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 وشققت األياـ يديو… ؿ العرؽ جبينو إلى مف كمّ 

 إلى مف عممني أف األعماؿ الكبيرة ال تتـ إال بالصبر والعزيمة واإلصرار

 والعافية، ومتعني ببره ورد جميمو،أطاؿ اهلل بقاءه، وألبسو ثوب الصحة لدى إلى وا

 أىدي ثمرة مف ثمار غرسو

 مي مف نذرت عمرىا في أداء رسالةأإلى 

 وطرزتيا في ظالـ الدىر صنعتيا مف أوراؽ الصبر

 رسالة تعمـ العطاء كيؼ يكوف العطاء بال فتور أو كمؿ عمى سراج األمؿ

 وتعمـ الوفاء كيؼ يكوف الوفاء

 مف الثمر شيئا وأخواتي أحضرتخواني إإليكـ 

 وأنتـ المطر. . فأنتـ سقائي بعد اهلل

 زوجي الغالي رفيؽ دربيإلى . . كؿ الحب

 خطوة بخطوة. . إلى مف سار معي نحو الحمـ

 اجزاؾ اهلل خيرً  بإذف اهلل. .اوسنبقى معً  وحصدناه معا. .ابذرناه معً 

 بديبنائي فمذات كبدي وعشقي األأ

 وزمالئي كؿ الحب واالحتراـالي اىؿ زوجي وأقربائي وصديقاتي 

 الي كؿ شييد روي بدمو تراب الوطف الحبيب الي كؿ جريح واسير الي كؿ مف دافع عف تراب فمسطيف
 ىؤالء األحبة أىدي رسالتي
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مػف نعػـ ال عمػى نعمت أما  ، عمىربنا لؾ الحمد كما ينبغي لجالؿ وجيؾ وعظيـ سمطانؾ

 تكمؿ بيذا العمؿ.حصاد جيد ب منيا توفيقؾ، تحصي

أتقػػدـ بخػػالص الشػػكر الجزيػػؿ والعرفػػاف بالجميػػؿ واالحتػػراـ والتقػػدير لمػػف غمرنػػي بال ضػػؿ 
 رسػػػالة الماجسػػػتير، أسػػػتاذي ومعممػػػي بقبػػػوؿ اإلشػػػراؼ عمػػػىعمػػػى واختصػػػني بالنصػػػح وت ضػػػؿ 

 حمد جواد الوادية.أ/ الدكتور

والسياسػة لمدراسػات العميػا ممثمػة برئيسػيا دارة كاديميػة اإلأ إلدارةتقدـ بالشػكر والتقػدير أكما 
 مػػا بػػذلوه عمػػى، كاديميػػةسػػاتذة فػػي األجميػػع األ ىلػػإوالشػػكر موصػػوؿ ، محمػػد ابػػراىيـ المػػدىوف. د

 .كاديميةداء العممي في األلالرتقاء برسالة العمـ وتطوير األ

األسػػتاذ الػدكتور/ جيػػاد الػػبطش  تقػػدـ بجزيػؿ الشػػكر والتقػدير ألعضػػاء لجنػػة المناقشػةأكمػا 
مػا قػدموه مػف  ىوعمػ، ت ضميـ بقبوؿ مناقشة ىػذه الرسػالة والحكػـ عمييػا ىعموالدكتورخالد شعباف 

 .إثراء الرسالةمالحظات وتوجييات مف شأنيا 

 اتقػػدـ ليػػـ بالشػػكر والتقػػدير إلنجػػاز، الػػدعـ والمشػػورةلػػدى كػػؿ مػػف سػػاىـ وسػػاندني وقػػدـ ل
 رسالتي.خراج ا  و عممي 

إنجػػاز ىػػذه لمسػػاعدتي وتقػػديـ الػػدعـ فػػي  ؛ا لكػػـ جميعػػاشػػكرً  :قػػوؿ بحػػؽأف إال أ يسػػعنيال 
 .الرسالة
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 الدراسة ممخص

العالقػػػات عمػػػى التحػػػوالت فػػػي النظػػػاـ السياسػػػي المصػػػري أثػػػر  إلػػػى بحػػػثىػػػدفت الدراسػػػة 
مػػػػف حيػػػػث تميػػػػزت ىػػػػذه ال تػػػػرة بالعديػػػػد ، (2015 – 2011)ال مسػػػػطينية المصػػػػرية خػػػػالؿ فتػػػػرة 

 .العالقات ال مسطينية المصرية وخاصة قطاع غزةعمى التي كاف ليا تأثير مباشر ، األحداث

مناقشػة إلػى  باإلضػافة، صػري بشػكؿ خػاصموناقشت م يوـ الحراؾ بشكؿ عاـ والحراؾ ال
موقػػػؼ مصػػػر مػػػف القضػػػية ال مسػػػطينية منػػػذ و  ،لمعالقػػػات ال مسػػػطينية المصػػػرية التطػػػور التػػػاريخي

 .تاريخ نياية كتابة البحثحتى النكبة ال مسطينية و 

تػػرابط العالقػػة بػػيف إلػػى دت أمحػػددات العالقػػة ال مسػػطينية المصػػرية التػػي  باحثػػةناقشػػت ال
ف بشػكؿ عػػاـ وقطػػاع فمسػػطيعمػى كػات المصػػرية الحراأثػػر عمػى التركيػػز إلػى باإلضػػافة ، الطػرفيف

عدة قضايا كانت محور السياسية الخارجية عمى الدراسة الباحثة خالؿ زت ركّ ، غزة بشكؿ خاص
، والمصػػػالحة، واالنقسػػاـ، ن ػػاؽواأل، ومعبػػر رفػػح، كقضػػية الحصػػػار، المصػػرية اتجػػاه قطػػاع غػػزة

ودور مصػػػػر  2014وحػػػػرب  2012حػػػػرب فػػػػي  غػػػػزةقطػػػػاع عمػػػػى موقػػػػؼ مصػػػػر مػػػػف الحػػػػرب 
 .قطاع غزةعمى الم اوضات إليقاؼ الحرب  الدبموماسي في

، والمػػػػني  الوصػػػػ ي التحميمػػػػي، التػػػػاريخي قػػػػد تػػػػـ االسػػػػتعانة فػػػػي تحميػػػػؿ الدراسػػػػة بػػػػالمني و 
 .ومني  تحميؿ النظـ، والمني  المقارف

ىميػػة ىػػذه الدراسػػػة فػػي كونيػػا مػػػف المواضػػيع الشػػائكة فػػػي العالقػػات السياسػػية بػػػيف أتػػأتي 
التػػي عاشػػتيا القضػػية ال مسػػطينية ونظاميػػا  األحػػداثطرفػػي العالقػػة ال مسػػطيني والمصػػري ب عػػؿ 

 .السياسي وكذلؾ المصري

  :ىمياأنتائج إلى توصمت الدراسة 

يػربط بػيف الشػعبيف  اوعضػويَ  ااجتماعيً  امصر تشكؿ حاضنة سياسية واستراتيجية وعمقً  -
المصػػػري وال مسػػػطيني، وىػػػي عالقػػػة ال تحػػػددىا ال تػػػرة التاريخيػػػة الحاليػػػة، بػػػؿ ىػػػي عمػػػؽ وامتػػػداد 

ا أو قػػػوة ودائمػػػا ارتبطػػػت األوضػػػاع السياسػػػية فػػػي فمسػػػطيف ضػػػع ً  ،تػػػاريخي يمتػػػد سالؼ السػػػنييف
 بالوضع السياسي في مصر.

 بسبب الحراكات ى الساحة المصريةالتي جرت عم إلى األحداثكما توصمت الدراسة  -
عميػو أثػر و عمػى قطػاع غػزة  انعكسالذي األمر  ،2015- 2011 مف عاـ  ترةالخالؿ  المصرية

ف أإلػى كمػا توصػمت الدراسػة ، كافة األصعدة سواء السياسػية أو االجتماعيػة وأىميػا االقتصػاديةب



 ه 

عمػػػى و  بشػػػكؿ عػػػاـالعالقػػػات ال مسػػػطينية المصػػػرية عمػػػى بشػػػكؿ مباشػػػر أثػػػر  االنقسػػػاـ ال مسػػػطيني
 .مم ات القضية ال مسطينية بشكؿ خاص

 : ىمياأ توصياتمت الدراسة كما قد  

نيػػػػاء نجػػػػازإيجػػػػب  - كافػػػػة المم ػػػػات  االنقسػػػػاـ الػػػػداخمي، وحػػػػؿ المصػػػػالحة ال مسػػػػطينية وا 
والقضايا العالقة بما فييػا ممػؼ المعػابر، بمػا ينػزع كافػة الػذرائع التػي تحػوؿ دوف فػتح معبػر رفػح، 

مػف و  ضرورة الحوار المعمؽ مع مصرو ، ورفع القيود المشددة عف المعابر التجارية مع االحتالؿ
األكبر لمقضية  عالقة قائمة عمى المصالح المشتركة وبما يعزز دور مصر الحاضفننشد خاللو 

وال ، ال مسطينية مع مراعاة عدـ االنتقاص مف المسؤولية الكاممة لالحتالؿ عف معانػاة قطػاع غػزة
يجاد آلية عمؿ مشتركة تشعر مصػر مػف خالليػا حػرص قطػاع غػزة عمػى اسػتقرار األمػف إبد مف 

النطالؽ عالقة منظمة مع مصر تعػود بال ائػدة عمػى  االمصري، والذي مف شأنو أف يشكؿ أساسً 
 .الجميع
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 ممخص الدراسة بالمغة اإلنجميزية
The study aimed to examine the impact of changes in the Egyptian political 

system on the Egyptian-Palestinian relations during the period (2011 - 2015), where 

this period was marked by several events, which have had a direct impact on the 

Egyptian-Palestinian relations, especially the Gaza Strip. 

The concept of mobility and discussed in general and the Egyptian movement, 

in particular, in addition to discussing the historical development of the Egyptian-

Palestinian relations, and Egypt's stance the Palestinian issue since the Palestinian 

Nakba and until the date of the end of our research writing. 

The researcher discussed determinants of the Egyptian-Palestinian relationship 

that led to the relationship between the parties thread, as well as focus on the impact 

of the Egyptian Aharakat on Palestine in general and Gaza in particular, focused 

researcher during the study on several issues of the Egyptian foreign policy axis 

direction of the Gaza Strip, as a matter of the siege, and crossing Rafah, tunnels, 

split, reconciliation, Egypt's position from the war in the Gaza Strip in the 2012 war 

and the war of 2014 and the role of Egypt in diplomatic negotiations to stop the war 

in the Gaza Strip. 

The study was used  the analysis of the historical approach, and descriptive and 

analytical approach, and the comparative method and the methodology of systems 

analysis. 

The importance of this study is to being one of the thorny issues in the political 

relations between the parties to the Palestinian and Egyptian relationship by events 

experienced by the Palestinian issue and its political system as well as the Egyptian. 

Study concluded a range of results, including: 

 Egypt is strategic and profound social and organically links between the 

Egyptian and Palestinian peoples for political incubator, a relationship is not 

determined by the current historical period, it is the depth and reach historic 

stretches for thousands of years, and has always been associated with the 



 ز 

political situation in Palestine weakness or strength of the political situation 

in Egypt. 

 The study also found the events that took place on the Egyptian arena because 

of the Egyptian Aharakat during the period from 2011 -2015, which reflected 

on the Gaza Strip and the impact upon all levels, whether political, social, 

economic, and most importantly, as the study found that the Palestinian 

division impact directly on Egyptian-Palestinian relations in general and the 

Palestinian cause in particular files. 

The study also made a series of recommendations including: 

- The Palestinian reconciliation  must be done and ending the internal division, 

the resolution of all of the files and outstanding issues, including border 

crossings file, including take away all the excuses that prevent the opening of 

the Rafah crossing, lift the severe restrictions on the commercial crossings 

with the occupation, and the need for in-depth dialogue with Egypt and 

through which we seek a relationship based on common interests and to 

enhance the role of Egypt's largest custodian of the Palestinian cause, taking 

into account not detract from the full responsibility for the occupation of the 

suffering of the Gaza Strip, must find a common mechanism of action is 

Egypt, which is keen Gaza Strip on the stability of the Egyptian security, 

which would form the basis for the start of a relationship Organization with 

Egypt are beneficial to everyone. 
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 :مقدمة
فمسػػػػطيف ىػػػػي بوابػػػػة مصػػػػر الشػػػػرقية، ودرعيػػػػا االسػػػػتراتيجي عمػػػػى امتػػػػداد مراحػػػػؿ التػػػػاريخ تعتبػػػػر 

المتعاقبػػة، ومصػػر ىػػي العمػػؽ االسػػتراتيجي والسػػند القػػوي ل مسػػطيف، فالػػدولتاف يجمعيمػػا مصػػير 
قميمػي ودولػي، . مشترؾ عزز قيمة االنتماء العربي الواحد  وىػيإف مصر ليا ثقؿ وتأثير عربي وا 

واحد مف أىػـ أبػواب الشػرعية فػي المنطقػة، ونػاظـ لمعالقػة مػع األطػراؼ ال مسػطينية، إضػافة إلػى 
لقطاع غزة إلى العالـ الخارجي، في الوقت الذي يتعرض  اإجباريً  اممرً  -بمنطؽ الجغرافيا-كونيا 

 فيو قطاع غزة لحصار إسرائيمي.

ر العديػػػد مػػػف المتغيػػػرات والمسػػػتجدات عمػػػى السػػػاحة الداخميػػػة أثػػػرت عمػػػى العالقػػػات شػػػيدت مصػػػ
 اجديػػػػدً  اوجػػػػد منظػػػػورً أ والػػػػذي، 2011ينػػػػاير عػػػػاـ  25مػػػػف حػػػػراؾ  االمصػػػػرية ال مسػػػػطينية انطالقًػػػػ

ؿ بعد نجاح ىذا الحراؾ ورحيؿ النظاـ القػديـ لمسياسة المصرية الداخمية والخارجية وبدأ في التشكّ 
 ؿ نظاـ جديد.شك  وفتح الباب لت

إقصػػػاء ؿ بتمثّػػػ ااسػػػتراتيجيً  اتغيػػػرً  2013يونيػػػو  30كمػػػا شػػػيدت السػػػاحة المصػػػرية خػػػالؿ حػػػراؾ 
 اوانتخػاب عبػد ال تػاح السيسػي رئيًسػ ،2013يوليػو  3مرئيس المنتخب محمد مرسػي فػي لالجيش 
ؾ ممػػا أدخػػؿ النظػػاـ الجديػػد فػػي حالػػة مػػف االنشػػغاؿ واإلنيػػا 2014يونيػػو  3لمصػػر فػػي  اجديػػدً 

فػػػي ىػػػذه ال تػػػرة إضػػػعاؼ السياسػػػية الخارجيػػػة المصػػػرية إلػػػى  ىبالشػػػؤوف الداخميػػػة لمصػػػر ممػػػا أد
 تسببت بتوتر العالقات بيف مصر وفمسطيف.

إف االرتباط التاريخي بيف مصر وقطاع غزة جعؿ مف الممؼ ال مسطيني يقػع عمػى رأس أولويػات 
ػػ االنظػػاـ المصػػري أًيػػ يمثػػؿ أحػػد أىػػـ مرتكػػزات األمػػف القػػومي و ىػػذا النظػػاـ، فقطػػاع غػػزة يكػػف توج 

المصػػري، ومػػع التعقيػػدات الداخميػػة لمطػػرفيف، ومػػع إدراؾ النظػػاـ الجديػػد لخم يػػة الحركػػة المسػػيطرة 
دراكػػو لطبيعػػة تػػداخؿ المصػػالح فػػي المنطقػػة، فػػإف ىنػػاؾ العديػػد مػػف العوامػػؿ  عمػػى قطػػاع غػػزة، وا 

 .حماسحركة المؤثرة في العالقة بيف مصر و 

، والتعػػاطي معػػو عمػػى أسػػاس أننػػا شػػعب ية المصػػرية بحاجػػة إلػػى بمػػورة موق يػػاسػػالتحػػوالت السيا
نيػاء االحػتالؿ ولػيس إدارتػو أو تحسػيف إتحت االحتالؿ، وأف أي حؿ قػادـ يجػب أف يكػوف ىدفػو 

إسػػرائيؿ إلػػى عمػػى كبيػػر ألنيػػا ىػػي قػػادرة عمػػى الضػػغط  صػػورتو، وأف الػػدور المطمػػوب مػػف مصػػر
 .دي في نيايتيا إلى حؿ الدولتيف واعادة اليدوء في المنطقةالدخوؿ في م اوضات ذات معنى تؤ 

ثر فيػو وال يمكػف أف تػؤ  فيػو،بيف مصر وفمسطيف عالقة تاريخ طويؿ مشترؾ لػـ تػؤثر  إف العالقة
الوضع الداخمي المصري غير المستقر عمى كافة األصعدة،  كؿ محاوالت ال صؿ بينيما، إال أف
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العالقات المصػرية ال مسػطينية عمى ، مف الممكف أف يكوف لو دور يؤثر اواقتصاديً  اوسياسيً  اأمنيً 
شػكمت طبيعػة . قد تحد  مف إمكانية ممارسة مصر دورىا اإلقميمي المعتاد فػي السػاحة ال مسػطينية

مػػف االزدواجيػػة فػػي العالقػػات  االوضػػع ال مسػػطيني المتمثػػؿ باالنقسػػاـ السياسػػي واأليػػديولوجي نوًعػػ
ة؛ حيػػث حكمتيػػا مواقػػؼ السػػمطة ال مسػػطينية فػػي راـ اهلل وحركػػة حمػػاس فػػي ال مسػػطينية الخارجيػػ

وىػػذا مػػا سػػتقؼ عميػػو الدراسػػة . قطػػاع غػػزة مػػف مجمػػؿ القضػػايا اإلقميميػػة ومنيػػا الحراكػػات العربيػػة
 العالقات ال مسطينية المصرية.عمى وانعكاس ذلؾ 

د سػػػبؿ جديػػػدة تسػػػاعد فػػػي ليػػػة التن يػػػذ إليجػػػاآو وفػػػي النيايػػػة تػػػـ الحػػػديث عػػػف النتػػػائ  والتوصػػػيات 
 .تحسيف العالقات ال مسطينية المصرية
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 :الدراسةمشكمة 
تعتبر العالقات ال مسػطينية المصػرية مػف العالقػات الميمػة والمتداخمػة فػي الػوطف العربػي، 

العالقػات بػيف عمػى حيث ترتبط البمداف بحدود جغرافية مشػتركة األمػر الػذي لػو تػداعيات مسػتمرة 
، مػر التػاريخ مػرت مصػر بتغيػرات متعػددةعمػى و  الحػدود المصػريةعمػى البمديف، فقطاع غػزة يقػع 

ومؤخرا مف ، فمسطيف بشكؿ عاـ وقطاع غزة بشكؿ خاص بحكـ الجغرافياعمى كاف ليا تداعيات 
 التػي كػػاف األحػداثو المصػػري بعػدد مػف التحػوالت السياسػي وحتػى اسف مػر النظػاـ  2011العػاـ 
ىػػذه أثػػر  وىنػػا تكمػػف مشػػكمة الدراسػػة فػػي مناقشػػة. العالقػػات ال مسػػطينية المصػػريةعمػػى أثػػر ليػػا 

سػػيؤثر فػػي طبيعػػة مػػا ميوحػػدثا  متغيػػراالعالقػػات ال مسػػطينية المصػػرية باعتبارىػػا عمػػى التحػػوالت 
 .العالقة بيف الطرفيف

 -رئيسي: وينبثق عن المشكمة سؤال 

العالقػػػات ال مسػػػطينية عمػػػى المصػػػري السياسػػػي أي حػػػد أثػػػرت التحػػػوالت فػػػي النظػػػاـ إلػػػى 
 ؟2015-2011ما بيف المصرية في ال ترة 

 الدراسة: تساؤالت
 -:الفرعية التالية األسئمة يويتفرع عن السؤال الرئيس

  ً؟اما طبيعية العالقات ال مسطينية المصرية تاريخي 
 ؟دات العالقات ال مسطينية المصريةما محد 

  عمى العالقات ال مسطينية المصرية؟ 2011 يناير 25حراؾ ر أثّ أي حد إلى 

  ؟ال مسطينية المصريةالعالقات عمى  2012ما أىـ تداعيات االنتخابات الرئاسية 

 العالقات ال مسطينية المصرية؟عمى 2013يونيو  30انعكس حراؾ  كيؼ 

  مػػػا مسػػػػتقبؿ العالقػػػات ال مسػػػػطينية المصػػػرية فػػػػي ضػػػوء المتغيػػػػرات المحميػػػة واإلقميميػػػػة
 والدولية؟

 :الدراسةأىداف 
 أىـ مراحؿ التطور التاريخي لمعالقات المصرية ال مسطينية استعراض. 
 محددات العالقات المصرية ال مسطينية التعرؼ عمي. 
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  يناير عمى العالقات المصرية ال مسطينية 25حراؾ أثر تبياف. 

  المصرية العالقات ال مسطينيةعمى في مصر  2012تداعيات انتخابات القاء الضوء. 

  العالقػػات المصػػرية ال مسػػطينية فػػي قطػػاع عمػػى يونيػػو وأثػػره  30إبػػراز انعكاسػػات حػػراؾ
 .غزة

  استشراؼ مستقبؿ العالقات المصرية ال مسطينية في ضوء المتغيرات المحمية واإلقميمية
 .والدولية

 :الدراسةأىمية 
 :األىمية العممية

  إثػراء المكتبػة العربيػة بشػكؿ عػاـ ومكتبػػة العالقػات الدوليػة بشػكؿ خػاص بدراسػة عمميػػة
العالقػات ال مسػطينية المصػرية وخصوصػا عمى التحوالت في النظاـ السياسي المصري أثر حوؿ 

 .في ىذه الحقبة الحديثة

  خػػػػاص فػػػػي مجػػػػاؿ  وال مسػػػػطيني بشػػػػكؿإمكانيػػػػة اسػػػػت ادة الباحػػػػث العربػػػػي بشػػػػكؿ عػػػػاـ
 .المصرية(العالقات الدولية وتطوير مثؿ ىذه الدراسات )العالقات ال مسطينية 

 عممية:الىمية األ

 توضػػػيح الػػػرؤى لممجتمػػػع ال مسػػػطيني والعربػػػي عمػػػا يجػػػري فػػػي مصػػػر وتداعياتػػػو عمػػػى 
 .بشكؿ خاص قطاع غزةو  بشكؿ عاـالمصرية ال مسطينية لعالقات ا

  والميتميف بالشؤوف السياسية  لصناع القرار ال مسطينيتقديـ معمومات وتحميالت جديدة
 وفيـ طبيعة العالقات المصرية ال مسطينية مما يسيـ في اتخاذ القرار المناسب.

 استشػػراؼ ليػػذه العالقػات بمػػا ي يػػد القضػػية عمػى قػػائـ اء ع مالمػػح برنػػام  عممػي بّنػػوْضػ
 ال مسطينية بشكؿ عاـ وقطاع غزة بشكؿ خاص.

 دراسة:متغيرات ال

  :التحوالت في النظاـ السياسي في مصر.المتغير المستقل 

  :العالقات ال مسطينية المصرية.المتغير التابع 
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 دراسة:مصطمحات ال
  -النظام السياسي:

 بػالحكـ المتصػمة العناصػر تمػؾ النظػاـ السياسػي بأنػو David Eastonأيسػتف  دي يػد عػرؼ
 االجتماعيػة العناصػر بعػض وكػذلؾالسياسػي،  السياسػية والسػموؾ وبالجماعػات وتنظيماتػو
 وبػالتكتالت الطبقػي بالنظػاـ المتعمقػة كتمػؾ منػو جػزًءا يمكػف اعتبارىػا النشػاط بيػذا والمتعمقػة

 ((Easton,1960: 96 – 97المحمية.  والجماعات

الرسػمية مثػؿ  السياسػية المؤسسػات مػف مجموعػة عػف عبػارة "السياسػي أنػو النظػاـ تعريػؼ ويمكػف
 األحػزاب(الرسػمية مثػؿ  غيػر السياسػية والمؤسسات الوزراء الجميورية، مجمس البرلماف، رئاسة(

 بعضػيا وغيػر الرسػمية الرسػمية المؤسسػات ىػذه تتػرابط ، حيػث)الضػغط السياسػية، جماعػات
 (110:2003المجتمع".) أبو سعدة،  داخؿ معينة وظي ة إلى وتؤدي ببعض

واء النشاطات السياسية لألفراد والجماعات ويمكف تعريؼ النظاـ السياسي بأنو "عممية تنظيـ واحت
بمعنػػػى األنمػػػاط المتداخمػػػة والمتشػػػابكة الخاصػػػة بصػػػنع القػػػرار السياسػػػي فػػػي الجماعػػػة السياسػػػية، 
والتي تترجـ أىداًفا وخالفات ومنازعات المجتمع الناتجة مف خالؿ الييكؿ التنظيمي الذي أض ى 

ة مقبولة مف الجماعة، تمثمت في المؤسسػات ص ة الشرعية عمى القوة السياسية فحّوليا إلى سمط
السياسػػية. وىػػو إطػػار ينػػتظـ فيػػو اتجػػاه القػػوى السياسػػية إسػػياما فػػي العمػػؿ السياسػػي، فمكونػػات 
النظاـ وعناصره تقع داخؿ ىذا اإلطار، والعناصػر التػي تقػع خارجػو تمثػؿ محيطػو أو بيئتػو التػي 

 (25:2004ينشأ وينمو فييا النظاـ". )الخزرجى، 
 -الت في النظام السياسي:التحو 

ىو التغيير السياسي التي تتعػرض ليػا البنػي السياسػية فػي مجتمػع مػا بحيػث يعػاد توزيػع السػمطة 
والن ػػػوذ داخػػػؿ الدولػػػة ن سػػػيا أو دوؿ عػػػدة، كمػػػا يقصػػػد بػػػو االنتقػػػاؿ مػػػف وضػػػع غيػػػر ديمقراطػػػي 

 (47:1994)مقمد، . استبدأدى إلى وضع ديمقراطي

 -المصري:تحوالت في النظام السياسي 

يناير المصرية وسقوط حكـ  25ىي إحداث أي تغيير في النظاـ الحاكـ في مصر مرورا بحراؾ 
، 2012الرئيس حسػني مبػارؾ، ومػف ثػـ انتخػاب الػرئيس محمػد مرسػي رئيسػا جديػدا لمصػر عػاـ 

التػػي كانػت مػػف نتائجيػا عػػزؿ الػرئيس مرسػػي وتػولي الجػػيش  2013يونيػو 30ومػف ثػػـ قيػاـ حػػراؾ
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حتػػى قيػاـ انتخابػػات رئاسػػية جديػػدة وترشػح الػػرئيس عبػػد ال تػاح السيسػػي رئيسػػا جديػػدا زمػاـ الحكػػـ 
 لمصر عمى أثر ىذه التحوالت كاف لكؿ فترة بيئة خاصة.

 -العالقات الفمسطينية المصرية:

ىي العالقػة التاريخيػة بػيف فمسػطيف ومصػر، وىنػاؾ محػددات تحكػـ ىػذه العالقػة نتيجػة لمجغرافيػا 
المشػػػتركة والعوامػػػؿ اإلنسػػػانية والدينيػػػة باإلضػػػافة إلػػػى العروبػػػة التػػػي تجمعنػػػا، والتػػػاريخ والقواسػػػـ 

وعالقة األمف القومي المتبادؿ بالمعنى العضػوي ىػذه العالقػة المقدسػة بػيف فمسػطيف ومصػر كمػا 
 كانت في الماضي واستمرت إلى اسف.

 -الحراك:

ونمط توزيع السمطة وسرعة تواصؿ  ىو الحالة السياسية التي تتسـ بتزايد التغيير في موازيف القوة
 .األفكار السياسية وانتشارىا وكثافة التواصؿ فيما بيف األفراد

ويعػػرؼ عمػػى أنػػو: )نشػػاط متمػػرد وجػػودي عقمػػي تحكمػػو القضػػايا المجتمعيػػة والذاتيػػة التػػي تصػػبح 
 (2011مطمًبا حيوًيا يقتضي أسموًبا متمرًدا ومنظًما لتحقيؽ إشباع تمؾ المطالب(. )بوجناؿ،

 دراسة:ال يةمنيج
 :يعػػرض تسمسػػؿ األحػػداث التاريخيػػة وربطػػو بػػالواقع، وىنػػا سػػنتناوؿ  المنننيج التنناريخي

التطػػػػور التػػػػاريخي لمموقػػػػؼ المصػػػػري مػػػػف القضػػػػية ال مسػػػػطينية والعالقػػػػات ال مسػػػػطينية المصػػػػرية 
 تاريخًيا.
 :ىػػو المػػني  الػػذي يصػػؼ الظػػواىر ويحمميػػا، وىنػػا يمكػػف  المنننيج الوصننفي التحميمنني

االسػػت ادة منػػو فػػي وصػػؼ وتحميػػؿ المؤشػػرات والمواقػػؼ الصػػادرة مػػف نظػػاـ مصػػر الجديػػد اتجػػاه 
تطػػػور العالقػػػات المصػػػرية ال مسػػػطينية؛ لمتوصػػػؿ إلػػػى اسػػػتنتاجات وتوصػػػيات مبنيػػػة عمػػػى ذلػػػؾ، 

 ة.وبذلؾ ال غنى عف المني  الوص ي التحميمي في ىذه الدراس
  :المػػني  الػػذي يعتمػػد عمػػى نظػػاـ مسػػتقؿ مكػػوف مػػف عناصػػر:  ىػػومنننيج تحميننل النننظم

اليويػػة والكينونػػة، المػػدخالت والمخرجػػات، التمػػايز، تكامػػؿ النظػػاـ فالنظػػاـ ىػػو نسػػؽ أو مجموعػػة 
مف المتغيرات المعتمدة عمى بعضيا والمت اعمة فيما بينيا، تيدؼ كؿ وظائ و لتحقيؽ غاياتو فمف 

مػػني  يػػتـ دراسػػة وتحميػػؿ المػػدخالت والمخرجػػات المسػػتجدة التػػي طػػرأت عمػػى النظػػاـ خػػالؿ ىػػذا ال
السياسي المصري وصنع قرار سياستو الخارجية، وخصوصػا بعػد الحراكػات فػي ضػوء المتغيػرات 
 المحمية واإلقميمية والدولية وانعكاساتيا عمى العالقات ال مسطينية المصرية والقضية ال مسطينية.
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 وىو المني  الذي يعتمد عمى المقارنة في دراسػة الظػاىرة حيػث يبػرز : المنيج المقارن
أوجو الشبو واالختالؼ فيما بيف ظاىرتيف أو أكثر، وتعتمد الباحثػة عمػى مجموعػة مػف الخطػوات 
مػػف أجػػؿ الوصػػوؿ إلػػى الحقيقػػة العمميػػة المتعمقػػة بالظػػاىرة المدروسػػة؛ وذلػػؾ لمبحػػث مػػف منظػػور 

التحػوالت السياسػية وموقػؼ النظػاـ المصػري فػي عيػد الػرئيس مرسػي المقارف النظاـ الجديد وأثػر 
وعيػػػد الػػػرئيس السيسػػػي لمعرفػػػة دورىػػػـ فػػػي خدمػػػة القضػػػية ال مسػػػطينية والتػػػأثير عمػػػى العالقػػػات 

 .أـ إيجاباً  المصرية ال مسطينية سمباً 

 :دراسةحدود ال
 :التحػػػػوالت فػػػػي النظػػػػاـ السياسػػػػي المصػػػػري عمػػػػى العالقػػػػات أثػػػػر  الحنننند الموضننننوعي

 .ال مسطينية المصرية

 :ف كانػػت ىنػػاؾ أمػػاكف أخػػرى يجػػري عمػػى أرضػػيا  الحنند المكنناني )فمسػػطيف ومصػػر( وا 
 أحداث ومواقؼ ليا عالقة بالبحث.

 :ف ىػذه ال تػرة شػيدت تحػوالت اسػتراتيجية فػي ( وذلػؾ أل2015-2011) الحد الزمناني
أثيرىػػا البػػال  وت 2015 حتػػى 2011مػػف الحػػراؾ المصػػري عػػاـ  بدايػػة النظػػاـ السياسػػي المصػػري

 الشأف ال مسطيني.عمى 

 :مصادر البيانات
 :المقابمة. المصادر األولية 

 الكتػػػػػػب والمراجػػػػػػع والػػػػػػدوريات والتقػػػػػػارير والصػػػػػػحؼ والمجػػػػػػالت: المصننننننادر الثانويننننننة



 :الدراسات السابقة
 المحميةالدراسات  -:أوالً 

 :انعكاسات ثورة مصر عمى القضية الفمسطينية( 2014دراسة ىاني المصري ) -1

عف أثر الثػورة المصػرية والقضػية ال مسػطينية وكػاف مػف أىػـ مػا جػاءت ىدفت الدراسة في البحث 
، تختمؼ عف مصر قبؿ ىذا التػاريخ؛ ألف أي 2011يناير 25بو ىذه الدراسة بأف مصر ما بعد 

النظػػاـ، سػػيأخذ فػػي حسػػابو إرادة  حػػاكـ أو نظػػاـ سػػيحؿ مكػػاف نظػػاـ مبػػارؾ، حتػػى لػػو اسػػتمر ىػػذا
 وقوة الشعب المصري، وىذا أمر لف يقتصر عمى مصر.

يجب إدراؾ أىمية ما يجػري فػي مصػر؛ يجػب مراقبػة الت ػاعالت فػي  وتوصمت الدراسة إلى نتائ 
سرائيؿ، فبعد التعميقات األولى عمى مظاىرات  يناير بأف النظػاـ  25الواليات المتحدة األميركية وا 

المصػػري صػػديؽ ومسػػتقر وال خػػوؼ عميػػو، انتقمػػت إسػػرائيؿ إلػػى تحػػذير اإلدارة األميركيػػة وأوروبػػا 
وانتقػػدت المواقػػؼ التػػي أوحػػت بػػذلؾ، ثػػـ بػػدأت الحكومػػة اإلسػػرائيمية مػػف التضػػحية بنظػػاـ مبػػارؾ، 

 –تصػػػيح ويتػػػردد صػػػدى كالميػػػا فػػػي البيػػػت األبػػػيض، بػػػأف الميػػػـ ىػػػو معاىػػػدة السػػػالـ المصػػػرية 
اإلسرائيمية وعدـ المساس بيا، وأصبحت الرؤيا األميركية فيما يجري محكومة بمصمحة إسػرائيؿ، 

 .ري الثائرال بتحقيؽ إرادة ومطالب الشعب المص

وأكػػػد بنتائجػػػو أف االنعكاسػػػات األولػػػى لمػػػا يجػػػري فػػػي مصػػػر عمػػػى فمسػػػطيف سػػػتكوف سػػػمبية؛ ألف 
إسرائيؿ ستصر أكثر عمى الحؿ اإلسرائيمي لمصراع وخصوًصا وفؽ شػروطيا األمنيػة، بحجػة أف 

 إسرائيؿ واحة االستقرار في منطقة ىشة وغير مستقرة.

نيػػاء كمػػا أوصػػت الدراسػػة بتوطيػػد العالقػػات المصػػ رية ال مسػػطينية بتوحيػػد الحكومػػة ال مسػػطينية، وا 
النزاعػات الداخميػػة التػي تسػػبب بيػا االنقسػػاـ، والرجػوع إلػػى طاولػة الحػػوار وخصوصػا أف االنقسػػاـ 

 ال مسطيني يخدـ إسرائيؿ.
يناير فني مصننر أسبابننيا وتداعننياتيا  25ثنورة  (2012دراسة كمال أبو شاويش ) -2

 :مى القضية الفمسطينيةوانعكاساتيا المتوقعة ع

ينػػاير وانعكاسػػاتيا المتوقعػػة عمػػى القضػػية  25فػػي أسػػباب وتػػداعيات ثػػورة ىػػدفت الدراسػػة لمبحػػث 
اإلسػرائيمي  -ال مسطينية، وكيؼ ستتجو القيادة المصػرية الجديػدة فػي تعامميػا مػع الصػراع العربػي

يخي والمػػػني  المقػػػارف اسػػػتخدمت المػػػني  الوصػػػ ي التحميمػػػي والمػػػني  التػػػار والقضػػػية ال مسػػػطينية و 
ومػػػػني  صػػػػنع القػػػػرار ومػػػػني  تحميػػػػؿ الػػػػنظـ ومػػػػني  دراسػػػػة النخبػػػػة ومػػػػني  استشػػػػرؼ المسػػػػتقبؿ 
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رغـ النزعة الثورية، وتأثير الرأي العاـ، مف صياغة قيادة جديدة لمحكػـ  وتوصمت الدراسة إلى أنو
ممثمػػة بجماعػػة اإلخػػواف المسػػمميف، ذات الخم يػػة العقائديػػة المعاديػػة لممشػػروع الصػػييوني، إال أف 
توجيات السياسة المصرية اتجاه إسرائيؿ لـ تتغير عما كانت عميو في ظػؿ النظػاـ السػابؽ. وفػي 

لمصػػػرية الصػػػاعدة لػػػيس لػػػدييا رؤيػػػة جديػػػدة أو خيػػػاؿ سياسػػػي إلنيػػػاء الصػػػراع حػػػيف أف القيػػػادة ا
يجاد حموؿ عادلػة لمقضػية ال مسػطينية، فقػد شػكمت القواسػـ الحزبيػة المشػتركة  العربي اإلسرائيمي وا 
انحيػػاًزا أيػػديولوجًيا واضػػًحا لجيػػة حركػػة حمػػاس عمػػى حسػػاب منظمػػة التحريػػر والسػػمطة الوطنيػػة 

نعكػػػس بالسػػػمب مػػػف خػػػالؿ المقاربػػػات المصػػػرية لمتعامػػػؿ مػػػع قطػػػاع غػػػزة، ال مسػػػطينية، وىػػػذا مػػػا ا
 .بخاصة في ظؿ حالة االنقساـ ال مسطيني الداخمي، مما ييدد وحدة القضية ال مسطينية

وأوصت الدراسة القيادات السياسية والحزبية ال مسطينية أف تبدأ جدوؿ أعماليا الوطني بمجموعػة 
اء حالػػة االنقسػػاـ ال مسػػطيني، والػػذىاب فػػوًرا إلػػى حػػوار وطنػػي مػػف اإلجػػراءات العاجمػػة، أىميػػا إنيػػ

االت ػػػاؽ عمػػػى برنػػػام  تن يػػػذي يعيػػػد توحيػػػد المؤسسػػػات السياسػػػية كمػػػا أوصػػػت بضػػػرورة  خػػػالص
واإلدارية في شطري الوطف، وصياغة استراتيجية شاممة لمتحرر الوطني تعيد القضية ال مسطينية 

باب ال مسػػػطيني كػػػرأس حربػػػة فػػػي اسػػػتدامة النضػػػاؿ إلػػػى الواجيػػػة والتأكيػػػد عمػػػى أىميػػػة دور الشػػػ
الوطني وتعزيز حالة التواصؿ بيف أبناء الشعب ال مسطيني فػي كافػة أمػاكف تواجػده، كمػا توصػي 
الدراسة بعدـ التعامؿ مػع سػكاف قطػاع غػزة باعتبػارىـ فائًضػا بشػرًيا، وعػدـ االسػتمرار فػي سياسػة 

الدراسػة ال صػائؿ ال مسػطينية بػالتزاـ سياسػة  تاوصػكػذلؾ إدارة الظير لقطاع غزة وىموـ سكانو. 
الحياد اتجاه التيارات واألحػزاب السياسػية ال عالػة عمػى السػاحة المصػرية والعربيػة، والوقػوؼ عمػى 
مسافة واحدة مف الجميع، والتعامؿ بحصػافة ولباقػة سياسػية، وعػدـ الػزج بالقضػية ال مسػطينية فػي 

 .اف العربيةالسجالت الحزبية واالنتخابية داخؿ البمد
( السياسة المصرية الرسمية تجاه القضية 2011دراسة محمد األيوبي ) -3

  :الفمسطينية، والصراع العربي اإلسرائيمي

وأوضػػػحت أف ىػػػذه ، انعكاسػػػات الثػػػورة المصػػػرية عمػػػى القضػػػية ال مسػػػطينية عػػػفالدراسػػػة تحػػػدثت 
ال مسطينية و)إسرائيؿ(، ومستقبؿ األحداث ستنعكس عمى مستقبؿ مسيرة الم اوضات بيف السمطة 

المصػػػالحة ال مسػػػطينية، وممػػػؼ األمػػػف والحػػػدود ال مسػػػطينية المصػػػرية، وغيرىػػػا مػػػف المم ػػػات التػػػي 
 .يمسؾ بزماميا النظاـ المصري

تػػأثيًرا لمتحػػوالت فػػي مصػػر عمػػى المم ػػات التػػي يمسػػؾ بزماميػػا  وتوصػػمت الدراسػػة الػػى أف ىنػػاؾ
لتعامؿ مع ىذه المم ات وترى الدراسػة أف إحػداث أي تغييػر النظاـ المصري، نتيجة تغير طريقة ا
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في النظاـ الحاكـ في مصر سيكوف لو تأثير بارز عمى السياسة المصرية الرسمية اتجاه القضػية 
ال مسطينية، إذ إف "نظاـ مبارؾ" لف يتـ استنساخو بأي رؤية أو ىيكمة جديدة لمنظاـ، كما يطالب 

أف السػمطة ال مسػطينية يػرتبط وجودىػا بعػدة عوامػؿ مػف بينيػا، وأكػدت الدراسػة " الشعب المصري،
 وجود النظاـ المصري، وبسقوطو ستتعرض السمطة لتداعيات مؤثرة".

كذلؾ: "إف التأثيرات األولى لمتغير في مصر ستكوف عمى ات اقية كامب دي يد لمسػالـ بػيف مصػر 
، ممػا سػينعكس بشػكؿ أو آخػر و)إسرائيؿ(، حيػث سػيترؾ ذلػؾ آثػاره عمػى العالقػات بػيف الجػانبيف

عمػػى الوضػػع ال مسػػطيني". وذكػػر أنػػو نتيجػػة الجػػوار بػػيف قطػػاع غػػزة ومصػػر، فػػإف ىنػػاؾ تػػأثيرات 
 متبادلة عمى مستويات األمف وتأثيرىا المباشر عمى الطرفيف.

وأوصػػت الدراسػػة بحمايػػة األمػػف القػػومي لمطػػرفيف ال مسػػطيني والمصػػري وتعزيػػز العالقػػات بيػػنيـ، 
 خالت خارجية تؤدي إلى توتر العالقات وخصوصا بعد سقوط حكـ مبارؾ.تخوًفا مف تد

 الدراسات العربية -:ثانياً 
 :الفمسطينية –الثورات العربية وأثرىا عمى العالقات العربية  (2015محمد جمعة)-1

استعراض تػداعيات الثػورات العربيػة، سػواء عمػى المقاربػات العربيػة بشػأف ىدفت ىذه الدراسة إلى 
وأثػػر الثػػورات المصػػرية عمػػى ال مسػػطينية،  -مسػػيرة التسػػوية، أو عمػػى خريطػػة العالقػػات العربيػػة 

القضػػػية ال مسػػػطينية وتػػػأطير العالقػػػات مػػػع حركػػػة حمػػػاس بقطػػػاع غػػػزة فتػػػرة حكػػػـ الػػػرئيس محمػػػد 
 مرسي.

الثابت يقيًنا أف سموؾ الدولة المصرية، حتى ىذه المحظة، يتبني وجيػة  وتوصمت الدراسة إلى أف
نظر معينة. ىذه العوامؿ مرتبطة أواًل: بالموقؼ اإلسػرائيمي ومقاربتػو بشػأف قطػاع غػزة، ومسػتقبؿ 
نظػػاـ حمػػاس بيػػا. وثانًيػػا: بتطػػورات العمميػػة العسػػكرية واألمنيػػة التػػي ين ػػذىا الجػػيش المصػػري فػػي 

بمعطيػػػات السػػػاحة ال مسػػػطينية وتطوراتيػػػا، ال سػػػيما تمػػػؾ المتعمقػػػة باسػػػتراتيجيات سػػػيناء. وثالثًػػػا: 
السمطة ال مسطينية بقيادة الرئيس محمود عباس، وكذلؾ بحدود ودرجة االستعصاء المتصػور فػي 

 عالقة حماس بالمكونات االجتماعية والسياسية في قطاع غزة.

العربيػػة قػػد أسػػ رت عػػف تغيػػر كبيػػر فػػػي عمػػى أنػػو إذا كانػػت تػػداعيات الثػػورات  وأوصػػت الدراسػػة
ال مسطينية عمى النحو الذي أظير حاجة العديد مػف األنظمػة العربيػة  -خريطة العالقات العربية 

لالن تاح النسبي عمى حركة حماس، فإف ذلػؾ ال ين ػي فػي الوقػت ذاتػو أف المقاربػة العربيػة بشػأف 
 .مسيرة التسوية لـ يطرأ عمييا أي تغيير يذكر



 12 

ت أيضػػػا أنػػػو إذا كانػػػت السػػػمطة ال مسػػػطينية قػػػد خسػػػرت حمي ػػػا ليػػػا بسػػػقوط مبػػػارؾ فػػػي كمػػػا أوصػػػ
مصػػر، فيػػذا ال ين ػػي أف النظػػاـ األردنػػي يحػػاوؿ مػػؿء ال ػػراغ الػػذي خم ػػو سػػقوط مبػػارؾ، والشػػاىد 

. فضػػػال عػػػف أف التوافػػػؽ 2012عمػػػى ذلػػػؾ استضػػػافة عمػػػاف لمحػػػوارات االستكشػػػافية فػػػي ينػػػاير 
مرا عمػػػى المضػػػي فػػػي عمميػػػة التسػػػوية كخيػػػار اسػػػتراتيجي وحيػػػد. الرسػػػمي الخميجػػػي ال يػػػزاؿ مسػػػت

وأكدت عمى أنو إذا كاف لػدى حمػاس مػف األسػباب التػي تجعميػا تتطمػع إلػى ال رصػة التػي يوفرىػا 
ليا فوز محمد مرسي إلنجاح تجربػة الحكػـ فػي غػزة، مػف خػالؿ اإلجػراءات التػي مػف المتوقػع أف 

لعمػػػػؿ عمػػػػى معبػػػػر رفػػػػح وتخ يػػػػؼ مشػػػػكمة الوقػػػػود يقػػػػدـ عمييػػػػا لصػػػػالح ال مسػػػػطينييف )كتحسػػػػيف ا
مرسػػي" سػػتكوف مطمقػػة اليػػديف، بػػؿ يصػػعب أف يتشػػكؿ -والكيربػػاء( فػػإف ىػػذا ال يعنػػي أف "مصػػر

موقػػؼ مرسػػي اتجػػاه القضػػية ال مسػػطينية )وقطػػاع غػػزة بالػػذات( بمعػػزؿ عػػف مقتضػػيات العالقػػات 
 اإلسرائيمية. –المصرية 

كنانون  25ية الفمسنطينية بعند ثنورة ( مصنر والقضن2011دراسة يوسف الشاذلي ) -2
 :2011الثاني/ يناير 

مصػر والقضػية ال مسػطينية بعػد ثػورة ىػدفت الدراسػة إلػى البحػث فػي انعكاسػات التػي طػرأت عمػى 
وأىميػػػة القضػػػية ال مسػػػطينية لمشػػػارع المصػػػري، وكيػػػؼ تعامػػػؿ  2011كػػػانوف الثػػػاني/ ينػػػاير  25

متبسػة التػػي أعقبػت تغييػػر الػرئيس المصػػري صػانع القػرار المصػػري معيػا، خاصػػة فػي المرحمػػة الم
 .السابؽ محمد حسني مبارؾ

عػػػدة لعػػػؿ مػػػف أىميػػػا أّف المؤسسػػػات والجيػػػات التػػػي كانػػػت تمسػػػؾ وتوصػػػمت الدراسػػػة إلػػػى نتػػػائ  
بػػػالممؼ ال مسػػػطيني، وتحديػػػًدا المخػػػابرات العامػػػة المصػػػرية بالدرجػػػة األولػػػى، ووزارات الخارجيػػػة، 

ال تػػػزاؿ جميعيػػػا قائمػػػة عمػػػى أسػػػاس بنيتيػػػا القديمػػػة، وأسػػػاليب والداخميػػػة، والػػػدفاع، بدرجػػػة أقػػػؿ، 
 عمميا، دوف تغيير كبير.

مػػف وجيػػة -أّف النظػػاـ حتػػى إف تغّيػػر فػػي مصػػر إال أف الوقػػت مػػا زاؿ مبكػػًرا كمػػا توصػػمت إلػػى 
القػػوؿ إف ثػػورة حػػدثت فػػي مصػػر وأنيػػا أدت إلػػى سػػقوط النظػػاـ كمػػا  -نظػػر سوسػػيولوجيا الثػػورات

 .اسة الخارجية المصرية في الشأف ال مسطيني لـ تتغير كثيًراالحظ أف أىداؼ السي

وأوصػػػػت الدراسػػػػة عمػػػػى أف يػػػػتـ تسػػػػييؿ االتصػػػػاالت مػػػػا بػػػػيف الجػػػػانبيف ال مسػػػػطيني واإلسػػػػرائيمي               
العمػػؿ عمػػػى لػػػـ شػػػمؿ ال مسػػطينييف فػػػي سػػػياؽ المصػػػالحة بػػيف ال صػػػائؿ المختم ػػػة ودعػػػـ القضػػػية 

 الدولية.ال مسطينية في المؤسسات 
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ينػػػاير  25 ىػػػدفت الدراسػػػة إلػػػى البحػػػث فػػػي التحػػػوالت الجاريػػػة فػػػي مصػػػر وقطػػػاع غػػػزة منػػػذ ثػػػورة
والتعػػػػػرؼ عمػػػػػى الػػػػػدور المصػػػػػري فػػػػػي مم ػػػػػات الحػػػػػوار الػػػػػوطني  2014وحتػػػػػى صػػػػػيؼ  2011

ال مسػػطيني، والحصػػار، والتيدئػػة، وصػػ قة جمعػػاد شػػاليط لتبػػادؿ األسػػرى. ويعػػرض لموقػػؼ مصػػر 
، ومػػا تبعػػو مػػف مم ػػات فػػّؾ 2014و 2012مػػف العػػدواف العسػػكري اإلسػػرائيمي عمػػى القطػػاع سػػنة 

عادة اإلعمار الحصار وفتح معبر رفح،  .وا 

بعنند االنتخابننات  الفمسننطينية المصننرية(: مسننتقبل العالقننات 68تقندير اسننتراتيجي ) -4
 :المصرية

ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى مستقبؿ العالقات المصرية ال مسطينية بعػد االنتخابػات المصػرية 
تغيػػًرا اسػػتراتيجًيا تمثػػؿ بإقصػػاء الجػػيش  2013خػػالؿ سػػنة  المصػػريةشػػيدت السػػاحة ال تػػرة التػػي 

 .2013يوليو  /تموز 3في  محمد مرسيلمرئيس المنتخب 

إزاء مػا تقػػدـ، فػػإف المؤشػػرات تشػير إلػػى أف النظػػاـ المصػػري الجديػػد وتوصػمت الدراسػػة إلػػى نتػػائ  
يعاني حالػة مػف االسػتغراؽ فػي معضػالتو الداخميػة، لػذا فإنػو مػف غيػر المتوقػع فػي ىػذه ال تػرة أف 

سػواء فػي ترتيبػات البيػت  ال مسػطينيةدورىػا المعتػاد فػي رعايػة القضػية  لمصػرُيعيد النظاـ الجديػد 
 .الداخمي أـ في مسار التسوية السممية ال مسطيني

ذا ما أصر عمى استمرار خصومتو مع  باعتبار انتمائيػا "لسسػالـ السياسػي"، فقػد يسػيـ  حماسوا 
فػػي القطػػاع، لكػػف ذلػػؾ سػػينعكس سػػمًبا عمػػى دوره الراعػػي فػػي ترتيػػب البيػػت  حمػػاسفػػي إضػػعاؼ 

فػي المػدى  ال مسػطينيةفػي ت اصػيؿ القضػية  المصػريوعمػى أي حػاؿ سػيبقى التػأثير  .ال مسػطيني
ا، مػػػػع حرصػػػػو عمػػػػى أال يبتعػػػػد عػػػػف خدمػػػػة مم اتػػػػو الداخميػػػػة وتوجيػػػػات تحال اتػػػػو القريػػػػب محػػػػدودً 

 .اإلقميمية

بإبعػػػاد ن سػػػيا عػػػف األزمػػػات العربيػػػة الداخميػػػة،  حمػػػاساسػػػتمرار حركػػػة وأوصػػػت الدراسػػػة عمػػػى 
، مصرفي  حماسأف تتوقؼ االتيامات وحمالت التشويو ضّد حركة و  المصريةخصوًصا األزمة 

 .في وجو العدواف والحصار اإلسرائيمي قطاع غزةوأف تصب الطاقات باتجاه حماية 

يجاد حموؿ اقتصادية تمغي ضرورة ح ر األن ػاؽ بػيف  كما أوصت ب تح معبر رفح بشكؿ كامؿ، وا 
الػػداخمي ووضػػع برنػػام  سياسػػي يحػػػدد  ال مسػػطيني. واإلسػػراع فػػي ترتيػػب البيػػػت ومصػػرالقطػػاع 

 .شكؿ العالقة مع األطراؼ العربية واإلسالمية والدولية

http://www.alzaytouna.net/arabic/data/attachments/ReportsZ/27_Egypt_GazaStrip_12-14.pdf
http://www.palwiki.ps/index.php/%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://www.palwiki.ps/index.php/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86
http://www.palwiki.ps/index.php/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86
http://www.palwiki.ps/index.php/%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://www.palwiki.ps/index.php/%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://www.palwiki.ps/index.php/%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://www.palwiki.ps/index.php?title=2013&action=edit&redlink=1
http://www.palwiki.ps/index.php?title=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://www.palwiki.ps/index.php?title=%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%88&action=edit&redlink=1
http://www.palwiki.ps/index.php?title=%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%88&action=edit&redlink=1
http://www.palwiki.ps/index.php?title=%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%88&action=edit&redlink=1
http://www.palwiki.ps/index.php/%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://www.palwiki.ps/index.php/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86
http://www.palwiki.ps/index.php/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86
http://www.palwiki.ps/index.php/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86
http://www.palwiki.ps/index.php/%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3
http://www.palwiki.ps/index.php/%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3
http://www.palwiki.ps/index.php/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86
http://www.palwiki.ps/index.php/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86
http://www.palwiki.ps/index.php/%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://www.palwiki.ps/index.php/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86
http://www.palwiki.ps/index.php/%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3
http://www.palwiki.ps/index.php/%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://www.palwiki.ps/index.php/%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3
http://www.palwiki.ps/index.php/%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://www.palwiki.ps/index.php/%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9_%D8%BA%D8%B2%D8%A9
http://www.palwiki.ps/index.php/%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://www.palwiki.ps/index.php/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86
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كشؼ كافة المحاوالت اإلسرائيمية لالصطياد في الميػاه العكػرة، واسػتغالليا لمعالقػات وأكدت عمى 
 .قطاع غزةلضرب المقاومة في  مصروالنظاـ الجديد في  حماسالمتوترة بيف 

 الدراسات أجنبية -:ثالثاً 
1- Meijer ،R.T ،The Role of the Military in Political Transitions, 

July 2014: 

 :(: الديمقراطية بعد الربيع العربي: حالة االنتقال السياسي المصري2014ميجر، ار.تى )

القػػػوات المسػػػمحة المصػػػرية فػػػي عمميػػػة االنتقػػػاؿ مػػػف ىػػػدفت ىػػػذه الدراسػػػة إلػػػى التعػػػرؼ عمػػػى دور 
أخػذت معظػػـ ىػػذه التحػػوالت . األنظمػة االسػػتبدادية إلػػى مزيػد مػػف األنظمػػة السياسػػية الديمقراطيػة

وفػي كثيػر مػف األحيػاف . مكاًنػا خػالؿ السػبعينات والثمانينػات فػي جنػوب أوروبػا وأمريكػا الالتينيػة
فػػي نيايػػة المطػػاؼ إلػػى االنتقػػاؿ التػػدريجي نحػػو بػػدأت الشػػقوؽ داخػػؿ الحػػزب الحػػاكـ، ممػػا أدى 

 .تركيب نظاـ آخر وفي معظـ الحاالت إلى شكؿ مف أشكاؿ الديمقراطية

وبنػػاء عمػػى تمػػؾ األمثمػػة التجريبيػػة فػػإف عػػدًدا قمػػياًل مػػف المؤشػػرات الرئيسػػية توقػػع سػػموؾ الجػػيش 
فػػػي جيػػػاز اإلدارة  باعتبػػػاره مؤسسػػػي فػػػي التحػػػوالت التػػػي يمكػػػف تمييزىػػػا والتػػػي ال تشػػػارؾ مباشػػػرة

عمػػى اسػػتعداد لتشػػكيؿ فتػػرة االنتقػػاؿ إلػػى  -أي الجػػيش-وأّيػػدت الموقػػؼ فػػي إطػػار قػػانوني، وىػػو 
 .نظاـ أكثر ديمقراطية

خػػالؿ ال تػػرة االنتقاليػػة لمسػػمطات المدنيػػة يجػػب أف يضػػمف صػػالحيات عسػػكرية معينػػة مػػف أجػػؿ 
ما تثبػػت حكومػػة مدنيػػة فعالػػة وقويػػة االحت ػػاظ بيػػا. ويػػتـ التوصػػؿ إلػػى نيايػػة ال تػػرة االنتقاليػػة عنػػد

فقػد كانػت االنت اضػات الشػعبية األخيػرة فػي شػماؿ  .قادرة عمػى تن يػذ الرقابػة المدنيػة عمػى الجػيش
أفريقيػػا والشػػرؽ األوسػػط غيػػر تدريجيػػة وتسػػببت فػػي تغييػػر النظػػاـ الم ػػاج  فػػي عػػدد مػػف الػػدوؿ 

 .لمرحمة االنتقاليةالعربية، عدا عف مصر التي لعب الجيش فييا دورا قياديا في ا

فػػي حالػػة مصػػر وطبيعػػة الجػػيش باعتبػػاره الجػػيش المؤسسػػي، لػػـ تشػػارؾ مباشػػرة فػػي الحكػػـ، ممػػا 
ينػاير  25ف ي الدساتير المقترحػة الثالثػة منػذ ثػورة . جعمت المقاومة شكاًل مف أشكاؿ الديمقراطية

لغاء أي شكؿ مػف أشػكاؿ الرقا بػة المدنيػة ممػا التي طالبت الجيش منح ن سو صالحيات واسعة وا 
يجعػػػؿ مػػػف الصػػػعب جػػػدا عمػػػى أي قائػػػد مػػػدني فػػػي المسػػػتقبؿ تن يػػػذ الرقابػػػة المدنيػػػة عمػػػى الجػػػيش 

 .المصري

 

http://www.palwiki.ps/index.php/%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3
http://www.palwiki.ps/index.php/%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://www.palwiki.ps/index.php/%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9_%D8%BA%D8%B2%D8%A9
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2- Maria Cristina. Paciello ،Egypt: Changes and Challenges of 

Political Transition, May 2011: 

 :دراسة حالة(: دور الجيش في التحوالت السياسية: مصر  2011ماريا كريستين ) 

ىػػدفت ىػػذه الدراسػػة إلػػى التعػػرؼ عمػػى نظػػاـ حسػػني مبػػارؾ ونظػػاـ قوتػػو وعمػػى دوره فػػي السػػيطرة 
يومػػػا مػػػف  18بعػػد  2011فبرايػػػر عػػػاـ  11ولكػػػف فػػي  .عاًمػػا 30عمػػى نظػػػاـ الحكػػـ عمػػػى مػػػدى 

االحتجاجات الجماىيرية، اضطر الرئيس المصري إلى التنحي، وكشؼ عف عدـ استدامة النظاـ 
سقوط  -يناير  25في حيف قادت ثورة . واالقتصأدى الذي يضمف استمراره ل ترة طويمةالسياسي 
أظيػػر نجػػاح كبيػػر ولكػػف المسػػتقبؿ السياسػػي فػػي مصػػر ال يػػزاؿ مػػبيـ وعرضػػو لعػػدد مػػف –مبػارؾ 

 المخاطر.

عدـ رضي الشػعب عميػو وعػدـ تحقيػؽ رغبػاتيـ .فالعوامؿ التي لـ تدعـ االستقرار في نظاـ مبارؾ
عاًمػػا، أدى إلػػػى تعبئػػة شػػػعبية مناىضػػة لمحكومػػػة فػػي ينػػػاير وفبرايػػػر  30الحكػػـ لمػػػدة طػػوؿ فتػػػرة 

زالػة مبػػارؾ2011 ولكػػف النتيجػػة لمدراسػػة احتمػاالت االنتقػػاؿ الػػديمقراطي الحقيقػػي فػػي مصػػر، .، وا 
 .مف خالؿ النظر في التحديات السياسية واالقتصادية واالجتماعية الرئيسية التي تواجو البالد

3- David J. Sarquís,Democratization after the Arab Spring, 

Volume 40, Issue 5,October 2012, Pages: 871–903: 

 :(: الديمقراطية بعد الربيع العربي: حالة االنتقال السياسي في مصر2012ديفيد جو ) 

المطمقة ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى الديمقراطية، وكيؼ يعيش الناس أماـ فكرة المساواة 
أمػػاـ القػػانوف فػػي الممارسػػة العمميػػة؟ ومػػع ذلػػؾ، فػػإف تن يػػذ القػػانوف فػػي كثيػػر مػػف األحيػػاف ينتيػػي 

 .لصالح شخص ما، عادة ما يكوف األقوى، ىذا يحصؿ في الديمقراطيات األقؿ نموا

ىذه الحالة يمكف أف ُتساعد في ت سير السبب ولكػف ىنػاؾ الكثيػر مػف المشػككيف فػي الديمقراطيػة 
، فقػػد أصػػبح 2012، وانتخابػػات عػػاـ 2011دوؿ الناميػػة وخصوصػػا فػػي مصػػر، بعػػد ثػػورة فػػي الػػ

واضػػحا أف الديمقراطيػػػة المصػػػرية الوليػػػدة سػػػيكوف عمييػػػا التغمػػب عمػػػى بيئػػػة معاديػػػة بالكامػػػؿ مػػػف 
الشػػؾ، إلػػى جانػػب التحػػديات الخارجيػػة الضػػخمة، مثػػؿ الح ػػاظ عمػػى سػػالمة معاىػػدة السػػالـ مػػع 

لمػوارد المائيػة مػع دوؿ وسػط أفريقيػا، والح ػاظ عمػى التػوازف مػع الجػارتيف إسرائيؿ، وتوزيع ات اؽ ا
 .والعديد مف العرب؛ خوًفا مف عدـ التقدـ الديمقراطي في المنطقة
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 التعقيب عمى الدراسات السابقة: 
مػػػف خػػػالؿ االطػػػالع عمػػػى الدراسػػػات السػػػابقة، فقػػػد ركػػػزت معظػػػـ الدراسػػػات عمػػػى أثػػػر الحراكػػػات 

ة ال مسػػػطينية بشػػػكؿ عػػػاـ واستعرضػػػت ووثقػػػت أحػػػداث الحراكػػػات، وأيضػػػا المصػػػرية عمػػػى القضػػػي
محػددات عالقػة مصػر بقطػاع غػزة وتطوراتيػا، وخصوًصػا فػي ال تػرة التػي تناولت دراسات أخػرى 

، فيمػػا تناولػػت 2014، وحتػػى نيايػػة العػػدواف اإلسػػرائيمي عمػػى القطػػاع 2011ينػػاير 25تمػػت ثػػورة 
وبعػػض الدراسػػات ت حالػػة االنتقػػاؿ السياسػػي المصػػري، دراسػػات أخػػرى فتػػرة الربيػػع العربػػي ووصػػ 

درسػػػت العالقػػػات العربيػػػة ال مسػػػطينية فػػػي ظػػػؿ الثػػػورات العربيػػػة، إال أف جميػػػع الدراسػػػات افتقػػػرت 
لتحميػػؿ انعكاسػػيا عمػػى العالقػػات ال مسػػطينية المصػػرية بشػػكؿ خػػاص ومعظميػػا لػػـ تتطػػرؽ لرصػػد 

حتػػى فتػػرة  2011ينػػاير  25دايػػة حػػراؾ األحػػداث مػػف بدايػػة التحػػوالت فػػي النظػػاـ المصػػري مػػف ب
 حكـ الرئيس عبد ال تاح السيسي.

 أما ىذه الدراسة:

  ستتميز عف غيرىا مػف الدراسػات السػابقة فػي كونيػا سػتقـو بتحميػؿ مػدى أثػر التحػوالت
أىػػـ مراحػػؿ ( وسػػتعرض 2015حتػػى  2011السياسػػية فػػي النظػػاـ السياسػػي المصػػر مػػف ال تػػرة )

ينػػػاير عمػػػى العالقػػػات المصػػػرية ال مسػػػطينية  25لتبيػػػاف أثػػػر حػػػراؾ  التحػػػوالت السياسػػػية المصػػػرية
بػػػػػراز  2012وتحميػػػػػؿ تػػػػػداعيات انتخابػػػػػات  فػػػػػي مصػػػػػر عمػػػػػى العالقػػػػػات ال مسػػػػػطينية المصػػػػػرية وا 

يونيػػو وأثػػره عمػػى العالقػػات المصػرية ال مسػػطينية فػػي قطػػاع غػػزة واستشػػراؼ  30انعكاسػات حػػراؾ 
 المتغيرات المحمية واإلقميمية والدولية. مستقبؿ العالقات المصرية ال مسطينية في ضوء

  مف حيث عنصر االستشراؼ أو التوقع لمستقبؿ العالقػات ال مسػطينية المصػرية وكػذلؾ
اتجاىػػػات السياسػػػية الخارجيػػػة المصػػػرية اتجػػػػاه القضػػػية ال مسػػػطينية وكي يػػػة إدارة ممػػػؼ االنقسػػػػاـ 

 نيائو.الداخمي بيف قطاع غزة والض ة الغربية ومعالجتو لممساىمة في إ

  مف حيػث الشػمولية سػتتطرؽ ىػذه الدراسػة عمػى ت صػيؿ العالقػات ال مسػطينية المصػرية
إلػػػى فتػػػرة التحػػػوالت فػػػي النظػػػاـ السياسػػػي  تاريخيػػػا بيػػػدؼ اسػػػتخالص محػػػددات العالقػػػة، وصػػػوالً 

بالنيايػة إلػى حكػـ السيسػي وسػيتـ إجػراء مقارنػة بػيف كػؿ  المصري بعد سقوط حكـ مبارؾ وصػوالً 
 .2015حتى  2011الحالة السياسية المصرية مف  فترة مّرت بيا
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  وما سػيمّيز ىػذه الدراسػة مصػادر البيانػات )المقابمػة( التػي سػتعتمد جػزء منيػا عمػى رأي
 األطػػراؼ السياسػػية وصػػناع القػػرار ال مسػػطيني والمصػػري التػػي سػػت ي بالمعمومػػات مػػنيـ شخصػػياً 

 ومف مصادرىا األصمية.

السػػابقة بػػالمني  التػػاريخي والوصػػ ي التحميمػػي وبعػػض تشػػابيت الدراسػػة الحاليػػة بالدراسػػات 
الدراسػػػات تشػػػابيت فػػػي أحػػػد المتغيػػػريف التػػػابع والمسػػػتقؿ وأيضػػػا تشػػػابيت إحػػػدى الدراسػػػات بػػػأداة 

 البحث )المقابمة( كما اختم ت بيدؼ الدراسة ومجتمع الدراسة.
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 :جدول الفجوة البحثية
 الدراسة الحالية الفجوة البحثية الدراسات السابقة م

1
نية

سطي
 فم

سة
 درا

.
 

ركػػػػػزت دراسػػػػػة أبػػػػػو شػػػػػاويش 
ينػػػػػػاير فػػػػػػي  25ثػػػػػػػورة عمػػػػػػى 

مصػػػػػر: أسبابػػػػػيا وتداعػػػػػياتيا 
وانعكاسػػػػػاتيا المتوقعػػػػػة عمػػػػػى 

 القضية ال مسطينية.

الدراسػػػػػة السػػػػػابقة لػػػػػـ تركػػػػػز 
عمػػػى التحػػػوالت فػػػي النظػػػاـ 
السياسػػػػػي المصػػػػػري ومػػػػػدى 
انعكاسػػػػػػػو عمػػػػػػػى العالقػػػػػػػات 

فػػػػػػي ال مسػػػػػػطينية المصػػػػػػرية 
 .2015-2011فترة 

سػػػػػتتناوؿ الدراسػػػػػة موضػػػػػوع الحػػػػػػراؾ 
المصػػػػػػػػػري مػػػػػػػػػف ضػػػػػػػػػمف التحػػػػػػػػػوالت 
السياسػػػػة التػػػػي أثػػػػرت عمػػػػى القضػػػػية 
ال مسػػػػػػػػػطينية، فػػػػػػػػػالتحوالت السياسػػػػػػػػػة 
مجموعػػػػػػػة متكاممػػػػػػػة تعتبػػػػػػػر الحػػػػػػػراؾ 
المصػػري جػػزًءا منيػػا، وسػػيتـ الحػػديث 
عنيػػػػػػػػا بشػػػػػػػػكؿ أوسػػػػػػػػع مػػػػػػػػف دراسػػػػػػػػة 

الدارسػػػػػة الحاليػػػػػة سػػػػػتركز المصػػػػػري. 
فػػػي النظػػػاـ السياسػػػي  عمػػػى التحػػػوالت

 2015-2011المصػػػػػػػػػػػػػػػػػري مػػػػػػػػػػػػػػػػػف 
وتأثيرىػػػػا عمػػػػى العالقػػػػات ال مسػػػػطينية 

 المصرية.

2
نية

سطي
 فم

سة
 درا

.
 

ركػػزت دراسػػة المصػػري عمػػى 
انعكاسػػػات ثػػػورة مصػػػر عمػػػى 
القضية ال مسطينية فمقد بدأت 
ريػػػاح التغييػػػر فػػػي تػػػونس ثػػػػـ 
مصر وانتشػرت عػدواىا لبقيػة 
البمػػػػػػػداف العربيػػػػػػػة، وسػػػػػػػتظير 

أكبر في جميع  العدوى بشكؿ
البمػػػػػػػػداف العربيػػػػػػػػة إذا كممػػػػػػػػت 

 .الثورة المصرية بالنجاح

وأكػػػػػػػد الباحػػػػػػػث بػػػػػػػأف معيػػػػػػػار 
نجػػػػػاح الثػػػػػورة المصػػػػػرية ىػػػػػو 
نجاحيػػػػا فػػػػي تغييػػػػر النظػػػػاـ، 
وأثرىػػػػػا عمػػػػػى العالقػػػػػات مػػػػػع 

 إسرائيؿ في ىذه المرحمة.

أف الدراسػػػػػػػػة كانػػػػػػػػت حػػػػػػػػوؿ 
الثػػػػػػورة المصػػػػػػرية والقضػػػػػػية 
ال مسطينية، ولـ يتـ الحديث 

صػػؿ عػػف القضػػية بشػػكؿ م 
ال مسػػػػػطينية إال مػػػػػف جانػػػػػب 
العالقػػػػػػػػات المصػػػػػػػػرية مػػػػػػػػع 

 إسرائيؿ في ىذه المرحمة.

سػػػػػػتتناوؿ الدراسػػػػػػة موضػػػػػػوع الحػػػػػػراؾ 
المصػػػػػػػػػري مػػػػػػػػػف ضػػػػػػػػػمف التحػػػػػػػػػوالت 
السياسػػػػة التػػػػي أثّػػػػػرت عمػػػػى القضػػػػػية 
ال مسػػػػػػػػػػطينية، فػػػػػػػػػػالتحوالت السياسػػػػػػػػػػة 
مجموعػػة متكاممػػة تعتبػػر عػػف الحػػراؾ 
المصػػػػري جػػػػزء منيػػػػا سػػػػيتـ الحػػػػديث 

بشػػػػػػػػكؿ أوسػػػػػػػػع مػػػػػػػػف دراسػػػػػػػػة عنيػػػػػػػػا 
 المصري.
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3
نية

سطي
 فم

سة
 درا

.
 

ركػػػػزت دراسػػػػة األيػػػػوبي عمػػػػى 
أف أي تغييػػػػػػػػػر فػػػػػػػػػي "نظػػػػػػػػػاـ 
مبارؾ" سيكوف لو تأثير كبيػر 
عمػػػػػػػػػى السياسػػػػػػػػػػة المصػػػػػػػػػػرية 
الرسػػػػػػػػػػػمية اتجػػػػػػػػػػػاه القضػػػػػػػػػػػية 
ال مسػػطينية، والصػػراع العربػػي 
اإلسػػرائيمي، وتشػػيد جميوريػػة 

 25مصػػػػر العربيػػػػة، منػػػػذ الػػػػػ 
كػػػػػػػػػػػػػػانوف الثػػػػػػػػػػػػػػاني/ ينػػػػػػػػػػػػػػاير 

، انت اضة جماىيريػة ا لمنصـر
احتجاجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ُتطالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب 
بإصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالحات سياسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػية 
واجتماعيػػػػػػػػػػػػػػػػػػة واقتصػػػػػػػػػػػػػػػػػػادية 
وصػػمت حػػد المطالبػػة بإسػػقاط 

 رئيس النظاـ حسني مبارؾ

ربمػػػا لػػػػـ تكػػػػف ىنالػػػػؾ فجػػػػوة 
فػػػػػػػي ىػػػػػػػذه الدراسػػػػػػػة ألنيػػػػػػػا 
ناقشػػت الكثيػػر مػػف القضػػايا 
واسثػػػار الناجمػػػة مػػػف الثػػػورة 
المصػػػػػػػرية التػػػػػػػي انعكسػػػػػػػت 

 نية.عمى القضية ال مسطي

تت ؽ الدراسة الحالية بكثير مف األمػور 
مػػػػع دراسػػػػة األيػػػػوبي بمناقشػػػػتيا جميػػػػع 
التحػػوالت ومم ػػات القضػػية ال مسػػطينية، 
والتركيز عمى المحاور التي كانػت مػف 

 توقعات الباحث الشخصية.

4. 
ربية

 ع
سة

درا
 

ركػػػػػزت دراسػػػػػة جمعػػػػػة عمػػػػػى 
تػػػػػػداعيات الثػػػػػػورات العربيػػػػػػة، 
سػواء عمػػى المقاربػات العربيػػة 
بشػػػػػػػػأف مسػػػػػػػػيرة التسػػػػػػػػوية، أو 
عمػػػػػػػػػػػى خريطػػػػػػػػػػػة العالقػػػػػػػػػػػات 

وأثػػػػػر ال مسػػػػػطينية  -العربيػػػػػة 
الثػػػػػػػػػػورات المصػػػػػػػػػػرية عمػػػػػػػػػػى 
القضػػػػية ال مسػػػػطينية وتػػػػأطير 
العالقػػات مػػع حمػػاس بقطػػػاع 
غػػزة فتػػرة حكػػـ الػػرئيس محمػػد 

 مرسي.

