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إلى والدي ووالدتي …
إلى زوجتي وأوالدي الذين تحملوا معي الكثير والكثير ،وقدموا لي كل الدعم
والمساندة وتحمل األعباء ومنحوني اإلرادة والعزيمة.
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الشكر والتقدير
أتقدـبعميقالشكركاالمتنافبعدهللاسبحانهكتعػال إلػ كػ  َمػف َمػدلػ يػدالعػكففػ إنجػازهػذاالعمػ المتكاضػ 
كهػػذ الد ارس ػ كاخراجهػػاإل ػ حيػػزالنػػكرمػػفأسػػاتذةك ػراـكأفاض ػ أتقػػدـبالشػػكركالعرفػػافكالتقػػديرلمػػدكتكر/كمػػاؿ
يأؿجهدا
األسط  ُمشرفاكمرشداكأستاذا كالذيقاـباإلشراؼكالمتابع كتزكيديبالتكجيهاتكالنصائحالعممي كلـ ُ
بمنح الكثيرمفكقتهكجهد كعممهف سبي الخركجبدراس عممي ممنهج كأكاديمي كلـيبخػ بجهػدكالبنصػح
خالؿإعدادهذ الرسال باإلضاف إل كرمهكصػبر كتحممػه كأسػأؿهللاالعمػ القػديرأفيجزيػهعنػ خيػرالجػزا ،
كماأشكرالمناقشيفالفضال،القائميفعم البحثكالتكرـبقرا،تهكنقد كصياغ مالحظاتهـالقيم الت حظ بهػا
هذاالبحثرغـمشاغمهـكضيقكقتهـكحرصهـعم خدم العمـكالتجسيرعم طمبه .
ككماأتقدـبعميقالشكرألساتذت كاف ف قسـالعمكـالسياسي ف جامعػ األزهػركاألسػاتذةالػذيفقػامكابتدريسػ 
ككماأتقدـبخالصالشكركالتقديرلمسادةأعضا،لجن المناقش كالحكـ.كأتقدـأيضابالشكركالتقديرإل الػزميالت
كالزمال،كاف ف قسـالعمكـالسياسي ف جامع األزهر .
قدمتفيه كالأزعـأن قدأحطتبه
كف الختاـأرجكمفهللاالعزيزالحكيـأفأككفقد ُكفقتف هذاالبحثكما ُ
مفجمي جكانبه كلكفأرجكأن قاربتهكحسب أن قدمنحتهكقت كجهػديفػ البحػثكالتنقيػبكاالسػتنبا ،كأنػه
اليكتبإنسافكتاباف يكمهإالقاؿف غد لك ُغّيرهذالكػافأحسػف كلػك ِزيػدكػذالكػافُيستحسػف كلػكُق ّػدـهػذا
لكافأفض كلكتُرؾهذالكافأجم كهذامفأعظـالعبر كهكدلي عم استيال،النقصعم جمي البشركأف
الكماؿهللكحد كحسبهأفينجكمفالمكـ فإفأصبتفهكمفعندهللا كافأخطأتفهكمفنفس كالشيطافكمف
أصػػابفمػػهأج ػرافكمػػفأخطػػأفمػػهأجػػركآخػػردعكانػػاأفالحمػػدهللربالعػػالميفكالصػػالةكالسػػالـعم ػ سػػيدنادمحم
أشرؼالمرسميف .

د 

ممخص الدراسة
تناكلت هذ الدراس طبيع العالقاتكالتفاعالتالت أكجدتها الجماعاتالمسمح ف شبهجزيرةسينا ،كذلؾمف

خالؿتطكرقدراتهذ الجماعاتالمسمح كتهديدهالألمفالقكم المصري كمدىارتبا،هذاالتهديدبقطاعغزة 

خصكصابعداالتهاماتالكثيرةبارتبا،هذ الجماعاتبقطاعغزة .

كحِددت مشكم الدراس بسؤاؿرئيس:ماه تداعياتنشا،الجماعاتالمسمح ف سينا،عم المكقفالمصري
ُ
مف القضي الفمسطيني ؟ كذلؾ ف محاكل لتحمي العالق بيف متغيرات الدراس المتمثم بالجماعات المسمح ف 

سينا،كمتغيرمستق كالمكقفالمصريمفالقضي الفمسطيني كمتغيرتاب  .

كهدفت هذ الدراس إل التنبيه كالنظر لمستكي الخطر الذي ترتب عف عدـ السيطرة المصري عم شبه جزيرة
سينا ،لما لها مف أهمي استراتيجي  كتسميط الضك ،عم هذ الجماعات لتقديـ رؤي لصان القرار المصري

كالفمسطين إليجادآلياتعالجلتنام األزم ف سينا ،كمايترتب عميهلمقضي الفمسطيني إضاف لحسـالجدؿ
حكؿمسارالعالق بيفحرك حماسكالنظاـالمصري كمعرف المكاقف المصري مفبعضالممفاتالفمسطيني 

كالمصالح كالمفاكضاتكممفمعبررفح ف ضك،نشأةالجماعاتالمسمح ف سينا .،

كقػ ػػداعتمػ ػػدتالد ارس ػ ػ لتحقيػ ػػقأهػ ػػدافهاعم ػ ػ أرب ػ ػ منػ ػػاهثبحثي ػ ػ :المػ ػػنهثالتػ ػػاريخ لتتب ػ ػ مسػ ػػارالعالق ػ ػ 
كالم ػ ػ ػػنهثالكص ػ ػ ػػف التحميمػ ػ ػ ػ 
تاريخيػ ػ ػػاب ػ ػ ػػيفالجماع ػ ػ ػػاتالمس ػ ػ ػػمح ف ػ ػ ػ س ػ ػ ػػينا،كاألطػػ ػ ػراؼالفاعمػ ػ ػ ػ الفمسػ ػ ػػطيني 
لمكصػ ػػكؿإل ػ ػ النقػ ػػا،كالمرتك ػ ػزاتالت ػ ػ اتبعهػ ػػاالنظػ ػػاـالمصػ ػػريكالجانػ ػػبالفمسػ ػػطين ف ػ ػ صػ ػػياغ مكاقفهمػ ػػامػ ػػف
الجماعػ ػػاتالمسػ ػػمح  كمػ ػػنهثتحمي ػ ػ الجماع ػ ػػاتالػ ػػذييبحػ ػػثف ػ ػ تكػ ػػكيفالجماع ػ ػػاتمػ ػػفخػ ػػالؿصػ ػػم الق اربػ ػ ػ 
أكالتقػ ػ ػ ػػاربالجغ ارف ػ ػ ػ ػ أكااللت ػ ػ ػ ػزاـاأليػ ػ ػ ػػدلكج كمػ ػ ػ ػػنهثد ارس ػ ػ ػ ػ الحال ػ ػ ػ ػ لتسػ ػ ػ ػػميطالضػ ػ ػ ػػك،عم ػ ػ ػ ػ الجماعػ ػ ػ ػػات
المسمح كدراس حال  .
كخرجتالدراس بعدةنتائثأهمها:

تُعتبرك مفشبهجزيرةسينا،كقطػاعغػزةخػطالػدفاعاألكؿعػفمصػركالعمػقاالسػتراتيج ألمنهػاالقػكم مػف
كاستمرارحكـحرك حماسلقطاعغػزة إعتبػرت
حدكدهاالشرقي لكفبعدصعكدالجماعاتالمسمح ف سينا ،
مصػػرأفقطػػاعغػزةأصػػبحمهػػدداألمنهػػاالقػػكم كهػػذاالمتغيػػرهػػكمػػادفػ الػ ت ارجػ التأييػػدالشػػعب المصػػري
لمقضي الفمسطيني خصكصابعدثػكرةيكنيػك 2013/كمػالػـتعػدالقضػي الفمسػطيني أكلكيػ مصػري بعػدانشػغاؿ
مصرف أزماتهاالداخمي كخصكصاف شبهجزيرةسينا ،إضاف إل استغالؿإسػرائي هػذاالتػكترفػ المنطقػ 
كخصكصػػافػ سػػينا ،بػػأفتؤكػػدمصػػداقي مزاعمهػػابأنهػػالػػيسالسػػببفػ عػػدـاالسػػتقرارفػ المنطقػ بػ هنػػاؾ
أسبابأخرىالعالق لهابإسرائي تكمفف الصراعالمسمحكالخالفاتالديني ف المنطق  .

ق 

Abstract
This study discusses the nature of the relationships and interactions created by the armed groups
developing capabilities in the Sinai. The study searches their threat to Egyptian national security and
the relevance of their threat to the Gaza Strip, especially in the light of many accusations linking them
to Gaza Strip.
This study identifies the problem by one main question: What are the repercussions of the armed
groups presence in the Sinai on Egypt's stance toward the Palestinian issue? This comes in attempt to
analyze the relationship between the study variables represented in the armed groups in Sinai as an
independent variable, and the Egyptian stance on the Palestinian issue as the dependent variable.
This study aims to alert and consider the level of risk which resulted by the lack of control over the
Sinai Peninsula due to its political and strategic significance. It also sheds light on these groups to
provide a vision for Egyptian and Palestinian decision makers to find cure mechanisms for the
growing crisis in the Sinai andconsequently its impact on the Palestinian cause. In addition, it aims to
resolve the controversy about the path of the relationship between Hamas and the Egyptian regime,
and recognize Egyptian attitude toward some Palestinian files like reconciliation, negotiations and
Rafah crossing in the light of the armed groups presence in the Sinai.
To achieve its objectives, the study relied on three research approaches: the historical method to
keep track of the history of relationship between armed groups in the Sinai and the Palestinian
actors; descriptive analytical method to get to the principles and pillars followed by the Egyptian
regime and the Palestinian side in the formulation of their stances towards armed groups; and the
groups analysis methodology which looks in the formation of groups through kinship, geographic
proximity, ideological commitment and case study method to shed light on the armed groups as a
case study.
The study came up with several results, including:
The Sinai and Gaza are considered as the first line of defense for Egypt and the strategic depth for its
national security from its eastern border, but after the rise of armed groups in the Sinai, and the
continuation of the rule of Hamas in the Gaza Strip, Egypt considered that Gaza Strip has become a
threat to its national security. This variable is what prompted the decline in public Egyptian support
to the Palestinian issue, especially after the June / 2013 revolution. The Palestinian issue is no longer
an Egyptian priority after Egypt's engagement in its internal crises, especially in the Sinai Peninsula.
Israel exploited this tension in the region, especially in the Sinai, to confirm the credibility of its claims
that it is not the cause of instability in the region, but other reasons unrelated to Israel lies in the
armed and religious conflicts in the region.
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.1اإلطار العام لمدراسة
 1.1مقدمة الدراسة
كالتعمقفيهاف 
كالت بحاج لمدراس 
تُعتبر الجماعاتالمسمح مفالمكاضي السياسي كاألمني الهام 

ضك،الظركؼالمعاصرةالت تعيشهامنطق الشرؽ األكسط كسينا،خاص كتصاعددكرهذ الجماعات
كالسياسياتكالتدخالت
ف تهديدسيادةالدكؿ حيثإنهاف بعضالدكؿتحكلتبفع الفكض األمني 
الخارجي ال جماعاتعنفضدالدكؿنفسها  كيمكفأفتتب حزبسياس أكتعم ضمفنطاؽالطائفي 
لتمزيقالكحدةالكطني  كمايمكفأفتعم لصالحأطردكلي خارجي ترغبف بسطنفكذهاكسيطرتها
عم األماكفاالستراتيجي لتعظيـدكرهاعم حسابأمفكاستقرارالدكؿ .
كف هذاالصدديمكفالقكؿ إفشبه جزيرةسينا،تعتبرمثااللهذ المناطقالت نشطت فيهاالجماعات
المسمح بفع الفكض األمني كظركؼعدـاالستقرارالسياس ف جمهكري مصرالعربي بداي مف ثكرة
 .2011/1/25إذ كجدت هذ الجماعات ف سينا ،البيئ المناسب إلدارة صراعها م الدكل المصري .
كنشطتاعتماداعم رسكخعدا،إسرائي ف نفكسالمجتم المحم ف سينا ،كعدـزكاؿاإلرثالتاريخ 
منذزمفاالحتالؿكمابعد .إضاف إل تهميشالدكل المصري الحتياجاتالتنمي الممح ف هذ المحافظ 
النائي ف الجمهكري المصري  .
كمماالشؾفيهأفسينا،لـتعد كسابقعهدهامنطق معزكل إعالميا كسياسيا لقدعادإسمها يبرزف 
مشهداألحداث بقكةنظ ار لماتتعرضلههذ المنطق مفعممياتمسمح مفخالؿالجماعاتالمسمح 
الت بدأتتظهرف العاـ2004مفخالؿعممياتذهب كطاباكذلؾبعدغيابسنكاتكاقتصرخطاب
الحككم آنذاؾعم جكانبسطحي لألحداثفيها اذلـتكفهناؾدالالتلظهكرجماعاتمسمح كلـ
الجرة
ك أ
يكف هناؾ تكتراتأك نزاعاتكبيرة كلـ يكف هناؾ اعتقادكبيربكجكد جماعاتمسمح بهذ القكة 
لتنفيذعمميات عنف لقدكانتسينا،ف أفض أحكالهامنطق مهمش نظ ارلمالهامفخصكصي بفع 
اتفاقي كامب ديفيد لعاـ  1979الت أفرزت مناطق تقسيـ خاص فيها  (أ ب ج د) تحت التصرؼ
المصري .1
كف ظ ما تُشك سينا ،مف أهمي جيكسياسي كاستراتيجي لك مف مصر كفمسطيف ك(إسرائي ) إذ تَ ُعد
النقط الحدكدي بينهـ كمرك از لتهديد جمي األطراؼف المنطق ف ظ الظركؼالراهن كهكما يجعمها

حساس لتطكرالنزاعاالسرائيم الفمسطين  .
أحمد ناصر شبهجزيرةسينا 2013 ،رسال ماجستيرغيرمنشكرة الجامع االسالمي غزة فمسطيف ص113
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كلقدشكمتالقضي الفمسطيني رافدا شعبيا كقكميا لمنظاـ المصري إضاف إل مسؤكليتهااإلقميمي التاريخي 
كككنهامحكراليمكفتجاهمه مفخالؿالدكر الرياديف بنا،العالقاتبيفالتنظيماتالفمسطيني الت 
كأيقنتأففمسطيفعام مهـلمرتكزاألمفالقكم 
أدركتمدىتأثيرمصرعم صناع القرارالفمسطين 
المصري حيثأفقطاعغزةهكحدكدهاالشمالي الشرقي  .
كف هذ الدراس تناكؿالباحثالتداعياتالت ترتبتعم كجكدالجماعاتالمسمح ف سينا،عم المكقف
المصريمفالقضي الفمسطيني بهدؼكشفالجكانبالعديدةالت طرأتعم المكقفالمصريالذيكاف
يكتنفهبعضالغمكضمفالقضي الفمسطيني كخصكصامايتعمقبالتطكراتاألمني ف شبهجزيرةسينا .،
 .1.1مشكمة الدراسة
نظ ارلما تشكمه شبهجزيرةسينا،مفأهمي جيكسياسي كاستراتيجي كمايمعبه قطاعغزةمفدكر هاـ ف 
برزت خطكرة هذ الجماعات المسمح الت نشطت ف إقميـ مم ،
مسار  كمصير القضي الفمسطيني  
بالصراعات كالتجاذبات السياسي األمر الذي بدكر فتح المجاؿ أماـ المحمميف لمربط بيف هذ الجماعات
الخطرةكبيفأطراؼفمسطيني ف قطاعغزة.كاستناداعم ماسبقتتمخصمشكم الدراس ف االجاب عف
التساؤؿالرئيس اآلت  -:
ما ىي تداعيات الجماعات المسمحة في سيناء عمى الموقف المصري من القضية الفمسطينية؟
وتنبثق عنو التساؤالت الفرعية اآلتية:
تباطهاباألرض الفمسطيني ؟
ا
 مااألهمي الجيكسياسي لشبهجزيرةسينا،كار
 كيفتطكرتالجماعاتالمسمح ف سينا،؟
 ه هناؾعالق بيفالجماعاتالمسمح ف سينا،كأطراؼفمسطيني (قطاعغزة)؟
 ماه تداعياتالجماعاتالمسمح ف سينا،عم المكقفالمصريمفالقضي الفمسطيني ؟
 .1.1أىمية الدراسة
تكمف أهمي دراس أثر الجماعات المسمح ف سينا ،عم القضي الفمسطيني ف العديد مف النقا ،مف
أهمها :
تباطهاباألرض 
ا
 تتمث ف أهمي شبهجزيرةسينا،كتميزهاالجغراف كحدكدسياسي كاستراتيجي مفخالؿار
الفمسطيني كنظ ارلمستكيالخطرالذيترتبهعدـالسيطرةعم هذ المنطق .
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سينا،تطكرنكعيا كهاما مؤث ارف المكقفالمصريسكا،عم صعيد
ا
 تعتبرامتدادالجماعاتالمسمح ف
اتخاذالق ارراتالت تعالثاألكضاعف سينا،أكعم صعيدتأثيراتهاعم القضي الفمسطيني .
يكذلؾبعداالتهاماتالمترددةحكؿتدخ حرك 
 الجدؿحكؿمسارالعالق بيفحرك حماسكالنظاـالمصر 
حماس ف أعماؿ مسمح ف سينا ،كما ترتب عميه مف مكاقف مصري مف بعض الممفات الفمسطيني 
كالمصالح أكممفمعبررفحكمكاقفهاأثنا،الحركبعم غزة.
بعد قكم كأمن إضاف 
 تحت القضي الفمسطيني حي از  ا
كبير مف االهتماـ المصري الرسم فه ذات ُ
لمعالقاتالسياسي كاألمني المتغيرةالت تشهدهاالمنطق .

 يكجدلمصردكرمركزيتقميديف ممفاتالشأفالفمسطين عم مديأكثرمفست عقكد كقدتنكعت
الممفاتالت لهاعالق بالقضي عمكماكغزةكمصرخصكصا.
 .1.1أىداف الدراسة
تهدؼالدراس ال مايم  :
 استطالعمستكيالخطركدرجتهالذىيترتبعم  عدـالسيطرةعم شبهجزيرةسينا ،لمالهامفأهمي 
سياسي كاستراتيجي .

يكالفمسطين إليجادآلياتعالجلتنام األزم ف سينا ،كمايترتب عميه
 تقديـرؤي لصان القرار المصر 
لمقضي الفمسطيني .

 التعرؼ عم مسار العالق بيف حرك حماس كالنظاـ المصري كذلؾ بعد االتهامات المترددة حكؿ تدخ 
حرك حماسف أعماؿمسمح ف سينا .،
 التعرؼال المكاقفالمصري مفبعضالممفاتالفمسطيني كالمصالح كالمفاكضاتكممفمعبررفح ف 
ضك،الجماعاتالمسمح ف سينا.،

 معرف الدكرالمصريتجا القضي الفمسطيني ف ضك،صعكدالجماعاتالمسمح ف سينا .،
 .5.1فرضيات الدراسة
عن بدراس التداعيات الت ستتركها المكاقف المصري عم القضي 
انطالقا مف مشكم الدراس الت 
تُ َ
الفمسطيني متأثرةباألحداثاألمني ف شبهجزيرةسينا ،فإفالباحثيض الفرضية األتية  :

إفكجكدنشا،الجماعاتالمسمح ف سينا،له تداعياتسمبي عم القضي الفمسطيني حيثنجـعنها
ربطقطاعغزةباألحداثالدائرةهناؾ كتراج الدكرالتاريخ لمصرالمساندلمقضي الفمسطيني  .
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 .1.1منيجية البحث
بالنظر إل طبيع إشكالي الدراس فهناؾ تداخ بيف مستكياتها العممي كالعممي كمف الصعب استخداـ
منهثكاحدفقط لذاقاـالباحثباالعتمادعم مجمكع مفمناهثالبحثالعمم األتي  :
 المنيج التاريخي:هذا المنهث هك عبارة عف تتب أحداث الماض كتفسيرها بهدؼ الكقكؼ عم مضامينهابصكرةعممي تحددتأثيرهاعم الكاق الحال لممجتمعاتكاستخالصالعبرمنها فاألحداثالتاريخي تعتبر
مادة غني عند القياـ بتحميمها كاستخالص مضامينها المختمف بالتال فه تثري األفكار كالخبرات إضاف 
إل تطكيرالمناهثالعممي المستخدم مفقب الباحثيفكتعميقهابشك إيجاب .
لذلؾسيتـتكظيفهذاالمنهث لِتَتَُب الفتراتالتاريخي لمراح تطكرالجماعاتالمسمح ف سينا،كالظ ركؼ
التاريخي الت ساهمتف بمكرةكيانهاالتنظيم  .

إضاف ال تتب مسار العالق تاريخيا بيف الجماعات المسمح ف سينا ،كاألطراؼ الفاعم عم الساح 
اقفالمصري مفالقضي 

الفمسطيني كمعرف العناصرالثابت كالمتغيرةف هذ العالق ككيفأثرتف المك
الفمسطيني .
 المنيج الوصفي التحميمي:يهدؼهذاالمنهثإل رصدظاهرةأكمكضكعمحددبهدؼفهـمضمكنه مرتك ازعم كصف تفصيم دقيق لمظاهرة سكا ،أكانت صكرة نكعي أك كمي كهذا المنهث أسمكب مف أساليب
التحمي المرتَ ِكز عم معمكمات كافي عف ظاهرة أك مكضكع ما خالؿ فترة زمني معين أكتطكراتلظاهرة
ماف عدةفتراتزمني كذلؾمفأج الحصكؿعم نتائثعممي تـتفسيرهابطريق مكضكعي بماينسجـ
يعط تفسي ار كاقعيا لممتغيرات المرتبط 
م المعطيات الفاعم المتكفرة عف الظاهرة كهذا ما يسمح بأف ُ
بالظاهرةأكمكضكعالدراس تساعدبقدرف عممي التنبؤبالمستقب .1

كبنا،عم ماسبق فإنهسيتـ استخداـ المنهث الكصف لمكصكؿإل النقا،كالمرتكزاتالت اتبعهاالنظاـ
المصريكالجانبالفمسطين ف صياغ مكاقفهمامفالجماعاتالمسمح ف سينا ،كخصكصا كأفظاهرة
الجماعاتالمسمح ف سينا،مازالت تفاعالتها كنتائجها تتكالد بمعن آخر ه ظاهرة مستمرة كبالتال 
فإفالمنهثالكصف التحميم هكأنسبكأنج المناهثلدراس مث هذ الظاهرة .
كما أف المنهث الكصف التحميم يساعدنا عم تبياف العالق ما بيف متغيرات الدراس المتمثم بالعالقات
أعميهمامفتطكراتنتيج األحداثف سينا،كماتبعها

كالمكاقفبيفالطرفيفالمصريكالفمسطين كماطر
مفكقائ عم األرضف الفترةالزمني المحددةلهذ الدراس  .
1عبيدات دمحم-كآخركف  1999منهجي البحثالعمم  2،داركائ لمطباع كالنشر عماف األردف ص 46
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كبالتال فإفهذا المنهثيكضح طبيع العالق بيف المتغيرات مف ناحي ككنها طردي أكعكسي إيجابي أك
سمبي .
:يعتبرهذاالمنهثذكأهمي كبيرةف تحمي المضاميفالفاعم لظكاهرسمككي أك
 -منيج تحميل المضمون ُ

اجتماعي أكسياسي أكاقتصادي ف المجتمعاتاإلنساني كيمتازهذاالمنهثبأنهيعتمدعم الدراسات
الميداني كاالحصائيات الرسمي كمختمف كسائ اإلعالـ لمكصكؿ إل المكاقف كاآلرا ،نحك قضي ما أك
ظاهرة لذلؾفهذاالمنهثيساهـف تحديدالعكام المؤثرةعم سمكؾالجماعاتالمسمح ف سينا ،ككيف
انعكسهذاالسمكؾعم المكاقفالمصري مفالقضي الفمسطيني حيثافالباحثف هذاالمنهثسكؼ
يعتمدعم  تحمي هذ العالقات كالمكاقفباالستناد إل الكتبكاألبحاثكالتحميالت كاالحصائيات الت 
تناكلتالمكضكع.

 منيج دراسة الحالة:يقكـهذاالمنهثبدراس الكحدةمث األسرةأكالقري أكالقبيم دراس مفصم مستفيض لمكشف عف جكانبها المتعددة كالكصكؿ ال تعميمات تنطبق عم غيرها مف الكحدات المتشابه  .كما يقكـ
عم أساس التعمق ف دراس مرحم معين مف تاريخ الكحدة أك دراس جمي المراح الت مرت بها كذلؾ
بقصد الكصكؿ إل تعميماتعممي متعمق بالكحدة المدركس كبغيرها مف الكحدات المشابه  .كيهدؼ منهث
دراس الحال ال اكتشاؼ األسباب الرئيس لألكضاع الحالي مف خالؿ التحمي الدقيق كالكصف الشام 
العميق لمبيانات كالمعمكمات ككض خط لتحسيف هذ األكضاع أك تصحيح مسارها .كالتعرؼ إل الحقائق
كتسجيمها بمكضكعي كالقياـ بتحميمها كتشخصيها كالكصكؿ منها ال استنتاجات كمبادئ عام  .إضاف ال 
إمكاف االستفادة مف نتائجها التحميمي المعمق كاستخدامها ف العالج لمحال سكا ،االجتماع أك االقتصادي
أكالسياس .
 منيج تحميل الجماعات:هذاالمنهثيبحثف تككيفالجماعاتمفخالؿصم القراب أكالتقاربالجغراف أك االلتزاـ األيدلكج أك تماث الكض الطبّق
ككيفتؤثرف النظاـالسياس .

كيبحث العالقات بيف الجماعات الرسمي كغير الرسمي 

 .1.1حدود البحث
الحدالمكان :سينا،كفمسطيف .

الحدالزمان :مفسن 2004حت سن  .2014
الحدالمكضكع :السياساتالمصري كالفمسطيني تجا سينا،كقطاعغزة .
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 .1.1صعوبات الدراسة

لعل من أبرز الصعوبات والمشاكل التي واجيت الدراسة ما يمي:
قم المراج كصعكب الحصكؿعميها.



تعددالجماعاتالمسمح كتعددأسمائهاكسرع تغيرها.



حداث المكضكعكتكتـإعالم كبيرعم األكضاعف سينا.،



حساسي المكضكعكصعكب أخذاآلرا،بشك جازـكحازـ.




 .1.1مصطمحات الدراسة
 الجماعات المسمحة
مجمكعات يمكف أف تكظف األسمح ف إطار استخدامها لمقكة لتحقيق أهداؼ سياسي أك إيديكلكجي أك
اقتصادي كلديهاهكي جماعي كتعم مفأج تحقيقأهدافهاكمجمكع كه ليستضمفالهياك العسكري 
الرسمي لمدكؿ أك تحالفات الدكل أك المنظمات الحككمي الدكلي ؛ كليست تحت سيطرة الدكل (الدكؿ) الت 
تعم فيها كتخض لتسمس قيادي .1
كيعرفها عبد المنعـ منيب الخبير ف الحركات اإلسالمي  :بأنها الجماعات الت تتخذ مف الكسائ المسمح 
أساليب لمعم كالحرك مف أج تحقيق أهدافها كمف أمثمتها (فيما يتعمق بمصر) "تنظيـ الجهاد" ك"منظم 
القاعدة"قب عاـ1998ـ ك"الشكقيكف"قب عاـ1996ـ ك"جماع المسمميف"قب عاـ1982ـكنحكهـ .2


الم َسَّمحة
التعريف اإلجرائي لمجماعات ُ

الم َسػمح فػ 
الم َسمح ف سينا،لهاأشكاؿمتعددةمختمف لذلؾتحػددالد ارسػ المقصػ كدبالجماعػات ُ
الجماعات ُ
هذااإلطار بأنهاالتعنػ الجماعػاتالجنائيػ التػ تقػكـبإعمػاؿالتهريػبفػ مجػاؿالمخػدراتأكسػالحأكأي
شك مفأشكاؿالتهريػب كطبيعتػه فهػ تسػتخدـالسػالحكتحػاربالقػكاتالنظاميػ كالشػرط فػ بعػضاألحيػاف
لتأميفممارس األعماؿالجنائي  .
معينػ 
كانمػػاتعنػ "أنهػػاالجماعػػاتالمسػػمح (المؤدلجػ )الدينيػ اإلسػػالمكي التػ تطمػػحلتحقيػػقأهػػداؼسياسػػي ُ
كتقػػكـبعمميػػاتمسػػمح عنيفػ " .كفػ هػػذاالسػػياؽسػػكؼنتنػػاكؿالجماعػػاتالمسػػمح التػ تمػػارسالعمػ المسػػمح
العنيفف سينا .،

United Nations 2006 Humanitarian Negotiations with Armed Groups Gerard Mc Hugh Manuel Bessler p1-4

1

منيب عبدالمنعـ  2.1.دلي الحركاتاإلسالمي المصري  1،مكتب مدبكل القاهرة مصر ص2.

2

7



 األمن القومي المصري
جممػ ػ ػ المب ػ ػػادئكالق ػ ػػيـالنظريػ ػ ػ كاأله ػ ػػداؼالكظيفيػ ػ ػ كالسياس ػ ػػاتالعمميػ ػ ػ المتعمقػ ػ ػ بت ػ ػػأميفكج ػ ػػكدالدكلػ ػ ػ 
كسػ ػ ػ ػػالم أركانهػ ػ ػ ػػا كمقكمػ ػ ػ ػػاتاسػ ػ ػ ػػتمرار كاسػ ػ ػ ػػتقرارها كتمبي ػ ػ ػ ػ احتياجاتهػ ػ ػ ػػا كضػ ػ ػ ػػمافقيمهػ ػ ػ ػػاكمصػ ػ ػ ػػالحها
الحيكيػ ػ ػ ػ كحمايته ػ ػ ػػام ػ ػ ػػفاألخط ػ ػ ػػارالقائمػ ػ ػ ػ كالمحتممػ ػ ػ ػ داخمي ػ ػ ػػاكخارجي ػ ػ ػػامػ ػ ػ ػ م ارع ػ ػ ػػاةمتغيػ ػ ػ ػراتالبنيػ ػ ػ ػ 
الداخمي كاإلقميمي كالدكلي  .
كالتح ػ ػ ػػدياتكالتهدي ػ ػ ػػداتالخارجيػ ػ ػ ػ التػ ػ ػ ػ تتمثػ ػ ػ ػ فػ ػ ػ ػ (الصػ ػ ػ ػراعال ػ ػ ػػدكل عمػ ػ ػ ػ منطقػ ػ ػ ػ الش ػ ػ ػػرؽاألكس ػ ػ ػػط
كالتح ػ ػ ػػدياإلسػ ػ ػ ػرائيم كاالنتش ػ ػ ػػارالن ػ ػ ػػككيفػ ػ ػ ػ المنطقػ ػ ػ ػ كمش ػ ػ ػػكم مي ػ ػ ػػا النيػ ػ ػ ػ كالمط ػ ػ ػػام اإلقميميػ ػ ػ ػ ) .
كالتح ػ ػ ػ ػػدياتالداخميػ ػ ػ ػ ػ تتمثػ ػ ػ ػ ػ فػ ػ ػ ػ ػ (اس ػ ػ ػ ػػتكماؿحمق ػ ػ ػ ػػاتالتح ػ ػ ػ ػػكؿال ػ ػ ػ ػػديمقراط فػ ػ ػ ػ ػ مص ػ ػ ػ ػػر اإلص ػ ػ ػ ػػالح
االقتصػ ػ ػ ػػادي التحػ ػ ػ ػػدياتاالجتماعي ػ ػ ػ ػ التحػ ػ ػ ػػدياتالثقافي ػ ػ ػ ػ شػ ػ ػ ػػيكعأفكػ ػ ػ ػػارمتطرف ػ ػ ػ ػ تتبناهػ ػ ػ ػػاجماعػ ػ ػ ػػات
اإلسالـالسياس كف مقدمتهاجماع اإلخكافالمسمميف) .1
 جيوبوليتيك
يػ ػ ػػدرسعالق ػ ػ ػ الدكل ػ ػ ػ بمحيطهػ ػ ػػاالخػ ػ ػػارج كسياسػ ػ ػػاتهاالخارجي ػ ػ ػ كتصػ ػ ػػكرهاعػ ػ ػػفذاتهػ ػ ػػاكعػ ػ ػػفالمحػ ػ ػػيط 
كتأثيرهػ ػػاكتأثرهػ ػػابالعػ ػػالـالخػ ػػارج ككيفي ػ ػ صػ ػػياغ السياسػ ػػاتكالنشػ ػػاطاتالت ػ ػ تحقػ ػػقلهػ ػػاأكبػ ػػرالعكائػ ػػد
كتُجنبه ػ ػػاالمخ ػ ػػاطر كه ػ ػػكيه ػ ػػدؼبص ػ ػػف خاصػ ػ ػ إلػ ػ ػ االس ػ ػػتفادةم ػ ػػفالمعمكم ػ ػػاتالجغرافيػ ػ ػ ل ػ ػػدىال ػ ػػدكؿ

كسياس ػ ػػتها.م ػ ػػفخ ػ ػػالؿتكظي ػ ػػفالمك ػ ػػافكالجغرافي ػ ػػالحفػػ ػ المص ػ ػػالحالقكميػ ػ ػ لمدكل ػ ػ مثػػ ػ تكظي ػ ػػفدكؿ
الج ػ ػ ػكارلعم ػ ػ ػ تحالفػ ػ ػػاتعسػ ػ ػػكري كاقتصػ ػ ػػادي أكتكظيػ ػ ػػفالت ػ ػ ػرابطالمغػ ػ ػػكيأكالػ ػ ػػدين أكالعرق ػ ػ ػ بػ ػ ػػيف
الشعكبلخمقمصالحمشترك بيفالدكؿ .2


 االستراتيجية
تثيػ ػ ػػركمم ػ ػ ػ االسػ ػ ػػتراتيجي ف ػ ػ ػ العػ ػ ػػادةمفهكمػ ػ ػػاعسػ ػ ػػكريامحضػ ػ ػػابمػ ػ ػػاأنهػ ػ ػػاتخطػ ػ ػػيطلمعمميػ ػ ػػاتالحربي ػ ػ ػ 
كالحقيق ػ ػ أنهػ ػػاأكثػ ػػراتسػ ػػاعاف ػ ػ داللتهػ ػػامػ ػػفذلػ ػػؾ فه ػ ػ تخطػ ػػيطمسػ ػػبقلمتحركػ ػػاتأكسمسػ ػػم الق ػ ػ اررات
فػ ػ ػ مكق ػ ػػفتنافسػ ػ ػ بحي ػ ػػثالتك ػ ػػكفالنتيجػ ػ ػ محككمػ ػ ػ بالص ػ ػػدف المحضػ ػ ػ كفػ ػ ػ الم ػ ػػديالقص ػ ػػيرف ػ ػػإف
سمسػ ػػم التحركػ ػػاتاالسػ ػػتراتيجي تسػ ػػم تكتيكػ ػػات أمػ ػػاف ػ ػ المػ ػػديالطكي ػ ػ كالت ػ ػ ينػ ػػتثعنهػ ػػاسمسػ ػػم مػ ػػف
ردكداألفعػ ػ ػػاؿ فإنهػ ػ ػػاتتخػ ػ ػػذشػ ػ ػػك المبػ ػ ػػاراةالكاسػ ػ ػػع كاالسػ ػ ػػتراتيجي ه ػ ػ ػ بمثاب ػ ػ ػ الخط ػ ػ ػ الت ػ ػ ػ يسػ ػ ػػع 
1السيف السيد  2009خريط معرفي لألمفالقكم المصري المصرياليكـ العدد 1774تاريخالكصكؿلممكق االلكتركن  2015/3/14
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صػ ػػانعكالسياس ػ ػ مػ ػػفخاللهػ ػػاإل ػ ػ تقػػػدـمصػ ػػالحد كلػ ػػتهـ كمن ػ ػ الػ ػػدكؿاألخػ ػػرىمػ ػػفالحصػ ػػكؿعم ػ ػ هػ ػػذ 
المص ػ ػػالح لػ ػ ػػذافػ ػ ػػإفاالسػ ػ ػػتراتيجي تتض ػ ػػمفشػ ػ ػػقاهجكميػ ػ ػػايتمث ػ ػ ػ فػ ػ ػ التخطػ ػ ػػيطلمن ػ ػ ػ تحم ػ ػ ػ الخسػ ػ ػػائر 
ككمم ػ ػ االسػ ػػتراتيجي ف ػ ػ أكس ػ ػ معانيهػ ػػامػ ػػاه ػ ػ االفػ ػػفاسػ ػػتخداـالقػ ػػكةالذاتي ػ ػ لتحقيػ ػػقاأله ػ ػداؼالقكمي ػ ػ 
البدكأفتستندإل نظري عام متكامم .1

انطالقامفأفلك صراعاستراتيجي كلك استراتيجي
 .1..1أدبيات الدراسة
 حمددددانم جمدددالم 1993م سددديناء فدددي االسدددتراتيجية والسياسدددة والجفرافيدددةم كتدددا م طبعدددة أولددديم مكتبدددة
مدبوليم القاىرةم مصرم القاىرة.
نػ ػ ػػاقشفي ػ ػ ػػهالهيك ػ ػ ػ الع ػ ػ ػػاـكالش ػ ػ ػػك كالمكق ػ ػ ػ لس ػ ػ ػػينا،كمفتػ ػ ػػاحاس ػ ػ ػػتراتيج لمص ػ ػ ػػر مػ ػ ػػفخػ ػ ػ ػالؿالمكقػ ػ ػ ػ 
الجغ ارف ػ ػ ػ ال ػ ػ ػرابطبػ ػ ػػيفإفريقيػ ػ ػػاكآسػ ػ ػػيا كطبيع ػ ػ ػ العالق ػ ػ ػ االسػ ػ ػػتراتيجي م ػ ػ ػ الشػ ػ ػػاـ كسػ ػ ػػمطالضػ ػ ػػك،عم ػ ػ ػ 
المعػ ػػارؾالت ػ ػ كقعػ ػػتف ػ ػ سػ ػػينا،كالحمػ ػػالتالعسػ ػػكري الت ػ ػ اجتازتهػ ػػامنػ ػػذفجػ ػػرالتػ ػػاريخ كيسػ ػػتفيضف ػ ػ 
كأهمي ػ ػ ػ ػ خطػ ػ ػ ػػك،المكاصػ ػ ػ ػػالتكالحرك ػ ػ ػ ػ 
شػ ػ ػ ػػرحالجغرافيػ ػ ػ ػػاالعسػ ػ ػ ػػكري لسػ ػ ػ ػػينا،كأهميتهػ ػ ػ ػػاالجيكسػ ػ ػ ػػتراتيجي 
كخطػ ػػك،الػ ػػدفاعالثالث ػ ػ االسػ ػػتراتيجي كيحػ ػػددأهميتهػ ػػا كينتق ػ ػ ال ػ ػ أهميتهػ ػػاف ػ ػ السياس ػ ػ كمحػ ػػددهػ ػػاـ
لمرتكزاتالسياس المصري .


 البيدددداءم مددددرادم 2012م مصددددر وحمدددداس ضددددرورة العالقددددة ومسدددداراتيا رسددددالة ماجسددددتير غيددددر منشددددورةم
جامعة بيرزيتم رام هللام فمسطين.
ناقشػ ػػتالد ارس ػ ػ األسػ ػػبابالت ػ ػ قػ ػػادتعالق ػ ػ نظػ ػػاـمبػ ػػارؾكحرك ػ ػ حمػ ػػاسال ػ ػ األزم ػ ػ بيػ ػػنهـ كأبػ ػػرز
ػاعزل ػ ػ حرك ػ ػ حمػ ػػاسالسياسػ ػػي كت ارج ػ ػ قػ ػػدراتهاعم ػ ػ تػ ػػكفير
الت ػ ػداعياتالناجم ػ ػ عػ ػػفهػ ػػذ األزم ػ ػ  كمنهػ ػ ُ

احتياج ػ ػػاتقط ػ ػػاعغػ ػ ػزة إض ػ ػػاف إلػ ػ ػ تعث ػ ػػرالمص ػ ػػالح كتجمي ػ ػػدص ػ ػػفق تب ػ ػػادؿاألس ػ ػػري كس ػ ػػجفالنظ ػ ػػاـ
المص ػ ػػريلمعشػ ػ ػراتم ػ ػػفأعض ػ ػػا،ككػ ػ ػكادرحركػ ػ ػ حم ػ ػػاسال ػ ػػذيفعب ػ ػػركاالح ػ ػػدكدالمصػ ػ ػري كمػ ػ ػاكناقش ػ ػػت
ػاتكالحقػ ػػائقالت ػ ػ يجػ ػػبأفتسػ ػػتندلهػ ػػاحمػ ػػاسكالنظػ ػػاـالمصػ ػػريمػ ػػفأج ػ ػ ضػ ػػماف
تحديػ ػػدأهػ ػػـالمعطيػ ػ 
نج ػػاحالعالقػ ػ بينهم ػػا كاعتب ػػرحم ػػاسخ ػػطأم ػػام فػ ػ حفػ ػ أم ػػفمص ػػرالق ػػكم الرتب ػػا،س ػػينا،بقط ػػاع
غزةالمرتبطجغرافيا .



1
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ناقشػػتاألكضػػاع فػ سػػينا،ككصػػفتالكضػ بػػالخطيرإذالػػـتحػ باالهتمػػاـالمممػػكسفسػػكؼتتحػػكؿإلػ 
ساح معرك بيفقكىإقميمي  .
كاستعرضػػتمسػػاع ال ػرئيسمرس ػ تجػػا سػػينا،كالمبػػادراتكمحػػاكالتالتخم ػ عػػفاإلعتمػػادعم ػ األجه ػزة
األمني كاحالؿمؤسساتمدني مكانها كفتحباباالسػتثماراتاألجنبيػ كتنشػيطالتجػارةفػكؽاالرضكلػيس
عبراألنفاؽم قطاعغزة كأكدتالد ارسػ فشػ الحػ األمنػ كالعسػكريفػ سػينا،فػ فتػرةالػرئيسمرسػ 
الذيلـيتمكفمػفكقػفالعنػف بػ زادتالهجمػاتعمػ األهػداؼاإلقتصػادي كاألمنيػ المصػري فػ سػينا،
كعم مناطقالحدكدبيفمصركاسرائي .كتستشرؼالدراس إتساعنطاؽالصراعبسببمايحدثف سػينا،
كالتػ يمكػػفأفتفجػػرمكاجهػ تمتػػدإلػ خػػارجسػػينا،كغػزة ممػػايهػػددمنطقػ الحػػدكدكحركػ الشػػحفالدكليػ .
كتحذرمفأفقكاتخارجي يمكفأفتُجرإل المنطق لتتشك جبه عربي أخرى
ممايكجدسػاح مكاجهػ 
ُ

أخرىم القكاتالجهادي .كهذالفيككفف مصمح أحد كتحدثتالد ارس أفلغزةكحكامهادكرحاسـف 
حف أمفكاستقرارسينا .،

 أحمدددددم ناصددددرم شددددبو جزيددددرة سدددديناءم 2013م رسددددالة ماجسددددتير غيددددر منشددددورةم الجامعددددة االسددددالميةم
غزةم فمسطين.
ناقش ػ ػ ػػتالد ارسػ ػ ػ ػ ع ػ ػ ػػفالمكقػ ػ ػ ػ الجيكس ػ ػ ػػتراتيج لش ػ ػ ػػبهجزيػ ػ ػ ػرةس ػ ػ ػػينا ،كأهميته ػ ػ ػػام ػ ػ ػػفالناحيػ ػ ػ ػ السياس ػ ػ ػػي 
كهػ ػػدفتلفهػ ػػـالكاق ػ ػ لشػ ػػبهجزي ػ ػرةسػ ػػينا،كأظهػ ػػرتمػ ػػدىالقػ ػػكةالت ػ ػ تميػ ػ ػزتبهػ ػػا
كالعسػ ػػكري كاالقتصػ ػػادي 
سػ ػ ػكا،م ػ ػػفالمقكم ػ ػػاتالطبيعيػػ ػ أكالبشػػ ػري أكاالقتص ػ ػػادي  كم ػ ػػالمح ػ ػػدكدالسياس ػ ػػي م ػ ػػفأهميػػ ػ اس ػ ػػتراتيجي 
ػقكالخطػ ػ ػػرالػ ػ ػػذييػ ػ ػػأت مػ ػ ػػفتمػ ػ ػػؾالحػ ػ ػػدكدالسياسػ ػ ػػي 
لتػ ػ ػػأميفأ ارض ػ ػ ػ الدكل ػ ػ ػ المص ػ ػ ػري  كمسػ ػ ػػتكيالقمػ ػ ػ 
كالتنب ػ ػ ػػؤب ػ ػ ػػالقكةالجيكس ػ ػ ػػتراتيجي لس ػ ػ ػػينا،
كأهميػػ ػ ػ ككنه ػ ػ ػػاخط ػ ػ ػػك،دفاعيػ ػ ػ ػ متقدمػ ػ ػ ػ لمجمهكريػ ػ ػ ػ المصػ ػ ػ ػري 
كخاص بعدالتغيراتالسياسي ف منطق الشرؽاألكسط .
 ىويدددديم مدددروةم السددديد أمدددانيم 2013م رصدددد اإلعالمدددي لتنددداول الممدددف السددديناوي عمدددى ضدددوء أحدددداث
رفدددت وتدددداعياتيا فدددي الفتدددرة مدددن أغسدددطس إلدددى سدددبتمبر 2012م المركدددز القدددومي لمبحدددوث االجتماعيدددة
والجنائيةم ميدان ابن خمدونم العجوزةم الجيزةم القاىرةم مصر.
ناقشػ ػ ػتالد ارسػ ػ ػ اإلع ػ ػػالـكمص ػ ػػدرم ػ ػػفمص ػ ػػادرالحص ػ ػػكؿعمػ ػ ػ المعمكم ػ ػػاتكتش ػ ػػكي االتجاه ػ ػػاتتج ػ ػػا 
ك ػ ػ م ػ ػػايحػ ػػدثفػ ػ ػ سػ ػػينا،م ػ ػػفاهتمػ ػػاـالص ػ ػػحاف المص ػ ػري بتكجهاته ػ ػػاالمختمف ػ ػ بح ػ ػػادثرفػ ػػحكتداعيات ػ ػػه
 1.



رك ػ ػزتعميهػ ػػاالصػ ػػحفعنػ ػػدتناكلهػ ػػالسػ ػػينا ،كػ ػػذلؾأبعػ ػػادالمشػ ػػكم 
كاألفكػ ػػاركاألطركحػ ػػاتالرئيسػ ػػي الت ػ ػ ّ
الس ػ ػ ػػيناكي بص ػ ػ ػػف عامػ ػ ػ ػ كأه ػ ػ ػػـالق ػ ػ ػػكىالفاعمػ ػ ػ ػ التػػ ػ ػ أدتإلػ ػ ػ ػ ح ػ ػ ػػدكثه ػ ػ ػػذ المش ػ ػ ػػكالتفػ ػ ػ ػ س ػ ػ ػػينا ،
كاألدكارالمنسػ ػػكب إل ػ ػ ك ػ ػ منهػ ػػا  كق ػ ػرا،ةف ػ ػ السياسػ ػػاتالحككمي ػ ػ تجػ ػػا سػ ػػينا،بعػ ػػدحػ ػػادثرفػ ػػح كأهػ ػػـ
اإلجرا،اتذاتالطبيع السياسي كاالقتصادي كالطبيع القانكني  .


 الشددددوربجيم أحمدددددم و خددددرونم 2014الجيددددداديون فددددي مصددددرم مركدددددز المسددددبار لمدراسددددات والبحدددددوثم
ط1م دبيم االمارات.
مجمكعػ ػ ػ م ػ ػػفالد ارس ػ ػػاتس ػ ػػمطتالض ػ ػػك،عمػ ػ ػ ت ػ ػػاريخالجماع ػ ػػاتالجهاديػ ػ ػ فػ ػ ػ مص ػ ػػر كناقش ػ ػػتص ػ ػػداـ
هػ ػ ػػذ الجماعػ ػ ػػاتم ػ ػ ػ الدكل ػ ػ ػ كناقشػ ػ ػػتفكػ ػ ػػركأيػ ػ ػػدلكجياالمكاجه ػ ػ ػ عنػ ػ ػػدالجماعػ ػ ػػاتالجهادي ػ ػ ػ كطبيع ػ ػ ػ 
تغي ػ ػػرهـ ث ػ ػػـألق ػ ػػتنظ ػ ػرةعمػ ػ ػ الكاق ػ ػ المص ػ ػػريبع ػ ػػدع ػ ػػاـ
أفراده ػ ػػاكت ػ ػػأثرهـفػ ػ ػ البيئػ ػ ػ كالنق ػ ػػاش كامك ػ ػػاف ّ
 2011كذك ػ ػ ػ ػػرتأس ػ ػ ػ ػػما،الجماع ػ ػ ػ ػػاتالجهاديػ ػ ػ ػ ػ م ػ ػ ػ ػػابع ػ ػ ػ ػػدث ػ ػ ػ ػػكرةين ػ ػ ػ ػػاير 2011/ككي ػ ػ ػ ػػفت ػ ػ ػ ػػأثرته ػ ػ ػ ػػذ 

الجماع ػ ػ ػػاتبفتػػ ػ ػرةحك ػ ػ ػػـاإلخػ ػ ػ ػكاف ككي ػ ػ ػػفانتقم ػ ػ ػػتجماعػ ػ ػ ػ االخػ ػ ػ ػكافنفس ػ ػ ػػهام ػ ػ ػػفالعن ػ ػ ػػفالمفظػ ػ ػ ػ الػ ػ ػ ػ 
السياس كصكالإل الجهادي .
كمػ ػػاناقشػ ػػتالد ارس ػ ػ الخريط ػ ػ الجهادي ػ ػ ف ػ ػ مصػ ػػربعػ ػػديكنيػ ػػك2013/آخػ ػػذاباالعتبػ ػػاركاق ػ ػ الجهػ ػػادييف
المصرييفكحضكرهـعم حقبزمني مختمف .
المسددددمت فددددي مصددددرم كتددددا م الييئددددة المصددددرية العامددددة لمكتددددا م
 أديددد م منيددددرم2015م خريطددددة الجيدددداد ُ
القاىرةم مصر.
نػ ػػاقشالكتػ ػػابالحركػ ػػاتالجهادي ػ ػ ف ػ ػ مصػ ػػرمػ ػػفحيػ ػػثالظػ ػػركؼكالنشػ ػػأةكالتكػ ػػكيفمث ػ ػ أنصػ ػػاربيػ ػػت
المقػ ػػدسمػ ػػفالنشػ ػػأةكالتكػ ػػكيفكالشػ ػػعاراتكالمػ ػػنهثكأشػ ػػهرالعمميػ ػػاتالعسػ ػػكري كم ػ ػارك ػ ػزعم ػ ػ جماع ػ ػ 
أجنػ ػػادمصػ ػػر ككتائػ ػػبالػ ػػذئابالمنفػ ػػردة.ككضػ ػػحطريق ػ ػ عم ػ ػ الجهػ ػػازاالعالم ػ ػ لمتنظيمػ ػػاتالجهادي ػ ػ 
كأه ػ ػػـالمكاقػ ػ ػ كالمنت ػ ػػدياتالجهاديػ ػ ػ مػ ػ ػ ش ػ ػػرحع ػ ػػفإرتب ػ ػػا،بع ػ ػػضالقبائػ ػ ػ كالع ػ ػػائالتفػ ػ ػ س ػ ػػينا،مػ ػ ػ 
االرهػ ػػاب كمػ ػػاقػ ػػدـصػ ػػكرةعػ ػػفالػ ػػدعـالمكجسػ ػػت الػ ػػذيقدمت ػ ػهالتنظيمػ ػػاتالمسػ ػػمح كغيػ ػػرالمسػ ػػمح ف ػ ػ 
الداخ كالخارجلتنظيماتمعين كأثرالتزاكجبيفهذ التنظيمات .
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 تختمف ىذه الدراسة عن سابقاتيا 
ناقشػ ػػتالد ارسػ ػػاتالسػ ػػابق المكق ػ ػ الجيكبػ ػػكلتيك لسػ ػػينا،كمػ ػػدىأهميتػ ػػهعم ػ ػ أمػ ػػفمصػ ػػرالقػ ػػكم إرتباطػ ػػا
بفمس ػ ػػطيف كم ػ ػػاناقش ػ ػػتالجماع ػ ػػاتالمس ػ ػػمح فػ ػ ػ مص ػ ػػركأثاره ػ ػػاعمػ ػ ػ التح ػ ػػكؿال ػ ػػديمقراط فػ ػ ػ مص ػ ػػر 
خصكصابعدثكرةيناير2011ـ .
كتختم ػ ػػفه ػ ػػذ الد ارسػ ػ ػ ع ػ ػػفالد ارس ػ ػػاتالس ػ ػػابق أنه ػ ػػاانطمقػ ػ ػتم ػ ػػفنق ػ ػػا،جدي ػ ػػدةمختمفػ ػ ػ حي ػ ػػثناقشػ ػ ػت
الجماعػ ػ ػػاتالمسػ ػ ػػمح ف ػ ػ ػ سػ ػ ػػينا ،مػ ػ ػػفحيػ ػ ػػثتصػ ػ ػػاعدكتي ػ ػ ػرةاألعمػ ػ ػػاؿالمسػ ػ ػػمح مػ ػ ػػفقب ػ ػ ػ الجماعػ ػ ػػات 
اتهاكامكاناتهػ ػػاف ػ ػ التػ ػػأثيرعم ػ ػ األمػ ػػفالقػ ػػكم المصػ ػػريكعم ػ ػ السياس ػ ػ المص ػ ػري كانعكػ ػػاسهػ ػػذا
كقػ ػػدر 
ػأثرتباألحػ ػػداثاألمني ػ ػ ف ػ ػ سػ ػػينا ،
التػ ػػأثيرعم ػ ػ الم كقػ ػػفالمصػ ػػريمػ ػػفالقضػ ػػي الفمسػ ػػطيني الت ػ ػ تػ ػ 
م ػ ػػفخ ػ ػػالؿرب ػ ػػطقط ػ ػػاعغػ ػ ػزةب ػ ػػالممفاألمنػ ػ ػ بس ػ ػػينا  ،كمح ػ ػػاكالتعزل ػ ػػهع ػ ػػفالقض ػ ػػي الفمس ػ ػػطيني كم ػ ػػا
ص ػ ػمي الهام ػ ػ لمقضػ ػػي الفمسػ ػػطيني كالمصػ ػػالح 
ِ
سػ ػػمطتالضػ ػػك،عم ػ ػ الػ ػػدكرالمصػ ػػريف ػ ػ الممفػ ػ
ػاتالمْف َ
الفمس ػ ػػطيني كدكر فػ ػ ػ مم ػ ػػفالمفاكض ػ ػػاتبع ػ ػػدالع ػ ػػدكافاالسػ ػ ػرائيم عمػ ػ ػ قط ػ ػػاعغػ ػ ػزة  كتب ػ ػػايفالمكاق ػ ػػف
حماسكالنظاـالمصريعم ضك،تأثيراألحداثف سينا .،

بيفحرك
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انفصم انثانً
صٍناء وفهضطني تكامم وتىاصم تارخيً
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سيناء وفمسطين تكامل وتواصل تاريخي
 .1مقدمة
تميزتشب جزيرةسينا،بمكان دكلي صػاغتهاالجغرافيػاكسػجمهاالتػاريخعمػ مػرالعصػكر فسػينا،هػ المكقػ 
االستراتيج المهـ كه المفتاحلمكق مصرالمميزف قمبالعالـبقاراتهكحضارته كه محكراالتصاؿبيف
ؽالعرب ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ كالمغػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػربالعرب ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ  .
آسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػياكافريقيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا كبػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػيفمصػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػركالشػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاـ كبػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػيفالمشػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػر 
لذلؾف هذاالفص سيتـتناكؿالعديػدمػفالمحػاكرالتػ تكضػحكيفيػ تػأثيرمكقػ سػينا،عمػ سياسػي مصػر
تاريخيػػاتجػػا فمسػػطيف مػػفحيػػثالخصػػائصالجغرافي ػ لشػػبهجزي ػرةسػػينا ،كأهميتهػػاالعسػػكري عبػػرالعصػػكر
القديم كالحديث  كذلؾمفخالؿتقسيـهذاالفص ال مبحثيفهما :
المبحددث األول:ينػػاقشالحػػدكدالمص ػري الفمسػػطيني كدكرهػػاف ػ ترسػػيخاالسػػتقرارأكتػػأجثالص ػراعبػػيفالػػدكؿ
ػداثكالظػركؼالدكليػ التػ آلػتإلػ 

كاألح
المتجاكرة إضاف ال أنػهينػاقشجغرافيػ سػينا،السياسػي كالعسػكري 
ترسيـالحدكدبيفمصركبالدالشاـكتكقي إتفاقي الحدكدالشهيرةعاـ 1906كمايناقشاألطماعاالستعماري 
التاريخي لبريطانياكالحرك الصهيكني ف سػينا ،األكلػ تطمػ فػ المكانػ االسػتراتيجي لسػينا ،كقنػاةالسػكيس 
أماالطرؼالثان الصهيكن يريدأفتككفسينا،مدخاللهليتمكفمففمسطيف .
المبحددث الثدداني:ينػػاقشأكضػػاعالحػػدكدبػػيفسػػينا،كفمسػػطيفمػػفبعػػدعػػاـ 1948كخصكصػػابعػػدقيػػاـدكل ػ 
مهػدداألمػفمصػرالقػكم 
إس ارئي بعدأفأصبحتكاقعػامسػممابػهدكليػا لكنػهفػ الكقػتنفسػهأصػبحتكاقعػا ُ
مفحدكدهاالشرقي كماأفهذاالمبحثسكؼيناقشكيفي سع مصرمستخدم أدكاتهاالمتاح كمكظفػ كػ 

ق ػػدراتهام ػػفأجػ ػ الحف ػػا عمػ ػ ح ػػدكدهاكأمنه ػػا كمكانته ػػاالعربيػ ػ كاإلقميميػ ػ كالدكليػ ػ م ػػفخ ػػالؿتبنيه ػػالمقض ػػي 
الفمسطيني بصراعهاضدالمشركعالصهيكن  .
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 .1.1المبحث األول
سيناء وفمسطين تكامل وتواصل تاريخي
ػـيح ػ كاقعػػاحػػدكديابأهمي ػ تُميػػزالمكػػاف كمػػانػػاؿهػػذاالمكق ػ الحػػدكديالجيكسػػتراتيج الش ػرق لسػػينا،م ػ 
لػ َ
حدكدأكجدلهاأهمي استراتيجي (تاريخيا) 

فمسطيف الذيتَميزبمكان رفيع مفاالهتماـالدكل فطبيع هذ ال
مماجعمهامح جدؿكبيرعم مدىالتاريخكجعمتمفهذ الحدكدالشرقي مبعثعػدـاسػتقراركتهديػدلمدكلػ 
المصري  .
كمعمكـأففكرةالحدكدمعركف منذالقدـأنهاترتبطبفكػرةالممكيػ عنػدالبشػر كبالتػال مطمػكبحمايتهػاكالػدفاع
عنها إذتشعرالدكل أفحقكقهاأكسمطانهالػدائرةإقميمهػايجػبأالتتعػدىنطاقهػا فػاليجػكزأفيعتػدىعميهػا
تجاكزيستدع الخػالؼكالخصػاـكقػديػؤدىالػ انػدالعالقتػاؿ كتحػرصالػدكؿعمػ أفتكػكف
أحد كااليعتبر ا
ػدكدكاضػػح مػػفخػالؿرسػػمهابعالمػاتطبيعيػ كاضػػح أكتعينيهػػاعمػ نحػكاليثيػػرالشػػؾفػ معناهػػاأك
الح 
مقصكدهاكمدلكلها .
ػاؿكاألنهػار...الخ)هػ 
فالهدؼمفتكقيعهاحماي األمالؾكالحماي مفالعدكاف إالأفالحدكدالطبيع (كالجب 
األكث ػػرثبات ػػاكاألكف ػػرلمحمايػ ػ فهػ ػ تتمثػ ػ بككنه ػػامن ػػاطقإنفص ػػاؿكليس ػػتمن ػػاطقاتص ػػاؿ بخ ػػالؼالح ػػدكد
الصناعي الت يخطهاالبشر كه عبػارةعػفخطػك،إتفاقيػ عمػ سػطحاألرضتمجػألهػاالػدكؿفػ حالػ عػدـ
اعأكنزعاتكمفاكضاتبيفالدكؿ .1
ا
كجكدحدكدطبيعي كه بالعادةتُرسـبعدصر
 .1.1.2موقع سيناء االستراتيجي
إفمكقػ سػػينا،بػػيفالقػػارةاإلفريقيػ كآسػػياكالنقطػ الحرجػ بػػيفضػػمع الشػػاـكمصػػرهػػكمفتػػاحلفهػػـماضػػيها 
كحاضرها كمستقبمها اذتغط سينا،حكال %6مفمساح مصربكاق (60,714كيمكمترامرب )  كتق فػ 
الجز،الشمال الشرق مفأرضمصر أيف أقص شماؿالقارةاإلفريقي  .2
كتأخػذشػػك المثمػػثتسػتمق قاعدتػػهالشػػمالي عمػ امتػػدادالبحػػراألبػػيضالمتكسػط(مػػفبػػكرفػؤادغربػػاالػ رفػػح
شرقا)بطكؿيبمغقراب 200كـ أمارأسهفيق جنكباف منطقػ رأسدمحم(التػ تبعػدعػفسػاح البحػراألبػيض
بحكال 390كػـ)كيبمػغامتػدادالحػدالغربػ لمثمػثسػينا،حػكال 510كػـ(كيشػم هػذااالمتػدادخمػيثالسػكيس
كقناةالسػكيس) أمػاامتػدادالحػدالشػرق فيصػ الػ نحػك455كػـ(كيشػم خمػيثالعقبػ كالخػطالػكهم لمحػدكد
السياسي الشرقي لمصرم فمسطيفبطكؿ240كـلهذاالخطالكهم ) .3
1زعػػرب دمحم  2013تنمي ػ كتطػػكيرالمنػػاطقالحدكدي ػ -حال ػ د ارسػػي الش ػريطالحػػدكديالمشػػترؾبػػيفمصػػركقطػػاعغ ػزة رسػػال ماجسػػتيرغيػػرمنشػػكرة 
الجامع اإلسالمي غزة فمسطيف ص28

2اسماعي أحمدعم  1985سكافشبهجزيرةسينا ،الجمعي الجغرافي الككيتي الككيت.ص 5

3العبد قدري  1986سينا،ف مكاجه الممارساتاإلسرائيمي دارالمعارؼ القاهرة مصر ص13
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كمػػاكتجم ػ سػػينا،بجانػػبخصػػائصالمكق ػ القػػاري(مكقعػػابحريػػا)هام ػافيحػػدهامػػفالشػػماؿالبحػػرالمتكسػػط
ػكبالغربػ خمػػيثالسػػكيس(بطػػكؿ

(بطػػكؿ210كػػـ يمتػػدمػػفبالكظػ غربػػاكحتػ مدينػ رفػػحشػرقا) كمػػفالجنػ
241ك ػـ مػػفمدين ػ السػػكيسحت ػ رأسدمحم كعرضػػهيت ػراكحمػػف16كػػـك29كػػـ)كمػػفالجنػػكبالغرب ػ خمػػيث
السكيس(240كيمكمت ار) ثـخميثالعقب مفالجنكبالشرق كالشرؽبطػكؿ(150كػـ كعػرضمػابػيف11كػـ
ك22كػػـ) كلقػػداكتسػػبخمػػيثالعقب ػ أهمي ػ مػػفخػػالؿمضػػائقتي ػراف كه ػ عبػػارةعػػفمجمكع ػ مػػفالشػػعب
المرجاني التػ تقسػـالمضػيقالػ ممػرشػرق يسػم ممر(جرافتػكف)بعػرض(87ـ)تصػعبالمالحػ فيػه كممػر
غرب ػ يسػػم ممػػر(األنت ارب اريػػز)بعػػرض(1190ـ)لكػػفمػػايصػػمحمنػػهلممالح ػ اليتجػػاكز(500ـ)كهػػكالجػػز،
كاكتسبمضيقتيرافأهمي كمازاؿيعدبؤرةالصداـبػيفالمصػالحالعربيػ (مصػر
المالصقلمساح المصري 
كالسعكدي كاألردف)كبيف(الكيافالصهيكن ) .
كتنقسـالمالمحالجغرافي بشماؿسينا،إل نكعيفمتميزيف؛أكلها:البيئ الساحمي كالت تضـالسهكؿالشػمالي 
طاةبالكثبافالرممي المتمكج كالمنبسط  .
الت تجاكرالبحرالمتكسطبعمق(40-20كـ) كه  ُمغ ّ

أماالنكعالثان :هكالبيئ الصحراكي الت تسكدكسطشماؿسينا ،كالت تقػ أغمبهػابمنطقػ الهضػاب كالتػ 
تتميزبكجكدمجمكع مفالجباؿالعالي كالمنفصػم كتتخمػ هػذ المجمكعػ مػفالمرتفعػاتمجمكعػ مػفالكديػاف
مث كاديالعريش .1
كسينا،ذاتفض كبيرف صياغ أحداثتاريخمصر فه طريقالح ركباالستراتيجي الت عبرتهاالجيكش
منػػذفجػػرالتػػاريخ فسػػينا،ذاتأطػػكؿسػػج عسػػكريمعػػركؼف ػ التػػاريختقريبػػا كلعمنػػالػػفنجػػدبػػيفصػػحاري
العربكربماالعالـ رقع كسينا،حرثتهاالغزكاتكالحمالتالعسكري  .2

إذعبرهاالهكسكسالحتالؿمصرعاـ1660ؽ.ـ كحكمكهػاحػكال 100عػاـقبػ أفيطػردهـأحمػساألكؿ
مفمصرعفطريق(الدربالسػمطان )3عػاـ1580ؽ.ـ كبعػدهاتَغيػرتالعقيػدةالقتاليػ المصػري مػفالػدفاع

إل الهجكـكأفالػدفاععػفمصػريجػبأفيكػكفبخمػقُبعػداسػتراتيج لهػافػ أراضأُخػرى لػذلؾعبػرسػينا،
سيت األكؿابفرمسيسالثان لتأميفحدكدمصرالشػرقي بحممػ عسػكري ضػدبػالدالحيثيػيف كمنهػاأيضػاتػـ

الفػػتحاإلسػػالم لمصػػربعػػدأفعبرتهػػاجيػػكشالمسػػمميفبقيػػادةعمػػركبػػفالعػػاص لتنشػػراإلسػػالـف ػ مصػػر 
ككمػػاعبرتهػػاجيػػكشصػػالحالػػديفاأليػػكب عػػاـ1187ـلقتػػاؿالصػػميبييفكفػػتحبيػػتالمقػػدس كاجتازهػػاإب ػراهيـ

1كرـ أحمد  2013شبهجزيرةسينا ،رسال ماجستيرغيرمنشكرة الجامع اإلسالمي غزة فمسطيف ص 22-21
حمداف جماؿ  1993سينا،ف االستراتيجي كالسياس كتاب مكتب مدبكل القاهرة مصر ص 8

2

3شقير نعكـ  1991تاريخسينا،القديـكالحديثكجغرافيتها  1،دارالجي لبناف بيركت ص( 254الدر السمطاني:هكالطريقالممتدمف

القنطرةشرؽف غربسينا،ال رفحعم الحدكدالمصري الفمسطيني يمرخالؿجنكببحيرةالبردكي كبئرمزارقربالفمكسياتكالعريشكالشيخزكيد 
كهكطريقيستخدـلمجيشكالقكاف التجاري )
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باشاابفدمحمعم باشاعم رأسالجيشالمصريعاـ1831ـمتجهػاالػ بػالدالشػاـ كمػاكانػتسػينا،أيضػا
طريقالعثمػانييفإلػ مصػر كطريػقالمماليػؾالمصػرييفنحػكإعػادةتكػكيفاإلمبراطكريػ المصػري فػ فمسػطيف
كسكرياف القرفالثالثعشر .1
ـتغي ػػركضػ ػ سػ ػينا،تغيػ ػ ارجكهري ػػا 
كبع ػػداح ػػتالؿالقائ ػػدالفرنسػ ػ ن ػػابميكفبكن ػػابرتلمص ػػرفػ ػ ع ػػاـّ 1798

فأصبحتشبهالجزيرةفاصالبيفأمالؾالعثمانييفف الشرؽكاإلدارةالفرنسي بمصر .2

فرنسػػاكأرسػ جيشػػاعمػ 
كبػرزتاألهميػ االسػتراتيجي لممنطقػ عنػػدماأعمػفالسػػمطافسػميـالثالػػثالحػػربعمػ 
حدكدسينا ،اضطرذلؾالقائدالفرنس إلػ إعػدادحممػ عسػكري لغػزكالشػاـعبػرسػينا،كاحتػ مدينػ العػريش
ف فبراير1799/ـ إالّأففش الحمم عم سكريااضطرالقائدالفرنس إل العكدةإل مصر .
ككانتسػينا،أيضػاطريػق"الجنػراؿالمنبػ القائػدالبريطػان "لضػرباإلمبراطكريػ العثمانيػ المتداعيػ األطػراؼ
ف الحربالعالمي األكل عاـ1917ـ .

كق ػػدتعرض ػػتس ػػينا،فػ ػ العص ػػرالح ػػديثلع ػػدةح ػػركبكاعت ػػدا،اتإسػ ػرائيمي أش ػػهرهاع ػػاـ1956ـ(الع ػػدكاف
الثالثػ ) كعػػاـ1967ـ(النكسػ ) إلػ أفتػػكجالجػػيشالمصػػريانتصػػاراتهالتاريخيػ فػ حػػربأكتػػكبر1973/ـ
لتعكدسينا،كامم إل أرضالكنان ف أبري 1982/ـ .3

خطوط الدفاع االستراتيجية لشبو جزيرة سيناء
فعبػرسػينا،مهاجمػامصػرجػا،مػففمسػطيف فيمػاكانػتالحمػالت
مػ ْ
أدركتمصرمنذأقدـالعصكرأفكػ َ

فاععفحدكدهاأكلمهجكـلـتكتفعنػدالحػدكدالشػرقي لمصػرالمعمكمػ حاليػا بػ تمتػدالػ بػالد
ِ
المصري لمد
ج ِمعكفبالاستثنا،أفخطك،الدفاعالثالث المعمكم ف سينا،التكف لمػدفاع
فمعظـالقادةالعسكرييفُي ْ

الشاـ
يسيعتمدعميهاف الػدفاعالتقميػدي إضػاف إلػ المسػاف التػ تفصػ بػيف
عنهانظ ارألفسينا،ليسفيهاتضار ُ
خطك،دفاعهاكبيرة ممايعيقالدعـاالستراتيج لمقكاتالمدافع كتصبحالخطك،ضعيف كرفيع  .4

خط الدفاع األول :يق قربالحدكدالسياسي بدرج كبيرة كيمتدمفرأسخميثالعقب حت زاكيػ أككػكعالبحػر
المتكسطف منطق العريش يبدأالخطبطابػاكرأسالنقػبعمػ الخمػيثفػ منطقػ حرجػ اسػتراتيجيا إذتتقػارب
ف دائرةصغيرةحدكدأرب دكؿ:مصر كفمسطيفالمحتم (إس ارئي حاليا) كاألردف كالسعكدي  .5

طبيم القطب  2..1محافظ شماؿسينا ،ك ازرةاالعالـ الهيئ العام لإلستعالمات مصر ص 14

1

2
العبد قدري مرج سابق ص 25

3

المجدكب طه  1993حربأكتكبرطريقالسالـ  2،مكتب ابكالعيسااللكتركني مصر ص 8

حمداف جماؿ مرج سابق ص 39

4

مطر زياد  2.12اتفاقي كامبديفيدالمصري اإلسرائيمي كأثرهاعم القضي الفمسطيني ()1993-1978رسال ماجستيرغيرمنشكرة الجامع 

5

االسالمي غزة ص 181
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خط الدفاع الثدانيُ :يعػدالعمػكدالفقػريلمػدفاع فهػكالمحػكراألكسػطالممتػدبػيفاإلسػماعيمي كأبػكعجيمػ ككػاف
لمكيافالصهيكن دائماف ك عدكافعم مصرتركيػزعميػه ألنػهيصػمحلمحركػ الميكانيكيػ إذيت ارمػ عمػ 
طكؿالسهكؿالهضبي الثابت كيؤدىمباشرةال قمبالدلتاف مصرعفطريقكاديالطمػيالت كيػؤديأيضػا
شػرقاالػ قمػبهضػب فمسػطيفالداخميػ ُ .يعػدهػػذاالخػطباإلجمػاعالخػطالػدفاع الحػاكـكالفاصػ بػيفالخطػػك،

الثالث .فالسيطرةعمي تحددكتحسـالمعرك سكا،عفيمينهأكيسار فمفيسػيطرعميػه يجػدالطريػقمفتكحػا
بالعقباتتذكرإل قناةالسكيس.كمايجدأفالمعرك إل الشرؽمنهإنماه بقايامقاكم التمبثأفتكتسح
حت الحدكد.1
خط الددفاع الثالدث :هػكقنػاةالسػكيس كمنطقػ البػرزخبصػف عامػ قػديماقبػ شػقالقنػاة هػ "خاصػرة"مصػر
االستراتيجي كمهابالاستثنا ،حيثيتقارببح ارهاأشدالتقػارب.فهػ عنػقالزجاجػ لمصػر كعمػ جانبهػاتبػدك
سينا،كحجرةأمامي لمقاع الكبرىمصرالنيمي .بينماه نفسهاتُعدالعتب أكالبابالداخم بينهما .2
لكنظرناإل خطػك،سػينا،الدفاعيػ الثالثػ نػرىأف الخػطاألكؿأكثرهػاتعرضػالمخطػر كأقمهػامناعػ كألنػه
شديدالقربمفالحدكدالسياسي م فمسػطيففهػك اليتمتػ بعمػقاسػتراتيج كػاؼ فيمػاالخػطالثػان هػكخػط
كمفتاحهػػاالحػػاكـالضػػماف(األخيػػركالكحيػػد)لممحافظ ػ عم ػ القنػػاة خػػط
المضػػايق كهػػكمعق ػ سػػينا،الحقيق ػ ُ

ِ
المػداف فػ المعركػ لصػػالحه ُيصػػبحالعػػدكعمػ ضػػف القنػػاةمباشػرة كباتػػت
الػدفاعاألخيػػر لػػذلؾإذالػ َ
ػـي ْحسػ ْػـ ُ
القناةمهددة فضالعفتعطمهاإل حدالشم التاـ.3
كف ػ هػػذاالصػػدديقػػكؿالػػدكتكردمحمحسػػنيفهيك ػ ":أفالػػدفاععػػفسػػينا،يجػػبأفيكػػكفمػػفخػػارجحػػدكدها
مكضحاالخطالممتدمفرفػحإلػ طابػاالإمكانيػ لتحصػينه كالػدفاععنػهمشػكم فهػكخػطرقيػقجػدا ككػ مػا
خمفػػهف ػراغكمسػػاحاتشاسػػع لػػيسفيػػهعم ػراف كالمكاصػػالتمكشػػكف لغاي ػ المضػػائقكلغاي ػ قنػػاةالسػػكيس 
فمهمػػافعمنػػاهػػذاخػػطكاحػػددفػػاع ضػػعيف" كيضػػيفهيك ػ أف"الجن ػراؿبػػكفرالقائػػدالفرنس ػ الشػػهيركهػػك
فيمسكؼفػ العمػكـالعسػكري يقػكؿ:إفمشػكم الػدفاععػفالحػدكدالمصػري الشػرقي لمصػركبرميػ كبيػرفتحتػه
سينا،فماأفدخمهااألعػدا،كصػمكاالسػكيس" كبالتػال أصػبحكافػ داخػ مصػر كلػذلؾكػ مػفتصػكردفاعػه
عػفمصػرتصػكر خػػارجالحػدكدالمصػري مػػفبدايػ تحػتمسلغايػ نػػابميكفلغايػ إبػراهيـباشػػالغايػ جمػاؿعبػػد
الناصػػر كعم ػ سػػبي المثػػاؿالفيمػػدمارشػػاؿإدمكنػػدهنػػريالمنب ػ تحػػدثف ػ كتابػػه(الػػدفاععػػفمصػػر)اليمكػػف

1حمداف جماؿ مرج سابق ص15
2

رستـ سهي  2000سينا،الكض العاـ دارمشرؽ-مغربلمخدماتالثقافي كالطباع كالنشر دمشق سكريا ص 187

النجار أحمد  2.15السياس المصري تجا شبهجزيرةسينا،كأثرهاعم األمفالقكم المصري( )2.13-1979رسال ماجستيرغيرمنشكرة 

3

جامع األزهر غزة فمسطيف ص22
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الدفاععفمصرمفخطالحدكدالرسم المكجكدحاليابػيفسػينا،كفمسػطيف الػدفاععػفمصػريبػدأمػفخػط
غزةبئرالسب حيثيكجدكثاف يمكفأفتككفمكجكدةلخطدفاع  . 1
ف ػ ضػػك،الكصػػفالسػػابق تُعتبػػرالحػػدكدالش ػرقي لمصػػرم ػ فمسػػطيفمػػفأهػػـكأخطػػرمػػدخ لمصػػرعم ػ 
اإلطالؽ.2كمػفهنػايمكػففهػـطبيعػ العالقػ الفمسػطيني المصػري التػ ارتسػمتعمػ مػرالتػاريخكفقػالتشػابؾ
حيثرسمتخطك،الحدكدكظهرتكيانػاتسياسػي لػـ
المصالحكتعقدهابيفالدكؿكتنام األطماعالتكسعي
ُ
تكفقائم كماأُدمجتكحداتقائم ممامهدهذالكثيرمفالصراعاتكاألزمػات فالحػدكدأحػدأهػـالعكامػ فػ 
التقاربكالتباعدبيفالدكؿب أغمبالصراعاتكانتحكؿمناطقحدكدي بهامكاردأكلميزةعسكري كأمني أك
تاريخيػ فػػإذاطالػػتالحػػدكدبػػيفدكلتػػيفككانػػتعالقتهمػػاقكيػ يسػػاعدذلػػؾعم ػ تكسػ بػػابالتنمي ػ كاالزدهػػار
التجػاري أمػػالػككانػػتالعالقػاتمتػػكترةبػػيفالػدكلتيففيػػنعكسسػمباممػػايرفػ درجػ التػػكتربػيفالػػدكلتيف كتُبقػ 
العالقػػاتدائمػػاتسػػيرعم ػ خػػيطرفي ػ مػػفالتفػػاهـ أمػػامػػفالناحي ػ العسػػكري فػػإفطػػكؿالحػػدكدينهػػؾالخصػػـ
كأعدادهائم مفالقكاتلنشرهاعم الحدكدلتأمينها .3
كيتطمبمهارةكقكةتحم 


.2.1.2الحدود اإلدارية بين مصر وفمسطين
ُيسػػج التػػاريخأكؿتخطػػيطلمحػػدكداإلداري ػ بػػيفمصػػركفمسػػطيفكػػافف ػ العػػاـ1841ـ بفرمػػافصػػادرعػػف
السمطافالعثمان عبدالمجيداألكؿلتحجيـطمكحدمحمعم باشامؤسسمصرالحديث لرفضهإتفاقي لندفعاـ

1840ـ بعدغزك لبالدالشاـككصكلهإل حدكدتركياالحالي عامالبرؤيتهاالستراتيجي النابع مفالجغرافيا
السياسي بأفالمحافظ عم الدكل الحديث تحتاجإل الكصكؿإل جباؿطكركسف الشاـ .

فحسبالفرماف ُمػنحدمحمباشػاكذريتػهمػفبعػد حكػـمصػر كتكػكفحػدكدهاالشػرقي هػ الخػطالمسػتقيـالممتػد
مفرفحإل السكيس ممايجع ثمث سينا،تابع لسكرياكفمسطيف كبعدذلؾطمبدمحمعم باشامفالسمطاف

العثمػػان السػػماحلػػهبإقامػ نقػػا،ح ارسػ عمػ طريػػقالحػػثالمصػػريالممتػػدمػػفالسػػكيسإلػ العقبػ مػػا اربنخػ 
فأعط لهاإلذفبذلؾ كأصبحتالمنطق المستثناةمفاألراض المصري منطق تق تحتإدارةمصر .4

كمفالجديربالذكر أنهقب االحتالؿالبريطان لمصرعاـ1882كانتمصركسكرياكفمسطيفكلبنافكشرؽ

األردفهػ أراضخاضػػع لسػػيادةالدكلػ العثمانيػ كمقرهػػافػ اسػػطنبكؿ  كلػػـيكػػفلمحػػدكدبػػيفتمػػؾالمنػػاطقأك
األقاليـأي ُقيم سياسي  .
ّ

1حسنيف هيك  2008األمفالقكم المصري مكق الجزيرةنتلمدراسات -

 http://www.aljazeera.net

2القرم ػػان دمحم  1975م ػػدخ الػ ػ نهضػ ػ س ػػينا ،فػ ػ كت ػػابم ػػؤتمرالتنميػ ػ الش ػػامم لممجتمع ػػاتالص ػػحراكي المنعق ػػدبمحافظػ ػ الػ ػكاديالجدي ػػد فػ ػ 15
مارس  1975ص 17-12
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كلكػػفبعػػداحػػتالؿبريطاني ػالمصػػرالنػػاب مػػفأطماعهػػافػ المنطق ػ سػكا،اقتصػػادي متمثمػ ف ػ االسػػتثمارف ػ 
الػدكؿالضػعيف بهػػدؼالمنفعػ الماديػ المؤمنػ بقػػكةالسػالحفنفػكذرؤسػػا،األمػكاؿيجعػ مػفساسػ الػدكؿمؤيػػدة
لهػػـ أكمكاسػػبسياسػػي كاسػػتراتيجي خصكصػػابسػػيطرتهاعمػ قنػػاةالسػػكيسالتػ لعبػػتدك ارهامػػافػ السياسػ 
كاالستراتيجي البحري الدكلي كاعتبرتهابريطانياهمزةالكص بيفمرتكزاتهاالبحري لذلؾأَكفدتثالث معتمػديف
لهالمتابع مصالحهاهناؾ(كركمر جكرست كتشز) .1
كقدبدأاهتماـبريطانيػابالنشػاطاتالعثمانيػ عمػ الحػدكدالشػرقي لمصػرمبكػ ار م ِ
حاكلػ رسػـهػذ الحػدكدككػاف
ُ
مفظكاهرإهتمامها :
ػيهأفيثَِبت ػكاأقػػدامهـف ػ سػػينا ،فػػتـإرسػػاؿالمفػػتش
ُ
 أكعػػزالمػػكردكركمػػرالحػػاكـالبريطػػان لمصػػرإل ػ مرؤكسػ
اإلنجميػػزيبرامم ػ ( )Bramleyلسػػينا،الػػذييجيػػدالتحػػدثبالمغ ػ العربي ػ كالمهج ػ البدكي ػ كممػػـبعػػاداتالبػػدك 
حيثعاشف قري (نخ )الت تتكسطسينا،ليستكشفالحدكدالشرقي لسينا،بمساعدةبعضالهجان ليعرؼ
إلػ أيحػػديمكػػفلبريطانيػػاأفتمػػدحػػدكدمصػػرالشػرقي كقػػاـب ارممػ بزيػػارةكػ أنحػػا،سػػينا،التػ إمتػػدتإلػ 
جنكبفمسطيفدكففاص أكحد كسج ف دفاتر كتقارير عفآبارالميا كطرؽسينا ،كأهمهاطريػقالحػث
كطريػػقغ ػزةكالػػدربالسػػمطان كطريػػقالشػػكر كسػػج أيضػػاأسػػما،القبائ ػ كالعشػػائركأسػػما،شػػيكخهاكعػػاداتهـ
كطباعهـكمكاالتهـلمحككم التركي أكالمصري .2
كمػػفأهػػـمػػادكنػػهبراممػ عػػفالحػػدكدالشػرقي لمصػػرلرئيسػػهاألميػرااليأكيػػف ) (Owenمػػديراالسػػتخبارات
العسػػكري فػ القػػاهرةفػ  1902/8/29عػػفكجػػكدقػكاتتركيػ برئاسػ قائػػدالحاميػ التركيػ فػ العقبػ أكقػػائـ
مقاـمدين بئرالسب الت أنشئتعاـ1900ـف منتصفصحرا،النقبف جنكبفمسطيفتحسبالمتهديػدات
البريطانيػ فػ مصػػر كمػػارصػػدبراممػ عػػددالقػكاتكأسػػمحتهاكمكػػافتكاجػدها كمػػاأزعػػثبراممػ تعػُػرضالخػػط

الػػكهم الممتػ ّػدمػػفرفػػحإل ػ العقب ػ لالنتهػػاؾ ألفقبيمت ػ (الت ػرابيف)ك(التياه ػ )المكجػػكدتيفف ػ فمسػػطيفتمتػ ّػد
أراضيهماف سينا،غربهػذاالخػطالػكهم كهػـيػدفعكفالضػرائبإلػ بئػرالسػب كجنػكدالقػائـمقػاـفػ بئػر
السب يحمكفهذ المناطقحت حدكدمدين العػريش كتحػدثبراممػ مػ شػيكختياهػ المقيمػيففػ سػينا ،هػ 
ستحاربكفم تركياأـم مصرلكقامتالحرب فقالكالهأنهـلفيشارككاف محارب تركيا كلكنهـلفيدخمكا
الحربضدمصر .3
عيس سه  2013بريطانياكأزم طابا 1906مجم الدراساتالتاريخي كالحضاري مركزصالحالديفاأليكب لمدراساتكالحضارة المجمد 5

1

العدد 16العراؽ ص235
ست سمماف  2..4حدكدفمسطيفمدخ إل االستعمار مجم عالـالفكر العدد 4المجمد 32
http://www.plands.org/arabic/articles/039.html
3
 Kliot, Nurit ,1995, The evolution of the Egypt-Israel boundary, from colonial foundations to peaceful, IBRU,
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 عممتبريطانيابك قكةعم اعتراضفرمافعاـ1892ـالذيكافمحتكا عم النحكاآلت  1:
-1إفالدكلػ ػ العميػ ػ ق ػػررتس ػػمخش ػػبهجزيػ ػرةس ػػينا،م ػػفكاليػ ػ مص ػػركض ػػمهاإلػ ػ ممتمكاته ػػانظػ ػ ارألهميته ػػا
االستراتيجي بهدؼتعظػيـمكاسػبالدكلػ العثمانيػ كاالقتػرابمػفقنػاةالسػكيسالشػريافالحيػكي كتعطيػ أهميػ 
مكق مصركدكرها .
-2تأكيدتبعي مصرككالي عثمانيػ تابعػ لمدكلػ المركزيػ كأيضػالتأكيػدأنػهبإمكػافالدكلػ (ذاتحػقالممكيػ )
تعيػ ػػيفحػ ػػدكدممالكهػ ػػاكفػ ػػقمصػ ػػالحهاالعميػ ػػا ف ػ ػػالحقكالسػ ػػيادةلهػ ػػاكليسػ ػػتلسػ ػػمطاتاالحػ ػػتالؿالبريط ػ ػػان  .
ف ضك،ماسبق اعتبرتبريطانياأفالفرمػافالعثمػان ُينػتقصمػفحقػكؽمصػرالثابتػ فػ إقميمهػا مػفأجػ 

ذلؾمارستضغطادبمكماسياعم إسطنبكؿلتعػدي الفرمػاف كنجحػتفػ أفأبقػتالكضػ عمػ مػاهػكعميػه 
بعػدأفحرصػػتعمػ أالتكػكفدائػرةالخػػالؼمحصػػكرةبػيفالسػػمطافالعثمػػان كتابعػهالخػػديكيالمصػػري كانمػػا
أرادتتدخ الدكؿالكبرىعم اعتبارأفمحتكىفرمافعاـ1892ـهكخػرؽلتسػكي لنػدفعػاـ1840ـالتػ 
ضمتالدكل العثماني كفرنساكبريطانياكركسيا .
يتضحمماسبقأنهبسببفرمافعاـ1892ـأصبحتسينا،كسيم مفالسمطافالعثمان لمضغطعم مصر
ككسيم لتحجيـدكرها كأصبحتسينا،إحدىأدكاتالمعب السياسي  كمسرحالمصراعاتالدكلي  كساح لمتنافس
الدكل  كمحط ألطماعالقكيالكبرى .
فالشؾفػ أفالدكلػ العثمانيػ كانػتمػفالقػكىالبحريػ الدكليػ التػ تهمهػاقنػاةالسػكيس كتعػ جيػداأهميتهػا 
لػػذلؾكان ػػتقن ػػاةالسػػكيسج ػػز،امهم ػػاكعنص ػ ارف ػػاعالفػ ػ اسػػتمرارس ػػيطرةكبس ػػطنفكذهػػافػػ المنطقػػ العربيػ ػ 
أنهاقربتالمساف بيفاألستان كسكاح البحراألحمر .
ّ
كبخاص

كيشػػرحنعػػكـشػػقيرف ػ كتابػػه"تػػاريخسػػينا،القػػديـكالحػػديث":بػػأفتػػاريخسػػينا،يػػدؿعمػ تػػاريخمصػػرمنػػذبػػد،

التاريخال يكمناهذا فف ك عصػركانػتفيػهمصػرقكيػ كانػتسػينا،تابعػ لهػاكلمسػمط العسػكري لمصػر
منذبد،التاريخإل هذااليكـ كأقاـممكؾمصرالقالعكاألبراجعمػ حػدكدهاالغربيػ كعززكهػابالعسػاكرتأمينػا
لمطرؽكتأييدالمسالـ .2


.3.1.2أزمة طابا األولى  1606وترسيم الحدود بين مصر وفمسطين
تالحقتالتطكراتف الفترةمف العاـ  1906- 1892ـحت تفجرتمسأل الحدكدمرةأخرى
بعدأفعقد
ُ

االتفاؽ الكديبيفبريطانياكفرنسا عاـ1904ـ (ينه التنافسبيفانجمتراكفرنساعم احتالؿمصرمفجه 

1فهم أم  2002العالقاتالمصري العثماني ف عهداالحتالؿالبريطان  1914–1882الهيئ المصري العام لمكتاب القاهرة مصر ص 93
2شقير نعكـ مرج سابق ص285
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ف مقاب اإلقرارباحتالؿتكنسمفقب فرنسامفجه أخري) .1أديذلؾإل انزعاجاألكسا،السياسي ف 
الحككم العثماني كلذلؾ أرادت إحراج الجانب البريطان بإعادة طرح المسأل المصري عم بسا ،البحث
المجاكرةلخط

الدكل كاألمرالثان هكرغب السمطافالعثمان ف مدخطسك حديد ف المنطق العثماني
الحدكدالمصري يعرؼبخط"سك حديدالحجاز" ككانتبريطانيا ترىأفالسماحببنا،خطحديديمعنا أف
الحككم العثماني تعم عم استغالؿك الظركؼالمهيأةإلثارةالرأيالعاـالداخم كالخارج ضدبريطانيا .
عم الصعيد الداخم كانت الجبه المصري مهيأة لتمؾ الخطكة كذلؾ بنمك الحزب الكطن كميكؿ زعيمه
مصطف كام المكالي لمسمطافكلفكرةالجامع اإلسالمي  .2
أماعم الصعيدالخارج كانتالظركؼالدكلي مهيأةإلثارةالمسال المصري خاص بعدظهكرألمانياكقكة
استعماري منافس لمتحالف االنجميزي الفرنس

كتدخمها بشك كاضح ف مسأل الحدكد الشرقي لمصر مف

خالؿرغبتهاف إقام خطسك حديديربطالكالياتالعثماني ببعضهاإل جانبرغبتهاف التكاجدبالمنطق 
لمكاجه التحالفاإلنجميزيالفرنس  .3
كقد بدأت األحداث ف يناير 1906/عندما اشتك السمطاف العثمان عبد الحميد الثان لمسفير البريطان 
فرد الخديكي المصري بطمب ترسيـ الحدكد بيف
باألستان مف التعديات المصري عم األراض التركي
ّ
الدكلتيف إالأفالدكل العثماني رفضتالطمببحكـأفمصركالي عثماني

تب ذلؾأفتكجهتقكةمصري 

صغيرةالحتالؿ طابا كقب أفتص تمؾالقكةإل طابا استكل القائدالترك لمعقب عم طابا تالذلؾفترة
تكترعاؿ كقاـاألتراؾ بإزال عالمات الحدكدف رفح كأرسمكا تعزيزات قكي إل الحدكد فتدخمت الحككم 
البريطاني نياب عفالخديكيكضغطتعم الدكل العثماني لمتأكيدأفالحدكدبيفالدكلتيفه الخطالكاص 
بيفرفحكالعقب  .4

تغيرت طبيع األزم مف الطاب الدبمكماس إل حال الكتر العال
كنتيج لذلؾ 

استدعت تكل المعتمد

البريطان ف القاهرة (المكرد كركمر) بنفسه م سفير بريطانيا ف األستان المفاكضات نياب عف مصر م 
عيس سه مرج سابق ص 255

1

2المكصمم أحمد  2004المكسكع اإلسالمي مركزدراساتالكحدةالعرب بيركت ص203م (الجامعة اإلسالمية:فكرةجماؿالديفاألفغان الت 
كافيناديبهامفاج تكحيدالشعكباإلسالمي التكحيدالحكاـفقدفقاـالسمطافعبدالحميدبتبن هذ الفكرةلتجمي الشعكبتحتراي كاحدةكه 
الدكل العثماني كالسمطافعبدالحميدكترتكزعم دعكةالمسمميففيمابينهـإلصالحأحكالهـكلمكاجه مكجاتاالستعماراألكركب حيثتككفالدكل مبني 
عم الشكرىكاالنتخابكالمطالب بإصالحأحكاؿالمسمميفاالجتماعي كاالقتصادي فقاـالسمطافعبدالحميدبتقريبإليهجماؿالديفاألفغان إلنجاحفكرة
الجامع اإلسالمي  ).
3أبكست سمماف مرج سابق 
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Toye, Patricia, 1989, "Palestine Boundaries 1833–1947", 4 volumes. Cambridge Archive Editions. ISBN (13) 978-
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1-85207-175-2, UK.

يطانياكمصركالدكل العثمانييفلترسيـالحدكد 

العثمانييف كأصرتمفخاللهاعم تعييفلجن مختمط مفبر
كلـتكترثبريطانياحينهالمتهديداتالعثماني العسكري الت كانتف مناطقالحدكدالمتكترةعقباستيالئهـ
عم منطق طابا عم العكس مف ذلؾ اذ هددت كتكعدت كما لك كانت مصر جز،ا مف أمالؾ بريطانيا 
كأرسمت األسطكؿ البريطان ليحت هذ المكاق كقد كانت الدكل العثماني تتكق أف تؤيدها بعض الدكؿ
األكركبي ف فتح المسأل المصري كلكف فرنسا كانت بحكـ االتفاؽ الكدي مؤيدة لبريطانيا كطمب سفيرها
ف األستان مف الحككم التركي اإلذعاف لمطالب بريطانيا ككقفت ركسيا مكقفا يشبه مكقف فرنسا 
كالتزمت ألمانيا الحياد حياؿ هذا الخالؼ مما جع تركيا تجنح لمتراج ككافقت عم تشكي لجن لترسيـ
الحد كدمفمصر كتركيا  كبريطانيا .1اقترحت خاللهاالدكل العثماني مجمكع مفخطك،الحدكدبيفأمالكها
ف فمسطيفكبيفسينا،حيثكافأكؿمقترحإلعادةترسيـالحدكدف أبري عاـ 1906ف ظ أزم طابا 
حيثاقترحت الدكل العثماني أفيككف خطالحدكدممتدا مفالعقب ال السكيسبحيثتككف المساح غرب
كالمنطق المتمثم بشرؽ هذاالخطلمصراذيككف
هذاالخطحت سكاح البحراألبيضالمتكسطلمعثمانييف 
عم شك مثمثيمث هذاالخطقاعدته .
كلقدتـرفضهذااالقتراحمفالجانبالمصريكالبريطان لذلؾتال اقتراح ثاف تقدمتفيهالدكل العثماني 
أيضالترسيـالحدكدف أبري  1906/حيثتمث خطالحدكدلممقترحالثان مفشقيف األكؿيككفمف(العقب 
ال رفح)كمف(رفحال السكيس) كالمناطقالشرقي لمخطاألكؿكالغربي لمخطالثان الذييمث مثمثامعككس
هكلمدكل العثماني كماهكجنكب الخطاألكؿكشرق الخطالثان لمصر .
كقد تـ رفض هذا االقتراح الثان أيضا جمم كتفصيال مف قب الجانب المصري كالبريطان

فأعادت الدكل 

العثماني تقديـمقترحا ثالثا ف أبري  1906/لترسيـالحدكدمفجديدليص بيفرفحكبيفرأسدمحم عم شك 
خطمستقيـ األرض شمال هذاالخطلمدكل العثماني كاألراض الجنكبي لهلمصر .
كانته المطاؼبهذاالمقترحالثالثأيضاإل الرفض .
كف هذ األثنا،انسحبالعثمانيكفمفطاباف مايك 1906/كتألفتلجن مصري تركي لتسكي مسأل الحدكد
خكؿ
عم قاعدة معاهدة لندف عاـ 1840ـ كبرقي  1892/4/8المرسم إل الخديكي عباس الثان كالذي ّ

مصرفيهاإلدارة شبهجزيرةسينا ،كقدـالعثمانيكفمقترحجديدف أغسطس1906/لترسيـالحدكديص بيف
منطق رفح كمنطق رأسالنقب .

1الخشاب ألفت  2008تاريختطكرحدكدمصرالشرقي كتأثير عم األمفالقكم المصري 1988-1892دارالشركؽ القاهرة مصر.ص 353
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كتـرفضهذاالمقترحأيضاككاصمتالمجن المصري التركي عممهاإل أفانتهتف األكؿمفأكتكبرعاـ
 1906إذتـاالتفاؽعم الحدكدالشرقي عم أفتككفخطاممتدامف رفح عم البحراألبيضالمتكسط إل 
نقط كاقع غرب العقب بثالث أمياؿ كبقيتطاباضمفأمالؾمصركالعقب مفأمالؾالعثمانييف .
رسمت لتبدأ مف نقط قريب مف مركز شرط أـ
كبهذا االتفاؽ النهائ بتاريخ  1906/10/1تككف الحدكد ُ

المساحكف اإلنجميزنقطا
الرشراش الت بنيتعميهامدين (إيالت) فيمابعد حت رفحمفهذ النقط  ّ
عيف ّ
عم رؤكسالجباؿبحيثتُرىأعمدةالحدكدمفك مكق إل المكق الذييميه.كلـتنحرؼالحدكدعفالخط

المستقيـإالعند (عيفقديسالتابع ) لقبيم "العزازم " الت يعيشمعظمهاف فمسطيف كالمنطق الثاني مثمث
(رأسهالمقضب ) مفأراض  الترابيفالذيفيقطفمعظمهـف فمسطيفكقاعدتهكاديالعريش كمماهكجدير
بالذكرأفهذاالحدلـيكصفقطبأنهحدسياس أكدكل ب كصفبأنهخطإداريبيف"كالي الحجاز
كمتصرفي القدس"مفجه "كشبهجزيرةسينا .1،
منذ أزم الحدكد عاـ 1906ـ  كترسيمها تزايد االهتماـ بإحكاـ السيطرة عميها حيث تـ تقسيـ خط الحدكد
بهدؼحراسته إل ثالث أقساـعم النحكالتال  :
األول :مف رفح حت كادي األبيض كمركز حراسته يق برفح .
الثاني:مف كادي األبيض إل رأس كادي األحيقب
والثالث :مف رأس األحيقب كحت نقب العقب

كمركز حراستهبالقصيم  .

كمركز حراسته بمشاشالكنتال .

كتطكرالسالحالمصريالحدكدي حيثتـف أكتكبر1916/إنشا،سالحالهجان المصريكدكرياتالسيارات
الخفيف كماأنشأتإدارةأقساـالحدكدعاـ1917كالت ساهمتف استقرارالحدكدالشرقي لمصرمفخالؿ
عمميات االستطالعالمستمرة عم مدى 24ساع كما زالت إل يكمناهذا تمث عنص ار مهما مف عناصر
الجيشالمصريالت تساهـف تأميفالحدكدالمصري  .2
كعم

الرغـ مف تمؾ الحراس المشددة عم

خط الحدكد فقد استغ السكاف الميزة الت

منحتهـ إياها اتفاقي 

الحدكدعاـ 1906ـبمكجب المادتيف السادس كالثامن مف هذ االتفاقي كالمتعمق باإلبقا ،عم عاداتهـ القديم
مف حيث ممكي الميا كاألراض ف ك مف الجهتيف المصري كالعثماني

3

كقامكا تحت ضغط الفقربممارس

ؽ كالحدكدف تمؾ الفترة كانت عممي صعب
التهريب كأحد أنشطتهـ االقتصادي  .كيبدك أف مسأل تأميف الطر 

شقير نعكـ مرج سابق ص611-600
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ألنهعندماكافيتـ ضبطالمهربيفكالتحقيقمعهـكانكايدعكاأنهـ لـ يجدكا نقا ،تفتيش بالطرؽ الت مركا
بها .1
كيتضحمماسبق أفأهمي شبهجزيرةسينا،تتجاكزأمفمصركاستقراها كقدأصبحتساح لمصراعالدكل 
كأفالحفا 
باعتبارهاالبعداالستراتيج لقناةالسكيس كماكافلهادكر هاـ ف تغييركض مصرالسياس 
عم سينا ،هدؼ  كمسع مصري دائما لضماف أمنها  كمطم  بريطان لضماف مصالحها فالقارئ لرسائ 
برامم المكجه إل رئيسهاألميرااليأكيفمديراالستخباراتالعسكري ف القاهرة يشهدصكرةحي لممؤامرات
االستعماري لتقسيـالبالدالعربي مفأج االستحكاذعميها كهكاألمرالذيلـيتكقفحت اليكـ .
كلـتستعم الحدكدف التاريخإلشباعأطماعاالستعماركاالستيطاف مثممااستعممتف سينا ،كفمسطيف لقد
كافترسيـالحدكدأشبهبسكيفتقط الكعك استعدادااللتهامها.ككمماالتهـجز ،زحفتالحدكدأكأشباههاإل 
مكافجديد استعدادالمقضم التاليػ  .
كما أ ف المحاكالت الدكلي كمنها بريطانيا كانت حريص عم إعادة دمحم عم ال خمف صحرا ،سينا ،كفؾ
ارتباطه بالشاـ كهكماانتهجتهبعداحتاللهالمصر حيث انقضتمفمصر عم الشاـالستكماؿمشركعها 
كبالتال لفتؤت الشاـاالمفمصركالتؤت مصراالمفالشاـهذااالرتبا،األمن المعقدهكماكافمؤرقا
لك مفحكـمصرعم مدىالتاريخ .
 .4.1.2شبو جزيرة سيناء في الفكر التوسعي الصييوني
رضالعرب لكفم بداياتانحدارالدكل العثماني كعدـقدرتهاعم إدارة

بدأتاألطماعالصهيكني مبك ارف أ
ممتمكاتهػػا جع ػ األطمػػاعالخارجي ػ مح ػ تنفيػػذ فمنػػذأفزارمصػػرعػػاـ1890ـرج ػ ي ػدع (بػػكؿفريػػدماف)
افقهنحكعشريفال ثالثيفعائم مفاليهكدالمهاجريف كاشترىأرضػافػ جهػ المػكيمحعمػ سػاح البحػر

كير
األحمرمفجه السعكدي ُقػدرأنػهبتػراخبريطػان كمصػريحيػثكانػتهػذ المنطقػ تحػتالحمايػ المصػري 
رغ ػػـأنه ػػاأرضعثمانيػ ػ  ككان ػػتمحاكلػ ػ ص ػػهيكني يائسػ ػ لالس ػػتيطاف فش ػػمتلع ػػدةأس ػػبابأهمه ػػاأفالدكلػ ػ 
العثمانيػ تحظػػربيػ األ ارضػ لألجانػػبفػ أ ارضػ اإلمبراطكريػ العثمانيػ التػ كانػػتتعتبػػرشػػبهجزيػرةسػػينا،
جز،امهمامنها .
لكفالمحاكل الفاشم تركتصداهاعم المحاكالتالمتكررةالستيطافسينا،أكفمسطيففيمػابعػد كقػدتكا،مػت
المطام االستعماري ف سينا،م المطام الصهيكني  .

1
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درؾالسمطافعبػدالحميػدلخطػرالصػهيكني كأفالتسػم إلػ الكاليػات
نبهتتمؾالمحاكالتالمبكرةلالستيطافإ ا
العثماني سيؤديف المستقب إل تشكي حككم يهكدي لذلؾأصػدرثالثػ فرمانػاتمتتاليػ عػاـ1891ـلكػ 
يمنػ اسػػتيطافاليهػػكد كيمنػ تسػػممهـإلػ فمسػػطيفكالػ سػػينا ،لػػذلؾأصػػدرفرمػػافمنفصػ سػػحبمػػفمصػػر
المراكزالمهم شرؽخميثالعقب عقابالهاعم تراخيهاكسماحهالفريدمافكجماعتهاستعمارجز،مفاألراض 
اعتُبرسبباألزم فرمافعاـ1892ـ .
العثماني المحظكربيعها كهكما 
أخػػذتاألطمػػاعاالسػػتعماري تنػػدف صػػكبسػػينا،كتتحػػرؾجنبػػاإل ػ جنػػبم ػ األطمػػاعاليهكدي ػ كالصػػهيكني 
ككض اليهكدأنفسهـف خدم االستعمارالبريطان أمالف تحقيقأطماعهـبالمساعدةعم تكطيدأركافهػذا
االستعمار .1
كيقػػكؿالكات ػبعبػػدالكهػػابالمسػػيري":إفسػػع زعمػػا،الحرك ػ الصػػهيكني إل ػ ربػػطحػػركتهـبمصػػالحالػػدكؿ
االسػػتعماري بأهػػدافهـاالسػػتيطاني خاص ػ بريطانيػػا هػػذاالسػػع يجسػػدالتكافػػقالمصػػمح بػػيفحرك ػ صػػهيكني 
بزعام هرتزؿكالسياس الخارجي البريطاني الت دعمتبدبمكماسيتهامطالبالحرك الصهيكني  .2
يتضحمفاالطماعاالستعماري البريطاني كاالطماعالصهيكني االستيطاني بأفكالهماطمعابسينا،كفمسػطيف
ككالهمايرىأفهذ المناطقمكمم لبعضهابفض الجغرافي االستراتيجي الت تحكمهما .


 .1.1.1.1مشروع ىرتزل االستيطاني في سيناء
ُيعتبػػرمشػػركعالعػريشلالسػػتيطاففػ شػػبهجزيػرةسػػينا،عػػاـ1903ـمػػفأكائػ مشػػاري االسػػتيطافالصػػهيكني 
ككافمشركعامحبباإل تيكدكرهرتزؿالػزعيـالصػهيكن الشػهير كقػدتػكل الػزعيـالصػهيكن األلمػان (دافػس

تريتش)دراس هذاالمشركعد ارسػ مستفيضػ ألفتصػكر "لفمسػطيفالكبػرىاليهكديػ "كػافيشػم فمسػطيفنفسػها
كسينا،كقبرص .

