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املقدمة

العالقات  ملف  يف  كبرياً  حيزاً  غزة  وقطاع  م�رش  بني  العالقة  �شغلت 

غزة  قطاع  يوجد  )وحيث  فل�شطني  يف  ترى  التي  فم�رش  امل�رشية.  اخلارجية 

ال�رشقية،  ال�شمالية  اجلهة  يف  االأول  الدفاع  خط  م�رش(  مع  احلدود  على 

التاريخ واجلغرافيا،  الدينية والقومية، وبحكم  الهوية  وجدت نف�شها، بحكم 

اأما فل�شطينيو قطاع  الفل�شطينية منذ ن�شوئها.  الق�شية  حا�رشًة على م�رشح 

لهم،  الوحيد  اخلارجي  واملتنف�ص  اال�شرتاتيجي  العمق  م�رش  فيعّدون  غزة 

خ�شو�شاً بعد االحتالل االإ�رشائيلي للقطاع. 

جزء  عن  نتحدث  فاإننا  غزة  قطاع  عن  نتحدث  عندما  اأننا  اإىل  ننبه  ونحن 

من فل�شطني، وجزء من ق�شيتها، ولي�ص منف�شالً عنها. ونحن عندما ندر�ص 

االحتالل  فر�شها  التي  اخل�شو�شية  نفهم  اأن  نحاول  فاإمنا  مب�رش،  عالقته 

تقودها  التي  احلكومة  اإدارة  وخ�شو�شية  للقطاع،  وح�شاره  االإ�رشائيلي 

املركزي  الدور  اإىل  باالإ�شافة  اجلغرافيا،  وخ�شو�شيات  للقطاع،  حما�ص 

ت�شع  اأن  حتاول  خ�شو�شيات  وهي  الفل�شطيني؛  ال�شاأن  يف  مل�رش  التقليدي 

اإطاراً وفهماً للمو�شوع �شمن الفهم الكلي للق�شية الفل�شطينية.

بعدة  والقطاع  م�رش  بني  العالقة  مّرت  عقود  �شتة  من  اأكرث  مدى  وعلى 

كما  القطاع،  �شهدها  التي  والع�شكرية  ال�شيا�شة  الظروف  بح�شب  متغريات 

كان للتغريات ال�شيا�شية الداخلية التي �شهدتها م�رش اأثر كبري يف حتديد عالقة 

نظام احلكم يف م�رش مع القطاع.

عموماً  الفل�شطينية  بالق�شية  عالقة  لها  التي  امللفات  وتعددت  تنوعت 

التاأثري فيها  وبقطاع غزة خ�شو�شاً، والتي كان وما زال مل�رش دور كبري يف 

اأو رمبا يف اإدارتها، ومرّد ذلك اإىل العالقات التاريخية بني م�رش وفل�شطني اأو 

ب�شبب املوقع اجليو-�شيا�شي للقطاع بالن�شبة مل�رش اأو بالعك�ص. 
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وي�شلط هذا التقرير ال�شوء على حمددات عالقة احلكم يف م�رش مع قطاع 

غزة وتطوراتها، وخ�شو�شاً يف الفرتة التي تلت ثورة 25 يناير 2011، وحتى 

نهاية العدوان االإ�رشائيلي على القطاع 2014. ويربز الدور امل�رشي يف ملفات 

�شاليط  جلعاد  و�شفقة  والتهدئة،  واحل�شار،  الفل�شطيني،  الوطني  احلوار 

Gilad Shalit لتبادل االأ�رشى، ويعر�ص ملوقف م�رش من العدوان الع�شكري 

فّك  ملفات  من  تبعه  وما   ،2014 و�شنة   2012 �شنة  القطاع  على  االإ�رشائيلي 

احل�شار وفتح معرب رفح، واإعادة االإعمار.
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اأوالً: العالقة بني م�صر وقطاع غزة بني 1948 و2011

1. حمددات العالقة بني م�رص وقطاع غزة:

حيث  جداً،  خا�ص  نوع  من  �شيا�شية  جيو–  عالقة  بفل�شطني  م�رش  تربط 

تربطهما روابط دينية وقومية وتاريخية؛ وقد �شاركت م�رش يف حرب �شنة 

حتت  �شقوطه  تاريخ  حتى  غزة،  قطاع  اإدارة  م�شوؤولية  حتملت  ثّم   ،1948

“اإ�رشائيل”  مع  م�رش  وّقعت  وعندما   .1967 �شنة  يف  االإ�رشائيلي  االحتالل 

نت االتفاق  اتفاقية كامب ديفيد Camp David Accords يف �شنة 1978، �شمَّ

غزة  قطاع  على  فل�شطيني  كيان  لقيام  للتمهيد  الذاتي”،  “احلكم  ملحق 

.
1
وال�شفة الغربية، �شعياً منها لتثبيت مكانة القطاع القانونية وال�شيا�شية

�شكلت الق�شية الفل�شطينية رافداً �شعبياً للعديد من االأنظمة العربية، ومنها 

النظام امل�رشي، خ�شو�شاً مع جناح ثورة ال�شباط االأحرار يف 1952/7/23، 

وتبنيها الق�شية الفل�شطينية، وانت�شار جماعة االإخوان امل�شلمني يف فل�شطني، 

 .1987 �شنة  يف  الفل�شطينية  االنتفا�شة  انطالقة  مع  حما�ص  حلركة  واإطالقها 

امل�رشي  النظام  بني  خ�شومة  �شهدت  �شيا�شية  فرتة  مع  ذلك  ترافق  وقد 

باإق�شاء  امل�رشية  امل�شلحة  القوات  قيام  بعد  خ�شو�شاً  امل�شلمني،  واالإخوان 

يف  امل�شلمني،  لالإخوان  ينتمي  الذي  مر�شي،  حممد  املنتخب  امل�رشي  الرئي�ص 

 .2013/7/3

امل�رشي  الريادي  بالدور  م�شحوباً  اجليو-�شيا�شي،  العامل  ولعب 

التي  الفل�شطينية،  العالقة بني م�رش والتنظيمات  بناء  يف  مهّماً  العربي، دوراً 

اأدركت مدى تاأثري القاهرة يف �شناعة القرار الفل�شطيني والعربي، والتي راأت 

يف م�رش مدخالً لل�رشعية العربية، بل والعاملية.

ترتكز العالقة بني م�رش وقطاع غزة على جمموعة عوامل ت�شبط اإيقاعها 

وتوجه م�شارها، ومن اأبرزها:
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اأ. من جهة م�رص:

تنظر م�رش اإىل الق�شية الفل�شطينية ب�شكل عام، واإىل قطاع غزة ب�شكل   •

خالل  ومن  واالإ�شالمي،  والعربي  االإقليمي  دورها  خالل  من  خا�ص، 

ثقلها  لتعزيز  وت�شعى  و�شعبها.  فل�شطني  جتاه  القومية  م�شوؤولياتها 

النوعي كقوة اإقليمية، وحمور ال يكن جتاهله.

اأمنها القومي من اأهم العوامل التي يرتكز عليها النظام  اأن  ترى م�رش  	•

)ومنها  ال�رشقية  حدودها  بتاأمني  عادًة  تن�شغل  فم�رش  ال�شيا�شي، 

قوى  ُوجدت  ما  اإذا  انك�شافها  من  وتخ�شى  غزة(،  قطاع  مع  حدودها 

معادية اأو اأخطار كامنة.

يف  القائد  “االأبوي”  دورها  متابعة  يف  اال�شتمرار  على  م�رش  حر�شت   •

من  اأي  مع  معاوية”  “�شعرة  تقطع  اأالّ  وحر�شت  الفل�شطيني،  ال�شاأن 

االأطراف الفل�شطينية.

ينتمي  فل�شطيني  طرف  مع  بالتعامل  �شعيدة  امل�رشية  القيادة  تكن  مل   •

اإىل جماعة االإخوان امل�شلمني، وهو حركة حما�ص، وهي يف الوقت نف�شه 

�شعبيتها،  وات�شاع  اأدائها  قوة  ب�شبب  معها،  للتعامل  م�شطرة  كانت 

.
و�شيطرتها على قطاع غزة منذ منت�شف 22007

اتفاقية  توقيعها  منذ  ال�شلمية  الت�شوية  م�شار  امل�رشي  النظام  التزام   •

1978، وما يرتتب على ذلك من  “اإ�رشائيل”، يف �شنة  كامب ديفيد مع 

التزامات دولية خمتلفة على م�رش جتاه “اإ�رشائيل”؛ حيث ُتَعدُّ االتفاقية 

ذاتها قيداً اأ�شا�شياً على التحرك امل�رشي جتاه فّك احل�شار وفتح معرب 

رفح. كما ت�شعى م�رش الإبقاء م�شوؤولية “اإ�رشائيل” والتزاماتها قائمة 

.
3
جتاه القطاع، ال اأن تتحملها م�رش
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حتر�ص م�رش على ترتيب مو�شوع احلدود واملعرب دون ا�شتثناء؛ اأي   •

و�شيا�شية  ا�شرتاتيجية  العتبارات  الدويل،  واملجتمع  “اإ�رشائيل”  من 

الو�شع  ا�شتمرار  على  باحلفاظ  ترتبط  املعرب،  مو�شوع  من  اأبعد 

القائم، وتربط حّل م�شكلة املعرب واحل�شار بحّل اخلالفات الفل�شطينية 

االأوروبي  واالحتاد  “اإ�رشائيل”  من  كّل  مب�شاركة  وكذلك  الداخلية، 

قبل  من  بالتهدئة  ربطه  اإىل  اإ�شافة  للمعرب،  اجلديد  الت�شور  و�شع  يف 

.
4
ف�شائل املقاومة

مل تغفل م�رش عن رغبة “اإ�رشائيل” باإلقاء تبعات اإدارة قطاع غزة عليها؛   •

الفل�شطينيني  بتهجري  تنادي  اإ�رشائيلية  اأ�شوات  وجود  على  عالوًة 

االأو�شاع  ا�شتقرار  جعل  مما  فيها؛  وتوطينهم  �شيناء،  �شحراء  اإىل 

بالن�شبة  الفل�شطينية،  الدولة  قيام  جناح  على  وامل�شاعدة  الفل�شطينية، 

.
5
مل�رش، م�شاألة ذات اأبعاد وطنية وا�شرتاتيجية

من  غزة،  مع  احلدود  على  االأنفاق  جتارة  على  للق�شاء  م�رش  ت�شعى   •

يعّده  ما  وهو  فيها،  للعاملني  ومطاردتها  لالأنفاق  تدمريها  خالل 

الكثريون من اأهل قطاع غزة م�شاركة يف احل�شار.

ب. من جهة قطاع غزة:

الهائلة،  واملادية  الب�رشية  باإمكاناتها  م�رش  اأن  الفل�شطينيون  يدرك   •

وبانتمائها العربي واالإ�شالمي، تظّل ذخراً لفل�شطني ولق�شيتها، واأنها 

متثل البوابة الر�شمية للو�شول اإىل ال�رشعية العربية، واأنها مدخل مهم 

الكت�شاب ال�رشعية يف العامل االإ�شالمي واإفريقيا ودول العامل الثالث.

عليهم؛  م�رش  ا�شتعداء  خطورة  غزة  قطاع  يف  الفل�شطينيون  يدرك   •

لكونها املتنف�ص الوحيد للقطاع، كما يدركون اأنه لي�ص من �شالح م�رش 

اأن حُتدث كارثة اإن�شانية اأو جماعة يف قطاع غزة.
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على   ،2007 منت�شف  منذ  غزة  قطاع  تدير  التي  حما�ص،  حركة  عملت   •

االإخوان  بحركة  ارتباطه  اإبراز  وعدم  التنظيمي،  قرارها  حرية  تاأكيد 

ب�شورة م�شتفزة للنظام امل�رشي، ولكن مع مت�شكها مبدر�شة االإخوان 

وخطها الفكري.

.
6
ي�شكل اأمن م�رش م�شلحة وطنية فل�شطينية عليا  •

2. م�شار العالقات بني م�رص وقطاع غزة:

هدنة  اتفاق  اإثر  على  امل�رشية  احلكومة  الإدارة  ر�شمياً  غزة  قطاع  خ�شع 
ُ
اأ

 ،
بني م�رش و“اإ�رشائيل” يف جزيرة رود�ص Rodos اليونانية يف 71949/2/24

امللك فاروق،  العربية، تولت حكومة  الدول  “تكليف” من جامعة  وبناًء على 

التي تراأ�شها حممود فهمي النقرا�شي، اإدارة “املناطق الفل�شطينية اخلا�شعة 

دير قطاع غزة من قبل م�رش ومل يتم �شّمه اإليها. 
ُ
. واأ

لرقابة القوات امل�رشية”8

القطاع.  يف  املفعول  �شاري  امل�رشية  املدنية  الت�رشيعات  من  قليل  عدد  وكان 

وحكمت القوات الع�شكرية امل�رشية قطاع غزة، واأدارت جميع الدوائر العامة 

املدنية  ال�شلطة  لقطاع غزة  الت�رشيعي  املجل�ص  ت�شلم  اأن  اإىل  املدنية  وال�شوؤون 

رئي�ص  اأول  الت�رشيعي  املجل�ص  عني   ،1962 �شنة  ويف   .1957 �شنة  القطاع  يف 

فل�شطيني له مكمالً نقل ال�شلطة القانونية من ال�شيطرة امل�رشية اإىل ال�شيطرة 

الفل�شطينية. كما قام املجل�ص باإ�شفاء �شفة الد�شتور على قانونني اأ�شا�شيني 

.
هما: قانون �شنة 1955، والنظام الد�شتوري �شنة 91962

ومنذ االحتالل االإ�رشائيلي للقطاع يف �شنة 1967، بداأت مرحلة جديدة يف 

الأن  عليه؛  كانت  عما  خ�شو�شية  اأقل  وبدت  غزة،  وقطاع  م�رش  بني  العالقة 

االحتالل االإ�رشائيلي اأحدث تغيرياً يف اجلغرافيا، واأوجد حاجزاً جغرافياً بني 

م�رش والقطاع. وحدث تراجع يف اهتمام م�رش بتفا�شيل االأو�شاع يف قطاع 

غزة  قطاع  جتاه  امل�رشية  ال�شيا�شة  يف  اختلف  ما  اأهم  من  وكان  غزة. 
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1967، ودخولها يف  اآثار عدوان  ان�شغال م�رش مبعاجلة  االحتالل( هو  )بعد 

حرب 1973، ثم عقدها التفاقيات كامب ديفيد �شنة 1978. ومن جهة القطاع 

اأبرز املتغريات تنامي احلركة االإ�شالمية فيه من جديد، وخ�شو�شاً  كان من 

الرئي�ص  نظام  قيام  كان  اأن  بعد  امل�شلمني؛  لالإخوان  الفل�شطيني  التنظيم 

ا�شتهدف  كما  م�رش  يف  امل�شلمني  االإخوان  ا�شتهدف  قد  النا�رش  عبد  جمال 

اإعالن االإخوان  تنظيم االإخوان يف غزة، الذي ت�رشر ب�شبب ذلك كثرياً. ومع 

يف  غزة،  قطاع  يف  بياناتها  اأوىل  و�شدور  حما�ص  حركة  عن  الفل�شطينيني 

1987/12/14، بداأت مرحلة جديدة، لي�ص فقط بالن�شبة الإخوان القطاع، ولكن 

.
10

اأي�شاً يف تاريخ العالقة بني م�رش والقطاع

حول   - املبادئ  )اإعالن   Oslo Accords اأو�شلو  اتفاقية  توقيع  وبعد 

الفل�شطينية  التحرير  منظمة  بني  الفل�شطينية(،  الذاتية  احلكومة  ترتيبات 

الطرفني  اأن  اإىل  االتفاقية  من   12 الـ  البند  اأ�شار   ،1993/9/13 يف  و“اإ�رشائيل” 

الفل�شطيني واالإ�رشائيلي �شيقومان بـ:

املزيد  اإقامة  يف  للم�شاركة  وم�رش؛  االأردن  حكومتي  دعوة 

واملمثلني  اإ�رشائيل  حكومة  بني  والتعاون  االرتباط  ترتيبات  من 

اأخرى؛  االأردن وم�رش من جهة  الفل�شطينيني من جهة، وحكومتي 

جلنة  اإن�شاء  الرتتيبات  هذه  و�شت�شمن  بينهما،  التعاون  لت�شجيع 

بدخول  ال�شماح  اأ�شكال  على  —باالتفاق—  �شتقرر  م�شتمرة 

االأ�شخا�ص الذين نزحوا من ال�شفة الغربية وقطاع غزة عام 1967، 

بالتوافق مع االإجراءات ال�رشورية ملنع الفو�شى واالإخالل بالنظام، 

.
11

و�شتتعاطى هذه اللجنة مع م�شائل اأخرى ذات االهتمام امل�شرتك

وبعد توقيع اتفاق بني اجلانبني االإ�رشائيلي والفل�شطيني حول حرية التنقل 

الناحية  من  متا�شاً  اأكرث  القاهرة  باتت   ،2005/11/15 يف  غزة  قطاع  واإىل  من 

القانونية يف القطاع من خالل معرب رفح؛ حيث ن�ّص االتفاق على ت�شغيل معرب 
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رفح باإدارة م�رشية فل�شطينية، وباإ�رشاف من االحتاد االأوروبي الذي يثل 

الفل�شطينية؛  ال�شلطة  مواطني  ملرور  املعرب  وي�شتخدم  الثالث.  الطرف  فريقه 

الفل�شطيني  اجلانبان  ووقع   .
12

االتفاق يف  حتديدها  مّت  و�رشوط  اآليات  وفق 

الفل�شطينيني  املواطنني  اآخر لت�شهيل مرور  اتفاقاً   2005/11/24 وامل�رشي يف 

.
13

عرب معرب رفح

يف  فوزها  بعد  حما�ص،  مع  تعاطت  واإن  امل�رشية،  ال�شلطات  اأن  يبدو 

جناح  يف  راغبة  تكن  مل   ،2006/1/25 يف  الفل�شطينية  الت�رشيعية  االنتخابات 

حما�ص،  لفوز  باالرتياح  م�رش  ت�شعر  ومل  غزة؛  قطاع  يف  حما�ص  منوذج 

خ�شو�شاً اأنه جاء عقب فوز تنظيم االإخوان امل�شلمني بـ 88 مقعداً يف االنتخابات 

الت�رشيعية التي جرت يف م�رش اأواخر �شنة 2005؛ اأي نحو 20% من ع�شوية 

د القيادي يف حما�ص  جمل�ص ال�شعب امل�رشي البالغ عددهم 444 مقعداً. وقد اأكَّ

اأن انت�شار االإ�شالم يف فل�شطني هو انت�شار لالإخوان امل�شلمني يف  اأحمد بحر 

. كما اأعلن تنظيم االإخوان 
14ً

العامل كله، وانت�شاٌر خليار املقاومة واجلهاد اأي�شا

امل�رشوع  على  ت�شويٌت  هو  حما�ص  حققته  الذي  الفوز  اأن  م�رش  يف  امل�شلمني 

الفل�شطينية وخيار  الق�شية  االإ�شالمي يف حّل  املنهج  االإ�شالمي، وعلى خيار 

.
15

املقاومة

كما اأخذت عملية التفاو�ص حول اإطالق �رشاح اجلندي االإ�رشائيلي جلعاد 

الق�شام،  كتائب  بينها  من  فل�شطينية  ف�شائل  ثالثة  متكنت  الذي  �شاليط، 

كرم  معرب  يف  اأ�رشه  من   ،2006/6/25 يف  حما�ص  حلركة  الع�شكري  اجلناح 

اأ�رشى  عن  االإفراج  مقابل   ،
16

غزة قطاع  جنوب  �شالوم”  “كريم  �شامل  اأبو 

العالقة بني م�رش وحما�ص. وبعد جوالت عديدة  فل�شطينيني، حيزاً كبرياً يف 

ا�شتمرت  و“اإ�رشائيل”  حما�ص  بني  املبا�رشة  غري  واملفاو�شات  املباحثات  من 

اأكرث من خم�شة اأعوام، اأعلنت كّل من حما�ص و“اإ�رشائيل” عن االتفاق بو�شاطة 

.
17ً

م�رشية على اإطالق �شاليط مقابل االإفراج عن 1,027 اأ�شرياً فل�شطينيا
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2007/2/8 بني حركتي فتح وحما�ص، والذي  اتفاق مكة يف  وعقب توقيع 

اأهمية دور م�رش يف تهدئة االأو�شاع يف قطاع غزة، دعا  اإىل  مل يغفل االإ�شارة 

الرئي�ص امل�رشي ح�شني مبارك القوى والف�شائل ال�شيا�شية الفل�شطينية كافة 

اإىل تبني �شيا�شات وا�شحة لرفع  اإىل االلتزام باالتفاق، كما دعا الفل�شطينيني 

احل�شار االقت�شادي عن ال�شلطة الفل�شطينية، واملفرو�ص منذ فوز حما�ص يف 

. واأعرب عن اأمله يف جناح 
االنتخابات الت�رشيعية يف كانون الثاين/ يناير 182006

.
حكومة الوحدة الفل�شطينية التي اأدت اليمني الد�شتورية يف 192007/3/17

حما�ص،  حلركة  ال�شيا�شي  املكتب  رئي�ص  م�شعل،  خالد  اأ�شاد  بدوره، 

وجهودها  ككل،  الفل�شطينية  الق�شية  خدمة  يف  م�رش  تبذلها  التي  باجلهود 

الرامية اإىل اإن�شاج اتفاق مكة ب�شكل خا�ص، وقال: “اإن م�رش كانت حا�رشة يف 

اتفاق مكة ويف قطاع غزة بجهدها االأمني ملنع االقتتال، ونحن كنا على توا�شل 

.
مع امل�شوؤولني امل�رشيني حلظة بلحظة قبيل االتفاق واأثناءه وبعده”20

التي تقودها  اتفاق مكة مل يعّمر طويالً، حيث ا�شطرت احلكومة  اأن  غري 

اإ�شقاطها، لال�شتعانة  حما�ص ملواجهة الفلتان االأمني الوا�شع، الذي ا�شتهدف 

، اأف�شت 
بكتائب الق�شام لل�شيطرة على القطاع خالل الفرتة 212007/6/14-11

الفل�شطينية  ال�شلطة  رئي�ص  اإقالة  اأعقبها  غزة،  قطاع  على  احلركة  �شيطرة  اإىل 

حممود عبا�ص للحكومة التي يرتاأ�شها اإ�شماعيل هنية، واإعالن حالة الطوارئ، 

وت�شكيل حكومة اإنفاذ حالة الطوارئ برئا�شة �شالم فيا�ص يف رام اهلل.

االأمني  الوفد  ف�شحبت  ال�شيطرة،  لتلك  معار�شاً  موقفاً  القاهرة  اتخذت 

امل�رشي، واأغلقت مقره يف غزة، ورفعت حالة الطوارئ على احلدود مع غزة 

ورف�شت  فيا�ص،  �شالم  بحكومة  ورحبت  اإليها،  الفل�شطينيني  نزوح  خ�شية 

. كما اأ�شدر وزير اخلارجية امل�رشي 
22

الف�شل بني قطاع غزة وال�شفة الغربية

الدبلوما�شية،  والبعثة  الفل�شطينية  ال�شلطة  لدى  امل�رشي  ال�شفري  بنقل  قراراً 

.
23

من غزة اإىل رام اهلل، لتمثيل م�رش هناك
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ال�رشعية  على  “انقالب  باأنه  غزة  يف  جرى  ما  مبارك  الرئي�ص  وو�شف 

تهديداً  متثل  ال  القطاع  على  حما�ص  �شيطرة  اأن  راأى  اأنه  اإال   ،
الفل�شطينية”24

الوطنية  ال�شلطة  لـ“�رشعية  بالده  دعم  واأكد  ؛ 
25

امل�رشي القومي  لالأمن 

.
الفل�شطينية والرئي�ص اأبو مازن وحكومته”26

اأن تيارها يثل االعتدال االإ�شالمي، واأنها تركز  اأكدت حما�ص مل�رَش  وقد 

مقاومتها على االحتالل، وتتجنب االإ�رشار مب�شالح م�رش اأو االإخالل باأمنها 

حما�ص  اإ�شقاط  اأن  م�شعل  خالد  واأو�شح  الداخلية.  �شوؤونها  يف  التدخل  اأو 

العنا�رش  انت�شار  اأمام  االأبواب  يفتح  قد  ولكنه  م�رش،  ي�شاعد  لن  وحكومتها 

ذلك  على  دالئل  حما�ص  قدمت  وقد  وغريها.  القاعدة  تنظيم  من  املتطرفة 

.
27

لل�شلطات امل�رشية

والقطاع، يجعل  الواقع اجليو-�شيا�شي بني م�رش  فاإن  نف�شه  الوقت  ويف 

من املوؤكد اأن تنعك�ص التطورات الداخلية الفل�شطينية على االأو�شاع الداخلية 

�شليمان،  عمر  الوزير  امل�رشية  اال�شتخبارات  رئي�ص  اأكده  ما  وهو  امل�رشية؛ 

الذي قال باأنَّ انفجار االأو�شاع يف غزة له تداعياته ال�شلبية على م�رش. لذلك، 

ال  حتى  االأمور،  تتفاقم  اأال  على  حري�شة  م�رش  “اأنَّ  على  �شليمان  �شدَّد  فقد 

 .
ت�شل اإىل هذه الدرجة من االقتتال، و�شيطرة فريق على القطاع دون اآخر”28

العربية  الدول  خارجية  وزراء  جمل�ص  دعوة  يف  بارز  بدور  م�رش  وقامت 

جلنة  وت�شكيل  الفل�شطيني،   - الفل�شطيني  ال�رشاع  اأزمة  لبحث  لالنعقاد 

لتق�شي احلقائق ت�شّم م�رش وال�شعودية واالأردن وقطر، بهدف التعرف على 

ن  روؤية كل طرف ملا حدث وملاذا حدث؛ والبحث يف االآليات املنا�شبة التي توؤمِّ

.
29

ا�شتمرار التوا�شل وا�شتئناف احلوار الفل�شطيني

اأعقاب  يف  وتوترها  وحما�ص  م�رش  بني  العالقة  حل�شا�شية  تلخي�ص  ويف 

احلزب  عن  النائب  الفقي،  م�شطفى  اأ�شار  غزة،  قطاع  على  االأخرية  �شيطرة 
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يف  امل�رشي،  ال�شعب  مبجل�ص  اخلارجية  العالقات  جلنة  ورئي�ص  الوطني 

2008/12/3، اإىل اأن م�رش ال يكن اأن تتحمل قيام اإمارة اإ�شالمية على حدودها 

ال�رشقية، معترباً اأن اإ�شفاء الطابع الديني على الق�شية الفل�شطينية يوؤدي اإىل 

.
30

تفتيتها

يف  غزة  قطاع  على  احل�شار  االإ�رشائيلي  االحتالل  قوات  فر�شت  وعندما 

، �شعت حما�ص لدى 
312007/9/19 “كياناً معادياً” يف  2007/6/15، و�شنفته 

احلكومة امل�رشية لرفع احل�شار عن القطاع، حيث دعا خالد م�شعل احلكومَة 

الذين  غزة  قطاع  اأهايل  جتاه  م�شوؤولياتها  وحتمل  التحرك،  اإىل  امل�رشية 

. كما �شعت حما�ص لدى اجلامعة العربية التخاذ 
“يتعر�شون ملوت بطيء”32

.
33

قرار “يلزم” م�رش فتح معرب رفح الإدخال احتياجات الفل�شطينيني

من جهتها، �شعت م�رش لدى احلكومة االإ�رشائيلية لفك احل�شار عن قطاع 

 Ehud Olmert اأوملرت  اإيهود  االإ�رشائيلي  الوزراء  رئي�ص  ك�شف  حيث  غزة، 

النقاب عن اأنه تلقى مكاملة هاتفية من الرئي�ص مبارك طلب منه فّك احل�شار عن 

اأن اأحداً ال يلك  . واأكد مبارك 
34

اأن اأوملرت رف�ص طلب مبارك اإال  قطاع غزة، 

 .
35

املزايدة على م�رش يف دعمها لل�شعب الفل�شطيني ال�شامد، وق�شيته العادلة

غزة  قطاع  يف  الفل�شطينيني  �شّد  االإ�رشائيلية  ال�شيا�شات  مبارك  وانتقد 

مبارك  وعّد   .
غزة”36 يف  الفل�شطينيني  “بتجويع  ت�شمح  لن  م�رش  اإن  قائالً: 

“اقتحام املعرب ]رفح يف 2008/1/23[ وتدفق الفل�شطينيني هو نتيجة مبا�رشة 

للح�شار، ومتنّى حّل هذه امل�شكلة فوراً، وفّك احل�شار املفرو�ص على ال�شعب 

ثالثة  وجود  دون  من  فتحه  يكن  ال  رفح  معرب  اأن  واأو�شح   .
37

الفل�شطيني

.
38

مندوبني، اأحدهما م�رشي واالآخر فل�شطيني، باالإ�شافة اإىل ثالث اأوروبي

االحتقان  حلالة  وانعكا�ص  طبيعي،  اأمر  جرى  ما  اأن  حما�ص  حركة  وراأت 

وطالب 
 
،
39

املعابر واإغالق  وال�شغط  احل�شار  حالة  عن  طبيعي  ب�شكل  الناجت 
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م�شعل احلكومة امل�رشية بفتح معرب رفح ب�شكل كامل، واأ�شار اإىل اأن اقتحام 

 .
40ً

معرب رفح كان قراراً �شعبياً ولي�ص تنظيميا

واأ�شار وزير الدفاع امل�رشي حممد ح�شني طنطاوي اإىل اأن بالده لن ت�شمح 

، وقال: “يجب اأن يعي اإخواننا الفل�شطينيون 
41

الأٍي كان بانتهاك اأمنها الوطني

“نعلم  اأن  ويجب  اإ�رشائيل”.  مع  املعركة  ولكن  م�رش،  مع  لي�شت  املعركة  اأن 

. كما هدد وزير 
املعابر”42 اتفاقية  اأن �شيطرة حما�ص على غزة تتعار�ص مع 

اخلارجية امل�رشي اأحمد اأبو الغيط بك�رش اأقدام كل من يحاول اأن “يك�رش خط 

.
احلدود امل�رشية”43

كتلة  �رّش  اأمني  امل�رشي،  م�شري  قال  الغيط  اأبو  ت�رشيحات  على  وتعقيباً 

حما�ص يف املجل�ص الت�رشيعي: “كنا نتمنى عربياً ك�رش احل�شار، ولي�ص ك�رش 

.
اأقدام املحا�رَشين...”44

وب�شبب احل�شار، تطور ما بات يعرف باقت�شاد االأنفاق على احلدود بني 

الب�شائع، وقامت احلكومة يف قطاع غزة بتنظيمه  م�رش وغزة كبديل لنق�ص 

يف  متواجدة  تكن  مل  التي  ال�شلع  االأنفاق  ووفرت  مقيدة.  تعليمات  وو�شع 

مكتب  اإن  حتى   .
45

االقت�شادية الن�شاطات  ببع�ص  �شمح  مما  االأ�شواق؛ 

االأمم املتحدة لتن�شيق ال�شوؤون االإن�شانية )اأوت�شا( – االأرا�شي الفل�شطينية املحتلة 

 United	 Nations	 Office	 for	 the	 Coordination	 of	 Humanitarian

(OCHA-oPt)	Territories	Palestinian	Occupied	the	in	Affairs قال يف 

. وقد تزايدت 
46

تقرير له اإن هذه االأنفاق اأ�شبحت مبثابة �رشيان احلياة للقطاع

عاملي  اأحد  وقال   .2007 �شنة  منت�شف  يف  احل�شار  ت�شديد  منذ  كبري  ب�شكل 

عددها  مقدراً  احل�شار،  ت�شديد  بعد  كبري  ب�شكل  زاد  االأنفاق  عدد  اإن  االأنفاق 

بنحو 1,100 نفق يف نهاية �شنة 2008، وذكر اأنه يوجد اأكرث من 1,400 �شخ�ص 

. واأ�شار الباحث الفل�شطيني غازي ال�شوراين، 
47

يعملون يف جمال حفر االأنفاق

يف  موقعه  على  واال�شت�شارات  للدرا�شات  الزيتونة  مركز  ن�رشه  مقال  يف 



م�صر وقطاع غزة منذ ثورة 25 يناير 2011 وحتى �صيف 2014

17

كانون االأول/ دي�شمرب 2008، اإىل تزايد عدد االأنفاق يف قطاع غزة من ع�رشين 

نفقاً يف منت�شف 2007 اإىل خم�شمئة نفق يف ت�رشين الثاين/ نوفمرب 2008.

