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ال�سيا�سة اخلارجية

مقدمة:

انفردت موؤ�ص�صة الرئا�صة امل�رشية بتحديد ال�صيا�صة اخلارجية امل�رشية، وتوجهاتها 

العامة، مبا يتنا�صب مع م�صلحة نظام احلكم؛ حيث احتكرت الرئا�صة العديد من امللفات 

التي تراها حيوية.

كما �صكلت الق�صية الفل�صطينية رافداً �صعبياً للنظام امل�رشي. فم�رش تربطها بفل�صطني 

عالقة جيو-�صيا�صية من نوع خا�ص جداً، حيث تربطها روابط دينية وقومية وتاريخية. 

واختلفت طريقة تعامل االأنظمة يف م�رش مع الق�صية الفل�صطينية، وتنوعت ما بني داعم 

للق�صية الفل�صطينية، ومدافع عن حقوقها التاريخية، م�رشِّع مقاومة ال�صعب الفل�صطيني 

الفل�صطينية  الدولة  م�رشوع  �صالح  يف  ت�صبُّ  ال  املقاومة  اأن  يرى  من  وبني  لالحتالل، 

وان�صحاب االحتالل. لذلك فقد اختلفت املواقف من خالل تتبع امللفات التي تربط الق�صية 

الفل�صطينية مب�رش.

الفتاح  عبد  والرئي�ص  مر�صي  حممد  الرئي�ص  من  كل  وا�صرتاتيجية  طريقة  اختلفت 

ال�صي�صي يف التعامل مع الدول العربية واالإ�صالمية والغربية، ففيما حاول االأول اأن يقيم 

عالقات مع الدول الفاعلة تقوم على مبداأ الندية والتكافوؤ، وتعود باملنفعة والفائدة على 

م�رش اأوالً وعلى الدول امل�صتهدفة ثانياً، وّظف الثاين حالة اال�صتهداف والرف�ص وعدم 

التعاون التي اتبعتها معظم الدول، خ�صو�صاً املت�رشرة من �صعود “التيار االإ�صالمي”، 

الواقع لتنفيذ خمطط االنقالب  ال�صي�صي هذا  النظام امل�رشي يف عهد مر�صي، وّظف  مع 

بدعم من دول عربية واإ�صالمية وغربية. كما ارتبطت منطلقات ال�صيا�صة اخلارجية لنظام 

ا�صتمراريته، وك�صب االعرتاف  تاأمني  النظام ذاته يف  االأول مب�صلحة  املقام  ال�صي�صي يف 

العربي واالإ�صالمي والدويل به.

ال�صلطات امل�رشية خالل عهدي مر�صي وال�صي�صي،  النظر بني  كما اختلفت وجهات 

عنوان  حتت  امل�صادة،  للثورات  داعم  وبني  ال�صعوب،  وحرية  للثورات  موؤيد  بني 

تطور من  ومواقفهما  الرئي�صني،  ت�رشيحات  يف  وا�صحاً  ذلك  وظهر  االإرهاب.   حماربة 

االأحداث.
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ثورة بعد  امل�رشية  اخلارجية  ال�صيا�صة  ملف  على  الدرا�صة  هذه  يف  ال�صوء   ن�صلط 

25 يناير. حيث نتناول االأداء امل�رشي جتاه الق�صية الفل�صطينية، وتطوراتها، كما نتحدث 

عن العالقة امل�رشية - االإ�رشائيلية بعد ثورة 25 يناير. ونناق�ص يف هذه الدرا�صة ال�صيا�صة 

اخلارجية امل�رشية مع اأبرز الدول العربية واالإ�صالمية والدولية.

اأواًل: الق�سية الفل�سطينية:

النظام  ومنها  العربية،  االأنظمة  من  للعديد  �صعبياً  رافداً  الفل�صطينية  الق�صية  �صكلت 

وتبنيها الق�صية   ،1952/7/23 امل�رشي، خ�صو�صاً مع جناح ثورة ال�صباط االأحرار يف 

الفل�صطينية. فم�رش تربطها بفل�صطني عالقة جيو-�صيا�صية من نوع خا�ص جداً، حيث 

ثّم   ،1948 �صنة  حرب  يف  م�رش  �صاركت  وقد  وتاريخية؛  وقومية  دينية  روابط  تربطها 

اإدارة قطاع غزة، حتى تاريخ �صقوطه حتت االحتالل االإ�رشائيلي يف  حتملت م�صوؤولية 

 Camp David ديفيد  كامب  اتفاقية  “اإ�رشائيل”  مع  م�رش  وّقعت  وعندما   .1967 �صنة 

كيان  لقيام  للتمهيد  الذاتي”،  “احلكم  ملحق  االتفاق  نت  �صمَّ  ،1978 �صنة  يف   Accords

.
1
فل�صطيني على قطاع غزة وال�صفة الغربية

اجليو-�صيا�صي،  العامل  ولعب  الفل�صطيني.  ال�صاأن  يف  مركزياً  دوراً  م�رش  لعبت 

م�رش  بني  العالقة  بناء  يف  مهماً  دوراً  العربي،  امل�رشي  الريادي  بالدور  م�صحوباً 

الفل�صطيني  القرار  القاهرة يف �صناعة  اأدركت مدى تاأثري  التي  الفل�صطينية،  والتنظيمات 

العالقات  العربية، بل والعاملية. ومّرت  لل�رشعية  والعربي، والتي راأت يف م�رش مدخالً 

وكان  والع�صكرية،  ال�صيا�صة  الظروف  بح�صب  متغريات  بعدة  الفل�صطينية  امل�رشية 

للتغريات ال�صيا�صية الداخلية التي �صهدتها م�رش بعد ثورة 25 يناير اأثر كبري يف حتديد 

هذه العالقة.

التي كانت  الداخلية قبل اخلارجية  التحديات وامل�صاكل  اأحد، حجم  على  لي�ص خافياً 

تعانيها م�رش قبل ثورة 25 يناير، والتي ورثها العهد اجلديد؛ مما جعله ي�صّخر جّل جهده 

ووقته يف �صبيل معاجلتها، موؤجالً امللفات االأقل اإحلاحاً اإىل حني توفر الظروف املنا�صبة. 

ونتيجة لذلك مل يكن �صقف التوقعات مرتفعاً فيما يتعلق مبعاجلة اأغلب امللفات.

الزيتونة  مركز  موقع   ،)2( ا�صرتاتيجي  تقدير  �صل�صلة  غزة،”  قطاع  عن  احل�صار  رفع  واحتماالت  “م�رش   
1

للدرا�صات واال�صت�صارات، حزيران/ يونيو 2008.
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1. عالقة م�رش باملقاومة:

بينها  ومن  فل�صطينية،  اأطراف  اتهام  مبارك  ح�صني  املخلوع  الرئي�ص  نظام  تعّمد   

حركة املقاومة الفل�صطينية )حما�ص(، يف التورط ببع�ص االأحداث التي �صهدتها م�رش مع 

حما�ص  حركة  الر�صمي  امل�رشي  التلفزيون  اتهم   2011/2/1 ففي  يناير.   25 ثورة  بداية 

بامل�صاركة يف الثورة، من خالل م�صاركة املعت�صمني يف ميدان التحرير املطالبني باإ�صقاط 

. اإال اأن �صالح البدويل، القيادي يف حما�ص، نفى �صحة ما ن�رش، واأكد اأن 
2
نظام مبارك

دولة  الأّي  الداخلي  ال�صاأن  يف  التدخل  “عدم  وهي  الثابتة،  �صيا�صتها  على  باقية  حما�ص 

. كما 
اأّي �صاحة اأخرى”3 عربية اأو غري عربية، وعدم نقل املعركة من داخل فل�صطني اإىل 

ادعى حبيب العاديل، وزير الداخلية امل�رشي، يف 2011/1/22، اأن عنا�رش من تنظيم جي�ص 

االإ�صالم الفل�صطيني، التابع لتنظيم القاعدة يف غزة، وراء حادث تفجري كني�صة القدي�صني 

العام امل�رشي عبد املجيد حممود  النائب  اأن  . غري 
42011 االإ�صكندرية ليلة راأ�ص �صنة  يف 

.
5
اتهم العاديل يف 2011/2/7 بالتورط يف تفجري كني�صة القدي�صني

وبعد تنحي الرئي�ص مبارك يف 2011/2/11، وتوكيل املجل�ص االأعلى للقوات امل�صلحة 

، اأجرى رئي�ص ال�صلطة الفل�صطينية حممود عبا�ص يف 2011/2/13، 
6
باإدارة �صوؤون البالد

ات�صاالً هاتفياً مع وزير اخلارجية امل�رشي اأحمد اأبو الغيط، لالطمئنان على جمريات االأمور 

يف م�رش، ومتنى عبا�ص لقيادة م�رش ممثلة باملجل�ص الع�صكري االأعلى واحلكومة، ولل�صعب 

. كما اأكدت اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفل�صطينية، 
7
امل�رشي، اال�صتقرار والنهو�ص

يف 2011/2/12، اأن “ال�صعب الفل�صطيني والقيادة الفل�صطينية ي�صاندان ال�صعب امل�رشي 

حركة  عن  النائب  واأ�صاد   .
الديوقراطية”8 وتر�صيخ  التغيري  حتقيق  يف  وقراره  واإرادته 

.
9
 التحرير الوطني الفل�صطيني )فتح( االأ�صري مروان البغوثي مبا حققته ثورة 25 يناير

وكالة قد�ص بر�ص لالأنباء، 2011/2/2.  
2

�صحيفة القد�س العربي، لندن، 2011/2/7.  
3

�صحيفة النهار، القاهرة، 2011/1/23.  
4

�صحيفة الأخبار، بريوت، 2011/2/8.  
5

�صحيفة ال�رشق الأو�شط، لندن، 2011/2/12.  
6

�صحيفة اخلليج، ال�صارقة، 2011/2/14.  
7

وكالة االأنباء واملعلومات الفل�صطينية )وفا(، 2011/2/12.  
8

اخلليج، 2011/2/15.  
9
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واأكد االأمني العام للجبهة ال�صعبية لتحرير فل�صطني االأ�صري اأحمد �صعدات اأن االإجناز الذي 

موؤ�ص�صات  جممل  وت�صفية  لالإطاحة  احلقيقية  البداية  “ي�صكل  امل�رشي،  ال�صباب  حققه 

وجيوب النظام القدمي التي �صكلت �صنداً ال�صتبداده وف�صاده، مما يف�صح املجال لبناء دولة 

. وقال ع�صو املكتب ال�صيا�صي للجبهة الديوقراطية 
ديقراطية ع�رشية على اأنقا�صه”10

�صّد  ال�صعب  انت�صار  هو  يجري  “ما  اإن  ليلى(  )اأبو  الكرمي  عبد  قي�ص  فل�صطني  لتحرير 

يتمحورون،  حمور  اأّي  عن  النظر  ب�رشف  واال�صتفراد  والف�صاد،  واال�صتبداد،  الطغاة، 

.
فلتحدد ال�صعوب م�صريها وم�صتقبلها بحرية”11

كما رحبت احلكومة الفل�صطينية يف غزة بهذه اخلطوة، وقال رئي�ص احلكومة اإ�صماعيل 

كما   .
يرتنح”12 بداأ  غزة  على  احل�صار  واإن  لالأمة  جديداً  تاريخاً  تكتب  م�رش  “اإن  هنية 

اأكد خالد م�صعل، رئي�ص املكتب ال�صيا�صي حلركة حما�ص، حر�ص حركته على �رشورة 

م�رش  مع  للتن�صيق  “م�صتعدون  وقال:  املنطقة،  يف  الريادي  لدورها  م�رش  ا�صتعادة 

ا�صرتاتيجياً وتكتيكياً، فاإحدى م�صوؤوليات م�رش اجلديدة التي ناأملها، ر�صم ا�صرتاتيجية 

جديدة لل�رشاع”. واأ�صاف: “فخورون مبا جرى يف م�رش من ثورة انعك�صت على روح 

 .
التفاهم الفل�صطيني التي جاءت بامل�صاحلة، وناأمل اأن ت�صتعيد م�رش عافيتها ودورها”13

مرور ذكرى  يف  بدم�صق  م�رش  �صفارة  احتفال  يف   2011/7/24 يف  م�صعل  �صارك   كما 

59 عاماً على ثورة 23 يوليو، وقال م�صعل: “اإن كّل عربي يتطلع اليوم اإىل م�رش لت�صتعيد 

اأن  اأمله يف  عن  العربية”، معرباً  الدول وال�صعوب  اإىل جنب مع كلِّ  القيادي جنباً  دورها 

حتّقق ثورة يناير مل�رش “مزيداً من الديقراطية والرَّخاء وقوة اجلبهة الداخلية، وبالتايل 

 .
مقّدمة اإىل مزيد من املواقف ال�صيا�صية والدور العربي واالإقليمي والدويل”14

اخلارجية  وزير  انتقد  �رشف،  ع�صام  برئا�صة  امل�رشية  للحكومة  الفت  موقف  ويف 

ال�صنوات  خالل  لبالده  اخلارجية  ال�صيا�صة   ،2011/4/3 يف  العربي،  نبيل  امل�رشي 

من م�رش  مبوقف  ذلك  على  مدلالً  الق�صور،  بع�ص  �صابها  اأنها  موؤكداً   املا�صية، 

قد�ص بر�ص، 2011/2/20.  
10

�صحيفة القد�س، القد�ص، 2011/2/18.  
11

موقع فل�صطني اأون الين، 2011/2/12.   
12

موقع املركز الفل�صطيني لالإعالم، 2011/5/6.  
13

املركز الفل�صطيني لالإعالم، 2011/7/25.  
14
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ح�صار  يف  �صاركنا  الأننا  اأخجلني  امل�صني  املوقف  “هذا  وقال:   ،2009/2008 غزة  حرب 

.
املدنيني، وهو ما يرقى اإىل م�صتوى جرائم احلرب”15

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

م�رش يف حمالت التحري�ص �صّد قطاع غزة وحركة حما�ص لتوظيفها يف الداخل امل�رشي 

يف  ال�صيا�صي  امل�رشح  يف  م�رش،  يف  امل�صلمني  االإخوان  جماعة  دور  بروز  بعد  خ�صو�صاً 

م�رش يف هذه املرحلة. ففي 2011/6/6 نفى نائب رئي�ص املكتب ال�صيا�صي حلركة حما�ص 

مو�صى اأبو مرزوق ما تردد يف و�صائل االإعالم عن اإلقاء القب�ص على عنا�رش من حما�ص 

بتهمة تهريب �صالح اإىل م�رش. و�صدد على اأنه ال �صلة حلما�ص مبا حدث يف �صبه جزيرة 

.
16

�صيناء خالل اأو قبل ثورة 25 يناير من اأعمال عنف

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

ال�رشوق  �صحيفة  زعمت  امل�صلمني،  االإخوان  جماعة  عن  مر�صي  حممد  لها  تر�صح 

يف  االإعادة  جولة  خالل  اال�صتقرار  ل�رشب  خمطط  وجود   ،2012/6/14 يف  امل�رشية 

االنتخابات الرئا�صية، وادعت دخول 23 عن�رشاً من كتائب الق�صام اإىل م�رش عن طريق 

اأن  اإال   .
17

الفو�صى من  حالة  واإحداث  م�رش،  داخل  “اإرهابية”  اأعمال  الرتكاب  االأنفاق، 

وتلفيق باطلة  اأكاذيب  “جملة  عن  عبارة  ال�صحيفة  اأوردته  ما  باأن  ردت  الق�صام   كتائب 

.
حم�ص”18

غزة  قطاع  من  موقفها  اإي�صاح  اإىل  م�رشية  و�صخ�صيات  وقوى  اأحزاب  �صارعت 

االإخوان  جلماعة  العام  املر�صد  نائب  فقال  يناير.   25 ثورة  بعد  الفل�صطينية  والق�صية 

اأولويات  �صلّم  على  �صتكون  الفل�صطينية  الق�صية  اإن  البيومي  ر�صاد  م�رش  يف  امل�صلمني 

ب�صكل حثيث  �صتعمل  اأن اجلماعة  اإىل  النظر  البيومي  القادمة. ولفت  املرحلة  جماعته يف 

على دعم قطاع غزة املحا�رش منذ اأربعة اأعوام، وفتح معب رفح ب�صكل دائم اأمام حركة 

امل�صلمني  االإخوان  جلماعة  االإر�صاد  مكتب  ع�صو  مر�صي،  حممد  دعا  كما   .
19

امل�صافرين

�صحيفة الراي، الكويت، 2011/4/4.  
15

موقع العربية.نت، 2011/6/7.  
16

�صحيفة ال�رشوق، القاهرة، 2012/6/15.  
17

املركز الفل�صطيني لالإعالم، 2012/6/16.  
18

فل�صطني اأون الين، 2011/3/12.  
19
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واملتحدث االإعالمي با�صمها، اإىل دعم املقاومة الفل�صطينية باملال وال�صالح والعتاد حتى 

اأ�صبح رئي�صاً حلزب احلرية  الذي  اأكد مر�صي،  . كما 
20

تت�صدى لالعتداءات االإ�رشائيلية

والعدالة، خالل ا�صتقباله خالد م�صعل، اأن حزبه �صيعمل من اأجل اإقامة الدولة الفل�صطينية 

على كامل االأرا�صي املحتلة �صنة 1967 وعا�صمتها القد�ص ال�رشيف، وكذلك حّق العودة 

واإنهاء  الفل�صطينية،  امل�صاحلة  لدعم  امل�رشية  اخلطوات  دعم  كله  ذلك  وقبل  لالجئني، 

. كما �صدد مر�صي، خالل تر�صحه لالنتخابات الرئا�صية، على �رشورة بقاء 
21

االنق�صام

اإىل  “ن�صعى  وقال:  االأ�صبوع،  اأيام  طيلة  يومياً  �صاعة   24 مفتوحاً  احلدودي  رفح  معب 

دعم اأبناء غزة املحا�رشين، وتقوية العالقة بحما�ص ب�صكل خا�ص والفل�صطينيني ب�صكل 

.
عام”22

 2012/5/23 يف  جرت  التي  م�رش  يف  الرئا�صية  االنتخابات  مر�صحي  مواقف  عن  اأما 

جتاه الق�صية الفل�صطينية، فقد اأكد عبد املنعم اأبو الفتوح اأن “ال�صعب الفل�صطيني ي�صتحق 

العي�ص بكرامة وحرية، لذا يجب اإنهاء ح�صار غزة، وفتح بوابة رفح ب�صكل طبيعي، واأالّ 

. اأما حمدين �صباحي فاأكد اأنه 
يكون الأحد �صلطة عليها �صوى امل�رشيني والفل�صطينيني”23

اأحمد �صفيق  . وطالب 
24

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

الناخبني امل�رشيني باأن يقرروا م�صري بلدهم و�رشعيتهم، واأن يختاروا الدولة الع�رشية 

التي يثلها وعا�صمتها القاهرة، كما كانت، ولي�ص فل�صطني كما يريد البع�ص. واأ�صاف 

�صفيق “من قلب عا�صمة م�رش �صوف اأ�صعى لتاأ�صي�ص دولة فل�صطينية م�صتقلة عا�صمتها 

تذوب  ولن  االأخرى،  يف  اأيهما  تذوب  لن  مقد�صتان  كالهما  وفل�صطني  فالقاهرة  القد�ص، 

. واأكد عمرو مو�صى اأن الق�صية الفل�صطينية يجب اأن تكون يف مقدمة 
كالهما يف اإمارة”25

جدول اأعمال املنطقة واالأمم املتحدة United Nations. واأكد اأن م�رش، يف ظّل اجلمهورية 

الثانية امل�صتقرة واملتقدمة والقوية، ت�صتطيع بالتعاون مع الدول العربية واملجتمع الدويل 

املركز الفل�صطيني لالإعالم، 2011/4/8.  
20

�صحيفة امل�رشيون، القاهرة، 2012/1/23.  
21

املركز الفل�صطيني لالإعالم، 2012/5/10.  
22

الر�صالة.نت، 2011/12/20.
 
موقع  

23

�صحيفة اليوم ال�شابع، القاهرة، 2012/4/19.  
24

اليوم ال�شابع، 2012/6/3.  
25
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لالإقرار  “اإ�رشائيل”  على  ُي�صغط  بحيث  اأخرى،  مرة  ال�صدارة  مركز  اإىل  الق�صية  اإعادة 

.
26

باإقامة الدولة الفل�صطينية وعا�صمتها القد�ص

وبعد فوز مر�صح حزب احلرية والعدالة حممد مر�صي بانتخابات الرئا�صة امل�رشية، 

اأعربت ال�صلطة الفل�صطينية والف�صائل الفل�صطينية عن اأملها اأن ُيعيد فوزه الدور امل�رشي 

الّريادي يف دعم ون�رشة الق�صايا العربية واالإ�صالمية ويف مقدمتها الق�صية الفل�صطينية، 

اإىل �صل�صلة اإجنازات الثورة امل�رشية”. فقد  “اإجنازاً جديداً ي�صاف  اأن فوزه ُيعّد  موؤكدة 

والقيادة  احرتامه  عن  معرباً  مر�صي،  الرئي�ص  عبا�ص  حممود  الفل�صطيني  الرئي�ص  هناأ 

اإىل مر�صي قال  العظيم، وبعث عبا�ص ببقية تهنئة  امل�رشي  ال�صعب  الفل�صطينية خليار 

�صاأنه خدمة م�صالح  ما من  امل�صرتك يف كل  العمل  اإىل موا�صلة  “تطلعنا  لكم  نوؤكد  فيها: 

العادلة ومبا يحقق  اأمتنا  اأخوية متينة، وخدمة ق�صايا  اأوا�رش  اللذين جتمعهما  �صعبينا 

. فيما عّدت حركة فتح فوز الرئي�ص مر�صي يف االنتخابات امل�رشية 
اأهدافها ال�صامية”27

.
28

“�صاأناً داخلياً ال عالقة لها به”، موؤكدة اأنها �صتتعامل معه كرئي�ص لدولة عربية

مر�صي،  الرئي�ص  حما�ص،  حلركة  ال�صيا�صي  املكتب  رئي�ص  م�صعل،  خالد  وهاتف 

. كما �صارك رئي�ص احلكومة يف قطاع غزة اإ�صماعيل هنية يف امل�صريات 
29

وبارك له فوزه

هنية  وقام  مل�رش.  رئي�صاً  مر�صى  حممد  باإعالن  ابتهاجاً   ،2012/6/24 يف  انطلقت  التي 

امل�صريات  يف  امل�صاركني  على  احللوى  ووزع  والفل�صطيني،  امل�رشي  العلَمني  برفع 

فقد  حّماد  منر  الفل�صطينية  ال�صلطة  لرئي�ص  ال�صيا�صي  امل�صت�صار  اأّما   .
30

واالحتفاالت

ا�صتغرب ما اأ�صماه بـ“املبالغة” التي اأبداها قادة حما�ص يف الرتحيب بفوز مر�صي، واأكد اأن 

.
31

العالقات الفل�صطينية امل�رشية لن تتاأثر كثرياً بهذا الفوز

وباركت حركة اجلهاد االإ�صالمي مل�رش و�صعبها جناح االنتخابات الرئا�صية وانتخاب 

مر�صي رئي�صاً، متمنيًة اأن يتمكن من تنفيذ ما قطعه على نف�صه من وعود لل�صعب امل�رشي 

الأخبار، 2012/5/22.  
26

اليوم ال�شابع، 2012/6/25.  
27

فل�صطني اأون الين، 2012/6/24.  
28

املركز الفل�صطيني لالإعالم، 2012/6/24.  
29

اليوم ال�شابع، 2012/6/25.  
30

املرجع نف�شه.  
31
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واالأمة العربية. كما اأعربت اجلبهة ال�صعبية لتحرير فل�صطني عن �صعادتها بفوز مر�صي، 

 .
32

بالتحرير وطموحاته  الفل�صطيني  ال�صعب  اآمال  باالنتخابات  فوزه  يحقق  اأن  متمنية 

زيدان  �صالح  فل�صطني  لتحرير  الديوقراطية  للجبهة  ال�صيا�صي  املكتب  ع�صو  واأعرب 

الفل�صطينية،  للم�صاحلة  امل�رشي  الدعم  من  مزيد  اإىل  مر�صي  فوز  يوؤدي  اأن  يف  اأمله  عن 

.
33

باالإ�صافة اإىل االإ�صهام يف اإعمار قطاع غزة وفّك احل�صار املفرو�ص عليه

“موؤ�ص�صة الرئا�صة تقف على م�صافة واحدة مع كل  اإن  باملقابل قال الرئي�ص مر�صي 

ال  م�رش  واأن  يريدون،  كما  امل�صتقلة  دولتهم  اإقامة  يف  وتوؤيدهم  الفل�صطينية،  الف�صائل 

اأن وقوف مر�صي على م�صافة واحدة من القوى  . غري 
اإراقة الدماء”34 اأو  تقبل العدوان 

الفل�صطينية، مل ينعه من انتقاد القيادي املف�صول من حركة فتح حممد دحالن، قائالً: 

الوطن وامل�رشيني”،  ُي�صمى حمّمد دحالن ما زال ي�صخ ب�صمومه �صّد  “هناك �صخ�ص 
يف  العاملني  من  الوطن،  اأبناء  من  “الكثري  يجد  اأن  مر�صي،  براأي  ذلك،  من  واالأغرب 

.
الف�صائيات، يروجون له”35

و�صكل فوز مر�صي نقطة حتول فارقة يف العالقة بني حما�ص واحلكومة يف غزة من 

جهة وم�رش من جهة اأخرى. فبعد اأن كانت قناة االت�صال الوحيدة بني حما�ص وم�رش 

باتت  مر�صي  الرئي�ص  عهد  يف  االت�صال  قنوات  فاإن  العامة،  املخابرات  جهاز  يف  تنح�رش 

من  كالً  مر�صي  الرئي�ص  ا�صتقبل  فقد  اجلانبني.  يف  العليا  ال�صيا�صية  امل�صتويات  تديرها 

2013/6/17، عالوة على االت�صاالت بني هنية ورئي�ص  خالد م�صعل واإ�صماعيل هنية يف 

هناك  واأ�صبح  ال�صي�صي.  الفتاح  عبد  الدفاع  ووزير  قنديل،  ه�صام  امل�رشية  احلكومة 

توا�صل مبا�رش بني الوزراء يف حكومتي غزة والقاهرة؛ اإذ قام عدد من وزراء غزة بزيارة 

م�رش والتقوا نظراءهم امل�رشيني، وتباحثوا حول �صبل حّل عدد من الق�صايا، ال �صيّما 

ق�صية اأزمة الكهرباء يف غزة. وتو�صلت احلكومة امل�رشية واحلكومة الفل�صطينية يف غزة 

التفاقات ب�صاأن ق�صايا ح�صا�صة، منها اتفاق ت�صكيل جلنة اأمنية م�صرتكة ملراقبة احلدود 

.
36

وتبادل املعلومات اال�صتخباراتية والتعاون االأمني

فل�صطني اأون الين، 2012/6/24.  
32

http://fparchive.mydannews.com/ar :موقع �صبكة فرا�ص بر�ص االإعالمية، 2012/7/16، انظر  
33

وكالة قد�ص نت لالأنباء، 2012/7/13.   
34

�صحيفة الد�شتور، القاهرة، 2013/6/27.  
35

�صالح النعامي، �صفحة جديدة يف العالقات بني م�رش وحما�ص بعد فوز مر�صي، ال�رشق الأو�شط، 2012/9/19.  
36
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وكذلك  الفل�صطيني،  ال�صعب  من  جزءاً  كونها  حلما�ص،  دولته  احرتام  مر�صي  واأكد 

حركة فتح. وقال خالل لقاء تلفزيوين مع قناة اجلزيرة الف�صائية يف 2013/4/20: “نحن 

.
ن�صاعد ال�صعب الفل�صطيني، وهذا من اأجل اأمننا القومي، وهي م�صلحة عامة مل�رش”37

وبالرغم من العالقة االإيجابية بني احلكومتني يف غزة والقاهرة اإال اأن و�صائل اإعالم 

بع�ص  حتدث  حيث  حما�ص.  �صّد  حتري�ص  حملة  ب�صن  قامت  م�رشية  و�صخ�صيات 

املراقبني عن حماوالت توريط حما�ص وغزة يف بع�ص الق�صايا، وذلك للدفع باجتاه اإنهاء 

التجاوب املبكر الذي اأبداه مر�صي جتاه معاناة اأهايل القطاع، وخ�صو�صاً بعد وعوده باأال 

يعود احل�صار على القطاع اأبداً. وا�صتغلت بع�ص و�صائل االإعالم امل�رشية، احلادثة التي 

وقعت يف مدينة رفح امل�رشية يف اآب/ اأغ�صط�ص 2012، والتي قتل فيها 15 �صابطاً وجندياً 

. واتهمت جملة 
38

م�رشياً، ف�صنت هجوماً وا�صعاً على حما�ص ب�صفتها حتكم قطاع غزة

االأهرام العربي امل�رشية عدداً من قيادات اجلناح الع�صكري يف حما�ص بالتورط يف جمزرة 

“اأين  احلركة:  يف  امل�صوؤولني  من  ثالثة  هم  اجلرية  خلف  يقف  من  اأن  وزعمت  رفح، 

�صمالة  اأبو  اإبراهيم  وحممد  يناير،   25 ثورة  اأثناء  يف  املرج  �صجن  من  هرب  الذي  نوفل، 

العطار، وهو مهند�ص وخمطط ومنفذ عملية خطف اجلندي  باأبو خليل، ورائد  ال�صهري 

. اإال اأن قيادة اجلي�ص امل�رشي نفت تورط 
39”]Gilad Shalit[ االإ�رشائيلي جلعاد �صاليط

اأّي من عنا�رش حما�ص يف حادث رفح. وقالت يف بيان مقت�صب �صدر عنها يف 2013/3/28: 

.
“ال عالقة حلما�ص بحادثة مقتل جنود �صيناء”40

على  الثقة  وعدم  التوتر  من  حالة  خيّمت   2013/7/3 يف  مر�صي  الرئي�ص  عزل  وبعد 

العالقة بني م�رش وحما�ص. و�صهدت هذه الفرتة حملة حتري�ص كبرية �صّد قطاع غزة 

و�صخ�صيات  اإعالم  وو�صائل  اأحزاب  �صنتها  خا�ص،  ب�صكل  حما�ص  و�صّد  عام،  ب�صكل 

ال�صاأن  يف  بالتدخل  حما�ص  اجلديدة  امل�رشية  االإدارة  اتهمت  حيث  متعددة.  م�رشية 

امل�رشي، من خالل تهريب اأ�صلحة، واإر�صال عنا�رش فل�صطينية للم�صاركة باأحداث م�رش 

اأما احلركة  اأدلة حقيقية على ذلك.  اأّي  اأنها مل تقدم  بعد االنقالب، وذلك على الرغم من 

فل�صطني اأون الين، 2013/4/21.  
37

حمزة اإ�صماعيل اأبو �صنب، حما�ص وم�رش.. ال حت�رشوا العالقات باالإخوان، موقع �صبكة ر�صد االإخبارية،   
38

http://rassd.com :2012/9/11، انظر

http://arabi.ahram.org.eg/NewsQ/23823.aspx :جملة الأهرام العربي، م�رش، 2013/3/14، انظر  
39

فل�صطني اأون الين، 2013/3/29.  
40
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فردت ببطالن هذه االتهامات، وراأت اأنها تاأتي يف �صياق احلرب على االإ�صالم ال�صيا�صي، 

و�صددت على اأنها ال تتدخل يف ال�صاأن امل�رشي.