كػػػػػاف تركيػػػػػز الباحػػػػػث فقػػػػػط 
عػػف الثػػورات العربيػػة وأثرىػػا 
-عمػػػػػى العالقػػػػػات العربيػػػػػة 
رات ال مسػػػػػػطينية وأثػػػػػػر الثػػػػػػو 

المصػػػػػرية وخصوًصػػػػػا فتػػػػػرة 
حكػػػػػػػػػػػػـ مرسػػػػػػػػػػػػي ودعميػػػػػػػػػػػػا 

لػػػػػػـ لحمػػػػػاس بقطػػػػػػاع غػػػػػػزة. 
يتطرؽ الباحػث إلػى التعمػؽ 
بدراسػػػػػػػة تطػػػػػػػػور العالقػػػػػػػػات 
المصػػػػػرية ال مسػػػػػطينية فتػػػػػرة 
التحػػػػػػػػػػػػوالت فػػػػػػػػػػػػي النظػػػػػػػػػػػػاـ 

 .2015-2011المصري 

الدراسػػػػػػػػػػة ستشػػػػػػػػػػمؿ أثػػػػػػػػػػر التحػػػػػػػػػػوالت 
السياسػػػػػػية المصػػػػػػرية عمػػػػػػى العالقػػػػػػات 

، 2011ال مسطينية المصرية مػف عػاـ 
الحاليػػػػػػػػػػػػػػة  ، الدراسػػػػػػػػػػػػػػة2015حتػػػػػػػػػػػػػى 

 ستستعيف بالدراسة السابقة.
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5. 
ربية

 ع
سة

درا
 

ركػػػزت دراسػػػة الشػػػاذلي عمػػػى 
مصػػػػػر والقضػػػػػية ال مسػػػػػطينية 

كػػػانوف الثػػػاني/  25بعػػػد ثػػػورة 
 .2011يناير 

 

فػػػػػي ىػػػػػذه الدراسػػػػػة السػػػػػابقة 
ناقشػػت الكثيػػر مػػف القضػػايا 
واسثػػػار الناجمػػػة مػػػف حػػػراؾ 

ينػػػػػاير المصػػػػػرية التػػػػػي  25
القضػػػػػػػػػية  انعكسػػػػػػػػػت عمػػػػػػػػػى

 ال مسطينية.

واقتصػػػػرت فقػػػػط عمػػػػى ىػػػػذا 
الحػػراؾ بينمػػا التحػػوالت فػػي 
النظػػاـ السياسػػي مػػر بػػػأكثر 
مػػػػػػػف مرحمػػػػػػػة بػػػػػػػيف عػػػػػػػامي 

2011-2015. 

تت ػػػػػػؽ الدراسػػػػػػة الحاليػػػػػػة بػػػػػػبعض مػػػػػػف 
 األمور مع دراسة الشاذلي.

ولكػػػف الدراسػػػة الحاليػػػة سػػػتتعمؽ أكثػػػر 
بػػػػأثر التحػػػػوالت فػػػػي النظػػػػاـ المصػػػػري 

ال مسػػػػطينية  عمػػػػى العالقػػػػات المصػػػػرية
 .2015-2011مف فترة 

6 
ربية

 ع
سة

.درا
 

يسػػػػػمط ىػػػػػذا التقريػػػػػر الضػػػػػوء 
عمػػى محػػددات عالقػػة مصػػر 
بقطػػػػػػػػػػاع غػػػػػػػػػػزة وتطوراتيػػػػػػػػػػا، 
وخصوًصػػػػػا فػػػػػي ال تػػػػػرة التػػػػػي 

، 2011ينػػػػاير 25تمػػػت ثػػػورة 
وحتػػػػػػػػػػػػػػى نيايػػػػػػػػػػػػػػة العػػػػػػػػػػػػػػدواف 
اإلسػػػػػػػػػرائيمي عمػػػػػػػػػى القطػػػػػػػػػاع 

2014. 

التقريػػػػػػػػػػػػر نػػػػػػػػػػػػاقش تطػػػػػػػػػػػػور 
العالقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات المصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرية 

حػػراؾ ينػػاير ال مسػػطينية مػػف 
ولكػػػف  2014حتػػى  2011

لـ يركز عمى أثػر التحػوالت 
فػػي النظػػاـ السياسػػي خػػالؿ 
ىػػػػذه ال تػػػػرة عمػػػػى العالقػػػػات 

 بيف فمسطيف ومصر.

تت ؽ الدراسة السابقة بكثير مف األمور 
مػػػع الدراسػػػة الحاليػػػة بمناقشػػػتيا تطػػػور 
العالقػػات ومم ػػات القضػػية ال مسػػطينية، 
 ولكػػػػف الدراسػػػػػة الحاليػػػػػة سػػػػػتركز أكثػػػػػر
عمػػػػػػػػى أثػػػػػػػػر التحػػػػػػػػوالت فػػػػػػػػي النظػػػػػػػػاـ 
السياسػػػػػػي المصػػػػػػري عمػػػػػػى العالقػػػػػػات 
المصػػػػػػػػػػرية ال مسػػػػػػػػػػػطينية وستسػػػػػػػػػػػتكمؿ 

 .2015-2011الدراسة السابقة مف 
7. 

ربية
 ع

سة
درا

 
تسػػػػػمط ىػػػػػذا الدراسػػػػػة الضػػػػػوء 
عمػػػػػػػػػػى مسػػػػػػػػػػتقبؿ العالقػػػػػػػػػػات 

بعػػد  ال مسػػطينية المصػػرية
بعػػػػػػػد  المصػػػػػػػريةاالنتخابػػػػػػػات 

يونيػػػػػػػػػو وانتخػػػػػػػػػاب  30ثػػػػػػػػػورة 
 سي.الرئيس عبد ال تاح السي

فػػي ىػػذه الدراسػػة لػػـ تنػػاقش 
بدايػػػة التحػػػوالت فػػػي النظػػػاـ 
السياسػػػػػػػػي المصػػػػػػػػري مػػػػػػػػف 

فينػػػػػػػػػػػاؾ متغيػػػػػػػػػػػرات  2011
اسػػتراتيجية مػػف بدايػػة حػػراؾ 

 30يناير مرورا بحػراؾ  25
يونيػػػػػػػػػػػو المصػػػػػػػػػػػرية حتػػػػػػػػػػػى 

 2013انتخابػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات 
وانعكاسػػاتيا عمػػى العالقػػات 

 ال مسطينية المصرية.

تت ؽ الدراسة السابقة بكثير مف األمور 
الدراسػػػة الحاليػػػة بمناقشػػػتيا مرحمػػػة مػػػع 

 2014-2013مػػػػػػػف التحػػػػػػػوالت مػػػػػػػف 
ولكػػػػف الدراسػػػػػة الحاليػػػػػة سػػػػػتركز أكثػػػػػر 
عمػػػػى العالقػػػػات المصػػػػرية ال مسػػػػطينية 
وستسػػػػػػػػػتكمؿ الدراسػػػػػػػػػة السػػػػػػػػػابقة مػػػػػػػػػف 

2011-2015. 

http://www.palwiki.ps/index.php/%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://www.palwiki.ps/index.php/%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://www.palwiki.ps/index.php/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86
http://www.palwiki.ps/index.php/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86
http://www.palwiki.ps/index.php/%D9%85%D8%B5%D8%B1
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8. 
بية

أجن
سة 

درا
 

تسػػػػػمط ىػػػػػذا الدراسػػػػػة الضػػػػػوء 
عمػػى الديمقراطيػػة بعػػد الربيػػػع 
العربػػػػػػػػػػػي: حالػػػػػػػػػػػة االنتقػػػػػػػػػػػاؿ 

 المصري. السياسي

 

ىػػػػػذه الدراسػػػػػة تعمقػػػػػت فػػػػػي 
دراسػػػػػػػػػػػػة حالػػػػػػػػػػػػة االنتقػػػػػػػػػػػػاؿ 

 30المصػػػػػػري بعػػػػػػد حػػػػػػراؾ 
يونيػػػػو وصػػػػالحيات الجػػػػيش 
فػػػي النظػػػاـ المصػػػري ولكػػػف 
لـ تركز عمى أثػر التحػوالت 
فػػػي النظػػػاـ المصػػػري عمػػػى 
العالقػػػػات الدوليػػػػة وخاصػػػػة 
العالقػػػػػػػػػػػػػػػػػات ال مسػػػػػػػػػػػػػػػػػطينية 

 المصرية.

الدراسػػػػػػػػة الحاليػػػػػػػػة تركػػػػػػػػز عمػػػػػػػػى أثػػػػػػػػر 
اـ المصػػػػري عمػػػػى التحػػػػوالت فػػػػي النظػػػػ

العالقػػػػػػات المصػػػػػػرية ال مسػػػػػػطينية مػػػػػػف 
2011-2015. 

9. 
بية

أجن
سة 

درا
 

تسػػػػػمط ىػػػػػذا الدراسػػػػػة الضػػػػػوء 
عمػػػػػػػػػػػػى دور الجػػػػػػػػػػػػيش فػػػػػػػػػػػػي 

 التحوالت السياسية.

 مصر: دراسة حالة

فػػػػػػي ىػػػػػػذه الدراسػػػػػػة ركػػػػػػزت 
عمػػػػػػػػػػى دور الجػػػػػػػػػػيش فػػػػػػػػػػي 
التحوالت السياسية ولكػف لػـ 
يركػػػػز عمػػػػى أثػػػػر التحػػػػوالت 
 عمػػػػى العالقػػػػات ال مسػػػػطينية

 المصرية.

ىذه الدراسة ستسػتخدـ الدراسػة السػابقة 
لتركيزىػػػػػػػا عمػػػػػػػى عنصػػػػػػػر ىػػػػػػػاـ ب تػػػػػػػرة 
التحػػػوالت السياسػػػػية المصػػػرية سيسػػػػيـ 
عمى الدراسة الحالية ستركز أكثر عمى 
العالقػػػػػػػػػػػػػات المصػػػػػػػػػػػػػرية ال مسػػػػػػػػػػػػػطينية 
وستسػػػػػػػػػتكمؿ الدراسػػػػػػػػػة السػػػػػػػػػابقة مػػػػػػػػػف 

2011-2015. 

10. 
بية

أجن
سة 

درا
 

تسػػػػػمط ىػػػػػذا الدراسػػػػػة الضػػػػػوء 
الديمقراطيػػة بعػػد الربيػػػع عمػػى 

االنتقػػػػػاؿ حالػػػػػة : العربػػػػػي
 .السياسي في مصر

فػػػػػػي ىػػػػػػذه الدراسػػػػػػة ركػػػػػػزت 
عمػى دور الديمقراطيػة عمػى 
التحػػػػػػػوالت السياسػػػػػػػية فتػػػػػػػرة 
الربيػػػػػػػػع العربػػػػػػػػي، ومصػػػػػػػػر 
نمػػػػػػوذج دراسػػػػػػػة ولكػػػػػػػف لػػػػػػػـ 
تركػػػػػػػػػػز عمػػػػػػػػػػى أثػػػػػػػػػػر ىػػػػػػػػػػذه 
التحػػػػوالت وانعكاسػػػػيا عمػػػػى 
العالقػػػػػػػػػػػػػػػػػات ال مسػػػػػػػػػػػػػػػػػطينية 

 المصرية.

ستسػػػػػػػاعد الدراسػػػػػػػػة الدراسػػػػػػػة السػػػػػػػابقة 
الحاليػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػي اسػػػػػػػػػتخداـ المعمومػػػػػػػػػات 
الخاصػػة بحالػػػة االنتقػػػاؿ السياسػػػي فػػػي 
مصػػػر ولكػػػف الدراسػػػة الحاليػػػة سػػػتركز 
عمػػػػػػػػى أثػػػػػػػػر التحػػػػػػػػوالت فػػػػػػػػي النظػػػػػػػػاـ 
المصػػػػػػري عمػػػػػػى العالقػػػػػػات المصػػػػػػرية 

 .2015-2011ال مسطينية 
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 تمييد:
محػػاوالت بػػيف مصػػر وفمسػػطيف تػػاريخ طويػػؿ مشػػترؾ لػػـ تػػؤثر فيػػو، وال يمكػػف أف تػػؤثر فيػػو كػػؿ 

فمسػػطيف ارتػػبط تاريخيػػا بتػػاريخ مصػػر أكثػػر مػػف ارتباطيػػا بتػػاريخ أي ُقطػػر مػػف ، ال صػػؿ بينيمػػا
األقطار التي تجاورىا قديما وربما حديثا، وتزايدت العالقات بيف مصر وفمسطيف منذ ذلؾ الوقػت 
فكانػػػت كػػػؿ حػػػروب مصػػػر الدفاعيػػػة أو اليجوميػػػة فػػػي الشػػػرؽ، جػػػرت بشػػػكؿ خػػػاص فػػػوؽ أرض 

تمرت خالليػػػا عالقػػػات التػػػرابط وااللتحػػػاـ بػػػيف مصػػػر وفمسػػػطيف، زاد التػػػرابط ونمػػػت سػػػ، افمسػػػطيف
 .العالقات وازداد التواصؿ بيف فمسطيف ومصر

 (:1970-1948التطور التاريخي لمعالقات الفمسطينية المصرية ): المبحث األول

لػػدى العربػػػي لعبػػت القضػػية ال مسػػػطينية دورا مػػؤثرا فػػػي تعميػػؽ الػػروابط والشػػػعور القػػومي العربػػػي 
المصري، وساىمت بتطوراتيا وظروفيا المعقدة وصراعيا ضد االسػتعمار البريطػاني واإلسػرائيمي 
مػػف خػػالؿ ربػػط الحركػػة القوميػػة العربيػػة فػػي مصػػر بالحركػػات القوميػػة التحرريػػة فػػي بػػاقي الػػدوؿ 

ي تقػؼ فػي العربية، وقد أدركػت الحركػات التحرريػة القوميػة العربيػة وحػدة الجبيػة االسػتعمارية التػ
مواجيتيا، واصبحت مقتنعة بضرورة التنسػيؽ والتوحػد الكامػؿ لمواجيػة العػدو االسػتعماري. )عبػد 

 (79، 1980الرحمف: 

، أعػادت الييئػة 29/11/1947بعد صدور قرار التقسيـ عػف الجمعيػة العامػة لألمػـ المتحػدة فػي 
قترحػػت الييئػػة "اسػػتناًدا ، فقػػد ا1948العربيػػة طػػرح مطمبيػػا عمػػى الجامعػػة العربيػػة فػػي شػػباط عػػاـ 

إلى ما تتمتع بو الييئة مف ثقة الشعب ال مسطيني واالعتراؼ البريطاني والدولي )األمـ المتحدة(، 
يمكف لمييئة أف تقيـ نظاًما مؤقًتا لمبالد باسـ اإلدارة ال مسطينية العامة، ويتـ إعالف فمسطيف دولة 

ه اإلدارة متمتعػػة بجميػػع السػػمطات التػػي . وتكػػوف ىػػذ1948مػػايو عػػاـ  15مسػػتقمة ديمقراطيػػة فػػي 
تتمتػػع بيػػػا الحكومػػػات الديمقراطيػػة المسػػػتقمة. وعنػػػد تػػوفر ال رصػػػة المناسػػػبة، سػػتدعى الػػػبالد إلػػػى 
انتخػػػػاب جمعيػػػػة تأسيسػػػػية لوضػػػػع دسػػػػتور لدولػػػػة ديمقراطيػػػػة مسػػػػتقمة، يػػػػتـ خالليػػػػا اختيػػػػار نػػػػوع 

 (21، 1998الحكـ")االزعر: 

، وذلػػؾ ". فػػي 8/7/1948ف المجنػػة السياسػػية لمجامعػػة فػػي صػػدر قػػرار إنشػػاء اإلدارة المدنيػػة عػػ
حضور العناصر ال مسػطينية المشػاركة فػي المجنػة وىػـ عضػواىا، احمػد حممػي باشػا، ود. حسػيف 

 (25، 1998الخالدي. والمستشاراف في المجنة أحمد الشقيري وىنري كتف". )االزعر: 
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عػو كػؿ مػف جمػاؿ الحسػيني، وعػوني أوكمت رئاسة ىذا المجمس إلى أحمد حممػي عبػد البػاقي، وم
عبػػد اليػػادي، ود. حسػػيف الخالػػدي، وسػػميماف طوقػػاف، وعمػػى حسػػنة، ورجػػائي الحسػػيني، ويوسػػؼ 

 .صييوف، وأميف عقؿ

ولكػػف ال بػػد ىنػػػا مػػف التنبيػػػو إلػػى أف الجامعػػػة العربيػػة كانػػػت واضػػحة فػػػي أف "ميمػػة ىػػػذه اإلدارة 
ة، وال تشػػمؿ األمػػور السياسػػية والعسػػكرية، وال المؤقتػة قاصػػرة عمػػى الشػػئوف اإلداريػػة المدنيػة العامػػ

 (25، 1998تكوف لو ص ة تمثيمية عف أىمي فمسطيف". )االزعر: 

وعمى أثر دخوؿ القوات المصرية أرض فمسطيف أذاعت الحكومة المصرية مذكرة لمعالـ تضمنت 
اني فػػػي أسػػػباب دخوليػػػا الحػػػرب أعمنػػػت فييػػػا: "إف قواتيػػػا العسػػػكرية وقػػػد انتيػػػى االنتػػػداب البريطػػػ

فمسػػػطيف بػػػدأت تػػػدخؿ األراضػػػي ال مسػػػطينية لتعيػػػد األمػػػف والسػػػالـ إلػػػى ربوعيػػػا وبعػػػد أف سػػػادت 
ال وضػػى وعمػػت االضػػطرابات وأصػػبحت الػػبالد تحػػت رحمػػة القػػوات اإلسػػرائيمية التػػي مػػا أتػػت إال 
لت تػػؾ بالسػػكاف العػػرب األمنػػيف بمػػا جمعتػػو ليػػذا الغػػرض مػػف مختمػػؼ األسػػمحة ومعػػدات التػػدمير، 

 (Mayer: 1982 ،88رتكبت الكثير مف الجرائـ ما يشمئز منو ضمير االنسانية". )ولقد ا

فبعد إبراـ ىدنة رودس "أطمؽ عمى مدينػة غػزة والمنػاطؽ التػي بقيػت فػي قبضػة الجػيش المصػري 
اسػػػـ: المنػػػاطؽ الخاضػػػعة لرقابػػػة القػػػوات المصػػػرية، وعػػػيف ليػػػا حاكًمػػػا إدارًيػػػا عاًمػػػا، ولػػػـ تمكػػػف 

 ."أي مياـ حقيقية سواء أثناء وجودىا فػي غػزة، أو بعػد انتقاليػا إلػى القػاىرةالحكومة مف ممارسة 
 (180، 2006)حمداف: 

بنراز أىنم األحنداث التني  ينبغي ىنا إلقاء الضوء عمنى فتنرة حكنم االدارة المصنرية لقطناع غنزة واأ
 -:حدثت اثناء ىذه الفترة

 :السياسة المصرية اتجاه قطاع غزة فترة حكم االدارة المدنية -

القاضػػي بتعػػيف  8/9/1948( بتػػاريخ 227أصػػدر وزيػػر الحربيػػة والبحريػػة المصػػري األمػػر رقػػـ )
حاكـ اداري عػاـ لممنػاطؽ الخاضػعة لرقابػة القػوات المصػرية فػي فمسػطيف )قطػاع غػزة( وأنػاط بػو 

( فأخضػػػعت منطقػػػة 420، 1948ممارسػػػة بعػػػض الصػػػالحيات والسػػػمطات. )الوقػػػائع المصػػػرية: 
ـ، وبتكميػػػؼ مػػػف 1949مصػػػر بعػػػد ات اقيػػػة رودس فػػػي شػػػباط )فبرايػػػر( قطػػػاع غػػػزة رسػػػميا إلدارة

الجامعػػة العربيػػة، وتولػػت حكومػػة الممػػؾ فػػاروؽ التػػي يرأسػػيا محمػػود فيمػػي النقراشػػي باشػػا، ادارة 
حقا اصطالح )قطاع غػزة( رسػميا لرقابة القوات المصرية، ثـ ظير الالمناطؽ ال مسطينية التابعة 

رئيس الجميورية المصرية المواء محمد نجيب، والذي بموجبو ـ، أثر قرار صادر عف 1954عاـ 
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يقضي بتعيف عبد اهلل رفعت حاكما إداريػا لقطػاع غػزة، ضػمف حػدوده الجديػدة التػي تبػدأ مػف رفػح 
 (15، 1990حتى بيت حانوف. )الصوراني: 

 المصػػػرييف،كػػػاف الحػػػاكـ اإلداري العػػػاـ يعػػػيف حكاًمػػػا إداريػػػيف لمنطقػػػة القطػػػاع مػػػف بػػػيف الضػػػباط 
ة الحػػاكـ العػػاـ فػػي المنػػاطؽ الخاضػػعة إلشػػرافيـ واالشػػراؼ عمػػى دانحصػػرت ميػػاميـ فػػي مسػػاع

المجالس البمدية والقرويػة، حيػث كػاف فػي قطػاع غػزة أربعػة حكػاـ اداريػيف فػي كػؿ مػف غػزة وديػر 
 (103، 2009البمح وخانيونس ورفح. )عمرو:

 الوضع االقتصأدى واالجتماعي: -:والً أ

، يمكػػػػف التعػػػػرؼ بوضػػػػوح عمػػػػى األوضػػػػاع االقتصػػػػادية 1948نكبػػػػة عػػػػاـ عبػػػػر اسػػػػتقراء نتػػػػائ  ال
واالجتماعية في قطاع غزة ضمف االوضاع الطارئة الجديدة، لقد ترافػؽ وجػود "مجتمػع الالجئػيف" 
مػػػع انييػػػار شػػػبو كامػػػؿ لمقاعػػػدة االقتصػػػادية التػػػي كػػػاف يقػػػوـ عميػػػا المجتمػػػع فػػػي مرحمػػػة مػػػا قبػػػؿ 

 (310، 1979بو النمؿ: أ. )1948

مشػػػدودة  1955فقػػػد ظمّػػػت السياسػػػة المصػػػرية الرسػػػمية حتػػػى عػػػاـ  1952يػػػاـ ثػػػورة يوليػػػو رغػػػـ ق
لمقضػػايا المحميػػة المصػػرية بشػػكؿ عػػاـ، كمػػا وأف قيػػادة الثػػورة خػػالؿ ىػػذه ال تػػرة لػػـ تمتمػػؾ وضػػوحا 
كافيػػا باتجػػاه سياسػػة قوميػػة واضػػحة بػػدليؿ انيػػا وافقػػت عمػػى توقيػػع "مشػػروع شػػمالي غربػػي سػػيناء 

، الػػذي اسػػتيدؼ التػػىمر عمػػى 1953اع غػػزة" مػػع وكالػػة الغػػوث فػػي حزيػػراف لتػػوطيف الجئػػي قطػػ
ألػؼ  200الشعب ال مسطيني عبر توطيف الالجئيف فػي سػيناء بعػد اف يجػري استصػالح مسػاحة 

 (15، 1987دونـ غرب سيناء وتوصيؿ المياه الييا مف نير النيؿ. )ابو عمرو: 

تحػوؿ ميمػة فػي تػاريخ العػرب المعاصػر، نقطػة  1955عػدواف الثػامف والعشػريف مػف فبرايػر مثؿ 
فعمػػػى المسػػػتوى العربػػػي تيقظػػػت القيػػػادة المصػػػرية إلػػػى األطمػػػاع اإلسػػػرائيمية وضػػػرورة مواجيتيػػػا، 
وسجؿ الرئيس المصري جماؿ عبد الناصر موق و مػف ىػذا الحػديث بقولػو "اف غػارة فبرايػر كانػت 

عتمػد عمػى قوتيػا الذاتيػة ال نقطة تحوؿ، واف ىذا العدواف كاف جس انػذار، واف مصػر يجػب اف ت
 (48، 1987عمى مجمس األمف وقراراتو. )االزعر: 

ورغـ تردي األحواؿ االجتماعية واالقتصادية البائسػة التػي عػانى منيػا أبنػاء القطػاع تحػت اإلدارة 
فػػي تعميػػؽ ىػػذه  ميػػـ أف عػػزاءىـ تمثّػػؿ فػػي بػػروز اليويػػة الوطنيػػة ال مسػػطينية ودور و  المصػػرية 

اليوية وبمورتيا عبر كافة وسائؿ االعالـ، بحيػث أصػبح القطػاع مػف أكثػر التجمعػات ال مسػطينية 
قدرة عمػى التعبيػر المػنّظـ عػف ىػويتيـ الوطنيػة بكافػة مظاىرىػا السياسػية والعسػكرية، إضػافة إلػى 

زمػػػػػة لمشػػػػػعب ذلػػػػػؾ فقػػػػػد التزمػػػػػت اإلدارة المصػػػػػرية بإبقػػػػػاء اليويػػػػػة الوطنيػػػػػة "الجنسػػػػػية" صػػػػػ ة مال
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ال مسطيني فػي القطػاع، وكػاف ليػذا الموقػؼ دور ميػـ فػي الح ػاظ عمػى الكيػاف ال مسػطيني وشػّكؿ 
حػػافزا قويػػا لكػػؿ القػػوى والحركػػات الوطنيػػة القوميػػة واألمميػػة فػػي نضػػاليا ضػػد الوجػػود الصػػييوني، 

 (22، 1993وميد الطريؽ نحو والدة ـ. ت. ؼ. )الصوراني: 
 الوضع القانوني: -:ثانياً 

رصػػت القيػػادة الوطنيػػػة فػػي مصػػػر عمػػى احت ػػػاظ قطػػاع غػػزة باسػػػـ فمسػػطيف فػػػي كافػػة المحافػػػؿ ح
العربيػػة والدوليػػة وتػػـ تثبيتػػو رسػػميا فػػي األمػػـ المتحػػدة باعتبػػاره "الجػػزء المتبقػػي مػػف فمسػػطيف" كمػػا 

ـ كمػػا ىػػي مػػع اشػػتراط عػػدـ 1922التزمػػت باإلبقػػاء عمػػى القػػوانيف ال مسػػطينية الصػػادرة بمرسػػـو 
الصػػػادر سػػػنة  225المرسػػػـو لمػػػا جػػػاء فػػػي النظػػػاـ األساسػػػي الصػػػادر بالقػػػانوف رقػػػـ  مخال ػػػة ىػػػذ

أصػػدر مجمػػس الدولػػة المصػػري فتػػواه التػػي تؤكػػد عمػػى أف "قطػػاع  1958، وفػػي شػػير آب 1955
غػػزة ين صػػؿ كميػػا عػػف دولػػة مصػػر مػػف جميػػع النػػواحي التشػػريعية والتن يذيػػة والقضػػائية". )الوقػػائع 

 (1085، 1960ال مسطينية: 

اإلدارة المصرية لقطاع غزة كانت لمسمطات المركزية في مصػر، ولػـ تكػف ىنػاؾ تشػكيالت نت كا
إداريػػة كػػالتي تكػػوف فػػي الػػدوؿ المسػػتقمة عػػادة، كػػوف اف الحكومػػة المصػػرية كانػػت تعامػػؿ منطقػػة 
قطػػػاع غػػػزة عمػػػى انيػػػا منطقػػػة خاضػػػعة لرقابتيػػػا ولػػػيس جػػػزءا منيػػػا، أي كػػػإقميـ محتػػػؿ ومن صػػػؿ. 

واالدرة في القطاع بما يحافظ عمى ذاتيتو الخاصة، ويرعى إلى درجة كبيرة  ونظمت شؤوف الحكـ
( لسػنة 7ىوية سكانو السياسية ال مسطينية. وكؿ ما فػي االمػر اف المجمػس التن يػذي أصػدر قػرار)

الذي اعتمد فيو التسميات النيائية لػسدارات التابعػة إلدارة الحػاكـ اإلداري العػاـ. )الوقػائع  1956
 (1088، 1960ة: ال مسطيني

كانت المديريات تت رع إلى دوائر وىذه إلى أقساـ ثـ أقالـ. وكاف ىؤالء المديروف يعينوف مف بيف 
ال مسػػطينييف ذوي الخبػػرة العمميػػة متػػي تػػور وجػػودىـ، أو مػػف المصػػرييف ذوي الخبػػرة العاليػػة بقػػرار 

 (103، 2009مف وزير الحربية. )عمرو: 

الدستوري لقطاع غزة وتقرر العمؿ بو لحيف صدور الدستور الدائـ صدر القانوف  1962في عاـ 
ل مسطيف، وقد ورد في المادة االولي منو أف "منطقة قطاع غزة جزء مػف أرض فمسػطيف، وشػعبيا 
جػػزء ال يتجػػزأ مػػف األمػػة العربيػػة" أمػػا المػػادة الثانيػػة فقػػد أقػػرت حػػؽ ال مسػػطينييف فػػي قطػػاع غػػزة 

 ينييف أينما كانوا.بتشكيؿ اتحاد قومي يضـ ال مسط
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 السمطة التنفيذية: -:ثالثاً 

يتوالىا الحاكـ العسكري العاـ الذي كاف يممؾ حؽ إعالف أو إلغاء األحكاـ العرفية، ويشاركو فػي 
ىػػػذه السػػػمطة مجمػػػس تن يػػػذي مػػػف رؤسػػػاء المػػػديريات التسػػػع )او الػػػوزارات المصػػػغرة( فػػػي القطػػػاع 

 وىي: 

 مديرية الشؤوف القانونية.  -

 الداخمية األمف العاـ. مديرية  -

 مديرية الشؤوف البمدية والقروية.  -

 مديرية الشؤوف الصحية.  -

 مديرية الشؤوف المدنية والمستخدميف.  -

 مديرية المالية واالقتصاد.  -

 مديرية الشؤوف االجتماعية والالجئيف.  -

 مديرية التربية والتعميـ.  -

 مديرية األشغاؿ واالوقاؼ.  -

ستشػػارا مصػػريا، إال أنػػو فػػي واقػػع األمػػر كػػاف المػػدير اسمػػر لكػػؿ مػػا وقػػد كػػاف يعػػيف لكػػؿ مديريػػة م
يتعمػؽ بشػػؤوف المديريػػة، خاصػػة مػػع وجػود عػػدد مػػف المػػديريف مػػف أبنػاء القطػػاع الػػذيف ال ىػػـ ليػػـ 
سػػػوى تػػػأميف مصػػػالحيـ الطبقيػػػة والشخصػػػية أو العائمػػػة عبػػػر إرضػػػاء المستشػػػار المصػػػري بكػػػؿ 

 (23، 1993وسائمة. )الصوراني: 
 :السمطة القضائية -:رابعاً 

المحكمػػة العميػػا وىػػي اعمػػى سػػمطة قضػػائية فػػي القطػػاع ويعػػيف رئيسػػيا بقػػرار مػػف رئاسػػة   -
 الجميورية واعضائيا يتـ تعينيـ بقرار مف وزير الحربية.

المحاكـ القضائية األخرى مف أبناء القطاع، وبعالقة مباشرة مع مدير الشؤوف القانونيػة   -
أحػػد مػػف أبنػػاء القطػػاع )فػػاروؽ فيمػػي الحسػػيني( وقػػد كانػػت  1962التػػي تػػولي رئاسػػتيا بعػػد عػػاـ 

السػػمطة القضػػائية، مقيػػدة فػػي كثيػػر مػػف الحػػاالت رغػػـ أف النظػػاـ الدسػػتوري يػػنص عمػػى حريتيػػا 
 واستقالليا.
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 (1970-1954ال عبد الناصر )مالعالقات الفمسطينية المصرية في عيد الرئيس ج -

وفى  جماؿ عبد الناصر رئاسة مجمس الوزراءالرئيس السابؽ تولى  1954أبريؿ  17وفى 
انتخػػب جمػػاؿ عبػػد الناصػػر رئيًسػػا لمجميوريػػة باالسػػت تاء الشػػعبي وفقًػػا لدسػػتور  1956 يونيػػة 24
 .ػ أوؿ دستور لمثورة 1956يناير  16
، وبعد وصوؿ جماؿ عبد الناصر لسدة الحكـ في مصر، أجرى عبد 1952يوليو  23بعد ثورة و 

، لكنػو صػمـ بعػد 1955-1954الناصر اتصاالت سػرية بغػرض السػالـ مػع اسػرائيؿ فػي سػنتي 
 ".ذلؾ عمى أف السالـ مع إسرائيؿ مستحيؿ، واعتبر أنيا "دولة توسعية تنظػر إلػى العػرب بػازدراء

 (239، 2004)ابو الريش: 

عبػػد الناصػػر، التػػي أوالىػػا مػػف االىتمػػاـ  جمػػاؿ شػػيدت القضػػية ال مسػػطينية فػػي عيػػد الػػرئيسثػػـ 
الكثير، جوالت مف االنتصارات، جعمت مػف قضػية فمسػطيف قضػية العػرب األولػى. فقػد دعػا عبػد 

حيػث شػرعت اسػرائيؿ فػي تحويػؿ ميػاه  1964الناصر إلى عقد مػؤتمر القمػة العربيػة االوؿ عػاـ 
ر األردف إلػػى صػػحراء النقػػب، "وكمػػؼ مجمػػس الممػػوؾ والرؤسػػاء العػػرب أحمػػد الشػػقيري مجػػري نيػػ

إقامة القواعد السميمة إلنشاء كياف فمسطيني، وذلػؾ لتمكػيف الشػعب ال مسػطيني مػف تحريػر وطنػو 
 (340، 1998وتقرير مصيره. )جبارة: 

، الػذي كانػت تسػيطر عميػػو قطػاع غػزة، ىاجمػت القػوات اإلسػرائيمية 1955فبرايػر  28وفػي يػـو 
. ال دائيػة ال مسػطينيةمصر في ذلؾ الوقت، وأعمنت إسرائيؿ أف ىػدفيا ىػو القضػاء عمػى الغػارات 

شعر عبد الناصر بأف الجيش المصري ليس عمى استعداد لممواجية ولـ يرد عسكرًيا. كػاف فشػمو 
 .(Dekmejian: 1971, 44). لرد عمى العمؿ العسكري اإلسرائيمي ضربة لشعبيتو المتزايدةفي ا

قػػررت القيػػادة المصػػرية سػػحب الجػػيش المصػػري مػػف سػػيناء، عشػػية انػػدالع العػػدواف الثالثػػي عمػػى 
لكػف المقاومػة استبسػمت فػي التصػدي لميجػـو االسػرائيمي مػف موقعيػا فػي ـ، 1956مصر أواخػر 

تشػريف الثػاني 2موقع عسكري في المدينة، حتى إعالف االستسالـ ظيػر يػـو  "جبؿ المنطار" اىـ
ـ، الذي أصدره المواء محمد فؤاد الدجوى )الحاكـ العاـ لقطاع غزة(، بعػد سػقوط 1956)نوفمبر( 

 (152، 1964رفح في اليـو السابؽ واكتماؿ محاصرة القطاع )عموش: 

بػدأت  1965نية، وفػي األوؿ مػف ينػاير أعمػف عػف تأسػيس منظمػة التحريػر ال مسػطي 1964في و 
 الثورة ال مسطينية.

التػي كانػت فػي  نيػر األردفمػف  الضػ ة الغربيػةبػاحتالؿ  الجػيش اإلسػرائيميقػاـ  1967فػي عػاـو 
السػورية  وىضػبة الجػوالف سػيناءوشػبو جزيػرة  قطػاع غػزةاحتػؿ ، كمػا األردفذلؾ الحيف جزءا مػف 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9_%D8%BA%D8%B2%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%81%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%88%D9%86_%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%86&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/1967
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%8A%D8%B4_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%81%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%87%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9_%D8%BA%D8%B2%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%B6%D8%A8%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%B6%D8%A8%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86
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، حػػرب األيػػاـ السػػتةباإلضػػافة إلػػى منػػاطؽ أردنيػػة أخػػرى فػػي الشػػماؿ، وعرفػػت ىػػذه الحػػرب باسػػـ 
 .ودخمت القاموس ال مسطيني باسـ النكسة واحتمت إسرائيؿ سيناء

لػػػى الػػػذي دعػػػا إ ،242قػػػرار مجمػػػس األمػػػف رقػػػـ ناصػػػر جمػػػاؿ عبػػػد ال، قبػػػؿ 1967فػػػي نػػػوفمبر و 
انسحاب إسرائيؿ مػف األراضػي المكتسػبة فػي الحػرب، والتػي تشػمؿ إلػى جانػب شػبو جزيػرة سػيناء 
قطػػػاع غػػػزة الػػػذي كػػػاف تحػػػت السػػػيطرة المصػػػرية قبػػػؿ الحػػػرب وىضػػػبة الجػػػوالف السػػػورية والضػػػ ة 
الغربية التي كانت خاضعة لممممكة األردنية آنػذاؾ. اّدعػى أنصػار ناصػر أف تحركػو كػاف لكسػب 

داد لمواجيػة أخػرى مػع إسػرائيؿ، فػي حػيف يعتقػد منتقػدوه أف قبولػو القػرار يشػير إلػى الوقت لالستع
 (281، 2004تراجع اىتمامو باالستقالؿ ال مسطيني. )ابو الريش: المصدر ن سو 

السػػتعادة األراضػػي التػػي احتمتيػػا  حػػرب االسػػتنزاؼعبػػد الناصػػر جمػػاؿ ، بػػدأ 1968فػػي ينػػاير و 
إسػػػرائيؿ، أمػػػر بشػػػف ىجمػػػات ضػػػد مواقػػػع إسػػػرائيمية شػػػرؽ قنػػػاة السػػػويس ثػػػـ حاصػػػر القنػػػاة. )ابػػػو 

باألسػػمحة واألمػػواؿ بعػػد  حركػػة فػػتحوفػػي مػػارس عػػرض ناصػػر مسػػاعدة  (280، 2004الػػريش: 
)ابػو الػريش: المصػدر ن سػو فػي ذلػؾ الشػير.  معركػة الكرامػةأدائيػـ ضػد القػوات اإلسػرائيمية فػي 

بػيف منظمػة التحريػر  1969ات ػاؽ القػاىرة وفي نوفمبر وبوساطة ناصػر تػـ عقػد  (288، 2004
الذي منح المقاتميف ال مسطينييف الحؽ في استخداـ األراضي المبنانية  والجيش المبنانيال مسطينية 

 (301، 2004)ابو الريش: لمياجمة إسرائيؿ. 

، تاركػػا أفكػار قوميػػة انتشػػرت فػػي جميػػع 1970سػػبتمبر أيمػػوؿ  28عبػػد الناصػػر فػي جمػػاؿ تػوفي 
 (Kimmerling & Migdal: 2003, 225أنحاء الوطف العربي، وخاصة بيف ال مسطينييف. )

 

 
 

 

 

 

 

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D8%A8_1967
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1_%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A_%D8%B1%D9%82%D9%85_242
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%B2%D8%A7%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D9%81%D8%AA%D8%AD
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9_1969
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4_%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9#CITEREFKimmerlingMigdal2003
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 :(2011-1970التطور التاريخي لمعالقات الفمسطينية المصرية ): المبحث الثاني -
 مقدمة :

لى عمى حكـ مصػر، واسػتمرت ىػذه  استمر دعـ مصر لمقضية ال مسطينية في عيد كؿ رئيس توا 
الػػػرئيس السػػػابؽ السػػػادات و  السػػػابؽ انػػور العالقػػة المتينػػػة بػػػيف مصػػر وفمسػػػطيف فػػػي عيػػد الػػػرئيس

أف العالقػػة االسػػتراتيجية بػػيف مصػػر وفمسػػطيف ومسػػئوليتيا مبػػارؾ، ممػػا أكػػد عمػػى حسػػني مبػػارؾ 
التاريخية عف فمسطيف، وثيقة وممتػدة يجمعيمػا التػاريخ والجغرافيػا ومػف خػالؿ المصػاىرة والنسػب 

 عمى مر السنيف والعصور فحقائؽ التاريخ والجغرافيا ال يختمؼ عمييا أحد.

 (1981-1970دات )العالقات الفمسطينية المصرية في عيد الرئيس انور السا

واتسػػمت ادارة  1970اكتػػوبر  15السػػادات زمػػاـ الحكػـ بتػػاريخ أنػػور محمػد الػػرئيس السػػابؽ تػولي 
لمػرئيس أنػور مم ات السياسة الخارجية خالؿ فترة حكمو بالسرية وال ردية والتقمبات ال جائيػة، كػاف 

قضػية ال مسػطينية كمػا رؤية في حؿ القضية ال مسطينية فمـ تكف حرب اكتػوبر بالنسػبة لمالسادات 
بالنسػػبة لمجمػػؿ األمػػة العربيػػة، "فبػػدال مػػف أف تشػػؽ طريػػؽ تحريػػر األرض المحتمػػة، فإنيػػا عػػززت 
الن ػػوذ األمريكػػي فػػي الشػػرؽ االوسػػط، ويسػػرت مػػؤامرات تصػػ ية المقاومػػة ال مسػػطينية، وبالمقابػػؿ، 

افنا عمػػػى فػػػإف الحػػػرب ونتائجيػػػا أثػػػارت فػػػي صػػػ وفنا وعيػػػا صػػػحيا، سيسػػػاعدنا عمػػػى تكييػػػؼ أىػػػد
الحقػػػائؽ، وعمػػػى اتخػػػاذ قػػػرارات جريئػػػة تضػػػع حػػػًدا نيائيػػػا لسياسػػػة كػػػؿ شػػػيء أو ال شػػػيء.)خمؼ: 

1996 ،195 .) 

أف ىػػدؼ )العػػدو االسػػرائيمي( تمزيػػؽ األمػػة  1972السػػادات فػػي عػػاـ أنػػور  محمػػد الػػرئيسوأكػػد 
اتحػػػاد العربيػػػة وحصػػػار مصػػػر وعزليػػػا عػػػف الػػػوطف العربػػػي، ومنػػػع أي وحػػػدة عربيػػػة، وعػػػدـ قيػػػاـ 

الجميوريػػػات العربيػػػة بػػػيف مصػػػر وليبيػػػا وسػػػوريا، انجػػػاز لمقوميػػػة العربيػػػة وتحػػػديا لوجػػػود اسػػػرائيؿ 
 .(98-85، 1983)زىراف: 

السادات مع وفد منظمة التحرير برئاسة ياسػر عرفػات فػي بػرج العػرب أنور محمد الرئيس اجتمع 
بؿ نيايػة السػنة، باالشػتراؾ ، وأبمغيـ في االجتماع برغبتو في محاربة اسرائيؿ ق1973في مارس 

مػػع سػػوريا وطمػػب مػػف ياسػػر عرفػػات اف يكػػّوف أكبػػر عػػدد مػػف ال ػػدائييف ووحػػدات جػػيش التحريػػر 
( انعكػػػس خيػػػار التسػػػوية السػػػممية الػػػذي 195، 1996ال مسػػػطيني لتشػػػترؾ فػػػي المعركػػػة )خمػػػؼ: 

الثالػػث  السػػادات فػػيمحمػػد أنػػور السػػادات عمػػى القضػػية ال مسػػطينية، اذ وافػػؽ محمػػد أنػػور اتبعػػو 
، عمػػػػى طمػػػػب كيسػػػػنجر اثنػػػػاء االجتمػػػػاع بالقػػػػاىرة، بعػػػػدـ دعػػػػوة 1973عشػػػػر مػػػػف ديسػػػػمبر عػػػػاـ 

 (193، 1996ال مسطينييف في مؤتمر السالـ )ىيكؿ: 
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وفػػػػي قمػػػػة الربػػػػاط تػػػػـ االعتػػػػراؼ بمنظمػػػػة التحريػػػػر كممثػػػػؿ شػػػػرعي ووحيػػػػد لمشػػػػعب  1974فػػػػي 
ولػػػة فمسػػػطينية مسػػػتقمة وتػػػـ مػػػنح ال مسػػػطيني. فػػػي األمػػػـ المتحػػػدة تػػػـ التأكيػػػد عمػػػى ضػػػرورة قيػػػاـ د

منظمػة التحريػػر مقعػد مراقػػب. وقػد ألقػػى ياسػػر عرفػات رئػػيس المنظمػة خطػػاب فػي األمػػـ المتحػػدة 
 في ن س السنة.

السػػػػادات التػػػػزاـ مصػػػػر بتحريػػػػر االراضػػػػي ال مسػػػػطينية المحتمػػػػة عػػػػاـ أنػػػػور محمػػػػد الػػػػرئيس عمػػػػف أ
 يػػػة حقػػػوؽ الشػػػعب ال مسػػػطيني.وحما –القػػػدس وغػػػزة والضػػػ ة الغربيػػػة وسػػػيناء والجػػػوالف  -1967

 (1976السادات: موقع الرئيس )  

السػػادات عػػف رغبتػػو فػػي زيػػارة القػػدس، وفػػي المقابػػؿ اعمنػػت )اسػػرائيؿ( أنػػور محمػػد الػػرئيس أعمػػف 
، ورفػض اقامػػة دولػػة فمسػػطينية، 1967شػروطيا لمسػػالـ، وىػػي رفػػض االنسػحاب إلػػى حػػدود عػػاـ 

، وىػو مػػا يعنػػي 1977السػادات بزيػػارة القػدس فػػي نػوفمبر عػػاـ الػرئيس أنػػور وبػرغـ مػػف ذلػؾ قػػاـ 
ضػمنيا بالموافقػػة عمػى الشػػروط )اإلسػػرائيمية(، كمػا تعػػد الزيػارة بحػػد ذاتيػػا، اعترافًػا مصػػرًيا ضػػمنًيا 

، 2000بوجػػود )إسػػرائيؿ( وتعػػد أوؿ شػػكؿ مػػف أشػػكاؿ التطبيػػع بػػيف مصػػر و)اسػػرائيؿ( )ىيكػػؿ: 
مػػاع ثالثػػي بػػيف مصػػر واسػػرائيؿ والواليػػات المتحػػدة، ـ ُعقػػد اجت1979فػػي أواخػػر (. 103-107

عمى مستوى وزراء الخارجية في منتجػع كامػب دي يػد، وتػـ التوقيػع بمقتضػاه عمػى معاىػدة السػالـ 
ـ، تعيدت خاللو اسرائيؿ بالدخوؿ خالؿ شػير 1979اذار )مارس(  26المصرية اإلسرائيمية في 

إلػى اقامػة حكػـ ذاتػي فمسػطيني فػي الضػ ة مف توقيع االت اؽ فػي م اوضػات، تيػدؼ مػف خالليػا 
الغربيػػة وقطػػاع غػػزة، وىنػػا حرصػػت مصػػر عمػػى اف تكػػوف القػػدس مقػػر الحكػػـ الػػذاتي ال مسػػطيني، 

 (94-91، 1990)عبد الغني: ـ1967وتجميد المستوطنات، واالنسحاب مف االراضي المحتمة 

يني، وطالػب بانسػحاب السػادات فػي كامػب دي يػد باسػـ الشػعب ال مسػطأنور محمد الرئيس تحدث 
اسرائيؿ مػف الضػ ة الغربيػة والقػدس وغػزة، مقابػؿ االعتػراؼ بيػا وتطبيػع العالقػات معيػا، رفضػت 
اسػػػرائيؿ مقترحػػػات السػػػادات وىػػػددت باالنسػػػحاب إذا تػػػـ عػػػرض أي اقتػػػراح لموضػػػوع القػػػدس او 

 (18-17، 1990انسحاب اسرائيؿ مف الض ة الغربية وغزة. )فوزي: 

 –، مػػف اجػػؿ تأكيػػد مصػػر 1978جػػاء الػػربط بػػيف القضػػية ال مسػػطينية وات اقيػػة كامػػب دي يػػد عػػاـ 
عمػػى الصػػمة، واالىميػػة التػػي تولييػػا مصػػر لمقضػػية ال مسػػطينية، مػػف خػػالؿ ربػػط  –ولػػو ظاىريػػا 

سػػالميا المن ػػرد مػػع اسػػرائيؿ مػػف جيػػة وبػػيف حػػؿ القضػػية ال مسػػطينية مػػف جيػػة أخػػرى، باإلضػػافة 
الدوؿ العربية األخرى، بقصد تحاشػي االتيامػات التػي يمكػف اف توجػو إلػى مصػر إلى السالـ مع 
السادات، بانيا تسعي إلى سالـ من صؿ ومن رد مع اسػرائيؿ. أنور محمد الرئيس خالؿ فترة حكـ 
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اال اف كامػػػػب دي يػػػػد قػػػػد أدت إلػػػػى اضػػػػعاؼ القضػػػػية ال مسػػػػطينية، حيػػػػث اثػػػػرت معاىػػػػدة السػػػػالـ 
كنتيجػة  -ازيف القوي في المنطقة لصػالح اسػرائيؿ، حيػث فقػدت مصػرالمصرية اإلسرائيمية في مو 

دورىا المركزي في العالـ العربي، عمى الصعيديف السياسي والعسكري. وبالتالي فقػدت  -لالت اقية
القضػػػية ال مسػػػطينية، معركتيػػػا مػػػع االحػػػتالؿ، حمي ػػػا قويػػػا مثػػػؿ عمقػػػا اسػػػتراتيجيا لحركػػػة التحريػػػر 

( 186-180، 2011عقود سابقة عمى كامب دي يد. )ابو خمػؼ: الوطني ال مسطيني عمى مدى 
كمػػػا تعيػػػد السػػػادات بوقػػػؼ الػػػدعـ لمنظمػػػة التحريػػػر وتحجػػػيـ دورىػػػا فػػػي تحديػػػد مسػػػتقبؿ القضػػػية 

أثػػػارت ات اقيػػػات "كامػػػب دي يػػػد" ردود فعػػػؿ معارضػػػة فػػػي  (90، 1979ال مسػػػطينية )ابػػػو غزالػػػة: 
الخارجيػة محمػد إبػراىيـ كامػؿ لمعارضػتو  مصر ومعظـ الدوؿ العربية، ف ي مصر. اسػتقاؿ وزيػر

السػػػالـ الضػػائع فػػػي ات اقػػػات "االت اقيػػة وسػػػماىا مذبحػػة التنػػػازالت، وكتػػب مقػػػاؿ كامػػؿ فػػػي كتابػػو 
ما قبؿ بو السادات بعيد جدًا عف السالـ العادؿ"، "كامب دي يد" المنشور في بداية الثمانينيات أف 

صػػراحة إلػػى انسػػحاب إسػػرائيمي مػػف قطػػاع غػػزة وانتقػػد كػػؿ ات اقػػات كامػػب دي ػػد لكونيػػا لػػـ تشػػر ب
 (2001. )الجزيرة نت :مصيرهوالض ة الغربية ولعدـ تضمينيا حؽ الشعب ال مسطيني في تقرير 

تضػمف الشػؽ ال مسػطيني مػػف كامػب دي يػد تعبيػػرات مثػؿ: الحكػـ الػػذاتي، الممثمػيف المنتخبػيف عػػف 
ال انػو لػـ يػأِت بػأي ت ضػيالت محػددة سكاف الض ة وغزة، تشكيؿ قوة قوية مف الشرطة المحمية. ا

عف ىيكؿ السمطة، او كي ية اجراء انتخابيا، ومف يحؽ لو المشاركة فييا بالترشيح أو التصويت، 
وفػػػي ىػػػذا الصػػػدد، رأت مصػػػر اف سػػػمطة الحكػػػـ الػػػذاتي يجػػػب اف تتشػػػكؿ مػػػف مجمػػػس تشػػػريعي 

تشػريعي عػددا يتػراوح )نيابي(، ومف مجمس تن يذي ونظاـ لمقضاء ونظاـ األمف، يضػـ المجمػس ال
عضو يػتـ انتخػابيـ بشػكؿ حػر مػف جانػب الشػعب ال مسػطيني فػي الضػ ة وغػزة،  100و 80بيف 

ويكػػوف ىػػؤالء ممثمػػيف ليػػذا الشػػعب، ويكػػوف ليػػذا المجمػػس رئػػيس ونائػػب رئػػيس أو أكثػػر. ويقػػرر 
 المجمػػػس نظامػػػو الػػػداخمي بن سػػػو، كمػػػا يقػػػرر عػػػدد لجانػػػو الداخميػػػة وطريقػػػة تألي يػػػا ويتػػػولى ىػػػذا
المجمػػػس سػػػمطة الحكومػػػة العسػػػكرية اإلسػػػرائيمية، ويحػػػؿ محميػػػا فػػػي سػػػف القػػػوانيف والمػػػوائح ورسػػػـ 
السياسػػػػػات وطريقػػػػػة تن يػػػػػذىا واقػػػػػرار الميزانيػػػػػة وفػػػػػرض الضػػػػػرائب )ونحػػػػػو ذلػػػػػؾ مػػػػػف السػػػػػمطات 

 (1993،3) مجمة الدراسات ال مسطينية:التشريعية(.

وقػد اعتبػػرت مصػر أف جميػػع مػواطني الضػػ ة الغربيػػة وغػزة، الػػذيف كػانوا مقيمػػيف فييمػا قبػػؿ سػػنة 
او بعػػدىا، يحػػؽ ليػػـ المشػػاركة فػػي انتخابػػات سػػمطة الحكػػـ الػػذاتي. بمػػف فػػي ذلػػؾ سػػكاف  1967

التػػي سػػتكوف مقػػرا ليػػذه السػػمطة. امػػا المسػػتوطنوف فػػال حقػػوؽ ليػػـ فيمػػا يتعمػػؽ  –القػػدس الشػػرقية 
 اتي، وذلػػػػؾ بسػػػػبب اف وجػػػػودىـ فػػػػي الضػػػػ ة وغػػػػزة والقػػػػدس الشػػػػرقية غيػػػػر شػػػػػرعي. بػػػػالحكـ الػػػػذ

 (192، 1984)نافعة: 
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. 1979خاصػػة بػػإجراء االنتخابػػات فػػي الضػػ ة وغػػزة، واتمػػت عمميػػا فػػي كػػانوف االوؿ / ديسػػمبر 
 (511، 1979)مصط ي خميؿ: 

 (2011-1981العالقات الفمسطينية المصرية في عيد الرئيس محمد حسني مبارك )

تػولى محمػد حسػني مبػارؾ رئاسػة جميوريػة مصػر العربيػة، بعػدما تػـ  ـ1981 أكتػوبر 14وفػي 
بعػػػد ترشػػػيح مجمػػػس الشػػػعب لػػػو فػػػي اسػػػت تاء شػػػعبي، خم ًػػػا لمػػػرئيس محمػػػد أنػػػور االسػػػت تاء عميػػػو 

ـ، أثنػػػاء العػػػػرض العسػػػكري الػػػػذي أقػػػيـ بمناسػػػػبة  1981أكتػػػػوبر  6السػػػادات، الػػػذي اغتيػػػػؿ فػػػي 
ـ انتخػػػب رئيًسػػػا لمحػػػزب  1982ينػػػاير  26ـ. وفػػػي  1973االحت ػػػاؿ بػػػذكرى انتصػػػارات أكتػػػوبر 

 (2007.)مبارؾ: الوطني الديموقراطي

مينػػاء طػػرابمس  ورفاقػػو غػػادرعػػف وجيتػػو حػػيف  ياسػػر عرفػػات الػػرئيس ال مسػػطيني الراحػػؿ يعمػػفلػػـ 
عمى متف الباخرة أنػو سػيزور  مف الحًقاعمى متف الباخرة اليونانية أوذيسيوس إيميتس؛ لكنو أعمف 

، كانػػػت أخبػػػار 22/12/1983وعنػػػدما دخمػػػت أوذيسػػػيوس قنػػػاة السػػػويس صػػػباح يػػػـو   القػػػاىرة.
إلػػى القػػاىرة بعػػد طػػرابمس حػػديث الػػدنيا، وكانػػت استشػػرافات الخطػػوة التاليػػة  تياسػػر عرفػػاوصػػوؿ 

عرفػػػػػات مػػػػػف ياسػػػػػر لموصػػػػػوؿ كثيػػػػػرة ومتباينػػػػػة؛ ولكنيػػػػػا تشػػػػػي جميعيػػػػػا بتحػػػػػوؿ مػػػػػا فػػػػػي موقػػػػػؼ 
 ياسػر عرفػات عنػدما قػاـ  (22/12)وحسػـ الشػؾ بػاليقيف فػي اليػـو ن سػو   االصػط افات العربيػة.

مبػػارؾ وعقػػدا اجتماعػػًا من ػػردًا اسػػتغرؽ سػػاعة محمػػد حسػػني بزيػػارة إلػػى القػػاىرة، واسػػتقبمو الػػرئيس 
عرفات بصػ تو ياسر وخمسيف دقيقة، خرج بعدىا الرئيس مبارؾ ليبم  الصحافييف "أنو اجتمع مع 

 زعيمػػًا معتػػداًل لم مسػػطينييف، ومشػػيرًا إلػػى أف مصػػر لػػف تتػػردد فػػي دعػػـ القضػػية ال مسػػطينية بكػػؿ
  (2011وفا: -)مركز المعمومات الوطني ال مسطيني .”إمكانياتيا

شيد مسار التسوية عمػى الصػعيد ال مسػطيني االسػرائيمي بػروز قػدر كبيػر مػف الخصوصػية لمػدور 
المصػػري، وىػػػي خصوصػػية نابعػػػة فػػي االسػػػاس باعتبػػار اف التطػػػورات عمػػى المسػػػار ال مسػػػطيني 

جػاءت خصوصػية الػدور المصػري، والػذي يمكػف تمس مباشرة باألمف القومي المصػري. مػف ىنػا 
التعبيػػر عنػػو بػػدور الشػػريؾ غيػػػر المباشػػر فػػي الت ػػاوض، والوسػػػيط النشػػط احيانػػا، وقنػػاة اتصػػػاؿ 
رئيسػػية والتأكػػد عمػػى كػػوف المنظمػػة ىػػي الممثػػؿ الشػػرعي لمشػػعب ال مسػػطيني واف دور مصػػر ىػػو 

مػف ثقميػا اإلقميمػي ولمح ػاظ  الشريؾ والمعػاوف، ولػيس دور الوسػيط الوصػي، واف ىػذا الػدور ينبػع
 .(38-37، 1997عمى مصالحيا الحيوية. )ابو طالب، عبد الوىاب: 

أعمـ المجمس الوطني ال مسطيني المنعقد في الجزائر قياـ دولة فمسطيف عمى  1988نوفمبر  15
بشأف تقسيـ فمسطيف وقد قدـ العمـ ال مسطيني لمعػالـ عرفػات  181أساس قرار األمـ المتحدة رقـ 

https://ar.wikipedia.org/wiki/14_%D8%A3%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/1981
https://ar.wikipedia.org/wiki/1981
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ومسػػاعد وزيػػر الخارجيػػة البريطػػاني ولػػيـ وليػػد جريػػؼ فػػي ترقيػػة لمسػػتوى العالقػػات بػػيف المنظمػػة 
 .طانياوبري

كامػػب مبػػارؾ م اوضػػات السػػالـ التػػي بػػدأىا أنػػور السػػادات مػػع إسػػرائيؿ فػػي محمػػد حسػػني  أكمػػؿ 
سرائيؿ مصر، استمرت عممية السالـ بيف دي يد مػف  شػبو جزيػرة سػيناءحتى تـ استرجاع أغمب  وا 

مػف االحػتالؿ اإلسػرائيمي  منطقػة طابػاإسرائيؿ حتى لجػأت مصػر إلػى التحكػيـ الػدولي السػترجاع 
 .1989عاـ  طاباإلى اف فازت مصر وتـ استرجاع 

إثػػر االنت اضػػػة األولػػػى بػػدأت محػػػاوالت حػػػؿ المشػػكمة عػػػف طريػػػؽ م اوضػػات ترعػػػى مػػػف أطػػػراؼ 
ضػػمت كػػؿ مػػف سػػوريا ولبنػػاف واألردف  متعػػددة األطػػراؼ التػػي م اوضػػات مدريػػددوليػػة، فبػػدأت 

سرائيؿ، تبعتيا م اوضات أوسمو وواشنطف التي أفرزت   .ات اقية أوسمووال مسطينييف وا 

الدور المصري بارزا، منذ اليوـ االوؿ لبدء الم اوضات حوؿ ات اؽ )اوسمو( حيف ارسمت  لقد كاف
مصر الس ير طاىر شاش، الخبير في القانوف الدولي وفي شؤوف الم اوضػات مػع اسػرائيؿ، إلػى 
اوسمو، بطمب مف الرئيس عرفػات وذلػؾ لالسػتعانة بخبرتػو واالطػالع عمػى االت ػاؽ قبػؿ اعتمػاده. 

يػػع االزمػػات الطارئػػة فػػي اوسػػمو، كانػػت تجػػد حميػػا عمػػى ضػػ اؼ النيػػؿ، وقػػد سػػبؽ ويبػػدو اف جم
لشػػػػػيموف بيريػػػػػز، رئػػػػػيس وزراء اسػػػػػرائيؿ االسػػػػػبؽ، اف اسػػػػػماىا "ات ػػػػػاؽ اوسػػػػػمو/القاىرة ". )ىيكػػػػػؿ: 

1996 ،228) 

سػبتمبر  13كانت مصر قد أيدت ات اقية اوسمو، وشاركت في مراسػيـ التوقيػع عمػى االت اقيػة فػي 
الػػدور المصػػري البػػارز فػػي دعػػـ موقػػؼ المنظمػػة فػػي الم اوضػػات بػػيف الوفػػديف  . واسػػتمر1993

( 1994مايو  4اريحا في  –ال مسطيني واالسرائيمي، حتى تـ التوصؿ الت اؽ القاىرة )ات اؽ غزة 
 الػػػػػػػػػذي يعتبػػػػػػػػػر ات اقػػػػػػػػػا تن يػػػػػػػػػذيا لممرحمػػػػػػػػػة االولػػػػػػػػػي مػػػػػػػػػف اعػػػػػػػػػالف المبػػػػػػػػػادئ )ات ػػػػػػػػػاؽ اوسػػػػػػػػػمو(. 

 (71، 2012)حجازي: 

، عقػػػدت قمػػػة شػػػرؽ أوسػػػطية فػػػي القػػػاىرة بػػػدعوة مػػػف مصػػػر ضػػػمت كػػػؿ مػػػف 1995فػػػي فبرايػػػر 
إسػػػػػرائيؿ واألردف ومصػػػػػر ومنظمػػػػػة التحريػػػػػر ال مسػػػػػطينية وذلػػػػػؾ لتحريػػػػػؾ عمميػػػػػة السػػػػػالـ، بعػػػػػد 
االجتماعػػػات أصػػػدر المػػػؤتمر بيػػػاف مشػػػترؾ يػػػدعو فيػػػو لمواصػػػمة العمميػػػة السػػػممية ويػػػديف العنػػػؼ 

مركػػز المعمومػػات الػػوطني ال مسػػطيني ( مسػػطينية.السياسػػي ويطالػػب بالمزيػػد مػػف الػػدعـ لمسػػمطة ال
 (2011وفا : 

، انتيػػػى الوفػػػداف اإلسػػػرائيمي وال مسػػػطيني المت اوضػػػاف فػػػي مدينػػػة طابػػػا 1995سػػػبتمبر  24فػػػي 
المصػػػرية مباحثػػػاتيـ بالتوصػػػؿ إلػػػى ات ػػػاؽ لممرحمػػػة الثانيػػػة مػػػف انسػػػحاب إسػػػرائيؿ مػػػف األراضػػػي 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A7%D9%85%D8%A8_%D8%AF%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A7%D9%85%D8%A8_%D8%AF%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A7%D9%85%D8%A8_%D8%AF%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8%D9%87_%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9_%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9_%D8%B7%D8%A7%D8%A8%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A7%D8%A8%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/1989
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1_%D9%85%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%AF_1991
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9_%D8%A3%D9%88%D8%B3%D9%84%D9%88
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قريػة  400مػدف عربيػة رئيسػية و 6إسػرائيؿ مػف ال مسطينية، حيث يقضى االت ػاؽ عمػى انسػحاب 
 (.عضػػػًوا لممجمػػػس التشػػػريعي ال مسػػػطيني 82، كمػػػا سػػػوؼ يػػػتـ انتخػػػاب 1996فػػػي بدايػػػة العػػػاـ 

 ، مصرس االخباري(2007بداري: 

ـ، عقد اجتماع قمة بيف ياسػر عرفػات والممػؾ حسػيف والػرئيس حسػني مبػارؾ 1996يونيو  5في 
يونيػػو، عقػػد قمػػة فػػي القػػاىرة  22فػػي  دفػػع عمميػػة السػػالـ فػػي األردف، تػػـ االت ػػاؽ عمػػى محاولػػة

رؤسػػػاء آخػػػريف لبحػػػث خطػػػط رئػػػيس وزراء إسػػػرائيؿ الجديػػػد فيمػػػا  8رئيًسػػػا عربًيػػػا و 13بحضػػػور 
 (2009نبراس االلكتروني: (يخص عممية السالـ.

ـ، بعػد زيػارة 2000ايمػوؿ )سػبتمبر(  28ت جػرت األحػداث فػي االراضػي ال مسػطينية فػي ومف ثػـ 
شاروف زعيـ حزب الميكػود االسػرائيمي لممسػجد األقصػى، فنشػبت انت اضػة األقصػى وعّمػت  ارئيؿ

المظػػػاىرات جميػػػع دوؿ العػػػالـ تنديػػػدا بيػػػذه الزيػػػارة، وتػػػـ ارسػػػاؿ مػػػادليف اولبرايػػػت وزيػػػرة الخارجيػػػة 
 االمريكيػػػػػػػػة لمنطقػػػػػػػػة الشػػػػػػػػرؽ األوسػػػػػػػػط، لترتيػػػػػػػػب لقػػػػػػػػاء بػػػػػػػػيف عرفػػػػػػػػات وبػػػػػػػػاراؾ فػػػػػػػػي بػػػػػػػػاريس.

 (2001،8) أبو عمرو، اكـر : 

ومف ثـ لقاء آخر في شرؾ الشيخ، لكف باراؾ رفض الدعوة ولـ يحضر إلى شـر الشيخ، وعقػدت 
قمػػة أخػػرى فػػي شػػـر الشػػيخ بمنتصػػؼ تشػػريف األوؿ )اكتػػوبر( بحضػػور عرفػػات وبػػاراؾ والػػرئيس 
االمريكي كمينتوف والرئيس المصري مبارؾ واألميف العػاـ لألمػـ المتحػدة كػوفي عنػاف، وتػـ توقيػع 

عمػػى ايقػػاؼ المواجيػػات وسػػحب القػػوات االسػػرائيمية مػػف المنػػاطؽ التػػي اسػػتولت عمييػػا فػػي  ات ػػاؽ
 (147-144، 2003الض ة الغربية )ابو شاويش: 

ـ، بػػدأ الم اوضػػوف اإلسػػرائيميوف وال مسػػطينيوف دورة جديػػدة مػػف المحادثػػات 2000أبريػػؿ  7وفػػي 
ة فمسػػطينية لكػػي يكػػوف ىنػػاؾ عمػػى خم يػػة إنػػذار مصػػري إلسػػرائيؿ بأنػػو يجػػب الموافقػػة عمػػى دولػػ

سػػالما حقيقيػػا. اجتمػػع الم اوضػػوف فػػي قاعػػدة جويػػة فػػي بػػولين  فػػي جنػػوب شػػرؽ واشػػنطف، وفػػي 
 زمركػ (.اجتماع آخػر مػع الوسػطاء األمريكػاف الػذيف تػدّخموا لمػدفع فػي اتجػاه التوصػؿ إلػى ات اقيػة

 (2011المعمومات الوطني ال مسطيني وفا : 

نشطا لمسياسػة المصػرية، فقػد شػاركت مصػر فػي الجيػود التػي أدت وقد شيدت ىذه المرحمة دورا 
، التػػي تتضػػمف رؤيػػة 2002إلػػى اقػػرار خارطػػة الطريػػؽ، التػػي تبنتيػػا المجنػػة الرباعيػػة فػػي اكتػػوبر 

 (2013شاممة لحؿ القضية ال مسطينية تقود إلى اقامة الدولة ال مسطينية المستقمة )مصط ي: 

حػػأدى الجانػػب مػػف قطػػاع غػػزة )خطػػة فػػؾ االرتبػػاط وعنػػدما طرحػػت خطػػة شػػاروف لالنسػػحاب اال
االسرائيمي(، ورغـ اف خطػة االن صػاؿ اإلسػرائيمية لػـ تشػترط شػراكة فمسػطينية فػي التن يػذ، إال أف 
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مصر كانت قد طرحت مبادرتيا، عبر إرساؿ خبرائيا االمنيػيف لمسػاعدة ال مسػطينييف عمػى القيػاـ 
ال مسػػػطيني إلػػػى تمػػػؾ الػػػدائرة مػػػف وراء السػػػتار  بيػػػذه الميمػػػة. وبػػػذلؾ عممػػػت عمػػػى إدخػػػاؿ الجانػػػب

 (.2004المصري. )ابو سرية: 

وفي ىذا السياؽ جاءت استضافة مصر لم صائؿ ال مسطينية في القاىرة، إلجػراء حػوارات لترتيػب 
البيػػت ال مسػػطيني مػػف جيػػة وكػػردة فعػػؿ عمػػى محاولػػة شػػاروف تيمػػيش الػػدور المصػػري مػػف جيػػة 

 ( 2005أخرى ) جمعة: 

تشػريف الثػػاني  /نػوفمبر 11فػي  اإلعػالف الرسػمي عػف وفػاة الػرئيس ال مسػطيني ياسػر عرفػػاتتػـ 
مبنػػػى المقاطعػػػة فػػػي مدينػػػة راـ اهلل بعػػػد أف تػػػـ تشػػػيع جثمانػػػو فػػػي مدينػػػة  . وقػػػد دفػػػف فػػػي2004

كمػا كانػت  القػدسالقػاىرة، وذلػؾ بعػد رفػض الحكومػة اإلسػرائيمية الشػديد لػدفف عرفػات فػي مدينػة 
 .رغبو عرفات قبؿ وفاتو

، عقػػب وفػػاة ياسػػر عرفػػات ليرشػػح محمػػود عبػػاس 2005ال مسػػطينية انتخابػػات الرئاسػػة تػػـ اجػػراء 
 ينػاير 9 ، وقػد جػرت االنتخابػات فػيحركة فتحمف قبؿ   مسطينيةلمسمطة الن سو كمرشح رئاسي 

قنػػاة . )لمسػػمطة الوطنيػػة ال مسػػطينيةلػػرئيس الثػػاني وتوليػػو منصػػب ا وكانػػت النتيجػػة نجاحػػو 2005
 (2008الجزيرة: 

مبػػارؾ الكثيػػر مػػف الحػػوارات ال مسػػطينية. وشػػيدت الػػرئيس محمػػد حسػػني رعػػت مصػػر فػػي عيػػد 
القػػاىرة توقيػػع عػػدد مػػف االت اقيػػات ال مسػػطينية الداخميػػة، كػػاف أبرزىػػا )ات ػػاؽ القػػاىرة( الػػذي وقعتػػو 

وقػػد شػػّكؿ ارضػػية لتنظػػيـ العالقػػات ال مسػػطينية الداخميػػة التػػي  2005ال صػػائؿ ال مسػػطينية لمعػػاـ 
تمخض عنو إعالف القاىرة الذي أكػد عمػى ية والتشريعية، كاف أىـ مظاىرىا إجراء انتخابات البمد

حؽ الشعب ال مسطيني في مقاومة االحتالؿ، وااللتػزاـ بالتيدئػة المتبادلػة مػع الجانػب اإلسػرائيمي، 
وت عيػػؿ منظمػػة التحريػػر لتضػػـ مختمػػؼ ال صػػائؿ، والتأكيػػد عمػػى أف الحػػوار ىػػو الوسػػيمة الوحيػػدة 

 (2005لقاىرة: )اعالف ا. لمتعامؿ بيف كافة القوى

بعػد شػيريف فقػط مػف فػوز  اعمنػت حركػة حمػاس عػف قرارىػا المشػاركة فػي االنتخابػات التشػريعية،
تػػـ تنظػػيـ ثػػاني  2006 ػػي مطمػػع ف)أبػػو مػػازف( فػػي االنتخابػػات الرئاسػػية التػػي جػػرت مطمػػع عػػاـ، 
التػي حققػت م اجػأة بحصػد  حمػاسانتخابات تشريعية فمسطينية، وىي أوؿ انتخابات تشارؾ فييػا 

 .أغمبية المقاعد في المجمس التشريعي

وحماس(،  –رغـ كؿ محطات الحوار بيف الطرفيف فقد حدث الصداـ المسمح بيف الطرفيف ) فتح 
يونيػػو 14قطػػاع غػػزة فػػي وحصػػمت ذروتػػو عنػػدما قامػػت حركػػة حمػػاس بالسػػيطرة العسػػكرية عمػػى 

https://ar.wikipedia.org/wiki/11_%D9%86%D9%88%D9%81%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/2004
https://ar.wikipedia.org/wiki/2004
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%AF%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9_2005
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9_%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D9%81%D8%AA%D8%AD
https://ar.wikipedia.org/wiki/9_%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/2005
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9_%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3
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، الػػػػذي اعتبػػػػر الغػػػػاء وعػػػػودة عػػػػف طريػػػػؽ الحػػػػوار والديمقراطيػػػػة كسػػػػبيؿ لحػػػػؿ الخالفػػػػات 2007
واالخػػػتالؼ فػػػي وجيػػػات النظػػػر، وتمػػػت السػػػيطرة بػػػالقوة العسػػػكرية عمػػػى كافػػػة مؤسسػػػات وأجيػػػزة 

مػى السمطة الوطنية في قطاع غزة، والذي ترؾ اثره عمى مجمؿ الحيػاة العامػة لسػكاف القطػاع، وع
 مسػػػػػػػػػػتقبؿ القضػػػػػػػػػػية ال مسػػػػػػػػػػطينية، والمشػػػػػػػػػػروع الػػػػػػػػػػوطني واقامػػػػػػػػػػة الدولػػػػػػػػػػة وانيػػػػػػػػػػاء االحػػػػػػػػػػتالؿ.

 (89، 2007)مصمح:  

اتخذت الحكومة المصرية سمسة مف االجراءات عقب سػيطرة حركػة حمػاس عمػى االوضػاع، بعػد 
ـ، ونقمػػت كامػػؿ طاقميػػا لمقػػر السػػ ارة فػػي مدينػػة راـ اهلل 2007سػػيطرتيا عمػػى القطػػاع فػػي يونيػػو 

الضػػ ة الغربيػػة، حيػػث مقػػر إقامػػة الػػرئيس محمػػود عبػػاس، واغػػالؽ معبػػر رفػػح البػػري فتػػرة ليسػػت ب
بالقصػػيرة قبػػؿ اف تسػػمح ب تحػػو ل تػػرات متقطعػػة، وبػػدرت بعػػض التصػػريحات مػػف المسػػئوليف فػػي 
حينيا برفضيـ وأس يـ لما جرى في قطاع غزة مف انقساـ وس ؾ لمػدماء، لكػف السياسػة المصػرية 

ث سػػمحت لقيػػادات حركػػة حمػػاس بزيػػارة القػػاىرة لممشػػاركة فػػي جمسػػات الحػػوار بقيػػت متوازنػػة حيػػ
ال مسػػطيني التػػي أشػػرفت عمييػػا المخػػابرات المصػػرية برئاسػػة المػػواء عمػػر سػػميماف ووجيػػت مصػػر 
 الػػػػػػػػػػػػدعوات فيمػػػػػػػػػػػػا بعػػػػػػػػػػػػد لعقػػػػػػػػػػػػد جمسػػػػػػػػػػػػات الحػػػػػػػػػػػػوار مػػػػػػػػػػػػف اجػػػػػػػػػػػػؿ المصػػػػػػػػػػػػالحة ال مسػػػػػػػػػػػػطينية.

