
 جامعة النجاح الوطنية

 كلية الدراسات العليا

 
 
 
 
 
 

 كانون ثاني المصرية يناير  25 أثر ثورة

 على القضية الفلسطينية
 
 
 
 
 

 إعداد

 ظافر فواز يوسف جبر
 
 

 

 إشراف

  عبد الستار قاسم. د.أ
 

 
التخطـيط  برنامج  الحصول على درجة الماجستير في      استكماال لمتطلبات   قدمت هذه األطروحة    

 .  بكلية الدراسات العليا في جامعة النجاح الوطنية في نابلس، فلسطينمية السياسيةالتنو

 م2013





ج  

���א�א�

ËÖ]<^ßfÃ�<ð]‚ã�<|]æ…_<±c<Ä•]çj¹]<‚ã¢]<]„â<ë‚â_<íéÚø‰ý]æ<íée†ÃÖ]<^ßjÚ_æ<�éŞŠ×

Üé¿ÃÖ]<Ýø‰ý]<ì…^–£<^ãi�çÂæ<^ãfÃ�<íè†uæ<°ŞŠ×Ê<Øq_<àÚ<Üãu]æ…`e<]çv•<àè„Ö]J<

<ì…çm<Ù^Şe_æ<ð]‚ã�<±c<äè‚â_<^ÛÒ25†è^ßè<<Kíè†’¹]<êÞ^m<áçÞ^ÒJ<

á^ÓÚ<ØÒ<»<íéÚø‰ý]æ<íée†ÃÖ]<^ßjÚ_<ìˆÂæ<ì‚uæ<Øq_<àÚ<ØÛÃè<àÚ<ØÒ<±c<äè‚â_æJ<

Ö]æ<±cæ^Ãé¶<�]<Üã¿Ëu<ë�÷æ_æ<�qæ‡æ<êi‚Ö]ææ<ë‚J<

 

 

 

 

 

 



د  

��	א��
	�وא���

<<<<<<<<<<<‚{fÂ<Ø•^ËÖ]<…çjÒ‚Ö]<ëƒ^j‰ù<á^Ê†ÃÖ]æ<†è‚ÏjÖ]<“Ö^}æ<†Ó�Ö]<Øèˆœ<Ý‚Ïi_

<<<<<<<<<<°{�<à{Ú<ê{Ö<ä{’}<^{Úæ<�^ß{‰cæ<x’Þæ<äéqçi<àÚ<êÖ<äÚ‚Î<^Ú<î×Â<Ü‰^Î<…^jŠÖ]

íÖ^‰†Ö]<å„â<‡^¨ý<å‚ãqæ<äjÎæJ<

<<<‚èçâ<í×•^ËÖ]<�qæ‡<†Ó�_æ<<<<<<<<<<<»<ê{Ö<^ÞçÂæ<]‚ß‰<kÞ^Ò<�Ö]<êe]†i<çe_<àŠu<]

�‚�]<kÎçÖ]<»<^â‡^¨cæ<íÖ^‰†Ö]<å„â<íe^jÒJ<

<<<<<<<<<<<<<<<<<»<íé{‰^éŠÖ]<í{éÛßjÖ]æ<¼é{Ş~jÖ]<sÚ^{Þ†e<»<Ø{•^Êù]<êi„i^{‰_<ØÒ<†Ó�_æ

íéß�çÖ]<|^rßÖ]<íÃÚ^qJ<

íÖ^‰†Ö]<å„â<»<l�…æ<íÚç×ÃÚ<ë_<Üè‚Ïi<»<Ø–Ê<äÖ<á^Ò<àÚ<ØÒ<†Ó�_æJ<



  �

 اإلقرار 

  : أدناه مقدم الرسالة التي تحمل العنوانأنا الموقع

 كانون ثاني المصرية  25 أثر ثورة

 على القضية الفلسطينية
 

أقر بأن ما اشتملت عليه هذه الرسالة إنما هي نتاج جهدي الخاص، باستثناء مـا تمـت                 

 درجة  اإلشارة إليه حيثما ورد، وأن هذه الرسالة كلها، أو أي جزء منها لم يقدم من قبل لنيل أية                 

 .علمية أو بحث علمي أو بحثي لدى أية مؤسسة تعليمية أو بحثية أخرى

Declaration 

The work provided in this thesis, unless otherwise referenced, is the 

researcher's own work، and has not been submitted elsewhere for any other 

degree or qualification.  

 
 :Student's name : الطالباسم 

 :Signature   :التوقيع

  :Date   : التاريخ

 

 

 



و  

 فهرس المحتويات

 الصفحة الموضوع

 ج اإلهداء
 د والتقدير الشكر

 هـ اإلقرار
 و المحتويات فهرس

 ح الملخص
 1 الدراسة خطة
 17 )نبذة تاريخية( المصرية الفلسطينية والعالقات المصرية الثورة: األول الباب

 18 )مفهومها وموقعها في المسار الثوري وأسبابها (المصرية الثورة :األول الفصل
 حتـى  المصرية الثورة وخالل قبل المصرية الفلسطينية العالقات: الثاني الفصل
 )تاريخية نبذة(  مبارك تنحي

29 

 36 الفلسطينية الداخلية الملفات على المصرية الثورة أثر: الثاني الباب

 37 الفلسطينية المصالحة على المصرية الثورة أثر: األول الفصل
 37 الثورة قبل الفلسطينية والمصالحة الحوار في المصري الدور. 1
 43 الثورة بعد الفلسطينية والمصالحة الحوار في المصري الدور. 2
 46 الفلسطينية القضية على المصالحة وثيقة توقيع أثر. 3
 61 المصالحة تجاه الثورة عدب المصري الدور تقييم. 4

 63 غزة قطاع على المفروض الحصار على المصرية الثورة أثر: الثاني الفصل
 63 الحصار في يشارك مبارك نظام. 1
 66 بالكامل رفعه دون الحصار يخفف العسكري المجلس. 2
 76 ومستقبله ومسبباته الحصار مخففات. 3

 وكيـان  حماس بين األسرى تبادل ملف ىعل المصرية الثورة أثر: الثالث الفصل
 االحتالل

83 

 83 المصرية الثورة قبل المصرية والوساطة حماس. 1
 85 التغيير وتحدث الصفقة تنجز الثورة بعد المصرية الوساطة. 2
 87 الفلسطيني والشعب للقضية وأهميتها الصفقة ماهية. 3
 91 الصفقة إبرام على وتداعيات أفعال ردود. 4



ز  

 الصفحة ضوعالمو

 القضـية  علـى عقـب الثـورة      المنتخبـة  المصرية القيادةأثر  : ثالثال الباب
 الفلسطينية

96 

اإلخوان المسلمين ومرشحيهم للرئاسة والبرلمان وأثـرهم علـى         : الفصل األول 
 القضية الفلسطينية

97 

 100 الفلسطينية والقضية فلسطين إلى المسلمون اإلخوان نظرة. 1
 103 الفلسطينية القضية تجاه اإلخوان ساتوممار مواقف. 2
 القضـية  تجاه وأثرهم البرلمان قبة إلى وصولهم بعد المسلمين اإلخوان دور. 3

 الفلسطينية
111 

 علـى  وأثـره  مرسي محمد المنتخب المصري الرئيس اإلخوان مرشح دور. 4
 الفلسطينية القضية

113 

 القضـية  مع المسلمين اإلخوان بقيادة الجديد المصري النظام عالقات مستقبل. 5
 الفلسطينية

132 

 الصهيونية الحرب علىالمنتخبة عقب الثورة     المصرية القيادة أثر:  الثاني الفصل
 2012 عام غزة قطاع على

144 

 146 غزة على الصهيونية الحرب مواجهة في وشعبيا رسميا الثورة مصر دور. 1
 159 التهدئة إلى التوصل في الرسمي مصر دور. 2
 161 غزة على العدوان خالل الرسمي المصري الدور تقييم. 3
 168 الفلسطينية والمقاومة للشعب الثورة مصر دعم على المترتبة اآلثار. 4

 171 والتوصيات االستنتاجات

 181 والمراجع المصادر قائمة
Abstract b 



ح  

 كانون ثاني المصرية على القضية الفلسطينية 25 أثر ثورة
 إعداد

 ظافر فواز يوسف جبر
 إشراف

  عبد الستار قاسم. د.أ

 الملخص

/  يناير 25عمدت هذه الدراسة إلى اإلجابة عن سؤال حول مدى األثر الذي أحدثته ثورة              

كانون ثاني المصرية على القضية الفلسطينية خالل الفترة الواقعة منذ بداية الثورة حتى تـاريخ               

 اإيجابي اأثركانون ثاني المصرية  25 لثورة  ها أن وقد وضع الباحث فرضية أساس    . 30/5/2013

 بملفاتها الداخلية ممثلة بملف المصالحة وملف الحصار المفروض على الفلسطينية للقضية اوداعم

غزة وملف تبادل األسرى، وكذلك تجاه حركات المقاومة الفلسطينية، وتجـاه رفـض العـدوان          

 . هالصهيوني على غزة وتبريد العالقات الرسمية مع

 واتضح من خالل الدراسة وجود أثر جلي للثورة المصرية على بعض الملفات الداخلية             

الفلسطينية كملف الحصار الذي تم تخفيفه على قطاع غزة بشكل عام، وملف تبادل األسرى الذي     

ولكن الثورة المصرية لم تؤت ثمارها في ملف المصالحة وإن          . تم إنجازه بصفقة وفاء األحرار    

توقيع وثيقة المصالحة من قبل طرفي النزاع على الساحة الداخلية الفلسطينية وعقـد             نجحت في   

 .سلسلة لقاءات بينهما

لقيـادة العليـا للدولـة      اوفي سياق الدراسة تم التعرض للتغيير الذي أحدثته الثورة في           

 المصرية التي تسلم زمامها محمد مرسي الرئيس السابق لحزب الحرية والعدالة وهـو الـذراع              

السياسي لجماعة اإلخوان المسلمين، وللمواقف التي اتخذتها القيـادة الجديـدة تجـاه االحـتالل              

 وضع حـد    ، والتي كان لها أثر بالغ في      2012الصهيوني وحربه األخيرة على قطاع غزة عام        

 ومـدى   كيـان االحـتالل   وتم دراسة مواقف القيادة المصرية الجديدة تجاه        . للعدوان الصهيوني 

وقد أظهرت الدراسة بعض التباين في ذلك تمثل في اعتـراف           . ع مرجعيتها اإلسالمية  توافقها م 

   .الرئيس المصري بكيان االحتالل الصهيوني والتعامل معه



ط  

لمنتخـب عقـب    لنظام المصري ا   لكيفية تعاطي ا   كما تم استعراض التوقعات المستقبلية    

عالقة مع االحتالل الصهيوني في ظـل        لمختلف الملفات المتعلقة بالقضية الفلسطينية، وال      الثورة

تحديات وأزمات داخلية متعددة تعيشها مصر، وفي سياق مناخ إقليمي وعربـي متغيـر بفعـل                

 خالصة تلك التوقعات هي استمرار النظام المصري المنتخـب الـذي يقـوده              .الثورات العربية 

لعالقات مع االحـتالل    اإلسالميون في دعم القضية الفلسطينية مقابل مزيد من البرود وتقليص ا          

 .الصهيوني

 أثرا إيجابيا في مجمـل الوضـع    يناير/ كانون ثاني25لثورة  أن وخلصت الدراسة إلى  

صياغة بعض التوصيات في ضوء ما توصـلت إليـه مـن          وتم   . الذي تم بحثه   الفلسطيني العام 

مهم القضـية   يأمل الباحث أن تساهم في تقديم مقترحات تلقى قبوال واهتماما ممن ته            استنتاجات

الجديدة في مصر، ومن قيادة وفصـائل الشـعب          المنتخبة   الفلسطينية بشكل عام، ومن القيادات    

 .الفلسطيني وقواه الحية بشكل خاص
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 خطة الدراسة

  المقدمة. 1

 القضـية  مسـار  غالبـا مـا يتـأثر     و الفلسطينية، القضية علىخاص   رتأثيلها   مصر

 فـي  الثقـل  مركز تمثل مصر ألن فقط ليس ،مصر في العام بالوضع إيجابا أو سلبا الفلسطينية

 أن مقولة أصبحت بحيث. اًفيوثقا اًفيجغرا مصرو فلسطين بين التقارب بسبب أيضا بل المنطقة،

 المخططـين  مـن  الكثيـرين  لـدى  مسلمة يمصرال القومي لألمن الشرقية البوابة هي فلسطين

 أمـن  من فلسطين أمن أن بحيث الفلسطيني، الجانب على تنطبق المقولة سونف. االستراتيجيين

. اآلخر الطرف على بقوه تؤثر الحدود طرفي أحد على تحدث تغييرات أية فإن وبالتالي. مصر

 وعلى عام، لبشك الفلسطينية القضية على انعكاسات له فسيكون مصر في بدأ قد التغيير أن وبما

 وحضارياً وتاريخياً وجغرافياً وثقافياً سياسياً ارتباطاً يرتبط غزة فقطاع. خاص بشكل غزة قطاع

 .والنسب والقرابة والجوار المشتركة واألصول التداخل عالقة بحكم بمصر

 أنظمتها تعاقب من بالرغمالفلسطيني   الشأن تخص عدة ملفات بزمام تمسك مصربقيت  

 وملـف  االحتالل، كيان مع والسالم الحرب ملف:  أبرز تلك الملفات   .فيها حكمال نظم واختالف

 وملف الفلسطينية، المصالحة وملف المفاوضات، عملية ملف مبارك عهد في ثم التحرير، منظمة

 ذلك، على وبناء. شاليط الصهيوني الجندي مع الفلسطينيين األسرى تبادل صفقة وملف التهدئة،

 أن ذلك. ومستقبلها الفلسطينية القضية على مباشر انعكاس المصرية للثورة يكون أن المتوقع فمن

 كما - ديمقراطية وتكون المصري الشعب إرادة تمثل مصر، في الحكم لسدة جديدة قيادة وصول

 بعد خصوصاً. عقود ثالثة مدى على استمرت التي المصرية السياسة ترتيب سيعيد -متوقع هو

 سـهل  الذي األمر الصهيوني؛ العربي الصراع دائرة من مصر أخرجت التي السالم اتفاقية عقد

 الحـرة  مصـر  مـن  يجعـل  قـد  التحول هذا أن كما. الفلسطينية بالقضية االستفراد لالحتالل

 .واالحتالل الغزو مواجهة في لفلسطين داعمة قوة والديمقراطية

 بسبب بعد معالمه تتضح لم الفلسطينية القضية على المصرية للثورة االنعكاس هذا لكن

 للقيـادة  تفتقـد  الثـورة  أن كما. الخارجية السياسة يخص مافي واضحا يكن لم الثورة برنامج أن
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 الجميـع  اكتفى فقد. والخارجية الداخلية المجاالت كافة تشمل التي محددةال المطالب و الموحدة،

 الوضـع  غمـوض  مـن  يزيـد  مما الداخلية اإلصالحية المطالب من األدنى الحد على باالتفاق

 . مصرل المستقبلي

 السـلطة  إليها ستئول التي القيادة وماهية ية،مصرال الثورة لمستقبل الغامض الوضع هذا

 تعبيـرات  وجدت التي المصرية الفلسطينية العالقات مستقبل حول كبيرة استفهام عالمات يضع

 السـاحة  فـي  خاصة اآلخر، بعضهم من متعقلة حذر بحاالت أو بعضهم، من تفاؤل بحاالت لها

 المشـهد  علـى  يةمصـر ال الثـورة  لتداعيات متعددة احتماالت أمام فنحن وبالتالي. الفلسطينية

 المتغيـر  أن خاصة. الفلسطينية القضية على وبالذات العربية المنطقة علىو الداخلي، يمصرال

 الموقـع  بحكـم  وعميقـة،  شـاملة  المنطقة على وتأثيراته كبير استراتيجي متغير هو المصري

 الكبيـر  والحضـاري  والعسكري السياسي والوزن السكاني، والثقل التاريخي واإلرث الجغرافي

 .جديد نحو على سيةالسيا واإلسالمية العربية المنطقة خريطة رسم إعادة في سيسهم مما لمصر،

 رؤيـة  وضع مهمة باتت فقد المصرية، الساحة على والتحوالت التغيرات هذه ظل في

 ستؤول ما توقع محاولة عند وخصوصا ومعقدة، صعبه يةعمل آت هو لما محددة ومعالم واضحة

 العربيـة  المنطقـة  فـي  السياسـية  المعادلة على ستترتب التي واآلثار ،مصر في األحداث إليه

 من مجموعة إلى الوصول فباإلمكان ذلك، مع. أساسها الفلسطينية القضية تشكل التي واإلسالمية

 وقيادتهـا  المصـرية  الثـورة  ألثر مستقبلية صورة رسم في تسهم التي والمقترحات التوصيات

 .الفلسطينية القضية على الجديدة

 يمصـر ال النظـام  تغيـر  أثـر  تحديـد  في هاما دوراً المحددات من مجموعة ستلعب

 المصرية، الثورة قيام أسباب على بالوقوف أوالها تتعلق. مكوناتها بكل الفلسطينية القضية على

 جمال منذ الفلسطينية المصرية العالقة شكل على والوقوف اندالعها، في الفلسطيني العامل وأثر

 فـي  العالقة هذه أثرت وكيف. مبارك حسني إلى وصوال السادات، بأنور مرورا الناصر، عبد

 للنظـام  المتوقعـة  الجديدة التركيبة بدراسة فتتعلق المحددات ثاني أما. الفلسطينية القضية مسار

 سياسية، مكونات من ستفرزه وما الداخلية، الديمقراطية العملية ونتائج القادم، المصري السياسي
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 أن القول وباإلمكان. الفلسطينية القضية تجاه لمصر الخارجية السياسة على ذلك سينعكس وكيف

 ومـدى  الفلسـطيني،  بـالطرف  فيتعلـق  محدد ثالث أما. المحدد هذا في تكمن الدراسة مشكلة

 .الفلسطينية القضية يخدم بما معها تعاطيه وكيفية القادمة، التغيرات فهم على قدرته

، وعلى قاعـدة اسـتكمال      الصلة ذات الجوانب مختلف استقصاء وبعد هذا، من انطالقا

الثورة لمسارها الديمقراطي وتحولها من الحالة الثورية إلى الحالـة الدسـتورية الديمقراطيـة              

 مستقبلية رؤية استشراف يمكنبصورة حرة ونزيهة  دستورالن وإقرار برلماالرئيس و البانتخاب 

 المصـرية،  الثورة بفعل الفلسطينية الساحة على المتغيرات وتناول المصرية، الفلسطينية للعالقة

 مـع  والعالقة االحتالل، كيان مع المستقبلية العالقة ومالمح التسوية مسار على الثورة تلك وأثر

 قطـاع  علـى  والحصار الفلسطينية، المصالحة جهود وعلى الفلسطينية، طةوالسل المقاومة قوى

 .غزة

 الدراسة مشكلة. 2

 في مصر لكن. ودوليا وإقليميا وعربيا فلسطينيا وحضوره ثقله له كبير عربي بلد مصر

 القضـية  مسـار  في جليا ذلك بدا وقد المستويات، مختلف على تراجعا دورها شهد مبارك عهد

 .الفلسطينية

 المصـري  الشـعب  جماهير اعتبرته الذي مبارك نظام على المصرية الثورة حدثت ثم

ما هو األثر الذي تركته     ف. "الشعب يريد إسقاط النظام   "الرئيسي   وكان شعارها    شرعي غير نظاما

تلك الثورة على القضية الفلسطينية تحديدا في ملفاتها الداخلية ممثلة بملف المصالحة الفلسطينية،             

وهي الملفات التي لها صلة كبـرى        .ار المفروض على غزة، وملف تبادل األسرى      وملف الحص 

وما هو األثر الذي ستتركه الثورة على مواقف القيـادة          . بمصر وتتولى رعايتها والوساطة فيها    

، وتجاه العدوان الصـهيوني     المصرية الجديدة تجاه حركات المقاومة وفي مقدمتها حركة حماس        

 الجديـدة   قيادةموقف ال  ، وكذلك ما  سوية بقيادة حركة فتح    مسار الت  تجاه وكذلك   .على قطاع غزة  

 التي الثورة تلك ستكون هل و .الكيان الصهيوني واتفاقية السالم معه واستمرار العالقات معه       من  
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، وهل سينعكس   الفلسطينية القضية تجاه وسياساته دوره إسقاط على مؤشرا النظام، إلسقاط دعت

 سنشـهد  وهل ؟..)المقاومة والتسوية ( ات الوضع الداخلي والملفات األخرى    على ملف ابيا  ذلك إيج 

 حضورها لها يعيد الفلسطينية، القضية تجاه - بقيادتها المنتخبة عقب الثورة      -لمصر جديدا دورا

 أم سيكون لـذلك أثـرا       مبارك؟ حقبة خالل عنها غاب الذي والدولي واإلقليمي العربي ووزنها

 .القضية الفلسطينيةسلبيا يزيد من تراجع 

 البحث مشكلة يمثلسلبا أم إيجابا     الفلسطينية القضية على الثورة تحدثه أن المتوقع األثرف

 .بشأنها وتوصيات رؤية ويقدم عناصرها ويحلل يستعرضها أن الباحث يحاول التي

 ة      الدراس أهمية. 3

 المصري الشعب قفمو ألن القادمة المرحلة في لمصر جديد دور يظهر أن المتوقع من
 علـى  الرقيب هو الشعب كان فإذا. البائد مبارك نظام موقف عن يختلف الفلسطينية القضية من

. مختلفا سيكون المصرية السياسة في الفلسطينية القضية شأن فإن الجديد، للنظام العامة السياسة
 الوطنيـة  الحقوق عن قفز محاوالت من له تتعرض لما نظرا الفلسطينية القضية يفيد قد ما وهو

 . الفلسطيني للشعب الثابتة

 كبيـر  ثقـل  وذا وتاريخيا عميقا حدثا تتناول دراسة كونها في الدراسة أهمية تبرز كما
 طـول  بعـد  الغمـوض  يكتنفه أصبح إقليمي وضع ظل في كمصر حضورها ولها كبيرة لدولة

 يسـتطيع  ال التي ثوراتوال بالتطورات الحبلى العربية للمنطقة خريطة ظل وفي نسبي، استقرار
 . بنتائجها الجزم أحد

 قيادة وبروز مبارك، سقوط خصوصا األحداث تلك وتحليل الستقراء ملحة الحاجة تبقى
 توصـيات  وتقـديم  العلمـي،  البحث على مبنية استنتاجات إلى للتوصل بعده من لمصر جديدة

 والمصالحة والمفاوضات المقاومة قضايا على كبيرا تأثيرا سيترك مصر في يحدث فما. الباحث
 إلـى  سـارع تو باالعتبار، ذلك أخذت ة بجناحيها في الضفة وغزة    الفلسطيني قيادةال لعل وغيرها؛

 مقدمـة  االحتالل، لمقاومة للتفرغ الفلسطيني للشعب اللحمة يعيد بما ،اوخياراته اسياساته تكييف
 .واالستقالل الحرية لنيل
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 الدراسة أصالة. 4

 نظـام  سـقوط  وهو الزمني، بعده حيث من جديدا حدثا الدراسة ههذ في الباحث يتناول

 الحدث ذلك سيتركه الذي الهام واألثر ،2011 الثاني كانون / يناير 25 ثورة أعقاب في مبارك

 .توضيحه سبق كما الفلسطينية القضية على

 الباحث فسيعتمد القريبة حداثته بسبب الموضوع هذا حول وكتب مراجع توفر لعدم نظرا

 بالقضـية  المصـرية  الثورة عالقة حول ومقاالت عاجلة، وأبحاث تحليالت، من يتوفر ما لىع

 صـانع  إلـى  إضافة والباحثون، العلم طلبة منها يستفيد أصيلة علمية بدراسة ليخرج الفلسطينية

 على المتالحقة والثورات المتسارعة، األحداث ظل في خاص بشكل والمصري الفلسطيني القرار

 - الباحـث  يأمل كما – أصيال علميا مرجعا ستعد الدراسة فإن وبالتالي،. العربية نطقةالم امتداد

 . مبارك بعد ما مرحلة في مصر مع وعالقته الفلسطيني الشأن يخص فيما المكتبة إلى تضاف

 الدراسة هدف 5.

أهـم   علـى  ثـاني  كانون/ يناير 25 ثورة وتداعيات أثر دراسة إلى الرسالة هذه تهدف

 : وهيالفلسطينية القضية المتعلقة بالملفات

صوصا ملف المصالحة الوطنية والعالقة مع حركة حمـاس ومسـار           الوضع الداخلي وخ   .1

المقاومة والعالقة مع حركة فتح ومسار التسوية، وملف الحصار على قطاع غزة، وملف             

 .تبادل األسرى بين حماس وكيان االحتالل

حتالل والموقـف المصـري تجـاه تلـك          اال  الحرب والعدوان على قطاع غزة من قبل       .2

 .التطورات

التغيير الحاصل على القيادة المصرية خالل مسيرة الثورة باتجاه التحـول مـن الحالـة                .3

وكيف ستتعامل رئاسة الجمهورية ممثلة بالرئيس مرسـي        . الثورية إلى الحالة الدستورية   

لسطينية وكيان االحتالل   القيادي السابق في جماعة اإلخوان المسلمين مع ملفات القضية الف         
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وماذا قدم البرلمان المصري المنتخب الذي يقوده اإلخوان المسلمون  للقضية           . الصهيوني

 . الفلسطينية

 القضية تجاه مصر في الجديد النظام من المتوقع الدور على التعرف باختصار، فالهدف

 قليميـة واإل المحليـة  الفلسـطينية  المستويات على القضية تطورات على ذلك وأثر الفلسطينية،

 .والدولية

 الدراسة فرضية. 6

تحول عملية ال   تعنى بدراسة وتحديد األثر الذي ستتركه       التي الدراسة مشكلة من انطالقا

 :التالية الفرضية يضع الباحث فإنعلى القضية الفلسطينية   كانون ثاني25مصر بفعل ثورة في 

بملفاتها الداخليـة    الفلسطينية للقضية وداعم إيجابي أثركانون ثاني المصرية     25لثورة  

جـاه  لمفروض على غزة وملف تبادل األسرى، وكذلك ت       ممثلة بملف المصالحة وملف الحصار ا     

 وتبريـد العالقـات      العدوان الصهيوني على غـزة      رفض  وتجاه ،حركات المقاومة الفلسطينية  

 . الرسمية معه

 الدراسة منهج. 7

 كخلفية الفلسطينية القضية من مبارك نظام اساتوسي مواقف مجمل بتناول الباحث يقوم

 هو الذي الجديد، مصر نظام من الصادرة والمواقف المؤشرات وتحليل وصف وكذلك. تاريخية

. ذلـك  علـى  مبنية وتوصيات استنتاجات إلى ليتوصل الفلسطينية القضية من التبلور طور في

 .دراسته في التحليلي الوصفي المنهج عن للباحث غنى ال وبالتالي

 للدراسة والمكاني الزمني اإلطار. 8

 الثـاني  كانون/ يناير 25 بتاريخ المصرية الثورة بداية منذ الزمني اإلطار يمتد :الزمني اإلطار

 .30/5/2013 والذي وافق الرسالة كتابة من االنتهاء تاريخ حتى 2011
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 علـى  يجري أخرى كنأما هنالك كانت وإن وفلسطين، مصر على البحث يركز :المكاني اإلطار

 .البحث بموضوع عالقة لها ومواقف أحداث أرضها

 الدراسة أسئلة. 9

 :التالية الرئيسية األسئلة عن اإلجابة الباحث يحاول

  ؟ الفلسطينية القضية في مبارك نظام لعبه الذي الدور هو ما •

 تالها؟ وما أوسلو اتفاقيات في مبارك نظام دور وما •

 الفلسطينية؟ المصالحة ملف في ودوره غزة، وحصار ومةالمقا مالحقة في دوره وما •

 القومي؟ وأمنهما ومصر، فلسطين صالح في ذلك كان وهل األدوار، بتلك قام من ولمصلحة •

 العليا المصالح يخدم بما وسياساتها مصر دور في النظر الجديد المصري النظام سيعيد وهل •

 القومي؟ وأمنها لمصر

  الفلسطينية؟ القضية تجاه دالجدي النظام سيلعبه دور وأي •

  االحتالل؟ وكيان مصر بين السالم ومعاهدة التسوية مسار على التحول ذلك سيؤثر وكيف •

 قطاع في الفلسطينية والحكومة حماس وحركة والمقاومة غزة مع مصر عالقة ستغدو وكيف •

 غزة؟

 فـي  لفلسطينيةا والحكومة فتح وحركة الفلسطينية السلطة مع الجديد النظام سيتعامل وكيف •

 اهللا؟ رام

 بـين  األسـرى  وتبـادل  الفلسطينية، المصالحة ملفات إنجاز في الجديد النظام دور هو وما •

  االحتالل؟ وكيان حماس

 ؟ غزةقطاع على المفروض الحصار تجاه الجديد للنظام الموقف سيكون وكيف •
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 ومسألة الحتاللا كيان مع والعالقة القضية من المسلمين اإلخوان حركة مواقف ستكون كيف •

 به؟ االعتراف

 أيـة  وتجـاه  الضفة على المتواصل الصهيوني العدوان تجاه الجديد النظام سيتعامل وكيف •

 غزة؟ قطاع على تشن حرب

 والـدولي  واإلقليمـي  العربي المستوى على مصريا حضورا المقبلة المرحلة ستشهد وهل •

 الفلسطينية؟ القضية لصالح

 السابقة الدراسات. 10

 وافية علمية دراسة ألي يخضع لم جديد حدث كانون ثاني المصرية  /  يناير 25ة  تعد ثور 

 وكـذلك  ،2011بدء كتابة هذه الرسالة التي وضعت خطتها في نهاية الربع األول من عام               حتى

 الدراسـة  هذه سيصعب ما وهذا. الفلسطينية القضية على الحدث ذلك تداعيات بخصوص األمر

 تكـون  غالبا والبدايات بداية، شيء لكل يكون أن بد ال ولكن ع،المراج شح بسبب الباحث على

  والمسـتجدة،  المتـوفرة  المراجـع  على الباحث وسيعتمد. عدة بحثية تحديات وتواجهها صعبة،

 مـا  مرحلة لدراسة اعتماده وجل. الفلسطينية الفصائل ومذكرات ووثائق تصريحات إلى إضافة

 ووثـائق  وتصريحات معلومات، من االلكترونية شبكةال مواقع توفره ما على سيكون مبارك بعد

 الخارجيـة  وزارة كمواقـع  البحـث  بموضـوع  العالقة ذات والجهات القرار لصناع ومواقف

 الجمهوريـة،  ورئاسة المصرية، المسلحة للقوات األعلى والمجلس الحكومة، ورئاسة المصرية

 الصـحف  فـي  ونشر كتب وما المصرية، والقوى األحزاب ومختلف المسلمين اإلخوان ومواقع

 بعض وهذه. األبحاث ومراكز والمثقفين المفكرين وتحليالت الدراسة، موضوع حول والمجالت

 :سابقة لدراسات مثلةألا

عقدت على مدار   " مصر نحو الجمهورية الثانية   " أعدها مركز الجزيرة للدراسات بعنوان       ندوة .1

في إطار سعيه للوقوف علـى أسـباب          في القاهرة  2011 شباط   23 إلى   21 يومين من تاريخ  
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وتداعيات الثورة المصرية التي أطاحت بالنظام المصري في شهري كـانون الثـاني وشـباط               

2011. 

خصص اليوم األول من الندوة لالستماع إلى الشباب الذين شاركوا في قيـادة الثـورة               "

ضـم  . برالية وقومية والذين عبروا عن طيف متنوع من القناعات الفكرية، إسالمية ويسارية ولي          

بينما " أسباب وعوامل نجاح الثورة" اليوم األول جلستين من الحوار والنقاش حملت األولى عنوان

 "".أولويات وتحديات: الفترة االنتقالية"حملت الثانية عنوان 

 كانت من بين العوامل     2000وأجمع الشباب الحاضرون على أن انتفاضة االقصى عام         
واعتبروا أن من بـين     .  على واقع الظلم والفساد الذي عانوه في عهد مبارك         التي ألهمتهم للثورة  

أهم التحديات التي تواجههم في المرحلة القادمة اإلسراع في بناء دولة ديمقراطية تتولى مالحقة              
 1.الفاسدين الحقا ضمن آليات قانونية

 القضية على المصرية الثورة تداعيات " حول واشنطن في العربي الحوار مركز عقدها ندوة .2

 كانـت  بأنهـا  مبارك، نظام تحت فلسطينيا مصر لدور ارشيد أبو أسامةفيها   أشار " الفلسطينية
 األمريكيـة  الرسائل بتمرير تقوم وكانت والفلسطيني، الصهيوني الطرفين بين وسيط إلى أقرب

 أمريكيا حددةم غايات أجل من المختلفة الفلسطينية األطراف على ضغوطا ومارست. الصهيونية
 عـن  والتنقيـب  الغـاز  تصـدير ( االحتالل لكيان وتجاري أمني شريك إلى وتحولت وصهيونيا

 الجديـد  النظـام  بأن فلخصها فلسطين، قضية على مصريا المتوقعة التأثيرات وحول). البترول
 موقف خيمة وتد تبق لن مصر. الماضي كما تكون لن العالقة ولكن السالم، اتفاقية على سيحافظ

 مبارك لحماية المتحدة الواليات على الكبير االحتالل كيان ضغط كان هنا ومن "االعتدال عرب"
 غـزة  حكومةو لها، منحازا استراتيجيا حليفا ستخسر اهللا رامحكومة  .سليمان بعمر استبداله أو

 2.واستراتيجيا أيديولوجيا لها عدائية أقل جارا ستكسب

                                                 
ــات      1 ــرة للدراسـ ــز الجزيـ ــع مركـ ــة، موقـ ــة الثانيـ ــو الجمهوريـ ــر نحـ . 17/10/2011.مصـ

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/B633B6B9-477D-4E90-9ED1-FA81F29CA4FA.htm 
تداعيات الثورة المصرية على القضـية الفلسـطينية، مجلـة الـوعي           :  أسامة أبو ارشيد، ابتسام إبراهيم، فوزي األسمر       2

ــي،  ــري29/4/1432العربـــــــــــــــــــــ .  هجـــــــــــــــــــــ
http://elw3yalarabi.org/modules.php?name=News&file=article&sid=9677 
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 أن إلى مشيرا. الصهيوني الموقف زاوية من مسألةلل فتطرق األسمر فوزي الدكتور أما

 المهـم  مـن  فإنـه  ولهذا االحتالل، بكيان وثيقا ارتباطا مرتبط وحلها الفلسطينية القضية مستقبل

 ومـدى  العربـي،  العالم في األحداث لمجريات بالنسبة الصهيوني الموقف على التعرف بمكان

. الثورة بسبب سياسي مأزق في واقع االحتالل نكيا أن معتبرا. الفلسطينية القضية على تأثيرها

 سياسـيا  الصـهيونية،  للسياسـة  الفقـري  العمود يشكل كان البائد، المصري النظام أن معتبرا

: وعسـكريا  .االحـتالل  وكيان أمريكا مطالب مع النظام تماشى: فسياسيا .واقتصاديا وعسكريا

 حـرب  فـي  استعملتها أكبر ميزة تاللاالح لكيان أعطى لفلسطين الجنوبية الحدود على الهدوء

 عـدم  بسـبب  سنويا الدوالرات من مليارات خمسة حوالي االحتالل كيان وفر: واقتصاديا. غزة

 فمصـر . المصري للغاز المنخفضة األسعار من واستفادت. الجنوبية الحدود على لها قوات نشر

 1.االحتالل يانلك الرخيص الغاز بيع قبولها بسبب يوميا دوالر مليون 9 تخسر كانت

الموقف اإلسرائيلي (عنوان  بواالستشارةتقرير معلومات صادر عن مركز الزيتونة للدراسات . 3

 المصـرية بكـل أشـكالها؛    ]الصهيونية[أن العالقات "  يشير إلى) يناير المصرية 25 من ثورة

؛ وتعاملت  حكمالسياسية، واألمنية، والعسكرية، واالقتصادية، تأثرت بعد تنحي مبارك عن سدة ال          

 .  بتخبط حيال الثورة المصرية ونتائجها]الصهيونية[القيادات 

ويتوقع التقرير أن تداعيات الثورة المصرية على مسار العالقات بين الكيان الصهيوني            

ومصر لم تنته فصولها بعد وخصوصا بعد فوز محمد مرسي القيادي السابق في جماعة اإلخوان      

لإلسالميين في االنتخابات التي جرت لمجلسي الشـعب والشـورى          المسلمين، والتقدم الواضح    

  2. كما يتوقع تقلصا لدور المؤسسة العسكرية في الحياة السياسية.المصريين

 عقدها مركز دراسـات     )المصالحة الفلسطينية التحديات وآفاق المستقبل    ( حلقة نقاش بعنوان  . 4

سياسـيين،  الها عدد من األكاديميين و    شارك في و ،2/07/2011 في عمان بتاريخ     األوسطالشرق  

  .وأدارها الدكتور أحمد سعيد نوفل أستاذ العلوم السياسية في جامعة اليرموك

                                                 
 . أسامة أبو ارشيد، مرجع سابق1
 29/8/2012 ينـاير المصـرية، مركـز الزيتونـة للدراسـات واالستشـارات،              25الموقف اإلسرائيلي مـن ثـورة        2

http://www.alzaytouna.net/permalink/23454.html 
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تحليل للواقع والمضمون السياسي التفاق      أولهاتناول   :الحلقة على ثالثة محاور   اشتملت  

. األردنيـة وقدم لها فرج شلهوب مدير تحرير جريدة السـبيل          . المصالحة والتحديات والفرص  

أسـتاذ العالقـات    / قدم له وليد عبد الحي    . ما بعد المصالحة  ل تناول المشاهد االفتراضية  ني  والثا

 والثالث الموقف االمريكي والدولي مـن المصـالحة وأثـره علـى             . جامعة اليرموك  –الدولية  

 . وقدم له  صبري سميرة استاذ علوم سياسية ومحلل سياسي.إنجاحها

لمحور األول إلى أن تفاق المصالحة يمثـل اتفـاق مـرهقين             في ا  وخلص المشاركون 

 أمـا خالصـة   . هيمنة كيان االحتالل على الواقع الفلسـطيني      واستبعدوا تطبيقه لعوامل يتقدمها     

 .أو انشقاقات في التنظيمات الفلسطينية    .  اندالع انتفاضة جديدة   المحور الثاني فرجحوا احتماالت   

أما خالصة المحور الثالث تـرجيح بقـاء        . نجاح االتفاق على حساب   أو تعثر اتفاق المصالحة     

 1.التدخل االمريكي لصالح الموقف الصهيوني الرافض إلنجاز أي مصالحة فلسطينية

صـادر  . شاليط من الوهم المتبدد إلى صفقة وفاء االحرار       :  بعنوان 22تقرير معلومات رقم    . 5

دل األسرى الفلسطينيين مقابل الجنـدي   يتناول التقرير ملف تبا2 .عن مركز الزيتونة للدراسات

 ساهمت قضية    في    هذا التقرير  بحثي.  شاليط الذي جرى بين حركة حماس والكيان الصهيوني       

 التقريـر   تنـاول وي. 2011أكتوبر  /  أكثر من ألف أسير فلسطيني، في تشرين األول        تحريرفي  

بين المقاومـة الفلسـطينية      تمت أبرز عمليات التبادل التي      يعرج على تاريخ الحركة األسيرة، و   

 صـهيوني ، التي تم من خاللها أسر الجندي ال       "الوهم المتبدد " عملية    تناولثم ي . كيان االحتالل و

 وحمـاس بوسـاطة     الكيان الصهيوني واقع المفاوضات غير المباشرة بين      على  ويعرج  . شاليط

 ".وفاء األحرار" صفقة تبادل األسرى  يستعرضمصرية، كما و

                                                 
ــتقب   1 ــاق المس ــديات وآف ــطينية التح ــالحة الفلس ــط  المص ــرق األوس ــات الش ــز دراس ، 2/7/2011. ل، مرك

http://www.mesc.com.jo/Activities/Act_Discuss/seminars/mesc-15-29.html 
 .50ص. مركـز الزيتونـة للدراسـات   . 22  تقريـر معلومـات  .شاليط من الوهم المتبدد إلى صفقة وفاء االحـرار  2

http://www.alzaytouna.net/arabic/data/attachments/ReportsZ/22_Shalit_Prisoners_Deal_3-
12.pdf 



 12

عن المركز العربي   صادرة   1)تجاهات والتحديات الثورة المصرية الدافع واال   ( وانبعندراسة  . 6

 عناوين كثيرة أهمها  الدراسة  تناولت   .سياسات، شارك فيها سبعة عشر باحثا     لألبحاث ودراسة ال  

 ؟ لماذا كانت الثـورة :أوالهما يتعلق باإلجابة عن سؤال. نفيما يختص بموضوع الدراسة عنوانا   

النظام السياسـي    تردي أداء الدولة و     الدراسة  والدوافع التي أشارت إليها    ألسباب بين ا   من وكان

 المرسوم لها من قبل أمريكا )الكومبارس( كان أشبه ما يكون بدور  ن دور مصر  معتبرة أ . إقليميا

  .في قضايا كالحرب على العراق وفلسطين ولبنان

لثورة المصـرية ومسـتقبل   وتحدث عنوان آخر عن اتجاهات السياسة الصهيونية إزاء ا      

تناولت الدراسة فيه موقف كيان االحتالل من الثورة ومحدداتـه          . العالقات المصرية الصهيونية  

لتخلص إلى . ومستقبل العالقات بين الكيان ومصر. واستراتيجية الكيان لمواجهة الموقف الثوري    

وف، قد يعزز مـن قـوى       نظام يثير المخا   أن الثورة مثلت خسارة لكيان االحتالل لحليف وقيام       

 ويتوقف مستقبل عالقاتـه بالكيـان       . للكيان  عربية أخرى صديقة    نظم المقاومة وتمتد عدواه إلى   

 .رادة السياسية بعيدا عن نهج مبارك استقاللية قراراته وامتالكه اإلبمدى

 اذاألسـت  يعتبر 2"إلسرائيل العربي العمق انهيار "بعنوان نت الجزيرة موقع على له مقال في .7

 األمنية ]االحتالل كيان[ مصالح عن كمدافع " يقف كان مبارك نظام أن قاسم الستار عبد الدكتور

 الخطـورة  وشديد هاما بعدا شكلت مصر، رأسها وعلى العربية األنظمة أن معتبرا". والعسكرية

ـ  أغلب أن هو "العمق هذا تكون سبب أن إلى المفكر ويشير. والعرب الفلسطينيين على  ةاألنظم

 ."حرة إرادة تملك ال ذاتها وهي. الشعب إرادة عن تعبر وال الشعب، من منبثقة ليست العربية

 أمـن  تعريض في يكمن بينها، من والمصري العربية، األنظمة أمن بأن المفكر ويعتبر

 األنظمـة  تلـك  أمـن  يحـرس  الـذي  االحتالل وكيان أمريكا رغبة عند نزوال للخطر، األمة

 .المنطقة في أمريكا ومصالح االحتالل كيان ألمن استهاحر مقابل ومصالحها،

                                                 
المركز العربـي لألبحـاث ودراسـة       : الدوحة. الثورة المصرية الدوافع واالتجاهات والتحديات    . آية نصار وآلخرون   1

 . 2012. السياسات
 .16/2/2011انهيـــار العمـــق العربـــي إلســـرائيل، الجزيـــرة،     . ار قاســـم عبـــد الســـت 2
/http://www.aljazeera.net/NR/exeres/B1BE2687-94AC-4809-93EB-A0AC2D8EEA14.htm 
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 بانهيـار  إيـذان  الصهيوني للكيان الموالية األنظمة انهيار أن مفادها نتيجة إلى ليخلص        

 التي المنطقة في الغربية السياسة ومقاومة واإلباء، العزة عنوانه عصر وبداية له، العربي العمق

 اإلسـالمي  والجهاد وحماس اهللا حزب رأسها وعلى مقاومةال فصائل بعض "وجهها في صمدت

 بسقوط هاما بعدا كسب المقاومة خيار أن يعني مما". العامة والقيادة فتح حركة عناصر وبعض

  .استراتيجي ذخر من االحتالل كيان بموجبه حرم مبارك

 الدراسة واجهتها وصعوبات عوائق. 11

 تلـك  فـي  بـارز  دور لهما كان عاملين. دةمتعد عوائق الدراسة هذه في الباحث واجه 

 سـوى  خيـارا  للباحث يتح لم مما مراجعه وقلة الرسالة موضوع بحداثة مرتبط األول العوائق،

 إليـه،  الوصول وسرعة لسهولة منه اإلليكتروني وخصوصا اإلعالم في ينشر ما على االعتماد

 متعلـق  والثاني. المعلومة نشر يف والمهنية المصداقية ذات المواقع باختيار االهتمام جل وكان

 الثـاني  كـانون / يناير 25 ثورة إليه ستؤول ما معرفة وعدم وتقلبها األحداث وتسارع بالزمن

 علـى  سـواء  هامة تطورات حدثت للدراسة زمني سقف وضع الباحث حاول وكلما المصرية،

 تتعرض وما نيةالفلسطي القضية مستوى على أو المصرية القيادة مستوى على أو الثورة مستوى

 الصـياغة  وإعـادة  الدراسة، وتقسيمات الخطة في النظر إلعادة الباحث يدفع مما عدوان من له

 الدراسـي  العـام  مـن  الثـاني  الدراسـي  الفصل في تم وقبولها الرسالة خطة تقديم ألن وذلك

 يالت الفصول لبعض إضافته في الباحث إليه يشير ما وهو. الثورة بدايات مع أي 2010/2011

 .تجاهها تفاعلهما دراسة من بد ال وكان الفلسطينية، والقضية الثورة وتطورات أحداث أملتها

 الدراسة أجزاء .12

 الدراسة خطة. 1

 )تاريخية نبذة (المصرية الفلسطينية والعالقات المصرية الثورة أسباب: األول الباب. 2

 فصلين ويشمل



 14

  مسار الثورات وأسبابهافي مفهومها وموقعها:  المصرية الثورة:  األول

مفهوم الثورات بشكل عام، والثورة المصرية بشكل خاص وما هـو            الباحث يستعرض

أبـرز  ويتطرق إلى موقع الثورة المصرية في مسار        . المشترك بينها وما يميز الثورة المصرية     

 فـي  سـاهمت  التي  وغير المباشرة  المباشرة العوامل أهم وما هي . الثورات التي شهدها العالم   

 انفجـار  إحداث إلى النهاية في أدت كامنة عوامل وشكلت مبارك نظام على الشعبية النقمة تراكم

 . ونظامه مبارك على ثوري

 نبـذة  (مبـارك  تنحـي  حتى المصرية الثورة وخالل قبل المصرية الفلسطينية العالقات: الثاني

 ).تاريخية

 في الحاكم النظام كان من كائنا المصرية السياسية الساحة عن الفلسطينية القضية تغب لم

 النظـام  لتوجهـات  تبعا تتغير كانت الفلسطينية القضية تجاه المصرية السياسات أن غير. مصر

 ربطت التي العالقة طبيعة عن مختصرة تاريخية نبذة الفصل هذا  في الباحث يستعرض. الحاكم

 وهـم   المصـرية  سكريةالع المؤسسة من رؤساء ثالثة عهود ظل في الفلسطينية بالقضية مصر

 . جمال عبد الناصر وأنور السادات وحسني مبارك التي قامت عليه الثورة

  الفلسطينية الداخلية الملفات على المصرية الثورة أثر: الثاني الباب. 3

 بـين  األسرى تبادل على رثاألو،  الفلسطينية المصالحة على ثراأل: فصول ثالثة ويشمل

 .غزة قطاع على المفروض الحصار على ثراألو، الصهيوني والكيان حماس

 السياسية وشرعيتها المقاومة مع الجديد النظام تعامل كيفية الثالث بفصوله الباب يناقش

 بينهم ومن وحلفائهما وأمريكا االحتالل كيانقبل   من احترامها يتم ولم باالنتخابات اكتسبتها التي

 واالنقسـام  الصـدع  رأب في مصر ودور ة،الفلسطيني المصالحة على التداعيات وكذلك. مبارك

 2005 عـام  منـذ  الفصائل بين اتفاقيات من إليه التوصل تم ما على التأسيس باتجاه الفلسطيني

 الملفات إلنهاء المصرية بالورقة وانتهاء 2007 مكة واتفاق 2006 الوطني الوفاق بوثيقة مرورا

 من وغيرها السياسي، والبرنامج ألمنيا والملف التحرير منظمة ملف خصوصا. بالتوافق العالقة
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 إنجـاز  ملف في الثورة بعد المصرية الوساطة نجاح وكذلك الحصار، تخفيف لصالح التداعيات

 .األسرى لتبادل األحرار وفاء صفقة

 :الفلسطينية القضية على منتخبة عقب الثورةال المصرية القيادة  أثر:الثالث الباب. 4

 :ويتناول فصلين

   بشكل عامالفلسطينية القضية على منتخبة عقب الثورةال المصرية لقيادةا أثر: األول

 أعقبـت  ورئاسـية  تشريعية انتخابات جرت أن بعد الدراسة هذه في يف هذا الفصل  ضأ

 الثورة مسار في هاما حدثا عنها أسفرت التي ونتائجها االنتخابات هذه ومثلت. المصرية الثورة

 تلك تخل لم وإن. االستقرار من مزيد نحو الدستورية الحالة إلى ةالثوري الحالة من تحولها باتجاه

 عـن  وأثمـرت  تتوقـف  لم لكنها الشعب مجلس بحل ذروتها بلغت العثرات بعض من المسيرة

 %.65 بلغت بأغلبية إقراره تم جديد دستور على شعبي استفتاء

 جماعـة  مرشـحو  يقـوده  الذي الجديد النظام وسياسات توجهات دراسة من بد ال كان

 المعارضة موقع من انتقالهم سيؤثر وكيف.  بشكل عام  الفلسطينية القضية تجاه المسلمين اإلخوان

 العقدي ببعدها الفكرية ومرجعيتهم رؤيتهم على القرار وصنع القيادة موقع إلى رسميا المحظورة

 قفهممـوا  كانـت  ومـاذا  السياسـي،  العمل مارسوا وكيف. التاريخية مواقفهم وعلى اإلسالمي،

 حمـاس،  وحركة المقاومة فصائل مع واتعاملكيف  و .الفلسطينية القضية تجاه السياسي وخطابهم

 االحتالل وكيان الحصار ملف ومع عباس، محمود بقيادة الفلسطينية والسلطة التسوية مسار ومع

مع و ةالفلسطيني القضية مع المصرية العالقة لمسار المستقبلية التوقعات هي وما. معه والعالقات

حيـث  . ي الحكم ت مسيرة التحول الديمقراطي ف    استمر إن اإلخوان حكم ظل في االحتالل كيان

 فـي أي انتخابـات      المصري الشعب ثقة على ضمن التيار اإلسالمي     يتوقع استمرار حصولهم    

 . خمسة تجارب انتخابية خاضوها وفازوا فيهاويرجح احتمال ذلك. قادمة

 نهاية غزة قطاع على الصهيونية الحرب على منتخبة عقب الثورة  ال المصرية القيادة أثر: الثاني

 2012 عام
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 سياسة في الثورة أحدثته الذي التغيير مدى قياس في ألهميته الفصل هذا الباحث أضاف

 هـي  التـي  المسلمين اإلخوان حركة رحم من خرج رئيس يقوده الذي الجديد المصري النظام

 النظام تعامل وكيف. غزة قطاع في األمور بزمام تمسك تيال حماس لحركة الروحي األب بمثابة

. الفلسطيني الشعب من جزء وأرض ومؤسسات بأرواح مست صهيونية عدوانية حالة مع الجديد

 تجاهـه  والرسمية والثورية الشعبية المصرية السياسة ودراسة الحدث هذا تناول من بد ال فكان

 تلك عن نتجت التي والتداعيات اآلثار على لتعرفوا. والدولي واإلقليمي الوطني المستوى على

 .المستقبلية والرؤية واالستراتيجي السياسي المستوى على والسياسات المواقف

 والتوصيات االستنتاجات

 مصـادرها،  مـن  المعلومات جمع بعد نتائج من إليه يتوصل ما خالصة الباحث يضع

 رسـالته  ليضـمن . عـدمها  من فرضيته صدق من يتحقق ثم ومن والتحليل، بالدراسة وتناولها

ة لعلها تسـاهم    والمصري ةالفلسطيني وللقيادة   الفلسطينية، بالقضية للمهتم التوصيات من مجموعة

.جابي التي أحدثته الثورة على القضية الفلسطينية، وتالفي أي أثر سلبي لها           في تعزيز األثر اإلي   
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ية لفلسطينالثورة المصرية والعالقات ا
 )نبذة تاريخية(المصرية 
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 الفصل األول

 وأسبابهاوموقعها في المسار الثوري  مفهومها :الثورة المصرية

 ويسلط الضوء بشكل موجز علـى أبـرز         ، لمفهوم الثورة المصرية   المحور هذا يتطرق

 التي أدت إلى    سبابألا أهم عن مختصرة نبذة ويعطيالدوافع المشتركة ألبرز الثورات العالمية      

 . الثورة تلكتفجر  في الفلسطينية لقضيةدور ل هنالك كان إن لمعرفة دالع الثورة المصريةان

 كانون ثاني المصرية / يناير25م ثورة مفهو .1

 ومفهومها اصطالحا وذلك قبل التطرق إلى نتناول معنى الثورة لغة لعله من المناسب أن     

 . يناير25مفهوم ثورة 

، ثورانا، وثَوراً ) ثار" (ن الفعل    بحسب المعجم الوسيط يأتي م     المعنى اللغوي للثورة  : الثورة لغةً 

 الدخان والغبار، وثار الدم بفالن، وثارت به الحصبة، وثار بـه            ثار: يقال. هاج وانتشر : وثورةً

ثـار الشـيء ثَـورا    : ثور"أما ابن منظور في لسان العرب فالثورة عنده من         1."الشر والغضب 

ويقال انتظر حتى تسكن هذه الثورة، وهـي        "،  "الغضبان: والثائر." "هاج:وراًثَوثُؤورا وثَورانا وتَ  

جيوثار به الدم   "2".اله،    وثار به الناس أي  أما القاموس المحيط فالثورة عنده مـن        3." عليه ابوثَ و 

 4."الهيجان والوثب والسطوع ونهوض القطا والجراد وظهور الدم) الثَور"(

 سـواء   -هي الخروج عن الوضع الراهن وتغييره       " سياسيطلح   كمص الثورة :الثورة اصطالحا 

 5". باندفاع يحركه عدم الرضا، التطلع إلى األفضل أو حتى الغضب-إلى وضع أفضل أو اسوأ 

                                                 
. 1د ت، ج  . المكتبة العلميـة  : طهران. جزءان. أخرجه إبراهيم مصطفى وآخرون    يط،المعجم الوس . عبد السالم هارون  1

 .102ص
د . دار صادر :  مجلد، بيروت  15. لسان العرب . أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور اإلفريقي المصري           2

 108ص. 4م. ت
 109ص. المرجع السابق 3
 398، ص1ج. د ت. دار الجليل: بيروت.  أجزاء4. القاموس المحيط. مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي 4
ــرة،   5 ــوعة الحــــــ ــديا الموســــــ ــورة ويكيبيــــــ ــف الثــــــ  . تعريــــــ

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9 
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ورة هي حركة اجتماعية بها تحل بعنف أسطورة قول ميرل الثي" متعددةوللثورة تعريفات 
 ويقول جورج   ، ويقول دن الثورة هي تغيير جماهيري سريع وعنيف        ،جديدة محل أسطورة قديمة   

 ، مود الثورة مجرد تغيير فـي بنـاء الحكومـة    رة هي إعادة بناء الدولة، ويقول     سوبر بيتي الثو  
 1."ي هنتنجتون ونيومان الثورة إبدال القيمويقول بيت ويقول شاتوبريان الثورة انقطاع في التاريخ،

الثورة كظاهرة اجتماعية وسياسـية هـي انتفاضـة    "سليم نصر الرقعي    لكاتبا يعرف  
 .الشعب والفطرة والضمير ضد الظلم الـذي تجـاوز كـل حـدود تحمـل الطاقـة البشـرية                  

الخـوف  والثورة من منظور التحليل النفسي هي انتصار عامل الغضب في النفوس على عامل              
 2".والثورة كفعل إنساني عبارة عن عملية هدم تليها عملية بناء. السلطانمن قوة وإرهاب 

إطار نظام قـانوني ال تتـوافر فيـه    التغيير خارج " بأنها   خليلويعرفها الباحث صبري    
 3". يتم خارج إطار نظام قانوني ال تتوافر له الشرعيةييه التغيير، فهي تغيير فجائي وكلمكانإ

التعريف التقليدي القديم الذي وضع مـع        "بتعريفين ومفهومين، تعريفات الثورة   ص  تتلخ
 وهو قيام الشعب بقيادة نخب وطالئع من مثقفيه لتغييـر         سيةالثورة الفرن انطالق الشرارة األولى    

 بطبقـة   وقد طور الماركسيون هذا المفهوم بتعريفهم للنخب والطالئع المثقفة        . نظام الحكم بالقوة  
كثر حداثةً هو التغييـر الـذي       يف أو الفهم األ   ما التعر أ.  البروليتاريا اهوسمأقيادات العمال التي    

أو من خالل شخصـيات تاريخيـة لتحقيـق         " كالقوات المسلحة "واته  يحدثه الشعب من خالل أد    
طموحاته لتغيير نظام الحكم العاجز عن تلبية هذه الطموحات ولتنفيذ برنـامج مـن المنجـزات         

 4".والمفهوم الدارج أو الشعبي للثورة فهو االنتفاض ضد الحكم الظالم .الثورية غير االعتيادية

                                                 
ــدين . ســـودانايل. صـــبري خليـــل 1 ــفة والـ ــين العلـــم والفلسـ ، 30/4/2011. مفهـــوم الثـــورة بـ

http://www.sudanile.com/index.php?option=com_content&view=article&id=27145:2011-04-
30-14-14-10&catid=252:2009-09-06-09-34-16&Itemid=55 

ــودة،  2 ــي ع ــورة   ول ــف الث ــي تعري ــرأت ف ــا ق ــل م ــوم،  ,  أجم ــيا الي ــات روس  ، 6/6/2011منتي

http://arabic.rt.com/forum/showthread.php/101548-%D8%A3%D8%AC%D9%85%D9%84-
%D9%85%D8%A7-%D9%82%D8%B1%D8%A3%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8% 

AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8% 
B1%D8%A9 

ــودانايل. صـــبري خليـــل 3 ــدين مفهـــوم ا. سـ ــم والفلســـفة والـ ، 30/4/2011. لثـــورة بـــين العلـ
http://www.sudanile.com/index.php?option=com_content&view=article&id=27145:2011-04-

30-14-14-10&catid=252:2009-09-06-09-34-16&Itemid=55 
ــورة    4 ــف الثــــــ ــرة، تعريــــــ ــوعة الحــــــ ــديا الموســــــ  .ويكيبيــــــ

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9 
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امل عقلية كالقضاء على ظلم فادح أو استبداد ممقـوت      عن عو " تنشأ الثورات في الغالب   

 ملك يبغضه الشعب، ومع أن العقل هو أصل الثورة فإن األسباب التي تهيئها ال تـؤثر فـي                   أو

وفي الغالب تتم الثورات الحقيقية التي يتوقف عليها "  ."الجماعات إال بعد أن تتحول إلى عواطف   

 1."ؤرخين يلقون مصاعب في تعيين بدايتهامصير األمم بالتدريج، وهذا ما يجعل الم

إذا نظرنا إلى الثورة من حيث غايتها فقط أمكننا تقسيمها إلى ثورات علمية وسياسـية               " 

الثورات العلمية مجالها العقل أما الثورات السياسية والدينية فمجالها الالشـعور           ". وثورات دينية 

تنشأ الثورات السياسية عن معتقدات تأصلت . يالذي هو منطلق اإليمان بالمعتقد السياسي أو الدين

ويقتضى أن يتـراكم هـذا      ". "االستياء كلمة    ولكنها تنشأ عن أسباب أخرى تجمعها      ،في النفوس 

  2". ليكون ذا نتائجاالستياء

، 2011ينـاير    25ثـاء   شعبية سلمية بدأت يوم الثال    ثورة  هي  المصرية   يناير   25ورة  ث

ـ 1432 صفر   21الموافق   هو اليوم المحدد من قبل عدة جهات من المعارضة المصـرية            و ، ه

 أبريل وحركة كفاية وشبان اإلخوان المسـلمين وكـذلك          6والمستقليين، من بينهم حركة شباب      

كلنـا  ( االجتماعي فيس بوك والتي من أشهرها مجموعة         مجموعات الشبان عبر موقع التواصل    

وذلك احتجاجـاً  . وذلك اليوم يوافق يوم عيد الشرطة في مصر    ). الرصد(ومجموعة  ) خالد سعيد 

على األوضاع المعيشية والسياسية واالقتصادية السيئة وكذلك على ما اعتبر فساداً في ظل حكم              

نحي الرئيس محمد حسني مبارك عن الحكم في       ت عنالثورة أسفرت   .الرئيس محمد حسني مبارك   

 3.ف المجلس االعلى للقوات المسلحة إدارة شؤون البالديكلوتشباط / فبراير11

وكانت بمثابة ثورة رخوة لكنها متناغمة      .  يناير ال مركزية، وال مؤسسية     25كانت ثورة   

ريقهـا وتحـاول    كما أنها كانت ال رأس لها وإن كان فيها تخطيط وتعرف ط           . وقوية ومترابطة 

                                                 
. 1934.العصـرية المطبعة : ، مصر2ط. ترجمة محمد عادل زعيتر. روح الثورات والثورة الفرنسية. غوستاف لوبون 1

 .14،15ص
 .17ص.  المرجع السابق 2
 http://vb.almstba.co/t207624.html .المصطبة.  يناير25ثورة . صالح حمودة  3
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بتكرهـا ابنـاء    االوسيلة التـي    " 1".ثورة في انماط الثورات   " واعتبرها البعض    .المحافظة عليها 

زاحة النظام  الشعب العربي في تونس ومصر وليبيا وسوريا واليمن هي الثورة بالكتل البشرية إل            

 2"القديم بعد هدم جدار الخوف

 بهدف إسـقاط    ،سلمية شعبية سياسية   يناير المصرية بأنها ثورة    25يمكن تعريف ثورة    

كسـر  . واالسـتبداد   ورفضا للظلم والفساد   نظام مبارك طلبا للحرية والعيش والعدالة والكرامة،      

ونجحت فـي تنحيـة   . شبكة اإلنترنت النطالقتهارواد منه    واستخدم ، حاجز الخوف  االشعب فيه 

 .مبارك، وال زالت متواصلة إلسقاط نظامه وتحقيق مطالبها

  في مسار الثوراتكانون الثاني/يناير 25ورة موقع ث .2

كانون ثاني المصرية حدثا شاذا في مسار التحوالت الثورية التي          / يناير 25لم تكن ثورة    

سـبقها  . شهدها العالم العربـي   شهدها العالم على مدار التاريخ بل أتت في سياق موجة ثورية            

، ثم تبعها الشعب الليبي ثم اليمنيـي        الشعب التونسي بثورته على حاكمه زين العابدين ابن علي        

لتشكل هذه الموجة الثورية حدثا منسجما مع الموجات الثوريـة          . فالبحريني فالسوري فالعراقي  

التي شهدتها معظم األمم على مدى الزمن عندما تشابهت الظروف واكتملـت عوامـل الثـورة                

اكم مـن ظلـم حكامهـا    صبرها ضد ما تـر الكامنة في رحم تلك الشعوب المستضعفة بعد نفاذ   

 .واستبدادهم وفسادهم

ي شـهدتها أوروبـا فـي       من أبرز الثورات الت   1789المنطلقة عام   تعد الثورة الفرنسية    

ولم تبتعد شعارات تلـك الثـورة       . د االقطاع إلى عهد النهضة األوروبية الحديثة      تحولها من عه  

                                                 
حـاث ودراسـة    المركـز العربـي لألب    : الدوحة. الثورة المصرية الدوافع واالتجاهات والتحديات    . آية نصار وآلخرون  1

 .68ص. 2012. السياسات
ــد2  ــاهين محمـ ــائل .  شـ ــر الوسـ ــرورات تغييـ ــورة وضـ ــوم الثـ  .2012 أآOPQKKKR 20, اIJKKKLM .مفهـ

http://arabrenewal.info/2010-06-11-14-11-19/38980-%D9%85%D9%81%D9%87%D9 
%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D9%88 
%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%BA% 
D9%8A%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8 

%A6%D9%84.html 
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لفرنسية شـعارات الحريـة   كثيرا عن شعارات ومطالب ثورة يناير المصرية فقد رفعت الثورة ا   

ومبادئ الحقوق األساسية التي قامت عليها الثورة الفرنسـية مـذكورة فـي             ."والمساواة واإلخاء 

  1 ."1795 وسـنة    1793 وسنة   1789بيانات حقوق اإلنسان الثالثة التي نشرت بالتتابع في سنة        

  .ينايروهي متشابهة مع شعارات الحرية والعدالة االجتماعية التي رفعت في ثورة 

 العوامل التي أدت إلى     ية واالقتصادية والفكرية من أهم    تعد العوامل السياسية واالجتماع   

 ومن أبرز عبارات المفكر الفرنسي روسو التي أشارت إلى ذلك ما ورد             2 .قيام الثورة الفرنسية  

اد ينطبق  ويك3". يولد اإلنسان حرا ولكنه مقيد باألغالل في كل مكان         "في كتابه العقد االجتماعي   

وهو ما سيتبين عند استعراض أبرز أسباب       . هذا القول على واقع المجتمع المصري أبان الثورة       

 .ثورة يناير المصرية

أما الثورة البلشفية التي شهدتها روسيا في عهد الملكية القيصرية فقد قامت ضد الظلـم               

. لف فئـات المجتمـع  االجتماعي والطبقي الذي كان مسيطرا ورفعت شعارات المساواة بين مخت  

 .وإن اتسمت بدمويتها وتمخضت عن استبدال حكم القيصر بحكم الحزب الشيوعي

با الشرقية ودول االتحاد السوفييتي سابقا موجة ثورية بعد انهيـار       وكما شهدت دول أور   

االتحاد السوفييتي كما حدث في دول البلطيق ورومانيا ثم الحقا كرواتيا والبوسنة وكوسوفا ثـم               

ورفعت تلك الثورات شـعارات مشـابهة أبرزهـا         .  جورجيا وأوكرانيا وثورتها البرتقالية    الحقا

 .الحرية والديمقراطية للتخلص من الحكم االستبدادي

أما عالمنا العربي واإلسالمي فقد شهد ثورات كان أبرزها ثورة الضباط األحرار فـي              

لى االنقالب العسكري منها إلى     مصر ضد الحكم الملكي في بداية الخمسينات، وإن كانت أقرب إ          

الثورة الشعبية إال أنها القت ترحيبا شعبيا في بدايتها ورفعت شعارات الحرية والمساواة  قبل أن                

 . تتحول إلى حكم عسكري أطاح بالحياة المدنية الحزبية والحريات

                                                 
 .ل، مرجع سابقمفهوم الثورة وضرورات تغيير الوسائ.  شاهين محمد  1

 . 11ص .2005.الوراق للنشر والتوزيع: عمان. 1830 -1978فرنسا بين ثورتين . صالح حسن العكيلي 2 
 . 33ص.  المرجع السابق 3
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أبرز الثورات اإلسالمية كانت الثورة اإليرانية على حكم الشـاه التـي كانـت بسـبب                

وضاع السياسية واالقتصادية واالجتماعية التي تعيشها إيران إضافة إلى تحالف نظامها مـع             األ

وقد عبر الخميني عن كـل ذلـك فـي    . أمريكا  وإسرائيل على حساب مصالح الشعب اإليراني   

ما دامت إيران في أسار هذه األسرة فلن ترى         "من األمثلة على ذلك قوله      . مواقف وأقوال عديدة  

 1."هذا الشاه الذي يسلم بترول إيران ألعداء البشرية واإلسالم"وقوله ."  وجه الحرية

تتسـب فـي انـدالعها      متقاربة  نالحظ مما سبق أن معظم الثورات تشترك في عوامل          

. يجمعها اإلحساس بالظلم على كافة المستويات السياسية واالجتماعية واالقتصـادية والفكريـة           

وتؤثر وتتأثر بالمحيط الجغرافي لتشكل    .  والعدالة والمساواة  وترفع شعارات متشابهة منها الحرية    

 . مختلفةعلى فتراتيشهدها العالم موجات ثورية 

 يناير 25أسباب ثورة  .3

غيـر  و مباشـرة، : صـنفين  إلى تصنيفها يمكن. الثورة قيام في متعددة أسباب ساهمت

  .مباشرة

  المباشرة األسباب. 1

 للشـوارع  وخروجه وثورته الشعب انتفاضة في اوحاسم كبيرا تأثيرا أحدثت التي وهي
 :اآلتي وأهمها تردد دون

 وتـدخل  مكشـوف،  تزوير من به حفلت وما ،2010 لعام المصري الشعب مجلس انتخابات. أ
 وأنصـار  مرشـحي  ضـد  البلطجة وممارسة الحاكم، الوطني الحزب مرشحي لصالح أمني

 مجلسـا  أفرز مما االنتخابات، على شرافاإل من ومنعها القضائية للسلطة والتنكر المعارضة،
 والمسـتقلين  المعارضة األحزاب المزورة االنتخابات وحرمت. واحد وحزبي سياسي لون ذا