اأخطاء  “ارتكبت  باأنها  حما�ص  املوؤقت،  امل�رشي  الرئي�ص  من�صور،  عديل  اتهم  فقد 

. وادعى 
بدعمها جلماعة �صيا�صية تنظر اإليها فئات ال�صعب امل�رشي باعتبارها اإرهابية”41

عبد الفتاح ال�صي�صي، خالل حملته النتخاب الرئا�صة امل�رشية، اأن مواقف حما�ص اأفقدتها 

. كما وجه 
، ودعا احلركة اإىل ت�صحيح “اأخطائها”43

42
التعاطف من جانب ال�صعب امل�رشي

وزير الداخلية امل�رشي حممد اإبراهيم اتهامات حلما�ص بالتورط يف م�صاعدة اجلماعات 

. وزعم اأن التحقيقات 
44

امل�صلحة يف �صيناء، واتهمها باإيواء القيادي يف االإخوان حممود عزت

 .
45

ك�صفت عن اأن حما�ص قدمت الدعم اللوجي�صتي ملنفذي العديد من احلوادث االإرهابية

وادعى وزير االأوقاف امل�رشي حممد خمتار اأن “حما�ص تدعم هوؤالء االإرهابيني، وال بّد 

. كما زعم قائد اجلي�ص امل�رشي الثالث 
من وقفة حا�صمة جتاهها وجتاه حدودنا معها”46

النوع  من   ،Grad جراد  �صاروخ   19 �صبط   2013/7/17 ع�صكر  اأ�صامة  اللواء  امليداين 

الذي متتلكه كتائب الق�صام، “كانت يف طريقها اإىل القاهرة مل�صاعدة االإخوان �صّد ال�صعب 

تنظيم  امل�رشية، خالل حماكمتها مئتي عن�رش من  العامة  النيابة  . وزعمت 
امل�رشي”47

املتهمني  بع�ص  اإحلاق  من  “متكنوا  التنظيم  يف  قيادية  عنا�رش  اأن  املقد�ص،  بيت  اأن�صار 

مبع�صكرات تابعة لكتائب عّز الدين الق�صام الفل�صطينية يف قطاع غزة”. وزعمت “ارتباط 

.
اأن�صار بيت املقد�ص وعنا�رش خلية كتائب الفرقان املنبثقة منه، بحركة حما�ص”48

وعلى الرغم من ذلك، فقد اأكد وزير اخلارجية امل�رشي نبيل فهمي اأن بالده مل تقطع 

فاإنها  نواياها  ح�صن  باالأفعال  حما�ص  اأثبتت  اإذا  اأنه  واأ�صاف   ،
49

حما�ص مع  ات�صاالتها 

الراي، 2014/3/21.  
41

�صحيفة الأهرام، القاهرة، 2014/5/13.  
42

اليوم ال�شابع، 2014/5/21.  
43

القد�س العربي، 2013/9/2.  
44

الأهرام، 2014/1/3.  
45

�صحيفة الوطن، القاهرة، 2014/1/24.  
46

موقع اأ�صوات م�رشية، القاهرة، 2013/7/18.  
47

�صحيفة احلياة، لندن، 2014/5/11.  
48

�صحيفة الحتاد، اأبو ظبي، 2013/8/27.  
49
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�صتجد طرفاً م�رشياً حامياً لها، اأما “اإذا �صعرنا باأن هناك اأطرافاً يف حما�ص اأو اأطرافاً اأخرى 

. واأ�صار فهمي اإىل اأن 
حتاول امل�صا�ص باالأمن القومي امل�رشي، ف�صيكون ردنا قا�صياً”50

امل�صلماين،  اأحمد  . كما دعا 
الواقع به �صدام”51 اأر�ص  “املوقف بني م�رش وحما�ص على 

جتاه  امل�رشي  ال�صيا�صي  املوقف  بني  التفريق  اإىل  من�صور،  لعديل  االإعالمي  امل�صت�صار 

 .
52

اأو غريهم يف م�رش اأفراد من حما�ص  الفل�صطينية، واأّي حتقيقات جتري مع  الق�صية 

فيما قال م�صطفى حجازي، امل�صت�صار ال�صيا�صي ملن�صور، اإن هناك فارقاً بني التوا�صل 

اأما   .
53

مع حما�ص، وبني تهمة التخابر معها التي تعني االإ�رشار بامل�صلحة العليا للبالد

اللواء حممد فريد التهامي، رئي�ص املخابرات العامة امل�رشية، فاأكد اأن القاهرة ال تتعامل 

مع القطاع على اأ�صا�ص اأن كله حما�ص، واأنها تتوا�صل مع حما�ص يف اأوقات عديدة ب�صفتها 

.
54

االإدارة املوجودة يف غزة لتن�صيق املواقف ب�صاأن فتح املعابر

اأكد القيادي يف حما�ص �صالح البدويل اأن حركته على ات�صال م�صتمر  ومن جهته، 

ُتبث  التي  التحري�ص والكراهية  ب�صاأن عملية  يتعلق  الر�صمية فيما  امل�رشية  مع اجلهات 

اإن اجلهات  ال�صا�صة. وقال  امل�رشية وبع�ص  االإعالم  الفل�صطينيني من قبل و�صائل  �صّد 

امل�رشية نفت اإ�صدارها اأّي اتهام ر�صمي للفل�صطينيني اأو عنا�رش من حما�ص، م�صرياً اإىل 

اأنه يف الوقت نف�صه مل متار�ص �صغطاً حقيقياً على هذه الو�صائل التي “تبث ال�صموم ليل 

.
نهار”55

 2013/7/26 امل�رشي يف  الق�صاء  اإ�صدار  بعد  القاهرة وحما�ص  العالقة بني  وتوترت 

اأمراً بحب�ص الرئي�ص مر�صي بعد اتهامه بـ:

على  والهجوم  البالد،  يف  عدائية  باأعمال  للقيام  حما�ص  حركة  مع  التخابر 

وتخريب  امل�رشية  ال�صجون  واقتحام  واجلنود،  وال�صباط  ال�رشطية  املن�صاآت 

وفراره  الفرار،  من  ال�صجناء  ومتكني  النطرون  وادي  �صجن  واإحراق  مبانيها، 

 �صخ�صياً من ال�صجن، واإتالف الدفاتر وال�صجالت اخلا�صة بال�صجون، واقتحام

احلياة، 2013/9/24.  
50

قد�ص بر�ص، 2013/9/15.  
51

الحتاد، 2013/7/30.  
52

ال�رشوق، 2013/7/28.  
53

�صحيفة امل�رشي اليوم، القاهرة، 2013/11/21.  
54

فل�صطني اأون الين، 2013/7/15.  
55
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اأق�صام ال�رشطة وتخريب املباين العامة واالأمالك، وقتل بع�ص ال�صجناء وال�صباط 

.
56

واجلنود عمداً مع �صبق االإ�رشار، واختطاف بع�ص ال�صباط واجلنود

نائب  ال�صاطر،  خريت  حب�ص   2013/10/21 يف  امل�رشية  الدولة  اأمن  نيابة  قررت  كما 

املر�صد العام جلماعة االإخوان امل�صلمني، و�صعد الكتاتني، رئي�ص جمل�ص ال�صعب امل�رشي، 

 .
واأحمد عبد العاطي، مدير مكتب الرئي�ص مر�صي، بتهمة “التخابر مع حركة حما�ص”57

واأحال الق�صاء امل�رشي يف 2013/12/23 حممد مر�صي و132 قيادياً من االإخوان امل�صلمني 

 .
58

وحما�ص وحزب اهلل اللبناين للمحاكمة، بتهمة اقتحام ال�صجون خالل ثورة 25 يناير

. واأعلن 
59

وهو ما ا�صتنكرته حما�ص، ودعت الق�صاء امل�رشي اإىل الرتاجع عن هذا االتهام

مو�صى اأبو مرزوق اأن احلركة م�صتعدة لفتح ملف اقتحام ال�صجون خالل ثورة 25 يناير 

مع املخابرات امل�رشية وت�صويته ب�صكل نهائي. اإال اأن اأبو مرزوق عّد هروب اأين نوفل، 

.
القيادي بحما�ص، الذي كان معتقالً ب�صجن وادي النطرون، “�رشعياً”60

لالأمور  القاهرة  حمكمة  قيام  بعد  �صوءاً  وحما�ص  القاهرة  بني  العالقة  ازدادت 

داخل م�رش، وكذلك حظر كل ما  اأن�صطة حما�ص موؤقتاً  2014/3/4 بحظر  امل�صتعجلة يف 

ينبثق منها من جماعات، اأو جمعيات، اأو تنظيمات، اأو موؤ�ص�صات، متفرعة منها اأو تابعة 

اإليها، اأو من�صاأة باأموالها، اأو تتلقى منها اأّي نوع من اأنواع الدعم، وذلك حلني الف�صل يف 

اأن قرار احلظر  . وراأت حما�ص 
61

الدعاوى اجلنائية املنظورة واملتعلقة بجماعة االإخوان

حتري�صية  حملة  مع  ت�صاوقاً  جاء  القرار  هذا  واأن  الفل�صطينية،  للمقاومة  عداًء  ُيكّر�ص 

اإعالمية م�رشية طويلة �صّد الفل�صطينيني وحما�ص، وقال مو�صى اأبو مرزوق اإن “القرار 

اأ�صالً ال متتلك  االأر�ص، الأن حما�ص  انعكا�ص فعلي على  اأّي  له  �صيا�صي بامتياز، ولي�ص 

. كما رف�صت احلكومة يف غزة القرار الذي عّدته قراراً 
اأو اأن�صطة يف م�رش”62 اأّي تواجد 

احلياة، 2013/7/27.  
56

�صحيفة ال�شبيل، عّمان، 2013/10/21.  
57

ال�رشق الأو�شط، 2013/12/22.  
58

الأخبار، 2013/12/20.  
59

http://www.samanews.com/ar :وكالة �صما، 2014/1/3، انظر  
60

الأهرام، 2014/3/5.  
61

وكالة الراأي، 2014/3/10.  
62
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. واأكدت كتلة التغيري واالإ�صالح التابعة حلما�ص يف املجل�ص الت�رشيعي 
63

�صيا�صياً بامتياز

اأن القرار “�صابقة تاريخية وخطيئة ق�صائية، وحماكمة للمقاومة، مبا يتماهى مع املوقف 

.
ال�صهيوين واالأمريكي”64

وعّد ع�صو اللجنة القانونية حلزب احلرية والعدالة يف م�رش حممد ال�صي�صي احلكم 

. كما دانت اجلماعة االإ�صالمية يف 
65

“�صيا�صياً” ويهدف لت�صويه تنظيم االإخوان يف م�رش
“اإ�صدار مثل تلك االأحكام هو  . اأما حزب الو�صط امل�رشي فقال اإن 

66
م�رش قرار احلظر

. ودعا اأ�صتاذ العلوم ال�صيا�صية يف اجلامعات امل�رشية عبد اهلل 
اإدانة لل�صيادة امل�رشية”67

اأن احلكم كان ثمرة مبا�رشة  اإىل عدم تنفيذ حكم احلظر، وراأى  االأ�صعل الدولة امل�رشية 

. اأما ح�صن نافعة، اأ�صتاذ العلوم ال�صيا�صية 
68

ل�صحن اإعالمي ا�صتهدف حما�ص وقطاع غزة

واخلبري الدويل امل�رشي، فقال اإن احلكم “�صيت�صبب يف ارتباك عمل االأجهزة ال�صيا�صية يف 

 .
م�رش، ويتيح الفر�صة اإىل اإ�صاءة ا�صتخدامه الإف�صاد العالقات بني م�رش وقطاع غزة”69

.
وقال رئي�ص حترير �صحيفة امل�رشيون جمال �صلطان اإنه “يوم اأ�صود يف تاريخ م�رش”70

باملقابل رحبت قوى �صيا�صية و�صخ�صيات م�رشية باحلكم وعّدته مالم�صاً للواقع. 

امل�صتوى  اأن  احلريري  العّز  اأبو  اال�صرتاكي  التحالف  حزب  رئي�ص  نائب  ادعى  حيث 

فيما  امل�رشي.  ال�صعب  على  عدوان”  حالة  “يف  حما�ص  اأن  قناعة  لديه  تكونت  الق�صائي 

عّد �صكرتري عام حزب امل�رشيني االأحرار حممود العاليلي احلكم خطوة يف طريق وقف 

اأما امل�صت�صارة  “جرية” مثبتة على حما�ص.  اأّي  اإىل  اأن ي�صري  ، دون 
“جرائم حما�ص”71

الوطني، فعّدت قرار احلظر قراراً مبراً. كما زعم  الدفاع  تهاين اجلبايل، رئي�صة جبهة 

نبيل زكي، املتحدث الر�صمي با�صم حزب التجمع، اأن القرار جاء منطقياً على الرغم من اأنه 

وكالة الراأي، 2014/3/4.  
63

�صحيفة الغد، عّمان، 2014/4/5.  
64

اخلليج، 2014/3/5.  
65

موقع اجلزيرة.نت، 2014/3/5.  
66

قد�ص بر�ص، 2014/3/4.  
67

املرجع نف�صه.  
68

املرجع نف�صه.  
69

قد�ص بر�ص، 2014/3/5.  
70

اخلليج، 2014/3/5.  
71
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جاء متاأخراً. وقال امل�صت�صار يحيى قدري، نائب رئي�ص حزب احلركة الوطنية امل�رشية، 

اإن �صدور احلكم ُيعد تقريراً للواقع ووفقاً للقانون ب�صبب ت�رشفات هذه احلركة. وادعى 

“انحراف” حما�ص ودعمها  اأن احلكم متوقع بعد  ال�صهابي، رئي�ص حزب اجليل،  ناجى 

.
72

لـ“االإرهاب” يف م�رش

بالتورط  حما�ص  الديوقراطية،  اجلبهة  بحزب  القيادي  حمدان،  جمدي  اتهم  كما 

ل�صباب التنفيذي  املكتب  ع�صو  حماريق،  اأحمد  اأما   .
73

�صيناء يف  االإرهابية  العمليات   يف 

جبهة االإنقاذ، فقد اتهم احلركة بـ“التدخل ال�صافر” يف ال�صاأن امل�رشي، مطالباً بالتعامل 

التحالف  حزب  رئي�ص  �صكر،  الغفار  عبد  واأ�صار   .
74

معادية اإرهابية”  كـ“منظمة  معها 

ت�صنيف  بعد  اإرهابية”  “منظمة  بالتبعية  اأ�صبحت  حما�ص  اأن  اإىل  اال�صرتاكي،  ال�صعبي 

امل�رشي  احلزب  رئي�ص  الغار،  اأبو  حممد  اأما  اإرهابية”.  كـ“منظمة  االإخوان  جماعة 

العامل  يف  اإرهابية”  “منظمة  قبل  من  معلنة  حما�ص  اإن  فقال  االجتماعي،  الديوقراطي 

كله ب�صبب اعتداءاتها على اأمن “اإ�رشائيل”، م�صرياً اإىل اأن م�رش لي�صت يف حاجة الإعالنها 

ع�صمت  اأنور  حممد  والتنمية  االإ�صالح  حزب  رئي�ص  وزعم   .
اإرهابية”75 “منظمة 

حلزب العام  االأمني  وو�صف  “االإرهاب”.  عمليات  دعمت  التي  هي  حما�ص  اأن   ال�صادات 

ال�صعيد،  رفعت  اأما  االإرهابية”.  بـ“احلركة  حما�ص  فوزي  اأحمد  الديوقراطي  امل�رشي 

اأن االأدلة ت�صب يف �صلوع احلركة يف م�صاندة االإخوان  القيادي يف حزب التجمع، فراأى 

على  اأبادير  جنيب  االأحرار  امل�رشيني  حزب  يف  القيادي  �صدد  فيما  م�رش.  تخريب  يف 

. واتهم �صالح عديل، 
76

�رشورة اأال تقف م�رش مكتوفة االأيدي حيال ما تقوم به حما�ص

رئي�ص احلزب ال�صيوعي، حما�ص بالتطاول على الق�صاء امل�رشي. كذلك اتهم اأحمد دراج، 

القيادي يف اجلمعية الوطنية للتغيري، حما�ص بارتكاب اأعمال عنف من خالل الوقوف اأمام 

.
77

املعابر والتهديد بدخولها بالقوة

الأهرام، 2014/3/5.  
72

الأهرام، 2013/9/17.  
73

اليوم ال�شابع، 2013/12/29.  
74

الأهرام، 2013/12/30.  
75

�صحيفة عكاظ، جدة، 2014/1/27.  
76

اليوم ال�شابع، 2014/3/3.  
77
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اأما حمدين �صباحي، موؤ�ص�ص التيار ال�صعبي، فقال “نحن �صّد توجيه �صالح حما�ص 

لكنه   .
نف�صها”78 حما�ص  عالقاتنا  يحدد  ومن  اإ�رشائيل،  �صّد  كفاحها  ونوؤيد  م�رش  �صّد 

حذر احلركة، خالل حملته لالنتخابات الرئا�صية، بقوله “عندما مت�ص اأمن م�رش فلي�ص 

. ورّد مو�صى اأبو مرزوق على ذلك بقوله “ال�صديق 
لها مني اإال اأن اأقطع يد من ي�صها”79

وعظام  واأيدي  اأرجل  مك�رشي  فريق  مع  يكون  ال  اأن  بو�صعه  كان  �صباحي  حمدين 

.
الفل�صطينيني”80

اأما ال�صخ�صيات امل�رشية التي �صنت حملة اتهامات وحتري�ص �صّد قطاع غزة وحما�ص 

فتعددت هي االأخرى، ونذكر على �صبيل املثال ال احل�رش؛ املحامي �صمري �صبي الذي 

الإ�صداره  مر�صي  الرئي�ص  �صّد  بركات  ه�صام  امل�صت�صار  العام  النائب  اإىل  ببالغ  تقدم 

اإىل ال�صوالر  من  جديدة  كميات  باإر�صال  للبرتول  العامة  الهيئة  رئي�ص  لنائب   تعليمات 

. كما تقّدم ع�صو جمل�ص ال�صعب ال�صابق حمدي الفخراين بدعوتني ق�صائيتني 
81

قطاع غزة

ق�صائي  حكم  باإ�صدار  فيهما  طالب  الدولة،  جمل�ص  يف  االإداري  الق�صاء  حمكمة  اأمام 

وادعى   .
82

العاملية االإرهابية  اجلماعات  من  وحما�ص  امل�صلمني  االإخوان  جماعة  باعتبار 

الكاتب ال�صحفي م�صطفى بكري وجود �صباب حما�ص داخل ميدان رابعة العدوية الذين 

. وزعم �صمري غطا�ص،
83

 يقومون بن�رش بوؤر “االإرهاب” يف �صيناء وجميع حمافظات م�رش

الذراع  هي  حما�ص  حركة  اأن  اال�صرتاتيجية،  للدرا�صات  االأو�صط  ال�رشق  منتدى  رئي�ص 

.
84

امل�صلح لتنظيم االإخوان

قناة  �صا�صة  على  مو�صى  اأحمد  امل�رشي  االإعالمي  بها  قام  م�صبوقة  غري  حملة  ويف 

رفح  معب  باإغالق  ال�صي�صي  الفتاح  عبد  فيها  طالب  يريد”  ال�صعب  “برنامج  التحرير 

اأن فزعم  اأديب  الدين  عماد  امل�رشي  االإعالمي  اأما   .
85

غزة قطاع  �صكان  وجه  يف   نهائياً 

امل�رشي اليوم، 2014/3/21.  
78

الوطن، 2014/5/9.  
79

القد�س العربي، 2014/5/13.  
80

�صحيفة الوفد، اجليزة، 2013/8/30.  
81

ال�شفري، 2013/8/1.  
82

الوفد، 2013/7/31.  
83

الوفد، 2013/9/11.  
84

وكالة �صما، 2013/9/11.  
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“حركة حما�ص قامت بطباعة ثمانني مليون دوالر اأمريكي مزورة يف قطاع غزة، واأنزلتهم 
اإىل االأ�صواق امل�رشية عب االأنفاق، و�رشاء �صلع وب�صائع بها، حتى اكت�صف البنك املركزي 

حممد  ال�صحفي  الكاتب  اأما   .
م�صدرها”86 حتديد  ومّت  املزيفة،  الدوالرات  تلك  امل�رشي 

اأن هناك  اإال  من وجود حماقات من بع�ص عنا�رش حما�ص،  “رغماً  فقال  ح�صنني هيكل 

.
منهم من هو حري�ص على العالقة الطيبة مع م�رش والقوات امل�صلحة”87

اأقامت  مر�صي  الرئي�ص  حكومة  اأن  �صيناء،  قبائل  م�صايخ  �صيخ  فريج،  علي  وزعم 

�صادق حممد  اللواء  وحّذر   .
88

مب�رش الفل�صطينيني  لت�صكني  �صيناء  يف  خيمة  األف   50 

. اأما اأحمد
89

 وكيل جهاز اأمن الدولة ال�صابق من خطورة حما�ص على االأمن القومي مل�رش

اأبو الغيط، وزير اخلارجية االأ�صبق، فقال اإن حما�ص عندما تطلق �صواريخ نحو “اإ�رشائيل” 

فهي تطالب بذلك تل اأبيب بالقيام بعمل ع�صكري �صّدها كي تدفع م�رش للتدخل اإىل جانب 

. ووافقه اللواء ح�صام �صويلم، اخلبري الع�صكري، 
90

احلركة، م�صيفاً اأن هذه لعبة مفهومة

الدائر ال�رشاع  يف  م�رش  الإدخال  التوتر  ت�صتغل  اأن  تريد  حما�ص  اأن  مدعياً  ذلك   يف 

 .
91

بينهما

�صّد  حتري�ص  حمالت  امل�رشية  االإعالم  وو�صائل  ال�صحف  من  العديد  �صنت  كما 

اأخطر  تفا�صيل  على  ح�صلت  اأنها  زعمت  التي  العربي  االأهرام  جملة  ومنها  حما�ص، 

خمطط للتنظيم الدويل لالإخوان، لتهريب الرئي�ص مر�صي اإىل خارج م�رش بالتعاون مع 

. وزعمت �صحيفة اليوم ال�صابع اأن القيادي باالإخوان امل�صلمني حممود 
92

حما�ص يف غزة

. وقالت �صحيفة امل�رشي اليوم اإن احلكومة يف عهد مر�صي 
93

عزت هرب اإىل قطاع غزة

وال�صم�رشة  التوريد  باأعمال  لتقوم  العرب”  “املقاولون  �رشكة  على  �صغوطاً  مار�صت 

الوفد، 2013/9/18.  
86

وكالة �صما، 2013/6/25.   
87

الوفد، 2013/9/26.  
88

الوفد، 2013/12/2.  
89

ال�رشوق، 2014/3/13.  
90

الوطن، 2014/3/12.  
91

http://arabi.ahram.org.eg/NewsQ/38254.aspx :الأهرام العربي، 2013/12/18، انظر  
92

اليوم ال�شابع، 2013/8/24.  
93
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. فيما زعم التلفزيون امل�رشي اأن حما�ص قامت بتدريب 
94

حلما�ص يف غزة بتمويل قطري

 اإ�صالميني م�رشيني على تلغيم ال�صيارات، وزودت جماعات م�رشية بنحو اأربعمئة لغم

.
95

اأر�صي

يف املقابل، دافع العديد من االأحزاب وال�صخ�صيات امل�رشية عن العالقة مع قطاع غزة 

مل اأنه  �صيناء،  �صمال  اأمن  مدير  امل�رشي  �صالح  اأكد   2013/7/20 ففي  حما�ص.   وحركة 

يثبت باملطلق تورط عنا�رش من حما�ص بتنفيذ اأعمال عنف، اأو ا�صتهداف اجلنود امل�رشيني 

ال�صلطات امل�رشية �صّد  التي تخو�صها  اأن احلرب  االأ�صعل  اهلل  . فيما راأى عبد 
96

ب�صيناء

 .
97

قطاع غزة جتري حتت يافطة �رشب حما�ص على خلفية عالقتها باالإخوان امل�صلمني

ويف رّده على املطالبات بوقف تزويد قطاع غزة بالكهرباء بحجة اأنها توؤدي اإىل اإ�صعاف 

جابر  للكهرباء  القاب�صة  امل�رشية  ال�رشكة  رئي�ص  قال  م�رش،  داخل  الكهربائية  التغذية 

الد�صوقي: “كنا وما زلنا ن�صدر الكهرباء اإىل غزة، ولكن لي�ص بال�صورة التي يت�صّورها 

البع�ص، فكمية الطاقة امل�صّدرة اإىل غزة تكفي الإ�صاءة �صارع واحد من �صوارع القاهرة، 

حممد  ال�صيا�صي  املوؤرخ  اأما   .
اأ�صيع”98 كما  الطاقة  من  الكبرية  الكميات  بتدفق  ولي�ص 

جوادي فراأى اأن “�صاحب فكرة اتهام الرئي�ص حممد مر�صي بالتخابر مع حما�ص مدمن 

. فيما اأكد �صيف الدين عبد الفتاح، اأ�صتاذ العلوم ال�صيا�صية بجامعة القاهرة، 
ح�صي�ص”99

بتهمة  للجنايات  امل�صلمني  االإخوان  جماعة  قيادات  من  وعدد  مر�صي،  الرئي�ص  اإحالة  اأن 

.
100

التخابر مع حما�ص تثري ال�صحك وال�صخرية

 .
101

 يف مقابل ذلك نفت حركة حما�ص هروب بع�ص قيادات االإخوان امل�صلمني اإىل غزة

امل�رشية  االإعالم  و�صائل  م�صعل  خالد  حما�ص  حلركة  ال�صيا�صي  املكتب  رئي�ص  واتهم 

امل�رشي اليوم، 2013/10/31.  
94

احلياة، 2013/9/13.  
95

املركز الفل�صطيني لالإعالم، 2013/7/20.  
96

قد�ص بر�ص، 2013/9/2.  
97

فل�صطني اأون الين، 2013/11/26.  
98

�صبكة ر�صد، 2013/12/19.  
99

املركز الفل�صطيني لالإعالم، 2013/12/20.  
100

فل�صطني اأون الين، 2013/7/24.  
101
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اأن احلركة ال  . واأكد القيادي يف حما�ص حممود الزهار 
102

بارتكاب جرية بحّق احلركة

�صفقة  وجود  عن  احلديث  مرزوق  اأبو  مو�صى  وو�صف   .
103

امل�رشي ال�صاأن  يف  تتدخل 

متت بني الرئي�ص مر�صي وحما�ص للتنازل لها عن جزء من �صيناء بهدف تو�صيع القطاع 

اإىل  امل�رشية  ال�صلطات  ودعا   .
104

وافرتاء كذب  باأنه  غزة  يف  الفل�صطينية  الدولة  واإقامة 

. اأما 
105

ت�صكيل جلنة حتقيق حيادية تنظر يف كّل التهم املوجهة لها وك�صف احلقيقة كاملة

االأ�صري ح�صن �صالمة، الذي زجت النيابة امل�رشية با�صمه بزعم تورطه يف اأعمال عنف يف 

م�رش، فقال “ال ي�صدق عقل اأن اأ�صرياً مقيداً منذ 18 عاماً لدى االحتالل، يتهم بكل هذه 

.
االتهامات غري الواقعية”106

اأما الرئي�ص الفل�صطيني حممود عبا�ص فقال يف 2013/11/10 اإن “االنطباع الذي خرج 

قال  اأنه  وذكر  �صغله”.  “�صايف  واأنه  عظيم”،  قائد  اأنه  ال�صي�صي  مع  االأول  اللقاء  من  به 

لل�صي�صي اإن “النا�ص مل تعرف خطورة حركة حما�ص اإال بعد �صقوط االإخوان يف م�رش، 

واأن اأرباح جتارة االأنفاق كانت اأكرث من خيالية، واأدت اإىل وجود 1,800 مليونري يف غزة، 

يهربون من االأنفاق كل �صيء من ال�صجائر اإىل ال�صواريخ، واحل�صي�ص، وماكينات تزوير 

.
العمالت”107

“جهة  باأنه  غزة  قطاع  القاهرة  اعتبار  قاطع  ب�صكل  فل�صطينية  ف�صائل  ورف�صت 

معادية”، وهو ما جاء يف اإطار الئحة االتهام التي وجهها الق�صاء امل�رشي ملر�صي. وعّد 

القيادي يف حركة اجلهاد االإ�صالمي اأحمد املدلل االتهام امل�رشي “جناية على املقاومة”. 