ال يسػمح ليػػا بحسػـ راييػػا ع احػػد  ومصػػمحة مصػر األمنيػػة انيػػا   (63، 2015)ابػو اليطػػؿ:  
 ويجب اف تبقي عمي تواصؿ مع الطرفيف .

حيػث حرصػت تعتبير مصػر ن سػيا مسػؤلة عػف الممػؼ الم مسػطيني بحكػـ العالقػة الوطيػدة بيػنيـ 
مصر عمى االستمرار في متابعة دورىا فػي الشػأف ال مسػطيني، وحرصػت اال تقطػع العالقػات مػع 

بما فييا حماس، ميما كاف اختالفيا معيا. ولـ تسعد القاىرة أي طرؼ مف االطراؼ ال مسطينية، 
بالتعامؿ مع طرؼ فمسطيني ينتمي لجماعػة االخػواف المسػمميف، وىػي فػي ن ػس الوقػت، مضػطرة 
لمتعامؿ مع ىذا التنظيـ ال مسطيني )حماس(، بعد ما أصبح يتمثؿ جزءا مػف الشػرعية ال مسػطينية 

 (.256: 2008. )صالح: 2006بعد فوزه بانتخابات المجمس التشريعي 

في المقابؿ أدركت حركة حمػاس انػو ميمػا اسػتحكمت الخالفػات فػي النظػاـ المصػري، فػإف ولكف 
مصر بإمكاناتيا البشرية والمادية اليائمة تظػؿ ذخػرا لمقضػية ال مسػطينية، واف مصػر تمثػؿ البوابػة 

" مقبولػػػػة ال يمكػػػػف الرسػػػػمية لموصػػػػوؿ إلػػػػى الشػػػػرعية العربيػػػػة واالسػػػػالمية، وتبقػػػػى مصػػػػر "مظمػػػػة
ال مسػػطينية، كمػػا تعػػي حمػػاس خطػػورة  –االسػػتغناء عنيػػا فػػي ضػػبط نسػػؽ العالقػػات ال مسػػطينية 

 (8، 2009استعداء مصر عمييا، كونيا المتن س الوحيد لقطاع غزة. )صالح: 
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واسػتمرت سػتة أشػير، تبادلػت فصػائؿ  2008 يونيػوخالؿ فترة التيدئة التي بدأت في أواخػر في 
سػػرائيؿ المقاومػػة ال مسػػطينية ؛ حيػػث اتيمػػت اسػػرائيؿ حمػػاس ات ػػاؽ التيدئػػةاالتيامػػات بخػػرؽ  وا 

عمػػى المػػدف اإلسػػرائيمية واسػػتمرت فػػي  قطػػاع غػػزةوال صػػائؿ ال مسػػطينية بػػإطالؽ الصػػواريخ مػػف 
تيريػب األسػػمحة خػالؿ فتػػرة التيدئػػة اال اف اسػرائيؿ شػػنت عمػػى قطػاع غػػزة فػػي نيايػة العػػاـ، حربػػا 

ت لي ني وزيرة خارجية كياف االحتالؿ قػد اعمنػت مػف القػاىرة قبيػؿ ووق ت مصر عمى الحياد وكان
الحرب، اف الكياف ن د صبره وانو سيقـو بعمؿ ما ضد الصواريخ اعتبر المراقبوف موافقػة مصػرية 
عمػػػػى الحػػػػرب كمػػػػا لػػػػـ تبػػػػادر مصػػػػر ب ػػػػتح معبػػػػر رفػػػػح اثنػػػػاء الحػػػػرب، لتخ يػػػػؼ الضػػػػغط عمػػػػى 

يػػة التػي عقػػدت فػي الدوحػػة مػف اجػػؿ وقػؼ الحػػرب ال مسػطينييف وامتنعػػت عػف حضػػور القمػة العرب
 (43، 2013عمى غزة )جبر: 

، الحرب اإلسرائيمية عمى غزةوبعد انتياء  2009بعد صمت ألكثر مف عاميف وتحديدا في أوائؿ 
خالصة أفكارىا فيما  القاىرةتجددت الوساطة بيف ال صائؿ لتكوف ىذه المرة مصرية حيث أعدت 

عمى اثرىا عقػدت ال صػائؿ ال مسػطينية اجتماًعػا فػي القػاىرة تحػت  "المصريةالورقة "باتت تعرؼ بػ
، ات قػت خاللػو عمػى تشػكيؿ خمػس 2009رعاية مصػرية فػي السػادس والعشػريف مػف فبرايػر لعػاـ 

لجػػػػػاف تنػػػػػاقش قضػػػػػايا األمػػػػػف واالنتخابػػػػػات ومنظمػػػػػة التحريػػػػػر والحكومػػػػػة االنتقاليػػػػػة والمصػػػػػالحة 
 .المجتمعية

ت صػػػيالت لػػػـ تكػػػف قػػػد  2009فػػػي الخػػػامس عشػػػر مػػػف أكتػػػوبر لعػػػاـ عرضػػػت الورقػػػة المصػػػرية 
تضمنتيا أي مف ات اقات الحوار السابقة، بمػا جعميػا تعتبػر خطػوًة متقدمػة عػف االت اقػات السػابقة 
لمػػا شػػممتو مػػف ت صػػيالت حػػوؿ إجػػراءات تن يػػذ المبػػادئ العامػػة التػػي تػػـ التوافػػؽ حوليػػا، وتعػػال  

يف، وذلػػؾ فػػي سػػت مػػواد رئيسػػية، مطالبػػة الحػػركتيف حمػػاس معظػػـ القضػػايا الخالفيػػة بػػيف الحػػركت
وفتح توقيعيا كما ىي ودوف أي تعػديؿ. تناولػت مادتيػا األولػى ت عيػؿ وتطػوير المنظمػة. والثانيػة 
إجػػراء االنتخابػػات التشػػريعية والرئاسػػية والمجمػػس الػػوطني بحيػػث تكػػوف متزامنػػة وُتجػػرى انتخابػػات 

سبي الكامؿ في الوطف والخارج حيثما أمكف، بينما تجرى المجمس الوطني عمى أساس التمثيؿ الن
% لمػدوائر. وتحػدثت 25% لمقػوائـ و75االنتخابات التشريعية عمى أساس النظاـ المختمط بنسبة 

المػػادة الثالثػػة عػػف األمػػف مػػف خػػالؿ مجموعػػة مػػف المبػػادئ العامػػة لتكػػوف األجيػػزة األمنيػػة مينيػػة 
ه األجيػػػزة. أمػػػا المػػػادة الرابعػػػة فتعػػػال  موضػػػوع غيػػػر فصػػػائمية وتحديػػػد ميػػػاـ واختصاصػػػات ىػػػذ

المصالحة الوطنية مف حيث األىداؼ وآليات تحقيقيا. فيما تناولػت المػادة الخامسػة تشػكيؿ لجنػة 
مشػػتركة لتن يػػذ ات اقيػػة الوفػػاؽ الػػوطني، وتوحيػػد مؤسسػػات السػػمطة فػػي الضػػ ة والقطػػاع. وأكػػدت 

http://www.marefa.org/index.php/%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%88
http://www.marefa.org/index.php/2008
http://www.marefa.org/index.php/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://www.marefa.org/index.php/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://www.marefa.org/index.php/%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84
http://www.marefa.org/index.php/%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84
http://www.marefa.org/index.php?title=%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%AF%D8%A6%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/index.php/%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9_%D8%BA%D8%B2%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D8%B9%D9%84%D9%89_%D8%BA%D8%B2%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B1%D9%82%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B1%D9%82%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
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مػػاء السياسػػي، وتضػػمنت آليػػات لحػػؿ موضػػوع المػػادة السادسػػة تحػػريـ االعتقػػاؿ عمػػى خم يػػة االنت
 (2009المعتقميف لدى الجانبيف.) الورقة المصرية لممصالحة: 

عطمػت تح ظػات حركػة حمػػاس عمػى الورقػة توقيعيػػا، فنظمػت مصػر جولػػة حػوار جديػدة لمناقشػػة 
. 2010تح ظات حماس، وعقدت أولى جمساتيا في دمشؽ في الرابع والعشريف مف سبتمبر لعاـ 

 (1، 2010)دمشؽ: 

ات ػػؽ خالليػػا عمػػى تشػػكيؿ لجنػػة االنتخابػػات ومحكمػػة االنتخابػػات بػػالتوافؽ، وتشػػكيؿ إطػػار قيػػأدى 
مؤقػػت لحػػيف إعػػػادة بنػػاء منظمػػػة التحريػػر، بينمػػػا بقػػي موضػػػوع األجيػػزة األمنيػػػة والمجنػػة المكم ػػػة 

 بإعادة ىيكمتيا عالًقا دوف ات اؽ، حتى في لقاء دمشؽ التالي.

بريػؿ عػاـ  وأنتجت سمسػمة المقػاءات ، توقيػع الطػرفيف حمػاس 2011التاليػة خػالؿ شػيري مػارس وا 
( لكػػػف بقػػػي الخػػػالؼ الرئيسػػػي عمػػػى البرنػػػام  1، 2011وفػػػتح عمػػػى الورقػػػة المصػػػرية، )القػػػدس: 

ب تػػرة  2011فبرايػػر  11مبػػارؾ اسػػتقالتو يػػـو السياسػػي لحكومػػة الوحػػدة. وأتػػى ذلػػؾ بعػػد مػػا قػػّدـ 
كػػأوؿ  -. وقػػد مثػػؿ ينػػاير 25ثػػورة مػػة قتػػؿ المتظػػاىريف فػػي ثػػـ قػػدـ لممحاكمػػة العمنيػػة بتيقصػػيرة. 

 .2011 أغسطس3 أماـ محكمة مدنية في  -رئيس عربي سابؽ يتـ محاكمتو بيذه الطريقة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9_25_%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/3_%D8%A3%D8%BA%D8%B3%D8%B7%D8%B3
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 تعقيب

من خالل ما تم مناقشتو فني ىنذا الفصنل، يمكنن ان نسنتنتج مجموعنة منن الخالصنات، 
 أىميا: 

سالؼ ـ أف أصػبح قطػػاع غػػزة الػػذي تػديره الحكومػػة المصػػرية ممجػػأ 1948ترتػب عمػػى نكبػػة عػػاـ 
ـ، كحػػدود 1949مػػف الالجئػػيف ال مسػػطينييف وبػػرز خػػط اليدنػػة التػػي وقعػػت فػػي شػػباط )فبرايػػر( 

 سياسية ت صؿ ما بيف الالجئيف ال مسطينييف وبيف أرضيـ التي طردوا منيا.

أدركت مصػر فػي عيػد الػرئيس السػابؽ جمػاؿ عبػد الناصػر أف االحػتالؿ اإلسػرائيمي ل مسػطيف ثـ 
مف القومي العربي لذلؾ ساعد عمى رسػـ سياسػة جديػدة تخػدـ القضػية ىو الخطر األكبر عمى األ

 ال مسطينية وتقدـ الدعـ المأدى والسياسي.

اتجػػػو الػػػرئيس السػػػابؽ السػػػادات إلػػػى خيػػػار السػػػالـ، وقػػػع عمػػػى ات اقيػػػة كامػػػب دي يػػػد بػػػيف مصػػػر 
مػب دي يػد لقد مثؿ ات اؽ كا 1973واسرائيؿ جاءت ىذه االت اقية بعد انتصاره بحرب اكتوبر عاـ 

وكػاف لػو آثػار بالغػة عربػي  -مما أدى إلى انقساـ عربي تحواًل تاريخًيا في مجرى الصراع العربي
لتحدد العالقة بيف مصر وفمسطيف تسببت بتوتر العالقة بينيـ مما أدت عمى القضية ال مسطينية 

 .قضيتياإلى تراجع الدعـ لمقضية ال مسطينية وزيادة المخاوؼ ال مسطينية لعدـ نصرة 

فػػي عيػػد الػػرئيس السػػابؽ مبػػارؾ رعػػت مصػػر ات اقيػػات السػػالـ ال مسػػطينية اإلسػػرائيمية، وحرصػػت 
عمػػى دعػػـ القضػػية وكانػػت تبػػذؿ مصػػر الجيػػود المتواصػػمة إلنجػػاز المصػػالحة ال مسػػطينية ولكنيػػا 

ال مسػػػػػػػػطيني. كانػػػػػػػػت جيػػػػػػػػود المصػػػػػػػػالحة تبػػػػػػػػوء بال شػػػػػػػػؿ، بسػػػػػػػػبب عمػػػػػػػػؽ االنقسػػػػػػػػاـ الػػػػػػػػداخمي
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ليات صنع السياسة الخارجية لمعالقات آىداف و أدوات و أمحددات و 
 الفمسطينية المصرية

 تمييد:
ثمة ثوابت مستقرة في السياسة الخارجية المصػرية ال تتغيػر، ي رضػيا التػاريخ والجغرافيػا واليويػة، 

توجيات الحاكـ أو ليا أىداؼ عامة مثؿ أولوية المصمحة واألمف القومي المصري عمى اختالؼ 
الحزب الحاكـ، وتحقيؽ االستقالؿ الوطني المصري وتطويع السياسة الخارجية لما يحقؽ التنميػة 
الداخميػػػػة، باإلضػػػػافة لوجػػػػود بعػػػػض القضػػػػايا ذات الثبػػػػات فػػػػي أجنػػػػدة قضػػػػايا السياسػػػػة الخارجيػػػػة 

أىػػػداؼ رسػػػيخ دور مصػػػر اإلقميمػػػي، لحشػػػد الػػػدعـ لتحقيػػػؽ لت المصػػػرية مثػػػؿ القضػػػية ال مسػػػطينية
السياسة الخارجية المصرية ، فضاًل عف العمؿ عمى تسوية األزمػات المختم ػة فػي منطقػة الشػرؽ 

 األوسط والعالـ العربي، وفي مقدمتيا القضية ال مسطينية.

لعبػػت القضػػية ال مسػػطينية دورا مػػؤثرا فػػي تعميػػؽ الػػروابط والشػػعور القػػومي العربػػي لػػدى الشػػعب 
ال مسػػػػطينية بتطوراتيػػػػا وظروفيػػػػا المعقػػػػدة وصػػػػراعيا ضػػػػد العربػػػػي المصػػػػري، وسػػػػاىمت القضػػػػية 

االسػػػتعمار البريطػػػاني واإلسػػػرائيمي، بػػػربط الحركػػػة القوميػػػة العربيػػػة فػػػي مصػػػر بالحركػػػات القوميػػػة 
التحرريػػة فػػي بػػاقي الػػدوؿ العربيػػة، وقػػد أدركػػت الحركػػات التحرريػػة القوميػػة العربيػػة وحػػدة الجبيػػة 

صبحت مقتنعة بضرورة التنسيؽ والتوحد الكامؿ لمواجيػة االستعمارية التي تقؼ في مواجيتيا، وأ
 (79، 1980العدو االستعماري )الرحماف: 

اوؿ ىػػػػػذه ال صػػػػػؿ محػػػػػددات وأدوات واىػػػػػداؼ واليػػػػػات صػػػػػنع السياسػػػػػة الخارجيػػػػػة لمعالقػػػػػات نتيسػػػػػ
أدوات وأىػػػداؼ وآليػػػات صػػػنع مبحثػػػيف األوؿ ىػػػذا ال صػػػؿ ال مسػػػطينية المصػػػرية وسػػػيعرض فػػػي 

 والثاني المحددات الداخمية والمحددات الخارجية لمعالقات ال مسطينية المصريةالسياسة الخارجية 
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 :ليات صنع السياسة الخارجيةآىداف و أدوات و أالمبحث االول: 

 :مقدمة

إف المصػالح الوطنيػة الدائمػة يمكػف أف تػدـو ل تػرات طويمػة ممتػدة نسػبيا، ويكػوف التغييػر فييػػا 
تكػػػوف المصػػػالح الوطنيػػػة المتغيػػػرة قابمػػػة لمتغييػػػر فػػػي  بطيئػػػا وربمػػػا غيػػػر محسػػػوس، فػػػي حػػػيف

مضػػػمونيا تبعػػػا لظػػػروؼ الدولػػػة واحتياجاتيػػػا. أمػػػا المصػػػالح الوطنيػػػة العامػػػة فيػػػي تمػػػؾ التػػػي 
تتبناىػػا الدولػػة فػػي نطػػاؽ جغرافػػي واسػػع أو فػػي مواجيػػة عػػدد كبيػػر نسػػبيا مػػف الػػدوؿ األخػػرى، 

ومكانيا، ومف ثـ يصبح ىذا التحديد  بينما تكوف المصالح الوطنية الخاصة محددة في زمانيا
الدقيؽ زمانا ومكانا أساس التمييػز بينيػا وبػيف المصػالح الوطنيػة العامػة. كػذلؾ يمكػف التمييػز 
في تمؾ المصالح، وطبقا لمواقؼ الدوؿ منيا، بيف المصػالح المتطابقػة والمتكاممػة والمتنازعػة. 

و أكثػر لحمايػة تمػؾ المصػالح والػدفاع وفى كؿ األحواؿ، فإف الدوؿ تمجأ إلى استخداـ وسػيمة أ
 (11-8، 2001عنيا مثؿ الحرب، والتحال ات الدولية، والت اوض الدبموماسي. )مقمد: 

فػػػي سػػػياؽ السياسػػػة الخارجيػػػة لمدولػػػة، يعػػػرؼ الػػػدور بأنػػػو أحػػػد مكونػػػات ىػػػذه السياسػػػة، وىػػػو 
عبػر فتػرة زمنيػة ينصرؼ إلى الوظي ة أو الوظػائؼ الرئيسػية التػي تقػوـ بيػا الدولػة فػي الخػارج 

 (21، 2003: )سميـ. طويمة، وذلؾ في سعييا لتحقيؽ أىداؼ سياستيا الخارجية"

كػػذلؾ يقصػػد بالػػدور م يػػوـ صػػانعي السياسػػة لماىيػػة القػػرارات وااللتزامػػات والقواعػػد واألفعػػاؿ 
المناسػػػبة لػػػدولتيـ، والوظػػػائؼ التػػػي يجػػػب عمػػػػييـ القيػػػاـ بيػػػا فػػػي عػػػدد مػػػف األطػػػر الجغرافيػػػة 

 (140-130، 1998: عامود )ابو. الموضوعية"

وعمػػى ذلػػؾ، فػػال ينشػػأ الػػدور اإلقميمػػي إال عنػػدما تسػػعى الدولػػة إلػػى القيػػاـ بػػو، بػػؿ وبصػػياغة  
وعػادة مػا تػرتبط أبعػاد ىػذا الػدور بتصػورات صػانع السياسػة الخارجيػة لمركػز دولتػو . واعية لو

توقعاتو لحجـ التغيير المترتب عمى  ولحجـ نشاطيا ونوع دوافعيا في السياسة الدولية، وكذلؾ
مػػف ىنػػا تكتسػػب تصػػورات صػػانع السياسػػة الخارجيػػة أىميتيػػا خاصػػة فػػي  .ممارسػػة ىػػذا الػػدور

تحديػػدىا لممجػػاالت التػػي تتميػػز فييػػا الدولػػة بن ػػوذ خػػاص، وكػػذلؾ تحديػػد درجػػة ومسػػتوى ىػػذا 
د األدوار الن ػػػوذ، وفيمػػػا تقدمػػػو مػػػف تصػػػورات مالئمػػػة لموظي ػػػة عنػػػد كػػػؿ مسػػػتوى، حيػػػث تتعػػػد

فػػي السياسػػة الدوليػػة كػػدور رجػػؿ الشػػرطة  اتػػدخميً  اتمعػػب الدولػػة دورً  فيػػي قػػد. الممكنػػة لمدولػػة
العػػػػالمي، أو يكػػػػوف دورىػػػػا تابعػػػػا مثػػػػؿ دور المحميػػػػة، كمػػػػا قػػػػد يسػػػػتند دور الدولػػػػة إلػػػػى دوافػػػػع 
 صػػراعية كمعػػاداة االسػػتعمار، أو إلػػى دوافػػػع تعاونيػػة مثػػؿ أدوار التكامػػؿ اإلقميمػػي والوسػػػاطة
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: 1998المصػػدر السػػابؽ،  عػػامود، )أبػػو (،16: 2003)سػػميـ، المصػػدر السػػابؽ،  .وغيرىمػػا
130-131.) 

نجد أف مصر قد تمتعت بتوازف في مكانتيا طواؿ الخمسينيات وحتػى منتصػؼ السػتينيات 
لت وقيػػػا فػػػي امػػػتالؾ عناصػػػر القػػػوة المختم ػػػة إزاء الػػػدوؿ العربيػػػة، ومػػػف ثػػػـ قامػػػت مصػػػر بالػػػدور 

، فقد تراجعت القدرة االقتصادية لمصر مقابؿ 1967أما بعد ىزيمة . منطقة العربيةفي الأدى القي
تزايػػد القػػوة االقتصػػادية لػػدوؿ البتػػروؿ الخميجيػػة خاصػػة السػػعودية والكويػػت، ممػػا أدى إلػػى تػػوزع 
ىيكؿ القوة بيف الدوؿ العربية عمى الرغـ مف احت اظ مصر بعناصر ت وقيا األخرى، األمر الػذى 

أف تػػدخؿ الػػدوؿ  صػػعبافتقػػاد المنطقػػة العربيػػة عنصػػر القيػػادة اإلقميميػػة وأصػػبح مػػف الأدى إلػػى 
العربية في مساومات متعددة لكػى تصػؿ إلػى قػرار موحػد مػف جانػب، كمػا بػرزت فػي الوقػت ذاتػو 
محػػػػاوالت الػػػػدوؿ العربيػػػػة ذات المكانػػػػة االقتصػػػػادية لمقيػػػػاـ بػػػػدور سياسػػػػي قيػػػػادي، ودخوليػػػػا فػػػػي 

 ي اعتادت لعب ىذا الدور.منافسات مع الدوؿ الت
األىنننداف العامنننة لمسياسنننة الخارجينننة المصنننرية العربينننة يمكنننن التميينننز فيينننا بنننين أوال: 

 األىداف التالية:

لػػى أف تسػػػترد مكانتيػػػا كاممػػػة  -1 تػػدعيـ مكانػػػة مصػػػر كدولػػػة متميػػزة فػػػي العػػػالـ العربػػػي وا 
 كدولة قائدة.

 مالئـ لجيود التنمية في المنطقة.مناخ قيؽ االستقرار اإلقميمي وتوفير دفع جيود تح -2

 زيادة معدالت التعاوف ومستويات التنسيؽ بيف الدوؿ العربية عربيا ودوليا. -3

 العربػػػي.أدى مواصػػػمة السػػػعي لتحقيػػػؽ درجػػػات متقدمػػػة مػػػف التعػػػاوف والتكامػػػؿ االقتصػػػ -4
 (92-83، 1997)عبد الجواد، السيد سعيد: 

 -: الفمسطينيةتجاه القضية االسياسة الخارجية المصرية  فأىدا ثانيا:

وربػػػط بػػػيف ، مػػػة العربيػػػةف مصػػػر جػػػزء مػػػف األعبػػػد الناصػػػر أامػػػف الػػػرئيس السػػػابؽ جمػػػاؿ 
ولػف تسػتطيع ، رىػاو ف مصر دولة عربية وىذا ىػو دأواكد ، مة العربيةمصالح مصر ومصالح األ

مػا فػي الػوطف العربػي والتصػدي لمخطػط االسػتعمارية لػذلؾ عمييػا اف تمعػب دورا مي، اليروب منو
بعادىػػػا عػػػف القضػػػية أو ، )االسػػػرائيمي(اخػػػراج مصػػػر مػػػف دائػػػرة الصػػػراع العربػػػي إلػػػى التػػػي تسػػػعي 

وىػذا ، وحصر نشاطيا داخؿ حدود مصػر القطريػة، القومية لالمة العربية ال مسطينية وعف القيادة
 (119-116، 1979: )فريد .ما رفضو عبد الناصر



 45 

وانػػا لتحقيػػػؽ ، الناصػػر بػػػالوطف العربػػي لمتحػػرر مػػػف االسػػتعمار فقػػػطجمػػاؿ عبػػػد لػػـ يكػػف اىتمػػػاـ 
، مواجية االستعمارعمى فالقومية العربية تقـو ، واالستقالؿ لمصر واالمة العربية، الوحدة العربية

ىػو  العربيػة ويري عبد الناصر الخطر الحقيقي الذي يحدؽ باألمػة، مة العربيةوتحقيؽ الوحدة لأل
يضػـ الػدوؿ  –ومف ىنا البد مف ايجاد كياف عربي ، ( وليس الخطر الشيوعيالخطر )االسرائيمي

 مػف االىتمػاـ بنظػػاـ السياسػػة الداخميػة والخارجيػة وبػداًل عمػى تكػوف لػو السػيطرة الكاممػة  –العربيػة 
 (190، 1983: خروفآو  )ابراىيـ اوسطي(. )شرؽ

عمى القضية ال مسطينية، إذ وافػؽ السػادات فػي الثالػث انعكس خيار التسوية الذي اتبعو السادات 
، وعمػػػػى طمػػػػب كيسػػػػنجر اثنػػػػاء االجتمػػػػاع بالقػػػػاىرة بعػػػػدـ دعػػػػوة 1973عشػػػػر مػػػػف ديسػػػػمبر عػػػػاـ 

 (193، 1996ال مسطينييف في مؤتمر السالـ )ىيكؿ: 

، بمنػػػع ال مسػػػطينييف مػػػف اسػػػتخداـ 1975تعيػػػد السػػػادات بعػػػد ات اقيػػػة فػػػؾ االشػػػتباؾ الثانيػػػة عػػػاـ 
 (181، 1990اضي المصرية، لمقياـ بأعماؿ معادية إلسرائيؿ )ىيكؿ: األر 

التقى رئيس منظمة التحرير ياسر عرفات، بوزير الخارجية االمريكي "سيروس  1977في مارس 
( 2013فػػػانس" برعايػػػػة السػػػػادات، لمعرفػػػػة الموقػػػػؼ ال مسػػػػطيني مػػػػف عمميػػػػة التسػػػػوية )السػػػػادات: 

اريحا اوال، بحيث تستطيع  –رئيس المنظمة فكرة غزة وعرض السادات في ن س اليوـ ن سو عمى 
المنظمة اف تحصؿ عمى قطػاع غػزة وعمػى مػوط  قػدـ فػي الضػ ة الغربيػة، ومػف ثػـ الػدخوؿ فػي 

 (177، 2006م اوضات مع اسرائيؿ. )خمة: 

دعػا السػػادات فػػي خطػػاب لػػو أمػاـ المجمػػس الػػوطني ال مسػػطيني فػػي الثػاني عشػػر مػػف مػػارس عػػاـ 
حريػػر إلػػى اتخػػاذ قػػرارات حاسػػمة لموصػػوؿ إلػػى الدولػػة ال مسػػطينية، واكػػد عمػػى ، منظمػػة الت1977

دور التسػوية السػممية فػي حػؿ الصػراع والتوصػؿ إلػى دولػة فمسػطينية، خاصػة فػي ظػؿ االوضػاع 
 (2013: االلكتروني  التي يعيشيا ال مسطينييف في الض ة الغربية. )السادات

الػػػداخمي: "تعميػػػؽ الممارسػػػة الديموقراطيػػػة، وتأكيػػػد عمػػػى المسػػػتوى فػػػي عيػػػد الػػػرئيس مبػػػارؾ اكػػػد 
الوحدة الوطنية، واستكماؿ مسيرة السالـ وتػدعيميا، والح ػاظ عمػى عيودنػا ومواثيقنػا الدوليػة التػي 
نمتـز بيا التزاما نابعا مف قيمنا وديننا، والمضي في سػبيؿ التنميػة بمعناىػا الشػامؿ مػف اجتماعيػة 

 (2002ر لموطف والمواطف. )خطاب الرئيس مبارؾ: واقتصادية لتحقيؽ الرخاء والخي

أما عمى المستوى اإلقميمي: فإف أىداؼ دور مصر العربي تتحدد في "اإلسياـ ب عالية في حماية 
األمػػػف القػػػومي لألمػػػة العربيػػػة، والح ػػػاظ عمػػػى مصػػػالحيا االسػػػتراتيجية الحيويػػػة. وزيػػػادة التعػػػاوف 

دراؾ واع لحركػة التػاريخ، كما أف ىذا الػدور ت …والترابط بيف شعوبيا،  حػدده اعتبػارات عمميػة، وا 
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ورؤيػػة محػػددة لألىػػداؼ القوميػػة، ورصػػيد حضػػاري ونضػػالي ىائػػؿ وحافػػؿ، وعناصػػر قػػوة سياسػػية 
واقتصػػادية وثقافيػػة وقػػدرة عمػػى مواجيػػة التحػػديات. وبػػذلؾ فػػإف ىػػذا الػػدور ال يتحػػدد بمػػا يػػراه ىػػذا 

 (130، 1998اتو واحتياجاتو )ابو عامود: الطرؼ أو ذاؾ مف منظور مصالحو الذاتية وارتباط

وعمػػػى المسػػػتوى الػػػدولي: فقػػػد واصػػػؿ الػػػرئيس مبػػػارؾ تأكيػػػده أف "رؤيتنػػػا المشػػػتركة لتحقيػػػؽ ىػػػذه 
فسعينا معا لتوسيع عالقات مصػر مػع  …األىداؼ تقوـ عمى محوريف رئيسييف: خارجي وداخمي

سػػػػت ادة منيػػػػا لػػػػدعـ توجياتنػػػػا العػػػػالـ الخػػػػارجي، ولتعزيػػػػز دور المنظمػػػػات الدوليػػػػة واإلقميميػػػػة لال
الوطنية، واستعدنا دور مصر الرائد فػي العػالـ العربػي اسػتنادا لمواقػؼ قامػت عمػى مبػادئ أصػيمة 
وتقػػديرات صػػائبة، وأثبتنػػا بالتزامنػػا بالشػػرعية الدوليػػة وبمواثيػػؽ الشػػرؼ العربيػػة واإلقميميػػة جػػدارتنا 

إلقميمػي، وفػى إنجػاز الػدور المتوقػع منػا فػي بتولي المكانة الالئقة بنا في صنع السالـ العػالمي وا
 (131، 1998)ابو عامود: المصدر السابؽ،  دعـ الحوار بيف األمـ والحضارات والديانات والثقافات.

أف ىنػػاؾ عمقًػػا حضػػاريا تسػػتند إليػػو خم يػػة إدراؾ مصػػر لحجػػـ دورىػػا المحػػوري وثقميػػا اإلقميمػػي 
دراؾ الميتمػػيف بالموضػػوع. ومػػف ثػػـ، فإنػػو والػػدولي، كمػػا أنػػو يسػػتأثر بقػػدر غيػػر قميػػؿ مػػف ف كػػر وا 

يؤكػػػد عمػػػى دورىػػػا كشػػػريؾ فػػػي تكػػػويف األجنػػػدة العالميػػػة. حػػػوؿ ىػػػذا المعنػػػى يػػػذكر السػػػيد عمػػػرو 
موسى، وزير الخارجية المصري السابؽ، واألميف العاـ الحالي لجامعة الدوؿ العربية، "أف مصػر 

 -نحػف المصػرييف-وكتابتو، كمػا نعػػيش وطف قديـ عاشر الزمف، وعايش وأسيـ في إقامة التاريخ
نياية األل ية الخامسػة لبنػاء اليػـر األكبػر..، كمػا يظػؿ دورىػا )أي دور مصػر( فػاعال ومػؤثًرا فػي 

 (158-155، 1999"مواجية التحديات الدولية المعاصرة. )القرعى: 

عربية المركزية إف الخبرة التاريخية تؤكد أف قياـ مصر بدورىا اإلقميمي خاصة في نطاؽ دائرتو ال
كاف دائًما ما ينعكس عمى مصػالح القػوى الدوليػة الرئيسػية، ومؤدًيػا إلػى صػداـ غيػر متكػاف  بػيف 
مصر وىذه القوى عبر مراحؿ تاريخية متصمة )تجربة محمد عمػى وعبػد الناصػر(. ومػف ثػـ، فقػد 

وصوؿ مصر أصبحت اإلشكالية التي تواجو مصر في قياميا بدورىا اإلقميمي متمثمة في "كي ية 
حقيقة إلى عالقة تتيح ليا القيػاـ بيػذا الػدور وتوجييػو دوف أف تسػت ز القػوى المييمنػة عالميػا إلػى 

 (199-187، 1997حد المواجية المباشرة والصداـ المسمح". )نافعة: 
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تجنناه القضننية الفمسننطينية يحمننل مننن خننالل ادور أدوات السياسننة الخارجيننة المصننرية ثالثننا: 
 -: التاليةدوات األ

 (اإلعالميةداة واأل، داة االقتصاديةواأل، داة العسكريةواأل، األداة الدبموماسية)

 :الدبموماسية ةاألدا -1
سػػتقبؿ اقػػرار مػػف عبػػد الناصػػر حػػوؿ مإلػػى واسػػرائيؿ الوصػػوؿ ت المتحػػدة حاولػػت الواليػػا  -

مسػػؤولية ( فكػػاف رد عبػػد الناصػػر بػػاف القضػػية ال مسػػطينية ليسػػت العالقػػة بػػيف مصػػر و)اسػػرائيؿ
" ووزيػػػر الخارجيػػػة وقػػػد حػػػاوؿ "جػػػوف فوسػػػتر داالس، بػػػؿ مسػػػؤولية االمػػػة العربيػػػة، مصػػػر وحػػػدىا

اقنػاع عبػد الناصػر بػاف يتضػمف خطػاب ، "قاىرة "جي رسوف كػافرياالمريكي والس ير االمريكي بال
 وفػي عػاـ، ( لكف الخطاب لـ يحقػؽ اليػدؼ االمريكػيسمحة التشيكية رسائؿ مطمئنة )إلسرائيؿاأل

 مقابػػؿ االعتػػراؼ بقػػرارات االمػػـ المتحػػدة )إسػػرائيؿ(السػػالـ مػػع عمػػى وافػػؽ عبػػد الناصػػر  1955
صػػدر ، االسػػمحة التشػػيكيةعمػػى ( وبعػػد حصػػوؿ عبػػد الناصػػر  53، 2002: ) بيضػػوف واخػػروف 

 )إسػػػرائيؿ(حيػػػث اعمنػػػت مصػػػر قبػػػوؿ وجػػػود ، )إسػػػرائيؿ(اوؿ رد دبموماسػػػي مصػػػري حػػػوؿ وجػػػود 
 االمـ المتحدة قراراتعمى بشرط موافقتيا 

مػػػػف بورمػػػػا  )إسػػػػرائيؿ(وطمبػػػػت ، 1955عقػػػػد مػػػػؤتمر بانػػػػدون  فػػػػي اندونيسػػػػيا فػػػػي عػػػػاـ   -
رئػيس عمػى جػواىر ال نيػرو" ورد "، طمب بف غوريػوفعمى فاعترض عبد الناصر ، المشاركة فيو

عمػى " )إسرائيؿ( والدوؿ العربية فػرد "اونػواعضاء المؤتمر الموازنة بيف عمى ، "وزراء بورما "اونو
( وبػػذلؾ حققػػت 25-24، 1983: ىيكػؿرفض دوؿ االعضػػاء حضػوره المػػؤتمر )" بػبػف غوريػػوف"

 .الدبموماسية المصرية نجاحا في منع مشاركة اسرائيؿ في المؤتمر

فػػػي  242قػػػرار مجمػػػس االمػػػف الشػػػيير باسػػػـ قػػػرار عمػػػى وافقػػػت الدبموماسػػػية المصػػػرية   -
امػػا ، يػػؽ السػػالـ والحػػدود األمنػػو لػػوتحقعمػػى يػػنص القػػرار  )إلسػػرائيؿ(فبالنسػػبة ، 1967نػػوفمبر 

مػػػف اراضػػػي التػػػي احتمػػػت عػػػاـ  )إسػػػرائيؿ(انسػػػحاب عمػػػى بالنسػػػبة لمعػػػرب ومصػػػر يػػػنص القػػػرار 
اال اف الدبموماسػػػػػػية المصػػػػػػرية رفضػػػػػػت الت سػػػػػػير ، وايجػػػػػػاد وطػػػػػػف قػػػػػػومي لم مسػػػػػػطينييف، 1967

بينمػػا ، ثػػـ انسػػحابتوقيػع ات اقيػػات سػػالـ  اإلسػػرائيمية(لمقػػرار اذ كانػػت وجيػػة النظػػر ) )االسػرائيمي(
 (286، 1994: )امبروزالدبموماسية المصرية كانت تري االنسحاب ثـ التحرؾ السياسي 

اعترافػػػػو بحركػػػػة فػػػػتح ودعميػػػػا لمواجيػػػػة  .1968عبػػػػد الناصػػػػر رسػػػػميا فػػػػي عػػػػاـ  أعمػػػػف  -
مػػف خػػالؿ اقنػػاع االتحػػاد السػػوفيتي ، وحػػاوؿ تقويػػة ن وذىػػا السياسػػي وعالقاتيػػا الدوليػػة )إسػػرائيؿ(
وسػػعي عبػد الناصػر إليجػاد عالقػػات وديػة بػيف منظمػة التحريػػر ، عالقػات معيػا وتسػميحيابإقامػة 
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عبػػػد الناصػػػر وقوفػػػو  أكػػػد، 1968وفػػػي نػػػوفمبر ، لتجنػػػب وقػػػوع خالفػػػات بػػػيف الطػػػرفيف، واالردف
اذ ىػػاجميـ الممػػؾ حسػػيف وطمػػب مػػف منظمػػة الحريػػر تركيػػز جيودىػػا ضػػد ، بجانػػب ال مسػػطينييف

وبالمقابؿ طمب مف الممؾ حسيف تعزيز عالقاتػو مػع ، لشؤوف العربيةوعدـ التدخؿ في ا )إسرائيؿ(
 (156-154، 1979" بؽ"المصدر السا: )فريدفتح 

بػػدأ السػػادات حكمػػو بتقػػديـ تنػػازالت لصػػالح )إسػػرائيؿ( عنػػدما أعمػػف عػػف مبادرتػػو، وكانػػت  -
مراحػػؿ المبػػادرة أوؿ قػػرار سياسػػي مػػف رئػػيس الجميوريػػة المصػػري، يقبػػؿ بتجزئػػة االنسػػحاب إلػػى 

 مخال ا سياسية الرئيس عبد الناصر.

أعمػػػف السػػػادات عػػػف رغبتػػػو فػػػي زيػػػارة القػػػدس، وفػػػي المقابػػػؿ أعمنػػػت اسػػػرائيؿ شػػػروطيا   -
، ورفػض إقامػة دولػة فمسػطينية، وبػرغـ مػف 1967لمسالـ، وىي رفض االنسحاب إلى حدود عاـ 

بالموافقػػة عمػػى  ، وىػػو مػػا يعنػػي ضػػمنيا1977ذلػػؾ قػػاـ السػػادات بزيػػارة القػػدس فػػي نػػوفمبر عػػاـ 
الشػػروط اإلسػػرائيمية، مػػا تعػػد الزيػػارة بحػػد ذاتيػػا اعترافًػػا مصػػرًيا ضػػمنًيا بوجػػود اسػػرائيؿ، وتعػػد أوؿ 

سرائيؿ )ىيكؿ:   (107-103، 2000شكؿ مف أشكاؿ التطبيع بيف مصر وا 

اعترفت مصر بإسرائيؿ رسميا وبشػكؿ قػانوني، وأقامػت معيػا عالقػات دبموماسػية، كمػا  -
لثالثػػة. ال قػػرة الثالثػػة مػػف معاىػػدة السػػالـ بػػيف طػػرفيف، وتكػػوف الحػػدود بػػيف البمػػديف ورد فػػي المػػادة ا

ىػي الحػػدود الدوليػػة المعتػرؼ بيػػا بػػيف مصػر وفمسػػطيف، تحػػت االنتػداب البريطػػاني، كمػػا ورد فػػي 
 (3-2)مؤسسة الدراسات ال مسطينية:  المادة الثانية مف المعاىدة.

جيػػة مػػع الػػػدوؿ العربيػػة، بعػػد تػػوتر حػػػدث قػػد عمػػؿ مبػػارؾ عمػػى تحسػػػيف العالقػػات الخار  -
بسبب توقيع مصر ات اقية كامػب دي يػد، وأعيػد انتخػاب الػرئيس مبػارؾ فػي تشػريف االوؿ 

ـ، تػـ انتخػاب مبػارؾ لممػرة الثالثػة 1993. وفي تشػريف األوؿ )اكتػوبر( 1989)اكتوبر( 
ر احتراميػػا رئيسػػا لمػػبالد ووازنػػت الدبموماسػػية المصػػرية بشػػكؿ محكػػـ بػػيف تأكيػػدىا اسػػتمرا

لمعاىػػػػدة السػػػػالـ مػػػػع اسػػػػرائيؿ، وبػػػػيف رفضػػػػيا لمم يػػػػـو االسػػػػرائيمي لمحقػػػػوؽ ال مسػػػػطينية، 
دانتيػػا الحازمػػة لمسػػموؾ اإلسػػرائيمي فػػي األراضػػي المحتمػػة. )المركػػز المصػػري لمشػػؤوف  وا 

 (2011الخارجية: 
 : األداة العسكرية -2

، استراتيجيتو العسػكريةفي ، 1948رت تجربة عبد الناصر خالؿ حرب فمسطيف عاـ ثّ أ  -
بينمػا تػرؾ ، وتسػميحو بالعتػاد العسػكري، ولويػة لبنػاء الجػيش المصػرياأل ىعطػأفبعد تػولي الحكػـ 
اسرائيؿ( مف قطاع غزة الخاضع لمسػيادة ييف يمارسوف نشاطيـ العسكري ضد )ال دائييف ال مسطين
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الحػرب ضػد مصػر بػف غوريػوف" خػوض قػرر "، صابت اسػرائيؿأونتيجة الخسائر التي ، المصرية
 (121-120، 2001: عبد ال تاح)

وكػاف الػرد باإلسػراع فػي بنػاء القػوة ، 1955قطػاع غػزة عػاـ  اإلسػرائيمي(ىاجـ الجػيش )  -
المواقػػػع عمػػػى  فػػػي اليجػػػوـ اسػػػرائيؿ(ونتيجػػػة اسػػػتمرار )، )إسػػػرائيؿ(العسػػػكرية المصػػػرية لمواجيػػػة 

وقػػررت مصػػر توجيػػو ضػػربات فػػي العمػػؽ االسػػرائيمي عػػف طريػػؽ ال ػػدائييف ، الحدوديػػة المصػػرية
 (24- 22، 1983 المصدر ن سو "": )ىيكؿ

المواجيػة المباشػرة مػع اسػرائيؿ قبيػؿ اكتمػاؿ خطػة التنميػة إلػى وبذلؾ تكوف مصػر خرجػت 
"المصػػدر : خػػروف)بيضػػوف وآامػػتالؾ االسػػمحة المتطػػورة إلػػى المصػػرية التػػي تسػػعي مػػف خالليػػا 

 (58، 2002" ن سو

، بت عيػػؿ األداة العسػػكرية لتحقيػػؽ 1973قػػاـ الجػػيش المصػػري فػػي السػػادس مػػف أكتػػوبر  -
أىداؼ السياسة الخارجية المصرية، باليجوـ عمػى إسػرائيؿ فػي األراضػي العربيػة المحتمػة، ونجػح 
لحػػاؽ الخسػػائر فػػي صػػ وؼ الجػػيش االسػػرائيمي  فػػي عبػػور قنػػاه السػػويس وتػػدمير خػػط برليػػؼ، وا 

 ( 34 –343، 1994دات في بداية المعركة وقؼ النار )امبرروز: ورفض السا

شكمت االداة العسػكرية دورا ميمػا فػي السياسػة الخارجيػة المصػرية، فقػد رفضػت الوجػود   -
وفػػي عيػػد عبػػد الناصػػر  1967اإلسػػرائيمي فػػي فمسػػطيف منػػذ نشػػأتيا، وشػػاركت فػػي حػػرب عػػاـ 

والتصػػدي إلسػػرائيؿ، وتحقيػػؽ الوحػػدة  تطػػور دورىػػا وأصػػبحت مسػػؤولة عػػف حمايػػة األمػػة العربيػػة
، ضػػػػػربة قاسػػػػػية لػػػػػألداة العسػػػػػكرية المصػػػػػرية، واقتصػػػػػرت 1967العربيػػػػػة، بيمنػػػػػا شػػػػػّكمت حػػػػػرب 

، اما في عيد السادات 1967مسئوليتيا عمى إزالة )االحتالؿ االسرائيمي( لألراضي المحتمة عاـ 
ؿ امػاـ التسػوية السياسػية. فقد اقتصر دور األداة العسكرية في حػرب اكتػوبر، ومػف ثػـ فػتح المجػا

 (78-77، 2000)محمود: 

تميػػػزت العالقػػػة بػػػيف السػػػمطة التن يذيػػػة والمؤسسػػػة العسػػػكرية فػػػي عيػػػد مبػػػارؾ باالنسػػػجاـ  -
التػػاـ، حيػػث تػػولى العديػػد مػػف أفػػراد المؤسػػس العسػػكرية مناصػػب ميمػػة ومميػػزة، كمػػا سػػمـ 

ز المخػػػابرات ميمػػػة بعػػػض المم ػػػات لجيػػػات أمنيػػػو، وممػػػؼ المصػػػالحة ال مسػػػطينية لجيػػػا
 (2014173العامة برئاسة المواء عمر سميماف. )الجبور: 

 : األداة االقتصادية -3
والرضػػػػػػوخ لممطالػػػػػػب ، رفضػػػػػػت مصػػػػػػر ربػػػػػػط اقتصػػػػػػادىا ب مػػػػػػؾ السياسػػػػػػة االسػػػػػػتعمارية  -

فقػػػد ربطػػػت الواليػػػات المتحػػػدة المسػػػاعدات ، االسػػػتعمارية بتخمػػػي مصػػػر عػػػف القضػػػية ال مسػػػطينية
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واشػػترطت ، بموقػػؼ مصػػر السياسػػي مػػف القضػػية ال مسػػطينية، لياالقتصػػادية فػػي بنػػاء السػػد العػػا
وتركيػػز جميػػع المػػوارد باتجػػاه بنػػاء ، االقتصػػاد المصػػريعمػػى  موافقػػة تمويميػػا لممشػػروع باإلشػػراؼ

وعػػػزؿ مصػػػر عػػػف الػػػوطف العربػػػي فػػػرفض عبػػػد ، السػػػد ووقػػػؼ بنػػػاء القػػػدرات العسػػػكرية المصػػػرية
 (46، 1983: دانكوسذلؾ. )الناصر 

وخسػػػرت التمويػػػؿ ، التخمػػػي عػػػف القضػػػية مقابػػػؿ المسػػػاعدات الخارجيػػػةرفضػػػت مصػػػر   -
قػػػد ات ػػػاؽ سػػػالـ بػػػيف مصػػػر نتيجػػػة الشػػػروط االمريكيػػػة لع، االمريكػػػي والغربػػػي لبنػػػاء السػػػد العػػػالي

، واسػػػتمرت االداة االقتصػػػادية المصػػػرية فػػػي سياسػػػتيا القوميػػػة تجػػػاه الػػػوطف العربػػػي، (و)اسػػػرائيؿ
اقتراحػػا لمػػرئيس ايزنيػػاور فػػي عػػاـ  "رجيػػة االمريكػػي "داالسقػػدـ وزيػػر الخا، رافضػػة التخمػػي عنيػػا

نظػػرا لمنتػػائ  السػػمبية لمجيوداتنػػا لجعػػؿ عبػػد الناصػػر يػػني  سياسػػية مصػػر "عمػػى لمضػػغط  1956
واف تؤجػؿ كػؿ مػف ، (وسػطتجػاه )الشػرؽ األاف نعػدؿ مػف سياسػتنا أعمينػا ، المصالحة مع اسرائيؿ
 (149، 2002: " ) المزينيفي سد أسواف طانيا مشروع اإلسياـالواليات المتحدة وبري

عمػػى قػػانوف المسػػاعدات الخارجيػػة، الػػذي  1975صػػادؽ الػػرئيس االمريكػػي "فػػورد" عػػاـ  -
، أصبحت 1978مميوف دوالر وبعد توقيع ات اقية كامب دي يد عاـ  250كاف نصيب مصر منو 

جيعيا عمػى مواصػمة مصر تحتؿ المرتبة الثانية في برنام  المعونات الخراجيػة بعػد إسػرائيؿ، لتشػ
عممية السالـ، وأصبحت السياسة االقتصادية المصرية تعتمد عمى الواليات المتحدة، فقد رفضت 
مصر الشروط األمريكية لتقديـ المساعدات لمصر في عيد عبد الناصر، بسػبب رفضػو لمشػروط 

ر فػي سياسػتو األمريكية بينما تـ استئناؼ المساعدات االقتصادية في عيد السػادات، نتيجػة التغيػ
 ( 474-472، 2010اتجاه اسرائيؿ ) احمد: 

دور  1991كاف مبارؾ يشجع العمؿ التجاري واالقتصادي، وكػاف لحػرب الخمػي  الثانيػة  -
ميـ، بعد وقوؼ مصر إلى جانػب التحػالؼ الػدولي، اذ اسػت ادت مصػر بشػكؿ كبيػر مػف 

مػػػف ديونيػػػا دعػػػـ مػػػالي مػػػف دوؿ الخمػػػي  ودوؿ التحػػػالؼ، باإلضػػػافة لشػػػطب جػػػزء كبيػػػر 
 (11، 2002مميار دوالر. )عمراف  23.7الخارجية، والتي ُقدرت بػ 
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 : عالميةداة اإلاأل -4
 )إسػػػرائيؿ(تعمػػػف اف ، 1967بػػػدأت وسػػػائؿ االعػػػالـ المصػػػرية فػػػي الخػػػامس مػػػف يونيػػػو   -

( )إسػػػرائيميةسػػػقاط مػػػا يقػػػارب اربعػػػيف طػػػائرة إف الػػػدفاعات المصػػػرية اسػػػتطاعت أو ، وقعػػػت بػػػال خ
ولػػـ يكػػف ىنػػاؾ أي وسػػائؿ اعػػالـ اجنبيػػة غيػػر ، فػػي صػػ وؼ المصػػرييف والعػػرب وعمػػت ال رحػػة

واستمرت وسائؿ االعػالـ تتحػدث عػف النصػر فػي الحػرب ، خبارالوسائؿ الحكومية التي تنشر األ
 (117-116، 2003: منتصرذاعة المصرية تنحي عبد الناصر )عمنت االأحتى 

بمجموعػػػػػة مػػػػػف ، (1967 – 1956عالميػػػػػة مػػػػػا بػػػػػيف عػػػػػامي )مصػػػػػر اإل ةداأاتسػػػػػمت   -
خطابػات القيػادة المصػرية التػي عمػى حيػث ركػز االعػالـ ، الخصائص ساىمت فػي ىزيمػة مصػر

 (139، 2003: )خميؿ .قوة بحرية وبرية وجوية في المنطقة أكبرامتالؾ مصر عمى توكد 

ذاعػػة صػػوت فمسػػطيف ومقرىػػا القػػاىرة إفقامػػت ، مبػػادرة روجػػرزعمػػى وافػػؽ عبػػد الناصػػر   -
"المصػػدر : )فريػػد .عالميػػة المصػػرية بإغالقػػوفػػردت األداة اإل، عبػػد الناصػػرعمػػى بيجػػـو عنيػػؼ 

 (250، 1979" ن سو

وضػػع السػػادات حممػػة اعالميػػة، لتسػػويؽ مرحمػػة التسػػوية السػػممية مػػع اسػػرائيؿ )ومعاىػػدة  -
الحممػػة اإلعالميػػة عمػػى أسػػاس أف ( وقامػػت 156، 2003السػػالـ المصػػرية اإلسػػرائيمية( )خميػػؿ: 

دخوؿ مصر في القضايا العربية بص ة عامة والقضية ال مسطينية بص ة خاصة، أدى إلى خراب 
مصػػػر اقتصػػػاديا، وارتػػػبط التسػػػويؽ بالتسػػػوية فػػػي وسػػػائؿ االعػػػالـ المصػػػرية بالرخػػػاء االقتصػػػأدى 

ية ضخمة إلقناع الػراي المتوقع في ظؿ عممية السالـ وتعر ض الرأي العاـ المصري لحممة إعالم
 (86-84، 1986العاـ بالسالـ والتشكيؾ بعروبة مصر وانتمائيا القومي العربي. )نافعة: 

عّد السادات القضية ال مسطينية قمب الصراع العربي االسرائيمي، وأف موقؼ مصػر مػف   -
"المصػدر ن سػو" القضية ال مسطينية لف يتغير، وأكد أف ىذا الصراع صراع بيف األجيػاؿ )زىػراف: 

1983 ،110) 

انػػػتي  مبػػػارؾ ذات السياسػػػة عمػػػى المسػػػتوى الػػػدولي، فقػػػد حػػػرص فػػػي خطابػػػو اإلعالمػػػي  -
األوؿ عمػػى أف يوكػػد احتػػراـ مصػػر لسياسػػة عػػدـ االنحيػػاز، ولكػػي يعطػػي ىػػذا معنػػى فقػػد 
قامة عالقة مستقيمة مع االتحاد السػوفيتي عمػى أسػاس مػف  شرعت مصر في تصحيح وا 

، واستيؿ ذلؾ بدعوة الخبػراء السػوفييت لالشػتراؾ فػي إصػالح توربينػات االحتراـ المتبادؿ
 (Heikal: 1978,714السد العالي، والعمؿ في مصانع الحديد والصمب في حمواف. )
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 :محددات العالقات الفمسطينية المصرية: المبحث الثاني

 مقدمة:

مصػػر كدولػػة فػػي النظػػاـ اإلقميمػػي العربػػي والػػدولي تعػػرؼ دورىػػا وحػػدود ىػػذا الػػدور ىػػو إنعكػػاس 
نعكػػاس لموقعيػػا الجغرافػػي المحػػوري فػػي قمػػب  لمعطيػػات تاريخيػػة وحضػػارية تمتػػد سؼ السػػنييف وا 
النظاـ اإلقميمي العربي، وتجسيد لعناصر القوة األخرى السػكانية والسياسػية والعمميػة، وىػذا الػدور 

يػػادي والقيػػادي المػػؤثر لػػـ ي ػػرض بػػالقوة، بػػؿ أف ىػػذا الػػدور ىػػو الػػذي فػػرض ن سػػو عمػػى مصػػر الر 
لذلؾ فاف لمعالقة بيف مصر فمسطيف محددات رئيسية حسب طبيعة العالقة بينيما لػذلؾ فػي ىػذا 

 بالعالقة.ال صؿ ستعرض الباحثة اىـ المحددات الداخمية والخارجية المؤثرة 
 

 بمجموعة من المحددات:أثر تت الفمسطينية المصريةإن العالقات 

، اواقتصػاديً  اوسياسػيً  اغير المسػتقر عمػى كافػة الصػعد، أمنًيػ المصريالوضع الداخمي  -1
ب عاليػة  ال مسطينيةمما يحد مف إمكانية النظاـ الجديد في لعب دوٍر فاعؿ في القضية 

 .عالية

حالة عدـ االستقرار في المنطقة، ووجود حالة مف إعادة تشكيؿ الخريطة اإلقميمية مع  -2
 .استمرار بروز دور "لسسالـ السياسي" في المنطقة

أف تقػـو قػوى  المصػري، وخشية النظاـ ال مسطينيةفي القضية  لمصرالدور التاريخي  -3
 .اإلقميمي مصرعمى النظاـ الجديد لمح اظ عمى دور  اأخرى بمؿء ال راغ، ما يشكؿ عبئً 

، لمصػػر، وعالقػػة ذلػػؾ بػػاألمف القػػومي ومصػػر قطػػاع غػػزةخصوصػػية العالقػػة بػػيف  -4
 .بينيماأدى والترابط االستراتيجي والسياسي واالقتص

 ، التػي ينظػر إلييػا النظػاـ الجديػد عمػى أنيػا امتػدادحماسالخم ية األيديولوجية لحركة  -5
 .اإلخواف المسمميفلجماعة 

قػػوى لصػػالح التػػزاـ النظػػاـ الجديػػد بعمميػػة التسػػوية السػػممية، فػػي ظػػّؿ اخػػتالؿ مػػوازيف ال -6
 .""إسرائيؿ

مػػف  المصػػريفػػي المنطقػػة، وموقػػؼ الػػدوؿ المػػؤثرة فػػي القػػرار  المصػػريةالتحال ػػات  -7
 .ال مسطينيةاألطراؼ 

http://www.palwiki.ps/index.php/%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://www.palwiki.ps/index.php/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86
http://www.palwiki.ps/index.php/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86
http://www.palwiki.ps/index.php/%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://www.palwiki.ps/index.php/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86
http://www.palwiki.ps/index.php/%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://www.palwiki.ps/index.php/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86
http://www.palwiki.ps/index.php/%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://www.palwiki.ps/index.php/%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://www.palwiki.ps/index.php/%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9_%D8%BA%D8%B2%D8%A9
http://www.palwiki.ps/index.php/%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://www.palwiki.ps/index.php/%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://www.palwiki.ps/index.php/%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://www.palwiki.ps/index.php/%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3
http://www.palwiki.ps/index.php/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86
http://www.palwiki.ps/index.php/%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://www.palwiki.ps/index.php/%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://www.palwiki.ps/index.php/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86
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 .الجديد مع الطرؼ اإلسرائيمي وحجـ تعاونيما المصريطبيعة عالقة النظاـ  -8

مػػع األطػػراؼ الدوليػػة، ورؤيػػة ىػػذه األطػػراؼ لمػػدور  المصػػريقػػة النظػػاـ طبيعػػة عال -9
 .ال مسطينيةفي القضية  المصري

مػع  (وحمػاس فػتح اخصوًصػ) ال مسػطينيةطبيعة عالقة كؿ طػرؼ مػف األطػراؼ  -10
 ) .الجديدالنظاـ 

 -:المحددات الداخميةأوال : 

 : المحدد الجغرافي -1

حتػى خمػي  العقبػة عمػى وقطػاع غػزة فتبػدأ مػف رأس طابػا  وفلسرطن  مصر الحػدود الشػرقية بػيف 
الحػدود ، شػرقا 34كػـ وىػذا الحػد يتماشػى مػع خػط طػوؿ  210الساحؿ المتوسطي وذلػؾ لمسػافة 

البحر المتوسط حيث يمتػد عمى الشمالية البحر المتوسط وىي عبارة عف حد طبيعي يطؿ ببروز 
كيمػو  ألػؼمدينػة السػموـ غربػا حيػث يمتػد لمسػافة إلػى مػف رفػح المصػرية شػرقا  الشػماليىذا الحد 

 (53، 2008: )خشاب. متر
تجػاه غػزة، فالقطػاع يجػاور سػيناء عمػى افي تشػكيؿ السياسػة المصػرية  احيويً  اتمعب الجغرافيا دورً 

. إسػػرائيؿ وتعػػد مصػػر ىػػي الدولػػة العربيػػة الوحيػػدة التػػي تجػػاور القطػػاع خػػالؿ. كمػػـ( 14)امتػػداد 
وألقى ىذا بأعباء متعددة عمى مصر باعتبارىا جوار غزة المعني بيا وبإنقاذىا وبمساعدتيا وقػت 

وغػػزة،  ابػػيف سػػكاف سػػيناء تحديػػدً  اواسػػعً  االناحيػػة الديموغرافيػػة فػػإف ىنػػاؾ اختالًطػػومػػف . األزمػػات
ألقػى بظاللػو عمػى  اكمػا أف االنقسػاـ ال مسػطيني أيًضػ. ألػؼ فمسػطيني 25 حػواليحيث يقيـ فييا 

 .العػػػػػػريشسػػػػػػيناء إذ أدت إلػػػػػػى نػػػػػػزوح عػػػػػػدد مػػػػػػف ضػػػػػػباط حركػػػػػػة فػػػػػػتح لسػػػػػػيناء واسػػػػػػتقرارىـ فػػػػػػي 
 (2014: االسكندراني)

 :المحدد الديموغرافي -2

( ألػػؼ مػػواطف 84بحػػدود ) 2011قػػدر أعػػداد الالجئػػيف ال مسػػطينييف فػػي مصػػر مػػع بدايػػة عػػاـ ت
فمسطيني، منيـ عدة آالؼ يقيموف في مصر بقصد الدراسة وىـ مػف أبنػاء قطػاع غػزة عمػى وجػو 
التحديػػػػد، وبعضػػػػيـ القميػػػػؿ مػػػػف الضػػػػ ة الغربيػػػػة، حيػػػػث إف مصػػػػر منطقػػػػة اسػػػػتقطاب لمعناصػػػػر 

 اكذلؾ يحظى باإلقامػة فػي مصػر، وتحديػدً . سطينية الشابة القادمة مف قطاع غزة بغية التعميـال م
ضػػافة إفػػي مػػدينتي القػػاىرة واإلسػػكندرية عػػدة آالؼ مػػف أبنػػاء حممػػة جػػوازات السػػ ر المتنوعػػة ىػػذا 

 .آالؼ عائمة فمسطينية سورية ىربت مف جحيـ الحرب في سورية إلى مصر 6000 ىلإ

http://www.palwiki.ps/index.php/%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://www.palwiki.ps/index.php/%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://www.palwiki.ps/index.php/%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://www.palwiki.ps/index.php/%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://www.palwiki.ps/index.php/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86
http://www.palwiki.ps/index.php/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86
http://www.palwiki.ps/index.php/%D9%81%D8%AA%D8%AD
http://www.palwiki.ps/index.php/%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3
http://www.palwiki.ps/index.php/%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86


 54 

العربية ىي مف الدوؿ العربية الخمس المضي ة لالجئيف ال مسطينييف، إلى جانب جميورية مصر 
حيػػػث تشػػػير معظػػػـ الدراسػػػات الموثقػػػة إلػػػى أف مصػػػر . كػػػؿ مػػػف األردف وسػػػوريا ولبنػػػاف والعػػػراؽ

اسػػتقبمت عػػاـ النكبػػة نحػػو ثمانيػػة آالؼ وخمسػػمائة الجػػ  فمسػػطيني، قػػدموا إلييػػا مػػف منػػاطؽ يافػػا 
فكانػػت مدينػػة بورسػػعيد أوؿ مػػوط  قػػدـ لالجئػػيف ال مسػػطينييف صػػباح األيػػاـ والمػػد والرممػػة وقراىػػا، 

األولى مف النكبة، حيث وضعتيـ السػمطات المصػرية فػي تجمػع خػاص بيػـ يػدعى )المزاريطػة(، 
ووضعت آخريف منيـ في تجمع )العباسػية( الواقػع فػي ضػواحي القػاىرة، إلػى حػيف مػنح غػالبيتيـ 

بنقػؿ جػزء  1949قامػت الحكومػة المصػرية مػع بدايػة عػاـ  ثـ سرعاف مػا. حؽ اإلقامة في مصر
 كبير منيـ إلى قطاع غزة، والى مخيـ المغازي، حيث بقي القطاع تحت اإلدارة المصرية.

أمػػا اسف يتركػػز وجػػود الالجئػػيف ال مسػػطينييف فػػي محافظػػات القػػاىرة والجيػػزة واإلسػػكندرية بنسػػب 
%( فػي المائػة 52ة مصػر العربيػة، بيػنيـ )ال مسػطينييف فػي جميوريػ إجمػالي%( مف 76تقارب )

%( مػنيـ 94يقطػف ) وبالتػالي%( فػي اإلسػكندرية، 17%( في الجيػزة، و)7في مدينة القاىرة، و)
 نت(الج  : عيد الري ية. )ابو%( منيـ في المائة فقط في المناطؽ 6في المناطؽ الحضرية، و)

 : االنفاق( )تجارة العامل االقتصادي -3

خػر فػي ىػذه ال تػرة وحرصػت السػمطة ال مسػطينية آ ىاالقتصادية بيف الطرفيف مجػر خذت العالقة أ
ال مسػػػػطيني أدى االىتمػػػػاـ بػػػػالمحيط العربػػػػي والػػػػدوؿ المجػػػػاورة وتػػػػـ توقيػػػػع االت ػػػػاؽ االقتصػػػػعمػػػػى 

تنميػة التبػػادؿ التجػػاري بػيف الطػػرفيف وتحريػػر إلػػى ـ التػػي ىػدفت  1998المصػري فػػي ابريػؿ عػػاـ 
ع ػػػػاء السػػػػمع والمنتجػػػػات ال مسػػػػطينية المصػػػػرية مػػػػف الرسػػػػـو إوكػػػػذلؾ  اسػػػػتيراد السػػػػمع والخػػػػدمات

 .الجمركية بيف البمديف

ي شػػػكؿ مػػػف أ امكانيػػػة حػػػدوثمػػػدى يتعمػػػؽ مسػػػتقبؿ العالقػػػة االقتصػػػادية ال مسػػػطينية المصػػػرية و 
وكػذلؾ ال ػارؽ الكبيػر ، بػيف مصػر وفمسػطيفأدى اختالؼ الييكؿ االقتصػ ىشكاؿ التكامؿ بمستو أ

لػذلؾ يجػب ، االقتصادية مثػؿ التجػارة الخارجيػة والنػات  القػومي وعػدد السػكاف في حجـ المؤشرات
وليػػة مػػف تنسػػيؽ وترتيػػب فػػي السياسػػات التجاريػػة بػػيف الػػدولتيف وتنميػػة فػػي ىػػذه أاتخػػاذ اجػػراءات 

انشػػاء مشػػاريع اقتصػػادية مشػػتركة فػػي المنػػاطؽ عمػػى والعمػػؿ ، العالقػة وتنميػػة المبػػادالت التجاريػػة
ـ الالزمػػة اولتيف ومحاولػػة تنميػػة قطػػاع الصػػناعة عػػف طريػػؽ اسػػتيراد المػػواد الخػػالحدوديػػة بػػيف الػػد

 (102، 2000)مسيؼ:  .لمصناعات ال مسطينية مف مصر
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وىػي ال تػػرة المروحػة لمدراسػة حػدث تغيػر المشػػيد السياسػي فػي مصػر وتػػـ  2011ي بدايػة عػاـ فػ
مػػاـ حركػػة أالمطالبػػات ب ػتح معبػػر رفػح  وبػػدأت، بقميػؿ مػػف السػابؽ أفضػػؿفػتح معبػػر رفػح بصػػورة 

 .التجارة واعتباره معبرا تجاريا وليس وحسب لتنقؿ االفراد

مػػػع مصػػػر لبنػػػاء عالقػػػة أدى فػػػاؽ لالن تػػػاح االقتصػػػآىنػػػاؾ  أصػػػبح 2012-2011خػػػالؿ عػػػاـ 
تزويػػػد إلػػػى باإلضػػػافة ، اقتصػػادية مػػػف خػػػالؿ مشػػػروع الػػربط الثمػػػاني لمكيربػػػاء عػػػف طريػػؽ مصػػػر

صػػبحت أو ، جػػات اليوميػػة لقطػػاع غػػزة مػػف وقػػود وكيربػػاء عػػف طريػػؽ مصػػرمصػػر بػػبعض االحتيا
قػات االقتصػادية مػع القطاع غػزة لتوثيػؽ العإلى عماؿ مصرييف تأتي أىناؾ وفود تجارية ورجاؿ 

والعمػػػؿ فػػػي المرحمػػػة ، وتوسػػػيع قاعػػػدة العالقػػػات االقتصػػػادية بػػػيف البمػػػديف بطريقػػػة مشػػػروعة، غػػػزة
 . صادية بيف االقتصادييفالمستقبمية لتكوف مرحمة وحدة اقت

تـ توقيع الخطوط العريضة لبروتوكوؿ تعزيز الشراكة االسػتثمارية بػيف  2012وفي شير فبراير  
س مػػاؿ أسػػيناء بػػر  ؿفػػي منطقػػة شػػما ال مسػػطينية- البمػػديف بتوقيػػع ات ػػاؽ انشػػاء الشػػركة المصػػرية

 (9، 2012: )نجيب. %41% ول مسطيف  51مشترؾ لمصر 

 : رفح( )معبرالعالقات االنسانية  -4

ترى مصر أف المعبر المغمػؽ ىػو مخصػص لحركػة عبػور األفػراد باألسػاس، ولػيس لمبضػائع وأف 
وتػرى القػاىرة أف التنػاوؿ اإلعالمػي . تجاه القطاعافتحو ال يجب أف يع ي إسرائيؿ مف مسئوليتيا 

نتيجػػة غمػػؽ معبػػر رفػػح، يصػػور مشػػكمة حصػػار غػػزة عمػػى أنيػػا  -الػػذي تؤيػػده حمػػاس-لمقضػػية 
، وتراه في إطار حممة إعالميػة اويساوي مصر بإسرائيؿ في حصارىا لغزة، وىو ما ترفضو قطعيً 

 ، صحي ة المصري اليوـ (2014) حممي:  .ممنيجة ومقصودة تشارؾ فييا أطراؼ إقميمية

راؼ ، ممػا يعنػي االعتػأف يكػوف المعبػر تحػت إدارة حمػاسعمػى جانػب آخػر فػإف القػاىرة تػرفض  
(صحي ة المصري ، 2014: )ابو الحسيف. بيا سمطة شرعية في غزة  اليـو

، 2013تغمؽ السمطات المصرية معبػر رفػح المن ػذ الوحيػد لمقطػاع بشػكؿ شػبو كامػؿ منػذ يوليػو  
وت تحو فقط ل تػرات محػدودة لسػ ر الحػاالت اإلنسػانية، وتقػوؿ الجيػات الرسػمية المصػرية إف فػتح 

 .الوضع األمني بمحافظة شماؿ سيناء المصريةالمعبر مرىوف باستتباب 

لػى الشػرياف الرئيسػي لحركػة المػواطنيف مػف و  غػزة لقطػاعالبوابػة الوحيػدة  رفػحيعتبر معبر   . القطػاعا 
وبحسػػب تصػػريحات مػػدير عػػاـ . لمعانػػاة الغػػزييف اغالقػػو ل تػػرات طويمػػة جعػػؿ منػػو رمػػزً إف أغيػػر 

تعتبػر األسػواء  الحاليفإف حركة المسافريف عبر معبر رفح خالؿ العاـ ، معبر رفح خالد الشاعر
سػػػاعة اف الجانػػب المصػػػري  120مقارنػػة بػػاألعواـ المنصػػػرمة حيػػث لػػػـ تتجػػاوز سػػػاعات العمػػؿ 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%81%D8%AD
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9_%D8%BA%D8%B2%D8%A9
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. اسػػاعات يومًيػػ 6يومػػا بواقػػع  19فػػتح معبػػر رفػػح سػػت مػػرات توزعػػت عمػػى  الحػػاليخػػالؿ العػػاـ 
فػإف معظػـ ىػذه الحػاالت مػف ، ورغـ اف الجانب المصري ال يسمح اال بمػرور الحػاالت االنسػانية

 ألػؼ 15ف ىنػاؾ مػا يزيػد عػف أأكػد مػدير المعبػر . جنبيةوحممة الجوازات المصرية واأل ىرضالم
مميػػػوف  2واف فػػػتح المعبػػػر عػػػدة مػػػرات ال يمبػػػي احتياجػػػات ، حالػػػة انسػػػانية عالقػػػة فػػػي قطػػػاع غػػػزة

 (2015: نت )الجزيرة .قطاع غزةمواطف فمسطيني في 

ألػػؼ،  310دخػػؿ  2013ألػػؼ مػػواطف، وفػػي عػػاـ  410دخػػؿ مػػف معبػػر رفػػح  2012أف عػػاـ  
% عػػف 5ألػػؼ مػػواطف، بنسػػبة  21دخػػؿ  2015ألػػؼ، وفػػي عػػاـ  100دخػػؿ  2014وفػػي عػػاـ 

 (2015: ) معيد فمسطيف لمدراسات االستراتيجية.األعواـ السابقة

وتسػػػػّبب إغػػػػالؽ معبػػػػر رفػػػػح بأزمػػػػة إنسػػػػانية غيػػػػر مسػػػػبوقة، بسػػػػبب حرمػػػػاف المرضػػػػى والطمبػػػػة  
 ، فضػاًل امت رقًػ ايوًمػ 21إال  2015وأصحاب الحاجة مػف السػ ر، إذ لػـ ي ػتح المعبػر طػواؿ سػنة 

(، والوضػػع الصػػحي المتػػدىور عػػف التقييػػد المشػػدد لحركػػة األفػػراد عمػػى )معبػػر بيػػت حػػانوف إيػػرز
المشػػوب بػػالنقص الخطيػػر فػػي األدويػػة والمسػػتمزمات الطبيػػة، وفػػرض القيػػود المشػػددة عمػػى حركػػة 
السػػػمع والبضػػػائع فػػػي المعبػػػر التجػػػاري مػػػع االحػػػتالؿ )كػػػـر أبػػػو سػػػالـ(، وتعطػػػؿ معظػػػـ المنشػػػىت 

ت غػػزة بسػػبب كمػػا عايشػػ. فػػي دائػػرة الخطػػر واالنييػػارأدى االقتصػػادية، مػػا أدخػػؿ الوضػػع االقتصػػ
عػػف تعثػػر عمميػػة إعػػادة إعمػػار مػػا  الحصػػار انعػػداـ األمػػف الغػػذائي، وتمػػوث ميػػاه الشػػرب، فضػػاًل 

، وارت اع معدالت ال قر، وزيادة نسبة البطالة التػي وصػمت إلػى 2014دمرتو الحرب صيؼ سنة 
 (87، 2016: )تقدير استراتيجي . 42%

 -: الداخميالمحدد السياسي  -5

  :االنقسام الفمسطيني -1

تػـ تنظػيـ ثػاني انتخابػػات تشػريعية فمسػطينية، وىػي أوؿ انتخابػات تشػارؾ فييػػا  2006فػي مطمػع 
حمػػاس التػػي حققػػت م اجػػأة بحصػػد أغمبيػػة المقاعػػد فػػي المجمػػس التشػػريعي، ونشػػب خػػالؼ بػػيف 

 العسػػكري بػػيفممػػا دعػػا النقسػػاـ داخمػػي بعػػد التػػدخؿ الحكومػػة ال مسػػطينية بػػراـ اهلل وحركػػة حمػػاس 
 غزة. ية بقطاعاألمناألجيزة 

المحػػػدد الحيػػػوي لمقػػػاىرة التػػػي تػػػرى أف السػػػبب الرئيسػػػي  ال مسػػػطيني ىػػػو –ـ ال مسػػػطيني اسػػػالنقا
لمشػػػػكمة القطػػػػاع ال تكمػػػػف فػػػػي الحصػػػػار، بػػػػؿ فػػػػي االنقسػػػػاـ الػػػػذي منػػػػع ال مسػػػػطينييف مػػػػف بمػػػػورة 