 ومختلـف  المواطنين قبل من متزايدة احتجاجات إلى ذلك أدى وقد. الشعب مجلس دخول من
 .الثورة قيامل الطريق مهد مما النتيجة يتقبلوا لم الذين السياسية والنخب األحزاب

                                                 
 .9ص. د ت. د م. ترجمة إبراهيم الدسوقي شتا. الثورة االسالمية الدوافع واألهداف. خميني  1



 24

 الثورة تلك 1.علي ابن التونسي الرئيس إسقاط في ونجاحها التونسية الشعبية الثورة انتصار. ب

 منها تعاني التي السيئة والسياسية واالقتصادية االجتماعية األوضاع على احتجاجاً قامت التي

ـ  تكمن العربي الشعب قوة أن أكد النجاح ذلك. مصر منها تعاني ما وهي تونس  تظـاهره  يف

 أن الثـورة  وأظهرت. العامة المؤسسات وأمام الميادين في واعتصامه الشارع إلى وخروجه

 كبيـرا  حافزا شكل مما. يعتقد كان كما لقمعه النظام أداة وليس للشعب مساندة قوة هو الجيش

 بنظام التونسيون فعل كما مبارك نظام إسقاط تحقيق في آمال التجربة لتكرار المصري للشعب

 .علي بنا

 الفـيس  "علـى  الشبابي بالحراك يعرف بات ما أو اإلنترنت، شبكة على االجتماعية المواقع. ت

 أمـن  مباحـث  أعين عن وبعيدا كبيرة وبأعداد الفعال التنسيق في دور له كان والذي 2"بوك

 ثـاني،  كـانون / يناير 25 يوم احتجاجات بتنظيم النظام المصري الشعب أبناء ليفاجئ الدولة

 .الميادين من وغيره التحرير ميدان في واالعتصام المظاهرات واصللتت

للثورة حتـى   لعبت وسائل اإلعالم دورا هاما وكبيرا في تحفيز وتوجيه المصريين           : اإلعالم. ث
يكفي أن تنقل الفضائيات التي ال يكاد يخلو منهـا          . دون أن تنادي بذلك بشكل مباشر وصريح      

 في الشوارع التي تنادي بإسقاط النظام في قطـر عربـي   أي منزل صورة الجماهير الغاضبة  
مقابل صورة الرئيس الخائف والهارب زين العابدين بن علي لتحدث المحاكاة والفعل            . مجاور
ومن أبرز وسائل اإلعالم التي كان لها دورا هاما ومباشرا فـي انطـالق الثـورة                . الثوري

ثم .  أحداث الثورة التونسية بشكل مباشر     التي كانت تنقل  وتصاعدها فضائية الجزيرة    المصرية  
لجأت إلى السياسة نفسها في نقل الحدث الثوري المصري للمشاهدين، بل  إنها أطلقـت قنـاة          

وتعرضت على إثر ذلك لالعتداء     . خاصة بمصر بعد الثورة سمتها قناة الجزيرة مباشر مصر        
نوا يصورون باسـتمرار  واإلغالق في مصر لكنها استمرت في نقل األحداث عبر مراسلين كا 

  3.من ميدان التحرير

                                                 
 .54 مرجع سابق، ص. آية نصار وآخرون 1
 . 153المرجع السابق، ص  2
 .97ص. 2011. مؤسسة هايزش بول: بيروت. دور الجزيرة في الثورات العربية. عارف الحجاوي  3
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 الرئيسـي  هدفها تحقيق إلى النهاية في وأدت الثورة، قيام في األسباب هذه سرعت وقد

 .نظامه وتصدع مبارك الرئيس إسقاط وهو

 األسباب غير المباشرة . 2

لم تجد فرصة للتعبير عن غضبها بصورة       و سباب التي تراكمت عبر الزمن    هي تلك األ  

ة وحاسمة، ولكنها بقيت كامنة في النفوس حتى جاءت اللحظة المناسبة لتنفجر بعد طـول          ملموس

 :ومن أهمها ما يلي. انتظار

وتردي أوضاع المجتمع وانهيار الثقافة وضعف منظومة القيم واألخـالق           السكان عدد زيادة. أ

، حيـث بلغـت     رالفق معدالت ارتفاعكالقضية   لهذه التداعيات معالجة على النظام قدرة وعدم

% 9.4 لتصل إلـى  البطالةنسبة  وارتفاع%. 43 نحو2010 عام نسبة السكان تحت خط الفقر  

 مليون أمي طبقا لتعـداد      17 وانتشار األمية لتصل إلى    التعليم مستوى انخفاضو،  20091عام  

 وهـو مـا     .األسعار  وارتفاع 3، القتل وخصوصا األسرية منها    جرائم انتشارو ،20062عام  

  . التي تطلق على الخبز في مصر" عيش"الثورة بشعارها في كلمة عبرت عنه 

 وفشـلها  الداخلي، للشأن إدارتها وسوء المتتالية المصرية الحكومات بعجز المتصاعد التنديد. ب

 الطـوارئ  قانون فرض واستمرار.  واالجتماعية واالقتصادية السياسية األوضاع معالجة في

 للقـانون،  مراعاة دون المصري بالمواطن للتنكيل الدولة أمن ومباحث الشرطة استغلته الذي

 العديـد  وقتل ضدهم العالية األحكام وصدرت القومي، األمن حماية بحجة اآلالف واحتجزت

 نشـاط  أي ممارسـة  الطوارئ قانون يدوق الدستورية، الحقوق تعليق وتم التحقيق، أثناء منهم

. اسـتقالليته  فـي  قدحت القضائي النظام على كبيرة ضغوط ومورست حكومي، غير سياسي

 لرجـال  إقطاعيات إلى الحكومات هذه ظل في ومؤسساتها ومواردها الدولة أراضي وتحولت

 غضـب  فـي  زاد مما والينالم األعمال ورجال السياسيين من ولعدد الحاكم، الوطني الحزب

                                                 
 .34,35ص. ، مرجع سابق آية نصار وآخرون 1
 37ص.  المرجع السابق 2
 .33ص.  المرجع السابق 3
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 وإلقاء الـبعض فـي      لدرجة خطف الخصوم السياسيين   وقد وصل القمع     .1المصري الشارع

 2.الصحراء عاريا كما جرى مع الصحفي عبد الحليم قنديل الذي ألقي في صـحراء المقطـم               

 ".حرية وعدالة اجتماعية"وهو ما عبرت عنه مطالب وشعارات الثورة الممثلة في 

ام الذي تشكل لدى المواطن المصري بأن مصر دولة عظيمـة وذات حضـارة              الشعور الع . ت

عريقة، وتتمتع بثقل سياسي مؤثر وموقع جغرافي متميز ووزن سكاني كبيـر، وتسـتحق أن               

تتبوأ مكانة أفضل مما كانت عليه في ظل نظام الرئيس مبارك الذي تسبب في تراجع مكانـة                 

 . والعربية واإلقليمية والدوليةمصر واحترامها على المستويات اإلفريقية 

عجزت مصر في ظل حكم مبارك ونظامه البائد عبر عقود من الزمن عن التوصل لحل            

أو إحداث اختراق في أية قضية حاولت التدخل فيها، وباتت مصر العظيمة في نظر مواطنيهـا                

ية في المنطقة ضعيفة وعاجزة عن القيام بدورها وممارسة نفوذها، وبقيت أسيرة للسياسة األمريك

النظام الحالي اختـار أن ينحـاز   " وفي ذلك يقول الكاتب محمد حسنين هيكل      3.سياساتهاومنفذة ل 

ن أمريكا هي القوة والمستقبل فاختارها وجـاء        ر أن هناك نظاما عالميا جديدا، وأ      للغرب، وتصو 

ا المفترض على   في مقابل ذلك تمكنت دول إقليمية كتركيا وإيران من أخذ مكانتها ودوره            4".بها

فمصر كقيادة يمكنها أن تتحدث عن عمقها اإلستراتيجي كما تتحدث قيادة تركيا            . كافة المستويات 

عن عمقها االستراتيجي، وبإمكانها أن تستفيد من هذا العمق عربيا أو إسـالميا أو إفريقيـا أو                 

 . دوليا

عربـي واإلسـالمي السـني              فمصر دولة عربية إسالمية سنية لها تأثيرها في العـالم ال          

. كما هو الحال بالنسبة لتركيا وأثرها في العالم اإلسالمي السني. ولألزهر مكانة مشهودة في ذلك

فالمطلوب أن تتقدم مصـر ألخـذ دورهـا         . وكما هو حال إيران وتأثيرها في األوساط الشيعية       

                                                 
. 23/3/2011 ينـاير بمصـر، مركـز الجزيـرة للدراسـات،            25 التاريخي والسياسي لثورة     اإلطار. طارق البشري 1 

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/19DE2515-6C4F-47CD-A07A-5261F7EFB22C.htm 
 .40ص. 2011. دار بلومز بري: الدوحة.  مطلع الفجر شهادتي على مصر قبيل إسقاط نظام مباركحتى. بالل فضل  2
 .237،ص229ص. 2009.دار ميريت: القاهرة. )2008 -1981(مصر والمصريون في عهد مبارك . جالل أمين  3
 .30 ص. 2012. دار الشروق: القاهرة. مصر إلى أين ما بعد مبارك وزمانه. محمد حسنين هيكل  4
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مي الذي يحفـظ مصـالح      التكاملي مع كل من إيران وتركيا للعمل معا لرسم معالم المشهد اإلقلي           

 .المنطقة العربية اإلسالمية وأمنها اإلقليمي

مواقف نظام مبارك من مختلف القضايا العربية سواء في فلسطين أو العراق أو لبنان ومـا                . ث

تعرضت له مصر نتيجة لذلك من تنديد إعالمي ومظـاهرات أمـام السـفارات والممثليـات         

 . العربية واإلسالميةالمصرية في الخارج من قبل معظم الشعوب 

أصبح المواطن المصري خجال من سياسات نظامه خاصة فيما يخص مشاركته بغـزو                     

وكذلك لمواقف النظام من القضـية      . 2006العراق وتبريره للعدوان الصهيوني على لبنان عام        

عبر الفلسطينية والحرب على غزة والحصار الذي تشارك مصر في فرضه عليها عبر إغالقها لم        

كذلك دعمها لمسيرة المفاوضـات العقيمـة مـع         . رفح، ومنعها لقوافل اإلغاثة من دخول غزة      

وعالقاتها المميزة مع كيان االحتالل سياسـيا وتجاريـا، وخاصـة           . االحتالل المرفوضة شعبيا  

تصديرها للغاز المصري لها بسعر متدن، وعدم االكتراث بالرفض الشعبي والحزبي للتطبيع مع             

التفاقيات تصدير الغاز له وكذلك عدم التزام الحكومة بتنفيذ قرارات المحاكم القاضـية             الكيان و 

 1. بمراجعة اتفاقات بيع الغاز

وبالرغم من اعتبار هذا العامل أحد األسباب غير المباشرة للثورة إال أنه شـكل حالـة                

لشعب المصري  متواصلة ومتصاعدة من االنتقاد الشعبي المصري لنظام الرئيس مبارك، وكان ا          

ينتظر اللحظة المناسبة ليعبر فيها عن ذاته ويرد لها اعتبارها واحترامها مـن قبـل الشـعوب                 

كرامـة  " وهو ما عبرت عنه الثورة في مطلبهـا وشـعارها           . العربية واإلسالمية في المنطقة   

 ".وطنية

ات حيـث شـكلت تضـحي     . ثورة الشعب الفلسطيني وانتفاضاته ضد ظلم االحتالل وعدوانه       . ج

لحماسـهم الزائـد   الشعب الفلسطيني عامل إلهام للشعب المصري وخصوصا فئة الشباب منه           

ولتفاعلهم مع انتفاضات الشعب الفلسطيني في وجه االحتالل الصهيوني، وهو ما أجمع عليـه       

                                                 
 .42،43، مرجع سابق، صآية نصار وآخرون 1
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 يناير من مختلف التوجهات ممن حضروا ورشة عمل أقامها مركز الجزيـرة      25شباب ثورة   

فقد اعتبر الحاضرون أن انتفاضة االقصى عام       . ثورة يناير وتحدياتها  للدراسات حول اسباب    

 كانت من بين العوامل التي ألهمتهم الثورة على واقع الظلم والفساد الذي عانوه في عهد 2000

 1.مبارك

وسعيه الدءوب نحـو توريـث الحكـم       . الفترة الطويلة التي حكم فيها الرئيس حسني مبارك       . ح

. ييده الترشيح لرئاسة الجمهورية وتعديله للدستور بما يحقق هذا الهـدف لصالح ابنه جمال وتق   

هناك فارق بين فساد يجيء "فساد منظم عبر عنه محمد حسنين هيكل بقوله       وما رافق ذلك من     

 وقـد  .ازدياد السيطرة واتساع النفوذ لألجهزة األمنية وكذلك 2." ودولة تؤسس لفساد   ،إلى دولة 

حكم الـرئيس    على نظام    ) الفساد واالستبداد  كارثة(إطالق وصف   عبر عن ذلك أحد الكتاب ب     

 3.مبارك واعتبارهما من أبرز دوافع الثورة على نظام حكمه

والتي كان من بينها عامل الصمود الفلسطيني في وجـه           -مجتمعة   هذه األسباب    شكلت

وتمهيـدا   هامـا  مبررا -صر في عهد مبارك في نصرة فلسطين   االحتالل، والموقف المتآكل لم   

         . ضد نظام مباركالثورةب كافيا لقيام الشعب المصري

                                                 
ــة   1 ــة الثانيـ ــو الجمهوريـ ــر نحـ ــات  .مصـ ــرة للدراسـ ــز الجزيـ ــع مركـ ،  17/10/2011.. موقـ

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/B633B6B9-477D-4E90-9ED1-FA81F29CA4FA.htm 
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 الفصل الثاني

 العالقات الفلسطينية المصرية قبل وخالل الثورة المصرية حتى تنحي مبارك 

 )نبذة تاريخية(

 الحـدود  جانبي على يحدث سياسي تغيير أي أن من الدراسة مقدمة في ذكر مما انطالقا
 المهـم  مـن  فإنـه . اآلخـر  الجانب على بقوة يؤثر وأن بد ال فلسطين، في أو مصر في سواء

. الزمان من قرن نصف من أكثر عبر فلسطين قضية إزاء المصرية والمواقف الدور استعراض
 القـومي  األمـن  اعتبارات تمليه وثابت دائم ارتباط هو فلسطين بقضية مصر ارتباط أن خاصة

 ارتباط جعل مما. فلسطين شعب مع والقومية والدين لدموا والتاريخ الجغرافيا وروابط المصري،
 المصـرية  السياسات بتفاوت يتفاوت وإنما النظم بتغير يتغير ال فلسطين بقضية العضوي مصر

 الفلسـطينية  بالقضية مصر ربطت التي العالقات طبيعة على الوقوف يستحسن لذلك الخارجية،
 . ومبارك والسادات الناصر عبد ءالرؤسا من كل حكم ظل في الماضية السنوات طيلة

 الناصر عبد جمال الرئيس عهد في المصرية الفلسطينية العالقات. 1

 اهتمـام  موضـع  1952 يوليو 23 ثورة تفجر قبل فلسطين شهدتها التي األحداث كانت
 فـي  اليهـود  أصـاب  ما آثار معالجة أن البداية منذ مصر واعتقدت. المصرية الوطنية الحركة
 شـعب  مأسـاة  عالج تقبل ال مصر وأن الفلسطيني، الشعب حساب على يتم أن مكني ال أوروبا
 عـام  حـرب  سـبقت  التي األحداث في هام دور لمصر كان. آخر شعب على المأساة بفرض
 شـاركت  التي العربية الجيوش مقدمة في المصري الجيش فكان ذاتها، الحرب في كما ،1948

 ثورة  أسباب أحـد الهزيمة تلك كانت. فلسطين في يةالعرب الجيوش بهزيمة الحرب انتهت. فيها
  1.األحرار الضباط بقيادة 1952 يوليو 23

 دفعت التي األسباب أحد الفلسطينية للقضية وتأييدهم الثورة قادة اتخذها التي المواقف تعد

 الكيان قام ثم. 1956 عام مصر على شن الذي) الثالثي العدوان ( في للمشاركة االحتالل كيان
                                                 

ــورة 1  ــو23ثـــــــــ ــة،  .  يوليـــــــــ ــوعة المعرفـــــــــ موســـــــــ
http://www.marefa.org/index.php/%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9_23_%D9%8A%D9
%88%D9%84%D9%8A%D9%88#.D8.A3.D8.B3.D8.A8.D8.A7.D8.A8_.D9.82.D9.8A.D8.A7.

D9.85_.D8.A7.D9.84.D8.AB.D9.88.D8.B1.D8.A9 



 30

 الفلسـطينية،  القضـية  دعم في السياسية مصر مواقف بعد سيناء واحتالل 67 عام الحرب بشن

 العربية، واألراضي المياه يخص فيما الصهيوني للكيان وتصديها الفلسطينية، للثورة واحتضانها

 . 1العربية للدول الكيان لتهـديدات رفضها وبسبب

 مـن  الكثير فسخرت الصهيوني، للكيان األول المقاتل المرحلة تلك في تعد مصر كانت

 مـن  مصـر،  شاركت كما. االحتالل كيان مع حروبها في أبنائها من باآلالف وضحت مواردها

 مـن  -تؤدى قد التي والمبادرات الجهود كل دعم في االنحياز عدم ودول العربية الجامعة خالل

 قيادة تحت المصري لدورا لكن. الفلسطينية للقضية عادل حل إلى - المصري النظام نظر وجهة

 يـتمكن  ولم ،67 عام هزيمة بعد والتراجع الضعف من الكثير شهد الناصر، عبد جمال الرئيس

 .وإقليميا وعربيا فلسطينيا مصر من مطلوب هو ما تأدية من

 السادات أنور الرئيس عهد في المصرية الفلسطينية العالقات. 2

 علـى  االحتالل كيان مع استنزاف حرب السادات الرئيس عهد بدايات في مصر دخلت

 النار إطالق وقف اتفاقية بتوقيع انتهت التي 73 عام أول تشرين حرب خاضت ثم سيناء، جبهة

 محليـاً  القـوى  وتوازنات الظروف تغير ومع. دخلتها التي المناطق عن الطرفين قوات وجالء

 الـذي  الحـل  هـو  فلسطين لقضية) العادل (الحل أن تعتبر أصبحت مصر فإن ودولياً، وإقليمياً

 كإطـار  المتحـدة  األمم وقرارات الدولية الشرعية إلى استنادا األطراف، جميع مصالح يراعى

 الشرق في العظمى بالدول عالقاتها مصر صاغت األساس ذلك وعلى. 2الصراع لوقف مناسب

 والقوى لالدو بكل عالقاتها وشبكة الدولي وزنها واستثمرت الباردة، الحرب فترة خالل والغرب

 .الفلسطينية للقضية تسوية إليجاد الغرض ذلك لخدمة الدولية والمجموعات

 نتيجة - السادات الرئيس نظام نظر وجهة من - للتسوية األطراف كل نضجت وعندما

 للقضـية  السـلمية  التسـوية  مسار نحو مصر اتجهت أول تشرين حرب في المحدود االنتصار

                                                 
مركز دراسات  :  بيروت .مصر والصراع العربي اإلسرائيلي من الصراع المحتوم إلى التسوية المستحيلة         . حسن نافعة  1

 .32ص. 1984. الوحدة العربية
 .325ص. 1985. مكتبة مدبولي: القاهرة. التفاوض من أجل السالم في الشرق األوسط. يل فهمي إسماع2
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 وزار 1.واإلسالمية العربية المنطقة في للسالم الصهيونية مصريةال االتفاقية إطار في الفلسطينية

 معادلة من عربية دولة أكبر بخروج ذلك تسبب وقد. الكنيست أمام خطابا وألقى القدس السادات

 واإلقليمـي،  العربي دورها وتضاؤل مصر عزلة إلى أدى ما وهو االحتالل، كيان مع الصراع

 . الفلسطينية القضية على سلبا وأثر

 إضـافة   الخارجية مصر لسياسات اتالمحدد أحد الفترة تلك في الفلسطينية القضية كانت

 والشعبي السياسي الحراك فيتطورات القضية الفلسطينية     وأثرت. إلى المصلحة الوطنية لمصر   

 السالم اتفاق وتوقيع االحتالل لكيان زيارته لخطوة ثمنا حياته السادات ودفع .مصر في الداخلي

 بـدأه  الذي المشوار ليكمل الرئاسة سدة مبارك حسني الرئيس تولى السادات اغتيال وبعد. معه

 به وانتهى الفلسطينية، القضية تجاه سياسته في جوهريا السادات عن مبارك يختلف لم. السادات

 . السجن ودخول السقوط إلى المطاف

 مبارك حسني الرئيس عهد في المصرية الفلسطينية العالقات. 3

 العربيـة،  السـاحة  في دورها لتولي تدريجيا تعود مبارك الرئيس عهد في مصر تبدأ

 مكن مما القاهرة، في ثانية مرة مقرها العربية الجامعة وافتتحت عنها، العربية المقاطعة فرفعت

 للقـاهرة  عرفات زيارة بعد وخاصة مباشر، بشكل الفلسطيني الشأن في للتدخل العودة من مصر

 سـابق  إلـى  المصـرية  الفلسطينية الرسمية العالقات وعادت ،1983 عام تالمخيما حرب بعد

 .عهدها

 والمفاوضـات،  التسوية مسار: أبرزها هامة فلسطينية ملفات بزمام مبارك نظام أمسك

 إشـراف  وتحـت  أمنيـة،  بطريقة تدار كانت الملفات هذه ولكون. األسرى وتبادل والمصالحة،

 بالقضية مبارك الرئيس عهد في المصري النظام عالقة بيعةط فإن المصرية، الحربية المخابرات

 :يلي بما اتسمت الفلسطينية

                                                 
. 1978. المكتب المصـري الحـديث للطباعـة والنشـر        : القاهرة. 2ط. البحث عن الذات قصة حياتي    . أنور السادات  1

  .309ص



 32

 الطرفين بين الوسيط دور وممارسة بقوة، االحتالل وكيان مصر بين السالم باتفاقية اإللتزام. 1

 لدى والتدخل. والصهيونية األمريكية الرسائل وتسويق بتمرير والقيام. والفلسطيني الصهيوني

 فـي  مصر فشاركت. وصهيونيا أمريكيا محددة غايات أجل من المختلفة الفلسطينية رافاألط

 عرفـات  ياسـر  على وضغط أوسلو، اتفاقية توقيع حفل مبارك وحضر للسالم، مدريد مؤتمر

 ثم التسعينات، منتصف في الصهيوني الجانب مع وطابا القاهرة اتفاقيات على بالتوقيع وألزمه

. 2000 العام اندلعت التي الفلسطينية االنتفاضة لوقف الفلسطينيين على الضغط مصر مارست

 وتركـزت . الغايـة  لهذه عديدة مرات اهللا رام سليمان عمر المصرية المخابرات وزير فزار

 عليـه  مطروح هو بما للقبول الفلسطيني المفاوض على الضغط في المصرية الرسمية الجهود

 عرفات ياسر عن الحصار فك أجل من ساكنا مصر تحرك ولم). الطريق خارطة (خطة وفق

 يأخذ الوزراء، رئيس منصب استحداث أجل من كبيرة ضغوطا عليه مارست ثم. اهللا رام في

 بسالسة السلطة رئاسة لتولي عباس محمود لصالح الطريق ويمهد الصالحيات، من العديد منه

 1.بعده من

 عـددا  توقيع القاهرة وشهدت. ينيةالفلسط الحوارات من الكثير مبارك عهد في مصر رعت. 2

 الفلسـطينية  الفصائل وقعته الذي القاهرة اتفاق أبرزها كان الداخلية، الفلسطينية االتفاقيات من

 مظاهرها أهم أحد كان التي الداخلية الفلسطينية العالقات لتنظيم أرضية شكل وقد 2005 العام

 .والتشريعية البلدية االنتخابات إجراء

 حركـة  فوز عن أسفرت التي 2006 عام الثانية الفلسطينية التشريعية االنتخابات إجراء بعد. 3

 التـي  االحـتالل،  وكيـان  أمريكا وباألخص الغربية، الدول بسياسات مصر التزمت. حماس

 حماس مصر وطالت. حماس شكلتها التي العاشرة الفلسطينية الحكومة على الحصار فرضت

 هـذه  مـع  رسميا مصر تتعامل ولم. الرباعية اللجنة وطبشر باالعتراف  العاشرة والحكومه

 رفح معبر عبر مرورهم من وحدت وزرائها، من أي أو وزرائها رئيس تستقبل فلم الحكومة،

 واحتجزت. الفلسطيني الشأن تخص وقمم ومؤتمرات لقاءات في للمشاركة يدعون كانوا عندما
                                                 

ــاعود 1 ــطفى قــ ــات  .مصــ ــزال عرفــ ــز اعتــ ــاك ولغــ ــك االرتبــ  ، 27/7/2012.  فــ

http://www.alzaytouna.net/permalink/21548.html 
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 وأحيانـا  الحصار، لتخفيف غزة لقطاع األموال إدخال حاولوا الذين والقيادات الوزراء بعض

 1.األموال هذه تصادر كانت

 منتصـف  في الفلسطينية المقاومة يد على شاليط الصهيوني الجندي أسر عملية مصر انتقدت.4

 المجلـس  نواب من كبير عدد اعتقل وعندما غزة قصفت عندما ساكنا تحرك ولم. 2006 عام

 ملـف  على مصر ودخلت. العملية أعقال في ةالضف في الوزراء من وعدد المنتخب التشريعي

 ومن مبارك، عهد طوال مكانه يراوح الملف وبقي. االحتالل وكيان حماس بين كوسيط التبادل

 2.مطالبها سقف لتخفيف حماس على بالضغط للصهاينة سليمان عمر وعود لذلك األسباب بين

 مشروع يتعاظم حيث غزة اعقط إلى يمتد القومي مصر أمن أن مبارك، الرئيس نظام اعتبر. 5

 نظام لكن لمصر، الشرقية الشمالية الخاصرة في - نظامه قبل من به مرحب غير - إسالمي

 وجـود  بالضـرورة  يفترض غزة قطاع إلى الوصول أن بالمقابل يدرك كان مبارك الرئيس

 إلـى  معـه  التباينات وصلت ولو حتى ،)حماس تمثله الذي ( المشروع هذا مع مباشرة عالقة

 تـدرك  ولكنها لها، المبغضة بل المتشككة النظام نظرة تعلم كانت فقد حماس أما. كبيرة درجة

 فقد هنا ومن. المصرية البوابة عبر يمر العالم مع لتواصلها الوحيد الممر بأن الوقت نفس في

 ظـل  فـي  خصوصـاً  حماس، حركة تواجهه الذي العام الواقع على نفسها الجغرافيا فرضت

 .3 غزة قطاع على ونيالصهي الحصار

 غـزة،  في سفارتها مصر أغلقت 2007 عام منتصف غزة قطاع على حماس سيطرة وبعد. 6

 مـن  بالرغم رفح معبر فأغلق. غزة فلسطينيي مع مبارك الرئيس نظام تعامل طريقة وتغيرت

 االحـتالل  وكيان الفلسطينية السلطة بين وقعت التي المعابر اتفاقية في طرفا تكن لم مصر أن

 بانتمـائهم  المشـتبه  الفلسطينيين من عددا المصرية المخابرات واعتقلت األوروبي، واالتحاد
                                                 

  14/12/2006إسـرائيلي بعـدم إدخـال األمـوال، بوابـة األقصـى،      -هنية يعود إلى غزة اليوم بعد اتفاق مصـري 1

http://www.alaqsagate.org/vb/showthread.php?t=618 
2 Viewing cable 08CAIRO9, wikileaks, 30/08/2011.  
http://www.wikileaks.org/cable/2008/01/08CAIRO9.html 

ــدوان 3 ــي ب ــوطن   .  عل ــحيفة ال ــرية، ص ــطينية المص ــات الفلس ــحيح العالق ــرورة تص   .18/3/2011. ض
http://www.al-watan.com/viewnews.aspx?n=E7729198-DBD0-4009-81D0-

36B5E3D93480&d=20110318&writer=0  
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 الـذي  الوقـت  في. رفح معبر عبر دخولها من وحدت اإلغاثة قوافل على وضيقت. لحماس

. البتـرول  عن والتنقيب الغاز تصدير مسألتي في الصهاينة مع التجارية عالقاتها فيه واصلت

 والبتـرول  التموينية المواد إلدخال تستعمل كانت التي األنفاق من العديد وفجرت أغلقت كما

. رفـح  فـي  الحـدود  غلى الفوالذي الجدار وأقامت القطاع، لسكان اإلنسانية االحتياجات لسد

. ذلك في والصهاينة أمريكا مع تعاونها وعززت للقطاع السالح إدخال منع إجراءات وشددت

 الفلسـطينيين  آالف مئات قبل من اختراقه بعد ومصر غزة بين الفاصل الجدار بناء وأعادت

 في مصر إلى عبروا ممن عددا واعتقلت ،2007 العام نهاية في منه كبيرا جزءا هدموا الذي

 . األثناء تلك

 وكانت الحياد، على مصر وقفت 2008 العام نهاية غزة على شنت التي األخيرة الحرب وفي. 7

 صـبره  نفذ الكيان أن الحرب، قبيل القاهرة من أعلنت قد الحتاللا كيان خارجية وزيرة ليفني

 علـى  مصـرية  موافقة المراقبين بنظر اإلعالن اعتبر. الصواريخ ضد ما بعمل سيقوم وأنه

. الفلسطينيين على الضغط لتخفيف الحرب، أثناء رفح معبر لفتح مصر تبادر لم كما. الحرب

 .غزة على الحرب وقف أجل من الدوحة في تعقد التي العربية القمة حضور عن وامتنعت

 تحقيـق  أجـل  مـن  تقريبـا،  سنتين مدار على الفلسطينية المصالحة حوارات مصر رعت. 8

 تقم ولم منحازا، اعتبر الذي دورها بسبب مساعيها في تنجح لم ولكنها الفلسطينية، المصالحة

 . وبمصداقية بحيادية تفاهمات من وفتح حماس إليه توصلت ما بصياغة

 توقفهـا  بعـد  التفاوض طاولة إلى الفلسطيني المفاوض عودة أجل من التوسط مصر حاولت. 9

 .والقدس الغربية الضفة في الصهيوني االستيطان استمرار بسبب

 مبارك تنحي حتى الثورة خالل المصرية الفلسطينية العالقات. 4

 فتـرة  المصريين بومطال وهتافات شعارات في بقوة حاضرة الفلسطينية القضية تكن لم

 مـن  وخاصـة  الحذر من بنوع الفترة هذه خالل المصرية الفلسطينية العالقات اتسمت. الثورة
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 التصـريحات  إلى وبالعودة. ومآالتها الثورة يكتنف كان الذي الغموض بسبب الفلسطيني الجانب

 :التالية للمالحظات اإلشارة يمكن الفترة، تلك في وغزة اهللا رام في الفلسطينيين للمسئولين النادرة

 .وتطوراتها الثورة أحداث على وغزة اهللا رام في الحكومتين قبل من تعليقات هناك يكن لم. أ

 .األحداث تجاه تعليق أي الفلسطينية الحركات من أي عن يصدر لم. ب

 المصـرية  الجمـاهير  أخبـار  علـى  غـزة  في والحكومة حماس تديره الذي اإلعالم ركز. ت

 وبـاألخص  التظاهرات قادة تصريحات نقل تم كما تعليق، دون التحرير انميد في واالعتصام

 مـن  الصـهيوني  الجانب قلق على كذلك وركز. وتصريحاتهم المسلمين اإلخوان دور إبراز

 علـى  الضفة، في الفلسطينية والسلطة فتح تديره الذي اإلعالم ركز بينما. المصرية التغيرات

 المسـئولين  تصـريحات  وكذلك األحداث، على المصري الرسمي اإلعالم وأخبار مشاهد نقل

 . الرسميين المصريين

 النـاطق  لسـان  على موقفها بإعالن فورا حماس سارعت مبارك، الرئيس نظام سقوط فور. ث

 مصـر  تكون أن وتمنت شهدائها، على وترحمت الثورة فيه باركت ،زهري أبو سامي باسمها

 تكتـب  مصـر  " أن له تصريح في هنية إسماعيل اعتبر فيما. 1فلسطين لقضية سندا الرسمية

 أي ،2011\2\15 فـي  فصرح عباس أما. 2" يترنح غزة على والحصار لألمة، جديداً تاريخاً

 الكثيـر  قـدمت  مصـر  وأن المصري، الشعب إرادة يحترم بأنه أيام، بعدة مبارك سقوط بعد

 عبـد  الطيب بين لقاء جرى 2011\2\17 وفي 3.الدعم ذلك استمرار ويأمل الفلسطيني للشعب

 الفلسطينية الرئاسة عام أمين الرحيم،

                                                 
ــو 1 ــري أب ــي: زه ــارك تنح ــار مب ــريين، إلرادة انتص ــز المص ــطيني المرك ــالم، الفلس . 2011\2\11 لإلع

ttp://www.palinfo.com/site/pic/newsdetails.aspx?itemid=34692 
. 12/2/2011 القسـام،  الـدين  عـز  الشـهيد  كتائـب  يتـرنح،  غـزة  وحصار لألمة جديداً تاريخاً تكتب مصر: هنية 2

ttp://www.alqassam.ps/arabic/news1.php?id=20489 
  .14/2/2011من حق الشعوب اختيار األنظمة التي تريدها وعلى حماس تغليب المصلحة الوطنية، وكالة وفا، :  الرئيس3

ttp://www.wafa.ps/arabic/index.php?action=detail&id=98512 
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 أثر الثورة المصرية 
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 الفصل األول

 أثر الثورة المصرية على المصالحة الفلسطينية

شكلت المصالحة الفلسطينية الهاجس األكبر الذي أرق نفوس معظم الشعب الفلسـطيني            

ويكاد يجمع كل الفلسطينيين على أن المستفيد األكبـر مـن اسـتمرار             .  كافة أماكن تواجده   في

كما أنهم يكادون يجمعون علـى أن المصـالحة الفلسـطينية           . االنقسام هو االحتالل الصهيوني   

ال غنى عنه لكسب التعاطف الخـارجي مـع الشـعب            ضرورة واقعية وشرعية ووطنية، وأمر    

إال أننا وجدنا أن المصالحة الفلسطينية بقيـت        . ه وخالصه من االحتالل   الفلسطيني وتحقيق حريت  

آماال في الهواء، ولم ينته االنقسام منذ أحداث قطاع غزة في أعقاب فوز حركـة حمـاس فـي                   

، وما تالها من مواجهات بين فتح وحماس، لتنتهي بسيطرة حماس           2006االنتخابات التشريعية   

  .2007 في منتصف العام سؤولية عن إدارتهطاع وتحملها المعسكريا على الق

تمثلـت فـي دول     . حاولت أطراف عديدة التدخل إلنهاء االنقسام منـذ ذلـك التـاريخ           

ومن أبرز هؤالء مصـر والـيمن       . وشخصيات وكيانات إقليمية، عبر جهود ومبادرات متعددة      

العربيـة ومنظمـة    وتركيا وقطر والسودان والفصائل الوطنية الفلسطينية والمستقلين والجامعة         

ولـم تنجـز    . الجهود والمبادرات وصلت إلى طريق مسدود      إال أن كل تلك   . التعاون اإلسالمي 

  .المصالحة على أرض الواقع بالرغم من توقيع بعض التفاهمات أو اتفاقات اإلطار

  الدور المصري في الحوار والمصالحة الفلسطينية قبل الثورة. 1

تعلق بالحوار بين كافة أطياف الشـعب الفلسـطيني         لعبت مصر دورا محوريا في ما ي      

  :ويمكن استعراض ذلك الدور ضمن المحطات والعناوين التالية. وفصائله

  2005اتفاق القاهرة عام . أ

برعاية مصرية وبحضور الرئيس عباس، وأبرز ما        17/3/2005بتاريخ  جرى توقيعه   

وفق أسس  ) ف.ت.م(رير الفلسطينية   إعادة تفعيل وتطوير منظمة التح    : تمخض عنه من تفاهمات   

تضم كافة الفصائل الفلسطينية، وتم التوافق على تشكيل لجنة تتولى تحديـد هـذه              ليتوافق عليها   
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األسس، وتتشكل اللجنة من رئيس المجلس الوطني وأعضاء اللجنة التنفيذية للمنظمة واألمنـاء             

اللجنـة التنفيذيـة لهـذه      العامين لجميع الفصائل وشخصيات وطنية مستقلة، ويـدعو رئـيس           

إضافة إلـى   . وكذلك الموافقة على مناخ التهدئة الذي كان سائدا مع كيان االحتالل          . االجتماعات

  1.التوافق على إجراء انتخابات للمجلس التشريعي الفلسطيني

وكذلك أجريت االنتخابات للمجلس    . وقد تم االلتزام سريعا بالتهدئة من قبل كافة الفصائل        

، كما لم يتم عقد أية      )ف.ت.م(بينما لم يتم االلتزام بإعادة تفعيل وتشكيل        . 2006عام  التشريعي  

اجتماعات للجنة المكلفة بهذه المهمة خالل عهد مبارك الذي منح الغطاء لقيادة المنظمة إلبقـاء               

بعد توقيع اتفـاق القـاهرة    أول لقاء للجنة ليتم انعقاد .كوضع على هو عليه إلى أن سقط مبار  ال

  22/12/2011.2بتاريخ ست سنوات ونصف وتحديدا ب

حصار الراعي المصري لحماس في أعقاب انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني لعـام            . ب

2006  

رعت مصر جوالت حوار متعددة بين فتح وحماس، لتخفيف حدة التـوتر بينهمـا فـي      

 علـى أغلبيـة مقاعـد       أعقاب فوز حركة حماس في االنتخابات البلدية والتشريعية، وحصولها        

مثل فوز حماس مفاجأة لما يسـمى محـور         . 2006المجلس التشريعي الفلسطيني في انتخابات      

كانـت  . االعتدال في المنطقة فلم تكن مصر فضال عن كيـان االحـتالل وأمريكـا تتوقعهـا               

بدأ العمل مـن ذلـك المحـور         .استطالعات الرأي الفلسطينية تعطي حماس أقل من ذلك بكثير        

هة ذلك الفوز ومحاولة إجهاض وإفشال حماس وما تمثله من مشروع مقاوم وإسالمي في              لمواج

  3.وكانت اللجنة الرباعية وشروطها هي الحاضنة لتلك المواجهة. آن معا

                                                 
، وكالة وفا، مركز المعلومات الوطني      17/3/2005الصادر عن الفصائل الفلسطينية في      " إلعالن القاهرة "النص الحرفي    1

 http://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=4894. الفلسطيني، وثائق
تماع له في القاهرة، الراية برس،      اإلطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية يعقد أول اج        : برئاسة الرئيس عباس   2

22/12/2011. http://www.rayapress.com/?page=details&newsID=10066&cat=14 
تتفق مع أمريكا وأوروبا علي مقاطعة السلطة ووقف المعونات في الثامن عشر مـن الشـهر   " اسرائيل"زهير اندراوس،    3

 http://www.alquds.co.uk/data/2006/02/02-11/s25.htm  11/02/2006الجاري القدس العربي،
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فقد وقف  . لم يكن الدور المصري نزيها أو محايدا بين الطرفين بحسب بعض المراقبين           

ه معسكر االعتدال ومسيرة التسوية، كما تشاركه       النظام المصري بجانب حركة فتح التي تشارك      

مقابل عوامل الجفاء مع حركة . الخصومة لإلخوان وحركة حماس وغير ذلك من عوامل االلتقاء    

  1.حماس وبعدها اإلسالمي المقاوم ووقوفها ضد مسار التسوية القائم

تجلى انحياز الدور المصري في عهد مبارك فـي مشـاركته فـي الحصـار المـالي                 

االقتصادي والسياسي والعسكري المفروض على حماس والذي دفع ثمنه الشـعب الفلسـطيني             و

  :ويمكن استعراض أشكال الحصار بشكل موجز كما يلي. وخصوصا في قطاع غزة

وقد منعت  . اضطرت قيادات حماسية إلى إدخال األموال بالحقيبة إلى القطاع        : الحصار المالي * 

 الوفد المرافق لرئيس وزراء الحكومة العاشرة إسـماعيل  مصر بعضهم أحيانا، كما حصل مع  

ويتفق ) ف.ت.م( مليون دوالر حيث صودرت لتوضع بحساب        35 هنية الذي كان يحمل مبلغ    

  2.على صرفها الحقا بطرق سليمة

 في ظـل حصـار      2007وقد زادت حدته مع االنقسام الفلسطيني عام        : الحصار االقتصادي * 

شعب الفلسطيني في قطاع غزة إلى استخدام األنفـاق لكسـر           صهيوني خانق، مما اضطر ال    

وقد تعرض العشرات من العاملين في تلك       . الحصار وسد حاجته من السلع األساسية وغيرها      

األنفاق للموت اختناقا خالل عملهم، كما تعرضوا للقتل إما من قبل النظام المصـري خـالل                

 االحتالل بسبب قصفها العشـوائي لتلـك        أو من قبل قوات   . تفجيره أو إغراقه لبعض األنفاق    

  .األنفاق

 فـي   2008لم تشفع الحرب الصهيونية، وجرائمها المرتكبة على قطاع غزة نهاية عام            

حث مصر على تقديم العون ألهالي غزة، وفك حصارهم في هذا الظرف االستثنائي الذي تقـر                

كما تنص على   . بين وقت الحرب  فيه األعراف واالتفاقيات الدولية فتح الحدود، ومساعدة المنكو       
                                                 

 .1/5/2011ســـقط مبـــارك ونجحـــت المصـــالحة، مدونـــة فهمـــي هويـــدي، . فهمـــي هويـــدي 1
http://fahmyhoweidy.blogspot.com/2011/05/blog-post.html 

  14/12/2006إسـرائيلي بعـدم إدخـال األمـوال، بوابـة األقصـى،      -اق مصريهنية يعود إلى غزة اليوم بعد اتف 2

http://www.alaqsagate.org/vb/showthread.php?t=618 
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 بشأن حمايـة المـدنيين وقـت        1948 من اتفاقيات جنيف الرابعة لعام       35 و   33ذلك المادتين   

 مما دفع أهالي قطاع غزة إلى تحطيم الحدود المصرية لجلب حاجاتهم األساسية التـي               1.الحرب

  .زادت الحرب حرمانهم منها

 حماس سياسيا، وهو ما أكدتـه الوقـائع         عملت مصر على عزل وحصار    : الحصار السياسي * 

وأشارت إليه إحدى وثائق ويكليكس الذي تعهد فيها عمر سـليمان لألمريكـان            . على األرض 

 وتجلى حصارها السياسي بمقاطعـة الحكومـة الفلسـطينية          2.باستمرار عزل حماس سياسيا   

ي عقد لقاءات مع    ورفض النظام المصر  . الشرعية المنبثقة عن االنتخابات، وذلك قبل االنقسام      

وتم التعامل معه . إسماعيل هنية رئيس وزراء الحكومة الفلسطينية العاشرة التي شكلتها حماس 

بعيدا عن األعراف الدبلوماسية عند عودته إلى قطاع غزة، حيث اضطر للبقاء منتظرا لمـدة               

  3.ساعتين على قارعة الطريق في الجانب المصري من المعبر

 تكتف مصر في عهد مبارك بالدور المالي واالقتصـادي والسياسـي            لم: الحصار العسكري * 
المنحاز بل تعدته للعب دور استخباراتي عسكري منحاز ضد حركة حماس لخدمـة األمـن               

تجلى ذلك الدور من خالل تعرض أعضاء عسـكريين مـن حمـاس لالعتقـال               . الصهيوني
مكان الجنـدي الصـهيوني     والتنكيل والتحقيق، لمعرفة أسرار عسكرية حول مواقع أسلحة و        

حيث تعرض أحدهم للموت خالل التحقيق بسبب التعذيب، وهو         . المخطوف شاليط وغير ذلك   
  . شقيق الناطق الرسمي باسم حماس سامي أبو زهري4يوسف أبو زهري،

مصر المتآمر عسكريا على حماس وقطاع غزة من خالل إعالن وزيرة           نظام  برز دور   

حرب على غزة خالل مؤتمر صحفي مشترك مع وزير خارجيـة           الخارجية الصهيونية ليفني لل   
                                                 

 .22/4/2010 حوارات المصريين، هل ال يجوز للنظـام المصـري فـتح معبـر رفـح بسـبب اتفاقيـة المعـابر؟         1

http://www.egyptiantalks.org/invb/index.php?showtopic=100822 
2 Viewing cable 08CAIRO9, wikileaks, 30/08/2011. 
http://www.wikileaks.org/cable/2008/01/08CAIRO9.html 

مصر مبارك أجلستني على رصيف المعبر والجديدة استقبلتني في القصر ومرسي وعدني            : هنية..المصالحة في الثالجة   3
 .30/8/2012ة الــوطن المصــرية،   ســاعة، دنيــا الــوطن نقــال عــن صــحيف     12بفــتح المعبــر  

http://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2012/08/30/312630.html 
ــو 4 ــف أبـ ــاة يوسـ ــيل وفـ ــر تفاصـ ــطين اآلن تنشـ ــري، فلسـ ــطين اآلن زهـ . 13/10/2009،  فلسـ

http://www.paltimes.net/olddetails/news/101188 
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وتجلى كذلك من خالل الحصار المحكم علـى للقطـاع   . مصر أبو الغيط عقد على أرض مصر  

، والتهديد بتكسير أيدي الفلسطينيين وأرجلهم إن هم تجاوزوا الحـدود           2008خالل الحرب عام    

 . كما جاء ذلك على لسان وزير خارجية مصر أبو الغيط

وصلت شدة الحصار إلى حد منع بعض المساعدات اإلنسانية والطبية عن غزة حتى    قد  و

ثم بناء الجدار الفوالذي لمنع إدخال المواد بكافة أشكالها حتى الدواء والغذاء عبر             . خالل الحرب 

  .األنفاق على الحدود المصرية الفلسطينية

  2007طيني عام الرعاية المصرية وجوالت الحوار بعد االنقسام الفلس. ت

التي فشلت فـي      بعد الحرب الصهيونية على غزة     - 2009رعت مصر في بداية عام      

.  جوالت حوار متعددة بين فتح وحماس للمصالحة بينهما        -القضاء على حكم حماس من خاللها     

ثم قدمت مصر، فـي منصـف       . في نهايتها إلى تفاهمات مكتوبة    ) فتح وحماس (توصل الطرفان 

  . ورقة صاغتها بنفسها وطلبت من الطرفين التوقيع عليها2009شهر تشرين أول 

أعلنت حركة فتح والرئيس عباس الموافقه على التوقيع على الورقة المصرية وهو مـا              

 واعتبر عزام األحمد أن الورقة تمثل حال وسطا إلنهاء االنقسام، وبأن حركته لها              ،1حدث بالفعل 

وقامت بالتوقيع عليها، وأشار إلى رفضه لفتح الورقة        مالحظات عليها ولكنها رغم ذلك قبلت بها        

  2.مجددا ألن ذلك سيجعل كل طرف يضيف عليها

 أعلنت حركة حماس بأن مضمون الورقة المصرية يختلف عما توافق عليه الطرفان في            

محاضر الجلسات، وأن لها عليها مالحظات ال بد من أخذها باالعتبار وتضمينها للوثيقـة قبـل                

                                                 
لفصائل الفلسطينية ترفض التوقيع على الورقة المصرية للمصـالحة،        ا وحماس تطلب مهلة  .. فتح سلمت القاهرة موافقتها    1

ــرب،  ــحيفة العـــــــــــــــــ  .16/10/2009صـــــــــــــــــ

http://www.alarab.com.qa/details.php?docId=101598&issueNo=665&secId=15 
األحمد يتهم حماس بالتنـاقض فـي تصـريحات قادتهـا حـول الورقـة المصـرية للمصـالحة، صـحيفة الشـعب               2

 http://arabic.peopledaily.com.cn/31662/6866182.html، 12/1/2010الصينية،
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 وهو ما شاركتها به حركة الجهاد اإلسالمي والجبهة الشـعبية القيـادة العامـة               1ليها،التوقيع ع 

وغيرها من الفصائل الفلسطينية المقيمة في دمشق التي أعلنت رفض التوقيـع علـى الوثيقـة                

إال إذا تضمنت الحقوق والثوابت الفلسـطينية وضـمان حـق مقاومـة االحـتالل               « المصرية  

  2. يان صدر عنهاكما جاء في ب. »الصهيوني

رفضت مصر فتح الورقة معتبرة إياها للتوقيع فقط كما جاء على لسان وزير خارجيتها              

بدت مصر في إصرارها على عدم       3.أبو الغيط، مكتفيا بأخذ أية مالحظات باالعتبار عند التنفيذ        

ي حين فتح الورقة التي قدمتها للطرفين وكأنها طرف مهيمن يريد فرض وصايته على الطرفين ف

ة فـي صـياغة مـا    أنها وسيط وراعي لجهود المصالحة، ويفترض بها أن تكون محايدة ونزيه  

  .ن ويتوصالن إليه من تفاهماتايتوافق عليه الطرف

، وأعلنت تمسـكها بموقفهـا    لمدة قاربت العام  جمدت مصر جهودها في ملف المصالحة     

ـ     التقإلى أن     ورقة المصالحة أو اإلضافة عليها     الرافض لفتح  ابرات ى عمر سليمان، وزير المخ

 وتمخض اللقاء عن أعطاء عمر سليمان الموافقة المصرية على          .المصرية بخالد مشعل في مكة    

جـرت  . 4استئناف حركتي فتح وحماس الحوار للتوصل إلى توافق بخصوص الورقة المصرية          

قة المصـالحة   لقاءات عديدة بين الحركتين إال أنها بقيت دون جدوى، ولم توصل إلى توقيع ور             

  .المصرية فضال عن تطبيقها

                                                 
 االنقســـــــــــــــام الفلســـــــــــــــطيني، ويكيبيـــــــــــــــديا،   1

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%82%D8%B3%D8%
A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%

D9%8A 
الفصائل الفلسطينية ترفض التوقيع على الورقة المصرية للمصـالحة،   ماس تطلب مهلةوح.. فتح سلمت القاهرة موافقتها 2

 .  16/10/2009صـــــــــــــــــــحيفة العـــــــــــــــــــرب،

http://www.alarab.com.qa/details.php?docId=101598&issueNo=665&secId=15 
 . 2010، /21/2 أبـــو الغـــيط الورقـــة المصـــرية مطروحـــة للتوقيـــع فقـــط، صـــحيفة األيـــام،  3

http://www.al-ayyam.com/article.aspx?did=134176&date=2/21/2010 
ــد 4 ــي وف ــتح« مشــعل يلتق ــي ضــوء » ف ــي دمشــق ف ــاهم«ف ــاة، » تف   .24/9/2010مــع ســليمان، دار الحي

http://www.daralhayat.com/portalarticlendah/184298 
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  الدور المصري في الحوار والمصالحة الفلسطينية بعد الثورة. 2

 يناير، وبعد خلع الرئيس مبارك واستالم المجلس العسكري زمـام           25في أعقاب ثورة    

 لم يمنع الوضع االستثنائي الذي تمر بـه الـبالد مـن            . الحكم رعت مصر المصالحة من جديد     

 .  إنجازهبهدفالجهد والوقت بعض فلسطينية ء ملف المصالحة الإعطا

أعاد النظام الجديد بقيادة المجلس العسكري تقييم الموقف، وتصرف كراعـي حقيقـي             

وعقد سلسـلة مـن     فجمع فتح وحماس،    . وطرف محايد بين طرفين لكسر الفجوة بين مواقفهما       

 الناطق باسم الحكومة الفلسـطينية فـي   االجتماعات السرية بينهما كما صرح بذلك طاهر النونو    

  1.قطاع غزة

تمخضت االجتماعات عن إلحاق بعض البنود الملزمة المتوافق عليها فلسطينيا ضـمن            
وافقت حماس وباقي الفصائل على التوقيع عليها باألحرف األولـى          . مذكرة إلى ورقة المصالحة   

حها تلك المتعلقة بتشـكيل اللجنـة       وأهم البنود التي تم توضي    . 3/05/2011في القاهرة بتاريخ    
األمنية العليا، ولجنة االنتخابات العليا، ومحكمة االنتخابات، وإلزامية اختيار أعضائها بالتوافق،           

 األمر الذي كانت الورقة المصرية تمنحـه للـرئيس          2.وصدور مراسيم رئيس السلطة بعد ذلك     
 من حركة فتح لصالح الوصول إلـى         وهو ما مثل تنازال    3.الفلسطيني بعد التشاور دون التوافق    

، 2011وقد تم توقيع اتفاق المصالحة رسميا في القاهرة في الخامس من أيار عام              . توافق وطني 
. برعاية وزارة الخارجية ووزارة المخابرات المصرية، وبحضور الرئيس عباس وخالد مشـعل           

  .وقد ألقى كالهما كلمات إيجابية وتصالحيه في تلك المناسبة

األمر األول بروتوكـولي،  :  حماس من جهتها مرونة وتنازال ملفتا تمثل في أمرين        أبدت

وهو موافقة حماس على جلـوس مشـعل       . ولكنه يحمل مغزى سياسيا وسلطويا في مسار الحكم       
                                                 

1 BBC Arabic  -  توقيع اتفاق المصالحة بين فتح وحماس في القاهرة  -  الشرق األوسط 

http://www.bbc.co.uk/arabic/middleeast/2011/05/110503_hamas_fateh_recociliation.shtml 
ي الفلسـطيني،   بيان التفاهمات حول المصالحة الوطنية الفلسطينية، وكالة وفا، مركز المعلومات الوطن          " محضر اجتماع " 2

 http://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=5143 .وثائق
 .النص الحرفي التفاق الوفاق الوطني الفلسطيني المقترح مصريا، وفا مركز المعلومات الـوطني الفلسـطيني، وثـائق                 3

http://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=4922 
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رئيس مكتبها السياسي أمام المنصة وليس فوقها على قدم المساواة مع عباس، الذي هو رئـيس                

وكانت قبل  . ن قد قبلت باعتباره راعيا للمصالحة ورئيسا للسلطة       وحماس بذلك تكو  . لحركة فتح 

ذلك تعتبره جزءا من األزمة وحالة االنقسام، ورئيسا منتهي الصالحية دستوريا، بعـد تجـاوزه          

  .الخمس سنوات في مقعد الرئاسة

األمر الثاني إعالمي، ولكنه يتعلق بالتفويض والتمثيل السياسي فـي مسـار التسـوية              
ن ات حيث صرح مشعل بإعطائه فرصة لعام آخـر مـن المفاوضـات مـع الكيـا                والمفاوض
األمر الذي انتقده محمود الزهار أحد أعضاء المكتب السياسي لحماس، وتسبب في             1.الصهيوني

نوع من الخالف العلني وتبادل االتهامات بين أعضاء في المكتب السياسي للحركة الذي نادرا ما         
  2.كان يظهر في حركة حماس

يشار إلى أن حماس كانت قد سحبت، بعد االنقسام التفويض التي أعطتـه مـع بـاقي                 
، للتفـاوض   2006بموجب وثيقة الوفاق الوطني الموقعة عـام        ) ف.ت.م(الفصائل الفلسطينية ل  

ثـم  . باسم الشعب الفلسطيني على قاعدة عدم شرعية االحتالل، وأن الحقوق ال تسقط بالتقـادم             
عد انتهاء المدة القانونية لرئيس السلطة التي نص عليهـا القـانون            أكدت على سحب التفويض ب    

  .توقيع بتصريح خالد مشعل الذي سبق ذكرهالتم التراجع عن ذلك في حفل . األساسي للسلطة

هناك جملة من المتغيرات التي أدت بمجمعها إلى توقيع وثيقة المصالحة بين الفصـائل              
اغة مصر لوثيقة المصالحة الفلسطينية، وبقيت تلـك        فقد مضت أعوام عدة على صي     . الفلسطينية

وهو ما دفـع معظـم الفصـائل        . الوثيقة أسيرة الشرط المصري بعدم فتحها أو اإلضافة عليها        
فما هي المستجدات التي حركـت      . الفلسطينية إلى رفض التوقيع عليها كما تم اإلشارة إليه سابقا         

  الركود في ملف المصالحة؟

لشرق األوسط في حلقة بحثية له إلى ظروف فرضت نفسها على           يشير مركز دراسات ا   

طرفي االنقسام، فمن جهة حركة فتح فإن فشل مسار المفاوضات الذي تقوده السلطة الفلسطينية،              
                                                 

. 9/5/2011 بـرس،  بـال  إسـرائيل،  مـع  مفاوضـات  إلجـراء  السـلطة  تفـويض  على حماس موافقة يؤكد مشعل 1
http://www.palpress.co.uk/arabic/?action=detail&id=6234 

ــدس،     2 ــحيفة الق ــوية، ص ــة التس ــوص مهل ــاس بخص ــل حم ــعل ال يمث ــف مش ــار موق . 17/5/2011الزه
http://www.alquds.com/news/article/view/id/266596 
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والحراك الشعبي في الدول العربية الذي أخذ يفقد الرئيس عباس البيئة اإلقليمية الداعمة لمسـار               

م حسني مبارك الحاضن لنظام السلطة، إلى جانب الخوف من المفاوضات، خاصة بعد سقوط نظا

خصوصاً في ظل تزايد تآكل شرعية السلطة أمام . انتقال ما جرى في تونس ومصر إلى فلسطين

الشعب الفلسطيني بسبب التنسيق األمني مع االحتالل، وما كشفته وثائق ويكيلـيكس والجزيـرة              

  1 .بشأن المفاوضات مع الكيان الصهيوني

ا بالنسبة لحماس فيرى المشاركون أن استمرار الحصار الخانق على قطـاع غـزة،              أم

وتعطيل مشاريع إعادة اإلعمار، واألضرار الشديدة التي لحقت بحركة حماس بسبب التضـييق             

عليها في الضفة الغربية نتيجة لتنسيق السلطة أمنياً مع قوات االحتالل، إضافة إلى الواقع الجديد               

ورات العربية، مما سيسمح للحركة بإمكانية االستفادة من فرص جديـدة بـدون             الذي فرضته الث  

 من وجهـة    -حصار أو مالحقات أمنية، كما أن غياب نظام مبارك عن المشهد السياسي أوجد              

إضافة إلى تـأزم     2. بيئة أفضل تسمح بتوقيع االتفاق تحت رعاية مصرية محايدة         -نظر حماس   

 .في ظل الثورة التي تشهدها سورياعالقة حماس مع النظام السوري 

وهو ما أقر بمعظمه خالد مشعل، لدى حديثه عن أسباب وظروف توقيع حماس التفـاق               

موافقة فتح والراعي المصري علـى إضـافة اسـتدراكات          : مضيفا عنصرين وهما  . المصالحة

  3.حماس في ورقة منفصلة ملزمة، وكذلك المطالبة الشعبية الفلسطينية بإنهاء االنقسام

يبقى المتغير األبرز الذي أفضى إلى التوافق الفلسطيني وتوقيع ورقة المصـالحة هـو              

 .سقوط مبارك، مما يشير إلى انه كان المانع الحقيقي لتوقيع الوثيقة

                                                 
ــط    1 ــرق األوس ــات الش ــز دراس ــتقبل، مرك ــاق المس ــديات وآف ــطينية التح ــالحة الفلس ، 2/7/2011.  المص

http://www.mesc.com.jo/Activities/Act_Discuss/seminars/mesc-15-29.html 
 .المرجع السابق 2
،  9/5/2011بـال بـرس،    .  مشعل يؤكد موافقة حماس على تفـويض السـلطة إلجـراء مفاوضـات مـع إسـرائيل                 3

http://www.palpress.co.uk/arabic/?action=detail&id=6234 
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  أثر توقيع وثيقة المصالحة على القضية الفلسطينية. 3

وخصوصا فيما يخص   ترك توقيع وثيقة المصالحة أثرا ايجابيا على القضية الفلسطينية،          

الخارجي، متمثال في تسهيالت إجرائية على معبر رفـح دون رفـع            : العالقات على المستويين  

وكذلك في كسر الحصار السياسي المفروض على الحكومة والنواب في قطاع           . الحصار بالكامل 

نت أما على صعيد عالقات مصر بالسلطة الفلسطينية والضفة الغربية فقد تواصلت كما كا            . غزة

في عهد الرئيس المخلوع، واستمر التنسيق في المسار السياسي في عهد المجلس العسكري وبعد              

أما على المستوى الداخلي، فتمثل األثر في تكثيف جهـود          . تسليمه لمقاليد الحكم للرئيس مرسي    

ترتيب البيت الفلسطيني، ومحاوالت إعادة الوحدة الوطنية لفصائله وبالذات فتح وحمـاس مـع              

  .قرار بعدم تكلل ذلك بالنجاح التاماإل

 أثر توقيع وثيقة المصالحة الفلسطينية على الصعيد الخارجي. أ

يعد غياب مبارك العامل األهم في تخفيف الحصار واعتماد آلية جديدة للمرور بمعبـر              

ففي أعقاب توقيع اتفاق المصالحة     . ساهم توقيع وثيقة المصالحة في ذلك التخفيف للحصار       . رفح

اشرة اتخذت إجراءات ساهمت في رفع ولو جزء من المعاناة التي عاشها قطاع غـزة شـعبا                 مب

وتم تسهيل بعض إجراءات المرور في معبر رفح، والسـماح بحريـة الحركـة     . وقيادة سياسية 

  :وتفصيل ذلك كما يلي. لنواب التشريعي وللحكومة في قطاع غزة

 رفح معبر في تسهيالت •

 يون أن يكون للمصالحة تأثيرات ايجابية على الفلسـطينيين؛        توقع باحثون وخبراء سياس   

مثال على ذلك ما أشار إليه الباحث إبراهيم الديراوي، حيث توقع أن يعيد الجانـب المصـري                 

وان يتم رفـع قـوائم      . النظر في تعامله مع حماس بشكل ايجابي، ومن منظور سياسي ال أمني           

وتوقع توجه وفود . ائم، وزيادة عدد المسافرين فيهالممنوعين من السفر، وفتح معبر رفح بشكل د

إضافة إلى إعادة فتح السـفارة      . أمنية مصرية لقطاع غزة للمشاركة في ترتيب البيت الفلسطيني        
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معتبرا عدم تفعيل دور مصر وتواجدها المباشر على تنفيذ االتفاق، يهـدد            . المصرية في القطاع  

  1.االتفاق بالفشل

لتوقعات فيما يخص العالقة مع مصر، وإن كان ذلك بالتدريج          وقد تحقق جزء من تلك ا     

ففي عهد مبارك كان المعبر مفتوحا للحاالت اإلنسانية فقـط، وكانـت األعـداد              . وبشكل جزئي 

المسموح لها بالمرور يوميا قليلة، وساعات العمل اليومي في المعبر قليلة، ولم يكن هنالك انتظام       

ارك وتوقيع اتفاق المصالحة، فقد اتخذ قرار بفتح المعبر بشكل          أما بعد سقوط مب   . في فتح المعبر  

على اإلعفاء من شرط الحصول على تأشيرة مسـبقة للفلسـطينيات           "تنص   2منتظم وبآلية جديدة  

وبموجبها زاد عدد  "  عاما 40 عاما أو أكثر من      18بمختلف أعمارهن، وللذكور ممن هم أقل من        

 األزمة مستمرة مما يتطلب الحجز المسبق للمسافرين قبل         المسموح لهم بالعبور يوميا، وإن بقيت     

ومن جهة أخرى خفت أعداد الممنوعين من السفر، ممن هم علـى قـوائم              . السفر بيوم أو أكثر   

وبالتالي خفت معاناة أهالي غزة قلـيال       . المنع األمني المصرية، ولكن دون أن تلغى بشكل كامل        

  .نلكنها لم تزل بشكل كامل كما كانوا يأملو

اعتبر سفير مصر في رام اهللا أن جهود مصر في تنفيذ بنود المصالحة ستساهم في فك                

 لكن جزء من تلـك الوعـود   3.الحصار، وتحسين آلية السفر على المعبر وفتح السفارة في غزة     

فلم يعد فتح السفارة    . والتمنيات لم تجد طريقها للتنفيذ طوال فترة حكم المجلس العسكري المؤقت          

  . ولم يفك الحصار كامال وإن حدث تحسن في آلية السفر على المعبرفي غزة،

 غزة قطاع في والحكومة للنواب الحركة حرية •

ومن اآلثار اإليجابية للثورة المصرية على القضية الفلسطينية وخصوصا فيمـا يتعلـق             

ل المقاومـة   بجناحها المتبني لخيار المقاومة، أنها خففت القيود والموانع األمنية لقيادات فصـائ           
                                                 

ــار1 ــوارات  -  األخب ــارير وح ــر   - تق ــاس بمص ــة حم ــد عالق ــالحة تعي ــرة. المص ، .6/5/2011، الجزي
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/15D5308D-3AC2-421C-917F-9F717D1B4ABD.htm 

. 25/5/2011، الجزيـــرة، مصـــر تفـــتح رفـــح بشـــكل دائـــم     - عربـــي - األخبـــار 2
http://www.aljazeera.net/news/pages/da8129a2-95d3-46dd-ae58-f5f382ea3c55  

. 4/12/2011وكـالــة مـعــا اإلخباريـة،      . السفير عثمان لـ معا تنفيذ المصالحة سيؤدي لفك الحصار عن غزة           3
http://www.maannews.net/arb/ViewDetails.aspx?ID=441779 
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كما تم كسر العزلة المفروضة على نـواب فلسـطينيين          . الممنوعين من السفر عبر معبر رفح     

ويمكن االستدالل على ذلك بحدثين سياسيين هامين وهما        . منتخبين ووزراء يتبنون نهج المقاومة    

خروج نواب من كتلة التغيير واإلصالح التابعة لحماس في زيارات دولية، وخروج إسـماعيل              

  :هنية في جوالت سياسية ويمكن التطرق لذلك كما بلي

 خروج نواب كتلة التغيير واإلصالح من غزة عبر معبر رفح . 1

سمح المجلس العسكري بعد توقيع اتفاق المصالحة لنواب محسوبين على حركة حماس،            

بالخروج من غزة عبر معبر رفح، وقد كان معظمهم قبل ذلك ممنوعين من ممارسة حقهم فـي                 

وقـد مثـل    . السفر وممارسة دورهم السياسي كنواب للشعب لحمل قضاياه أمام برلمانات العالم          

 .الوفد الذي ترأسه مشير المصري نموذجا على ذلك

ج وفد برلماني يمثل كتلة التغيير واإلصالح من غزة برئاسة مشير المصري الذي تلقى دعوة خر

ب تلك الفرصة لشرح قضايا هامة تمس الشعب        اغتنم النوا . لزيارة البرلمان الدولي في سويسرا    

ركز النواب على قضية األسرى وما يتعرضـون       . الفلسطيني ومعاناته، وتفضح إجرام االحتالل    

له من تعذيب ومنع زيارات وعزل انفرادي، واختطاف للنواب الممثلـين للشـعب وحصـانتهم               

  .المنتهكة في مخالفة لألعراف والمعايير الدولية

ويسرا للوفد البرلماني المحسوب على حركـة حمـاس غضـب كيـان             أثارت دعوة س  

فبعث رئيس الكنيست الصهيوني برسالة احتجاج للبرلمان الدولي بسبب استقباله لنواب   . االحتالل

 قاد أنصار الصهاينة في سويسرا حملة تحريض ضد الوفد          1.من حماس ومشاركتهم في مداوالته    

لة نتائج عكسية خدمت ما جاء الوفد من أجله، فقد شجعت           أحدثت تلك الحم  . البرلماني الفلسطيني 

قطاعات وأفراد كثيرين على سماع الوفد ومقابلته، للتعرف على ذلك الوفد المتسبب فـي ذلـك                

                                                 
. 16/1/2012إســرائيل تحــتج لــدى اتحــاد البرلمانــات الــدولي لــدعوة حمــاس، قــدس نــت،         1

http://www.qudsnet.com/arabic/news.php?maa=View&id=210841 
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وتمكن الوفد من عقد لقاءات رسمية وشعبية مـع قطاعـات ومسـتويات    . االستفزاز الصهيوني 

  1.نيمتعددة إعالمية وسياسية وعلمية ومؤسسات قطاع مد

حيث . عمل الوفد على تفعيل قضايا تهم الشعب الفلسطيني، وطرحها في البرلمان الدولي    

 في البرلمان الدولي بسـبب اعتـدائها        رمان الكيان الصهيوني من مشاركته    طلب الوفد دراسة ح   

  2.على حصانة نواب برلمان الشعب الفلسطيني العضو في البرلمان الدولي

مة التي تقودها حماس في      هنية رئيس الوزراء الفلسطيني للحكو     جوالت خارجية إلسماعيل  . 2

 قطاع غزة

 2007سمحت القيادة المصرية الجديدة لهنية ألول مرة منذ االنقسام الفلسطيني في عام             

كان هدف هنية من الخروج هو زيارة عدد من الـدول العربيـة             . بالخروج من غزة المحاصرة   

سياسية التي فرضت على حركة حماس والحكومـة التـي          واإلسالمية مما شكل كسرا للعزلة ال     

تلك العزلة التي ازدادت بعد المواجهة العسكرية واالنقسام الذي  . شكلتها منذ الفوز في االنتخابات    

  :قام هنية بجولتين خارجيتين. جرى بين فتح وحماس

 اإلسـالمي   شملت دوال تتميز بقيادات تنتمي إلى حركات يغلب عليهـا التوجـه           : الجولة األولى 