 .
وعّدت حركة االأحرار االتهام “قراراً م�صموماً وي�صب يف �صالح العدو ال�صهيوين”108

. ودعت حركة 
لكن حركة فتح قالت اإن هذا “اأمر يكن ت�صويته بني حما�ص وامل�رشيني”109

الر�صالة.نت، 2013/7/20.  
102

ال�رشوق، 2013/7/23.  
103

http://www.elshaab.org :جريدة ال�صعب اجلديد االإلكرتونية، م�رش، 2013/9/17، انظر  
104

فل�صطني اأون الين، 2014/1/19.  
105

الر�صالة.نت، 2014/1/30.  
106

ال�رشوق، 2013/11/10.  
107

فل�صطني اأون الين، 2013/7/28.  
108

فل�صطني اأون الين، 2013/7/28.  
109
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. وقال املتحدث الر�صمي 
110

فتح حركة حما�ص اإىل فّك ارتباطها بجماعة االإخوان امل�صلمني

وانحيازها  امل�رشي  ال�صعب  معاداة  على  حما�ص  اإ�رشار  اإن  ع�صاف  اأحمد  فتح  با�صم 

.
111

جلماعة االإخوان امل�صلمني تاأكيد على اخرتاقها لل�صاأن الداخلي امل�رشي

2. عملية تبادل الأ�رشى )�شفقة وفاء الأحرار(:

مل متر �صوى اأيام على عملية اأ�رش اجلندي االإ�رشائيلي جلعاد �صاليط يف 2006/6/25؛ 

و“اإ�رشائيل”  حما�ص  حركة  بني  املبا�رشة  غري  املفاو�صات  الإطالق  اجلهود  بداأت  حتى 

اأن  اإال  الطرفني،  بني  الو�صيط  دور  لعبت  التي  االأطراف  تعددت  وقد  �رشاحه،  الإطالق 

. وبعد جوالت عديدة من املفاو�صات غري 
112

الو�صيطني االأكرث تاأثرياً كانا م�رش واأملانيا

املبا�رشة بني “اإ�رشائيل” وحما�ص، عب و�صطاء من دول عربية وغربية، مع بقاء الو�صيط 

امل�رشي، الطرف الرئي�صي، مل تكلل املفاو�صات بالنجاح ب�صبب التعنت االإ�رشائيلي. ومع 

 بداية الثورة امل�رشية يف 2011/1/25 توقفت املفاو�صات توقفاً تاماً. ولكن تنحي مبارك

 ،
113

البالد �صوؤون  الإدارة  امل�صلحة”  للقوات  االأعلى  “املجل�ص  وتكليفه   ،2011/2/11 يف 

بذل  املرحلة  هذه  يف  م�رش  وحاولت  االأ�رشى،  �صفقة  مفاو�صات  م�صار  على  انعك�ص 

نائب  تاأكيد  مع  ذلك  تزامن  االأ�رشى.  ملف  يف  اتفاق  اإىل  التو�صل  اأجل  من  كبري  جمهود 

رئي�ص املكتب ال�صيا�صي حلركة حما�ص مو�صى اأبو مرزوق على ف�صل الو�صاطة االأملانية 

.
114

يف �صفقة التبادل

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

ميدان David Midan مهامه، بداأت القيادة امل�رشية اجلديدة باإجراء ات�صاالت لتحريك 

ملف املفاو�صات غري املبا�رشة حول االأ�رشى، مع مالحظة اأن م�رش اأخذت تتفهم موقف 

.
115

حما�ص ومطالبها حول ال�صفقة

وكالة معاً االإخبارية، 2013/12/26.  
110

القد�س العربي، 2013/9/7.  
111

احلياة، 2006/7/2.  
112

امل�رشي اليوم، 2011/2/12.  
113

احلياة، 2011/4/2.  
114

�صحيفة البيان، دبي، 2011/5/2.  
115
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وبعد جوالت عديدة من املفاو�صات غري املبا�رشة بني حما�ص و“اإ�رشائيل” ا�صتمرت 

اأكرث من خم�صة اأعوام، اأعلنت كل من حما�ص و“اإ�رشائيل” عن االتفاق بو�صاطة م�رشية 

عن  االإفراج  مقابل  الفل�صطينية  املقاومة  لدى  االأ�صري  االإ�رشائيلي  اجلندي  اإطالق  على 

م�صعل  خالد  حما�ص  حلركة  ال�صيا�صي  املكتب  رئي�ص  وتوجه  فل�صطينياً؛  اأ�صرياً   1,027

بال�صكر اإىل كتائب الق�صام والف�صائل الفل�صطينية املقاومة، كما �صكر ال�صعب الفل�صطيني 

“م�رش  اأي�صاً  م�صعل  و�صكر  احل�صار”،  من  �صنوات  خم�ص  حتّمل  الذي  غزة  قطاع  “يف 
و�صخ�صيات  دول  من  ال�صفقة،  هذه  يف  �صاعد  من  وكل  العامة،  خمابراتها  وجهاز 

.
خ�صو�صاً قطر و�صورية وتركيا والو�صاطة االأملانية”116

3. امل�شاحلة الفل�شطينية: 

�صكل احلياد امل�رشي يف مرحلة ما بعد �صقوط نظام مبارك اأحد اأهم االأ�صباب الدافعة 

امل�رشية.  الورقة  للتوقيع على  الوا�صحة  الفل�صطينية والتهيئة  امل�صاحلة  الإن�صاج ملف 

اإنتاج دوره جتاه  الراعي مل�صرية امل�صاحلة ي�صتعيد مكانته، ويعيد  وبداأ الدور امل�رشي 

 .
117

الفل�صطينيني بني  امل�صاحلة  تطبيق  اأولوية  من  تفر�صه  وما  الفل�صطينية  الق�صية 

امل�صاحلة من جهاز  بتحويل ملف  امل�صلحة  للقوات  االأعلى  املجل�ص  قام   2011/3/7 ففي 

متتابعة  لقاءات  على  امل�رشيون  واأ�رشف   .
118

اخلارجية وزارة  اإىل  امل�رشية  املخابرات 

و�صوالً   ،2011 اأبريل  وني�صان/  مار�ص،  اآذار/  نهاية  وفتح  حما�ص  حركتي  بني  جادة 

اإىل حلظة االإعالن املفاجئ عن توقيع اتفاق امل�صاحلة باالأحرف االأوىل بني احلركتني يف 

القاهرة يف 2011/4/27، ثّم التوقيع الر�صمي يف 2011/5/3، اإال اأن تطبيق اتفاق امل�صاحلة 

.
119

عانى من التعرث

مر�صي  الرئي�ص  اأكد   ،2012/6/30 يف  اليمني  حلف  عقب  االأول،  الر�صمي  خطابه  ويف 

 .
الفل�صطينية”120 الوطنية  امل�صاحلة  اإمتام  “على  �صتعمل  الرئا�صة  موؤ�ص�صة  اأن  على 

وعلى الرغم من تاأكيد الرئي�ص مر�صي يف كلمته، خالل افتتاحية “قمة عدم االنحياز” يف 

فل�صطني اأون الين، 2011/10/11.  
116

حم�صن حممد �صالح )حمرر(، التقرير ال�شرتاتيجي الفل�شطيني 2011 )بريوت: مركز الزيتونة للدرا�صات   
117

واال�صت�صارات، 2012(، �ص 35–36.

امل�رشيون، 2011/3/8.  
118

حم�صن �صالح، التقرير ال�شرتاتيجي الفل�شطيني 2011، �ص 36-35.  
119

اليوم ال�شابع، 2012/6/30.  
120
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الفل�صطيني،  ال�صف  امل�صاحلة لدعم وحدة  “يف رعاية  اأن م�رش �صت�صتمر   ،2012/8/29

واأحث االأخوة الفل�صطينيني مبختلف توجهاتهم على اأن ُيتموا امل�صاحلة، واأن ينتقلوا اإىل 

تنفيذ ما مّت التو�صل اإليه موؤخراً دون االلتفات اإىل خالفات �صيقة، حتى يكنهم الرتكيز 

، غري اأن ملف امل�صاحلة 
على ق�صيتهم االأ�صا�صية وهي مقاومة االحتالل والتحرر منه”121

الفل�صطينية مل ي�صهد تقدماً يذكر يف عهد الرئي�ص مر�صي.

امل�صاحلة  ملف  على  مر�صي  الرئي�ص  عزل  بعد  م�رش  يف  االأحداث  وانعك�صت 

الفل�صطينية، خ�صو�صاً بعد توتر العالقات بني االإدارة امل�رشية اجلديدة وحما�ص. واأكد 

الو�صع امل�رشي  اأن   2013/8/4 اأبو مرزوق يف  ال�صيا�صي حلما�ص مو�صى  املكتب  ع�صو 

اللجنة  ع�صو  عليه  اأكد  ما  وهذا   .
122ً

حاليا الفل�صطينية  امل�صاحلة  ال�صت�صافة  جاهز  غري 

“ات�صلت باالأخ  املركزية حلركة فتح وم�صوؤول ملف امل�صاحلة عزام االأحمد حيث قال: 

للجمع بني حركتي فتح  اأبلغتنا عدم جاهزيتها  باأن م�رش  واأبلغته  اأبو مرزوق،  مو�صى 

احلايل  الوقت  ي�صمح  ال  فقالوا:  امل�رشيني  االأخوة  من  وا�صتف�رشنا  القاهرة،  يف  وحما�ص 

.
بعقد اجتماعات بني الطرفني”123

اأن تكون م�رش قد ان�صحبت  ويف املقابل نفى نبيل فهمي، وزير اخلارجية امل�رشي، 

من امل�صاحلة بني حما�ص وفتح، م�صدداً على اأن م�رش عازمة على اإجناز امل�صاحلة بني 

الف�صيلني الفل�صطينيني، ولكنه ال يوجد طرف اآخر غري م�رش يدفع اجلانبني للم�صاحلة، 

حما�ص  اأن�صطة  م�رشية  حمكمة  حظر  قرار  على  وتعليقاً   .
124

االأمر من  ي�صّعب  ما  وهو 

امل�صاحلة  لتحقيق  جهودها  �صتوا�صل  “م�رش  اأن  فهمي  اأكد  مكاتبها،  وغلق  م�رش  يف 

ا�صتعداد  عدم  ب�صبب  واإمنا  ال�صادر،  احلكم  ب�صبب  يكون  لن  وتوقفها  الفل�صطينية، 

.
الطرفني”125

 ،
وخالل توقيع اتفاق امل�صاحلة بني فتح وحما�ص يف خميم ال�صاطئ يف 1262014/4/23

والذي نتج عنه ت�صكيل حكومة وفاق وطني برئا�صة رامي احلمد اهلل يف 2014/6/2، �صكر 

وكالة �صفا، 2012/8/30.  
121

القد�س العربي، 2013/8/5.  
122

�صحيفة احلياة اجلديدة، رام اهلل، 2013/8/6.  
123

وكالة �صما، 2014/2/16.  
124

قد�ص بر�ص، 2014/3/4.  
125

وكالة الراأي، 2014/4/23.  
126
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رحبت  كما   .
127

امل�صاحلة رعاية  يف  م�رش  دور  هنية  اإ�صماعيل  غزة  يف  احلكومة  رئي�ص 

م�رش بت�صكيل حكومة الوفاق، واأكد املتحدث الر�صمي با�صم وزارة اخلارجية امل�رشية 

ال�صفري بدر عبد العاطي دعم م�رش امل�صتمر للقيادة الفل�صطينية برئا�صة حممود عبا�ص 

 2014/9/24 القاهرة يف  . وا�صتقبلت 
1282011 ل�صنة  القاهرة  اتفاق  اإطار متابعة تنفيذ  يف 

؛ نتج 
129

جل�صة حوار بني فتح وحما�ص، ب�صبب تعرث تطبيق بع�ص بنود اتفاق امل�صاحلة

الوزير  امل�رشية  املخابرات  جهاز  رئي�ص  برعاية   ،2014/9/25 يف  احلركتني  توقيع  عنه 

.
130

حممد فريد التهامي، على ورقة تفاهمات لتنفيذ ما تعرث من بنود اتفاق امل�صاحلة

4. موقف م�رش من احل�شار على غزة:

اأ. معرب رفح:

25 يناير على عملية فتح معب رفح، حيث كان يفتح ب�صكل  اأحداث ثورة  انعك�صت 

جزئي ولي�ص ب�صكل كامل. اإال اأنه يف 2011/5/25، قررت م�رش فتح معب رفح ابتداًء من 

اأيام اجلمعة والعطالت الر�صمية للدولة امل�رشية، وذلك  2011/5/28 ب�صكل دائم ما عدا 

اإطار االإجراءات التي اتخذتها ال�صلطات  من التا�صعة �صباحاً وحتى اخلام�صة م�صاًء، يف 

االآلية  وفق  امل�رشية،  املنافذ  من  الفل�صطينيني  املواطنني  مرور  حركة  لت�صهيل  امل�رشية 

.
التي كان معموالً بها قبل �صنة 1312007

اأن رئي�ص احلكومة يف غزة  اإال  الرغم من قرار ت�صغيل معب رفح ب�صكل كامل،  على 

“الو�صع يف معب رفح غري طبيعي الأن اجلانب  اأن   ،2011/6/28 اأكد، يف  اإ�صماعيل هنية 

الفل�صطيني مل ي�صعر باأي حت�صينات على املعب حتى االآن بعد اإعالن ال�صلطات امل�رشية 

. كما اأكد هنية على اأن ال�صعب الفل�صطيني يتطلع اإىل اأن تتحول االإرادة امل�رشية 
عنها”132

االأزمة  “عنوان  كونه  رفح  معب  وفتح  احل�صار  باإنهاء  يق�صي  �صيا�صي”  “قرار  اإىل 

.
الوحيد”133

وكالة وفا، 2014/6/2.  
127

وكالة وفا، 2014/6/2.  
128

ال�رشق الأو�شط، 2014/9/25.  
129

ال�رشق الأو�شط، 2014/9/26.  
130

اجلزيرة.نت، 2011/5/25.  
131

فل�صطني اأون الين، 2011/6/29.  
132

فل�صطني اأون الين، 2011/7/7.  
133
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اأما على �صعيد مرور القوافل االإن�صانية والت�صامنية، ا�صتمرت ال�صلطات امل�رشية يف 

عهد املجل�ص الع�صكري بال�صماح بدخول بع�صها اإىل قطاع غزة عب معب رفح، كما كانت 

يف عهد مبارك، فقد منعت يف 2012/4/28، “قافلة اإعمار غزة امل�رشية” التي اأر�صلتها نقابة 

، ومنعت يف 2012/5/6 وفداً عربياً من دخول غزة، 
134

املهند�صني امل�رشين من دخول غزة

 .
135

يتكون من رجال اأعمال وبرملانيني ينتمون لـ 14 دولة عربية

فوزه  بعد  غزة،  قطاع  على  احل�صار  �صّد  وا�صحاً  موقفاً  مر�صي  الرئي�ص  واتخذ 

، وقال، يف كلمة له اأمام املوؤمتر الرابع حلزب العدالة والتنمية الرتكي يف 
136

برئا�صة م�رش

اأنقرة يف 2012/9/30: “ال يكن اأن يقف امل�رشيون عاجزين اأمام ح�صار غزة، اإن املعابر 

بيننا وبني غزة مفتوحة لتقدمي ما يحتاجه اأهل غزة من غذاء ودواء وتعليم وتوا�صل بني 

 .
العائالت، فاحلدود واملعابر مفتوحة لنقوم بدورنا وبواجبنا جتاه اأ�صقائنا يف غزة”137

كما قال، اأمام الدورة الـ 24 للقمة العربية يف الدوحة يف 2013/3/26، “ال يجب اأن نقبل، 

.
وال اأن يقبل ال�صمري الب�رشي با�صتمرار هذا احل�صار اجلائر”138

وبعد اأيام قليلة من عزل الرئي�ص مر�صي يف 2013/7/3، بداأ التغيري يف �صيا�صة ال�صلطة 

اجلديدة يف م�رش جتاه قطاع غزة يظهر ب�صكل ملحوظ؛ وذلك من خالل ازدياد وترية 

هدم االأنفاق بني القطاع و�صيناء من جهة، وقرار �صلطات م�رش باإغالق معب رفح، بعد 

قرب  امل�رشي  املركزي  االأمن  لقوات  مع�صكر  �صّد   2013/7/5 يف  م�صلح  هجوم  وقوع 

. وعاد النظام اجلديد اإىل 
139

مطار العري�ص، اأدى اإىل مقتل جندي م�رشي واإ�صابة اآخرين

�صيا�صة الغلق والفتح غري املنتظمة ملعب رفح، والتي كان نظام مبارك ينتهجها. وتعددت 

القاهرة الإغالق املعب، كاالأ�صباب االأمنية املرتبطة مبحاربة  االأ�صباب التي تذرعت فيها 

اأو  غزة،  يف  احلكومة  مع  التن�صيق  ك�صعف  واإدارية،  تنظيمية  اأو  �صيناء،  يف  “االإرهاب” 
حتت ذريعة االإغالق ب�صبب اأيام العطل الر�صمية يف م�رش. 

قد�ص بر�ص ، 2012/4/29.  
134

قد�ص بر�ص، 2012/5/6.  
135

الر�صالة.نت، 2012/6/28.   
136

املركز الفل�صطيني لالإعالم، 2012/9/30.  
137

�صحيفة الراية، الدوحة، 2013/3/27.  
138

احلياة، 2013/7/6.   
139
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الأنها  القطاع  ل�صكان  االأ�صا�صية  املواد  بتوفري  “اإ�رشائيل”  القاهرة  طالبت  وفيما 

القاهرة ال  اإن  نبيل فهمي  امل�رشي  قال وزير اخلارجية   ،
140

تقع على عاتقها م�صوؤولية 

توؤمن بح�صار غزة، واأنها تبحث عن كيفية تقدمي ال�صلع واخلدمات لغزة بطريقة مقبولة 

ال�صلطة  ال�صفري امل�رشي لدى  اأما   .
141

جلميع االأطراف املعنية، ولي�ص من خالل االأنفاق

الفل�صطينية يا�رش عثمان فاأكد اأن بع�ص االإجراءات امل�رشية اال�صتثنائية على احلدود مع 

غزة لي�صت موجهة اإىل ال�صعب الفل�صطيني، بل هي فقط حلماية االأمن القومي امل�رشي يف 

. ويف موازاة ذلك مل ت�صمح ال�صلطات امل�رشية جلميع القوافل والوفود 
142

ظرف ا�صتثنائي

بدخول قطاع غزة عب معب رفح.

راأت  غزة،  وقطاع  رفح  معب  جتاه  م�رش  اتخذتها  التي  اجلديدة  االإجراءات  نتيجة 

حما�ص اأن “النظام امل�رشي احلايل باإغالقه معب رفح واإطالق العنان حلمالت الت�صويه 

جتاه  حموري  دور  اأّي  عن  تخليها  باجتاه  م�رش  ياأخذ  الفل�صطينيني...  على  والت�صييق 

. كما اتهمت حما�ص يف 
الق�صايا العربية بوجه عام والق�صية الفل�صطينية ب�صكل خا�ص”143

2014/3/18 ال�صلطات امل�رشية بارتكاب “جرية �صّد االإن�صانية” باإغالقها معب رفح، 

بعد  ذلك  وجاء   ،2014/3/4 يف  اأموالها  وم�صادرة  حما�ص  ن�صاط  حظر  م�رش  قرار  بعد 

.
“اإغالق معب رفح لليوم 39 على التوايل”144

و�صفها  التي  االإجراءات،  اأن  اإىل  ال�صي�صي  الفتاح  عبد  امل�رشي  الرئي�ص  اأ�صار  كما 

بـ“االأمنية”، التي اتخذها على احلدود مع قطاع غزة، ال تهدف اإىل االإ�رشار بالفل�صطينيني. 

اأجل تاأمني حدودها ال�رشقية تتم بتن�صيق  “االإجراءات التي تتخذها م�رش من  اإن  وقال 

بالفل�صطينيني  االإ�رشار  اإىل  اأن تهدف  الفل�صطينية، وال يكن  الوطنية  ال�صلطة  كامل مع 

يف قطاع غزة”. واأكد اأن هذه االإجراءات “تهدف اإىل حماية احلدود امل�رشية، وامل�صاهمة 

يف احلفاظ على االأمن القومي امل�رشي والفل�صطيني”. واأ�صار ال�صي�صي اإىل “اأهمية عودة 

.
ال�صلطة الفل�صطينية للقطاع، واأن تتوىل االإ�رشاف على املعابر”145

وكالة �صما، 2013/9/25.  
140

وكالة رويرتز لالأنباء، 2013/11/3.  
141

اخلليج، 2013/7/24.  
142

الد�شتور، 2014/3/6.  
143

القد�س العربي، 2014/3/19.  
144

http://bit.ly/1FAGrGk :موقع عربي 21، 2015/9/27، انظر  
145
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من  طلبت  م�رش  اأن   2016/1/7 يف  االإ�رشائيلية   Haaretz هاآرت�ص  �صحيفة  وذكرت 

التو�صل  بهدف  تركيا،  مع  جتريها  التي  املباحثات  �صري  ب�صاأن  تو�صيحات  “اإ�رشائيل” 
ت عن  اإىل اتفاق م�صاحلة بينهما. وقال م�صوؤولون اإ�رشائيليون اإنَّ احلكومة امل�رشية عبَّ

حتفظها على منح تركيا دوراً يف قطاع غزة، وطلبت معرفة ما اإذا كانت “اإ�رشائيل” تعهدت 

اإن  قوله  اإ�رشائيلي  م�صوؤول  عن  ال�صحيفة  ونقلت  غزة.  عن  احل�صار  بتخفيف  لالأتراك 

للم�صاحلة بني  اتفاق نهائي  اإىل  التو�صل  التي تعرقل  العوامل  اأحد  معار�صة م�رش تعد 

تنازل  اأّي  تقدمي  من  يخ�صى  نتنياهو  بنيامني  احلكومة  رئي�ص  واإن  و“اإ�رشائيل”،  تركيا 

لالأتراك ب�صاأن غزة حتى ال ي�رش ذلك بالعالقات اال�صرتاتيجية مع م�رش. وقال املتحدث 

با�صم اخلارجية االإ�رشائيلية عمانوئيل نحا�صون Emmanuel Nahshon اإن “املو�صوع 

.
الرتكي ياأخذ حيزاً يف احلوار القائم مع م�رش”146

غزة،  يف  الداخلية  وزارة  بح�صب  رفح  ملعب  كامل  �صبه  اإغالقاً   2015 �صنة  و�صهدت 

للحاالت  متفرقة،  فرتات  على  فقط،  يوماً   21 فتحته  امل�رشية  ال�صلطات  اإن  قالت  التي 

.
147

االإن�صانية

ت�شغيل معرب رفح خالل ال�شنوات 2013–1482015

201320142015ال�شنة

263اأيام الفتح
قبل 2013/6/30: 175

بعد 2013/6/30: 88

12321

101اأيام الإغالق
قبل 2013/6/30: 5

بعد 2013/6/30: 96

241343

ب. الأنفاق:

البحث  عملية  يف  مل�رش  الع�صكري  املجل�ص  حكم  فرتة  خالل  امل�رشي  اجلي�ص  ا�صتمر 

عن االأنفاق وتدمريها على طول احلدود مع قطاع غزة، واأعلن حر�ص احلدود امل�رشية يف 

Haaretz newspaper, 7/1/2016, http://www.haaretz.com/israel-news/1.696080  
146

موقع وزارة الداخلية الفل�صطينية، 2014/2/18، انظر: http://www.moi.gov.ps/news/48650/K؛ وموقع   
147

وزارة الداخلية الفل�صطينية، 2015/11/29، انظر:

http://www.moi.gov.ps/Download/file_store/87a91f9b-f6a5-48fc-acdd-df4c1a351f68.pdf

http://bit.ly/1p6s313 :وانظر اأي�صاً: اجلزيرة.نت، 2016/1/10، يف

املراجع نف�صها.  
148



30

م�سر بني عهدين: مر�سـي وال�سـي�سـي

. وعلى الرغم من عمليات 
149

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

تدمري االأنفاق يف هذه املرحلة اإال اأن حجم التدمري مل يكن ذا تاأثري كبري على عمليات تهريب 

الب�صائع اإىل غزة من خالل االأنفاق. وبعد حادثة رفح، التي وقعت يف اآب/ اأغ�صط�ص 2012، 

�صنت  م�رشياً،  وجندياً  �صابطاً   15 �صحيتها  وراح  للرئا�صة،  مر�صي  ا�صتالم  بعد  اأي 

القوات امل�رشية حملة اأمنية يف �صيناء، ا�صتهدفت تدمري االأنفاق مع قطاع غزة، حيث اأكد 

العقيد اأركان حرب اأحمد علي، املتحدث الر�صمي با�صم القوات امل�صلحة، يف 2012/10/2، 

اأنه مّت تدمري 104 اأنفاق. وعن مطالبة حما�ص مل�رش بوقف تدمري االأنفاق، قال علي: “اإن 

وعازمون  م�رشون  فنحن  االأنفاق  تدمري  اأما  للدولة،  ال�صيا�صية  القيادة  يخ�ص  اأمر  هذا 

يف اأ�صقائنا  دعم  عن  نتوانى  ال  ونحن  الوطن،  توؤمن  التي  التدابري  جميع  اتخاذ   على 

.
فل�صطني”150

بحملة   2014/7/3 يف  مر�صي  الرئي�ص  على  االنقالب  بعد  امل�رشي  اجلي�ص  با�رش  كما 

اجلي�ص  دفع  وقد   ،
151

و�صيناء غزة  قطاع  بني  االأنفاق  معظم  اأ�صابت  وا�صعة  تدمري 

امل�رشي مبزيد من التعزيزات الع�صكرية على طول احلدود الفا�صلة مع القطاع، وزعم 

قائد اجلي�ص الثاين امليداين امل�رشي اللواء اأركان حرب اأحمد و�صفي اأن هناك 100 مليون 

. وك�صف تقرير ن�رشه موقع انتليجن�ص 
152

مليونري �صنوياً يف غزة ب�صبب جتارة االأنفاق

اأونالين Intelligence Online اال�صتخباري عن �رشاكة م�رشية اأمريكية لهدم االأنفاق 

عقداً  منح  االأمريكي  اجلي�ص  مهند�صي  فيلق  اإن  التقرير  وقال  غزة.  وقطاع  م�رش  بني 

 Raytheon Technologies بقرابة ع�رشة ماليني دوالر ل�رشكة رايثيون للتكنولوجيات

يف 2013/8/28 مل�صاعدتها يف الك�صف عن اأنفاق حتت االأر�ص بني �صيناء وقطاع غزة التي 

.
“ت�صتخدمها حما�ص ال�صترياد الب�صائع واالأ�صلحة”153

فاقمت حملة تدمري االأنفاق معاناة اأهايل قطاع غزة اقت�صادياً ومعي�صياً، وبات القطاع 

عن  امل�رشيني  حديث  حما�ص  وعّدت  حياة.  �رشيان  بدون  احل�صار  تبعات  يعاين  الذي 

اأن م�صاألة اإنهاء االأنفاق على احلدود مع غزة ُتعّد م�صاألة اأمن قومي “مبر غري مقنع”، 

وكالة وفا، 2011/10/18.  
149

الأهرام، 2012/10/3.  
150

وكالة �صما، 2013/7/5.  
151

http://arabi.ahram.org.eg/NewsQ/34616.aspx :الأهرام العربي، 2013/10/10، انظر  
152

ال�شبيل، 2013/9/16.  
153
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رفح  معب  وفتح  البديل،  توفري  مّت  اإذا  اخلطوة  هذه  “لتفهم  م�صتعدة  احلركة  اإن  وقالت 

حممود  الفل�صطينية  ال�صلطة  رئي�ص  اأما   .
الب�رش”154 وتنقل  التجارة  اأمام  كامل  ب�صكل 

عبا�ص فاأكد، يف 2013/7/29، على “اأهمية اإيجاد حّل لهذه امل�صاألة قانونياً مع اال�صتمرار يف 

اإدخال الب�صائع من خالل املعابر ال�رشعية، مع تاأكيدنا على اأن االأنفاق غري مقبولة وهذا 

قلناه منذ �صبعة اأعوام وطالبنا دائماً باإغالقها، �رشيطة اأال يتاأثر اإمداد اإخواننا يف القطاع 

اإىل  نرجع  اأن  م�صتعدون  “نحن  واأ�صاف  ال�رشورية”.  واالحتياجات  االأ�صا�صية  باملواد 

.
اتفاق 2005 لنطبقه”155

ال�رشيط  اأمنية” على  “منطقة  “منطقة عازلة” �صّماها  باإقامة  با�رش اجلي�ص امل�رشي 

احلدودي مع قطاع غزة، على عمق 1 كم داخل احلدود امل�رشية، وعلى طول 12 كم على 

. كما قامت مدرعتان تابعتان للجي�ص امل�رشي بالدخول 
156

خّط املواجهة مع قطاع غزة

تدخل  مرة  اأول  وهي  امل�رشية،  واالأرا�صي  غزة  قطاع  بني  املال�صق  االأول  اخلط  على 

اتفاقية كامب ديفيد �صنة  اإىل هذه املنطقة منذ توقيع  اآليات ع�صكرية م�رشية ثقيلة  فيها 

املجال  خاللها  انتهكت  طلعات  بعدة  امل�رشية  احلربية  الطائرات  قامت  كما   .
1571978

اجلوي لقطاع غزة.

