق ــات التاريخي ــة ب ــين مص ــر وفلس ــطين عام ــة وقط ــاع غـ ـزة خاص ــة وذل ــك بس ــبب الموق ــع
الجيوسياسي بالنسبة لمصر وبالعكس (تقرير معلومات.)2015 ،27

ولعبت عوامل كثيـرة دو اًر فـي تحديـد الموقـف المصـري مـن القضـية الفلسـطينية .فتعتبـر القضـية
الفلسطينية قضية مصرية ،وهي صلب اهتمامات المصريين ،حكومة وشعباً ،ومؤسسات مجتمع مـدني،
وأح ازبـاً سياســية ،وهيئــات ونقابــات؛ نظـ اًر لالرتباطــات القوميــة والدينيــة والتاريخيــة والجـوار بــين الشــعبين،
وألنها مؤثرة علـى األمـن القـومي المصـري بشـكل مباشـر .وألن مصـر تمثـل العمـق اإلسـتراتيجي للشـعب
ـتمر ،وظل ــت
الفلس ــطيني ،وبالت ــالي فـ ـإن ارتب ــاط مص ــر بالقض ــية الفلس ــطينية ،ظ ــل ارتباطـ ـاً دائمـ ـاً ومس ـ اً
محددات العالقة بين مصر وفلسطين ،وتحديـداً مـع قطـاع غـزة ،تمليهـا اعتبـارات متعلقـة بـاألمن القـومي
المصري (عبد المجيد.)2007 ،
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املبحث األول
املحددات الجيوسياسية واألمنية لشبه جزيرة سيناء
أوالً :المحددات الجيوسياسية لشبه جزيرة سيناء:
ارتبطــت مصــر بفلســطين علــى مــدار التــاريخ ،بعالقــة جيوسياســية مــن نــوع خــاص جــداً ،حيــث
تربطها روابط دينيـة وقوميـة وتاريخيـة ،وقـد شـاركت مصـر فـي حـرب  ،1948ثـم تحملـت مسـؤولية إدارة
قطــاع غـزة حتــى تــاريخ ســقوطه تحــت االحــتالل اإلسـرائيلي فــي ســنة  ،1967وعنــدما وقعــت مصــر مــع
إسرائيل معاهدة كامب ديفيد في سـنة  ،1978ضـمنت االتفـاق ملحـق الحكـم الـذاتي ،للتمهيـد لقيـام كيـان
فلســطيني فــي قطــاع غـزة والضــفة الغربيــة ،ســعياً منهــا لتثبيــت مكانــة القطــاع القانونيــة والسياســية (تقريــر
استراتيجي .)2008 ،2

وتعتبــر فلســطين مــن الناحيــة الجغرافيــة ،البوابــة البريــة الشــمالية الشـرقية لمصــر ،وتـرتبط مصــر
بحدودها البرية مع فلسطين مسافة تصل إلى 21كم ،من البحر المتوسـط غربـاً إلـى خلـيج العقبـة شـرقاً،
وتتجاوز منطقة طابا المصرية ،مع مدينـة أم الرشـاش الفلسـطينية ،والتـي أسـمتها إسـرائيل بعـد االحـتالل
"ايالت" ،كما تتجاوز مدينتي رفح المصـرية والفلسـطينية عنـد حـدود قطـاع غـزة ،وتـرتبط غـزة بحـدود مـع
مصر يبلغ طولها  14كم ،وهي تعرف بمحور صالح الدين ،أو محور فيالدلفيا (الويكيديا)2014 ،

وازدادت أهميــة هــذا الج ـوار الجغ ارفــي بالنســبة لمصــر منــذ قيــام دولــة إس ـرائيل عــام  ،1948إذ
ارتبطت بحدود مباشرة مع الدولة الجديدة المحتلة ،كما أصبحت مصـر بعـد عـام 1948الدولـة المسـئولة
إدارياً عن قطاع غزة ،وعن تقديم الخدمات المختلفة ،كالتعليم والصحة وغيرها من الخدمات .وبعد قدوم
الـ ـرئيس جم ــال عب ــد الناص ــر إل ــى الس ــلطة ،ق ــدمت مص ــر دعمـ ـاً للمق ــاتلين الفلسـ ـطينيين ،عل ــى مس ــتوى
التســليح والتــدريب وكــان ذلــك ســبباً هامـاً مــن أســباب مشــاركة إسـرائيل فــي العــدوان الثالثــي علــى مصــر.
واستمرت مصر بإعطاء العامل الجغرافي األهمية القصوى فـي عالقتهـا بالقضـية الفلسـطينية بعـد حـرب
 ،1967واحتالل ما تبقى من فلسطين وشبه جزيرة سيناء المصرية ،فقد حاولت السلطات المصـرية فـي
عهــد الـرئيس الســادات أن تـربط القضــية الفلســطينية باتفاقيــة الســالم المصـرية  -اإلس ـرائيلية ،وذلــك مــن
خالل توصلها التفاق إطار عام  1978حول إقامـة حكـم ذاتـي للسـكان الفلسـطينيين فـي الضـفة الغربيـة
وقطاع غزة.
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وفي عهد الرئيس حسـني مبـارك كانـت مصـر مـن أكثـر الـدول العربيـة تـدخالً وتـأثي اًر فـي الشـأن
الفلسطيني ،وكان الجوار الجغرافي من أكثر العوامل التي دفعت باتجاه هذا التدخل والتأثير.

ثانياً :محددات األمن القومي المصري المرتبط بشبه جزيرة سيناء:
تقع شبه جزيـرة سـيناء فـي شـمال شـرق مصـر ،وهـي عبـارة عـن هضـبة مثلثـة الشـكل أرسـها فـي
الجنوب وقاعدتها تطل على البحر المتوسـط فـي الشـمال وينحصـر الجـزء األكبـر مـن هـذه الهضـبة بـين
خليج العقبة في الشرق وخليج السويس في الغرب ،ومما ال شك فيه أن هـذه الهضـبة جـزء ال يتجـ أز مـن
القارة اآلسيوية ،ولذا كثي اًر ما يطلق عليها اسم بالد العرب الصخرية ،وتبلغ مسـاحتها  61ألـف كيلـومتر
مربع .وتبـرز أهميـة سـيناء اإلسـتراتيجية بالنسـبة لمصـر مـن خـالل مسـاحتها وموقعهـا ،وكمصـدر خطـر
يهـدد مصـر مـن كـل وقـت ومسـاحتها الكبيـرة التـي تحتــاج لجهـد كبيـر مـن أجـل بسـط السـيطرة علـى هــذه
المس ــاحة ،وع ــدم جع ــل ه ــذه المنطق ــة تق ــع تح ــت س ــيطرة أي ــة دول ــة اس ــتعمارية ،وإن دراسةةةةة الطبيعةةةةة
اإلستراتيجية لسيناء توضح عدة محاور هامة :
 -1أن ســيناء حلقــة االتصــال بــين مصــر والشــرق العربــي فيهــا تتجمــع كــل مــن مصــر والشــام
والجزيرة العربية تضاريسياً وسكاناً.
 -2أن المثلــث الجنــوبي لســيناء بموقعــه الخلفــي وتضاريســه الــوعرة وبــروزه نحــو الجنــوب يمثــل
نقطـة وثــوب علــى ســاحل البحــر األحمــر ،وتهديــد العمــق المصــري كمــا أن ســاحلي جنــوب
ســيناء وهمــا محــو ار الحركــة البريــة علــى ضــلعيها ومــن الســاحل الغربــي يمكــن تهديــد منطقــة
السويس كلها ويعد شرم الشيخ هو المفتاح اإلستراتيجي للمثلث.
 -3أن المستطيل الشمالي لسيناء هو الطريق البري الرئيسي(.الرقب ،2007 ،ص)31-29

 -4تشــكل حالــة عــدم االســتقرار المت ازيــدة فــي شــبه جزي ـرة ســيناء فــي مصــر واحــدة مــن أخطــر
األزمــات المتوقعــة فــي منطقــة الشــرق األوســط ،حتــى قبــل الح ـراك الشــعبي المصــري عــام
.2011
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ويعتبر األمن القـومي المصـري مـن أبـرز دوافـع اهتمـام مصـر بالقضـية الفلسـطينية ،ألن مصـر
تعتبــر أن حــدودها الشـرقية هــي مصــدر الخطــر الــدائم وذلــك علــى مــر العصــور .فمعظــم الغــزوات التــي
جاءت إلى مصر عبرت عبر فلسطين أي عبر بوابة مصر الشرقية (أفندي ،1992 ،ص.)273

وحسب ما تؤكد الوقائع التاريخية أن الحـدود الشـمالية الشـرقية لمصـر قـد شـكلت بوابتهـا األولـى
والكبرى ،حيث دارت حولها أغلب جوالت مصر العسكرية( .عزيز ،1963 ،ص)95

ولخص جمال حمدان ما سبق في المعادلة التالية :
"من يسيطر على فلسطين ،يهدد خط الدفاع األول عن سيناء ،ومن يسيطر على سيناء يتحكم
فـي خـط دفـاع مصــر األخيـر ،ومـن يســيطر علـى خـط مصــر األخيـر ،يهـدد الـوادي"(حمـدان ,مرجـع ســابق,
ص)202

ويالحــظ أن الحكومــات المصـرية المتعاقبــة خــالل الفتـرة التــي شــهدت بــروز قضــية فلســطين فــي
العشرينات والثالثينات من القرن الماضي لـم تنظـر إلـى قضـية فلسـطين علـى أنهـا مرتبطـة بـأمن مصـر
القومي ،ورغم سماع العديـد مـن األصـوات المتفرقـة داخـل مصـر فـي تلـك الفتـرة وهـي تنبـه بخطـورة قيـام
دولة غربية على حـدود مصـر الشـرقية وتـأثير ذلـك علـى أمـن مصـر القـومي ،إال أن هـذه الحكومـات لـم
تأخذ هذه األصوات على محمل الجد( .هيكل ،1996 ،ص. )179
ولقـد اكتسـب العامــل األمنـي فــي سـيناء أهميــة خاصـة فـي عهــد الـرئيس عبــد الناصـر ،وســمحت
الســلطات المصـرية بــانطالق العمليــات الفدائيــة مــن قطــاع غـزة الــذي كانــت تــديره تجــاه إسـرائيل ،وقامــت
بإنشاء معسـكرات لتـدريب المقـاتلين ،وكانـت نتيجـة ذلـك أن تعرضـت القـوات المصـرية فـي غـزة للقصـف
اإلسرائيلي كانت أشهرها الحادثة الشهيرة بعام  1955التي أدت إلـى مقتـل  39ضـابطاً مصـرياً علـى يـد
القوات اإلسرائيلية في غزة ،وكان ذلك أحد أسباب اشتراك إسرائيل في العدوان الثالثي علـى مصـر عـام
 ،1956والذي نجحت إسرائيل بموجه بإلزام السلطات المصرية على منع العمل الفدائي من غزة.
واسـ ــتمر هـ ــاجس األمـ ــن القـ ــومي يلعـ ــب دو اًر هام ـ ـاً فـ ــي تحديـ ــد سياسـ ــة مصـ ــر تجـ ــاه القضـ ــية
الفلسطينية ،بعد حرب عام  ،1967حشدت مصر جيشها في سيناء من أجل مواجهة إسـرائيل ،وتحريـر
األرض العربية المحتلة ،ولكـن نتـائج الحـرب كانـت كارثيـة ،فقـد اسـتكملت إسـرائيل احـتالل مـا تبقـى مـن
فلسطين باإلضافة إلى شبه جزيرة سيناء ،وواصلت السيطرة اإلسرائيلية المباشرة حتى قناة السويس.
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وخاضــت مصــر فــي عهــد الـرئيس الســادات حــرب  1973بهــدف تحريــر األ ارضــي العربيــة التــي
احتلتهــا إس ـرائيل فــي عــام  ،1967وكانــت نتــائج الحــرب محــدودة علــى صــعيد تحريــر األ ارضــي ،لكــن
الســادات تبنــى توجه ـاً نحــو تحريــر ســيناء ،وهــو سياســة التفــاوض المباشــر مــع إس ـرائيل برعايــة الواليــات
المتحدة  ،والتي أدت إلى التوصل إلى سالم مصري إسرائيلي ،نظمته اتفاقية كامـب ديفيـد ،والتـي أثـرت
علـى مفهـوم األمــن القـومي لـدى مصــر ،وأصـبحت مصـر مــن ناحيـة رسـمية مرتبطــة بمعاهـدة سـالم مــع
إسـرائيل ،وت ارعـي فـي سياسـتها األمنيـة المتطلبـات وااللت ازمـات الملقـاة علـى عاتقهـا موجـب المعاهـدة ،وال
زال داف ـ ــع األمــ ــن القــ ــومي مــ ــن ال ـ ــدوافع الهامــ ــة فـ ـ ــي تحريــ ــك السياس ـ ــة المص ـ ـ ـرية المتعلقــ ــة بالقضــ ــية
الفلسطينية(.محمد حجازي)2012 ،

ثالثاً :تطور الواقع األمني في سيناء سياسيا :2014-2008
قيدت بنود معاهدة السالم المصرية اإلسرائيلية الوجود العسكري في سيناء ،حيث تم تقسيم
سيناء إلى عدة مناطق ،اختلف الوجود العسكري المصري فيها ،ما بين مناطق محدودة السالح
والقوات ،ومناطق عازلة ذات ترتيبات أمنية خاصة( .رعد ،1982 ،ص ،)129ومن هنا لم تحظ سيناء
باهتمام الحكومة المصرية ،وقد كان من المتوقع أن تبدأ مشاريع التنمية فور تحريرها ،وأن يتم توطين
المصريين فيها ،وترجع حالة الفوضى والتهريب والخاليا اإلرهابية ،الموجودة في سيناء ،إلى تخلي
الحكومات المصرية المتعاقبة عن خططها التنموية في سيناء ،فالحكومات المصرية المتعاقبة تؤكد أنها
تضع الخطط من أجل تنمية المنطقة ،ولكن بقيت األرض جرذاء صحراء وتمثل تهديداً لألمن القومي
المصري( .أبو الهول)2012/6/23 ،

وفرضت السلطات المصرية إجراءات أمنية مشددة حول المناطق الحساسة في جنوب شرق
سيناء ،مثل المناطق السياحية ،والمنشآت النفطية أبو رديس ،رأس السدر ،والمقار الحكومية في الطور
والعريش ،وغير ذلك لم يكن هناك وجود رسمي بارز في باقي أنحاء سيناء لعدة سنوات ،ورفض
الجيش المصري تورطه في أي مواجهات مع سكان شبه جزيرة سيناء وذلك منذ فترة طويلة ،ورفض
المشير محمد حسين طنطاوي حتى من تقديم مساعدة الجيش في حمايته لخطوط الغاز واألنابيب
البترولية في شبه الجزيرة ،ورفض كذلك طنطاوي كونه وزي اًر للدفاع في عهد مبارك ،العديد من
العروض اإلسرائيلية لمساعدة الجيش في التعامل مع عمليات التهريب إلى غزة ،واألنشطة العسكرية
الفلسطينية ،وكانت سياسة مصر هي اإلبقاء على قوات الشرطة وحدها لتحمل المسؤولية ،وبمجرد
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انهيار الشرطة الحراك المصري في  25يناير  ،2011أصبحت غالبية المواقع مهجورة في أرجاء شبه
جزيرة سيناء( .زين الدين)2012 ،

وتعتبر عمليات تهريب السالح والمخدرات أحد أهم النشاطات االقتصادية في شبه جزيرة
سيناء ،األمر الذي يشكل مشكلة أمنية للدولة المصرية ،ومن المعروف أن تجار المخدرات مسلحين
بشكل دائم بمختلف أنواع األسلحة ،وكانت المخابرات اإلسرائيلية متواطئة مع جماعات تهريب
المخدرات في المنطقة ،وتتخذ المخابرات اإلسرائيلية من سيناء قاعدة لتهريب المخدرات إلى داخل
مصر ومن ثم إلى داخل العالم العربي ودول الخليج( .غنيم ،2012 ،ص)25

ولقد كشف موقع "المصدر" اإلسرائيلي تفاصيل خطيرة عن عصابات تهريب المخدرات في
الجانب المصري من الحدود أي في شبه جزيرة سيناء ،كما كشف المنهجية التي يعتمدها هؤالء في
التغطية على عمليات التهريب ،عن طريق إطالق النار على قوات الجيش المصري بشكل دائم
ومستمر ،وذلك بهدف إشغالهم من ناحية عن عمليات التهريب ،ومن ناحية أخرى الستنزاف هذه
القوات المحدودة العدد والعتاد في الغالب( .علي)2013 ،

لقد تحولت سيناء إلى مستودع لألسلحة الليبية التي دخلت إلى مصر بعد سقوط نظام الرئيس
الليبي معمر القذافي ،ودخلت إلى سيناء كافة أنواع األسلحة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة ،وقد ساعدت
الحالة األمنية المصرية المتوترة واالنفالت األمني والفراغ العسكري المصري في شبه جزيرة سيناء ،في
الفترة ما بعد حراك  25يناير إلى دخول كميات كبيرة من األسلحة من مخزون الجيش الليبي بعد
سقوط القذافي ،على مختلف أنواعها من المسدسات والرشاشات الحديثة إلى مضاد للطائرات وصواريخ
مثل سام  7وصواريخ غراد قصيرة المدى ومدافع هاون وقذائف أر بي جي ،ومختلف أنواع الذخائر،
ويقول أحد تجار السالح الكبار في سيناء ،أن عناصر محترفة ومدربة وصلت إلى سيناء وقامت
بتدريب العناصر اإلرهابية في سيناء على إطالق الصواريخ وباقي أنواع األسلحة .ويقول مصدر أمني
مصري  :إن تواجد وحدات من القوات المسلحة المصرية وانتشارها في شبه جزيرة سيناء ،حد من
ظاهرة انتشار األسلحة بعد الحرب التي شنتها القوات المصرية على اإلرهاب في سيناء( .فياض،
)2014
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وقد وجهت القوات المصرية ضربات موجعة إلى تجار السالح ،بعد اإلطاحة بحكم الرئيس
محمد مرسي ،لكن األمور لم تعد تحت السيطرة تماماً ،فالعشائر البدوية أسست ما يشبه كتائب
عسكرية مسلحة ،للهجوم على الجماعات اإلسالمية المتشددة في سيناء ( .حسين وآخرون)2013 ،

لقــد ســمح الف ـراغ األمنــي فــي ســيناء للجماعــات المســلحة الخارجــة عــن القــانون ،بتوســيع نطــاق
عمليــاتهم فــي حالــة الفوضــى التــي أعقبــت الح ـراك ،بــدأت هــذه المشــاكل بالتفــاقم ،وأصــبحت مجموعــات
مختلفة تقوم باستخدام سيناء منطلقاً لشن هجمات ضد األمن المصري ،كما أن التهريب الواسع النطاق
لألسلحة والسلع المدنية إلى قطاع غزة يمر عبر سـيناء ويتجـه بجـزء كبيـر منـه إلـى داخـل القطـاع ،ممـا
أدى إلى نشوء وتطور اقتصاد غير مشروع في كل من غزة وسيناء ،وساعد حماس على تعزيز قـدراتها
العسكرية واحكام قبضتها السياسية على غزة ،ومن الممكن أن يؤدي العنف المتزايد وعدم االستقرار في
سيناء إلى تعقيد عملية التحول السياسي المضطربة أصالً في مصر ،وبالنسبة إلى مصر فإن موضـوع
الحفــاظ علــى األمــن والنظــام فــي ســيناء فــي صــلب السياســة الداخليــة للــبالد .ومــن هنــا تفضــل أن كــل
الجهـات الفاعلـة ،أي مصـر واسـرائيل وحمـاس والسـلطة الفلسـطينية ،أن يتغيـر الوضـع الـراهن ،فإسـرائيل
تفضل أن يسود الهـدوء علـى حـدودها وأن يكـون لـديها جيـران يمكـنهم التعامـل بفاعليـة وحـزم مـع العنـف
والتهريــب ،حتــى وان لــم يكون ـوا علــى عالقــة جيــدة مــع إس ـرائيل علنــا علــى األقــل  ،ويخــاف المســئولون
المصريون أن تكون حالة عدم االستقرار فـي سـيناء بمثابـة الصـاعق الـذي يـؤدي إلـى تجـدد الحـرب ،أو
أن تصبح سيناء أرضاً خصبة للتطرف في مصر ،بشكل يؤدي إلـى تقـويض مصـداقية األجهـزة األمنيـة
وأي حكومــة ،كمــا أنهــم يخشــون أن تســعى إس ـرائيل إلــى إلقــاء مشــكلة غ ـزة فــي حضــن مصــر ،وتســعى
القاهرة أيضاً للتأكيد سياستها في سيناء.
رابعاً :خطر التدخل اإلسرائيلي على الحدود المصرية –اإلسرائيلية في سيناء :
تعتبر إسرائيل استمرار السالم بينها وبين الدولة المصرية ،بما يعرف بمعاهدة السالم المصرية
اإلسرائيلية التي وقعت في عام  ،1979ضماناً لعدم تجدد الصراع المسلح على نطاق واسع بينها وبين
الدول العربية ،وبالتالي تكون سيناء خط دفاع إلسرائيل (رزق ،2007 ،ص.)82

وسيبقى موقع سيناء في اإلستراتيجية العسكرية ،منطقة عازلة مكشوفة ،تبعد القوات المصرية
الرئيسية عن األهداف الحيوية اإلسرائيلية ،وبذلك تضمن إسرائيل عدم مفاجئة القوات المصرية لها،

53

وتجعل األرض في سيناء ميداناً محتمالً ألعمال قتال جوية وبحرية وبرية في حال نشوب أي حرب
مستقبلية (الجسمي ،2013 ،ص.)31

ومع ظهور العمليات (غير الشرعية) في سيناء ،مثل تهريب السالح ،وعمليات القتل
واإلرهاب ،وتجارة المخدرات ،تم توجيه أصابع االتهام إلى إسرائيل نظ اًر لكون هذه المنطقة تمس األمن
اإلسرائيلي وذلك وفق المنظور اإلسرائيلي ،ولقد ساد منذ البداية في الرأي المصري أن إسرائيل تساند
الجماعات اإلرهابية في منطقة سيناء ،وذلك عن طريق إمدادها باألموال والسالح والمعلومات ،وأن
أجهزة األمن اإلسرائيلية تضع مصر على رأس قائمة األولويات ،نظ اًر الختالف المصالح معها ،وأن
إسرائيل هي المستفيدة الوحيدة من عمليات التهريب الممنوعة من مخدرات وغيرها ،ومن استنزاف
القوات المصرية المسلحة (خضر ،2012 ،ص.)115

ارتفع كثير من األصوات باتهام إسرائيل عن العملية اإلرهابية بحق جنود مصريين في سيناء
بتاريخ /5أغسطس 2012/والتي أودت بحياة ستة عشر جندياً من حرس الحدود ،بهدف زعزعة
االستقرار األمني ،وعرقلة العالقات الوثيقة التي بدأت تتشكل بين النظام المصري في عهد اإلخوان
المسلمين مع حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة ،وقد عبر الخبير العسكري اللواء محمود
زاهر :عن اعتقاده بأن إسرائيل هي المستفيد األول من هذا الهجوم ،سواء كانت هي المسئولة عن
التنفيذ بشكل مباشر ،أو عبر جهات أخرى ،ألن إسرائيل هي صاحبة مصلحة في إرباك مصر
ووضعها تحت الضغوط سواء على الصعيد السياسي أو األمني أو االقتصادي (بكري.)2013 ،

وأثبتت العديد من الوقائع السابقة أن بدو سيناء والمجموعات المسلحة التابعة للسلفية الجهادية
أو الناشطين الذين يحملون
أفكار متطرفة ،غير بعيدين عن االختراق والتوجيه اإلسرائيلي لهم ،األمر
اً
الذي يلقي كثي اًر من الشكوك حول دور إسرائيل في توجيه العمليات اإلسرائيلية ضد األهداف األمنية
المصرية ،إذ أن إسرائيل هي المستفيد األول واألكبر من تحقيق أهداف سياسية وأمنية وعسكرية
إستراتيجية ال تخفى على أحد( .بسيسو.)2012 ،

لم يكن الوضع في مصر عامة وفي سيناء خاصة ،بعد حراك  25يناير 2011مريحاً بالنسبة
إلسرائيل ،فباإلضافة إلى قلقها على مصير اتفاقية السالم مع مصر بعد فوز حزب الحرية والعدالة
اإلسالمي بمنصب الرئاسة ،ووصول محمد مرسي إلى حكم مصر ،ازداد قلقها مع ما يجري على
أرض سيناء من فراغ أمني ،استفادت منه التنظيمات السلفية والتنظيمات الفلسطينية في دعم قطاع غزة
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بمختلف أنواع األسلحة والصواريخ ،وأصبح الوجود العسكري لهذه التنظيمات مسئوالً عن شن هجمات
متعددة على الحدود المصرية اإلسرائيلية ،كما أصبحت مصدر تهديد دائم لمنطقة ايالت ،باإلضافة
إلى تسهيل تهريب األسلحة من ليبيا والسودان وغيرها إلى داخل سيناء ومنها إلى قطاع غزة ،وقد
دفعت هذه األمور وغيرها إسرائيل على الموافقة على التعزيزات والحمالت التي شنها الجيش المصري
ودفعها إلى تعزيز وحداتها الموجودة على الحدود وبناء سياج حدودي مع مصر بقيمة  43مليون دوالر
على طول 242كم ،وذلك للحد من التسلل إلى الداخل اإلسرائيلي .وقد قامت إسرائيل بإرسال طائرات
بدون طيار إلى داخل سيناء الغتيال عدد من اإلسالميين الذين يعملون ضدها( .تقدير إستراتيجي (،)60
.)2013
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املبحث الثاني
سيطرة حماس على قطاع غزة 2007
 .1نشأة حركة حماس:
أُعلن عن تأسيس حركة المقاومة اإلسالمية( حماس) في الرابع عشر من ديسمبر عام ،1987
وفي تعبير مختلف عن نهج جماعة اإلخوان المسلمين التقليدي ،صدر الميثاق التأسيسي فـي اغسـطس
 ،1988والذي يدعو إلى منازلة الباطل وقهره ودحـره ،ليسـود الحـق ،وتعـود األوطـان ،وينطلـق مـن فـوق
كل إلى مكانه الصـحيح( .ميثـاق حمـاس،
مساجدها األذان معلناً قيام دولة اإلسالم ،ليعود الناس واألشياء ٌ
 ،1988م.)9

وبقــي ميثــاق حركــة حمــاس بشــأن أهــداف النضــال ضــد إس ـرائيل ووســائله مرتبط ـاً بالبعــد الــديني
اإلس ــالمي ،فحرك ــة حم ــاس أعلن ــت أنه ــا تس ــعى إلقامـ ـة دول ــة اإلس ــالم عل ــى ك ــل األرض الفلس ــطينية،
وتعارض فكرة الدولة العلمانية الديمقراطية التي رفعت شـعارها منظمـة التحريـر الفلسـطينية عـام .1969
ومن ثم ربطت ميثاق الحركة تحرير فلسطين بالواجب الـديني ،فـأرض فلسـطين إسـالمية ،وتحريرهـا مـن
االحـتالل واجـب دينـي ،باعتبارهـا أرض وقـف إســالمي .واختـارت حمـاس لنفسـها سـلوك طريـق معــارض
للتطــورات السياس ــية الت ــي ســلكتها منظم ــة التحري ــر ،وخاصــة فكــرة الح ــل المرحل ـي؛ نظـ ـ اًر لع ــدم وض ــوح
الطبيع ــة االجتماعي ــة واالقتص ــادية والسياس ــية للدول ــة المنش ــودة( .القض ــية الفلس ــطينية ب ــين ميث ــاقين،1989 ،

ص ،)59وألنهــا تــرى أن ســلوك طريـق الحلــول الســلمية مســألة تتضــمن االعتـراف بالكيــان اليهــودي علــى
أرض فلسطين .وهنا تكمن الخطورة وبخاصة وأن االعتراف ال يخضـع الجتهـاد شخصـي أو منظمـة أو
دولــة ،بــل إنهــا مســألة تمــس العقيــدة فهــي مــن الكبــائر والمحرمــات وســلوك تلــك الطريــق يعنــي الم ـؤامرة.
(يوسف ،1989 ،ص)40

وتبلورت مسألة التحرر الوطني والكفاح ضد االحتالل لدى جماعة اإلخـوان المسـلمين ،إلـى أن
قامت االنتفاضة الشعبية في عام  1987ليضع الجماعة أمـام موقـف حاسـم ،إمـا االنخـراط فـي النضـال
الشــعبي ،أو المضــي قــدماً علــى نهجهــا المتمثــل فــي التربيــة والتهيئــة والتكــوين ،فكــان ق ـرار الشــيخ أحمــد
ياســين ،ومــن ســار علــى نهج ــه ،الســماح ألتباعــه باالنتقــال مــن اإلرش ــاد والــوعظ إلــى مرحلــة النض ــال
الش ــعبي الفع ــال .فق ــام بتأس ــيس حرك ــة المقاوم ــة اإلس ــالمية (حم ــاس) كأح ــد أجنح ــة اإلخـ ـوان المس ــلمين
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وامتداداً من امتداداتها ،على خلفية البحث عن األسلوب النضالي في التعامل مع االحتالل اإلسـرائيلي،
في فلسطين والمشاركة في االنتفاضـة .ولقـد جـاء تأسـيس حركـة حمـاس نهايـة عـام  1987ليـؤرخ لبدايـة
مرحلــة جديــدة للحالــة السياســية الفلســطينية ،مرحلــة ســعت الحركــة الوليــدة مــن خاللهــا إلــى التأكيــد عبــر
المقاومة على إسالمية فلسطين ،والتصدي لطروحات التسوية ،وعـدم االعتـراف بإسـرائيل ورفـض الدولـة
بحدود ( .1967الزبيدي ،2010 ،ص)16

وص ــاغت حرك ــة حم ــاس موقفه ــا ف ــي  18أغس ــطس  ،1988وعب ــرت عن ــه ح ــول القض ــايا ذات
العالق ــة بالحال ــة الفلس ــطينية ،ومجم ــل مكون ــات ه ــذه القض ــية ،م ــن خ ــالل ميثاقه ــا ال ــذي أص ــبح يش ــكل
البرنــامج السياســي للحركــة بــالرغم مــن عموميتــه ،ولقــد ركــز هـذا الميثــاق علــى معارضــة التســوية ورفــض
جميع أشـكالها ،فكـان الـرفض المطلـق لمشـاريع التسـوية السياسـية للقضـية الفلسـطينية ،وتـرى فيهـا تنـازالً
عن الحقوق الوطنية الفلسطينية ،لذا ظلت حمـاس تـرفض كـل أشـكال االعتـراف بإسـرائيل ،وعـدم القبـول
بدولــة فلســطين علــى حــدود  ،1967علــى اعتبــار أن ذلــك يعنــي التنــازل عــن ح ـوالي  %78مــن أرض
فلسطين التاريخية( .ميثاق حماس ،1988 ،م ،11ص)12

وتعتمد حركة حماس على العقيدة الدينية ،أساسا لبرنامجها وتنسجم مـع ذلـك أيـديولوجيتها التـي
وضعتها في خالف مع التوجهات السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية ،وهي ال ترى في المنظمة التي
تنصهر في بوتقتها جميع الفصائل الفلسطينية المقاومة القـدرة علـى قيـادة المشـروع الـوطني الفلسـطيني،
ولقــد رفضــت حمــاس مــؤتمر مدريــد للســالم ،واتفــاق أوســلو ،واختلفــت حمــاس مــع المنظمــة أيــديولوجياً،
فبينما تمارس حماس -من وجـه نظرهـا -األيديولوجيـة العقائديـة ،تـرى أن المنظمـة تمـارس األيديولوجيـة
العلمانية( .ميثاق حماس ،مصدر سابق ،م13و ،27ص)30 ،14

وصدر عن قيادة حماس بعض المشاريع التي تحدثت عن الحل المرحلي ،وعن الهدنة كوثـائق
إضــافية للميثــاق ،وبهــذا تكــون حمــاس قــد قــدمت منــذ انطالقتهــا ثالثــة مواقــف متزامنــة لتحريــر فلســطين؛
حل تاريخي يتحدث عن تحرير فلسطين من البحر إلى النهر ،وحل مرحلي يتحدث عن دولة فلسـطينية
في الضفة الغربية وقطاع غزة ،وحل مرحلي ثابت يرتبط بالهدنة( .أبو عمرو ،1989 ،ص.)93

ثم غيرت حركة حماس من مواقفها تجاه السلطة الفلسطينية وانتخاباتها واسـرائيل ،وذلـك بتغييـر
عملي لنهجها وعقيدتها ،وحاولت تليين وتخفيف أفكارها األيديولوجية ،التي احتفظت بها منذ زمن بعيد،
وعلى الرغم من أن الميثاق لم يتم إلغاؤه حتـى اآلن ،حتـى أن مسـئولي حمـاس ظهـروا أكثـر اعتـداالً فـي
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الصــحافة الدوليــة ،والتركيــز علــى أن الص ـراع مــع إس ـرائيل هــو سياســي فقــط ولــيس مبني ـاً علــى أســاس
معتقــدي أو ثقافــة معينــة ،وأعلنــت حمــاس أنهــا يمكــن أن تقبــل حقيقــة أن إسـرائيل موجــودة ،لكنهــا تـرفض
االعتـراف بإسـرائيل كدولـة شــرعية ،وكــان العـرض الــذي تقــدمت بـه حمــاس للقبــول بدولـة فلســطينية علــى
طول حدود  1967أكبر مثاالُ على ذلك (.)2012 ،Truffer
ولدى حركة حماس العديد من المخاوف بشأن سيناء ،فالعديد من التنظيمات هناك لهم صالت
داخــل قطــاع غ ـزة ،حيــث يعارضــون حمــاس وحكمهــا بقــدر مــا يعارضــون إس ـرائيل ،ويــرون هــذه الحركــة
الفلســطينية أنهــا غيــر ملتزمــة بالشــكل الكــافي بالســعي إلقامــة دولــة إســالمية فــي غ ـزة ،وبأنهــا لينــة مــع
إسرائيل ،وعالوة على ذلك وفي حين أن خطوط حماس كانت قد تحسنت في أعقاب الحراكات العربيـة،
إال أن إسقاط مرسي واإلخوان في مصر شكل ضـربة هـي األقـوى لحركـة حمـاس فـي القطـاع ،وفرضـت
السلطات المصرية قيوداً أكثر تشدداً على الحدود مع قطاع غـزة ،وكثفـت جهودهـا لتـدمير األنفـاق علـى
الحدود مما أدى إلى تجديد وتكثيف العزلة الواقعة فيها غزة ومعها حماس.
ومن هنا ،قال القيادي في حركة حماس احمـد يوسـف فـي /14مـارس" :2007/إن فكـر حمـاس
قـد يشــهد تحـوالت أيديولوجيــة خــالل الفتـرة المقبلــة ،وقـراءة المشــهد السياســي قـد يــؤدي لتغييــر بعــض مــن
فكــر الحركــة ،خاصــة أن السياســة قــد تــأتي بمــا نطالــب بــه عــن طريــق المقاومــة المســلحة ،إذن ال داعــي
لزخم العمل المسلح ،فلنحاول بالسياسة ،فإن لم يتحقق ما نريده فلنعد إلى المقاومـة مـرة أخـرى ،فكوادرنـا
موجودة " .وقـال ":نقبـل إقامـة الدولـة الفلسـطينية علـى حـدود  ،1967مقابـل اإلفـراج عـن األسـرى واقـرار
حـ ـ ــق العـ ـ ــودة لالجئـ ـ ــين والقبـ ـ ــول بهدنـ ـ ــة لمـ ـ ــدة  10سـ ـ ــنوات قابلـ ـ ــة للتجديـ ـ ــد" (الشـ ـ ــرق األوسـ ـ ــط.)2007 ،

 .2سيطرة حركة حماس على قطاع غزة:
أعلنت حركـة حمـاس قـرار الـدخول فـي االنتخابـات التشـريعية التـي تمـت فـي /26ينـاير،2006/
وترتــب علــى ذلــك فــوز الحركــة بأغلبيــة المقاعــد فــي المجلــس التش ـريعي ،حيــث حصــلت قائمــة التغييــر
واإلصــالح المحسـوبة علــى حركــة حمــاس علــى  74مقعــداً ،وبــذلك شــكلت مــا نســبته  %57مــن أعضــاء
المجلس (عامر.)2014 ،
وسلم الرئيس محمود عباس إلسماعيل هنية ،رئيس قائمة حركة حمـاس فـي المجلـس التشـريعي
فــي تــاريخ /21فب اريــر2006/م ،كتــاب تكليفــه بتشــكيل الحكومــة الفلســطينية الجديــدة رســمياً ،ليكــون بــذلك
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ثالث رئيس وزراء منذ استحداث هذا المنصب في /18مارس 2003/استناداً للقـانون األساسـي المعـدل.
ومــع تكليــف إســماعيل هنيــة بتشــكيل الحكومــة ،تنتقــل قيــادة الســلطة أو جــزء منهــا إلــى حركــة حمــاس،
وبدأت حماس مشاوراتها مع القوى السياسية بهدف تشكيل حكومة وحدة وطنية( .األيام.)2006 ،

وقام رئيس الوزراء المكلف بتقديم تشـكيلة الحكومـة بتـاريخ /29مـارس 2006/بعـد فشـل الجهـود
في تشكيل حكومة الوحدة ،إلى الرئيس محمود عباس ،الذي بدوره وافق عليهـا مـع تحفظـه علـى برنـامج
الحكومــة ،وبالمحصــلة انفــردت حركــة حمــاس بتشــكيل حكومــة حمســاوية مــن خــالل إعالنهــا بــأن رئــيس
الوزراء ونائبه ،ورئيس البرلمان ونائبه ،ووزراء الخارجية والداخلية والمالية واالقتصـاد كلهـم مـن حمـاس.
األمــر الــذي أوحــى بــأن الحركــة تتشــدد فــي اإلمســاك بمقاليــد الحكــم ،دونمــا أي ش ـريك سياســي( .فلســطين

المســلمة )2006 ،ولقــد قــدمت حمــاس فــي حكومتهــا العاشـرة بعــض الشخصــيات التكنوقراطيــة علــى بعــض
المســتويات ،إال أن جــزءاً واســعاً مــن هــذه الشخصــيات طغــت صــفتهم الحزبيــة علــى كفــاءتهم العلميــة،
نتيجـة لمـواقعهم القياديـة فــي الحركــة ،وهـذا مــا ظهــر جليـاً فــي قطـاع غـزة مثــل إسـماعيل هنيــة ،ومحمــود
الزهار وسعيد صيام( .نعيرات ،2007 ،ص)34

ث ــم ش ــهدت األ ارض ــي الفلس ــطينية ف ــي الس ــابع عش ــر م ــن ش ــهر م ــارس ع ــام  ،2007مول ــد أول
حكومة وحدة وطنية جاءت بعد مخاض عسـير فـي أعقـاب أزمـة سياسـية شـهدتها األ ارضـي الفلسـطينية،
أزمـ ــة ألقـ ــت بثقلهـ ــا علـ ــى كافـ ــة ن ـ ـواحي الحيـ ــاة السياسـ ــية واالقتصـ ــادية واالجتماعيـ ــة( .مركـ ــز المعلومـ ــات
الفلسطيني ،ص)2007