وراأت احلكومة الفل�شطينية يف قطاع غزة يف االأنفاق رداً طبيعياً على �شيا�شة 

احل�شار، موؤكدًة اأالّ اأحد يحق له من ناحية اأخالقية مطالبة الفل�شطينيني بعدم 

حفر االأنفاق، يف ظّل ال�شعي اإىل متويتهم عرب احل�شار. وطالب اإيهاب الغ�شني، 

الناطق بل�شان وزارة الداخلية، ال�شلطات امل�رشية بوقف عمليات التفجري التي 

 .
48

ت�شتهدف االأنفاق، وذلك ب�شبب ما توقعه من �شحايا يف اجلانب الفل�شطيني

. واتهم 
49

حيث �شنت م�رش يف اآب/ اأغ�شط�ص 2008 عملية كبرية لتدمري االأنفاق

جتمع اأهايل �شحايا االأنفاق يف قطاع غزة قوات االأمن امل�رشية ب�شّن “حرب 

.
50

همجية” �شّد �شكان القطاع املحا�رشين

وحاولت احلكومة امل�رشية وقف اخرتاق حدودها عن طريق االأنفاق من 

االأر�ص،  حتت  الفوالذي  احلديد  من  جدار  وهو  فوالذي،  جدار  بناء  خالل 

�شحيفة  واأكدت  غزة.  قطاع  مع  م�رش  حدود  طول  على  تنفيذه  يف  قامت 

اجلدار �شوف يقام على امتداد احلدود  2009/12/9 اأن  Haaretz يف  هاآرت�ص 

من  نقل  مل  اإن  ال�شعب،  من  معها  �شي�شبح  ب�شورة  القطاع،  مع  امل�رشية 

امل�شتحيل، ا�شتمرار العمل باالأنفاق الوا�شلة بني قطاع غزة واجلانب امل�رشي 

من احلدود. وقالت باأنه يتكون من �شفائح من “الفوالذ املعالج”، اأخ�شعت 

لتجارب عّدة اأظهرت قدرتها على مقاومة القطع واالإذابة، ونقلت يف البحر من 

الواليات املتحدة اإىل م�رش، ويتد اجلدار بطول ع�رشة كم وعمق يرتاوح من 

.
51

ع�رشين اإىل ثالثني مرتاً حتت �شطح االأر�ص

وو�شفت كارين اأبو زيد Karen AbouZayd، املفو�ص العام لوكالة االأمم 

)االأونروا(  االأدنى  ال�رشق  يف  الفل�شطينيني  الالجئني  وت�شغيل  الإغاثة  املتحدة 

 United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees

(UNRWA)	East	Near	the	in، اجلدار باأنه اأكرث متانة من “خط بارليف”، 
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واأ�شارت اإىل اأن تكلفة بناء اجلدار كاملة تعهدت بها وا�شنطن. واأبدت اأبو زيد 

.
52

اأ�شفها ال�شرتاك احلكومة امل�رشية مبثل هذه ال�شيناريوهات

اأحد  اأن  حتى  الفوالذي،  اجلدار  اخرتاق  ا�شتطاعوا  الفل�شطينيني  اأن  غري 

اإىل اأن خرق اجلدار مّت يف االأيام االأوىل لت�شييده، وقال اإن  اأ�شار  عمال االأنفاق 

خرق اجلدار الذي اعرت�ص نفقه، كلّفه �شبعمئة دوالر فقط، اأجرة اأ�شطوانات 

. مع االإ�شارة اإىل اأن العمل ببناء 
53

االأوك�شجني والعامل الذي نفذ عملية اخلرق

اجلدار الفوالذي قد توقف بعد ثورة 25 يناير 2011.

العمليات،  انتقدت م�رش هذه  الفل�شطينية،  وفيما يتعلق بعمليات املقاومة 

االأرا�شي  باجتاه  غزة  قطاع  من  ال�شواريخ  اإطالق  عمليات  اأبرزها  ومن 

يف  �شليمان  عمر  الوزير  امل�رشية  املخابرات  مدير  وبنّي  املحتلة.  الفل�شطينية 

املقاومة هي  التي تطلقها حما�ص والف�شائل  الق�شام  اأن �شواريخ   2008/3/2

عبارة عن موا�شري ومفعولها حمدود، لكن �شواريخ الكاتيو�شا ت�شبب دماراً 

وخراباً وا�شعني، ح�شب تعبريه. وراأى اأن “اإ�رشائيل” تت�رشف اأمام العامل كاأنها 

نف�شها،  عن  تدافع  كاأنها  فتبدو  ال�شواريخ،  هذه  اإطالق  على  فعل  برّد  تقوم 

.
54

لذلك فهي ال ت�شمح باأي �شغوط، اإن وجدت، لتثنيها عما قررت القيام به

تهدئة  اتفاق  اإىل  التو�شل  عن  و“اإ�رشائيل”  الفل�شطينية  الف�شائل  واأعلنت 

اأ�شهر، بو�شاطة م�رشية، يبداأ تنفيذها �شباح  يف قطاع غزة ت�شتمر ملدة �شتة 

2008/6/19، وينتهي يف 2008/12/19. وتق�شي التهدئة بوقف العدوان، ورفع 

الفدائية،  والعمليات  ال�شواريخ  اإطالق  وقف  مقابل  املعابر  وفتح  احل�شار، 

على اأن تكون هذه التهدئة اأوالً يف قطاع غزة، واأن متتد الحقاً لل�شفة الغربية. 

واأكد خالد م�شعل، رئي�ص املكتب ال�شيا�شي حلركة حما�ص، اأن “م�رش هي التي 

امل�شاعي  التهدئة، وجتاوبنا مع  “حما�ص مل تعر�ص  التهدئة”، واأن  اإىل  �شعت 

.
55

امل�رشية بهدف وقف العدوان على �شعبنا ورفع احل�شار” عن غزة
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غري اأن “اإ�رشائيل” مل تلتزم ب�رشوط التهدئة، فقد خرقت االتفاق 195 مرة، 

ح�شب اإعالن �رشايا القد�ص اجلناح الع�شكري حلركة اجلهاد االإ�شالمي، وبلغ 

لبيانات  ووفقاً   .
56ً

�شهيدا  22 التهدئة  فرتة  خالل  غزة  قطاع  يف  ال�شهداء  عدد 

ظّل  التهدئة  فرتة  خالل  رفح  معرب  فاإن  االإن�شان،  حلقوق  الفل�شطيني  املركز 

مغلقاً طيلة 163 يوماً، وفتح جزئياً ع�رشين يوماً. كما ظّل معرب بيت حانون 

)كارين( يف  املنطار  اأغلق معرب  فيما  الفرتة.  تلك  بالكامل طوال  )اإيريز( مغلقاً 

وجه ال�شادرات والواردات 149 يوماً، وفتح الإدخال كميات حمدودة ملدة 34 

يوماً. واأغلق معرب ناحال عوز )املخ�ش�ص الإمداد قطاع غزة بالوقود( 78 يوماً 

ب�شورة كلية، وُفتح الإدخال كميات حمدودة ملدة 105 اأيام. واأغلق معرب كرم 

.
57ً

اأبو �شامل )كريم �شالوم( 127 يوماً ب�شورة كلية، وفتح ملدة 56 يوما

الفرتة  خالل  غزة  قطاع  على  وا�شعاً  عدواناً  االإ�رشائيلي  اجلي�ص  و�شّن 

على  العدوان  الر�شمية  امل�رشية  القيادة  دانت   .2009/1/18-2008/12/27

ل�شان الرئي�ص مبارك، ووزير اخلارجية اأبو الغيط، وحملت على “اإ�رشائيل” 

ما  م�شوؤولية  وحّملتها  غزة،  قطاع  عن  امل�شوؤولة”  االحتالل  “قوة  بو�شفها 

اأ�شفر عنه العدوان من �شهداء وجرحى. غري اأن املوقف امل�رشي الر�شمي مل 

يغفل عن توجيه النقد اإىل حما�ص؛ حممالً احلركة م�شوؤولية انهيار التهدئة مع 

“اإ�رشائيل”، يف 2008/12/19، باإطالقها ال�شواريخ باجتاه البلدات االإ�رشائيلية 

املحيطة بغزة. حيث حّمل الرئي�ص مبارك حما�ص امل�شوؤولية عن العدوان، وقال 

موجهاً كالمه اإىل قادة حما�ص “لقد حذرناكم مراراً من اأن رف�ص متديد التهدئة 

امل�رشي  اجلهد  اإعاقة  اأن  لكم  واأكدنا  غزة،  على  للعدوان  اإ�رشائيل  �شيدفع 

. كما اأعلن مبارك 
لتمديد التهدئة هي دعوة مفتوحة الإ�رشائيل لهذا العدوان”58

رف�شه لالعتداءات االإ�رشائيلية على ال�شعب الفل�شطيني ودانها، مطالباً قادة 

. واأكد مبارك 
59

“اإ�رشائيل” بوقف االعتداءات على الفور من دون قيد اأو �رشط

اأن م�رش لن تفتح معرب رفح �شوى اأمام احلاالت االإن�شانية، يف غياب ممثلي 
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�شنة  اتفاق  يخالف  ومبا  االأوروبي،  االحتاد  ومراقبي  الفل�شطينية  ال�شلطة 

.
60

2005، كي ال ت�شارك يف تكري�ص الف�شل بني ال�شفة والقطاع

وكانت وزيرة اخلارجية االإ�رشائيلية ت�شيبي ليفني Tzipi Livni قد زارت 

العدوان، وهددت خالل موؤمتر �شحفي مع وزير  م�رش قبل يومني من بدء 

التي  ال�شواريخ  باإ�شكات  مبارك،  الرئي�ص  لقائها  وبعد  امل�رشي  اخلارجية 

، واأ�شافت اأن املوقف يف غزة اأ�شبح يثل 
61

تطلقها حركة حما�ص من القطاع

. وعلق اأبو الغيط، على ت�رشيحات 
62

عقبة يف طريق اإقامة الدولة الفل�شطينية

وعدم  النف�ص،  �شبط  �رشورة  لليفني  اأكد  مبارك  “الرئي�ص  اإن  قائالً  ليفني 

واأكد   .
63

اجلماعي العقاب  �شيا�شة  اإنهاء  و�رشورة  الع�شكري”،  الت�شعيد 

الهجوم  منع  على  العمل  كان  م�رش  زيارة  اإىل  ليفني  دعوة  من  الهدف  اأن 

اخلارجية  وزيرة  و�شول  “ليلة  الغيط:  اأبو  واأ�شاف  غزة.  على  االإ�رشائيلي 

االإ�رشائيلية اإىل م�رش مّت اإطالق 60 �شاروخاً من قطاع غزة”، وراأى اأن الهدف 

من اإطالق هذه ال�شواريخ يف هذا التوقيت كان اإي�شال “ر�شالة معينة مفادها 

.
اإف�شال اجلهد امل�رشي”64

؛ 
65

واأعلن مبارك يف 2009/1/6، مبادرة من ثالث نقاط، لوقف اإطالق النار

ب�شاأن  حما�ص  يف  م�شوؤولني  مع  ات�شاالت  اإجراء  عن  اأعلنت  قد  م�رش  وكانت 

، وطلبت من وفد احلركة، الذي التقى يف 
66

االأفكار املطروحة لوقف اإطالق النار

2009/1/6 عمر �شليمان “حتّمل م�شوؤوليته اإزاء ال�شعب الفل�شطيني، وخف�ص 

�شقف �رشوطه ]للتو�شل اإىل تهدئة[ قبل فوات االأوان”. كما عر�شت م�رش على 

 .
الوفد “وقف النار، وت�شكيل حكومة وفاق وطني، والتهدئة بال �رشوط”67

اأمام  الرئي�شية”  “العقبة  هو  االإ�رشائيلي”  “التعنت  اأن  اإىل  الغيط  اأبو  واأ�شار 

.
68

اجلهود امل�رشية للتو�شل اإىل اتفاق لوقف اإطالق النار يف غزة

راي�ص  كوندوليزا  االأمريكية  نظريتها  مع  ليفني  وقعت   2009/1/16 ويف 

Condoleezza Rice “مذكرة تفاهم”، تن�ص على اإ�شهام وا�شنطن مب�شاعدات 
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فرق  ت�شكيل  على  والعمل  حلما�ص،  االأ�شلحة  تهريب  ملنع  ومراقبني؛  تقنية 

.
69

مراقبة يف رفح ل�شّد االأنفاق ووقف تهريب االأ�شلحة

غري اأن م�رش رف�شت هذه املذكرة، وجاء الرف�ص على ل�شان مبارك يف كلمة 

بوجود  ال�شماح  عدم  “قرار  لتبعات  ال�شخ�شي  حتمله  اإىل  �رشاحة  فيها  اأملح 

لوقف  �شعيها  يف  م�رش  “اإن  وقال:  امل�رشية”.  احلدود  على  اأجنبية  قوات 

العدوان ]على قطاع غزة[ تعمل على تاأمني حدودها مع اإ�رشائيل وقطاع غزة، 

خط  ذلك  اإن  واأقول  اأرا�شيها،  على  ملراقبني  اأجنبي  تواجد  اأي  اأبداً  تقبل  ولن 

.
اأحمر ولن اأ�شمح بتجاوزه”70

ويف حني اأعلنت م�رش رف�شها دعوة قطر اإىل عقد قمة عربية طارئة يف الدوحة 

على  العدوان  ب�شاأن  دولية  ت�شاورية  قمة  عقد  اإىل  دعت   ،
712009/1/16 يف 

قطاع غزة يف مدينة �رشم ال�شيخ يف 2009/1/18. واأجمع القادة امل�شاركون يف 

قمة �رشم ال�شيخ، التي �شمت اإىل جانب م�رش قادة �شت دول اأوروبية واالأمني 

احلفاظ  �رشورة  على  والرتكي،  الفل�شطيني  والرئي�شني  املتحدة  لالأمم  العام 

على وقف اإطالق النار يف قطاع غزة، وبحثت يف متطلبات مرحلة ما بعد وقف 

النار من خالل �شمان  تثبيت وقف  العدوان االإ�رشائيلي على غزة، وحتديداً 

وح�شد  احل�شار  وفّك  املعابر،  وفتح  االأ�شلحة،  وتهريب  ال�شواريخ،  وقف 

.
72

املوارد الدولية الإعادة اإعمار القطاع، وتقدمي امل�شاعدات االإن�شانية ملواطنيه

وقف  اأوملرت  اإيهود  االإ�رشائيلي  الوزراء  رئي�ص  اأعلن   2009/1/17 ويف 

احلرب على قطاع غزة من طرف واحد، بدعوى اال�شتجابة لطلب م�رش بوقف 

. كما اأعلنت الف�شائل الفل�شطينية يف 2009/1/18 وقف 
73

العمليات الع�شكرية

.
74

اإطالق النار

الفل�شطيني  االقت�شاد  لدعم  ال�شيخ  �رشم  موؤمتر  عقد   ،2009/3/2 ويف 

ويف  دولية،  منظمة   16 ونحو  دولة   71 مب�شاركة  غزة،  قطاع  اإعمار  واإعادة 
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بتقدمي  وعدوا  املوؤمتر  يف  امل�شاركني  اأن  الغيط  اأبو  اأعلن  املوؤمتر  ختام 

4.481 مليار دوالر للفل�شطينيني، قال اإنها �شت�شاف اإىل تعهدات �شابقة فيبلغ 

اإىل تعهدات �شابقة  اإ�شارة على االأرجح  دوالر، يف  مليار   5.200 اإجمايل املبلغ 

يف  واالجتماعية  االقت�شادية  للتنمية  الكويت  قمة  خالل  عربية  دول  اأعلنتها 

الن�شف الثاين من كانون الثاين/ يناير 752009. 
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ثانيًا: العالقة بني م�صر وقطاع غزة خالل فرتة 

املجل�س الع�صكري

1. حمددات العالقة بني م�رص وقطاع غزة:

الثورة  اإبان  الرتقب  من  حالة  الفل�شطينية  امل�رشية  العالقات  �شهدت 

ال�شعبية امل�رشية التي اندلعت يف 2011/1/25، يف انتظار ما �شتوؤول اإليه هذه 

الثورة من نتائج وتغريات يف ملف عالقات م�رش اخلارجية، خ�شو�شاً فيما 

يتعلق بال�رشاع العربي االإ�رشائيلي، والعالقة مع قطاع غزة بطبيعة احلال.

ح�شني  الرئي�ص  تنحي  اإىل  اأدت  والتي  م�رش،  يف  االأحداث  ت�شاعد  ومع 

امل�شلحة  للقوات  االأعلى  املجل�ص  وت�شلم   ،2011/2/11 يف  احلكم  عن  مبارك 

، بداأ قطاع غزة يتهياأ للمرحلة اجلديدة، يف انتظار بلورة 
76

اإدارة �شوؤون البالد

القطاع جراء احل�شار،  اأهل  العهد اجلديد يف م�رش، يف ظّل ما يعانيه  �شيا�شة 

وعرقلة م�شار اإعادة االإعمار، وتعرث ملف امل�شاحلة الفل�شطينية. 

ولي�ص خافياً على اأحد، حجم التحديات وامل�شاكل الداخلية قبل اخلارجية 

العهد اجلديد؛ مما جعله  الثورة، والتي ورثها  تعانيها م�رش قبل  التي كانت 

اإىل  ي�شّخر جّل جهده ووقته يف �شبيل معاجلتها، موؤجالً امللفات االأقل اإحلاحاً 

مرتفعاً  التوقعات  �شقف  يكن  مل  لذلك  ونتيجة  املنا�شبة.  الظروف  توفر  حني 

فيما يتعلق مبعاجلة اأغلب امللفات، يف انتظار ما �شينتج عن خمرجات املرحلة 

االنتقالية واال�شتحقاقات االنتخابية القادمة.

على الرغم من ذلك، �شهدت بع�ص امللفات معاجلة مل تكن بالوترية املرجوة، 

امللفات. منها ملف  ات�شمت بها هذه  التي  اأحدثت خرقاً حلالة اجلمود  اأنها  اإال 

حيث  فل�شطينيني،  من  املتزوجات  امل�رشيات  الأبناء  امل�رشية  اجلن�شية  منح 

اأ�شدر وزير الداخلية امل�رشي اللواء من�شور العي�شوى يف 2011/5/3، قراراً 
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مبنحهم اجلن�شية امل�رشية. جاء ذلك بعد موافقة وزارة اخلارجية على منحهم 

الداخلية امل�رشية  2011/5/2، واأو�شت وزارة  1231 يف  اجلن�شية بقرار رقم 

 .
77

ب�رشعة تنفيذ القرار

واأكد م�شاعد وزير الداخلية مل�شلحة اجلوازات والهجرة واجلن�شية اللواء 

األف فل�شطيني ح�شلوا على اجلن�شية   24 اأن   ،2014/5/16 ح�شني الريدي يف 

امل�رشية منذ اأيار/ مايو 2011، منهم ثمانية اآالف ح�شلوا عليها يف عهد الرئي�ص 

.
78

ال�شابق حممد مر�شي، و16 األفاً ح�شلوا عليها يف عهد املجل�ص الع�شكري

املتعلقة  بت�شعيباتها  غزة  وقطاع  م�رش  بني  احلدود  �شبط  م�شاألة  برزت 

االنق�شام.  بعد  الفل�شطينية  وال�رشعية  واملعابر،  واحل�شار،  االأنفاق،  بق�شية 

مل�رش  القومي  االأمن  يهدد  ما  امل�شاألة  هذه  معاجلة  عدم  يف  م�رش  وراأت 

. كما 
79

وفل�شطني، ودعت اإىل معاجلة م�رشية فل�شطينية م�شرتكة لهذه امل�شاألة

برز تغيري �شكلي الفت، ال يكن و�شعه يف اإطار حتول ا�شرتاتيجي يف املوقف 

امل�رشي من هذا امللف، ففي 2011/10/18، وبعد انقطاع خم�شة اأعوام، عادت 

 .
80

ال�شحف واملطبوعات امل�رشية للدخول اإىل غزة

2. عالقة م�رص باملقاومة: 

 يبدو اأن نظام الرئي�ص ح�شني مبارك تعّمد اتهام اأطراف يف غزة ومن بينها 

حركة حما�ص، يف التورط ببع�ص االأحداث التي �شهدتها م�رش مع بداية ثورة 

من  كخطوة  املعار�شة  قبل  من  االتهامات  هذه  ُف�رشت  وقد   ،2011 يناير   25

النظام الإعطاء اأبعاد خارجية للثورة ال�شعبية يف �شبيل نزع ال�رشعية ال�شعبية 

املحلية عنها.

ففي 2011/2/1، اتهم التلفزيون امل�رشي الر�شمي حركة حما�ص بامل�شاركة 

يف االأحداث الدامية التي ت�شهدها م�رش منذ اندالع الثورة، من خالل م�شاركة 

اأن  اإال   .
81

مبارك نظام  باإ�شقاط  املطالبني  التحرير”  “ميدان  يف  املعت�شمني 
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�شالح الربدويل القيادي يف حما�ص نفى يف 2011/2/6، �شحة ما ن�رش وقال: 

“اإن املحاوالت املتكررة من بع�ص اجلهات االإعالمية يف م�رش للزّج بحما�ص، 

ال�شعبي يف م�رش  االأحداث واحلراك  الفل�شطيني يف غزة يف خ�شم  وبال�شعب 

اأمر م�شتغرب، لي�ص له هدف �شوى االإ�شاءة حلما�ص، وا�شتعداء الغرب عليها، 

االأزمة  وت�شدير  م�رش،  يف  يحدث  ملا  املو�شوعي  الت�شخي�ص  من  والهروب 

اإىل غزة”. واأكد اأن حما�ص باقية على �شيا�شتها الثابتة وهي “عدم التدخل يف 

اأو غري عربية، وعدم نقل املعركة من داخل  الداخلي الأّي دولة عربية  ال�شاأن 

.
فل�شطني اإىل اأّي �شاحة اأخرى”82

وكان حبيب العاديل وزير الداخلية امل�رشي ادعى يف 2011/1/22، اأن عنا�رش 

من تنظيم جي�ص االإ�شالم الفل�شطيني التابع لتنظيم القاعدة يف غزة، وراء حادث 

. اأبدت احلكومة 
83

تفجري كني�شة القدي�شني يف االإ�شكندرية ليلة راأ�ص �شنة 2011 

 .
84

يف غزة ا�شتعدادها للتعاون مع القاهرة لك�شف حقائق انفجار االإ�شكندرية

وبعد اإحالة النائب العام امل�رشي عبد املجيد حممود، يف 2011/2/7، العاديل اإىل 

، قالت حما�ص اإن 
85

نيابة اأمن الدولة، بتهمة التورط يف تفجري كني�شة القدي�شني

الفل�شطيني ومقاومته”،  ال�شعب  التحري�ص �شّد  “تك�شف مدى  االإحالة  هذه 

واأن “هذا االأمر يك�شف مدى تورط العاديل وغريه من امل�شوؤولني يف م�رش يف 

الوقوف خلف عدد من االتهامات ال�شيا�شية اجلائرة، التي كانت توجه ظلماً 

 .
وبهتاناً �شّد املقاومة الفل�شطينية يف غزة”86

م�رش  بني  العالقة  وازدادت  غزة،  قطاع  على  االأجواء  هذه  انعك�شت 

مبنع  قراراً   ،2011/2/9 يف  امل�رشية  احلكومة  اأ�شدرت  حني  �شوءاً  والقطاع 

 .
87

دخول الفل�شطينيني لالأرا�شي امل�رشية دون تف�شري اأو اإي�شاح

وتوكيل   ،2011/2/11 يف  احلكم  �شّدة  عن  مبارك  الرئي�ص  تنحي  وبعد 

، اأجرى رئي�ص ال�شلطة 
88

املجل�ص االأعلى للقوات امل�شلحة باإدارة �شوؤون البالد
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الفل�شطينية حممود عبا�ص يف 2011/2/13، ات�شاالً هاتفياً مع وزير اخلارجية 

االأمور يف م�رش، ومتنى  الغيط، لالطمئنان على جمريات  اأبو  اأحمد  امل�رشي 

ولل�شعب  واحلكومة،  االأعلى،  الع�شكري  باملجل�ص  ممثلة  م�رش  لقيادة  عبا�ص 

.
89

امل�رشي العظيم اال�شتقرار والنهو�ص

اأن   ،2011/2/12 يف  الفل�شطينية،  التحرير  ملنظمة  التنفيذية  اللجنة  واأكدت 

“ال�شعب الفل�شطيني والقيادة الفل�شطينية ي�شاندان ال�شعب امل�رشي واإرادته 

اأنه  اللجنة  واأ�شافت  الديقراطية”.  وتر�شيخ  التغيري  حتقيق  يف  وقراره 

لل�شعب  وحمورياً  رئي�شياً  داعماً  �شتبقى  ]م�رش[  اأنها  �شك  اأدنى  لدينا  “لي�ص 

. واأ�شاد االأ�شري مروان الربغوثي النائب عن 
الفل�شطيني وق�شيته العادلة”90

.
91

حركة فتح، مبا حققته ثورة 25 يناير العظيمة التي �شنعها ال�شعب امل�رشي

اأما االأمني العام للجبهة ال�شعبية لتحرير فل�شطني، اأحمد �شعدات املعتقل يف 

ال�شجون االإ�رشائيلية، فعّد بيان اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير حول ما جرى 

يف م�رش باأنه “اأقل من م�شتوى اال�شتحقاقات التي يفر�شها التغيري النوعي 

اجلديد يف العامل العربي، بل جاء ب�شكل اأو باآخر خميباً لالآمال”. واأكد �شعدات 

لالإطاحة  احلقيقية  البداية  “ي�شكل  امل�رشي،  ال�شباب  حققه  الذي  االإجناز  اأن 

وت�شفية جممل موؤ�ش�شات وجيوب النظام القدمي التي �شكلت �شنداً ال�شتبداده 

.
وف�شاده، مما يف�شح املجال لبناء دولة ديقراطية ع�رشية على اأنقا�شه”92

قي�ص  فل�شطني  لتحرير  الديوقراطية  للجبهة  ال�شيا�شي  املكتب  ع�شو  اأما 

الطغاة،  ال�شعب �شّد  انت�شار  “ما يجري هو  اإن  ليلى( فقال  )اأبو  الكرمي  عبد 

واال�شتبداد، والف�شاد، واال�شتفراد ب�رشف النظر عن اأي حمور يتمحورون، 

.
فلتحدد ال�شعوب م�شريها وم�شتقبلها بحرية”93

اإ�شماعيل  اخلطوة، وقال رئي�ص احلكومة  بهذه  ورحبت احلكومة يف غزة 

بداأ  غزة  على  احل�شار  واأن  لالأّمة  جديداً  تاريخاً  تكتب  م�رش  “اإن  هنية 
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يف  حما�ص،  حلركة  ال�شيا�شي  املكتب  رئي�ص  م�شعل  خالد  اأكد  كما   .
يرتنح”94

2011/5/6، حر�ص حركته على �رشورة ا�شتعادة م�رش لدورها الريادي يف 

املنطقة، وقال: “م�شتعدون للتن�شيق مع م�رش ا�شرتاتيجياً وتكتيكياً، فاإحدى 

م�شوؤوليات م�رش اجلديدة التي ناأملها، ر�شم ا�شرتاتيجية جديدة لل�رشاع”. 