حياة  مت�ص  “لن  اإجراءات  اأّي  اأن  فهمي  نبيل  م�رش  خارجية  وزير  اأو�صح  املقابل  يف 

يفهم  ال  فهو  وال�صيادة  احلدود  اأمر  يف  نت�صاهل  اأننا  يت�صور  من  ولكن  غزة  يف  ال�صكان 

وزارة  با�صم  الر�صمي  املتحدث  العاطي،  عبد  بدر  واأكد   .
امل�رشية”158 ال�صخ�صية 

باالأمن  م�صا�ص  “اأّي  اإن  قائالً  �صيناء،  يف  القومي  اأمنها  بحماية  م�رش  مت�صك  اخلارجية، 

القومي �صيكون الرد عليه قا�صياً، وهذه ر�صالة موجهة للجميع ولي�صت حلركة حما�ص 

العربية على ل�صان نبيل فهمي  اإحدى ال�صحف  العاطي، ما ذكرته  وحدها”. ونفى عبد 

مل  “الوزير  اإن  قائالً  حما�ص”،  حركة  مع  الع�صكري  اخليار  ا�صتخدام  الوارد  “من  باأنه 

ت�صمح  لن  م�رش  اأن  عن  حتدث  واإمنا  حما�ص،  حركة  جتاه  ع�صكري  عمل  عن  يتحدث 

قد�ص بر�ص، 2013/9/4.  
154

وكالة وفا، 2013/7/30.  
155

احلياة، 2013/9/5.  
156

ال�شبيل، 2013/9/13.  
157

وكالة معاً، 2013/9/26.  
158
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حلركة حما�ص بامل�صا�ص باأمنها القومي، ويف الوقت نف�صه ترف�ص جتويع �صكان القطاع، 

.
ولكن لن ت�صمح باأعمال التهريب”159

وخالل اآب/ اأغ�صط�ص 2015 اأعلن اجلي�ص الثاين امل�رشي عن انتهائه من تركيب اأنبوب 

مائي عمالق قطره ع�رشون بو�صة، على طول احلدود مع قطاع غزة، لغمر الرتبة مبياه 

2015 بداأت قوات اجلي�ص امل�رشي  اأيلول/ �صبتمب  . ويف 
160

البحر بهدف تدمري االأنفاق

. وجاء حفر القناة ليزيد عدد االأنفاق التي دمرها اجلي�ص امل�رشي خالل 
161

يف �صّخ املياه

الفرتة املمتدة ما بني متوز/ يوليو 2013 واآذار/ مار�ص 2016 عن اأكرث من ثالثة اآالف نفق، 

�صواء بالتفجري اأم باالإغراق مبياه املجاري، وكذلك تدمري مدينة رفح امل�رشية بالكامل، 

بدعوى وقف ت�صلل امل�صلحني من غزة اإىل �صيناء، وباتت خطة ال�صي�صي، املتمثلة يف ف�صل 

.
162

قطاع غزة عن اجلزء ال�صمايل من �صيناء، هدفاً ا�صرتاتيجياً له

من  الآالف  الق�رشي  التهجري  عمليات  اأكب  من  بواحدة  امل�رشي  اجلي�ص  قام  فقد 

عائالت مدينة رفح امل�رشية، يف �صمال �صيناء، واملتاخمة للحدود امل�رشية الفل�صطينية، 

بهدف اإن�صاء منطقة عازلة على احلدود �صمن خطة مل تكن وليدة اللحظة، واإمنا هي من 

عهد الرئي�ص املخلوع ح�صني مبارك، كان يراد لها التنفيذ ب�صغط اأمريكي اإ�رشائيلي منذ 

اجلي�ص  وقام  ال�صي�صي.  بقيادة  امل�رشي  النظام  بف�صل  حقيقة  اأ�صبحت  حتى  �صنوات 

امل�رشي بعملية نوعية للتمهيد الإقامة منطقة عازلة بالتدريج بدعوى هدم االأنفاق، التي 

تكمن حتت منازل اأهايل رفح امل�رشية، وهي الدعاوي التي نفاها اأهايل املدينة، ومل يثبتها 

اجلي�ص، واإمنا ا�صتمر بالقوة اجلبية يف هدم املنازل، وتهجري ال�صكان امل�رشيني. وقال 

ال�صيخ اإبراهيم املنيعي، رئي�ص احتاد قبائل �صيناء، اإنها عملية يف غاية اخلطورة والهمجية، 

واأن اجلي�ص يفجر املنازل بال فرتة حتذير كافية، وين�صفها فوق ممتلكات ومتاع االأهايل 

بال تعوي�صهم باأي �صيء. ففي الفرتة املمتدة ما بني متوز/ يوليو 2013 واآب/ اأغ�صط�ص 

2015 هدمت القوات امل�صلحة امل�رشية 3,255 مبنًى على االأقل، تنوعت بني مبان �صكنية 

وجتارية واإدارية وجمتمعية، وطردت بالقوة عدة اآالف من امل�رشيني القاطنني يف رفح 

امل�رشي اليوم، 2013/9/25.  
159

وكالة معاً، 2015/8/16.  
160

�صحيفة العربي اجلديد، لندن، 2015/9/18.  
161

�صحيفة ال�رشق، القاهرة، 2014/11/7؛ وقد�ص بر�ص، 2015/6/14؛ واجلزيرة.نت، 2016/3/23، انظر:  
162

http://bit.ly/23dhOqK
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من   )
2
كم  6.85( هكتاراً   685 تدمري  فيها  ومّت  مراحل،  ثالث  على  متت  عملية  امل�رشية، 

.
163

االأرا�صي الزراعية اخل�صبة

يكن ف�صل ما حدث يف �صمال �صيناء، ورفح امل�رشية باالأخ�ص، اإىل فرتتني زمنيتني، 

ما قبل عملية تنظيم اأن�صار بيت املقد�ص �صّد اجلي�ص امل�رشي يف 2014/10/24 وما بعدها، 

31 جندياً، بعد العملية اأ�صدر  ففي ذلك التاريخ قام التنظيم بتنفيذ هجومني ُقتل فيهما 

تقدر طولية  م�صاحة  واإخالء  بعزل  مر�صوماً  حملب  اإبراهيم  امل�رشي  الوزراء   رئي�ص 

 على احلدود مع عمق بني 5–7 كم داخل �صيناء، منطقة ي�صكنها نحو 78 األف 
2
بـ 79 كم

م�رشي هم اأهايل رفح امل�رشية، وبعد هذا املر�صوم �رشح اللواء اأركان حرب عبد الفتاح 

رقم  وهو  فقط،  منزالً   122 هدمت  امل�صلحة  القوات  اأن  �صيناء،  �صمال  حمافظ  حرحور، 

نفته هيومن رايت�ص ووت�ص Human Rights Watch بتحليلها ل�صور االأقمار ال�صناعية 

يف الفرتة الزمنية املحددة لتجد اأن اجلي�ص ن�صف 540 منزالً يف الفرتة ما بني عزل الرئي�ص 

مر�صي وبني اإ�صدار املر�صوم، وهو ما يثل اأربعة اأ�صعاف الرقم الر�صمي امل�رشي بال 

.
164ً

اأّي داٍع، اأما ما بعد العملية فقد ن�صف اجلي�ص امل�رشي 2,715 منزال

كما ك�صفت القوات امل�رشية يف حزيران/ يونيو 2015 عن حفرها خندقاً مائياً بعمق 

20 مرتاً وعر�ص 10 اأمتار، ويتد على م�صافة 2 كم من احلدود مع غزة، لوقف “عميات 

اإن قوات حر�ص احلدود و�صالح املهند�صني باجلي�ص  الت�صلل”، بح�صب تعبريها. وقالت 

الثاين امليداين متكنوا من حفر اخلندق. كما ذكرت اأن هدفها اال�صتمرار يف حفر اخلندق 

بطول  مراقبة  اأبراج  ببناء  �صيقوم  امل�رشي  اجلي�ص  واأن  مرتاً،   30 لعمق  ي�صل  حتى 

2015/9/18 بداأ اجلي�ص امل�رشي ب�صخ كميات كبرية من مياه البحر يف  . ويف 
165

اخلندق

اأنابيب عمالقة ت�صم مئات الثقوب، مددها يف وقت �صابق على طول احلدود بني قطاع غزة 

. واأ�صار وزير 
166

وم�رش، يف حماولة لتدمري اأنفاق التهريب اأ�صفل احلدود، عب اإغراقها

ال�صي�صي  اأن  اإىل   Yuval Steinitz �صتاينت�ص  يوفال  االإ�رشائيلي  والطاقة  التحتية  البنى 

.
“غمر االأنفاق على حدود بالده مع قطاع غزة باملياه، بناًء على طلب من اإ�رشائيل”167

الق�رشية يف رفح امل�رشية،” موقع منظمة هيومن رايت�ص ووت�ص،  االإخالء  اآخر: عمليات  “ابحثوا عن وطن   
163

https://www.hrw.org/ar/report/2015/09/22/281494 :2015/9/22، انظر

املرجع نف�صه.  
164

https://www.maannews.net/Content.aspx?id=783539 :وكالة معاً، 2015/6/22، انظر  
165

https://www.maannews.net/Content.aspx?id=799308 :وكالة معاً، 2015/9/18، انظر  
166

http://bit.ly/1rrv50V :وكالة االأنا�صول لالأنباء، 2016/2/6، انظر  
167
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�صل�صلة  اإن  نقرية  اأبو  اأ�صامة  الفل�صطينية  رفح  بلدية  يف  الطوارئ  جلنة  رئي�ص  وقال 

من االنهيارات واالنزالقات يف الرتبة وقعت يف مناطق قريبة من منازل املواطنني؛ بفعل 

ا�صتمرار �صّخ املياه يف اخلندق املائي امل�رشي على ال�رشيط احلدودي مع م�رش. وذكر 

وامتدادها  حجمها  واأن  املناطق،  تلك  يف  وا�صعة  منطقة  دمرت  االنهيارات  اأن  نقرية  اأبو 

خلارج ال�رشيط احلدودي موؤ�رش قوي على خطورة ما و�صلت اإليه نتائج �صّخ احلكومة 

يفاقم �صعوبة معاجلة  ما  امل�رشية، وهو  الفل�صطينية  البحر على احلدود  ملياه  امل�رشية 

.
168

االآثار املرتتبة على عملية ال�صخ

5. املوقف امل�رشي خالل العدوان على غزة:

اأ. العدوان على قطاع غزة 2012:

بداأ الكيان االإ�رشائيلي عدوانه على قطاع غزة باغتيال القيادي يف كتائب الق�صام اأحمد 

2012/11/14 على الرغم من التو�صل اإىل م�صودة اتفاق تهدئة مع املقاومة  اجلعبي يف 

بو�صاطة م�رشية. ا�صتنفرت موؤ�ص�صة الرئا�صة وقيادة القوات امل�صلحة يف م�رش من اأجل 

قنديل،  ه�صام  وزرائه  رئي�ص  مع  مر�صي  الرئي�ص  واجتمع  االإ�رشائيلي.  العدوان  وقف 

دان  الر�صمي  التلفزيون  اأذاعها  بكلمة  االجتماع  مر�صي  وا�صتهل  وم�صاعديه،  ووزرائه 

العدوان  ملنع  اإمكاناتها  بكل  تقف  واحلكومة  والقيادة  ال�صعب  اإن  وقال  العدوان،  فيها 

يوؤثر  الذي  العدوان  نقبل  ال  اأننا  يدركوا  اأن  االإ�رشائيليني  “على  م�صيفاً:  الدماء،  واإراقة 

على  العدوان  وقف  ب�رشورة  مر�صي  وطالب  املنطقة”.  يف  واال�صتقرار  االأمن  يف  �صلباً 

“العدوان تكرر يف �صكل غري مقبول... ونتوا�صل مع  قطاع غزة يف �صكل عاجل، وقال: 

قطاع غزة باأكمله ومع الفل�صطينيني، ونقف معهم حتى مننع هذا العدوان، فنحن ال نقبل 

واأو�صح  غزة”.  لقطاع  امل�صتمر  والتهديد  العدوان  هذا  ا�صتمرار  االأحوال  من  حال  باأّي 

اأنه ات�صل باالأمني العام للجامعة العربية وطلب منه عقد اجتماع وزاري طارئ يف اأقرب 

وقت لبحث �صبل منع العدوان على غزة، كما ات�صل باالأمني العام لالأمم املتحدة بان كي 

هذا  منع  جتاه  امل�صوؤولية  الدولية  املنظمة  تتحمل  اأن  منه  وطلب   Ban Ki-moon مون 

العدوان و�صمان عدم تكراره، م�صرياً اإىل اأن بان تفهم املوقف واأكد نقل هذه الر�صالة اإىل 

 اجلانب االإ�رشائيلي. واأ�صار مر�صي اإىل اأنه ات�صل اأي�صاً بالرئي�ص االأمريكي باراك اأوباما

ال�صالم  و�صمان  تكراره  وعدم  العدوان  هذا  وقف  ب�رشورة  واأبلغه   Barack Obama

https://www.maannews.net/Content.aspx?id=829312 :وكالة معاً، 2015/2/18، انظر  
168
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م�صاكل  دون  “من  وال�صالم  التهدئة  حتقيق  �صبل  يف  معه  بحث  كما  املنطقة،  يف  واالأمن 

“حر�ص م�رش على العالقات مع الواليات املتحدة والعامل ورف�صها  م�صتقبلية”، موؤكداً 

م�رش  تتوا�صل  اأن  على  “اتفقنا  واأ�صاف:  الفل�صطينيني”.  وح�صار  للعدوان  التام 

.
والواليات املتحدة ملنع الت�صعيد اأو ا�صتمرار العدوان يف هذا ال�صكل”169

يف  مر�صي  اأ�صدر  والكيان،  م�رش  بني  العالقات  م�صتوى  على  الفت  تطور  ويف 

2012/11/14 قراراً ب�صحب ال�صفري امل�رشي لدى “اإ�رشائيل”، على خلفية العدوان على 

. وو�صف مر�صي  ما يحدث يف غزة باأنه “اأمر خطري وعدوان �صافر”، حمذراً من 
170

غزة 

اليوم خمتلفة  “م�رش لن ترتك غزة وحدها، فاإن م�رش  اإن  العدوان، وقال  تداعيات هذا 

االأم�ص متاماً”، و�صدد على  اليوم خمتلفون عن عرب  االأم�ص متاماً، والعرب  عن م�رش 

 .
وحدها”171 لي�صت  غزة  اإن  تقول  ال�صخمة  واإمكاناتها  القوية  باإرادتها  “م�رش  اأن 

اأن  “لن يكون لكم علينا �صلطان وال على غزة”، م�صدداً على  “اإ�رشائيل”:  وقال خماطباً 

طرف  من  �صالم  دعاة  ل�صنا  ولكننا  حرب،  دعاة  ول�صنا  اأحد،  مع  حرباً  تريد  ال  “م�رش 
على  العدوان  لوقف  ت�صعي  زالت  ما  “م�رش  اإن  وقال  مرفو�ص”،  يحدث  وما  واحد، 

غزة  قطاع  اإىل  ذهب  امل�رشي  الوزراء  رئي�ص  اأن  مر�صي  وذكر   .
الدماء”172 وحقن  غزة 

ليوؤكد “اأننا مت�صامنون مع اأهل غزة ومعهم يف خندق واحد، واأن ما ي�صيبهم ي�صيبنا”. 

ا�صتمر اإذا  النتائج  يتحمل  اأن  وعليه  لعدوانه  باهظ  الثمن  اإن  للمعتدي:  “اأقول   وتابع 

.
العدوان”173

وكان رئي�ص الوزراء امل�رشي ه�صام قنديل قد و�صل اإىل قطاع غزة يف اأثناء العدوان 

ا�صتغرقت  زيارة  يف  اأمنية  وقيادات  وزراء  ي�صم  كبري  وفد  راأ�ص  على   ،2012/11/16 يف 

الفل�صطيني، وتوجه قنديل فور  ال�صعب  اأعلن خاللها ت�صامن بالده مع  ثالث �صاعات، 

و�صوله اإىل مقر احلكومة بغزة حيث التقى هناك رئي�صها اإ�صماعيل هنية وعدداً اآخر من 

.
174

م�صوؤوليها

احلياة، 2012/11/16.  
169

الأهرام، 2012/11/15.  
170

الأهرام، 2012/11/17.  
171

املرجع نف�شه.  
172

املرجع نف�شه.  
173

اجلزيرة. نت، 2012/11/16.  
174
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بعد لقاءات رئي�ص اال�صتخبارات امل�رشية عقدها اللواء راأفت �صحاتة مع رئي�ص املكتب 

ال�صيا�صي حلركة حما�ص خالد م�صعل واالأمني العام حلركة اجلهاد االإ�صالمي رم�صان 

املقاومة  ف�صائل  �رشوط  االإ�رشائيلي  اجلانب   2012/11/18 يف  �صحاتة  �صلّم  اهلل،  عبد 

امل�رشي  اخلارجية  وزير  اأعلن   2012/11/21 ويف   .
175

تهدئة اتفاق  الإبرام  الفل�صطينية 

االأمريكية هيالري كلينتون  حممد كامل عمرو، يف موؤمتر �صحفي م�صرتك مع نظريته 

Hillary Clinton تو�صل الف�صائل الفل�صطينية و“اإ�رشائيل”، برعاية م�رشية، اإىل اتفاق 

.
176

للتهدئة

غزة،  قطاع  مع  تت�صامن  م�رشية،  �صيا�صية  وقوى  الأحزاب  مهمة  مواقف  برزت 

حدث  ما  اإن  م�رش  يف  امل�صلمني  االإخوان  جماعة  وقالت  القطاع،  على  العدوان  وتدين 

ويحدث يف غزة من تَعٍد �صارخ على االأرواح واملمتلكات وانتهاك للقانون الدويل ُيعّب عن 

. ودان حزب احلرية والعدالة عملية اغتيال اأحمد 
177

اأكذوبة ال�صالم ال�صهيوين املزعوم

. ودعت جماعة االإخوان وذراعها ال�صيا�صية حزب احلرية والعدالة اإىل قطع 
178

اجلعبي

 .
العالقات مع “اإ�رشائيل”179

�صباحي،  حمدين  قال  “اإ�رشائيل”  من  امل�رشي  ال�صفري  �صحب  على  تعليقه  ويف 

اإجراءات  حزمة  �صمن  جادة  اأوىل  خطوة  ال�صفري  �صحب  اإن  ال�صعبي،  التيار  موؤ�ص�ص 

الر�صمي  الناطق  . وقال 
180

العربي يف فل�صطني ال�صهيوين �صّد �صعبنا  العدوان  ملواجهة 

اإ�رشائيل من  ال�صفري امل�رشي وطرد �صفري  “اإن �صحب  اد  النور ي�رشي حَمّ با�صم حزب 

الو�صائل  اإخواننا يف غزة ع�صكرياً من خالل  “بتقوية  اد  لي�ص كافياً”، وطالب حَمّ م�رش 

 .
املتاحة عربياً، واأن االأمر يحتاج اإىل قلب اأ�صد وت�صميم موؤمنني بذلك”181

اأما ناجي ال�صهابي، رئي�ص حزب اجليل، فقال اإن قرار الرئي�ص مر�صي ب�صحب ال�صفري 

قرار اإيجابي. واأكد ح�صام اخلويل، ال�صكرتري العام امل�صاعد حلزب الوفد، اأن �صحب ال�صفري 

احلياة، 2012/11/19.  
175

القد�س العربي، 2012/11/22.  
176

اليوم ال�شابع، 2012/11/13.  
177

ال�شبيل، 2012/11/15.  
178

الأهرام، 2012/11/16.  
179

اليوم ال�شابع، 2012/11/14.  
180

احلياة، 2012/11/15.  
181
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على  االإ�رشائيلية  لالعتداءات  امل�صتمر  الت�صعيد  مع  طبيعي  اأمر  اأبيب  تل  من  امل�رشي 

قطاع غزة. وقال عالء الروبي، نائب رئي�ص حزب التغيري، اإن الو�صع يحتم على م�رش 

وا�صتخباراتياً  ع�صكرياً  االأ�صعدة  جميع  على  قوتها  اأدوات  ال�صتكمال  بقوة  ت�صعى  اأن 

ال�صلفية  التحديات. وا�صتنكرت اجلبهة  االإقليمي ومواجهة  لتعزيز و�صعها  واقت�صادياً 

. وقال عادل 
182

االإ�رشائيلي على قطاع غزة الذي �صنته قوات االحتالل  الغادر  الهجوم 

على  ويجب  خطرياً  اأ�صبح  الو�صع  اإن  اال�صرتاكي،  العربي  م�رش  حزب  رئي�ص  القال، 

الرئي�ص االإن�صات ل�صوت العقل واأن يوؤّمن جميع احلدود امل�رشية، مع �رشورة وقف 

ت�صدير الغاز لـ“اإ�رشائيل”.

غزة  على  الغا�صم  االإ�رشائيلي  العدوان  املوؤمتر،  حزب  رئي�ص  مو�صى  عمرو  ودان 

من  العدوان.  هذا  وخطورة  تتنا�صب  اإجراءات  باتخاذ  العربية  اجلامعة  وطالب  واأهلها، 

ال�صفري امل�رشي  اإن �صحب  التجمع،  الرازق، نائب رئي�ص حزب  جانبه، قال ح�صني عبد 

ال�صفري  طرد  مثل  اأخرى  خطوات  تتلوها  اأن  بّد  وال  �صحيحة  خطوة  “اإ�رشائيل”  من 

الرئي�ص  التجمع  حزب  وطالب   .
183

ديفيد كامب  اتفاقية  يف  النظر  واإعادة  االإ�رشائيلي، 

مر�صي وحكومته باتخاذ �صل�صلة من اخلطوات املرتابطة لردع العدوان االإ�رشائيلي على 

غزة الذي يهدد االأمن امل�رشي، ت�صمل طرد �صفري “اإ�رشائيل” من م�رش، وجتميد جميع 

.
االتفاقات التجارية واالقت�صادية وال�صيا�صية املوقعة مع “اإ�رشائيل”184

عند  امل�رشي،  القوية  م�رش  حزب  موؤ�ص�صي  وكيل  الفتوح،  اأبو  املنعم  عبد  وطالب 

دخوالً  الفل�صطينيني  لكل  كامل  ب�صكل  رفح  معب  بفتح  العدوان،  خالل  لغزة  زيارته 

. كما طالب حزب م�رش القوية، يف بيان له، بطرد ال�صفري 
185

وخروجاً وعلى مدار ال�صاعة

االإ�رشائيلي من م�رش.

يف  وامل�صتقلني  ال�صيا�صية،  والقوى  ال�صعبي،  والتيار  الكرامة،  حزب  من  كّل  ووجه 

م�رش  مع  يتنا�صب  م�رشف  موقف  باتخاذ  فيه  مطالبني  مر�صي،  للرئي�ص  بياناً  �صيناء، 

اجلديدة بعد ثورة 25 يناير �صّد العدوان االإ�رشائيلي على غزة، وطالبوا خالل اجتماع 

الأهرام، 2012/11/16.  
182

املرجع نف�شه.  
183

اليوم ال�شابع، 2012/11/19.  
184

وكالة �صما، 2012/11/16.  
185
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ال�صفري  طرد  �رشورة  على  اأكدوا  كما  امل�رشي،  ال�صفري  ب�صحب  االكتفاء  بعدم  لهم 

يف وامل�رشية  القاهرة  يف  االإ�رشائيلية  ال�صفارتني  وغلق  العالقات  وقطع   االإ�رشائيلي، 

. كما دان حزب 
186

تل اأبيب، واإلغاء معاهدة كامب ديفيد، ورف�ص جميع اأ�صكال التطبيع

على  االإ�رشائيلي  العدوان  خريي،  اأحمد  با�صمه  الناطق  ل�صان  على  االأحرار،  امل�رشيني 

.
غزة، وا�صفاً اإياه بـ“اجلرية �صّد االإن�صانية”187

اأما اأحمد الطيب �صيخ االأزهر ال�رشيف فقد ا�صتنكر العمل الببري الذي قامت به قوات 

. واأ�صدر وزير االأوقاف امل�رشي، طلعت عفيفي، بياناً 
188

االحتالل االإ�رشائيلي على غزة

�رشبات  ال�صهيوين  العمق  ل�رشب  �صفها،  “جتمع  باأن  الفل�صطينية  املقاومة  فيه  طالب 

موجعة”، داعياً الرئي�ص مر�صي اإىل “الوفاء مبا وعد به بعدم ال�صماح بقتل الفل�صطينيني”. 

والدول  م�رش  مطالبة  غزة،  على  االإ�رشائيلي  العدوان  م�رشية،  نقابية  فعاليات  ودانت 

.
189

العربية باتخاذ موقف حا�صم من ذلك العدوان

ب. العدوان على قطاع غزة 2014:

مل ي�صهد اتفاق التهدئة الذي ُوقع بو�صاطة م�رشية يف 2012/11/21 يف اأعقاب العدوان 

االإ�رشائيلي على غزة يف 2012/11/14 والذي ا�صتمر ثمانية اأيام، خروقات كبرية يف الفرتة 

التي اأعقبت عزل الرئي�ص مر�صي، اإال اأنه ويف اأعقاب مقتل ثالثة م�صتوطنني كانوا قد خطفوا 

2014/7/8 عملية ع�صكرية  2014/6/12 يف مدينة اخلليل، �صّن اجلي�ص االإ�رشائيلي يف  يف 

 .
190”Operation Protective Edge صّد قطاع غزة، اأطلق عليها ا�صم “اجُلرف ال�صامد�

دانت وزارة اخلارجية امل�رشية العدوان االإ�رشائيلي واأعربت عن رف�صها الكامل جميع 

. واأعربت م�رش يف بيان 
191

اأعمال العنف التي توؤدي اإىل اإزهاق اأرواح املدنيني من اجلانبني

لوزارة اخلارجية عن رف�صها للق�صف االإ�رشائيلي على قطاع غزة، وو�صفته باأنه “غري 

القد�س العربي، 2012/11/16.  
186

املرجع نف�شه.  
187

الأهرام، 2012/11/15.  
188

القد�س العربي، 2012/11/16.  
189

اجلزيرة.نت، 2014/7/8.  
190

الأهرام، 2014/7/8.  
191
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اأن  اإال   .
الع�صكرية”192 للقوة  املبر  وغري  املفرط  اال�صتخدام  اإطار  يف  و“ياأتي  م�صوؤول” 

يدفع  الفل�صطيني  “ال�صعب  اإن  قال  العاطي  عبد  بدر  امل�رشية  اخلارجية  با�صم  املتحدث 

املواطن  م�صلحة  يف  ت�صب  ال  داخلية،  اأغرا�ص  خلدمة  حتاك  ومغامرات،  اعتداءات  ثمن 

الع�صكرية يف قطاع  “االأعمال  امل�رشية تعبري  ا�صتعملت اخلارجية  . كما 
الفل�صطيني”193

غزة” يف حديثها عن العدوان، ومل ُت�صمِّ طريف ال�رشاع، بل قالت “ندعو االأطراف املعنية 

.
بقبول وقف اإطالق النار”194

وو�صف الرئي�ص امل�رشي عبد الفتاح ال�صي�صي العدوان على غزة بـ“االقتتال”، خالل 

حديثه عن املبادرة امل�رشية لوقف النار يف غزة يف 2014/8/23، وجتنب ذكر طريف ال�رشاع 

. كما مل ي�رش ال�صي�صي يف كلمته، التي األقاها يف افتتاح جل�صة 
حركة حما�ص و“اإ�رشائيل”195

 General Assembly of the النقا�ص العام للدورة الـ 69 للجمعية العامة لالأمم املتحدة

 .
196

United Nations يف 2014/9/24، اإىل العدوان االإ�رشائيلي على غزة

ا�صتثنائي  ب�صكل   2014/7/9 يف  البي  رفح  معب  فتح  امل�رشية  ال�صلطات  وقررت 

االإ�رشائيلي،  العدوان  جراء  غزة  قطاع  من  القادمني  الفل�صطينيني  اجلرحى  ال�صتقبال 

.
197

لعالجهم يف امل�صت�صفيات امل�رشية والإدخال معونات طبية اإىل القطاع

وطالب االأمني العام ال�صابق جلامعة الدول العربية، رئي�ص جلنة اخلم�صني يف م�رش 

جمل�ص  ع�صو  اأما   .
198

الفل�صطيني ال�صعب  �صمود  بدعم  العربية  االأمة  مو�صى،  عمرو 

ال�صعب امل�رشي ال�صابق م�صطفى بكري فقال “لي�ص معنى خالفنا مع حما�ص اأن ن�صمت 

ال�صفري امل�رشي  . وطالبت حركة مترد ب�صحب 
ال�صهيوين”199 العدوان االإجرامي  اأمام 

وجتدر  .
200

العدوان على  رداً  القاهرة،  من  االإ�رشائيلي  ال�صفري  وطرد  اأبيب،  تل   من 

اليوم ال�شابع، 2014/7/11.  
192

اجلزيرة.نت، 2014/7/12.  
193

احلياة، 2014/8/24.  
194

القد�س العربي، 2014/8/24.  
195

الأهرام، 2014/9/25.  
196

فل�صطني اأون الين، 2014/10/9.  
197

الغد، 2014/7/12.  
198

امل�رشي اليوم، 2014/7/9.  
199

اخلليج، 2014/7/11.  
200
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االإ�صارة هنا اإىل اأن ردود الفعل من االأحزاب امل�رشية كانت �صعيفة وباهتة مقارنة باأيام 

للمقاومة  مر�صي  وفره  الذي  املرتفع  لل�صقف  ي�صري  مما   ،2012 عدوان  اأثناء  يف  مر�صي 

ومنا�رشيها.