لقد قامت حركة حماس في الفترة /14-11يونيـو2007/م بعمليـة أمنيـة غيـر متوقعـة؛ إذ قامـت
القــوة التنفيذيــة وبــدعم ومســاندة كتائــب القســام ،الجنــاح العســكري لحركــة حمــاس ،بتوجيــه ض ـربة قاســية
لحركة فتح واألجهزة األمنية ،وعلى أثر هذه العملية تمكنت حركة حماس من السيطرة على قطاع غـزة،
ليتحول بذلك االنقسام الجغرافي إلى انقسام سيطرة سياسية كاملة يوم /14يونيو2007/م (صالح،2007 ،
ص.)137

ولــم يتوقــع أحــد النهايــة التــي أســفر عنهــا االقتتــال الــداخلي الــذي انــدلع فــي منتصــف ديســمبر
 ،2006بــين حركــة فــتح وحمــاس ،والــذي انتهــى إلــى ســيطرة حركــة حمــاس علــى قطــاع غ ـزة ،واصــدار
الرئيس عباس ق ارره بحل حكومة الوحدة وتشكيل حكومة طوار في ( 2007/7/1النعامي.)2007 ،
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ولقــد أدى هــذا االنقســام إلــى نشــوء ســلطتين سياســيتين وتنفيــذيتين فــي عــام  ،2007فــي الضــفة
الغربية وقطاع غزة ،إحداهما تحت سـيطرة حركـة فـتح فـي الضـفة الغربيـة ،واألخـرى تحـت سـيطرة حركـة
حماس في قطاع غزة ،األمر الذي أدى إلـى ازدواجيـة الحكومـات ،ففـي رام هللا أعلـن الـرئيس الفلسـطيني
محمود عباس إقالة حكومة إسماعيل هنية وكلف سالم فياض بتشكيل حكومة جديدة ،واستمرت األمور
بحكــومتين واحــدة ف ــي الضــفة الغربيــة واألخ ــرى فــي قطــاع غـ ـزة( .الجزيــرة نــت.)2011 ،ولق ــد ســقط جــراء
االقتتــال الفلس ـطيني فــي قطــاع غ ـزة ،وفق ـاً إلحصــاءات المركــز الفلســطيني لحقــوق اإلنســان 161 ،قتــيالً
خـالل الفتـرة /16-7يونيــو ،2007/ومــن بــين هـؤالء  43مــدنياً 91 ،شخصـاً مــن عناصــر فــتح واألجهـزة
األمنية ،و 27شخصاً من حركة حماس وكتائب القسـام والقـوة التنفيذيـة (المركـز الفلسـطيني لحقـوق اإلنسـان،
 ،2007ص.)85

ووصــف ال ـرئيس المصــري حســني مبــارك مــا جــرى فــي قطــاع غ ـزة بأنــه انقــالب علــى الشــرعية
الفلسطينية ،وأكد دعم بالده لشرعية السلطة الفلسطينية والرئيس محمود عباس وحكومته ،وقامت مصر
بسحب سفيرها لدى السلطة الفلسطينية والبعثة الدبلوماسية من غزة إلى رام هللا ،فـي تأكيـد مـن الحكومـة
المصـرية علــى شــرعية الســلطة الفلســطينية( .الحيــاة الجديــدة .)2007 ،ومــع ذلــك اتجهــت مصــر إلــى اتخــاذ
زمـام األمـور باستضـافة الحـوار الـوطني الفلسـطيني ،خاصـة وأن مصـر وجـدت فـي االنقسـام الفلســطيني
تحــول يحمــل فــي طياتــه دالالت أمنيــة وسياســية إقليميــة ،فســيطرة حمــاس علــى قطــاع غـزة تمثــل مرحلــة
جديدة لتوسع النفوذ اإليراني في المنطقة ،ولترسخ موقع طهران في قلب الشرق األوسط والعالم العربـي،
حيث التحدي األكبـر لسـيطرة حمـاس علـى قطـاع غـزة يمثلـه التغيـر الهيكلـي الـذي أدخلـه علـى الخريطـة
السياســية للش ــرق األوس ــط .فالصـ ـراع السياس ــي الفلس ــطيني الــداخلي وألول مـ ـرة يأخ ــذ بع ــداً إقليميـ ـاً كون ــه
مصحوباً بانقسامات إقليمية ،لكل منها مشروع دولة (عبد الجواد)2007 ،
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وقد خلص الباحث إلى عدة نتائج من أهمها :
 -1يعتبر األمن القومي المصري من أبرز دوافع اهتمام مصر بالقضية الفلسطينية ،ألن مصر
تعتبر أن حدودها الشرقية هي مصدر الخطر الدائم وذلك على مر العصور.
 -2وتعتبر عمليات تهريب السالح والمخدرات أحد أهم النشاطات االقتصادية في شبه جزيرة
سيناء ،األمر الذي يشكل مشكلة أمنية للدولة المصرية ،فقد سمح الفراغ األمني في سيناء
للجماعات المسلحة الخارجة عن القانون ،بتوسيع نطاق عملياتهم في حالة الفوضى التي
أعقبت الحراك الشعبي المصري .
 -3سيطرة حركة حماس على قطاع غزة وما تخللها من إراقة مئات من األرواح البشرية ,حمل في
طياته دالالت أمنية وسياسية إقليمية ,ومثل مرحلة جديدة لتوسع النفوذ اإليراني في المنطقة .
 -4الصراع السياسي الفلسطيني الداخلي اخذ بعدا إقليميا كونه مصحوبا بانقسامات إقليمية ,لكل
منها مشروع دولة .
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األبعاد السياسية للموقف املصري من العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة 2008

 .1املبحث األول :الوضع الداخلي املصري 2008

 .2املبحث الثاني :املوقف املصري من العدوان اإلسرائيلي على قطاع
غزة 2009 – 2008
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مقدمة
لقد تراجع الدور المصري القومي في ملفات المنطقة ،بسبب السياسية المصرية والتحديات الداخلية
والخارجية التي تواجه النظام ,فلقد شكل الوضع الداخلي المصري احد أهم المؤثرات السياسية على
سياسة الدولة المصرية تجاه العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة عام  ,2009-2008فقد سادت
أوضاع اجتماعية واقتصادية وسياسية سيئة في مصر في العشر سنوات األخيرة من حكم الرئيس
المصري محمد حسني مبارك و شرحت الدراسة الوضع السياسي المصري في أواخر عهد الرئيس
مبارك  ,فقد انتشر الفساد في كل مؤسسات الدولة ,وطغت هيمنة السلطة التنفيذية على بقية السلطات
في الدولة ,وأصبح النظام السياسي المصري ،يمثل حالة نموذجية لنجاح النخبة الحاكمة في تفريغ
عملية التحول الديمقراطي من محتواها الحقيقي ,ولقد انعكست األوضاع الداخلية المصرية على سياسة
الرئيس حسني مبارك تجاه قطاع غزة ,وعلى مواقفه السياسية تجاه العدوان اإلسرائيلي عليه عام
 , 2009-2008و تجاهل الرئيس المصري حسني مبارك حركة حماس ،وتعامل معها على أنها
مجرد فصيل فلسطيني ،وأبقى تعامله مع السلطة الفلسطينية بوصفها العنوان الرئيسي للقضية
الفلسطينية .
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املبحث األول:
الوضع الداخلي املصري 2008
 .1معالم الحياة السياسية في مصر :
مضي ،في مصر ،أكثر من ثالثة عقود على االنتقال من صيغة التنظيم السياسي الواحد ،إلى
صيغة التعددية الحزبية المقيدة ،إال أنها لم تشهد تحـوالً ديمقراطيـاً حقيقيـاً؛ حيـث أفضـت عمليـة االنتقـال
إلى مجرد هامش ديمقراطي يتسع أحياناً ،ويضيق أحيانـاً أخـرى ،طبقـاً إلدارة السـلطة الحاكمـة ،وبالتـالي
فالنظام المصري ال يستند إلى أسس دستورية وقانونيـة ،تجسـد مـا يعـرف بالدسـتور الـديمقراطي ،وال إلـى
تعددي ــة سياس ــة حقيقي ــة ،ل ــذلك تص ــنف أدبي ــات متخصص ــة ف ــي التح ــول ال ــديمقراطي ،النظ ــام السياس ــي
المصــري ،ضــمن فئــة الــنظم المســماة بـ ـ شــبه التســلطية أو التســلطية التنافســية أو الديمقراطيــة الشــكلية.
(نافعة .)2005 ،وهو ما ُيطلق عليه اسم "النظام االنتخابي السلطوي" وهي تلك النظم التي تتيح التعددية
السياســية ،فــي حــين أنهــا تحــددها مــن أي فاعليــة ممكنــة ،ولــذلك فقــد أصــبح النظــام السياســي المصــري،
يمثل حالة نموذجية لنجاح النخبـة الحاكمـة فـي تفريـغ عمليـة التحـول الـديمقراطي مـن محتواهـا الحقيقـي؛
حيث ُهندست العملية على النحو الذي يعزز من قدرة النظام على االستمرار في السلطة ،وذلك اعتماداً
على آليات دستورية وقانونية وسياسية وأمنية( .إبراهيم ،2010 ،ص)95

ومهمــا يكــن فــإن مــا يعنــي هــذه الد ارســة هــو معرفــة الوضــع السياســي المصــري فــي أواخــر عهــد
الرئيس مبارك  .وهنا يمكن رصد معالم الحياة السياسية المصرية على النحو التالي:
أوالً :غياب التوازن بين السلطات وهيمنة السلطة التنفيذية وشخصيتها :
أسهمت عدة عوامل في خلق وتعميق األزمة البنائية ،التي عانى منها النظام المصري السابق،
أهــم هــذه العوامــل ،غيــاب مبــدأ الت ـوازن بــين الســلطات ؛ حيــث تهــيمن الســلطة التنفيذيــة علــى الســلطة
التشريعية ،كما تقوم بدور في تقليص استقالل السلطة القضائية ،حيث يمثل التفرد واالستبداد بالسلطة،
أحد المالمح الرئيسية للنظام السياسي ،وذلك بسب السلطات الدستورية الضـخمة التـي يتمتـع بهـا رئـيس
الجمهورية ،سواء في ظل الظروف العادية أو االستثنائية( .السعداوي.)2005 ،
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ثانياً :غياب مبدأ التداول السلمي:
هذه نتيجة طبيعة منطقية لشخصنه السلطة ،واحتكـار مقوماتهـا ،السـيما أنـه بمقتضـى الدسـتور
يســتطيع الـرئيس االســتمرار فــي الحكــم مــدى الحيــاة ( حســب مــادة  77مــن الدســتور المصــري ،يــتم اختيــار رئــيس
الجمهورية عبر استفتاء عام لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد أكثر من دورة .وبالتالي يمكن تجديد انتخابه مدى الحياة).

وكــان إجـراء االنتخابــات يضــفي شــرعية مزيفــة داخليـاً وخارجي ـاً علــى النظــام السياســي ،ويعطــي
للعالم الخارجي انطباعاً بـأن هنـاك شـرعية ،فالقـادة يحصـلون علـى الفوائـد المرتبطـة بمظهـر الديمقراطيـة
الليبرالية ،لالستفادة من المساعدات األمريكية واألوروبية( .بليرز ،2009 ،ص)27

ولقد وفر هذا المـنهج عـدة م ازيـا للنظـام ،حيـث أضـفى علـى وجـوده قـد اًر مـن الشـرعية باإلضـافة
إلــى تمكنــه مــن تســويق نفســه للغــرب علــى أنــه الخيــار األفضــل لمصــالحهم ،وأنــه البــديل الوحيــد لســيطرة
قوى إسالمية متطرفة فيما عرف بسياسة فزاعة اإلخوان المسلمين( .بسيوني ،2012 ،ص)29

ثالثاً :جمود النخبة الحاكمة:
اتســمت القيــادات السياســية المتنفــذة والفاعلــة فــي مجــال العمــل العــام عمومـاً ،بــالجمود والترهــل،
فقـد أصــابتها الشــيخوخة سـواء العمريــة أو الفكريــة ،التــي حافظــت علــى أنمــاط وأســاليب تقليديــة باليــة فــي
إدارة الشأن العام( .رشوان)2010 ،

رابعاً :وجود خلل في النظام الحزبي التعددي :
احتكر الحزب الوطني الديمقراطي األغلبية البرلمانية منذ تأسيسـه فـي أواخـر السـبعينات ،ووجـد
إلى جواره  23حزباً سياسياً حتى يناير  ،2011كان معظمها غير معروف إلى المصريين ،وان الحزب
الوطني استمد قوته من عاملين أساسيين :
 أن رئيس الدولة هو رئيس الحزب.
 التداخل بين أجهزة الدولة وأجهزة الحزب.
ولــذلك ظــل النظــام الحزبــي التعــددي فــي مصــر أقــرب إلــى نظــام الحــزب المســيطر أو المهــيمن،
منه إلى نظام التعددية الحزبية الحقيقية( .توفيق إبراهيم.)2010 ،
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خامساً :طرح ملف التوريث :
اســتمر الجــدل السياســي حــول ملــف التوريــث ،خاصــة فــي ظــل الحالــة الصــحية لل ـرئيس مبــارك
الذي بلـغ مـن العمـر  82عامـاً ،وظهـور غمـوض فـي مسـتقبل النظـام السياسـي وبـروز عـدة أسـئلة مثـل:
من هو الرئيس القادم لمصر؟ وماذا بعد مبارك؟ ( .الغ ازلي.)2009 ،

ولقــد أســهمت قضــية التوريــث فــي الحكــم ،وتســلط األسـرة الحاكمــة ،فــي تفــاقم الوضــع واالحتقــان
السياسي بشكل مباشر ،األمر الذي انعكس على موقف مصر من السياسة اإلسرائيلية تجـاه قطـاع غـزة
ومن القطاع نفسه(.حافظ.)2011 ،

وهنا يمكن أن يخلص الباحث إلى عدة نتائج ،منها:
 أن مصر لم تكن معنية بإثارة المشاكل مع الجانب اإلسرائيلي.
 أن مصر ظلت معنية باالحتفاظ بشعرة معاوية مع قطاع غزة ،ولكنها لم تكن راغبة في أن
يكون ذلك على حساب السلطة الفلسطينية.
 أن مصــر ظلــت تعتبــر الســلطة الفلســطينية ومنظمــة التحريــر المســؤول األول واألخيــر عــن
ملــف القضــية الفلس ــطينية ،وأنهــا ل ــم تكــن راغبــة أن يش ــهد الواقــع الفلس ــطيني أيــة تحـ ـوالت
جذرية باتجاه هيمنة القوى اإلسالمية.
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املبحث الثاني
املوقف املصري من العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة 2009 – 2008
أوالً :العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة 2009/1/18 -2008/12/27
 .1واقع قطاع غزة عقب االنسحاب اإلسرائيلي:


قامت قوات االحتالل اإلسرائيلي باالنسحاب من قطاع غـزة فـي  12سـبتمبر  ،2005إال
أنه لم يتحرر ولم يشعر المواطنون بالتحرر أو االستقالل ،بل تحول قطاع غـزة إلـى سـجن
كبي ــر ،يم ــارس في ــه االح ــتالل سياس ــة العق ــاب الجم ــاعي ع ــن طري ــق اس ــتم ارره ف ــي إغ ــالق
المعـابر الحدوديـة التـي تحــيط بالقطـاع ،وعـددها سـتة معــابر وهـي كـاآلتي ( :تقريـر معلومــات
 ,2009 ،2ص.)5

 معبر رفح  /وهو المعبر الوحيد المخصص لحركة األفراد خارج القطاع ،ويربط قطـاع غـزة
مع جمهورية مصر العربية.
 معبــر المنطــار (كــارني) /وهــو معبــر تجــاري يقــع إلــى الشــرق مــن مدينــة غ ـزة ،علــى خــط
التماس مع إسرائيل ،وهو مخصص للحركة التجارية من والى القطاع.
 معبر بيت حانون (إيرز)  /يقع شمال قطاع غزة ،وهو مخصـص لعبـور العمـال ،والتجـار،
ورجال األعمال والشخصيات الهامة.
 معبــر صــوفا /يقــع فــي الجنــوب الش ـرقي مــن خــان يــونس ،ويســتخدم لــدخول العمــال وم ـواد
البناء إلى قطاع غزة.
 معبر كرم أبو سالم  /يقع جنوب القطاع ،وهو مخصص الستيراد البضائع من مصر عبر
إسرائيل ،والستيراد بعض السلع ذات الطابع اإلنساني.
 معبــر ناحــل العــوز  /وهــو مهجــور ومغلــق ،وتــم تحويلــه لموقــع عســكري ،وكــان مخصــص
لدخول العمال والبضائع.
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وقد اتفق الجانبان الفلسـطيني واإلسـرائيلي وبرعايـة أمريكيـة مباشـرة ،وبعـد شـهر مـن المناقشـات
والمداوالت ،على تطبيق اتفاقية المعابر ،والتي تنص على حرية التنقل من والى قطاع غزة ،واعادة فتح
معب ــر رف ــح ،ف ــي  25ن ــوفمبر  ،2005ب ــإدارة مصـ ـرية – فلس ــطينية ،وبإشـ ـراف االتح ــاد األوروب ــي ،وأن
يستخدم المعبر لمرور مـواطني السـلطة الفلسـطينية ،وعلـى السـلطة الفلسـطينية بموجـب االتفـاق أن تبلـغ
"إس ـ ـ ـرائيل" بــ ــدخول الدبلوماسـ ـ ــيين األجانــ ــب أو المســ ــتثمرين األجانـ ـ ــب أو الض ـ ــيوف غيـ ـ ــر الم ـ ـ ـواطنين
الفلســطينيين ،وأن "إلس ـرائيل" حــق الــتحفظ علــى دخــول أي مــنهم ،ولكــن يكــون الق ـرار النهــائي فــي هــذا
األمر هو للسلطة الفلسطينية ،كما اتفق الجانبـان وفـق االتفاقيـة التـي أنجزتهـا وزيـرة الخارجيـة األمريكيـة
كوندولي از رايس على أن تسري هذه االتفاقية لمـدة عـام كامـل ،علـى أن يقـرر األوروبيـون بعـد عـام واحـد
ما إذا كان سيستمر العمل بهذه الطريقة أم ال ،ونصت االتفاقية أن يجري العمل علـى إقامـة مينـاء غـزة
بنفس طريقة اإلشراف األوروبي على معبر رفح ،وأن يتم البدء الفوري في ترميم واعادة بناء مطار غـزة
الدولي( .تقرير معلومات  ،2009 ، 2مرجع سابق ،ص.)8-7

 .2عناصر القوة وعناصر الضعف في موقف نظام مبارك من ملف العالقات مع قطاع غزة.
أوالً :عناصر القوة :
 تحكم مصـر فـي معبـر رفـح كمعبـر وحيـد لقطـاع غـزة مـع العـالم الخـارجي ،فـي ظـل إغـالق
وتحكم إسرائيل لبقية المعابر مع قطاع غزة.
 تمسك بعض األطراف الفلسطينية وخصوصاً السلطة الفلسطينية ،بواسطة مصـر المصـرية
فــي الملفــات الفلســطينية الشــائكة ،األمــر الــذي يعطــي مصــر ميـزة تفضــيلية عــن بقيــة الــدول
التي يمكن أن تكون عبء على هذا الدور ،ناهيك عن تمسك مصر بهذا الدور.
 التعاون اإلستراتيجي بين نظام مبارك بإسرائيل وتنسيق المواقف فيما يتعلق بضـبط الوضـع
في قطاع غزة ،وحركة الدخول والخروج منه ،وعزل حركة حماس.
ثانياً  :عناصر الضعف :
 ت ارجـ ــع الـ ــدور المصـ ــري القـ ــومي فـ ــي ملفـ ــات المنطقـ ــة ،بسـ ــبب سياسـ ــية النظـ ــام المصـ ــري
والتحديات الداخلية والخارجية التي تواجه النظام.

68

 ضعف الدور الدبلوماسي المصري ،وتحجيم و ازرة الخارجية المصرية.
 رفـ ــض بعـ ــض الـ ــدول العربيـ ــة واإلسـ ــالمية وفـ ــي مقـ ــدمتها قطـ ــر وتركيـ ــا واي ـ ـران لإلج ـ ـراءات
المصرية ضد حركة حماس وقطاع غزة.
 معارضـة بعــض األطـراف الشــعبية والرســمية داخــل مصــر لسياســة مصــر تجــاه قطــاع غـزة،
باعتبارها قد تضر باألمن القومي المصري.
 الوضــع األمنــي واالقتصــادي والسياســي الــذي تعــاني منــه الدولــة المصـرية ،وحاجتهــا للتفــرغ
للملفات الداخلية المصرية( .التقرير اإلستراتيجي . )2015 ،83
 .3الحصار اإلسرائيلي لقطاع غزة :
قامــت قـوات االحــتالل اإلسـرائيلي بفــرض حصــار شــامل علــى قطــاع غـزة ،وذلــك عقــب ســيطرة
حركـة حمــاس علــى القطـاع بتــاريخ /15يونيــو ،2007/وقامـت بــإغالق جميــع المعـابر التجاريــة ،وتحــول
قطـاع غـزة فـي /19ســبتمبر 2007/إلـى سـجن كبيــر ،بعـد أن اتخـذت الحكومــة اإلسـرائيلية قـ ار اًر باعتبــار
قطـاع غـزة (كيانـاً معاديـاً) ،واتخــذت مجموعـة مـن القـ اررات واإلجـراءات التـي شـددت الحصـار واإلغــالق
المفــروض علــى القطــاع ،وأمــر وزيــر (الــدفاع) اإلسـرائيلي إيهــود بــاراك فــي /18ينــاير2008/وفــي ســياق
فرض المزيد مـن الحصـار والتشـديد علـى قطـاع غـزة ،بإقفـال كافـة المعـابر بشـكل تـام ،وجـاء هـذا القـرار
ضــمن سياســة إس ـرائيل بالتصــعيد ا لشــديد واحكــام حصــارها المفــروض علــى قطــاع غ ـزة( .جريــدة القــبس،
.)2008

وتوقفــت محطــة الكهربــاء الوحيــدة فــي القطــاع فــي /20ينــاير ،2008/وذلــك بعــد توقــف إسـرائيل
بإمداد قطاع غزة بـالوقود بشـكل كامـل ،األمـر تسـبب فـي إغـالق معظـم أجـزاء القطـاع بـالظالم الـدامس.
(جريدة القدس العربي.)2008

جعل موقع مصر الجغرافي المحاذي لقطاع غـزة ،مصـر العبـاً أساسـياً بالنسـبة لتطبيـق اتفاقيـة
المعــابر ،وبعــد ســيطرة حركــة حمــاس علــى القطــاع فــي  15يونيــو  2007ومــا تبــع ذلــك مــن إج ـراءات
إسـرائيلية مــن إغــالق كافــة المعــابر وفــرض الحصــار علــى القطــاع ،أصــبحت مصــر علــى تمــاس مباشــر
باألحــداث والتغيـرات داخــل قطــاع غـزة وخاصــة معبــر رفــح .وســارعت مصــر بــاإلعالن عــن أنهــا ليســت
طرفاً في الخالفات الفلسطينية الداخلية ،فقد صرح الرئيس المصري حسني مبارك في /24يناير2008/
" :أن مصــر ت ـرفض الــزج بهــا فــي الخالفــات بــين الفلســطينيين ،وأن مصــر تعــي تمام ـاً اعتبــارات أمنهــا
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القــومي ،ولــن تفــرض فيهــا ،ولــن تســح ألحــد أن يقتــرب منهــا أو يحــاول اختراقهــا ،وأن مصــر لــن تســمح
بتجوي ــع الفلس ــطينيين ف ــي قط ــاع غـ ـزة" ،وف ــي تعلي ــق ل ــه عل ــى اقتح ــام جماع ــات فلس ــطينية لمعب ــر رف ــح
الحدودي في /26يناير ،2008/في تصريح لصحيفة األسبوع في /26يناير2008/؛ "إن اقتحام المعبـر
وتــدفق الفلســطينيين هــو نتيجــة مباش ـرة للحصــار ،وأتمنــى أن تحــل هــذه المشــكلة فــو اًر ،وفــك الحص ــار
المفــروض علــى الشــعب الفلســطيني ،وأوضــح أن معبــر رفــح ال يمكــن فتحــه دون وجــود ثالثــة منــدوبين،
أحدهما مصري وآخر فلسطيني ،إضافة إلى ثالث أوروبي ".
وفي هذا السياق ،صرح وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط في /5فبراير" : 2008/يجب
أن يــدرك إخواننــا الفلســطينيين أن المعركــة ليســت مــع مصــر ،ولكنهــا مــع إسـرائيل ،وبالتــالي ال يجــب أن
يقعوا في فخ تضعه إسرائيل" .وعلق أبـو الغـيط بشـأن العـودة إلـى تنفيـذ اتفاقيـة المعـابر قـائالً" :علينـا أن
نعمــل علــى فــتح معبــر رفــح بشــكل قــانوني ،وان ســيطرة حمــاس علــى اإلدارة فــي غـزة أمــر يتعــارض مــع
اتفاقيــة المعــابر ،ويتعــارض مــع الوضــع القــانوني للســلطة الفلســطينية وعالقــة مصــر واعترافهــا بهــذا .ثــم
حــذر أبــو الغــيط فــي تصـريح لــه فــي /7فب اريــر : 2008/أن بــالده لــن تســمح باقتحــام حــدودها مـرة ثانيــة،
"وأك ــد أن م ــن سيكس ــر خ ــط الح ــدود المصـ ـرية ستكس ــر قدم ــه " ،وأك ــد ال ــوزير المص ــري أب ــو الغ ــيط ف ــي
/1ديسمبر" :2008/إن الجهد المصـري لفـك الحصـار اإلسـرائيلي علـى قطـاع غـزة عمـل علـى مسـارين،
أولهما تحقيق التهدئة التي تتيح فتح المعابر ،والثاني هو لم الشمل الفلسطيني إلعادة السـلطة إلـى إدارة
المعابر ،إال أن هذا الجهد ُيعاق نتيجة إطالق النيران ،ونتيجة إلعاقة الحوار ،وهو مـا يـؤدي بـدوره إلـى
استمرار وضع التوتر الذي تستفيد منه بعض الفصائل ".

وأعلن ــت و ازرة الخارجي ــة المصـ ـرية ف ــي /19ديس ــمبر 2008/بيان ــا ،ح ــول رؤي ــة مص ــر للوض ــع
القــانوني لقطــاع غـزة جــاء فيــه " :إن قطــاع غـزة جــزء مــن األ ارضــي الفلســطينية المحتلــة ،وان االنفصــال
أحــادي الجانــب الــذي قامــت بــه إس ـرائيل مــن القطــاع لــم يترتــب عليــه تحريــر القطــاع مــن االحــتالل كمــا
يــدعي الــبعض ،وأن التجــاوب مــع الطــرح القائــل بــأن قطــاع غـزة يعــد أرضـاً محــررة ،يمثــل مــع المخطــط
الـدامي إللقـاء عــبء إدارة القطـاع علــى الجـار المتـاخم لــه وهـو مصــر ،وهـو مـا ال يمكــن قبولـه ،خاصــة
وأنه يعد مخرجاً مثالياً "إلسرائيل" من مأزق االحتالل ،والقاء تبعاته على مصـر ،األمـر الـذي ينـتج عنـه
تصــفية القضــية الفلســطينية ،وان إس ـرائيل طبق ـاً للقــانون الــدولي والتفاقيــة جنيــف الرابعــة تحديــداً ،ملزمــة
باعتباره ــا س ــلطة اح ــتالل بت ــوفير عناص ــر الحي ــاة األساس ــية م ــن كهرب ــاء ومي ــاه ،ووق ــود ،وطع ــام ودواء
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للسكان المقيدين في األراضي التي تحتلها ،وأكد البيان على أن مصر ال تتوانى عن االتصـال المكثـف
بالجانب اإلسرائيلي لفتح المعابر التي تربط إسرائيل بالقطاع".
واتهم الرئيس المصري مبارك حركة حماس /12يناير 2009/بأنها تريـد االسـتحواذ علـى معبـر
رفح من أجل تدعيم انقالبها وسيطرتها على قطاع غزة ،وأن حركة حماس قامت بطرد منـدوبي االتحـاد
األوروبــي والســلطة الفلســطينية مــن المعبــر بهــدف إكمــال ســيطرتها علــى القطــاع (.تقريــر معلومــات (،)2
.)2009

ويعد استمرار الحكومة المصرية في إغالق معبر رفح مع بدء العدوان علـى قطـاع غـزة ،وعـدم
اتخاذ أي إجراء ضد المذابح اإلسرائيلية ،في القطاع أو سـحب السـفير المصـري مـن تـل أبيـب ،أو طـرد
الس ــفير اإلسـ ـرائيلي م ــن الق ــاهرة ،ومض ــمون خط ــاب الـ ـرئيس المص ــري وحت ــى المب ــادرة المصـ ـرية الت ــي
تضمنت عدة بنود لوقف العدوان على غزة ،كلها أدلة على رغبة النظـام المصـري معاقبـة حركـة حمـاس
التي رفضت التوقيع على الورقة المصرية للمصالحة ،وألنها تعتبر جزءاً من جماعـة اإلخـوان المسـلمين
التي تشكل القوة الكبيرة في المعارضة المصرية ( .صالح.)2009 ،

ويرى حسن نافعة(أستاذ العلـوم السياسـية بجامعـة القـاهرة) أن إغـالق مصـر لمعبـر رفـح  " :إن
إغالق مصر لمعبر رفح خاصة خالل العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة ،إنما هو خطـأ فـادح وقـع بـه
النظام المصري ،أدى إلى أزمة ثقة بـين النظـام المصـري وحركـة حمـاس أخـذت تتفـاقم تـدريجياً ،فمصـر
ليست طرفاً فـي اتفاقيـة المعـابر  ،2005وقانونيـاً ال يوجـد مـا يلزمهـا بإغالقـه ،إلـى جانـب إحجـام مصـر
توجيه اللوم إلسـرائيل الختراقاتهـا المتكـررة التفاقيـة التهدئـة ،والـذي أدى إلـى انهيارهـا وشـن الحـرب علـى
قطاع غزة" (نافعة.)2009 ،

ويرى الباحث أن المسئولية عن إغالق معبر رفح تلقى على حركة حمـاس ،ألن حركـة حمـاس
تستخدم معبر رفح كورقة ضغط في حواراتها مع السلطة الفلسطينية ،وتعتبر هذا المعبر ورقة مسـاومة،
مــن أجــل كســب صــالحيات أكبــر ،فــرص أوســع فــي مشــاركتها للســلطة الفلســطينية بقبولهــا لتســليم إدارة
معبر رفح للسلطة الفلسطينية ولحرس الرئاسة ،مقابل موافقة السلطة الفلسطينية والرئيس محمـود عبـاس
على ضم الموظفين الذين عينتهم حركة حماس بعد انقالبها على السلطة في قطـاع غـزة عـام 2007م.
ويرى أيضا أن حركة حماس تجعـل مـن الشـعب الفلسـطيني فـي قطـاع غـزة رهينـة لسياسـتها الداخليـة وال
تنظر للمعاناة اليوميـة للسـكان فـي القطـاع مـن جـراء إغـالق معبـر رفـح ،وكانـت مصـر قـد قـدمت العديـد
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من األفكار والخطط لتولي حرس الرئاسة الفلسطينية إلدارة معبر رفـح مـن أجـل إعـادة فتحـه أمـام حركـة
المسافرين من والى القطاع ،إال أن حركة حماس ترفض ذلك وتساوم بقبول الرئيس محمود عباس ضـم
موظفيهــا إلــى الســلطة الفلســطينية ،األمــر الــذي يرفضــه محمــود عبــاس بســبب عــدم مقدرتــه تحمــل فــاتورة
رواتبهم ،في ظل رفض االتحاد األوروبي والدول المانحة للسلطة ،ضم عناصر وموظفي حركـة حمـاس
إلى السلطة.
كمــا يــرى الباحــث أن علــى حركــة حمــاس تســليم معبــر رفــح لق ـوات ح ـرس الرئاســة الفلســطينية
وذلك حسب االشتراطات المصرية والدولية ،وعدم االستمرار في جعل الشعب الفلسطيني في قطاع غزة
رهينــة لمصــلحة حزبيــة .فالمعانــاة اليوميــة التــي يعــاني منهــا الســكان فــي القطــاع مــن مرضــى ،وطــالب،
وأصحاب اقامات ،وأسباب إنسانية كثيرة يومية مـن جـراء إغـالق معبـر رفـح أكبـر بكثيـر مـن مجـرد هـذه
المصلحة الحزبية.

 .4هشاشة التهدئة بين حماس واسرائيل:
نجحت مصر بالتوصل إلى اتفاق تهدئة بين الفصائل الفلسـطينية فـي قطـاع غـزة واسـرائيل فـي
/19يونيــو 2008/لمــدة  6أشــهر ،يقضــي هــذا االتفــاق علــى وقــف االعتــداءات اإلس ـرائيلية علــى قطــاع
غزة ،ورفع الحصار المفروض منذ سنوات ،وفتح المعابر ،وذلك مقابل تعهد فصائل المقاومة في قطاع
غ ـزة بوقــف العمليــات ضــد (إس ـرائيل) وخصوص ـاً إطــالق الص ـواريخ علــى البلــدات اإلس ـرائيلية المجــاورة
للقطاع ،وتنتهي مدة التهدئة في /19ديسمبر ،2008/لم تلتزم إسرائيل بشروط التهدئـة ،وخرقـت االتفـاق
أكثر من  194مرة ،وبلغ عدد الشهداء الذي سـقطوا فـي قطـاع غـزة خـالل فتـرة التهدئـة  22شـهيداً ،كمـا
لــم يــتم فــتح المعــابر الحدوديــة مــع قطــاع غ ـزة( .تقريــر معلومــات ( .)2009 ،)2وأعلنــت حركــة حمــاس فــي
/18ديســمبر ،2008/إنهــاء التهدئــة بــين الفصــائل الفلســطينية واسـرائيل ،ورفضــت تمديــدها ،بســبب عــدم
التزام إسرائيل بشروط هذه التهدئة(.الحياة.)2008/12/19 ،

وحمـل الـرئيس المصــري حسـني مبــارك فـي /30ديســمبر ،2008/حركـة حمــاس المسـؤولية عــن
العدوان اإلسرائيلي الذي تعرض له القطاع ،وقال موجهـاً كالمـه إلـى قـادة حركـة حمـاس " :لقـد حـذرناكم
مـ ار اًر مــن أن رفــض تمديــد التهدئــة ســيدفع إسـرائيل لشــن عــدوان علــى غـزة ،وأكــدنا لكــم إن إعاقــة الجهــد
المصري لتحديد التهدئة هي دعوة مفتوحة إلسرائيل لهذا العدوان"( .الجزيرة نت.)2008 ،
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ويرجــع موقــف مصــر مــن التهدئــة علــى الحــدود اإلسـرائيلية مــع قطــاع غـزة إلــى عــدة اعتبــارات،
منها:
 انبثاق حركة حمـاس مـن جماعـة اإلخـوان المسـلمين ،المنـافس القـوي للنظـام المصـري ،وقـد
منح صعودها دعماً قوياً للتيار اإلسالمي في مصر.
 خشــية النظــام المصــري مــن إفــالت زمــام الســيطرة علــى الملــف الفلســطيني وخصوصـاً فيمــا
يتعلق بقطاع غزة.
 خ ــوف النظ ــام المص ــري م ــن إقام ــة إم ــارة إس ــالمية ف ــي قط ــاع غـ ـزة ،تك ــون قاع ــدة انط ــالق
لعناصــر إســالمية متشــددة إلــى األ ارضــي المصـرية وبــالعكس ،خاصــة بعــد انفــالت وتــدهور
الوضع األمني في سيناء.
 خشــية مصــر مــن اتهامهــا بمهادنــة حمــاس أو التعــاطف معهــا مــن قبــل إس ـرائيل والغــرب،
األمر الذي قد يعرض مصالحها للخطر ،وأن أي موقف إيجابي تجاه حركـة حمـاس سـوف
يعتبر تراجع مصري في دعم مشروع التسوية السلمية مع إسرائيل.
 خشية النظام المصري من لعب بعض الدول العربية واإلسالمية في المنطقـة كقطـر وايـران
وتركيا أدوا اًر إقليمية على حساب الدور المصري التاريخي.
ومن هنا تجاهل النظام المصري في عهد مبارك حركة حماس ،وتعامل معها علـى أنهـا مجـرد
فصــيل فلســطيني ،وأبقــى تعاملــه مــع الســلطة الفلســطينية بوصــفها العنـوان الرئيســي للقضــية الفلســطينية،
وأبقــى تعاملــه مــع حركــة حمــاس علــى أســاس محكــوم بالشــك والريبــة واالتهــام ،واعتبارهــا تهديــداً أمني ـاً،
وبالتالي حصر التعامل معها عبر البوابة األمنية المتمثلة في جهاز المخابرات العامة المصرية.
ثانياً :وقائع العدوان اإلسرائيلي على القطاع : 2009-2008
بدأ الجيش اإلسرائيلي عملية عسكرية واسـعة ضـد قطـاع غـزة ،ظهـر يـوم /27ديسـمبر،2008/
وكانت عبارة عن عملية جوية كبيرة ومفاجئة ،وحاولت إسرائيل توظيف إستراتيجية الصدمة والرعب من
خالل القصف الجوي القوي والمركز والعنيف ،بهدف إرباك حركات المقاومـة لتفقـد اتزانهـا وبالتـالي تحـد
مــن ردة فعلهــا .ولقــد أشــركت إس ـرائيل فــي هــذه العمليــة التــي أطلقــت عليهــا اســم (الرصــاص المصــبوب
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 110طائرات مقاتلة عالية التجهيز ،دمرت  110هدفاً من الضربة األولى ،وأوقت أكثر من 271شهيداً
ونح ـ ـ ــو  750جريحـ ـ ـ ـاً .وكان ـ ـ ــت ص ـ ـ ــحيفة ه ـ ـ ــارتس اإلسـ ـ ـ ـرائيلية كش ـ ـ ــفت ف ـ ـ ــي ع ـ ـ ــددها الص ـ ـ ــادر ف ـ ـ ــي
/31ديســمبر 2008/أن وزيــر الــدفاع اإلس ـرائيلي أيهــود بــاراك قــد أمــر الجــيش اإلس ـرائيلي باإلعــداد لهــذه
العمليــة العســكرية قبــل ســتة أشــهر مــن بدايــة العــدوان .واســتمرت (إس ـرائيل) أســبوعاً كــامالً فــي العمليــة
الجوي ـ ــة قب ـ ــل االنتق ـ ــال إل ـ ــى المرحل ـ ــة الثاني ـ ــة م ـ ــن العملي ـ ــة وه ـ ــي المرحل ـ ــة البري ـ ــة ،والت ـ ــي ب ـ ــدأت ف ـ ــي
/3ينـاير 2009/بــدخول الـدبابات اإلسـرائيلية إلــى القطـاع ،عبــر أربعـة محــاور ،وقــد شـاركت فــي العمليــة
البرية ثالث كتائب ،كل كتيبة تضم  10آالف ،وعدد وصل إلى  6500مـن أفـراد االحتيـاط ،وبعـد عـدة
أيام تم استدعاء  2500آخـرين مـن االحتيـاط ،وأقـرت البعثـة البريطانيـة الطبيـة المسـتقلة ،والتـي وصـلت
إلى قطاع غزة بعد انتهاء الحرب مباشرة في تقرير لها ،أن الجيش اإلسرائيلي ألقى على قطاع غـزة فـي
الفتـرة الممتــدة بــين /27ديســمبر/18 -2008/ينــاير2009/م ،نحــو  1.5مليــون طــن مــن المتفجـرات فــي
مساحة ال تتجاوز  25ميالً طوالً ،و 5أميال عرضاً ،أي بمعدل طن من المتفجرات للفرد الواحد .وعلـى
الــرغم مــن ذلــك ،فــإن فصــائل المقاومــة الفلســطينية امتلكــت بعــض الوســائل العســكرية ،وأظهــر عناصــرها
مستوى ٍ
عال من التدريب والحرفية ،األمر الذي أهلهم للصـمود فـي وجـه العـدو اإلسـرائيلي ،مـع اخـتالف
مي ـزان القــوى لصــالح الجانــب اإلس ـرائيلي .فقــد تمكنــت المقاومــة الفلســطينية مــن توســيع دائ ـرة اســتهدافها
للمــدن والبلــدات والمســتوطنات فــي جنــوب األ ارضــي المحتلــة ،ووصــلت ص ـواريخ المقاومــة إلــى  40كــم
شرق القطاع.
وتم اإلعالن عن وقف الحرب من جانب واحد ،وهـو الجانـب اإلسـرائيلي فـي /17ينـاير2009/
وج ــاء ذل ــك عق ــب اجتم ــاع لمجل ــس ال ــوزراء اإلسـ ـرائيلي المص ــغر ال ــذي ق ــال أولم ــرت في ــه" :إن إسـ ـرائيل
ستوقف إطالق النار في السـاعة الثانيـة مـن فجـر األحـد /18ينـاير ،2009/وشـدد أولمـرت علـى أنـه إذا
ما استمرت حماس باالستمرار بإطالق النيران فإن إسرائيل سترد على إطالق النار وستواصـل عملياتهـا
العسكرية ،وفي حال أوقفت إطالق الصواريخ فإن (إسرائيل) ستسحب جيشها ،وأتمت القوات اإلسرائيلية
انسحابها من قطاع غزة في /21يناير2009/م ،وذلك وفق ما صرح به المتحدث العسكري اإلسـرائيلي.
(تقرير معلومات )2009 ،8
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ثالثاً :الموقف المصري الرسمي من العدوان اإلسرائيلي عام : 2008
أدان الرئيس المصري حسـني مبـارك العـدوان اإلسـرائيلي علـى غـزة ،وأصـدر تعليماتـه باسـتقبال
المصابين عبر معبر رفح ،وتقديم العالج الالزم لهم في المستشفيات المصرية( .األيام ، )2008 ،وحمـل
الرئيس مبارك حركة حماس المسؤولية عن العدوان اإلسرائيلي الذي تعرض له القطاع ،وذلـك فـي كلمـة
أذاعه ــا التلفزي ــون المص ــري بت ــاريخ /30ديس ــمبر ،2008/واعتب ــر أن الحرك ــة أعاق ــت الجه ــود المصـ ـرية
لتمديد التهدئة ،وأنها بذلك وجهت إلسرائيل دعوة لشن عدوانها على القطاع ،وأكد مبارك في كلمتـه :أن
معبر رفـح لـن يفـتح إال للحـاالت اإلنسـانية ،فـي ظـل عـدم الرجـوع التفاقيـة المعـابر عـام (.2005الجزيـرة،
.)2008/12/31