حيثرأيهرتزؿأفيبدأباستيطافاليهكدلمنطق العػريشلتكػكفنقطػ إنطػالؽلفمسػطيفحيػثكػافيطمػقعمػ 
سػػينا،اسػػـ"فمسػػطيفالمصػري " ككػػافهنػػاؾترحيػػببػاالقتراحمػػفالػػكزيرافالبريطانيػػافجكزيػػفتشػػمبرليفكزيػػر
المسػػتعمرات كالمػػكردالنسػػدكفكزيػػرالخارجي ػ

3

خاص ػ أفهػػذاالمشػػركعلػػفيكتػػبلػػهالنجػػاحدكفدعػػـك ازرة

المستعمراتالبريطاني كماكيعتمدعم إمداداتمائي مفنهرالني  .4
تزؿلكض هذاالمشركعتحتحماي البريطانييفكرعايتهـعم أنهمشركعاستيطان مسػتق مسػتغال
 كسع هر 
كجكدالمكردكركمرحاكـمصرالفعم ف ذلػؾالكقػت كلقػدعّمػقحسػفالخػكل الممثػ الشخصػ لمػرئيسعبػد
1
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الناصػػرحػػكؿذلػػؾقػػائال":أفرأىهرتػػزؿكػػافأفيبػػدأأنصػػار الصػػهيكنيكفاسػػتيطافمنطقػ العػريشأيشػػماؿ
سػػينا،بػػدالمػػفجنكبهػػا أيعكػػسمػػافعمػػهاليهػػكدف ػ عهػػدالسػػمطافم ػرادالثالػػثالػػذيمن ػ الهج ػراتاليهكدي ػ 
كأفشمها" .1
كقدزارتسينا ،عاـ1902ـ لجن صهيكني عالي المستكىتضـخبرا،ف االستيطافكبعضالمهندسيف 
بتسهيالتمفكركمرلهرتزؿ إلجرا"،دراس جدكى"حكؿهذاالمشركع كقاؿكركمريمكفأفيتحققالمشركع
لكأ فالمجن كجدتالظركؼمناسب لذلؾ كيقدـ"إبراهيـأميفغال "ف كتابهسينا،المصري عبرالتاريخ 
يعتبر غاي ف األهمي كالخطكرة حيث يرصد اإلمكانيات الطبيعي 
ُمجم التقرير النهائ لهذ البعث الذي ُ
لسينا ،كقدرتهاعم أفتككفكطناقكميالميهكد كافهذاالتقريرسيصبحبعدذلؾهكنقط البد،كاألساسف 
النظرةالصهيكني كاإلسرائيمي تجا سينا،كامكاني االستفادةمنها .
كماتـإعدادككتاب هذاالتقريربشك خبيث إذبدأبمحاكل إثباتحقيق أفسينا،ه أرضبالشعب أرض
تكاد تخمك مفالسكاف إذأفأكثركثاف سكاني بمدين (نخ ) كتعدادهـ 100نسم كبالتال فإف المشركع
االستيطان الصهيكن هك محاكل لتعميرها كه تقريبا نفس األفكار الت ركتها المزاعـ الصهيكني حكؿ
فمسطيفبعدذلؾ بأنهاأرضبالشعبلشعببالأرض .2
كبعدتقارير"لجن دراس الجدكى"انتعشتآماؿالصهيكنييفمفالنتائثاإليجابي الت تكصمتإليهاتمؾالمجن 
كأكفػدمنػدكبالػهالػ مصػرلمقػا،
لذلؾسع هرتزؿال مفاكضاتجدي كأكثرتصميمام المسؤكليفف لندف 
المػػكردكركمػػرالػػذىلػػـيكػػفمتجاكبػػاكمػػاتخيػ هرتػػزؿ حتػ أنػػهفيمػػابعػػدسػػافرالػ مصػػربنفسػػه إالأفهػػذ 
المفاكضػػاتلػػـتص ػ ف ػ نهاي ػ األمػػرإل ػ غايتهػػاالمنشػػكدة فقػػدرفضػػتالحككم ػ المص ػري المشػػركعمتعمم ػ 
بالفرماناتالعثماني السابق كتبعي مصرلمدكل العميػ إضػاف لشػعكركركمػربػأفالمشػركعقػديػؤديإلػ خمػق
 3

متاعبسياسي لبريطانياف مصركاإلمبراطكري العثماني ف فمسطيف .

كانته بالفش لدرج أحبطتهرتزؿنفسه فكتبعفذلؾف مذكراته":ظننتأفخط سينا،مؤكدةالنجاح
إل درج أنن ماعدتأفكربشرا،مدففلمعائم ف مقبرةدكبمينغف بريطانياحيثكالديمدفكفمؤقتا كاآلف
اعتبرالمشركعف سينا ،فاشالإل درج أفاتصمتبالمسئكليفكسأشتريالمدفف" .4



1
صبري حسف  1973سياس االستعماركالصهيكني تجا فمسطيف ج 1القاهرة دارالمعارؼ ص 86-69
2
العبد قدري مرج سابق ص 45

المكسكع الفمسطيني االستيطاف(مشاري -الصهيكني خارجفمسطيف) تاريخالكصكؿلممكق االلكتركن  2.15/8/1.

3

 /http://www.palestinapedia.net

4
العدؿ صبري مرج سابق ص 194
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 .1.1.1.1مشروع ألكسندر كنزفيتش العام(1111-11.1م)

عم الرغـمففش مشركعهرتزؿف مطم القرف العشريف إالأفالحمـالصهيكن ف سينا،لـينقط أبدا 

فبعد أزم طابا األكل كاستقرار الحدكد عاـ 1906ـ تجددت أحالـ المشركع الصهيكن ف االستيطاف ف 
سينا ،ظنا أف بدايات الصراع البريطان العثمان سكؼ تككف
يشج بريطانيا عم إقام مستكطنات
ا
محفز ُ
يهكدي حاجزةف سينا ،مفالممكفأفتككفبمثاب "مخمبقط"ف مكاجه الدكل العثماني ف فمسطيف.

كعم هذا عادتمشاري االستيطافف سينا ،ككافمفأهمها هذ مشركع"ألكسندركنزفيتش" عاـ(-1908

 )1912كهكإنجميزييهكديكافبمثاب ككي القنص البريطان ف غزة.مفهنابدأمشركعهاالستيطان 
شرا ،األراض ف مدين رفح المصري
بمحاكل 

1

ثـ تقدـ بمشركع متكام إل المعتمد البريطان ف مصر

آنذاؾ "جكرست" ف محاكل لمحصكؿ عم دعـ بريطانيا ف شرا ،اليهكد لألراض عم الحدكد المصري 
العثماني .لكفجكرستعادليؤكدمجددانفسالردالذيانته إليهالمعتمدالبريطان السابقكركمربالنسب 
لمشركعهرتزؿ؛بأفهذاالمش ركعالجديداليمكفتحقيقهف الظركؼالحالي .كلـتصبخيب األم كنزفيتش
فاستمر ف عمميات شرا ،األراض ف المناطق الحدكدي بيف مصر كفمسطيف عم أم أف تككف هذ 
األراض ه نقط االنطالؽ لمدكل الصهيكني الكليدة .كيرجح البعض بأف كنزفيتش قد نجح ف نهاي عاـ
1911ـف شرا،حكال عشرةآالؼفدافف منطق رفحبهدؼجذبالمستكطنيفاليهكدإليها .2
عم أي حاؿلقدساهمت العكام الدكلي كالمحمي ف افشاؿ مشاري االستيطافاليهكديف سينا،؛فبالنسب 
لمصر انتبهت الحككم المصري مبك ار لخطكرة بي األراض ف المناطق الحدكدي منها كأصدرت ق اررات
بتحريـ ُّ
تممؾ األراض ف هذ المناطق بالنسب لألجانب كعدـ جكاز انتقاؿ حق االنتفاع إال بمكافق ك ازرة
الحربي لحساسي هذ المناطق كتبعيتها لشئكف الحدكد ب كض شرك ،خاص بتممؾ المصرييف أنفسهـ
العقاراتكاألراض ف تمؾالجهاتالحدكدي ضركرة الحصكؿعم إذفمفكزيرالحربي .كبالنسب لبريطانيا
لـترحبكثيرابفكرةإنشا،مستكطناتف سينا ،ألنهاأدركتأفذلؾسيزيدمفتعقيداتاألجكا،الدكلي ال
سيماكأفالعالـآنذاؾكافيتهيألنشكبالحربالعالمي األكل فضال عفمحاكل بريطانياإبعادأيتكترعف
منطق قناة السكيس الت أصبحت منطق استراتيجي لبريطانيا كبالنسب إلسطنبكؿ كانت مكاجه مشاري 
االستيطافاليهكديقدأصبحتالكرق األخيرةف يدهالتأكيدسيادتهاكنفكذهاف المشرؽ العرب كخاص ف 
كهكذامنيتجمي مشاري االستيطافاليهكديالمبكرة
فمسطيف كتحسيفصكرتها أماـالعربكالعالـاإلسالم
ُ
 3
ف سينا،بالفش نتيج يقظ الحككم المصري كتعقيداتالسياس الدكلي .
نعكـ شقير مرج سابق  175

1

2
العدؿ صبري مرج سابق ص 198-197

عفيف دمحم  2.14فمسطيفالمصري الحمـالصهيكن المركزالعرب لمبحكثكالدراسات تاريخالكصكؿلممكق االلكتركن  2.15/7/1.
 http://www.acrseg.org/2446
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فمسطيفكأف

يتضحأفسينا،كانتهدفالميهكدباعتبارهامحط تجمي لهـتمهيدالمشركعإسرائي الكبرىف

المحاكالت اإلسرائيمي منذ القدـ مستمرة رغـ الفش ف تنفيذها لكف الحمـ الصهيكن ف سينا ،لف ينته 

خصكصابعدكعدبمفكرعاـ1917ـبإنشا،كطفقكم لميهكدف فمسطيفكرغـتمكنهـمفإعالفدكلتهـف 

عاـ 1948ـ إالأفسينا،بقيت جز،ا مفالفكرالصهيكن لمتخمصمفالمشكم الفمسطيني الت تعيقحمـ
الدكل اليه كدي فمازالتإسرائي تطرحمشاري ح القضي الفمسطيني باتجا سينا،اذطرحتمايقاربمف

50-40مشركعالمتخمصمفالديمكغرافياالفمسطيني باتجا سينا.1،





























1األسط كماؿ  2.15االبعادالمستقبمي لمشاري تكطيفالالجئيفف سينا،كمشركعغزةالكبرى مؤتمرغزةالكاق كآفاؽالمستقب كتاب ج 1
جامع االزهر غزة فمسطيف ص(1.5تـتكضيحهذ المشاري اإلسرائيمي ف الفص الثالث) .
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 .2.2المبحث الثاني
إشكالية الحدود وبمورة الكيانات السيادية لكل من مصر وفمسطين.
لـتكتسباتفاقي طابابترسيـالحػدكدعػاـ1906ـ ّأيػ َأهميػ لػكلػـتنػدف قػكاتاالحػتالؿالبريطانيػ مػفمصػر
بعػػدذلػػؾبأحػػدعشػػرعامػػاإل ػ فمسػػطيفالحتاللهػػاعػػاـ1917ـ كاعطػػائهـكعػػدالميهػػكدليقيم ػكادكلػػتهـعم ػ 

األرضالعربي ػ الفمسػػطيني كبػػذلؾتكػػكفبريطانيػػاأكجػػدتكاقعػػاجديػػداف ػ فمسػػطيفكلمصػػرخصكصػػابعػػدأف
انهػػتتكاجػػدهاف ػ المنطق ػ بانسػػحابهامػػفاأل ارض ػ الفمسػػطيني ف ػ  1948/5/15الػػذيتػػـفيػػهاعػػالفدكل ػ 
إسرائي

1

ػاغيػرطبيعػ المنطقػ كأصػبحتالحػدكدالمصػري 
الت القتاعترفابهامػفدكؿكثيػرةبالعػالـ كهػكم ّ

الفمسػػطيني تفػػرضخطػ ارجديػػداعمػ مصػػر بعػػدأفكانػػتاألهػػداؼالفمسػػطيني كالمصػري كخصكصػػابعػػدثػػكرة
كخصكصاكأفالهدؼالمشترؾهكالحيمكل دكفقياـدكل يهكدي .

عاـ1936ـف فمسطيفتتجهنحكالتالق 
مفأج ذلؾقامتالجيكشالمصري كالعربي بالمبادرةف حربعاـ1948كالت انتهتبهزيمتها .كنػتثعنهػا
احتالؿالقكاتالصهيكني ك فمسطيف(مايقارب %78مففمسطيف باستثنا ،الضف الغربي كقطػاعغػزةكشػرؽ
القدس) كبذلؾتككفإسرائي قدسيطرتعم أكثرمماهكمقررلهاف قرارالتقسػيـرقػـ()181الصػادرمػف
الجمعي العام باألمـالمتحدةعامـ1947ـ.
إفدخػػكؿمصػػرحػربعػػاـ1948ـكػػافلحرصػػهاعمػ الحفػػا عمػ أمنهػػاالقػػكم الػػذيأكجػػدضػػركرةممحػ ال
تقب المساكم حت بالرغـمفاالعتراضمػفقبػ رئػيسالػكزرا،المصػريحينئػذمحمػكدفهمػ باشػاالنق ارشػ 
ػرعمػ أاليػػدخ الجػػيشالمعركػ لعػػدـجهكزيتػػهلػػذلؾ 2لكػػفهػػذاالمكقػػفلػػـيكػفمكقػػفالممػػؾ
الػػذيكػػافمصػّا
الذيصمـعم دخكؿالحربلعدةاعتبارات 3:

 مصرلفتقب أفتقكـدكلػ صػهيكني عمػ مقربػ مػفحػدكدهاالشػرقي كأنػهالبػدمػفاسػتعماؿالقػكةمػفأجػ 
حماي أمنهاالقكم كحدكدها.
 إذعانػػالممشػػاعرالعام ػ بػػيفالجمػػاهيرالت ػ كانػػتتطالػػببالتػػدخ كبالكفػػاحالمسػػمحضػػدالصػػهيكني ككػػذلؾ
مسابق جماع اإلخكافكغيرهاممػفأرسػ األفػكاجلمجهػادفػ فمسػطيفكحرصػاعمػ أفت ػردأكاليػ النصػرإلػ 

السراياكالحككم دكفغيرهما .

 4

1أبكست سمماف  2..4مرج سابق ص 46
حمداف احمد  2.12الدكرالمصريف حربفمسطيف 1948مجم جامع األقص المجمد 16العدد 2غزة فمسطيف ص87

2

3
نح أسام  2.15األهمي التاريخي كالجيكستراتيجي لمدين غزةف االمفالقكم المصري مؤتمرجامع القدسالمفتكح "غزةالمكافكالحضارة" 

ج 1غزة فمسطيف ص48

4البشري طارؽ  2002الحرك السياسي ف مصر دارالشركؽ  2،القاهرة مصر  346

 3.

 إفمصػػركػػأكبردكلػ عربيػ لػػيسبكسػػعهاالتخمػ عػػفكاجباتهػػاالقكميػ تجػػا فمسػػطيفكالعػػالـالعربػ فمصػػر
طريقالحجيث
تنظرال مكانتهاالتاريخي كأنهاكانتتتب الدكل العثماني كحامي لممقدساتاإلسالمي كتأميف 
فكيفتتخم عفقضي مقدس بقدسي الحرـالقدس ف فمسطيف .1
يتضػػحمػػفذلػػؾ أفالعالق ػ بػػيفمصػػركفمسػػطيفأخػػذتشػػكالجديػػداكخصكص ػاَبعػػدالهزيم ػ ف ػ حػػربعػػاـ
1948ـ حيثأفاالمفالقكم المصريأصبحمهدداعم طكؿحدكدإتفاقي عاـ1906ـالذيأصبحتحػت
السػيطرةاإلسػرائيمي عػػداقطػاعغػزةالػػذيأصػػبحتحػتاإلدارةالمصػري بحػػدكد الجديػدةبعػػدتكقيػ هدنػ ردكس
تُ ْعػرؼبمػكا،غػزةكالتػ ضػمتأربػ 
عاـ 21949الت حددتخارط "منطق غزة" فبعدأفكانتهذ المنطق 
مػػدفكسػػتيفقري ػ كبمسػػاح تبمػػغ(1368كيمػػكمتػػرمرب ػ )أصػػبحتتعػػرؼباسػػـ"المنػػاطقالخاضػػع لرقاب ػ 

القػكاتالمصػري فػ فمسػػطيف"بمسػػاح التتجػػاكز365كيمػػكمتػػرمربػ تمثػ نسػػب %20.6مػػفأ ارضػ لػكا،
غػ ػزةكبنس ػػب %1.35م ػػفأ ارضػ ػ فمس ػػطيف أم ػػامص ػػطمح"قط ػػاعغػ ػزة"فق ػػدظهػ ػررس ػػميامن ػػذأكائػ ػ ش ػػهر
يناير1954/ف قراررقـ11لرئيسالجمهكري المصري حينئذدمحمنجيب" الذييقض بتعييفاألميرااليعبد
هللارفعتحاكماإداريالقطاعغزة"ضمفحدكد الجديدة .3
ػاـكأفتسػتمرفػ زعامػ العػالـ
كماخسرتمصررهانهاعم كسبالحربليعطيهامكسبايقكيهاأماـالرأيالع 
العرب كاإلسالم خصكصابعدأفضمتاألردفالضف الغربي ال أ ارضػيهاعػاـ1950ـ إضػاف الػ فقػداف
الجماهيرالثق بالقيادةالمصري كخصكصابعدركايػاتالسػالحالفاسػد إضػاف الػ ضػياعاأل ارضػ الفمسػطيني 
كخمقكاق ديمغراف فمسطين جديدبعدشتاتأهمهاف الدكؿالعربي كالضف كغزة كغيابأيمؤسس مرجعي 
تعبرعفالشعبالفمسطين كمهكتتحدثباسمه .
فمسطيني ّ

إفاألكضاعالجديدةالت خمفتهاالحربأكجدتلمقضػي الفمسػطيني خصكصػي جديػدةجعمهػاتمعػبدك ارأساسػيا
كمحكريػػاف ػ تط ػػكيركتعميػػقالحػػسال ػػكطن كالقػػكم المصػػريكالعربػ ػ كمػػاكجعمهػػاجامعػ ػ كمكحػػدةلمكاق ػػف
الحركاتالكطني العربي بعدافتشرذمتبفع االستعمارالبريطان كالفرنس الذيعمدعم القياـبمايم :

4

 تعزيزالتناقضبشك جم ف العالـالعرب حيثاختمفتالرؤىالعربي تجا التحدياتالت تكاجػهالمنطقػ 
العربي ػ كخاص ػ بػػيفمصػػركالمشػػرؽالعرب ػ حيػػثكافحػػتمصػػراالسػػتعمارالبريطػػان كتطمعػػتلمسػػاعدة

1نح أسام مرج سابق ص 48

2مؤسس الدراساتالفمسطيني  1986اتفاقي الهدن العربي اإلسرائيمي كثيق رقـ s/1254نصكصاألمـالمتحدةكممحقاتها بيركت ص11م (ىدنة
رودس)بعدحرب  1948كقعتالدكؿالعربي المتحارب م إسرائي ماعداالعراؽ بتكسطاألمـالمتحدةعم اتفاقياتهدن م إسرائي .سميتهدن 
ركدسنسب ال مقراقامتهاف جزيرةركدساليكناني كفيهاتـتحديدالخطاألخضر .

3الصكران عازي  2011قطاعغزة 1993-1948دراس تاريخي سياسي اجتماعي ص6

4عبدالرحمف عكاطف  1980مصركفمسطيف عالـالمعرف سمسم شهري المجمسالكطن لمثقاف كالفنكفكاألدب الككيت العدد 26ص 84-79
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كالتطمػ 
الدكل العثماني فيماكافالشرؽالعرب يكافحمفأج الحصكؿعمػ تحػرر مػفالسػيطرةالعثمانيػ 
لتأييدالدكؿاألكركبي ف هذاالمجاؿ.
شك خطرالصػهيكني تهديػدامباشػ ارلمصػركعمػقأمنهػااالسػتراتيج  ككػاف
 زرعإسرائي ف المنطق حيث ّ
الشرؽالعرب يرىف االستعمارالفرنس ف سكرياكالبريطان ف العراؽهكالتهديدالمباشر.

 تكظيفبريطانيالمصهيكني كركيزةإلثارةالطائفيػ فػ المنطقػ العربيػ بحيػثيػتـحػرؼالحركػ الكطنيػ عػف
اتجاههاالسياس كاالجتماع الصحيحإل مساراتعنصري كطائفي .
 إيجادلك طرؼعرب صراعهالخاص فطبيع الصراعف مصرتختمفعنهف فمسطيف فقدكافصراعا
بيفاحتالؿبريطانياالعسكرياالستعماري كشػعبيػداف عػفحريتػهكاسػتقاللهكالمحافظػ عمػ الػكطف أمػافػ 
ػهش ػ ػكميفمػ ػػفاالسػ ػػتعمار.االسػ ػػتعمارالبريطػ ػػان السياس ػ ػ 
فمسػ ػػطيففقػ ػػدكػ ػػافعم ػ ػ الش ػ ػعبالعرب ػ ػ أفيجابػ ػ َ
ػاشػك َاختالفػافػ أسػاليبالتعامػ بػيفالحركػ الكطنيػ 
االقتصاديالعسكريكالثان استعمارااستيطانيا كهكم َ
ف مصرعنهاف فمسطيفحيثبمكرتالحرك الكطني المصري مكقفهاالنضال حكؿشعارالجال،البريطان 

عفمصر ف حيفكانتالحرك الكطني الفمسطيني فػ حالػ ارتبػاؾكحيػرةإلػ أيػفتكجػهضػربتها إذتػداخ 
االستعمارالبريطان كاالحتالؿاالستيطان الصهيكن ف فمسطيف .
يتضحأفالسياس االستعماري الت انتهجتكانتتعم دائما عم تفريقالشعكرالمشترؾف الهمكـالعربي 
تجزئ الجغرافياليستعم الكاق مفخالؿترسيـالحدكدكتقسيـالمكاففقط ب 

المكحدةكتعم دائماعم
تجزئ األفكار كاأل هداؼ العربي كتبتكر لك حرك كطني مشاكمها كهمكمها الخاص حت ال تمتفت لمشأف

العرب الكم لتذكيبالقكمياتكالمعتقداتالجامع أليتفكيرعرب يمكفأفيكحدهـف بكتق أهداؼكاحدة .
لكفالقضي الفمسطيني ساهمتبتطكراتهاكظركفهاالمعقدةكصراعهاضداالستعمارالبريطان كاإلسرائيم بربط
الحرك القكمي العربي ف مصر بالحرك القكمي التحرري بباق الدكؿ العربي كأدركت الحركات التحرري 
القكمي العربي كحدة الجبه االستعماري الت تقف ف مكاجهتها كأصبحت مقتنع بضركرة التنسيق كالتكحد
الكام لمكاجه العدكاالستعماري .


 .1.1.1قيام دولة إسرائيل والتيديد الحدودي 
شك كاق قياـ دكل إسرائي عاـ 1948ـ كمشركعها الصهيكن بدكل يهكدي عم األرض الفمسطيني خط ار
ّ
ليس عم فمسطيف فقط ب كعم مصر أيضا كهذا ساهـ ف إنشا ،أرضي مشترك التقت فكقها األهداؼ
كالمصالحالمصري كالفمسطيني  .
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كم ذلؾ فقدكافمفالطبيع أفتدرؾمصرمخاطرهذاالمشركععم نحكمختمفعفإدراؾفمسطيفله 
فقياـ دكل يهكدي عم حد كد مصر الشرقي كارتبا ،هذ الدكل ارتباطا عضكيا بالقكى المهيمن ف النظاـ
الدكل

كهدد مصالحها ف المشرؽ العرب
شك خط ار عم أمف مصر الكطن كاستقاللها 

ف حيف أنها

بالنسب إل فمسطيفخط ارعم الكجكدذاتهكعم المصير كيهددالشعبكاألرضكالهكي  .
 كيكضح الدكتكرحسفنافع أستاذالعمكـالسياسي ف جامع القاهرةقائال":إف التبايفف اإلدراؾ ف رؤي 
مصركفمسطيفألكلكياتهمايؤديتمقائيا إل تبايفف السياساتكالرؤىبشأفأُسمكبالتعام م هذاالخطر 
كذلؾ بسبب حجـ المصالح المعرض لمتهديد كنكعيتها كمستكاها فبالنسب إل فمسطيف مث الصراع م 
المشركع الصهيكن «مباراة صفري » أي مكسب فيها بالنسب إل طرؼ خسارة صافي بالنسب إل الطرؼ
اآلخر.أمابالنسب إل مصر فكافمفالممكف نظريا عم األق تصكرإمكاني التكص إل تسكي ماألف
الصراع المصري الصهيكن ليس بالضركرة مف نكع «المباريات الصفري » .كلذلؾ يالح أف عالق مصر
بالسمط الفمسطيني كانتتقكىدائما كتزدادتالحما كمماازدادالصراعبيفمصركالمشركعالصهيكن سخكن 
كاشتعاال كالعكسصحيح" .1
لذلؾإذاكافثم عام كاحدلهالتأثيراألكبرف صكغالسياس المصري تجػا القضػي الفمسػطيني فهػكالعامػ 
الجغراف السياسػ (الجيكبػكليتيك )تمييػ ازعػفالعكامػ األيديكلكجيػ (القكميػ العربيػ التضػامفالعربػ الرابطػ 
اإلسالمي .)...كيتألفهذاالعام الجيكبكليتيك مفعنصريفمتمايزيفكمتكامميف 2:
 -1األمفالقكم المصري.
 -2رؤي مصرلممركزاإلقميم الذييجدربها أكتستحقأفتشغمهف المنطق الت تق فيها.



 .1.1.2.1مرتكزات األمن القومي المصري
قداليختمفمفهكـاألمفالقكم لدىمعظـالدكؿ إذأنهيرتبطبمفهكـسػيادةالدكلػ كقػدرتهاالتػ تػتمكفبهػا
كالخارجي االقتصادي كالعسػكري فػ شػت المجػاالتلمكاجهػ مصػادر
الدكل انطالقامفمصادرقكتهاالداخمي 
السػػمـكالحػػرب مػ اسػػتمراراالنطػػالؽالمػ َػؤ ّمفلتمػؾالقػػكىفػ الحاضػػر
الخطػرفػ الػػداخ كالخػػارجكفػ حػػالت ّ
كالمسػػتقب

3

كتػػأميفالدكلػ مػػفالكقػػكعتحػػتسػػيطرةأجنبيػ نتيجػ ضػػغك،خارجيػ أكانهيػػارداخمػ مػ م ارعػػاة

متغيراتالبني الداخمي كاإلقميمي كالدكلي  .4

1نافع حسف  1997العالق المصري الفمسطيني رؤي تحميمي مجم الدراساتالفمسطيني المجمد 8العدد 29ص 4.
2مصطف الحسين  1999حدكدالدكراالقميم مجم الدراساتالفمسطيني المجمد 1.العدد 4.ص 83

3االسط كماؿ  2007األمفالقكم العرب كالقضي الفمسطيني محاضرات جامع االزهر غزة فمسطيف ص 65
4الكيال ماجد  1985ج 1المكسكع السياسي المؤسس العربي لمدراساتكالنشر دارالهديلمنشركالتكزي بيركت ص 331
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كماأ فاألمفالقكم لدكل ماالينفص عفاإلطاريفاإلقميم كالدكل فالعالق بيفالمسػتكياتالثالثػ لألمػف
الػػكطن كاإلقميم ػ كالػػدكل ه ػ عالق ػ تفاع ػ متبػػادؿأكتػػأثير فعم ػ سػػبي المثػػاؿ اليمكػػفتصػػكرإمكاني ػ 
محارب اإلرهابداخ حدكدك دكل خاصػ فػ ظػ التطػكراتالتػ مػفشػأنهاالتػأثيرعمػ سػيادةالدكلػ عمػ 
أ ارضػػيهابمعناهػػاالكالسػػيك كفػ ظػ ت ازيػػدالتهديػػداتالتػ تشػػكمهازيػػادةقػػدرةالجماعػػاتاإلرهابيػ فػ اإلقمػػيـ
عم التحرؾكالتشبيؾم جماعاتشبيه ف دكؿخارجاإلقميـ.1
لذلؾ معظـمفاهيـاألمفالقكم تكادتقتربمفبعضها لكفتختمفاألكلكياتكالمرتكزاتألمفك دكل عف
خرىحسبمكقعهاالجغراف كمكانتهاالسياسي كالتحدياتالت تكاجهها فف حال مصرنجػدأنهػااسػتمدت
األ 
مفهكمهالألمفالقكم مفالتحدياتالمهددةلسيادتهاكمركزهااإلقميم كالدكل منهاتحدياتداخمي تتمثػ فػ 
(استكماؿحمقاتالتحكؿالديمقراط ف مصر اإلصالحاالقتصادي التحدياتاالجتماعي التحدياتالثقافي 
إضاف ال تحدياتالجماعاتالمسمح ) كتحدياتخارجي التػ تتمثػ فػ (الصػراعالػدكل عمػ منطقػ الشػرؽ
األكسط .كاالنتشارالنككيف المنطق كمشػكم ميػا النيػ كتػأميفمجػرىميػا البحػراألحمػرحتػ التتكقػف
ػاكأفإس ػرائي أصػػبحتعم ػ 
المالح ػ ف ػ قنػػاةالسػػكيس المطػػام اإلقميمي ػ كالتحػػدياإلس ػرائيم ).2خصكصػ 
حػدكدمصػػرالشػرقي كفػ قمػػبالػكطفالعربػ كفػ منطقػ هامػ كحيكيػ جػداتصػ بػػيفمشػػرؽالػػكطفالعربػ 
كمغربػػه كخطر(إس ػرائي )اليتكّقػػفعنػػداحتاللهػػاألج ػزا،مػػفالػػكطفالعرب ػ فحسػػب ب ػ ف ػ أهػػداؼالحرك ػ 
ططػػاتاإلسػرائيمي التتكقػػف
الصػػهيكني التكسػػعي كالعدكانيػ المهػ ّػددةعمميػػاألقطػػارالػػكطفالعرب ػ كاّفػ كالمخ ّ
تتجاكزهالتشم رقع أكس مفذلؾبكثير كيمكفأفنضيفإل التهديػداتالعسػكري 

عندحدكدهاالحالي ب

اإلس ػرائيمي المباش ػرةتمػػؾالمشػػاري الت ػ تقػػكـإس ػرائي بتنفيػػذهامػػفأج ػ تضػػييقالخنػػاؽعم ػ األقطػػارالعربي ػ 
المحاذي لهامباشرة مث سكري كلبنافكاألردفكمصر فه التهددمصػرفحسػببػ تهػددالعػالـالعربػ كمػه
لذلؾاستمدتمصرمفهكـأمنهاالقكم مفمرتكزاتاالمفالقكم العرب  .
ػفكتّػابكمفك ػريفكخب ػرا،عسػػكرييف كػػافيرتكػػزعم ػ مهػػددات
كك ػ مػػفتحػػدثعػػفاألمػػفالقػػكم المص ػريمػ ُ
كأفمصرجز،مهـمنه كيذكرأفإسرائي أحدأهـ
األمفالقكم العرب ف تعريفاتهـلألمفالقكم المصري 
األخطارالت تكاجههمصر كالعالـالعرب  .
فالرئيسدمحمحسن مبارؾتحدثعفأمػفمصػرالقػكم كربطػهفػ مرتكػزاتاالمػفالعربػ فػ خطابػهالثالػث
ف ديسمبر2007/ف نهاي أعماؿمؤتمرالحزبالكطن بقكله":إفأمفمصرالقكم جز،اليتجزأمفأمف
ى
منطق الخميثكالبحراألحمركالبحرالمتكسطكالشرؽاألكسط كهكفػ كػ أبعػاد كجكانبػهيمثػ أكلكيػ قصػك 
1إبراهيـ عسيم عميب   2015سينا،كاإلرهاببيفأكلكياتاألمفالقكم كضركراتاألمفاإلقميم مركزالركابطلمبحكثكالدراسات مصر 
http://rawabetcenter.com/archives/3507
2السيد ياسيف  2009خريط معرفي لألمفالقكم المصري المصرياليكـ 2009/4/22العدد 1774ص7
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كخطاأحمرالأسمحألحػدأبػداافيتجػاكز " كفػ عبػارةأكثػردقػ حػددأمػفمصػرالخػارج بػأمفالطاقػ كأمػف
الميا كأمفالغذا ،فضالعفارتباطهبأمفمجمكع مفاألقاليـالمباشرةالمحيط به .1


مفكجه النظرالمصري ترىأفاألمفالقكم لمصريتمث ف الحفا عم دكرمصراإلقميم كالحضاري
ف 
ػدلتاكأفالتخم ػ عػػفهػػذاالػػدكرسػػيقزـدكرمصػػر
ف ػ المنطق ػ الػػذييعتبػػرخػػطالػػدفاعاألكؿعػػفال ػكاديكالػ 
كيجعمهػػاعرض ػ لالبت ػزازكاألطمػػاعف ػ ظ ػ حال ػ الص ػراعالػػدائـلمسػػيطرةعم ػ المنطق ػ كبالتػػال فه ػ تػػرىأف
كأمفالمنطق  .
األمفالقكم جز،اليتجزأمفاألمفالقكم العرب 
كأفالخركجال أبعدمفذلؾ
كيرىالدكتكرحامدربي أفاألمفالقكم المصرييتحددبحدكدمصرالسياسي 
يعدتغميبالمصالحالمنطق عم مصالحالقطرالمصرينفسهكماحدثف عصرالرئيسعبدالناصر .
ػيادةكالسػػيطرة نجػػدبعػػضالػػدكؿتػػداف عػػفسػػيادتهاخػػارج
كمػػفمنطمػػقالحػػدكدالسياسػػي الت ػ تُػ َكفرلمدكل ػ السػ 

حدكدهاالمرسكم كالمعمكم جغرافيا مفأج تأميفنفسهاضدالمخاطربعدـكصكلهاالػ العمػقاالسػتراتيج 
لمدكل نفسها .2
كمػػفهػػذاالفهػػـلطبيعػ األمػػفالقػػكم المصػػريالمرتكػػزعمػ إدراؾالدكلػ المصػري لكاقعهػػاالجديػػدالػػذيشػػكمه
الكاق ػ ػ الصػ ػػهيكن ف ػ ػ أرضفمسػ ػػطيفالعربي ػ ػ ارتكػ ػػزتاالسػ ػػتراتيجي المص ػ ػري ألمنهػ ػػاالقػ ػػكم تجػ ػػا القضػ ػػي 
الفمسطيني عم التال  3:
 -1الحفا عم قطاعغزةكعمقاستراتيج لمصركاعتبار خطالدفاعاألكؿعفمصر .
 -2الحفا عم أمفسينا،كتطكيرقدراتهاالدفاعي  .
 .1.1.1.2.1الحفاظ عمى قطاع غزة كعمق استراتيجي لمصر واعتباره خط الدافع األول عن مصر
بعدأفأصبحقطاعغزةتحتالكصاي المصري كفقدانها لمسيطرةعم المساف األكبرمفالحدكد الت يص 
فتُبق قطاعغزةتحتمظمتهاالكطني الت رافقتالحككماتالمتعاقب كصكال
إل  240كـ حرصتمصرأ 
فالقطاعي ْعتَبرعمقا استراتيجيالهاف خطدفاعهااألكؿعف حدكدها
َ
لفترةالرئيسالراح جماؿعبدالناصر
الشرقي لذلؾ عممت عم أف يبق قطاع غزة جز،ا مف فمسطيف المحتم لذلؾ حافظت عم الخصائص

1حبيب إبراهيـ  2013المقاكم الفمسطيني كأثرهاعم األمفالقكم المصري رسال دكتك ار  1،مكتب منصكر غزة فمسطيف ص203
ربي حامد  1995نظري األمفالقكم العرب دارالمكقفالعرب لمصحاف كالنشر  1،القاهرة ص 136

2

3حبيب إبراهيـ مرج السابق ص204

 35

الفمسطيني فيه كتنمي الركح الكطني باعتبار ذلؾ كاجبا كطنيا كخطكة مف ضمف خطكات لمقاكم المشركع
الصهيكن ف المنطق الذىأصبحخط اركاقعا يهددالكجكدالفمسطين كحدكدمصرالشرقي  .1
يارة الرئيس عبد الناصر لقطاع غزة عاـ1955ـ بعد مقت 14جنديا مصريا مف
لذلؾ عممت مصر بعد ز 
صرح
المرابطيفف غزةف حادثاالعتدا،الصهيكن عم إرساؿقكاتالككمندكالمصري ال غزة بعدأف ّ

كطمبمفعبدالحكيـعامربأفيردعم العدكاف
َ
الرئيسعبدالناصرأماـجمكعالمستقبميفف مدرس الزهرا ،

بالعدكاف كفعال امتألت غزة برجاؿ الككمندك المصرييف الذيف أخذكا يشنكف حرب عصابات عم خطك،

المكاصالتلمعدك .

كما عممت مصر بعد أف تكل الرئيس جماؿ عبد الناصر الحكـ عم إنشا ،كتيب ( )141مف الفدائييف
الفمسطينييفف قطاعغزةتحتإمرةجهازالمخابراتالحربي المصري مباشرة كأكفدتالبكباش مصطف حاف 
لقيادتهـكتدريبهـحت تاريخالعدكافالثالث عاـ .21956
المصري الراح جماؿ عبد الناصر لمصحف البريطان تكـ ليت ف الخمسينات عف تجربته

كيشرح الرئيس
عندماكافمعمماف كمي أركافالحربالمصري أنهعندماعم م الضبا،المتدربيفعم تخطيطمشركع
لمدفاععفمصرضدهجكـمفترضمفحدكدهاالشرقي تبيفلهـأفحدكدمصرالدكلي مفرفحشماالإل 
طابا جنكبا ال يمكف الدفاع عنها فه مجرد خط عم الرماؿ ال يستند إل معالـ جغرافي أك طبكغرافي 
كبالتال يفتقرإل المكان الطبيعي كأفالممراتالكعرةكسطشبهجزيرةسينا،التصمحخطا دفاعيا يرتكز
عميهنظ ارإل مايتخممهامففجكاتطبكغرافي كأفخطالدفاعاألكؿعفالبمدهكقناةالسكيس.لكفاعتماد 
هذ النظرةيعن أفتككفشبهجزيرةسينا،بأكممهاخارجالمسؤكلي الدفاعي لمجيشالمصري أيخارجالسيادة
المصري مفالمنظكرالعسكري.ككانتالخالص الت تكص إليهاالرئيسعبدالناصرم ضباطهه أف 
يعتبراألمفالمصري"مكشكفا"أك"معرضا"إذا
خطالدفاعالمصرياألكؿمفالشرؽهكفمسطيف كأنهبالتال ُ
قامتهناؾدكل معادي أك كقعتفمسطيفتحتسيطرةقكةمعادي  .3كقدكصف الرئيسجماؿعبدالناصر

ذلؾف كتابه(فمسف الثكرة)"لمابدأتأزم فمسطيف كنتمقتنعا مفأعماق بأفالقتاؿف فمسطيفليس
قتاالف أرضعربي كليسانسياقاكرا،عاطف كانماكاجبيحتمهالدفاععفالنفس" .4
مف هذ الكجه إذا نظرنا إل السياس المصري تجا القضي الفمسطيني يتضح أف مصر ف ك حركبها
( 1948ك 1956ك 1967ك )1973نتث عنها ازدياد التشابؾ كالتداخ بيف مصر كالقضي الفمسطيني كأف
1الصكران عازي مرج سابق ص6
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مصر لـ ترغب بقياـ دكل معادي أك كيانا يهدد أمنها الكطن

كما أف السياس المصري تجا القضي 

الفمسطيني كاهتمامهاف إدارةقطاعغزةبعدحربعاـ1948كافعم سبي أنهخطالدفاعاألكؿ رغـأف
الرئيسعبدالناصركافلهتحف مفقدرةأفيككف خطدفاعقكي ألفمساح الحد كد المفتكح م إسرائي 
حكال 240كـ لكنه كاف يعتبر قطاع غزة نقط متقدم لمقكات المصري يمكف أف تتحرؾ بسهكل منه ال 
خطك ،العدك الخمفي منه كتزعث إسرائي ف حال تفكيرها بالدخكؿ ال سينا ،مف المساح المفتكح م 
فمسطيفكالت التسيطرعميهاالقكاتالمصري بالرغـمفأفمصرعززتقكاتهاف الخطك،الدفاعي األكل 
ف سينا .،
 .2.1.1.2.1الحفاظ عمى أمن سيناء وتطوير قدراتيا الدفاعية
عممػػتمصػػرعمػ تقكيػ جيشػػهابعػػدثػػكرةيكليػػك1952/بعػػدأفأجبرتهػاالظػػركؼعمػ شػرا،أسػػمح مػػفالكتمػ 
الش ػرقي كهػػكمػػاعػػرؼباسػػـ"صػػفق األسػػمح التشػػيكي "كهػػكمخػػالفلمػػاكػػافسػػائداإذكانػػتمصػػرتسػػتكرد
حاجتهامفاألسمح مفالغرب كنتثعفهذ الصفق غميافإسرائيم كاستنكاركاس لدىالغربلتغيرسياسي 
مصػػربإتجػػا الكتم ػ الش ػرقي كبػػركزعبػػدالناصػػربطػػالقكميػػاكهممػػتكسػػائ اإلعػػالـالعربي ػ لهػػذ الصػػفق فقػػد
كانػػتالشػػعكبالعربي ػ تتطم ػ ال ػ انتصػػارعرب ػ كمػػاقكيػػتشػػعبي كنفػػكذعبػػدالناصػػرف ػ األردفكس ػكريا.1
إضاف ال ذلؾ :


دعمت مصر مساع الحاج أميف الحسين بشك كبير ف إنشا" ،حككم عم كـ فمسطيف" أكؿ حككم 
فمسطيني كقد أُعمف عف قيامها ف غزة ف سبتمبر 1948/كاعتبرت هذ الخطكة ضركرة لمفمسطينييف ف 
مكاجه الخطر الصهيكن

كما عممت مصر عم تقييد حرك الحككم الجديدة كنقمت مقرها ال القاهرة

لمتحكـف ق اررتها حت اليثكرالشعبالفمسطين ف غزةضدحكـاإلدارةالمصري لقدكانتحريص 
عم الكض األمن هناؾكالحفا عم خطالهدن .2
ػفحػربعصػاباتعمػ القكاعػدالبريطانيػ 
 عممتمصرعمػ الػتخمصمػفاالحػتالؿالبريطػان مػفخػالؿش ّ
المحيط بقناةالسكيس انتهتباتفاقي أكتكبر 1954/تتضمفجال،القكاتالبريطاني خالؿعشريفشه ار .

 أغمقػػتمصػػرخمػػيثالعقبػ كقنػػاةالسػػكيسفػ كجػهالمالحػ اإلس ػرائيمي فػ صػػيف 1950بعػػدأفسػػيطرت
القكاتالمصري مضائقتيرافف خميثالعقب كتعزيزشكاطئشرـالشيخبقكاتكبيرةمفسالحالمدفعي  .
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كافالفمسطينيكفينظركفال هذ السياساتكالتحركاتالمصري بترقبمتفائ لك مامفشأنهأفيعم عمػ 
تقكي مصر إيمانامنهـبأفالجكل القادم ستككفمفأجػ فمسػطيف خصكصػاكأفإسػرائي كانػتتنظػربقمػق
كاستيا،كبيرلهذ التحركاتالمصري .1
 .2.1.2.1مكانة مصر اإلقميمية
لمص ػػرمكانته ػػااإلقميميػ ػ المتميػ ػزةاس ػػتمدتهام ػػفتاريخه ػػاالق ػػديـكمكانته ػػاالجيكس ػػتراتيجي ب ػػيفالش ػػرؽكالغ ػػرب 
كتُعتبػر
كمركزهاف قمبالعالـالعربػ ككسػطالعػالـاإلسػالم كمركزيتهػابػيفالػدكؿالعربيػ كاألقػربلمجميػ 

مركػػزت ػكازفمػػفالط ػرازاألكؿف ػ اإلقمػػيـ.2كمػػاأفالمكان ػ اإلقميمي ػ تتحػػددأيضػػابمعيػػارالقػػكةالشػػامم الت ػ 
تحكزهاالدكل مفإمكانات كمصرلـتعدـأبداإمكاناتالقكةالشامم فه صاحب أكبػرقػكيبشػري فػ العػالـ
العرب كجيشهامػفأقػكيجيػكشالشػرؽاألكسػط كتمتمػؾمػكاردعمميػ كاقتصػادي البػأسبهػا كافكانػتفقػط
تحتاجإل تفعي هذ اإلمكانات كالتصديلممعكقاتالت تحكؿدكفتفعيمها .
ػادرعمػ 
تثدائمػادك ارمتجػدداك ارئػداق ا
تُْنػ ِ
كتستندالمكان اإلقميمي دائماإل إرادةسياسػي كرؤيػ شػامم كثاقبػ 
طرحالمبادرات كايجادالحمكؿلألزماتالكبػرىفػ اإلقمػيـ.ككمػايقػكؿالػدكتكرأحمػديكسػفأحمػدأُسػتاذالعمػكـ

السياسػػي ":أنػػهفػ مطمػ الخمسػػينياتكػػافهنػػاؾدكرحػػائريحػػكـفػ المنطقػ يبحػػثعػػفقيػػادةفمػػـيجػػدسػػكي
ػذح َكمهػاالفراعنػ مػرك ار
مصر" فكانتالقيادةالمصري الت اسػتمهمتهػذاالػدكربػإرادةكطنيػ كرؤيػ شػامم من َ

بػػدمحمعم ػ كجمػػاؿعبػػدالناصػػركالعديػػدمػػفقادتهػػاالػػذيفخّمػػدأسػػمائهـالتػػاريخ كالشػػؾأفاألدكارالت ػ لعبتهػػا
مصرعم مديتاريخهػاجعػ الػدكؿالعربيػ تتطمػ دائمػاالػ دكرمصػريفاعػ كمرتقػبفػ القضػاياالعربيػ 
كخصكصاف القضي الفمسطيني ف الكقتالذياعتبرتفيهقضي العرباألكل " .3
ألُكل عم عدةاتجاهات4:
مفأج ذلؾعممتمصرلمحفا عم القضي الفمسطيني كقضي مصرا 
 ف مارس1959/تقدمتك ازرةالخارجي المصري بتكصي إل مجمسجامع الدكؿالعربي مػفأجػ العمػ 
عمػ إبػرازالكيػػافالفمسػػطين لشػػعبمكحػػدكلػػيسمجػػردالجئػػيف كفعػػالصػػدرتقػ ارراتالمجمػػسبػػدعكةلتمثيػ 
الفمسطينييفمفخالؿممثميفيختارهـالشعبالفمسطين كمادعتال قرارإنشا"،جيشالتحريرالفمسطين 
ف الدكؿالعربي المضيف " .
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 ف مؤتمرالقم العرب األكؿعاـ1964ـدعاالرئيسعبػدالناصػرالػ إنشػا"،منظمػ التحريػرالفمسػطيني "
لتعبرعفارادةشعبفمسطيفكلتككفهناؾهيئ تطالببحقكقهكتقريرمصير  .
 العم ضمفإطارالجامع العربي كمنظم عربي تحققالتضامفالعرب كضركرةالنظرلمقضي الفمسطيني 
باعتباره ػػاقض ػػي عربيػ ػ اليج ػػكزالتص ػػرؼفيه ػػاعمػ ػ نح ػػكمنف ػػرد كأفتك ػػكفالجامعػ ػ العربيػ ػ هػ ػ اإلط ػػار
المؤسس ػ المسػػؤكؿعػػفتحديػػدالسياس ػ كاجب ػ اإلتبػػاعتجػػا هػػذ القضػػي كرفػػضأيتسػػكي منفػػردةلمقضػػي 
الفمسطيني كالمطالب بتكقي عقكباتعم أي دكل عربي تكق صمحامنفردام إسرائي كطردهامفالجامعػ 
العربي كفقالمشركعقرارتقدمتبهكأقر مجمسالجامع العربي عاـ1950ـ .1
 الرفضالمصريالكاضحكالقكيلماعرضتهالقكىالغربي مفمشاري "أمفالشرؽاألكسط" منذنهاي الحػرب
العالمي الثاني حت أكاسطالخمسينات كافأهـمبرراتهأنهاجميعاف حاؿتحُقِقها إماتُخرجالقرارالسياس 
المركػباالقميمػ بينمػاتنعقػد
العسكريف المنطق مفأيديدكلهػا كا ّمػاأفتضػ مصػرفػ مركػزأدنػ فػ ُ
الصدارةاإلقميمي لدكل أخرى مثال:تركياف حال حمفبغداد بحكـعضكيتهاف الحمفاألطمس .2

الكاق أفمصرف ك عهكدها حددتالكثيرمفمكاقفهاتجا القضي الفمسطيني عام مفمنظكرتأثيرهذ 
القضي ف دكرمصراإلقميم كف مصالحمصرف العالـالعرب كك كف المشرؽ العرب تحديدا.ككاف
مفبيفالدكاف الت دفعت مصرعم دخكؿحربعاـ 1948ـ الحيمكل دكف قياـدكل يه كدي عم حدكد
مصر الشرقي إدراكا منها أف هذ الدكل سكؼ تشك حاج از جغرافيا يحكؿ دكف اتصاؿ مصر بالمشرؽ
العرب

كحاج از سياسيا يمكف أف يؤدي إل إضعاؼ (إف لـ يكف إل تهديد) دكر مصر اإلقميم ف العالـ

العرب كك كحاج ازاقتصاديا يضربمصالحمصراالقتصادي ف العالـالعرب .كاليزاؿهذااإلدراؾعميقا
لدىالنخب المصري عم الرغـمفحدكثتغيرف إدراؾهذ النخب عم صعيدأسمكبإدارةالصراعم 
إسرائي  .3
تػػرىالد ارس ػ أفهػػذ التكجهػػاتالعام ػ ه ػ المحػػددالرئيس ػ لمكاقػػفالسياس ػ الخارجي ػ المص ػري تجػػا القضػػي 
الفمسػطيني كاسػػتمرتحتػ حػػربأكتػػكبر 1973/رغػـاخػػتالؼالنخػػبكالػنظـالسياسػػي التػ تعاقبػتعمػ حكػػـ
مصرطكاؿتمؾالفترة .
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 .1.1.1الحدود الشرقية لمصر بعد حر ()1111-1111
اعتبرتإسرائي أفاستعدادات مصر العسكري كادارتهالممفالقضي الفمسطيني كسياس الرئيسعبدالناصر
خطرامحدقابها خصكصاأفالمؤشراتكمهاترجحأفعبدالناصريستعدلجكل ثاني بداي مفتطكيرالقدرات
العسكري المصري كتأميف االستقاللي لمقضي الفمسطيني حت ال تذكب بيف الدكؿ العربي كتعميق الشعكر
بالقكمي العربي كالعدا،إلسرائي لذلؾبدأتإسرائي بالتخطيطلشفالحربعم العربم مطم عاـ 1967
الت كانتنتائجهاكارثي عم فمسطيف كمصركسكرياكاألردف كأكجدتكاقعا جديدا خصكصالحدكدمصر
الشرقي يمكفافنجممهباآلت  1:
 احتمتاسرائي ماتبق مفاألرض الفمسطيني إضاف ال الجكالفالسكري كالضف الغربي الت كانػتمػ 
األردف كسينا.،
 أصبحتباق أراض فمسطيف كقطاعغزةكالضف الغربي كسينا،تحتالحكـالعسكرياإلسػرائيم بعػدأف
كانتمقسم بػيفثػالثدكؿاألردف كمصػر كاسػرائي كهػكمػاأكجػدتكاصػ جغ ارفػ كحػدكدجديػدة حيػث
أصبحأهال قطاعغزةكسينا،يتنقمكفبينهـبسه كل كهكماأكجدعالقاتبيفأهال سينا،كقطاعغزة.



 تراجعتالقكاتالمصري بعدقناةالسكيس كالخطراإلسرائيم أصبحعم أبكابمصرعم الضػف الشػرقي 
مصركمطيحابأمنهاالقكم بعدأفكافالخطرمهدداله.
لمقناةمحققاأكبرمخاكؼ
ُ
 ضياعسينا،كقطاعغزةأفقدالحدكدالشرقي أهميتهااالستراتيجي كأفقدقطػاعغػزةأهميتػهكعمػقاسػتراتيج 
كخطدفاعأكؿعفمصر.
ػطرتمصػ ػػرال ػ ػ القبػ ػػكؿ
 نتيج ػ ػ األكضػ ػػاعالجديػ ػػدةكالخطػ ػػرالػ ػػذيحػ ػػدؽبمصػ ػػركالمنػ ػػاطقالعربي ػ ػ اضػ ػ 
بقرار()242الذيينصعم االنسحابمفاألراض الت أُحتمتعاـ1967ـ .2
بالرغـمفالهزيم القاسي لمصر لكنهالـ تؤدال االستسالـلمعاهدةسالـ ب عم العكس بدأتالمقاكم 
العسكري ضداسرائي كأطمقعميهاعبدالناصرصف "حرباالستنزاؼ" .كالت بالفع نالت مفثق اسرائي 
لنفسهاشيئافشيئا فمـتعداسرائي بعدإغراؽمدمرتها«ايالت»ف جنكبالبحراالبيضالمتكسطبعدشهكر
قميم مفهزيم عاـ1967ـ تشعربهذاالتفكؽ الذيمنحه إياهاانتصارهاالعسكري كانتتمؾبداي المقاكم 
العسكري المصري كما أعادت مصر تسميح جيشها آخذة ف االعتبار ك دركس الهزيم حت بعد قبكؿ
الرئيسعبدالناصربمبادرةركجرز عاـ1969ـ اعتبرتجكلدامائيرهذا القبكؿهكبمثاب استراح محارب 
كهكماأكدتههذافيمابعدحرب أكتكبر 1973/كف هذايقكؿدمحمحسنيفهيك " :لقدأعط عبدالناصر
الكيال عبدالكهاب ج 2مرج سابق ص 2.8
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أكامر لمفريقدمحمفكزيلإلعدادكاالستعدادلعبكرالقناةكاالنطالؽال ابعدمدىف ممراتسينا .1"،كبعدرحي 
جماؿعبدالناصرلـتكفتتكقفحرباالستنزاؼكاستكممها الرئيسدمحمأنكرالساداتحت تحقيقانتصار
أكتكبر  1973/كف فترة الرئيس السادات لـ تكف العالق سيئ م الفمسطينييف ب عم كانت ف أفض 
أحكالها خصكصا م اقتراب مكعد الحرب حيث كاف الرئيس السادات يحشد ك الطاقات لضماف النصر 
كخصكصاالمقاكم الفمسطيني لذلؾ استدع عرفات كصالحخمفلمقائهف  1973/9/25كعرض عميهـ
مشاركتهالقكاتالفمسطيني ف المعرك كاستجابا ال طمبه كتـ إرساؿ قكات فمسطيني لعبكرالقناةمف جيش
التحريرالفمسطين  .2

 1.1.1الحدود الشرقية لمصر بعد إتفاق كام ديفيد 
هيمنتالكالياتالمتحدة بعدحرب 1973عم القيادةالمصري برئاس أنكرالسادات فتمكنتمفأفترسـ
حدكدا لـتكافقعميهاالقياداتالعسكري كقتها بعداالنتصارالذيتحكؿبفض الهيمن االميركي السياسي ال 
معاهدةسالـكقعتهامصرم إسرائي عاـ1979ـ كفرضتهذ المعاهدةشك جديدامفالعالقاتالمصري 
اإلسرائيمي كانتأبرزنتائجها :
 تراج مركزمصرف الكطفالعرب كف إقميـالشرؽ االكسطككذلؾف حرك عدـاالنحيازكف العالـ
كك بفع المعاهدة.3
 تحييدالجيشالمصريمفالمعرك م إسرائي كتقميصعددقكاتهكتحديدتكاجد ف سينا ،بحكـمعاهدة
كامب ديفيد1979ـ الت فرضت كاقعا حدكديا جديدا كجيكعسكري مختمف ف تأميف الخط الحدكدي
الشرق الذييبدأإضعافهالخطمفبداي قناةالسكيسحت حدكداتفاقي عاـ 1906الت ناضمتمصر
مفأجمهاكعممتتاريخياعم حماي هذ الحدكد.
 كبحسباالتفاقي نجدأفسيناُ،قسمتعسكرياإل ثالثمناطقطكلي م اعتراؼإسرائي بسيادةمصر
عميها.المنطق ()Aمالصق لقناةالسكيس التتعدىالقكاتالمصري فيها 22.000جنديم معداتهـ.
كالمنطق ( )Bالكسط

ال تتجاكز القكات المصري فيها  4.000جندي بأسمح خفيف  .كمنطق ()C

1
 حبيب إبراهيـ  2.13المقاكم الفمسطيني كأثرهاعم األمفالقكم المصري رسال دكتك ار  1،مكتب منصكر غزة فمسطيف ص157

المرج السابق ص159

2
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محاذي إلسرائي كيسمح فيها لمصر بقكات شرط فقط كمنطق ( )Dتكجد بها أرب كتائب مشاة بدكف
دباباتلحف أمفالحدكد.1
 كما كتنص االتفاقي عم أف الخط الفاص اإلداري لعاـ 1906ـ أصبح خط حد كد دكل بيف مصر
كاسرائي كبهذاإعترفتإسرائي بأفسينا،غربخط1906ـ ه أرضمصري كبالمقاب إعترفتمصر
بأفاألراض شرق هذاالخطف فمسطيفه أراض إسرائيمي بمافيهاتمؾاألراض الت إحتمتهاإسرائي 
بعدتكقي إتفاقي الهدن م مصر.
 جا،ت إتفاقي كامب ديفيد بيف مصر كاسرائي عاـ 1978ـ لتعصف بالخط االستعماري القديـ كتؤسس
حدكداسياسي بعداالنسحاباإلسرائيم مفرفحالمصري عاـ1982ـ بعدأفأصبحترفحقسميف:رفح
المصري كرفح الفمسطيني  .2إذ عمدت إسرائي إل تكسي المنطق العازل إل 400ـ كمف الجانب
كسعت المنطق العازل إل عمق 350ـ كما أف إسرائي بعد االنتفاض الثاني عاـ 2000ـ
المصري ّ
شيدتجدارافكالذياف رفح فرضمزيدامفالبعدبيفاألهال فيمانصتإتفاقي عاـ1906ـعم حري 
التنق لألفراد كأفجمي القبائ القاطن ف الشطريفلهاحقاإلنتفاعبالميا حسبعاداتهاالقديم كيبق 
أهال كعربافالمنطقتيفعم ماكانكاعميهسابقامفحيثممكي األراض كالميا كالحقكؿ .


سا،ت العالقات المصري الفمسطيني بعد أف رفض الفمسطينيكف إتفاقي السالـ اإلسرائيمي المصري عاـ
تثف
1979ـ كشنت منظم التحرير حمم إعالمي ضد الرئيس السادات بالرغـ مف أف السادات لـ يس ِ
ليككنكاحكما لهـ(مناطقحكـذات 
فمسطيفمفالح كعم عم أفيككف لمفمسطينييفمرحم انتقالي ّ

لمفمسطينييفف الضف كقطاعغزة)كالتطبيقالكام لقرارمجمساألمفالدكل رقـ.3242

لـتؤد عم اإلطالؽإل تطبي 
ِ
 كيرىبعضالمحمميفالسياسييفأفمعاهدةالسالـالمصري اإلسرائيمي
كام ف العالقات بيف مصر كاسرائي حت عم المدى البعيد فكانت االتفاقي تعبي ار غير مباشر عف

استحال فرض اإلرادة عم الطرؼ اآلخر ككانت عالقات البمديف كال تزاؿ تتسـ بالبركد كالفتكر .كانت
االتفاقي عبارةعفتسع مكادرئيس منهاإتفاقاتحكؿجيكشالدكلتيفكالكض العسكريكعالقاتالبمديف

كجْدكل االنسحاباإلسرائيم كتبادؿالسفرا .،
َ
يرىالبعضأف السفرا،اإلسرائيميكف ف القاهرةكمنذعاـ1979ـ لـينجحكا ف اختراؽالحاجزالنفس 
كاالجتماع كالسياس كالثقاف الهائ بيفمصركاسرائي كالتزاؿالعديدمفالقضاياعالق بيفالدكلتيف .4

1أبكست سمماف  2004مرج سابق ص48
2الخشاب ألفتأحمد مرج سابق ص129
ثابت عبير-األخرس سام  2.15أثرمتغيراتالنظاـالسياس الفمسطين عم مستقب العالقاتالفمسطيني المصري قطاعغزةالكاق كآفاؽ

3

المستقب كتابمؤتمرجامع األزهر ج 1غزة فمسطيف ص 482

لممترجميفكالمغكيفالعرب تاريخالكصكؿلممكق 

مصركالعرب الجمعي الدكلي
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 .1.1.1استراتيجية مصر لتأمين الحدود بعد عممية السالم عام1111م
ـيغيبعفذهف
تحييدمصرعسكرياكاضعافهاعم مستكىتأميفحدكدهاالشرقي كتراج مكانتهااإلقميمي ل ُ

قادتهاتاريخيابأفإسرائي ه العدكاألخطركالكحيدالذييمكفأفيهددأمنهاكمكانتهااإلقميمي لذلؾلـتقف
م كقف المتفرج عم هذ الحدكد بعد أف أثبتت نتائث حرب عاـ1973ـ عم استحال ح الصراع بالقكة
خصكصاكأفإس ارئي أصبحتقكةنككي إضاف ال أفالكالياتالمتحدةاألمريكي ممتزم بحمايتها 

العسكري
المصري تجا القضي الفمسطيني نجدأفمصر

كاذااعتبرناأفالعام الجيكبكليتيك هكالذييحددالسياس
دافعتعفهذاالعام بعدحرب 1973عم نحكيختمفعفالتفسيراتكالتطبيقاتالسابق .إذأنهيمكف
لألمفالقكم أفيتحققبالصمحم «العدك»الذيتكررتهديد لحدكدمصرالشرقي كمايتحققبح متدرج
لمقضي الفمسطيني مفالحكـالذات إل االستقالؿممايضمفكضعا مستق ار عم حدكدمصرالشرقي أما
المركزاإلقميم لمصرفيمكفأفيجدلهشرعي جديدةمناطهادكرمصرف تحقيقسالـشام كدائـف 
المنطق .
لذا إتجهت السياس المصري ف محاكالت عم تعميـمبدأ السالـ م اسرائي باعتبار أف مفشأف هذا
التعميـ أف ينه عزلتها العربي كأف يعيد تفعي العكام التقميدي الت كانت تعتمد عميها ف احتالؿ مركز
الصدارة ف النظاـ العرب مف خالؿ القضي الفمسطيني كتعزيز قدراتها العسكري لحف أمنها القكم

1



بعدسنكاتمضني 

خصكصابعدأفأدتالنتائثالمباشرةلحربأكتكبر 1973/إل فتحطريقالسالـبالقكة
مف الجهكد المصري كالعربي كالدكلي ف أعقاب حرب عاـ1967ـ كلـ تسفر عف أي نتائث تمزـ إسرائي 
بتطبيقالقراراألمم  242أكتفتحطريقلح الصراعف الشرؽ األكسط .2كالكاق أفالحربجا،تلقمب
الحدكدهاكأفأمف

المكازيفالعدكاني الت سيطرتعم فكرإسرائي كاقناعإسرائي أفمصرلفتفر،بأمنهاك
كع ِممتبسياس مهددةلمصر
إسرائي مهددكلفتستطي أفتنعـبهإذامااعتدتعم الحدكدالمصري أ َ

كالش  ،الكحيد الذي يحف لها أمنها هك السالـ كال ش  ،غير   .لذلؾ نبعت استراتيجي مصر الشامم الت 
تضمنتأدكاتأخرىبخالؼاألداةالعسكري هكرغبتهاف إشاع السالـكحقفالدما ،كلـتكفتنب هذ 
االستراتيجي إالمفخالؿتحمي كاقع لمعطياتالحاضركنظرةعميق لممستقب ف ظ حقائقأساسي ه  :
 اختالؿ التكازف العسكري لصالح إسرائي كخصكصا كأف التفاكت الكبير بيف عالق ك مف مصر كاسرائي 
بالكالياتالمتحدة إذتعتبرإسرائي ليسحميفااستراتيجياألمريكا ب كيتدرجأمنهاضمفعناصراألمفالقكم 
1مصطف الحسين مرج سابق ص 83
رايتر إسحاؽ فتاكيف مكضكعالسالـم إسرائي معهدالقدسلمدراساتاإلسرائيمي القدس فمسطيف ص 191

2

 43

األميرك بينماتعتبرمصربمدا تابعا يعتمدعميهاف بعضأهـشؤكنهالحيكي مفالغذا،إل السالحإل 
عالقاته المالي الدكلي  .ككاف ف أساس هذ النظرة أف الكاليات المتحدة تدرج المعكن االقتصادي كالعسكري 
الت تقدمها لمصرعم أنها «مكافأة عم السالـ» م إسرائي كهك مايجع عالق مصر بإسرائي ميزانا
كمرجعا لعالقتهابالكالياتالمتحدة كعم هذاالنحك أصبحت«العالق الخاص »بيفمصركالكاليات المتحدة
أداةضمني إلقرارمصربأكلكي إس ارئي عميهاف المكازيفاإلقميمي .1
 إصدار الكاليات المتحدة كبريطانيا كفرنسا بيانها الشهير ف  1950/5/25بحماي الحدكد اإلسرائيمي القائم 
(رغـأنهاتحت مساح إضافي مففمسطيفتقدربحكال )%23كهكماكشفالنكاياالحقيقي لهذ الدكؿ.2
 أفالحربمرحم مفالسياس العام لتحقيقأهداؼمصري كعربي خصكصاأفسياس الكالياتالمتحدة ف 
الشرؽ األكسط أصبح لها تأثير كبير ف الصراع العرب اإلسرائيم

كهناؾ ضركرة لجعمها شريكا ف ح 

الصراع العرب اإلسرائيم أك لكبحه عم األق خص كصا بعد أف أطمق كزير الخارجي كلياـ ركجرز عاـ
1969ـمسع لح الصراعالعرب اإلسرائيم عم أساسقرارمجمساألمفالتاب لألمـالمتحدةرقـ 242
الذي دعا إل انسحاب إسرائي مف األراض الت إحتمتها ف حرب يكنيك 1967/مقاب السالـ م جيرانها
أمريكالتمزـ

العرب ف الكقتالذيأدركتمصرأفهناؾ عكام جديدةف المنطق يمكنهاأفتضغطعم
كأفالكاق الجغراف تغيربعدتحريرسينا ،إضاف ال استخداـالعربلسالحالنفطف 
فيهاإسرائي خصكصا 
 1973/10/15عندما قاـأعضا ،منظم الدكؿالعربي المصدرة لمبتركؿأكابؾبإعالف حظر نفط " لدف 
الدكؿالغربي خصكصاالكالياتالمتحدةاألمريكي إلجبارإسرائي عم االنسحابمفاألراض العربي المحتم 
حينهامنصب كزيرالخارجي 
ف حرب.1967كبفع هذ العكام مجتمع اضطركيسنجرالذيكافيشغ
َ
كع ِم مفأج عقدمؤتمرسالـمتعدداألطراؼف 
كمستشاراألمفالقكم إل المشارك ف جهكدالكساط  َ

جنيف بمشارك القكى العظم  .ككاف السؤاؿ المطركح حكؿ إذا كانت منظم التحرير الفمسطيني ستُدع 

لحضكرالمؤتمر .3

 انتقاؿاألكضاعالعربي مفسيئإل أسكأبسببالصداماتالدامي بيفالمقاكم الفمسطيني كالنظاـاألردن ف 
نهاي عاـ ٓ ٔ٧٩ثـ كفاة عبد الناصر الذي شك غيابه فراغا سياسيا كبي ار ليس لمصر كحسب ب لمكطف
العرب قاد النكفا ،البمدافالعربي عم نفسها كانشغاؿ ك بمد بشؤكنه كهمكمه 4.كماخشيتمنظم التحرير

ربي حامد  1999قرا،ةف فكرعمما،االستراتيجي كيفتفكرإسرائي ؟  1،دارالكفا ،مصر ص 9

1

الزيتكن  2.12المكقفاألكرب مفمبادراتالتسكي السممي لمقضي الفمسطيني  1912-1947مركزالزيتكن لمدراسات بيركت لبناف ص5
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خمي اسام  2.13جذكرأكسمك:كيسنجر منظم التحريرالفمسطيني كعممي السالـ شبك السياساتالفمسطيني تاريخالكصكؿلممكق االلكتركن 
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الفمسطيني مفتهميشهاف أيإتفاؽشام كعم كجهالخصكصكانتقيادةالمنظم قمق مفأفيستعيد
آمف رئيس منظم التحرير ياسر عرفات بأف
العاه األردن الممؾ حسيف الضف الغربي  .ككما السادات
َ

تنازالتإسرائيمي كالتكص لح نهائ  .1كف هذاأفاد

الكالياتالمتحدةاألمريكي كانتالمفتاحلمحصكؿعم
كيمياـبكفكـالسفيراألميرك ف لبناف:بكجكدزيادةحادةف المؤشراتالت تدؿعم أفقيادةفتحآخذة ف 
حذرت مف
تزامنت هذ المساع م محاكالت 
تحري إمكانيات االتصاؿ المباشر بالمسؤكليف األمريكييف كقد 
جانبعرفاتكنائبهصالحخمفإلظهاراستعدادهمالحضكرمؤتمرجنيف المزم عقد ف ديسمبر 1973/
كيكضحبكفكـبأفقيادةمنظم التحريرالفمسطيني كانتمضطرةإل تهدئ المخاكؼف صفكؼالفدائييفمف
أفإقام دكل فمسطيني ف الضف الغربي كقطاعغزةسكؼيعن التخم عفأهداؼالمنظم بعيدةالمدى أك
خيانتها مفخالؿخطابثكريتبنتهالقياداتالفمسطيني لكفالحقيق افقادةحرك فتحكغيرهامففصائ 
منظم التحريرالفمسطيني كانتمستعدةلممشارك ف محادثاتسالـ كمايدؿعم ذلؾكافف خطابنايف
حكاتم األميفالعاـلمجبه الديمقراطي ف كمم لهأماـاجتماع حاشدف بداياتشهرديسمبر 1973/ف 
بيركت كدعاإلنشا،كياف كطن مستق عم أيأرضتتحررمفاالحتالؿاإلسرائيم .كهكمااعتبر السفير
أفج قيادةالفدائييفتتجهأكثرفأكثرلمخركجمفقكقعتهاالحمائي  .2
األمريك بكفكـانهإشارةعمني تدؿعم
ُ

يتضحأفتكجهاتمصرلالستراتيجي الجديدةفػ إقامػ سػالـفػ المنطقػ لػـيكػفإالمػفخػالؿظػركؼدكليػ 
كاقميمي تشكمتبفع كقكانيفكق ارراتدكلي إضاف ال طبيع التحالفات كمقدارالقكةلمخصـخصكصابعداف

أصبحتإسرائي جسمامعترؼبػهدكليػاكتكفمػتأمريكػابحمايتػهكهػكمػالػيسلمصػرقػدرةعمػ مجابهتػه لػذلؾ
ػاكأمنهػػابشػػك كام ػ كخصكصػػامػػفجه ػ 
اضػػافتمصػػرال ػ أدكاتهػػامبػػدأالسػػالـف ػ المنطق ػ لتضػػمفكجكدهػ 
الشرؽ .


المصري ف صن السالـعم  3:

كمفأج الحقائقالتالي اعتمدجكهراالستراتيجي
 -1مرحمػ السػػع نحػػكالسػػالـهػػكالتمسػػؾباألهػػداؼالقكمي ػ م ػ تغيػػراألسػػمكبليتماش ػ مػ كاق ػ الظػػركؼ
الدكليػ ػ المعاصػ ػرة كطبيعػ ػ الصػ ػراعاتفػ ػ الع ػػالـكم ػػه كك ػػافه ػػدؼمص ػػره ػػكاحتػ ػكا،إسػ ػرائي (حض ػػاريا)
باسػػتغالؿقػػكىالعػػربالسياسػػي كالدبمكماسػػي كاالقتصػػادي كاأليديكلكجي ػ حيػػثثبػػتأفغيػػاباالسػػت ارتيجي 
العربي المكحدةهكلصالحإسرائي .

عرفات حناف مرج سابق ص 38

1

خمي أسام مرج سابق 

2

مقات مفالصحرا 2.1. ،اتفاقي السالـالعربي اإلسرائيمي خالؿالقرفالعشريف تاريخالكصكؿلممكق االلكتركن  2.15/1./12
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 -2القضي الفمسطيني هػ جػكهرمشػكم الشػرؽاألكسػط كلػبالصػراعالعربػ ػاإلسرائيم فقػدحػددتمصػر
هػػدفهاالنهػػائ ال ػػذيتعم ػ مػػفأجم ػػه كهػػكالكصػػكؿإلػ ػ التسػػكي العممي ػ الش ػػامم كاسػػتعادةحقػػكؽالش ػػعب
كال ػرقـ 338
الفمسػػطين المشػػركع كاعتمػػاداعم ػ مكاثيػػقاألمػػـالمتحػػدةكق ػراريمجمػػساألمػػفال ػرقـ 242
كبدكفالتكص إل ح لممشكم الفمسطيني فإفالصراعسيظ قائما .
 -3المناقش ػ ف ػ السػػيادةالكامم ػ عم ػ أرضمصػػركالمحافظ ػ عم ػ حري ػ اإلرادةالمص ػري كرفػػضالتبعي ػ 
كالتمسؾبسياس عدـاالنحياز كنبذالقكاعدكاألحالؼ.
 -4اسػػتمرارالتحػػرؾالسياس ػ كالدبمكماس ػ ف ػ المجػػاالتكاف ػ كاحبػػا،محػػاكالتإس ػرائي لمتعكيػػقكالمماطم ػ 
كاإلصرارعم إدخاؿالكالياتالمتحدةاألمريكي شريكاكػامالفػ المفاكضػات عمػ أسػاسأنهػاتممػؾالقػدرة
كالتأثيرعم إسرائي لمح اإليجاب .
 -5عػػدـالػػدخكؿف ػ ص ػراعاتجانبي ػ م ػ دكؿال ػرفضالعربي ػ أكاالتحػػادالسػػكفيت بشػػك يػػؤثرف ػ السػػيرف ػ 
جهكدالسالـ.
كليسثم شؾأفالمناخالسياس كػافمهيئػاخصكصػابعػدزيػارةالػرئيسالسػاداتلكاشػنطففػ أبريػ  1977/
بعػداقتنػاعاإلدارةاألمريكيػ الجديػدةبضػركرةإقامػ كطػفلمشػعبالفمسػطين كأفمفهػكـالحػدكداآلمنػ اليعنػ 
أبدااحتالؿإسرائي ألرضعربي  1.
كأكدتالكالياتالمتحدةاألمريكي أفالحدكدالدكلي مبدأمحترـكمعترؼبه كأصدرتبيانػافػ  1977/6/27
ربطتفيهبيفضركرةاستقراراألكضػاعفػ الشػرؽاألكسػط كمسػتقب المصػالحاألمريكيػ فػ المنطقػ مؤكػدة
أفتأجيػ ػ التس ػػكي الس ػػممي فػ ػ الماضػ ػ أدىإلػ ػ ان ػػدالعح ػػرب 1973كم ػػاتض ػػمفبي ػػافآخ ػػرص ػػدرفػ ػ 
أكتكبر 1977/تضمفضركرةاإلسراعف التكص لتسكي عادل كدائم لمنزاعالعرب اإلسرائيم عم أفتككف
شامم م تسكي ك المسائ المحددةكمنهااالنسػحابمػفأرضأُحتمػتعػاـ1967كحػ المسػأل الفمسػطيني 
بمػػاف ػ ذلػػؾ إق ػرارحقػػكؽالشػػعبالفمسػػطين كانهػػا،حال ػ الحػػرب كاقام ػ عالقػػاتسػػممي عادل ػ م ػ تػػكفير
إجرا،اتلضمافأمفالحدكدبيفإسرائي كجي ارنها .2
ادرؾمصرلمتطمباتالمرحم إتجهتال السالـلتحقيقأمنهاالقكم كالحفا عم مكانتها
كترىالدراس أف ا
ػاكأنهػاقػدمتأكثػر
مفخالؿإيمانهابض ركرةح القضي الفمسطيني الت إعتبرتهامسػؤكليتهااألكلػ خصكص 
مػػفمائ ػ ألػػفشػػهيدمػػفأغم ػ شػػبابها كاسػػتنزفتماليػػاكتنمكيػػاعم ػ مػػدىثالثػػيفعامػػاتحممػػتفيهػػاعػػب،
الحركب كمفمنطمقتعرفنافيماسبقأفاألمفالقكم اليكتف بتأميفالحدكدفقط ب اتس المفهػكـليشػم 
عدكاف أكرـ  2..9المكاقفاألمريكي مفقضي الالجئيفالفمسطينييفمف 2..7-1948دراس عممي الجامع اإلسالمي غزة فمسطيف ص 17
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قدراتالدكل الداخمي كقكتهاكمقدرتهااالقتصادي كالتنمكي فإفاستمرارمصرف تصديهالممشركعالصهيكن 
منفردةسكؼيعيقتقدمهاكصدارتهالمعالـالعرب بعدأفتنفذمقكماتالبقا،بعداستنزافهاباستمرارالصراع .
كيضػػيفالمػكا،دمحمرشػػاد رئػػيسممػػفالشػػئكفالعسػػكري اإلسػرائيمي بجهػػازالمخػػابراتالعامػ فػ الفتػرةمػػابعػػد
نكس 1967حت تكقي إتفاقي كامبديفيدكككي المخابراتسابقا:أفمايحكمنافػ عالقتنػامػ إسػرائي هػك
ػاعقػدتفػ فتػرةكانػتمصػرتحتػاجلبنػا،اقتصػادها كالبعػد
إتفاقي كامبديفيد كهػ حصػفأمػافلمصػرألنه ُ
ػتقر ارعسػػكريالضػػمافعػػدـاعتػػدا،إسػرائي عمينػػا ألفأمريكػػاتحػػرص
عػػفصػراعالتسػػمح كهػ جعمػػتهنػػاؾاسػ ا
عم أفتككفإسرائي أقكىمفالدكؿالعربي مجتمعػ كسػتقدـلهػاالػدعـحػاؿأياعتػدا،عمػ أ ارضػيها كذلػؾ
أمرمؤكد كليسمجردتحميالت إالأفإسرائي ربحتأيضاألنهاأبعدتبهامصرعفالقضي الفمسطيني  .1
إفدالالتهػػذ المكاقػػفالمص ػري كرؤيتهػػاالجديػػدةتع ػ أفالمرحم ػ يجػػبأفيػػتـفيهػػاضػػمافاألمػػفالقػػكم 
المصػػريبطريقػ جديػػدةتضػػمفلمصػػراالنفتػػاحعمػ العػػالـإضػػاف الػ تػػأميفجانبهػػاالشػرق مػػفخػػالؿإجبػػار
إسرائي عم الرضكخلقكاعدقكةالقانكفالدكل المتمثم بق ارراتمجمساالمفكاإلرادةالدكلي الت أصبحتتأخذ
بالحسبافعنداإلقداـعم حمكؿمنفردةبيفدكؿمتصارع  .


 .1.4.2.2استقرار حدود مصر الشرقيت وقىاعد القاوىن الدولي
َكَقعػػتمصػػركاس ػرائي عم ػ معاهػػدةالسػػالـف ػ  1979/3/26الت ػ تألفػػتمػػفديباج ػ كتس ػ م ػكادأساسػػي 
كألحقػتبهػابعػػضالمالحػقكالكثػػائقالخاصػ ببركتككػػكؿانسػحابإسػرائي مػػفسػينا،كترتيبػػاتاألمػف كتطبيػ 
العالقػػات ككػػذلؾتفسػػيراتلػػبعضالم ػكاد كمػػاألحقػػتبهػػاالخ ػرائطالتكضػػيحي الالزم ػ كالمعاهػػدةمػػاه ػ إال
خطػػكةعم ػ طريػػقالسػػالـالشػػام ف ػ المنطقػ كفتحػػتفػػرصالسػػالـبػػيفإس ػرائي كأيمػفجيرانهػػاالعػػربكمػػا
ميزتاالنسحابمفسينا،بالشػمكؿسػكا،لمقػكاتالعسػكري أكالمػدنييفكتصػفي المسػتكطنات بمػايترتػبعميػه
ّ
ممارس ػ مصػػرلسػػيادتهاعم ػ ك ػ سػػينا ،حرصػػتمصػػرعم ػ عػػدـالمسػػاسبكض ػ قطػػاعغ ػزة"أرضػػامحتم ػ 
يمكفالتفا كضبشأنهامث الضف الغربي كماأفالمعاهدةحققتأكل خطػكاتحػ القضػي الفمسػطيني بتكقيػ 
اإلتفاؽالتكميم الذييستهدؼإقام الحكـالذات ف الضف الغربي كقطاعغزة.2
مػػفكجه ػ النظػػراإلس ػرائيمي حققػػتالعديػػدمػػفالم ازيػػامث ػ ؛اكتسػػابهالشػػرعي الكجػػكدف ػ المنطق ػ م ػ تحقيػػق
تعدأقكىالجبهاتأمامها .
ضماناتأمفكافي كانتتسع إليها كذلؾنجحتف تحييدالجبه المصري الت
ّ

1
مجد دمحم-دمحم هدي  2.15ككي المخابراتسابقاالهدك،ف غزةحماي لألمفالقكم المصري الكطف تاريخالكصكؿلممكق االلكتركن 
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نفػػذتإسػرائي اللتزاماتهػػاعمػ الجبهػ المصػري ف ػ  1982/4/26كأتمػػتإسػرائي انسػػحابهامػػفسػػينا ،حت ػ 
إشكالي الحدكدف طاباتـحمهابالطرؽالسممي كالتحكيـالدكل بعدلجك،مصرلمتحكيـككسػبهالمقضػي لكػف
عرقم إسرائي لمباحثاتالحكـالذات لمضػف كقطػاعغػزة حيػثإتبعػتإسػرائي أسػمكب المراكغػ كالتسػكيففػ 
المفاكضاتبهدؼتأجي البتف هػذ المسػأل ألطػكؿفتػرةممكنػ ْ كعممػت فػ الكقػتنفسػه عمػ إيجػادكاقػ 
جديديسمحلهابتنفيذمخططاتهاالتكسعي ف األراض العربي  .1
منذذلؾالحيفلـتتكقفالجهكدالمصري مفأجػ تثبيػتحكػـذاتػ لمفمسػطينييففػ أرضػهـلتػنعـبجػارتثػق
فيػهكيكػكفعمقػػاقكميػالمصػػركرصػيدامناصػ ارألمنهػػا لػذلؾكانػػترؤيػ مصػرلتحقيػػقهػذاالهػػدؼعػفطريػػق
ح القضي الفمسطيني عبراستكماؿالشقالخاصبالحكـالذات الفمسػطين كمػاكردفػ اتفاقيػ كامػبديفيػد 
كقدرحبتمصربػإعالفالمجمػسالػكطن الفمسػطين فػ 1988/8/15بجمسػتهالمنعقػدةبػالجزائربػإعالفقيػاـ
الدكل الفمسطيني ككانػتأكؿالػدكؿالتػ إعترفػتبهػذااإلعػالف كحكلػتمكتػبالمنظمػ فػ القػاهرةالػ سػفارة
فمسطيني ثـاستكممتجهكدهام الكالياتالمتحدةخصكصابعدحربالخميثعاـ1991ـ الت كافلهاأثر
ػمكا
ػكرتالجهػكدفيمػابعػدبتكقيػ الفمسػطينييفكاإلسػرائيمييفعمػ إتفاقيػ أكس 
بالغعم اندفاععممي السالـ  كتبم 
(إعالفالمبادئ-حكؿترتيباتالحككم الذاتي الفمسطيني ) 1993/9/13كهكمايعن أفمصرضػمنتجػا ار
لحدكدهاالشرقي يككفعكنالهاف صدأيخطرقادـ ألفمصرالتضمفإسرائي بالرغـمفإتفاقي السالـ
اعمتقػػدـلمحػػدكد كهػػكقطػػاعغ ػزةكممػػايػػدؿعم ػ ذلػػؾأفال ػرئيس
الثنائي ػ فه ػ معني ػ أيضػػاأفيكػػكفلهػػاذر ُ
مبارؾ قب ساعاتمفتكقي اإلتفاؽ كافف لقا،م قيادةكجنكدالقكاتالمسمح المصري الذيفشارككاف 

أعماؿالمناكرةالرئيسي (بدر)عاـ1993ـ 2ليطمئنهـأف"مصره أساسي ف هذااالتفاؽكه الت تدخمت
لتقريبكجهاتالنظربيفالفمسطينييفكاسرائي كالتغمبعم العقباتالت ظهرتككانتتبدكمعقدةبحيثلػـ
يكفكاضحاأنهسيتـالتكقي عم االتفاؽ" .
إفالجهػػدالمصػػريلػػـيتكقػػفحت ػ بعػػدرحي ػ ال ػرئيسالسػػادات كاسػػتمرتالجهػػكدالمص ػري ف ػ نفػػسمسػػمؾ
استراتيجي السالـ كأكدذلؾالرئيسمبارؾ:بكصفهلمرئيسالسادات"بأنهكافبعيدالنظر كأنهسبقهذاالعػالـ

مقات مفالصحرا ،مرج سابق 

1

الهيئ العام لإلستعالماتالمصري  1996تصريحلمرئيسمبارؾعفمناكرةبدربتاريخ 1996/12/22

2

( http://archive.is/UH7gP#selection-562.0-569.22مناورات بدر)سمسم مناكراتعسكري تجريهاالقكاتالمسمح المصري بيفأفرعها

(القكاتالبري كالقكاتالجكي كالدفاعالجكي)باستخداـالذخيرةالحي بشرؽقناةالسكيس كانتاضخـهذ المناكراتعم االطالؽعاـ1996حيثقامت
قكاتالجيشيفالثان كالثالثبتنفيذلعممي عبكرلقناةالسكيسكنجحتف نق %6.مفمعداتالجيشالمصريإل داخ سينا،ف زمفقدر 6ساعات
كنجحالجيشالمصريف الكصكؿإل حال االستنفارالقصكىف مدةلـتتجاكز11دقيق فقطبخالؼانهاتضمنتالتعام م كالتصديلمضرباتمف

اسمح الدمارالشام ككافالعدكاالفتراض ف المناكرةهك"إسرائي ".كتناكلتمراكزالدراساتاالستراتيجي األمريكي 1.دراساتخاص عفهذ 
المناكرة.
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بعش ػريفسػػن " كيضػػيف"تتػػذكركفأنػػهف ػ عػػاـ1977ـ كخػػالؿالمػػؤتمرالػػذيدعػػاإليػػهال ػرئيسال ارح ػ أنػػكر
الساداتف ميناهػاكسجميػ األطػراؼكرفػ العمػـاإلسػرائيم كالعمػـالفمسػطين كالعمػـاألمريكػ ككػ األعػالـ 
بمػػايعن ػ أنػػهكػػافهنػػاؾاعت ػراؼبمنظم ػ التحريػػرالفمسػػطيني لكػػفلألسػػفألفالػػبعضاليعػػرؼالحقػػائقإال
متأخ ارأمااآلف فقدأصبحالك يدرؾالحقيق " .1
كتػرىالد ارسػ أنػهمػ تطػػكرالظػػركؼفػ مصػػركخصكصػػابعػػدأفأصػػبحتمفػػاهيـاألمػػفكالمكانػ اإلقميميػ 
تتغيربفع عكام التغييرالدكلي كاإلقميمي كالداخميػ كقيػاـدكلػ إسػرائي التػ أكجػدتعامػ جديػدمػفعكامػ 
التهديدلسيطرةمصرعم حدكدهاالشرقي  كمفالمعن الحقيق لألمفالمصريالقكم الذيتبمػكرعمػ مػدي
تاريخهاف ظ بػركزالتهديػداتالمختمفػ كخصكصػارؤيتهػاكاسػتراتيجيتهالمحفػا عمػ حػدكدهاالشػرقي التػ 
بس ػػببهاغي ػػرتاس ػػتراتيجيتهام ػػفال ػػدفاعكالهجػ ػ كـالمس ػػمحالػ ػ عمميػ ػ س ػػالـم ػػفمكانػ ػ قكيػ ػ بع ػػدانتص ػػارع ػػاـ
1973ـ هكمايدفعهاال اعادةصياغ العالق م الممفالفمسطين دائما .
حيػثتعاممػػتمصػػرمػ قطػػاعغػزةكعمػػقأمنػ كاسػػتراتيج لهػػا دربػػتقػكاتالسػػمط الكطنيػ الفمسػػطيني التػ 
حافظػػتعم ػ الحػػدكدم ػ مصػػربعػػداالنسػػحاباإلس ػرائيم عػػاـ2005ـ ألفمصػػرتسػػع دائمػػاالفتجع ػ 
حدكدهامستقرةكهادئ ف كجكدحميففمسطين تثقبهف قطاعغػزةالػذيتعتبػر جػز،امهمػامػفخػطدفاعهػا
األكؿكامتػػداداألمنهػػاالقػػكم خصكصػػابعػػدثػػكرةالضػػبا،األح ػرارعػػاـ1952ـ كيضػػيفالمحم ػ السياس ػ 
المصريبالؿحسف":نحفمفالمؤمنيفم االستراتيجييفالمصرييف بأفأمفمصريبػدأمػفقطػاعغػزة.غػزة
الحميف لمصردائما كمادامتغزةحميف لمصر فإفالحكارمعهايصبحسهاللمغاي إفخمصتالنكايا" .2
 .3.2خالصة الفصل
يخمصهذاالفص ال أف سينا،كفمسطيفإرتبطػاإرتباطػاكثيقػامنػذفجػرالتػاريخ بػرابطجيكسياسػ قػكيلػيس
ُ
بالهيفانتقاصهأكالتخم عنهبسهكل باعتبارأففمسطيف كغزةخصكصابعدقياـدكل إسرائي عاـ1948ـ

اعتب ػػرتالبكابػ ػ الشػ ػرقي لمص ػػركحافظػ ػ ألمنه ػػاكداعمػ ػ الس ػػتقرارهاكمكممػ ػ اس ػػتراتيجي لس ػػينا،ض ػػداألخط ػػار
المحدق بمصر كماأفمصرلـتسػمحعمػ مػرالتػاريخأفيقطػفغػزةأكيكػكففيهػامػفيهػددأمنهػاأكيكػكف
ضػػدسياسػ االسػػتق اررالتػ تأممػػهدائمػػا كيمكػػفلمصػػرأفتعمػ كػ مػػايمػػزـمػػفأجػ ضػػمافحػػدكدهاالشػرقي 
بد،امفالطرؽالدبمكماسي متدرجػ بػالقكةحتػ اسػتخداـالجػيشكالقػكةالعسػكري مػفأجػ ذلػؾ كمػاأفمصػر
السعيد احمد  2.13اتفاقي أسمك مجم العكدةمجم فمسطيني تعن بشؤكفالالجئيفالفمسطينييفكحقالعكدة العدد 72تاريخالكصكؿال المكق 

1

االلكتركن  http://alawda-mag.com 2.15/9/1.

2حسف بالؿ  2010تأمالتحكؿأمفمصرالقكم جريدةالعربالدكلي -الشرؽاألكسط العدد 11359تاريخالكصكؿلممكق االلكتركن 
 http://archive.aawsat.com 2.15/1./2.
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كعم جارهاالحميفف قطػاعغػزةمػفخػالؿ
سياساتتمكنهامفالحفا عم أمنها 
تعم بقكةإليجادأدكات ك
ّ
تػػكفيرالػػدعـالكام ػ لػػهبك ػ الطػػرؽ انطالقػػامػػفمكان ػ مصػػرالمكتسػػب تاريخيػػاكمكانتهػػاالجيكسػػتراتيجي الت ػ 
سػػاهمتسػػينا،كقنػػاةالسػػكيسفػ تككينهػػابشػػك كبيػػر باعتبػػارهػػذاالجػػارهػػكامتػػدادلخطػػك،الػػدفاعالمصػري 
األكل الحافظ ألمنهاالقكم كحدكدهاالشرقي .














 5.

انفصم انثانث
هٍكم اجلماعات املضهحة يف صٍناء
 .3مقدمة الفصل
الم َسَّمحة في سيناء النشأة والتطور
.1.3المبحث األول :الجماعات ُ



.1.1.3الجماعاتالمسمح ف سينا،منذعاـ1948حت عاـ1982ـ 
.2.1.3الجماعاتالسمفي ف سينا،بعدعاـ1982ـ  
.3.1.3الجماعاتالسمفي المسمح ف سينا  ،
الم َسمح  
.4.1.3بداي أعماؿالعنفمفقب الجماعات ُ
الم َسمح ف سينا  ،
.5.1.3العكام الت ساعدتعم ظهكرالجماعات ُ
.2.3المبحث الثاني :تصنيف وىيكل بناء أجيال الجماعات المسمحة في سيناء 
.1.2.3الجي األكؿ-:التنظيماتالمركزي





2.2.3الجي الثان -:جي الجهاداألمم (انعانمي)



3.2.3الجي الثالث-:يتمث ف تنظيماتعشكائي



.4.2.3الجماعاتالمسمح ف سينا،الهيك كالتصنيف(الجي الراب )  
.5.2.3العممياتالعسكري لقكاتاألمفالمصري ف سينا،


 51



الم َسمحة في سيناء
ىيكل الجماعات ُ
 .3مدقدمدة
تطكرت كتغيرت ظركؼ مصر الداخمي كزادت مهددات استقرارها كخصكصا بعد ثكرة  يناير2011/
لقد  
ككصكؿ اإلخكاف المسمميف لسدة الحكـ إضاف ال تنام  كبركز ظاهرة الجماعات المسمح ف المنطق 
كخصكصا ف سينا ،كالت أكجدت عامال جديدا مف عكام التهديد لسيطرة مصر عم حدكدها الشرقي 
خصكصاكأفالظكاهر المسمح الت برزتف السنكاتاألخيرة  ف اإلقميـعام كبصف خاص ف سينا،
عتبرتها مصر عكام طارئ جديدة تمث مهددات حقيقي متنامي 
كقطاع غزة بعد حكـ حرك حماس كقد ا 
كمتطكرةلألمفالقكم المصري كلتكضيحذلؾسكؼنتناكؿف هذاالفص مفهكـكتطكرالجماعاتالمسمح 
ف سينا،مفخالؿمبحثيف.
ػاتالم َسػمح فػ سػينا،مػػفحيػثالنشػأةكالتطػكر كيكضػحالفػرؽبػيفالجماعػػات
ُ
المبحدث األول:يتنػاكؿالجماع
المسمح الجنائي كالقبمي كالجماعاتالجهادي إضاف ال الجماعاتالسمفي غيرالمسمح كمػايكضػحبػدايات
األعمػاؿالمسػػمح ذاتالطػػاب الجهػػاديفػ سػػينا ،كالعكامػ التػ سػػاهمتفػ بػػركزهػػذ الجماعػػاتمػػفخػػالؿ
تكضيحالظركؼالسياسي كاالقتصادي كاألمني الت صاحبتانتشارها.
الم َسػمح فػ سػػينا،كهيكميتهػػاكتصػػنيفاتهاكالػ أيمػػفأجيػػاؿ
أمػاالمبحددث الثدداني :يتنػا كؿأنػكاعهػػذ الجماعػػات ُ
ػاتالم َسػ ػمح كم ػػاهػ ػ س ػػماتهاكطبيعػ ػ تق ػػارب
ُ
الم َسػ ػمحالتػ ػ تعاقب ػػتعمػ ػ مص ػػرتنتمػ ػ ه ػػذ الجماع ػ
العن ػػف ُ
الجماعػاتالمسػػمح التػ انتشػػرتفػ سػينا،بعػدثػػكرةينػػاير2011/مػ األجيػاؿالسػػابق التػ مػػرتعمػ مصػػر
خصكصاف عهدالرؤسا،عبدالناصركدمحمأنكرالساداتكدمحمحسن مبارؾ كتـتكضػيحالتمػايزبػيفأجيػاؿ
العنػػفالمسػػمح كمػػاكتػػـالتطػػرؽالػ أهػػـالجماعػػاتالمسػػمح خصكصػػاتمػػؾالتػ بػػرزتبشػػك كبيػػربعػػدثػػكرة
يناير 2011/كتـتكضيحبعضالصفاتالعقائدي لها كسػكؼيسػمطهػذاالمبحػثأيضػاالضػك،عمػ عمميػات
الجيشالمصريضدهذ الجماعاتالمسمح  ككماأبرزتالدراس مفخالؿالجداكؿاإلحصػائي مػدىتصػاعد
العنفف سينا .،
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 .1.3المبحث األول
الم َسَمحة في سيناء :النشأة والتطور
الجماعات ُ

ُع ػرؼاسػػتخداـالسػػالحبشػػك جمػػاع مػػنظـف ػ سػػينا،ف ػ إطػػارالص ػراعالقبم ػ الػػذيكػػافيمتػػدبػػيفسػػينا،
كفمسطيفالتاريخي ف القرفالتاس عشركالنصفاألكؿمفالقرفالعشريف 1.

كه ػػكم ػػايع ػػرؼبالس ػػالحالعرفػ ػ أكالقبمػ ػ كالع ػػائم كه ػػكس ػػالحخفي ػػفكمتكس ػػطمتع ػػددالمص ػػادركاألنػ ػكاع
كالجنس ػػيات لكن ػػهك ػػافض ػػركريألغػ ػراضال ػػدفاعكالهج ػػكـفػ ػ الصػ ػراعاتالقبميػ ػ -القبميػ ػ كالقبميػ ػ -األمنيػ ػ 
كالعائمي -اإلجرامي كاليرتبطتكزي السالحالعرف بالخطك،الت ترسمهامعاهدةكامبديفيد فهػكمنتشػرمػف
غربسينا،إل الشريطالحدكدي كأحدمالمحالثقاف المحمي خاص ف البادي  .2


الم َسَّمحةفي سيناء منذ عام  1948حتى عام 1982م
 .2.1.3الجماعات ُ

شػػارؾاإلخػكافالمسػػممكففػ عػػاـ1948بػػأكؿالنمػػاذجلمعمػ الجهػػاديذيالطػػاب الػػدين
عالق بجماع "الكفاألسكد"الفمسطيني

4

3

حيػػثكػػانكاعم ػ 

بقيادة"سركربرهـ"كالت امتدتال داخ سػينا،فػ أعقػابالحػرب

عاـ1948ـكاتخذتمفمنطق كسطسينا،قاعدةانطالؽلمعممياتالجهادي ضدالعدكافالصهيكن  .5

ككافضمفطالئ اإلخكافالذيُقِدرعددهـب()200مجاهدعددغيرقمي مفأبنا،سينا،كلـيعرؼعنهـ

أينكعمفالتطرؼالدين

6

كانحسربعدهااإلخكافكاختفكاتنظيميامفسينا،عاـ1956ـلصالحالمدالقكم 

عقبثػكرةيكليػك 71952/المدعكمػ بػالطرؽالصػكفي الػذيبمػغتعػدادمنتسػبيهافػ مصػرحػكال ثالثػ ماليػيف
فرد مكزعيفعم 60طريق  .8
كظهرتالصكفي كجماع ديني ف سػينا،عمػ يػدمؤسسػهااألكؿلهػاالشػيخعيػدأبػكجريػرعػاـ 1953كهػك
مػفعشػػيرةالجريػراتإحػػدىعشػػائرقبائػ السػكارك  كتُصػػنفجماعتػػهضػػمفأقػػدـالطػػرؽالصػػكفي ككػػافتمقاهػػا
1االسكندران اسماعي  2014جماعاتالعنفالدين بعدسقك،اإلخكاف منتدىالبدائ العرب لمدراسات( )A.F.Aالدق القاهرة مصر ص 3

2عامر عادؿ  2013خريط السالحف سينا ،مجم المقاكم العددالراب عشر مركزيافالمدراساتكاالبحاث المعادي القاهرة مصر الكصكؿ
لممكق االلكتركن  http://yafacenter.com 2015/5/6

3صالح محسف  2002فمسطيفسمسم دراساتمنهجي ف القضي الفمسطيني ككااللمبكر ماليزيا  1،ص 195

4فجر مسعد  2013عفالكفاألسكدكالمنطق جكعفالدكل المصري مكق اخباري مصرس الكصكؿلممكق االلكتركن  2015/5/6
( http://www.masress.comجماعة الكف األسود :ه جماع مسمح فمسطيني تأسستعاـ1937ـكقادها(سركربرهـ)كانتمهمتهااغتياؿ
رجاؿالعصاباتالصهيكني كسماسرةاالراض كمهاجم الحامياتالبريطاني ) 

5بكاب الحركاتاالسالمي سينا،بيفالدكل كاإلرهابكالتعاكفالسمف اإلخكان الكصكؿلممكق االلكتركن http://www.islamist- 2015/5/6
  movements.com0
6البيؾ صالح-خالد أسام  2012خريط الجماعاتالتكفيري ف سينا،االمفيقدرهـب1200كاالسمح الحديث مفليبياكفمسطيف المصرياليكـ 
الكصكؿلممكق االلكتركن  http://www.almasryalyoum.com 2015/5/6
7غانـ إبراهيـ  2011ميثاؽقضي فمسطيفف ممفاتاالخكافالمسمميف( )1948-1928مكتب الشركالدكلي القاهرة مصر ص 57
8منيب عبدالمنعـ  2.1.دلي الحركاتاإلسالمي المصري  1،مكتب مدبكل القاهرة مصر ص44
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عم يدأبكأحمدالغزاكيكهكرج فمسطين كافلهاحتػراـكبيػربػيفالسػيناكييف  كقػد كصػمتالطػرؽالصػكفي 
ف سينا،عاـ2004ـإل أكثرمف12طريق أكبرهاعدداطريق الشيخ"أبكجرير"الت كافلهادكركطن 
كاضػػحف ػ جع ػ عالقتهػػابالدكل ػ تتسػػـبالتقػػديرف ػ حػػربعػػاـ1956ـ.1إذقػػادالشػػيخعيػػدأبػػكجريػػرحرك ػ 
لمقاكم ػ االحػػتالؿاالس ػرائيم بشػػماؿسػػينا،بعػػدأفتػػدربكاعم ػ يػػدالمخػػابراتالمص ػري كانخرط ػكاف ػ صػػفكؼ
الم َس ػَمح ضػػداإلحػػتالؿاإلس ػرائيم بمػػا
كاتسػػمتالمقاكم ػ ُ
المقاكم ػ مػػفخػػالؿ"منظم ػ تحريػػرسػػينا،العربي ػ  "2
يمكفتسميته"الصكفي الجهادي " كُلّقبأبطاؿالمقاكم مفالرجاؿكالنسا،بػ"المجاهديف"ك"المجاهدات"كمازالت
هذ األلقابتطمقعميهـ كتراجعتالصكفي لصالحالمدالقكم ثـاالسالم خصكصاعندماكقعتنكس عاـ
ػينا،اعتبػػرأحػػداألسػػبابالكثيػرةفػ ت ارجػ الصػػكفي 3التػ سػػيطرتعمػ مشػػاعر
ُ
1967ـكاحػػتالؿاسػرائي لسػ

أه سينا،الديني حتّ بداياتعاـ1980ـ 4ككانتالنكس محف ازلمسيناكييفلفكرةالمقاكمػ التػ اسػتمرتإلػ 
مػػابعػػدتحريػػركام ػ سػػينا،ف ػ أبري ػ  51982/كبسػػقك،المشػػركعالقػػكم الناصػػريتػػكّل ال ػرئيسال ارح ػ أنػػكر

الساداتدف الحكـكانتهثسياس محارب المدالقكم الناصػريكاليسػاريعػفطريػقإفسػاحالمجػاؿأمػاـبعػض
التياراتاإلسالمي كمسػاندتهاكتحديػداالجماعػ اإلسػالمي كحينئػذبػدأتشػكك الجماعػ تقػكىشػيئافشػيئا ككػاف
السبباألساس هكدعـالدكلػ لنشػاطهاحتػ سػيطرتفػ نهايػ السػبعينياتعمػ الجامعػاتالمصػري تقريبػا6.
كمػ حمػػكؿعػػاـ1979ـ نشػػأت"الجماعػ اإلسػػالمي "فػ الجػػام العباسػ فػ العػريشأقػػدـمسػػاجدفػ سػػينا،
ػافدكرهػامقتصػ ارعمػ 

كتائبالقساـفيمابعد كقدك
ّ
عم يدالشيخالفمسطين صالحشحادة القائدالشهيرف
التكعي الديني لمسيناكييفإضاف ال مكاجه اإلحتالؿاإلسرائيم الذياستمرحت تحريركام سينا 7،الػذي
عددسكانهاف حينه()166994نسم عم الرغـمفمساحتهاالت تعادؿثالثػ أضػعاؼالػدلتاالمصػري 
بمغ
ّ

مؤش ارعم حداث األفكػاركالتنظيمػاتالسياسػي فيهػا مقارنػ بالعمػ 
المكت ّ
ظ بعشراتالمالييف كهكرّبمايككف ّ
حضداالحتالؿ . 8
المسّم
ّ

1البيؾ صالح-خالد أسام مرج سابق 
2الكيال عبدالكهاب ج 6مرج سابق ص(349منظمة سيناء العربية :منظم فدائي أنشأتهاالحككم المصري مباشرةإثراالحتالؿاإلسرائيم 
لسينا،بعدحربيكنيك1967ـككافالجيشالمصرييشرؼعم تدريبأبنائها) 
3ثابت دمحم  2014الشيخ عيدأبكجريركل سينا،الكبير نافذةعم التصكؼ تاريخالكصكؿلممكق  http://mkthabit.com 2015/5/6
4حسف صالح  2015التطرؼف سينا،جذكر كمآالته مركزدراساتأحكاؿمصر تقرير 2015/2/23صhttp://ahwal.org/?p=5934 2
5البيؾ صالح-خالد أسام مرج سابق 

6
أحمد رفعت  1991النب المسمح()1الرافضكف رياضالريسلمكتبكالنشيد  1،مصر ص 21

7ساس  2014أهـاألسئم حكؿالعنفف سينا،كجذكرالنشأةكسياس السمط كأبرزالمستفيديفمفالكض الحال الكصكؿلممكق االلكتركن  2015/5/8
 http://www.sasapost.com

8اسماعي أحمد  1985سكافشبهجزيرةسينا ،نشرةدكري محكم قسـالجغرافيا جامع الككيتكالجمعي الجغرافي الككيتي عدد 83ص15
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كتريالدراس أفالجماعاتالمسمح الجهادي ف تمؾالفتػرةاتسػمتبطػاب جهػاديضػدالعػدكاالسػرائيم فهػ 
شّرؼ حيػثكانػتتجػرياألعمػاؿالجهاديػ بتنسػيقفػ معظػـاألكقػاتمػ الجػيش
كُم َ
ذاتطاب كطن بطكل َ
ي .
المصر 
 .3.1.3الجماعات السمفية في سيناء بعد عام 1982م
يعكدتاريخالجماعاتاإلسالمي السمفي بسينا،إل بداي الثمانينيات م انسحابقكاتاالحتالؿاإلسرائيم 
مفآخرمدفالمحافظ الحدكدي كعكدةسينا،إل السيادةالمصري بالكام  .