روح  على  انعك�شت  ثورة  من  م�رش  يف  جرى  مبا  “فخورون  واأ�شاف: 

التفاهم الفل�شطيني التي جاءت بامل�شاحلة، وناأمل اأن ت�شتعيد م�رش عافيتها 

.
ودورها”95

ح�شني  حممد  امل�شري  اإىل  ر�شالة  هنية  اإ�شماعيل  بعث   2011/3/9 ويف 

طنطاوي رئي�ص املجل�ص االأعلى للقوات امل�شلحة امل�رشية، اأكد فيها “املحافظة 

على اأمن وا�شتقرار م�رش، يف ظّل تتابع املتغريات، و�شبط احلدود مبا يحفظ 

الداخلية”. كما دعت احلكومة  التدخل يف �شوؤونها  اأمن و�شيادة م�رش وعدم 

يف غزة طنطاوي اإىل اإيجاد حّل لق�شية املواطنني الفل�شطينيني امل�شافرين عرب 

. فيما قال حممود الزهار ع�شو املكتب ال�شيا�شي حلركة حما�ص 
96

معرب رفح

اإنه “ال اأحد يطلب من م�رش اإلغاء اتفاقياتها، م�شرياً اإىل اأنها على الرغم من ذلك 

ت�شتطيع مّد غزة بالكهرباء والبرتول، واإلغاء ما وقع عليها من غنب يف بع�ص 

.
الق�شايا، اأهمها اإعادة انت�شار اجلي�ص امل�رشي يف �شيناء”97

�شمحت  م�رش،  يف  احلكم  اإدارة  الع�شكري  املجل�ص  ت�شلم  من  اأيام  وبعد 

م�رش،  بدخول   ،2011/3/16 يف  جديد  من  للفل�شطينيني  امل�رشية  ال�شلطات 

احل�شول  خالل  من  غزة،  قطاع  اإىل  العودة  الفل�شطينيني  با�شتطاعة  واأ�شبح 

.
98

على تاأ�شرية مرور من ال�شفارات امل�رشية يف الدول التي يتواجدون فيها

وزير  انتقد  �رشف،  ع�شام  برئا�شة  امل�رشية  للحكومة  الفت  موقف  ويف 

لبالده  اخلارجية  ال�شيا�شة   ،2011/4/3 يف  العربي،  نبيل  امل�رشي  اخلارجية 

ذلك  على  مدلالً  الق�شور،  بع�ص  �شابها  اأنها  موؤكداً  املا�شية،  االأعوام  خالل 
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امل�شني  املوقف  “هذا  وقال:  اأعوام،  ثالثة  قبل  غزة  حرب  من  م�رش  مبوقف 

جرائم  م�شتوى  اإىل  يرقى  ما  وهو  املدنيني،  ح�شار  يف  �شاركنا  الأننا  اأخجلني 

.
احلرب”99

اإال  املرحلة،  هذه  يف  غزة  قطاع  مع  م�رش  عالقة  حت�شن  من  الرغم  وعلى 

اإىل درجة االعرتاف ب�رشعية احلكومة يف غزة على  التح�شن مل ي�شل  اأن هذا 

ح�شاب احلكومة الفل�شطينية يف رام اهلل، وقد اأكد ال�شفري امل�رشي لدى ال�شلطة 

ال�شفارة  لفتح  م�رشي  الجتاه  “وجود  ال  اأنه   ،2011/3/28 يف  عثمان،  يا�رش 

موجودة  امل�رشية  ال�شفارة  “اأن  واأ�شاف  املرحلة”،  هذه  يف  غزة  يف  امل�رشية 

.
حيث توجد ال�رشعية الفل�شطينية”100

خالد  حما�ص  حلركة  ال�شيا�شي  املكتب  رئي�ص  �شارك   ،2011/7/24 ويف   

م�شعل يف احتفال �شفارة م�رش يف دم�شق يف ذكرى مرور 59 عاماً على ثورة 

23 يوليو 1952، وقال م�شعل: “اإن كّل عربي يتطلع اليوم اإىل م�رش لت�شتعيد 

عن  العربية”، معرباً  وال�شعوب  الدول  كلِّ  اإىل جنب مع  القيادي جنباً  دورها 

الديوقراطية والرَّخاء وقوة  “مزيداً من  اأن حتّقق ثورة يناير مل�رش  اأمله يف 

والدور  ال�شيا�شية  املواقف  من  مزيد  اإىل  مقّدمة  وبالتايل  الداخلية،  اجلبهة 

العربي واالإقليمي والدويل”101. 

املقاومة  ف�شائل  بني  التهدئة  اإبرام  يف  امل�رشية  اجلهود  �شعيد  وعلى 

اإىل جانب االأمم املتحدة  الفل�شطينية يف غزة والكيان االإ�رشائيلي، لعبت م�رش 

بعد   ،2011/8/22 يف  غزة  قطاع  يف  تهدئة”  “�شيغة  اإىل  التو�شل  يف  دوراً 

يف  اإيالت  يف  الع�شكرية  العملية  على  رداً  القطاع  على  االإ�رشائيلية  االعتداءات 

بقيادة  امل�رشية  املخابرات  دور  غزة  يف  احلكومة  وثمنت   .
1022011/8/18

اللواء مراد موايف، وجهود مبعوث االأمني العام لالأمم املتحدة روبرت �شريي 

على  االإ�رشائيلي  العدوان  لوقف  تفاهمات  اإىل  الو�شول  يف   ،Robert Serry

 .
103

قطاع غزة
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اأن   ،2011/8/24 يف  االإ�رشائيلية   Maariv معاريف  �شحيفة  وك�شفت 

�شّد  وا�شعة  عملية  اأن  من  اإيالت،  هجمات  عقب  “اإ�رشائيل”،  حذرت  م�رش 

غزة �شتوؤدي اإىل قطع العالقات بينهما. وقالت ال�شحيفة اإن التحذير امل�رشي 

 .
104

يف�رش �شبب رّد الفعل االإ�رشائيلي ال�شعيف ن�شبياً على هجمات اإيالت

 ،2012/3/9 كما برز دور م�رش خالل الت�شعيد االإ�رشائيلي يف القطاع يف 

املقاومة  للجان  العام  االأمني  باغتيال  االإ�رشائيلي  اجلو  �شالح  قام  حيث 

االإ�رشائيلية  املواقع  با�شتهداف  املقاومة  وردت  القي�شي،  زهري  ال�شعبية 

يف  التهدئة  لتثبيت  جهوداً  م�رش  وبذلت   .
105

والقذائف ال�شواريخ  من  بعدد 

. وقالت القاهرة اإن التهدئة “�شفهية وغري مكتوبة وب�شمانة 
1062012/3/13

 .
م�رشية”107

اإ�رشاب االأ�رشى يف �شجون  اإنهاء  القاهرة دوراً مهماً يف ق�شية  كما لعبت 

اتفاقاً   2012/5/14 يف  لالأ�رشى  العليا  القيادية  اللجنة  وقعت  حيث  االحتالل، 

م�شوؤولني  بح�شور  ع�شقالن،  �شجن  يف  االإ�رشائيلية  ال�شجون  م�شلحة  مع 

م�رشيني، يق�شي باإنهاء اإ�رشاب االأ�رشى املفتوح عن الطعام الذي ا�شتمر 28 

يوماً، بعد املوافقة على تنفيذ جميع مطالبهم. ون�ّص االتفاق على اإنهاء العزل 

ووقف  غزة،  قطاع  اأ�رشى  الأهايل  الزيارات  برنامج  وا�شتئناف  االنفرادي، 

للجندي  املقاومة  اأ�رش  بعد  ُفر�ص  الذي  �شاليط”  بـ“قانون  ي�شمى  ما  تطبيق 

 .
108

االإ�رشائيلي جلعاد �شاليط، اإىل جانب حت�شني اأو�شاع االعتقال

بع�ص  ا�شتمرت  يناير،   25 ثورة  عهد  يف  م�رش  دخول  من  الرغم  وعلى   

حما�ص  وحركة  غزة  قطاع  �شّد  التحري�ص  حمالت  يف  م�رش  يف  اجلهات 

االإخوان  جماعة  دور  بروز  بعد  خ�شو�شاً  امل�رشي  الداخل  يف  لتوظيفها 

امل�شلمني يف م�رش، يف امل�رشح ال�شيا�شي يف م�رش يف هذه املرحلة. 

ففي 2011/6/6 نفى نائب رئي�ص املكتب ال�شيا�شي حلركة حما�ص د. مو�شى 

اأبو مرزوق، ما تردد يف و�شائل اإعالم عن اإلقاء القب�ص على عنا�رش من حما�ص 
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اأنه ال �شلة حلما�ص مبا حدث يف  اإىل م�رش، و�شدد على  بتهمة تهريب �شالح 

.
109

�شبه جزيرة �شيناء خالل اأو قبل ثورة 25 من يناير من اأعمال عنف

وذكرت قناة العربية على موقعها االإلكرتوين اأن ال�شلطات امل�رشية طلبت 

التحقيق يف   INTERPOL الدولية لل�رشطة اجلنائية )االإنرتبول(  املنظمة  من 

تهريب 1,400 �شيارة من م�رش اإىل قطاع غزة عرب االأنفاق التي تربط االأرا�شي 

امل�رشية بالفل�شطينية. ورف�ص ماهر الرملي، مدير ال�رشطة اجلنائية الدولية 

يف غزة، اأن يكون قطاع غزة ماأوى لل�شيارات امل�رشوقة. وقد طالبت احلكومة 

يف غزة املواطنني ب�رشورة �رشاء �شياراتهم من معار�ص و�شاالت معروفة، 

 .
110

حتى ال يقعوا �شحية ن�شب

 ويف حماولة للتاأثري على الناخب امل�رشي قبل انطالق االنتخابات الرئا�شية، 

التي تر�شح لها حممد مر�شي عن جماعة االإخوان امل�شلمني، زعمت �شحيفة 

اأثناء  يف  اال�شتقرار  ل�رشب  خمطط  وجود   ،2012/6/14 يف  امل�رشية  ال�رشوق 

عن�رشاً   23 دخول  وادعت  اجلمهورية،  رئا�شة  انتخابات  يف  االإعادة  جولة 

م�رش،  داخل  اإرهابية  اأعمال  الرتكاب  االأنفاق،  طريق  عن  الق�شام  كتائب  من 

اأوردته  ما  باأن  ردت  الق�شام  كتائب  اأن  اإال   .
111

الفو�شى من  حالة  واإحداث 

.
�شحيفة ال�رشوق عبارة عن “جملة اأكاذيب باطلة وتلفيق حم�ص”112

من  موقفها  اإي�شاح  اإىل  م�رشية  و�شخ�شيات  وقوى  اأحزاب  �شارعت 

قطاع غزة والق�شية الفل�شطينية بعد ثورة 25 يناير، فقال نائب املر�شد العام 

الفل�شطينية  الق�شية  اإن  البيومي  ر�شاد  م�رش  يف  امل�شلمني  االإخوان  جلماعة 

�شتكون على �شلم اأولويات جماعته يف املرحلة القادمة. ولفت البيومي النظر يف 

2011/3/11، اإىل اأن اجلماعة �شتعمل ب�شكل حثيث على دعم قطاع غزة املحا�رش 

 .
113

منذ اأربعة اأعوام، وفتح معرب رفح ب�شكل دائم اأمام حركة امل�شافرين
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امل�شلمني  االإخوان  جلماعة  االإر�شاد  مكتب  ع�شو  مر�شي  حممد  ودعا 

واملتحدث االإعالمي با�شمها يف 2011/4/8، اإىل دعم املقاومة الفل�شطينية باملال 

. كما اأكد مر�شي يف 
114

وال�شالح والعتاد حتى تت�شدى لالعتداءات االإ�رشائيلية

2012/1/22، الذي اأ�شبح رئي�شاً حلزب “احلرية والعدالة”، يف اأثناء ا�شتقباله 

كامل  على  الفل�شطينية  الدولة  اإقامة  اأجل  من  �شيعمل  حزبه  اأن  م�شعل،  خالد 

العودة لالجئني،  ال�رشيف، وكذلك حق  القد�ص  املحتلة وعا�شمتها  االأرا�شي 

واإنهاء  الفل�شطينية،  امل�شاحلة  لدعم  امل�رشية  اخلطوات  دعم  كله  ذلك  وقبل 

اأمتنى فتح مكتب حلما�ص،  “اأنا   ،2012/2/28 . وقال مر�شي، يف 
115

االنق�شام

بل اأريد فتح مكتب لها يف القاهرة واأرحب ب�شدة”116. كما �شدد مر�شي، خالل 

تر�شحه لالنتخابات الرئا�شية، على �رشورة بقاء معرب رفح احلدودي مفتوحاً 

24 �شاعة يومياً طيلة اأيام االأ�شبوع، وقال يف 2012/5/9: “ن�شعى اإىل دعم اأبناء 

غزة املحا�رشين، وتقوية العالقة بحما�ص ب�شكل خا�ص والفل�شطينيني ب�شكل 

.
عام”117

يف   ،2011/4/25 يف  تاأ�ش�ص  الذي  والتنمية”،  “ال�شالمة  حزب  وتبنى 

برناجمه، الدعوة اإىل “دعم حركات املقاومة الفل�شطينية والعمل على بناء دور 

حزب  اأول  هو  احلزب  وهذا  بينها”،  امل�شاحلة  يحقق  وفعال  حمايد  م�رشي 

�شيا�شي منذ ثورة 25 يناير، اأ�ش�شه عدد من اجلهاديني مب�رش واأغلب قياداته 

امل�رشي يف  النور  حزب  . وقام وفد من 
امل�رشي”118 لـ“تنظيم اجلهاد  تنتمي 

2012/4/21، بزيارة اإىل قطاع غزة “تهدف اإىل ك�رش احل�شار، واإنهاء االنق�شام 

.
الفل�شطيني”119

يف  جرت  التي  م�رش  يف  الرئا�شية  االنتخابات  مر�شحي  مواقف  عن  اأما 

2012/5/23، جتاه الق�شية الفل�شطينية فقد اأكد حممد حميي الدين املر�شح، اأنه 

م�شتعد يف حالة فوزه لت�شدير الغاز لـ“اإ�رشائيل” مقابل اأن تفكك امل�شتوطنات، 

.
120

واإقامة ممر اآمن بني ال�شفة وغزة ورفع احل�شار
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وقال عبد املنعم اأبو الفتوح املر�شح الرئا�شي يف 2011/12/19، اإن “ال�شعب 

غزة،  ح�شار  اإنهاء  يجب  لذا  وحرية،  بكرامة  العي�ص  ي�شتحق  الفل�شطيني 

وفتح بوابة رفح ب�شكل طبيعي واأالّ يكون الأحد �شلطة عليها �شوى امل�رشيني 

الغاز  �شيقطع  اأنه  فاأكد  �شباحي  حمدين  املر�شح  اأما   .
والفل�شطينيني”121

.
122

الطبيعي عن “اإ�رشائيل”، ويفتح احلدود مع غزة

وطالب اأحمد �شفيق مر�شح الرئا�شة يف 2012/6/3 الناخبني امل�رشيني يف 

اخلارج، باأن يقرروا م�شري بلدهم و�رشعيتهم، واأن يختاروا الدولة الع�رشية 

يريد  كما  فل�شطني  ولي�ص  كانت،  كما  القاهرة،  عا�شمتها  والتي  يثلها  التي 

البع�ص. واأ�شاف �شفيق “من قلب عا�شمة م�رش �شوف اأ�شعى لتاأ�شي�ص دولة 

مقد�شتان  كالهما  وفل�شطني  فالقاهرة  القد�ص،  عا�شمتها  م�شتقلة  فل�شطينية 

.
لن تذوب اأيهما يف االأخرى ولن تذوب كالهما يف اإمارة”123

مو�شى  عمرو  الرئا�شة  مر�شح  اأكد  الفل�شطينية  الق�شية  عن  حديثة  ويف 

جدول  مقدمة  يف  تكون  اأن  يجب  الفل�شطينية  الق�شية  اأن   2012 مايو  اأيار/  يف 

اأعمال املنطقة واالأمم املتحدة. واأنه ال �شّك يف اأن م�رش يف ظّل اجلمهورية الثانية 

امل�شتقرة واملتقدمة والقوية ت�شتطيع بالتعاون مع االأ�شقاء العرب واالأ�شدقاء 

على  ُي�شغط  بحيث  اأخرى،  مرة  ال�شدارة  مركز  اإىل  الق�شية  اإعادة  العامل  يف 

.
124

“اإ�رشائيل” لالإقرار باإقامة الدولة الفل�شطينية وعا�شمتها القد�ص

3. عملية تبادل االأ�رصى )�شفقة وفاء االأحرار(:

�شاليط يف  االإ�رشائيلي جلعاد  اأ�رش اجلندي  اأيام على عملية  مل متر �شوى 

2006/6/25؛ حتى بداأت اجلهود الإطالق املفاو�شات غري املبا�رشة بني حركة 

لعبت دور  التي  االأطراف  حما�ص و“اإ�رشائيل” الإطالق �رشاحه، وقد تعددت 

.
125

الو�شيط بني الطرفني، اإال اأن الو�شيطني االأكرث تاأثرياً كانا م�رش واأملانيا
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“اإ�رشائيل”  بني  املبا�رشة  غري  املفاو�شات  من  عديدة  جوالت  وبعد 

امل�رشي  الو�شيط  بقاء  مع  وغربية،  عربية  دول  من  و�شطاء  عرب  وحما�ص، 

الطرف الرئي�شي، مل تكلل املفاو�شات بالنجاح ب�شبب التعنت االإ�رشائيلي.

ومع بداية الثورة امل�رشية يف 2011/1/25 توقفت املفاو�شات توقفاً تاماً. 

ولكن تنحي الرئي�ص مبارك يف 2011/2/11، وتكليفه “املجل�ص االأعلى للقوات 

�شفقة  مفاو�شات  م�شار  على  انعك�ص   ،
126

البالد �شوؤون  الإدارة  امل�شلحة” 

االأ�رشى، وحاولت م�رش يف هذه املرحلة بذل جمهود كبري من اأجل التو�شل 

اإىل اتفاق يف ملف االأ�رشى. تزامن ذلك مع تاأكيد نائب رئي�ص املكتب ال�شيا�شي 

�شفقة  يف  االأملانية  الو�شاطة  ف�شل  على  مرزوق  اأبو  مو�شى  حما�ص  حلركة 

.
127

التبادل

ويف بداية �شهر اأيار/ مايو 2011، وبعد اأيام من تويل املفاو�ص االإ�رشائيلي 

اجلديدة  امل�رشية  القيادة  بداأت  مهامه،   David Midan ميدان  ديفيد  اجلديد 

باإجراء ات�شاالت لتحريك ملف املفاو�شات غري املبا�رشة حول االأ�رشى، مع 

.
128

مالحظة اأن م�رش اأخذت تتفهم موقف حما�ص ومطالبها حول ال�شفقة

ويف 2011/6/1 و�شل عامو�ص جلعاد Amos Gilad، رئي�ص الهيئة االأمنية 

مع  مفاو�شات  الإجراء  القاهرة  اإىل  االإ�رشائيلية،  الدفاع  بوزارة  وال�شيا�شية 

امل�شوؤولني يف م�رش حول تفعيل الو�شاطة امل�رشية يف �شفقة تبادل االأ�رشى، 

يطالب  الذين  االأ�رشى  جميع  عن  االإفراج  على  “اإ�رشائيل”  موافقة  وحمل 

 .
129

الفل�شطينيون باالإفراج عنهم

وك�شف املفاو�ص االإ�رشائيلي ديفيد ميدان اأن احتماالت التو�شل اإىل اتفاق 

مع حما�ص لالإفراج عن �شاليط مقابل اأكرث من األف �شجني فل�شطيني ظهرت يف 

متوز/ يوليو 2011، واأ�شار اإىل اأن املخابرات االإ�رشائيلية علمت منذ ثالثة اأ�شهر 

قال  فيما  م�رشية.  بو�شاطة  اتفاق  الإبرام  ا�شتعداداً  اأكرث  باتت  حما�ص  اأن 
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يورام كوهني Yoram Cohen، رئي�ص جهاز ال�شاباك، الذي ُعنّي خلفاً لرئي�ص 

لل�شحفيني  ت�رشيحات  يف   ،Yuval Diskin دي�شكني  يوفال  ال�شاباك  جهاز 

ويف  تتحرك”.  االأمور  بداأت  اللحظة  تلك  من  “اعتباراً  ميدان:  مع  بها  اأدىل 

 Benjamin 2011/10/11، اأعلن رئي�ص احلكومة االإ�رشائيلية بنيامني نتنياهو

Netanyahu اأن حكومته وحركة حما�ص تو�شلتا اإىل ال�شيغة النهائية التفاق 

.
تبادل االأ�رشى يف 1302011/10/10

حركة  بني  املبا�رشة  غري  واملفاو�شات  املباحثات  من  عديدة  جوالت  بعد 

حركة  من  كل  اأعلنت  اأعوام،  خم�شة  من  اأكرث  ا�شتمرت  و“اإ�رشائيل”  حما�ص 

اجلندي  اإطالق  على  م�رشية  بو�شاطة  االتفاق  عن  و“اإ�رشائيل”  حما�ص 

 1,027 عن  االإفراج  مقابل  الفل�شطينية  املقاومة  لدى  االأ�شري  االإ�رشائيلي 

حلركة  ال�شيا�شي  املكتب  رئي�ص  اأعلن   2011/10/11 ففي  فل�شطينياً؛  اأ�شرياً 

عليها  اأطلق  �شفقة  “اإ�رشائيل”  مع  اأبرمت  حركته  اأن  م�شعل  خالد  حما�ص 

ا�شم “وفاء االأحرار”، تق�شي مببادلة 1,027 اأ�شرياً فل�شطينياً مقابل �شاليط 

على مرحلتني، االأوىل تتم خالل اأ�شبوع من اإعالن ال�شفقة، ويتم فيها اإطالق 

450 اأ�شرياً، والثانية �شتكون بعد �شهرين من تنفيذ املرحلة االأوىل، حيث يتم 

االإفراج عن 550 اأ�شرياً. كما اأعلن م�شعل عن اأن ال�شفقة ت�شمل كل الن�شاء يف 

�شجون االإ�رشائيلية، و315 اأ�شرياً كانوا يق�شون اأحكاماً بال�شجن املوؤبد ملرة 

واحدة اأو اأكرث، وقال م�شعل اإن ال�شفقة ت�شمل “معتقلني من ال�شفة الغربية، 

وتوجه  وال�شتات”.  واجلوالن،   ،1948 واأرا�شي  والقد�ص،  غزة،  وقطاع 

�شكر  كما  املقاومة،  الفل�شطينية  والف�شائل  الق�شام  كتائب  اإىل  بال�شكر  م�شعل 

ال�شعب الفل�شطيني “يف قطاع غزة الذي حتمل خم�ص �شنوات من احل�شار”، 

و�شكر م�شعل اأي�شاً “م�رش وجهاز خمابراتها العامة، وكل من �شاعد يف هذه 

والو�شاطة  وتركيا  و�شورية  قطر  خ�شو�شاً  و�شخ�شيات  دول  من  ال�شفقة 

.
االأملانية”131
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4. امل�شاحلة الفل�شطينية: 

اأهم  اأحد  مبارك  نظام  �شقوط  بعد  ما  مرحلة  يف  امل�رشي  احلياد  �شكل   

على  للتوقيع  الوا�شحة  والتهيئة  امل�شاحلة  ملف  الإن�شاج  الدافعة  االأ�شباب 

ي�شتعيد  امل�شاحلة  مل�شرية  الراعي  امل�رشي  الدور  وبداأ  امل�رشية.  الورقة 

مكانته، ويعيد اإنتاج دوره جتاه الق�شية الفل�شطينية وما تفر�شه من اأولوية 

.
132

تطبيق امل�شاحلة بني الفل�شطينيني

ملف  بتحويل  امل�شلحة  للقوات  االأعلى  املجل�ص  قام   ،2011/3/7 ففي 

امل�شاحلة من جهاز املخابرات امل�رشية اإىل وزارة اخلارجية. واأجرى املجل�ص 

الع�شكري ات�شاالت مع نبيل العربي وزير اخلارجية، لبحث �شبل ا�شتئناف 

اجلهود امل�رشية لتحقيق امل�شاحلة الفل�شطينية، مع اإمكانية اإدخال تعديالت 

ارتياحاً  هناك  واأن  �شيّما  ال  حما�ص،  بها  طالبت  التي  امل�رشية  الورقة  على 

ل�شلوك احلركة، فيما يتعلق بتاأمني حدود قطاع غزة مع م�رش خالل مرحلة 

.
133

االنفالت االأمني التي �شهدتها م�رش

وفتح  حما�ص  بني  جادة  متتابعة  لقاءات  على  امل�رشيون  اأ�رشف  وهكذا 

تركيا  حماولة  من  وبالرغم   .2011 اأبريل  وني�شان/  مار�ص،  اآذار/  نهاية 

دائرة  امل�شاحلة بقي يف  اأن ملف  اإال  الو�شاطة بني فتح وحما�ص،  امل�شاركة يف 

توقيع  عن  املفاجئ  االإعالن  حلظة  اإىل  و�شوالً  احل�رشية،  امل�رشية  املعاجلة 

 ،
اتفاق امل�شاحلة باالأحرف االأوىل بني احلركتني يف القاهرة يف 1342011/4/27

من  عانى  امل�شاحلة  اتفاق  تطبيق  اأن  اإال   ،2011/5/3 يف  الر�شمي  التوقيع  ثّم 

التعرث، وقد جتلى ذلك يف بروز العوائق التالية: االعتقال ال�شيا�شي، والربنامج 

.
135

ال�شيا�شي، وملف احلكومة
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5. موقف م�رص من احل�شار على غزة:

اأ. معرب رفح:

كان  حيث  رفح،  معرب  فتح  عملية  على  يناير   25 ثورة  اأحداث  انعك�شت 

2011/5/25، قررت م�رش  اأنه يف  اإال  يفتح ب�شكل جزئي ولي�ص ب�شكل كامل. 

2011/5/28 ب�شكل دائم ما عدا اجلمعة والعطالت  ابتداًء من  فتح معرب رفح 

التا�شعة �شباحاً وحتى اخلام�شة م�شاًء  الر�شمية للدولة امل�رشية، وذلك من 

حركة  لت�شهيل  امل�رشية  ال�شلطات  اتخذتها  التي  االإجراءات  اإطار  يف  يومياً، 

مرور املواطنني الفل�شطينيني من املنافذ امل�رشية، وفق االآلية التي كان معموالً 

.
137

. ويف 2011/5/28 با�رشت القاهرة فتح معرب رفح 
بها قبل �شنة 1362007

اأن رئي�ص  اإال  الرغم من قرار م�رش ت�شغيل معرب رفح ب�شكل كامل،  على 

احلكومة الفل�شطينية يف غزة اإ�شماعيل هنية اأكد، يف 2011/6/28، اأن “الو�شع 

حت�شينات  باأي  ي�شعر  مل  الفل�شطيني  اجلانب  الأن  طبيعي  غري  رفح  معرب  يف 

اأكد هنية،  . كما 
ال�شلطات امل�رشية عنها”138 اإعالن  االآن بعد  على املعرب حتى 

يف 2011/7/6، اأن ال�شعب الفل�شطيني يتطلع اإىل اأن تتحول االإرادة امل�رشية اإىل 

“قرار �شيا�شي” يق�شي باإنهاء احل�شار وفتح معرب رفح كونه “عنوان االأزمة 

 .
139

الوحيد”، م�شدداً على اأن غزة انت�رشت على احل�شار واملوؤامرة

اأما على �شعيد مرور القوافل االإن�شانية والت�شامنية، ا�شتمرت ال�شلطات 

عرب  غزة  قطاع  اإىل  بدخولها  بال�شماح  الع�شكري  املجل�ص  عهد  يف  امل�رشية 

“اأميال  قافلة  متكنت   2011/7/6 ففي  مبارك،  عهد  يف  كانت  كما  رفح،  معرب 

ويف   .
140

غزة اإىل  واإن�شانية  طبية  م�شاعدات  اإدخال  من   ”3 االبت�شامات  من 

2011/8/18، و�شل وفد ماليزي اإىل غزة عرب معرب رفح، يف زيارة ت�شامنية 

من  مت�شامناً   33 و�شّم  القطاع.  على  املفرو�ص  االإ�رشائيلي  احل�شار  �شّد 

اإىل غزة وفد   ،2012/3/24 . كما و�شل، يف 
141

املاليزية  Mabim جمعية مابيم 
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التحالف امل�رشي الدويل الإنهاء احل�شار، وذلك لك�رش احل�شار املفرو�ص على 

 .
142

غزة وتقدمي امل�شاعدات

قطاع  بدخول  القوافل  جلميع  ت�شمح  تكن  مل  امل�رشية  ال�شلطات  اأن  غري 

اأر�شلتها  التي  امل�رشية”  اإعمار غزة  “قافلة   ،2012/4/28 فقد منعت يف  غزة، 

. وقال م�شدر �شيا�شي مغربي 
143

املهند�شني امل�رشين من دخول غزة نقابة 

يف 2012/5/6، اإن القاهرة منعت وفداً عربياً من دخول غزة، يتكون من رجال 

ت�شارك  التي  املغرب  بينها  من  عربية،  دولة   14 لـ  ينتمون  وبرملانيني  اأعمال 

 .
144

بنواب برملانيني عن حزب العدالة والتنمية

بعد  غزة  قطاع  مع  ت�شامنية  وتفاعالت  تظاهرات  م�رش  �شهدت 

القطاع.  على  االإ�رشائيلي  والعدوان  احل�شار،  راف�شة  يناير،   25 ثورة 

الفل�شطينيني  التظاهرات بفتح معرب رفح ب�شكل دائم واإنهاء معاناة  وطالبت 

داخل القطاع. ففي 2011/4/8، خرج امل�رشيون مب�شرية توجهت اإىل ال�شفارة 

االإ�رشائيلية يف اجليزة، وطالبوا بطرد ال�شفري االإ�رشائيلي من القاهرة احتجاجاً 

على العدوان االإ�رشائيلي على غزة، وبرفع احل�شار، وفتح املعابر، واأن تكون 

.
145

الق�شية الفل�شطينية على راأ�ص اأولويات اخلارجية امل�رشية

يف  ال�رشيف  االأزهر  جامعة  يف  طالب  اآالف  ع�رشة  عن  يزيد  ما  واحت�شد 

يرتكبها  التي  باملجازر  تنديداً  اجلامعية  املدينة  داخل   ،2011/4/9 يف  القاهرة 

التظاهرة  على  واأ�رشف  غزة،  يف  الفل�شطيني  ال�شعب  �شّد  االإ�رشائيلي  العدو 

العالقات  بقطع  املتظاهرون  وطالب  امل�شلمني.  االإخوان  جماعة  طالب 

الدبلوما�شية مع االحتالل، وطرد ال�شفري االإ�رشائيلي، ووقف عمليات ت�شدير 

.
الغاز امل�رشي للكيان واإلغاء اتفاقية الكويز QIZ التجارية بني “البلدين”146

لدعوة  �شعبية  مبادرة  اليوم  امل�رشي  �شحيفة  اأطلقت   ،2011/7/5 ويف 

و�شددت  امل�رشية،  املوانئ  اأحد  من  غزة  اإىل  لالإبحار   ”2 احلرية  “اأ�شطول 
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ال�شحيفة على اأن قافلة “احلرية 2” يجب اأن تنطلق من م�رش؛ فـ“اإ�رشائيل” 

نظام  اأي�شاً  بل كان هناك  امل�شوؤول عن ح�شار غزة،  الطرف  مل تكن وحدها 

 .
147

مبارك، الذي اأ�شهم يف هذا احل�شار بجهد وافر

م�شرية  يف   ،2011/12/30 يف  والعرب،  امل�رشيني  املواطنني  مئات  و�شارك 

القاهرة، مطالبني برفع احل�شار الظامل املفرو�ص على  ومهرجان خطابي يف 

لدعم  امل�رشية  القوى  من  بدعوة  االأزهر،  امل�شجد  يف  الفعالية  وُنظمت  غزة. 