وتعر�ص قطاع غزة وحركة حما�ص، خالل العدوان، اإىل حملة حتري�ص غري م�صبوقة 

عكا�صة  توفيق  االإعالمي  قال  فقد  امل�رشيني،  واالإعالميني  ال�صيا�صيني  بع�ص  قبل  من 

 .
201

اإ�رشائيليني ثالثة  خطف  على  اأقدمت  اأن  بعد  بالعدوان  ت�صببت  من  هي  حما�ص  اإن 

اأن ما  اإذ راأت  الفراعني، من ف�صائل املقاومة،  الدرديري، املذيعة يف قناة  و�صخرت حياة 

“اإ�رشائيل”  �صّد  ال�صواريخ  اإطالق  الأن  امل�رشي  القومي  لالأمن  تهديداً  يثل  به  تقوم 

“اإ�رشائيل”  مب�صاعدة  امل�رشي  اجلي�ص  مطالبة  املنطقة،  يف  اال�صتقرار  غياب  اإىل  يوؤدي 

للتنكيل باملقاومة الفل�صطينية. وقالت يف حلقة اأذيعت من برنامج “م�رش اليوم” على قناة 

قواته  من  يقبل  لن  املوؤامرات،  هذه  لكل  واعياً  اأ�صبح  الذي  امل�رشي  “ال�صعب  الفراعني: 

اإال �رشب بوؤر االإرهاب يف غزة، وتدمري حما�ص بعمليات ع�صكرية”. وتابعت:  امل�صلحة 

يف  و�صاركت  امل�رشية،  ال�صيادة  على  حما�ص  اعتدت  حني  نن�صى  لن  كم�رشيني  “نحن 
. وو�صفت االإعالمية 

اقتحام ال�صجون، و�صاعدت يف قتل االأبرياء اأيام ثورة 25 يناير”202

امل�رشية،  يف  تي  اأون  قناة  على  اأون”  “�صباح  برنامج  مقدمة  اخلياط،  اأماين  امل�رشية 

اإغالق  با�صتمرار  احلكومة  ودعت  هزلية”  بـ“م�رشحية  غزة  لقطاع  “اإ�رشائيل”  �رشب 

معب رفح. وت�صاءلت اخلياط عب ح�صابها على تويرت Twitter: “ملاذا ال يق�صف جي�ص 

القتلى  كل  ملاذا  جيداً،  اأماكنها  يعلموا  وهم  االإرهابية  حما�ص  بوؤر  االإ�رشائيلي  االحتالل 

خلف،  حممود  اللواء  الع�صكري  اخلبري  وقال   .
املدنيني!”203 املواطنني  من  وامل�صابني 

امل�صت�صار باأكاديية نا�رش الع�صكرية العليا، اإن �صواريخ حما�ص “ال ي�صح ع�صكرياً اإال 

اأّي تاأثري حقيقي على االحتالل”. واأ�صاف  اأن يطلق عليها �صماريخ ظاهرة �صوتية بال 

اأنه ال يعّد حما�ص حركة مقاومة حقيقية بل هي ظاهرة �صوتية �صكلية، ال جتيد  خلف 

�صكوت  ظّل  يف  هذه  الت�صويه  حملة  وجاءت   .
204

اأمنية خمططات  اأّي  تنفيذ  وال  التخطيط 

القد�س العربي، 2014/7/16.  
201

القد�س العربي، 2014/7/18.  
202

القد�س العربي، 2014/7/18.  
203

الأهرام، 2014/7/18.  
204
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ور�صا من النظام امل�رشي، مما يطرح عالمات ا�صتفهام حول موقفه من العدوان، وحول 

عدم اتخاذه اإجراءات بحق هوؤالء الذين مار�صوا الكذب والتحري�ص على املقاومة، وتوفري 

الغطاء لهم.

وهذا ما دفع املمثل امل�رشي عمرو واكد، اإىل و�صف هذا االإعالم، عب �صفحته على 

االآية  انعك�صت  “متى وكيف  الفنان امل�رشي:  بـ“اإعالم اخلزي والعار”. وت�صاءل  تويرت 

.
لي�صبح املغت�صب �صاحب حّق واملقاوم اإرهابياً؟”205

عدوان  خالل  امل�رشي  النظام  موقف  من  االإ�رشائيلي  اجلانب  على  االرتياح  وبدا 

يدلني عامو�ص  ال�صابق  الع�صكرية  اال�صتخبارات  �صعبة  رئي�ص  قال  حيث   ،2014  غزة 

 .
Amos Yadlin “م�رش هذه املرة، بخالف م�رش يف عمود ال�صحاب، ال تدعم حما�ص”206

اإن  فقال  االأ�صبق،  االإ�رشائيلي  الدفاع  وزير  نائب   Danny Danon دانون  داين  اأما 

الأن  املفاو�صات،  ومنع  حما�ص  �رشب  موا�صلة  اأ�صبوعني  قبل  منا  طلبوا  “امل�رشيني 
.
حما�ص مل تتاأمل مبا فيه الكفاية”207

 .
208

بغزة النار  الإطالق  فوري  بوقف  تطالب  مبادرة  م�رش  اأطلقت   2014/7/14 ويف 

واأ�صاد   .
2092014/7/15 يف  املبادرة  على  امل�صغر  االإ�رشائيلي  الوزاري  املجل�ص  و�صادق 

وزير املالية االإ�رشائيلية يائري البيد Yair Lapid ببنود املبادرة، وعّد اأنها حترم حما�ص 

. اإال 
210

من اأّي اإجنازات حقيقية على االأر�ص، يف حني �صمنت اأال تقدم تل اأبيب اأّي تنازالت

 .
اأن حما�ص “اعتذرت عن قبول املبادرة امل�رشية التي مّت طرحها عب و�صائل االإعالم”211

وراأى وزير خارجية م�رش �صامح �صكري اأن “حما�ص كان بو�صعها اإنقاذ اأرواح اأربعني 

م�رش  اقرتحته  الذي  النار  اإطالق  بوقف  قبلت  لو  غزة  �صكان  من  االأقل  على  فل�صطينياً 

.
ووافقت عليه اإ�رشائيل”212

ال�رشق، القاهرة، 2014/7/23.  
205

�صحيفة امل�شتقبل، بريوت، 2015/9/10.  
206

الأخبار، 2014/8/9.  
207

الأهرام، 2014/7/14.  
208

موقع �صوت اإ�رشائيل والتلفزيون االإ�رشائيلي )عربيل(، 2014/7/15.  
209

عربي 21، 2014/7/15.  
210

�صحيفة القد�س، 2014/7/16.   
211

عكاظ، 2014/7/18.  
212
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اأن  اأكد عدد من االأحزاب والقوى ال�صيا�صية امل�رشية يف بيان م�صرتك لها،  يف املقابل 

احلياد من جانب االأنظمة العربية وعلى راأ�صها النظام امل�رشي بني اجلانب الفل�صطيني 

والكيان االإ�رشائيلي مرفو�ص متاماً، الفتة النظر اإىل اأن املبادرة امل�رشية غري كافية لوقف 

العدوان على غزة. ووقع على البيان كل من اأحزاب الد�صتور، وم�رش القوية، وامل�رشي 

الديوقراطي االجتماعي، وحزب الكرامة، والتحالف ال�صعبي اال�صرتاكي، وجبهة طريق 

.
213

الثورة، وحزب م�رش احلرية، وحزب العي�ص واحلرية حتت التاأ�صي�ص

وبعد عدة اأيام من املفاو�صات غري املبا�رشة بني الوفد الفل�صطيني واجلانب االإ�رشائيلي 

 ،
بو�صاطة م�رشية يف القاهرة، مّت التو�صل اإىل وقف اإطالق النار يف غزة يف 2142014/8/26

وجاء اإعالن التهدئة يف بيان اأ�صدرته وزارة اخلارجية امل�رشية، الذي جاء فيه: 

امل�رشية  للمبادرة  وا�صتناداً  للدماء،  وحقناً  االأبرياء،  اأرواح  على  حفاظاً 

وتفاهمات القاهرة عام 2012، تدعو م�رش الطرفني الفل�صطيني واالإ�رشائيلي اإىل 

وقف �صامل ومتبادل للنار، بالتزامن مع فتح املعابر بني قطاع غزة واإ�رشائيل 

اإعادة  وم�صتلزمات  واالإغاثية  االإن�صانية  امل�صاعدات  اإدخال  �رشعة  يحقق  مبا 

وا�صتمرار  كم[،   11.11[ بحرية  اأميال   6 من  انطالقاً  البحري  وال�صيد  االإعمار 

من  �صهر  خالل  االأخرى  املوا�صيع  يف  الطرفني  بني  املبا�رشة  غري  املفاو�صات 

.
215

تثبيت وقف النار الذي حدد له ال�صاعة ال�صابعة بتوقيت القاهرة

م�رشي  �صاأن  الأنه  االتفاق،  �صمن  اإدراجه  م�رش  رف�صت  فقد  رفح  معب  اأما 

االإن�صانية  املطالب  تلبية  عن  تتوانى  “لن  حكومته  اأن  ال�صي�صي  واأكد   .
216

فل�صطيني

لالأ�صقاء يف غزة من خالل معب رفح، )لكن( االأمر يتعلق يف الوقت نف�صه باالأمن القومي 

امل�رشي”. ورف�ص ق�رش اأزمة غزة على ق�صية معب رفح فقط، واأو�صح اأن “معب رفح 

مل يكن اأ�صالً يف بنود اتفاقات املعابر بني اإ�رشائيل وال�صلطة الفل�صطينية �صنة 2005 الأن 

.
هناك معابر كثرية”217

اليوم ال�شابع، 2014/7/17.  
213

احلياة، 2014/8/27.  
214

املرجع نف�شه.  
215

احلياة، 2014/8/26.  
216

احلياة، 2014/8/25.  
217
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ع بني اّدعاء اأن املبادرة امل�رشية لوقف اإطالق النار واإنهاء العدوان  تكاد االآراء تتوزَّ

ال�صي�صي، هي  الفتاح  امل�رشي اجلديد عبد  الرئي�ص  2014 يف زمن  �صنة  على قطاع غزة 

2012، والذي َتقدَّمت به م�رش  ن�صخة حرفية من اتفاق التهدئة الذي اأوَقف حرب �صنة 

خالل فرتة الرئي�ص ال�صابق حممد مر�صي، وبني راأي ُم�صاد ال يرى وجهاً للُمقارنة، بل 

ين�صب بنوداً �صلبية اأو اإيجابية، حا�رشة يف م�رشوع 2014، اأو غائبة عن اتفاق 2012، اأو 

:
218

العك�ص من ذلك، جند ذلك يف

حجم الديباجة واالآليات يف املبادرة امل�رشية 2014 �صار �ِصعف حجم ج�صم املبادرة   .1

نف�صها.

عملها  باأن  االعرتاف  الفل�صطينية  املنظمات  ُتطالِب   2014 امل�رشية  املبادرة  ديباجة   .2

ُعنف اقت�صى “ُعنفاً ُم�صاداً”.

املدنيني”  ا�صتهداف  “َوقف  اإىل   ،2012 يف  عامة  االأ�صخا�ص”  ا�صتهداف  “َوقف  ِمن   .3

الفل�صطينيني ح�رشاً يف 2014.

حتت  لت�صمل:   2014 مبادرة  يف  “اإ�رشائيل”  �صّد  العدائية  االأعمال  مفهوم  تو�صيع    .4

االأر�ص اأو االأنفاق، واإىل وِمن غزة باالجتاهني.

“عدم تقييد حركة ال�صكان”، واأ�صاف ربط فتح  2014 اأ�صقط  5.  امل�رشوع امل�رشي يف 

املعاِبر باال�صتقرار االأمني.

6.  تفاهم على “تهدئة – وقف اإطالق نار” ح�رشاً يف 2012، ُبحث يف “مو�صوع االأمن” 

عامًة يف 2014.

كل  الأن  ُم�صبَّقة،  �رشوط  دون  من  طرحها،  عند   ،2014 مبادرة  “اإ�رشائيل”  َقبِلت    .7

طلبات “اإ�رشائيل” و�رشوطها ُقبِلت ُم�صبَّقاً.

املفهوم  اإىل غزة وفق  االأنفاق  بتنفيذها و�صبط ُمدخالت  ُتلِزم م�رش   2014 8.  مبادرة 

االإ�رشائيلي لالأمن.

ُتلزم ديباجة مبادرة 2014 املنظمات الفل�صطينية “حتقيق ال�صالم يف املنطقة”.  .9

ال�صالم،  املنطقة”، ون�صيت مبادئ  ال�صالم يف  “اأهمية حتقيق   2014 ذكرت مبادرة   .10

وحتقيق العدالة وال�رشعية الدولية.

 ”،2012 تفاهمات  مع   2014 امل�رشية  للمبادرة  مقارنة  قراءة  غزة:  قطاع  على  “العدوان  النمل،  اأبو  ح�صني   
218

موقع املركز العربي لالأبحاث ودرا�صة ال�صيا�صات، اآب/ اأغ�صط�ص 2014، انظر:

http://www.dohainstitute.org/file/Get/839fb7a4-7204-47f7-9ea6-1d402315dd55.pdf
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ال  تفاو�ص  ونفق  مفتوحة،  ملباحثات  الفل�صطيني  الطرف   2014 مبادرة  ت�صتدرج   .11

ينتهي. 

6. الالجئون الفل�شطينيون من �شورية اإىل م�رش:

بعد �صنوات من اإغالق م�رش الأبوابها اأمام الالجئني الفل�صطينيني يف �صورية، فتحت 

هرباً  �صورية  من  فروا  الذين  الفل�صطينيني  الالجئني  اأمام  م�رش  اأبواب  يناير   25 ثورة 

الالجئني  على  �صّهلت  التي  الدول  اأوىل  من  م�رش  وكانت  واالعتقال.  والدمار  القتل  من 

اأكرث  االأ�رشة  رّب  عمر  يكون  اأن  الوحيد  �رشطها  كان  اإذ  اإليها؛  الدخول  الفل�صطينيني 

فوق الذين  الذكور  واالأبناء  دخول،  تاأ�صرية  اإىل  يحتجن  ال  والن�صاء  عاماً،  اأربعني   من 

.
219

الـ 18 عاماً يح�صلون على تاأ�صرية دخول �رشط مرافقة العائلة

العائالت، ريثما حتني  لعدد من  موؤقتاً  اأ�صبحت م�رش مقراً  الت�صهيالت  نتيجة لهذه 

لهم فر�صة الرجوع اإىل �صورية عند ا�صتقرار االأو�صاع، اأو حلني متكنهم من الو�صول اإىل 

اأوروبا عب ركوب مراكب بحرية غري اآمنة، اأو حلني متكنهم من الدخول اإىل ليبيا.

وبالرغم من �صماح ال�صلطات امل�رشية يف عهد الرئي�ص حممد مر�صي بدخول الالجئني 

بدخول  لهم  ت�صمح  مل  احلكومة  اأن  اإال  اأرا�صيها،  اإىل  �صورية  من  الهاربني  الفل�صطينيني 

، ومل 
220

االأرا�صي امل�رشية اإال عب طريق واحد ي�صل مطار دم�صق الدويل مبطار القاهرة

تعرتف بالفل�صطينيني الفارين من �صورية الجئني على اأرا�صيها، مما يوؤهلهم للح�صول 

على خدمات الرعاية ال�صحية املدعومة من الدولة وغريها من اخلدمات امل�صابهة، اأ�صوة 

. وبررت 
221

بالالجئني ال�صورين، على الرغم من اأن االأ�صباب ذاتها حملتهم على الفرار

كانت  اأياً  الفل�صطيني الجئاً،  القوانني امل�رشية ال تعّد  اأن  وزارة اخلارجية امل�رشية ذلك 

الدولة التي وفد منها، وبالتايل ي�صعب اأن تتم م�صاواة الالجئني الفل�صطينيني بال�صوريني؛ 

نتيجة لذلك مل ُيعّد الالجئ الفل�صطيني من �صورية الذي جلاأ اإىل م�رش الجئاً، بل مقيماً، 

اإما بغر�ص ال�صياحة اأو الدرا�صة اأو العمل؛ وبذلك اأ�صبح حمروماً من رعاية املوؤ�ص�صات 

العودة،  جملة  العودة،  رواية  يف  جديد  ف�صل  م�رش،  يف  ال�صوريون  الفل�صطينيون  الالجئون  برغوث،  عالء   
219

العدد 64، ال�صنة 6، كانون الثاين/ يناير 2013.

االإن�صان،  حلقوق  االأورومتو�صطي  املر�صد  موقع  م�رش،  يف  �صوريا  فل�صطينيي  �صد  التمييز  من  حتذير   
220

.2013/4/5

نيل �صاموندز، “كال�صمك خارج املاء” ثانيًة: الالجئون الفل�صطينيون يف م�رش بعد مغادرتهم �صورية، موقع   
221

http://bit.ly/24StkHm :منظمة العفو الدولية، 2013/6/25، انظر
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�صمن  تدخل  ال  م�رش  الأن  م�صاعدات  اأّي  لهم  االأونروا  تقدم  مل  كما  االأهلية؛  اأو  الدولية 

.
222

نطاق عمل االأونروا

 Euro–Mediterranean االإن�صان  حلقوق  االأورومتو�صطي  املر�صد  واتهم 

�صورية”  فل�صطينيي  “را�صد  جتمع  مع  م�صرتك  بيان  يف   ،Human Rights Monitor

الفل�صطينيني من  باأنها متار�ص متييزاً وا�صحاً �صّد  ال�صلطات امل�رشية   ،2013/3/29 يف 

حملة الوثائق ال�صورية، حيث ال تتم معاملتهم على قدم امل�صاواة مع الالجئ ال�صوري، 

.
223

وذلك ب�صورة تهدد اأمنهم وتوجد تعقيدات يف و�صعهم القانوين على املدى البعيد

ازدادت معاناة الالجئني الفل�صطينيني من �صورية يف م�رش بعد عزل الرئي�ص مر�صي، 

باالإ�صافة  اأحياناً،  والقتل  بالع�رشات، واخلطف  لل�رشب واالعتقال  الالجئون  وتعر�ص 

اإىل توقف كل االإجراءات االإدارية التي منحت لهم، من جتديد اإقامات وت�صديق االأوراق 

الثبوتية، ومّت الت�صييق على الطالب يف املدار�ص، وَمنُْع من كان يعمل يف االأعمال احلرة، 

وحجز املئات منهم يف ظروف اعتقال قهرية، ورّحل الع�رشات ب�صورة تع�صفية و�ُصلِّموا 

.
224

ل اآخرون اإىل لبنان اإىل ال�صلطات ال�صورية، ورحِّ

وبداأت م�رش برتحيل الالجئني الفل�صطينيني من اأرا�صيها اإىل �صورية يف 2013/10/4، 

معظم  وواجه   .
225

�صورية اإىل  القاهرة  مطار  عب  فل�صطينياً   35 برتحيل  قامت  حيث 

الالجئني م�صكالت و�صعوبات يف الت�صجيل، �صببها عدم و�صوح املوقع القانوين لالجئ 

الفل�صطيني من �صورية؛ فهو تارة يح�صب على �صورية، وُتطلب منه اأوراق من ال�صفارة 

ال�صفارة  من  نف�صها  االأوراق  منه  وُتطلب  فل�صطينياً  يح�صب  اأخرى  وتارة  ال�صورية، 

. واأ�صبح من غري امل�صموح لالجئ الفل�صطيني ال�صوري الدخول اإىل م�رش 
226

الفل�صطينية

دخوالً طبيعياً، فاأ�صبح بذلك عر�صة للن�صب واالبتزاز؛ فقد ا�صتطاع البع�ص احل�صول 

البيطانية االإذاعة  هيئة  موقع  م�رش،  يف  �صوريا  من  الالجئني  الفل�صطينيني  معاناة  عامر،  مروة   
222 

)بي بي �صي(، 2013/6/18، انظر:

http://www.bbc.com/arabic/middleeast/2013/06/130618_palestiniansyrians_egypt

فل�صطني اأون الين، 2013/3/29.  
223

ق�صم التقارير والدرا�صات يف جمموعة العمل من اأجل فل�صطينيي �صورية، فل�شطينيو �شورية: ل يزال اجلرح
 224 

ينزف )لندن: مركز العودة الفل�صطيني وجمموعة العمل من اأجل فل�صطينيي �صورية، �صباط/ فباير 2015(، 

http://www.actionpal.org.uk/ar/reports/special/2014situationreport2woundstillbleeding.pdf :انظر

وكالة معاً، 2013/10/4.  
225

عالء برغوث، مرجع �شابق.  
226
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على تاأ�صرية دخول بثمن مرتفع جداً، تراوحت بني 2.5–3 اآالف دوالر تدفع ل�صما�رشة، 

.
227

علماً باأنها يف الو�صع الطبيعي كان ال يرتتب على احل�صول عليها اأّي ر�صوم

اأجل  من  العمل  وجمموعة  االإن�صان،  حلقوق  االأورومتو�صطي  املر�صد  واتهم 

الفل�صطيني،  العودة  ومركز  الفل�صطيني،  الالجئ  حقوق  ومركز  �صورية،  فل�صطينيي 

ال�صلطات امل�رشية بالقيام بعملية ا�صتهداف ممنهج للفل�صطينيني القادمني من �صورية اإىل 

.
228

اأرا�صيها، داعية القاهرة اإىل احرتام التزاماتها جتاههم وفق ما يليه القانون الدويل

ثانيًا: العالقة مع “اإ�سرائيل”:

ثورة جناح  عقب  تاريخي  حتّول  مبرحلة  امل�رشية  االإ�رشائيلية  العالقات   مرت 

ل�صالمة  “ال�صالة  من  الرغم  على  وذلك  مبارك،  ح�صني  بالرئي�ص  االإطاحة  يف  يناير   25

اأي   ،2010/5/26 يف   Aluf Benn بن  األوف  االإ�رشائيلي  ال�صحفي  اأ�صار  حيث  مبارك”، 

قبل اأكرث من ن�صف عام من ن�صوب الثورة، اإىل اأن ال�صخ�ص االأكرث قرباً من “اإ�رشائيل”، 

حليفاً  مبارك،  بف�صل  م�رش،  اأ�صبحت  فقد  مبارك.  هو  العامل،  روؤ�صاء  جميع  بني  من 

تقلي�ص  ومّت  لـ“اإ�رشائيل”،  االأمني  اال�صتقرار  �صمنت  كما  لـ“اإ�رشائيل”،  ا�صرتاتيجياً 

ميزانية االأمن االإ�رشائيلي، وُخف�ص عدد اجلي�ص االإ�رشائيلي... وامل�صوؤول عن هذا كله هو 

اأمنية واحدة، الختاروا:  “اإ�رشائيل” اختيار  مبارك، ونتيجة لكل ذلك فاإنه لو ُمنح قادة 

. لكن 
229

اإ�رشائيلي األوف بن نقالً عن م�صدر  اأورده  “اخللود ملبارك”، وذلك بح�صب ما 
زخمها،  وازداد  املظاهرات،  بداأت  فعندما  مبارك،  حكم  بقاء  يف  ت�صفع  مل  االأمنيات  هذه 

االأهم،  االإقليمي  حليفها  م�صري  على  مقلقاً  الو�صع  كان  حيث  “اإ�رشائيل”...  �صدمت 

احلكومة  رئي�ص  طالب  الو�صع،  حل�صا�صية  ونتيجة  اأنه  غري  ملبارك،  دعمها  عن  وعبت 

االإ�رشائيلية بنيامني نتنياهو Benjamin Netanyahu من جميع الوزراء والناطقني با�صم 

ح�صا�صية  وا�صتمرت  االإعالم...  و�صائل  يف  امل�رشية  الثورة  اإىل  التطرق  بعدم  احلكومة 

االإ�رشائيلية  املوؤ�ص�صات  اأولت  كما  مبارك...  تنحي  حتى  وغمو�صه  االإ�رشائيلي  املوقف 

يزال  ل  �شورية:  فل�شطينيو  �صورية،  فل�صطينيي  اأجل  من  العمل  جمموعة  يف  والدرا�صات  التقارير  ق�صم   
227

اجلرح ينزف.

القد�س العربي، 2013/9/20.  
228

Haaretz, 26/5/2010, http://www.haaretz.com/prayer-for-the-health-of-the-rais-1.292269  
229
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اهتماماً كبرياً بتاأثريات الثورة على “اإ�رشائيل”، و�صمل ذلك الكثري من املجاالت، اأهمها: 

وميزان  واالقت�صادي،  الع�صكري  “اإ�رشائيل”  وو�صع  ديفيد،  كامب  معاهدة  م�صتقبل 

القلق  عنا�رش  زادت  وقد   .
230

املختلفة مبلفاتها  الفل�صطينية  والق�صية  املنطقة،  يف  القوى 

التفاقيات  ورف�صهم  لـ“اإ�رشائيل”  بعدائهم  املعروفني  االإ�صالميني  ب�صعود  االإ�رشائيلي 

كامب ديفيد، اإىل �صّدة احلكم. غري اأن �صعودهم كان موؤقتاً وجمتزاأ بعد تعطيل جمل�صي 

املنتخب حممد مر�صي وتعطيل  الرئي�ص  واإ�صقاط  بهما،  فازوا  اللذْين  وال�صورى  النواب 

من  عدد  مع  املتحالف  الع�صكري  االنقالب  واإثر  يونيو،   30 مظاهرات  اإثر  الد�صتور، 

االأحزاب ال�صيا�صية يف 2013/7/3.

باتفاقيات  م�رش  حتكم  التي  اجلهة  التزام  اإىل  ت�صعى  االإ�رشائيلية  ال�صيا�صات  ظلّت 

الت�صوية ال�صلمية، واإىل �صبط ال�صارع امل�رشي ومنع اأّي حاالت عدائية �صّد “اإ�رشائيل”، 

تقودها  التي  احلكومة  واإ�صقاط  غزة،  قطاع  ح�صار  يف  متناغمة  �صيا�صة  على  والتوافق 

مثقلة  �صعيفة  م�رش  بقاء  يف  رغبتها  االإ�رشائيلية  اجلهات  بع�ص  ُتخفي  ال  كما  حما�ص. 

احل�صاري  االنطالق  على  قادرة  وغري  والديكتاتورية،  والتخلف  الف�صاد  بعنا�رش 

اجلهات  هذه  اإن  بل  املنطقة.  يف  القوى  موازين  ُيغري  قد  والذي  والتنموي،  والنه�صوي 

�صتكون اأكرث �صعادة عندما تغرق م�رش يف م�صاكلها وخالفاتها وتتحول اإىل دولة فا�صلة. 