بدأتاألفكارالسمفي بالتدفقالػ سػينا،عػاـ1981ـ كهػ لػـتكػفذاتتكجػهجهػادىأكعنفػ بػ اقتصػرت
عم ػ الػػدعكةفقػػط إذأفسػػينا،كانػػتذاتطػػاب أمن ػ كلػػـيػػدخمهاأحػػدقب ػ ذلػػؾإالبػػإذفمػػفاألجه ػزةاألمني ػ 
المصري كبعدانسحابإسرائي مفسػينا،تكافػدأهػ كاديالنيػ المهػاجريفلإلقامػ فيهػا كقّمػ قميمػ مػفأهػ 
ػذيفهجػرتهـحػػربعػػاـ1967ـ عػػادكاحػػامميفلممجتمػ السػػيناكيأفكػػا ارجديػػدة تبمػػكرتبعضػػهاعػػاـ
سػػينا،الػ
ّ
ف
 1984بػػد،ابمحمػػكدآدـككػػافيعم ػ مدرسػػا كأنشػػأجماع ػ "التبميػػغكالػػدعكة"لمػػكع البسػػيطالمباشػػرمػػفدك 

التطرؽلقضاياسياسي كانتشرتبشك كاس  .ككذلؾنشأةجماع "دعكةأه السن كالجماع " كهػ أقػربإلػ 
كعدـحم السالح .1
السمفي الجهادي لكفم ميمهالمدعكة
ْ
شكمتمجمكع مفالطمب العائديفمفالد ارسػ فػ الجامعػاتالمصػري التحقػكابهػا
كم نهاياتالثمانينيات ّ
ببداي الثمانينات مجمكعاتديني أكثرتطرفاكتش ّػددا تبنػ معظمهػاالفكػر"الكهػاب "المتش ّػددحتػ أفبعضػهـ

يكّفركفآبا،هـ كيرفضكفتناكؿالطعاـمعهـ يرىالشيخسميمافأبكأيكب أحدقادةالتيارالسمف ف سػينا ،
التشددبدأعػاـ1993تقريبػا قػائال":تعتبػرالتنظيمػاتالدينيػ فػ سػينا،كّمهػا
فالسمحإل
التحكؿمفالتدي
أف
ّ
ّ
ّ
ْ
لكف
ّ
سني كسمفي كلكننانختمفم بعضهاف بعضاألمكر مث عممي تفجيرمحط الغازالت ننكرهاتماما ّ
المكجػ ػػكديفاآلفكالجماع ػ ػ الرئيسػ ػػي ف ػ ػ المكػ ػػافه ػ ػ الجماع ػ ػ السػ ػػمفي كبػ ػػدايتهاكانػ ػػتعػ ػػاـ1986ـ كك ػ ػ ّ 

الجماعاتالتكفيري خرجتمفرحمها" كقػداختمفػتالركايػاتحػكؿتػاريخظهػكرالجماعػاتالسػمفي فػ سػينا ،
لكفالمؤكدأفظهكرهالـيكفقب عاـ1979ـ .2
كظهرتنظيـ"السن كالجماع "فػ سػينا،عػاـ1979ككػافإسػمهافػ البدايػ "الجماعػ السػمفي فػ سػينا"،إلػ 
أفتغيراسمهاإل "أه السن كالجماع "عم يدالشيخ"أسعدالبيؾ"أحدمؤسس السمفي ف سينا ،كقدبدأت
جماع "أه السن كالجماع "ف مسجدعمربػفعبػدالعزيػزبػالعريشحيػثتككنػتمػفالشػبابالػذيفيتػرددكف
عم المسجدلمصالة ثـانتق نشػاطهـكاجتماعػاتهـبعػدأفضػيقعمػيهـاألمػفإلػ مسػجدالنػكر ثػـبعػدذلػؾ
1االسكندران إسماعي مرج سابق ص9-5
خالد أسام البيؾ صالح مرج سابق 

2
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ضيقتعميهـمباحثأمفالدكل حت تكقفنشاطهـبعضالش ،بسببالضػغطاألمنػ ككػافل ػ"جماع أهػ 
السن كالجماع "اتجػا عػدائ فػ فتػراتمػاقبػ ثػكرةينػاير2011/تجػا الجهػاتاألمنيػ فػ سػينا،بسػببمػا
تعرضكالػهقبػ الثػكرة كلكػنهـأعمنػكاالهدنػ كالمصػالح مػ المسػؤكليفبعػدأفجػا،الػرئيس"دمحممرسػ "اقتناعػا
مػنهـبػأنهـسيسػتطيعكفالحصػكؿعمػ حقػكقهـفػ الفتػػرةالقادمػ بػأيكسػيم كلكػنهـسػيبدأكفبالطريقػ السػػممي 
كقػػدسػػعكاإلقام ػ الش ػريع مػػفخػػالؿتكػػكيف"لجػػافشػػرعي "لفػػضالمنازعػػاتبػػيفالنػػاسبسػػينا ،ف ػ ظ ػ ع ػدـ
اعترافهابقانكفالبادي الذيتحتكـلهقبائ سينا،كالمعركؼباسـ"القضا،العرف "كهكماتسببف نػزاعبيػنهـ

كبيفقضاةالعرؼمازاؿمستم ارحت اليكـ .1
اثالسياسػ اإلسػالم بكػ ّ 
الجهادي مرتبط بشك كثيقبالتّر
مفي
فالتّيار
مفي الدعكي كحتّ
ّ
جماعاتالس ّ
اتالس ّ
ّ
ّ
ّ
الشػكرى البيعػ ...إلػخ(كهػ تممػؾ
ثقمهكمفاهيمهكمفتمؾالمفاهيـنذكركل ّ األمر الطاعػ الفتنػ الخػركج ّ
نظامامفاهيمياكاحدا كقدتختمفف التّقديركاألكلكياتكالجزئيات كلكنهاتتّفقف اإلطارالعاـ) 2كف إطػار
تسمي السمفي يقكؿأبكدمحمالمقدسػ كهػكأردنػ مػفأصػ فمسػطين كمػفأبػرزمنظػريتيػارالسػمفي الجهاديػ :
ػان ِعْت َنػابػه كمػفسػمانابػهمػفالنػاسلتمسػكنابمػاكػافعميػهالسػمف
"أحبأفأنك بأننالـنتسم بهذااالسـكانم ُ
الصػػالحمػػفاالعتقػػادكالعمػ كالجهػػاد فالسػػمفي الجهاديػ تيػػاريجم ػ بػػيفالػػدعكةإل ػ التكحيػػدبشػػمكليتهكالجهػػاد
ألج ذلؾف آفكاحد أكق هػكتيػاريسػع لتحقيػقالتكحيػدبجهػادالطكاغيػت فهػذ هػ هكيػ التيػارالسػمف 

الجهاديكالت تميز عفسائرالحركاتالدعكي كالجهادي " .3
 .4.1.3الجماعات السمفية المسمحة في سيناء
هنػػاؾإتفػػاؽعم ػ ظهػػكرالفكػػرالجهػػاديف ػ مصػػرمنػػذسػػبعينياتالقػػرفالماض ػ كقكيػػتشػػككتهبعػػداغتيػػاؿ
الرئيسالسادات كمنهانتق إل أفغانستافلمجهادضداإلحتالؿالسكفيت كعكدتهـال مصر .
كخالؿالتسعينياتمفالقرفالعشريفشهدتمصػرعػددامػفاألعمػاؿاإلرهابيػ نسػبتلمجهػادييفاالسػالمييف 
ككػػذلؾأصػػبحتسػػينا،عم ػ الخريط ػ الجهادي ػ منػػذمطم ػ التسػػعينيات كقػػدالحقػػتاألجه ػزةاألمني ػ المص ػري 
رساؿإسالمي سػينا،إلػ سػجكف
كاعتقمتبعضقياداتهـف فترةحكـالرئيسدمحمحسن مبارؾ 4كا
الجهادييف 
ّ
القاهرةككاديالني كهناؾاختمطكابالجهادييفكالتكفيرييف كعادكاحامميفأفكارهـإل سينا .5،

خريسات هشاـ  2.13الجماعاتالمسمح ف سينا:،أعدادها.انتما،اتها.أهدافها مكق ج ب اس  http://jbcnews.net

1

القديم نكاؼ  2.12الممارس المنتج لألفكار المركزالعرب لألبحاثكدراس السياسات الدكح قطر ص 24

2

3المقدس دمحم  2002حكرام الشيخاب دمحمالمقدس

منبرالتكحيدكالجهاد تاريخالكصكؿال المكق  2.15/2/24

 https://tawhed.ws/r?i=j37307wg

عم عبدالرحيـ  2.14أنصاربيتالمقدسصراعاالحتكا،بيفالقاعدةكداعش بكاب الحركاتاإلسالمي تاريخالكصكؿال المكق  2.15/24/2

4

 http://www.islamist-movements.com
5
ف
تحكالتاستراتيجي ف التعاك كالعدا،؟ المركزالعرب لألبحاثكدراساتالسياسات الدكح ص8
االسكندران اسماعي  2.14الحربف سينا،مكافح إرهابأـ ّ
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إضػػاف ال ػ مػػاحػػدثمػػفمراجعػػاتفكري ػ لػػبعضالجماعػػات كاعػػالفالجماع ػ االسػػالمي مبػػادرةكقػػفالعنػػف
عػػاـ1997ـ 1مم ػاأتػػاحالفرص ػ لنشػػأةالسػػمفي الجهادي ػ

2

إذعػػارضالمبػػادرةقػػادةسػػابقكفف ػ تنظػػيـالجهػػاد

ػاكمػدانافػ 
المصريمث أحمدعشكش كدمحمالظكاهري كسالـمرجاف كداككدأبكشػنب كبعضػهـكػافمتهم ُ
قضاياخاص بتنظيـالجهاد كهـعرفكافيمابعدبقادةالسمفي الجهادي ف مصر .3

ػدمؤسسػػهطبيػػباألسػػنافخالػػد
كقػػدكانػػتالثمػرةظهػػكرأكؿتنظػػيـجهػػاديفػ سػػينا"،التكحيػػدكالجهػػاد" عمػ يػ
ّ

مسػػاعدمػػفقبيمػ السػكارك فػ نهايػ التسػعينيات كأعضػػائهكمعظػػـقادتػػهمػػفالسػػكافالمحميػػيفأيضػػا 4أسسػػه
المسػػاعدبعػػدانفصػػالهعػػفجماعػ الجهػػادالمصػػري إثػػرخػػالؼمعهػػـكيقػػكؿنبيػ نعػػيـمؤسػػستنظػػيـالجهػػاد:
"عرضػػتعميػػهأفيػػذهبألفغانسػػتافف ػرفضإليمانػػهبػػأفمحارب ػ العػػدكالقريػػبإس ػرائي أهػػـمػػفالػػذهابال ػ 
أفغانسػتاف كاعتنقػػتجماعتػهبعػػدمقتمػػه الفكػرالتكفيػػريبعػداخػػتالطهـمػ مجمكعػ مػػفالفيػكـأصػػمهـصػػيادي
اسماؾجاؤكالمعم ف بحيرةالبردكي هركبامػفأحػداثالفيػكـ 5أطمقػكاعمػ انفسػهـجماعػ الجهػادكالتكفيػر 
ثـبعداختالفهـم السمفيفف سينا ،تغيرإسمهـال جماع الجهادكالقاعدة" .6
 .5.1.3بداية أعمال العنف من قبل الجماعات المسمحة:
ظ ػ أهػػال سػػينا،بعيػػديفعػػفمكج ػ اإلرهػػابالت ػ ض ػربتمصػػرف ػ حقب ػ التسػػعينيات 7كبػػدأتأكل ػ أعمػػاؿ
العنفف سينا،بعدغيابسػب سػنكاتمػفمراجعػاتالجهػادييفمنػذعػاـ1997حتػ عػاـ2004مػفخػالؿ
عمميػػاتدهػػبكطابػػاعػػاـ 2006-2004كاقتصػػرخطػػابالحككم ػ المص ػري آنػػذاؾعم ػ جكانػػبسػػطحي 
لألحػػداثفيهػػا 8سػػينا،لػػـتعػػرؼالسػػمفي الجهادي ػ الت ػ تأخػػذمصػػادرهاالفكري ػ مػػفابػػفتيمي ػ كسػػيدقطػػبإال
متػأخ ار كبػػدأتتظهػػرمػفخػػالؿعمميػػاتعػاـ( 9)2006–2004بػػالرغـمػػفمحاكلػ بعػػضالتيػػاراتالسػػمفي 
1
2

منيب عبدالمنعـ  2.1.مرج سابق ص 12

خبرا 2.13 ،مجمكعاتالسمفي الجهادي مسئكل عفتصاعدالعنفف سينا ،البكاب نيكز تاريخالكصكؿال المكق 2.15/2/24

 http://www.albawabhnews.com
3

بكر عم  2.15الكجهاآلخرلمسمفي الجهادي ف مصر المركزاالقميم لمدراساتاالستراتيجي القاهرة مصر تاريخالكصكؿال المكق  2.15/2/25

4

محرـ رياض  2.13الدكتكرخالدمساعدمؤسسأكؿتنظيـجهاديف سينا  ،الحكارالمتمدف محكر مكاضي كأبحاثسياسي العدد 4197

 http://www.rcssmideast.org

 http://www.ahewar.org2

(5احداث الفيوم) الشرط هاجمتكاشتبكتم جماع الشكقييفبالفيكـعاـ1990ـكه جماع تكفيري  كقتمت21منهـكاعتقمتالباق كهركبآخريف 
2012/05
 /08
6نبي نعيـ  2012قص الجهادالمتشددبسينا ،لقا،تمفزيكن م برنامثناسبكؾ دقيق  4:41تـنشر عم يكتيكبف  
 https://www.youtube.com/watch?v=bNvHNWP20_0

7المركزالعرب لمبحكثكالدراسات  2013كيفيمكفمكاجه السمفي الجهادي ف سينا،؟ تاريخالكصكؿلممكق االلكتركن 2015/4/26

 http://www.acrseg.org

8األزماتالدكلي  2007مسأل سينا،المصري تقريرالشرؽاألكسط/شماؿافريقيارقـ 30-61مجمكع االزماتالدكلي ص 1
9حبيب كماؿ  2012تاريخالجماعاتاالسالمي كالعنف برنامثهناالعاصم تـنشر عم مكق يكتيكبف  2012/8/7
 https://www.youtube.com/watch?v=aBb61qA1Slg
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مػػفخػػارجسػػينا"،كالسػػمفي الحركي ػ "1كالقيػػاـبجم ػ تبرعػػاتبهػػدؼتهريػػبالسػػالحال ػ غ ػزةبهػػدؼالجهػػادعػػاـ
2001ـ إالأنػػهتػػـاعتقػػاؿالمجمكعػ كمهػػاكمعهػػـأبػػرزقػػادتهـالشػػيخ َن ْشػػأتابػراهيـكالشػػيخفػػكزيالسػػعيد كتػػـ
تقديمهـجميعاإل محاكم عسكري كتـاإلفراجعنهـبعدعدةسنكاتمفاالعتقاؿ 2كهذامػايؤكػدأنػهلػـتكػف

ػاتم َس ػمح كلػػـيكػػفهنػػاؾتػػكتراتأكن ازعػػاتكبي ػرة كلػػـيكػػفهنػػاؾاعتقػػادكبيػػر
هنػػاؾدالالتلظهػػكرجماعػ ُ
بكجكدجماعاتمسمح بهذ القكةكالجرأةلتنفيذعممياتعنػفكبيػرة لقػدكانػتسػينا،فػ أفضػ أحكالهػامنطقػ 
مهمشػ نظػ ارلمػالهػامػفخصكصػي بفعػ إتفاقيػ كامػبديفيػدلعػاـ1979ـالتػ أفػرزتمنػاطقتقسػيـخػػاص
فيهػػا(أ ب ج د)تحػػتالتصػػرؼالمصػػري 3ثػ ّػـلػػـتمبػػثاألمػػكرأفتسػػارعتكانتشػػرتالجماعػػاتكتكػػاثرت 
بخاص ػ بعػػدتفجي ػراتدهػػبكشػػرـالشػػيخعػػاـ( 4)2006-2004الت ػ قت ػ فيهػػاأكثػػرمػػف130مص ػريا
ّ
ف كأُصيبأكثرمف300شخص .5
كأجنبيا بينهـسائحكفإسرائيميك 
لـيكفلدىمباحثأمفالدكل كالت تسم حاليا(االمفالكطن ) كقكاتاألمفالمركزيأي معمكماتتقريبا
عفالجناة كلذاأجريتحمم اعتقاالتكبيرةبسينا.،نتثعنهااعتقاؿحكال ()2030شخصكبحسبالمحام 

أحمدحمم محام الجهادييفف سينا 6،تـتكزيعهـعم خمس سجكفبشك أساس كه :سجفدمنهكر
كسجفشديدالحراس جنكب القاهرة(المعركؼباسـالعقرب) كسجفليمافطر كسجفالكاديالجديد كسجف

ف كقدحدثتأكثرالتفاعالتبينهـكبيفالجهادييفالسابقيفف تمؾالسجكفف الفترةبيفعام 
كاديالنطرك 
2004ك2009ـ .

كأخػػذتأجه ػزةاألمػػفالنسػػا،كاألطفػػاؿالتػػابعيفلممشػػتبهفػػيهـكرهػػائفحت ػ يستسػػمـالمشػػتبهفػػيهـمػػفاقربػػائهـ
كأكليػػا،أمػػكرهـ كأفػػادأحػػدالمعتقمػػيفمنػػذعػػاـ2004ـ":إنهػػـيصػػعقكننابالكهربػػا،ف ػ األعضػػا،التناسػػمي قب ػ 
تكجيهأيسؤاؿلنا ثـيستمرالتعذيبأثنا،كبعداالستجكاب فأقسـكثيرمفالرجاؿعم االنتقاـ" .7
لكفالمكج الثاني مػفالتفجيػراتتمػتعػاـ2005ـ حيػثأعمنػتعنػهبشػك صػريح"منظمػ التكحيػدكالجهػاد"
الذيُقت مؤسسهاخالدمساعدف تبادؿإلطالؽالنارم قكاتاألمػفالمركػزيفػ  2005/9/28كتفػرؽمػف
بق مفأفراد تنظيمهخارجالمعتقالت كلجأبعضهـإل قطاعغزةعبراألنفاؽ كف غزةانضمكاإلػ أقػرانهـ
مفالسمفي الجهادي كتأثربعضهـبػالتكفيرييفالجهػادييفمػفجماعػ "جنػدأنصػارهللا"التػ دخػ أميرهػا عبػد
منيب عبدالمنعـ  2010مرج سابق ص131م (السمفية الحركية)رافدمفركافدالسمفي نشأتبح شبرابالقاهرةبمنتصفالسبعينياتانتشرتم 

1

الكقتكصارلهاأنصاركأتباعبعشراتاآلالؼ

2منيب عبدالمنعـ  2009خريط الحركاتاالسالمي ف مصر نسخ االلكتركني الشبك العربي لمعمكماتحقكؽاالنساف ص 79
3األزماتالدكلي مرج سابق ص 1

4طه احمد 2009.المراجعاتمفالجماع االسالمي ال الجهاد مؤسس الفكراالسالم المعاصرلمدراساتكالبحكث تاريخالكصكؿال المكق 
 263http://www.islammoasser.org  2.15/24/2

5الجزيرة  2014ايفينته الصراعالمسمحف سينا ،تقرير مركزالجزيرةلمدراساتكاالبحاث الدكح قطر ص 6

6حمم احمد  2013الصفح الشخصي عم تكتير تاريخالكصكؿال المكق  https://justpaste.it/kc9e 2.15/4/28

7عاشكر عمر  2012الجهاديكفكالجهاديكفالسابقكفف سينا Brookings ،تاريخالكصكؿال المكق  www.brookings.edu 2.15/4/28
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المطي ػػفمكس ػ ػ فػ ػ ص ػ ػراعمس ػػمحم ػ ػ حككمػ ػ حمػػػاس إنته ػ ػ بقص ػػفمس ػػجد"اب ػػفتيمي ػ ػ "كقتم ػػهف ػ ػ رف ػػح
الفمسطيني .1
بدأتعكدةالهاربيفالمصرييفمفغزةف خريف2009ـبالتزامفم إنتعاشحرك األنفاؽبػيفسػينا،كرفػح 
فعادكامخضرميفكمحمميفبخبراتقتالي كأمني متقدم اكتسبكهاأثنا،مشػاركتهـبحػربغػزة( )2009/2008
اضاف ال أعدادمفالمطمكبيفأمنياكالمحككـعميهـغيابياهربكاال مناطقكعرةجغرافيامنهاجبػ الحػالؿ.2
كمفهذ البذكراألكل مفالكركالفرنشأتتنظيماتمتعددةتبنتالعنفتحتراياتكالفتاتجهادي مختمفػ 
كبرزتمعتقداتمتباين لكنهاانتهتإل ممارساتمتقارب  .3
إذبػػدأتك ػػكيفالن ػكاةاألكلػ ػ لتنظػػيـ"مجم ػػسش ػػكرىالمجاهػػديففػ ػ أكنػػاؼبي ػػتالمقػػدس"ذياألصػ ػ الغ ػػزاكي 
بالتكازيم نشأةالخاليااألكل لجماع "أنصػاربيػتالمقػدس"ذاتاألغمبيػ السػيناكي مػفبقايػاتنظػيـ"التكحيػد
كالجهػػاد"بػػدأ"أنصػػاربيػػتالمقػػدس"أُكل ػ عمميػػاتهـف ػ صػػيف2010ـباسػػتهداؼخػػطأنابيػػبالغػػازالطبيع ػ 
صدرإل األردفكاسرائي مفدكفإعالفعػفمسػؤكليتهـ  كتكػررتعمميػاتاسػتهداؼخػطالغػازأكثػرمػف
الم َ
ُ
13مرة حت أعمفالمجمسالعسكريالمصريف فترةسمطتهاالنتقالي عاـ2012ـعفالتزامهبحكػـمحكمػ 
القضا،اإلداريككقفتصديرالغازإل إسرائي ؛بسببفسادصفق بيعه بعدهاأصدر"أنصاربيتالمقػدس"
ػدي
فع ػػدتُ ُ
أكؿتس ػػجيالتهـالمرئيػ ػ "كا ُ
ـع ػ ْػدنا"فػ ػ ع ػػاـ2012ـ معمن ػػيفع ػػفه ػػكيتهـكت ػػكجههـالفك ػػريالقاع ػ ّ
كمسؤكليتهـعفعممياتتفجيرأنبكبالغاز.4ثـتكال ظهكرجماعاتمسمح ذاتالطاب جهاديبشػك أكبػر
كمتتاب كبعضهااندمثكبعضهااختف كبعضهاتحم  .
كترىالدراس أفالظركؼالت نشأتفيهاالجماعاتالمسمح ذاتالطػاب الجهػاديكانػتفػ فتػراتالت ارخػ 
ػزلالنتقػػاـ كمػػاأفالتح ػكالت
األمن ػ كأسػػاليبالقم ػ كظػػركؼاالعتقػػاؿلمم ػكاطنيفكلػػذكيهـ الت ػ أكجػػدتمحفػا
السياسػي فػ المنطقػ كػػالحربعمػ غػزة كانشػػغاؿالمجمػسالعسػكريالمصػريفػ األكضػاعالداخميػ المصػري 
بعدثكرةيناير .2011/

1االسكندران اسماعي  2014ايفينته الصراعالمسمحف سينا ،تقرير مركزالجزيرةلمدراساتكاالبحاث الدكح قطر ص 6
شقير نعكـ مرج سابق ص(38جبل الحالل:هكجب عظيـعم نحكأربعيفميالإل الشماؿالشرق مفنخ قي سم بجب الحالؿألفحكله

2

مراع متسع لإلب كالغنـالمعركف عندالبدك"بالحالؿ"كينفص عفهذاالجب شعب إل الشرؽتدع "جب ضمف "تمربينهكبينهاكاديالعريش)

3

المركزالعرب لمبحكثكالدراسات مرج سابق 

االسكندران اسماعي مرج سابق ص 6

4
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كبػػذلؾأصػػبحلمجماعػػاتالمسػػمح تكاجػػدكبيػػرف ػ سػػينا،م فه ػ غيػػرمرتبط ػ شػػرطيابػػدعـالمقاكم ػ كالبالنقػػا،
السيناكيالكطن فكثيرمفداعم المقاكم يرفضكفالتسميحالداخم لغيرقبائ الشريطالحدكدي .1
اعكأش ػػكاؿالجماع ػػاتالمس ػػمح فػ ػ سػػينا،فمنه ػػا الجماع ػػاتذاتالط ػػاب الجن ػػائ كقط ػػاعط ػػرؽ
كتختمػػفأنػ ػك 
كالبمطجي كتجارالمخدراتكمهرب األسمح كالبشر فمعظمهـيمتمككفأسمح كيستخدم كنها كمفالمهـالتفرق 
بػػيفهػػذ األسػػمح كبػػيفالسػػالحالعرف ػ مػػفحيػػثالغػػرضكالكظيف ػ فتسػػميحالقبيم ػ ف ػ األغمػػبدفػػاع يحف ػ 
ت ػكازفالقػ ػكةلمقبائ ػ ف ػ غيػػابانتشػػاراألمػػفحسػػبإتفػػاؽكامػػبديفيػػد  كبالنسػػب لممجػػرميفهجػػكم كبػػداف 
ػطكالجنػػكب حيػػثتخػػرج
الحصػكؿعمػ مكتسػػباتغيػػرشػػرعي كمػػفحيػػثالتكاجػػد فهػػكأكثػػرانتشػػا ارفػ الكسػ 
عمميػػات“تكثيػػقالسػػيارات”المسػػمح كالمنتش ػرةف ػ الشػػماؿ مػػفإطػػارالبمطج ػ أكقط ػ الطريػػق فه ػ تكػػكف
بغػرضاإلجبػارعمػ ردالحقػكؽكلػيسلمحصػكؿعمػ باطػ لكػفهنػاؾسػياراتلمجهػادييفأيضػا كهػ ليسػػت
قبمي كخركجهايككفلهدؼتنظيم  .2
الم َسَّمحة في سيناء
 .6.1.3عوامل ظيور الجماعات ُ
تعددتالمتغيراتالت جعمتمفالصعبالتكصػ إلػ تكصػيفدقيػقألسػباباألزمػ فػ سػينا،لكػفالد ارسػ 
حاكل ػتتسػػميطالضػػك،عم ػ أهػػـالمتغي ػراتالت ػ سػػاهمتف ػ تعقيػػدالكض ػ ف ػ سػػينا  ،كمنهػػاعكام ػ داخمي ػ 
كآخريخارجي  .
 .1.6.1.3العوامل الداخمية:
تعددتالعكام الداخمي الت كافلهااألثرالكبيرف بركزالجماعاتالمسمح ف سينا،كمفأهمها :
 .1.1.6.1.3العوامل السياسية 3:
ُيعتبرإهماؿنظاـالرئيسمبارؾلسينا،طيم 30عاماأحداألبعاداألساسي الت تككنتمنهامشكم سينا ،
كهذايمث صمبالمشكم السيناكي الت تدكرف فمكهامعظـاألسباباألخرى كالت تتبيفمفخالؿ 4:

1عامر عادؿ  2.13خريط السالحف سينا ،العددالراب عشر مركزيافالمدراساتكاالبحاث مجم المقاكم المعادي القاهرة مصر تاريخالكصكؿال المكق 
 http://yafacenter.com 2.15/4/29
*( تم الحديث عن تفاصيل كل جماعة مسمحة بشكل منفصلم في المبحث الثاني من الفصل الثالث) 
عامر عادؿ مرج سابق 

2

هكيدي مركة السيدأمان  2013رصدالتناكؿاإلعالم لمممفالسيناكيعم ضك،أحداثرفحكتداعياتهاف الفترةمفأغسطسإل سبتمبر 2012

3

تقرير المركزالقكم لمبحكثاالجتماعي كالجنائي ميدافابفخمدكف العجكزة الجيزة القاهرة مصر ص 4.

برادل جكف  2.12مصرف القمب مصرارضالفراعن عم شفاالثكرة ترجم كنشركمماتعربي القاهرة مصر ص 112-1.5

4

 6.

اخريػ بعػد
 ثكرةآالؼالبدكف العريشف أكتكبر 2007/ضدالحككم لعدـقدرةالحككم حمايػ قبيمػ الفك 
ابيفكاصاب ثالث أفرادمنهابإطالؽنار.
نزاعم قبيم التر 
 تصاعداالحتجاجمفالبدكبأكتكبر2007/عم إزال عشريفمنزالزعمتالحككم أنهػابنيػتبػالتصػاريح 
كبعدهذاالحادثببضػع أيػاـانػدلعتالمزيػدمػفاحتجاجػاتالبػدكفػ العػريشمطالبػ بػإطالؽسػراحبعػض
سجنا،البدكالذيفاعتق بعضهـبالمحاكم منذعاـ2004ف حادثطاباكشرـالشيخ.
 تعام نظاـالرئيسمبارؾم القبائػ بنظػاـالهيكػ العسػكري أيأفشػيخالقبيمػ قػادرعمػ ضػبطأفرادهػا 
كلـتأخذبالحسبافأنهليسك رؤسا،القبائ يتمتعكفبالمصداقي ف قبائمهـ.
 تعيػيفجميػ األئمػ لممسػػاجدمػػفمػػكظف الحككمػ لػػذااليتمتػ األئمػ الجػػددبمصػػداقي بػػيفأبنػػا،الشػػعب
السيناكي كأدىضعفنفكذكالالفريقيف(شيكخالقبائ كاألئم )إل فراغقديتسن لممتطرفيفاستغالله.
 التردالمساعداتتقريبالمبدكإالمفخارجالبالد بعضالمساعداتتػردمػفبرنػامثاألغذيػ العػالم التػاب 
لألم ػػـالمتح ػػدة إض ػػاف الػ ػ إهم ػػاؿش ػػماؿس ػػينا،دكفتعمي ػػرأكتنميػ ػ أكإقامػ ػ بنيػ ػ تحتيػ ػ أكمش ػػركعات
تشغيمي  .
إهدارنظاـالرئيسمبارؾلحقكؽأه سينا،كاتهامهالدائـلهـبعدـ(الكطني )كبأنهـأعػدا،لمنظػاـكلمػبالد 



ككذلؾامتناعالنظاـعفتمميؾاألراض ألهمها كاالهتماـبجنكبسينا،فقطكتحكيمهاإل مدين سياحي .
انشغاؿالجيشالمصريبالسياس بعدقيادتهالفترةاالنتقالي كصراعهعم السمط م الرئيسدمحممرس 



أدىال تراخ السمط التنفيذي تجا بسطسيادةالدكل عم كام األراض .
 .2.1.6.1.3العوامل األمنية:



1



سَمح
يالم َ
إتفاقي السالـم إسرائي المكقع عاـ1979ـجعمتقيكداصارم عم الكجكدالعسكريالمصر ُ



انهيارالشرط ف يناير2011/ـ مماأتاحبيئ منفمت بدرج غيرمسبكق ف مصر.



ازدهارتجارةاألنفاؽعم الشريطالحدكديبيفسينا ،كقطاعغزة.



كركاجتجارتهابشك غيرمسبكؽبعدإنهيػارالنظػاـالميبػ ممػاأكجػدتكػدسلمسػالح.
تدفقاألسمح الثقيم 

ف سينا،كجعمهاتخض لمنظاـاألمن الخاص .

إضػػاف ال ػ أفالبػػدكمتخصصػػكفف ػ ك ػ أن ػكاعالتهريػػبنحػػكإس ػرائي كقطػػاعغ ػزة كبشػػك خػػاصتهريػػب

أحمد ناصر شبهجزيرةسينا 2013 ،رسال ماجستيرغيرمنشكرة الجامع االسالمي غزة فمسطيف ص113
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األسمح مفالترسان الميبي

1

 كلقدكشفتقريرصادرعفخبرا،األمـالمتحػدةفػ  2013/4/11أفنقػ 

السالحإل غزة"يككفف معظمهبرياعبرسينا،كجز،منهيستخدـضدالحككم المصري ".2
ق ارراتعفكمفالمجمسالعسكري حيثبدأمسمسػ العفػكفػ تػاريخ 2011/3/1بػاإلفراجالصػح عػف



خيرتالشاطركحسفمالؾ الذيفلـيستكممكامدةالعقكب المقػدرةب7سػنكات كفػ تػاريخ 2011/3/11
أُصػػدرق ػ ار اربػػاإلفراجعػػفعبػػكدالزمػػركابػػفعمػػهطػػارؽالزمػػرالمتهمػػافف ػ قضػػي اغتيػػاؿال ػرئيسال ارح ػ 
السادات ككانتمدةاألحكػاـالصػادرةضػدعبػكدالزمػر65عامػا كضػدطػارؽالزمػر47عامػا كفػ تػاريخ
 2011/3/17تػػـاإلف ػراجعػػف60معػػتقالسياسػػيا مػػفبيػػنهـدمحمالظ ػكاهريالمحكػػكـعميػػهباإلعػػداـ أُعيػػد
اعتقالهف  2013/8/17كف تاريخ 2011/11/2أصدرالمجمسالعسػكريقػ ار اربػالعفكعػف334مػدانا
صدرتضدهـأحكاـنهائي .3
أصدرالرئيسدمحممرس خالؿفترةحكمهق ارراترئاسي بالعفكعفعػدد755سػجينامػنهـ8مػفقيػادات



جماع اإلخكافالمسمميف كانكامتهميفف القضي المعركف ب"التنظػيـالػدكل لإلخػكافالمسػمميف" كمػنهـ
55م ػػفأعض ػػا،الجماعػ ػ اإلس ػػالمي كالجه ػػاد م ػػفبي ػػنهـ3أدينػ ػكاباغتي ػػاؿالػ ػرئيسالمص ػػريال ارحػ ػ أن ػػكر
السادات كماشم العفكالرئاس 16سجيناألق القبضعميهـمابيفالعاـ2010ـكالعػاـ 2012بتهمػ 
تهريػب األسػمح الثقيمػ مػػفليبيػاإلػ سػػينا  4،كتشػيربعػضالتقػػاريراإلعالميػ إلػ أف4مػػفالمتهمػيففػ 
عممي قت الجنػكدالمصػرييففػ رفػحبشػهررمضػاف2012/ـمػفالػذيفشػممهـالعفػكقػدتكجهػكالسػينا،بعػد
اإلفراجعنهـ .5
سقك،حػكال (1215شػخص)6مػفاإلسػالمييففػ فػضاالعتصػاماتكاعتصػاـرابعػ كفػ المظػاهرات



كمقت بعضنسائهـكاعتقػاؿالػبعضاآلخػر أثػارلػدىحممػ الفكػرالجهػاديكالمتعػاطفيفمعهػـمػفالشػباب

عمكر لكرنس  2012التحدياتاألمني الصاعدةف المغربالعرب كمنطق الساح بعد"الربي العرب "المتكسط   2012الكتابالسنكيلمبحر

1

األبيضالمتكسط دارفضا،اتلمنشركالتكزي عماف االردف ص 131

دمحم جاسـ  2.13فش محاكل اغتياؿكزيرالداخمي المصريفص جديدمفالمكاجه بيف«اإلخكاف»كالحككم شبك رؤي االخباري 
 http://www.roayahnews.com
3
ي
العربي نت  2.13إلقا،القبضعم دمحمالظكاهر شقيقزعيـتنظيـالقاعدة العربي نت تاريخالكصكؿلممكق االلكتركن  2.15/8/25
2

 html.http://www.alarabiya.net

محفك دمحم  2014قطاعاالمفالمصريعاـ 2013مابيفأسئم الثكرةكاجاباتها دراس مقدم لمؤتمر"تحكؿقطاعاألمفالعرب ف المرحم 

4

االنتقالي العم مفاج التغيير" عماف األردف ص21
هكيدي مركة السيدأمان مرج سابق ص 42

5
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اإلسػػالمييفدكافػ التضػػامفكالثػػأر فنجػػدأفبيانػػات"أنصػػاربيػػتالمقػػدس"حممػػتعنػػاكيفمثػ "غػػزكةالثػػأر
لمسمم مصر" كعباراتأخرىف متكنهامث "مذابحالساجديفكالصائميف".1
سمح عندفتحالسجكف إبافثكرةينػاير 2011/إرتػأتالعػيشفػ جبػاؿ
يفمفالجماعاتالم َ
ُ
 هركبناشط
سينا،لشعكرهـباألماففيها.2
 تعام الحككمػ المصػري مػ سػينا،كمنطقػ عسػكري تتبػ لمقػكاتالمسػمح حتػ بعػدإتفاقيػ السػالـ  كنجػد
ذلؾمفخالؿتعييفك محافظيهاكالمسؤكليفعفالقطاعاتالمدني ف سينا،مفالعسكرييفكالعسكرييف
المتقاعديف.3
 .3.1.6.1.3العوامل االقتصادية:


ارتفاعشديدف معدالتالبطال بيفالبدك  كيعكدذلؾلسياساتالتمييزمفالدكل الت كانتتقمصالبطالػ 
مقإنشا،مائ كعشرةفندؽمابػيفعشػرةآالؼإلػ 
خ َ
بالقاهرةعم حسابأه سينا ،فف عاـ2..2كحد َ

ثالثػػيفألػػففرص ػ عم ػ ذهب ػتجميعهػػاتقريبػػاإل ػ مص ػرييفمػػفمنػػاطقأخػػرى؛كهكػػذايضػػطرالبػػدكالػػذيف
ُأبعػػدكاإل ػ البحػػثعػػفسػػب بديم ػ لكسػػبالعػػيشكه ػ سػػب شػػبهمعدكم ػ ف ػ تمػػؾالمنطق ػ ككانػػت"مجمكع ػ 

األزمػػاتالدكلي ػ "ذكػػرتأفجمي ػ عػػامم أحػػدفنػػادؽالخمػػسنجػػكـيػػأتكفمػػفمػػدفكاديالني ػ كيحػػرـالبػػدك
أيضامفالعم مرشديفسياحييفعم الطرؽالصحراكي .4
 عػدـتنفيػذالمشػركعاتالتنمكيػ فػ سػينا ،كمنهػامػاأعمنتػهحككمػ دكتػكرعػاطفصػدق بميزانيػ اسػػتثماري 
110مميارجنيه حيثبدأالمشركععاـ1994كينته عاـ  2017كقسمتالميزاني 64مميارجنيهلشػماؿ
سػػينا ،ك46مميػػارجنيػػهلجنػػكبسػػينا ،لكػػفكػ مػػاتػػـتنفيػػذ لػػـيتجػػاكز14مميػػارجنيػػهمنػػذتحريػػرسػػينا،
كحت عاـ2010ـ .5
 تكقفمشركعترع السالـالذيكافيفترضأفيقكـبتكصي ميا النيػ الػ سػينا،عمػ بعػد54كيمػكمتػ ار
أماـمرتفعاتصخري كجبمي يحتاجرفعهالػ6ممياراتجني  .

االسكندران اسماعي مرج سابق ص 1.

1

عم عبد الرحيـ أنصاربيتالمقدسصراعاالحتكا،بيفالقاعدةكداعش بكاب الحركاتاإلسالمي مكق االلكتركن تاريخالكصكؿال المكق 

2

 http://www.islamist-movements.com 2.15/24/2

3
جريم نهباألراض ف مصر كتاب دارالشركؽ  1،مدين نصر القاهرة مصر ص 21
جكيدة فاركؽ اغتصابكطف 
4
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5
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 اقتصػػارمشػػركعاتالتنمي ػ عم ػ شػػرـالشػػيخكالغردق ػ كالمنػػاطقالسػػياحي كبق ػ عمػػقسػػينا،بػػالحماي ػ كال
تنمي ػ إضػػاف ال ػ أنػػهمػػازاؿأهػػال سػػينا،غيػػرقػػادريفعم ػ تمم ػؾاأل ارض ػ الت ػ ي زرعكنهػػاكالبيػػكتالت ػ 
يعيشكففيها.1
 تكقػفمشػػركعتنميػ سػػينا،الػػذيتػـطرحػػهفػ عهػػدرئػػيسالػػكزرا،كمػاؿالجنػػزكيفػ التسػػعينياتمػػفالقػػرف
الماضػ ػ كق ػػدرص ػػدل ػػه75ممي ػػارجني ػػهعمػ ػ أفينتهػ ػ العمػ ػ في ػػهع ػػاـ2017كلكن ػػهتكق ػػفدكفأس ػػباب
كاضح  .2
ػاهرةالتهريػػبكالمخػػدراتالتػ كانػػتتػػكفر
 انتشػاراقتصػػاداألنفػػاؽالػػذيكػػافيػػكفر6مميػػكفدكالرشػػهري كظػ 
300ممي ػػكفدكالرس ػػنكيكفق ػػالممعه ػػدالق ػػكم االسػ ػرائيم

3

مم ػػاأديالػ ػ ت ارجػ ػ القبميػ ػ كظه ػػكرالكيان ػػات

المكازي لمؤسساتالدكل فالسمط الت كانتمخكل لشيخالقمبي تراجعتلحسابأصحابالماؿ.4
 .4.1.6.1.3العوامل الدينية:

ضػػعفالمؤسسػػاتالديني ػ "خاص ػ األزهػػرالش ػريف"الت ػ تنشػػرتعػػاليـالػػديفالكسػػطي الصػػحيح ممػػاأتػػاح
الفرص لظهكراألفكارالديني المتشددة 5هذاباإلضاف إل عدـتهيئ الدعاةكاألئم لمدعكةف المناطقالنائي 
كضعفتثقيفهـحت يص األمرأحياناإل أفالكثيرمنهـتشددكاأكتشيعكا كانتشارالفكرالتكفيريالذيبػدأ
فػ السػػتينياتمػػفالقػػرفالماضػ فػ السػػجفالحربػ ككػػافمػػفأسػػبابهقسػػكةالتعػػذيبالػػذيتعػػرضلػػهاإلخػكاف
المسمميفف هذاالسجف كاستهان أجهزةالدكل بالدعكةالت ينشركنها بالتال قرركاأفأجهزةالدكل كمهاكافرة
كمفيطيعهـفهككافر .6
 .5.1.6.1.3العوامل االجتماعية والثقافية :
بدكسينا،كاهدارحقكؽ المكاطن لهـكعدـاحترامها

 عدـقدرةأجهزةالدكل المصري عم التعام المناسبم
كعدـقدرةالحككم عم إيجادكسيم لمتكاص معهـ كاهانتهـعم يدقكاتاألمفالت انتهكتخصكصيتهـ
كلـتض اعتبا ارلحرماتمساكنهـكأسرهـكنسائهـ ممادفعهـإل حيازةكمياتكبيرةمفاألسمح لتكفرلهـ
اإلحساسباألمافالمفقكدكالنظرلهـبدكني عم أنهـيتعاممكفم اإلحتالؿاإلسرائيم  .7
النجار احمد مرج سابق ص 3.-29

1

هكيدي مركة السيدأمان مرج سابق ص 74

2

عميب احمد عكام االنتعاشكاالنكسار ه اكتممتدكرةحياةالسمفي الجهادي ف سينا،؟ المركزاالقميم لمدراساتاالستراتيجي القاهرة 
 http://www.rcssmideast.org
4
السعيد فؤاد  2.13الربي العرب "ثكراتالخالصمفاإلستبداد" الشبك العربي لدراساتالديمقراطي الشركؽلمكتاب  1،ص 76
3

عبدالمنعـ منيب مرج سابق ص43

5

هكيدي مركة مرجسابق ص 48

6

المرج السابق ص 43
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صِّنفسينا،بشك رئيسعم أنهاتهديدمباشرأكمحتم 
كأحيانا السياساتاالجتماعي كاإلعالمي المساندةتُ َ
لمدكل المصري كتعتبرسكانهامخبريفأكإرهابييفأكجكاسيسأكمهربيفمحتمميف المكاطنيفمصرييف .1
ِ
تمؾالسياساتكتنفيذهامفق َب األجهزةاألمني كالعسكري كعم رأسهاجهاز"مباحثأمف
كقدتمتصياغ

الدكل " (األمفالكطن ) ف فترةالرئيسمبارؾ كجهازالمخابراتالعام كجهازاالستخباراتالعسكري (إدارة
منتخب 
المخابرات الحربي كاالستطالع) دكف أي مراجع أك مراقب مف هيئات قضائي /دستكري أك مجالس
َ

(كمجنت األمفالقكم ف مجمس الشعبكالشكرى)أكحت خبرا،مستقميف .2

تفاقـفكارؽالهكي كتبايفالنظرلمسكافالسيناكييفمفخالؿالتطػكراتاالقتصػادي كاالجتماعيػ التػ شػجعتها



السمط المصري منذعاـ1982ـكلـتحاكؿدمثسكافسينا،ضمفنسيثاألم مفخالؿبرنامثبعيدالنظر
يسػػتجيبإلػ حاجػػاتهـ كيحقػػقمشػػاركتهـالفاعمػ بػ عمػػدتإلػ تشػػجي اسػػتيطافمهػػاجريكادىالنيػ الػػذيف
تجػػنحال ػ محابػػاتهـعم ػ نحػػكمنهج ػ كذلػػؾمػػفخػػالؿممارسػػتهاالتميي ػزبحػػقالسػػكافالمحميػػيففيمػػايتعمػػق
باإلسػػكافكفػػرصالعم ػ

3

إضػػاف ال ػ أنػػهتػػـتكزي ػ مبػػان مجه ػزةلمبػػدكأله ػ ال ػكاديكالمفتػػرضأنهػػالمبػػدك 4

كبحسبتقريرلمجمكع األزماتالدكلي أفهذاالتمييػزيقمػ مػفضػركرةتمصػيرسػينا،حيػثاشػتك األهػال 
لممجمكع بأفهناؾتهميشمنذ30عاـ كالكعكدمنذ20عامالـتتحقق .5
 .2.6.1.3عوامل خارجية:
كآخرهػاكػاف
 المقترحاتاالسرائيمي الدائم لح مشكم الالجئيفالفمسػطينييفعمػ حسػاباأل ارضػ المصػري 
مشركعجيكرآايالندعاـ2010ـ.6

 تفعيػ إسػرائي الكتيبػ (33قػػطالصػػحرا)،بجانػػبفػػرؽالمسػػتعربيفأك(فػػرؽالمػػكت)بعػػدثػػكرةينػػاير2011/
كذلؾلمتغمغ ف سينا،كاالندساسبيفالبدكخاص ف المناطقالحدكدي المصري .7
 االختراقاتاإلسػرائيمي المتتاليػ لمسػيادةالمصػري منهػا عمػ سػبي المثػاؿ اعتقػاؿالفمسػطين مػفغػزةكائػ 
أبػػكريػػدةالػػذيكػػاففػ رحمػ عػػالجالبنػػهفػ القػػاهرةفػ يكليػػك2013ـ.1كهػػكمػػايعػػزك خبػرا،أمنيػػكفالػ 
عاشكر عمر  2.15خمقاالعدا،مآالتالخياراتاألمن ف سينا ،تقرير مركزالجزيرةلمدراساتكاالبحاث  http://studies.aljazeera.net

1

المرج السابق 

2

األزماتالدكلي  2007مسأل سينا،المصري تقريرالشرؽاألكسط/شماؿافريقيارقـ 3.-61مجمكع االزماتالدكلي ص1

3

كرش عم لمؤسساتخيري ف الكالياتالمتحدةاالمريكي   2.15مكق يكتيكب تاريخالكصكؿلممكق االلكتركن 2.15/1./12
 https://www.youtube.com/watch?v=NcEAcDNAjpE

4

األزماتالدكلي مرج سابق ص 15

5

Giora Eiland2.1. Regional Alternatives to the Two-State Solution The Begin-Sadat Center for Strategic Studies

6

(تفاصي المشركعف الفص الراب )Bar-Ilan University Ramat Gan Israel p31

الرمم عبير  2.12إسرائي تخترؽسينا،بعممياتسري قذرة"كتيب كاركاؿ"عم الحدكدالمصري دنياالكطف الكصكؿلممكق اإللكتركن 

7

 http://www.alwatanvoice.com 2.15/9/15
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ت ارج ػ دكرالمخ ػػابراتالعام ػ من ػػذفتػ ػرةال ػرئيسالس ػػاداتعم ػ المس ػػتكيالسياسػ ػ ه ػ مختصػ ػ بالمجابهػ ػ 
كانتق الدكرلمباحثأمفالدكل لممتابع كه تعن باألمكرالداخمي الت 
األمني ألجهزةالمخابراتالعالمي 
كػػافلهػػادكرف ػ رصػػداالحتجاجػػاتالطالبي ػ المطالب ػ بتحري ػرسػػينا،ف ػ عهػػدال ػرئيسالسػػادات كبقيػػت
األكضاعكذلؾحتػ بعػداالنسػحاباالسػرائيم مػفسػينا ،كازدادعمػ أمػفالدكلػ كتكسػعهفػ المشػهدبعػد
عاـ2000ـ كبعدحصكؿاإلخكافعم نسب %20مفمقاعدالبرلماف.22005
تػػدخ اي ارن ػ مػػفخػػالؿحػػزبهللابمبػػرراتتػػدريبكتهريػػبالسػػالحال ػ المقاكم ػ  كظهػػرهػػذاالتػػدخ بعػػد



القبضعم خمي ف سينا،مف22فردعاـ2008ـتابع لحزبهللا تبيفأنهاتعم منذعاـ2005ـف 
سينا.3،
التدخ الخارج األمريك الذيفرضعم مصرقبكؿإتفاقي السالـ ككػذلؾطمػبك ازرةالػدفاعاألمريكيػ 



مفالمسؤكليفف مصرضركرةتبادؿالمعمكماتلرصدالعناصراإلجرامي ف سينا،ممايعدتدخالساف ار.
مصػػالححركػ حمػػاسفػ سػػينا،بعػػدماحمػػتمحػ إسػرائي كبكابػ لغػزة مػػفخػػالؿاألنفػػاؽلمتػػزكدبالغػػذا،



الكقكدكغيرهامفالضركريات كتهريباألسمح كمػاتنكعػتقنػكاتالتجػارة كتػدفقالسػياراتكمػكادالبنػا ،

ك
إضػػاف الػ اإلدعػػا،بػأفنشػػطا،حمػػاسشػػارككافػ اقتحػػاـالسػػجكفالمصػري فػ االنتفاضػ الجماهيريػ فػ 
مصػ ػػرف ػ ػ ينػ ػػاير2011/كمؤشػ ػػرعم ػ ػ نفػ ػػكذهـ كف ػ ػ منتصػ ػػف2012ـ اتهػ ػػـالمص ػ ػريكفكاإلس ػ ػرائيميكف
كاألمريكيكفحماساستخداـسينا،لتجرب صكاريخها . 4
جغرافياسينا،الكعرةجاذب لمعائػديفمػفأفغانسػتافكباكسػتاف كهػكمػاأكػد الػرئيسالركسػ بػكتيفلمػرئيس



مرس ف لقا ،بينهماف ديربافف جنػكبإفريقيػافػ ديسػمبر2011/عمػ هػامشقمػ المنػاخالتػ دعػت
اليهػػااالمػػـالمتحػػدة.معربػػاعػػفقمقػػهتجػػا تقػػاطراأللػػكؼمػػفاالرهػػابييفكالمقػػاتميفالكافػػديفمػػفأفغانسػػتاف
كأشارال تهريبأسمح الجيشالميب ال البمدافالمجاكرةكمنهاالكثيرالذيكص ال 
كالعراؽال سينا ،
سينا ،ككافكزيرخارجيتهسيرج الفركؼقدحذرمفأخطارتهريبأسمح الجيشالميب ال هذ البمداف

الحياةالجديدة  2.13محكم إسرائيمي تمن نشرتفاصي اختطاؼالمكاطفأبكريدةمفاألراض المصري العدد 6355ص 17

1

محفك دمحم  2.12تحكؿقطاعاالمفف الدكؿالعربي الت تمربمرحم انتقالي نحكالتغير دراس حال قطاعاالمفف مصرمركزكارنيغ 

2

لمشرؽاألكسط لبنافبيركت ص 9

دمحم أميف  2..9مصرليسكماتخيمهاحزبهللاكداعميه مجم العربالدكلي المجمكع السعكدي لألبحاثكالنشر لندف العدد 1515ص 22

3

)Nicholas Sinai buffer zone disappears 2012 Chatham House (the Royal Institute of International Affairs
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Palm

4

London UK. p10-16

كال سينا،بمعرف دكل عربي بعينها كطالببضركرةطرحهذ القضػي فػ مجمػساألمػفبكصػفهامػفأهػـ
األخطارالت تهدداألمفاالقميم كالعالم .1
صَرحبهػاالػرئيسالسيسػ ":أفأحػدأبػرزقػادة
تهديداتخارجي بقت المصرييفكتخريبالدكل المصري  َ



هذاالتنظيـالسريطمبلقا ،شخصيايكـ 2013/6/21كاستمرالمقا،لمدة40دقيق بحضكرقياديآخر
بػػالتنظيـ"كقػػاؿالسيس ػ ":إفهػػذاالقيػػاديالػػذييعػػدعم ػ رأسهػػذاالتنظػػيـقػػاؿجهػػاتأخػػرىسػػتقاتمكـمػػف
أفغانستافكباكستافكفمسطيفكليبياكمصركغيرذلؾ''.2
كمػػفخػػالؿالكق ػ كؼعم ػ األسػػبابالداخمي ػ كالخارجي ػ الت ػ سػػاهمتف ػ بػػركزالجماعػػاتالمسػػمح ف ػ سػػينا ،
يتضػػحأفالظػػركؼالمحمي ػ كالعكام ػ السياسػػي كاالقتصػػادي كالديني ػ كاالجتماعي ػ كالثقافي ػ :ه ػ مػػفاألسػػباب
ػينا،كأهمهػػا كبالتػػال هػػذ أسػػبابيمكػػفأفتجع ػ الشػػابالسػػيناكييفكػػر
الهام ػ الت ػ سػػاعدتف ػ تهمػػيشسػ 
باالنحراؼال جهاتمختمف لتأميفحياتهكأسرته كف ظ التدخ الخارج الذيتطرقتالدراس لػهيمكػفأف
يمجأالشبابالسيناكيال أيجه خارجي أكأعماؿإرهابي تمكنهمفالعم لكسباألمكاؿ .
فالمصريكفاألسبابالت ساهمت
الكتابكالمفكركفكالخبرا،كالعسكري ك 
كف محاكل لمعرف ال أيمدىيدرؾ ُ
ف األحكاؿالسيئ الت كصػمتلهػاسػينا  ،ككػافأبرزهػاظهػكرالجماعػاتالمسػمح فػ سػينا.،يعػرضالباحػث
نتائثلرصداعالمػ فػ الجػدكؿرقػـ(3)1أجػ ار المركػزالقػكم لمبحػكثاالجتماعيػ كالجنائيػ فػ القػاهرةلعينػ 
مفالصحفالمصري راع فيهالمركزاختالؼنمطالممكيػ كاخػتالؼالتكجهػاتكاأليػديكلكجياتالتػ تعكسػها
ك صحيف ف الفترةمف5أغسطسإل نهاي سبتمبر .2012





عمارة سام  2.15بكتيفيحذرمرس مفتكطيفاإلرهابييفالكافديفمفأفغانستافكالعراؽف سينا ،األهراـاليكـ الكصكؿلممكق اإللكتركن 

1

http://digital.ahram.org.eg 2.15/9/15
يكتيكب  2.15كمم الرئيسالسيس بانفعاؿلمتعميقعم أحدثسينا،اإلرهابي الخطابعم كاف القنكاتالمصري مكق يكتيكبنشر

2

 https://www.youtube.com/watch?v=9KnYsX5FbFY 31/.1/2.15

3تكضيحالنسبالمكجكدف الجدكؿرقـ(:)1ك صحيف مػفالصػحفالمسػتهدف فػ عينػ الد ارسػ لهػاإمكانيػ اختيػارأكثػرمػفسػببمػفأسػباباالزمػ 

الحالي ف سينا.،كالصحفه (األهراـكاألخبػاركعينػ لمصػحفالقكميػ أخبػاراليػكـكعينػ لمصػحفالقكميػ األسػبكعي الشػركؽ كالمصػرياليػكـكعينػ 
لمصحفالخاص الكفدكالحري

كالعدال كعين لمصحفالقكمي ) .
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الجدكؿرقـ( 1)1
أسبا حدوث أزمة سيناء
األسباب

التكرار

النسب

عدـالتكاجداألمن بسينا،

342

2663

تحكؿسينا،إل مكافلتجم البؤراإلرهابي

238

4869

عدـدق المعمكماتالت تترددف كسائ اإلعالـعفسينا،

44

664

التدخ الخارج ف شؤكفالبالد

454

3262

الصراعبيفالجيشكالرئيسعم السمط

42

469

فتحالحدكدم غزة

64

965

إهماؿنظاـمبارؾلسينا،

489

3863

اإلفراجعفعناصرجهادي

53

767

إتفاقي كامبديفيد

446

3468

كصكؿمرس لمسمط كدعمهاإلسالمييف

28

567

إهدارحقكؽالمكاطن لبدكسينا،

426

4568

إنشغاؿالجيشالمصريبالسياس

45

667

كجكدأنفاؽبيفمصركغزة

479

3667

أخري

354

2764

عددالمستجيبيف

674


باستعراضهذ النتائثيتضحغمب األسبابالمرتبط بالبعداألمن حيػثظهػرتحػكؿسػينا،إلػ مكػافلتجمػ 
الجماعػػاتالمسػػمح باعتبػػار أبػػرزاألسػػبابالت ػ تعػػان سػػينا،منهػػااآلف كقػػدكردبنسػػب  %48.9يميػػهالف ػراغ
األمن بنسػب  %36.2كمػاكردتبقيػ األسػباباألمنيػ بدرجػ كبيػرةنسػبياكمنهػا كجػكداألنفػاؽبػيفمصػر
كغزةبنسػب  %26.7كأيضػافػتحالحػدكدمػ غػزةبنسػب  %9كغيرهػامػفاألسػبابالتػ تػرتبطبالبعػداألمنػ 
أمػػاالبعػػدالسياس ػ فقػػدكػػافإهمػػاؿال ػرئيسمبػػارؾلسػػينا،أكثػػراألسػػبابظهػػك اربنسػػب  %28.2يميػػهالتػػدخ 
الخارج ف شؤكفالبالدكظهربنسب  %23ثػـاتفاقيػ كامػبديفيػدبنسػب  %21.8باإلضػاف إلػ مجمكعػ 
مفاألسباباألخرىالت ترتبطبانشغاؿالجيشالمصريبالسياس ككصكؿالرئيسمرس إل الحكـكغيرها .

هكيدي مركة السيدأمان مرج سابق مصر ص24
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كبحسبالقرا،ةالت قػدمهاالمركػزالقػكم لمبحػكثاالجتماعيػ كالجنائيػ ألسػبابالمشػكم السػيناكي سػنجدالػ 
أىمديتتفاع هذ األسبابف تهيئ الظركؼلبركزالجماعاتالمسمح كتعميقالمشكم السيناكي كالتال  1:
أوال :البعد السياسي:يقكـهذاالبعدبدكرالفرفأكالحضان ()Incubatorالت تحص عمػ طاقتهػااألساسػي 
مفاإلهماؿكتضـف داخمهابقي عكام نمكاألسبابكتكاثرها .
ثانيا :البعد االقتصادي:كيمعبدكرالبيئ الحاضن ()Mediaالت تنمكعميهاجمي أسبابالمشكم السيناكي  .
ثالثا :البعد االجتماعي:كيقكـبدكرالكعا)Petri Dish(،الذييشتم عم البيئ المالئم لنمكاألسباب .
رابعا :البعد األمني:كيقكـبشقيهالعسكريكالشرط بدكردرج الح اررة))Temperatureالمالئم لنمكأسباب
المشكم السيناكي كتكاثرها .
ت ػريالد ارس ػ أفالعكام ػ السػػابق سػػاهمتف ػ خمػػقبيئ ػ مناسػػب ألفكػػارالجماعػػاتالمسػػمح الت ػ لػػـتكػػف
معركف ػ ف ػ سػػينا،قب ػ عػػاـ2004ـ لكػػفف ػ ظ ػ إهمػػاؿمػػفالدكل ػ المص ػري كتحجػػيـإتفاقي ػ كامػػبديفيػػد
النتش ػػارالج ػػيشفػ ػ س ػػينا ،ف ػػاقـم ػػفمش ػػكالتالتعامػ ػ مػ ػ س ػػكافس ػػينا،كدع ػػـالبيئػ ػ الحاض ػػن لمجماع ػػات
المسػػمح فػ ظػ كجػػكدالفقػػركالبطالػ كالتهمػػيشكالتمييػػزمكنهػػامػػفالتػػركيثلنفسػػهاكتجنيػػدعناصػػرجديػػدة
بعضهامفأبنا،قبائ سينا،كمفباق المحافظات عالكةعم عناصرمفقطاعغزة حيثسمحتاألنفػاؽ 
رسػمالي 
بػػذلؾإذلعبػػتدك اركبيػ ارفػ نقػ األسػػمح الػكاردةمػػفليبيػػاكهػػكمػػافػػاقـاألزمػ فػ ظػ ظهػػكرطبقػ أ
هيمنتبسمطتهاعم القبيم ف ظ الفقرالمترديالذىجع البعضمفالشبابالسيناكييبحثعفعم ف 
هذ الطبقاتالت تبمكرت ككذلؾاسػتقطابالعناصػرالتػ كفػدتمػفالخػارجكاسػتقرتفػ سػينا ،حاممػ معهػا
خبراتقتالي نقمتهامفافغانسػتاف كبعػضمنػاطقالتػكترفػ اإلقمػيـ مػاأحػدثتطػك ارنكعيػافػ أدا،الجماعػات
المسمح ف سينا،ضدالشرط كالجيشالمصري .
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 .2.3المبحث الثاني
الم َسَمحة في سيناء
تصنيف وىيكل بناء أجيال الجماعات ُ

مػػرتظػػاهرةالجماعػػاتالمسػػمح ذاتالطػػاب الجهػػاديفػ مصػػرعبػػرتاريخهػػامنػػذبدايػ السػػبعينات بم ارحػ 
انتقػػاؿمتع ػددةمػػابػػيفالصػػعكدأحيانػػاكالت ارج ػ أحيان ػاآخػػري كشػػهدتأجيػػاالمتعػػددة إختمػػفالبػػاحثكفف ػ 
تحديدهاعم نحكمحدد لكفالثابتأفهناؾتكافقاعاماحكؿثالث أجياؿكه عم النحكالتال :
.1.2.3الجيل األول- :التنظيمات المركزية
تُعتبر"التنظيماتالمركزي الكبرى"هػ الجيػ األكؿ كيقصػدبهػاعمػ كجػهالتحديػدالجماعػ اإلسػالمي كتنظػيـ
الجه ػػاد كالم ػػذافانته ػػتتجربتهم ػػاب ػػإعالفمب ػػادرةكق ػػفالعن ػػفع ػػاـ1997ـ ككثيقػ ػ ترش ػػيدالعمػ ػ الجه ػػادي
عاـ2007ـ كالمراجعػاتالفكريػ

1

ثػـاالنخػرا،فػ العمػ السياسػ بعػدثػكرةينػاير 2011/كأخيػرااالصػطفاؼ

إل جكارجماع اإلخكافبعدعزؿالرئيسدمحممرس ف يكنيك 2013/بماصاحبذلػؾمػفإتهػامتـبممارسػ 
التحريضعم العنفالذيتعرضتلهمصربعدثكرةيناير2011/ـ .2
كقػػدنشػػطتتنظيمػػاتالجي ػ األكؿ ف ػ حػػربممتػػدةم ػ "العػػدكالقريػػب" كالنظ ػاـالمص ػريالعمم ػان طبقػػا
لكجهػ نظػػرهـ  كتػػأثركابأفكػػارسػػيدقطػػب الػػذيكػػافيػػريأفاإلسػػالـمهمتػػهتغييػػرالكاق ػ كأفالتكحيػػدبمنزل ػ 
علالستبداديعدشْركا كمػفثػـفهنػاؾضػركرةلمجاهػدة"العػدكالقريػب" أينظػـ
ِ
الثكرةضدالطغاة كأفالخضك
الحكـف الدكؿالعربي كاإلسالمي بحسبانهانظـحكـعمماني التحكـبالشريع اإلسػالمي كأنهػاغيػركطنيػ 

بسببمكاالتها كطبقالذلؾتكجهتأنشط العنفضدالنظاـالحاكـكمؤسساتهف الدكل المصري  .3
 2.2.3الجيل الثاني- :جيل الجياد األممي
يقصػػدبػػهجي ػ "عكلم ػ الجهػػاد" أُعمػػفعنػػهرسػػمياف ػ فب اريػػر1998/مػػفخػػالؿتشػػكي "الجبه ػ اإلسػػالمي 
العالمي ػ لقت ػػاؿاليهػػكدكالص ػػميبييف"فػ ػ أفغانسػػتافالتػ ػ تزعمه ػػاأُسػػام ب ػػفالدفكأيم ػػفالظ ػكاهري كش ػػارؾفػ ػ 
تأسيسػػهامجمكع ػ مػػفالتنظيمػػاتعم ػ مسػػتكيالعػػالـاإلسػػالم أبرزهػػا:تنظػػيـالجهػػادالمصػػري كقيػػاداتمػػف
الجماع اإلسالمي المصري الت هربتف بداي التسعينياتإل الخارج كفيمابعد تحكلتهػذ الجبهػ إلػ مػا
يعرؼبتنظيـ"القاعػدة" الػذىدعػالمكاجهػ العػدكالبعيػد 4بعػدأفنجحػكافػ حشػداآلالؼمػفالمجاهػديفمػف

أديب منير  2.14الجهاديكفف مصرالمراجعات3.-يكنيك-سكريا مركزالمسبارلمدارساتكالبحكث اإلمارات ص48

1

محمكد أحمد  2.11الجماع اإلسالمي تختاراسـالبنا،كالتنمي لحزبهاالجديد البدي تاريخالكصكؿلممكق االلكتركن  2.16/3/19
 http://elbadil.com/?p=6978
3اسماعي دمحم  2014خريط الجي الثالثمفتنظيماتالعنفف مصر مجم السياسي الدكلي العدد 198تاريخالكصكؿلممكق االلكتركن 
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 http://www.siyassa.org.eg 2.15/7/5
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 7.

دكؿالع ػػالـاإلس ػػالم لمكاجهػ ػ اإلح ػػتالؿالس ػػكفيت ألفغانس ػػتاف كك ػػافله ػػذاالجيػ ػ أث ػػركاض ػػحعمػ ػ ال ػػداخ 
المصري إنعكػسعبػرتطػكرممحػك فػ عمميػاتنفػذتهاتنظيمػاتمصػري داخػ مصػرخػالؿفتػرةالتسػعينيات
كاغتيػػاؿرفعػػتالمحجػػكبرئػػيسمجمػػسالشػػعبالمصػػري كتفجيػراتاألقصػػر كهػػكاألمػػرالػػذيدعػػاالسػػمطات
المص ػري لالهتمػػاـبإلقػػا،القػػبضعم ػ العناصػػرالجهادي ػ المص ػري بالخػػارج مػػفخػػالؿب ػرامثالتعػػاكفاألمن ػ 
ػاعػِرؼكقتهػابقضػايا"العائػدكفمػف
الدكل كتسممتعددامػنهـبالفعػ كمػاأحالػتغػالبيتهـإلػ المحاكمػ فيم ُ
ألبانيا"عاـ1999ـ ك"العائدكفمفأفغانستاف"عاـ1992ـ .1
 3.2.3الجيل الثالث- :يتمثل في تنظيمات عشوائية
بعدأفتراجعتمركزي تنظيـالقاعدةبعدالحربعم أفغانستافعاـ2001ـ كانفر،عقدهابيفالجماعات
المسمح المنتشرةتحتقيادتهاكبدأتتتشظ  كظهرتالعديدمفالجماعاتف أماكفمختمف لذلؾعرفت
بتنظيماتعشكائي تستق منهجهاعبرشبك اإلنترنت كتستفيدمفالثكرةالهائم ف تكنكلكجياالمعمكمات 
كتنتهثنهثالقاعدةكتعتبربفالدفزعيماركحيالهاكلكنهالـتنشأبأمرمنه كماإنهليسلهاعالق بتنظيـ
القاعدة.2
نفذتهذ التنظيماتهجماتكانتمفاجئ ف مصر كأغمبهامحدكداألثرمث أحداثتفجيراتاألزهر 
كالسيدةعائش ف عاـ2005ـ كتفجيراتالحسيفف عاـ2009ـ.
لكفتبق أهـالسماتالمميزةلهذاالجي ظهكرتنظيماتلديهاقدركبيرمفالجاهزي ف شبهجزيرةسينا ،
كه الت نفذتتفجيراتشرـالشيخ كتفجيراتدهبف عاـ2006ـالت نسبتإل تنظيـعرؼبإسـ
التكحيدكالجهاد كهكجي يعتبرأكلكي قتاؿالعدكالقريب.3
الكاضحأفظاهرةالجماعاتالمسمح ظاهرةمتجددةفكمماتراجعتتجرب ف كقتماكف مكافما تصػاعدت
تجربػ أخػريبثػكبجديػد كفػ منطقػ جديػدة بعػدمايكػ كفالجيػ الػذيسػبقهقػداسػتنفدأغارضػه أكفقػدقدرتػه
عم االستمرارف مكاجه خصكمه فإذابجيػ آخػريظهػربعػدحػيفبعػدإجػرا،تغييػراتفػ االسػتراتيجي  .كال

ػاتالم َسػمح عبػر
ُ
تزاؿالظػاهرةمسػتمرة كيصػعبالػتكهفبنهايػ محػددةلهػا لكػفالثابػتفػ دكرةتغيػرالجماع
األجياؿالمتتالي أفهناؾتماي ازبيفهذ األجياؿ كهناؾاختالفاتتظهربيفجي كالجيػ الػذييميػه أكربمػا

داخػ الجيػ ذاتػػه لػذلؾبع ػضالمحممػيفكالخب ػار،يعتبػ ركفالجماع ػاتالمسػمح ف ػ سػينا،ه ػ منضػ كي تح ػت
مظم هذاالجي الثالث .

1اسماعي دمحم مرج سابق 

2العايدي نفيف  2013القاعدةف سينا،خطريهددالدكل المصري المصرياليكـ تاريخالكصكؿلممكق االلكتركن  2.15/7/5
 http://www.almasryalyoum.com
فرغم ماهر 2.14الجهاديكفف مصر مركزالمسبارلمدراساتكالبحكث  1،دب االمارات ص 97
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الم َسمحة في سيناء الييكل والتصنيف (الجيل الرابع)
 .4.2.3الجماعات ُ

الم َسػّمح 
تحم الجماعاتالحالي ف سينا،السماتاألساسي نفسػهاالتػ يحممهػاالجيػ الثالػثمػفالجماعػات ُ
فه عشكائي كغيرمركزي كتتكاص م العالـكتستق منهجهػا كتعبػرعػفأفكارهػاعبػرشػبك اإلنترنػت كمػا
استفادتمفالثكرةف تكنكلكجيااالتصاالتالحديث  .1
ككنهاتكجتسابق جديدةبأفالمتصديلهذ الجماعات
َ
كمفكجه نظرالدراس ترىأفتسم "الجي الراب "


هكالجيشالمصريباستخداـاألسمح الثقيم البري كالجكي ف سينا ،ف ظ إتفاقي كامػبديفيػدالتػ تحظػر
دخكؿهذ األسػمح الػ سػينا ،فهػ بػذلؾأعطػتامكانيػ الػ تجػاكزاإلتفاقيػ مػفخػالؿتفاهمػاتمػ إسػرائي 
كال ارع ػ األمريك ػ

2

كهػػذالػػـيحػػدثمػػفقب ػ م ػ األجيػػاؿالثالث ػ السػػابق الت ػ كػػافيتعام ػ معهػػاك ازرةالداخمي ػ 

بأسػػمح خفيف ػ كهػػذادلي ػ عم ػ مػػدىقػػدراتكامكانيػػاتهػػذ الجماعػػاتف ػ التطػػكركالت ػرابطبمركزتيهػػاكعػػدـ
العش ػكائي م ػ م ارعػػاتبعػػضالقكاسػػـالمشػػترك م ػ األجيػػاؿالسػػابق الت ػ مارسػػتالعم ػ المسػػمحف ػ إطػػار
مرجعي فكري يمكفحصرهاف النقا،اآلتي :
 هذ التنظيماتتحم دكاف انتقامي فه تريأفالتياراإلسػالم تػـإقصػاؤ عػفالسػمط بنػا،عمػ مػؤامرةاشتركتفيهاأجهزةالدكلػ كبالتػال البػدمػفاالنتقػاـمػفمؤسسػاتالدكلػ السػيمااألجهػزةاألمنيػ (الشػرط 
كالجيش).3
 هذ التنظيماتتستندف نشاطهابشك مباشرإل خطاب"المظمكمي الكبرى"الذيركجتهالتياراتاإلسالمي عقبعزؿدمحممرس كفضاعتصام رابع كالنهض ف أغسطس 2013/بينمػاكانػتالتنظيمػاتالسػابق 
تنشطكاستجاب لدعاكيإعادةإحيا،الدكل اإلسالمي .
 كانتتنظيماتالعنفف األجياؿالسابق تسع إل الكصكؿلمسمط مفأجػ إقامػ الدكلػ اإلسػالمي فػإفتنظيماتالجي الراب شهدتكصكؿالتياراإلسػالم إلػ السػمط ألكؿمػرةفػ تاريخػه كتسػربحمػـالدكلػ 
اإلسالمي مفبيفأيديها.4
الم َسػّمح فػ األجيػػاؿالسػػابق مػػفالديمقراطيػ كالعمميػ االنتخابيػ مشكشػػاكمضػػطربا 
 ظػ مكقػػفالتنظيمػػات ُكأغمبهػاكػافيػذهبإلػ تحػريـالمشػارك فػ االنتخابػػات ككنهػاتعطػ لمبشػرحػػقالتشػري مػفدكفهللاكفػػق
أدبياتهـ أمامفكافيجيزالمشارك فإنهكافيتخكؼمفعدـنزاه العممي االنتخابي عاـ 2012كلمغراب 
1اسماعي دمحم  2014خريط الجي الثالثمفتنظيماتالعنفف مصر مجم السياسي الدكلي العدد 198ص 34
 أندراكس زهير إسرائي منزعج مفدباباتسينا ،ككاشنطفتربطالمعكن بكامبديفيد جريدةالقدسالعرب العدد 7211ص 1

2
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الشػػديدة يبػػررجانػػبمػػفالجماعػػاتممارسػػتهلمعنػػفبأنػػهيػػداف عػػفأصػكاتالنػػاخبيفالتػ تػػـإهػػدارهابعػػد
عممي ديمقراطي نزيه .



 يحػػرصجانػػبمػػفالجماعػػاتالمسػػمح المصػري عمػ ربػػطحركتػػهبحركػ الجهػػادالعػػالم كهػػكحػػاؿبعػػضالجماعاتالمسمح مفاألجياؿالسابق حيثأبديعددمفالجماعاتالمسمح المنتشرةف سينا،بعدثكرة
يناير2011/مكقفهمفالخالؼبيفداعشكالقاعدة.
 تحظ الجماعاتالمسمح ف مصربحاضن شعبي تتمث ف قطاعمفأنصػارالػرئيسدمحممرسػ كهنػاؾقطػػاعمػػفأنصػػار يػػديفعمميػػاتالعنػػف إالأنهػػـيبرركنهػػاف ػ سػػياؽأنهػػانتيج ػ طبيعي ػ لإلطاح ػ بػػالرئيس
الم َسّمح حريص عم الحفا عم هذ الحاضن ب كتنميتهػامػفخػالؿ
المدن المنتخب كتبدكالجماعات ُ
تجنباستهداؼالمدنييف كاصدارهـف بيانتهـمفكقتإل آلخػرتخاطػبفيهػاعاطفػ المػكاطنيفلمكاجهػ 
 1

الحمم اإلعالمي الت تتعرضلها .

 هذ ه المرةاألكل الت ينتق فيهامركزثق تنظيمػاتالعنػففػ مصػربشػك كاضػحمػفالقػاهرةكالػدلتا حيثتتركزالكتم الكبرىمفالسكافإل األطراؼالحدكدي ذاتالكت السكاني القميمػ كتحديػداشػبهجزيػرة
سينا ،كالصحرا،الغربي .2
شهدتالجماعػاتالمسػمح الجهاديػ فػ سػينا،انشػقاقاتكانػدماجاتفيمػابينهمػاككالدةتشػكيالتجديػدة خػالؿ
السػػنكاتاألكلػ مػػفهػػذاالقػػرف فاختفػػتبعضػػهاكبػػرزتأخػػريكسػػنحاكؿأفنصػػنفكنػػذكركػ جماعػ منفػػردة
عم نحكيتيحفهمها بداي مفنشأتهاكاذاأمكفهيكمهاكأبرزقادتها  كأهـعممياتهاعم النحكالتال  :
 .1.4.2.3جند اإلسالم
تُعتبػػرجماع ػ جنػػداإلسػػالـمػػفالجماعػػاتالتابع ػ لتنظػػيـالقاعػػدة لكنهػػاتختمػػفباالسػػـعػػفمسػػم القاعػػدة
كتعتبرجماعػ "جنػداإلسػالـ"أفاسػتهداؼالجػيشالمصػريبسػينا،هػكردفعػ عمػ القصػفالعشػكائ لمنػازؿ
أهال سينا ،كاستمرارالجيشف مطاردتهـمفبعدثكرةيناير .2011/
كأكدعبدالحميدصبحالقياديبالسمفي الجهادي بسينا":،أفجنداإلسالـجماع جهادي مكجكدةف سينا،منذ
فت ػرةطكيم ػ كلهػػابعػػضالعناصػػرف ػ لبنػػافتحػػتمسػػم "جنػػدهللا"" 3لكػػفالتػػاريخالحقيق ػ لظهػػكرهـكػػافف ػ 
استع ارضػ ػػاتعس ػ ػػكري عمني ػ ػ فػ ػ ػ الم ػ ػػدفالحدكدي ػ ػ ي ػ ػػكـمقتػ ػ ػ أسػ ػػام ب ػ ػػفالدفقائ ػ ػػدتنظػ ػػيـالقاع ػ ػػدةبت ػ ػػاريخ
Mokhtar Awad - Mostafa Hashem Previous reference p7

1

2عم عبدالرحيـ أنصاربيتالمقدسصراعاالحتكا،بيفالقاعدةكداعش بكاب الحركاتاإلسالمي مكق االلكتركن تاريخالكصكؿال المكق 
 http://www.islamist-movements.com 2015/24/2

السكين  2.13جماع جنداإلسالـبسينا ،مكق دراساتكأبحاثإسالمي تاريخال كصكؿلممكق http://www.assakina.com 2.15/8/15
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 2011/5/2كتتمركزجماع جنداإلسالـف جب الحالؿ كتقدرعناصرهـبحكال 300شخص 1كمػفأهػـ
عممياتهـضدالدكل المصري هكتفجيرمقرالمخابراتف رفحف  2013/9/12بحسببيػافنشػرتهجماعػ 
جنداإلسالـبعنكاف"تبن غزكةرداالعتدا،عم مسمم رابع كسينا .2"،
 .2.2.2.3الرايات السوداء
ػمميف"كيطمػػقعميهػػاأهػ سػػينا،
ُ
جماعػ أطمقػػتعمػ نفسػػهاإسػػـال اريػػاتالسػػكدا،كلهػػاكنيػ اخػػري"جماعػ المسػ
"التكفيركالهجرة"أك"التكفيرييف" بدأتنشاطهابػػ"كسػطسػينا"،كالشػريطالحػدكديلػرفح كأعمنػتعػفنفسػهافػ 
العريشبعػدثػكرةينػاير 2011/مسػتغم حالػ الفػراغاألمنػ التػ عانػتمنػهسػينا ،كهػ جماعػاتتتبنػ أفكػا ار
قائم عم تكفيرالحاكـالذياليطبقشرعهللا كصػكالإلػ قاعػدةالمجتمػ البعيػدةعػفشػرعهللا فهػ تتمسػؾ
ضػك فػ اطػارالجماعػ مرتػد 
بتفسيرشديدالتطرؼلتعاليـسيدقطب كبحسبهذاالتفسيرفإفمعظـالغيػر ُم ْن َ

لػػذلؾلػػيسلػػديهامشػػكم فػ اسػػتهداؼالمػػدنييف  كبسػػببهػػذااليتعػػاطفمعهػػاأهػػال سػػينا ،فهػ منغمقػ عمػ 
نفسهامث معظـالجماعاتالتكفيري كتمتمؾاسمح متطكرة .3
من أبرز قادتيا
 عبدالفتاححسفحسيفسالـ:أُلق القبضعميهف أكتكبر .2013/
4

 دمحمعيدالتيه :أُلق القبضعميهف نكفمبر2011/ـ
أبرز اليجمات
 قت ضابطشرط عاـ.2011

اثن ْيف .5
 مهاجم قسـشرط مدين الشيخزكيد قت خمس أشخاص كاصاب َ
 .3.4.2.3الخاليا النائمة
انتشرتهذ الخاليابمناطقمختمف فػ سػينا،بعػدثػكرةينػاير 2011/بػد،امػفشػريطهاالحػدكديشػماالمػرك ار
بكسػػطهاحتػ ػ بداي ػ م ػػفمدين ػ (بئ ػػرالعبػػد) كتعتم ػػداسػػتراتيجي الكم ػػكفثػػـاإلنتش ػػاركالتكغ ػ كأخيػ ػ ارالضػ ػرب 
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جنداإلسالـ  2.13بيافمنشكرعم مكق أحبسينا ،بعنكاف"تبن غزةرداالعتدا،عم مسمم رابع كسينا "،تاريخالكصكؿال المكق 

2

 ilovesinai.files.wordpress.com 2015/2/24

3خيرت عبدالحميد  2013سينا،مفالخالياالنائم إل تنظيـالقاعدة:ه شج النظاـعم نمكالجماعاتالتكفيري ؟ المركزالعرب لمبحكث
كالدراسات تاريخالكصكؿال المكق  http://www.acrseg.org 2015/2/24

4عمياف طارؽ  205مفالقيادةإل التمكي "التنظيماتاإلرهابي األكثرنشاطاف سينا ،المركزاالقميم لمدراساتاالستراتيجي القاهرة 
 http://www.rcssmideast.org
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الشامم كه إستراتيجي كافكضعهاأيمفالظكاهريكمازاؿيسيرعميهػابعػضأتباعػهالقػدام فػ الجماعػات
الجهادي

1

 كتتب هذ الخاليانهجهامختمطامػفاألفكػارالسػمفي كالجهاديػ كالتكفيريػ كتعقػداجتماعاتهػابشػك 

منظـ كالتعمػفعػفنفسػهاأكعػفإسػـلهػاحتػ اليػتـالتعػرؼعميهػا  كيسػه تنشػيطهػذ الخاليػاكاسػتغاللها
لمعم متهم ف العممياتالت استهدفتنقط قكاتحرسالحدكدبقري الماسكرةعاـ2012ـ .2
 .4.4.2.3جيش اإلسالم فرع سيناء
هػ جماعػ فمسػػطيني تأسسػػتعػػاـ2006ـفػ قطػػاعغػزة كامتػػدنشػػاطهاالػ سػػينا ،عمػ يػػدممتػػازدغمػػش
(ابكعبير)مفسكافغزة كعضكسابقف حرك حماس كفػ  2011/5/19أدرجتػهالكاليػاتالمتحػدةعمػ 
قائم المنظماتاإلرهابي كيهدؼإلقام خالف إسالمي كقدمدحعالني نهثتنظيـالقاعدةكأسام بفالدف .
كعم جيشاالسالـف سػينا،مػ مجمػسشػكرىالمجاهػديففػ أكنػاؼبيػتالمقػدسبغيػ تنفيػذهجمػاتضػد
إس ػرائي مػػفسػػينا 3،كاختف ػ تنظػػيـجػػيشاإلسػػالـمػػفسػػينا ،بعػػدهػػدـأكثػػرمػػف%85مػػفاألنفػػاؽعقػػب
يف سينا،بعدعاـ2012ـ .4
العممياتالعسكري الت بدأهاالجيشالمصر 
5

أبرز العمميات المسمحة لجيش اإلسالم:

 تعاكنػػتجماع ػ جػػيشاإلسػػالـم ػ كتائػػبعػػزالػػديفالقسػػاـكلجػػافالمقاكم ػ الشػػعبي فػ ػ  2006/6/25بالكاقع التػ تضػمنتاختطػاؼالجنػديبجػيشاإلحػتالؿاإلسػرائيم جمعػادشػاليط كأعمػفجػيشاإلسػالـفػ 
يكليك2007/أفالجماع سممتشاليط بعداختطافه إل حرك حماس .
كحمم ػػتالبريط ػػانييفمس ػػئكلي إقامػ ػ دكلػ ػ إسػ ػرائي 
 اختط ػػاؼالص ػػحف أل ػػفجكنس ػػتكففػ ػ 2007/3/20ّ
كالمشارك م امريكاالحربعم االسالـباسـ"الحربالصميبي كاستخدـالصػحف لمتفػاكضعمػ إطػالؽ

سراحعناصرجيشاإلسالـالذيفاعتقمتهـحماس إضاف ال أبػكقتػادةالفمسػطين كهػكرجػ ديػفإسػالم 
محتجػزفػ بريطانيػػا كانتهػ الحػػادثبتحريػػرالصػحف بعػػددفػ فديػ ثالثػ مميػػكفدكالر كبعػدأشػػهرنفػػذت
حماسحمالتضدمعاق جيشاالسالـ .

فرغم ماهر مرج سابق ص 82

1

2خيرت عبدالحميد  2013سينا،مفالخالياالنائم إل تنظيـالقاعدة:ه شج النظاـعم نمكالجماعاتالتكفيري ؟ المركزالعرب لمبحكث
كالدراسات  http://www.acrseg.org

3مقمد عم   2014خالياداعشف مصر جريدةالنهارعربياتكدكليات العدد 2290ص 23

4بكر عم  2014التنظيماتالجهادي ف سينا،كاالمفالقكم المصري المركزالقكم لدراساتالشرؽاالكسط مجم أكراؽالشرؽاألكسط العدد
 62ص 55
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 ف ػ أغسػػطس 2007/اختطفػػتم ارسػػميفتػػابعيفلقن ػػاةفػػككسنيػػكزكاحتجزتهمػػاكأعمنػػتمسػػؤكليتها"كتيبػ ػ نسبتفيمابعدإل جيشاإلسالـ.
الجهادالمقدس"عفالعممي لكفالعممي ُ

 اتهمػتالداخميػ المصػري جػػيشاإلسػػالـبتنفيػذهجػػكـكقػ عمػ كنيسػ قبطيػ عشػي رأسسػػن  2011/لكػػفالجماع أنكرتمسؤكليتهاعفالهجكـالذيقت فيه21شخصامفالمتردديفعم الكنيس ف اإلسكندري .
 ُنسبهجكـكق ف 2012/8/5عم مجمكع مفجنكدالجيشالمصرييهيئكفلتناكؿإفطاررمضافقت فيه21جنديمصري إل جماعػ جػيشاإلسػالـ كعمػ الػرغـمػفأفهنػاؾآخػريفنسػبكاهػذاالهجػكـإلػ 
مجمسشكرىالمجاهديفف أكناؼبيتالمقدس إالأفجيشاالسالـأنكرمسؤكليتهعفالهجكـ.


 .5.4.2.3جماعة "السمفية الجيادية"
تعتبرجماع "السمفي الجهاديػ "هػ األكثػرتنظيمػاكانتشػا ارفػ سػينا ،كأفالجماعػاتالتكفيريػ نػادرةالكجػكد 1
كانتشػػرتبشػػك كبيػػربعػػدثػػكرةينػػاير 2011/كهػ عبػػارةعػػفخاليػػاعنقكديػ مػػفجماعػػاتصػػغيرةمنتشػرةفػ 
أرجػػا،سػػينا،كبخاصػ (فػ منػػاطقالعػريش-رفػػح-منػػاطقالحػػدكداالسػرائيم -تتكاجػػدأقػ فػ جنػػكبسػػينا)،
كهذ الجماع تتبن أفكارتنظيـالقاعدةكليسلهااتصاؿبه لكنهػاكانػتعمػ اتصػاؿمػ أبػكالكليػدالمقدسػ 
(هشاـالسعيدن )ف قطاعغزة .2
كقدأعمنتتمؾالجماع عفنفسهاف أعقابمقت 6مفعناصرهافػ مكاجهػ مػ القػكاتالمسػمح المصػري 
أثنا،تنفيذهالمعممي نسر()1عاـ2011ـ كأصدرتالجماع بيانامفاد أنهاستقكـبقتاؿالجػيشالمصػريفػ 
حاؿاستمرارالعممياتف شػماؿسػينا ،كأفصػحتأنهػاتمتمػؾالقػدرةكالعتػادعمػ مكاجهػ الجػيشحتػ عشػريف
عاما كتعتبرالسمفي الجهادي مفالجماعاتالت تكفرالحاكـكالتكفرالمجتم كقدصدرتمػفأحػدقيادتهػا 
المػػدعكأحمػػدعشػػكش(كهػػكمػػفقيػػاداتتنظػػيـطالئػ ػ الفػػتحبػػالبحيرة) فتػػكىبتكفيػػرالحػػاكـ كلػػـتعمػػفه ػػذ 
الجماع عفقياداتهابسينا،فه تتب السري  .3


الزممك ،م ن حقيق التنظيماتالجهادي بسينا ،الجزيرةنت تقرير تاريخالكصكؿلممكق اإللكتركن  2.15/9/21
http://www.almshaheer.com/article-821182
2
عم عبدالرحيـ  2.12سينا،ال أيف؟دالئ كمؤشرات:خريط الجماعاتالجهادي البكاب نيكز تاريخالكصكؿلممكق اإللكتركن  2.15/9/21
 http://www.albawabhnews.com/4167
3خيرت عبدالحميد  2013سينا،مفالخالياالنائم إل تنظيـالقاعدة:ه شج النظاـعم نمكالجماعاتالتكفيري ؟ المركزالعرب لمبحكث
1

كالدراسات تاريخالكصكؿلممكق اإللكتركن  http://www.acrseg.org/2246/bcrawl  2015/9/21
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 .6.4.2.3جماعة التوحيد والجياد في سيناء
ظهكرهذااإلسـكافبداي ف العراؽكفمسطيفف سبتمبر 12003/ثػـاعتنػقعقيػدتهـالػبعضمػفالجهػادييف
فػ سػػينا،نظػرالكجػػكدهػػذاالتيػػارفػ قطػػاعغػزةبسػػببكجػػكدعالقػػاتقكيػ بػػيفقطػػاعغػزةكبعػػضالقبائػ فػ 
سينا .2،
كتأسسػػتجماع ػ التكحيػػدكالجهػػادعػػاـ2000عم ػ يػػدطبيػػباألسػػنافخالػػدمسػػاعدسػػالـالمنشػػقعػػفجماع ػ 
الجهادالمصري ككافاسمهاف البدايػ جماعػ التكفيػركالهجػرة ثػـتغيػرالػ التكحيػدكالجهػادبنػا،عمػ رغبػ 
غيػرالػ إسػػـ"أنصػػاربيػػت
ػراالسػػـالػ أنصػػارالجهػػاد ثػ 
أعضػػائهابعػػدشػػعكرهـبحػػرجكممػ التكفيػػر ثُػـتغيػ ّ
ػـتَ ّ
المقػػدس" ثػػـكاليػ سػػينا ،كمعظػػـأعضػػائهمػػفالسػػكافالمحميػػيف 3إالأفتقػػاريرتضػػيفإسػػـالفمسػػطين هشػػاـ
السػػعيدن الػػذييعتبػػر الػػبعضشػػارؾجماع ػ التكحيػػدكالجهػػادف ػ تفجي ػراتسػػينا،عػػاـ()2006-2004الػػذي
اغتالتهإسرائي 2012ـ .4
كبعدتنفيذعمميػات(طابػا/شػرـالشػيخ/دهػب)الحقػتاالجهػزةاألمنيػ المصػري جماعػ التكحيػدكالجهػاد كقتمػت
ػرمػػفقػػادةالتنظػػيـ مػػنهـالقيػػاديطمػػبمرض ػ كسػػالـعطي ػ الشػػنكب كتػػـالكشػػفعػػفهكي ػ ثالث ػ 
عػػدداكبيػا
فمس طينييفبالتنظيـهـ"إيادسعيدصالح"الذيقت بسيارةمتفجرةف عممي طاباك"ياسرعبدهللامحيسف"كابػف
عمه"أحمدابراهيـمحيسف"المتهميفبأنهمالعباحمقػ الكصػ مػ التنظيمػاتالجهاديػ فػ غػزةكسػينا ،بعػدأف
لجأكاال سينا،عقبالمالحقاتاألمني الفمسطيني لهـف التسعينات .5
ػتمررمالحقػػاتاألجه ػزةاألمني ػ المص ػري لمتنظػػيـاعتقمػػتبعضػػهـكقػػدحكػػـعم ػ 14مػػفعناصػػر 
كم ػ اسػ ا
باإلعداـ إالأنهلـيتـالتصديقعم الحكـحت عزؿالػرئيسدمحممرسػ

6

كالػبعضفػركاالػ قطػاعغػزةعبػر

األنفاؽكالتحقكابالجماعاتالسمفي ف غزةمث "جندأنصػارهللا"بقيػادةعبػدالمطيػفمكسػ كبعػدعػاـ2009
عػػادكاالػ سػػينا،كمعهػػـأعضػػا،جػػددمػػفغػزةكػػانكامطمػػكبيفألجهػزةأمػػفغػزةبعػػدالتصػػادـبػػيفحركػ حمػػاس
ك"جندأنصارهللا"ف غزةبنفسالعاـ كجماع التكحيدكالجهادتتألفمفنحك300عنصر .7
السني كالصراععم الجهادي العالمي مؤسس فريدرشإيبرت مكتبعماف ص3.
هني حسف-دمحمرماف  2.15تنظيـ"الدكل اإلسالمي ":األزم ُ
2خريسات هشاـ  2013الجماعاتالمسمح ف سينا:،أعدادها.انتما،اتها.أهدافها مكق ج ب اس تاريخالكصكؿلممكق اإللكتركن 2.15/7/2.
1

http://jbcnews.net/mobile/article/233313اديبمنير مرج سابق ص 60

4مجدي سام  2015ماهكتنظيـأنصاربيتالمقدس مصراكي تاريخالكصكؿلممكق اإللكتركن  2.15/7/2.
 http://www.masrawy.com
5محرـ رياض  2.13الدكتكرخالدمساعدمؤسسأكؿتنظيـجهاديف سينا ،الحكارالمتمدف محكر مكاضي كأبحاثسياسي العدد 4197
 http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=375092
6خيرت عبدالحميد  2013سينا،مفالخالياالنائم إل تنظيـالقاعدة:ه شج النظاـعم نمكالجماعاتالتكفيري ؟ المركزالعرب لمبحكث
كالدراسات تاريخالكصكؿلممكق اإللكتركن  http://www.acrseg.org/2246/bcrawl  2015/7/20
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كعمػ ػ ال ػػرغـم ػػفأن ػػهالتكج ػػدشػ ػكاهدعمػ ػ كج ػػكدص ػػالترس ػػمي لمجماعػ ػ بتنظ ػػيـالقاع ػػدة إالأنه ػػـإعتنقػ ػكا
أيديكلكجيامماثم لتنظػيـالقاعػدة 1كتمػكؿجماعػ التكحيػدكالجهػادأنشػطتهامػفخػالؿسػرق السػياراتكالمعػدات
مػػفالدكلػ

ككانػػتالظػػركؼقػػدسػػاعدتعمػ إعػػادةانطالقهػػـمػرةأخػػرىبعػػدثػػكرةينػػاير2011/كمػػاتبعهػػامػػف

التره األمن إضاف ال عكام أخريسبقذكرها.



أشير قادة جماعة التوحيد والجياد
خالدمسعدكنصػرخمػيسالمالحػ (مؤسسػاف) حمػادةأبػكشػتيه منػذرالشػنقيط (مفػت) أحمػدحمػدافحػرب
مػالك (قائػدعسػكري)قتػ فػ ينػاير 2014/كمػاؿعػػالـ(قيػاديفػ الهيئػ العميػػالجماعػ التكحيػدكالجهػاد)ثػػـ
اندمثم جماع أنصاربيتالمقدسف مرحمػ ثانيػ كقتػ فػ ينػاير 2014/شػاديالمنيعػ كػاففػ (قيػادة
العمميات) كهكقائدالعممياتف جماع أنصاربيتالمقدس .2
أشير العمميات المسمحة لجماعة التوحيد والجياد
مسؤكل عفعممياتالتفجيرف (طابػاعػاـ2004ـ-شػرـالشػيخعػاـ2005ـ-دهػبعػاـ2006ـ) كقتػ فيهػا
أكثرمفمائ شخص.
الهجكـعم قسـثافالعريشف عػاـ2014؛ممػاأدىإلػ قتػ ضػابطبػالقكاتالمسػمح كضػابطكمجنػدمػف
الشرط  .3
 .7.4.2.3مجمس شورى المجاىدين في "أكناف بيت المقدس"
تشك مفجز،مفجماع التكحيدكالجهادالذيفعادكاالػ سػينا،عػاـ2009بعػدفػرارهـالػ غػزةعػاـ2004
بعػػدعمميػػاتدهػػبف ػ سػػينا ،كبعػػضمػػفجماع ػ جنػػدأنصػػارهللامػػفقطػػاعغ ػزةالػػذيففػػركاال ػ سػػينا،بعػػد
المالحقػ مػػفقبػ أجهػزةأمػػفحمػػاسفػ غػزةإثػػرالتصػػادـالمسػػمحبيػػنهـعػػاـ2009ـ بعػػدأفاكتسػػبكاخبػرات
كأمني ػ متقدم ػ أثنػػا،مشػػاركتهـم ػ الفصػػائ الفمسػػطيني ف ػ حػػربغ ػزة( )2009/2008كبػػدأكابتشػػكي 
قتالي ػ 
تنظيـ"مجمسشكرىالمجاهديفف أكناؼبيتالمقدس"ذياألصػ الغػزاكي بػالتكازيمػ نشػأةالخاليػااألكلػ 
ػيـالتكحيػػدكالجهػػاد 4كقػػدأعمػػففيمػػابعػػد

لجماع ػ "أنصػػاربيػػتالمقػػدس"ذاتاألغمبي ػ السػػيناكي مػػفبقايػػاتنظػ
"مجمػ ػػسشػ ػػكرىالمجاهػ ػػديفف ػ ػ أكنػ ػػاؼبيػ ػػتالمقػ ػػدس"عػ ػػفنفسػ ػػهعبػ ػػرفيػ ػػديكعم ػ ػ مكق ػ ػ يكتيػ ػػكببتػ ػػاريخ
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2012/6/19ـ 1كيؤكدأفعم التنظػيـسيقتصػرفقػطعمػ سػاح الصػراعالفمسػطين اإلسػرائيم كأفسػالحه
لػػفيمتػػدصػػكبأينظػػاـعرب ػ مهمػػاتكػػفرؤيػػتهـلنظػػاـالحكػػـفيهػػا 2ككصػػفثػػكراتالربي ػ العرب ػ "خركجػػا
لمماليػ ػػيفلممطالب ػ ػ بتطبيػ ػػقشػػ ػريع الػ ػػرحمف" كرأيأنػ ػػهالمكػ ػػافبع ػ ػػداليػ ػػكـلمكطني ػ ػ كالقكمي ػ ػ كالعممانيػ ػ ػ 
كالديمقراطي ػ كأفهنػػاؾمعرك ػ لممسػػمميفالسػػترجاعحكػػـهللاف ػ األرض كالهػػدؼمػػفتشػػكي مجمػػسشػػكري
المجاهػػديفهػػككض ػ أسػػاسلعم ػ جهػػاديمبػػارؾكاضػػحالطريػػقكالمعػػالـ ليكػػكفلبن ػ ف ػ المشػػركعالعػػالم 
الرام لعكدةالخالف الراشدة كتطبيقالشرعالحنيف .3
 كت ػػرىالد ارسػ ػ أفمحت ػػكيم ػػاج ػػا،فػ ػ الفي ػػديكم ػػفنفػ ػ المجم ػػسلمديمقراطيػ ػ كالعممانيػ ػ س ػػيفتحالب ػػابأم ػػاـ
مصػػادماتمػ المجتمػ المػػدن المصػػريكخصكصػػاكأفثػػكرةينػػاير2011/كانػػتتطالػػببالديمقراطيػ كبالتػػال 
يمكػػفأفيفسػػراعػػالفالمجمػػسأنػػهمقػػدماتألعمػػاؿضػػدرغبػػاتالثػكارالشػػبابكالمػػدنييفالػػذيفرفعػكاشػػعارات
مث حري كديمقراطي  .
كماأفالفيديكالمنسكبلممجمسيتناقضكبيافرقـ19الذيصدربتاريخ 2012/10/10تحتعنكاف"بيػاف
ف
مهـمفمجمسشكريالمجاهديفف أكناؼبيتالمقػدسإلػ األمػ اإلسػالمي كعممائهػاالػذيفرفضػكاقتػاؿ َمػ ْ

خػػالفهـطريق ػ الحكػػـ حيػػثجػػا،ف ػ البيػػافأف":لنػػامكقػػفثابػػتاليتغيػػرمػػفك ػ طريق ػ أكنظػػاـ أكفكػػر
كن ِعػُّدهامػف
يخالفالشريع اإلسالمي كالديمقراطي كالكطني كالقكانيفالكضعي عم سبي المثػاؿالالحصػر َ

السب الت زؿأصحابهافيها فالنريسبياللنصرةالديفكرفع شأنه كعزالمسمميففػ الػدنياكاآلخػرةإالبمػا
أمرناهللابهلتحقيقهذا أالكهكالدعكةكالجهاد.كمكقفنامماسػبقذكػر مػفسػب معكجػ اليمػزـمنػهتكفيػرأك
قتاؿمفقاؿبه أككق فيه ب ننكرعميهـشفق بهـ كبينناكبينهـالدعكة بالحسن كدعكتهـلمعكدة كالعكدة
لديفهللاكشرعه كماأفلناف ديارناسياس شرعي ننطمقمنها فالنكجػهسػهامنالغيػرالعػدكاليهػكديالمتفػق
عم ػ عداكتػػه كذلػػؾتفكيتػػالػػهألفيػػأمفبانشػػغالناعنػػه كالنػػأمفبانكشػػاؼظهكرنػػالػػه كحرصػػاعم ػ تكثيػػر
المصالحالشرعي المعتبػرةبتحصػي أعالهػا كتقميػ المفاسػدالتػ عػدهاالشػارعمفسػدةبػدف مػاقػدرناعمػ دفعػه
منها" .4

أكناؼبيتالمقدس  2.12/6/19اإلعالفعفتشكي [مجمسشكرىالمجاهديفف أكناؼبيتالمقدس]كتبن [غزكةالنصرةلألقص كاألسرى] مكق 

1

يكتيكب https://www.youtube.com/watch?v=hHfXjBLZM4I
أكناؼبيتالمقدس  2.12/7/12بيافرقـ"3.دربغزة" مكق يكتيكب   https://www.youtube.com/watch?v=Up0dEdHCxJQ

2

3
ىالمجاهديفف أكناؼبيتالمقدس]كتبن [غزكةالنصرةلألقص كاألسرى] مكق 
أكناؼبيتالمقدس  2.12/6/19اإلعالفعفتشكي [مجمسشكر 

يكتيكب  https://www.youtube.com/watch?v=hHfXjBLZM4I

ىالمجاهديف-أكناؼبيتالمقدس إل األم اإلسالمي كعممائها  2.12/1./1.بيافرقـ 19
مركزابفتيمي لإلعالـ  2.12بيافمفمجمسشكر 
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كف الخالؼبيفتنظيـالقاعدةكالدكل االسالمي ف العراؽكالشاـداعش انحازفيهمجمسشكرىالمجاهديف
بكضكحإل داعشكأميرهاأب بكرالبغدادي كلكفم االحتفا بكمماتالتقديركالتكقيرأليمفالظكاهري .1
أىم عمميات مجمس شورى المجاىدين
 إط ػػالؽص ػػاركخيفجػ ػرادعمػ ػ مدينػ ػ إي ػػالتبإسػ ػرائي  كتبن ػػتالعمميػ ػ التػ ػ اس ػػتهدفتدكريػ ػ تابعػ ػ لج ػػيشاالحػػتالؿداخػ الحػػدكداإلسػرائيمي فػ  2012/6/18عبػػرشػػابيفأحػػدهمامصػػريكاآلخػػرسػػعكدي كتبنػػت
تفجيراتلخطالغازقربمدين العريشعاـ2012ـ.2

 نفػ ػ بي ػػافرق ػػـ4عالق ػػتهـبمقتػ ػ الجن ػػكدالمصػ ػرييففػ ػ ش ػػهررمض ػػاف 2012/كأفه ػػدفهاالرئيسػ ػ قت ػػاؿاليهكد كتجنباستهداؼالجيشالمصري.3
 معظػػـبيانػػاتمجمػػسش ػكرىالمجاهػػديفكانػػتمخصص ػ لإلعػػالفعػػفتبن ػ عمميػػاتنفػػذهاالتنظػػيـضػػدمسػػتعمراتكمصػػالحإس ػرائيمي بػػالقربمػػفالمنطق ػ الحدكدي ػ مث ػ قصػػف(سػػيدركت كنتيفػػكت كبئػػرسػػب 
كعسػػقالف كمجم ػ أشػػككؿ كمكق ػ ككسػػفيـ)كيعتبػػرالمجمػػسمػػنغمسبشػػك كام ػ ف ػ الشػػأفالفمسػػطين 
كأفدائرةحمفائهكأعدائهترتبطباألطراؼالفاعم هناؾ .
السيماف غزة 
فعم سبي المثاؿ لـينفذالتنظػيـأيعمميػ مشػترك مػ أيتنظػيـآخػرفػ سػينا،أكفػ مصػربشػك عػاـ 
بينمانفذعممي باالشتراؾم تنظيـجيشاإلسالـالمكجػكدفػ غػزة كػذلؾلػـيصػدرالتنظػيـأيبيانػاتيهػاجـ
فيهاأيطرؼمصري سكا،قب 2013/7/30أكبعدها ف حيفأصدرعدةبياناتضػدسػمط حمػاس فػ 
غزةينتقدحكمهاكقبكلهابالديمقراطي كمهادن االحتالؿالصهيكن كه أمكرتشيرإلػ تعػاظـدكرالجماعػات
المسمح ف قطاعغزةبالمقارن بالعناصرالمصري  .
كصاحبالبيافمجمكع مفالصكرلبعضالممثميف باإلضاف إل تسجي مرئ تعمػففيػهالجماعػ مسػؤكليتها
عػػفاسػػتهداؼدكري ػ إس ػرائيمي عم ػ الحػػدكدبػػيفمصػػركاس ػرائي حم ػ البيػػافعن ػكاف"غػػزكةالنص ػرةلألقص ػ 
كاألسري" .4

اسماعي دمحم مرج سابق 

1

2خيرت عبدالحميد   2013سينا،مفالخالياالنائم إل تنظيـالقاعدة:ه شج النظاـعم نمكالجماعاتالتكفيري ؟ المركزالعرب لمبحكثكالدراسات 
 http://www.acrseg.org/2246/bcrawl

اكناؼبيتالمقدس  2.12بيافنف اىصم بمقت الجنكدالمصرييف الهيئ االعالمي لمجمسشكرىالمجاهديفاكناؼبيتالمقدس  2.12/8/6

3
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 .8.4.2.3تنظيم الدولة اإلسالمية (والية سيناء)
أكؿظهػكرحقيقػ لهػـفػ أبريػ 2011/ـ 1بعػدتنفيػذسمسػػم تفجيػراتلخػطالغػازفػ سػينا ،ككانػتبدايػ هػػذا
التنظيـبعددخكؿعناصرمػفقطػاعغػزةعبػراألنفػاؽتسػم نفسػها"التكحيػدكالجهػادفػ أكنػاؼبيػتالمقػدس"
الذيأسسههشاـالسعيدن (أبكالكليدالمقدس ) بعدخالفاتهـم حركػ حمػاس كهػربحػكال 150شخصػا
مػػنهـاتهمهػػـبخػػرؽالهدنػ م ػ االحػػتالؿاإلس ػرائيم كاطػػالؽصػكاريخعم ػ إسػرائي نهاي ػ عػػاـ2008ـ 2كبعػػد
حكارهـم تنظيـ"التكحيدكالجهاد"السيناكيالذينشطبعدثػكرةينػاير 2011/قػررالتنظيمػافاالنػدماجليعرفػا
يثزيادة .3
باسـ"أنصاربيتالمقدس"بقيادةنائبهشاـالسعدن دمحمفر 
كبحسبمؤتمرصحف بتاريخ2014/1/2لكزيرالداخمي المصري"دمحمابراهيـ"تحػدثفيػهعػفكيفيػ تأسػيس
جماع أنصاربيتالمقدسقاؿ":إفتطكرتنظيـبيػتالمقػدسكػاففػ فتػرةحكػـالػرئيسالسػابقدمحممرسػ 
بينمػػاكانػػتتسػػع جماعػ اإلخػكافلتكسػػي قاعػػدتهافػ مختمػػفأنحػػا،الػػبالدكتقاربػػتمػ حمفائهػػامػػفالفصػػائ 
المتشددةكقيامهـبفتحقنكاتتكاص لعددمػفككادرهػامػ قيػاداتحركػ حمػاسالفمسػطيني كمػنهـ(أيمػفنكفػ 
ُ
الهـمختمفأكجػهالػدعـالمكجيسػت مػفخػالؿاستضػافتهـبقطػاعغػزةكتمقيػنهـبقكاعػد
رائدالعطار)الذيفقدمك
ُ

األمػػفكتػػدريبهـعم ػ مختمػػفاألسػػمح بمعسػػكراتكتائػػبالقسػػاـ كالتباحػػثمعهػػـف ػ بعػػضالمسػػائ المتعمق ػ 
بالتكنكلكجياالعسكري كأبرزهاعممياتالتشكيشعم عم الطائرات كضبطعمميػاتتكجيػهصػكاريخ كأجهػزة
فػػؾالشػػفرة".ك ػ هػػذ األمػػكراعتبرهػػاكزيػػرالداخمي ػ بمثاب ػ األمػػرالحقيق ػ الػػذيأدىإل ػ اإلعػػالفعػػفجماع ػ 
أنصاربيتالمقدسبقيادةتكفيقفريثزيادة(أبكعبدهللا) كماقاددمحمنصرجناحهاالعسكريالذيكػافاسػمه
"كتائبالفرقاف" .4
كهػػذ المعمكمػػاتلػـتقتصػػرعمػ ك ازرةالداخميػ بػ إفالقضػػا،المصػػريكػػافلػػهدكرفػ تشػريعهاإذأَصػػدرت
محكم جنايػاتالقػاهرةحكمػاباإلعػداـعمػ بعػضقيػادةاإلخػكافالمسػمميفبيػنهـالػرئيسالمعػزكؿ"مرسػ كدمحم

كالقائديفف حرك حماس"العطاركنكف "ف قضي عرفتباسـ"التخابرم حرك حماس" .5
البمتاج " 

 كف محاكل الدراس لتفسيرالتقارببيفاإلخكافالمسمميفكحرك حماسكأنصاربيتالمقػدسفػ تمػؾالفتػرة 
بالرغـمفتناقضهـم الجماعاتالسمفي كبنا،عم اتهاماتك ازرةالداخميػ المصػري كقػرارالمحكمػ تػرىأف
أديب منير  2.15مرج سابق ص47-46

1

المسحاؿ تامر 2.11فيديكلعميم قت اريغكن  Vittorio arrigoniمكق يكتيكب 
 https://www.youtube.com/watch?v=tgkHQIM3Vbg
3
احمد رفعت  2.14خريط الجماعاتكالتنظيماتاالسالمي المتطرف شبك االعالـالعربي  http://moheet.com/details_articll
2

ابراهيـ دمحم  2.14مؤتمرصحف لكزيرالداخمي المصريدمحمابراهيـ قناةازهرب الفضائي نسخ عفاليكتيكب  2.14/1/2
 https://www.youtube.com/watch?v=VjoCnvK9I6A
5
دنياالكطف  2.15بينهـبدي كمرس كالبمتاج احال اكراؽقياداةاالخكافال مفت الجمهكري بقضي التخابرم حرك حماسكالهركب 
4

http://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2015/05/16/715004.html  5.15/5/16
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السػببهػكدخػكؿمصػػالححركػ االخػكافالمسػػمميفبعػدثػكرةينػػاير 2011/التػ كانػتتسػػع فػ حينػهلػػدخكؿ
االنتخاباتالرئاسي التػ فػازبهػاالػرئيسدمحممرسػ كالبرلمانيػ التػ كػافحصػتهـهػ األكبػر كبالتػال كانػت
كافكانتجماعاتسمفي تختمفمعها .
معني بكسبأكبرقدرمفالحشدحت 
تكح ػػدتالعدي ػػدم ػػفتنظيم ػػاتالجماع ػػاتالجهاديػ ػ كالتكفيريػ ػ فػ ػ س ػػينا،فػ ػ 2012/1/23ـ كم ػػفض ػػمنهـ
جماع "أنصاربيتالمقدس"الت كانتحديث النشأةحينها كتـالتنسيقفيمابينهاف إطارمكحدكمػفبعػدها
سط نجـإسـ"أنصػاربيػتالمقػدس"بعػدأفانضػـلػهجميػ أبنػا،القبائػ المعتنقػيفلمفكػرالتكفيػريكالجهػادي 
ليكػػكفهػػكالتنظػػيـاألكبػػرف ػ سػػينا ،كتُعتبػػرالمرجعي ػ الفكري ػ لتنظػػيـبيػػتالمقػػدسمسػػتمدةمػػفالقاعػػدة بعػػد
مبػػايعتهـأليمػػفالظ ػكاهريمػػفخػػالؿبيػػافكػػافنصػػه":إل ػ أميرنػػاالحبيػػب كشػػيخناالفاض ػ أب ػ دمحمأيمػػف
الظ ػكاهري حفظػػؾهللاكنصػػرؾكأعانػػؾ مػػفجنػػكدؾف ػ سػػينا،الحبيب ػ ف ػ أرضالكنان ػ نبايعػػؾعم ػ السػػم 
ػاتَقػربػهعينػؾ 
كالطاع ف المنشطكالمكر كالعسركاليسر فارـبناحيثشئت فمفترىكلفتسم مناإالم 

كتُشػػف بهػػاصػػدرؾ" 1لكنهػػاسػػرعافمػػاتبػ ذلػػؾالبيػػاففتػرةتالسػػفكتبػػادؿاإلتهامػػاتبػػيفالظػكاهريكأبػػكبكػػر
البغدادي كتحكلتالمرجعي ال تنظيـالدكل اإلسػالمي فػ العػراؽكالشػاـ(داعػش) كتحػكؿاسػمهـمػفأنصػار
بيتالمقدسال "كالي سينا"،ف   2014/11/13كذلؾبعدقبكؿأبكبكرالبغداديمبايعتهـالت أعمنكهػافػ 
بيافصكت بتاريخ2014/11/10جا،فيه":إفطاع ألمرهللاكرسكله بعدـالتفرؽكلػزكـالجماعػ نعمػف
مبايع الخميف إبراهيـبفعكادبفإبراهيـالقرش الحسين (أبكبكرالبغدادي) عم السػم كالطاعػ فػ العسػر
كاليسػػر كفػ المنشػػطكالمكػػر كأالننػػازعاألمػػرأهمػػهإالأفنػػرىكفػرابكاحػػا” 2كهػػذايعنػ أنػػهلػػكأرادالبغػػدادي
تصعيدالعممياتف مصرأكتقميمها هذاماستنفذ كاليػ سػينا ،عمػ عكػسلػككػافارتبػا،التنظػيـبالقاعػدة 
فالقاعدةتعم بشك المركزي كتترؾالحري لك التنظيماتالجهادي الت تعم تحتإمرتها بتقريرالعمميات
ػذلؾيعتبػرأفتنظػيـالدكلػ بػاتلػهاليػداألطػكؿفػ 
ُ
الت تراهامناسب ف ضك،الكض المتاحف كػ دكلػ كب
تقريرتحركاتكالي سينا ،كاليمكفلمقادةداخ مصرالقياـبأيتحركاتأكعممياتإالبالرجكعلمبغدادي .3

1
كف  24الهيك التنظيم كأبرزقياداتكالي سينا،برئاس أبكاسام المصري الكصكؿلممكق االلكتركن  2.15/7/29
http://www.maanpress.com
2
ركسيااليكـ  2.14بعدقبكؿالبغداديمبايعتها"أنصاربيتالمقدس"تتحكؿال "كالي سينا "،ركسيااليكـمكق اخباري الكصكؿلممكق االلكتركن 

 http://arabic.rt.com/news 2.15/7/28
الغريب أحمد  2.15دالالتالتحكؿمفجماع أنصاربيتالمقدسال كالي سينا ،مجم السياس الكصكؿلممكق االلكتركن 2.15/7/3.
 http://al-seyassah.com
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كيقكؿأبكالكليدقائدإحدىالمجمكعاتالجهادي ف غزة":أفتنظيـأنصاربيتالمقػدسفػ شػبهجزيػرةسػينا،
قػػدحظ ػ بمكافق ػ البغػػداديألنػػهنجػػحف ػ ط ػ 19تنظيمػػاسػػمفياتحػػتلكائػػه فضػػالعػػفتنفيػػذعمميػػاتف ػ 
ّ
المنطق " .1
سمح يقكؿمػديرمعهػدالػديفكالسياسػ فػ ركسػياألكسػندرايغنػاتينكك":فػ العػالـحاليػا
معممياتالم َ
ُ
أمابالنسب ل
مػػااليق ػ عػػف30كالي ػ ل ػػمدكل اإلسػػالمي ككالي ػ سػػينا،كاحػػدةمنهػػا هػػذ الكاليػػاتتتخػػذق ارراتهػػاعػػادةبصػػكرة
مستقم بشأفالعممياتالت ستنفذها كلكنهاتعمفعنهاككأنهامفتنفيذالمنظم المركزي " .2
الفرق بين أنصار بيت المقدس ووالية سيناء
ُيعتبرمفدالالتإسـكالي سينا،أنهيسيطرف الكاق عم أراض سينا ،كمػاتشػيردعايػ كاليػ سػينا،إلػ 
ني ػ التنظػػيـبػػالحكـ إضػػاف ال ػ أفالتنظػػيـبعػػدتغيػػر ال ػ كالي ػ سػػينا،أصػػبحيفػػرضتهديػػداأكبػػربكثيػػرعم ػ 

ػكافالمحميػيف بعػدأفقتػ عػددمػفالمػدنييفبحجػ التعامػ مػ الجػيشالمصػري كه ّػددعمنػازعمػا،القبائػ 
الس
ّ
المعارضػػيفلػػه كمػػاأفهجمػػاتكالي ػ سػػينا،تشػ ّػك خط ػ ارعم ػ الم ػكاطنيفالمػػدنييفأيضػػا كمػػاأنهػػاهاجمػػت
اقبيفمتعدديالجنسيات كماأفهناؾكبحسبالحككم المصري تَػّدُفقلممقػاتميفاألجانػبإلػ 
كأصابجنكدمر
ّ

داخ سينا ،كمفبينهـمصرييفعادكامفالحربف سكريا .3
المرجعية الفكرية لتنظيم الدولة اإلسالمية (والية سيناء)

تعتمػدجماعػ أنصػػاربيػػتالمقػػدسكغيرهػامػػفالتنظيمػػاتالسػػمفي الجهاديػ عمػ األفكػػارالتكفيريػ لسػػيدقطػػب 
كتضيفإل برامجهاالتثقيفي كتاباتأخرىحديث ككتاب"إدارةالتكحش"لمؤلف(أب بكرناج ) 
اؼكامػرةالدكلػ اإلسػالمي فػ العػراؽ
ػاكأفكارهػامكاليػ إلػ أعػر 
أمابعدالتحكؿال كالي سينا ،أصبحتبرامجه 
كالشاـ .
ىدف تنظيم الدولة اإلسالمية (والية سيناء)
كػ ػافاله ػػدؼم ػػفتنظ ػػيـأنص ػػاربي ػػتالمق ػػدسفػ ػ بدايػ ػ األم ػػره ػػكالس ػػع نح ػػكتحري ػػرالق ػػدسم ػػفاإلح ػػتالؿ
ؿجهاده ػػانح ػػكال ػػداخ 
الصػػهيكن كلك ػػفمػ ػ س ػػقك،اإلخػ ػكافكعػػزؿمرسػ ػ فػ ػ أعق ػػابث ػػكرة30يكنيػػك تح ػ ّػك َ

المصري كاستهداؼاألمفكالجيشالمصرييفف سينا،كالمحافظاتالمصري  .