وترى مصر أف استمرار الصػراع يعمػؽ االن صػاؿ الجغرافػي . استراتيجية ناجحة لمواجية إسرائيؿ

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9_%D8%BA%D8%B2%D8%A9
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تػرى  وبالتػالي. بيف القطػاع والضػ ة، ويػدخؿ فمسػطيف فػي صػراع المحػاور المتنافسػة فػي المنطقػة
 .أف األولوية يجب أف تكوف إعادة المحمة ال مسطينية

  شكالية عالقة حماس مع جماعة اإلخوان المسممين المصرية:إ -2

لتػػداعيات سػػمبية عمػػى  ىأف تجربػػة صػػعود وسػػقوط حكػػـ جماعػػة اإلخػواف المسػػمميف قػػد أد ال شػؾ
فاتيامات مختم ة وجيت لمحركة بالعمؿ عمى األراضي المصرية . تعامؿ مصر مع حركة حماس

وكػاف مػف االتيامػات الموجيػة لمػرئيس المعػزوؿ "محمػد . وتيريب أسمحة واقتحاـ السػجوف وغيرىػا
ع جية أجنبية )حركة حمػاس(، باإلضػافة لحممػة إعالميػة ممنيجػة وغيػر مرسي" كانت التخابر م

واتيمػػػت الحركػػػة . وحركػػػة حمػػػاس لتأييػػػدىما الػػػرئيس المعػػػزوؿ امسػػػبوقة ضػػػد ال مسػػػطينييف عموًمػػػ
وتوجػػت ىػػذه . كػػذلؾ بشػػف حممػػة ضػػد النظػػاـ الجديػػد عبػػر أدواتيػػا اإلعالميػػة وقادتيػػا المختم ػػيف

جمة المصرية بحظر حركة حماس وأنشطتيا عمى األراضي بقرار محكمة األمور المستع األحداث
 المصرية(صحي ة الوطف ، 2014: )عبد الجواد. 2014مارس  4المصرية في 

وفي الوقػت الػذي تجاىػؿ فيػو النظػاـ المصػري حمػاس ك صػيؿ فمسػطيني حػاز عمػى األغمبيػة فػي 
الرئيسي لمقضية ال مسطينية، انتخابات عامة، فإنو تعامؿ مع السمطة ال مسطينية بوص يا العنواف 

مع موقؼ السمطة ال مسطينية وحركة فتح مف النظاـ السياسي الحاكـ والتطورات السياسية  اتماشيً 
مػػع متطمبػػات المحػػاور اإلقميميػػة والدوليػػة التػػي تػػرفض التعػػاطي مػػع  افػػي مصػػر، وكػػذلؾ تماشػػيً 

مػع قطػاع غػزة والمقاومػة وعميو، فقد استمر النظاـ في عيد السيسي فػي التعػاطي . حركة حماس
وفػػي مقػػدمتيا حمػػاس بخاصػػة، عمػػى ىػػدي تجربػػة نظػػاـ حسػػني مبػػارؾ، محكومػػة بالشػػؾ والريبػػة 

، ومػػػػف ثػػػػـ التعامػػػػؿ معيػػػػا عبػػػػر البوابػػػػة األمنيػػػػة ممثمػػػػة بجيػػػػاز اأمنًيػػػػ اواالتيػػػػاـ، واعتبارىػػػػا تيديػػػػدً 
 (83، 2015: تقدير استراتيجي) .العامةالمخابرات 

  :الحراك الشعبي المصري -3

تعبيػرا عػف اصػرار ماليػيف المصػرييف ، ـ2011كانوف الثاني )يناير(  25حداثو يـو أالذي بدأت 
ولػػػـ يكػػػف . وتحقيقػػػا لمعدالػػػة االجتماعيػػػة، ونيػػػؿ حريػػػاتيـ االنسػػػانية، السػػػترداد كػػػرامتيـ االنسػػػانية

كمػا لػـ ، لمتخمص مف النظاـ الحاكـ بواسػطة حركػات حزبيػة معارضػة اساس موجيً الحراؾ في األ
قادىا جيػؿ مػف شػباب ، انما كاف حركة شعبية عمت مدف وقري مصر كميا، عسكريا اف انقالبً يك

خرج ىذا الحراؾ الحياة السياسية في مصر مف حالة االنسداد والج اؼ التػي أقد ". مصر المثقؼ
، مػػػاـ ماليػػػيف المصػػػرييفأبػػػواب المشػػػاركة السياسػػػية أوفتحػػػت ، ت بيػػػا طيمػػػة العقػػػود الماضػػػيةلّمػػػأ

والتػػداوؿ ، والمنافسػػة الديمقراطيػػة، المشػػاركةعمػػى لتػػدخؿ مصػػر مرحمػػة التحػػوؿ الػػديمقراطي القػػائـ 
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حػػزاب السياسػػية سػػيـ فػػي نشػػأة األأاالمػػر الػػذي ، "طة عبػػر االنتخابػػات الحػػرة النزييػػةالسػػممي لمسػػم
 (2012: ) طو .كحزب النور وحزب الحرية والعدالة، االسالمية

 : الفتاح السيسيالرئيس المصري الجديد عبد  -4
سػػرائيؿ عػػف كػػوف   امنظمػػة إرىابيػػة وتيديػػدً « حمػػاس»يشػػارؾ وجيػػة النظػػر ن سػػيا مػػع واشػػنطف وا 

قمّػت قدرتػو وتراجػع اسػتعداده لالضػطالع بػدور مصػر التقميػدي فػي الوسػاطة  بالتالي، و ااستراتيجي  
سػػػرائيؿ جولػػػة ، لمت ػػػاوض عمػػػى نيايػػػة سػػػريعة لاومػػػع أف واشػػػنطف ال تعطػػػي جيػػػدً . بػػػيف حمػػػاس وا 

المعارؾ الحالية في غزة، عمييػا أف تقػاـو رغبتيػا بالضػغط عمػى مصػر لمقيػاـ بػأي تنػازالت تعػزز 
إمكانيات إعادة تسمح حماس، كإعادة فتح معبر رفح دوف قياـ نظاـ موثػوؽ يمنػع تػدفؽ األسػمحة 

 (2014 :اريؾ) .واإلرىابييف
 .المحددات الخارجية ثانيًا:

 : القضية الفمسطينية -1

واف أبنػػاء . فمسػػطيف قضػػية عربيػػة مصػػيرية، وىػػي جػػوىر الصػػراع مػػع العػػدو الصػػييونيقضػػية 
معنيػػوف بيػػا وممزمػػوف بالنضػػاؿ مػػف أجميػػا وتقػػديـ كػػؿ التضػػحيات  ااألمػػة العربيػػة وأقطارىػػا جميًعػػ
ف النضػػػػاؿ مػػػػف أجػػػػؿ اسػػػػتعادة الحقػػػػوؽ العربيػػػػة فػػػػي فمسػػػػطيف أو . الماديػػػػة والمعونػػػػة فػػػػي سػػػػبيميا

تمػػة مسػػؤولية قوميػػة عامػػة، وعمػػى جميػػع العػػرب المشػػاركة فييػػا، كػػؿ مػػف واألراضػػي العربيػػة المح
ف الصػػػراع مػػػع العػػػدو . موقعػػػو، وبمػػػا يممػػػؾ مػػػف قػػػدرات عسػػػكرية واقتصػػػادية وسياسػػػية وغيرىػػػا وا 

إلػػى  1967الصػػييوني يتعػػدى إطػػار الصػػراع ضػػده مػػف األقطػػار التػػي احتمػػت أراضػػييا فػػي عػػاـ 
وكيانيػػػا إلػػػى األراضػػػي المحتمػػػة مػػػف خطػػػر عسػػػكري األمػػػة العربيػػػة كميػػػا لمػػػا تشػػػكمو الصػػػييونية 

وحضاري عمى األمة العربية كميا، وعمى مصالحيا القومية الجوىرية، وعمى أدى وسياسي واقتص
حضػػارتيا ومصػػيرىا، األمػػر الػػذي يجعػػؿ كػػؿ أقطػػار األمػػة العربيػػة مسػػؤولية المشػػاركة فػػي ىػػذا 

 (2014: )الموسوعة ال مسطينية. الصراع بكؿ ما تممكو مف إمكانات

يػػػا عامػػػا مػػػؤثرا أفػػػرزت ر أوقػػػد ، قػػػوة الشػػػارع المصػػػريعمػػػى كػػػدت أمػػػف الواضػػػح اف ثػػػورة ينػػػاير قػػػد 
 25ف جمػػاىير الثػورة خرجػت لمشػارع فػػي أصػحيح ، وضػاغطا قويػا فػي مجػػاؿ السياسػة الخارجيػة

ف القضػػايا أوبمػػا يشػػي بػػ، ولػػـ تحمػػؿ شػػعاراتيا أي قضػػايا خارجيػػة، ةينػػاير ألسػػباب داخميػػة صػػرف
واعتبػر مصػط ي ال قػي . عمػاؿ الثػورةأجػدوؿ عمػى ليست  –ومنيا القضية ال مسطينية  –القومية 

 أدرؾالػػػذي ، ذلػػػؾ فػػػي وقتيػػػا ذكػػػاء ثوريػػػا ودرجػػػة عاليػػػة مػػػف المسػػػؤولية تحمػػػي بيػػػا شػػػباب مصػػػر
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نحػػو عمػػى ثػػورة شػػعبية ب ػػتح المم ػػات الخارجيػػة  تبػػدأف أنػػو مػػف غيػػر المسػػتحب أب طرتػػو وفطنتػػو 
 جريدة الحياة السعودية(، 2011: )ال قي. اجنبية اطرافً أب عمييا يؤل

المصػػػرية القضػػػية ال مسػػػطينية و قضػػػية إعػػػادة ىيكمػػػة السياسػػػة  2011ينػػػاير  25طرحػػػت ثػػػورة 
الخارجية المصرية عمى بساط البحث، بيدؼ استعادة دور مصر اإلقميمي والعربػي والتعامػؿ مػع 

ار ىػػذا السػػياؽ كانػػت العالقػػات المصػػرية اإلسػػرائيمية تيديػػدات األمػػف القػػومي المصػػري، وفػػى إطػػ
، وذلػػػػؾ بيػػػػدؼ تقمػػػػيص العالقػػػػات المصػػػػرية اميًمػػػػ اوالعالقػػػػات المصػػػػرية ال مسػػػػطينية تشػػػػغؿ حيػػػػزً 

اإلسرائيمية وتعزيز العالقات المصػرية ال مسػطينية وتشػكيؿ مقاربػة مصػرية مختم ػة لممػؼ التسػوية 
منصػػور أف يحقػػؽ إنجػػازا تاريخيػػا خاصػػا بالقضػػية اسػػتطاع الػػرئيس السػػابؽ عػػدلي . والعالقػػات

ال مسطينية ليختتـ سجمو التاريخي بنجاح عظيـ، حيث نجحت مصر في عيده في إقناع حركتػي 
"فػػتح وحمػػاس" بػػالتوقيع عمػػى ات اقيػػة المصػػالحة التػػي طالمػػا سػػعى إلييػػا وأكػػد عمييػػا فػػي لقاءاتػػو 

ظمت القضػية ال مسػطينية قضػية مركزيػة وبعد تولي الرئيس السيسي . وحواراتو خالؿ عشرة أشير
بالنسػػبة لمصػػر وبػػذلت مصػػر العديػػد مػػف الجيػػود لوقػػؼ إطػػالؽ النػػار لتجنػػب المزيػػد مػػف العنػػؼ 

 (2014: وحقف دماء المدنييف األبرياء مف أبناء الشعب ال مسطيني )ابراىيـ

ـ إال أف يحتػػؿ صػػدارة المشػػيد السياسػػي والػػوطني العػػا ارغػػـ أف الشػػأف الػػداخمي فػػي مصػػر تحديػػدً 
ذلؾ ال يعنى البتة تراجع االىتماـ بالقضية ال مسطينية والصراع العربي اإلسرائيمي، بؿ يعنػى فػي 

رساء أسس النظاـ الديموقراطي الجديد تمييدً  لصػياغة  االمقاـ األوؿ التمكيف لألوضاع الداخمية وا 
زاء إسػرائيؿ والقضػػية ال م سػطينية بشػػكؿ خػػاص، وىيكمػة السياسػػة الخارجيػة المصػػرية بوجػو عػػاـ وا 

وتشػػير أحػػدث اسػػتطالعات الػػرأي العػػاـ التػػي أجراىػػا مركػػز المعمومػػات ودعػػـ اتخػػاذ القػػرار إلػػػى 
آراؤىػـ،  ةاعتبار المصرييف أف إسرائيؿ ال تػزاؿ ىػي العػدو وذلػؾ بنسػبة عاليػة مػف بػيف المسػتطمع

ف بػػؿ كػػاف مػػف الواضػػح أف القضػػية ال مسػػطينية كامنػػة فػػي عمػػؽ الحالػػة الثوريػػة المصػػر  ية حتػػى وا 
خمػػػت ىػػػذه الحالػػػة مػػػف الشػػػعارات والالفتػػػات التػػػي تظيػػػر ذلػػػؾ بوضػػػوح ذلػػػؾ أف شػػػعارات الحريػػػة 
والكرامػػػة لػػػـ تعػػػف ولػػػـ تكػػػف تنصػػػرؼ فحسػػػب إلػػػى الحريػػػة ال رديػػػة لممػػػواطنيف والكرامػػػة الشخصػػػية 

كانت تعنى تحرير اإلرادة المصػرية وتحريػر القػرار المصػري مػف المرجعيػات  الممصرييف بؿ أيضً 
ر الوطنيػػػػة وتحقيػػػػؽ النديػػػػة والتكػػػػافؤ فػػػػي عالقػػػػات مصػػػػر الخارجيػػػػة وتػػػػوفير عمػػػػؽ سياسػػػػي غيػػػػ

 (2012: ) محمد.واستراتيجي لمموقؼ إزاء القضية ال مسطينية والصراع العربي اإلسرائيمي

مػؾ منػو وعػد مشػؤـو ممػف ال يألمييػود حقػا فػي فمسػطيف ب ىعطػأخواف لوعػد بم ػور الػذي ينظر اإل
صػػػدرت أفقػػد . أي جػػػزء مػػف فمسػػطيفعمػػى ي شػػرعية لالحػػتالؿ أترفػػوف بػػػوال يع، لمػػف ال يسػػتحؽ

عالف إفمسطيف شممت جممة قرارات قبيؿ  بشأفة التأسيسية لجماعة االخواف المسمميف وثيقة ئاليي
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عػػالف رفػػض أي مشػػروع تتقػػدـ بػػو أي ىيئػػة محميػػة او دوليػػة دولػػة الكيػػاف الصػػييوني جػػاء فييػػا "إ
 (239، :) غانـ. اـ ىدنة اـ غير ذلؾ سواء اكاف ىذا المشروع او وصاية

" مػف زاويػة ػ "اسػرائيؿىػي سػنة مثاليػة لػ 2014ف سػنة ا  و ، موقؼ مصر حاسـ في مصير القضية
امػػا موقػػؼ الشػػعب المصػػري مػػف  .وانشػػغاؿ مصػػر بتعقيػػدات وضػػعيا الػػداخمي، الموقػػؼ المصػػري

، ة مصػػر بيػػاصػػورة حمػػاس وعالقػػعمػػى فػػاف اسػػتمرار ازمػػة االخػػواف سػػوؼ يػػؤثر سػػمبا ، القضػػية
طائ ػة مػف النخػب لػدى صورة ال مسطينييف عمى وربما ، وكذلؾ تزايد الواقعية بيف السمطة وحماس

 (7، 2014: )االشعؿ .المرتبطة بالطبقة الحاكمة الجديدة المحتممة

مصػػر لػػف تتخمػػى عػػف دعػػـ القضػػية ال مسػػطينية وموق يػػا "أكػػد الػػرئيس عبػػد ال تػػاح السيسػػي، أف 
وعاصػػػمتيا القػػػدس  1967دولػػػة فمسػػػطينية عمػػػى األراضػػػي التػػػي احتمػػػت عػػػاـ ثابػػػت، وىػػػو إقامػػػة 

، مطالًبا بضرورة أف يكوف الثمف الذي دفع مف أرواح أبنائنا وأشقائنا في غػزة حػافًزا لحػؿ "الشرقية
 ( 2014: )البديؿ". شاماًل  القضية حاًل 

يػد أحػد عمػى موق نػػا ال يوجػد مح ػؿ إال ونػدافع فيػو عػف القضػية ال مسػطينية، ومػف الصػعب أف يزا
إلػى أنػو ال يمكػف المزايػدة عمػى دور  تجاه األشقاء في فمسطيف" مشيراامف فمسطيف، ودور مصر 

 (2014: )سكاي نيوز.مصر في القضية ال مسطينية
 : االحتالل االسرائيمي -2

االت اقيػػػػة التػػػػي عقػػػػدتيا الحكومػػػػة المصػػػػرية مػػػػع العػػػػدو الصػػػػييوني تػػػػنص عمػػػػى إقامػػػػة عالقػػػػات 
واقتصػػادية وثقافيػػة وسياسػػية وغيرىػػا مػػف العالقػػات مػػع العػػدو الصػػييوني، ممػػا يخمػػؽ دبموماسػػية 

جديػػػدة بالغػػػة الخطػػػورة فػػػي القطػػػر العربػػػي المصػػػري تتنػػػافى مػػػع مبػػػادئ القوميػػػة العربيػػػة  اظروفًػػػ
وتقاليػػػػدىا وأسػػػػس المقاطعػػػػة العربيػػػػة لمعػػػػدو الصػػػػييوني وتخمػػػػؽ احتمػػػػاالت خطيػػػػرة لتسػػػػمؿ العػػػػدو 

األمنية واالقتصادية والثقافية واالعالمية وغيرىا إلى الوطف العربي مف  الصييوني بشتى الوسائؿ
 (2014، المصدر ن سو: )الموسوعة ال مسطينية. خالؿ مصر

ف تتجاىػػؿ أف ظيػػور القػػوى الشػػعبية والمحجوبػػة عػػف الشػػرعية فػػي المشػػيد أمقػػدور إسػػرائيؿ بلػػيس 
إزاء إسػػػرائيؿ ومتعاط ػػػة مػػػع  سياسػػػات متشػػددة يالسياسػػي العربػػػي والمصػػػري قػػػد ي ضػػى إلػػػى تبّنػػػ

الحػؽ ال مسػػطيني والقضػية ال مسػػطينية، كمػا أنػػو لػػيس بمقػدورىا أف تتجاىػػؿ دخػوؿ الشػػعب والػػرأي 
عادة ىيكمتيا وال يعنى ذلؾ أف الػرأي  العاـ العربي والمصري عمى خط صنع السياسة الخارجية وا 

ولغيرىػا مػف دوؿ الثػورات  العاـ يصػنع السياسػة الخارجيػة بػؿ يعنػى أف السياسػة الخارجيػة لمصػر
العربيػة ال يمكنيػا مػػف اسف تجاىػؿ مواقػؼ واتجاىػػات الػرأي العػاـ لػػدى صػنع السياسػة الخارجيػػة، 
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 يوال شؾ أنو مف شأف دخوؿ الشعوب والمجتمعات والرأي العاـ حقؿ السياسة أف ي ضى إلى تبّنػ
ال انتيى األمر برفضيا  جريدة االىراـ(، 2012: )محمد. ) سياسات ذات قبوؿ شعبي وا 

فإسػػرائيؿ تعػػي ، ولػػيس ىػػذا بمسػػتغرب، ينػػاير اىتمامػػا إسػػرائيميا منقطػػع النظيػػر 25قػػد نالػػت ثػػورة 
 ىبػػدأفقػد  لػػو كػاف مثممػا وصػؼ "بالسػػالـ البػارد ".حتػى ، ىميػة اسػتمرار حالػة السػػالـ مػع مصػرأ

سػػػػاس أعمػػػػى ، سػػػػقاط نظػػػػاـ حسػػػػني مبػػػػارؾا  اإلسػػػػرائيميوف قمقيػػػػـ مػػػػف تػػػػداعيات الثػػػػورة المصػػػػرية و 
ولقػد ظيػر القمػؽ فػي كافػة التصػريحات وتحركػات مسػئولي اسػرائيؿ . منػي مػع الحػدثتعاطييـ األ
الجانػػػب عمػػػى ولػػػـ يقػػػؼ االىتمػػػاـ ، الداخميػػػة التػػػي تجػػػري فػػػي مصػػػر األحػػػداثوازاء ، وعسػػػكريييا

وفػػي محاولػػة الستشػػراؼ تػػأثير ، فقػػد قػػاموا برصػد دقيػػؽ لتحركػػات الشػػعب المصػري، الرسػمي فقػػط
 (130، 2011: )عجور. مستقبؿ اسرائيؿالثورة في 

أفضى االنقالب العسػكري الػذي أدى إلػى عػزؿ الػرئيس محمػد مرسػي إلػى تحػوالت واضػحة عمػى 
 اواقع عالقات مصر االقميميػة، لػيس فقػط بسػبب االعتبػارات التػي تحكػـ قػادة االنقػالب، بػؿ أيًضػ

بسبب الت اوت فػي تقيػيـ الػدوؿ واألطػراؼ )التػي تشػكؿ البيئػة اإلقميميػة ألرض الكنانػة( لتػداعيات 
قػػػد طػػػرأ عمػػػى العالقػػػات  وممػػػا ال شػػػؾ فيػػػو أف تحػػػواًل . االنقػػػالب عمػػػى خريطػػػة مصػػػالح كػػػؿ منيػػػا

مػف  المصرية اإلسرائيمية بعد االنقالب، حيػث جػاء ىػذا التحػوؿ ب عػؿ االعتبػارات التػي تحكػـ كػاًل 
وجػػػػود عػػػػدة مسػػػػارات محتممػػػػة لمعالقػػػػات  ورغػػػػـ. ادة االنقػػػػالب والنخبػػػػة الحاكمػػػػة فػػػػي تػػػػؿ أبيػػػػبقػػػػ

ونظػاـ الحكػـ فػي  "إسػرائيؿ"المستقبمية المصرية اإلسػرائيمية، إال أنػو يمكػف القػوؿ إف الشػراكة بػيف 
مصػر سػػتتعزز فػي حػػاؿ اسػػتتبت األمػور لالنقػػالب وتمكػف مػػف تكػػريس شػرعيتو الداخميػػة والدوليػػة 

  (62، 2013: تقدير استراتيجي). يميةواإلقم

تمثػػؿ فػػي ، تجػػاه القضػػية ال مسػػطينيةاسياسػػة اسػػرائيؿ عمػػى انعكاسػػات الثػػورة المصػػرية  أبػػرزلعػػؿ 
 1027فػػراج عػػف " مقابػػؿ اإلليطجمعػػاد شػػاسػػير "سػػرائيمي األطػػالؽ سػػراح الجنػػدي اإلإ ات ػػاؽبػػراـ إ
الثػػػورة قػػػد نشػػػطت بشػػػكؿ فاعػػػؿ  ف السياسػػػة المصػػػرية فػػػي ظػػػؿأاذ ظيػػػر حينيػػػا . سػػػيرا فمسػػػطينياأ

 (65، 2012: (23معمومات ) تقرير). وايجابي

، ت رض عمييا عدـ "إسرائيؿ"إف ات اقية كامب دي يد وما يترتب عمييا مف التزامات مصرية اتجاه 
تغيػػب الجانػػب اإلسػػرائيمي عػػف أي ت اىمػػات أو إجػػراءات قػػد تسػػيـ فػػي فػػؾ الحصػػار أو تخ ي ػػو، 

عمى زيادة القوات المصرية في سػيناء وسػمحت بوصػوؿ  "إسرائيؿ" والعكس صحيح، حيث وافقت
الدبابات المصرية إلى أقرب نقطة مف الحدود مع قطاع غزة، وكذلؾ سمحت لمطائرات العسػكرية 

كما أف بروز دور إسرائيمي في الحشد لتأييد االنقالب في مصر مف . المصرية التحميؽ فوؽ غزة
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الممكف أف ي سر بوجود ت اىمات لترتيب األوضاع في المنطقة؛ بإشغاؿ المقاومة في قطػاع غػزة 
 (2013: سعد ) .جانبيةبمم ات 

 : الواليات المتحدة االمريكية -3

حجػػػػر الزاويػػػة فػػػػي السياسػػػػة األمريكيػػػة فػػػػي منطقػػػػة الشػػػرؽ األوسػػػػط، ولػػػػذلؾ فػػػػإف  "إسػػػػرائيؿ"ُتعػػػد  
عالقتيما تتسـ بطبيعة استراتيجية قوية ذات خم يات ثقافية وتاريخية، وذات أبعاد عسكرية وأمنية 

وت وقيػػا العسػػكري، وتػػوفير الغطػػاء  "إسػػرائيؿ"وعمػػى ىػػذا فػػإف المحافظػػة عمػػى أمػػف … واقتصػػادية
 اتجاه الشعب ال مسطيني وشعوب المنطقة، يبقى معيػارً اا، وممارساتيا العدوانية والحماية الحتاللي

وبناء عمى ذلؾ فال يمكف النظػر لمواليػات المتحػدة كوسػيط . مف معايير السياسة األمريكية ارئيسيً 
ومػف جيػة أخػرى، فػإف الواليػات المتحػدة تحػاوؿ أف تػدير  نزيو محايػد فػي عمميػة التسػوية السػممية

لحيا فػػي المنطقػػة العربيػػة بمػػا فػػي ذلػػؾ إمػػدادات الػػن ط، وتحػػاوؿ عػػدـ إحػػراج حم ائيػػا شػػبكة مصػػا
وألف القضػية . ، المتوافقة مع السياسػة األمريكيػة فػي المنطقػة"المعتدلة"العرب وأنظمتيـ السياسية 

ال مسطينية تبقى عنصر الت جير األكبر في المنطقة، فإف السياسة األمريكية تسعى إلنياء الممؼ 
 مسطيني مف خػالؿ تحقيػؽ أكبػر قػدر مػف التنػازالت ال مسػطينية والعربيػة، والوصػوؿ إلػى تسػوية ال

 .سممية ال تتجاوز الخطوط الحمراء اإلسرائيمية
األزمػات التػي مػرت بيػا، لػـ تنقطػع، سػرا وعمنػا، رغػـ العالقات ال مسػطينية مػع الواليػات المتحػدة، 
، لكػػف واشػػنطف ال تػػزاؿ 1991عػػاـ  "شػػرؽ األوسػػطال"قبػػؿ وبعػػد انعقػػاد مػػؤتمر مدريػػد لمسػػالـ فػػي 

تقػػدير اسػػتراتيجي ) .فمسػػطيفتشػػذ عػػف معظػػـ دوؿ العػػالـ فػػي عػػدـ إقامػػة عالقػػات دبموماسػػية مػػع 
(59) :2013) 

لعؿ التطور في الموقؼ األمريكػي مػف قضػية الدولػة ال مسػطينية قػد تجمػى بوضػوح بعػدما أجػادت 
لمػا  ا، كموعػد تنتيػي فيػو المرحمػة االنتقاليػة وفقًػ1999القيادة ال مسطينية توظيؼ الرابع مف مايو 

 احددتػػو ات اقػػات أوسػػمو إلعػػالف بسػػط سػػيادة الدولػػة ال مسػػطينية عمػػى األراضػػي المعتػػرؼ بيػػا دولًيػػ
. (242لمقػرار األممػي رقػـ  ا، طبقًػ1967كأراٍض فمسطينية )حتى حدود الرابع مف يونيو حزيراف 

زاء ذلؾ  ف تأييػد لمػرئيس ال مسػطيني ياسػر عرفػات تضػمّ  انتػوف خطاًبػالرئيس األمريكػي كمي أرسؿوا 
عمػػى أف ال مسػػطينييف يسػػتحقوف  اأمػاني الشػػعب ال مسػػطيني فػػي تقريػر مصػػيره عمػػى أرضػػو، مؤكػدً 

 (234، 1999: عبد الجواد) فوؽ أرضيـ اأف يعيشوا أحرارً 

ة كانػػت قػػد نػػػأت ، سػػيما وأف اإلدارة األمريكيػػػايًمػػم قػػد رأى الػػبعض فػػػي الموقػػؼ األمريكػػي تحػػػواًل 
اإلسػرائيمي، أو أنيػا لػـ تحػدد اسليػات  -بن سيا عف التدخؿ المباشر في حسػـ الصػراع ال مسػطيني
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ونظػػر الػػبعض . تباعيػػا فػػي سػػبيؿ تحقيػػؽ المػػردود مػػف التسػػوية عمػػى الجانػػب ال مسػػطينياالواجػػب 
لػو داللتػو  اثً ، باعتبارىػا حػد1998إلى زيارة الرئيس كمينتوف إلى غزة في كانوف األوؿ / ديسػمبر 

و خطابو مف اإلعراب عف تأييده لم مسطينييف في في ضوء ما تضمنّ  االسياسية الميمة، خصوصً 
تقريػػر مسػػتقبميـ عمػػى أرضػػيـ كشػػعب حػػر، األمػػر الػػذي دعػػا الػػبعض إلػػى مقاربػػة ىػػذا الخطػػاب 

لػدى رغػـ الت ػاؤؿ الػذي سػاد و . بتصريح بم ور، لكنو فػي ىػذه المػرة موجػو إلػى الشػعب ال مسػطيني
أو  ااألوساط ال مسطينية مف نوايػا الػرئيس األمريكػي حيػاؿ القضػية ال مسػطينية، فإنػو لػـ يعػِط وعػدً 

قامػػة دولتػػو المسػػتقمة، بػػؿ أكػػد عمػػى  اصػػريحً  ااعترافًػػ بحػػؽ الشػػعب ال مسػػطيني فػػي تقريػػر مصػػيره وا 
ل مسػطينية، استمرار إدارتو بالتمسؾ في ني  السياسة األمريكية القاضػي بػأف تػتـ تسػوية القضػية ا

 .ويتقػػػػرر مسػػػػتقبؿ الضػػػػ ة الغربيػػػػة وقطػػػػاع غػػػػزة مػػػػف خػػػػالؿ الم اوضػػػػات المباشػػػػرة بػػػػيف الطػػػػرفيف
 (318، 2004: ابو لبدة)

بػاراؾ أوبامػا الحكػـ فػي الواليػات المتحػدة، وجػو خطابػو األوؿ لمعػالـ  الحػاليبعد أف تولي الرئيس 
و الحػديث عػف الدولػة ال مسػطينية، ، وأعاد فيػ2009اإلسالمي مف القاىرة في كانوف الثاني/يناير 

، وأف قيػاـ دولػة فمسػطينية اإف االستمرار فػي بنػاء المسػتوطنات اإلسػرائيمية لػيس شػرعيً "حيث قاؿ 
أف بػػػالده لػػػف تػػػدير ظيرىػػػا لمتطمعػػػات  اموضػػػحً ، مػػػف مصػػػمحة إسػػػرائيؿ وفمسػػػطيف وأمريكػػػا والعػػػالـ

أف الحػػؿ الوحيػػد ىػػو دولتػػاف يعػػيش فػػييـ  االمشػػروعة لمشػػعب ال مسػػطيني فػػي قيػػاـ دولتػػو، مضػػي ً 
 ".اإلسرائيميوف وال مسطينيوف في سالـ وأمف

ودعػت واشػنطف إلػػى اسػتئناؼ الم اوضػػات وعمميػة التسػػوية عمػى أمػػؿ التوصػؿ إلػػى ات ػاؽ نيػػائي 
خالؿ عاميف، غير أف المساعي األمريكية لـ تصؿ إلى نتيجة تذكر عمى صعيد إحراز أي تقػدـ 

لم اوضػػات مباشػػرة بػػيف الطػػرفيف، حيػػث لػػـ تسػػتطع اإلدارة األمريكيػػة  حقيقػػةفػػي تحقيػػؽ انطالقػػة 
إقناع الحكومة اإلسرائيمية بتجميد االستيطاف، واصطدمت ىذه المساعي بتطرؼ حكومػة نتنيػاىو 

لذلؾ، عممػت عمػى . تيا، فيما يتعمؽ بتجميد االستيطاف ومرجعية الم اوضات وىدفيا النيائيوتعن  
المنحػػى العػػاـ لمسياسػػة األمريكيػػة عنػػد الخػػالؼ مػػػع  اط، كمػػا كػػاف دائًمػػالتوصػػؿ إلػػى حمػػوؿ وسػػ

فػػي المقابػػؿ، أصػػرت السػػمطة ال مسػػطينية، فػػي البدايػػة، عمػػى حسػػـ ممػػؼ الحػػدود، ممػػا . إسػػرائيؿ
تجاوز قضية االسػتيطاف مػف جيػة، وتسػييؿ االنتقػاؿ نحػو الم اوضػات المباشػرة مػف  ايعني تمقائيً 

كما أف نتنيػاىو . اإلسرائيمي، مف جديد، أدى إلى إضافة ممؼ األمف تناحية أخرى، إال أف التعن  
 (24،  2010)تقدير استراتيجي:  .أراد الحديث عف المياه والعالقات االقتصادية وثقافة السالـ

نقمتيػػا ، يونيػػو 30ينػاير و 25قػد شػػيدت العالقػػات المصػرية األمريكيػػة تغيػػرات ميمػة بعػػد ثػػورتي 
، ومصػػر المتغيػػر التػػابع، كانػػت فيػػو الواليػػات المتحػػدة المتغيػػر المسػػتقؿمػػف الػػنمط التقميػػدي الػػذى 
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نتيجػػة السػػتقاللية السياسػػة الخارجيػػة المصػػرية وتعػػدد ، ةإلػػى نمػػط جديػػد يقػػوـ عمػػى التعامػػؿ بندّيػػ
بؿ شممت أيضا الدوؿ الكبػرى ، حيث لـ تعد مقصورة فقط عمى الواليات المتحدة وأوروبا، دوائرىا

وتنويػػع مصػػػادر تسػػػميحيا حيػػث لػػػـ تقتصػػػر عمػػػى ، دولي كروسػػػيا والصػػػيفاألخػػرى فػػػي النظػػػاـ الػػ
كمػػا أف اإلدارة ، فػػاؿ مػػف فرنسػػااكمػػا بػػرز فػػي صػػ قة الر ، حالواليػػات المتحػػدة فقػػط كمصػػدر لمتسػػم  

األمريكيػػة أضػػحت فػػي موقػػع رد ال عػػؿ الػػذى فػػرض عمييػػا أف تتعامػػؿ مػػع مصػػر وفقػػا لمتغيػػرات 
ولػػـ يعػػد ليػػا تػػأثير فػػي توجيػػو ت اعالتيػػا ، لسػػنوات األخيػػرةالكبػػرى والمتسػػارعة التػػي شػػيدتيا فػػي ا

حاولػت جاىػدة تحقيػؽ التػوازف بػيف ، ولػذلؾ فػإف السياسػة األمريكيػة، الداخمية كما كاف في السابؽ
وىػػػػػى الح ػػػػػاظ عمػػػػػى معاىػػػػػدة السػػػػػالـ المصػػػػػرية ، اعتبػػػػػارات المصػػػػػالح االسػػػػػتراتيجية مػػػػػع مصػػػػػر
، وحشػػد دعػػـ مصػػر فػػي الحػػرب عمػػى اإلرىػػاب، ساإلسػػرائيمية والمػػرور العسػػكري فػػي قنػػاة السػػوي

والتػػػي اعتػػػادت عمػػػى توظي يػػػا ، وبػػػيف اعتبػػػارات المثاليػػػة المرتبطػػػة بالديمقراطيػػػة وحقػػػوؽ اإلنسػػػاف
اف عيػػػد كمػػػاف كػػػاف إّبػػػ، كورقػػػة لمضػػػغط عمػػػى النظػػػاـ المصػػػري لتحقيػػػؽ مصػػػالحيا االسػػػتراتيجية

 جريدة االىراـ (، 2015: )احمد.مبارؾ

وقد فعمت معاىدة السالـ التاريخيػة المصػرية اإلسػرائيمية أكثػر مػف كونيػا مصػالحة بػيف خصػميف 
وفػػي حػػيف أف . تجػػاه الواليػػات المتحػػدةاسػػابقيف، فقػػد أكممػػت إعػػادة توجيػػو االسػػتراتيجية المصػػرية 

أنػور السػادات كػاف ىػو مػف وقىػع عمػى المعاىػدة، إال أف مبػارؾ كػاف ىػو مػف ن ػذىا وحػافظ عمييػا 
وعمػػػى المسػػتوى الرسػػػمي، أبقػػػى . عميػػا أحػػػد أعمػػدة الموقػػػؼ االسػػتراتيجي لػػػػمصر فػػػي المنطقػػةوج

تجاه إسرائيؿ، إال أنو كاف يزيد بيدوء مف اأحياًنا،  مدة طويمة عمى موقؼ بارد، وصداميمبارؾ ل
رغـ السػػالـ البػػارد وىكػػذا، فػػ. عمػػؽ التعػػاوف األمنػػي مػػع واشػػنطف وتػػؿ أبيػػب عمػػى كػػؿ المسػػتويات

الػػػػذي أبقػػػػى عميػػػػو مبػػػػارؾ، إال أف القػػػػادة اإلسػػػػرائيمييف كػػػػانوا يعتبػػػػروف مبػػػػارؾ جػػػػائزة  المعػػػػروؼ
 .استراتيجية

إلى جانب االنقالب العسكري في مصر، فيي ترى في مصر  االواليات المتحدة التي وق ت عمميً 
 افيمػا يتعمػؽ بالمحافظػة عمػى األمػف فػي سػيناء، الػذي ُيعػد  بنػدً  اليػا، خصوًصػ اوأساسػيً  اقويً  احمي ً 

وأمنيا ىو حجر الزاوية في سياسة أمريكا الشرؽ  "إسرائيؿ"في ات اقية كامب دي يد؛ ثـ إف  اأساسيً 
وبمػػا أف النظػػاـ الجديػػد فػػي مصػػر والواليػػات المتحػػدة يشػػتركاف فيمػػا ُيسػػمى اسػػتراتيجية . أوسػػطية

ف الواليات المتحدة دعمت بالكامؿ الحممػة األمنيػة المصػرية فػي سػيناء مػع ، فإ”محاربة اإلرىاب“
  (60،2013 :تقدير استراتيجي) ."إسرائيؿ"تأكيدىا الدائـ عمى ضرورة التنسيؽ مع 
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 :عممية السالم -4

إال أنو  1973حرب ورغـ . احتؿ العدو الصييوني مف مصر سيناء وقطاع غزة 1967عاـ في 
الػػرئيس  زارحيػػث  1977لػـ تسػػتطع مصػػر اسػػترداد سػيناء وجػػرت مباحثػػات ونقاشػػات حتػى عػػاـ 

ليثبػت جديػػة  سنت الييننوديفنني الكني والتحنندث "إسػرائيؿ"دولػػة االحػتالؿ  أنننور السناداتالمصػري 
ورئػيس وزراء " محمد أننور السنادات"مصر في السالـ عقدت ات اقية سالـ بيف الرئيس المصػري 

يومػا مػف الم اوضػات فػي المنتجػع الرئاسػي كامػب دي يػد  12بعػد " بنيغن "مناحيم السابؽإسرائيؿ 
الم اوضػػػات حيػػػث كانػػػت . فػػػي واليػػػة ميريالنػػػد القريػػػب مػػػف عاصػػػمة الواليػػػات المتحػػػدة واشػػػنطف

ونتػػائ  االت اقيػػة . جيمنني كننارتر والتوقيػػع عمػػى االت اقيػػة تحػػت إشػػراؼ الػػرئيس األمريكػػي السػػابؽ
 .خسرت القضية ال مسطينية أقوى دولة عربية مساندة ليا في ذلؾ الوقت وىي مصر

، الثػورة مػف المقاربػة المصػرية لمم ػي التسػويةأثر تتػ، المصػرية 2011ينػاير  25منذ انػدالع ثػورة 
المسػار ال مسػطيني حيػث ربػط الرئيسػي محمػد مرسػي فػي تمػؾ عمػى تحديػدا  .والعالقة مع اسرائيؿ

فػػي حديثػػو لصػػحي ة نيويػػورؾ ، ال تػػرة بػػيف اسػػتمرار ات اقيػػة كامػػب دي يػػد واقامػػة الدولػػة ال مسػػطينية
كػػد مرسػػي أذ ا  و ، مػػر الػػذي اعتبػػر تحػػوال جديػػدا فػػي ثوابػػت السياسػػة الخارجيػػة المصػػريةاأل، تػػايمز
بمػػنح الحكػػـ ، تطبيػػؽ نصوصػػيا الخاصػػةعمػػى احتػػراـ ات اقيػػة السػػالـ مػػع اسػػرائيؿ يتوقػػؼ عمػػى 

وضػػاع االنسػػانية فػػي ر فػػي الموقػػؼ المصػػري حيػػاؿ األويػػرتبط بػػالتغي  ، الػػذاتي لمشػػعب ال مسػػطيني
طػػار العالقػػات الصػػاعدة بػػيف مصػػر وحركػػة إوفػػي ، وفػػؾ الحصػػار الم ػػروض عميػػو، قطػػاع غػػزة

 (2014 :)جريدة نيويورؾ .تيديدا ألمنياحماس التي تعتبرىا 

خطابو ، عمف الرئيس محمد مرسي انو سيحتـر االت اقيات والمعاىدات الدولية في اكثر مف موقعأ
اننػا نحمػػؿ رسػالة سػالـ لمعػالـ ونحمػػؿ قبميػا ومعيػا رسػالة حػػؽ فػي جامعػة القػاىرة الػػذي قػاؿ فيػو "

.. ت الدولة في المعاىػدات واالت اقيػات الدوليػةاحتراـ التزاماعمى وكما تعيدنا دوما نؤكد  ..وعدؿ
مػػػة والحكومػػػة ومؤسسػػػة الرئاسػػػة تقػػػؼ مػػػع الشػػػعب اننػػػي اعمػػػف مػػػف ىنػػػا اف مصػػػر الشػػػعب واأل

اتمػػاـ المصػػالحة الوطنيػػة عمػػى وسػػنعمؿ ، كافػػة حقوقػػو المشػػروعةعمػػى يحصػػؿ حتػػى ال مسػػطيني 
 (2012: )كممة مرسي"وسيادتوو رضأالستعادة  اال مسطينية ليكوف الشعب ال مسطيني ص ا واحدً 

بخصوص عممية السالـ ال مسطينية اإلسرائيمية فينطمؽ مف كوف الم اوضات ليا اصوليا وفنونيا 
ال ت ضؿ التورط في ىذا النوع فيي تعتقد اف ، ويبدو اف النخب الجديدة االف في مصر، واعبائيا

وال يوجػد ، ال تتحػدث عػف م اوضػاتفيػي  بالتػاليسيجعميا تعيد انتاج نظاـ مبػارؾ و ، التورط فيو
ولويػػػات أف فكػػػرة الم اوضػػػات ليسػػػت مػػػف أويبػػػدو ، سػػػرائيمياتصػػػاؿ سياسػػػية مػػػع الطػػػرؼ اإل قنػػػاة

http://www.palqa.com/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%88%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%83%D8%B3%D8%A9-%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%88-%D9%81%D9%8A-1967%D8%9F/
http://www.palqa.com/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%88%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9/%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%8A-%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%86-1973%D8%9F/
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، مسػتوي القضػية ال مسػطينيةعمػى فمف تعمؿ القيادة المصرية الجديػدة ، الصيادة المصرية الجديدة
 (209، 2013شاويش:  )ابو. كما الحاؿ عميو اثناء مبارؾ

يتعمػػؽ بإسػػرائيؿ، فيبػػدو أف السياسػػة الخارجيػػة لمصػػر ال تختمػػؼ اسف عمػػا قبمػػو، فمػػا زالػػت  فيمػػا
إجػػراءات  الدولػػة العبريػػة، ولػػـ تمجػػأ إلػػى أيواألمنػػي مػػع أدى تحػػافظ عمػػى انتظػػاـ التعػػاوف االقتصػػ

وعمػػػػى الػػػػني  السػػػػابؽ ن سػػػػو تصػػػػوف القػػػػاىرة معاىػػػػدة السػػػػالـ بػػػػالتزاـ وحػػػػرص . اسػػػػت زازية حياليػػػػا
بتقػػػدـ مممػػػوس عمػػػى صػػػعيد القضػػػية  اويظػػػؿ إعطػػػاء دفعػػػة لمعالقػػػة مػػػع تػػػؿ أبيػػػب رىًنػػػشػػػديديف، 

 .إقامة الدولة ال مسطينية المستقمة، وعاصمتيا القدس اال مسطينية، خصوصً 
 :تعقيب

، يمكنن ان نسنتنتج مجموعنة منن الخالصنات، من خالل ما تم مناقشتو فني ىنذا الفصنل
 : أىميا
، الخارجية المصرية ال تتغير، ي رضيا التاريخ والجغرافيا واليويةثوابت مستقرة في السياسة  ىناؾ

باإلضػػػافة لوجػػود بعػػػض القضػػػايا ذات الثبػػػات فػػػي أجنػػػدة ، وتحقيػػؽ االسػػػتقالؿ الػػػوطني المصػػػري
 قضايا السياسة الخارجية المصرية مثؿ القضية ال مسطينية.

 ابحاجة لسنشاء والتأسيس وفقً وبعضيا ، إف عممية صنع سياسة خارجية بحاجة لمتطوير والت عيؿ
ة وخاصػػػة بعػػػد غيػػػاب دور السياسػػػة الخارجيػػػة اتجػػػاه القضػػػية ال مسػػػطينية لرؤيػػػة واضػػػحة ومحػػػدد

 .وتغيرىا حسب المراحؿ االنتقالية لمحكـ بمصر
الدور التاريخي لمصر في القضية ال مسطينية، وخشية النظاـ المصري أف تقـو قوى أخرى بمؿء 

فػإف لمصػر مصػالح  عمى النظاـ الجديد لمح اظ عمػى دور مصػر اإلقميمػي اال راغ، ما يشكؿ عبئً 
 .ةثابتة وأساسية تحدد نظرتيا وتعامميا مع فمسطيف المحتم

مػف االزدواجيػة  اشكمت طبيعػة الوضػع ال مسػطيني المتمثػؿ باالنقسػاـ السياسػي واأليػديولوجي نوًعػ
طة ال مسػطينية فػي راـ اهلل وحركػة فػي العالقػات ال مسػطينية الخارجيػة؛ حيػث حكمتيػا مواقػؼ السػم

حماس في قطاع غزة مف مجمؿ القضايا اإلقميمية ومنيا الحراكات المصرية التػي حػدثت بمصػر 
 .2015- 2011مف عاـ 

يػربط بػيف الشػعبيف المصػري  اوعضػويً  ااجتماعًيػ امصر تشكؿ حاضنة سياسية واستراتيجية وعمقً 
وال مسطيني، وىي عالقة ال تحددىا ال تػرة التاريخيػة الحاليػة، بػؿ ىػي عمػؽ وامتػداد تػاريخي يمتػد 
سالؼ السنييف ودائما ارتبطػت األوضػاع السياسػية فػي فمسػطيف ضػع ا أو قػوة بالوضػع السياسػي 

 في مصر.
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 العالقات الفمسطينية المصريةعمى يناير  25حراك أثر 
 :تمييد

يناير ىذا الحراؾ ادى الى اسقاط نظاـ الحكػـ  25العربية حراؾ  بعد اف شيدت جميورية مصر 
في مصر وما تمى ىذا االمر مف انتقاؿ السمطة الػى المجمػس العسػكري الػذي قػاد الػبالد فػي تمػؾ 

منحػػػى جديػػػدا رغػػػـ اف ىػػػذه العالقػػػات  تاخػػػذ اسػػػتطاعت العالقػػػات المصػػػرية ال مسػػػطينية اف ال تػػػرة
يػػػة بقيػػػت محافظػػػة عمػػػى طابعيػػػا بعالقػػػات متميػػػزة باعتبػػػار مصػػػر عامػػػؿ مسػػػاعد وداعػػػـ التاريخ

ينػػػاير كانػػػػت تستضػػػيؼ حػػػػوارات  25وخاصػػػػة اف مصػػػر قبػػػؿ قيػػػػاـ حػػػراؾ  لمقضػػػية ال مسػػػطينية 
التػػي قطعػػػت جػػػوالت  ال مسػػػطينية المصػػالحة الوطنيػػػة ال مسػػطينية مػػػف خػػػالؿ ال صػػائؿ والحركػػػات

سػػػػػػبؽ ذلػػػػػػؾ مػػػػػػف احتضػػػػػػاف مصػػػػػػر لمػػػػػػؤتمر شػػػػػػـر  طويمػػػػػػة مػػػػػػف الحػػػػػػوار برعايػػػػػػة مصػػػػػػرية ومػػػػػػا
ىػذا  2009-2008ما دمره االحتالؿ في الحرب التي شنيا عمى قطاع غزة عاـ  العمار الشيخ

االمر الذي رسخ العالقػة المصػرية مػع كافػة االطيػاؼ السياسػية ال مسػطينية وانعكػس ايجابػا عمػى 
 .تمؾ العالقات

وقػد  .المصرية نموذجػا حضػاريا اسػتطاعت مػف خاللػو خمػؽ نظػاـ سياسػي جديػد قدمت الحراكات
، بػػدأت بمرحمػػة اسػػقاط حكػػـ الػػرئيس حسػػني مبػػارؾ، شػػيدت مصػػر فػػي اطػػاره عمميػػة حػػراؾ ممتػػدة

ومػػرت بمصػػاعب المرحمػػة االنتقاليػػة التػػي تقػػاطع فييػػا مسػػاري: ىػػدـ النظػػاـ القػػديـ وبنػػاء النظػػاـ 
د مػف الت ػر   افػي مرحمػة اندالعػو االوؿ مالمػح جديػدة تحمػؿ قػدرً  كما قدـ الحػراؾ المصػري .الجديد
 ىوبػػيف قػػو ، رادات ال رديػػةالعقػػؿ الجمعػػي واإل، سػػيا حالػػة المػػزج بػػيف الروحػػاني والعقالنػػيأر عمػػى 

وجميعيػا ثنائيػات ت اعمػت معػا بشػكؿ ، والتخطػيط والتمقائيػة، التنظيـ السياسي والحشػد الجمػاىيري
 (.2011: )الشرقاوي .لمعمؿ الثوري اريً حضا اتناغمي انتجت نموذجً 

انتخابػػػػػات حتػػػػى و ، 2011ينػػػػاير  25وؿ طبيعػػػػة حػػػػػراؾ نسػػػػتعرض فػػػػي ىػػػػػذا المبحػػػػث األ
كمػا نسػتعرض فػي المبحػث الثػاني . وتداعياتو عمى النظاـ المصػري الجديػد 2012الرئاسية عاـ 

التػي  األحػداثثناء وبعد الحػراؾ المصػري مػع توضػيح أ الموقؼ المصري مف القضية ال مسطينية
حيػػث سػػتتناوؿ الدراسػػة العالقػػات ال مسػػطينية المصػػرية خػػالؿ ىػػذه ال تػػرة وتطػػور  .شػػيدتيا مصػػر

ورؤيتيػػػا لموضػػػع ، وضػػػاع السياسػػػية واالجتماعيػػػة واالقتصػػػادية والثقافيػػػةالعالقػػػة فػػػي مختمػػػؼ األ
 .في ظؿ حالة االنقساـ ال مسطيني، ال مسطيني الداخمي
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 :وتداعياتو عمى النظام المصري طبيعة الحراك: ولالمبحث األ 

 مقدمة:

وفتػرة الربيػع ، والحراؾ المصري بشػكؿ خػاص، تستعرض الباحثة م يوـ الحراؾ بشكؿ عاـ
طمقت عػدة حراكػات عربيػة ومػا ىػو المشػترؾ بينيػا ومػا يميػز الحػراؾ المصػري ومػا أالعربي التي 

إلػى  ىدأممػا  نظػاـ مبػارؾعمػى ىـ العوامؿ التي ساىمت في تراكـ الضغط الشعبي وتأليبػو أىي 
 .نظاموعمى انقالبيـ عميو و 

 : يناير المصرية 25مفيوم حراك 

 25م يػػوـ حػػراؾ إلػػى الحػػراؾ لغػػة واصػػطالحا وذلػػؾ قبػػؿ التطػػرؽ  ىف نتنػػاوؿ معنػػأبػػد  ال
 .يناير

َحػػراؾ فم ػػرد : المغػػوي بحسػػب معجػػـ المغػػة العربيػػة المعاصػػر ىػػو:  ىالمعنػػ -:الحننراك لغننةً 
رأيتو ممدىًدا عمى األرض ُجثىػة ىامػدة ال "َحَرَكة كّؿ مظير عاـ مف مظاىر النىشاط، ضّد الس كوف 

 .ما بو َحراؾ: ىامد، ساكف |"مريض بال حَراؾ -َحراؾ فييا

 .َحَراؾٌ ما بو : ُيقاؿ .الحركةُ : الَحَراؾوبحسب المعجـ الوسيط 

ـْ َيػػػْأِت ِبَحػػػراؾٍ  -: ؾ ()ح ر : َحػػػراؾٌ  وبحسػػػب المعجػػػـ الغنػػػي مػػػا بِػػػِو  -: . ِبَحَرَكػػػةٍ : -: لَػػػ
 .َحراؾٌ 

الحػػػراؾ كمصػػػطمح سياسػػػي ىػػػو الحالػػػة السياسػػػية التػػػي تتسػػػـ بتزايػػػد  -:الحنننراك اصنننطالحاً 
التغيير في موازيف القوة ونمػط توزيػع السػمطة وسػرعة تواصػؿ األفكػار السياسػية وانتشػارىا وكثافػة 

نػػػػو: "نشػػػاط متمػػػرد وجػػػودي عقمػػػي تحكمػػػو القضػػػػايا أؼ عمػػػى ويعػػػرّ . التواصػػػؿ فيمػػػا بػػػيف األفػػػراد
لتحقيػػؽ إشػػباع تمػػؾ  اومنظًمػػ امتمػػردً  ايقتضػػي أسػػموبً  احيوًيػػ االمجتمعيػػة والذاتيػػة التػػي تصػػبح مطمًبػػ

 (2011)بوجناؿ: المطالب".
عمػى خػر آإلػى مػف موقػع  و ىبوطػاً أ نػو االنتقػاؿ صػعوداً أ ويمكن تعريف الحراك السياسني

خر يقصد بالحراؾ آ ىوبمعن، السياسي الذي يوضح توزيع القوة السياسية في المجتمعـ التدرج سمّ 
وىػػذه التنظيمػػػات ، فػػػراد والجماعػػات فػػي حركػػػة النظػػاـ السياسػػػيالسياسػػي تػػأثير مجموعػػػة مػػف األ

ف يكػػوف التغييػػر النػػات  عػػف أ اولػػيس شػػرطً  .شػػمؿتشػػكؿ جػػزءا مػػف النظػػاـ السياسػػي فػػي بعػػده األ
ليػة آنماط مختم ة مػف الصػراع يسػتمـز أبؿ السمطة السياسية قد تتمخض عنو و مف قو توج  أرغبة 

 (11-9، 2007: )الشافعي .يقاعوإتضبط 
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 الحراؾ السياسي الجديد الخاص بالربيع العربي الذي انطمؽ في تونس ولػـ تسػمـ منػو دولػة
 .لدراسة آليات التعبئة والتحشيد احيويً  عربية وصوال لمصر بدرجات مختم ة، يوفر مدخاًل 

 والطػػرؽ التنظيميػػة التػػي سػػمكتيا ثػػورات الربيػػع العربػػي بشػػكؿ مختمػػؼ عػػف اسليػػات واألطػػر
 ( 1، 2012: التقميدية التي عجزت عف تحقيؽ ما حققتو ثورات الشباب العربي.)المرشد

تغيػػػرت فييػػػا دخمػػػت العمميػػػة السياسػػػية فػػػي غالبيػػػة دوؿ الربيػػػع العربػػػي إلػػػى مرحمػػػة جديػػػدة 
  مف قواعد المعبة السياسية، عمى نحو يترؾ آثار عدة عمى قدرة حركات االحتجاج الشبابية الكثير

 . عمى ال عؿ

الديمقراطيػة،  ومف أىـ ىذه المتغيرات، إخ اؽ الجيود والمحاوالت لالحتكاـ إلػى اإلجػراءات
إلػى جانػب عػودة  لسػمطة،في ظؿ سعي أطػراؼ المعادلػة السياسػية إلػى إقصػاء اسخػر واالن ػراد با

المنطقػة فػي إشػكالية  المؤسسة العسكرية إلى لعب دور ميـ في مرحمة ما بعد الثػورات، مػا أدخػؿ
الديمقراطيػة، وااللتػػزاـ  العسػكرية بػالقيـالعالقػة بػيف المػدنييف والعسػكرييف، ومػدى اقتنػػاع المؤسسػة 

 (2015: العاطي عبد) .تحقيقوبالني  الديمقراطي الذي قامت الثورُة مف أجؿ 

إف إحػػػػدى الحقػػػػائؽ التػػػػي أبرزىػػػػا الربيػػػػع العربػػػػي ىػػػػي ظيػػػػور فػػػػاعميف جػػػػدد عمػػػػى السػػػػاحة 
ينافسػػػػػوف ال ػػػػػاعميف التقميػػػػػديف سػػػػػواء كػػػػػانوا شخصػػػػػيات سياسػػػػػية أو أحػػػػػزاب وحركػػػػػات  السياسػػػػػية
ذا مػا عػرؼ الربيػع العربػي بأنػو  وجماعات سياسػية امتينػت العمػؿ السياسػي منػذ فتػرات طويمػة، وا 

 فإف ال اعميف فيو ىـ فاعموف جدد أيضػا ليػـ مطػالبيـ وأدواتيػـ وطػريقتيـ الخاصػة فػيجديد  زمف
 ممارسػػة السياسػػة وصػػياغة تطّمعػػات اجتماعيػػة تػػدور حػػوؿ الحريػػة والكرامػػة والعدالػػة، وال ػػاعموف

االتصاؿ  الجدد يمثموف تشكيالت شبابية غير متجانسة اجتماعًيا أو سياسًيا يرتبطوف عبر وسائؿ
القائمػػػة  صوًصػػػا ال ػػػيس بػػػوؾ والتػػػوتير ىػػػدفيـ الوحيػػػد ىػػػو اسػػػتبداؿ األنظمػػػة السياسػػػيةالحديثػػػة خ

 (1، 2012 :)المرشد: المصدر ن سو بأنظمة ديمقراطية حديثة.

ضػخمة  أطمؽ مصطمح الربيع العربي عمى الثورات العربية التػي مثمػت حركػات احتجاجيػة سػممية
 بػالثورة التونسػية ، متػأثرة2011ومطمػع  2010خالؿ أواخر عػاـ  البمداف العربيةانطمقت في ُكؿِّ 

فػي عمػى العابديف بػف  حت بحكـ زيفاطأوالتي ، ن سو محمد البوعزيزيحراؽ التي اندلعت جراء إ
وكػػذلؾ تنػػازؿ الػػرئيس . ليبيػػا القػػذافي فػػي والعقيػػد معمػػرمبػػارؾ فػػي مصػػر  ومحمػػد حسػػنيتػػونس 
فػي  ايًضػأالخميجية ىي تنػدرج  هلل صالح عف صالحياتو لنائبو بموجب المبادرةا عبد يعماليمني 

والركػػػود االقتصػػػأدى وسػػػوء األحػػػواؿ  وكػػػاف مػػػف أسػػػبابيا األساسػػػية انتشػػػار ال سػػػاد، ىػػػذا اإلطػػػار

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%AF%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/2010
http://ar.wikipedia.org/wiki/2011
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2%D9%8A
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نزاىػػػة االنتخابػػػات فػػػي معظػػػـ الػػػبالد  الَمعيشػػػية، إضػػػافة إلػػػى التضػػػييؽ السياسػػػّي واألمنػػػي وعػػػدـ
 (2011)االنباء:  .العربية

 مػػف المشػػيد التونسػػي والمصػػري كانػػا حاضػػريف بكثافػػة داخػػؿ مشػػاىد مػػا مػػف شػػؾ اف كػػاًل 
لػػيس  المجتمعػػات العربيػػة المتػػأثرة بػػالربيع العربػػي مػػف حيػػث كونيػػا مشػػيًدا مصػػغًرا ونموذًجػػا قػػاباًل 

العربيػة، ولعػػؿ  مشػتركة شػبو متقاربػة بػيف المجتمعػاتلالستنسػاخ بقػدر مػا ىػو محػؿ وجػود قواسػـ 
الػػدوؿ  ألغمػػب ىػػذا التشػػابو ىػػو مػػا ي سػػر فػػي كثيػػر مػػف األحػػواؿ سػػرعة انتقػػاؿ الشػػرارة التونسػػية

الدولػػة  العربيػػة فالبطالػػة والتمييػػز االقتصػػأدى والمركزيػػة السياسػػية المعبػػرة عػػف االسػػتعداد وتحػػوؿ
 (2011:نظمة البيروقراطيات العربية. )بشارةكميا عناصر موجودة في ألم رحة عائمية، 

 في العالـأدى تحسيف عممية اإلصالح السياسي واالقتصإلى  تيدؼ ىذه الحراكات العربية
واألشػكاؿ  العربي فيي عممية ضرورية جًدا وذلػؾ لػيس مجػرد رغبػة بػؿ ىػي ضػرورة ألف األنمػاط

بالتػػالي قػػد  المرحمػػة المعاصػػرة وىػػيالسياسػػية الحاليػػة السػػائدة فػػي العػػالـ العربػػي لػػـ تعػػد تناسػػب 
الحكػػػـ وفػػػي  انت ػػػت الحاجػػػة ليػػػا وألف السػػػبب الػػػذي كػػػاف يضػػػمف لمنخػػػب الحاكمػػػة االسػػػتمرار فػػػي

مقبواًل في مرحمة  السمطة بيذا الشكؿ مثؿ أف تحتكر السمطة الحكـ لثالثة عقود أو عقديف لـ يعد
الحػرب البػاردة وألف العػالـ  ية وانتياءالعولمة وبعد انييار المنظومة االشتراكية والحكومات الشمول

السياسػػػي واالقتصػػػأدى ىػػػو  بشػػػكؿ أجمػػػع يمػػػر بمرحمػػػة انتقاليػػػة جديػػػدة مػػػف الحيػػػاة اذ أف التغييػػػر
التػػي ال تالئػػـ ن سػػيا مػػع معمػػـ  كالسػػيؿ الجػػارؼ سػػيجرؼ معػػو كػػؿ أشػػكاؿ السػػمطات والتشػػكيالت

 (2005الحياة الجديدة. )الصغير: 

 :كالتالي يناير 25ويمكن تعريف حراك 

ىػ  1432ص ر  21الموافؽ  2011يناير  25حراؾ شعبي سممي انطمؽ يوـ الثالثاء  ىو
ينػػػاير الػػػذي اختيػػػر ليوافػػػؽ عيػػػد الشػػػرطة حددتػػػو عػػػدة جيػػػات مػػػف المعارضػػػة المصػػػرية  25يػػػـو 

أبريػػػؿ وحركػػػة ك ايػػػة وشػػػباف اإلخػػػواف المسػػػمميف وكػػػذلؾ  6والمسػػػتقميف، مػػػف بيػػػنيـ حركػػػة شػػػباب 
كمنػا »بػر موقػع التواصػؿ االجتمػاعي فػيس بػوؾ والتػي مػف أشػيرىا مجموعػة مجموعات الشباف ع

عمػى األوضػاع المعيشػية والسياسػية واالقتصػادية  اوذلػؾ احتجاًجػ ،«شػبكة رصػد»و« خالػد سػعيد
  (2012،1:عقؿ) .مبارؾفي ظؿ حكـ الرئيس محمد حسني  االسيئة وكذلؾ عمى ما اعتبر فسادً 
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 : يناير 25سباب حراك أ

 :2010انتخابات مجمس الشعب المصري  -1

وحصؿ  قبؿ شيريف مف اندالع االحتجاجات 2010أجريت انتخابات مجمس الشعب لعاـ 
أي معارضػػة  % مػػف مقاعػػد المجمػػس، أي أف المجمػػس خػػال مػػف95الحػػزب الػػوطني الحػػاكـ عمػػى 

يػا تنػاقض نظػًرا ألن تذكر؛ مما أصاب المواطنيف باإلحباط. وتـ وصػؼ تمػؾ االنتخابػات بػالمزورة
الواقػػع فػػي الشػػارع المصػػري. باإلضػػافة إلػػى انتيػػاؾ حقػػوؽ القضػػاء المصػػري فػػي اإلشػػراؼ عمػػى 
االنتخابػػات فقػػد أطػػاح النظػػاـ بأحكػػاـ القضػػاء فػػي عػػدـ شػػرعية بعػػض الػػدوائر االنتخابيػػة. وُمنػػع 

 .اإلخواف المسمموف مف المشاركة في ىذه االنتخابات بشكؿ قانوني
 :نسية ونجاحيا في اسقاط الرئيس التونسي ابن عميقيام الثورة الشعبية التو  -2

 ايومً  38ـ )أي قبؿ  2010ديسمبر عاـ  18اندلعت الثورة الشعبية في تونس في  فأبعد 
 اعمى األوضاع االجتماعية واالقتصادية والسياسية السيئة وتضامنً  امف حراؾ المصري( احتجاجً 

واسػػػتطاعت ىػػػذه الثػػػورة فػػػي أقػػػؿ مػػػف شػػػير ، مػػػع محمػػػد البػػػوعزيزي الػػػذي أضػػػـر النػػػار فػػػي ن سػػػو
سػػػنة بقبضػػػٍة  23)الػػػذي حكػػػـ الػػػبالد لمػػػدة عمػػػى اإلطاحػػػة بػػػالرئيس التونسػػػي زيػػػف العابػػػديف بػػػف 

ىذا النجاح الذي حققتو الثورة الشعبية التونسية أظير أف قوة الشػعب العربػي تكمػف فػي . حديدية(
ب ولػػيس أداة لػػدى النظػػاـ لقمػػع وأف الجػػيش ىػػو قػػوة مسػػاندة لمشػػع، تظػػاىره وخروجػػو إلػػى الشػػارع

كما أضاءت تمؾ الثػورة األمػؿ لػدى الشػعب العربػي بقدرتػو عمػى تغييػر األنظمػة الجاثمػة . الشعب
 (54، 2012واالخروف:  )نصار. عميو وتحقيؽ تطمعاتو

 :شبكة االنترنتعمى المواقع االجتماعية  -3

الشػباف وقائػد ثػورة الشػباب( قاـ المواطف المصري وائؿ غنيـ )والذي يعتبػره الكثيػروف مميػـ 
بتأسػػػيس صػػػػ حة أو مجموعػػػة "كمنػػػػا خالػػػد سػػػػعيد" فػػػػي الموقػػػع االجتمػػػػاعي فيسػػػبوؾ عمػػػػى شػػػػبكة 

ـ بعػد أف تػـ تعذيبػو  2010يونيػو عػاـ  6وكاف خالد سعيد قد قػُتؿ في اإلسكندرية في ، اإلنترنت
جػات واسػعة ممػا أثػار احتجا، حتى الموت عمى أيدي اثنيف مف مخبػري شػرطة قسػـ سػيدي جػابر

كمػػا دعػػا وائػػؿ غنػػيـ مػػف خػػالؿ الصػػ حة عمػػى موقػػع . النػػدالع الثػػورة ايًمػػم امثمػػت بػػدورىا تمييػػدً 
وكػػػاف لػػػو دور كبيػػػر فػػػي . ـ 2011ينػػػاير عػػػاـ  25ال يسػػػبوؾ إلػػػى مظػػػاىرات يػػػـو الغضػػػب فػػػي 

 (2011)الجزيرة:  .ـ 2011يناير  25التنسيؽ مع الشباف لت جير الثورة في 
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 ":األسباب االقتصادية" وزيادة معدالت الفقرزيادة عدد السكان  -4

 زيػػػػادة عػػػػدد السػػػػكاف وتػػػػردي اوضػػػػاع المجتمػػػػع وانييػػػػار الثقافػػػػة وضػػػػعؼ منظومػػػػة القػػػػيـ
واألخالؽ وعدـ قدرة النظػاـ عمػى معالجػة التػداعيات ليػذه القضػية كارت ػاع معػدالت ال قػر، حيػث 

سػبة البطالػة لتصػؿ إلػى %. وارت ػاع ن 43نحػو  2010بمغت نسبة السكاف تحت خط ال قر عػاـ 
مميػوف ُأّمػي طبقػا  17، وانخ اض مستوى التعميـ وانتشػار اأُلمّيػة لتصػؿ إلػى 2009% عاـ 9.4

زيادة عدد السكاف ساعد في زيادة ال قر، وقمة التعميـ، والدخؿ القػومي لم ػرد، . 2006لتعداد عاـ 
 (37- 34، 2012)نصار واالخروف: المصدر ن سو،  .ومشاكؿ اإلسكاف

فػي عيػد الػرئيس السػابؽ  الرأسػماليوتعتبر سياسات التحوؿ االنتقائي نحو اقتصػاد السػوؽ 
مبارؾ والتي أخذت ما يالئـ الطبقة الحاكمػة، دوف أف تأخػذ ببػاقي عناصػر نظػاـ اقتصػاد السػوؽ 

والتػػػػي تشػػػػكمت تحػػػػت ضػػػػغوط تاريخيػػػػة مػػػػف الشػػػػعوب، بالػػػػذات مػػػػا يتعمػػػػؽ بالحريػػػػات  الرأسػػػػمالي
عػادة توزيػع الػدخؿ مػف خػالؿ الديموقراطية وتداو  ؿ السمطة والمساواة بػيف الجميػع أمػاـ القػانوف، وا 

كػػؿ ىػػذه ورغػػـ ، نظػاـ ضػػريبي تصػػاعدي، ونظػػاـ فعػػاؿ لمػػدعـ، وتحسػػيف أحػػواؿ ال قػػراء والعػػاطميف
 (2012: )كامؿ .االسباب االقتصادية غال انو ال يمكف إىماؿ دور البعد الثقافي في قياـ الثورة

 :قانون الطوارئ -5

 162نظاـ الحكـ في مصر ىو جميوري نصؼ رئاسي تحت قانوف الطػوارئ )قػانوف رقػـ 
ا فػػػي أوائػػػؿ شػػػيرً  18، باسػػػتثناء فتػػػرة انقطػػػاع لمػػػدة 1967( المعمػػػوؿ بػػػو منػػػذ سػػػنة 1958لعػػػاـ 

رضػػػت مقػػػت الحقػػػوؽ الدسػػػتورية وفُ عت سػػػمطة الشػػػرطة وعُ بموجػػػب ىػػػذا القػػػانوف توّسػػػ. الثمانينػػػات
تنظػيـ المظػاىرات، والتنظيمػات  :شدة أي نشاط سياسػي غيػر حكػومي مثػؿد القانوف بيّ وقَ . الرقابة

وبموجب ىذا القانوف . السياسية غير المرخص بيا، وحظر رسميا أي تبرعات مالية غير مسجمة
 إلػػػػىشػػػػخص، ووصػػػػؿ عػػػػدد السػػػػجناء السياسػػػػييف كػػػػأعمى تقػػػػدير  17.000 حػػػػواليفقػػػػد احتجػػػػز 

لحؽ أف تحجػز أي شػخص ل تػرة غيػر محػددة وبموجب قانوف الطوارئ فإف لمحكومة ا. 30.000
ىػػذا القػػانوف ال يمكػػف لمشػػخص الػػدفاع عػػف ن سػػو  ىلسػػبب أو بػػدوف سػػبب واضػػح، أيًضػػا بمقتضػػ

بقػاء قػانوف الطػوارئ عمػى وتعمؿ الحكومة . وتستطيع الحكومة أف تبقيو في السجف دوف محاكمة
لطػػػوارئ فػػػإف جماعػػػات بحجػػػة األمػػػف القػػػومي وتسػػػتمر الحكومػػػة فػػػي ادعائيػػػا بأنػػػو بػػػدوف قػػػانوف ا

لػذلؾ فيػي ال تتخمػى عػف . المعارضة كاإلخواف المسمميف يمكف أف يصموا إلى السمطة في مصر
االنتخابات البرلمانية ومصادرة ممتمكات ممولي جماعة اإلخواف الرئيسييف واعتقاؿ رموزىـ وتمػؾ 

مؤيػػدو . القضػػائياإلجػػراءات تكػػاد تكػػوف مسػػتحيمة بػػدوف قػػانوف الطػػوارئ ومنػػع اسػػتقاللية النظػػاـ 
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الديمقراطية في مصر يقولوف إف ىذا يتعػارض مػع مبػادئ وأسػس الديمقراطيػة، والتػي تشػمؿ حػؽ 
المواطنيف في محاكمػة عادلػة وحقيػـ فػي التصػويت لصػالح أي مرشػح و/أو الطػرؼ الػذي يرونػو 

 (2005: )الجزيرة. مناسبا لخدمة بمدىـ
 :رئاسة حسني مبارك -6

كانػت فتػرة طويمػة حكػـ  1981مبارؾ مصر منذ سنة  حكـ الرئيس المصري محمد حسني
وسعيو الدؤوب نحو توريث الحكـ لصػالح ابنػو جمػاؿ وتقييػده الترشػيح  .بيا الرئيس حسني مبارؾ

 وقد كافوما رافؽ ذلؾ مف فساد منظـ  .لرئاسة الجميورية وتعديمو لمدستور بما يحقؽ ىذا اليدؼ
واالجتمػاعي عمػى المصػرييف، ىػذا باإلضػافة أدى االقتصػالكبير عمى التدىور ثر لحكـ مبارؾ األ

. إلػػى التراجػػع الممحػػوظ فػػي مسػػتوى التعمػػيـ وارت ػػاع معػػدالت البطالػػة وانتشػػار الجػػرائـ فػػي الػػبالد
اب بػػإطالؽ حػػد الكتّػػأوقػػد عبػػر عػػف ذلػػؾ . منيػػةوكػػذلؾ ازديػػاد السػػيطرة واتسػػاع الن ػػوذ لألجيػػزة األ

عمػى الثػورة  أبػرزظاـ حكـ الرئيس مبارؾ واعتبارىما مف نعمى  واالستبداد(كارثة ال ساد وصؼ )
 (10، 2012: )القرش .نظاـ حكمو

 اإلسرائيمي:االنتفاضات الفمسطينية ضد االحتالل  -7

ليػاـ لمشػعب المصػري وخصوصػا فئػة الشػباب إشكمت تضحيات الشعب ال مسطيني عامػؿ 
، وجػو االحػتالؿ الصػييونيمنو لحماسػيـ الزائػد والمت اعػؿ مػع انت اضػات الشػعب ال مسػطيني فػي 

قاميػا أيناير مف مختمؼ التوجيات ممف حضروا ورشػة عمػؿ  25جمع عميو شباب ثورة أوىو ما 
فقػػد اعتبػػر الحاضػػروف اف انت اضػػة . مركػػز الجزيػػرة لمدراسػػات حػػوؿ اسػػباب ثػػورة ينػػاير وتحػػدياتيا

ـ وال سػاد الػذي واقػع الظمػعمػى كانت مف بيف العوامؿ التي اليمتيـ الصورة  2000األقصى عاـ 
 (2011: )مركز الجزيرة لمدراسات. عانوه في عيد مبارؾ