غري اأن ال�صا�صة االإ�رشائيليني كانوا حري�صني على عدم ا�صتفزاز املواطن امل�رشي، وعدم 

.
231

اإحراج �رشكائهم ال�صيا�صيني املف�صلني من خالل اإبراز مواقف داعمة مك�صوفة لهم

�صكل املوقف من اتفاقية كامب ديفيد والعالقة مع الكيان االإ�رشائيلي مادة رئي�صية 

يف احلمالت االنتخابية ملر�صحي االنتخابات الرئا�صية يف م�رش، فقد اأ�صار مر�صح حزب 

احلرية والعدالة حممد مر�صي اإىل اأنه كان يف ال�صابق يرف�ص اتفاقية كامب ديفيد، ولكنه يف 

حالة اأ�صبح رئي�صاً للجمهورية ف�صيحرتم املواثيق والعهود، م�صتدركاً بالقول: “لكن على 

الطرف االآخر احرتامها اأي�صاً”، م�صدداً على عدم احرتام الطرف االأخر، اأي “اإ�رشائيل”، 

لل�صالم. وطالب مر�صي الطرف ال�صهيوين بااللتزام والوفاء باتفاقيات ال�صالم، قائالً: 

 ،2011/4/21 ال�صيا�صات،  ودرا�صة  لالأبحاث  العربي  املركز  امل�رشية،”  والثورة  “اإ�رشائيل  حمارب،  حممود   
230

http://www.dohainstitute.org/release/0e05903f-117f-4759-b44a-a4b287223c13#a2 :انظر

الإ�رشائيلي  املوقف  للدرا�صات واال�صت�صارات،  الزيتونة  – مركز  االأر�صيف واملعلومات  انظر: ق�صم  للمزيد   
231

ملف  �صل�صلة   ،2014 يوليو  منت�شف   –  2013 يونيو  منت�شف  عام:  يف  م�رش  يف  والتغريات  الأحداث  من 

معلومات )21( )بريوت: مركز الزيتونة للدرا�صات واال�صت�صارات، 2014(، انظر: 

http://www.alzaytouna.net
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. واأكد مر�صي على اأن االتفاق مع 
“ال�صالم لي�ص كالم واإمنا ال�صالم فعل على االأر�ص”232

. ويف خطابه 
“حّق الفل�صطينيني يف تقرير م�صريهم واإقامة دولتهم”233 “اإ�رشائيل” فيه 

اأنه يحمل ر�صالة �صالم للعامل، وقبلها ر�صالة  الرئي�ص مر�صي على  اأكد  الر�صمي االأول، 

.
234

حّق وعدل، واأكد على التزامه باملعاهدات واالتفاقيات الدولية

ومن جهته، اأكد املر�صح الرئا�صي اأحمد �صفيق اأن حدود بالده “خّط اأحمر الإ�رشائيل، 

ال يكن جتاوزه”، م�صدداً على اأنه ال يخ�صى اإطالقاً زيارة تل اأبيب، وقد يفكر يف ذلك يف 

حال فوزه بالرئا�صة “�رشط اأن ي�صبق ذلك ت�رشف منا�صب من احلكومة االإ�رشائيلية”. 

املر�صح قال  فيما   .
235

ال�صامل العادل  لل�صالم  تفهماً  تبدي  اأن  “اإ�رشائيل”  �صفيق   ودعا 

عبد املنعم اأبو الفتوح اإن اتفاقية كامب ديفيد هي “اتفاقية اإذعان و�صوف يتم النظر فيها 

. وقال املر�صح 
مرة اأخرى”، واأ�صاف: اإن “العالقة بني الدول تتم على نظام امل�صالح”236

حمدين �صباحي اإنه يف حالة فوزه بانتخابات الرئا�صة ف�صيتعامل مع “اإ�رشائيل” ب�صكل 

بنود  “اإ�رشائيل” خارج  اأو م�رشوعات م�صرتكة مع  تعاون  اأّي  اأن  خمتلف، و�صدد على 

اأ�صار  . كما 
237

اإىل من�صب رئي�ص اجلمهورية اتفاقية ال�صالم لن ي�صتمر يف حال و�صوله 

“من املمكن التعديل على بع�ص بنود اتفاقية كامب ديفيد،  املر�صح عمرو مو�صى اإىل اأنه 

كان هناك دوافع تهدد االأمن القومي مل�رش، وال يوجد اأي نية التفاقية جديدة مع اإ�رشائيل 

.
ما دامت اتفاقية ال�صالم امل�رشية - االإ�رشائيلية قائمة”238

العالقة  اأن  اإظهار  على  الرئا�صة،  مر�صي  لت�صلم  االأول  اليوم  منذ  “اإ�رشائيل”،  عملت 

انتخابه،  اإر�صال ر�صائل تهنئة للرئي�ص مر�صي مبنا�صبة  البلدين، من خالل  طبيعية بني 

امل�رشية  الرئا�صة  با�صم  املتحدث  اأ�صار  حيث  املبارك،  رم�صان  �صهر  حلول  ومبنا�صبة 

الرئي�ص  اإىل  اأر�صل ر�صالة  االإ�رشائيلي بنيامني نتنياهو  الوزراء  اأن رئي�ص  اإىل  يا�رش علي 

املركز الفل�صطيني لالإعالم، 2012/5/10، انظر:  
232

http://www.palinfo.com/site/pic/newsdetails.aspx?itemid=114981

احلياة، 2012/5/12.  
233

اليوم ال�شابع، 2012/6/30.  
234

الراي، 2012/5/3.  
235

الراي، 2012/5/10.  
236

http://www.wafa.ps/arabic/index.php?action=detail&id=130877 :وكالة وفا، 2012/5/13، انظر  
237

الراي، 2012/5/16.  
238
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االأخبار  �صحة  علي  يا�رش  نفى  كما   .
239

مل�رش رئي�صاً  انتخابه  مبنا�صبة  للتهنئة  مر�صي 

�صمعون  االإ�رشائيلي  للرئي�ص  �صكر  خطابات  مر�صي  الرئي�ص  اإر�صال  عن  حتدثت  التي 

Shimon Peres، حيث ن�رشت و�صائل اإعالم اإ�رشائيلية ر�صالة من�صوبة للرئي�ص  برييز 

امل�رشي موجهة للرئي�ص االإ�رشائيلي، وو�صفتها باأنها ر�صالة نادرة و�صديقة من النظام 

العميق  �صكره  عن  عّب  مر�صي  الرئي�ص  اإن  اإعالم  و�صائل  وقالت  القاهرة.  يف  اجلديد 

�صهر وحلول  االنتخابات  يف  بالفوز  لتهنئته  اإليه  بهما  بعث  اللتني  ر�صالتيه  على   لبرييز 

.
240

رم�صان

كما �رشبت �صحيفة “ذا تامي اأوف اإ�رشائيل” The Times of Israel على موقعها يف 

2012/10/17 خطاب االعتماد الذي حمله ال�صفري امل�رشي اجلديد يف “اإ�رشائيل” عاطف 

اأثارت بع�ص العبارات امل�صتخدمة يف  اإىل برييز، واملوّقع من الرئي�ص مر�صي، وقد  �صامل 

اأن  على  اأكد  امل�رشية  الرئا�صة  با�صم  الر�صمي  املتحدث  اأن  غري  م�رشياً.  جدالً  اخلطاب 

لدول  جدد  �صفراء  تر�صيح  خطابات  ع�رشة  من  اأكرث  على  وّقع  مر�صي،  حممد  الرئي�ص 

خمتلفة يف اليوم نف�صه الذي وّقع فيه على اخلطاب املر�صل للرئي�ص االإ�رشائيلي. واأو�صح 

اأن ال�صيغة املوجهة لرئي�ص “اإ�رشائيل” هي ال�صيغة نف�صها املوجهة لبقية روؤ�صاء الدول 

ال�صيغة  اأن تلك  اإىل  االأخرى، وال يق�صد بها �صخ�ص بعينه وال ميزة فيها الأحد، م�صرياً 

امللك  اأيام  من  تكون  وتكاد  النا�رش  عبد  الرئي�ص  اأيام  منذ  وموجودة  بحتة  بروتوكولية 

“اإ�رشائيل”،  يق�صد  االآخر،  الطرف  ولكن  �رشية  اخلطابات  هذه  اأن  اإىل  م�صرياً  فاروق. 

لالإيحاء  العزيز”  بـ“�صديقي  ي�صفه  مر�صي  الرئي�ص  اإن  له  ليقول  العام  للراأي  �رشبها 

.
241

مبوقف معني، ولكن احلقيقة اأن هذه ال�صيغة ال تعب عن اأّي موقف �صيا�صي

غري اأن امل�صهد امل�رشي االإ�رشائيلي �صهد اأزمة، وذلك بعد العدوان االإ�رشائيلي على 

لدى  امل�رشي  ال�صفري  ب�صحب  مر�صي  الرئي�ص  اأمر  حيث   ،2012/11/14 يف  غزة  قطاع 

امل�رشية  اخلارجية  وزارة  من  الرئي�ص  طالب  كما  العدوان،  على  احتجاجاً  “اإ�رشائيل” 
با�صتدعاء ال�صفري االإ�رشائيلي مب�رش، وت�صليمه ر�صالة احتجاج ب�صاأن العدوان، والتاأكيد 

ال�رشق الأو�شط، 2012/7/2.  
239

الأهرام، 2012/7/31.  
240

الأهرام، 17 و2012/10/19.  
241
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. و�صدد وزير اخلارجية امل�رشي، 
242

على �رشورة الوقف الفوري لكل اأ�صكال العدوان

حممد كامل عمرو، على اأن بالده لن ت�صمح للعالقات التي تربطها مع “اإ�رشائيل” تقييد 

.
243

دعمها لل�صعب الفل�صطيني

خالل  و“اإ�رشائيل”  م�رش  بني  العالقات  اأن  اإ�رشائيليون  ومعلقون  باحثون  وراأى 

ديفيد.  كامب  معاهدة  على  حمافظتها  من  بالرغم  ومتاأزمة،  ه�صة  كانت  مر�صي  حكم 

حيث قال دوف فاي�صغال�ص Dov Weissglas، مدير ديوان رئي�ص الوزراء االأ�صبق اأريل 

�صارون Ariel Sharon، اإن “م�رش اجلديدة خمتلفة متاماً يف تعاملها مع اإ�رشائيل اليوم 

 وغداً، وم�رش بقيادة االإخوان امل�صلمني �صتظل تنا�صب اإ�رشائيل العداء، واإن عدم اإلغائها

حما�ص  حركة  منحت  القاهرة  اإن  وقال  راهنة”.  تكتيكية  اعتبارات  عن  ينم  ديفيد  كامب 

م�صيفاً  غزة،  لقطاع  بري  اجتياح  عن  االإ�رشائيلي  اجلي�ص  تردع  تاأمني”  “بولي�صة 
ال�صفري  وقال  اإ�رشائيل”.  مع  بعالقات  التزامها  من  بحما�ص  اأكرث  “ملتزمة  م�رش  اأن 

ك�صفت  غزة  على  احلرب  “اإن   Zvi Maze مزال  ت�صفي  بالقاهرة  ال�صابق  االإ�رشائيلي 

الكراهية  “م�صاعر  اأن  على  و�صدد  الإ�رشائيل”،  بالن�صبة  واٍه  متكاأ  اجلديدة  م�رش  اأن 

القومي  االأمن  اأبحاث  مبعهد  الباحث  وذكر  مر�صي”.  حممد  الرئي�ص  حترك  الإ�رشائيل 

االإ�رشائيلي The Institute for National Security Studies (INSS) التابع جلامعة 

اأن تزيد عالقات  اأن االأزمات بقطاع غزة من �صاأنها   Oded Eran اأبيب عوديد عران  تل 

مركز  ورئي�ص  االأو�صط  ال�رشق  تاريخ  ق�صم  يف  املحا�رش  اأكد  كما  ه�صا�صة”.  “الدولتني 
 Chaim Herzog Center والدبلوما�صية  االأو�صط  ال�رشق  لدرا�صات  هرت�صوغ  حاييم 

ال�صبع  بئر  يف  غوريون  بن  جامعة  يف   for Middle East Studies and Diplomacy

ح�صني  �صابقه  عن  متاماً  خمتلفاً  خطاً  يقود  مر�صي  اأن   Yoram Meital ميتال  يورام 

ولكن  متوا�صلة.  اأزمة  حالة  يف  و“اإ�رشائيل”  م�رش  عالقات  اأن  على  و�صدد  مبارك. 

مع  اخليط  مر�صي  “يقطع  اأن  ا�صتبعد   Jacky Hugi حوجي  جاكي  االإ�رشائيلي  املحلل 

يف  املتخ�ص�ص  الباحث  واأ�صار  م�رش”.  داخل  اال�صتقرار  زعزعة  من  خوفاً  اإ�رشائيل، 

“م�صتقبل  اأن  اإىل   Israel Gershoni اإ�رشائيل جر�صوين  االإ�رشائيلية  امل�رشية  العالقات 

 العالقات بني البلدين مرهون مبوؤثرات كثرية ال اأحد ي�صتطيع التنبوؤ بها وهي مفتوحة

الأهرام، 2012/11/15.  
242

�صحيفة ال�رشق، الدوحة، 2012/11/16.  
243
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 Efraim ال�صابق اأفرامي هاليفي Mossad كما اأكد رئي�ص املو�صاد .
على عدة احتماالت”244

عهد  يف  وخ�صو�صاً  مبارك،  خلع  بعد  و“اإ�رشائيل”،  م�رش  بني  العالقة  اأن   Halevy

“ن�صتدل على  مر�صي، كانت تتميز باجلفاء والقطيعة وهناك دالئل على هذا. واأ�صاف: 

هذا، مبوقف يف اليوم الذي انتخب فيه حممد مر�صي اأر�صل بنيامني نتنياهو ر�صالة تهنئة 

للرئي�ص مر�صي، وتوقع رداً مهذباً منه، ولكن هذا مل يحدث، وطوال هذه الفرتة مل يحدث 

.
اأّي ات�صال على امل�صتوى ال�صيا�صي بني م�رش واإ�رشائيل”245

النُّخب  ُتخِف  مل   ،2013/7/3 يف  مر�صي  الرئي�ص  على  الع�صكري  االنقالب  وبعد 

ال�صيا�صية والع�صكرية واملثقفة يف “اإ�رشائيل” ارتياحها من الذي حدث يف م�رش. اإذ مثَّل 

موجة ارتدادية يف وجه “الربيع العربي”، وقام ب�رشبة قا�صية �صّد االإ�صالم ال�صيا�صي. 

وبحملة  االأنفاق،  وتدمري  غزة  قطاع  على  احل�صار  بت�صديد  االنقالب  اأجهزة  قامت  كما 

ت�صويه اإعالمية وا�صعة �صّد قوى املقاومة الفل�صطينية. وبعث االنقالب احلياة يف حمور 

“االعتدال العربي” الذي يدعم م�صار الت�صوية ال�صلمية، ويحتفظ بعالقات ا�صرتاتيجية 
ديفيد  كامب  اتفاق  اإلغاء  باجتاه  الظروف  بلورة  االنقالب  ل  وعطَّ املتحدة.  الواليات  مع 

بني م�رش و “اإ�رشائيل”. وقد خفف كل ذلك من خماطر التغريات، التي قد حتمل طابعاً 

.
معادياً، يف البيئة اال�صرتاتيجية املحيطة بـ“اإ�رشائيل”246

ومما ال �صّك فيه اأن حتوالً قد طراأ على العالقات امل�رشية االإ�رشائيلية بعد االنقالب، 

حيث جاء هذا التحول بفعل االعتبارات التي حتكم كالً من قادة االنقالب والنخبة احلاكمة 

يف تل اأبيب. ومل يكن من املفاجئ احتفاء االإ�رشائيليني، ال �صيّما النخب احلاكمة واملثقفة، 

ن  باالنقالب، حيث اإن حمافل التقدير اال�صرتاتيجي يف تل اأبيب راأت اأن االنقالب قد ح�صَّ

:
247

ب�صكل كبري من البيئة اال�صرتاتيجية لـ“اإ�رشائيل” عب االإ�صهامات التالية

اأحد  ُتعدُّ  التي  ديفيد،  كامب  اتفاقية  احرتام  م�رش  موا�صلة  االنقالب  �َصِمن  اأوالً: 

العداء مع  القومي االإ�رشائيلي، نظراً الأنها �صمنت خروج م�رش من دائرة  اأعمدة االأمن 

“اإ�رشائيل”؛ فقد كان الكثري من االأو�صاط ال�صيا�صية واال�صرتاتيجية يف “اإ�رشائيل” ينطلق 

http://bit.ly/1WOueoN :اجلزيرة.نت، 2012/11/26، انظر  
244

http://bit.ly/1Q7gqE0 :وكالة فل�صطني اليوم االإخبارية، 2013/7/27، انظر  
245

مركز   ،)62( ا�صرتاتيجي  تقدير  �صل�صلة  االنقالب،”  �صوء  يف  االإ�رشائيلية  امل�رشية  العالقات  “م�صتقبل   
246

الزيتونة للدرا�صات واال�صت�صارات، 2013/12/3.

املرجع نف�صه.  
247
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من افرتا�ص مفاده اأن تفجر ثورة 25 يناير، وانتخاب مر�صي للرئا�صة، و�صعود االإ�صالم 

ال�صيا�صي ُي�صهم يف بلورة ظروف تقود اإىل اإلغاء كامب ديفيد.

ثانياً: �صماح قادة االنقالب با�صتعادة بع�ص مظاهر ال�رشاكة اال�صرتاتيجية التي كانت 

قائمة يف ظّل نظام مبارك، وقد جتلت اأهم هذه املظاهر يف ت�صديد احل�صار على قطاع غزة، 

وحماوالت نزع ال�رشعية عن املقاومة الفل�صطينية، من خالل حمالت الت�صويه االإعالمي 

ن من �رشوط  املمنهج. يف حني اأن حكم مر�صي كان قد خفف من ظروف احل�صار، كما َح�صَّ

املقاومة يف مواجهة “اإ�رشائيل” من خالل مواقفه االإيجابية يف اأثناء احلملة الع�صكرية التي 

�صنها اجلي�ص االإ�رشائيلي على القطاع يف ت�رشين الثاين/ نوفمب 2012.

االقت�صاد  ُتثقل  التي  املتزايدة  والتكاليف  ال�صغوط  تخفيف  اإىل  االنقالب  اأدى  ثالثاً: 

اأعلى من االطمئنان، حيث �صمحت بتخفيف االإجراءات  اإىل درجة  اأدى  االإ�رشائيلي، فقد 

التي و�صعها اجلي�ص االإ�رشائيلي بعد ثورة 25 يناير وبعد انتخاب مر�صي؛ والتي ن�صت 

اأو  م�رش  مع  احلدود  على  بها  والزج  الع�صكرية،  واالألوية  الفرق  من  املزيد  اإعداد  على 

بالقرب منها، عالوة على اإقامة مطارات ومن�صاآت حربية جديدة، وهذه امل�صاريع كانت 

�صتكلف اخلزانة العامة مليارات الدوالرات.

رابعاً: بعث االنقالب احلياة يف “حمور االعتدال العربي”، الذي كان مهدداً باالندثار؛ 

عالقات  وبناء  ال�صلمية،  الت�صوية  مل�صار  الداعمة  العربية  البيئة  بتوفري  ي�صمح  وهذا 

�صيا�صية وتطبيعية حمتملة مع “اإ�رشائيل”؛ واإيجاد بيئة �صديقة للواليات املتحدة، والتي 

هي احلليف وال�رشيك االأ�صا�صي لـ“اإ�رشائيل”.

العامل  يف  والتغريات  للثورات  قا�صية  �رشبة  �صكل  م�رش  يف  االنقالب  اإن  خام�صاً: 

العربي، كما �صكل �رشبة قا�صية لالإ�صالم ال�صيا�صي؛ وهو ما عدَّته “اإ�رشائيل” مك�صباً، 

اال�صرتاتيجية  البيئة  َتغريُّ  من  تخ�صى  االإ�رشائيلي  القرار  �صناعة  دوائر  كانت  حيث 

املحيطة بـ“اإ�رشائيل”، من خالل ن�صوء اأنظمة معادية، تعّب عن االإرادة احلرة لالإن�صان 

العربي، وت�صعى ال�صتكمال عنا�رش القوة وبناء حالة نه�صوية توؤدي اإىل تغريُّ املوازين 

ل�صالح اجلانب العربي امل�صلم.

اإن اإدراك “اإ�رشائيل” للدور الذي يلعبه االنقالب يف حت�صني بيئتها اال�صرتاتيجية، دفع 

�صناع القرار فيها اإىل التحرك ب�صكل فاعل للم�صاعدة يف تثبيت اأركان االنقالب، من خالل 

اأوروبا،  يف  ن�صط  ودعائي  ديبلوما�صي  حترك  عب  له،  دولية  �رشعية  تاأمني  عملية  دعم 
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حيث  له،  اقت�صادي  دعم  لتوفري  وال�صعي  بل  الدولية.  واملحافل  املتحدة،  والواليات 

االإعالمية  والنخبة   Congress والكوجنر�ص  االإدارة  من  كل  لدى  اإ�رشائيلي  حترك  برز 

االأمريكية، الإقناعها بعدم قطع امل�صاعدات للجي�ص؛ عالوة على طرح االإ�رشائيليني اأفكاراً 

حول هذه الق�صية، مثل خطط ٍعلى غرار “خطة مار�صال Marshall Plan”، التي اأقدم 

.
248

عليها الغرب الإنها�ص اأملانيا بعد احلرب العاملية الثانية

رّد  ب�صاأن  تو�صيات  جمموعة  ت�صمن  تقريراً  االإ�رشائيلي  القومي  املركز  اأ�صدر  كما 

الفعل الذي ينبغي على “اإ�رشائيل” اتخاذه بهذا ال�صدد، ومما جاء فيه، دعوة “اإ�رشائيل” 

اإىل “تعميق التعاون مع اجلي�ص امل�رشي، وموا�صلة ال�صماح له بدفع املزيد من القوات يف 

�صيناء”، واإىل بذل جهد من اأجل �صمان توا�صل الدعم مل�رش مالياً وع�صكرياً. باالإ�صافة اإىل 

التو�صية بالعمل على فتح قنوات تن�صيق �رشية مع “االأنظمة ال�صنية امللكية”، التي كانت 

تاأمل ب�صقوط حكم االإخوان امل�صلمني يف م�رش، والذي كانت حما�ص اأكرث املت�رشرين منه، 

.
249

على حّد و�صف كاتبي التقرير

املر�صح بفوز  وا�صح  اإ�رشائيلي  اهتمام  ظهر  امل�رشية،  الرئا�صة  انتخابات   وخالل 

اإ�رشائيلية  تقديرات  عّدت  حيث  �صباحي،  حمدين  املر�صح  على  ال�صي�صي  الفتاح  عبد 

ال�صي�صي اأكرث اعتداالً يف روؤيته لـ“اإ�رشائيل”، وذلك بناًء على ت�رشيحات اأدىل بها لو�صائل 

�صتظل  م�رش  واإن  م�صتقرة،  الدولتني  بني  ال�صالم  معاهدة  اإن  فيها  قال  والتي  االإعالم، 

دولة ت�صعى اإىل ال�صالم لي�ص على امل�صتوى الثنائي فقط بل على امل�صتوى االإقليمي اأي�صاً، 

على اأ�صا�ص قيام دولة فل�صطينية اإىل جانب “اإ�رشائيل”. كما �صدد ال�صي�صي على اأن عدم 

ا�صتقرار الو�صع االأمني يف �صيناء ال يهدد م�رش فح�صب بل واجلانب االإ�رشائيلي كذلك، 

يف اإ�صارة اإىل اأن هناك م�صلحة اإ�رشائيلية يف اأن تتعاون تل اأبيب مع القاهرة من اأجل فر�ص 

.
250

اال�صتقرار يف �صمال �صيناء

دعا  حيث  لل�صي�صي،  “ارتياحهم”  عن  االإ�رشائيليني  امل�صوؤولني  من  عدد  اأعرب  كما 

و�صفه  الذي  ال�صي�صي  دعم  اإىل   Ehud Barak باراك  اإيهود  االأ�صبق  الوزراء  رئي�ص 

ني�صان اإيلي  املحلل  واأ�صار  الهاوية”.  يف  ال�صقوط  من  م�رش  اأنقذ  الذي   بـ“الزعيم 

املرجع نف�صه.  
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التقرير  )حمرر(،  �صالح  حممد  حم�صن  يف  العربي،”  والعامل  الفل�صطينية  “الق�صية  ابحي�ص،  ح�صن   
249

ال�شرتاتيجي الفل�شطيني 2012-2013 )بريوت: مركز الزيتونة للدرا�صات واال�صت�صارات، 2014(، �ص 137.

http://arbne.ws/1mfPJJe :موقع احلرة، 2014/5/26، انظر  
250
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Eli Nissan اإىل اأن التوا�صل قائم منذ �صنني بني تل اأبيب واملوؤ�ص�صة الع�صكرية امل�رشية، 

على  بـ“الق�صاء  يتعلق  فيما  �صواء  للجانبني،  اال�صرتاتيجية  امل�صالح  تطابق  على  و�صدد 

واأ�صاف  االإخوان”.  القريبة من جماعة  “مكافحة حركة حما�ص  اأم  �صيناء”  االإرهاب يف 

اأن “من م�صلحة اإ�رشائيل وم�رش اأن يفوز املر�صح البارز ال�صي�صي يف هذه االنتخابات”، 

مبوا�صلة  �صيهتم  انتخابه  مّت  حال  يف  ال�صي�صي  برئا�صة  امل�رشي  النظام  اأن  مو�صحاً 

 .
251

والفل�صطيني االإ�رشائيلي  اجلانبني  بني  املحادثات  تعرث  عن  النظر  بغ�ص  العالقات 

اآب/  Maariv يف  اإ�رشائيلية قالت ل�صحيفة معاريف  اأن م�صادر  اإىل  االإ�صارة هنا  وجتدر 

اأغ�صط�ص 2012، بعد تعيني ال�صي�صي وزيراً للدفاع، اإن ال�صي�صي “يحتفظ بعالقات جيدة 

بوزارة  االأمنية   - ال�صيا�صية  الهيئة  رئي�ص  من  ابتداء  اإ�رشائيل،  يف  االأمنية  القيادات  بكل 

الدفاع االإ�رشائيلية عامو�ص جلعاد Amos Gilad، حتى املبعوث اخلا�ص لرئي�ص الوزراء 

.
االإ�رشائيلي اإ�صحاق موخلو Yitzhak Molcho، ووزير الدفاع اإيهود باراك”252

اأو  24 فران�ص  قناة  مع  مقابلة  يف  ال�صي�صي  اأكد  الرئا�صة،  بانتخابات  فوزه   وبعد 

“اإ�رشائيل” من خالل �صيناء،  اأمن  اأنه لن ي�صمح باأن يتّم تهديد  France 24 الفرن�صية، 

اأن  على  و�صدد  م�صددة.  اأمنية  اإجراءات  خالل  من  اجلريان،  لتهديد  قاعدة  تكون  اأن  اأو 

ال�صلطات امل�رشية �صتاأخذ “اإجراءات اأمنية لتاأكيد �صيادتنا عليها، ولنوؤكد اأننا لن ن�صمح 

باأن تتخذ �صيناء قاعدًة لتهديد جرياننا اأو منطقة خلفية لهجمات �صّد اإ�رشائيل”. واأ�صار 

كبري،  اإيجابي  اإجراء  خالل  من  اإال  فيها  نحن  التي  امل�صكلة  فتيل  نزع  يكن  “ال  اأنه  اإىل 

وراأى  االإ�رشائيليون”.  يعي�ص  مثلما  فيها  يعي�صون  دولة  يف  اأمل  للفل�صطينيني  يكون  اأن 

ال�صي�صي اأن اأحد اأ�صباب االإرهاب هو “الق�صية الفل�صطينية واالأفكار املتطرفة واالإ�صالم 

ال�صيا�صي جذوره كلها واحدة، وال يكن ف�صل داع�ص عما يحدث يف ليبيا، اأو اأن�صار بيت 

.
املقد�ص اأو حتى ما يحدث يف اأفغان�صتان ودول اأخرى كثرية، وعلينا اأال نف�صل ذلك”253

 Washington Post واأكد ال�صي�صي، يف مقابلة اأجرتها معه �صحيفة وا�صنطن بو�صت

االأمريكية، اإقامة عالقات قوية ودافئة مع “اإ�رشائيل”، ورئي�ص وزرائها بنيامني نتنياهو، 

الذي “يتوا�صل معه دوماً ويتحدث اإليه كثرياً”، وقال: “توجد ثقة وطماأنينة �صخمة بني 

م�رش واإ�رشائيل”. و�صدد على اأن م�رش حترتم “معاهدة ال�صالم مع اإ�رشائيل منذ يوم 

املرجع نف�صه.  
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http://www.almasryalyoum.com/news/details/156946 :امل�رشي اليوم، 2012/8/13، انظر  
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http://bit.ly/1W0GYYD :عربي 21، 2014/11/20، انظر  
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اإىل  اإذا مّت التو�صل  توقيعها، وال�صالم يكن اأن يحل بني الدولة العبية والدول العربية 

حّل الدولتني فل�صطني واإ�رشائيل”، موؤكداً “ا�صتعداد بالده للم�صاعدة يف التو�صل اإىل هذا 

 .
254

ال�صالم”. كما اأعرب ال�صي�صي عن تفهمه للقلق االإ�رشائيلي من امللف النووي االإيراين

كما و�صف ال�صي�صي، خالل لقائه روؤ�صاء الطائفة اليهودية بالواليات املتحدة يف �صباط/ 

على  فقط  لي�ص  ت�صاعده  كبرية  قوة  يتلك  “زعيم  باأنه  نتنياهو،  بنيامني   ،2016 فباير 

.
قيادة بالده، بل اأي�صاً لدفع املنطقة والعامل كله اإىل االأمام”255

احلكومة  اإن   Moshe Ya‘alon يعلون  مو�صيه  االإ�رشائيلي  الدفاع  وزير  وقال 

اأن  واأكد  االأو�صاع يف م�رش.  تقييم  ب�صاأن  اأوباما  الرئي�ص  اإدارة  اختلفت مع  االإ�رشائيلية 

و�صول  اأن  وترى  امل�صلمني،  االإخوان  بقيادة  م�رش  يف  حكومة  تف�صل  مل  “اإ�رشائيل” 
.
256

ال�صي�صي اإىل �صدة الرئا�صة يخدم م�صالح الغرب

2015 كثرياً باالأو�صاع  Herzliya Conference االإ�رشائيلي  اهتم موؤمتر هرت�صليا 

التي اآلت اإليه االأمور يف م�رش بعد عزل الرئي�ص مر�صي من احلكم، واأ�صار املوؤمتر اإىل اأن 

ح�صبما  االإرهاب،  ومكافحة  احلدود  تاأمني  يخ�ص  فيما  اإ�رشائيلياً  م�رشياً  تن�صيقاً  هناك 

جلعاد،  عامو�ص  االإ�رشائيلية  الدفاع  وزارة  يف  واالأمنية  ال�صيا�صية  الدائرة  مدير  �رشح 

التي  االأنفاق  هدم  خالل  من  االإرهاب  مكافحة  يف  اإ�رشائيل  ت�صاعد  “م�رش  اإن  قال  الذي 

ا�صتخدمت الأهداف معادية”، وذكر اأن الرئي�ص ال�صي�صي حقق معجزة باإنقاذ م�رش من 

وللدور  غزة،  قطاع  يف  االآن  معزولة  اأ�صبحت  “حما�ص  اأن  م�صيفاً  امل�صلمني،  االإخوان 

امل�رشي الف�صل يف ذلك”، بزعم اأن الرئي�ص ال�صي�صي يحاربها يف غزة ويت�صدى لتنظيم 

ا�صرتاتيجية  ثروة  ُيعد  ال�صالم  مبعاهدة  “التزامه  اأن  جانب  اإىل  �صيناء،  يف  “داع�ص” 
يف  “اإ�رشائيل”  عليها  ح�صلت  التي  اال�صرتاتيجية  العوائد  جلعاد  واأبرز   .