وعلى الرغم من إدانة القيادة المصرية الرسمية للعدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة ،على لسـان
رئيس الجمهورية حسني مبـارك ،ووزيـر الخارجيـة أبـو الغـيط ،وبـالرغم مـن أنهـم اتهمـوا إسـرائيل بوصـفها
ق ــوة االح ــتالل المس ــؤولية عم ــا أس ــفر عن ــه الع ــدوان م ــن ش ــهداء وجرح ــى ،إال أن العدي ــد م ــن المـ ـراقبين
والسياسيين ،اعتبروا أن تهديـد وزيـرة الخارجيـة اإلسـرائيلية تسـيفي ليفنـي بإسـكات الصـواريخ التـي تطلقهـا
الفصائل الفلسطينية مـن قطـاع غـزة باتجـاه البلـدات اإلسـرائيلية ،فـي مـؤتمر صـحفي مـع وزيـر الخارجيـة
المص ــري أحم ــد أب ــو الغ ــيط ،وبع ــد لق ــاء جمعه ــا م ــع الـ ـرئيس المص ــري حس ــني مب ــارك ف ــي الق ــاهرة ف ــي
/25ديســمبر ،2008/أي قبــل يــومين مــن بــدء العــدوان علــى القطــاع ،مــا هــو إال تواطــؤ وتأييــد مصــري
لقي ــام إسـ ـرائيل بعملي ــة ض ــد قطـ ــاع غـ ـزة .وكان ــت وزيـ ـرة الخارجيـ ــة اإلسـ ـرائيلية ليفن ــي زارت مص ــر فـــي
/25ديســمبر ،2008/قامــت بتهديــد الفصــائل الفلســطينية المقاومــة ،وقالــت إن الموقــف فــي قطــاع غ ـزة
أصبح يمثل عقبـة فـي طريـق إقامـة الدولـة الفلسـطينية ،وذلـك مـن خـالل المـؤتمر الصـحفي الـذي عقدتـه
مـع الـرئيس حســني مبـارك فــي القــاهرة ،األمــر الـذي أعتبــر مشــاورات مصـرية – إسـرائيلية لتوجيــه ضـربة
عسكرية لقطاع غزة( .تقرير معلومات  ،2009 ،2مرجع سابق ،ص.)41

واعتبــرت مصــر ذلــك تضــليالً مــن قب ــل وســائل اإلعــالم ،للموقــف المصــري الحقيقــي الـ ـرافض
للحــرب ،وبحســب أبــو الغــيط وزيــر الخارجيــة المصــري ،فــإن عمــر ســليمان فــور انتهــاء زيــارة ليفنــي قــام
بإرسال تحذيرات إلى حركة حماس ،بنية إسرائيل القيام بعملية عسكرية مؤكدة ،وأن مصر يمكن لها أن
توقــف العــدوان اإلسـرائيلي فــي حالــة توقــف إطــالق الصـواريخ الفلســطينية ،ويعتقــد أبــو الغــيط فــي تحليلــه
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لمجري ــات األم ــور ،بأن ــه م ــن غي ــر المس ــتبعد أن تك ــون س ــوريا وايـ ـران تقفـ ـان وراء الت ــدهور الخطي ــر ف ــي
المنطقة( .أبو الغيط  ،2013 ،ص.)433

ويرى الباحث أن زيارة وزيرة الخارجية اإلسـرائيلية ليفنـي إلـى القـاهرة ولقاءهـا بـالرئيس المصـري
حس ــني مب ــارك ،وتهدي ــدها للفلس ــطينيين م ــن قل ــب الق ــاهرة ،وقب ــل ي ــومين م ــن الع ــدوان اإلسـ ـرائيلية عل ــى
القطاع ،كانت تهدف إلـى إحـراج مصـر ،واظهارهـا وكأنهـا مؤيـدة ومتواطئـة مـع العـدوان الالحـق ،األمـر
الذي دفع حركة حماس لشن هجـوم إعالمـي علـى مصـر نـتج عنـه مزيـد مـن تـأزم العالقـات بـين حمـاس
ومصــر ممــا أدى إلــى عــدم وقــوف السياســة المص ـرية مــع حركــة حمــاس .وبــذلك تضــمن إس ـرائيل عــدم
تغييــر مصــر لسياســتها مــع قط ـاع غ ـزة خاصــة إغــالق معبــر رفــح .وبهــذا ضــمنت إس ـرائيل أن الحصــار
المفروض على القطاع لن يكسر بسبب حربها على قطاع غزة.
وزادت حدة التوتر بين النظام المصري وحركة حماس ،وذلك بعد رفض النظام المصـري دعـوة
قطريــة لعقــد قمــة عربيــة طارئــة فــي الدوحــة بتــاريخ /16ينــاير ،2009/فــي نفــس الوقــت الــذي دعــا فــي
الرئيس مبارك إلى عقد قمة تشاوريه دولية ،بشأن العدوان على قطاع غزة في مدينة شـرم الشـيخ بتـاريخ
 /18ين ــاير2009/م ،ش ــاركت فيه ــا س ــت دول أوروبي ــة ،والـ ـرئيس الفلس ــطيني ،والــرئيس الترك ــي،واألمين
العــام لألمــم المتحــدة ،وقــد اعتبــرت هــذه القمــة فــي شــرم الشــيخ فــي حينــه ،محاولــة مــن النظــام المصــري
إلفشال خطـوات هامـة كانـت مـن المفتـرض أن تخـرج عـن القمـة العربيـة ،مثـل المطالبـة بـإغالق مكاتـب
التمثيــل اإلسـرائيلية فــي البلــدان العربيــة ،والتلــويح بســحب المبــادرة العربيــة للســالم ،ودعــوة مجلـس األمــن
لالنعقاد الفوري إلدانة العدوان اإلسرائيلي على القطاع ،وهو ما فسر على أنـه دليـل علـى تواطـؤ النظـام
المصري في العدوان على قطاع غزة( .حمزاوي)2009 ،

يعتبر مبعث الشكوك حول دور مصر في حرب عام  ،2009-2008ومبادرتها لوقف الحـرب
على سلطة حماس ،هو انزعاج مصر من نتائج انتخابات عـام  ،2006ومـا نـتج عنـه مـن أحـداث أدت
إل ــى س ــيطرة حم ــاس ب ــالقوة عل ــى قط ــاع غـ ـزة ف ــي /15يوني ــو 2007/ب ــانقالب عس ــكري عل ــى الس ــلطة
الفلسطينية ،نتج عنه عدم اعتـراف مصـر بالوضـع الجديـد القـائم فـي قطـاع غـزة ،وقيامهـا بـإغالق معبـر
رفح يأتي في سياق عدم شرعية حماس التي تسيطر عليه بالقوة ،ومظهر آخر لمبعث الشـك يتمثـل فـي
القناعــة الكبيـرة لــدى القيــادة المصـرية مــن ارتبــاط حركــة حمــاس بــاإلخوان المســلمين ،الــذين يشــكلوا القــوة
الكبي ـرة فــي المعارضــة المص ـرية ،وتخــوف القيــادة المص ـرية أيض ـاً مــن تــأثير تجربــة حمــاس فــي الحكــم
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والسلطة على تشجيع اإلخوان المسلمين لتحدي النظام الحاكم في مصر ،وأيضـاً رغبـة القيـادة المصـرية
في إفشال تجربة حماس في الحكم( .األخبار.)2011/5/16 ،

لقــد تنبهــت السياســية المصـرية ،فــي عهــد الـرئيس حســني مبــارك وعلــى اخــتالف رؤســائها ،إلــى
قيام إسرائيل باالنسحاب األحادي من قطاع غزة في عـام  ،2005ومـن ثـم سـيطرة حمـاس علـى القطـاع
في عام  ،2007من أن يكون االنسحاب من القطاع وفرض إسرائيل حصا اًر جويأ ،وبحرياً ،وبريـاً علـى
القطــاع محاولــة لتصــدير عــبء إعاشــة وادارة القطــاع إلــى مصــر ،فــي إطــار مســاعي إس ـرائيلية لتصــفية
القضية الفلسطينية .وهذا ما يفسر موقف مصر الرافض لتغيير طبيعة معبر رفح من معبر لألفـراد إلـى
معبر تجـاري للبضـائع ،ومـن ثـم لعـب دور اقتصـادي مباشـر فـي تـوفير السـلع والبضـائع لسـكان القطـاع
المحاصر ،فقد تسـامح نظـام الـرئيس السـابق حسـني مبـارك بموضـوع األنفـاق الممتـدة بـين غـزة وسـيناء،
والتــي كــان يمــر مــن خاللهــا بضــائع وســلع مختلفــة ،إلــى جانــب إمــدادات مختلفــة كانــت تصــل لتزويــد
الفصــائل الفلســطينية بالســالح ،وان هــذا التســامح قــد انتهــى مــع انفــالت األوضــاع فــي المنطقــة العربيــة
ككل ،بدءاً من ليبيا مرو اًر بسوريا وصوالً إلى مصر وخاصة في شمال سـيناء بعـد ينـاير  ،2011األمـر
الذي دفع الجيش المصري إلى استهداف األنفاق بشكل ممنهج من أجل تدميرها وايقـاف حركـة االنتقـال
غيــر الرســمي بــين غ ـزة وشــمال ســيناء ،واســتمر هــذا التــدمير فــي عهــد ال ـرئيس محمــد مرســي وتســارعت
وتيرتــه بعــد اإلطاحــة بمرســي فــي عهــد الـرئيس الحــالي عبــد الفتــاح السيســي ،فقــد ت ازيــدت الهجمــات ضــد
القوات المصرية من جانب تنظيمات إرهابية تنطلق من الحدود مع قطاع غزة.
ويخلص الباحث مما سبق ،إلى عدة نتائج ،منها:
 أن مصر ،في ذلك الحين ،لم تكن متواطئة مع الجانب اإلسـرائيلي فـي عدوانـه علـى قطـاع
غزة ،ولم تكن راغبة أن تزداد معاناة أبناء الشعب الفلسطيني من هذا العدوان.
 أن مصر لم تكن راغبة في تبني موقف حركة حماس ،ولم تكن راغبـة فـي الظهـور بمظهـر
الداعم لموقفها السياسي من القضية الفلسطينية.
 أن مصــر كانــت راغبــة فــي اســتغالل هــذا الحــدث لتعزيــز اللحمــة الوطنيــة الفلســطينية وفــي
إعــادة القــاطرة السياســية الفلســطينية إلــى وضــعها الصــحيح بقيــادة منظمــة التحريــر ،وأنهــا
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كانت تسعى لدفع حركة حماس للقبول بالمصالحة المعروضة على الساحة الفلسطينية ،بل
على حركة حماس على وجه التحديد.
 أن إغالق معبر رفـح فـي عهـد مبـارك إال للحـاالت اإلنسـانية يهـدف إلـى عـدم انفتـاح قطـاع
غزة علـى مصـر ،بمـا يـوفر ذريعـة ومبـرر لالحـتالل اإلسـرائيلي ،لقطـع أي صـلة لـه بقطـاع
غـ ـزة ،وان ــه سيس ــتمر ف ــي إغ ــالق كاف ــة المع ــابر الت ــي تص ــل قط ــاع غـ ـزة بفلس ــطين (الق ــدس
والضــفة الغربيــة والخــط األخضــر)؛ لتحميــل إس ـرائيل المســؤولية القانونيــة التــي ترغــب فــي
التهرب منها.
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املبحث األول
الوضع الداخلي املصري في عام  2011وأثره على سياسة مصرتجاه قطاع غزة:
أوالً :البيئة الداخلية المصرية إبان العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة :2012
عاشــت مصــر منــذ ســقوط مبــارك حالــة مــن الســيولة السياســية ،والفوضــى ،والتــدهور األمنــي،
والت ارجــع االقتصــادي ،فقــد فرضــت المرحلــة االنتقاليــة مســا اًر للتحــول ،فــال يكــاد يوجــد توافــق عــام حــول
الدسـ ــتور الـ ــدائم للـ ــبالد؛ فقـ ــد عكسـ ــت الخالفـ ــات التـ ــي فجرتهـ ــا لجنـ ــة صـ ــياغة الدسـ ــتور ،العديـ ــد مـ ــن

االختالفـ ــات ،تناولـ ــت معظمهـ ــا هويـ ــة الدولـ ــة ،ونمـ ــط االقتصـ ــاد المتبـ ــع ،والحريـ ــات العامـ ــة ،والعدالـ ــة
االجتماعية .ولقد كشفت عملية إعداد وصياغة الدسـتور عمـا يعتمـل فـي جـوف المجتمـع المصـري ،مـن
تناقضات ثقافية واجتماعية ،كانت كامنـة ولـم تظهـر إلـى سـطح الحيـاة المصـرية إال حـين شـعر الـبعض

بأن فريق اإلسالم السياسي وتحديداً اإلخوان المسلمون ،يحـاولوا االسـتحواذ علـى الثـورة والدولـة ،وتثبيـت
وقائع على األرض يصعب معها إحداث تغيير منشود عبر اآلليات الديمقراطية.
 .1الحالة األمنية :
أفــرزت حالــة االســتقطاب السياســي وضــعاً أمني ـاً مربكــا ،فقــد ســادت الفوضــى والبلطجــة وذلــك
لغيــاب القــانون ،وتعــددت معهــا مشــاهد إلقــاء الحجــارة والزجاجــات الحارقــة ،ومحاصـرة المبــاني الحكوميــة

ذات الســيادة ،وحــرق مق ـرات بعــض األح ـزاب ،وطفــت إلــى الســطح ظــاهرة الملثمــين المســلحين ،كــل هــذا
والدولـ ــة عـ ــاجزة عـ ــن اسـ ــتعادة الهـ ــدوء فـ ــي الشـ ــارع ،وكـ ــذلك بعـ ــض األحـ ــداث الطائفيـ ــة بـ ــين المسـ ــلمين

والمسيحيين.

 .2الحالة االقتصادية:
تراجعـت المؤشـرات االقتصـادية فـي ظـل هـذه األوضـاع واألجـواء السياسـية واألمنيـة التـي كانــت
تعيشها مصر ،وتراجعت أيضا االستثمارات الخارجيـة ،ويالحـظ تـردي األوضـاع االقتصـادية فـي مصـر

علــى أكثــر مــن صــعيد ،فأصــبح المـواطن يلمــس فــي حياتــه اليوميــة ارتفاعـاً مضــطرداً فــي أســعار الســلع
والخـدمات األساسـية .وأدت حالـة الت ارجـع إلـى زيـادة عجـز الموازنـة وذلـك بحسـب و ازرة الماليـة فـي العــام

الم ــالي  ،2012-2011لتص ــل إل ــى م ــا يق ــرب م ــن  200ملي ــار جني ــه مص ــري ،كم ــا أن االس ــتثمارات
األجنبية الجديدة بلغت عـام " 2012الصـفر" تقريبـاً ،بـل إن هنـاك حركـة نـزوح لالسـتثمارات مـن الـداخل
إلى الخارج ،وكشف البنك المركزي المصري عن أن احتياطي النقد األجنبي قد وصل إلى الحـد األدنـى
بل الحرج( .جمال الدين.)2013 ،
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ألق ــت ت ــداعيات المرحل ــة االنتقالي ــة الت ــي عاشـ ـتها مص ــر ،بظالله ــا عل ــى كاف ــة من ــاحي الحي ــاة

الداخلي ــة ،وال يب ــدو أن أي م ــن أه ــداف الحـ ـراك الش ــعبي ق ــد تحقق ــت ،بم ــا يعن ــي اس ــتمرار حال ــة الس ــيولة
السياسية والفوضى األمنية ،في ظل غياب واضـح لهيبـة الدولـة ،وفـي ظـل عـدم وضـوح اتجـاه عـام بـين
النخـب السياســية نحــو تبنـي سياســات معينــة أو اختيـار نوعيــة نظــام سياسـي معــين ،أو إتبــاع أيــديولوجيا

سياســية ،ومــع فشــل األداء الحكــومي ،وغيــاب حالــة التوافــق لــدى النخــب السياســية ،فض ـالً عــن افتقارهــا

لوجود هدف أو مشروع وطني ،أو ما يعرف باإلستراتيجية الوطنية العليا (أبو زيد ،2011 ،ص.)133

ثانياً :الموقف المصري تجاه قطاع غزة في ظل المجلس العسكري:
لعــب الجــيش المصــري دو ار هامــا فــي صــوغ السياســة المص ـرية ,وكــان مــن أهــم العوامــل التــي
مكنــت مــن إســقاط ال ـرئيس حســني مبــارك ،حــين تــدخل إلجبــار ال ـرئيس علــى االســتقالة ،ورحــب الث ـوار
بحركــة الجــيش ضــد مبــارك وتفاوض ـوا معــه بعــد االســتقالة ،وعــزز المحتجــون الفك ـرة القائلــة بــأن الق ـوات
المســلحة فــي جانــب الشــعب ،وأن ــه ال ينبغــي لهــا أن تصــادر ثقــة الش ــعب فــي ضــمانها للســير الس ــلس
للمرحلــة االنتقاليــة ،وبــدا كــذلك أن الجــيش مؤسســة الدولــة الوحيــدة المســتعدة لتســيير الــبالد مــع غيــاب
الحكومة .وانعقد المجلس األعلى للقوات المسلحة للمرة األولى في غياب رئيسـه الـرئيس حسـني مبـارك،
وفي" بيانه األول" في /10فبراير 2011/أكد للمصريين أن المجلس سيبقى منعقداً بهدف حماية الشعب
واألمة ،وأنه سيدعم مطالب المتظاهرين المشروعة بإسقاط مبارك( .مؤسسة كارينغي للسالم الدولي)2011 ،

وأعل ــن عم ــر س ــليمان ف ــي  11فب اري ــر تنح ــي مب ــارك ،وتخلي ــه ع ــن منص ــب رئ ــيس الجمهوري ــة،

وتكليفه للمجلس األعلى للقوات المسلحة بإدارة البالد ،وأعلن الجـيش "بيانـه رقـم  "3 ،2شـدد فيهمـا علـى

إنهاء حالة الطوار فور انتهاء الظروف الحالية ،وضـمان إجـراء انتخابـات برلمانيـة ورئاسـية حـرة ،وأكـد
أنه ليس بديالً عن الشرعية التي يرضاها الشعب (صالح ،2011 ،ص.)18

 .1أهم الق اررات والخطوات التي اتخذها المجلس العسكري :
 التعهــد بضــمان االنتقــال الــديمقراطي للســلطة فقــد أكــد المجلــس العســكري فــي بيانــه رقــم 5
علــى حــل البرلمــان ووقــف العمــل بالدســتور ،وتعهــد بفت ـرة انتقاليــة لمــدة ســتة أشــهر واج ـراء
تعـ ــديالت دسـ ــتورية وتش ـ ـريعية تسـ ــبق إج ـ ـراء انتخابـ ــات نيابيـ ــة ورئاسـ ــية ،وأعلـ ــن أنـ ــه مـ ــن
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صــالحياته إص ــدار اللـ ـوائح والقـ ـوانين طـ ـوال الفت ـرة االنتقالي ــة ،ودع ــا المـ ـواطنين إل ــى وق ــف

التظاهرات واإلضرابات( .الهيئة العامة لالستعالمات)2011 ،

ـتفتاء حــول التعــديالت الدســتورية ،وتمــت الموافقــة عليهــا ،وفــي
 نظــم المجلــس العســكري اسـ ً
/30مــارس 2011/أدخــل التعــديالت التــي تمــت الموافقــة عليهــا فــي االســتفتاء ،مــع بعــض
مواد الدستور السابق لتشكل الوثيقة الجديدة إطار قانوني للحكم إلـى حـين إجـراء انتخابـات

برلمانية( .الهيئة المصرية العامة لالستعالمات)2011 ،



اعتقال مبارك والمقربون منه وحل حزب النظام القديم( .حماد ،2012 ،ص)124

 نشـر اإلعـالن الدسـتوري المكمــل فـي  1نـوفمبر  2011ونـص علــى مبـاد فـوق الدســتور،

وهـي مـنح المجلــس الحـق فــي اإلشـراف علـى ميزانيتــه العسـكرية الخاصــة ،ونفـوذاً متعاظمـاً
في سياسة البالد المستقبلية وصياغة الدستور المقبل ،ولقد جاء هذا في المسودات األولى

للوثيقة أو اإلعالن الدستوري المكمل( .مؤسسة كارينغي للسالم ،مرجع سابق)2011 ،

 أوفى المجلس العسكري بتعهداته بنقل السلطة إلى حكومة ورئـيس مـدني مـن خـالل تنظـيم

انتخابــات ديمقراطيــة ،فخــالل الفت ـرة الممتــدة مــن /28نــوفمبر/11 – 2011/ينــاير2012/

أجريت أول انتخابات برلمانية بعد حراك  25ينـاير ،جـرت انتخابـات مجلـس الشـورى علـى

مرحلتين/29 ،يناير/22 -فبراير 2012/وفي /25يونيو 2012/قضت المحكمة الدستورية
العليا بعدم دستورية انتخابـات مجلـس الشـورى ،وأجريـت الجولـة األولـى النتخابـات الرئاسـة

يــومي /24-23مــايو ،2012/وجــرت جولــة اإلعــادة يــومي /17-16يونيــو( 2012/صــالح،

مرجع سابق ،ص.)20-19

ثالثاً :الوضع الداخلي المصري في عهد الرئيس مرسي عام 2012
استعادت جماعة اإلخوان المسلمين شرعيتها القانونيـة بعـد أن كـان قـد تـم حلهـا مـن قبـل القيـادة
المصرية في عام ( 1949حمزة ،2011 ،ص.)158
فقد تمت الموافقة على تأسيس حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة اإلخوان المسلمين في
 6يونيو  ،2011وأصبح يملك الشخصية االعتباريـة ولـه الحـق فـي المشـاركة فـي العمـل السياسـي( .بـي

بي سي العربية ،)2011 ،حيث شارك في انتخابات البرلمان المصرية -مجلس الشـعب2012 -2011 -
والتــي تــم اإلعــالن عــن نتائجهــا فــي  21ينــاير  ،2012والتــي أســفرت عــن فــوز حــزب الحريــة والعدالــة،
وحصوله على  127مقعداً في مجلس الشعب (.اليوم السابع.)2012 ،
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وشارك حزب الحرية والعدالة في االنتخابات الرئاسية المصـرية ،والتـي أسـفرت نتائجهـا فـي 24
يونيــو  2012عــن فــوز مرشــح اإلخـوان المســلمين محمــد مرســي الــذي كــان يتـزعم حــزب الحريــة والعدالــة
حينهــا؛ حيــث حصــل علــى مــا نســبته  %51.7مــن األص ـوات فــي جولــة اإلعــادة( .بــي بــي ســي العربيــة،
.)2012

ورغم فوز الدكتور محمد مرسي ،مرشح اإلخوان المسلمين بمنصب الرئاسة في مصـر ،فـإن الكثيـر مـن

التحــديات واجهتــه ،وعلــى أرســها الصــالحيات المنقوصــة التــي منحــت لــه بعــد أن ســحبها منــه المجلــس

العســكري والتــي كانــت بحوزتــه بحكــم دســتور عــام  .1971فقــد حــرم ال ـرئيس وفــق اإلعــالن الدســتوري

المكمــل الصــادر فــي  30مــارس  2011مــن قبــل المجلــس العســكري ،مــن أربــع صــالحيات كبيـرة ،حيــث
يجرد من رئاسة المجلس العسكري نفسه ،ويحرم من سلطة إجراء أي تعديالت على تشـكيلته ،ولـيس لـه
الحق في االستعانة بالجيش في حـال حـدوث انقـالب أمنـي إال بعـد موافقـة المجلـس نفسـه ،كمـا ال يحـق

له تشكيل الجمعيـة التأسيسـية للدسـتور التـي سـتتولى صـياغة الدسـتور الـدائم فـي الـبالد (الدسـتور ،المرجـع
السابق).

وقام الرئيس المصري محمد مرسي يوم األحـد  /12أغسـطس  2012بإقالـة وزيـر الـدفاع محمـد

حســين طنطــاوي ،والفريــق ســامي عنــان رئــيس أركــان القـوات المســلحة ،كمــا قــام مرســي بإلغــاء اإلعــالن

الدســتوري المكم ـل الــذي صــدر فــي  17يونيــو والــذي جــرد الرئاســة مــن صــالحيات هامــة تتعلــق بــاألمن
القومي والدفاع (كوك.)2012 ،

أسباب فشل أول رئيس مدني في إدارة مصر:
أوالً :الفشل في مراعاة الدولة واعتباراتها :
لم يرغب الرئيس محمد مرسي في أن يكون رئيساً لكل المصـريين ،أو أن يكـون ذا نهـج خـاص
أو حتى بصـمة شخصـية ،وانمـا كـان بحكـم تكوينـه وظـروف ترشـيحه ممـثالً بجماعـة اإلخـوان المسـلمين
في الرئاسة ،يحكم باسمها ويأمر بق اررات ورؤية مكتب اإلرشاد من دون مراعاة لثوابت الدولة واعتباراتها
وف ــي مق ــدمتها الحف ــاظ عل ــى المواطن ــة والوح ــدة الوطني ــة واألم ــن الق ــومي المص ــري .وق ــد أدى ذل ــك إل ــى
مشكالت وتعقيدات هائلة ألن جماعة اإلخوان وقيادتها لم تكن تمتلك رؤية لحكم مصر ،ولم تكن قـادرة
بحكــم تكوينهــا علــى تجســيد قــيم الحداثــة والدولــة المدنيــة ،ولــم يكــن لــديها رؤيــة إصــالحية أو نهضــوية
تستطيع من خاللها التعامل الجاد المؤثر مع المشكالت والتحديات الهائلة التي خلفها نظام مبارك .
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ثانياً :الفشل في مواجهة تدهور األوضاع االقتصادية واالجتماعية:
ورث اإلخـوان المســلمين أوضــاعاً اقتصــادية وأمنيــة صــعبة ومشــكالت اجتماعيــة عميقــة ،إال أن
غيــاب الرؤيــة االقتصــادية وتضــارب المواقــف والسياســات تجــاه االســتثمار والبورصــة والض ـرائب أوجــد
مناخـاً غيــر مـو ٍ
ات ،أدى إلــى اســتمرار تــدهور األداء االقتصـادي وبمعــدالت سـريعة ،إذ بلــغ ت ارجــع النمــو
االقتصادي في سنة  2012مقارنة بالعام السابق  ،%2.2وارتفـع العجـز فـي ميـزان المـدفوعات إلـى 18
مليـار دوالر ،بينمــا ارتفـع الــدين الخــارجي إلـى نحــو  8 ،38مليـار دوالر مقارنــة ب ـ  33مليـار عنــد رحيــل
مبــارك ،وكانــت أســعار الســلع والوقــود والخــدمات قــد ســجلت ارتفاعــات كبي ـرة فــي ج ـراء انخفــاض ســعر
صرف الجنيه الذي خسر نحو  %20من قيمته خالل حكم مرسـي ،األمـر الـذي رفـع مـن تكلفـة اسـتيراد
معظم المواد الغذائية( .لوموند ديبلوماتك.)2013 ،

ثالثاً :تسرع اإلخوان في محاولة السيطرة على مفاصل الدولة:
عـرف هـذا األمـر إعالميـاُ بمشـروع التمكـين أو األخونــة ،والـذي قصـد منـه تـولي كـوادر اإلخـوان
أهم الناصب في الدولة ،وتسيرها بحسـب أفكـار الجماعـة وبرامجهـا ،األمـر الـذي اعتبـر نوعـاً مـن أخونـة
الدولة ،فقد امتدت تعيينات اإلخوان أو المواليين لهم إلى اإلعالم والثقافة والتعليم والصحة ،بينما فشلت
جهــودهم فــي اخت ـراق المؤسســة العســكرية وأجهزتهــا األمنيــة والقضــاء ،وكــان هــذا التســرع فــي ظــل عــدم
توافر كوادر إخوانية مؤهلة لشغل هذه المناصب.
رابعاً  :استبعاد األحزاب والقوى السياسية:
لقد أدى انفـراد الـرئيس وجماعـة اإلخـوان بـالحكم واسـتبعاد بـاقي األحـزاب والقـوى السياسـية ،إلـى
تق ــارب هـــذه األح ـ ـزاب وتعاونهـــا ف ــي إطـ ــار جبهـ ــة اإلنقـ ــاذ والت ــي أعلن ــت معارضـ ــتها سياســـات ال ـ ـرئيس
والدســتور ،ولقــد نجحــت جبهــة اإلنقــاذ فــي التــرويج لفك ـرة تــدخل الجــيش ضــد حكــم اإلخ ـوان ،واحتضــان
شباب حركة تمرد ودعمها ،األمر الذي اعتبره اإلخوان مؤامرة ضدهم يديرها مؤيدي مبارك.
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خامساً  :إنكار الحقائق على األرض :
تفاقمـــت المشـ ــكالت االقتصـ ــادية واالجتماعيـــة واألمنيـ ــة ،وتصـ ــاعد السـ ــخط الشـ ــعبي ،وأنشـ ــطة
المعارضة وزادة اإلضرابات واالحتجاجات الشعبية  ،إال أن الـرئيس وجماعتـه قـد أنكـروا هـذه المشـكالت
والتحديات ولم يقدموا أي تنازالت أو يطرحوا حلوالً وسطاً الحتواء المعارضة
سادساً :غموض السياسة الخارجية والفشل في مواجهة تحديات األمن القومي :
ابتعد مرسي واإلخوان في حكمهم عن دول الخليج باستثناء قطر ،ولم يطور عالقاته مع إيران،
كمــا اتخــذ مواقــف متناقض ـة مــن األوضــاع فــي ســوريا ،ولــم يــدعم الجــيش المصــري فــي القضــاء علــى
الجماعات الجهادية في سيناء ،بل إن سياسات مرسي وجماعـة اإلخـوان المسـلمين أدت إلـى زيـادة عـدد
تل ــك الجماع ــات إل ــى أع ــداد كبيـ ـرة ،يه ــددون األم ــن الق ــومي المص ــري األم ــر ال ــذي أغض ــب المؤسس ــة
العسكرية.
وقــد كانــت أس ــباب فشــل حك ــم اإلخ ـوان المس ــلمين مــن الق ــوة والتــأثير إل ــى حــد أن ــه صـ ُـعب توق ــع

اس ــتمرارهم ف ــي الس ــلطة ،لك ــن المفارق ــة أن ه ــذا االنهي ــار ج ــاء سـ ـريعاً وص ــادما لطم ــوح وآم ــال اإلخـ ـوان
وجماعات اإلسالم السياسي في المنطقة ،بعدما وصـلوا إلـى السـلطة فـي أكبـر دولـة ،وفشـلوا فـي إدارتهـا
وكسب رضا المجتمع ،وان سقوط اإلخوان المسلمين جاء عبر صدام دموي ال تزال أحداثه جارية(.مجلة
دراسات فلسطينية.)2013 ،

رابعاً موقف الرئيس مرسي من قطاع غزة:
 .1موقف الرئيس مرسي من المصالحة الفلسطينية:
ش ــكلت العوام ــل اإلقليمي ــة المتغيـ ـرة بع ــد الح ارك ــات العربي ــة عوام ــل ض ــغط كبيـ ـرة عل ــى طرف ــي
االنقســام ،دفعتهــا لإلس ـراع فــي التوقيــع علــى اتفــاق القــاهرة  4مــايو 2011 /فقــد كــان للتغيــر الحــاد فــي
المشــهد اإلقليمــي األثــر البــالغ فــي انكشــاف ـ ـ كــل مــن حمــاس وفــتح األمــر الــذي أجبرهــا علــى االنصــياع

لمنطق المصالحة ،فقد سقط نظام مبارك في مصر ،الذي كان الداعم والحاضن اإلقليمي الهـام للسـلطة

الفلسطنية في رام هللا ،ومن ناحية ثانية فإن األوضاع الداخلية في سوريا قد أصابت حماس بالقلق على
مستقبل الدعم السوري لهـا ،لـذا فقـد حـرص طرفـي االنقسـام للتقليـل مـن الخسـائر التـي لحقـت بهـم نتيجـة

لفقدانهم لمعسكر الحلفاء وهو ما يمكن تسميته اتفاق الضرورة( .مجلة السياسة الدولية ،يوليو )2011
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لقد عولت حركة حماس في قطاع غزة على فـوز اإلخـوان المسـلمين فـي االنتخابـات التشـريعية

والرئاسة في مصر ،فقد قام إسماعيل هنية رئيس الوزراء المقال ،برفع العلـم المصـري وتوزيـع الحلويـات
ف ــي الشـ ـوارع ابتهاجـ ـاً بف ــوز محم ــد مرس ــي مرش ــح اإلخـ ـوان المس ــلمين ف ــي االنتخاب ــات المصـ ـرية  :وب ــدأ
الحــديث عــن تغيــر د ارم ــي فــي األوضــاع فــي قط ــاع غ ـزة ،وعــن زيــارة وف ــد مــن غ ـزة مكــون م ــن 100
شخص ــية قب ــل زي ــارة أي وف ــد رس ــمي فلس ــطيني ،وح ــاول رئ ــيس ال ــوزراء المق ــال زي ــارة الق ــاهرة ف ــي يولي ــو

 ،2012وذل ــك لتهنئـ ــة ال ـ ـرئيس المص ــري الجديـ ــد ،وبحـــث بع ــض القض ــايا والملفـــات الفلسـ ــطينية ،لكـــن
التصـريحات الرسـمية المصـرية لـم تقــدم لحركـة حمـاس مــا كانـت تتوقعــه ،وأن األمـور لـم تجــر بمـا يالئــم

طمــوح وآمــال قــادة حركــة حمــاس فــي القطــاع ،إذ حــرص مرســي علــى لقــاء ال ـرئيس الفلســطيني محمــود
عباس ومن ثم خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة حمـاس قبـل لقـاء هنيـة أو أي وفـد مـن قطـاع

غزة( .مجلة الدراسات الفلسطينية.)2013 ،94 ،

وتعاملت مؤسسة الرئاسة المصرية بحساسية عالية مع الطلبات الفلسطينية للقاء الرئيس محمد

مرسي وتهنئته بالفوز في منصـب الرئاسـة ،فقـد تـأنى مرسـي فـي اتخـاذ قـ ارره السـتقبال هنيـة ولـم يخـالف
البروتوكــول ،وأجــل مقابلتــه إلــى مــا بعــد لقــاءه بــالرئيس الفلســطيني محمــود عبــاس ،والــذي يعتبــر خصــماً

سياسياً لقيادة حماس خصوصاً في ذلك الوقت ،وقد بينـت مؤسسـة الرئاسـة المصـرية أنهـا قامـت بد ارسـة
اإلعــداد لزيــارة تضــم وفــداً فلســطينياً مشــتركاً يضــم كــل مــن هنيــة ومحمــود عبــاس ،علــى اعتبــار أن تلــك
الخطوة ستدعم الجهود المصرية في المصالح الفلسطينية( .جريدة الحياة)2012/7/7 ،

وأكد الرئيس مرسي في خطابـه الرسـمي األول فـي قاعـة االحتفـاالت فـي جامعـة القـاهرة ،وذلـك
بعد حلف اليمـين فـي /30يونيـو 2012/أن "مؤسسـة الرئاسـة تقـف مـع الشـعب الفلسـطيني حتـى يحصـل

علــى كام ــل حقوقــه المش ــروعة ،وأنــه ســيعمل عل ــى إتمــام المص ــالحة الوطنيــة الفلس ــطينية( .فــراس بــرس،

)2012/6/25

وقـال مرسـي فـي كلمــة لـه ،خـالل افتتاحيـة قمــة عـدم االنحيـاز /29أغسـطس" :2012/سنســتمر
في رعاية المصالحة لدعم وحدة الصف الفلسطيني ،وأحث اإلخوة الفلسطينيين بمختلف توجهـاتهم علـى

ر ،دون االلتفات إلـى خالفـات ضـيقة "( .صـفا،
المصالحة ،وأن ينتقلوا إلى تنفيذ ما تم التوصل إليه مؤخ اً
)2012/8/30