حلماية  الثورية  واجلبهة  العربي،  الربيع  قوى  ع  وجتمُّ الفل�شطيني،  ال�شعب 

الثورة امل�رشية، واالئتالف العام لثورة 25 يناير، ورابطة “لبيك يا اأق�شى”، 

العربي،  التوحيد  وحزب  امل�شلمني،  لعلماء  العاملي  باالحتاد  القد�ص  وجلنة 

االأطباء  باحتاد  القد�ص  وجلنة  غزة،  عن  احل�شار  لك�رش  امل�رشية  واللجنة 

.
148

العرب، ومنظمة ال�شعوب العربية

احلرية  مبيدان  حا�شدة  مظاهرة  �شيناء،  اأبناء  نظم   ،2012/3/12 ويف 

باالعتداء  تنديداً  �شيناء،  �شمال  حمافظة  عا�شمة  العري�ص  مدينة  و�شط  يف 

ب�شيناء،  الكرامة  حزب  املظاهرة،  يف  و�شارك  غزة.  قطاع  على  االإ�رشائيلي 

والثورية  ال�شبابية  واحلركات  االئتالفات  من  وعدد  الثورة  حماية  وجلنة 

ووقف  غزة،  على  االإ�رشائيلي  االعتداء  بوقف  املتظاهرون  وطالب  االأخرى. 

.
149

املجازر التي يرتكبها الكيان �شّد ال�شعب الفل�شطيني

ب. االأنفاق:

االأنفاق  عن  البحث  عملية  يف  الفرتة  هذه  خالل  امل�رشي  اجلي�ص  ا�شتمر 

ال�شفري  عثمان  يا�رش  واأكد   .
150

غزة قطاع  مع  احلدود  طول  على  وتدمريها 

امل�رشي لدى ال�شلطة الفل�شطينية يف 2011/7/22، اأن “جتارة االأنفاق بني غزة 

 .
وم�رش تتجاوز املليار دوالر �شنوياً”151
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“اإ�رشائيل”،  اإىل  الغاز  ت�شدير  اأنابيب  ا�شتهداف  عمليات  ت�شاعد  وبعد 

يف  ب�شيناء  “ن�رش”،  ا�شم  عليها  اأطلق  ع�شكرية،  عملية  امل�رشي  اجلي�ص  �شّن 

االإ�شالم” كان قد  “جي�ص حترير  2011/8/12، �شّد تنظيم يطلق على نف�شه 

يقوم بطرد اجلي�ص  اأن  بعد  اإ�شالمية  اإمارة  اإىل  �شيناء  “حتويل  اعتزامه  اأعلن 

اأن  القاهرة  اأكدت   ،2011/9/2 ويف   .
منها”152 ال�شالم  حفظ  وقوات  وال�رشطة 

عملية “ن�رش” ت�شتهدف جتار املخدرات املتواجدين يف �شيناء، واأنها لن توؤثر 

. وحتى 2011/9/19 
153

على الو�شع االإن�شاين واالقت�شادي واالأمني يف غزة

يف  امل�رشية  احلدود  حر�ص  واأعلن   .
154

غزة قطاع  بني  نفقاً   32 تدمري  مّت 

.
155

2011/10/17، اأنه متكن من تدمري 196 نفقاً بني غزة ورفح

على الرغم من ال�رشوع يف عملية تدمري االأنفاق يف هذه املرحلة، اإال اأن حجم 

التدمري مل يكن ذا تاأثري كبري على عمليات تهريب الب�شائع اإىل غزة من خالل 

االأنفاق. 
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ثالثًا: العالقة بني م�صر وقطاع غزة خالل عهد 

حممد مر�صي

1. حمددات العالقة بني م�رص وقطاع غزة:

�شنة  خالل  ال�شعبي  احلراك  بفعل  املنطقة  يف  ال�شيا�شية  التحوالت  �شكلت 

ال�رشاع  تاريخ  يف  ا�شرتاتيجية  حتول  نقطة  م�رش،  يف  وخ�شو�شاً   ،2011

حممد  وانتخاب  االإ�شالمي،  التيار  �شعوُد  �شكل  كما  االإ�رشائيلي،  العربي 

للق�شية  ا�شرتاتيجية  اإ�شناد  حالة   ،2012 �شيف  يف  مل�رش  رئي�شاً  مر�شي 

الكيان  قيادات  عنه  عربت  ما  وهو  املنطقة.  يف  املقاومة  ولقوى  الفل�شطينية 

وا�شلت  فقد  املنطقة.  يف  املفاجئة  التحوالت  من  تخوفهم  عن  االإ�رشائيلي، 

واأعرب   ،2011 اأحداث  منذ  م�رش  يف  االأحداث  ملجريات  متابعتها  “اإ�رشائيل” 

رئي�ص الوزراء االإ�رشائيلي بنيامني نتنياهو يف 2011/2/2، عن تخوفه من قيام 

. اأما 
نظام يف م�رش �شبيه بالنظام االإيراين يقوده “متطرفون اإ�شالميون”156

 Shaul رئي�ص جلنة اخلارجية واالأمن يف الكني�شت االإ�رشائيلي �شاوؤول موفاز

ا�شرتاتيجي  باإنذار  م�رش  يف  يحدث  وما  تون�ص  يف  حدث  ما  فو�شف   Mofaz

بالن�شبة لـ“اإ�رشائيل”، متوقعاً “اأن يكون عام 2011 نقطة حتول يف عدة اأماكن 

الكيان  رئي�ص   Shimon Peres برييز  �شمعون  وقال   .
املنطقة”157 يف  اأخرى 

االإ�رشائيلي “اإن ن�شوء نظام حكم ديني مت�شدد يف م�رش لن يجعل االأو�شاع 

يف هذا البلد اأف�شل حاالً مما كانت عليه يف ظل النظام احلايل رغم عدم التزامه 

.
بالثوابت الديقراطية”158

وبعد م�شي عدة اأ�شهر على فوز مر�شي بالرئا�شة ظل القلق يراود اجلانب 

االإ�رشائيلي مما يجري يف م�رش، ففي 2012/9/15، قال نتنياهو يف تقييمه لهذه 

الفرتة من حكم مر�شي “اإنه ]مر�شي[ مل يرغب حتى يف النطق بكلمة اإ�رشائيل 
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علناً. واأعتقد اأن على م�رش اتخاذ قرار ب�شاأن عمق التزامها مبعاهدة ال�شالم، 

.
فقد اأعلنا التزامنا ال�شديد بها. واآمل اأن يكونوا هم كذلك”159

كانت  م�رش،  تواجهها  التي  ال�شخمة  الداخلية  التحديات  من  وبالرغم 

الرئي�ص  األقاه  الذي  الق�شم  خطاب  يف  وبقوة  حا�رشة  الفل�شطينية  الق�شية 

اأهمية  تاأكيده  عن  ناهيك  الفل�شطينية،  للحقوق  م�رش  دعم  اأكد  حيث  مر�شي، 

الفل�شطينية،  القدرات  لتمتني  اأولوية  باعتبارها  الفل�شطينية  امل�شاحلة  اإمتام 

بالق�شية  تع�شف  التي  التحديات  ملواجهة  الفل�شطيني  اجلهد  وتوحيد 

الفل�شطينية.

ما يهّمنا يف هذا الق�شم من التقرير هو ت�شليط ال�شوء على تاأثري حكم مر�شي 

على قطاع غزة، فقد ات�شمت فرتة حكم الرئي�ص مر�شي باملحددات التالية:

اأوالً: اإن م�رش معنية بالق�شية الفل�شطينية بغ�ص النظر عن احلاكم فيها، 

الأ�شباب قومية وبحكم الروابط التاريخية.

ثانياً: اإن الرئي�ص امل�رشي اجلديد يف ظّل نظام �شيا�شي غري م�شتقر، وبيئات 

لة، وفاعلية اأركان ما ي�شمى “الدولة العميقة” التي ا�شتهدفت اإف�شاله  عمل معطِّ

واإ�شقاطه من خالل موؤ�ش�شات الدولة نف�شها؛ كل ذلك اأ�شعف قدرة الرئي�ص 

وال�شيا�شة  القومي  االأمن  بق�شايا  يتعلق  فيما  القرار  اتخاذ  على  امل�رشي 

اإن مر�شي  ذلك  الفل�شطينية؛ وبالرغم من  بفل�شطني  يتعلق  اخلارجية، وفيما 

حاول اأن يكون عن�رشاً موؤثراً غري اأن تاأثريه مل يكن حا�شماً.

الثقيلة التي خلفها الرئي�ص امل�رشي ال�شابق  اإن م�رش بحكم الرتكة  ثالثاً: 

ح�شني مبارك على كّل امل�شتويات واالأ�شعدة، وبحكم ا�شتمرار التناف�ص بني 

وبحكم  الثورة،  قوى  وبقية  امل�شلمني  االإخوان  وجماعة  الع�شكري  املجل�ص 

فرتة  معظم  يف  �شتكون  م�رش؛  منه  عانت  الذي  واالقت�شادي  االأمني  الرتدي 

حكم مر�شي من�شغلة بنف�شها اأكرث من اأي �شيء اآخر.
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رابعاً: ح�شا�شية العالقة مع الكيان االإ�رشائيلي بحكم معاهدة كامب ديفيد، 

فجماعة االإخوان امل�شلمني يف م�رش تعار�ص كامب ديفيد وترف�شها، ويف الوقت 

نف�شه فاإن مر�شي يجد نف�شه مكبالً مبا ورثه من تبعاتها، وال ي�شتطيع يف بداية 

م�رش  رئي�ص  اأن  “اإ�رشائيل”  وتدرك  “اإ�رشائيل”.  حلفاء  ي�شتعدي  اأي  حكمه 

مفاعيلها  يجّمد  اأو  املعاهدة  هذه  يلغي  كي  ال�شانحة  الفر�شة  �شينتهز  اجلديد 

ا�شتقرار �شيا�شي  اأبيب حدوث  تل  لي�ص من م�شلحة  اأقل تقدير، ولذلك  على 

واقت�شادي يف م�رش، الأن ان�شغال احلاكم بال�شوؤون الداخلية يعوقه غالباً عن 

االن�شغال االأمور اخلارجية.

خام�شاً: يدرك الرئي�ص مر�شي اأن ت�شغيل معرب رفح، واإن كان من املفرت�ص 

اأن يكون �شاأناً فل�شطينياً م�رشياً، ال متلك م�رش، يف هذه الفرتة، الت�رشف فيه 

بطريقة منفردة، فالتدخالت والتاأثريات الدولية واالإقليمية ما زالت حا�رشة 

عن  احل�شار  تخفيف  اإىل  يبادر  اأن  امل�رشي  اجلانب  ينع  ال  هذا  لكن  بقوة، 

القطاع بالو�شائل املتاحة. 

2. عالقة م�رص باملقاومة:

اأعربت ال�شلطة الفل�شطينية والف�شائل الفل�شطينية عن اأملها اأن ُيعيد فوز 

امل�رشية  الرئا�شة  بانتخابات  مر�شي  حممد  والعدالة  احلرية  حزب  مر�شح 

ويف  واالإ�شالمية  العربية  الق�شايا  ون�رشة  دعم  يف  الّريادي  امل�رشي  الدور 

مقدمتها الق�شية الفل�شطينية، موؤكدة اأن فوزه يعد “اإجنازاً جديداً ي�شاف اإىل 

�شل�شلة اإجنازات الثورة امل�رشية”.

فوزه  مبنا�شبة  مر�شي،  حممد  عبا�ص،  حممود  الفل�شطيني  الرئي�ص  وهناأ 

الفل�شطينية  والقيادة  احرتامه  عن  معرباً  م�رش،  يف  الرئا�شية  االنتخابات  يف 

قال  مر�شي  اإىل  تهنئة  بربقية  عبا�ص  وبعث  العظيم.  امل�رشي  ال�شعب  خليار 

فيها نوؤكد لكم “تطلعنا اإىل موا�شلة العمل امل�شرتك يف كل ما من �شاأنه خدمة 

اأمتنا  ق�شايا  وخدمة  متينة،  اأخوية  اأوا�رش  جتمعهما  اللذين  �شعبينا  م�شالح 
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. وقال ع�شو اللجنة التنفيذية ملنظمة 
العادلة ومبا يحقق اأهدافها ال�شامية”160

على  العظيم  امل�رشي  ال�شعب  “نهنئ  عريقات  �شائب  الفل�شطينية  التحرير 

. وعّدت حركة فتح، فوز مر�شي 
انت�شار خيار االنتخابات والديقراطية”161

يف االنتخابات امل�رشية “�شاأناً داخلياً ال عالقة لها به”، موؤكدة اأنها �شتتعامل 

 .
162

معه كرئي�ص لدولة عربية

الرئي�ص  حما�ص،  حلركة  ال�شيا�شي  املكتب  رئي�ص  م�شعل  خالد  وهاتف 

. و�شارك رئي�ص احلكومة 
163

مر�شي، وبارك له فوزه يف االنتخابات امل�رشية

 ،2012/6/24 يف  انطلقت  التي  امل�شريات  يف  هنية  اإ�شماعيل  غزة  قطاع  يف 

ابتهاجاً باإعالن حممد مر�شى رئي�شاً مل�رش. وقام هنية برفع العلمني امل�رشي 

بتوزيع  قام  كما  غزة،  مدينة  ب�شوارع  انطلقت  التي  امل�شرية  يف  والفل�شطيني 

املكتب  ع�شو  وعّد   .
164

واالحتفاالت امل�شريات  يف  امل�شاركني  على  احللوى 

م�رش  رئا�شة  انتخابات  يف  مر�شي  فوز  الزهار،  حممود  حلما�ص  ال�شيا�شي 

. اأّما امل�شت�شار ال�شيا�شي لرئي�ص ال�شلطة 
“حلظًة تاريخيًة وانت�شاراً كبرياً”165

قادة  اأبداها  التي  بـ“املبالغة”  اأ�شماه  ما  ا�شتغرب  فقد  حماد  منر  الفل�شطينية 

الفل�شطينية  العالقات  اأن  واأكد  مر�شي،  الرئي�ص  بفوز  الرتحيب  يف  حما�ص 

.
166

امل�رشية لن تتاأثر كثرياً بهذا الفوز

االنتخابات  جناح  و�شعبها  مل�رش  االإ�شالمي  اجلهاد  حركة  وباركت 

الرئا�شية وانتخاب مر�شي رئي�شاً مل�رش، متمنيًة اأن يتمكن من تنفيذ ما قطعه 

على نف�شه من وعود لل�شعب امل�رشي واالأمة العربية. بدورها، اأعربت اجلبهة 

ال�شعبية لتحرير فل�شطني عن �شعادتها بفوز مر�شي برئا�شة م�رش، متمنية اأن 

.
167

يحقق فوزه باالنتخابات اآمال ال�شعب الفل�شطيني وطموحاته بالتحرير

فل�شطني  لتحرير  الديوقراطية  للجبهة  ال�شيا�شي  املكتب  ع�شو  واأعرب 

اإىل مزيد من الدعم امل�رشي  اأن يوؤدي فوز مر�شي  اأمله يف  �شالح زيدان، عن 
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وفّك  غزة  قطاع  اإعمار  يف  امل�شاهمة  اإىل  باالإ�شافة  الفل�شطينية،  للم�شاحلة 

.
168

احل�شار املفرو�ص عليه

والقيادة  حما�ص  حركة  اإىل  “بالن�شبة  مر�شي:  الرئي�ص  قال  باملقابل 

الف�شائل  كل  مع  واحدة  م�شافة  على  تقف  الرئا�شة  موؤ�ش�شة  الفل�شطينية، 

ال  م�رش  واأن  يريدون،  كما  امل�شتقلة  دولتهم  اإقامة  يف  وتوؤيدهم  الفل�شطينية، 

، م�شيفاً: “عازمون على موا�شلة العمل اإىل 
تقبل العدوان اأو اإراقة الدماء”169

.
اجلانب الفل�شطيني بكل اأبنائه وف�شائله”170

غري اأن وقوف الرئي�ص مر�شي على م�شافة واحدة من القوى الفل�شطينية، 

قائالً:  دحالن  حممد  فتح  حركة  من  املف�شول  القيادي  انتقاد  من  ينعه  مل 

الوطن  �شّد  ب�شمومه  ي�شخ  زال  ما  دحالن  حممد  ُي�شمى  �شخ�ص  “هناك 

يف  العاملني  من  الوطن  اأبناء  من  الكثري  اأجد  ذلك  من  والغريب  وامل�رشيني، 

.
الف�شائيات يروجون له”171

اأن  اإال  امل�رشية،  والقيادة  حما�ص  بني  االإيجابية  العالقة  من  الرغم  وعلى 

ال�شفري امل�رشي يف رام اهلل يا�رش عثمان اأكد اأنه ال يوجد توتر يف العالقات بني 

م�رش وال�شلطة الفل�شطينية، واأن العالقة متينة وقائمة على االحرتام املتبادل، 

واأن “م�رش التي تطلع مللف امل�شاحلة الفل�شطينية، وم�رش التي تبذل جهوداً 

الإنهاء االنق�شام لن تفعل اأي �شيء ي�رش بوحدة امل�رشوع الوطني الفل�شطيني، 

.
واأن احلفاظ على الوحدة الفل�شطينية هي من الثوابت امل�رشية”172

�شكل فوز مر�شح االإخوان امل�شلمني مبقعد الرئا�شة امل�رشية نقطة حتول 

فارقة يف العالقة بني حركة حما�ص وحكومتها يف غزة وم�رش. فبعد اأن كانت 

قناة االت�شال الوحيدة بني حما�ص وم�رش تنح�رش يف جهاز املخابرات العامة، 

قنوات  فاإن  �شليمان،  عمر  ال�شابق  امل�رشي  الرئي�ص  نائب  يراأ�شه  كان  الذي 

االت�شال يف عهد الرئي�ص مر�شي باتت تديرها امل�شتويات ال�شيا�شية العليا يف 

اجلانبني.
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يف  هنية  واإ�شماعيل  م�شعل،  خالد  من  كالً  مر�شي  الرئي�ص  ا�شتقبل  فقد 

امل�رشية  احلكومة  ورئي�ص  هنية  بني  االت�شاالت  على  عالوة   ،2013/6/17

ذاته،  الوقت  يف  ال�شي�شي.  الفتاح  عبد  اجلديد  الدفاع  ووزير  قنديل،  ه�شام 

قام  اإذ  والقاهرة؛  الوزراء يف حكومتي غزة  توا�شل مبا�رش بني  اأ�شبح هناك 

عدد من وزراء غزة بزيارة م�رش والتقوا نظراءهم امل�رشيني، وتباحثوا حول 

�شبل حّل عدد من الق�شايا، ال �شيّما ق�شية اأزمة الكهرباء يف غزة. وتو�شلت 

ق�شايا  ب�شاأن  التفاقات  غزة  يف  الفل�شطينية  واحلكومة  امل�رشية  احلكومة 

وتبادل  احلدود  ملراقبة  م�شرتكة  اأمنية  جلنة  ت�شكيل  اتفاق  منها  ح�شا�شة، 

.
173

املعلومات اال�شتخباراتية والتعاون االأمني

والنظام  غزة  يف  احلكومة  بني  واملتطورة  االإيجابية  العالقة  من  وبالرغم 

اإعالم و�شخ�شيات م�رشية قامت  اأن و�شائل  اإال  ال�شيا�شي اجلديد يف م�رش، 

ب�شن حملة حتري�ص �شّد حركة حما�ص.

بع�ص  يف  وغزة  حما�ص  توريط  حماوالت  عن  املراقبني  بع�ص  ويتحدث 

جتاه  مر�شي  اأبداه  الذي  املبكر  التجاوب  اإنهاء  باجتاه  للدفع  وذلك  الق�شايا، 

معاناة اأهايل القطاع، وخ�شو�شاً بعد وعوده باأال يعود احل�شار على القطاع 

ال�شيا�شي لرئي�ص احلكومة يف غزة يو�شف رزقة قال  اأن امل�شت�شار  اأبداً. غري 

اإن العالقة مع الرئا�شة يف م�رش مل تتاأثر بحملة التحري�ص الوا�شعة التي ت�شّن 

لغزة  عالقة  اأال  امل�رشية  وللمخابرات  للرئا�شة  ثبت  الأنه  وحما�ص،  غزة  على 

2012، والتي  اأغ�شط�ص  اآب/  التي وقعت يف مدينة رفح امل�رشية يف  باجلرية 

.
174ً

قتل فيها 15 �شابطاً وجندياً م�رشيا

هجوماً  ف�شنت  رفح،  حادثة  امل�رشية  االإعالم  و�شائل  بع�ص  وا�شتغلت 

جملة  واتهمت   .
175

غزة قطاع  حتكم  ب�شفتها  حما�ص  حركة  على  وا�شعاً 

حما�ص  يف  الع�شكري  اجلناح  قيادات  من  عدداً  امل�رشية  العربي”  “االأهرام 
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من  ثالثة  هم  اجلرية  خلف  يقف  من  اأن  وزعمت  رفح،  جمزرة  يف  بالتورط 

اأثناء ثورة  امل�شوؤولني يف احلركة: “اأين نوفل الذي هرب من �شجن املرج يف 

اأبو �شمالة ال�شهري باأبو خليل، ورائد العطار وهو  اإبراهيم  25 يناير، وحممد 

 .
مهند�ص وخمطط ومنفذ عملية خطف اجلندي االإ�رشائيلي جلعاد �شاليط”176

اإال اأن قيادة اجلي�ص امل�رشي نفت تورط اأي من عنا�رش حركة حما�ص يف حادث 

رفح. وقالت يف بيان مقت�شب �شدر عنها يف 2013/3/28: “ال عالقة حلما�ص 

.
بحادثة مقتل جنود �شيناء”177

حزب  وموؤ�ش�ص  اجلمهورية  لرئا�شة  ال�شابق  املر�شح  جزم  جهته  من 

يف  التورط  من  متاماً  بريئة  “حما�ص  حركة  باأن  �شباحي  حمدين  الكرامة 

لهم  لي�شت  الفل�شطينيني  الأن  خاطئ؛  لذلك  يروج  “من  م�شيفاً:  احلادث”، 

م�شلحة يف توتر عالقتهم مب�رش”. وك�شف �شباحي عن اأنه تلقى ات�شاالً من 

رئي�ص الوزراء الفل�شطيني اإ�شماعيل هنية، اأكد خالله عدم �شلوع اأي جماعات 

.
178

اأو منظمات فل�شطينية يف احلادث

غري اأن املر�شح ال�شابق للرئا�شة امل�رشية عمرو مو�شى دعا يف 2012/8/6 

م�رش  بني  احلدود  طول  على  املنت�رشة  واالأنفاق  الربي  رفح  معرب  اإغالق  اإىل 

 .
179

وقطاع غزة ب�شكل تام، وذلك لفر�ص االأمن يف جزيرة �شبه �شيناء

ومن الق�شايا التي ا�شتغلتها بع�ص و�شائل االإعالم امل�رشية لكيل االتهامات 

حلركة حما�ص، اتهامها مب�شاعدة الرئي�ص مر�شي بالهروب من �شجن طّرة اإبان 

ثورة 25 يناير. وقد ك�شف مر�شي، عن تفا�شيل عملية خروجه من ال�شجن يف 

اأثناء الثورة، اإذ اأكد اأن اأهايل ال�شجناء هم الذين اقتحموا �شجن وادي النطرون 

الذي كان م�شجوناً فيه، وهم الذين اأخرجوه، نافياً، خالل لقائه ممثلي اجلالية 

امل�رشية يف اأملانيا يف 2013/1/30، �شحة ما تردد عن اأن اأفراداً من حما�ص هم 

.
180

الذين اقتحموا ال�شجن لتهريبه منه
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ال�شعب  من  جزءاً  كونها  حما�ص  حلركة  دولته  احرتام  مر�شي،  واأكد 

الفل�شطيني وكذلك حركة فتح. وقال خالل لقاء تلفزيوين على قناة اجلزيرة 

اأجل  الفل�شطيني وهذا من  ال�شعب  “نحن ن�شاعد   :2013/4/20 الف�شائية، يف 

اأمننا القومي وهي م�شلحة عامة مل�رش”. واأ�شار اإىل اأن م�رش ت�شاعد يف حتقيق 

 
181

امل�شاحلة الفل�شطينية.

لل�شوؤون  امل�رشية  اجلمهورية  رئي�ص  م�شاعد  احلداد،  ع�شام  د.  وقال 

اأن م�شلحتها واأمنها  اخلارجية والعالقات الدولية، اإن “حما�ص اأعلنت مراراً 

ي�رش  �شيء  باأي  تقوم  اأن  يكن  ال  واأنها  م�رش  اأمن  على  احلفاظ  يتطلب 

مب�شلحة م�رش، لكن هناك من ي�رش على الزّج بحما�ص يف اأ�شياء ال عالقة لها 

بها. اأما اأن تكون هناك جماعات متطرفة وت�شتخدم االأنفاق باأ�شلوب اأو اآخر 

.
فهذا اأمر وارد يف منطقة لها طبيعتها التي حتتاج لقدر هائل من االن�شباط”182

3. املوقف امل�رصي خالل العدوان على غزة:

كتائب  القيادي يف  باغتيال  االإ�رشائيلي عدوانه على قطاع غزة  الكيان  بداأ 

اإىل م�شودة  التو�شل  الرغم من  2012/11/14 على  اأحمد اجلعربي يف  الق�شام 

اتفاق تهدئة مع املقاومة بو�شاطة م�رشية.

اأجل  من  م�رش  يف  امل�شلحة  القوات  وقيادة  الرئا�شة  موؤ�ش�شة  ا�شتنفرت 

رئي�ص  م�شت�شاري  اأحد  العريان،  ع�شام  وطالب  االإ�رشائيلي.  العدوان  وقف 

.
183

اجلمهورية امل�رشية، ب�شحب املبادرة العربية لل�شالم، رداً على العدوان

ووزرائه  قنديل،  ه�شام  وزرائه،  رئي�ص  مع  مر�شي  الرئي�ص  واجتمع 

اأذاعها التلفزيون الر�شمي دان  وم�شاعديه، وا�شتهل مر�شي االجتماع بكلمة 

ملنع  اإمكاناتها  بكل  تقف  واحلكومة  والقيادة  ال�شعب  اإن  وقال  العدوان،  فيها 

نقبل  ال  اأننا  يدركوا  اأن  االإ�رشائيليني  “على  م�شيفاً:  الدماء،  واإراقة  العدوان 

العدوان الذي يوؤثر �شلباً يف االأمن واال�شتقرار يف املنطقة”. وطالب ب�رشورة 
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وقف العدوان على قطاع غزة يف �شكل عاجل، وقال: “العدوان تكرر يف �شكل 

غري مقبول... ونتوا�شل مع قطاع غزة باأكمله ومع الفل�شطينيني ونقف معهم 

هذا  ا�شتمرار  االأحوال  من  حال  باأّي  نقبل  ال  فنحن  العدوان،  هذا  مننع  حتى 

العدوان والتهديد امل�شتمر لقطاع غزة”.