والتعاطف مع القضية الفلسطينية، إضافة إلى االعتراف بالشرعية السياسـية لحمـاس كتركيـا              

وبعضها شهدت ثورات وتقودها مؤسسات أو نظم حكم منتخبـة تتبنـى المرجعيـة              . والسودان

كلتا الدولتان كانت تقودهما أنظمة معادية لنهج المقاومة وجزء ممـا           . اإلسالمية كمصر وتونس  

يطلق عليه محور االعتدال الذي تقوده أمريكا في المنطقة العربية اإلسالمية، وكانت تلـك              كان  

ويمكن إعطاء نبذة   . األنظمة ترفض أن تدعو وتعوق مجرد مرور رئيس حكومة تقودها حماس          

                                                 
المركـز الفلسـطيني لإلعـالم،      . المصري لن نترك الساحة الدولية خالية لالحتالل لتضليل العـالم وقلـب الحقـائق              1

17/01/2012 .http://www.palestine-info.info/ar/default.aspx?xyz=U6Qq7k%2bcOd87MD 

I46m9rUxJEpMO%2bi1s7eKMOpB3Hj%2fRak6CzKHnm6kCUJmEl4W7%2f7874fLlxskzND 
%2f%2bSA%2bxE1IM0VSYW1FNChlCqMOdzLyuHCqF1cdBPt7J44bqS2cr9R3mozVtK%2b

xY%3d 
 .27/1/2012 فضائية األقصى، ،مح في مقابلة خاصةتصريحات لمشير المصري وسيد أبو مسا 2
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مختصرة عن مجمل الدول التي شملتها زيارة هنية في هذه الجولة وما حققته للقضية الفلسطينية               

  :لسطيني في قطاع غزة كما يليوللشعب الف

لم يحظ هنية في هذا البلد العربي باستقبال رسمي حكـومي علـى             : جمهورية مصر العربية  * 

 مـن قبـل لـواء فـي         - من منظور أمني     - عند دخوله لمصر      استقبل .السياسيمستوى  ال

 مشيخة األزهر، وهو في طريق عودتـه      ب  -منظور ديني   من   -واجتمع  . ت العامة المخابرا

ودعا هنية األزهر إلى عقد مؤتمر عالمي لدعم قضية القدس، وما           . إلى غزة في نهاية جولته    

  1.تتعرض له من تهويد خطير ألرضها ومقدساتها، وتشريد ألهلها وإحالل لليهود بدال عنهم

على المستوى الشعبي والحزبي، حظي هنية باستقبال وترحيب كبيرين علـى مسـتوى             

مسلمين، وجناحها السياسي، حزب الحرية والعدالة، وقد عبر هنية ومرشد          قيادة حركة األخوان ال   

اإلخوان، خالل مؤتمر صحفي عقداه في المركز العام للجماعة، عن عمق العالقة بين حمـاس               

وقد مثلت قبلة هنيه لجبين المرشد معنى مشاعر األخوة         . وحركتها األم جماعة اإلخوان المسلمين    

وقد عبر المرشد عن أن حماس وغـزة        . ة حركة حماس لمرشد اإلخوان    واإلكبار التي تكنها قياد   

  2.والقدس بمثابة القلب لإلخوان المسلمين، الذي كان نظام مبارك يحول بينهما

حظي هنية باستقبال على أعلى المستويات، واستقبله رئيس الجمهوريـة،          : جمهورية السودان * 

 مشتركة بين وزرائـه مـع نظـرائهم         عقدت اجتماعات . وحضرا سويا مؤتمرا لدعم القدس    

السودانيين، وتم عقد تفاهمات وتعاون مشرك في مجاالت متعددة شملت تبادل خبرات وتدريب 

  .وغيرها

حظي هنية باستقباله في البرلمان، بمعية رئيس وزرائها، أردوغان، الذي          : الجمهورية التركية * 

وتم التفاهم مـع الحكومـة     . ام البرلمان تشابك معه باأليدي، ورفع هنية إشارة التوحيد معه أم        
                                                 

. 10/1/2012هنية يدعو شـيخ األزهـر إلـى عقـد مـؤتمر دولـي لحمايـة القـدس، صـحيفة العـرب اليـوم،                          1
http://www.arabstoday.net/hgki-kyi-tkn-gecrhq-eej-yc-fdjfq-iek-emfgki-gecs.html 

ــر، إ   2 ــزمن تغيـ ــد الـ ــام ويؤكـ ــد العـ ــي المرشـ ــة يلتقـ ــن،هنيـ ــوان اون اليـ . 26/12/2011خـ
http://www.ikhwanonline.com/new/Article.aspx?ArtID=98096&SecID=210 

ــور  ــا بالص ــر أيض ــوان   .. وانظ ــرية واإلخ ــابرات المص ــي المخ ــة يلتق ــوار -هني ــطين للح ــبكة فلس   ش
http://paldf.net/forum/showthread.php?t=931861 
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التركية على دعم عدد من المشاريع، أهمها في القطاع الصحي وإعادة بنائه، وخصوصا مـا               

 . يتعلق باإلسعاف األولي ومراكز الرعاية األولية والمستشفيات

 .استقبل هنية، الرئيس التونسي المنصف المرزوقي، ورئيس الوزراء الهادي الجبالي         : تونس* 

ـ                 ائل ألقى هنية خطابات، حضرها وتفاعل معها جمهور كبيرا من الشـعب، كمـا نقلتـه وس

نه قائد لتك الجموع، وكان يحظى بالتصفيق والهتاف المتكرر         أوكان يتحدث كما لو     . اإلعالم

  .طوال خطابه

وفي المحصلة ما كان لتلك الرحلة أن تتم في ظل نظام مبـارك، ومـا كـان للشـعب                   

أن يحقق مزيدا  -يناير  25 لوال ثورة - مع حكومته المقالة وقيادته المنتخبةالمحاصر في غزة 

والرسمي للقضية الفلسطينية، وعلى رأسها قضية القـدس         من الحضور والدعم والتأييد الشعبي    

كما حقق هنية حضـورا     . وما تتعرض له من أخطار التي كانت حاضرة في مقابالته وخطاباته          

ماس ومشروع المقاومة على حساب مشروع التسوية الذي فقد الكثير          سياسيا وإعالميا لحركة ح   

وحقق مزيدا من الدعم لقضية فك الحصار وإعـادة  . من رموزه وعلى رأسهم مبارك، وبن علي  

وان كانت على مستوى محـدود نظـرا        . بناء القطاع، ومشاريع تعاون وبرامج تدريب مشتركة      

  .ول التي زارها باستثناء تركياللحالة االستثنائية التي تمر بها معظم الد

  :شملت عددا من دول منطقة الخليج وهي: الجولة الثانية

. قطر، التي استقبله أميرها ووعده بإعمار المساكن التي دمرتها الحرب ومشاريع أخرى           

 مليون دوالر إلعمار قطاع غزة خـالل        400وهو ما تم الحقا، وأعلن عن تقديم مشاريع بقيمة          

والبحرين، التي قابل ملكها وناقش معه ملف البطالة والكهرباء التـي            1.ر للقطاع زيارة أمير قط  

يعاني منها قطاع غزة، وحصل منه على وعود بدعم عدد من المشاريع للمساهمة بحـل تلـك                 

الكويت، التي قابل أميرها وكبار المسئولين فيها، ووعد بتلقي المزيـد مـن الـدعم               و. المشاكل

 مثلت زيارتها نجاحا دبلوماسيا لهنية وحكومته، وإيذانا        ربية المتحدة، التي  مارات الع اإلو. للقطاع
                                                 

ــدم  1 ــر تقــ ــزة 400قطــ ــة لغــ ــون دوالر منحــ ــة. مليــ ــحيفة المدينــ  ، 24/10/2012. صــ
 409763/node/com.madina-al.www://http 
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ببدء عالقات طبيعية بعد أن شهدت تلك العالقة تدهورا وخصوصا بعد فوز حماس في التشريعي     

عض االنتقادات  وقد أثارت زيارته لها ب.وكانت إيران آخر محطة له. وتشكيلها للحكومة العاشرة  

إال أنه  . بسبب موقف إيران الداعم لنظام األسد في قمعه للثورة السورية          من قبل خصوم حماس   

ومقابلتـه لرئيسـها ومرشـدها، ومخاطبتـه        من الواضح أن إصرار هنية على زيارته إليران         

 للدور الذي لعبته إيران فـي       ر عن تقدير حماس   كان يعب لجماهيرها في ذكرى انتصار ثورتها،      

يا في الفترة الماضية، وخصوصا خالل الحصار والحرب علـى          مساندتها إعالميا وسياسيا ومال   

  .غزة

يشار إلى أن مقابالت هنية في تلك البلدان كانت على مستوى رأس الهرم في السـلطة،                

ولم يختلف األمر عـن     . وهو يعد نجاح سياسي ودبلوماسي لحماس ورئيس حكومتها في القطاع         

 وهو ما يشير إلى إبقاء نـوع        . في حينه  هاذلك سوى في مصر التي لم يقابل حتى رئيس وزرائ         

من البرود الرسمي من قبل القيادة العسكرية المؤقتة تجاه الحكومة التي تقودهـا حمـاس فـي                 

رياح الثورة بعد بشـكل مكتمـل إلـى    لم تصل  ه في ظل حكم العسكر   مما يشير إلى أن   . القطاع

  .س في قطاع غزةسياسة مصر الخارجية في تعاملها مع الحكومة التي تقودها حما

  الفلسطينية على المستوى الداخليأثر توقيع وثيقة المصالحة. ب

مقابل تلك اآلثار االيجابية لتوقيع وثيقة المصالحة من قبل الفصائل الفلسطينية برعايـة             

مصر على صعيد العالقات الفلسطينية مع محيطها الخارجي، فـإن المصـالحة علـى صـعيد                

نية بالرغم من نجاحها في كسر الجليد الذي جمد عالقات فتح وحماس            العالقات الداخلية الفلسطي  

وبالتالي وقعت . إال أنها بقيت تنظيرا لم يلمس الشعب أثرا لها على أرض الواقع لفترة من الزمن      

وثيقة المصالحة، ليبدأ فصل جديد من الجهود واللقاءات واللجان لتفعيل وتحقيق المصالحة على             

  .أرض الواقع
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 لقاءات بين حركتي فتح وحماسسلسلة  •

بدأت بعد توقيع وثيقة المصالحة سلسلة من اللقاءات التي اتفق على إجرائها بين وفـدي               

حركة فتح برئاسة عزام األحمد وحركة حماس برئاسة موسـى أبـو مـرزوق لتنفيـذ اتفـاق                  

عد تحفـظ   عقد لقاء أول في القاهرة؛ ثم لقاء في دمشق بعد أن تأجل أكثر من مرة ب               . المصالحة

فتح على مكان انعقاده وتبادل الطرفان االتهام بمسؤولية تأجيله؛ ثم لقاء بيروت الذي لم يتمخض               

عنه نتائج ملموسة على األرض؛ ثم لقاء القاهرة الثاني الذي صدرت عنه تصريحات بإنهاء ملف 

  . وهو ما لم يتحقق؛2011الجوازات وملف المعتقلين السياسيين قبل عيد الفطر للعام 

شبه أحد الكتاب عملية المصالحة الفلسطينية بعملية السالم التي تحولت إلى عمليـة دون       

 1.تحقيق السالم، وكذلك األمر فقد تحولت المصالحة إلى عملية دون تحقيق لهـا علـى األرض               

وفي المحصلة بقيت اللقاءات والحوارات بمثابة لقاءات إعالمية تصدر عنها تصريحات إيجابية            

 استمرار الطرفين في إدارة عملية المصالحة أكثر من إنهاء ملفها وتطبيق بنودها على              تشير إلى 

  .األرض

مرحلة ما بعـد    وهو محسن صالح، مدير مركز الزيتونة للدراسات،         ،وصف كاتب آخر  

معتبـرا أن   . بأنها مرحلة تحول من االنقسام إلى االقتسام لما هو كـائن           توقيع وثيقة المصالحة  

 وكيف كل طرف فيها نفسه على االحتفاظ بما بين يديه من مكتسـبات، وليسـت                األزمة عميقة 

  2.مجرد مصالحة بين طرفين عاديين

بقيت أجواء االنقسام على حالها إلى أن حدثت صفقة تبادل األسـرى برعايـة مصـر،      

وحدث في أعقابها لقاءان هامان في مصر، األول ثنائي والثاني على مستوى اإلطـار القيـادي                

ولقاء ثالث في قطر برعاية أميرها تمخض عنه ما سمي بإعالن الدوحـة             ) ف.ت.م( مؤقت ل ال

 .الذي اتفق فيه على تسمية عباس لرئاسة الحكومة لكنه لم يفعل لغاية تاريخه
                                                 

. 18/08/2011دار الحيـــاة، . المصـــالحة الفلســـطينية تتحـــول إلـــى عمليـــة مـــن دون مصـــالحة 1
http://www.daralhayat.com/portalarticlendah/298738 

ــة 2 ــيالت - المعرف ــطيني - تحل ــع الفلس ــام .. الوض ــى االقتس ــام إل ــن االنقس ــرة، . م . 2/11/2011الجزي
http://www.aljazeera.net/NR/EXERES/5F01EEE9-1D7B-430D-9FB8-633679D6266C.htm 
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 األول منذ توقيع وثيقة المصالحة في القـاهرة بتـاريخ     ئهما عباس ومشعل في لقا    جتمعا

ن على قضايا أساسية منها اتفاقهما على تفعيل        يافق الطرف وتمخض عن اللقاء تو   . 22/10/2011

المقاومة الشعبية في المرحلة الحالية من الصراع، واتفاقهما على إنهاء ملف المعتقلين السياسيين             

كذلك اتفقا على أن يعقد أول لقاء للجنـة        . وجوازات السفر خالل األيام القادمة وهو ما لم يتحقق        

 التحرير التي تأجل انعقادها سبع سنوات لترى النور في القـاهرة فـي              القيادية المؤقتة لمنظمة  

  . بعد زوال المانع الذي مثله مبارك وسياسته22/12/2011

توقيت اللقاء وانعقاده جاء إثر حدثين هامين لقيا دعم ومؤازرة مصـر وهمـا انتهـاء                

  .استحقاق وبداية إنجاز اللذان شكال عامل ضغط باتجاه عقد اللقاء

عليه كثيرا  راهن  الرئيس عباس استحقاق أيلول، و     االستحقاق، فتمثل فيما أطلق عليه       أما

، وسعى من خالله لتحقيق االعتراف بالدولة الفلسطينية من قبـل مجلـس األمـن               وردده مرارا 

مثلت تبعات تلك الخطوة عائقا أمام تشكيل الحكومة الفلسطينية الموحدة، فقد أصر عباس    . الدولي

بفياض مرشحا وحيدا لها لضمان نجاح الخطوة في مجلس األمن باعتبار حكومـة             على التمسك   

فياض مقبولة دوليا وأي حكومة جديدة قد ال تالقي نفس الترحيب الدولي، وهو ما رفضته حماس 

واعتبرت التوافق الفلسطيني على حكومة وحدة وطنية والتوافق على الذهاب موحدين إلى مجلس   

  .األمن هو األفضل

 فشلت خطوة االستحقاق في تحقيق االعتراف المنشود بالدولة الفلسـطينية كعضـو             وقد

 في األمم المتحدة، وكان االنقسام السياسي واإلداري الحاصل بين الضـفة وغـزة أحـد                194

األسباب التي بررتها اللجنة التي شكلها مجلس األمن لدراسة الطلب لرفض عرض الموضـوع              

  1.جلس األمن الدوليللمناقشة والتصويت عليه في م

                                                 
، 22/12/2011. دراسـات .  بـدائل .مسـتقبل طلـب عضـوية فلسـطين فـي مجلـس األمـن       . هـاني المصـري   1

http://www.badael.ps/new/ar/index.php?option=com_content&view=article&id=972:%D9%85
%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84%20%D8%B7%D9%84%D8%A8%20%D8
%B9%D8%B6%D9%88%D9%8A%D8%A9%20%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9

%8A%D9%86%20%D9%81%D9%8A%20%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%20%D8%
A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86&catid=30:badael-studies&Itemid=61 
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أما اإلنجاز، فتمثل في صفقة التبادل التي رعتها مصر بين حماس والكيان الصـهيوني              

وقد كان للصفقة ظالل ايجابية على المصالحة، ووفرت مناخا تصـالحيا،           . في مرحلتها األولى  

عـا  برز من خالل االحتفاالت المشتركة التي عقدت في غزة والضفة وشاركت فيها الحركتان م             

وقد سمح للحركتين برفع األعالم، وعقدت لقاءات احتفالية مشتركة فـي  . ألول مرة منذ االنقسام 

  .مختلف المواقع في الضفة وغزة

يالحظ أن لقاءات المصالحة كانت غالبا ما يجر إليها الطرفان تحت ظروف ضاغطة ال              
–ان أو أحدهما على األقل       وما ينقص الطرف   ،تترك لهما خيار أمام الشعب الفلسطيني إال بعقدها       

 هو اإلرادة الحقيقيـة والقناعـة التامـة بأهميـة           -باعتبار كل طرف يتهم الطرف اآلخر بذلك      
  .وضرورة اللقاء والحوار إلنهاء االنقسام، األمر الذي لم يتحقق لغاية تاريخه

 لقاء اإلطار القيادي الفلسطيني المؤقت  •

 لقاء اإلطار القيادي المؤقت     ،أجواء المصالحة ات الهامة التي سمحت بانعقادها      اللقاءمن  
وضـم أعضـاء اللجنـة      . 22/12/2011 الذي جمع عباس ومشعل بتاريخ       للقيادة الفلسطينية، 

التنفيذية الحاليين، إضافة إلى األمناء العامين للفصائل الفلسطينية، ورئـيس المجلـس الـوطني          
  .الفلسطيني برعاية مدير المخابرات المصرية مراد موافي

وقد سبق اللقاء اجتماع تمهيدي لوفود حماس وفتح وباقي الفصائل والمستقلين في القاهرة 
 .ماع واللقاء عدة توصيات وقرارات، ونتج عن االجت18/12/2011بتاريخ 

الجديد في االجتماع هو التوصية على إشراك الجانب المصري ليكون الراعي والمشرف      
كما اتفق المجتمعون على رفع ستة بنـود        . ي الضفة وغزة  الفعلي المباشر على تطبيق االتفاق ف     

.  إلقراره 22/1/2012الذي سيعقد بتاريخ    ) ف.ت.م( لالجتماع القادم لإلطار القيادي المؤقت ل     
أهمها تشكيل اللجنة العليا لالنتخابات برئاسة حنا ناصر، وتشكيل لجنة المصـالحة المجتمعيـة،              

ال يتجاوز نهاية شهر كانون ثاني، وإتمام اإلفراج عـن          واالنتهاء من ملف تشكيل الحكومة بما       
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التنقـل  ( المعتقلين السياسيين قبل نهاية شهر كانون ثاني، وتشكيل لجنة فصائلية للحريات العامة           
  1).ف.ت.م(، وإنجاز ملف تفعيل وتطوير )والسفر والجوازات والعمل،الخ

لفصائل المنعقد قبل يـومين     اعتماد توصيات اجتماع ا   : نتج عن االجتماع قرارات أهمها    

في القاهرة، واالتفاق على تشكيل لجنة تتعلق بملف االنتخابات للمجلس الوطني الفلسطيني، التي             

 2012اتفق على أن تجرى إضافة إلى انتخابات الرئاسة والمجلس التشريعي في شهر مايو لعام               

مختلـف عليهـا وحـل      وتشكيل لجنة لبحث ضم بعض المستقلين وأمناء فصائل         . إن أمكن ذلك  

  .واتفق على أن ال تجرى االنتخابات إال في ظل حكومة واحدة. إشكالية ذلك

 1/20122اتفق أعضاء القيادة المؤقتة على تأجيل تشكيل الحكومة إلـى نهايـة شـهر               

والـرابط بينهـا تـاريخ      . وقرارات أخرى بتواريخ محددة لحل مختلـف القضـايا الخالفيـة          

لمحدد لتقييم اللجنة الرباعية لجهودها الستئناف المفاوضـات بـين          ، وهو الموعد ا   26/1/2012

  .السلطة الفلسطينية والكيان الصهيوني

 ثـم بقـرار     ،ربط تنفيذ المصالحة على األرض بمسار التسوية والمفاوضات من جهـة          

للرباعية سيقيم الجهود المبذولة للعودة لذلك المسار يعطي مؤشرا على المراهنة التي ال يـزال               

كما أن فريق المقاومة تفهم ذلك على األقل وأخـذه          . بديها فريق التسوية على خيار المفاوضات     ي

وذلك يشير إلى الدور المؤثر الذي تملكه الرباعية كطرف خـارجي فـي تحديـد               . في االعتبار 

  .خطوات المصالحة ومدى تطبيقها على األرض

                                                 
 برعايـة   2011-12-20النص الرسمي لما تم االتفاق عليه بين الفصائل الفلسطينية بعد اجتماعهم في القاهرة بتـاريخ                 1

ــائق   ــطيني، وث ــات الفلس ــز المعلوم ــا مرك ــة وف ــطيني، وكال ــوطني الفلس ــاق ال ــاق الوف ــذ اتف  مصــرية لتنفي
http://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=7650 

  21/12/2011.وانظر أيضا برهـوم الفصـائل تتفـق علـى سـتة بنـود بالقـاهرة، المركـز الفلسـطيني لإلعـالم                     
http://www.palestine-info.info/ar/default.aspx?xyz=U6Qq7k%2bcOd87MDI46m9rUxJE 

pMO%2bi1s7EPgZy%2f7LOyNX5dJwsQDjU1PlxzlvnqUxujGAN4b5OWivrtfcTReCUUvRA
NzuZXw58smezAUGi7OLNfI7qm2lDL9lU5j9EAUVgnG2czQuhW8%3d 

 .  المرجع السابق2
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كيل الحكومة الفلسطينية، كونها    فإذا كنا نتفهم تأجيل تش    . وهو أمر يدعو إلى االستغراب    

ستشكل عنوانا جديدا للفلسطينيين للتعامل الحكومي مع مختلف األطراف الدولية وفي مقـدمتهم             

  .الرباعية وشروطها فمن الصعب تفهم تأجيل قضايا تمس الحقوق األساسية للمواطنين

 حدثا ما   ،ةقيادال وإشراك حركة حماس وغيرها من الفصائل في         )ف.ت.م(يعد فتح ملف    

 موعده المقرر سبع سنوات عن  حوالي  فقد تأخر عقد االجتماع     . كان ليتحقق في ظل نظام مبارك     

إن  - وسيكون لهذه الخطوة  .  كما نص عليه اتفاق القاهرة بين الفصائل       2005 والمتفق عليه عام  

 -ينية  تم االلتزام بمقرراتها وهو أمر مشكوك فيه بمقتضى التجربة السابقة للتفاهمـات الفلسـط             

 تداعياتها الكبيرة على القضية الفلسطينية مع أنها ال تعد دخوال من قبـل حمـاس والجهـاد ل                 

إال أن انخراط حماس والجهاد سيكون النتيجة المؤكدة لهذه الخطوة، بعد أن يتم إجراء             ) ف.ت.م(

ز ومـن أبـر   . االنتخابات للمجلس الوطني الفلسطيني ألول مرة في تاريخ القضية الفلسـطينية          

للمجلـس الـوطني      إذا تم البناء عليها وتوجـت باالنتخابـات        التداعيات السياسية لتلك الخطوة   

  :ما يليالفلسطيني 

ى تداعيات  هي إحد : )ف.ت.م(بداية إصالح ودمقرطة النظام السياسي الفلسطيني الذي تمثله         * 

منظمـة  يناير وسقوط نظام مبارك الذي مثل الحاضـنة السياسـية للسـلطة وال             / 25 ثورة

بداية إصالح ذاتي من قبل النظام السياسي        - إذا تم االلتزام بها    -ويمكن أن تعتبر    . الفلسطينية

الفلسطيني الذي يقوده اآلن الرئيس عباس وحركة فتح التي مثلت الحـزب الحـاكم للشـعب                

 . الفلسطيني على مدى العقود الماضية منذ نشأتها في ستينات القرن الماضي

ابات األخيرة للمجلس التشريعي الفلسطيني عن الحجم الحقيقي لمختلف         وقد كشفت االنتخ  

وبقيت مؤسساتها القيادية على    . إال أن المنظمة بقيت حكرا على فصائل وقيادات بعينها        . الفصائل

حالها متكلسة منذ عقود، مما دفع البعض إلى التساؤل عن ضرورة إسقاطها كما أسقطت األنظمة 
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اآلخر إلى المطالبة ببروز حركة تحرر وطني، تعيد االعتبار للمشـروع      ودفع البعض    1.العربية

  2.الوطني التحرري الفلسطيني

وبالتالي فان هذه الخطوة ستشكل عنوان النتهاء مرحلة تفـرد حركـة فـتح بـالقرار                

  .الفلسطيني وبداية لشراكة جماعية حقيقية في صنع القرار الوطني الفلسطيني

فالمنظمة جسم تمثيلـي    :  لحركة حماس وفصائل المقاومة    ي اإلقليمي ة العزل السياس  كسر حد * 

وحماس وبـاقي الفصـائل     . معترف به إقليميا ودوليا كممثل شرعي وحيد للشعب الفلسطيني        

المقاومة أصبحت جزءا من قيادته، وأبدت مرونة وكيفت خطابها السياسي، ووافقـت علـى              

ه دوليا لمقاومة االحتالل في هذه المرحلـة،        المقاومة الشعبية السلمية، كأسلوب ال خالف علي      

وخصوصا في ظل االنقالب في النظم      . وهو ما سيخفف الضغوطات والحجج السياسية بعزلها      

السياسية االستبدادية التي تشهدها المنطقة ومصر في مقدمتها، في اتجاه يرجح الكفة لصـالح              

وهو ما تتبناه مصر     .ا سياسيا حماس وفصائل المقاومة، وأهمية االعتراف بها والتعاطي معه       

 .أردغان وقطر في عهد الشيخ حمد  في عهدفي عهد مرسي وتركيا

دخول القضية الفلسطينية في منعطف تاريخي في تصويب الرؤيا اإلسـتراتيجية، والبرنـامج     * 

الوطني الفلسطيني بصياغته للمرة األولى بشكل جماعي بمشاركة كافة ألوان الطيف السياسي            

وان لم يتم ذلك في المرحلة الحالية فقد وضع حجر األساس له، وهو             . لتيار اإلسالمي بما فيه ا  

 األهداف التي انطلقـت مـن       ما كان يطالب به كل الغيورين على القضية الفلسطينية لتحقيق         

  .، والمتمثلة بتحرير األرض وحق العودة وتقرير المصير للشعب الفلسطيني)ف.ت.م(اجلها 

حصل التحول األول بعد إنشـاء      : الثالث الذي ستشهده المنظمة منذ تشكيلها     التحول التاريخي   * 

 وتشكيل ميثاقها القومي الفلسطيني برئاسة الشـقيري المكلـف مـن           1964المنظمة في العام    

                                                 
. 27/4/2011لمــــاذا يجــــب أن تُســــقط منظمــــة التحريــــر؟ أمجــــاد العــــرب،      1 

http://www.amgadalarab.com/?todo=view&cat=9&id=00008299 
ــالي 2 ــد كيــ ــرة،    .  ماجــ ــتح، الجزيــ ــى فــ ــة إلــ ــة حاجــ ــل ثمــ . 29/12/2011هــ

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/CFA9DE7C-D71C-4A49-8B98-
67881F8D05DF.htm?GoogleStatID=1 
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 بإقرار الميثاق الوطني الفلسطيني،     1969ثم التحول الثاني في العام      . النظام الرسمي العربي  

ة، التي كان يطلق عليها فصائل الكفاح المسلح، بقيادة حركة فـتح            وبدخول الفصائل الفلسطيني  

وفي دخول حماس وباقي الفصائل المقاومة، نشهد إرهاصات التحـول        . ورئاسة ياسر عرفات  

فبعد أن قـادت    .  جنبا إلى جنب مع حركة فتح      الثالث الذي من المتوقع أن تقوده حركة حماس       

ية بقرار الشعب الفلسطيني في الضـفة وغـزة         حماس المجلس التشريعي والحكومة الفلسطين    

والقدس في صندوق االنتخاب، ها هي اآلن تحقق الشراكة في القيادة في أعلى هيئـة قياديـة                

  .للشعب الفلسطيني في الداخل والخارج

 في وإذا قرأنا المشهد والتحوالت التي تجري فيما أطلق عليه الربيع العربي بشكل واقعي

، فمن المتوقع أن يختار الشعب الفلسطيني ذوي مسار التحول الديمقراطي  حال لم تحدث ردة عن      

. االتجاه اإلسالمي المقاوم، والمتفاعل مع هموم وحاجات الشعب لخصوصية الحالة الفلسـطينية           

حيث الشعب إما تحت االحتالل في الضفة والقدس ومحاصر في غزة، أو تحـت اإلذالل فـي                 

وخصوصا بعد . قق حماس موقعا متقدما في أية انتخابات قادمةومن المتوقع أن تح. الشتات غالبا

، وما رافقه من تنازالت بخصوص حـق        األهداف الوطنية المفاوضات في تحقيق    فشل مشروع   

. وهو ما كشفته وثائق ويكيلكس وأعلنته قناة الجزيـرة        . العودة وتبادل األراضي وتقسيم القدس    

 قطاع غزة ومنعه من إعادة احتاللهـا،   ىيوني عل مقابل نجاحات للمقاومة في صد العدوان الصه      

  .وكذلك انجاز صفقة التبادل لألسرى المؤبدين من قبل الفصائل المقاومة

أن المفاوضات كخيار استراتيجي وحيد لـن       على المدى المتوسط    وبالتالي فمن المتوقع    

امجا وميثاقا وطنيـا    كما أن برن  . يبقى على حاله ال فلسطينيا وال عربيا بعد حلول الربيع العربي          

 يعاد فيها االعتبـار لحقـوق الشـعب         .جديدا سيقر، واستراتيجيه وطنية وعربية جديدة ستظهر      

الفلسطيني كحقه في العودة والقدس وتقرير المصير، وفي الحد األدنى منهـا سـيعتبر السـالم                

 . والمفاوضات أحد الخيارات اإلستراتيجية، وليس الخيار الوحيد للعالم العربي
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 المصالحة لتفعيل الوطنية اللجان تشكيل •

تم االلتزام عمليا بتشكيل عدد من اللجان من قبل حكومتي رام اهللا وغزة لتقوم بالـدور                

وأهـم تلـك   . المأمول منها في إعادة اللحمة الوطنية والمساهمة في التخلص من االنقسام وآثاره  

 اللجان 

 غزة بكامل هيئتها التوافقية، وشكلت هيكلية       وقد اجتمعت في قطاع   :  لجنة المصالحة المجتمعية   -

 1.إلقرارها) ف.ت.م( وخطة عمل وموازنة لعرضها على االجتماع القيادي المؤقت ل

وكلفت بمجموعة ملفـات أبرزهـا      . شكلت في كل من الضفة والقطاع     : العامة لجنة الحريات    -

ويالحـظ أن    2.المؤسساتحرية التنقل، حرية الفكر والتنظيم السياسي، حرية العمل لألفراد و         

كما أنها . اللجنة كان عملها مرتبكا وكانت تعلن إنهاء ملفات ليتم الكشف عن عدم إنهائها الحقا   

ت لها، ومطالبة بإعادة تشكيلها لم تعلن عن الطرف الذي لم يلتزم بتوصياتها، وتم توجيه اتهاما

 . الحل مما حولها لجزء من المشكلة بدل أن تكون جزء من من قبل البعض

تم تكليفها من قبل اإلطار القيادي المؤقت بوضع تصور لموضوع انتخابات           ): ف.ت.م( لجنة   -

المجلس الوطني، ولحل مشكلة الممثلين عن الفصائل التي انشقت عن بعضها والمستجدة على             

أجرت لقاءات في عمان والقاهرة وتوصلت إلى صياغة الباب األول مـن            . الساحة الفلسطينية 

لمجلـس الـوطني    اشتمل العدد الكلي ل   . ظام االنتخابات للمجلس الوطني الفلسطيني    مشروع ن 

. وعلى أساس التمثيل النسبي الكامل    .  للضفة وغزة والقدس   150 منها    عضوا 350الفلسطيني  

وتواصـل  . وباالنتخاب الحر في الدول التي تسمح بذلك، وبالتوافق فـي الـدول األخـرى             

  3.ض ما تتوصل إليه على اإلطار القيادي المؤقت إلقرارهلعر. االجتماعات إلنهاء مهامها

                                                 
. 4/1/2012.لجنة المصالحة المجتمعية تختار هيئتها الرئاسية وتناقش آليات عملها، وكـالـــة مـعــا اإلخباريـة               1

http://www.maannews.net/arb/ViewDetails.aspx?ID=45005 
ــعبي،   2 ــال الشـــ ــاهرة، النضـــ ــات القـــ ــائج اجتماعـــ ــر ونتـــ   .21/12/2011محضـــ

http://www.alnedal.org/ash/index.php?option=com_content&view=article&id=421:2011-12-21-
13-20-34&catid=7:2011-01-10-19-42-18&Itemid=10 

ــورة   3 ــار ث ــن آث ــأثر م ــة25المصــالحة الفلســطينية ك ــا اإلخباري ــة مع ــائي، وكال ــاير نه  .25/2/2012،  ين
http://www.maannews.net/arb/ViewDetails.aspx?ID=463120 



 61

ويعـود  . وهي اللجنة الوحيدة التي يمكن القول أنها تنجز عملها دون الكثير من العوائق            

ذلك لتعلق مهامها بمقترحات وأفكار لمواضيع ذات بعد نظري فكري ال يمس مظالم وإجراءات              

  .صالح ومواقع جهات نافذة من جهة أخرىتضرر منها الشعب وال يزال من جهة، وال يمس م

 تقييم الدور المصري بعد الثورة تجاه المصالحة. 4

  .كان الدور المصري حاضرا في الملف الفلسطيني في عهد مبارك ثم في مرحلة الثورة             
 عائقا أمـام    مثل موقف مبارك  . حايد بين فتح وحماس    لم يكن م   دور مبارك في ملف المصالحة    

. و حتى إنجاز توقيع وثيقة المصالحة فضال عن تطبيقها علـى أرض الواقـع           إنجاز المصالحة أ  
بعـد وضـع     وقعت وثيقة المصالحة من الكل الفلسـطيني       مبارك   سقوطودليل ذلك أنه بمجرد     

 وثيقة المصالحة ويحظر اإلضـافة      يمنع فتح كان مبارك   . يها الجميع المالحظات التي توافق عل   
  .عليها ولو بملحوظة واحدة

الموقف المنحاز الذي كان يتخذه نظام مبارك تجـاه         القيادة المصرية بعد الثورة،     عدلت  
 ليس فقط مـن     ،فعملت على مقابلة حماس على قدم المساواة كما تقابل فتح         . الفرقاء الفلسطينيين 

وهو ما شهدناه بشكل ملحوظ خالل عهد . بوابة المخابرات بل أيضا من بوابة العالقات الخارجية
وقد عقدت اجتماعات بين الحكومة المصرية .  شرف ووزير خارجيته نبيل العربيحكومة عصام

توقيع كل الفصائل الفلسطينية على اتفاق المصالحة، بعد ومختلف الفصائل الفلسطينية أفضت إلى 
  .إضافة مذكرة تفاهم متوافق عليها

لـى  شاب الدور المصري بعض القصور لبعض الوقت، في متابعة تطبيق المصالحة ع           
حيث اقتصر على رعاية وتوقيع اتفاق المصالحة، ولم يبذل مصر ما يكفي من متابعة              . األرض

وهذا يستدعي إعادة فتح مصر لمكتبهـا       . وضغوط واهتمام بتطبيق بنود المصالحة على األرض      
في قطاع غزة، كذلك إرسال وفود مراقبة مصرية لإلشراف على التنفيذ، وهو ما اعتـرف بـه                 

ام اهللا، حيث أكد أن تنفيذ المصالحة يسير ببطء وانه بحاجة إلى التدخل علـى               سفير مصر في ر   
  1.أعلى المستويات لدفعه إلى األمام، وإزالة حالة اإلحباط التي يشعر بها الشعب الفلسطيني

                                                 
 ،28/1/2012 اإلخباريـة،  مـعــا  وكـالـــة  لألمـام،  أكبـر  دفعـة  إلـى  بحاجـة  المصـالحة  أن تؤكد مصر 1

http://www.maannews.net/arb/ViewDetails.aspx?ID=455875  
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كما أن مصر لم تبذل الدور المطلوب لضمان تنفيذ الوعود التي قطعتها الفصائل علـى               

. وأهمها توفير المناخ المطلوب لذلك كاإلفراج عن األسرى السياسيين        نفسها لتحقيق المصالحة،    

إال أن القيادة المصرية تالفت بعض القصور الحاصل، وخصوصا بعد تهيـؤ الظـروف لـذلك         

بانجاز صفقة التبادل لألسرى بين حماس وكيان االحتالل وخروج المئات من أبناء حركة فـتح               

 1. أجواء تقارب بين الحركتينمع أبناء حركة حماس، مما ساهم في خلق

 .الدور المصري لم يكن فاعال كما ينبغي في انجاز المصالحة على األرض لغاية تاريخه

في هذه المرحلة االنتقالية، األمر الذي      الذي تعيشه    عدم االستقرار الداخلي     يساعد على ذلك حالة   

  . من جهدها ووقتها ويستغرق الجزء األعظم، األولوية القيادة المصرية الجديدةتعطيه

في كل األحوال ال يمكن إلقاء اللوم على مصر لوحدها في الفشـل فـي تنفيـذ وثيقـة                   

وبالتالي تبقـى   . الفلسطينية لتنفيذ بنودها  المصالحة  بل اللوم األكبر ملقى على طرفي       . المصالحة

لعملـي  المصالحة وتحقيقها على أرض الواقع متوقفة على توفر اإلرادة والقـرار الحقيقـي وا             

النجازها، واالستعداد لتجاوز الخالفات الداخلية والضغوط الخارجية في سبيل ذلك وهـو أمـر              

  .مشكوك فيه حاليا

                                                 
 الموقـع  مـرحلتين،  علـى  وسـتتم  األسـيرات  وجميـع  أسـير  ألـف  تشـمل  شـاليط  مقابل األسرى صفقة: مشعل 1

ــمي ــة الرســــــــــــ ــاس، لحركــــــــــــ . 11/10/2011حمــــــــــــ
http://www.hamasinfo.net/ar/default.aspx?xyz=U6Qq7k%2bcOd87MDI46m9rUxJEpMO%2bi1
s7J6nsr7DVpfxD7fQ2o5mYlp%2bmRmvccVI6YktZWsJRUupnkc6NLLXA6ja4eVrxl07FRlM

cIglrBCadwrCcK4s2OVvV2QHAJGIhmCZHx%2bIrxWY%3d 
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 الثاني الفصل

 غزة قطاع على المفروض الحصار على المصرية الثورة أثر

 وحلفاؤه االحتالل كيان بدأ ،2006 عام التشريعية االنتخابات في حماس حركة فوز بعد

 علـى  معلنة غير كعقوبة وذلك الفلسطيني الشعب ضد تصعيديه بخطوات والفرنجة ربالع من

 الغربيـة،  الـدول  بعض نظر في" إرهابية "تعتبر حركة بموجبه اختار الذي الديمقراطي خياره

 الرباعيـة  اللجنة عبر الخطوات تلك تنفيذ تم وقد. االحتالل كيان عن فضال أمريكا رأسها وعلى

 الشـعب  لقيـادة  ستشـكلها  التـي  والحكومـة  حماس، بحركة لالعتراف اشروطه أعلنت التي

 االتفاقات على والموافقة اإلرهاب، ونبذ االحتالل، بكيان باالعتراف الشروط وتمثلت. الفلسطيني

  .المحتل الكيان مع الفلسطينية التحرير منظمة وقعتها التي

 حمـاس  فـوز  بعد زةغ قطاع على وبحريا وجويا بريا حصارا االحتالل قوات فرضت

 فـي  واحتجازه شاليط، الصهيوني الجندي أسر بعد الحصار واشتد العاشرة، للحكومة وتشكيلها

 جهتهـا،  مـن  القطـاع  معابر على المباشرة سيطرتها تحكم االحتالل قوات كانت. غزة قطاع

 إلي المعابر اتفاق بموجب المصرية الجهة من رفح معبر على مباشر غير بشكل كذلك وتسيطر

 حتـى  شيء كل وإخراج إدخال في تتحكم جعلها مما 2005 عام معها الفلسطينية السلطة أبرمته

  .األفراد حركة عن فضال المواصالت أو للكهرباء الالزم الوقود ولتر الماء وشربة الدواء حبة

  الحصار في يشارك مبارك نظام. 1

 بعضها إلى التطرق سبق وقد غزة، قطاع حصار في متعددة بأشكال مبارك نظام شارك

 المشـاركة  وشملت المصالحة، على المصرية الثورة تداعيات فصل في الدراسة هذه في تفصيال

  :يلي ما المشاركة تلك مظاهر وأبرز. وأمنيا واقتصاديا سياسيا عدة مستويات الحصار في

 شـقها  فـي  وخصوصـا  الرباعيـة  اللجنة بقرارات مبارك حقبة في المصري النظام التزم. أ

 شـكلتها  التي الحكومة مع سياسيا المصري النظام يتعامل ولم. والسياسي والمالي االقتصادي
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 محمـود  مـع  حـدث  ما وهو نادرا إال منها وزير أي أو وزرائها رئيس يستقبل فلم حماس،

  1.العربية الجامعة إطار في استقبل الذي العاشرة الحكومة في الخارجية وزير الزهار

 قوات شنتها التي الحرب وقت حتى غزة قطاع على الحصار تشديد في مبارك نظام شارك. ب

 األسالك وتجاوز هدم إلى غزة أهل دفع مما 20009-2008 القطاع على الصهيوني االحتالل

 أعقـاب  في وذلك رفح منطقة في الفلسطينية المصرية الحدود على المقامة والجدران الشائكة

  2.وجراحات ومرضا جوعا الموت حافة إلى ولهمووص المعيشية أحوالهم تردي بعد الحرب

 منـتظم  غير بشكل إال يفتحه ولم الطبيعية، األفراد حركة أمام رفح معبر مبارك نظام أغلق.ت

 في للعالج السفر من المرضى من كثير منع تسبب وقد الطارئة، اإلنسانية الحاالت ولدواعي

  3.موتهم

 وتبرعت سبق الطائرات أو السفن بواسطة طاعللق ضخمة مساعدات دخول مبارك نظام منع. ث

  2008.4 عام نهاية غزة على الصهيونية الحرب بعد وذلك وإيران، ليبيا منها متعددة دول بها

                                                 
 http://www.al-akhbar.com/node/157467.13/11/2006، 77كواليس، عربي ودولي، خبر، األخبار، عدد  1
 . 24/1/2008، 14458عدد ويتدفقون باآلالف عبر الحدود إلى مصر، جريدة الرياض، " جدار رفح" الغزيون يحطمون 2

http://www.alriyadh.com/2008/01/24/article311741.html 
. 23/5/2010 ضــحية، فلســطين اليــوم،   372ارتفــاع عــدد شــهداء الحصــار إلــى     : الصــحة 3

http://paltoday.ps/ar/post/80706/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D8% 
A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D8% 

B4%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B5%D8% 
A7%D8%B1-%D8%A5%D9%84%D9%89-372-%D8%B6%D8%AD%D9%8A%D8%A9 

 .30/1/2009سفينة مساعدات إيرانية تصل إلى لبنان بعد منعها من التوجه إلى غزة،وكالة فلسطين اليوم،  4

http://paltoday.ps/ar/post/35329/%D8%B3%D9%81%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D9%85% 
D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A5%D9%8A%D8%B1% 

D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B5%D9%84-%D8%A5%D9%84%D9 
%89-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9% 
85%D9%86%D8%B9%D9%87%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA 

%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%BA%D8%B2%D8%A9 
مصر تحاصر غزة وتمنع طائرات اإلغاثة مـن الهبـوط فـي العـريش، وكالـة فلسـطين                  : القذافينجل   :وانظر أيضا 

ــوم، -http://paltoday.ps/ar/post/31896/%D9%86%D8%AC%D9%84. 29/12/2008اليــــــــ

%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B0%D8%A7%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8 
%B1-%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%B5%D8%B1-%D8%BA%D8%B2%D8%A9-%D9 

%88%D8%AA%D9%85%D9%86%D8%B9-%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8% 
A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%BA%D8%A7%D8%AB%D8%A9-%D9% 
85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A8%D9%88%D8%B7-%D9%81%D9%8A-

%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D8%B4  
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 جـانبي  على والمصريون الفلسطينيون يحفرها كان التي األنفاق ظاهرة مبارك نظام حارب. ج

 بمثابـة  كانت التي األنفاق تلك. اللاالحت قوات تفرضه الذي الشامل الحصار لمواجهة الحدود

 لجـأ  فقـد . ودواء غـذاء  من يحتاجونه ما على للحصول غزة ألهل الوحيد والمتنفس المنفذ

 مصـر  من إدخاله ويمكن إليه، يحتاجون ما كل إلدخال وذلك مضطرين حفرها إلى الغزيون

 نقال سلعة، 9000 ب السلع عدد العربية" نيوز سكاي "لمراسل تقرير قدر وقد. غزة قطاع إلى

  1.مدللة أبو سمير الفلسطيني أألكاديمي أعدها أكاديمية دراسة عن

 والغـاز  المجـاري  مياه وضخ األنفاق، من الكثير مبارك عهد في المصري النظام هدم

 المقابل في لكنه. الفلسطينيين من الكثير قتل في تسبب مما بعضها تفجير إلى ولجأ داخلها القاتل

 الغـزيين  وصول عدم على حرصه في تمثل أحدهما رئيسين لسببين ضهابع عن الطرف غض

 القـومي  واألمـن  الحدود يعرض مما مطلق بشكل الحصار إحكام عن الناجم االنفجار حد إلى

 بقولـه  2009-2008 غزة على الحرب بعد مبارك الرئيس عنه عبر ما وهو. للخطر المصري

 بعـض  يجبيها كان التي الطائلة األموال في مثليت اآلخر السبب. الفلسطينيين بتجويع نسمح لن

 وقد األنفاق، وبعض التهريب عمليات بعض عن الطرف غضهم مقابل األمن ورجال المسئولون

  .المخلوع مبارك عهد في المستشري الفساد ظل في شائعا ذلك كان

 الرصـاص  أو غـزة  حكومة تسمية بحسب الفرقان حرب بعد - الحصار مبارك نظام شدد. ح

 التـي  التفاهمـات  بتنفيذ قيامه عبر -2008 نهاية الصهيوني الكيان تسمية بحسب لمسكوبا

 الفـوالذي  الجـدار  بناء التفاهمات تلك بين ومن. منفردين واألمريكان الصهاينة إليها توصل

 بإشـراف  وذلـك  والقطاع مصر بين األنفاق حفر لمنع األرض تحت مترا 20 يغوص الذي

 وكيـان  األمريكـان  إليـه  توصل اتفاق من جزءا التفاهمات تلك تكان وقد. أمريكي وتمويل

 عبر وبحرا برا وتهريبه السالح على الحصول من الفلسطينية المقاومة فصائل لمنع االحتالل

                                                 
ــل  1 ــى الجم ــي،       . موس ــوز عرب ــكاي ني ــاء، س ــائع واألثري ــرخ البض ــزة تف ــاق غ  .7/5/2012أنف

http://www.skynewsarabia.com/web/article/18978/%D8%A7%D9%94%D9%86%D9%81%D8
%A7%D9%82-%D8%BA%D8%B2%D8%A9-%D8%AA%D9%81%D8%B1%D8%AE-%D8 

%A7%D9%84%D8%A8%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D9%94%D8%B9-%D9%88%D8%A7 
%D9%84%D8%A7%D9%94%D8%AB%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%A1 
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 تلـك  مقـررات  البدايـة  في مبارك نظام رفض وقد. المتوسط والبحر األحمر والبحر سيناء

 عـن  عمليا تراجع أنه إال قراراتها، من تنصله لنوأع فيها للمشاركة يدع لم التي االجتماعات

  .الفوالذي الجدار بناء بتنفيذ والتزم الحقا ذلك

 إنجـاز  قبل سقوطه في عجلت الثورة لكن الفوالذي، الجدار بناء في مبارك نظام استمر

 تلـك  اختراق في غزة أهل أفلح فقد. األنفاق عبر التهريب منع في الجدار ذلك فشل كما. المهمة

  .عليهم الحصار وإحكام لخنقهم أقيمت التي الفوالذية لجدرانا

  بالكامل رفعه دون الحصار يخفف العسكري المجلس. 2

 في وخصوصا الفلسطيني الشعب استبشر مبارك نظام وسقوط يناير 25 ثورة نجاح بعد

 األفـراد  مـرور  بحركـة  يتعلق فيما وخصوصا القطاع على الحصار انتهاء بقرب غزة قطاع

 والحكومـة  للنظام الوقت بعض إعطاء تفهموا وقد. سالم أبو وكرم رفح معبري على لبضائعوا

  .الحصار لرفع المؤقتة

 بضغط إال عنها يتخل ولم شهور عدة العسكري المجلس أبقاها التي المؤقتة شفيق حكومة

 قـد ف. غـزة  قطاع على تخفيفه أو الحصار رفع شأنه من ما تفعل لم المصري والشارع الثوار

  .عنها بديال شرف عصام حكومة وتعيين إقالتها حين إلى حاله على الوضع استمر

 المصـرية  للحكومة رئيسا شرف عصام تكليف بعد غزة داخل الفلسطيني الشعب تفاءل

 أحدثتـه  مـا  أن إال. الحصـار  بفك الداخلية وزير وتغيير للخارجية وزيرا العربي نبيل وتعيين

 تنتهـي  أن دون الحصـار  تخفيف في تمثل الخصوص بهذا العسكري والمجلس شرف حكومة

 مرور على ذلك إجمال ويمكن. القطاع بأهل المعاناة أشد تلحق التي وعوائقه ومضامينه مظاهره

 ظاهرة مع والتعامل للبضائع سالم أبو كرم معبر على البضائع ومرور رفح، معبر على األفراد

  :يلي كما األنفاق
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  رفح عبرم على األفراد مرور. أ

 بتغييـر  العربـي  نبيل خارجيته ووزير شرف عصام برئاسة المصرية الحكومة وعدت
 وقـال " رفح، معبر على غزة قطاع في الفلسطيني الشعب له يتعرض الذي المقبول غير الوضع
 السياسة أن معتبرا كامل، بشكل سيفتح رفح معبر إن أمس الجزيرة لقناة تصريحات في العربي
 مغلقـاً،  رفـح  معبر ببقاء تقبل لن مصر أن وأضاف. مشينا أمرا كانت لخصوصا بهذا القديمة

 المصـري  القـومي  األمن أن إلى ونبه. الخارجي العالم على القطاع لسكان الوحيد المنفذ وهو
 ومـا  الراهنة، الظروف مواجهة في واحداً صفاً نقف أن جميعاً وعلينا واحد، الفلسطيني واألمن
  1."مقبول وغير شائن رأم سابقاً غزة مع حدث

 وبقيـت  بالكامـل،  ترفع لم العوائق أن إال ذلك، سبيل في اإلجراءات بعض اتخذت وقد
 لعبـور  تسـهيالت  حـدثت  المقابل وفي. المعبر عبر القطاع أهالي يكابدها للمعاناة أوجه هنالك

 كمـا  ذلـك  توضيح يمكن. المرور حركة تحسن في التبادل صفقة ساهمت كما للقطاع الزائرين
  :يلي

 جديدة بآلية والعمل دائم بشكل رفح معبر فتح شرف عصام برئاسة المصرية الحكومة قررت* 
 فيمـا  المصرية الثورة أملته هاما ايجابيا تطورا القرار مثل. األفراد لمرور البري رفح لمعبر
 2007 عام قبل بها معموال كان التي القديمة اآللية على يعتمد القرار كان وإن. بالمعبر يتعلق
 دون بـالعبور  لهـا  يسـمح  جديـدة  محددة فئات تثبيت تم فقد. الفلسطيني االنقسام شهد الذي

 وفـوق  عشرة الثامنة دون والرجال أعمارهن بمختلف كالنساء مسبقة تأشيرة على الحصول
  2.عاما األربعين

 جالفالر السفر، من الممنوعين قوائم إلى إضافة العوائق، بعض وجود استمر ذلك ومع
 بعبورهـا  المسـموح  واألعداد مسبقة، بتصاريح إال ممنوعين واألربعين عشرة الثامنة سن بين

  .الرسمية العطل في اإلغالق أيام عن فضال محدودة، يوميا المعبر فتح وساعات محدود،
                                                 

ــار  1 ــي -األخبـ ــرة،  - عربـ ــا، الجزيـ ــح كليـ ــر رفـ ــتح معبـ ــر بفـ ــي يبشـ . 29/4/2011 العربـ
http://www.aljazeera.net/news/pages/936e8c16-21a7-4f1e-bbff-848d80053868 

. 25/5/2011، الجزيـــرة، مصـــر تفـــتح رفـــح بشـــكل دائـــم     - عربـــي - األخبـــار 2
http://www.aljazeera.net/news/pages/da8129a2-95d3-46dd-ae58-f5f382ea3c55  
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 فقـد  .بالكامـل  تلغ لم لكنها أمنية ألسباب الممنوعين قوائم من جزء عن المنع رفع تم

 وأن السفر، من ممنوعين زالوا ال اآلالف عشرات بان غزة حكومة في المعابر عام مدير صرح

ـ  طـالب  بينهم من بالمعدل يوميا مسافر 60- 40 من تعيد المصرية السلطات  مـع  ى،ومرض

  1.المعبر على تحسن بحصول اعترافه

 عبر معاناة من يرافقها وما الفلسطينيين لها يتعرض التي الترحيل عملية قائمة زالت ال

 باإلنسان تليق بخدمات مجهزة وغير ،معا واألطفال والنساء بالرجال مزدحمة أماكن في الحجز

  2.العسكري للمجلس تخضع التي شرف حكومة ظل في حتى اآلدمي

 وإدارة حكومة داخلية وزارة دفع مما رفح، معبر على المسافرين مرور أزمة استمرت

 على اآللية تقوم. المسافرين من الكبيرة األعداد مع للتعامل جديدة آلية وضع إلى غزة في المعبر

 بالخـارج،  والموظفون اإلقامة وأصحاب كالمرضى فئات، إلى المسافرين وتقسيم المسبق الحجز

  3.الخ ب،والطال

 المعبر عبر والزائرين اإلغاثة وقوافل المساعدات لدخول تسهيالت المصرية الحكومة أجرت* 

 قبـل  مـن  منعـا  نشهد ولم الميسر، بالعبور الجهات هذه لمثل السماح في كبير تحسن حدث

 أحـد  مـع  حـدث  كمـا  نـادرا،  إال عزة لقطاع راغبين زوار أو إغاثة قوافل ألية السلطات

  .الغالب هو كان المنع حيث مبارك عهد في يحدث كان ما بعكس4الصحفيين،

 قطاع بزيارة الراغبين حصول على يقوم جديد نظام اعتماد إلى غزة في الحكومة لجأت

 ضـمنهم  ومـن  القـادمين  أعـداد  في الزيادة بسبب. الحكومة قبل من المسبق اإلذن على غزة

                                                 
أبو صبحة يؤكد لـ معا وجود تحسن بالعمل على معبر رفح ورفض طلب االستقالة، وكـالــة مـعــا اإلخباريـة،      1

23/2/2012 .http://www.maannews.net/arb/ViewDetails.aspx?ID=462733 
ــع األ 2 ــر، د  المنــ ــرة مباشــ ــزة، الجزيــ ــافرين بغــ ــفو المســ ــر صــ ــي يعكــ ،  ت. منــ

http://interactive.aljazeera.net/node/931011  
ــح     3 ــر رف ــى معب ــدة عل ــة جدي ــدا بآلي ــل غ ــرر العم ــة تق ــة المقال ــرس، داخلي ــال ب . 30/7/2011، ب

http://www.palpress.co.uk/arabic/?action=detail&id=15031 
ــد شــ    4 ــحفي محم ــع الص ــر تمن ــوطن،    مص ــا ال ــزة، دني ــول غ ــن دخ ــراهيم م . 20/4/2012يخ إب

http://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2012/04/20/271851.html 
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 نظـام  كـان  التي المحدودة األعداد مع سابقا يحصل كان كما قبلها من معروفين غير أشخاص

  .بها يسمح مبارك

 الحصـار،  تخفيف في مصر رعتهما التي األسرى تبادل وصفقة المصالحة اتفاق توقيع ساهم* 

 اتفاق توقيع بعد التوقيت، حيث من دائم بشكل المعبر فتح قرار   المصرية الحكومة اتخذت فقد

 بـين  الثـورة  بعد مصر رعتها التي األسرى تبادل صفقة ساهمت كما. الفلسطينية المصالحة

 فـي  زيادة شهدنا حيث المعبر، عبر المسافرين معاناة من الحد في الصهيوني   والكيان حماس

 دون اليـوم  نفـس  فـي  الغالب في بالسفر لها المسموح الفئات وبدأت يوميا، المسافرين عدد

  1.ةالسابق الفترة خالل العادة جرت كما المسبق الحجز إلى الحاجة

 دون إجرائيا تغييرا دائم بشكل رفح معبر بفتح شرف عصام حكومة قرار مثل وبالمجمل

 على تقوم والتي المعبر بخصوص يتبعها مبارك نظام كان التي للسياسة جوهريا تغييرا يكون أن

 اسـتمرار  على حافظ والذي 2005 عام االحتالل وكيان السلطة بين الموقع المعابر اتفاق أساس

 علـى  األفـراد  حركة على ملموس تحسن طرأ وبالتالي .مصر في العسكري المجلس به العمل

 والتغييـر  المنشـود  للهـدف  الوصول دون حالت التي العوائق من كثير بقيت لكن رفح، معبر

 نبيـل  السـابق  خارجيتهـا  وزير لسان على المصرية الحكومة قبل من إعالنه تم كما الحقيقي

 الحدودية المعابر في الحال هو كمااالعتيادي   بالعبور المواطنين لكل يسمح لم وبالتالي 2.العربي

  .المتجاورة الدول بين

  سالم أبو كرم معبر عبر البضائع مرور. ب

 مـن  فقط محددة ألصناف بالسماح وجوهه أحد في المتمثل االقتصادي الحصار استمر

 الفلسطينية المصرية الحدود لىع الواقع سالم أبو كرم معبر عبر بالدخول الصهيوني   الكيان قبل

  . االحتاللكيان عليه ويشرف يحتله الذي
                                                 

ــة،       1 ـــا اإلخباري ـــة مـع ــر، وكـالـ ــدأت تنحص ــفر ب ــة الس ــح أزم ــر رف ــدير معب ، 5/9/2011م
http://www.maannews.net/arb/ViewDetails.aspx?ID=417736 

ــز 2 ــار غـ ــي حصـ ــوطن،  العربـ ــا الـ ــبوع، دنيـ ــالل أسـ ــل خـ ــيختلف بالكامـ ، 30/3/2011ة سـ
http://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2011/03/30/172292.html 
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 مـن  غـزة  لقطاع المستوى رفيعة رسمية وفود زيارات أحدثتها التي الدولية الضغوط

 الشـعبية  والضـغوط  مبـارك  نظام وسقوط أخرى جهة من التبادل صفقة انجاز وكذلك جهة،

 إلى أدى ذلك كل ،ثالثة جهة من غزة عن حصارال لرفع المؤقت العسكري النظام على المصرية

 يعاني بقي غزة قطاع أن إال سابقا، ممنوعة كانت غزة لقطاع البضائع من جديدة أصناف إدخال

 عـن  فضال الغيار وقطع والوقود كالدواء األساسية البضائع من األصناف مختلف في نقص من

  .والعمران البناء ألعمال الضرورية والمواد االستهالكية والبضائع السلع

 بعـض  بدخول السماح االحتالل حكومة قررت حيث االنفراجة، بعض البناء قطاع شهد

 شـؤون  مفوضـية  تخـص  التي للمشاريع فقط وذلك القطاع إلى واإلسمنت والحديد البناء مواد

 إعـادة  مـن  محرومين ظلوا والمواطنين الخاص القطاع أن إال 1.األونروا الفلسطينيين الالجئين

  .الثمن وباهظة األنفاق عبر مهربة بمواد إال بهم خاصة مساكن وتشييد اءبن

 قطاعين في معيشتهم وسبل القطاع أهل حياة على ومخاطره الحصار أضرار تجلت وقد

 فـالنقص  كبير حد إلى معا مرتبطان وهما. والنقل الطاقة وقطاع الصحي القطاع وهما حيويين

 الصحي القطاع في المستخدمة واآلليات األجهزة عمل في الشل يسبب والكهرباء الوقود في الحاد

  .الناس حياة على جمة مخاطر ويخلف

 إعـالن  حـد  إلـى  مبارك، سقوط بعد حتى الصحي القطاع في سوءا األوضاع تفاقمت

 الوضـع  بـأن  نعيم باسم غزة في الصحة وزير لسان وعلى مرة، من أكثر غزة، في الحكومة

 2.الـدواء  من األساسية األصناف في الحاد النقص بسبب وذلك ة،الصحي الكارثة حد إلى وصل

 التـي  والكهربـاء  الوقود أزمة عن فضال. واألجهزة الغيار وقطع والمعدات في النقص وكذلك

                                                 
. 11/5/2011إدخال حصمة لالونروا عبر معبر كـرم أبـو سـالم، وكـالـــة مـعــا اإلخباريـة ألول مـرة،                   1

http://www.maannews.net/arb/ViewDetails.aspx?ID=386632 
ــوم،      2 ــطين الي ــزة، فلس ــي غ ــة ف ــاد أدوي ــبب نف ــة بس ــن كارث ــذر م ــحة يح ــر الص . 13/1/2011وزي

http://paltoday.ps/ar/post/99163/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9% 
84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D9%8A%D8%AD%D8%B0%D8%B1-%D9%85%D9%86 

-%D9%83%D8%A7%D8%B1%D8%AB%D8%A9-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-
%D9%86%D9%81%D8%A7%D8%AF-%D8%A3%D8%AF%D9%88%D9%8A%D8%A9-

%D9%81%D9%8A-%D8%BA%D8%B2%D8%A9 
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 مـن  أعداد بوفاة وتسبب المرضى حياة هدد مما 2012،1 عام مطلع أشهر لعدة بالقطاع عصفت

 فجـأة،  انقطعـت  التـي  بالكهرباء تغذى التي لطبيةا أجهزتهم توقفت طفالن بينهم من الضحايا

  2.احتراقهم في الكهرباء، لضوء بديال استخدمت شمعة، تسببت الذين الثالثة واألطفال

 إلى إضافة األنفاق عبر المهرب المصري الوقود على الحصار خالل غزة قطاع اعتمد

 وخاضـعة  كافيـة  غير تبقى ياتالكم تلك. االحتالل كيان بها يزوده التي منه المحدودة الكميات

  .الذرائع بمختلف واألخرى الفينة بين للتوقف وتتعرض الصهيوني للمزاج

 على القطاع يحصل ال. الحصار خالل والكهرباء للوقود متعددة أزمات غزة قطاع شهد

 فـي  حماس فوز بعد المحتل الكيان قبل من عليه األخير الحصار فرض قبل حتى منهما حاجته

 كان سواء أساسي بشكل بالكهرباء القطاع تزود التي هي االحتالل قوات الن وذلك ت،االنتخابا

 غـزة  محطة به تزود الذي الوقود عبر أو الصهيونية المحطات في المنتجة الكهرباء عبر ذلك

 الشـعب  على ضغط كورقة والكهرباء الوقود تاللحاال قوات تستخدم وبالتالي. الكهرباء إلنتاج

  .وتقاومها االحتالل كيان رغبات السلطة تخالف عندما وخصوصا تهوسلط الفلسطيني

 المتقطـع  التوزيـع  نظـام  علـى  سنوات منذ المتواصل الحصار خالل غزة أهل تعود

 أنفسـهم  غزة أهل كيف. يوميا ساعات 8 بمعدل للمباني الكهرباء تصل كانت ما غالبا ،للكهرباء

 الكهرباء خاللها من حرموا أشد ظروفا واجهوا األوقات بعض في لكنهم. ذلك على واحتياجاتهم

 وشـاركها  االحتالل كيان رأسها وعلى متعددة جهات افتعلتها أزمات عبر متتالية، أليام والوقود

  .المخلوع مبارك نظام رأسهم وعلى العرب بعض فيه

 عليـه  الصهيونية الحرب خالل غزة قطاع لها تعرض التي تلك األولى الشديدة األزمة

 اقـتحم  الحـرب  نهاية في. متتاليا يوما 28 استمرت وقد ،2009 عام ومطلع 2008 عام نهاية

                                                 
ـ                       1 . 2/2/2012الم،  نعيم يحـذر مـن كارثـة صـحية بغـزة جـراء أزمـة الكهربـاء، المركـز الفلسـطيني لإلع

http://palinfo.com/site/pic/newsdetails.aspx?itemid=9295 
  .1/4/2012وفاة ثالثة أطفال في حريق نتيجة شـمعة وسـط ديـر الـبلح، فلسـطين بـرس،      .. في حادث مأساوي 2

http://www.palpress.co.uk/arabic/?action=detail&id=43585 
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 حرموا الذي والدواء والغذاء والطعام بالوقود للتزود مصر مع الحدودي رفح جدار القطاع سكان

  .الحرب وأهوال التواصل القصف بسبب منه

 ظـل  فـي  المصـري  النظام وتكرارا مرارا غزة قطاع في الفلسطينية الحكومة ناشدت

 األدنـى  بالحد ولو والكهرباء بالوقود غزة قطاع لتزويد مبارك خلع بعد المؤقت والنظام مبارك

 الوقـود  انقطـاع  عن الناجمة مآسيهم في المتسبب الصهيوني السيف غزة قطاع عن يرفع الذي

 لـم  دعواتال تلك لكن. والمصري الفلسطيني الطرفين على بالنفع المقابل في ويعود. والكهرباء

  .الحاكم المصري النظام من الالزم القبول تلق

 مسـؤولية  إنهـاء  إلـى  تسـعى  بأنها غزة سلطة اهللا رام في الفلسطينية السلطة اتهمت

 جـدل  ونشأ. االحتالل تحت السكان حاجات بتأمين تلزمه التي غزة قطاع عن القانونية االحتالل

 بإدخـال  السماح إلى غزة في السلطة لجأت. لعرضه البحث سياق يتسع ال الطرفين، بين طويل

 القطاع، إلى المصري الجانب من األنفاق عبر الكهرباء وتوليد والمواصالت للنقل الالزم الوقود

  .قانوني بشكل مصر من إلدخاله المصري الرفض بعد

 مطلع في كانت غزة قطاع عاناها التي واألخطر واألطول األبرز والوقود الكهرباء أزمة

 عالمات طرح الذي األمر. الحكم من مبارك خلع من عام بعد كانت أنها والمفارقة ،2012 عام

  .حولها وتعجب استفهام

 لرقابتهـا  المصـرية  السـلطات  إحكام إلى األخيرة الوقود ألزمة المباشر السبب يعود

 تلك من يحتاجه مما القطاع حرم مما. غزة قطاع إلى الوقود لتهريب المستخدمة لألنفاق المشددة

 عبـر  المصـري  الجانب خالل من األدنى بالحد عليها الحصول على اعتاد التي الهامة، السلعة

 الحيويـة  القطاعات كافة اعتماد إلى بالنظر سوءا حياته تفاقم إلى المفاجئ فقدانها وأدى. األنفاق

  .الوقود ذلك من محددة أصناف من تنتج التي والكهرباء الوقود على
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 األنفاق ظاهرة مع العسكري المجلس ظل في وميالحك التعامل. ت

 األنفاق ظاهرة مع تعاطيها في الثورة بعد المصرية الحكومة دور إلى اإلشارة المهم من

 فـي  يسـتمر  كي غزة لقطاع عنه غنى ال منفذا مثلت والتي الحصار ظل في نطاقها اتسع التي

 إال واألمريكيـة  الصـهيونية  اتلإلمـالء  خضوعه رغم مبارك نظام أمام يكن لم والتي الحياة،

  .إليه اإلشارة سبق كما بعضها على اإلبقاء

 مصر، مع القطاع حدود على الفوالذي الجدار بناء الثورة بعد المصرية الحكومة أوقفت

 متـنفس  أي ومنع غزة غلى الحصار تشديد بنائه من الهدف كان والذي إليه، اإلشارة سبق الذي

 1.بنائه على المشرفين األمريكيين المهندسين المصرية الحكومة وسحبت. األنفاق عبر حتى لها

 ولإلمـالءات  للحصار الرافض والفلسطيني المصري الشارع لدى قبوال الخطوة تلك القت وقد

  .الجدار هذا بناء فيها بما لها خاضعا مبارك نظام كان التي واألمريكية الصهيونية

 وأخـرى  فترة بين األنفاق بعض هدم في الثورة بعد المصرية الحكومة سياسة استمرت

 أخـذ  وعدم األنفاق في العاملين الفلسطينيين بأرواح االستهانة تستمر أن األمر في العجيب لكن

 المصرية السلطات أغرقت فقد. البشر من هدمه المقرر النفق خلو من للتأكد الالزمة االحتياطات

 مـن  موجة أحدث مما األنفاق عمال من ينفلسطيني ثالثة موت إلى أدى مما المجاري بماء نفقا

  2.الحادث ذلك أعقاب في والمصرية الفلسطينية واالستنكارات االحتجاجات

 مجلـس  بـبطالن  القضائي القرار صدور قبل الحصار مواجهة في ودوره الجديد البرلمان. ث