مصطف جهاد  2.15غزة:ماذالكتـقبكؿبيع داعش؟ مجم السفير الكصكؿلممكق االلكتركن  2.15/7/3.
 http://assafir.com/Article/1/433486
2
ركسيااليكـ  2.15إذاكافهذاعمالارهابيافهكذكهدؼمزدكج قناةركسيااليكـاإلخباري تاريخالكصكؿلممكق االلكتركن  2.15/11/12
https://arabic.rt.com/press
3
غكلد زاؾ  2.15مركرعاـعم داعشف شبهجزيرةسينا ،المرصد الكصكؿلممكق االلكتركن http://www.al- 2.15/7/3.
1

 /masdar.net/%D9%
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أماكن عمل تنظيم الدولة اإلسالمية (والية سيناء)
ينتشػػرهػػذاالتنظػػيـفػ قريػ الماسػػكرةبػرفحكالخركبػ كالسكاسػػك كالػكادياألخضػػربالشػػيخزكيػػدكالمػزارعبمدينػ 
العػ ػريش كقريػ ػ بغ ػػداد كالمغ ػػارة كجبػ ػ الح ػػالؿ كج ػػكزأبػ ػ رع ػػد كأـش ػػيحافبكس ػػطس ػػينا ،كقريتػ ػ الخ ػػركـ
كالركيسػػاتبجنػػكبسػػينا ،كيتركػػزف ػ الش ػريطالحػػدكديبػػيفمصػػركغ ػزة خاص ػ فػ قػػرىالمقاطع ػ كالمهدي ػ 
كالظهير كعددأعضائهيص ف أغمبالتقديراتإل 1500عضك منهـمف%20إل %30فمسطينيكف .
أشير قيادات تنظيم الدولة اإلسالمية (والية سيناء)
شادي المنيعي
رمزمفرمكزأنصاربيتالمقدس يتزعـالمنيع حالياالتنظيـخمفالزعيمهاالركح أبكمنيرالذيُقت هك
كابنهمصعبف حمم عسكري عم قري المهدي بمدين الشيخزكيدمعق التنظيـ بد،االمنيع نشاطهف 
تهريباألفارق ال اسرائي كمتكر،ف تفجيراتطاباف عاـ 2004بعدهااتجهلمتهريبعبراألنفاؽإل 
غزة كهكهمزةالكص بيفأنصاربيتالمقدسف غزةكأعضائهاالذيفطردتهـحماسعاـ2009ـ . 1
أبو قتادة المقدسي
فمسطين الجنسي يكصفبأنهالرج الثان ف التنظيـ غيرمعركؼإعالمياكتقكؿمصادرأمني إنههمزة
الكص بيفالقاعدةاألـ بقيادةأيمفالظكاهري كالجماعاتالمنتمي لهافكرياكتنظيمياف شبهجزيرةسينا ،
كقطاعغزة أتهـبخطفثالث مفعناصرالشرط خالؿأحداثثكرة25يناير كتهريبهـلقطاعغزة 
كبالتخطيطلتفجيرقسـشرط ثافالعريش ف  2011/6/29كنجحتقكاتاألمفف القبضعميهيكـ
2011/11/13ـ . 2
أىم العمميات تنظيم الدولة اإلسالمية (والية سيناء)
نشػػطتالعمميػػاتبعػػدثػػكرةينػػاير 2011/كازدادتبعػػدعػػزؿال ػرئيسمرس ػ كاإلطاح ػ بحكػػـجماع ػ اإلخ ػكاف
المسمميف كمفأهـعممياتها 3:
 تفجيراتمتتالي لخطالغازالمؤديإل إسرائي عبرمحافظ شماؿسينا ،كالت تجاكزت20تفجي ار.

بكاب الحركاتاالسالمي  2.14أن صاربيتالمقدسصراعاالحتكا،بيفالقاعدةكداعش الكصكؿلممكق االلكتركن  2.15/7/3.
http://www.islamist-movements.com/2484
2
المرج السابق
1

بكاب الحركاتاالسالمي  2.14أنصاربيتالمقدسصراعاالحتكا،بيفالقاعدةكداعش الكصكؿلممكق االلكتركن  2.15/8/2
http://www.islamist-movements.com/2484
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ػايعػػرؼبتنظػػيـ"المكحػػديف"ف ػ سػػينا ،تػػـتحريػػرهـف ػ  2012/2/2
 إختطػػاؼ25صػػينيامػػفقب ػ مػ ُ
مقاب اإلفراجعفمعتقميفمفبدكسينا .،

 استهداؼالدكري اإلسرائيمي ف 2012/6/18ف األراض الفمسطيني المحتم كالت ُقت فيها8جنكد
إسرائيمييفبثهالفيديكتنظيـ"مجمسشكرىالمجاهديفالسمف -أكناؼبيتالمقدس.
 هجػػكـبالص ػكاريخعم ػ مدين ػ إيػػالتف ػ جنػػكبإس ػرائي كف ػ سػػبتمبر2012/هػػاجـمسػػمحكالجماع ػ 
دكري حدكدي إسرائيمي كقتمكاجندياكأصابكاآخر .
 محاكلػ لتػػدميركحػػرؽقسػػـشػػرط ثػػافالعػريش بعػػدأفهػػاجمكاالقسػػـبقػػكةمػػفحػكال 200فػػردممػػثـ 
استخدمكاأسمح متطكرةكاسفرتاالشتباكاتعفمقت 5أشخاص بينهـضابطاف كاحدمػفالشػرط 
كاآلخرمفالقكاتالمسمح إضاف إل إصاب 19شخصابجركحخطيرة .
 أعمنتالجماع مسؤكليتهاأيضاعفمقت 25مفجنػكداألمػفالمركػزيفػ  2013/8/19فػ عمميػ 
ُعرفتإعالمياباسـ"مذبح رفحالثاني " .

 محاكل اغتياؿكزيرالداخمي المصريالمكا،دمحمإبػراهيـفػ سػبتمبر 2013/عقػباسػتهداؼمككبػهفػ 
ح مدين نصر قاؿمنفػذالعمميػ "كليػدبػدر" افالهجػكـكػافانتقامػالمػاس ّػما بيػافالجماعػ "مجػازر

رمسيس كاإلسكندري " .
دارالحرسالجمهكري رابع العدكي 

 الهجػػكـبسػػيارةمفخخػ عمػ مديريػ أمػػفجنػػكبسػػينا،فػ أكتػػكبر 2013/كاسػػتهداؼمبنػ المخػػابرات
العسكري ف اإلسماعيمي .
 قت المقدـدمحممبركؾمسؤكؿممفاإلخكافالمسمميفف جهازاألمفالكطن ف نكفمبر .2013/
 تفجيرمديري أمفالدقهمي ف ديسمبر 2013/قت فيه16شخصكافمفبينهـ14مفضبا .،
 كميفف محافظ بن سكيفقت فيه6مفضبا،الشرط  .


تفجيػػرمديري ػ أمػػفالقػػاهرة كاسػػقا،مركحي ػ عسػػكري بسػػينا،ف ػ ينػػاير 2014/كاغتيػػاؿمػػديرالمكتػػب
الفن لكزيرالداخمي ف يناير 2014/بالتزامفم احتفاؿالمصرييفبذكرةثكرةيناير.2011/



 .9.4.2.3الجماعات الجيادية
تنتشرهذ الجماعاتف رفحكالشيخزكيد كتتمق تدريباتعسكري شبهمنتظم كتنق السالحلمجهادييف
الفمسطينييف كتتبن الجماع أفكارتنظيـالقاعدة الت تقتربمففكرالجماعاتاإلسالمي فيمايخص
الجهادباعتبار الفريض الغائب عفحياةالمسمميف كالهدؼمفالجهادمفكجه نظرهذ الجماعاتإقام 
الدكل اإلسالمي كاعادةاإلسالـإل المسمميف كالتأخذالجماعاتالجهادي ف سينا،شكالتنظيمياكاحدا 
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حيثيتكاجدعددكبيرمفالجماعاتالجهادي مختمف المسمياتكاألهداؼ كماكأفهناؾأعضا،هذ 
الجماعاتيحممكفالسالح كيتمقكفتدريباتعسكري شبهمنتظم عم يدبعضأعضا،الجماعاتالجهادي 
الفمسطيني حيثيتص عددمفهذ الجماعاتبجماعاتجهادي فمسطيني  .1

هـاليتَهـبذلؾ كف هذا
ُ
هلدكاعأمني كلمحفا عم السري كبعض
جماعت ِ
ِ
طمِقاسماعم
ككثيرمنهاالي ْ
ُ

الغمكضالذىيكتنفبعضالجماعاتلعدـإطالؽاسـأكعنكافعم أنفسهـيكضحالدكتكرمنيرأديب
الخبيرف الحركاتاإلسالمي المصري أفبعضالتياراتالجهادي ترفضإطالؽبعضالمسمياتعميهاألنها
تعتقدف ق اررةنفسهاأنهاجماع المسمميفلذلؾتجدحرجاف اطالؽاسـالسمفي الجهادي عميهاكيضيفأف
القياديمفالسمفي الجهادي السيدأبكخضريكضحهذ النقط بالقكؿإفهذ التسمياتبالبداياتكانت
تطمقهااألجهزةاألمني المصري  .2
تفسيرالدراس :الخمطبيفالجماعاتالجهادي كالخالياالنائم كجنداإلسالـ كبعضهااليطمقأسما،عم 
نفسهأكيعمفعفأسما،قادته باعتبار يأت ضمفاستراتيجي الكمكفكالسري مث (الخالياالنائم كجند
اإلسالـ) لكفبالنسب لكثيرمفالجماعاتالمسمح التكترثلمتسمي مث "الجماعاتالجهادي "ف شماؿ
سينا ،الت التهمتـلمتسمياتألنهاتعم بشك عمن ايمانامنهابأفالعم هللكرسكله .
الم َسَّمحة في سيناء
 .10.4.2.3صفات وعقائد الجماعات ُ

ُيمكفتصنيفالجماعاتالمسمح الجهادي منهثكاحد حيثيجمعهـف المقدم قتاؿالطكاغيتالممثمػيففػ 
حكـالدكؿباعتقادفتكيابفتيمي "أيطائف امتنعػتعػفتطبيػقشػريع مػفشػرائ اإلسػالـالظػاهرةكالمتػكاترة
ّ
قكتمػػتعميهػػا كالقتػػاؿلمجػػردالمن ػ العم ػ جحػػدالكجػػكد"كبم ػاأفالػػدكؿاليػػكـالتطبػػقهػػذ األحكػػاـف ػ ظ ػ 
تطكرمفاهيـالحكـمفخالؿمفاهيـالديمقراطي كالتنميػ كالعكلمػ فهػذايحػتـقتػالهـ كمػاتجمعهػـصػف الػكال،
كالبػرا ،كقيػػاـالدكلػ عمػ أسػػاسالعقيػػدةاإلسػػالمي كقكانينهػػا كمػػاكتُجمػ التيػػاراتالجهاديػ عمػ قتػػاؿاألنظمػ 
كمخاصػمتهاكمعارضػػتها.لكػفكػ تيػػاريكفػريْقتػ بمفهكمػػهلمجهػاد أمػػاكػ تيػاريأخػػذالجهػػادعنػكافلػػهفمػػيس
بالضركريأنػهيكفػر فيػرىالػدكتكرمنيػرأديػبالخبيػرفػ الحركػاتاإلسػالمي ":أفالخطػكرةتكمػففػ التكفيػر
ِ
القتاؿفهذ األنكاعمفالتنظيماتالجهادي يككفلديهادائرةأكس لمقت " .3
الذييؤديال ِ


كترىالدراس أفلقطاعغزةإسهاماتف نشأةهذ الجماعاتف سينا ،خصكصابعدتعرضهـلممالحق مػف
مفالمصري أكاألجهزةاألمني لحماسبغزة حيثتمكنػكابسػهكل اإلنتقػاؿبػيفسػينا،كغػزةمػفخػالؿ

أجهزةاأل
بكاب الحركاتاالسالمي مرج سابق

1

منير اديب  2.14الجهاديكفف مصر مركزالمسبارلمدراساتكالبحكث  1،االماراتالعربي ص53

2

منير اديب مرج سابق ص56

3
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شػػبك األنفػػاؽالمتػػكفرةبػػيفالمنطقتػػيف كهػػذاأعط ػاهـأفضػػمي ف ػ اإلختفػػا،كالهػػرب  كمػػنحهـالثق ػ ف ػ التنق ػ 
كالهركب.إضاف ال عدـكجكدتنسيقكاتصاالتبيفهذ الجماعػات حيػثتعػددتأنكاعهػاكأسػما،ها إضػاف 
ػذايصػػعبعم ػ أجه ػزةاألمػػفمالحقػػتهـ إذأفف ػ حال ػ القػػبضعم ػ عناصػػرتػػابعيف
ال ػ س ػري بعضػػها كهػ ُ
نفسهالهذ العناصر .
فتص ف تحقيقاتهاأبعدمفحدكدالجماع ِ
الي َم ّكفهذاأجهزةاألمفأ ِ
لجماع ما  ُ

إذأفالس ػػمفييفيختمف ػػكفعػ ػػفاإلخػ ػكافالمس ػػمميف فهػ ػػـليسػ ػكاتنظيم ػػاهرميػ ػػام ػػثمهـ بػ ػ يغمػ ػػبعم ػػيهـالتفػ ػػرؽ

لمجمكعػػات 1كمػػاأفعػػدـالت ػرابطبػػيفالجماعػػاتيقم ػ مػػفإمكاني ػ حشػػدهـلق ػكاتكبي ػرةلمهجػػكـعم ػ أكمنػػه
لمجػػيشأكعم ػ دكريػػاتمتحرك ػ بعػػددكبيػػرمػػفالمقػػاتميف كبالتػػال هػػذايبق ػ القػػدراتالبش ػري راجح ػ لصػػالح
الجيشكاألجهػزةاألمنيػ كهػذايعتبػرمػفأهػـالمكانػ لهجمػاتكبيػرةيمكػفأفتقػكـبهػاهػذ الجماعػاتكمػفثػـ
إسػتبعادسػػيناريكهاتمحتممػ لسػيطرتهاعمػ منػػاطقجغرافيػ كبيػرة فػ الكقػػتالػػذىتفضػ فيػػههػػذ الجماعػػات
كأكمنهمحددة كلكفهذااألمرلػيسمطمقػاكهػك
تنفيذعممياتصغيرة كنكعي تستهدؼدكرياتمتحرك صغيرة 
ػر حيػثهاجمػتالجماعػاتبأعػداد
لـيمن تنفيذالسناريكالذىحدثبالفع ف عاـ2015كاعتُبرتطك ارخطيا

كبيرة17مكقعالمجيشالمصري فشمتف إحداثنصرمممكسكالذىأعمنتعنهكاليػ سػينا2 ،فهػ التنظػيـ
األكبرف سينا،خصكصابعػدأفإنطػكيتحتهػا19جماعػ كهػكهػذاالحػدثالكحيػدحتػ تػاريخاالنتهػا،مػف
هذ الدراس  .
 .5.2.3العمميات العسكرية لقوات األمن المصرية في سيناء
ي ػػدخ حفػ ػ األم ػػففػ ػ المن ػػاطقالحدكديػ ػ ككاج ػػبدس ػػتكريأص ػػي ض ػػمفمه ػػاـالج ػػيشالمص ػػريكأكلكيات ػػه
القصكىكهكالمسؤكؿعفالتزاـجمهكري مصرالعربي فيمايخصالجانباألمن مفمعاهداتهاالدكلي عمػ 
رأسهذ المعاهداتمانصتعميهمعاهدةالسالـالمصري -اإلسرائيمي  .3
لذلؾ كافلزمػاعمػ الجػيشالتصػديلمجماعػاتالمسػمح فػ سػينا،فػ ظػ التأييػدالشػعب لمجػيشفػ مصػر
بعػػدثػػكرةيكنيػػك  2013/كت ارج ػ التأييػػدبشػػك جػػذريمػػفأهػػال سػػينا،لمجماعػػاتالمسػػمح بعػػدانخ ػراطهـف ػ 
االشتباؾم القكاتالنظامي المصري كاسػتهدافهـبشػك مباشػر كهػكمػايعػدخركجػاعػفمس ِ
ػارهـالقػديـالػذي
أعمن ػػك بمحاربػ ػ اسػ ػرائي كه ػػكتط ػػكرلمجماع ػػاتالمس ػػمح غي ػػرال ُمْمتَِزمػ ػ ب ػػالقكانيفكالبمعاه ػػداتالدكلػ ػ ل ػػذلؾ

منيب عبدالمنعـ  2.1.مرج سابق ص125

1

عطاهللا أكرـ  2.15غزةكالشيخزكيد-سيناريكخيال ربماكافسيحدث! جريدةاألياـ تاريخالكصكؿلممكق اإللكتركن  2.15/11/25
f58d82Yf26.232591fy58d82http://www.al-ayyam.ps/ar_page.php?id=f
3
بيافالمجمساألعم لمقكاتالمسمح المصري  2.11البيافيؤكدالتزاـمصرتنفيذالمعاهداتكالمكاثيقالدكلي  2.11/2/13مجم الدراسات
2
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حسػ ػ ػ ػ ػػمتالدكل ػ ػ ػ ػ ػ أمػ ػ ػ ػ ػػرالجماعػ ػ ػ ػ ػػاتالمسػ ػ ػ ػ ػػمح ف ػ ػ ػ ػ ػ فب اريػ ػ ػ ػ ػػر2014/بتصػ ػ ػ ػ ػػنيفهـف ػ ػ ػ ػ ػ خان ػ ػ ػ ػ ػ اإلرهػ ػ ػ ػ ػػاب.1
فيماأطمقالجيشالحمالتالمسمح ضدالجماعاتف سينا،ككانتمنها 2 :
-1العممي نسر()1بتاريخ2011/8/14ـ .
-2العممي نسر()2بتاريخأغسطس2012/ـ .
-3يكـ2013/9/7ـأطمقالجيشالمصريعممي كبيرة .
-4يكـ2014/2/3أعمفالجيشالمصريحمم كصفتبأنهااألكبرف سينا .،
كاستخدـالجيشف هذ الحمالتقكاتالمشػاةكمركباتهػاالمدرعػ كالمجنػزرة ككػذلؾالمدفعيػ الخفيفػ كالثقيمػ 
كطػػائراتاألباتش ػ المقاتم ػ إضػػاف إل ػ ق ػكاتالصػػاعق كالعمميػػاتالخاص ػ كهػػذ الق ػكاتلػػـتػػدخ سػػينا،منػػذ
تحريرها ككافدخكلهاكفقتفاهماتدكلي بإشراؼالمراقبيفالمكجكديفبسينا،كبمكافق اسرائيمي  .
عم الرغـمفأفتسميحالجماعاتاإلرهابي اليضػاه تسػميحالقػكاتالمسػمح فػ سػينا ،إالأنهػااستعاضػت
ػالتخطيطكالمركنػ ػ فػ ػ الحركػ ػ ال ػػذيأكس ػػبهامس ػػاح م ػػفالمن ػػاكرةفػ ػ ع ػػدةمكاجه ػػاتمثػ ػ الضػ ػربات

عن ػػهب ػ
االستباقي الت كانتتكجههالمقكاتف نقا،تمركزها ف ظ تكفرعنصرالمفاجأةكالرصدكالمتابع  .3

ظ ّالحمالتاألمني فيماعرفتبثالثمراح  .4
فيمااشتدتالمكاجهاتبيفالجيشكالجماعاتالمسمح ف ِ

كيتضحمفخالؿرصداألرقاـعم مكق "كيك ثكرة" كهكمبادرةأطمقهاالمركػزالمصػريلمحقػكؽاالقتصػادي 

كاالجتماعي حاكلتجم إحصا،اتشامم عفانتهاكاتحقكؽاإلنسافف مصرمنذيناير 2011/كبتصرؼمف
الباحثتظهراألرقاـال أيمدىتصاعدتكتيرةالعنفف سينا،انظرلجداكؿ()4()3()2التالي  5:




االسكندران اسماعي مرج سابق ص 3

1

السيد عال 2.14 ،العممياتالمسمح كالخسائرالبشري ف سينا،منذثكرةيناير مكق ساس  sas

2

 /http://www.sasapost.com/Operations-and-casualties-in-sinai
لكز ياسر  2.13دكرالمؤسس العسكري المصري ف ثكرة25يناير 2.11رسال ماجستيرغيرمنشكرة جامع االزهر غزة فمسطيف ص122

3

عميب احمد مرج سابق 

4

كيكاالثكرة  WikiThawra 2.14تاريخالكصكؿال المكق  2.15/7/15
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1I4EfwlcDJXuZE7TFr4amoP5g7UXDM0ItYjxosNG5QFw/edit#gid=149052365
2
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جدول رقم ()2
(القتمى في سيناء بفترات زمنية مختمفة)
نوع الواقعة

القتمى في سيناء بفترات مختمفة

توصيف

فترةالػ18يكـاألكل مفثكرة

عم ارهاب 

الواقعة

الصفة

عدد

قكاتمسمح 

اجمالي
القتمى

القتمى

قتمي غير
مسجمين

مسجمين
25يناير 



( 2011/1/25ػ )2011/2/11
عهدالمجمسالعسكري

هجكـمسمح 
اشتباكاتامف

أحداث

كمدنيف كاسباب

سياسي 

لـيستدؿعميها 



2





 26





 28

 29

ػػػػ 

عم إرهاب 

هجكـمسمح 

قكاتمسمح 

 18

حمم أمني 

حمم امني 

مخالفيف 

 12

عم إرهاب 

هجكـمسمح 

قكاتمسمح 

 41

( 2012/7/1ػ ػ ػػ  )2013/7/3حمم امني 

حمم امني 

مخالفيف 

7

عم ارهاب 

هجكـمسمح 

( 2011/2/11ػ ػ ػػ )2012/7/1
عهدالرئيسمرس



عهدالرؤسا،السيس /عدل 
منصكر 

( 2013/7/3ػ 

ػ )2014/1/31

حمم امني 

حمم امني 





 34

 34

 48

 75

قكاتمسمح 

 133





مدن 

 43

 286

 321

مخالفيف 

 110



جدول رقم (( )3المصابين في سيناء بفترات زمنية مختمفة)
توصيف
المصابين في سيناء بفترات مختمفة
عهدالمجمسالعسكري 
( 2011/2/11ػ )2012/7/1
عهدالرئيسمرس  

الواقعة


عدد
نوع الواقعة

الصفة

هجكـ

قكات



مسمح 

مسمح 

 16

 21

 24

حمم امني   حمم امني  مخالفيف 

5

عم ارهاب 
عم ارهاب 

هجكـ

قكات

مسمح 

مسمح 



عهدالرؤسا،السيس /عدل منصكر  عم ارهاب 




قكات

 114

هجكـ

مسمح 

مسمح 

مدن 

 89

7
0

حمم امني  حمم امني  مخالفيف 


مسجمين



حمم امني  حمم امني 

(2013/7/3ػػ )2014/2/28

المصابين المصابين

غير


( 2012/7/1ػػ )2013/7/30


إجمالي

المصابين

0
 24






7

 33





 138

 150



جدول رقم (( )4المقبوض عمييم في سيناء بفترات زمنية مختمفة)
التيم الموجية

المقبوض عمييم في

سيناء بفترات مختمفة
عهدالرئيسمرس



العدد



الجنسية





اجمالي


( 2012/7/1ػػ
 )2013/7/3

خالؿعهدالرئيس
السيس /الرئيسعدل 
منصكر 

(2013/7/5ػػ
 )2014/5/15

سيناء

عم ارهاب 

 324

قضاياامفقكم 

 645



تسم عبرالحدكد 

  8فمسطين 

ارهابتسمس  

  32فمسطين 

المحافظات

التكجدارقاـ



خاص 

 4809

بسينا ،

المقبكضعميهـكالمالحقيف
قضائيابشماؿسينا ،

اجمالي

كافة














 1009

 1251


 41 163


جنائ امفقكم 
سياسي جنائي 

  242

 242


كتريالدراس بحسبالجداكؿالسابق أفهناؾإزدياداممحكظالمتكتركاألخطارالت تحيطبمصركسينا،عم 
كجهالخصكص فالعممياتضدالدكل المصري شهدتزيادةممحكظ يقابمهازيادةف كثاف العممياتالعسػكري 
مػػفالج ػػيشالمص ػػريض ػػدالجماع ػػاتالمسػػمح حتػ ػ إعتب ػػرتمص ػػرنفس ػػهاف ػ حالػ ػ ح ػػربمفتكحػ ػ مػ ػ ه ػػذ 
الجماعات .
كأكضػػحتاألرقػػاـف ػ بػػداياتالثػػكرة أفأعػػدادالقتم ػ اليزيػػدعػػف()28قتي ػ كهػػذاعػػددكبيػػربالنسػػب لدكل ػ 
يفتػػرضأنهػػابحال ػ ثػػكرةسػػممي كهػػذايشػػيرال ػ أفالطػػاب السػػيناكيالقبم ػ الحػػادكػػافغالب ػاعم ػ المظػػاهرات
جمتبأنهػػاأحػػداثسياسػػي كليسػػتعمميػػاتإرهابي ػ كمػػاأفقت ػ فػػرديفمػػف
ػاكأفالقتم ػ الػ ػ(ُ )26س ػ ِ
كخصكصػ 

الش ػػرط بأعم ػػاؿمس ػػمح ي ػػدؿعمػ ػ أفالغمبػ ػ كان ػػتلألح ػػداثالسياس ػػي كل ػػـي ػػتـتس ػػجي ع ػػددكبي ػػرلعممي ػػات
الجماعاتالمسمح سكيلحادثت قت أفرادالشرط  .
لكفبعدالثكرةالمصري ك(خالؿفترةالمجمسالعسكري)كافإزديػادفػ عػددالقتمػ كصػ الػ ()18قتيػ فػ 
نسبتال الجماعاتالمسمح ممايعن أفهناؾحال انفالتأمن ف سينا،خارجعف
أعماؿإرهابي مسمح ُ
سيطرةاألجهزةاألمني المصري  .


 9.

أمافػ (فتػرةالػرئيسدمحممرسػ )فقػدإزدادتاألعمػاؿبشػك أكبػرحتػ كصػمتالػ مػايقػارب()48قتيػ كعػدد
كعددالمعتقميف()4809كهذايمكفتفسير بأفالجماعاتتمارسضغطكبيرعمػ 
المصابيف()150مصاب 
ارلمفمتػافاألمنػ كخصكصػاكأفكػافقػرارمػفالػرئيسدمحممرسػ 
الجيشالمصري كماكيعن أفهناؾاستمرا
بكقفلمعممياتالعسكري ف سينا .،
كبمقارن األعدادف الجداكؿالسابق بيفعهدالرئيسمرس كعهدالرئيسالسيس حيثكص عددالقتم ال 
ػرف ػ 
مػػايقػػارب()286قتي ػ كعػػددالمصػػابيف()150مصػػابكعػػددالمعتقمػػيف()41 163نممػػسارتفاع ػاكبيػا
األعداد كهذايمكفأفيفسرالخالفاتبػيفاالخػكافكالجػيش كقػكةارتبػا،الجماعػاتالمسػمح معنكيػابػاإلخكاف
المسمميفكتأييدالهـفػ صػراعهـمػ الجػيشالمصػري ممػاأديالػ إزديػادكتيػرةاألعمػاؿاالرهابيػ فػ سػينا،
ضدالجيشالمصريكمؤيديهمفالسكاف .
كماكتشيراألرقاـال ارتبا،كتػكر،الفمسػطينييففػ األعمػاؿالمسػمح فػ سػينا،ضػدالجػيشالمصػري حيػث
أفهناؾأعداداكبيرةمفالفمسطينييفتـالقبضعمػيهـكهػكاليقػ عػف(40شخصػا)كهػذايفسػرأسػباباتهػاـ
مص ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػرلغػػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػزةبالمش ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػارك فػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ األعم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاؿالمس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػمح فػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ س ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػينا .،
كينبغ التنكيهأفالبياناتكاألرقاـف الجداكؿالسابق غيررسمي نظ ارلصعكب الحصكؿعم هذ األرقاـمف
مصادرهاالرسمي ف ظ التكتـاإلعالم كاألمن عميها .
كمػػاكتظهػػراإلحصػػائياتأفالجػػيشالمصػػرييعم ػ بكثاف ػ كقػػكةكبي ػرة حيػػثشػػهدتزي ػادةكبي ػرةف ػ أعػػداد
ػاكزالكاحػدكأربعػيفالفػا فػ سػنكاتفتػرةالػرئيس

القتم كزيادةممحكظ بشك كبيرفػ عػددالمعتقمػيفالػذيتج
يعم العممياتالعسكري  .
عبدالفتاحالسيس ممايدؿعم إصرارالجيشالمصر 
كتفيػػدالتقػػاريرمقتػ نحػػكألػػفعنصػػرمػػفعناصػػرالجماعػػاتالمسػػمح "خػػالؿالعػػاـ2014ـفقػػط كهػػذايػػدؿ
عم أفالتنظيماتالمسمح تكبدكاخسائركبيرة كلكفعممياتهـمازالتمستمرة بمػاُيشػيرالػ أنهػـاسػتطاعكا

يادةمعدؿالهجماتالت ينّفذكنها رغـالحكاجزعم طرؽالمركرإل سينا(،مفقطاعغػزة مصػر
التعاف كز
ّ
كالبحر) كاليزاؿالمقاتمكفاألجانبقادريفعم الكصكؿإل شبهالجزيرة .1




غكلد زاؾ  2.15مركرعاـعم داعشف شبهجزيرةسينا ،المرصد الكصكؿلممكق االلكتركن  /http://www.al-masdar.net/ 2.15/38
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 .1.1.1خالصة الفصل
يخمػػصهػػذاالفص ػ ال ػ أفهنػػاؾتغي ػراتكبي ػرةمتسػػارع ف ػ سػػنكاتمػػابعػػدثػػكرةينػػاير2011/عم ػ خارط ػ 
الجماعاتالمسمح ف سينا  ،كقدتغيرتحسبالمسػاح التػ تتحػرؾفيهػاكػ جماعػ مػفخػالؿقػدراتهاعمػ 
تطكيرنفسها كقدراتهاالعسكري كالبنيكي كمديقكتهاف مكاجه الحمػالتالعسػكري األمنيػ إذنجػدجماعػات
كثيرةنشأتبشك دعػكيتػـإتجهػتالػ اسػتخداـالسػالح إضػاف الػ جماعػاتعممػتفػ التهريػبثػـإتجهػت
الجماعاتتَْنسبكجكدهاكردةفع لألحكاؿالسيئ ف سينا ،كماأف

لتككفذاتطاب جهادي ككثيرمفهذ 
بكثيرمنهػاعمػ مػدى
ا
صاَ َ
ح
كثيرمفهذ الجماعاتتغيرتأسماؤهانتيج إندماجأحيانا كتفكؾأحياناأخرى َ
ا
تػػاريخنشػػأتها كلػػكح أنهػػانشػػأتبفض ػ انػػدماجاتهام ػ جماعػػاتمسػػمح مػػفغػزة حيػػثسػػاهمتاألنف ػاؽف ػ 

ػفق َب ػ الجماعػػاتكػػاف
ػاكيظهػػرالتحمي ػ السػػابق أفالعنػػفكالعمميػػاتالمسػػمح ف ػ سػػينا،مػ ِ
حري ػ حركتهػػا كمػ ُ
ُمتَصػػاعداكبقػػكةأخػػذن ػكاحأكثػػردق ػ كتَ ػّدرجمػػفالعش ػكائي ال ػ االنتقائي ػ كالنكعي ػ كهػػذايػػدؿعم ػ أفالتطػػكر
لمجماعػػاتلػػـيكػػففقػػطعمػ مسػػتكيالبنيػ كالهيكػ بػ أيضػػاعمػ مسػػتكيالتطػػكرفػ تػػدريبالعناصػػركرفػ 
كفا،اتهـكقدراتهـالقتالي ضػدالجػيشكالدكلػ المصػري .كمػايؤكػدعمػ مسػتكيالػدعـالمػاديالكبيػرالػذييقػدـ
لهذ الجماعاتسكا،مفالداخ أكالخارجلتمكي عممياتهاكتأميفعناصرها .
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انفصم انرابع
جدنٍة انعالقة بني صٍناء وقطاع غزة
 .4مقدمة الفصل
.1.4المبحث األول :مشاريع الربط بين قطاع غزة ومصر (سياسياًم اقتصادياًم جفرافياً) .
.1.1.4العالقاتالسياسي بيفقطاعغزةكمصر  
.2.1.4العالقاتاالقتصادي بيفقطاعغزةكسينا،



.3.1.4مشركعربطقطاعغزةبمصرجغرافيا 
 .2.4المبحث الثاني :العالقة بين الجماعات المسمحة في سيناء والتنظيمات الفمسطينية بقطاع غزة .
.1.2.4العالق بيفالجماعاتالمسمح ف سينا،كنظيرتهاف قطاعغزة.



.6.1.2.4العالق بيفحرك حماسكالجماعاتالمسمح الجهادي ف قطاعغزة  
.2.2.4قدرةكنفكذالجماعاتالمسمح ف سينا،كتداعياتهاعم اخكافمصركحماس 
.1.2.2.4العالق بيفاالخكافالمسمميفف مصركالجماعاتالمسمح ف سينا  ،
.2.2.2.4العالق بيفاالخكافالمسمميفكحرك حماسف ضك،الجماعاتالمسمح ف سينا  ،
.3.2.2.4عالق حرك حماسبالجماعاتالمسمح ف سينا،
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جدلية العالقة بين سيناء وقطاع غزة
 .1مقدمة
لـتكفنظرةمصرلفمسطيفنظرةأمني خالص كلـتُرسـالعالق كمهامفهذاالجانبب كانتتختمفأحيانا 

متأرجح ػ إل ػ التنػػاغـكاالنسػػجاـ كف ػ م ارح ػ أخػػرىتص ػ ال ػ تػػكترشػػديد لكنهػػالػػـتص ػ أبػػداال ػ القطيع ػ 
الكاممػ كقػػدتمثمػتفتػراتالتكافػقكالتعػػاكفمػ السػػمط الفمسػطيني قبػ االنقسػاـالفمسػػطين عػاـ2007ـ التػ 
ػفق َب ػ كثيػػرمػػف
كانػػتاثػػار سػػمبي عم ػ عالق ػ مصػػربحرك ػ حمػػاسالت ػ حكمػػتقطػػاعغ ػزة الت ػ إتُ ِه َم ػتمػ ِ

المختصيفكالنظاـالمصريبأنهاتحاكؿإلقا،عب،قطاعغزةعم كاه مصر خصكصاف فترةالرئيسدمحم
حسن مبارؾكالرئيسعبدالفتاحالسيس حت كصمتالعالقاتالػ القطيعػ شػبهالكاممػ إالأفهػذ القطيعػ 
تخممهػػافتػرةذهبيػ لمعالقػػاتبػػدأتمػػفبعػػدثػػكرةينػػاير 2011/كخصكصػػابكصػػكؿاإلخػػكافالمسػػمميفالػ حكػػـ
مصػػر كاتسػػمتفيهػػاالعالقػػاتبالتكاصػ كالتنػاغـبػػيفحركػ حمػػاسالتػ تمكنػػتمػػفالسػػيطرةعمػ قطػػاعغػزة
كاالخػكاف كلعبػػتسػػينا،دك ارأساسػػياكمحكريػػافػ هػػذ العالقػػاتفػ كػ الفتػراتالزمنيػ السػػابق كالالحقػ لثػػكرة
يناير 2011/كف هذاالفص سكؼنكضحالعالقاتبيفمصر كقطػاعغػزةكالػدكرالمهػـالػذىلعبتػهسػينا ،
حيثتـتقسيمهال مبحثيف :
المبحددث األول:يتحػػدثعػػفالعالق ػ بػػيفمصػػركقطػػاعغ ػزةبعػػدحكػػـحمػػاس كيتنػػاكؿاألحػػداثالت ػ دفعػػت
حرك حمػاسلتحميػ مصػرمسػؤكلي قطػاعغػزةالسياسػي مػفخػالؿربػطأحػداثقطػاعغػزةبمصػر سػكا،
كانتأحداثاسياسي لهابعدهااالقميم كتحمي مصػرالعػب،األخالقػ لحصػارغػزة أكالقػانكن أكأحػداث
تُ ْع َتبر كسيم لتزكيدقطػاع
لهاطابعهااالقتصاديف محاكل لربطغزةاقتصاديابمصر مفخالؿاألنفاؽالت 

غػزةبالمتطمبػػاتاالساسػػي كالكماليػ أيضػػا كمشػػاري اقتصػػادي اُقترحػػت إضػػاف الػ المشػػاري التػ تتحػػدثعػػف
ارتبا،قطاعغزةجغرافيابمصرفػ محاكلػ إليجػادحػ لمقضػي الفمسػطيني عمػ حسػابمصػر(جغرافيػا)مػف
خالؿتبن ح إقميم يشم قطاعغزةكسينا .،
المبحددث الثدداني:يتنػاكؿالعالقػ بػيفالجماعػػاتالمسػػمح فػ سػػينا،كالتنظيمػاتالمسػػمح فػ قطػاعغػزة يظهػػر
فيهاالعالق كالخالفاتبينها كبيفحماسكالتقاربعم المصالحالمشترك كاآللي الت اجتمعتفيهػاالمصػالح

المتبادل ػ بعػػدسػػقك،االخ ػكافبعػػدثػػكرة/30يكليػػك إضػػاف ال ػ عالق ػ االخ ػكافالمسػػمميفم ػ حمػػاسف ػ ظ ػ 
تصاعددكرالجماعاتالمسمح ف سينا .،
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 .1.4المبحث األول

العالقة بين قطاع غزة ومصر (سياسياًم اقتصادياًم جفرافياً).
د ْكلِي ػ لهػػامػػفخػػالؿاعت ػراؼالعػػالـبهػػابعػػدنجاحهػػاف ػ االنتخابػػات
بعػػدفش ػ حرك ػ حمػػاسف ػ إيجػػادمكان ػ َ
الفمسػػطيني عػػاـ2006ـكانت ػزاعمكان ػ مسػػاكي لمكان ػ حرك ػ فػػتحف ػ النظػػاـالسياس ػ الفمسػػطين إضػػاف ال ػ 
صن القػرارفػ حمػاسبعػداالنقسػاـعػاـ2007ـ الػذيعػززسػيطرتهاعمػ 
صعكدلمقكىالمتشددةف عممي ُ
غزةبهدؼمن أيمحاكل مففتحالستعادةمكانتهافيه كلمبرهن عم قدرةالحرك اإلسالمي القدرةف الحكـ .
كهكمادف حرك حماسبشدةلمعارض شرك،المصالح الفمسطيني المتعمق بإعادةالكضػ لمػاكػافقبػ عػاـ
2007ـ مس ػػتندةالػ ػ األح ػػداثالتػ ػ ج ػػدتعميه ػػامثػ ػ (ف ػػتحالح ػػدكدمػ ػ مص ػػركالع ػػكدةلمعممي ػػاتالعس ػػكري 
كالحركبالت كقعتلقطاعغزة) التػ خمقػتحقػائقعمػ األرضتجعػ مػفالصػعبمػ مػركرالكقػتالعػكدة
صعبالتخم عنهبسهكل  .
لمكض السابق حيثأصبحفيهقطاعغزةكياناشبهمستق كمكسب َ
اي ُ

لهذاسعتحرك حماسبك قكةلفتحمنفػذلهػاعمػ العػالـلبنػا،عالقاتهػامػ أصػدقائها كخاصػ مصػرلككنهػا
البمدالعرب الكحيدالمجاكرلقطاعغزة كليككفلديهاالقدرةعم تكفيرالخػدماتاألساسػي لممػكاطنيففػ قطػاع
غزةكاالستغنا،عفالخدماتالت تكفرهاإسرائي  .
لكفكجكدحرك حماسلـيناسبالنظاـالمصريالذييرغبف ضمافاالسػتقرارعمػ حػدكد مػ قطػاعغػزة
بحيػػثتبق ػ حرك ػ حمػػاسف ػ حػػدكدهاالطبيعي ػ ف ػ القطػػاع كف ػ نفػػسالكقػػتيعم ػ عم ػ أفيتجنػػبالقطػػاع
.كتريػػدمصػػرأفيتحقػػقكػ ذلػػؾفػ ظػ االتفاقػػاتالقائمػ مػ إسػرائي كفػ ظػ 

المزيػػدمػػفالمعانػػاةاإلنسػػاني
الشرعي الفمسطيني "السمط الفمسطيني " كعدـحدكثتصادـبيفهذ األهداؼ ألفمفمصمحتهاعدـحػدكث

إنفجػػارف ػ القطػػاعيهػػددأمنهػػاأكاسػػتقرارها  كف ػ نفػػسالكقػػتتػػدرؾأفحرك ػ حمػػاسلػػفتت ارج ػ س ػريعاعػػف
سػػيطرتهاعم ػ قطػػاعغ ػزة لهػػذافػػإنهاتعم ػ عم ػ إطفػػا،الح ارئػػقالت ػ قػػدتنشػػببسػػببالحصػػاركالعقكبػػات
اإلسرائيمي عم قطاعغزةتحػتقيػادةحركػ حمػاس لػذلؾتتعامػ مػ حمػاسعمػ أنهاجػاراألمػرالكاقػ لهػذا
كانتتحاكرهاكمسؤكؿعفقطاعغزةكحدكد كلكفبدكفإعطائهامكان رسمي شػرعي بانتظػارتبمػكرظػركؼ
أفض تسمحبالتكص إلتفاؽكترتيباترسمي بمشارك رئاس السمط كاسرائي تعف مصرمفاألزمػ الطارئػ 
الت حمتبعدعاـ2007ـكسببهااالنقساـالفمسطين  .1

1الشقاق خمي   2008انفصاؿغزةالسياس ال مت كه يمكفالرجكععنه؟ المركزالفمسطين لمبحكثالسياسي كالمسحي تقديرالمكقفالسياس 
الفمسطين كرق رقـ( )27راـهللا فمسطيف ص4
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.1.1.4العالقات السياسية بين قطاع غزة ومصر
عبارةعفالعالقاتالت تبمكرتكتشكمت(سكا،بالشك اإليجاب أكالسمب )بيفحرك حماسكالحككمات
المصري الت تعاقبتمنذفترةحكـالرئيسدمحمحسن مبارؾخصكصابعدعاـ2007ـ مرك اربفترةالرئيس
دمحممرس كانتها،بفترةالرئيسعبدالفتاحالسيس كه عم النحكالتال  :
 .1.1.1.4العالقة بين قطاع غزة ومصر في فترة حكم الرئيس مبارك عام ( 2007حتى )2011
لػػـتتقب ػ مصػػرفػػكزحمػػاسبانتخابػػاتعػػاـ2006ـ خصكصػػاأنػػهجػػا،عقػػبفػػكزإخ ػكافمصػػربانتخابػػات
2005ـ الذيفرحبكابفكزحماس كاعتبر النائبعفحرك حماس"احمدبحػر"أفانتصػارهـانتصػارلإلخػكاف

كهكمااعتبرلمصركاقعاسياسياجديدا .
ُ
المسمميفف العالـكمه

كبػػدأتحمػػاستعم ػ عم ػ بنػػا،الثق ػ م ػ الػػدكؿالعربيػ كاالسػػالمي مػػفخػػالؿجكالتهػػاكزيارتهػػاالخارجي ػ الت ػ 
المحط ػ األكلػ بحكػػـدكرهػػاالطميعػ ف ػ نص ػرةالقضػػي 
بػػدأتهامػػفمصػػر كقػػاؿخالػػدمشػػع :بػػأفمصػػره ػ َ

الفمسطيني  .1

كلػـتػػدـمحػػاكالتبنػػا،الثقػ بػػيفحمػػاسكمصػػركثيػ ار إذأعقػػبهػػذ الجػكالتأحػػداثعمػ السػػاح الفمسػػطيني 

غيرتمفمسارتمؾالمحاكالت .
ّ

ففػ 2006/6/25اختطفػػتثالثػ تنظيمػػاتفمسػػطيني (كتائػػبالقسػػاـ جػػيشاالسػػالـ ألكيػ المقاكمػ الشػػعبي )
الجنػػدياإلس ػرائيم جمعػػادشػػاليط كأعمنػػتعػػفمطالبهػػابػػإطالؽاآلؼمػػفاألسػػريالفمسػػطينييفمػػفالسػػجكف
االسرائيمي كرف الحصار ككقفك أشكاؿالعدكافعم الشعبالفمسطين  .

كلعبتمصردكرالكسيطبيفاسرائي كحماسالتػ كانػتنيابػ عػفبػاق الفصػائ التػ أكػدتفػ أكثػرمػف
مناسب أفالراع الكحيدلصفق شاليطه القاهرة كلـتنفحرك حماسكجكدكساطاتأكربي كعربي أُخػري 

ؽ:بتمق عرضااسرائيمياعفطريققطر مؤكداأفحركتػه
كهكماأكضحهالقياديف حماسمكس أبكمرزك 
 2

متمسك بالكسيطالمصري .

إالأفالمكقػػفالمصػػريكػػافأق ػ تمسػػكابالكسػػاط مػػفالمكقػػفالػػذيأظهرتػػهحرك ػ حمػػاس إذحم ػ ال ػرئيس
كانمػا
مبارؾمسؤكلي تعثرالمفاكضاتحكؿشاليطلحماسكاسػرائي كقػاؿ":إفمصػرالتسػع الػ الكسػاط 

كي ْمكفلبالد أفتترؾالممفعفطيبخاطركأفالجهكدلإلفراجعفاألسريكقضي شػاليط
غيرهايأت اليها ُ

ليسػػتحك ػ ارعمينػػا" كأضػػاؼأفتعػػدداألط ػراؼالت ػ تقػػكـبالكسػػاط لػػيسف ػ مصػػمح القضػػي 3.كتعتبػػرهػػذ 
يحاتمؤشرعم تكترالعالقاتم مصرفيمايخصممفشاليطكعدـالثق بػيفالطػرفيف كصػمتالػ 
ا
التصر

كانعكستمفخالؿربطهابإغالؽمعبررفح .
اإلتهاماتالمتبادل 

1الزيتكن  2009مصركحماس تقريرمعمكمات()7مركزالزيتكن لمدراساتكاالستشارات بيركت لبناف ص20-14

تاريخالكصكؿلممكق  2015/6/18
2المركزالفمسطين لإلعالـ  2011أبكمرزكؽنتمسؾبالكساط المصري بممفشاليط 
https://www.palinfo.com

3الزيتكن مرج سابق ص17
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كلػػـيكػػفممػػفشػػاليطهػػكالكحيػػدالػػذيأحػػدثَت ػكت ارف ػ العالقػػاتم ػ مصػػر خصكصػػابعػػدفػػرضالحصػػار
اإلس ػرائيم الخػػانقعم ػ قطػػاعغ ػزةالػػذيتفػػاقـبعػػدسػػيطرةحمػػاسعم ػ قطػػاعغ ػزةعػػاـ2007ـ كالػػذيقكب ػ 
عبرتعنهبسحبالكفػداألمنػ المصػريكاغػالؽمقػر فػ غػزة كاغػالؽ
بمكقفمصريمعارضلتمؾالسيطرة ّ

المْنفػَذ
ىحماسأفمصرتُشارؾف الحصاربشك غيررسم مفخػالؿإغػالؽمعبػررفػح( َ

معبررفح.1كتر

الكحيػػدلمقطػػاعإل ػ العػػالـالخػػارج )مػػفجانػػبمصػػر كحاكلػػتمصػػرإيجػػادبػػدائ تتػػيحالعبػػكرلقطػػاعغ ػزة
لمحػ ػػاالتاالسػ ػػتثنائي مػ ػػفخػ ػػالؿمعبػ ػػرالعكج ػ ػ الكاق ػ ػ عم ػ ػ الحػ ػػدكداالس ػ ػرائيمي المص ػ ػري حيػ ػػثدخ ػ ػ بهػ ػػذ 
الطريقػ ()6 374مسػػاف ارفمسػػطينياإلػ القطػػاعفػ أكاخػرأغسػػطس 2007/ككانػػتحمػػاسقػػدرفضػػتإدخػالهـ
عفمعبركرـابكسالـ حيثأرادتدخكلهـمفمعبررفح لذلؾقصفتمعبرأبكسالـتعبيراعفرفضها .
كدعػاخالػػدمشػػع الحككمػ المصػري الػ التحػػرؾكتحمػ مسػػؤكلياتهاتجػػا أهػػال قطػػاعغػزة"الػػذيفيتعرضػػكف
لمػػكتبطػ  "،حتػ أفحرك ػ حمػاسسػػعتلػػديالجامع ػ العربيػ باتخػػاذقػرار"يمػػزـ"مصػػربفػػتحمعبػػررفػػح
الحدكدي .
 كتريالدراس أفالضغك،المتكالي كالحصارالذيفرضعم غزة جع حرك حماستبحثعفكسائ بديم 
لمحاكل ػ إجبػػارالجانػػبالمصػػريعم ػ التعام ػ معهػػاككنهػػاسػػمط شػػرعي نجحػػتباالنتخابػػاتكجػػا،تب ػإرادة
الجماهير كه حككم أمركاق  .
فف ػ  2008/1/23قامػػتمجمكع ػ تابع ػ لحمػػاسبتفجيػػرالجػػز،األكبػػرمػػفالسػػكرالفاص ػ بػػيفقطػػاعغ ػزة
متزكدبالمكادالغذائي كالكقكد .2
كمصر كتدفقمئاتاآلالؼمفأهال قطاعغزةعبرالحدكدال سينا،ل ّ

كبالرغـمماأكد الرئيسمبارؾ":أنهسػمحلمفمسػطينييفبعبػكرالحػدكدإلػ مصػرلمتػزكدباحتياجػاتهـمػفالغػذا،

ألنهـيعانكفمفالجكعبسببالحصاراإلسرائيم "طالماأنهـاليحممكفأسمح " .3
إالأف تصريحاتهلـتشف لحماسمفالصحاف المصري الت هاجمتهاتحتمعن (الطريػقلمقػدساليمػرمػف
ػتمعني ػ بتخفيػػفإجرا،اتهػػااألمني ػ عم ػ الحػػدكدالمص ػري إليصػػاؿ
أفحمػػاسكانػ
الع ػريش) كاعتبػػرمراقبػػكف ّ
ّ
رسال لمنظاـالمصريمفادها  ّأنهاقادرةعم خمطاألكراؽف حػاؿاسػتمرارإغػالؽمعبػررفػحكمشػارك النظػاـ
المصريف الحصار؛األمرالذياعتبر األخيرتهديداألمنهالقكم كانتهاكالسيادته .4

1مرج سابق الزيتكن  2009ص32

2مسمؾ  2009مفيحم مفاتيحمعبررفح؟ مسمؾمركزلمدفاععفحري الحرك اطبا،لحقكؽاالنساف اس ارئي ص32
آيخنر إيتمار  2..8مصادرسياسي :االستراتيجي اإلسرائيمي إنهارت الراصدالعرب نشرةدكري نصفشهري قسـالشؤكفاإلسرائيمي ص 8

3

4البها ،مراد  2012مصركحماسكضركرةالعالق كمساراتها رسال ماجستيرغيرمنشكرة جامع بيرزيت راـهللا فمسطيف ص79
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كقػػداشػػتك المكتػػباإلعالم ػ لحككم ػ حمػػاسف ػ غ ػزةف ػ رسػػال مكجه ػ إل ػ الػ ػرئيسحسػػن مبػػارؾطمبػػت
إصدارتعميماتهلكسائ اإلعالـلكقفالحمم اإلعالمي القاسي الت تديرهاكسائ إعالمي مصري ضدغزة .1
كحذرتحركػ حمػاسمػفانفجػارالكضػ فػ قطػاعغػزةاذااسػتمرالحصػار مؤكػدةأفكػ الخيػارات"مفتكحػ "
بمافيهاإعادةفتحالحػدكدمػ مصػر حيػثقػاؿخميػ الحيػ القيػاديفػ حركػ حمػاسفػ مػؤتمرصػحاف فػ 
غزة":نحذرمفانفجاركشيؾكغيرمسبكؽ"مضيفاأف"ك الخياراتمفتكح لكسرالحصػار" كفػ إشػارةالػ 
فتحالحدكدمػ مصػر كأضػاؼأتكقػ أفمػاهػكقػادـأكثػرممػاحػدثفػ السػابق لػيسعمػ الحػدكدالمصػري 
رد عمػ ػ سػ ػؤاؿح ػػكؿإمكانيػ ػ ح ػػدكثمكاجه ػػاتمػ ػ القػ ػكات
فحسػػببػػ عمػ ػ مكاقػ ػ أخ ػػرى" كم ػػاأض ػػاؼفػ ػ 
المصػري إذاتػػـهػػدـالجػػدارالحػػدكديمػ مصػػرقػػاؿ":النهػػددأيطػػرؼعنػػدمايخػػرجشػػعبناأليمكػػافيخػػرج
لمقمػ العػػيشالليقاتػ أكيكاجػػهأحػػد الأتكقػ أفتحػػدثأيػ مكاجهػ إالإذاأرادتالشػػقيق مصػػركجيشػػهاأف
تقفف كجك الجياعلتكسرمطالبهـ إفاألمكرلـتعدقابمػ لالحتمػاؿأكثػرمػفذلػؾ مػايجػريفػ غػزةحكػـ
باإلعػداـالبطػ ،لمميػكفكنصػػفالمميػػكفمػكاطفمحاصػريففػ أكبػػرسػػجفعرفػهالتػػاريخ كطالػبمصػػربفػػتح
معبررفح كأضاؼأفهناؾجهكدابذلناهام المسؤكليفالمصرييفلفتحمعبررفحلكنهالألسفلـتنجح" .2
فيمػاطالػبسػام أبػكزهػريالمتحػدث(باسػـحمػاس)مصػربػػإعادةتقيػيـمكقفهػا كقػاؿ":إفحمػاسبػذلتجهػػدا
سياسياكبي ارإلعادةفتحمعبػررفػحالحػدكديككسػرالحصػار لكػفالجهػكدلػـتتكمػ بالنجػاح كالحركػ لػفتقبػ 
باستمرارتعذيبالشػعبالفمسػطين كأفكػ الخيػاراتأمػاـالشػعبمفتكحػ إلنهػا،الحصػار"  كطالػبالسػمطات
المص ػري اإلف ػراجعػػفالمعتقمػػيفالفمسػػطينييفمػػفداخ ػ سػػجكنها قػػائال":إفالجانػػبالفمسػػطين يتمق ػ كعػػكدا
مصػ ػري ب ػػإطالؽسػ ػراحمعتقمي ػػه لك ػػفالتنفي ػػذعمػ ػ أرضالكاقػ ػ كالجه ػػدال ػػذيتبذل ػػهحم ػػاساليج ػػدالتق ػػدير
المناسبمفقب األطراؼالمصري " .3
كمػ ػػازادمػ ػػفالتػ ػػكتربػ ػػيفمصػ ػػركحمػ ػػاس العػ ػػدكافاإلس ػ ػرائيم عم ػ ػ غ ػ ػزةخػ ػػالؿالفت ػ ػرة2008/12/27إل ػ ػ 
كاتهمػػتحمػػاس
.2009/1/18بعػػدانتهػػا،تهدئ ػ دامػػتسػػت أشػػهركان ػتبرعاي ػ مص ػري ف ػ يكنيػػك 2008/
مصربعػدـالضػغطعمػ اسػرائي لتنفيػذاالسػتحقاقاتالمترتبػ عمػ التهدئػ لرفػ الحصػار كهػكمػادفػ حمػاس

بعدـقبكؿتمديدالتهدئ .

1القدسالعرب  2010حككم حماستطالبالرئيسمبارؾبكقفالتحريضاالعالم المصري ضدها القدسالعرب تاريخالكصكؿلممكق 
االلكتركن https://www.paldf.net/forum/showthread.php?t=554416 2015/9/19
الهكر أشرؼ  2..8مصرتتكعدبردحازـعم حماساذااقتحمتالحدكد جريدةالقدسالعرب العدد 5863بتاريخ 2..8/4/1.ص 5

2

3األياـ  2008حماسك الخياراتمفتكح لكسرالحصاربمافيهااعادةفتحالحدكدالمغمق م مصر المبادرةالفمسطيني لتعميقالحكارالعالم 
كالديمقراط  http://www.miftah.org/arabic/Display.cfm?DocId=9140&CategoryId=2
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ػاسكح َممهػػا
َ
كجػػا،المكقػػفالمصػػريعم ػ لسػػافكزيػػرخارجيهت ػاأحمػػدأبػػكالغػػيطبتكجيػػهالم ػكـعم ػ حرك ػ حمػ

مسػؤكلي مػاحػدثفػ غػزة قػائال":قامػتمصػربتحػذيرحمػاسمنػذفتػرةطكيمػ بػأفإسػرائي سػتقكـبػالردبهػػذا
األسػػمكب" كهػػذايخػػالفمػػاقالػػهالمتحػػدثباسػػـحمػػاسفػػكزيبرهػػكـ:إفمصػػرأبمغػػتالحرك ػ قب ػ يػػكميفمػػف
الحربعم غزةعاـ2008ـبأنهلفيكػكفهنػاؾهجػكـإسػرائيم عمػ غػزة لكػفالغػاراتاإلسػرائيمي بػدأتبعػد
أفذهبتكزيرةالخارجي اإلسرائيمي ليفن إل القاهرةكالتقتبالرئيسمبارؾ ثـهددتكتكعدتبإسػقا،حككمػ 
حماسقب الحرببيكميف .1
كعبػراالخػكافالمسػػمميففػ مصػػرعػػفمعارضػػتهـلسػػمكؾالنظػػاـالمصػػريتجػػا حركػ حمػػاسحيػػثاسػػتنفرت
ّ
طاقاتهاعمػ مختمػفالمسػتكيات كبػدأتبتسػييرالقكافػ الطبيػ كاإلنسػاني إلػ القطػاع كجمػ التبرعػاتالعينيػ 

المادي لحككم حماس فضالعػفتجنيػدماكينتهػااإلعالميػ لمتحػريضعمػ النظػاـ كهػكمػادفػ النظػاـلش ّػف
ك ّ
حمالتاعتقاؿكاسع ف صفكؼاإلخكافكقياداتها كتقػديـالعديػدمػنهـإلػ المحػاكـالعسػكري بتهمػ االتصػاؿ

بحمػػاسكتقػػديـالػػدعـلهػػا.2إفتػراكـاألحػػداثبػػدأمػ الحصػػاراالسػرائيم منػػذعػػاـ2006ـبعػػدنجػػاححمػػاس
باالنتخابػػات كاألحػػداثالتػ تبعػػتسػػيطرةحمػػاسعمػ غػزة2007ـ كأثػػارالحػػرب عػػززمكقػ حركػ حمػػاس
(سياسيا)كهكماجعمهاتتمسؾأكثربمكاقفها .


ومن وجية نظر حماس ما يوج عمى مصر التعاون والتعامل معيا:
تشك أحػدأهػـالمػداخ لتعزيػزحضػكرهاعمػ السػاح اإلقميميػ كالدكليػ 
اؾمصربأفالقضي الفمسطيني
 إدر
ّ
ّ
حريص أالتقط الصم م األطراؼالفمسطيني بمافيهاحماس مهمااختمفتمعها.
لذلؾه 

 مازالتاسرائي تتعام م مصركعدكرغـاتفاؽكامبديفيد إذضبطتمصرعديدمفشػبكاتالتجسػس
االس ػرائيمي عم ػ أرضػػها لػػذلؾكج ػ كدفصػػائ قكي ػ ف ػ قطػػاعغ ػزةكحرك ػ حمػػاساليشػ ّػك عنصػػرحماي ػ 
لمفمسطينييفكحسب؛ب كرأسحرب ف الدفاععفمصركأمنهاالقكم خصكصا.3
 يعتبػػرمعبػػررفػػحهػػكمعبػػرمصػػريفمسػػطين خصكصػػابعػػدانسػػحاباسػرائي مػػفغػزةعػػاـ2005ـ حيػػث
يجزـممثمكحماسأفاالحتالؿاإلسرائيم ف القطاعانته كليسلديهامان مفمراقب أكربي إذاكافذلػؾ
كأفتككفجز،امفالسمط العامم عم المعبر.4
يساهـف فتحالمعبر 

1العتيب أسما 2016 ،رفضكاس لترشيحأبكالغيطألمان الجامع العربي الخميثالجديد  http://thenewkhalij.net/node/32069
2البها ،مراد مرج سابق ص79
المرج السابقص 43

3

مسمؾ  2..9مرج سابق ص61-6.
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ترىالدراس أفالتصريحاتكالضغك،الشعبي الت مارستهاحرك حماسمفخالؿاختراؽالحدكد إضاف ال 
التصريحاتالمكثف ف ظ األزم اإلنساني الت يعانيهاقطاعغزةجرا،الحصػاركتبعػاتالحػربالتػ أعطػت

حماسبعدهاالدكل هكماساعدعم إيصاؿأصكاتحرك حماسعاليا هكماأفض بمصرلمتفكيػرجػديا
ػاكأفإغػالؽالحػدكد
بمحاكالتتخفيفاألزم بالرغـمفمعارضتهالفتحالمعبربالتنسيقم حماس خصكص 

بشك تاـبينهاكبيفالقطاعيشك إحرجػالهػا كهػكمػايمكػفأفيعتبػرنجاحػامحػدكدافػ إ ازحػ أزمػ الحصػار
تجا مصر أكثرمفتحمي إسرائي مسؤكلي الحصار .

لذلؾبدأتمصرالعم عم صعيددبمكماسػ فػ فب اريػر 2009/بهػدؼالتكصػ إلػ فػتحمػنظـكمتفػقعميػه
ِ
فتحالمعبرمفحيفلحيفبعمـإسرائي ألسبابإنساني  .1
لممعبر  كبدأف مارس2009/
تعامل المصري مع األزمة في القطاع التي تحاول أن تصدرىا حماس لمصر من خالل ما يمي :

كيح ّػرـاسػتخدامهاضػدالمػدنييف كتكاجػهمصػرم كقفػا
ُ
 الحصارسياس عقابجمػاع يػدينهاالقػانكفالػدكلحرجاازا،الحاج لممساعداتاإلنساني األساسي لقطاعغزةف ظ الحصار.

 ترىمصػرأفعميهػاالتعامػ كفػقالتزاماتهػاالدكليػ التػ تعتبػراتفاقيػ المعػابرعػاـ2005ـجػز،امػفهػذ االلت ازمات بالرغـأنهاليستطرفافيها كلكنهاتساعدف تشغيمهابنا،عم طمباألطراؼالمكقع عميها.
 ثم تخكفاتمصري مفتحم األعبا،السياسي كاالقتصادي كاألمني لمقطاعف حاؿاستمرارالحصار.2 تعمـمصربأفهناؾمخططااسرائيميالتحمميهامسػؤكلي غػزة كهػكمػاأكػد الػرئيسمبػارؾفػ كممػ لمشػعبالمص ػػريبمناس ػػب عي ػػدرأسالس ػػن الهجريػ ػ كالع ػػاـالم ػػيالديالمجي ػػدع ػػاـ2008ـأك ػػدفيه ػػا":رف ػػضب ػػالد 
لمخطػػطإس ػرائي لمفص ػ بػػيفالضػػف العربي ػ كقطػػاعغ ػزةكالتنص ػ مػػفمسػػؤكليتهاعػػفغ ػزةكتحمي ػ مصػػر
تبعاتهػا حيػػثأفقضػي الشػػعبالفمسػطين هػ إنهػا،االحػػتالؿكاقامػ الد كلػ الفمسػطيني كأفهػػذاالمخطػػط
يستدع إل الذاكرةالتركيثمنذالثمانيناتلمقكل "غزةأكال"بالنسب لمقطػاع ك"الخيػاراألردنػ "فيمػايتصػ 
بالضػف " كبالتػػال مصػرلػػفتقػ فػ هػػذاالفػخاإلسػرائيم كلػفتشػػارؾفػ تكػريسهػػذاالفصػ بػػيفالضػػف 
المستقم كأفالحقف مقاكم االحتالؿ
حَتم تقكـعميهاالدكل الفمسطيني ُ
كالقطاع فهمابالنسب لناأراض ُم ْ
حقثابتكمشركع لكفالمقاكم تبق مسػؤكل أمػاـشػعكبهاتحكػـلهػاأكعميهػابقػدرمػاتحققػهمػفمكاسػب
لقضاياهاأكتجمبهمفخرابكدماركاهدارألركاحالشهدا.3"،
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ِ
ػاكالمتمّثم ػ بانتق ػػاؿ
ػرأفتح ػ ّػدبكاسػػط ف ػػتحمعبػػررف ػػح مػػفالمش ػػكم األمني ػ التػ ػ اتضػػحتله ػ 
 تحػػاكؿمصػأشخاصعبراألنفاؽإل سينا،بسببإغػالؽمعبػررفػح كأيضػابسػببضػغطمػفمنظمػاتحقكقيػ حيػث

ُنشرتف صيف2008/عريض كقعتها23منظم حقكؽإنسافمصػري كعربيػ طالبػتمصػربفػتحمعبػر
رفحلمطمب الجامعييف إضاف ال احتجاجاتنظمهااإلخكافضدسياسػ مصػرتجػا غػزة بمػافيهػاإيصػاؿ
المساعداتاإلنساني إل القطاع كدعكامصرإل فتحالمعبر .1
كتػريالد ارسػ أففتػرةالػرئيسمبػارؾلػػـتكػفبػػالفترةالذهبيػ لحركػ حمػػاس كبقيػتشػائك كمعقػػدة كمتػكترةفػ 
عززت
أغمباألحياف حيثلـتجدتجاكبامصريابالشك الذيكانتتأممهحماس خصكصابعدالحربالت  
مكانتهػػا كنفكذهػػاإقميميػػا مم ػاسػػاعدهاف ػ محػػاكالتكسػػرالحصػػارمػػفخػػالؿتػػدفققكاف ػ المس ػاعداتالت ػ 
كهػػكمػػاأعط ػ حرك ػ حمػػاس
تعاممػػتمصػػرمعهػػاعم ػ أنهػػاعبئػػالػػـترغػػببحممػػهكزادتمػػفتػػكترالعالق ػ 
(نجكمي مؤقت )ف االعالـ حيثكانتالساح االقميمي خالي مفاألحداثالالمع قب التغيػرالحاصػ بعػد
ث ػكراتالربي ػ العرب ػ .هػػذ األسػػبابأحرجػػتمصػػربػػالرغـمػػفذلػػؾلػػـيكػػفتجػػاكبمصػػرإيجابيػػالمحػػاكالت
حماسبأفتتحم أعبا،قطاعغزةكهكماأشارلهالرئيسمبارؾف حديثهالذيعن بػهحمػاسبأنهػاقامػت
بتص ػرفاتمنفػػردةجمب ػتالخ ػراب(يقصػػدبهػػاحػػرب2008عم ػ غ ػزة)كأنهػػاتعم ػ عم ػ تحمي ػ مسػػؤكلي غ ػزة
لمصر .
كأضاؼأحمدأبكالغيطكزيرالخارجي األسبق":أفحماسعندماتطمقصكاريخنحكاسرائي فه تطمبمػف
مصػػرالتػػدخ عنػػدقيػػاـاس ػرائي بالعم ػ العسػػكريضػػدالحرك ػ " ككافقػػهالم ػكا،حسػػاـسػػكيمـالخبيػػرالعسػػكري
عندماقاؿ":إفحمػاستسػتغ التػكترإلدخػاؿمصػرفػ الصػراعالػدائربينهمػا لكػفحركػ حمػاسكانػتدائمػا
تنف ػ بأنه ػػاتعمػػ عم ػ إلق ػػا،غػ ػزةف ػ أحض ػػافمص ػػر كأفرف ػػضمصػػرله ػػابس ػػببأنهػػـج ػػز،م ػػفاإلخػ ػكاف
المسػمميف كهػػكمػػاأكػػد عبػػدهللااألشػػع بػػأفالحػػربالتػ تخكضػػهامصػػرضػػدغػػزةتجػػريتحػػتيافطػ حػػرب
ضداالخكاف" .2
 .2.1.1.4العالقة بين قطاع غزة بمصر في فترة حكم المجمس العسكري عام ( 2011حتى )2012
تسمـالمجمساألعم لمقكاتالمسمح المصري إدارةشؤكفالػبالد بعػدثػكرةينػاير2011/التػ إعتبػرتأحػدأهػـ
اتلتحسفالعالقػاتبػيفمصػركحمػاس كالتحػررمػفحصػارنظػاـمبػارؾعمػ حمػاس.فتكقيػ حركتػ 
المتغير
ّ
فػػتحكحمػػاسبػػاألحرؼاألكل ػ عم ػ إتفػػاؽالمصػػالح بتػػاريخ 2011/4/26كمػػاتبعهػػامػػفج ػكالتح ػكاربػػيف
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 1.1

الفصائ الفمسطيني إل جانبزيادةعدداألياـلتشغي معبررفػح كتخفيػفاإلجػرا،اتأمػاـحركػ المسػافريف 
فضالعفإنجازصفق تبادؿاألسرىبيفحماسكاسرائي  .1
إضاف ال بعضالممفاتالت إتسمتبالجمكدكممفالجنسي المصري لمفمسطينييفمػفأمهػاتمصػري حيػث
كصػ ػ ػ ع ػ ػػددم ػ ػػفحصػ ػ ػ م ػ ػػفالفمس ػ ػػطينييفعمػ ػ ػ الجنس ػ ػػي المصػ ػ ػري منػ ػ ػذت ػ ػػاريخ2011/5/3حتػ ػ ػ ت ػ ػػاريخ
)24( 2014/5/16ألفػا مػػنهـ()8آالؼفػ عهػػدمرسػ ك()16ألػػففػ عهػػدالمجمػسالعسػػكري 2كاعػػالف
مصرعففتحمعبررفحبصف دائم اعتبا ارمف 2011/5/28كسماحهابػدخ كؿقافمػ "أميػاؿمػفاالبتسػامات
 "3كه القافم األكل الت تدخ قطاعغزةبعدثكرةيناير2011/المصري  .3
تحسفعالقػ مصػربحركػ حمػاس كهػذابػالطب إلػ 
كيتضحأفإنجازهذ الممفاتيعتبرمفالمؤشراتعم
ّ
جانػػبالسػػماحلحمػػاسبعقػػدبعػػضاالجتماعػػاتالتنظيمي ػ ف ػ القػػاهرة كتحػ ّػكؿالعديػػدمػػفالمؤسسػػاتالرسػػمي 
كغيرالرسمي فيهاإل منابرلقياداتحماسلمحديثعفالقضي الفمسطيني  .

أفحركتػػهلمسػػتركحػػاإيجابيػ مػػف
كفػ هػػذاالسػػياؽذكػػررئػػيسالمكتػػبالسياسػ لحركػ حمػػاسخالػػدمشػػع  ّ

كم ْعربػا
القيادةالمصري بعدالثكرةالمصري مشيدابدكرهاف تكقي الفصػائ الفمسػطيني عمػ إتفػاؽالمصػالح ُ
لكقتنفسهبتطكرالعالقاتبشك إيجاب  .4
عفتفاؤلهف ا
ّ

ػالتحكؿالجػػذريأكالجػػكهريف ػ سياس ػ مصػػرتجػػا 
ػرأفهػ
غي ػ ّ
ػذاالتحسػػفف ػ عالق ػ الط ػرفيفلػػـيكصػػفبػ ّ
ّ
ألنػػهجػػا،فػ فتػرةحرجػ تمػػربهػػامصػػرجػرا،الصػػداماتالعنيفػ بػػيفالجػػيشكمتظػػاهريففػ ميػػاديف
حمػاس ّ
عػ ّػدةبالقػػاهرة حيػػثرأىالمجمػػسالعسػػكريأفهنػػاؾضػػركرةإلنجػػازالعديػػدمػػفالممفػػاتالمتعمق ػ بحمػػاس 

ػأخرأكتب ػػاطؤالمجم ػػسفػ ػ تحقي ػػقمطال ػػبالث ػػكرة
لتهدئػ ػ الش ػػارعالمص ػػري كتخفي ػػفح ػػدةاألجػ ػكا ،جػ ػ اّر،ت ػ ّ
المصري كالمتمّثم بشك أساس بمحاكمػ رمػكزالنظػاـالسػابق كمالحقػ فمػكؿالحػزبالحػاكـفػ عهػدمبػارؾ
كتقديمهـلممحاكـ فضالعفإنجازاالنتخاباتالبرلماني كالرئاسي  .5
انبالتطكراتف الساح الداخمي بدأالمجمسالعسكريبرسـالخطك،الجديدةلمسياس الخارجي .كدراس 

إل ج
ك ازرةالخارجي ػ المص ػري إمكاني ػ اسػػتئناؼالعالقػػاتالدبمكماسػػي م ػ إي ػراف ككػػذلؾفػػتحمعبػػررفػػحكجػػز،مػػف
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 1.2

السياس الجديدة إضاف ال أففتحالمعبرهكتطبيقلبعضالكعكدالت قطعتهامصػرلحمػاسمقابػ التكقيػ 
عم إتفاؽالمصالح م فتح .
كماتحدثمسؤكلكففػ فتػرةالمجمػسالعسػكري بمػففػيهـكزيػرالخارجيػ المصػرينبيػ العربػ آنػذاؾكعمػرك
مكس لصػالحفػتحالمعبػركجػز،مػففػؾاالرتبػا،عػفسياسػ الػرئيسمبػارؾالسػابق كخصكصػاكأفمصػرلػـ
كأفف ػػتحالمعب ػػره ػػكاس ػػتجاب 
تكق ػ عمػ ػ اتف ػػاؽالمع ػػابرف ػ الع ػػاـ2005ـ كبالت ػػال اليعتب ػػرخرق ػػالإلتفػػاؽ 
لمطالبالجمهكر .1
كشػػهدتاألنفػػاؽالحدكدي ػ بػػيفقطػػاعغ ػزةكمصػػرنشػػاطاكبي ػ ار كت ازيػػدتحرك ػ التهريػػببعػػدتخفيػػفالجانػػب
المصريالمراقب عميهابعػدتػكل المجمػسالعسػكري فػبعضاألنفػاؽزادتكميػ التهريػبفيهػاحيػثكػافتهػرب
مف()30-20طناف اليكـزادتال ()150طنايكميا .2
 كتريالدراس أففترةالمجمسالعسػكريكانػتإيجابيػ لحركػ حمػاسكافسياسػتهاتجػا مصػرفػ عهػدمبػارؾ
كخرؽالجداركاألنفاؽكاستم اررهاف تحمي مصرلجز،مفمسؤكلي الحصػارظهػرحصػاد فػ عهػدالمجمػس
العسكريبشك إيجاب  .
أفمصػرالثػكرةلػفتغيػرمكقفهػا
ّ
ر
غـذلؾتدرؾحماسأفمكازيفالقكىفػ المنطقػ لػـتتغ ْيػرلصػالحهابعػد ك ّ
مػػفمعاهػػدةالسػػالـالمكقع ػ م ػ إس ػرائي كهػػذابػػداكاضػػحاكمػػفخػػالؿتص ػريحاتقياداتهػػاالت ػ لػػـتطمػػبمػػف

القيادةالمصػري الجديػدةسػكىفػتحمعبػررفػحلمتخفيػفمػفالحصػارالمفػركضعمػ القطػاع كأفتكػكفمنحػازة
لمصالحالشعبالفمسطين المتماشيام الضغك،اإلسرائيمي تجا القضي الفمسطيني  .3


 .3.1.1.4العالقة بين قطاع غزة بمصر في فترة حكم الرئيس مرسي عام ( 2012حتى )2013
ابتهجتحرك حماسكخرجتمسيراتترحيبي بفكزدمحممرس بالرئاس  كشارؾاسػماعي هنيػ بهػذ المسػيرات
كرف العمـالمصريكالفمسطين كقاـبتكزي الحمكىعم المشاركيفبالمسيرات 4حيثعمقتحماسآمػاؿكبيػرة
ك ْكنهاأحدأفرعحرك اإلخكافالمسمميف كزار
كأنهاستحص عم معامم خاص َ
لمتغييرف العالق م مصر 
هني عم رأس كفدمفمائ شخصي مصرلمقابم مرس الذياستقبمهبشك شبهرسم كهػ أكؿمػرةيكػكف

اتصاؿمسؤكل حماسبقنكاتاتصاؿسياسي .إذكانتاالتصاالتتنحصرم المخابراتالمصري فقط كقػاـ

برئي تسيف  2.11فتحمعبررفحمفنتائثالثكرة-هآرتس ككال فمسطيفاليكـ http://paltoday.ps/ar/post/109852

1

االسبكعأكناليف  2.11سقك،نظاـمبارؾفتحبابغزةلمعالـالخارج http://www.masress.com/elaosboa/36655

2
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 1.3

هني بتهنئ مرس كتباحثمعهحكؿالممفػاتالسياسػي التػ تتعمػقبالقضػي الفمسػطيني كممفػاتحياتيػ لقطػاع
غزةكمعبررفحكالكقكد كتسهيالتآخري .1
كك ػػافالػ ػرئيسمرسػ ػ اتخ ػػذمكقف ػػام ػػفالحص ػػارعمػ ػ غػ ػزة بع ػػدمطالب ػػاتم ػػفحككمػ ػ غػ ػزةلػ ػهبرفػ ػ الحص ػػار
كالتنمي الحاكـف تركيا":اليمكػفأفيقػف
فف 2012/9/30قاؿف كمم أماـالمؤتمرالراب لحزبالعدال 
المصريكفعاجزيفأماـحصارغزة كأفالمعػابربيننػا كبػيفغػزةمفتكحػ لتقػديـمػايحتاجػهأهػ غػزةمػفغػذا،
فالحدكدكالمعابرمفتكح لنقكـبدكرناككاجبناتجا اشػقائنافػ غػزة"  2كقػاؿ

كدكا،كتعميـكتكاص بيفالعائالت 
هنيػ خػػالؿاسػػتقباؿقافمػ أميػػاؿ"االبتسػػامات"17بغػزة":أفالػرئيسمرسػ أبمغػػهباتصػػاؿهػػاتف أفمصػػرلػػف
بأيعدكافعم غزةكستفؾالحصارعنهام استمرارفتحمعبررفحكادخػاؿمػكادالبنػا،الالزمػ إلعػادة

تقب
االعمار" .3
فيمػػاتكالػػتالزيػػاراتكالمقػػابالتبػػيفكزرا،مػػفغ ػزةكنظ ػرائهـالمص ػرييف عػػالكةعم ػ االتصػػاالتبػػيفهني ػ 
كرئيسالحككم المصري هشػاـقنػدي  كبعػدحادثػ مقتػ الجنػكدالمصػرييفعمػ معبػررفػحفػ رمضػاف الػذى
تالهاهدـلألنفاؽمفقب الجيش بادرتحماسحينهالتقديـمشركعالمنطق الحرةكبدي عفاألنفاؽ كمخرج
لألزمػ كتكصػػمتالحككمتػافالػ إتفػػاؽبقضػػاياحساسػ منهػػاإتفػػاؽتشػػكي لجنػ أمنيػ لمراقبػ الحػػدكدكتبػػادؿ
المعمكماتاالستخباراتي كالتعاكفاألمن

4

 كذلؾبعدأفترأسالقائدالعسكريف حرك حماسأحمدالجعبػري

كفػػداأمنيػػاف ػ أغسػػطس2012/ال ػ القػػاهرة  5كتكجػػتعالق ػ حمػػاسبمصػػربنجػػاحلمقيػػادةالمص ػري الجديػػدة
كاعتبػرالمحممػ كفأنػهمػفالطبيعػ أفتشػعرإسػرائي 
باختبارالحربالثاني عم قطاعغزةفػ نػكفمبر 2012/
بػػالقمقكأفتسػػع الختبػػارنكايػػاالنظػػاـالجديػػدكالػػذيتعػػدحركػ حمػػاسامتػػدادالػػه.كأدارالػرئيسمرسػ األزمػ 
ػارؾأزم ػ عػػاـ2008ـعم ػ قطػػاعغ ػزة كاعتبػػرتأنهػػا

بطريق ػ بػػدتمختمف ػ عػػفتمػػؾالت ػ أداربهػػاال ػرئيسمبػ
"اختبػػارصػػعبكأدا،جيػػد كانتصػػا ارلشػػعبفمسػػطيفالمحاصػػرف ػ قطػػاعغ ػزةأكال كلقيػػادةالمقاكم ػ ثانيػػا ثػػـ
لمقيادةالسياسي الجديدةف مصرثالثا".فقدنجحالنظاـالجديد كبسرع فائق ف إقناعحماسبضركرةكقف
إطالؽالصكاريخمفقطاعغزةف مقاب تخفيفالحصار كحقفالدما،ف غزة .

فمسطيفاليكـ  2.12هني يزكرمصركيمتق مرس عم رأسكفدمككفمف1..شخصي فمسطيني ككال فمسطيفاليكـاإلخباري 
http://paltoday.ps/ar/post/141522
2
العربي  2.12 24أردكغافكمرس كمشغ حكؿأزم سكريا رمزالخبر 75.7تاريخالكصكؿلممكق االلكتركن  2.15/11/12
 http://www.alarabiya24.com
3
عفيف كساـ  2.12عممي رفحاستهدفتجنكدامصرييفكمميكففمسطين جريدةالرسال العدد 1.22غزة ص 2
1

المرج السابق ص 2
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5
شعباف عمر  2.12حماسكمرس ليستبهذ السهكل بيفاإلخكاف مركزكارنيغ لمشرؽاألكسط http://carnegie-
mec.org/publications/?fa=49610
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ف تمؾالحربعم الػرئيسدمحممرسػ بجهػددبمكماسػ كبيػرلكقػفالحػرب حيػثأجػرياتصػاالتكمقػابالت
ػاكأبمغػػهبضػػركرةكقػػفالعػػدكاف كاتصػ بػػاألميفالعػػاـلمجامعػ العربيػ 
عديػػدة اتصػ بػػالرئيساألمريكػ أكبامػ 

لطمػػباجتمػػاعكزاريلبحػػثسػػب العػػدكافككػػذلؾفع ػ م ػ االمػػيفالعػػاـلألمػػـالمتحػػدةبػػافك ػ مػػكفكطالبػػه
بتحمػ ػ ػ المنظمػ ػ ػ الدكليػ ػ ػ مس ػ ػػؤكلياتها كس ػ ػػحبالس ػ ػػفيرالمص ػ ػػريل ػ ػػدىإسػ ػ ػرائي عمػ ػ ػ خمفيػ ػ ػ الع ػ ػػدكاف كفػ ػ ػ 

2012/11/16زاررئػػيسالػػكزرا،المصػػريهشػػاـقنػػدي قطػػاعغ ػزةلمػػدةثػػالثسػػاعاتعم ػ رأسكفػػديضػػـ
كالتقػ بإسػماعي هنيػ كعػددمػف
قياداتأمني ككزرا،أعمفخاللهاعفتضػامفبػالد مػ الشػعبالفمسػطين 

المسػػؤكليف  كقػػاؿمرس ػ إفزيػػارةرئػػيسالػػكزرا،جػػا،تلمتعبيػػرعػػفالتضػػامفم ػ غػزة كأضػػاؼمرس ػ عقػػب
صالةالجمع بمسػجدفاطمػ الشػربتم فػ القػاهرةفػ 2012/11/16بػأف"مػايحػدثبغػزةأمػرخطيػركعػدكاف

سافر كأفمصرلفتترؾغزة كحدهاكافمصراليكـمختمفػ عػفمصػراألمػستمامػاكالعػرباليػكـمختمفػكف
عفعرباألمػستمامػا كأفمصػربإرادتهػاالقكيػ كامكاناتهػاالضػخم تقػكؿافغػزةليسػتكحػدها" كقػدتكممػت

الجهكدالذيبذلهانظاـدمحممرس باتفاؽتهدئ بيفحماسكاسرائي  كبرعاي مصري  .1

كاعتبػػرالمحممػػكفأفاألزمػ فػ غػزةاخػػذتاهتمػػاـمػػفالرئاسػ المصػري أكثػػرمػػفاألحػػداثكالتحػػدياتالداخميػ 
فتُ َكرسجهكداأكبركمافعمتم أزم غزة 
المصري كاستحقاقاتثكرةيناير 2011/الت كافأكل بالقيادةأ 

كاعتب ػرالمص ػريكفأفعالق ػ النظػػاـم ػ حمػػاسمقدم ػ عم ػ مصػػالحالشػػعبالداخمي ػ حيػػثكانػػتالشػػرط 

المصػري تشػػتبؾمػ المػكاطنيفف ػ شػػارعدمحممحمػػكدكتطمػػقالنيػرافعم ػ أحػػدالمتظػػاهريففترديػػهقتػػيال كهػػك
ػاتمتزيػػدةمػػفالشػػعبالمصػػري
ا
مؤشػػرخطيػػريؤكػػدأفالفجػػكةبػػيفالشػػعبكالنظػػاـتػػزداداتسػػاعا ك ارحػػتقطاعػ
تكتشػػفبكضػػكحتػػاـأفحػػرصكػ مػػفاإلخػكافالمسػػمميفكحركػ حمػػاسعمػ االنفػرادبالسػػمط كالهيمنػ عميهػػا

يفكؽحرصهماعم العم عم تحقيقأهداؼالثكرةف مصرأكأهداؼالمقاكم ف فمسطيف .2

كتريالدراس أفخركجحماسمفالمكاجه م إسرائي فػ نػكفمبر2012/بمكقػفقػكيشػك دلػيالعمػ قػدرة
كأفحكـاالخػكاف
حماسف اإلعتمادعم حمفائهاالجددكالمطالب لنفسهابدرج اضافي ف الشرعي اإلقميمي 
بمصػػرامتػػدال ػ غ ػزةكأظهػػرمسػػؤكلي تجاههػػاكمػػاتمنتهػػاإس ػرائي كهػػكمػػاظهػػرمػػفخػػالؿالعالقػػاتالجديػػدة
المتطكرةلحماسم مصػربقيػادةاالخػكافالمسػمميف الػذىتمظهػرفػ إدارةالػرئيسمرسػ لألزمػ عمػ سػبي 
المثاؿ سحبالسفيرالمصريف اسرائي ككصفالعممي عم غزةبأنها"عػدكافغيػرمقبػكؿ" كارسػاؿرئػيس
الحككم ػ المص ػري هشػػاـقنػػدي ال ػ غ ػزة ك ػ ذلػػؾشػػك تغي ػ ارف ػ المكقػػفالمصػػريالرسػػم لصػػالححمػػاس 
باإلضػػاف ال ػ الرؤي ػ السػػائدةآنػػذاؾب ػأفصػػعكداالخ ػكافالمسػػمميفهػػكأمػػراليمكػػفكقفػػهف ػ الش ػرؽاألكسػػط
الجانبالمنتصرلماسم بالربي العرب  .
َ
بشك عاـ كهكماأدىإل تقكي اإلحساسبأفحماسمكجكدةف

 تقريرمعمكمات( )27مرج سابق ص49-48
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إضاف ال أفنتائثالعدكافلـتقكضسيطرةحماسعم قطاعغزةبػ حػدثالعكػس فػإفكقػفإطػالؽالنػار
بػػيفحمػػاسكاس ػرائي بكسػػاط مصػػرأكػػد"السػػرالمعػػركؼ"القائ ػ بػػأفاس ػرائي اعترف ػتعمميػػابحرك ػ حمػػاس
كحككم ػ ف ػ قطػػاعغ ػزة كتفاكضػػتمعهػػابكصػػفهاالطػػرؼالرئيس ػ عػػالكةعم ػ ذلػػؾفػػإفالشػػرك،الت ػ تػػـ
تحديػػدهالكقػػفإطػػالؽالنػػارأعػػدتاألرضػػي إلجػػرا،محادثػػاتغيػػرمباش ػرةم ػ اس ػرائي بهػػدؼرف ػ ت ػػدريج 
لمحصار كنجحتحماسف تسخيرالدعـاالقميم لهاكتـرف جز،مفالقيكداالقتصادي كهكمػاحػاف عمػ 
مكانتهاف القطاع.كػ هػذ االمػكرسػاهمتككضػعتحمػاسفػ مكقػفقػكيجػدا حيػثتمتعػتبػدعـاقميمػ 
كبتخفيفالقيكدالمفركض عم غزةكبزيادةارتباطهابإخكافمصر .1
كيتضحمماسبقبأففترةالرئيسدمحممرس لحماسكانتذهبي كجا،تتتكيجالسنكاتمفالمعاناةكالمحاكل 

ال فتحبكاب مصرلغزة لتككفالحام كالحميفالقريبكالمسه لتسكيقحرك حماسإقميمياكدكليا .


 .4.1.1.4العالقة بين قطاع غزة ومصر في فترة حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي عام ()2014- 2013
انعكػػسالتحس ػػفالػػذيطػ ػرأعمػ ػ مكق ػ حم ػػاسعم ػ الص ػػعيدال ػػداخم كعم ػ ص ػػعيدالمنطق ػ بص ػػكرةعكس ػػي 
كبسػػرع كبي ػرةفانتقمػػتالحرك ػ مػػفمكض ػ القػػكةال ػ مكض ػ الضػػعف م ػ عػػزؿال ػرئيسمرس ػ ف ػ بداي ػ عػػاـ
ػراسػتراتيجياكػافيمكنهػامػفخاللػهبنػا،
اذاعتبػرنكسػ لحمػاسالتػ فقػدتظهيا
2013كسق ك،حكػـاإلخػكاف
ُ
قكتهاالرسمي كالشعبي كيتيحلهاالقدرةعم الصمكد .

حيػػثلػػـيعػػدلهػػامعبػػرطبيعػ إلػ العػػالـالخػػارج كأصػػبحالحبػ السػػريبػػيفحمػػاسغػزةكالخػػارجمنقطعػػاأك
شػػبهمنقط ػ فعػػدااإلشػػكاالتالكبي ػرةالمتعمق ػ بتػػدفقالسػػالحكالمػػاؿ فػػإفمقكمػػاتالصػػمكدمػػفأدكاتإعػػادة
ركػبعبػدالفتػاحالسيسػ 
س ْػيربعػضدكؿالخمػيثفػ ْ
اإلعماركغيرهالػـتعػدقائمػ كزادمػفحالػ البػؤسهػذ َ
كاخراجهـلإلخكافالمسمميفعفالقانكفمماضيقمفخياراتحماسكجع ظهيرهاحت الشعب منػهفػ تمػؾ

الدكؿف حال شبهالشم  .2
كتعرضػتحمػاسلغضػبشػديد

اضاف ال حمم اعالمي منفمت مفكػ القيػكدأدانػتكجػكدالحركػ فػ مصػر
بسببعالقتهام االخكافالمسمميفكم عناصرجهادي عامم ف سينا ،كاتخذتالحككم المصري خطػكات
شديدةلتقميصتنق االشخاصكالبضائ كأصبحمعبررفحيعم كفقشرك،قاسي  .
كشكمتضغطاكبيػ ارعمػ حمػاس كضػد
ك هذ األمكرأدتال خمقصعكباتاقتصادي ف كجهسكافغزة  ّ
االنفػػاؽكانتقػػاؿالبضػػائ كاالشػػخاصكمهػػاشػػكمتخسػػارةمباش ػرةلمػػداخي الحرك ػ كجناحهػػاالعسػػكري(كتائػػب
أطمسلمدراسات  2.13زمفحماسالصعبدراس صادرةعفمعهداألبحاثالقكم االسرائيم مكق الصفصاؼااللكتركن 
http://www.safsaf.org/word/2014/feb/80.htm
2
 زيادة أديب اختراقاتإقميمي خياراتغزةف مكاجه حصارالسمط تقرير مركزالجزيرةلمدراسات الدكح قطر ص 5
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القساـ) كهماالمذافكانايستفيدافبشك مباشرمفاقتصاداألنفاؽخػالؿالسػنكاتاألخيػرة امػاحككمػ حمػاس
نفسهافقدكاجهتصعكب متزايدةف النهػكضبعػب،الميزانيػ كػ ذلػؾأثػرعمػ شػعبي حمػاسالتػ بػدتفػ 
تراج بشك ممحك  .1
كقدبداجمياإبافحربغزةف يكليك2014/ـ حيثبداالتفاع العرب م العدكافضػعيفاكهػزيالإفلػـيكػف
حدبعيػدمغمقػاأمػاـحمػاسالػذيربطهػامػ االخػكافالمسػمميف فػ 
معدكما؛فعدادكل قطر أصبحالخميثإل ّ

الكقػػتال ػذيتعػػان فيػػهدكؿاالقمػػيـمػػفأزمػػاتكص ػراعاتداخمي ػ كخارجي ػ فنظريػػاحرك ػ حمػػاسليسػػته ػ 
اإلخكافالمسمميفرغـأنهامحسكب عمػيهـكمػايسػريعمػ األخيػرةمػفحظػرهنػاكهنػاؾكػافيسػريعميهػافػ 
بعضالبمداف.2
كتػرىالد ارس ػ أفحرك ػ حمػػاستػػدرؾأفمصػػرتمثػ بكاب ػ رسػػمي كهامػ لمكصػػكؿإل ػ الشػػرعي العربي ػ كأنهػػا
مػػدخ مهػػـالكتسػػابالشػػرعي فػ العػػالـبسػػببمكقػ مصػػركدكرهػػاالتػػاريخ بغػػضالنظػػرعػػفطبيعػ النظػػاـ
ةكتُ َش ػك البكاب ػ العربي ػ الكحيػػدةنحكهػػاعبػػر
القػػائـفيهػػاكسياسػػاته فمصػػره ػ الت ػ تقػػفعم ػ الحػػدكدم ػ غ ػز 
تحكمهابمعبررفح الشػريافالحيػكيلقطػاعغػزة لػذلؾتؤكػدكتصػرعمػ ضػركرةتحمػ مصػرمسػؤكليتهاتجػا 
قطاعغزة بالرغـمفأفالعقب ه اسرائي الت ترتبطم القطاعبستَ معابر.إالأفمصرمفكجه نظػرهـ
فحممته ػػاالحص ػػار متذرعػ ػ بعركبته ػػاكاس ػػالمها كك ػػذلؾلج ػػأتله ػػافػ ػ كػ ػ ح ػػرب كفػ ػ مم ػػف
ّ
هػ ػ المس ػػؤكل
المصالح كتحاكؿافتجع مصرحاضرةف معظـالقضاياالسياسي الت لهاعالق بغزة .

ف حيفتريمصربأفسياس حماسا ّلرامي لحػ كػ مشػاكمهاكاسػتيرادالبضػائ عػفطريقهػايعفػ االحػتالؿ
مػػفمسػػؤكلياتهكيعمػػقالفص ػ بػػيفالضػػف كالقطػػاع ف ػ حػػيفأفإس ػرائي ممزم ػ كفقػػالمقػػانكفالػػدكل بتػػكفير
الخػدماتكحريػ تنقػ األفػرادكالبضػائ كأنهػػاسػتبق محتمػ مػادامػتتمػػارسأينػكعمػفأنػكاعالتػأثير كمػاأف
مصرلـتتخ َعفدكرهاالمعهكدعم مدىتاريخهاعفالقضي الفمسطيني  .3

كأفتعػاكفمصػرفػ بعػضالممفػاتمػ حمػاس لػـيكػفاعت ارفػا
لكفاالخػتالؼهنػاكػافاالنقسػاـالفمسػطين 
بشػػرعيتها كانمػػاأجبػػرتعميػػهكػػكفحمػػاسأمػػركاقػ التػ تػػريفػ خسػػارتهالمكتسػػباتهافػ غػزةيعنػ زكالهػا 

فهذ المكتسباتتحققتبالدـكالصبرمفخالؿتضحياتهابالحركبالسػابق كاالنتفاضػ كبعػدفكزهػاباالنتخػاب
عػػاـ2006ـ أصػػبحتقػػادرةعم ػ الصػػمكدبعػػدأفحققػػتشػػرعي  إالأفك ػ هػػذ المكاسػػباختفػػتف ػ فت ػرة

أطمسلمدراسات  2.13زمفحماسالصعبدراس صادرةعفمعهداألبحاثالقكم االس ارئيم مكق الصفصاؼااللكتركن 
http://www.safsaf.org/word/2014/feb/80.htm
2
زيادة أديب مرج سابق ص 5
1

مكق الجبه  2.12غزةعنكافالفص بيفالضف كالقطاع تاريخالكصكؿال المكق االلكتركن  2.15/9/28
 http://pflp.ps/ar/index.php?ajax=preview&id=1558

3

 1.7

الرئيسالسيس كف نفسالكقتلـتعدقػادرةعمػ احتمػاؿأفتعػكدالػ نقطػ البدايػ بعػدكػ هػذ التضػحيات
الجساـمفكجه نظرها لذلؾستعم بك قكةلمحفا عم ماحققتهسابقا .