واأو�شح اأنه ات�شل باالأمني العام للجامعة العربية وطلب منه عقد اجتماع 

وزاري طارئ يف اأ�رشع وقت لبحث �شبل منع العدوان على غزة، كما ات�شل 

اأن  منه  وطلب   ،Ban Ki-moon مون  كي  بان  املتحدة  لالأمم  العام  باالأمني 

تتحمل املنظمة الدولية امل�شوؤولية جتاه منع هذا العدوان و�شمان عدم تكراره، 

م�شرياً اإىل اأن بان تفهم املوقف واأكد نقل هذه الر�شالة اإىل اجلانب االإ�رشائيلي.

اأوباما  باراك  االأمريكي  بالرئي�ص  اأي�شاً  ات�شل  اأنه  اإىل  مر�شي  واأ�شار 

Barack Obama واأبلغه ب�رشورة وقف هذا العدوان وعدم تكراره و�شمان 

ال�شالم واالأمن يف املنطقة، كما بحث معه يف �شبل حتقيق التهدئة وال�شالم “من 

الواليات  العالقات مع  “حر�ص م�رش على  دون م�شاكل م�شتقبلية”، موؤكداً 

واأ�شاف:  الفل�شطينيني”.  وح�شار  للعدوان  التام  ورف�شها  والعامل  املتحدة 

ا�شتمرار  اأو  الت�شعيد  اأن تتوا�شل م�رش والواليات املتحدة ملنع  “اتفقنا على 

.
العدوان يف هذا ال�شكل”184

ويف تطور الفت على م�شتوى العالقات بني م�رش والكيان، اأ�شدر مر�شي 

يف 2012/11/14 قراراً ب�شحب ال�شفري امل�رشي لدى “اإ�رشائيل”، على خلفية 

.
185

العدوان على غزة 

قطاع  اإىل  قنديل  ه�شام  امل�رشي  الوزراء  رئي�ص  و�شل   2012/11/16 ويف 

غزة على راأ�ص وفد كبري ي�شم وزراء وقيادات اأمنية يف زيارة ا�شتغرقت ثالث 

قنديل  وتوجه  الفل�شطيني،  ال�شعب  مع  بالده  ت�شامن  خاللها  اأعلن  �شاعات، 

فور و�شوله اإىل مقر احلكومة بغزة حيث التقى هناك رئي�شها اإ�شماعيل هنية 

 .
186

وعدداً اآخر من م�شوؤوليها
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ال�رشبتلي  الرئي�ص مر�شي ، عقب �شالة اجلمعة مب�شجد فاطمة  وو�شف 

خطري  “اأمر  باأنه  غزة،  يف  يحدث  ما   ،2012/11/16 يف  اخلام�ص   التجمع  يف 

وعدوان �شافر”، حمذراً من تداعيات هذا العدوان، وقال اإن “م�رش لن ترتك 

غزة وحدها، فاإن م�رش اليوم خمتلفة عن م�رش االأم�ص متاماً، والعرب اليوم 

القوية  باإرادتها  “م�رش  اأن  على  و�شدد  متاماً”،  االأم�ص  عرب  عن  خمتلفون 

.
واإمكاناتها ال�شخمة تقول اإن غزة لي�شت وحدها”187

لكم علينا �شلطان وال على غزة”،  “لن يكون  “اإ�رشائيل”:  وقال خماطباً 

م�شدداً على اأن “م�رش ال تريد حرباً مع اأحد، ول�شنا دعاة حرب، ولكننا ل�شنا 

دعاة �شالم من طرف واحد، وما يحدث مرفو�ص”، وقال اإن “م�رش ما زالت 

 .
ت�شعى لوقف العدوان على غزة وحقن الدماء”188

اإىل قطاع غزة ليوؤكد “اأننا  اإن رئي�ص الوزراء امل�رشي ذهب  وقال مر�شي 

مت�شامنون مع اأهل غزة ومعهم يف خندق واحد، واأن ما ي�شيبهم ي�شيبنا”. 

اإذا  النتائج  اأن يتحمل  الثمن باهظ لعدوانه وعليه  اإن  للمعتدي:  “اأقول  وتابع 

.
ا�شتمر العدوان”189

 بعد لقاءات رئي�ص اال�شتخبارات امل�رشية عقدها اللواء راأفت �شحاتة مع 

�شلّم  �شلح،  رم�شان  االإ�شالمي  اجلهاد  حلركة  العام  واالأمني  م�شعل  خالد 

املقاومة  ف�شائل  �رشوط  االإ�رشائيلي  اجلانب  اإىل   2012/11/18 يف  �شحاته 

اخلارجية  وزير  اأعلن   2012/11/21 ويف   .
190

تهدئة اتفاق  الإبرام  الفل�شطينية 

امل�رشي حممد كامل عمرو، يف موؤمتر �شحفي م�شرتك مع نظريته االأمريكية 

هيالري كلينتون Hillary Clinton تو�شل الف�شائل الفل�شطينية و“اإ�رشائيل” 

 .
191

برعاية م�رشية
 
اإىل اتفاق للتهدئة

مع  تت�شامن  امل�رشي،  ال�شيا�شية  والقوى  الأحزاب  مهمة  مواقف  برزت 

قطاع غزة، وتدين العدوان على القطاع، وقالت جماعة االإخوان امل�شلمني يف 
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واملمتلكات  االأرواح  على  �شارخ  تَعٍد  من  غزة  يف  ويحدث  حدث  ما  اإن  م�رش 

 .
192

املزعوم ال�شهيوين  ال�شالم  اأكذوبة  عن  ُيعرّب  الدويل  للقانون  وانتهاك 

. ودعت جماعة 
193

ودان حزب احلرية والعدالة عملية اغتيال اأحمد اجلعربي

مع  العالقات  قطع  اإىل  والعدالة  احلرية  حزب  ال�شيا�شية  وذراعها  االإخوان 

 .
“اإ�رشائيل”194

حمدين  قال  “اإ�رشائيل”  من  امل�رشي  ال�شفري  �شحب  على  تعليقه  ويف 

�شباحي، موؤ�ش�ص التيار ال�شعبي، اإن �شحب ال�شفري خطوة اأوىل جادة �شمن 

 .
195

حزمة اإجراءات ملواجهة العدوان ال�شهيوين �شّد �شعبنا العربي يف فل�شطني

ال�شفري  “اإن �شحب  اد،  النور ي�رشي حَمّ با�شم حزب  الر�شمي  الناطق  وقال 

اد “بتقوية  امل�رشي وطرد �شفري اإ�رشائيل من م�رش لي�ص كافياً”، وطالب حَمّ

اإخواننا يف غزة ع�شكرياً من خالل الو�شائل املتاحة عربياً واأن االأمر يحتاج اإىل 

 .
قلب اأ�شد وت�شميم موؤمنني بذلك”196

مر�شي  الرئي�ص  قرار  اإن  فقال  اجليل،  حزب  رئي�ص  ال�شهابي،  ناجي  اأما   

امل�شاعد  العام  ال�شكرتري  اخلويل،  ح�شام  واأكد  اإيجابي.  قرار  ال�شفري  ب�شحب 

حلزب الوفد، اأن �شحب ال�شفري امل�رشي من تل اأبيب اأمر طبيعي مع الت�شعيد 

نائب  الروبي،  عالء  وقال  غزة.  قطاع  على  االإ�رشائيلية  لالعتداءات  امل�شتمر 

رئي�ص حزب التغيري، اإن الو�شع يحتم على م�رش اأن ت�شعى بقوة ال�شتكمال 

اأدوات قوتها على جميع االأ�شعدة ع�شكرياً وا�شتخباراتياً واقت�شادياً لتعزيز 

الهجوم  ال�شلفية  اجلبهة  وا�شتنكرت  التحديات.  ومواجهة  االإقليمي  و�شعها 

.
197

الغادر الذي �شنته قوات االحتالل االإ�رشائيلي على قطاع غزة

وقال عمرو خالد، رئي�ص حزب م�رش، اإن حّل الق�شية ال يكون بال�شجب 

والدبلوما�شية،  الدولية  ال�شغوط  ممار�شة  خالل  من  بالفعل  بل  واال�شتنكار 

وقيام م�رش بدورها احلقيقي يف حفظ اأمنها القومي. وقال عادل القال، رئي�ص 
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حزب م�رش العربي اال�شرتاكي، اإن الو�شع اأ�شبح خطرياً ويجب على رئي�ص 

مع  امل�رشية،  احلدود  جميع  يوؤمن  واأن  العقل  ل�شوت  االإن�شات  اجلمهورية 

�رشورة وقف ت�شدير الغاز لـ“اإ�رشائيل”.

الغا�شم  االإ�رشائيلي  العدوان  املوؤمتر،  حزب  رئي�ص  مو�شى  عمرو  ودان 

تتنا�شب  اإجراءات  باتخاذ  العربية  اجلامعة  وطالب  واأهلها،  غزة  على 

وخطورة هذا العدوان. من جانبه، قال ح�شني عبد الرازق، نائب رئي�ص حزب 

التجمع، اإن �شحب ال�شفري امل�رشي من “اإ�رشائيل” خطوة �شحيحة وال بّد اأن 

اأخرى مثل طرد ال�شفري االإ�رشائيلي واإعادة النظر يف اتفاقية  تتلوها خطوات 

.
198

كامب ديفيد

من  �شل�شلة  باتخاذ  وحكومته  مر�شى  الرئي�ص  التجمع  حزب  وطالب 

االأمن  يهدد  الذي  غزة  على  االإ�رشائيلي  العدوان  لردع  املرتابطة  اخلطوات 

امل�رشي، ت�شمل طرد �شفري “اإ�رشائيل” من م�رش، وجتميد جميع االتفاقات 

.
التجارية واالقت�شادية وال�شيا�شية املوقعة مع “اإ�رشائيل”199

ووكيل  العرب  االأطباء  احتاد  عام  اأمني  الفتوح،  اأبو  املنعم  عبد  وطالب 

العدوان،  خالل  لغزة  زيارته  عند  امل�رشي،  القوية  م�رش  حزب  موؤ�ش�شي 

الفل�شطينيني دخوالً وخروجاً وعلى مدار  بفتح معرب رفح ب�شكل كامل لكل 

. كما طالب حزب م�رش القوية، يف بيان له، بطرد ال�شفري االإ�رشائيلي 
200

ال�شاعة

من م�رش.

ال�شيا�شية،  والقوى  ال�شعبي،  والتيار  الكرامة،  حزب  من  كّل  ووجه 

باتخاذ  فيه  مطالبني  مر�شي،  حممد  للرئي�ص  بياناً  �شيناء،  يف  وامل�شتقلني 

25 يناير �شّد العدوان  موقف م�رشف يتنا�شب مع م�رش اجلديدة بعد ثورة 

االإ�رشائيلي على غزة، وطالبوا خالل اجتماع لهم بعدم االكتفاء ب�شحب ال�شفري 

اأكدوا على �رشورة طرد ال�شفري االإ�رشائيلي، وقطع العالقات  امل�رشي، كما 
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وغلق ال�شفارتني االإ�رشائيلية يف القاهرة وامل�رشية يف تل اأبيب، واإلغاء معاهدة 

.
201

كامب ديفيد، ورف�ص جميع اأ�شكال التطبيع

كما دان حزب امل�رشيني االأحرار، على ل�شان الناطق با�شمه اأحمد خريي، 

العدوان االإ�رشائيلي على غزة، وا�شفاً اإياه بـ“اجلرية �شّد االإن�شانية”. وقال 

رئي�ص حزب الد�شتور امل�رشي، حممد الربادعي: “اإن غياب توازن القوى بني 

االإ�رشائيلية على  ا�شتمرار االعتداءات  يف  رئي�شياً  ُيعّد �شبباً  العرب واإ�رشائيل 

.
مواطني غزة”202

اأما اأحمد الطيب، �شيخ االأزهر ال�رشيف، فقد ا�شتنكر العمل الرببري الذي 

االأوقاف  وزير  واأ�شدر   .
203

غزة على  االإ�رشائيلي  االحتالل  قوات  به  قامت 

“جتمع  باأن  الفل�شطينية  املقاومة  فيه  طالب  بياناً  عفيفي،  طلعت  امل�رشي، 

�شفها، ل�رشب العمق ال�شهيوين �رشبات موجعة”، داعياً الرئي�ص مر�شي اإىل 

“الوفاء مبا وعد به بعدم ال�شماح بقتل الفل�شطينيني”.

واألقى يو�شف القر�شاوي، رئي�ص االحتاد العاملي لعلماء امل�شلمني، خطبة 

اجلمعة يف اجلامع االأزهر ال�رشيف و�شط ع�رشات االآالف من امل�شلني، واأ�شار 

وحدة  يتطلب  غا�شم  اإ�رشائيلي  عدوان  من  غزة  اأهل  له  يتعر�ص  ما  اأن  اإىل 

العربي  العامل  تذل  اأن  حتاول  التي  لـ“اإ�رشائيل”  ال  االأمة  تقول  واأن  ال�شف 

.
204

واالإ�شالمي

مطالبة  غزة،  على  االإ�رشائيلي  العدوان  م�رشية،  نقابية  فعاليات  ودانت 

واأ�شدر   .
205

العدوان ذلك  من  حا�شم  موقف  باتخاذ  العربية  والدول  م�رش 

 .
206

احتاد كتاب م�رش برئا�شة حممد �شلماوي بياناً يدين فيه العدوان على عزة

ونظم عدد من االأدباء والكتاب االأع�شاء باحتاد كتاب م�رش وقفة احتجاجية 

اأمام مقر االأمانة العامة للجامعة العربية، للتعبري عن اإدانتهم الكاملة للعدوان 

 .
207

على غزة
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ويف اجلانب ال�شحي دانت “النقابة العامة لل�شيادلة” العدوان “الهمجي 

يف  �شحفياً  موؤمتراً  ال�شيادلة  نقابة  وعقدت   .
208

غزة قطاع  على  ال�شهيوين” 

بالتن�شيق  الفل�شطيني  لل�شعب  االإغاثة  فعاليات  بخ�شو�ص   ،2012/11/15

مّت ت�شكيل غرفة  اأنه  العرب، و�شحت فيه  االأطباء  ال�شحة واحتاد  مع وزارة 

والدواء  االإغاثة  جلنة  مع  بالتن�شيق  ال�شحة،  وزارة  من  خ�شو�شاً  عمليات، 

بوزارة  ال�شيادلة  اإدارة  مع  لتتوا�شل  االأطباء،  ونقابة  م�رش  �شيادلة  بنقابة 

ال�شحة بقطاع غزة، لتح�شل على قائمة باالأدوية العاجلة املطلوبة. وجهزت 

وامل�شتلزمات  االأدوية  من  طناً  بخم�شني  حمملة  نقل  �شيارات  ثماين  الغرفة 

.
209

الطبية، ومّت اإدراجها يف القوافل املر�شلة

واأعلن �شامي اأنور، مدير عام م�شت�شفى العري�ص العام، اأنه مّت نقل امل�شابني 

الفل�شطينيني القادمني من قطاع غزة اإىل اأحد م�شت�شفيات القاهرة ال�شتكمال 

املنتظر  من  التي  احلاالت  ال�شتقبال  جاهز  امل�شت�شفى  اأن  اإىل  م�شرياً  العالج، 

 .
210

و�شولها من قطاع غزة

للتيار  املنتمني  من  ع�رشات  تظاهر  ال�شعبية،  االحتجاجات  �شعيد  وعلى 

على  احتجاجاً  القاهرة،  يف  وحقوقيني  حزبيني  ون�شطاء  امل�رشي  ال�شعبي 

الهجوم االإ�رشائيلي املتوا�شل على ال�شعب الفل�شطيني يف قطاع غزة. واحت�شد 

العدوان،  على  احتجاجاً  القاهرة  و�شط  حرب  طلعت  مبيدان  املتظاهرون 

ُتندِّد بالعدوان وتطالب مبوقف م�رشي ر�شمي وا�شح منه،  رافعني الفتات 

.
211

وبقطع كل اأ�شكال العالقات امل�رشية - االإ�رشائيلية

العربية ووزارة اخلارجية،  الدول  التحرير وحميط جامعة  و�شهد ميدان 

م�شريات واحتجاجات غا�شبة، يف 2012/11/15، تنديداً بالعدوان االإ�رشائيلي 

على قطاع غزة.

وخرج حزب العمل يف وقفة احتجاجية مبيدان التحرير، وطالب اأ�رشف 

من  بّد  ال  اأنه  مو�شحاً  البلدين،  بني  العالقات  بقطع  احلزب،  رئي�ص  اهلل،  عبد 
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 .
ال�شغط على الواليات املتحدة االأمريكية؛ الأنها هي امل�شاندة لـ“اإ�رشائيل”212

ن�رشة  “جمعة  مع  ت�شامناً  ووقفات  مظاهرات  م�رش  حمافظات  و�شهدت 

 . 
213

غزة”، وتنديداً بالعدوان االإ�رشائيلي امل�شتمر على قطاع غزة

4. امل�شاحلة الفل�شطينية:

اأكد الرئي�ص حممد مر�شى يف خطابه الر�شمي االأول بقاعة احتفاالت جامعة 

مع  تقف  الرئا�شة  “موؤ�ش�شة  اأن   ،2012/6/30 يف  اليمني  حلف  عقب  القاهرة، 

و�شنعمل  امل�رشوعة،  حقوقه  كامل  على  يح�شل  حتى  الفل�شطيني  ال�شعب 

اأر�شه  ال�شتعادة  واحداً  �شفاً  الفل�شطينية  الوطنية  امل�شاحلة  اإمتام  على 

.
و�شيادته”214

واأبدت القوى الفل�شطينية تفاوؤالً يف اأن يدفع انتخاب مر�شي ملف امل�شاحلة 

مبر�شي  ات�شل  الذي  عبا�ص  حممود  الرئي�ص  و�شكر  االأمام،  اإىل  الفل�شطينية 

مهنئاً با�شتالمه من�شبه، على مواقفه الداعمة لل�شعب الفل�شطيني، وخ�شو�شاً 

. وراأت حركة حما�ص اأن فوز مر�شي برئا�شة 
215

مو�شوع امل�شاحلة الوطنية

 .
216

م�رش �شي�شكل دعامة للم�شاحلة وللحقوق الفل�شطينية

قال   ،2012/8/29 يف  االنحياز”،  “عدم  قمة  افتتاحية  خالل  له  كلمة  ويف 

مر�شي “�شن�شتمر يف رعاية امل�شاحلة لدعم وحدة ال�شف الفل�شطيني، واأحث 

االأخوة الفل�شطينيني مبختلف توجهاتهم على اأن ُيتموا امل�شاحلة، واأن ينتقلوا 

اإىل خالفات �شيقة، حتى  االلتفات  دون  اإليه موؤخراً  التو�شل  مّت  ما  تنفيذ  اإىل 

والتحرر  االحتالل  مقاومة  وهي  االأ�شا�شية  ق�شيتهم  على  الرتكيز  يكنهم 

.
منه”217

يذكر يف عهد  الفل�شطينية مل ي�شهد تقدماً  الوطنية  امل�شاحلة  اأن ملف  غري 

يا�رش  اهلل  رام  يف  امل�رشي  ال�شفري  �شئل  وعندما   ،2012/9/18 ففي  مر�شي، 

عثمان حول مبادرات جديدة تخ�ص ملف امل�شاحلة، اأجاب اأنه “ال يوجد �شيء 
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. م�شيفاً اأن اللقاءات التي ُتعقد مع قيادة حركة حما�ص 
جديد يف هذا االإطار”218

الف�شائل  مع  امل�رشية  القيادة  �شتعقدها  لقاءات  �شل�شلة  من  جزء  القاهرة  يف 

.
219

الفل�شطينية بحثاً عن “خريطة طريق” جديدة للم�شاحلة

5. احل�شار على غزة:

اتخذ حممد مر�شي موقفاً وا�شحاً �شّد احل�شار على قطاع غزة، بعد فوزه 

الفل�شطينية بغزة،  ، يف ظل مطالبة احلكومة 
2202012/6/25 برئا�شة م�رش يف 

2012/9/30 قال مر�شي، يف  وحركة حما�ص له برفع احل�شار عن غزة. ففي 

والذي  تركيا  يف  احلاكم  والتنمية  العدالة  حلزب  الرابع  املوؤمتر  اأمام  له  كلمة 

اأمام  امل�رشيون عاجزين  اأن يقف  “ال يكن  اأنقرة:  الرتكية  العا�شمة  عقد يف 

ح�شار غزة، اإن املعابر بيننا وبني غزة مفتوحة لتقدمي ما يحتاجه اأهل غزة من 

غذاء ودواء وتعليم وتوا�شل بني العائالت، فاحلدود واملعابر مفتوحة لنقوم 

. كما قال اأمام الدورة الـ 24 للقمة 
بدورنا وبواجبنا جتاه اأ�شقائنا يف غزة”221

ال�شمري  يقبل  اأن  وال  نقبل،  اأن  يجب  “ال   2013/3/26 يف  الدوحة  يف  العربية 

 .
الب�رشي با�شتمرار هذا احل�شار اجلائر”222

ا�شتقبال  اإ�شماعيل هنية خالل  الفل�شطينية يف غزة   واأكد رئي�ص احلكومة 

قافلة “اأميال من االبت�شامات 17” بغزة يف 2012/10/27، اأن الرئي�ص مر�شي 

و�شتفك  غزة  على  عدوان  باأّي  تقبل  لن  م�رش  اأّن  هاتفي  ات�شال  خالل  اأبلغه 

احل�شار عنها مع ا�شتمرار فتح معرب رفح واإدخال مواد البناء الالزمة الإعادة 

.
223

االإعمار

بعد حادث رفح الذي وقع يف اآب/ اأغ�شط�ص 2012 وراح �شحيته 15 �شابطاً 

تدمري  طالت  �شيناء،  يف  اأمنية  حملة  امل�رشية  القوات  �شنت  م�رشياً  وجندياً 

علي  اأحمد  حرب  اأركان  العقيد  واأكد  غزة  وقطاع  م�رش  بني  الواقعة  االأنفاق 

 ،2012/10/2 امل�شلحة، يف موؤمتر �شحفي يف  القوات  با�شم  الر�شمي  املتحدث 
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اأنه مّت تدمري 104 اأنفاق. وعن مطالبة حما�ص بوقف تدمري االأنفاق، قال: “اإن 

م�رشون  فنحن  االأنفاق  تدمري  اأما  للدولة،  ال�شيا�شية  القيادة  يخ�ص  اأمر  هذا 

وعازمون على اتخاذ جميع التدابري التي توؤمن الوطن، ونحن ال نتوانى عن 

.
دعم اأ�شقائنا يف فل�شطني”224

انق�شى عهد الرئي�ص مر�شي دون اأن ُيرفع احل�شار عن قطاع غزة، وذلك 

يف  حاول  مر�شي  اأن  الداخلية  االأ�شباب  ومن  وخارجية،  داخلية  اأ�شباب  لعدة 

بداية عهده اأن يوطد حكمه، واأن يت�شدى للدولة العميقة التي كانت تتغلغل يف 

الدولة؛ فقرار رفع احل�شار ب�شكل كامل مل يكن قراراً �شهالً،  اأغلب مفا�شل 

من  فاعلة،  م�رشية  اأطراف  تولتها  التي  القطاع  �شّد  التحري�ص  حملة  ظل  يف 

خالل اتهام فل�شطينيي القطاع بتهريب االأ�شلحة واملقاتلني اإىل م�رش من خالل 

االأنفاق، وتهديدهم االأمن القومي مل�رش. فملف رفع احل�شار ما زالت تتحكم 

اجلي�ص  قيادة  اإىل  التقارير  رفع  تتوىل  التي  امل�رشية،  املخابرات  اأجهزة  به 

وموؤ�ش�شة الرئا�شة، وكانت �شيناء، وما تزال حتت الوالية الع�شكرية للجي�ص، 

وكان هناك الكثري الذي يجب عمله لتتناغم ال�شيا�شات الع�شكرية واالأمنية مع 

�شيا�شة الرئا�شة والبناء الديوقراطي اجلديد للدولة. 

اأين �شالمة االأ�شتاذ  العميد  اإليه  اأ�شار  الداللة، ما  ومن الت�رشيحات ذات 

باأكاديية نا�رش الع�شكرية، الذي قال اإن اأحد اأ�شباب انقالب اجلي�ص امل�رشي 

على الرئي�ص مر�شي، هو رف�شه ح�شار قطاع غزة وحركة حما�ص. واأ�شاف 

اخلناق  ت�شييق  ورف�شه  وحما�ص  لغزة  الداعم  مر�شي  “موقف  اأن  �شالمة 

اجلي�ص  حترك  �شبب  وهو  مل�رش،  العليا  امل�شالح  يهدد  االأنفاق  وغلق  عليها، 

.
�شّده والدعم ال�رشيع لالنتفا�شة ال�شعبية �شّد مر�شي”225

عدائياً، وقد  “اإ�رشائيل” �شتعّده عمالً  اأن  فاأهمها  االأ�شباب اخلارجية،  اأما 

اجلديد  امل�رشي  النظام  يكن  مل  بيئة  يف  م�رش  مع  التوتر  ت�شعيد  اإىل  يوؤدي 
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احلليفة  والدول  املتحدة  الواليات  اأن  كما  التحدي.  هذا  مع  للتعامل  جاهزاً 

لـ“اإ�رشائيل”، مل تكن لرت�شى برفع احل�شار بهذه الب�شاطة، فف�شائل املقاومة 

يف غزة ا�شتطاعت بالرغم من احل�شار اأن تراكم من تر�شانة االأ�شلحة والذخائر 

القطاع  عن  احل�شار  رفع  خالل  من  فاإنه  وكذلك  احل�شار.  فّك  اإذا  فكيف 

ي�شبح االعرتاف باحلكومة يف غزة برئا�شة اإ�شماعيل هنية اأمراً واقعياً، فهي 

�شوف  احل�شار  فّك  واإن  هذا،  رفح.  ومعرب  القطاع  على  ت�شيطر  التي  اجلهة 

يريح احلكومة يف غزة من تبعات هذا احل�شار االقت�شادية واالجتماعية على 

فل�شطينيي القطاع وما يتولد عنه من �شغوطات من قبل الفل�شطينيني جتاهها، 

�شغط  ورقة  عن  و“اإ�رشائيل”  املتحدة  الواليات  تتخلى  اأن  ال�شهل  من  فلي�ص 

بهذه القوة واحلجم، وهذا ما كان يدركه مر�شي وحكومته. اإال اأن مر�شي على 

الرغم من ذلك، كان ي�شعى ولو تدريجياً لرفع احل�شار عن القطاع.

واأخرياً فاإن مر�شي مل يتمكن من اإكمال اإال مدة عام من اأ�شل اأربعة اأعوام 

هي املدة الد�شتورية لواليته، ولي�ص من املنطق اأن نحكم على اإجنازه من خالل 

�شنة حكم يف ظّل هذه الظروف اال�شتثنائية.
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رابعًا: العالقة مع قطاع غزة بعد اأحداث 2014/6/30

1. حمددات العالقة بني م�رص وقطاع غزة:

حكم  تعار�ص  التي  امل�رشية  والفعاليات  القوى  حتري�ص  وترية  تزايدت 

يف  القائمة  ال�شلطة  حما�ص  وحركة  غزة  قطاع  �شّد  مر�شي  حممد  الرئي�ص 

تظاهرة  اإىل  دعت  التي  امل�رشية،  “مترد”  حركة  انطالق  مع  تزامناً  القطاع، 

2013/6/30 �شّد مر�شي. وقد حاولت مترد والتيار ال�شيا�شي الذي يقف  يف 

امل�شلمني  االإخوان  االأيديولوجية بني حما�ص وجماعة  العالقة  خلفها توظيف 

اأي حركة  اأجل ا�شتثارة الوالء الوطني �شّد التدخل اخلارجي؛  يف م�رش، من 

حما�ص، ليكون رافعًة اإ�شافيًة يف حملتها �شّد مر�شي واالإخوان.

وما  التظاهرة  موعد  من  �شهر  قبل  اأي  يونيو،  حزيران/  �شهر  بداية  ومع 

تبعه من قيام وزير الدفاع امل�رشي عبد الفتاح ال�شي�شي بعزل الرئي�ص مر�شي 

يف 2014/7/3، بداأت اإرها�شات امل�شهد امل�رشي فيما يخ�ّص العالقة مع القطاع 

وحما�ص ما بعد هذه املرحلة تت�شكل. اإال اأن اأكرث املت�شائمني مل يكن يتوقع اأن 

ت�شل العالقة بني م�رش وقطاع غزة بعد عزل مر�شي اإىل هذا االنحدار اخلطري. 

وبدا اأن اإجراءات و�شيا�شة القاهرة جتاه القطاع يف هذه املرحلة قد فاقت، من 

حيث احلّدة وال�شّدة، ما كانت عليه يف عهد الرئي�ص املخلوع ح�شني مبارك؛ ما 

انعك�ص بطريقة مبا�رشة وغري مبا�رشة على و�شع القطاع �شيا�شياً وع�شكرياً 

واقت�شادياً.

2. املوقف الفل�شطيني من االأحداث يف م�رص: 

والي�شار  فتح  حركة  لقياديي  االإعالمية  والت�رشيحات  املواقف  اأظهرت 

الفل�شطيني، خالل ال�شاعات االأوىل التي اأعقبت عزل اجلي�ص امل�رشي للرئي�ص 

حممد مر�شي، ارتياح هذا التيار ملا و�شلت اإليه االأو�شاع يف م�رش وما اأ�شموه 

“�شقوط وف�شل جتربة االإخوان امل�شلمني يف احلكم”.
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للم�رشيني  التهنئة  وقدم  رّحب  من  اأول  الفل�شطيني  الي�شار  قوى  وكانت 

اللغة  وبدت  مر�شي،  وعزل  م�رش  يف  الت�شحيحية  الثورة  جناح  اأ�شموه  مبا 

اإىل  ال�شحفية وت�رشيحات قيادييهم مرتاحة وفرحة  بياناتهم  امل�شتخدمة يف 

اأبعد حّد بالتطور يف اجلارة م�رش.