 الشعب

 أسفرت تيال والشورى، الشعب بمجلسيه المصري، للبرلمان االنتخابات عملية إتمام بعد

 التـي  الفكريـة  الروابط إلى وبالنظر. المقاعد من% 70 عن يزيد بما اإلسالمي التيار فوز عن
                                                 

ــدا   1 ــاء الج ــي بن ــة ف ــدات العامل ــحب المع ــالم،  س ــطيني لإلع ــز الفلس ــوالذي، المرك . 23/5/2011ر الف
http://www.palinfo.com/site/pic/newsdetails.aspx?itemid=10051 

ــة داخــل نفــق بعــد تســريب األمــن المصــري مياهــا عادمــة  2 . 27/9/2011، القــدس العربــي، وفــاة ثالث
http://www.alquds.co.uk/index.asp?fname=today\27z496.htm&arc=data\2011\09\09-

27\27z496.htm 
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 ممثلـة  غـزة  قطاع على المسيطرة بالسلطة والعدالة الحرية حزب وخصوصا التيار ذلك تربط

 الحصـار  لتخفيف جهود من يستطيع ما بذل على المصري البرلمان حرص فقد حماس، بحركة

 والتحـديات  األزمـات  مـن  بالرغم خاصة عناية األمر ذلك وأولى غزة، قطاع على ةوالمعانا

 أبـرز  إلى اإلشارة ويمكن. تجاهها عاتقه على الملقاة والمسؤولية مصر تواجهها التي الخطيرة

  :ومنها غزة حصار لفك سعيه في البرلمان اتخذها التي والقرارات الجهود

 لالسـتماع  دعوة اللجنة وجهت :البرلمانية العربية ؤونالش لجنة قبل من غزة حصار مناقشة* 

 إلغاثـة  المبذولـة  الجهود على للتعرف العرب األطباء اتحاد في والطوارئ اإلغاثة لجنة إلى

 للقطاع، الداعمة اإلغاثية المؤسسات تواجهها التي والمعوقات التحديات ولمعرفة. غزة قطاع

  1.المستقبلي عملها وآفاق

 اللجنـة  خصصـت : المصـري  البرلمان في العربية الشؤون لجنة قبل من زةغ قطاع زيارة* 

 ومـا  للقطـاع  تعطيها التي لألهمية رمزية إشارة في غزة لقطاع الخارجية زياراتها باكورة

 للحصـار  رفضها عن إدريس السيد رئيسها لسان على اللجنة أعربت. حصار من له يتعرض

  2.المفاوضات فشل بعد للمقاومة دعمها إلى أشارت كما. إنهائه على بالعمل ووعدت

 الحصار يسببها التي المعاناة واقع على أعضاؤها اطلع .أيام عدةاللجنة   زيارة استمرت

 القطـاع  علـى  األزمة تلك خلفتها التي والتداعيات والكهرباء، الوقود أزمة ظل في وخصوصا

. والمعنوية المادية اراألضر من ذلك وغير المرضى، من مجموعة وفاة في تسبب مما الصحي

 القطـاع  حـدود  على مهرجانها عقدت التي العالمية القدس مسيرة في اللجنة أعضاء شارك كما

  3.حانون بيت في الشمالية

                                                 
ــن،       1 ــوان أون الي ــزة، إخ ــار غ ــة حص ــاقش أزم ــان تن ــة بالبرلم ــئون العربي ــة الش . 1/3/2012لجن

http://www.ikhwanonline.com/new/Article.aspx?ArtID=102476&SecID=250 
ــارك،      2 ــح، أخبـ ــر رفـ ــزة عبـ ــاع غـ ــل قطـ ــري يصـ ــاني مصـ ــد برلمـ . 28/3/2012وفـ

http://www.akhbarak.net/articles/7795710-%D9%88%D9%81%D8%AF_%D8%A8%D8% 
B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%89_%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%89_%
D9%8A%D8%B5%D9%84_%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9_%D8%BA%D8%B2%D

8%A9_%D8%B9%D8%A8%D8%B1_%D8%B1%D9%81%D8%AD 
3 http://www.aljazeera.net/news/pages/f5589f8f-fea8-4015-b57a-aee7ed8ccc0b 
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 كـان  مبارك نظام أن إلى فيه أشار الزيارة عن صفحة 30 من مكونا تقريرا الوفد قدم

 لتنفيـذ  منعـه  منها األمثلة بعض وأورد. غزة قطاع على الخناق تضييق إلى تهدف سياسة ينفذ

 لكيـان  مصر تزويد مقابل بالغاز غزة كهرباء شركة بتزويد ويقضي 2005 عام منذ أقر اتفاق

  1.بالغاز االحتالل

  :والكهرباء الطاقة ألزمة حل طرح* 

 غـزة  لتزويد للطاقة، الموحدة المصرية بالشبكة غزة قطاع ربط المصري البرلمان قرر

ـ اال بكيان البترولية غزة ارتباطات قطع شريطة والطاقة الوقود داداتإم من تحتاجه بما . تاللح

 الـذي  المصري، البرلمان في والطاقة الصناعة لجنة رئيس جنيدة، سيد لسان على ورد ما وهو

لكـن   2.بالخصـوص  اتفاق إلى غزة في الطاقة سلطة مع المصرية البترول وزارة توصل أكد

 .يذ االتفاق لغاية تاريخهالحكومة المصرية لم تقم بتنف

 كيان وعمالء السابق الدولة أمن جهاز بقايا البرنس حسن المصري البرلمان عضو اتهم

 فـي  الوقـود  مـن  كبيـرة  لكميات وسكب مصر في للوقود مفتعلة بأزمة التسبب في االحتالل

  3.بالوقود غزة تزويد من لها ومنعا لمصر عقابا الصحراء

 معاملـة  بعـدم  الشـعب  بمجلـس  الصحة لجنة أوصت: غزة ومرضى الصحي القطاع دعم* 

 إلصـالح  مهنيـة  كوادر وإرسال فنية مساعدات تقديم قررت كما. كأجانب الغزيين المرضى

                                                 
. 6/5/2012نظام مبارك قام بتضييق الخناق على القطاع، بوابة األهـرام،           : تقرير لجنة الشئون العربية عن زيارة غزة       1

http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/97/204634/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7
%D8%B1/%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7% 
D8%AD%D8%B2%D8%A7%D8%A8/%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-% 
D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A6%D9%88%D9 
%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9% 
86-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%BA%D8%B2%D8%A9-%D9% 

86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%83-.aspx 
ــة الكهر  2 ــالً ألزمـ ــرح حـ ــري يطـ ــان المصـ ــوطن، البرلمـ ــا الـ ــزة، دنيـ ــاء بغـ . 18/2/2012بـ

http://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2012/02/18/249866.html 
. 21/3/2012ن،  برلماني إخواني أزمة السوالر صناعة أمن الدولة لتجويع المصـريين وعقـاب غـزة، دنيـا الـوط                  3

http://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2012/03/21/261048.html 
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 مـع  المصـرية  الصـحة  وزارة تعاقد إلى ودعت. المستشفيات في الطبية األجهزة وصيانة

  1.بسهولة لمعداتوا األدوية من القطاع احتياجات إليصال غزة في المعنية الجهات

  ومستقبله ومسبباته الحصار مخففات. 3

 قطاع ضد مارسها وقد معروفة، ابتزازية سياسة الفلسطيني للشعب المحتل الكيان حصار

 ثـاني  كانون يناير 25 ثورة لكن. سابقا تناوله تم كما مبارك نظام بمشاركة حماس وحركة غزة

 في ساهمت التي العوامل أهم هي فما. إلنهائه اتمهيد الحصار لتخفيف أمل نافذة فتحت المصرية

 ثم إزالته؟ أمام عائقا وتشكل تكريسه في تساهم أخرى عوامل هنالك وهل الحصار؟ ذلك تخفيف

 في حال استمرار مسـيرة التحـول الثـوري إلـى الحالـة              - الجديد النظام من المتوقع هو ما

 وحركـة  وأنفـاق  معابر من به يتعلق اوم للحصار بالنسبة يفعله أن -الدستورية دون انتكاسات  

  :يلي كما توضيحه سيتم ما هذا وأفراد؟ بضائع

  إلزالته تمهيدا الحصار تخفيف في ساهمت عوامل. أ

 غزة، قطاع حول المحكم الحصار كسر في دور لها كان التي العناصر من جملة هنالك

 يـزال  وال كـان  الذي الهدف وهو نهائيا، الحصار إزالة تستطع لم أهميتها من وبالرغم ولكنها

  :يلي كما مختصر بشكل العوامل تلك أبرز إجمال يمكن. لهم والمؤازرين القطاع أهل مطلب

 تخفيـف  فـي  األمل باب فتح الذي واألهم الحاسم العامل هو هذا يعتبر: مبارك نظام سقوط* 

 يكن فلم اركمب عينها   عسكرية سلطةالذي تولى القيادة مثل      العسكري المجلسلكن  . الحصار

 المجلـس  إبقـاء  ومع. به أطاحت التي الثورة رغم بالخصوص سياساته على تنقلب أن سهال

 التحرير ميدان في الثوار ضغط أن إلى المعبر وضع على الحال يتغير لم شفيق حكومة على

 التـي  شرف عصام حكومة كلف ثم. المؤقتة شفيق حكومة فأقال العسكري المجلس واستجاب

 وزيـر  العربـي  نبيل أعلن حيث. األولى مراحلها في وخصوصا الثورة ماهيرج قبول القت

                                                 
. 8/4/2012لجنة برلمانية مصرية ليس مقبوال التعامل مع مرضى غـزة كأجانـب، مفوضـية العالقـات الوطنيـة،                    1

http://www.fatehwatan.ps/page-23468-ar.html 
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 فـي  النظر أعيد وقد حاله، على فيه الوضع يبقى لن رفح معبر أن مبكر وقت في الخارجية

  1.سابقا توضيحه تم كما فيه المرور آلية

 إبرام على ادوم مصر عملت: االحتالل وكيان المقاومة فصائل بين مصر ترعاها التي التهدئة* 

 خلعـه  بعـد  وكذلك مبارك عهد في االحتالل وكيان الفلسطينية الفصائل بين متوالية تهدئات

 عبـر  بإنهائهـا  الكيـان  يقوم أن إلى التهدئة تستمر وكانت. للحكم العسكري المجلس وتولي

 الرشـراش   أم عمليـة  أعقـاب  فـي  جرى كما فلسطينيين ومدنيين ومقاومين لقادة اغتياالته

 فـي  تسـاهم  جديدة تهدئة بقبول الجانبين إقناع في يفلح كان المصري الجانب لكن). ايالت(

وهو مـا سـيتم      .2012 عام نهاية في السجيل حجارة حرب بعد حدث كما الحصار تخفيف

 .تفصيله في فصل الحرب الصهيونية على قطاع غزة

 األسير عن اإلفراج ابموجبه تم وقد. مصر برعاية واالحتالل حماس بين األسرى تبادل صفقة* 

 . غزة قطاع على وتشديده الحصار لزيادة الصهيوني للكيان كبيرة ذريعة مثل الذي الصهيوني

 إلى الطرفين بين المناكفات هذا خفف: مصرية برعاية وحماس فتح بين المصالحة اتفاق توقيع* 

 إلفشـالها  غزة قطاع في الحكومة على للتضييق اهللا رام في السلطة ضغوط من وخفف حين،

 . القطاع إدارة في

 مختلـف  فـي  الحكومات على واإلعالمية الشعبية الضغوط تزايدت: بالحصار الدولي التنديد* 

 غزة لقطاع المؤازرة القوافل تزايدت كما الحصار إلنهاء منها الغربية وخصوصا العالم دول

  2.عنه الحصار بفك والمطالبة

 ومن. غزة لقطاع حكومية وشخصيات سساتمؤ قبل من الرسمية الزيارات أيضا زادت

 بفـتح  طالبت التي األوروبي لالتحاد الخارجية السياسة ممثلة آشتون زيارة الزيارات تلك أبرز

                                                 
ــرة،    1 ــا، الجزيـــ ــح كليـــ ــر رفـــ ــتح معبـــ ــر بفـــ ــي يبشـــ  . 29/4/2011العربـــ

www.aljazeera.net/.../514F3080-CA27-490A-9977-675C532CEE94.htm  
. 11/4/2012سلسلة قوافل لمتضامنين ستصل غـزة فـي الشـهرين المقبلـين، وكـالـــة مـعــا اإلخباريـة،                    2

http://www.maannews.net/arb/ViewDetails.aspx?ID=475536 
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 الـذي  االيرلنـدي،  الخارجية وزير زيارة وكذلك1.يورو مليون 55ب األونروا ودعمت المعابر

 اقتصادية أضرار من يحدثه ما على اطلع أن بعد برفعه وطالب للحصار حكومته معارضة أعلن

  2.القطاع سكان على واجتماعية

 مـن  االحتالل وكيان ألمريكا الموالية العربية لألنظمة سقوط من رافقها وما العربية الثورات* 
 الصـهيونية  للسياسـة  الداعمـة  سياستها استمرار من األخرى العربية نظمةألا وخوف جهة،

 العابـدين  ووزين مبارك نظام ورثت التي واألنظمة فالحكومات.  من جهة أخرى   واألمريكية
 دعم إلظهار جاهدة تسعى أصبحت العربي االعتدال بدول يعرف ما أنظمة بعض إلى إضافة
 ولـذلك . وغضبها ثورتها من وخوفا شعوبها أمام صورتها لتحسين وذلك الفلسطينية القضية
 ماليـا  ودعما مصر، حكم في مبارك وريث العسكري المجلس قبل من للحصار تخفيفا وجدنا
  3. مليون دوالر في أحدى المراتةبمائ قدر السلطة ميزانيةل السعودية قبل منسخيا 

  الحصار أمد إطالة على تساعد التي العوامل. ب

 عوامـل  فـإن  الحصار تخفيف في ساهمت والتي لها التطرق سبق التي العوامل مقابل
 المعاناة من جديدة فصوال يراكم مما الحصار لرفع ةالمبذول الجهود أمام مانعا عائقا وقفت أخرى
  :العوامل تلك إجمال ويمكن. وقاطنيه غزة قطاع على

 ولزيادة صالحها في وتعتبره الحصار الصهيونية الحكومة تفرض: الصهيونية الحكومة سياسة* 
 وقطـاع  مصـر  بـين  الحدود فتح إلعادة قلقها عن أعربت وقد .حماس حركة على التضييق

  4.غزة

                                                 
ــالم،     1 ــطيني لإلع ــز الفلس ــة، المرك ــة وحقوقي ــات أهلي ــي منظم ــزة وتلتق ــل غ ــتون تص . 25/1/2012آش

www.palinfo.com/site/pic/newsdetails.aspx?itemid=29769   ،األونـروا  وتدعم المعابر بفتح تطالب آشتون 
  qudsnet.com/arabic/news.php?maa=View&id=211692. يورو مليون55بـ

. 27/1/2012 غــــزة، قطــــاع  يــــزورswissinfo االيرلنــــدي الخارجيــــة وزيــــر 2
http://www.swissinfo.ch/ara/detail/content.html?cid=32018346 

 مليون دوالر لموزانة دولة فلسطين والـرئيس عبـاس يشـكر خـادم الحـرمين، سـما نيـوز،           100السعودية تحول    3
16/1/2013 . http://www.samanews.com/index.php?act=Show&id=148195 

. 1/5/2011إســـرائيل قلقـــة مـــن فـــتح الحـــدود بـــين مصـــر وغـــزة، المنـــار،          4
http://www.almanar.com.lb/adetails.php?fromval=2&cid=35&frid=21&seccatid=35&eid=4210

3 
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 زالـت  فال المعبر مع التعامل في تتبعها التي السياسة تغيير في الجديدة المصرية القيادة تلكؤ* 

 بخصوص وأوروبا االحتالل وكيان السلطة بين الموقع باالتفاق تلتزم المتعاقبة الحكومات تلك

 ومـة الحك أن من وبالرغم جهة، من االتفاق مدة انتهاء من بالرغم ،2005 عام في رفح معبر

  .أخرى جهة من عليه الموقعة األطراف أحد ليست المصرية

 ال فـالتوقيع : وغزة الضفة في وحماس فتح بين األرض على الحقيقية المصالحة إنجاز عدم* 

 أنجـزت  ولـو  األرض، علـى  الفعلي الواقع هو الزال واالنقسام تنفيذ دون الورق على زال

 وخصوصـا  الحصار رفع في كبير بشكل ذلك لساهم وطنية وحدة حكومة وشكلت المصالحة

 أن ومـع . الحصار استمرار على تساعد التي الذرائع تلك ولسحبت التبادل، صفقة إنجاز مع

 أن إال حصارها ومحاولة بحماس اعترافها عدم في ستستمر خلفها من وأمريكا االحتالل كيان

 موقـف  مواجهة انباإلمك وسيصبح. يتغير أن يمكنه خلفه من والمصري الفلسطيني الموقف

 قبـل  مـن  اسـتمر  وإن مصر جهة من الحصار وسيكسر أكبر بشكل المحتل والكيان أمريكا

  .غزة قطاع في الفلسطيني الشعب عن العبء سيخف وبالتالي ، الصهيونيالكيان

  واألنفاق والمعبر الحصار مع مصر تعامل مستقبل. ت

 بعـدم  قناعة إلى االحتالل انكي يصل أن إلى الحصار تخفيف إجراءات تستمر أن يتوقع

 دون واحـد  جانـب  مـن  عقابية إجراءات اتخاذ في يستمر أو رفعه إلى فيلجأ استمراره جدوى

 القيود ورفع تجارية تسهيالت حدوث يتوقع كما. الحصار الستمرار مصر قبل من حقيقي تعاون

  :كاآلتي ذلك إجمال ويمكن. عام بشكل األنفاق وإغالق إدخالها المسموح البضائع عن

 الحصار تخفيف في المساعدة العوامل تفاعل تواصل يتوقع: الحصار مع مصر تعامل مستقبل* 

 اتفاقيـة  فـي  النظر وإعادة الحصار رفع لصالح إيجابيا ينعكس بشكل سابقا تناولها تم والتي

 لصـالح  فيها طرفا مصر كون عدم رغم رفح معبر تحكم والتي الموقعة 2005 للعام المعابر

  :التالية بالنقاط تلخيص ويمكن الفلسطينية والسلطة مصر فيها تشارك جديدة قيةاتفا
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 إذا استمرت العملية الديمقراطية التي أفرزت برلمانـا         كامل بشكل مبارك نظام إسقاط يتوقع -

بقـي إعـادة    ورئيسا ودستورا استفتي عليه وأجازه الشعب و      ) مجلس الشعب (حل أحد مجلسيه  

 الشـعب  قبل من جديد سياسي نظام انتخاب ومن ثم . ب الدستور الجديد  انتخاب البرلمان بموج  

 المجـاالت  كافـة  فـي  عامـة  سياسية وتنفيذ رسم ويعيد الدولة أجهزة هيكلة يعيد المصري

  .القومي مصر وأمن المصري الشعب مصالح تراعي والمستويات

 وقطاع فلسطين باعتبار يةالفلسطين القضية مع التعامل وسياسة العالقة طبيعة في النظر إعادة -

 من إنه بل. حصاره ال دعمه المطلوب المصري القومي األمن من كجزء لمصر المجاور غزة

 مـن  حالة وتكريس الحصار رفع تقتضي لمصر العليا المصلحة أن نتيجة إلى الوصول المهم

ـ  مرور حرية إقرار بمقتضاها من يتم غزة وقطاع فلسطين مع االستراتيجي التعاون  راد،األف

 والنفـع  بالدخل تعود حرة تجارية سوق انجاز إلى الحقة مرحلة في لتصل البضائع وانسياب

 يعد رفح معبر أن وباعتبار األقوى، االقتصاد باعتباره أساسي، بشكل المصري االقتصاد على

 عـن  الحصار لرفع ووضعه مرسي محمد وفوز. غزة لقطاع الوحيد العربي البري المتنفس

  .التوجه هذا في يصب تحقيقه إلى يسعى كهدف غزة

 المصري النظام قبل من ورعايتها االحتالل وكيان المقاومة فصائل بين الهدنة حالة استمرار -

 الداخلي الوضع واستقرار بتحسين اهتمامه لتكريس الهدوء من فترة إلى يحتاج الذي المنتخب

  .لمصر

 واسـتمرار  المفاوضـات  خيـار  شلف ظل في الواقع ارض على وإنجازها المصالحة تفعيل -
. محتواه من الدولة خيار يفرغ مما واالستيطان، التهويد سياسة فرض في الصهيونية الحكومة

 الحصار مواجهة في تساهم موحدة فلسطينية قيادة ستنجز وتفعيلها الحقيقية المصالحة أن كما
 علـى  طـرف  من ضغط كورقة الحاكمة السلطات تستخدمه حيث حاليا حاصل هو ما بعكس
  .آخر طرف

 وسياسـتها  العربيـة  األنظمة إصالح أو سقوط وتوالي العربية، الثورات واستمرار تصاعد -

 الوطنيـة  قضـاياها  لصـالح  تعمـل  أنظمة ظهور احتماالت من يزيد مما لشعوبها المعادية
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 مواجهـة  فـي  ومتضامن مشترك لعمل يهيئ مما صلبها، في الفلسطينية والقضية والقومية،

  .الفلسطيني الشعب على والضاغطة المعادية والصهيونية األمريكية اساتالسي

 األنظمـة  على بضغطه ويتعاظم يتواصل الحصار ضد الشعبي الدولي التضامن نأ كما
 العالميـة  القـدس  ومسيرة الحرية وأساطيل المساعدات قوافل مظاهره أبرز من والذي الغربية،

 الحصـار  بكسـر  تبشر العوامل تلك كل. العالم في ةدول 80 من أكثر من متضامنين تضم التي
لكن ذلك كله مرهون باستمرار مسيرة التحول الثوري إلـى           .المتوسط المدى على بانتهائه إيذانا

الحالة الدستورية دون انتكاسات تجهض خيار الشعب ومنجزاته الدستورية وقياداته المنتخبة وما            
ة الجديدة تجاه مختلف القضايا ومـن بينهـا قضـية           أحدثته من تغيير في نظرة القيادة المصري      

 . الحصار على غزة

  والبضائع األفراد وحركة المعابر مع مصر تعامل مستقبل. ث

 رفـح،  معبـر  عبـر  المسـافرين  حركة تحسين في المصري النظام يستمر أن يتوقع
 السـلطة  بـين  2005 عـام  وقعـت  التي المعبر اتفاقية في طرفا تكن لم مصر أن وخصوصا
 ومنعه حصاره استمرار لتبرير ذريعة يتخذها مبارك نظام وكان. األوروبي واالتحاد واالحتالل

  .اعتيادي بشكل المعبر لفتح

 علـى  قيادة أفرز والذي حرة بانتخابات الجديد المصري السياسي النظام انتخاب أن كما
ماعـة اإلخـوان   حزب الحرية والعدالة، الحزب السياسي لج     مرشح وهو ،مرسي الرئيس رأسها

 تطالـب  زالـت  وال الثورة سبقت التي الفترة طيلة غزة على الحصار عارضت التي المسلمين
 أنهمـا  حيث اإلخوان حركة مع مميزة عالقات لحماس أن باالعتبار األخذ ومع. غزة عن برفعه
  .واحدة فكرية مدرسة يتبعان

 ألسباب السفر من الممنوعين دلألفرا األمنية القوائم مسألة أن المرجح من فإنه وبالتالي
 ليسـتوعب  وبشريا فنيا المعبر وإعداد المرور حركة تسهيل المتوقع ومن. إنهائها سيتم سياسية
 بـين  األخرى المعابر مع الحال هو كما القطاع سكان من بالسفر يرغب من لكل طبيعية حركة
  .المتبعة القانونية لإلجراءات وفقا مجاورة دولة وأي مصر
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 التـي  األنفـاق ف. عليها المشرفة والجهة استخدامها غرض على يتوقف األنفاق مستقبل

 أي عنها وستتغاضى حماس، حكم ظل في غزة في الحكومة تمسها لن المقاومة لغايات تستخدم

 أمـا . منهـا  المقاومـة  وخصوصا الفصائل مختلف منها وستستفيد وطني بتوافق مشكلة حكومة

 تستمر أن المتوقع فمن األنفاق من النوع هذا تجاه ي في عهد مرس   المصري الموقف بخصوص

 األطـراف  مـع  اإلعـالم  عن وبعيدا متوازن وبشكل بحذر معها التعامل في المصرية السياسة

 بين بعضها بتفجير تقوم بحيث. غزة في الحاكمة والسلطة وأمريكا االحتالل بكيان ممثلة المختلفة

 المقابـل  وفي. الحدود أمن على والحفاظ التهريب عمن في الجاد دورها إلظهار واألخرى الفترة

 احتالل إعادة دون ولتحول الفلسطيني الشعب عن بها لتدافع للمقاومة وسائل لتهريب متنفس تبقي

  .القومي وأمنها لمصر تهديد من يجره وما للقطاع الكيان

بشكل  ائهاإنه يتم أن المتوقع من الحصار، مواجهة في متنفسا لتكون حفرت التي األنفاق

 أن المتوقع ومن. القطاع يحتاجها التي البضائع كافة بدخول السماح أو الحصار رفعمتزامن مع   

 لطمأنة مصرية ترتيبات مع. ومصر غزة قطاع بين مباشر تجاري معبر إقامة إلى التوصل يتم

  .القبيل هذا من لخطوة معارضتهما يبديا أن المتوقع من التي وأمريكا االحتالل كيان

 لمـا  الواقعية القراءة من منطلقة المستقبلية الرؤيا تلك أن إلى اإلشارة بمكان األهمية من
 في أساسي بشكل ممثلة الحكم مؤسسات بعض صعيد على تغييرات من المصرية الثورة أفرزته

 بـين  السياسي المشهد انقسام ظل في - االنتكاسات بعض توقع عدم يعني ال ذلك لكن البرلمان
 مؤيـد  وجنـاح  واليسارية العلمانية األحزاب من ومناصريها اإلنقاذ جبهة تقوده ضمعار جناح
 فـي  المتمثلـة  -واإلسالمية   الوطنية األحزاب من ومناصريها المسلمين اإلخوان جماعة تقوده

 استمرار في راغبة الدولة أجهزة في فاعلة تزال ال جهات ومحاولة امساره عن لثورةا انحراف
 اسـتخدام  إلـى  تلجأ وقد له، موالية جديدة ووجوه القديمة وجوهه ببعض سابقال النظام سياسات
 جـرى  كمـا . ذلـك  سـبيل  في الشعب إرادة على لالنقالب العليا الدستورية والمحكمة القضاء

 الداخليـة  أزمتها ويصعد مصر استقرار على ذلك يؤثر وبالتالي. الشعب مجلس حل بخصوص
 ال تخفيفية بسياسات معه التعامل في ليستمر مجددا أمده ويطيل الحصار ملف على سلبا وينعكس

  .بالكامل رفعه إلى ترقى
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 الثالث الفصل

 االحتالل وكيان حماس بين األسرى تبادل ملف على المصرية الثورة أثر

 إلنجـاز  حماس حركة قبل من طويلة لفترة والوحيد األول الخيار المصري الوسيط مثل

 مـن  صهيوني جندي أسر أعقاب في وذلك. االحتالل وقوات ةالحرك بين لألسرى تبادل صفقة

 انطلقت. اإلسالم وجيش الدين صالح الناصر وألوية حماس حركة نفذتها عسكرية عملية خالل

  .1المتبدد الوهم عملية عليها وأطلق 25/06/2006 بتاريخ غزة قطاع من العملية

  المصرية الثورة قبل المصرية والوساطة حماس. 1

 بـدأ  آمـن،  مكان في وإخفاؤه اختطافه في للجندي اآلسرة والفصائل حماس احنج بعد

 كيان مع المباشر غير للتفاوض المناسب الوسيط عن البحث وهو المرحلة هذه في التالي الفصل

 أم مختـارة - تقـرر  أن حماس على وكان خيار، من أكثر هنالك كان. الصفقة إلنجاز االحتالل

 غـزة  لقطاع الوحيد البري المنفذ فمصر المصري؟ هو هل. اسبالمن الوسيط هو من -مضطرة

 الباع صاحبة فألمانيا األلماني؟ أم. الفلسطينية القضية ملف في النفوذ ذات الكبيرة العربية والدولة

 على للدخول المستعدة الدول من ذلك غير أم. وحماس اهللا حزب بين التبادل صفقات في الطويل

  .آلخر أو لسبب الخط

 عديدة ألسباب يرام ما خير على بحماس مبارك ظل في المصري النظام عالقات تكن لم
 الخصم المسلمين اإلخوان لحركة امتدادا باعتبارها حماس، حركة إلى مبارك نظام نظرة: أهمها

 ونظامه، مبارك رضا عدم ثم. وواقعيا شعبيا والحاضر قانونيا المحظور واأليديولوجي السياسي
 وكيان أمريكا مع اإلستراتيجية لعالقته باإلضافة. حماس تتبناه الذي المقاومة ارلخي مواجهته بل

 تلـك  عـن  عبـر  وقد. محاربتها مطلوب إرهابية حركة حماس حركة عتبراني ينذالل االحتالل
 أو ذخـرا  يمثل كان مبارك بأن صرح الذي  وهو بنيامين بن إليعازر  الصهاينة القادة أحد العالقة

  .لكيانهم استراتيجيا كنزا
                                                 

 المركـز . والجرحـى  القتلـى  مـن  كبيراً عدداً تخلف العدو طوطخ خلف إنزال النوعية،عملية" المتبدد الوهم "عملية 1
 ،  25/6/2006 لإلعــــــــــــــــــــــالم، الفلســــــــــــــــــــــطيني

 http://www.palestine-info.info/arabic/hamas/statements/2006/25_6_06.htm 
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 يحمـل  التي فرنسا وكذلك وقطر تركيا بينها من عديدة، أطراف من الوساطة عرضت

 مفاوضـات  ملـف  في الطويل الباع صاحبة ألمانيا، كانت أبرزها أن إال لها ثانية جنسية شاليط

 سـوى  حمـاس  أمام خيار من هنالك يكن لم ذلك ومع. االحتالل وكيان اهللا حزب بين األسرى

 الملـف  علـى  المسـتحوذ  الالعب تعد التي مصر أن: أهمها ألسباب المصري يطبالوس الرضا

 باالعتدال يسمى ما ومحور وأمريكا االحتالل وكيان الفلسطينية السلطة برضا عربيا الفلسطيني

 اختيـار  فإن وبالتالي. غزة لقطاع االحتالل باستثناء الوحيد البري المتنفس أيضا مصر. العربي

 تحمـل  حمـاس  تسـتطيع  ال أمر وهو مصر، مع سوءا العالقات زيادة يسيعن كان آخر وسيط

 فـي  وخصوصا الفلسطيني الشعب على لتداعياته بل فحسب، الحركة على لنتائجه ليس. تبعاته

 السـاحة  علـى  الحاصل االنقسام بعد كامل بشكل حماس حركة تديره أصبحت الذي غزة قطاع

  .منه مفر ال خيارا كان الصفقة إلنجاز كوسيط لمصر حماس فخيار. 2007 عام منذ الفلسطينية

أمر ال يتسع البحث للخوض في        فيها المصري الوسيط ودور التفاوض ومراحل مسيرة        

 كواليس عن تتحدث التي المراجع وندرة الملفات، من النوع هذا مثل سرية إلى بالنظرو.تفاصيله

 عـن  مختصرة صورة باستعراض سأكتفيف ،الوسطاء بها يقوم التي والمفاوضات المحاضر تلك

 السياسـي  المكتب أعضاء أحد لسان على  برعاية الوسيط المصري، كما جاءت     التفاوض مسيرة

 موقـع  علـى  أجراهـا  مقابلة خالل من للحركة العليا التنفيذية القيادة يشكل الذي حماس لحركة

  1االليكتروني) حماس لحركة العسكري الجناح (القسام كتائب

 " 2006 عـام " شاليط "أسر منذ الصفقة بها مرت التي المراحل" الحية "استعرض"
 المقاومة، شروط وهو موضوعي لشيء طويالً زمنياً بعداً أخذت الصفقة:" بالقول
  ".]الصهيونيي[ الجانب من استحياء على 2006 نهاية مراحلها بدأت حيث

 عـام  مـن  يالثـان  النصف في المفاوضات في دخل المصري الوسيط أن وأضاف
 ،"مجمـداً  "2008 عام في أصبح" شاليط "بشأن التفاوض ملف أن وتابع ".2007

 علـى  األخيـرة  ]الصهيونية[ الحرب بعد المصري الوسيط جديد من دخل أن إلى

                                                 
ــرز 1 ــات أبـــ ــاراثون "محطـــ ــاليط،" مـــ ــل شـــ ــة، خليـــ ــام، الحيـــ  . ت.د القســـ

http://www.alqassam.ps/arabic/dialogue.php?id=350. 
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 مفاوضـات  فـي  ،"شاليط "تحرير هدفها كان والتي 2008 عام أواخر غزة قطاع
 في مصر تعثر بسبب توقفت هاأن إال" كبيرة خطوات خاللها الصفقة تقدمت "جديدة

  .وفتح حماس حركتي بين الوطنية المصالحة اتفاق تنفيذ إلى التوصل

 التغيير وتحدث الصفقة تنجز الثورة بعد المصرية الوساطة. 2

 إلنجاح معرقل أحيانا بل ،سلبي دور بلعب مبارك نظام ظل في  الوسيط المصري  استمر

 للطـرف  التنـازل  مـن  لمزيـد  البتزازها ماسح حركة على ضاغطا عامال وشكل صفقة، أية

 فترة خالل مصر تحقق ولم بشروطها، التمسك على حماس إصرار أمام يفلح لم لكنه الصهيوني

  .مرضية صفقة إلى التوصل في حقيقي اختراق أي مبارك

 الظـروف  وتغيرت المصري، النظام في التغييرات وحدثت المصرية، الثورة حدثت لما

 الصـفقة  إلى التوصل في ونجح نشاطه، المصري الوسيط أعاد. لذلك تبعا ياصهيون و فلسطينيا

 فوفقا. الصفقة وإنجاز تحقيق في فاعال بل مساعدا، عامال المصرية الثورة شكلت وقد. ورعايتها

 الملف فُتح المصرية، الثورة وبعد ،2011 مارس شهر في " فأنه حماس في القيادي الحية لخليل

 مهنـي  بشـكل  دخلـوا  "أنهم إلى مشيراً المصري، الوسيط بتدخل حركته طالبت وقد جديد، من

 ]..[ الصـفقة  توقيـع  تم أن إلى طويلة، زمنية فترة ومتسارعة طويلة جلسات خالله من عقدت

  1."لشاليط اآلسرة الفصائل شروط تضمنته مما% 90 من أكثر محققةً

 على: أوال: مستويين على دثتهأح الذي التغيير إلى الصفقة إنجاز في الثورة نجاح يعود

 كانـت  وإن المسلحة، للقوات األعلى المجلس يمثلها أصبح التي لمصر السياسية القيادة مستوى

 .والحكومـة  النظـام  مرجعية هم أصبحوا لكنهم السابق، النظام األصل في عينهم وممن ةمؤقت

 الرضـا  يعد فلم. لصفقةا إلنجاز المفاوضات مسار تحكم التي المرجعية اختلفت ذلك من واألهم

 ومجلسـها  لمصـر  أصـبح  بل المحدد، العامل هي والصهيونية األمريكية والمصلحة األمريكي

 القـومي  وأمنها لمصر العلياالمصلحة   تحكمها ،وطنيتراعي البعد ال   مرجعية الحاكم العسكري

                                                 
 .مرجع سابق ،شاليط" ماراثون "محطات أبرز 1
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 وهو داءاأل يراقب الذي الشعبي الثوري العامل دخول بفضل وذلك الفلسطيني العربي وجوارها

  .والساحات الميادين في زال ال

 مـع  للتعامـل  جديدة مصرية سياسة برزت حماس، مع التعامل سياسة صعيد على:ثانيا

 وأصـبح . الفلسطيني الشعب بخيار شرعيتها اكتسبت مقاومة، فلسطينية حركة باعتبارها حماس

 عبـر  أمنـي  منظـور  مـن  فقط ليس -الحكومة جهة من األقل على - معها المصري التعامل

 وزارة عبـر  فتح، حركة مع المساواة قدم على سياسي، منظور من أيضا بل العامة، المخابرات

 مـن  مسئولين مع مرة من أكثر العربي نبيل السابق مصر خارجية وزير التقى حيث الخارجية

  1.مشعل خالد السياسي مكتبها رئيس أبرزهم حماس،

 مبـارك،  زمـن  المخابرات جهاز مثله الذي ورالد أو السياسة، إن القول يمكن وبالتالي

 جهاز من تغير قد المثال، سبيل على األسرى لتبادل الوساطة ملف وفي الفلسطينية القضية تجاه

تراعي مطالب الحراك الثوري الشعبي     سياسات تنفيذ إلى وأعوانه، مبارك لمصلحة سياسات ينفذ

 وبالتـالي . رهم أمرا يصب في ذلك االتجاه      وتعد قضية األسرى الفلسطينيين وتحري     .في الميادين 

 وكان للمجلس العسكري الحاكم دور إيجابي. المقاومة لمطالب وراعيا داعما دورا مصر مارست

 به شهدت ما وهو 2.في هذا الملف  وضاغط على الطرف الصهيوني      لصالح الطرف الفلسطيني،  

 هـذه  إن "الصـفقة  عقـب  صرح الذي مشعل وأبرزهم قياداتها من العديد تصريح عبر حماس،

 الـذي  المـؤتمن،  الخبير المحترم، النزيه الوسيط وجود منها عوامل، عدة بسبب تحققت الصفقة

 نعـرف  الذي مخابراتها ولجهاز وحكومتها ولشعبها لمصر فشكرا االتفاق، هذا أنجز حتى صبر

  3".النضالي تاريخه

                                                 
. 4/5/2011 مشعل يلتقي وزير الخارجية المصري وأمـين عـام جامعـة الـدول العربـي، وكالـة قـدس بـرس،                     1

http://www.qudspress.com/?p=111324  
 ،50ص. للدراسـات مركـز الزيتونـة   . 22 تقريـر معلومـات   .شاليط من الوهم المتبدد إلى صفقة وفاء االحـرار  2

http://www.alzaytouna.net/arabic/data/attachments/ReportsZ/22_Shalit_Prisoners_Deal_3-
12.pdf 

. 8/10/2011مصر حققت أضعاف ما عرضـته ألمانيـا إلتمـام صـفقة األسـرى، صـحيفة المصـريون،                : مشعل 3
http://www.almesryoon.com/news.aspx?id=82842 
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 وذلـك  وساطتها نجاحإ من يمكنها ما حماس من تطلب لم مصر أن يعني ال ذلك ولكن

 مسـئولي  أحـد  عنـه  عبر ما وهو الصفقة، إنجاز إلى للوصول حماس مطالب سقف بتخفيف

 الطرفان يتزحزح لم ما حاله على باق الوضع أن إلى الصفقة انجاز قبل أشار عندما المخابرات

 صـفقة  إلـى  التوصـل  وتم بالنجاح الجهود تلك تكللت وقد 1.مواقفهما عن) حماس واالحتالل (

 حمـاس  مـن  كل من المفاوضة اللجان بين المباشرة غير اللقاءات من طويلة سلسلة بعد التبادل

  .المصري الراعي مع االحتالل وكيان

 الفلسطيني والشعب للقضية وأهميتها الصفقة ماهية. 3

 أحدثتـه  الذي الكبير األثر على للتعرف الصفقة ماهية على التعرف بمكان األهمية من

 االحـتالل  سـجون  في بأسراه الممثلة الوطنية قضاياه من عادلة وقضية لسطينيالف الشعب على

 الوسـاطة  جهـود  بنجـاح  الملف هذا في هام دور المصرية للثورة كان وقد. تحريرهم ومسألة

  :يلي كما سنتناوله ما وهو عنهم المفرج ونوعيات بمواصفات وازنة صفقة بتحقيق

  الصفقة مضمون. أ

 بتـاريخ  نتنيـاهو  بنيـامين  الصهيوني الوزراء رئيس قبل من يةبدا الصفقة عن أعلن

 السياسي المكتب رئيس مشعل خالد لسان على ورد ما بحسب تضمنته ما وأهم .11/10/2011

 شاليط الجندي عن األولى المرحلة في حماس ستفرج. مرحلتين على ستنفذ أنها حماس، لحركة

 ذوي مـن  حمـاس  حركـة  أسماءهم حددت منم أسيرا، 450 عن االحتالل إفراج مع بالتزامن

 تصل األسر في طويلة سنوات قضوا من ومنهم. مؤبد محكومين 315 بينهم من العالية، األحكام

 عـن  اإلفـراج  سيتم الثانية المرحلة وفي. صهاينة قتل في شاركوا من بينهم ومن. عاما34 إلى

 اإلفراج عدم أهمها الطرفين، يهاعل اتفق معايير ضمن االحتالل كيان يختارهم امنيا، أسيرا 550

                                                 
، الحيــاة دار األســرى، ملــف مــن متباعــدة تــزال ال »حمــاس«و إســرائيل مواقــف القــاهرة 1

22/6/2011.http://international.daralhayat.com/internationalarticle/280430  
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 ال أن وكذلك. وعدم االعتقال مرة أخرى غلى ذات التهمة       األمنيين على واقتصاره جنائيين عن

  1.األولى المرحلة تنفيذ بعد الشهرين تتجاوز ال مدة في وذلك. المحررين من أي إبعاد يتم

 موجعـة  بعمليـات  متقا المعة وأسماء عليا قيادات األولى المرحلة في الصفقة شملت

 صـفقة  أي فـي  عنهم اإلفراج الماضية الطويلة السنوات طيلة يرفض كان الذي االحتالل لكيان

 وما - األسيرات أيضا الصفقة وشملت 2 .الفلسطينية السلطة مع وقعتها سالم تفاهمات أو تبادل،

 - ينوالمسـلم  العـرب  الرجال نفوس في غصة من عدو سجون في أسيرات نساء وجود يمثله

 السـعدي  وقـاهرة  منـى  وآمنة مؤبد، 16 المحكومة التميمي أحالم أبرزهن ومن 27 وعددهن

 بتـاريخ  الصـفقة  من الثاني الجزء في 550ال األسرى سراح إطالق تم وقد. مؤبد المحكومتين

 اإلفراج وكان حماس، لحركة ينتمي أسير أي من خلوها المرحلة هذه ميز وما 18/12/2011.3

 .األخرى الفصائل من محدودة إعداد إلى إضافة فتح لحركة المنتمين نصيب من فيها

 الصفقة وأسبقية األسرى قضية رمزية. ب

 يمثله لما نظرا االحتالل، تحت الواقع الفلسطيني للشعب هامة قضية األسرى قضية تعد

 بللشع واالستقالل الحرية تحقيق أجل من األكبر الثمن دفع في ومساهمين مضحين من األسرى

 صـدق  مـدى  خاللها من يعرف التي والبوصلة المؤشر بمثابة القضية تلك وتعتبر. الفلسطيني
                                                 

 الموقـع  مـرحلتين،  علـى  وسـتتم  األسـيرات  وجميـع  أسـير  ألـف  تشـمل  شـاليط  مقابل األسرى صفقة: مشعل 1
ــمي ــة الرســــــــــــ ــاس، لحركــــــــــــ . 11/10/2011حمــــــــــــ

http://www.hamasinfo.net/ar/default.aspx?xyz=U6Qq7k%2bcOd87MDI46m9rUxJEpMO%2bi1
s7J6nsr7DVpfxD7fQ2o5mYlp%2bmRmvccVI6YktZWsJRUupnkc6NLLXA6ja4eVrxl07FRlM

cIglrBCadwrCcK4s2OVvV2QHAJGIhmCZHx%2bIrxWY%3d 
ــار 2 ــي - األخبـ ــرز - عربـ ــررين أبـ ــي المحـ ــفقة فـ ــادل صـ ــرة،. التبـ . 16/10/2011 الجزيـ

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/A5E667D8-3633-4D0E-B0DF-
4417328C27B0.htm?GoogleStatID=9 

  ،12/10/2011 الجزيـرة، . بوالعـر  إسـرائيل  بـين  التبـادل  صـفقات  - وحوارات تقارير - األخبار: أيضا وانظر

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/8E7965CA-A1B5-4C63-B1AD-DA8C8EFD2F33. 
htm?GoogleStatID=22 

 تحمل شاليط صفقة لحماس وآخرها فتح وحركة لمصر أكبرها.. والعرب إسرائيل بين األسرى تبادل عمليات أبرز: وأيضا
ــرقم ــا ،30الــــــــــــ ــوطن، دنيــــــــــــ . 11/10/2011 الــــــــــــ

http://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2011/10/11/201597.html 
 . 18/12/2011 للدراسات، الزيتونة مركز. أسيرا 550 عن باإلفراج شاليط صفقة من الثانية رحلةالم إنجاز 2

http://www.alzaytouna.net/arabic/?c=2571&a=158809 
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 وبتحريرهم بهم االهتمام فبقدر. والتحرير االستقالل إنجاز في تساهم التي والحركات األشخاص

 بشـكل  واإلسالمية الوطنية الحركات حرصت ولذلك. المهتمين ألولئك والتقدير االعتبار يكون

 خاضـت  وقد. الوسائل بكافة تحريرهم على العمل وخصوصا األسرى، بقضية العناية لىع عام

 وقد. الفلسطينيين باألسرى لمبادلتهم صهاينة جنود اختطاف محاوالت مقاومة فلسطينية حركات

 تبادل صفقات أن 1مختلفة، مصادر وتذكر. اآلخر بعضها وفشلت المحاوالت، تلك بعض نجحت

 أبرزهـا  مـن  كان وفلسطينية، عربية وأطراف الصهيوني الكيان بين بالعشرات حدثت أسرى

 1150 عن اإلفراج مقابل أحياء جنود 3 تبادل تم حيث 1985 عام جبريل أحمد صفقة فلسطينيا

  2.وعربي فلسطيني أسير

 لغايـة  والوحيدة األولى الصفقة كونها غيرها، عن السبق ويمنحها الصفقة هذه يميز ما

. فلسـطين  أرض على مختطف جندي مع أسرى مبادلة على الصهاينة فيها قيواف التي تاريخه

  3.فلسطين خارج مأسورين جنود مع تتم كانت السابقة الصفقات فكل

 المؤبـدات  األسرى لمبادلة المقاومين قبل من التجربة لتكرار الباب فتحت فهي وبالتالي

 فـي  فضال يمنحها للصفقة صلالتو في مصر ومساهمة. القضبان خلف موتهم من بدال مستقبال

  .ذلك

 التبادل إجراء في فشلت صهاينة لجنود فلسطين أرض على السابقة االختطاف محاوالت

 لتـتم  ودفـنهم  خاطفهم قبل من المخطوفين الجنود بقتل العمليات بعض انتهت. االحتالل لرفض

 كمـا  العملية، أفشل كذل بعد قتلهم أو الخاطفين اعتقال لكن األسرى، مقابل لجثثهم تبادل عملية
                                                 

ــار 1 ــارير - األخب ــوارات تق ــفقات - وح ــادل ص ــين التب ــرائيل ب ــرب إس ــرة،. والع . 12/10/201 الجزي
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/8E7965CA-A1B5-4C63-B1AD-DA8C8EFD2F33.htm? 

GoogleStatID=22 
 شاليط صفقة ماسلح وآخرها فتح وحركة لمصر أكبرها.. والعرب إسرائيل بين األسرى تبادل عمليات أبرز: أيضا وانظر

ــل ــرقم تحمــــــــ ــا ،30الــــــــ ــوطن، دنيــــــــ . 11/10/2011الــــــــ
http://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2011/10/11/201597.html 

ــار 2 ــارير - األخب ــوارات تق ــفقات - وح ــادل ص ــين التب ــرائيل ب ــرب، إس ــرة،ا والع . 12/2/2010 لجزي
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/8E7965CA-A1B5-4C63-B1AD-DA8C8EFD2F33.htm? 

GoogleStatID=22 
 .  المرجع السابق3
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 تابعة مجموعة وقتلتهم اختطفتهم اللذين سبورتس وآفي سعدون، إيالن اختطاف عملية في جرى

 أعضـائها  ومـن  الزمن، من بفترة العملية تنفيذ بعد اعتقل الذي الشراتحة محمد أسسها لحماس

  1.بتصفيته الموساد حماس واتهمت دبي في اغتيل الذي المبحوح محمود

 خلية مع حدث كما ومقتلهم المختطف الجندي مع الخاطفين بمهاجمة أخرى ليةعم انتهت
 الصـهيوني  قائـدها  العمليـة  خالل قتل وقد. الصهيوني الجيش هاجمها التي فاكسمان، نخشون
  2. آخرين وأصيب آخر جندي إلى إضافة

  واحدة وأرض واحد شعب. ت

 وطنية كانت بل حزبية صفقة نتك لم الفلسطيني، والشعب لألرض اللحمة الصفقة أعادت
 وشـملت . 48و وقطـاع  ضـفة  الفلسـطينية،  الجغرافيـا  كل من أسرى الصفقة شملت بامتياز

 غيـرهم،  دون تميزهم حتى أو حماس أسرى على تقتصر ولم. والشتات الداخل من الفلسطينيين
 نقسـام، اال بإنهـاء  األمل أحيت الصفقة أن كما. الفصائل كل من األسرى من المئات خرج فقد

 راياتهـا  برفع لحماس اهللا رام في السلطة سمحت حيث. الوطنية المصالحة مظاهر من وعززت
 ووجدنا اهللا، رام في المناسبة بهذه موحد مهرجان عقد وجرى االنقسام، منذ مرة ألول الضفة في

 تيبـة الك مهرجان في فتح رايات ارتفاع شهدنا وبالمقابل. فيه وفتح حماس لقيادات األيدي تشابك
 اتفاقية لتنفيذ مناخات تهيئة في ساهم مما. المهرجان في فتح قيادات ومشاركة غزة في الخضراء
  .المصرية الرعاية تحت توقيعها سبق التي المصالحة

 المقاومة حققته وتاريخيا وطنيا انجازا.ث

 التوصـل  عـدم  عظمـه  من يقلل ال األسرى، من والنوعية الكم بهذا الصفقة إنجاز إن

 الـذي  الـثمن  وأن 3.عليها بعضهم أخذه ما وهو العالية، األحكام ذوي من األسرى كافة يرلتحر
                                                 

ــوح 1 ــ«.. المبحـــ ــاس، »بثعلـــ ــحيفة حمـــ ــرق صـــ ــط، الشـــ . 12/2/2010 األوســـ
http://www.aawsat.com/details.asp?issueno=11700&article=556831 

 . 11/2009 ،26 سـنة  11ع المسـلمة،  فلسـطين  مجلـة  الصـهاينة،  تُخيـف  »فاكسـمان  «الجنـدي  مقتل تفاصيل 2
http://www.fm-m.com/2009/nov/8-5.php  

ــن 3 ــدوى عـ ــفقة جـ ــاليط، صـ ــ شـ ــد،أخرى ئلةوأسـ ــي عبـ ــالمة، المغنـ ــات، سـ  إخباريـ
20/10/2011.

http://www.ekhbaryat.net/internal.asp?page=articles&articles=details&cat=4&newsID=31458 
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 الـثمن  يعتبر الوحيد، الجندي هذا مقابل دفعه على الصهيوني الكيان إجبار من المقاومة تمكنت

  .اإلطالق على جندي مقابل تاريخيا الكيان دفعه الذي األعلى

  الصفقة إبرام على وتداعيات أفعال ردود. 4

 الصعيد على سواء األصعدة، مختلف على متعددة وتداعيات أصداء التبادل صفقة أحدثت
 اإلحاطـة  بمكان الصعوبة من. الدولي الصعيد على حتى أو العربي أو الصهيوني أو الوطني،

  .الالعبين أبرز لدى األفعال لردود موجز بعرض سأكتفي ولذلك الرسالة، هذه مثل في ذلك بكل

 ونياصهي .أ

 تحريـر  مقابـل  دفعـوه  الذي الثمن بأن نفسه، نتانياهو رأسهم وعلى الصهاينة اعترف
 موافقتـه  بان وإعالنه حكومته جلسة في نتانياهو لسان على ذلك ظهر وقد باهظا، كان أسيرهم

  1.حياته في اتخذه قرار أصعب كان الصفقة على

 الحكومـة  سياسـات  ضـد  داخلـي  تصعيد حالة في كان الذي الصهيوني الشارع هدأ
 اسمراره نتائج كانت وإن بجدارة نتانياهو حققه هدف وهو االجتماعي، الصعيد على وخصوصا

  .الناس وحديث اإلخباري المشهد اعتالء في طويال تستمر لن فالصفقة مضمونة، غير

 حينـه،  فـي  االسـتراتيجية  الشؤون ووزير الوزراء رئيس نائب يعلون موشيه صرح
 ومـن  لحماس، كبيرا انتصارا سيشكل الصفقة تنفيذ إن "الصهيوني للجيش قساب أركان ورئيس
  2."بالردع كبير ضرر إلحاق إلى سيؤدي الصفقة تنفيذ. لإلرهاب خضوع هذا ناحيتنا

 الكيان أمن تهدد الصفقة أن حينه، في الصهيونية المعارضة زعيمة لبني تسيفي اعتبرت

 550 عن باإلفراج نتنياهو وطالبت ،3لصهيونيا السالم معسكر وتضعف حماس قوة من وتزيد

                                                 
 يوسـي  -أحرنـوت  يديعوت: المصدر. األهرامات حيال اإلختراق العدو، صحافة من مترجمة ومقاالت وتقارير أخبار 1

 http://www.moqawama.org/essaydetails.php?eid=22037&cid=209 . 14/10/2011 يهوشوع،
 القناة موقع المصدر. األسرى تبادل صفقة على نتانياهو يهاجم يعلون العدو صحافة من مترجمة ومقاالت وتقارير أخبار 2

 http://www.moqawama.org/essaydetails.php?eid=22037&cid=209،  14/10/2011.العاشرة
. 23/10/2011 اإلخباريـة  مـعــا  وكـالـــة  قوتهـا،  من وزادت حماس مصلحة في تصب التبادل صفقة ليفني 3

http://www.maannews.net/arb/ViewDetails.aspx?ID=431527 
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 مـن  الثانية المرحلة في تطبيقه تم ما ذلك أن ويبدو1.حماس صفقة نجاح لتقليص فتح حركة من

  .الصفقة

 مـع  الـردع  قوة باستخدام "الديني الوطني الحزب من إلداد آرييه الكنيست عضو طالب

 عقـد  الـذي  الجعبـري  أحمد القسام ائبكت قائد ذلك في بما غزة قطاع في قيادتها وقتل حماس

 .2012وهذا ما تم تنفيذه إبان العدوان على غزة عام  .2"الصفقة

 بعقوبة" شاليط صفقة من إسرائيلية عبر أربع " بعنوان له مقال في الصهاينة أحد طالب

 المطلـق  بتصـفية  طالب كما. لالحتالل المقاومين بذلك ويقصد" المجرمين "يسميهم لمن اإلعدام

 طالـب  كما. السبعينات في ألمانيا في الصهيونيين الرياضيين قتلوا من مع جرى كما ،راحهمس

 3.الصـفقة  في المدفوع الثمن رفع عن المسئولية من جزءا حمله الذي الصهيوني اإلعالم بلجم

 قتـل  في شاركوا الذين من عنهم، المفرج بعض يقتل لمن مالية جوائز يخصصون ومستوطنون

 ممـن  خصوصا المحررين األسرى بعض تجاه المستوطنين بعض به يقوم قد ام وهو. صهاينة

  .الغربية الضفة في يتواجدون

 فلسطينيا. ب 

 شـعبيا  فلسـطينيا  ترحيبا) األحرار وفاء (القسام كتائب عليها أطلقت التي الصفقة القت

 زادت يوبالتال. عنهم المفرج األسرى وأهالي ومناصريهم حماس جمهور لدى وخصوصا. كبيرا

 حفـل  فـي  الكبيـر  الجماهيري الحضور ذلك على دل وقد الشعبي، وثقلها الحركة حضور من

 وقـدر  14/12/2011 بتـاريخ  غـزة  قطاع في الحركة أقامته الذي والعشرين الرابع انطالقتها

 إنجـاز  إبـراز  علـى  حماس إعالم حرص وقد. الحركة مصادر بحسب ألفا 350ب الحضور

                                                 
 اإلخباريـة،  مـعــا  وكـالـــة  حمـاس،  صـفقة  نجـاح  لتقليص فتح من أسير 550 سراح إلطالق تدعو ليفني 1

23/10/2011 .http://www.maannews.net/arb/ViewDetails.aspx?ID=431650 
ــاء 2 ــت أعضــ ــالبون كنيســ ــال يطــ ــري، باغتيــ ــا الجعبــ ــوطن، دنيــ . 23/10/2011الــ

http://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2011/10/23/206304.html 
 سـي  أف أن موقـع : المصدر. شاليط صفقة من إسرائيلية عبر أربع العدو، صحافة من مترجمة تومقاال وتقارير أخبار3

 http://www.moqawama.org/essaydetails.php?eid=22037&cid=209. 14/10/2011 اإلخباري
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 يوم غزة قطاع في الحكومة واعتبرت1.األسرى لتحرير أنجع كحل قاومةالم خيار وتأكيد الصفقة

  2.وطنيا يوما اإلفراج

 رحبـت  الرسمي المستوى فعلى: مختلفين بمستويين الصفقة مع فتعاملت فتح، حركة أما

 على انتقدتها فقد اهللا رام في الحكومة أما3.جيدة اعتبرها الذي عباس رئيسها لسان على بالصفقة

 السـلطة  خطـوات  ضد موجه سياسي ببعد وربطتها توقيتها، في مشككة خارجيتها روزي لسان

  4.أيلول واستحقاق الدولة بخصوص

 رام في فلسطين قناة وخصوصا السلطة إعالم مارس والشعبي اإلعالمي المستوى على

 هاسـلبيات  مبـرزا  للصفقة الذعا نقدا اإللكترونية، المواقع في وخصوصا فتح حركة وإعالم اهللا،

 لم أسرى أهالي مع ومقابالت أعمدة، لكتاب مقاالت عبر وذلك. اإلنجاز من ومقلال لها ومضخما

 بإنجـاز  حمـاس  حققتهـا  التي والمكانة الشعبية لتقليص محاولة في ذلك كل. أبنائهم عن يفرج

 تلفزيونيـة  برامج وجود وكذلك فتح، حركة من أخرى أصوات وجود إلى اإلشارة مع. الصفقة

 وقـد . مستمرا بعضها يزال وال الصفقة، عقب فلسطين قناة بثتها األسرى، قضية برازإل مكثفة

 أن فيه أكد مقاال سابق ومفاوض ووزير وأسير فتح حركة قيادات من وهو زايدة أبو سفيان نشر

 مـا  أقصى أنه يبدو ثمن من تحقق ما وبأن حماس، ولحركة للقضية وطنيا انجازا تمثل الصفقة

 فلسـطينيا  السياسـية  بالتحركـات  مرتبطة الصفقة تكون أن واستبعد حقيقه،ت حماس استطاعت

  5.الفلسطيني الرئيس على وللضغط

                                                 
. 14/12/2011الجزيـرة، . فلسـطين  كـل  لتحريـر  اسـتراتيجي  خيـار  المسلحة المقاومة: االنطالقة ذكرى في هنية1

http://www.palestine-info.info/ar/default.aspx?xyz=U6Qq7k%2bcOd87MDI46m9rUxJEp 
MO%2bi1s7eFMEES0k8VQgpiKc%2b18owOjQNz0WoLfioJaRwiV2gD91zbOiGjSds%2biW

LpzLrG%2bWxMpanM38CeF3iLvNw8ZsfqVC1cl59WTOUcjOkwZ%2fj8U%3d 
ــة 2 ــزة حكوم ــر غ ــوم تعتب ــفقة ي ــادل ص ــا التب ــا يوم ــطين. وطني ــن، أون فلس  .16/11/2011الي

http://www.felesteen.ps/index.php?page=details&nid=25411 
 لحركـة  والثقافة اإلعالم لمفوضية يالرسم الموقع طويال، انتظرناه الذي األسرى تبادل باتفاق نرحب: مازن أبو الرئيس 3

 http://www.fatehmedia.ps/news.php?id=3654، 11/10/2011فتح،
. 14/10/2011 ،24فـرانس  الحقـا،  غـزة  إلـى  سـيعودون  للخـارج  المبعـدون  األسرى: المالكي على ردا حماس 4

http://www.france24.com/ar/node/729997 
ــفيان 5 ــو س ــدة، أب ــا..الصــفقة زاي ــا م ــا و له ــا م ـــة. عليه ـــا وكـالـ ــة، مـع . 15/10/2011 اإلخباري

http://www.maannews.net/arb/ViewDetails.aspx?ID=429359 
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 واسـتياء  مرارة أبدو عنهم يفرج لم الذين) 48(الفلسطيني الداخل أسرى عائالت أن كما

 لكن عاما 20 عن يزيد ما أمضى بعضهم أن حيث ومفهوم، مبرر أمر وهو1.أبنائهم استثناء من

  .الصفقة تشملهم أن رفضت االحتالل قوات

 أمريكيا. ت

 وأبـدت  عنهم أفرج الذين الخطرين باألسرى وصفتهم ممن مخاوفها عن أمريكا أعربت

 التـأثير  مدى وإلى حماس، مع الرسمية قطيعتها استمرار إلى يشير مما .2الصفقة من امتعاضها

  .مواقفها على الصهيوني

  أوروبيا .ث

 شـاليط  يحمـل  الذي فرنسا رأسها وعلى الصفقة بإنجاز األوروبية الدول بعض رحبت

 مـع  للحوار لحماس أوسع بابا ستفتح الصفقة أن السياسيين المحللين بعض اعتبر وقد. جنسيتها

 كثيـرة  عقبـات  دونه بالحركة الكامل االعتراف ولكن3.أزيل قد جديدا عائقا أن باعتبار أوروبا،

 بكيـان  باالعتراف ممثلة حماس، لقبول وأوروبا أمريكا بها سكتتم زالت ال التي الشروط أهمها

 العالقات وستبقى. واالحتالل السلطة بين الموقعة باالتفاقيات وااللتزام اإلرهاب، ونبذ االحتالل،

 اإلرهـاب  قائمة عن حماس حركة ترفع أن إلى اإلعالم وسائل عن بعيدا وبمعظمها رسمية غير

 بعـد  خصوصـا  إليـه،  التوصـل  تقريب في الصفقة ستساهم رأم وهو. األوروبي االتحاد في

. مباشـرة  غير مفاوضات معه أجرت مقاتل كطرف بحماس االحتالل لكيان الضمني االعتراف

  .بها حماس وصف على االحتالل كيان دأب التي اإلرهاب صفة حماس عن عمليا ينفي ما وهو

                                                 
ــار 1 ــارير - األخب ــوارات تق ــفقة - وح ــادل ص ــر التب ــداخل تثي ــطيني ال ــرة، .الفلس . 17/10/2011 الجزي

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/A362EBF6-E205-4C7A-8488-DA5703B10862.htm? 
GoogleStatID=9 

2 Official: U.S. has concerns about Israel prisoner swap. Politico، 10/19/11. 
http://www.politico.com/news/stories/1011/66363.html 

.  16/10/2011 الجزيــرة،. والغــرب حمــاس بــين أوســع بحــوار توقعــات - وحــوارات تقــارير - األخبــار 3
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/8789A1AD-9E9D-4425-B93A-93B00F2A6C4F. 

htm?GoogleStatID=9 
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  وعربيا مصريا. ج

 العسـكري  للمجلس اإليجابية النظرة من عززتو وعربيا، مصريا ترحيبا الصفقة لقيت

 وخصوصـا  حمـاس،  حركـة  واحترام شعبية من عززت الوقت، نفس وفي حينه، في الحاكم

 وتبادل التواصل منع عمليا كسرت وكذلك. الحزبية عن بعيدا الفصائل، كافة من أسرى إلطالقها

 قيـادات  بين اللقاءات تبادل وأصبح مصر، في المسلمين اإلخوان وحركة حماس بين الزيارات

 وتالها1.الجانبين قيادة بين مباشرة الصفقة إنجاز بعد لقاء وتم. عاديا امرأ اإلخوان وقيادة حماس

 في اإلخوان قادة مع فقط ليس غزة، قطاع في الحكومة وزراء رئيس هنية، إسماعيل مع لقاءات

  .مبارك عهد في به مرحبا يكن لم الذي األمر. المصرية الحكومة مع بل مصر

 من أقل خالل الصفقة إبرام في يناير 25 ثورة مرحلة بعد المصري الوسيط نجاح إن :الخالصة

 أربعـة  عـن  يزيد ما مدى على مبارك عهد خالل المصري الفشل استمر الذي الوقت في عام،

 لمـا  اإلفـراج  وضمان فرعاية. المصرية الثورة أحدثته الذي اإليجابي األثر مدى يظهر سنين،

 السعادة وإدخال وطني، عرس تحقيق في مصر مساهمة يعني فلسطيني، أسير 1000 عن ديزي

 لجـرح  شـفاء  من األسرى عن اإلفراج يمثله لما. قاطبة الفلسطيني الشعب نفوس في والفرحة

 المصـرية  الجهود بفضل تحقق ما وهو. الفلسطيني للكل مقدسة قضية حل في ومساهمة عميق،

 . المصري للشعب) يناير (ثاني ونكان 25 ثورة عن المنبثقة

                                                 
ــد 1 ــام المرش ــتقبل الع ــد يس ــعل خال ــد مش ــق والوف ــه المراف ــوان. ل ــن، أون إخ . 13/10/2011 الي

http://www.ikhwanonline.com/new/Article.aspx?ArtID=93077&SecID=210 
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 الفصل األول

 اإلخوان المسلمين ومرشحيهم للرئاسة والبرلمان وأثرهم على القضية الفلسطينية

 أو تيار بعينه بل و تنظيمدها حزب ألم يقال بد من اإلشارة بداية إلى أن الثورة المصرية  

وال يستطيع أحد اإلدعاء بأنه هـو       .  المصري بمختلف فئاتهم وتياراتهم    شارك بها جموع الشعب   

 .من فجر الثورة أو قادها

اإلخوان المسلمين تحديدا في القضية أثر ا الفصل والفصل الذي يليه على دور و    هذ يركز

البرلمـان  ) حزب الحرية والعدالـة   (ا   حزبه حومرشالفلسطينية باعتبار أنهم الجماعة التي يقود       

وال يعني ذلك بحال اختزال الثورة أو القيادة ومؤسسات الدولـة           . والحكومة ورئاسة الجمهورية  

 فجهاز الدولة البيروقراطي ال زال يقوده رجال الحزب الـوطني ومـن تـم              باإلخوان المسلمين 

 في البرلمـان والحكومـة والرئاسـة        وال يملك اإلخوان وال مرشحيهم    . تعيينهم في عهد مبارك   

 وتلـك   الجهـاز العمل على إصالح ذلـك      هو   يستطيعوهوجل ما   . الصالحية القانونية بإقصائهم  

توافق علـى تسـليم المجلـس       المؤسسات من الداخل باعتبار أن الثورة وما تمخض عنها من           

ظام مبارك مـن    وليس بإصالح ثوري يطيح بن    إعالن دستوري   بالمرحلة المؤقتة   العسكري قيادة   

جذوره ويستبدله بثوريين أو من تختارهم قيادة الثورة التي عجز الثوار عن اختيارها والتوافـق               

   .عليها أصال

 بـدايتها  منـذ  المصرية الثورة في بفاعلية وشاركت المسلمين اإلخوان جماعة ساهمت

 تنبـأ  وقد. الثورة أشعلت التي المصري الشعب لجماهير تأييدا المصرية والحركات القوى كباقي

 ذكر فقد. الفاسدة والحكومة المستبد الحاكم على المصري الشعب ثورة بحتمية مبكرا البنا حسن

 دام إذا الحال بأن مصر في حكومة كل يصارحون اكانو" اإلخوان أن الخامس المؤتمر رسالة في

 حتما لك ذ فسيؤدي السريع، والعالج العاجل اإلصالح في األمر أولو يفكر ولم المنوال هذا على

 1". دعوتهم من وال المسلمين اإلخوان عمل من ليست ثورة، إلى

                                                 
 .90ص . ت.د. دار الشعاع:  الكويت).حصاد العمر( صفحات من التاريخ : صالح شادي  1
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 حزبهـا  فحصـل  مصـر  في جرت التي االنتخابات في كبيرا فوزا الجماعة حققت وقد

 الرئيسي، مكونه الحزب يشكل الذي الديمقراطي التحالف عبر" والعدالة الحرية حزب "السياسي

 علـى  حصل كما مقاعده، من% 50 حوالي الشعب، مجلس انتخابات في األصوات أعلى على

. المجلسـين  رئاسة على مرشحوه حصل وقد الشورى، مجلس انتخابات في ذلك من أعلى نسبة

 الجمهوريـة  رئيس بمنصب مرسي محمد مرشحه فاز الجمهورية رئيس انتخابات جرت وعندما

 %.52 تقارب بنسبة

 المسـلمين  اإلخوان فجماعة مصر، في لحكما نظام في سياسيا انقالبا النتائج هذه شكلت

 في أتباعها وتعرض الناصر، عبد جمال عهد منذ عقود خمسة عن يزيد لما محظورة كانت التي

 مـنهم  آالف وزج وغيرهما، عودة القادر وعبد قطب سيد مع حصل كما لإلعدام الفترات بعض

 الصـلح  من نوع وحصل السجون، من فأخرجهم السادات جاء ثم. عديدة ولسنوات السجون في

 بسـبب  لـذلك  حدا الصهيوني الكيان مع السالم معاهدة وضعت إذ طويال يدم لم أنه إال معهم،