 .2.1.3العالقة االقتصادية بين قطاع غزة وسيناء
اعتمػػدتحركػ حمػػاسفػ إدرتهػػااالقتصػػادي لقطػػاعغػزةعمػ خمسػ مػػداخي كمصػػادراساسػػي (األمػكاؿالتػ 
تكفرهػػاحك كم ػ رئػػيسالػػكزرا،سػػالـفيػػاضالت ػ تػػدف لمكظفيهػػا كالخػػدماتالتشػػغيمي لغ ػزة كالخػػدماتكالركاتػػب
المقدم مػفالمنظمػاتغيػرالحككميػ كػاألكنركا كالمصػادرالخارجيػ مػفإسػهاماتجماعػ االخػكافالمسػمميف 
كماتحصمهلجن الزكاةكتجارةاألنفاؽالت ترتبطم مصر) هػذ المػداخي كانػتمسػاهم فػ تخفيػفالعػب،
عم حككم حماسالت بمغتميزانيتهاالشهري (25.5مميكفدكالر)مماساعدهاعم إدارةقطاعغزة .1


 .1.2.1.4عالقة قطاع غزة بسيناء اقتصاديا عن طريق األنفاق.
تُعتبراألنفاؽأحدأهـالمداخ االقتصادي الت تربطغزةبسينا،كهػ مػفسػاهـفػ االقتصػادالغػ ازكيفػ فتػرة
سيطرةحماسعم قطاعغػزةبعػدعػاـ2007ـ الػذياعتبػر عػددمػفالخبػرا،بأنػهاقتصػادسػمب لكػفدكافعػه
كاغالؽالمعابربمافيهامعبررفح اذقدرتالخسائراإلجماليػ جػرا،الحصػار
هكتفاقـالحصارغيرالمسبكؽ 
ب()48ممي ػػكفدكالرش ػػهريامن ػػذمنتص ػػفيكني ػػك 2007/كق ػػدرهاال ػػبعض()150-120ممي ػػكفدكالرش ػػهريا
كخسائرمباشرةكغيرمباشرة .2
الحصاركاغالؽاألنفاؽف عهدالرئيسالسيس لـتتجاكزكمي الكمالياتالتػ تػدخ قطػاع

فخالؿسنكات
غ ػزةمػػفالمعػػابراالس ػرائيمي ( )%10ممػػايعن ػ أفاألنفػػاؽكانػػتمسػػاهم بشػػك كبيػػرف ػ تػػكفيرالكثيػػرمػػف
الكماليػاتالالزمػ لتشػػغي قطاعػػاتكبيػرةمػفاألعمػػاؿفػ غػزة 3كاتضػػحاعتمػادحككمػ غػزةعمػ األنفػػاؽفػ 
كأشػارت
تغطي نفقاتهامفخالؿنشرهالميزانيتهػاالعامػ بصػحيف البرلمػافالتػ تصػدرعػفالمجمػسالتشػريع 
فيهالميزاني عاـ2013ـكالت بمغت()897مميكفدكالر يتـتغطي ماقيمته()243مميكفدكالرمفالجباي 
المحمي أي()%27مفالقيم االجمالي كالباق عجزيمكؿمفالخػارجدكفتكضػيحذلػؾ فيمػااشػاركزيػر
االقتصادف حككم غزةعال،الرفات أفتدميراألنفػاؽأديالػ خسػارةشػهري تقػدرب()230مميػكفدكالر 4
1
صايغ يزيد  2.1.ثالثسنكاتمفحكـحماسف غزة تقريرصادرعفمركزكركافلدراساتالشرؽاألكسطف جامع برانديز سمسم ترجمات

الزيتكن ( )53مركزالزيتكن لمدراساتكاالستشارات بيركت لبناف ص 1.


الصكران غازي  2..9الحصاركاالنقساـكآثارهمااالقتصادي كاالجتماعي عم قطاعغزة الحكارالمتمدف تاريخالكصكؿلممكق  2.15/6/1.
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=182510
3
حطب غساف-مدلم سمير  2.14ظاهرةاألنفاؽف قطاعغزةاالقتصادالمدمر الزكاجالكاثكليك كالحصادالمر جامع بيرزيت مركزدراسات
2

التنمي غزة فمسطيف ص16-15
مرج سابق حطب غساف-مدلم سمير  2.14ص32
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كهػكمػػادفػ حركػ حمػاسإلنشػػائهالتحػػاكؿسػدحاجػػاتقطػػاعغػزة 
لػذلؾتعتبػرالحاجػ الػ االنفػػاؽضػػركري 
كعممػػتكمعبػػر
كالت ػ تطػ ّػكرتم ػ الكقػػت لتػػدخ م ػكادمختمف ػ غيػػرالم ػكادالغذائي ػ اذاعتبػػرالسػػالحأحػػدها 
أدارتالمخػابراتالمصػري ممػفاألنفػاؽ كاليتحػدثأحػدبشػأنهغالبػا كاليعػرؼ
أرضػ لألفػرادأحيانػاكثيػرة 1ك 
عػػدداألنفػػاؽالتػ أغمقهػػانظػػاـمبػػارؾ كأعمػػفالجػػيشالمصػػريإجمػػال عػػدداألنفػػاؽالمكجػػكدة كالتػ قػػاؿإنهػػا
()225نفقػ ػػا كهنػ ػػاؾتقػ ػػديراتأخػ ػػرىبأنهػ ػػاتص ػ ػ إل ػ ػ ()1200نفػ ػػق كف ػ ػ تقػ ػػديراتلص ػػحيف االيككنكمسػ ػػت
يتحكمػكففػ اقتصػػاداألنفػػاؽالتػ تقػػكؿ
البريطانيػ أفػػادتفيهػػاعػػفكجػػكدأكثػػرمػػف()800مميػػكنيرفػ غػزة ّ

أ نهـيستخدمكنهالتحقيقأرباحهائم كأفهناؾمفدخمكاناديالمميكنيراتف غزةكسينا،مفتجارةاألنفاؽ 2
كتشػػيرتقػػديراتاقتصػػادي فمسػػطيني إل ػ أفحجػػـتجػػارةاألنفػػاؽيص ػ سػػنكياإل ػ نحػػكمميػػارك()500ممي ػ كف
دكالر 3كهػػكمػػايؤكػػدافهنػػاؾتجػػارةغيػػرالغػػذا،كالسػػالح التػ انتعشػػتمػ انتعػػاشتجػػارةاألنفػػاؽبعػػدعػػاـ
ػالحكالسػػم )ح ػكال ()300مميػػكفدكالرف ػ العػػاـ كفقػػالتقػػديراتمعهػػداألمػػف

ػارة(السػ
()2007كتػػكفرتجػ 
القػػكم اإلسػرائيم ككفقػػالتقػػديراتمصػري بػػأفتجػػارة(السػػالح)كصػػمتلنحػػك()6ماليػػيفدكالرفػ الشػػهر 
كهكماخمقمعها""Businessالجماعاتالمسمح الت تحكلتإل طبق ثريػ عمػ مسػتكىالقيػادات كغنيػ 
عم ػ مسػػتكىالقكاعػػد كعم ػ إثرهػػاظهػػرتمشػػاهدالث ػرا،كالغن ػ ف ػ تأسػػيسالمنػػازؿكالسػػياراتكحت ػ األسػػمح 
الثقيم الت حازتهاتمؾالجماعػات كالتػ كصػمتإلػ حيػازةصػكاريخسػاـكمػداف مضػادةلمطػائراتكغيرهػامػف
األسمح الثقيم الت تكافرتمػفركافػدعػدة منهػاليبيػاكالسػكدافكالػيمف كهػكمػاأديالػ ت ارجػ سػمط القبميػ 
ف سينا،كظهكرالكياناتالمكازي لمؤسساتالدكل :فالسمط الت كانتمخكل لشيخالقمبي ف سينا،تراجعت
لحسابأصحابالماؿكقادةالديفكرجاؿالفقه كأنشأتكياناتمكزاي لهػامثػ تجمػ مشػايخالقبائػ المسػتقميف
الذيكافيتزعمهإبراهيـالمنيع رج األعماؿذكالصم بتنظػيـأنصػاربيػتالمقػدسكعػـشػاديالمنيعػ أحػد
قادةتنظيـأنصاربيتالمقدس .4
كتريالدراس أفاألنفاؽكانتربطااقتصػادياشػبهكامػ مػ سػينا ،كأفانتعاشػه كقكتػهكانػتمػفقػكةالحككمػ 
ةكعػػززصػػمكدها لكػػفالتبػػادؿالتجػػاريلػػـيتكقػػفعمػ االحتياجػػاتاالساسػػي فقػػط بػ تعػػدىذلػػؾكهػػكمػػا
بغػز 
أكجدتخكفالدىمصر خصكصابعدقت الجنكداؿ()16ف سينا،بشهررمضاف 2012/كهكمػادفعهػاالػ 
مدلم سمير-االغا كفيق  2.11اقتصاداالنفاؽبقطاعغزةضركرةكطني اـكارث اقتصادي كاجتماعي مجم جامع االزهر سمسم العمكـاالنساني 

1

المجمد 13العدد )B(1غزة فمسطيف ص 22
عرف دمحم  2.12ه اغمقمرس إنفاؽغزةأكثرمفمبارؾ فمسطيفاكفاليف تاريخالكصكؿلممكق  2.15/6/8
 http://felesteen.ps/details/news
3
يحي مشركعالمنطق الحرةبيفغزةكمصراالناضكؿالتركي تاريخالكصكؿلممكق  2.15/6/1.
البنا ياس  2.12فكزمرس ُ
 http://www.aa.com.tr/ar/news/60653
4
عميب أحمد  2.15عكم االنتعاشكاالنكسار(ه اكتممتدكرةحياةالسمفي الجهادي ف سينا )،المركزاإلقميم لمدراساتاالستراتيجي القاهرة 
2

تاريخالكصكؿلممكق  http://www.rcssmideast.org 2.15/6/12
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إط ػػالؽالعمميػ ػ نس ػػر()1ع ػػاـ2012ـكك ػػافه ػػدـاألنف ػػاؽج ػػز،م ػػفخطته ػػا م ػػااعتبرت ػػهحككمػ ػ غػ ػزةتهدي ػػد
اقتصادي مماجعمهاتمجأال اقتراحمشاري بديم مث مشركعإنشا،منطق تجاري بيفسينا،كقطاعغزة .
 .2.2.1.4مشروع منطقة تجارية حرة بين سيناء وقطاع غزة
بعدأحداثرفحعاـ2012ـالت راحضػحيتها16جنػديامصػريا زادتاالتهامػاتضػدحمػاسكاألنفػاؽعمػ 
الحدكدالمصري الفمسطيني كتب هػذ اإلتهامػاتعمميػ عسػكري لمجػيشالمصػريكهػدـلألنفػاؽ هػذ األحػداث
جعمتحرك حماستطالبمصرلمبحثعفالبدائ السريع عػفاألنفػاؽالتػ تعػدشػريافالحيػاةلغػزةفػ ظػ 
الحصػاراإلسػرائيم

1

كعمػ إثػػرذلػػؾلجػأتحككمػ إسػػماعي هنيػ إلػ تقػديـمقتػػرحإلقامػ منطقػ تجاريػ حػرة

بيفالجانبيفالمصريكالفمسطين عكضاعفمكضكعاألنفاؽ .
كقػػاؿ:ككيػ ك ازرةالخارجيػ فػ غػزةغػػازيحمػػد أفمكافقػ مصػػرعمػ إنشػػا،منطقػ تبػػادؿتجػػاريبينهػػاكبػػيف
قطػػاعغ ػزةيعن ػ تحػػررغ ػزةمػػفاالقتصػػاداإلس ػرائيم كأفهػػذاالمشػػركعالزاؿتحػػتالد ارس ػ مػػفقب ػ الجانػػب
ي .2
المصر 


 تفاصيل المشروع المقترح من جان حكومة حماس بفزة إلقامة منطقة حرة مع مصر .
تػػتمخصفكػرةالمشػػركعالمقتػػرحفػ إقامػ منطقػ حػرةحدكديػ مشػػترك بػػيفالجػػانبيفالمصػػريكالفمسػػطين  فػ 
شبهجزيرةسينا،المصري كيتـتطكيرهاكتشػغيمهامػفقبػ القطػاعيفالخػاصكالعػاـ كاإلشػراؼعميهػامػفقبػ 
لجنػ مصػري فمسػػطيني مشػػترك تعمػ عمػ جػػذبالمسػػتثمريفإليهػػا فػ ظػ أكضػػاعقانكنيػ كلػكائحمحػػددةتػػـ
صياغتهاحسػباالتفػاؽبػيفالبمػديف كتعطػ هػذ المجنػ المشػترك الصػالحياتكاالمتيػازاتالتػ تكفػ نجاحهػا
فػ ػ ج ػػذبالمس ػػتثمريفكتط ػػكيرالص ػػناع كالتج ػػارةكت ػػكفيراألي ػػديالعاممػ ػ الفمس ػػطيني كالمصػ ػري مم ػػايحق ػػق
المصالحكاألهداؼ كمايمكفإشراؾبعضالدكؿالعربي كالصديق المعني الت لهاباعف هذاالمجاؿ .
 المساحة المقترحة لممشروع ومعايير اختيار الموقع لممشروع والوسائل الالزمة لمتنفيذ- :
 تككفالمساح مابيف()20-10ألفدكنـ يتـتنفيذهاعم مرحمتيفك مرحم بمساح 10آالؼدكنـ . يراع القربماأمكفمفالطرؽالرئيسي كالمكانئالبحري كالبري ف الجانبالمصري لتقمي التكاليف . تقديـرؤي سياسي كأمني لتحقيقالمشركع . تكقي مذكراتتفاهـبيفالحككمتيفالمصري كالفمسطيني إلنشا،كتشغي المنطق  إعدادتفاهماتم دكؿإقميمي كعربي لمدعـكالتمكي كبمشارك القطاعالخاص .عرف دمحم مرج سابق 

1

فمسطيفاكفاليف  2.12حمد:مصرتدرسانشا،منطق تجاري برفح جريدةفمسطيف تاريخالكصكؿلممكق  2.15/6/12
 http://felesteen.ps/details/new
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 تككيفشرك مطكرةتجم بيفشركتيففمسطيني كمصري كيمكفأفتككفبشراك إقميمي  . إنشا،مجتمعاتصناعي لتالئـالصناعاتالصغيرةكالمتكسط بمساحاتمعقكل كبني تحتي جيدة . الجوان األمنية والجمركية- : تككيفشرك أمني تابع تككفمسؤكل عفاألمفداخ المنطق الحرةكتحتإشراؼلجن أمني مشترك  . أفتككفالمنطق حرةتنظمهاأنظم المناطقالحرةكحسبالقكانيفالمستخدم ف كالالبمديف . يمكفإصدارقكانيفخاص بهذ المنطق إفأمكف . يككفلممنطق مخرجافأحدهمالمجانبالفمسطين كاآلخرلمجانبالمصري . تحص الضرائبعم البضائ عندخركجهاكفقاإلجرا،اتك بمدكقكانينها.1

 .1.2.2.1.4المىقف المصري مه اقتراح المىطقت الحرة بيه سيىاء وقطاع غسة
لـيكفرفضنظاـمبارؾكافيا القترحدمحمالبرادع المديرالسػابقلككالػ الطاقػ الذريػ إلقامػ منطقػ تجاريػ 
حرةلغزة ألنهسيعززاالنقساـكاشتر،المصالح الفمسطيني إلقامتها 2لكفجػددفػكزمرشػحاإلخػكافالمسػمميف
مرس برئاس مصراآلماؿلحككم غزةبإنشا،منطق لمتجارةالحرة بهدؼكسرالحصاراإلسرائيم بػدالعػف
أنفاؽالتهريببيفمصركغزة.3عبرعػفذلػؾدمحممحسػكبكزيػرالشػئكفالقانكنيػ كالنيابيػ فػ حككمػ قنػدي :
"بأفاالقتراحالفمسطين بمنطق حػرةيػأت لمتغمػبعمػ مشػكم أنفػاؽغػزة كالػتخمصمػفعمميػاتالتهريػبالتػ 
تؤثرعم االقتصادكالحال األمني تأثي ارسمبيا" .4
ػاتُجػػذر
بػالرغـمػفذلػػؾرفضػتمصػرإقامػ منطقػ تجػارةحػرة كب ّػرررئػيسالػػكزرا،المصػريهشػاـقنػػدي بأنه 
أفمصػرتخشػ اسػتغالؿ"إسػرائي "لمنطقػ 
قطاعغػزةكيػاففمسػطين مسػتق عػفبػاق األ ارضػ الفمسػطيني ك ّ

التجػػارةالح ػرةالهادف ػ لح ػ مشػػاك غ ػزةاالقتصػػادي إللحػػاؽالقطػػاعالمسػػتق اقتصػػاديابمصػػر كح ػ مشػػكمته
ػارجمثػ 
الديمغرافيػ كالسػػكاني عمػ حسػػاباأل ارضػ المصػري ليسػػتكعبالقطػػاعالفمسػػطينييفالعائػػديفمػػفالخػ 
الالجئيفالفمسطينييفالفاريفمفسكري كالعائديفمفلبناف .5
ّ

ع ػ ػػادؿ ش ػ ػػيما 2.12 ،مش ػ ػػركعمنطقػ ػ ػ التج ػ ػػارةالحػ ػ ػرةب ػ ػػيفمص ػ ػػركقط ػ ػػاعغػ ػ ػزة ال ػ ػػكطف مكقػ ػ ػ االلكتركنػ ػ ػ ت ػ ػػاريخالكص ػ ػػكؿلممكقػ ػ ػ  2.15/6/12
 http://www.elwatannews.com/news/details/44913
2
أقص ػ ػ ػ ػ ػ بػ ػ ػ ػ ػػرس   2.12مصػ ػ ػ ػ ػػرتػ ػ ػ ػ ػػدرساقام ػ ػ ػ ػ ػ منطق ػ ػ ػ ػ ػ ح ػ ػ ػ ػ ػرةبػ ػ ػ ػ ػػيفغ ػ ػ ػ ػ ػزةكمصػ ػ ػ ػ ػػربديم ػ ػ ػ ػ ػ لألنفػ ػ ػ ػ ػػاؽتػ ػ ػ ػ ػػاريخالكصػ ػ ػ ػ ػػكؿلممكق ػ ػ ػ ػ ػ  2.15/6/12
1

 / https://iyrere.wordpress.com
يحي ػ ػ ػ مشػ ػ ػػركعالمنطق ػ ػ ػ الح ػ ػ ػرةبػ ػ ػػيفغ ػ ػ ػزةكمصػ ػ ػػراالناضػ ػ ػػكؿالتركي ػ ػ ػ تػ ػ ػػاريخالكصػ ػ ػػكؿلممكق ػ ػ ػ  2.15/6/12
البنػ ػ ػػا ياسػ ػ ػػر  2.12فػ ػ ػػكزمرس ػ ػ ػ ُ
 http://www.aa.com.tr/ar/news/60653
4
مرج سابق أقص برس  2.12
3

ككالػ ػ ػ ػ فمس ػ ػ ػػطيفاالف   2.12مص ػ ػ ػػرتبم ػ ػ ػػغحككمػ ػ ػ ػ غػ ػ ػ ػزةرس ػ ػ ػػميارفض ػ ػ ػػهااقامػ ػ ػ ػ منطقػ ػ ػ ػ تجاريػ ػ ػ ػ حػ ػ ػ ػرة ت ػ ػ ػػاريخالكص ػ ػ ػػكؿلممكقػ ػ ػ ػ  2.15/6/12
http://paltoday.ps/ar/post/147636
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عبػػررئػػيسجهػػازالمخػػابراتالعام ػ المص ػري بػػأفالمشػػركعخطػػرعمػ األمػػفالقػػكم 
كعمػ المسػػتكياألمن ػ ّ

ػتقدـمصػر(تسػهيالت
المصري لفيككففػ صػالحالفمسػطينييفكسػيعززاالنقسػاـ كمقابػ رفػضالمشػركع س ّ

تصدرهامصرإل غزة شر،معاكنػ 
أكثرلدخكؿالمكاطنيفكالسم إضاف لزيادةكمياتالكقكدكالكهربا،الت
ّ
حرك حماسمصرف غمقاألنفاؽنهائيا) .1

 .2.2.2.1.4مىقف السلطت الفلسطيىيت في رام هللا مه اقتراح المىطقت الحرة بيه سيىاء وقطاع غسة
ػالخطيرألف
عبرنمرحمادالمستشارالسياس لمرئيسالفمسطين عفمكقفالسػمط بػرفضالمقتػرح ككصػفهب
ّ
ّ

األمرالذييسه عم اإلسػرائيمييفتنفيػذمخططػاتهـ"بحػ القضػي 
ذلؾمحاكل اعتبارقطاعغزةكيافمستق
ّ
الفمسطيني عم حساباألراض المصري " كأفالػرفضإلقامػ منطقػ تجػارةحػرةمػابػيفغػزةكمصػرهػكقػرار
فمسطين مصريمشترؾألفذلؾسيكرساالنقساـالفمسطين  .2
 .3.2.2.1.4رد فعل حكىمت حماش بغسة تجاي المىاقف الرافضت إلقامت مىطقت حرة بيه سيىاء وقطاع غسة
انتقػػدتالحككم ػ المقال ػ فػ غ ػزةربػػطتنفيػػذالمشػػركعبتحقيػػقالمصػػالح كقالػػتإفحػػدكدقطػػاعغ ػزةالجغرافي ػ 
تبق م مصركليستم الضف الغربي كضحذلؾكزيراالقتصادف قطاعغزة عال،الرفات بػأفحككمتػه
"تش ػػج المش ػػركع" كل ػػفتك ػػكفطرف ػػافي ػػه كأفالتفاهم ػػاتإلنش ػػائهس ػػتككففق ػػطلمغػ ػرفتيفالتج ػػاريتيفالمصػ ػري 
كالفمسطيني كافإنشا،منطق تجاري حرةبيفمصركالقطاعبدكفتدخ السمط براـهللا كأفالحككم ف غزة
المخكلػ بػػذلؾ ألنهػػاشػػرعي منتخبػ مػػفقبػ الشػػعبكأنػػهسػػيتـكفقػػالمعالقػ بػػيفالحككمػ فػ غػزةكمصػػر
هػ
ّ
بشك مباشردكفأيتدخ خارج الفتاإل أنهمفالممكفإنشا،هامفخالؿالعالق المباشرةبيفمؤسسات
القطاعالخاص .3
وتري الدراسة مشروع إقامة منطقة حرة بين سيناء وقطاع غزة ىو:
 محاكل لالستئثارباالقتصادالفمسطين بقطاعغزة مفخالؿاقام منطق حرةكمفخالؿإقرارالقكانيفمفكتم التغيركاإلصالحفقط دكفالنصابالقانكن الكام كهكمحاكل لفص اقتصادغزةعفالضف .

ةباالقتصادالمصري هكتصػديراألزمػ االقتصػادي لقطػاعغػزةلمصػر كهػك

 محاكل ربطاقتصادقطاعغزمايعتبراجتهادمنفرددكفإجماعكطن كهكمايعززالفص االقتصاديعفالضف الغربي .

فمسطيفاليكـ  2.12مرج سابق 

1

فمسطيفاليكـ  2.12مرج سابق 

2

الرفػ ػ ػ ػػات  2.12العالق ػ ػ ػ ػ لمسػ ػ ػ ػػمط بإنشػ ػ ػ ػػا،المنطق ػ ػ ػ ػ التجاري ػ ػ ػ ػ الرسػ ػ ػ ػػال نػ ػ ػ ػػت جريػ ػ ػ ػػدةرسػ ػ ػ ػػمي لحمػ ػ ػ ػػاس تػ ػ ػ ػػاريخالكصػ ػ ػ ػػكؿلممكق ػ ػ ػ ػ 2.15/6/15
 http://alresalah.ps/ar/index.php?act=post&id=57351
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 يعتبرالرفضلممشركعمفقب مصرسكا،فػ فتػرةالػرئيسمبػارؾأكالػرئيسمرسػ هػكخػكفهـمػفتحمػ مسؤكلي غزةعكضاعفاسرائي .

 .3.1.4مشروع ربط قطاع غزة بسيناء جفرافيا
يػػتمخصمشػػركعالػربطالجغ ارفػ مػػفضػػمفمشػػاري كثيػرةقػػدمتكتػػـاقترحهػػاسػػابقامػػابػػيف()50-40مشػػركعا
لتػػكطيفالالجئػػيفالفمسػػطينييف 1كيعتبػػرالمشػػركع"األميرك ػ -اإلس ػرائيم "لتبػػادؿاأل ارض ػ بػػيفمصػػركفمسػػطيف
كاسػ ارئي آخرهػػاكأخطرهػػا ألنػػهأُثيػػربشػػك كبيػػرفػ فتػرةسػػيطرةاإلخػكافالمسػػمميفكحركػ حمػػاسعمػ مصػػر
كغزة .2
كينصعم أفتتنازؿمصرلمفمسطينييفعفرفحكالشيخزكيدلتتمػددغػزةإلػ حػدكدمدينػ العػريش مقابػ أف
تحص مصرعم أراضمماثم ف صحرا،النقب كمميزاتخاصػ تتمثػ فػ إقامػ شػبك طػرؽأهمهػاطريػق
يربطبيفمصركاألردفكالسعكدي كيكص الحجيثالمصرييفإل مك المكرم فضالعفمػنحميػزاتلمصػر
منهػػاضػػخنقػػدييت ػراكحبػػيف()150-100مميػػاردكالر بجانػػبمحط ػ تحمي ػ ميػػا ضػػخم ممكل ػ مػػفالبنػػؾ
الدكل تغط العجزالكبيرف الميا الذيسيتسببفيهسدالنهض األثيكب .ف المقاب تحص إسرائي عم 
مسػػاحاتتص ػ مػػف40إل ػ %60مػػفأ ارضػ الضػػف الغربيػ م ػ مػػنحالفمسػػطينييفقطعػػابديمػ ف ػ صػػحرا،
النقببحيثتحاف عم المستكطناتاإلسرائيمي ف الضف كتمنحهاالشرعي الدكلي  .
كبحسػػبصػػحيف "الػػكطف"المص ػري قالػػتافالمشػػركع"أعػػد البركفيسػػكراالس ػرائيم يهكش ػ بػػفآريػػهال ػرئيس
السابقلمجامع العبري كعرضتهأميركػابسػري تامػ عمػ دكؿأكركبيػ كعربيػ أهمهػاتركيػاكقطػر ككافػقعميػه
ػاععقػػدف ػ كاشػػنطفقب ػ كصػػكلهـلمحكػػـ فكانػػتمكافػػأتهـتسػػهي كدعػػـكصػػكلهـ
اإلخػكافالمسػػممكفف ػ اجتمػ ُ

لمحكػػـف ػ مصػػركدكؿأخػػرى لتنفيػػذتعهػػداتهـحيػػاؿالمشػػركع .3كُيعتبػػرالمشػػركعمشػػابهلمشػػركعالم ػكا،جيػػكرآ
ايالنػػدمستشػػاراألمػػفالقػػكم اإلس ػرائيم السػػابقالػػذيعػػرضمشػػركعهف ػ اطػػارد ارس ػ أعػ ّػدهالصػػالحمركػػز
نشرتف منتصفعاـ()2010بعنكاف":البدائ اإلقميمي لفكرةدكلتيف
بيكر-الساداتلمدراساتاالستراتيجي ُ

ػركعالتسػػكي 
طمػ عمػ مشػ 
لشػػعبيف" ككػػافمسػػئكالرفيعػػاكمػػؤث ارفػ اإلدارةاألمريكيػ فػ ادارةاكبامػػا سػػبقأفا ّ

األسط كماؿ  2.12ه تحكلتسينا،إل "قندهار "ك"تػكرابػكراالعػرب "التحػذيرمػفخطػكرةمشػركعدكيمػ غػزةالمسػتقم كتػكطيفالالجئػيفالفمسػطينييف

1

ف شبهجزيرةسينا،رسال تنبيهكتحذيرإل القياداتالمصػري كالفمسػطيني مكقػ الػدكتكركمػاؿاألسػط اإللكتركنػ تػاريخالكصػكؿلممكقػ  2.15/6/16
 http://k-astal.com/index.php?action=detail&id=203
2
ابػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػراهيـ دمحم  3122االس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػينا ،صػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػحيف الجمهكريػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ المص ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػري العربيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ن ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػت تػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاريخالكص ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػكؿلممكق ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ  2.15/6/7
http://www.alarabiya.net/views/2011/02/05/136360.html
3
الحي ػ ػ ػ ػ ػ ػػاةالجدي ػ ػ ػ ػ ػ ػػدة  2.13مش ػ ػ ػ ػ ػ ػػركعأمريكػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ اسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػرائيم الب ػ ػ ػ ػ ػ ػػتالعالض ػ ػ ػ ػ ػ ػػف كاقامػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ دكلػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ غػ ػ ػ ػ ػ ػ ػزةفػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ س ػ ػ ػ ػ ػ ػػيناhttp://www.alhayat- ،
  j.com/newsite/details.php?id=2379&opt=12&cid=3064
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اإلس ػرائيم كقػػاؿلممسػػؤكليفف ػ ت ػ أبيػػب"انتظػػركاعنػػدمايػػأت كريػػثمبػػارؾ"  1كيقػػكـالمشػػركععم ػ اسػػتمرار
سػػيطرةإس ػرائي عم ػ مسػػاحاتضػػخم مػػفالضػػف الغربي ػ الفمسػػطيني مقاب ػ تعػػكيضالفمسػػطينييفبمسػػاحات
ضخم مفشبهجزيرةسينا،إلنشا،دكل فمسطيني مستقرةكقادرةعم النمكتص إل )(770كيمكمت ارمربعا 
عم ػ أفتحص ػ مصػػرعم ػ ) (720كيمػػكمت ارمربعػػاأكأق ػ قمػػيالداخ ػ صػػحرا،النقػػبالكاقع ػ تحػػتالسػػيطرة
اإلسرائيمي اضاف ال مميزاتاقتصادي كامني كدكلي الت ستحص عميهاالقاهرةالحقا .2
تػػريالد ارسػ أنػػهككفقػػالػػذلؾستصػػبحاأل ارضػ المصػري فػ سػػينا،دكلػ فمسػػطيني منزكعػ السػػالح كسػػيطمق
ى” كهػػكمػػاسػػيجع الفمسػػطينييفمضػػطريفإل ػ التخّم ػ عػػفالحػػقف ػ إقام ػ دكل ػ ف ػ 
عميهػػااسػػـ“غ ػزةالكبػػر 
الضف الغربي كالقدسالشرقي .كلفتعجزإسرائي مفافتقكـبحربجديدةف محاكل منهالتهجيػرأكبػرعػدد
مػػفالفمسػطينييفالػ سػػينا ،حتػ تكػػكفمصػػرأمػػاـاألمػػرالكاقػ أمػػاـالعػػالـ بعػػدأفتكػػكفقػػدكقعػتاتفاقيػات
لـيخفقادةاالخكافف مصرمفإمكاني تسكيففمسطينييفف سينا .،
ِ
سري بهذاالشأف  ك
فخالؿاستنكارالدكتكردمحمبدي المرشدالعاـلجماع اإلخكافالمسمميف الحربعم غزةكماركجػهاالعػالـ
المصريمفعبارة"ضركرةأفنمتفتإل همكمناالداخمي " كاصفاذلؾبأنهعيبف حقالمصػرييف كقػاؿإنػه

األردفكف ػ لبنػػافكلػػـ

المػػان مػػفإقام ػ مخيمػػاتلمفمسػػطينييفف ػ سػػينا ،مشػػي ارإل ػ أفهنػػاؾمخيمػػاتف ػ
يتحدثعنهاأحد.3

ف هذاالشأفقاؿالرئيسأبكمازفعم تمفزيكفالبمدف لقا،م الصحف المصريأحمدمكس أف":الرئيس
مرس كعدحماسف عػاـ2012ـبمػنحغػزة()1600كيمػكمترمػفسػينا ،ضػمفاتفػاؽالهدنػ لكقػفالحػرب
عم غزة كأفماعرضهمرس كافجز،امفمشركعيعرؼف إسرائي باسـ"كثيق جيكراآيالند" .4
كمػػاأكػػدال ػرئيسأبػػكمػػازفبعػػدلقائػػهبػػاإلعالمييفالمص ػرييفبتػػاريخ"2015/11/9أنػػهرفػػضعرضػػاإس ػرائيميا
الستالـ1000كيمكمترف سػينا،فػ عهػدالػرئيسالمعػزكؿدمحممرسػ كأفالػرئيسمرسػ عاتبػهعمػ رفػض
العرضكقػاؿبالمهجػ المصػري العاميػ "كأنػتمالػؾإنػتهتاخػدأرضكتكسػ غػزة" كمػاأفمشػركعسػينا،كػاف
مطركحالمتشاكربيفحرك حماسكاسرائي القتطاع1000كـمفأراض سينا،لتكسي غػزةفػ زمػفالػرئيس

ابراهيـ دمحم  3122مرج سابق 

1

Steven Shamrak, The Sinai Option: The Road to Permanent Peace
3
بيكم شعباف « 2.12بدي »:المان مفمخيماتلمفمسطينييفف سينا،ك«مرس »مث «ذيالقرنيف» 

2

جريدةالمصرياليكـ http://today.almasryalyoum.com/article2.aspx?ArticleID=361538

تمفزيكفالبمد  2.14الرئيسمحمكدعبػاساسػرائي طمبػتاعطػا16..،كيمػكمتػرمػفسػينا،لغػزة"مشػركعايجػكراايالنػد"لقػا،صػحف منشػكرعمػ مكقػ 

4

يكتيكب بتاريخ 2.14/8/23تاريخالكصكؿلممكق االلكتركن https://www.youtube.com/watch?v=Qnl3LXdnw_M 2.15/6/24
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مرس إضاف ال أفكزيرالدفاعالمصري"آنذاؾ"عبدالفتاحالسيس أصدرق ار اربأفأراض سينا،أمفقكم 
ككطن كأغمقهذاالمشركع .1
كنف ػ النػػاطقباسػػـحرك ػ حمػػاسسػػام أبػػكزهػػريتص ػريحاتال ػرئيسمحمػػكدعبػػاسحػػكؿدكل ػ غ ػزةالكبػػرى 
كقاؿ ":إفتصريحاتالرئيسعباسحكؿاتفاؽإسرائيم م حماسعم إقام دكلي فػ غػزةكأجػزا،مػفسػينا،
ك ػػالـك ػػاذبكس ػػخيف كحركػ ػ حم ػػاسالتس ػػتبدؿأرضش ػػعبهاب ػػأيأرضأخ ػػرىرغ ػػـاعتزازه ػػاب ػػالبالدالعربيػ ػ 
كاإلسػػالمي ككقعػػتحمػػاسعم ػ اتفػػاؽالمصػػالح الكطني ػ لمن ػ االحػػتالؿمػػففص ػ غ ػزةعػػفالضػػف الغربي ػ 
كلتحاف عم الكحدةالسياسي بيفغزةكالضف " .2
لكفماأثيرحكؿمشركعتبادؿاألراض كافصػكتهأعمػ مػفنفػ حركػ حمػاس كمػابينػتقنػاة(االتجػا )أف
الككنجرساألمريك كشفعفكثيق مكقعهمفالرئيسدمحمف حضكردمحمبدي المرشػدالعػاـلجماعػهاالخػكاف
المسمميفكرج االعماؿخيرتالشاطر حصكلهعم مبمغ()8ممياردكالرف سبي ترؾ()%40مفأرض 
سينا ،لمفمسطينييف إلقامهدكلتهـكانها،الصراعم اسرائي  .3
ككشفالمكا،كليدالنمرالقياديالسابقف جهازالمخابراتالحربي الذيكافعم رأسعممه(فترة4سػنكات
الحساس ػ األخي ػرةف ػ الجهػػازمنػػذعػػاـ2010ـ)عنػػدس ػؤاله ه ػ حػػدثأفأصػػدرال ػرئيسمرس ػ ق ػ ار اريتعمػػق
باألمفاالستراتيج لمنطق شماؿسينا ،كتـإبطالهف حينهمفجانبالجيش؟قاؿ":نعػـقػراربيػ األ ارضػ 
ف شماؿسينا ،كتـإبطاؿقرارمرس بقػرارمػفالمشػيرعبػدالفتػاحالسيسػ بصػفتهالقائػدالعػاـككزيػرالػدفاع
كاإلنتػػاجالحرب ػ كقتهػػا بحظػػرتممػػؾأكحػػقانتفػػاعأكإيجػػارأكإج ػرا،أينػػكعمػػفالتصػ ّػرفاتف ػ األ ارض ػ 
كالعقاراتالمكجكدةبالمناطقاالستراتيجي ذاتاألهمي العسكري كالمناطقالمتاخم لمحدكدالشرقي بمساف 5

كيمكمتراتغربا ماعدامدين رفػحكالمبػان المقامػ داخػ الزمػاـككردكنػاتالمػدففقػط كالمقامػ عمػ الطبيعػ 
قب صدكرالقرارالجمهكري(رقـ204لسػن )2010فمػاكػافيػتـالتخطػيطلػهبقػرارمرسػ أخطػرممػايتخيػ 
الجمي " .4

1
عبدالحميد أشرؼ  2.15عباسرفضتاستالـ1...كـف سينا،أياـمرس مكق العربي اإلخباري تاريخالكصكؿلممكق  2.15/9/11
 http://ara.tv/2m355
2
فمسطيفاألف  2.15حماستصريحاتعباسسخيف تاريخالكصكؿلممكق االلكتركن  2.15/6/24
http://paltimes.net/details/news/80923
3
قناةاالتجا  2.13كارثهعاج جداأكبامايطالبالسيس بتسميـ% 4.مفاراض سينا،كفقكثيق بي تمتبينهكبيفدمحممرس فيديكتـنشر عم 

مكق يكتيكب نشربتاريخhttps://www.youtube.com/watch?v=EBaoAG4sEFY 2.13/1./15

4
مذككر من  2.15النمرف حكارلجريدةالكطف"السيس تصديلقرارمرس ببي أراض سينا ،مكق الكطفاالخباري تاريخالكصكؿلممكق 

االلكتركن http://www.elwatannews.com/news/details/753026  2.15/6/24
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كيرىنبي نعيـمؤسسحرك الجهادسابقا":أفالقضي الفمسطيني بالنسب لجماع االخكافالمسمميفكالدجاج 
الت تبيضذهبا كشددعم تعهدالجماع لألمريكافبالتنازؿعف()600كـمفسينا،كضمهال قطػاعغػزة 
كاحتكا،حماس كاجهاضالمشركعالفمسطين بقياـدكل فمسطيني ف القدسالشرقي كالضف كقطاعغزة" .1
كحػػكؿتقػػاربالعالقػ بػػيفاالخػكافأمريكػػاقػػاؿالسػػيناتكرجػػكمرتخػػالؿاسػػتجكابالكػػكنجرساألمريكػ لم ػرئيس
أكباماعم دعمهلإلخكافضدالشػعبالمصػريبعػد2013/6/30افأكبامػاكقػفالػ الجانػبالخػاطئكدعػـ
االخكافالمسمميفف مصر كلـينظرال 30مميكفمتظاهرخرجكاضدحكـاالخكاف .2
كق ػػاؿمحمػ ػ كدالزه ػػارعض ػػكالمكت ػػبالسياسػ ػ لحركػ ػ حم ػػاسخ ػػالؿخطبػ ػ الجمعػ ػ 2015/4/10فػ ػ مس ػػجد
التػكابيفجنػػكبمدينػ غػزةإفمشػػركعحركتػػهاالسػػتراتيج قػػائـعمػ تحريػػرفمسػػطيفكػ فمسػػطيف كلػػيسقطػػاع
غ ػزةفقػػط.كاسػػتدرؾبقكلػػه":إذااسػػتطعناأفنقػػيـسػػمط كطني ػ أكحكػػـذات ػ أكإدارةمدني ػ اليعن ػ ذلػػؾأننػػا
سنتنازؿعفأيذرةترابكاحدةمفك فمسطيف .3
كتعتبػػرالد ارس ػ أفهػػذاالمكض ػكعأثُيػػرحكلػػهالكثيػػرمػػفالجػػدؿ كأخػػذاهتمامػػالػػيسعم ػ مسػػتكيالصػػحفييف
كالمحمميف ب إفالتصريحاتكانػتعمػ كػ المسػتكياتحتػ كصػمتالػ مسػتكيالرئاسػ الفمسػطيني هػكمػا
افكحمػاس
كافنفػ االخػك 
جعمهاتأخذصدىكاسعاكيناقشم كثيرمفالدارسػيفكالبػاحثيف  كيتمقفػهاإلعػالـ 
حماسكاخكافمصرممػاجعػ التصػريحاتبمثابػ 

لفيككفكافياف ظ ماكافمفتقاربمممكسبيفحرك
ػرقائم ػػايرتك ػػزفي ػػهاالخػ ػكاف
ناف ػػذةلمتحقي ػػقكالتمح ػػيص كق ػػداعتبرت ػػهاألجهػ ػزةاألمنيػ ػ المصػػري كالس ػػيادي خط ػا
المسمميفكحرك حماسعم مصالحمشترك تهدداألمفالقكم المصري .



نعيـ نبي  2.14,د.نعيـ:اإلخكافتعهدكابحماي اسرائي كاجهاضمشركعدكل فمسطيف ميديا 24
http://media24.ps/public/newsDetails/1545
2
ضدالشعبالمصري اذاعتهفضائي رؤسا،

جكمرت   2.13استجكابالككنجرساالميرك لمرئيساكباماعم دعـاالدارةاالمريكي ألنصارمرس
1

التحريرنقالعفالككنجرساألمريك م كق يكتيكب تاريخنشر  2.14/7/24تاريخالكصكؿلممكق االلكتركن  2.15/6/24
https://www.youtube.com/watch?v=zoGG5VkKJJw
3
سما  2.15الزهارسمط أكادارةمدني ف غزةليستنازالعففمسطيف ككال سمااإلخباري تاريخالكصكؿلممكق االلكتركن  2.15/6/24
http://www.samanews.com/ar/index.php?act=post&id=233603
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 .2.4المبحث الثاني
العالقة بين الجماعات المسمحة في سيناء والتنظيمات الفمسطينية بقطاع غزة.
الجماعاتالمسمح ف غزةكثيرة لػذلؾسػتحاكؿالد ارسػ أفتسػمطالضػك،عمػ أهػـالجماعػاتالفمسػطيني التػ 
كافيػذكراسػمهاعمػ لسػافالجهػاتالرسػمي المصػري كالمسػؤكليفالسياسػييف ككػذلؾاإلعػالـالمصػريالػذي
ُ

ربطأسمائهابالجماعاتالمسمح ف سينا .،

كاجتهػػدف ػ نشػػر مجمكع ػ مػػفالطمب ػ 
كص ػ الفكػػرالسػػمف إل ػ فمسػػطيفف ػ أكاخػػرسػػبعينياتالقػػرفالماض ػ 
المتخرجيفمفالجامعاتالسعكدي كالذيفنشطكاف بعضالمساجدكأقػامكابعػضالجمعيػات 1فػ هػذاالكقػت
ظهرتبكادرلفكػرجهػاديفػ قطػاعغػزة مػ نشػك،جماعػ التكفيػركالهجػرةكالجماعػ اإلسػالمي كإمتػدادات
طبيعي لجماعاتمصري بنفساالسـنشطتبقكةبعدإعداـسيدقطبعاـ1966ـ بعدأفآمفمجمكع مػف
الفمسػػطينييفالػػذيفكػػانكايدرسػػكفف ػ الجامعػػاتالمص ػري آنػػذاؾبأفكػػارتمػػؾالجماعػػات كحػػاكلكاالت ػ ركيثلهػػا
كنشرهابعدالعكدةإل قطاعغزة لكفدعػكتهـظمػتمحصػكرةبفعػ عػدةعكامػ منهػا:عػدائهاالشػديدلممجتمػ 
كتبن 
كامساكهابكثيرمفمفاص القكةداخ المجتم
بكصفهمجتمعاكاف ار  2كقكةالحرك الكطني الفمسطيني 
ّ

اإلسالمييفالفمسطينييفخيارالمقاكم كتأسيسحركتَ "الجهاداإلسالم "ك"حماس"المتافسيطرتاعمػ التيػار
اإلسالم كتكجهاته .
لهذاظ السمفيكفعم هامشالحياةالسياسي ف فمسطيفحت اندالعانتفاض األقص فػ عػاـ 2000حػيف
أدتالتطػػكراتالت ػ شػػهدتهافمسػػطيفدك ارف ػ ظهػػكرالسػػمفي الجهادي ػ مث ػ :تصػػاعداالسػػتيطافف ػ الضػػف 
كعجػػزالسػػمط الفمسػػطيني عػػفمكاجهػ اسػػتحقاقاتالحكػػـ كت ارجػ آمػػاؿالتسػػكي

3

كانسػػحابالجػػيشاالسػرائيم 

مفقطاعغزة2005ـكماأعقبهذااالنسحابمففتحالحدكدبيفالقطػاعكمصػر األمػرالػذيسػمحبػدخكؿ
ػؾكُركدالتقػاريرالتػ أشػػارت
عشػراتاآلالؼمػفالفمسػطينييفإلػ مصػركالعكػسدكفأيأكراؽثبكتيػ تبػ ذل ُ
إل ظهكرنفكذلتنظيماتجهادي سمفي مث القاعدةف قطاعغزة كهذامادعاجهػازاالسػتخباراتاإلسػرائيم 

حينهػػاإل ػ القػػكؿبػػأفعناصػػرمػػفتنظػػيـالقاعػػدةنجح ػكاف ػ الكصػػكؿإل ػ القطػػاع كأكػػدعميػػهأيضػػاال ػرئيس

الفمسػطين محمػػكدعبػػاسفػ مقابمػ أجرتهػامعػػهصػػحيف الحيػػاةالمندنيػ فػ 2006/3/2حيػػثأشػػارإلػ كجػػكد

فارس عكن  2.13السمفي الجهادي ف فمسطيف مجم الدراساتالفمسطيني العددشتا 1.1،مؤسس الدراساتالفمسطيني شارعأنيسالنصكل 

1

فرداف بيركتلبناف ص 46
الزيتكن  2..7اسالميكغزة مركزالزيتكن لمدراساتكاالستشارات تحقيقصحف تاريخالكصكؿلممكق االلكتركن  2.15/6/1
http://www.alzaytouna.net/permalink/5130.html
3
فارس عكن مرج سابق ص 46
2
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مؤشراتعم كجكدلتنظيـالقاعدةف غزةكالضف كأفلدىالسمط الفمسطيني معمكماتأمني حديثػ عػفهػذا

المكضكع .1

كاضػػاف الػ دخػػكؿحركػ حمػػاساالنتخابػػاتكتأليفهػػاالحككمػ كأحػػداثاالنقسػػاـالفمسػػطين كالحصػػاركالحػػرب
عم ػ غػ ػزة ككق ػػكعقط ػػاعغ ػزةعمػ ػ ح ػػدكدس ػػينا،الت ػ ينش ػػطفيه ػػاجماع ػػاتمسػػمح جهاديػ ػ قكيػ ػ كالعالق ػػات

االجتماعي كاالقتصادي معها .
كبالتػػال سػػاهمتتمػػؾالعكام ػ ف ػ دف ػ السػػمفي الجهادي ػ ف ػ القطػػاعإل ػ اإلنتقػػاؿإل ػ م ارح ػ متقدم ػ إذالق ػ 
خطابالسػمفييفالجهػادييفالمخػالفلتكجهػاتحركػ حمػاسركاجػابػيفالشػباب خصكصػابعػداالنقسػاـ حيػث
استغمتتمؾاألكضاعالستقطابأعدادمفأعضا،حماسكجناحهاالعسكري .
لػذلؾفػػإفالعامػ األهػػـفػ تحديػػدمسػتقب تمػػددالسػمفي يكمػػففػ مكقػػفحركػ حمػػاسكخياراتهػاتجػػا القطػػاع 
فضالعفالتطكراتالسياسي المحتمم كخصكصافيمايتعمقباالحتالؿاإلسرائيم كالجانبالمصري . 2
حيػػثتعتبػػرالجماع ػاتالمسػػمح الجهادي ػ حديث ػ العهػػدف ػ فمسػػطيف كلػػـتظهػػربشػػك فعػػاؿإالأكاخػػرعػػاـ
2009ـ كتتركزبالكام ف قطاعغزة كاليكاديككفلهاكجكدف الضف الغربي نتيج القبض األمني القكي 
لمسمط الفمسطيني كمالالحتالؿاإلسػرائيم إضػاف لػرفضالمػزاجالشػعب العػاـفػ الضػف مثػ هػذ األفكػار 
كم ػػفأب ػػرزتنظيماتهػ ػاج ػػيشاإلس ػػالـ كج ػػيشاألمػ ػ كجماعػ ػ التكحي ػػد كالجه ػػاد كأنص ػػارهللا.عمم ػػاب ػػأفه ػػذ 
إطارفضفاضسم مجمسشكرىالمجاهديفف بيتالمقدس.3
الجماعاتتكحدتف
ُ
 .1.2.4الجماعات المسمحة في قطاع غزة
ظهػػرتعػػدةمسػػمياتلجماعػػاتمسػػمح جهادي ػ فػ قطػػاعغػزة ارتػػبطظهكرهػػابتبن ػ مسػػؤكليهاعػػفاعتػػدا،ات
عم أمالؾالمكاطنيفأكعممياتمسمح ضػدإسػرائي كبينمػااختفػتبعػضالمسػمياتعػفالمسػرح كاسػتمرت
بعضهاف تأكيدحضكرهامنها جيشاالسالـ كجماع جمجمت جماع التكحيدكالجهاد جماع أنصارهللا .
 .1.1.2.4جماعة جيش اإلسالم فرع غزة
صدربيانهالتأسيس بتاريخ2006/5/8بعدانشقاؽمجمكع مف"لجافالمقاكم الشعبي "بقيادةممتازدغمش
(ابكدمحماألنصاري) الذييحػيطبػهشخصػيفمقػربيفلهمػاأثػركبيػرعمػ اطػالؽجػيشاالسػالـكتنظػيـسػمف 

كليد خالد  2..6جيشاالسالـالفمسطين كالقاعدة مركزالقدسلمدراساتالسياسي تاريخالكصكؿلممكق االلكتركن  2.15/6/24
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جهادي هماشقيقهمعتز(ابػكالمجػدالمقدسػ ) كالداعيػ السػمف أحمػدالمظمػكـ(خطػابالمقدسػ )الػذيدرس
العمكـالشرعي ف باكستاف كيقاؿأنهتمق أكثر مف()40درسادينياعم يدبفالدف كيقاؿإفممتازيػرتبط
بعالق قكي م السمف الجهاديدمحمجمع أبكشباب(أبكالسػاجد) الػذيتتهمػهالسػمطاتالمصػري بػالتخطيط 
كالمسػ ػػاعدةلعمميػ ػػاتتفجيػ ػػرداخ ػ ػ سػ ػػينا،كانطالقػ ػػامنهػ ػػا.1كاتهػ ػػـكزيػ ػػرالداخمي ػ ػ السػ ػػابقحبيػ ػػبالع ػ ػادل ف ػ ػ 
ينػاير2010/جػػيشاإلسػالـالفمسػػطين بػالكقكؼكرا،تفجيػراتكنيسػ القديسػيفباإلسػػكندري الػذىقتػ فيهػػا23
شخصكاصيب97آخريف 2لكفالجيشنف ذلؾ كأصدرالنائبالعاـالمصػريبالغػالنيابػ أمػفالدكلػ العميػا
ف فبراير2011/يتهـحبيبالعادل بالتكر،ف تفجيركنيس القديسيفباإلسكندري  .3
كيقػػدرعػػددأف ػرادالتنظػػيـبالمئػػاتمػػف()300-200عنصػػر  كنّفػػذجػػيشاإلسػػالـبعػػضالهجمػػات شػػارؾم ػ 
حرك ػ حمػػاسف ػ خطػػفالجنػػديغمعػػادشػػاليطف ػ يكنيػػك 2006/كهجمػػاتعم ػ مؤسسػػاتإعالمي ػ غربي ػ 
إضػػاف ال ػ الهجػػكـعم ػ قافم ػ لمصػػميباألحمػػرالػػدكل ف ػ فب اريػػر 2007/كاحتجػػزصػػحافييفتػػابعيفلككال ػ 
فػ ػػككسنيػ ػػكز كقيػ ػػاـكتائػ ػػبالتكحيػ ػػدكالجهػ ػػادالتابع ػ ػ لجػ ػػيشاالسػ ػػالـباحتجػ ػػازالصػ ػػحف ألػ ػػفجكنسػ ػػتكفف ػ ػ 
ػاكيػتهـجػيشاالسػالـ
مارس 2007/كطالببإطالؽسراحأبكقتادةالفمسطين 
كأسريفػ سػجكفأجنبيػ كم ُ
بنسثعالقاتم جهاديسينا 4،كماأتهـباحتضافبعض المطارديفمفقبػ السػمطاتالمصػري الػذيفلجػأكا

ال غزةعبراألنفاؽ ككمػاكت ػربطبعػضالتقػاريراألمنيػ المصػري جػيشاإلسػالـبمعػبالػدكراألكبػرفػ نشػر
الفكرالجهاديف سينا ،كقاـبعممياتضداإلسرائيمييفمفسينا .5،
كحػػكؿمبايع ػ الجػػيشلتنظػػيـالقاعػػدةأكضػػحالقائػػدف ػ التنظػػيـ(أبػػكعمػػراالنصػػاري)أف":طبيع ػ العالق ػ م ػ 
القاعدةالتنحصرف العالقاتالمادي أكاالتصاالتالمباشرةأكغيرالمباشرة كانماعالق معنكيػ أكثػرمنهػا
مادي كأفجيشاإلسالـجماع إسالمي مقاب الكفارمفاليهػكدكالنصػارى سػني مقابػ الشػيع سػمفي مقابػ 
الصكفي ليسلهامنتثأكمؤسسكالتاريخإنتاجكالانتها ،تستمدالفهـكالتطبيقمػفالػنصالقرآنػ كصػحيح
السن بفهـسمفاألم  .6

ميدؿايست  2.11جيكشالسمفي الجهادي ف غزة مركزالقدسلمدراساتالسياسي تاريخالكصكؿلممكق االلكتركن  2.15/6/26
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تراجعتمكان جيشاإلسالـبعدقياـحككم حماسف غزةبمحاصرةعائم دغمشف جنكب مدين غزةحػ 
الصبراف يكليك 2007/كاالشػتباؾمػ عناصػرجػيشاإلسػالـكمصػادرةأسػمحتهـ كمقتػ 11عنصػ ار كهػكمػا
يدل عم افالعالق بيفحماسكجيشاالسالـسيئ كعم خالؼ  1إالأفالبعضيقكؿ":رغـالخالفػاتبػيف
حمػػاسكالجػػيشإالأفهنػػاؾتنسػػيقبيػػنهـفػ بعػػضالمصػػالحالمشػػترك كقيػػاـجػػيشاإلسػػالـبػػبعضالعمميػػات
تُريدهاحماسلخدم أجنداتمعين " .2
الت 
 .2.1.2.4جماعة جمجمت في قطاع غزة
ظهػرتالػ العمػػففػ يكنيػػك2007/كهػ مجمكعػػاتعسػكري تتبػ نهػثالسػػمفي الجهاديػ كتعنػ كممػ جمجمػػت
كيعتبػرمحمػكددمحمطالػب(أبػكالمعتصػـ)الناشػطالسػابقفػ حركػ 
صكتانفجػارالرعػدأكصػكتشػديدآخػر ُ

كيعتقدأفجمجمتتكاصمتم أبكالميثالميب أحدقادةالقاعدةف أفغانستاف لكنهالـ
حماسأحدأهـقادتها ُ
تنضػػـإليهػػا كتعتبػػرأكثػرالجماعػػاتإزعاجػػالحككمػ حمػػاس  كقػػدرعػػددها()3000/2500مقاتػ معظمهػػـ

مفكتائبالقساـ  كتعتبرأفحرك حماسغيرمتفرغػ لممقاكمػ ككنهػامنهمكػ فػ الحككمػ كتمبيػ احتياجػات
الشػػعب  كيعتبػػرن ػزارريػػافأبػػرزقػػادةحمػػاسمسػػؤكؿاالرتبػػا،م ػ كتائػػبالقسػػاـكمستشػػارلجمجمػػتحت ػ 
استشهاد ف عممي الرصاصالمصبكبعاـ2008ـ .3
كيدع تقريرلمشباؾاالسرائيم انهف فترةالتهدئ بيفإسرائي كحرك حماسالت كانتبتاريخ(19يكنيكال 
ػتكتَأَلف ػتمػػفعناصػػر"كتائػػبعػػزالػػديفالقسػػاـ"الت ػ انشػػقتعػػفالجنػػاح
19ديسػػمبر)2008ظهػػرتجمجمػ 
العسػػكريلحم ػػاسبس ػػببخالف ػػاتعقائديػ ػ كخاصػ ػ مػ ػااعتب ػػرك اعت ػػداؿالحركػ ػ فػ ػ ض ػػك،إتف ػػاؽ"التهدئػ ػ "مػ ػ 
إسػرائي كقػدعػاممتهـحمػاسمعاممػ قاسػي إذتػـاعتقػالهـكتعػذيبهـكايػذاؤهـبشػك خطيػر كهػكمػادفعهػـبعػػد
إطالؽسراحهـمفسجكفحماسإل االنخرا،ف جماع "جمجمت"لغرضإلحاؽاألذىبحماسكقادتها .4
نفػذتجمجمػتعػددامػفالعمميػػاتضػداالحػتالؿ بدايػ مػفعػػاـ2009اسػتهداؼدكريػ إسػرائيمي كمػاحاكلػػت

استهداؼمككب الػرئيساألميركػ األسػبقجيمػ كػارتركرئػيسالحككمػ البريطانيػ السػابقتػكن بميػر  كبعػض
َ
مقػػاه االنترنػػت ككػػذلؾتفجيػػرمنػػزؿمػػركافأبػػكراس أحػػدنػكابالمجمػػسالتشػريع عػػفحركػ حمػػاس كمقػػر

أمفحككم ف رفح.كقداعتُق قائدهاف فبراير 5.2010/ككافالجعبريقدأرس لفتح حمادكزيػرالداخميػ 
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ف حككم حماسرسال مفادهاافاجهزةاالمفالتقػكيعمػ ضػبطاالمػففػ غػزة كيقػاؿإفجماعػ جمجمػت
تستخدـإلشعاؿالنزاعاتالداخمي ف حماس كاصبحتمفالكاضحأنهػاتشػك خطػ ارعمػ كحػدةحركػ حمػاس

ككتائبالقساـمعا .1

فيماتتهـاألجهزةاألمني المصري بأفجمجمتعم عالق بتنظيماتسينا،مفخالؿمؤشراتاعتمدتعميها 
حيثضبطتسبع مخازفلألسمح الثقيم كالمكادالمتفجرةكااللغاـاألرضػي بمسػاعدةمشػايخسػينا ،تعػكدالػ 
جماع جمجمت كذلؾف العممياتالعسكري الت نفذتف سينا،بعدالعاـ2013ـ .2
ككػػذلؾاتهػاـجمجمػػتفػ المشػػارك فػ عميػػاتقت ػ الجنػػكدالمصػرييففػ رمضػػافعػػاـ 2012فحسػػبشػػبك 
«»CNNأفمسػػئكالبػػارزاف ػ المجمػػسالعسػػكرياألعم ػ المصػػريبرتبػػهجن ػراؿصػػرحلهػػا":أفإس ػرائي سػػممت
مص ػػركش ػػكفاباس ػػـالمش ػػاركيففػ ػ عممي ػػاتاس ػػتهداؼالجن ػػكدالمصػ ػرييففػ ػ رف ػػحبش ػػماؿس ػػينا  ،كم ػػفب ػػيف
المشاركيفتنظيماففمسطينيافبجانػبتنظػيـالتكحيػدكالجهػادفػ سػينا ،همػا:كتنظػيـجمجمػت كجػيشاإلسػالـ
ف قطاعغزة" .3
كأشارأشرؼأبكالهػكؿنائػبرئػيسجريػدةاالهػراـالمصػري كهػكمتخصػصفػ شػئكفقطػاعغػزةكالجماعػات
الجهادي ػ ":بػػأفقب ػ ثػػكرةينػػاير2011/كػػافهنػػاؾنشػػا،لمجماعػػاتكالفصػػائ الفمسػػطيني داخ ػ سػػينا،منهػػا 
جماع ''جمجمت''ك''جيشاإلسالـ''ك''التكحيدكالجهاد'' كهذ الجماعاتتراج دكرهاف سينا،كثي اربعدإغالؽ
األنفاؽ أضاف ال أفعممي مقت الجنكدالػ16ف رفحعاـ2012تمػتعمػ يػدعناصػرجهاديػ مػفقطػاع
غ ػزة كهػػذ العناصػػردخمػػتإل ػ مصػػربهػػدؼخطػػفمػػدرعتيفلمجػػيشالمصػػريكاسػػتخدامهـف ػ الهجػػكـعم ػ 
القكاتاإلسرائيمي المتكاجدةعندمنفذ''كرـأبػ سػالـ''كخطػفعػددمػنهـلمبػادلتهـبأسػريفمسػطينييف كلػـتكػف
تنػػكيقت ػ الجنػػكدكلكنهػػافكجئػػتبػػأنهـيتنػػاكلكفطعػػاـاإلفطػػاربج ػكارالمػػدرعاتفكػػافالبػػدلهػػامػػفقػػتمهـلك ػ 
تحص عم المدرعاتكتنفذالعممي " .4
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.2.1.2.4جماعة التوحيد والجياد في غزة
تأسستجماع التكحيدكالجهادف بيتالمقدسعمػ يػدهشػاـالسػعيدن (أبػ الكليػدالمقدسػ )بعػدهركبػهمػف
مصػربعػدمالحقػاتكثيفػ بعػدإتهامػهبالمشػارك فػ عمميػاتدهػبفػ سػػينا،عػاـ2004ـ كدخػ غػزةعبػػر
الجدارالفاصػ بػيفغػزة كسػينا،بعػدانهيػار فػ ينػاير 2008/كحػاكؿمنػذقدكمػهإلػ جانػبعػددمػفالسػمفييف
الجهػػادييفاالسػػالمييفمػػفمصػػركاألردفكآخػػربمجيكػ مسػػمـ تكحيػػدكافػ الجماعػػاتالسػػمفي الجهاديػ تحػػت
مسم كاحد لكنهفش فػ مشػركعتكحيػدالجماعػاتالمختمفػ فغػادررفاقػه كاسػتمرهػكفػ قطػاعغػزة كقػاـ
ضـكاف المجمكعاتتحتهذاالمسم  .
بتأسيسجماع "التكحيدكالجهاد"محاكال ّ

أصبحمالحقاكمطػاردامػفحمػاسهػككمئػاتمػفالسػمفييفاإلسػالمييف بعػدإتهامػهبخػرؽالهدنػ بػيفحمػاس
كاسػرائي بعػداتهػاـإسػرائي لػػهبػالكقكؼكرا،محاكلػ تنفيػذهجػكـفػ معبػركػارن كاطػالؽعشػراتالصػكاريخ
محمي الصن ضدأهداؼإسرائيمي .م اشتدادمالحق حماستـالقبضعميهكهرب()150مفعناصرلسينا،
كتكحدكام جماعاتمسمح هناؾ 1ككافبعضهـمفالتكحيدكالجهادالسيناكيالذياسسهخالدمساعد كبعػد
عكدتهـكلقائهـزمال،هـممفتبقػ مػفتنظػيـ"التكحيػدكالجهػاد"فػ سػينا،الػذينشػطبعػدثػكرة 2011/1/25
كمػػنهـدمحمف ػريثزيػػادةتمميػػذخالػػدمسػػاعد قػػررالتنظيمػػافاالنػػدماجليككن ػكاالن ػكاةاألكل ػ لتنظػػيـ"أنصػػاربيػػت
المقدس" .2
كاتهمتجماع التكحيدكالجهادف عاـ2005ـ بتنفيذتفجيراتشرـالشيخالػذيقتػ فيهػا88شػخصكاصػاب 
200آخريف كثبتأنهتـتدريبمنفذهاف منطق (ديرالبمح)بغزة كاعتقمتمصرحينهاأيمفنكفػ مػفقػادة
كتائبعزالديفالقساـ كاتهمتهبأنهكرا،تنفيذالعممي إل أفتـتهريبهال قطاعغزةبعدثكرة25يناير .3
كتريالدراس أ فهذ العالق بيفجماع التكحيدكالجهادف سينا،كغزةه عالق طبيعي نظ ارلما(أشػرنالػه
سػػابقاف ػ الفص ػ الثػػان )حيػػثأفػػادتتقػػاريرعػػفعالق ػ السػػعيدن بتفجي ػراتدهػػبعػػاـ2004كمعػػهثالث ػ 
فمسطينييفآخريف كهكمايعن أفهناؾعالق قكي م الدكتكرخالػدمسػاعدمؤسػسالتنظػيـفػ سػينا ،كهػك
ماأكدتهالصحفي السيناكي من الزممك،ف تقريرلهالمجزيرةنت":أفالجماعاتالسمفي الجهاديػ هػ األكثػر
ػاكانتشػػا ارف ػ سػػينا ،كأنهػػاعم ػ اتصػػاؿم ػ أبػػكالكليػػدالمقدس ػ (هشػػاـالسػػعدن )بتنظػػيـغ ػزة".4كهػػك
تنظيمػ 
شفا  2.12تقريرحكؿاستشهادالشيخالسعيدن "أبكالكليدالمقدس "ف غزة شبك فمسطيفلألنبا ،تاريخالكصكؿلممكق  2.15/7/1
 http://www.shfanews.net/index.php/2012-02-15-08-47-34/12037-i
2
الجزيرة  2.15سينا،مفيزرعالشكؾ فيمـكثائق نشرعم مكق يكتيكببتاريخ  2.15/7/2كالكصكؿلهف نفسالتاريخ 
https://www.youtube.com/watch?v=7HQR5V7aT2Q
3
فرغم ماهر  2.15مابعدالقطري نمكذجأنصاربيتالمقدس صفح األهراـالرقم تاريخالكصكؿلممكق  2.15/7/1
 http://digital.ahram.org.eg
4
الزممك ،من حقي ق التنظيماتالجهادي بسينا ،الجزيرةنت تقرير تاريخالكصكؿلممكق http://www.aljazeera.ne 2.15/7/1
1
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شخصلهتأثيركاس ف صفكؼالسمفي ف اإلقميـ  كقدظهرذلؾبعدمارفضػتحركػ حمػاسإطػالؽسػراحه
حت بعدمساكم التكحيدكالجهادلهـبالمتضامفاإليطال أريغكن لكفحدثتدخ مفنكعآخرجع األمكر
فمػػف
بػيفالسػمفي كحمػاستػدؿعمػ مكقػ الرجػ فػ أكتػكبر2013/حػدثتكسػاط قػاـبهػاعممػا،ديػفسػمفيك 
الككيتكقطػرلحػ ّ الخالفػاتالحاصػم بػيفحركػ حمػاسكالجماعػاتالسػمفي فػ غػزة تََكجػتالكسػاط بمبػادرة
مفثمان نقا،أهمها عدـمالحق عناصرالسمفي الجهادي كاإلفراجعفمعتقميهػافػ سػجكفحمػاس كشػكمت
لجن ػ ػ مشػ ػػترك لح ػ ػ المشػػػكالتالميداني ػ ػ العالق ػ ػ بػػػيفالط ػ ػرفيفش ػ ػريط تأجي ػ ػ بح ػ ػثمسػ ػػأل تطبيػ ػػقالش ػ ػريع 
اإلسالمي  .1
.4.1.2.4جند أنصار هللا في قطاع غزة
كيعتبػػرعبػػدالمطيػػفمكس ػ (أبػػكالنػػكرالمقدس ػ )األب
ظهػػرهػػذاالتنظػػيـإل ػ العمػػفف ػ أكاخػػرعػػاـ2008ـ ُ

الركحػ لمتنظػػيـكمفتيػػه كخالػػدبنػػاتأميػػر كمسػػؤكلهالعسػػكري.كُقػ ّػدرعػػددعناصػػر ب()300–200عنصػػر
تقريبا يضاؼإليهـعددمفاألجانب.تكترتعالقتهبحرك حماس عندماطمبتمنهـحماسالعكفف حرب

عاـ( )2009-2008فرفضبحج المكقفالفكريمفحماس كتُعتبرحادثػ مسػجدابػفتيميػ فػ مدينػ رفػح
نقط التحكؿالكبرىف العالق م حرك حمػاس حػيفأعمػفأبػكالنػكرالمقدسػ إقامػ إمارتػهمػفالمسػجدعػاـ
2009ـ لػػذلؾحاصػػرتحمػػاسالمسػػجدكاشػػتبكتمػ المعتصػػميففػ داخمػػه األمػػرالػػذيأدىإلػ مقتػ عبػػد
كعشريفشخصا كالحقتحماسمفبق منهـكبعضهـهربال سينا . 2،

كخالدبنات كأربع
المطيفمكس 
ػينا،كالتحقػكابجماعػ جنػدانصػارهللابعػدمالحقػتهـمػفاألمػف
التكحيدكالجهػادفػ س 

كبعضهـكانكاف جماع
المصريعػاـ  2004كيعتبػرالعائػد كفلسػينا،هػؤال،مكتسػبيفخبػراتقتاليػ كأمنيػ متقدمػ أثنػا،مشػاركتهـفػ 
حربغزة( )2009-2008كاستفادكامفالتغيراتف مصربعدثكرةيناير2011/كنسػجكاعالقػاتجيػدةمػ 
نظ ػرائهـف ػ سػػينا 3،كشػػكمكاجماع ػ "مجمػػسشػػكرىالمجاهػػديفف ػ أكنػػاؼبيػػتالمقػػدس"ذياألص ػ الغػػزاكي
الذياعمفعفنفسهبتاريخ 2012/6/19بالتكازيم نشأةالخاليااألكل لجماع "أنصاربيتالمقدس"ذات
األغمبي السيناكي مفبقاياجماع التكحيدكالجهاد .4
كشرعكاف تنفيذالعممياتبشك مشترؾضدإسرائي عبرإطالؽالصكاريخ كمنهاعممياتم جيشاإلسػالـ
الفمسػػطين منهػػاعممي ػ 2013/6/12اسػػتهدفتكحػػدةإس ػرائيمي تحػػرسالعػػامميفعم ػ بنػػا،جػػدارأمن ػ عم ػ 
العمكر ثابت  2.15أذرعداعشف فمسطيف(الحيثياتكالتطكرات) مجم البيادرالسياسي العدد 1.53تاريخالكصكؿلممكق  2.15/7/1
 http://www.al-bayader.com/readarticle.aspx?articleid=23485
2
ناف بشير كآخركف  2.14الظاهرةالسمفي التعددي التنظيمي كالسياسي مركزالجزيرةلمدراسات الداعرالعربي لمعمكـناشركف بيركت ص 168
1
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الحػػدكدالمصػري االسػرائيمي العمميػ التػ أدتإلػ مقتػ أحػػدالعمػػاؿاإلسػرائيمييفكاصػػاب آخػريف هػػذ العمميػ 
أدتإل ػ اسػػتهداؼاس ػرائي المكثػػفكط ػكاؿشػػهريفتقريبػػالمجمكعػػاتالسػػمفي الجهادي ػ طػػاؿاالسػػتهداؼف ػ 
2012/10/13هشاـالسعيدن (أبكالكليدالمقدسػ ) كتعتبػر بعػضالتقػاريرخمػفالشػيخعبػدالمطيػفمكسػ 
ػاد"كيعتب ػػرأيض ػػاأح ػػدالق ػػادةالمؤسس ػػيفلمجم ػػسش ػػكرىالمجاه ػػديففػ ػ بي ػػت
فػ ػ إم ػػارةجماعػ ػ "التكحي ػػدكالجه ػ
ُ

المق ػػدس ممػ ػادفػ ػ المجمكع ػػاتالس ػػمفي لم ػػردعب ػػرإط ػػالؽالصػ ػكاريخض ػػدالمس ػػتكطناتكالتجمع ػػاتالس ػػكاني 
اإلسرائيمي المحيط بالقطاع .1
.5.1.2.4جماعات أُخرى
ظهػػرتأسػػما،لجماعػػاتجهادي ػ عديػػدةف ػ فمسػػطيفمػػفخػػالؿبيانػػاتغيػػرمعركف ػ مث ػ :تنظػػيـ"جنػػدهللا" 
"الجبهػ ػ اإلس ػػالمي لتحري ػػرفمس ػػطيف" "أبن ػػا،أهػ ػ الس ػ ّػن كالجماعػ ػ " "جحافػ ػ التكحي ػػدكالجه ػػاد" "ج ػػيشالق ػػدس
اإلسالم " "قاعدةجهادكالي فمسطيفاإلسػالمي " "عصػب األنصػار" "جػيشاألمػ " "سػيكؼالحػق" "جماعػ 

فتحاالسالـف ارضالربا(،فمسطيف) 2هذ التنظيماتكانتتعمفف كثيرمفاألحيافعفعمميػاتتفجيػر
لممقػاه كمحػػالتالتجميػ كخالفػهمػػفاالعمػػاؿضػدمصػػالحالمػكاطنيف لكنهػااختفػػتكلػػـتسػتمرطػػكياللكػػف
كترؾأثربسيطا كمعظمهالـيرداسمهاعم لسافمصرييف .
ا
بعضهااستمر
.6.1.2.4العالقة بين حركة حماس والجماعات المسمحة الجيادية في قطاع غزة
اتسػػمتالعالق ػ بػػيفالسػػمفي الجهادي ػ كحرك ػ حمػػاس"بالتفػػاهـالحػػذر"بعػػداالنتخابػػاتالتش ػريعي عػػاـ()2006
كتشكيمهالمحككم  كماتبعهػامػفسػيطرةعمػ قطػاعغػزةعػاـ( )2007حيػثرحبػتتنظيمػاتالسػمفي الجهاديػ 
بهػػذ السػػيطرة اذكانػػتهػػذ التنظيمػػاتبحاجػ إلػ نسػػثتحالفػػاتمػ قػػكىمركزيػ تفضػ افتكػػكفذاتطػػاب 
ػفكجهػ نظػرحمػاسهػكإيصػاؿرسػائ 
إسالم ف القطاعتستفيدمفخبراتهاالميدانيػ كغطائهػاالسياسػ  كم 
لألط ػراؼالدكلي ػ بػػأفلػػديهاالقػػدرةعم ػ السػػيطرةعم ػ القطػػاعكاحت ػكا،تيا ارتػػهالسياسػػي المتطرف ػ لػػذلؾكافأتهػػا
كعّبػػرعنػػهبحمػػفالجنتممػػافغيػػرالمكتػػكب

حمػػاسبتعػػاطفحنػػكف كص ػ حػػدكدالتسػ
ػامحكالتػػدريبكالتجنيػػد ُ
بينهمػػا.لكػػفتصػػاعداالنتقػػاداتالشػػديدةالصػػادرةعػػفالسػػمفي الجهاديػ تجػػا ممارسػػاتحركػ حمػػاسالسياسػػي 

عكػرصػفكالعالقػ كثيػ ار فبػدأتالسػمفي الجهاديػ بانتقػاد"حمػاس"لمشػاركتهافػ االنتخابػات
كمنطمقاتهاالفكري ّ
كتأليفهاالحككم ككالتلهابعضالتهـمث التمكؤف تطبيقالشريع كاقام الحدكد كاالعتراؼب"إسػرائي " 
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كاحتراـالقكانيفالدكلي كاقام عالقات"مشبكه "م األنظم العربي

1

اضاف ال منافسػ حمػاسفػ محاكلتهػا

ألسػػمم المجتم ػ كهػػكمػػايبػػررالجهػػكدالت ػ بػػذلتهاحككم ػ هني ػ منػػذعػػاـ2007ـلمسػػيطرةعم ػ التنظيمػػات
االسالمي كتشديدالسيطرةعم المساجدكاالمساؾبأمكرالزكاة .2
ػقحككم ػ حمػػاسف ػ غ ػزةمػػفخػػالؿممارسػػاتهاالمخّم ػ بػػاألمفالعػػاـعبػػر
كمػػابػػدأتهػػذ الجماعػػاتتثيػػرقمػ َ
مهاجمػ أمػػالؾالمػكاطنيفالعامػ بحجػ مخالفتهػػااآلدابالعامػ كاسػػتهداؼمصػػالحغربيػ فػ القطػػاعكبعثػػات
الصميباألحمركاألمـالمتحدةكالمراسميفاألجانػب كتهديػدالتهدئػ مػ االحػتالؿبػإطالؽصػكاريخكقػذائففػ 
ػتهداؼمقارهػػاكبعػػض
اتجػػا بمػػداتإس ػرائيمي قػػربالحػػدكدالجنكبي ػ ثػػـتحػػديالحككم ػ بشػػك مباشػػرعبػػراسػ
ّ

رمكزهاكككادرها كاعالفإقام إمارةإسالمي ف القطاع .3

تحركت حكومة حركة حماس في غزة ضد الجماعات المسمحة عبر وسيمتين- :
 الوسدديمة االولددي:ح ػكا ارفكريػػاجػػادامعهػػا كنفػػذتحمػػالتتكعي ػ ديني ػ كفكري ػ قادهػػامشػػايخكعممػػا،ش ػريع 
كأسػػاتذةفكػػراسػػتهدفتتقػػكيضرك ػػائزالفكػػرالسػػمف الجهػػادي كتكض ػػيحسػػمكؾالحككم ػ كحرك ػ "حم ػػاس"
كمكاقفهما .4
 الوسدديمة الثانيددة:الح ػ األمن ػ الػػذيبػػدأيتشػػك مػػفخػػالؿحصػػارجػػيشاإلسػػالـف ػ ح ػ الصػػبرة كتبمػػكر
بشكمهالمفصم الذياعتبرمرحم أكلػ بعػدإعػالفالشػيخعبػدالمطيػفمكسػ عػفإقامػ إمػارةإسػالمي فػ 
مدين رفحمفمسجدابفتيمي 2009/8/4كقابمتهحماسبقكةسالحقاسي تبعهاحمم اعتقاالتكاسع ف 
صػػفكؼالسػػمفييف كالتضػػييقعم ػ حػػركتهـ.المرحم ػ الثاني ػ بعػػداختطػػاؼكاعػػداـالمتعػػاطفاإليطػػال م ػ 
القضػػي الفمسػػطيني أرغػػكن كمػػاتبعػػهمػػفالمالحقػػاتكاالعتقػػاالتلمجهػػادييفالسػػمفييف مػػادفعهػػـإلػ تغييػػر
تكتيكاتهاكاالنخرا،ف المقاكم ضدإسرائي عبرإطالؽالصكاريخضدالمستكطناتالمحيط بغزةلتحسػيف
شػػعبيتهاكسػػطالجمهػػكرالفمسػػطين كاح ػراجحمػػاسكاظهارهػػابمظهػػرالمهػػادفلالحػػتالؿاإلس ػرائيم كمن ػ 
المقاكم مفتنفيذالعممياتضد  .5
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 كتػػريالد ارس ػ أفعالق ػ حمػػاستطػػكرتم ػ الجماعػػاتالمسػػمح مػػفاالحت ػكا،إل ػ المكاجه ػ بصػػكرةمتدرج ػ 
حت كص ال صراعدمكي كهكماأديال ت ارجػ نفػكذالجماعػاتالجهاديػ فػ غػزة كهػذاالت ارجػ يعنػ أف
أمامفبق منهـيعمػـأنػهاليسػتطي أف
سياس حرك حماسكحككمتهاتجاههانجحت فقداختفتكثيرمنها ّ
يجابهقكةحماسلذلؾيتجنبقتالها.كلـتأخذحماساألمرمنذبدايتػهعمػ محمػ الخطػر رغػـأفالجماعػات

المسمح كانتلهابعضاالعماؿالت هددتمصالحالمكاطنيف لكفعندماكافاالمػريتعمػقبسػيادةكمصػالح
حرك حماساتجهتبقكةال حسـاألمػرلصػالحها كهػكمػاظهػرخػالؿهػركباعػدادمػفهػذ الجماعػاتالػ 
سػػينا ،كالكاق ػ أفعالق ػ حمػػاسبالسػػمفي الجهادي ػ ف ػ غ ػزةه ػ عالق ػ عدائي ػ كخالفػػات كأفهػػذ الجماعػػات
تنتظرضعفحماسلالنقضاضعميهالتأخذثأرها .
 .2.2.4قدرة ونفوذ الجماعات المسمحة في سيناء وتداعياتيا عمى إخوان مصر وحماس
بػػرزتالمؤش ػراتعم ػ تػػدهكرالمنػػاخاألمن ػ ف ػ سػػينا،م ػ تنػػام قػػكةالجماعػػاتالمسػػمح كتعبيرهػػاعػػفثقمهػػا
كحضػػكر فيهػػابمظػػاهرتجػػاكزتكػ سػػمطاتالدكلػ ككػػافمػفبػػيفذلػػؾ االسػػتعراضالعسػػكريالػػذيقامػػتبػػه
خالياتابع لجماع التكفيركالهجػرةفػ شػكارعالعػريشعػاـ2012ـ كانتهػ بقصػفقسػـالشػرط فضػالعػف
قيػػاـمجمكعػػاتمسػػمح بمحاص ػرةمينػػا"،نكيب ػ "لإلف ػراجعػػفمطمػػكبيفبتهريػػبشػػحن مخػػدرات كتشػػكي لجػػاف
لفػضالمنازعػاتفػ رفػػحكالعػريش كأنشػأكامحػاكـشػػرعي كبػدي عػفالمجػالسالقبميػ كالعرفيػ كتشػكي لجنػ 
لردالمظالـحت لكاستخدمتالقكة كشكمكامجمكعاتمفست آالؼمسمحيتكلكففرضاألمفداخ المناطق
السيناكي كهذامايكضحأفالجماع المسمح الجهادي هيمنتعم المدفالرئيسي ف سػينا ،فػ ظػ غيػاب
الدكل  كتارج سمط شيكخالقبائ لصالح رؤكساألمكاؿالت ك كنتهاتجارةاالنفاؽ كالشؾف أفعالق هذ 
القػكيبشػبكاتالتهريػبجعمػتشػبكاتالتهريػبأداةلهػذ الجماعػاتالتػ بمقػدكرهاأفتحمػ عمميػاتالتهريػب
كخط ك،االمدادف سينا ،ك كنهاقادرةعم ال كص كؿال أيمكافف سينا،كحمايتهبالسالح هذاهكالمناخ
األمن الذيسادفػ سػينا،كهػكمػااسػتفادتمنػهالجماعػاتبعػدانهيػارالجػيشالميبػ كتسػربأسػمح متطػكرة
إل مصر كسعتحركتاحمػاسكالجهػادلمحصػكؿعميهػا ككانػتالجماعػاتفػ سػينا،هػ الناقػ لهػا 1كمهػا
كغيػرتمػفم اركػزالثقػ كالتػأثيرلمصػمح 
معطيات ّ
غيرتمػفالكاقػ األمنػ كالسياسػ كاالجتمػاع فػ سػيناّ  ،
الجماعاتالمسمح .كحدثترابطمصالحمابيفالجماعاتالمسػمح فػ سػينا،كقطػاعغػزة كجػا،العػاـالػذى
كاعتبػار العػاـاألهػـلنمكهػاكتفكقهػا كأُثيػرتعالمػاتاالسػتفهاـحػ كؿهػذاالتفػ كؽ كمػامػدى
حكـبػهدمحممرسػ 
ارتب ػا،الجماع ػاتف ػ س ػينا،ب ػاإلخكافالمس ػمميفف ػ مص ػركحرك ػ حم ػاسف ػ قط ػاعغ ػزة كتح ػدثالكثي ػرم ػف
الزيات دمحم  2.14مم راتالخطر شبكاتالعنفالجهادي بيفغزةكسينا ،مجم السياس الدكلي العدد 197تاريخالكصكؿلممكق  2.15/7/2
 http://www.siyassa.org.eg -%D9%88%D8%B3%D9%8A%D9%86.aspx

1

 126

الخبار،السياسييفكالعسكرييف كأثاراإلعالـالمصريكثيرمفالقضاياح كؿعالق االخكافبجماعاتسػينا،
ككذلؾح كؿإذاماكافلحماسعالقػاتبالجماعػاتالمسػمح بسػينا،بمػايػ ؤثرعمػ أمػفمصػر  كسػنحا كؿأف
ن كضحكيفتـتفسيرالعالق بيفاالخكافالمسمميفكحرك حماسبالجماعاتالمسػمح فػ سػينا،مػفكجهػ 
النظرالمصري الت كافلهاتداعياتسمبي عم عالق حرك حماسبالنظاـالمصري .
كسػ ػتحاكؿالد ارسػ ػ اإلجابػ ػ عمػ ػ السػ ػؤاؿالت ػػال م ػػفخ ػػالؿتتبػ ػ الد ارس ػػاتكالمكاقػ ػ االلكتركنيػ ػ كأرا،الخبػ ػرا،
كاإلعالمييفكيفي ربطالعالق الثالثي بيفاالخكافكحرك حماسبالجماعاتالمسمح ف سينا،؟ 
.1.2.2.4العالقة بين االخوان المسممين في مصر والجماعات المسمحة في سيناء

تُعتبر ثكرة 30يكنيك عالم فارق بتاريخاالخكافالمسمميفف مصربعدتحرؾالشعبالمصريف المياديف
إلسقا،حكمهـ بحماي الجيش الذياعتبر االخكافمتآمراعميهـ كيأت تمسؾاالخكافبالسمط نتيج سع 

أف مرشداالخكافحسفالهضيب أقرعمنا عاـ()1952افجماعته
استمر()85عامالمكصكؿلمحكـ حت ّ
لف تت خم عف الحكـ ف حاؿ كصكلها إل سدة الرئاس  .لذلؾ قد ال تبدك استمات اإلخكاف مستغرب الف
انتظارهـ()85عاماجديداإلقناعاألكثري بخط كتهـالسياسي مرةآخري .1

استبعادهـعفالحكـيعن
فش اإلخكافف السياس الداخمي كيتحدثالمصريكفعفمحطاتخطيرةكشفتتكر،اإلخكافالمسمميفف 
تقسيـ مصر كيشيركف أساسا إل مستجدات سينا :،لماذا يشف مسمحكف هجمات عم الجيش المصري ف 
شمالها؟ لماذا تكقيت الهجمات اآلف؟ مف هك المستفيد؟ كهنا تتحدث المعمكمات المصري عف كجكد آالؼ
المسمحيفف شماؿسينا ،مجهزيفبأسمح ثقيم كحديث جرىتهريبها .
فيماكادتالجماعاتالمسمح أفتتالش ف عهدمبارؾ؛بسببتضييقالخناؽكاحكاـاألمفقبضتهعم 
تمؾالجماعاتكعم حماسحت جا،حكـ"اإلخكاف"كعادكايتصدركفالمشهدبك كضكح لدرج أف(قيادات
جهادي )2حضركااجتماعسدالنهض م الرئيسمرس قب حضكرهـجميعام ؤتمردعـسكرياف أكاخرعهد
مرس  . 3

البني الجديدة  2.13حقيق نزاعمصركاحداثسينا،هذاهكالمخطط صحيف العدد 18.3ص 6

1

كف  24بتاريخ 2.13/6/1.تحتعنكافالرئاس المصري تدعك8قياداتجهادي لحضكراجتماعمرس م األحزابلمناقش ميا سدالنهض 

2

( http://www.kafa24.net/arabic/?action=detail&id=25778دمحم أبو سمرةم أمين عام الحز اإلسالمي الجياديقاؿ:انهتـدعكتنا
لحضكراجتماعسدالنهض كأف8قياداتجهادي ستمب الدعكةالرئاس "الشيخمجديسالـالمسئكؿاألكؿعفالجهادف مصر كالدكتكرهان 
الفرنكان أحدالقادةالفنييفف تنظيـالفني العسكري الجهادي كيعتبرهذاأكؿظهكرلهبعد25سن كنزارغرابعضكمجمسالشعبالسابق كدمحمأبك
سمرة كعمادالعادل أحدشبابالجهاد كالدكتكرأحمدالطاهرأحدالمتهميفف قضي قت السادات كصالحجاهيفأحدأعضا،قضي )'81
 عم عبدالرحيـ أنصاربيتالمقدسصراعاالحتكا،بيفالقاعدةكداعش بكاب الحركاتاإلسالمي تاريخالكصكؿال المكق  2.15/24/2
 http://www.islamist-movements.com/2484
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كقدأثيرتالشككؾحكؿالعالق مفخالؿمؤشراتاعتبرتالعالق كثيق كافالمصالحتكادتتالق بالرغـمف
تبايفاألفكاربيفمنهثالجماعاتالجهادي كجماع اإلخكافالمسمميففالجماع األكل كانتتكفراإلخكاف
تذاتهدافعتعنهعندماعزؿكماردتعم ماحدثألنصار
ُ
كمرس عندماكافف السمط  كلكنهاف الكق
عفاستهداؼمديري أمف

كالنهض ف بياناتأصدرتها"أنصاربيتالمقدس"مسؤكليتهـ 
ف اعتصام رابع 

شماؿ سينا ،ف  2013/11/19ككزير الداخمي ف  2013/9/5تحت عنكاف "غزكة الثأر لمسمم مصر" 
كعباراتأخرىف مث "مذابحالساجديفكالصائميف" .1
فيما اعتبرت هذ العمميات رد الجمي لإلخكاف بعد قرار الرئيس المعزكؿ دمحم مرس بالعفك عف الجهادييف 2

كاضطرت جماع االخكاف المسمميف لقبكؿ مث هذا التعاكف بعدما عزؿ مرس

حيث أف الظركؼ السياسي 

فرضت عم اإلخكافغض الطرؼ عف تصرفات أنصار بيتالمقدس إال أنهـ يتعامالفم بعضهماعم 

قاعدة "أكمتيكـأك الثكراألبيض" لذلؾإضطرتبيتالمقدسلمدفاععفالجماع ألنهاتدرؾأفالقضا،
عم الجماع هكالقضا،عميهافيمابعد كقدحاكلتجماع اإلخكافالمسمميفاحتكا،التنظيـعندماكانكاف 

السمط  كفتحكاحكا ارمعهب إنهـلـيعادكاالتنظيـعم اعتبارأنه يعد جز،ا مفرصيد باعتبار يحم نفس

لإلفراجعفالجنكدالذيفاختطفهـالسمفيكفمؤشراعم ذلؾ .

اركالكساط
مشركعهاإلسالم  3ككافالحك 

كلع تصريحاتدمحمالبمتاج القياديف االخكافالمسمميفعندسػؤالهمػفالتمفزيػكفاأللمػان عػفاألحػداثفػ 

سينا ،حيثكافف اعتصاـرابع العدكي قاؿ"إفاالحداثف سينا،ستتكقفف الحاؿ إذاماعادالػرئيس
دمحممرس ػ لمسػػمط م ػرةأخػػري"4كحػػاكؿتصػػحيحمكقفػػهبفيػػديكآخػػرعم ػ شػػبك رصػػدعم ػ االنترنػػتالتابع ػ 
لإلخكاف افاالتهاماتبعالقتهبالعممياتالمسمح ف سينا،مفكاق تصريحهالسابقأنهفبرك إعالمي بالرغـ
مفأفالمقا،عم التمفزيكفاأللمان مسج كمنشكربالصكتكالصكرة .5
كبعػػدفػػضاعتصػػام "رابع ػ العدكي ػ "ك"النهض ػ "عػػاـ2013ـ كفقػػدافتنظػػيـاإلخ ػكافلقياداتػػهالتاريخي ػ بػػيف
االعتقاؿمفجه كالهربمفجه أخري تػـانتخػابمجمكعػ جديػدةمػفاالخػكافالمسػمميفإلدارةاألزمػ فػ 
ظ كتمافشديدأحا،بالشخصياتالت تـصعكدها إالأفبعػضاألسػما،تسػربتلممحيطػيف كػافمػفبينهػا
دمحمكه ػػداف جم ػػاؿحش ػػمت كدمحممنتص ػػركه ػػكاس ػػـحركػ ػ لممتح ػػدثالرس ػػم الجدي ػػد هن ػػايق ػػكؿالباح ػػثفػ ػ 
افمغايرإذسادتفكرةأفالسممي 
ا
الحركاتاالجتماعي أحمدعبدالحميدحسيف":فجأةباتخطابقكاعداإلخك
االسكندران إسماعي مرج سابق ص 1.

1

العرب  2.14الجهاديكفكاالخكافكحماسارهابكاحدف سينا ،مجم العرب العدد( )9724ص 13

2

أديب منير مرج سابق ص29

3

قناة 2.13 on TVتصريحاتكتهديداتالبمتاج عفالعممياتاإلرهابي ف سينا ،نشربتاريخ2.13/7/8عم مكق يكتيكب تاريخالكصكؿلممكق 

4

https://www.youtube.com/watch?v=kMkLwliH0wg  2.15/7/1
5أديب منير مرج سابق ص 3.
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كنبػػذالعنػػفكالدكلػ الديمكقراطيػ هػ أمػػكرليسػػتلنػػا كهػػانحػػفجربناهػػاكلػػـنتحمػ إالالػػدما،كاالنقػػالبعمػ 
الشػػرعي " كافالقػادة"متصػػمكفبالقكاعػػد كالثقػ لػػديهـتجػػا القػػدما،الػػذيفقػػديتنػػازلكفعػػفحػػقالػػدـ".1كيؤكػػد
القيادياإلخكان أشرؼعبدالغفارالمقيـبتركيا"إفهناؾدرجاتمفالسممي كمنهاعممياتنكعي مث تفجير
محطاتالكهربا ،كأمكرأخرىأق أكأكبر" .2
كيضػػيفمػػاهرفرغم ػ الخبيػػرف ػ الحركػػاتالسػػالمي ":أفمػػفيقػػكدجماع ػ اإلخ ػكافبعػػديكنيػػك2013/هػػك
كأفهؤال،الشبابيعتنقكفأفكارسيدقطب 
الجناحالعسكريكالسريلإلخكافالمسمميفكهـجي عنيفلمغاي 
كبحسػ ػػبتصػ ػػكرهـ أفمشػ ػػكم مصػ ػػرلػ ػػفتح ػ ػ إالبعػ ػػدعػ ػػكدةاإلخ ػ ػكافلمحكػ ػػـ كاإلف ػ ػراجعػ ػػفقيػ ػػاداتهـطبقػ ػػا
لتصكرهـ" .3
كيتضحأفخطالعم المسمحضدالدكل هكالخطالػذيسػادبعػدعػزؿالػرئيسدمحممرسػ كاالخػكافالمسػمميف 
كهكمايعتبرسمكؾيمكفأفيتقػاط مػ الجماعػاتالمسػمح فػ سػينا ،كهػكمػايعتبػر المصػريكفأنػهمحاكلػ 
م ػػفاالخػ ػكافإلع ػػادةحكمه ػػـب ػػالقكة لك ػػفالعالقػ ػ مػ ػ العن ػػفالمس ػػمحل ػػـتك ػػفكلي ػػدةالع ػػزؿلإلخػ ػكافبع ػػدث ػػكرة
يكنيك 2013/فاليمكفأفتُبن العالق كتالق المصالحبسرع فائق دكفأفيكػكفلهػامػايؤسػسلهػا كيبػدك

أفهناؾاستعداداتمسبق تحسبالكاق مماث .4

حيثأفالعالق بيفاإلخكافكالجماعاتالمسمح ف سػينا،بػدأتفػ األيػاـاألكلػ لػػثػكرةينػاير2011/حػيف
ساهـالقياديالجهاديعبدالناصرأبكالفتكحف تهريبقياداتاإلخكافمفالسجكف كبحسػبالقيػاديالسػابق
كأف
ف "تنظيـالجهاد"ناجحإبراهيـ":فإفماجرىف سينا،قدتـعبرإتفػاؽبػيفدمحممرسػ كأيمػفالظػكاهري 
االتصاؿجريعبرخاؿأيمفالظكاهري(الطهطاكيرئيسديكافرئاس الجمهكري ف عهدمرس ) الػذيسػه 
عكدةدمحمالظػكاهريلمصػر" إضػاف الػ إفدمحمالظػكاهريعمػ مػ خيػرتالشػاطرلتكحيػدالجماعػاتالمسػمح 
ف سينا ،تحتبيع أيمفالظكاهري كتمكيمهابمبالغطائم  .5

1
سعيد عمر ماذايحدثداخ االخكافالمسمميفمقربكفكأعضا،يجيبكف مكق مديمصراالعالم تاريخالكصكؿلممكق  2.15/7/2
 http://www.madamasr.com/ 86
2
عياد إبراهيـ  2.15بالفيديكيكتيكبقيادياخكان تفجيرمحطاتالكهربا،مفالسممي مصراكي نقالعفتمفزيكفالعرب اليكـ تاريخ .2.15/7/3

نفستاريخالكصكؿلممكق  http://www.masrawy.com9 2.15/7/3
عمركعبدالحميد  2.15الجناحالعسكريالسريلإلخكافيقكدالجماع حاليا الكرام برس 
 http://www.karamapress.com/arabic/?Action=ShowNews&ID=110591
4
حسف صالح  2.14االخكافكالجهاديكفبيفتباعدكتقارب مركزالمسبارلمدراساتكالبحكث اإلمارات ص134
3

مت كساـ  2.13أنصاربيتالمقدسالنشأةكالتحكالت ككال فمسطيفاليكـاالخباري تاريخالكصكؿلممكق  2.15/6/27
http://paltoday.ps/ar/post/188696
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كف ػ إعترف ػاتدمحمالظ ػكاهريبعػػداعتقالػػهف ػ 2013/8/17ـ1أمػػاـالنياب ػ ":بأنػػهتمق ػ مػػفالشػػاطر()15مميػػكف
سينا،كأفالعممي بالفع تمتكانهأعط أمػيفعػاـتنظػيـالقاعػدة

دكالرلشرا،األسمح لمجماعاتالمسمح ف
فػ ليبيػػا جػػز،امػػفهػػذ األم ػكاؿ كقػػاـالتنظػػيـبتهريػػباألسػػمح إلػ سػػينا 2"،فيمػػاقػػاؿمحػػام المتهمػػيففيمػػا
يعرؼبقضي خمي الظكاهريأماـالمحكم ""أفاالعترافاتكانتنتيج اإلك ار البدن كالمعنكي" .3
إضػػاف الػ أفخيػػرتالشػػاطرعقػػبثػػكرةينػػاير 2011/طمػػبمػػفرمػػزيمػكاف (الكيمػػاكي)كالػػذيكػػافدكتػػكر
خاصأليمػفالظػكاهري الحضػكرالػ سػينا،مػفأجػ االعػدادلتأسػيسجػيشعمػ غػرارالجػيشالسػكريالحػر
كقاـالكيماكيباالستعان بإبراهيـسنجاباليمن الجنسي كالفمسطين خمي أبكالمرلتمؾالغاي  .4

كلػػـتقتصػػرالعالق ػ عم ػ اإلتفاقيػػاتالت ػ جػػرتبػػيفالشػػاطركدمحمالظ ػكاهريفقػػط ب ػ أفهنػػاؾأشخاص ػامػػف

الجماع ػػاتالمس ػػمح جمع ػػتهـعالق ػػاتجي ػػدةمػ ػ اإلخػ ػكافأثن ػػا،اإلنتخاب ػػات كبع ػػدهاتص ػػدركاقي ػػادةالتنظيم ػػات
الجهادي مث الدكتكردمحمأحمدنصرالمتحدثالرسم باسـحرك حازمكفكهكأحدالمقربيفمفالشػيخحػازـ

أبػػكإسػػماعي ال ػػذيأصػػبحبعػػدهامس ػػؤكؿكتيب ػ الفرق ػػافالت ػ انػػدمجتفيم ػػابعػػدتحػػتجماعػ ػ أنصػػاربي ػػت
المقػػدس ككانػػتأعمنػػتمسػػؤكليتهاعػػفكثيػػرمػػفاألعمػػاؿالمسػػمح منهػػاإطػػالؽقػػذائفعم ػ سػػففف ػ قنػػاة

السكيس .5

ذلؾهكتدميرالجيشالمصري عم غػرارمػا

كيرىنبي نعيـمؤسسحرك الجهادالسابق:أفالهدؼمفك

جرىم الجيشيفالعراق كالسكري كأضاؼأفمػؤتمرالتنظػيـالػدكل لإلخػكافالمسػمميفالػذيعقػدفػ الهػكر
ف باكستاف2013/9/26رصػدلهػذ الغايػ مبمػغمميػاركنصػفمميػاردكالر تبرعػتبهػاقطػر لتشػكي جػيش

مصريحرف محاكاةلمتجرب السكري  .6

ئيسدمحممرس كحظرجماع االخكافقدكضعهـأماـخياريف إمػااإلنحيػازالػ 

كتريالدراس أفاالطاح بالر

العم ػ المسػػمحكبنػػا،عالق ػ مػ ػ التيػػارالجهػػادي كامػػاالنػػزكعإلػػ األسػػمكبالسػػمم كالسياس ػ كتقكيتػػه كبن ػػا،
عالقػػاتهـمػػفجديػػدم ػ الشػػعب لكػػفف ػ ظ ػ صػػعكدقيػػادةشػػاب جديػػدةالتػػؤمفبالسػػممي يتضػػحأفالجماع ػ 
مالػػتنحػػكخيػػارالعمػ المسػػمح كبنػػا،العالقػ م ػ الجماعػػاتالمسػػمح السػػتردادالحكػػـ كقػػدأمكػػفاسػػتخالص
مجمكع مفالمالحظات سكا،ماكافيجم اإلخكافبػالجماعاتالمسمح عالق بنيكي جديدةأكمج ّػردتقػاط 
العربي نت  2.13إلقا،القبضعم دمحمالظكاهريشقيقزعيـتنظيـالقاعدة العربي نتمكق اخباريرسم تاريخالكصكؿلممكق  2.15/7/1
 http://www.alarabiya.net
2
الشرقاكي احمد  2.13مصدربالنياب الظكاهرياعترؼباستالـ15مميكفدكالرمفالشاطرلشرا،أسمح مكق الشركؽاالخباري تاريخالكصكؿ
1

لممكق  http://www.shorouknews.com 2.15/6/3.
بكاب الحري كالعدال  2.15دفاعخمي الظكاهرياعترافاتالمتهميفجا،تكليدةاالك ار مكق بكاب الحري كالعدال تاريخالكصكؿلممكق 

3

http://www.fj-p.com/Our_news_Details.aspx?News_ID=67967 2.15/7/1
عبدالفتاح حسيف  2.14اشكالي العالق بيفالتياراتالسمفي كجماع االخكافالمسمميفكأثرهاعم عممي التحكؿالديمقراط ف مصر رسال 

4

ماجستير جامع النجاحالكطني نابمس فمسطيف ص87-86
خالد محمكد  2.15قائدكتيب الفرقافأخطرارهاب ف مصر البكاب نيكنزتاريخالكصكؿلممكق  2.15/7/3
http://www.albawabhnews.com/1212881
6
مت كساـ  2.13مرج سابق
5
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ي" لػـيكػفبهػذ القػكةكالتػأثيرالػذي
ػإفاقتحػاـالجماعػاتالمسػمح فػ سػينا"،المشػهداألمنػ المصػر 
مصالح ف ّ
كافقب يكنيك 2013/فكثيرمفالمؤشراتتجعمنانربطبيفالجماعتيف كافحجـعممياتالجماعاتالمسػمح 

المْن َش ػقاإلخ ػكان "أحمػػدبػػاف"لجريػػدة
أكبػػرمػػفُق ػْدرِاتهاكتنظػػيـ فهنػػاؾمػػفيحتضػػنهاكيسػػاعدها كهػػكمػػاأكػػد ُ

الشرؽاألكسطالسعكدي ":عم كجػكدتعػاكفبػيفاإلخػكافكأنصػاربيػتالمقػدسفػ إطػارعمميػ تكزيػ األدكار
مشيراإل أف"جماع اإلخكافتعم عم إنهاؾالجيشكالشرط مفخالؿالمظاهراتكاسػتنزاؼمقػدراتالدكلػ 
مػػفجانػػب بينمػػاتقػػكـجماعػ أنصػػاربيػػتالمقػػدسمػػفجانػػبآخػػربالعمميػػاتالمسػػمح ضػػدالجػػيشالمصػػري 
ليصبكمهف النهاي ف صالحخط كاحدة إلنهاؾكاخضاعالدكل المصري كجيشها" .1
التككفعالق تنظيمي كاضح بقدرمايكجدبينهامفارتبا،مصالحكقػديصػ لحػدالتكافػق فجماعػ 
كيمكفأ ّ
طَمػباألمػر فهمػا
ػكتَ َ
اإلخكافرأتف الجماعاتالمسمح أنهامخزكفاسػتراتيج يمكػفأفيسػتخدـلصػالحهـل 
ليستاجماع كاحدةمفالناحي التنظيمي كلكنهمامتقاربتافمفحيثالتكظيفالسياس  .
 .2.2.2.4العالقة بين االخوان المسممين وحركة حماس في سيناء
المعمػػكـأفحرك ػ حمػػاسه ػ امتػػدادفمسػػطين لجماع ػ اإلخ ػكافالمسػػمميفاألـف ػ مصػػر كالتخف ػ حمػػاس
ج ػػذكرهااإلس ػػالمي كارتباطه ػػافكري ػػابجماعػ ػ اإلخػ ػكافالمس ػػمميف كمػ ػ ظه ػػكرحم ػػاسمػ ػ االنتفاضػ ػ االكلػ ػ 
كأحػدأشػكاؿالمقاكمػ التػ قػرر
عاـ1987عرفتنفسهابأنهاجناحمفأجنح اإلخكافالمسمميففػ فمسػطيف 
اإلخػكافالمسػممكفالفمسػطينيكفتبنيهػاضػمفتػاريخهـفػ العمػ الشػعب كالمقػاكـ كبالتػال فػإفحمػاسلػـتػػأت
مػففػراغ كانمػػاهػ اسػػتمرارلعمػ االخػكافالمسػػمميفالػذيفنشػػأكافػ فمسػطيفمنػػذبدايػ األربعينيػػاتمػفالقػػرف
العشريف كه امتدادلمعم الجهاديإلخكافمصرضدالمشركعالصهيكن كالػذييعتبركنػهجػز،امػفعقيػدتهـ
منػػذأفشػػارككابقػػكةف ػ حػػربعػػاـ1948ـ كف ػ عمميػػاتالمقاكم ػ ف ػ قطػػاعغ ػزةضػػدالمشػػركعالصػػهيكن 
عاـ( )1955–1953ف معسكرات"الشيكخ"تحتغطا،حرك فتحف عاـ(  )1970–1968كف أكائػ 
الثمانينيػػاتمػػفخػػالؿتنظػػيـ"المجاه ػػدكفالفمسػػطينيكف"الػػذىكشػػفعنػػهالش ػػيخأحمػػدياسػػيف.2كظهػػرت ػػأثير
االخ ػكافجّميػػامػػفخػػالؿُق ػدرتهـعم ػ التػػأثيرعم ػ حرك ػ حمػػاسكمػػدىالتقػػارببيػػنهـبعػػدف ػكزهـباالنتخابػػات
المصري كصعكدمرس لمحكـ حيثاعتبرحكـاخكافمصرامتداليص قطاعغزةعبرحماس التػ القػت
دعـاالخكافعم حسابدعـالفصائ الفمسطيني األخرى كظهرهذاعندماذهبهشاـقنػدي رئػيسالػكزرا،
 عم عبدالرحيـ أنصاربيتالمقدسصراعاالحتكا،بيفالقاعدةكداعش بكاب الحركاتاإلسالمي مكق االلكتركن http://www.islamist-

1

 movements.com/2484تاريخالكصكؿال المكق  2.15/24/2
تكفيق دمحم  2.14بيفحماسكداعشف التأسيسكاالقترابكالممانع مركزنما،لمبحكثكالدارسات http://www.nama-
center.com/ActivitieDatials.aspx?Id=10439
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المصػػريال ػ غ ػزةكلػػـيسػػتأذفال ػرئيسعبػػاس كحػػكؿتقػػديرنظػػاـاالخ ػكافلحساسػػي قضػػي التمثي ػ الفمسػػطين 
ي
يقػػكؿانهػػـمنتبهػػكفكمقػػد ركفلكػػنهـعممػكاالعكػػس فػػالرئيسمرسػ اسػػتقب هنيػ كمشػػع فػ القصػػرالجمهػػكر 
كجمسمعهـإضاف ال العالقاتالكثيق بينهـ 1ككانتحماسعبرتعفنجاحمرس باالنتخابػاتبفػرحكبيػر
مػػفخػػالؿتكزي ػ الحمكيػػاتكاالحتفػػاالتكالتكبيػػرف ػ المسػػاجدف ػ غ ػزة كقػػاؿدمحمعػػكضكزيػػرالخارجي ػ ف ػ 
حككم حماسبغزةأفنجاحمرس لهتأثيرمباشرعم الشعبالفمسطين  .2
إذأفتراكـمصالححماسالت تعززت كقكيتبعدفػكزمرسػ (كػالمعبركالتجػارةعبػراالنفػاؽكتهريػبالسػالح
م ػػفس ػػينا)،مؤشػ ػراتعمػ ػ ق ػػكةالعالق ػػات كمتانته ػػامػ ػ اإلخػ ػكاف حي ػػثأك ػػدالخبػ ػرا،أنه ػػاكان ػػتفتػ ػرةمزدهػ ػرة 
كخصكصابعدسقك،النظاـالميب كاالخكافالذيفتغاضكاعفالجماعاتالمسمح ف سػينا ،كذلػؾبعػدإيقػاؼ
مرس لمعممي نسر( )1كتبن اتجا جديدلمتعام م الكض ف سػينا ،ففػ 2013/8/25أرسػ كفػدارئاسػيا
مف()15شخصػا التقػ فيػهقيػاداتمػفالسػمفييفالجهػاديفمػنهـ(الشػيخحمػديفأبػكفيصػ ) (الشػيخمجػدي
دمحمسػػالـ) (ن ػزارغ ػراب محػػام تنظػػيـالجهػػاد) كنػػتثعػػفالمقػػا،تطمينػػاتلمحركػػاتاإلسػػالمي ف ػ سػػينا.3،
ػاتكأفالمصػالحالتػ تبمػكرتبيػنهـفػ عػاـتػكل الػرئيس
كأظهرتتقاريرأفالمقا،اتأثمرتأكثػرمػفالتطمين 
مرس ػ مػػفالصػػعبالتف ػريطبهػػاحيػػثتجػػاكزتاالخ ػكافكسػػمفي سػػينا ،مػػفخػػالؿتكسػػطاالخ ػكافبػػيفحمػػاس
كسمفي سينا،بفتحقنكاتاقتصادي م حماسعفطريقتخصيص()60نفقالمسمفييفلتهريبمكادبنا،لغزة 
الت سيطرمػفخاللهػـالتيػارالسػمف عمػ تكريػدالحصػم لمقطػاع بجانػبشػركت "البػراؽكأبنػا،سػينا"،لتكريػد
مكادالبنا ،المقربتيفمفاالخكاف.4كيتضػحأفالعالقػاتلػـتكػففقػطمػ االخػكافالمسػمميف بػ تجػاكزتذلػؾ
كأفاالنفاؽكالمصالحاالقتصادي ه الت اعتبرتبمثاب المعززلهذ العالقات كمػف
لتصبحم حماسأيضا 
كجه نظربعضالخبرا،المصرييفأفالمصالحه الػداف لػدىحمػاسبػأفتشػارؾفػ عمميػاتمسػمح دفاعػا
عفمصالحهاف سينا،بعدعزؿالرئيسمرس  .
عمػ الػرغـمػفتعبيػرحمػاسعػفمكقػفالحيػادمػفعػزؿالػرئيسمرسػ لكػفعمػ أرضالكاقػ لػـتكػفكػػذلؾ
ككافلهامكقفآخرتجا األحداثالت أعقبتعزؿالػرئيسمرسػ ففػ 2013/7/8انتقػدتحمػاسأحػداث

ةكانتقػػدتحككم ػ حمػػاسف ػ  2013/7/28خػػركجمسػػيراتفتحاكي ػ ف ػ الضػػف 
الحػػرسالجمهػػكريف ػ القػػاهر 
شاكيش كماؿ  2.13ثكرة 25ينايرف مصركأسبابهاكتداعياتهاكانعكاساتهاالمتكقع عم القضي الفمسطيني رسال ماجستيرغيرمنشكرة جامع 

1

األزهر غزة فمسطيف ص156-155
معا  2.12احتفاالتحماسبفكزمرس نقط تحكؿتاريخي كستحددمصرالقضي ككال معااإلخباري فمسطيف تاريخالكصكؿلممكق  2.15/7/3
http://www.maannews.net/Content.aspx?id=498317
3
صالح بساـ  2.13ه تقض العممي "سينا"عم السمفي الجهادي ف شبهالجزيرة؟ المركزالعرب لمبحكثكالدراسات تاريخالكصكؿلممكق 
2

 http://www.acrseg.org/2316/bcrawl 2.15/7/12
بكاب الحركاتاإلسالمي  2.14الشاطركحماسكالمشركعاالقتصاديلمتيارالسمف ف سينا ،بكاب الحركاتاإلسالمي تاريخالكصكؿلممكق 

4

 http://www.islamist-movements.com/special/?id=2457#slide1461 2.15/7/1
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ةمرسػ فػ حػرـالمسػجداألقصػ كالػذيأدانتػػه
تأييػدالعػزؿالػرئيسمرسػ ككػافمناصػركحمػاسرفعػكاصػكر 

فتحبشد عم أنهتدخ ف الشأفالمصري 1كهكمااعتبرأفدعـحرك حماسلإلخكافالمسمميفف مصر
ألخػػذثػػأرهـمػػفخػػالؿالعنػػفكبمسػػاعدةالجماعػػاتالمسػػمح فػ سػػينا ،التػ عبػػرتعػػفاألحػػداثفػ "الحػػرس

الجمهكريكرابع العدكيػ "2مػفخػالؿأسػما،عمميػاتضػدالجػيشإنتقامػالمضػحايا.كنشػرتكثيػرمػفالصػحف
مقاالتكعناكيفتهاجـحماسكتتهمهـبالتعاكفم االخكافضدالدكل المصري كأصبحتتمؾالعناكيفإطار

مرجع لقطاعالبأسبهمفالمصرييف .