الإ�رشائيل”257

اأعقاب االنقالب، لدرجة اأنه عّد االنقالب “معجزة الإ�رشائيل”. وراأى جلعاد اأن تر�صيخ 

ال�رشاكة بني م�رش و“اإ�رشائيل” يف احلرب على املقاومة الفل�صطينية كانت اأهم التحوالت 

The Washington Post newspaper, 12/3/2015, http://www.washingtonpost.com/opinions/  
254

egypts-president-says-he-talks-to-netanyahu-a-lot/2015/03/12/770ef928-c827-11e4-aa1a-

86135599fb0f_story.html

Site of Arutz Sheva 7 (Israel National News), 14/2/2016, http://www.israelnationalnews.com/  
255

News/News.aspx/208023#.VxTMX9R94dU

 http://bit.ly/25ZkY6H :اجلزيرة.نت، 2016/3/14، انظر  
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التي �صهدتها �صنة 2014، حيث اأ�صار اإىل اأن نظام ال�صي�صي لعب دوراً رئي�صياً يف جتفيف 

.
258

منابع هذه املقاومة عب اإغالق االأنفاق، ومنع تدفق ال�صالح اإىل قطاع غزة

“اإ�رشائيل” يف حزيران/  اأثار قرار تعيني م�رش حازم خريت �صفرياً جديداً لدى  كما 

يونيو 2015، بعد نحو ثالثة اأعوام من �صحب ال�صفري عاطف �صامل من تل اأبيب، ردود 

اآخرون  عّده  فيما  بـ“املفاجئ”،  البع�ص  و�صفه  اإذ  ا�صتفهام،  وعالمات  متباينة  اأفعال 

“طبيعياً وروتينياً” الأن ال�صفري كان موجوداً بالفعل، ومّت ا�صتدعاوؤه وقت اأزمة االعتداء 
االإ�رشائيلي على قطاع غزة وقد انتهت هذه االأزمة، االأمر الذي ي�صتدعي عودة ال�صفري 

ي�رشي،  اإبراهيم  ال�صفري  وقال  اأخرى.  مرة  الديبلوما�صية  مهامه  ملمار�صة  امل�رشي 

الدولية  واملعاهدات  الدويل  القانون  اإدارة  ومدير  االأ�صبق،  اخلارجية  وزير  م�صاعد 

وخا�صة  وثيقاً  تعاوناً  يعّد  احلايل  الوقت  يف  واإ�رشائيل  م�رش  بني  التعاون  “اإن  االأ�صبق، 

يف ق�صايا �صيناء وغريها”، واأكد “اأن اأمريكا واإ�رشائيل �صيء واحد، وهذا االإجراء قوبل 

للدرا�صات  االأهرام  مبركز  اخلبري  العزباوي،  ي�رشي  و�صدد  وا�صنطن”.  من  بالرتحيب 

اأمر  واإ�رشائيل  م�رش  بني  طبيعي  متثيل  “وجود  اأن  على  اال�صرتاتيجية،  ال�صيا�صية 

ال�صغط  تخفيف  بعد  جاءت  ال�صفري  عودة  اأن  كما  الفل�صطينية،  الق�صية  خلدمة  هام 

املعونة عن  اأخرى  مرة  االإفراج  واإعادة  م�رش  على  االأمريكية  املتحدة  الواليات   من 

.
الع�صكرية”259

احلق  “الوطني  �صاخراً  االأ�صواين  عالء  امل�رشي  الروائي  كتب  اأخرى،  جهة  ومن 

ويهنئه  يفرح  ثّم  ال�رشير،  االإ�رشائيلي  االأمريكي  املخطط  �صّد  ال�صي�صي  يدعم  من  هو 

حممد وو�صف  الإ�رشائيل”.  امل�رشي  ال�صفري  وعودة  مل�رش  االأمريكية  املعونة   بعودة 

�صيف الدولة، الباحث املتخ�ص�ص يف ال�صاأن العربي، قرار تعيني �صفري مل�رش يف “اإ�رشائيل”، 

الدولة،  االإ�رشائيلي. وقال �صيف  ال�صي�صي واالحتالل  للعالقة احلميمة بني  باأنه تتويج 

يتوج  ال�صي�صي  مل�رش،  الع�صكرية  املعونة  على  الكوجنر�ص  موافقة  من  اأيام  بعد  “اإنه 
عالقته احلميمة باإ�رشائيل بتعيني �صفري جديد الأول مرة منذ �صحبه عام 2012”، وعلق 

جمال ح�صمت، القيادي بجماعة االإخوان امل�صلمني على القرار قائالً “حازم خريت �صفري 

�صالح النعامي، هرت�صيليا 2015.. خارطة الفر�ص واملخاطر، اجلزيرة.نت، 2015/6/13، انظر:  
258

http://bit.ly/1GBCv6u

القد�س العربي، 2015/6/23.  
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م�رش لدى الكيان ال�صهيوين، اأعتقد اأنه للحفاظ على ال�صكل فقط! فلديهم �صفري خمل�ص 

.
وعميل ماهر يف ق�رش الرئا�صة يف م�رش”260

“اأبلغتنا  وقال  امل�رشي،  القرار  نتنياهو  بنيامني  االإ�رشائيلي  الوزراء  رئي�ص  وبارك 

ال�صلطات يف م�رش باأنها �صرت�صل �صفرياً اإىل اإ�رشائيل، وهذا خب مهم جداً”، و�صدد على 

 .
بينهما”261 املوجود  ال�صالم  اإىل  باالإ�صافة  الدولتني،  بني  العالقة  يعزز  القرار  “هذا  اأن 

كما اأعلنت احلكومة االإ�رشائيلية يف اأيلول/ �صبتمب اإعادة افتتاح �صفارتها بالقاهرة، بعد 

اأكرث من عامني على �صحبه يف اأعقاب العدوان االإ�رشائيلي على قطاع غزة �صنة 2012. كما 

�صارك مدير عام وزارة اخلارجية االإ�رشائيلية دوري جولد Dore Gold يف مرا�صم رفع 

.
262

العلم االإ�رشائيلي على املقر اجلديد لل�صفارة االإ�رشائيلية بالقاهرة

ويف 2015/12/10، جرت عملية تبادل بني القاهرة وتل اأبيب، من دون اأّي �صابق اإنذار 

لـ“اإ�رشائيل”  اجلا�صو�ص  عن  امل�رشية  ال�صلطات  مبوجبها  اأفرجت  مفاجئة،  وب�صورة 

عودة الرتابني Ouda Tarabin، بعدما اأم�صى 15 عاماً، هي مدة عقوبته، يف مقابل اإفراج 

تل اأبيب عن اأ�صريين م�رشيني ق�صيا مدة حب�صهما دون الك�صف عن هويتهما، فيما اأعلن 

التلفزيون امل�رشي اإمكانية اإطالق اأ�صريين اآخرين. وفيما اأكد م�صدر م�رشي اأن القاهرة 

وافقت على ال�صفقة، فاإن مكتب رئي�ص احلكومة االإ�رشائيلية نفى وجود �صفقة، م�صرياً 

.
263

اإىل اأن اإطالق االأ�صريين جاء بعد اإنهائهما حمكوميتهما

اأبيب يف بداية  اإىل تل  ال�صفري امل�رشي حازم خريت  “اإ�رشائيل” عن و�صول  واأعلنت 

�صنة 2016 ملبا�رشة مهام عمله. ورحب نتنياهو بو�صوله، واأعرب عن اأمله يف اأن ي�صاعد 

 Reuven Rivlin ريفلني  روؤوفني  وخ�ّص   .
264

البلدين بني  العالقات  توطيد  على  ذلك 

2016، قائالً:  اأوراق اعتماده ك�صفري يف �صباط/ فباير  خريت بالرتحيب، خالل ت�صلمه 

“اأرحب هنا يف مقر الرئي�ص ب�صفراء من اأنحاء العامل. لكن االأمر يت�صم بخ�صو�صية بالغة 
حني اأرحب ب�صفراء من جرياننا املقربني واملهمني. م�رش هي اأم الدنيا وخا�صة يف منطقتنا 

تلعب م�رش دوراً بالغ االأهمية”. و�صدد على اأن “اتفاقية ال�صالم املبمة بني بلدينا اتفاقية 

املرجع نف�شه.  
260
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امل�رشيون، 2016/1/3.  
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اأولوية ق�صوى لكل منا. رمبا ال نتفق على كل �صيء لكننا نحرتم بع�صنا  دولية، وهي 

.
البع�ص، ولهذا ال�صبب �صن�صنع م�صتقبالً م�صرتكاً”265

العالقات  دفء  اإىل   Yedioth Ahronoth اأحرونوت  يديعوت  �صحيفة  اأ�صارت  كما 

امل�رشية االإ�رشائيلية خالل �صنة 2015، حيث اأبرزت عدة موؤ�رشات تدل على ذلك، منها: 

زيارة ر�صمية وعلنية للمدير العام لوزارة اخلارجية دوري جولد اإىل القاهرة حيث اأعاد 

الرتابني،  عودة  االإ�رشائيلي  اجلا�صو�ص  �رشاح  واإطالق  االإ�رشائيلية،  ال�صفارة  افتتاح 

وتعيني �صفري م�رشي جديد بعد ثالثة اأعوام على غيابه. كما اأ�صارت يديعوت اأحرونوت 

 .
266

اإىل العناوين االأوىل يف و�صائل االإعالم امل�رشية “اإ�رشائيل” عادت  اأن العالقة مع  اإىل 

 Zionist Camp ال�صهيوين  املع�صكر  االإ�رشائيلي عن   Knesset الكني�صت  وراأت ع�صو 

اإيجابي  تغري  ح�صول  توؤكد  موؤ�رشات  هناك  اأن   Ksenia Svetlova �صفتلوفا  ك�صينيا 

اإذ اإن التعاون االأمني  ل�صالح العالقات بني م�رش و“اإ�رشائيل” خالل رئا�صة ال�صي�صي، 

�صّد  والتحري�ص  الكراهية  م�صتوى  اأن  كما  وملفت،  مثري  من  اأكرث  بات  اال�صتخباري 

القرن  من  الت�صعينيات  ب�صنوات  مقارنة  امل�رشية  ال�صحافة  يف  يرتاجع  بات  “اإ�رشائيل” 
امل�رشية  ال�صلطة  اأن  �صفتلوفا  واأكدت  تقول.  كما  اإيجابياً،  تغرياً  يعّد  ما  وهو  الع�رشين، 

تريد  ال  يبدو  ما  على  لكنها  “اإ�رشائيل”،  مع  العالقات  وتقوي  حتافظ  ال�صي�صي  بقيادة 

.
267ً

اإظهار �صداقتها يف العلن، وو�صفت ال�صي�صي بال�صخ�صية احلكيمة جدا

Yoav Galant، يف ت�رشيب �صوتي  االإ�رشائيلي يواآف غالنت  االإ�صكان  وراأى وزير 

ال�صيطرة  من  متكن  ال�صي�صي  باأن  حمظوظة  “اإ�رشائيل”  اأن  هاآرت�ص،  �صحيفة  ك�صفته 

غالنت،  وقال  امل�صلمني.  االإخوان  اأيدي  من  وا�صتعادها  م�رش،  يف  احلكم  مقاليد  على 

خالل جل�صة مغلقة مع قادة التنظيمات اليهودية يف �صمال الواليات املتحدة، اإن ال�صي�صي 

“اإ�رشائيل”  م�صلحة  من  اأن  غالنت  راأى  كما  جتميل”.  عملية  بعد  “مبارك  ح�صني  هو 

. كما حّث مركز اأبحاث االأمن 
268

والواليات املتحدة موا�صلة دعم النظام احلايل يف م�رش

القومي االإ�رشائيلي، يف درا�صة له، على بلورة ا�صرتاتيجية اأمريكية اإ�رشائيلية م�صرتكة، 

http://ara.reuters.com/article/topNews/idARAKCN0VY1VP :رويرتز، 2016/2/25، انظر  
265
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ل�صمان بقاء نظامي احلكم يف كل من م�رش واالأردن. و�صددت الدرا�صة، التي اأعّدها اأودي 

ا�صتقرار”  “تاأمني  اأن  على   ،Carmit Valensi فالن�صي  كرميت  و   ،Udi Dekel ديكل 

نظام حكم ال�صي�صي يثل “م�صلحة عليا لكل من اإ�رشائيل والواليات املتحدة”، وعلى اأن 

وحثّت  ال�صي�صي.  حلكومة  مبا�رشة  م�صاعدات  تقدمي  املتحدة  والواليات  اإ�رشائيل  “على 
الدرا�صة على تخ�صي�ص م�صاعدات ع�صكرية وا�صتخبارية مل�صاعدة نظام ال�صي�صي على 

اإىل م�صاعدته للتعامل ب�صكل حازم وناجع مع  “اإغالق حدود م�رش باإحكام، باالإ�صافة 
.
بدو �صيناء”269

للفل�صطينيني   ،2016/5/17 يف  له  خطاب  يف  ر�صالة،  امل�رشي  الرئي�ص  ووّجه 

اأن  اإىل  م�صرياً  الفل�صطينية،  للق�صية  حقيقي  حّل  اإىل  التو�صل  ب�رشورة  واالإ�رشائيليني 

م�رش م�صتعدة لدعم كل املبادرات ال�صاعية لتحقيق ال�صالم. وقال ال�صي�صي اإنه �صيتحقق 

اإذا مّت حّل الق�صية الفل�صطينية، و�صتكتب �صفحة اأخرى جديدة ال تقل  اأكرث دفئاً  �صالم 

نتنياهو  ورحب   .
و“اإ�رشائيل”270 م�رش  بني  ال�صالم  معاهدة  يف  اإجنازه  مّت  عما  اأهمية 

بت�رشيحات الرئي�ص ال�صي�صي قائالً: “اأقّدر ما يقوم به الرئي�ص ال�صي�صي، واأت�صجع من 

دول  مع  للعمل  ا�صتعداد  على  “اإ�رشائيل”  اإن  نتنياهو  وقال  يبديها”.  التي  القيادة  روح 

رئي�ص  رحب  كما  الفل�صطينيني.  مع  �صالم  اتفاقية  حتقيق  نحو  التقدم  اأجل  من  عربية 

املع�صكر ال�صهيوين اإ�صحق هرت�صوغ Isaac Herzog بدعوة ال�صي�صي، قائالً اإنه اإعالن 

�صنجد  واإال  جدية؛  ب�صورة  فح�صها  واجبنا  من  تاريخية.  عملية  “اإمكانية  ويظهر  مهم 

امل�رشي، والنظر  الرئي�ص  اإىل  اال�صتماع  املهم  املقبلة. من  اأنف�صنا نفعل ذلك بعد اجلنازة 

.
بجدية وم�صوؤولية اإىل هذه الفر�صة”271

“التن�صيق  اأن  �صتاينت�ص  يوفال  االإ�رشائيلي  والطاقة  التحتية  البنى  وزير  ذكر  كما 

وو�صف   .
م�صى”272 وقت  اأّي  من  اأف�صل  واالإ�رشائيلي[  ]امل�رشي  البلدين  بني  االأمني 

 Carmit Valensi and Udi Dekel, “The Current Challenges in the Middle East Demand a  
269

 Joint United States-Israel Strategy,” Strategic Assessment, vol. 19, no. 1, April 2016, site

of The Institute for National Security Studies (INSS), http://www.inss.org.il/uploadImages/

systemFiles/adkan19-1ENG_3.pdf

الأهرام، وال�شفري، 2016/5/18.  
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http://bit.ly/1S6Ixgy :موقع تايز اأوف اإ�رشائيل، 2016/5/17، انظر  
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http://bit.ly/1rrv50V :وكالة االأنا�صول، 2016/2/6، انظر  
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مع  االإ�رشائيلية  العالقات   Yossi Melman ميلمان  يو�صي  االإ�رشائيلي  االأمني  اخلبري 

الوقت  يف  ت�صكل  قد  لكنها  لـ“اإ�رشائيل”،  ا�صرتاتيجي  كنز  باأنها  ال�صي�صي  عهد  يف  م�رش 

ذاته عقبة اأمام “اإ�رشائيل” للتو�صل اإىل حّل �صيا�صي يف قطاع غزة، وحتول دون ترميم 

االأمن  جهاز  رئي�ص  اإن  االإ�رشائيلية  معاريف  ل�صحيفة  ميلمان  وقال  تركيا.  مع  العالقة 

العام االإ�رشائيلي )ال�صاباك( Israel Security Agency–ISA (Shabak) يورام كوهني 

القاهرة خالل  Yoram Cohen يعّد �صخ�صية ماألوفة يف املخابرات امل�رشية، حيث زار 

2014 وبعدها، وتباحث مع م�صيفيه امل�رشيني يف ق�صايا قطاع  احلرب على غزة �صنة 

ال�صي�صي للحكم يف  الفتاح  “منذ اعتالء اجلرنال عبد  اإنه  . وقال ميلمان 
273

غزة وحما�ص

م�رش، ن�صاأت بينها وبني اإ�رشائيل عالقات وثيقة هي االأقوى من نوعها، وبات التعاون 

اأن  اأبيب يف حالة حت�صن تدريجي مع مرور الوقت”. واأ�صاف  القاهرة وتل  االأمني بني 

امل�صالح املتبادلة للطرفني يف حماربة تنظيم داع�ص يف �صيناء وحركة حما�ص، اأ�صهمت يف 

. وك�صف ميلمان النقاب عن اأن اجلي�ص امل�رشي يتلقى م�صاعدات 
274

تعزيز هذا التعاون

تقدم  كما  �صناعية،  اأقمار  �صور  خالل  من  وفرن�صا  “اإ�رشائيل”  من  وع�صكرية  اأمنية 

“اإ�رشائيل” دعماً للجي�ص امل�رشي يتمثل يف ال�صواريخ االعرتا�صية واملعلومات االأمنية 
 ،Aman 8200 التابعة ل�صعبة اال�صتخبارات الع�صكرية االإ�رشائيلية )اأمان(  عب الوحدة 

مدار  على  ا�صتخبارية  معلومات  توفر  اأجهزة  وهي  املو�صاد،  وجهاز  ال�صاباك،  وجهاز 

.
275

ال�صاعة عما يحدث يف �صيناء

مقال  يف   ،Nir Yahav ياهاف  نري  العربية  ال�صوؤون  يف  االإ�رشائيلي  اخلبري  وذكر 

وم�رش  “اإ�رشائيل”  بني  االأمني  التن�صيق  باأن  االإخباري،   Walla واال  موقع  يف  حتليلي 

الذي و�صف فيه هذا  اإىل احلد  ال�صي�صي  الرئي�ص  و�صل م�صتويات غري م�صبوقة يف عهد 

التن�صيق ب�صهر الع�صل يف القنوات االأمنية بني القاهرة وتل اأبيب، من دون اأْن يوؤثر ذلك 

على م�صاعر امل�رشيني جتاه االإ�رشائيليني. كما و�صفت االإعالمية االإ�رشائيلية �صيمريت 

. وقال الناطق الع�صكري 
276

Shimrit Meir الرئي�ص ال�صي�صي باأنه حلم اإ�رشائيلي مئري 

ب�صحيفة  له  مقال  يف   ،Avi Benayahu بنياهو  اآيف  االإ�رشائيلي  اجلي�ص  با�صم  االأ�صبق 

http://bit.ly/1UAtc9Y :اجلزيرة.نت، 2016/2/1، انظر  
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http://bit.ly/1UAsnxT :اجلزيرة.نت، 2016/4/14، انظر  
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http://bit.ly/1UAtc9Y :اجلزيرة.نت، 2016/2/1، انظر  
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http://www.raialyoum.com/?p=430222 :راأي اليوم االإلكرتونية، 2016/4/27، انظر  
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اإن الرئي�ص ال�صي�صي يعمل من خالل جي�صه على خدمة امل�صالح االإ�رشائيلية  معاريف، 

االأ�صلحة،  تهريب  عمليات  وقف  بنجاح  ويوا�صل  امل�رشية،  امل�صلحة  مع  تتقاطع  التي 

 .
277

وعرقلة اإن�صاء االأنفاق يف غزة

ويف اإطار التعاون الع�صكري واالأمني بني البلدين عبت طائرات تابعة ل�صالح اجلو 

امل�رشي احلدود مع االأرا�صي الفل�صطينية التي حتتلها “اإ�رشائيل” منذ �صنة 1948، للمرة 

االأوىل منذ حرب 1973، بتن�صيق مع اجلي�ص االإ�رشائيلي، وقال موقع �صحيفة يديعوت 

2015، حيث دخلت طائرات  اإن ذلك ح�صل خالل ال�صهور االأخرية من �صنة  اأحرونوت 

تابعة ل�صالح اجلو امل�رشي احلدود يف اإطار احلرب على تنظيم “والية �صيناء” الذي اأعلن 

والءه لتنظيم داع�ص. وبح�صب يديعوت اأحرونوت فاإن الطائرات امل�رشية ق�صفت اأهدافاً 

لداع�ص على ُبعد كيلومرتات معدودة من احلدود، يف منطقة العري�ص وال�صيخ زويد �صمايل 

اجلانبني  بني  التعاون  يف  تقدم  ح�صل   2015 �صنة  يف  اأنه  اإىل  ال�صحيفة  واأ�صارت  �صيناء. 

ا�صتخبارية على  امل�رشي واالإ�رشائيلي، حيث جرى تخ�صي�ص موارد جلمع معلومات 

.
278

احلدود مع م�رش يف اأعقاب تهديدات داع�ص

 2015 اأكتوبر  االأول/  ت�رشين  يف  “اإ�رشائيل”  ل�صالح  م�رش  ت�صويت  وكان 

التابعة اخلارجي  للف�صاء  ال�صلمية  اال�صتخدامات  جلنة  لع�صوية  ان�صمامها   ب�صاأن 

لالأمم املتحدة خري ُمعّب عما و�صلت اإليه العالقات امل�رشية االإ�رشائيلية، فتلك هي املرة 

رمزية   ٍ معان له  فعل  و“هو  “اإ�رشائيل”،  ل�صالح  م�رش  ت�صوت  الذي  التاريخ  يف  االأوىل 

وا�صعة تتخطى عملية الت�صويت ذاتها، اإذ اإن الدول املرت�صحة كانت واثقة من دخول هذه 

اأن ت�صتخدمه احلكومة امل�رشية، كبديل �صهل ال يكلف �صيئاً  اللجنة، وهو ما كان يكن 

لعدم الت�صويت الإ�رشائيل، عب الغياب عن اجلل�صة اأو االمتناع عن الت�صويت، ناهيك عن 

بديل الرف�ص”. كما اأورد حممد املن�صاوي، الباحث املتخ�ص�ص يف ال�صوؤون االأمريكية، يف 

احلكومتني  جتاهل  من  اأمريكي  م�صوؤول  �صكوى  امل�رشية،  ال�رشوق  ب�صحيفة  له  مقال 

املتزايد بني  االأمني  التعاون  واإبقائها بعيدة عن تفا�صيل  امل�رشية واالإ�رشائيلية لبالده، 

التفاقية  هند�صتها  منذ  اإيانها،  خلفية  على  االأمريكية  ال�صكوى  تفهم  ويكن  الدولتني. 

ال�صالم بني الدولتني، باأن عالقات القاهرة بتل اأبيب متر حتماً عب وا�صنطن، اإال اأنه يبدو 

http://bit.ly/23AHyfe :اجلزيرة.نت، 2016/5/8، انظر  
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Yedioth Ahronoth newspaper, 15/12/2015, http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-47399  
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حتييد  على  يقوم  بـ“اإ�رشائيل”  لعالقاتها  جديداً  واقعاً  اختارت  امل�رشية  احلكومة  اأن 

.
279

وا�صنطن عن بع�ص ملفات عالقاتها احلميمة مع تل اأبيب

ويت�صح اأثر العالقة بني م�رش وتل اأبيب على امللفات االقت�صادية جلياً، عب النظر اإىل 

احلكم الذي �صدر ل�صالح “اإ�رشائيل” بتغرمي م�رش 1.7 مليار دوالر تعوي�صاً عن توقف 

25 يناير، وهو حكم غري قابل للطعن وفق  لـ“اإ�رشائيل” بعد ثورة  الغاز امل�رشي  �صّخ 

م�رش،  �صّد  مرفوعة  االأقل  على  ثالث  ق�صايا  اإحدى  وهي  الدويل،  التحكيم  مكاتب  اأحد 

وهو ما يراه نائل ال�صافعي، خبري االت�صاالت واملحا�رش مبعهد ما�صات�صو�صت�ص للتقنية 

:Massachusetts Institute of Technology

لليونان يتيح مرور  التنازل عن �رشيط بحري  ابتزاز مل�رش مقابل  حماولة 

على  املرور  بدون  االأوروبي  لالحتاد  تابعة  مياه  اإىل  مبا�رشة  اإ�رشائيلي  اأنبوب 

مياه م�رشية، وت�صهيالت وتنازالت ملد اأنابيب اأجنبية )ال تخ�صع لل�صيادة وال 

للر�صوم امل�رشية( اإىل حمطتي االإ�صالة يف اإدكو ودمياط، واإ�صالة الغاز االإ�رشائيلي 

والقب�صي يف دمياط واإدكو بدون رقابة وال ر�صوم وال �رشائب على االإ�صالة 

وعلى �صفن الت�صدير.

ي�صاف اإىل هذا، بدء م�رش مفاو�صات ا�صترياد الغاز من “اإ�رشائيل” ملدة ترتاوح بني 

10 و15 عاماً، مبقدار اأربعة مليارات مرت مكب �صنوياً، وبالرغم من اإعالن رئي�ص الوزراء 

توقف املفاو�صات بعد حكم غرامة، اإال اأنه من املتوقع اأن ت�صتاأنف ال�صفقة من جديد بعد 

اأن تهداأ ال�صجة االإعالمية، اإذ اإن مثل هذه االأحكام ال توؤثر على العالقة مع “اإ�رشائيل”، 

�صعي  مع  تزامناً  ياأتي  اأنه  اإىل  باالإ�صافة  احلكم،  عقب  احلكومة  با�صم  املتحدث  قال  كما 

.
م�رشي لتو�صيع حجم التجارة مع “اإ�رشائيل”280

قوياً  ارتباطاً  مرتبط  اجلديد  امل�رشي  الواقع  اأن  الوا�صح  من  االأمر،  خال�صة 

اإىل ما  اإ�صافة  ال�رشاعات،  نتيجة  امللتهبة  املنطقة  �صوؤون  بـ“اإ�رشائيل”، وين�صق معها يف 

فاإن  لذلك  ونتيجة  وا�صنطن.  مع  توافق  من  “اإ�رشائيل”  مع  التن�صيق  يحققه  اأن  يكن 

http://www.shorouknews.com/columns/view.aspx?cdate=03122015 :ال�رشوق، 2015/12/3، انظر  
279 

 &id=7c77a16d-5d9c-45ad-adc4-4b009a0ced5c

http://bit.ly/1Pvj6pn :وانظر اأي�صاً: العربي اجلديد، 2015/12/11، يف

العربي اجلديد، 2015/12/11.  
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الق�صية الفل�صطينية افتقدت الدور امل�رشي املوؤثر، مما ي�صجع االحتالل على مزيد من 

االنتهاكات �صّد الفل�صطينيني.