 .المعاهدة لتلك اإلخوان معارضة

 أحيانـا  وتخبو حينا حدتها تزيد .الطرفين بين متوترة العالقات بقيت مبارك، حكم خالل

 اإلخوان مارس وقد. عليها خيمت والشك الثقة عدم من حالة لكن ،الصدام حد إلى تصل لم وإن

 وقاطعوها حينا البرلمانية االنتخابات في وشاركوا العام السياسي العمل مبارك عهد في المسلمون

 األحـزاب  بعـض  فيهـا  وشاركهم والبلطجة، التزوير يشوبها انتخابات بأنها علمهم رغم حينا

 .آخرون وعارضهم

 التي المصرية واألحزاب الجماعات أكبر نم واعتبرت الشعبي، حضورها للجماعة كان

 حيـث  الحقيقـة  تلـك  2005 عام الشعب مجلس انتخابات أكدت وقد. ومؤيدين بأنصار تحظى

 النظـام  يلجأ أن قبل معقدا 85 على وتزوير بلطجة دون جرت التي األولى الجولة في حصلت

 .األخرى الجوالت في للتزوير
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 عـام  لقرابة استمر والذي مبارك خلع أعقاب في العسكري للمجلس المؤقت الحكم خالل

 وكـان  عام بشكل والجماعة المجلس بين العالقات مسيرة والتفاهم الحوار من نوع ساد ونصف

 الشـعب،  قبل من باستفتاء بالفعل إقراره تم الذي الدستوري اإلعالن على االتفاق مظاهره أبرز

 فيهـا  وفـاز  بالفعـل  جرت التي ىوالشور الشعب لمجلسي انتخابات عقد على االتفاق وكذلك

 . المقاعد بأغلبية اإلسالميين

 محطات أبرز كانت. أحيانا والخالف التوتر من واإلخوان العسكر بين العالقات تخل لم

 الـوزراء،  ومجلـس  العيني والقصر محمود محمد شوارع في المتظاهرين قتل أحداث الخالف

 بعد المنتخب الشعب مجلس بحل العسكري المجلس وقرار السلمي، علي بوثيقة عرف ما وكذلك

 ما وأبرزها الالحقة الدستورية واإلعالنات االنتخابات، قانون دستورية بعدم قضائي قرار صدور

 الرسـمية  النتائج إعالن قبيل العسكري المجلس أصدره الذي المكمل الدستوري باإلعالن عرف

 . اإلخوان مرشح مرسي فيها فاز التي الرئاسة النتخابات

 سدة في اآلن وهم المسلمون اإلخوان سيتركه الذي األثر هو ما: حاليا المطروح السؤال

 وممارسـتهم  أفكارهم ستختلف وهل الفلسطينية، القضية على مصر في القرار وأصحاب الحكم

 أم الحكـم  وخـارج  المعارضة في وهم ومواقفهم أفكارهم سابق عن القضية تلك تجاه السياسية

 التـي  باألزمات المثقل الداخلي الوضع لحسابات سيكون وهل والسياسات؟ راألفكا نفس ستبقى

 التـدخالت  ستسـتمر  وهـل  الفلسـطينية؟  القضية حساب على األولوية السابقة األنظمة خلفتها

 رسـم  فـي  أمريكـا  وخصوصا الغربية العظمى الدول قبل من الخارجية والتأثيرات واإلمالء

 اإلخـوان  عهـد  في الخارجية مصر سياسة ستشهد أم ة؟الفلسطيني القضية تجاه مصر سياسات

 المصـري  القـومي  األمـن  لصالح ضاغطة ودولية إقليمية عالقات منظومة بناء باتجاه تحوال

 الفلسطينية؟ القضية ولصالح

 نظـرة  علـى  موجز بشكل ذلك قبل سنتعرف لكن. الفصل هذا في عرضه تمسي ما هذا

 .ةالفلسطيني القضية من ومواقفهم اإلخوان
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  الفلسطينية والقضية فلسطين إلى المسلمون اإلخوان نظرة. 1

. اإلسالمية والعقيدة الفكر منطلق من فلسطين إلى نظرتهم في المسلمون اإلخوان ينطلق

 من انطالقا حولها وفيما فيها اهللا بارك إسالمية أرضا فلسطين أرض المسلمون اإلخوان ويعتبر

 إلـى  الحـرام  المسجد من ليال بعبده أسرى الذي سبحان "اءاإلسر سورة في الكريم القران آيات

 فلسـطين  "أن البنا حسن األول ومرشدهم مؤسسهم ويعتبر 1".حوله باركنا الذي األقصى المسجد

وباعتبارها األنبياء، مهد وباعتبارها اإلسالم، أرض من باعتبارها مسلم لكّل وطن المسجد مقر 

 2"حوله اهللا بارك الذي األقصى

 عقيـدتهم  من جزءا األقصى ومسجدها المقدس وبيت فلسطين المسلمون اإلخوان تبرويع

 فـي  ورد كمـا  الرحـال  إليه يشد مسجد ثالث األقصى والمسجد والمحشر، المنشر أرض فهي

 في المسلمين أجيال جميع على إسالمي وقٍف أرض "اإلخوان فكر في وفلسطين. النبوي الحديث

 يتنازل أو يفرط أن كان من كائناً ألحد يجوز ال القيامة، يوم ىإل ومستقبلهم وحاضرهم ماضيهم

 هـي  بـل  فحسب، العرب أو للفلسطينيين ملكاً ليست فهي ولذلك منها جداً صغير جزء عن ولو

 3"جميعاً للمسلمين ملك

 الفلسـطينية  القضية على الصهيوني المشروع خطر مبكرا المسلمون اإلخوان أدرك وقد

 نـؤمن  أن نريـد  "البنا قول في ذلك ويظهر. واإلسالمي العربي العالم وحدة وعلى مصر وعلى

 تغلـب  دون ويحـول  أيضاً العربية النظر وجهة يحقق حالً فلسطين قضية بحّل الشرقية حدودنا

 فأمـا  فلسـطين،  يفتدي كله واإلسالمي العربي والعالم مصر إن. البالد هذه مرافق على اليهود

 عقدها، وواسطة الخافق قلبها فلسطين فألن العرب بالد وأما متاخم،ال الشرقي حدها فألنها مصر

 من ذلك كلّفها ومهما الظروف، كانت مهما تتمزق أن الوحدة بهذه ضنينة وهي وحدتها، ومركز

 اهللا رسـول  ومسرى الحرمين وثاني القبلتين أولى فلسطين فألن اإلسالمي العالم وأما. تضحيات

                                                 
 .1سورة اإلسراء، آية 1 
 150ص . 1992. مكتبة اإليمان: المنصورة. مجموعة رسائل اإلمام الشهيد حسن البنا:  حسن البنا2
ت، .محســن صــالح، مركــز الزيتونــة للدراســات، د.د... اإلمــام حســن البنــا والقضــية الفلســطينية:  دراســة3

http://www.alzaytouna.net/permalink/7869.html 



 101

 فصـداقة  عينيهـا  نصـب  المتحـدة  الدول تضعها أن يجب لحقيقةا وهذه. وسلم عليه اهللا صلى

 بهذا نطالب نحن ]..[.األخرى الكفة في فلسطين في اليهود ومطامع كفة، في والعرب المسلمين

 الشـرق  في عربيتين أمتين حق ألنه كذلك به ونطالب لنا، مباشرة ومصلحة لحدودنا تأمين ألنه

 1 ."شيء ينناب يفرق ولن منهم، ونحن منا هم والغرب،

 مـرتبط  الـوطن  أن يعتبرون فهم واألمة، بالوطن الخاصة نظرتهم المسلمين ولإلخوان

. باإلسـالم  دان من كل تشمل اإلسالمية واألمة. للمسلمين وطن هي إسالمية أرض فكل بالعقيدة

 بقضـايا  خاصـا  اهتمامـا  يولـون  ولذلك منهم فليس بالمسلمين يهتم لم من أن اإلخوان ويعتبر

 البنـا  اإلمـام  ذلـك  ويوضح. فلسطين أرض لقدسية أخص بشكل الفلسطينية والقضية لمينالمس

 الدمويـة،  الجنسية الفوارق يعتبر وال الجغرافية بالحدود يعترف ال هذه والحالة فاإلسالم" فيقول

 2".أقطاره تباعدت مهما واحدا وطنا اإلسالمي الوطن ويعتبر واحدة، امة جميعا المسلمين ويعتبر

 متعارضـة،  غير متعاضدة دوائر هي واإلسالم والعروبة الوطنية أن البنا اإلمام ىوير

 وألمتـه  العربيـة  لقوميتـه  الوقـت  ذات في ويعمل وطنه، لمصلحة يعمل أن يمكنه الفرد وأن

  3.اإلسالمية

 ال ممن مشئوم وعد بأنه فلسطين في حقا لليهود أعطى الذي بلفور لوعد اإلخوان ينظر

 فقـد . فلسـطين  مـن  جـزء  أي على لالحتالل شرعية بأي يعترفون وال يستحق، ال لمن يملك

 قـرارات  جملة شملت فلسطين بشأن وثيقة المسلمين اإلخوان لجماعة التأسيسية الهيأة أصدرت

 محلية هيئة أي به تتقدم مشروع أي رفض إعالن "فيها جاء الصهيوني الكيان دولة إعالن قبيل

  4"ذلك غير أم هدنة أم وصاية أو تقسيما المشروع اهذ أكان سواء ]..[ دولية أو

                                                 
المؤسسة اإلسالمية  : وانظر أيضا . 264-263ص  . ، مرجع سابق  اإلمام حسن البنا والقضية الفلسطينية     : محسن صالح  1

المؤسسـة اإلسـالمية للطباعـة      : بيـروت . حسن البنا مبادئ وأصول في مؤتمرات خاصة      : للطباعة والصحافة والنشر  
 27ص. 1980. والصحافة والنشر

 142ص مرجع سابق، ، مجموعة رسائل اإلمام الشهيد حسن البنا:  حسن البنا2
 230سابق، ص المرجع ال 3
 239ص. م غانم، مرجع سابق إبراهي4
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 فـي  النظـر  إعادة إلى وتدعو .صهيونيال بالكيان المسلمين اإلخوان جماعة تعترف ال

 وفـي  المصـري  الشـعب  ممثلو عبر وذلك ،المصرية الدولة وبين بينها الموقعة السالم معاهدة

 وعضـو  المسلمين اإلخوان اعةلجم العام األمين حسين محمود صرح فقد. المختصة مؤسساته

 ومـن  الشعوب، لصالح تُعقد المعاهدات كل "اللندنية األوسط الشرق لصحيفة فيها اإلرشاد مكتب

: األلمانيـة  األنباء لوكالة وفقا وأضاف، ."معاهدة أي مراجعة يمثله الذي والبرلمان الشعب حق

 الراهن الوقت في تضعها ال نهالك األهمية؛ من كبير قدر على المعاهدة أن اإلخوان جماعة ترى"

 ال الصـهيوني  الكيان وعموما الراهن، الوقت في بكثير أهم أولويات فهناك أولوياتها، سلّم على

 1."الواقع أرض على االتفاقية هذه يحترم

 البنـا  ذكر وقد فلسطين، لتحرير السبيل هو الدماء وبذل والقوة الجهاد إن اإلخوان يرى

 بقاء سبيل في أرواحهم سيبذلون "اإلخوان إن القاهرة في البريطاني سفيرال إلى بعثها رسالة في

 بعثها رسالة في وذكر. 2" عليها ومن األرض اهللا يرث حتى عربياً إسالمياً فلسطين من شبر كل

 لغة وهي واحدة، لغة إال يفهموا لن واليهود اإلنجليز إن "محمود محمد مصر وزراء رئيس إلى

 .3"والدم والقوة الثورة

 كلمة في ، وذلك بديع محمد المسلمين اإلخوان لجماعة الحالي العام المرشد ذلك أكد وقد

استرداد المقدسات وصون األعراض والدماء من       "بقوله اإلليكتروني الجماعة موقع على نشرت

أيدي اليهود لن يتم عبر أروقة األمم المتحدة، وال عبر المفاوضات، فالصهاينة ال يعرفون غيـر         

  4".لك لن يكون إال بجهاد مقدس، وتضحيات غالية وكل صور المقاومةذ] ..[.وب القوةأسل

                                                 
ــوان" 1 ــرائيل ال تحتــرم  ": اإلخ ــب ديفيــد "إس ــا، العــالم،   " كام ــن حقنــا مراجعته ، 10/12/2011وم

http://www.alalam.ir/news/886004 
  155، ص 1938، 30 إبراهيم غانم، مرجع سابق، نقال عن مجلة النذير عدد 2
 .157، ص 1938، 15د  إبراهيم غانم، مرجع سابق، نقال عن مجلة النذير، عد3
 11/10/2012، فلسطين اآلن، هو السبيل الوحيد لتحرير فلسطين" الجهاد: "بديع 4

 http://paltimes.net/details/news/25337/%D8%A8%D8%AF%D9%8A%D8%B9-
%D8%A7%D9% 84% D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D9%87%D9%88-%D8%A7% 

D9%84%D8%B3%D8%A8%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AD% 
D9%8A%D8%AF-%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D9%81% 

D9%84%D8%B3%D8%B7% D9 %8A%D9%8.html 
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 الفلسطينية القضية تجاه اإلخوان وممارسات مواقف. 2

 القضـية  تجاه المسلمين اإلخوان وممارسات مواقف من يسير جانب إلى اإلشارة يمكن

 .له يتسع وال البحث موضوع ليس والممارسات المواقف تلك استعراض ألن الفلسطينية

 عهـد  في األولى: مراحل ثالث إلى الفلسطينية القضية من اإلخوان مواقف تقسيم يمكن

 .المصرية الثورة مرحلة في والثالثة مبارك نظام مرحلة في والثانية الجماعة مؤسس البنا حسن

  اإلخوان جماعة مؤسس البنا حسن مرحلة. أ

 موقـف  ندرس عندما إننا "للدراسات زيتونةال مركز مدير صالح، محسن الدكتور يقول

 مفكر سيرة عن التاريخ ملفات في الغبار نفض بمجرد نقوم ال الفلسطينية، القضية من البنا الشيخ

 ومدرسته فكره يزال وال عهده، في األحداث صناعة في نجح رجل مع نتعامل وإنما مجاهد، أو

 1."بأجيال وفاته بعد حتى المعاصر المنطقة تاريخ صناعة في تشارك وحركته

 األولـى  المراحـل  فـي  الفلسطينية القضية ومساندة دعم في المسلمون اإلخوان شارك

 البنا حسن المؤسس مرشدهم مقتل حتى ذلك في واستمروا. مصر في 1928 عام منذ النطالقهم

 بـدأت  وقـد . 1948 عام حرب في الصهاينة مواجهة في به قاموا الذي الدور بعد 1949 عام

 فـي  الصهيوني الخطر من فيه حذر مقاال كتب 1929 عام ففي. بالقضية مبكرا البنا اماتاهتم

 مواجهـة  فـي  المسلمين فعل رد عن رضاه عدم عن 1931 عام آخر مقال في وعبر فلسطين،

 2". االحتجاجات كتابة على تزد لم "ألنها االستعماري التحدي

 كرامته، ميزان وهي بأسره، سالمياإل العالم قضية هي فلسطين قضية "إن البنا واعتبر

 القضـية  سـبيل  فـي  اإلخـوان  بذلها التي والنشاطات الجهود تنوعت 3".وقوته هيبته ومقياس

 المعنويـة،  والتعبئـة  التعريف: رئيسية مجاالت ثالثة في تركزت إنها القول ويمكن الفلسطينية،
                                                 

ت، .محســن صــالح، مركــز الزيتونــة للدراســات، د.د... اإلمــام حســن البنــا والقضــية الفلســطينية:  دراســة1
http://www.alzaytouna.net/permalink/7869.html 

 .74ص . مرجع سابق:  إبراهيم غانم2
 61ص. السابق المرجع 3
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 ضد والجهادي العسكري العمل تداعياتها، ومواجهة القضية لنصرة العملية والبرامج المقترحات

 1.فلسطين أرض على الصهاينة

 :المجاالت تلك في الفلسطينية للقضية نصرتهم في العناوين بعض إلى اإلشارة ويمكن

 : اإلسالمي اإلطار في الفلسطينية للقضية المعنوية والتعبئة التعريف •

 اسـتمرت  وقـد  الفلسـطينية،  بالقضـية  الجمهور لتوعية مكثفة دعائية حمالت البنا قاد

 اإلخوان واستخدم. فلسطين في 1936 ثورة نشوب مع خصوصا منتظمة شبه بصورة الحمالت

 وتوزيـع  فلسـطين،  عـن  الجمعة بخطب تمثلت لها والتعبئة بالقضية للتعريف متعددة أساليب

 توجيه و فلسطين، على مؤامراتهم وتكشف واإلنجليز الصهاينة تهاجم التي والكتيبات المنشورات

 2.الشعب لعموم فلسطين قضية أبعاد لشرح والمؤتمرات االجتماعات وعقد داءاتالن

 وهما الفلسطينية بالقضية والتوعية للتعريف جهوده في أساسيتين ركيزتين إلى البنا استند

 علـى  بفلسطين الخاص الديني الطابع وساعد. اإلسالمية األخوة ومفهوم اإلسالمي الوطن مفهوم

 ،المصـري  القـومي  األمن صميم من جزء فلسطين قضية أن على يؤكد انوك. لها التأييد حشد

 أرض شبر كل إلى يمتد بل مصر، بحدود حدوده تنتهي ال وطنكم إن" بقوله المصريين ويخاطب

 ]..[لفلسـطين  تخفـق  أن يجب ]..[لمصر تخفق التي قلوبكم وإن اهللا، إال إله ال يقول مسلم فيه

  3."والوطن واإلنسانية والجوار الدين بحكم

 وتداعياتها القضية لنصرة العملية والبرامج المقترحات •

 نقديـة  تبرعـات  وجمعوا الفلسطيني للشعب المالي للدعم لجانا المسلمون اإلخوان شكل

 بداية مع 1936 عام انطلقت التي" فلسطين لمساعدة المركزية اللجنة "منها الغرض لذلك وعينية

                                                 
اإلمام الشهيد حسن البنا مجدد القرن الرابع عشـر         . وانظر أيضا أحمد شوربجي   . 73مرجع سابق، ص  :  إبراهيم غانم  1

 .1998. يعدار الدعوة للطبع والنشر والتوز: اإلسكندرية. الهجري
 74ص. مرجع سابق:  إبرهيم غانم2
 76ص. سابقالمرجع ال 3
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 العالقات ولتوثيق 2.فلسطين مجاهدي لدعم الزكاة إخراج جيزت فتوى البنا وأصدر 1.القسام ثورة

 عبد قابل حيث 1935 عام لفلسطين بعثة أول البنا أرسل الفلسطينية القيادات مع التعاون وتعزيز

  3.فلسطين مفتي الحسيني أمين الحاج البنا مبعوثا الحكيم وأسعد الساعاتي الرحمن

 رافقه وما فلسطين في الصهيوني واالستيطان اليهودية الهجرة خطورة من اإلخوان حذر

 قدم 1937 عام عقد الذي األول اإلسالمي المؤتمر وفي. أليديهم الفلسطينية لألراضي تسرب من

 لشـراء  شـركة  إنشـاء  أو إسالمي عالمي صندوق إنشاء واقترحوا للقضية تصورهم اإلخوان

  4.لبيعها أهلها المحتاج الفلسطينية األراضي

 1947 عام بعد أرضهم من هجروا الذين للفلسطينيين اللجوء لمأساة رؤيتهم اإلخوان قدم

 وزيـر  إلـى  خطابـا  البنا أرسل. الصهيونية العصابات قبل من لها تعرضوا التي المذابح بفعل

 المصـرية  الحكومة وموقف الفلسطينيين الالجئين مشهد فيه سجل المصري االجتماعية الشؤون

 مواجهـة  فـي  الشـعبية  الهيئات إشراك ضرورة وأكد. لمصريةا األراضي إلى منهم وفد ممن

 بعـد  فلسـطين  وطـنهم  إلى الالجئين جميع يعود إن إلى الحكومية الجهود إلى إضافة المشكلة

  5.الصهيوني العدو من تحريره

 أحصـى  ما مجموع بلغ عديدة ووثائق مذكرات البنا مؤسسهم زمن في اإلخوان أصدر

 ودعمهـا  الفلسطينية القضية بخصوص وثيقة 65) عامر البيومي اهيمإبر. د (الباحثين أحد منها

 أحاديث الوثائق تلك شملت. والدولي والعربي المحلي المستوى على وعسكريا واقتصاديا سياسيا

 ومقـاالت  ومـذكرات  وقـرارات  وفتاوى وخطبا ورسائل وخطابات وبيانات وبرقيات إذاعية

  6.ونداءات

                                                 
 74ص. مرجع سابق:  إبرهيم غانم1
 179، صالسابق المرجع 2
 .202ص. ت.د. دار الشهاب: م.  د.مذكرات الدعوة والداعية:  حسن البنا3
 227، صالسابق المرجع 4
 228 -227 صسابق،المرجع ال 5
 . بقمرجع سا:  أنظر إبراهيم غانم6
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 الفلسطينية القضية رةلنص والعسكري الجهادي العمل •

 العـام  منـذ  فلسطين في للجهاد المسلح العسكري للعمل العملية استعداداتهم اإلخوان بدأ
 مـن  المتخلـف  السالح من كميات بجمع للجماعة الخاص الجهاز من وحدات قامت فقد. 1946
 دالجهـا  جيش "تسليح بهدف أخرى مصادر ومن المصرية الصحراء في الثانية العالمية الحرب
  1.الحسيني القادر عبد الشهيد قاده الذي" المقدس

 وكيـل  لبيب محمود إشراف تحت فلسطين في عسكريا المجاهدين بتدريب اإلخوان قام
  2.الغرض لذلك فلسطين إلى سافر الذي العسكرية للشئون الجماعة

ـ  الجهاز قائد منزل في اجتماع إلى الخاص النظام قيادات جميع1948 عام البنا دعا  دعب
 وقـد . االحـتالل  كيان قيام إعالن من أشهر ثالثة قبل أي شباط شهر في وذلك السندي الرحمن

  3.الشهادة أو النصر حتى فلسطين في القتال على عزمه عن االجتماع ذلك في البنا أعلن

 الحرب نشوب وبمجرد. 1948 العام من آذار شهر في فلسطين اإلخوان كتائب وصلت
 المصريون اإلخوان شارك كيانهم، قيام الصهاينة فيه أعلن الذي اليوم وهو ،15/5/1948 بتاريخ

 حليـف  النصـر  وكان. فلسطين أنحاء مختلف في وانتشروا الحرب في والسوريون واألردنيون
. المتحـدة  األمم هيئة عبر الهدنة اقتراح إلى والغرب اليهود دفع مما العربي والجانب المجاهدين

 باسم وأعلن تاما رفضا الهدنة رفض ممن البنا وكان. الهدنة على يةالعرب الحكومات وافقت وقد
 وتطـرد  أبيـب  تـل  العربيـة  الجيوش تدخل أن بعد إال "هدنة أي قبول عدم المسلمين اإلخوان

 إلى فلسطين عرب من المهاجرين وترد طبرية، ومن عكا ومن ويافا، حيفا من اآلثمة العصابات
  4".ديارهم

 تتكشـف  ثـم  للحرب، مجددا ليعودوا وعدتهم صفوفهم تقوية في ةالهدن الصهاينة استغل

 جهـادهم  فـي  المسلمون اإلخوان استمر ذلك ومع. المصري الجيش أيدي في الفاسدة األسلحة
                                                 

 80ص. مرجع سابق:  إبراهيم غانم1
  80ص. السابق المرجع 2
 81ص. السابق المرجع 3
 89-88ص . سابقالمرجع ال 4
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 الالجئين دعم في مصر في اإلخوان واستمر 1.الصهاينة قتال في المصري الجيش مع وتعاونهم

 وقامـت . االستعمارية القوات وأقلق المصرية طاتالسل أزعج مما المجاهدين وأسر الفلسطينيين

 جماعـة  بحـل  قرارا أصدرت ثم المجاهدين، عن واإلمدادات التموين بمنع المصرية السلطات

  2.الجماعة مؤسس البنا حسن اغتيال ذلك بعد تم ثم أمالكهم، ومصادرة المسلمين اإلخوان

 وأبـرزت  48 عـام  ينفلسـط  في الحرب في اإلخوان دور عديدة كتابات تناولت وقد

 ".48 عام حرب في المسلمون اإلخوان "بعنوان الشريف لكامل كتاب منها بطوالتهم

  مبارك مرحلة . ب

 نظـرا  العسـكرية  غير الجوانب على الفلسطينية للقضية اإلخوان ومساندة دعم اقتصر

 علـى  مبـارك  نظام وحرص الصهيوني، بالكيان مصر تربط كانت التي والمعاهدات للعالقات

 واإلعالميـة  السياسـية  السبل سلوك على الجماعة وحرصت. يمسها بمن والبطش بها لتزاماال

 معارضة فيها بما وسياساته النظام مواجهة في القانون ويتيحها الدستور يكفلها التي واالحتجاجية

 لمواقـف  العناوين بعض إلى اإلشارة ويمكن. الصهيوني االحتالل مع والتطبيع السالم اتفاقيات

 :بالخصوص ماعةالج

 ووقعها سبق التي الصهيوني واالحتالل مصر بين السالم معاهدة المسلمون اإلخوان عارض. 1

 تعـارض  كما قيادتها وتصريحات نشراتها في تعارضها الجماعة زالت وال. السادات الرئيس

  3.االحتالل مع تطبيع أي

 اتفاقيـات  فـي  الذاتي الحكم مشروع منذ الفلسطينية للقضية التسوية مسيرة اإلخوان عارض. 2

 بـين  اتفاقـات  من تالها وما أوسلو واتفاقات مدريد باتفاق مرورا السادات وقعها التي السالم

 . مبارك نظام ودعم برعاية واالحتالل المنظمة

                                                 
 .1977.دار الصحوة للنشر: القاهرة. اإلخوان المسلمون في ميزان الحق:  فريد عبد الخالق1
 91ص. السابق المرجع 2
 55 صسابق،المرجع ال 3
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 الفلسطيني الشعب خاضهما اللتين الفلسطينيتين االنتفاضتين مصر في المسلمون اإلخوان دعم.3

 بشكل اإلخوان ودعم. 2000 عام والثانية ،1987 عام األولى االنتفاضة وهما االحتالل ضد

 المسلمين اإلخوان لجماعة المسلح الجناح وهي 1987 عام تأسست التي حماس حركة واضح

 . فلسطين في

 السياسـية  مواقفه واعتبروا العربية األنظمة من وغيره مبارك نظام المسلمون اإلخوان انتقد. 4
 الحكـام  من وغيره واعتبروه واألمريكية الصهيونية للسياسة خاضعة سطينيةالفل القضية تجاه

 صرح ما ذلك على األمثلة ومن .غزة حصار في ومشاركا فلسطين قضية نصرة في متخاذال
 ارفعـوا  (اسم حملت التي األسبوعية رسائله إحدى في عاكف مهدي السابق اإلخوان مرشد به

 وإهمال الصهيوني، العدو ضد المقاومة احتضان هو اليوم الوقت واجب") غزة عن الحصار
 إال تعنـي  ال التـي  األطروحات تلك مع التساوق وعدم الصهيوني، والخداع األمريكية الرؤية
 التي الشعوب وبين والحكام النظم بين قطيعة وإيجاد االحتالل، لصالح الوقت كسب من مزيدا
 جهـود  أمـام  لكم عذر ال: "اإلسالمية شعوبال إلى وجهها كلمٍة في وأضاف". المقاومة تؤيد

 الـذي  مـا .. فلسطين وأهل فلسطين إلى أقرب وأنتم بعيٍد، من كاألنصار جاءوا الذين هؤالء
 سلوك من يمنعكم الذي وما! الحكام؟ تخاذل ضد عاليا الصوت ورفع للظلم التصدي من يمنعكم

 كـل  وفلسـطين  غـزة  فـي  نكمإخوا صمود ليستمر المعونات من المزيد جمع إلى السبل كل
 جريمـة  اآلن فالصـمت ! الشـتات؟  في وحتى والضفة، م1948 وأرض القدس في فلسطين،
 1."الفلسطيني الشعب قتل في مشاركة اليوم والشح والبخل نكراء،

 يناير / ثاني كانون 25 المصرية الثورة مرحلة. ت

بـين   من كانت طينيةالفلس القضية من مبارك نظام مواقف أن المسلمون اإلخوان اعتبر
 العـدوان  من بمواقفه يتعلق فيما وخصوصا ،عليهللثورة   المصري الشعب  التي دفعت  سباباأل

 الـدعم  مواقف أبرز ومن. حصارها في ومشاركته غزة قطاع على عهده في األخير الصهيوني
 :يلي ما المصرية الثورة وجماهير قوى فيها شاركتهم والتي الفلسطينية للقضية اإلخواني

                                                 
ــزة، نافــــــ   1 ــن غــــ ــار عــــ ــوا الحصــــ ــر،  ارفعــــ ، 2010\7\1ذة مصــــ

http://www.egyptwindow.net/web_Details.aspx?Kind=16&News_ID=285 
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 شـعارات  ورفعـوا  القدس لدعم مليونية أو جمعة إلى الثورة خالل المسلمون اإلخوان دعا. 1

 تحريـر  يريـد  الشـعب  "شعار خاللها وبرز. األقصى والمسجد الفلسطينية للقضية مناصرة

 1".فلسطين

 ألقيت" المقاومة خيار لدعم واإلسالمي العربي للتجمع "تأسيسي مؤتمر عقد في اإلخوان ساهم. 2

 العربيـة  العالقات مسئول ألقى حيث. وفلسطين ولبنان العراق في المقاومة لرموز كلمات فيه

 فـي  وذلك. فلسطين في المقاومة كلمة مشعل خالد وألقى اهللا، نصر حسن كلمة اهللا حزب في

 عديدة وإسالمية عربية دول عن ممثلون وشارك. القاهرة في المصريين الصحفيين نقابة مقر

 التأسيسـية  الهيئـة  رئـيس  غدار يحيى الدكتور وقال. وأندونيسيا والباكستان انإير بينها من

 تخطو مصر أن مفادها داللة يحمل التوقيت هذا وفي المؤتمر لعقد القاهرة اختيار إن: "للمؤتمر

 االمبرياليـة  ضـد  المقاومـة  لخيار رئيسيا داعما العربي، الصف مقدمة في لموقعها سريعاً

 شـكل  على آثارها بالتأكيد ستترك التي يناير من والعشرين الخامس رةثو عقب والصهيونية،

 2."بالكامل المنطقة

. على الصهاينة واحتجت اعتصمت التي والمواجهات المسيرات في المسلمون اإلخوان شارك. 3

 التـي أم الرشراش    عملية بعدوذلك   الصهيونية السفارة مااقتحب قد بلغت االحتجاجات ذروتها   و

  3.الصهيوني االحتالل قوات أيدي على مصريون جنود قابها أعفي قتل

 يتعلـق  فيمـا  مبارك بعد مصر قاد الذي العسكري المجلس خطوات المسلمون اإلخوان دعم. 4

 وفـي  الفلسـطينية  المصـالحة  في دورها وكذلك األسرى تبادل صفقة إنجاز في مصر بدور

 بيـنهم  ومن الفلسطينية، المقاومة قيادات اإلخوان واستقبل. غزة قطاع على الحصار تخفيف

                                                 
ــن،     1 ــاز وطـ ــدس، تلفـ ــاً للقـ ــر دعمـ ــدان التحريـ ــي ميـ ــة فـ ــيرة مليونيـ ، 16/11/2011 مسـ

http://www.wattan.tv/new_index_hp_details.cfm?id=a8198853a286657&c_id=1 
ــد  2 ـــ " مشــعل"نصــر اهللا و" كلمــة-الوف ــؤتمر التجمــع ب ــي م ــد،"الصــحفيين "ف ــة الوف ، 22/7/2011، بواب

http://www.alwafd.org/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/73901 
 يطالـب " والعدالـة  الحريـة "و.. العازل والجدار الشهداء بحقوق التساهل على رد اإلسرائيلية السفارة اقتحام": اإلخوان" 3

ــادة ــر بإعـــ ــي النظـــ ــدة فـــ ــالم، معاهـــ ــحيفة الســـ ــريون، صـــ  ، ت.د المصـــ
http://www.almesryoon.com/news.aspx?id=77019 
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 .غزة في الحكومة وزراء رئيس هنية وإسماعيل لحماس، السياسي المكتب رئيس مشعل خالد

 .مبارك سقوط بعد  في القاهرةالتحرك بحرية لهم حوسم عنهم، الحصار فكأن  بعد

 عصـام  ةحكوم البداية في الثورية القوى ومختلف التحرير وشباب المسلمون اإلخوان دعم. 5

 وزير مواقف وشكلت1.بها رحب ممن وكانوا شفيق أحمد حكومة إقالة بعد جاءت التي شرف

 االحـتالل  كيان تجاه المصري الحكومي السياسي الخطاب في تحوال العربي نبيل خارجيتها

 والتعامل بنوده بعض تعديل وضرورة االحتالل، كيان مع السالم باتفاق يتعلق فيما وخصوصا

 ولقـي . ذاتها االتفاقية تتيحه ما وهو للنصوص االحترام وعدم الصهيونية لخروقا مع بالمثل

 وأشـادت  اإلخـوان  جماعـة  من وارتياحا ترحيبا العربية للجامعة عاما أمينا العربي ترشيح

 2.والدبلوماسية الخارجية السياسة في مدرسة واعتبرته بمواقفه

 عبـاس  محمـود  الـرئيس  بالقـاهرة  لمقطما في العام مقرهم في المسلمون اإلخوان استقبل. 6

 جمعـة  وأكد .فلسطين لتحرير الشعبية الجبهة قيادات بينها ومن الفلسطينية القيادات ومختلف

 ن،لإلخوا بالنسبة محورية يةفلسطينال القضية أن المعروف من أنه "للمرشد الثاني النائب أمين،

 مكتـب  في اإلخوان زار أن وسبق علنية، الشعبية الجبهة وفد زيارة تكون أن الطبيعي ومن

 وكذلك مشعل خالد خواأل عرفات ياسر بالمرحوم بدءا يةفلسطينال الفصائل قادة جميع اإلرشاد

 3."القاهرة تأتي عندما الفصائل قادة من وغيرهم مازن أبو عباس محمود

 ظـل  في معهم يعقدونها الفلسطينية الفصائل وقيادات عباس كان ما نادرا لقاءات وهي

 اإلخـوان  نجـم  وصـعود  الجارية التطورات خذتأ الفلسطينية القيادات أن ويبدو. مبارك نظام

 اإلخـوان  جماعـة  بها رحبت لقاءات هكذا استدعى مما االعتبار، في مصر قيادة في المسلمين

 .الفلسطينية الحركات مختلف وبين بينها قائمة التواصل جسور تبقي حتى المسلمين

                                                 
-20110304،  4/3/2011 ،24فـرانس  التحريـر،  ميـدان  في شرف عصام الجديد اءالوزر برئيس يرحبون اآلالف 1

egypt-new-pm-essam-sharaf-visit-place-tahrir-cairo 
، 16/5/2011 األخبــار، مصــري، عربــي مــزاج مــع ينســجم العربــي اختيــار: »اإلخــوان «2

http://elakhbar.akhbarway.com/news.asp?c=2&id=91218 
ــد 3 ــوان مرشـ ــتقبلي اإلخـ ــد سـ ــة وفـ ــر جبهـ ــطين، تحريـ ــرس، فلسـ ، 08/11/2011مصـ

http://www.masress.com/elbalad/23953 
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 الفلسطينية القضية هتجا وأثرهم البرلمان قبة إلى وصولهم بعد المسلمين اإلخوان دور. 3

 بعـد  الفلسـطينية  بالقضية المتعلقة والقرارات النشاطات بعض المسلمين لإلخوان كانت

 ضـغط  منهـا  حـد  وإن. والشورى الشعب لمجلسي وترؤسهم البرلمانية االنتخابات في فوزهم

ـ  قتل أحداث من رافقها وما الثورة خالل مصر عاشتها التي واألزمات الداخلية القضايا  التوانف

 يقـود  كـان  الذي - المسلحة للقوات األعلى والمجلس الحكومة تعاون عدم وكذلك. الخ ،امني

 فـي  وخصوصـا  الفلسطينية القضية يخص فيما توصياته لتنفيذ البرلمان مع - حينه في مصر

 : يلي ما وقراراتهم نشاطاتهم أبرز ومن. اليومية وتداعياته الحصار تخفيف مجال

 بشـكل  غـزة  قطاع عاشها التي الوقود وأزمة الكهرباء لمشكلة حل وضع في البرلمان ساهم* 

 قبـل  من الكامل للتطبيق طريقها تجد لم والتي والمعيشي الصحي وضعه على وأثرت خانق

  1.الجنزوري يقودها كان التي المصرية الحكومة

 اللجنة راتزيا باكورة في غزة قطاع لزيارة الخارجية الشؤون لجنة من وفدا البرلمان أرسل* 

 الحصـار  كسـر  في المجلس من وإسهاما ومقاومته، غزة قطاع صمود لدعم وذلك الخارجية

  2.غزة على المفروض

 في للمجلس التابعة العربية الشئون لجنة توصيات على الموافقة المصري الشعب مجلس قرر *

 لسـفير ا واسـتدعاء  الصهيوني السفير طرد تتضمن والتي 2/3/2012 بتاريخ عقدها جلسة

 المصـرية  الحكومة وقيام فورا، االحتالل كيان إلى المصري الغاز تصدير ووقف المصري،

 كما. الصهيوني للكيان العربية المقاطعة وتفعيل االحتالل، كيان مع االتفاقيات جميع بمراجعة

 ة،المحتل األرض لتحرير استراتيجيا خيارا باعتباره "أشكالها بجميع المقاومة خيار بتبني طالب

 زائفا خيارا[ إال ليس) السالم خيار (بـ يسمى ما أن الصهيوني الكيان قادة أكد أن بعد خاصة

                                                 
 ، 23/2/2012 نـــــت، الرســـــالة بالكهربـــــاء، غـــــزة ســـــتمد مصـــــر: نجيـــــدة 1

http://alresalah.ps/ar/index.php?act=post&id=47702 
 ،28/3/2012 شـهاب،  وكالـة  اليـوم،  غـزة  قطـاع  يصـل  المصـري  البرلمـان  فـي  العربيـة  الشئون لجنة وفد 2

http://shehab.ps/ar/index.php?act=post&id=10918 
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 مـن  وتهويده ضمه إلى الكيان هذا يسعى ما كل وضم تهويد أجل من للوقت ]اوكسب وتسويفا

 1".فلسطين أرض

 المناسـبة  الضـغط  وسائل يملك ال البرلمان كون حينه في يتحقق لم ذلك من شيئا لكن

 وضـوح  وعـدم  مصـر  تعيشه الذي االستثنائي للوضع نظرا الحكومة عن الثقة حجب أهمهاو

  .كافة السلطات لها تخضع التي الدستورية المرجعية

 فـي  للمناقشة االحتالل وكيان مصر بين السالم اتفاقية بعرض المصري البرلمان يقم لم

 تصـريح  منها بذلك تهدد فردية ةبرلماني أصوات ظهرت وإن. إلغائها أو تعديلها بهدف جلساته

 المساعدات وقف أن اعتبر الذي -البرلمان في الخارجية الشئون لجنة رئيس - العريان لعصام

 2.لذلك الباب تفتح االتفاقية من جزء هي التي لمصر األمريكية

 ظـل  فـي  القدس إلى جمعة علي مصر جمهورية مفتي زيارة المصري الشعب مجلس أدان *

 المجلس وتبنى. الصهاينة مع التطبيع أشكال من شكل ألي المجلس رفض ياقس في االحتالل

 3.باستقالته المفتي يتقدم بأن واألوقاف واالجتماعية الدينية الشؤون لجنة توصية

 وعضـو  غـزة  في الحكومة رئيس هنية بإسماعيل الكتاتني سعد الشعب مجلس رئيس التقى *

  لحركـة  المركزيـة  اللجنـة  عضو األحمد عزامب التقى كما4حماس، لحركة السياسي المكتب

 الفلسـطيني،  الخـالف  طرفـي  على والعدالة الحرية وحزب البرلمان انفتاح إطار في 5 فتح

 .بينهما المصالحة لجهود ودعما

                                                 
 ،48 عـرب  إسـرائيل،  مـن  مصر سفير واستدعاء القاهرة من اإلسرائيلي السفير طرد على يوافق المصري البرلمان 1

12/3/2012 ،http://www.arabs48.com/?mod=articles&ID=89939  
 ، 13/2/2012للحـوار،  الفلسـطينية  الشـبكة  ،»إسـرائيل  «مـع  السـالم  اتفـاق  بإلغـاء  يهـدد  المصـري  البرلمان 2

http://www.paldf.net/forum/showthread.php?t=951488 
 ، 22/4/2012اإلســالم، مفكــرة منصــبه، مــن واالســتقالة باالعتــذار المفتــي يطالــب المصــري البرلمــان 3

http://www.islammemo.cc/akhbar/arab/2012/04/22/148461.html 
ــور 4 ــة..بالص ــي هني ــيافة ف ــاتني ض ــد الكت ــاك: يؤك ــن هن ــربص م ــر، ت ــراوي، بمص ، 23/2/2012مص

http://www.masrawy.com/news/Egypt/Politics/2012/February/23/4824740.aspx 
ــاتني 5 ــى الكت ــزام يلتق ــد ع ــن األحم ــة م ــة اللجن ــة المركزي ــتح، لحرك ــة ف ــرام، بواب ، 19/3/2012 األه

http://gate.ahram.org.eg/UI/Front/Inner.aspx?NewsContentID=186393 
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 كمـا . الشعب مجلس افتتاح جلسة لحضور الصهيوني السفير دعوة المصري البرلمان رفض *

 وإلقـاء  لزيارتـه  الصهيوني الكنيست رئيس من عوةد استالم المجلس رئيس الكتاتني رفض

 السـفير  دعـوة  المصـري  الشـعب  مجلس فيها يرفض التي األولى المرة وهي. فيه خطاب

 1.الجانبين بين السالم اتفاقية توقيع منذ األولى جلسته افتتاح لحضور الصهيوني

 الجنـاح  والعدالـة  الحرية حزب يترأسه الذي المصري الشعب مجلس جهود أن نستنتج

 النظـر  إعـادة  وتجاه الفلسطينية القضية تجاه محدودة كانت المسلمين اإلخوان لحركة السياسي

 اإلخـوان  إعطـاء  عـدم  منها، ألسباب ذلك ويعزى. االحتالل وكيان مصر بين السالم بمعاهدة

 حوادث من المصرية الساحة شهدته وما الثورة وتداعيات ضغط ظل في الملف هذا لفتح أولوية

 المحلي الفريق مع األهلي مباراة وأحداث العيني والقصر محمود ومحمد التحرير ميادين في قتل

 عـدم  حالة األخرى األسباب ومن. تداعياتها معالجة في البرلمان وقت أشغل ما وهو سعيد ببور

 بقيـادة  المصـرية  الحكومـة  وبـين  واإلسالمية اإلخوانية بأغلبيته الشعب مجلس بين االنسجام

 ودعـا  المطروحة وميزانيتها سياستها وعارض عنها الثقة حجب المجلس حاول التي يالجنزور

 العمـر  إلـى  إضـافة . حينه في الحاكمة العسكرية القيادة من استجابة يجد أن دون إقالتها إلى

 وهو 14/6/2012 لغاية 23/1/2012 منذ الشعب مجلس عاشه الذي) أشهر ستة من أقل(القليل

 2.بحله المصري ءالقضا قرار إصدار يوم

 الفلسطينية القضية على وأثره مرسي محمد المنتخب المصري الرئيس اإلخوان مرشح دور. 4

 الـذراع  والعدالة الحرية حزب مرشح هو الذي مرسي محمد المصري الرئيس فوز بعد

. تاريخها في فاصلة مرحلة المسلمين اإلخوان جماعة دخلت المسلمين اإلخوان لجماعة السياسي

 وكذلك. ودوليا وإقليميا داخليا مصر مستوى على الجماعة دور على تداعياته الفوز لهذا ونوسيك

                                                 
ــوان 1 ــوا اإلخ ــور رفض ــفير حض ــرائيلي الس ــس اإلس ــعب، بمجل ــار الش ــاردة، أخب  ، 24/1/2012 النه

http://www.akhbar-today.com/1325 
ــر 2 ــدء: مص ــى ب ــات أول ــس جلس ــعب مجل ــذ الش ــة من ــارك، إطاح ــي مب ــي ب ــي، ب ، 23/1/2012 س

http://www.bbc.co.uk/arabic/middleeast/2012/01/120123_egypt_parliament_first_session.shtml 
ــوطن" ــر" ال ــات تنش ــتورية "حيثي ــي" الدس ــم ف ــل حك ــس ح ــعب، مجل ــوطن الش ــوز، ال ، 14/6/2012ني

http://www.elwatannews.com/news/details/15636 
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 القضية رأسها وعلى واإلسالمي العربي العالم تهم التي الكبرى القضايا تجاه الجماعة دور على

 .فيه البحث يهمنا وما الرسالة موضوع وهو الفلسطينية

 جماعـة  مـن  المسـلمين  اإلخوان جماعة قعمو تحول خالل من الدور هذا أهمية تبرز

 جمهورية في موقع أعلى في مرشحه فاز الذي السياسي حزبها لها جماعة إلى محظورة إسالمية

 الـذي  الحاكم النظام لسياسات المعارضة موقع من الجماعة وضع في الحاصل فالتغيير. مصر

 موقع في ومرشحها الجماعة بحلتص ،المجاالت مختلف في وأفعاله مواقفه انتقاد عليها يسهل كان

 . ومستقبلها ومصداقيتها للجماعة حقيقي اختبار محك هوو القرار وصنع القيادة

 مرشحها عبر مباشر غير بشكل كانت وإن مصر، قيادة في للمسؤولية الجماعة تحمل إن

 مـن  مصـر  تعيشه لما نظرا عسير امتحان أمام يضعها فيها، القيادية مواقعه من استقال الذي

 واألزمات الفساد من سنوات بعد المصري فالوضع. وخارجية داخلية ومخاطر وأزمات تحديات

 القـرار  صـانع  أمام يضع الخ، واألمنية واالجتماعية واالقتصادية السياسية المجاالت كافة في

 فـي  وهي للجماعة يحدث كان لما خالفا. االعتبار في يأخذها أن يجب عديدة عوامل المصري

ـ  ألنها وللشعب للحكومة ملزما نيك مل هصدركانت ت  موقف أي أن عتباربا المعارضة  م تكـن  ل

 كـان  سـواء  الموقـف  عـن  بالتعبير يكون ما أشبه كان المحصلة في فقرارها. الحاكمة الجهة

 .خالفه أم مؤيدا أم معارضا

 إليه انتقلت الذي الموقع تغير سيؤثر هل التساؤل، يبرز الفلسطينية بالقضية يتعلق وفيما

 تلـك  تجـاه  الجماعة وسياسات ومواقف أفكار على الفائز ومرشحها المسلمين اإلخوان جماعة

 :التالية العناوين في المؤشرات بعض خالل من ذلك قراءة يمكن القضية؟

 وقضيته الفلسطيني الشعب من المصرية الرئاسة موقف. أ 

ـ  بمشروع المعنون االنتخابي برنامجه ضمن مرسي الرئيس أعلن  بـاب  فـي  ة،النهض

 نضـاله  فـي  الفلسـطيني  الشـعب  تأييد "74ص العربية االنتماء دائرة وتحت الخارجية الريادة

 التنسيق و الدولية الساحة على مواقفه دعم و أراضيه تحرير و دولته بناء و حقوقه لنيل المشروع
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 توجهاتهـا  و الجغرافيـة  انتماءاتهـا  بمختلف الفلسطينية للحقوق المؤيدة السياسات ذات الدول مع

 1".السياسية

 تلميحـا  ال العدو لكيان ذكر أي مرسي للرئيس االنتخابي البرنامج في يرد لم المقابل في

 بما  "بعبارة اتبعت البرنامج تضمنها التي" الدول جميع على االنفتاح" عبارة وحتى تصريحا، وال

 باالنفتـاح  تفسر ال حتى الساحقة، بغالبيته االحتالل لكيان رافض وهو ،2"شعبنا ضمير عن يعبر

 االنتخابي البرنامج في الكيان إهمال فإن وبالتالي. المتربصين بعض قبل من االحتالل كيان على

. لـه  مرسـي  الرئيس يحملها التي السلبية النظرة وعلى الكيان هذا رفض على واضحة إشارة

 :يلي كما التسوية ومسيرة الداخلية الملفات بعض في مواقفه تفصيل ويمكن

 غزة حصار •

 دثح .غزة قطاع عن الحصار سيرفع بأنه االنتخابية حملته خالل مرسي الرئيس أعلن

 سـاعات  رفـع  حيث من المعبر في المرور إجراءات بعض في تعديل االنتخابات في فوزه بعد

 وحدث ،أحيانا العطل أيام لتشمل األسبوع مدى على للمعبر الفتح أيام عدد وزيادة اليومي، الدوام

 كانـت  اإلجـراءات  تلك لكن. يوميا العابرين أعداد ومضاعفة ،أمنيا الممنوعين ألعداد فتخفي

 مدير فيها شكا الذي الحد إلى إحداها في وصلت بل وأخرى، فترة بين والتبديل للتغيير تتعرض

 لتتجـاوز  الممنـوعين  عدد وزيادة اإلجراءات تشديد من الشاعر خالد الفلسطيني رفح معبر عام

 زالت ال الممنوعين قوائم أن وأكد. 2013 للعام شباط شهر من الثاني األسبوع يف شخص 230

 زال ال المعبـر  وإلـى  من الترحيل ملف بأن أكد كما. المصري الجانب مع حلها يتم ولم عالقة

 3.أيضا عالقا

                                                 
1 https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/dr.morsy2012/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1 
%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC+%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A7% 
D8%B3%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%AE%D8%A9+%D8%A7% 
D9%84%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9+%D8%A8%D8%A7%D 
9%84%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%81.pdf 

 74ص المرجع السابق، 2
  1ع 3ص 2063 عدد ،16/2/2013 فلسطين، صحيفة ملحوظ، بشكل رفح معبر عبر المرجعين أعداد ازدياد 3
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 حدث تحسن ملموس على آلية فتح المعبر ومرور األفراد فيه مقارنة بالوضـع              وبالتالي

 مـع  مصر معابر مع الحال هو كما واعتيادي كامل بشكل إجماال المعبر يفتح لم نولك. السابق

 صهيونية توقعات حتى بل حماس وحركة غزة قطاع أهالي توقعات خالف ما وهو أخرى، دول

 بحسب والبضائع لألفراد الطبيعي بالمرور والسماح الحصار ورفع المعبر فتح قرب إلى أشارت

   1.تاريخه لغاية يتحقق لم ما وهو المصري القانون

 معبر عبر بالعبور السماح وهي نفسها اآللية زالت فال االقتصادي الحصار حيث من أما

 التي اإلعمار لمشاريع الالزمة والتجهيزات المواد بإدخال السماح ذلك من استثني. سالم أبو كرم

 . مباشرة رفح معبر عبر للقطاع القطرية الحكومة بها تقدمت

 من الهدم عمليات كثافة: وهما مهمين تطورين شهد مرسي الرئيس عهد في قاألنفا ملف

 نظـام  بـه  يقوم كان عما تزيد وبأعداد استخدامها بإعادة يسمح ال وبشكل المصري الجيش قبل

 المكلـف  مهامه من األنفاق غلق بأن الجيش باسم الرسمي المتحدث صرح وقد. المخلوع مبارك

 دخـول  الثـاني  والتطور 2.السيسي الفتاح عبد الدفاع وزير فسهن وهو الجيش قائد قبل من بها

 الـرئيس  يلـزم  قـرارا  المحاكم إحدى أصدرت حيث. األولى للمرة الملف معالجة في القضاء

 3.الفلسطينية القضية بنصرة واجبها عن مصر تخلي عدم مع األنفاق بإغالق وحكومته المصري

 :يلي ما إلى يشيران التطوران وهذان

 دون تحـول  وخارجيـة  داخلية كبيرة ضغوطا مرسي برئاسة الحالي المصري النظام هيواج* 

 إحـدى  األنفاق تمثل التي غزة قطاع على المفروض الحصار مشكلة بحل جريئا قرارا اتخاذه

 المصـرية  الحكومـة  مع سويا للعمل استعدادها غزة في حماس حكومة أعلنت وقد. تداعياتة

                                                 
 http://alhayat.com/Details/433280 ، 9/9/2012الحياة، أيام، خالل غزة حصار رفع مرسي نية عن أنباء 1
ــدث 2 ــكري المتحــ ــد ال: العســ ــغوط توجــ ــى ضــ ــيش علــ ــق الجــ ــاق، لغلــ  األنفــ

 22/2/2013http://www.almesryoon.com/permalink/98280.html#sthash.WjdKAr3S.dpufالمصريون،
، 27/2/2013 الشـروق،  صـحيفة  وغـزة،  صرم بين األنفاق بهدم »مرسي «بإلزام »اإلداري القضاء «حيثيات ننشر 3

http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=27022013&id=fb1f27d1-9f46-43ca-acdb-
9b2a156d2291 
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 تهريـب  فـي  ممثلـة  الطـرفين  على السلبية جوانبها في وخصوصا األنفاق ظاهرة إلنهاء

 .والمخدرات األشخاص

 ينلهمـا  لم اللذين - المصري والقضاء الجيش بين الضمني والتحالف التنسيق من نوع يوجد* 

 بذات المرتبطة اإلخوانية بقيادته الجديد الرئاسة نظام مع معلنة غير مواجهة في -الثوري المد

 السـاحة  أن كمـا . غـزة  قطـاع  في الحاكمة حماس حركة مع سالميةاإل الحركية المرجعية

 جهـة،  مـن  وحلفـائهم  اإلسالميين بين السياسي المشهد في السائدة االنقسام وحالة المصرية

 هذا في بظالله يلقي أخرى جهة من السابق النظام أعوان من وحلفائهم واليساريين والعلمانيين

 . عليه للضغط الرئيس خصوم يستخدمها سياسية ورقة فالملف. الملف

 واإلعـالن  الشـعب،  مجلـس  حـل  فـي  المصري والقضاء الجيش وتحالف سبق وقد

 السلمي علي وثيقة في الجيش مع واليساري العلماني التيار وتحالف سبق كما. المكمل الدستوري

 الرئاسة بين الخالف مظاهر فإن أخرى ناحية ومن. خاصة وحصانة امتيازات الجيش تمنح التي

 إلـى  األطراف مختلف الجيش قيادة بدعوة ظهرت قد الداخلية األزمة معالجة في الجيش وقيادة

 المصري الدفاع وزير وبتحذير1.ذلك عن تراجعها ثم له تابعة رياضية منشأة في الوطني الحوار

 2. التدهور من مزيد نحو تتجه األوضاع أن من

 علـى  السـيطرة  إلحكـام  األنفاق إغالق اتجاهب الدفع من وأمريكا العدو كيان تبرئة يمكن ال* 

 األكبر فالمستفيد. السالح تهريب طرق إحدى من وحرمانه عنه، الحياة شريان وقطع القطاع

 نظـام  يجـرؤ  لم كهذه خطوة وأن وخصوصا. الصهيوني الكيان هو نهائيا األنفاق غلق من

 الشـعب  ألن ذلـك  بـل ق الحصـار  يرفع لم إذا القطاع على لتداعياتها اتخاذها على مبارك

 رفـح  في للحدود الفلسطيني الشعب وتدمير. ومرضا جوعا يموت بأن يرضى لن الفلسطيني

 .2009-2008 عام الحرب أعقاب في ذلك على شاهد أكبر

                                                 
ــر 1 ــدفاع وزي ــري ال ــدعو المص ــى ي ــوار "إل ــي ح ــوم" وطن ــاء، ي ــرز، األربع ، 11/12/2012رويت

http://ara.reuters.com/article/topNews/idARACAE8BA0BL20121211 
ــاهرة 2 ــر: القـ ــدفاع وزيـ ــذر الـ ــن يحـ ــار مـ ــة، انهيـ ــدة الدولـ ــاض، جريـ ، 30/1/2013الريـ

http://www.alriyadh.com/2013/01/30/article805934.htm 
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 األنفـاق  كافـة  إغالق على ستقدم المصرية الرئاسة أن يعني ال ذلك سبق ما كل ولكن
 الشـعب  مـع  مواجهـة  المصرية الرئاسة علتش ولن والخارجية، الداخلية للضغوط وسترضخ
 مـع  الرئاسـة  تتواصل أن يتوقع بل. حصاره إنهاء إلى التوصل قبل غزة قطاع في الفلسطيني

 فـي  وتساهم الظاهرة سلبيات األطراف كل تجنب وحلول تفاهمات إليجاد الجيش وقيادة حماس
 مـن  الجميـع  أمـام  مناص فال فشلت وإذا. الفلسطيني الشعب على والضغوط الحصار تخفيف
 وقويـة  منتخبـة  حكومة بدوره سيختار الذي المصري للبرلمان االنتخابات عنه تسفر ما انتظار
 . التحديات من ولغيره الملف لهذا حلول إيجاد في المساهمة على قدرة أكثر ستكون

 الفلسطينية المصالحة •

 مبادرات أية الفلسطينية المصالحة ملف في 2012 عام خالل المصري الرئيس يتخذ لم
 ويسـعى  المصـالحة  جهود يدعم بأنه معلنة بتصريحات اكتفى بل الواقع، أرض على إلنجازها
 الجانـب  هذا في لكنه. الملف هذا في مصر جهود لتفعيل قريبة خطوات باتخاذ ووعد. إلنجازها

 : ومنها اللقاءات ببعض قام

 خطوته لمناقشة وثانيها بانتخابه، للتهنئة أولها مرة من أكثر عباس محمود الرئيس مع مقابلته -
 الرئيس أيده ما وهو فيها عضو غير كدولة بفلسطين االعتراف لطلب المتحدة لألمم التوجه في

  1.المتحدة األمم في العضوية كاملة كدولة بها االعتراف أيد بل مرسي

 قبالاسـت  عـدم  مرسي الرئيس راعى وقد لحماس، السياسي المكتب رئيس مشعل بخالد لقاؤه -
  2.مبكرا للقاهرة حضر مشعل أن مع عباس محمود قبل أوال مشعل

 الفكريـة  العالقـة  عـن  النظـر  بغض مصر جمهورية رئيس قبل من مشعل استقبال

 وإخراجها معها التعامل لنمط وتغيير العالقة، مستوى رفع إلى إشارة تجمعهما التي واآليدلوجية
                                                 

، 14/11/202الحيـاة،  دار المتحدة، األمم إلى فلسطين انضمام طلب أمام العراقيل على سنتغلب: مرسي لقائه بعد عباس 1
http://alhayat.com/Details/452581 

، 28/12/2012اليـوم،  المصـري  المتحدة،صـحيفة  األمـم  إلـى  الفلسـطيني  للتوجـه  دعمه »عباس«لـ يؤكد مرسي
http://www.almasryalyoum.com/node/1275566#sthash.9AMBe0im.dpuf 

ــعل 2 ــي مشــــــ ــي، يلتقــــــ ــاز مرســــــ ــن، تلفــــــ ، 19/7/2012وطــــــ
http://www.wattan.tv/new_index_hp_details.cfm?id=a5358909a4476536&c_id=1 
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 باعتبـاره  مرسـي  مـع  تم فاللقاء. السياسي اإلطار وهو العادي اإلطار إلى األمنية البوتقة من

 .األول المقام في لمصر الفائز الرئيس

 هـذا  علـى  لقـاء  أول وهو غزة قطاع في للحكومة رئيسا باعتباره هنية إسماعيل مع لقاؤه -

  1.األمني والوضع وحصاره غزة بقطاع متعلقة ملفات مناقشة االجتماع خالل وتم المستوى،

 سياسـة  في ملموس تغيير إلى والداخل الخارج في حماس قيادة مع سيمر لقاءات تشير

 أسـيرة  قبل من كانت كما وليس السياسية البوابة من لتصبح حماس حركة مع تعاملها في مصر

 وهـذا . الحاجـة  عند الجمهورية رئاسة مستوى على سقفها وأصبح المخابراتية، األمنية البوابة

 .قبلها ما مصر ستلي هي الثورة بعد ما مصر أن يعني

 ورأي موقـف  يراعـي  أن بـد  ال الفكري وانتمائه المصري الرئيس توجه كان ما أيا

 الفلسـطينية  الحركـات  فـي  يرون المصريون فجل. الفلسطينية القضية تجاه المصري الشارع

 وعـدم  ودعمها عليها االنفتاح المطلوب الفلسطينية القيادة من يتجزأ ال جزء لالحتالل المقاومة

 مرسـي  المصـري  الـرئيس  يسلكه ما وهو. التسوية مسار في المنخرط الجناح على قتصاراال

 عـدم  مع. بعينه فصيل إلى واالنحياز اللقاء على يقتصر كان الذي مبارك المخلوع لمنهج خالفا

 والموقـف  الرؤيـا  تقارب من المنطلق المقاوم الطرف لدعم لمرسي المتوفر اآلخر الدافع إنكار

 . دولوجياواآلي الفكري

 وقبول انتخابه بعد مرسي يقابل عربي رئيس أول يكون أن على عباس الرئيس حرص

 والقضية لفلسطين بالنسبة مرسي والرئيس لمصر والهامة الكبيرة المكانة إلى يشير لذلك مرسي

 ورئيسها مصر تكنها التي واألولوية األهمية إلى يشير كما. رسميا عباس يقودها التي الفلسطينية

 الفلسـطينية  القضية على كبير تأثير له سيبقى المصري الدور أن يعني مما الفلسطينية، لقضيةل

 .الجديد المصري للرئيس السياسية الرؤية عن النظر بغض

                                                 
، 28/7/2012 معـا،  وكالـة  مراحـل،  3 علـى  الكهربـاء  وحـل  سـاعة  12 رفح معبر فتح: مرسي لقاء بعد هنية 1

http://www.maannews.net/arb/ViewDetails.aspx?ID=508094 
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 وخيبـة  األسـى  من بكثير يشعران ال اهللا رام في والسلطة عباس أن يعني ال ذلك لكن
 أخص وبشكل حماس حركة تجاه وخصوصا .الجديدة المصرية والسياسات المواقف بسبب األمل
 االعتـراف  باتجاه إيجابا معها مصر عالقة وتطور ،غزة قطاع في هنية إسماعيل حكومة تجاه
 قنـديل  هشام استقبال بعد غزة قطاع تدير مسئولة كحكومة معها الرسمي السياسي والتعامل ،بها

 .الجانبين تهم التي الملفات من عددا ومناقشتهما ،لهنية

 أن إلـى  أشار عندما وزراء كرئيس لهنية مصر الستقبال رفضه عن تلميحا عباس عبر
 وأكد. فياض سالم حكومة غير من لممثلين استقبالها عبر مقبولة غير خطوات تتخذ الدول بعض
 الراميـة  المحاوالت كل من والحذر والتنبه الفلسطيني، التمثيل بوحدانية التمسك ضرورة "على
 والحلـول  االنقسـام  لمخططـات  ودعمـا  تأييدا تشكل ألنها المصيرية يةالقض بهذه العبث إلى

 مصر لممثل استدعائه في تمثلت أخرى إجراءات عباس أخذ وقد". الفلسطينية للقضية المشبوهة
 مصـر  حكومـة  رئـيس  اسـتقبال  من استيائه إلظهار المقاطعة في إقامته مقر إلى اهللا رام في

  1.هنية إلسماعيل

 أي اسـتقبال  الرئاسة برنامج في ليس بأنه حينه في المصرية الرئاسة مباس الناطق أعلن
 مكتـب  عضو الرشق وإعالن مشعل زيارة من بالرغم القريب المدى في الفلسطينيين القادة من

 الخارجية وزير أعلن ثم. للقاهرة الحالية زيارته أثناء مرسي سيلتقي مشعل بأن السياسي حماس
 2.الرسمية بصفتهم وليس زوارا باعتبارهم حماس داتقيا تستقبل مصر بأن المصري

 حماس؟ حركة تجاه سياستها وتغيير انفتاحها عن ستتراجع مصر أن ذلك يعني هل ولكن
 المصـرية  والحكومـة  الرئاسـة  أن الواضح من ولكن. ذلك على والتطورات األحداث ستجيب
 علـى  حريصـة  مصر ألن وخصوصا غضبها، وامتصاص اهللا رام في السلطة تهدئة تحاوالن
 المصـالحة  ومنهـا  والداخلية السياسية ملفاتها وتولي ،الفلسطينية القضية في جهودها استمرار

 .تاريخه لغاية عليه حافظت ما وهو الفلسطينية،
                                                 

 األيـام،  صـحيفة  ،"وزراء كـرئيس  "لهنيـة  القـاهرة  استقبال من استياء.. الفلسطيني بالتمثيل العبث من يحذر الرئيس 1
19/9/2012 ،http://www.al-ayyam.com/article.aspx?did=199849&date=9/19/2012 

، 21/9/2012 معـا،  وكالـة  بالقـاهرة،  لهـا  مكاتـب  فـتح  يتم ولم كزوار حماس نستقبل:المصري الخارجية وزير 2
http://maannews.net/arb/ViewDetails.aspx?ID=522116 
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 القيـادة  أطـراف  بـاقي  مع المساواة قدم على واستقبالها حماس تجاه مصر موقف إن

 من بالرغم ينتهجه السابق النظام يكن لم الذي المتوقع األمر الحقيقة في هو الفصائلية الفلسطينية

 .فتح حركة وهو الفلسطينية الساحة يقود الذي اآلخر الفصيل وبين بينها وسيطا به حماس رضا

 فـي  حماس تتوالها التي الحكومة من بنظرائهم المصرية الحكومة في الوزراء لقاء إن

 ألمنهـا  بوابة ويمثل لمصر مجاور غزة طاعق أن باعتبار لمصر، حيويا أمرا يعتبر غزة قطاع

 يحكمـه  نظام أي مع تفاهم عالقة إقامة من بد وال. االحتالل لكيان مالصقته إلى بالنظر القومي

 فكريا يلتقيان بنظامين يتعلق الحال كان إذا فكيف. الواقع األمر بحكم غيرها أو حماس كان سواء

 وأن بد وال اآلخرين قبل من بشأنه االختالف عبيستو ال ذلك عند فاألمر وآيديولوجيا وسياسيا

 .معه ويتعايشوا يستوعبوه

 ذات الملفـات  كافة في الحالي مرسي ونظام حماس رؤيتي تطابق ذلك يعني هل ولكن

. المطروحـة  القضايا وطبيعة والمستجدات الظروف لتطور محكوم أمر ذلك المشترك؟ االهتمام

 علـى  حـرة  تجارة منطقة إلقامة حماس حكومة ؤيةر رفضت المصرية الحكومة أن وجدنا فقد

 المصري للجانب الدراسة قدرتها التي للطرفين االقتصادية جدواها من بالرغم المشتركة الحدود

 . باالعتبار مصر تأخذه الذي الوحيد العامل أنه يبدو ال االقتصادي فالعامل. دوالر مليارات بثالثة

 منها األنفاق وإغالق الحصار لرفع أخرى ائلبد إلى ومصر غزة في الطرفان يلجأ وقد

 فيـه  يتحكم أن دون سالم أبو كرم بمعبر شبيها ومصر غزة قطاع بين مباشر تجاري معبر فتح

 لطمأنـة  ومصر حماس معه تتوافق بشكل أوروبي دولي بتواجد يكون وقد. الصهيوني الجانب

 .2005 عام عابرالم التفاقية مطابقا يكون أن دون الصهيوني األمريكي الجانب

 القيـادة  تأخـذه  أمـر  الصهيوني لألمن تلقائيا الداعم واألوروبي األمريكي الموقف إن
 الملحـة  وحاجتهـا  مصـر  تعيشـها  التـي  االقتصادية األزمة ضوء في االعتبار في المصرية

 من يحد عامل وهو فقدانها، عدم على حاليا مصر تحرص والتي أمريكا تقدمها التي للمساعدات
 فـي  وحكومتهـا  حماس لحركة ودعمه تحالفه من ويكبح الحصار، رفع في لوعده مرسي تنفيذ
 . الحالية المرحلة في غزة قطاع
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 سـاعد  2013.1 عام مطلع وفتح حماس بين جديدة حوارات جولة مرسي الرئيس رعى

 موعـد  عـن  واإلعـالن  الدسـتور،  إقرار بعد مصر في النسبي األوضاع استقرار ذلك على

 .ومعارض مؤيد بين منقسما زال ال السياسي المشهد كان وإن التشريعية لالنتخابات

 بتـاريخ  النـاخبين  سـجالت  لتجديـد  وإنهاؤها غزة إلى االنتخابات لجنة عودة كانت

 لم الملفات باقي 2.المصالحة بشأن األرض على اتخذت التي اإلجراءات أبرز من 20/2/2013

 .مازن أبو برئاسة ومةالحك تشكيل رأسها وعلى منها أي إنجاز يتم

 مشادة بعد المصالحة ملفات تنفيذ لمتابعة وحماس فتح بين المقررة االجتماعات تأجيل تم

 القيادي دويك، عزيز وبين. التشريعي المجلس وعضو فتح في القيادي األحمد، عزام بين كالمية