ػاكي
ككانػػتصػػحيف الػػكطفالمصػري نشػػرتفػ 2015/5/20عػػفلقػػا،بػػيفخالػػدمشػػع كالشػػيخيكسػػفالقرضػ 

بحضػكرعنصػػرأمنػ لػػـتػذكرهكيتػػهلنقػػاشخطػ احتضػػاف"حمػاس"لعناصػػرمسػػمح مػفسػػينا،فػ غػزةلقػػا،
مبمغمال قيمته2ممياردكالر إالافحرك حماسسػارعتبنفػ كتكػذيبمػانشػركقالػتإنهػاقصػصخياليػ 
كأفعالقته ػػابالش ػػيخالقرض ػػاكيهػ ػ عالقػ ػ احتػ ػراـكتق ػ ِ
الّمػ ػ كبي ػػركلرجػ ػ أفنػ ػ عم ػػر فػ ػ دع ػػـالش ػػعب
ػديرل َع 
الفمسطين ف مكاجه االحتالؿ .3
لكفمث هذ التقاريرالت كانتتحت عناكيفكثيرمفالصحفالمصػري  كتػتهـحمػاسبالمشػارك أكالكقػكؼ

كرا،أعماؿلمجماعػاتالمسػمح فػ سػينا ،لػـتكػفدكفمؤشػراتظهػرتمػفخػالؿتصػرفاتبعػضشخصػيات
مفحرك حماسظهرتعم اإلعالـ كأحداثنسبتلحركػ حمػاس منهػاخػركجمسػيرةمسػمح لكتائػبالقسػاـ
ف ػ رفػػحكرف ػ شػػعاررابع ػ ككػػذلؾخػػرجمسػػمحكفمػػفكتائػػبالقسػػاـمحمػػكليفعم ػ عربػػاتدف ػ ربػػاع كهػػـ
يض ػػعكفعمػ ػ مق ػػدماتهاش ػػعارجماعػ ػ اإلخػ ػكافالمس ػػمميف  كيرفع ػػكفبأي ػػديهـش ػػعارمعتص ػػم مي ػػداف"رابعػ ػ 
العدكي " 4كرفعهف مسيراتبرفحهكتضامفم إخكافمصرف قطاعغزة .
كسمحتحرك حماسف 2013/8/15بمؤتمرلجيشاإلسالـالسمف بغزةدعافيهلمجهادضدكزيرالدفاع
المصػػري"عبػػدالفتػػاحالسيسػ " حيػػثقػػاؿالقيػػاديفػ جػػيشاالسػػالـالشػػيخأبػػكحفػػصالمقدسػ "نػػدعكعممػػا،
كاعالفالجهادضدالطاغيػ "السيسػ "إل ازلػ هػذا
مصرلمتكحدكاختيارقائدمسمـمفأج قيادةالمرحم القادم 
قتمهكاراح األم مفشر كشر

النظاـالمرتدالذييعم عم قت المسمميف كنرجكهللاأفيكفقأحدمرافقيهف
أعكانه كأفالمجزرةالت ارتكبهاالطاغي السيسػ مجػزرةآثمػ كنػدعكالمصػرييفكافػ لمخػركجإلسػقا،الطاغيػ 
كاضاؼأف":إغالؽاألنفاؽبيفمصركغزةمفقب السيسػ هػكلزيػادةالحصػارعمػ 
كاقام الدكل االسالمي 
فمسػػطيفكقطػػاعغ ػزة" كف ػ نفػػسالمػػؤتمرق ػ أرقيػػاديسػػمف ُي ػْدع “ابػػكالممهػػـالغ ػزاكي"بيانػػاقػػاؿفيػػه":بك ػ 
صالح محسف كآخركف  2.15مصركقطاعغزةمنذثكرة25ينايركحت صيف 2.14تقريرمعمكمات()27مركزالزيتكن لمدراساتكاالستشارات 

1

بيركت لبناف ص 62-6.

2
(أحداث الحرس الجميوري ورابعة)فضتظاهراتتابع لإلخكافالمسمميفمفقب الشرط المصريكص ال االشتباؾالمسمحبيفالطرفيف.

القدسبرس  2.15حماستنف اشاعاتعفحماي كتدريبمسمحيفمفسينا،ف غزة تاريخالكصكؿلممكق  2.15/7/12
 http://www.qudspress.com/?p=169255
4
الهكر أشرؼ  2.13نشطا،كتائبالقساـيرفعكفشعاررابع ف مسيرةعسكري جنكبغزة القدسالعرب تاريخالكصكؿلممكق  2.15/7/13
http://www.alquds.co.uk/?p=77377
3
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الغضبكاالستنكارنديفاألعماؿاإلرهابي كالمجازرالسيسي البشع الت تمارسهاسمطاتاالنقالبالدمكيف 
مصركنحممهـالمسؤكلي الكامم عفهذ الدما،البريئ كماقدتؤكؿإليهاألكضاعف مصرالحقا" .1
ُ

كمػػفجهتػػهاعتبػػرسػػفيرمصػػرلػػديالسػػمط الفمسػػطيني ياسػػرعثمػػاف":أفتغاضػ حمػػاسعػػفجماعػ جػػيش
كأفمكقػػف
االسػػالـالسػػمف كسػػماحهـلهػػـبعقػػدمػػؤتمربغ ػزةهػػكبمثاب ػ تعػػاكفكتح ػريضمباشػػرعم ػ مصػػر 
السمط الفمسطيني هكالكحيدالمعبرعفرأيالشعبالفمسطين " .2
فهذاالمؤتمركافكافبعمـحماسالمباشرأكدكفعممها قدجا،تعبي ارعفمكقػفالجماعػات

كتريالدراس أ

المسػػمح فػ غػزة لكػػفتغاضػ حمػػاسفسػػر المصػػريكفبأنػهيتكافػػقمػ حركػ حمػػاس خصكصػػابعػػدمػػاجػػا،
ػالحالبردكيػ "إفالسػفيرالمصػريلػهالحػقأفيعبػرعػفمكقػفبػالد كلكػف

عم لسافالقياديفػ حمػاسص

ه لهالحقأفيقسـابنػا،الشػعبالفمسػطين الػ جهػاتإرهابيػ كغيػرإرهابيػ حسػبالمعػاييرالتػ ي ارهػاهػك 
كأضػػاؼلػػـنكػػفنتمنػ أفتتػػدخ السػػمط 
كنحػػفنؤكػػدافشػػعبنامناضػ مػػفأجػ حقكقػػهكلػػيسشػػعباإرهابيػػا" 

الفمسػػطيني ب ػراـهللابهػػذاالشػػك الص ػريحبالشػػأفالمصػػريكتأييػػدهالمنظػػاـالحػػال بعػػدالمجػػازرالت ػ ارتكبػػت
كترتكببحقالمتظػاهريفالسػممييفالمطػالبيفبعػكدةالشػرعي  كتػاب قػائالنحػففػ حمػاسنعبػرعػفبػالغألمنػا

جث تحترؽككػ مكػافيشػع فيػهالنػار لػيسمطمػكبمنػاأفنؤيػد
عندمانشاهدك قطرةدـمصري تراؽكك ُ
نحفن َعبرعفمكاقفإنساني ممايجريف مصر .3
ُ
طرؼعم حسابآخر
كيبػػدكأفمكاقػػفكتص ػرفاتحرك ػ حمػػاسلػػـتكػػفتالق ػ إستحسػػافالقيػػادةالمص ػري كالفمسػػطيني كافمكاقفهػػا

سّمح كأفالمصالحالمشترك ه مفدفعهػـ
الجماعاتالم َ
ُ
فهمتعم أنهامكاقفتعاكفم اإلخكافالمسمميفك
لمعنفضدالدكل المصري  .
كضحذلؾالرئيسالمؤقتعدل منصكربقكله":أفحرك حماسارتكبتأخطا،بدعمهالجماع سياسي تنظر
لهػػافئػػاتالشػػعبباعتبارهػ ِ
ػاارهابيػ أمػػاعبػػدالفتػػاحالسيسػ قػػاؿفػ حممتػػهاالنتخابيػ أفمكقػػفحمػػاسأفقػػدها
التعػػاطفمػػفجانػػبالشػػعبالمصػػري كاضػػاؼافعمػ الحركػ افتسػػع لتصػػحيحاخطائهػػا كمػػاعػػززهػػذا
المكقفالرئيسالفمسطين ف تصريحهأف":النػاسلػـتعػرؼخطػكرةحركػ حمػاساالبعػدسػقك،االخػكاففػ 
مصػػركأفأربػػاحتجػػارةاألنفػػاؽكانػػتأكثػػرمػػفخيالي ػ كأدتال ػ كجػػكد1800مميػػكنيرف ػ غ ػزةيهربػػكفمػػف
األنفاؽك ش ،حت السجائركالصكاريخكالحشيش كماكيناتتزكيرالعمالت" .4

1
القدسالعرب   2.13جماع سمفي متشددةف غزةتدعكلمجهادضدكزيرالدفاعالمصري تاريخالكصكؿلممكق

 http://www.alquds.co.uk/?p=74287
2المرج السابق 

 2.15/7/13

الصباح  2.13بعدسماححرك حماسلجماع سمفي بمهاجم مصر جريدةالصباح تاريخالكصكؿلممكق  2.15/7/13
 http://www.alsbah.net/new1/modules.php?name=News&file=article&sid=19763
4
صالح محسف كاخركف  2.15مصركقطاعغزةمنذثكرة25ينايركحت صيف 2.14تقريرمعمكمات()27مركزالزيتكن لمدراساتكاالستشارات 
3

بيركت لبناف ص 74-6.

 134

يتضحمفخالؿالفترةالت تـاستعراضهاكالتقاريراإلعالمي أنهاكمهامؤشراتعم عالق حماسبالجماعات
المسمح ف سينا،نتيج كساط مفاالخكافالمسػمميف كهػ بالنسػب لمجمهػكرالمصػريبمثابػ التأكيػداتعمػ 
تكر،حماسبأحداثعنػفبمصػربخػالؼالقيػاداتالسياسػي التػ التصػرحدكفأفيكػكفلػديهامػاتسػتندلػه 
كيمكفأفتككفلديهامعمكماتمفمصػادرأمنيػ مثػ مػاكشػفتعنػهنيابػ أمػفالدكلػ العميػا خػالؿتحقيقاتهػا
ف ػ القضػػي رقػػـ"423حصػػرأمػػفدكل ػ عميػػا" عػػفاعت ارفػػاتلمتهمػػيفعػػفسػػفرهـلقطػػاعغ ػزةلمتػػدريبهنػػاؾ
كارتباطهـبعناصرمفحرك حماس  كتسهيالتكفرتهاالحرك لهـلعممياتضدالدكل المصري  .1
إضاف ال أفالقضا،المصريجم بيفأسما،فمسطينييفمفقطاعغزةكاالخكافكسمفييفمفسينا،صدرت
بحقهـأحكاـقضائي كصمتحداإلعداـ فقدقضتمحكم جناياتالقاهرة  2015/5/16بإرساؿأكراؽ
()106متهـلمفت الجمهكري منهـ()69فمسطينياف قضي "الهركبالكبير"مفالسجكفالمصري .2
كتػػريالد ارسػ أفسػقك،اإلخػكافالمسػػمميفهػػكبمثابػ خسػارةكبيػػرةلحمػػاسكحاكلػػتعػػدـالتصػريحبػػه إالأنػػه
بر عفتعاطفهـكتأييدهـلإلخكافالذيفعممكاعم التقريببينهـكبيفسمفي سينا،
كانتتُ َع ِ

اقفكثيرة

هناؾمك

مػػفخػػالؿكسػػاطتهـاالقتصػػادي كهػػكمػػايعتبػػرمػػفالمصػػالحاالقتصػػادي إضػػاف ال ػ مػػاامتمكتػػهالجماعػػات
المسمح مفنفكذداخ سينا،لتأميفتجارةحماس كخصكصاالسالح حيثيعتبرعاـحكـاإلخكافالمسمميف
ف مصرقػدسػاهـبشػك أكبػآخرفػ كصػكؿدعػـكمسػاعداتلتطػكيرأدا،كمسػتكىالتطػكرالتقنػ التسػميح 
لحماس فبعدتراج العالق مػ سػكرياكايػرافبسػببمكقػفحمػاسمػفالثػكرةالسػكري اسػتطاعتحمػاسإيجػاد
ػكرييففػ ػ إسػ ػرائي كحمفائه ػػا
مناف ػػذأخ ػػرىلتط ػػكيرأدائه ػػاكامكاناته ػػاالعس ػػكري لدرجػ ػ أذهم ػػتالسياس ػػيفكالعس ػ 
اإلقميميػيفكالػدكلييففػ حربهػاالثانيػ عػاـ2012مػ إسػرائي فقػداسػتخدمتكتائػبالقسػاـألكؿمػرةصػكاريخ
كص مداها()160كـ حيثتـضربمدين حيفا كصاركخفكنيكسالككريالمكجهلتدميردباب المركافا .3
كقػػدقػػاؿقائػػدالجػػيشالثالػػثالميػػدان المصػػريالم ػكا،أسػػام عسػػكرف ػ ":2013/7/17أنػػهتػػـضػػبط()19
صػػاركخجػرادبطريػػقمصػػرالسػػكيسكهػ مػػفالنػػكعالػػذيتمتمكػػهالقسػػاـ لػػـتكػػفاألسػػمح المتػػكفرةلػػدىحركػ 
حمػاسمتػػكفرةمػفقبػ لقػدكانػػتحربهػػااألكلػ عػػاـ2008ـمػ إسػرائي تختمػػفعػفحربهػػاالثانيػ ككػػافهػػذا
كاضحامفخالؿتطكرأدا،المقاكم كمساف صكاريخها" .4
عم عبدالرحيـ  2.13عالق أنصاربيتالمقدسبكتائبعزالديفالقساـ البكاب نيكز ممفاتخاص تاريخالكصكؿلممكق  2.15/7/15
 http://www.albawabhnews.com/1112852
2
أمد  2.15أسما،المحككم عميهـباإلعداـمفقياداتاخكاني بينهـمرس كشخصياتمفحماس-فيديك تاريخالكصكؿلممكق  2.15/8/23
http://www.amad.ps/ar/Details/73644
3
تكفيق دمحم  2.14بيفحماسكداعشف التأسيسكاالقترابكالممانع مركزنما،لمبحكثكالدارسات تاريخالكصكؿلممكق  2.15/7/13
http://www.nama-center.com/ActivitieDatials.aspx?Id=10439
4
الهكر أشرؼ  2.13نشطا،كتائبالقساـيرفعكفشعاررابع ف مسيرةعسكري جنكبغزة القدسالعرب تاريخالكصكؿلممكق  2.15/7/13
http://www.alquds.co.uk/?p=77377
1
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كتػػريالد ارسػ أنػػهفػ ظػ تالقػ مصػػالحالطػرفيفحمػػاسكاالخػكافكتأثرهمػػابشػػك عكسػ مػ أزمػ االخػكاف
المسػػمميفف ػ مصػػر كػػافال ػربطبػػيفحمػػاسكاالخ ػكافكالجماعػػاتالمسػػمح ف ػ سػػينا،مػػفمػػدخ المصػػالح
المشترك التػ تككنػتعمػ مػدىسػن مػفحكمهػـكتالقػ مصػالحهـفػ منطقػ سػينا ،فػ ضػك،ذلػؾنتسػا،ؿ
ال أيمدىأثرتاالحداثكالكقائ المذككرةف الرأيالعاـالمصريكالمكقفالمصري؟ 

 .3.2.2.4عالقة حركة حماس بالجماعات المسمحة في سيناء

ظهرتأثيرثكرة/30يكنيكعم حرك حماسبشػك سػمب كمباشػر باعتبارهػاالفػرعالفمسػطين لحركػ اإلخػكاف
رداتالفعػ عمػ الحػدثالمصػري 
المسمميفف مصر كبالتال يحسبعميهامايحسبعم باق الفػركعفػ  ّ

كبإعتبارحماستمسؾبالسمط ف قطاعغزة الذييدخ ف دائرةاألمفالقكم المصري .

فس ػػقك،حك ػػـاإلخػ ػكاف يعتب ػػرمحطػ ػ جدي ػػدةذاتط ػػاب انقالبػ ػ فػ ػ مس ػػارالحركػػ اإلس ػػالمي فمن ػػذكص ػػكؿ
اإلخكافإل السمط ف مصر بدأتحماستنظـحساباتهااإلقميمي كالدكلي (كبػالطب الفمسػطيني )عمػ خمفيػ 
ػاأخػرتحمػاسقػ ارراتممحػ عمػ 
الػدعـالمػاديكالمعنػكيالػذيكفػر لهػػاكصػكؿاإلخػكافإلػ الحكػـ ككثيػ ارمػ ّ

الصعيدالفمسطين مث المصالح كانها،االنقساـ بانتظػاربمػكرةالكضػ فػ مصػر فػ رهػافعمػ تعزيػزدكر
اإلخ ػ ػ ػكافمم ػ ػ ػايشػ ػ ػػك ف ػ ػ ػ الكقػ ػ ػػتنفسػ ػ ػػه تعزي ػ ػ ػ ازلػ ػ ػػدكرحمػ ػ ػػاسعم ػ ػ ػ الصػ ػ ػػعيديفالفمسػ ػ ػػطين كاإلقميم ػ ػ ػ  .1
فتبعاتالثػكرةالمصػري تجػا حركػ حمػاسجعمهػاتفقػدكػ مػااكتسػبتهفػ السػنكاتالسػابق لمثػكرة بعػددفاعهػا
حقبػ الػرئيسمبػػارؾكمػاكاجهتػػهمػفمتاعػػب
المسػتميتعػفحضػػكرهاتجػا الجميػ سػكا،إسػرائي أكمصػرفػ ِ
كتحدياتحت بمكرتمكان ذهبي ف عصرالرئيسمرس كمػاتبعػهمػفتػرابطلمعالقػاتبػيفحمػاسكالسػمفي 
مفخالؿالمصالحالت أصبحتلإلخكافبعدالحكـ كماارتبطفيهامفمصالحلحرك حماس .
فخسارةالنفكذكالمصالحبعدثكرة/30يكنيكجع الكثيريربطبيفحماسكماحدثمفتصػاعدأحػداثالعنػف
ف ػ سػػينا ،عم ػ الػػرغـمػػفأفإثبػػاتعالقػػاتعضػػكي صػػارم ككاضػػح بينهمػػاصػػعب لكػػفهنػػاؾمؤش ػرات
تربطهـبأحداثسينا .،
كبالرغـممااظهرتهحرك حماسمفتشددتجا الجماعاتالمسمح ف غزة إالأفعالق حمػاسمػ السػمفي 
الجهادي مزدكج فعالق الحرك كتعاممهام الجماعاتالمسمح فػ الػداخ تقػكـعمػ سياسػ القبضػ الشػديدة
كالصرام كعدـترؾاالمكرال االنفالت كالت مفشأنهاتهددبقائهاف السمط كتعرضقكاعدهاالػ التسػرب

1
حمادة معتصـ  2.13حماسكالحدثالمصري مجم التقدميفالعرب"الحري " تاريخالكصكؿال المكق اإللكتركن  2.15/11/25
 http://alhourriah.org/article
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لتمػػؾالتنظيمػػات 1كقيػػاـحركػ حمػػاسبتكظيػػفالجماعػػاتالمسػػمح أحيانػالخدمػ مصػػالحها يقػكؿالقيػػاديفػ 
جػػيشاإلسػػالـفػػرعغ ػزةأبػػكعمػػراالنصػػاري":إفالتفجي ػراتالت ػ تحػػدثبغ ػزة ه ػ عمميػػاتسياسػػي بالدرج ػ 
األكل ػ مهمتهػػااألساسػػي خمػػقحال ػ فكض ػ أمني ػ أشػػبهبقػػانكفالط ػكارئالستئصػػاؿأصػػحابالمػػنهثالسػػمف 
كممارس ػػاتكس ػػمكؾحم ػػاسعمػ ػ االرضينبػ ػ م ػػففهمه ػػالمحك ػػـالسياسػ ػ األمنػ ػ كف ػػقق ػػانكفالطػ ػكارئغي ػػر
المعمف" 2كهكمايعن مفكجهػ نظػر أفهنػاؾتكظيػفلمتنظيمػاتالسػمفي فػ غػزةلتنفيػذأجنػدةمعينػ لحركػ 
حمػػاسكأفالبػػدي لغػزةهػػكاألسػػكأ إضػػاف الػ أفالعالقػػاتمػ السػػمفي الجهاديػ متػػكترةكهػػكمػػاينسػػحبعمػ 
الجماعاتف سينا ،كبالتال تنف االتهاماتضدهامفقب مصربعالقتهام تمؾالجماعات .
لكفهذاخالفماأظهرتػهتحقيقػاتمصػري عػفعالقػ حمػاسبالسػمفي الجهاديػ خػارجغػزة إذأنهػاتقػكـعمػ 
دعـتمؾالجماعاتف سينا ،مفخالؿنق خبراتكتدريبمقاتميهامقاب تنفيذعممياتتهريبالسالحكالسم 

مفسينا،ال غزة كبعدفترةالرئيسمرس ف يكنيك 2013/كشفتاالسػتخباراتالمص ػري عػفكجػكدشػكاهد
كشػػهاداتحػػكؿتػػكر،حمػػاسكاالخ ػكافبمسػػاعدةتمػػؾالجماعػػات 3ككانػػتاتهامػػاتإس ػرائيمي لحمػػاسبمسػػاعدة

سينا،كاتهاماتلكتائبالقساـ(الجناحالعسكريلحرك حماس)بإقام عالقاتكثيق م 

الجماعاتالمسمح ف
كأفهػػذ العالقػػاتهػ السػبباألسػػاسكرا،
قسػػـمػػفنشػػطا،كاليػ سػػينا ،رغػػـتحفػ القيػػادةالسياسػػي لمحركػ 
غضبمصرمػفحمػاس كمػاأفهػذ التنظيمػاتتسػمحبالمقابػ لمحركػ باالحتفػا بمخػازفسػالحفػ سػينا ،
كتساعدف محاكالتتهريبهاعبراألنفاؽإل غزة .4

إضاف ال ماأشارالقياديف كتائبالقساـأيمفنكف ":إل أفلجك،القياديالشهيدف حمػاس ارئػدالعطػار
إلػ اسػتخداـالمجمكعػػاتالسػمفي الجهاديػ العاممػ فػ منطقػ سػينا،فػ قضػي تهريػػبالسػالحإلػ قطػاعغػزة 
اسػػتغمتهمجمكع ػ أنصػػاربيػػتالمقػػدسلتسػػميحعناصػػرهاف ػ قطػػاعغ ػزة كالتحضػػيرلهجمػػاتغيػػرمحسػػكب 
المخػػاطرضػػدالجيشػػيفالمصػػريكاإلس ػرائيم رافضػػاالجػػزـبعمػػـالعطػػار كأضػػاؼإل ػ أنػػهكخػػالؿتكاجػػد ف ػ 
األراض المصري حذرأجهزةاألمفالمصري عبرقياديبارزف اإلخكافمفاستعداداتأنصاربيتالمقدس
تنفيػػذعممي ػ مػػفداخ ػ األ ارض ػ المص ػري غيػػرمحػػددةناصػػحاإل ػزاـ ارئػػدالعطػػاربكقػػفالتعػػاكفم ػ جماعػػات
سينا .5"،

1
اسد جاسـ  2.15حماسازدكاجي العالق بالسمفي الجهادي مكق كنمتق االخباري تاريخالكصكؿال المكق اإللكتركن  2.15/11/25
 http://www.wanaltaqy.com
2
قنف ابراهيـ  2.1.مابعدجمجمتجيشاالسالـيفتحاكراقهحصريا ككال معااالخباري  http://www.maannews.net

اسد جاسـ مرج سابق 

3

4
ندا،الكطف  2.15إسرائي تدؽاسفيناعالق بيفداعشكحماس مكق ندا،الكطفاالخباري تاريخالكصكؿلممكق  2.15/7/7
 http://nwatan.ps3
5
كف  2.13 24تصاعدالخالفاتبيفقادةالقساـعم خمفي دعـمميشيانفذتمجزرةرفح تاريخالكصكؿلممكق  2.15/7/7
http://www.kafa24.net
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ككانػػتجريػػدةالصػػباحالفمسػػطيني كتبػػتمكضػػكعايتعمػػقبإعت ارفػػاتالعمي ػ المسػػؤكؿعػػفاغتيػػاؿالقائػػدالعػػاـ

لكتائبالقساـأحمدالجعبري كقالت:أفهذاالعميػ المػدعك(ضس)قػاـبنقػ معمكمػاتلمخػابراتالعػدكعػف
تكميػػفأحمػػدالجعبػػريلػػ(أ.ف)بػػدالمػػف(ك.ش)بػػإدارةالعمميػػاتفػ سػػينا ،كاالتصػػاؿمػ الجماعػػاتالسػػمفي 
هناؾباإلضاف ال تأميفعممياتتهريبالسالحبيفغػز كسػينا ،كذلػؾطػكاؿالفتػرةمػاقبػ الثػكرةالمصػري .1

ككانػػتنياب ػ أمػػفالدكل ػ العميػػا كشػػفتخػػالؿتحقيقاتهػػاف ػ القضػػي رقػػـ"423حصػػرأمػػفدكل ػ عميػػا" عػػف
اعترافاتمتهم جماع (أنصاربيتالمقدس) حكؿعالقػ الجنػاحالعسػكريلحركػ حمػاس(كتائػبعػزالػديف
القسػاـ) بػػ(كتائػبالفرقػاف كهػ مػفضػمفتشػكيالتأنصػػاربيػتالمقػدس)مػفخػػالؿالتػدريبفػ قطػاعغػزة

إضاف ال اإلمدادبالسالح .2

ككافالقاض تامرالفرجان المحام العاـلنياب أمفالدكل العمياقدتالف بيافاإلحال أماـمحكم جنايات
القاهرة ف نكفمبر 2014/اتهامالحرك حماسبتدريبجماع أنصاربيتالمقدس قائال":أفبعػضأعضػا،
التنظػػيـالتحق ػكابمعسػػكراتتابع ػ لكتائػػبع ػزالػػديفالقسػػاـ(الجنػػاحالعسػػكريلحرك ػ حمػػاس)بقطػػاعغ ػزةالت ػ 
أمدتهـباألمكاؿكاألسمح كالمكادالمتفجرة.كسبقأفنفػتحركػ حمػاسالفمسػطيني إتهامػاتمماثمػ مػفالجانػب
المصري كقالتإنهاالتتدخ ف الشأفالداخم المصري .3
كماقضتمحكم جناياتالقاهرةف  2015/5/16بإعداـ()106منهـ()69فمسطين منهـأسما،مف

كتائبالقساـمث الشهيدالعطار  كنكف

4

إضاف ال حكـف 2015/2/28مفمحكم القاهرةلألمكر

المستعجم بإعتبارحرك حماسحرك منظم إرهابي .5

كاعتبػػرمػػاهرفرغمػ الخبيػػرفػ الحركػػاتاإلسػػالمي ":أفهػػذاالتعػػاكفبػػيفالجماعػػاتكحمػػاسهػػكتكظيػػفلهػػا

لتنفيػػذأجنػػداتحمػػاس كػػإطالؽص ػكاريخمػػفسػػينا،عم ػ إس ػرائي لػػيسلمهاجمتهػػا كلكػػفإلرسػػاؿرسػػال ال ػ 
الجانبالمصريأنهلفيككفهناؾاستقرارداخ غزةبدكفحركػ حمػاس بػ إفاضػطهادحمػاسكعزلهػامػف
شأنهأفيحققهدفامعاكساكعدـتحقيقاألمف .6

الصباح  2.15خفاياكأسراراغتياؿالقائدالعاـلكتائبالقساـ جريدةالصباح الكصكؿلممكق االلكتركن  http://www.alsbah.net 2.15/8/4

1

عم عبدالرحيـ  2.13عالق أنصاربيتالمقدسبكتائبعزالديفالقساـ البكاب نيكز ممفاتخاص الكصكؿلممكق  2.15/6/2
 http://www.albawabhnews.com
3
فتح سيد  2.15ف اكل جمساتمحاكم متهميفباالنتما،ألنصاربيتالمقدسف مصرالنياب تتهـ2.13بارتكاب54جريم ارهابي جريدة
2

الرأياليكـ  http://www.raialyoum.com
أمد  2.15مرج سابق

4

الرسال  2.15محكم مصري تقض باعتبارحرك حماسمنظم إرهابي الرسال نت تاريخالكصكؿلممكق  2.15/7/4
http://alresalah.ps/ar/post/110384
6
كرسال مفحماسلمصر جريدةالدستكر الكصكؿلممكق  2.15/6/2
شيما ،فرح  2.14فرغم صكاريخغزةدعائي 
 http://www.dostor.org/388231
5

 138

كيؤكػدالمحمػ العسػكريآفػ يسػػخاركؼ":أفحككمػ حمػاستنظػرإلػ سػػينا،عمػ أنهػاسػاحتهاالخمفيػ لمػػركر
األخرى كهذاهكالسببكرا،عالقتهػامػ المجمكعػاتالمسػمح 
ُ
حاجاتهامفاألسمح كاالحتياجاتاالستراتيجي

ف سينا .1"،

فاالقتصػػادالمعتمػػدعمػ التهريػػبأمػػرحيػػكيلقكتهػػاكصػػمكدهابعػػدعػػزؿالػرئيسمرسػ كبالتػػال هنػػاؾضػػركرة
لمػػدفاععػػفمصػػالحها  كُيعتبػػرالجنػػاحالعسػػكريلحرك ػ حمػػاس أفالعالق ػ م ػ الجماعػػاتالمسػػمح الجهادي ػ 
كالقبائ البدكي ف سينا،مهم حيثأنهامساح جغرافي هام لمتخزيفكتهريباألسػمح كمػاافسػينا،كقػت

بحر .2
ا
الشدةتخدـقطاعغزةكمالذآمفلحرك حماسالذيفبكسعهـدخكلهاب ارأكعبراألنفاؽأكحت
لقدشك عدـاالستقرارف سينا،بالنسب لحككم حماسف غزةعنصراإيجابياكعنص ارسمبياعمػ حػدسػكا،

ّ
فمنػػذإغػػالؽحػػدكدغػزةمػػفقبػ إسػرائي فػ عػػاـ2007ـاعتمػدقطػػاعغػزةعمػ شػػبك معقػػدةمػػفاألنفػػاؽتحػػت
حدكدسينا،لتهريبالسم األساسي فضالعفاألسمح الت يتـنق معظمهاال قطاعغزةعبرسينا ،أيما
اليسمحلهبالتحرؾفكؽاألرضيجدلهطريقهتحتها ككانتشبك األنفاؽاستخدمتهاحماسلتهريبالمقاتميف
كالسالح كبمغتذركتهاف منتصفعاـ2010ـ  كتككنتشبك اإلتجارغيرالمشركعف غػزةمػفمػايقػارب
االلػػفنفػػقتهريػػبكيػػتـمػػفخاللهػػانقػ اكثػػرمػػفأربعػ أالؼنػػكعمػػفالمنتجػػاتالمختمفػ الػ غػزةسػكا،سػػم 
استهالكي أـممنكع إضاف ال مػاتفرضػهحمػاسمػفضػرائبعمػ األنفػاؽ ممػايسػاعدحمػاسعمػ تػدعيـ
سػػيطرتهااالقتصػػادي كالعسػػكري  فمػػادامػػتهػػذ الشػػبكاتقابم ػ لمحيػػاةماليػػاسػػكؼتسػػتمرشػػبك التهريػػبف ػ 
سػػينا،أيضػػاقابم ػ لمحيػػاة ف ػ ظ ػ أكلكي ػ حمػػاسالحفػػا عم ػ قطػػاعغ ػزةكتعزيػػزقبضػػتهاعميػػهفه ػ بالحػػد
كالعسكري كلفتتكان حماسفػ 
األدن تتطمبتمبي اإلحتياجاتاألساسي لسكافغزة كتأميفمكاردهاالمالي 
الدفاععفبقائها فقددافعتحماسعفبقائهامفخالؿالحركبالثالث الت خاضتهاضػدإسػرائي فػ قطػاع
غػ ػزة كبكػ ػ األحػ ػكاؿحم ػػاسحريصػ ػ عمػ ػ الحف ػػا عمػ ػ ص ػػكرتهاكمقاكمػ ػ كالس ػػيماأس ػػمحتها ألفكثيػ ػ ارمػ ػف
شرعيتهاأت مفمكاجه إسرائي ألنهاترغبف تجنبماآؿإليهمصيرحرك فػتحبالضػف بعػدتخميهػاعػف
المقاكم المسمح بحسبزعـحرك حماس .
لكػػفتجػػارةاألنفػػاؽكمصػػالححمػػاسبالبقػػا،كػػافلػػهنتػػائثعكسػػي عم ػ سػػينا،حيػػثسػػاعدتعم ػ نمػػكال ػربح
الس ػري كتغذي ػ االقتصػػادغيػػرالمشػػركعف ػ سػػينا،مػػفخػػالؿصػػعكدرؤكساألم ػكاؿمػػفالجماعػػاتالمسػػمح 
الجهادي ػ الت ػ تحكمػػتف ػ االقتصػػادالسػػيناكيمػػفخػػالؿهػػذ التجػػارةكككنػػتالشػػركات إضػػاف ال ػ الكيانػػات

العرب  2.15المصالحتجم حماسبداعشف سينا ،صحيف العرب العدد 9977لندف ص 1
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العرب  2.14الجهاديكفكاالخكافكحماسإرهابكاحدف سينا ،صحيف العرب العدد 9724لندف ص 13
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المكازي لمؤسساتالدكل .1مث تجم مشايخالقبائ المستقميفالذيكػافيتزعمػهإبػراهيـالمنيعػ رجػ األعمػاؿ
ذكالصػػم بتنظػػيـأنصػػاربيػػتالمقػػدس كعػػـشػػاديالمنيع ػ أحػػدقػػادةتنظػػيـأنصػػاربيػػتالمقػػدس كمػػابػػدت
المؤسسػػاتالمكازي ػ تغػػزكالمجتم ػ السػػيناكيمث ػ المػػدارسالخاص ػ بتعمػػيـاألطفػػاؿ-كه ػ أشػػبهبالكتاتيػػب-
كمػػدارسالتجنيػػدكالتأهي ػ العسػػكريلتػػدريبالك ػكادرالشػػبابي مػػفمختمػػفالتيػػاراتعم ػ نمػػطحػػربالعصػػابات.
كالقضػا،العػدل تأسػسكيػافمػكازلهمػاتحػتمسػم القضػا،كالمحػاكـالشػرعي كتأسسػت
حتػ القضػا،القبمػ 
لهاشرط شرعي لتنفيذمايصدرعنهامفأحكاـ .2
 .1.1خالصة الفصل
خمػػصهػػذاالفصػ ال ػ أفالعالق ػ بػػيفمصػػركقطػػاعغػزةشػػابهاالقمي ػ مػػفالهػػدك،كالكثيػػرمػػفالتػػكتر بسػػبب
أصبحتجار
ا
العالق بيفحماسبسينا ،خصكصاف فترةمابعداالنقساـكحكـحرك حماسلقطاعغزةالت
لمصػػر كتعاممػػتم ػ أربع ػ أنظم ػ حكمػػتمصػػر كلك ػ نظػػاـكػػافلػػهمحػػدداتمختمف ػ فف ػ فت ػرةالمجمػػس
العسكريكخصكصاف فترةاالخكافالمسمميفاعتبرتفترةتكاص كتكامػ بػيفحمػاسكمصػركطػرحمشػاري 
فػ سػينا،مػفاجػ التكامػ االقتصػادي كمحػاكالتلتحميػ مصػرمسػؤكلي قطػاعغػزةالسياسػي كاالقتصػػادي  
لدرج أفالرأيالعاـالمصرياعتبػرأفالعالقػ 
إضاف لممصالحالكثيرةالت أصبحتلحرك حماسف سينا .،
بػػيفاالخ ػكافكحرك ػ حمػػاسبمثاب ػ ش ػراك لإلخ ػكافكعالق ػ االثنػػيفم ػ الجماعػػاتالمسػػمح ف ػ سػػينا،عالق ػ 
مصػالح كالتػ اعتبرهػاالػرأيالعػاـ كنظػػاـالػرئيسعبػػدالفتػاحالسيسػ أنهػاتحمػ مصػالححمػػاسكاالخػكاففػ 
سػػينا،كسػػع مػػفحرك ػ حمػػاسطػػكؿفت ػرةمرس ػ بتعزيػػزالعالق ػ بشػػك كبيػػرحت ػ تطمػػئفعم ػ بقائهػػاحاكم ػا
لقطاعغزة.
كرغػػـقيػػاـحمػػاسبنفػ مػػايتػػرددفػ اإلعػػالـالمصػػريحػػكؿدكرمزعػػكـلهػػافػ كػ هػػذ القضػػايا إالإنهػػالػػـ
تػػنجحف ػ إقنػػاعال ػرأيالعػػاـالمصػػريبسػػالم مكقفهػػا كبحسػػبكثيػػرمػػفالتقػػاريركالمختصػػيف ارحػػتتتصػػرؼ
بنفسالطريق الت اتسـبهاسمكؾجماع اإلخكافف مصر بعدعزؿالرئيسدمحممرسػ عنػدماأصػبحالتػكتر
يتصاعدف مكاجهػ جماعػ اإلخػكافالمسػمميففػ مصػر كػافمػفالطبيعػ أفيػنعكسسػمباعمػ العالقػ مػ 
حماسخاص كقطاعغزةبشك عاـ .


بايماف دانياؿ-الجندي خالد  2.13الفكض المتفاقم ف سينا ،سمسم ترجماتالزيتكن ( )75مركزالزيتكن لمدراساتكاالستشارات بيركت لبناف 
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تداعيات الجماعات المسمحة في سيناء عمى القضية الفمسطينية
 .5مقدمة
احتضنتمصرالقضي الفمسطيني منذعاـ1948ـعندماقادتتحالفاعربيػاضػدالعصػاباتالصػهيكني التػ 
اعتدتعمػ بيػكتالفمسػطينييف  كشػاركتفػ حػركب 1967 1956 1948ضػددكلػ االحػتالؿاإلسػرائيم 
حيثاخػتمطالػدـالمصػريبالػدـالفمسػطين فػ تجسػيدكاضػحلرابطػ الػديفكالعركبػ كمػااحتضػنتأكؿحركػ 
مقاكم ظهرتف فمسطيف(عاـ)1965حرك فػتح كمػاكسػعتالقػاهرةباسػتمرارإلػ لمممػ خالفػاتالفصػائ 
الفمسػػطيني جمعػػا.،لػػـتفػػرؽبػػيفحمػػاسأكفػػتحأكالجبه ػ الشػػعبي أكالديمقراطي ػ كتعاممػػتبحيادي ػ شػػديدة
كراعي لمفاكضاتمكككي دامتسنكاتطكيم مفأج تحقيقالكفاؽالكطن .كعم مدارعقكدطكيم قػدمت
دعمامالياكعسكرياإيمانامنهابعدال القضي مفجانب كبحقكؽالفمسطينييفمفجانبآخػر كمػفالمفيػدهنػا
أفنفرؽبيفالمكقفالرسم كالمتمث بالنظاـالمصري كالمكقفالشػعب كالمتمثّػ بالشػعبالمصػريكاألحػزاب
إذأفتعاط الشعبالمصريكاألحػزابكالحركػاتالمصػري مػ قضػي فمسػطيفكػافنابعػا
كالحركاتالمصري
ّ
مػػفإيمانهػػاال ارسػػخبحقػػكؽالشػػعبالفمسػػطين المشػػركع فػ حمايػ أرضػػهكت ارثػػه كمنطمقػػامػػفاعتقادهػػاالجػػازـ
يي ؤكدحضػكر عمػ السػاح 
حيفأفالنظاـالمصر ُ
بارتبا،فمسطيفبعقيدةالمسمميفكمشركعهـالحضاري ف
ّ

اإلقميمي كالدكلي مفخالؿالقضي الفمسطيني كحفاظهعم األمفالقػكم المصػري خصكصػامػفاإلجػرا،ات
اإلس ػرائيمي المتكػػررةبإلقػػا،تبعػػاتإدارةالقطػػاععم ػ مصػػر بعػػدحكػػـحمػػاسلقطػػاعغ ػزةبعػػدالعػػاـ2007ـ

1

كأيضػابعػػدأفأصػػبحتالجماعػػاتالمسػػمح فػ سػػينا،كاقعػاكمتغيػ ارجديػػدا اعتبرتػػهمصػػرمهػػدداجديػػداألمنهػػا
القكم .لذلؾيدرسهذاالفص التداعياتالت أرستهاالجماعاتالمسمح ف سينا،عم المكقفالمصريمػف
القضي الفمسطيني مفخالؿمبحثيف :
المبحث األول:يتحدثعفطبيع عالق النظاـالمصريبالقضي الفمسطيني منذنشأةالجماعاتالمسمح فػ 
سػػينا،منػػذعػػاـ2004ـحت ػ عػػاـ 2014كمػػاترتّػػبعم ػ ذلػػؾمػػفتػػداعياتعم ػ حرك ػ حمػػاس كالت ػ تعتبػػر
مفمككناتالشعبالفمسطين  .
مككفأساس
ّ
ّ
المبحث الثاني:يناقشالمكقفالمصريمفالممفاتالرئيسي الفمسطيني المصالح كالمفا كضات كمعبػررفػح 

فػ ضػػك،الجماعػاتالمسػػمح ككيػفتػػـربػطبػػيفأحػداثفػ سػينا،كهػػذ الممفػاتالتػ تػأثربعضػػهامػفخػػالؿ
تفضي األكلكياتالمصري ممفاتهاالداخمي عم بعضالممفاتالخارجي المتعمق بالقضي الفمسطيني كاستخداـ
بعضالممفاتلمضغطعم الفمسطينييفمفأج إنها،االنقساـكتكحيدالقرارالفمسطين  .

البها ،مراد  2.12مصركحماسضركرةالعالق كمسارها رسال ماجستيرغيرمنشكرة جامع بيرزيت راـهللا فمسطيف ص .2
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 .1.5المبحث األول
الموقف المصري من مشاريع التسوية لمقضية الفمسطينية في ضوء الجماعات المسمحة


لقدلعبتمصردك ارمركزياف ك مشاري التسكي الفمسطيني اإلسرائيمي ليسهذافقػطبػ إنهػاانغمسػتفػ 
تفاصػػي القضػػاياالداخميػ الفمسػػطيني كعممػػتكصػػماـأمػػافمػػفتفجػػراألكضػػاعالداخميػ الفمسػػطيني لكػػفمػ 
التغيػراتالكبيػرةبسػػينا،التػ تفجػػرتبعػػدثػػكرةينػاير 2011/كصػػعكدالجماعػػاتالمسػػمح اعتبرهػػاالػػبعضأنهػػا
ألقػػتبتبعاته ػاعمػ المكقػػفالمصػػريمػػفمشػػاري التسػػكي خصكصػػاف ػ فتػرةاالخ ػكافالمسػػمميف كمػػاأفهػػذا
الصعكدلمجماعاتالمسمح ف سينا ،غيرف األكلكياتاألمني المصري مفجه حدكدهاالشرقي  .


 .1.1.1معايير مصر في التعامل مع القضية الفمسطينية
ُيعتبػػرمكقػػفمصػػرمػػفالقضػػي الفمسػػطيني كمػػفتطػػكرالصػراعالعربػ اإلسػرائيم فػ تمػػؾمػػدخالمهمػػالفهػػـ
هاحكؿضركرةتأميفحػدكدهاالشػمالي الشػرقي ممػاجعػ مػف

البعدالخاصبرؤي مصرألمنهاالكطن كتمحكر

مصػػركفمسػػطيفكتم ػ اس ػتراتيجي كاحػػدةت ػرتبطبمصػػيركاحػػد كانطالقػػامػػفهػػذ الرؤي ػ الكاضػػح ألمػػفمصػػر
الكطن فافمصرتراع ف التعام م القضي الفمسطيني مايم  :
 النظرلممشركعالصهيكن باعتبار مصدرالتهديدالرئيسألمفمصرالقكم كألمفالعالـالعرب كك  . النظ ػػرلمقض ػػي الفمس ػػطيني باعتباره ػػاقض ػػي عربيػ ػ اليج ػػكزالتص ػػرؼفيه ػػاعمػ ػ نح ػػكمنف ػػرد كأفتك ػػكفالجامع العربي ه اإلطارالمؤسس المسؤكؿعفتحديدالسياس كاجب االتباعتجا هذ القضي  .
كافاختمفػػتهػػذ المحػػدداتف ػ عهػػدالسػػاداتبعػػداتفاقي ػ كامػػبديفيػػدعػػاـ1979الت ػ بمكجبهػػاافتػػرض
الساداتأفإسرائي أصبحتجاهزةلتسكي دائم تقكـعم االنسحابإل حػدكدعػاـ 1967كحػ عػادؿ
لقضي الالجئيفالفمسطينييف.
غيرأفاألحداثالالحق أثبتػتخطػأهػذ االفت ارضػاتجميعػا بػرفضالػدكؿالعربيػ تسػكي مصػرمػ إسػرائي 
عربي لمصرلمدةعشرسنكات إضاف ال أحداثمتعاقب أظهرتبكضكحأفهناؾخمالف سياس 
كمقاطع 
مصرتجا القضي الفمسػطيني كبػدأتمحػاكالتلتصػحيحهػذاالخمػ عقػبتػكل الػرئيسمبػارؾكأخػذتأشػكاال
عدةم منها :
 .1التجاكبم الضغك،الشعبي لتجميدالتطبي م إسرائي كاستخداـالخػالؼحػكؿطابػاكسػيم لتبريػدعمميػ 
السالـمعها .1

1نافع حسف  2011أسسكمرتكزاتالسياس الخارجي المصري ف عهدمبارؾ مركزالجزيرةلمدراساتكاألبحاث تاريخالكصكؿلممكق 

 http://studies.aljazeera.net/files/2011/08/20118873617259806.htm 2015/7/28
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 .2مصػػرالدكل ػ كالنظػػاـكالمجتم ػ التسػػتطي فػػؾارتباطهػػابالقضػػي الفمسػػطيني أكتجاه ػ ركابطهػػاالسياسػػي 
كالثقافي كاالستراتيجي مػ العػالـالعربػ كاإلسػالم أكالتخمػ عػفدكرهػافػ العػالـالعربػ كتكظيػفثقمهػا
السياس كالدبمكماس لصالحقضايا .
 .3عالقاتمصرم إسرائي رغـاالعتػراؼبهػاكتبػادؿالعالقػاتمعهػا كفػقنصػكصالمعاهػدة اليجعػ مػف
إسرائي دكل صديق حيثأفميراثالعدا،إلسرائي ف مصركالبمدافالعربيػ لػيسبمقػدكرأيمعاهػدةأف
تتخمصمنهمرةكاحدة.1
مؤثراف تحديدمكانتهااإلقميمي كدكرها
 .4تدرؾمصرأفسياساتهاتجا الصراعالفمسطين -اإلسرائيم عنص ار ُ
منذالثالثينيات فه التؤثرفقطف الصػراعنفسػه كلكػفتػؤثرأيضػافػ نفػكذمصػرفػ الشػؤكفاإلقميميػ 
برمتها فكممالعبتمصػردك اربػار ازفػ مثػ هػذ القضػي اإلقميميػ الرئيسػ إزدادنفكذهػاأيضػافػ القضػايا
اإلقميمي ػ األخػػرىككممػػاانتهجػػتمصػػرنهجػػاضػػيقاضػػاعتمصػػداقيتها كتقمػػصنفكذهػػا.الك ػ ينظػػرإل ػ 
مصركزعيـطبيع لألم العربي ف المنطق  .2
عنهاكعادتالجامع العربي 

 .5العكدةتدريجيالتكل دكرهاالقياديف الساح العربي فرفعتالمقاطع العربي
كهػػكمػػامكنهػػامػػف
ػاهرةمػرةأخػػرىبعػػدالمقاطعػ العربيػ لمصػػربعػػدإتفػػاؽكامػػبديفيػػد 
تفػػتحأبكابهػػافػ القػ 
كخاصػ بعػدزيػػارةالسػيدياسػػرعرفػػاتلمقػاهرةبعػدحػػرب
العػكدةلمتػػدخ فػ الشػػأفالفمسػػطين بشػك مباشػػر 
المخيماتعاـ 1983كعادتالعالقاتالرسػمي الفمسػطيني المصػري الػ سػابقعهػدها كقػدأمسػؾنظػاـ
مبػػارؾبزمػػاـممفػػاتفمسػػطيني هامػ :مسػػارالتسػػكي كالمفاكضػػاتكالمصػػالح  كتبػػادؿاالسػػري لكػػكفهػػذ 
المصري .3

الممفاتكانتتُداربطريق أمني تحتإشراؼالمخابراتالحربي


 .1.1.1مواقف مصر ودورىا من القضية الفمسطينية في فترة الرئيس مبارك


لعػبالنظػػاـالمصػػريفػ عهػػدالػرئيسمبػػارؾدك اررئيسػػافػ عمميػ التسػػكي بػػيفالعػػربكاسػرائي عمكمػػا كبػػيف
كَق ّعتصمحم إسرائي كلديهامفالخبرةالتفاكضي 
الفمسطينييفكاسرائي خصكصا باعتبارهاأكؿدكل عربي َ

مايكف لتمعبدك ارمهماف عممي التسكي الفمسطيني اإلسرائيمي كمثمتالراع الرئيسلعممي السالـف كاف 
مراحمهاكبذلتمفالجهدالكثيرلتذلي العقباتكتقريبكجهت النظربػيفالطػرفيفلمقفػزعمػ خالفػاتهـكانجػاز
تقدـمممكسف عممي السالـ .
دمحم عبدالعميـ  2.11العالقاتالمصري اإلسرائيمي ف عهدمبارؾ مركزالجزيرةلمدراسات 
 http://studies.aljazeera.net/files/2011/08/20118885527866750.htm
2
أكزكاف دمحم  2.13قرا،ةف سياس مصرالخارجي خالؿعاـ مجم رؤي تركي العدد 97-1.8خريف 7-2.13تركيا ص 1.2
1

مرج سابق نافع

3

حسف .

 144

ككانػػتمصػػرقػػدأيػػدتإتفاقي ػ أكسػػمك كشػػاركتف ػ م ارسػػيـالتكقي ػ عم ػ االتفاقي ػ ف ػ سػػبتمبر 1993/كاسػػتمر
الدكرالمصريالبارزفػ مسػاندةم كقػفالمنظمػ فػ المفاكضػاتكاستضػافتجمسػاتالمفاكضػاتبػيفالكفػديف
الفمسطين كاإلسرائيم حت تـالتكص إلتفاؽالقاهرة(اتفاؽغزة-اريحافػ مػايك)1994/كالػذىيعتبػرتنفيػذا
لممرحم ػ األكل ػ مػػفإعػػالفالمبػػادئ(اتفػػاؽا كسػػمك) ككػػافلمصػػردك اربػػار ازف ػ التكص ػ التفػػاؽطابػػا(أكمػػا
عرؼبأ كسمك)2-ف سبتمبر1995/الذىبمكجبهتـتكسي كالي السمط الفمسطيني لتشم مدفالضف الغربي 
باستثنا،الخمي كاجرا،االنتخاباتالتشريعي كاالفراجعفالمعتقميفالفمسطينييفف السجكفاإلسرائيمي  ثػـجػا،
إتفاؽ(كاىريفر)ف أكتكبر1998/كعقػدمػؤتمرشػرـالشػيخ(كايريفػر)2-فػ سػبتمبر1999/كفػ كػ هػذ 
المحطػاتكػػافالػػدكرالمصػػريحاضػ اربقػػكة كدعمػػتمصػرالمكقػػفالفمسػػطين خػػالؿإنعقػادقمػ كامػبديفيػػد
الثاني ف يكليك2000/كأجرىالرئيسمبارؾمشاكراتمػ الػرئيسالفمسػطين ال ارحػ ياسػرعرفػاتقبيػ انعقػاد
القم الت فشمتف الكصكؿال إتفاؽعم قضاياالكض الدائـكفقاإلتفاؽأكسمك .
لـتتكقػفالجهػكدالمصػري عنػدذلػؾبػ اسػتمرتكتعػددتخصكصػابعػدانتفاضػ األقصػ التػ تعتبػرمرحمػ 
جديدةف الصراعالفمسطين اإلسرائيم اذتراكمتأحداثمهم منذعاـ2000ـحت يناير 2010/كضػعت
القضػػي الفمسػػطيني عمػ مسػػاراتمختمفػ فكانػػتعسػػكرةاالنتفاضػ كالعمميػػاتالفدائيػ داخػ العمػػقاإلسػرائيم 
ككػػافحصػػارمػػدفالضػػف الغربيػ كاعػػادةاحتاللهػػافػ عمميػ "السػػكرالػكاق "فػ مػػارس2002/كمػػاتالهػػامػػف
إقام ػ الجػػدارالعػػازؿ كمحاص ػرةال ػرئيسياسػػرعرفػػاتحت ػ تػػاريخاستشػػهاد عػػاـ2004ـ ثُػـانتخػػابال ػرئيس
محمػػكدعبػػاس فػ ينػػاير 2005/جػػا،تهػػذ األحػػداثفػ ظػ سياسػ الحػػربعمػ اإلرهػػابكمشػػاري الشػػرؽ
األكسػطالجديػدكغيرهػاالتػ تبنتهػاإدارةالػرئيسجػكرجبػكش بمػاأعطػ حككمػ إسػرائي برئاسػ شػاركفالضػك،
1
اعتبػػرتأنهػػافارق ػ ف ػ 
األخضػػرلمتنكي ػ بالفمسػػطينييف .كتزامنػػتالسػػنكاتاألخي ػرةم ػ انتفاض ػ األقص ػ الت ػ  ُ

الص ػراعالفمسػػطين اإلس ػرائيم م ػ انشػػطاركتكػػاثرالجماعػػاتالمسػػمح ف ػ سػػينا،كخصكصػػابعػػدالتفجي ػرات
الخطيرةف سينا،الت بدأتمنذعاـ2004ف طابا كعاـ2005شرـالشيخ عاـ2006فػ منتجػ ذهػب 

إذتزامنتهذ التفجيراتم تكاريخرمزي لمصر كذكريعبكرقناةالسػكيس كذكػريثػكرة 1952كاالنسػحاب
اإلسرائيم مفسينا،عاـ1982ـ كقدمتالشرط المصري ركايػ رسػمي عمػ أفهػذ الهجمػاتهػ جػز،مػف
كأف
خطػ ػ كاح ػػدةكض ػػعتهاجماعػ ػ التكحي ػػدكالجه ػػادكافه ػػذ المنظمػ ػ عمػ ػ ص ػػم مػ ػ التنظيم ػػاتالفمس ػػطيني 
الفمسػػطينييفتحديػػدامتكرطػػكففػ تػػدريبأفػرادالجماعػ فػ غػزةكقالػػتالركايػ الرسػػمي افالتنظػػيـعمػ عالقػ 
بحرك حماسكالجهاداإلسالم بفمسطيف .
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كقدجا،مكقفالسػمط الفمسػطيني سػريعا حيػثأدافهػذ التفجيػرات كقالػت":أفالصػم الممكنػ الكحيػدةهػ 
ب ػػأفرادفق ػػطتس ػػتندالػ ػ ركاب ػػطعائميػ ػ كقبميػ ػ " كلػ ػـتب ػػرهفالس ػػمطاتالمصػ ػري عمػ ػ م ػػاإدعت ػػهم ػػفعالقػ ػ ب ػػيف
الجماعاتالمسمح كبيفالفصائ الفمسطيني كخصكصػاأفالسػمط الفمسػطيني نفػتتمػؾالعالقػ كأرجأتهػاإلػ 
عالقاتفردي  .1
كلػػـتصػػدرفيمػػابعػػدتصػريحاترسػػمي مصػري عػػفالهجمػػاتالمنفػػذة غيػػربيػػافمجمػػسالػػكز ار،المصػػريفػ 
2005/7/24الذيأعمففيهأفالتفجيراتتستهدؼمصركاقتصادها كهكماترؾاألحداثمفتكح بالرغـمف
(كافلـيكفمرتبطابالفصائ 
أفإعتبارالهجماتاألكل ف طاباكانتعم صم بالنزاعاإلسرائيم الفمسطين 
الفمسػػطيني ) كيطػػرحالػػبعضفرضػػي أفتفجي ػراتشػػرـالشػػيخكدهػػبكانػػتعم ػ انتقػػام ردتبػػهالجماعػػات
اتدهبمفقَب األجهزةاألمني المصري  .2
ِ
المسمح عم اعتقاؿاآلؼاألشخاصعقبتفجير

كيػػريالػػدكتكرسػػميرغطػػاسالخبيػػرف ػ الجماعػػاتاإلسػػالمي :أفأجه ػزةاألمػػفالمص ػري لػػـتكػػفقػػادرةعم ػ 

اسػػتيعابالنقم ػ النكعي ػ الت ػ بمغتهػػاالجماعػػاتالمسػػمح كقتهػػا كأفخػػركجحبيػػبالعػػادل كزيػػرالداخمي ػ كقتهػػا
ليصػ ػػفالعممي ػ ػ بأنهػ ػػانتيج ػ ػ النفعػ ػػاؿبعػ ػػضالشػ ػػبابالسػ ػػيناكيضػ ػػدممارسػ ػػاتاالحػ ػػتالؿاإلس ػ ػرائيم بحػ ػػق
الفمسطينييف هكبالتهريثاألمن بعدأفأثبتتالتحقيقاتفيمابعدأفأحدالمنفذيفتدربف قطاعغزة .3
كقداتسمتالػردكدالرسػمي لمحككمػ المصػري باالقتصػارعمػ المجػاؿاألمنػ فػ المقػاـاألكؿفػ التعامػ مػ 
األحػػداثم ػػفاعتقػػاؿلممتهم ػػيفكمالحقػػاتأمنيػ ػ تقتصػػرعمػ ػ الػػداخ الس ػػيناكي كالصػػحاف المصػ ػري انص ػػب
كاعتبػػرأفاسػػتجاب الحككم ػ لألحػػداثكانػػت
اهتمامهػػاعم ػ المسػػؤكلي المحتمم ػ لتنظػػيـالقاعػػدةعػػفالحػػادث 
داخمي ػ  كبػػالرغـم ػفأفهنػػاؾاتهامػػاتلمفمسػػطينييف إالأفذلػػؾلػػـيػػؤثرعم ػ العالقػػاتالمص ػري الفمسػػطيني 
كاسػػتمردعػػـمصػػربػػنفسالسػػياؽالػػذىكػػافسػػائدا بػ زادتمػػفنشػػاطاتهاإذشػػهدتهػػذ المرحمػ دك ارنشػػطا
لمسياس المصري فقػدشػاركتمصػرفػ الجهػكدالتػ أدتالػ إقػرارخطػ خارطػ الطريػقفػ أكتػكبر 2002/
كالت تتضمفرؤي شامم لح القضي الفمسطيني تقكدال إقام الدكل الفمسطيني المسػتقم إضػاف الػ مبػادرة
مكَر
الذيب ِ
ُ
مصرإلرساؿخبرائهااألمنييفلمساعدةالفمسطينييفبعدانسحابشاركفمفقطاعغزةعاـ2005

فيمػػابعػػدحيػػثاستضػػافتمصػػرالفصػػائ الفمسػػطيني فػ القػػاهرةإلج ػرا،حػكاراتلترتيػػبالبيػػتالفمسػػطين مػػف
جه ككردةفع عم محاكل شاركفتهميشالدكرالمصريمفجه أخرى.كأدتهذ الرعاي الػ تطػكربػارز

1االزماتاألزماتالدكلي  2007مسأل سينا،المصري تقريرالشرؽاألكسطشماؿافريقيارقـ 3.-61مجمكع االزماتالدكلي ص17
المرج السابق ص2

2

لطف كائ   2.14حكارم الرج الذييحف خريط اإلرهابسميرغطاس:ثماني هاربيفمفقيادات«بيتالمقدس»ارتكبكاالحادثاألخير مكق 
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فػ دخػػكؿحركػ حمػػاسالػ معتػػرؾالحيػػاةالسياسػػي مػػفخػػالؿاالنتخابػػاتعػػاـ2006كاعتبػرتتػػكيثلجمسػػات
القاهرةف حينها .1
كخالص القكؿ أفالدكرالمصريتجا القضي الفمسطيني لهعدةاعتباراتأهمها:ناب مفأفالتطكراتعم 
المسػػارالفمسػػطين يمػػسمباش ػرةبػػاألمفالقػػكم المصػػري  كمػػفهنػػاجػػا،تخصكصػػي الػػدكرالمصػػريكالػػذي
يمكفالتعبيرعنهبدكرالشريؾغيرالمباشرف التفاكض كالكسيطالنشػطأحيانػاكقنػاةاتصػاؿرئيسػ كالتأكيػد
عم كػكفمنظمػ التحريػرهػ الممثػ الشػرع لمشػعبالفمسػطين كأفدكرمصػرالشػريؾالمعػاكفكلػيسدكر
الكس ػ ػ ػ ػػيطالكصػ ػ ػ ػ ػ كأفه ػ ػ ػ ػػذاال ػ ػ ػ ػػدكرينبػ ػ ػ ػ ػ م ػ ػ ػ ػػفثقمه ػ ػ ػ ػػااإلقميمػ ػ ػ ػ ػ كلمحف ػ ػ ػ ػػا عمػ ػ ػ ػ ػ مص ػ ػ ػ ػػالحهاالحيكيػ ػ ػ ػ ػ  .
إذأفمحصػػم التحركػػاتالمص ػري عم ػ المسػػارالفمسػػطين اإلس ػرائيم قػػداتسػػـبالمشػػارك الكامم ػ اإليجابي ػ ك
تقػػديـالعػػكفالفن ػ لمشػػركعالتسػػكي كتقػػديـالػػدعـالمعنػػكي كالمسػػاندةالسياسػػي  كممارس ػ قػػدرمػػفالضػػغك،
السياسي كالمعنكي عم الجانباإلسرائيم مفأج تذلي بعضالعقباتكتهيئ المنػاخمػفأجػ إنجػاحعمميػ 
التسػكي كرأىالفمسػػطينيكفبالمقابػ فػ مصػردكلػ الج ػكارالمػػؤثرةإقميميػاداعمػػاكمسػاندألهػػـفنيػا كسياسػػيافػ 
المفاكضػػات كتػػذلي العقبػػاتخاص ػ ف ػ ظ ػ مرحم ػ اإلنقسػػاـالعرب ػ كهػػذايفسػػركثاف ػ االتصػػاؿبػػيفمصػػر
كالقيػادةالفمسػػطيني فمصػرلػػـتفصػ القضػػي الفمسػطيني أكتجزئهػػا بػ تعاممػػتمػ القضػػي الفمسػطيني كممػػف
كام ككانتتفرضعم إسرائي ذلؾ كلـتكفتنظرإل غزةمهدداألمنهاالقكم ب كانتتعتبػر امتػدادالػه
كانهالحمق األكل ف مكاجه العدكالصهيكن  .
 .1.1.1المتفيرات التي استجدت عمى واقع مصر (سيناء) بعد ثورة  11يناير 1.11
استجدتالظركؼعم مصربعدثكرة25يناير كالت بمكجبهاأدتال تحكالتجذري فػ المشػهدالمصػري 
كاليمك ػػففصػ ػ ذل ػػؾعم ػػايج ػػريفػ ػ س ػػينا،فهػ ػ تض ػػاؼالػ ػ األس ػػبابالتػ ػ ت ػػـذكره ػػافػ ػ (الفصػ ػ الثال ػػث)
م َسػمحذيامتػدادإقميمػ 
كبمكجبها قػدتحكلػتمشػكم أمنيػ محػدكدةفػ عػاـ 2004ثػـإلػ حالػ تم ُّػردمحمػ ُ

مهددلألمفالقكم المصريبعدالثكرة25يناير 2أعقبهااستنفارأمن ف سينا،لـيص إلػ ذركتػهفجػأة بػ 
ػدرجكاضػ ػػحامػ ػػفالعممي ػ ػ "نسػ ػػر"1فػ ػ ػ 2011عقػ ػػبقصػ ػػفقسػ ػػـثػ ػػافالع ػ ػريشبالمدفعي ػ ػ الثقيمػ ػ ػ 
ظهػ ػػرالتػ ػ ّ

ػبقتػ ػ ػ كح ػ ػػدةعس ػ ػػكري قكامه ػ ػػا16جن ػ ػػديابت ػ ػػاريخ
فػ ػ ػ  2011/5/29ث ػ ػ ّػـالعمميػ ػ ػ نس ػ ػػر()2فػ ػ ػ 2012عق ػ ػ ْ
ثـمقت 24جندياف 2013/8/19مفالعػاـ
 2012/8/6كأخي اربعداختطاؼسبع جنكدف مايكّ 2013/
نفسػػه كلػػـيكػػدكزيػػرالػػدفاعالمصػػريعبػػدالفتػػاحالسيس ػ يعمػػفعػ ْػزؿال ػرئيسدمحممرس ػ ف ػ يكنيػػك 2013/
شاكيش كماؿ  2.13مرج سابق ص 116
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كيفػػرض"خريط ػ المسػػتقب " حت ػ انػػدلعتاألحػػداثبػػكتيرةمتسػػارع ف ػ شػػماؿسػػينا،كازداداسػػتهداؼدكرياتػػه
كنقا،ارتكازالجيشكمركباته .1
 .1.1.1.1تدددداعيات نشددداط الجماعدددات المسدددمحة عمدددى موقدددف المجمدددس العسدددكري المصدددري مدددن القضدددية
الفمسطينية
ارتفعػتآمػػاؿالفمسػػطينييفبػػالثكرة كأفيكػػكفتحريػػرمصػػرجػز،مػػفتحريػػرالقػػدس لقػػداتخػػذالمجمػػسالعسػػكري
سياساتحذرةأقربال تغذي األم لمفمسطينييفبعدرعايتهـلممف المصالح الفمسطيني كممفاألسري دكف

فيتخذمكقفامممكسالممفالتسكي الفمسطيني م إسرائي ب ككصمتالعالقاتالػ شػبهقطيعػ بػيفمصػر
أ ُ

كاسػرائي

2

 كبالػػذاتبعػػدالحادثػ األسػكأعمػ الحػدكدالمصػري اإلسػرائيمي عنػدماقػػاـمتسػممكفمػفسػػينا،بتنفيػػذ

هجماتقربإيالتاسػفرتعػفمقتػ ثمانيػ إسػرائيمييف قامػتالقػكاتاإلسػرائيمي بتعقػبالمهػاجميفالػ سػينا،
كاشػتبكتمػ القػكاتالمصػري بطريقػ الخطػػأكقتمػتخمسػ جنػػكدمصػرييف اعتبػػرتهػػذ الهجمػاتخطيػرةلػػيس
فقػػطبسػػبباألركاحالت ػ ُف ِق ػَدت كلكػػفأيضػػابسػػببخطػػرالتصػػعيدالػػذيتبعهػػابعػػدماقػػاـمحتجػػكفمص ػريكف
ػفيركأثػػارتأزمػ دبمكماسػػي بػػيفمصػػركاسػرائي أدىالػ تػدخ الكاليػػات
بمهاجمػ السػػفارةاإلسػرائيمي كطػػردالسػ 

المتحدةالت خشيتأفتجدنفسػهافػ مكػافحػرجبػيفأقػربحمفائهػافػ المنطقػ إسػرائي كشػريؾعربػ حيػكي
فػائقاألهميػ عمػ مسػتكياالسػتقراراإلقميمػ

3

خصكصػاكأفالعالقػػاتبػيفإسػرائي كمصػػرتراجعػت كفتحػػت

مجاؿأكس لمفمسطينييف 4رغـأفأكضاعسينا،لـتتحسفب زادتعممياتالمسمحيفف سينا،ضدخطك،
الغ ػازاإلس ػرائيمي إضػػاف ال ػ بعػػضاالعتػػدا،اتعم ػ م اركػػزالشػػرط كاألمػػف كالت ػ عم ػ أثرهػػابػػدأتالعممي ػ 
نسر(.)1ربمالهذ األسبابلـيسج ف فترةالمجمسالعسكريأينشا،عم مستكيمشركعالتسػكي لمقضػي 
الفمسطيني م اإلسرائيمييف 5الت تعتبرهاالدراس فتػرةسػككفلمتسػكي حيػثكػافهػـالمجمػسالعسػكريتمريػر
ػديعػزىذلػؾإلػ أفالثػكراتالعربيػ كالثػكرةالمصػري قػدأعػادتترتيػباألكلكيػات
الشؤكفالداخمي ف الػبالد كق ُ

لصالحالشأفالداخم الذياحت الصدارة فضالعفتعثربنا،النظاـالجديدالذىكضعتههذ الثػكراتنصػب
أعينهػا ككػػذلؾطػػكؿالفتػرةاالنتقاليػ كالصػراعبػػيفقػػكىالثػػكرةكبػػيفالثػػكرةالمضػػادة كقػػدأفضػ ذلػػؾإلػ ت ارجػ 
القضي الفمسطيني رغـأفالثكرةالمصري كم اختيػارالسػيدنبيػ العربػ كزيػ ارلمخارجيػ لبضػع أسػابي كانػت
كاـ أفرايـ  2.14مصر:انتخاباتف ظ العنف القدسالعرب العدد 766.ص 9

1

األشع عبدهللا  2.14مصركالقضي الفمسطيني التطكراتكالمساراتالمحتمم تقيـاستراتيج  2.13تقديراستراتيج  2.14مركزالزيتكن 

2

لمدراساتكاالستشارات بيركت لبناف ص 3
بايماف دانيا-الجندي  2.13خالد الفكض المتفاقم ف سينا ،مجم ناشكناؿإنترست سمسم ترجماتالزيتكن ( )75مركزالزيتكن لمدراسات

3

كاالستشارات بيركت لبناف ص 7-8
األشع عبدهللا مرج سابق ص3

4

مرج سابقبايماف دانيا-الجندي ص 7-8
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عمػ كشػػؾصػػياغ مبػػادرةجديػػدةتمثمػػتفػ ضػػركرةفػػتحمعبػػررفػػحكالمصػػالح الفمسػػطيني كعقػػدمػػؤتمردكلػ 
لمسالـف الشرؽاألكسطبرعاي األمـالمتحدة لكنهالـتكتم ألسبابغيرمعمكم  .1


 .2.3.1.5تداعيات نشاط الجماعات المسمحة عمى موقف نظام الرئيس مرسي من القضية الفمسطينية
أعمفالرئيسدمحممرس أنهيساكيبيفالفمسطينييفبعػدنجاحػهباالنتخابػات إالأنػهتعامػ مػ الحككمػ المقالػ 
فػ غ ػزة باعتبارهػػاحككم ػ رسػػمي تمث ػ ك ػ قطػػاعغ ػزة كافلػػـيػػتـالتص ػريحب ػذلؾ كقػػدمتمصػػرتسػػهيالت
ضمفاستغنا،كاستقالؿحماسف غزةعفباق الػكطفالفمسػطين األمػرالػذىأثػارالقمػقحػكؿاسػتمرارهػذا
الػػدعـكاإلنحيػػازاأليػػديكلكج لصػػالححمػػاس كتمكينهػػاف ػ قطػػاعغ ػزة  كبالتػػال اسػػتدام االنقسػػاـالفمسػػطين

2



ككػػافال ػرئيسعبػػاسأشػػارال ػ ":أفبعػػضالػػدكؿتتخػػذخط ػكاتغيػػرمقبكل ػ عبػػراسػػتقبالهالممثمػػيفمػػفغيػػر
حككمػ سػػالـفيػػاض ألنهػػاتمػػسبكحدانيػ التمثيػ الفمسػػطين  كيجػػبعػػدـالعبػػثبهػػذ القضػػي المصػػيري ألنهػػا
تشػػك تأييػػداكدعمػػالمخططػػاتاالنقسػػاـكالحم ػ كؿالمش ػبكه لمقضػػي الفمسػػطيني " كلػػـيقػػفالحػػدعم ػ مسػػتكي
التصريحفقط ب قدـاستيائهلممث مصرف راـهللامفاستقباؿرئيسحككم مصرإلسماعي هني  .3
ق ػػدالنمم ػػساختالف ػػافػ ػ فتػ ػرةاإلخػ ػكافتج ػػا القضػ ػػي الفمس ػػطيني ع ػػفسياسػ ػ مص ػػرالس ػػابق عمػ ػ مسػ ػػتكي
التصػريحاتالرسػمي لكػفعمػ مسػتكيالسػمكؾ خصكصػابعػدأفلعػبالػرئيسمرسػ دك ارمهػـلكقػفإطػالؽ
ةكأظه ػػرالس ػػيطرةعمػ ػ حركػ ػ حم ػػاس كحرص ػػهآن ػػذاؾعمػ ػ التعامػ ػ مػ ػ الع ػػدكاف
الن ػػارفػ ػ الح ػػربعمػ ػ غػ ػز 
اإلس ػرائيم باعتبػػار مسػػؤكالعػػفالقطػػاع لكػػفحػػدثالعكػػسبػػأفمصػػرف ػ ظ ػ «اإلخ ػكاف»ظهػػرتكضػػامف
لحماسف كقفإطالؽالصكاريخ كهكتغييرجكهريف سياس مصرتجػا القطػاع  كيمثػ اقت اربػاأكثػرلفكػرة
مسؤكلي مصرعفشؤكفالقطاعكبدي إلسرائي ف التزاماتهاالقانكني كاإلنساني كقكةاحتالؿ .
كقػػدتبنػ كثيػ ارمػػفالمحممػػيفكالبػػاحثيفكجهػ النظػػربػػأفهػػذاالػػدكرالمصػػريالجديػػدلػػـيػ ِ
ػأتمػػففػراغ بػ كػػاف
جػػز،امػػفالت ازمػػاتإخكاني ػ تجػػا الكاليػػاتالمتحػػدةبالتكص ػ إل ػ ح ػ تػػاريخ يتضػػمفتغيي ػراف ػ حػػدكدمصػػر
كخريط ػ قطػػاعغ ػزةبالتمػػددباتجػػا سػػينا ،م ػ تخفيػػفالقيػػكدعػػفحككم ػ حمػػاس.4حػػيفكػػافال ػرئيسمرس ػ 
كأنصار يػركففػ التأييػداألميركػ فػ مكاجهػ المؤسسػ العسػكري طػكؽالنجػاةاألكؿكاألخيػرإيمانػامػنهـبػأف
كاشػػنطفلػػفتضػػح بحميػػفجديػػديمتمػػؾالقػػكةالتصػػكيتي ف ػ الشػػارعالمصػػريكيػػكفرغطػػا،مالئمػػالحصػػار

عبدالعميـ دمحم  2.13غيابالرؤي :مستقب العالقاتالمصري الفمسطيني البكاب نيكز تاريخالكصكؿلممكق االلكتركن  2.15/9/15
http://www.albawabhnews.com/39838
2
شاكيش كماؿ مرج سابق ص 17.
1

جبرظافر  2.13أثرثكرة25ينايركانكفثان المصري عم القضي الفمسطيني رسال ماجستيرغيرمنشكرة جامع النجاحالكطني نابمس 

3

فمسطيف ص12.
طالب حسف  2.13مصرتقاكـحماس مجم العربالدكلي العدد 1588الرياضالسعكدي ص32-3.
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الشبكاتاإلسالمي المتطرف مثػ «القاعػدة»كفركعهػاالكثيػرةفػ العػالميفالعربػ كاإلسػالم كيمػنحإسػرائي مػا
تريد مفضمافأمنهاكالتكقفعفاستهداؼالجماعاتالفمسطيني المسمح لمداخ اإلسرائيم  .1
إضاف ال تصكرالرئيسمرسػ فػ لحظػ معينػ أفهػذ التحالفػاتالعضػكي المسػمح سػتككفالسػندلحكمػه
فػ ػ مكاجه ػ ػ مؤسس ػػاتالدكل ػ ػ المصػ ػري خاص ػ ػ األمنيػ ػ كهػػػكم ػػاعبػ ػػرعن ػػهف ػ ػ آخ ػػرخطػػػابيفل ػػه نهاي ػ ػ 
(يكنيػػك )2012/بػػأفالبػػدي لحكمػػههػػكالعنػػفكالفكض ػ كسػػفؾالػػدما ،ككػػذلؾتص ػريحالقيػػادياإلخ ػكان دمحم
البمتػػاج ":بػػأفالعنػػفيتكقػػفبعػػكدةمرس ػ إل ػ كرس ػ الرئاس ػ " 2إضػػاف ال ػ مػػاقالتػػههػػيالريكمنتػػكفكزي ػرة
الخارجي األمريكي ":سألتالرئيسدمحممرس ماكنتتنكيالقياـبهلمن تنظػيـالقاعػدةكغيػرهـمػفالمتطػرفيف
مفزعزع االستقرارف مصر كعم كجهالخصكصف سينا،؟"ككافجكابهلماذايفعمكفذلػؾ؟لػديناحككمػ 
إسالمي اآلف" 3كهكماكربطهبعضالمحمميفباألحػداثفػ سػينا،كالتقاربػاتاأليدلكجيػ بػيفاالخػكافكحمػاس
كالجماعػػاتالمسػػمح كفسػػرك عمػ أنػػهمشػػركعاالخػكافالمسػػمميفالكبيػػر مػػفخػػالؿمجريػػاتاألمػػكرالتاريخيػ 
تجا غزةه نفسهاالمتبع منذنشأةحركػ اإلخػكافالمسػمميفعػاـ1928عمػ يػدمؤسسػهاحسػفالبنػاالمبنيػ 
عم استراتيجي عقيدة"أرضبالكطف"كشعكبإسالمي تعيشتحتحكـاماراتعربي إسالمي كهػكمػاأكػد 
صفكتحجازيف م ؤتمربالمنصكرة"أنهحافالكقػتلممضػ قػدمانحػكإقامػ االمػاراتالعربيػ اإلسػالمي كلػف
تككفالقاهرةعاصمتهاب القدس" كهكمػايفسػرالشػعارالػذيرفعػهالمرشػدالعػاـلمجماعػ دمحمبػدي "الجماعػ 
فكؽالجمي " .4
 .1.2.3.5مشروع غزة الكبرى وحكم مرسي 
يتساكؽمشركعغزةالكبرىم الرغباتاالمريكي ف تقسػيـالشػرؽاألكسػط ككػافاإلعالمػ عمػادالػديفأديػب
قػػدكشػػففػ برنامجػػهبهػػدك،عمػ قنػػاةسػ بػ سػ بتػػاريخ 2013/8/28عػػفعػػدةخطػكاتإتخػػذتهاالرئاسػ 
المصري ف فترةالرئيسدمحممرس حياؿكض سينا،أظهرتهابمنطقػ رخػكة حتػ تصػبحكبػدي لمفمسػطينييف 
ككاقعػ اختطػػاؼالخبػرا،الصػينيففػ سػػينا،مػػفقبػ جماعػػاتمسػػمح ككػػذلؾخطػػفالجنػػكدالسػػبع كاالدعػػا،
بمبػػادلتهـم ػ دمحمالظ ػكاهري 5إضػػاف ال ػ األح ػداثكاالنفػػالتاألمن ػ ف ػ سػػينا،ككػػذلؾزيػػادةعػػددالعمميػػات

ابراهـ عزت  2.13الكرق البيضا ،تأثيرتراج العالقاتالمصري االمريكي عم مكتسباتكامبديفيد مجم العربالدكلي العدد 1588الرياض
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 15.

المس ػػمح عمػ ػ إسػ ػرائي خ ػػالؿع ػػاـ2012انطالق ػػام ػػفس ػػينا ،حي ػػثكص ػػمتالػ ػ 11عمميػ ػ منه ػػاهجم ػػات
صاركخي  كمحاكالتتسم

1

كهكماأكجدتخكفاتلدىالمؤسس األمني المصري أفاإلنفالتف سينا ،يكجد

مبػػر ارإلس ػرائي أفتتخػػذإج ػرا،اتأحادي ػ الجانػػب كمػػاخش ػيتمػػفأفتتػػكر،مصػػرم ػ إس ػرائي ف ػ إحػػداث
تصػػعيدعسػػكريبعػػدإح ػراجالمؤسس ػ العسػػكري أمػػاـال ػرأيالعػػاـ مث ػ مقت ػ الجنػػكدالخمس ػ عم ػ يػػدالجػػيش
اإلس ػرائيم كمػػاتبعهػػامػػفأحػػداثالسػػفارة كمػػايخش ػ المص ػريكفمنػػذفت ػرةطكيم ػ أفتسػػع إس ػرائي ال ػ دف ػ 
قطاعغزةبشػك دائػـديمكغرافيػاكسياسػياالػ حضػفمصػر 2ففػ إحػدىمقػابالت"راديػكد كتػشفيمػ "األلمػان 
م ػ م ارس ػ إذاع ػ إس ػرائي قػػاؿ:إنػػهاليكجػػدقمػػقاس ػرائيم مػػفكجػػكدالجهػػادييفعنػػدالحػػدكداالس ػرائيمي ألف
اسرائي لديهاالقدرةعم التعايشم التنظيماتالجهاديػ فسػبقلهػاافتعايشػتمػ حمػاسكأفاسػرائي تخشػ 
قكةالجيشالمصريأكثرمماتخش مفالجهادييف .3
ربمػػاهػػذاالػػرديفسػػرت ارخػ سػػيطرةالحككمػ فػ مصػػرعمػ سػػينا،كػػافبهػػدؼتكػػاثركتناسػ هػػذ الجماعػػات 
كبالفعػ هػػكمػػاحػػدث إضػػاف ال ػ اسػػتنزاؼالجػػيشالمصػػريليكػػكفبعيػداعػػفمركػزصػػن القػرارف ػ القػػاهرة 
كيعتبػرذلػؾضػرب معنكيػ كلكجسػتي لمجػيشالمصػريلمػايمثمػهمػفدكربحمايػ الشػعبكالدسػتكر ككػذلؾمػف
شأنهأفيمث حج لسػحبشػبهجزيػرةسػينا،مػفمصػر باعتبارهػاغيػرقػادرةعمػ حمايػ الحػدكدكفقػاالتفاقيػ 
1979ـبعػػدتػػدكي الصػراعفػ سػػينا،كاخضػػاعهلمسػػمط األمميػ بعػػدأفتظهػػرسػػينا،بالمنطقػ الرخػػكةكالتػ 
ػاكأفالحػ اليكػكفبالسػالحكاليكػكفبإ ارقػ الػدما ،ككثيػ ارمػاعبػرالػرئيسدمحم
تسببأزماتدائمػ لمصػر فم 
مرس أفالح ف سينا،يككفبالحكاركبمكرتعبير ف إيقاؼالعمميػ نسػر()1كحػكار مػ الجماعػاتالمسػمح 
لإلفراجعفالجنكدالمختطفيف .
فمفكجه نظرالرئيسمرس أفالدكل ف ضائق مالي كبيػرة كاليمكػفاسػتنزاؼالدكلػ فػ سػينا ،بػ يمكػف

ػيا 4كخصكص ػ ػاُأفالضػ ػػائق المالي ػ ػ دفعػ ػػتال ػ ػرئيسحينهػػػاال ػ ػ اس ػػتحداثلمشػ ػػركعالصػ ػػككؾ
اسػ ػػتثمارهاسياسػ ػ 
اإلسػػالمي لخم ػػقتمكيػػ سػ ػري لمش ػ ركعاتتبناه ػػافػ ػ برنامج ػػهاالنتخ ػػاب  كف ػ مق ػػدمتهامش ػػركعتط ػػكيرقن ػػاة
السكيس الذىأثيػرحكلػهالجػدؿبػأفالصػككؾالمتعمقػ بالقنػاةسػتباعالػ قطػر كاعتبػررئػيسالػكزرا،البػبالكي
فيمابعد أفهذاالمشركعهكتمميؾالتنظيـالدكل لإلخكافنسب كبيرةمفاسهـالدكلػ المصػري

بايماف دانيا-الجندي مرج سابق ص9-8

1

المرج السابق ص16

2

دمحم جاسـ  2.13المشركعاألمريك اإلخكان كتقسيـسينا ،جريدةالعراؽاليكـ العدد 1965العراؽ ص8

3

عمار عمر مرج سابق ص 297

4

عمار عمر مرج سابق ص3.3
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5

إضػاف الػ 

المشركعالػذىاشػي عنػهالكثيػر كهػكمشػركعتبػادؿاأل ارضػ فػ سػينا،الػذىطػرحككػافسػيكفرلمصػر150
عـبعضالصحفكالمحمميف .1

ممياردكالرحسبز
ككثي ػ ارمػػااشػػتبؾال ػرئيسمرس ػ م ػ قادتػػهالعسػػكرييفحػػكؿسػػينا،كغ ػزةمفضػػالالح ػكارعم ػ المكاجه ػ فػػأمر
الجيشبكقفالعممياتالمخططلهاضدالمسمحيفالجهادييفالذيفتكرطكاف كثيرمفاألعمػاؿاإلرهابيػ ضػد
الجػيشالمصػري كيمكػفلهػػـأفيزيػدكاالتػكترمػ إسػرائي كتػكريطالجػيشفػ مغػػامراتضػدإسػرائي

2

 كتػػدكي 

فتَُقػِدـأطػراؼالصػراع
قضي سينا،بعدضياعهامفخالؿح اقميمػ كدكلػ يضػمفلمفمسػطينييفمكػاف بعػدأ 

تنازالمؤلمامفأج استعادةالهدك،كالسالـبحسبخطابباراؾأكباماعاـ2009ـف جامع القاهرة .3

كيكضحدانياؿبايمافمديراألبحاثف مركزسابافلسياس الشرؽاألكسطف معهدبرككينجزقػائال":يمكػف
لمكاليػػاتالمتحػػدةأفتسػػاعدعم ػ صػػياغ ديناميكي ػ إقميمي ػ جديػػدةكذلػػؾمػػفخػػالؿالعم ػ م ػ إس ػرائي كمصػػر
كالسمط الفمسطيني كالحككماتالصديق ف المنطق فيصبحال ازمػافػ هػذ الحالػ عمػ جميػ الجهػاتالمعنيػ 
تقديـتنازالتبمافيهاتمؾالت تتطمببعضامفالمخاطرة  كمػفشػأفذلػؾأفيقمػ مػففرصػ حػدكثمكاجهػ 
كالمسػػاعدةعم ػ حماي ػ إس ػرائي مػػفالهجمػػات  كتعزيػػزفػػرصنجػػاحمحادثػػاتالسػػالـ  كتحسػػيف
بشػػأفسػػينا ،
االستقرارف المنطق كسيككفالهدؼهكضػمافلػيسفقػطأفيحصػ كػ طػرؼعمػ شػ ،فػ المقابػ لكػف
أيضاضمافأفك جه لديهامصمح ف االستمرارف التعاكفبالحداألدن  .4
كرغػـنفػ حركػ حمػػاسكاالخػكافالمسػػمميففػ معظػػـتصػريحاتهـالرسػػمي لمشػػركعغػزةالكبػػرىكالتمػػددباتجػػا 
سينا ،غيرأفالمشركعهكأحدالسيناريكهاتالمطركح لمتخمصمػففكػرةإقامػ الدكلػ الفمسػطيني عمػ حػدكد
عاـ1967ـكعاصمتهاالقػدسالشػرقي كلهػذاأصػدركزيػرالػدفاعالمصػريعبػدالفتػاحالسيسػ قػ ار اريمنػ فيػه
ش ػرا،الفمسػػطينييفأليأراضف ػ شػػبهجزي ػرةسػػينا ،ككض ػ قيػػكداعم ػ أي ػ اسػػتثماراتف ػ اال ارض ػ المص ػري 
خاص شماؿسينا .5،

الحي ػ ػ ػ ػ ػ ػػاةالجدي ػ ػ ػ ػ ػ ػػدة  2.13مش ػ ػ ػ ػ ػ ػػركعأمريكػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ اسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػرائيم الب ػ ػ ػ ػ ػ ػػتالعالض ػ ػ ػ ػ ػ ػػف كاقامػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ دكلػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ غػ ػ ػ ػ ػ ػ ػزةفػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ س ػ ػ ػ ػ ػ ػػيناhttp://www.alhayat- ،
  j.com/newsite/details.php?id=2379&opt=12&cid=3064
2
بايماف دانيا-الجندي خالد مرج سابق ص17
1

عمار عمر مرج سابق ص297

3

بايماف دانيا-الجندي خالد مرج سابق ص7

4

الحياةالجديد  2.14أبكإسماعي كمؤامرةضـالقطاع جريدةالحياةالجديدة الكصكؿلممكق االلكتركن  2.15/1./15
http://www.alhaya.ps/arch_page.php?nid=203850

5

 152

كأكضحرئيسهيئ األركافاألمريكي األسبق"شيمتكف":أفالفريقأكؿعبػدالفتػاحالسيسػ كزيػرالػدفاعكشػف
الم ػؤامرةاألمريكي ػ كأحبطهػػاقب ػ أفتتحػػكؿمصػػرإل ػ سػػكرياأخػػري كمػػاكض ػ نهاي ػ لمشػػركعالشػػرؽاألكسػػط
الجديد .1
كيق ػكؿالػػدكتكرإب ػراهيـأب ػراشف ػ كتابػػهصػػناع االنقسػػاـ":أفصػػيركرةاألحػػداثف ػ مصػػربعػػدعػػزؿال ػرئيس
ػافيحػػاؾلممنطقػ 
مرسػ كنهايػ حمػػـاإلخػكافالمسػػمميففػ السػػمط كالحكػػـ كانػػتبمثابػ االنقػػالبعمػ مػػاكػ ُ
كفيمػػايخػػصمسػػتقب قطػػاعغ ػزةكالقضػػي الفمسػػطيني بشػػك عػػاـ"  2كيضػػيفأف"القيػػاديف ػ حمػػاسأحمػػد

يكسػػفتحػػدثف ػ العػػاـ1990عػػفدكلػ التمكػػيفالت ػ تحكمهػػانخب ػ ممتزمػ باإلسػػالـسػػمككاكدسػػتك اركمنهػػاج
حيػاة كلػكلػػـيػتـاسػػقا،حكػـالػرئيسمرسػ بعػدثػػكرةيكنيػك 2013لقامػتدكلػ غػزةسػكا،بحػدكدهاالحاليػ أك
المكسع باتجا سينا .3"،
كيقػػكؿالكاتػػبأك ػرـعطػػاهللاالخبيػػرف ػ الشػػأفاإلس ػرائيم :أنػػهيمكننػػاأفنق ػرأالهجػػكـعم ػ المكاق ػ العسػػكري 
المصري ف سينا،بتاريخ2015/7/1كنض سيناريكخياليػاكلكنػهقريػبالكاقػ يتمثػ بسػيطرةالمسػمحيفعمػ 
مدين الشيخزكيدكاقامػ كاليػ سػينا،فيحػدثانسػحابلمقػكاتالمصػري عمػ الحػدكدمػ قطػاعغػزة«كقػدحػدث
مؤقتا» كتنهارتمؾالحدكدبعدأفتسػيطرهػذ الدكلػ عمػ المنطقػ بػيفالعػريشكغػزة ثػـتفتعػ إسػرائي حربػا
عم ػ القطػػاعبحج ػ بعػػضالص ػكاريخالت ػ تطمػػقمنػػه كتػػؤديهػػذ الحػػربإل ػ نػػزكحمئػػاتاآلالؼمػػفسػػكاف
القطاعإل إمارةالكالي الت ستحتضنهـكتكرـلجكئهـكاستضافتهـ .4
كاربػاؾالقػكاتالمسػمح لتنفيػذمخطػط
كبالتال إفالهدؼمفالعممياتاإلرهابي فػ سػينا ،هػكتفريػغاألرض 
بػػيفحمػػاسكاسػرائي كانشػػا،منطقػ خػػارجسػػيطرةالقػكاتالمسػػمح تمهيػػداالفتعػػاؿحمػػاسحػػربمػ إسػرائي 
كتدخ حرك حماسإل سينا،بقيادةكتائبالقساـ برعاي كاعتراؼاألمـالمتحػدة فيػتـضػـالمسػاح المػذككرة
مفسينا ،لتصبحمشركع"غزةالكبرى" لتصبحدكل فمسطيني منزكع السالح بعددعكةالالجئيفالفمسطينييف
لإلقام بها كعدـالخركجمنهابرعاي كاشراؼغرب  .5
كبحسبالمكا،أركافحربدمحمالغباريمديركميػ الػدفاعالػكطن بأكاديميػ ناصػرالعسػكري كحاليػامستشػارها 
أفال ػرئيسمرس ػ كض ػ نحػػك15ألػػفإرهػػاب ف ػ سػػينا ،كأفمػػايحػػدثف ػ سػػينا،لػػهعالق ػ بمخطػػطإنشػػا،
1
الفجر  2.15مفاجأةأمريكاتعترؼالسيس أحبطمخططأكباماف مصر مكق الفجراالخباري تاريخالكصكؿلممكق االلكتركن  2.15/9/2
http://www.elfagr.org/1852434
2
ابراش إبراهيـ  2.14صناع االنقساـ طبع اإللكتركني  1،الناشرمكق "أي-كتب" ص 8

ابراش إبراهيـ  2.14مرج سابق ص41-4.

3

عطاهللا أكرـ  2.15غزةكالشيخ زكيدسيناريكخيال ربماكافسيحدث األياـ تاريخالكصكؿلممكق االلكتركن http://www.al- 2.15/8/24
ayyam.ps/ar_page.php?id=f82d58fy260232591Yf82d58f
5
عم عبدالرحيـ  2.15عبدالرحيـعم حماستنفذمخططإسرائيم إلنشا،غزةالكبرىف سينا ،البكاب نيكز تاريخالكصكؿلممكق االلكتركن 
4

 http://www.albawabhnews.com/1380910 2.15/8/24
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الدكلػ اليهكديػ عمػ المػدىالبعيػد فكجػػكدعناصػرإرهابيػ كاخػراجسػينا،عػػفالسػيطرةأمػرأساسػ فػ مخطػػط
إقام تمؾالدكل  .1
هذ اآلرا،لممختصيفكالخبرا،عززهاالقياديف حرك فتحعزاـاألحمدبأفآخرلقا،لنام الرئيسالمصػري
دمحممرسػ ":إفاألخأبػػكمػػازفقػػاؿلمػرئيسمرسػ إفالجنػراؿجيػػكرآايالنػػديتحػػدثعػػفضػػـ1600كػػـمػػف
سينا،إل غزة كيعطكامصربديالعنهاف النقب لتصبحهنػاؾدكلػ فمسػطيني تكقعنػاأفينػتفضمرسػ مػف
هذاالكالـ ففاجأنابالسؤاؿ:هكعػددسػكافغػزةكػـ؟فأجابػهأبػكمػازفمميػكفك300ألػف فكجػهمرسػ كالمػه
لمحضكرمفمسؤكليفمصرييفيعن حت ف شب ار" .2
خالصػ ػ الق ػػكؿ إن ػػهالش ػػؾأفهن ػػاؾممارس ػػاتكأخط ػػا،كقع ػػتبه ػػاحم ػػاسكاخ ػ ػكافمص ػػر اذتج ػػاكزكاالبع ػػد
الػػكطن الفمسػػطين كقػػدمكاااليػػدلكجياالت ػ سػػتأت "بدكل ػ الخالف ػ المنشػػكدة" حت ػ اعتبػػرتحمػػاسجػػز،مػػف
المشهدالرسم المصري .
تحسػبلػهالكثيػرمػفالمص ػرييفكالفمسػطينييف
كبير ّ
هذ العالق هكماجع ترددفكرةمشركعغزةالكبرىخط ار ا

اذرأيكثيػػرمػػف
كشػػعركابخط ػكرةالعالق ػ بػػيفحمػػاسكاالخ ػكافكانعكاسػػهاعم ػ المشػػركعالػػكطن الفمسػػطين
َ
المصػرييفالسياسػػييفكالعسػكريفافتقكيضػػالمقضػي الفمسػػطيني عمػ حسػػابمصػرمػػفخػالؿسػػينا،كهػككػػاف

احػػداألسػػبابالت ػ أدتال ػ إسػػقا،حكػػـمرس ػ كالػػذىفيمػػابعػػدعززتػػهالقضػػاياالمػػتهـفيهػػامرس ػ كاالخ ػكاف
المسمميفكقضػي التخػابركبيػ األرضػ كاعتبػارحركػ حمػاسحركػ إرهابيػ

3

إضػاف الػ أصػكاتعديػدةفػ 

األكسا،السياسي كالشعبي المصري عارضػتالسياسػي الرسػمي فػ طريقػ تعاممهػامػ حمػاسفػ غػزةككصػ 
األمػػرباتهػػاـحمػػاسبمحاكل ػ تػػكريطمصػػر كاإلخػػالؿبأمنهػػاالقػػكم قػػدبػػاتمشػػركعغ ػزةسػػينا،هػػذ الم ػرة
"كأحالـمفزع "لمكثيريف لكفه هذ ه الحقيق ؟ 
إذيمكفأفتككفاألحداثكاإلتهاماتلإلخكافالمسمميفكعالقتهـبحماسكفكرةحػ القضػي الفمسػطيني عمػ 
حسػػابس ػينا،مػػفخػػالؿإظهارهػػاسػػاقط امني ػاكمسػػبب ألزمػػاتإقميمي ػ تػػأت ف ػ سػػياؽالتجاذبػػاتالسياسػػي 
كالحزبيػ الػػدائرةبػػيفمؤيػػديمعارضػ حكػػـاإلخػكاففػ مصػػر كمػػفبػػابتصػػفي الحسػػاباتمػ االخػكافعبػػر
التنكيػ بحمػاس لكنهػابػػالشػؾأثػرتبشػك مباشػػرعمػ نظػرةالشػعبالمصػػريلمقضػي الفمسػطيني عمػ الػػرغـ
مفتعاطفهم الشعبالفمسطين ف غزة .
1
الغباري  2.15هجماتسينا،جز،مفمخططإلقام الدكل اليهكدي مكق الكطفاالخباري تاريخالكصكؿلممكق االلكتركن  2.15/8/24
 http://www.elwatannews.com/news/details/763490
2
دنياالكطف  2.15عزاـاألحمديكشفتفاصي جديدةكمفاجآتعفالمفاكضاتكالمصالح كفتح تاريخالكصكؿلممكق االلكتركن  2.15/8/24
 http://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2014/01/26/488560.html
3
الجهادي العالمي  1،مؤسس فريدرشإيبرت عماف ص123
رماف دمحم-هني حسف  2.15تنظيـالدكل اإلسالمي -األزم السني كالصراععم
ّ
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كف السياؽذاتػهاختفػتأيجهػكدمصػري إلعػادةجهػكدالتسػكي بػيفالفمسػطينييفكاإلسػرائيمييفإالمػفبعػض
التصػريحات حيػػثقػػاؿالػرئيسعبػاس"إفالػرئيسمرسػ عػػرضعميػػهإعػادةالتسػػكي كافمصػػرجػػاهزةلمتػػدخ 
فػ ػ ذل ػػؾإذكجكده ػػامطم ػػكب كتقمص ػػتإلػ ػ ح ػػدكبي ػػراالتص ػػاالتالمصػػري الرس ػػمي مػ ػ الس ػػمط الفمس ػػطيني 
كرئيسهامحمكدعباس 1فهكمفكجه نظراالخػكافاليسػتطي افيتحػدثباسػـجميػ الفمسػطينييف حيػثأف
غزةالالضف الغربي هػ المحػرؾالرئيسػ لألحػداثعمػ الجبهػ اإلسػرائيمي الفمسػطيني منػذمػايقػربمػفعقػد
مفالزمف بد،امففؾاالرتبا،أحاديالجانبعاـ2005حت آخرحرب 2014هذااألمرفاقـمفتهميش
الرئيسعباسكالسمط الفمسطيني بشك أكبر 2كبالتال أفالمعادل اختمفتف عهداالخكافإذلػـيعػدالهػدؼ
إفشاؿحماسب تزكي شرعيتها .
 .3.3.1.5تداعيات نشاط الجماعات المسمحة عمى الموقدف المصدري فتدرة الدرئيس عبدد الفتداح السيسدي مدن
القضية الفمسطينية
 .1.3.3.1.5مصر وتهديداث األمه القىمي مه قطاع غسة
تعتبرمصرأفحال عدـاالستقراربعدثكرةيكنيػك2013/فػ سػينا،هػ مػفأخطػراألزمػاتالتػ تكاجههػا 3
اذأكج ػػدتمحيط ػػاسياس ػػياغي ػػرمناس ػػبلمص ػػر خصكص ػػامػ ػ قط ػػاعغػ ػزة ب ػػالرغـم ػػفأفمم ػػفالجماع ػػات
المسػػمح فػ سػػينا،لػػيسحػػديثالنشػػأة فمػػاحػػدثمػػفزعزعػ أمنيػ فػ عػػاـ2004ـ لػػـيػػؤثرعمػ العالقػػات
الفمسػػطيني المص ػري كلػػـيك ػفينظػػرلهػػذ االعمػػاؿبخطكرتهػػاالحالي ػ ف ػ ظ ػ كجػػكدالسػػمط الفمسػػطيني ف ػ 
قط ػػاعغػ ػزة إض ػػاف ان ػػهك ػػافاليه ػػددالدكلػ ػ المصػ ػري بش ػػك يػ ػ ؤثرعمػ ػ األم ػػفالق ػػكم لك ػػفم ػػاح ػػدثبع ػػد
يناير2011/مفزيػادةانتشػاركتطػكرلكسػائ كقػدراتالجماعػاتالمسػمح فػ سػينا،عمػ تهديػدتماسػؾالدكلػ 
كازدادالشعكربخطر بعدالظهكرالمفاجئلتنظيـ
فرضنفسهبقكةعم المشهدالمرتبؾمنذنهاي عاـ2010ـ 
الدكلػ اإلسػػالمي فػ ظ ػ الزعزعػ األمنيػ لعػػددمػػفالػػدكؿاإلقميمي ػ

4

كهػػكمػػاصػػاعدتهديػػداتاألمػػفالقػػكم 

المصريارتباطابتصاعدالمتغيراتكالتهديػداتاإلقميميػ كلعػ مػاحػدثفػ مصػرمنػذثػكرةيكنيػك2013/قػدـ
مثػاالحيػػاعمػ التػرابطبػػيففكػرةاألمػػفالػػكطن كبػيفاألمػػفاإلقميمػ فالمشػػهدالسػػيناكيبكػ إشػػكالياتهالمعقػػدة
يشتبؾأكيتداخ م الصراعاتاآلني ف المشهداإلقميم كعميهلـتعدسينا،مجردترمكمترلقيػاسالعالقػات

طالب حسف  2.13مصرتقاكـحماس مجم العربالدكلي العدد 1588الرياضالسعكدي ص32-3.