ولقد قامت مؤسسة الرئاسة المصرية بنقل إدارة الملف الفلسطيني للمصالحة من المربع األمني
إلــى المربــع السياســي والدبلوماســي ،فقــد قامــت و ازرة الخارجيــة المص ـرية بــدور فاعــل فــي هــذه الملفــات،
وذلــك وفق ـاً للمصــالح الوطنيــة القوميــة المص ـرية بــديالً عــن جهــاز أمــن الدولــة وجهــاز المخــابرات العامــة
المصرية التي كانت تدير هذه الملفات بشـكل حصـري وبعيـداً عـن و ازرة الخارجيـة المصـرية ،مـع م ارعـاة

أن الخارجية المصرية حرصت على بقاء األمن القومي المصري في المقدمة( .خليل ،2011 ،ص)13
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اعتبــر النظــام اإلخ ـواني الجديــد حركــة حمــاس شــرعية سياســية يجــب وضــعها باالعتبــار بــنفس

الدرجة التي تتمتع بها منظمة التحرير الفلسـطينية والسـلطة الفلسـطينية .ولهـذا السـبب قـدم نظـام الـرئيس
اإلخـواني محمــد مرســي وعــوداً برفــع الحصــار أو علــى األقــل تخفيفــه ،وذلــك خالفــا لعالقــة نظــام الـرئيس

السابق مبارك مع حركة حماس (بروم ،2011 ،ص. )55

وق ــد رأى كثي ــر م ــن المحللـ ـين السياس ــيين الفلس ــطينيين أن ف ــوز مرش ــح اإلخـ ـوان المس ــلمين ف ــي

االنتخابات الرئاسية المصرية محمد مرسي سيكون إيجابياً في دعم القضية الفلسطينية ولكن ليس علـى
المدى القريب ،بسبب الوضع الداخلي المصري غير المسـتقر ،فيمـا رأى الـبعض اآلخـر أن فـوز مرسـي
سيصــعب الوصــول إلــى المصــالحة الفلســطينية ،وذلــك بســبب االخــتالف الــذي حصــل فــي مـوازين القــوى
بــين طرفــي االنقســام ،فحركــة حمــاس تــرى أن قــوة أخــرى كبي ـرة قــد انضــمت إليهــا بهــذا الفــوز ،فقــد قــال

الكاتب والمحلل السياسي طالل عوكل إن مصـر فـي عهـد مرسـي لـديها الكثيـر مـن التحـديات الداخليـة،
وان لم تستقر أوضاعها الداخلية سيكون من الصعب تلمـس مالمـح سياسـة جديـدة مـن قبـل مصـر تجـاه

القضــية الفلســطينية .وعلــى صــعيد ملــف المصــالحة الفلســطينية فقــد رأى عوكــل أن هــذا الملــف بعــد فــوز

مرشــح اإلخ ـوان المســلمين أصــبح فــي خبــر كــان ،وقــال عوكــل " :إن القــوى السياســية الفلســطينية فاقــدة
للقـ ـرار ال ــوطني الفلس ــطيني المس ــتقل ،وأن ك ــل ط ــرف م ــن أطـ ـراف االنقس ــام ق ــد اره ــن موقف ــه بالعوام ــل
الخارجية سواء كانت عربية أو إقليمية أو دولية ،والدليل أن اتفـاق المصـالحة األخيـر قـد تـم تأجيلـه إلـى

مــا بعــد نتــائج االنتخابــات المصـرية ،ألن كــل طــرف يـراهن علــى فــوز أحــد المرشــحين" .وأوضــح الكاتــب
طالل عوكل أن حركة حماس بعد فوز محمد مرسي لم تعد تريد مصالحة ،فقد شعرت أن قوة جديدة ال

يستهان بها أضيف إلى قوتها ،وبذلك فهي ترى أن االتفاقات التي وقعت قبـل إعـالن فـوز مرسـي رئيسـاً
لمص ــر أص ــبحت م ــن الماض ــي ول ــم تع ــد ص ــالحة لمعالج ــة مل ــف المص ــالحة الفلس ــطينية ،ي ــرى الكات ــب
والمحلــل السياســي هــاني المصــري أن المصــالحة الفلســطينية فــي ظــل حكــم مرســي قــد أفــرز أريــين فــي
حركة حماس  :فالرأي األول "يدعو حركة حماس للطمأنينة" ،وأما الـرأي الثـاني يقـول " :إن فـوز مرسـي

مرشح حركة اإلخوان المسلمين في مصر ،أعطى حماس قوة ودفعها للتشدد في ملفـات المصـالحة وفـي
مواقفها للحصول على شروط أفضل ،وبالتالي تعطي حركة حماس مساحة أكبـر فـي مشـاركتها للسـلطة

الوطنية وللشراكة"( .وكالة فلسطين اليوم اإلخبارية  25يونيو )2012

 .2موقف الرئيس محمد مرسي من حصار قطاع غزة :
لقد حدث تحسن ملموس على آلية فتح معبر رفـح ومـرور األفـراد فيـه ،مقارنـة بالوضـع السـابق
في عهد الرئيس حسين مبارك ،إال أن المعبر لم يفتح بشكل كامل كما هو الحال مـع معـابر مصـر مـع

الدول األخرى المجاورة ،فخالف تعامل نظام الرئيس محمد مرسي بخصوص معبر رفح ،توقعات أهالي
غزة وحركة حمـاس وحتـى خـالف التوقعـات الصـهيونية التـي توقعـت مـع وصـول اإلخـوان المسـلمين إلـى
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سدة الحكم ،أن يتم فتح معبر رفح بشكل كامل وأن يتم رفع الحصار والسماح بـالمرور الطبيعـي لألفـراد
والبضائع( .الحياة )2012/9/9

وتم إجراء تعديل على بعض إجراءات المرور في المعبر ،فقد تم زيـادة عـدد أيـام الفـتح للمعبـر

علــى مــدى أيــام األســبوع وشــملت أيــام العطــل أحيان ـاً ،وتــم رفــع ســاعات الــدوام اليــومي ،وحــدث تخفيــف

ألع ــداد الممن ــوعين أمنيـ ـاً ،ومض ــاعفة ع ــدد الع ــابرين يوميـ ـاً ،وكان ــت تل ــك اإلجـ ـراءات تتع ــرض للتغيي ــر
والتبديل بين فترة وأخـرى ،ووصـلت فـي إحـدى المـرات أن اشـتكى مـدير عـام المعبـر فـي حكومـة حمـاس
المقالــة مــن تشــديد اإلجـراءات وزيــادة عــدد الممنــوعين مــن الســفر بــدواعي أمنيــة ،وأن ملــف الترحيــل مــن

والى المعبر ال زال يتم العمل به منذ عهد الرئيس السابق حسني مبارك( .صحيفة فلسطين)2013/2/16 ،

وقامت مصر بإغالق معبر رفح في  6أغسطس  ،2012بعد هجوم على الجيش المصري في

ســيناء أدى إلــى مقتــل  16جنــدياً مص ـرياً ،األمــر الــذي أثــار انتقــاد وزيــر الداخليــة فــي حكومــة حمــاس
المقال فتحي حماد الذي عبر عن خيبة أمل أصابت حماس وحكومتهـا فـي تعامـل نظـام الـرئيس مرسـي

مــع قضــية رفــع الحصــار عــن قطــاع غ ـزة وفــتح المعبــر بشــكل كامــل ،وطالــب حمــاد ال ـرئيس المصــري
مرسي بفتح معبر رفح بشكل كامـل وفـوري ،وقـال عـن توقعاتـه المنظـرة مـن القيـادة المصـرية الجديـدة" :

نتمنى على الرئيس محمد مرسي رئيس مصر الثورة ،صاحب القرار الشجاع وكلمة الحق أن يتخذ قـ ار اًر

بفتح معبر رفح ،وقال  :ما ذنب غزة أن يضيق عليها وفي ذات الوقت فتح معابركم مع االحتالل ،فإن

لـم تكــن فلسـطين بــين أعيــنكم فعلـيكم تعــديل البوصـلة والمســار " ،وقــال حمـاد أيضـاً" :نقتـرح حـالً يقضــي

بإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني وفك الحصار المفروض على قطاع غزة واقامة منطقـة تجـارة حـرة بـين
غزة ومصر( .القدس العربي)2012/8/14 ،

وفي نفس السياق دعا إسماعيل هنيـة رئـيس حكومـة حمـاس المقـال إلـى فـتح معبـر رفـح بشـكل

دائم أمام المسافرين الفلسطينيين وقال" :أمل الشعب الفلسطيني وأنظار أهلنا في غـزة معلقـة بمصـر فـي
نظامها الجديد"( .القدس العربي)2012/9/4 ،

وقــد شــهد عهــد ال ـرئيس محمــد مرســي عمليــات واســعة فــي هــدم األنفــاق وتــدميرها ،أكثــر مــن
عمليات الهدم التي كانت في عهد الرئيس حسني مبارك ،حتى أن طريقة الهـدم التـي كانـت تـتم مختلفـة
عن الطريقة التي كانت تتم في عهد مبـارك ،بحـث تهـدم األنفـاق بطريقـة تمنـع مـن اسـتخدامها فيمـا بعـد

أو محاولة ترميمها ،األمر الـذي أثـار غضـب حركـة حمـاس ،فقـد طالـب المتحـدث باسـم الحركـة صـالح
البردويل بأن يتم إيجاد بدائي لألنفاق في حال االستمرار بعمليات هدمها ،وطالب البردويل هنية بالعمل

على إقامة منطقة للتجارة الحرة بين مصر وقطاع غزة( .الجزيرة نت)2012/9/22 ،
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وقد قامت حركة حماس بتبادل األفكار الخاصة بإنشاء المنطقـة التجاريـة الحـرة مـع قطـاع غـزة

مــع الجانــب المصــري الرســمي ،لتكــون بــديالً عــن عمليــات التهريــب عــن طريــق األنفــاق( .جريــدة الوســط
اليومية)2012/8/11 ،

أبلغــت مصــر حركــة حمــاس بشــكل رســمي رفضــها إلقامــة منطقــة تجــارة ح ـرة علــى الحــدود مــع
قطاع غـزة ،وذلـك بحسـب مصـدر فلسـطيني رسـمي مـن رام هللا فـي /26سـبتمبر ،2012/وقـال المصـدر

الفلســطيني أن رئــيس الــوزراء المصــري فــي ذلــك الوقــت هشــام قنــديل قــد أبلــغ رئــيس الــوزراء المقــال هنيــة
أثنــاء زيارتــه للقــاهرة بقـرار مصــر الـرافض إلقامــة منطقــة للتجــارة الحـرة علــى حــدود القطــاع ،وذلــك لعــدم

رض ــي الفلس ــطينية( .الق ــدس العرب ــي،
تثبي ــت فكـ ـرة أن قط ــاع غـ ـزة كي ــان فلس ــطيني مس ــتقل ع ــن ب ــاقي األ ا

)2012/9/27
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املبحث الثاني
أبعاد املوقف املصري من العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة 2012
العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة  14نوفمبر : 2012
بــدأت العمليــة العســكرية اإلس ـرائيلية ضــد قطــاع غ ـزة ،والتــي أطلــق عليهــا الجــيش اإلس ـرائيلي
(عامود السحاب) ،بدأت رسمياً في  14نوفمبر  2012باغتيال القائد في كتائب القسام وأحد أبرز قـادة
حركة حماس في قطاع غزة أحمد الجعبري ،وعلى أثر ذلك قامت فصـائل المقاومـة الفلسـطينية بـإطالق
وابــل مــن الصـواريخ علــى (إس ـرائيل) ،هــذا واصـطدمت إسـرائيل بقــدرات المقاومــة الفلســطينية علــى الــرد،
وتحديداً في كمية وحجم الصواريخ التي وصل عدد منها إلى تل أبيب ومشارف مدينة القـدس ألول مـرة
في تاريخ الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي ،ولقد قامت إسرائيل بعملية خداع ماكرة قبـل العـدوان ،فقـد جـرى
قبيــل الحــرب اإلعــداد لحملــة إعالميــة لعــدد مــن المســئولين اإلس ـرائيليين بــإعالن قــرب التوصــل لتهدئــة
بهــدف اســترخاء المقاومــة ،ومــن جهــة أخــرى اإليحــاء بــأن المصـريين يعلمــون بموعــد الهجــوم اإلسـرائيلي
على القطاع ،من خـالل االتصـاالت التـي جـرت بـين إسـرائيل ومصـر قبيـل الحـرب ،وذلـك للتشـكيك فـي
موقف مصر ،وهز الثقة بين حركة حماس والنظام المصـري الجديـد ،وحاولـت إسـرائيل مفاجـأة المقاومـة
الفلســطينية باســتهداف القيــادة العليــا لكتائــب القســام ،ونجــح جزئي ـاً باغتيــال الجعبــري ،إال أنــه فشــل فــي
إصــابة أحــد مــن القــادة اآلخ ـرين ،وفــي تفاصــيل المواجهــة بــرز أن بنــك األهــداف اإلســرائيلي ذو الطــابع
العســكري قــد انتهــى أثنــاء األيــام األولــى للعــدوان ،وقــد كــان محــدوداً فــي األصــل ،ولقــد اســتندت إس ـرائيل
علــى تقــديرات قــدمتها شــعبة االســتخبارات العســكرية "أمــان" تفيــد أن قــوة الصــدمة وكثافــة النيـران واصــابة
القادة البارزين سيربك المقاومة ويقلل من قوة ردها.
قامــت المقاومــة باســتيعاب الصــدمة وامتصاصــها ،وقــد دعــم صــمود المقاومــة الفلســطينية شــبكة
األنفاق المعقدة تحت األرض ،إضافة إلى تطور أدوات المقاومة باستخدامها منصات إطالق صاروخية
ذات تحك ــم الكترون ــي وموج ــه ب ــالليزر ،وه ــذا األم ــر يعتب ــر تط ــور كبي ــر ف ــي أدوات المقاوم ــة ،وتمكن ــت
المقاومة في هذه الحرب من كسر الخطوط الحمـر السـابقة فـي قواعـد االشـتباك ،فقـد اسـتهدفت صـواريخ
المقاومــة تــل أبيــب والقــدس ،وهــددت رمــوز إس ـرائيلية كالكنيســت ،فــي تطــور واخــتالف واضــح عــن أداء
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المقاوم ــة ف ــي ح ــرب ع ــام  ،2009 -2008ف ــي صـ ـواريخ المقاوم ــة وم ــداياتها وأع ــدادها وأزمن ــة وط ــرق
انطالقها( .موقع الجزيرة نت)2012/11/26 ،
وبحسب المصادر اإلسرائيلية فإن األهداف المعلنة للحرب هـي وقـف إطـالق الصـواريخ ،ومنـع
المقاومــة مــن تغييــر قواعــد االشــتباك ،واســتعادة هيبــة الــردع للجــيش اإلس ـرائيلي ،إال أن رئــيس الــوزراء
اإلسرائيلي نتنياهو أراد تحقيق أهداف أخرى غير معلنة وهي :


زيادة فرص فوزه فـي االنتخابـات المقبلـة عبـر صـورة انتصـاره علـى حركـات المقاومـة فـي
غزة.



اختبـار النظــام المصـري الجديــد بشــأن المسـألة الفلســطينية ،والقيــام بـإحراج الـرئيس محمــد
مرس ــي بم ــا يمثل ــه م ــن نظ ــام حك ــم إس ــالمي ،ف ــي ظ ــل حال ــة ع ــدم االس ــتقرار السياس ــي
واالقتصادي واألمني في مصر.



الكشف عن قدرات وتجهيزات المقاومة الجديـدة فـي القطـاع ،واكتشـاف مـدى قـدرة وكفـاءة
األسلحة اإلسرائيلية الجديدة كالقبة الحديدية وغيرها.



هــروب نتنيــاهو مــن ردة فعــل ال ـرئيس األمريكــي أوبامــا ،فقــد قــام نتنيــاهو بتأييــد خصــمه
السياسي المرشح الجمهوري رومني في أثناء فترة الدعاية االنتخابية للرئاسة األمريكية .

اس ــتمرت العلمي ــة العس ــكرية اإلسـ ـرائيلية عل ــى قط ــاع غـ ـزة لم ــدة ثماني ــة أي ــام ،فق ــد انته ــت ف ــي
/21نــوفمبر ،2012/مخلفـ ًة خســائر كبيـرة لحقــت بطرفــي المواجهــة ،وانتهــت باتفــاق وقــع بــين (إسـرائيل)
والمقاومة الفلسطينية برعاية مصرية ،ورأت المقاومة الفلسطينية في هذا االتفـاق انتصـا اًر لهـا ألنـه حقـق
لها أمرين أساسيين يتعلقان بأمن القطاع وحاجات المدنيين ،وذلـك بحصـولها علـى وعـد والتـزام بتخفيـف
الحصــار واالمتنــاع عــن التعــرض لقيادييهــا ،ومــن ناحيــة أخــرى رأت (إسـرائيل) أنهــا حققــت هــدفها بوقــف
إطالق الصواريخ انطالقاً من القطاع( .تقييم استراتيجي .)2013 ، ،2012
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 .1الموقف المصري من العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة في عام : 2012
دعا الرئيس المصري محمد مرسي إلى عقـد اجتمـاع للقيـادة المصـرية لبحـث الموقـف المصـري
والقـ اررات الواجــب اتخاذهــا لمواجهــة العــدوان اإلسـرائيلي علــى قطــاع غـزة ،وفـي بيــان صــادر عــن رئاســة
الجمهورية حول العدوان اإلسرائيلي ،أعلن الرئيس المصري محمد مرسي عدة ق اررات وتوجيهات وهي:
أوالً :قرار بسحب السفير المصري لدى إسرائيل على الفـور ،كـرد فعـل مصـر األولـي علـى
رفض هذا العدوان .
ثاني ـاً :أعطــى تعليماتــه إلــى منــدوب مصــر فــي األمــم المتحــدة للــدعوة لعقــد جلســة طارئــة
لمجلس األمن الدولي لبحث ومناقشة سبل وقف هذا العدوان في أسرع وقت ممكن .
ثالث ـاً :أوعــز لــو ازرة الخارجيــة المص ـرية باســتدعاء الســفير اإلس ـرائيلي فــي مصــر ،وتســليمه
رسالة احتجاج ورفض مصر للعدوان اإلسرائيلي على القطاع ،والتأكيد على ضرورة الوقف الفـوري
لهذا العدوان.
رابعاً :قام الرئيس المصري بدعوة وتوجيه األمين العام لجامعة الدول العربية لعقـد اجتمـاع
طــار لــوزراء الخارجيــة العــرب للوصــول لموقــف عربــي موحــد تجــاه هــذا العــدوان ( .لقــاء تلفزيــوني
على يوتيوب )2012/11/14
ولقــد صــدرت هــذه التوجيهــات بعــد ســاعات مــن بــدأ العــدوان اإلسـرائيلي علــى القطــاع ،مــا يــدلل
على سرعة التحرك المصري الرسمي تجاه وقف العدوان على قطاع غزة .
ومن وجهه نظـر الباحـث إن هـذه القـ اررات واإلجـراءات التـي صـدرت عـن الـرئيس محمـد مرسـي
مع ما يمثله من انتمائه لحركة اإلخوان المسلمين والمعروف مواقفها السابقة تجاه إسرائيل لم تصـل إلـى
الحــد المتوقــع مــن قبــل حركــة حمــاس والشــعب الفلســطيني وحتــى الشــعب العربــي الــذي اعتقــد أن وصــول
اإلخـوان المســلمين إلـى حكــم مصـر ،ســينهي الحصــار المفـروض علــى قطـاع غـزة بشـكل كامــل وفــوري،
وذلك حسب ادعاءات اإلخوان المسلمين قبل توليهم نظام الحكم في مصر .
كلــف ال ـرئيس محمــد مرســي رئــيس وزراءه هشــام قنــديل بالتوجــه إلــى قطــاع غ ـزة بصــحبة فريــق
وزاري خــاص ،للوقــوف إلــى جانــب الشــعب الفلســطيني وهــو يتعــرض للقصــف والعــدوان ،وقــد وصــل إلــى
قطاع غزة بتاريخ /16ديسمبر 2012/في ثالث أيام العدوان ،واستمرت هذه الزيـارة عـدة سـاعات ،وقـال
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المتحدة الرسمي باسم الرئاسـة المصـرية " :رئـيس الـوزراء يتوجـه الجمعـة لغـزة لـدعم الشـعب الفلسـطيني،
وتلبيــة احتياجاتــه اإلنســانية ،ورفــع المعانــاة عنــه ،وتحديــد األضـرار الناتجــة عــن العــدوان ،ومعرفــة كيفيــة
رفعها عن القطاع"( .صحيفة األيام)2012/11/16 ،
وقال مرسي إن رئيس الوزراء المصري ذهـب إلـى قطـاع غـزة " ليؤكـد أننـا متضـامنون مـع أهـل
غزة وأننا معهم في خندق واحد ،وأن ما يصيبهم يصيبنا ،وأقول للمعتدي إن الثمن لعدوانه باهظ ،وعليه
أن يتحمل النتائج إذا استمر العدوان" ،وصرح الرئيس محمد مرسي عقب صالة الجمعـة بمسـجد فاطمـة
الش ـربتلي فــي التجمــع الخــامس بتــاريخ /16نــوفمبر 2012/أن مــا يحــدث فــي غ ـزة أمــر خطيــر وعــدوان
سـافر وحـذر مــن تـداعيات هــذا العـدوان وقــال " :إن مصـر لـن تتــرك قطـاع غـزة وحـده ،فــإن مصـر اليــوم
مختلفـة عـن مصـر األمـس تمامـاً ،والعـرب اليـوم مختلفـون عـن عــرب األمـس تمامـاً ،وان مصـر بإرادتهــا
القوية وامكاناتها الضخمة تقول إن غزة ليست وحدها "( .األهرام)2012/11/17 ،
وكان الرئيس مرسي قد أجرى اتصاالً هاتفياً بالرئيس األمريكي باراك أوباما أبلغه فيـه بضـرورة
وقــف هــذا العــدوان وعــدم تك ـ ارره ،وضــمان الســالم واألمــن فــي المنطقــة ،وأكــد علــى حــرص بــالده علــى
العالقات مع الواليات المتحدة األمريكية ورفضه التـام للعـدوان والحصـار علـى الفلسـطينيين ،وأكـد أيضـاً
على منع تدهور األمور والتصعيد واستمرار العدوان بهذا الشكل( .الحياة.)2012/11/16 ،
كم ــا ت ــم إص ــدار قـ ـرار مص ــري بف ــتح معب ــر رف ــح عل ــى م ــدار الس ــاعة ،خ ــالل فتـ ـرة الع ــدوان
اإلسرائيلي علـى القطـاع ،والغـاء اإلجـازات للعـاملين المصـريين فـي المعبـر ،واعطـاء األوامـر والتعليمـات
بتس ــهيل دخ ــول المس ــاعدات الض ــرورية والطارئ ــة وخصوصـ ـاً الطبي ــة إل ــى قط ــاع غـ ـزة ،وتس ــهيل خ ــروج
الجرحى والمصابين ممن هم بحاجة إلى العالج في مصر( .قدس نت)2012/12/15 ،
ويــرى الباحــث أن الق ـرار المصــري بفــتح معبــر رفــح علــى مــدار الســاعة فــي فت ـرة حكــم محمــد
مرســي فــي العــدوان اإلسـرائيلي علــى قطــاع غـزة عــام  ،2012قــد اختلــف عــن عمــا اتخــذه نظــام الـرئيس
السابق حسني مبـارك أثنـاء العـدوان اإلسـرائيلي علـى القطـاع عـام  2009 -2008والـذي لـم يسـمح إال
للح ـ ــاالت المرض ـ ــية الخطيـ ـ ـرة والح ـ ــاالت اإلنس ـ ــانية ،وأبق ـ ــى المعب ـ ــر مغلقـ ـ ـاً أم ـ ــام المس ـ ــاعدات الغذائي ـ ــة
والمنظمــات اإلنســانية والحقوقيــة ,فموقــف الـرئيس الســابق حســني مبــارك يعــود إلــى تخوفــه مــن السياســية
اإلسـرائيلية الهادفــة إلــى التخلــي عــن مســؤوليتها عــن قطــاع غـزة كمنطقــة محتلــة ،وســلخ قطــاع غـزة عــن
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الجغرفــي والــديمغرافي ،بعــد أن
ا
واقعــه الفلســطيني والقــذف بــه فــي وجــه مصــر ،وبالتــالي تكـريس االنقســام
تجذر سياسياً بسيطرة حركة حماس على مقاليد األمور في قطاع غزة .

 .2الدور المصري الرسمي في التوصل إلى تهدئة في حرب عام : 2012
يعتبر الدور المصري دو اًر مركزياً في جهود التوصل إلى تهدئة لوقف العـدوان اإلسـرائيلي علـى
قطــاع غ ـزة ،وعلــى المســتوى اإلقليمــي ســاهمت كــل مــن تركيــا وقطــر فــي الجهــود الراميــة لوقــف العــدوان
والتوصل إلى تهدئة بين الطرفين ،وقام رئيس الموساد (اإلسرائيلي تامير بارود) بزيارة سـرية إلـى مصـر
كمبعوث خاص لنتنياهو ،وخالل زيارته طلب من مصر التدخل لعقد اتفاق ينهي هذا الصراع ،وهـذا مـا
أكده خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في مؤتمر صحفي عقد في القـاهرة بقولـه " :إن
الــذي طلــب التهدئــة هــو نتنيــاهو ،طلبهــا مــن شخصــيات دوليــة وطلبهــا مــن مصــر"( .فلســطين أون اليــن
.)2012/11/19
تلقــت مصــر الطلــب اإلس ـرائيلي بالتهدئــة ،وقامــت بنقــل شــروط ومطالــب الفصــائل الفلســطينية
المقاومة إلسرائيل مقابل موافقتها على التهدئة ،واستمرت المفاوضات وتدخل فـي جوالتهـا كـل مـن قطـر
وتركيا ،وكانت جهودهم تصب في خدمة القضية الفلسطينية ،والمطالب الفلسطينية بوقف العدوان ورفع
الحصار ،وهذا ما صرح به خالد مشعل وأكد أنه ورفاقه في المكتب السياسي للحركـة يخوضـون معركـة
سياسـية مدعومـة بقـوة المقاومـة العسـكرية .األمـر الـذي مكـنهم مـن فـرض معظـم شـروطهم علـى الجانــب
اإلسرائيلي المعتدي( .فلسطين أون الين).
ونشــرت الرئاســة المص ـرية نــص التفاهمــات الخاصــة باتفــاق وقــف إطــالق النــار فــي غ ـزة بــين
الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي ،والذي أعلن عنه وزير الخارجية مساء /21نوفمبر ،2012/وذلك وفق
ما أورده موقع أخبار مصر التابع للتلفزيون المصري وتنص التفاهمات على ما يلي:
-

تقــوم الفصــائل الفلســطينية بوقــف كــل األعمــال العدائيــة مــن قطــاع غـزة تجــاه (إسـرائيل)

بما في ذلك إطالق الصواريخ والهجمات على خط الحدود.


فتح المعابر وتسهيل حركة األشخاص والبضائع وعدم تقييد حركة السـكان أو اسـتهدافهم
في المناطق الحدودية.
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تحديد ساعة الصفر لدخول تفاهمات التهدئة حيز التنفيذ.



حصول مصر على ضمانات من كل طرف بااللتزام بما اتفق عليه.



التزام كل طرف بعدم القيام بأي أفعال من شأنها خـرق هـذه التفاهمـات ،وفـي حـال وجـود
أي مالحظ ــات ي ــتم الرج ــوع إل ــى مص ــر راعي ــة التفاهم ــات لمتابع ــة ذل ــك( .وكال ــة األنب ــاء
البحرينية بنا)2012/11/21 ،

ويرى الباحث أن المقاومـة أخطـأت بقبولهـا بـالنص الـذي يصـف مقاومتهـا لالحـتالل دفاعـاً عـن
الشعب الفلسطيني بالعدائية ومساواتها في ذلك مع االحـتالل ،ويتسـاءل الباحـث هنـا أيـن االخـتالف فـي
الموقـف المصـري فـي عهـد مبــارك مـن حـرب عـام  2009 -2008عـن موقــف مصـر فـي عهـد مرســي
في حرب عام  2012؟
 .3تقييم األداء المصري الرسمي في التوصل إلى تهدئة في حرب :2012
لعب الرئيس المصري المنتمي لجماعة اإلخوان المسلمين محمد مرسي دو اًر بار اًز فـي التوصـل
إلى اتفاق تهدئة بين فصـائل المقاومـة الفلسـطينية و(إسـرائيل) وكـان هـذا الـدور مثـار جـدل بـين مختلـف
الجهات ،وقد اختلفت اآلراء بين من يـرى أن هـذا الموقـف فـاعالً ومسـانداً للقضـية الفلسـطينية وبـين مـن
يعتبـره أنــه يصــب فــي صــالح االحــتالل اإلسـرائيلي ،وأنــه لــم يصــل إلــى المســتوى الــذي تطلبــه الجمــاهير
العربية ،من قطع العالقات ووقف التطبيع مع إسرائيل والغاء معاهدة السالم مع إسـرائيل أو علـى األقـل
في الحد األدنى ،ولقد انتقد بعض الكتاب والمحللين وبعـض القـوى الـدور الرسـمي المصـري ،واعتبـر أن
الق ـ اررات التــي أصــدرها ال ـرئيس مرســي مثــل ســحب الســفير المصــري مــن تــل أبيــب ،واســتدعاء الســفير
اإلس ـرائيلي ،والتوج ــه إل ــى جامعــة ال ــدول العربي ــة ومجلــس األم ــن ال ــدولي ،لــم تك ــن قــ اررات ذات أهمي ــة،
واعتبــرت أن هــذه القـ اررات كــان النظــام المصــري الســابق قــد فعــل مثلهــا ،وطــالبوا بقطــع العالقــات نهائي ـاً
(بإسرائيل) والقيام بإلغاء معاهدة السالم بين الطرفين ،وتزويد قطاع غـزة بالمسـاعدات الماديـة والمعنويـة
والعسكرية ورفع الحصار المفروض على قطاع غزة وفتح معبر رفح لألفراد وللبضـائع فـو اًر وعلـى مـدار
الساعة ,يقول الـدكتور يسـري حمـاد ،المتحـدث الرسـمي باسـم حـزب النـور السـلفي فـي ذات السـياق" ،إن
سحب السفير المصري واستدعاء السفير اإلسرائيلي لـيس كافيـاً ،وأن الـدعوة إلـى عقـد قمـة عربيـة تكـون
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كسابقاتها في الشجب والتنديد واعادة ما دمره اليهود ،والبكاء والتوسل إلى األمم المتحدة أصبح درباً من
العبث ،وأن االحتالل ال يفهم إال لغة القوة"( .مصراوي)2012/11/14 ،

ولقــد جــاءت مســاعي ال ـرئيس مرســي لوقــف إطــالق النــار والتهدئــة بــين حمــاس واس ـرائيل بعــد
العــدوان اإلس ـرائيلي علــى قطــاع غ ـزة عــام  ،2012فرصــة ســانحة لجماعــة لإلخ ـوان المســلمين لتثبيــت
نواياهـا الحســنة فيمــا يتعلـق (بإسـرائيل) ،وقــد نــال مرسـي الكثيــر مــن الثنـاء والشــكر مــن اإلدارة األمريكيــة
علــى موقفــه ومســاعيه مــن خــالل مكالمــة هاتفيــة للـرئيس أوبامــا مــع الـرئيس مرســي بتــاريخ  21نــوفمبر
2012مhttp://iipdigital.usembaassy.gov/st/arabic/texttrans/2012 -11-21 .
فسر الدكتور صحبي عسلية رئيس تحرير مجلة مختارات إسرائيلية في مركز األهرام للدراسات
السياســية موقــف الـرئيس المصــري محمــد مرســي علــى أنــه مؤشــر أن جماعــة اإلخـوان المســلمين تســعى
السترضــاء الواليــات المتحــدة األمريكيــة ،واعتبــر أن الجماعــة اتخــذت مــن مبــادرة التهدئــة فرصــة للتقــارب
مع أمريكا ،وأن حركة حمـاس نزلـت عنـد رغبـة مرسـي حتـى يثبـت وضـعه مـع الواليـات المتحـدة ويهـادن
(إسرائيل)( .قناة العربية 22 ،يوليو)2014 ،
ويرى الباحث أن الموقف المصري في عهد مرسي من العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة قد
جاء تعبي اًر عن عدة منطلقات ،أهمها:


أن الرابط األيديولوجي بين نظام الحكم المصري وبين حركة حماس كان محدداً رئيساً



أن الرئيس المصري أراد أن يبرز الدور اإلسالمي والمسؤولية اإلسالمية لمصر باعتبار

في سياسة مصر تجاه العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة.

نظامها الحاكم نظام يسعى إلى أسلمه القضية الفلسطينية ،والى تعزيز المكانة المصرية

في ريادة العالم اإلسالمي.


أن مصر لم تكن راغبة في التصدي الجدي للعدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة ،ومن ثم



أن موقف مصر المتشدد تجاه العدوان اإلسرائيلي لم يؤثر على سياسة الجانب

تتعد سياستها النشاط الدبلوماسي الذي اتسم باالحتجاج وتجميد العالقات الدبلوماسية
لم خ
الرسمية ،على نحو مؤقت.
اإلسرائيلي ،ولم يجبر إسرائيل على تبني أية سياسة مغايرة للسياسة التي كانت تنتهجها

على زمن مبارك.
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الفصل السادس
األبعاد السياسية للموقف املصري من العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة 2014

 .1املبحث األول :الوضع الداخلي املصري إبان العدوان اإلسرائيلي على
قطاع غزة عام 2014

 .2املبحث الثاني :املوقف املصري من العدوان اإلسرائيلي على قطاع
غزة عام 2014
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املبحث األول
الوضع الداخلي املصري إبان العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة عام 2014
أوالً :تحوالت الواقع السياسي المصري:
تص ــاعدت ح ــده المعارض ــة الش ــعبية للـ ـرئيس محم ــد مرس ــي وحكوم ــة اإلخـ ـوان المس ــلمين ،بع ــد
إصداره قرار إلغاء اإلعالن الدستوري المكمل ،وذلك في  22نوفمبر  ،2012بعد أقل من  5شهور مـن
توليـه الحكــم رســمياً فــي  1يوليـو .2012وتشــكلت جبهــة اإلنقــاذ الــوطني علـى أثــر ذلــك ،وضــمت العديــد
مــن الشخص ــيات والحركــات واألحـ ـزاب السياســية والمعارض ــة لحكــم اإلخـ ـوان .وقامــت جماع ــة اإلخـ ـوان
المســلمين بالتصــدي لمظــاهرات  4ديســمبر أمــام قصــر االتحاديــة ،التــي دعــت إليهــا العديــد مــن القــوى
السياسية باعتمادها على أعضاء الجماعة ومناصريها ،األمر الذي سبب فـي أعمـال العنـف التـي جـرت
بــين أنصــار الـرئيس ومعارضــيه ،وخلفــت المواجهــات نحــو عشـرة أشــخاص مــن القتلــى ،واصــابة المئــات
اآلخـرين ،وكــان ذلــك أمــام أعــين الشــرطة التــي لــم تتــدخل إليقــاف المواجهــات .واســتمر التــوتر السياســي
واألمني في التصاعد خالل الشهور التاليـة ،حتـى وصـل إلـى ذروتـه فـي يـوم  30يونيـو ،عنـدما خرجـت
مظاهرات عارمة في كافة محافظات الجمهورية مطالبـة الـرئيس مرسـي بـإجراء انتخابـات رئاسـية مبكـرة،
لتخت ــتم ب ــذلك أس ــابيع م ــن تعبئ ــة ش ــعبية واس ــعة رفع ــت نف ــس الش ــعار ،وأص ــدرت القي ــادة العام ــة للقـ ـوات
المســلحة فــي اليــوم التــالي بيانـاً أذاعتــه وســائل اإلعــالم المصـرية ،تمهــل فيــه الجميــع  48ســاعة كفرصــة
أخي ـرة لتحمــل أعبــاء الظــرف الحــرج والخطيــر الــذي تمــر بــه مصــر ،وفــي  2يوليــو ألقــى مرســي خطابــة
األخيــر ،الــذي ل ــم يســتجيب في ــه لمطالــب المتظ ــاهرين أو بيــان القـ ـوات المســلحة ،وأص ــر علــى ش ــرعية
حكمه( .أسابيع القتل ،2014 ،ص)11

وفي  3يوليو  2013أعلـن وزيـر الـدفاع المصـري القائـد العـام للقـوات المسـلحة الفريـق أول عبـد
الفتاح السيسي "خارطة المسـتقبل" لمصـر ،والتـي تـم بموجبهـا اإلطاحـة بـالرئيس محمـد مرسـي ،وتعطيـل
العمل بالدستور وتعيين رئيس المحكمة الدستورية العليا رئـيس الـبالد رئيسـاً انتقاليـاً ،وجـاء هـذا اإلعـالن
بعــد مظــاهرات حاشــدة انقســم فيهــا المص ـريون بــين مؤيــد لل ـرئيس محمــد مرســي ،ومعــارض لــه يطالــب
بسحب الثقة منـه واجـراء انتخابـات رئاسـية مبكـرة ،األمـر الـذي دعـا وزيـر الـدفاع السيسـي إلعطـاء مهلـة
 48ساعة لجميع األطراف من أجل التوصل إلى اتفاق ينهي األزمة ،لكن هـذه السـاعات مـرت دون أن
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تلــوح فــي األفــق أي انف ارجــة .وجــاءت خطــة السيســي بعــد الخطــاب الــذي ألقــاه مرســي مســاء الثــاني مــن
يوليو  2013والذي أكد فيه أن ثمن التخلي عن الرئاسـة هـو دمـه ،ودعـا مؤيديـه إلـى الخـروج والتظـاهر
في الساحات والميادين العامة .
أعلن وزير الدفاع السيسي عن خطته خطة "خارطة طريق المستقبل" ،في حضور شيخ األزهر
الدكتور أحمد الطيب ،واألنبا تواضـروس بابـا اإلسـكندرية ،وبطريـرك الكنيسـة المرقصـية ،والمنسـق العـام
لجبهــة اإلنقــاذ المعارضــة محمــد ألبرادعــي ،وعــدد مــن الشخصــيات السياســية ،وقــادة الجــيش ،وتضــمنت
خارطــة الطريــق تعيــين رئ ـيس المحكمــة الدســتورية العليــا رئيس ـاً مؤقت ـاً لمصــر ،واج ـراء انتخابــات رئاســية
مبكرة ،كما تضمنت تشكيل حكومة كفاءات وطنية قوية قـادرة تتمتـع بجميـع الصـالحيات إلدارة المرحلـة
الحاليــة ،وتشــكيل لجنــة تضــم جميــع األطيــاف والخب ـرات لمراجعــة التعــديالت الدســتورية المقترحــة علــى
الدستور الذي تم تعطيله مؤقتاً( .الجزيرة نت.)2013 ،