 للمنطقة وباماأ األمريكي الرئيس زيارة عن اإلعالن وساهم3.التشريعي المجلس ورئيس بحماس

 كـل  وذهبـت . المصالحة وتفاهمات لقاءات تطبيق تأجيل على 20/3/2013 بتاريخ تمت التي

 .مصالحة جولة كل نهاية في يحدث كان كما هباء االنقسام بإنهاء والجهود الوعود

 تحقيـق  فـي  تفلـح  لـم  مرسي الرئيس عهد في المصرية الجهود بأن االستنتاج يمكن

 الـدور  يخـص  فيما اعتبارات لعدة ذلك ويعود. الواقع أرض على سوحما فتح بين المصالحة

 : ومنها تحديدا المصري

 المناسـبة  والبيئـة  الوقت والحكومة الرئيس يمنح ال الذي مصر في المأزوم الداخلي الوضع -

 . الجهد بهذا للقيام

                                                 
ــي 1 ــوت: مرسـ ــاس دعـ ــعل عبـ ــاع ومشـ ــي لالجتمـ ــاهرة، فـ ــطين القـ ، 7/1/2013 اآلن، فلسـ

http://paltimes.net/details/news/31014/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%8A--%D8%AF% 
D8%B9%D9%88%D8%AA-%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3-%D9%88%D9%85%D8 

%B4%D8%B9%D9%84-%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8% 
A7%D8%B9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1 

%D8%A9.html 
، 20/2/2013 فلسـطين،  - المركزيـة  االنتخابـات  لجنـة  موقع الناخبين، تسجيل عملية انتهاء تُعلن االنتخابات لجنة 2

http://www.elections.ps/ar/tabid/433/language/en-US/Default.aspx?IDL=1554 
ــادة 3 ــاخنة مشـ ــين سـ ــزام بـ ــد عـ ــز األحمـ ــدويك، وعزيـ ــا الـ ــاء، معـ ، 21/2/2013 لألنبـ

http://it.maannews.net/arb/ViewDetails.aspx?ID=567527 
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 مرجعيـة ال فـي  التوافق إلى تفتقر والتي وعباس، مرسي الرئيس تربط التي العالقة هشاشة -

 االنسـجام  مقابل. محددة سياسية خطوات في مرحليا التقت وإن المحتل مع للصراع والرؤية

 .مرسي مع حماس تجمع التي والرؤية المرجعية في

 أي لـدعم  خطـوات  مـن  الرئيس يتخذه فما .الطرفين رضا كسب في وحكومته مرسي فشل -

 الرئيس بأن نفسه يوهم أن منهما طرف كل يحاول. ضده موجهة اآلخر الطرف يراها طرف

 لتوافقها معها سيقف الرئيس أن تعتقد فحماس. لصالحه اآلخر الطرف على سيضغط المصري

 .لحماس انحيازه تهمة يبعد لكي سيساندها مرسي أن تعتقد وفتح معه، والحركي اآليدلوجي

  التسوية مسيرة •

 لمسـار  يسـي الرئ الحاضـن  مبارك حسني بعهد مرورا السادات عهد منذ مصر مثّلت

 فـي  العربيـة  الجامعة أقرتها التي العربية السالم مبادرة مثّلت كما الفلسطينية، للقضية التسوية

. العربية المنطقة في للسالم للعرب األوحد االستراتيجي الخيار 2002 عام بيروت في اجتماعها

 شـارون  واجتاح. فيه كتبت الذي الحبر تساوي ال بأنها حينه في عليها الصهيوني الرد كان وقد

 ومـا  أوسلو اتفاقات بموجب" A "المصنفة الفلسطينية السلطة مناطق واقتحم إثرها، على الضفة

 مهـددة  خافتـة  دعوات صدور رغم بالمبادرة متمسكين العرب بقي وقد. احتاللها وأعاد تالها،

 . بها الصهيوني االكتراث عدم من سنوات بعد الطاولة عن برفعها

 حل لمسار رؤيته توضح مبادرات مصر، برئاسة فوزه بعد مرسي الرئيس عن تصدر لم

 حل أي خلف ووقوفه الفلسطينية، للحقوق دعمه عن مجمل بشكل عبر ولكنه. الفلسطينية القضية

  .والخارج الداخل في وقياداتهم الفلسطينيون يرتضيه

 فلم الفلسطينية يةللقض التسوية بمسار المتعلقة الخارجية المصرية السياسة حيث من أما

 العربيـة  الـدول  مختلف مع مصر واستمرت. تاريخه لغاية بتغييرها رسمية قرارات أية تصدر

 باللجنـة  عضـويتها  عبر الفلسطينية للسلطة السياسية والقرارات للجهود والدعم الغطاء بتوفير

 .العربية الجامعة قبل من العربية المبادرة تفعيل بمتابعة المكلفة
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 غير دولة على للحصول المتحدة األمم إلى التوجه في عباس الرئيس هودج مصر دعمت

 التـي  االنحيـاز  عدم قمة في ودعمته المطلب هذا مصر تبنت وقد. 67 عام حدود على عضو

 ذات ومـن  "مرسي وقال. المتحدة األمم في خطابه في مرسي دعمه وكذلك طهران، في عقدت

 أيـدتم  كمـا  جميعـا،  وأدعوكم المتحدة األمم في فلسطيني تحرك ألي مصر دعم أؤكد المنطلق

 ]..[المشـروعة  الكاملـة  الحقوق على للحصول فلسطين أبناء دعم إلى العربية الشعوب ثورات

 القابلـة  غيـر  الفلسـطينية  المسـتقلة  دولتـه  وبناء حريته، نيل أجل من ويجاهد يناضل لشعب

 حقوقه كل لينال الفلسطيني الشعب جانب إلى العمل مواصلة على عازمون إننا "وتابع". للتصرف

 1".وفصائله أبنائه لكل الحرة بإرادته

 فأغلـب . الخطـوة  تلـك  بخصوص الفلسطينية السياسية الساحة على اآلراء تباينت وقد

 الفلسـطينية،  للقضـية  تاريخيا إنجازا يعد وتحقيقها الصحيح، االتجاه في خطوة اعتبرتها القوى

 بـأنهم  يعترف العالم أن معتبرين. الدولة بإقامة حقهم على الفلسطينيين حصول ويقرب ويسهل

 معها، المتحالفة والفصائل فتح حركة موقف وهو. أخرى دولة قبل من أرضها احتلت دولة اآلن

 كحركة اآلخر، البعض اعتبر المقابل وفي. التحفظات بعض مع أعلنته الذي حماس موقف وهو

 2.أرضه كل في الفلسطيني الحق في التفريط حد ىإل يصل قد تراجعا الخطوة اإلسالمي الجهاد

 والمقدسـات  األرض لـه  تتعرض مما تقليدية مواقف المنتخبة المصرية الرئاسة وقفت
 قبـل  مـن  فيـه  والصـالة  األقصى المسجد باقتحام ذروته بلغ وتهويد استيطان من الفلسطينية
 كمـا  لتجزئته تمهيدا اليهود لقب من فيه للصالة يومية أوقات القتطاع المعدة والخطط الصهاينة

                                                 
، 26/9/2012 ،الوفــــد،المتحدة األمــــم فــــى مرســــى الــــرئيس كلمــــة نــــص  1

http://www.alwafd.org/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%AA 
%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1/13-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7 

%D8%B1%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A
/269987-%D9%86%D8%B5-%D9%83%D9%84%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8 
%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%89-%D9%81%D9% 
89-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA 

%D8%AD%D8%AF%D8%A9 
 فلسطين شبكة ؟ والرملة واللد ويافا وحيفا عكا أهل استفتى عباس الرئيس هل: حبيب خضر اإلسالمي الجهاد في القيادي 2

 http://www.paldf.net/forum/showthread.php?t=1064442 ، 28/12/2012 للحوار،
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 مواقـف  عن كثيرا تختلف لم وحكومته المصري الرئيس فمواقف 1.اإلبراهيمي الحرم مع جرى
 الممارسات تلك لمثل حدا يضع ال وتحذير وعود في تمثلت وقد. عهدناها التي العربية الحكومات

  2.القصير المدى على

) وأعـدوا  (شعارها إسالمية جعيةبمر رؤية ويمتلك منتخب رئيس مرسي أن هو الفرق
 ذلك على مثال .يرام ما خير على األمور سارت إن لتحقيقيه طويال مدى يحتاج يطرحه ما لكن
 تعقيبا ،5/2/2013 بتاريخ القاهرة في عقد الذي اإلسالمي التعاون لمنظمة القمة مؤتمر في قوله
 التصـدي  علـى  العـزم  كـل  ةعازم اإلسالمية األمة ":القدس وتهويد االستيطان مناقشة على

 طموحات تحقيق إن "ويضيف ،"الفلسطيني محيطها عن وعزلها المحتلة القدس تهويد لمحاوالت
 دولنـا،  بين البينية التجارة وأطر االقتصادي التعاون أواصر تعزيز على بقدرتنا يرتبط شعوبنا
 3"المشترك التعاون وتعزيز

 االحتالل كيان مع العالقة. ب

 بكيان عهده في مصر وعالقات السياسية ومواقفه مرسي الرئيس حاتتصري دراسة إن

 هـل . الكيـان  تجاه مصر سياسات إليه ستصل الذي للمدى مؤشرات يعطي أن يمكن االحتالل

 الفلسطينية؟ القضية لصالح ستستغل وهل الضرورة تمليها التي الباردة العالقات إطار في ستبقى

 اتفاقيـة  في النظر سيعاد وهل. السالم خيار في النظر دةإعا حد إلى تصل قد توترات سنشهد أم

 عهـد  في حتى تجاوزه يمكن ال وواقعا التزاما أصبح ذلك إن أم بالكيان؟ االعتراف وفي السالم

 :التالية العناوين خالل من ذلك تناول يمكن .المعروفة اإلسالمية بمرجعيته مرسي

                                                 
، 6/8/2012لإلعـالم،  الفلسـطيني  المركـز  المسـلمين،  ومنـع  محـددة،  بأيام لألقصى اليهود لدخول صهيوني جهد 1

http://www.palinfo.com/site/pic/newsdetails.aspx?itemid=119703 
، 2/12/2012 للدراسـات،  نـة الزيتو مركـز  والضـفة،  القـدس  فـي  االسـتيطاني " إسـرائيل  "بقـرار  تندد مصر 2

http://www.alzaytouna.net/permalink/30634.html 
 العالقـات  مفوضـية  المحتلـة،  القدس تهويد لمحاوالت التصدي على العزم كل عازمة اإلسالمية األمة: مرسي الرئيس 3

 http://www.fatehwatan.ps/page-47323-ar.html، 7/2/2013 الوطنية،
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 االحتالل كيان مع المصرية السالم اتفاقية •

 مـن  أكثـر  فـي  الدولية والمعاهدات االتفاقيات سيحترم أنه مرسي محمد الرئيس نأعل

 للعالم سالم رسالة نحمل إننا "فيه قال الذي القاهرة جامعة في خطابه ذلك على األمثلة من موقع،

 الدولـة  التزامـات  احترام على نؤكد دوما تعهدنا وكما..وعدل حق رسالة ومعها قبلها ونحمل

 واألمـة  الشـعب  مصـر  أن هنـا  من أعلن إنني.. الدولية واالتفاقيات معاهداتال في المصرية

 حقوقـه  كافـة  علـى  يحصـل  حتـى  الفلسطيني الشعب مع تقف الرئاسة ومؤسسة والحكومة

 صـفا  الفلسـطيني  الشعب ليكون الفلسطينية الوطنية المصالحة إتمام على وسنعمل المشروعة،

  1".وسيادته أرضه الستعادة واحدا

 " مـع  بالعمـل  فيه تعهد الذي المتحدة لألمم العامة الجمعية أمام خطابه في ذلك كدأ كما

 شـؤون  فـي  التدخل عدم يشمل والذي المتبادل، واالحترام الندية من سياق في الدولي المجتمع

 2."بها التزامنا نؤكد التي الدولية والمعاهدات والمواثيق المبادئ وتطبيق األخرى، الدول

 المصرية الرئاسة انتخابات في اإلخوان مرشح مرسي فوز •

 كبيرة عناوين الصهيونية الصحف أفردت. االحتالل لكيان مفصليا حدثا مرسي فوز مثل

 التعبير في مشاعرهم صهاينة مسئولون يخف ولم. والتحليل بالتعليق لتناوله عديدة وصفحات له

 مـن  أصـوات  أيـة  علـى  يحصل لم الذي األخوان مرشح مرسي الرئيس لفوز استيائهم عن

 3.بها الفخر عن مرسي عبر التي) صفر (النسبة وهي االحتالل، كيان في المتواجدين المصريين

                                                 
، 30/6/2012األهــرام، بوابــة القــاهرة، بجامعــة االحتفــاالت بقاعــة مرســي الــرئيس لكلمــة الكامــل الــنص 1

http://gate.ahram.org.eg/News/226294.aspx 
ــص  2 ــة نــ ــرئيس كلمــ ــى الــ ــي مرســ ــم فــ ــدة األمــ ــد، ،المتحــ ، 26/9/2012 الوفــ

http://www.alwafd.org/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8% 
AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1/13-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8% 

A7%D8%B1%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A% 
، 13/6/2012 األســــبوع، أســــرار لــــي، فخــــر إســــرائيل صــــفر: مرســــى 3

http://secrets7days.com/news/21/137542/view_ar 
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. االنتخابـات  في فوزه إعالن أعقاب في تهنئته في باإلسم مرسي ذكر يستطع لم نتانياهو مكتب

 1.نتائجها واحترام مصر في بالديمقراطية بترحيبه واكتفى

 مراسـيميا  عليها الرد تم مرسي للرئيس تهنئة برسالة الحتاللا كيان رئيس بيريس بعث

 تلـك  الصهيونية اإلعالم وسائل سربت 2.المصرية الخارجية في خاصة إدارية وحدات قبل من

 فـي  جديدا سفيرا مرسي الرئيس عين أن بعد نفسه األمر حدث 3.عليها الرد ومضمون الرسالة،

 عمدت بالخصوص مراسيمية رسالة بعث تم حيث سابق،ال السفير مدة انتهاء بعد االحتالل كيان

 4.نشرها إلى الصهيونية الصحافة

 كـان  وهل. ومضمونها الرسائل تلك حول المصري اإلعالم ساحة في كبير جدل حدث
 االحـتالل  كيان مع العالقة لخصوصية نظرا دبلوماسيا عليها المتعارف النصوص تغيير ينبغي

  5.موال ومبرر مبغض ومهاجم محب منتقد بين النقاط من ذلك غير إلى ال؟ أم شعبيا المرفوضة

 تلتـزم  مرسي الرئيس لدى رسمية سياسية واقعية إلى اإلشارة هو ذلك كل من يهمنا ما
 تركـز . االحـتالل  كيان ذلك من تستثني وال الدولية والقوانين   الدبلوماسية واألعراف بالمراسيم

 الخارجيـة  العالقـات  حساب على الداخلي للوضع األولوية إعطاء على وواقعيته مرسي سياسة
 يكن لم األمر ذلك لكن. االحتالل كيان مع العالقة ملف في حتى فيها هزات إحداث تريد ال التي
 بمجـرد  االحـتالل  كيـان  من المصري السفير سحب إلى مرسي الرئيس لجأ فقد إطالقه على

 .2012 عام غزة على الصهيوني العدوان
                                                 

، 24/6/2012 الحيـاة،  معه،صـحيفة  للتعـاون  وتسـعى  مصـر  برئاسـة  مرسـي  فـوز  تحتـرم  إسرائيل: نتنياهو 1
http://alhayat.com/Details/413358 

 اليـوم،  روسـيا  روتينـى،  بشـكل  لكن.. مرسي إلى بيريز من تهنئة رسالة على الرد تم: المصرية بالخارجية مصدر 2
3/8/2012 
 31/7/2012عربيل، المصري، نظيره من شكر برقية مرة ألول يتلقى الدولة رئيس 3

http://www.iba.org.il/arabil/arabic.aspx?classto=InnerKlali&entity=861393&type=1&topic=188
&page=242 

ــد 4 ــي محم ــمعون مرس ــرس لش ــزي: بي ــديقي عزي ــيم، وص ــار العظ ــة، أخب ، 18/10/2012 عالمي
http://www.panet.co.il/online/articles/106/107/S-605458،106،107.html 

. صـحته  »األوسـط  الشرق «لـ أكدت مطلعة مصادر،  سياسيا جدال يثير إسرائيل لدى المصري السفير تكليف خطاب 5
 ، 19/10/2012 األوسط، الشرق صحيفة منا، الرئيس كان لو حتى يعنينا ال الدولة موقف: »اإلخوان«و

http://www.aawsat.com/details.asp?section=4&article=700429&issueno=12379 
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 االحتالل وكيان مصر ينب العالقات مستوى •

. الخارجية وزارة ستتواله االحتالل كيان مع العالقات ملف أن إلى مرسي الرئيس أشار

 بـل  الجمهوريـة  رئاسـة  مسـتوى  على السابق في كانت كما تبقى لن لكنها تنقطع لن أنها أي

 وزراء مسـتوى  على لقاءات يحصل لم تاريخه ولغاية. الخارجية وزارة مستوى إلى ستنخفض

 .الطرفين بين الخارجية

 خدمتـه  مدة انتهاء بعد المصري السفير استبدال وتم الجانبين بين السفراء تبادل استمر

 فـي  غزة على الصهيوني العدوان إثر المصري السفير سحب أن إلى كذلك الحال وبقي. بآخر

 .تاريخه إلى إعادته يتم ولم السجيل، حجارة حرب

 رفـع  فـي  رغبته وأبدى مصر، مع المشتركة قاتالعال ضعف من االحتالل كيان شكا

 تمـارس  التي األمريكية الضغوط رغم مرسي لذلك  يستجب لم .مرسي الرئيس ظل في مستواها

 األسـرى  كملـف  الطـرفين  بـين  العالقة الملفات بعض حل في الصهيوني التعنت ورغم عليه

 تسـتخدم تلك الملفات  أن يبدو .غزة على الحصارملف  و المحررين ضمن صفقة وفاء األحرار،    

 المسـئولة  الصـهيونية  المصـادر  بعض تخفه لم ما وهو االتصاالت مستوى لرفع ضغط كأداة

 1.الصهيونية الصحافة بحسب

 تستجد فقد. ال الجواب عال؟ مستوى على حتى مستقبال لقاءات عقد عدم ذلك يعني هل

 أي لقـاء  رفضـه  حةصرا يعلن لم الرئيس لكون السياسة تلك تغير تستدعي وتطورات ظروف

 الـتلفظ  يتحاشـى  أنه كما لذلك، استعداده يعلن لم المقابل في أنه مع. االحتالل كيان من مسئول

 ".إسرائيل دولة "باسم

 رئـيس  تـولى . والعسكري األمني المستويين على الطرفين بين عديدة اتصاالت جرت

 فيمـا  وخصوصـا  لحاجةا حسب تعقد كانت التي األمنية االتصاالت المصرية المخابرات جهاز

                                                 
ــرائيل (1 ــف) إس ــدم تأس ــود لع ــوات وج ــال قن ــرة اتص ــع مباش ــي "م ــطين، ،"مرس ، 23/2/2013 فلس

http://felesteen.ps/details/news/87392/مرسي-مع-مباشرة-اتصال-قنوات-وجود-لعدم-تأسف-إسرائيل.html 
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 وملـف  الفلسـطينيين  األسرى ملف متابعة االتصاالت شملت. الفلسطيني األمني بالوضع يتعلق

 مـع  التواصـل  المصري الجيش قيادة تولت العسكري المستوى وعلى. الحصار وملف التهدئة

 .الحدود وأمن سيناء بملف يتعلق فيما الصهيوني العسكري الجانب

  األطراف مختلف بين العالقات لىع وانعكاسها رفح عملية •

 ازدادت. عـام  بشكل وفاترة متدنية الصهيونية المصرية واالتصاالت العالقات استمرت

 األحداث تلك أبرز. المشتركة الحدود على تقع التي األمنية األحداث خطورة ارتفاع مع سخونتها

 بتنظـيم  عالقة لها أن يرجح مجموعة يد على مصريا جنديا 17 فيها قتل التي رفح عملية كانت

 1.تكفيري

 االحـتالل  وجـيش  المصـري  الجـيش  قيادة بين اتصاالت العملية تلك إثر في جرت

 نفـذت  التي الجماعات على للقضاء عسكرية حملة لشن حربية واليات أسلحة إدخال بخصوص

 وقتل طويلة لفترة نسر عليها أطلق التي الحملة تلك استمرت وقد. المصريين الجنود ضد العملية

 2.باألمن باإلخالل المتهمة والمجموعات األفراد من العشرات فيها واعتقل

 السياسـة  على طرأ تغييرا أن إلى أشارت إجراءات الحملة خالل المصري الرئيس اتخذ

 :باالتي تمثلت االحتالل وتجاه سيناء تجاه األمنية المصرية

                                                 
ــر 1 ــماء ننشـ ــة األسـ ــدد الحركيـ ــن لعـ ــذي مـ ــوم منفـ ــح، هجـ ــراوي، رفـ ، 25/8/2012مصـ

http://www.masrawy.com/News/Egypt/Politics/2012/august/25/5295167.aspx 
 للمرة الريسة كمين على مسلح وهجوم.. الثالث لليوم اإلرهابيين تالحق ومدرعة دبابة 35.. نسر العملية يواصل الجيش 2

 المسلحة القوات صفحة الحدود، لفتح تدعو ماسوح.. بسيناء الحربية طائراتنا تواجد تمديد على توافق وإسرائيل.. 30الـ
  ،2012/ 10/8 اليــــــــوم، روســــــــيا موقــــــــع علــــــــى المصــــــــرية

http://arabic.rt.com/forum/showthread.php/190256-%D8%B5%D9%81%D8%AD%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D 
8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9% 
8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%8A-%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9-%D8%B1 

%D9%88%D8%B3%D9%80%D9%80%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9 
%80%D9%88%D9%85/page21 
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 العملية قيادة -

 اوزير معه واصطحب مرتين سيناء خاللها وزار. بنفسه الحملة تلك مرسي الرئيس قاد

 حياة على حرصا أظهر وكذلك. يدعمهم ومن المنفذين تجاه وقوة حزما وأظهر والداخلية الدفاع

  1.والمدنيين األبرياء

 الـذي  المكمـل  الدستوري اإلعالن منها حرمه التي سلطاته استعادة في أستثمرها كما

 خطيـرة  قـرارات  إثرها على أصدر وقد. لمرسي حكمال تسليمه قبل العسكري المجلس أصدره

 موافي مراد المخابرات جهاز رئيس بإقالة وتمثلت الحكم على سيطرته خاللها من أحكم وكبيرة

 جديـدة  قيادة وعين المعاش إلى وآخرين عنان األركان ورئيس الطنطاوي الدفاع وزير وإحالة

 خطـوة  في كاملة سلطاته فيه استعاد ديداج دستوريا إعالنا وأصدر. عنها بدال الجيش من شابة

  2.العسكر قبل من مصر حكم لحقبة نهاية اعتبرت

 السالم اتفاقية بموجب الخاص سيناء وضع -

 العملية بداية في االحتالل وكيان المصري الجانب في العسكري المستوى بين التنسيق تم

 بين السالم معاهدة بمقتضى ناءسي إلى واألسلحة القوات من مزيد إلدخال موافقته على للحصول

 العادة جرت كما الصهيوني الطرف مع باستمرار التواصل يتم لم العملية، تدحرج مع. الطرفين

 دخولهـا  عليـه  يحظر كان مناطق إلى دبابات المصري الجيش وأدخل السابق، النظام عهد في

 مـع  السـالم  اتفـاق  قيعتو منذ األولى وللمرة الحربي الطيران قام كما السالم، معاهدة بموجب

 .الصهيوني االحتالل

 وإخـراج  الجانبين، بين السالم معاهدة باحترام مصر رسميا الصهيوني االحتالل طالب

 الحكومـة  سياسـة  فريق فأيد. بشأنه الصهاينة السياسيون اختلف ما وهو. سيناء خارج الدبابات
                                                 

، 11/8/2012 مصــراوي، الســبت، صــحف فــي األبــرز ســيناء تطهيــر وعمليــات لــرفح'' مرســي ''زيــارة 1
http://www.masrawy.com/news/Egypt/Politics/2012/August/11/5250765.aspx 

 فيه استعاد دستوريا إعالنا وأصدر.. له نائبا عين..المسلحة بالقوات الرئيسية األفرع وقادة وعنان طنطاوي يقيل مرسي 2
ــلطاته، ــراوي، ســــــــــــــــــــ ، 13/8/2012 مصــــــــــــــــــــ

http://www.aawsat.com/details.asp?section=4&article=690678&issueno=12312 
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 اعتبـر  فيمـا  لالتفاقية مخالف اأمر موافقتها دون واألسلحة القوات من مزيد إدخال تعتبر التي

 ضد هي بل ضدهم، موجهة ليست لسيناء الداخلة الحربية وآلياتها المصرية القوات أن آخر فريق

 مـع  الـدبابات  نشر تزامن الصهيونية األوساط في القلق أثار مما و. الطرفين يهددون إرهابيين

 بعـض  تعديل إمكانية يدرس يسالرئ أن مرسي للرئيس القانوني المستشار اهللا جاد محمد إعالن

 1.سيناء على الكاملة سيطرتها مصر ببسط يتعلق فيما السالم اتفاقية بنود

 بالعملية غزة صلة -

 النظـام  مـن  العـادة  جرت كما لغزة االتهام أصابع مرسي والرئيس الحكومة توجه لم

. العملية وراء وفبالوق واتهامها غزة ضد المصري اإلعالم شنها التي الحملة من بالرغم السابق

 بـين  التواصل وتم. غزة قطاع وأمن المصري األمن بين والتنسيق التعاون تم العكس، على بل

 تـدابير  واتخـذت  الحـادث  بعـد  مشتركة أمنية لجنة وشكلت. الجانبين في السياسي المستوى

  2.رفح معبر وإغالق الجانبين، في األنفاق إغالق منها واحتياطات

. والكهربـاء  الوقـود  في الشديد النقص بسبب شديدة معاناة ذلك ثرإ القطاع سكان عانى

 بعـدم  الحقيقـة  تكشفت أن إلى أضرار من عليهم ذلك خلفه وما السفر من المنع على وصبروا

 .المصريين من وجلهم فلسطينيين غير المنفذين أن واتضح بالعملية للقطاع عالقة وجود

 سـيناء  لعودة عملية بداية بنفسه مرسي دهاوقا رفح عملية أعقبت التي نسر عملية مثلت

 مـن  مسبق إذن دون مؤقتة كانت وإن سيادية عسكرية إجراءات اتخاذ مرسي واستطاع لمصر،

 بتحجـيم  وخارجيا سلطاته، باستعادة الداخلي المستوى على سياسيا الحدث مرسي واستثمر .أحد

 غـزة  وبتبرئـة  السـالم،  قيةاتفا نصوص رغم سيناء على المصرية السيادة في الكيان تدخالت

 .بها إللصاقها اإلعالم قبل من الجاهزة اإلرهاب تهم من الحماسية وحكومتها

                                                 
، 18/8/2012األوسـط،  الشـرق  سيناء،صـحيفة  مـن  المصـرية  القـوات  بـإخراج  ومطالبـات  إسـرائيل  في جدل 1

http://www.aawsat.com/details.asp?section=4&article=691326&issueno=12317 
ـ  فلسـطيني  وتعـاون . .بالجريمة التنديد على إجماع األنفاق، وسد رفح معبر وإغالق غزة في قصوى استنفار حالة 2  ـ

ــري ــول مصــ ــى للوصــ ــة، إلــ ــحيفة القتلــ ــرق صــ ــط، الشــ ، 7/8/2012األوســ
http://www.aawsat.com/details.asp?section=4&article=689810&issueno=12306 
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 احتـرام  علـى  تقوم االحتالل بكيان مرسي عهد في مصر عالقات أن االستنتاج يمكن

 بالسيادة تتعلق ضرورية إجراءات اتخاذ إمكانية مع. االحتالل احترمها طالما معه السالم اتفاقية

 مسـتوى  على األدنى حده في العالقات مستوى. سيناء يخص فيما القومي األمن على والحرص

 االحـتالل  مع االتصاالت. الفلسطيني للشعب دعما المصري السفير سحب بعد وتراجع السفارة

 ويستفيد. مصر لصالح إضافة الفلسطينية القضية لصالح منها جانب في وعسكريا أمنيا مستمرة

 . الحرب تصعيد منع في مصر موقف ونجاح التهدئة في جرى كما االحتالل نكيا أيضا منها

 الكيان قادة لدى عميق شعور فهناك. الطرفين بين اختفى الحرب هاجس أن يعني ال هذا

 منهـا  األرض علـى  تتخذ إجراءات وهناك. عهدها كسابق تعد لم األخوان عهد في مصر بأن

 الحـدود  على غربية دول مع حربية مناورات وإجراء حرب، حدود البلدين بين الحدود اعتبار

 جانب من متبادل شعور وهو. ذلك على دليل األمنية والمنظومة الجدار وبناء لمصر، المجاورة

 أي لصد قوي جيش بناء على مصر بحرص تصريحات خالل من يظهر مرسي والرئيس مصر

 .كان طرف أي قبل من عدوان

  الفلسطينية القضية مع المسلمين اإلخوان بقيادة الجديد المصري النظام عالقات مستقبل. 5

 وهم اإلخوان عالقة والثاني المصري، للنظام اإلخوان قيادة األول: شقين العنوان يشمل

 اإلخـوان  جماعة بقدرة مرتبطة األول شقه على اإلجابة إن. الفلسطينية بالقضية الحكم سدة في

 التحـديات  ظـل  فـي  العربيـة  مصر لجمهورية قيادةال لزمام بتسلمها االحتفاظ على المسلمين

 .واألصعدة الميادين مختلف في مصر تعيشها التي والخارجية الداخلية واألزمات

 أيضـا  مرتبطة الموقع بذلك واالحتفاظ مصر قيادة على المسلمين اإلخوان قدرة أن كما

 المصري الشعب معمو مع وعالقات وتاريخ ومواصفات مؤهالت من الجماعة تلك به تتمتع بما

 .قيادته في مجددا للجماعة الثقة منح في القرار صاحب هو الذي
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 والمتوسط القريب المدى على لمصر اإلخوان قيادة. أ

 مصر قيادة في استمرارها ترجح ومواصفات مقومات تمتلك الجماعة بأن االدعاء يمكن
 ذلك ويعود وبرلمانيتين اسيتينرئ دورتين أو لفترتين تقدير أقل على والمتوسط القريب المدى في

 :هما عاملين أبرزها متعددة لعوامل

 :إليه وتدعو به تؤمن الذي الوسطي والفكر تتبناها التي اإلسالمية المرجعية  .1

 حركـة  وهي المصري، الشعب غالبية لديانة موافقة وهي إسالمية مرجعيتها فالجماعة
 ويهمل جانب على يقتصر ال شمولي أنه كما تفريط، وال فيه تشدد ال وسطيا إسالميا فكرا تتبنى

 .الحياة جوانب من أخرى جوانب

 خالل تحقيقه من مرسي الرئيس تمكن مما وغيرها واألمنية واالقتصادية السياسية االنجازات. 2
 :ذلك على واضحة أمثلة إبراز يمكن. لمصر القصيرة رئاسته فترة

 بهـا  تفوق التي%) 2 (الضئيلة التصويت نسبة من وبالرغم الداخلي المستوى على: سياسيا* 
 الجمعية خطاباته عبر استطاع مرسي أن إال الرئاسة انتخابات في شفيق منافسه على مرسي
 الحزبيـة  عـن  بعيـدا  القضـايا  لمختلـف  جديدة وطنية مصرية رؤيا عن يعبر أن إجماال

 الدينيـة  ناسباتالم في وخطاباته القاهرة جامعة في خطابه ذلك على األمثلة من. والطائفية
 كبيرا شعبيا تأييدا اكتسب مرسي الرئيس أن كما. 73 للعام اكتوبر حرب كذكرى والوطنية

 وغيـرهم  عنان والفريق طنطاوي المشير بإحالة بخطوته الثورية األحزاب لدى وخصوصا
 صـالحياته  واسـتعاد  الحكـم  الزدواجية حدا بذلك وضع وقد. التقاعد إلى الجيش قادة من

 1.مكمل دستوري بإعالن العسكر حكم بذلك منهيا مدني كرئيس كاملة الرئاسية

 المتحـدة  األمم وفي وآسيويا وإفريقيا عربيا جوالته مثلت فقد الخارجي المستوى وعلى

 فـي  وخطابه. إليران التاريخية زيارته في بوضوح ذلك وبرز الخارجي مصر لدور قوية إعادة

 للثـورة  المؤيـد  الواضـح  موقفه وبالذات. طهران في عقد الذي االنحياز عدم مجموعة مؤتمر
                                                 

، 13/8/2012 اإلليكترونيـة،  ينـاير  25 جريـدة  المشـير،  وإقالـة  مرسـي  بقـرارات  جماهيري ترحيب... بالفيديو 1
http://www.25jan-news.com/article.php?id=36355 
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 ضـد  السـوري  الشعب مع التضامن إن "قاله ومما. إيران حليف األسد لبشار والمنتقد السورية

  1.االنسحاب إلى السوري الوفد دفع مما ،"أخالقي واجب دمشق في القمعي النظام

 قـرن  ربع حوالي منذ ولاأل يعد خطابا وإلقائه المتحدة لألمم زيارته خالل من برز كما

  2.المكان ذلك في مصري لرئيس

 وضـعها  فـي  - األزمـات  بعـض  تخلله وإن - ملحوظا تحسنا مصر حققت: اقتصاديا* 

 - مرسـي  حكـم  مـن  األولى يوم المائة خالل– المصرية البورصة حققت فقد االقتصادي

 3.دوالر مليار 47 بلغت أرباحا

 إلـى  إضافة دوالر مليار 10 بلغت مباشرة استثمارات الخارجية مرسي زيارات وجلبت

 ستستثمرها دوالر مليار 18 ب قطر عنه أعلنت ما منها 4.ذلك بأضعاف مباشرة غير استثمارات

 .مصر في سنوات 5 خالل

. 100 عـن  عددهم زاد األمريكان المستثمرين من وفد بها قام التي الزيارة إلى إضافة

 5.دوالر مليون 400 برأسمال أمريكي خليجي ياستثمار صندوق تأسيس عن الزيارة وتمخضت
                                                 

، 30/8/2012 ،24 فــرانس ينســحب، الســوري والوفــد دمشــق بشــدة ينتقــد مرســي الــرئيس 1
http://www.france24.com/ar/20120830-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%85%D8%AD% 

D9%85%D8%AF-%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%8A-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9 
%82%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8% 
A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3 

%D8%AF-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%AF%D9%85%D8%B4% 
D9%82-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%AA-% 

D9%82%D9%85%D8%A9-%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D 
8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9 

%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-
%D8%B7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86 

ــي 2 ــي مرسـ ــم فـ ــدة األمـ ــي المتحـ ــة ينهـ ــزيم مرحلـ ــر، تقـ ــالف، مصـ ، 25/9/2012 إيـ
http://www.elaph.com/Web/news/2012/9/763994.html?entry=arab 

 9/10/2012 المســائية، لمرســي، يــوم 100 أول فــي جنيــه مليــار 47يــربح للبورصــة الســوقي الرأســمال 3
http://www.almsaeya.com/?tmpl=component&print=1&option=com_content&id=7383 

 األصـلي،  الدستور الدولة، من واحد مليم جيبي يدخل ولم …الخارجية زيارات خالل جنيه مليارات 10 جلبت: مرسي 4
6/10/2012   ،http://dostorasly.com/news/view.aspx?cdate=06102012&id=775c45bf-2609-484e-

acb1-8705b4ff1f7a 
ــان 5 ــون أمريكـ ــون وخليجيـ ــندوقا يؤسسـ ــتثماريا صـ ــر اسـ ــمال بمصـ ــون 400 برأسـ ، دوالر مليـ

http://www.klmty.net/2012/09/400_10.html 
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 فـرص  تشـجيع  في ساهمت الخطوات تلك وكل لمصر قروض منح على الدولي البنك وموافقة

 .كامال يكن لم وإن االستقرار من مزيدا ومنحتها مصر في الخارجي االستثمار

 األمني الوضع تردى وقد. المصري الشعب عموم على مؤثر جماهيري مطلب األمن: أمنيا* 

 لتشويه النظام قبل من مقصودا الثورية القوى وكل األحزاب معظم اعتبرته بشكل الثورة بعد

 وحكم الثورة تلت التي بالفترة قياسا األمني الوضع تحسن   للحكم، مرسي استالم بعد. الثورة

 علـى  القـبض  وألقي. والشعب األمن بين المتبادلة والنظرة العالقة وتحسنت. العسكر فيها

 لـدى  بـاألمن  اإلحسـاس  أعادت التي الخطوات من ذلك وغير. الفارين المجرمين فآال

 البلطجيـة  كـان  وقـد . والسـرقة  الخطف عمليات من كثيرا عانى الذي المصري الشارع

 إن حتى حقيقية محاسبة دون الخطيرة الجرائم ويمارسون السابق النظام من بحماية يتمتعون

 يجوز ال رئيس أو ملك بمثابة نفسه واعتبر اعتقاله مرأ من استغرب نحنوح المسمى كبيرهم

 1.به المساس

 ويسارية وقومية علمانية مدنية أخرى وأحزابا السابق، للنظام ومناصرين أحزابا هنالك

 لكنـه . النقاط بعض في مصيبين يكونوا وقد مرسي الرئيس أداء انتقدوا اإلسالمي للتيار منافسة

 نإو المعيشـي  الوضـع  تحسين على قدرته ومع قضاها التي يةالرئاس الفترة قصر إلى وبالنظر

 االسـتفتاء  نتيجـة  إلـى  وبالنظر. واالقتصادي األمني للوضع تحسينه وكذلك بسيط بشكل كان

 التأييـد  لمـدى  مؤشرا اعتبرت والتي%) 65 (الجديد المصري الدستور على بالموافقة المتمثلة

 التي النتائج من قريبة نسبة وهي المصري ارعالش في اإلسالمي والتيار مرسي به يحظى الذي

 2.الثورة بعد والشورى الشعب مجلسي انتخابات في التيار عليها حصل

 فـي  يتمثـل . المصـري  الشارع لدى اإلخوان صالح في يصب مهم آخر عامل هنالك

 والتـي  اإلنقـاذ  جبهة معا شكلوا الذين واألحزاب الحركات من خصومهم يرتكبها التي األخطاء

                                                 
ــراء 1 ــون خبـ ــذ يقيمـ ــرئيس تنفيـ ــى الـ ــه، مرسـ ــحيفة لبرنامجـ ــريون، صـ ، 1/10/2012 المصـ

http://www.almesryoon.com/permalink/30682.html#.UU2V9Wn07IU 
، 24/12/2012 الجزيــــرة،، مصــــر دســــتور علــــى االســــتفتاء نتــــائج فــــي قــــراءة 2

http://www.aljazeera.net/news/pages/650417ad-db33-476d-86e1-a34559c43b55 
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 رفـض  في الجبهة تلك وممارسات. مبارك نظام فلول عليهم يطلق من بعض صفوفها في متض

 تخللهـا  مظـاهرات  في واشتراكهم مطالبهم تحقيق قبل الرئاسة إليها دعت التي الحوار جوالت

 كمـا  لها سلبية بنظرة تسبب مما. واضح بشكل الجبهة تلك تدينها أن دون وحرق بلطجة أعمال

 فـي  المصـوتين  مـن  % 82 أن أظهر البريطانية سي بي بي محطة تهنشر استطالع في جاء

 1.المصري الشعب مطالب عن تعبر ال يعتبرونها المحطة قدمته الذي حوار نقطة برنامج

 الفلسطينية القضية تجاه لمصر اإلخوان قيادة سياسة. ب

 لرئاسـة وا اإلخوان ومواقف وبيانات لتصريحات األولية القراءة من انطالقا المتوقع من

 أن وللرئاسـة  القضـاء  أبطله الذي البرلمان لقيادة استالمهم وبعد الثورة، فترة خالل المصرية

 :يلي كما القضية تجاه مواقفهم تتطور

 االحتالل كيان مع العالقات •

 أرض على وشرعيته االحتالل بكيان االعتراف على المسلمين اإلخوان جماعة تقدم لن

 قائم هو بل لالجتهاد فيه مجال ال الذي العقائدي بالبعد دسيتهاوق فلسطين أرض لربطها فلسطين

 عبر أعلن وكما سيلتزم والعدالة الحرية حزب وهو السياسي ذراعها ولكن. والكفر اإليمان على

 السـالم  اتفـاق  ضـمنها  ومن الدولية لالتفاقيات باحترامه للرئاسة لمرشحه االنتخابي البرنامج

 الحقـة  فتـرة  في والرئيس الحزب يطرح أن المتوقع من أنه ماك. االحتالل كيان مع المصري

 وفقـا  انتخابـه  سـيتم  الذي القادم المصري البرلمان على االحتالل مع المصرية السالم اتفاقية

 . الجديد للدستور

 وصـول  بعد المصرية الدولة ومواقف الجماعة مواقف بين الفصل سياسة اإلخوان يتبع

 العـام  األمـين  حسين محمود به صرح ما ذلك على األمثلة منو. الرئاسة موقع إلى مرشحهم

 الدولـة  وموقف الجماعة موقف بين فصل حيث األوسط الشرق صحيفة مع مقابلة في للجماعة

                                                 
ــة 1 ــوار نقطـ ــة مطالـــب: حـ ــاذ جبهـ ــوطني اإلنقـ ــي الـ ــر، فـ ــو مصـ ــوب، يـ ، 1/2/2013تيـ

http://www.youtube.com/watch?v=SVzEPYz6ZzE 
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 الصـهاينة  مع والعالقات الفلسطيني بالشعب والرئاسة الجماعة عالقة عن سؤال على ردا بقوله

 – المصـرية  العالقـات  أمـا . اهللا بإذن ائلوز مؤقت فلسطين أرض على الصهاينة وجود "بأن

 1."لها رؤيتهم وعن المسئولون عنها يسأل اتفاقات تحكمها دول عالقات فهذه الصهيونية،

 السـالم  اتفاقيـة  تعديل على المتوسط أو القريب المدى على التوافق يتم أن المتوقع من

 أمنـي  وضـع  على التفاقا لصالح سيناء على المصرية السيادة بتكريس يتعلق فيما وخصوصا

 والمنـاطق  سـيناء  بين المشتركة والمساحات األراضي على ومتكافئة متوازنة أمنية وإجراءات

 ستتواصـل . الصـهاينة  قبـل  مـن  المحتلة فلسطين في اآلخر الطرف من المجاورة الحدودية

. كـان اإلم قدر منخفضة مستويات على ولكن االحتالل كيان بين المصرية واللقاءات االتصاالت

 األمني بالوضع يتعلق فيما وخصوصا الجيش وقيادات والمخابرات الخارجية وزارة تتجاوز ولن

 . المشتركة الحدود على

 االعتـراف  استمرار مسألة هو والعدالة الحرية حزب سيواجهه الذي الصعب االختبار

 أعلى على الحزب حصل إذا وخصوصا القادمة المرحلة في االحتالل كيان مع العالقات وإقامة

 بطرح سيلزم وعندها. القادمة الحكومة بتشكيل وكلف البرلمان انتخابات في األصوات من نسبة

 االحـتالل  كيـان  مع العالقة ضمنها ومن الخارجية وعالقاته العامة وسياسته السياسي برنامجه

 الثقة لحكومةا ستمنح الذي المتطلب وهو. إلغائها أو تعديلها أو واستمرارها معه السالم واتفاقية

 . المصري البرلمان في أساسه على

 لـن  مستويات في ولكن االحتالل كيان مع عالقاتها في الحكومة تستمر أن المرجح من

. مصـر  فـي  الداخلية األوضاع تستقر حتى السالم اتفاقية طرح تأجيل يتم وأن. السفراء تتعدى

 الباردة وعالقاتها اعترافها تمراراس مع للحكومة الثقة منح إلى والعدالة الحرية حزب وسيضطر

                                                 
 الشـرق  جريـدة  لهـا،  قيمة ال مرسي بإسقاط المطالبة الدعوات: »األوسط الشرق «لـ المسلمين لإلخوان العام األمين 1

ــط ــة، األوســـــــــــ ــدد اللندنيـــــــــــ ، 12497،13/2/2013 العـــــــــــ
http://www.aawsat.com/details.asp?section=4&issueno=12497&article=717233&search=محمود 

 state=true&حسين
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 الدولة مسئولية من وتعتبره الموقف هذا عن بنفسها اإلخوان جماعة وستنأى. االحتالل كيان مع

 .فلسطين أرض على ووجوده للكيان الرافض موقفها يمثل وال

 من التبرؤ تستطيع ال الذي السياسي ذراعها وبين بينها متناقضا يبدو الذي الموقف وهذا

 فعلت كما عنه االنفصال تستطيع ال كما. صياغتها في تشارك أنها يفترض التي العامة ساتهسيا

 كيـان  مـن  الموقف ذلك فان وبالتالي. فيها القيادية مواقعه من استقال الذي مرسي الرئيس مع

 من لها المناصرين نظرة وعلى ،جهة من داخليا الجماعة صفوف على تداعياته سيترك االحتالل

 الشعب أمام مصداقيتها في للتشكيك خصومها سيستغله وكذلك. مصر خارج ومن وفهاصف خارج

 بعيد كهدف لتوحيده وتسعى الكبير حاضنها تعتبره الذي واإلسالمي العربي العالم وأمام المصري

 .أهدافها من

 المستويات كافة على لديها القوة عناصر وتعزيز نهضتها بناء مصر جمهورية ستواصل

 أو ضـغوط  دون بيـدها  قرارها امتالك من يمكنها مما الخ، وعسكريا وامنيا تصادياواق سياسيا

 لمواجهة يهيئها ومما. والغرب أمريكا قبل من وخصوصا لها المقدمة المساعدات تفرضه ابتزاز

 إلغاء خيار فيها بما االحتالل كيان وبين بينها المنطقة في األمور تطورات تفرضها احتماالت أية

 .الحرب إعالن حتى أو لسالما اتفاقية

 الفلسطينية بالقضية المتعلقة الداخلية الملفات •

 المصـري  الشارع ثقة كسب في استمروا إن - المسلمين اإلخوان بقيادة مصر دور إن
 فأكثر أكثر سيتعزز - الجديد الدستور بموجب القادمة االنتخابات في مجددا لهم والتصويت بهم

. الديمقراطيـة  الدسـتورية  الحالة إلى الثورية الحالة من لمصريةا للدولة التحول سيكتمل حيث
 الفلسـطينية  للقضية األولوية من مزيد إعطاء الجديدة الشرعية المصرية القيادة بإمكان وسيكون

 المتوقـع  مـن  التي الداخلية القضايا بجانب الرئيسية ملفاتها استالم على الحرص ستواصل التي
 المصريين معظم سيوصل الذي الداخلي االستقرار من مزيد مع يهاف االنجازات من مزيد تحقيق

 ويمكـن . فشـيئا  شيئا المضادة الثورة أيدي في وسيسقط البائد النظام عهد مع بالقطع قناعة إلى
 : الملفات أهم إلى التطرق
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 تواصـل  أن المتوقـع  مـن  لكن قائما، زال ما الحصار: غزة قطاع على المفروض الحصار. أ

 لم وإن األفراد، حركة صعيد على ملموس تحسن تحقق وقد. تفكيكه على العمل جديدةال القيادة

 للحكـم  العليا القيادة تغير من وبالرغم أنه إلى ذلك ويعود. نهائي بشكل الممنوعين قوائم تزل

 نفسه هو زال ال واألمني المدني البيروقراطي الجهاز فإن والحكومة بالرئيس ممثلة مصر في

 المواليـة  وسياساته مبارك عهد في تربو الذين الموظفين نفس من تصدر قاريرالت زالت وال

  .والغرب ألمريكا

 جديدة قيادات انضمام لصالح فشيئا شيئا البيروقراطي الجهاز تكلس يتغير أن المتوقع من

 إسـالمية،  وطنية بمرجعية المصري القومي األمن من منطلقة مختلفة رؤية لها الجهاز هذا في

 قيـادات  وسـتختار  الرؤية، تلك على بصماتها تضع أن يفترض للبلد اإلسالمية القيادة نأ بحكم

 وتلـك  السياسات وهذه. لتحقيقها جديدة أمنية وعقيدة جديدة عامة سياسات وسترسم بها، مقتنعة

 أمنيـة  تقارير منها وينبثق الواقع، أرض على لها تطبيقا تجد أن يفترض األمنية والعقيدة الرؤية

 .لالحتالل مقاومين السفر من فيها الممنوعين بين من يكون ال أن يتوقع مختلفة أمنية ئموقوا

 مصـري  تجـاري  معبـر  يفتح أن المتوقع فمن وأنواعها، البضائع حركة حيث من أما

 المصـالحة  وثيقـة  تنفيـذ  بعاملين مرتبط وذلك سالم أبو كرم معبر إلى إضافة مباشر فلسطيني

 البضـائع  من محددة أنواع على والفلسطيني المصري الجانبان سيتفق .التهدئة صمود واستمرار

 االحتالل كيان فيها بما العالقة ذات األطراف تطمئن بآلية تشغيله على وسيتفقان عبره، للمرور

 ومصـر  فلسطين بين حرة سوق إقامة يتم أن الحقا يحتمل. أسلحة لتهريب المعبر استخدام بعدم

 فمـن  وبالتـالي . األرض على الفلسطينية المصالحة تطبيق إلى صلالتو بعد القطاع حدود على

 وكيـان  الفلسـطينية  السلطة بين 2005 عام وقع الذي المعابر اتفاق في النظر يعاد أن المتوقع

 . الفلسطينية القيادة وتقره فيه طرفا مصر تكون جديد اتفاق لصالح األوروبي واالتحاد االحتالل

 األطـراف  وتجمـع  الملف هذا إلنعاش جهدها مصر تعيد أن قعالمتو من: المصالحة ملف: ب

 وسـتمارس . الواقـع  أرض على تفاهمات من عليه االتفاق تم ما لتطبيق المختلفة الفلسطينية

 . عليهما الضاغطة األوراق وستستخدم) وحماس فتح(الطرفين على نفوذها مصر
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 معبر ورقة ستستخدم كما والفكري، المنهجي التقارب مصر ستستخدم حماس، جهة فمن

 إلى إضافة. العربي العالم على للقطاع الوحيد المتنفس باعتباره فتحه إلى غزة قطاع وحاجة رفح

 والشـعب  الفلسـطينية  للمقاومة والمخفي منه المعلن أشكاله بمختلف بالدعم تتعلق أخرى أوراق

 .غزة قطاع في وخصوصا الفلسطيني

 الجامعـة  فـي  وخصوصا العربي العالم في مكانتها مصر فستستخدم فتح، جهة من أما

 فـي  تحقق ما وهو السياسي، الصعيد على الداعم المصري للدور وعباس فتح وحاجة العربية،

 برئاسـة  اعترافها ورقة ستستخدم كذلك. المتحدة األمم في السياسية عباس لخطوات مصر دعم

 المجلـس  ثقـة  على لهاحصو عدم من بالرغم فياض سالم وبحكومة واليته، انتهاء رغم عباس

 وفئـات  فصـائل  لكل تمثيلها عدم رغم الحالية) ف.ت.م (بقيادة اعترافها إلى إضافة. التشريعي

 . والجهاد حماس رأسها وعلى الفلسطيني الشعب

 في الجهود تلك قدرة على المصالحة تحقيق في نجاحها سيتوقف المصرية الجهود ولكن

 بـأن  عربيا اإلعالن ليتم مسدود طريق إلى ووصل نتهاهم بلغ الذي الحالي التسوية مسار تعديل

 مشـروع  لصـالح  تعـديلها  ويتم العربية المبادرة في النظر وليعاد فشله؛ ثبت قد التسوية مسار

 . االحتالل تحت يقع شعب أو دولة ألي الدولية القوانين تقره مع المتوافق المفتوح الخيار

 العـرب  قبـل  من مطروح وحيد كخيار لسالما لخيار العربية الرؤية تتغير لم حال وفي
 الضغوط صد على قادر غير التسوية لخيار المتبني الفلسطيني الفريق فسيبقى العربية والجامعة
 هـو  االحتالل وأن خصوصا. الفلسطينية المصالحة على فيتو تضع التي والصهيونية األمريكية
 علـى  الحقيقية المصالحة تحقيق يعوق ما وهو. األرض على الحقيقية والسلطة السيادة صاحب
 يرافقها لم ما االنقسام وإنهاء الوحدة تحقيق عن عاجزة المصرية الجهود وستبقى الواقع، أرض
 وخصوصـا  العربـي  بالدعم ومسنودة والصهيوني األمريكي الفيتو من متحررة فلسطينية إرادة

 .والمالي منه السياسي

 مسـار  فـي  الفلسطينية القيادة جهود دعم في مرسي بقيادة مصر ستستمر: التسوية مسار. ت 

 العضـو  غير الدولة قرار مشروع مع حصل كما تواضعها، مع المكتسبات من لمزيد التسوية
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 كما ستواصل الدعوة إلى عقد مؤتمر دولي برعاية األمم المتحـدة وعلـى              .المتحدة األمم في

 في ستواصل ولكنها 1.سطينيةأساس قراراتها وحقوق الشعب الفلسطيني إليجاد حل للقضية الفل

 مصـر  موافقـة  وتعد. أيضا المقاومة خيار لمشروعية السياسي الغطاء إعطاءها نفسه الوقت

 فـاز  والذي القاهرة في السياسي لمكتبها 2013 للعام الداخلية انتخاباتها بإجراء حماس لقيادة

 الذي السابق باركم نظام موقف عن موقفها سيميز ما وهو. ذلك على مؤشرا مشعل خالد فيها

 كابحـا  وكـان . االحـتالل  لصالح التنازالت من لمزيد التسوية جناح على ضغط عامل كان

 .االحتالل لصالح والتهدئة المهادنة من لمزيد المقاومة لجناح ومعاديا

 تهديـد  مـن  الفلسطينية والمقدسات األرض له تتعرض ما صعيد على: والمقدسات األرض. ث

 النشـاطات  وبعـض  واالسـتنكار،  اإلدانة على القريب المدى في مصر فستقتصر وتهويد،

 داخليا، والمعنوية المادية قوتها عناصر بناء مصر تعيد أن إلى السياسية والضغوط اإلعالمية

 وانـدماجا  تعاونا أكثر وإسالمية عربية وعالقات فاعلة، ودولية إقليمية عالقات صياغة وتعيد

 بلغـة  أمريكـا  رأسه وعلى الغرب مع للتحدث ذلك كل تستغل وأن. الخارجي المستوى على

 األرض علـى  عدوانـه  عـن  بالتوقف الصهيوني االحتالل قوة إللزام يفهمها التي المصالح

 الريـادة  فـي  مرسـي  الـرئيس  برنامج تضمنه ما وتطبيق. الفلسطينية والمقدسات والشعب

 على ينص والذي 77 فحةالص في الوارد األمريكية المصرية العالقات عنوان تحت الخارجية

 علـى  األمريكية المتحدة بالواليات عالقتها صياغة في لمصر جديد إقليمي دور من االنطالق"

 الستبدال والسعي القريب المدى في المشتركة المصالح على والبناء القرار استقاللية من أساس

 جديـدة  بأنماط األبعد ىالمد في غيرها و والعسكرية االقتصادية و السياسية التبعية أشكال كافة

 2".المشتركة والمكاسب والتكافؤ التوازن على قائمة للعالقات

                                                 
 553ص  مرجع سابق،.آية نصار وآخرون 1

2 https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/dr.morsy2012/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1 
%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC+%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A7 
%D8%B3%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%AE%D8%A9+%D8 %A7 
%D9%84%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9+%D8%A8%D8%A7% 
D9%84%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%81.pdf 
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 استراتيجيا •

 أحدثت قد مقدمتها في يناير/ثاني كانون 25 وثورة العربي الربيع ثورات إن القول يمكن

 :الفلسطينية بالقضية هام ارتباط لهما أساسيين نوعيين تغييرين

 االحـتالل،  لكيان حامية منها لفلسطين المجاورة كانت لدول، بدةمست أنظمة الثورات أسقطت. 1

. تدعمه التي أمريكا وإرادة إلرادته خانعة أو معه، ومطبعة متوافقة منها فلسطين عن والبعيدة

 . شعوبها بإرادة ديمقراطيا منتخبة أنظمة الثورات وأقامت

 حركة بفوز تونس في ذلك اتضح. لقيادتها الشعوب معظم اختارته الذي البديل اإلسالمي مثل. 2

 الحريـة  حـزب  السياسـي،  وذراعهـا  المسلمين اإلخوان جماعة بفوز مصر وفي النهضة،

 المجلـس  فـي  ثقلهـا  لها كتلة ولكنهم األول المركز عن ترتيبهم فتأخر ليبيا في أما. والعدالة

 ال بنسـبة  سالميوناإل يفوز أن والمتوقع ،بعد االنتخابات فيها تجر فلم اليمن في أما. الوطني

 .اإلسالميين بقيادة مشتعلة فيها الثورة زالت ال التي سوريا في الحال وكذلك. بها بأس

 ومشـروعهم  رؤيـتهم  يطبقوا لكي لإلسالميين الفرصة أعطت الشعوب فإن عليه وبناء

 األمـة  وبقضـايا  الخارجي بالوضع منه يتعلق وما الداخلي، بالوضع منه يتعلق ما. وبرنامجهم

 .رأسها على وفلسطين برىالك

 ينجحـوا  أن فإما المحك، على آلن أصبحوا المسلمون اإلخوان وخصوصا اإلسالميون،

 وتحريـر  االجتماعيـة  وعـدالتها  وكرامتها شعوبهم حرية لصالح حكماً ويمارسوا االختبار في

 طنيـة الو والحركـات  القوى في انتقاده على أنفسهم اإلسالميون دأب ما وهو المحتلة؛ أراضيها

 شـعوبهم،  ستشكرهم ذلك وعند تحقيقه؛ في وفشلت حكمت التي والليبرالية واالشتراكية والقومية

 لم التي بالشعارات ويكتفوا االختبار في يفشلوا أن وإما مجددا؛ الحكم تولي في الثقة لهم تعيد وقد

 . عنهم بديال روتختا الشعوب فتسقطهم األفضل؛ إلى الشعوب حياة من يغير عمليا تطبيقا لها تجد

 فلسـطين  قضـية  تجـاه  ورؤيتها ونظرتها المسلمين اإلخوان جماعة فكر من وانطالقا

 وممارسـتهم  والعملية التاريخية اإلخوان مواقف إلى وبالنظر اإلسالمية، المرجعية من المستمدة
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 أو 48 عام لتحارب البنا حسن أرسلها التي الكتائب عبر سواء االحتالل ضد والعسكرية الجهادية

 التجربتين إلى وبالنظر. حماس حركة الضارب بجناحهم فلسطين في المسلمين اإلخوان بمشاركة

 اهللا حزب تجربة وهما. االحتالل لكيان هجمات صدتا اللتين الصامدتين العسكريتين اإلسالميتين

 حـرب  فـي  غزة قطاع في حماس حركة وتجربة ،2006 عام لبنان حرب في" إسالمي كتيار"

 تجربة تنجح أن الباحث يتوقع. 2012 عام السجيل حجارة وحرب) 2009 -2008 (عام الفرقان

، ما لم   المصري المشهد يلف الذي والتأزم التعقيد رغم مصر في" المسلمين اإلخوان "اإلسالميين

 علـى  اإلسـالميين  من وحلفائهم اإلخوان يعمل وأن تحدث انتكاسة وانقالب على مسار الثورة،     

 مرسـي  إليه أشار ما وهو الخ واقتصادية وعسكرية سياسية جوانبها بكافة لقوةا عناصر امتالك

  انطالقا مـن مصـر،     التتار قطز السلطان دحر كيف ذكر عندما الديني االحتفال في خطابه في

 انطالقا من مصـر     اإلسالم لبالد احتاللهم طول بعد الصليبيينمع   الدين صالح كيف كرر ذلك  و

 الذي تدافع فيـه     للسالح مصر امتالك ضرورة إلى النيل فضائية مع لةمقاب في أشاركما  . أيضا

  .عن نفسها أمام المعتدين
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 الفصل الثاني

  الصهيونية الحرب على قيادة المصرية المنتخبة عقب الثورةال أثر

 2012 عام غزة قطاع على

 من الثاني تشرين من عشر الرابع في غزة قطاع على العسكري الصهيوني العدوان كان

 التـي  الخطيـرة  األحداث بين من السحاب عامود اسم عليها أطلق التي حربه عبر 2012 عام

 المقاومـة  قـوى  واجهتهـا  وقد. المصرية يناير 25 ثورة بعد الفلسطينية القضية لها تعرضت

 .المواجهة تلك على السجيل حجارة اسم إطالق في حتى وتحدي بصالبة الفلسطينية

 إلـى  يبـدأ  أن قبل بل بدايته، منذ العدوان هذا تجاه متميزا فاموق المصرية للثورة كان

 العـون  تقـديم  في وساهمت الحرب، إدانة في المصرية والثورة الشعب جموع شاركت. منتهاه

 قيـادات  مـن بحياتهم،   الكثيرون وخاطر. صعيد من أكثر على لها تيسر بما الفلسطيني للشعب

 متواصل الصهيوني والقصف أهلها مع للتضامن غزة زيارة في ومستقلون ثورية وقوى أحزاب

 .القطاع على

 قبل العدوان لجم محاولة في دور مرسي، بالرئيس ممثال المنتخب، المصري للنظام كان

 النظـام  اسـتمر . ذلـك  دون حـال  للهدنة االحتالل خرق ولكن هدنة إلى التوصل عبر يبدأ أن

 بغـرض  المسـتويات  مختلف على تواجتماعا واتصاالت وقرارات مواقف اتخاذ في المصري

 الصـهيوني  السـفير  واستدعاء االحتالل، كيان من المصري السفير سحب منها .الحرب إنهاء

 واالتصاالت للقطاع، المساعدات وتقديم الساعة، مدار على رفح معبر وفتح،  المصرية للخارجية

 والحكومـة  المقاومة وقوى جهة من االحتالل كيان بين الوسيط بدور والقيام والدولية، اإلقليمية

 .أخرى جهة من غزة قطاع في الفلسطينية

 مـن  المقاومة وفصائل حماس بين هدنة إلى بالتوصل المصرية الجهود تلك كل توجت

 ورضخت شروطها معظم الهدنة بنود خالل من المقاومة حققت. أخرى جهة من واالحتالل جهة

 .االحتالل دولة لها
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 ممثلـة  المنتخبـة  اإلخوانيـة  بقيادتها يناير 25 ثورة دبع ما لمصر الجديد الدور ترك

 غزة، إلى مقاومة ورموز لقيادات وقدوم وانتصار صمود عناوينها ونتائج آثار مرسي بالرئيس

 تقودهـا  دول فيه تساهم قادم بانتصار وإيذانا للحصار، وكسرا فلسطينية، وميدانية شعبية ووحدة

 .مستبدة أنظمة ال منتخبة مقاومة قوى

 الحـرب  تجـاه  وشـعبيا  رسـمبا  الثـورة  مصر فعل ردود تناول سيتم الفصل هذا يف

. واالحـتالل  المقاومة بين مصر برعاية إبرامها تم التي التهدئة تناول ثم. غزة على الصهيونية

 القضـية  علـى  منهـا  المصرية الثورة ومواقف الحرب تلك خلفتها التي والنتائج اآلثار وكذلك

 . الفلسطينية

  الحرب إرهاصات

 مـع  مصـر  إليهـا  توصـلت  قد كانت تهدئة آخر خرق إلى كعادته االحتالل كيان لجأ

 قامت. 24/10/20121 بتاريخ التنفيذ حيز ودخلت حماس حركة رأسها وعلى المقاومة الفصائل

 قـوى  ردت. غزة قطاع من أجزاء واجتاحت والمقاومين المدينين من عدد بقتل االحتالل قوات

 فـي  الصـهيونية  البلـدات  تجـاه  الهاون وقذائف الصواريخ بإطالق الخرق ذلك على المقاومة

 2 .صهاينة وجرحى قتلى وقوع عن أسفر مما 48 عام المحتلة األراضي

 مـع  أجرتهـا  االتصاالت من سلسلة بعد جديدة تهدئة إلى بالتوصل كعادتها مصر قامت

 الفلسطينية المقاومة إبالغ وتم. االحتالل حكومة وبين حماس حركة بقيادة غزة في المقاومة قوى

 وقامـت  لمصـر  الشـفوية  تعهداتها في نكثت االحتالل حكومة لكن التنفيذ، حيز دخولها بموعد

 تسـترخي  حتـى  المقاومة لقوى مقصودة إشارات وأرسلت الفلسطينية، للمقاومة تضليل بعملية

ـ  أمنيون وقادة وزراء اإلشارات تلك في اشترك. قوية ضربة لها وتوجه  ووسـائل  كريونوعس

                                                 
ــرائيل 1 ــاس"و إسـ ــان" حمـ ــى تتفقـ ــةته علـ ــدأ دئـ ــف تبـ ــة، منتصـ ــدس، الليلـ . 24/10/2012القـ

http://www.alquds.com/news/article/view/id/393644 
 مبنه جريحا 44 وتداوي الستة شهداءها تشيع غزة. الصواريخ بعشرات وأسدود سديروت قصف في إسرائيليين 7 إصابة 2

  .12/11/2012 ،1ع 1ص 15534 عدد القدس، صحيفة حرجة، حاالت 10
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 الكيان من لقادة التصريحات بعض اإلشارات تلك بين من. عبرية صحف ذلك أوردت كما إعالم

 حكومـة  رئيس نتنياهو أجراها زيارات إلى إضافة. القريبة األيام في للتصعيد لديهم نية ال بأنه

 تـم  الجنوب بهةج وكأن االنتباه للفت الشمالية الحدود على للجبهة حربه وزير) باراك(و الكيان،

 لكتائـب  العـام  القائد نائب الجعبري أحمد بمهاجمة االحتالل حكومة قامت ثم. بالتهدئة تبريدها

 1 .وآخرين هو قتله عن أسفر مما القسام

 وأن" جهنم أبواب "نفسه على فتح الصهيوني الكيان أن لها بيان عبر القسام كتائب أعلنت

 التـي  اللحظة على سيندم االحتالل " أن وأضافت. غاليا ثمنها وسيدفع مفتوحة أصبحت الحرب

 2." العملية هذه بتنفيذ بها فكر

 غزة على الصهيونية الحرب مواجهة في وشعبيا رسميا الثورة مصر دور. 1

 ينـاير  ثاني كانون 25 ثورة بعد متميزا وموقفا جديدا حراكا وشعبا دولة مصر شهدت

 . بالحر تلك وخالل عليها الحرب إبان غزة تجاه

 عقـد  إلـى  المصرية القيادة تداعت الجعبري، اغتيال أعقبت التي األولى الساعات مع

 المصـري  الشـعب  جموع خرجت كما العدوان، ذلك على المصري الرد لبحث عاجل اجتماع

 تعاطيه وكيفية المصري الدور توضيح ويمكن. بالعدوان للتنديد الشوارع إلى المصريين والثوار

 .الرسمي والدور الثوري الشعبي الموقف: جزأين إلى تقسيمه عبر يالصهيون العدوان مع

  المصري والشعبي الثوري الموقف. أ

 الفلسطينية للقضية مساندا والوقوف التضامن عن الحية وقواه المصري الشعب يتوان لم

 دئةللته الصهاينة اختراقات منذ ذلك، قبل بل للعدوان، األولى اللحظات فمنذ. الفلسطيني والشعب
                                                 

 أعالمـي  تضليل عملية. الجعبري اغتيال قرار اتخذا وباراك نتانباهو" الوهمية الهدنة "كانت الخدعة: إسرائيليون معلقون 1
 3ع 1ص عشرة ةالسابع السنة 6052 العدد 2012 / 11 / 16 .اهللا، رام األيام، صحيفة. الفصائل إللهاء نفذت

 . 15/11/2012 ،48 عرب التضليل، فخ في وقعت واألخيرة حماس طمأنة إلى سعت إسرائيل": هآرتس: "أيضا وانظر
http://www.arabs48.com/?mod=articles&ID=95815  

ــب 2 ــام كتائـ ــرائيل:القسـ ــت إسـ ــى فتحـ ــها علـ ــواب نفسـ ــنم، أبـ ــن، جهـ . 14/11/2012 وطـ
http://www.wattan.tv/new_index_hp_details.cfm?id=a6683583a2329463&c_id=1 
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 ومسيرات مظاهرات في المصري الشعب من مجموعات خرجت القطاع في للفلسطينيين وقتلهم

 العـدوان  أيام خالل والمسيرات المظاهرات تلك واستمرت. الصهيوني بالعدوان منددة ووقفات

 السـفير  وسـحب  االحـتالل،  كيـان  مع العالقات بقطع فيها المتظاهرون طالب. القطاع على

 الفلسـطيني  للشـعب  والمسـاندة  الدعم أشكال كل وتقديم الصهيوني، فيرالس وطرد المصري،

 .الفلسطينية والمقاومة

 في والوقوف الفلسطيني، الشعب لدعم متعددة بخطوات والنقابات القوى بعض قامت وقد

 :منها الصهيوني العدوان وجه

 حضره ين،بيوم غزة على الصهيوني العدوان عقب ،16/11/2012 بتاريخ وطني مؤتمر عقد* 

 أن والعدالـة  الحرية حزب بمقر عقد الذي مؤتمرها في وأكدت "،  واألحزاب القوى من العديد