عديل   ،2014/7/4 يف  عبا�ص،  حممود  الفل�شطينية  ال�شلطة  رئي�ص  وهناأ 

من�شور بتويل رئا�شة م�رش، واأ�شاد يف برقيته بالدور الذي قامت به القوات 

امل�شلحة امل�رشية بقيادة الفريق اأول عبد الفتاح ال�شي�شي، يف احلفاظ على اأمن 

اأ�شامة  فتح  با�شم  الناطق  وقال   .
226

جمهول م�شري  اإىل  انزالقها  ومنع  م�رش 

القوا�شمي اإن “ثورة ال�شعب امل�رشي اأ�شقطت م�رشوعاً م�شبوهاً كان يق�شي 

.
باإن�شاء دويلة يف غزة متتد اإىل االأرا�شي امل�رشية يف �شيناء”227

ومن جهتها اأكدت اجلبهة ال�شعبية لتحرير فل�شطني اأن ما حدث يف م�رش 

يفتح االآفاق لتغيري يعيد م�رش اإىل دورها ومكانتها الريادية يف املنطقة، وعّدت 

، وانتقد ع�شو املكتب ال�شيا�شي 
228

ما حدث انت�شاراً الإرادة ال�شعب امل�رشي

للجبهة رباح مهنا حركة حما�ص ومواقفها من االأحداث يف م�رش، متهماً اإياها 

.
229

باأنها ال جتيد فّن التعامل مع االآخرين

 اأما نايف حوامتة االأمني العام للجبهة الديوقراطية لتحرير فل�شطني فقال 

يف ر�شالة اإىل قادة واأحزاب دول اأمريكا اجلنوبية، اإن ما جرى يف م�رش ثورة 

. فيما وجه حزب ال�شعب الفل�شطيني التحية 
230

�شعبية على حكم ديني فا�شي

 .
والتقدير لل�شعب امل�رشي وجلي�شه بـ“هذا االإجناز التاريخي”231

يف املقابل اأعلنت حركة حما�ص اأنها “ال تتدخل يف �شوؤون م�رش، وال تعقيب 

على ما قرر اجلي�ص امل�رشي من عزل الرئي�ص حممد مر�شى”. فيما عرب اأحمد 

اإ�شماعيل هنية  ال�شابق لرئي�ص احلكومة يف غزة  ال�شيا�شي  يو�شف امل�شت�شار 

واإراقة  ال�شيطرة،  االأمور عن  “من حتوالت دراماتيكية وخروج  عن تخوفه 

.
الدماء”232
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اأنه  اإال  مر�شي،  عزل  من  احلياد  موقف  عن  حما�ص  تعبري  من  الرغم  على 

اأعقبت عزل مر�شي، خ�شو�شاً  التي  اآخر جتاه االأحداث  كان للحركة موقف 

فيما وقع من جمازر واعتداءات �شّد املتظاهرين واملعت�شمني يف م�رش. ففي 

املدنيني  ع�رشات  �شحيتها  راح  التي  “املجزرة”  احلركة  انتقدت   ،2013/7/8

وعّد   .
233

القاهرة يف  اجلمهوري  احلر�ص  دار  اأمام  امل�رشيني،  املتظاهرين  من 

اإ�شماعيل هنية، اأن الزّج بحكومته وحركة حما�ص يف االأحداث اجلارية يف م�رش 

يف  وندد  الفل�شطيني”،  باملجتمع  ال�رشر  ويلحق  االحتالل،  �شوى  يخدم  “ال 

2013/7/12 بالت�رشيحات التي اأطلقتها بع�ص ف�شائل منظمة التحرير والتي 

 .
234

الداخلية م�رش  �شوؤون  يف  بالتدخل  حما�ص  وحركة  حكومته  فيها  اتهمت 

يف  فتحاوية  م�شريات  “خروج   2013/7/28 يف  غزة،  يف  احلكومة  وانتقدت 

امل�رشي  الدفاع  )وزير  غزة  بتمرد  ت�شمى  ما  وتفوي�ص  للقتل،  تاأييداً  ال�شفة 

.
عبد الفتاح( لل�شي�شي للق�شاء على حما�ص”235

�شادت  املرحلة،  هذه  يف  م�رش  �شهدتها  التي  املت�شارعة  لالأحداث  نتيجة 

مرزوق  اأبو  مو�شى  اأن  اإال  والقاهرة،  حما�ص  بني  العالقة  يف  التوتر  من  حالة 

اأكد يف ت�رشيح له يف 2014/1/13، اأن عالقة حركته مع جميع القوى امل�رشية 

والتدافع  قطعاً،  مداٌن  م�رش  يف  “العنف  اأن  على  و�شّدد  نف�شها.  الدرجة  على 

 .
ال�شيا�شي يجب اأن ال يخرج عن �شلميته باأّي حال من االأحوال”236

فيما ا�شتنكر ال�شفري امل�رشي يا�رش عثمان �شماح احلكومة يف غزة الإحدى 

“اجلماعات ال�شلفية املت�شددة” بعقد موؤمتر �شحفي يف غزة 2013/8/16، دعا 

.
اإىل “اجلهاد �شّد اجلي�ص امل�رشي”237

املوؤيدين  املتظاهرين  لقتل  حما�ص  حركة  اإدانة  فتح  حركة  وا�شتنكرت 

يف  اجلمهوري  احلر�ص  مقر  اأمام  مر�شي  حممد  املعزول  امل�رشي  للرئي�ص 

امل�شلني  قيام  وبعد   .
م�رش”238 �شوؤون  يف  “تدخاًل  ذلك  معتربة  القاهرة، 

اللواء توفيق  االأق�شى، قال  امل�شجد  الرئي�ص مر�شي على جدار  برفع �شورة 
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االنحياز  “هذا  اإن  له  بيان  يف  فتح  حلركة  املركزية  اللجنة  ع�شو  الطرياوي 

الذي عربت عنه احلركة االإ�شالمية يف الداخل وحركة حما�ص يثبت انتماءهم 

.
لالإخوان امل�شلمني ولي�ص لفل�شطني”239

احلركة  وفد  اأن  اإال  م�رش،  يف  االأحداث  على  تعلّق  فلم  اجلهاد  حركة  اأما 

برئا�شة االأمني العام رم�شان �شلح قام بزيارة م�رش، يف 2014/5/18، وهذه 

الزيارة هي االأوىل من نوعها للحركة منذ عزل الرئي�ص مر�شي، يف موؤ�رش على 

.
240

عودة العالقات بني احلركة وم�رش

3. عالقة م�رص باملقاومة:

غزة  وقطاع  م�رش  بني  العالقة  على  الثقة  وعدم  التوتر  من  حالة  خيّمت 

ب�شكل عام، وحركة حما�ص ب�شكل خا�ص بعد االنقالب على الرئي�ص مر�شي. 

واتهمت االإدارة امل�رشية اجلديدة حركة حما�ص بالتدخل يف ال�شاأن امل�رشي، 

باأحداث  للم�شاركة  فل�شطينية  عنا�رش  واإر�شال  اأ�شلحة،  تهريب  خالل  من 

اأنها  وراأت  االتهامات،  هذه  ببطالن  فردت  احلركة  اأما  االنقالب،  بعد  م�رش 

“االإ�شالم ال�شيا�شي”. و�شهدت هذه الفرتة حملة  تاأتي يف �شياق احلرب على 

اأحزاب  �شنتها  حما�ص،  وحركة  غزة  قطاع  �شّد  االأكرب  اأنها  يبدو  حتري�ص، 

وو�شائل اإعالم و�شخ�شيات م�رشية متعددة.

“حركة  اإن  املوؤقت،  اجلمهورية  رئي�ص  من�شور،  عديل  امل�شت�شار  وقال   

ال�شعب  فئات  اإليها  تنظر  �شيا�شية  جلماعة  بدعمها  اأخطاء  ارتكبت  حما�ص 

. اأما عبد الفتاح ال�شي�شي، املر�شح النتخابات 
امل�رشي باعتبارها اإرهابية”241

اإن مواقف حركة حما�ص  االنتخابية،  فقال، خالل حملته  رئا�شة اجلمهورية 

. واأ�شاف اأن على احلركة اأن 
242

اأفقدتها التعاطف من جانب ال�شعب امل�رشي

.
243

ت�شعى اإىل ت�شحيح اأخطائها
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القاهرة وقطاع غزة وبلوغها مرحلة  العالقة بني  الرغم من تردي  وعلى 

واالإدارة  القطاع،  على  ت�شيطر  التي  حما�ص  حركة  اأن  اإال  م�شبوقة،  غري 

وزير  اأكد  فقد  معاوية”؛  “�شعرة  على  املحافظة  حاولتا  اجلديدة  امل�رشية 

ات�شاالتها  تقطع  اأن بالده مل   2013/8/26 نبيل فهمي يف  امل�رشي  اخلارجية 

من�شور  لعديل  االإعالمي  امل�شت�شار  امل�شلماين  اأحمد  ودعا   .
244

حما�ص مع 

واأي  الفل�شطينية  الق�شية  جتاه  امل�رشي  ال�شيا�شي  املوقف  بني  التفريق  اإىل 

فيما   .
245

م�رش يف  غريهم  اأو  حما�ص  حركة  من  اأفراد  مع  جتري  حتقيقات 

هناك  اإن  املوؤقت  م�رش  لرئي�ص  ال�شيا�شي  امل�شت�شار  حجازي،  م�شطفى  قال 

فارقاً بني التوا�شل مع حما�ص، وبني تهمة التخابر معها التي تعني االإ�رشار 

.
246

بامل�شلحة العليا للبالد

اأما القيادي يف حركة حما�ص �شالح الربدويل، فاأكد اأن حركته على ات�شال 

التحري�ص  عملية  ب�شاأن  يتعلق  فيما  الر�شمية  امل�رشية  اجلهات  مع  م�شتمر 

امل�رشية  االإعالم  و�شائل  قبل  من  الفل�شطينيني  �شّد  ُتبث  التي  والكراهية 

اتهام ر�شمي  اأي  اإ�شدارها  امل�رشية نفت  اإن اجلهات  ال�شا�شة. وقال  وبع�ص 

للفل�شطينيني اأو عنا�رش من حركة حما�ص، م�شرياً اإىل اأنه ويف الوقت نف�شه مل 

 .
متار�ص �شغطاً حقيقياً على هذه الو�شائل التي “تبث ال�شموم ليل نهار”247

ودانت احلكومة الفل�شطينية يف غزة جلوء بع�ص االإعالميني امل�رشيني لن�رش 

.
248

اأخبار ومعلومات مغلوطة تثري الكراهية �شّد الفل�شطينيني

اأحداث  يف  حلما�ص  الع�شكرية  اجلناح  الق�شام  كتائب  الإقحام  حماولة  ويف 

 ،2013/7/17 يف  ع�شكر  اأ�شامه  اللواء  امليداين  الثالث  اجلي�ص  قائد  قال  م�رش، 

من  هي  ال�شوي�ص  م�رش  بطريق  �شبطها  مّت  التي  جراد  �شاروخ   19 الـ  اإن 

النوع الذي متتلكه الق�شام، م�شيفاً اأنها “كانت يف طريقها اإىل القاهرة مل�شاعدة 

اللواء  امل�رشي  الداخلية  وزير  وجه  كما   .
امل�رشي”249 ال�شعب  �شّد  االإخوان 
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حممد اإبراهيم اتهامات حلركة حما�ص بالتورط يف م�شاعدة اجلماعات امل�شلحة 

.
250

يف �شيناء، واتهم احلركة باإيواء القيادي يف االإخوان حممود عزت

وحما�ص  م�رش  بني  “املوقف  اأن  اإىل   ،2013/9/14 يف  فهمي  نبيل  واأ�شار 

. واأ�شاف اأنه اإذا اأثبتت حما�ص باالأفعال ح�شن 
على اأر�ص الواقع به �شدام”251

نواياها فاإنها �شتجد طرفاً م�رشياً حامياً لها، اأما “اإذا �شعرنا باأن هناك اأطرافاً 

يف حما�ص اأو اأطرافاً اأخرى حتاول امل�شا�ص باالأمن القومي امل�رشي، ف�شيكون 

.
252

ردنا قا�شياً”، واأ�شاف اأنها خيارات ع�شكرية اأمنية

اأما اللواء حممد فريد التهامي، رئي�ص املخابرات العامة امل�رشية، فاأكد اأن 

اأن كله حما�ص، واأنها تتوا�شل مع  اأ�شا�ص  القاهرة ال تتعامل مع القطاع على 

املواقف  لتن�شيق  غزة  يف  املوجودة  االإدارة  ب�شفتها  عديدة  اأوقات  يف  حما�ص 

لل�شوؤون  اخلارجية  وزير  م�شاعد  هريدي،  ح�شني  اأما   .
253

املعابر فتح  ب�شاأن 

.
254

االآ�شيوية، فقال اإن حما�ص باالأ�شا�ص �شنيعة اإ�رشائيلية

ويف 2013/10/21 قررت نيابة اأمن الدولة امل�رشية، حب�ص خريت ال�شاطر 

حزب  رئي�ص  الكتاتني  و�شعد  امل�شلمني،  االإخوان  جلماعة  العام  املر�شد  نائب 

احلرية والعدالة املنبثق عن اجلماعة، واأحمد عبد العاطي، مدير مكتب الرئي�ص 

.
ال�رشعي حممد مر�شي ملدة 15 يوماً بتهمة “التخابر مع حركة حما�ص”255

عن  ك�شفت  التحقيقات  اأن  الداخلية  وزير  اإبراهيم  حممد  اللواء  وزعم 

احلوادث  من  العديد  ملنفذي  اللوجي�شتي  الدعم  قدمت  حما�ص  حركة  اأن 

حازم  يراأ�شها  التي  امل�رشية  احلكومة  يف  االأوقاف  وزير  وقال   .
256

االإرهابية

بّد  وال  االإرهابيني  هوؤالء  تدعم  حما�ص  “حركة  اإن  خمتار،  حممد  الببالوي، 

هذه  ي�شعف  ما  اأن  اإال   .
معها”257 حدودنا  وجتاه  جتاهها  حا�شمة  وقفة  من 

االتهامات ويجعلها يف خانة االتهامات ذات اخللفية ال�شيا�شية، اأنها مل تقرتن 

باأدلة حقيقية، باالإ�شافة اإىل نفي حما�ص التدخل يف ال�شاأن امل�رشي.
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تنظيم  من  عن�رش   200 حماكمتها  خالل  امل�رشية  العامة  النيابة  وزعمت 

بع�ص  اإحلاق  من  “متكنوا  التنظيم  يف  قيادية  عنا�رش  اأن  املقد�ص  بيت  اأن�شار 

املتهمني مبع�شكرات تابعة لكتائب عّز الدين الق�شام الفل�شطينية يف قطاع غزة”. 

الفرقان املنبثقة  اأن�شار بيت املقد�ص وعنا�رش خلية كتائب  “ارتباط  وزعمت 

. ومرة اأخرى نالحظ اأن هذه االتهامات �شدرت عن 
منه، بحركة حما�ص”258

جهة و�شعت نف�شها يف موقع اخل�شومة مع حما�ص لتحقيق ماآرب �شيا�شية، 

واأنها تفتقر اإىل االأدلة احلقيقية، ومل يثبت �شحتها. 

الق�شاء  اإ�شدار  بعد  وذلك  حما�ص  وحركة  القاهرة  بني  العالقة  توترت 

اتهامه  بعد  مر�شي  حممد  الرئي�ص  بحب�ص  اأمراً   ،2013/7/26 يف  امل�رشي 

على  والهجوم  البالد،  يف  عدائية  باأعمال  للقيام  حما�ص  حركة  مع  بـ“التخابر 

املن�شاآت ال�رشطية وال�شباط واجلنود، واقتحام ال�شجون امل�رشية وتخريب 

مبانيها، واإحراق �شجن وادي النطرون، ومتكني ال�شجناء من الفرار وفراره 

بال�شجون،  اخلا�شة  وال�شجالت  الدفاتر  واإتالف  ال�شجن،  من  �شخ�شياً 

بع�ص  وقتل  واالأمالك،  العامة  املباين  وتخريب  ال�رشطة  اأق�شام  واقتحام 

ال�شجناء وال�شباط واجلنود عمداً مع �شبق االإ�رشار، واختطاف بع�ص ال�شباط 

. كما اأحالت ال�شلطات الق�شائية امل�رشية يف 2013/12/23، حممد 
واجلنود”259

مر�شي و132 قيادياً من جماعة االإخوان امل�شلمني وحركة حما�ص وحزب اهلل 

التي جرت بعد يومني من قيام  ال�شجون  اللبناين للمحاكمة، يف تهمة اقتحام 

.
260

ثورة 25 يناير �شنة 2011 

يف املقابل ا�شتنكرت حركة حما�ص تهمة التخابر، ودعت الق�شاء امل�رشي 

. واأو�شحت اأن اتهام مر�شي يتقاطع مع �شيا�شة 
261

اإىل الرتاجع عن هذا االتهام

ملف  لفتح  م�شتعدة  احلركة  اأن  مرزوق  اأبو  مو�شى  واأعلن   .
“اإ�رشائيل”262

اقتحام ال�شجون اإبان ثورة 25 يناير مع املخابرات امل�رشية وت�شويته ب�شكل 
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نهائي. اإال اأن اأبو مرزوق عّد هروب اأين نوفل، القيادي بحركة حما�ص الذي 

.
كان حمبو�شاً ب�شجن وادي النطرون، “�رشعياً”263

القاهرة  حمكمة  قيام  بعد  �شوءاً  وحما�ص  القاهرة  بني  العالقة  ازدادت 

داخل  موؤقتاً  حما�ص  حركة  اأن�شطة  بحظر   ،2014/3/4 يف  امل�شتعجلة،  لالأمور 

م�رش، وكذلك حظر كل ما ينبثق منها من جماعات، اأو جمعيات، اأو تنظيمات، 

اأو موؤ�ش�شات، متفرعة منها اأو تابعة اإليها، اأو من�شاأة باأموالها، اأو تتلقى منها 

املنظورة  اجلنائية  دعاوى  يف  الف�شل  حلني  وذلك  الدعم،  اأنواع  من  نوع  اأي 

.
264

واملتعلقة بجماعة االإخوان االإرهابية

“حما�ص  اأن  �شربي  �شمري  املحامي  رفعها  التي  احلظر  دعوى  يف  وجاء 

اإرهابية  ملنظمة  حتولت  لكنها  االإ�رشائيلي،  لالحتالل  مقاومة  كحركة  ن�شاأت 

ارتكبت جرائم يف م�رش، من بينها اقتحام اأع�شاء تابعني لها للحدود امل�رشية 

يناير،   25 ثورة  اإبان  ال�شجون  اقتحام  يف  عنا�رشها  وتورط   ،2008 عام 

.
وتهريب عنا�رشهم املحتجزة”265

للمقاومة  عداًء  ُيكّر�ص  احلظر  قرار  اأن  حما�ص  حركة  راأت  املقابل  يف 

الفل�شطينية، واأن هذا القرار جاء ت�شاوقاً مع حملة حتري�شية اإعالمية م�رشية 

اأن  اإىل  مرزوق  اأبو  مو�شى  ولفت  حما�ص.  وحركة  الفل�شطينيني  �شّد  طويلة 

“القرار �شيا�شي بامتياز، ولي�ص له اأي انعكا�ص فعلي على االأر�ص، الأن حما�ص 

احلكومة  رف�شت  فيما   .
م�رش”266 يف  اأن�شطة  اأو  تواجد  اأي  متتلك  ال  اأ�شالً 

التغيري  كتلة  واأكدت   .
267

بامتياز �شيا�شياً  قراراً  عّدته  الذي  القرار  غزة  يف 

اأن القرار “�شابقة تاريخية  واالإ�شالح التابعة حلما�ص يف املجل�ص الت�رشيعي 

ال�شهيوين  املوقف  مع  يتماهى  مبا  للمقاومة،  وحماكمة  ق�شائية،  وخطيئة 

.
واالأمريكي”268

حممد  م�رش،  يف  والعدالة  احلرية  حلزب  القانونية  اللجنة  ع�شو  وعّد 

 .
ال�شي�شي، احلكم “�شيا�شياً” و“يهدف لت�شويه تنظيم االإخوان يف م�رش”269
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الو�شط  حزب  اأما   .
270

احلظر قرار  م�رش  يف  االإ�شالمية  اجلماعة  دانت  فيما 

 .
اإدانة لل�شيادة امل�رشية”271 امل�رشي فقال اإن “اإ�شدار مثل تلك االأحكام هو 

الدولة  االأ�شعل  اهلل  عبد  امل�رشية  اجلامعات  يف  ال�شيا�شية  العلوم  اأ�شتاذ  ودعا 

امل�رشية اإىل عدم تنفيذ احلكم احلظر وراأى اأن احلكم كان ثمرة مبا�رشة ل�شحن 

.
272

اإعالمي ا�شتهدف حما�ص وقطاع غزة يف الفرتة االأخرية

اأما ح�شن نافعة، اأ�شتاذ العلوم ال�شيا�شية واخلبري الدويل امل�رشي، فقال اإن 

احلكم “�شيت�شبب يف ارتباك عمل االأجهزة ال�شيا�شية يف م�رش، ويتيح الفر�شة 

. وقال رئي�ص 
اإىل اإ�شاءة ا�شتخدامه الإف�شاد العالقات بني م�رش وقطاع غزة”273

.
حترير �شحيفة امل�رشيون جمال �شلطان اإنه “يوم اأ�شود يف تاريخ م�رش”274

باملقابل رحبت قوى �شيا�شية و�شخ�شيات م�رشية باحلكم وعّدته مالم�شاً 

للواقع. وادعى النائب الربملاين ونائب رئي�ص حزب التحالف اال�شرتاكي، اأبو 

العز احلريري اإن امل�شتوى الق�شائي تكونت لديه قناعة اأن حما�ص “يف حالة 

عدوان” على ال�شعب امل�رشي. فيما عّد �شكرتري عام حزب امل�رشيني االأحرار، 

حممود العاليلي احلكم خطوة يف طريق وقف “جرائم حما�ص” دون اأن ي�شري 

 .275
اإىل اأي “جرية” مثبتة على حما�ص

قرار  فعّدت  الوطني،  الدفاع  جبهة  رئي�شة  اجلبايل،  تهاين  امل�شت�شارة  اأما 

حزب  با�شم  الر�شمي  املتحدث  زكي،  نبيل  زعم  كما  مربراً.  قراراً  احلظر 

اأنه جاء متاأخراً. ومن جانبه،  الرغم من  على  القرار جاء منطقياً  اأن  التجمع، 

قال امل�شت�شار يحيى قدري، نائب رئي�ص حزب احلركة الوطنية امل�رشية، اإن 

�شدور احلكم ُيعد تقريراً للواقع ووفقاً للقانون ب�شبب ت�رشفات هذه احلركة. 

اإن احلكم متوقع بعد  ومن جهته ادعى ناجي ال�شهابي، رئي�ص حزب اجليل، 

“انحراف” حركة حما�ص ودعمها لـ“االإرهاب” يف م�رش، ولكنه مل يحدد ماهية 

.
276

“االنحراف” املزعوم وفق اأدلة معتمدة
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كالت  التي  امل�رشية  وال�شخ�شيات  االإعالم  وو�شائل  االأحزاب  تعددت 

اأن  غري  غزة،  وقطاع  حما�ص  حركة  �شّد  والتحري�ص  االتهامات  من  �شيالً 

اإىل االأدلة الوا�شحة وامللمو�شة، وان�شاقت مع احلملة  هذه االتهامات افتقرت 

واملقاومة  ال�شيا�شي”  “االإ�شالم  ت�شويه  اإىل  ال�شاعية  املربجمة  االإعالمية 

الفل�شطينية، مما جعلها تندرج يف �شياق التحري�ص والت�شويه واالتهامات ذات 

اخللفية ال�شيا�شية. والنماذج التالية هي اأمثلة ما حفل به االإعالم امل�رشي يف 

تلك الفرتة.

�شباب  حزب  والتحري�ص،  االتهامات  حملة  ت�شدرت  التي  االأحزاب  فمن 

م�رش الذي قال رئي�شه اأحمد عبد الهادي، اإن املخابرات امل�رشية خالل فرتة 

حكم ح�شني مبارك ك�شفت ال�شتار عن اتفاق بني حركة حما�ص و“اإ�رشائيل” 

وجماعة االإخوان مب�رش ملمار�شة “اإ�رشائيل” �شغطاً على ال�شعب الفل�شطيني، 

املعابر،  على  �شغط  اإىل  توؤدى  م�شتمرة  ع�شكرية  ق�شف  عمليات  خالل  من 

.
277

ونزوح جماعي الأرا�شى �شيناء ينتهي بتوطني الفل�شطينيني فيها

واتهم جمدي حمدان القيادي بحزب اجلبهة الديقراطية ،  حما�ص بالتورط 

. اأما اأحمد حماريق ع�شو املكتب 
278

يف العمليات االإرهابية التي حتدث يف �شيناء

ال�شاأن  يف  ال�شافر  بالتدخل  احلركة  اتهم  فقد  االإنقاذ  جبهة  ل�شباب  التنفيذي 

 .
279

امل�رشي، مطالباً بالتعامل معها كمنظمة اإرهابية معادية

ومن جهته اأكد عبد الغفار �شكر رئي�ص حزب التحالف ال�شعبي اال�شرتاكي 

االإخوان  جماعة  ت�شنيف  بعد  اإرهابية  منظمة  بالتبعية  اأ�شبحت  حما�ص  اأن 

الديقراطي  امل�رشي  احلزب  رئي�ص  الغار  اأبو  حممد  اأما  اإرهابية.  كمنظمة 

االجتماعي فقال اإن حما�ص معلنة من قبل منظمة اإرهابية يف العامل كله ب�شبب 

اعتداءاتها على اأمن “اإ�رشائيل”، م�شرياً اإىل اأن م�رش لي�شت يف حاجة الإعالنها 

 .
280

منظمة اإرهابية
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اأن  ال�شادات،  ع�شمت  اأنور  حممد  والتنمية  االإ�شالح  حزب  رئي�ص  وزعم 

حلزب  العام  االأمني  وو�شف  “االإرهاب”.  عمليات  دعمت  التي  هي  حما�ص 

رفعت  اأما  االإرهابية.  باحلركة  حما�ص  فوزي،  اأحمد  الديقراطي  امل�رشي 

احلركة  �شلوع  يف  ت�شب  االأدلة  اأن  فراأى  التجمع،  حزب  يف  القيادي  ال�شعيد، 

القيادي يف حزب امل�رشيني  يف م�شاندة االإخوان يف تخريب م�رش. فيما �شدد 

اأبادير، على �رشورة اأال تقف م�رش مكتوفة االأيدي حيال ما  االأحرار جنيب 

.
281

تقوم به حما�ص

على  بالتطاول  حما�ص  ال�شيوعي،  احلزب  رئي�ص  عديل  �شالح  واتهم 

الق�شاء امل�رشي. كذلك اتهم اأحمد دراج القيادي يف اجلمعية الوطنية للتغيري، 

حما�ص بارتكاب اأعمال عنف من خالل الوقوف اأمام املعابر والتهديد بدخولها 

.
282

بالقوة

توجيه  �شّد  “نحن  فقال  ال�شعبي،  التيار  موؤ�ش�ص  �شباحي،  حمدين  اأما 

اإ�رشائيل، ومن يحدد عالقاتنا  �شالح حما�ص �شّد م�رش ونوؤيد كفاحها �شّد 

، لكنه حذر احلركة خالل حملة االنتخابات الرئا�شية التي 
حما�ص نف�شها”283

كان مر�شحاً لها، بقوله “عندما مت�ص اأمن م�رش فلي�ص لها مني اإال اأن اأقطع يد 

“ال�شديق حمدين  اأبو مرزوق على ذلك بقوله  . ورّد مو�شى 
من ي�شها”284

وعظام  واأيدي  اأرجل  مك�رشي  فريق  مع  يكون  ال  اأن  بو�شعه  كان  �شباحي 

.
الفل�شطينيني”285

اأما ال�شخ�شيات امل�رشية التي �شنت حملة اتهامات وحتري�ص �شّد قطاع 

احل�رش؛  ال  املثال  �شبيل  على  ونذكر  االأخرى،  هي  فتعددت  وحما�ص  غزة 

ه�شام  امل�شت�شار  العام  النائب  اإىل  ببالغ  تقدم  الذي  �شربي  �شمري  املحامي 

رئي�ص  لنائب  تعليمات  الإ�شداره  مر�شي  حممد  املعزول  الرئي�ص  �شّد  بركات 

 .
286

الهيئة العامة للبرتول اإىل اإر�شال كميات جديدة من ال�شوالر اإىل قطاع غزة
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كما تقّدم ع�شو جمل�ص ال�شعب ال�شابق حمدي الفخراين بدعوتني ق�شائيتني 