صرح عبد الفتاح السيسي في أغسطس " :2013إن الجـيش لـم يقـم بـانقالب ..لقـد قـاد اإلخـوان
البالد بطريقة تخدم األيديولوجيا التي يمثلونها ،وهذا ما لم يجعل مرسي رئيساً لكل المصريين ،لقـد كـان
الجيش حريصاً جداً على نجاح مرسـي ،ولـو كنـا نعـارض أوال نريـد السـماح لإلخـوان أن يحكمـوا مصـر،
لكنا تالعبنا في عملية االنتخابات ..لقد اختار مرسي أن يصطدم مع جميع مؤسسات الدولة :القضـاء،
األزهــر ،الكنيســة ،اإلعــالم ،القــوى السياســية ،وحتــى مــع ال ـرأي العــام .وعنــدما يصــطدم رئــيس مــع كــل
مؤسسات الدولة؛ تكون فرصة نجاحه ضعيفة ،وكان مرسي يحاول حشد أنصار أصحاب خلفيات دينية
له من الداخل والخارج ..إن الفكرة التي جمعت تنظيمات اإلخوان المسلمين علـى تنظـيم دولـي ،ال تقـوم
عل ــى القومي ــة أو الوطني ــة وانم ــا عل ــى أي ــديولوجيا تـ ـرتبط بمفه ــوم التنظ ــيم ال الدول ــة ...خ ــالل المرحل ــة
المختلفة أطلعنا مرسي على التطـورات علـى أرض الواقـع ،وقـدمنا لـه المشـورة وتوصـيات مقترحـة لكيفيـة
التعامل معها ،وكان من الممكن حل األزمة من خالل حكومة ائتالفيـة دون المسـاس بمنصـب الـرئيس،
لكن مرسي كان يستمع فقد دون أن يعمل بأي منهـا .وأعتقـد أن اتخـاذ القـ اررات والقيـادة كانـت فـي أيـدي
تنظيم اإلخوان ،وهذا كان أحد أسباب فشله ...وكنت قبل رحيل مرسي بأربعة أشهر قد أوضحت له أن
نهجه وجماعتـه فـي الحكـم يخلـق صـراعاً بـين مؤيديـه والمعارضـة ...وأخبرتـه أن الجـيش لـن يكـون قـاد اًر
على فعل شيء في حال اقتتلت جماعته مع الشعب المصـري ".
،5
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وقد وضع الجيش المصـري خطـة طـوار فـي إبريـل 2013 ،يتـولى بموجبهـا المسـؤولية األمنيـة
إذا خرج العنف فـي الشـوارع عـن سـيطرة الـرئيس ،ولـم تشـمل الخطـة اإلطاحـة بمرسـي ،وقـد حـث مرسـي
قوات األمن على التعامل بشدة مع المتظاهرين ..وأمـر الجـيش أن يكـون أقسـى علـى المتظـاهرين ،لكـن
السيسي رفض وأبلغه  ":الناس لها مطالب "( .عبد الرحمن.)2013 ،

وقـد أدلــى رئــيس المحكمــة الدســتورية عــدلي منصــور بعــد أدائــه اليمــين الدســتورية كـرئيس مؤقــت
للبالد ،بتصريحات صحافية دعا فيها جماعة اإلخوان المسلمين للمشاركة في الحكومة االنتقاليـة ،وقـال
أحم ــد المس ــلماني المستشـ ـار اإلعالم ــي للـ ـرئيس المؤق ــت "إن بإمك ــان اإلخـ ـوان المس ــلمين المش ــاركة ف ــي
االنتخابــات الجديــدة ،وأن الرئاســة تمــد يــدها للجميــع وهــي ليســت فــي خصــومة مــع أي تيــار إســالمي،
ولكنهـا فـي خصــومة مـع مــن يرفـع الســالح ويحـاول كسـر الدولــة " .ولكـن الجماعــة رفضـت المشــاركة إذ
قال جهاد حداد المتحدث الرسمي لجماعة اإلخـوان المسـلمين؛ "نؤكـد رفضـنا الكامـل لالنقـالب العسـكري
علـى الـرئيس والدسـتور وشـرعية الدولـة ،ورفضـنا التـام للتعـاون مـع السـلطة التـي انتزعـت إرادة الشــعب..
ولن نشارك في هذه السلطة ".
واتهم ــت جماع ــة اإلخـ ـوان المس ــلمين ومن ــذ اإلطاح ــة ب ــالرئيس مرس ــي ،بش ــن هجم ــات مس ــلحة إرهابي ــة،
واحراق منشآت عامـة ،وتفجيـر سـيارات مفخخـة تسـتهدف مؤسسـات الدولـة والشـرطة والجـيش المصـري،
راح ضــحيتها العش ـرات مــن عناصــر الشــرطة ،فقــد هــاجم مســلحون إســالميون مطــار الع ـريش ،وأطلق ـوا
قذائف صاروخية على نقاط تفتيش تابعة للجيش في سيناء ،وأطلق مسـلحون النـار علـى جنـود وضـباط
فـي الجــيش المصـري .هــذا باإلضـافة إلــى أعمـال العنــف التـي تعــرض لهـا األقبــاط منـذ عــزل مرسـي ،مــا
ب ــين التع ــدي عل ــيهم بالقت ــل والتشـ ـريد ،ومهاجم ــة واقتح ــام الكن ــائس وسـ ـرقة محتوياته ــا وحرقه ــا ،وتنظ ــيم
االعتصامات وممارسة العنف في الجامعات .وجرت في سبتمبر  2013محاولة الغتيال وزير الداخلية
المصري محمد إبراهيم .
ومن هنا ،دعا الكاتب الصحفي المصري فهمي هويدي ,اإلخوان ليعلنوا موقفاً صـريحاً وحاسـماً
مــن العنــف المجنــون الــذي الحــت ش ـواهده فــي المشــهد المصــري ..مــع تعــدد العمليــات اإلرهابيــة التــي
استهدفت مؤسسات الدولة والجيش والشـرطة ،وكلهـا تمثـل خطوطـاً حمـراء ال ينبغـي ألي صـراع سياسـي
أن يعتــدي عليهــا أو ينــال منهــا .وال يوجــد مــانع أن يســتمر الصـراع كمــا هــو شـريطة أن يظــل سياســياً أو
سلمياً.
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وهكذا بات الجـيش المصـري فـي صـراع وجـودي مـع اإلخـوان فـي مصـر ،وأخـذ يخطـو خطواتـه
لالنتقال السلمي بدون اعتبـار جماعـة اإلخـوان جـزءاً مـن العمليـة السياسـية ،فقـد تـم القـبض علـى مرسـي
وقيادات اإلخوان بتهم التحريض على قتل المتظاهرين ،وقد أمرت نيابة جنوب القاهرة بضـبط واحضـار
كل من محمد البلتـاجي وعصـام العريـان وصـفوت حجـازي ،التهـامهم بـالتحريض علـى قتـل المتظـاهرين
السلميين أمام مكتب اإلرشاد بالمقطم فـي مظـاهرات  30يونيـو ،كمـا أصـدرت أحكامـاً بـالحبس واإلعـدام
على العديد من أعضاء الجماعة ،وتم إغالق القنوات التلفزيونية التابعة لإلخوان ،واعتقاالت الصحافيين
المؤيـدين لهــا ،كمــا أعلنــت الحكومــة المصـرية جماعـة اإلخـوان المســلمين تنظيمـاً إرهابيـاً لنهجهــا المســلح
والعنيف في التعبير عن مطالبها بإعادة مرسي للسلطة( .فواز الحاج حسين.)2015 ،

ثانياً :تحول الموقف المصري تجاه حركة حماس في عهد الرئيس السيسي:
ذهــب الــدكتور عــادل عــامر بــالقول إلــى أن الجماعــات الجهاديــة فــي شــبه جزي ـرة ســيناء هــي
بضاعة مصدرة من حركة حماس عبر األنفاق يتم تدريبهم في قطاع غـزة ومـن ثـم إرسـالهم إلـى سـيناء،
وقد تجلى نفوذ هؤالء بعد ثورة  25يناير على أثر قيام حركة حماس باقتحام السجون المصرية وتهريب
اإلرهــابيين التــابعين لحمــاس ،وكــان علــى رأس الهــاربين مــن الســجون علــى يــد أف ـراد حركــة حمــاس هــو
الــدكتور محمــد مرســي نفســه ،ويوضــح الــدكتور عــادل عــامر بــأن حركــة حمــاس متورطــة فــي انتش ــار
وتدريب هذه الجماعات في سيناء ،مبينـاً أن القضـية رقـم  409لسـنة  2006المعروفـة بتفجيـرات دهـب،
ق ــد ثب ــت أن رج ــال تنظ ــيم التوحي ــد والجه ــاد ق ــد دخ ــال قط ــاع غـ ـزة وت ــم تجهي ــزهم بالم ــال والس ــالح لتنفي ــذ
التفجير( .بوابة الفجر 17 ،يونيو)2013 ،

وأصابت العالقة بين مصر وقطـاع غـزة ،حالـة مـن التـوتر وعـدم الثقـة ،بعـد قيـام الجـيش بعـزل
الرئيس محمد مرسي ،واتهمت اإلدارة المصـرية الجديـدة حركـة حمـاس بالتـدخل فـي الشـأن المصـري مـن
خالل تهريب األسلحة ،وارسال عناصر فلسطينية للمشـاركة بأحـداث مصـر األمنيـة المتـدهورة ،وشـهدت
هــذه الفتــرة حملــة تح ـريض ،هــي األكبــر ضــد وحركــة حمــاس وقطــاع غ ـزة الــذي تســيطر عليــه  ،شــنتها
أحزاب ووسائل إعالم وشخصيات مصـرية مختلفـة .وذهـب عـدلي منصـور الـرئيس المؤقـت ،بـالقول إلـى
"أن حركة حماس ارتكبت أخطاء بدعمها لجماعة سياسية تنظر إليها فئـات الشـعب المصـري علـى أنهـا
حركـة إرهابيــة ،أمــا مرشــح الرئاســة المصـرية عبــد الفتــاح السيســي فقــد قــال أثنــاء حملتــه االنتخابيــة " :إن
مواقف حركة حماس أفقـدتها التعـاطف مـن جانـب الشـعب المصـري ،وأن علـى حركـة حمـاس أن تسـعى
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إلــى تصــحيح أخطائهــا" .وفــي ذات الوقــت قــال قائــد الجــيش الثالــث الميــداني الل ـواء أســامة عســكر فــي
/17يوليــو ,2013/أن قـوات الجــيش قامــت بضــبط  19صــاروخ جـراد علــى طريــق مصــر الســويس ،مــن
نفس ا لنوع تمتلكه القسام ،وانها كانت في طريقها إلى القاهرة لمساعدة اإلخوان ضـد الشـعب المصـري،
كما تم توجيه اتهامات لحركة حماس من قبل وزير الداخلية المصري اللواء محمد إبراهيم بتورط حمـاس
فــي مســاعدة الجماعــات المســلحة فــي ســيناء ،واتهــم حمــاس بــإيواء القيــادي فــي اإلخ ـوان محمــود عــزت،
وكشـف اللـواء محمـد إبـراهيم وزيـر الخارجيـة أن التحقيقــات التـي جـرت مـع خيــرت الشـاطر نائـب المرشــد
العــام للجماعــة ،وســعد الكتــاتني رئــيس حــزب الحربيــة والعدالــة ،فــي /21أكتــوبر ،2013/قــد كشــفت أن
حركــة حم ــاس قــدمت ال ــدعم اللوجس ــتي لمنفــذي العدي ــد مــن الحـ ـوادث اإلرهابي ــة ،وكانــت النياب ــة العام ــة
المصرية قد وجهت إليهم تهمة التخابر مع حركة حماس.
وأصدر القضاء المصري في /26يوليو ،2013/أم اًر بحبس محمد مرسي بعـد اتهامـه بالتخـابر
مـع حركــة حمــاس للقيــام بأعمـال عدائيــة مثــل اقتحــام السـجون المصـرية ،واحـراق ســجن وادي النطــرون،
مما ممكن السجناء من الفرار ومن ضمنهم محمد مرسي ،وقيـام عناصـر حركـة حمـاس بـإتالف الـدفاتر
والسجالت الخاصة بالسجون ،وقتل بعض السجناء والضـباط والجنـود عمـداً ،واختطـاف بعـض الضـباط
والجنود ،وأكد الكاتب والصحفي المصري مصطفى بكـري ،بوجـود أفـراد مـن حركـة حمـاس داخـل ميـدان
رابعة العدويـة ،يقومـون بنشـر بـؤر اإلرهـاب فـي جميـع محافظـات مصـر ،أمـا اإلعالمـي المصـري عمـاد
الــدين أكــد بــدوره أن حركــة حمــاس قامــت بطباعــة ثمــانين مليــون دوالر أمريكــي مــزورة فــي قطــاع غ ـزة،
وأدخلتهم إلى السوق المصرية عبر األنفاق ،وقد اكتشف البنك المركـزي المصـري هـذه األمـوال المزيفـة.
(تقرير معلومات  ،27مركز الزيتونة)2015 ،

ويرى الباحث أن هذه األفعال من قبل حركة حماس فـي داخـل األ ارضـي المصـرية هـي السـبب
المباشر في العداء الذي يكنه الرئيس عبد الفتاح السيسي لحركة حماس خصوصاً ولقطاع غزة عموماً،
وجعله يتبنى موقفاً من حركة حماس شبيه بالموقف اإلسرائيلي منها ،فأصبحت حركة حماس هي العدو
الذي يهدد األمن القومي المصري ،وباتت تنظيماً إرهابياً ،وهو األمر ذاته الذي دفع الرئيس عبد الفتـاح
السيسي على تجاهل العدوان اإلسرائيلي على القطاع وان تدخله متأخ اًر جـاء فـي سـياق معاقبتـه للحركـة
بطريقــة غيــر مباش ـرة ،ومــا يؤيــد ذلــك قيــام ال ـرئيس السيســي بــإطالق مبادرتــه لوقــف إطــالق النــار فــي
العدوان اإلسرائيلي على القطاع بدون استشارة الحركة أو معرفة موقفها ومطالبها.
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املبحث الثاني
املوقف املصري من العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة عام 2014
أوالً :العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة 2014/8/26 – 2014/7/7
وعثــر
أعلنــت إس ـرائيل يــوم  13يونيــو ،2014 /عــن اختطــاف ثالثــة شــبان مــن المســتوطنينُ ،

علــى جثــثهم فــي قريــة فــي قضــاء الخليــل  ،وفــي إطــار اعتــداءات المســتوطنين المســتمرة تجــاه الشــعب

حيـا ،وقـام نتنيـاهو بتوجيـه
الفلسطيني ،قام المستوطنين باختطاف شاب عربـي مـن مدينـة القـدس وحرقـه ً
االتهام لحركة حماس بالمسؤولية عـن اختطـاف المسـتوطنين الثالثـة وقـتلهم ،بـدون تقـديم أدلـة علـى هـذا
االتهام.وبعد عدة أيام من اإلعالن عـن العثـور علـى جثـث الشـبان الثالثـة ،بـدأ اإلسـرائيليون سلسـلة مـن
الغارات على قطاع غزة ،ويوم االثنين 7 ،يوليو ،2104/أعلنت الحكومة اإلسرائيلية عن إطالق عمليـة
عسكرية واسعة ضد القطـاع .وهنـا بـدأ رد حمـاس والفصـائل الفلسـطينية األخـرى بـإطالق صـواريخ علـى
ردا علــى الهجمــات اإلس ـرائيلية ،التــي أخــذت فــي الت ازيــد (مركــز الجزي ـرة للد ارس ـات،
أهــداف إس ـرائيلية متعــددة ً
.)2014

 .1أسباب العدوان اإلسرائيلي على القطاع :
بــدأت إسـرائيل فــي فجــر الثــامن مــن يوليــو 2014/عــدوانا واســع النطــاق علــى قطــاع غـزة ،كــان
األكثر ش ارسـة واألطـول زمنـا واألكثـر خسـائر فـي األرواح والممتلكـات ،فـي سلسـلة الحـروب التـي شـنتها
إسـرائيل علــى القطــاع منــذ تأسيســها .وهـذا العــدوان هــو الثالــث الــذي تشــنه إسـرائيل علــى قطــاع غـزة فــي
األع ـوام الســتة الماضــية ،وجــاءت عمليــة الخليــل بعــد سلســلة مــن األحــداث الهامــة علــى صــعيد الوضــع
ال ــداخلي الفلس ــطيني ،م ــن اإلع ــالن ع ــن وق ــف المفاوض ــات الثنائي ــة المباشـ ـرة ب ــين الس ــلطة الفلس ــطينية
واس ـرائيل ،إلــى عقــد المصــالحة بــين فــتح وحمــاس وتشــكيل حكومــة الوفــاق الــوطني الفلســطينية ،وازديــاد
عزلــة إس ـرائيل علــى الصــعيد الــدولي .وقــد اســتغلت إس ـرائيل عمليــة الخليــل لتحقيــق أهــداف سياســية ال
عالقة لها بهـذه العمليـة ،وانمـا تـم اسـتغاللها فـي توجيـه ضـربة مؤلمـة لحركـة لحمـاس وفصـائل المقاومـة
األخرى ،في الضفة الغربية ثم في قطاع غزة ،وإلنهاء اتفاق المصالحة بين فتح وحماس ،ونزع الشرعية
الدولية عن حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية؛ إلفشالها والتمهيد النهيارها(.محارب.)2014 ،

103

ومهم ــا يك ــن فق ــد تع ــددت األس ــباب اإلسـ ـرائيلية للح ــرب عل ــى غـ ـزة ،فحادث ــة اختط ــاف الجن ــود
اإلسرائيليين الثالثة في الخليل وقتلهم؛ استغلتها إسرائيل من أجل عدوانها على القطاع  ،وهي الشـماعة
التــي علقــت عليهــا عــدوانها مــن أجــل تبريــر حربهــا .ويمكــن تلخــيص أهــم األســباب األساســية المباش ـرة
للحرب على غزة بثالثة أسباب جوهرية :
 : 1معرفة قدرات المقاومة الفلسطينية.
حــاول الجــيش اإلس ـ ارئيلي معرفــة إلــى أي مــدى وصــلت المقاومــة فــي تســليحها والــى أي درجــة
وصــلت قوتهــا العســكرية ،ومــا هــي القــدرات الجديــدة التــي تمتعــت بهــا المقاومــة خــالل العــامين مــا بــين
ع ــدوان  ،2012وع ــدوان  ،2014فف ــي ك ــل ح ــرب جدي ــدة تق ــوم فص ــائل المقاوم ــة الفلس ــطينية ف ــي غـ ـزة
بالكش ــف ع ــن مه ــارات قتالي ــة جدي ــدة وأس ــاليب وأس ــلحة نوعي ــة ،األم ــر ال ــذي دف ــع ب ــالجيش اإلسـ ـرائيلي
ولضــعف المعلومــات االســتخبارية لديــه إلــى محاولــة معرفــة قــدرات المقاومــة الحقيقيــة .ولقــد فاجــأت القــوة
العسكرية لفصائل المقاومة الفلسطينية وقدرتها على الصمود ،وما أبدته من صـالبة وتماسـك طيلـة فتـرة
العــدوان ،ومــن كميــة األســلحة المســتخدمة ونوعيتهــا ومــداياتها الجديــدة والــذي وصــل إلــى تــل أبيــب والــى
ح ــدود حيف ــا ونتاني ــا والق ــدس المحتل ــة .ويق ــول ال ــدكتور ج ــوني منص ــور " :أن الج ــيش يواج ــه المقاوم ــة
الفلسطينية ميـدانياً بمـا يملـك مـن معلومـات مسـبقة ،وبمـا يملـك مـن آليـات حربيـة ،إال انـه وجـد المقاومـة
الفلســطينية فــي غ ـزة ليســت كمــا كانــت قبــل عــامين ،فقــد حصــل تغييــر جــذري فــي أدائهــا ،وتوجهاتهــا
اإلستراتيجية وقدراتها ومهاراتها الميدانية التكتيكية ".
 : 2جس نبض السلطة المصرية الجديدة.
اســتدعت التحـوالت السياســية فــي مصــر بعـد أحــداث 3.يوليــو  ،2013أركــان الدولــة اإلسـرائيلية
السياسية واألمنية والعسكرية إلى محاولة قراءة المشهد في مصر ،ومحاولة جس نبض القيادة المصـرية
الجديــدة تجــاه حركــة حمــاس ،فــي ضــوء اســتمرار ســيطرتها علــى قطــاع غـزة  ،الــذي يــدخل ضــمن إطــار
األمن القومي المصري ،وكـان علـى إسـرائيل توجيـه اختبـار للقيـادة المصـرية بقيـادة عبـد الفتـاح السيسـي
عب ــر معرف ــة ق ــوة التح ــالف المص ــري اإلسـ ـرائيلي الجدي ــد ،ومعرف ــة م ــدى تع ــاون مص ــر اس ــتخباراتياً م ــع
إسرائيل.
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 : 3القضاء على المصالحة الفلسطينية.
جــاءت الحــرب اإلسـرائيلية علــى غـزة لمعرفــة مــدى قــوة المصــالحة الفلســطينية ومــدى وعصــيانها
علـى االنكســار مــن جديــد ،بعــد أن أســفر لقـاء الشــاطئ بــين فــتح وحمــاس عــن تشــكيل حكومــة فلســطينية
واحدة ،أنهت االنقسام في النظام السياسي الفلسطيني ،خاصة وان إسرائيل تعرف الخالف المتجذر بين
تيــار محمــود عبــاس الــذي يتبنــى خيــار المفاوضــات نهجـاً دائم ـاً مــع إس ـرائيل ،وبــين حركــة حمــاس التــي
رتها في مواجهة إسرائيل ).جرادات)2014 ،
تعتبر مشروع المقاومة أهم خيا ا

ولقــد اُعتبــر العــدوان اإلسـرائيلي علــى قطــاع غـزة عــام  2014هــو األعنــف واألكثــر دمويــة ضــد
المدنيين الفلسطينيين العزل وممتلكاتهم ،فقد قامت القوات الجوية والبرية والبحرية بإطالق قذائفها باتجاه
المن ــازل الس ــكنية والمنش ــآت العام ــة والخاص ــة ف ــي ك ــل محافظ ــات القط ــاع واس ــتخدمت قـ ـوات االح ــتالل
اإلسـ ـرائيلي مختل ــف أنـ ـواع األس ــلحة وحت ــى المحرم ــة دوليـ ـاً منه ــا خ ــالل ه ــذا الع ــدوان ،وكان ــت المن ــاطق
الحدوديــة شــمال وشــرق محافظــات القطــاع هــي األكثــر عرضــة وتركيــز للعمليــات الحربيــة اإلس ـرائيلية،
األمــر الــذي أوقــع خســائر بش ـرية وأض ـ ارر اقتصــادية مضــاعفة فــي هــذه النــاطق ،وقــد بلغــت المحصــلة
النهائيــة للعــدوان اإلسـرائيلي علــى قطــاع غـزة  2120مــن الشــهداء ،مــنهم  567طفــل و 259امـرأة ،فيمــا
بلـ ــغ عـ ــدد الجرحـ ــى  10630مـ ــنهم  3192طفـ ــل و 2018ام ـ ـرأة ،وذلـ ــك بحسـ ــب تقريـ ــر و ازرة الصـ ــحة
الفلسطينية في  23أغسطس ( .2014األهرام العربي)2014/7/14 ،

 .2أداء الفصائل الفلسطينية المقاومة خالل العدوان اإلسرائيلي على القطاع :2014
أعدت الفصائل الفلسطينية المقاومة نفسها على كافة األصعدة مع إسـرائيل ،وأخـذت العبـر مـن
الح ـربين الســابقتين  ،2012 ،2008واســتعدت لجولــة حتميــة قادمــة ،وعنــدما فرضــت عليهــا الحــرب فــي
يوليــو  2014تعاملــت معهــا بجاهزيــة عاليــة ،وقــد نجحــت المقاومــة فــي تطــوير النظــام العســكري لقواتهــا
ليصـبح نظامـاً متكـامالً مــن حيــث القيـادة والســيطرة واألدوات ،كــذلك نجحـت فــي بنــاء شـبكة ضــخمة مــن
األنفاق الدفاعية والهجومية ،واسـتطاعت تطـوير قـدرتها التصـنيعية العسـكرية لتصـبح منتجـة لمنظومـات
صواريخ بمدايات مختلفـة ،وخـالل العـدوان اإلسـرائيلي اسـتطاعت المقاومـة فـي السـاعات األولـى للحـرب
من انتزاع زمام المبادرة ،وقيامها باسـتهداف م اركـز الثقـل اإلسـتراتيجي فـي تـل أبيـب والقـدس وبئـر السـبع
في اليوم الثاني للحرب ،كما قامت خـالل الحـرب بعمليـات تسـلل عبـر األنفـاق إلـى خلـف خطـوط العـدو
وتس ــلل عب ــر البح ــر وصـ ـوالً لقاع ــدة عس ــكرية بري ــة بحري ــة ف ــي ال ــداخل ،ونجح ــت ف ــي اس ــتدراج الع ــدو
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لمواجهــات بريــة قريبــة وصــفرية كبدتــه خاللهــا خســائر كبي ـرة لــم يعهــدها مــن قبــل ،ونجحــت فــي مواجهــة
ص ـواريخ القبــة الحديديــة وافشــالها فــي كثيــر مــن الحــاالت ،فقــد بلغــت كفــاءة القبــة الحديديــة  %16فقــط
وذلك حسب المصادر اإلسرائيلية( .مركز دراسات الشرق األوسط.)2014 ، ،

أعلنــت كتائ ــب القس ــام أن مهندس ــيها ق ــد تمكنـ ـوا مــن تص ــنيع ط ــائرات ب ــدون طي ــار تحم ــل اس ــم
أبابيــل ،وأن لهــذه الطــائرات عــدة مهــام فمنهــا ذات مهــام اســتطالعية وأخــرى ذات مهــام هجوميــة -إلقــاء
وأخــرى ذات مهــام هجوميــة -انتحاريــة ،وأعلنــت الكتائــب أن إحــدى هــذه الطــائرات قامــت بعمليــة محــددة
فوق مبنى و ازرة الدفاع اإلسرائيلي في تـل أبيـب ويعـد هـذا األمـر سـابقة وتطـور نـوعي للمقاومـة وقـدراتها
العسكرية( .المركز الفلسطيني لإلعالم)2014/11/14 ،

وأكد اللواء يوسف الشرقاوي الخبيـر األمنـي والعسـكري أن أداء المقاومـة وتطورهـا شـكل عالمـة
فارقة خالل العـدوان اإلسـرائيلي عـام  ،2014ظهـرت مـن خـالل انتهـاج عـدة تكتيكـات عسـكرية ،إضـافة
إلــى التطــوير الحاصــل فــي الســالح ،وأن أداء المقاومــة أظهــر أنهــا قــد اســتثمرت الفت ـرة الماضــية للتــزود
بالسالح واإلعداد والتجهيز ،وأن المقاومة أوجـدت توازنـاً فـي الرعـب وفعلـت مـاال تفعلـه الجيـوش العربيـة
في السابق( .المركز الفلسطيني لإلعالم 31 ،ديسمبر)2014 ،

ومــن هنــا قــال الجن ـرال فــي االحتيــاط فــي الجــيش (اإلس ـرائيلي) أفيجــدور كهالنــي" :إن المعــارك
الشرسة التي يخوضها الجيش شرق قطاع غزة لم يعرفها الجيش مـن قبـل علـى مـر التـاريخ"( .رأي اليـوم،

لنـدن ،)2014/7/23 ،كما قال وزير الداخليـة اإلسـرائيلي جـدعون سـاعر ،فـي تصـريحات صـحيفة نشـرتها
وس ــائل إع ــالم عبري ــة" :أن حرك ــة حم ــاس جعل ــت م ــن إسـ ـرائيل أض ــحوكة أم ــام الع ــالم بأسـ ـره"( .المرك ــز
الفلسطيني لإلعالم.)2014/8/18 ،

ومن الجدير بالذكر أن هذا األداء قد أثر على الموقف المصري من العدوان على قطـاع غـزة،
حيث أدركت اإلدارة المصرية أن اإلمكانـات العسـكرية لحركـة حمـاس أصـبحت أكثـر قـدرة وأكثـر كفـاءة،
وأنها قادرة على تدريب عناصر اإلخوان واحتواءهم ،وتوفير األمن لهم ،كما أدركت أن قطاع غـزة قابـل
للتحول لبؤرة من بؤر النشاط اإلخواني ،وأنه قد يصبح مرك اًز النطالق الهجمـات ضـد النظـام المصـري،
وأن أي تقــدم فــي قــدرات حركــة حمــاس العســكرية واالقتصــادية ســيؤثر علــى مجمــل العالقــات المص ـرية
الفلسطينية ،وعلى إمكانات المصالحة ،بل على سير القضية الفلسطينية برمتهـا .ومـن هنـا اتجهـت إلـى
العمل على تحجيم الدور العسكري للحركة ،والى الضغط عليها لدفعها للتهدئة ،ولمزيـد مـن المرونـة فـي
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إجـ ـراءات المص ــالحة ،وال ــى إعط ــاء النظ ــام السياس ــي الفلس ــطيني الق ــدرة عل ــى إدارة مفاوض ــات التهدئ ــة،
وملف التسوية في ذات الوقت.
 .3الموقف الرسمي للسلطة الفلسطينية من العدوان اإلسرائيلي على القطاع وأثره على
الموقف المصري:
بــدأ العــدوان اإلس ـرائيلي علــى قطــاع غ ـزة بعــد شــهر تقريبــا ،مــن تشــكيل حكومــة الوفــاق الــوطني
الفلســطينية ،بعــد ســبع ســنوات مــن انقســام النظــام السياســي الفلســطيني ،بــين حكومــة حمــاس فــي قطــاع
غزة ،والحكومة التي أعلن عنها الرئيس عبـاس فـي الضـفة الغربيـة ، ،وقـد جـاء العـدوان فـي وقـت كانـت
فيــه حكومــة الوفــاق تواجــه العديــد مــن ملفــات االنقســام الشــائكة ،مثــل مصــير المــوظفين الــذين عينــتهم
حركة حمـاس بعـد سـيطرتها علـى السـلطة فـي قطـاع غـزة ،ودفـع الرواتـب ،وقضـية كهربـاء غـزة ،واإلدارة
األمنية للقطاع.
وجاء تشكيل حكومـة الوفـاق نتيجـة تحـديات وظـروف إقليميـة ودوليـة جعلـت خيـار الوحـدة نوعـاً
من الضرورة ،ففي غزة كانت حكومـة حمـاس تواجـه تحـدياً متصـاعداً بعـد تشـديد الخنـاق عليهـا مـن قبـل
النظام العسكري المصري ،الذي بدأ يشكل تجاهها موقفاً عدائياً غيـر مسـبوق فـي العالقـات المصـرية –
الفلســطينية؛ أمــا فــي الضــفة الغربيــة فقــد وصــلت ســلطة رام هللا إلــى طريــق مســدود أثــر توقــف العمليــة
التفاوضية المستمرة منذ مؤتمر أنابولس على مدى سبع سنوات دون تحقيق أي نتائج.
جهودا كبيرة على الصعيد المحلي واإلقليمي والدولي لوقف العدوان
وبذل الرئيس محمود عباس
ً

وبحر على قطاع غزة ،؛ فواصل الليل بالنهار لحقن الدم
وبر ًا
جوا ًا
الذي تشنه دولة االحتالل اإلسرائيلي ً
الفلسطيني ،ولتجنيب القطاع المزيد من الدمار والخراب الذي ما زال ظاه ار في جراحه منها منذ
العدوان اإلسرائيلي عام  2008وعام  ،2012وفي /7يوليو ،2014/في أول أيام الحرب ،طالب
الرئيس محمود عباس ،إسرائيل بوقف التصعيد فورا ،ووقف غاراتها على قطاع غزة .ونبه إلى خطورة
هذا التصعيد ،ودعا المجتمع الدولي إلى التدخل الفوري والعاجل لوقف هذا التصعيد اإلسرائيلي
الخطير الذي سيجر المنطقة إلى مزيد من الدمار وعدم االستقرار ،وأكد الرئيس أهمية الحفاظ على
التهدئة التي تم التوصل إليها حفاظا على أرواح أبناء شعبنا وممتلكاتهم وتجنيب األبرياء ويالت
الدمار .وأشار إلى أن القيادة الفلسطينية تجري اتصاالت مكثفة وعاجلة مع العديد من األطراف العربية
والدولية لوقف هذا وأجرى الرئيس محمود عباس ،مساء يوم /8يوليو ،2014/اتصاال هاتفياً مع الرئيس
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عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية ،وقدم عباس للرئيس المصري ،شرحا حول التصعيد
اإلسرائيلي الخطير ،ضد قطاع غزة ،وكيفية احتواء ما يجري ،وسبل إنقاذ الشعب الفلسطيني من
ويالت هذا العدوان ،وأكد الرئيس السيسي ،حرص مصر على سالمة الشعب الفلسطيني في قطاع
غزة ،وتجنيب القطاع هذا الهجوم الخطير ووقف التصعيد من اجل العمل على التوصل لوقف إطالق
النار بأسرع وقت ممكن ،وان جهود مصر لم تتوقف منذ بدء العدوان
ودعا الرئيس محمود عباس ،أبناء الشعب الفلسطيني للتماسك والصبر والوحدة ،وقال في كلمة
متلفزة وجهها للشعب الفلسطيني في /9يونيو " : 2014/الليلة 'سنتوجه إلى كل المنظمات والمؤسسات
ٍ
احتياجات إنسانية
الدولية من أجل إيقاف هذا العدوان ،وان الحكومة ستوفر أقصى ما تستطيع من
وغيرها ألبناء شعبنا ،وبالذات في القدس وقطاع غزة' " (مركز المعلومات الوطني الفلسطيني – وفا) 2014 ،

ومـن هنـا قـد وعـد الـرئيس السيسـي ،باسـتمرار بـذل الجهـود المصـرية لوقـف إطـالق نـار فــوري
وبأســرع وقــت .وثمــن ال ـرئيس عبــاس دور مصــر التــاريخي فــي الــدفاع عــن حقــوق الشــعب الفلســطيني،
مؤكدا ضرورة التزام األطراف باتفاق  2012الذي يجب أن يكون الخطوة األولـى لوقـف العـدوان والعمـل
على هذا األساس .وأجرى الرئيس الفلسطيني اتصال هاتفي مع األمين العام لجامعة الدول العربية نبيل
العربي ،تم خالله استعراض الخطوات المطلوبة لوقف العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة.
 . 4عالقة حركة حماس مع الجماعات المسلحة في سيناء وأثرها على الموقف المصري:
شكلت حالة عدم االستقرار في شبه جزيرة سيناء ،أزمة من أخطر األزمات المتوقعة في منطقة
الشرق األوسط ،حتى قبـل الحـراك المصـري عـام  ،2011فقـد سـمح الفـراغ األمنـي فـي سـيناء لإلرهـابيين
والمجــرمين ،بتوســيع نطــاق عمليــاتهم ضــمن حالــة الفوضــى التــي أعقبــت الح ـراك ،وبــدأت هــذه المشــاكل
بالتفــاقم .وأصــبح لــدى الفصــائل الفلســطينية المختلفــة المقــدرة علــى اســتخدام ســيناء لشــن هجمــات ضــد
(إسرائيل) ،وأصبح لديها القدرة الكبيـرة فـي عمليـات التهريـب الواسـعة النطـاق لألسـلحة والسـلع والبضـائع
التي يتم منعها من الجانب اإلسرائيلي ،األمر الذي أدى إلى نشوء اقتصاد غير شرعي في كل من غـزة
وس ــيناء ،مم ــا س ــاعد حرك ــة حم ــاس عل ــى تعزي ــز ق ــدرتها العس ــكرية ,وبالت ــالي إحك ــام قبض ــتها السياس ــية
واألمنية على قطاع غزة ،وتبدو أزمة سيناء وغزة أزمة أمن حدودي ،حيث يعبر المقاتلون واألسلحة من
والى قطاع غزة عبر سيناء ،ولكن هذه األزمـة تخفـي وراءهـا قضـايا سياسـية أكثـر عمقـاً وتعقيـداً بكثيـر،
فبالنس ــبة لمص ــر يق ــع موض ــوع الحف ــاظ عل ــى األم ــن والنظ ــام ف ــي س ــيناء ف ــي ص ــلب السياس ــة الداخلي ــة
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المضــطربة أصـالً فــي الــبالد ،وبالنســبة لحركــة حمــاس فــإن االقتصــاد المعتمــد علــى التهريــب يعتبــر أمــر
حيوي لقوتها العسكرية ،ولقدرتها على تدعيم اقتصاد قطاع غزة( .سلسلة ترجمات الزيتونة ()2013 ،)75

وأصبح قطاع غزة يمثل تهديداً مستم اًر بواقعه السياسي واألمني ،لألمن القومي المصري ،حيث
أصــبحت ســيناء هــي الملعــب األساســي لحركــة حمــاس ،وعنصــر اإلمــداد والتــدفق وكــل مــا تـراه ضــرورياً
لــدعم وضــعيتها وحكمهــا للقطــاع ،فلــم يقتصــر األمــر علــى عمليــات تهريـب المـواد األساســية والضــرورية
الالزمة لحياة سـكان قطـاع غـزة ،الـذي يعـاني مـن حصـار إسـرائيلي خـانق منـذ عـدة سـنوات ،إنمـا تعـدى
ذلــك إلــى تهريــب األم ـوال والســالح والمتفج ـرات وغيرهــا ،وهــي كلهــا تــتم بوســائل وطــرق غيــر شــرعية،
واستثمرت حركة حماس الضعف العسكري الموجود في سيناء ،في ضوء القيود المفروضـة علـى مصـر
في معاهدة السالم المصرية اإلسرائيلية ،لتجعل من سيناء مم اًر مباحاً مستباحاً لكـل مـا يـؤثر سـلباً علـى
األم ــن الق ــومي المص ــري ،واعتم ــدت حرك ــة حم ــاس ف ــي ت ــدعيم أرك ــان حكمه ــا ف ــي القط ــاع م ــن خ ــالل
مســارين :األول :إحكــام الســيطرة التامــة علــى كــل منــاحي الحيــاة فــي القطــاع ،والثــاني :إعطــاء منظومــة
االتفــاق وضــعية خاصــة ومتمي ـزة ،لكــي تكــون ش ـريان الحيــاة الــذي يــدعم الحركــة فــي كــل مــا يمكــن أن
يعطيها القوة لالستمرار والتأثير ،واالستقاللية في بعض األحياء.
وتنتشــر الجماعــات الجهاديــة فــي رفــح والشــيخ زويــد ،وتتلقــى تــدريبات عســكرية منظمــة ،وتقــوم
بنقــل الســالح إلــى الفصــائل الفلســطينية ،وفــي بعــض األحيــان وتتالقــى أفكــار هــذه الجماعــة مــع فكــر
الجماعة اإلسـالمية فـي موضـوع الجهـاد ،علـى اعتبـار أنـه الفريضـة الغائبـة عـن حيـاة المسـلمين ،وتأخـذ
هذه الجماعات أكثر من شكل وأكثر من مسمى على أرض سيناء :الجهاد والتوحيد -أنصـار الجهـاد –
السلفية الجهادية – مجلس شورى المجاهدين – أكناف بيت المقدس ،ويتصـل عـدد مـن هـذه الجماعـات
بفص ــائل فلس ــطينية ف ــي قط ــاع غـ ـزة ،ويتلق ــون ت ــدريبات عس ــكرية منظم ــة عل ــى ي ــد بع ــض أعض ــاء ه ــذه
الفصائل الفلسطينية ،خاصة وأن عدد كبير من أفـراد الفصـائل والجماعـات الفلسـطينية ،كـان يتنقـل بـين
سيناء وقطاع غزة ،في إطار تعاون الجماعات الجهادية الفلسـطينية مـع الجماعـات الجهاديـة المصـرية،
في نقل وادخال السالح إلى قطاع غزة عبر األنفاق( .علي.)2013 ،