 :سرائيلتصدير الغاز المصري إل -8

ـ أبرمػػػت مصػػػػر أربعػػػػة عقػػػود تقػػػػـو بموجبيػػػػا بتصػػػدير الغػػػػاز الطبيعػػػػي  2004منػػػذ عػػػػاـ 
. 2030ويمتػد العمػؿ بيػذه العقػود حتػى عػاـ  -بسعر أقػؿ بأضػعاؼ مػف سػعر السػوؽ-إلسرائيؿ 

العقود في أزمات سياسية كبيرة لمحكومة المصرية بسبب معارضة خبػراء بتػروؿ  ولقد تسببت ىذه
واعتبػر . وس راء سابقيف حيث أف التصدير يبدأ في حالة وجود فائض وىو مالـ يتوفر في مصػر

ىؤالء تمؾ العقود إىداًرا لمماؿ العاـ ومجاممة إلسرائيؿ فضال عما يشوبيا مػف فسػاد وعػدـ شػ افية 
حكمػػػة اإلداريػػػة بمصػػػر إلػػػى أف تصػػػدر أحكاميػػػا بػػػبطالف قػػػرار وزيػػػر البتػػػروؿ وىػػػو مػػػا دعػػػا الم

 سػالـ )وىػو ضػابطالميندس سامح فيمي لتكمي و مديري شػركات عامػة ببيػع الغػاز لشػركة حسػيف 
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سػػابؽ بالمخػػابرات المصػػرية وأحػػد أصػػدقاء حسػػني مبػػارؾ المقػػربيف ويمتمػػؾ العديػػد مػػف الشػػركات 
ب سػػيناء حيػػث أىػػدى مبػػارؾ قصػػرا ىنػػاؾ ليكػػوف المنتجػػع والمنتجعػػات أىميػػا خمػػي  نعمػػة بجنػػو 

وطالبػػت المحكمػػة . الشػػتوي لمػػرئيس(، التػػي تقػػوـ بػػدورىا بتصػػديره إلػػى شػػركة الكيربػػاء اإلسػػرائيمية
الحكومػة المصػرية بإعػػادة النظػر فػػي أسػعار التصػدير حيػػث يصػدر الغػػاز المصػري إلسػػرائيؿ ب 

سػعره العػالمي وذلػؾ بمقتضػى معاىػدة السػالـ دوالر لممتػر حسػب  10دوالر لممتر بدال مػف  2.5
بػػػيف الػػػرئيس الراحػػػؿ أنػػػور السػػػادات ورئػػػيس وزراء إسػػػرائيؿ منػػػاحـ  1979المصػػػرية اإلسػػػرائيمية 

ولكف الحكومة لـ تستجب ليذا القرار، ومضت بتصدير الغػاز باألسػعار التػي كانػت وقػت . بيجف
 )جريننندة .عمييػػػااب نقمػػػة الشػػػعب االت اقيػػة قبػػػؿ أكثػػػر مػػػف ثالثػػػة عقػػػود، فكػػػاف ىػػػذا مػػػف أىػػـ أسػػػب

 (2011الشروق: 
 .اختفاء الطبقة الوسطى -9

كاف لمسياسات االقتصادية الخاطئة الدور األبػرز فػي اخت ػاء الطبقػة الوسػطى مػف الشػعب 
فقد أدت ىذه السياسات إلى إفقػار غالبيػة الشػعب المصػري وتكػديس الثػروة فػي يػد فئػة ، المصري

بعينيػػا مػػف ممػػْف يطمػػؽ عمػػييـ رجػػاؿ األعمػػاؿ الػػذيف تسػػببوا بسػػبب االمتيػػازات التػػي منحيػػا ليػػـ 
، بػػؿ إف بعضػػيـ قػػاـ بتيريػػب ىػػذه األمػػواؿ خػػارج وبنػػوؾ مصػػرالنظػػاـ السػػابؽ فػػي نيػػب ثػػروات 

تممػػؾ كػػؿ  ةقميػػأالمجتمػػع المصػػري إلػػى طبقتػػيف لػػيس بينيمػػا وسػػط إحػػداىما ، وبػػذلؾ انقسػػـ الػػبالد
% 80ال تممؾ أي شيء وىي تمثؿ  ةأغمبي ة% فقط مف الشعب وطبقة ثاني20ؿ شيء وىي تمثّ 

 (21، 2011: )زايد. و فقيرأ يما غنإال يوجد وسط ف أصبح بالتاليو  .مف الشعب

فػػػي إشػػعاؿ نػػػار السػػخط فػػػي صػػػدور التػػػي سػػاعدت  سػػباباأل إف ىػػػذهوبػػذلؾ يمكػػػف القػػوؿ 
 .المصرييف ضد نظاـ مبارؾ وخروجيـ عف صمتيـ وقياـ حراؾ ضده لسقوط نظامو

 : إلىالنحو التعمى فيي  يناير 25نتائج حراك أما 

 تنح ي حسني مبارك عن رئاسة الجميورية -1
 عمر سميمافأعمف نائب الرئيس  2011شباط /فبراير 11في السادسة مف مساء الجمعة 

 .في بياف قصير عف تخمي مبارؾ عف منصبو 

جاء توقيت إذاعة البياف، مع استمرار تدفؽ المالييف مف النػاس فػي شػوارع القػاىرة خاصػًة 
ال رحػػػة  عمػػػتحتػػػى فػػػي ميػػػداف التحريػػػر ومختمػػػؼ المحافظػػػات المصػػػرية، ومػػػا ىػػػي إال لحظػػػات 

تنحػػي مبػػارؾ عػػف الحكػػـ إلػػى تجميػػد أرصػػدة بعػػض  ىوقػػد أد. الجميػػع، وىت ػػت النسػػاء بالزغاريػػد
الػػػوزراء وكبػػػار المسػػػئوليف وبعػػػض رجػػػاؿ األعمػػػاؿ ومػػػف أىميػػػـ حبيػػػب العػػػادلي وزيػػػر الداخميػػػة 

https://ar.wikipedia.org/wiki/11_%D9%81%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/2011
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D8%B1_%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86
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األسبؽ، وزىير جرانو وزير السياحة األسبؽ، ومحمد المغربي وزير اإلسكاف األسبؽ، واحمػد عػز 
التنظػػػيـ بػػػالحزب الػػػوطني، وعػػػدد مػػػف كبػػػار رجػػػاؿ األعمػػػاؿ، واحمػػػد نظيػػػؼ رئػػػيس الػػػوزراء  أمػػػيف

عمػى نظمت محاكمات لمرئيس السابؽ مبارؾ ونجميػو والعديػد مػف قيػادات الشػرطة  ااألسبؽ، أيضً 
خم ية قتؿ المتظاىريف إبػاف الثػورة، انتيػت بصػدور الحكػـ بػالحبس المؤبػد لمبػارؾ ووزيػر داخميتػو 

ذمػة تحقيقػات فػي قضػايا عمػى ي، وبراءة باقي المتيميف الذيف استمر حبس بعضػيـ حبيب العادل
المصػػػري  ) الييئػػة العامػػػة لالسػػػتعالمات.المػػػاؿ العػػاـ بيػػػنيـ نجمػػػي مبػػػارؾعمػػػى فسػػاد واالسػػػتيالء 

 (2011: االلكتروني 

الشػعب عميػو وعػدـ تحقيػؽ  ىعػدـ رضػ.فالعوامؿ التػي لػـ تػدعـ االسػتقرار فػي نظػاـ مبػارؾ
أدى إلػػػى تعبئػػػة شػػػعبية مناىضػػػة لمحكومػػػة فػػػي ينػػػاير ، عػػػاـ 30رغبػػػاتيـ طػػػوؿ فتػػػرة الحكػػػـ لمػػػدة 

زالػػة مبػػارؾ2011وفبرايػػر  ولكػػف النتيجػػة احتمػػاالت االنتقػػاؿ الػػديمقراطي الحقيقػػي فػػي مصػػر، .، وا 
 .الػػبالدالتػػي تواجػػو مػػف خػػالؿ النظػػر فػػي التحػػديات السياسػػية واالقتصػػادية واالجتماعيػػة الرئيسػػية 

(Maria Cristina: 2011) 

السػؤاؿ، مػف يتسػمـ السػمطة؟ كػاف الطػابع الع ػوي لمثػورة  وبقػيفبرايػر  11ورحؿ مبػارؾ فػي 
وجػػػود بعػػػض القطاعػػػات الشػػػبابية رغػػػـ المصػػػرية ىػػػو السػػػمة األكثػػػر وضػػػوحا فػػػي المشػػػيد العػػػاـ 

السياسػػػية الواضػػػػحة، ولػػػػـ تسػػػػتطع المنظمػػػة ولكنيػػػػا كانػػػػت صػػػػغيرة الحجػػػـ وكانػػػػت ت تقػػػػد الرؤيػػػػة 
جماىير الثورة أف تقدـ مشروعا سياسيا بػديال لنظػاـ مبػارؾ، وفػى الوقػت ن سػو أدركػت البرجوازيػة 
أف نظػاـ مبػػارؾ قػػد فقػػد صػػالحيتو السياسػػية أمػاـ ىػػذه الحالػػة الثوريػػة المتصػػاعدة وكػػاف عمييػػا أف 

وكػػاف انتقػػػاؿ . واالقتصػػػاديةتعمػػؿ عمػػػى خمػػؽ البػػػديؿ السياسػػي الػػػذي يضػػمف سػػػيطرتيا السياسػػية 
السمطة إلى المجمس العسكري األعمى ىو األنسب لمطبقة الحاكمة، فيػذا المجمػس يقػود المؤسسػة 

وتصػػػؿ حجػػـ اسػػػتثماراتو إلػػػى أدى العسػػكرية لنظػػػاـ مبػػارؾ، كمػػػا أنػػو متوغػػػؿ فػػي النشػػػاط االقتصػػ
سػتثمارات % مػف حجػـ االسػتثمارات فػي مصػر، وتشػمؿ ىػذه اال40% إلػى 25معدؿ يتراوح بيف 

العديػػػػد مػػػػف األنشػػػػطة االقتصػػػػادية مثػػػػؿ المقػػػػاوالت والصػػػػناعات الغذائيػػػػة واالسػػػػتثمارات العقاريػػػػة 
والسياحية وغيرىا، وأنو جزء أصيؿ مف منظومة الطبقة البرجوازية ويحمػؿ كػؿ أمراضػيا وسػماتيا 

 .الرجعية

شػكؿ مػف  ف حالة القبوؿ الشعبي لمجػيش فػي الشػوارع وغيػاب أيإوعمى الجانب اسخر، ف 
المواجيػػات العني ػػة بػػيف الشػػعب والقػػوات المسػػمحة طيمػػة أسػػبوعيف مػػف أحػػداث الثػػورة قػػد سػػاعدت 
المجمػػس العسػػػكري عمػػى تصػػػدير رسػػائؿ إعالميػػػة ودعائيػػة م ادىػػػا أف الجػػيش ىػػػو حػػامى الثػػػورة 

ومػػف الالفػػت لالنتبػػاه أف المجمػػس . وشػػريؾ فييػػا ممػػا يسػػمح لػػو بتمريػػر عمميػػة انتقػػاؿ السػػمطة إليػػو
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عسكري لـ يتسػمـ السػمطة فػي إطػار شػرعية الثػورة كمػا يػدعى ولكنػو اسػتمميا مػف خػالؿ ت ػويض ال
عػػدـ جػػواز ذلػػؾ الت ػػويض دسػػتوريا، إال أف اإلصػػرار رغػػـ مبػػارؾ لػػو بػػذلؾ فػػي خطػػاب التنحػػي، و 

عمى إظياره في الصورة ىو بمثابة رسالة واضحة إلى استمرار حكـ ن س الطبقة واف اختم ت آلة 
أف الئحة مطالب الثورة في أكثػر مػف مناسػبة كانػت تتضػمف تشػكيؿ مجمػس رئاسػي  رغـو . الحكـ

إلدارة ال تػػرة االنتقاليػػة، فػػاف المجمػػس العسػػكري األعمػػى قػػد رفػػض ىػػذا المطمػػب مبكػػرا ونجػػح فػػي 
 (2011: )عوض .التحريرإقصائو مف المطالبات الجماىيرية في مميونيات 

برئاسػػة المشػػير محمػػد ، انػػدالع حػػراؾ شػػعبيتشػػكؿ المجمػػس األعمػػى لمقػػوات المسػػمحة بعػػد 
وكػػػاف المجمػػػس العسػػػكري . مػػػع مجموعػػػة مػػػف قػػػادة القػػػوات المسػػػمحة المصػػػرية، حسػػػيف طنطػػػاوي

فبعػد تنحػي الػرئيس مبػارؾ وتخميػو عػف ، التػي شػيدتيا مصػر األحػداثمحطة ميمػة وفاصػمة فػي 
وىػػذه ، وحكػػـ مصػػر عمنػػت بعػػدىا اسػػتالـ السػػمطةأو ، الشػػارعإلػػى نزلػػت القػػوات المسػػمحة ، السػػمطة
وخالليػا ، الشػعب ينتخبػورئػيس مػدني إلػى طمؽ عمييا ال ترة االنتقالية انتظارا لنقؿ السػمطة ال ترة أ

تمػػؾ المرحمػػة التػػي سػػاىمت فػػي عمػػى تراكمػػت احػػداث ومواقػػؼ وقػػرارات كػػاف ليػػا دور فػػي التػػأثير 
قاـ المجمس األعمى وتغير مسار انتخابات ستغير وجو مصر فيما بعد ، والموازيف ىاختالؼ القو 

بعػػد يػػوميف مػػف ، 2011فبرايػػر  13بإصػػدار االعػػالف الدسػػتوري المكمػػؿ فػػي ، لمقػػوات المسػػمحة
 (120-109، 2014: )الجبور. تنحي الرئيس مبارؾ

يػػده بتسػػميـ السػػمطة عوت، التػػزاـ المجمػػس األعمػػى لمقػػوات المسػػمحة بعػػدـ االسػػتمرار فػػي الحكػػـ -1
اجػػػػراء االنتخابػػػػات البرلمانيػػػػة حتػػػػى او ، ورلحكومػػػػة مدنيػػػػة منتخبػػػػة فػػػػي غضػػػػوف سػػػػتة شػػػػي

 .والرئاسية
 ؿ بالدستور.موتعميؽ الع، 2010المنتخبيف في عاـ  والشورىتعطيؿ مجمسي الشعب  -2
دارة شػػػؤوف الػػػبالد بصػػػ ة مؤقتػػػة لمػػػدة سػػػتة إيتػػػولى المجمػػػس األعمػػػى لمقػػػوات المسػػػمحة  -3

 .لحيف انتياء انتخابات مجمس الشعب والشوري ورئيس الجميورية، شيور
مػػاـ كافػػة الجيػػات فػػي الػػداخؿ س األعمػػى لمقػػوات المسػػمحة تمثيمػػو أيتػػولى رئػػيس المجمػػ -4

 .والخارج
مػػع ، يصػػدر المجمػػس األعمػػى لمقػػوات المسػػمحة مراسػػيـ بقػػوانيف خػػالؿ ال تػػرة االنتقاليػػة -5

، تشػػكيؿ لجنػػة لتعػػديؿ بعػػض مػػواد الدسػػتور وتحديػػد االسػػت تاء عمييػػا مػػف قبػػؿ الشػػعب
، باالسػػػتمرار فػػػي اعماليػػػا لحػػػيف تشػػػكيؿ حكومػػػة جديػػػدةوتكميػػػؼ حكومػػػة احمػػػد شػػػ يؽ 

 .واالنتخابات الرئاسية والشورىواجراء انتخابات مجمسي الشعب 
 .تمتـز الدولة بتن يذ المعاىدات والمواثيؽ الدولية التي ىي طرؼ فييا -6
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 وبعده الحراك المصري اثناء من القضية الفمسطينيةالموقف المصري : المبحث الثاني

 مقدمة :

، فػي منظػور جديػد لمسياسػة 2011ينػاير عػاـ  25تندرج العالقات المصرية ال مسطينية بعد ثورة 
المصرية الداخمية والخارجية بدأ في التشكؿ بعد نجاح الثورة فػي إزاحػة النظػاـ القػديـ وفػتح البػاب 

 . لتشكؿ نظاـ جديد

أشػػػػمؿ وأعػػػـ مػػػػف وىػػػذا المنظػػػور اسخػػػػذ فػػػي التشػػػػكيؿ لمسياسػػػة المصػػػػرية، يشػػػتمؿ عمػػػػى قضػػػايا 
العالقات المصرية ال مسطينية بعد الثورة، قضايا إقميمية ودولية وأجندة جديدة لم اعميف السياسييف 
وصػػانعي القػػرار فػػي مصػػر، ومػػف ثػػـ فػػإف العالقػػات المصػػرية ال مسػػطينية بعػػد الثػػورة فػػي مصػػر 

ترض أف توجو تتحدد عمى ضوء الموقؼ المصري مف ىذه القضايا والرؤية الجديدة التي مف الم 
 (18، 2012: )ابو زيد. سياسة مصر الخارجة عمى وجو الخصوص

 يناير: 25الشعب المصري اتجاه القضية الفمسطينية خالل حراك  فموق أوال:

، عنػػػدما تظػػػاىر آالؼ 2011سػػػبتمبر  10-9حػػػدث فػػػي  اقتحنننام السنننفارة اإلسنننرائيمية بالقننناىرة
عمػى الحػدود صػرييف جنػود م مقتػؿ، احتجاجػا عمػى الجيػزة السػ ارة االسػرائمية فػيمبنى  المصرييف

. وسػػػػػبقت تمػػػػػؾ المظػػػػػاىرات مطالبػػػػػات مػػػػػف الثػػػػػوار 2011أغسػػػػػطس  االسػػػػػرائمية المصػػػػػرية فػػػػػي
الجػػػػيش المصػػػػرييف بتحػػػػرؾ الحكومػػػػة وتحرييػػػػا عػػػػف حػػػػادث مقتػػػػؿ الجنػػػػود المصػػػػرييف عمػػػػى يػػػػد 

دار الحديػػدي الػػذي يحمػػي عمػػى المنػػاطؽ الحدوديػػة. وفػػي أوائػػؿ سػػبتمبر اسػػتبدؿ الجػػ اإلسػػرائيمي
 9مبنى الس ارة بىخر اسمنتي كما شاركت قوات مف الجيش في تأميف الس ارة. وفي يػـو الجمعػة 

سبتمبر، تجمع آالؼ المتظاىريف أماـ المبنى وفػي الشػوارع المجػاورة لمتعبيػر عػف احتجػاجيـ، ثػـ 
ميا الس ارة وانزلػوا العمػـ قاموا بيدـ السور االسمنتي، وصعد مجموعة منيـ إلى الطوابؽ التي تشغ

 .النوافػػػػذاإلسػػػػرائيمي ثػػػػـ دخمػػػػوا إلػػػػى السػػػػ ارة وقػػػػاموا بالقػػػػاء مػػػػا وجػػػػدوا فييػػػػا مػػػػف مسػػػػتندات مػػػػف 
(jpost:2011) 

طرحػػػت الثػػػورة المصػػػرية قضػػػية إعػػػادة ىيكمػػػة السياسػػػة الخارجيػػػة المصػػػرية عمػػػى بسػػػاط البحػػػث، 
ت األمػف القػومي المصػري، وفػى بيدؼ استعادة دور مصر اإلقميمي والعربي والتعامؿ مع تيديدا

 اإطار ىذا السياؽ كانت العالقات المصرية اإلسرائيمية والعالقات المصرية ال مسطينية تشغؿ حيزً 
، وذلؾ بيدؼ تقميص العالقات المصػرية اإلسػرائيمية وتعزيػز العالقػات المصػرية ال مسػطينية اميمً 

: االسػػػتراتيجي ال مسػػػطيني )التقريػػػر .والعالقػػػاتوتشػػػكيؿ مقاربػػػة مصػػػرية مختم ػػػة لممػػػؼ التسػػػوية 
2012 ،126) 

http://www.marefa.org/index.php/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B2%D8%A9
http://www.marefa.org/index.php/%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85_%D8%A5%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA_2011
http://www.marefa.org/index.php/%D8%AC%D9%8A%D8%B4_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A
http://www.marefa.org/index.php/%D8%AC%D9%8A%D8%B4_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A
http://www.marefa.org/index.php/%D8%AC%D9%8A%D8%B4_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A
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بعد تغير نظاـ الحكـ في مصر تغيرت بشػكؿ تمقػائي سياسػية مصػر الخارجيػة بشػكؿ عػاـ 
عمػػى ىػػـ عامػػؿ مػػف العوامػػؿ المػػؤثرة أف أومػػف منطمػػؽ ، تجػػاه القضػػية ال مسػػطينية بشػػكؿ خػػاصاو 

انييػار حكػـ مبػارؾ حتػى  فمقػد سػعت مصػر، مسار العالقات بيف مصػر واسػرائيؿ وعمميػة السػالـ
حػػؿ القضػية ال مسػػطينية وربطػت تطبيػػع العالقػات مػػع اسػرائيؿ بتقػػدـ العمميػة السػػممية عمػى لمعمػؿ 

ولقد شيدت ال ترة الماضػية اىتمامػا مصػريا اكبػر بالقضػية ال مسػطينية وذلػؾ مػف خػالؿ محػاوالت 
حقػػػوؽ الشػػػعب  ي يػػػد بشػػػكؿ اكبػػػر فػػػي اسػػػترجاع مصػػػر تغيػػػر سياسػػػتيا تجػػػاه القضػػػية ال مسػػػطينية

ات ػاؽ المصػالحة ال مسػطينية بػيف عمػى التوقيػع  2011فمقد شيدنا في الرابع مػف مػايو  ال مسطيني
بعػػػد واحػػػد مػػػف بػػػيف عمػػػى واصػػػبح الموقػػػؼ المصػػػري ، فػػػتح وحمػػػاس فػػػي القػػػاىرة برعايػػػة مصػػػرية

فػػي حػيف صػػرح نبيػػؿ العربػي كػػاف وزيػػرا ، حسػػاب طػرؼ اخػػرعمػػى الطػرفيف وغيػػر منحػػاز لطػرؼ 
 ( 2012: عف التسييالت المصرية بالنسبة ل تح معبر رفح )جريدة الكرمؿ لمخارجية

 يناير 25الدور المصري في الحوار والمصالحة الفمسطينية بعد حراك تمثيل ثانيا: 

جيود المصالحة ال مسػطينية بػيف حركتػي فػتح وحمػاس مكانيػا، ولػـ تػنجح كػؿ المحػاوالت  تراوح
ـ، ومباحثات دمشؽ برعاية  2009بما سمي بالورقة المصرية عاـ  افي رأب الصدع بينيما، بدءً 

 .األمر الذي أدى إلى تحرؾ شعبي فمسطيني. 2010عمر سميماف عاـ 

، 2011في مدف الضػ ة الغربيػة وقطػاع غػزة فػي آذار –الحراؾ العربي المطالب باإلصالح  كاف
الن صاؿ بيف  ساـ التي رسختلمضغط عمى قيادة الحركتيف نحو التوصؿ الت اؽ ينيي حالة االنق

ضػػعاؼ  الضػػ ة الغربيػػة وقطػػاع غػػزة، ومػػا تبعيػػا مػػف تػػأثيرات سػػمبية عمػػى النسػػي  المجتمعػػي، وا 
االت اؽ الوطني  لمموقؼ ال مسطيني عربًيا ودولًيا. مما دفع مصر إلى جمع الطرفيف وتوقيع وثيقة

وخالد مشعؿ عف  فتح، مف قبؿ الرئيس محمود عباس عف حركة 4/5/2011والمصالحة بتاريخ 
الخارجيػػػػة  حركػػػػة حمػػػػاس، وبرعايػػػػة األمػػػػيف العػػػػاـ لجامعػػػػة الػػػػدوؿ العربيػػػػة عمػػػػرو موسػػػػى ووزيػػػػر

ت سػير ات ػاؽ  المصري نبيؿ العربي ولكف ىذه المحاولة فشمت أيًضا، حيث ظيرت خالفات حػوؿ
صػػالح منظمػػة التحريػػر . كمػػا ال مسػػطينية القػػاىرة كتشػػكيؿ حكومػػة الوحػػدة الوطنيػػة واالنتخابػػات وا 

وسػوريا بأوضػاعيما  فتر االىتماـ العربي بدفع جيود المصالحة ال مسطينية بسبب انشػغاؿ مصػر
فػػي تمػػؾ الػػدوؿ وفػػي  الداخميػػة، فيمػػا انشػػغمت بعػػض دوؿ الخمػػي  العربػػي فػػي دعػػـ الحػػراؾ العربػػي

 (5، 2014)البشتاوي:  .غيرىا مف البمداف العربية
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القناىرة بتوقينع اتفاقينة المصنالحة اسنتنادا  احتفل فني 2011في الرابع من أيار )مايو( 
 المصرية. وقد جاء في البند )ىن( تحت عنوان لجنة المصالحة إلى الرؤية

عمى كافػة الميػاـ المنوطػة بيػا وذلػؾ مػف خػالؿ االت ػاؽ  توافقت لجنة المصالحة تماماوقد 
 :عمى ما يمي

 تشكيؿ وىيكمية المجنة الدائمة لممصالحة الداخمية.  -1

 ميثاؽ شرؼ ينص عمى عدـ العودة لالقتتاؿ الداخمي. -2

 تحديد آليات ووسائؿ تن يذ ما تـ االت اؽ عميو. -3

كمػػػػا حػػػػدد الػػػػنص الكامػػػػؿ لالت اقيػػػػة أىػػػػداؼ المجنػػػػة؛ بنشػػػػر ثقافػػػػة التسػػػػامح، حػػػػؿ جميػػػػع 
االنتياكػػات بػػالطرؽ الشػػرعية والقانونيػػة، تعػػويض المتضػػرريف، وضػػع أسػػس وآليػػات تضػػمف عػػدـ 

كمػػػا حػػػددت االت اقيػػػة آليػػػات ووسػػػائؿ تحقيػػػؽ . تأسػػػيس صػػػندوؽ لمتعويضػػػات تكػػػرار مػػػا حػػػدث،
المصالحة، ومنيا: وقػؼ التحػريض المتبػادؿ واالنتياكػات، ولقػاءات جماىيريػة، ومشػاركة الجميػع 
فػي خمػؽ بيئػػة المصػالحة والتسػػامح والصػ ح، واالسػتماع إلػػى الضػحايا وذوييػػـ، وتحديػد الضػػرر، 

بة، والزيػػارات واالستقصػػائيات الميدانيػػة، ورفػػع الغطػػاء التنظيمػػي وت عيػػؿ دور القػػانوف فػػي المحاسػػ
 (4، 2012: )محسف .والعائمي عف مرتكبي االعتداءات، وميثاؽ شرؼ لتحريـ االقتتاؿ الداخمي

قطػاع غػزة عمػى بعد توقيع وثيقة المصالحة ساىمت في التخ يؼ مف الحصػار الم ػروض 
ورفع لو جزء مف المعاناة التي عاشيا شعبا وقيادة سياسية وتـ تسييؿ اجراءات المرور في معبر 

الشػػػريط عمػػػى رفػػػح والسػػػماح بحريػػػة الحركػػػة لمػػػواطني قطػػػاع غػػػزة واالجػػػراءات المصػػػرية لألن ػػػاؽ 
الحدودي الواصؿ مع مصر وكذلؾ انجاز ص قة تبادؿ االسري بالوساطة المصػرية وت صػؿ ذلػؾ 

 ما يمي:ك
 معبر رفح خالل المرحمة االنتقالية بعد تنحي مبارك عن الحكم ثالثا: تسييالت

أمػػر الػػرئيس السػػابؽ لجميوريػػة مصػػر العربيػػة محمػػد حسػػني مبػػارؾ ب ػػتح  2010-يونيػػو -1فػػي 
معبر رفح ألجؿ غير مسمى طواؿ أياـ األسبوع وجاء ىذا القرار بعد مجزرة اسطوؿ الحرية التي 

الكومنػػدوز اإلسػػرائيمية ضػػد متضػػامنيف اتػػراؾ كػػانوا فػػي طػػريقيـ إلػػى قطػػاع غػػزة قامػػت بيػػا قػػوات 
تقػرر فػتح المعبػر طػواؿ أيػاـ االسػبوع مػا عػدا يػومي  2010-نػوفمبر-25عبر البحر، ثـ بتاريخ 

 اصػباحً  7:00غالقػو ويعمػؿ المعبػر مػف السػاعة إالجمعػة والسػبت وأيػاـ االجػازات الرسػمية فيػتـ 
 - 28ثـ بعد ذلؾ تـ إغالؽ المعبر بتػاريخ . مف األحد حتى الخميس مساءً  7:00حتى الساعة 
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ينػػاير والتػػي انػػدلعت فػػي مصػػر بعػػد ذلػػؾ أمػػر المجمػػس األعمػػى  25عقػػب ثػػورة  2011 -ينػػاير 
لمقوات المسمحة في جميورية مصر العربية بإعػادة فػتح المعبػر لمحػاالت اإلنسػانية فقػط )مرضػى 

و بػذلؾ يكػوف  2011 -فبرايػر  - 22إعػادة فتحػو بتػاريخ تأشػيرات( وتػـ  -اقامات  - طالب -
المعبر الوحيد في مناطؽ السمطة ال مسطينية الذي يخضع لسيادة فمسطينية مصرية فقط دوف أي 

 (2015)وكالة ىاوار:. تدخؿ مف أي طرؼ أخر

خطػػوة أخػػرى لمصػػر مػػا بعػػد الثػػورة اتجػػاه ال مسػػطينييف بعػػد أف نجحػػت فػػي وقػػت سػػابؽ فػػي إبػػراـ 
ؽ مصػػالحة بػػيف حركتػػي فػػتح وحمػػاس بعػػد انقسػػاـ داـ أربػػع سػػنوات، ىػػذه المػػرة يتعمػػؽ األمػػر ات ػػا

حسػني مبػارؾ، ولػـ يكػف سػابؽ محمػد قا لسنوات في عيػد الػرئيس الب تح معبر رفح الذي ظؿ مغم
المعبر ي تح إال ل ترات محدودة ومت رقة لعبور الغػذاء والػدواء أو لمسػماح بعبػور أشػخاص السػيما 

 مميػػػوف نسػػػػمة 1.5السػػػ ر لمعػػػالج أو الدراسػػػة مػػػف القطػػػاع الػػػذي يعػػػيش فيػػػو نحػػػو  مػػػف يريػػػدوف
 .(2011: )الجزيرة نت 

تجػػػػاه النػػػػزاع افييػػػػا مراقبػػػػوف عالمػػػػة تحػػػػوؿ فػػػػي السياسػػػػة المصػػػػرية  ىىػػػػذه الخطػػػػوة الجديػػػػدة رأ
ال مسػػطيني، وقػػاؿ المحمػػؿ السياسػػي ال مسػػطيني ىػػاني المصػػري، فػػي حػػوار لدويتشػػو -اإلسػػرائيمي
يار/مػػايو آذا التحػػوؿ فػػي السياسػػة المصػػرية بػػدأ بػػإبراـ ات ػػاؽ المصػػالحة فػػي الرابػػع مػػف فيمػػو، "ىػػ
، ويتضػػػح أكثػػػر ب ػػػتح معبػػػر رفػػػح، ومطالبػػػة مصػػػر بعقػػػد ممتقػػػى دولػػػي يسػػػعى إلػػػى وضػػػع 2011

)مركػز  مقاربة جديدة لحؿ الصراع ال مسطيني اإلسرائيمي بعيدا عف الم اوضات الثنائيػة المباشػرة"
 (2015ت واالستشارات:الزيتونة لمدراسا

 مػا ( عمػى2011مػايو/ أيػار  26وقد أكد نبيؿ العربي، وزير الخارجية المصػري اليػوـ )الخمػيس 
أسماه الثوابت المصرية بخصوص القضية ال مسطينية، داعيا، أماـ أعضاء حركػة عػدـ االنحيػاز 

اتخػاذ خطػوات جػادة  االندونيسية، جميػع األطػراؼ المعنيػة إلػى يلاالتي تعقد دورتيا الحالية في ب
مف أجؿ الت اوض المباشر إلنياء النزاع وليس إدارتو، وىو الوضع الػذي اسػتمر ألكثػر مػف سػتة 

 .عقود دوف تقدـ ممموس، عمى حد تعبيره

إسػػرائيؿ تتػػابع "ويقػوؿ المحمػػؿ السياسػػي اإلسػػرائيمي روعػي نحميػػاس، فػػي حػػوار لدويتشػو فيمػػو، إف 
لػػػذي ظيػػػر مػػػؤخرا، وذلػػػؾ منػػػذ اإلعػػػالف عػػػف ات ػػػاؽ بقمػػػؽ التقػػػارب بػػػيف مصػػػر وحركػػػة حمػػػاس ا

 ( 2011: المصري ) ."ال مسطينية ةالمصالح
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عمػى وعدت الحكومة المصرية برئاسة عصاـ شرؼ بتغيير الوضع غيػر المقبػوؿ فػي قطػاع غػزة 
بشػكؿ دائػـ ماعػدا يػـو الجمعػة  مػايو(ايػار ) 28وقررت مصر فتح المعبر ابتداء مف ، معبر رفح

واتخػػذت بعػػض االجػػراءات فػػي سػػبيؿ ذلػػؾ ولكػػنف لػػـ تػػزؿ ، ة لمدولػػة المصػػريةوالعطػػالت الرسػػمي
 (2011: رفح العوائؽ. )معبرجميع 

اعمنت مصر عف فتح معبر رفح بشكؿ متواصؿ لجميع المواطنيف  2011مع نياية ايار )مايو (
المعبػر ي ػتح ، وفقػا لسجػراءات الجديػدة. بقطاع غزة الػذيف بحػوزتيـ جػواز سػ ر وىويػة فمسػطينييف

عبػػر معبػػر رفػػح يصػػادؽ  40حتػػى  18مػػرور الرجػػاؿ بػػيف جيػػؿ . كػػؿ ايػػاـ االسػػبوع عػػدا الجمعػػة
فقػػط لمػػذيف يحممػػوف تأشػػيرة دخػػوؿ لدولػػة ثالثػػة، لمػػف يحمػػؿ جػػواز سػػ ر او جنسػػية أجنبيػػة،  وعميػػ

الرجػاؿ . لممرضى الذيف يحتاجوف لعالج طبي في مصر ولمطالب المذيف يتعممػوف خػارج القطػاع
عاله يحتػاجوف الػى تنسػيؽ أ ئة العمرية والذيف ال ينتموف إلحدى المجموعات المذكورة مف ىذه ال

 (2011: معبر رفح) .رفحخاص مع الجانب المصري لممرور عبر معبر 

فقػػػد قامػػػت ، وفيمػػػا يتعمػػػؽ بػػػدخوؿ القوافػػػؿ والمسػػػاعدات اإلنسػػػانية وال ػػػرؽ الطبيػػػة إلػػػى قطػػػاع غػػػزة
 قواعػػػد واإلجػػػراءات التػػػي تيػػػدؼ إلػػػى تسػػػييؿ تنظػػػيـالسػػػمطات المصػػػرية بإصػػػدار مجموعػػػة مػػػف ال

إدخػػاؿ تمػػؾ المسػػاعدات والتػػي تػػـ توزيعيػػا عمػػى جميػػع البعثػػات األجنبيػػة المعتمػػدة لػػدى جميوريػػة 
 .مصر العربية، ويتـ إدخاؿ المساعدات المختم ة بشكؿ يومي إلى القطاع

يصػػاؿ المسػػاعدات  واسػػتمرت السػػمطات المصػػرية فػػي فػػتح المعبػػر والسػػماح بمػػرور األفػػراد عبػػره وا 
الظػروؼ االسػتثنائية التػي مػرت وال تػزاؿ تمػر بيػا مصػر  رغـوذلؾ ، القطاع أىالياإلنسانية إلى 

وعمػػى رأسػػيا العمميػػات العسػػكرية لمكافحػػة اإلرىػػاب فػػي منطقػػة شػػماؿ سػػيناء وىػػدـ األن ػػاؽ بػػيف 
لمقالقػػؿ  ارً فػػي كثيػػر مػػف المشػػاكؿ األمنيػػة لمصػػر وكانػػت مصػػد امصػػر والقطػػاع والتػػي كانػػت سػػببً 

نما عمى الصعيد اإلقميمي أيضً   .اليس عمى الصعيد الوطني فقط وا 

سػػنوات، ويعتمػػد بدرجػػة كبيػػرة فػػي  عشػػرتحػػت سػػطوة الحصػػار الم ػػروض منػػذ  يعػػيش قطػػاع غػػزة
تػوفير احتياجاتػػو األساسػػية ومقومػػات الحيػػاة فيػػو عمػى األن ػػاؽ القائمػػة عمػػى الحػػدود المصػػرية مػػع 

ن قػػا حاولػػت الحكومػػة المصػػرية السػػابقة تػػدمير األن ػػاؽ  11200قطػػاع غػػزة؛ إذ يبمػػ  عػػددىا نحػػو 
دة بناء األن اؽ المدمرة باإلضػافة وذلؾ بسبب إعا، منذ بداية ح رىا ولكف محاوالتيا باءت بال شؿ

كمػػػا حاولػػت بنػػػاء الجػػدار ال ػػػوالذي والػػػذي ، إلػػى االنتقػػػادات والضػػغوطات الشػػػعبية التػػي واجيتيػػػا
مػع العمػـ بػأف ىػذه األن ػاؽ تشػكؿ شػرياف الحيػاة الػذي ، توقػؼ العمػؿ بػو منػذ قيػاـ الثػورة المصػرية

 (2014: المصدر ن سو: معمومات يمده بالغذاء والدواء ومستمزمات البنية التحتية.)تقرير
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إقداـ سمطات االحػتالؿ عمػى تخصػيص معبػر كػـر أبػو سػالـ إلدخػاؿ البضػائع إلػى القطػاع رغـ و 
ومػا  ،معبػرالعمػى ” إسرائيؿ“في ال ترة األخيرة إال أف قائمة المحظورات والممنوعات التي كرستيا 

إلى استمرار االعتماد عمػى القطاع  أىاليتشتمؿ عميو مف أصناؼ ميمة ومواد أساسية، اضطر 
األن اؽ الحدوديػة فػي إدخػاؿ البضػائع المصػرية ريثمػا يػتـ بمػورة حمػوؿ نيائيػة الحتياجػات القطػاع 

 عف المنع اإلسرائيمي. ابعيدً 

% من البضنائع التني 30ومن خالليا يمر نحو  تعتبر شبكة االنفاق بمثابة شريان حياة لغزة،
االسننرائيمي المفننروض عميننو منننذ أكثننر مننن سننبع  تصننل الننى القطنناع فنني تحايننل عمننى الحصننار

 .سنوات

 50وجػػاء فػػي اإلحصػػائية أيًضػػا أف ال مسػػطينييف صػػدروا إلػػى مصػػر عبػػر األن ػػاؽ بضػػائع بقيمػػة 
ألػػػػؼ دوالر أمريكػػػػي فقػػػػط خػػػػالؿ ن ػػػػس ال تػػػػرة، فػػػػي حػػػػيف بمغػػػػت الػػػػواردات القادمػػػػة مػػػػف المعػػػػابر 

ـ )غيػػر شػػاممة مػػواد البنػػاء 2011دوالر خػػالؿ مميػػار ومائػػة مميػػوف  حػػوالي)اإلسػػرائيمية( إلػػى غػػزة 
وكػػػػاف حجػػػػـ الصػػػػادرات ال مسػػػػطينية عبػػػػر المعػػػػابر مػػػػع  )والصػػػػناعة والمحروقػػػػات وسػػػػمع أخػػػػرى

 ( 2012: ـ.) قشطة2011وستمائة ألؼ دوالر خالؿ عاـ  ف)إسرائيؿ( مميوني
 ىسر صفقة تبادل األ -1

سػػػرائيؿ بشػػػأف تبػػػادؿ األ سػػػرى التػػػي تّمػػػت فػػػي لقػػػد شػػػّكمت الّصػػػ قة المبرمػػػة بػػػيف حمػػػاس وا 
سيرًة وأسػيًرا أ (1027)وتضّمنت اإلفراج اإلسرائيمّي عف  2011الّسادس مف تشريف األّوؿ/أكتوبر

إقميمّيا" م اجئا وغنّيا بالّدالالت  افمسطينّيا مقابؿ اإلفراج عف الجندّي األسير "جمعاد شاليط"؛ "حدثً 
واإلشارات الّسياسّية، ورغـ أّف ص قة تبادؿ األسرى قد فاجأت معظـ المراقبيف، وذلؾ بسبب عدـ 
ـّ فػػي  وجػػود أّي إرىاصػػات لالتّ ػػاؽ فػػي األّيػػاـ الّسػػابقة لػػو، إاّل أّف تطػػّورات المشػػيد الّسياسػػّي العػػا

ّرئيسػػػة وىػػي )حمػػػاس، إسػػرائيؿ، مصػػػر( إلػػى إتمػػػاـ المنطقػػة تظيػػر تزامنػػػا فػػي حاجػػػة األطػػراؼ ال
 (2011: )المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات.الّص قة

 2011 سرىالدافع إلتمام صفقة تبادل األ -2

مػػف األسػػباب التػػي دفعػػت حركػػػة حمػػاس إلنجػػاز الّصػػ قة، ىػػػو : بالنسننبة لحركننة حمننناس
رغبتيا في العمؿ عمى تغيير الموقؼ الّسياسّي مع المجمس العسكرّي المصرّي وبنػاء تحػالؼ مػع 
القيػػادة المصػػرّية الجديػػدة وتسػػجيؿ موقػػؼ لمقػػاىرة كراعيػػة ووسػػيط نجحػػت فػػي إتمػػاـ صػػ قة فشػػمت 

عػػػػ ادة العالقػػػػات البينيىػػػػة معيػػػػا باعتبارىػػػػا مصػػػػدر دعػػػػـ كافّػػػػة الوسػػػػاطات الّسػػػػابقة فػػػػي إتماميػػػػا، وا 
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لمّتحػػالؼ المسػػتقبمّي، ألّف حمػػاس تنظػػر إلػػى مصػػر عمػػى أّنيػػا تمثّػػؿ أفقًػػا سياسػػًيا وامتػػداًدا جغرافي ػػا 
 (2011: مركز يافا لمدراسات) .اإلسالمّيةخاّصة في ظّؿ تصاعد دور الحركات 

ى إنجاز الّص قة مف خالؿ وساطتيا، حرصت القيادة المصرّية عم : فقدبالنسبة إلى مصر
ألّف ذلػػػؾ يعػػػّزز موقػػػؼ المجمػػػس العسػػػكرّي عمػػػى الّسػػػاحة الداخمّيػػػة المصػػػرّية أوال، ويسػػػاعد عمػػػى 
. تجاوز األزمة فػي العالقػة مػع تػؿ أبيػب وتحقيػؽ حرّيػة أكبػر لمّتعامػؿ مػع قضػّية معبػر رفػح ثانيػا

يمّي لمصػػػر عػػػف قتػػػؿ خمسػػػة جنػػػود كمػػػا تزامػػػػف اإلعػػػالف عػػػف صػػػ قة األسػػػرى مػػػع اعتػػػػذاٍر إسػػػرائ
. مصرّييف، وموافقػة الحكومػة اإلسػرائيمّية عمػى انتشػار كتيبػة مصػرّية فػي المنطقػة )ج( فػي سػيناء

وألّف ال ترة الّزمنّية الممتّدة مف شير حزيراف/يونيو الماضػي وحتّػى اإلعػالف عػف صػيغة الّصػػ قة، 
طمؽ جنود إسرائيمّيوف الّنار عمى جنود تؿ أبيب، بعد أف أ -كانت فترة عصيبة عمى خّط القاىرة 

مصػػرّييف مّمػػا أّدى إلػػى مقػػتميـ، واالعتػػداء عمػػى الّسػػ ارة اإلسػػرائيمّية فػػي القػػاىرة ونجػػاح الّسػػمطات 
المصرّية بصػعوبة باِلػغة في تأميف ىرب طاقػـ الّس ارة وسط جػػموع المتظػاىريف الغاضػبيف.) ابػو 

 ( 2011: طالب
فقػد قيػؿ الكثيػر عػف الػّدوافع واألسػباب التػي حػَدت بالحكومػة  :بالنسبة لمجاننب اإلسنرائيمي  

اإلسرائيمّية لتوقيع الّص قة، وقد جرى الحديث عػف مزايػا صػ قة التّبػادؿ بالّنسػبة إلػى تػؿ أبيػب مػف 
خػػػالؿ الّتركيػػػز عمػػػى البعػػػد القيمػػػي المّتصػػػؿ بمػػػا عػػػّده معّمقػػػوف وسياسػػػّيوف إسػػػرائيمّيوف "انتصػػػارا 

ي عالقتيػػا مػػع عقػػد الّتكافػػؿ الّضػػمنّي القػػائـ بػػيف المجتمػػع والّدولػػة مػػف جيػػة، أخالقّيػػا" إلسػػرائيؿ فػػ
أّما في سّمة الّسػمبّيات، فقػد انسػحب الّنقػاش ليشػمؿ مروحػة كبيػرة . والجيش وأفراده مف جية أخرى

مػػػػف الّنقػػػػاط، تبػػػػدأ باألضػػػػرار االسػػػػتراتيجية التػػػػي خّم تيػػػػا عممّيػػػػة التّبػػػػادؿ، وال تنتيػػػػي بانعكاسػػػػاتيا 
أّما استراتيجّيا، فجرى الّتصريح بأّف اتّ اؽ التّبادؿ يقػّوض . شرة عمى األمف والعممّية الّسياسّيةالمبا

قػػدرة الػػّردع اإلسػػرائيمّية فػػي مواجيػػة أعػػدائيا لجيػػة تقػػديميا كدولػػة قابمػػة لالبتػػزاز واإلخضػػاع فػػي 
 (2011: بديرالمطاؼ. )نياية 

  ر:عمييا صفقة وفاء االحرا أطمقوتضمنت الصفقة ما يمي بعد ما 

واإلفػراج عػف جميػع النسػاء . معتقال يقضوف أحكاما بالسػجف المؤبػد 450اإلفراج عف  -1
وضػػمنيف مػػف يقضػػيف أحكامػػا بالسػػجف . سػػيدة 30المعػػتقالت فػػي السػػجوف اإلسػػرائيمية وعػػددىف 

 المؤبد.
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عف معتقمػيف . جميع المعتقميف المرضى. اإلفراج عف جميع المعتقميف مف كبار السف  -2
 معتقال. 45مف مدينة القدس وعددىـ 

، الػذيف يحممػوف الجنسػية اإلسػرائيمية وعػددىـ 48اإلفراج عػف معتقمػيف مػف فمسػطينيي  -3
، مع العمـ أف إسرائيؿ كانت تعػارض بشػدة اإلفػراج عػف أي معتقػؿ مػف القػدس ومػف فمسػطينيي 6

 .، ألنيـ يحمموف الجنسية اإلسرائيمية48

معتقػؿ مػف الػذيف سػي رج عػنيـ ويقطنػوف الضػ ة الغربيػة  200تـ االت اؽ عمػى إبعػاد   -4
 .معتقؿ 500لقطاع غزة أو إلى دوؿ عربية، مع العمـ أف إسرائيؿ كانت تطالب بإبعاد 

وقامػػت . مػػف المعتقمػػيف الػػذيف يقضػػوف أحكامػػا مؤبػػدة لمقػػاىرة 477نقػػؿ شػػاليط و وتػػـ -5
 (2011: الجزيرة نت  ) .إلسرائيؿإعادة شاليط  خريف، وتـمعتقال آ 550إسرائيؿ باإلفراج عف 

 :تعقيب

، يمكنن ان نسنتنتج مجموعنة منن الخالصنات، من خالل ما تم مناقشتو فني ىنذا الفصنل
 : أىميا

سػػػناد لمقضػػػية إحالػػػة  ىعطػػػأ، نقطػػػة تحػػػوؿ اسػػػتراتيجية 2011ينػػػاير 25الحػػػراؾ الشػػػعبي  شػػػكؿ
 .المصريةلمعالقات ال مسطينية ف تحسّ ال مسطينية و 

جمػػػػي لمحػػػػراؾ المصػػػػري عمػػػػى بعػػػػض المم ػػػػات الداخميػػػػة أثػػػػر اتضػػػػح مػػػػف خػػػػالؿ الدراسػػػػة وجػػػػود 
ال مسػػطينية كممػػؼ الحصػػار الػػذي تػػـ تخ ي ػػو عمػػى قطػػاع غػػزة بشػػكؿ عػػاـ، وممػػؼ تبػػادؿ األسػػرى 

ثمػاره فػي ممػؼ المصػالحة  ولكػف الحػراؾ المصػري لػـ يػؤتِ . الذي تـ إنجازه بص قة وفػاء األحػرار
ف نجحت في عمػى السػاحة الداخميػة ال مسػطينية  نقساـالمصالحة مف قبؿ طرفي اال ات اؽتوقيع  وا 

 .وعقد سمسمة لقاءات بينيما



 

 

 

 

 

في مصر على  3123تداعيات نتائج انتخابات الرئاسة 
 العالقات الفلسطينية المصرية

 

 تمايد 
 ; المبحث األو 

  العالقات الفلسطينية ادلصرية بعد فوز الرئيس حممد مرسىواقع 
 ;المبحث الثاني 

 1181ادلوقف ادلصري من العدوان على قطاع غزة عام 
 تعقيب 
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 العالقاتعمى في مصر  2012تداعيات نتائج انتخابات الرئاسة 
 الفمسطينية المصرية

 : تمييد

، مصػػرفػػي تػػاريخ  انتخابػػات رئاسػػية تعدديػػةىػػي ثػػاني  2012انتخابػػات الرئاسػػة المصػػرية لمعػػاـ 
 .يناير 25ثورة بعد  انتخابات رئاسيةوأوؿ 

، وأقيمػت الجولػة 2012مػف عػاـ  مػايو 24و 23أقيمػت الجولػة األولػى مػف اإلنتخابػات يػومي  
وقػد تػـ تحديػد مواعيػد االنتخابػات طبقًػا لمػا أعمنتػو المجنػة العميػا  .يونيػو 17و 16الثانيػة يػومي 
لطمػب تسػريع نقػؿ السػمطة جػراء  س األعمػى لمقػوات المسػمحةالمجمػ؛ بعػد اسػتجابة مػف لالنتخابػات

سػػ رت جولػػة اإلعػػادة فػػي وا  2012فػػي نػػوفمبر مػػف عػػاـ  المظػػاىرات بشػػارع محمػػد محمػػود
% عمػى منافسػو 51.73بنسػبة  محمػد مرسػي حػزب الحريػة والعدالػةاالنتخابػات عػف فػوز مرشػح 

 ..%48.27الحاصؿ عمى نسبة  أحمد ش يؽالسياسي المستقؿ 

عمػى فػي مصػر  2012نتػائ  وتػداعيات انتخابػات الرئاسػة أثػر عمػى ييدؼ ىذا ال صػؿ لمتعػرؼ 
واقػػع العالقػػات ال مسػػطينية المصػػرية عمػػى ويركػػز المبحػػث االوؿ ، العالقػػات ال مسػػطينية المصػػرية

يونيػػو 6بعػػد فػػوز الػػرئيس محمػػد مرسػػى مرشػػح حػػزب الحريػػة والعدالػػة حػػزب مصػػري تأسػػس يػػـو 
 جماعػػة اإلخػػواف، نػػابع مػػف السياسػػة اإلسػػالمية، ذو مرجعيػػة إسػػالمية، ويتبنػػى أيدولوجيػػة 2011
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA_%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9_25_%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/23_%D9%85%D8%A7%D9%8A%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/24_%D9%85%D8%A7%D9%8A%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/24_%D9%85%D8%A7%D9%8A%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/2012
https://ar.wikipedia.org/wiki/16_%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/17_%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/17_%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%89_%D9%84%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B4%D9%81%D9%8A%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85_%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86
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 واقع العالقات الفمسطينية المصرية بعد فوز الرئيس محمد مرسى: المبحث االول

 مقدمة:

 ىساىمت جماعة االخواف المسمميف وشاركت ب اعمية في الثورة المصرية منػذ بػدايتيا كبػاقي القػو 
حسػػف البنػػا  أوقػػد تنبػػ .شػػعمت الثػػورةأوالحركػػات المصػػرية تأييػػدا لجمػػاىير الشػػعب المصػػري التػػي 

الة المؤتمر فقد ذكر في رس .الحاكـ المستبد والحكومة ال اسدةعمى بحتمية ثورة الشعب المصري 
ىػذا المنػواؿ عمػى كانوا يصارحوف كؿ حكومة في مصر باف الحاؿ اذا داـ الخامس أف االخواف "

وليسػت ، ثورةإلى فسيؤدي ذلؾ حتما ، ولو االمر في االصالح العاجؿ والعالج السريعأولـ ي كر 
 (.90، 2006: )شادي. مف عمؿ االخواف وال مف دعوتيـ "

وقػد  بعد نجاح الثورة مباشرة، كاف الحكـ مف نصيب المجمس األعمى لحيف انتخاب رئيٍس لمدولة،
المجمػس تـ تحديد مواعيد االنتخابات طبًقا لما أعمنتو المجنة العميا لالنتخابات؛ بعػد اسػتجابة مػف 

حػػزب اسػػ رت االنتخابػػات عػػف فػػوز مرشػػح ، لطمػػب تسػػريع نقػػؿ السػػمطة سػػمحةاألعمػػى لمقػػوات الم
 أحمػد شػ يؽ% عمػى منافسػو السياسػي المسػتقؿ 51.73بنسػبة  محمػد مرسػي الحريػة والعدالػة

تػػػػولى محمػػػػد مرسػػػػي منصػػػػب رئػػػػيس  ،2012يونيػػػػو  30فػػػػي، %48.27 الحاصػػػػؿ عمػػػػى نسػػػػبة
المحكمػة الدسػتورية جميورية مصر العربية بص ة رسمية، حيف قاـ بأداء اليمػيف الجميػوري أمػاـ 

ي ( وىػػو األمػػػر الػػػذ 2012)انتخابػػػات مصػػػر: . ةبالقػػػاىرة فػػي حضػػػور الرؤسػػػاء والقضػػا لعميػػاا
اسػتقبمو الشػػعب ال مسػػطيني بػال رح والبيجػػة، فعمػػت االحت ػػاالت مدينػة غػػزة ال مسػػطينية، إذ ُوزعػػت 
الحمػػوى، وُرفعػػت األغػػاني الوطنيػػة عالًيػػا فػػي سػػمائيا، كمػػا قػػاموا ال مسػػطينيوف بإىػػداء نشػػيد كامػػؿ 

ريػة، ، وُرسػمت الرسػوـ الكاريكاتي”أنشودة الرئيس محمد مرسي“إلى الشعب المصري، ُعرؼ باسـ 
وسػػاد الت ػػاؤؿ الشػػارع ال مسػػطيني كمػػا رحبػػت ال صػػائؿ ال مسػػطينية باسػػتالـ مرسػػي حكػػـ مصػػر، 
وأكػدوا عمػى مواصػمة دعميػـ ووقػوفيـ إلػى جانػب الشػعب، وألقػى رئػيس الػوزراء السػابؽ إسػماعيؿ 

مرسػػػي الحكػػػـ، وبػػػارؾ لمشػػػعب المصػػػري، الػػػرئيس محمػػػد ىنيػػة كممػػػة رسػػػمية رّحػػػب فييػػػا باسػػػتالـ 
وقػػػاـ الػػػرئيس ال مسػػػطيني محمػػػود عبػػػاس بإرسػػػاؿ البرقيػػػات التػػػي ىنػػػأت . بالنظػػػاـ الجديػػػدوقيادتػػػو 

 (2016: ناصرلمحكـ. )الرئيس مرسي استالمو 

، أصػبح واضػحا أف الديمقراطيػة المصػرية الوليػدة 2012، وانتخابات عاـ 2011بعد ثورة 
حػػػديات الخارجيػػػة لتغمػػػب عمػػػى بيئػػػة معاديػػػة بالكامػػػؿ مػػػف الشػػػؾ، إلػػػى جانػػػب التييػػػا امعسػػػيكوف 

الضخمة، مثؿ الح اظ عمى سالمة معاىدة السالـ مع إسرائيؿ، وتوزيػع ات ػاؽ المػوارد المائيػة مػع 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%89_%D9%84%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%89_%D9%84%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%89_%D9%84%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B4%D9%81%D9%8A%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9
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دوؿ وسػػط أفريقيػػا، والح ػػاظ عمػػى التػػوازف مػػع الجػػارتيف والعديػػد مػػف العػػرب خوفػػا مػػف عػػدـ التقػػدـ 
 (David J. Sarquís: 2012) .المنطقةالديمقراطي في 

العالقننات الفمسننطينية عمننى  وأثرىنناسياسننة الننرئيس محمنند مرسنني اتجنناه القضننية الفمسننطينية 
 : المصرية

شكؿ فوز مرشح اإلخواف المسمميف بمقعد الرئاسة المصرية نقطػة تحػوؿ فارقػة فػي العالقػة 
فبعػد أف كانػت قنػاة االتصػاؿ الوحيػدة بػيف حمػاس . بيف حركة حماس وحكومتيػا فػي غػزة ومصػر

ومصػػر تنحصػػر فػػي جيػػاز المخػػابرات العامػػة، الػػذي كػػاف يرأسػػو نائػػب الػػرئيس المصػػري السػػابؽ 
الجػانبيف. عمر سػميماف، فػإف قنػوات االتصػاؿ حاليػا باتػت تػديرىا المسػتويات السياسػية العميػا فػي 

 (2012: النعامي)

ال رصػػة التػػي يوفرىػػا ليػػا فػػوز إلػػى عميػػا تتطمػػع مػػف األسػػباب التػػي كانػػت لػػدى حمػػاس تج
محمػػد مرسػػي إلنجػػاح تجربػػة الحكػػـ فػػي غػػزة، مػػف خػػالؿ اإلجػػراءات التػػي مػػف المتوقػػع أف يقػػدـ 
عمييػػا لصػػالح ال مسػػطينييف )كتحسػػيف العمػػؿ عمػػى معبػػر رفػػح وتخ يػػؼ مشػػكمة الوقػػود والكيربػػاء( 

يصػعب أف يتشػكؿ موقػؼ مرسػي مرسي" ستكوف مطمقة اليديف، بؿ -فإف ىذا ال يعني أف "مصر
 -تجػػػاه القضػػػية ال مسػػػطينية )وقطػػػاع غػػػزة بالػػػذات( بمعػػػزؿ عػػػف مقتضػػػيات العالقػػػات المصػػػرية ا

تجػػػػاه غػػػػزة، السػػػػيما فػػػػي ظػػػػؿ تقػػػػديرات ااإلسػػػػرائيمية، أو بعيػػػػدا عػػػػف تػػػػأثيرات السػػػػموؾ اإلسػػػػرائيمي 
ستخضػع غالبػا  استراتيجية تػرى أف عمميػات التصػعيد أو التيدئػة عمػى حػدود القطػاع مػع إسػرائيؿ

سػرائيؿ، وأف تػؿ أبيػب قػد تمجػأ السػتعماؿ  العتبارات تتعمؽ بتطور العالقة بػيف "مصػر الجديػدة" وا 
 (2012: نيوز )المشرؽ. قطاع غزة كميداف اختبار لجس نوايا "الوافد الجديد" أو لمضغط عميو

"حمػػاس"  ػوىػػذا سػػيح ز مصػػر بمختمػػؼ مراكػػز القػػوة الرئيسػػية فييػػا عمػػى تقػػديـ النصػػيحة لػػ
ا ا سياسػػيً غػػزة، عبًئػػ قطػػاع لمواصػػمة اعتػػداليا حتػػى ال تشػػكؿ "حمػػاس"، ومػػا يمكػػف أف يجػػري فػػي

ا عمى مصر، في مرحمة تسعى فييا القاىرة، لمح اظ عمى المعاىػدات واالت اقيػات، أي عمػى وأمنيً 
 ( 21، 2013: ) الشاذلي. االستقرار اإلقميمي

وسػػمح ىػػذا ال ػػوز لمحركػػة بتعزيػػز عالقتيػػا مػػع جماعػػة اإلخػػواف، وعقػػدت عػػدة لقػػاءات بػػيف 
، إسػػماعيؿ ىنيػػةورئػػيس الحكومػػة المقالػػة  خالػػد مشػػعؿمرسػػي ورئػػيس المكتػػب السياسػػي لمحركػػة 

 .واألمنيأدى وحصؿ تعاوف رسمي عمى المستوى االقتص

ة حمػاس مرسػي كػال مػف خالػد مشػعؿ رئػيس المكتػب السياسػي لحركػمحمػد استقبؿ الرئيس 
سػػػماعيؿ ىنيػػػة رئػػػيس الحكومػػػة المقالػػػة فػػػي غػػػزة، عػػػالوة عمػػػى االتصػػػاالت بػػػيف ىنيػػػة ورئػػػيس  وا 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF_%D9%85%D8%B4%D8%B9%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%84_%D9%87%D9%86%D9%8A%D8%A9
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فػػػي الوقػػػت ذاتػػػو، . الحكومػػػة المصػػػرية ىشػػػاـ قنػػػديؿ، ووزيػػػر الػػػدفاع الجديػػػد عبػػػد ال تػػػاح السيسػػػي
أصػػبح ىنػػاؾ تواصػػؿ مباشػػر بػػيف الػػوزراء فػػي حكػػومتي غػػزة والقػػاىرة، إذ قػػاـ عػػدد مػػف وزراء غػػزة 

مصر والتقوا نظراءىـ المصرييف، وتبػاحثوا حػوؿ سػبؿ حػؿ عػدد مػف القضػايا، منيػا قضػية بزيارة 
اىـ تطور فػي العالقػة بػيف مصػر وحركػة حمػاس وحكومتيػا فػي غػزة ىػو . أزمة الكيرباء في غزة

توصؿ الحكومتيف الت اقات بشأف قضايا حساسة، منيا ات اؽ تشكيؿ لجنػة أمنيػة مشػتركة لمراقبػة 
 (2012، المصدر ن سو: )النعامي. لمعمومات االستخباراتية والتعاوف األمنيالحدود وتبادؿ ا

راقبت السمطة ال مسطينية في راـ اهلل بعدـ االرتيػاح؛ اسػتقباؿ الرئاسػة إسػماعيؿ ىنيػة وقبميػا خالػد 
مشػػعؿ، خاصػػة وأف األوؿ رئػػيس حكومػػة مقالػػة ولػػـ يحصػػؿ عمػػى الثقػػة مػػف المجمػػس التشػػريعي 

 اض، كمػػا أف رئػػيس السػػمطة لػػـ يكم ػػو بتشػػكيؿ مثػػؿ ىػػذه الحكومػػة، وفقًػػبعكػػس حكومػػة سػػالـ فيػػا
لمقػػانوف األساسػػي ال مسػػطيني، خاصػػة وأف ىػػذا المقػػاء جػػاء بعػػد لقػػاء الػػرئيس مرسػػى لخالػػد مشػػعؿ 
رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، وكػأف الرئاسػة المصػرية حرصػت عمػى اسػتقباؿ إسػماعيؿ 

: ) جمعػة.القتراب مػف فكػرة االعتػراؼ بحكومػة غػزة المقالػةىنية مع وفده في لقػاء من ػرد يػوحى بػا
2012 ،26) 

أف تنظر السمطة ال مسطينية بعدـ االرتياح، بؿ وربما االسػتياء ليػذه المقػاءات  اوربما كاف مشروعً 
لمخم يػػة السياسػػية والدينيػػة والتنظيميػػػة التػػي تػػربط حمػػاس بػػػاإلخواف  امػػع الرئاسػػة المصػػرية، نظػػػرً 

المسػػػمميف والػػػرئيس المصػػػري الجديػػػد، والخػػػوؼ مػػػف تىكػػػؿ وتضػػػاؤؿ المسػػػافة الواحػػػدة بػػػيف فػػػتح 
أف السػػػمطة  ايضػػػاؼ إلػػػى ذلػػػؾ أيًضػػػ. وحمػػػاس التػػػي يحػػػرص الخطػػػاب الجديػػػد عمػػػى تأكيػػػدىا

فػي الػرئيس السػابؽ مبػارؾ، والػذى  ذى كػاف متمػثاًل ال مسطينية بعد الثورة فقدت حمي يا الرئيسػي الػ
كاف يك ؿ ليا الدعـ العربي والغطاء الشرعي لمػدخوؿ فػي م اوضػات غيػر مضػمونة النتػائ ، ولػـ 

فشاؿ مشروعياءاستيا ييكف يخ   .ه مف سيطرة حماس عمى غزة وحرصو عمى إنياكيا وا 

 امػػػؾ السػػػمطة المعتػػػرؼ بيػػػا دولًيػػػف مصػػػر ال تسػػػتطيع تجاىػػػؿ السػػػمطة ال مسػػػطينية فػػػي راـ اهلل، تإ
سرائيميا وعربيً  سياسة النظاـ السابؽ بالمعكوس أي  يودعـ حماس ال يمكف أف ي ضى إلى تبن اوا 

 . تأييد حماس ودعميا عمى حساب السمطة المعترؼ بيا

ىػػػذه القيػػػود وغيرىػػػا وت اعميػػػا مػػػع محصػػػمة اسػػػتقرار األوضػػػاع فػػػي مصػػػر والتوازنػػػات السياسػػػية 
لخطػاب السياسػي وىويػة السياسػة الخارجيػة المصػرية ىػي التػي سػوؼ تقػرر فػي واتضاح طبيعة ا

المستقبؿ أفؽ ومستقبؿ العالقػات المصػرية ال مسػطينية وطبيعػة الػدور المصػري العربػي واإلقميمػي 
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 .بعػػػػػػػػػػػػػػد تجػػػػػػػػػػػػػػاوز المرحمػػػػػػػػػػػػػػة الحاليػػػػػػػػػػػػػػة بتوجياتيػػػػػػػػػػػػػػا المتناقضػػػػػػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػػػػػػي التػػػػػػػػػػػػػػأثير وال اعميػػػػػػػػػػػػػػة
 (2012: )مجمة مختارات إسرائيمية

االمـ المتحدة لمحصػوؿ إلى دعمت مصر والرئيس محمد مرسي جيود الرئيس عباس في التوجو 
وقػػد تبنػػت مصػػر ىػػذا المطمػػب ودعمتػػو فػػي قمػػة عػػدـ ، 67حػػدود عمػػى دولػػة غيػػر عضػػو عمػػى 

عمػى  أعمػفمػـ المتحػدة الػذي مػاـ األأوكػذلؾ دعمػو فػي خطابػو ، االنحياز التي عقدت في طيػراف
التػػي ينبغػػي أف يشػػترؾ العػػالـ فػػي بػػذؿ كػػؿ جيػػد ممكػػف لتسػػويتيا عمػػى ف أولػػى القضػػايا أ" إثرىػػا

ر الشػػعب إف عقػػودا طويمػػة مضػػت منػػذ أف عّبػػ. أسػػس العدالػػة والكرامػػة ىػػي القضػػية ال مسػػطينية
رغػـ و . ال مسطيني عف عزمو استعادة كؿ حقوقو وبناء دولتو المستقمة وعاصػمتيا القػدس الشػريؼ

ميػػع األسػػاليب المشػػػروعة لمحصػػوؿ عمػػػى حقوقػػو وقبػػػوؿ جيػػاد ىػػذا الشػػػعب المتواصػػؿ وتبنيػػػو لج
رغـ كؿ ذلؾ تظؿ ىذه الشرعية الدولية . ممثميو بقرارات الشرعية الدولية كأساس لحؿ كؿ مشاكمو

مػػاؿ وتطمعػػات شػػعب فمسػػطيف آوالقػػرارات األمميػػة مػػع كػػؿ أسػػؼ عػػاجزة حتػػى اليػػوـ عػػف تحقيػػؽ 
الحرية والكرامة ال ينبغي أف تكػوف بعيػدة عػف إف ثمار . وتظؿ كؿ ىذه القرارات بعيدة عف التن يذ

نو لمف المشيف أف يقبؿ العالـ الحر استمرار طػرؼ فػي المجتمػع الػدولي  شعب فمسطيف الشقيؽ وا 
ومػف المشػيف . عقػود ميمػا كانػت المبػرراتمػدى في إنكار حقوؽ أمػة تتػوؽ إلػى االسػتقالؿ عمػى 

وتسػػػتمر المماطمػػػة فػػػي تن يػػػذ . ينيأيضػػػا أف يسػػػتمر االسػػػتيطاف فػػػي أراضػػػي ىػػػذا الشػػػعب ال مسػػػط
والكرامػة اإلنسػانية . إنني ومف منطمؽ الدفاع عف الحؽ والحريػة والكرامػة. قرارات الشرعية الدولية

ومف منطمػؽ واجبػي نحػو األشػقاء فػي فمسػطيف أضػع المجتمػع الػدولي أمػاـ مسػئولياتو التػي تحػتـ 
نيػػاء جميػػع مظػػاىر احػػتالؿ  األراضػػي العربيػػة وتطبيػػؽ القػػرارات تحقيػػؽ السػػالـ العػػادؿ والشػػامؿ وا 

 (2012: الجمعية العامة لألمـ المتحدةكممة الرئيس مرسي اماـ  )نص ”.الدولية ذات الصمة
 25بعػد فػوزه برئاسػة مصػر فػي ، قطاع غػزةعمى اتخذ محمد مرسي موق ا واضحا ضد الحصار 

برفػع الحصػار عػف وحركػة حمػاس لػو ، وفي ظؿ مطالبة الحكومة ال مسطينية بغزة، 2012يونيو 
في كممة لو اماـ المؤتمر الرابع لحزب العدالػة والتنميػة ، قاؿ مرسي 2012سبتمبر 30ف ي  .غزة

الحاكـ في تركيا والػذي عقػد فػي العاصػمة التركيػة انقػرة " ال يمكػف اف يقػؼ المصػريوف عػاجزوف 
وتعميـ وتواصؿ  اف المعابر م توحة لتقديـ ما يحتاجو اىؿ غزة مف غذاء ودواء، اماـ حصار غزة

تجػاه اشػقائنا فػي غػزة " )مصػرس افالحدود والمعابر م توحة لنقػوـ بػدورنا وبواجبنػا ، بيف العائالت
 (2012: االخبارية

ماعيؿ ىنيػػػة خػػػالؿ اسػػػتقباؿ قافمػػػة "اميػػػاؿ مػػػف رئػػػيس الحكومػػػة ال مسػػػطينية فػػػي غػػػزة اسػػػ أكػػػدكمػػػا 
اف الػػػرئيس محمػػػد مرسػػػي ابمغػػػو خػػػالؿ اتصػػػاؿ ، 2012اكتػػػوبر  27" بغػػػزة يػػػـو 17االبتسػػػامات 
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غػزة وسػت ؾ الحصػػار عنيػا مػع اسػتمرار فػتح معبػػر عمػى ىػات ي" اف مصػر لػف تقبػؿ بػػاي عػدواف 
 (2012: صحي ة الزماف". )رفح وادخاؿ مواد البناء الالزمة إلعادة االعمار غي قطاع غزة 

عقػب حمػؼ ، امعػة القػاىرةالرئيس محمد مرسي في خطابو الرسػمي االوؿ بقاعػة احت ػاالت ج أكد
عمػػى يحصػػؿ حتػػى اف " مؤسسػػة الرئاسػػة تقػػؼ مػػع الشػػعب ال مسػػطيني ، 2012يونيػػو 30اليمػػيف 

اتماـ المصالحة الوطنية ال مسطينية صػ ا واحػدا السػتعادة عمى وسنعمؿ ، كامؿ حقوقو المشروعة
 (2012: )االىراـ .ارضو وسيادتو "

اغسػطس  29" فػي تاحو قمة "عػدـ االنحيػازافتمرسي في كممة لو خالؿ الرئيس محمد حيث اكد 
، " اننػػا سنسػػتمر فػػي رعايػػة المصػػالحة لػػدعـ وحػػدة الصػػؼ ال مسػػطينيإلػػى اشػػار مرسػػي ، 2012

تن يػذ مػا إلػى واف ينتقمػوا ، اف يتمػوا المصػالحةعمػى واحث االخوة ال مسطينييف بمختمؼ توجياتيـ 
ساسػػية قضػػيتيـ األعمػػى يمكػػنيـ التركيػػز حتػػى ، خالفػػات ضػػيقةإلػػى تػػـ اليػػو مػػؤخرا دوف االلت ػػات 

 ( 2012: وىي مقاومة االحتالؿ واتحرر منو ")طريؽ السمؼ
دوف ، 2012فػي اكتػوبر ، غزةإلى  ثاني(حمد بف خمي ة اؿ  )الشيخجاءت زيارة امير دولة قطر 

ي وىذه الزيارة ما كاف ليا اف تػتـ لػوال وصػوؿ االخػواف لسػدة الحكػـ فػ، التنسيؽ مع رئاسة السمطة
 .مصر

مػف خالليػا عمػى أف  قطػر، أكػدكممػة ترحيبيػة بػأمير  القى رئيس الحكومة في غزة اسماعيؿ ىنية
ي أميػر قطػر منػذ سػنوات سػععمػى زيارة الشيخ حمد "ىػي إعػالف لالنتصػار عمػى الحصػار" واكػد 

بػي كانت تمنعو مف ذلؾ، وقد زالػت ىػذه الجػدر والحػواجز بعػد الربيػع العر  اإال أف جدرً  "لزيارة غزة
مػا كانػت لتػتـ ىػذه الزيػارة لػوال حيػث قػاؿ ". وثورة مصر العظيمة التػي قمبػت المػوازيف والمعػادالت

الػػػدعـ واإلسػػػناد والتسػػػييؿ مػػػف القيػػػادة المصػػػرية والػػػرئيس محمػػػد مرسػػػي، الػػػذي احتضػػػف الزيػػػارة 
 اويسرىا ودعميا ووفر ليا كؿ المقومات الالزمة حتى يصػؿ الرجػؿ الكبيػر لمبمػد الكبيػر"، موضػحً 

لػػرئيس الجميوريػػة لػػدليؿ عمػػى إسػػياـ  أف حضػػور وزيػػر التربيػػة والتعمػػيـ المصػػري بوصػػ و ممػػثاًل 
 ( 2012: مصر الكبير في إنجاح ىذه الزيارة التاريخية " )دنيا الوطف

باليجوـ عمى  رمضاف(مف شير  17)يوـ  2012أغسطس  5قامت مجموعة مسمحة يوـ األحد 
 16وحدة مف قوات حرس الحدود المصرية في مدينة رفح بشماؿ سيناء، وأس ر اليجـو عف قتؿ 

صابة سبعة آخريف.  مف ضباط وجنود الجيش والشرطة المصرية وا 
 عناصػر مػف كتائػب القسػاـ شػاركتو حركة حماس بتورطيػا ىػي  اتيمت وسائؿ االعالـ المصرية

 .في سيناء امعينً  اأمنيً  اخواف، التي كانت تريد وضعً في المجزرة بتخطيط مف جماعة اإل
 (2013: ) شعباف
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اتيامات وسػائؿ االعػالـ المصػرية بتػورط حركػة حمػاس عمى ردت وزارة الداخمية في حكومة غزة 
وقالػت: . بالتورط بحادثة رفح في بياف صادر عنيا، االحتالؿ اإلسرائيمي بالمسؤولية عف اليجػوـ