حكم  باإ�شدار  فيهما  طالب  الدولة،  جمل�ص  يف  االإداري  الق�شاء  حمكمة  اأمام 

اجلماعات  من  حما�ص  وحركة  امل�شلمني  االإخوان  جماعة  باعتبار  ق�شائي 

.
287

االإرهابية العاملية

داخل  حما�ص  �شباب  بوجود  بكري،  م�شطفى  ال�شحفي  الكاتب  وادعى 

ميدان رابعة العدوية الذين يقومون بن�رش بوؤر “االإرهاب” يف �شيناء وجميع 

االأو�شط  ال�رشق  منتدى  رئي�ص  غطا�ص  �شمري  وزعم   .
288

م�رش حمافظات 

.
289

للدرا�شات اال�شرتاتيجية، اأن حركة حما�ص هي الذراع امل�شلح لتنظيم االإخوان

على  مو�شى  اأحمد  امل�رشي  االإعالمي  بها  قام  م�شبوقة  غري  حملة  ويف 

الفتاح  الفريق عبد  “ال�شعب يريد” حيث طالب  برنامج  التحرير  �شا�شة قناة 

. اأما االإعالمي 
290

ال�شي�شي باإغالق معرب رفح نهائياً يف وجه �شكان قطاع غزة

امل�رشي عماد الدين اأديب فزعم اأن “حركة حما�ص قامت بطباعة ثمانني مليون 

عرب  امل�رشية  االأ�شواق  اإىل  واأنزلتهم  غزة،  قطاع  يف  مزورة  اأمريكي  دوالر 

االأنفاق، و�رشاء �شلع وب�شائع بها، حتى اكت�شف البنك املركزي امل�رشي تلك 

. وزعم علي فريج، �شيخ م�شايخ 
الدوالرات املزيفة، ومّت حتديد م�شدرها”291

قبائل �شيناء، اأن حكومة الرئي�ص مر�شي اأقامت 50 األف خيمة يف �شيناء لت�شكني 

.
292

الفل�شطينيني مب�رش

اأما الكاتب ال�شحفي حممد ح�شنني هيكل فقال “رغماً من وجود حماقات 

العالقة  على  حري�ص  هو  من  منهم  هناك  اأن  اإال  حما�ص،  عنا�رش  بع�ص  من 

. وحذر اللواء حممد �شادق وكيل جهاز 
الطيبة مع م�رش والقوات امل�شلحة”293

. فيما اتهم 
294

اأمن الدولة ال�شابق من خطورة حما�ص على االأمن القومي مل�رش

حركة  اليوم”  “امل�رشي  مع  حواره  يف  �شامل  ح�شني  امل�رشي  االأعمال  رجل 

 .
295

حما�ص باقتحام ال�شجون واإ�شاعة الفو�شى يف البالد
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اأما اأحمد اأبو الغيط وزير اخلارجية االأ�شبق، فقال اإن حما�ص عندما تطلق 

�شواريخ نحو “اإ�رشائيل” فهي تطالب بذلك تل اأبيب بالقيام بعمل ع�شكري 

لعبة  هذه  اأن  م�شيفاً  احلركة،  جانب  اإىل  للتدخل  م�رش  تدفع  كي  �شدها 

. ووافقه اللواء ح�شام �شويلم، اخلبري الع�شكري، يف ذلك مدعياً اأن 
296

مفهومة

 .
297

حما�ص تريد اأن ت�شتغل التوتر الإدخال م�رش يف ال�رشاع الدائر بينهما

كما �شنت العديد من ال�شحف وو�شائل االإعالم امل�رشية حمالت حتري�ص 

على  ح�شلت  اأنها  زعمت  التي  العربي  االأهرام  جملة  ومنها  حما�ص،  �شّد 

حممد  الرئي�ص  لتهريب  لالإخوان،  الدويل  للتنظيم  خمطط  اأخطر  تفا�شيل 

�شحيفة  وزعمت   .298
غزة يف  حما�ص  مع  بالتعاون  م�رش  خارج  اإىل  مر�شى 

اإىل  هرب  عزت  حممود  امل�شلمني  االإخوان  بجماعة  القيادي  اأن  ال�شابع  اليوم 

 .
299

قطاع غزة

وقالت �شحيفة امل�رشي اليوم اإن احلكومة يف عهد حممد مر�شى، مار�شت 

وال�شم�رشة  التوريد  باأعمال  لتقوم  العرب”  “املقاولون  �رشكة  على  �شغوطاً 

اأن  امل�رشي  التلفزيون  زعم  فيما   .
300

قطري بتمويل  غزة  يف  حما�ص  حلركة 

وزودت  ال�شيارات،  تلغيم  على  م�رشيني  اإ�شالميني  بتدريب  قامت  حما�ص 

.
301

جماعات م�رشية بنحو 400 لغم اأر�شي

يف املقابل، دافع العديد من االأحزاب وال�شخ�شيات امل�رشية عن العالقة مع 

اأمن  مدير  امل�رشي  �شالح  اأكد   2013/7/20 ففي  حما�ص؛  وحركة  غزة  قطاع 

اأعمال  بتنفيذ  حما�ص  من  عنا�رش  تورط  باملطلق  يثبت  مل  اأنه  �شيناء،  �شمال 

. فيما راأى عبد اهلل االأ�شعل اأن 
302

عنف، اأو ا�شتهداف اجلنود امل�رشيني ب�شيناء

احلرب التي تخو�شها ال�شلطات امل�رشية �شّد قطاع غزة جتري حتت يافطة 

.
303

�رشب حما�ص على خلفية عالقتها باالإخوان امل�شلمني
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ويف رّده على املطالبات بوقف تزويد قطاع غزة بالكهرباء بحجة اأنها توؤدي 

امل�رشية  ال�رشكة  رئي�ص  قال  م�رش،  داخل  الكهربائية  التغذية  اإ�شعاف  اإىل 

غزة،  اإىل  الكهرباء  ن�شدر  زلنا  وما  “كنا  الد�شوقي:  جابر  للكهرباء  القاب�شة 

ولكن لي�ص بال�شورة التي يت�شّورها البع�ص، فكمية الطاقة امل�شّدرة اإىل غزة 

تكفي الإ�شاءة �شارع واحد من �شوارع القاهرة، ولي�ص بتدفق الكميات الكبرية 

.
من الطاقة كما اأ�شيع”304

اأما املوؤرخ ال�شيا�شي حممد جوادي فراأى اأن �شاحب فكرة اتهام الرئي�ص 

. فيما اأكد �شيف الدين 
حممد مر�شي بالتخابر مع حما�ص “مدمن ح�شي�ص”305

الرئي�ص  اإحالة  اأن  القاهرة،  بجامعة  ال�شيا�شية  العلوم  اأ�شتاذ  الفتاح،  عبد 

مر�شي، وعدد من قيادات جماعة االإخوان امل�شلمني للجنايات بتهمة التخابر 

.
306

مع حما�ص تثري ال�شحك وال�شخرية

ال�شيا�شي حلركة حما�ص خالد م�شعل،  املكتب  اتهم رئي�ص   يف مقابل ذلك 

خالل  م�شعل  وقال  احلركة.  بحّق  جرية  بارتكاب  امل�رشية  االإعالم  و�شائل 

برنامج متلفز يف 2013/7/20، اإن االإعالم امل�رشي خا�ص معركة �شّد االإخوان 

خالل فرتة حكمهم من خالل ا�شتخدام حركة حما�ص كمادة للت�شويه بحكم 

مرزوق  اأبو  مو�شى  حما�ص  يف  القيادي  وعّد   .
307

االإخوان بجماعة  ارتباطها 

حتليق الطائرات امل�رشية يف �شماء قطاع غزة اإ�شارة اإىل عودة م�رش ملمار�شة 

.
308

�شيادتها على قطاع غزة التي فقدتها بعد عدوان 1967 

اأما حممود الزهار القيادي يف حما�ص، فقال اإن احلركة ال تتدخل يف ال�شاأن 

امل�رشي، وال يوجد فرد واحد من حما�ص متهم على االأرا�شي امل�رشية، واتهم 

بع�ص  هروب  حما�ص  حركة  نفت  كما   .
309

االأقاويل تلك  بافتعال  فتح  حركة 

.
310

قيادات االإخوان امل�شلمني اإىل غزة
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�شفقة  وجود  عن  احلديث   2012/9/17 يف  مرزوق  اأبو  مو�شى  وو�شف 

متت بني الرئي�ص مر�شي وحركة حما�ص للتنازل لها عن جزء من �شيناء بهدف 

. ودعا 
311

تو�شيع القطاع واإقامة الدولة الفل�شطينية يف غزة باأنه كذب وافرتاء

ال�شلطات امل�رشية اإىل ت�شكيل جلنة حتقيق حيادية تنظر يف كّل التهم املوجهة 

النيابة  زجت  الذي  �شالمة،  ح�شن  االأ�شري  اأما   .
312

كاملة احلقيقة  وك�شف  لها 

امل�رشية با�شمه بزعم تورطه يف اأعمال عنف يف م�رش، فقال “ال ي�شدق عقل 

غري  االتهامات  هذه  بكل  يتهم  االحتالل،  لدى  عاماً   18 منذ  مقيداً  اأ�شرياً  اأن 

.
الواقعية”313

ويف تطور الفت، ق�شت حمكمة القاهرة لالأمور امل�شتعجلة، يف 2014/8/31، 

باإلغاء احلكم بفر�ص احلرا�شة الق�شائية على نقابة ال�شيادلة، وعدم االعتداد 

بدعاوى من طالبوا با�شتمرار فر�ص احلرا�شة عليها بدعوى اأن اأع�شاء جمل�ص 

.
314

النقابة تدفع االأموال حلركة حما�ص

اأما الرئي�ص الفل�شطيني حممود عبا�ص، فقال يف 2013/11/10 اإن “االنطباع 

“�شايف  واأنه  عظيم”،  قائد  اأنه  ال�شي�شي  مع  االأول  اللقاء  من  به  خرج  الذي 

�شغله”. وذكر اأنه قال لل�شي�شي اإن “النا�ص مل تعرف خطورة حركة حما�ص اإال 

بعد �شقوط االإخوان يف م�رش. واأن اأرباح جتارة االأنفاق كانت اأكرث من خيالية، 

من  �شيء  كل  االأنفاق  من  يهربون  غزة،  يف  مليونرياً   1,800 وجود  اإىل  واأدت 

. ودعت 
اإىل ال�شواريخ، واحل�شي�ص، وماكينات تزوير العمالت”315 ال�شجائر 

.
316

فتح، يف 2013/12/26، حما�ص اإىل فّك ارتباطها بجماعة االإخوان امل�شلمني

اأما القيادي يف حركة اجلهاد االإ�شالمي خالد البط�ص فدعا و�شائل االإعالم 

.
317

امل�رشية اإىل توخي احلذر والدقة يف ن�رش املعلومات

ورف�شت ف�شائل فل�شطينية ب�شكل قاطع اعتبار القاهرة، قطاع غزة باأنه 

“جهة معادية”، وهو ما جاء يف اإطار الئحة االتهام التي وجهها الق�شاء امل�رشي 
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ملر�شي. وعّد القيادي يف حركة اجلهاد االإ�شالمي اأحمد املدلل االتهام امل�رشي 

“جناية على املقاومة”. بدورها عّدت حركة االأحرار االتهام “قراراً م�شموماً 

“اأمر  هذا  اإن  قالت  فتح  حركة  لكن   .
ال�شهيوين”318 العدو  �شالح  يف  وي�شب 

. فيما قال املتحدث الر�شمي با�شم 
يكن ت�شويته بني حما�ص وامل�رشيني”319

فتح اأحمد ع�شاف اإن اإ�رشار حما�ص على معاداة ال�شعب امل�رشي وانحيازها 

.
320

جلماعة االإخوان امل�شلمني تاأكيد على اخرتاقها لل�شاأن الداخلي امل�رشي

4. التهدئة: 

يف   2012/11/21 يف  م�رشية  بو�شاطة  ُوقع  الذي  التهدئة،  اتفاق  ي�شهد  مل 

ثمانية  ا�شتمر  والذي   2012/11/14 يف  غزة  على  االإ�رشائيلي  العدوان  اأعقاب 

اأنه  اإال  مر�شي،  الرئي�ص  عزل  اأعقبت  التي  الفرتة  يف  كبرية  خروقات   ،
321

اأيام

اجلهاد  وحركة  “اإ�رشائيل”  بني  ع�شكرية  مواجهة  اندلعت   2014/3/12 يف 

“عملية  ا�شم  اأطلقت احلركة عليها  ا�شتمرت يومني،  االإ�شالمي يف قطاع غزة 

. وقد جنحت م�رش يف اإعادة تثبيت التهدئة يف قطاع غزة بعد 
ك�رش ال�شمت”322

، وذلك من خالل التوا�شل بني 
يومني وفق �رشوط اتفاق تهدئة �شنة 3232012

.
324

حركة اجلهاد و“اإ�رشائيل”، يف حني مل تتوا�شل القاهرة مع حركة حما�ص

يف   2014/6/12 يف  خطفوا  قد  كانوا  م�شتوطنني  ثالثة  مقتل  اأعقاب  ويف 

مدينة اخلليل يف ال�شفة الغربية، �شّن اجلي�ص االإ�رشائيلي يف 2014/7/8 عملية 

. وقد دانت 
ع�شكرية �شّد قطاع غزة، اأطلق عليها ا�شم “اجُلُرف ال�شامد”325

الكامل  رف�شها  عن  واأعربت  االإ�رشائيلي  العدوان  امل�رشية  اخلارجية  وزارة 

 .
326

جميع اأعمال العنف التي توؤدي اإىل اإزهاق اأرواح املدنيني من اجلانبني

 ،2014/8/23 يف  و�شف،  ال�شي�شي  الفتاح  عبد  امل�رشي  الرئي�ص  اأن  اإال   

لوقف  امل�رشية  املبادرة  عن  حديثة  خالل  بـ“االقتتال”،  غزة  على  العدوان 

. كما 
النار يف غزة، وجتنب ذكر طريف ال�رشاع حركة حما�ص و“اإ�رشائيل”327
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يف  الع�شكرية  “االأعمال  تعبري  بيانها  يف  امل�رشية  اخلارجية  وزارة  ا�شتعملت 

قطاع غزة” يف حديثها عن العدوان، ومل ت�شم ِطريف ال�رشاع، بل قالت “ندعو 

. كما مل ي�رش ال�شي�شي يف كلمته 
االأطراف املعنية بقبول وقف اإطالق النار”328

التي األقاها يف افتتاح جل�شة النقا�ص العام للدورة الـ 69 للجمعية العامة لالأمم 

 .
329

املتحدة يف 2014/9/24، اإىل العدوان االإ�رشائيلي على غزة

اجلي�ص  با�شم  املتحدث  غنيم،  العزيز  عبد  �شمري  حممد  العميد  واأعلن   

اأن  غزة،  على  العدوان  بداية  يف  في�شبوك،  موقع  على  �شفحته  عرب  امل�رشي 

19 نفقاً على احلدود  “قوات حر�ص احلدود ب�شمال �شيناء متكنت من تدمري 

.
مع قطاع غزة الفل�شطيني”330

وقد قررت ال�شلطات امل�رشية فتح معرب رفح الربي، يف 2014/7/9، ب�شكل 

جراء  غزة  قطاع  من  القادمني  الفل�شطينيني  اجلرحى  ال�شتقبال  ا�شتثنائي 

معونات  والإدخال  امل�رشية،  امل�شت�شفيات  يف  لعالجهم  االإ�رشائيلي،  العدوان 

رف�شها  عن  اخلارجية  لوزارة  بيان  يف  م�رش  واأعربت   .
331

القطاع اإىل  طبية 

للق�شف االإ�رشائيلي على قطاع غزة، وو�شفته باأنه “غري م�شوؤول” و“ياأتي 

املتحدث  اأن  اإال   .
الع�شكرية”332 للقوة  املربر  املفرط وغري  اال�شتخدام  اإطار  يف 

با�شم اخلارجية امل�رشية بدر عبد العاطي قال اإن “ال�شعب الفل�شطيني يدفع 

داخلية ال ت�شب يف م�شلحة  اأغرا�ص  اعتداءات ومغامرات حتاك خلدمة  ثمن 

.
املواطن الفل�شطيني”333

وخالل جل�شة حماكمته يف 2014/7/13، قال الرئي�ص املعزول حممد مر�شي 

 .
“ال�شهداء بلغوا 162 حتى فجر اليوم”، ثم ظل يردد: “لبيك يا غزة لبيك”334

وطالب االأمني العام ال�شابق جلامعة الدول العربية، رئي�ص جلنة اخلم�شني يف 

ال�شعب  �شمود  بدعم  العربية  االأمة  مو�شى،  عمرو  العربية  م�رش  جمهورية 

.
335

الفل�شطيني
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اأما ع�شو جمل�ص ال�شعب امل�رشي ال�شابق، م�شطفى بكري، فقال “لي�ص 

 .
معنى خالفنا مع حما�ص اأن ن�شمت اأمام العدوان االإجرامي ال�شهيوين”336

فيما طالبت حركة مترد ب�شحب ال�شفري امل�رشي من تل اأبيب، وطرد ال�شفري 

.
337

االإ�رشائيلي من القاهرة، رداً على العدوان

لالعتداءات  غزة  قطاع  لها  تعر�ص  التي  ال�شابقة  املرات  خالف  وعلى 

غري  حتري�ص  حملة  اإىل  حما�ص  وحركة  غزة  قطاع  تعر�ص  االإ�رشائيلية، 

ال�شواد  اأن  اإال  امل�رشيني،  واالإعالميني  ال�شيا�شيني  بع�ص  قبل  من  م�شبوقة 

توفيق  االإعالمي  قال  فقد  الفل�شطينية.  للق�شية  داعماً  بقي  م�رش  يف  االأعظم 

عكا�شة اإن حما�ص هي من ت�شببت بالعدوان بعد اأن اأقدمت على خطف ثالثة 

.
338

اإ�رشائيليني

و�شخرت حياة الدرديري املذيعة يف قناة الفراعني من ف�شائل املقاومة، اإذ 

راأت اأن ما تقوم به يثل تهديداً لالأمن القومي امل�رشي ،الأن اإطالق ال�شواريخ 

�شّد “اإ�رشائيل” يوؤدي اإىل غياب اال�شتقرار يف املنطقة، مطالبة اجلي�ص امل�رشي 

اأذيعت  حلقة  يف  وقالت  الفل�شطينية.  باملقاومة  للتنكيل  “اإ�رشائيل”  مب�شاعدة 

من برنامج “م�رش اليوم” على قناة الفراعني: “ال�شعب امل�رشي الذي اأ�شبح 

واعياً لكل هذه املوؤامرات، لن يقبل من قواته امل�شلحة اإال �رشب بوؤر االإرهاب 

كم�رشيني  “نحن  وتابعت:  ع�شكرية”.  بعمليات  حما�ص  وتدمري  غزة،  يف 

اقتحام  يف  و�شاركت  امل�رشية،  ال�شيادة  على  حما�ص  اعتدت  حني  نن�شى  لن 

. و�شكرت القناة 
ال�شجون، و�شاعدت يف قتل االأبرياء اأيام ثورة 25 يناير”339

الدرديري على هذه  االإعالمية امل�رشية حياة  االإ�رشائيلية  التلفزيونية  الثانية 

.
340

الت�رشيحات

وو�شفت االإعالمية امل�رشية اأماين اخلياط، مقدمة برنامج “�شباح اأون” 

بـ“م�رشحية  غزة  لقطاع  “اإ�رشائيل”  �رشب  امل�رشية،  يف  تي  اأون  قناة  على 

هزلية” ودعت احلكومة با�شتمرار اإغالق معرب رفح، وت�شاءلت اخلياط عرب 
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االإ�رشائيلي  االحتالل  جي�ص  يق�شف  ال  “ملاذا   :Twitter تويرت  على  ح�شابها 

بوؤر حما�ص االإرهابية وهم يعلموا اأماكنها جيداً. ملاذا كل القتلى وامل�شابني من 

.
املواطنني املدنيني!”341

نا�رش  باأكاديية  امل�شت�شار  خلف،  حممود  اللواء  الع�شكري  اخلبري  وقال 

اأن يطلق عليها  اإال  “ال ي�شح ع�شكرياً  اإن �شواريخ حما�ص  العليا،  الع�شكرية 

�شماريخ ظاهرة �شوتية بال اأي تاأثري حقيقي على االحتالل”. واأ�شاف خلف 

ال  �شكلية،  �شوتية  ظاهرة  هي  بل  حقيقية  مقاومة  حركة  حما�ص  يعّد  ال  اأنه 

.
342

جتيد التخطيط وال تنفيذ اأّي خمططات اأمنية

م�رش  يف  وال�شيا�شي  االإعالمي  التحري�ص  حمالت  و�شلت  اأن  ي�شبق  مل 

على الفل�شطينيني عموماً، وقطاع غزة وحركة حما�ص خ�شو�شاً اإىل هذا احلد 

واإىل هذه اخلطورة، وهذا ما دفع املمثل امل�رشي عمرو واكد، اإىل و�شف هذا 

الفنان  والعار”. وت�شاءل  بـ“اإعالم اخلزي  االإعالم، عرب �شفحته على تويرت 

امل�رشي: “متى وكيف انعك�شت االآية لي�شبح املغت�شب �شاحب حّق واملقاوم 

.
اإرهابياً؟”343

يبدو اأن هذا التحول يف مواقف بع�ص امل�رشيني من املقاومة يف غزة، مل يكن 

ناجتاً عن حتول جذري يف موقف م�رش على امل�شتوى ال�شعبي والنخبوي جتاه 

للنظام  ال�شيا�شي  اال�شطفاف  حالة  عن  تعبرياً  كان  بل  الفل�شطينية،  املقاومة 

احلاكم �شّد التيارات االإ�شالمية وعلى راأ�شها جماعة االإخوان امل�شلمني، التي 

بع�ص  يف  ال�شعبية  الثورات  موجة  وبعد  خالل  ال�شيا�شي  امل�شهد  ت�شدرت 

البلدان العربية ومنها م�رش.

بدا االرتياح على اجلانب االإ�رشائيلي من موقف م�رش خالل العدوان على 

غزة، حيث قال رئي�ص �شعبة اال�شتخبارات الع�شكرية ال�شابق عامو�ص يدلني 

Amos Yadlin “م�رش هذه املرة، بخالف م�رش يف عمود ال�شحاب، ال تدعم 
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Danny Danon نائب وزير الدفاع االإ�رشائيلي  اأما داين دانون   .
حما�ص”344

االأ�شبق، فقال اإن “امل�رشيني طلبوا منا قبل اأ�شبوعني موا�شلة �رشب حما�ص 

.
ومنع املفاو�شات، الأن حما�ص مل تتاأمل مبا فيه الكفاية”345

النار  اأطلقت م�رش مبادرة تطالب بوقف فوري الإطالق   2014/7/14 ويف 

يف  املبادرة  على  امل�شغر  االإ�رشائيلي  الوزاري  املجل�ص  و�شادق   .
346

بغزة

. واأ�شاد وزير املالية االإ�رشائيلية يئري لبيد Yair Lapid ببنود 
347

 2014/7/15

املبادرة، وعّد اأنها حترم حما�ص من اأي اإجنازات حقيقية على االأر�ص، يف حني 

اأن حركة حما�ص “اعتذرت عن  اإال   .
348

اأي تنازالت اأبيب  اأال تقدم تل  �شمنت 

. وراأى وزير 
قبول املبادرة امل�رشية التي مّت طرحها عرب و�شائل االإعالم”349

خارجية م�رش �شامح �شكري، اأن “حما�ص كان بو�شعها اإنقاذ اأرواح اأربعني 

فل�شطينياً على االأقل من �شكان غزة لو قبلت بوقف اإطالق النار الذي اقرتحته 

.
م�رش ووافقت عليه اإ�رشائيل”350

 يف املقابل اأكد عدد من االأحزاب والقوى ال�شيا�شية امل�رشية يف بيان م�شرتك 

بني  امل�رشي  النظام  راأ�شها  وعلى  العربية  االأنظمة  جانب  من  احلياد  اأن  لها، 

اأن  اإىل  النظر  الفتة  متاماً،  مرفو�ص  االإ�رشائيلي  والكيان  الفل�شطيني  اجلانب 

املبادرة امل�رشية غري كافية لوقف العدوان على غزة. ووقع على البيان كل من 

اأحزاب الد�شتور، وم�رش القوية، وامل�رشي الديقراطي االجتماعي، وحزب 

الكرامة، والتحالف ال�شعبي اال�شرتاكي، وجبهة طريق الثورة، وحزب م�رش 

.
351

احلرية، وحزب العي�ص واحلرية حتت التاأ�شي�ص

غزة؟”  حرب  م�رش  اأطالت  “كيف  بعنوان  جاء  الذي  مقالها  م�شتهل  ويف 

كتبت جملة فورين بولي�شي Foreign Policy االأمريكية يف 2014/8/18، اأنه 

يف الوقت الذي ت�شري فيه مفاو�شات القاهرة بتثاقل لوقف دائم الإطالق النار 

يف غزة، فاإن العداوة بني “اإ�رشائيل” وحركة حما�ص لي�شت فقط هي التي تعقد 

يف  تدخلت  م�رش  اإن  املجلة  وقالت  كو�شيط.  اأي�شاً  م�رش  دور  بل  املحادثات، 
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حماوالت التو�شل التفاق، وقد حتولت من و�شيط له م�شالح اإىل طرف معني 

.
352

يتو�شط اأي�شاً، مما اأدى اإىل حرب اأطول واأكرث دموية يف غزة

 وبعد عدة اأيام من املفاو�شات غري املبا�رشة بني الوفد الفل�شطيني واجلانب 

االإ�رشائيلي بو�شاطة م�رشية يف القاهرة، مّت التو�شل اإىل وقف اإطالق النار يف 

، وجاء اإعالن التهدئة يف بيان اأ�شدرته وزارة اخلارجية 
353

غزة يف 2014/8/26 

امل�رشية وجاء فيه: 

للمبادرة  وا�شتناداً  للدماء،  وحقناً  االأبرياء،  اأرواح  على  حفاظاً 

الطرفني  م�رش  تدعو   ،2012 عام  القاهرة  وتفاهمات  امل�رشية 

بالتزامن  للنار،  ومتبادل  �شامل  وقف  اإىل  واالإ�رشائيلي  الفل�شطيني 

اإدخال  �رشعة  يحقق  مبا  واإ�رشائيل  غزة  قطاع  بني  املعابر  فتح  مع 

امل�شاعدات االإن�شانية واالإغاثية وم�شتلزمات اإعادة االإعمار وال�شيد 

غري  املفاو�شات  وا�شتمرار  بحرية،  اأميال   6 من  انطالقاً  البحري 

تثبيت  من  �شهر  خالل  االأخرى  املوا�شيع  يف  الطرفني  بني  املبا�رشة 

 .
354

وقف النار الذي حدد له ال�شاعة ال�شابعة بتوقيت القاهرة

اأما معرب رفح فقد رف�شت م�رش اإدراجه �شمن االتفاق، الأنه �شاأن م�رشي 

.
355

فل�شطيني

تلبية  عن  تتوانى  “لن  حكومته  اأن  ال�شي�شي  الفتاح  عبد  الرئي�ص  واأكد 

املطالب االإن�شانية لالأ�شقاء يف غزة من خالل معرب رفح، )لكن( االأمر يتعلق يف 

اأزمة غزة على ق�شية  الوقت نف�شه باالأمن القومي امل�رشي”. ورف�ص ق�رش 

معرب رفح فقط. واأو�شح اأن “معرب رفح مل يكن اأ�شالً يف بنود اتفاقات املعابر 

بني اإ�رشائيل وال�شلطة الفل�شطينية �شنة 2005 الأن هناك معابر كثرية”، لكنه 

.
اأ�شاف اأن “م�رش لن تتاأخر عن تلبية مطالب ال�شعب الفل�شطيني يف غزة”356

وقف  حول  املبا�رشة  غري  للمفاو�شات  القاهرة  رعاية  من  الرغم  وعلى   

النار يف غزة، بني حركتي حما�ص واجلهاد من جهة و“اإ�رشائيل” من  اإطالق 
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جهة اأخرى، اإال اأن وزير اخلارجية امل�رشي �شامح �شكري قال اإن احلوار الذي 

دار مع حركة حما�ص يف هذا اخل�شو�ص، “لي�ص له عالقة” مبلف العالقات بني 

القاهرة واحلركة التي ت�شهد تدهوراً منذ االإطاحة بالرئي�ص االإ�شالمي حممد 

.
مر�شي، وت�شنيف احلكومة امل�رشية حلركة حما�ص كـ“منظمة اإرهابية”357

5. امل�شاحلة الفل�شطينية:

انعك�شت االأحداث يف م�رش بعد عزل الرئي�ص مر�شي على ملف امل�شاحلة 

اجلديدة  امل�رشية  االإدارة  بني  العالقات  توتر  بعد  خ�شو�شاً  الفل�شطينية، 

وحركة حما�ص. واأكد مو�شى اأبو مرزوق، يف 2013/8/4 اأن الو�شع امل�رشي 

. وهذا ما اأكد عليه ع�شو 
358ً

غري جاهز ال�شت�شافة امل�شاحلة الفل�شطينية حاليا

اللجنة املركزية حلركة فتح وم�شوؤول ملف امل�شاحلة عزام االأحمد حيث قال: 

“ات�شلت باالأخ مو�شى اأبو مرزوق، واأبلغته باأن م�رش اأبلغتنا عدم جاهزيتها 

للجمع بني حركتي فتح وحما�ص يف القاهرة، وا�شتف�رشنا من االأخوة امل�رشيني 

فقالوا: ال ي�شمح الوقت احلايل بعقد اجتماعات بني الطرفني، وطلبوا ترك االأمر 

ملا بعد عيد الفطر، مع ا�شتمرار الت�شاور على ذلك”.