 .5اإلجراءات المصرية ضد حركة حماس في قطاع غزة ،وموقف الحركة منها:
صادق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على خطة أمنية لمجابهة اإلرهاب في شبه جزيرة
سيناء ،وذلك في جلسة طارئة للمجلس األعلى للقوات المسلحة في أكتوبر ( .)2013وتأتي هذه الخطة
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بعــد الهجــوم المســلح علــى نقطــة للجــيش المصــري ،فــي مدينــة الشــيخ زويــد ،األمــر الــذي أســفر عــن قتــل
مجموعة من الضباط والجنود المصريين( .الجزيرة نت)2014 ،

وتقضي المرحلة األولى بإقامة منطقة حدودية عازلة يصل عمقها إلى  500متر وطولها يصل
إلى (5 ،13كم) ،تمتد من ساحل البحر األبيض المتوسط لتصـل إلـى معبـر كـرم أبـو سـالم ،يعقـب ذلـك
حفــر قنــاة مائيــة بطــول الحــدود مــع غ ـزة وبعــرض  500متــر تصــل نهايتهــا إلــى البحــر المتوســط علــى
ساحل مدينة رفح ،أما المرحلة الثانية فيصل فيها العمق إلى (1500متر) قابلـة للزيـادة داخـل األ ارضـي
المصرية( .أبو الغيط)2013 ،

وقال المتحدث باسم الجيش اإلسرائيلي أفخاي أدرعي " :هناك تنسيقاً بين مصر واسرائيل فيمـا
يخ ــص التحرك ــات العسـ ـكرية المصـ ـرية ف ــي منطق ــة الح ــدود م ــع قط ــاع غـ ـزة" ،وذك ــرت ص ــحيفة ه ــارتس
اإلسـ ـرائيلية أن خط ــة إقام ــة منطق ــة عازل ــة ب ــين مص ــر وقط ــاع غـ ـزة ليس ــت بفكـ ـرة جدي ــدة ،فه ــي مقت ــرح
إسرائيلي قدم إلى الرئيس المصري السابق حسني مبارك عام  2004وكان يهـدف إلـى عـزل مدينـة رفـح
المصرية عن رفح الفلسطينية ،ومنع حفر األنفاق بين غزة ومصر( .هارتس)2014 ،

واعتبــرت الســلطات المص ـرية حركــة حمــاس هــي المســؤولة عــن العنــف المت ازيــد فــي شــبه جزي ـرة
سـيناء ،وأن حملتهــا إلغـالق األنفــاق وغلـق المعــابر ،واقامـة منطقــة عازلـة علــى الحـدود مــع قطـاع غـزة،
بإخالء للبيوت في رفح المصرية وتفجيرهـا ،يـأتي مـن سـياق محاربـة اإلرهـاب الـذي يهـدد األمـن القـومي
المصري واإلقليمي ،مع أن هذا األمر قد زاد من حدة األزمة االقتصادية في سيناء وضيق الخناق على
قطاع غزة المحاصر( .الكيالني.)2014 ،

وتــأتي السياســة المص ـرية فــي تضــييق الخنــاق علــى قطــاع غ ـزة المحاصــر فــي ســياق تعامــل
النظام المصري في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع حركة حماس في قطاع غزة بحساسـية شـديدة،
وذلــك لعالقتهــا القويــة مــع حركــة اإلخ ـوان المســلمين فــي مصــر ،وفــي إطــار هــذه السياســة قــام اإلعــالم
المصـري بحملـة تحريضــية واسـعة ضـد حركــة حمـاس ،واتهمهـا بالضــلوع فـي أعمـال العنــف التـي تحــدث
فــي مصــر ،مبــر اًر بــذلك األعمــال التــي يقــوم بهــا الجــيش المصــري ضــد حركــة حمــاس فــي قطــاع غ ـزة.
(تقرير استراتيجي ()2014 ،)65

واعتبــرت حركــة حمــاس أن إغــالق معبــر رفــح وردم األنفــاق ،هــو عمــل غيــر مبــرر مــن جانــب
مص ــر ،وأن ــه يزي ــد م ــن س ــطوة الحص ــار المف ــروض عل ــى قط ــاع غــزة ،وأك ــدت ع ــدم ت ــدخلها ف ــي الش ــأن
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المصـري وأن ال عالقـة بمــا يحـدث فـي ســيناء مـن العمليــات التـي تسـتهدف الجــيش المصـري ،ونفــت أن
يكــون لهــا وجــود عســكري أو أمنــي فــي ســيناء ،وأدانــت الهجــوم واالعتــداء علــى الجنــود المص ـريين فــي
سيناء( .قاسم)2014 ،

وأوضــح محمــود الزهــار القيــادي فــي حركــة حمــاس فــي غ ـزة ،أن حركــة حمــاس ســتحقق فــي
موضــوع اتهــام مصــر لعناصــرها بالعبــث بــأمن ســيناء ،وطالــب الزهــار الســلطات المصـرية بالتنســيق مــع
حكومة حركة حماس في غزة ،بهدف مالحقة العناصـر المتورطـة فـي الهجمـات ضـد الجـيش المصـري.
(فلسطين اليوم)2014 ،

ثانياً :موقف مصر من العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة في : 2014
أكدت السلطات المصرية أنها لن تكون طرفاً مباش اًر في إعاشة سكان القطاع ،فإسـرائيل كونهـا
دولــة احــتالل تق ــع عليهــا المســؤولية الكب ــرى فــي إعاشــة الس ــكان فــي القطــاع ع ــن طريــق فــتح المع ــابر
اإلس ـرائيلية مــع قطــاع غ ـزة وربطــه بطريقــة أو بــأخرى بالضــفة الغربيــة مــن أجــل إعــادة إحيــاء المشــروع
الــوطني الفلســطيني فــي إقامــة دولــة فلســطينية فــي الضــفة والقطــاع متواصــلة جغرافي ـاً( .الحيــاة ،7 ،آب،
)2014

وقد بدأ التغيير في سياسة السلطة الجديدة في مصر تجاه قطاع غزة بشـكل ملحـوظ ،بعـد عـدة
أيام من قيام الجـيش المصـري بعـزل الـرئيس محمـد مرسـي ،مـن خـالل ازديـاد وتيـرة هـدم األنفـاق ،وقـرار
السلطات المصرية بإغالق معبر رفح في ( .2013/7/5الحياة)2013/7/6 ،

وأك ــد وزي ــر الخارجي ــة المص ــري ف ــي حكوم ــة ح ــازم ب ــبالوي نبي ــل فهم ــي ،أن الق ــاهرة ال ت ــؤمن
بحص ــار غـ ـزة ،وأنه ــا تبح ــث ع ــن كيفي ــة تق ــديم الس ــلع والخ ــدمات لغـ ـزة بطريق ــة مقبول ــة لجمي ــع األطـ ـراف
المعنية ،وليس من خالل األنفاق( .وكالة رويترز لألنباء.)2013/11/3 ،
وطالبت القاهرة بتوفير المواد األساسية لسكان القطاع ،ألنها مسؤولية تقع على عاتقها( .سـما،
.)2013/9/25

كمــا أكــد الســفير المصــري لــدى الســلطة الفلســطينية ياســر عثمــان فــي /23يوليــو ،2013/أن
بعض اإلجراءات االستثنائية على الحدود مع قطاع غزة ليست موجهة ضد الشعب الفلسطيني ،بل هي
لحمايــة األمــن القــومي المصــري ،ولحمايــة وحفــظ القضــية الفلســطينية مــن الضــياع( .فلســطين أون اليــن،
)2014/3/6
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ومن هنا أطلقت مصر مبادرة في تاريخ /13يوليو 2014/تطالب بوقف إلطالق نار فوري فـي
القط ــاع ،بع ــد االتص ــاالت الت ــي أجرته ــا مص ــر م ــع ك ــل م ــن الجان ــب اإلسـ ـرائيلي والقي ــادة الفلس ــطينية
والفصائل المقاومة ،بهدف وضـع حـد لنزيـف الـدم الفلسـطيني .وقـد نصـت المبـادرة المصـرية علـى وقـف
ف ــوري إلط ــالق الن ــار ،عل ــى أن تق ــوم إسـ ـرائيل ،خ ــالل فتـ ـرة وق ــف إط ــالق الن ــار بوق ــف جمي ــع األعم ــال
العدائية على القطاع ،وتقوم الفصائل بإيقاف جميع األعمال العدائية من القطاع باتجاه إسرائيل ،وتقـوم
إس ـرائيل كــذلك بفــتح المعــابر وتســهيل حركــة األشــخاص ،وتحصــل مصــر علــى ضــمانات مــن الط ـرفين
بااللتزام بما تم االتفاق عليه( .األهرام العربي.)2014/7/14 ،
وأعلن ــت السـ ــلطات المص ـ ـرية عـــن مبـ ــادرة لوقـــف مـ ــا أس ـ ـمته األعمـ ــال العدائيـــة بـــين المقاومـــة
الفلسطينية واسرائيل ،وذلك بعد عشرة أيام من قيام إسرائيل بشن عدوانها على قطاع غزة ،وكـان موقـف
الفصــائل الفلســطينية مــن هــذه المبــادرة ال ـرفض أو الــتحفظ وذلــك العتبــارين أساســيين مــن وجهــة نظــر
المقاومــة ،األول يتعلــق بالشــكل ،فقــد نســقت الســلطات المص ـرية مــع الجانــب اإلس ـرائيلي ولــم تنســق مــع
المقاومة الفلسطينية ،ويتعلق االعتبار الثاني بالمضمون ،حيث لم يسبق وقف إطالق النار الـذي دعـت
إليــه مص ــر ف ــي مبادرته ــا أي اتفــاق عل ــى الت ــداعيات المترتب ــة علي ــه ،مثــل ض ــمان ع ــدم ع ــودة إســرائيل
عــدوانها علــى القطــاع ،ومــن ثــم رفــع الحصــار المفــروض علــى القطــاع وهــو يعــد عم ـالً عــدائياً ضــمن
األعم ــال الحربي ــة ،وأن المب ــادرة المصـ ـرية ل ــم تأخ ــذ ف ــي االعتب ــار األداء الن ــوعي االس ــتثنائي للمقاوم ــة
الفلسطينية خالل العدوان ،فقد قصفت ألول مرة قلب إسرائيل ،وحققت مكاسب عسكرية غير مسبوقة.
وهكذا اتسم الموقـف المصـري مـن العـدوان اإلسـرائيلي علـى القطـاع فـي عهـد الـرئيس السيسـي،
بأنــه مقيــد فــي ردة فعلــه بعــدة أســباب مــن أهمهــا القيــود التــي تفرضــها عليــه الواليــات المتحــدة األمريكيــة
وعدائــه شــبه الشخصــي مــع حركــة حمــاس والتــي يعتبرهــا مذنبــة بحكــم عالقاتهــا مــع اإلخـوان المســلمين،
وبســبب اعتقــاده أن حركــة حمــاس ســبب كــل المشــاكل األمنيــة التــي تحــدث فــي ســيناء وأنهــا وراء كــل
العملي ــات اإلرهابي ــة الت ــي تج ــري ف ــي ك ــل أنح ــاء مص ــر ب ــدعمها العس ــكري وت ــدريبها وايواءه ــا لعناص ــر
اإلخوان الفارين إلى قطاع غزة .حتى إن شيخ األزهر الدكتور أحمد الطيب والمعروف بعالقة وثيقة مع
نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي تأخر لمدة ثالثة أيام في إصداره لبيان اإلدانة لهذا العدوان ،وقبل بـدء
العــدوان اإلسـرائيلي بيــومين وفــي تصـريح لــوزير الخارجيــة المصــري ســامح شــكري ،أعلــن مــن خاللــه أن
مصر تبذل كل الجهود الممكنـة للتهدئـة بـين الفلسـطينيين واسـرائيل وأنـه يبـذل كـل الجهـود الممكنـة لحـل
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األزمــة واعفــاء الشــعب الفلســطيني مــن التعــرض للهجمــات والضــغط المتواصــل عليــه ،وأعــرب عــن قلقــه
رضــي الفلســطينية وتداعياتــه المحتملــة علــى الشــعب الفلســطيني( .الحيــاة ،لن ــدن،
حيــال التصــعيد فــي األ ا
.)2014/7/6

ومع ذلك أدانت و ازرة الخارجية المصرية في تـاريخ /8يوليـو 2014/سلسـلة الغـا ارت اإلسـرائيلية
على القطاع ،وأكدت رفضها الكامل لجميع أعمال العنف التـي تـؤدي إلـى مقتـل المـدنيين مـن الجـانبين.
(األهرام.)2014/7/8 ،

ثـ ــم قـ ــررت السـ ــلطات المص ـ ـرية فـ ــتح معبـ ــر رفـ ــح البـ ــري بشـ ــكل اسـ ــتثنائي السـ ــتقبال الجرحـ ــى
الفلسطينيين القادمين من قطاع غزة لعالجهـم فـي المستشـفيات المصـرية ،وإلدخـال معونـات ومسـاعدات
طبية إلى القطاع(.بيان من السفارة الفلسطينية في القاهرة.)2014/7/9 ،

أص ــدر األزه ــر الشـ ـريف بي ــان ص ــحفي أدان فيـ ــه االعت ــداءات الت ــي يمارس ــها االح ــتالل ضـــد
الفلسطينيين ،وأكد أن العرب والمسلمين لن يصبروا طويالً على هذا االنتهاكات ،وأكد على حق الشعب
الفلسـ ـ ــطيني فـ ـ ــي إقامـ ـ ــة دولتـ ـ ــه المسـ ـ ــتقلة وعاصـ ـ ــمتها القـ ـ ــدس الش ـ ـ ـريف ،وكـ ـ ــان هـ ـ ــذا البيـ ـ ــان بتـ ـ ــاريخ
/10يوليو( .2014/الشرق األوسط)2014/7/11 ،

ويــرى الباحــث أن موقــف مصــر الرســمي مــن العــدوان علــى القطــاع صــدر عــن و ازرة الخارجيــة
المصرية ،وأن الرئيس عبد الفتاح السيسي لم يعلق شخصياً علـى هـذا العـدوان إال متـأخ اًر ،وعنـدما أدان
الرئيس السيسي العدوان كان متـأخ اًر بالنسـبة لقـوة وفداحـة الخسـائر البشـرية الفلسـطينية وبالنسـبة لموقـف
مصر ووضعها اإلقليمي والدولي ،ولقد وجد الباحث صعوبة في الحصول على مواقف للرئيس السيسـي
من العدوان اإلسرائيلي على القطاع عام  ،2014فقـد تـرك األمـر لـو ازرة الخارجيـة المصـرية فـي التعامـل
مـع هــذا الملــف ،ويفســر الباحــث ذلــك بســبب العالقــة الســيئة بــين الـرئيس السيســي وحركــة حمــاس بســبب
موقف األخيرة من قضية عزل الرئيس اإلخـواني محمـد مرسـي ،وايـواء قيـاديين مـن جماعـة اإلخـوان فـي
قطاع غزة وتقديم الدعم المادي واللوجستي لهم .
لقـد تعامــل نظـام الـرئيس عبــد الفتـاح السيســي مـع حركــة حمــاس"وفق اتجـاهين :األول هــو عــدم
رغبــة الـرئيس السيســي اســتمرار حركــة حمــاس فــي الســيطرة علــى قطــاع غـزة ،ولهــذا يلجــأ إلــى الضــغوط
والتضييق على سكان القطاع ،وأما االتجاه الثـاني فهـو بمزيـد مـن الضـغوط علـى حركـة حمـاس يضـمن
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مــن الحركــة ضــبط الش ـريط الحــدودي ومنــع تســلل عناصــر بــين ســيناء وغ ـزة مــن الجماعــات الجهاديــة
المسلحة( .هال فلسطين.)2016/3/15 ،

الباحـث السياسـي محمــد محسـن أبـو النــور أكـد أن نظـام الـرئيس عبـد الفتـاح السيســي فـي مــأزق
كبيــر ،ألن أي مكســب سياســي أو عســكري يمكــن أن ،تحققــه حركــة حمــاس ،ستخصــم مــن رصــيده فــي
معادلة الصراع بينه وبين اإلخوان المسلمين ،والتي تعتبر حركة حماس ارفـد هـام مـن روافـدها ،وأضـاف
أبو النور أن الخلط والتداخل واضح جداً بين ما يجـري فـي غـزة والشـأن الـداخلي المصـري( .الجزيـرة نـت،
)2014/7/14

المبادرة المصرية لوقف إطالق النار في العدوان اإلسرائيلي على غزة :2014
لــم يظهــر النظــام المصــري فــي عهــد الـرئيس عبــد الفتــاح السيســي ،تحمسـاً سـريعاً علــى التــدخل
والتوسط لوقف إطالق النار بين حركة حماس واسرائيل في عدوانها على قطـاع غـزة  ،2014وذلـك فـي
ضوء توتر عالقة حركة حماس بالنظام المصري الجديد بعد قيامه بعزل الـرئيس السـابق محمـد مرسـي،
والــذي كانــت تنظــر إليــه حمــاس علــى أنــه المخلــص لهــا مــن الحصــار المفــروض علــى القطــاع منــذ عــدة
سنوات ،وبعد قيام إسرائيل بشن عدوانها على القطـاع فـي /7يوليـو ،2014/بقيـت الدبلوماسـية المصـرية
صامتة ،حتى أن خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ذكرى حرب العاشر من رمضان في ثاني أيام
العدوان لم يتطـرق إليهـا أبـداً ،إال أن طـول فتـرة الحـرب ووصـولها إلـى أكثـر مـن أسـبوع وتصـاعد التـوتر
وازديــاد األمــور تعقيــداً ،دفــع مصــر إلعــالن التهدئــة ،فأعلنــت و ازرة الخارجيــة المص ـرية مبــادرة مص ـرية
للتهدئة بين حماس واسرائيل وذلك بتاريخ /13يوليو 2014/وجاء فيها :
"على الجانبين وقف جميع األعمال العدائية ب اًر وبـ اًر وجـواً ،وعـدم تنفيـذ إسـرائيل لعمليـة اجتيـاح
ب ــري لغـ ـزة أو اس ــتهداف الم ــدنيين ،وايق ــاف حرك ــة حم ــاس لعملي ــات إط ــالق الصـ ـواريخ والهجم ــات عل ــى
الحــدود ،وجــاء البنــد الثالــث فضفاض ـاً حــول فــتح المعــابر لألشــخاص وللبضــائع ،ولكــن مــع رهــن ذلــك
باستقرار األوضاع األمنية على األرض ،وهي الذريعة الدائمة التـي تعلنهـا إسـرائيل كلمـا أغلقـت المعـابر
مـع القطــاع .ومــا لــم تعلنــه المبــادرة المصـرية بصــورة صـريحة ،وأبقتــه ضــمنياً مصــير معبــر رفــح ،والــذي
مضى على إغالقه عدة أشهر باستثناء أيام معدودة كل شهر .المبادرة المصرية لوقف طـالق النـار فـي
غزة"( .أبو عامر 15 ،يوليو .)2014
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وأكدت حركة حماس على لسان عضو المكتـب السياسـي للحركـة عـزت الرشـق فـي تصـريح لـه
بتاريخ /12يوليو" ،2014/أن حركتـه لـن تقبـل بوقـف إطـالق النـار إال بشـروط المقاومـة وأن نتنيـاهو قـد
بدأ الحرب ولكنـه لـن يسـتطيع وقفهـا"( .المركـز الفلسـطيني لإلعـالم .)2014/7/12 ،وقـال موسـى أبـو مـرزوق
القيادي في الحركة أنه سلم األخوة فـي مصـر رد حركـة حمـاس الرسـمي بـرفض قبـول المبـادرة المصـرية
التـي تـم طرحهــا عبـر وسـائل اإلعــالم( .القـدس العربـي .)2014/7/16 ،وفــي السـياق ذاتـه أكــد خالـد مشــعل
موقــف الحركــة ال ـرافض لهدنــة المص ـرية قــائالً مــن الدوحــة" :إن أي مبــادرة ال تــؤدي إلــى وقــف العــدوان
اإلسرائيلي وانهاء الحصار المفروض علـى القطـاع منـذ سـنوات لـن تكـون مقبولـة بالنسـبة لشـعبنا ،ولهـذا
السبب تم رفض المبادرة المصرية"( .موقع المونيتور)2014/7/17 ،

انتقدت حركة حماس الموقف الرسمي المصري من الصراع في قطاع غـزة ،ووصـل األمـر إلـى
حد توجيهها اتهام للحكومة المصـرية بالمشـاركة فـي حصـار القطـاع ،وفـي لعـب دور الوسـيط إلضـعاف
أو القضــاء علــى حركــة حمــاس ،علــى اعتبــار أنهــا جناح ـاً م ـن أجنحــة اإلخ ـوان المســلمين ،وقــد تــرجم
الصـراع المكتــوم بــين مصــر وحمــاس إلــى موقــف فعلــي بـرفض الحركــة المبــادرة المصـرية لوقــف إطــالق
النــار ومحاولتهــا إلدخــال قطــر وتركيــا ليلعبــا دو اًر فــي التوصــل إلــى اتفــاق هدنــة مــع إس ـرائيل ،ويعتبــر
الموقــف الرســمي المصــري مــن حركــة حمــاس وقطــاع غ ـزة لــيس وليــد األزمــة الداخليــة فــي مصــر ،منــذ
اإلطاحة بحكم اإلخوان المسلمين ،على الرغم من أنه تصاعد التوتر على خلفية تصاعد وتيرة العمليات
اإلرهابية في سيناء ،والتدمير الكلي لألنفاق بين قطاع غزة ومصر ،والتي تعتبر مصدر رئـيس إلعاشـة
القطاع وادارة اقتصاده.
ومن هنـا ،أعلـن القيـادي فـي حركـة حمـاس موسـى أبـو مـرزوق فـي تـاريخ  ،2014/8/4أنـه تـم
التوصل إلى تفاهمات على وقف إطالق النار مع إسرائيل ،وأصدرت و ازرة الخارجية المصرية بياناً جاء
فيــه" :حفاظ ـاً علــى أرواح األبريــاء وحقن ـاً للــدم الفلســطيني ،واســتناداً للمبــادرة المص ـرية وتفاهمــات ع ــام
 2012تــدعو مصــر الط ـرفين إلــى وقــف شــامل ومتبــادل إلطــالق النــار ،بــالتزامن مــع فــتح المعــابر بــين
القطاع واسرائيل ،األمر الذي يحقق سرعة إدخـال المسـاعدات اإلنسـانية واإلغاثيـة المباشـرة خـالل شـهر
م ـ ــن تثبي ـ ــت وق ـ ــف إلط ـ ــالق الن ـ ــار ،وال ـ ــذي س ـ ــيبدأ الس ـ ــاعة الس ـ ــابعة بتوقي ـ ــت الق ـ ــاهرة( .الحي ـ ــاة اللندني ـ ــة،
)2014/8/27
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ويخلص الباحث إلى عدة نتائج من أهمها:


أن الجانـب المصــري كـان معنيـاً بأمنـه الــداخلي أكثــر مـن عنايتــه بالعـدوان اإلسـرائيلي علــى
قطاع غزة ،وبخاصة في ظل األوضاع الملتهبة في شبه جزيرة سيناء.



أن الموقف المصري كان راغباً في تضييق الخناق على خصـومه السياسـيين ،متمثلـين فـي
الحركات الجهادية القريبة من حركتي اإلخوان وحماس.



أن األوضــاع الداخليــة فــي مصــر لــم تكــن تســمح بتصــعيد إس ـرائيلي أمريكــي ضــد السياســة
المصرية ،وأن األزمة الداخلية المصرية وحاجة مصر إلى االسـتقرار صـرفتها عـن الوقـوف
المتقدم في وجه العدوان اإلسرائيلي.



أن مصــر لــم تتخــل عــن مطالبه ـا بالتهدئــة ،ولكنهــا كانــت حريصــة أن يأخــذ تــدخلها لفــرض
التهدئــة الطــابع الرســمي ومــن خــالل الجهــة التمثيليــة الفلســطينية المعتــرف بهــا دولي ـاً وهــي
الجه ــة ص ــاحبة الوالي ــة عل ــى قط ــاع غـ ـزة ،والمعت ــرف به ــا إسـ ـرائيلياً م ــن خ ــالل االتفاق ــات
الموقعة.



أن مصــر كانــت ترغــب فــي اســتغالل األحــداث ومســاعي التهدئــة لتعزيــز المكانــة الرســمية
للسلطة ومنظمة التحرير.



أن مصــر كانــت راغبــة فــي أن تفضــي التهدئــة لبتــر كــل أشــكال العالقــة بــين حركــة حمــاس
والحركات الجهادية في سيناء.
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الفصل السابع
أثراملوقف املصري من العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة على األبعاد السياسية
للقضية الفلسطينية

 .1املبحث األول :أثراملوقف املصري من االعتداءات اإلسرائيلية على قطاع
غزة على امللفات الداخلية الفلسطينية

 .2املبحث الثاني :أثراملوقف املصري من االعتداءات اإلسرائيلية على
قطاع غزة على السياسة اإلسرائيلية تجاه عملية التسوية السياسية

 .3املبحث الثالث :أثر املوقف املصري من االعتداءات اإلسرائيلية على
قطاع غزة على املوقف الدولي من القضية الفلسطينية.
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املبحث األول
أثراملوقف املصري من االعتداءات اإلسرائيلية على قطاع غزة عام  2009-2008على
امللفات الداخلية الفلسطينية.

أوالً :أثر موقف الرئيس مبارك من االعتداءات اإلسرائيلية على قطاع غزة على ملف الحصار:
اتسمت السياسة الخارجية المصرية في عهد مبارك باالستكانة والتسليم للخارج ،والقوقعة

واعالء الوطنية على القومية ،واستبدال الدور الريادي والقيادي المصري للمنطقة العربية ،بدور هش

ضعيف ،سمته البارزة هي الحاجة واالرتكان على الغير ،وأصبح النظام المصري وسياسته الخارجية
مرتهناً بالرضى األمريكي ،من أجل الحفاظ على المعونة األمريكية السنوية( .البديل)2015 ،

وأسفرت االنتخابات التشريعية الفلسطينية في  25يناير  ،2006بعد فوز كتلة التغيير
واإلصالح الممثلة لحركة حماس بـ  74مقعداً مقابل  43مقعداً لحركة فتح( .القدس العربي-1-27 ،

)2006

ولم تبد مصر ارتياحاً لهذه النتيجة ،بسبب خشيتها من التأثير على عالقتها مع إسرائيل ،وعلى

قوة اإلخوان المسلمين في مصر ،لذا حاولت أن تلعب دور الوسيط في العالقة بين حماس والسلطة
الفلسطينية ،والمساعدة في تشكيل حكومة وحدة وطنية ،وأقرت مصر بأن نتائج االنتخابات الفلسطينية

أفرزت واقعاً سياسياً جديداً ،ومع ذلك فقد أعلنت احترامها إلرادة الشعب الفلسطيني ،وسارت مصر في

اتجاهين ،األول :حاولت من خالله لعب دور الوسيط بين فتح وحماس ،واقناع حركة حماس
باالعتراف بإسرائيل ،واعطاء الحركة مدة ستة أشهر لتغيير موقفها ،والثاني  :التهرب من مقابلة
المسئولين في حركة حماس وأعضاء الحكومة التي شكلتها ،مستجيبة بذلك لضغوط أمريكية في

محاصرة حركة حماس( .صالح)144 ،2006 ،

ولم تسعد القاهرة بالتعامل مع طرف فلسطيني ينتمي إلى حركة اإلخوان المسلمين ،والتي بقيت
عالقاتها مع النظام المصري محكومة لعقود بالتوتر والريبة .وتدرك مصر الرغبة اإلسرائيلية بإلقاء
تبعات إدارة قطاع غزة عليها ،في ظل وجود آراء إسرائيلية تنادي بتهجير الفلسطينيين إلى صحراء
سيناء ،وتوطينهم فيها ،األمر الذي يدفع مصر للحرص على استقرار األوضاع الفلسطينية ،ألن هذا
الهدف بالنسبة لمصر يحمل أبعاد وطنية واستراتيجية( .إدريس)177 ،2009 ،
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وأكد الرئيس المصري أنه على حركة حماس االعتراف بإسرائيل إذا كانت تريد تشكيل حكومة
وقال" :من دون اعتراف حركة حماس بإسرائيل لن تسير األمور كما ينبغي ،وان مصر لن تطلب من
الحركة االعتراف بإسرائيل ألن الحركة سترفض" ،وقال الرئيس مبارك" :أعتقد أن حماس حتى تدخل
المفاوضات عليها االعتراف بجميع االتفاقيات التي وقعتها منظمة التحرير ،وأن االعتراف يعني
التفاوض بعد ذلك مع إسرائيل"( .تقرير معلومات )15-14 ،2010

وانعكس االنقالب الذي قامت به حركة حماس على السلطة الوطنية في قطاع غزة ،وذلك في
الفترة  /15-11يونيو ،2007/على العالقة بين مصر وحركة حماس ،فقد أدت السيطرة األمنية
لحركة حماس في القطاع ،إلى موقف مصري معارض ورافض ما قامت به الحركة ،وذلك من خالل
سحبها للوفد األمني المصري من غزة ،واغالق مقره ،ومن ثم تشديد حالة الطوار على الحدود مع
غزة ،وأكدت مصر بأنها ال تعترف بالوضع الجديد غير الشرعي في قطاع غزة( .تقرير معلومات،)16( ،
 ،2010ص)33

ووصف الرئيس مبارك ما جرى في غزة منتصف يونيو  2007بأنه" :انقالب على الشرعية
الفلسطينية" ،وأكد دعمه لشرعية السلطة الوطنية والرئيس محمود عباس ،واعتباره رمز الشرعية
الفلسطينية ،ورئيس كل الفلسطينيين .ودعا وزير الخارجية المصري آنذاك أحمد أبو الغيط جميع
الفصائل والقوى الفلسطينية إلى االنضواء خلف مؤسسات الرئاسة بقيادة الرئيس محمود عباس ،كما
دعا المجتمع الدولي والدول العربية ،إلى تقديم كافة أشكال الدعم إلى الحكومة الفلسطينية الجديدة التي
شكلها د .سالم فياض .وأصدر أبو الغيط ق ار اًر بنقل السفير المصري لدى السلطة الوطنية والبعثة
الدبلوماسية المرافقة له من غزة إلى مدينة رام هللا ،وتأتي هذه الخطوة تأكيد من مصر على شرعية
السلطة الوطنية ،ورفضاً لالنقالب على السلطة من قبل حركة حماس في قطاع غزة (تقرير معلومات،
.)39 ،2010

فرضت إسرائيل على قطاع غزة حصا اًر شامالً بتاريخ  15يونيو  ،2007وأغلقت كافة المعابر
المرتبطة مع القطاع( .المركز الفلسطيني لإلعالم 21 ،يناير  .)2008وعلى أثر ذلك اعتبر الرئيس مبارك
اقتحام المعبر من قبل مئات الفلسطينيين في  23يناير  ،2008واجتيازهم للسياج والجدار الحدودي
هو نتيجة مباشرة للحصار ،وتمنى مبارك رفع الحصار اإلسرائيلي على القطاع ،وأكد أنه يجب على
الفلسطينيين أن يعيدوا األمور إلى طبيعتها وفق االتفاقيات السابقة( .تقرير معلومات ،2010 ،ص)42
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وقال النائب في مجلس الشعب المصري مصطفى الفقي ،محمالً حركة حماس مسؤولية إغالق
معبر رفح " :إن ما أدى إلى إغالق معبر رفح هو ما حدث في منتصف يونيو  ،2007وأن المعبر
تحكمه اتفاقيات دولية ،ومصر دولة كبيرة تحترم تعهداتها ولديها أمن قومي في سيناء ،واسرائيل
تستهدف سيناء وتقف وراء معظم ما يحدث فيها "( .صحيفة الشرق األوسط لندن 4 ،ديسمبر )2008

وأكد وزير الدفاع المصري محمد حسين طنطاوي "أنه يجب على الفلسطينيين أن يدركوا الفخ
الذي تحيكه إسرائيل في إلقاء مسؤولية إعاشة السكان في القطاع على عاتق مصر وبالتالي ضياع
القضية الفلسطينية ،وأن معركتهم مع إسرائيل ،ويجب أن يعي الشعب الفلسطيني أن سيطرة حركة
حماس على غزة ،تتعارض مع اتفاقية المعابر والوضع القانوني للسلطة الوطنية ،وعالقتها مع مصر".
(تقرير معلومات)43 ،2010 ،

ثانياً :أثر موقف الرئيس مبارك من االعتداءات اإلسرائيلية على قطاع غزة على ملف االنقسام:
أدى تفاقم األوضاع االقتصادية في قطاع غزة ،نتيجة استمرار الحصار على القطاع وما
صاحبه من توتر بين حركتي فتح وحماس على خلفية تنازع الصالحيات بين مؤسستي الرئاسة
والحكومة ،واالضطرابات التي وقعت بسبب تأخر صرف رواتب الموظفين ،والتي أدت إلى شلل في
غالبية المؤسسات الحكومية ،في ظل تأزم العالقة بين مصر وحركة حماس ،بسبب أحداث معبر رفح،
واإلجراءات التي قام بها النظام على الحدود المصرية مع قطاع غزة ،والتي كان من أبرزها ،تدمير
عدد كبير من األنفاق بين غزة وسيناء( .نافع)8 ،2009 ،

خاضت حركة حماس في الفترة /15-11يونيو2007/م عملية أمنية من القوة التنفيذية وبدعم
ومساندة قوية من كتائب القسام ،أدت إلى سيطرة حركة حماس على قطاع غزة ،ليتحول بذلك االنقسام
الجغرافي على األرض إلى انقسام سياسي كامل( .صالح ،2007 ،ص)137

وأدى هذا االنقسام إلى نشوء سلطتين سياسيتين وتنفيذيتين في عام  ،2007في الضفة الغربية
وفي قطاع غزة ،إحداهما تحت سيطرة حركة فتح في الضفة الغربية ،واألخرى تحت سيطرة حماس في
قطاع غزة( .الجزيرة نت)2011 ،

وال شك أن الموقف اإلسرائيلي من االنقسام قد أثر على الموقف المصري ،فقد كانت إسرائيل
تخشى من حدوث تقارب بين حركة فتح وحماس من جهة ومع الجانب المصري من جهة أخرى،
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األمر الذي قد يعجل التوصل إلى مصالحة بين فتح وحماس ،وهو ما ال ترغب به إسرائيل .فإسرائيل
تنظر إلى المصالحة بين حركة فتح وحركة حماس على أنه أمر في غير صالحها ،ألن الموقف
الفلسطيني الموحد تجاه القضايا الرئيسية ،ومنها إسرائيل وعملية السالم ،لن يتوافق مع الرؤية
اإلسرائيلية لعملية السالم ،وسيهدم الرواية اإلسرائيلية بعدم قدرة الرئيس ا لفلسطيني محمود عباس على
تنفيذ أي اتفاق سالم ،لعدم سيطرته على قطاع غزة ،وهي ال تريد للموقف الفلسطيني أن يشفى من
أمراض االنقسام من التمزق والشرذمة ،وال تريد أيضاً أن ترى حركة حماس تمثل كتلة سياسية في
السلطة فيظل تمسكها بخيار المقاومة العسكرية ضد إسرائيل.
وقد خير رئيس وزراء إسرائيل نتنياهو الرئيس محمود عباس ،بين السالم مع إسرائيل أو إتمام
المصالحة مع حركة حماس ،ورأت ليفني وزيرة الخارجية أن األمر يستوجب اعتراف أي حكومة وحدة
وطنية ،والتزامها بشروط الرباعية االعتراف بإسرائيل وباالتفاقيات الموقعة .أما أفيغدور ليبرمان فقد دعا
إلى قطع العالقات مع الجانب الفلسطيني بعد توقيع الرئيس محمود عباس على الورقة المصرية
للمصالحة في عام  ،2011والتي جمدت لمدة ثالث سنوات .وطالب ليبرمان بفرض حصار على قادة
السلطة الوطنية في الضفة الغربية ،خاصة الرئيس محمود عباس ود .سالم فياض رئيس حكومته،
وضمن اإلجراءات العقابية التي اتخذتها إسرائيل ضد السلطة ورموزها ،عدم تحول أموال المقاصة
للسلطة الوطنية وربطت ذلك بمدى التقدم الذي تحرزه السلطة الوطنية في ملف المصالحة مع حركة
حماس ،وطالبت إسرائيل من الواليات المتحدة الضغط على السلطة لوقف سعيها في المصالحة،
مطالبة بوقف المساعدات المقدمة للسلطة.
ويمكن القول أن الرؤية اإلسرائيلية الرافضة التفاق المصالحة انطلقت من عدة محاور:
 -1تسبب المصالحة الوطنية الفلسطينية في عرقلة المشاريع والخطط اإلسرائيلية ،والتي نجحت
في استثمارها إبان االقتتال الفلسطيني ،فقد تذرعت إسرائيل بعدم وجود شريك حقيقي
للسالم ،وبحجة عدم مقدرة السلطة الوطنية على السيطرة على قطاع غزة.
 -2إن وجود موقف فلسطيني موحد ،متوافق في الرؤية وفي المواقف السياسية ،من شأنه تقوية
الصف الفلسطيني ،وتعزيزه في مقابل ضعف في الموقف اإلس ارئيلي على الساحة الدولية،
خاصة في ظل تفهم المجتمع الدولي للحقوق الفلسطينية.
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تخوف إسرائيل من أن تؤدي المصالحة الفلسطينية إلى تقبل المجتمع الدولي لحركة
حماس ،وعدم اعتبارها حركة إرهابية ،خاصة في ظل ترشيد وتأطير حركة حماس للمقاومة
المسلحة وتوافقها مع الفصائل المقاومة األخرى على الساحة الفلسطينية.

-4

تعتقد إسرائيل أن االنقسام الفلسطيني قد تسبب في منع الفلسطينيين وخاصة عناصر فتح
وحماس من االنخراط في الفعاليات الوطنية الموجهة ضد إسرائيل ،وعند إغالق ملف
االنقسام ،سيتم توجيه الزخم الفلسطيني تجاه إسرائيل ،األمر الذي قد يقود إلى انتفاضة
ثالثة تعمل على خلخلة األمن اإلسرائيلي.