سؼ يشير بأصابع االتياـ إلى االحتالؿ الذي يحػاوؿ العبػث بػأمف مصػر مثؿ ىذا الحادث المؤ »
. «قطاع غزة، وسرقة إنجػازات الثػورة المصػرية وأىاليونشر ال تنة والوقيعة بيف الشعب المصري 

واسػػتنكرت الػػوزارة االسػػتيداؼ الغػػادر لجنػػود مصػػر، معتبػػرة ذلػػؾ محاولػػة لمعبػػث وزرع ال تنػػة مػػف 
الحػػػدود مػػػع مصػػػر محميػػػة ومؤمنػػػة مػػػف قبمنػػػا، ونعتبػػػر األمػػػف »أف قبػػػؿ االحػػػتالؿ، مشػػػددة عمػػػى 

وعبرت الداخمية عػف رفضػيا رفضػا قاطعػا . «القومي المصري مف أولوياتنا وأمف مصر ىو أمننا
المؤسػ ة مػف دوف تحقػؽ أو تحقيػؽ فػي محاولػة تأليػب الشػارع  األحػداثالزج بقطاع غزة فػي ىػذه 

 (2012، ن سو المصدر: الشرؽ االوسط ) .غزةالمصري عمى 

صابع االتياـ لغزة كما جػرت العػادة مػف أمرسي محمد ولكف لـ توجو الحكومة المصرية والرئيس 
 .الحممة التي شنيا االعالـ المصري ضد غػزة واتياميػا بػالوقوؼ وراء العمميػةرغـ النظاـ السابؽ 
صػػػؿ بػػػيف وتػػػـ الوا، تػػػـ التعػػػاوف والتنسػػػيؽ بػػػيف االمػػػف المصػػػري وامػػػف قطػػػاع غػػػزة، بػػػؿ بػػػالعكس

وشػػػػكمت لجنػػػػة امنيػػػػة مشػػػػتركة بعػػػػد الحػػػػادث واتخػػػػذت تػػػػدابير  .المسػػػػتوي السياسػػػػي فػػػػي الجنػػػػابيف
 (2012: )الشرؽ االوسط. واغالؽ معبر رفح، واحتياطات منيا اغالؽ االن اؽ في الجانبيف

مف تخ يؼ النقص الحاّد في السمع ومػواد  غزة قد مّكنت األن اؽ القائمة بيف غزة وسيناء حكومة 
ولكػف تمػؾ التجػارة تتعػّرض ، 2006 البناء الناجـ عف الحصار اإلسرائيمي لقطاع غػزة، منػذ العػاـ

التػي كانػت تعمػؿ  -جػاّدة إلغػالؽ األن ػاؽ  اإذ بدأت الحكومة المصػرية جيػودً . اإلى الخطر حاليً 
 2011الػػػذي حكػػػـ مصػػػر عػػػامي  بشػػػكؿ مسػػػتمر فػػػي عيػػػد مبػػػارؾ وفػػػي ظػػػؿ المجمػػػس العسػػػكري

فػػػي  امصػػػريً  اا الػػػذي أودى بحيػػػاة سػػػتة عشػػػر جنػػػديً  2012أغسػػػطس 5بعػػػد ىجػػػـو  - 2012و
 120فقد دّمر الجيش المصري نحو ، عمى تجارة األن اؽ اكبيرً  ااعتمادً حكومة غزة تعتمد ، سيناء
زة إنشػػػاء غػػ وفػػي الوقػػت ن سػػػو، اقترحػػت حكومػػة. فػػي المائػػة مػػف عػػػددىا اإلجمػػالي 10، أو ان قًػػ

إلػػى توسػػيع  اوىػػي تسػػعى أيًضػػ. منطقػػة تجػػارة حػػّرة عمػػى الحػػدود المشػػتركة كبػػديؿ لتجػػارة األن ػػاؽ
بقائػػو قيػػد التشػػغيؿ عمػػى مػػدار السػػنة والػػدفع . معبػػر رفػػح لمسػػماح بحريػػة حركػػة البضػػائع واألفػػراد وا 

إلى حكومة إلض اء الطابع الرسمي عمى الترتيبات التجارية مع مصر يبدو أكثر منطقية بالنسبة 
 .عزة مف مواجية مرسي في محاولة اإلبقاء عمى تجارة األن اؽ

مرسػػي قػػد ال يعتبػػر العواقػػب السياسػػية والقانونيػػة المحتممػػة لتأسػػيس منطقػػة كيػػذه تكم ػػة تسػػتحؽ 
ثػػػـ ُعمِّقَػػػت عمميػػػة تػػػدمير األن ػػػاؽ فػػػي الواقػػػع بعػػػد فتػػػرة وجيػػػزة مػػػف ، الػػػدفع مقابػػػؿ إغػػػالؽ األن ػػػاؽ

 .(2012: )شعباف.بدئيا
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بعد وصوؿ الرئيس محمد مرسي إلى سدة الحكـ في مصر شيد معبر رفح البري الذي يربط بيف 
مصػػر واألراضػػي ال مسػػطينية المحتمػػة سػػيولو فػػي المػػرور مػػف االتجػػاىيف بشػػكؿ غيػػر مسػػبوؽ منػػذ 

وتمثمػػت مظػػاىر السػػيولة  2007بػػدء الحصػػار الصػػييوني عمػػى قطػػاع غػػزة فػػي منتصػػؼ يونيػػو 
قوافػػػؿ المسػػػاعدات الدوليػػػة بالوصػػػوؿ إلػػػى قطػػػاع غػػػزة دوف أيػػػو معوقػػػات، المروريػػػة فػػػي السػػػماح ل

فضػػػػال عػػػػف السػػػػماح ألعػػػػداد كبيػػػػرة مػػػػف ال مسػػػػطينييف بحريػػػػة التنقػػػػؿ بػػػػيف قطػػػػاع غػػػػزة واألراضػػػػي 
لػػـ تقتصػػر السػػيولة المروريػػة التػػي أصػػبح عمييػػا معبػػر رفػػح البػػري بعػػد فػػوز الػػدكتور . المصػػرية

قوافؿ المساعدات، بؿ شممت أيضا زيادة ممحوظػة مرسي بمنصب الرئاسة في مصر عمى حركة 
في أعداد المسافريف إلى مصر ألغراض مختم ة مف بينيا الدراسة أو العالج أو زيػارة أقػاربيـ أو 

كػاف ، أولئؾ المسافريف لمصػر مػف أجػؿ التوجػو مػف خالليػا إلػى األراضػي الحجازيػة ألداء العمػرة
وتعػػد ىػػذه األرقػػاـ ىػػي ، إلػػى خػػارج قطػػاع غػػزةأكثػػر مػػف ألػػؼ مسػػافر يجتػػازوف معبػػر رفػػح يوميػػا 

عمػى ( 2012: )ابو العنػيف .األكبر ألعداد المسافريف مف غزة عبر معبر رفح منذ أكثر مف عاـ
بعػد  أغمقػت السػمطات المصػرية معبػر رفػح، 2012اغسطس  5رفح في عمى عممية اليجـو أثر 

مػػػواطنيف الػػػى الخػػػارج، وتوقػػػؼ إغالقيػػػا لألن ػػػاؽ عمػػػى الحػػػدود الجنوبيػػػة لمقطػػػاع، وتوقػػػؼ سػػػ ر ال
أمػا القطػاع الصػحي، فكػاف لػو النصػيب األكبػر مػف . دخوؿ المواد الغذائية والمحروقػات الػى غػزة

تػػػداعيات اإلغػػػالؽ المسػػػتمر لممعبػػػر، بحيػػػث لػػػـ تػػػتمكف عشػػػرات الحػػػاالت المرضػػػية مػػػف السػػػ ر 
باسػػـ وزارة  وأوضػػح المتحػػدث. إلجػػراء العمميػػات والعػػالج الخػػاص بيػػا خػػارج مستشػػ يات القطػػاع
كؿ يوـ ُيغمَػؽ فيػو المعبػر تػزداد »الصحة في الحكومة المقالة في غزة، الدكتور أشرؼ القدرة، أف 

، مػا يتطمػب ايومًيػ اجديػدً  امريًضػ 40قوائـ االنتظار لممرضى المقرر ليـ الس ر إلى مصػر، وىػـ 
أي تأخير »اؼ أف وأض. «عمى مدى األسبوع ليتسنى ليـ الس ر لتمقي العالج فتح المعبر عاجاًل 

 (2012: جيؿ . )ابو«ليذه الحاالت ي اقـ في وضعيا الصحي

بعد المباحثات بيف الطرفيف والمطالبة مػف قبػؿ حكومػة غػزة ب ػتح معبػر رفػح قػررت مصػر 
عمى حدودىا مع قطاع غزة، بصػورة طبيعيػة فػي  ايومً  21إعادة فتح معبر رفح، بعد اغالؽ داـ 

 .2016اغسطس  26في  االتجاىيف
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 2012الموقف المصري من العدوان عمى قطاع غزة عام : المبحث الثاني

 مقدمة :

 14 فػي عمييػا اسػـ عػامود السػحاب أطمػؽقطاع غزة حربػو التػي عمى االحتالؿ االسرائيمي  أعمف
باغتيػػاؿ اسػػرائيؿ ألبػػرز قػػادة القسػػاـ فػػي قطػػاع غػػزة الشػػييد أحمػػد  حيػػث قامػػت، 2012نػػوفمبر 

والتي أشعمت عمى إثرىا حرب . الجعبري وردت عمييا ال صائؿ ال مسطينية بعممية حجارة السجيؿ
كػػاف ىػػذا العػػدواف االسػػرائيمي مػػف . إصػػابة1430و، شػػييدا 191اسػػتمرت لثمانيػػة أيػػاـ سػػقط فييػػا 

عمػى يناير المصرية الذي  25الخطيرة التي تعرضت ليا القضية ال مسطينية بعد حراؾ  األحداث
فكاف لو موق ا مميزا في ىػذا العػدواف ، صعدت الحكومة الجديدة برئاسة الرئيس محمد مرسي إثره

مختمػػػؼ المسػػػتويات بغػػػرض انيػػػاء عمػػػى منػػػذ بدايتػػػو حيػػػث اتخػػػذ قػػػرارات واتصػػػاالت واجتماعػػػات 
 .الحرب

التػػػي ارادت تػػػؿ ابيػػػب ، السػػػيما مصػػر، لػػػدوؿ الربيػػع العربػػػي اغػػػزة اختبػػػارً عمػػى لعػػػدواف لقػػد كػػػاف ا
فإمػا اف تتػورط ىػذه الحكومػة فػي ، في ظؿ التعقيػدات الداخميػة والخارجيػة التػي تواجييػا، احراجيا

او اف تكرر المواقؼ المعروفة التي كػاف يتخػذىا نظػاـ مبػارؾ ، مواجية ما زالت غير مستعدة ليا
لكػػف اداء القيػػادة المصػػرية نجػػح فػػي اال يقػػع فػػي ال ػػخ الػػذي نصػػبتو لػػو ، ذه الظػػروؼفػػي مثػػؿ ىػػ

فيمػػػػا اعتبػػػػره ، فاختػػػػارت لن سػػػػيا دور الوسػػػػيط الػػػػذي تعتبػػػػره افضػػػػؿ مػػػػف دور المتػػػػواط ، اسػػػػرائيؿ
التي يأمموف منيا اف تكوف في قيادة الصراع مػع العػدو ال وسػيطا ، الكثيروف دورا ال يميؽ بمصر

 (10، 2012: ) بشور .معو

الشػػوارع لمتنديػػد بالعػػدواف فمػػـ يتػػواف الشػػعب المصػػري عػػف إلػػى خرجػػت جمػػوع الشػػعب المصػػري 
حيػػث طالػػب المتظػػاىروف مػػف حكػػومتيـ ، التضػػامف مػػع القضػػية ال مسػػطينية والشػػعب ال مسػػطيني

 .ودعـ الشعب ال مسطيني، بسحب الس ير المصري وطرد الس ير اإلسرائيمي

عمػػى ، بسػػحب السػػ ير المصػػري مػػف اسػػرائيؿ المصػػرية بإصػػدار قػػراراثػػره قامػػت الحكومػػة عمػػى 
واسػتدعاء وزارة الخارجيػة المصػرية لمسػ ير اإلسػرائيمي بالقػاىرة وتسػميمو ، غػزةعمى خم ية العدواف 

 كمػا قامػت الحكومػة المصػرية رسالة احتجاج بشأف ىذا العدواف والتأكيد عمػى ضػرورة وق ػو فػورا،
راس وفػػد كبيػػر يضػػـ وزراء وقيػػادات عمػػى بزيػػارة قطػػاع غػػزة  نػػديؿتكميػػؼ رئػػيس الػػوزراء ىشػػاـ قب

، اعمػػف خالليػػا تضػػامف بػػالده مػػع الشػػعب ال مسػػطيني، امنيػػة فػػي زيػػارة اسػػتغرقت ثالثػػة سػػاعات
مقر الحكومة في غزة حيث التقي برئيس الحكومة ال مسطينية بغزة إلى وتوجو قنديؿ فور وصولو 

 ( 51-50، 2014: رير معمومات)تق. اسماعيؿ ىنية وعددا مف مسؤولييا
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"القاىرة لػف تتػرؾ غػزة  إفووصؼ الرئيس مرسي العدواف بأنو "العدواف السافر ضد اإلنسانية قاؿ 
وقاؿ مرسػي اف والعرب اليوـ ليسوا عرب األمس"، بم ردىا، مصر اليوـ ليست ىي مصر األمس

اىػػؿ غػػزة ومعيػػـ فػػي قطػػاع غػػزة ليؤكػػد " اننػػا متضػػامنوف مػػع إلػػى رئػػيس الػػوزراء المصػػري ذىػػب 
اف الػثمف بػاىظ لعدوانػو وعميػو اف يتحمػؿ : واقػوؿ لممعتػدي، واف ما يصيبيـ يصػيبنا، خندؽ واحد

 ( 2012: )العربية نت النتائ  اذا استمر العدواف "

ف كانػػت قػػد ُفرضػػت عمييػػا، فإّنػػو مػػف الممكػػف أف تحقّػػؽ ليػػا  تػػرى حركػػة حمػػاس أّف المواجيػػة، وا 
ازدياد شعبيتيا خالؿ المواجية مع إسرائيؿ في حاؿ اقتصػار المقاومػة جممًة مف األىداؼ، أىميا 

عمييػػا مػػف دوف حم ائيػػا مػػف ال صػػائؿ ال مسػػطينية فػػي ىػػذه المرحمػػة، وتجػػاوز التضػػييؽ اإلقميمػػي 
عمييػػا بمػػا فػػي ذلػػؾ إجبػػار النظػػاـ المصػػري عمػػى االتصػػاؿ بيػػا مػػرىًة أخػػرى، لموصػػوؿ إلػػى التيدئػػة 

مػا قػد يسػاىـ فػي التوصػؿ إلػى ات اقيػة  في عقب إطاحة الػرئيس مرسػي؛ أْف قاطعيا المرجوىة، بعد
ؿ  تيدئػػػة جديػػػدة تضػػػمف رفػػػع الحصػػػار عػػػف غػػػزة، وتطبيػػػؽ المصػػػالحة مػػػع فػػػتح، مػػػف دوف تػػػدخ 

 .إسرائيمي

وأّمػػا السػػمطة ال مسػػطينية، فيػػي تحػػاوؿ تعػػويض اسػػتمرار تنسػػيقيا األمنػػي مػػع إسػػرائيؿ فػػي الضػػ ة 
الغربية، بالتوازي مع استمرار العدواف اإلسرائيمي، مف خالؿ تصعيد الضغط عمػى إسػرائيؿ لوقػؼ 
العدواف، عبر الذىاب في اتجاه االنضماـ إلػى منظمػات دوليػة ذات أىمّيػة، وعمػى رأسػيا محكمػة 

ي تح الباب لمحاسبة إسرائيؿ عمى جرائميا، كما أّف الس مطة تسعى لمحصوؿ  ما جنايات الدولية؛ال
قميمي أكبر لمطالبة األمـ المتحدة ب رض عقوبات عمى إسرائيؿ، بسبب خْرقيا  عمى دعـ عربي وا 

الوحػدة ات اؽ شاليط وات اقية اليدنة الموقَعيف في غزة، وفي الوقت ن سو تواصؿ تمس ػكيا بحكومػة 
 .الوطنية

ووكيػػؿ حػزب مصػػر القويػػة ، امػػيف عػاـ اتحػػاد االطبػػاء العػرب، كمػا طالػػب عبػد المػػنعـ ابػػو ال تػوح
ب ػتح معبػر رفػح بشػكؿ كامػؿ لكػؿ ال مسػطينييف دخػوال ، عند زيارتػو لغػزة خػالؿ العػدواف، المصري
 ( 52، 2014: تقرير معمومات ). مدار الساعةعمى وخروجا و 

طيمة أيػاـ العػدواف عمػى قطػاع غػزة، وخػالؿ اإلجػازات ، ب تح معبر رفح قامت السمطات المصرية
كاف يبقى م توًحا عمى مدار الساعة، وُيسمح لمف يريد الدخوؿ لغزة بالػدخوؿ والخػروج كػذلؾ، وال 

تجاوز  ومعد المسافريف خالؿ ىذه ال ترة، ُيمنع أحًدا مف الس ر رغـ سوء األوضاع وشدة القصؼ
 ( 2014: بوابة الحرية والعدالة ال ئات. )ليـو الواحد، مف مختمؼ مسافر في ا 1500الػ 
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فػي زيػارة تضػامنية  الػى غػزةشخصػية سياسػية واعتباريػة،  59حيث توجو وفد مف االحزاب يضـ 
لجماعػػة  ةوقػػاؿ محمػػد سػػعد الكتػػاتني رئػػيس حػػزب )الحريػػة والعدالػػة( الػػذراع السياسػػي. مػػع القطػػاع

خيػػػار "إف ، )االخػػػواف المسػػػمميف( فػػػي مصػػػر بعػػػد وصػػػولو عمػػػى رأس الوفػػػد المصػػػري إلػػػى غػػػزة
وحذر الكتاتني إسرائيؿ، . المقاومة ال مسطينية ىو خيارنا" وأف بالده مستمرة في دعـ ال مسطينييف

نمػا مصػر كانػت وسػتظؿ  2011يناير  25مف أف مصر بعد ثورة  "لـ تعد كنػزا اسػتراتيجيا لكػـ وا 
ودعػػا األمػػة العربيػػة مموكػػا وزعمػػاء وشػػعوب، إلػػى اتخػػاذ . كنػػز اسػػتراتيجيا ألىػػؿ فمسػػطيف وغػػزة "

 (2012: العربية CCTV) .غزةمواقؼ فعمية لدعـ قطاع 

عالميػيف وك ػاءات  كما زار القطاع شباب الثورة المصػرية يضػـ محػاميف وصػح ييف وميندسػيف وا 
 المتواصؿ عمى قطاع غزة.شبابية مصرية عدة جرحى العدواف الصييوني 

" كنػػا  تحػػدث الصػػح ي أحمػػد دومػػة منسػػؽ حركػػة شػػباب الثػػورة المصػػرية عػػف سػػبب الزيػػارة بقولػػو
ينػػاير بميػداف التحريػػر االنتمػػاء لمثػػورة المصػرية وأف أولػػى أولوياتيػػا تحريػػر  25نػدعي خػػالؿ ثػػورة 

عػػف البعػػد  ا" األقصػػى وشػػعب غػػزة وفمسػػطيف فػػي القمػػب بعيػػدً اضػػاؼالقػػدس واألقصػػى وفمسػػطيف "
 (2012: ابو جراد". )العربي واإلنساني فيي كميا في الحساب لكف قبؿ ذلؾ كمو القضية تخصنا

يتضمف وزير الخارجية ووفد وزراء الخارجية العرب الذي  وفد حكومي تونسيسيمت مصر زيارة 
 ( 2014: صبري أوغمو. )تضمف وزير الخارجية التركي أحمد داوود 

بعقػػد مػػؤتمر دولػػي يضػػـ رؤسػػاء األحػػزاب ، والحزبيػػة المصػػريةطالػػب عػػدد مػػف القػػوى السياسػػية 
. غػػزةالسياسػػية الكبػػرى فػػي المنطقػػة العربيػػة واإلسػػالمية، وذلػػؾ لمواجيػػة العػػدواف الصػػييوني ضػػد 

وطالبػػت القػػوى السياسػػية الجامعػػة العربيػػة بسػػحب المبػػادرة العربيػػة وت عيػػؿ ات اقيػػة الػػدفاع العربػػي 
المشػػترؾ، باإلضػػافة إلػػى مطالبػػة الحكومػػة المصػػرية بمراجعػػة كافػػة االت اقيػػات المجح ػػة فػػي حػػؽ 

كمػا طالبػت األحػزاب . سػيناءمصر وعمى رأسيا ات اقية كامب دي يد التي تنػزع سػيادة مصػر عػف 
والقػػػػوى السياسػػػػية والوطنيػػػػة الحكومػػػػة المصػػػػرية بالمضػػػػي قػػػػدًما ألخػػػػذ خطػػػػوات لوقػػػػؼ العػػػػدواف 
الصييوني باإلضافة إلى تجميد كافة العالقػات مػع الكيػاف الصػييوني دبموماسػًيا وأمنًيػا ومواصػمة 

دعػػا الحكومػػات العربيػػة واإلسػػالمية باتخػػاذ إجػػراءات دوليػػة عمػػى إسػػرائيؿ  حيػػث، فػػتح معبػػر رفػػح
 (2012: )صحي ة الصباح. ال مسطينيلمعاقبتيا عمى جرائـ الحرب التي ترتكبيا في حؽ 

خػػالؿ عػػدوانيا؛ حيػػث أكػػد الػػرئيس األمريكػػي بػػاراؾ  اواضػػحً  اوأوروبًيػػ القيػػت إسػػرائيؿ دعمػػا أمريكًيػػ
دعػػـ  2012نػػوفمبر  16 أوبامػػا فػػي اتصػػاؿ مػػع رئػػيس الحكومػػة اإلسػػرائيمية بنيػػاميف نتنيػػاىو فػػي

http://www.aljazeera.net/news/arabic/2012/11/17/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D8%AA%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D9%84%D8%A5%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%88%D9%81%D8%AF-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D9%85%D9%88%D8%AD%D8%AF-%D9%84%D8%BA%D8%B2%D8%A9
http://www.masress.com/city/%D8%BA%D8%B2%D8%A9
http://www.masress.com/city/%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1
http://www.masress.com/city/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86
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الواليػػػات المتحػػػدة لحػػػؽ إسػػػرائيؿ فػػػي الػػػدفاع عػػػف ن سػػػيا وعّبػػػر عػػػف أسػػػ و لسػػػقوط الضػػػحايا مػػػف 
 ( 2012: االبيض )البيت. اإلسرائيمييف وال مسطينييف

 19المكالمػػػة اليات يػػػة بػػػيف الػػػرئيس أوبامػػػا والػػػرئيس المصػػػري محمػػػد مرسػػػي فػػػي أثػػػر إال أنػػو فػػػي 
أف الواليات المتحدة كانت تضغط عمى إسرائيؿ لتجنب توسيع العممية  ابدا واضحً  2012نوفمبر 

ائر العسػػكرية؛ حيػػث كػػاف مػػف الواضػػح أف عمميػػة بريػػة سػػتؤدى إلػػى وقػػوع عػػدد كبيػػر مػػف الخسػػ
 . وتعقيد عالقاتيا مع الواليات المتحدة ااإلسرائيمية وستتسبب بإحراج مصر سياسيً 

 (2012: )عيراف

دعػػػت مصػػػر لعقػػػد جمسػػػة طارئػػػة لمجمػػػس األمػػػف وعقػػػد اجتمػػػاع طػػػارئ لػػػوزراء الخارجيػػػة العػػػرب 
عقد بالقاىرة في  الذيلمتباحث بشأف االعتداء عمى الشعب ال مسطيني، حيث قرر ذلؾ االجتماع 

 تشػػكيؿ وفػػد مػػف وزراء الخارجيػػة العػػرب لزيػػارة غػػزة ودعػػـ الجيػػود المصػػرية لمتوصػػؿ نػػوفمبر 17
سرائيؿ وعمػى المسػتوى األمنػي، توسػط جيػاز االسػتخبارات المصػري بػيف  إلى ىدنة بيف حماس وا 

سرائيؿ برعاية مصرية، والتي دخمت حيز ا  لن اذ مسػاءاألطراؼ المعنية إلبراـ ىدنة بيف حماس وا 
 (  2012) العميمي: . بعد أسبوع مف بدء العدواف 2012نوفمبر  21يـو 

بػػيف حمػػاس وفصػػائؿ المقاومػػة مػػف جيػػة  ةىدنػػإلػػى توجػػت كػػؿ تمػػؾ الجيػػود المصػػرية بالتوصػػؿ 
حققػػت المقاومػة مػػف خػػالؿ بنػود التيدئػػة معظػػـ شػروطيا ورضػػخ ليػػا  .واالحػتالؿ مػػف جيػة اخػػري

 .االحتالؿ االسرائيمي
 :مواقف اسرائيل التفاوضية أبرزمن 

 وقؼ إطالؽ الصواريخ مف ِقَبؿ حماس وال صائؿ ال صائؿ ال مسطينية. -1

وقؼ استيداؼ الجنود اإلسرائيمييف عمػى الشػريط الحػدودي مػف ِقَبػؿ حمػاس وال صػائؿ  -2
 ال صائؿ ال مسطينية.

لػدييا معمومػات حؽ إسرائيؿ في المطاردة الساخنة فػي حػاؿ تعرضػت لميجػـو أو كػاف  -3
.  عف ىجـو

 لمتيدئة. ا، وأي أسمحة جديدة تعتبر خرقً اوقؼ دخوؿ األسمحة إلى قطاع غزة فورً  -4
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بػػالرئيس محمػػد مرسػػي( ىػػو الضػػامف  أف يكػػوف المسػػتوى السياسػػي فػػي مصػػر )ممػػثاًل  -5
’ )يػػػػديعوت . ليػػػػذه االت اقيػػػػة ولػػػػيس أجيػػػػزة األمػػػػف المصػػػػرية، أي رعايػػػػة سياسػػػػية وليسػػػػت أمنيػػػػة

 ( 2012: معاريؼ
 عمى:ما موقف حركة حماس التفاوضية اشتممت أ

 وقؼ إطالؽ النار -1

 وقؼ االغتياالت -2

 .وقؼ التوغالت اإلسرائيمية في مناطؽ قطاع -3

 رفع الحصار عف قطاع غزة. -4

 وقؼ االعتداءات عمى الصياديف ووقؼ إطالؽ النار عمييـ. -5

 ضمانات مصرية ودولية. -6

حمػاس عمػى ورقػة ت صػؿ اإلنجػازات التػي ستحصػؿ عمييػا مقابػؿ وقػؼ حركػة وقد أصػرت 
 مػرحمتيف.عمػى  الوقؼ إطػالؽ النػار وعارضػت ات اقًػ اوعامً  شاماًل  اطمبت ات اقً  إطالؽ النار، كما

 ( 2012: )الجمؿ

ات ػػػاؽ أو ت اىمػػػات لمتيدئػػػة رعتػػػو مصػػػر، وتػػػـ إعالنػػػو خػػػالؿ مػػػؤتمر أثػػػر انتيػػػى العػػػدواف 
 22صح ي مشترؾ جمع وزير الخارجية المصري ووزيػرة الخارجيػة األمريكيػة فػي القػاىرة، مسػاء 

 : ما يميعمى ونص  2011نوفمبر 

ضػد قطػاع غػزة بمػا فػي ذلػؾ  اوجػوً  اوبحرً  اتقوـ إسرائيؿ بوقؼ كؿ األعماؿ العدائية برً  -1
 االجتياحات وعمميات استيداؼ األشخاص.

تجػاه إسػرائيؿ بمػا فػي اتقوـ ال صائؿ ال مسطينية بوقػؼ كػؿ األعمػاؿ العدائيػة مػف غػزة  -2
 ذلؾ إطالؽ الصواريخ واليجمات مف عمى خط الحدود.
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فػػػػتح المعػػػػابر وتسػػػػييؿ حركػػػػة األشػػػػخاص والبضػػػػائع وعػػػػدـ تقييػػػػد حركػػػػة السػػػػكاف أو  -3
سػػاعة مػػف دخػػوؿ  24اسػػتيدافيـ فػػي المنػػاطؽ الحدوديػػة والتعامػػؿ مػػع إجػػراءات تن يػػذ ذلػػؾ بعػػد 

 االت اؽ حيز التن يذ.

 يتـ تناوؿ القضايا األخرى إذا ما تـ طمب ذلؾ. -4

ات ػػؽ الطرفػػاف عمػػى تحديػػد سػػاعة الصػػ ر لػػدخوؿ ت اىمػػات التيدئػػة إلػػى حيػػز التن يػػذ، مػػع و
اؼ بػااللتزاـ بمػا تػـ االت ػاؽ عميػو، والتػزاـ كػؿ طػرؼ حصوؿ مصر عمى ضمانات مف كػؿ األطػر 

بعدـ القياـ بأي أفعاؿ مف شأنيا خرؽ الت اىمات، وفي حالة وجود أي مالحظات يتـ الرجوع إلى 
المركػز ال مسػطيني ’ صػحي ة معػاريؼ ’ ىػىرتس  )صػحي ة. مصر راعية الت اىمػات لمتابعػة ذلػؾ

 (2012: لسعالـ

ال عاليػات المصػرية التػي تعػارض حكػـ الػرئيس محمػد مرسػي تزايدت وتيػرة تحػريض القػوي 
تزامنػػا مػػع انطػػالؽ حركػػة " تمػػرد " ، ضػػد قطػػاع غػػزة وحركػػة حمػػاس السػػمطة القائمػػة فػػي القطػػاع

وقػػد حاولػػت تمػػرد والتيػػار  .ضػػد مرسػػي 2012يونيػػو  30تظػػاىرة فػػي إلػػى المصػػرية التػػي دعػػت 
بػيف حمػاس وجماعػة االخػواف المسػمميف  السياسي الذي يقؼ خم يػا توظيػؼ العالقػة االيديولوجيػة

ليكوف رافعة ، أي حركة حماس، مف اجؿ استثارة الوالء الوطني ضد التدخؿ الخارجي، في مصر
 (59، 2014 المصدر ن سو: )تقرير معمومات .اضافية في حممتيا ضد مرسي واالخواف
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 :تعقيب

 : أىميا، مجموعة من الخالصاتيمكن ان نستنتج ، من خالل ما تم مناقشتو في ىذا الفصل

حكػػػـ مصػػػر بعػػػد فػػػوزه فػػػي  محمػػػد مرسػػػي الػػػرئيس السػػػابؽ لحػػػزب الحريػػػة والعدالػػػة الػػػرئيستسػػػمـ 
الطػػرفيف ال مسػػطيني واالسػػرائيمي  النػػار مػػف كػػال إطػػالؽبوقػػؼ  اتخػػذ موقػػؼ، االنتخابػػات الرئاسػػية

 .وكاف ىذا القرار ليس بصالح قطاع غزة 2012عمى قطاع غزة عاـ  بعد العدواف

لبعض المتصػيديف فػي ، مف المبررات اموقؼ حماس وتأييدىـ الكامؿ لمرئيس مرسي أعطى نمطً 
حتػػى إف إعالميػػيف كثيػػريف وكتػػػاب ، لمقضػػية ال مسػػطينية ولمعالقػػات التقميديػػة مػػع مصػػر، مصػػر

ال مسػطينييف  معظػـالمية ضد ومحمميف سياسييف ووجوه سياسية عديدة قاموا بتصعيد الحممة اإلع
 .الذيف وق وا في معظميـ مع التغييرات المصرية الجديدة

  تدمير األن اؽوقاـ ب بإقامة منطقة عازلة بيف رفح ال مسطينية ورفح المصرية بدأ الجانب المصري
وعدـ تمكف  الصحية بتدىور االوضاع وساىـ إغالؽ معبر رفح، عمى األوضاع االقتصاديةأثر 

 .بالعالج بالخارج ىالمرض

مػػػف قبػػػؿ الشػػػعب قيػػػاـ حػػػراؾ جديػػػد إلػػػى  مػػػا أدى تػػػوترت االوضػػػاع السياسػػػية الداخميػػػة المصػػػرية
االوضػػػػاع الداخميػػػػة عمػػػػى عػػػػزؿ الػػػػرئيس محمػػػػد مرسػػػػي ممػػػػا اثػػػػرت المصػػػػري بمسػػػػاندة الجػػػػيش ب

لمقطػػاع وظيػػرت تمػػؾ  اوداعًمػػ اال مسػػطينية فػػي قطػػاع غػػزة بعػػد اف كػػاف حكػػـ الػػرئيس مرسػػي مؤيػػدً 
 .لقطاع غزة إنعاشرة مف حكمو ال ت



 

 

 

 

 

يونيو على العالقات الفلسطينية  41انع اسات حراك 
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 العالقات الفمسطينية المصريةعمى يونيو  30انعكاسات حراك 
 :تمييد

يونيو حالة مف التغير السياسي في النظاـ المصري خاصة بعد اسػقاط الجماعػة  30حراؾ  شكؿ
وتولي رئاسة لشخصية قضائية كمرحمة انتقالية حيث عمى الصعيد الرسمي بدأت تعود العالقػات 

 والتواصؿ.الى حالة مف الدؼء 

وتػػػػـ توقيػػػػع العديػػػػد مػػػػف االت اقيػػػػات بػػػػيف الجػػػػانبيف ال مسػػػػطيني والمصػػػػري وت عيػػػػؿ عمػػػػؿ المجنػػػػة 
ال مسػػػطينية المصػػػرية المشػػػتركة والمشػػػكمة مػػػف مجموعػػػة مػػػف الػػػوزارات وىػػػذا جػػػاء نتيجػػػة الموقػػػؼ 

يونيػػػو والتػػػي عبػػػر مػػػف خالليػػػا المسػػػتوى الرسػػػمي  30حػػػراؾالسياسػػػي ال مسػػػطيني الرسػػػمي مػػػف 
لرغبات الشعب المصري واختياراتو بما يتوافؽ مػع المصػمحة العميػا لمشػعب  ال مسطيني عف تأييده

 يونيو.المصري والتي عبرت عنيا قطاعات كبيرة مف الشعب في الثالثوف مف 

توترت العالقات نتيجة بعض الممارسات الحزبيػة الخاطئػة التػي دلمػت عمى الصعيد الشعبي  لكف
بػؿ عض غيػر المصػري وىػذا االمػر الػذي ققبػؿ الػب عمى اف ىناؾ تدخال في الشؤوف الداخمية مػف
تػػػوترت العالقػػػات غيػػػر الرسػػػمية ولكػػػف اسػػػتطاع  أثػػػرهبػػػرفض شػػػعبي ورسػػػمي مصػػػري كبيػػػر عمػػػى 

عالقػػات جيػػدة  الحاجػػة الػػىالجػػانبيف المصػػري وال مسػػطيني الق ػػز عمػػى تمػػؾ االمػػور لشػػعورىـ بػػاف 
  .لن ع عمى كمى الشعبيفبيف الطرفيف تصب في الصالح العاـ العربي والدولتيف وتعود با

بقيػػاـ الجػػيش  2013نسػػتعرض فػػي ىػػذا ال صػػؿ تغيػػرا اسػػتراتيجي شػػيدتو السػػاحة المصػػرية سػػنة 
وظيػور الجميوريػة الثالثػة مػف خػالؿ  2013يوليػو  3بإقصاء الرئيس المنتخب محمد مرسي في 
 المصرية.بروز توجيات جديدة في السياسة الخارجية 

 30الدراسػػة االسػػباب التػػي دفعػػت الشػػارع المصػػري لمخػػروج بحػػراؾ فػػي المبحػػث االوؿ سػػتتناوؿ 
ودورىػا فػي خدمػة  يونيػو عمػى واقػع العالقػات ال مسػطينية المصػرية 30حراؾ أثر يونيو ونتائجو و 

ومسػػػالة انيػػػاء االنقسػػػاـ وتحقيػػػؽ المصػػػالحة ال مسػػػطينية واالجػػػراءات التػػػي ، القضػػػية ال مسػػػطينية
 .اتجاه قطاع غزةاتخذتيا الحومة المصرية الجديدة 

وفي المبحث الثاني ستتناوؿ الدراسة تداعيات في الموقؼ المصري مف العدواف عمػي قطػاع غػزة 
 .2014عاـ 
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 عمى واقع العالقات الفمسطينية المصرية 2013يونيو 30حراك أثر ول: المبحث األ 

 : مقدمة

شػؤوف  المجمػس األعمػى لمقػوات المسػمحةرئاسة الجميوريػة بعػد فتػرة أدار فييػا  محمد مرسيتولى 
مػػف يوًمػا  18 الػذي أعمػف تنحيػػو عػف الحكػـ بعػػد محمػد حسػني مبػػارؾالػبالد عقػب سػقوط حكػػـ 

مرسػػػػي يوشػػػػؾ عمػػػػى إكمػػػػاؿ عامػػػػو األوؿ فػػػػي السػػػػمطة كػػػػأوؿ رئػػػػيس منتخػػػػب  كػػػػاف، التظػػػػاىرات
رة أشػػير عمػػى حكػػـ محمػػد مػػع مػػرور عشػػ. ، 2011ينػػاير  25بعػػد حػػراؾ  مصػػر ديمقراطيػػا فػػي

، وىي حركة تجمع توقيعات المصرييف لسحب 2013أبريؿ  26في  حركة تمردمرسي، تأسست 
جراء انتخابات رئاسية مبكرة مميوف توقيع  22أعمنت الحركة عف جمع . الثقة مف محمد مرسي وا 

 (2013: )النيار. يونيو 30لسحب الثقة مف مرسي، ودعت ىؤالء الموقعيف لمتظاىر يـو 

ارتكػػب . محمػػد مرسػػي، بعػػد عػػاـ وثالثػػة أيػػاـ فقػػط قضػػاىا فػػي الحكػػـالػػرئيس  الجػػيش حكػػـانيػػي 
خالليا أخطاء فادحة أنيت العالقة بينو وبػيف الشػعب فػي خػالؿ ىػذه المػدة الزمنيػة الضػائعة مػف 
عمػػػر مصػػػر التػػػي كانػػػت الػػػبالد فييػػػا أحػػػوج مػػػا تكػػػوف السػػػتثمار كػػػؿ يػػػـو لمبنػػػاء والتقػػػدـ والنمػػػو 

 واالستقرار.

 األخطاء التي تسببت في استياء الرأي العام الشعبي: ونستعرض أبرز

 السياسية الخارجية:أوال : 

   فشػػؿ الحكػػـ فػػي اسػػتقداـ تكنولوجيػػا متطػػورة، أو خبػػرات لقطاعػػات االنتػػاج تعػػيف الدولػػة
العكػس اصػطحب مرسػي معػو عمػى بػؿ . الخروج مػف كبوتيػا وتصػحيح مسػارىا االقتصػاديعمى 

فػػػي زياراتػػػو الخارجيػػػة رجػػػاؿ أعمػػػاؿ قػػػاموا بعقػػػد صػػػ قات تجاريػػػة اسػػػتنزفت جػػػزء مػػػف االحتيػػػاطي 
 ( 2014: بوابتؾ لمصر -)الييئة العامة لالستعالمات . لمبالد النقدي

  تراجع مصر دبموماسيا مع بعض الػدوؿ التػي لػـ تكػوف راضػية عمػي حكػـ الػرئيس محمػد
 مرسي وذلؾ كاف سبب في تأزمـ بعض العالقات الخارجية .

 مياه النيل:ثانيا : 

   ،كشػػػ ت عػػػف االفتقػػػاد ألسػػػس معالجػػػة سػػػمبية لمغايػػػة لمباشػػػرة اثيوبيػػػا بنػػػاء سػػػد النيضػػػة
عػف سػوء إدارة الحػوار مػع القػوي السياسػية  فضػاًل . التعاطي مع األزمات الممتدة منيػا أو الناشػئة

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%89_%D9%84%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%AD%D8%B3%D9%86%D9%8A_%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9_25_%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9_25_%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9_25_%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%B1
http://www.aljazeera.net/home/getpage/12835b50-a872-4466-b351-a0204482c134/76f84fb3-c187-4a88-90ab-754f0cd2d661
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%AF
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اليػػػواء بمػػػا سػػػاىـ فػػػي تػػػوتر العالقػػػات مػػػع الجانػػػب االثيػػػوبي وأجيػػػض أسػػػس الحػػػوار عمػػػى وبثػػػو 
 السياسي معو.

  التعػػػػاوف البنػػػػاء فػػػػي  االسػػػػتمرار فػػػػي الخطػػػػي السياسػػػػية السػػػػابقة المتقاعسػػػػة عػػػػف ت عيػػػػؿ
المجػػػاالت المختم ػػػة مػػػع دوؿ حػػػوض النيػػػؿ، بمػػػا يػػػدعـ مػػػف سػػػبؿ الحػػػوار السياسػػػي معيػػػا حػػػوؿ 

 ( 2014: بوابتؾ لمصر -)الييئة العامة لالستعالمات . األزمات المختم ة

 العالقة بين أبناء الوطن الواحد:ثالثا :

   وقسـ المجتمػع بػيف مؤيػد مدار عاـ حالة مف االستقطاب الحاد، عمى رسخ حكـ مرسي
ىػذا المشػروع، عمػى  اواحػدً  لممشروع اإلسالمي الذي يمثمو الرئيس وجماعتػو دوف أف يقػدموا دلػياًل 

مػػف أف يت ػػرغ الشػػعب لمعمػػؿ  وبػػداًل . وبػػيف منػػاىض لػػو يوصػػؼ فػػي أغمػػب األحيػػاف بػػػػ "العممػػاني"
 التناحر والعراؾ بيف التأييد والرفض.إلى واالنتاج، اتجو 

   ونشػر ىػذا ال كػر فكػر االخػواف المسػمميف ترسػيخ عمػى عمؿ حكػـ مرسػي وبسػرعة كبيػرة
 لو مف يوـ سخر.أدى رغـ تنامي الشعور المع

   ًذلػػؾ عمػػى مثػػاؿ  وأبػػرزمػػا تحػػدث حكػػـ مرسػػي عػف أمػػر وفعػػؿ نقيضػػو فػػي الحػاؿ،  اكثيػر
 الحديث عف حماية األقباط، واستيداؼ دور عبادتيـ في ذات الوقت.

   فوضوية وىمجية غير مسبوقة بعضيا  خالؿ عاـ مف حكـ مرسي أعمااًل شيدت مصر
 -)الييئػة العامػة لالسػتعالمات . كاف بتحريض مف الرئيس وجماعتو كحادث قتؿ الشػيعة بػالجيزة

 .(2014: بوابتؾ لمصر

 الدفاع واألمن:رابعا :

   األمني، وكانت تشتيت جيود األمف والحد مف اكتماؿ البناء إلى افتعاؿ األزمات الرامية
أبرز المشاىد احياء ذكري أحداث محمد محمود، وستاد بور سعيد، واحداث قالقػؿ أمنيػة مػف آف 

 سخر بالعديد مف المحافظات خاصة بور سعيد والسويس.

   إصػػػػدار العديػػػػد مػػػػف القػػػػرارات واإلعالنػػػػات الدسػػػػتورية التػػػػي تسػػػػببت فػػػػي زيػػػػادة الضػػػػغط
االتحاديػػة والتحريػػر، فشػػيدت إلػػى ظػػاىرات عارمػػة الجيػػاز األمنػػي بػػالخروج فػػي معمػػى الشػػعبي 

 مرأي العالـ أجمع.عمى مصر أوؿ حالة سحؿ لمواطف 



 106 

   إلػػػى اإلفػػػراج عػػػف سػػػجناء جيػػػادييف مػػػف ذوي ال كػػػر المتطػػػرؼ اسػػػتوطنوا سػػػيناء وسػػػعوا
التيريػب مػع قطػاع غػزة التػي حظيػت بكػؿ  أن ػاؽتكويف إمػارة إسػالمية متطرفػة تسػتمد العػوف مػف 

 16عمػػى باإلجيػػاز  اخسيًسػػ ة مػػف رئػػيس الدولػػة ذاتػػو، ن ػػذت ىػػذه الجماعػػات فعػػاًل الػػدعـ والحمايػػ
مف األمف وقػت اإلفطػار فػي رمضػاف، وبعػد أشػير تػـ اختطػاؼ سػبعة جنػود قبػؿ أف ي ػرج  اشييدً 

 فضػاًل . عنيا ب عؿ حشود الجيش لتعقػب اإلرىػابييف، وتػدخؿ جماعػة الػرئيس لسفػراج عػف الجنػود
عما تكشؼ بعد إقصاء ىذا الرئيس مف كوف ىذه الجماعات اإلرىابية السند لجماعة اإلخواف في 

 (2014: بوابتؾ لمصر -)الييئة العامة لالستعالمات  حربيا اإلرىابية ضد الدولة.

 األمن الغذائي والخدمي:خامسا :

   استمرت األزمات الغذائية، واالرت اع المتواصؿ في أسػعار السػمع والخػدمات دوف تػدخؿ
تحسيف منظومة توزيع الخبػر، وعبػوات إلى حكومي يسعي لوقؼ جشع التجار، رغـ سعي الحكـ 

 البوتاجاز.

   الحركػػػػة الحياتيػػػػة عمػػػػى أثػػػػر تكػػػػررت وبشػػػػكؿ متواصػػػػؿ أزمػػػػات البنػػػػزيف والسػػػػوالر، بمػػػػا
 االنقطاع المتكرر لمكيرباء.عمى لؾ لممواطف، وأنعكس ذ

   ًاتجػػػاه الحكػػػـ السػػػتخداـ المنظومػػػة التموينيػػػة لخدمػػػة أغراضػػػو االنتخابيػػػة،  ابػػػدا واضػػػح
 ومحاولة كسب شعبية عبر التالعب بالحصص التموينية.

 الثقافة والفنون واآلداب:سادسا : 

   ارتػػدادىا لحسػػاب توجيػػات عمػػى اتجػاه واضػػح نحػػو تغييػػر ىويػػة مصػػر الثقافيػة، والعمػػؿ
إقصػػاء قيػػادات الثقافػػة وال نػػوف إلػػى رجعيػػة متخم ػػة، بػػدًء مػػف منػػع عػػروض الباليػػو بػػدار األوبػػرا، 

 واسداب، مقابؿ إحالؿ قيادات تديف بالوالء لمجماعة الداعمة لمحكـ.

 اإلعالم والصحافة:سابعا : 

  عريػػؼ المرشػػح الرئاسػػي فػػي ت اجوىرًيػػ ااإلعػػالـ الػػذي لعػػب دورً  أمػػاـ الػػرأي العػػاـ، بػػات
 لتحجيمو، بؿ واقصاء رموزه. امباشرً  اىدفً . محمد مرسي، وجماعتو لمرأي العاـ المحمي

   السػػعي بكػػؿ قػػوة ألخونػػة مؤسسػػات الدولػػة الصػػح ية واإلعالميػػة، فػػي محاولػػة واضػػحة
 لتأسيس ال كر اإلخواني مف جية، والحد مف تأثير اإلعالـ المضاد مف جية ثانية.



 107 

 القضاء والحريات العامة:ثامنا : 

   ًمحاصرة المحكمة إلى مف إقصاء النائب العاـ،  اافتعاؿ أزمات متتالية مع القضاء، بدء
، 2012الدسػتورية العميػا مػف قبػؿ أنصػار الػرئيس، ثػػـ محاولػة تحجػيـ دورىػا فػي دسػتور ديسػػمبر 

سػػات الدولػػة، فإصػػدار إعالنػػات دسػػتورية وقػػرارات تمػػس بالسػػمب القضػػاء والحريػػات العامػػة ومؤس
غضػػب الػػرأي العػػاـ، الػػذي عبػػر عػػف ضػػيقو بػػإحراؽ مقػػار لحػػزب الػػرئيس، فعػػاد  تسػػببت فػػي إثػػارة

مما تسبب في زيادة الحنؽ الشعبي عميػو أخرى في  ىالرئيس عف بعض إعالناتو وقراراتو، ومض
 جماعتو.عمى و 

   اسػػتمرت األزمػػات بػػيف القضػػاء والرئاسػػة، حيػػث قضػػت محكمػػة القضػػاء اإلداري بوقػػؼ
تن يذ قػرار تنظػيـ االنتخابػات البرلمانيػة، فكػاف أف رفعػت جماعػة اإلخػواف شػعار تطييػر القضػاء، 

 سف تشريع يقضي بتخ يض سف التقاعد لمقضاة ليقصي عدة آالؼ منيـ ليحؿ بػداًل عمى والعمؿ 
 الحكـ. أنصارمنيـ 

   وكانػت الضػػربة األخيػرة التػػي سػددىا القضػػاء لمػرئيس المقصػػي ىػي اإلشػػارة اليػو باالسػػـ
أدى وعػػدد كبيػػر مػػف قيػػادات جماعتػػو بالتعػػاوف مػػع حمػػاس وحػػزب اهلل فػػي واقعػػة اقتحػػاـ سػػجف و 

 (2014: بوابتؾ لمصر -)الييئة العامة لالستعالمات . النطروف

 :النقل والمواصالتتاسعا :

   تعيد مرسي بحؿ مشكمة المواصالت ضمف خمس مشاكؿ تعيد بحميا خالؿ المائة يـو
األولػػي مػػف حكمػػو، فاسػػت حمت مشػػكمة المواصػػالت خػػالؿ العػػاـ الػػذي شػػيد كػػوارث يوميػػة لمطػػرؽ 

 مزلقاف بأسيوط.عمى  ط اًل  50حادث مصرع  أبرزىا

  لطػػرؽ القائمػػة، لػػـ يشػػيد العػػاـ مػػف الحكػػـ تشػػييد أي مػػف الطػػرؽ الجديػػدة، أو اصػػالح ا
 عف تراجع أداء مرفؽ السكؾ الحديدية. فضاًل 

 االقتصاد والمال:عاشرا :

   اليػػدؼ األساسػػي لحكػػـ مرسػػي كػػاف االقتػػراض مػػف الخػػارج، سػػواء مػػف قبػػؿ دوؿ سػػايرت
مشػػروع قػػدوـ اإلخػػواف لمحكػػـ كقطػػر، وتركيػػا، أو مػػف خػػالؿ السػػعي لمسػػير فػػي ركػػب التوجيػػات 

ومع . النقد الدولي األىمية باعتباره شيادة حسف أداء لالقتصادالغربية عبر إيالء قرض صندوؽ 
تراجع النات  القومي جراء عدـ االستقرار السياسي واألمني، ارت ع حجـ العجز بالموازنة، ومف ثـ 
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عمػػػػى  ااضػػػػافيً  اضػػػػاغطً  اارت ػػػاع حجػػػػـ الػػػػديف المحمػػػػي الػػػػذي شػػػػكمت خدمػػػة الػػػػديف بسػػػػببو عنصػػػػرً 
د االحتياطي مف النقد األجنبي، وارت ػاع قيمػة الػديف الخػارجي عف استيالؾ رصي فضاًل . الموازنة
 %.30بنسبة 

   ،ارتبػػؾ الحكػػـ فػػي مواجيػػة كافػػة المشػػكالت االقتصػػادية، فػػارت ع عػػدد المصػػانع المتعثػػرة
مسػتوي إلػى وازداد معدؿ البطالة بػيف فئػات قطاعػات التشػغيؿ كافػة، وتراجعػت معػدالت السػياحة 

عمػػػػػى ة لسػػػػػعر صػػػػػرؼ الجنيػػػػو لتزيػػػػػد مػػػػػف الضػػػػػغوط الحياتيػػػػػة متػػػػدف، وجػػػػػاءت المعالجػػػػػة السػػػػػمبي
 اوفشػػػؿ الحكػػػـ فػػػي تحديػػػد معػػػدؿ نمػػػو خػػػالؿ عػػػاـ الحكػػػـ يمكػػػف االسترشػػػاد بػػػو محمًيػػػ. المػػػواطنيف

 .اودوليً 

   عػف تخ ػيض قيمػة  اثرت األوضاع السياسية واألمنية غير المستقرة بشكؿ كبيػر، فضػاًل
التعامػػؿ داخػػؿ البورصػػة المصػػرية، فػػزادت خسػػائر حػػائزي األوراؽ الماليػػة، وىػػرب عمػػى الجنيػػو، 

أغمب المسػتثمريف األجانػب، وانخ ػض تصػنيؼ مصػر االئتمػاني لعػدة مػرات، األمػر الػذي عكػس 
: بوابتػػؾ لمصػػر -)الييئػػة العامػػة لالسػػتعالمات . اسػػتثماراتيـ فػػي مصػػرعمػػى خشػػية المسػػتثمريف 

2014) 
 : فتمثمت في 2013يونيو  30نتائج حراك اما 

بياًنػا يميػؿ القػوى السياسػية ميمػة  لمقوات المسػمحة، أصدرت القيادة العامة يوليو 1في  -1
ساعة لتحمؿ أعباء الظرؼ التاريخي، وذكر البيػاف أنػو فػي حػاؿ لػـ تتحقػؽ  48مدتيا 

ف عػػػف خارطػػة مسػػػتقبؿ مطالػػب الشػػعب خػػػالؿ ىػػذه المػػػدة فػػإف القػػوات المسػػػمحة سػػتعم
جراءات تشرؼ عمى تن يذىا  (2013: ) بوابة الشرؽ.وا 

بالموافقة عمػى  محمد مرسيالسم ي والدعوة السم ية الرئيس  حزب النورطالب كؿ مف  -2
وىو مطمب دعت اليو في بػادئ االمػر المعارضػة التػي  إجراء انتخابات رئاسية مبكرة،

وجاء  تطالب برحيؿ مرسي حشدت مالييف المصرييف في الشوارع لكنيا أصبحت االف
بعػد أف أميمػت القػوات ، في البياف تعبيػر عػف الخشػية مػف عػودة الجػيش لمحيػاة العامػة

: )رويتػرز .سػاعة لمتوصػؿ إلػى حػؿ لالزمػة السياسػية 48المسمحة األطراؼ السياسػية 
2013) 

رفضػػػػػت المعارضػػػػػة دعػػػػػوة محمػػػػػد مرسػػػػػي لمحػػػػػوار وتشػػػػػكيؿ لجنػػػػػة لتعػػػػػديؿ الدسػػػػػتور  -3
 محمػد البرادعػيوتػال . الوطنية، وذلؾ فػي خطػاب امتػد لسػاعتيف ونصػؼوالمصالحة 

المعارضة، وقاؿ إف خطاب محمد مرسي "عكس عجًزا واضًحا عف  جبية اإلنقاذبياف 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%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
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%B9%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A8%D9%87%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B0_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A_%28%D9%85%D8%B5%D8%B1%29
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صر بسػبب فشػمو فػي إدارة شػؤوف الػبالد منػذ أف اإلقرار بالواقع الصعب الذي تعيشو م
. وتمسكت الجبيػة بالػدعوة إلػى إجػراء انتخابػات رئاسػية مبكػرة. تولى منصبو قبؿ عاـ"

 (201: 24)فرنسا 
يونيػو فػي  3اجتماع لقادة القػوات المسػمحة مػع قػوى سياسػية ودينيػة وشػبابية، فػي يػـو  -4

التاسػػعة مسػػاًء بتوقيػػت القػػاىرة، أذاع التم زيػػوف الرسػػمي بياًنػػا ألقػػاه وزيػػر الػػدفاع  حػػوالى
، أنيػػى فيػػو رئاسػػة محمػػد مرسػػي، وعػػرض خارطػػة طريػػؽ سياسػػية عبػػد ال تػػاح السيسػػي

لمبالد ات ؽ عمييا المجتمعوف، تتضمف تسميـ السمطة لرئيس المحكمة الدسػتورية العميػا 
. حتػػى إجػػراء انتخابػػات رئاسػػية مبكػػرة، وبػػيف أف لػػو سػػمطة إصػػدار إعالنػػات دسػػتورية

ياسػية وخبػراء الدسػتور وتشكيؿ حكومة ك اءات وطنية، وتشكيؿ لجنة مػف التيػارات الس
وجػػػاء فػػػي البيػػػاف أيًضػػػا دعػػػوة المحكمػػػة . الػػػذي عطػػػؿ مؤقتًػػػا 2012لمراجعػػػة دسػػػتور 

)صػػحي ة ايػػالؼ . الدسػػتورية العميػػا إلػػى سػػرعة إصػػدار قػػانوف انتخابػػات مجمػػس النػػواب
 (2013: مف لندف

باعتبػػػاره رئػػػيس المحكمػػػة الدسػػػتورية، وذلػػػؾ بعػػػد  امؤقتًػػػ اُنصػػػب عػػػدلي منصػػػور رئيًسػػػ -5
مػػػػاىر لممستشػػػػار  اخم ًػػػػ 2013يونيػػػػو  30فػػػػي ، االت ػػػػاؽ مػػػػع بعػػػػض القػػػػوى الوطنيػػػػة

يوليػػػو قبػػػؿ أف يػػػؤدي اليمػػػيف كػػػرئيس  4اليمػػػيف كػػػرئيس لممحكمػػػة يػػػـو وأدى ، البحيػػػري
 (2013: )مغاوري. لمجميورية بدقائؽ قميمة

 : يونيو30في مصر بعد حراك  األحداثالموقف الفمسطيني من تمثل 

سػػػػعدت اإلطاحػػػػة بمرسػػػػي الػػػػرئيس ال مسػػػػطيني محمػػػػود عبػػػػاس، الػػػػذي يتػػػػزعـ حركػػػػة فػػػػتح أ
وأشػػاد . اإلسػػالمية )حمػػاس( المرتبطػػة بجماعػػة اإلخػػواف المسػػمميفالمختم ػػة مػػع حركػػة المقاومػػة 

 (2013: (SWI. عباس بالجيش المصري قائال إنو "منع انزالقيا )مصر( إلى مصير مجيوؿ"

قػػػرر الجػػػيش عمػػػى وال تعقيػػػب ، ال تتػػػدخؿ فػػػي شػػػؤوف مصػػػرأعمنػػػت حركػػػة حمػػػاس انيػػػا "
المستشػػار السياسػي السػػابؽ المصػري مػف عػػزؿ الػرئيس محمػػد مرسػي " فيمػػا اعػرب احمػػد يوسػؼ 

مػػور عػػف السػػيطرة لػػرئيس الحكومػػة فػػي غػػزة اسػػماعيؿ ىنيػػة عػػف تخوفػػو " مػػف تحػػوالت وخػػروج األ
إنيػػـ ، وجػػاء رد فعػػؿ حمػػاس خافتػػا، حيػػث قػػاؿ إييػػاب الغصػػيف المسػػؤوؿ بالحركػػةواراقػػة الػػدماء " 

 .المصػػػػػػػػػػػرييفيػػػػػػػػػػػدعوف اهلل أف يح ػػػػػػػػػػػظ أمػػػػػػػػػػػف واسػػػػػػػػػػػتقرار مصػػػػػػػػػػػر وشػػػػػػػػػػػعبيا ويعصػػػػػػػػػػػـ دمػػػػػػػػػػػاء 
 (2013: السابع ـ)اليو 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%87%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D9%8A%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%87%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D9%8A%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%87%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D9%8A%D8%B1%D9%8A
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  كػػػدت الجبيػػػة الشػػػعبية لتحريػػػر فمسػػػطيف اف مػػػا حػػػدث فػػػي مصػػػر ي ػػػتح االفػػػاؽ لتغييػػػر أ
)الجبية . وعدت ما حدث انتصارا إلرادة الشعب، دورىا ومكانتيا الريادية في المنطقةإلى مصير 

 (2013: الشعبية لتحرير فمسطيف

   فمػػـ يسػػجؿ عمييػػا أي ، فػػي مصػػر عمػػى األحػػداثامػػا حركػػة الجيػػاد االسػػالمي فمػػـ تعمػػؽ
 (2013: القضايا. )عطا اهللتصريح يسيء ولو مف بعيد لمصر فيي عمى الحياد مف جميع 

  " يونيػػو"  30دعمػػت الجبيػػة الديمقراطيػػة فػػي بيػػاف ليػػا إف انت اضػػة شػػعب مصػػر العظػػيـ
أكػػػػػدت أف "الشػػػػػػعب مصػػػػػػدر السػػػػػػمطات" والشػػػػػػرعية الشػػػػػعبية والثوريػػػػػػة ىػػػػػػي الشػػػػػػرعية التاريخيػػػػػػة 

الماليػيف فػي ميػداف التحريػر ومػدف وقػري  واالف انتصرت ارادة شعب بثػورة عشػرات، طيةوالديمقرا
 (2013: السابع )اليوـشعب مصر 

مػػػف  اشػػػكمت طبيعػػػة الوضػػػع ال مسػػػطيني المتمثػػػؿ باالنقسػػػاـ السياسػػػي واأليػػػديولوجي نوًعػػػو
االزدواجيػة فػي العالقػات ال مسػػطينية الخارجيػة؛ حيػث حكمتيػا مواقػػؼ السػمطة ال مسػطينية فػػي راـ 

وفػػػي . اهلل وحركػػػة حمػػػاس فػػػي قطػػػاع غػػػزة مػػػف مجمػػػؿ القضػػػايا اإلقميميػػػة ومنيػػػا الثػػػورات العربيػػػة
المقابؿ فإف الناظـ األساسي لمسياسة الخارجية المصرية بعد سيطرة الجيش عمى الحكـ ىو مدى 
تعاوف األطراؼ الخارجية في استقرار األمر لمنظاـ الجديد في مصر؛ وفي نزعػة النظػاـ لمحاربػة 

 .فمسػطيفتيػار اإلخػواف المسػمميف، الػذي تمثمػو حركػة حمػاس فػي  اوخصوًصػ” اإلسالـ السياسػي“
 (.2014: استراتيجي )تقدير

: تمثمنت بمنا يمني من ىنا واجيت العالقة بين مصر وحركنة حمناس حالنة منن التنوتر المسنتمر
أتسمت العالقة بيف مصر وحركة حماس عمى مدار ال ترة السابقة بالتوتر والتوتر الشػديد أحيانػًا، 
خاصة عقب عزؿ الرئيس المصري السابؽ محمػد مرسػي وسػقوط اإلخػواف المسػمميف فػي مصػر، 

ة ال مسػطينية اإل أنيا لـ تصؿ لمرحمة الصداـ المباشر؛ ولذلؾ لعدة اعتبػارات، أىمػا مكانػة القضػي
في وجداف الشعب المصري وقيادتو السياسية، ومدى التػرابط السياسػي واالجتمػاعي والثقػافي بػيف 
الشعبييف ال مسطيني والمصري، اإل أف مستقبؿ ىذا الترابط أصبح عمػى المحػؾ، خاصػة فػي ظػؿ 

كػػة فػػي وسػػائؿ األعػػالـ المصػػرية لقطػػاع غػػزة وحر  تنػػامي موجػػات العػػداء االعالمػػي و والشػػعبي 
تصػػويب العالقػػة فػػي اطػػار ىػػا حمػػاس بشػػكؿ خػػاص، األمػػر الػػذي يشػػكؿ جػػرس انػػذار بضػػرورة 

 .الصحيح
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   26توترت العالقة بيف القػاىرة وحركػة حمػاس وذلػؾ بعػد اصػدار القضػاء المصػري فػي 
بالتخػػابر مػػع حركػػة حمػػاس لمقيػػاـ س الػػرئيس محمػػد مرسػػي بعػػد اتيامػػو "امػػرا بحػػب 2013يوليػػو 

واقتحػػػاـ السػػػجوف ، المنشػػػىت الشػػػرطية والضػػػباط والجنػػػودعمػػػى واليجػػػـو ، لمػػػبالدبأعمػػػاؿ عدائيػػػة 
وتمكػػػيف السػػػجناء مػػػف ال ػػػرار وفػػػراره ، النطػػػروفأدى واحػػػراؽ سػػػجف و ، المصػػػرية وتخريػػػب مبانييػػػا

واتػػػػالؼ الػػػػدفاتر والسػػػػجالت الخاصػػػػة بالسػػػػجوف واقتحػػػػاـ اقسػػػػاـ الشػػػػرطة ، شخصػػػػيا مػػػػف السػػػػجف
، وقتػػؿ بعػػض السػػجناء والضػػػباط عمػػدا مػػع بسػػبؽ االصػػػرار ،مػػػالؾوتخريػػب المبػػاني العامػػة واأل

 (2015: عربي BBC). واختطاؼ بعض الضباط والجنود"

   ازدادت العالقػػة بػػيف القػػاىرة وحمػػاس سػػوءا بعػػد قيػػاـ محكمػػة القػػاىرة لألمػػور المسػػتعجمة
وكػػذلؾ حظػػر كػػؿ مػػا ، " بحظػػر انشػػطة حركػػة حمػػاس مؤقتػػا داخػػؿ مصػػر 2014مػػارس  4فػػي 

، مت رعػة منيػا او تابعػة ليػػا، او مؤسسػات، او تنظيمػات، او جمعيػات، جماعػات ينبثػؽ منيػا مػف
وذلػػػؾ لحػػػيف ال صػػػؿ فػػػي دعػػػاوي ، او تتمقػػػي منيػػػا أي نػػػوع مػػػف انػػػواع الػػػدعـ، او منشػػػأة بأمواليػػػا

 (2014: . )ممتازالجنائية المنظورة والمتعمقة بجماعة االخواف المسمميف

   "طػػاؿ ال مسػطينييف بشػػكؿ عػاـ، خاصػػة اف التحػريض اإلعالمػػي المصػري ضػػد "حمػاس
. مع اتياميا بإرساؿ مقاتمييا إلى سيناء، ومحاولة إذكاء ال تنة واستخداـ العنؼ المنظـ في مصر

قيػػادات مػػف حركػػة "حمػػاس" فػػي اجتمػػاع التنظػػيـ الػػدولي لمجماعػػة فػػي  كمػػا يشػػار أيًضػػا لمشػػاركة
، ويمثػػؿ ذلػػؾ فػػي مجممػػو مساًسػػا بمصػػمحة القضػػية ال مسػػطينية، 2013يوليػػو  12اسػػطنبوؿ فػػي 

بتػػػػأـز العالقػػػػات  لسػػػػاف الػػػػرئيس محمػػػػود عبػػػػاسعمػػػػى وىػػػػو مػػػػا حػػػػذرت منػػػػو السػػػػمطة ال مسػػػػطينية 
 (2013: )فيمي. ال مسطينية المصرية بعد تدىور عالقة حماس بمصر

  بػػدأىا النظػػاـ بحممػػة ليػػدـ األن ػػاؽ ، مػػف ىنػػا واجيػػت العالقػػة بػػيف مصػػر وحركػػة حمػػاس
ن ػؽ بػيف قطػاع غػزة ومصػػر  1.700بػيف قطػاع غػزة ومصػر، حتػػى وصػؿ إلػى تػدمير أكثػر مػػف 

، كما أعاد فرض نوع مف الحصػار المقػنف، حيػث سػجمت اإلحصػاءات خػالؿ 2014حتى يونيو 
مػف أصػؿ  ايوًمػ 234إغالؽ معبر رفح  2014مايو  31حتى  2013يوليو 1ال ترة الممتدة مف 

كمػػػا أقػػػاـ الجػػػيش . أيػػػاـ عمػػػؿ المعبػػػر اشخًصػػػ 830، وتػػػراوح معػػػدؿ العبػػػور اليػػػومي ايوًمػػػ 335
منطقة عازلة بيف قطاع غزة واألراضي المصرية لمنع ح ر األن ػاؽ  2014المصري في سبتمبر 

 (2014 المصدر ن سو: استراتيجي )تقدير. وضبطو

، وكػاف قػد عػدلي منصػوربقرار مػف الػرئيس  مشيرتمت ترقيتو لرتبة  2014 يناير 27في 
وزيػر  "أعمف فيو أنػو يوافػؽ عمػى "التكميػؼ الشػعبي لممجمس األعمى لمقوات المسمحةسبقو اجتماع 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/2014
https://ar.wikipedia.org/wiki/2014
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B4%D9%8A%D8%B1_%28%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A9_%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9%29
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%AF%D9%84%D9%8A_%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%89_%D9%84%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9
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أعمػف رسػميا اسػتقالتو  2014 مػارس 26فػي . الدفاع وقتيا عبػد ال تػاح السيسػي بالترشػح لمرئاسػة
لممجمس األعمػى لمقػوات  وذلؾ بعد اجتماع النتخابات رئاسة الجميوريةمف منصبو وترشيح ن سو 

 فريػؽ أوؿإلى  صدقي صبحي ال ريؽ، وتمت أثناء ترقية عدلي منصورحضره الرئيس  المسمحة
 (2013: .) الجزيرة نتخمي ة لمسيسي في اليـو التالي وزيرا لمدفاعوتـ تعيينو 

ألػػؼ  188مػػف ن ػػس العػػاـ بػػأوراؽ ترشػػحو رسػػمًيا و الػػذي تضػػمف نحػػو  أبريػػؿوتقػػدـ فػػي 
توكيؿ مف المواطنيف، وبعػد غمػؽ بػاب الترشػح أعمنػت المجنػة العميػا لالنتخابػات عػف أف المنافسػة 

 2014فقط فػي االنتخابػات التػي جػرت خػالؿ شػير مػايو  وحمديف صباحيستكوف بيف السيسي 
 780104) وقػػد فػػاز فييػػا السيسػػي بحصػػولو عمػػى. وخارجيػػا رمصػػبمشػػاركة المصػػرييف داخػػؿ 

 ( 2014: % مف األصوات الصحيحة.)المجنة العميا لالنتخابات96.9( أصوات بنسبة 23

العالقػػة بػػيف الجانػػب المصػػري والسػػمطة ال مسػػطينية فػػي الضػػ ة عػػادت إلػػى مػػا كانػػت عميػػو زمػػف 
تموضػػػػػعو ضػػػػػمف منظومػػػػػة  الػػػػرئيس المصػػػػػري حسػػػػػني مبػػػػارؾ، بعػػػػػد أف أعػػػػػاد النظػػػػػاـ المصػػػػري

العربي، المؤيدة لمسار التسوية السممية، والمتوافقة مع سياسة قيادة المنظمػة والسػمطة ” االعتداؿ“
ولػػذلؾ، فقػػد أعمػػف رئػػيس السػػمطة ال مسػػطينية محمػػود عبػػاس دعمػػو خريطػػة المسػػتقبؿ . فػػي راـ اهلل

قػػػى بالسيسػػػي فػػػي وعػػػاد عبػػػاس والت. المصػػػرية فػػػور إعػػػالف السيسػػػي عنيػػػا فػػػي خطػػػاب االنقػػػالب
. 2014لمصػػر فػػي يونيػػو  ا، كمػػا شػػارؾ فػػي ح ػػؿ تنصػػيب السيسػػي رئيًسػػ2014نيسػػاف/ أبريػػؿ 

 (3،2014: (68)تقدير استراتيجي)

رت العالقػػة بػػيف القػػاىرة وحركػػة حمػػاس بشػػكؿ مطػػرد عقػػب اإلطاحػػة بػػالرئيس محمػػد مرسػػي، وتوتػ
والسػػػقوؼ الممكنػػػة ليػػػا، ، لقػػػد حاولػػػت حركػػػة حمػػػاس ت ي ػػػـ محػػػددات السياسػػػة المصػػػرية الجديػػػدة

والػػػوعي بخطػػػورة اسػػػتعدائيا، لػػػذا تعاطػػػت الحركػػػة مػػػع الموقػػػؼ المصػػػري بشػػػيء مػػػف االنضػػػباط 
 اوالصبر، وحرصت عمػى عػدـ إغضػاب مصػر أو إثارتيػا، مؤكػدة عمػى دورىػا القػومي وخصوًصػ

مصر، فيما يتعمؽ بالقضية ال مسطينية، وسعت إلى طمأنتيا والتأكيد عمى أنيا رصيد استراتيجي ل
 .وليست مصدر تيديد ألمنيا وسالمتيا

ول ػت . السيسي عمى بػذؿ جيػود كبيػرة مػف أجػؿ حػؿ القضػية ال مسػطينيةالرئيس عبد ال تاح حث 
إلى أنو مف الممكف أف يظير "واقع عظيـ إذا ُوجػد حػؿ لمقضػية ال مسػطينية"، مشػيرا إلػى أنػو قبػؿ 

سرائيؿأربعيف سنة لـ يكف متوقعا أف يحدث "سالـ جيد" بيف م  (2015: عربي BBC). صر وا 

ىػػو اسػػتعادة مصػػر لمكانتيػػا العربيػػة والدوليػػة  أىػػداؼ الػػرئيس السيسػػي التػػي تحػػدث عنيػػا أحػػدإف 
وتاريخيا كاف لمصر ىذه المكانة عمى الساحتيف العربية والدولية ب ضؿ الموقؼ المصري الػداعـ 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/2014
https://ar.wikipedia.org/wiki/2014
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9_2014
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%89_%D9%84%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%89_%D9%84%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%89_%D9%84%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%AF%D9%84%D9%8A_%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82_%28%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A9_%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9%29
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%AF%D9%82%D9%8A_%D8%B5%D8%A8%D8%AD%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%AF%D9%82%D9%8A_%D8%B5%D8%A8%D8%AD%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82_%D8%A3%D9%88%D9%84_%28%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A9_%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9%29
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9_%28%D9%85%D8%B5%D8%B1%29
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%B5%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
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لمقضػػػػػية ال مسػػػػػطينية وقػػػػػد أكػػػػػد الػػػػػرئيس السيسػػػػػي عمػػػػػى موقػػػػػؼ مصػػػػػر الثابػػػػػت والػػػػػداعـ لمشػػػػػعب 
 (2014: ال مسطيني. )عيسي

، ممػػػػؼ المصػػػػالحة ال مسػػػػطينيةعمػػػػى فػػػػي مصػػػػر بعػػػػد عػػػػزؿ الػػػػرئيس مرسػػػػي  األحػػػػداثانعكسػػػػت 
عضػػو المجنػػة  أكػػد، خصوصػػا بعػػد تػػوتر العالقػػات بػػيف االدارة المصػػرية الجديػػدة وحركػػة حمػػاس

" اتصػػمت بػاألخ موسػػي : المركزيػة لحركػة فػػتح ومسػؤوؿ ممػػؼ المصػالحة عػػزاـ االحمػد حيػػث قػاؿ
واست سػرنا ، جيوزيتيا لمجمع بػيف حركتػي فػتح وحمػاس ـابو مرزوؽ وابمغتو باف مصر ابمغتنا عد

تػرؾ  وطمبػوا، بعقػد اجتماعػات بػيف الطػرفيف الحػاليال يسمح الوقػت : مف األخوة المصرييف فقالوا
 ".ذلؾعمى مع استمرار التشاور ، مر لما بعد عيد ال طراأل

اف تكػػػػوف مصػػػػر قػػػػد انسػػػػحبت مػػػػف ، وزيػػػػر الخارجيػػػػة المصػػػػري، فػػػػي المقابػػػػؿ ن ػػػػي نبيػػػػؿ فيمػػػػي
المصػػػالحة بػػػيف ال صػػػمييف ال مسػػػطينييف ولكنػػػو ال يوجػػػد طػػػرؼ اخػػػر غيػػػر مصػػػر يػػػدفع الجػػػانبيف 