 فلسـطين  في عليه والمعتدى العربي، الشعب لصالح إال استراتيجيا كنزا تعد لم الثورة مصر

 ."المحتلة

 الـرئيس  بقـرار  وأشادت للعدوان، الصارخ الغربي األمريكي بالدعم القوى تلك نددت

 دائم بشكل رفح معبر فتح باستمرار وطالبت االحتالل، كيان من المصري السفير بسحب مرسي

 وإعادة المشترك، العربي الدفاع اتفاقية وتفعيل العربية، المبادرة وبسحب والبضائع، لألشخاص

 . الخطوات من وغيرها ديفيد، كامب معاهدة في النظر

 الحريـة '': ومنها "الوطني المؤتمر سياسيةال والقوى األحزاب من العديد المؤتمر حضر

 شـباب  اتحـاد  ''،''الحديثة مصر ''،''القوية مصر ''،''الفضيلة ''،''الثورة غد ''،''النور ''،''والعدالة

 ،''الوسـط  ''،''األصالة''،  ''والتنمية البناء ''،''والتنمية اإلصالح ''،''الكرامة ''،''المصرية الصحوة

 الثـورة  ''وحـزب  ،''الناصري الحزب ''،''الجديد العمل حزب ''،''الثورة ةلحماي الوطنية الجبهة''

 1."''المصرية

                                                 
.  16/11/2012 مصـراوي،  ،"المشـترك  العربي الدفاع "اتفاقية وتفعيل إسرائيل مع العالقات بقطع تطالب سياسية قوى 1

http://www.masrawy.com/News/Egypt/Politics/2012/november/16/5434645.aspx?ref=extraImg
clip 
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 عليـه  الصهيوني القصف أثناء حتى معه تضامنا غزة قطاع لزياة منها العديد توجه وقد

 العربـي  الدفاع باتفاقية تعلق وما العربية، المبادرة بسحب دعواتهم لكن. إليه التطرق سيتم كما

 . شيء منه يتحقق لم ديفيد مبكا ومعاهدة

 النـاطق  حمـاد  يسري لسان على جاء كما عسكريا غزة بدعم والخبراء القوى بعض مطالبة* 
 ] االحتالل كيان[ نأ جيداً أعلم ''لمصر العسكري الخيار بخصوص وأشار. النور حزب باسم

 مـا  نعـد  لـم  أننا خاصة متى، نعلم ال ولكن يوماً سيكون الخيار وهذا القوة، لغة إال فهمي ال
 محمد لواء الدكتور طالب جانبه من1. ''بذلك اهللا أمرنا كما الخيل رباط ومن قوة من استطعنا
 قوميا واجبا ذلك معتبرا عسكريا غزة بدعم القومي األمن شئونفي   العسكري الخبير الجوادي
2.المشترك العربي الدفاع التفاقية وتنفيذا

 

 معرضـين  أهله مع والتضامن غزة قطاع لزيارة وحزبية ةوشعبي وثورية نقابية وفود توجه* 
 بين ومن. القطاع على مستمرا زال ال الصهيوني والعدوان جرت فالزيارات. للخطر حياتهم

 وهو الفتوح، أبو المنعم عبد العام أمينه برئاسة العرب األطباء اتحاد وفد زيارة الزيارات تلك
 ووعـد  طبيـة  مسـاعدات  الوفـد  قدم وقد سابق، رئاسي ومرشح القوية مصر حزب رئيس

 والعدالـة  الحريـة  حـزب  رئيس الكتاتني سعد برئاسة وفد غزة قطاع زار كذلك 3.بالمزيد
 حمـزاوي  وعمـرو  سـابق،  رئاسي ومرشح الشعبي التيار رئيس صباحي حمدين بمشاركة
 دويب السيد وزيارة 4.المنحل الشعب مجلس في والنائب األحرار المصريين حزب في القيادي

  5.طبية مساعدات معه مصطحبا الوفد حزب رئيس

                                                 
ــور 1 ــرارات: الن ــي ق ــر مرس ــة غي ــدعوة كافي ــة وال ــة لقم ــا "عربي ــن درب ــث م ــراوي، ،"العب  مص

14/11/2012.http://www.masrawy.com/News/Egypt/Politics/2012/november/14/5433047.asp 

ــراء 2 ــكري خب ــتبعدون ونعس ــدعم يس ــكري ال ــزة العس ــدون لغ ــدعم ويؤك ــالن ال ــرب إع ــراوي،. ح  مص
15/11/2012.http://www.masrawy.com/news/Egypt/Politics/2012/November/15/5433867.aspx 

. 16/11/2012 الشروق، صحيفة لفلسطين، استراتيجي كنز مصر: ويؤكد.. طبي وفد رأس على غزة يصل الفتوح أبو 3
http://shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=16112012&id=11676b1b-77f7-46dd-aa8f-

7f9f11dbdb45 
ــاتني 4 ــباحي الكت ــزاوي وص ــي وحم ــارة ف ــامنية زي ــى تض ــزة، إل ــوم غ ــابع، الي . 19/11/2012 الس

http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=850616 
ــدوى 5 ــزور الب ــزة ي ــدا غ ــاحنات 8 ويصــطحب غ ــة ش ــاع، أدوي ــة للقط ــدس وكال ــت، ق . 21/11/2012ن

http://qudsnet.com/arabic/news.php?maa=View&id=231391  
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 وصـحافيين  ومحـامين  مهندسين ضم المصريين الثورة شباب من وفد القطاع زار كما

 الزيـارة  سـبب  إلى المصرية الثورة شباب حركة منسق دومة أحمد الصحفي ويشير. وغيرهم

 أولـى  وأن المصـرية  ثـورة لل االنتماء التحرير بميدان يناير 25 ثورة خالل ندعي كنا " بقوله

 فـي  المصرية الثورة المصري الصحفي ويرى [..] وفلسطين واألقصى القدس تحرير أولوياتها

 ويضـيف ". واألقصـى  فلسـطين  تحرير خطوات أولى مبارك حسني الطاغية حكم نظام وجه

 فـي  كلهـا  فهـي  واإلنساني العربي البعد عن بعيداً القلب في وفلسطين غزة وشعب األقصى"

 ثورة مصر أن ليدلل لغزة دخولهم أن "دومة ويؤكد ". تخصنا القضية كله ذلك قبل لكن سابالح

 الهجمـة  وجه في أنفسهم عن الدفاع في الكامل وحقهم الفلسطينيين جانب إلى تقف وقيادة وشعبا

 1."الغاشمة الصهيونية

 الرسمي مصر دور. ب

 عهـد  لما خالفا ومتميزا الفاع دورا يناير 25 ثورة بعد مصر في الرسمي النظام لعب

 الـدور  ذلك برز. غزة قطاع على الصهيوني العدوان مواجهة في السابق المصري النظام عن

 .ودولياً وإقليمياً وعربياً وطنياً :مستوى من أكثر على المصري الرسمي

 وطنياً* 

 إلى إضافة ساهمت التي السياسية والمواقف الخطوات من جملة المصرية القيادة اتخذت
 فـي  الخطوات تلك أبرز تلخيص يمكن. قطاع على للعدوان سريع حد وضع في أخرى عوامل
 :اآلتي

 الموقف لبحث المصرية للقيادة عاجل اجتماع عقد إلى مرسي محمد المصري الرئيس سارع. أ
 أعلـن  وقـد . القطـاع  على الصهيوني العدوان لمواجهة اتخاذها الواجب والقرارات المصري
 العدوان حول الجمهورية رئاسة عن صادر بيان عبر علي ياسر الرئاسة باسم الرسمي المتحدث

 :وهي مرسي الرئيس أصدرها وتوجيهات قرارات عن غزة قطاع على الصهيوني

                                                 
ــباب 1 ــر ش ــن مص ــزة م ــا ":غ ــن ثورتن ــل ل ــر إال تكتم ــطين بتحري ــا ،"فلس ــوطن، دني . 17/11/2012 ال

http://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2012/11/17/335199.html 
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 .الصهيوني لدى المصري السفير بسحب قرار: أوال" 

 بشـأن  للتباحث األمن لمجلس طارئة لجلسة للدعوة المتحدة األمم في مصر مندوب توجيه: ثانيا

 .الفلسطيني الشعب أبناء من األبرياء أرواح على االعتداء

 رسـالة  وتسـليمه  بمصـر  الصهيوني السفير باستدعاء المصرية الخارجية وزارة توجيه: ثالثا

 .العدوان أشكال لكل الفوري الوقف ضرورة على والتأكيد الحادث العدوان بشأن احتجاج

 لعقـد  بالـدعوة  العربية الدول لجامعة العام األمين يدبالس اتصاله في الرئيس السيد وجه: رابعا

 1."العرب الخارجية لوزراء طارئ اجتماع

 العـدوان  مـن  سـاعات  بعـد  األول اليوم في التوجيهات وتلك القرار ذلك صدر وقد

 قـرار  وباسـتثناء . لمواجهته الرسمي المصري التحرك سرعة إلى إشارة ذلك وفي الصهيوني

 مبـارك  نظـام  يتخـذه  كان لما وشبيهة عادية األخرى التوجيهات ىتبق المصري السفير سحب

 .القرارات اتخاذ في كثيرا يتباطأ األخير كان وإن المخلوع

 وزاري فريـق  مع غزة قطاع إلى بالتوجه قنديل هشام وزرائه رئيس مرسي الرئيس كلف. ب

. والعـدوان  فللقص يتعرض وهو بجانبه والوقوف القطاع في الفلسطيني الشعب لمساندة خاص

 الشعب لدعم لغزة الجمعة يتوجه الوزراء رئيس: "المصرية الرئاسة باسم الرسمي المتحدث وقال

 العدوان عن الناتجة األضرار وتحديد عنه، المعاناة ورفع اإلنسانية احتياجاته وتلبية الفلسطيني،

ـ  رفيـع  وفداً إن: "وأضاف". القطاع عن فعهار في مصر تشارك كيف ومعرفة  مـن  توىالمس

 رئـيس  سيصـاحب  المصـري،  الصـحة  وزيـر  منهم ووزراء الرئيس ومستشاري مساعدي

 2."الوزراء

                                                 
ـان 1 ـدوان حــول الرئاســة بيـ ـم اإلســرائيلي العـ . 14/11/2012 تيــوب، يــو ،2012 غــزة علــى الغاشـ

http://www.youtube.com/watch?v=pRGjHmD9gaE 
 6052 العدد، 2012 / 11 / 16 الجمعة، األيام، صحيفة التضامن، لتأكيد اليوم غزة قطاع يزور المصري لوزراءا رئيس 2

 3ع 1ص عشرة السابعة السنة
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 ساعات عدة واستمرت للعدوان، الثالث اليوم في 16/12/2012 بتاريخ الزيارة تمت وقد

 لحقـوق  الصهيوني العدو وانتهاكات واإلنساني الصحي الوضع على الوزراء رئيس فيها اطلع

 العربيـة  األمـة  قلـب  في فلسطين "بأن صرح وقد. المدنيين ضد وجرائمه نيالفلسطي اإلنسان

 لوقـف  الحثيثـة  مصـر  جهود على وأكد" قلبها مرض إذا األمة تصلح ولن النابض واإلسالمية

 كما. االحتالل مواجهة في الفلسطينيين وحدة إلى ودعا الفلسطيني، للشعب العون وتقديم العدوان

 مـن  األخيـر  يتهدد ما مع غزة قطاع في الفلسطيني الوزراء رئيس هنية إسماعيل قنديل التقى

 أثنـاء  حتـى  يتوقـف  لم الذي الصهيوني العدوان استمرار ظل في لالغتيال التعرض خطورة

 1.لمصر االحتالل كيان به وعد لما خالفا الزيارة

 صـهيونية  حرب وخالل جهة، من حماس حركة حكم ظل في للقطاع الزيارة مثلت وقد

 ألول ويحـدث  داللته، له مصريا سياسيا موقفا أخرى، جهة من القطاع أرض على رحاها تدور

 فـي  المصريةالرسمية   العربية الجرأة من قدروفيه   ، منذ عقود  رسمي عربي نظام قبل من مرة

 . غزة أرض على المقاومة الفلسطيني الشعب قيادة مع بكتف كتفا الوقوف

 للعـاملين  اإلجـازات  وإلغـاء  السـاعة،  مدار ىعل رفح معبر بفتح مصري قرار صدور. ت

 منهـا  الطبية وخصوصا والطارئة الضرورية المساعدات دخول وتسهيل المعبر، في المصريين

 فـي  العـالج  إلـى  بحاجة هم ممن والمصابين الجرحى خروج تسهيل وكذلك غزة، قطاع إلى

 أمـام  مغلقا المعبر أبقى الذي المخلوع مبارك نظام اتخذه عما تماما يختلف قرار وهو2.الخارج

 لحـاالت  إال يسـمح  ولم السابقة، الحرب أيام غزة أهل خروج دون وحال والطعام المساعدات

                                                 
 األخبـار  شبكة غزة، مأساة على السكوت يمكن ال وقال متفحمة جثثا شاهد قنديل أمنية ألسباب زيارته قطع... بالصور 1

-http://arabic.pnn.ps/index.php/policy/33691. 16/12/2012 الفلســـــــــــــــــــطينية،

%D9%88%D9%81%D8%AF-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%83%D8%A8% 
D9%8A%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%B1% 

D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8 
%A1-%D9%87%D8%B4%D8%A7%D9%85-%D9%82%D9%86%D8%AF%D9%8A%D9% 

84-%D9%8A%D8%B2%D9%88%D8%B1-%D8%BA%D8%AF%D8%A7-%D9%82%D8%B7 
%D8%A7%D8%B9-%D8%BA%D8%B2%D8%A9 

ــرر مصــر 2 ــتح تق ــر ف ــح معب ــى رف ــدار عل ــاعة م ــاء الس ــازات، وإلغ ــدس اإلج ــت، ق  .15/12/2012 ن
http://www.qudsnet.com/arabic/news.php?maa=View&id=230708 
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 وبالوجبـات  الـرخيص  بالغـاز  االحـتالل  لقوات تزويده مقابل جدا وخطيرة محدودة عالجية

 1.الغذائية

 حاصـرتهم  التـي  المصـرية  الحدودية الجدران الفلسطينيون هدم كيف العالم شهد وقد

 عـام  نهايـة  عليهم الصهيوني العدوان أثناء في حتى اإلنسانية حقوقهم كل وحرمتهم وجوعتهم

2008. 

 الفصـائل  مستوى على الفلسطينية األطراف مختلف مع واتصاالت ولقاءات اجتماعات عقد. ث

 مـع  وكذلك2غزة، قطاع حكومة مستوى وعلى اإلسالمي والجهاد حماس رأسها وعلى المقاومة

 3.القطاع على للعدوان سريع حد وضع ومحاولة المواقف لتنسيق الفلسطينية رئاسةال

 عربيا* 

 عاجل اجتماع لعقد المصري الرئيس لدعوة العربية الدول لجامعة العام األمين استجاب

 العـرب،  الخارجيـة  وزراء مستوى على القاهرة في اجتماع عقد بترتيب وقام. العدوان لبحث

 تلـك  عـن  المـرة  هـذه  في وقراراته اللقاء مضمون اختلف. التركي يةالخارج وزير وحضره

 للقضـية  المخصصـة  العربيـة  الـدول  خارجيـة  وزراء الجتماعات الباهتة النمطية الصورة

 اإلشارة يمكن. العربي الربيع ثورات بعد وخصوصا المأمول الحد إلى ترق لم وإن الفلسطينية،

 :عنه ونتج االجتماع تضمنه ما أبرز إلى

 علـى  مثال أبرز. جريء سياسي وخطاب لغة ذات ببيانات عربية دول خارجية وزراء أدلى .أ

. العـام  والمـال  للوقت مضيعة االجتماعات هذه مثل أن اعتبر الذي قطر خارجية وزير ذلك

                                                 
ــركة 1 ــري ش ــزود ةمص ــيش ت ــرائيل ج ــة إس ــان باألغذي ــرب إب ــزة، ح ــرة، غ  .31/1/2009 الجزي

http://aljazeera.net/news/pages/2a6c4c3c-af01-4a39-bc24-56b28716451e 
ـ  ضـمن  والجهـاد  لحمـاس  وفـدان  يستقبل الرئيس 2  . 17/11/2012اليـن،  أون إخـوان  للعـدوان،  وقـف  اعيمس

http://www.ikhwanonline.com/new/Article.aspx?ArtID=129142&SecID=470 
 .15/11/2012عبـــاس ومرســـي يبحثـــان تطـــورات األوضـــاع فـــي غـــزة، روســـيا اليـــوم،  3

http://arabic.rt.com/news_all_news/news/599755/ 
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 الشعب حصار في المشاركة في العربية الدول لبعض باالسم معلنة غير كانت وإن تهما ووجه

 . الفلسطيني

 العربيـة،  المبـادرة  في النظر إعادة بضرورة كلمته خالل العربية الجامعة عام أمين لبطا. ب

 العربيـة  المتابعة لجنة ودعا. جديدة عربية استراتيجيه ورسم التسوية مسار بمراجعة وطالب

 .العرب الخارجية لوزراء قادم اجتماع على لعرضه األمر لهذا تصور بإعداد

 خارجية وزراء إلى إضافة العربي نبيل العربية الدول جامعة عام أمين برئاسة لجنة تكليف. ت

 للتضـامن  غـزة  قطاع بزيارة وآخرين اهللا رام في الفلسطينية والحكومة وقطر تركيا من كل

 . غزة قطاع مع األرض على الفعلي

 1.العربية الجامعة اتخذته وأن سبق الذي غزة قطاع عن الحصار رفع قرار تفعيل. ث

 إلـى  إضافة عرب خارجية وزراء وعضوية العربي برئاسة المشكلة اللجنة توجهت وقد        

 رئـيس  مقابلة: شملت ميدانية وزيارات اجتماعات وعقدت القطاع، إلى تركيا خارجية وزير

 كعائلـة  أهلها رؤوس على قصفت عائالت ومساكن مستشفيات وتفقد هنية، إسماعيل الوزراء

  2.الدلو

 الرسـمي  العربـي  التحرك مستوى على فارقة عالمة التضامن كوذل الزيارة تلك مثلت

 الفلسـطينية،  القضـية  مـع  الورقية والقرارات باألقوال فقط وليس السلكية باألفعال المتضامن

 فأكثر أكثر يكرس موقف وهو. باإلرهاب المتهمة ومقاومته وحكومته غزة قطاع مع وخصوصا

 التي غزة قطاع في الحكومة وشرعية الفلسطينية، ةالمقاوم بشرعية والدولي اإلقليمي االعتراف

 .حماس حركة تقودها

                                                 
ــوزاري 1 ــي الــ ــدعو العربــ ــرك يــ ــأن للتحــ ــزة، بشــ ــرة، غــ . 17/11/2012 الجزيــ

http://www.aljazeera.net/news/pages/258687a4-8673-43a9-87a2-601866eb6d18 

 .1 ع 2 ص 1974 العدد فلسطين، صحيفة سوية،الت عملية في النظر إلعادة يدعون العرب الخارجية وزراء: أيضا وانظر
19/11/2012. 

 السنة 6057 العدد األيام، صحيفة االحتالل، في بل التهدئة في ليست المشكلة: الوزاري بالوفد مرفوقا غزة زار العربي 2

  .2012 / 11 / 3،21ع1ص عشرة السابعة
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 قطـاع  مـع  تضامنا عربية وفود زيادة سهلت قد كانت المصرية السلطات أن إلى يشار

 وفـد  وزيارة التونسية الخارجية وزير برئاسة تونسي وفد زيارة أولها كان العدوان خالل غزة

 .أخرى عربية ووفود مغربي فدوو ليبي

 إقليميا *

 دورا - المقاومـة  وقـوى  االحتالل كيان بين وسيطك رهادو إلى إضافة -مصر لعبت

 دورهـا  لمصـر  أعـاد  ممـا  لها، حد وضع بهدف الحرب هذه في المنطقة مستوى على فاعال

 بـرز  وقد. المخلوع مبارك عهد في طويلة عقودا منه حرمت الذي الحقيقي اإلقليمي وحضورها

 حد لوضع وقطر تركيا من كل مع المتواصلة والجهود المستمر والتنسيق التشاور في الدور ذلك

 .غزة قطاع في الفلسطيني الشعب على الصهيوني للعدوان

 العدوان مواجهة في تركيا مع التنسيق •

 بـين  مـن  كـان  وفد رافقه الذي التركي الوزراء رئيس ضم اجتماعا القاهرة احتضنت

 فـي  فاعـل  دور للعب مصر في مكث الذي فيدان نهاكا التركية االستخبارات رئيس أعضائه

  1.االحتالل وكيان المقاومة فصائل بين تهدئة إلى التوصل

 أعقـاب  في فتورها بعد استؤنفت قد والصهيوني التركي الجانبين بين االتصاالت كانت

 التركيـة  الدولـة  وضـعتها  التـي  الشروط وبعد مرمرة، سفينة على الصهيوني العدوان حادثة

 الجانـب  اشترك وقد. غزة على الحصار ورفع والتعويض االعتذار وأبرزها العالقات افالستئن

 لتنسـيق  حمـاس  حركـة  قيادة ضمت مصرية اجتماعات في استخباراته برئيس ممثال التركي

 الصـهيوني  الموساد ورئيس شحاتة رأفت المصرية المخابرات وزير ضمت وأخرى المواقف،

 حمـاس  إطـالق  عدم ستضمن تركيا أن الصهيوني نظيره تركيال المسئول وأبلغ. "بارود تمير

                                                 
، 17/11/2012اليـن،  أون خـوان إ الصـهيوني،  العـدوان  وقـف  جهـود  أردوغـان  مـع  يبحـث  مرسي الرئيس 1

http://www.ikhwanonline.com/new/Article.aspx?ArtID=128946&SecID=470 
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 على بري هجوم شن بعدم المقابل في يلتزم أن الكيان على لكن ،الصهويني الكيان ضد صواريخ

 1."القطاع

 العدوان مواجهة في قطر مع التنسيق •

 الـرئيس  مع اجتماعا وعقد غزة، على للعدوان الثالث اليوم في للقاهرة قطر أمير توجه

 قيـادة  مـع  النظر وجهات وتبادل اجتماعا أجرى كما2.المشترك والتنسيق الموقف لبحث سيمر

  3.القاهرة في المتواجدة حماس حركة

 السياسـي  المستويين على وخصوصا غزة لقطاع الدعم تقديم في متميز دور لقطر كان

 اتفاقـات  توقيع ىوجر العدوان، قبيل لغزة التاريخية قطر أمير بزيارة توجا اللذين واالقتصادي

 إعمار إعادة مشاريع في منها كمساهمة دوالر مليون 400 ب قيمتها قدرت غزة في الحكومة مع

 فـي  الفلسـطينيين  الجرحـى  لعـالج  استعداده أبدى لمصر الحالية األمير زيارة وفي4.القطاع

 .قطر نفقة على المصرية المستشفيات

 الـثالث  الدول مندوبو وتواصل ر،وقط تركيا من كل مع المصرية الجهود استمرت وقد

 الجهاد وحركة حماس حركة وخصوصا الفلسطينية المقاومة قيادة مع واجتماعاتهم جهودهم ببذل

 رئيس "وهو نتنياهو قبل من الصهيوني المبعوث مع مقابالتهم إلى إضافة القاهرة، في اإلسالمي

 5.القطاع على العدوان نم أيام ثمانية بعد تهدئة إلى التوصل من تمكنوا حتى" الموساد

                                                 
 ، 25/11/2012 ،48 عـرب  والقـاهرة،  جنيـف  فـي  الطـرفين  تجمع ولقاءات اتصاالتهما تستأنفان وإسرائيل تركيا 1

http://www.arabs48.com/?mod=articles&ID=96117 
ــرئيس 2 ــر ليســتقب مرســي ال ــى العــدوان لمناقشــة قطــر أمي ــن، أون إخــوان غــزة، عل ، 17/11/2012 الي

http://www.ikhwanonline.com/new/Article.aspx?ArtID=128919&SecID=470 
ــاالت 3 ــرية اتصـــ ــرائيليين مصـــ ــطينيين باإلســـ ــرة،، والفلســـ ، 18/11/2012 الجزيـــ

http://www.aljazeera.net/news/pages/6d34ddd5-0ed4-4bd2-8085-
ec020c70c497?GoogleStatID=1 

 1 ع 1 ص 15518 ع القـدس،  صـحيفة  الفلسـطيني،  الصـف  وتوحيـد  االنقسـام  إلنهاء غزة من يدعو قطر أمير 4
24/10/2012 

ــد 5 ــود - الوف ــاراك إيه ــكر ب ــيس يش ــاد رئ ــى الموس ــة عل ــرية، الهدن ــد، المص ، 22/11/2012الوف
http://www.alwafd.org/المصرية-الهدنة-على-الموساد-رئيس-كريش-باراك-إيهود-310191/صحف 
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 – جديـد  إقليمي بمحور تشبيهه يمكن ما أظهر غزة قطاع على العدوان بأن القول يمكن

 وتركيـا  وقطر مصر من كال ضم بالتشكل بدأ قد كان - للمصطلح ملاالش المعنى يحمل لم وإن

 لعالقـات ا توطيد أبرزها السياق هذا في داللة ذات أحداثا شهدنا وقد. حماس حركة إلى إضافة

 .األطراف هذه بين والحزبية واالقتصادية السياسية

 مـن  كل بين التجارية التبادالت زيادة المتشكل، للمحور االقتصادية المؤشرات أهم من

 الخمسـة  خـالل  وقطر مصر بين دوالر مليار 18 تكاليفها المقر المشاريع ومنها ومصر، قطر

. مباشرة المصرية الميزانية فيهما دعمت قد قطر كانت دوالر ملياري إلى إضافة المقبلة، أعوام

 والصـلب  للحديد ومصانع المسال الطبيعي والغاز الكهرباء لتوليد محطات المشروعات وتشمل"

 مشروع إلقامة إضافة ببورسعيد، التفريعة شرق في دوالر مليارات ثمانية التقديرية تكلفتها تبلغ

 1."المتوسط البحر ساحل على الردو مليارات عشرة نحو تكلفته تبلغ ضخم سياحي

 فـي  القـرض  هذا ويأتي "رمزية بفائدة كقرض دوالر مليار لمصر تركيا تقديم وكذلك

 منهـا  أمريكي، دوالر ملياري قيمتها لمصر، بتقديمها تركيا تعهدت مالية مساعدات حزمة إطار

 وذلك لتحتية،ا البنية مشروعات في وشراكة مصر في تركية استثمارات صورة في دوالر مليار

  2".المصري االقتصاد لدعم

 التي الفلسطينية للمصالحة القطرية المبادرة عبر الجديد المحور تعاون ظهر فقد سياسيا،

 الفتا كان كما. تركيا فعلت وكذلك ،الفلسطينية المصالحة لملف تسلمها من بالرغم مصر دعمتها

 في عقد الذي والتنمية العدالة زبح مؤتمر في الخطابات وإلقائهم ومشعل مرسي من كل حضور

                                                 
ــر 1 ــتثمر قطـــ ــار 18 تســـ ــي دوالر مليـــ ــر، فـــ ــرة، مصـــ ، 6/9/2012 الجزيـــ

http://www.aljazeera.net/ebusiness/pages/00037ddd-9ef8-48eb-9637-ba4ea605d271? 
GoogleStatID=1 

 19/10/2012األهرام، بوابة للدولة، الرسمية الجريدة في ويظهر لمصر قرض على يوقع التركي الرئيس 2
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/87/263333/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7
%D8%B1/%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D9%88-%D8%AA%D9%88 

%D9%83-%D8%B4%D9%88/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-% 
D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D9%8A%D9%88%D9%82%D8 
%B9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%82%D8%B1%D8%B6-%D9%84%D9%85%D8% 
B5%D8%B1-%D9%88%D9%8A%D8%B8%D9%87%D8%B1-%D9%81%D9%89-%D8%A 

7%D9%84%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%A7.aspx 
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 الحريـة  في السوري الشعب وحق السورية الثورة من موحد موقف في جميعا واشتركوا تركيا

 1 .الديمقراطي والتغيير

 رحبنا "وقال مرة ألول وواضح صريح بشكل السوري الشعب بثورة مشعل رحب بدوره

 والديمقراطيـة،  الحريـة  نحو وريالس الشعب بثورة ونرحب واليمن وليبيا وتونس مصر بثورة

 الديمقراطيـة  نتبنـى  أن بـين  تعارض ال. الشعب هذا من الزكية الدماء سيل يتوقف أن ونريد

 مع تشترك مصر إن "فقال مرسي، محمد المصري، الرئيس أما. "المقاومة دعم وبين واإلصالح

 2."سوريا وقضية فلسطين قضية "هما قضيتين، في تركيا

 جنبـا  يتشكل بدأ متقاربة، برؤى جديدا، محورا أن تؤكد التي شراتالمؤ من ذلك وغير

 .واإلسالمية العربية المنطقة في واالعتدال الممانعة بمحوري يوصف كان لما جنب إلى

 دولياً* 

 في تهدف العالم، دول قيادات مختلف مع االتصاالت من سلسلة المصري الرئيس أجرى

 التي واالجتماعات االتصاالت أبرز ومن غزة قطاع على الصهيوني للعدوان حد لوضع مجملها

 :يلي ما المصرية القيادة أجرتها

 مرات ست األخير بمبادرة أوباما األمريكي الرئيس و المصري الرئيس بين جرت اتصاالت. أ

 أمريكـا  خارجية وزيرة وإرسال األوضاع لتهدئة العمل على الرئيسان اتفق. أيام عدة خالل

 3.حل إيجاد في للمساعدة

 فـي  كلينتون هيالري األمريكية الخارجية بوزيرة عمرو كامل مصر خارجية وزير اجتماع. ب

 جهة من الفلسطينية والمقاومة حماس بين التهدئة إلى التوصل إلعالن القاهرة في الرئاسة مقر

                                                 
ــعل 1 ــان مشـ ــي وأردوغـ ــدعمون ومرسـ ــة "يـ ــوريا" الحريـ ــة، cnn،بسـ ، 25/10/2012 العربيـ

http://arabic.cnn.com/2012/middle_east/10/1/turkey.syria/index.html 
 . ، مرجع سابقبسوريا" الحرية "يدعمون ومرسي وأردوغان مشعل 2
ــئول 3 ــي مس ــا: أمريك ــب أوبام ــة معج ــي، ببراغماتي ــحيفة مرس ــرق ص ــط، الش ، 23/11/2012 األوس

http://www.aawsat.com/details.asp?section=4&article=705585&issueno=12414   
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 كلينتـون  خاللـه  مـن  شكرت أمريكي وحضور مصرية بوساطة أخرى جهة من واالحتالل

 مما 1.المنطقة في واالستقرار لألمن الداعم مصر دور وأكدت جهوده على المصري الرئيس

 النظـام  ظـل  فـي  المصري للدور أمريكا توليها التي والمركزية األهمية استمرار إلى يشير

 .التهدئة لتلك األمريكية الدولية الرعاية ويؤكد الجديد

 ولو وصهيونياً أمريكياً اًاعتراف التهدئة عن بالرضا األمريكي والتأكيد الرعاية تلك وفي

 الـذي  الوقـت  في فلسطيني رسمي سياسي كطرف القطاع في وحكومتها حماس بحركة ضمنيا

 .إرهابية منظمة ويصنفانها لمقاطعتها، فيه يدعوان

 فـي   والمساندة الدعم تأمين لمحاولة القارات مستوى على العالم دول مختلف بقادة االتصال. ت

 وإيـران  واليابـان  وفرنسا ألمانيا الدول تلك أبرز ومن. غزة على الصهيوني العدوان وقف

 2.والبرازيل

 جهـود  علـى  بنـاء  غـزة  على الحرب لبحث للعدوان الثاني اليوم في األمن مجلس انعقاد. ث

 عـدم  دول ومجموعة العربية المجموعة عبر المتحدة األمم في الدائم مصر مندوب وتحركات

 بطلب أحد يتقدم لم بأنه المجلس رئيس أشار حيث بيان دارإص دون االجتماع انتهى. االنحياز

 3.بالخصوص قرار أو بيان إصدار

 كونهـا  مـن  أكثر الصهيوني العدوان بوقف للمطالبة إعالمي جهد بمثابة كانت الخطوة

 وعلى الكبرى الدول قراراته في تتحكم الذي األمن مجلس عبر للعدوان حد لوضع حقيقية خطوة

 ال مـا  وهـو  االحتالل، كيان ضد السابع البند تحت قرارات بتطبيق تقبل لن يالت أمريكا رأسها

                                                 
ــر 1 ــول مص ــا تق ــل إنه ــا ستواص ــق جهوده ــالحة لتحقي ــطينية، المص ــورو الفلس ــوز، ي ، 21/11/2012 ني

http://arabic.euronews.com/2012/11/21/delicate-balancing-act-for-ceasefire-broker-egypt/ 
ــي 2 ــري مرس ــاالت يج ــة اتص ــف دولي ــدوان لوق ــي الع ــزة، عل ــحيفة غ ــريون، ص ،  25/12/2012 المص

http://www.almesryoon.com/permalink/53739.html 
 األخبـار،  آخـر  فـورا،  عـدوان ال بوقـف  تطالـب  ومصر.. بيان إصدار دون غزة حول جلسته ينهي األمن مجلس 3

15/12/2012 ،http://www.akherakhbar.info/article.asp?id=22045 
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 وقف بطلب تقدمت إن ألمريكا حرجا تسبب أن تشأ لم أنها يبدو التي المصرية الدولة على يخفى

 .األمر نهاية في تحقق ما وهو لوقفه معها التنسيق وارتأت .العدوان

 سياسة برسم تبدأ أن مرسي الرئيس عهد في استطاعت مصر أن إلى اإلشارة المهم من

. القـومي  وأمنها مصر مصالح على الحفاظ في والندية المتبادل االحترام قوامها جديدة خارجية

 مختلـف  مـع  المصـري  الـرئيس  اتخذها التي والمواقف االتصاالت خالل من ظهر ما وهو

 واحترامها هيبتها من جزأ لمصر أعاد ما وهو. وأمريكا الصهيوني الكيان ضمنها ومن األطراف

 فـي  الصمود على وقدرتها الفلسطينية المقاومة مباشرة غير بطريقة فيه ساهمت ما ذلك. الدولي

 فـي  الهدنـة  مفاوضـات  فـي  السياسية المواجهة وفي القطاع، أرض على العسكرية المواجهة

 .القاهرة

 التهدئة إلى التوصل في الرسمي مصر دور. 2

 العـدوان  لوقف تهدئة إلى التوصل جهود في وقياديا كزيامر دورا المصري الدور كان

 كـان . سابقا إليه اإلشارة تم كما عديدة دول مع مصر تواصلت فقد. غزة قطاع على الصهيوني

 علـى  وأمريكا اإلقليمي المستوى على وتركيا قطر من كل الجهود تلك في المساهمين أبرز من

 .الدولي المستوى

 التـي  الزيارات خالل من ذلك ثبت كماالتهدئة   طلب إلى ادرالمب هو االحتالل كيان كان

 الصـهيوني  الموسـاد  رئـيس  بها قام والتي اإلعالم، وسائل عن وبعيدة حينه، في سرية كانت

 لحركـة  السياسي المكتب رئيس مشعل خالد أكده ما وهو 1مصر، إلى الخاص نتانياهو مبعوث

. نتنيـاهو  هـو  التهدئة طلب الذي إن " ولهبق بتاريخ القاهرة في عقد صحفي مؤتمر في حماس

 2."أخرى ودول مصر من وطلبها دولية شخصيات من طلبها

                                                 
ــد 1 ــود - الوف ــاراك إيه ــكر ب ــيس يش ــاد رئ ــى الموس ــة عل ــرية، الهدن ــد، المص ، 22/11/2012الوف

http://www.alwafd.org/المصرية-الهدنة-على-الموساد-رئيس-يشكر-باراك-إيهود-310191/صحف 
، 19/11/2012 اليـــــن، أون فلســـــطين مشـــــعل، خالـــــد خطـــــاب نـــــص 2

http://felesteen.ps/details/news/81833/%D9%86%D8%B5-%D8%AE%D8%B7%D8%A7% 
D8%A8-%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF-%D9%85%D8%B4%D8%B9%D9%84.html 
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 محايد وسيط مجرد وليس. الفلسطيني للطرف وشريك ومؤازر فعال بدور مصر قامت

 لطبيعة الوصف ذلك ورد وقد. االحتالل وكيان حماس بين المباشرة غير التهدئة مفاوضات في

 1.مشعل خالد لسان على المصري الدور

 المقاومة وفصائل حماس وشروط مطالب ونقلت بالتهدئة، الصهيوني الطلب مصر تلقت

 أبـرزهم  طرف من أكثر جوالتها في وتدخّل المفاوضات تلك استمرت. التهدئة مقابل للصهاينة

 صـرح  كما الفلسطينية والمطالب القضية خدمة في تصب جهودهم وكانت. وتركيا قطر من كل

 سياسـية  معركـة  يخوضون كانوا السياسي المكتب في ورفاقه أنه إلى وأشار مشعل الدخ بذلك

 فـرض  مـن  مكنهم ما وهو الفصائل؛ مختلف من األرض على مقاومة عسكرية بقوة مدعومة

 تهدئـة  علـى  الموافقة إلى الطرفان توصل 2.المعتدي الصهيوني الجانب على شروطهم معظم

 .يكيةأمر ضمنية وموافقة مصرية برعاية

 فـي  النار إطالق وقف باتفاق الخاصة التفاهمات نص المصرية الرئاسة نشرت " 
 الخارجية وزير عنه أعلن والذي الصهيوني والجانب الفلسطيني الجانب بين غزة

 موقـع  أورده لمـا  ووفقا 21/11/2012 اليوم مساء عمرو كامل محمد المصري
 :اآلتي على فاهماتالت تنص المصري، للتلفزيون التابع" مصر أخبار"

 بحرا، برا، غزة قطاع على العدائية األعمال كل بوقف ] الصهيوني الكيان يقوم[ -
 .األشخاص استهداف وعمليات االجتياحات ذلك في بما وجوا،

 تجـاه  غـزة  قطـاع  من العدائية األعمال كل بوقف الفلسطينية الفصائل تقوم -
 .الحدود خط على اتوالهجم الصواريخ إطالق ذلك في بما إسرائيل

 أو السـكان  حركة تقييد وعدم والبضائع األشخاص حركة وتسهيل المعابر فتح -
 ساعة 24 بعد ذلك تنفيذ إجراءات مع والتعامل الحدودية، المناطق في استهدافهم

 .التنفيذ حيز االتفاق دخول من

 .ذلك طلب تم ما إذا األخرى القضايا تناول يتم -

                                                 
 . مرجع سابق مشعل، خالد خطاب نص 1
 . سابقالمرجع ال 2
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 :التنفيذ آلية: ثانيا

 .التنفيذ حيز التهدئة تفاهمات لدخول الصفر ساعة تحديد -

 .عليه االتفاق تم بما بااللتزام طرف كل من ضمانات على مصر حصول -

 حال وفي التفاهمات، هذه خرق شأنها من أفعال بأي القيام بعدم طرف كل التزام -
 1." ذلك لمتابعة التفاهمات راعية مصر إلى الرجوع يتم مالحظات أي وجود

يؤخذ على المقاومة قبولها بالنص الذي يصف مقاومتها لالحتالل ودفاعها عن الشـعب             

 تضـمن  التفاهمات في الواردة النصوص. ومساواتها في ذلك مع االحتالل    " بالعدائية"الفلسطيني  

 القطـاع  علـى  العدوان أشكال كل وقف وتضمن الحدود طرفي على الجانبين بين القتال وقف

 ذلـك  وكل. غزة قطاع لسكان أخرى مكتسبات إلى إضافة 1948 مناطق نسكا على والهجمات

 .عليها المتفق التنفيذ آلية بتطبيق الطرفين والتزام األرض على بالتطبيق مرهون

. التفاهمـات  تلـك  بـاختراق  االحتالل بدأ حتى التهدئة إلى التوصل على أيام تنقض لم
 فـي  الفلسـطينيين  مـن  العديد وقتلت وجرحت واعتقلت حدودية مناطق االحتالل قوات قصفت
 الفصـائل  التزام مقابل السابقة والتهدئات العهود نقض من االحتالل عليه دأب ما وهو 2.القطاع

 للقيـام  المصـري  للجانـب  االحتالل بها يقوم التي االختراقات ورفع التفاهمات بتلك الفلسطينية
 والهجمـات  الصـواريخ  بعـض  القبإط المقاومة فصائل ترد أن المتوقع ومن. الضامن بدوره

 التصـعيد : قوامهـا  التي الجديدة المعادلة لتكريس. باختراقاته االحتالل تمادي حال في الحدودية
 .الهدوء مقابل والهدوء التصعيد مقابل

 غزة على العدوان خالل الرسمي المصري الدور تقييم. 3

 بـين  جـدل  مثار سيمر محمد المنتخب برئيسها ممثلة مصر به قامت الذي الدور كان

 وبـين  الفلسطينية للقضية ومساندا فاعال دورا يراه من بين اآلراء اختلفت وقد الجهات، مختلف
                                                 

 21/11/2012 الرئاسة المصرية تنشر نص تفاهمات اتفاق وقف إطالق النار في غزة، وكالة األنباء البحرينية بنا، 1

http://www.bna.bh/portal/news/534348 
 للدراسـات،  الزيتونـة  مركز العشرات، واعتقل وجرح فلسطينيين وقتل مرة 48 التهدئة خرق االحتالل: حقوقي تقرير 2
4/12/2012 ،http://www.alzaytouna.net/permalink/30794.html 
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 المستوى إلى يرق لم كونه حيث ومن واألمريكي الصهيوني الكيان صالح في يصب يعتبره من

 العالقـات  طعبق معظمها يطالب التي. العربية واألمة العربي الربيع ثورات جماهير تطلبه الذي

 .الخ..الصهيوني، االحتالل مع السالم معاهدة وإلغاء التطبيع ووقف

 قرارات أن واعتبروا المصري، الرسمي الدور والكتاب والمحللين القوى بعض انتقدت

 ومجلس العربية الجامعة إلى التوجه وكذلك الصهيوني، السفير واستدعاء المصري السفير سحب

 فعل قد السابق المصري النظام كان القرارات تلك كل أن اعتبروا ماك جدوى، ذات تكن لم األمن

 الصـهيوني،  بالكيـان  نهائيـا  العالقات بقطع البعض وطالب. جديد األمر في وليس لها، شبيها

 المسـاعدات  بكـل  غزة قطاع بتزويد آخرين وطالب الطرفين، بين السالم اتفاقية معاهدة وإلغاء

 عـن  األول الدفاع خط غزة قطاع باعتبار العسكرية المساعدات ضمنها ومن والمعنوية المادية

 لألفـراد  رفـح  معبـر  وفـتح  غزة، قطاع عن نهائيا الحصار برفع البعض طالب كما مصر،

 .أشكالها بكافة والبضائع

 النـور  حزب باسم الرسمي المتحدث حماد، يسري الدكتور قول ذلك على األمثلة ومن

 حماد، وأضاف. كافياً ليس مصر من الصهيوني سفير وطرد المصري السفير سحب إن "السلفي،

 قمـة  إلـى  الدعوة أن..] .['' فيسبوك ''االجتماعي التواصل موقع على له الرسمية الصفحة عبر

 األمم إلى والتوسل والبكاء اليهود، دمره ما وإعمار والتنديد الشجب في ]كسابقاتها[ تكون عربية

 ". العبث من درباً بات هيونيالص للكيان بدورها لتتوسل المتحدة

 عربياً المتاحة الوسائل من عسكرياً غزة شعب تقوية أن إلى النور باسم المتحدث وأشار

: حماد قال لمصر، العسكري للخيار بالنسبة أما بذلك، مؤمنين وتصميم أسد قلب إلى يحتاج وال

 نعلـم  ال ولكـن  يوماً سيكون يارالخ وهذا القوة، لغة إال ]يفهم ال االحتالل كيان[ إن جيداً أعلم''

 1".''بذلك اهللا أمرنا كما الخيل رباط ومن قوة من استطعنا ما نعد لم أننا خاصة متى،

                                                 
، 14/11/2012مصـراوي،  ،"العبـث  مـن  دربـا "عربيـة  قمـة  إلـى  والـدعوة  كافيـة  غير مرسي قرارات: النور 1

http://www.masrawy.com/News/Egypt/Politics/2012/november/14/5433047.aspx 
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 وجريئـة  وقويـة  سريعة وقرارات مواقف اتخذت مصر أن البعض يرى المقابل وفي

 ي،الصهيون السفير واستدعاء المصري، السفير سحب عبر الفلسطيني وللشعب للمقاومة وداعمة

 األدوية وخصوصا والتسهيالت الدعم كل لتقديم الساعة مدار وعلى دائم بشكل رفح معبر وفتح

 مصر، في المدنية بالتيارات يوصفون من معظم استحسان القى ما وهو وخالفه، الجرحى ونقل

 الحـزب  مـن  وقيـادات  التجمع، وحزب الوفد حزب من كل باسم متحدثون إليه أشار ما وهو

 1.للتغيير الوطنية والجمعية الديمقراطية الجبهة وحزب راطيالديمق المصري

 الثـاني  اليـوم  في غزة لقطاع وزاري وفد رأس على المصري الوزراء رئيس زيارة

 والقضـية  والمقاومـة  للقطـاع  كبيـر  ومعنوي سياسي دعم من ذلك مثله وما مباشرة للعدوان

 . عام بشكل الفلسطينية دةوالقيا غزة قطاع قيادة ترحيب القى عام بشكل الفلسطينية

 حول التفاوض مسيرة خالل الفلسطينية المقاومة لمطالب المساند والدور الجهود أن كما

 التـي  المقاومة قيادة جانب من وخصوصا فلسطينيا ترحيبا القى والمقاومة االحتالل بين التهدئة

 المكتـب  رئيس مشعل خالد به صرح ما وهو الجهود تلك مع مباشر وتماس اطالع على كانت

 .سابقا إليه التطرق تم كما لحماس السياسي

 غزة قطاع في المقاومة دعم في مباشرة غير بصورة مصر به قامت مهم جانب وهناك

 هامـا  ممـرا  تشكل مصر كون في ويتمثل - للعيان واضحة آثاره لكن معلن غير كان وان -

 األطقـم  وخـروج  ولـدخول  هة،ج من الحربي والعتاد بالسالح غزة قطاع في المقاومة لتزويد

 . الحربي التصنيع مجال في العلمية والمعرفة الخبرة واكتساب التدريب، على للحصول واألفراد

 المقاومـة  تزويد عمليات في مساهمتها إلى يشير بيان أي عنها يصدر لم مصر أن ومع

 قـد  أنفـاق  عن الطرف وغضها والقيادات المقاومين بخروج سماحها لكن التدريب، أو بالسالح

 به طالب أمر وهو. لالحتالل والمقاومة القضية صالح في يصب أمر التهريب ألغراض تستخدم

                                                 
 باإليجابيـة  قراراته وصفت مصر في المدنية التيارات معظم واسعة، شعبية مساندة يكسب السفير باستدعاء مرسي قرار 1

 http://www.alarabiya.net/articles/2012/11/15/249754.html ، 15/11/201 العربية، والعاجلة،
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 تفعل كما بالسالح المقاومة تزويد على مصر بينها ومن العربية الدول حث صراحة مشعل خالد

 1.إيران

 بالمسـتوى  كان وهل غزة، قطاع على العدوان تجاه المصري الدور تقييم حيث من أما

  السابق؟ النظام على مصرية ثورة أعقاب في منتخبة مصرية لقيادة المأمول أو المطلوب

 هذه خضم في مصر تعيشه الذي والواقع الداخلي البعد أخذ السؤال عن لإلجابة المهم من

 وعالقـة  الخارجي البعد أخذ المهم من وكذلك. االعتبار بعين بعد، رحالها تحط لم التي الثورة،

 .االعتبار بعين أخرى جهة من االحتالل كيان مع األوروبية مريكيةاأل التحالف

 منها تتعاف لم أزمات من تعانيه وما لمصر المستقر غير الداخلي الوضع مراعاة بد ال

 جبهـات  فتح حاليا مصر من المطلوب ليس لذلك) الخ..واجتماعيا واقتصاديا وسياسيا امنيا (بعد

 الرئيس بأن علما مباشرة السالم التفاقية إلغائها عبر وروباوأ أمريكا مع عالقات وتأزم خارجية

 كما 2.المنطقة في االستقرار على تساعد ال الحرب أن تأكيده عبر ذلك إلى ضمنيا أشار مرسي

 وسـحب  المشـترك،  العربـي  الدفاع اتفاقية وتفعيل السالم، معاهدة بتجميد مختلفة قوى طالبت

 المصري الفعل رد لتصاعد احتماال هنالك لكان وتصاعد وانالعد استمر ولو 3.العربية المبادرة

 مبـارك  يفعل كان كما العام الرأي إهمال على قادرا يعد لم الذي عنه المنبثق والرسمي الشعبي

 وتـل  القدس لتشمل صواريخها مجال وسعت التي بقدراتها الفلسطينية المقاومة ولكن. المخلوع

 طلـب  علـى  الصـهاينة  إجبار في الفضل لها كان ويةحي ومصالح سكان من فيهما وما الربيع

                                                 
،  22/11/2012 العربيـــة، غـــزة، فـــي حمـــاس مـــع إيـــران وقـــوف علـــى يثنـــي مشـــعل 1

http://www.alarabiya.net/articles/2012/11/22/251189.html 
http://www.elnashra.com/news/show/551098/%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF

-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D9%8A%D8%A4%D9%83% 
D8%AF-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D8%AA%D8%AA%D9%84%D9%82% 

D9%89-%D8%A3%D9%85%D9%88%D9%84%D8%A7-%D9%88%D8%A3%D8%B3% 
D9%84%D8%AD%D8%A9-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8% 
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 تصـاعد  استمر لو األمريكي الطرف مع مصر سياسية مواجهة في مصر عناء وتوفير التهدئة،

 .القطاع على العدوان

 والقيـادة  األمريكيـة  اإلدارة بـين  تفاهمات وجود احتمال إلى اإلشارة أيضا المهم من

 مـن  أكثـر  أعلنـه  ما وهو السالم، باتفاق المصري امااللتز باستمرار تقضي الجديدة المصرية

 تفاهمات لوجود اإلخوان نفي ومع. اإلخوان من قيادات مع اجتماعات أعقاب في أمريكي مسئول

 الدولية باتفاقياتها مصر التزام مرة من أكثر أعلن المصري الرئيس أن إال أمريكا مع ذلك على

 االلتزام يكون أن يعني ال هذا ولكن. ذلك إلى يشيرني  السالم مع الكيان الصهيواتفاقية يشمل بما

 بـالخروق  اكتـراث  دون مبـارك  عهد في يتم كان كما المصري الجانب وهو واحد طرف من

 .لالتفاقية الصهيونية

 فهو غزة، على الحرب مواجهة في المنتصف من العصا يقال كما مرسي الرئيس أمسك

 كمـا  والسالح بالمال المقاومة لتزويد األبواب يفتح ولم االحتالل، على الحرب يعلن لم جهة من

 جماعـة  طالبت كما االحتالل كيان مع العالقات يجمد لم أنه كما. العربية الجماهير تتمنى كانت

 تجاه محايدا يقف لم أخرى جهة ومن. قياداتها من وكان للرئاسة رشحته التي المسلمين اإلخوان

 بجانـب  للوقـوف  انحيازه بوضوح أعلن بل.  االحتالل نوكيا أمريكا تتمنى كانت كما العدوان

 قبـل  بـل  للعدوان األول اليوم منذ معها ونسق استضافها التي المقاومة وقواه الفلسطيني الشعب

 باسـم  النـاطق  تصـريحات  في نصا ورد كما للعدوان إدانته مقابل. بقياداتها لقاءاته عبر ذلك

 . إليه اإلشارة تمت كما الرئاسة

 خطابهـا  فـي  دومـا  المرتفـع  المسلمين اإلخوان جماعة سقف إلى اإلشارة المهم من

 مقابل االحتالل، مع العالقات وتجميد فورا الحصار برفع المطالبة وبياناتها والسياسي اإلعالمي

 من استقال الذي -مرسي الرئيس قبل من المتخذة واإلجراءات القرارات سقف وانخفاض واقعية

 األتبـاع  التفـاف  دومـا  يبقـي  مـا  وهو. االحتالل كيان تجاه - بهاحز ورئاسة الجماعة قيادة

 وسياسة مرسي الرئيس يمثلها التي الدولة سياسات بين فاصال حدا ويضع أكثر حولها والجماهير

 .إليه للوصول تسعى الذي المرتفع وسقفها الجماعة
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 مبـارك  موقـف  مـع  مرسـي  محمد للرئيس المصري الموقف بين للمقارنة مجال ال

 لسـان  على الحرب إعالن تم 2009-2008 عام غزة قطاع على السابقة الحرب ففي. لمخلوعا

 تسـتقبل  ولم الحرب خالل الحدود مصر أغلقت. القاهرة من ليفني الصهيونية الخارجية وزيرة

 الدوحة في عقد عربي مؤتمر في تشاركتبادر مصر كما لم      لم. انتهائها أعقاب في إال الجرحى

 فضـال . حضوره عدم على اآلخرين تحريض في مصر ساهمت بل ،الحرب من ةطويل أيام بعد

 مسـتوى  على مصري مسئول أي قبل من عليها الصهيونية الحروب وقت غزة زيارة عدم عن

 .األحالم من يعد كان فذلك غيره، أو وزير

 ذلـك  مـن  أكثر الثورة مصر من المطلوب إن والتطلعات، اآلمال مستوى على عموما

 قطاع في والحكومة المقاومة قادة بذلك صرح وقد غزة، على الحرب إبان تقديمه تم يالذ الدعم

 ،1الفلسـطيني  للشـعب  الـدعم  أشكال كل وتقديم كلي بشكل الحصار رفع في ذلك ويتمثل غزة

 اسـتطاعته  بقـدر  كـل  العـرب  فيها يشارك جديدة عمل وخطة استراتيجيه رسم إعادة وكذلك

 .له تصديوال الصهيوني الخطر لمواجهة

 سيساهم المصري الراعي ومساندة وبضمان التهدئة، بنود تطبيق آلية تنفيذ مفاوضات إن

 العـدوان  ووقف الحصار، رفع في المتمثلة غزة قطاع في الفلسطيني الشعب مطالب تحقيق في

 تلـك  تنفيـذ  لمتابعة لجنة بترؤس كلف الذي الظاظا زياد المهندس به قام ما وهو. واالغتياالت

 الجانـب  مـع  لتطبيقهـا  المصري للضامن تصوراتها وقدمت القاهرة اللجنة زارت وقد. يةاآلل

 وإدخـال  والبريـة،  البحريـة  الحـدود  باحترام يتعلق ما التصورات تلك بين ومن. الصهيوني

 .بحري ميناء وبناء المطار بناء وإعادة البضائع،

 جرى في عملية تبادل      كما بالهدنة الصهيوني التزام ضمان المصري الضامن يستطع لم

 .األسرى ولم تستطع مصر ضمان عدم اعتقال االحتالل بعض األسرى المحررين مرة أخـرى             

. التهدئـة  بنـود  بعض تطبيق في تحسن حدوث من فبالرغم. عليه ؤخذت التي السلبيات من وهو
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 ضياألرا إلى المزارعين ووصول أميال، 3 بدل بحرية أميال 6 إلى البحر في الصيادين كدخول

 ببنـود  كامـل  بشـكل  التزم الصهيوني الجانب أن يعني ال ذلك لكن 1.الفاصل للسياج المجاورة

 جـرح  كمـا  مـواطن،  من أكثر مقتل في تسبب الذي القصف عبر خرقها إلى لجا بل االتفاقية

 . 2العشرات واعتقل

 بـاحترام  الكيـان  إللزام وضغوطه جهوده في يستمر أن المصري الدور من فالمأمول

 بأنهـا  بالفعل هددت وقد ذلك، على بإجباره المقاومة تتكفل فقد لذلك يرضخ لم حال وفي داتهتعه

 إلعطـاء  الحالية المرحلة في تمتنع ولكنها االختراقات استمرار حال في األيدي مكتوفة تبقى لن

 فـي  الظاظا إليه أشار ما وهو. بياناتها في أكدته ما وهو جهوده لبذل المصري للضامن فرص

 الفلسـطينية  الحكومـة  مطالب مع المصرية الحكومة قبل من اإليجابي التعامل استمرار يدهتأك

 الخروق واستمرار الجهود تلك فشل حال في المقاومة إلى واللجوء غزة في المقاومة والفصائل

 3.الصهيونية

 محمد المنتخب المصري الرئيس بذلها التي والجهود الدور بأن القول يمكن المحصلة في

 وقـد  الحـدث  مستوى وعلى وفاعلة، متميزة جهود كانت المصرية الدولة أركان وباقي سيمر

 بـذلك  شـهدت  كمـا  الفلسـطينية  لمقاومةلو الفلسطينية للقضية وداعمة ومباشرة، سريعة كانت

 العامـل  كـان  وإن .الصـهيوني  للعـدوان  حد وضعب الجهود تلك ساهمت كما. ذاتها المقاومة

 قـوة  هي المقاومة لشروط ورضوخه ،عدوانه وقف على المعتدي جبرأ الذي والحاسم األساسي

 الكيـان  قادة لجوء ذلك وفوق مادية، وخسائر وقتال هلعا سببت التي ودقتها ومداها ،الصواريخ

 امـتالك  إلـى  إضـافة . والقدس 4أبيب تل ضرب بعد المالجئ إلى ونتنياهو بيرس بينهم ومن

                                                 
، للدراسـات  الزيتونـة  مركـز  غـزة،  قطـاع  فـي  مباشرة التجار إلى البناء مواد إدخال على وافق االحتالل: الظاظا 1
3/12/2012 ،http://www.alzaytouna.net/permalink/30815.html 

 للدراسـات،  الزيتونـة  مركز العشرات، واعتقل وجرح فلسطينيين وقتل مرة 48 التهدئة خرق االحتالل: حقوقي تقرير 2
4/12/2012 ،http://www.alzaytouna.net/permalink/30794.html 

 . مرجع سابق غزة، قطاع في مباشرة التجار إلى البناء مواد إدخال على وافق االحتالل: الظاظا 3

 العـدد  16/11/2012 الجمعـة،  األيام صحيفة أبيب، تل منطقة في صاروخ سقوط قبيل آمن مكان إلى نتانياهو إخالء 4
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 فـي  إصاباتها نتائج ونشرت استخدمت والتي ،طائراتولل للدروع المضادة للصواريخ المقاومة

 العسكري الثمن لكلفة غزة لقطاع البري الصهيوني واالجتياح الدخول دون حال ما وهو. اإلعالم

 القتلـى  مئـات  وسـقوط  الفشـل  حال في نتانياهو سيدفعه كان الذي السياسي الثمن إلى إضافة

 .نتخاباتاال أعتاب على وهو وخصوصا المرجح وهو العسكريين

 وجـه  فـي  ووقوفها الفلسطينية والمقاومة للشعب الثورة مصر دعم على المترتبة اآلثار. 4

 غزة قطاع على الصهيوني العدوان

 مواجهـة  فـي  الفلسـطيني  الشعب مع وشعبيا رسميا الثورة مصر وقوف على يترتب

 :يلي ما أبرزها واآلثار النتائج من مجموعة علية الصهيونية الحرب

 ومـن  الشـعبي  المستوى بين التناغم من نوع حدث المصري الداخلي المستوى على سياسيا. 1

 تأييـدا  وجدنا وقد والحكومة، بالرئيس ممثال الرسمي المستوى وبين والثوري الحزبي ضمنه

 الـبعض  طالب وإن والثوريين السياسيين عموم من والحكومة الرئيس اتخذها التي للخطوات

 وانسـجاما  تفاهما أكير مستقبلية عالقات إلى يشير ما وهو. مقبولو متوقع أمر وهو بالمزيد

 أيـة  علـى  المصري القومي ولألمن العليا للمصلحة وتغليب خارجي عدوان أي مواجهة عند

 . العدوان وقت وخصوصا جانبية خالفات

 محيطه مع المصري للدور أكثر وتعاونا بروزا وجدنا واإلقليمي العربي المستوى وعلى

 بعض مع خاصا وتنسيقا تعاونا وكذلك. وغزة الضفة في بشقيها الفلسطينية بالقيادة ممثال األقرب

 ،فلسـطينية ال للمقاومة داعما محورا يشبه فيما وتركيا بقطر ممثلة واإلقليمي العربي الجوار دول

 ومكاسـب  الفلسطينية للقضية ودعمه المستقبلية روابطه وزيادة التجمع هذا مثل استمرار ويتوقع

 األمنـي  والتعـاون  الحركـة  حرية من بمزيد للمقاومة أخص وبشكل وجدت إن التسوية مسار

 .معاناته من للتخفيف والدعم التسهيالت من بمزيد المحاصر وللقطاع

 وخطـاب  المصرية للدبلوماسية الصوري التحسن من نوع حدث الدولي المستوى وعلى

 المشترك التفهم من الحرب وثقت التي أمريكا وخصوصا العالم دول مختلف مع تفاهمي سياسي
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 تواصـلت  كمـا . للحـرب  حـد  بوضع تفاهم إلى التوصل في ونجحا لبعضهما الرئيسين لكال

 اسـتمرار  إلى يشير الذي األمر الوساطة دور في مصر ونجحت االحتالل، كيان مع االتصاالت

 المحافظـة  في صرم استمرت طالما المستقبلية المرحلة في وأمريكا مصر بين العالقة وتحسن

 والمقاومـة  االحـتالل  بين فيما وخصوصا األوضاع، استقرار ضمان في دورها استمرار على

 الداخلي الوضع استقرار إلى بحاجة وهي وخصوصا لتحقيقه تسعى ما وهو. القطاع حدود على

 .سيناء في وخصوصا وأمنيا سياسيا

 المسـاند  والعملي السياسي فهاموق بعدفي عهد مرسي،      عمليا - مصر خرجت: استراتيجيا. 2

 باالعتدال يسمى كان ما محور من - الصهيوني للعدوان وإدانتها ومقاومته الفلسطيني للشعب

 قطـر  يضـم  محـور  شبه أو تجمع إلى لتتجه. أمريكي الصهيو الفلك في يدور الذي العربي

 يؤيـد  سـني،  أنه ميزاته أهم. العربي الربيع دول من أخرى دوال يشمل وقد وحماس وتركيا

 الشـعب  لحقـوق  داعـم  الشـعوب،  بخيـار  ويرضى المستبدين على العربي الربيع ثورات

 الدول ترتبط. ديمقراطيا للحكم وصلت إن ويدعمها اإلسالمية الحركات يعادي ال الفلسطيني،

 .أمريكا مع حسنة بعالقات فيه

 تقـيم  تزال ال ألنها وذلك كامل بشكل الممانعة محور إلى دخلت مصر أن القول يصعب

 محايـدة  حتـى  وال له كنزا تعد لم أنها الواضح من لكن. االحتالل مع باردة كانت وإن عالقات

 . الفلسطينية والقضية للشعب ذخرا أصبحت بل. معه

 مرشحة وهي رسوخا، أكثر الحرب بعد أصبحت المقاومة قيادة مع الرسمية مصر عالقة

 ممارسـتها  خالل ومطالبها المقاومة مع وقوفها مصر أثبتت أن بعد والتطور التنسيق من لمزيد

 مـن  للعـدوان  وردعها القتالية قدرتها المقاومة أثبتت أن وبعد. التهدئة مفاوضات في للوساطة

 .الشرق في القومي أمنها خاصرة على لمصر طمأنة ذلك وفي. التمادي

 رحلـة م وأن يهـزم،  أن يمكن العدو أن في كبيرا أمال الثورة بعد مصر موقف أعطى

 بحماس ممثلة فلسطين وفي اهللا، بحزب ممثلة لبنان في المقاومة حركات بدأتها التي االنتصارات
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 منتخبـة  أنظمـة  فهنالك،  الجديد األمر وهو العربي، الربيع دول بدعم ستستمر وآخرين والجهاد

 ديولوجيةواألي العقيدة نفس تتبنى النظم وتلك. الدول تلك تقود أصبحت شعوبها قبل من ديمقراطيا

. اإلسالمية الحركات بذلك وأعني االحتالل بقوات الهزيمة ألحقت التي المقاومة قوى تتبناها التي

 وهي المسلمين، اإلخوان حركة تقودها وهي وخصوصا بينها، من تكون أن المتوقع من فمصر

 وصـدت  غزة في المقاومة قادت التي المقاومة حماس حركة إليها تنتمي التي األم الحركة نفس

 . اجتياحها من ومنعته االحتالل

 للعـدوان  وتصـديها  غزة، قطاع في حماس بقيادة المقاومة قوى أظهرتها التي القدرات

 غرفة وتشكيل المعركة إدارة على وقدرتها الحربي، والتصنيع اإلعداد على وقدرتها الصهيوني،

 الجويـة  السـيطرة  غـم ر وغيرها الصاروخية بقدراتها واحتفاظها للمقاومة، مشتركة عمليات

 التي إليها التوصل تم التي التهدئة مضمون ثم التهدئة، لطلب للعدو ودفعها للعدو، واالستطالعية

 في إن. تقدير أقل على لالحتالل كبير قلق مصدر تشكل أصبحت المقاومة أن ثناياها فهي يظهر

 تقودهـا  التـي  بيـة العر ولألمـة  لالحتالل المقاومة لحركات المستقبل أن على مؤشر ذلك كل

     .له المقاومة الحركات
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 والتوصيات االستنتاجات

 :التالية والتوصيات االستنتاجات من مجموعة إلى دراسته نهاية في الباحث توصل

 االستنتاجات. 1

 األبعـاد  فـي  واضـحا  أثرا لها كان المصرية يناير 25 ثورة أن إلى الدراسة خلصت

 :الفلسطينية ةبالقضي المتعلقة التالية والملفات

 وكيـان  جهة من الفلسطينية المقاومة وفصائل حماس حركة بين األحرار وفاء صفقة إنجاز •

 .الثورة بعد واإليجابية الفاعلة المصرية بالوساطة أخرى جهة من الصهيوني االحتالل

 وحكومتهـا  حماس حركة رأسها وعلى المقاومة حركات قيادة على المفروض الحصار رفع •

 أنهـا  علـى  شعبي بخيار المنتخب الجديد المصري النظام معها تعامل التي غزة، قطاع في

 وزارة ونافـذة  الجمهوريـة  رئاسة باب لها وفتح سياسية شرعية ذات وطنية مقاومة حركة

 للفصائل عبره المرور فقط مسموحا كان الذي المخابراتي األمني الممر إلى إضافة الخارجية

 .الدراسة يةفرض صحة يعزز ما وهو الفلسطينية

 يجمد كان الذي الجليد كسر  ظل المجلس العسكري المؤقت في     في المصرية الثورة نجحت  •

 القـاهرة  فـي  المصالحة وثيقة على الطرفان توقيع عبر وحماس فتح حركتي بين العالقات

 وتوافق الفلسطينية، التحرير لمنظمة المؤقت القيادي اإلطار وتفعيل المصرية، القيادة برعاية

 الوسـاطة  تفلح لم وإن محددة بمهام موحدة فلسطينية حكومة قيام على الفلسطينية طرافاأل

 ليست خارجية وتدخالت داخلية لعوامل الواقع أرض على المصالحة إنجاز في بعد المصرية

 .تذليلها في الحاسم الطرف مصر

 جديدة آليات عبر وذلك غزة قطاع على وإحكامه الحصار قسوة من المصرية الثورة خففت •

 تطبيقهـا  دون حال وإن والبضائع لألفراد المصرية الفلسطينية المعابر على الحركة سهلت

 الثورة وعززت. البيروقراطي الدولة جهاز في المخلوع مبارك نظام بقايا وجود فاعل بشكل
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 اإلعمـار  ومشـاريع  مسـاعدات  وإدخال الخارجية القوافل عبر الحصار كسر فعاليات من

 مـا  وهو. غزة قطاع عن كامال الحصار رفع في تاريخه لغاية تفلح لم لثورةا لكن. القطرية

 .البحث فرضية ما حد إلى خالف

 بدءا حر شعبي بخيار ومؤسساتها مصر قيادة في جوهرية تغييرات المصرية الثورة أحدثت •
 سـتجرى  للدولـة  جديد دستور بإقرار ثم والشورى، الشعب بمجلسي مرورا الدولة، برئيس
 حكـم  إلى العسكر حكم من قرون بعد مصر وانتقلت. أساسه على جديدة برلمانية تانتخابا
 اإلخـوان  سيما ال اإلسالميين فوز وكان). الثانية الجمهورية (اإلعالم عليه أطلق فيما مدني

 .تاريخه لغاية مصر في جرت التي االنتخابات كل في األبرز السمة هو المسلمين

 المصـرية  للدولة ممثال باعتبارهوالمهادنة   والمرونة اقعيةبالو اتسمت مرسي الرئيس سياسة •
 على وحافظ االحتالل، بكيان باالعتراف فاستمر المسلمين اإلخوان جماعة من استقالته بعد

 من المصري السفير سحب رغم معه الدبلوماسية العالقات إقامة وواصل معه السالم معاهدة
 خـالف  ما وهو. الخارجية وزير دون ما إلى انخفض العالقات مستوى لكن. االحتالل كيان

 .ما حد إلى البحث فرضية

 تعلـن  زالـت  ال التي المسلمين اإلخوان جماعة ومواقف فكر مرسي سياسة خالفت وقد
 ولجـأت  براثنـه،  مـن  فلسطين لتحرير السبيل هو الجهاد وبأن االحتالل، بكيان اعترافها عدم