1

بايماف دانيا-الجندي مرج سابق ص 23

2

المرج السابق ص5

3

4

يورام ،شفايتسر ،3243 ،هل يقترب الجهاد العالمي من حدود إسرائيل؟ ،نشرة شهرية مترجمة عن منشورات مراكز البحوث االسرائيلية "المصدر"
السنة الرابعة عشر ،العـــدد  455كانون الثاني  ،3242ص36
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المصػري اإلسػرائيمي .1كتػرىمصػػرأفتصػاعدالمكاجهػ مػ الجماعػػاتالمسػمح يعنػ تػأزيـالمنطقػ كسػػيككف
أبرزمفتداعياتهاعم مصرف القضايا األتي  2:
 تعطي المسارالديمقراط كالدستكريف مصر.
 اضػػعاؼمؤسسػػاتالدكل ػ المدني ػ كاألمني ػ كالعسػػكري مػػفخػػالؿاسػػتنزافهاف ػ المكاجػػهكاضػػعاؼمعنكيػػات
كت ارج ػ كفػػا،اتهـكتعطي ػ ب ػرامثالتػػدريبكت ارج ػ مخػػزكفاالحتيػػا،مػػفالػػذخائركاألسػػمح كزيػػادةاسػػتهالؾ
األسمح كالمعدات.
 تهيئ الظركؼألعماؿالعنفكالعنفالمضادكالتحريضالمتبادؿكتفش العنػفكالفكضػ فػ المجتمػ كمػا
ينتثعنهمػفانتشػارالجريمػ كالحقػدكالكراهيػ كالتفكػؾكاالنقسػاـالسياسػ ممػايضػعفالمجتمػ كمككناتػه 
كيتسبببتراج ثق المجتم بالدكل .
 اضػػعاؼالبني ػ اإلنتاجي ػ كطػػرداالسػػتثماركالسػػياح كتعطي ػ المؤسسػػاتالخدمي ػ كالعام ػ كمػػاقػػديػػكديال ػ 
انهياراقتصادييزيدمفاحتماالتفش الدكل كانتشارالفكض كالعنفف اإلقميـكالعالـ.
لذلؾبدأتمصببالتحرؾعم عػدةمحػاكرلمجابهػ هػذ المخػاطركالتهديػداتالقادمػ مػفسػينا،لمحفػا عمػ 
كاتخذتعدةخطكات:
أمنهاالقكم كاعتبرتأنهاف حربمفتكح 
.1.1.3.3.1.5إنشاء وتكوين خمية أزمات سيناء
قام ػػتالحككمػ ػ المصػ ػري بإنش ػػا،خميػ ػ أزمػ ػ س ػػينا ،كتعي ػػيفقي ػػادةمكح ػػدةلمنطقػ ػ ش ػػرؽقن ػػاةالس ػػكيسبت ػػاريخ
2015/1/31برئاس الفريقأسام عسكر كهكمايعن أفتككف تحػتيػد كافػ الصػالحياتالممنكحػ لقائػد
عسػػكريمػػفكاف ػ أفػػرعالجػػيش كيعم ػ باسػػتقاللي مطمق ػ دكفالحصػػكؿعم ػ إذفمػػفرئاس ػ األركػػافإالف ػ 
حاالتالضركرةالقصكىكالشديدةكهكمايسه التركيػزعمػ مكاجهػ الجماعػاتالمسػمح كمنػ التضػاربفػ 
الق ػ اررات كيعن ػ أفالجػػيشالمصػػرينق ػ معركتػػهبالكام ػ مػػفخػػالؿقيػػادةمكحػػدةمنبثق ػ مػػفكاف ػ أفرعػػهإل ػ 
سينا .3،

1ابراهيـ دمحم كآخركف  3245سينا،كاالرهاببيفأكلكياتاالمفالقكم كضركراتاالمفاالقميم المركزالكطن لألبحاثكاالستطالع القاهر 
مصر  http://ncro.sy/?p=1572

2فريقاألزماتالعرب  3244التحدياتأماـحركاتاإلسالـالسياس ف الكطفالعرب مركزدراساتالشرؽاألكسط العددالراب األردف ص 44

3
عبدالحميد أشرؼ معن قرارالسيس تشكي قيادةمكحدةلشرؽالقناة؟ العربي نت تاريخالكصكؿلممكق االلكتركن  2.15/9/3
http://ara.tv/pus3e
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 .2.1.3.3.1.5إقامة منطقة عازلة بين قطاع غزة وسيناء
التعػ ّػدإقام ػ فك ػرةُالمنطق ػ العازل ػ جديػػدة قػػدكانػػتمطركح ػ فت ػرةحكػػـال ػرئيسحسػػن مبػػارؾ 1كازدادالتركيػػز

عميه ػػابع ػػدح ػػرب2009/2008عمػ ػ غػ ػزة بع ػػدأفكقع ػػتكزيػ ػرةالخارجيػ ػ اإلسػ ػرائيمي تس ػػيب ليفنػ ػ ككزيػ ػرة
الخارجي األميركي هيالريكمينتكفبركتكككؿتفاهـف كاشػنطفتعهػدتفيػهاإلدارةاألمريكيػ بالعمػ عمػ منػ 
تهريبالسالحإل قطاعغزة كبداككأفهذااالتفاؽكافاإلنجازالسياس األهـلمحرب .2
كبػػالرغـمػػفاإلج ػرا،اتالت ػ إتخػػذتهامصػػر إالأفذلػػؾلػػـيمن ػ التهريػػب لقػػدزادتاألنفػػاؽأكثػػرمػػف1000
نفق كزادالتهريب كتهريبالسالحبشك أكبر كأظهرتحربعػاـ2014ـتطػكرالقػدراتالصػاركخي لحركػ 
حماسبشك أكبرمفالحركبالسابق  .
كيفسرذلؾالشيخنعيـجبرمنسقعاـالقبائ ف سينا":،بأفحككم مبارؾعم عمـبهػاككانػتمشػرف عمػ 
هذ األنفاؽإشرافاكامال بغضالنظرعماإذاكانتتهربمفخاللهػاأسػمح أـال فحككمػ مبػارؾكػافلػديها
عمـعفتهريباألسمح كالمتفجرات .3
كيريالدكتكرخضرمحجزالخبيرف الحركاتاإلسػالمي ":بػأفالدكلػ المصػري تريػدبقػا،حمػاسعامػ قمػق
إلس ػرائي بػػنفسالقػػكةالت ػ تريػػدبهػػاإس ػرائي بقػػا،اإلرهػػابف ػ سػػينا،عام ػ قمػػقلمصػػر ك ػ منهمػػايػػريف ػ 
األخرىعدكهااالستراتيج رغـك ش  ،كأفغػضطػرؼالمصػرييفعػفاألنفػاؽطػكاؿعهػدالػرئيسمبػارؾ 
كػػافيعبػػرعػػفرغب ػ مصػػرفػ دعػػـك ػ مػػايقمػػقإس ػرائي كلػككػػافذلػػؾمؤديػػاإلػ غضػػباإلدارةاألمريكي ػ 
فاالستراتيجي المصري تتكجهنحكتحقيقهدفيف(أفتبق غػزةعامػ قمػقيشػغ بػاؿاإلسػرائيمييف كأفيتعػاكف
حكاـغزةم الدكل المصػري فػ محاربػ اإلرهػاب)لقػدكانػتمصػردكمػاهػ المقػرراألقػكىفػ العالقػ بينهػا
كبيفغزة" .4
كخالص القكؿ إفمصرلـتكفتسع إلقام منطق عازل مفقب حت فػ فتػرةحكػـالػرئيسمبػارؾبػالرغـ
مػػفالضػػغك،األمريكيػ كاإلسػرائيمي بػ كانػتتعمػ عمػ حمايػ الحػػدكدمػػفخػػالؿإيجػػادصػػياغ لحفػ أمنهػػا
كالسيطرةكالتريػدافتفصػ غػزةكافتمنػ عنهػاالمعكنػات كهػكمػايعنػ افمصػرتػرىفػ غػزةامتػدادألمنهػا
القكم كأنهااليمكفأفتغيرمفاستراتيجيتهاف التعام م القطاع .
1
فبكست  2.14المنطق العازل ف سينا،ه تخدـاالمفالقكم المصري الكصكؿال المكق اإللكتركن  2.15/8/15
 http://www.noonpost.net/content/4863
2
ناف بشير  2..9تقريرالحربعم قطاعغزة مركزالزيتكن لمدراساتكاالستشارات تاريخالكصكؿلممكق اإللكتركن 
 http://www.alzaytouna.net
3
دنياالكطف  2.14شيخسينا:،مبارؾكافيسمحبتهريباألسمح لغزةعبراألنفاؽكتحتاشراؼحككمته تاريخالكصكؿلممكق 

االلكتركن  http://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2014/11/09/616259.html 2.15/9/4

4محجز خضر  2.15داعشكمصركحماس:قرا،ةف نقضالحكـ مكق األديبخضرمحجز تاريخالكصكؿلممكق االلكتركن  2.15/8/5
 http://drkhader.ps/post
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أمػػااألمػػرالمختمػػفف ػ هػػذاالشػػأف هػػكإصػػدررئػػيسالػػكزرا،المصػػريإب ػراهيـمحمػػبف ػ فت ػرةحكػػـال ػرئيس
السيس القراررقـ( )1008الذييقض بتكسي المنطق العازل عم الحدكدم قطاعغزةف رفحالمصري 
كالت يبمغعمقهاألفمتػر كامتػدادهاعمػ الحػدكدمػ قطػاعغػزة14كيمػكمت ار كهػكمػايعنػ عػزؿقطػاعغػزة
عػػفمصػػر 1كأيضػػاالتحػػكؿاإلسػرائيم حيػػاؿالقبػػكؿبػػالكجكدالعسػػكريالمصػػريكزيػػادةعػػددالقػكاتحتػ  كصػ 
بتػػاريخ 2013/9/13ال ػ (22أل ػفجنػػدي)ف ػ سػػينا 2،كدخػػكؿطػػائراتمقاتم ػ  كدبابػػاتف ػ المنطق ػ "ج" 
فبمكجػػببنػػكداتفاقيػ السػػالـبينهمػػاكانػػتتػرفضأيكجػػكدعسػػكريمصػػريعػػداعناصػػرمحػػدكدةمػػفالشػػرط 
المدني .3
كهػػذااليعنػ تحػػكؿفػ تكازنػػاتالعالقػ بػػيفمصػػركإسػرائي بقػػدرمػػاهػػكتحػػكؿفػ طبيعػ هػػذ العالقػ فهػػك
يعكسغمب منطقتكازفالتهديدعم منطقتكازفالقكىف العالق ؛فكفػقمنطػقتػكازفالتهديػدتضػطرمصػر
إلػ نسػػثتحالفاتهػػاالخارجيػ لػػيسضػدالطػػرؼاألقػػكى(كهػػكإسػرائي فػ هػذ الحالػ ككمػػاكػػافتاريخيػػا) لكػػف
ضدمصدرالتهديداألكبرالمعمف"سينا ،كقطاعغزة" .
كبالتػػال اعتبػػارحرك ػ حمػػاسعػػدكالمصػػركمهػػددالألمػػفالقػػكم المصػػريكمػػاه ػ مهػػددةإلس ػرائي كبالتػػال 
أصبحتقاسمامشتركا .4
ػرفقػػدكانػػتمصػػرتنظػػرإلس ػرائي ال ػ كقػػتقريػػبأنهػػاعػػدكرئيس ػ 
كتعتبػػرالد ارس ػ هػػذااألمػػرتح ػكالخطيػا
كأساسػ كلػػـتكػػفحمػػاسهػ العػػدك فهػػكيخػػالفالقػرارالػػذيإتخذتػػهلجنػ الشػػؤكفالعربيػ فػ مجمػػسالشػػعب
المصػػريبتػػاريخ 2012/3/12عنػػدمادعػػتالمجن ػ المجمػػسالعسػػكريالحػػاكـف ػ حينػػهإل ػ اعتبػػارإس ػرائي "
العدكالرئيس"لمصر كيتكجبالتعام م إسرائي عم هذااألساس . 5
مصري تريالتال  6:
كيستنتثمماسبقأفالحككم ال 
 أفتعيدمصرالنظرف ممفعالقتهام حماسباعتبارهاباتتمهددةلألمفالقكم المصري .
 أفتستخدـمصرأكراؽالضغطالمتاح لديهاف إطارإقميم لكقفنمكحزاـالتطرؼكالزحفالجهادي
الذيكفرلهكاق حكـحماسلمقطاعبيئ نمكعم طيم السنكاتالعشرالماضي  .

1الجزيرةنت  2.15قرارجديدبتكسي المنطق العازل بشماؿسينا ،تاريخالكصكؿلممكق االلكتركن http://www.aljazeera.net 2.15/9/5



2الزيتكن  2.13تقديراستراتيج (–)6.تشريفاألكؿ/أكتكبر مركزالزيتكن لمدراساتكاألبحاث تاريخالكصكؿلممكق االلكتركن 2.15/9/15

http://www.alzaytouna.net
3فبكست  2.14المنطق العازل ف سينا،ه تخدـاالمفالقكم المصري الكصكؿال المكق اإللكتركن http://www.noonpost.net 2.15/8/15



عبدهللا بالؿ  2.14الثكرةكالسياس الخارجي المصري .الكاق كالمحتم ! معهدالعربي لمدراسات تاريخالكصكؿلممكق االلكتركن  2.15/8/15
 http://studies.alarabiya.net
5عبدهللا بالؿ مرج سابق 

4

6
ابراهيـ دمحم كآخركف مرج سابق 
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 .3.1.3.3.1.5اعتبار قطاع غزة مصدر تيديد لألمن القومي المصري
تعتبػػرمصػػرأفتصػػاعدمسػػتكىالتهديػػدمػػفقطػػاعغ ػزةيقتض ػ التكقػػفبعػػدأفأصػػبحتسػػينا،ه ػ المسػػرح
األساسػ لحمػػاسلمتهريػػبكاالمػػدادككػ مػػايمػػزـالسػػتقرارالحركػ عمػ حسػػابأمػػفمصػػرالقػػكم كبالتػػال ال
يمكػػفإعفػػا،حمػػاسمػػفمحاكالتهػػاالتنص ػ مػػفهػػذااالرتبػػا ،أكنفيهػػابمعػػاداةالمكقػػفالمصػػري كتهديػػدامنػػه
القكم مفخالؿمحكريفرئيسييف:األكؿتجا سينا ،كالثان تجا إسرائي انطالقامفسينا ،فف كالالحاليف
فػػإفمصػػرسػػتككفه ػ المسػػتهدف باختصػػارأفمصػػرتعتبػػرمكاقػػفحمػػاستجػػا مصػػرمنػػذيكنيػػك2013/
تدخمهاف دائرةالشبهاتإفلـتكفف دائرةاالتهاـعفالعممياتاإلرهابي الت تق ف سينا .1،
كانعكستهذ اإلتهاماتلحركػ حمػاسبشػك سػمب عمػ قطػاعغػزةلػيسمػفخػالؿالمكقػفالرسػم المصػري
فحسبلكفأيضامفخالؿالرأيالعاـأيضا إذذكرتالمديراالقميم لممرصداألكركمتكسط أمان السنكار:
لستقنكاتفضائي مصري كلعشرة
"إففريقالمرصدالعام ف الساح المصري كافقدتاب البثالتمفزيكن
ّ
مكاق إلكتركني عم الشبك العنكبكتي "اإلنترنػت" فػ الفتػرةالممتػدةمػف6/1كحتػ  2013/7/15تػـخاللهػا

كادعػػا،تػػدخ 
تكثيػػق()213خب ػ اركلقػػا،تمفزيكنيػػايحػ ّػرضبصػػكرةمباش ػرةأكغيػػرمباش ػرةعم ػ الفمسػػطينييف  ّ
الفمس ػػطينييففػ ػ السياسػ ػ الداخميػ ػ المصػ ػري كأفغػ ػزةس ػػببافػ ػ ع ػػددم ػػفاألزم ػػاتالمصػ ػري ك ػػنقصالكق ػػكد
كالكهربا ،كعممياتتهريػبلمسػالحتػتـمػفقطػاعغػزةإلػ سػينا ،كأفعمميػاتقتػ الجنػكدالمصػرييففػ رفػح
كسينا،كرا،هاأشخاصفمسطينيكف .2
كيقكؿالدكتكرحسفنافع ":رغػـقيػاـحمػاسبنفػ مػايتػرددفػ اإلعػالـالمصػري كميمػ شخصػيالتصػديقها 
فػػإنن أعتقػػدأنهػػالػػـتػػنجحفػ إقنػػاعالػرأيالعػػاـالمصػػريبسػػالم مكقفهػػا فهػ تعػ حمػػاسبمػػافيػػهالكفايػ أف
سػػمككهاالحػػال يمحػػقضػػر اركبي ػرابالقضػػي الفمسػػطيني كأفالشػػعبالمصػػرياليجيػػد كاليحػػبممارس ػ لعب ػ 
الفص ػػائ التػ ػ مي ػػزتس ػػمكؾبع ػػضال ػػدكؿالعربيػ ػ تج ػػا القض ػػي الفمس ػػطيني فارتب ػػا،ش ػػعبمص ػػربالقض ػػي 
الفمسطيني كافكسيظ ف حدكدماتمميهاعتباراتأمفمصرالكطن كلػفيكػكفأبػدادفاعػاعػفهػذاالفصػي 
أكذاؾ لػذلؾ نأمػ أفتػدرؾحمػػاسهػذ الحقيقػ كتعيهػاجيػػداحتػ اليتسػببسػمككهافػ إلحػاؽأبمػغالضػػرر
بنضاؿالشعبالفمسطين ".3

تراجر  2.14أريؾ مصرالسيس كالنزاعف غزة معهدكاشنطف تاريخالكصكؿلممكق  2.14/8/1
 http://www.washingtoninstitute.org
2
األكركمتكسط  2.13دعكةمصرلكقفالتحريضضدالفمسطينييفكيحذرمفتداعياته المرصداألكركمتكسط لحقكؽاألنساف تاريخالكص كؿ
1

لممكق   http://www.euromid.org 2.15/8/4
نافع حسف  2.13حماسكاالخكافكالقضي الفمسطيني ككال فمسطيفاليكـ  http://paltoday.ps/ar/post/164661
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كيريالرئيسالسيس "إنهعمػ حمػاسأفتصػححأخطائهػا كبخاصػ أفالتحػدياتاألمنيػ التػ تكاجػهمصػر
هػ األصػػعب كعميهػػااإلسػراعفػ تػػرميـالعالقػػاتمػ مصػػرقبػ أفتفقػػدتعػػاطفالشػػعبالمصػػرينهائيػػا إذا
كالشػعبالمصػري
شكمكارأياعاماسمبياضدهماأفقدهاتعاطفاحقيقياكص ألدنػ مسػتكىلػهعنػدالمصػرييف" 1
لفينس مفكقفضد (يعن حماس) .2
ككػػافردحمػػاسأف"مكقػػفحمػػاسالتػػاريخ الػػذييعتمػػدعم ػ الحفػػا عم ػ عالقػػاتطيب ػ م ػ جمي ػ الػػدكؿ
العربي كأفسالحالمقاكم لفينحرؼعفمكاجه االحتالؿاإلسرائيم فقط" .3
كيتضحأفتحكي مؤشرالعدا،مفإسرائي إل الفمسطينييفكهكعدا،بدأيتغمغ إل نفكسالشػعبالمصػري
كيػػنعكسفػ سػػمككياتهـتجػػا الفمسػػطينييف هػػذاالتحػػكؿسػػيؤديألفيفقػػدالفمسػػطينيكفدكلػ كشػػعبامػػفأهػػـدكؿ
كشػػعكبالمنطقػ كهػػكمػػاقػػديػػؤثرعمػ مكاقػػفشػػعكبكدكؿأخػػرى األمػػرالػػذييشػػك انتصػػاراكبيػراإلسػرائي 
كدافعاقكيالهالتنفردبالفمسطينييفكلتستكم مشركعهااالستيطان كاليهػكديفػ الضػف كالقػدسكمشػركعدكيمػ 
غزةاإلخكاني عم حدكدمصر .4

حددالبقا،كازال األنظمػ لػذلؾتحػاكؿالقيػادات
غفالهلقدأصبحم ِ
ُ
كتريالدراس أفالرأيالعاـاليكـاليمكفإ

السياسي إلتصػاقهابػالرأيالعػاـ فػالرئيسالسيسػ طمػبتفكيضػاشػعبيالحربػهضػداإلرهػابفػ سػينا ،كهػكمػا
تُص ػػاغعمػ ػ نح ػػكيتس ػػقمػ ػ 
ي ػػدل أفسياس ػػي مص ػػرالخارجيػ ػ تج ػػا القض ػػي الفمس ػػطيني تعك ػػسإرادةش ػػعبي 
كأفتعامػ مصػػرمػ حركػ حمػػاسيػػؤثرعمػ بػػاق أهػ غػزةبسػػمككهاتجػػا 
مصػػالحهاالكطنيػ كأمنهػػاالقػػكم 
مصػػر حيػػثاتضػػحتشػ ّػك عػػدا،شػػعب مصػػريلػػـتسػػتطي أفتتجاهمػػهالقيػػادةالرسػػمي كهػػكمػػايػػنعكسسػػمبا
عم القضي الفمسطيني  .





1
فراسبرس  2.14االنتخاباتالمصري كمستقب الدكل الفمسطيني آماؿكطمكحات مكق اخباري تاريخالكصكؿال المكق اإلخباري

http://fpnp.net/site/news/21897 2.15/8/11



يكتيكب  2.14شاهدمكقفالسيس مفحماسكمفإسرائي لقا،تمفزيكن م المذي إبراهيـعبيسعم قناة cbcنشرالمقا،التمفزيكن عم مكق 

2

يكتيكبف تاريخ 2.14/5/6تاريخالكصكؿلممكق  https://www.youtube.com/watch?v=61o34apLc-M 2.15/8/5

3
فراسبرس  2.14االنتخاباتالمصري كمستقب الدكل الفمسطيني آماؿكطمكحات مكق اخباري تاريخالكصكؿال المكق اإلخباري 2.15/8/11

http://fpnp.net/site/news/21897

ابراش ابراهيـ  2.15التباسالمكقفالمصريمفالقضي الفمسطيني ممتق الثقاف كالهكي الكطني الفمسطيني تاريخالكصكؿلممكق  2.15/8/1
 http://www.palnation.org/vb/showthread.php?t=866
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 .2.3.3.1.5الدور اإلسرائيمي باستفالل األوضاع بسيناء
تحػ ػػاكؿإس ػ ػرائي أفتس ػ ػتغ الظػ ػػركؼف ػ ػ سػ ػػينا،لحسػ ػػابهامػ ػػفأج ػ ػ تمريػ ػػرمشػ ػػاريعها بعػ ػػدأفأخّمػ ػػتثػ ػػكرة
يكنيك2013/بمشاري الح اإلقميم المرتكزعم انفصاؿغزةبإتجا سينا ،لكػفمشػاري محػاكالتفصػ غػزة
عفالقضي الفمسطيني لـتنته فإسرائي تراهفعم التال  :
 الش ػراك االسػػتراتيجي م ػ مصػػرف ػ مكاجه ػ البػػؤرالجهادي ػ ف ػ سػػينا،كالتصػػديلعمميػػاتتهريػػبالسػػالحعبػػرسػػينا،إل ػ قطػػاعغ ػزة فهػػكسػػيقمصمػػفالخطػػرالمنبعػػثمػػفقطػػاعغ ػزة عم ػ إس ػرائي كمصػػر.مػػفهنػػافقػػد
تصاعدتالدعكاتف إسرائي بالتعام بمركن ككاقعي كالسماحلمجيشالمصريبالعم بهامشحري كبيػرفػ 
سينا،يتجاكزمانصتعميهإتفاقي كامبديفيد .1
 محاصرةحماسكتحفيزالمفاكضاتبيفحماسكاسرائي بعدأفتـإغالؽمنافذمصػر ممػاسػاعدعمػ تعزيػزكعزؿقطاعغزةعفالقضي الفمسطيني كتعزيزسع حمػاسإلعػالفإدارةلقطػاعغػزةأك
االنقساـالفمسطين  
اعالفدكل ف غزةمفخػالؿأحاديػثالهدنػ بيػنهـكتسػهي الحصػكؿعمػ مينػا،بػرىكتغيػرالكسػيطالتػاريخ 
كالمؤازرالحقيق لمقضي الفمسطيني مصرال كسيطآخر 2.
بيفمصركحماسغيرتمساراتالحرك بإتجا قطركتركياحيثزادارتباطهابالمساعداتالت 
ّ
 الحال العدائيتقػػدمهاك ػ مػػفتركيػػاكقطػػر كهػػكمػػاأنػػتثفك ػرةفص ػ قطػػاعغ ػزةعػػفالضػػف الغربي ػ كمشػػاري تسػػكي جديػػدة 
كمينا،غزةالعائـالمتص بقبرصالتركي إضاف ال حكـقطاعغزةمفخالؿالفصائ مفخالؿهيئ إداري 
عمياإلدارةشؤكفالقطاعبدي لحككم التكافق كيكضحالقياديف حماسمكس أبكمػرزكؽ الخطػكاتإلدارة
القطاعلمتخفيفمفاألعبا،المتراكم عم الحرك ف ظ محاصرتها.3
تحرؾجديدمفقب حركػ حمػاسلالسػتحكاذعمػ قطػاعغػزةكفصػمه
ِ
كاعتبرصائبعريقات تمؾالخطكةبأنها
عفباق فمسطيف إذأفكاف المخططاتالت تقكـبطرحهاالحرك بمثاب انقالبعم الشرعي الفمسطيني  .
كلػػـتكافػػقالفصػػائ الفمسػػطيني عمػ إدارةقطػػاعغػزةكاعتبرتػػهأنػػهيضػػربالقضػػي الفمسػػطيني إذإعتبػػرتقضػػي 
غػزةهػ المركزيػ عمػ حسػػابالقضػي الفمسػطيني كالقػدسكالالجئػيفكقضػػاياالحػ النهػائ محػذريفمػفالبػػد،
فعميابتنفيذمخططاتخطيرة تهدؼإل تقسيـالكطف .4

ممفمعمكمات( 2.14 )21المكقفاإلسرائيم مفاألحداثكالتغيراتف مصر مركزالزيتكن لمدراساتكاالستشارات ص 2

1

النعام صالح  2.14ماكرا،االستنفاراإلسرائيم لمدفاععفنظاـالسيس المكق الرسم لصالحالنعام تاريخالكصكؿلممكق اإللكتركن 

2

 http://naamy.net/news/View/1350 2.15/9/18
ممفمعمكمات( )21مرج سابق 

3

سهـاإلخباري  2.15الفصائ الفمسطيني ترفضعرضحماس“إدارةمشترك ”لقطاعغزة تاريخالكصكؿلممكق االلكتركن  2.15/9/12

4
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كيرى"جيكرآايالند"مستشاراألمفالقكم اإلسرائيم السابقكصػاحبمشػركعغػزةالكبػرىعمػ حسػابسػينا ،
أفمانشرعفاتصاالتبيفحرك حماسكاسرائي بكساط أكركبي لفؾالحصارعػفغػزةمقابػ هدنػ طكيمػ 
األمػػدكاقامػ مينػػا،عػػائـمػرتبطبقبػػرصالتركيػ كمػػالعبتػػهقطػػركتركيػػامػػفدكرفػ هػػذ االتصػػاالت ثػػـتػػكل 
مبع ػػكثالرباعيػ ػ الدكليػ ػ الس ػػابقت ػػكن بمي ػػرمهمػ ػ الكس ػػاط بتكمي ػػفقط ػػري ه ػػكأم ػػرحي ػػكيإلسػ ػرائي يج ػػب
اسػتغالله 1لػدعـمخطػػطحمػاسلالنفصػاؿعػػفالضػف لتحقيػقمصػػالحسياسػي إلسػرائي بنهايػ فكػرةالمشػػركع
الكطن الفمسطين ف إقام دكل عم حدكدعاـ1967ـ .2

 .1.1.1.1مصر والتسوية السياسية لمقضية الفمسطينية
يتضػػحأفطػػرحمشػػاري الفص ػ لغ ػزةنػػاتثعػػفمػػآالتالظػػركؼالت ػ جعمػػتمػػفحرك ػ حمػػاسحاكمػػالغ ػزة 
كمعادي ػ لمصػػرممػػاأضػػعفالقضػػي الفمسػػطيني بانقسػػامهاكاعتبػػارجػػز،امػػفجغرافتيهػػاممػػثالبقطػػاعغ ػزةف ػ 
مكقػػفالمعػػاديألكبػػرحميػػف كسػػندتػػاريخ لمقضػػي الفمسػػطيني كهػػكمػػاجعػ إسػرائي تطمػػببفصػ ممػػفغػزة
"ركترنػػت"العبػػريأفرئػػيس

عػػفالقضػػي الفمسػػطيني ف ػ أيمفاكضػػاتم ػ الس ػمط الفمسػػطيني كحسػػبمكق ػ
الػكز ار،بنيامي ػػفنتنيػػاهكردعمػ رسػػال الػرئيسالسيسػ التػ يطمػػبمنػػهالمكافقػ ػ عمػ أفتكػػكفمصػػركس ػػيطا
لمتسػػكي بينهكبيفالرئيسمحمكدعباسف ممفمفاكضات بأفيككفممفمفاكضاتغزةمفصكؿعفممػف
المفاكضاتم السػػمط الفمسطيني ف حػػاؿتجددها فنتنياهكيعتبرممف"غزة"أكثرسخكن كأسه حال .3
كاسرائي فهكيريدتجزئػ القضػي 
إذأفمايريد نتنياهكهكفص غزةعفأيمفاكضاتمستقبمي بيفالسمط 
الفمسطيني كممفالمفاكضات بمعن افغزةلفتككفجز،امفالمفاكضاتم الجانباالسرائيم " .4
كالكاضحأفإسرائي تستغ الحال األمني ف مصػركالمهػددةلألمػفالقػكم المصػري كخصكصػابعػداتهامػات
حمػػاسبأنهػػاش ػريؾف ػ التهديػػد كهػػكمػػايعن ػ غيػػابالضػػامفلمفمسػػطينييفكت ارج ػ مصػػرعػػفدكرالش ػريؾ
االستراتيج لمفمسطينييفف ك ممفاتعممي السالـ.لكفه تعاممتمصرفعالكفقهذاالمنظكراإلسرائيم 
الضيقم القضي الفمسطيني حت بعداعتبارحماسمهدد لمصر؟؟ 

البرغكث حاف  2.15غزةالعريشكدكل حماس بكاب الخميثاإلخباري تاريخالكصكؿلممكق االلكتركن  2.15/9/12
http://www.alkhaleej.ae/studiesandopinions/page
2
البرغكث حاف  2.15غزةالعريشكدكل حماس بكاب الخميثاإلخباري تاريخالكصكؿلممكق االلكتركن  2.15/9/12
 http://www.alkhaleej.ae6
3
فمسطيف  2.15مكق عبري:نتنياهكطالبالسيس بفص ممفغزةعفمفاكضاتالتسكي جريدةفمسطيف نشرتالخبربتاريخ/22يكليك 2.15/
1

صفح محميات ص 3
دنياالكطف  2.15المفاكضاتالسري بيفالسمط إسرائي :استكشافي أـتتعمقبمفاكضاتحماسغيرالمباشرة تاريخالكصكؿلممكق  2.15/8/4
 http://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2015/07/28/749580.html
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كأسػػبابلهػػاعالق ػ بالقضػػي الفمسػػطيني ستكاص ػ دائمػػا
إذأفمصػػرتػػدرؾجيػػداأنػػهألسػػبابتاريخي ػ كجغرافي ػ 
كأفالتح ػػكؿ
دعمه ػػالقض ػػي الش ػػعبالفمس ػػطين كل ػػـيس ػػبقأفتغي ػػرم كق ػػفمص ػػرتج ػػا القض ػػي الفمس ػػطيني 
بالكساط إل قطركتركياالذياحدثتهحركػ حمػاسنػاتثعػفالعالقػاتالمشػبكه لمحركػ بالجماعػاتالمسػمح 
ف سينا،كعالقتهاف التدخ ف الشأفالمصري لػفيػؤثرعمػ عالقػ مصػربفمسػطيفألفمصػرتترفػ عػف
الجماعاتالضيق كمشاريعهااأليديكلكجي فمصرتحركهامكانتهػااإلقميميػ كنظرتهػاالتقميديػ لفمسػطيفكإمتػداد
طبيعػ لهػػاكألمنهػػاالقػػكم كبالتػػال لػػفتسػػمحبقيػػاـأيكيػػافمجػػاكرلهػػادكفمكافقتهػػاكبصػػمتهاكهػػكمػػاأكػػد 
ف
ةكمػ ْ
عزاـاألحمدعضكالمجن المركزي لحرك فػتحقػائال":إفمكقػفمصػرالص َ
ػمبي ُحػكؿدكفقيػاـدكلػ بغػز َ

يمن تنفذمشركعالجنراؿايالندالمكقفالمصريالصمب .1

كتعتبػرمصػػر(السػػمط الفمسػػطيني )العنػكافالػرئيسلمقضػػي الفمسػػطيني بغػػضالنظػػرعػػفطبيعػ  كشػػك العالقػ 
معهاأكطبيع أسسهذ العالق كهذايأت متماشيام مكقفالسمط الفمسطيني مفالنظاـالسياسػ الحػاكـ 
كهكماتؤكد كاف االطياؼالسياسي الرسمي بمصرحت عم مستكيرئاس الجمهكري الذىأكضحهالسيس 
فػ خطابػػهفػ األمػػـالمتحػػدةأنػػه"كعمػ الػػر ِ
فتَ َعػَدداألزمػػاتالتػ تهػػددمنطقتنػػاتبقػ القضػػي الفمسػػطيني 
غـمػ ْ
األرضػ ػ 
ا
عم ػ رأساهتمام ػػاتالدكلػ ػ المصػ ػري فم ػػازاؿالفمس ػػطينيكفيطمحػػكفإلقامػ ػ دكل ػػتهـالمس ػػتقم عمػ ػ

بِنيػتعميهػامسػيرةالسػالـبمبػادرة
المحتم عاـ 1967كعاصمتها"القدسالشرقي " تجسػيدالػذاتالمبػادئالتػ ُ
مصري منػذسػبعينياتالقػرفالماضػ كهػ مبػادئالتخضػ لممسػاكم كاالتآكمػتأسػسالسػالـالشػام فػ 

المنطقػ كضػػاعتقػػيـالعدالػ كاإلنسػػاني كيقينػػافػػإفاسػػتمرارحرمػػافشػػعبفمسػػطيفمػػفحقكقػػه يػػكفرمػػدخال
ِ
ػتالنسػػيث
السػػتغالؿقضػػيتهلتػػأجيثأزمػػاتأخػػرى كلتحقيػػقالػػبعضألغػراضخفيػ كاخػػتالؽالمحػػاكرالتػ تَُفتػ ُ
العرب كفرضالكصاي عم الفمسطينييف بزعـتحقيقتطمعاتهـ" 2.

أعادالرئيسالسيس تأكيدمكقفهخالؿاجتماعهم كزيرالخارجي المصري سامحشكريف  2015/6/20
"أفمصرتقكـبالتنسيقم مختمػفاألطػراؼالدكليػ لػدف جهػكدالسػالـبمػايضػمفإقامػ دكلػ فمسػطيني عمػ 
حدكدالراب مفي كنيك1967/كعاصمتهاالقدسالشرقي مفأج تحقيقآماؿكطمكحاتالشػعبالفمسػطين فػ 

1
البكاب  2.15مكقفمصرالصمبيحكؿدكفقياـدكل ف غزةكاليكجدمشركعسعكديلممصالح البكاب مكق اخباري تاريخالكصكؿال المكق 

االلكتركن  http://www.albawaba.com 2.15/8/4
فمسطيفاليكـ   2.12السيس :القضي الفمسطيني ستبق عم رأساهتماماتمصر الكصكؿالمكق االلكتركن  2.15/8/28
 http://paltoday.ps/ar/post/216808
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السػػالـكاألمػػفكاالسػػتقرار كشػػددال ػرئيسعم ػ أهمي ػ أفتتسػػـأي ػ عممي ػ قادم ػ بالجدي ػ كااللت ػزاـلمتكص ػ إل ػ 
تسكي إقميمي شامم كدائم كبمايتكافقم ح الدكلتيفكمبادرةالسالـالعربي " 1.
حيثأفتسػكي القضػي الفمسػطيني كفقػالممرجعيػاتالدكليػ كمبػادرةالسػالـالعربيػ سػتكفركاقعػاجديػداكسػتجع 
المنطق أكثػرأمنػاكاسػتق ار ار كسيقضػ عمػ أحػدأهػـاألسػبابكالػذرائ التػ يعتمػدعميهػااإلرهػابيكف ِالسػتقطاب
كهكماتحدثبػهالػرئيسالسيسػ مػ كفػدمػفالمجنػ األميركيػ اليهكديػ برئاسػ سػتانم 
البعضلالنضماـلهـ 
برجمافرئيسالمجن الذىَقدـالتعازيلمصرف ضحاياالعممياتاإلرهابي الت كقعػتفػ شػماؿسػينا2 ،كلػـ

ػايعتبػػرثابػػتف ػ السياس ػ 
يكتػ ِ
ػفال ػرئيسالسيس ػ بتك ػرارمكقفػػهالػػداعـلمقضػػي الفمسػػطيني كمحكريتهػػاكهػػكمػ ُ

المصري كماأكد الرئيسالسيس كذلؾف مؤتمرصحف ف مكسككم الرئيسالركس فالديميػربػكتيفأف
كبير كتأكيداعم محكري القضي الفمسطيني كضركرةحصػكؿالفمسػطينييفعمػ حقػكقهـالمشػركع 
هناؾتكافقا ا
كاقام دكلتهـكعاصمتهاالقدسالشرقي  3.
كتػػريالد ارسػ أفإنشػػغاؿمصػػربالمكاجهػ مػ الجماعػػاتالمسػػمح فػ سػػينا،الهػػدؼمنػػههػػكإبعػػادمصػػرعػػف
دكرهاالتاريخ الداعـلمقضي الفمسطيني كالهدؼهكتمريرمشاري عم حسابمصركأمنهاالقكم كالتػأثير
عم الرأيالعاـحت يقب أىمشاري لتصفي القضي الفمسطيني  .
حيثأفاإلهتماـالعرب الشعب كالرسم بالقضي الفمسطيني كقضي مركزي أكماكافيسم بالبعدالقػكم 
يشهدحال تراج كتدهكرمتسارع تراج الينفص عفالتراج العاـلممشركعالقكم العرب كالنظاـاإلقميمػ 
العربػ حيػػثتجػػريعممي ػ ممنهجػ لفػػؾاالرتبػػا،التػػاريخ كالمصػػيريكاالسػػتراتيج كالنفس ػ مػػابػػيففمسػػطيف
كاألم العربي  4.






الدراساتالفمسطيني  2.15كمم الرئيسالمصريخالؿاجتماعهم كزيرالخارجي المصريسامحشكريالقضي الفمسطيني ستبق ف الصدارة 

1

مؤسس الدراساتالفمسطيني تاريخالكصكؿلممكق االلكتركن  http://www.palestine-studies.org 2.15/8/28
شفا  2.15السيس :تسكي القضي الفمسطيني ستقض عم اإلرهاب تاريخالكصكؿلممكق اإللكتركن  http://shfanews.net 2.15/8/28

2

نقط كأكؿالسطر   2.15السيس ف مكسكك:أكدناعم محكري القضي الفمسطيني كاقام الدكل كعاصمتهاالقدسالشرقي .تاريخالكصكؿلممكق 

3

اإللكتركن  http://www.noqta.info 2.15/8/28
ابراش ابراهيـ  2.15التباسالمكقفالمصريمفالقضي الفمسطيني ممتق الثقاف كالهكي الكطني الفمسطيني تاريخالكصكؿلممكق  2.15/8/1
http://www.palnation.org
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 .2.5المبحث الثاني
الموقف المصري من ممفات (المصالحة -المفاوضات – معبر رفت) في ضوء الجماعات المسمحة
لـيقتصردكرمصرعمػ العالقػ الفمسػطيني اإلسػرائيمي سػمماكحربػا ككسػيطفػ عمميػ السػالـخصكصػابعػد
انتفاضػ األقصػ بػ زادتاألدكاركالمهػػاـالمصػري فػ الممفػػاتالفمسػػطيني كالعالقػاتالفمسػػطيني الداخميػ 
كأدارتحكارالمصالح كمفاكضاتالحربكتحقيقالهدن الت سرعافماكانتتخترؽليعادالسع لتجديدها
طمػػبمػػفالقيػػادةالمص ػري التفػػاهـم ػ الفصػػائ الفمسػػطيني كاألجنح ػ العسػػكري 
م ػرةتمػػكالم ػرة كهػػذابالتػػال ت ّ
المقاكمػ إضػػاف إلػ سػػع مصػػرلمتكصػ لكحػػدةكطنيػػهداخميػ تضػػـالفصػػائ الفمسػػطيني كلقػػدتعػػددالجهػػد
المصريعم هذاالصعيدابتدا،مفحكاراتالقاهرة 2002كليسانتها،بحكارالقاهرةف فبراير .2013/
 .1.1.1تداعيات نشاط الجماعات المسمحة عمى الموقف المصري من المصالحة الفمسطينية
كرشكمهبقكةبعػدفػكز
فتحتََبْم َ

ُيعتبراالنقساـالفمسطين تتكيجالخالفاتمتراكم قديم بيفحرك حماسكحرك
حمػػاسباالنتخابػػاتف ػ مطم ػ 2..6ـ كتشػػكيمهاالحككم ػ العاش ػرةتب ػ ذلػػؾحمم ػ اغتيػػاالتبػػيفالمتنػػازعيف 
تحركػػتعم ػ أثرهػػاالعديػػدمػػفالكسػػاطات بينهػػاالمص ػري الت ػ انطمقػػتمػػفمكقػػفكاضػػححيػػثإتفػػقالمكقػػف
المصػػريم ػ المكقػػفالعرب ػ الرسػػم الػػذيأدافاألحػػداثف ػ غ ػزة كتمخػػضعػػفهػػذ الكسػػاطاتإتفػػاؽمك ػ 
الم كق ػ ف ػ 2007/1/8بػػيفحمػػاسكفػػتح كقض ػ بتشػػكي حككم ػ كحػػدةكطني ػ كمػػففيهػػاال ػرئيسأبػػكمػػازف
اسػػماعي هني ػ مجػػددا إالأفاالشػػتباكاتالميداني ػ تطػػكرتبػػكتيرةمتصػػاعدة لتشػػم كاف ػ منػػاطققطػػاعغ ػزة 
المصريعدةمراتلمتكص إلتفاقاتهدن إل أففرضتحرك حماسسػيطرتهاالمطمقػ 

كتدخ الكفداألمن
ّ
كانقطعتاالتصاالتلمدةعاـحت أنعشتالحرباإلسرائيمي عم قطاعغػزةأكاخػر
عسكرياعم قطاعغزة 

عػػاـ2008الحػكارالػػكطن كعقػػدتالفصػػائ الفمسػػطيني اجتماعػػافػ القػػاهرةتحػػترعايػ المخػػابراتالمصػري 
ف ػ  2009/2/26إتفقػػتخاللػػهعم ػ تشػػكي خمػػسلجػػافتنػػاقشقضػػايااألمػػفكاالنتخابػػاتكمنظم ػ التحريػػر
كالحككم االنتقالي كالمصالح المجتمعي كبنػا،عمػ ذلػؾعرضػتمصػرفػ 2009/10/15كرقػ تفصػيالت
ت
لـتكفقدتضمنتهاأيمفاتفاقاتالحكارالسابق بماجعمهاتعتبرخطكةمتقدم عفاالتفاقاتالسابق كَق َع ْ
ظتعميهاحرك حماس.1التػ كانػتتتعامػ معهػامصػرمػفخػالؿالبعػداألمنػ إذأف
حَف ْ
فتحكتَ َ

عميهاحرك
جهػػازالمخػػابراتهػػكمػػفيتػػاب ممػػفقطػػاعغػزة 2كيقػػكؿالمػكا،دمحمرشػػادرئػػيسممػػفالشػػئكفالعسػػكري بجهػػاز

مركزكفا  2.14فتحكحماسأسباباالنقساـكآفاؽالمصالح مركزكفالمدراسات تاريخالكصكؿلممكق االلكتركن  2.15/9/12
http://wafastudies.ps
2
المركزالفمسطين لإلعالـ  2.15قسـالدراسات حماسكمصر مستقب العالقاتالشائك تاريخالكصكؿلممكق االلكتركن  2.15/9/18
 https://www.palinfo.com
1
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المخػػابراتالمص ػري سػػابقا":أفالمصػػالح كانػػتهػػدفارئيسػػالممخػػابراتالعام ػ المص ػري ف ػ فت ػرةالم ػكا،عمػػر
سميماف ككافهناؾحديثكثيرف هذااألمر لكفحماسلـتكفصادق ف إتماـالمصالح " .1
 1.1.2.5تداعيات نشاط الجماعات المسمحة في سيناء عمى موقف المجمس العسكري المصري من
المصالحة الفمسطينية
ظمػتمصػر
اندلعت الثكراتالعربيػ مطمػ عػاـ 2011كمػ تػكل المجمػسالعسػكريفػ مصػرزمػاـاألمػكر ن ّ
سمسػػم لقػػا،اتجديػػدةلمناقشػ التحفظػػاتعمػ الكرقػ المصػري أنتجػػتفػ  3244/4/32تكقيػ الطػرفيففػ 
القاهرةعم الكرق المصري (كثيق الكفاؽالكطن لممصالح كانها،االنقساـالفمسطين ) 2كتسا،ؿعزاـاألحمد
طَمتحماستكقيعهاعم الكرق المصري لسن كنصػفثػـكقعػتعميهػابعػدسػقك،
ع َ
القياديف حرك فتح:لَِـ َ
مبارؾدكفتعدي النصبماف ذلؾفقرةالشكرالت تضمنتهاالكرق لمبارؾ!؟ 3

مفالكاضػحأفلك طرؼدكافعػهالخاصػ لمػذهابإلػ مصػرلممصػالح بعػدثػكرةينػاير 3244/فحمػػاسكػاف
تكجههػػانح ػػكالمصػػالح إيجابيػػا فك ػ المؤش ػراتكانػػتتُ ػػشيرإلػ ػ أفمكقػػفحمػػاسأصػػبحأفض ػ بعػػدسػػقك،

النظاـالمصري الذيكانتتعتبر حماسكسيطاغيػرنزيػهفػ المػصالح الفمسطيني كبالتال فإفذهابهاإلػ 
المصالح م حرك فتح يجبأفيككفكفقشرك،جديدةلصالحها ككانػتمصػمح حمػاسالخاصػ تقتضػ 
ال ػػذهابإل ػ ػ المص ػػالح لف ػػؾالحص ػػارع ػػفقط ػػاعغػ ػزة كم ػػنحالفرصػ ػ لم ػػدكرالمص ػػريالجدي ػػدكالمتن ػػام فػ ػ 
المصالح كاستجاب لمضغطالشعب  .
أمػػادكاف ػ حرك ػ فػػتحلمػػذهابإل ػ المصػػالحفقػػدكػػافتعاطيػػام ػ المتغي ػراتالسياسػػي الت ػ فرضػػتنفسػػها 
كخصكصابعدسقك،النظػاـالمصػري الػذيكػػافيػػشك سػػندالمنظمػ التحريػركفػتح كانسػداداألفػقالسياسػ 
كتنكر"إسرائي "لكػ التزاماتهػا .4
كتزامفجكالتتكقي المصالح م بعضاألحداثف سينا،الت لـتكػفتصػعيداضػدالجػيشالمصػريبشػك 
كأعمػاؿعنػف
مباشر إذكانتألحداثتفجيراتلخطك،الغازالت بمغتفػ عهػدالمجمػسالعسػكري44مػرة 
كثي ػرةف ػ منػػاطقمتفرقػ ػ مػػفسػػينا ،لكػػفل ػػـي ػربطالمصػ ػريكفاإلنفػػالتاألمنػ ػ ف ػ سػػينا،بممػػفالمص ػػالح 
1
كممت   2.14ككي المخابراتسابقاالهدك،ف غزةحماي لألمفالقكم المصري تاريخالكصكؿلممكق االلكتركن  2.15/9/18
 http://klmty.net/412
2
المسحاؿ تامر  2.11انجزيرة وث ،جقرير بعىوان اححفال بحوقيع انمصانحة بانقاهرة ،جاريخ انوصول نهموقع االنكحرووى  3245/9/48
 http://www.aljazeera.net
3
دنياالكطف  2.15عزاـاألحمديكشفتفاصي جديدةكمفاجآتعفالمفاكضاتكالمصالح كفتح  تاريخالكصكؿلممكق االلكتركن  2.15/9/18
 http://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2014/01/26/488560.html
4
معيفمناع انحقدير االسحراجيجي ( :)29انمصانحة بيه فحح وحماس ،انحطوراتواالححمـاالت ،دراسـة ،مركـز انزيحووـة نهدراسـات ،بيـروت ،بحاريخ -26
 ،2.11-4انـرابط عهـى اإلوحروـث http://www.alzaytouna.net/arabic/?c=1064&a=141501 ،
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الفمسػطيني عمػ العكػستمامػػا إعتبػػرتإنجػازالممػػفترسػيخلحكػػـمسػػتقربجكارهػا كبالتػػال يمكػفمػػفخاللهػػا
استقراراألكضاعف قطاعغزة كالتخفيفمفعػب،األنفػاؽ ألنهػاتنظػرلممصػالح الفمسػطيني كفػقمنظكرهػا
األمنػ كابعػػاداإلحػراجالػػدائـككنهػػامتهمػ فػ حصػػارغػزة كمػػاتعمػػـأفحمػػاسفػ غػزةهػ امتػػدادلإلخػكاف
المسػػمميفالػػذيفيمثمػػكفشػريح كبيػرة كمنظمػ فػ مصػػركسػػكؼتنػػافساألحػزابالمبراليػ فػ االنتخابػػات لػػذلؾ
سعتإل تخفيفالحصارلنزعمبرراتاإلخكافف المظاهرات كتقم مفحال االحتقافف الشارعالمصري .
 2.1.2,5تداعيات نشاط الجماعات المسمحة في سيناء عمى موقف نظام الرئيس دمحم مرسي من المصالحة
الفمسطينية 
بػػالرغـمػػفاألج ػكا،اإليجابي ػ الت ػ سػػادتفت ػرةالمجمػػسالعسػػكريكالتفػػاؤؿبالمصػػالح إالأنهػػابقي ػتم ػ كقػػف
التنفيذخصكصابعػدفػكزاإلخػكافالمسػمميفبرئاسػ مرسػ الػذىظهػربشػك سػمب فػ ممػفالمصػالح حيػث
اعتبػػرتحركػ حمػػاسأنهػػافػ المكػػافالػػذىيسػػمحلهػػابفػػرضشػ رك،أكثػػركمسػػاكماتعمػ حركػ فػػتحبعػػدأف
أصػػبحلهػػاحميػػفكجػػارقػػكى لػػذلؾكانػػتتعمػ عم ػ تأجيػ كثيػػرمػػفالممفػػاتكمنهػػاممػػفالمصػػالح لكػػف
االتهامػػاتالت ػ عمػػتف ػ األكسػػا،السياسػػي كالشػػعبي المص ػري عارضػػتسياس ػ ال ػرئيسمرس ػ ف ػ طريق ػ 
تعاممهام حماسف غزة ككص األمربإتهاـحماسبمحاكل تكريطمصر كاإلخالؿبأمنهاالقكم كالسيما
بعػػدعممي ػ قت ػ الجنػػكدالمص ػرييفف ػ رمضػػاف3243/ف ػ رفػػحالت ػ عم ػ أثرهػػاأقػػاؿال ػرئيسمرس ػ قيػػادات
الصفاألكؿمفالمجمسالعسكريكرئػيسالمخػابرات كهػكمػايفسػرالخالفػاتالدائمػ بػيفالمؤسسػ العسػكري 
ػذلؾأعتبػرتحركػ 
كالرئيس إضاف ال مااشي عفكجكدعناصرمسمح مفحماستحتتصرؼاإلخػكاف ل
ُ

حمػػاسه ػ المعضػػم الرئيس ػ الت ػ كاجهػػتمسػػتقب العالق ػ بػػيفجماع ػ اإلخ ػكافكالجػػيشكالمصػػدراألساس ػ 
لمخالؼبينهما .1
كف السياؽذاتهاختفتتماماأيجهكدمصري لتحقيقمصالح فمسطيني بيفحككم حماسف غزةكالسمط 
الكطني الفمسطيني ف راـهللا كمػااختفػ أيضػااالهتمػاـالمصػريبممػفالمفاكضػاتالفمسػطيني -اإلسػرائيمي 
كتقمصػػتإلػ حػػدكبيػػراالتصػػاالتالمصػػري الرسػػمي مػ السػػمط الفمسػػطيني كالػرئيسمحمػػكدعبػػاس 2كمػػاأف
الحربفاقمتمفتهميشالرئيسعبػاسكالسػمط الفمسػطيني بشػك أكبػر كيتضػحأفتغيػرالنظػاـالمصػريلػه
تأثيرمباشرف ممػفالمصالح حيثأطراؼاالنقساـتنتظرأفيأت حميفهػاالػ الحكػـفػ مصػرمػايجعمهػا
ف مكافأفض لفرضشرك،عم الطرؼاآلخر .3
شاكيش كماؿ مرج سابق ص17.

1

طالب حسف  2.13مصرتقاكـحماس مجم العربالدكلي العدد 1588الرياضالسعكدي ص32-3.

2

بايماف دانيا-الجندي مرج سابق ص 23

3
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 3.1.1.5تداعيات نشاط الجماعات المسمحة في سيناء عمى موقف نظام الرئيس السيسي من المصالحة
الفمسطينية
شهدتفترةحكـالرئيسمرس تقارباكبي اربيفحماسكالحككمػ المصػري لكػفبعػدعزلػهتػدهكرتالعالقػ بػيف
غزةكالقاهرةكصمتإل قطيع سياسي كتحريضإعالم كتبادؿالتهـ جع مفحماسغريمالمنظاـالمصػري
الجديدالذيتكل السمط بعدثكرةيكنيك3242/الذيتعام م قطاعغزةكمشكم أمني مهددةألمنهالقكم 
بريػ 3242/الػذي
كرَغـذلػؾحػدثاختػراؽفػ ممػفالمصػالح خػالؿاإلتفػاؽالتنفيػذيفػ مخػيـالشػاطئفػ إ 
ساهـف بمكرتهعددمفالعكام  1:

 ػخسارةحرك حماسأهـحميفيفسكرياكايرافبعدرفضهادعـالنظاـالسكريخالؿاألزم السكري  . سقك،نظاـحرك اإلخكافف مصرف يكنيك .3242/ انتخػػاب(خالػػدمشػػع )رئيسػػالممكتػػبالسياسػ لحمػػاسفػ إبريػ 3242/ألربػ سػػنكاتجديػػدة كهػػكيمثػ االتجا المعتدؿكالداعـلممصالح ف صفكؼحماس .
 فش ػ المفاكضػػاتبرعاي ػ (جػػكفكيػػري)بػػيفالسػػمط كاس ػرائي كرفػػضإس ػرائي اإلف ػراجعػػفالدفع ػ الرابع ػ لألسري .
 خكؼحرك حماسمفكزيرالدفاعالمصريعبدالفتاحالسيس المرشحاألكفرحظػا فػ أنػهسػيعم عمػ إس ػقا،حككم ػ إسػػماعي هني ػ ف ػ غ ػزة لػػذلؾسػػارعتحرك ػ حمػػاسإل ػ اسػػتباؽنتػػائثاالنتخابػػاتالرئاسػػي 
المصري بقبكؿكض برنامثزمن لممصالح م "فػتح"كسػمط راـهللا بهػدؼإغػالؽاألبػكابعمػ مكاقػف
كزيرالدفاعالمتكقع  .2
كبػػذلؾتكػػكفحركػ حمػػاسأرغمػػتعمػ تكقيػ المصػػالح لتجنػبمكاقػػفالػرئيسالسيسػ لػػذلؾسػػمحتمصػػر
لمكس أبكمرزكؽمسؤكؿممفالمصالح ف حماسبالدخكؿإل قطاعغزةلممشارك ف جمساتالمصالح 
نظرها .3
كينق مكافق مصرككجه  
ف ػ هػػذاالخصػػكصيػػرىالمحم ػ اإلس ػرائيم رأكفػػيفبركػػكأفالمرشػػحلمرئاس ػ عبػػدالفتػػاحالسيس ػ قػػادالسػػمط 
الفمسطيني كحرك حماسنحكالمصالح الكطني  .4

مركزكفا  2.14فتحكحماسأسباباالنقساـكآفاؽالمصالح مركزكفالمدراسات تاريخالكصكؿلممكق االلكتركن  2.15/9/12
 http://wafastudies.ps
2
فراسبرس  2.14االنتخاباتالمصري كمستقب الدكل الفمسطيني آماؿكطمكحات مكق اخباري تاريخالكصكؿال المكق اإلخباري 2.15/8/11
 http://fpnp.net/site/news/21897
3
مركزكفا مرج سابق 
1

فراسبرس مرج

4

سابق 
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أكدالرئيسالسيس تأييديهلممصالح كقاؿ'':نحفنشج أيجهكدتساعدعمػ كحػدةالفمسػطينييف فهػذاالكقػت
هكاألفض لح القضي الفمسطيني كالبدمفأفعاؿحقيقي تعط الفمسطينييفأمال'' .1
بالرغـمفاالتفاؽالتنفيذيكتشكي حككم تكافق كطن برئاس رام الحمدهلل االأفهػذ الحككمػ لػـتعكػس
التكافقالفمسطين كمػا ازلػتممفػاتالمصػالح تػراكحمكانهػا كهػكمػادفػ حركػ حمػاسلمبحػثعػفبػدي غيػر
المصرييفف عممي المصالح  .
ضهمصر  كقدأنتثماترضػا كهػكحككمػ فمسػطيني 
تعار ُ
بمخيـالشاطئلـتكفلِ ِ

كيتضحأفإتفاؽالمصالح

مكحدةتعبرعفالك الفمسطين كيمكنهاافتقكيمكقفأبكمازففػ أيمفاكضػاتقادمػ فمصػرتنظػرإلػ 
لهاكتَ ْع َتبراستقرارهايػؤثرإيجابيػاعمػ مصػربػالرغـمػفمكقػفمصػرمػفالمصػالح فػ عهػد
غزةأنهاامتدادا 

السيس إالأفمكقفهالـيتغيرتجا حماس حيثكانتهذ الجكل ف غزةف مخيـالشػاطئ  كلػـتكػففػ 
استضاف المصرييف إضاف الػ أفحمػاسمػا ازلػتتعتبػرحكػـالػرئيسالسيسػ هػكامتػدادلفتػرةحكػـالػرئيس
مبػػارؾ  كبالتػػال لػػفيكػػكفنزيهػػافػ التعامػ معهػػا كخصكصػػاأنػهيعتبػػرحميفػػا كداعمػػالمػرئيسمحمػػكدعبػػاس 
تغييرالكسيطالمصريكاستبدالهبالكسيطالقطػريكالتركػ كخصكصػابعػدجمػكدالمصػالح كعػدـ
لذلؾحاكلت ّ
تمكػػيفحككمػ التكافػػقمػػفالعمػ فػ غػزة هػػكمػػاصػػرحتبػػهجريػػدةالقػػدسالعربػ بػػأفالمسػػؤكليفالقطػرييف
تحدثكام رئيسالكزرا،الفمسطين الػدكتكر ارمػ الحمػدهللاخػالؿزيارتػهلمدكحػ بشػأفضػركرةاتمػاـالمصػالح 
الفمسطيني بيفحركت فتحكحماسإلنهػا،االنقسػاـالػداخم كأفقطػركتركيػاحاكلتػامػ الريػاضأفيكػكفلهػا
دكرف ػ سػػحبممػػفالمصػػالح مػػفمصػػرلصػػالحرعاي ػ الػػدكلتيف تحػػتعن ػكاف"أنػػهاليعق ػ أفيبق ػ ممػػف
المصالح الفمسطيني معمقاعنػدالمصػرييفبسػبباالكضػاعالداخميػ التػ تعيشػهامصػر" لكػفالريػاضطالبػت
الدكح كانقػرةبعػدـالتػدخ فػ الشػؤكفالمصػري الداخميػ كعػدـمسػاندةجماعػ االخػكافالمسػمميفكالتشػكيؾفػ 
شرعي حكـالرئيسالسيس  .2
كيتضػػحأفحػػرصقيػػادةالمجمػػسالعسػػكري عم ػ التػػدخ ف ػ مم ػفالمصػػالح الفمسػػطيني إذاعتبػػر نابعػػامػػف
المػدخرةقػديما كمػانظػرالمجمػس
الدكرالتاريخ لمجيشالمصريكارتكاز عمػ مػكازيفاألمػفالقػكم كالسياسػ ُ
العسكريلمقضي الفمسطيني أنهامفضمفالممفاتالت يمكفافتهدئالرأيالعاـالمصري كتتعامػ مػ الكػ 

الفمسػطين دكفتمييػػز فسػاهمتفػ إنجػػازالمصػالح بػػالرغـمػػفالػدكرالػػداخم كاألحػكاؿالصػعب فػ الػػبالد 
كقداختمفتبكصكؿإدارةالرئيسدمحممرس إذافممفالمصالح لـيتحػرؾ كذلػؾالعتبػا ارتأيدلكجيػ بػيف
فراسبرس مرج


1

سابق 

فمسطيفاليكـ  2.13ممفالمصالح يدخ منافس الرعاي بيفقطركالسعكدي كتركيا ككال فمسطيفاليكـاإلخباري تاريخالكصكؿلممكق 

2

االلكتركن  http://paltoday.ps/ar/post/184105 2.15/9/12
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االخػكافكحمػاس كتأجيػ حمػاسلممػفالمصػػالح بعػدأفظهػرلهػاحميػفقػػكى كمػاأنهػاتريػدأفتسػاعد فػ 
استتبابحكمه .
ػذيرتفيػهحمػاسعػدكالهػا بػالرغـمػفسػماحهلمقيػاديفػ حركػ 
كهكمااختمفف فتػرةالػرئيسالسيسػ ال أ
حماسمكس أبكمرزكؽبزيارةغزة كلـيضػ فيتػكعمػ المصػالح بػ رحػبالػرئيسبالمصػالح لكػفالعػدا،
الػذيراكمتػػهاألحػػداثفػ سػػينا ،إضػاف الػ أفحركػ حمػػاستػػرىفػ الػرئيسالسيسػ كحككمتػػهكسػػيطاغيػػر
نزيه لذلؾحاكلتأفتمجأال كسيطبدي مث قطركتركيالممفالمصالح الفمسطيني  .
كنخمػػصال ػ أفمصػػرتسػػتخدـممػػفالمصػػالح كػػأداةمػػفضػػمفاألدكاتالت ػ تعم ػ مػػفخاللهػػاعم ػ تثبيػػت
الكحدةالفمسطيني كاعادةاالستقرارال جكارهالتقكي النظاـالشرع بقيادةأبكمػازفالػذيهػكمػفكجهػ نظرهػا
مسؤكؿعفاستقراراألكضاعف المنطق كيمكفأفتستأنفمعهعممي التسكي الفمسطيني .
























 .1.1.1تدددداعيات نشددداط الجماعدددات المسدددمحة فدددي سددديناء عمدددى الموقدددف المصدددري مدددن ممدددف المفاوضدددات
الفمسطينية االسرائيمية
ظمػػتمصػػرعم ػ مػػدىعقػػكدتعم ػ كش ػريؾلمفمسػػطينييفف ػ المفاكضػػاتكطػػكؿفت ػرةمبػػارؾلػػـيتكقػػفالقػػادة
الفمسطينيكفعفاستشارةمصرعم مستكىالقيادةالسياسي ف ك الممفاتكمنهاممػفالمفاكضػاتخصكصػا
كأفالمجن ػ العربي ػ ف ػ جامع ػ الػػدكؿالعربي ػ كان ػتشػػبهمخكل ػ لمحككم ػ المصػػريمتابع ػ عممي ػ السػػالـم ػ 
كأطمقػتالعديػدمػف
الفمسطينييفكالتدخ لتذلي العقباتالمصاحب لممفاكضات كلـتبخ مصريكماف ذلػؾ 
المبادراتكالكساطاتككانتآخرهامحادثاتطاباعاـ2001ـالت أخفقتف إحيا،عممي السالـ كماأخفقت
ػتأنفت
قمػ ػ 
األردفيكني ػػك2003/التػ ػ أطمق ػػت"خريطػ ػ الطري ػػق"إلنش ػػا،دكلػ ػ فمس ػػطيني بحم ػػكؿ2005ـ كاس ػ ُ
المفاكضػ ػػاتم ػ ػرةآخػ ػػريف ػ ػ عػ ػػاـ2007ـف ػ ػ أنػ ػػابكليس لكػ ػػفإس ػ ػرائي شػ ػػنتهجكمػ ػػاعسػ ػػكريامػ ػػدم ارف ػ ػ 
2008/12/27اس ػػتمر22يكم ػػاعمػ ػ قط ػػاعغػ ػزة كت ػػدخمتمص ػػرفػ ػ حينه ػػاإلع ػػادةالتهدئػ ػ ب ػػيفحم ػػاس
كاس ػرائي الت ػ أعمنػػتفيهػػاحركػ ػ حم ػػاسأنه ػػاكافق ػػتعمػ ػ الع ػػرضالمص ػػريلمتهدئػ ػ مػ ػ اسػ ػرائي لمػػدةسػػت 
كأفتعم ػ القػػاهرة
اشػػهر مقابػ فػػتحالمعػابرالتجاريػ بشػػك جزئػ كرف ػ الحصػارعػفكافػ المػكادكمػػاكنكعػػا 
عم ػ نق ػ التهدئػ الػ الضػػف الغربيػ كتعمػ عمػ اسػػتضاف حمػػاسكالرئاس ػ الفمسػػطيني كاالكركبيػيفلمكصػػكؿ
ال ػ اتفػػاؽلفتػػحمعبػػررفػػح.1كأعقػبذلػؾمػؤتمرشػرـالشػيخإلعػادةاعمػارقطػاعغػزةعػاـ 2009حيػثكػاف
الحربعَبرعنهالػرئيسمبػارؾفػ كممػ متمفػزةقػائال":إفمصػرلػفتقػ فػ هػذا
َ
مكقفمصركاضحاف هذ

الفخاإلسرائيم كلفتشارؾف تكريسهذاالفص بيفالضف كالقطاعفهمابالنسب لناأراضمحتم تقػكـعميهػا
الهكر أشرؼ  2..8اتفاؽهدن بيفإسرائي كحماسؿ 6أشهرفتحالمعابرالتجاري كالتفاكضعم رفح جريدةالقدسالعرب العدد 5988ص 5

1

 17.

الدكلػ الفمسػطيني المسػػتقم  كيجػبعمػ إسػرائي تحمػ مسػؤكليتها" 1ككػافبخطابػػهيؤكػدعمػ كحدانيػ القضػػي 
كأفمح ػػاكالتإسػ ػرائي فػ ػ تحميػ ػ مص ػػرالمس ػػؤكلي ستفشػ ػ الفمص ػػرل ػػفتس ػػاعدفػ ػ ذل ػػؾبػ ػ ت ػػدعـح ػػق
الفمسػػطينييف كتترفػ عػػفصػػغائراألمػػكر كمحػػاكالتبسػػطالنفػػكذعمػ حسػػابهاكلػػفتسػػمحألحػػدبالم ازيػػدةعميهػػا
كالمتاجرةبدما،الفمسطينييف.
كتػػريمصػػرف ػ ظ ػ حكػػـال ػرئيسمبػػارؾف ػ حمػػاسكحضػػكرهاعم ػ المشػػهدبعػػدعػػاـ2007لػػيسشػػرعيا 
بالتهريػػبعبػػراألنفػػاؽ  كقػػدكج ػهبعػػضالمحممػػيفكالخب ػرا،المص ػرييفأصػػاب االتهػػاـ
كاتهامهػػامػػفقب ػ الدكل ػ  
لحماسبالمشارك ف عممياتدهبكنكيب ف سينا ،إالأنهاتعاممتم المكقػفمػفبػابالمسػؤكلي  كتعتبػر
رعايته ػػالمتهدئػ ػ كت ػػدخمهاخي ػػردليػ ػ عمػ ػ افمكقفه ػػاثاب ػػتم ػػفالقض ػػي كأنه ػػاتعتب ػػرنفس ػػهاال ارعػ ػ األساسػ ػ 
فالشرعي  .
لمفمسطينييفغيرأفمكقفمصركافمتقارباجدامفمنظم التحريركحرك فتح كتعتبرهـيمثمك 
كاعيػػدإطػػالؽالمفاكضػػاتمػػفخػػالؿال ػرئيساالمريك ػ بػػاراؾاكبامػػاف ػ سػػبتمبر 2010/بػػيفال ػرئيسعبػػاس
كرئيسالكزرا،اإلسرائيم نتنياهك لكفف الشهرذاتهإنهػارتبسػببعػدـتجميػداالسػتيطاف كفػ عػاـ2011ـ
اكضاتالسالـتمزـبالتكص ال إتفاؽسالـبحمكؿنهاي 2012ـ 
كشفتالمجن الرباعي عفخط إلطالؽمف
ُ
كجػػرتلقػػا،اتمغمق ػ بػػيفالفمسػػطينييفكاإلس ػرائيمييفف ػ االردف لكػػفاسػػتبعدمسػػؤكؿفمسػػطين كبيػػراسػػتئناؼ
المفاكضات .2
كف ػ 2013/8/14بعػػدتكقػػفلممفاكضػػاتاسػػتمرثػػالثسػػنكاتبسػػبباسػػتمراربنػػا،المسػػتكطناتاليهكدي ػ 
كبكساط كزيرالخارجي جكفكيري أُعيداستئناؼالمفاكضاتبيفإسرائي كالفمسطين انته بعدتسع أشهر
ف ػ 2014/4/25بق ػرارإس ػرائيم نتيج ػ إلتفػػاؽالمصػػالح ف ػ الشػػاطئالػػذيمهػػدلحككم ػ ال كفػػاؽالػػكطن 3.
كتزامنتالسنكاتاألخيرةلممفاكضاتشبهالمجمدة إالمفبعضالجكالتكالمبادراتالت الترتق ال اختػراؽ
حقيق لممفاكضات مػ الثػكرةالمصػري 2011/1/25التػ أكجػدتأكلكيػ لمػداخ المصػريعمػ القضػاياالتػ 
يمكفلمصرأفتهتـفيها إالأفذلؾلـيزحعفكاه مصرمسؤكليتهاتجا القضي الفمسطيني ِ
بحرصنظاـ
مابعدالثكرة سكا،كافمتمثالفػ قيػادةالمجمػسالعسػكري أكإدارةالػرئيسدمحممرسػ أكالػرئيسعبػدالفتػاح

التقدمييفالعربعم االنترنت,

الحري , 2..8,مبارؾمصرلفتق ف الفخاإلسرائيم كلفتشارؾف الفص بيفالضف كقطاعغزة,الحري مجم
 http://alhourriah.org
2
الرسال نت  2.13محطاتف تاريخالمفاكضاتمنذأكسمك تاريخالكصكؿلممكق اإللكتركن http://alresalah.ps/ 2.15/9/12
1

3
سكي  2.15كصكاللالنضماـإل الجناياتالدكلي تفاصي مثيرةعريقاتيركىالعكدةلممفاكضاتبرعاي كيري مكق سكياإلخباري تاريخالكصكؿ

لممكق االلكتركن  http://palsawa.com 2.15/9/12
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السيس ػ عم ػ دكرفاع ػ ف ػ القضػػي الفمسػػطيني

1

حيػػثظهػػرتمفاكضػػاتمػػفنػػكعآخػػر مفاكضػػاتالحػػرب 

عاـ2012ك2014الت كانتالسمط الفمسطيني طرفافيها .
 .1.2.2.5دور مصر في مفاوضات الحرو اإلسرائيمية عمى قطاع غزة
أظهػػرتالحػػركباإلس ػرائيمي عػػاـ()2014 2012 2009/2008عم ػ قطػػاعغ ػزةدك ارلمصػػراليمكػػف
تجػػاكز لكنهػػاأظهػػرتمكاقػػفمتباين ػ لمصػػرتجػػا هػػذ الحػػركبكانقسػػاماتلػػدىالفمسػػطينييفأنفسػػهـككػػذلؾ
كاإلقميم ف محاكرمتناقض بعدأفشنتإسرائي حربهػاالثانيػ عمػ قطػاع
ظهرتمدىاالصطفاؼالعرب 
أ 
غ ػزةف ػ  2012/11/14كالت ػ اعتبػػرتسػػعيامػػفاس ػرائي الختبػػارنكايػػاحكػػـال ػرئيسدمحممرس ػ كالػػذيتعػػد
حرك حماسامتداداله كقدأصبحأكثرتأثي ارعم قرارحرك حمػاسباالسػتمرارفػ التهدئػ أكإنهائهػا كلهػذا
لػـيكػفبإمكانهػاتجاهػ حاجػ النظػاـالمصػػريبرئاسػ دمحممرسػ إلػ اسػتمرارالهػدك،كعػػدـالتصػعيدفػ غػزة 
حتػ عنػػدماُفرضػػتعميهػػاالمكاجهػ تعاطػػتالحركػ بشػػك إيجػػاب مػ الجهػػكدالتػ بػػذلتلكقػػفاطػػالؽالنػػار 
كمػػفثػػـنجحػػتالقػػاهرةف ػ مهم ػ الكسػػاط بػػيفالط ػرفيفبعػػدثماني ػ أيػػاـفقػػطكه ػ األقصػػرمػػفبػػيفالحػػركب
الثالث ػ فآن ػذاؾكانػػتحمػػاستأم ػ ف ػ أفيضػػعهاإتفػػاؽالتهدئ ػ ف ػ مكق ػ متقػػدـف ػ مسػػيرتهالمحصػػكؿعم ػ 
شرعي إقميمي كامم ف ذاتالكقتتـترتيباألمربحيثيستفيدمنهنظاـاإلخكافالمسمميفف مصربعدأف
خرجالرئيسمرس ككأنهالكحيدالقادرعم السيطرةعم فرعاإلخكافف غزة كهػكمػاعػززثقػ كاشػنطففػ 
حكػـالػرئيسمرسػ .2لكػػففػ هػػذ الحػػربلػػكح غيػابكاضػػحلمسػػمط الفمسػػطيني عػػفمسػػرحالتػػدخ أكحتػ 
اشراكهاف المفاكضاتكاقتصراألمرعم حماس إذأفالخسارةالكبرىف الحربكانتمػفنصػيبالسػمط 
الكطني ػ ػ الفمسػ ػػطيني برئاس ػ ػ ال ػ ػرئيسمحمػ ػػكدعبػ ػػاس ألفق ػ ػرارالحػ ػػربكالتهدئ ػ ػ لػ ػػيسبيػ ػػد كأفاالتصػ ػػاالت
بخصكصالتهدئ لـتجرمعه إالمفبابرف العتب"البركتككػكل "المحػض كهػذايفسػرتعزيػزمكقػفحركػ 
حماسعم حسابالسمط الفمسطيني  .3
ػثع َبػرعػفقدرتػهعمػ الػتحكـبحركػ 
لقدتعززمكقفالرئيسدمحممرس بعدالحربكبداأقكىمفذيقب حي َ

حماس كترسيخمكقعهكرئيسلمجمهكريػ كأهػتـاإلعػالـبػالحربكدكرالػرئيسمرسػ فيهػا كغابػتسػينا،عػف
المشػهداإلعالمػ كالتهديػدالػذيربطػهاالعػالـبحركػ بحمػػاس.لكػفلػـتكػفهػذ المكتسػباتلتػديـحكػـالػرئيس
دمحممرسػ طػكيالبعػدثػكرةيكنيػك 2013/كالتػ أفضػتلتػػكل كزيػرالػدفاعالسيسػ الرئاسػ الػذيأثػاربإدارتػػه
عبدالعميـ دمحم  2.13غي ابالرؤي :مستقب العالقاتالمصري الفمسطيني البكاب نيكز تاريخالكصكؿلممكق االلكتركن  2.15/9/15
 http://www.albawabhnews.com/39838
2
تقريرمعمكمات( 2.14 )27مصركقطاعغزةمنذثكرة25يناير2.11كحت صيف 2.14مركزالزيتكن لمدراساتكاالستشارات بيركت لبناف 
1

ص 49-48

3
الرنتاكي عريب مرج سابق

 172

حػػرب2014عم ػ غ ػزةالعديػػدمػػفالتسػػاؤالتحػػكؿطبيع ػ نكايػػا كمػػاإذاكانػػتالقػػاهرةكسػػيطانزيهػػاف ػ تمػػؾ
الحرب حيثرأيبعضالمحممػيفأفهنػاؾاخػتالؼعػفمثيميػهالػرئيسمرسػ كالػرئيسمبػارؾ ألسػبابلعػدة

أهماماذكرتههذ الدراس ف الفص الثالثمفاتهاـمصرلحماسبالتدخ ف سينا،كتهديدهالألمػفالقػكم 
المصري كمايمكفإرجاعذلؾال عددمفاألسباباألخرىكه كالتال  :
 اتهػػاـمحكم ػ جػػنحاإلسػػماعيمي ف ػ 2013/6/23عناصػػرمػػفحرك ػ حمػػاسبالمشػػارك ف ػ اقتحػػاـالسػػجكف
لتهريبمعتقم اإلخكاف المسمميفأثنا،ثكرةيناير كقياـمحكم مصري ف مارس2014/بحظرنشا،حركػ 
حماسف مصركالتعام معهامفمنظكرقضائ كالتعام م حماسكقطاعغزةمػفخػالؿالبعػداألمنػ 
مفخالؿجهازالمخابرات .1
 العالق ػ بػػيفالجانػػبالمصػػريكالسػػمط الفمسػػطيني ف ػ الضػػف الغربي ػ عػػادتإل ػ مػػاكانػػتعميػػهفت ػرةال ػرئيس
المصػريحسػػن مبػارؾ كالمتكافػػقمػ سياسػ قيػػادةالمنظمػ كالسػمط فػ راـهللا كلػػذلؾأعمػفالػرئيسمحمػػكد
عباسدعمهخريط المستقب المصري فكرإعالفكزيرالدفاعالسيس عنهاف يكنيك2013/م62
ػربكادارتهػاعػفسػابقاتها 
هذ األسبابمفكجهػ نظػربعػضالمحممػيفهػ التػ أدتالػ اخػتالؼطبيعػ الح 
كاتضحتمالمحهػامنػذأفطرحػتالقػاهرةمبادرتهػالمتهدئػ بعػدأيػاـمػفبػد،العػدكافعمػ غػزة كرفػضحمػاس
لها كصاحبذلؾإثارةشككؾعديدةحكؿنزاه المكقفالمصػريكمػدىاإلعتمػادعميػهككسػيطإلنهػا،األزمػ .
ػاكأظهػرتالحػرب
كبالذاتم تشدداإلدارةالمصري كاصرارهاعم عدـإدخػاؿأيػ تعػديالتعمػ المبػادرة 3كم 
كالػذيغػابعنػهالفػاعمكفالحقيقيػكف
انقساماف المكاقفاإلقميمي مفخالؿ"مؤتمرباريس"فػ  2014/7/26
(مصػػر–األردف–السػػمط الفمسػػطيني )كحض ػرتهكػػالمػػفتركيػػاكقطػػر حيػػثأرادالػػبعضاسػػتغالؿمخرجػػات
الحربعم مسرحعممياتغزةف ترسيـكاق سياس جديديخدـتصكراتجديدة كمعالجػ قضػي الصػراعفػ 
غزةبشك منفص عفالقضي الفمسطيني .لكفك محاكالتاستغالؿالحربلتغييػركسػاط مصػرفشػمتأمػاـ
إص ػرارحرك ػ الجهػػاداإلسػػالم الفمسػػطيني عم ػ الكسػػاط المص ػري كالػػذيأخػػذفرص ػ متقدم ػ ف ػ مفاكضػػات
القاهرة .
كماأشاربعضالمحمميفكالسياسييفأفمصػراسػتغمتالحػربلتصػفي الحسػاباتمػ حركػ اإلخػكافالمسػمميف
كحماسمػفخػالؿإضػعاؼحمػاسفػ المفاكضػاتمػ إسػرائي  كبػالرغـمػفالتأكيػدالمتكاصػ عمػ أفمصػر
تقفعم الحيادلـيكقفاتهامهابالسع إل محاصرةحرك حماسلجع قطاعغزةتحترحم إسرائي كمن 
المركزالفمسطين لإلعالـ قسـالدراسات حماسكمصر مستقب العالقاتالشائك منشكربتاريخ 2.15-2-11متكفرعم مكق 
https://www.palinfo.com/site/PIC/newsdetails.aspx?itemid=171414
2
تقديراستراتيج ( 2.14 )68مستقب العالقاتالمصري الفمسطيني بعداالنتخاباتالمصري مركزالزيتكن لمدراساتكاالستشارات بيركت لبناف 
http://www.alzaytouna.net
3
الجزيرة  2.14الدكرالمصريمفمفاكضاتغزة  http://www.aljazeera.net
1
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تػػأثيراتالص ػراعمػػفالكصػػكؿإل ػ شػػبهجزي ػرةسػػينا ،كاعتبػػركاأفمحاكل ػ الحككم ػ المص ػري إدارةالمفاكضػػات
مباشػرةمػ إسػرائي بعيػػداعػػفأيدكرأمريكػ كأفسياسػ مصػػراإلقميميػ لػػـتعػدتعبػػرعػػفمكانتهػػاالجغرافيػ 
كالسياسػي  بػ أضػػحتشػػكالمػػفأشػػكاؿالتعبيػػرعػػفالمخػػاكؼالداخميػ كاإلقميميػ المتمثمػ فػ معػػاداتحركػ 
اإلخ ػكافالمسػػمميف 1كأضػػاؼ"إريػػؾت ارجػػر"الباحػػثف ػ الشػػؤكفالمص ػري ف ػ معهػػدكاشػػنطفلسياسػػاتالشػػرؽ
األدن ":أفالقاهرةقمصتقػدراتهاكجهكدهػاكتراجعػتفػ اسػتعدادهاالمعهػكدلمتػدخ بػدكرتقميػديفػ الكسػاط 
بػيفحمػاسكاسػرائي كذلػؾبػػالتكازيمػ جهػكدكاشػػنطفالتػ ترمػ إلنهػا،سػري لممعػػارؾالحاليػ فػ غػزة أنػػه
يجبعم الكالياتالمتحدةالتكقفعفالضغطعم مصرف المسائ السياسي األخػرىحتػ التقػدـتنػازالت
مفشأنهاتعزيزتسميححماس كإعادةفتحمعبررفح أكتسمحبتدفقاألسمح لقطاعغزة" .2
كترىالدكل المصري أفالتدخ ف حاالتالحربمػفكجهتػيف(حمايػ أمنهػاالقػكم )ك(الػدكرالتػاريخ تجػا 
القض ػػي الفمس ػػطيني ) فػ ػ األكلػ ػ يكض ػػحالمػ ػكا،دمحمرش ػػادرئ ػػيسمم ػػفالش ػػئكفالعس ػػكري اإلسػ ػرائيمي بجه ػػاز
المخابراتالعام سابقا":أفالمخابراتالمصري تمعبدك ارحاسػمافػ المفاكضػاتحػاؿحػدكثهجػكـإسػرائيم 
عم قطاعغزةلحماي أمنهاالقكم فأيضغطعم قطاعغزةسيككفمتنفسهالطبيع هكمصر كيجبأال
تكسػػرالحػػدكدكيػػدخ أهػػال قطػػاعغػزةإلػ مصػػرمػرةأخػػرى فتمعػػبمصػػرمػػفهػػذاالمنطمػػقدك ارفػ التهدئػ 
حت ػ اليتهػػدداألمػػفالقػػكم المصػػري كمػػايجػػبأفيعمػػـالجمي ػ أفغ ػزةليسػػتكمهػػاحمػػاس كمػػفثػػـفػػإف
تخفيفالضغطعم قطاعغزةمفإسرائي هكحماي لألمفالقكم المصري" .3
كبالتػػال إذاكػػافثم ػ هػػدفاثابتػػالمعػػدكافاإلس ػرائيم المتكػػررعم ػ قطػػاعغ ػزة فهػػكيػػتمخصف ػ دف ػ األفػػق
ألُكل ػ 
السياس ػ لمعمميػػاتعم ػ األرضف ػ مسػػاراليصػػبسػػكيف ػ مصػػمح إس ػرائي كافبػػدااألمػػرلمكهم ػ ا 
خالؼذلؾ كيمكفتحديدتمؾالمصمح ف نقا،ثالثه :تجاكزاإلنجازلمسمط الكطني الفمسػطيني برئاسػ 

الػػرئيسمحم ػػكدعب ػػاسالخػ ػاصب ػػاالعتراؼبفمس ػػطيفدكلػ ػ م ارق ػػبفػػ األم ػػـالمتح ػػدة كف ػػتحجكلػ ػ جدي ػػدةم ػػف
محػػاكالتربػػطغ ػزةبسػػينا ،كلػػيسبالضػػف الغربي ػ كالسػػع لتصػػديرأزم ػ الالجئػػيفالفمسػػطينييفلمص ػرعم ػ 

دفعات ف هذاالسياؽ يمكفأفنفهـداف العػدكافعمػ غػزة ككيػفتتعػاط إسػرائي مػ الكسػاط المصػري 

كالتصكراإلسرائيم إلنها،مشكم غزة .4

الشمف احمد  2.14السياس الخارجي كاإلقميمي لمصرف عهدالسيس مركزالجزيرةلمدراساتكاألبحاث حمق تمفزيكني تاريخالحمق 

1

 2.13/8/3.تاريخالكصكؿلممكق  http://www.aljazeera.netn 2.15/8/2

2
العز اسالـ  2.14باحثأميرك :السيس عم خط سياس مبارؾتجا غزة مصرسمكق بحثاخباري تاريخالكصكؿال المكق اإللكتركن 

 http://www.masress.com 2.15/8/9

3
المخابراتسابقاالهدك،ف غزةحماي لألمفالقكم المصري تاريخالكصكؿلممكق االلكتركن

كممت  2.14ككي

 2.15/9/18

 http://klmty.netl
4أنكر أحمد  2.14ترحي المشكم المنطقاإلسرائيم ف العدكافعم غزة المجم العددالثامفكالتسعكف  http://www.elmofeed.com
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كمػفكجهػ نظػػرالػرئيسعبػػاس":أفمصػػرتعمػ عمػ حقػػفالػػدما،الفمسػػطيني كالتنظػػرالػ الحػػربكتصػػفي 
حسػاباتعمػ حسػػابالشػػعبالفمسػػطين إذأفتػػدخ الػرئيسالسيسػ بطػػرحالمبػػادرةإلنهػػا،الحػػربمػػفأجػ 
الشعبالفمسػطين كلكػفحمػاسرفضػتالمبػادرةكاسػتمركافػ الحػربكالتصػعيدفػ المطالػب كقػدكصػ عػدد
الشهدا50،شهيداعندماتـطرحالمبادرةالمصػري لكػفكفػ اليػكـالخمسػيفلمحػرببمػغعػددالشػهدا2200،
كعشرةاالؼجريحك80ألفبيتمدمر كظمتحماستطالببإنشا،مينا،كمطاركف اليكـالخمسيفأرسػمكا
لمصرأنهـمكافقكفعم كقفاطالؽالنار كلـتدخ تعديالتتذكرعم الكرق المصري  .1
كأفضػػتالحػػربال ػ مػػؤتمر"إعػػادةاإلعمػػار"عقػػدف ػ القػػاهرة كبرعاي ػ مص ػري كمث ػ الفمسػػطينييففيػػهال ػرئيس
عبػػاس كهػػكمػػايػػدل أفمصػػرتسػػع الػ إعػػادةالشػػرعي لمقيػػادةالفمسػػطيني بإعػػادةقطػػاعغػزةلمسػػمط الكطنيػ 
كحككمػ ػ الكف ػػاؽال ػػكطن كتعزي ػػزالمص ػػالح كك ػػذلؾتعزي ػػزدكرالقي ػػادةالفمس ػػطيني فػ ػ اس ػػتعادةق ػػكةمكقفه ػػا
التفاكض ػ م ػ إس ػرائي كهػػكمػػاأكػػد ال ػرئيسالمصػػريعبػػدالفتػػاحالسيس ػ أفتسػػكي القضػػي الفمسػػطيني كفقػػا
لممرجعياتالدكلي كمبادرةالسالـالعربي ستكفركاقعاجديداكستجع المنطق أكثرأمناكاستق ار ار كماستقض 
عمػ أحػدأهػػـاألسػبابكالػػذرائ التػ يعتمػػدعميهػااإلرهػابيكف ِ
السػػتقطابالػبعضلالنضػػماـلمجماعػاتاإلرهابيػ 
كالمتطرف  .
كذكرالمتحدثباسـك ازرةالخارجي بدرعبػدالعػاط أفالػكزيرسػامحشػكريكزيػرخارجيػ مصػرتنػاكؿبشػك 
مفص خالؿالمقا،بيفالرئيسالسيس كالرئيسعباستطػكراتالقضػي الفمسػطيني كالجهػكدالمبذكلػ السػتئناؼ
مفاكضاتالسالـبيفالفمسطينييفكاالس ارئيمييفعمػ أسػاسالمرجعيػاتالدكليػ المتفػقعميهػاكحػ الػدكلتيفبمػا
يؤديال التكص إل تسكي دائم كعادل كشامم لمقضي الفمسطيني حيثشػددالػكزيرشػكريعمػ أهميػ أف
تضمفهذ التسكي إقام دكل فمسطيني مستقم ذاتسيادةعم حدكدعاـ1967ـ .2
ػصإتفػاؽكقػفإطػالؽالنػارالػذيأنهػ حػرب2014عمػ صػيغ محػددة أالكهػ 
كيقكؿعزاـاألحمد:لقدن ّ
مقرهاف راـهللاكيتزعمهاالرئيسمحمكدعباس تتػكّل السػيطرةعمػ الحػدكدكتقػكد
أفالسمط الفمسطيني الت
ّ
ّ
لـيتـتنفيذهذااالتفاؽبنجاح .3
جهكدإعادةاإلعمارالت تبمغقيمتها5.4ممياردكالر كم ذلؾ
ّ

ػارك بمػؤتمرإعػادةإعمػارقطػاعغػزةفػ القػاهرة أكػدتعمػ 
كيعززذلؾالرئيسعباسقائال:بأفالدكؿالمش 
تكفير5ممياردكالر كاشترطتأفتقدـهػذاالػدعـعػفطريػقالسػمط كلػيسعػفطريػقحمػاسفػاتفق"ركبػرت
1
صكتفتحاالخباري  2.15مقابم م الرئيسعباسساخن يهاجـحماسبشدة صكتفتحاالخباري تاريخالنشر 2.15/6/19تاريخالكصكؿ

لممكق  http://fateh-voice.ps/arabic/?Action=PrintNews&ID=45109 2.15/8/4
ككال معا   2.15السيس :تسكي القضي الفمسطيني ستقض عم اإلرهاب ككال معااإلخباري تاريخالكصكؿال المكق  2.15/8/8
 http://maannews.net/Content.aspx?id=785648
3
ماككفسك ديفيد-غيث العمري  2.15المفتاحلتجنبحربآخريف غزة؟مصر معدكاشنطفلدراساتالشرؽاألكسط تاريخالكصكؿلممكق 
2

 http://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/view/the-key-to-averting-another-gaza-war-egypt 2.15/8/2
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سرى"مبعكثاالمـالمتحدةم مكس أبكمرزكؽ"عم أفتككفالسمط عم الحدكدكأفتتسمـالمكادكتسممها
لألمـالمتحدةكتقكـاألخيرةبعممي البنا ،عم ذلؾكبعدأسبكعتكقفهذااالتفاؽكلـتسمححماسحت بتنفيذ
البنػػداالكؿبعػػدماتػػـاالتفػػاؽعميػػهبػػيفالحركػ كاالمػػـكالمتحػػدة هػػـلػػيسلػػديهـنيػ لػػذلؾحتػ افالحككمػ ال
تعم ف القطاع كبالتال الدكؿلفتمنحنااألمكاؿالمتفقعميها" .1
كيتضػػححػػرصمصػػرعم ػ التمثي ػ الفمسػػطين الرسػػم لػػذلؾكانػػتتعم ػ بشػػك دائػػـعم ػ إعػػادةاالسػػتقرار
كالمص ػػالح لمفمس ػػطينييف مس ػػتغم اىثغػ ػرةل ػػذلؾ يكض ػػحالمػ ػكا،دمحمإبػ ػراهيـككيػ ػ جه ػػازالمخ ػػابراتالمص ػ ػري 
السابق أفجمي التهدئاتالسابق لـتخرجعف 2:
 أفجميعهػاتمػػتبكسػػاط كجهػػدمصػريمضػػفأكقفػػتمصػػراالعتػدا،اتاإلسػرائيمي العسػػكري الشرسػ عمػ 
سكافقطاعغزة كماأفجمي اتفاقاتالتهدئ السػابق لػـتشػهدتكقيعػاعميهػامػفأيطػرؼسػكا،مصػرأك
إسرائي أكالسمط الفمسطيني أكحماسأكالفصائ الفمسطيني كانماكانتمجػردأكراؽتػـتبادلهػاكالمكافقػ 
عميهاشػفاهه كشػممتتحديػداكقػفالعمميػاتمػفالجػانبيفكسػاع الصػفركبعػضإجػرا،اتمحػددةتقػكـبهػا
إسرائي لتسهي الحياةعم سكافالقطاع كهذ االتفاقاتلـترتبأيآثارسياسي مفأينكععم المكقف
الفمسطين كك  .
 إفالتهدئ ػ ف ػ أغسػػطس2014/تمػػتبػػيفإس ػرائي ككفػػديمث ػ جمي ػ الفصػػائ الفمسػػطيني ف ػ حػػيفأف
التهػػدئاتالسػػابق كانػػتتػػتـم ػ كفػػديمث ػ حركت ػ حمػػاسكالجهػػادفقػػط كهػػكمػػايعػػززرؤي ػ مصػػرلمقضػػي 
الفمسطيني مكحدةمفخالؿتكحيدالكفكد .
إذففاتفاقاتالتهدئ السابق كانتذاتطبيع فني بحت هدفتإل معالج قضي بعينهاكه كقفالعدكافم 
بعضالتسهيالتاإلسرائيمي المحدكدة دكفأفتقفزإل ماهكأبعدمفذلؾ .


يستنتج من ذلك أن- :
 حمػػاستحػػاكؿأفتؤكػػدأنهػػاتمث ػ ال ػرقـاألصػػعبف ػ المعادل ػ الفمسػػطيني كك ػ س ػمماكحربػػاكتحػػاكؿتثبيػػت
دعػػائـحكمهػػالقطػػاعغ ػزةفتػرةطكيم ػ مػ تهمػػيشأيدكرلمسػػمط ف ػ راـهللا كبالتػػال سػػكؼتقضػ تمامػػا
عم جهكدلممصالح الفمسطيني  .
 بغضالنظرعفركاي االنتصارلحماسالت ترددها فإفنتػائثحػربعػاـ2014ـ أظهػرترَاب ِحػيفاثنػيف
غيػػرمباشػريففيهػػالػػـيخكضػػاغمارهػػا أكلهمػػاالسػػمط الفمسػػطيني ممثم ػ بػػالرئيسعبػػاسبعػػدأفشػػك كفػػدا

1
صكتفتحاالخباري مرج سابق 

إبراهيـ دمحم  2.15ككي المخابراتالمصري السابقيكشفأبعادهدن حماسكاسرائي بيفالحقيق كالتأثير ككال نبأاإلخباري المستقم تاريخ

2

الكصكؿلممكق االلكتركن  http://www.naba.ps/arabic/?Action=Details&ID=106137 2.15/9/12
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مفاكضفمسطين مكحد كتمسؾبالكرق المصري ثـصاغخطابػهبالشػك الػذىينسػجـمػ جممػ المطالػب
المشػػركع التػ أشػػهرتهاحمػػاسكالجهػػاد قبػ أفيتكجػػهكفػػد التفاكضػ نحػػكالقػػاهرة أصػػبحتالسػمط هػ 
العنكافالسياس المعتمداقميمياكدكليالتنفيذاإلتفاؽ بمػافػ ذلػؾاإلشػراؼعمػ ممػفإعػادةاإلعمػاركتمقػ 
األمكاؿ فضالعفإدارةالمعابركالحدكد بدعـمصريكاضحعم غيرمػاكانػتتريػدحركػ حمػاس التػ 
سػػعتمنػػذالبداي ػ إل ػ تهمػػيشالسػػمط كاخراجهػػامػػفالمشػػهدكم ػه ثانيهمػػا:القػػاهرةالت ػ تمكنػػتمػػفإعػػادة
فرضمكانتها كاستردادقسطكبيرمفدكرهاف الممفالفمسطين التقميدي كجمبالطرؼالذيكافاليػكد
منحهػػاأيأفضػػمي إل ػ المائػػدةمكرهػػا كمػػفثػػـإفشػػاؿك ػ رعاي ػ إقميمي ػ أخػػرىلممفاكضػػاتغيػػرالمباش ػرة 
كفكؽذلؾإخراجمعبررفحمفالمفاكضاتكميا كاستضاف مؤتمرالمانحيفإلعادةإعمارغزة
 غزةقػدتسػتخدـمػفقبػ إسػرائي الختبػاركػ نظػاـمصػريجديػد كتضػغطعميػهلمعرفػ الحػدكدالتػ يمكنػه
التصرؼف ضك،مهدداتغزة.1
 .1.1.1تداعيات نشاط الجماعات المسمحة في سيناء عمى الموقف المصري من ممف معبر رفت البري
يعتبرمعبررفحترمكمترلمعالقاتالفمسطيني المصري كأحداألدكاتالت يمكفمفخاللهاقياسمدىالتكافق
كالتجػ ػػاذببػ ػػيفالط ػ ػرفيففهػ ػػكالمنفػ ػػذالكحيػ ػػدعم ػ ػ مصػ ػػركم ػ ػرتبطتمامػ ػػابالسياسػ ػػاتالمص ػ ػري تجػ ػػا القضػ ػػي 
الفمسطيني انحي جرر فري اسرحئىاعن عره انحرم انكامرم نهق رية انفهسرطيىية وانمصرانحة انفهسرطيىية جكريسرا نفصرم

قطاع غزة عه انق ية انفهسرطيىية ،وهرو مرا ععرر عىرن معرارا بعرد انعردوان اغول عهرى غرزة عراو  8002/8002

قائال"أفالكض القػائـفػ غػزةمنػذصػيفالعػاـالماضػ يشػهدانقسػامافمسػطينيابػيفالسػمط الكطنيػ كحمػاس
يفتحالبابأماـإسرائي لممض ف مخططهالفص الضف كالقطاعكنحفف مصرلفنساهـف تكػريسهػذا
االنفصاؿبفتحمعبررفحف غيابالسمط الفمسطيني كمراقب االتحاداالكركب كمخالفػ إتفػاؽعػاـ 2"2005
كتخفيفػػالمعانػػاةأه ػ غ ػزةعم ػ المعبػػربق ػرارال ػرئيسمبػػارؾالػػذيسػػمحبفتحػػهألج ػ غي ػرمسػػم عػػداالجمع ػ 
كالسبتلعبكركاف الحػاالتاإلنسػاني الفمسػطيني فػ كػالاالتجػاهيففػ 0212/6/1بعػدإغالقػهمنػذاالنقسػاـ
الفمسطين بشك كام لمدةثالثسنكات.
كمػػازاؿالمعبػػريشػػهدشػػداكجػػذباحت ػ يكمنػػاهػػذا فبعػػدثػػكرة02ينػػايركثػػرالحػػديثعػػفالتسػػهيالتالمص ػري 
الممنكح ػ لمفمسػػطينييفلمسػػفرعبػػرالمعبػػرإالأفهػػذ التسػػهيالتكانػػتاحتفالي ػ كاعالمي ػ كمبػػالغبهػػاباسػػتثنا،

صعب سميح  2.14غزةاختبارمصرالسيس جريدةالصباحالعراقي تاريخالكصكؿلممكق اإللكتركن  2.15/1./19
 http://www.alsabaah.iq/ArticleShow.aspx?ID=74541
2
الحري ,2..8,مبارؾمصرلفتق ف الفخاإلسرائيم كلفتشارؾف الفص بيفالضف كقطاعغزة,الحري مجم التقدمييفالعربعم االنترنت,
1

http://alhourriah.org/archeive/16826/%E3%C8%C7%D1%DF%3A-%E3%D5%D1-%E1%E4-%CA%DE%DA-%DD%ED-%C7%E1%DD%CE-%C7%E1%C5%D3%D1%C7%C6%ED%E1%ED-%E6%E1%E4%CA%D4%C7%D1%DF-%DD%ED-%C7%E1%DD%D5%E1-%C8%ED%E4-%C7%E1%D6%DD%C9-%E6%C7%E1%DE%D8%C7%DA.html
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زيادةعددأياـفتحالمعبرآنذاؾ كالسماحبالسفرلألطفاؿتحػتالثامنػ عشػرة كالرجػاؿممػفتزيػدأعمػارهـعػف
02عاما كالنسا،مفك األعمار ليشهدالمعبربعضالتطكراتكذلؾعم النحكاآلت  1:
ف 0211/21/02أغمقتمصرمعبررفحألج غيرمسم مػ انػدالعالثػكرةالمصػري كانتشػرتكحػداتالجيشعم خطالحدكدالدكل إل شماؿسينا،كال معبررفحكخطالحدكدالدكل  .
ف 0211/20/11قررتالسمطاتالمصري فتحالمعبر0أياـلمدةساعتيفف اتجػا كاحػدلعػكدةالعػالقيفإل قطاعغزةكهذ المرةاألكل الت يتـفيهافتحالمعبربعدأحداثمصرمنذ.0211/1/02
ف 0211/22/01فتحتالمعبرفػ كػالاالتجػاهيفبشػك دائػـدكفكجػكدلجهػازمباحػثأمػفالدكلػ هػكم ػػاأُعتب ػػرتطبيقػ ػالمكع ػػكدالتػ ػ قطعته ػػامص ػػرلحم ػػاسمقابػ ػ التكقيػ ػ عمػ ػ إتف ػػاؽالمص ػػالح مػ ػ ف ػػتحبت ػػاريخ
2011/4/26ـ 2هذاالفتحكافيمن المسافريفمفالذيفتتراكحأعمارهـمف11عاماحت 02عامػادخػكلهـ
إل ػ مصػػرإالمػػفخػػالؿتنسػػيقمسػػبقمػػفالسػػفاراتالمص ػري ف ػ الخػػارجلمفمسػػطينييفالمقيمػػيفخارجػػاكمػػف
السفارةالمصري ف  ارـهللالمفمسطينييفالمقيميفف غزةكالضف بمعن أفالتسهيالتشػممتالسػيداتكالػذككر
أق مف11عاماكأكثرمف02عاما.3
يتضػحمػػفالعػرضالسػػابق أفالتسػهيالتالمصػري عمػ معبػػررفػحالبػػريلػـتكػػفعمػ المسػػتكىالمػأمكؿبعػػد
الثػػكرة كمػػاأفالحػػديثعػػفإ ازلػ قػكائـالممنػػكعيفمػػفالسػػفرلػػـتكػػفحقيقيػ كالزاؿهنػػاؾقػكائـسػػكدا،بحجػ 
الممنػػكعيفمػػفدخػػكؿمصػػر كهػػذايبػػيفأفالسياسػ المصػري تجػػا معبػػررفػػحلػػـتتغيػػرسػكا،فػ عهػػدالػرئيس
ػارؾأكفيمػػابعػػدالثػػكرةالمص ػري ألفمعبػػررفػػحلػػهعالقػ بعالقػػاتمصػػرالخارجيػ كمػػالػػهعالق ػ 
حسػػن مبػ 
ةبالصراعالفمسطين الداخم كهكجز،مفاألدكاتالمصري لمضغطعم فتحكحماسلتنفيذالمصالح  .