وهكذا يمكن القول إن إسرائيل تدرك مدى خطورة توقيع اتفاق المصالحة بين فتح وحماس،
والعواقب التي تعود عليها من هذا التوقيع ،وخاصة في ظل تطورات وتغيرات إقليمية وعربية من شأنها
خلط األوراق وقلب األمور رأساً على عقب( .سالمة ،2013 ،مرجع سابق ،ص)151-149

بناء على ما سبق ،جاء الدور المصري سريعاً على سيطرة حماس على قطاع غزة ،وذلك
و ً
على لسان مبارك الذي وصف ما جرى في القطاع بأنه انقالباً على الشرعية الفلسطينية ،وأكد وقوف
مصر بجانب الرئيس محمود عباس رمز الشرعية وحكومته برئاسة د .سالم فياض ،وفي خطوة من
الجانب المصري لتأكيد رفضها لالنقالب ،قامت بسحب سفيرها لدى السلطة الوطنية من قطاع غزة
إلى مدينة رام هللا مع البعثة الدبلوماسية المرافقة له( .الحياة)2007 ،

ويفسر البعض الموقف المصري من انقالب حركة حماس على السلطة ،هو ما يمثله هذا
االنقسام في المرحلة الجديدة من توسع النفوذ اإليراني في المنطقة ،في ظل ما يحمله االنقسام
الفلسطينية من دالالت أمنية وسياسية واقليمية ،فالصراع السياسي قد أخذ ألول مرة بعداً إقليمياً في ظل
انقسامات إقليمية ،لكل منها مشروع دولة( .عبد الجواد 25 ،يونو) 2007

ولقد أعطى االنقسام مصر قد ار من الحدة في عالقاتها مع حماس ،وحملت مصر حماس
مسؤولية االنقسام وبدأت مصر في اتخاذ مجموعة من اإلجراءات ضد حماس ،من خالل التضييق
على عمل حكومة حماس في القطاع ،واغالق معبر رفح ،وفرض قيود على القطاع حتى قبل االنقالب
العسكري الذي نفذته حماس من خالل الفريق األمني المصري ،والذي كان يتدخل من أجل وقف
الصدام بين فتح وحماس أو بين حماس والسلطة( .أبراش)2015 ،
122

بقيت السياسة المصرية تحافظ على حالة من التوازن قدر االمكان ،حيث سمحت لقيادات من
حركة حماس بزيارة القاهرة ،للمشاركة في جلسات الحوار الفلسطيني التي أشرفت عليها المخابرات
العامة المصرية ،وفي  20أكتوبر  2008وزعت مصر على الفصائل الفلسطينية مسودة اتفاق القاهرة
تمهيداً للحوار الوطني الشامل ،ولقد تعاطت حركة حماس مع الورقة المصرية على أساس أنها
مطروحة للنقاش وليس للتوقيع أو التنفيذ ،وكانت حركة حماس ترى في الموقف المصري الرسمي
انحيا اًز مصرياً لصالح السلطة الوطنية .فيما حمل وزير الخارجية المصري أبو الغيط حماس مسئولية
فشل الحوار الوطني الفلسطيني الذي كان من المقرر عقد في  9نوفمبر  ،2998وأكد أبو الغيط أن
مصر تقف على مسافة واحدة من األطراف الفلسطينية( .القدس العربي)2008 ،

وجاءت الرؤية المصرية إلنهاء حالة االنقسام الفلسطيني في عام  ،2009ضمن جوالت
الحوار الفلسطيني برعاية مصرية ،فقد بدأت الجولة الجديدة في  26فبراير  2009وركزت على
معالجة بعض القضايا التي نتجت عن االنقسام الفلسطيني وذلك من خالل مشاركة الفصائل
والتنظيمات والقوى المستقلة كافة ،والتحرك المصري خالل الحوار من عدة محددات ،أهمها مصلحة
الشعب الفلسطيني والحفاظ على الوحدة الوطنية ،والتواصل الجاد من أجل إنجاح الحوار الفلسطيني
والتوصل لمعالجة نهائية ومتوافقة عليها للعديد من القضايا ،وبالفعل تم التوصل إلى تشكيل خمس
لجان رئيسية وهي المصالحة -الحكومة – األمن -االنتخابات – المنظمة .وقف عدة قضايا خالفية
عديدة وهي  :األمن واالنتخابات والموظفين بعد عام ( 2007صحيفة الوطن.)2009 ،

ثالثاً :أثر موقف الرئيس مبارك من االعتداءات اإلسرائيلية على القطاع على العالقة مصر
بحركة حماس:
شكل صعود حركة حماس ومشاركتها في النظام السياسي الفلسطيني ،بعد فوزها في انتخابات
عام  ،2006مصدر قلق وتخوف للنظام المصري ،كون حركة حماس تنتمي إلى جماعة اإلخوان
المسلمين التي على خالف جوهري مع نظام الحكم في مصر ،وكون حماس على عالقة وثيقة مع
إيران التي ينظر إليها النظام المصري على أنها مصدر تهديد ،إضافة إلى كون حركة حماس لم تخف
نواياها في المنافسة على القيادة السياسية للحركة الوطنية الفلسطينية ،األمر الذي يعني إفالت زمام
القرار السياسي الفلسطيني من يد النظام ،على اعتبار أن حركة حماس بعيدة عن النظام المصري.
(نافع. )2009 ،
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ومن األسباب التي ألقت بظاللها على عالقة نظام مبارك بحركة حماس هو تمتع نظام مبارك
بعالقات جيدة وتاريخية بحركة فتح ومنظمة التحرير وانسجامها برؤية سياسية واحدة لحل القضية
الفلسطينية ،تتمثل في المفاوضات المباشرة مع إسرائيل لتحقيق حلم الدولة الفلسطينية( .غرابيه)2009 ،

ونتيجة لتأزم العالقة بين مصر وحركة حماس ،فشل النظام المصري في تجديد التهدئة بين
حماس واسرائيل في يناير عام  ،2008األمر الذي دفع إسرائيل إلى شن عدوانها على القطاع ،إضافة
إلى إخفاق النظام المصري في إنجاز المصالحة بين فتح وحماس ،األمر الذي دفع العديد من الدول
العربية واإلسالمية إلى استضافة قيادات الطرفين للحوار ،والذي نتج عنه عدة اجتماعات منها اتفاق
مكة واعالن صنعاء ،وتفاهمات دمشق ،إضافة إلى دخول الدور التركي إلى المنطقة بقوة ،األمر الذي
يؤكد تراجع دور نظام مبارك في المنطقة)2009 ،eferal( .
وزاد تدهور عالقة حماس بالنظام المصري ،من عزلتها السياسية ،فقد ابتعدت الكثير من
األطراف العربية واإلقليمية والدولية عن التواصل مع حركة حماس بشكل مباشر ،وذلك حفاظاً على
مصالحها مع الدولة المصرية ،كما تراجعت قدرة حركة حماس وحكومتها في قطاع غزة ،على توفير
المستلزمات الضرورية للقطاع ،بفعل الحصار اإلسرائيلي واغالق النظام المصري لمعبر رفح البري.
وأدى تدهور العالقة بين الطرفين إلى تجميد ملف صفقة األسرى بين إسرائيل وحماس حيث لعبت
مصر دو اًر هاماً في الوساطة في هذه الصفقة ،وان مصر لم تكن ترغب في إنجاز الصفقة ،خوفاً من
زيادة شعبية حركة حماس وبالتالي تعزيز حضورها اإلقليمي والدولي على حساب الرئيس محمود
عباس .ونتج أيضاً عن هذا التدهور ،بقاء ملف المصالحة مع حركة فتح مكانه ،نتيجة لمحاولة مصر
واصرارها على تحميل حركة حماس مسؤولية وصول االنقسام إلى مراحل متأخرة ومتجذرة .وبالرغم من
التدهور الكبير في العالقة بين حماس ومصر ،إال أن العالقة بين الطرفين لم تصل إلى حد القطيعة،
ولم تتحول إلى صراع أو نزاع عسكري ،فقد حرص الطرفين على إبقاء خيط رفيع بينهما ،العتبارات
دينية ،وتاريخية ،وقومية ،وجغرافية ،ومصلحية .وشكلت هذه االعتبارات كوابح للطرفين ،في تعاملهما
مع بعض ،ومثلث خطوطاً حمراء ،لم يستطع أي منهم تجاوزها ،األمر الذي منع من وقوع الطرفين في
دائرة الصراع المسلح أو المواجهة العسكرية.
وتدرك حركة حماس أن مصر أصبحت الشريان الوحيد لقطاع غزة بعد فرض االحتالل
اإلسرائيلي الحصار عليه ،واغالق جميع المعابر التي تربطه بالضفة الغربية ،لذلك تعاملت بمهادنة
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النظام المصري واتبعت سياسة ضبط النفس معه .وتدرك حماس أنه ال يمكن ضبط عالقاتها مع
خصمها السياسي حركة فتح دون التدخل المصري القادر على ترتيب البيت الفلسطيني ،وأن النظام
القائم في مصر بحكم العالقات التي تربطه بإسرائيل هو األقدر على إنجاز صفقة تبادل األسرى مع
إسرائيل .وترى مصر أن االعتبارات التي تجعلها حريصة على بقاء نوعاً من العالقة مع حركة
حماس ،هي إدراكها أن أمنها القومي من أهم العوامل التي يرتكز عليها النظام السياسي ،حيث ينشغل
بتأمين حدوده الشرقية مع قطاع غزة ،ويسعى لعدم انكشافها أمام القوى المعادية ،وبعد سيطرة حماس
على قطاع غزة ،أدرك النظام المصري أال مفر من التعاون مع حركة حماس في هذا الصدد ،ألنها
وبحكم األمر الواقع المسئول األول واألخير عن القطاع.
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املبحث الثاني
أثراملوقف املصري من االعتداءات اإلسرائيلية على قطاع غزة على السياسة
اإلسرائيلية تجاه عملية التسوية السياسية.
أوالً :أثر السياسة المصرية على الموقف اإلسرائيلي من سيطرة حماس على القطاع منذ
عام .2007
قدم المعهد اإلسرائيلي للدراسات اإلستراتيجية في عام  ،1989دراسة للقيادة اإلسرائيلية ،تدور
حول السعي إلى إقامة كيان غير معروف للفلسطينيين في قطاع غزة ،وذلك بعد االنسحاب منه من
جانب واحد ،وقد يكون هذا الكيان في أفضل األحوال في شبه جزيرة سيناء ،مع عدم األهمية بالنسبة
إلسرائيل من يسيطر على أرض هذا الكيان .ودعت الدراسة إلى االحتفاظ بالسيطرة على أجزاء واسعة
من الضفة الغربية ،وترك مسألة السيطرة والسيادة عليها غامضة وعائمة وهذه الدراسة توضح أن
المخطط اإلسرائيلي نحو تجاوز إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ،باعتبارها خط اًر إسرائيلياً ،ليس مسألة
حديثة( .العوضي ،2008 ،ص)71

وقدم مركز األبحاث اإلسرائيلي (ريئوت) عام  ،2005ورقة عمل حدد فيها الخيارات السياسية
اإلسرائيلية للتعامل مع الصراع الفلسطيني واإلسرائيلي ،من خالل إدارة الصراع مع تحقيق هدف سياسي
إلسرائيل بإنهاء المسؤولية عن المناطق الفلسطينية ،وهذا الخيار كان ضمن خيارات أخرى ولكن جميع
المؤشرات تدل على أن القيادة اإلسرائيلية ذهبت باتجاه هذا الخيار والذي يقوم على ثالثة مرتكزات :
(أبو دقة. )2008 ،

 -1تأسيس دولة فلسطينية ذات حدود مؤقتة.
 -2تنفيذ خطة االنطواء مع السماح للسلطة الفلسطينية برفع الوضع السياسي للسلطة إلى
مستوى دولة.

 -3إقامة نظام وصايا دولي في المناطق الفلسطينية.
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وأعلنت إسرائيل في عام  ،2007عن رفضها المطلق لوقوع قطاع غزة تحت السيطرة الكاملة
لحركة حماس ،ولكن سرعان ما استغلت ذلك في تعميق وترسيخ االنقسام السياسي إلى انفصال كامل
في القضية الفلسطينية ،وبدأت إسرائيل تنفيذ رؤية إستراتيجية جديدة على قاعدة التعامل ضمن معارين
مختلفين وهما  :التعامل مع الرئاسة الفلسطينية في رام هللا على قاعدة االعتراف بها ،وعبرت إسرائيل
عن ذلك في مؤتمر السالم أنابولس ،والذي أكد على استمرار المفاوضات على أساس حل الدولتين.
والمعيار الثاني  :اإلعالن عن قطاع غزة كيان معادي ،وفرض الحصار الخانق وتطبيق سياسة
االستنزاف على الفصائل المقاومة ،والتلويح بشن عمليات عسكرية شاملة في القطاع.
ونبعت اإلستراتيجية السياسية االسرائيلية من محاولة استغالل حالة االنقسام الفلسطيني،
وتوظيفها فيما يخدم المصالح واألهداف اإلسرائيلية التي تدعو إلى تجزئة القضية الفلسطينية ،وحرف
الصراع الفلسطيني -اإلسرائيلي القائم على أساس دولتين لشعبين عن مساره ،واعادته إلى صراع عربي
إسرائيلي ،بإعادة أجزاء واسعة من الضفة الغربية إلى األردن ،وضم قطاع غزة إلى شبه جزيرة سيناء
في مصر( .تقرير مدار اإلستراتيجي.)2008 ،

وتعد خطوة حركة حماس في سيطرتها على قطاع غزة ،بما يمثلها من خطر استراتيجي على
مشروع إقامة دولة فلسطينية متصلة في الضفة الغربية وقطاع غزة ،فرصة ذهبية للتهرب من
استحقاقات إقامة الدولة ،وتكمن الخطورة في االستثمار اإلسرائيلي للحالة القائمة لنقطة ارتكاز لتخطي
استقاللية القرار الفلسطيني ،وضرب قوة وسيطرة الرئيس محمود عباس على قطاع غزة في مقتل.
(الخطيب)2008 ،

ثانياً :أثر سيطرة حركة حماس على قطاع غزة عام  2007على سياسة إسرائيل تجاه ملف
التسوية:
من أهم الدوافع التي جعلت إسرائيل تجذر االنفصال الفلسطيني ،وتعمل على تثبيت حركة
حماس في القطاع ،مع التقليص المستمر لقدراتها العسكرية ( :تقرير مدار االستراتيجي ،2008 ،ص.)103

 -1القناعة اإلسرائيلية بعدم إمكانية سيطرة السلطة الوطنية على قطاع غزة مجدداً ،وأن
سيطرة حركة حماس عليه سيطرة مطلقة.
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 -2مساهمة االنفصال في تعميق أزمة الثقة بين القوى السياسية الفلسطينية ،وزيادة تصدع
النسيج االجتماعي الفلسطيني ،ونشر ثقافة سفك الدم الفلسطيني بأيد فلسطينية.

 -3القدرة االستيعابية لقطاع غزة من الالجئين الفلسطينيين ،بالرغم من صغر مساحته ،فثالثة
أرباع سكان قطاع غزة من الالجئين ،األمر الذي قد يخدم إسرائيل في مفاوضات أي حل

نهائي بخصوص عدد الالجئين الراغبين بالعودة ،دون أي ممارسة لهذا الحق على أرض

الواقع.
-4

تعمل إسرائيل على ترسيخ دعم االنفصال ،لتتجذر ازدواجية التعاطي الدولي مع الشأن
الفلسطيني ،بحيث تزداد سياسة العزل وتشديد الحصار االقتصادي على قطاع غزة،
وبالمقابل استئناف برامج الدعم والمساعدات من الواليات المتحدة واالتحاد األوروبي

للسلطة الوطنية في الضفة الغربية ،وذلك بهدف رسم صورتين متناقضتين لشعب واحد،

األمر الذي يخدم المصالح االسرائيلية في تقسيم فلسطين إلى مناطق متقطعة األوصال.

ثالثاً :أثر الموقف المصري من االعتداءات اإلسرائيلية على القطاع على السياسة
اإلسرائيلية تجاه المفاوضات مع السلطة الفلسطينية.
أعلن الرئيس األمريكي بوش االبن في  16يوليو  ،2007عن عقد مؤتمر للسالم في منطقة
الشرق األوسط في خريف عام  ،2007بمشاركة دول الجوار ،وهدف المؤتمر إلى العمل باتجاه حل
الدولتين ،واحياء عملية السالم ،وبناء دولة فلسطينية ذات حدود متصلة قابلة للحياة .وأن يتم مناقشة
قضايا الوضع النهائي مثل مسألة القدس والالجئين( .صالح وآخرون ،2008 ،ص)6

وافتتح الرئيس األمريكي بوش المؤتمر في  27نوفمبر  ،2007في مدينة أنابولس بمشاركة
 52دولة ومنظمة ،وأعلن بوش في االفتتاح التوصل إلى وثيقة وتفاهمات مشتركة بين الفلسطينيين
واإلسرائيليين ،وقام الجانب الفلسطيني بإبداء تشاؤماً إزاء فرص نجاح الوثيقة ،بعد رفض الجانب
اإلسرائيلي وضع جملة تفيد بأن المفاوضات تهدف إلى إنهاء االحتالل لألراضي المحتلة عام ،1967
ورفضها تحديد سقف زمني إلنهاء المفاوضات( .صالح وآخرون ،2008 ،ص)9

واتفق الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الوزراء اإلسرائيلي أولمرت وبحضور الرئيس
األمريكي بوش االبن ،على البدء في مفاوضات الحل النهائي ،وذلك بعمل عدة لجان فرعية
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متخصصة في المواضيع المحددة وهي القدس ،الالجئين ،الحدود ،األمن والمياه ،واالستيطان ،وذلك
في بداية عام  2008على أن تنتهي في نهاية نفس العام( .صالح وآخرون ،2008 ،ص)13

ودارت المفاوضات التي أطلقها المؤتمر الدولي للسالم في أنابولس ،في حلقة مفرغة ،وذلك
بسبب استغالل إسرائيل لحالة االنقسام الفلسطيني ،وما نتج عنه من ضعف في موازين القوى،
وواصلت إسرائيل من تصعيد سياسة األمر الواقع على األراضي ،وحاولت تكريس الواقع الجديد
كمرجعية للعملية التفاوضية ،وذلك بديالً عن ق اررات الشرعية الدولية ،وشهدت الفترة التي أعقبت مؤتمر
أنابولس زيادة كبيرة في النشاط االستيطاني في القدس واألغوار ومختلف مناطق الضفة الغربية،
وأصرت إسرائيل على تأجيل بحث موضوع القدس( .عبد الكريم وآخرون ،2013 ،ص)32

وقررت السلطة الوطنية تجميد المفاوضات مع الحكومة اإلسرائيلية ،وذلك بعد قيام إسرائيل
بشن عدوان على قطاع غزة في عام  ،2008أسفر عن استشهاد  129فلسطينياً ،حيث أعلن صائب
عريقات بأن المفاوضات مع إسرائيل ،دفنت تحت أنقاض الهدم والركام في قطاع غزة ،وأن الجرائم
المرتكبة في حق الفلسطينيين دمرت عملية السالم ،وأعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس عن تعليق
المفاوضات إلى حين توقف العدوان اإلسرائيلي على القطاع( .صالح وآخرون ،2008 ،ص)16

وأعلن الرئيس محمود عباس عن موافقته للعودة إلى المفاوضات في  5مارس  ،2008وذلك
بعد تقديم وزيرة الخارجية األمريكية تعهداتها للرئيس عباس ،بأن تأخذ المفاوضات منحنى أكثر جدية
وايجابية من قبل إسرائيل ،وفي  ،17مارس  2008استؤنفت المفاوضات عبر لقاء جمع أحمد قريع
وتسيفي ليفني( .صالح وآخرون ،2008 ،ص)17-16

وبحسب تصريحات القيادة الفلسطينية واإلسرائيليين ،فقد كانت المفاوضات على وشك االنتهاء
باتفاق بين الطرفين ،إال أن القرار اإلسرائيلي بالقيام بعدوان على قطاع غزة في نهاية عام  2008في
عملية الرصاص المصبوب ،قد هدم ما تم إنجازه في الفترة السابقة.
تم استئناف المفاوضات من جديد بين السلطة الوطنية وحكومة نتنياهو ،في أعقاب جهود
أمريكية متواصلة ،في سبتمبر عام  ،2010إال أن هذه الجهود تعثرت وتوقفت من جديد ،وذلك بسبب
موقف رئيس وزراء إسرائيل نتنياهو وحكومته الرافض لوقف االستيطان ،ووصل نتنياهو إلى حد
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المطالبة من قبل الفلسطينيين باالعتراف بيهودية الدولة ،مقابل تجميد االستيطان عدة أشهر( .عام،
 ،2011ص)18

ولقد أسس نتنياهو مفاهيمه للسالم مع السلطة الوطنية على مبدأين :
األول :اعتراف السلطة الوطنية وباقي القوى الفلسطينية بيهودية الدولة اإلسرائيلية واعتبارها

دولة للشعب اليهودي.

أما المبدأ الثاني :فهو نزع السالح ،أن تكون أي أرض تابعة للسلطة الوطنية في أي تسوية

سلمية تكون منزوعة السالح وخاضعة للتدابير األمنية اإلسرائيلية( .و ازرة الخارجية اإلسرائيلية،
)2009/6/14

لقد أدى الجمود السياسي في عملية السالم ،إلى جانب مواقف حكومة نتنياهو المتصلبة تجاه
الفلسطينيين ومتصلبة في رفضه لتجميد االستيطان ،أدى إلى عزلة دولية إلى إسرائيل عام ،2010
وازداد النقد األوروبي الموجه لسياسة حكومة نتنياهو( .غانم ،2011 ،ص)15

وصلت عملية السالم إلى طريق مسدود ،وذلك بسبب السياسة اإلسرائيلية الهادفة إلى نفي
وجود شريك فلسطيني معتدل يريد السالم ،فكان الخيار أمام القيادة الفلسطينية هو اإلصرار على
إعالن الدولة الفلسطينية ،وقبولها عضواً في المجموعة الدولية ،وكان قرار الجمعية العامة لألمم
المتحدة يوم  29نوفمبر  ،2012هو أهم انجاز سياسي للشعب الفلسطيني خالل مسيرته النضالية.
(مهنا ،2013 ،ص)6

وصوتت الجمعية العامة لألمم المتحدة في  /29نوفمبر 2012 /لصالح منح فلسطين صفة
دولة مراقب غير عضو ،وأيد القرار  138دولة وعارضه  9دول ،وامتنعت  41دولة عن التصويت.
(الهندي)2013/3/4 ،

ويعتبر اعتراف األمم المتحدة بفلسطين دولة غير عضو ،مؤش اًر على تحوالت في الموقف الدولي تجاه
الصراع في المنطقة ،وقد تعكس حالة من القناعة لدى غالبية دول العالم بأن الصراع في المنطقة لن
يتم حله إال بقيام دولة فلسطينية مستقلة ،على األراضي المحتلة عام ( .1967أبراش)2013/12/22 ،
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املبحث الثالث
أثراملوقف املصري من االعتداءات اإلسرائيلية على قطاع غزة على بعض املواقف
اإلقليمية من القضية الفلسطينية.
أوال :أثر الموقف المصري من االعتداءات اإلسرائيلية على قطاع غزة على الموقف التركي
من القضية الفلسطينية.
تأسس حزب العدالة والتنمية التركي ذو الميول اإلسالمية في /14أغسطس ،2001/ووصل
إلى سدة الحكم في تركيا في عام  2002برئاسة رجب طيب أردوغان ،وبوصول هذا الحزب اإلسالمي
إلى حكم تركيا ،حدث نوع من التوازن في العالقات التركية بين كل من إسرائيل والفلسطينيين ،ووصل
منحنى العالقات إلى درجة من التعاطف مع القضية الفلسطينية أكثر من تعامله مع إسرائيل ،ولقد وجد
حزب العدالة أنه أمام حالة شد كبيرة باتجاهين متعاكسين ،فالقاعدة الشعبية للحزب تميل بشكل كبير
إلى دعم القضايا العربية واإلسالمية ،وخصوصاً قضية فلسطين ،ومعاداة إسرائيل ،واالتجاه المعاكس
يتمثل في نفوذ القوى للمؤسسة العسكرية التركية ،إضافة إلى رغبة الحزب في الدخول في عالقات
متميزة مع أوروبا ودخولها في االتحاد األوروبي( .صالح ،2006 ،ص)116

وجاء التدخل التركي في منطقة الشرق األوسط ،منذ وصول حزب العدالة إلى الحكم في عام
 ،2002على أثر حالة الفراغ التي تسود المنطقة بعد انهيار النظام اإلقليمي العربي ،وحالة التفكك
والتردي الذي يعتري الوضع العربي بشكل عام .وأدرك حزب العدالة التركي أهمية منطقة الشرق
ر إقليمياً محورياً فيه( .األشعل،
األوسط بوصفه مجاالً جغرافياً بجوار تركيا ،يمكن لها أن تلعب دو اً
.)2011

ورحبت تركيا بنتائج االنتخابات الفلسطينية في /25يناير ،2006/التي تمخضت عن فوز
حركة حماس ،من خالل حديث رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان عن استعداد بالده للوساطة
بين الحكومة (اإلسرائيلية) وحركة حماس ،وقال بخصوص الفوز الذي حققته حركة حماس" :يجب
احترام خيار الشعب الفلسطيني ،وطالب أردوغان كل من حركة حماس واسرائيل بقبول األمر الواقع
والعمل من أجل مصلحة شعبيهما( .عودة)2006 ،
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ورفضت تركيا الحصار اإلسرائيلي المفروض على قطاع غزة ،وظهر ذلك من خالل استقبال
تركيا لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل بعد فوزها في االنتخابات ،وقال عبد هللا غول
بصفته الحزبية في العدالة والتنمية بعد استقباله لمشعل  ":يأتي هذا االستقبال من منطلق أن تركيا
تسعى لدور أكبر في منطقة الشرق األوسط ،وأنه ال يمكنها أن تقف موقف المتفرج" ،وشدد غول" :أن
تركيا مهتمة بالمشكلة الفلسطينية ،وأنها تواصل العمل على وقف العنف بين اإلسرائيليين
والفلسطينيين"( .الباسل ،2010 ،ص)14

وطالب أردوغان الواليات المتحدة األمريكية والمجتمع الدولي ،العمل مع حركة حماس التي
اختارها الشعب بطريقة ديمقراطية حقيقية ،كما قام ببعض االتصاالت الدولية من أجل إقناع دول العالم
باالعتراف بفوز حركة حماس وعدم مقاطعتها ،وقام أيضاً بالشرح لحركة حماس بأن سياسة عدم
االعتراف بإسرائيل لن تؤدي إلى أي نتيجة ،وقال أن على إسرائيل أال تقول أنها لن تعترف بنتيجة
االنتخابات أو بحركة حماس في الحكومة الفلسطينية ،وقال أردوغان" :على حركة حماس أن تترك
عاداتها وتصرفاتها السابقة ،وأن تدخل عالماً جديداً بنظرة جديدة وخاصة وأن حركة حماس أصبحت
طرفاً في الحكم"( .النعيمي ،2012 ،ص)32-31

ولم تقطع تركيا عالقاتها مع إسرائيل ،برغم من الميل في السياسة الخارجية التركية لصالح
القضية الفلسطينية ،فالتعاون التركي اإلسرائيلي على جميع األصعدة االقتصادية والعسكرية واألمنية
مستمرة ،وواصلت حكومة العدالة والتنمية االلتزام باالتفاقيات العسكرية الموقعة مع إسرائيل( .التقرير
االستراتيجي الفلسطيني ،2006 ،ص)184

لقد سعت تركيا منذ لحظة االنقسام األولي إلى رأب الصدع بين الفلسطينيين ،وبرزت تلك
المساعي التركية من خالل المواقف والتصريحات التي بذلت من أجل تحقيق المصالحة الفلسطينية،
فقد أظهرت تركيا دو اًر فاعالً في المحافظة على تماسك القضية الفلسطينية ،وحفظها من الضياع
والتشرذم ،وترتيب البيت الداخلي الفلسطيني ،وتمكين السلطة الفلسطينية من الصمود واقامة الدولة
الفلسطينية .وقال أردوغان رئيس الوزراء التركي في إتصال مع إسماعيل هنية  " :نحن في تركيا
جاهزون للتحرك من أجل رأب الصدع بينكم ،واعادة الوحدة إلى صفوفكم ،إننا نتألم من رؤية نزيف
الدم بين اإلخوة ،إن هذا االنقسام يضعفكم ،ويضر بمصلحة الشعب الفلسطيني ،إن تحقيق المصالحة
الفلسطينية أمر واجب " .وقال الرئيس التركي عبد هللا غول" :إن تركيا تعتبر القضية الفلسطينية
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والقدس ،قضية الشعب التركي ،وان االنقسام الفلسطيني ألحق الضرر الكبير بالشعب الفلسطيني
وسمعته( .حسان)59-58 ،2012 ،

وذكرت مصادر تركية أن مصر رفضت اقتراحاً تركياً لعقد اجتماع في مصر أو في تركيا،
يضم األمين العام للجامعة العربية ،ومدير االستخبارات المصرية ،ووزير الخارجية التركي ،وممثلين
عن حركتي فتح حماس ،وذلك من أجل الضغط على الطرفين الفلسطينيين ،لتوقيع اتفاقية المصالحة
الفلسطينية ،وجاء الرد المصري على لسان وزير الخارجية أحمد أبو الغيط معتب ار أن الدور التركي
يجب أن ينحصر في إقناع حركة حماس بقبول الورقة المصرية للمصالحة( .الحياة)2010/6/17 ،

وصرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية سليمان عواد ،أن الرئيس التركي عبد هللا
غول أكد للرئيس المصري بأن الدور التركي في ملف المصالحة الفلسطينية يعد دو اًر مكمالً للدور
المصري ،ويسعى لدعمه ،وذلك خالل محادثة الرئيس غول مع الرئيس مبارك في /21يوليو.2010/
(جريدة األيام ،رام هللا)2010/7/22 ،

وأخذ التحول في الموقف التركي من القضية الفلسطينية ،منحنى أكثر وضوحاً ،أثناء العدوان
اإلسرائيلي على قطاع غزة في عام 2008م ،حيث وجه أردوغان انتقادات شديدة اللهجة إلى إسرائيل،
واتهمها بارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة ،وبلغ النقد التركي إلسرائيل ذروته في المنتدى االقتصادي
ر في عام  2009م( .النعيمي ،2012 ،ص)42-41
العالمي في دافوس -بسويس ا

ولقد وصف رئيس الدولة اإلسرائيلية شمعون بيرز أقوال رئيس الوزراء التركي أردوغان حول
ارتكاب إسرائيل لجرائم حرب في قطاع غزة ،بأنها كاذبة ،األمر الذي استفز أردوغان وجعله ينهي
زيارته لسويس ار ويقاطع المؤتمر المعقود في دافوس بتاريخ  2009/1/26بعد مناقشة ومشادة كالمية
حادة على الهواء مباشرة( .شبكة فراس اإلعالمية )2009/1/25

وقد فجر االعتداء اإلسرائيلي على أسطول الحرية ،أزمة جادة في العالقات بين تركيا
واسرائيل ،بعد أن قامت القوات الخاصة في البحرية اإلسرائيلية ،بالهجوم على قافلة أسطول الحرية
المتجه إلى قطاع غزة في عرض البحر األبيض المتوسط ،في المياه الدولية بتاريخ 2010/5/31م،
والذي أدى إلى قتل  9أتراك واصابة العشرات( .الخليج )2010/6/10
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وقام رئيس الوزراء التركي أردوغان بتوجيه انتقادات شديدة اللهجة إلى إسرائيل ،ووصف
الحكومة اإلسرائيلية بالوقحة ،ودعا إلى معاقبتها على المجزرة الدموية التي ارتكبتها ،وحذر إسرائيل من
اختبار صبر أنقرة ،وطالبها برفع الحصار المفروض على قطاع غزة فو اًر ،وتعهد باالستمرار في دعم
القطاع المحاصر( .الخليج )2010/6/25

ثانياً :حدود الدور التركي في تعامله مع القضية العربية الفلسطينية:
وضعت الحكومة التركية حدوداً لسياستها تجاه القضية الفلسطينية ،تأخذ بعين االعتبار
أوضاع المنطقة العربية تجاه القضية الفلسطينية ،بحيث ال تتعارض هذه المواقف ،بل تكون مكملة
لها ،وتمثلت مجموعة من هذه الحدود في:
 .1أن التحرك التركي ال يمكنه أن يتجاوز الدور المصري ،وجاء ذلك على لسان وزير

الخارجية التركي أحمد داود أوغلو" :إن الدور التركي يمكن له أن يكون مساعداً أو مكمالً
ولكنه لن يحل محل الدور المصري".

 .2ال تذهب تركيا في عالقاتها مع حماس إلى درجة الخالف مع الرئيس الفلسطيني محمود
عباس ،وان دعم تركيا لحماس ال يسقط االعتراف التركي بالرئيس الفلسطيني.

 .3تعرض تركيا إلى ضغوط من الغرب واسرائيل ،من أجل التخلي عن سياسة االنحياز
لحركة حماس.

 .4ال يمكن لتركيا الراغبة في إقامة عالقات طيبة مع الدول العربية ،أن تمضي في خياراتها

إلى النهاية ،لترجمة دعمها لغزة أو لحركة حماس ،وبالتالي لن تأخذ تركيا مواقفاً تجاه

القضية الفلسطينية تسبب احراجاً لدول االعتدال العربي ،وعلى رأسهم مصر( .جريدة الغد،
)2010/5/12

 .5ولقد أثار اهتمام تركيا بحركة حماس وقطاع غزة ،حساسيات عربية ومصرية على وجه
الخصوص ،فالقاهرة ترى الدور التركي المؤيد لحركة حماس ،يعزز النزعة اإلسالمية التي

يمثلها اإلخوان المسلمين في مصر ،األمر الذي ترفضه السلطات المصرية وتعتبره تدخالً

في الشأن المصري ،باإلضافة إلى أن التباين السياسي بين تركيا ومحور االعتدال العربي

مصر واألردن والسعودية عامل هام في عدم تسهيل الدور التركي ،وعدم توظيفه في
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خدمة القضية الفلسطينية ،إال أن عالقات تركيا مع محور دول الممانعة أوجد ثقة بالدور

التركي( .أبو مطلق ،2010 ،ص)93-92

ثالثاً :أثر الموقف المصري من االعتداءات اإلسرائيلية على قطاع غزة على الموقف القطري
من القضية الفلسطينية.
تتمتع قطر بقوة اقتصادية قوية ،جعلت من الدولة الصغيرة التي ال تتجاوز  11ألف كم،2
دولة ذات نفوذ سياسي في المنطقة ،وأدركت قطر أن الدبلوماسية والسياسة يمكن أن تجنبها الكثير من
المشاكل واألزمات والتحديات ،وتجعلها تلعب دو اًر أكبر في إطار التسويات والحلول اإلقليمية والعربية
في إطارها الدولي ،ولقد استندت قطر في تدعيم موقعها السياسي في المنطقة العربية واإلقليمية ،إلى
إمكاناتها المادية وعالقاتها الخارجية ،فقطر تقف على رأس قائمة الدول المستثمرة في الشرق األوسط،
فقوتها المالية دفعتها إلى التوسط في العديد من القضايا واألزمات في المنطقة ،في الوقت الذي فشلت
فيه كل الوساطات التي طرحتها قوى دولية( .عبد الواحد ،د ،ت)119 :

وتميزت قطر بعالقات قوية مع الواليات المتحدة األمريكية ،ووافقت على تأجير قاعدة السيلية
وميناء العديد بموجب اتفاقية الدفاع المشترك عام  1992مع الواليات المتحدة ،كما أقامت قطر
عالقات اقتصادية وتجارية ومالية مع إسرائيل ،وسمحت لها بفتح مكتب لرعاية المصالح التجارية
اإلسرائيلية في الدوحة عام  .1996وبرز الدور القطري في العديد من األزمات اإلقليمية والدولية ،من
دارفور ولبنان واليمن وأفغانستان والعراق وفلسطين ،وان الدور القطري في ملف المصالحة الفلسطينية
ليس ببعيد ،وقد ظهر اتفاق الدوحة الذي قضى بتسليم الرئيس الفلسطيني محمود عباس رئاسة الوزراء
وتشكيل حكومة وحدة وطنية ،والتحضير لالنتخابات الرئاسية والتشريعية ،األمر الذي يساهم في إنهاء
االنقسام الفلسطيني( .عبد الواحد ،د ،ت)120 :

ولقد اعتمدت قطر على عدة وسائل وأدوات ضمن القوة الناعمة التي استندت عليها السياسة
الخارجية لقطر في تعزيز مكانتها ودورها اإلقليمي ،ومن ضمن هذه األدوات هي األداة اإلعالمية،
التي ساهمت في عملية صنع القرار السياسي ،من خالل توجيهها للرأي العام عن طريق توفير قاعدة
معلومات واسعة للرأي العام العربي واإلقليمي ،وتعد شبكة الجزيرة اإلعالمية إحدى أهم أدوات القوة
الناعمة التي اعتمدت عليها السياسة الخارجية القطرية.
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ويعد المال القطري أداة أخرى للقوة الناعمة التي تتبعها السياسة الخارجية القطرية ،وعرفت بدبلوماسية
المال بحيث تؤثر في معالجة الكثير من األزمات في المنطقة ،من خالل مشاريع التنمية في الدول
العربية وغير العربية ،وبذلك أصبح تقديم العون المادي هو العنصر المعوض لقطر عن عجزها
العسكري ،األمر الذي مكنها من أن تصبح العب سياسي فاعل في كافة القضايا اإلقليمية( .خضير،
)232 ،2011

 .1تطور موقف قطر من القضية الفلسطينية :
أعربت قطر عن دعمها لنتائج االنتخابات الفلسطينية الثانية عام  ،2006من خالل تقديم
تهنئة األمير حمد بن خليفة أمير قطر ،إلى كل من رئيس السلطة الوطنية محمود عباس وخالد مشعل
رئيس المكتب السياسي لحركة حماس( .الجزيرة نت)2006 ،

ويرى عدد من المتابعين أن قطر تدعم حركة حماس أكثر من دعمها لحركة فتح ،بينما أكد
القطريون أنهم يتعاملون مع الطرف الذي يختاره الشعب ،وأنه يجب إعطاء فرصة لحركة حماس كونها
جاءت عن طريق انتخابات ديمقراطية ،وأن قطر على مسافة واحدة من الجميع ،وال تدعم فصيالً أو
تنظيماً ،بل تدعم خيارات الشعب الفلسطيني( .الرنتيسي)141 ،2013 ،

ولقد سعت قطر إلى إيجاد مفاوضات مباشرة بين حركة حماس وبين الجانب اإلسرائيلي ،بعد
فوز الحركة في انتخابات 2006م( .وكالة معاً اإلخبارية)2006 ،

وحاولت تقريب وجهات النظر بين الحركة والسلطة الوطنية للوصول إلى صيغة لتشكيل
حكومة وحدة وطنية( .وكالة األنباء القطرية)2006 ،

تزايد الدعم القطري لحركة حماس على مدار السنوات الماضية ،فقد زادت قطر من دعمها
المالي لحركة حماس وحكومتها في قطاع غزة ،بعد فوزها في االنتخابات التشريعية عام  ،2006بعد
أن تم وقف المساعدات المقدمة من الواليات المتحدة األمريكية ،واالتحاد األوروبي ،كرد على فوز
حماس( .صحيفة فلسطين)2009 ،
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وبررت قطر هذا الدعم للحركة باألزمة اإلنسانية في قطاع غزة ،بعد وقف المساعدات الدولية
عنها ،وقال أحد مساعدي رئيس السلطة محمود عباس في عام  :2008إن قطر تعطي ماليين
الدوالرات لحركة حماس في الشهر( .غيث)2013 ،

وتبنت قطر سياسة رسمية تدعم حركة حماس ،فقد سمحت بالعمل الرسمي السياسي لها على
أرض قطر ،وفتح مكاتب رسمية وقامت بدعمها مالياً بعد انقالبها على السلطة الوطنية في قطاع غزة
عام 2007م بحجة األزمة اإلنسانية التي يعاني منها القطاع ،وفشلت الجهود القطرية للوساطة بين
حركتي فتح وحماس ،التي قام بها وزير الخارجية القطري إلنهاء االنقسام ،مع ابتعاد قطر عن قيادة
السلطة الفلسطينية ،واقترابها من حركة حماس أكثر ،وكان رئيس الوزراء المقال إسماعيل هنية في
إحدى خطاباته في مدينة غزة قد قال أن وزير الخارجية القطري قال له " :وجهكم أبيض ،انتم قدمتم
شيء ،والمشكلة لم تكن عندكم".
ولقد سعت قطر للتوسط بين الفلسطينيين واسرائيل في المفاوضات الدائرة بينهم ،مستغلة
عالقاتها الجيدة مع إسرائيل ،وعرضت الوساطة بين حركة حماس واسرائيل عام 2008م ،ولعبت قطر
دو اًر فاعالً في المصالحة الفلسطينية منذ عام  ،2007وخالل العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة عام
 2009 -2008نافست قطر دور كل من مصر والسعودية ،بدعوة إلى قمة عربية لتوحيد الجهود
لوقف الحرب ،ولقد رأت قطر أن هناك فراغاً على صعيد قيادة المنطقة ،وذلك بتراجع دور كل من
مصر والسعودية ،بسبب سياستهم الخارجية الضعيفة والمرتبكة ،وخروج الع ارق أيضاً من المعادلة
اإلقليمية منذ عام  ،1990األمر الذي مهد الطريق لدولة قطر الصغيرة جغرافياً أن تلعب دو اًر في
المنطقة اإلقليمية ،وتصادمت قطر مع الدور المصري ،عند تدخلها في مجاالت ترى مصر أنها من
اختصاصها وأن أي اقتراب منها يعتبر مساساً بالدور التاريخي المصري( .شراب ،2014 ،ص)68

وشهد دور مصر اإلقليمي تراجعاً حاداً من قيادات المنطقة ،وعلى كل المستويات السياسية
والثقافية والفكرية ،وتنازلت مصر عن هذا الدور بعد أن كانت تشكل أهم أعمدة االستقرار في العالم
العربي مع السعودية وسوريا ،وكانت تمثل األقطاب العربية بال منازع وكان لكل منها مجالها الحيوي
الذي تتحرك فيه( .جريدة المصريون)2009/6/10 ،
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فمصر صاحبة الدور األكبر تأثي اًر على مستوى الدول العربية ،بحكم مكانتها وزخمها السياسي
في النسق اإلقليمي منذ أمد بعيد ،ومنذ ما قبل الثورات العربية وما بعد احتالل العراق ،انزلق الدور
المصري نحو االنحسار والتراجع والخروج عن المألوف بشكل كبير ،وذلك في كافة القضايا والملفات
سواء على الصعيد العربي أو اإلقليمي ،ويأتي ذلك في ظل مسايرتها للسياسة األمريكية ،خصوصاً
فيما يتعلق بالعالقة مع إسرائيل والموقف من القضية الفلسطينية ،فحاجة االقتصاد المصري للدعم
والمساعدات األمريكية ،أبقى السياسة المصرية تابعة وخاضعة للسياسة األميركية في المنطقة ،ومع
بدء الثورات العربية وسقوط النظام المصري ،ودخوله في بيئة سياسية تغمرها األزمات الداخلية ،ومع
بداية تشكل نظام مصري جديد ومواجهته لعدد هائل من الملفات والتفاعالت على المستويين الداخلي
والخارجي ،شكل عامالً في تدهور الدور المصري وفقدانه لقوته وتأثيره( .النجداوي)15-10 ،2013 ،
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النتائج والتوصيات

ً
 .1أوال :النتائج

ً .2
ثانيا :التوصيات
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أوالً :النتائج :
من خالل الدراسة توصل الباحث إلى مجموعة من النتائج :
 .1ارتبط قطاع غزة مع مصر سياسيا وثقافيا وجغرافيا وتاريخيا وحضاريا منذ زمن طويل،
وشكل قطاع غزة عمقا جيوستراتيجيا لمصر ،ومرتك از هاما ألمنها القومي ،وذلك بحكم
الجوار الجغرافي ،وتقارب وتشابه العادات والتقاليد بين الشعبين ،وحافظت مصر على
الهوية الوطنية الفلسطينية من الضياع واالندثار بعد نكبة عام .1948
 .2أثرت حالة االضطراب السياسي ،واألزمات االقتصادية واألمنية والسياسية المتفاقمة ،في
الوضع الداخلي المصري بعد عام  2008على محددات السياسة المصرية تجاه قطاع
غزة ،وان فشل سياسة الرئيس السابق حسني مبارك في التعامل مع القضايا والملفات
الداخلية والفساد السياسي واالجتماعي واالقتصادي في مصر ،وسلبيات نظامه في التعامل
مع القضايا الخارجية ،قد أثر على موقف مصر من العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة،
وانعكس على موقف مصر من الملفات الداخلية الفلسطينية ،وعلى موقف بعض الدول
العربية واإلقليمية تجاه القضية الفلسطينية وخاصة في قطاع غزة ،وغالبا ما يتأثر مسار
القضية الفلسطينية سلبا أو ايجابيا بالوضع العام في مصر ،بسبب التقارب الجغرافي
بينهما ،إضافة إلى كون مصر تمثل مركز الثقل في المنطقة.
.3

ارتبطت أهمية القضية الفلسطينية وخاصة قطاع غزة بالوضع األمني في مصر  ،خاصة
في فترة الرئيس السابق مبارك والرئيس السابق محمد مرسي ،وان الظروف السياسية التي
مرت بها مصر بعد تنحي الرئيس مبارك عن الحكم ،واقصاء الرئيس محمد مرسي من
الحكم ،وتولي عبد الفتاح السيسي رئاسة الدولة ،لعبت دو ار في تفاوت الدور المصري تجاه
موقف مصر من العدوان اإلسرائيلي على القطاع والقضايا العالقة بقطاع غزة.