 .مرشحها يقودها التي المصرية الدولة مواقف عن مواقفها فصل سياسة إلى الجماعة

 ،)2012 (عـام  غزة قطاع على األخيرة الصهيونية الحرب ضد مرسي بقيادة مصر وقفت •

 زيـارة  فـي  تمثلت عقود منذ مرة ألول غزة قطاع مع رسمية تضامنية خطوات واتخذت

لى استمرت مصر بلعب دور الوسيط ولكن األقرب إ       و. العدوان أثناء للقطاع وزرائها رئيس

 أسـبوعا،  تتعد لم زمنية بفترة العدوان وقف من مرسي الرئيس تمكنو. المقاوم الفلسطيني 

 انتصارا التهدئة المقاومة اعتبرت وقد. والمقاومة الصهيوني الكيان بين تهدئة إلى والتوصل

 الثـورة  بفضـل  إنجـازه  مـن  وتمكنت مصر، عليه حرصت ما وهو ومطالبها لشروطها

 .الدراسة فرضية صحة يؤكد ما هوو الشعبية، والمشاركة
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 الفلسطيني، والشعب الفلسطينية القضية جانب إلى يحل أن قبل المصري الشعب مجلس وقف •

 والكهرباء، بالوقود تزويدها مثل غزة على الحصار لكسر عملية ومواقف قرارات اتخذ وقد

 لحضـور  الصـهيوني  السفير دعوة ورفض سياسيا، الفلسطينية المقاومة بجانب والوقوف

 لـم  البرلمان أن مالحظة مع. البحث فرضية يعزز ما وهو العادة جرت كما جلساته افتتاح

 جلسـاته  فـي  فيها النظر وإعادة للنقاش االحتالل كيان مع المصرية السالم معاهدة يعرض

 .مبارك خلع بعد زالت وال مصر عاشتها التي الداخلية واألزمات للتحديات األولوية معطيا

 حماس بحركة واعترفت الفلسطينية، المقاومة شرعية مرسي الرئيس عهد يف مصر دعمت •

 ورفعـت  فتح، حركة مع المساواة قدم على الحركة مع وتعاملت غزة في وحكومتها ونوابها

 كمـا . مرسـي  بـالرئيس  ممثلة المستويات أعلى على قيادتها وقابلت عنها السياسية العزلة

 قيـادة  انتخابـات  بـإجراء  كذلك وسمحت القاهرة، في باإلقامة الحركة من لقيادات سمحت

 .البحث فرضية يؤيد ما وهو فيها، السياسي مكتبها

) ف.ت.م (و السـلطة  رئاسة وخطوات التسوية مسار بدعم مرسي عهد في مصر استمرت •

 فـي  وكـذلك  مراقب، غير كعضو المتحدة األمم في فلسطين عضوية على الحصول باتجاه

 والشـعب  للقضـية  دعمهـا  اسـتمرار  وأعلنت. األخرى ليةالدو المؤسسات في عضويتها

 .الفلسطيني الشعب يرتضيها كما كاملة حقوقه تحصيل حتى الفلسطيني

 اللتـين  وقطـر  تركيا مع وخصوصا اإلقليمية عالقتها مرسي الرئيس عهد في مصر وثقت •

 في هاواستقرار القتصادها دعما منح أو قروض سواء المليارات وقدمتا مصر، بجانب وقفتا

 وحالة الداخلية والتحديات األزمات ظل في مصر تعيشها التي والعصيبة الحساسة الفترة هذه

 اإلسالمية المقاومة حركة مع الثالث الدول بين المحور يشبه ما تشكل وقد. االستقرار عدم

 علـى  الصهيونية الحرب وقت وخصوصا األطراف بين والتعاون التنسيق برز وقد حماس،

 مـا  وهو. بالمشرفة المقاومة فصائل وصفتها تهدئة إلى التوصل في الجميع وشارك غزة،

 .البحث فرضية يعزز
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 للبرلمـان  جديـدة  انتخابـات  إجراء  كما هو مأمول   مرسي عهد في مصر تستمر أن يتوقع •

 اإلخـوان  قيادة استمرار ويتوقع الفلسطينية، القضية بدعم الجديد الدستور بحسب المصري

. الـدولي  والقانون الدولية والمعاهدات المواثيق احترام على قائمة ياسةبس المصرية للدولة

 أو الرئاسـة  سـواء  الدولة مؤسسات ومواقف مواقفها بين الفصل في الجماعة تستمر وأن

 األحزاب من مشاركته يرتضي من مع والعدالة الحرية حزب يشكلها أن يتوقع التي الحكومة

 .األخرى

 تجـاوز  تسـتطيع  حتى والتمكين للنهوض الذاتية القدرات بناءو اإلعداد سياسة مصر تعتمد •

 ذلـك  فـي  وتنسـق  الفلسطينية للقضية حقيقي دعم لتقديم تعيشها التي االستقرار عدم حالة

 يتحقق أن وإلى اإلسالمي، التعاون ومنظمة العربية الجامعة وعبر إقليمية دول مع وتتعاون

 مـا  ضد وسياسية إعالمية وضغوط جهود مصر تمارس والبعيد المتوسط المدى على ذلك

 .شعبها على واعتداء ألرضها واستيطان لمقدساتها تهويد من الفلسطينية القضية له تتعرض

 أو أي رئيس منتخب بشـكل حـر     مرسي الرئيس عهد في المصرية الجهود استمرار يتوقع •

 االنقسام نهاءإ من لتمكينه الفلسطيني الشعب دعم في وأي برلمان أو حكومة منتخبين     ونزيه

 .ذلك تراعي جديدة معابر اتفاقية أساس على نهائيا الحصار ورفع المصالحة، وتطبيق

 الصـهيوني  الكيـان  مع الرسمية العالقات في البرود يستمر أنفي ظل حكم مرسي      يتوقع •
 األمـن  لحفـظ  الضرورية العسكرية االتصاالت استمرار مع متدنية مستويات على وإبقائها

 الفلسطينيين بين المصرية الوساطة استمرار ولضمان سيناء، جزيرة شبه فيو الحدود على
 .والصهاينة

 التسليحية القدرات يمتلك قوي مصري جيش لبناء بالجهود  الديمقراطية مصر استمرار يتوقع •

 وحصـول  فيها االستقرار وتحقيق فلسطين وتعد. وأمنها مصر عن للدفاع والبدنية والنفسية

 .لتحقيقه مصر ستسعى المصري القومي لألمن مهما نصراع حقوقه على شعبها
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 حتـى  الفلسطيني للشعب المعلن دعمها المصرية واألحزاب الثورية القوى مختلف أظهرت •

 ميـادين  في والوقفات والمسيرات والمظاهرات الشعارات في ذلك وتمثل. كاملة حقوقه نيل

 فـي  دبلوماسييها طرد وتم منها ءأجزا اقتحام جرى التي الصهيونية السفارة وأمام التحرير

 فـي  تمثـل  كمـا . لها جديد لمكان مصري مؤجر إيجاد على قادرة غير زالت وال القاهرة

 الفلسـطيني  للشـعب  المصرية القوى مختلف قدمتها التي والمساعدات التضامنية الزيارات

 .البحث فرضية يؤكد ما وهو. غزة قطاع في وخصوصا

 التوصيات .2

ن التوصيات بناء على ما تم التوصل إليه من استنتاجات وفقا لهذه يمكن تقديم مجموعة م

الدراسة لمن تهمهم القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني، إضافة إلى القيادة المصرية الجديـدة             

 :وطرفي الخالف الفلسطيني

 للقيادة المصرية : أوال

يـة رغـم ضـغوط      ها أولو يعطتستمر في دعم القضية الفلسطينية وأن       ت أن   ايتوقع منه 

ويمكـن  . التي تحول دون تحقيق أهداف الثورة  والتحديات واألزمات الداخلية التي تعيشها مصر       

 :تلخيص الدعم المتوقع كما يلي

 ملف الحصار .1

 المبادرة بالدعوة لعقد اتفاقية جديدة للمعابر تشارك فيها مختلف األطـراف المعنيـة لتحقيـق                -

 بشكل كامل عن قطاع غزة، وحل مشكلة األنفاق         مصلحة فلسطينية مصرية في رفع الحصار     

التي اضطر الفلسطينيون لحفرها والتي يراها البعض انتقاصا ومسا بسيادة الدولة المصـرية             

ومصدر قلق أمني، واعتبار معبر رفح معبرا فلسطينيا مصريا كباقي المعابر الحدودية للدولة             

 .ية المصرية لحماية المعبرالمصرية مع جيرانها مع ضرورة تعزيز القدرات العسكر
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على أساسها لصالح تنقيتها من       رفع قوائم المنع األمني وإعادة النظر في المعايير التي توضع          -

المقاومين والممنوعين سياسيا وقصرها على المشـبوهين باإلرهـاب والعمالـة لالحـتالل             

 .الصهيوني ممن يشكلون خطرا حقيقيا على أمن مصر

ة منطقة تجارية حرة    ام فلسطيني مباشر بين قطاع غزة ومصر وإق        فتح معبر تجاري مصري    -
 .بين الجانبين

 تزويد قطاع غزة بما يحتاجه من الكهرباء عبر تطبيق ما تم التفاهم عليه بـين الحكـومتين                  -
المصرية والفلسطينية من مشاريع بمختلف مراحلها وأهمها الربط اإلقليمي لمصلحة الجانبين           

قطاع من التخلص من التحكم الصهيوني في هذه الطاقة الحيوية التـي ال             اقتصاديا ولتمكين ال  
 .غنى عنها

 ملف المصالحة .2

منح هذا الملف مزيدا من األولوية ألهميته وحيويته للقضية الفلسطينية، فاسـتمرار االنقسـام               -
 الفلسطيني هدف صهيوني وأمريكي معلن، ولتحقيق المصالحة الفلسطينية الحقيقية فإن مصر في           

 :عهد القيادة الجديدة مدعوة إلى

 المبادرة برعاية اجتماعات يدعى إليها طرفا االنقسام ال تنتهي إال بإقرار آليـات وتفاصـيل                -
تؤمن مصر الدعم العربي واإلقليمي واإلسالمي السياسي  من المهم أن. تطبيق اتفاق المصالحة

ب عليها ضغوط ماليـة صـهيونية   والمالي الالزم كشبكة أمان لتطبيق المصالحة التي قد يترت 
 .وأمريكية

 . تفعيل الرقابة الميدانية المصرية والعربية لتطبيق بنود المصالحة وما يتفق عليه من إجراءات-

فتح مكتب للممثلية المصرية في قطاع غزة لتسهيل تقديم الخدمات ألهالي القطـاع ولتفعيـل                -
 .الرقابة الميدانية إلجراءات المصالحة في القطاع

 استمرار القيادة المصرية في ممارسة دور حيادي وعلى نفس القدر من المساواة بين مختلف               -

 .الفصائل الفلسطينية وممثلي الشعب الفلسطيني دون محاباة ألي طرف على أخر



 177

 لتضم كافة الفصائل الفلسطينية ولتكون معبـرا حقيقيـا          )ف.ت.م( دعم جهود تطوير وتفعيل      -

 . بمختلف ألوان الطيف السياسي، وإتمام ذلك باالنتخاباتوواقعيا للشعب الفلسطيني

 :مسارات حل القضية الفلسطينية. 3

القيادة المصرية مدعوة لقيادة مبادرة إلعادة تقييم ما وصلت إليه القضـية الفلسـطينية              

ذلك المسار الذي شق صفوف الشعب الفلسطيني منذ        . وخصوصا مسار التسوية المطروح لحلها    

وأن يناقش ذلك علـى المسـتوى       .  في أوسلو وما تبعه من تفاهمات مع االحتالل        مدريد، وعمقه 

العربي واإلقليمي واإلسالمي عبر المؤسسات اإلقليمية أو خارجها لتحقيق توافـق علـى الحـد               

 . األدنى المطلوب لدعم الشعب الفلسطيني

تقـدير معدلـة    مطلوب من مصر الثورة بعد زوال مبارك إطالق مبادرة بديلة أو على أقـل               -

للمبادرة العربية التي طال عرضها على الطاولة دون أدنى اعتبار لها مـن قبـل الطـرف                 

وأن تتبنى تلك المبادرة خيارا آخرا متمثال في دعم صمود الشعب الفلسطيني في             . الصهيوني

مقاومته لالحتالل، وعدم االقتصار على الخيار االستراتيجي العربي الوحيد المتمثل في خيار            

السالم الذي أصبح أشبه بالوهم والسراب أكثر منه بالقابل للتطبيق على أرض الواقـع بعـد                

عقود من تبنيه دون جدوى حتى كادت األرض التي يسعى العرب لتحقيق السـالم عليهـا أن    

 .تضيع ويبتلعها االستيطان الصهيوني ويزور تاريخها لتصبح يهودية

ها مع الفصائل والقيادة الفلسطينية في تقديم مختلـف          مطلوب من الدولة المصرية زيادة تعاون      -

أشكال الدعم للشعب الفلسطيني لتطوير قدراته واستعداده على مختلف المستويات في مشروع            

يمكن . الصمود والمقاومة حتى تحقيق الحرية والتحرير للشعب الفلسطيني واألرض الفلسطينية

مية عبر الجامعة العربية ومنظمة التعاون      ضمن ذلك التوجه أن تقدم مصر مبادرة عربية إسال        

وخصوصا في مسالة حمايـة المسـجد       . اإلسالمي إلقرار استراتيجية دعم للشعب الفلسطيني     

 .األقصى من خطر التهويد الذي يتعرض له قبل فوات األوان
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فالوضع في الوقت الحالي بعد الثورات العربية يجب أن يتغير، وأن تصبح المؤسسـات              

الجامعة العربية ومنظمة التعاون اإلسالمي معبرة عن تطلعات شـعوبها، وأن يكـون     اإلقليمية ك 

لألنظمة المنتخبة ديمقراطيا دورا فاعال فيها وهو دور مأمول من القيادة المصرية للضغط فـي               

باتجاهه وقيادة مبادرات تعلن أمام الشعوب العربية واإلسالمية لمعرفة من يدعمها ممن يقف في              

 . أمام شعبه وتسقط دعاويه بدعم القضية الفلسطينيةوجهها ليعرى

 إعادة النظر في معاهدة السالم بين مصر والكيان الصهيوني وتحديد العالقة واالتصاالت معه              -

إن كان ثمة ضرورة لذلك انطالقا من مصالح مصر وأمنها القومي وسيادتها المطلقة، ومـن               

نازل والتفريط وفي مقدمتها حق العودة وحق       ثوابت وحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للت      

 .تقرير المصير

 للقيادة الفلسطينية بمختلف فصائلها: ثانيا

الثورة وما ينتج عنها من عودة الحرية للشعب في انتخاب قيادته يمثل انقالبا جوهريا في 

ن الشـعب   المشهد المصري بإمكان القيادة الفلسطينية االستفادة منه لخدمة القضية الفلسطينية أل          

إن القيـادة   . المصري بمجمله محب وداعم للقضية الفلسطينية ومبغض لالحـتالل الصـهيوني          

المنتخبة من قبل ذلك الشعب ال بد أن تعمل لمصلحة الشعب المصري صاحب الفضل والكلمـة                

 .في إيصالها لسدة الحكم

فزا للقيادة  إن اختيار الشعب المصري لقيادة جديدة لتولي زمام الحكم يجب أن يكون مح            

فالنظـام  . الفلسطينية للعمل معها لصالح مصر وفلسطين في مواجهة عدوان وسياسات االحتالل          

فال . المصري األسبق الذي كان يحظى بقبول ودعم االحتالل وأمريكا ويخضع إلرادتها قد انتهى 

كـان  بد من بناء جسور عالقات تعاون وتنسيق حقيقية لصالح الشعب الفلسطيني وقضيته مهما              

 . الفكر واآليديولوجيا التي يحملها النظام المصري الجديد

يليا على ذلك يمكن تقديم بعض التوصيات لحماس وفتح ولحكومتيهما كمبناء : 
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 توصيات لحركة حماس والحكومة في قطاع غزة .أ

.  الحفاظ على مصالح وأمن مصر كما تحافظ حماس وحكومتها على أمن فلسطين ومصالحها             -

سماح باستغالل األنفاق التي هي متنفس لقطاع غزة ألي أغراض ال تخدم أمن مصر              وعدم ال 

وفلسطين من أي طرف كان، واستمرار التنسيق والتعاون األمني مـع مصـر علـى كافـة                 

 .المستويات

 االستفادة من تغيير النظام في مصر لصالح مزيد من االستعداد والبناء لدعم صمود الشـعب                -

وفتح منافسة وسباق أمام كل من يسعى لتطوير وتقويـة          .  في قطاع غزة   الفلسطيني بكل قواه  

صفوفه في مواجهة المحتل في كافة المجاالت بالسماح بمروره عبر معبر رفح إلـى مصـر                

 .ومنها إلى كافة الدول التي تدعم الشعب الفلسطيني في مقاومته لالحتالل

توى عالقتها بها لصالح بناء جسور      مطلوب أن تستثمر حماس انفتاح مصر عليها ورفعها لمس         -

وأن . من التعاون مع كل أطياف الشعب المصري لضمان استمرار هذا االنفتاح وهذه العالقة            

تترفع حماس عن الرد بالمثل على التهم واالنتهاكات التي توجهها لها جهات إعالمية تربـت               

 أن تحافظ علـى     ومطلوب منها . في عهد مبارك على خدمة المشروع الصهيوني واألمريكي       

سياسة عدم التدخل في الدول العربية من جهة ودعم حقوق الشعوب العربية بالحرية والكرامة              

والعدالة االجتماعية والديمقراطية ألن الشعوب هي الحاضـنة الحقيقيـة للمقاومـة وليسـت              

 .األنظمة

 ودعـم   مطلوب أن تتحلى حماس وحكومتها بمزيد من الصبر في مسائل رفع الحصار الكلي             -

المقاومة بكافة أشكالها حتى تعبر مصر وقيادتها الجديدة هذه المرحلة الحرجـة مـن عمـر                

الثورة، وخصوصا في ظل حالة عدم االستقرار التي يراد لمصر أن تبقى في دوامتها لتبقـى                

عاجزة عن مواجهة التحديات الخارجية والخطر الصهيوني في ظل عجزهـا عـن إرسـاء               

 .االستقرار الداخلي
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 مطلوب من حماس وحكومتها أن تبدي مزيدا من المرونـة والتنـازالت لصـالح الشـعب                 -

الفلسطيني إلنجاز المصالحة ولو على حسابها كفصيل وطني إسالمي لكن على أرضية دعم             

 .صمود ومقاومة الشعب الفلسطيني

 توصيات لحركة فتح والسلطة في رام اهللا. ب

الجديدة والتعامل معها كممثلة للدولـة المصـرية بحكـم         زيادة االنفتاح على القيادة المصرية       -

موقعها ال ممثلة للحركة والجماعة التي رشحتها، واإلبقاء على الملفات الفلسطينية التي ورثتها       

 والعمل سويا لحلها في إطـار       القيادة الجديدة من مبارك في يدها كالمصالحة والتهدئة وسواها        

 .التوافق الفلسطيني وضمن ثوابته

أكثـر  (الشراكة السياسية مع حركة حماس كفصيلين قياديين يمثالن أغلبية الشعب الفلسطيني             -

وتطبيق شعار شركاء في الدم شركاء فـي        ) بحسب االنتخابات للمجلس التشريعي   % 80من  

القرار على أرض الواقع في مختلف المستويات فـي الـداخل والخـارج وعلـى مسـتوى                 

 ).ف.ت.م(

لمصالحة وإعالن الدوحة بشكل كامل وبتوافق، وتشكيل حكومة موحدة تشكل  تنفيذ بنود وثيقة ا  -

 .عنوانا للمصالحة وتساهم في إنجازها

 رفع سقف المطالب الفلسطينية والبحث عن دعم مصر وقيادتها الجديدة والمسـتقبلية لحقـوق      -

ينة الشعب الفلسطيني وخصوصا بعد سقوط مبارك الذي كان يستخدم من قبل أمريكا والصـها  

 .للضغط على السلطة لتقديم التنازالت

 التوقف عن انتقاد الزيارات التي تقوم بها قيادات من مختلف دول العالم لصالح كسر الحصار                -

عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، والعمل على أن تقدم تلك القيادات مزيدا مـن الـدعم                 

 قطاع غزة فال خوف على التمثيل       للشعب الفلسطيني في الضفة الغربية على قدم المساواة مع        

الفلسطيني طالما لم تطرح حماس وحكومتها في غزة نفسها كممثل للشعب الفلسطيني بـديال              

 ).ف.ت.م(عن الرئاسة و 
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http://www.maannews.net/arb/ViewDetails.aspx?ID=386632 

ــيفأ ــرائم رشــ ــرائيل جــ ــى إســ ــدود، علــ ــد، الحــ . 6/8/2012 الوفــ

http://www.alwafd.org/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8

%B1-%D9%88%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A% 

D8%B1/13-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8% 
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B9%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%

D9%8A/249708-%D8%A3%D8%B1%D8%B4%D9%8A%D9%81-% 

D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D8%A5%D8%B 

3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%B9%D9 

%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%88% 

D8%AF 

ــواإ ــار رفعـــ ــن الحصـــ ــزة، عـــ ــذة غـــ ــر، نافـــ  مصـــ

1\7\2010.

http://www.egyptwindow.net/web_Details.aspx?Kind=16&News_ID=

285 

 تـداعيات  .واشنطن في العربي الحوار مركز: األسمر فوزي إبراهيم، ابتسام ارشيد، أبو سامةأ
. 29/4/1432العربـي،  الـوعي  مجلـة  الفلسـطينية،  القضـية  علـى  المصرية الثورة

http://elw3yalarabi.org/modules.php?name=News&file=article&sid=9

677 

 تقريـر  الجزيرة عن نقال تيوب يو إسرائيل، مع التطبيع حول المصري ارعالش لرأي استطالع

ــا ــبان، لينــــــــــــــ . 24/3/2009الغضــــــــــــــ

http://www.youtube.com/watch?v=Hua3vhHgNRE 

. 23/2/2013 فلسـطين،  ،"مرسـي  "مـع  مباشـرة  اتصال قنوات وجود لعدم تأسف إسرائيل

http://felesteen.ps/details/news/87392/قنـوات -وجود-لعدم-تأسف-إسرائيل-

 html.مرسي-مع-مباشرة-اتصال
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ــرائيل ــتج إس ــدى تح ــاد ل ــات اتح ــدولي البرلمان ــدعوة ال ــاس، ل ــدس حم ــت، ق  ن

16/1/2012.

http://www.qudsnet.com/arabic/news.php?maa=View&id=210841 

 . 8/4/2012 السياسي، الصواريخ، إطالق تكرار حال لسيناء جوي بقصف مصر تهدد إسرائيل

http://www.alsiasi.com/index.php/studies-and-cases/55489-2012-04-

08-07-00-10 

ــرائيل ــة إسـ ــن قلقـ ــتح مـ ــدود فـ ــين الحـ ــر بـ ــزة، مصـ ــار، وغـ  المنـ

1/5/2011.

http://www.almanar.com.lb/adetails.php?fromval=2&cid=35&frid=21

&seccatid=35&eid=42103 

. 24/10/2012 القـدس،  صـحيفة  الليلـة،  صفمنت تبدأ تهدئة على تتفقان" حماس"و إسرائيل

http://www.alquds.com/news/article/view/id/393644 

ــرائيل ــوخ إسـ ــد والرضـ ــري، للتهديـ ــدس المصـ ــي، القـ . 24/8/2011 العربـ

http://www.alquds.co.uk/index.asp?fname=data\2011\08\08-

24\24qpt999.htm&arc=data\2011\08\08-24\24qpt999.htm 

. 25/8/2012 مصـراوي،  صـحيفة  رفـح،  هجـوم  منفـذي  مـن  لعـدد  الحركيـة  األسماء

http://www.masrawy.com/News/Egypt/Politics/2012/august/25/52951

67.aspx 

. 25/1/2012 إلعـالم، ل الفلسطيني المركز وحقوقية، أهلية منظمات وتلتقي غزة تصل آشتون

www.palinfo.com/site/pic/newsdetails.aspx?itemid=29769  
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ــتون ــب آش ــتح تطال ــابر بف ــدعم المع ــروا وت ـــ األون ــون55ب ــورو ملي ، ي

qudsnet.com/arabic/news.php?maa=View&id=211692  

ــاء ــت أعض ــالبون كنيس ــال يط ــري، باغتي ــا الجعب ــوطن، دني . 23/10/2011ال

http://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2011/10/23/206304.html 

 . 9/9/2011 تيـوب،  يـو  خطيـرة،  أوراق علـى  والحصـول  اإلسـرائيلية  السـفارة  اقتحام

http://www.youtube.com/watch?v=U2atc2laVZ4  

ــون اآلالف ــرئيس يرحب ــوزراء ب ــد ال ــام الجدي ــرف عص ــي ش ــدان ف ــر، مي   التحري

 . 4/3/2011 ،24فرانس

 دوالر، مليـون  400 برأسـمال  بمصـر  اسـتثماريا  صـندوقا  يؤسسـون  يجيونوخل أمريكان

 http://www.klmty.net/2012/09/400_10.html. 9/2012كلمتي،

 قيمـة  ال مرسي بإسقاط المطالبة الدعوات: »األوسط الشرق «لـ المسلمين لإلخوان العام األمين

. 12497،13/2/2013 العـــدد اللندنيـــة، األوســـط الشـــرق جريـــدة لهـــا،

http://www.aawsat.com/details.asp?section=4&issueno=12497&articl

e=717233&search=حسين محمود&state=true 

  وكالـة  الفلسـطينية،  القضـية  دعـم  فـي  وأساسـي  محوري دور لمصر: الرئاسة عام أمين

ــا،  . 17/2/2011 وفـــــــــــــــــــــــــــــــــ

http://www.wafa.ps/arabic/index.php?action=detail&id=98710 

 . 9/9/2012الحيـاة،  صـحيفة  أيـام،  خـالل  غـزة  حصـار  رفـع  مرسـي  نيـة  عن اءأنب

http://alhayat.com/Details/433280 

 للدراسـات،  الزيتونـة  مركز. أسيرا 550 عن باإلفراج شاليط صفقة من الثانية المرحلة إنجاز

18/12/2011 .http://www.alzaytouna.net/arabic/?c=2571&a=158809 
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 ويكيبيـــــــــــديا، الفلســـــــــــطيني، االنقســـــــــــام

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%

D9%82%D8%B3%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%81

%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A 

 25/12/2011 .،للحوار ينفلسط شبكة - واإلخوان المصرية المخابرات يلتقي هنية.. بالصور

http://paldf.net/forum/showthread.php?t=931861 

 علـى  السـكوت  يمكن ال وقال متفحمة جثثا شاهد قنديل أمنية ألسباب زيارته قطع... بالصور

ــاة ــبكة،غزة مأســـ ــار شـــ ــطينية، األخبـــ . 16/12/2012 الفلســـ

http://arabic.pnn.ps/index.php/policy/33691-%D9%88%D9%81%D8 

%AF-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%83%D8%A8% 

D9%8A%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3 

%D8%A9-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9% 

84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%87%D8 

%B4%D8%A7%D9%85-%D9%82%D9%86%D8%AF%D9%8A%D 

9%84-%D9%8A%D8%B2%D9%88%D8%B1-%D8%BA%D8%AF 

%D8%A7-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%BA%D8 

%B2%D8%A9 

. 23/2/2012 مصـراوي،  بمصر، تربص من هناك: يؤكد الكتاتني ضيافة في هنية..بالصور

http://www.masrawy.com/news/Egypt/Politics/2012/February/23/482

4740.aspx 

 اإلليكترونيـة،  ينـاير  25 صحيفة ،المشير وإقالة مرسي بقرارات جماهيري ترحيب... بالفيديو

13/8/2012 .http://www.25jan-news.com/article.php?id=36355 
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ــدوى ــزور الب ــزة ي ــدا غ ــاحنات 8 ويصــطحب غ ــة ش ــة للقطــاع، أدوي ــدس وكال  ق

ــت، .21/11/2012نـــــــــــــــــــــــــــــــــ

http://qudsnet.com/arabic/news.php?maa=View&id=231391  

 11/10/2012، فلسـطين اآلن،  هـو السـبيل الوحيـد لتحريـر فلسـطين     " الجهـاد : "بديع

http://paltimes.net/details/news/25337/%D8%A8%D8%AF%D9%8A

%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8% 

AF-%D9%87%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8 %A8%D9 

%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AD%D9%8A% 

D8%AF-%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8% 

B1-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86.html 

 لـه  اجتماع أول يعقد الفلسطينية التحرير لمنظمة المؤقت القيادي اإلطار: عباس الرئيس برئاسة

. 22/12/2011 بــــــرس، الرايــــــة القــــــاهرة، فــــــي

http://www.rayapress.com/?page=details&newsID=10066&cat=14 

 . 22/4/2012اإلسالم، مفكرة منصبه، من واالستقالة باالعتذار المفتي يطالب المصري البرلمان

http://www.islammemo.cc/akhbar/arab/2012/04/22/148461.html 

. 18/2/2012 الـوطن،  دنيـا  بغـزة،  الكهربـاء  ألزمـة  حـالً  يطـرح  المصـري  البرلمان

http://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2012/02/18/249866.html 

 الفلسـطينية  الشـبكة  ،»إسـرائيل  «مـع  السـالم  اتفـاق  بإلغـاء  يهـدد  المصـري  البرلمان
ــوار،  . 13/2/2012للحــــــــــــــــــــــــــــــــ

http://www.paldf.net/forum/showthread.php?t=951488 
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 مـن  مصـر  سفير واستدعاء القاهرة من ئيلياإلسرا السفير طرد على يوافق المصري البرلمان
ــرائيل، ــرب إســــــــــــ . 12/3/2012 ،48 عــــــــــــ

http://www.arabs48.com/?mod=articles&ID=89939  

  غـزة،  وعقـاب  المصـريين  لتجويـع  الدولـة  أمـن  صناعة السوالر أزمة إخواني برلماني
ــا ــوطن، دنيــــــــــــــ . 21/3/2012 الــــــــــــــ

http://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2012/03/21/261048.html 

. 21/12/2011.لإلعـالم  الفلسـطيني  المركـز  بالقاهرة، بنود ستة على تتفق الفصائل برهوم

http://www.palestine-info.info/ar/default.aspx?xyz=U6Qq7k%2bcOd8 

7MDI46m9rUxJEpMO%2bi1s7EPgZy%2f7LOyNX5dJwsQDjU1Plx

zlvnqUxujGAN4b5OWivrtfcTReCUUvRANzuZXw58smezAUGi7O

LNfI7qm2lDL9lU5j9EAUVgnG2czQuhW8%3d 

 ينسـخ  أشهر ستة في الطوارئ قصر على الدستوري اإلعالن نص: العسكري على ردا البشري

ــرار أي ــم أو قـ ــابق حكـ ــه سـ ــة، لـ ــريون، بداهـ . 21/9/2011 المصـ

http://www.almesryoon.com/news.aspx?id=78762  

. 14/11/2012 تيـوب،  يـو  ،2012 غزة على الغاشم اإلسرائيلي العدوان حول الرئاسة بيان

http://www.youtube.com/watch?v=pRGjHmD9gaE 

 ،48 عـرب  والقاهرة، جنيف في الطرفين تجمع ولقاءات اتصاالتهما تستأنفان وإسرائيل تركيا

25/11/2012 .http://www.arabs48.com/?mod=articles&ID=96117 

 ،26 سـنة  11ع المسـلمة،  فلسـطين  مجلة الصهاينة، تُخيف »فاكسمان «الجندي مقتل تفاصيل

11/2009 .http://www.fm-m.com/2009/nov/8-5.php  
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 مركز العشرات، واعتقل وجرح فلسطينيين وقتل مرة 48 التهدئة خرق االحتالل: حقوقي تقرير

ــة ــات، الزيتونــــــــــــ . 4/12/2012 للدراســــــــــــ

http://www.alzaytouna.net/permalink/30794.html 

 بوابة القطاع، على الخناق بتضييق قام مبارك نظام: غزة زيارة عن العربية الشئون لجنة تقرير

ــرام . 6/5/2012 األهــــــــــــــــــــــــــــــــ

http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/97/204634/%D8%A3%D8

%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A8%D8%B1%D9%84%

D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%B2 

%D8%A7%D8%A8/%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%

B1-%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84 

%D8%B4%D8%A6%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8% 

B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%86-%D8 

%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%BA%D8%B 

2%D8%A9-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8 

%A8%D8%A7%D8%B1%D9%83-.aspx 

ــورة  ــو23ثــــــ ــة .  يوليــــــ ــوعة المعرفــــــ  .موســــــ

http://www.marefa.org/index.php/%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8

%A9_23_%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%88#.D8.A3.

D8.B3.D8.A8.D8.A7.D8.A8_.D9.82.D9.8A.D8.A7.D9.85_.D8.A7.D9

.84.D8.AB.D9.88.D8.B1.D8.A9 

ــي جــدل ــات إســرائيل ف ــإخراج ومطالب ــوا ب ــن المصــرية تالق   صــحيفة ســيناء، م
ــرق ــط، الشـــــــــــــ . 18/8/2012 األوســـــــــــــ
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http://www.aawsat.com/details.asp?section=4&article=691326&issue

no=12317 

. 20/10/2011 إخباريـات،  سـالمة،  المغنـي  عبـد ،أخرى وأسـئلة  شـاليط،  صفقة جدوى

http://www.ekhbaryat.net/internal.asp?page=articles&articles=details

&cat=4&newsID=31458 

. الحــــــرة الموســــــوعة ويكيبيــــــديا، مصــــــر، جغرافيــــــة

ttp://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%BA%D8%B1%D8%A7

%D9%81%D9%8A%D8%A7_%D9%85%D8%B5%D8%B1 

  مركــزال المســلمين، ومنــع محــددة، بأيــام لألقصــى اليهــود لــدخول صــهيوني جهــد
. 6/8/2012 لإلعــــــــــــــالم، الفلســــــــــــــطيني

http://www.palinfo.com/site/pic/newsdetails.aspx?itemid =119703 

 مسلح وهجوم.. الثالث لليوم اإلرهابيين تالحق ومدرعة دبابة 35.. نسر العملية يواصل الجيش

 حربيـة ال طائراتنـا  تواجد تمديد على توافق وإسرائيل.. 30الـ للمرة الريسة كمين على

 روسيا موقع على المصرية المسلحة القوات صفحة الحدود، لفتح تدعو وحماس.. بسيناء

-http://arabic.rt.com/forum/showthread.php/190256.  2012/ 10/8 اليوم،

%D8%B5%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9 

%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85% 

D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85 

%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9 

%8A-%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9-%D8%B1%D9%88% 

D8%B3%D9%80%D9%80%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84 

%D9%8A%D9%80%D9%88%D9%85/page21 
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.. ريمـة بالج التنديد على إجماع األنفاق، وسد رفح معبر وإغالق غزة في قصوى استنفار حالة

. 7/8/2012األوسـط،  الشـرق  صـحيفة  القتلة، إلى للوصول مصري فلسطيني وتعاون

http://www.aawsat.com/details.asp?section=4&article=689810&issue

no=12306 

 . 16/11/2011اليـن،  أون فلسـطين . وطنيـا  يومـا  التبـادل  صفقة يوم تعتبر غزة حكومة

http://www.felesteen.ps/index.php?page=details&nid=25411 

 ،24فـرانس  الحقـا،  غـزة  إلى سيعودون للخارج المبعدون األسرى: المالكي على ردا حماس

14/10/2011 .http://www.france24.com/ar/node/729997 

 الشـروق،  صحيفة وغزة، مصر بين األنفاق بهدم »مرسي «بإلزام »اإلداري القضاء «حيثيات

27/2/2013.http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate= 

27022013&id=fb1f27d1-9f46-43ca-acdb-9b2a156d2291 

ـ  إعالن الدعم ويؤكدون لغزة العسكري الدعم يستبعدون عسكريون خبراء  مصـراوي، . ربح

15/11/2012 .http://www.masrawy.com/news/Egypt/Politics/2012/ 

November/15/5433867.aspx 

، 1/10/2012 المصـريون،  صـحيفة  لبرنامجـه،  مرسـى  الـرئيس  تنفيـذ  يقيمـون  خبراء

http://www.almesryoon.com/permalink/30682.html#.UU2V9Wn07IU 

. 30/7/2011 بـرس،  بـال  ،رفـح  معبـر  علـى  جديدة بآلية غدا العمل تقرر المقالة داخلية

http://www.palpress.co.uk/arabic/?action=detail&id=15031 

 للدراسـات،  زيتونـة ال مركز صالح، محسن.د... الفلسطينية والقضية البنا حسن اإلمام: دراسة

 http://www.alzaytouna.net/permalink/7869.html، ت.د
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 البحرينية األنباء وكالة غزة، في النار إطالق وقف اتفاق تفاهمات نص تنشر المصرية الرئاسة

 http://www.bna.bh/portal/news/534348. 21/11/2012 بنا،

 لمفوضية الرسمي الموقع طويال، انتظرناه الذي األسرى تبادل باتفاق نرحب: مازن أبو الرئيس

ــالم ــة اإلعــــ ــة والثقافــــ ــتح، لحركــــ . 11/10/2011فــــ

http://www.fatehmedia.ps/news.php?id=3654 

 ،األهـرام  بوابـة  للدولة، الرسمية الجريدة في ويظهر لمصر قرض على يوقع التركي الرئيس

19/10/2012 .

http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/87/263333/%D8%A3%D8

%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%B5%D8%AD%D8%A7%

D9%81%D8%A9-%D9%88-%D8%AA%D9%88%D9%83-%D8% 

B4%D9%88/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8

%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A-

%D9%8A%D9%88%D9%82%D8%B9-%D8%B9%D9%84%D9% 

89-%D9%82%D8%B1%D8%B6-%D9%84%D9%85%D8%B5%D8 

%B1-%D9%88%D9%8A%D8%B8%D9%87%D8%B1-%D9%81% 

D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D8%AF 

%D8%A9-%D8%A7.aspx 

. 31/7/2012عربيـل،  المصـري،  نظيـره  مـن  شـكر  برقية مرة ألول يتلقى الدولة رئيس

http://www.iba.org.il/arabil/arabic.aspx?classto=InnerKlali&entity=86

1393&type=1&topic=188&page=242 
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 اليـن،  أون إخـوان  ي،الصـهيون  العـدوان  وقـف  جهود أردوغان مع يبحث مرسي الرئيس

17/11/2012 .http://www.ikhwanonline.com/new/Article.aspx?ArtID= 

128946&SecID=470 

 اليـن،  أون إخـوان  غـزة،  علـى  العـدوان  لمناقشـة  قطـر  أميـر  يستقبل مرسي الرئيس

17/11/2012.

http://www.ikhwanonline.com/new/Article.aspx?ArtID=128919&SecI

D=470 

. 30/8/2012 ،24 فـرانس  ينسـحب،  السـوري  والوفـد  دمشـق  بشدة ينتقد رسيم الرئيس

http://www.france24.com/ar/20120830-%D9%85%D8%B5%D8%B1-

%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%85%D8%B1%D8% 

B3%D9%8A-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8 

%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-% 

D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%A7 

%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%AF-%D8%B3%D9%88%D8% 

B1%D9%8A%D8%A7-%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82-%D8 

%A7%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AC%D8%A7

%D8%AA-%D9%82%D9%85%D8%A9-%D8%AF%D9%88%D9% 

84-%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9 

%86%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%84% 

D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D8%B7%D9%87 

%D8%B1%D8%A7%D9%86 
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 المحتلة، القدس تهويد لمحاوالت التصدي على العزم كل عازمة اإلسالمية األمة: مرسي الرئيس

 . 7/2/2013 الوطنيـــــــــة، العالقـــــــــات مفوضـــــــــية

http://www.fatehwatan.ps/page-47323-ar.html 

 ،"وزراء كرئيس "لهنية القاهرة استقبال من استياء.. الفلسطيني بالتمثيل العبث من يحذر الرئيس

ــحيفة ــام، صـــــــــــــ  . 19/9/2012 األيـــــــــــــ

http://www.al-ayyam.com/article.aspx?did=199849&date=9/19/2012 

 أون إخـوان  للعـدوان،  وقـف  مسـاعي  ضـمن  والجهـاد  لحمـاس  وفـدان  يستقبل الرئيس

 ?http://www.ikhwanonline.com/new/Article.aspx . 17/11/2012اليـن، 

ArtID=129142&SecID=470 

 الوطنيـة،  المصلحة تغليب حماس وعلى تريدها التي األنظمة اختيار الشعوب حق من: الرئيس

ــة ــا، وكالــــــــــــــــــ  وفــــــــــــــــــ

14/2/2011.

http://www.wafa.ps/arabic/index.php?action=detail&id=98512 

 المسـائية،  لمرسـي،  يـوم  100 أول فـي  جنيـه  مليار 47 يربح بورصةلل السوقي الرأسمال

9/10/2012 .http://www.almsaeya.com/?tmpl=component&print= 

1&option=com_content&id=7383 

. 11/9/2011المصـرية،  البيانـات  قاعـة  الطـوارئ،  قـانون  تطبيـق  حـول  األفعال ردود

http://egybase.com/vb/t24545.html 

. 17/5/2011 القـدس،  صحيفة التسوية، مهلة بخصوص حماس يمثل ال مشعل موقف الزهار

http://www.alquds.com/news/article/view/id/266596 
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 فـي  المعونات ووقف السلطة مقاطعة علي وأوروبا أمريكا مع تتفق" إسرائيل "أندراوس، زهير

 . 11/02/2006العربـي،  القـدس  صـحيفة  الجـاري،  الشـهر  مـن  عشـر  الثـامن 

http://www.alquds.co.uk/data/2006/02/02-11/s25.htm 

 مصـراوي،  صـحيفة  السبت، صحف يف األبرز سيناء تطهير وعمليات لرفح'' مرسي ''زيارة

11/8/2012 .http://www.masrawy.com/news/Egypt/Politics 

/2012/Augus t/11/5250765.aspx 

. 23/5/2011 لإلعـالم،  الفلسـطيني  المركز الفوالذي، الجدار بناء في العاملة المعدات سحب

http://www.palinfo.com/site/pic/newsdetails.aspx?itemid=10051 

 الحرمين، خادم يشكر عباس والرئيس فلسطين دولة لموزانة دوالر مليون 100 تحول لسعوديةا

ــما ــوز، ســـــــــــ  . 16/1/2013 نيـــــــــــ

http://www.samanews.com/index.php?act=Show&id=148195 

. 15/10/2011 اإلخباريـة،  مـعـا وكـالــة. عليها ما و لها ما..الصفقة زايدة، أبو سفيان

http://www.maannews.net/arb/ViewDetails.aspx?ID=429359 

 مـعــا  وكـالـــة . غـزة  عن الحصار لفك سيؤدي المصالحة تنفيذ معا لـ عثمان السفير

ــة  .4/12/2011. اإلخباريــــــــــــــــــــــــــــــ

http://www.maannews.net/arb/ViewDetails.aspx?ID=441779 

 اليـوم،  فلسطين الةوك غزة، إلى التوجه من منعها بعد لبنان إلى تصل إيرانية مساعدات سفينة

30/1/2009 .http://paltoday.ps/ar/post/35329/%D8%B3%D9%81% 

D9%8A%D9%86%D8%A9-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B 

9%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8 

%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B5%D9%84-% 

D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7 
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%D9%86-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%85%D9%86%D8% 

B9%D9%87%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8 

%AA%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A5%D9%84%D9%89-

%D8%BA%D8%B2%D8%A9  

 اإلخباريـة،  مـعــا  وكـالــة المقبلين، الشهرين في غزة ستصل لمتضامنين قوافل سلسلة

11/4/2012 .http://www.maannews.net/arb/ViewDetails.aspx?ID=475536 

مركـز الزيتونـة   . 22 تقريـر معلومـات   .شاليط من الوهم المتبدد إلى صفقة وفاء االحـرار       

ــات  http://www.alzaytouna.net/arabic/data/attachments .للدراســ

/ReportsZ/22_Shalit_Prisoners_Deal_3-12.pdf 

ــد  ــاهين محم ــائل   . ش ــر الوس ــرورات تغيي ــورة وض ــوم الث  .20/10/2012 .مفه

http://arabrenewal.info/2010-06-11-14-11-19/38980-%D9%85%D9% 

81%D9%87%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9% 

88%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8 

%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D9% 

8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3%D8%A7% 

D8%A6%D9%84.html 

. 17/11/2012 الـوطن،  دنيـا  ،"فلسطين بتحرير إال تكتمل لن ثورتنا: "غزة من مصر شباب

http://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2012/11/17/335199.html 

 الحيـاة،  عـن  نقـال  سعورس إسرائيل، إلى متسلال 14 وتعتقل أفريقياً تقتل المصرية الشرطة

1/8/2009 .http://www.sauress.com/alhayat/43258 
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 . 31/1/2009 الجزيـرة،  غـزة،  حـرب  إبـان  باألغذية إسرائيل جيش تزود مصرية شركة

http://aljazeera.net/news/pages/2a6c4c3c-af01-4a39-bc24-

56b28716451e 

 30/4/2011. مفهـوم الثـورة بـين العلـم والفلسـفة والـدين           . سـودانايل . صبري خليـل  

http://www.sudanile.com/index.php?option=com_content&view=artic

le&id=27145:2011-04-30-14-14-10&catid=252:2009-09-06-09-34-

16&Itemid=55 

. 23/5/2010 اليـوم،  فلسـطين  ضـحية،  372 إلـى  الحصـار  شهداء عدد ارتفاع :الصحة

http://paltoday.ps/ar/post/80706/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%

AD%D8%A9-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7% 

D8%B9-%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D8%B4%D9%87%D8% 

AF%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B5%D8 

%A7%D8%B1-%D8%A5%D9%84%D9%89-372-%D8%B6%D8% 

AD%D9%8A%D8%A9 

 للدراسـات،  الجزيرة مركز،  بمصر يناير 25 لثورة والسياسي التاريخي اإلطار. البشري طارق

23/3/2011. 

 http://vb.almstba.co/t207624.html .المصطبة.  يناير25ثورة . صالح حمودة

 الزيتونة مركز غزة، قطاع في مباشرة التجار إلى البناء مواد إدخال على وافق االحتالل: الظاظا

 http://www.alzaytouna.net/permalink/30815.html. 3/12/2012، للدراسات

 المتحـدة،  األمم إلى فلسطين انضمام طلب أمام العراقيل على سنتغلب: مرسي لقائه بعد عباس

 http://alhayat.com/Details/452581. 14/11/2012الحياة، دار
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. 15/11/2012اليـوم،  روسـيا  غـزة،  فـي  األوضـاع  تطـورات  يبحثـان  ومرسي عباس

http://arabic.rt.com/news_all_news/news/599755/ 

ــد ــتار عب ــم الس ــار. قاس ــق انهي ــي العم ــرائيل العرب ــرة إلس . 16/2/2011. الجزي

/http://www.aljazeera.net/NR/exeres/B1BE2687-94AC-4809-93EB-

A0AC2D8EEA14.htm 

. 2/5/2011 الجزيـرة،  الثـورة،  بعـد  اإلسـرائيلية  المصـرية  العالقات. ماضي الفتاح عبد

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/2DF3313D-CBD9-4D6D-AE91-

B58D54412171.htm?GoogleStatID=24  

ــي ــار العرب ــزة حص ــيختلف غ ــل س ــالل بالكام ــبوع، خ ــا أس ــوطن، دني  ال
30/3/2011.

http://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2011/03/30/172292.html 

 .18/3/2011 الوطن، جريدة موقع المصرية، الفلسطينية العالقات تصحيح ضرورة، بدوان علي

http://www.al-watan.com/viewnews.aspx?n=E7729198-DBD0-4009-

81D0-36B5E3D93480&d=20110318&writer=0  

 القتلـى  مـن  كبيـراً  عدداً تخلف العدو خطوط خلف إنزال النوعية،عملية" المتبدد الوهم "عملية
ــى ــز. والجرحـــ ــطيني المركـــ ــالم، الفلســـ  . 25/6/2006 لإلعـــ

 http://www.palestine-info.info/arabic/hamas/statements/2006/25 

_6_06.htm 

. 26/8/2011 مصـراوي،  جديـدة،  هدنـة  إلـى  التوصل عن تعلن الفلسطينية الفصائل: غزة

http://www.masrawy.com/news/mideast/bbc/2011/august/26/8668630

.aspx?ref=rss 
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 الريـاض،  جريـدة  مصـر،  إلى الحدود عبر باآلالف ويتدفقون" رفح جدار "يحطمون الغزيون
24/1/2008 .http://www.alriyadh.com/2008/01/24/article311741.html 

 علـى  التوقيـع  ترفض نيةالفلسطي الفصائل..مهلة تطلب وحماس.. موافقتها القاهرة سلمت فتح
ــة ــرية الورقـ ــالحة، المصـ ــحيفة للمصـ ــرب، صـ  .16/10/2009العـ

http://www.alarab.com.qa/details.php?docId=101598&issueNo=665&

secId=15 

. 13/10/2009 ،اآلن فلسـطين  زهـري،  أبـو  يوسـف  وفـاة  تفاصـيل  تنشر اآلن فلسطين

http://www.paltimes.net/olddetails/news/101188 

 .1/5/2011هويـدي،  فهمـي  مدونـة  المصـالحة،  ونجحـت  مبـارك  سـقط . هويدي فهمي

http://fahmyhoweidy.blogspot.com/2011/05/blog-post.html 

 بـرس،  فلسطين البلح، دير وسط شمعة نتيجة حريق في أطفال ثالثة وفاة.. مأساوي حادث في
1/4/2012. 43585=detail&id=?action/arabic/uk.co.palpress.www://http 

 الحيـاة،  دار األسـرى،  ملـف  مـن  متباعـدة  تـزال  ال »حمـاس «و إسرائيل مواقف القاهرة
22/6/2011 .http://international.daralhayat.com/internationalarticle/280430 

. 30/1/2013الريــاض، جريــدة الدولــة، انهيــار مــن حــذري الــدفاع وزيــر: القــاهرة

http://www.alriyadh.com/2013/01/30/article805934.htm 

ــراءة ــي ق ــائج ف ــتفتاء نت ــى االس ــتور عل ــر دس ــرة،، مص . 24/12/2012 الجزي

http://www.aljazeera.net/news/pages/650417ad-db33-476d-86e1-

a34559c43b55 

 مصـر  فـي  المدنية التيارات معظم واسعة، شعبية مساندة يكسب يرالسف باستدعاء مرسي قرار
. 15/11/2012العربيـــة، والعاجلـــة، باإليجابيـــة قراراتـــه وصـــفت

http://www.alarabiya.net/articles/2012/11/15/249754.html 
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ــر ــتثمر قطـ ــ 18 تسـ ــي دوالر ارمليـ ــر، فـ ــرة، مصـ . 6/9/2012 الجزيـ

http://www.aljazeera.net/ebusiness/pages/00037ddd-9ef8-48eb-9637-

ba4ea605d271?GoogleStatID=1 

ــ ــدم قط ــزة  400ر تق ــة لغ ــون دوالر منح ــة .  ملي ــحيفة المدين   24/10/2012.ص

 http://www.al-madina.com/node/409763 

 ،"المشـترك  العربـي  الـدفاع  "اتفاقيـة  وتفعيل إسرائيل مع العالقات بقطع تطالب سياسية قوى
. 16/11/2012 مصــــــــــــــــــــــــــــــــراوي

http://www.masrawy.com/News/Egypt/Politics/2012/november/16/54

34645.aspx?ref=extraImgclip 

 واللد ويافا وحيفا عكا أهل استفتى عباس الرئيس هل: حبيب خضر اإلسالمي الجهاد في القيادي
 .28/12/2012 للحـــــوار، فلســـــطين شـــــبكة ؟ والرملـــــة

http://www.paldf.net/forum/showthread.php?t=1064442 

.  14/11/2012 وطــن، جهــنم، أبــواب نفســها علــى فتحــت إســرائيل:القســام كتائــب

http://www.wattan.tv/new_index_hp_details.cfm?id=a6683583a23294

63&c_id=1 

. 19/11/2012 السـابع،  اليـوم  غـزة،  إلى تضامنية زيارة في وحمزاوي وصباحي الكتاتني

http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=850616 

. 19/3/2012 األهـرام،  بوابـة  فتح، لحركة المركزية اللجنة من األحمد عزام يلتقى الكتاتني

http://gate.ahram.org.eg/UI/Front/Inner.aspx?NewsContentID=186393 

ــواليس، ــي كـ ــي، عربـ ــر، ودولـ ــار، خبـ ــدد األخبـ  .13/11/2006 ،77 عـ

http://www.al-akhbar.com/node/157467 
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 فلسطين، - المركزية االنتخابات لجنة موقع الناخبين، تسجيل عملية انتهاء تُعلن االنتخابات لجنة

20/2/2013  .http://www.elections.ps/ar/tabid/433/language/en-

US/Default.aspx?IDL=1554 

 .1/3/2012اليـن،  اون إخـوان  غـزة،  حصـار  أزمة تناقش بالبرلمان العربية الشئون لجنة

http://www.ikhwanonline.com/new/Article.aspx?ArtID=102476&SecI

D=250 

 مـعــا  وكـالـــة  عملها، آليات وتناقش الرئاسية هيئتها تختار جتمعيةالم المصالحة لجنة

ــة . 4/1/2012، اإلخباريـــــــــــــــــــــــــــــــ

http://www.maannews.net/arb/ViewDetails.aspx?ID=45005 

. الوطنية العالقات مفوضية كأجانب، غزة مرضى مع التعامل مقبوال ليس مصرية برلمانية لجنة

8/4/2012 .http://www.fatehwatan.ps/page-23468-ar.html 

. 27/4/2011اإللكترونيـة،  العـرب  أمجـاد  صـحيفة  التحريـر؟  منظمة تُسقط أن يجب لماذا

http://www.amgadalarab.com/?todo=view&cat=9&id=00008299 

 مـعـا وكـالــة حماس، صفقة نجاح لتقليص فتح من أسير 550 سراح إلطالق تدعو ليفني

ــة  .23/10/2011 اإلخباريـــــــــــــــــــــ

http://www.maannews.net/arb/ViewDetails.aspx?ID=431650 

 اإلخبارية مـعـا وكـالــة قوتها، من وزادت حماس مصلحة في تصب التبادل صفقة ليفني

23/10/2011 .

http://www.maannews.net/arb/ViewDetails.aspx?ID=431527 
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. 29/12/2011 الجزيـــرة، فـــتح، إلـــى حاجـــة ثمـــة هـــل. كيـــالي ماجـــد

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/CFA9DE7C-D71C-4A49-8B98-

67881F8D05DF.htm?GoogleStatID=1 

ــوح ــب«.. المبحــ ــاس، »ثعلــ ــحيفة حمــ ــرق صــ ــط، الشــ  األوســ

12/2/2010.

http://www.aawsat.com/details.asp?issueno=11700&article=556831 

ــدث ــكري المتح ــد ال: العس ــغوط توج ــى ض ــيش عل ــق الج ــاق، لغل ــحيفة األنف  ص

ــريون، .22/2/2013المصــــــــــــــــــــــــــــــ

http://www.almesryoon.com/permalink/98280.html#sthash.WjdKAr3

S.dpuf 

 فـورا،  العدوان بوقف تطالب ومصر.. بيان إصدار دون غزة حول جلسته ينهي األمن مجلس

ــر ــار، آخـــــــــــــ . 15/12/2012 األخبـــــــــــــ

http://www.akherakhbar.info/article.asp?id=22045 

 المعلومات مركز وفا، وكالة الفلسطينية، الوطنية المصالحة حول التفاهمات بيان اجتماع محضر

 http://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=5143. وثائق الفلسطيني، الوطني

 .21/12/2011الشـــعبي، النضـــال القـــاهرة، اجتماعـــات ونتـــائج محضـــر

http://www.alnedal.org/ash/index.php?option=com_content&view=art

icle&id=421:2011-12-21-13-20-34&catid=7:2011-01-10-19-42-

18&Itemid=10 

. 18/10/2012 عالميـة،  أخبـار  العظـيم،  وصـديقي  عزيزي: بيرس لشمعون مرسي محمد

http://www.panet.co.il/online/articles/106/107/S-605458,106,107.html 
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. 5/9/201 اإلخباريـة،  مـعــا  وكـالـــة  تنحصـر،  بدأت السفر أزمة رفح معبر مدير

http://www.maannews.net/arb/ViewDetails.aspx?ID=417736 

ــي ــي مرس ــم ف ــدة األم ــي المتح ــة ينه ــزيم مرحل ــر، تق ــالف، مص . 25/9/2012 إي

http://www.elaph.com/Web/news/2012/9/763994.html?entry=arab 

 اليـوم،  المصري صحيفة المتحدة، األمم إلى الفلسطيني للتوجه دعمه »عباس«لـ يؤكد مرسي

28/12/2012.http://www.almasryalyoum.com/node/1275566#sthash. 

9AMBe0im.dpuf 

. 25/12/2012 المصـريون،  صحيفة غزة، علي العدوان لوقف دولية اتصاالت يجري مرسي

http://www.almesryoon.com/permalink/53739.html 

 وأصـدر .. لـه  نائبا عين..المسلحة بالقوات الرئيسية األفرع وقادة وعنان طنطاوي يقيل مرسي

ــا ــتوريا إعالن ــتعاد دس ــه اس ــلطاته، في ــحيفة س ــراوي، ص . 13/8/2012 مص

http://www.aawsat.com/details.asp?section=4&article=690678&issue

no=12312 

 مـن  واحـد  مليم جيبي يدخل ولم …الخارجية زيارات خالل جنيه مليارات 10 جلبت: مرسي

ــة، ــتور الدولـــــــــ ــلي، الدســـــــــ  األصـــــــــ

6/10/2012.http://dostorasly.com/news/view.aspx?cdate=06102012 

&id=775c45bf-2609-484e-acb1-8705b4ff1f7a 

. 7/1/2013 اآلن، فلسـطين  القـاهرة،  فـي  لالجتمـاع  ومشـعل  عبـاس  دعـوت : مرسي

http://paltimes.net/details/news/31014/%D9%85%D8%B1%D8%B3

%D9%8A--%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%AA-%D8%B9 

%D8%A8%D8%A7%D8%B3-%D9%88%D9%85%D8%B4%D8 

%B9%D9%84-%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA 
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%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9% 

84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9.html 

ــى ــفر: مرس ــرائيل ص ــر إس ــي، فخ ــحيفة ل ــرار ص ــبوع، أس . 13/6/2012 األس

http://secrets7days.com/news/21/137542/view_ar 

ــد ــوان مرش ــتقبل اإلخ ــد يس ــة وف ــر جبه ــطين، تحري ــرس، فلس . 08/11/2011 مص

http://www.masress.com/elbalad/23953 

. 13/10/2011 اليـن،  اون إخـوان . لـه  المرافـق  والوفـد  مشعل خالد يستقبل العام المرشد

http://www.ikhwanonline.com/new/Article.aspx?ArtID=93077&SecI

D=210 

ــي مســئول ــا: أمريك ــة معجــب أوبام  األوســط، الشــرق صــحيفة مرســي، ببراغماتي

23/11/2012.http://www.aawsat.com/details.asp?section=4&article 

=705585 &issueno=12414 

 وطـــن، تلفـــاز للقـــدس، دعمـــاً التحريـــر ميـــدان فـــي مليونيـــة مســـيرة

16/11/2011.http://www.wattan.tv/new_index_hp_details.cfm?id= 

a8198853a286657&c_id=1 

ــادة ــاخنة مش ــين س ــزام ب ــد ع ــز األحم ــدويك، وعزي ــا ال ــاء، مع . 1/2/2013 لألنب

http://it.maannews.net/arb/ViewDetails.aspx?ID=567527 

. 25/10/2012العربيـة،  cnn بسـوريا، " الحريـة  "يـدعمون  ومرسـي  وأردوغـان  مشعل

http://arabic.cnn.com/2012/middle_east/10/1/turkey.syria/index.html 

 بـرس،  بـال . إسرائيل مع مفاوضات إلجراء السلطة تفويض على حماس موافقة يؤكد مشعل

9/5/2011 .http://www.palpress.co.uk/arabic/?action=detail&id=6234 
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ــعل ــي مش ــى يثن ــوف عل ــران وق ــع إي ــاس م ــي حم ــزة، ف ــة، غ  العربي

22/11/2012.http://www.alarabiya.net/articles/2012/11/22/251189.html 

ــعل ــي مشـــ ــي، يلتقـــ ــاز مرســـ ــن، تلفـــ . 19/7/2012 وطـــ

http://www.wattan.tv/new_index_hp_details.cfm?id=a5358909a44765

36&c_id=1 

 .بـرس  قـدس  وكالـة  العربي، الدول جامعة عام وأمين المصري الخارجية وزير يلتقي مشعل

4/5/2011 ،http://www.qudspress.com/?p=111324  

. 24/9/2010 الحيـاة،  دار سليمان، مع »تفاهم «ضوء في دمشق في »فتح «وفد يلتقي مشعل

http://www.daralhayat.com/portalarticlendah/184298 

 مـرحلتين،  علـى  وستتم األسيرات وجميع أسير ألف تشمل شاليط مقابل األسرى صفقة: مشعل

ــع ــمي الموقـــ ــة الرســـ ــاس، لحركـــ  .11/10/2011حمـــ

http://www.hamasinfo.net/ar/default.aspx?xyz=U6Qq7k%2bcOd87M

DI46m9rUxJEpMO%2bi1s7J6nsr7DVpfxD7fQ2o5mYlp%2bmRmvc

cVI6YktZWsJRUupnkc6NLLXA6ja4eVrxl07FRlMcIglrBCadwrCcK

4s2OVvV2QHAJGIhmCZHx%2bIrxWY%3d 

 المصـريون،  صـحيفة  األسرى، صفقة إلتمام ألمانيا عرضته ما أضعاف حققت مصر: مشعل

8/10/2011 .http://www.almesryoon.com/news.aspx?id=82842 

. 2/7/2011. األوسـط  الشرق دراسات مركز المستقبل، وآفاق التحديات الفلسطينية المصالحة

http://www.mesc.com.jo/Activities/Act_Discuss/seminars/mesc-15-

29.html 
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. 18/08/2011 الحيـاة،  دار. مصـالحة  دون مـن  عمليـة  إلى تتحول الفلسطينية المصالحة

http://www.daralhayat.com/portalarticlendah/298738 

 .25/2/2012،اإلخباريـة  معا وكالة نهائي، يناير 25 ثورة آثار من كأثر الفلسطينية المصالحة

http://www.maannews.net/arb/ViewDetails.aspx?ID=463120 

 في استقبلتني والجديدة المعبر رصيف على أجلستني مبارك مصر: هنية..الثالجة في المصالحة

 الـوطن  صـحيفة  عـن  نقال الوطن دنيا ساعة، 12 المعبر بفتح وعدني ومرسي القصر

ــرية،الم  .30/8/2012 صـــــــــــــــــــــ

http://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2012/08/30/312630.html 

 اإلخباريـة،  مـعــا  وكـالـــة  لألمـام،  أكبر دفعة إلى بحاجة المصالحة أن تؤكد مصر

28/1/2012 .

http://www.maannews.net/arb/ViewDetails.aspx?ID=455875 

 . 15/12/2012نـت،  قـدس  اإلجـازات،  وإلغاء الساعة مدار على رفح معبر فتح تقرر مصر

http://www.qudsnet.com/arabic/news.php?maa=View&id=230708 

. 21/11/2012 نيـوز،  يورو الفلسطينية، المصالحة لتحقيق جهودها ستواصل إنها تقول مصر

http://arabic.euronews.com/2012/11/21/delicate-balancing-act-for-

ceasefire-broker-egypt/ 

. 20/4/2012 الـوطن،  دنيـا  غـزة،  دخـول  مـن  إبراهيم شيخ محمد الصحفي تمنع مصر

http://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2012/04/20/271851.html 

 للدراسـات،  الزيتونـة  مركـز  والضـفة،  القـدس  في االستيطاني" إسرائيل "بقرار تندد مصر

2/12/2012 .http://www.alzaytouna.net/permalink/30634.html 
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ــرة للدراســات  ــع مركــز الجزي ــة، موق ــة الثاني . 17/10/2011.مصــر نحــو الجمهوري

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/B633B6B9-477D-4E90-9ED1-

FA81F29CA4FA.htm 

ــر ــية مصــ ــطينية والقضــ ــة، الفلســ ــة الهيئــ ــتعالمات العامــ . لإلســ

http://www2.sis.gov.eg/Ar/Politics/ForeignPolicy/InterIssues/palest/0

41009020000000001.htm 

. 23/1/2012 سـي،  بـي  بـي  مبـارك،  إطاحة منذ الشعب مجلس جلسات أولى بدء: مصر

http://www.bbc.co.uk/arabic/middleeast/2012/01/120123_egypt_parli

ament_first_session.shtml 

 المركـز . الحقـائق  وقلـب  العـالم  لتضليل لالحتالل خالية الدولية الساحة نترك لن المصري

-http://www.palestine. 17/01/2012 لإلعـــــــالم، الفلســـــــطيني

info.info/ar/default.aspx?xyz=U6Qq7k%2bcOd87MDI46m9rUxJEpM

O%2bi1s7eKMOpB3Hj%2fRak6CzKHnm6kCUJmEl4W7%2f7874fL

lxskzND%2f%2bSA%2bxE1IM0VSYW1FNChlCqMOdzLyuHCqF1

cdBPt7J44bqS2cr9R3mozVtK%2bxY%3d 

ــاعود  ــطفى ق ــات    .مص ــزال عرف ــز اعت ــاك ولغ ــك االرتب    27/7/2012.  ف

http://www.alzaytouna.net/permalink/21548.html 

 اليـوم  صـحيفة  إسـرائيل،  مـن  المصري السفير سحب لمنع يطنطاو تدخل تزعم معاريف

ــابع،  . 22/8/2011الســــــــــــــــــــــــــــــــ

http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=479082 
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. 2/11/2011الجزيـرة، . االقتسام إلى االنقسام من.. الفلسطيني الوضع - تحليالت - المعرفة

http://www.aljazeera.net/NR/EXERES/5F01EEE9-1D7B-430D-

9FB8-633679D6266C.htm 

. ت.د مباشــر، الجزيــرة بغــزة، المســافرين صــفو يعكــر األمنــي المنــع

http://interactive.aljazeera.net/node/931011  

، .7/5/2012 عربـي،  نيـوز  سـكاي  واألثريـاء،  البضـائع  تفرخ غزة أنفاق. الجمل موسى

http://www.skynewsarabia.com/web/article/18978/%D8%A7%D9%9

4%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%BA%D8%B2%D8 

%A9-%D8%AA%D9%81%D8%B1%D8%AE-%D8%A7%D9%84% 

D8%A8%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D9%94%D8%B9-%D9%88 

%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%94%D8%AB%D8%B1%D9%8

A%D8%A7%D8%A1 
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The Effect of 25 January Egyptian Revolution of Palestinian Cause 

By 

Thafer Fawwaz Yusef Jaber 
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Prof. Abdul Sattar Kassem 

Abstract 

This study attempted to answer the question regarding the extent of 

the impact that the January 25th revolution in Egypt had brought upon the 

Palestinian cause during the period from the beginning of the revolution 

until 30/5/2013. The researcher has laid down a hypothesis that is based on 

the claim that the January 25th revolution in Egypt,  had a positive and 

supportive  impact on the Palestinian cause in  its  internal issues such as 

reconciliation file, the siege case on Gaza, and the detainees exchange 

issue. In addition to the impact towards the Palestinian resistance 

movements, and towards the rejection of aggressive  Zionist attack on Gaza 

and cooling relations with him. 

It is have been clear through the study that there is an obvious impact 

of the Egyptian revolution on some of the Palestinian internal issues such 

as the siege case on Gaza which has been alleviated, in addition to the 

detainees exchange issue which has been successfully accomplished 

through the latest swap deal. 

However, the Egyptian revolution did not have results in the 

reconciliation file, though it succeeded in signing the reconciliation 

document between the two main parties involved, as well as organizing a 

series of meetings between the two.  



 c

In the context of the study, the researcher addressed the change that 

the revolution has caused in the higher leadership in the Egyptian state 

which has been assumed by Mohammad Morsi, the former Chairman of the 

Freedom and Justice Party, the political part of the Muslim Brotherhood 

Movement, in addition to the stances that the new leadership has adopted 

regarding the Israeli occupation and its latest war on Gaza in 2012 which 

had a major impact to end the Zionist aggression. The new stances of the 

new Egyptian leadership toward the Palestinian cause and their conformity 

with the Islamic reference of the Movement have all been studied. The 

study has shown some difference like admission by Egyptian president of 

Zionist occupation and dealing with him. 

Moreover, the future expectations of the elected Egyptian regime 

after the revolution, regarding the different issues related to the Palestinian 

case have also been discussed, in addition to the relationship with the 

Zionist occupation in light of the many internal challenges and crises that 

are occurring in Egypt, and in the context of a changing Arab and regional 

atmosphere due to the Arab revolutions. The summary of these 

expectations is the continuing of elected Egyptian regime leaded by Islamic 

current in supporting the Palestinian case. On the other hand more cooling 

and reducing of the relationship with the Zionist occupation. 

The study concluded that January 25th revolution in Egypt has 

appositive impact to Palestinian cause. The study mentions a number of 

recommendations in light of the results it has been able to bring about. The 



 d

researcher hopes that this study would contribute to the provision of 

proposals that would receive acceptance and interest from those who care 

about the Palestinian cause in general, from the leaders in the new 

Brotherhood leaderships in Egypt, as well as from the leadership and 

parties of the Palestinian people in particular. 