مباشر
 كيكضحأكرـعطاهللاالكاتبالفمسطين :أفالمعبرلـيكفمغمقاقب أفتسيطرعميػهحركػ حمػاسقبػ عػاـ
ػرر
0222كأفإصػرارحركػ حمػػاسعمػ إدارةالمعبػػرفػ ظػ رفػػضالجانػػبالمصػػرييعنػ إعطػػا،مصػػرمبػ ا
السػػتمراراغالقػػه فمكقفهػػالػػـيتغيػػرمنػػذثمػػافسػػنكات كأفمصػػرسػػتفتحالمعبػػرحػػيفتػػدير السػػمط ألفهنػػاؾ
كالطرفافجز،منه كم ذلؾمكقفحماسلـيتغيركأنهػالػـتسػم بػأفهنػاؾاتفاقػاعمػ تسػميـالمعػابر
اتفاؽ 
لمسمط الفمسطيني  .4

شمال خمي 2.11التسهيالتالمصري عم معبررفحأكهاـكدعاي إعالمي مؤسس الضميرلحقكؽاالنساف نشربتاريخ19يكنيك .2.11

1

البها ،مراد مرج سابق ص92

2

خمي أبكشمال مرج سابق

3

عطاهللا أكرـ  2.15رسال لمصديقغازيحمدصحيحكلكنؾتجاهمتالحقائق نبأبرس تاريخالكصكؿلممكق االلكتركن  2.15/9/23
http://npaapress.com/ar/?Action=Details&ID=42771
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كهػػذايخػػالفرغب ػ حرك ػ حمػػاسالت ػ تعتبػػرمعبػػررفػػحهػػكمعبػػرمصػػريفمسػػطين خصكصػػابعػػدانسػػحاب
اسرائي مفغزةعاـ0222ـ حيثيجزـممثمكحماسأفاالحتالؿاإلسرائيم ف القطاعإنتهػ كلػيسلػديها
كأفتككفجز،مفالسمط العامم عم المعبر 1كمػا
مان مفمراقب دكلي إذاكافذلؾيساهـف فتحالمعبر 
كيجبعم مصراآلتساهـف حصارغزةفهذايعتبرنكعامفأنكاعاإلبادةالجماعي المخالفلمقانكفالدكل 
اإلنسػػان فػػالتكجػػدقاعػػدةفػ القػػانكفالػػدكل تمػػزـالػدكؿ كخاصػ دكؿالجػكاركمصػػر بػػاإلعتراؼباألكضػػاع
غيرالمشػركع .كقبكُلهػاباسػتمراراتفاقيػ المعػابريعنػ قبكلهػابكضػ غيػرمشػركعالتػ هػ ليسػتطرفػافيػه 2
لكفالتبدكهػذ األسػبابالتػ تركيهػاحمػاسيمكػفافتػؤثرفػ سياسػ مصػرتجػا المعبػر إذأفمصػرهػ 
مػػفتفػػرضالشػػرك،كلػػيسأط ارفػػافمسػػطيني

3

لكػػفيمكػػفأفيمعػػبالكض ػ الفمسػػطين الػػداخم كالخالفػػاتبػػيف

حركت ػ فػػتحكحمػػاسدك ارف ػ تشػػكي المكقػػفالمصػػري أكتشػػك لػػهإطػػا اركمبػػر ار
االتصػػاالتم ػ أيالفصػػائ الفمسػػطيني عم ػ األق ػ عم ػ المسػػتكىالرسػػم

فمصػػرتحػػاكؿأالتقط ػ 

كالتعام ػ المصػػريم ػ القضػػي 

الفمسػػطيني يقػػكـعم ػ أكلكي ػ السػػالـم ػ إس ػرائي كتتعػػايشم ػ كجػػكدمقاكم ػ فمسػػطيني ف ػ األ ارض ػ المجػػاكرة
لحدكدهابحيثالتؤديلنشكبحربتمتدآثارهالألراض المصػري كمػاكالترحػببهيمنػ حمػاسعمػ القػرار
الفمسطين كلكنهاقدتقب بدكرفاع لحماسدكفالسيطرة كذلؾانطالقامفتخكفاتتثيرهػاقطاعػاتحساسػ 
تجا التياراتاإلسالمي بشك عاـكمايم  4:
 ترىمصرأفعميهاالتعام كفقالتزاماتهاالدكلي الت تعتبراتفاقيػ معبػررفػحعػاـ2005ـجػز،امػفهػذ 
االلت ازمػات بػرغـانهػػاليسػتطرفػػافيهػػا كلكنهػاتسػػاعدفػ تشػغيمهابنػػا،عمػ طمػباألطػراؼالمكقعػ عميهػػا 
لذلؾتعتبرالسمط الفمسطيني ه الجه الرسمي إلدارةالمعبر .
 تعتبرمصرأفمعبررفحيمث تهديدابالنسػب لهػافػ حالػ فتحػهليمبػ حاجػاتالفمسػطينييفكافػ كاالسػتغنا،
عفالمعابراألخرىم إسػرائي  كبػذلؾيعتبػرنجاحػامحػدكدافػ إ ازحػ أزمػ الحصػارتجػا مصػر أكثػرمػف
تحمي إسرائي مسؤكلي الحصار.
 .1.3.2.5أوضاع معبر رفت بعد ثورة يناير 2011/في ضوء الجماعات المسمحة في سيناء
ُمنػػذتسػػمـاإلخ ػكافالمسػػممكفكالتقػػارباأليػػدي كلكج م ػ حمػػاس اختمفػػتمعػػاييرفػػتحالمعبػػر لكػػفمػػا ازلػػت
معاييردخكؿاالفرادال مصرنفسهايكتنفهاكثيرمفالتسهيالتاألخرىكمنهافتحالمعبرشبهالكام لكف

مسمؾ  2..9مفيحم مفاتيحمعبررفح؟ مسمؾمركزلمدفاععفحري الحرك اطبا،لحقكؽاالنساف اسرائي ص 61-6.

1

الحمديف جكاد–العمري بياف 2..8,تقديرالمكقفالمصريتجا حصارقطاعغزةكفتحمعبررفح مركزالزيتكن لمدراساتكاالستشارات 
http://www.alzaytouna.net/permalink/5263.html
3
محجز خضر مرج سابق 
2

4
الحمد جكاد-العمري بياف مرج سابق 
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معاييراإلغالؽاختمفتعفسابقهاحيثبرزاإلغالؽمػفأجػ التهديػداألمنػ

1

بعػدماانعكػسعػدـاسػتقرار

ػزاألمنيػ 
الكض األمن ف سينا،بعدثكرةيناير2011/تمقائياعم المعبر اذتكررتالهجماتعمػ الم ارك
ّ
ػالمي " كتصػػاعدكتي ػرةالهجمػػات
كح ػكادثخطػػفالسػ ّػياح كتكزي ػ بيانػػاتتػػدعكإل ػ إقام ػ "إمػػارةسػػينا،اإلسػ ّ

قكاتحرسالحدكدالمصرّي ف شماؿسينا،حتّ تجاكزعػددها28هجكمػا خػالؿفتػرةكجيػزة
المسّمح عم ّ
ظـعم أقساـالشرط لكفأيامفالعمميػاتالسػابق لػـتثػر
ا
التتجاكزأشهرمعدكدة بينهاأكثرمفهجكـمن ّ

تمسؤكليفأمنييفكباركعزلهـ 2كأُغمػق
اذمس
سياسي كالت قت فيها16جنديف رمضاف2012/
زكبع
ّ
ّ
ّ
مجنديفمصرييفك ِ
فحلمدةخمس أياـعمػ أثػرتمػؾ
أغمقمعبرر
المعبرلمدةعشريفيكما ثـاختطاؼسبع
ّ
ّ
ّ
ّ
الحادث كأعيدفتحهبعداإلفراجعنهـ.3

ةاألمنيػ المصػرّي حمػػاسبالعبػػثبػػأمفسػػينا،كالمسػػاهم فػ حالػ عػػدـاالسػػتقراراألمنػ هنػػاؾ 
كتػػتّهـاألجهػز
ّ

التػ نشػػأتعقػػبالثػػكرة كاتهػػاـاإلعػػالـاإلخػكافبػػالتراخ كمهادنػ حمػػاس كمػػنحالفمسػػطينييفامتيػػازاتعديػػدة:
منهافتحالمعبردكفقيػكدكعػدـم ارعػاةأفالػبالدتمػربظػركؼغيػرطبيعيػ كتحػاكؿحمػاسجاهػدةإبعػادهػذ 
الفكػرةعػػفكسػػائ اإلعػػالـالمصػرّي كتتّهمهػػادكمػػابػػالتحريضعميهػػامػػفدكفدالئػ كقػػدأصػػبحالمعبػػرمرهكنػػا
بالحال األمني المتردي ف سينا 4،خصكصابعػدسػقك،حكػـاإلخػكافكزيػادةكبيػرةلمتػكترفػ سػينا ،كتعامػ 

الدكل المصري قطػاعغػزةعمػ أنػهمنطقػ مهػددةألمػفمصػر حيػثأف الفتػرةالممتػدةمػف2013/7/1حتػ 
2014/5/31شهدتإغالؽمعبررفح234يكمامفأص 335يكما 5بسببالعممياتالعسكري الت يقكدها
الجػػيشالمصػػريفػ سػػينا،ضػػدالجماعػػاتالمسػػمح كقػػدتزامنػػتبعػػضالتفجيػراتفػ سػػينا،مػ فػػتحالمعبػػر 
مفالتسهيالتكاعالفالحككم المصري عففتحالمعبريسارعالمسمحكفف 

فكمماأعمفالجيشالمصرينكعا
سينا،ال هجكـعم ثكناتالجيشأكتفجيرانتحاريفػ احػدىمدرعاتػه األمػرالػذيبػاتكاضػحالمعيػافأف
هناؾأياديخفي تسع لتكتيرالعالق بيفمصركغزة .
فف ػ  2014/12/20كم ػ إعػػالفالسػػمطاتالمص ػري فػػتحالمعبػػرهػػاجـمسػػمحكفكمينػػاأمنيػػابمنطق ػ الجػػكرة
جنكبالشيخزكيدبمحافظ شماؿسينا،بقذائفالهاكفدكفكقكعأيإصابات .

1

هكيدي مركة السيدأمان مرج سابق ص .41-4.

المركزالعرب  2.12سينا،التائه بيفغيابالدكل كاالستثمارالسياس http://www.dohainstitute.org/release/a5a692d9-37ec-
 4735-99e2-907efe2bdcfe
3
حازـبعمكش االسالميكفف مصرلـيحدثكاأيتغييرجذريف معبررفح المراقبالفمسطين نشربتاريخ-29مايك .2.13
2

4هكيدي مركة السيدأمان مرج سابق ص.69

تقديراستراتيج ( 2.14 )68مستقب العالقاتالمصري الفمسطيني بعداالنتخاباتالمصري مركزالزيتكن لمدراساتكاالستشارات بيركت لبناف 
http://www.alzaytouna.net/permalink/71611.html

5
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كف 2015/3/8فبعدإعالفالسمطاتالمصري فتحالمعبر قتػ ثالثػ مجنػديفكجػرحآخػريففػ اليػكـاألكؿ
لفتحالمعبربعدتفجيرمدرع لمجيشبمنطق "الخركب "بجكارالطريقالدكل "العريشرفح"جنكبمدينػ الشػيخ

زكيدبمحافظ شماؿسينا .،

أماف اليكـالثان 2015/3/9لفتحالمعبرفقالتمصادرأمني مصري إف"انتحاريا"فجرنفسهبعدأفاستق 
(شاحن نق ميا )ف معسكرلألمفالمركزيالمصريبح المسػاعيدبػالعريشممػاأدىلمقتػ شػخصكاصػاب 
32آخريف كف نفساليكـبساعاتقميم استهدؼمسمحكفجيباعسكريابعبكةناسف فػ قريػ "القريعػ "جنػكب
العػريشممػاأسػػفرعػػفمقتػ ضػػابطفػ الجػػيشالمصػػريكاصػػاب ثالثػ آخػريف كفػ 2015/1/11اختطػػف
مسػمحكفالضػابطأيمػفالدسػكق الػذىيعمػ بقػكاتأمػفالمػكانئكالمنافػذالبريػ مػفمنطقػ "الكفػاؽ"بمدينػ رفػػح
كعثرعم جثمانهبعدأياـ .1
المصري م إعالفالسمطاتالمصري فتحمعبررفح ُ

كيقػكؿالمػكا،دمحمنػكرالػػديفمسػاعدكزيػػرالداخميػ األسػػبقإف"فػتحمعبػػررفػحالبػػريلػهعالقػ كطيػدةبالحػػادث
اإلرهاب الذيتسببف تفجيرمبن قطاعاألمفالكطن بمنطق شبراالخيم كالذيأسفرعفإصػاب 7أفػراد
"كأضاؼأنه"عندمانفتحهذاالمعبرالػنحستحػدثالعمميػاتاإلرهابيػ 
شرط مفخالؿاستخداـسيارةمفخخ 
فضػالعػػفأنػهمعبػػرأفػرادممكػػفأفيتسػم مػػفخاللػػهأشػخاصمتخصصػػيففػ تجهيػػزالعبػكاتالناسػػف كمػػف
المالح أفآخر5حكادثإرهابي حدثتف مصرتزامنتم فتحمعبررفح" .2
قاؿرئيسالػكزرا،المصػريإبػراهيـمحمػب":هنػاؾ5معػابركلػيسمعبػررفػحكحػد كغػزةمحاصػرةمػفالمعػابر
األربع األخرىكنحفنفتحمعبررفحلمحاالتاإلنساني كلكفيتعيفعميناأفنحم بمدنامفاإلرهاب ك يكـ
عددمفأبنائنايقعكفشهدا ،لذانحػفبحاجػ لفػرضاألمػفكاالنضػبا،عمػ الحػدكدمػ غػزة كيجػبأاليكػكف
العب،كمهعم مصر" .3
كيقكؿمكس أبكمرزكؽالقياديف حماس":بأنهيشعرباألسفالشديدعم ك مرحم مفالمراح تككففيها
نكايابفتحمعبررفػحتقفػزتمػؾالعمميػاتداخػ سػينا،المسػتنكرةكالمدانػ كالتػ تضػربػأمفكمسػتقب العالقػ مػ 
مصر"كأضاؼ"أنهاليجبإلقا،التهـتجػا قطػاعغػزةكحركػ حمػاسألنػهلػيسهنػاؾأيإشػارةبكجػكدعالقػ 
لقطػػاعغػزةبمػػايجػػريفػ سػػينا ،إذأفمػػايجػػريفػ سػػينا،يضػػربقطػػاعغػزةألفسػػينا،الممػػرالكحيػػدلغػزة".

كادي عبدالحكيـ  2.15لماذاتحص عممياتارهابي ف سينا،بنفسالتكقيتكمماتـفتحمعبررفح؟ مركزراشي ككريالفمسطين لحقكؽاالنساف

1

كمتابع العدال الدكلي

 http://rachelcenter.ps/news.php?action=view&id=18729

2
ندى مصطف  2.15مساعدكزيرالداخمي األسبق:عناصرإرهابي تسممتمفمعبررفحكرا،تفجيراألمفالكطن الشركؽ تاريخالكصكؿلممكق 

االلكتركن http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=20082015&id=93396bb0-0a82-47b6-9a22- 2.15/9/5
 9fc73e6221b8
3
صفا  2.15محمبمعبررفحمفتكحكالنتحم عب،غزةكحدنا ككال الصحاف الفمسطيني صفا تاريخالكصكؿلممكق االلكتركن  2.15/9/29
 http://safa.ps/post
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كنح ػػفدائم ػػاأيادين ػػامم ػػدكدة كنري ػػدعالقػ ػ مػ ػ م ػػفيحك ػػـفػ ػ مص ػػرألفه ػػذامس ػػتقب الش ػػعبالفمس ػػطين 
كالمزايداتالت تجريف هذاالكقتالتخدـالشعبيفالفمسطين كالمصري" .1
كيقػكؿعضػػكالمكتػػبالسياسػ لحػػزبالشػػعبالفمسػػطين كليػدالعػػكض":أفهنػػاؾجهػػاتعمػ مسػػتكىإقميمػ 
كدكل ػ تمعػػبعم ػ تػػكتيرالعالق ػ بػػيفمصػػركقطػػاعغ ػزة مشػػي ارال ػ أفالمسػػمحيفف ػ سػػينا،يسػػتغمكفعػػدـ
السػػيطرةاألمني ػ الكامم ػ لمجػػيشالمصػػريعمػ سػػينا،كيحػػاكلكفاظهػػارمصػػرعمػ أنهػػادكل ػ غيػػرقػػادرةعم ػ 
ضػػبطاألمػػف كنػػك الػ أفالشػػقيق مصػػرسػػتبق فػ دكرهػػاالريػػاديفػ طميعػ األمػ العربيػ كسػػتبق الحاضػػن 
لمقضي الفمسطيني كسيبق قطاعغزةجز،اأصيالمفمككناتاألمفالمصري .2
كبالتال إفالهجماتالت تستهدؼالجيشالمصريمفقب الجماعاتالمسمح أصبحتالظاهرةكاقعػ تككنػت
مفكثرةتك اررها كمفالكاضحأفهنػاؾتنسػيقاإلسػتنزاؼكاسػتهالؾالجػيشبسػينا ،كهػدفهاتخريػبالعالقػ مػ 
غػ ػزة كه ػػذاخدمػ ػ  كمص ػػمح إلسػ ػرائي  كمش ػػركعهابتض ػػييقالخن ػػاؽعمػ ػ قط ػػاعغػ ػزةكدفع ػػهباتج ػػا المش ػػركع
اإلسرائيم الرام ال "دكل غزة" .3
يتضحمماسبقالجدؿبخصكصتزامفعممياتالتفجيػرفػ سػينا،مػ اقتػرابمكعػدفػتحالمعبػرأكفتحػه فػ 
الكقتالذيلـتعرؼاألسبابالحقيقي كرا،هذاالتزامفالذيأصبحمعمكماعم مستكيالشارعف قطاعغػزة 
ككفمعبررفحيشك لهػـمنفػذاكحيػدالمعػالـالخػارج كفػ ظػ هػذ التضػارباتكالتخمينػاتألسػباباإلغػالؽ
الناتثعفتكتراتأمني ف سينا .،
تفسرالدراس التفجيراتالمتزامن م فتحالمعبركالت أثارتتساؤالتإل التال  -:
 افالسالجماعاتالمسمح بسينا،كاستخدامهـغزةلمضغطعم مصر .
كابعادمصرعفالدكراالستراتيج لهاف القضػي الفمسػطيني كبحػث
 محاكل خنقغزةأكثرلخدم إسرائي 
سب منافذأُخريلغزة .
 إيجادمبررلحرك حماسلمتفاكضعم منفذلغػزةغيػرمعبػررفػح بعػدماأصػبحيشػك خطػ ارعمػ مسػتقب 
الفمسطينييفالمرتبطيفبأعمالهـكدراستهـخارجغزة
 محاكل ربطفتحمعبررفحبالعممياتاالرهابي كربطغزةبها .
 تضيقالخناؽعم غزةبإغالؽمعبررفحبهدؼإحراجنظاـالسيس  .
 ضعفعم كتقديراتاألجهزةاالمني المصري ف سينا .،
1
مرزكؽ مكس حماستديفالهجماتاألخيرةضدالجيشالمصريف سينا ،جريدةفمسطيف 2.15/7/4ص 1.

العبادل اياد  2.15سرتزامفالعممياتف مصرم فتحمعبررفح دنياالكطف تاريخالكصكؿلممكق االلكتركن  2.15/9/21
http://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2015/03/10/676204.html
3
المرج السابق 
2
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 قم االمكاناتكالكسائ لدىاالجهزةاالمني المصري ف سينا .،
 ضعفاالجهزةاالمني المصري ف سينا،مفالكصكؿلممعمكم األمني قب حدكثمث هذ العمميات .
 اظهارسينا،بالمنطقػ الرخػكةكالمنفمتػ أمنيػافػ ظػ التقػاريراألمنيػ بكجػكدسػيطرةعمػ سػينا ،كخصكصػا
كأفقضي معبررفحتحظ باهتماـإعالم كبيرف ظ التعتيـعم العممياتف سينا .،
 التأكيدبأفمعبررفحغيرآمفعم الفمسػطينييفكالمصػرييففػ حالػ فتحػهكبالتػال اغالقػهمػفقبػ مصػر
مبرر .
 .2.3.2.5مصر ترىن معبر رفت بالمصالحة الفمسطينية واألوضاع األمنية في سيناء
مػفتعتقػدأنػهيهػددأمنهػا
يقكؿالدكتكرإبراهيـابراش":مصرتستطي فتحالمعبرم منػ عناصػرحمػاسككػ َ

مػػفالمػػركرعبػػرمعبػػررفػػح هػػذااإلجػرا،سيضػػعفحمػػاسكسػػيعززمػفمكانػ مصػػرعنػػدالشػػعبالفمسػػطين 
ابكالػدكؿالتػ تحػػاكؿالتطػػاكؿعمػ مصػػركمكانتهػػا 
كسػػيؤكدأفمصػػركمػػاع كدتنػػادائمػػاأكبػػرمػػفكػ األحػز 
كسيسػحبالبسػػا،مػفتحػػتاقػػداـهػذ الجماعػػاتكالػػدكؿالتػ تحػػاكؿتكظيػفحصػػارغػزةكمعانػاةأهمهػػاكحالػ 
االنقساـلصالحأجندتهاالخاص كعم رأسهااإلضراربمصركدكرهاالرياديف المنطق كتحاكؿتركيثمزاعـ
بأفمصرباتتتعاديالشعبالفمسطين أكثرمفمعاداةإسػرائي إذأفتحكيػ مؤشػرالعػدا،مػفإسػرائي إلػ 
الفمسػػطينييفيشػػك انتصػػاراكبيػراإلسػرائي كدافعػػاقكيػػالهػػالتنفػػردبالفمسػػطينييفكلتسػػتكم مشػػركعهااالسػػتيطان 
كالهكيديف الضػف كالقػدسكمشػركعدكيمػ غػزةاإلخكانيػ عمػ حػدكدمصػر".1كتتعامػ مصػرمػ ممػفمعبػر
رفحبأنهمفضمفاألدكاتالت تحاف بهعم بقا،قطاعغزةضمفالممفالفمسطين كك ككذلؾهكممػف
يكأفالتعام معههكضمفالرؤي االستراتيجي لمقضي الفمسطيني  .
مصر 

أمفقكم
كتكتفػ القػػاهرةبالتكاصػ مػ الػػرئيسالفمسػػطين محمػػكدعبػػاسفػ ظػ إصػرارالسيسػ عمػ أفتتمركػػزقػكات
تابع لمسمط ف المعبركالتأكيدعم أفهناؾتفاهـمصريإسرائيم يقض بتمركػزقػكاتأبػكمػازفلػيسفقػط
ف معبر"رفح"الحدكديم مصر ب أيضاف المعابرالتجاري الت تربطإسرائي بقطاعغزة .
شددالرئيسالمصري عبدالفتاحالسيس ف 2015/9/27هامشقم التنمي كالمناخف األمـالمتحدة عم 
أف"اإلجػ ػرا،اتالتػ ػ اتخ ػػذتهامص ػػرلمحف ػػا عمػ ػ أم ػػفح ػػدكدهاالشػ ػرقي ج ػػا،تبالتنس ػػيقالكامػ ػ مػ ػ الس ػػمط 
الفمسطيني كاليمكفأفيككفالهدؼمنهااإلسا،ةإل األشقا،الفمسطينييفف قطاعغزة ب تهدؼإل حماي 

ابراش ابراهيـ  2.15التباسالمكقفالمصريمفالقضي  الفمسطيني ممتق الثقاف كالهكي الكطني الفمسطيني تاريخالكصكؿلممكق  2.15/8/1
 http://www.palnation.org/vb/showthread.php?t=866
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الحػػدكدالمص ػري كالحفػػا عم ػ األمػػفالقػػكم المصػػريكالفمسػػطين "كأضػػاؼافهنػػاؾ"أهمي ػ لعػػكدةالسػػمط 
الفمسطيني لمقطاعكأفتتكل اإلشراؼعم المعابر" .1
ييفتحمفحيفآلخر 
كماتحدثعفالمعبربشك أكثركضكحاف لقائهم تمفزيك 
ف" BBCأفمعبررفحالبر ُ
ار
كفتحهبصف دائم مرتبطباالستقراركاألمف فالمعبرقريبمفمنطق حساس ف سينا ،لـنحققفيهااسػتقرا

كامالعم حدكصفه" .2
ػديفعطيػ أففػتحمعبػررفػحالبػري
ككجه النظرهذ نقمهاسفيرمصػرلػدىالسػمط الفمسػطيني كائػ نصػرال
ّ

بطمصربقطاعغزةمرتبطبالتقديراتاألمني لألكضاعالت تشهدهامحافظ شماؿسينا ،كهكالسػبب
الذيير
ّ
الذييعرق فتحمعبررفح إضاف إل المصالح الفمسطيني كعدـالكصكؿإل آلي متّفقعميهامػف
األساس 
ُ
أج إتماـفتحه .3

كتعتبرالد ارسػ أفتصػريحالػرئيسالسيسػ كالسػفيرعطيػ يؤكػدافأفالعامػ الجديػدالػذيأُضػيفالػ أسػباب
اغالؽالمعبر هكاألكضاعاألمني الت سببتهالجماعاتالمسمح ف سينا ،إضاف لالنقساـالفمسطين  .
كيقكؿعضكالمكتبالسياس لحزبالشعبالفمسطين كليدالعكض:أفهنػاؾمسػاعمػفعػدةأطػراؼخارجيػ 
تحػػاكؿإبقػػا،التػػكترف ػ العالقػػاتبػػيفالشػػقيق مصػػركحرك ػ حمػػاسكالم ػكاطنيفف ػ غ ػزةمػػفخػػالؿاستحضػػار
المناكفاتف اإلعالـ كأكدعم أفانتظاـالعالق م الشقيق مصػريمػرعبػرانهػا،االنقسػاـكاسػتعادةالكحػدة
الكطنيػ ػ الفت ػػاالػ ػ أفمص ػػرتتعامػ ػ مػ ػ الش ػػعبالفمس ػػطين م ػػفخ ػػالؿش ػػرعي كاح ػػدةهػ ػ الس ػػمط الكطنيػ ػ 
الفمسطيني مطالباالك الفمسطين بالتكحدعم مكقػفكاحػدلمكاجهػ التحػدياتالتػ باتػتتعصػففػ العالقػ 
م مصركغيرها .4
ػرمبػػرراتإغػػالؽالمعبػػرمنهػػااألمني ػ 
كيمكػػفاالسػػتنتاجممػػاسػػبق أفاألسػػبابكثي ػرةكعديػػدةالت ػ تُكجػػدلمصػ ُ
كماكأفربطػهفػ الفتػرة

كمنهاالسياسي اذتعتبر مفضمفأدكاتهاالسترجاعالسمط ال غزةكانها،االنقساـ

األخيػرةبتفجيػراتسػػينا ،اكجػػدتلحمػػاسمبػػرراتلمتكجػػهلمبحػػثعػػفحمػػكؿبديمػ لممعبػػر بحجػ عػػدـاسػػتجاب 
مصرلندا،اترف الحصاركفتحالمعبر .
كقػػدُلمػػسهػػذاالتكجػػهالجديػػدلحمػػاسمػػفخػػالؿكثافػ زيػػارةالكفػػكداألكركبيػ لغػزة كتقػػديـالحمػػكؿعبػػرطػػرح
العديدمفالمبادراتلهدن طكيم بيفحماسكاسرائي أبرزهامبادرةالمبعػكثالسػابقلعمميػ السػالـ تػكن بميػر 
سكاينيكز  2.15السيس حماي األمفالقكم لمصركفمسطيف  http://www.skynewsarabia.com

1

دنياالكطف  2.15فتحمعبررفحمرهكفباالستقرارف سينا،كذلؾلـيتحققبعدكعالقتناتسمحبتفعي المفاكضات تاريخالكصكؿال المكق 

2

االلكتركن  http://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2015/11/04/807440.html  2.15 11/5
صكتفمسطيف  2.15السفيرعطي معبررفحمرهكفباألكضاعاألمني بسينا ،تاريخالكصكؿلممكق االلكتركن  2.15/11/5
http://www.fateh-voice.ps/arabic/index.php?Action=Details&ID=35707
4
العبادل اياد مرج سابق 
3
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كمنسػػقاألمػػـالمتحػػدةلعممي ػ السػػالـف ػ الشػػرؽاألكسػػطنيك ػكاليمالدينػػكؼ متجػػاكزيفالػػدكرالمصػػري كػػذلؾ
محاكل االستفادةمفالخطكاتاإلسرائيمي بتخفيفالحصار كالسماحلقطربإدخاؿمكادإعادةاإلعمار بعػدأف
رفضتمصرذلؾف السابق .
ػعكرلػػدىالقيػػادةالمصػري بػػ"جديػ "الخطػكاتاإلسػرائيمي تجػػا قطػػاعغػزة فػ التعػػاط مػ 
ربمػػاهػػذامػػاكلػػدشػ ا
بعػػضالمقترحػػاتكػػالممرالمػػائ التػ شػػعرتفيهػػامصػػربػػالقمقمػػففقػػدافكرق ػ مػػؤثرةف ػ المم ػفالفمسػػطين 
ةيشػك 
باعتبارهـالجه صاحب الباعالطكي فيه م عدـرغبتهـف إقامػ أيممػرمػائ أكمينػا،لقطػاعغػز ُ

بديالعفمعبررفح كحاليعززسمط حماس .

يمك ػػفأفتك ػػكفه ػػذ األس ػػبابكرا،الخطػ ػكاتالمصػ ػري لن ػػزعفتيػ ػ الت ػػكترمػ ػ حم ػػاسكعكدته ػػاإلػ ػ الممف ػػات
الفمس ػػطيني كالمص ػػالح كالمفاكض ػػات فه ػػذ المقاربػ ػ يمك ػػفربطه ػػابإلغ ػػا،محكمػ ػ االس ػػتئناؼالمصػ ػري فػ ػ 
يناير2015/ق ار ارسابقاكانتإحدىالمحاكـالمصري اعتبرتفيهحركػ حمػاسمنظمػ إرهابيػ كرحبػتحركػ 
حمػػاسبػػالحكـالقضػػائ المصػػريالجديػػد.1ككػػذلؾفػػتحمعبػػررفػػح كادخػػاؿمػكادبنػػا،لمقطػػاعالخػػاص بعػػدأف
كانتهذ الخطكاتمفالمحرمػاتالمصػري كبتأييػدمػفالػرئيسعبػاس فقػدأثنػ مكسػ أبػكمػرزكؽعمػ هػذ 
الخطػػكةالمصػري بإدخػػاؿمػكادالبنػػا،كأضػػاؼ"أعتقػػدأنػػهكػػافهنػػاؾتطػػكرإيجػػاب بهػػذاالصػػدد لػػيسفقػػطعمػ 
صػ ػػعيدم ػ ػكادالبنػ ػػا،كاحتياجهػ ػػا ب ػ ػ مػ ػػفالممكػ ػػفجػ ػػداتكسػ ػػي العالق ػ ػ لتشػ ػػم ك ػ ػ الم ػ ػكاطنيفكمتطمبػ ػػاتهـ" .
إضػػاف الػ لقػػا،اتمصػري بحركػ حمػػاسناقشػتضػػبطالحػػدكدلمنػ العناصػػرالجهاديػ مػػفالتنقػ بػػيفسػػينا،
كغ ػزة كالتعػػاكفاألمن ػ كتبػػادؿالمعمكمػػاتفيمػػايتعمػػقبالحال ػ األمني ػ المتػػدهكرةف ػ سػػينا  ،كتسػػميـكشػػكفات
لمطمكبيف كتسهيالتعم معبررفح .
كلمحاكلػ تكضػػيحاألمػػريقػػكؿمكسػ أبػػكمػػرزكؽعػػفتعامػ حمػػاسفػ حػػاؿطمبػػتالسػػمطاتالمصػري منهػػا
ػاسكثفػػتاإلج ػرا،اتاألمني ػ عمػ الحػػدكدحت ػ اليكػػكفهنػػاؾأي
تسػػميـمطمػػكبيفأنػػهمنػػذالمحظ ػ األكلػ حمػ ُ

ػاكهنػاؾ كثبػتأفكػ مػاقيػ فػ هػذاالصػدد
خرؽأمن عم الحدكد كماكافهناؾحديثحكؿمطمكبيفهن 

سينا،أكشكِهدتف أماكفأُخػرىخػارجقطػاعغػزة 
ُ
كالـالأساسله كاألسما،الت كانتتذكرإماقتمتف
كأضاؼأف"مايدكربينناأفهناؾتقديراتلمجهكداتضبطالحدكد" .2


محجز خضر مرج سابق 

1

2
مرزكؽ مكس حماستديفالهجماتاألخيرةضدالجيشالمصريف سينا ،جريدةفمسطيف 2.15/7/4ص1.
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 .1.5خالصة الفصل
يخمصهذاالفص ال ظهكررأيعاـمصريسمب تجا القضي الفمسطيني كهكيضغطعم صان القرار
المصريلرسـسياساتجديدةتجا القضي الفمسطيني كخصكصابعدثكرةيكنيك2013/كربطقطاعغزة
بتصاعداالحداثف سينا ،لكفالقيادةالمصري تريأفح القضي الفمسطيني ضركريلنزعمبررات
اإلرهاب لكنهاليستأ كلكي مصري حيثأفالشأفالداخم ف مصركخصكصاف سينا،يحت صدارة
المشهدالمصري كخصكصاكافالجماعاتف سينا،تعتبرمتغيراجديدا كبحسبكثيرمفالمصرييفأنها
عم إرتبا،بقطاعغزةكهكمايمكفإسرائي بك سهكل مفالتنص مفعممي السالـم الجانبالفمسطين 
المنقسـ كأفغزةداعـلمجماعاتالمسمح ف سينا،حسبزعمهادائما خصكصاكافإسرائي تحاكؿدائما
افتربطحرك حماسف قطاعغزةكعممياتهاضدإسرائي بأنهاعممياتإرهابي مشابههلعممياتداعش
كالجماعاتالمسمح كأفحماسعدكلمصركماه عدكإلسرائي  .
بػػالرغـمػػفافالمكقػػفالمصػػريثابػػتمػػفالقضػػي الفمسػػطيني لػػـيتغيػػر لكػػفاألكليػػاتتبػػدلتلصػػالحالػػداخ 
المصػػري كتػػأثرتبعػػضالممفػػاتالفمسػػطيني مث ػ ممػػفالمصػػالح حيػػثانػػهارتػػبطأحيانػػام ػ نظػػاـاالخ ػكاف
باعتباراتايدلكجي كلـيتحرؾممفالمصالح كاختمفتطبيع التعام م المصالح الفمسطيني ف عهدنظاـ
السيس الذىرأىف حماسمهددالألمفالقكم فقدكافالتعام م حماسجافاكقاسيا الت بدكرهاحاكلت
الػػتخمصمػػفالكسػػاط المص ػري باسػػتبدالهابكسػػاط قطري ػ كتركي ػ أ ّم ػاف ػ ممػػفمعبػػررفػػحفقػػدارتػػبطبمتغيػػر
جديدكهكالكض األمن ف سينا ،بعدماكػافمرتبطػابالمصػالح الفمسػطيني كتطبيػقإتفاقيػ معبػررفػحعػاـ

2005ـ .
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نتائج اندراصة
 ارتبطتسينا،كفمسطيفارتباطاكثيقامنذفجرالتاريخبرابطجيكسياس قكيليسبالسهكل انتقاصػهأك
ـاعتِب ػرت
التخم ػ عنػػهبسػػهكل باعتبػػارأففمسػػطيفكغ ػزةخصكصػػابعػػدقيػػاـدكل ػ إس ػ ارئي عػػاـُ 1948
البكابػ ػ الشػ ػرقي لمص ػػركحافظػ ػ ألمنه ػػاكداعمػ ػ الس ػػتقرارها كمكممػػ اس ػػتراتيجي لس ػػينا،ض ػػداألخط ػػار

المحدق بمصر.
 لػػـتسػػمحمصػػرعم ػ مػػرالتػػاريخأفيقطػػفغ ػزةأكيكػػكففيهػػامػػفيهػػددأمنهػػاأكيكػػكفضػػدسياس ػ 
االستق اررالت تأممػهدائمػا كيمكػفلمصػرأفتعمػ كػ مػايمػزـمػفأجػ ضػمافحػدكدهاالشػرقي بػد،ا
مفالطرؽالدبمكماسي متدرج بالقكةحت استخداـالجيشكالقكةالعسكري مفأج ذلؾ.
 المكانػ ػ اإلقميميػ ػ تتغي ػػربفعػ ػ عكام ػ ػ التغيي ػػرالدكليػ ػ كاإلقميميػ ػ كالداخميػ ػ كه ػػكم ػػان ػػتثبع ػػدثػػػكرة
يناير2011/ككصكؿاإلسالـالسياس لسدةالحكـإضاف ال تنام كبركزظاهرةالجماعاتالمسػمح 
الجهادي ف اإلقميـكخصكصاف سينا ،كالت أكجدتعػامالجديػدامػفعكامػ التهديػدلسػيطرةمصػر
عم حدكدهاالشرقي .
ػركالعمػقاالسػتراتيج لمسػيادةالمصػري مػفناحيػ األمػف
 تعتبرغزةكسينا،خػطالػدفاعاألكؿعػفمص 
بسببهاغيرتمصراستراتيجيتهامفالدفاعكالهجػكـالمسػمح الػ عمميػ 
ّ
القكم لحدكدهاالشرقي الت
سالـمفمكان قكي بعدانتصارعاـ.1973

 بعدظهكراإلسالـالسياس فػ اإلقمػيـخصكصػابعػد"ثػكراتالربيػ العربػ "كالتطػكراإلقميمػ كخاصػ 
نظرتمصربعيفالريب لقطاعغزة
مفالجه الشرقي الممثم بظهكرحرك حماسكحاكـلقطاعغزة  
خصكصابعدفقدانهاشريكهاكحميفهاالكطن حرك فتحكالسػمط الفمسػطيني كتصػاعدشػبحالجماعػات
المسمح مفسينا،كهكمػاقػديػدف مصػرباتجػاهيف:إعػادةصػياغ اسػتراتيجي االمػفالقػكم المصػري
كاعادةصياغ العالق م الممفالفمسطين مفجه أخرى.
مفجه 
 ت ارج ػ التأييػػدالشػػعب المصػػريلمقضػػي الفمسػػطيني خصكصػػابعػػدثػػكرةيكنيػػك2013/كاتهػػاـاالعػػالـ
المصػريككثيػرمػفالػرأيالعػػاـ كازديػادالتصػريحاتلخبػرا،كسياسػػييفمصػرييفبعالقػ حركػ حمػػاس
بالجماعاتالمسمح ف سينا.،
 لـتعدالقضي الفمسطيني أكلكي مصري بعدانشغاؿمصرف أزماتهاالداخمي كخصكصاف سينا.،
ػاتتمكنهػػامػػفالحفػػا عم ػ أمنهػػاكعم ػ جػػارحميػػفف ػ 
ّ
 مصػػرتعم ػ بقػػكةمػػفخػػالؿأدكاتكسياسػ
األ ارضػ الفمسػػطيني كخصكصػػافػ قطػػاعغػزةمػػفخػالؿتػػكفيرالػػدعـالكامػ لػػهبكػ الطػػرؽانطالقػػا
 187

مػػفمكان ػ مص ػرالمكتسػػب تاريخيػػاكمكانتهػػاالجيكسػػتراتيجي الػػذيسػػاهمتسػػينا،كقنػػاةالسػػكيسف ػ 
تككينهػػابشػػك كبيػػر باعتبػػارهػػذاالجػػارهػػكامتػػدادلخطػػك،الػػدفاعالمص ػري األكل ػ الحافظ ػ ألمنهػػا
القكم كحدكدهاالشرقي .
 حػػرصالحككمػػاتالمص ػري قب ػ كبعػػدالثػػكرة مػػاعػػدانظػػاـاالخ ػكافالمسػػمميف عم ػ التػػدخ ف ػ ممػػف
المصالح كالمفاكضاتكالمعبر كأدكاتتعم مفخاللهامصرعم تثبيتالكحدةالفمسطيني كاعادة
االسػػتقرارالػ جكارهػػالتقكيػ النظػػاـالشػػرع بقيػػادةأبػػكمػػازفالػػذيهػػكمػػفكجهػ نظرهػػامسػػؤكؿعػػف
استقراراألكضاعف المنطق كيمكفأفتستأنفمعهعممي التسكي الفمسطيني .
 قطػاعغػزةقػدُيسػػتخدـمػػفقبػ إسػرائي الختبػػاركػ نظػػاـمصػريجديػػد كتضػػغطعميػهلمعرفػ الحػػدكد
الت يمكنهالتصرؼفيهاف ضك،مهدداتغزة.

 طرحػػتاألكضػػاعفػ سػػينا،القضػػي الفمسػػطيني عمػ بسػػا،البحػػثالمصػػري بػػأفحمهػػاضػػركريلنػػزع
مبرراتاإلرهابالذييتخذمفالقضي الفمسطيني حج لتجنيدعناصرجديدة لذلؾتعم مصرعم 
استعادةدكرهااإلقميم كالعرب كالتعام م تهديداتاألمفالقكم المصري ِ
بجدي  .
 الشأفالداخم ف مصرتحديدايحت صدارةالمشهدالسياس كالكطن العاـ إالأفذلؾاليعن البتػ 
ت ارج ػ االهتمػػاـبالقض ػي الفمسػػطيني كالص ػراعالعرب ػ اإلس ػرائيم ب ػ يعن ػ ف ػ المقػػاـاألكؿالتمكػػيف
لألكضاعالداخمي كارسا،أسسالنظاـالػديمكقراط الجديػد تمهيػدالصػياغ كهيكمػ السياسػ الخارجيػ 
المصري بكجهعاـكازا،إسرائي كالقضي الفمسطيني بشك خاص 
 مسػػتقب العالقػػاتالمصػري الفمسػطيني بعػػدثػػكرةيكنيػػك2013/لػػفيتحػػددكلػػفيتقػػرربمعػػزؿعػػفطبيعػ 
السياس ػ المص ػري إزا،إس ػرائي كمكقػػفمصػػرمػػفالص ػراعالفمسػػطين اإلس ػرائيم المسػػتندإل ػ ذات
المبادئالت كانتتكجهمكقفمصرف السابق لمتسكي السممي  .
 تسػػتطي إس ػرائي عم ػ ضػػك،هػػذ األكضػػاعأفتؤكػػدمصػػداقي مزاعمهػػاالسػػابق بػػأفكجكدهػػالػػيسهػػك
سػػببعػػدـاالسػػتقرارف ػ المنطق ػ ب ػ هنػػاؾأسػػبابأخػػرىالعالق ػ لهػػابإس ػرائي تكمػػفف ػ التسػػمط
كاالنشػػقاؽالػػدين كالعمم ػػان ف ػ دكؿالمنطق ػ يض ػػاؼإل ػ مػػاتق ػػدـ فػػأفإس ػرائي فػ ػ مكاجه ػ ه ػػذ 
األكضػػاعبمقػػدكرهاأفتتجاه ػ عممي ػ السػػالـبسػػبباالنشػػغاؿالمصػػريبمتابع ػ التطػػكراتف ػ سػػينا،
كازماتهاالداخمي كالسيماغزة .
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تىصٍات اندراصة
اوالً :توصيات الى الفمسطينيين:


تجنبالتدخ ف الشؤكفالداخمي لمصرأكأيدكلػ آخػريألففمسػطيفدكلػ 
ُ
عم الطرؼالفمسطين
تحتاإلحتالؿكه بحاج لدعـقضيتهاالعادل مفك دكؿالعالـكعم رأسهـمصر لتضمفتكسي 

معسكراألصدقا ،كتضييقمعسكراألعدا.،


عم حرك حماسأفتعم بشك أكبرعمػ إقنػاعالػرأيالعػاـالمصػريبسػالم مكقفهػامػفاالتهامػات
المصري ضدهاكخصكصاتدخمهاف شبهجزيرةسػينا  ،كتعػ أفسػمككهاتجػا مصػريمكػفافيمحػق
ضرركبي اربالقضي الفمسطيني .
ا



انه ػػا،االنقس ػػاـالفمس ػػطين كتكحي ػػدالقػ ػراركاسػ ػػتراتيجي كطنيػ ػ فمس ػػطيني ش ػػامم تحت ػػكيعمػ ػ القكاسػ ػػـ
المشترك بمايضمفحماي الك الكطن الفمسطين بمشارك جمي القكيالكطني كاإلسالمي .



قيػػاـالسػػمط الحاكم ػ ف ػ قطػػاعغ ػزةبتبديػػدالمخػػاكؼالمص ػري مػػفخػػالؿتػػدميراالنفػػاؽحت ػ تُنػػزع
ي.
المبرراتالمصري ضدقطاعغزةكاعتبار مهددالألمفالقكم المصر 
ثانيا :توصيات الى لمصريين:



كجكدمخططاتتحاؾلممنطق منهامخططاتغربي كخاص ضدمصرحت يتـتقسيمها كاستغالؿ
سينا،كمنطق رخكةلح القضي الفمسطيني باتجاهها.



تفعيػ اتفاقيػ معبػػررفػحالبػػريالمكقعػ عػػاـ2..5حتػ تضػػمفحريػ التنقػ كتخفػفمػػفاألعبػػا،عػػف
مفتعتقدأنهيهددأمنها هذااإلجرا،سيعززمفمكان مصر
أهال قطاعغزة كتمن مصرمركرك َ
عنػػدالشػػعبالفمسػػطين كيسػػحبالبسػػا،مػػفتحػػتاقػػداـهػػذ الجماعػػاتكالػػدكؿالت ػ تحػػاكؿتكظيػػف
حصارغزةكمعاناةأهمهاكحال االنقسػاـلصػالحأجنػدتهاالخاصػ كعمػ  أرسػهااإلضػراربمصػركدكرهػا
الرياديف المنطقػ كتحػاكؿتػركيثمػزاعـبػأفمصػرباتػتتعػاديالشػعبالفمسػطين أكثػرمػفمعػاداة
إسرائي .



انشا،مراكزعمميػ تتخصػصفػ د ارسػ الجماعػاتالمسػمح التػ انتشػرتفػ المنطقػ كالتػ أصػبحت
عابرةلمحدكدمفخالؿنهثإسالم الذياليعترؼبالحدكدالقكمي .
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انشا،منطق عازل عم الحػدكدالمصػري الفمسػطيني مػ قطػاعغػزة تضػمفمػفخاللػهكػ مػفمصػر
كغزةأمنها كيمكفانشا،قكةطكارئدكلي لإلشراؼعم الحدكدإذامااستمراالنقساـالفمسطين كهك
ماسينزعالمبرراتالمصري بإتهاـحرك حماسبتهديدأمنهاالقكم كيعززالطمأنين لمصرمفجه 
الحدكدالشرقي كيكقفحربالتراشقاإلعالم بيفمصركحرك حماس.



إذاكافهناؾخط شػامم لمكافحػ الجماعػاتالمسػمح فػ سػينا،تضػعهاالدكلػ المصػري يجػبعمػ 
هذ الخط أف تشم تقديـالمساعداتاإلنساني كالعالجالطب لسكافسينا،ككض برنػامثتعكيضػات
"مفصػ "لمسػكافالػذيفتض ّػرركاحتػ يسػتمركافػ الصػمكدفػ ظػ األكضػاعاألمنيػ الصػعب فػ شػبه
ّ
الجزيرة.



حتمي تنمي سينا،ألفهذ األرضإفلـتُشغ بالمصرييففسكؼتُشغ بغيرهـ كأفالفػراغفػ سػينا،
ُيغػػريبالعػػدكاف.لػػذلؾإفالتنمي ػ كالعم ػرافالمكثػػفف ػ سػػينا،همػػاالبػػدي األمث ػ كخػػطالػػدفاعالمباشػػر
عنهاكالترباسالحقيق عم بكابػ مصػرالشػرقي كاألمػفبمفهكمػهالكاسػ يتضػمفأبعػادامختمفػ منهػا

أاليػػتـتػػرؾمسػػاح كاسػػع مػػفأرضمصػػربػػالتنميػ خاص ػ كأنهػػاتحػػكيثػػركاتالمحػػدكدة فتنمي ػ 
ي.
سينا،سكؼتسهـف دعـاالقتصادالقكم لمصر كبالتال دعـاألمفالقكم المصر 
مفناحي أخريفإفتمؾالتنمي تسهـف تعميػقانتمػا،أبنػا،سػينا،لمػكطف فالعكامػ األمنيػ يجػبأف
فالدقيقبيفالتنمي كاألمف .
تفسحالطريقالكاع لمتنمي ألنهمفالض ركريإحداثالتكاز 
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جكيدة فاركؽ اغتصابكطف جريم نهباألراض ف مصر كتاب دارالشركؽ  1،مدين نصر القاهرة مصر 



حطػػب غسػػاف-مدلمػ سػػمير  2014ظػػاهرةاألنفػػاؽف ػ قطػػاعغ ػزةاالقتصػػادالمػػدمر الػػزكاجالكػػاثكليك كالحصػادالمػػر 



رستـ سهي  2000سينا،الكض العاـ دارمشرؽ-مغربلمخدماتالثقافي كالطباع كالنشر دمشق سكريا



الجهادي ػ العالمي ػ  1،م ؤسس ػ 
رمػػاف دمحم-هني ػ حسػػف  2015تنظػػيـالدكل ػ اإلسػػالمي -األزم ػ السػػني كالص ػراععم ػ
ّ
فريدرشإيبرت عماف.

جامع بيرزيت مركزدراساتالتنمي غزة فمسطيف
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رماف دمحم  2014أناسمف مؤسس فريدريشايبرتمكتباألردفكالعراؽ األردف



ربي حامد  1995نظري األمفالقكم العرب دارالمكقفالعرب لمصحاف كالنشر  1،القاهرة.



ربي حامد  1999قرا،ةف فكرعمما،االستراتيجي كيفتفكرإسرائي ؟  1،دارالكفا ،مصر .



سكيؾ إبراهيـ  1982غزةعبرالتاريخ"قطاعغزةتحتاإلدارةالمصري  "1957-1948ج7



شقير نعكـبيؾ  1991تاريخسينا،القديـكالحديثكجغرافيتها  1،دارالجي بيركت لبناف .



صبري حسف  1973سياس االستعماركالصهيكني تجا فمسطيف ج 1القاهرة دارالمعارؼ



صػػالح محسػػف  2002فمسػػطيف سمسػػم د ارسػػاتمنهجيػ فػ القضػػي الفمسػػطيني كتػػابااللكتركن ػ  1،ككااللمبػػكر–
ماليزيا .



عبػػدالفتػػاح حسػػيف  2014اشػػكالي العالق ػ بػػيفالتيػػاراتالسػػمفي كجماع ػ االخ ػكافالمسػػمميفكأثرهػػاعم ػ عممي ػ التحػػكؿ
الديمقراط ف مصر رسال ماجستير جامع النجاحالكطني نابمس فمسطيف.



عبيدات دمحم-كآخركف  1999منهجي البحثالعمم  2،داركائ لمطباع كالنشر عماف األردف.



ػاهرة 
غانـ إبراهيـ  2011ميثاؽقضي فمسطيفف ممفػاتاالخػكافالمسػمميف( )1948-1928مكتبػ الشػركالدكليػ الق 
مصر .




فرغم ماهر 2014الجهاديكفف مصر مركزالمسبارلمدراساتكالبحكث  1،دب االمارات

عمػػار عمػػر  2013االحػػتالؿالمػػدن اس ػرار25ينػػايركالمػػارينزاألمريك ػ كتػػاب ،دارالكليػػدلمطباع ػ الحديث ػ مصػػر 

القاهرة


فهم ػ أم ػ  2002العالقػػاتالمص ػري العثماني ػ ف ػ عهػػداالحػػتالؿالبريطػػان  1914–1882الهيئ ػ المص ػري العام ػ 
لمكتاب القاهرة مصر



مسمؾ  2009مفيحم مفاتيحمعبررفح مسمؾمركزلمدفاععفحري الحرك نسخ االلكتركني 



مدلم سمير-االغا كفيق  2011اقتصػاداالنفػاؽبقطػاعغػزةضػركرةكطنيػ اـكارثػ اقتصػادي كاجتماعيػ مجمػ جامعػ 
االزهر سمسم العمكـاالنساني المجمد 13العدد )B(1غزة فمسطيف 



منير اديب  2014الجهاديكفف مصر مركزالمسبارلمدراساتكالبحكث  1،االماراتالعربي 



منيػػب عبػػدالمػػنعـ  2009خريط ػ الحركػػاتاالسػػالمي ف ػ مصػػر نسػػخ االلكتركني ػ الشػػبك العربي ػ لمعمكمػػاتحقػػكؽ



مكػركـ عبػػدالػػكدكد  2004المخػزكفالحضػػاريلمشخصػػي المصػري فػ مكاجهػ التحػدياتالمعاصػرة"ركيػ تربكيػ "  1،

االنساف.

جامع المنصكرة مصر.

رابعاً :تقارير


األزماتالدكلي  2007مسأل سينا،المصري تقريرالشرؽاألكسط/شماؿافريقيارقـ 30-61مجمكع االزماتالدكلي .



االسكندران اسماعي  2014ايفينته الصراعالمسمحف سينا ،تقرير مركزالجزيرةلمدراساتكاالبحاث الدكح قطر.



األشػػع عبػػدهللا  2014مصػػركالقضػػي الفمسػػطيني التطػػكراتكالمسػػاراتالمحتمم ػ تقػػيـاسػػتراتيج  2013تقػػديراسػػتراتيج 
 2014مركزالزيتكن لمدراساتكاالستشارات بيركت لبناف.



الزيتكن  2009مصركحماس تقريرمعمكمات()7مركزالزيتكن لمدراساتكاالستشارات بيركت لبناف.



الش ػػقاق خميػ ػ   2008انفص ػػاؿغػ ػزةالسياسػ ػ الػ ػ متػ ػ كهػ ػ يمك ػػفالرج ػػكععن ػػه؟ المرك ػػزالفمس ػػطين لمبح ػػكثالسياس ػػي 



العرب  2014الجهاديكفكاالخكافكحماسارهابكاحدف سينا ،العرب العدد(.)9724

كالمسحي تقديرالمكقفالسياس الفمسطين كرق رقـ( )27راـهللا فمسطيف.
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سػػعد دمحم  2016حمػػاسكالحركػ السػػمفي فػ قطػػاعغػزةالكاقػ كاآلفػػاؽ المعهػػدالمصػػريلمد ارسػػاتالسياسػػي كاالسػػتراتيجي 



تقريػػرمعمكمػػات( 2014 )27مصػػركقطػػاعغ ػزةمنػػذثػػكرة25ينػػاير2011كحت ػ صػػيف 2014مركػػزالزيتكن ػ لمد ارسػػات

تقرير القاهرة .

كاالستشارات بيركت لبناف.


تقريرمعمكمات( 2014 )21المكقفاإلسرائيم مفاألحداثكالتغيراتف مصر مركزالزيتكن لمدراساتكاالستشارات .



زيادة أديب اختراقاتإقميمي خياراتغزةف مكاجه حصارالسمط تقرير مركزالجزيرةلمدراسات الدكح قطر 



صػػالح محسػػف كاخػػركف  2015مص ػػركقطػػاعغػػزةمن ػػذثػػكرة25ينػػايركحتػ ػ صػػيف 2014تقريػػرمعمكمػػات()27مرك ػػز
الزيتكن لمدراساتكاالستشارات بيركت لبناف.



صايغ يزيد  2010ثالثسنكاتمفحكـحماسف غزة تقريرصادرعفمركزكركافلدراساتالشػرؽاألكسػطفػ جامعػ 
برانديز سمسم ترجماتالزيتكن ( )53مركزالزيتكن لمدراساتكاالستشارات بيركت لبناف .



عزاـ ماجد  2013السمفي ف فمسطيف"الخمفيات الكاق االفاؽ تقرير مركزالجزيرةلمدراسات الدكح قطر.



عمكر لكرنس  2012التحدياتاألمني الصاعدةف المغربالعرب كمنطق الساح بعد"الربيػ العربػ "المتكسػط   2012
الكتابالسنكيلمبحراألبيضالمتكسط دارفضا،اتلمنشركالتكزي عماف األردف .



هكيػدي مػػركة السػيدأمػػان  2013رصػدالتنػػاكؿاإلعالمػ لمممػفالسػػيناكيعمػ ضػػك،أحػػداثرفػحكتػػداعياتهافػ الفتػرةمػػف
أغسطسإل سبتمبر 2012تقرير المركزالقكم لمبحكثاالجتماعي كالجنائيػ ميػدافابػفخمػدكف العجػكزة الجيػزة القػاهرة 

مصر.

خامسا :المؤتمرات العممية
 نح ػ اسػػام  2015األهمي ػ التاريخي ػ كالجيكسػػتراتيجي لمدين ػ غ ػزةفػػ األمػػفالقػػكم المصػػري الجػػز،األكؿ غ ػزةالمكػػاف
كالحضارة أبحاثمؤتمرعمم جامع القدسالمفتكح فمسطيف.

 محفك دمحم  2014قطاعاالمفالمصريعاـ2013مابيفأسئم الثكرةكاجاباتها دراس مقدم لمؤتمر"تحكؿقطاعاألمف
العرب ف المرحم االنتقالي العم مفاج التغيير" عمافاألردف.



مؤسسػ ػ الد ارس ػػاتالفمس ػػطيني  2014المكانػ ػ الجيكس ػػتراتيجي كالسياس ػػي لقط ػػاعغػ ػزة م ػػؤتمرس ػػنكي معه ػػدإبػ ػراهيـأب ػػكلغ ػػد
لمدراساتالدكلي جامع بيرزيت راـهللا فمسطيف .

سادساً :أبحاث منشورة


االسكندران اسماعي  2014جماعػاتالعنػفالػدين بعػدسػقك،اإلخػكاف منتػدىالبػدائ العربػ لمد ارسػات( )A.F.Aالػدق 
القاهرة مصر .



االسػػكندران اسػػماعي  2014الحػػربفػ سػػينا،مكافحػ إرهػػابأـتحػ ّػكالتاسػػتراتيجي فػ التعػػاكفكالعػػدا،؟ المركػػزالعرب ػ 



االسػػكندران اسػػماعي  2014الحػػربف ػ سػػينا،محارب ػ ارهػػاباـاسػػتراتيجي المركػػزالعرب ػ لمد ارسػػاتكاالبحػػاث الدكح ػ 



القديم نكاؼ  2012الممارس المنتج لألفكار المركزالعرب لألبحاثكدراس السياسات الدكح قطر .



محفك دمحم  2012تحكؿقطاعاالمففػ الػدكؿالعربيػ التػ تمػربمرحمػ انتقاليػ نحػكالتغيػر د ارسػ حالػ قطػاعاالمػففػ 

لألبحاثكدراساتالسياسات الدكح القاهرة.
قطر .

مصرمركزكارنيغ لمشرؽاألكسط لبنافبيركت.
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مصطف الحسين  1999حدكدالدكراالقميم مجم الدراساتالفمسطيني المجمد 10العدد40



الصكران عازي  2011قطاعغزة 1993-1948دراس تاريخي سياسي اجتماعي  .



عاشكر عمر  2015خمقاألعدا:،ماالتالخياراألمن ف سينا ،مركزالجزيرةلمدراسات تقرير.



عػ ػػدكاف أكػ ػػرـ  2009المكاقػ ػػفاألمريكي ػ ػ مػ ػػفقضػ ػػي الالجئػ ػػيفالفمسػ ػػطينييفمػ ػػف 2007-1948د ارس ػ ػ عممي ػ ػ الجامع ػ ػ 
اإلسالمي غزة فمسطيف .



فتكح سميماف  2004الصراعاتالقبمي كتخطيطحدكدمصرالشرقي كالغربيػ فػ بدايػ القػرفالعشػريف د ارسػ عمميػ جامعػ 

قناةالسكيس مصر.



فريقاألزماتالعرب  2014التحدياتأماـحركاتاإلسالـالسياس ف الكطفالعرب مركزد ارسػاتالشػرؽاألكسػط العػدد

الراب األردف.



ن ػاف بشػػير كآخػػركف  2014الظػػاهرةالسػػمفي التعددي ػ التنظيمي ػ كالسياسػػي مركػػزالجزي ػرةلمد ارسػػات الػػداعرالعربي ػ لمعمػػكـ



يػػكراـ شفايتسػػر  2012ه ػ يقتػػربالجهػػادالعػػالم مػػفحػػدكدإس ػرائي ؟ نش ػرةشػػهري مترجم ػ عػػفمنشػػكراتم اركػػزالبحػػكث

ناشركف بيركت .

االسرائيمي "المصدر"السن الرابع عشر الع ػػدد .155

سابعاً :جرائد ومجالت


اب ػراهـ عػػزت  2013الكرق ػ البيضػػا ،تػػأثيرت ارج ػ العالقػػاتالمص ػري االمريكي ػ عم ػ مكتسػػباتكامػػبديفيػػد مجم ػ العػػرب



أكزكػػاف دمحم  2013ق ػرا،ةف ػ سياس ػ مصػػرالخارجي ػ خػػالؿعػػاـ مجم ػ رؤي ػ تركي ػ العػػدد 97-108خريػػف 7-2013

الدكلي العدد 1588الرياضالسعكدي .

تركيا.


أندراكس زهير إسرائي منزعج مفدباباتسينا ،ككاشنطفتربطالمعكن بكامبديفيد جريدةالقدسالعرب العدد7211



أبكست سمماف  2004حدكدفمسطيف مدخ إل االستعمار مجم عالـالفكر العدد 4المجمد32



آيخنػػر إيتمػػار  2008مصػػادرسياسػػي :االسػػتراتيجي اإلس ػرائيمي إنهػػارت ال ارصػػدالعرب ػ نش ػرةدكري ػ نصػػفشػػهري قسػػـ



البني الجديدة  2013حقيق نزاعمصركاحداثسينا،هذاهكالمخطط صحيف العدد1803



اسػػماعي أحم ػػد  1985سػػكافشػػبهجزي ػرةسػػينا ،نش ػرةدكري ػ محكم ػ قس ػػـالجغرافيػػا جامعػػ الككيػػتكالجمعيػػ الجغرافي ػ 



الهػػكر أشػػرؼ  2008اتفػػاؽهدنػ بػػيفإسػرائي كحمػػاسؿ6أشػػهرفػػتحالمعػػابرالتجاريػ كالتفػػاكضعمػ رفػػح جريػػدةالقػػدس

الشؤكفاإلسرائيمي .

الككيتي عدد.83

العرب العدد.5988



الهكر أشرؼ  2008مصرتتكعدبردحازـعم حماسإذااقتحمتالحدكد جريدةالقدسالعرب العدد 5863

بايمػػاف دانيػػا-الجنػػدي  2013خالػػد الفكض ػ المتفاقم ػ ف ػ سػػينا ،مجم ػ ناشػػكناؿإنترسػػت سمسػػم ترجمػػاتالزيتكن ػ ( )75
مركزالزيتكن لمدراساتكاالستشارات بيركت لبناف .



حسيف حسيف  2012معاهدةالسالـالمصري اإلسرائيمي عاـ1979كأثرهاعم دكرمصراإلقميم مجم دراساتتاريخي 
العدداف118-117



طالب حسف  2013مصػرتقػاكـحمػاس مجمػ العػربالدكليػ العػدد 1588المجمكعػ السػعكدي لألبحػاثكالتسػكيق طريػق

مك الرياض السعكدي .
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عبدالرحمف عكاطف  1980مصركفمسطيف عالـالمعرف سمسم شهري المجمسالكطن لمثقاف كالفنكفكاألدب الككيػت 



عيس سه  2013بريطانياكأزمػ طابػا 1906مجمػ الد ارسػاتالتاريخيػ كالحضػاري المجمػد 5العػدد 16مركػزصػالح

العدد.26

الديفاأليكب لمدراساتكالحضارة العراؽ.




عفيف كساـ  2012عممي رفحاستهدفتجنكدامصرييفكمميكففمسطين جريدةالرسال العدد 1022غزة

ف ػػارس عػ ػػكن  2013السػ ػػمفي الجهادي ػ ػ ف ػ ػ فمسػ ػػطيف مجمػ ػ الد ارسػ ػػاتالفمسػ ػػطيني العػ ػػددشػ ػػتا 101،مؤسس ػ ػ الد ارسػ ػػات
الفمسطيني شارعأنيسالنصكل فرداف بيركتلبناف.



فمس ػػطيف  2015مكقػ ػ عب ػػري:نتني ػػاهكطالػ ػبالسيسػ ػ بفصػ ػ مم ػػفغػ ػزةع ػػفمفاكض ػػاتالتس ػػكي جري ػػدةفمس ػػطيف ص ػػفح 
محميات .



دمحم اميف  2009مصرليسكماتخيمهاحزبهللاكداعميه مجمػ العػربالدكليػ المجمكعػ السػعكدي لألبحػاثكالنشػر لنػدف 



دمحم جاسـ  2013المشركعاألمريك اإلخكان كتقسيـسينا ،جريدةالعراؽاليكـ العدد 1965العراؽ.

العدد.1515



مرزكؽ مكس  2015حماستديفالهجماتاألخيرةضدالجيشالمصريف سينا ،جريدةفمسطيف.



مصطف الحسين «حدكدالدكراالقميم » مجم الدراساتالفمسطيني العدد 40خريف.99



مقمد عم   2014خالياداعشف مصر جريدةالنهارعربياتكدكليات العدد.2290

ثامناً :بيانات ومنشورات


اكن ػػاؼبي ػػتالمق ػػدس  2012بي ػػافرق ػػـ 4بي ػػافنفػ ػ اىص ػػم بمقتػ ػ الجن ػػكدالمصػ ػرييف الهيئػ ػ االعالميػ ػ لمجم ػػسش ػػكرى
المجاهديفاكناؼبيتالمقدس.



أكناؼبيتالمقدس  2013بيافحكؿالغارةاليهكدي الغادرةعم أرضسينا ،بياف 39مجمسشكرىالمجاهديف.

 بياناتك ازرةالدفاعاالعالمي  2014البياناتاالعالمي بمايختصبشأفاالعتدا،اتف سينا ،المكق الرسم لك ازرةالدفاع
المصري http://www.mod.gov.eg/Mod/ConfDetails.aspx?id=23707

 بي ػ ػػافالمجم ػ ػػساألعمػ ػ ػ لمقػ ػ ػكاتالمس ػ ػػمح المصػ ػ ػري  2011البي ػ ػػافيؤك ػ ػػدالتػ ػ ػزاـمص ػ ػػرتنفي ػ ػػذالمعاه ػ ػػداتكالمكاثي ػ ػػقالدكليػ ػ ػ 
 2011/2/13مجم الدراساتالفمسطيني المجمد 22العدد86



كتبيهالربا،الجهادي بسينا1436 ،هػ البيافاألكؿلكتيب الربا،الجهادي بأرضسينا،المبارك .



كيكاالثكرة  2014 WikiThawra

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1I4EfwlcDJXuZE7TFr4amoP5g7UXDM0ItYjxosNG5QFw/edit#gid

=1490523652



مركزابفتيمي لالعالـ  2012بيافمفمجمسشػكرىالمجاهػديف-أكنػاؼبيػتالمقػدس إلػ األمػ اإلسػالمي كعممائهػا بيػاف

رقـ.19

تاسعاً :مراكز الدراسات واالبحاث


إبراهيـ عسيم عميب المركزالعرب لمبحكثكالدراسات http://rawabetcenter.com/archives/3507



ابراهيـ دمحم–عسمي صبح –عميب احمد  2015سينا،كاالرهاببيفأكلكياتاالمفالقكم كضركراتاالمفاالقميم 
المركزالكطن لألبحاثكاالستطالع القاهر مصر  http://ncro.sy/?p=1572
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اسماعي دمحم  2014خريط الجي الثالثمفتنظيماتالعنفف مصر مجم السياسي الدكلي العدد 198تاريخ
الكصكؿلممكق االلكتركن 2015/7/5

http://www.siyassa.org.eg/NewsContent/3/111/4920/%D9%85%D9%86 -

%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9/%D9%85%D9%84%D9%81%D8%A7%D9%84%D8%B9
%D8%AF%D8%AF/%D8%AE%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D9 %84
%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%85%D9%86%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%
D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%81-%D9%81%D9%8A-

%D9%85%D8%B5%D8%B1.aspx



أطمسلمدراسات  2013زمفحماسالصعبدراس صادرةعفمعهداألبحاثالقكم االسرائيم مكق الصفصاؼ
االلكتركن http://www.safsaf.org/word/2014/feb/80.htm



األكركمتكسط  2013دعكةمصرلكقفالتحريضضدالفمسطينييفكيحذرمفتداعياته المرصداألكركمتكسط لحقكؽ
األنساف

http://www.euromid.org/ar/article/436/%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A9%D9%85%D8%B5%D8%B1 -

%D9%84%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B6%D8%B6%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%8A%
D9%86%D9%88%D9%8A%D8%AD%D8%B0%D9%91%D8%B1%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D

8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%AA%D9%87#sthash.clTRvj38.dpbs



الحمديف جكاد–العمري بياف  2008تقديرالمكقفالمصريتجا حصارقطاعغزةكفتحمعبررفح مركزالزيتكن 
لمدراساتكاالستشارات http://www.alzaytouna.net/permalink/5263.html



الدراساتالفمسطيني  2015كمم الرئيسالمصريخالؿاجتماعهم كزيرالخارجي المصريسامحشكريالقضي الفمسطيني 
ستبق ف الصدارة مؤسس الدراساتالفمسطيني 
http://www.palestinestudies.org/sites/default/files/uploads/files/5_273.pdf



الشمف احمد  2014السياس الخارجي كاإلقميمي لمصرف عهدالسيس مركزالجزيرةلمدراساتكاألبحاث 
http://www.aljazeera.net/programs/arabpresentsituation/2014/8/30/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7
%D8%B3%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9%D9%88%D8%A7
%D9%84%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%

D9%81%D9%8A%D8%B9%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A



الزيتكن  2013تقديراستراتيج ( )60مركزالزيتكن لمدراساتكاألبحاث 



السكين  2013جماع جنداإلسالـبسينا ،مكق دراساتكأبحاثإسالمي 

http://www.alzaytouna.net/permalink/51937.html

http://www.assakina.com/center/parties/31479.html


الدسكق أبكبكر  2014مكان مصراإلقميمي ف عهدجديد مجم الدراساتالدكلي  197
http://www.siyassa.org.eg/NewsContent



العمكر ثابت  2015أذرعداعشف فمسطيف(الحيثياتكالتطكرات) مجم البيادرالسياسي العدد 1053

http://www.al-bayader.com/readarticle.aspx?articleid=23485


الغريب أحمد  2015دالالتالتحكؿمفجماع أنصاربيتالمقدسال كالي سينا ،مجم السياس http://al-
seyassah.com



المركزالفمسطين لإلعالـ  2015قسـالدراسات حماسكمصر مستقب العالقاتالشائك 

https://www.palinfo.com/site/PIC/newsdetails.aspx?itemid=171414
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المركزالعرب  2012سينا،التائه بيفغيابالدكل كاالستثمارالسياس 



بكر عم  2014التنظيماتالجهادي ف سينا،كاألمفالقكم المصري العدد 62أكراؽالشرؽاألكسط كحدةالدراسات

 http://www.dohainstitute.org/release/a5a692d9-37ec-4735-99e2-907efe2bdcfe
المصري  http://ncmes.org/ar/publications/middle-east-papers/163



تكفيق دمحم  2014بيفحماسكداعشف التأسيسكاالقترابكالممانع مركزنما،لمبحكثكالدارسات



حسف صالح  2015التطرؼف سينا،جذكر كمآالته مركزدراساتأحكاؿمصر تقرير 2015/2/23ص 2
 http://ahwal.org/?p=5934
خمي اسام  2013جذكرأكسمك:كيسنجر منظم التحريرالفمسطيني كعممي السالـ شبك السياساتالفمسطيني 

http://www.nama-center.com/ActivitieDatials.aspx?Id=10439



 /https://al-shabaka.org/briefs


خيرت عبدالحميد  2013سينا،مفالخالياالنائم إل تنظيـالقاعدة:ه شج النظاـعم نمكالجماعاتالتكفيري ؟ 



شعباف عمر  2012حماسكمرس ليستبهذ السهكل بيفاإلخكاف مركزكارنيغ لمشرؽاألكسط http://carnegie-

المركزالعرب لمبحكثكالدراسات http://www.acrseg.org/2246/bcrawl

mec.org/publications/?fa=49610


خالد أسػام البيػؾ صػالح  2012خريطػ جماعػاتالتكفيػرفػ سػينا:،االمػفيقػدرهـب1200كاألسػمح الحديثػ مػفليبيػا



صالح بساـ  2013ه تقض العممي "سينا"عم السمفي الجهادي ف شبهالجزيرة؟ المركزالعرب لمبحكثكالدراسات 

كفمسطيف المصرياليكـ http://www.almasryalyoum.com/news/details/150267
تاريخالكصكؿلممكق http://www.acrseg.org/2316/bcrawl 2015/7/12


طه احمد 2009.المراجعاتمفالجماع االسالمي ال الجهاد مؤسس الفكراالسالم المعاصرلمدراساتكالبحكث 
= 263http://www.islammoasser.org/ArticlePage.aspx?id



عبدهللا بالؿ  2014الثكرةكالسياس الخارجي المصري .الكاق كالمحتم ! المعهدالعرب لمدراسات 
http://studies.alarabiya.net/futurescenarioes/%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9%D9%88%D8
%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8B1%D8%A
C%D9%8A%D8%A9%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9%D8%A7%D9%84%D9%88

%D8%A7%D9%82%D8%B9%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%85%D9%84



عامر عادؿ  2013خريط السالحف سينا ،مجم المقاكم العددالراب عشر مركزيافالمدراساتكاالبحاث المعادي 



عميب احمد عكام االنتعاشكاالنكسار ه اكتممتدكرةحياةالسمفي الجهادي ف سينا،؟ المركزاالقميم لمدراسات

القاهرة مصر  http://yafacenter.com/ForumDetails.aspx?ForumID=1039
االستراتيجي القاهرة

http://www.rcssmideast.org/Article/3016/%D9%87%D9%84 -

%D8%A7%D9%83%D8%AA%D9%85%D9%84%D8%AA%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A9%D8%AD%D9%8A
%D8%A7%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%AC%
D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9%D9%81%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1#.V

VfIl0bam1l


عطي أحمد  2015عكام االنتعاشكاالنكسار ه اكتممتدكرةحياةالسمفي الجهادي ف سينا ،المركزاالقميم لمدراسات
االستراتيجي القاهرة مصر

http://www.rcssmideast.org/Article/3016/%D9%87%D9%84 -

%D8%A7%D9%83%D8%AA%D9%85%D9%84%D8%AA%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A9%D8%AD%D9%8A
%D8%A7%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%AC%
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D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9%D9%81%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A 7%D8%A1#.V

Xc771I3R1R



عمياف طارؽ  205مفالقيادةإل التمكي "التنظيماتاإلرهابي األكثرنشاطاف سينا ،المركزاالقميم لمدراسات
االستراتيجي القاهرة
http://www.rcssmideast.org/Article/3092/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%D8%A
7%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9%D8%A7%D9%84
%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%B7%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%B3%
D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1%D8%A8%D8%B1%D9%88%D9%81%D8%A7%D9%8A%D9%84#.VNovai72T
LX



عفيف دمحم  2014فمسطيفالمصري الحمـالصهيكن المركزالعرب لمبحكثكالدراسات تاريخالكصكؿلممكق االلكتركن 

http://www.acrseg.org/2446 2015/7/10


ميدؿايست  2011جيكشالسمفي الجهادي ف غزة مركزالقدسلمدراساتالسياسي 
http://www1.alqudscenter.org/ar/books/view/652/%D8%AC%D9%8A%D9%88%D8%B4.%D8%A7%D9%84%D8%B
3%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%A9.%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A
9.%D9%81%D9%8A.%D8%BA%D8%B2%D8%A9



دمحم عبدالعميـ  2011العالقاتالمصري اإلسرائيمي ف عهدمبارؾ مركزالجزيرةلمدراسات 
 http://studies.aljazeera.net/files/2011/08/20118885527866750.htm



معيف مناع 2011التقديراالستراتيج ( )29المصالح بيففتحكحماس التطك ارتكاالحتمػاالت د ارسػ مركػزالزيتكنػ 
لمد ارسػات بيػركت http://www.alzaytouna.net/arabic/?c=1064&a=141501



مركزكفا  2014فتحكحماسأسباباالنقساـكآفاؽالمصالح مركزكفالمدراسات 
http://wafastudies.ps/index.php/palestinians/126-2014-06-14-17-28-12



ناف بشير  2009تقريرالحربعم قطاعغزة مركزالزيتكن لمدراساتكاالستشارات 
http://www.alzaytouna.net/permalink/5326.html



كليد خالد  2006جيشاالسالـالفمسطين كالقاعدة مركزالقدسلمدراساتالسياسي  
http://www1.alqudscenter.org/ar/activities/view/3290/%D8%AC%D9%8A%D8%B4.%D8%A7%D9%84%D8%A5%D
8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85.%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9
%8A.%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9
http://samanews.com/ar/index.php?act=post&id=152050



كادي عبدالحكيـ  2015لماذاتحص عممياتارهابي ف سينا،بنفسالتكقيتكمماتـفتحمعبررفح؟ مركزراشي ككري
الفمسطين لحقكؽاالنسافكمتابع العدال الدكلي http://rachelcenter.ps/news.php?action=view&id=18729

عاش اًر :مواقع االلكترونية
 ابراهيـ دمحم  2011االسينا ،صحيف الجمهكري المصري العربي نت 

http://www.alarabiya.net/views/2011/02/05/136360.html

 ابراش ابراهيـ  2015التباسالمكقفالمصريمفالقضي الفمسطيني ممتق الثقاف كالهكي الكطني الفمسطيني 
http://www.palnation.org/vb/showthread.php?t=866
 إبراهيـ دمحم  2015ككي المخابراتالمصري السابقيكشفأبعادهدن حماسكاسرائي بيفالحقيق كالتأثير ككال نبأاإلخباري 
المستقم  http://www.naba.ps/arabic/?Action=Details&ID=106137
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 خريط الجماعاتكالتنظيماتاالسالمي المتطرف شبك االعالـالعربي2014  أحمد رفعت

http://moheet.com/details_article/2014/06/17/2088133/%D8%AE%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A9 %D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA
%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3 %D9%84%D8%A7%
 D9%85%D9%8A%D8%A9.html#.VP7BwOHanLU

  كفرؽالمكت الكفد،بقطالصحرا، اسرائي تخترؽسينا2012  احمد فكري
http://alwafd.org/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%
B3%D9%8A/253626%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D8%AA%D8%AE%D8%AA%D8%B1%

D9%82%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1%D8%A8%D9%80%C2%AB%D9%82%D8%B7%D8%A7%D%84%D8%B

5%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%A1%C2%BB%D9%88%C2%AB%D9%81%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%85%D

9%88%D8%AA%C2%BB

  حماسازدكاجي العالق بالسمفي الجهادي  مكق كنمتق االخباري2015  اسد جاسـ
http://www.wanaltaqy.com/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A3%D9%8A/%D8%AD%D9% 85%D8%A7%D8

%B3%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%8A%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7
%D9%82%D8%A9%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9

/%87%D8%A7

  مصرتدرساقام منطق حرةبيفغزةكمصربديم2012  اقص برس
لألنفاؽ
https://iyrere.wordpress.com/2012/08/10/%D9%85%D8%B5%D8%B1%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%
A5%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%A9%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9%D8%AD%8%B1%D8%A9
/-%D8%A8%D9%8A%D9%86%D8%BA%D8%B2%D8%A9%D9%88%D9%85%D8%B5%D8%B1 -%D8%A8

  ترحي المشكم المنطقاإلسرائيم ف العدكافعم غزة المجم العددالثامفكالتسعكف2014  أنكر أحمد
 http://www.elmofeed.com/News/NewsFrame/89896317
  غزةالعريشكدكل حماس بكاب الخميثاإلخباري2015  البرغكث حاف

http://www.alkhaleej.ae/studiesandopinions/page/7d8fac0f-61e4-45a7-a3bc-55572fd164f6

 .http://www.yemenipress.com/artical/21976  جماع الحكث المسمح يمن برس2015  البعكة زيد
كاالسمح الحديث مفليبيا1200االمفيقدرهـب، خريط الجماعاتالتكفيري ف سينا2012 خالد أسام- البيؾ صالح
http://www.almasryalyoum.com/news/details/150267 كفمسطيف المصرياليكـ

  مكقفمصرالصمبيحكؿدكفقياـدكل ف غزةكاليكجدمشركعسعكديلممصالح البكاب مكق اخباري2015  البكاب
http://www.albawaba.com/ar/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D9%85%D9%88%D9%82%D9%81
%D9%85%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%AD%D9%88%D9%84%
D8%AF%D9%88%D9%86-%D9%82%D9%8A%D8%A7%D9%85%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9 %D9%81%D9%8A%D8%BA%D8%B2%D8%A9%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D9%88%D8%AC%D8%AF %D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A-

%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A9-725610

 الحري مجم, مبارؾمصرلفتق ف الفخاإلسرائيم كلفتشارؾف الفص بيفالضف كقطاعغزة2008   الحري
http://alhourriah.org/archeive/16826/%E3%C8%C7%D1%DF%3A -%E3%D5%D1-,االنترنت

التقدمييفالعربعم
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 الجزيرة  2014الدكرالمصريمفمفاكضاتغزة 
http://www.aljazeera.net/knowledgegate%2Fopinions%2F2014%2F8%2F17%2F%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%
88%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%81%D9%8A% D9%85%D9%81%D8%A
7%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%AA-%D8%BA%D8%B2%D8%A9

 الجزيرةنت  2015قرارجديدبتكسي المنطق العازل بشماؿسينا ،
http://www.aljazeera.net/news/arabic/2015/4/30/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D8%AF%D9%8A
%D8%AF%D8%A8%D8%AA%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%
D9%82%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B2%D9%84%D8%A9%D8%A8%D8%B4%D9%85%D

 8%A7%D9%84-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1

 الرسال نت  2013محطاتف تاريخالمفاكضاتمنذأكسمك http://alresalah.ps/ar/index.php?act=post&id=77084
 الرنتاكي عريب https://www.palinfo.com/site/pic/newsdetails.aspx?itemid=1581 61

 العز اسالـ  2014باحثأميرك :السيس عم خط سياس مبارؾتجا غزة مصرسمكق بحثاخباري 
http://www.masress.com/elbadil/807599

 الصكران غازي  2009الحصاركاالنقساـكآثارهمااالقتصادي كاالجتماعي عم قطاعغزة الحكارالمتمدف 
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=182510

 السعيد احمد  2013اتفاقي أسمك مجم العكدةمجم فمسطيني تعن بشؤكفالالجئيفالفمسطينييفكحقالعكدة العدد 72
http://alawda-mag.com/default.asp?issueId=73&contentid=2846&MenuID=8

 الدسكق بكر  2014اشكالي االنتقاؿف أجياؿالعنف السياسي الدكلي دكري متخصص ف الشئكفالدكلي مؤسس االهراـ 
مكق اإللكتركن

http://www.siyassa.org.eg/NewsContent/3/111/4964/%D9%85%D9%86 -

%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9/%D9%85%D9%84%D9%81%D8%A7%D9%84% D8B9%D
8%AF%D8%AF/%D8%A5%D8%B4%D9%83%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%84%D
8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%A3%D8%AC%D9%8A%D8%A7%D9
%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%81.aspx

 الشاباؾ  2010ظاهرةجمجمتف قطاعغزة جهازاألمفالعاـاالسرائيم تقرير 2010مكق اإللكتركن 
http://www.shabak.gov.il/arabic/publications/Reviews/Pages/1-7-09_ar.aspx

 الشرقاكي احمد  2013مصدربالنياب الظكاهرياعترؼباستالـ15مميكفدكالرمفالشاطرلشرا،أسمح مكق الشركؽ

االخباري http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=08122013&id=27582499-f909-
 4fb9-969c-c7d9dbe843a1

 األسط كماؿ  2012ه تحكلتسينا،إل قندهاركتكرابكراالعرب مكق الدكتكركماؿاألسط اإللكتركن http://k-
astal.com/index.php?action=detail&id=203
يحي مشركعالمنطق الحرةبيفغزةكمصراالناضكؿالتركي 
 البنا ياس  2012فكزمرس ُ
http://www.aa.com.tr/ar/news/60653
 الجزيرةنت  2011إحال حبيبالعادل لنياب امفالدكل 
http://www.aljazeera.net/news/arabic/2011/2/7/%D8%A5%D8%AD%D 8%A7%D9%84%D8%A9%D8%AD%D8%A8
%D9%8A%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%84%D9%86%D9%8A%
D8%A7%D8%A8%D8%A9%D8%A3%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9
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 المسحاؿ تامر  2011الجزيرةنت تقريربعنكافاحتفاؿبتكقي المصالح بالقاهرة .

http://www.aljazeera.net/news/arabic/2011/5/4/%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%B9-

 %D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
 المركزالفمسطين لإلعالـ  2015قسـالدراسات حماسكمصر مستقب العالقاتالشائك 
https://www.palinfo.com/site/PIC/newsdetails.aspx?itemid=171414

 المقدس اب دمحم 1423هػ حكرام الشيخاب دمحمالمقدس منبرالتكحيدكالجهاد https://tawhed.ws/r?i=j37307wg
 السيد عال 2014 ،العممياتالمسمح كالخسائرالبشري ف سينا،منذثكرةيناير مكق ساس  sas
/http://www.sasapost.com/Operations-and-casualties-in-sinai
 الحياةالمحمي  2008لفنسمحألحدبالمزايدةعميناكالمتاجرةبدما،الفمسطينييف مبارؾ:مصرلفتساهـف تكريسالفص 
كاالنقساـبفتحمعبررفحف ظ غيابالسمط الكطني جريدةالحياةالجديدة العدد 4729
http://alhayatj.com/details.php?opt=3&id=79829&cid=1375

 الحياةالجديدة  2013مشركعأمريك اسرائيم البتالعالضف كاقام دكل غزةف سيناhttp://www.alhayat- ،
j.com/newsite/details.php?id=2379&opt=12&cid=3064
 الحياةالجديد  2014أبكإسماعي كمؤامرةضـالقطاع جريدةالحياةالجديدة 
http://www.alhaya.ps/arch_page.php?nid=203850

 الفجر  2015مفاجأةأمريكاتعترؼالسيس أحبطمخططأكباماف مصر مكق الفجراالخباري 
http://www.elfagr.org/1852434
 العربي نت  2013إلقا،القبضعم دمحمالظكاهريشقيقزعيـتنظيـالقاعدة العربي نتمكق اخباريرسم 

/http://www.alarabiya.net/ar/arab-and-world/egypt/2013/08/17إلقا-،القبض-عم -دمحم-الظكاهري-شقيق-
زعيـ-تنظيـ-القاعدةhtml.-

 العبادل اياد  2015سرتزامفالعممياتف مصرم فتحمعبررفح دنياالكطف 
http://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2015/03/10/676204.html
 العايدي نفيف  2013القاعدةف سينا،خطريهددالدكل المصري المصرياليكـ 
http://www.almasryalyoum.com/news/details/319589

 الغباري  2015الغباري هجماتسينا،جز،مفمخططإلقام الدكل اليهكدي مكق الكطفاالخباري تاريخالكصكؿلممكق 
االلكتركن  http://www.elwatannews.com/news/details/763490 2015/8/24
 الزممك ،من حقيق التنظيماتالجهادي بسينا ،الجزيرةنت تقرير 
 http://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2014/4/17/%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%AC

%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1

)محاكالتفؾالحصارعفغزةال ايف 

 الزيتكن  2011التقديراالستراتيج (37
http://www.alzaytouna.net/permalink/4348.html

 المركزالفمسطين لإلعالـ  2011أبكمرزكؽنتمسؾبالكساط المصري بممف

شاليط https://www.palinfo.com/site/pic/newsdetails.aspx?itemid=70329

 القدسالعرب  2010حككم حماستطالبالرئيسمبارؾبكقفالتحريضاالعالم المصري ضدها القدسالعرب 
https://www.paldf.net/forum/showthread.php?t=554416
 األياـ  2008حماسك الخياراتمفتكح لكسرالحصاربمافيهااعادةفتحالحدكدالمغمق م مصر المبادرةالفمسطيني 

لتعميقالحكارالعالم كالديمقراط http://www.miftah.org/arabic/Display.cfm?DocId=9140&CategoryId=2
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 االسبكعأكناليف  2011سقك،نظاـمبارؾفتحبابغزةلمعالـالخارج 
http://www.masress.com/elaosboa/36655

 األهراـ العادل تنظيـجيشاإلسالـالفمسطين كرا،حادثكنيسي القديسيفباإلسكندري 
http://www.ahram.org.eg/archive/Incidents/News/59839.aspx
 الرسال  2015محكم مصري تقض باعتبارحرك حماسمنظم إرهابي الرسال نت تاريخالكصكؿلممكق  2015/7/4
http://alresalah.ps/ar/post/110384

 الرفات  2012العالق لمسمط بإنشا،المنطق التجاري الرسال نت جريدةرسمي لحماس تاريخالكصكؿلممكق 
http://alresalah.ps/ar/index.php?act=post&id=573512015/6/15
 الزيتكن  2007اسالميكغزة مركزالزيتكن لمدراساتكاالستشارات تحقيقصحف تاريخالكصكؿلممكق االلكتركن 
http://www.alzaytouna.net/permalink/5130.html 2015/6/1

 الزيات دمحم  2014ممراتالخطر شبكاتالعنفالجهادي بيفغزةكسينا ،مجم السياس الدكلي العدد 197
http://www.siyassa.org.eg/NewsContent/3/111/3797/%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9
%84%D8%A9/%D9%85%D9%84%D9%81%D8 %A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%AF/%D9%85%D9%85%D8
%B1%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D8%B1%E2%80%AE%E2%80%AC|%DB4%D8%A
8%D9%83%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%87
%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9%D8%A8%D9%8A%D9%86%E2%80%AE%E2%80%AC%D8%BA% D8%B2

%D8%A9-%D9%88%D8%B3%D9%8A%D9%86.aspx

 الصباح  2013بعدسماححرك حماسلجماع سمفي بمهاجم مصر جريدةالصباح 
http://www.alsbah.net/new1/modules.php?name=News&file=article&sid=19763

 الصباح  2015خفاياكأسراراغتياؿالقائدالعاـلكتائبالقساـ جريدةالصباح 

http://www.alsbah.net/new1/modules.php?name=News&file=print&sid=28697
 القدسبرس  2015حماستنف اشاعاتعفحماي كتدريبمسمحيفمفسينا،ف غزة 
http://www.qudspress.com/?p=169255

 القدسالعرب   2013جماع سمفي متشددةف غزةتدعكلمجهادضدكزيرالدفاعالمصري 
http://www.alquds.co.uk/?p=74287

 الهكر أشرؼ  2013نشطا،كتائبالقساـيرفعكفشعاررابع ف مسيرةعسكري جنكبغزة القدسالعرب 
http://www.alquds.co.uk/?p=77377

 الهكؿ اشرؼ  2013أبكالهكؿيتحدثعفخريط الجماعاتالجهادي بسينا(،حكار) مكق مصراكياالخباري 
http://www.masrawy.com/News/News_Reports/details/2013/10/11/69424/ -%D8%A3%D8%A8%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%AB%D8%B9%D9%86
%D8%AE%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A7
%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9%D8%B3%D9%8A%D9%86

-%D8%A7%D8%A1-%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1

 برئي تسيف  2011فتحمعبررفحمفنتائثالثكرة-هآرتس ككال فمسطيفاليكـ http://paltoday.ps/ar/post/109852
 بكر عم   2015الكجهاآلخرلمسمفي الجهادي ف مصر المركزاالقميم لمدراساتاالستراتيجي  القاهرة مصر 
http://www.rcssmideast.org/Article/3017/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%87-

%D8%A7%D9%84%D8%A2%D8%AE%D8%B1%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%84%D9%81%
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D9%8A%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-

%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1#.VNOmWS72TLU

 بكاب الحركاتاالسالمي سينا،بيفالدكل كاإلرهابكالتعاكفالسمف اإلخكان http://www.islamist-
movements.com/special/?id=2457#slide0
 بكاب الحركاتاالسالمي  2014أنصاربيتالمقدسصراعاالحتكا،بيفالقاعدةكداعش http://www.islamist-
movements.com/2484

 بكاب الحركاتاإلسالمي  2014الشاطركحماسكالمشركعاالقتصاديلمتيارالسمف ف سينا ،بكاب الحركاتاإلسالمي 
http://www.islamist-movements.com/special/?id=2457#slide1461
 بكاب الحري كالعدال  2015دفاعخمي الظكاهرياعترافاتالمتهميفجا،تكليدةاالك ار مكق بكاب الحري كالعدال 
http://www.fj-p.com/Our_news_Details.aspx?News_ID=67967

 ثابت دمحم  2014الشيخعيدأبكجريركل سينا،الكبير نافذةعم

االتصكؼ 

http://mkthabit.com/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE%D8%B9%D9%8A%D8%AF%D8%A3%D8%A8
%D9%88%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D8%B1%D9%88%D9%84%D9%89%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%
/D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1

 تراجر  2014أريؾ مصرالسيس كالنزاعف غزة معهدكاشنطف http://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-
analysis/view/sisis-egypt-and-the-gaza-conflict
 تقديراستراتيج ( 2014 )68مستقب العالقاتالمصري الفمسطيني بعداالنتخاباتالمصري مركزالزيتكن لمدراسات
كاالستشارات بيركت لبناف  http://www.alzaytouna.net/permalink/71611.html
 حبيب كماؿ  2012/8/7تاريخالجماعاتاالسالمي كالعنف برنامثهناالعاصم 
https://www.youtube.com/watch?v=aBb61qA1Slg

 حسنيف هيك  2008األمفالقكم المصري مكق الجزيرةنتلمدراسات

http://www.aljazeera.net/programs/with -

haykal/2008/1/21/%D9%87%D9%8A%D9%83%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86%D8%A7%

 D9%84%D9%82%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A

 حسف بالؿ  2010تأمالتحكؿأمفمصرالقكم جريدةالعربالدكلي -الشرؽاألكسط العدد 11359

http://archive.aawsat.com/leader.asp?article=551117&issueno=11359#.VjPbzberTIU
 حمم احمد  2013تغريداتعم تكتيرلألستاذأحمدحمم محام مجاهديسينا،منذنشأةجماع التكحيدكالجهادمركرا
بجماع أنصاربيتالمقدسحت كالي سيناhttps://justpaste.it/kc9e ،

 حمادة معتصـ  2013حماسكالحدثالمصري مجم التقدميفالعرب"الحري " 

http://alhourriah.org/article/13705/%CD%E3%C7%D3%E6%C7%E1%CD%CF%CB%C7%E1%E3%D5%

 D1%ED.html

 خالد محمكد  2015قائدكتيب الفرقافأخطرارهاب ف مصر البكاب نيكنز 
 http://www.albawabhnews.com/1212881

 خريسات هشاـ  2013الجماعاتالمسمح ف سينا:،أعدادها.انتما،اتها.أهدافها مكق ج ب اس 
http://jbcnews.net/mobile/article/23331%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA
%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9%D9%81%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D9%8 6%
D8%A7%D8%A1%D8%A3%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7%D8%A7%D9%86%D8%AA%D
9%85%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%A3%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81%D9
%87%D8%A7%D8%B5%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88?ref=relSub
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 خبرا 2013 ،مجمكعاتالسمفي الجهادي مسئكل عفتصاعدالعنفف سينا،
http://www.albawabhnews.com/print.aspx?94660

 جنداإلسالـ  2013بينافمنشكرعم مكق أحبسينا ،بعنكاف"تبن غزةرداالعتدا،عم مسمم رابع كسينا"،
 ilovesinai.files.wordpress.com
 دنياالكطف  2015بينهـبدي كمرس كالبمتاج احال اكراؽقياداةاالخكافال مفت الجمهكري بقضي التخابرم حرك حماس
كالهركب http://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2015/05/16/715004.html

 دنياالكطف  2014شيخسينا:،مبارؾكافيسمحبتهريباألسمح لغزةعبراألنفاؽكتحتاشراؼحككمته تاريخالكصكؿ
لممكق االلكتركن http://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2014/11/09/616259.html 2015/9/4
 دنياالكطف  2015المفاكضاتالسري بيفالسمط إسرائي :استكشافي أـتتعمقبمفاكضاتحماسغيرالمباشرة تاريخ
الكصكؿلممكق  http://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2015/07/28/749580.html 2015/8/4

 دنياالكطف  2015عزاـاألحمديكشفتفاصي جديدةكمفاجآتعفالمفاكضاتكالمصالح كفتح 
http://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2014/01/26/488560.html

 دنياالكطف  2015فتحمعبررفحمرهكفباالستقرارف سينا،كذلؾلـيتحققبعدكعالقتناتسمحبتفعي المفاكضات 
 http://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2015/11/04/807440.html

 ساس  2014أهـاألسئم حكؿالعنفف سينا،كجذكرالنشأةكسياس السمط كأبرزالمستفيديفمفالكض الحال 
/http://www.sasapost.com/questions-about-crisis-in-sinai
 سكاينيكز  2015السيس حماي األمفالقكم لمصركفمسطيف 
http://www.skynewsarabia.com/web/article/777588/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D9%
86%D8%AD%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%94%D9%85%D9 %86%D8%A7%D9%84%D9%82
%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%84%

D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A

 سما  2015الزهارسمط أكادارةمدني ف غزةليستنازالعففمسطيف ككال سمااإلخباري 
http://www.samanews.com/ar/index.php?act=post&id=233603

 سميـ احمد-شريف حسنا 2013 ،االهراـتكشفسرمخازفالسالحف سينا،جيشجمجمتالفمسطين يسع إلقام امارة
إسالمي http://www.ahram.org.eg/NewsQ/205473.aspx

 سعيد عمر ماذايحدثداخ االخكافالمسمميفمقربكفكأعضا،يجيبكف مكق مديمصراالعالم 
http://www.madamasr.com/ar/sections/politics/%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7%D9%8A%D8%AD%D8%AF%
D8%AB%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D
8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86%D9%85%D9%82%D8%B1%8%A8%D9%
88%D9%86%D9%88%D8%A3%D8%B9%D8%B6%D8%A7%D8%A1%D9%8A%D8 %AC%D9%8A%D8%A8%D9%8

8%D9%86

 سمرة دمحم  2013كف  24الرئاس المصري تدعك()8قياداتجهادي لحضكراجتماعمرس م األحزابلمناقش ميا سد
النهض http://www.kafa24.net/arabic/?action=detail&id=25778

 سهـاإلخباري  2015الفصائ الفمسطيني ترفضعرضحماس“إدارةمشترك ”لقطاعغزة 
http://www.elnnews.com/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9 -

/%D8%AA%D8%B1%D9%81%D8%B6-%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1
 سكي  2015كصكاللالنضماـإل الجناياتالدكلي تفاصي مثيرةعريقاتيركىالعكدةلممفاكضاتبرعاي كيري مكق سكي 
اإلخباري

http://palsawa.com/post/18515/%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D9%84%D9%85%D8%AB%D9%
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8A%D8%B1%D8%A9%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D9%88%D9%8
9%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9%D9%84%D9%84%D9%85%D9%81%D8%A7%D9%88
%D8%B6%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D8%A9-

 %D9%83%D9%8A%D8%B1%D9%8A

 شفا  2012تقريرحكؿاستشهادالشيخالسعيدن "أبكالكليدالمقدس "ف غزة شبك فمسطيفلألنبا ،
http://www.shfanews.net/index.php/2012-02-15-08-47-34/12037-i
 شفا  2015السيس :تسكي القضي الفمسطيني ستقض عم اإلرهاب 

http://shfanews.net/index.php/component/content/article/76-i/47211-i

 شيما ،فرح  2014فرغم صكاريخغزةدعائي كرسال مفحماسلمصر جريدةالدستكر 
http://www.dostor.org/388231

 صكتفتحاالخباري  2015مقابم م الرئيسعباسساخن يهاجـحماسبشدة صكتفتحاالخباري http://fateh-
voice.ps/arabic/?Action=PrintNews&ID=45109

 صفا  2015محمبمعبررفحمفتكحكالنتحم عب،غزةكحدنا ككال الصحاف الفمسطيني صفا 
http://safa.ps/post/153769/%D9%85%D8%AD%D9%84%D8%A8%D9%85%D8%B9%D8%A8%D8%B1%D8%B1%
D9%81%D8%AD%D9%85%D9%81%D8%AA%D9%88%D8%AD%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D
8%AD%D9%85%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%A1%D8%BA%D8%B2%D8%A9%D9%88%D8%AD%D8%AF%D9

 %86%D8%A7

 صكتفمسطيف  2015السفيرعطي معبررفحمرهكفباألكضاعاألمني بسيناhttp://www.fateh- ،
 voice.ps/arabic/index.php?Action=Details&ID=35707

 عبدالحميد أشرؼ  2015عباسرفضتاستالـ1000كـف سينا،أياـمرس مكق العربي اإلخباري 
http://ara.tv/2m355
 عبدالعميـ دمحم  2013غيابالرؤي :مستقب العالقاتالمصري الفمسطيني البكاب 
نيكزhttp://www.albawabhnews.com/39838

 عبدالحميد أشرؼ معن قرارالسيس تشكي قيادةمكحدةلشرؽالقناة؟ العربي نت http://ara.tv/pus3e
 عبدالعميـ دمحم  2013غيابالرؤي :مستقب العالقاتالمصري الفمسطيني البكاب نيكز 
http://www.albawabhnews.com/39838

 عامر عادؿ  2013األمفالق كم المصري مكق الصفصاؼ .htm34/feb/2014http://www.safsaf.org/word
 عامر عادؿ  2012أثاراتفاقي كامبديفيدعم مصركالعرب الجمعي الدكلي لممترجميفكالمغكيفالعرب 

http://www.wata.cc/forums/showthread.php?83217%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%
81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9%D9%83%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%AF%D9%8A%D9%81%D9%8
A%D8%AF%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1

 %D8%A8

 عاشكر عمر  2012الجهاديكفكالجهاديكفالسابق كفف سينا Brookings ،

 www.brookings.edu/ar/research/opinions/2012/09/05-jihadism-sinai-ashour

 عرف  دمحم  2012ه اغمقمرس انفاؽغزةاكثرمفمبارؾ فمسطيفاكفاليف 

http://felesteen.ps/details/news/79358/%D9%87%D9%84%D8%A3%D8%BA%D9%84%D9%82%D9%85%D8%B1
%D8%B3%D9%8A%D8%A3%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%82%D8%BA%D8%B2%D8%A9%D8%A3%D9%83%
D8%AB%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%83-.html
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 عادؿ شيما 2012 ،مشركعمنطق التجارةالحرةبيفمصركقطاعغزة الكطف مكق االلكتركن 
http://www.elwatannews.com/news/details/44913

 عطاهللا أكرـ  2015غزةكالشيخزكيدسيناريكخيال ربماكافسيحدث األياـ تاريخالكصكؿلممكق االلكت ركن 
http://www.al-ayyam.ps/ar_page.php?id=f82d58fy260232591Yf82d58f 2015/8/24
 عطاهللا أكرـ  2015رسال لمصديقغازيحمدصحيحكلكنؾتجاهمتالحقائق نبأبرس تاريخالكصكؿلممكق االلكتركن 
http://npaapress.com/ar/?Action=Details&ID=42771 2015/9/23

 عمرك عبدالحميد  2015الجناحالعسكريالسريلإلخكافيقكدالجماع حاليا الكرام برس 
http://www.karamapress.com/arabic/?Action=ShowNews&ID=110591
 عمارة سام  2015بكتيفيحذرمرس مفتكطيفاإلرهابييفالكافديفمفأفغانستافكالعراؽف سينا ،األهراـاليكـ 
http://digital.ahram.org.eg/Policy.aspx?Serial=1776598

 عم عبدالرحيـ أنصاربيتالمقدسصراعاالحتكا،بيفالقاعدةكداعش بكاب الحركاتاإلسالمي مكق االلكتركن



http://www.islamist-movements.com/2484
 عم عبدالرحيـ  2015عبدالرحيـعم حماستنفذمخططإسرائيم إلنشا،غزةالكبرىف سينا ،البكاب نيكز 
http://www.albawabhnews.com/1380910

 عم عبدالرحيـ  2013عالق أنصاربيتالمقدسبكتائبعزالديفالقساـ البكاب نيكز 
http://www.albawabhnews.com/1112852
 غكلد زاؾ  مركرعاـعم داعشف شبهجزيرةسينا ،المرصد

http://www.al-

masdar.net/%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B1-%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%89%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4%D9%81%D9%8A%D8%B4%D8%A8%D9%87%D8%AC%D8%B2%D9%8A
/%D8%B1%D8%A9-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1

 فتح سيد  2015ف اكل جمساتمحاكم متهميفباالنتما،ألنصاربيتالمقدسف مصرالنياب تتهـ2013بارتكاب54
جريم ارهابي جريدةالرأياليكـ  http://www.raialyoum.com/?p=226418

 فجر مسعد  2013عفالكفاألسكدكالمنطق جكعفالدكل المصري مكق اخباري مصرس 
http://www.masress.com/tahrirnews/316080

 فمسطيفاليكـ  2012هني يزكرمصركيمتق مرس عم رأسكفدمككفمف100شخصي فمسطيني ككال فمسطيفاليكـ
اإلخباري http://paltoday.ps/ar/post/141522

 فمسطيفاكفاليف  2012حمد:مصرتدرسانشا،منطق تجاري برفح جريدةفمسطيف 
http://felesteen.ps/details/news/76465/%D8%AD%D9%85%D8%AF%D9%85%D8%B5%D8%B1%D8%AA%D8%AF
 %D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A1%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%B1%D9%81%D8%AD.html

 فمسطيفاألف  2015حماستصريحاتعباسسخيف http://paltimes.net/details/news/80923
 فراسبرس  2014االنتخاباتالمصري كمستقب الدكل الفمسطيني آماؿكطمكحات مكق اخباري 
http://fpnp.net/site/news/21897
 فمسطيفاليكـ  2012السيس :القضي الفمسطيني ستبق عم رأساهتماماتمصر 
http://paltoday.ps/ar/post/216808

 فمسطيفاليكـ  2013ممفالمصالح يدخ منافس الرعاي بيفقطركالسعكدي كتركيا ككال فمسطيفاليكـاإلخباري 
http://paltoday.ps/ar/post/184105
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 فرغم ماهر  2015مابعدالقطري نمكذجأنصاربيتالمقدس صفح األهراـالرقم 

 http://digital.ahram.org.eg/Motnw3a.aspx?Serial=1824538&archid=65

 قنف ابراهيـ  2010مابعدجمجمتجيشاالسالـيفتحاكراقهلككال معاحصريا ككال معااالخباري الضف الغربي فمسطيف 
http://www.maannews.net/Content.aspx?id=285424

 كممت  2014ككي المخابراتسابقاالهدك،ف غزةحماي لألمفالقكم المصري

http://klmty.net/412879-

%D9%88%D9%83%D9%8A%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7
%D8%AA_%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A7__%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AF%D9%88%D8%
A1_%D9%81%D9%8A__%D8%BA%D8%B2%D8%A9__%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9 _%D9%84
%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%85%D9%8A_%D8%A7%D9%84

%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A.html

 كيفيمكفمكاجه السمفي الجهادي ف سينا،؟http://www.acrseg.org/2340
 كف  24الهيك التنظيم كأبرزقياداتكالي سينا،برئاس أبكاسام المصري 

http://www.maanpress.com/arabic/?action=detail&id=66278

 كف  2013 24تصاعدالخالفاتبيفقادةالقساـعم خمفي دعـمميشيانفذتمجزرةرفح 
http://www.kafa24.net/arabic/?action=print&id=18409
 لطف كائ  2014حكارم الرج الذييحف خريط اإلرهابسميرغطاس:ثماني هاربيفمفقيادات«بيتالمقدس»ارتكبكا
الحادثاألخير مكق الصباحاالخباري http://elsaba7.com/articledetails.aspx?id=2220

 ماككفسك ديفيد-غيث العمري  2015المفتاحلتجنبحربآخريف غزة؟مصر معدكاشنطفلدراساتالشرؽاألكسط 

http://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/view/the-key-to-averting-another-gazawar-egypt

 محجز خضر  2015داعشكمصركحماس:قرا،ةف نقضالحكـ مكق األديبخضرمحجز
http://drkhader.ps/post/158/%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4-%D9%88%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%88%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A9%D9%81%D9%8A -

 %D9%86%D9%82%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%85

 دمحم جاسـ  2013فش محاكل اغتياؿكزيرالداخمي المصريفص جديدمفالمكاجه بيف«اإلخكاف»كالحككم  شبك رؤي 
االخباري

http://www.roayahnews.com/%D9%81%D8%B4%D9%84 -

%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A9%D8%A7%D8%BA%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D9%84
 %D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1/05-116250.html

 مكق مقات مفالصحرا 2012 ،شبهجزيرةسينا ،

http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Gography11/akaleem/sinaa/sec22.doc_cvt.htm

 مقات مفالصحرا 2010 ،اتفاقي السالـالعربي اإلسرائيمي خالؿالقرفالعشريف 

http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Gography11/akaleem/sinaa/sec21.doc_cvt.htm

 م كق المعرف االلكتركن  2015حادث طاب http://www.marefa.org 1906
 مكق www. Islamonline.net 2015 Islam online

 منطق رفحالصناعي التجاري الحرة  2012كرق عم اعدتهاحرك حماسحكؿانشا،منطق رفحالصناعي التجاري كفا،ككال األنبا،كالمعمكمات
الفمسطيني  http://www.wafa.ps/arabic/index.php?action=detail&id=139087

 مجد دمحم-دمحم هدي  2015ككي المخابراتسابقاالهدك،ف غزةحماي لألمفالقكم المصري الكطف 
http://www.elwatannews.com/news/details/794194
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تختاراسـالبنا،كالتنمي لحزبهاالجديد البدي http://elbadil.com/?p=6978

 محمكد أحمد  2011الجماع اإلسالمي
 مجدي سام  2015ماهكتنظيـانصاربيتالمقدس مصراكي 

 http://www.masrawy.com/News/News_Egypt/details/2015/1/30/440374/%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%D8%A3%D9%86%D8 %B5%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D9%8A%
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