 (2014: )موسي .لممصالحة وىو ما يصعب مف االمر

رغػػػػـ االخػػػػتالؼ األيػػػػديولوجي واخػػػػتالؼ البػػػػرام  والمسػػػػارات السياسػػػػية وأزمػػػػة الثقػػػػة والتػػػػدخالت 
الخارجيػػػة، إال أف طرفػػػي االنقسػػػاـ ال مسػػػطيني )فػػػتح وحمػػػاس( وجػػػدا ن سػػػييما أمػػػاـ لحظػػػة حرجػػػة 

وأف مسػػػػاري التسػػػػوية السػػػػممية  اتسػػػػتدعي إعطػػػػاء دفعػػػػة قويػػػػة لممصػػػػالحة ال مسػػػػطينية؛ خصوًصػػػػ
ابريػؿ  2 معقدة، فتـ توقيػع ات ػاؽ الشػاط  يػوـ اة يواجياف تحديات كبيرة وظروفً والمقاومة المسمح

 (1، 2014: استراتيجي )تقدير .2014

واكػػػد المتحػػػدث الرسػػػمي باسػػػـ وزارة الخارجيػػػة المصػػػرية ، رحبػػػت مصػػػر بتشػػػكيؿ حكومػػػة الوفػػػاؽ
إف تشػكيؿ حكومػة التوافػؽ الػوطني يمثػؿ  " 2014يونيػو 2الس ير بدر عبد العاطي في بياف يـو 

خطوة ىامة لدعـ وحدة الصؼ ال مسطيني واستعادة الحقػوؽ المشػروعة لمشػعب ال مسػطيني وعمػى 
قامػػة دولتػػو المسػػتقمة ذات السػػيادة عمػػى حػػدود   1967يونيػػو  4رأسػػيا حقػػو فػػي تقريػػر المصػػير وا 

 إطػػاردعػـ مصػػر المسػتمر لمقيػادة ال مسػطينية برئاسػػة محمػود عبػاس وفػي ، " .وعاصػمتيا القػدس
 (2014: )مقاالت. 2011متابعة ات اؽ القاىرة لسنة 

خصوصػا فيمػا يتعمػؽ برواتػب مػوظ ي حكومػة ، بسبب تأخر تطبيؽ بعض بنود ات ػاؽ المصػالحة
سػػبتمبر  24يػػـو اسػػتقبمت القػػاىرة ، وتسػػمـ حكومػػة الوفػػاؽ مياميػػا فػػي قطػػاع غػػزة، ىنيػػة السػػابقة

برعايػػة الػػوزير محمػػد فريػػد التيػػامي رئػػيس جيػػاز ، جمسػػة حػػوار بػػيف حركتػػي فػػتح وحمػػاس 2014
نت  عف توقيع الحركتيف لورقة ت اىمات لتن يػذ ، مف اجؿ حؿ ىذا الخالفات، المخابرات المصرية

ة اليػػو تسػػمـ حكومػػعمػػى وات ػػؽ الطرفػػات ، سػػبتمبر 25مػػا تعثػػر مػػف بنػػود ات ػػاؽ المصػػالحة يػػـو 
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اعتبػػػار مػػػوظ يف الػػػذي عينػػػوا فػػػي عيػػػد حكومػػػة اسػػػماعيؿ ىنيػػػة عمػػػى و ، الوفػػػاؽ ادارة قطػػػاع غػػػزة
 (2014: )بوابة اخبار اليوـ .موظ يف تحت ادارة الحكومة الجديدة

 : السيسي الرئيس عبد الفتاح قطاع غزة خالل عيدالتي اتخذتيا االجراءات المصرية 

   وبػات القطػاع ، قطػاع غػزة اقتصػاديا ومعيشػيا أىػالي معانػاةفاقمت حممة تػدمير االن ػاؽ
بم  عدد مػا تػـ تػدميره مػف ، 2014اغسطس  9حتى ف، يعاني تبعات الحصار بدوف شرياف حياة

عنو المتحدث العسكري في الجيش الثاني  أعمفبحسب ما ، ن قا 1659االن اؽ بيف غزة ومصر 
 (2014: المصري العميد محمد سمير )م كرة االسالـ

   السػػمطات المصػػرية عمػػى إغػػراؽ المنطقػػة الحدوديػػة بػػيف قطػػاع غػػزة مػػع مصػػر أقػػدمت
)والتػػي تنتشػػر فييػػا األن ػػاؽ( بميػػاه البحػػر المالحػػة، بيػػدؼ غمػػر األن ػػاؽ ومػػف ثػػـ انييارىػػا، وذلػػؾ 

وبيػا  اعبر تمديد أنبوب ضخـ تتصؿ بو أنابيب رأسية تغوص في األرض عمى عمؽ ثالثيف مترً 
ـ ضػػّخ ميػػاه البحػػر عػػف طريػػؽ مولػػدات كبيػػرة إلػػى األنبػػوب الضػػخـ الكثيػػر مػػف الثقػػوب، بحيػػث يػػت

ومنو إلى األنابيب الرأسية، ليندفع منيا المػاء فيػذيب الرمػاؿ والطػيف بيػدؼ خمخمػة التربػة وتػدمير 
وعمػػى الػػرغـ ممػػا يترتػػب . األن ػػاؽ التػػي كانػػت تنقػػؿ الغػػذاء ومسػػتمزمات القطػػاع والسػػالح لممقاومػػة

رث ستصػػػيب اإلنسػػػاف والبيئػػػة والخػػػزاف الجػػػوفي فػػػي منطقػػػة رفػػػح عمػػػى ىػػػذه اإلجػػػراءات مػػػف كػػػوا
خطوط المػاء،  االحدودية والمناطؽ المجاورة ليا، وكذلؾ انييار البيوت والبنى التحتية، وخصوصً 

والصرؼ الصحي، وخطوط الكيرباء، والياتؼ، وتيدد الوجود البشري في تمؾ المنطقة، فإف تمػؾ 
تقػدير  ) .عبػاسمػف الػرئيس محمػود  قبػواًل  ا، قػد القػت أيًضػايميً إسرائ االخطوة التي القت استحسانً 

 ( 2015: (83استراتيجي )

 وسػػحب الجنسػػية المصػػرية اإطػػالؽ دعػػوات مصػػرية متعػػددة إلغػػالؽ معبػػر رفػػح نيائًيػػ ،
 .ألؼ فمسطيني حصموا عمييا وفؽ إجراءات قانونية 25مف 

 19 حركة حماس األربعة فػي مدينػة رفػح المصػرية فػي اشطيشكمت عممية اختطاؼ ن 
ت وقػػد جػػر . عمػػى تػػدىور العالقػػة بػػيف النظػػاـ المصػػري وحركػػة حمػػاس امؤشػػرً  2015اغسػػطس 

معبػػػػر رفػػػػح متجيػػػػيف إلػػػػى مطػػػػار القػػػػاىرة، فػػػػي حافمػػػػة  عمميػػػػة االختطػػػػاؼ فػػػػي أثنػػػػاء مغػػػػادرتيـ
عػػػد حصػػػػوليـ عمػػػػى التػػػػي كانػػػت تحػػػػت حراسػػػة األمػػػػف المركػػػػزي المصػػػري، وذلػػػػؾ ب” التػػػرحيالت“

وحاولػػت السػػمطات المصػػرية إعطػػاء االنطبػػاع بػػأف . األذونػػات الرسػػمية بالػػدخوؿ وخػػتـ جػػوازاتيـ
، لكػػف األخيػػر سػػرعاف مػػا ن ػػى ”واليػػة سػػيناء“الحػػديث يػػدور عػػف عمميػػة اختطػػاؼ قػػاـ بيػػا تنظػػيـ 

 (2015المصدر ن سو : (83استراتيجي ) )تقدير. عالقتو بالحادثة
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 2014قطاع غزة عام عمى ت التغير في الموقف المصري من العدوان المبحث الثاني: تداعيا

 :مقدمة

فػي قطػاع غػزة  المقاومة ال مسػطينيةوحركات  إسرائيؿنزاع عسكري بيف  2014الحرب عمى غزة 
عممية الجػرؼ الصػامد وردت  الجيش اإلسرائيميوالتي أطمؽ عمييا  2014يوليو  8يـو  ابدأ فعميً 

لجيػاد اإلسػالمي بعمميػة البنيػاف وردت حركة ا، كتائب عز الديف القساـ بمعركة العصؼ المأكوؿ
مػف  محمػد أبػو خضػيربعػد موجػة عنػؼ ت جػرت مػع خطػؼ وتعػذيب وحػرؽ الط ػؿ ، المرصػوص

عادة اعتقاؿ العشرات مف محرري  ،2014يوليو  2عمى أيدي مجموعة مستوطنيف في  شع اط وا 
وكػػػذلؾ منػػػاطؽ الضػػػ ة  48وأعقبيػػػا احتجاجػػػات واسػػػعة فػػػي القػػػدس وداخػػػؿ عػػػرب  صػػػ قة شػػػاليط

 ،حي ػااثنػيف مػف العمػاؿ العػرب قػرب س إسػرائيمي بسػيارتو عػواشػتدت وتيرتيػا بعػد أف د الغربيػة،
تخمػػػؿ ىػػػذه ، وتخمػػؿ التصػػػعيد قصػػػؼ متبػػادؿ بػػػيف إسػػػرائيؿ والمقاومػػة ال مسػػػطينية فػػػي قطػػاع غػػػزة

 .وعممية العاشر مف رمضاف عممية ناحؿ عوزالحرب عدة عمميات عسكرية مثؿ 
 : 2014غزة عمى دور مصر اتجاه الحرب 

صػابة استشػياد إلػى  والتػي أدتأدانت مصر االعتداءات اإلسرائيمية الصارخة عمى قطػاع غػزة  وا 
إف ، العػػػاطي المتحػػػدث باسػػػـ وزارة الخارجيػػػةوقػػػاؿ السػػػ ير بػػػدر عبػػػد  .العشػػػرات مػػػف ال مسػػػطينييف

مصػػػر تحػػػذر مػػػف خطػػػورة اسػػػتمرار األوضػػػاع الراىنػػػة وطالػػػب بضػػػرورة أف تعمػػػؿ إسػػػرائيؿ عمػػػى 
احتػػواء الموقػػؼ مػػف خػػالؿ وقػػؼ كافػػة العمميػػات العسػػكرية وبػػأف تتحمػػى بأقصػػى درجػػات ضػػبط 

نػزالؽ إلػى حمقػة الن س وتتوقؼ عف إجػراءات العقػاب الجمػاعي ضػد الشػعب ال مسػطيني ومنػع اال
 .ولف تؤدي إال إلزىاؽ مزيد مف األرواح م رغة مف العنؼ لف تزيد األمور إال اشتعااًل 

اف " الشػػعب ال مسػػطيني يػػدفع ثمػػف اعتػػداءات ومغػػامرات تحػػاؾ إلػػى واشػػار عبػػد العػػاطي 
 ( 2014: )عبد العاطي لخدمة اغراض داخمية ال تصب في مصمحة المواطف ال مسطيني "

بشػػػكؿ اسػػػتثنائي ، 2014يوليػػػو  9المصػػػرية فػػػتح معبػػػر رفػػػح البػػػري فػػػي  قػػػررت السػػػمطات
لعالجيػـ فػػي ، ال مسػطينييف القػػادميف مػف قطػاع غػزة جػػراء العػدواف االسػرائيمي، السػتقباؿ الجرحػى

واعربت مصػر فػي بيػاف لػوزارة الخارجيػة عػف رفضػيا لمقصػؼ االسػرائيمي ، المستش يات المصرية
االستخداـ الم رط وغير المبرر لمقوة  إطارمسؤوؿ ويأتي في ووص تو بانو غير ، قطاع غزةعمى 

 (2014: )عبد الاله. العسكرية

مصػر تسػعى منػذ اليػـو  " أف -اكد نػاجي الشػيابي رئػيس حػزب الجيػؿ القريػب فػي تصػريحات لػو
األوؿ لوقؼ إطالؽ النار، لكنيا تواجو عنادا مػف الطػرفيف، كمػا قامػت ب ػتح معبػر رفػح السػتقباؿ 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%AE%D8%B6%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B9%D9%81%D8%A7%D8%B7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B9%D9%81%D8%A7%D8%B7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%81%D9%82%D8%A9_%D8%B4%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%81%D9%82%D8%A9_%D8%B4%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%8A%D9%81%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D9%86%D8%A7%D8%AD%D9%84_%D8%B9%D9%88%D8%B2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D8%B1_%D9%85%D9%86_%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D8%B1_%D9%85%D9%86_%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86
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أرسمت مساعدات غذائية وطبية إلى القطاع، رغـ الظروؼ االقتصػادية التػي تمػر بيػا الجرحى، و 
فػػي دعػػـ القضػػية ال مسػػطينية والوقػػوؼ فػػي وجػػو أدى وتػػابع أف مصػػر تواصػػؿ دورىػػا الريػػ. مصػػر

 (2014: الغيظ ")ابوالعدواف اإلسرائيمي

إلػى القػاىرة  -حمػاس""بما فييا حركػة -سافر وفد فمسطيني ممثال لكثير مف ال صائؿ ال مسطينية 
أسػبوعيف دوف  لحػواليمف أجؿ الت اوض حوؿ إنياء الحرب ووقؼ إطالؽ النار، وىو مػا اسػتمر 

وقػػػد خػػػاض الطػػػرؼ ال مسػػػطيني م اوضػػػات شػػػاقة، وصػػػ يا عػػػزت . التوصػػػؿ إلػػػى نتيجػػػة حقيقيػػػة
فػػي حمػػاس وأحػػد المشػػاركيف فػػي الم اوضػػات، بأنيػػا "معركػػة شرسػػة" مػػف أجػػؿ أدى الرشػػؽ، القيػػ

 ( 2014: الجزيرة نت ) .إسرائيؿتثبيت الحقوؽ ال مسطينية في أي عممية ت اوضية مع 

لوقػؼ اطػالؽ النػػار  صػريةالمبػػادرة الميوليػو نشػرت وسػائؿ اإلعػالـ نػص  14ثنػيف فػي مسػاء اإل
سػرائيؿ وسػبقيا بسػاعات حػديث عػف شػروط التيدئػة فقػد ذكػرت صػحي ة ، بيف ال صائؿ في غػزة وا 

، لكػف حمػاس تقػوؿ إف 2012إسػرائيؿ وحمػاس تطمبػاف العػودة إلػى ت اىمػات  احرونػوتيػديعوت 
إسػػرائيؿ لػػـ تمتػػـز بيػػا، كمػػا تطمػػب فػػتح معبػػر رفػػح، لكػػف المصػػرييف وضػػعوا شػػروط عمػػى حركػػة 
. حماس كتولي أمف السػمطة مػف راـ اهلل شػؤوف المعبػر وأال يكػوف معبػر رفػح م توحػا طػوؿ الوقػت

 (2014: المبادرة )نص

وذكرت أنيا ستوقؼ إطالؽ النػار السػاعة التاسػعة صػباح ، ة المصريةر ت إسرائيؿ عمى المبادوافق
 لػػـ تتسػػمـ أي مبػػادرات رسػػمية مػػف أيولكػػف حركػػة حمػػاس قالػػت إنيػػا  يوليػػو 15أي  التػػالياليػػـو 
 .وأعمنػػػػػػػػػػت فصػػػػػػػػػػائؿ المقاومػػػػػػػػػػة بعػػػػػػػػػػد ظيػػػػػػػػػػر الثالثػػػػػػػػػػاء رفضػػػػػػػػػػيا لممبػػػػػػػػػػادرة المصػػػػػػػػػػرية، جيػػػػػػػػػػة

 (2014: )دنيا الوطف 

وعمى الصعيد الدبموماسػي، شػارؾ وزراء خارجيػة كػؿ مػف الواليػات المتحػدة وقطػر وتركيػا وفرنسػا 
يطاليا وألمانيا وممثؿ لالتحاد األوروبي في اجتماع في  الدولي  ُسمي "االجتماع بػاريسوبريطانيا وا 

حػث بيػاف صػادر عػف االجتمػاع إسػرائيؿ والمقاومػة . لدعـ وقػؼ إطػالؽ النػار اإلنسػاني فػي غػزة"
 ال مسطينية عمى إعالف ىدنة جديدة مدتيا أربع وعشروف ساعة قابمة لمتمديد وبدء م اوضات

دعـ المبادرة و ، ىدنة دائمةإلى أف االجتماع ييدؼ   وما  نادالوقد ذكر الناطؽ باسـ الخارجية 
. بالت ػاىـ مػع القػاىرة، لكػف مصػر لػـ تكػف مػف بػيف المشػاركيف فػي االجتمػاعالمصرية، وأنو نظػـ 

 ( 2014: )أسوشيتد برس

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D9%88%D9%82%D9%81_%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B1_%D9%81%D9%8A_%D8%BA%D8%B2%D8%A9_2014
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%B9%D9%88%D8%AA_%D8%A3%D8%AD%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%88%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%84&action=edit&redlink=1
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وضػعت الحػرب ، قطػاع غػزةعمػى يومػا مػف العػدواف  50بعد  اغسطس27بعد توقؼ الحرب يوـ 
ت اىمػػات ات ػػاؽ عمػػى يسػػتند فػػي جػػوىره ، رعايػػة مصػػريةب، ات ػػاؽ فمسػػطيني اسػػرائيميأثػػر ، اوزارىػػا
 (2014: )زبوف .بيف حماس واسرائيؿ 2012نوفمبر 

عقػػػد مػػػؤتمر إلعػػػادة إعمػػػار غػػػزة فػػػي القػػػاىرة برعايػػػة الػػػرئيس المصػػػري  2014أكتػػػوبر 12وفػػػي 
وتعيػػدت الػػدوؿ المشػػاركة بتقػػديـ  منظمػػة وحكومػػة الػػرئيس عبػػد ال تػػاح السيسػػي ومشػػاركة خمسػػيف

)وكالة . لحؽ بو دمار واسعمميارات دوالر لم مسطينييف، نص يا إلعادة إعمار القطاع الذي  5.4
 (2014: االناضوؿ

 تعقيب:

 : أىميا، يمكن ان نستنتج مجموعة من الخالصات، من خالل ما تم مناقشتو في ىذا الفصل

حركػة قطاع غػزة المتمثػؿ بإدارتػو لمع بالعالقات ال مسطينية المصرية بشكؿ عاـ و تصاعد التوتر 
 .لمرئيس المعزوؿ محمد مرسيموقؼ داعـ بشكؿ خاص التخاذ الحركة  حماس

 حمػػاس لممحاكمػػةات مػػف حركػػة قيػػادوتقػػديـ  قيػػاـ حممػػة اعالميػػة ضػػد حركػػة حمػػاس وقطػػاع غػػزة
يونيػػػو، واتياميػػػا باالشػػػتراؾ فػػػي عمميػػػات  30تػػػأز ـ العالقػػػات المصػػػرية مػػػع حركػػػة حمػػػاس منػػػذ و 

حركػة حمػاس إلى إعػالف  القضاء المصريالعنؼ التي شيدتيا مصر منذ ذلؾ التاريخ، مما دفع 
 .تنظيًما إرىابًيا، وقياـ السمطات المصرية بعممية ىدـ واسعة لألن اؽ مع القطاع

قطػػاع غػػزة لػػـ توقػػؼ مصػػر جيودىػػا السياسػػية والدبموماسػػية، طرحػػت عمػػى  2014خػػالؿ حػػرب 
رفضػت ال صػائؿ ال مسػطينية "حركتػا حمػاس  مصر مبادرة لتثبيت وقػؼ دائػـ إلطػالؽ النػار ولكػف

اسػتمرت الجيػود . ي" المبادرة بدعوى أنيػا ال تمبػي المطالػب والشػروط ال مسػطينيةوالجياد اإلسالم
المصػػرية مػػف أجػػؿ تجديػػد وقػػؼ إطػػالؽ النػػار والتوصػػؿ إلػػى تيدئػػة جديػػدة، واسػػتئناؼ المحادثػػات 

 .والتوصؿ الت اؽ



 

 

 

 

 

في ضو  المتغيرات مستقبل العالقات الفلسطينية المصرية 
 المحلية واإلقليمية والدولية

 تمايد 
 ; المبحث األو 

قدددف  تدددداعيات ادلتغدددريات احملليدددة واالقليميدددة والدوليدددة ادلسدددتقبلية علدددى ادلو 
 ادلصري من القضية الفلسطينية

 ;المبحث الثاني 
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مستقبل العالقات الفمسطينية المصرية في ضوء المتغيرات المحمية 
 واإلقميمية والدولية

 : تمييد

الداخميػة واالقميميػة  األحػداثمنيػا  األحداثمرت القضية ل مسطينية بالعديد مف التطورات و 
والدولية التي اثرت بالقضية ومنيا ما شكؿ م تػرؽ طػرؽ عمػى السػاحة الدوليػة فػي ظػؿ حالػة مػف 

اسػتطاعت القيػادة ال مسػطينية اف تحػوؿ العديػد مػف المسػارات وتحقػؽ العديػد  الجمود التي نشيدىا
وخاصة ما مر  حداثاألمف االنجازات الدبموماسية والسياسية لصالح الحؽ ال مسطيني رغـ ىوؿ 

عمػػى السػػاحة ال مسػػطينية مػػف عػػدواف ىمجػػي عمػػى قطػػاع غػػزة ومػػف ممارسػػات عدوانيػػة وتجػػاوزات 
لمقػػػانوف واالعػػػراؼ والمواثيػػػؽ الدوليػػػة مػػػف قبػػػؿ االحػػػتالؿ الصػػػييوني ورغػػػـ ذلػػػؾ واصػػػمت القيػػػادة 

افػػػات ال مسػػػطينية وشػػػعبيا مسػػػيرة التحػػػدي واالنتصػػػار لتتػػػوج تمػػػؾ المجيػػػودات بسمسػػػمة مػػػف االعتر 
 .الدولية واالوروبية خاصة بالدولة ال مسطينية المستقمة

 

المبحث االول: تداعيات المتغيرات المحمية واالقميمية والدولية المستقبمية عمنى الموقنف 
 .المصري من القضية الفمسطينية

 مقدمة :

واالحػتالؿ تمكف الشعب ال مسطيني بصموده ونضالو الطويؿ عبػر ىػذه ال تػرة مػف النكبػة والتشػرد 
واالضطياد اإلسرائيمي مف المحافظة عمى قضيتو ساخنة ومتماسكة إزاء التحرير والعودة، وبػرغـ 
العدواف واالنتياكػات اإلسػرائيمية المسػتمرة، ورغػـ التشػرد فػي بقػاع األرض غيػر أنػو ابتكػر وسػائؿ 

القػانوف الػدولي، متغيرة ومتطورة مف النضاؿ والك اح، سواء مػا يتعمػؽ منيػا بالك ػاح المسػمح وفػؽ 
أو النضػاؿ السياسػي عبػػر المنػابر العربيػػة والدوليػة أو عبػػر االنت اضػات الشػػعبية ضػد االحػػتالؿ، 

وال تػػزاؿ مسػػػالة العػػػودة . أو عبػػر التطػػػوير المسػػتمر بىليػػػة العمػػؿ الػػػوطني فػػي كػػػؿ أمػػاكف وجػػػوده
نيػػاء االحػػتالؿ اإلسػػرائيمي المسػػألة الجامعػػة لمشػػعب ال مسػػطيني والموحػػدة لػػو  فػػي كػػؿ تجمعاتػػو وا 

، ولذلؾ فإف مستقبؿ 1967أو عاـ  1948وىي تقوـ كذلؾ عمى وحدة أرضو ما احتؿ منيا عاـ 
القضية اليزاؿ يتسـ بالتقدـ بغض النظػر عػف التحػديات والتػرددات وبعػض اإلعاقػات والتراجعػات 

 (2015: )الوطف.النوعية النسبية ىنا وىناؾ
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الحاليػػة تمػػر بتطػػورات بالغػػة األىميػػة ارتباطػػا بمجموعػػة مػػف القضػػية ال مسػػطينية فػػي المرحمػػة اف 
، األبعاد التي تأتى في مقدمتيا موافقػة األمػـ المتحػدة عمػى إعطػاء دولػة فمسػطيف عضػوية مراقػب

وعمى صعيد آخر فإف اإلنجازات التي حققتيا الدبموماسية ال مسطينية والتي توجت بقبوؿ فمسطيف 
دولػػة يعنػػي النجػػاح البػػاىر لعػػرض القضػػية  138وبػػدعـ  عضػػو مراقػػب فػػي ىيئػػة األمػػـ المتحػػدة

وىػػػذا يعنػػػي . ال مسػػػطينية وكسػػػب التعػػػاطؼ والتأييػػػد لمشػػػعب ال مسػػػطيني وحقػػػو فػػػي تقريػػػر مصػػػيره
ومف الجدير بالذكر أف الدبموماسػية . انحسار الدبموماسية اإلسرائيمية والتي باتت في حالة دفاعية

ال مسػػطينية فػػي المحافػػؿ الدوليػػة ومػػا تسػػببو مػػف إحػػراج ال مسػػطينية ستسػػتمر فػػي عػػرض القضػػية 
)دنيا لممواقؼ األمريكية الداعمة لمكياف اإلسرائيمي أماـ العالـ مف خالؿ رفضو إنياء احتالؿ دولة

 .(2013: الوطف

وىػو ، تجػاه تمػؾ الخطػوةافمسطيف وردود فعؿ الجانبيف اإلسرائيمي واألمريكي بشػكؿ خػاص 
سػػتيطاف بالضػػ ة الغربيػػة والقػػدس الشػػرقية، ورفػػض إسػػرائيؿ لقػػرار مػػا وضػػح مػػف خػػالؿ تكثيػػؼ اال

عػف االحتمػاالت المصػاحبة التخػاذ كػال الجػانبيف خطػوات متصػاعدة تجػاه  األمـ المتحػدة، فضػاًل 
في الوقت ن سػو، ىنػاؾ حػرص فمسػطيني عمػى السػعي الجديػد . السمطة ال مسطينية بزعامة عباس

إنيػػاء االنقسػػاـ ال مسػػطيني، وتحقيػػؽ المصػػالحة عمػػى  لتطػػوير تمػػؾ الخطػػوة، واسػػتخداميا لصػػالح
بػيف حركتػي حمػاس وفػتح، ولصػالح توحيػد المواقػؼ  بالتػاليمستوى الض ة الغربية وقطاع غػزة، و 

ال مسػػػطينية، وبمػػػا يعكػػػس فػػػي مجممػػػو السػػػعي إليجػػػاد موقػػػؼ فمسػػػطيني موحػػػد يمكػػػف مػػػف خاللػػػو 
مجمػػػة السياسػػػة ال مسػػػطينية. )وؽ مواجيػػػة الجانػػػب اإلسػػػرائيمي لتحقيػػػؽ أمػػػؿ الحصػػػوؿ عمػػػى الحقػػػ

 (2013: الدولية

ال مسػطيني، ال يتبقػى أمػاـ  -تحديات المشيد ال مسطيني خاصة قضية االنقساـ ال مسطيني
صػانع القػػرار فػػي الحقبػػة الراىنػػة سػػوى ورقػة وحػػدة الصػػؼ ال مسػػطيني، مػػف الواضػػح أف المعضػػمة 

غيػػاب ىػػامش المنػػاورة سػػواء فػػي عالقػػاتيـ  أمػػاـ القػػوى التقميديػػة والقػػوى الدينيػػة الجديػػدة تتمثػػؿ فػػي
بإسرائيؿ أو بالواليات المتحدة، و إلى أنو بسبب الييمنة الصييونية األمريكية والغربية عمػى القػوة 
واالقتصػػػاد واإلعػػػالـ، وبحكػػػـ ضػػػعؼ الموقػػػؼ االقتصػػػادي، سػػػيكوف مػػػف المسػػػتحيؿ قيػػػاـ القػػػوي 

سػػرائيؿ بحكػػـ مصػػ الحيـ، وت ادًيػػا لمقيػػاـ بػػأي عمػػؿ أمريكػػي العربيػػة بمواجيػػة الواليػػات المتحػػدة وا 
تػزداد حالػة الييمنػة  بالتاليضدىـ، األمر الذي سي تح األبواب عمى مصراعييا أماـ األمريكاف، و 

 وال قر والتبعية االقتصادية والسياسية.
فػػػػي القضػػػػية ال مسػػػػطينية، مػػػػف خػػػػالؿ دورىػػػػا المتنػػػػامي فػػػػي الػػػػدعـ  اىاًمػػػػ اتمعػػػػب قطػػػػر دورً 
لمقضػػية ال مسػػطينية؛ لػػذا تحػػاوؿ قطػػر مػػف خػػالؿ إتمػػاـ  والمػػاليواإلعالمػػي السياسػػي والعسػػكري 
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المصالحة ال مسطينية إثبات ن سػيا كالعػب ميػـ عمػى السػاحة اإلقميميػة، مسػت يدة مػف حالػة عػدـ 
فػتح بػأف يكػوف لقطػر  فإف قبػوؿ حركػةأخرى ، ومف جية ااالستقرار التي تعاني منيا مصر مؤخرً 

يأتي نتيجة لغياب الدور المصري مف جانب، ومساندة مصر الحكومة  في المصالحة اوتركيا دورً 
فػػي حػػيف أف ت ضػػيؿ حركػػة حمػػاس ، الشػػرعية ل مسػػطيف لػػرئيس الدولػػة ال مسػػطينية محمػػود عبػػاس

تجػػاه قطػػاع غػػزة فػػي فتػػرات المػػدور القطػػري عمػػى الػػدور المصػػري نتيجػػة طبيعيػػة لمػػا بذلتػػو قطػػر 
الموقؼ المصري والعائػد لسػوء العالقػات بػيف حمػاس الحصار، إضافة لعدـ قناعو حماس بنزاىة 

 (2015: )بيت الحكمة.ومصر

كمػػا يػػأتي الموقػػؼ التركػػي الػػداعـ لممصػػالحة ال مسػػطينية الجاريػػة فػػي قطػػر لرغبػػة الحكومػػة 
التركية فػي أف يكػوف ليػا دورىػا إقميميػا مػف خػالؿ القضػية ال مسػطينية والتػي تعتبػر حركػة حمػاس 

لػػى رغبػػة تركيػػا فػػي تحسػػيف عالقتيػػا مػػع إسػػرائيؿ وذلػػؾ بعػػد تخ يػػؼ مػػف أىػػـ العبييػػا، إضػػافة إ
 الحصار عف غزة كما وعدت.

عمى الصػعيد العربػي اسػتطاعت القضػية ال مسػطينية اف تسػجؿ حضػورا الفتػا لألنظػار مػف 
خالؿ مجموعة القرارات التي اتخذت مػف قبػؿ القػادة والػوزراء العػرب سػواء عمػى مسػتوى القمػة او 

لػوزراء الخارجيػة او عمػى مسػتوى المنػدوبيف الػدائميف لػدى جامعػة الػدوؿ العربيػة المجمس الوزاري 
والمجالس المتخصصة كؿ ىذا االمر شكؿ حالة داعمة مف المواقؼ العربيػة لمموقػؼ ال مسػطيني 
فكانػػت قمػػة الكويػػت تمثػػؿ قمػػة فمسػػطينية بالدرجػػة االولػػى مػػف خػػالؿ تصػػدرىا الجتماعػػات القػػادة 

 األحػػداثحالػػة مػػف الػػدعـ غيػػر المسػػبوؽ عمػػى الصػػعيد السياسػػي رغػػـ العػػرب وحظيػػت فمسػػطيف ب
الطارئة التػي تمػر بيػا العديػد مػف الػدوؿ العربيػة واالنشػغاالت الداخميػة فأكػدت اجتماعػات مجمػس 
وزراء الخارجيػػة العػػرب عمػػى دعػػـ الموقػػؼ ال مسػػطيني فػػي كافػػة المحافػػؿ بحيػػث اتخػػذت القػػرارات 

لمجموعػػػات العربيػػػة عمػػػى مسػػػتوى الػػػوزراء لمسػػػاندة القيػػػادة باإلجمػػػاع العربػػػي وشػػػكمت المجػػػاف وا
ال مسطينية في المحافؿ الدولية باإلضافة الى حالػة التوافػؽ والتشػاور الػدائـ والمسػتمر بػيف القيػادة 
ال مسػػطينية والقيػػادات العربيػػة ومػػا قامػػت بػػو بعػػض الػػدوؿ العربيػػة وخاصػػة مصػػر عنػػدما وق ػػت 

واف الغاشػـ عمػى قطػاع غػزة مػف قبػؿ االحػتالؿ والجيػد الػذى بجانب الشعب ال مسطيني اثنػاء العػد
بذؿ مف قبؿ مصر قيادة وشعبا لموصوؿ الى حالة التيدئة ووقػؼ الجريمػة الصػييونية ومػا قدمتػو 
مػف دعػـ لممتضػػرريف مػف ابنػاء شػػعبنا ال مسػطيني باإلضػػافة الػى مجموعػة الػػدوؿ العربيػة االخػػرى 

االمػارات ودولػة الكويػت والجزائػر والمغػرب وكافػة الػدوؿ وخاصة المممكة العربية السعودية ودولػة 
العربيػة التػي سػػاىمت ووق ػت بجانػػب شػعبنا ال مسػػطيني فػي محنتػػو سياسػيا ومعنويػػا وماديػا االمػػر 
الذى يحسب لمقيادة ال مسطينية الذى اعاد لمقضػية اعتبارىػا ووضػعيا عمػى سػمـ اىتمامػات الػدوؿ 
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نػة التػي نػادت بيػا القيػادة ال مسػطينية واال وىػى عػدـ التػدخؿ العربية والدولية نتيجػة لممواقػؼ المعم
فػػي الشػػأف الػػداخمي العربػػي والوقػػوؼ بجانػػب اسػػتقرار الػػدوؿ العربيػػة والعمػػؿ عمػػى ىػػذا االمػػر رغػػـ 
بعض االمور التي حاولت تشويش تمؾ العالقات في اوقات محددة نتيجة لمواقؼ البعض اال اف 

ال مسطينية بالدوؿ العربيػة وعػدـ تأثرىػا بأيػة امػور قػد تعكػر تمؾ الزوابع اكدت عمى عمؽ العالقة 
صػػػػ وىا واتضػػػػح ىػػػػذا االمػػػػر جميػػػػا فػػػػي حجػػػػـ التعػػػػاطي العربػػػػي الرسػػػػمي والشػػػػعبي مػػػػع القضػػػػية 
ال مسػػػطينية ممػػػا يػػػدلؿ عمػػػى اف ىنػػػاؾ عالقػػػات تاريخيػػػة راسػػػخة الف الجميػػػع يػػػدرؾ بػػػاف الظييػػػر 

 .فع عنياوالسند لمقضية ال مسطينية ىو عمقيا العربي المدا

بسبب موقؼ نظاـ مبارؾ المتشدد مع حماس بعد فوزىػا ، ايدت حماس سقوط نظاـ مبارؾ
تشػارؾ الحػدود مػع قطػاع غػزة وبالخصػوص عبػر كػوف مصػر  2006باالنتخابات التشريعية في 

معبر رفح، والذي ُيعّد الشرياف الوحيد الذي يتغذىى منو القطاع كاف نظاـ مبارؾ يدير عالقتو مع 
ف منظػػور أمنػػي، ولػػيس منظػػوًرا سياسػػًيا؛ لح ػػظ جبيػػة سػػيناء مػػف حصػػوؿ أي تػػوترات حمػػاس مػػ

أمنيػػػة فييػػػا تػػػأتي مػػػف قطػػػاع غػػػزة، مػػػف خػػػالؿ شػػػبكة األن ػػػاؽ التػػػي يتػػػنّ س مػػػف خالليػػػا القطػػػاع 
 .اقتصادي ا

مػػف قبػػؿ الػػدوؿ الغربيػػة  حمػػاس حصػػارا كػػامال) سياسػػيا واقتصػػاديا (عمػػى فرضػػت مصػػر 
في حيف اف حماس تضررت بتصػدع النظػاـ السػوري، الػذي كػاف آخػر الحاضػنيف  والدوؿ العربية

العػػرب ليػػا، وفػػتح أراضػػيو تحػػت تصػػرفيا، ممػػا منحػػو دوًرا إقميمًيػػا مػػا كػػاف لػػو أف يحظػػى بػػو دوف 
حماس، والعكس صحيح بالنسبة لمنافستيا فتح، مما اضطرىما لػػ"إعادة تموضػع جديػد لتحال اتيػا 

عالقػػة مػػع تركيػػا، فقػػد جػػاء التقيػػيـ ال مسػػطيني لمرحمػػة مػػا بعػػد إسػػقاط السياسػػية أمػػا عمػػى صػػعيد ال
بعػػض األنظمػػة العربيػػة، وتمػػؾ المرشػػحة لمسػػقوط، مرتبًطػػا بانعكػػاس ىػػذه التغيػػرات اإلقميميػػة عمػػى 

تجاه القضية ال مسطينية، عمى اعتبار أّنيا قد تػوفر ألنقػرة زخًمػا احركة السياسة الخارجية التركية 
 رىػػػػػػػػػػػػػػا فػػػػػػػػػػػػػػي القضػػػػػػػػػػػػػػايا اإلقميميػػػػػػػػػػػػػػة، ومنيػػػػػػػػػػػػػػا القضػػػػػػػػػػػػػػية ال مسػػػػػػػػػػػػػػطينية.كبيػػػػػػػػػػػػػػًرا إلنعػػػػػػػػػػػػػػاش دو 

 (2012: )مركز الجزيرة لمدراسات

ويتزايػػػد ذلػػػؾ عمػػػى وجػػػو الخصػػػوص مػػػع تراجػػػع التح ظػػػات المصػػػرية، أو الحساسػػػية التػػػي 
كانػػػػت سػػػػائدة إبػػػػاف النظػػػػاـ السػػػػابؽ تجػػػػاه الػػػػدور التركػػػػي، وانشػػػػغاؿ مصػػػػر "الحػػػػراؾ" بأوضػػػػاعيا 

 السعودية المنشغمة بما يجري حوليا وداخميا. الداخمية، وىو ما ينطبؽ عمى

كانت ومازالػت لػو الغمبػة فػي إسػرائيؿ أف الحراكػات العربيػة عموًمػا والمصػرية  الذياالتجاه 
خصوًصػػػا سػػػتكوف ليػػػا تػػػداعيات أمنيػػػة واسػػػتراتيجية عمػػػى إسػػػرائيؿ بعضػػػيا سػػػيكوف فػػػي المػػػدى 



 123 

وبػػدافع مػػف ىػػذا اإلدراؾ قامػػت  .القصػػير، بينمػػا سػػتظير آثػػار بعضػػيا اسخػػر عمػػى المػػدى البعيػػد
إسرائيؿ، ومازالت تقوـ بأدوار ىدفيا محاصرة أي خطر قػد ينػت  عػف الحراكػات المصػرية وغيرىػا 
مػػػػف الحراكػػػػات العربيػػػػة، وخاصػػػػة الحػػػػراؾ فػػػػي سػػػػوريا عمػػػػى األمػػػػف اإلسػػػػرائيمي ومشػػػػروع السػػػػالـ 

ء مػػف معاىػػدة السػػالـ اإلسػػرائيمي الػػذي فػػرض ن سػػو عمػػى إدارة الصػػراع العربػػي اإلسػػرائيمي، ابتػػدا
عربػػػة مػػػع األردف وات ػػػاؽ أوسػػػمو مػػػع أدى وبعػػػدىا معاىػػػدة و  1979اإلسػػػرائيمية عػػػاـ  –المصػػػرية 

السػػػمطة ال مسػػػطينية، وىػػػو سػػػالـ يحػػػوؿ دوف تحقيػػػؽ السػػػالـ العػػػادؿ ويمكػػػف إسػػػرائيؿ مػػػف توسػػػيع 
كـ ألي االستيطاف وتيويػد كػؿ مػا تريػده مػف أرض فمسػطيف وجعػؿ األمػف اإلسػرائيمي العامػؿ الحػا

إلى جانب أف الموقؼ التركي مف الثورات العربية كاف مبكًرا في .ات اؽ سالـ مع أي طرؼ عربي
تبنييػػا، عمػػى اعتبػػار أنيػػا امتػػداد لثػػورة الشػػعب ال مسػػطيني ضػػد الظمػػـ الػػذي يعانيػػو مػػف االحػػتالؿ 

تػػراؾ، اإلسػػرائيمي، ممػػا جعػػؿ قمػػوب ال مسػػطينييف الػػذيف أيػػدوا فػػي عمػػوميـ تمػػؾ الثػػورات تيتػػؼ لأل
 باعتبػػػػػػػارىـ المناصػػػػػػػريف لقضػػػػػػػايا الشػػػػػػػعوب، والمنتصػػػػػػػريف لممبػػػػػػػادئ عمػػػػػػػى حسػػػػػػػاب المصػػػػػػػالح.

 (2015: )المركز العربي لمبحوث
أف "إسػػػرائيؿ" سػػػتبقى غيػػػر مقبولػػػة ككيػػػاف، وأف المقاومػػػة  أف مػػػف نتػػػائ  الحراكػػػات العربيػػػة

بحريػػة أكبػػر فػػي سػػاحات عربيػػة عػػدة، وأف موقػػع فمسػػطيف وسياسػػات  اال مسػػطينية سػػتتمتع تػػدريجً 
يراف، مف فمسػطيف لػف تتغيػر كثيػرً  االدوؿ اإلسالمية، وخصوصً  المنظػور؛ أي مػدى فػي ال اتركيا وا 

 ."تأييػػػد تركػػػي السػػػتراتيجية الت ػػػاوض والسػػػالـ، وتأييػػػد إيرانػػػي لممقاومػػػة ولممواجيػػػة مػػػع "إسػػػرائيؿ
العربػػػػي وتداعياتػػػػو بمػػػػزي  مػػػػف الغطرسػػػػة، والتخػػػػبط والتنػػػػاقض،  مػػػػع الربيػػػػع أف إسػػػػرائيؿ تعاممػػػػت

والواقعيػػػة فػػػي بعػػػض الحػػػاالت، ولكػػػف دوف أف تصػػػؿ إلػػػى حػػػّد اسػػػتخالص عبػػػر جذريػػػة فػػػالثورة 
التونسػػػػية لػػػػـ تحػػػػظ باىتمػػػػاـ ونقػػػػاش كبيػػػػر فػػػػي "إسػػػػرائيؿ"، ولكػػػػف االىتمػػػػاـ اإلسػػػػرائيمي السياسػػػػي 

وكانػػت خسػػارة مصػػر مبػػارؾ تعنػػي خسػػارة ، ،اومركػػزً  اواإلعالمػػي بالحراكػػات المصػػرية كػػاف مكث ًػػ
لمم ػات أساسػية ومركزيػػة ثالثػة؛ ىػػي الصػراع فػػي فمسػطيف، والمشػػيد السياسػي العػػاـ فػي المنطقػػة 
والتخمي عف الدور وحتى المصالح المصرية كما أف الواليات المتحدة شعرت في بػدايات الثػورات 

اؾ، فػػػي ضػػػوء احتمػػػاؿ خسػػػارتيا لحم ائيػػػا العربيػػػة وانت اضػػػات التغييػػػر بػػػالكثير مػػػف القمػػػؽ واالرتبػػػ
التقميدييف، والحتماؿ تغي ر خريطة المنطقة بمػا يتعػارض مػع اسػتراتيجياتيا ومصػالحيا، غيػر أنيػا 
سػػػعت بسػػػرعة لمتكيػػػؼ مػػػع حالػػػة التغييػػػر وحاولػػػت ركػػػوب الموجػػػة وتوجيييػػػا فػػػي مسػػػارات تخػػػدـ 

حيث أنو لػـ يكػف لحركػات . افمصالحيا، أو عمى األقؿ تخ ؼ مف األضرار المحتممة قدر اإلمك
مصػػمحة آنيػػة فػػي  االتغييػػر مصػػمحة فػػي اسػػتعجاؿ المواجيػػة مػػع أمريكػػا، فإنػػو لػػيس ألمريكػػا أيًضػػ

 .استعداء حركات التغيير
وعكسػػػت اسػػػتمرار السياسػػػة األمريكيػػػة الداعمػػػة لػػػػإسرائيؿ، وتراِخػػػي الضػػػغط باتجػػػاه مسػػػار 

يػػػات األمريكػػػي تتحػػػدث عػػػف عالقػػػة فػػػي الوال التسػػػوية، حيػػػث مػػػا تػػػزاؿ مؤسسػػػات صػػػناعة القػػػرار
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اسػػرائيؿ وقػػد حاولػػت اإلدارة األمريكيػػة ال صػػؿ مػػا بػػيف التغيػػرات فػػي العػػالـ  اسػػتراتيجية راسػػخة مػػع
انعكاساتيا اإليجابية المحتممة عمى الوضع ال مسػطيني؛ حيػث حاولػت منػع األنظمػة  العربي وبيف
إسػػرائيؿ، وأف تضػػعؼ أو تتعطػػؿ مسػػار بأيػػة إجػػراءات مػػف شػػأنيا تصػػعيد العػػداء مػػع  مػػف القيػػاـ

المبػػادرات السياسػػية األمريكيػػة المتعمقػػة ب مسػػطيف، باعتبارىػػا بوابػػة الن ػػوذ اإلقميمػػي وتواجػػو تحػػواًل 
 تاريخًيا في موازيف القوى اإلقميمية، بسبب صعود قوى إقميمية، خاصة إيراف وتركيا.

شػػديد  2014/ 2013سػػنة  لقػػد كػػاف الموقػػؼ الخميجػػي بالنسػػبة لمقضػػية ال مسػػطينية، فػػي 
ومعنوي لمقضية ال مسطينية وكوسيط يممؾ قدرات منػاورة مػع أدى التبايف فقد برزت قطر كداعـ م

اسػػرائيؿ وفمسػػطيف وال صػػائؿ اإلسػػالمية، كمػػا وق ػػت ضػػد العػػدواف عمػػى غػػزة، فػػي المقابػػؿ شػػيد 
المركػػز الػػديمقراطي ) يمػػي: فيمػػاألسػػباب كثيػػرة، ظيػػرت  اكبيػػرً  االػػدعـ الخميجػػي ال مسػػطينية تراجًعػػ

 (2016: لمدراساتالعربي 
   تشػػػديد الخنػػػاؽ عمػػػى حركػػػة المقاومػػػة االسػػػالمية )حمػػػاس( باعتبارىػػػا تجسػػػيد )الخطػػػاب

اإلخػواني( الػػذي تنعتػػو مصػػر باإلرىػػاب، وعميػػو ومػع تنػػامي خطػػاب اإلخػػواف المسػػمميف بعػػد عػػزؿ 
  العربػػػي ذات الثقػػػؿ الػػػرئيس المنتخػػػب )مرسػػػي(، فقػػػد التػػػؼ حػػػوؿ ىػػػذا الخطػػػاب قػػػادة دوؿ الخمػػػي

 .ااالستراتيجي: السعودية واإلمارات تحديدً 
   ،التػػدمير الممػػني  لخيػػار المقاومػػة بػػدعوى مكافحػػة اإلرىػػاب فػػي سػػيناء ورفػػح المصػػرية

عمػى القضػية ال مسػطينية وجعػؿ كثيػر مػف المجمػس والمتػابعيف يؤكػدوف بػأف  اوىو ما انعكػس سػمبً 
الخطاب الخميجي ينسجـ بشكؿ متناغـ مع الخطاب االسرائيمي المصري الذي اعتبر ما تقػدـ بػو 

 .حماس تيديد مباشر لألمف المصري واإلقميمي
  تيار المقاومة(  تكميـ كؿ األفواه التي تدعو إلى دعـ القضية ال مسطينية )والمقصود ىنا

 –وقد وصؿ األمر بالبعض إلى مباركة ما أّقرتو جيات قضائية مصرية بتصنيؼ كتائب القسػاـ 
 .الجناح العسكري لحماس كحركة إرىابية تيدد األمف القومي المصري

   والػػذي تزعمػػو ” عمميػػات المصػػالحة ال مسػػطينية“تراجػػع الخطػػاب الخميجػػي الػػداعي إلػػى
بد اهلل بف عبد العزيز( وبروز )مصر( مف جديػد كوسػيط ُوصػؼ بغيػر الممؾ السعودي الراحؿ )ع

 في عمميات المصالحة )ال مسطينية / ال مسطينية(” المحايد“
أفضػػػػؿ  ا، سػػػػوؼ يقػػػػّوي المركػػػػز ال مسػػػػطيني، ويخمػػػػؽ أوضػػػػاعً اف الػػػػدعـ العربػػػػي، إذا جػػػػاء مبكػػػػرً إ

انػب ىػذه الػدوؿ، خاصػة يمكف لمضغوطات الدبموماسػية مػف ج. لمت اوض مع الحكومة اإلسرائيمية
مػػف دوؿ الخمػػي ، وكػػذلؾ مػػف األردف ومصػػر، التػػي تممػػؾ ات اقيػػات اقتصػػادية وعسػػكرية مػػع قػػوى 
عالمية كبرى، أف تغير قواعد المعبة بصورة أسرع، وسوؼ يكوف ذلؾ أكثر فاعمية بشكؿ خػاص، 

 إذا قامت الدوؿ العربية بتشكيؿ توجو موحد نحو القضية ال مسطينية.
وضػػػع ال مسػػػطيني مػػػرتبط بالوضػػػع اإلقميمػػػي، ولطالمػػػا كانػػػت القضػػػية كميػػػا مرتبطػػػة ال شػػػؾ أف ال

بػػػػالتغيرات اإلقميميػػػػة ومخرجاتيػػػػا فػػػػي المنطقػػػػة، واف مػػػػا يسػػػػمى بػػػػالربيع العربػػػػي ىّمػػػػش القضػػػػّية 
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ال مسطينّية، وانتزعيا مف صدارة المشػيد السياسػي العربػي واالقميمػي والػدولي، خصوًصػا فػي ظػؿ 
انعكسػت سػػمًبا عمػى السػػاحة ال مسػطينّية، وخمقػػت  لممشػيد، واف الحراكػػات تصػدر االزمػة المصػػرّية

حالة مف االستقطاب بيف طرفي االنقساـ السياسي ال مسطيني بيف ) فتح وحماس ( فى ظػؿ ىػذه 
محػددة  االظروؼ لـ تتوقؼ الجيود العربيػة لمػدفع بقضػية المصػالحة، ولعػب عػدد مػف الػدوؿ أدوارً 

دية وقطر واليمف لكف ىذه الجيود كما سبقت اإلشارة نجحت عمى فى ىذا الصدد كمصر والسعو 
الورؽ دوف أف تغير مف الواقع شيئا فقد كاف التغير في مصر في ظؿ الحراكات المصرية إحػدى 
ىػػذه التغيػػرات البػػارزة، ولكػػف سػػتظؿ العالقػػة بػػيف فمسػػطيف ومصػػر ثابتػػة ميمػػا كػػاف شػػكؿ التغيػػر 

ياسػيا، أـ دخمػت فػي مرحمػة مػف الالسػتقرار والعنػؼ السياسي في مصر، وسواء استقرت مصػر س
الػػداخمي، فمػػف المرجػػو أال تعػػود العالقػػة إلػػى مػػا كانػػت عميػػو إبػػاف حكػػـ مبػػارؾ وجعمتيػػا المنطمػػؽ 
الػػػػذي تحػػػػدد عمػػػػى أساسػػػػو عالقاتيػػػػا بالػػػػػدوؿ األخػػػػرى، وسػػػػاندت القػػػػرارات التػػػػي تنصػػػػؼ الحػػػػػؽ 

و مسػػػاندة القضػػػية ال مسػػػطينية ودعػػػـ ال مسػػػطيني فػػػي الييئػػػات والمنظمػػػات اإلقميميػػػة والدوليػػػة ىػػػ
، ولػػػيس كمػػػا تشػػػير بعػػػض التوقعػػػات إلػػػى أنيػػػـ سػػػيقمموف مػػػف االشػػػعب ال مسػػػطيني وقيادتػػػو دائًمػػػ

ىكػذا ، تػزوؿ بػزواؿ تأثيرىػا ااىتماميـ بالقضية ال مسطينية وتظؿ تداعيات المتغيرات الدولية مؤقتًػ
المتغيػرات اإلقميميػة والعالميػة الجديػدة تبقى القضية ال مسػطينية غارقػة فػي معضػمتيا سػواء بسػبب 

ف حجػػػػـ التغييػػػػرات الماضػػػػية والمقبمػػػػة توجػػػػب عمينػػػػا ا، أو بسػػػػبب األوضػػػػاع الداخميػػػػة ال مسػػػػطينية
ك مسطينييف أف نوحد جيودنا فالقضية ال مسطينية باعتبارىا جزءا ىاما مف حركػة التحػرر العربيػة 

تعادة مصػػػػر ودورىػػػػا عمػػػػى المسػػػػتوى وىػػػػؿ سػػػػتعطي دفعػػػػا السػػػػ، ومػػػػا سػػػػتكوف نتائجيػػػػا ،والعالميػػػػة
واىميػػػة ذلػػػؾ عمػػػى الوضػػػع ال مسػػػطيني الف اي تغييػػػر ديمقراطػػػي حقيقػػػي فػػػي المنطقػػػة ، االقميمػػػي
ىذا ما يؤكد اف القضية ال مسطينية ىي قضية عربيػة وعالميػة وليسػت فمسػطينية فحسػب،  العربية

والخطػػػػػر وتحريػػػػػر فمسػػػػػطيف يتطمػػػػػب حشػػػػػد طاقػػػػػات الشػػػػػعب فػػػػػي مواجيػػػػػة المشػػػػػروع الصػػػػػييوني 
ستكوف فرصة لم مسطينييف لتعزيػز الوحػدة الوطنيػة فػي ظػؿ واقػع جديػد ووضػع جديػد ، الصييوني

واىميػػػة ، وبدايػػػة معػػػالـ مرحمػػػة جديػػػدة، تتطمػػػب اسػػػتراتيجية جديػػػدة عمػػػى ضػػػوء المتغيػػػرات العربيػػػة
 الح اظ عمى الكياف السياسي لمشعب ال مسطيني الػذي يجسػد ىويتػو وشخصػيتو الوطنيػة المسػتقمة

 ا خدـ القضية ال مسطينية.بم
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ليات تعزيز مستقبل العالقات الفمسطينية المصرية بما يخدم المشروع آ: المبحث الثاني
 .الفمسطيني

 مقدمة:

وعالقػػات الجػػوار والػػروابط والمصػػالح المشػػتركة واألىػػداؼ التػػي نتوحػػد  بحكػػـ العالقػػات التاريخيػػة
لتحقيقيا مف أجؿ النيوض واالرتقاء بمستوي الوعي الثقػافي والمجتمعػي والسياسػي  ونسعىعمييا 

وتعزيػػػزا لكافػػػة الم ػػػاىيـ ؛ ألجػػػؿ تحقيػػػؽ أمػػػف واسػػػتقرار المنطقػػػة والشػػػعبيف ال مسػػػطيني والمصػػػري
ا زالت بحكـ انسجاـ عقود طويمة وم السياسية واالعالمية والثقافية والمجتمعية والتي تعززت عبر

مػف أخػرى وما يظير ما بػيف فتػرة و ، وتطابؽ شبو كامؿ في واقع العمؿ السياسي، عيثقافي مجتم
وطبيعػػة العالقػػات  األحػػداثبعػػض الي ػػوات وردت ال عػػؿ وعػػدـ االدراؾ الكامػػؿ لمجريػػات بعػػض 

 .الثابتة والراسخة 
 رؤية مستقبل العالقة المصرية الفمسطينية:

عمػى مػدار ال تػرة السػابقة بػالتوتر والتػوتر أتسمت العالقة بػيف مصػر وحركػة حمػاس في م اىيمنا 
، خاصػػػػة عقػػػػب عػػػػزؿ الػػػػرئيس المصػػػػري السػػػػابؽ محمػػػػد مرسػػػػي وسػػػػقوط اإلخػػػػواف االشػػػػديد أحياًنػػػػ

المسػػمميف فػػي مصػػر، اإل أنيػػا لػػـ تصػػؿ لمرحمػػة الصػػداـ المباشػػر؛ ولػػذلؾ لعػػدة اعتبػػارات، أىمػػا 
ية، ومػدى التػرابط السياسػي مكانة القضية ال مسطينية في وجداف الشعب المصري وقيادتػو السياسػ

أف مستقبؿ ىذا الترابط أصبح عمى  إالواالجتماعي والثقافي بيف الشعبييف ال مسطيني والمصري، 
في وسائؿ األعالـ المصرية  المحؾ، خاصة في ظؿ تنامي موجات العداء االعالمي و والشعبي

تصػػػويب  ار بضػػػرورةلقطػػػاع غػػػزة وحركػػػة حمػػػاس بشػػػكؿ خػػػاص، األمػػػر الػػػذي يشػػػكؿ جػػػرس انػػػذ
ىا الصحيح، وىذا األمر لف يكوف سوى عبر بوابة المصالحة ال مسطينية وتوحيد العالقة في اطار 

لكف ىدـ الجيش المصري لألن اؽ الحدوديػة عقػب اإلطاحػة بػالرئيس  .الصؼ الوطني ال مسطيني
، وتوقػػؼ حركػػة البضػػائع الميربػػة والمػػدخوالت الماليػػة عمػػى 2013محمػػد مرسػػي منتصػػؼ سػػنة 

غػالؽ معبػر رفػح البػري وعػدـ فتحػو إال عبػر فتػرات زمنيػة خزينة  الحكومة التي تديرىا الحركػة، وا 
متباعػػػػدة، باإلضػػػػافة إلػػػػى التػػػػوتر السياسػػػػي والميػػػػداني الشػػػػديد الػػػػذي خػػػػيـ عمػػػػى عالقػػػػة الحركػػػػة 
بالسػػػػمطات المصػػػػػرية الجديػػػػدة، والقطيعػػػػػة السياسػػػػػية بينيمػػػػا، أدخػػػػػؿ حمػػػػػاس فػػػػي أزمػػػػػة سياسػػػػػية 

وجػػاءت الحػػرب العدوانيػػة صػػيؼ سػػنة . نقػػة، ووضػػعيا تحػػت ضػػغوط ىائمػػةواقتصػػادية وماليػػة خا
وما صاحبيا مف م اوضات غير مباشرة مع االحتالؿ انتيت إلػى غيػر طائػؿ، لتزيػد مػف  2014

 .ثقؿ األزمة وتخّيب اسماؿ المعمقة عمييا برفع الحصار أو تخ ي و عمى أقؿ تقدير
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 أواًل: النظام المصري:

رفح كمعبر وحيد لقطاع غزة مع العالـ الخارجي، في ظّؿ إغالؽ حك ـ مصر في معبر ت -1
 بقية المعابر مع االحتالؿ.

تمّسؾ بعض األطراؼ ال مسطينية، وخصوصًا السمطة وحركة فتح، ِبوساطة مصر  -2
في مم ات المصالحة، ووقؼ إطالؽ النار/ اليدنة، وتبادؿ األسرى، ورعاية ” الحصرية“

، مما يعطي مصر ميزة ت ضيمية عف بقية الدوؿ التي بقية مم ات القضية ال مسطينية
 يمكف أف تمعب ىذا الدور، ناىيؾ عف تمسؾ مصر بمعب ىذا الدور.

وتنسيؽ المواقؼ فيما يتعمؽ ” إسرائيؿ” التعاوف االستراتيجي بيف النظاـ في مصر و  -3
 بضبط الحالة في قطاع غزة، وحركة الدخوؿ والخروج منو، وعزؿ حركة حماس.

في ىذه ال ترة القادمة أف ُيعيد النظاـ الجديد لمصر دورىا المعتاد في رعاية  المتوقع -4
 القضية ال مسطينية.

والمساعدات لمشعب ال مسطيني اثناء الحروب التي وقعت عمى قطاع غزة  تقديـ الدعـ -5
ستبقي مصر حاضة  الطرفيف والتطور بيف كال بااليجابية تحظى والزالت ىذه العالقات

 طينية .لمقضية ال مس

 ثانيًا: حركة حماس:

إفشاؿ حماس لمتدابير واإلجراءات التي استيدفت تركيع المقاومة وفرض الشروط عمييا،  -1
عبر سياسات االستقواء والحصار والحرب التي ُشنت ألكثر مف ثالث مرات، وبقاء 

 سيطرتيا عمى قطاع غزة.
مباشر أو غير  محاولة تيدئة األمور ما بيف النظاـ المصري وحركة حماس، بشكؿ -2

مباشر، وقد يكوف ذلؾ مف خالؿ دخوؿ بعض الوساطات العربية واإلقميمية إلعادة رسـ 
العالقة، مف خالؿ تعظيـ نقاط التقارب بيف الطرفيف، وصواًل إلى إيجاد صيغة تقبؿ بيا 

 .كافة األطراؼ ذات العالقة، تنتيي برفع الحصار عف غزة جزئيًا أو كمياً 
ة لترطيب العالقات ولكف السمطات المصرية مصرة عمى إبقاء حالة ىناؾ محاوالت كثير " -3

حماس وربطيا بخصومتيـ لالخواف المسمميف ومحاوزلة الزج بنا  حركةمع شبو العداء 
في خالفاتيـ الداخمية بحيث أف صراع المخابرات العامة والمخابرات الحربية جعمنا في 

برات الحربية ألربعة مف شبابنا كانوا موقؼ ال نحسد عميو وأوضح ما فيو اختطاؼ المخا
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. "السموؾافض ليذا العامة الر مسافريف بصورة رسمية وىذا بخالؼ موقؼ المخابرات 
 الباحثة(مقابمة أجرتيا  ،2016 )حماد:

 ثالثا: حكومة رام اهلل :

العالقة بيف الجانب المصري والسمطة ال مسطينية في الض ة عادت إلى ما كانت عميو   -1
س المصري حسني مبارؾ، بعد أف أعاد النظاـ المصري تموضعو ضمف زمف الرئي
العربي، المؤيدة لمسار التسوية السممية، والمتوافقة مع سياسة قيادة ” االعتداؿ“منظومة 

المنظمة والسمطة في راـ اهلل. ولذلؾ، فقد أعمف رئيس السمطة ال مسطينية محمود عباس 
عبد ال تاح السيسي بعد اسقاط  ف الرئيسإعالدعمو خريطة المستقبؿ المصرية فور 

 مرسي.الجيش حكـ الرئيس السابؽ محمد 
لعب دور إقميمي بالحد األدنى بحيث يمكف زيادة ىذا الدور تدريجيًا بما يتناسب مع  -2

 تحسف األوضاع في مصر.

ستعاد العالقات ال مسطينية المصرية الي عيد أفضؿ وسيتـ تعزيزىا، وجود مصر بمجمس 
االمف ستكوف قادرة عمي رفع ممؼ القضية ال مسطينية، وستعمؿ عمى تحريؾ ممؼ 
المصالحة ال مسطينية وستتحسف العالقو بيف حركة حماس ومصر وستتجاوز الخالفات 

أجرتيا  ة، مقابم2016:ية المصرية )عبد العاطيوقريبا سيتـ ان راج بالعالقة ال مسطين
 الباحثة(.

حالة التوتر بالعالقات ال مسطينية المصرية الف المدخؿ الحقيقي لمعالقة بينيـ  دوـلف ت
واجتماعيا، ولمصر حؽ بالدفاع عف امنيا القومي، لذلؾ تراتبط البمديف جغرافيا وسياسيا 

أجرتيا  ة، مقابم2016مف البمديف )دياب :يجب عمى الطرفيف العمؿ عمى المحافظة عمي ا
 الباحثة(

  تاتي فمسطيف انيا قضية رئيسية وميمة باعتبار عمى ال مسطينية مصر تنظر الى القضية
عتبار اف ىناؾ امتدادات حضارية وجغرافية امف القومي المصري وبفي سياؽ غالؼ األ

او وجدت  حدثت مف احداث واجتماعية تربط بيف الجانبيف ال مسطيني والمصري لذلؾ ميما
ىناؾ شوائب تعكر ص و العالقة ستبقى القضية ال مسطينية قضية رئيسية لمصر ومف 

العالقات ال مسطينية المصرية في اطار حالة مف االستمرارية والتطور والرقي  تاتي ىنا
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دور كؿ طرؼ ومساندة كؿ  ىميةأب حالة االدراؾ مف كمى الجانبيف والتواصؿ نتيجة
خاصة في ظؿ ما تواجيو المنطقة الشرؽ اوسطية مف احداث متتالية ومتعاقبة  خرلال طرؼ

االمر الذي ينب  بمستقبؿ مميز لمعالقات ال مسطينية المصرية اما عف اليات تعزيز ىذه 
العالقات فتتمثؿ تمؾ االليات بالدرجة االولى بمجموعة مف القواعد التي تعموىا اوال قاعدة 

دولة مف كال الجانبيف ومف ثـ الح اظ  الي الداخمي الشاف تدخؿ فياحتراـ الغير وعدـ ال
عمى مصالح كمى الطرفيف في مناطؽ التقاطع الخارجي وتعزيز عمميات التبادؿ التجاري 
والثقافي والرياضي بما يعود بال ائدة عمى البمديف مع ت عيؿ دور المجنة ال مسطينية المصرية 

تشكؿ عوامؿ التقاء بيف الجانبيف والتنسيؽ السياسي المشتركة في كافة القطاعات التي 
المسبؽ في بعض القضايا التي تيـ الطرفيف لمخروج برؤية موحدة مدعومة وقادرة عمى 

االخرى الداعمة لن س تمؾ الرؤية في كافة المحافؿ الدولية  االراء استقطاب مجموعة مف
 الباحثة( ، مقابمة أجرتيا2016الحرازيف : (. واالقميمية والعربية
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 :  النتائج والتوصيات
أثر نتػائ  البحػث الخػاص بػ مػفنمخػص مػا توصػمنا لػو ، خير مف الدراسػةفي ىذه الجزء األ

وكػػذلؾ ، 2015-2011مػف العالقػػات ال مسػطينية المصػػرية عمػى التحػوالت فػػي النظػاـ المصػػري 
 .النتائ  والية التن يذ ليذه التوصياتعمى سنقترح بعض التوصيات المبنية 

 :  النتائج: والً أ
، فػػي عيػػد الػػرئيس السػػابؽ مبػػارؾ رعػػت مصػػر ات اقيػػات السػػالـ ال مسػػطينية اإلسػػرائيمية .1

ال مسػطينية دعـ القضية وكانت تبذؿ مصر الجيود المتواصمة إلنجػاز المصػالحة عمى وحرصت 
 .بسبب عمؽ االنقساـ الداخمي ال مسطيني، ولكنيا كانت جيود المصالحة تبوء بال شؿ

ثوابػػػػت مسػػػػتقرة فػػػػي السياسػػػػة الخارجيػػػػة المصػػػػرية ال تتغيػػػػر، ي رضػػػػيا التػػػػػاريخ  ىنػػػػاؾ .2
باإلضػػافة لوجػػود بعػػض القضػػايا ذات ، وتحقيػػؽ االسػػتقالؿ الػػوطني المصػػري، والجغرافيػػا واليويػػة
 قضايا السياسة الخارجية المصرية مثؿ القضية ال مسطينية. الثبات في أجندة

وبعضػػيا بحاجػػة لسنشػػػاء ، إف عمميػػة صػػنع سياسػػة خارجيػػة بحاجػػػة لمتطػػوير والت عيػػؿ .3
ة وخاصػة بعػد غيػاب دور السياسػة الخارجيػة اتجػاه القضػية لرؤيػة واضػحة ومحػدد اوالتأسيس وفقًػ

 .بمصر ال مسطينية وتغيرىا حسب المراحؿ االنتقالية لمحكـ

الػدور التػاريخي لمصػر فػػي القضػية ال مسػطينية، وخشػية النظػػاـ المصػري أف تقػـو قػػوى  .4
فػػإف  عمػػى النظػػاـ الجديػػد لمح ػػاظ عمػػى دور مصػر اإلقميمػػي اأخػرى بمػػؿء ال ػػراغ، مػػا يشػػكؿ عبًئػػ

 لمصر مصالح ثابتة وأساسية تحدد نظرتيا وتعامميا مع فمسطيف المحتؿ مف قبؿ إسرائيؿ.

مػػف  اضػػع ال مسػػطيني المتمثػػؿ باالنقسػػاـ السياسػػي واأليػػديولوجي نوًعػػشػػكمت طبيعػػة الو  .5
االزدواجيػة فػي العالقػات ال مسػػطينية الخارجيػة؛ حيػث حكمتيػا مواقػػؼ السػمطة ال مسػطينية فػػي راـ 
اهلل وحركػػة حمػػاس فػػي قطػػاع غػػزة مػػف مجمػػؿ القضػػايا اإلقميميػػة ومنيػػا الحراكػػات المصػػرية التػػي 

 .2015- 2011حدثت بمصر مف عاـ 

يػربط بػيف الشػعبيف  اوعضػويً  ااجتماعيً  اوعمقً  واستراتيجيةً  سياسيةً  مصر تشكؿ حاضنةً  .6
المصػػػري وال مسػػػطيني، وىػػػي عالقػػػة ال تحػػػددىا ال تػػػرة التاريخيػػػة الحاليػػػة، بػػػؿ ىػػػي عمػػػؽ وامتػػػداد 
تػػػاريخي يمتػػػد سالؼ السػػػنييف ودائمػػػا ارتبطػػػت األوضػػػاع السياسػػػية فػػػي فمسػػػطيف ضػػػع ا أو قػػػوة 

 بالوضع السياسي في مصر.
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حالػػة اسػػناد  ىعطػػأ، نقطػػة تحػػوؿ اسػػتراتيجية 2011ينػػاير 25شػػكؿ الحػػراؾ الشػػعبي  .7
 .لمقضية ال مسطينية وتحسف لمعالقات ال مسطينية المصرية

جمػػػي لمحػػػراؾ المصػػػري عمػػػى بعػػػض المم ػػػات أثػػػر اتضػػػح مػػػف خػػػالؿ الدراسػػػة وجػػػود  .8
الداخميػػة ال مسػػطينية كممػػؼ الحصػػار الػػذي تػػـ تخ ي ػػو عمػػى قطػػاع غػػزة بشػػكؿ عػػاـ، وممػػؼ تبػػادؿ 

ولكػػف الحػػراؾ المصػػري لػػـ يػػؤتي ثمػػاره فػػي ممػػؼ . األسػػرى الػػذي تػػـ إنجػػازه بصػػ قة وفػػاء األحػػرار
ف نجحت في توقيع ات اؽ المصالحة مف قبؿ طرفػي االنقسػاـ عمػى السػاحة الداخميػة  المصالحة وا 

 .ال مسطينية وعقد سمسمة لقاءات بينيما

حكـ مصر بعد فػوزه  تسمـ الرئيس محمد مرسي الرئيس السابؽ لحزب الحرية والعدالة .9
النار مف كال الطرفيف ال مسطيني واالسرائيمي  إطالؽ، اتخذ موقؼ بوقؼ في االنتخابات الرئاسية

 وكاف ىذا القرار ليس بصالح قطاع غزة. 2012بعد العدواف عمى قطاع غزة عاـ 

لػػبعض ، مػػف المبػػررات اموقػػؼ حمػػاس وتأييػػدىـ الكامػػؿ لمػػرئيس مرسػػي أعطػػى نمًطػػ .10
حتػػى إف إعالميػػيف ، التقميديػػة مػػع مصػػرلمقضػػية ال مسػػطينية ولمعالقػػات ، المتصػػيديف فػػي مصػػر

كثيػػريف وكتػػاب ومحممػػيف سياسػػييف ووجػػوه سياسػػية عديػػدة قػػاموا بتصػػعيد الحممػػة اإلعالميػػة ضػػد 
 معظـ ال مسطينييف الذيف وق وا في معظميـ مع التغييرات المصرية الجديدة.

يونيػػػو نػػػت  عنػػػو حالػػػة مػػػف الج ػػػاء والتػػػوتر فػػػي العالقػػػات المصػػػرية  30بعػػػد حػػػراؾ  .11
ال مسػػطينية المصػػرية بشػػكؿ عػػاـ ومػػع قطػػاع غػػزة المتمثػػؿ بإدارتػػو لحركػػة حمػػاس بشػػكؿ خػػاص 

 .التخاذ الحركة موقؼ داعـ لمرئيس المعزوؿ محمد مرسي

وتقػديـ قيػادات مػف حركػة حمػاس  قيػاـ حممػة اعالميػة ضػد حركػة حمػاس وقطػاع غػزة .12
واتياميػػا باالشػػتراؾ فػػي يونيػػو،  30تػػأز ـ العالقػػات المصػػرية مػػع حركػػة حمػػاس منػػذ و  لممحاكمػػة

إلػػى إعػػالف  عمميػػات العنػػؼ التػػي شػػيدتيا مصػػر منػػذ ذلػػؾ التػػاريخ، ممػػا دفػػع القضػػاء المصػػري
 .حركة حماس تنظيًما إرىابًيا، وقياـ السمطات المصرية بعممية ىدـ واسعة لألن اؽ مع القطاع

الجانب المصػري بإقامػة منطقػة عازلػة بػيف رفػح ال مسػطينية ورفػح المصػرية وقػاـ  قياـ .13
بتػػػدىور االوضػػػاع  وسػػػاىـ إغػػػالؽ معبػػػر رفػػػح، عمػػػى األوضػػػاع االقتصػػػاديةأثػػػر بتػػػدمير األن ػػػاؽ 

 .وعدـ تمكف المرضي بالعالج بالخارج الصحية
قبػػػؿ  قيػػػاـ حػػػراؾ جديػػػد مػػػفإلػػػى أدى  تػػػوترت االوضػػػاع السياسػػػية الداخميػػػة المصػػػرية .14

االوضػاع الداخميػة عمػى الشعب المصري بمسػاندة الجػيش بعػزؿ الػرئيس محمػد مرسػي ممػا اثػرت 
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ال مسػػطينية فػػي قطػػاع غػػزة بعػػد اف كػػاف حكػػـ الػػرئيس مرسػػي مؤيػػد وداعػػـ لمقطػػاع وظيػػرت تمػػؾ 
 .لقطاع غزة إنعاشال ترة مف حكمو 

والدبموماسػية، قطاع غزة لـ توقؼ مصر جيودىا السياسػية عمى  2014خالؿ حرب  .15
رفضػت ال صػائؿ ال مسػطينية "حركتػا  طرحت مصر مبادرة لتثبيت وقؼ دائػـ إلطػالؽ النػار ولكػف

اسػتمرت . حماس والجياد اإلسالمي" المبػادرة بػدعوى أنيػا ال تمبػي المطالػب والشػروط ال مسػطينية
اؼ الجيػػػود المصػػػرية مػػػف أجػػػؿ تجديػػػد وقػػػؼ إطػػػالؽ النػػػار والتوصػػػؿ إلػػػى تيدئػػػة جديػػػدة، واسػػػتئن

 .والتوصؿ الت اؽ المحادثات
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 :التوصيات: ثانياً 
، 194وقػػرار قضػػية الالجئػػيف عمػػى قضػػية مركزيػػة  القضػػية ال مسػػطينيةعمػػى  التأكيػػد -1

ػػروا منيػػا عػػاـ  والتعػػويض عػػف  ـ1948والتأكيػػد عمػػى حػػؽ عػػودتيـ إلػػى ديػػارىـ وقػػراىـ التػػي ُىجِّ
 .سنوات الحرماف والقير

وبوسػػػاطة الػػػدور المصػػػري فػػػي  الالجئػػػيف فػػػي جميػػػع المحافػػػؿ الدوليػػػةقضػػػية عمػػػى التأكيػػػد 
 .تحقيؽ نتيجة في ىذا الممؼ

مصػػػر فػػػي المم ػػػات ال مسػػػطينية الداخميػػػة لتأكيػػػد عمػػػى عالقػػػة فمسػػػطيف بمصػػػر  اشػػػراؾ -2
 ودورىا في تحقيؽ المصالح المشتركة

نيػػاء االنقسػػاـ الػػداخمي، وحػػؿّ عمػػى التأكيػػد  كافػػة المم ػػات  تطبيػػؽ المصػػالحة ال مسػػطينية وا 
والقضايا العالقة بما فييػا ممػؼ المعػابر، بمػا ينػزع كافػة الػذرائع التػي تحػوؿ دوف فػتح معبػر رفػح، 

 .ورفع القيود المشددة عف المعابر التجارية مع االحتالؿ

العالقة المشتركة بيف فمسطيف ومصر فػوؽ كػؿ االعتبػارات، ىػذا االرتبػاط عمى  اإلبقاء-3
 االحتالؿ. في انياء اسيساىـ حتمً 

ودعـ الموقؼ العربػي  لمت اوض فمسطيني تشكيؿ طاقـ وطنيضرورة عمى توصي الباحثة 
 مف أجؿ تدعيـ الحقوؽ ال مسطينية بشكؿ عاـ والموقؼ المصري بشكؿ خاص

وعودة المحمة الوطنية التي باتت اليػـو أحػد أىػـ  اإنياء االنقساـ ال مسطيني فورً  ضرورة-4
اماـ  مف أجؿ مواجية التحديات والصعوبات والعراقيؿ التي تقؼ حائاًل أحالـ الشعب ال مسطيني، 

 العالقات المشتركة بيف فمسطيف ومصر.