اأن تكون م�رش قد  امل�رشي،  نبيل فهمي، وزير اخلارجية  املقابل نفى  يف 

اأن م�رش عازمة على  ان�شحبت من امل�شاحلة بني حما�ص وفتح، م�شدداً على 

غري  اآخر  طرف  يوجد  ال  ولكنه  الفل�شطينيني  الف�شيلني  بني  امل�شاحلة  اإجناز 

 .
359

م�رش يدفع اجلانبني للم�شاحلة وهو ما ي�شعب من االأمر

م�رش  يف  حما�ص  حركة  اأن�شطة  م�رشية  حمكمة  حظر  قرار  على  وتعليقاً 

باأحكام  ملتزمة  وزارته  “اأن   2014/3/4 يف  فهمي،  نبيل  اأكد  مكاتبها  وغلق 

اإىل اأن “م�رش  الق�شاء امل�رشي، و�شتقوم مبراجعة احلكم ال�شادر”، واأ�شار 

الفل�شطينية وتوقفها لن يكون ب�شبب  امل�شاحلة  �شتوا�شل جهودها لتحقيق 

.
احلكم ال�شادر، واإمنا ب�شبب عدم ا�شتعداد الطرفني”360
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وعلى الرغم من حر�ص حركتي حما�ص وفتح على ا�شتمرار م�رش يف تويل 

لعقد  مواتية  تكن  مل  م�رش  يف  االأو�شاع  اأن  اإال  الفل�شطينية،  امل�شاحلة  ملف 

لقاءات امل�شاحلة فيها؛ لذلك مّت التو�شل اإىل اتفاق امل�شاحلة خالل عقد لقاءات 

يف قطاع غزة بعد دخول وفد فتح برئا�شة عزام االأحمد اإىل القطاع عرب معرب 

رفح، وقد مّت توقيع اتفاق امل�شاحلة بني فتح وحما�ص يف منزل رئي�ص احلكومة 

، والذي نتج 
يف غزة اإ�شماعيل هنية الواقع يف خميم ال�شاطئ يف 3612014/4/23

عنه ت�شكيل حكومة وفاق وطني برئا�شة رامي احلمد اهلل يف 2014/6/2، وقد 

 .
362

�شكر هنية، خالل اإعالن االتفاق، دور م�رش يف رعاية امل�شاحلة

با�شم  الر�شمي  املتحدث  واأكد  الوفاق،  حكومة  بت�شكيل  م�رش  ورحبت 

وزارة اخلارجية امل�رشية ال�شفري بدر عبد العاطي يف بيان يف 2014/6/2، دعم 

متابعة  اإطار  ويف  عبا�ص  حممود  برئا�شة  الفل�شطينية  للقيادة  امل�شتمر  م�رش 

.
363

تنفيذ اتفاق القاهرة ل�شنة 2011 

فيما يتعلق  اتفاق امل�شاحلة، خ�شو�شاً  وب�شبب تعرث تطبيق بع�ص بنود 

يف  مهامها  الوفاق  حكومة  وت�شلّم  ال�شابقة،  هنية  حكومة  موظفي  برواتب 

2014/9/24 جل�شة حوار بني فتح وحما�ص  القاهرة يف  ا�شتقبلت  قطاع غزة، 

برعاية الوزير حممد فريد التهامي رئي�ص جهاز املخابرات امل�رشية، من اأجل 

2014/9/25، على ورقة  ؛ نتج عنه توقيع احلركتني يف 
364

حّل هذه اخلالفات

اآلية  الطرفان على  امل�شاحلة، واتفق  اتفاق  بنود  لتنفيذ ما تعرث من  تفاهمات 

اإدارة قطاع غزة، وعلى اعتبار املوظفني الذي عيّنوا يف  ت�شلم حكومة الوفاق 

.
365

عهد حكومة اإ�شماعيل هنية موظفني حتت اإدارة احلكومة اجلديدة

6. موقف م�رص من احل�شار على غزة:

اأ. معرب رفح: 

بعد اأيام قليلة من قيام اجلي�ص امل�رشي بقيادة امل�شري عبد الفتاح ال�شي�شي، 

ال�شلطة  �شيا�شة  يف  التغيري  بداأ  مر�شي،  حممد  الرئي�ص  بعزل   ،2013/7/3 يف 
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اجلديدة يف م�رش جتاه قطاع غزة يظهر ب�شكل ملحوظ؛ وذلك من خالل ازدياد 

وترية هدم االأنفاق بني القطاع و�شيناء من جهة، وقرار �شلطات م�رش باإغالق 

معرب رفح، بعد وقوع هجوم م�شلح يف 2013/7/5 �شّد مع�شكر لقوات االأمن 

املركزي امل�رشي قرب مطار العري�ص، اأدى اإىل مقتل جندي م�رشي واإ�شابة 

 .
366

اآخرين

وذكر مدير عام املعابر يف قطاع غزة، ماهر اأبو �شبحة، اأن عدد امل�شافرين 

 -2013/7/3 الفرتة  خالل  رفح،  معرب  خالل  من  ال�شفر  من  يتمكنوا  مل  الذين 

املر�شى  من  العديد  بينهم  مواطن،  اآالف  ع�رشة  اإىل  و�شل  قد   ،2013/7/10

اأكد  فيما   .
367

االأعمال ورجال  والطالب  واملغرتبني  االأجنبية  االإقامات  وذوي 

القاهرة  اأن  ببالوي  حازم  حكومة  يف  امل�رشي  اخلارجية  وزير  فهمي  نبيل 

لغزة  ال�شلع واخلدمات  واأنها تبحث عن كيفية تقدمي  توؤمن بح�شار غزة،  ال 

كما   .
368

االأنفاق خالل  من  ولي�ص  املعنية،  االأطراف  جلميع  مقبولة  بطريقة 

الأنها  القطاع  ل�شكان  االأ�شا�شية  املواد  بتوفري  “اإ�رشائيل”  القاهرة  طالبت 

الفل�شطينية  ال�شلطة  ال�شفري امل�رشي لدى  اأما   .
369

م�شوؤولية تقع على عاتقها

على  اال�شتثنائية  االإجراءات  بع�ص  اأن   ،2013/7/23 يف  فاأكد  عثمان  يا�رش 

الفل�شطيني، بل هي فقط حلماية  ال�شعب  اإىل  لي�شت موجهة  احلدود مع غزة 

.
370

االأمن القومي امل�رشي يف ظرف ا�شتثنائي

عاد النظام اجلديد، يف هذه املرحلة، اإىل �شيا�شة الغلق والفتح غري املنتظمة 

ملعرب رفح، والتي كان نظام ح�شني مبارك ينتهجها. وتعددت االأ�شباب التي 

مبحاربة  املرتبطة  االأمنية  كاالأ�شباب  املعرب،  الإغالق  القاهرة  فيها  تذرعت 

“االإرهاب” يف �شيناء، اأو تنظيمية، واإدارية، ك�شعف التن�شيق مع احلكومة يف 

غزة، اأو حتت ذريعة االإغالق ب�شبب اأيام العطل الر�شمية يف م�رش. 

 وبالرغم من حالة التحري�ص التي ازدادت يف م�رش �شّد قطاع غزة وحركة 

اأن  جودة  �شالح  االقت�شادية  للدرا�شات  امل�رشي  املركز  مدير  اأكد  حما�ص، 
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احتياج  بقدر  غزة  قطاع  مع  جتاري  معرب  فتح  اإىل  اقت�شادية  بحاجة  م�رش 

القطاع لهذا املعرب، وذلك الأن ال�شلع واخلدمات التي �شي�شتهلكها القطاع من 

.
371

ال�شوق امل�رشي �شت�شل اإىل 300 مليون دوالر �شهرياً باأ�شعار ال�شوق

والوفود  القوافل  جلميع  امل�رشية  ال�شلطات  ت�شمح  مل  ذلك  موازاة  يف   

2014/3/6 قامت القاهرة مبنع اأكرث  بدخول قطاع غزة عرب معرب رفح. ففي 

قطاع  لدخول  حماولة  يف  القاهرة  مطار  اإىل  و�شلن  دولية  نا�شطة  ثمانني  من 

ب�شبب  ترحيلهن  امل�رشية  اخلارجية  وبررت   .
372

برتحيلهن وقامت  غزة، 

عدم اتباعهن القوانني واللوائح املعمول بها يف الوقت الراهن، ونظراً للظروف 

 74 باإدخال   2014/3/25 اأنها �شمحت يف  اإال   .
373

االأمنية اال�شتثنائية يف �شيناء

.
374

�شاحنة مواد بناء اإىل قطاع غزة من قطر، واالإمارات العربية املتحدة

وقطاع  رفح  معرب  جتاه  م�رش  اتخذتها  التي  اجلديدة  االإجراءات  نتيجة 

اإىل  م�رش  هنية  اإ�شماعيل  برئا�شة  غزة  يف  الفل�شطينية  احلكومة  دعت  غزة، 

ال�شقيقة  تعي�شها  التي  ال�شيا�شية  التجاذبات  “دائرة  من  رفح  معرب  اإخراج 

اإال  امل�رشية،  االأمنية  لالأو�شاع  غزة  يف  احلكومة  تفهم  من  وبالرغم  م�رش”. 

املواطنني  م�شالح  وتعطيل  املعرب  “اإغالق  يعني  ال  ذلك  اأن  على  اأكدت  اأنها 

، واأكدت اأنها جاهزة لدرا�شة اأي اآلية يتم تقديها بهدف فتح 
وامل�شافرين”375

الإدارة   2005 اتفاقية  اإىل  العودة  رف�شت  حما�ص  حركة  ولكن   .
376

رفح معرب 

.
377

معرب رفح

اخلا�ص  للقطاع  “فر�شة  اإعطاء  ا�شتعدادها  غزة  يف  احلكومة  اأبدت  كما 

.
الإدارة املعابر الفنية يف قطاع غزة ”378

اأعلنت  رفح،  معرب  عند  امل�رشية  لالإجراءات  ونتيجة   2014/2/27 ويف 

املفرو�ص على قطاع غزة.  حركة حما�ص عن ت�شعيد �شعبي بوجه احل�شار 
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يف  رفح  معرب  بوابة  اأمام  خيمة  غزة  عن  احل�شار  لفك  العليا  اللجنة  واأقامت 

. ودعت تظاهرات يف 2014/2/28 عند معرب رفح م�رش اإىل فتح 
3792014/2/23

.
380

املعرب وفك احل�شار

مبثابة  التظاهرات  هذه  م�رش،  يف  اجلمهوري  ال�شعب  حزب  عّد  املقابل  يف 

ال�رشيف،  اأما ع�شام   .
381

امل�رشية حتري�ص من حركة حما�ص �شّد احلكومة 

من�شق اجلبهة احلرة للتغيري ال�شلمي، فقال اإنه ال بّد على الدولة امل�رشية اأن 

تعي وتتاأكد “اأن حما�ص جزء من التنظيم االإرهابي الذي يهدد االأمن القومي 

.
امل�رشي”382

فيما عدت حما�ص اأن “النظام امل�رشي احلايل باإغالقه معرب رفح واإطالق 

العنان حلمالت الت�شويه والت�شييق على الفل�شطينيني... ياأخذ م�رش باجتاه 

والق�شية  عام  بوجه  العربية  الق�شايا  جتاه  حموري  دور  اأي  عن  تخليها 

 .
الفل�شطينية ب�شكل خا�ص”383

ال�شلطات  �شّد  لهجتها  من   2014/3/18 يف  حما�ص  حركة  �شعدت  كما   

امل�رشية متهمة اإياها بارتكاب “جرية �شّد االإن�شانية” باإغالقها معرب رفح، 

بعد قرار م�رش حظر ن�شاط حما�ص وم�شادرة اأموالها يف 2014/3/4، كما جاء 

.
ذلك بعد “اإغالق معرب رفح لليوم الـ 39 على التوايل”384

 يف املقابل حملت حركة فتح يف 2013/7/7 حركة حما�ص امل�شوؤولية يف املقام 

يف  االأحداث  من  حما�ص  موقف  اأن  اإىل  واأ�شارت  رفح،  معرب  اإغالق  عن  االأول 

خطط  تنفذ  باأنها  احلركة  اتهمت  كما   .
385

الفل�شطيني ال�شعب  يثل  ال  م�رش 

رفح  معرب  اأمام   2014/2/28 يف  للتظاهرة  بدعوتها  لالإخوان  الدويل  التنظيم 

.
386

والتحري�ص �شّد احلكومة امل�رشية

ب. االأنفاق:

 2014/7/3 يف  مر�شي  الرئي�ص  على  االنقالب  بعد  امل�رشي  اجلي�ص  با�رش 

، وقد دفع 
387

بحملة تدمري وا�شعة طالت معظم االأنفاق بني قطاع غزة و�شيناء
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اجلي�ص امل�رشي مبزيد من التعزيزات الع�شكرية على طول احلدود الفا�شلة 

التفاق  خرقاً  تعّد  ال  االأمنية  احلملة  هذه  اإن  “اإ�رشائيل”  وقالت  القطاع،  مع 

. وزعم قائد اجلي�ص الثاين امليداين امل�رشي اللواء اأركان 
388

ال�شالم مع م�رش

حرب اأحمد و�شفي اأن هناك 100 مليون مليونري �شنوياً يف غزة ب�شبب جتارة 

.
389

االأنفاق

 Intelligence Online فيما ك�شف تقرير ن�رشه موقع اإنتليجن�ص اأون الين 

اال�شتخباري عن �رشاكة م�رشية اأمريكية لهدم االأنفاق بني م�رش وقطاع غزة، 

�شمن حملة ا�شتهداف لالأنفاق، التي منعها الرئي�ص حممد مر�شي، وبذلك تعود 

هذه احلملة مرة اأخرى. وقال التقرير اإن فيلق مهند�شي اجلي�ص االأمريكي منح 

 Raytheon عقداً بقرابة ع�رشة ماليني دوالر ل�رشكة رايثيون للتكنولوجيات

اأنفاق حتت  الك�شف عن  2013/8/28 مل�شاعدتها يف  BBN Technologies يف 

االأر�ص بني �شيناء وقطاع غزة التي “ت�شتخدمها حما�ص ال�شترياد الب�شائع 

.
واالأ�شلحة”390

امل�شلحة  القوات  با�شم  املتحدث  علي  حممد  اأحمد  حرب  اأركان  عقيد  واأكد 

من  املزيد  بذل  م�شوؤولية  حما�ص،  حركة  على  اأنه   ،2013/9/15 يف  امل�رشية، 

اجلهود حلماية احلدود امل�شرتكة. واأعلن املتحدث عن �شبط كميات كبرية من 

ختم  حتمل  كانت  بع�شها  العملية،  خالل  والذخائر  الثقيلة  الع�شكرية  القطع 

 .
391

كتائب الق�شام

اقت�شادياً ومعي�شياً،  اأهايل قطاع غزة  االأنفاق معاناة  فاقمت حملة تدمري 

 ،2014/8/9 تبعات احل�شار بدون �رشيان حياة؛ فحتى  القطاع يعاين  وبات 

ما  بح�شب  نفقاً،   1,659 وم�رش  غزة  بني  االأنفاق  من  تدمريه  مّت  ما  عدد  بلغ 

.
392

اأعلن عنه املتحدث الع�شكري يف اجلي�ص الثاين امل�رشي العميد حممد �شمري

من   Filippo Grandi غراندي  فيليبو  لالأونروا  العام  املفو�ص  وحذر 

جراء  غزة  يف  لالأونروا  التابعة  البناء  م�شاريع  من   20 اأ�شل  من   19 وقف  اأن 
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احل�شار �شيكون له اآثاراً �شلبية كبرية على القطاع، واأن اإغالق االأنفاق وعدم 

�شماح “اإ�رشائيل” بال�شادرات، اأدى اإىل ارتفاع االأ�شعار، حمذراً من اأن القائمة 

تتوا�شل وتكرب ب�شبب ندرة الوقود، واآثار اإغالق حمطة توليد الكهرباء فيما 

.
393

يختفي العدد القليل من الوظائف املتاحة يف �شناعة البناء والت�شييد

يف املقابل اأكدت احلكومة يف غزة اأن اإغالق االأنفاق ت�شبب يف اأزمة وقود كبرية 

وعّدت حما�ص حديث   .394
مما اأدى اإىل تفاقم م�شكلة 70 األف �شائق يف القطاع

اأمن  م�شاألة  ُتعّد  غزة  مع  احلدود  على  االأنفاق  اإنهاء  م�شاألة  اأن  عن  امل�رشيني 

قومي “مربر غري مقنع”، وقالت اإن احلركة م�شتعدة “لتفهم هذه اخلطوة اإذا 

 .
مّت توفري البديل، وفتح معرب رفح ب�شكل كامل اأمام التجارة وتنقل الب�رش”395

2013/7/29، على  اأما رئي�ص ال�شلطة الفل�شطينية حممود عبا�ص فاأكد، يف   

اإدخال الب�شائع من  اإيجاد حّل لهذه امل�شاألة قانونياً مع اال�شتمرار يف  “اأهمية 

خالل املعابر ال�رشعية، مع تاأكيدنا على اأن االأنفاق غري مقبولة، وهذا قلناه منذ 

�شبعة اأعوام وطالبنا دائماً باإغالقها، �رشيطة اأال يتاأثر اإمداد اإخواننا يف القطاع 

اأن  “نحن م�شتعدون  باملواد االأ�شا�شية واالحتياجات ال�رشورية”. واأ�شاف 

.
نرجع اإىل اتفاق 2005 لنطبقه”396

باالإ�شافة اإىل االإجراءات التي اتخذتها االإدارة امل�رشية اجلديدة جتاه معرب 

فاجاأت  اإجراءات  عدة  االإدارة  هذه  اتخذت  مر�شي،  عزل  بعد  واالأنفاق  رفح 

�شيد  قوارب  م�رشي  زورق  هاجم   2013/8/30 ففي  الفل�شطيني،  اجلانب 

البحرية مع م�رش،  فل�شطينية يف بحر مدينة رفح، وعلى مقُربة من احلدود 

اأغلق االأمن  . كما 
397

اإ�شابة �شياَدين بجروح واعتقال خم�شة اآخرين اإىل  اأدى 

. وُقّدمت 
امل�رشي مكتب قناة االأق�شى الف�شائية يف القاهرة يف 3982013/8/29

االإداري  الق�شاء  حمكمة  اإىل  ق�شائية،   67 ل�شنة   70849 رقم  حتمل  دعوة 

 ،
399

الفل�شطينيني الآالف  امل�رشية  اجلن�شية  منح  قرار  تنفيذ  لوقف  م�رش،  يف 

مر�شي  اأن  االأمريكية   World Tribune تريبيون  وورلد  �شحيفة  وادعت 
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حما�ص  جماعة  عنا�رش  من  عن�رشاً   13,777 لنحو  امل�رشية  اجلن�شية  منح 

2013. وقالت  2012 وحتى االإطاحة به يف متوز/ يوليو  منذ حزيران/ يونيو 

ال�شحيفة اإن وزير الداخلية امل�رشي يخطط ل�شحب اجلن�شية من تلك االأعداد 

.
400

ال�شخمة من عنا�رش التنظيم

مل�شلحة  امل�رشي  الداخلية  وزير  م�شاعد  الريدي  ح�شني  اللواء  واأعلن 

اجلوازات والهجرة واجلن�شية، اأن قرار �شحب اجلن�شية من القيادي يف حركة 

الوزراء  جمل�ص  اإىل  رفعه  مّت  عائلته  اأفراد  من  و11  الزهار  حممود  حما�ص 

امل�رشي للم�شادقة عليه؛ ب�شبب ان�شمامه واأفراد عائلته ملنظمة تقوم بالعمل 

على  ح�شلوا  فل�شطيني  األف   24 اأن  واأكد  امل�رشي.  النظام  تقوي�ص  على 

اجلن�شية امل�رشية منذ اأيار/ مايو �شنة 2011، منهم ثمانية اآالف ح�شلوا عليها 

اأمنية  جلان  ت�شكيل  مّت  اأنه  واأ�شاف  مر�شي.  حممد  املخلوع،  الرئي�ص  عهد  يف 

الذين ح�شلوا على اجلن�شية وبيان مدى  الفل�شطينيني  لفح�ص ملفات جميع 

.
401

التزامهم بقوانني و�شالمة واأمن الدولة امل�رشية

الدولة  مبجل�ص  االإداري  الق�شاء  مبحكمة  اال�شتثمار  دائرة  وق�شت   

رابعة  ميدان  من  تبث  كانت  ف�شائية،  قنوات  عدة  بّث  بوقف   2013/9/3 يف 

. كما با�رش اجلي�ص امل�رشي باإقامة 
402

العدوية، من بينها قناة القد�ص الف�شائية

“منطقة عازلة” �شّماها “منطقة اأمنية” على ال�رشيط احلدودي مع قطاع غزة، 

على عمق كيلومرت واحد داخل احلدود امل�رشية، وعلى طول 12 كم على خّط 

امل�رشي  للجي�ص  تابعتان  مدرعتان  قامت  كما   .
403

غزة قطاع  مع  املواجهة 

بالدخول على اخلط االأول املال�شق بني قطاع غزة واالأرا�شي امل�رشية، وهي 

اأول مرة تدخل فيها اآليات ع�شكرية م�رشية ثقيلة اإىل هذه املنطقة منذ توقيع 

. كما قامت الطائرات احلربية امل�رشية بعدة 
اتفاقية كامب ديفيد �شنة 4041979

طلعات انتهكت خاللها املجال اجلوي لقطاع غزة.
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“لن  اإجراءات  اأي  اأن  نبيل فهمي  اأو�شح وزير خارجية م�رش  املقابل   يف 

احلدود  اأمر  يف  نت�شاهل  اأننا  يت�شور  من  ولكن  غزة  يف  ال�شكان  حياة  مت�ص 

العاطي،  عبد  بدر  واأكد   .
امل�رشية”405 ال�شخ�شية  يفهم  ال  فهو  وال�شيادة 

املتحدث الر�شمي با�شم وزارة اخلارجية، مت�شك م�رش بحماية اأمنها القومي 

يف �شيناء، قائالً اإن “اأي م�شا�ص باالأمن القومي �شيكون الرد عليه قا�شياً، وهذه 

ر�شالة موجهة للجميع ولي�شت حلركة حما�ص وحدها”. ونفى عبد العاطي، 

الوارد  “من  باأنه  فهمي  نبيل  ل�شان  على  العربية  ال�شحف  اإحدى  ذكرته  ما 

اإن “الوزير مل يتحدث  ا�شتخدام اخليار الع�شكري مع حركة حما�ص”، قائالً 

اأن م�رش لن ت�شمح  عن عمل ع�شكري جتاه حركة حما�ص، واإمنا حتدث عن 

جتويع  ترف�ص  نف�شه  الوقت  ويف  القومي،  باأمنها  بامل�شا�ص  حما�ص  حلركة 

االأنباء  وكالة  وذكرت   .
التهريب”406 باأعمال  ت�شمح  لن  ولكن  القطاع،  �شكان 

االأملانية اأن الزوارق احلربية امل�رشية و�شعت عالمات بحرية على طول حدود 

 .
407

املياه االإقليمية امل�رشية مع غزة قبالة �شواحل رفح امل�رشية والفل�شطينية
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اخلامتة

متثل فل�شطني عمقاً ا�شرتاتيجياً مل�رش والأمنها القومي، وتلعب اخللفيات 

القومية والدينية والتاريخية دورها االأ�شا�شي يف بناء عالقة م�رش بفل�شطني. 

وقد حملت م�رش م�شوؤولية اإدارة قطاع غزة وحمايته مدة 19 عاماً )1948-

االحتالل  بعد  للقطاع  الوحيد  العربي  املدخل  م�رش  ظلت  بينما   ،)1967

االإ�رشائيلي له.

انعك�شت االأحداث يف م�رش يف اأعقاب ثورة 25 يناير 2011 على العالقة مع 

القطاع والف�شائل  انتهجها  التي  الناأي بالنف�ص  قطاع غزة، ومل تنفع �شيا�شة 

فتم  القطاع،  على  امل�شيطرة  اجلهة  حما�ص  حركة  بينها  من  الفل�شطينية 

اأجل  من  وذلك  االأحداث؛  خ�شم  يف  به  والزّج  الفل�شطيني  الدور  ا�شتح�شار 

التاأثري يف الراأي العام امل�رشي، للح�شول على مكا�شب �شيا�شية يف وجه جماعة 

االإخوان امل�شلمني ب�شبب الرابط االأيديولوجي بني اجلماعة وحركة حما�ص.

 على الرغم من العالقة االأيديولوجية بني حركة حما�ص وجماعة االإخوان، 

فقط؛  اخللفية  هذه  ملجرد  يكن  مل  يناير   25 ثورة  من  احلركة  موقف  اأن  اإال 

فاحلركة اأكدت اأكرث من مرة على اأنها مع خيار ال�شعوب، ومع حرية ال�شعوب 

يف اختيار من يثلها ومن يحكمها، فهي ترى اأنه كلما كانت الدول واملجتمعات 

العربية تعي�ص يف بيئة م�شتقرة حتكمها اآليات ديوقراطية كانت هذه ال�شعوب 

عملية  عار�شت  عندما  وهي  الفل�شطينية.  الق�شية  ون�رشة  دعم  على  اأقدر 

املتظاهرين،  بحق  ارتكبت  التي  واجلرائم  مر�شي،  حممد  الرئي�ص  اإق�شاء 

القادرة على دعم  القوية امل�شتقرة  كان ذلك نابعاً من نظرتها وروؤيتها مل�رش 

داخلية  ا�شطرابات  اأي  واأن  ال�شهيوين،  الكيان  وجه  يف  الفل�شطينية  الق�شية 

الذي  االإ�رشائيلي،  الكيان  خمططات  مواجهة  على  قادرة  غري  م�رش  جتعل 
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�شارع يف هذه الفرتة، م�شتغالً االأحداث يف م�رش، من اأجل التو�شع اال�شتيطاين 

ومترير القوانني اجلائرة بحق القد�ص والفل�شطينيني.

الداخلية،  م�رش  �شوؤون  يف  حما�ص  بتدخل  اتهامات  من  �شدر  ما  كل  اإن 

هذه  اأن  كما  االتهامات،  هذه  توؤكد  التي  واحلقائق  بالدالئل  يقرتن  يكن  مل 

االتهامات مل ت�شدر يف اأغلب االأحيان عن اجلهات الر�شمية، اإمنا توىل الرتويج 

لها �شخ�شيات �شيا�شية واإعالمية كانت اأغلبيتها ت�شاند عملية اإق�شاء مر�شي 

وتت�شدر حملة التحري�ص على التيار االإ�شالمي و“االإ�شالم ال�شيا�شي”.

 يف املقابل اإن ما مرت به العالقة بني م�رش وقطاع غزة خالل وبعد ثورة 

25 يناير، خ�شو�شاً بعد اإق�شاء الرئي�ص حممد مر�شي من احلكم، مل يعك�ص 

فمن  االأحيان.  من  كثري  يف  غزة  قطاع  جتاه  الثابت  امل�رشي  املوقف  حقيقة 

غزة،  وقطاع  م�رش  بني  العالقة  يف  ا�شرتاتيجي  بعد  هناك  اإن  القول  البديهي 

فم�رش هي معرب القطاع نحو اخلارج وهي عمق ا�شرتاتيجي للقطاع، كما اأن 

قطاع غزة هو حلقة الدفاع االأوىل عن م�رش من اجلهة ال�شمالية ال�رشقية. واإن 

ما �شاهدناه من حاالت التحري�ص جتاه قطاع غزة وحركة حما�ص، كان نابعاً 

من ح�شابات حملية �شيقة، جاء يف مرحلة متر فيها االأو�شاع يف م�رش والعامل 

لنطلق  ال�شورة  هذه  نعمم  اإذ  ونخطئ  ا�شتقرار،  عدم  مرحلة  يف  العربي 

تو�شيفاً �شامالً للموقف ال�شيا�شي امل�رشي جتاه الق�شية الفل�شطينية وقطاع 

غزة واملقاومة.  

 من ال�رشوري القول اإن الرئي�ص مر�شي كان يطمح لتطوير الدعم امل�رشي 

وحقيقي،  كامل  ب�شكل  القطاع  عن  احل�شار  فك  واإىل  الفل�شطينية،  للق�شية 

االإ�رشائيلي  العدوان  من  حكومته  وموقف  موقفه  يف  بع�شه  مل�شنا  ما  وهذا 

على القطاع �شنة 2012، اإال اأن ما واجه مر�شي من موؤامرات وافتعال اأزمات 

وم�شكالت داخلية واإعاقات خارجية اإقليمية ودولية، حالت دون تنفيذ الكثري 

مما وعد به، خ�شو�شاً بعد اأن قام اجلي�ص امل�رشي باإق�شائه من احلكم.
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فكرية  ت�شورات  من  يحمله  وما  االإ�شالمي،  التيار  ت�شدر  اأن  يبدو 

و�شيا�شية تغيريية، وعلى راأ�شه جماعة االإخوان امل�شلمني، للم�شهد ال�شيا�شي 

لدى  اال�شطفاف  من  حالة  اأحدث  العربي،  الربيع  ثورات  موجة  وبعد  خالل 

االإ�شالمي،  التيار  ل�شعود  الراف�شة  والفكرية  ال�شيا�شية  والتيارات  االأنظمة 

مما انعك�ص على موقف هذه “التيارات الراف�شة” جتاه احلركة االإ�شالمية يف 

قطاع غزة وما حتمله من م�رشوع مقاوم لالحتالل االإ�رشائيلي، هذه املوجة 

التقليدي  ال�شعبي  املوقف  عن  انف�شام  حالة  يف  تبدو  جعلها  للتغيري  امل�شادة 

املوؤيد للق�شية الفل�شطينية ومقاومته.

خمتلف  خالل  غزة،  وقطاع  م�رش  بني  العالقة  به  مرت  ما  كل  مع  اأخرياً 

اأن هناك ثوابت  اإال  امل�شاحبة،  ال�شيا�شية  التغريات  الرغم من  املراحل، وعلى 

اأحياناً،  وخفت  حيناً  بع�شها  برز  واإن  العالقة،  هذه  حتكم  بقيت  وحمددات 

م�رش  مكانة  يتجاهل  اأن  يكن  ال  فيه  موؤثر  ف�شيل  وكل  غزة  قطاع  اأن  وهي 

ودورها يف الق�شية الفل�شطينية وما يتفرع منها من ملفات، بغ�ص النظر عن 

ظهرها  تدير  اأن  يكن  ال  القاهرة  فاإن  املقابل  يف  القاهرة.  حتكم  التي  اجلهة 

القطاع، واأي تطور  الفل�شطينية مرتبط مب�شتقبل  الق�شية  للقطاع، فم�شتقبل 

يطراأ على القطاع ال �شّك يف اأن انعكا�شاته وارتداداته ت�شل اإىل القاهرة.
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