 .4تعاملت مصر في عهد الرئيس السابق حسني مبارك ،مع األنفاق التي أقامها الفلسطينيون
في األراضي المصرية ،بنوع من المرونة والتضامن مع الشعب الفلسطيني في ظل
الحصار المفروض عليهم من عدة سنوات ولكن بعد أن تطور حجم البضائع وأنواعها ،إلى
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أسلحة وعتاد عسكري ودخول أفراد يشكلون خط ار على أمن مصر القومي ،قامت مصر
بهدم األنفاق؛ كنوع من الحفاظ على األمن القومي المصري وسالمة الحدود المصرية .
 .5إن تخوف النظام المصري من فوز حركة حماس في انتخابات  ،2006كونها حركة تنتمي
إلى جماعة اإلخوان المسلمين ،األمر الذي يشكل دعماً معنوياً لهذه الجماعة والتي على
خالف مع النظام المصري ،إضافة إلى ذلك كون حركة حماس تتمتع بعالقات وثيقة مع
إيران ،التي ينظر إليها النظام المصري على أنها مصدر تهديد.
 .6تنبهت الحكومات المصرية المتعاقبة إلى المخطط اإلسرائيلي للفصل بين الضفة والقطاع،
بالتهرب من مسئولياتها عن غزة ،وتحميل مصر تبعاتها ،أن ومصر لم تساهم في تكريس
االنقسام بين غزة والضفة ،وأن هذا االنفصال يمكن أن يكرس بفتح معبر رفح في غياب
السلطة الوطنية ومراقبي االتحاد األوروبي.
.7

لم تكن مصر هي الطرف المحاصر بحكم معبر رفح الذي يربط بين قطاع غزة ومصر،
بل إسرائيل والواليات المتحدة .

 .8ظهر تباين واضح في الموقف المصري من العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة في عام
 ،2014عن الموقف المصري تجاه العدوان اإلسرائيلي على قطاع في عام  ،2012وان
نظام الرئيس السابق محمد مرسي اعتبر حركة حماس حليفا وصديقا ،وان الرئيس عبد
الفتاح السيسي اعتبر حركة حماس عدو ،ورغب في توجيه إسرائيل ضربة قوية لحماس،
وعزلها سياسيا وبعد اتهامها بالتدخل في الشأن المصري الداخلي.
 .9شهدت العالقات المصرية مع حركة حماس في عهد الرئيس السابق محمد مرسي أفضل
مستوياتها ،ودعمت مصر حليفها في قطاع غزة ،ورفعت مصر العزلة السياسية المفروضة
على الحركة جزئيا ،وسمحت لقياداتها باإلقامة في مصر ،واتخذت مصر عدة خطوات
رسمية تضامنية مع قطاع غزة ،تمثلت في زيارة رئيس وزراء مصر إلى قطاع غزة في
أثناء العدوان ،في سابقة تاريخية لم يسبق لها مثيل ،وان معاهدة السالم المصرية
اإلسرائيلية كامب ديفيد قد شكلت أساس العالقة بين البلدين ،وان الجانب المصري يرى
فيها إجحاف لمصالحه الحيوية ،ومع ذلك استمر االتصال والتنسيق األمني بين البلدين في
عهد مرسي.
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ثانياً :التوصيات:
-1

دعوة حركة حماس إلى ضرورة الحفاظ على العالقات مع مصر تحت أي ظرف من
الظروف من منطلق المصلحة الوطنية العليا للشعب الفلسطيني ،فالعالقة بين مصر وقطاع
غزة عالقة استراتيجيه .وال يستطيع احد الطرفين االستغناء عن األخر.

-2

ضرورة وقوف مصر مع الجانب الفلسطيني في أزماته المستعصية ،وفتح ملف المصالحة
بين حركتي فتح وحماس ،بإعادة جلسات الحوار ،وأن تقر مصر الق اررات الكفيلة بإنهاء
االنقسام وتكون ملزمة للطرفين ،ودعوة األطراف الفلسطينية كافة إال أن تكون مصالحة
حقيقية ،تشمل التصالح في الرؤى واألهداف واالستراتجيات والمواقف وتنفذ فو ار على أرض
الواقع بما يخدم مصلحة الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية ،وضمان عدم العودة ألحداث
االنقسام المؤسفة.

.3

يجب على حركة حماس تغليب المصلحة العليا للشعب الفلسطيني على المصلحة الحزبية
الضيقة ،والعمل الفوري والجاد في تسليم قطاع غزة إلى الحكومة الفلسطينية ،لتعمل على رفع
الحصار المفروض على القطاع.

.4

عل ـ ـى الدول العربية وجامعة الدول العربية والدول اإلسالمية أن تـ ــدعم تحقيـ ــق الوفاق
الوطني والمصالحة ومساعدة الفلسطينيين على أجراء انتخابات رئاسية وتشريعية.

.5

ضرورة اهتمام السلطة الفلسطينية بأمور قطاع غزة ،في ظل ارتفاع نسبة الفقر والبطالة،
األمر الذي يتسبب في حالة من اليأس واإلحباط لدى الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
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املصادر واملراجع

 .1املعاجم واملوسوعات
 .2الكتب
 .3الوثائق
 .4الدراسات واألبحاث السابقة
 .5الرسائل العلمية
 .6التقارير
 .7الصحف واملجالت
 .8مؤتمرات
 .9مواقع إلكترونية
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أوالً :المعاجم والموسوعات:
.1

الدجاني ،محمد ،معجم القدس للمفردات والمصطلحات الدولية ،المركز الفلسطيني
للدراسات اإلقليمية ،القدس ،فلسطين.2001 ،

.2

سعيفان ،أحمد ،قاموس المصطلحات السياسية والدستورية والدولية ،مكتبة لبنان ,ناشرون،
بيروت ،لبنان.2004 ،

.3

الكيالي ،عبد الوهاب ،موسوعة السياسة ،الجزء األول ،المؤسسة العربية للدراسات والنشر
.1979

.4

المسيري ،عبد الوهاب ،اليهود واليهودية والصهيونية ،الجزء السابع ،دار الشروق ،القاهرة،
.1999

.5

منصور ،جوني ،معجم اإلعالم والمصطلحات الصهيونية واإلسرائيلية ،مدار ،المركز
الفلسطيني للدراسات االسرائيلية ،رام هللا ،فلسطين.2009 ،

ثانياً :الكتب:
.1

أسابيع القتل ,عنف الدولة واالقتتال واألهلي واالعتداءات الطائفية في صيف ،2013
.2014

.2

األشهب ،نعيم ،إمارة حماس ،رام هللا ،دار التنوير للنشر والترجمة والتوزيع.2007 ,

.3

أفندي ،عطية حسين ،الحدود الشرقية لمصر ,منى عز الدين فوده( ،تحرير) ,حدود مصر
الدولية ,القاهرة :مركز البحوث والدراسات السياسية.1992 ،

.4

أمبروز ،استيف ،االرتقاء إلى العالمية السياسة الخارجية األمريكية منذ  ،1938ترجمة:
نادية الحسيني ،المكتبة األكاديمية.1994 ،

.5

أمين ،جالل ،مصر والمصريون في عهد مبارك ،دار ميرتب ,القاهرة.2009 ,

.6

إدريس ،محمد السعيد ،المواقف العربية من العدوان ،دراسات في العدوان اإلسرائيلي على
غزة :عملية الرصاص المصبوب /معركة الفرقان ،بيروت ،مركز الزيتونة للدراسات
واالستشارات .2009
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.7

بروم ،شلومو ،ثورات الربيع العربي في عيون إسرائيلية ،ترجمة أكاديمية آفاق الدولية،
مؤسسة العالم العربي للدراسات والنشر ،الدقي ،مصر.2012 ،

.8

بيضون ،أحمد ،وآخرون ،ثورة 23يوليو :حصيلة ودروس ،مركز دراسات الوحدة العربية،
بيروت.2002 ،

.9

البيالوي ،حازم ،أربعة شهور في قفص الحكومة ،دار الشروق ،القاهرة.2012 ،

 .10أبو طالب ،حسن ،عالقات مصر العربية ( ،)1970-1981مركز دراسات الوحدة العربية،
بيروت.1998 ،
 .11أبو عمرو ,زياد ,الحركة اإلسالمية في الضفة الغربية وقطاع غزة ,دار األسوار ,عكا,
.1989
 .12أبو الغيط ،أحمد ,شهادتي :السياسة الخارجية المصرية )2011-2004م) ،الجيزة ،دار
نهضة مصر للنشر2013 ,م.
 .13أبو نحل ،أسامة ،وآخرون ,مسيرة المتغيرات السياسية وأثرها على سياسات منظمة التحرير
الفلسطينية من النشأة إلى أوسلو :قراءة تحليلية ,القدس ,دار الجندي للنشر والتوزيع,
.2012
 .14أبو النمل ،حسين ،قطاع غزة ( )1948-1967تطورات اقتصادية واجتماعية وعسكرية،
1979مركز األبحاث التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية ،بيروت.1979 ،
ثال ًثا :الوثائق:
.1

الجسمي ،محمد عبد الغني ،مذكرات الجسمي :حرب أكتوبر  ،1973مكتبة األسرة،
القاهرة.2013 ،

.2

حمدان ،جمال 6 ،أكتوبر في اإلستراتيجية العالمية ،القاهرة ،مطبعة دار العالم العربي،
.1974

.3

حمدان ،محمد ،سياسة مصر تجاه القضية الفلسطينية  ،1956-1948اليازوري ،عمان،
. 2006

.4

حمروش ،أحمد ،قصة ثورة يوليو  1952الجزء الخامس عريف عبد الناصر ،بيروت،
المؤسسة العربية للدراسات والنشر.1978 ،
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.5

خيري ,مسعد :حزب الحرية والعدالة الرؤية والمضمون ,دار البداية للنشر والتوزيع ,القاهرة,
.2011

.6

الدويكات ،قاسم ،الجغرافيا السياسية ،عمان ،دون دار النشر.2002 ،

.7

دياب ،محمد ،الحل الناصري لألزمة الديمقراطية  ،بيروت :دار المسيرة للصحافة والطباعة
والنشر.1975 ،

.8
.9

رزق ،لبيب ،طابا قضية العصر ،مكتبة األسرة ،القاهرة.2007 ،
رعد ،أنغام ،مالحق كامب ديفيد األمريكية واألوروبية ،دار المسيرة ،بيروت.1983 ،

 .10الزبيدي ،باسم ،حماس والحكم ..دخ ــول النظام أم تمرد عليه ؟ المركز الفلسطيني للبحوث
السياسية والمسحية ،رام هللا.2010 ،
.11

زرنوقة ،صالح ،أنماط االستيالء على السلطة في الدول العربية ،مكتبة مدبولي ،القاهرة،
.1993

 .12سرور ،عبد الناصر ،السياسة الخارجية العراقية تجاه الواليات المتحدة ()1990 -1979
مكتبة القادسية ،فلسطين.2003 ،
.13

سعودي ،محمد عبد الغني ،الجغرافيا السياسية المعاصرة :دراسة الجغرافيا والعالقات
السياسية الدولية ،القاهرة ،مكتبة األنجلو المصرية.2003 ،

 .14سالمة ،غسان ،وآخرون ،السياسة األمريكية والعرب ،سلسلة كتب المستقبل العربي،
بيروت :مركز دراسات الوحدة العربية.1985 ،
 .15سلطان ،وآخرون ،القانون الدولي العام ،دار النهضة الحديثة ،القاهرة. 1978 ،
 .16سليم ،محمد ،تحليل السياسة الخارجية ،دار الجليل.2001 ،
.17

سليمة ،عايدة :مصر والقضية الفلسطينية ،القاهرة :دار الفكر للدراسات والنشر والتوزيع،
.1986

 .18سيف الدولة ،عصمت ،رسالة إلى مجلس الشعب المصري حول معاهدة كامب ديفيد ،دار
المسيرة ،بيروت.1980 ،
.19

شريف بسيوني ،محمود ،الجمهورية الثانية في مصر ،دار الشروق ,القاهرة.2011 ,

.20

شقلية ،احمد  ،الجغرافيا اإلقليمية لقطاع غزة ،كلية اآلداب ،جامعة القاهرة.1968 ،
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 .21صالح ,محسن (محر اًر) ,صراع اإلرادات :السلوك األمني لفتح وحماس واألطراف المعنية
 ,2007 -2006ملف األمن في السلطة الفلسطينية ( ,)2مركز الزيتونة للدراسات
واالستشارات ,بيروت.2008 ,
.22

صالح ,محسن( ,محرر) ،مصر وحماس ،بيروت ،مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات،
.2009

.23

صالح ,محسن ،وآخرون :قراءات نقدية في تجربة حماس وحكومتها ,2007 -2006
مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات ,بيروت. 2007 ،

.24

صالح ،محسن ,وآخرون.المفاوضات الفلسطينية اإلسرائيلية ما بين أنابولس والقمة العربية
في دمشق ،مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات .بيروت ,لبنان.2008 ,

.25

العاجز ,صائب ،نظرية األمن اإلسرائيلي وأثرها على األمن القومي العربي ،مؤسسة
النيروز ,عمان.1989 ،

 .26العادلي ،أسامة ،النظام السياسي المصري ( ،)1866-1981دار الجامعة الجديدة للنشر،
اإلسكندرية.2000 ،
.27

عبد الرحمن ,اسعد ،منظمة التحرير الفلسطينية :جذورها – تأسيسها ،مركز األبحاث
والدراسات الفلسطينية ،بيروت.1987 ،

.28

عبد الرحمن ,عواطف ،مصر والقضية الفلسطينية ،الكويت ،سلسلة عالم المعرفة.1985 ،

.29

عبد العزيز ،صالح ،الشرق األدنى القديم ،الجزء األول :مصر والعدوان ،القاهرة :الهيئة
العامة لشؤون المطابع األميرية.1967 ،

.30

عبد العليم ,محمد .تسوية الصراع العربي اإلسرائيلي :دور مصر اإلقليمي ،القاهرة ،مركز
الدراسات السياسية واإلستراتيجية.1997 ،

 .31عبد الفتاح ،إسماعيل ،إدارة الصراعات واألزمات الدولية ،تطبيق على الصراع العربي
(اإلسرائيلي) ،العرب للنشر والتوزيع ،القاهرة.2001 ،
 .32عبد الفضيل ,محمود ،نواقيس اإلنذار المبكر ،دار العين للنشر ,القاهرة.2008 ,
.33

عبد الكريم ,وآخرون ،على مرمى حجر :في قضايا الدولة واالستقالل ,شركة التقدم
للصحافة والطباعة والنشر ,بيروت.2013 .

.34

عبد الناصر ،جمال ،فلسفة الثورة ،القاهرة ،بيت العرب للتوثيق العصري.1996 ،
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 .35عزيز ,خيري.العالم العربي واألمن القومي المصري ،في سعد الدين إبراهيم (تحرير)،
عروبة مصر :حوار السبعينات.القاهرة :مكتبة اإلنجلو المصرية.1963 ،
 .36فريد ،عبد المجيد( ،معدا) ،من محاضر اجتماعات عبد الناصر العربية والدولية-1967 ،
 ،1970بيروت :مؤسسة األبحاث العربية.1979 ،
 .37فوزي ،محمد ،كامب ديفيد في عقل وزراء خارجية مصر ،مكتبة مدبولي ،القاهرة.1990 ،
.38

القضية الفلسطينية بين ميثاقين ,الميثاق الوطني الفلسطيني ,وميثاق حركة المقاومة
اإلسالمية (حماس) ,الكويت ,مكتبة دار البيان.1989 ,

 .39كانتور ,روبرت .السياسة الدولية المعاصرة (ترجمة ،أحمد ظاهر) ,مركز الكتب األردني،
.1989
 .40كروم ،عدويه ،مصر قبل عبد الناصر ،القاهرة. 1980 ،
 .41المبيض ,سليم ،غزة وقطاعها -دراسة في خلود السكان وحضارة السكان ،الهيئة العامة
للكتاب ،القاهرة.1987 ،
.42

محمود ،محمد خليل ،أزمة المياه في الشرق األوسط واألمن القومي العربي والمصر,
القاهرة ،المكتبة األكاديمية.1998 ،

.43

المصري ،محمد ،نظرية األمن اإلسرائيلي ،مركز الدراسات الفلسطينية ،رام هللا.2008 ،

.44

مقلد ،إسماعيل ،العالقات السياسية الدولية ،دراسة في األصول والنظريات ،المكتبة
األكاديمية ،القاهرة.1991 ،

.45

المومني ،محمد أحمد عقلة ،الجغرافيا السياسية والجيوبوليتكا ،إربد ،دار المتنبي. 2005 ،

 .46ميثاق حركة المقاومة اإلسالمية حماس المادة التاسعة.
 .47ناتنج ،أنتوني ،ناصر ،ترجمة :شاكر سعيد ،مكتبة مدبولي.1993 ،
 .48نافعة ،حسن ،مصر والصراع العربي – اإلسرائيلي :من الصراع المحتوم إلى التسوية
المستحيلة ،بيروت :مركز دراسات الوحدة العربية.1984 ،
 .49نص اتفاق أوسلو ,يوميات ووثائق الوحدة العربية  ,1993 -1989بيروت :مركز دراسات
الوحدة العربية.1995 ,
 .50نصر ،مارلين ،التصور القومي العربي في فكر جمال عبد الناصر  :1970-1952دراسة
في علم المفردات والداللة .بيروت :مركز الوحدة العربية.1981 ،
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 .51الهور منير ،الموسى طارق ،مشاريع التسوية للقضية الفلسطينية  ،1985-1947عمان:
دار الجليل.1986 ،
 .52هيكل ,محمد ،قصة بداية ونهاية عصر أنور السادات ,شركة المطبوعات للتوزيع والنشر,
بيروت.1990 ،
 .53هيكل ،محمد حسنين ،سالم األوهام :أوسلو ما قبلها وما بعدها ،ط ،2المفاوضات السرية
بين العرب واسرائيل ،دار الشروق ،القاهرة.1996 ,
 .54هيكل ،محمد ،حسين ،مبارك وزمانه :ماذا جرى في مصر ولها ؟ دار الشروق ،القاهرة،
.2012
 .55يوسف ,أحمد ,الحركة اإلسالمية خلفيات النشأة وآفاق المصير ,المركز العلمي للبحوث
والدراسات.1989 ،
ابعا :الدارسات واألبحاث العلمية:
رً
.1

أبراش ,إبراهيم ،بحث بعنوان :غزة في سياقها الوطني ،26-27/1/2015 ،مقدم لمؤتمر
"غـزة...المكـان والحضـارة".

.2

أبراش ،إبراهيم :مستقبل السلطة الفلسطينية بعد االعتراف بفلسطين دولة مراقب ,منتدى غزة
للدراسات السياسية واإلستراتيجية السادس ،مركز التخطيط الفلسطيني ,فلسطين ,غزة,
.2013

.3

األسطل ،عواد ،الوضع القانوني لقطاع غزة ،مجلة شؤون فلسطينية ،العدد .1987 ، 168

.4

حافظ ،زياد ،ثورة يناير في مصر ،تساؤالت الحاضر والمستقبل :مصر إلى أين ؟ مجلة
المستقبل العربي ،عدد .2011 ،385

.5

حسين ،خليل :نظام األمن اإلقليمي في القانون الدولي.مدونة الكاتب للدراسات واألبحاث
اإلستراتيجيةBlogspot.com/blog-post-19822009/1/16،
.http://drkhalilhussein

.6

حماد ،أحمد" :إسرائيل والثورة الشعبية المصرية" ،بيروت ،باحث للدراسات الفلسطينية
واإلستراتيجية.2012 ،
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.7

خضير ،ماجد ،مقومات السياسة الخارجية القطرية (دراسة في السلوك اإلنساني) ،كلية
العلوم السياسية ،جامعة النهرين ،بغداد.2011 ،

.8

خليل ،عمرو زكريا ,الثورة المصرية ومستقبل العالقات المصرية اإلسرائيلية وانعكاساتها
على القضية الفلسطينية ،نسخة الكترونية.2011 ,

.9

دحالن ،احمد ،األبعاد الجيوبوليتكية لفك االرتباط في قطاع غزة والضفة الغربية ،المجلة
الجغرافية العربية ،العدد  ،49الجمعية الجغرافية المصرية ،القاهرة.2007 ،

 .10زهران ،حمدية ،التنمية االقتصادية في شبه جزيرة سيناء ،بحث منشور في كتاب مصر
سيناء ،المجلس األعلى للشباب والرياضة ،القاهرة.1983 ،
 .11ستة ،سليمان ،كيف قضمت إسرائيل قطاع غزة في اتفاقية سرية ؟ دراسة ،الحياة لندن،
العدد  ،16794مارس .2009
 .12الصوراني ,غازي ،قطاع غزة  1993 -1948د ارسة تاريخية سياسية اجتماعية2001 ,
 .13عبد الحميد ,عاطف" ،مصر ..مالمح دولة صنعت التاريخ" .مركز الجزيرة للدراسات,
.10/2/2011
 .14فاروق غنيم ،احمد( ،وآخرون) ,دراسة حول نظام النزاهة الوطني -مصر  .2009منظمة
الشفافية الدولية ,القاهرة.2009 ,
 .15مجلة الوقائع الفلسطينية ،العدد .1952/9/15 ،11
 .16مركز الجزيرة للدراسات ،حرب غزة الثالثة :حدود القوة اإلسرائيلية/24 ،يوليو .2014/
 .17مهنا ,مجد :السلطة الفلسطينية دولة فلسطين.منظمة التحرير ,العالقات السياسية والقانونية
 .18أبو نحل ،أسامة ،أبوسعدة ،مخيمر ،نشأة منظمة التحرير الفلسطينية بين المصالح العربية
والطموح الفلسطيني ،مجلة العلوم اإلنسانية بجامعة األزهر ،عدد خاص .2009 ، 1
 .19أبو نحل ،أسامة ،بحث بعنوان :األهمية التاريخية ,الجيوستراتيجية لمدينة غزة في األمن
القومي المصري".2015 ,
 .20بعد إعالن الدولة ,قراءات إستراتيجية ،السنة الخامسة والسادسة العدد الحادي عشر-
نيسان ,مركز التخطيط الفلسطيني ,غزة.
 .21النجداوي ,محمد هادي :الدور اإلقليمي لمصر ,المجلة البحثية ,منشورات مؤسسة خالد
الحسن ,مركز الدراسات واألبحاث.2013 ,
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 .22النعامي ,صالح ,دراسة :نفقات األمن اإلسرائيلي في ظل الثورات العربية ,بيروت ,مركز
الزيتونة 2011
 .23نعيرات ,رائد ,الثقافة السياسية لحركة حماس وأثرها على السلوك السياسي للحركة في
الحكم ,مجلة جامعة النجاح لألبحاث (العلوم اإلنسانية) .مجلد .2008 ،)4( 2
 .24النعيمي ،لقان عمر .مواقف تركيا من القضية الفلسطينية وانعكاساتها على العالقات
التركية اإلسرائيلية  ،2012 -2002العدد  ,26مركز الدراسات اإلقليمية ,جامعة الموصل,
.2012
 .25ورقة عمل ,إستراتيجية كتائب القسام القتالية خالل معركة العصف المأكول  ,2014مركز
الزيتونة للدراسات والنشر ,بيروت .2015
خامساً :الرسائل العلمية:
.1

حسان ،سمر ،الدور التنموي التركي في األراضي الفلسطينية المحتلة في ظل حكومة حزب
العدالة والتنمية ) ،(2010-2002رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة النجاح الوطنية,
نابلس ,فلسطين.2012 ،

.2

خضر العبد مطر ،زياد ،اتفاقية كامب ديفيد المصرية وأثرها على القضية الفلسطينية
( ،)1993-1978رسالة ماجستير غير منشورة ،الجامعة اإلسالمية ،غزة ،فلسطين
.2012

.3

خلة ،محمد ،مصر والصراع اإلسرائيلي  ,1979 -1967أطروحة دكتوراه منشورة ,قسم
البحوث ودراسات الوحدة العربية ,بيروت .1983

.4

دايخة ،إبراهيم ،أهمية العوامل الثقافية في السياسة الخارجية األمريكية لفترة ما بعد الحرب
الباردة ،رسالة ماجستير ،جامعة الحاج لخضر ،باتنة ،الجزائر.2009 ،

.5

الدبعي ،رائد محمد عبد الفتاح ،أساليب التغير السياسي لدى حركات اإلسالم السياسي بين
الفكر والممارسة "اإلخوان المسلمين في مصر نموذجا" ،رسالة ماجستير ،جامعة النجاح،
نابلس ،فلسطين.2013 ،
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.6

الرنتيسي ،محمود سمير ،السياسة الخارجية القطرية تجاه بلدان الربيع العربي والقضية
الفلسطينية ،رسالة ماجستير غير منشورة ،البرنامج المشترك بين أكاديمية اإلدارة والسياسة
للدارسات العليا وجامعة األقصى ،غزة ،فلسطين.2013 ،

.7

سالمة ،لبنى علي ،الموقف اإلسرائيلي من التحول الثوري في جمهورية مصر العربية.
رسالة ماجستير ,جامعة النجاح ،نابلس ،فلسطين.2013 ,

.8

سليم ،محمد ،التحليل السياسي الناصري :دراسة في العقائد والسياسة الخارجية ،أطروحة
دكتوراه منشورة ،مركز دراسات الوحدة العربية ،بيروت.1987 ،

.9

السنوار ،زكريا إبراهيم ،العمل الفدائي في قطاع غزة من 1973 -1967م ،رسالة
ماجستير ،الجامعة اإلسالمية ،غزة.2003 ،

 .10شراب ،منذر ،السياسة الخارجية القطرية في ظل التحوالت السياسية العربية -2003
 ،2012رسالة ماجستير غير منشورة ,جامعة األزهر ,غزة ،فلسطين.2014 ,
 .11شلبي ،كرم ،السادات وثورة 23يوليو ،دار الموقف العربي ،رسالة ماجستير ،جامعة القاهرة،
.1975
 .12أبو شاويش ،كمال علي ،ثورة  25يناير في مصر :أسبابها وتداعياتها وانعكاساتها المتوقعة
على القضية الفلسطينية ،رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة األزهر,غزة ،فلسطين،
.2013
 .13عامر ,باسل أحمد دياب :أزمة المشاركة السياسية وتأثيرها على عملية التحول الديمقراطي
في فلسطين  ,2013 -1993رسالة ماجستير ,جامعة النجاح الوطنية ,فلسطين.2014 ,
 .14فواز الحاج حسين ،بادية ،ثورة  25يناير المصرية :السياسة األمريكية تجاه صعود وسقوط
حكم اإلخوان المسلمين ،رسالة ماجستير ،2015 ,بيرزيت ،فلسطين.
 .15محمد حجازي ،غياث :ماهية الدور المصري ومنطلقاته في الحوار الوطني الفلسطيني
 ،2010 -2005رسالة ماجستير ,جامعة النجاح الوطنية ،نابلس ،فلسطين.2012 ،
 .16أب ــو مطل ــق ،رائد محم ــود ،العالقات التركية  -االسرائيلية وأثرهـ ـا علـ ـى القضية
الفلسطينية(  ،)2002-2010رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة األزهر ،غزة ،فلسطين،
.2011
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 .17محمود الرقب ،زياد :سياسة مصر تجاه القضية الفلسطينية  ,2005 -1999رسالة
ماجستير ,معهد البحوث والدراسات العربية ،القاهرة.2007 ،
 .18أبو الهطل ،عبير ،السياسة المصرية تجاه قطاع غزة ) ،)2006-2013رسالة ماجستير،
جامعة األزهر ،غزة ،فلسطين.2015 ،

سادساً :التقارير:
.1

األشعل ،عبد هللا ،حلقة نقاش :قضية فلسطين ..تقييم استراتيجي .2013تقدير استراتيجي
 ،2014مداخلة مصر والقضية الفلسطينية :التطورات والمسارات المحتملة ،مركز الزيتونة
للدراسات واالستشارات ،بيروت.

.2

أنطوان ،وقسوم ،مفيد ,آخرون ,تقرير مدار االستراتيجي  ,2008المشهد اإلسرائيلي لعام
 ,2007العالقات الخارجية.أيمن طالل يوسف وامطانس شحادة ،المركز الفلسطيني
للدراسات اإلسرائيلية مدار رام هللا.2008 ،

.3

بيان من السفارة الفلسطينية في القاهرة9/7/2014 ,

.4

تقدير استراتيجي  ،2013حلقة نقاش :القضية الفلسطينية :تقييم استراتيجي  ،2012قراءة
في العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة نوفمبر  2012وانعكاساتها ,مركز الزيتونة للدراسات
واالستشارات ,بيروت ,لبنان.2013 ,

.5

تقرير استراتيجي ( ،)2مصر واحتماالت رفع الحصار عن قطاع غزة ,مركز الزيتونة
للدراسات واالستشارات ،يونيو .2008

.6

تقرير إستراتيجي ( ,) 83مركز الزيتونة للدراسات والنشر.2015.

.7

تقرير إستراتيجي الفلسطيني ،2006 ،مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات ,بيروت ,لبنان,
.2006

.8

تقرير معلومات ( ,)16دور االتحاد األوروبي في مسار التسوية السلمية للقضية
الفلسطينية ,بيروت ،مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات.2010 ،

.9

تقرير معلومات ( ,)2معابر قطاع غزة شريان حياة أم أداة حصار؟ ,مركز الزيتونة
للدراسات واالستشارات ,بيروت ,2009 ,الطبعة الثانية.
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 .10تقرير معلومات ( :)2010الترانسفير (طرد الفلسطينيين) في الفكر والممارسات اإلسرائيلية،
مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات ،بيروت.2009 ،
 .11تقرير معلومات ( ،)27مصر وقطاع غزة منذ ثورة  25يناير  2011وحتى صيف ,2014
مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات ،بيروت ،لبنان.2015 ،
 .12تقرير معلومات ( ,)8العدوان اإلسرائيلي على قطاع  ,18/1/2009-27/12/2008مركز
الزيتونة للدراسات واالستشارات ,بيروت.2009 ,
 .13صالح ،محسن.التقرير اإلستراتيجي الفلسطيني  ،2007مركز الزيتونة للدراسات
واالستشارات ,بيروت.2008 ,
 .14صالح ،محسن ،التقرير االستراتيجي لسنة  ،2006بيروت ،مركز الزيتونة للدراسات
واالستشارات2006.,
 .15غانم ,هنيدة ،المشهد اإلسرائيلي لعام  :2010ملخص تنفيذي ,تقرير مدار المركز
الفلسطيني للدراسات اإلسرائيلية ,اإلخراج والطباعة مؤسسة األيام ,عمارة ابن خلدون ,رام
هللا ،فلسطين .2011
 .16المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان.2007 ,
 .17المركز الفلسطيني لإلعالم12/7/2014 ,
 .18المركز الفلسطيني لإلعالم.14/11/2014 ,
 .19المركز الفلسطيني لإلعالم.18/8/2014 ,
 .20المركز الفلسطيني لإلعالم 21 ,يناير 2008
 .21المركز الفلسطيني لإلعالم 31 ,ديسمبر.2014 ,
 .22مركز المعلومات الفلسطيني .2007
 .23مركز المعلومات الوطني الفلسطيني – وفا  ،تحركات عباس لوقف العدوان اإلسرائيلي على
غزة.2014 ،
 .24الهيئة المصرية العامة لالستعالمات.2011 ,
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سابعا :الصحف والمجالت:
ً
أوالً :المجالت:
.1

االستراتيجيات الفلسطينية بعد الحرب اإلسرائيلية على غزة  ,2014مركز دراسات الشرق

األوسط ،األردن ،العدد ،6نوفمبر .2014
.2

إقالة مرسي لقادة الجيش وانعكاسات ذلك على العالقات بين القاهرة وواشنطن ,خطورة
مرسي ..ماذا تعني السيطرة بين القاهرة وواشنطن ،الكاتب :ستيفن كوك ،خبير بمجلس
العالقات الخارجية األمريكي في نيويورك ،مجلة فوريين أفيرز 13 ،أغسطس .2012

.3

االنتكاسة :الدور المصري في الحرب على غزة ،مركز الجزيرة للدراسات ,تقارير,
20يوليه.2014 ,

.4

بليرز ,لي از "حالة التنافس السياسي في مصر" .مجلة الديمقراطية ،العدد ( ،)26نوفمبر
.2009

.5

بوابة الفجر ,عالقة اإلخوان المسلمين بحركة حماس الفلسطينية17 ،يونيو .2013

.6

جرادات ،محمد :الحرب على غزة – أسباب ودالالت ،ارض فلسطين للدراسات والتوثيق،
.2014

.7

جمعة ،محمد ،تحديات ما بعد اتفاق المصالحة بين فتح وحماس ,حل أم هدنة ؟ مجلة
السياسة الدولية ,مؤسسة األهرام ،العدد  ,185يوليو .2011

.8

حمزاوي ،عمرو .2009 .موقف مصر من الحرب ..غياب تخطيط إستراتيجي واضح,
مجلة السجل االلكترونية ,العدد .15/10/2011 .48

.9

حنفي ،ساري ،ثورتا الياسمين والميدان :قراءة سوسيولوجية .مجلة إضافات (المجلة العربية
لعلم االجتماع) ,مركز دراسات الوحدة العربية ,العدد ( ,)13شتاء .2011

 .10الخطيب ،غسان .أزمة راهنة أم استنفاذ دور تاريخي ،مجلة الدراسات الفلسطينية ،ع ,76
.2008
 .11زايد ،أحمد" ،أركيولوجيا الثورة واعادة البعث للطبقة الوسطى" ,مجلة الديمقراطية ,مؤسسة
األهرام ,السنة  ,11العدد (.2011 ,)42
 .12أبو دقة ،محمد .التمثيل الفلسطيني بين المنظمة والسلطة ..واقع وتحديات ,مجلة سياسات,
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