ممارسػػة ضػػغوطات شػػعبية أكبػػر عمػػى حركتػػي فػػتح وحمػػاس ضػػرورة عمػػى توصػػي الباحثػػة 
 ض غبػػار االنقسػػاـ، مػػف خػػالؿ تنظػػيـ المسػػيرات واالعتصػػامات واإلضػػرابات واسػػتخداـ وسػػائؿ نلػػ

 االجتماعية، وبمشاركة الشتات ال مسطيني.اإلعالـ 

وت عيػػػػؿ دور ، ال مسػػػػطيني الػػػػوطنيمشػػػػروع السػػػػتكماؿ الػػػػدور المصػػػػري العمػػػػى  التأكيػػػػد-5
عػػادة الوحػػػدة ال مسػػطينية، ووحػػػدة النظػػاـ السياسػػػي ، المؤسسػػات ال مسػػػطينية لمواجيػػة التحػػػديات وا 

 .بما يخدـ القضية ال مسطينية ومم اتيا ال مسطيني

تبنػي الثوابػت ال مسػطينية المت ػؽ عمييػا عمػى تعمػؿ مصػر  عمي ضرورة اف توصي الباحثة
ستدعـ  بالتاليبيف كافة ال صائؿ ال مسطينية والتي تعتبرىا مصر مدخال اساسيا لمتوافؽ الوطني و 
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عمػػى تصػػبح فػػي المربػػع السياسػػي والدبموماسػػي لتكػػوف عنصػػر ضػػغط و مصػػر الممػػؼ ال مسػػطيني 
 القضية ال مسطينية.اسرائيؿ مف اجؿ التقدـ في حؿ 

 وعػػػدـ تيمػػػيش أي مػػػف االطػػػراؼ ال مسػػػطيني، تعزيػػػز العالقػػػات ال مسػػػطينية المصػػػرية -6
لمقيػاـ بػدوره فػي ، قطػاع غػزةعمػى والمصػري، وتػذليؿ كػؿ العقبػات الداخميػة والخارجيػة الم روضػة 

 .االمف القومي المصريعمى حماية الحدود المصرية المشتركة لممحافظة 

إنياء األزمة بيف حماس والسمطات المصرية، وتحييد الجانب ضرورة عمى توصي الباحثة 
 اإلنساني واالقتصادي

العالقة مع مصر إلى وضعيا الطبيعي وفؽ السياؽ التاريخي المديػد بينيػا وبػيف  اعادة-7
عمى إزالة جميع ما يعكر ص و ىذه العالقة  الحكومة في راـ اهلل وقطاع غزةفمسطيف، وأف تعمؿ 

 .مع مصر

وعػػدـ الخػػروج ، تنػػاوؿ قضػػايا العالقػػات ال مسػػطينية المصػػريةضػػرورة عمػػى توصػػي الباحثػػة 
 .المصمحة الحزبيةعمى عف السياؽ العاـ وتغميب المصمحة العامة 

كافػػػة المسػػػتويات الرسػػػمية عمػػػى شػػػ افية بػػػيف الجػػػانبيف ال مسػػػطيني والمصػػػري  تعزيػػػز -8
 .واالعالمية

االست ادة مف عمى عدـ التعاطي مع تروي  الشائعات والعمؿ ضرورة عمى توصي الباحثة 
لتحقيػؽ ، الطػرفيف والجمػاىيري لكػالالمسػتوي الشػعبي عمػى  واإلعالـ الجديدالصحافة االلكترونية 

مسػتوي القضػايا ال مسػطينية عمػى ، لتصػحيح الم ػاىيـ واألخطػاء، الجػانبيف بػيفنوع مػف التواصػؿ 
 .ألنيا تخدـ االحتالؿ فقط المصرية

آليػػة عمػػؿ مشػػتركة تشػػعر مصػػر مػػف خالليػػا حػػرص قطػػاع غػػزة عمػػى اسػػتقرار  وضػػع -9
النطالؽ عالقة منظمة مع مصر تعود بال ائدة  ااألمف المصري، والذي مف شأنو أف يشكؿ أساسً 

 عمى الجميع.

السياسػية واالجتماعيػة  ترسػيخ منظومػة قيمػة إلعػادة الػروابط ضرورة  عمىتوصي الباحثة 
المصػػري الجديػػد الػػذي انعكػػس عمػػى مقومػػات  السياسػػي التػػي تػػأثرت ب عػػؿ الحراكػػات فػػي النظػػاـ

المجتمػػع ال مسػػطيني واألخػػذ بعػػيف االعتبػػار الػػدور المصػػري فػػي خدمػػة القضػػية المصػػرية ووضػػع 
.اسػػػػػػػػػػػػػػػػتراتيجية جديػػػػػػػػػػػػػػػػدة لمعالقػػػػػػػػػػػػػػػػات بمػػػػػػػػػػػػػػػػا يخػػػػػػػػػػػػػػػػدـ الطػػػػػػػػػػػػػػػػرفيف ال مسػػػػػػػػػػػػػػػػطيني والمصػػػػػػػػػػػػػػػػري
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 العربية المراجع-: والً أ

 الكتب -1

 

 ( :ازمة الديمقراطية في الوطف العربي " ط2000ابراىيـ. سعد الديف واخروف " )3-
 مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، لبناف.

 ( :جمػػاؿ عبػػد الناصػػر 2005ابػػو الػػريش. سػػعيد " )مركػػز دراسػػات -1اخػػر العػػرب " ط
 الوحدة العربية، بيروت، لبناف.

 ( :1979ابػػػػو النمػػػػؿ. حسػػػػيف" ) تطػػػػورات اقتصػػػػادية 1967 – 1948: قطػػػػاع غػػػػزة ،
 منظمة التحرير ال مسطينية، بيروت، لبناف.-1"، طوسياسية واجتماعية وعسكرية

  .الجنػدي لمنشػر دار ، 2: مقدمة في العمػـو السياسػية "،ط" (2003(ابو سعده، مخيمر
 والتوزيع، القدس، فمسطيف.

 ( :تغطيػػػػة الصػػػػحافة المصػػػػرية لمممارسػػػػات القمعيػػػػة 2003ابػػػػو شػػػػاويش. محػػػػارب " )
"، معيػػػػد البحػػػػوث 2000-1996اإلسػػػػرائيمية ضػػػػد ال مسػػػػطينييف خػػػػالؿ جيػػػػود التسػػػػوية السػػػػممية 

 والدراسات العربية، القاىرة، مصر.

 ( :نػػػػدوة بعنػػػػواف " الػػػػد2003ابػػػػو طالػػػػب. حسػػػػيف ،) ور االقميمػػػػي لمصػػػػر فػػػػي مواجيػػػػة
 التحديات الراىنة "، جامعة القاىرة، القاىرة، مصر.

 ( 1948( " أصػػػػوؿ الحركػػػػات السياسػػػػية فػػػػي قطػػػػاع غػػػػزة )1987ابػػػػو عمػػػػرو. زيػػػػاد-
 مؤسسة االسوار، عكا، فمسطيف.-1"، ط)1967

 ( :كامػػػب دي يػػػد تسػػػوية اـ تصػػػ ية " ط1979ابػػػو غزالػػػة. حػػػاتـ" )جمعيػػػة عمػػػاؿ  – 1
 التعاونية، نابمس، فمسطيف.المطابع 

 ( :الجوانػػػب السياسػػػية لعمميػػػة التسػػػوية 1997ابوطالػػػب. حسػػػف، عبػػػد الوىػػػاب. ايمػػػف" )
"، فػػػي "تسػػػوية الصػػػراع العربػػػي اإلسػػػرائيمي: دور مصػػػر " 1995-1990ودور مصػػػر االقميمػػػي 

 ، القاىرة، مصر.اإلقميمي"، مؤسسة األىراـ، مركز الدراسات السياسية واالستراتيجية

 ( :كيػؼ يصػنع القػرار فػي االنظمػة 2010احمد. احمػد واخػروف ")تحريػر ني ػيف مسػعد( )
 مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، لبناف.-1العربية " ط
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 ( :1987االزعػػر. محمػػد خالػػد " ) 1" ط 1985 – 1967المقاومػػة فػػي قطػػاع غػػزة -
 المستقبؿ العربي، القاىرة، مصر. دار

 ( :1998األزعػػػػػر. محمػػػػػد خالػػػػػد ) دار الشػػػػػروؽ،  – 1" حكومػػػػػة عمػػػػػـو فمسػػػػػطيف " ط
 عماف، االردف.

  :مركػػز  – 1يوليػػو حصػػيمة ودروس " ط  23( " ثػػورة 2002(بيضػػوف. احمػػد، واخػػروف
 دراسات الوحدة العربية، بيروت، لبناف.

 ( :تػػػػػاريخ فمسػػػػػطيف "، ط 1998جبػػػػػارة. تيسػػػػػير " )دار الشػػػػػروؽ لمنشػػػػػر والتوزيػػػػػع، -1
 عماف، االردف.

  1948( " سياسػػػة مصػػػر تجػػػاه القضػػػية ال مسػػػطينية 2006سػػػعيد: )حمػػػداف. محمػػػد-
 دار اليازوري العممية لمنشر والتوزيع، عماف، االردف.- 1"، ط 1956

 ( 2004الخزرجػػي، تػػامر كامػػؿ محمػػد):  الػػنظـ السياسػػية الحديثػػة والسياسػػات العامػػػة"
 .دار مجدالوي لمنشر والتوزيع، عماف، األردف-1دراسة معاصرة في استراتيجية إدارة السمطة"، ط

 ( :تػاريخ تطػور حػدود مصػر: وتػأثيره عمػى األمػف القػومي 2008خشاب. ال ػت احمػد " )
 دار الشروؽ، القاىرة، مصر. – 1ط"، المصر فالمصري 

 ( :)( " فمسطيني بال ىويو" لقاءات مع الكاتب ال رنسي: 1996خمؼ. صالح )ابو اياد
دار الجميػػػؿ لمنشػػػر والدراسػػػات واألبحػػػاث -2اريػػػؾ رولػػػر، ترجميػػػا إلػػػى العربيػػػة: نصػػػير مػػػروة"، ط

 ال مسطينية، عماف، االردف.

 ( :فمسػػػطيف بػػػيف مػػػؤا1968الخػػػولي. حسػػػف صػػػبري " ) " مرات الصػػػييونية واالسػػػتعمار
مؤسسػػػػة دار التحريػػػػر لمطبػػػػع والنشػػػػر، المجمػػػػس األعمػػػػى لمشػػػػؤوف االسػػػػالمية، الجميوريػػػػة  -1ط

 العربية المتحدة.

 ( :2011زايػػد. احمػػػد”)  ،"اركيولوجيػػػا الثػػورة واعػػػادة البعػػػث لمطبقػػة الوسػػػطى الديمقراطيػػػة
 ، السياسة الدولية، مؤسسة االىراـ، القاىرة، مصر.42العدد 

 ( :انمػػاط ا1993زرنوقػػة. صػػالح " )2السػػتيالء عمػػى السػػمطة فػػي الػػدوؿ العربيػػة، ط-
 مكتبة مدبولي، القاىرة، مصر.
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 ( :2006شػػادي. صػػالح" ) دار التوزيػػػع  – 1صػػ حات مػػػف التػػاريخ حصػػاد العمػػر" ط
 القاىرة، مصر. –والنشر االسالمية، السيدة زينب 

 ( .الصػػػػػراع العربػػػػػي 2013الشػػػػاذلي، يوسػػػػػؼ " :)- اإلسػػػػػرائيمي فػػػػػي ضػػػػػوء المتغيػػػػػرات
مكتبػة  -1كػانوف الثػاني/ ينػاير "، ط 25مصػر والقضػية ال مسػطينية بعػد ثػورة -واإلقميميةالعربية 

 ، مؤسسة الدراسات ال مسطينية، بيروت، لبناف.والثقافةكمية دار الكممة الجامعية لم نوف 

 ( .الصراع العربي 2013الشاذلي، يوسؼ " :)- اإلسػرائيمي فػي ضػوء المتغيػرات العربيػة
مكتبػػة -1كػػانوف الثػاني/ ينػاير "، ط 25مصػر والقضػية ال مسػػطينية بعػد ثػورة -واإلقميميػة

 كمية دار الكممة الجامعية لم نوف والثقافة، مؤسسة الدراسات ال مسطينية، بيروت، لبناف.

 ( :قطػػػاع غػػػزة 1993الصػػػوراني. غػػػازي " )دراسػػػة تاريخيػػػة سياسػػػية  1957 – 1948
 دار المبتدأ، بيروت، لبناف. – 1اجتماعية " ط

 ( :النكبػػة ال مسػػطينية وال ػػردوس الم قػػود "المجمػػد االوؿ. ط2007العػػارؼ. عػػارؼ")2-
 ، بيروت، لبناف.الزيتونة لمدراسات واالستشارات مركز

 ( :تقييـ عاـ "لحرب " عاـ 1998عبد الدائـ. عبد اهلل " )دار الطميعة  – 1ط " 1948
 لمطباعة والنشر، بيروت، لبناف.

 ( :مصػػػػر والقضػػػػية ال مسػػػػطينية " ط1980عبػػػػد الػػػػرحمف. عواطػػػػؼ " )سمسػػػػمة عػػػػالـ -1
 المعرفة، الكويت.

 ( :مصػر والقضػية ال مسػطينية، سمسػمة عػالـ المعرفػة، 1980عبد الػرحمف. عواطػؼ " )
 الكويت المجمس الوطني لمثقافة وال نوف واسداب،  - 1ط 

 ( :مصػػػر وفمسػػػطيف " ط 1989عبػػػد الػػػرحمف. عواطػػػؼ" )العربػػػي لمنشػػػر والتوزيػػػع، -3
 القاىرة، مصر.

 ( :ادارة الصػػػػراعات واالزمػػػػات الدوليػػػػة 2001عبػػػػد ال تػػػػاح. اسػػػػماعيؿ " ) تطبيػػػػؽ عمػػػػى
 العرب لمنشر والتوزيع، القاىرة، مصر. – 1الصراع الغربي )االسرائيمي( " ط

 ( :قضػػية فمسػػطيف المرحمػػة الحرجػػة 1968العقػػاد. صػػالح " )معيػػد  1956-1945 "
 البحوث والدراسات العربية، القاىرة، مصر.

 ( :المشػػػػػػرؽ العربػػػػػػي المعاصػػػػػػر " ط 1970العقػػػػػػاد. صػػػػػػالح " )مكتبػػػػػػة االنجمػػػػػػو  – 1
 مصرية، القاىرة، مصر.ال

http://hip.jopuls.org.jo/c/portal/layout?p_l_id=PUB.1013.1&p_p_id=search_WAR_fusion&p_p_action=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_pos=0&p_p_col_count=2&_search_WAR_fusion_action=navigate&_search_WAR_fusion_navigationData=search%7E%3D1%7E%21TL%7E%211%7E%21%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%A9+%2F+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3+%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A+%D9%84%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9+%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86%D9%88%D9%86+%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A2%D8%AF%D8%A7%D8%A8+%28%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA%29+%D8%9B
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 ( :المسيرة إلى فمسطيف " ط1964عموش. ناجي " )دار الطباعة، بيروت، لبناف.-1 

 ( :الحػػرب العربيػػة االسػػرائيمية 1982عمػػي. فػػالح " )المؤسسػػة – 2" ط 1949-1945
 العربية لمدراسات والنشر، بيروت، لبناف.

 ( :مجمػػػد 1991-1850(" االدارة المحميػػػة فػػػي فمسػػػطيف )2009عمػػػرو. عػػػدناف ")1 ،
 منشأة المعارؼ، االسكندرية، مصر.-1ط

 ( :1928( " وثائؽ قضية فمسطيف في مم ات االخواف المسمميف )2011غانـ. ابراىيـ-
 (. مكتبة الشروؽ الدولية. مصر الجديدة. مصر.1948

 ( :وثػػػػائؽ القضػػػػية ال مسػػػػطينية2007غنػػػػايـ. زىيػػػػر" )" دار ورد  – 1المجمػػػػد االوؿ. ط
 ر والتوزيع، دمشؽ، سوريا.لمطباعة والنش

 ( :مػػػف محاضػػػر اجتماعػػػات عبػػػد الناصػػػر العربيػػػة الدوليػػػة 1979فريػػػد. عبػػػد المجيػػػد " )
 ( "، مؤسسة االبحاث العربية، بيروت لبناف.1970 – 1967)

 ( :مػػف محاضػػر اجتماعػػات عبػػد الناصػػر العربيػػة والدوليػػة 1979فريػػد. عبػػد المجيػػد " )
 العربية، بيروت، لبناف.مؤسسة االبحاث -1( " ط1970 – 1967)

 ( :كامػػػػب دي يػػػػد فػػػػي عقػػػػؿ وزراء خارجيػػػػة مصػػػػر" ط1990فػػػػوزي. محمػػػػد" )مكتبػػػػة -1
 مدبولي، القاىرة، مصر.

 ( :المشػػػروع المصػػػري لمنيضػػػة " ط2012القػػػرش. محمػػػد فتحػػػي " )مكتبػػػة مػػػدبولي، -1
 القاىرة، مصر.

 ( :كارثة فمسطيف " ط 1959مذكرات التؿ. عبد اهلل " )القاىرة، مصر.دار القمـ،  – 1 

 ( :ائػػتالؼ شػػباب 2012المرشػػد. عبػػاس ")فبرايػػر المجتمػػع الثػػاني والػػزمف الجديػػد "  14
 مركز البحريف لمدراسات في لندف، لندف، بريطانيا.

 ( :عمػػى العالقػػات 2002المزينػػي. مصػػط ي )( " تػػأثير العالقػػات االمريكيػػة )اإلسػػرائيمية
 ية لمنشر والتوزيع. طبرؽ، ليبيا.( " الدار العرب1956-1948االمريكية المصرية )

 ( :العالقػػػػات السياسػػػػية الدوليػػػػة: النظريػػػػة والواقػػػػع"، ط2001مقمػػػػد. اسػػػػماعيؿ " )1-
 جامعة اسيوط، اسيوط، مصر.
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 ( .موسػػػػػوعة العمػػػػـو السياسػػػػػية1994مقمػػػػد، إسػػػػػماعيؿ" :)المكتبػػػػػة االكاديميػػػػػة، -1"، ط
 الدقي، مصر.

 ( :مػػف عرابػي إلػػى عبػد 2003منتصػر. صػالح " )1الناصػر قػػراءة جديػدة لمتػػاريخ " ط-
 دار الشروؽ، القاىرة، مصر.

 ( :مصػػر والصػػراع العربػػي االسػػرائيمي مػػف الصػػراع المحتػػـو إلػػى 1986نافعػػة. حسػػف " )
 مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، لبناف.-2التسوية المستحيمة " ط

 ( :انعكاسػػػػات تجديػػػػد المشػػػػروع القػػػػومي عمػػػػى مكانػػػػة1997نافعػػػػة. حسػػػػف " )  مصػػػػر
العالميػػػة"، فػػػػي "مصػػػر ومشػػػػروعات النظػػػػاـ اإلقميمػػػي الجديػػػػد فػػػي المنطقػػػػة"، جامعػػػػة 

 القاىرة، مركز البحوث والدراسات السياسية، القاىرة، مصر.

 ( :سػػالـ االوىػػاـ: اوسػػمو مػػا قبميػػا ومػػا بعػػدىا " ط1996ىيكػػؿ. محمػػد حسػػنيف " )1 –
 دار الشروؽ، القاىرة، مصر.

 ( :قصة الس1983ىيكؿ. محمد " )شركة -3ويس اخر المعارؾ في عصر العمالقة " ط
 المطبوعات لمتوزيع والنشر، بيروت، لبناف.

 ( :قصػػػػػة بدايػػػػػة عصػػػػػر انػػػػػور السػػػػػادات " ط 1990ىيكػػػػػؿ. محمػػػػػد " )شػػػػػركات  – 20
 المطبوعات لمتوزيع والنشر، بيروت، لبناف.

 ( :( " عواصػؼ الحػرب وعواصػؼ السػالـ )الم اوضػات السػرية بػيف 1996ىيكؿ. محمػد
 دار الشروؽ، القاىرة، مصر. – 3، ط2عرب واسرائيؿ( " ج ال

 ( :(" عواصؼ الحػرب وعواصػؼ السػالـ )الم اوضػات السػرية بػيف 1996ىيكؿ. محمد
 دار الشروؽ، القاىرة، مصر.-2، ط2العرب واسرائيؿ( "، ج 

 ( :حديث المبادرة " ط2000ىيكؿ. محمد " )دار الشروؽ، بيروت، لبناف.-1 

 ( :حديث المبادرة " ط2002ىيكؿ. محمد " )دار الشرؽ، بيروت، لبناف. – 1 

 ( :مصػػػر والصػػػراع العربػػػي االسػػػرائيمي " ط1984يافعػػػة. حسػػػف " )مركػػػز دراسػػػات -1
 الوحدة العربية، بيروت، لبناف.
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 ودكتوراةرسائل ماجيستير  -2

 

 ( :2013-2006( " السياسة المصرية تجاه قطاع غزة )2015ابو اليطؿ. عبير ،" )
ماجيسػػػتير غيػػػر منشػػػورة، دراسػػػات فػػػي الشػػػرؽ االوسػػػط، كميػػػة اسداب والعمػػػـو السياسػػػية، رسػػػالة 

 جامعة االزىر، غزة، فمسطيف.

فػػي دراسػػات  " 1991-1973( " القضػػية ال مسػػطينية مػػا بػػيف 2011ابػػو خمػػؼ. نػػايؼ: )
 ،جامعػة النجػاح الوطنيػةقسػـ العمػـو السياسػية،  ماجيسػتير غيػر منشػورة، ةرسػال فمسطينية.

          . نابمس، فمسطيف

 ( :السياسػػة الخارجيػػة األمريكيػػة تجػػاه الصػػراع العربػػي 2004أبػػو لبػػدة. نظمػػي عيسػػى " )
" أطروحػػػػػة دكتػػػػػوراه، معيػػػػػد البحػػػػػوث والدراسػػػػػات العربيػػػػػة،  2000-1991اإلسػػػػػرائيمي 

 القاىرة، مصر.

 ينػػػػػػػاير فػػػػػػي مصػػػػػػػػر أسبابػػػػػػػػيا وتداعػػػػػػػػياتيا  25" ثػػػػػػػػورة  :(2012) ؿابوشػػػػػػاويش، كمػػػػػػػا
وانعكاساتيا المتوقعة عمى القضية ال مسطينية". )رسػالة ماجيسػتير غيػر منشػورة(. كميػة االقتصػاد 

 والعمـو االدارية، جامعة االزىر، غزة، فمسطيف.

 ( :2013جبػػػػػر. فػػػػػواز)  ينػػػػػاير كػػػػػانوف ثػػػػػاني المصػػػػػرية عمػػػػػى القضػػػػػية  25" أثػػػػػر ثػػػػػورة
ال مسػػطينية " رسػػالة ماجيسػػتير غيػػر منشػػورة، برنػػام  التخطػػيط والتنميػػة السياسػػية، كميػػة 

 اسداب والعمـو السياسية، جامعة النجاح، نابمس، فمسطيف.

 ( :الػػػػدور السياسػػػػي لممؤسسػػػػة العسػػػػكرية المصػػػػرية فػػػػي ظػػػػؿ 2014الجبػػػػور. محمػػػػد " )
 والت السياسية " رسالة ماجيستير غير منشورة، جامعة االزىر، غزة، فمسطيف.التح

 ( :ماىيػػػػة الػػػػدور المصػػػػري ومنطمقاتػػػػو فػػػػي الحػػػػوار الػػػػوطني 2012حجػػػػازي. غيػػػػاث" )
" رسالة ماجيستير غير منشورة، في التخطػيط والتنميػة السياسػة، كميػة 2010-2005ال مسطيني 

 .، نابمس، فمسطيفالدراسات العميا، جامعة النجاح الوطنية
 ( :1979 – 1967( " مصػػػػػر والصػػػػػراع العربػػػػػي االسػػػػػرائيمي )2006خمػػػػػة. محمػػػػػد ،" )

ات الوحػدة اطروحة دكتوراه غير منشورة، قسػـ البحػوث والدراسػات التاريخيػة، مركػز دراسػ
 .العربية، بيروت، لبناف
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 ( :االعػالـ والػراي العػاـ لمدراسػة حػوؿ تطبيػع العالقػات 2003خميػؿ. عػادؿ " ) المصػرية
 اإلسرائيمية "، مركز دراسات الوحدة العربية، اطروحة دكتوراه، بيروت، لبناف.

 ( :رسػػػػػػػالة 1981-1970( " السياسػػػػػػػة الخارجيػػػػػػػة لمصػػػػػػػر )1983زىػػػػػػػراف. جمػػػػػػػاؿ ،)
 .ىرة، مكتبة مدبولي، القاىرة، مصرماجيستير، جامعة القا

 ( :تعديؿ المادة 2007الشافعي. نادية " )السياسػي فػي مصػر  مف الدسػتور والحػراؾ 76
: دراسػػػػة االنتخابػػػػات الرئاسػػػػية المصػػػػرية " رسػػػػالة ماجيسػػػػتير، قسػػػػـ العمػػػػـو 2005عػػػػاـ 

 .السياسية، كمية االقتصاد والعمـو السياسية، جامعة القاىرة، القاىرة، مصر
 
 والدوريات والصحفالتقارير -3

 

 ( :مصر والقضية ال مسطينية التطورات والمسارات 2014االشعؿ. عبد اهلل" ) " المحتممة
مركػػػػػػػز الزيتونػػػػػػػة لمدراسػػػػػػػات ، 2014تقػػػػػػػدير اسػػػػػػػتراتيجي  – 2013تقيػػػػػػػيـ اسػػػػػػػتراتيجي 
 .، بيروت، لبناف1واالستشارات، ط 

 (: "انعكاسات الثورة المصرية عمى القضية ال مسطينية" )تقرير( 2011. )داأليوبي، محم
 فمسطيف.’ الوسط لسعالـ والنشر، غزة  -صحي ة فمسطيف 

  (: م اوضػػػػػػات التقريػػػػػػب غيػػػػػػر المباشػػػػػػرة بػػػػػػيف ال مسػػػػػػطينييف 24االسػػػػػػتراتيجي )التقػػػػػػدير
واإلسػػػرائيمييف، الخم يػػػات واحتمػػػاالت النجػػػاح وال شػػػؿ، بيػػػروت: مركػػػز الزيتونػػػة لمدراسػػػات 

 .2010واالستشارات، تموز/ يوليو 
 ( :محسػف صػالح، عػاـ 2012التقرير االسػتراتيجي ال مسػطيني )1، ط2011( )محػرر-

 لمدراسات واالستشارات، بيروت، لبناف.مركز الزيتونة 

  الحوار المتمدف، 1221الصغير. جاسـ: " األنظمة العربية واإلصالح السياسي" العدد ،
 .2005يونيو  7بتاريخ 

 ( :مصػػػر واسػػػرائيؿ بعػػػد ثػػػورة 2011ال قػػػي. مصػػػط ي " )ينػػػاير " جريػػػدة دار الحيػػػاة  25
 السعودية، الرياض، السعودية.
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 ( .2011المصري. ىاني) فتح معبر رفح: سياسة مصر الجديدة تثير مخاوؼ أمنيػة " :
إسػػػػػػرائيمية " دراسػػػػػػة اسػػػػػػتراتيجّية: المركػػػػػػز ال مسػػػػػػطيني ألبحػػػػػػاث السياسػػػػػػات والدراسػػػػػػات 

 االستراتيجّية )مسارات(، راـ اهلل، فمسطيف.

 عمػػػػػػى مسػػػػػػتقبؿ القضػػػػػػّية « الربيػػػػػػع العربػػػػػػي»(: " تػػػػػػداعيات 2014. )يالمصػػػػػػري، ىػػػػػػان
سػػػػػػتراتيجّية: المركػػػػػػز ال مسػػػػػػطيني ألبحػػػػػػاث السياسػػػػػػات والدراسػػػػػػات ال مسػػػػػػطينّية" دراسػػػػػػة ا

 .2014/ 01/ 30االستراتيجّية )مسارات(، 

 ( :2011بشػػػارة. عزمػػػي)  ،الثػػػورة والقابميػػػة لمثػػػورة " المركػػػز العربػػػي ودراسػػػة السياسػػػات "
 الدوحة، قطر.

 (: "فػػػي م ػػػاىيـ الحػػػراؾ االنت اضػػػة المغػػػرب كنمػػػوذج " ،)مجمػػػة 2011) دبوجنػػػاؿ، محمػػػ
 ، كازابالنكا، المغرب.3589الحوار المتمدف(،العدد 

 ( 2013(: )59تقػػػدير اسػػػتراتيجي)  الجيػػػود األمريكيػػػػة إلحيػػػاء عمميػػػة التسػػػوية السػػػػممية
 .، بيروت، لبناف1مركز الزيتونة لمدراسات واالستشارات، ط ، واحتماالت نجاحو

 ( 60تقػػػػػػدير اسػػػػػػتراتيجي :)(2013)  " اإلجػػػػػػراءات المصػػػػػػرية فػػػػػػي شػػػػػػبو جزيػػػػػػرة سػػػػػػيناء
 .، بيروت، لبناف1مركز الزيتونة لمدراسات واالستشارات، ط وانعكاساتيا المحتممة"، 

 ( مسػػتقبؿ العالقػػات المصػػرية اإلسػػرائيمية فػػي ضػػوء 2013( :) 62تقػػدير اسػػتراتيجي " )
 .، بيروت، لبناف1الستشارات، ط مركز الزيتونة لمدراسات وا االنقالب"

 ( 2015(: )83تقػػػػدير اسػػػػتراتيجي)  ،" مركػػػػز " العالقػػػػة مػػػػع المقاومػػػػة فػػػػي قطػػػػاع غػػػػزة
 .الزيتونة لمدراسات، بيروت، لبناف

 ( 2015(: )83تقػدير اسػتراتيجي" )  أثػػر اإلجػراءات المصػرية عمػػى مسػتقبؿ العالقػة مػػع
 ، بيروت، لبناف1واالستشارات، ط مركز الزيتونة لمدراسات "،  المقاومة في قطاع غزة

 ( 87تقػػػػدير اسػػػػتراتيجي:) "  حصػػػػار قطػػػػاع غػػػػزة: آليػػػػات الخػػػػروج مػػػػف المػػػػأزؽ وفػػػػرص
 .، بيروت، لبناف1مركز الزيتونة لمدراسات واالستشارات، ط النجاح"، 

  (: "مسػػػتقبؿ العالقػػػات المصػػػرية ال مسػػػطينية بعػػػد االنتخابػػػات 2014)اسػػػتراتيجي. تقػػػدير
 الزيتونة لمدراسات، بيروت، لبناف. ز(، مرك68المصرية "، العدد )

  (: "مسػػػتقبؿ العالقػػػات المصػػػرية ال مسػػػطينية بعػػػد االنتخابػػػات 2014)اسػػػتراتيجي. تقػػػدير
 الزيتونة لمدراسات، بيروت، لبناف. ز(، مرك68المصرية "، العدد )
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  :مركػػػز " ات ػػػاؽ الشػػػاط  ومسػػػتقبؿ المصػػػالحة ال مسػػػطينية "  (2014)تقػػػدير اسػػػتراتيجي
 .لمدراسات، بيروت، لبناف الزيتونة

 ( الموقػػؼ االسػػرائيمي مػػف ثػػورة 2012(: )23تقريػػر معمومػػات " )ينػػاير المصػػرية "  25
 تحرير )محسف صالح(، مركز الزيتونة لمدراسات واالستشارات، بيروت، لبناف.

  جريػػدة نيويػػورؾ تػػايمز، حػػديث مػػع الػػرئيس المصػػري محمػػد مرسػػي، عمميػػة السػػالـ بػػيف
 2012سبتمبر  23ئيؿ وعالقتيا ب مسطيف. مصر واسرا

 ( :2014زبػػػوف. ك ػػػاح)  وكالػػػة  ،13057نيايػػػة حػػػرب غػػػزة " العػػػدد  ..يومػػػا 50" بعػػػد
           السعودية.الشرؽ االوسط، الرياض، 

 ( :أثػػػر االنقػػػالب العسػػػكري فػػػي مصػػػر فػػػي القضػػػية ال مسػػػطينية 2013سػػػعد. وائػػػؿ " )" 
 مركز الزيتونة لمدراسات واالستشارات، بيروت، لبناف ،146مجمة شؤوف األوسط، العدد 

 ( :مركز الزيتونة لمدراسات واالستشارات، 7(" تقرير معمومات )2009صالح. محسف " )
 بيروت، لبناف.

 سػػػنوات. ىػػؿ أخ ػػػؽ  4الثػػورات العربيػػػة بعػػد  :عبػػد العػػاطي. عمػػػرو: " المنطقػػة المتأزمػػػة
 2015-1-22االستراتيجية، لمركز اإلقميمي لمدراسات التغيير؟ )ممؼ(، ا

 ( :مسػػػتقبؿ العالقػػػات المصػػػرية اإلسػػػرائيمية"، مجمػػػة مشػػػرؽ 2012محمػػػد. عبػػػد العمػػػيـ" )
 ، مركز الدراسات اإلقميمية القاىرة. مصر.1ددالعنامة، 

 ( :السيطرة العسكرية لحماس عمى قطاع غزة واالثار والمخػاطر 2007مصمح. احمد " )
 .العربي لألبحاث ودراسة السياسات، الدوحة قطرالمركز مجمة سياسيات، - 3" العدد 

  ( 26/3/1979معاىػػػدة السػػػالـ بػػػيف جميوريػػػة مصػػػر العربيػػػة ودولػػػة اسػػػرائيؿ )واشػػػنطف
 مؤسسة الدراسات ال مسطينية.

  مػػػػف خطػػػػاب الػػػػرئيس مبػػػػارؾ أمػػػػاـ مجمػػػػس الشػػػػعب والشػػػػورى بمناسػػػػبة الػػػػدورة البرلمانيػػػػة
 16/11/2002الجديدة، في 
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 ( :2014موسػػػي. رنػػػدا)    لقػػػاء العػػػدد مػػػع الػػػوزير نبيػػػؿ فيمػػػي حػػػوؿ السياسػػػة الخارجيػػػة "
 المصرية " االىراـ، المجمة السياسية الدولية، القاىرة، مصر.

 ( :الثػػورة والسياسػػة الخارجيػػة المصػػرية، االسػػتمرارية والتغيػػر، 2012أبػػو زيػػد. محمػػد " )
اتيجية بػػػاألىراـ، ، مركػػػز الدراسػػػات السياسػػػية واالسػػػتر 229كدراسػػػات اسػػػتراتيجية"، العػػػدد 

 القاىرة، مصر.

 ( :خطة االن صاؿ: ماذا لو كاف الحمؿ كاذبا " جريدة االيػاـ، 2004ابو سرية. رجب " )
 .راـ اهلل. فمسطيف

 ( :الػرؤى األمريكيػة لػدور مصػر اإلقميمػي"، مػف خطػاب 1998أبو عامود. محمد سعد" )
ة السياسػة الدوليػة، (، مجمػ158لمرئيس مبارؾ، النص مػأخوذ عػف د. أبػو عػامود. عػدد )

 القاىرة، مصر.

 ( :الربيػػػػع العربػػػػي وفمسػػػػطيف " عػػػػدد 2014البشػػػػتاوي. عمػػػػاد " )مركػػػػز االبحػػػػاث 255 ،
 شؤوف فمسطينية، راـ اهلل، فمسطيف.

 ( :معركة غػزة وتػداعياتيا " العػدد 2012بشور. معف " )مجمػة المسػتقبؿ العربػي، 406 ،
 مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، لبناف.

  وحتػػػػى  2011ينػػػاير  25(. " مصػػػػر وقطػػػاع غػػػزة منػػػػذ ثػػػورة 2014)معمومػػػات. تقريػػػر
،  ، بيػػػروت1(، مركػػز الزيتونػػػة لمدراسػػات واالستشػػػارات، ط 27"، العػػػدد )2014صػػيؼ 

 ناف.لب
  وحتػػػػى  2011ينػػػاير  25(. " مصػػػػر وقطػػػاع غػػػزة منػػػػذ ثػػػورة 2014)معمومػػػات. تقريػػػر

،  ت، بيػػػرو 1(، مركػػز الزيتونػػػة لمدراسػػات واالستشػػػارات، ط 27"، العػػػدد )2014صػػيؼ 
 لبناف.

 ( :واخيػػػرا اصػػػطمحوا " العػػػدد 2011جريػػػدة القػػػدس " )جريػػػدة القػػػدس، راـ اهلل، 14987 ،
 فمسطيف.

 ( :الػػدور المصػػري فػػي خطػػة االن صػػاؿ " عػػدد اكتػػوبر، مجمػػة 2005جمعػػة. محمػػد " )
 السياسة الدولية، القاىرة، مصر.

http://www.alzaytouna.net/arabic/data/attachments/ReportsZ/27_Egypt_GazaStrip_12-14.pdf
http://www.alzaytouna.net/arabic/data/attachments/ReportsZ/27_Egypt_GazaStrip_12-14.pdf
http://www.alzaytouna.net/arabic/data/attachments/ReportsZ/27_Egypt_GazaStrip_12-14.pdf
http://www.alzaytouna.net/arabic/data/attachments/ReportsZ/27_Egypt_GazaStrip_12-14.pdf
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 ( :العالقػػػػات العربيػػػػة ال مسػػػػطينية، مسػػػػتجدات مػػػػا 2012جمعػػػػة. محمػػػػد" ) ،"بعػػػػد الثػػػػورة
، مركػػػز الدراسػػػات السياسػػػية واالسػػػتراتيجية بػػػاألىراـ، 230كراسػػػات اسػػػتراتيجية، العػػػدد، 

 القاىرة، مصر.

 ( .2015جمعػػة، محمػػد) ،"العالقػػات العربيػػة ال مسػػطينية مسػػتجدات مػػا بعػػد الثػػورات" :
 مركز األىراـ لمدراسات السياسية واالستراتيجية، القاىرة، مصر.

 :( " المشيد االستراتيجي بعد العػدواف االسػرائيمي عمػى غػزة 2012) الجمؿ. محمد غازي
"، وحػػػػدة الدراسػػػػات اإلسػػػػرائيمية وال مسػػػػطينية، مركػػػػز دراسػػػػات الشػػػػرؽ  2012فػػػػي العػػػػاـ 

 االوسط، عماف، االردف.

 ( :1984حػػديث لمػػدكتور مصػػط ي خميػػؿ، رئػػيس الػػوزراء ووزيػػر الخارجيػػة المصػػري " )
" مؤسسػػػػػػة الدراسػػػػػػات ال مسػػػػػػطينية: مركػػػػػػز الوثػػػػػػائؽ  1979 الوثػػػػػػائؽ ال مسػػػػػػطينية العربػػػػػػي لعػػػػػػاـ

 والدراسات، بيروت، لبناف.

 ( :وفداف مف حماس وفتح يبحثاف ممؼ المصالحة"، جريدة األياـ، العػدد 2010دمشؽ" )
 ، راـ اهلل، فمسطيف.5280

 ( :149( "ثػػػورة يوليػػػو والػػػدور الخػػػارجي المصػػػري"، عػػػدد )2003سػػػميـ. محمػػػد السػػػيد ،)
 .الدولية، القاىرة. مصر السياسة مجمة

( " صػػراع االرادات: السػػموؾ االمنػػي ل ػػتح وحمػػاس واالطػػراؼ 2008صػػالح. محسػػف: )-
(، مركػػػػػز الزيتونػػػػػة 2. ممػػػػػؼ االمػػػػػف فػػػػػي السػػػػػمطة ال مسػػػػػطينية )2007"-2006المعنيػػػػػة 

 لمدراسات واالستشارات، بيروت، لبناف.

 ( :مجمػة 1956-1948( " قطػاع غػزة )1990الصوراني. غػازي ،") ،صػامد السياسػي
 ، تونس.84العدد 

  :عبػػػد الجػػػواد. جمػػػاؿ: "مصػػػر والعػػػالـ العربػػػي"، فػػػي "نيضػػػة مصػػػر والنظػػػاـ الػػػدولي
مؤسسػػة األىػػراـ، ( ’ 1997المواجيػػة أـ المنػػاورة؟"، )تحػػػرير( محمػػد السػػيد. سػػعيد، )
 مركز الدراسات السياسية واالستراتيجية، القاىرة، مصر.

 ( :تعق1999عبػػػػد الجػػػػواد. جمػػػػاؿ " ) يػػػػدات وآفػػػػاؽ التسػػػػوية فػػػػي االنتخابػػػػات اإلسػػػػرائيمية
 "، مركز الدراسات السياسية واالستراتيجية باألىراـ، القاىرة، مصر. 1999
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 ( :سياسػػة االمػػر الواقػػع فػػي الضػػ ة الغربيػػة " ط1990عبػػد الغنػػي. يسػػري " )مجمػػة -1
 .عالـ الكتب، الرياض السعودية

 ( :قمػػػؽ فػػػي تػػػؿ 2011عجػػػور. محمػػػود معػػػاذ " ) ينػػػاير "،  25ابيػػػب: الموقػػػؼ مػػػف ثػػػورة
 ، مجمة السياسة الدولية، مؤسسة االىراـ، القاىرة، مصر.184العدد 

 ( :اداء ومصػػػػػادر النمػػػػػو االقتصػػػػادي: دراسػػػػػة تطبيقيػػػػػة عمػػػػػى 2002عمػػػػراف. محمػػػػػد " )
 االقتصاد المصري "، ورقة عمؿ مقدمة لصندوؽ النقد العربي، ابو ظبي، االمارات.

 :("رؤيػػػػة مصػػػػرية ألوليػػػػات األجنػػػػدة العالميػػػػة"، عػػػػدد 1999) القرعػػػػى. أحمػػػػد يوسػػػػؼ
 (، مجمة السياسة الدولية، القاىرة، مصر.138)

 ( ،حػػػوؿ عالقػػػػة حمػػػاس بمصػػػر بعػػػد الثػػػورة". العػػػػدد 2012مجمػػػة مختػػػارات إسػػػرائيمية" )
 ، مركز الدراسات السياسية واالستراتيجية باألىراـ. القاىرة. مصر.212

 ( :المص2012محسف. تيسير " ) " الحة المجتمعيػة ال مسػطينية: إلػى ايػف؟ رؤيػة تحميميػة
 ، مركز االبحاث شؤوف فمسطينية، راـ اهلل، فمسطيف.258العدد 

 ( :39( " القوات المسمحة والسياسػة الخارجيػة المصػرية " العػدد )2000محمود. احمد ،)
 .مجمة السياسة الدولية، القاىرة، مصر

 ( :التجػػػػػارة 2000مسػػػػػيؼ. مسػػػػػيؼ " ) الخارجيػػػػػة ال مسػػػػػطينية المصػػػػػرية واقعيػػػػػا وافاقيػػػػػا
 المستقبمية " معيد ابحاث السياسات االقتصادية ال مسطيني، راـ اهلل، فمسطيف.

 ( :افاؽ االن تاح تمػوح فػي االفػؽ لعالقػة اقتصػادية متينػة "، عػدد 2012نجيب. محمد " )
 (، صحي ة االقتصادية، غزة، فمسطيف.2)

 ( :2012نصار. آية وألخػروف ) الثػورة المصػرية الػدوافع واالتجاىػات الحديثػة " المركػز "
 العربي لألبحاث والدراسات السياسية، الدوحة، قطر.

 ( :صػػ حة جديػػدة فػػي العالقػػات بػػيف مصػػر وحمػػاس بعػػد فػػوز 2012النعػػامي. صػػالح ")
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 10-17 .النػػػػدوة الثالثػػػػة، " مصػػػػر نحػػػػو الجميوريػػػػة الثانيػػػػة: مركػػػػز الجزيػػػػرة لمدراسػػػػات-
2011. 

http://studies.aljazeera.net/ar/events/2011/02/20117211301415694 
7.html 

 عػف األزمػة االقتصػادية  ينػاير ليسػت مسػؤولة 25خبير اقتصػادي: ثػورة : جريدة الشروؽ
 2011-5-25، الحالية

https://www.arabfinance.com/2015/Pages/news/newsdetails.aspx?id=1
96754&lang=ar&repcat=egne 

 غنيـ يشعؿ الثورة ( "2011): الجزيرة. 

http://www.aljazeera.net/news/arabic/2011/2/7/%D9%86%D8%A7%D8
%B4%D8%B7%D8%A9%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9
%D8%BA%D9%86%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%B4%D8%B9%D9
%84-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9 

 قػػراءة فػػي مسػػارات ثػػورة ينػػاير  ”نػػدوة” الثقافيػػة: المػػؤثرات(” 2012): حمػػد خمػػيس .كامػػؿ
، القػػاىرة، مؤسسػػة االىػػراـ، السياسػػة الدوليػػة، وخرائطيػػا المعرفيػػة بعػػد عػػاـ ونصػػؼ عػػاـ"

  .مصر

http://www.siyassa.org.eg/Portal/6/%D8%A3%D9%86%D8%B4%D8%
B7%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%
B3%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%
8A%D8%A9/140.aspx 

 الطوارئ.المعروؼ بقانوف  1958لسنة  162( القانوف 2005): الجزيرة 

http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/46609207-599c-4f9d-
ad6e-618fec866c14 
 

 

 

http://studies.aljazeera.net/ar/events/2011/02/20117211301415694%207.html
http://studies.aljazeera.net/ar/events/2011/02/20117211301415694%207.html
https://www.arabfinance.com/News/newsdetails.aspx?Id=196535
https://www.arabfinance.com/News/newsdetails.aspx?Id=196535
https://www.arabfinance.com/2015/Pages/news/newsdetails.aspx?id=196754&lang=ar&repcat=egne
https://www.arabfinance.com/2015/Pages/news/newsdetails.aspx?id=196754&lang=ar&repcat=egne
http://www.aljazeera.net/news/arabic/2011/2/7/%D9%86%D8%A7%D8%B4%D8%B7%D8%A9%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9%D8%BA%D9%86%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%B4%D8%B9%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9
http://www.aljazeera.net/news/arabic/2011/2/7/%D9%86%D8%A7%D8%B4%D8%B7%D8%A9%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9%D8%BA%D9%86%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%B4%D8%B9%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9
http://www.aljazeera.net/news/arabic/2011/2/7/%D9%86%D8%A7%D8%B4%D8%B7%D8%A9%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9%D8%BA%D9%86%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%B4%D8%B9%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9
http://www.aljazeera.net/news/arabic/2011/2/7/%D9%86%D8%A7%D8%B4%D8%B7%D8%A9%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9%D8%BA%D9%86%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%B4%D8%B9%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9
http://www.siyassa.org.eg/Portal/6/%D8%A3%D9%86%D8%B4%D8%B7%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9/140.aspx
http://www.siyassa.org.eg/Portal/6/%D8%A3%D9%86%D8%B4%D8%B7%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9/140.aspx
http://www.siyassa.org.eg/Portal/6/%D8%A3%D9%86%D8%B4%D8%B7%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9/140.aspx
http://www.siyassa.org.eg/Portal/6/%D8%A3%D9%86%D8%B4%D8%B7%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9/140.aspx
http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/46609207-599c-4f9d-ad6e-618fec866c14
http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/46609207-599c-4f9d-ad6e-618fec866c14
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 حؿ القضية ال مسطينيةعمى ( " انعكاس الثورة المصرية 2012): جريدة الكرمؿ " 

http://carmelpost.co/%D8%A5%D9%86%D8%B9%D9%83%D8%A7%D
8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-
%D8%B9%D9%84%D9%89%D8%AD%D9%84%D8%A7%D9%84%D9
%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84/3122600 

 فبرايػػػر  11، مبػػػارؾ عػػػف رئاسػػػة الجميوريػػػةتنّحػػػي حسػػػني : الييئػػػة العامػػػة لالسػػػتعالمات
2011. 

http://www.sis.gov.eg/Newvr/egyptionrevoution/julythree.html 

 

 2011ابريؿ  25، نتائ  وتوقعات. ..الثورة المصرية: عالء .عوض 

http://www.marxy.com/middleeast/egypt/results- 

andprospects260411.htm 

  

 الّسياسّي واالسػتراتيجي فػي صػ قة جمعػاد شػاليط، سػويس ان ػو، وكالػة : حسف. أبو طالب
 .2011أكتوبر  18رويترز بتاريخ 

http://www.swissinfo.ch/ara/detail/content.html?cid=31367504 

 حكمػػة" جابوتنسػػكي مقموبػػة عمػػى إسػػرائيؿ، صػػحي ة : ِعَبػػر صػػ قة شػػاليط: محمػػد .بػػدير"
 25/10/2011، األخبار المبنانية

http://www.al-akhbar.com/node/24385 

 مركز لمدفاع عف حرية الحركة –( مسمؾ 2011): معبر رفح 

http://gisha.org/ar/gazzamap/578/ 

 

 

http://carmelpost.co/%D8%A5%D9%86%D8%B9%D9%83%D8%A7%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89%D8%AD%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84/3122600
http://carmelpost.co/%D8%A5%D9%86%D8%B9%D9%83%D8%A7%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89%D8%AD%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84/3122600
http://carmelpost.co/%D8%A5%D9%86%D8%B9%D9%83%D8%A7%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89%D8%AD%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84/3122600
http://carmelpost.co/%D8%A5%D9%86%D8%B9%D9%83%D8%A7%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89%D8%AD%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84/3122600
http://carmelpost.co/%D8%A5%D9%86%D8%B9%D9%83%D8%A7%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89%D8%AD%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84/3122600
http://www.sis.gov.eg/Newvr/egyptionrevoution/julythree.html
http://www.marxy.com/middleeast/egypt/results-%20andprospects260411.htm
http://www.marxy.com/middleeast/egypt/results-%20andprospects260411.htm
http://www.swissinfo.ch/ara/detail/content.html?cid=31367504
http://www.al-akhbar.com/node/24385
http://gisha.org/ar/gazzamap/578/
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 فمسطيف اوف ، يؤرؽ" ال مسطينييف وييدد اقتصادىـاغالؽ األن اؽ "كابوس : تامر .قشطة
 .2012اكتوبر  14، اليف

http://felesteen.ps/details/news/80145/%D8%A5%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9
%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%82-
%D9%83%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B3-
%D9%8A%D8%A4%D8%B1%D9%82-
%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8
A%D9%8A%D9%86-%D9%88%D9%8A%D9%87%D8%AF%D8%AF-
%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%87%D9%85.html 

 

 ينػػػاير عبػػػر خمػػػس  25" كيػػػؼ ت اعمػػػت فمسػػػطيف مػػػع ثػػػورة  (2016): سػػػميحة .ناصػػػر
 . سنوات؟" صحي ة اضاءت

http://ida2at.com/how-to-interact-with-the-palestine-revolution-of-
january-25-over-five-years/ 

 ( " لجنة االنتخابات الرئاسية المصرية "2012): انتخابات مصر 

https://www.elections.eg/ 

 مجزرة العار " صحي ة الوفدعمى " عاـ  2013: محمد .شعباف 

http://alwafd.org/%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%
A7%D8%AA-
%D9%88%D8%AD%D9%80%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8
%AA/517679-%D8%B9%D8%A7%D9%85-
%D8%B9%D9%84%D9%89-
%D9%85%D8%AC%D8%B2%D8%B1%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B1 

 

http://felesteen.ps/details/news/80145/%D8%A5%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%82-%D9%83%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B3-%D9%8A%D8%A4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%88%D9%8A%D9%87%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%87%D9%85.html
http://felesteen.ps/details/news/80145/%D8%A5%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%82-%D9%83%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B3-%D9%8A%D8%A4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%88%D9%8A%D9%87%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%87%D9%85.html
http://felesteen.ps/details/news/80145/%D8%A5%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%82-%D9%83%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B3-%D9%8A%D8%A4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%88%D9%8A%D9%87%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%87%D9%85.html
http://felesteen.ps/details/news/80145/%D8%A5%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%82-%D9%83%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B3-%D9%8A%D8%A4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%88%D9%8A%D9%87%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%87%D9%85.html
http://felesteen.ps/details/news/80145/%D8%A5%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%82-%D9%83%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B3-%D9%8A%D8%A4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%88%D9%8A%D9%87%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%87%D9%85.html
http://felesteen.ps/details/news/80145/%D8%A5%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%82-%D9%83%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B3-%D9%8A%D8%A4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%88%D9%8A%D9%87%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%87%D9%85.html
http://felesteen.ps/details/news/80145/%D8%A5%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%82-%D9%83%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B3-%D9%8A%D8%A4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%88%D9%8A%D9%87%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%87%D9%85.html
http://ida2at.com/how-to-interact-with-the-palestine-revolution-of-january-25-over-five-years/
http://ida2at.com/how-to-interact-with-the-palestine-revolution-of-january-25-over-five-years/
https://www.elections.eg/
http://alwafd.org/%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%AD%D9%80%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA/517679-%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%AC%D8%B2%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B1
http://alwafd.org/%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%AD%D9%80%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA/517679-%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%AC%D8%B2%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B1
http://alwafd.org/%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%AD%D9%80%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA/517679-%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%AC%D8%B2%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B1
http://alwafd.org/%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%AD%D9%80%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA/517679-%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%AC%D8%B2%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B1
http://alwafd.org/%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%AD%D9%80%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA/517679-%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%AC%D8%B2%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B1
http://alwafd.org/%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%AD%D9%80%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA/517679-%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%AC%D8%B2%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B1
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 فػػػي غػػػزة واغػػػالؽ معبػػػر رفػػػح وسػػػد  قصػػػوى" حالػػػة اسػػػتن ار  (2012): الشػػػرؽ االوسػػػط
 .12306االن اؽ " العدد 

http://archive.aawsat.com/details.asp?section=4&article=689810&issue
no=12306#.VvR2slnanIU 

  ( " حمػػػاس تن ػػػي اتيامػػػات التػػػورط فػػػي ىجػػػـو رفػػػح وتػػػتيـ 2013): صػػػد االخباريػػػةالمر
 االعالـ المصري بال بركة والكذب "

http://marsadpress.net/?p=8061 

 حمػػاس ومرسػػػي ليسػػػت بيػػذه السػػػيولة بػػيف االخػػػواف " مركػػػز  (2012): عمػػػر .شػػعباف "
 .شرؽ االوسطكارنيغي لم

http://carnegie-mec.org/publications/?fa=49610 

 

 خيبػػة امػػؿ غزيػػة مػػف حكومػػة مرسػػي " صػػحي ة االخبػػار  (2012): شػػعيب .ابػػو جيػػؿ "
 .االلكترونية

http://www.al-akhbar.com/node/165647 

 معبػػر رفػػح المصػػري ي ػػتح . . ( " بعػػد وصػػوؿ مرسػػي لمحكػػـ2012): عػػالء .ابػػو العنػػيف
 .ذراعيو لمغزاوييف " صحي ة رسالة االسالـ

http://main.islammessage.com/newspage.aspx?id=14198 

  شػبكة المرصػد ، (2012): المتحػدة لألمػـنص كممة الرئيس مرسي اماـ الجمعية العامػة
 .االخبارية

http://marsadpress.net/?p=5912 

 واالقتصادي" زيارة امير قطر اعمنت كسر الحصار السياسي  (2012): دنيا الوطف  

http://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2012/10/23/328087.html 

 

 

http://archive.aawsat.com/details.asp?section=4&article=689810&issueno=12306#.VvR2slnanIU
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http://carnegie-mec.org/publications/?fa=49610
http://www.al-akhbar.com/node/165647
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 صحي ة الشروؽ 2012" الدور المصري في غزة  (2012): محمد .العميمي " 

http://www.shorouknews.com/columns/view.aspx?cdate=26112012&id=
1b1307eb-a5fd-4821-8b50-f03e4a15a236 

 االنسانية عمى عدواف  –غزة عمى " ىجـو اسرائيؿ  (2012): العربية نت 

http://www.alarabiya.net/articles/2012/11/16/249975.html 

 

 CCTV ترىف وقؼ اطػالؽ النػار باسػتجابة اسػرائيؿ لمطالػب  حماس“ (2012): العربية
 "المقاومة ال مسطينية فى غزة

http://arabic.cntv.cn/20121121/106181.shtml 

 مصر وغزة التوثيؽ التاريخي لسنوات الحرب والحصار " (2014): احمد .صبري " 

http://altagreer.com/%D9%85%D8%B5%D8%B1-
%D9%88%D8%BA%D8%B2%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%82-
%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%D
9%8A-%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA-
%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1-3/ 

 (2012): البيت االبيض 

http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2012/11/16/readout-
president-s-phone-call-prime-minister-netanyahu-israel 

 موقػػػع مركػػػز دراسػػػات االمػػػف القػػػومي اإلسػػػرائيمي، فػػػي، (2012): عوديػػػد .عيػػػراف: 
http://www.inss.org.il/research.php?cat=7&incat=&read=10607 

  ،في21/11/2012صحي ة ىىرتس باإلنجميزية ،: 

http://www.haaretz.co.il/news/politics/1.1870846 
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http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2012/11/16/readout-president-s-phone-call-prime-minister-netanyahu-israel
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  في 2012 نوفمبر موقع صحي ة معاريؼ بالعبريةو: 

http://www.nrg.co.il/online/1/ART2/417/475.html 

  في 2012نوفمبر المركز ال مسطيني لسعالـ و : 

http://www.palinfo.com/site/pic/newsdetails.aspx?itemid=124975 

  بتحريػػػر  ثورتنػػػا لػػػف تكتمػػػؿ اال –شػػػباب مصػػػر مػػػف غػػػزة ( " 2012): رائػػػد .ابػػػو جػػػراد
 دنيا الوطف.، " –فمسطيف 

http://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2012/11/17/335199.html 

  2012" معبػػػػر رفػػػػح شػػػػبو مغمػػػػؽ وسػػػػمطات مصػػػػر  (2014): بوابػػػػة الحريػػػػة والعدالػػػػة 
 تضامنت رغـ القصؼ "

http://www.fj-p.com/headline_Details.aspx?News_ID=43548 

 قوي سياسية تطالب بت عيؿ الدفاع المشترؾ " (2012): صحي ة الصباح " 

http://www.elsaba7.com/NewsDtl.aspx?id=41705 

 

 االحت االت بجامعة القاىرة "نص كامؿ لكممة الرئيس مرسي بقاعة( " ال2012): االىراـ 

http://gate.ahram.org.eg/News/226294.aspx 

 ( " نػػػػص كممػػػػة محمػػػػد مرسػػػػي فػػػػي طيػػػػراف فػػػػي قمػػػػة دوؿ عػػػػدـ 2012): طريػػػػؽ السػػػػمؼ
 .االنحياز " طيراف

http://www.alsalafway.com/cms/news.php?action=news&id=16347 

 مرسػػى فػػي تركيػػا: مصػػر لػػف تقػػؼ عػػاجزة أمػػاـ حصػػار "  (2012): مصػػرس االخباريػػة
 ".غزة

http://www.masress.com/ahramgate/256397 

http://www.nrg.co.il/online/1/ART2/417/475.html
http://www.palinfo.com/site/pic/newsdetails.aspx?itemid=124975
http://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2012/11/17/335199.html
http://www.fj-p.com/headline_Details.aspx?News_ID=43548
http://www.elsaba7.com/NewsDtl.aspx?id=41705
http://gate.ahram.org.eg/News/226294.aspx
http://www.alsalafway.com/cms/news.php?action=news&id=16347
http://www.masress.com/ahramgate/256397
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 أخبرنػػي بػػأف مصػػر لػػف تسػػكت عمػػى عػػدواف ىنيػػة: مرسػػي "  (2012): صػػحي ة الزمػػاف
 .جديد ضد غزة

http://www.azzaman.com/?p=16645 

 مرسػػي حػػاوؿ اقالػػة السيسػػي  .."خ ايػػا عػػزؿ الػػرئيس المصػػري (2012): الحػػرة االخباريػػة
 والجيش امف التمويؿ لتمرد "

http://www.alhurra.com/content/egypitan-army-and-ousted-president-
mohammad-morsi-had-national-policy-disputes-and-planned-to-
oust-eachother-/227538.html 

 مميػػػوف توقيػػػع واسػػػتقاالت فػػػي مجمػػػػس  22" تمػػػرد جمعػػػت اكثػػػر مػػػػف  (2013): النيػػػار
 الشوري االزىر "

http://newspaper.annahar.com 

  أىػـ األسػباب التػي دفعػت إلػى "  (2014): لمصػر بوابتػؾ -الييئة العامة لالستعالمات
 يونيو" 30قياـ ثورة 

http://www.sis.gov.eg/Ar/Templates/Articles/tmpArticles.aspx?CatID=51
14#.VvZ7fEfanIU 

 نص بياف القيادة العامة لمقوات المسمحة إلى الشعب المصري""  (2013): بة الشرؽبوا 

http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=01072013&id=23
4d101c-22a1-4327-9234-70ce7a25fe2a 

 عمػػػػى " حػػػػزب النػػػػور السػػػػم ي فػػػػي مصػػػػر يطالػػػػب مرسػػػػي بالموافقػػػػة  (2013): رويتػػػػرز
  "انتخابات رئاسية مبكرة
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  معارضو الرئيس مرسي متمسكوف بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة  (2013): 24فرنسا "
" 

http://www.france24.com/ar/ 

  النص الحرفي لبياف القوات المسمحة المصرية " (2013): صحي ة ايالؼ مف لندف " 

http://elaph.com/Web/news/2013/7/821759.html?entry=arab 

 Swi (2013" تبايف ردود االفعاؿ الخميجية يعكس تباعد المواقؼ مف االخواف " ) 

http://www.swissinfo.ch 

 عمػػى ال نتػػدخؿ فػي شػئوف مصػػر وال تعقيػب  –بحمػاس  قيػػادي"  (2013): اليػـو السػابع
 عزؿ مرسي "

http://www.youm7.com/story/2013/7/4 

 لممػؼ  أكبػرتنتظر مف مصر الجديدة دعمػا : فصائؿ فمسطينية( " 2013): اليوـ السابع
 .المصالحة "

http://www.youm7.com/story/ 

 ثورة مستمرة عمى مؤامرة ممتدة : " مصر (2013): الجبية الشعبية لتحرير فمسطيف 
 

http://pflp.ps/ar/post/5898/%D9%85%D8%B5%D8%B1-
%D9%85%D8%A4%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%A9-
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 الجياد االسالمي تمال فراغ االزمة " وكالة سما االخبارية (2013): أكـر .عطا اهلل". 

http://samanews.com/ar/index.php?act=post&id=230011 
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 نتطمػػػػع : يمينػػػػيف رئيسػػػػا لمػػػػبالد والدسػػػػتوريةأدى " منصػػػػور  (2013): صػػػػالح .مغػػػػاوري
 .النتخابات رئاسية وبرلمانية حرة " وكالة الراي االخبارية

http://www.alraimedia.com/ar/article/foreigns/2013/07/05/422581/
nr/nc 

 مصر " ( " خارطة السيسي في2013): الجزيرة نت 

http://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2013/7/7/%D
-D8%B1%D8%B7%D8%A98%AE%D8%A7%

-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A
%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%81%D9%8A 

 السيسػػػي ب  .( " غمػػػؽ بػػػاب الترشػػػح لمرئاسػػػة بمصػػػر2014): المجنػػػة العميػػػا لالنتخابػػػات
 .العربية CNNال ا لصباحي "  30توكيؿ بمواجية  ألؼ 188

-elections-http://arabic.cnn.com/middleeast/2014/04/20/egypt
sabahi-sisi 

 

 

http://www.bbc.com/arabic/middleeast/2014/01/140128_egypt_morsi_charges
http://www.bbc.com/arabic/middleeast/2014/01/140128_egypt_morsi_charges
http://www.vetogate.com/891616
http://www.vetogate.com/891616
http://studies.alarabiya.net/future-scenarioes/
http://studies.alarabiya.net/future-scenarioes/
http://www.alraimedia.com/ar/article/foreigns/2013/07/05/422581/nr/nc
http://www.alraimedia.com/ar/article/foreigns/2013/07/05/422581/nr/nc
http://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2013/7/7/%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2013/7/7/%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2013/7/7/%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2013/7/7/%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://arabic.cnn.com/middleeast/2014/04/20/egypt-elections-sisi-sabahi
http://arabic.cnn.com/middleeast/2014/04/20/egypt-elections-sisi-sabahi
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 مصر ترحب بتشكيؿ حكومة التوافؽ " (2014): مقاالت " 

-http://mqlat.com/%D9%85%D8%B5%D8%B1
-%D8%AA%D8%B1%D8%AD%D8%A8

-8%AA%D8%B4%D9%83%D9%8A%D9%84%D8%A8%D
-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9

%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82/ 

 بدء لقاءات المصالحة بيف فتح وحماس في القاىرة برعاية  (2014): بوابة اخبار اليوـ "
 مصرية "

http://akhbarelyom.com/article/ 

 BBC العالقػة المصػرية االمريكيػة اسػتراتيجية مسػتقرة وفػي : " السيسػي (2015): عربي
 تحسف مستمر "

http://www.bbc.com/arabic/middleeast/2015/09/150927_egypt_sis
i_interview 

 العالقػػػات المصػػػرية ال مسػػػطينية فػػػي عيػػػد السيسػػػي " دنيػػػا  (2014): عبػػػد اهلل .عيسػػػى "
 الوطف.

http://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2014/06/15/552605.ht
ml 

 غػػػزة " بوابػػػة عمػػػى " مصػػػر تػػػديف االعتػػػداءات اإلسػػػرائيمية  (2014): بػػػدر عبػػػد العػػػاطي
 .اخبار اليوـ

http://akhbarelyom.com/article/ 

 

 غزة " عمى " تناقضات الموقؼ المصري مف العدواف  (2014): عبد الرحمف .ابو الغيظ
 .الجزيرة نت

http://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews 

http://mqlat.com/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%D8%AD%D8%A8-%D8%A8%D8%AA%D8%B4%D9%83%D9%8A%D9%84-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82/
http://mqlat.com/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%D8%AD%D8%A8-%D8%A8%D8%AA%D8%B4%D9%83%D9%8A%D9%84-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82/
http://mqlat.com/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%D8%AD%D8%A8-%D8%A8%D8%AA%D8%B4%D9%83%D9%8A%D9%84-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82/
http://mqlat.com/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%D8%AD%D8%A8-%D8%A8%D8%AA%D8%B4%D9%83%D9%8A%D9%84-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82/
http://mqlat.com/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%D8%AD%D8%A8-%D8%A8%D8%AA%D8%B4%D9%83%D9%8A%D9%84-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82/
http://akhbarelyom.com/article/
http://akhbarelyom.com/article/
http://www.bbc.com/arabic/middleeast/2015/09/150927_egypt_sisi_interview
http://www.bbc.com/arabic/middleeast/2015/09/150927_egypt_sisi_interview
http://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2014/06/15/552605.html
http://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2014/06/15/552605.html
http://akhbarelyom.com/article/
http://akhbarelyom.com/article/
http://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews
http://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews
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 اؿ "السمطات المصرية ت تح معبر رفح بشكؿ استثنائي السػتقب (2014): سيد .عبد الاله
 .مصابي قطاع غزة " البديؿ االخبارية

http://elbadil.com/2014 

 

 الدور المصري في م اوضات غزة " (2014): الجزيرة نت " 

inions/2014/8/17/%D8http://www.aljazeera.net/knowledgegate/op
-%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1

-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A
-%D9%81%D9%8A

-%D9%85%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%AA
%D8%BA%D8%B2%D8%A9 

  النػار بػيف ال صػائؿ فػي غػػزة  إطػالؽنصػوص المبػادرة المصػرية لوقػػؼ "  (2014): نػص المبػادرة
 .واسرائيؿ " دنيا الوطف

http://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2014/07/14/567397.ht
ml 

 إطػػالؽ( " فصػػائؿ المقاومػة تعمػػف رفضػيا المبػادرة المصػػرية لوقػؼ 2014): دنيػا الػوطف 
 النار"

http://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2014/07/15/567784.html 

 اوضات ليدنة دائمة بغزة " مإلى " اجتماع بريس يدعو  (2014): أسوشيتد برس - 
http://www.aljazeera.net/news/arabic/2014/7/26/%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%

-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B3-85%D8%A7%D8%B9
-%D9%8A%D8%AF%D8%B9%D9%88

-%81%D8%A7%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%AA%D9%84%D9%85%D9
-%D8%AA%D9%85%D9%87%D9%8A%D8%AF%D8%A7

-%D9%84%D9%87%D8%AF%D9%86%D8%A9
%D8%A8%D8%BA%D8%B2%D8%A9-%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9 

 

http://elbadil.com/2014
http://elbadil.com/2014
http://www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions/2014/8/17/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%AA-%D8%BA%D8%B2%D8%A9
http://www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions/2014/8/17/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%AA-%D8%BA%D8%B2%D8%A9
http://www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions/2014/8/17/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%AA-%D8%BA%D8%B2%D8%A9
http://www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions/2014/8/17/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%AA-%D8%BA%D8%B2%D8%A9
http://www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions/2014/8/17/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%AA-%D8%BA%D8%B2%D8%A9
http://www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions/2014/8/17/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%AA-%D8%BA%D8%B2%D8%A9
http://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2014/07/14/567397.html
http://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2014/07/14/567397.html
http://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2014/07/15/567784.html
http://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2014/07/15/567784.html
http://www.aljazeera.net/news/arabic/2014/7/26/%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B3-%D9%8A%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D9%84%D9%85%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%85%D9%87%D9%8A%D8%AF%D8%A7-%D9%84%D9%87%D8%AF%D9%86%D8%A9-%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9-%D8%A8%D8%BA%D8%B2%D8%A9
http://www.aljazeera.net/news/arabic/2014/7/26/%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B3-%D9%8A%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D9%84%D9%85%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%85%D9%87%D9%8A%D8%AF%D8%A7-%D9%84%D9%87%D8%AF%D9%86%D8%A9-%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9-%D8%A8%D8%BA%D8%B2%D8%A9
http://www.aljazeera.net/news/arabic/2014/7/26/%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B3-%D9%8A%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D9%84%D9%85%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%85%D9%87%D9%8A%D8%AF%D8%A7-%D9%84%D9%87%D8%AF%D9%86%D8%A9-%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9-%D8%A8%D8%BA%D8%B2%D8%A9
http://www.aljazeera.net/news/arabic/2014/7/26/%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B3-%D9%8A%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D9%84%D9%85%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%85%D9%87%D9%8A%D8%AF%D8%A7-%D9%84%D9%87%D8%AF%D9%86%D8%A9-%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9-%D8%A8%D8%BA%D8%B2%D8%A9
http://www.aljazeera.net/news/arabic/2014/7/26/%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B3-%D9%8A%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D9%84%D9%85%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%85%D9%87%D9%8A%D8%AF%D8%A7-%D9%84%D9%87%D8%AF%D9%86%D8%A9-%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9-%D8%A8%D8%BA%D8%B2%D8%A9
http://www.aljazeera.net/news/arabic/2014/7/26/%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B3-%D9%8A%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D9%84%D9%85%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%85%D9%87%D9%8A%D8%AF%D8%A7-%D9%84%D9%87%D8%AF%D9%86%D8%A9-%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9-%D8%A8%D8%BA%D8%B2%D8%A9
http://www.aljazeera.net/news/arabic/2014/7/26/%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B3-%D9%8A%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D9%84%D9%85%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%85%D9%87%D9%8A%D8%AF%D8%A7-%D9%84%D9%87%D8%AF%D9%86%D8%A9-%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9-%D8%A8%D8%BA%D8%B2%D8%A9
http://www.aljazeera.net/news/arabic/2014/7/26/%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B3-%D9%8A%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D9%84%D9%85%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%85%D9%87%D9%8A%D8%AF%D8%A7-%D9%84%D9%87%D8%AF%D9%86%D8%A9-%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9-%D8%A8%D8%BA%D8%B2%D8%A9
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" ة اعمار غزة ووعود بممياري دوالر( "بدء مؤتمر اعاد2014): وكالة االناضوؿ – 

 

http://www.aljazeera.net/news/arabic/2014/10/12/%D8%A8%D8%AF%
D8%A1-%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-
%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-
%D8%A5%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1-
%D8%BA%D8%B2%D8%A9-
%D9%88%D9%88%D8%B9%D9%88%D8%AF-
%D8%A8%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D9%8A-
%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1 

 ن ػػػػاؽ غػػػػزة أمػػػا تػػػػـ تػػػػدميره مػػػػف  إجمػػػػالي: ( " الجػػػػيش المصػػػػري2014): م كػػػرة االسػػػػالـ
 ن قا " 1659

http://islammemo.cc/akhbar/arab/2014/08/09/204520.html 

 
  الكتب المترجمة -5

 

   :المكتبػػػػػػػة  -1( " االرتقػػػػػػػاء إلػػػػػػػى السياسػػػػػػػة الخارجيػػػػػػػة " ط1994)امبػػػػػػػروز. اسػػػػػػػتيؼ
 ، القاىرة، مصر.الحسيني(االكاديمية )ترجمة نادية 

  (1975-1955( " السياسة السػوفيتية فػي الشػرؽ االوسػط )1983: )فدانكوس. ىمي 
 .، بيروت، لبنافاسكندر(دار الكممة العربية، )ترجمة عبد اهلل  -2" ط

 

 

 

 

 

http://www.aljazeera.net/news/arabic/2014/10/12/%D8%A8%D8%AF%D8%A1-%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A5%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%BA%D8%B2%D8%A9-%D9%88%D9%88%D8%B9%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1
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