ثالثًا: العالقة مع الدولة العربية واالإ�سالمية:

1. العالقة مع الدول العربية والإ�شالمية يف عهد مر�شي:

الفتاح  عبد  والرئي�ص  مر�صي  حممد  الرئي�ص  من  كل  وا�صرتاتيجية  طريقة  اختلفت 

ال�صي�صي يف التعامل مع العاملني العربي واالإ�صالمي، ففيما حاول االأول اأن يقيم عالقات 

والفائدة  باملنفعة  وتعود  والتكافوؤ،  الندية  مبداأ  على  تقوم  العاملني  يف  الفاعلة  الدول  مع 

اال�صتهداف والرف�ص  الثاين حالة  ثانية، وّظف  امل�صتهدفة  الدول  اأوالً وعلى  على م�رش 

وعدم التعاون التي اتبعتها معظم دول املنطقة، خ�صو�صاً املت�رشرة، من �صعود “التيار 

االإ�صالمي ال�صني”، مع النظام امل�رشي يف عهد مر�صي، وّظف ال�صي�صي هذا الواقع لتنفيذ 

خمطط االنقالب بدعم من دول عربية واإ�صالمية.

مل تكن طريق مر�صي، التي تقوم على معادالت جديدة يف بناء عالقات ندية جديدة مع 

القوى االإقليمية عربية واإ�صالمية، مفرو�صة بالورود بل على العك�ص، فقد حالت اخللفية 

االإخوانية ملر�صي وروؤيته االإ�صالمية للحكم الر�صيد، والتي تتناق�ص مع واقع وخلفيات 

كثري  مع  عالقته  توطيد  دون  واالإ�صالمية،  العربية  الدول  من  العديد  يف  احلكم  اأنظمة 

اأنها كانت ت�صمر  اإال  من هذه الدول، واإن كانت ظاهرياً تعلن ترحيبها ودعمها ملر�صي، 

وتخفي العداء املتجذر مل�رشوع مر�صي اخلارجي، وجتد فيه خطراً على موقعها العربي 

واالإقليمي وتهديداً حقيقياً ال�صتقرار اأنظمة حكمها املتخلخل.

مل تكن الطبيعة التناف�صية التي عادة ما حتكم العالقات بني الدول املوؤثرة يف االإقليم، 

واالختالف  والعقائدية  االأيديولوجية  اخللفية  يف  احلا�صل  التجان�ص  عدم  اإىل  باالإ�صافة 

اإن  بل  اخلارجية،  مر�صي  ل�صيا�صة  الوحيد  التحدي  احلكم،  نظام  طبيعة  يف  احلا�صل 

اآنذاك يف عدد من الدول العربية، جعل مهمة مر�صي  اأوّجه  التحول الثوري الذي كان يف 

اأكرث تعقيداً، خ�صو�صاً اأن مر�صي جاء من خالل ثورة �صعبية اأطاحت بحكم ا�صتبدادي 

كان له عالقات متينة مع كثري من االأنظمة العربية املوؤثرة يف املنطقة.
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العربية  الدائرة  مع  تعامله  يف  االإمكان  قدر  مت�صاوياً  اهتماماً  يويل  اأن  مر�صي  حاول 

االأقرب واالأ�صيق اإىل م�رش، ثم الدائرة االإ�صالمية، فالدائرة االإفريقية، و�صوالً اإىل الدائرة 

الدولية.

فعند احلديث عن الدائرة العربية، جند اأن مر�صي حاول بناء ج�صور ثقة متبادلة مع 

الدولة العربية االأكرث تاأثرياً يف العامل العربي، ورمبا يف املحيط االإ�صالمي، اأي ال�صعودية، 

العمود  وهي  العربية،  اجلامعة  توجهات  حتديد  يف  رئي�صياً  دوراً  تلعب  اأ�صبحت  والتي 

اأن عملية اخلروج من عباءة االختالف  التعاون اخلليجي. ال �صّك  الفقري لدول جمل�ص 

االإخوان  جلماعة  الدويل  التنظيم  بني  للعالقة  التاريخي  واملوروث  ال�صيا�صية  الروؤية  يف 

التي  العقبات  اأهم  �صكلت  مبارك،  حكم  فرتة  يف  خ�صو�صاً  ال�صعودية،  وبني  امل�صلمني 

واجهت عملية تطبيع العالقة بني م�رش اجلديدة والنظام ال�صعودي. 

اأوىل  جعلها  خالل  من  ال�صعودية  ملكانة  واحرتامه  تقديره  اإظهار  مر�صي  حاول  وقد 

املحطات العربية بل وغري العربية التي قام بزيارتها، حيث حّط الرحال يف املدينة ال�صعودية 

جدة يف 2012/7/11، والتقى خاللها العاهل ال�صعودي عبد اهلل بن عبد العزيز اآل �صعود. 

اأنه مل يكن مبقدور  وعلى الرغم من الرتحيب الذي حظي به مر�صي يف ال�صعودية، غري 

حرارة هذا االنفتاح من قبل مر�صي على ال�صعودية اأن تذيب جليد العالقات املتجمدة منذ 

�صنوات بني االإخوان والنظام ال�صعودي، على الرغم من اأن التقاطع والتطابق احلا�صل 

العوامل امل�صاعدة على توطيد العالقة  يف املوقفني من االأحداث يف �صورية كان يبدو من 

بني الطرفني، اإال اأن احل�صابات املحلية ال�صعودية كانت متقدمة على اأّي اعتبارات اأخرى.

مل تكن العالقة بني مر�صي واالإمارات العربية املتحدة باأح�صن حاالً من العالقة بني 

مر�صي وال�صعودية، فالعداء امل�صتحكم من قبل دولة االإمارات ومواقفها الرا�صخة جتاه 

االإخوان ب�صكل عام كانت العامل احلا�صم يف �صمور وق�صور تلك العالقة على �صكليات 

ال يبنى عليها عالقات متينة بني اجلانبني. حيث ا�صتقبل قائد �رشطة دبي �صاحي خلفان 

تويرت،  موقع  على  �صفحته  على  للجدل  مثرية  بتغريدة  م�رش،  يف  احلكم  مر�صي  تويل 

حياتي،  طوال  اإماراتي  اأّي  من  البيعة  اأقبل  واأال  اآخذ  اأال  العظيم  باهلل  “اأق�صم  كتب:  حيث 

اأقول �صهيد”، ليعلن رف�صه  البلدان، واهلل على ما  اأبث فرق االإخوان خللق الفنت يف  واأال 

 .
281

لتبواأ االإ�صالميني احلكم بعد الربيع العربي، كما ذكرت و�صائل اإعالمية يف ذاك الوقت

حممود زايد، العالقات امل�رشية االإماراتية من مر�صي اإىل ال�صي�صي.. من املواجهة اإىل الت�صامن، �صبكة االإعالم   
281

http://bit.ly/1ZThKdC :العربية )حميط(، 2015/1/18، انظر
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وبالرغم من اأن موؤ�ص�صات ر�صمية يف االإمارات اأعلنت اأن مواقف خلفان ال تعب بال�رشورة 

اأن االإمارات ترف�ص  اأنه كان هناك قناعة لدى الكثريين  اإال  عن املوقف الر�صمي للدولة، 

حكم الرئي�ص مر�صي، خ�صو�صاً بعد دعمها ال�رشيح لرت�صيح اأحمد �صفيق يف االنتخابات 

.
الرئا�صية �صنة 2822012

ويف اأيلول/ �صبتمب 2012، ا�صتقبل مر�صي وزير اخلارجية االإماراتي عبد اهلل بن زايد 

وزيادة  االقت�صادية  خ�صو�صاً  البلدين،  بني  العالقات  دعم  �صبل  معاً  وبحثا  نهيان،  اآل 

اال�صتثمارات االإماراتية يف م�رش. وبالرغم من ذلك ظلت االأزمة بني البلدين قائمة، حيث 

.
283

كانت هناك بع�ص التحفظات من كال الطرفني

ويف كانون االأول/ دي�صمب 2012، خاطب النائب العام امل�رشي وزير العدل النتداب 

قا�ص للتحقيق يف بالغ يتهم الفريق اأحمد �صفيق وقائد �رشطة دبي بالتحري�ص على قلب 

. وهو ما ردت عليه االإمارات بعدها باأ�صبوعني، حينما اعتقلت 
284

نظام احلكم يف م�رش

ال�صلطات 11 م�رشياً يف اإمارتي دبي وعجمان، بينهم اأكادييني واإعالميني وخمت�صني يف 

جماالت علمية متنوعة، متهمًة اإياهم بالعمل على جتنيد اأبناء اجلالية امل�رشية يف االإمارات 

.
285

لالن�صمام اإىل �صفوف التنظيم يف م�رش

وبخالف باقي الدول العربية، امتازت العالقة بني م�رش مر�صي ودولة قطر بالرتابط 

تاأييدها  واأظهرت  مبارك  بعد  م�رش  يف  احلكم  نظام  قوة  بكل  قطر  دعمت  حيث  الوثيق، 

قبل  امل�رشي  االقت�صاد  دعم  �صبيل  يف  الدوالرات  مليارات  و�صخت  يناير،   25 لثورة 

مر�صي وخالل حكمه، من مبداأ دعم الديوقراطيات يف الدول العربية، وكون اأنها ال ترى 

يف �صعود التيار االإ�صالمي خطراً على املنطقة.

وانفتحت العالقات امل�رشية مع قطر بعد �صقوط نظام مبارك. وتزايدت ادعاءات يف 

العون  مقابل  لقطر  ال�صوي�ص  قناة  رهن  اأو  لبيع  القاهرة  ا�صتعداد  ب�صاأن  حملية  �صحف 

املايل، لكن الرئي�ص مر�صي قال اإنه يقّدر دعم قطر املايل مل�رش، لكن هذا ال يعني اأن “تبيع 

املرجع نف�صه.  
282

املرجع نف�صه.  
283

املرجع نف�صه.  
284

http://www.alriyadh.com/799000 :صحيفة الريا�س، الريا�ص، 2013/1/6، انظر�  
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م�رش قناة ال�صوي�ص للدوحة.. اأر�ص م�رش حرام على غري امل�رشيني”، م�صيفاً اأن بالده 

.
286

تتعامل “بندية وم�صداقية واحرتام”، مع كل دول العامل

التي  اإيران،  مع  العالقة  وخ�صو�صاً  االإ�صالمي  العامل  مع  العالقة  يخ�ص  فيما  اأما 

م�رش  توقيع  من  طهران  موقف  ب�صبب  عاماً  ثالثني  من  اأكرث  مدى  على  قطيعة  �صهدت 

معاهدة كامب ديفيد مع االحتالل، فقد �صهدت انفتاحاً من قبل مر�صي على اإيران، �صمن 

ا�صرتاتيجية االنفتاح مع العامل االإ�صالمي ولي�ص وفق ا�صطفاف دول �صّد اأخرى. 

�صمن هذه اال�صرتاتيجية القت العالقات الديبلوما�صية بني البلدين حالة من التقارب 

2012، يف اأول  اأغ�صط�ص  يف عهد الرئي�ص مر�صي، حيث توجه مر�صي اإىل طهران، يف اآب/ 

عدم  دول  قمة  حل�صور  وذلك  االإ�صالمية؛  الثورة  منذ  اإيران  اإىل  م�رشي  لرئي�ص  زيارة 

االنحياز. و�صهدت العالقة بني البلدين تطوراً ملحوظاً، حينما وقَّعت م�رش واإيران اأول 

برتوكول بينهما، منذ قطع العالقات الديبلوما�صية، يق�صي با�صتئناف الرحالت اجلوية 

املبا�رشة بني القاهرة وطهران مبعدل 28 رحلة جوية اأ�صبوعياً. زيارة مر�صي اإىل طهران 

اإىل   Mahmud Ahmadinejad جناد  اأحمدي  حممود  االإيراين  للرئي�ص  زيارة  اأعقبها 

القاهرة يف �صباط/ فباير 2013؛ حل�صور قمة دول منظمة التعاون االإ�صالمي، وا�صتُقبل 

مع  واجتمع  القمة،  هام�ص  على  واللقاءات  الزيارات  من  بالعديد  وقام  حافالً،  ا�صتقباالً 

�صيخ االأزهر اأحمد الطيب. وقد �صبق كل هذا تاأييد مر�صد الثورة االإيرانية علي اخلامنئي 

Ali Khamenei للثورة امل�رشية، حيث ذكر يف 2011/2/4 اأن الثورة امل�رشية ما هي اإال 

.
287

امتداد للثورة االإ�صالمية يف طهران

لطهران،  مر�صي  زياره  الدولة  اأركان  من  مدعومة  ال�صيا�صية  القوى  بع�ص  ا�صتغلت 

وا�صفة  العربي،  والعامل  م�رش  يف  االإيراين  ال�صيعي  املد  اأمام  الطريق  بفتح  اإياه  متهمة 

اأن  اإال  العربي،  اخلليج  دول  �صّد  اال�صطفاف  اإطار  يف  ياأتي  طهران  مع  العالقات  اإعادة 

خطاب مر�صي يف موؤمتر قمة عدم االنحياز، عك�ص مدى العالقة وحدودها و�صوابطها مع 

طهران؛ حيث فاجاأ مر�صي احلا�رشين مبا فيهم الرئي�ص االإيراين اأحمدي جناد، بانتقاده 

للنظام ال�صوري حليف طهران، موؤيداً ثورة ال�صعب ال�صوري، ما دفع الوفد ال�صوري اإىل 

ال�رشق الأو�شط، 2013/4/22.  
286

جمال ن�صار، “تطور العالقات امل�رشية - االإيرانية وماآالتها بعد االتفاق النووي،” مركز اجلزيرة للدرا�صات،   
287

http://studies.aljazeera.net/ar/reports/2015/09/2015995450494466.html :2015/9/13، انظر
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االن�صحاب من اجلل�صة، وجعل االإيرانيني يف حرية من اأمرهم، و�صبّب لهم حرجاً �صديداً 

مع حليفهم ال�صوري، حيث طالب الرئي�ص مر�صي دول قمة عدم االنحياز بدعم ن�صال 

فَقَد  ظامل  نظام  واأنه  بـ“القمعي”،  االأ�صد  ب�صار  الرئي�ص  نظام  وا�صفاً  ال�صوري،  ال�صعب 

�رشعيته. واأعرب عن اعتقاده اأن نزيف الدم يف �صورية ال يكن اأن يتوقف بغري “تدخل 

“النظام  �صّد  ون�صاله  ال�صوري  ال�صعب  دعم  مر�صي  الرئي�ص  واأكد  اخلارج.  من  فاعل” 

تعلن  اأن  اإىل  جميعاً  احلركة  دول  داعياً  اأخالقي،  وواجب  حّق  ذلك  اأن  ويرى  القمعي”، 

دعمها الكامل غري املنقو�ص ملطالب احلرية يف �صورية، واأن يتم ترجمة ذلك يف خطوات 

ال�صلمي لنظام ديوقراطي وبطريقة �صلمية، ومبا يحفظ �صورية  عملية تدعم االنتقال 

�صفوفها  بتوحيد  ال�صورية  املعار�صة  مر�صي  وطالب  التق�صيم.  اأو  االأهلية  احلرب  من 

دون تفرقة اأو متييز، م�صيفاً اأن م�رش على اأمت ا�صتعداد للتعاون مع كل االأطراف �صعياً 

حلقن الدماء واالتفاق على �صورية اجلديدة التي يتوق اإليها كل �صوري. وقال مر�صي اإن 

“الثورة امل�رشية مثلت حجر الزاوية يف حركة الربيع العربي، وجنحت يف حتقيق اأهدافها 
اأيام من ثورة تون�ص،  اأنها بداأت بعد  اإىل احلكم املدين”، م�صيفاً  ال�صيا�صية لنقل ال�صلطة 

.
وتلتها ليبيا واليمن، واليوم “الثورة يف �صورية �صّد النظام الظامل”288

بب�صالة  ينا�صالن  وال�صوري  الفل�صطيني  “ال�صعبني  اإن  مر�صي  الرئي�ص  وقال 

اال�صطالع  عن  عجزت  “لكونها  الكبى  القوى  وانتقد  والعدالة”،  للحرية  طلباً  مبهرة 

مر�صي  الرئي�ص  دعا  كلمته،  ويف  وال�صورية”.  الفل�صطينية  احلالتني  حيال  مب�صوؤولياتها 

 United الدويل  االأمن  جمل�ص  يف  الع�صوية  دائمة  الدول  دائرة  تو�صيع  �رشورة  اإىل 

متثيل  ب�رشورة  مطالباً  الدول،  واقع  مع  يتنا�صب  مبا   Nations Security Council

الذي   ،)Veto )الفيتو  النق�ص  ا�صتخدام حّق  �صلبيات  االأمن، ومعاجلة  اإفريقيا يف جمل�ص 

واأكد  �صورية.  يف  يحدث  ما  اأبرزها  املواقف،  من  كثري  اتخاذ  عن  الدولية  املنظمة  يعطل 

مر�صي اأن دول حركة االنحياز تواجه حتديات تتطلب التعاون لدعم دور احلركة، ومنها 

اأن  خ�صو�صاً  اجلميع،  على  ينطبق  مبا  انت�صاره،  ومنع  النووي  ال�صالح  نزع  مبادرات 

دول املنطقة ان�صمت جميعها للمعاهدة با�صتثناء “اإ�رشائيل”، م�صرياً اإىل حّق دول املنطقة 

.
289

يف اال�صتخدام ال�صلمي للطاقة النووية

موقع الهيئة العامة لال�صتعالمات، جمهورية م�رش العربية، 2012/8/30، انظر:  
288

http://www.sis.gov.eg/ar/Story.aspx?sid=61472
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هذا االأمر عك�ص من الداللة ما يكفي باأن هناك تبايناً كبرياً، وتباعداً وا�صعاً يف وجهات 

النظر يف كثري من الق�صايا وامللفات ال�صاخنة يف املنطقة ومنها امللف ال�صوري، الذي كان 

اإزاء بع�ص  النظر  تباعداً يف وجهات  اأن هناك  منه. كما  الرئي�ص امل�رشي وا�صحاً  موقف 

مر�صي  عّب  حيث  اخلليجي،  مبحيطها  اإيران  عالقة  �صمنها  من  االإقليمية،  ال�صيا�صات 

اأمن  اأمن هذه الدول من  اأن  اإىل  اأ�صار  �رشاحة عن موقف م�رش جتاه دول اخلليج، حني 

م�رش، م�صدداً على اأن م�رش ال تعزز عالقاتها مع اإيران على ح�صاب دول اخلليج العربية 

. ومثل هذه الت�رشيحات ال تعجب 
290

التي قال اإنها هي نف�صها حتتفظ بعالقات مع طهران

اإيران، وهذه م�صاألة اأخرى ت�صاف اإىل امل�صائل اخلالفية التي اأ�صهمت يف جعل العالقات 

تراوح مكانها، وال ترقى اإىل م�صتوى متقدم.

م�رش  يف  الداخلي  ال�صيا�صي  الو�صع  ب�صبب  ُعرقلت  ما  �رشعان  اجلهود  هذه  ولكن 

عقب انقالب 3 يوليو، والتي مل تعلق اإيران عليها ب�صكل �صلبي، واإمنا اأكدت على احرتام 

االنتخابات  يف  ال�صي�صي  الفتاح  عبد  فوز  وعقب  حينها.  امل�رشي  ال�صعب  اختيارات 

الرئا�صية، قوبل االأمر برتحيب وتهنئة ر�صمية من اخلارجية االإيرانية لنتيجة االنتخابات 

البلدين، وهو ما يكن عّده من بني  الر�صمية، وت�صديد على وجوب تطوير العالقة بني 

العوامل التي دفعت م�رش لدعوة الرئي�ص ح�صن روحاين Hassan Rouhani اإىل القاهرة، 

.
291

من اأجل ح�صور مرا�صم تن�صيب ال�صي�صي

لرئي�ص  زيارة  اأول  وهي   ،2013/3/18 يف  باك�صتان  بزيارة  مر�صي  الرئي�ص  قام  كما 

مذكرات  خم�ص  توقيع  مّت  الزيارة،  وخالل  املا�صي،  القرن  �صتينيات  منذ  م�رشي 

ال�صغرية  امل�رشوعات  وتنمية  لال�صتثمار،  الرتويج  جماالت  يف  الثنائي  للتعاون  تفاهم 

البنامج  اإىل  باالإ�صافة  واالإعالم،  التجارية  واملالحة  البيدية،  واخلدمات  واملتو�صطة، 

.
292

التنفيذي الثالث التفاق التعاون العلمي والتكنولوجي بني الدولتني

ال�رشق الأو�شط، 2013/4/22.  
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http://www.elwatannews.com/news/details/661940 :الوطن، 2015/2/13، انظر  
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امل�رشي اليوم، 2016/1/19، انظر:  
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2. العالقة مع الدول العربية والإ�شالمية يف عهد ال�شي�شي:

حر�ص ال�صي�صي بعد الو�صول اإىل احلكم على احل�صول على الدعم لنظامه، وارتبطت 

ال�صيا�صة اخلارجية بتحقيق هذا الهدف؛ الذي جاء على ح�صاب االأهداف اال�صرتاتيجية 

وامل�صالح الوطنية مل�رش وللمنطقة يف جمملها، وب�صورة تناق�صت بو�صوح مع االأهداف 

التي اأعلنها هو ووزير خارجيته ال�صابق؛ وذلك من حيث ا�صتعادة مكانة م�رش ودورها 

املركزي، اأو دعم الق�صايا العربية الكبى كالق�صية الفل�صطينية مثالً. وال �صّك اأن اإحدى 

فيها،  والتاأثري  املنطقة  والقيادي يف  الريادي  لدورها  التوجه هو فقدان م�رش  نتائج هذا 

رفع  الذي  ال�صي�صي  لنظام  املمولة  اخلليجية  الدول  بع�ص  فلك  يف  تدور  اأ�صبحت  حيث 

حماية  يف  دور  لتاأدية  حكمه  خالل  م�رش  ا�صتعداد  على  كدليل  ال�صكة”؛  “م�صافة  �صعار 

اعتبار  اخلطاأ  ومن   .
293

اال�صرتاتيجية م�صاحلها  حتقيق  يف  وامل�صاعدة  الدول،  تلك  اأمن 

اأوجه  من  بالرغم  وذلك  مبارك،  لنظام  امتداد  جمرد  ال�صي�صي  بقيادة  امل�رشي  النظام 

 الت�صابه؛ فنظام ال�صي�صي لي�ص فقط اأ�صد بط�صاً واأكرث �رشا�صًة جتاه معار�صيه؛ فهو نظام

�صيا�صي - ع�صكري ال يقبل التاأييد الفاتر، اأو تغري املواقف، اأو احلياد منه. وهذا املوقف 

.
ينعك�ص على �صيا�صته اخلارجية التي ُتدار بعقلية “اإّما معنا اأو �صّدنا”294

والتوجهات  الروؤى  يف  الوا�صح  واالختالف  االإقليمية  ال�صيا�صات  تعقيدات  اأن  اإال 

حتت  ال�صعودي  والنظام  ال�صي�صي  نظام  بني  املواقف  يف  املتزايدة  التناق�صات  اأظهرت 

اإيران  اإىل  ال�صعودية تنظر  اإن  املثال؛ حيث  العزيز على �صبيل  امللك �صلمان بن عبد  حكم 

يرى  حني  يف  امل�صلمني.  االإخوان  خطر  من  اأكب  القومي  اأمنها  على  ا�صرتاتيجي  كخطر 

للطرف الذي يحاربه؛ ومن  ال�صيا�صي بلون واحد، وينحاز فوراً  ال�صي�صي كل االإ�صالم 

وت�صهيله  حفرت،  خلليفة  الع�صكري  ودعمه  االأ�صد،  ب�صار  نظام  لبقاء  تاأييده  ياأتي  هنا 

اأكرث من  الرغم من وجود  التي قامت بها االإمارات يف ليبيا؛ وذلك على  للغارات اجلوية 

ثالثة اأرباع مليون عامل م�رشي و�صعهم هذا املوقف يف خطر. اإ�صافة اإىل دعمه لنظام 

اليمن؛  يف  للحوثيني  للت�صدي  حما�صه  وعدم  ال�صنية،  االأطراف  �صّد  العراق  يف  املالكي 

للدرا�صات،  اجلزيرة  مركز  اال�صرتاتيجية،”  املنظومة  وغياب  ال�صي�صي  زمن  اخلارجية  م�رش  “�صيا�صة   
293

http://studies.aljazeera.net/reports/2015/08/20158171031927138.htm :2015/8/17، انظر

اجلزيرة  مركز   ”،)2015-2013( امل�رشية  اخلارجية  ال�صيا�صة  حتوالت  القمع:  “ت�صدير  عا�صور،  عمر   
294

للدرا�صات، 2015/11/16، انظر:

http://studies.aljazeera.net/reports/2015/11/20151116121817144977.htm
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الذين يحاربون حزب االإ�صالح، وكان هذا اأحد املنطلقات وراء رغبة نظام ال�صي�صي يف 

اإن�صاء قوة عربية ع�صكرية م�صرتكة من اأجل حماربة االإرهاب )االإ�صالم ال�صيا�صي يف نظر 

.
295

ال�صي�صي( واإيجاد دور له من خاللها

كحما�ص  ياثلهم  وما  واالإخوان  ال�صيا�صي  لالإ�صالم  ال�صي�صي  نظام  عداء  اأن  كما 

مواقف  لتبني  اأ�صا�صياً  حمدداً  كان  �صورية،  اأو  ليبيا  اأو  تون�ص  يف  اإ�صالمية  وتنظيمات 

النظام  امل�صلحة اال�صرتاتيجية مل�رش بال�رشورة؛ بل ترتبط مب�صلحة  اإقليمية ال حتقق 

ذاته، وحر�صه على تدعيم اأركانه مهما كلف االأمر. فقد �صاءت عالقات م�رش مع تركيا 

وقطر، اللتان ُتعّدان دولتني مهمتني يف املنطقة، عقب االإطاحة بالرئي�ص مر�صي، وقامت 

اإىل  م�رش بتخفي�ص التمثيل الديبلوما�صي وال�صحب املتبادل لل�صفراء، واأدَّى ذلك العداء 

اللتني ُتعدان من  اليونان وقب�ص،  التقارب مع  اتخاذ خطوات مثل: حر�ص م�رش على 

الدول الفا�صلة اقت�صادياً نكاية يف تركيا. كما مّت ت�صوير قطر بالدولة املعادية مل�رش عملياً؛ 

حيث اأقيمت ق�صايا �صّد مر�صي بتهمة التخابر مع قطر يف اأثناء رئا�صته للدولة. كما �صعى 

النظام اإىل احل�صول على اأحكام ق�صائية لت�صنيف تركيا وقطر كـ“دول اإرهابية”؛ وذلك 

.
296ً

يف حني رف�صت املحاكم نف�صها اعتبار “اإ�رشائيل” كياناً اإرهابيا

وم�صاعدات  اأموال  على  حت�صل  وم�رش  مر�صي  حممد  الرئي�ص  على  االنقالب  منذ 

ا�صتعادة  يف  م�رش  �صت�صاعد  االأموال  هذه  اأن  يعتقد  البع�ص  خليجية.  دول  من  برتولية 

دورها الريادي، فيما يعتقد البع�ص االآخر اأنها تقيدها وجتعلها تابعة للدول املانحة.

م�رش  تعي�صها  التي  ال�صعبة  واالقت�صادية  ال�صيا�صية  االأو�صاع  تثري  ما  وبقدر 

التي  الكبرية  امل�صاعدات  تثري  ما  بقدر  يوليو،   3 انقالب  بعد  خ�صو�صاً  امل�رشيني  قلق 

خ�ص�صتها بع�ص الدول اخلليجية مل�رش الكثري من الت�صاوؤالت. 

واأثارت ت�رشيحات ك�صفتها ت�رشيبات تخ�ص اأركان النظام امل�رشي ما بعد االنقالب، 

العالقة النفعية من جهة اأركان النظام يف م�رش بعد االنقالب جتاه دول اخلليج العربي، 

اأن هذه  اإال  الدول،  الوثيقة بني م�رش وهذه  العالقة  كادت تهدد ركائز تلك  وا�صعاً  جدالً 

العالقة مل تتاأثر كثرياً ب�صبب حر�ص هذ الدول على البقاء �صفاً واحداً يف وجه االإ�صالم 

ال�صيا�صي يف املنطقة عموماً ويف م�رش خ�صو�صاً.

املرجع نف�صه.  
295

املرجع نف�صه.  
296
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 ومن �صمن تلك الت�رشيبات املثرية اجلدل، ياأتي ت�رشيب بثّته قناة مكّملني الف�صائية 

تر�صحه  من  اأيام  قبل  للدفاع  وزيراً  كان  عندما  ال�صي�صي  الفتاح  عبد  للرئي�ص  من�صوباً 

كامل  عبا�ص  اآنذاك  مكتبه  ومدير  ال�صي�صي  بني  دار  حواراً  يك�صف  اجلمهورية،  لرئا�صة 

دول  اأن�صاف  باأنها  اخلليج  دول  وي�صف  حجازي،  حممود  الع�صكري  املجل�ص  وع�صو 

مع  التعامل  ا�صرتاتيجية  الت�رشيب  يف  املتحاورون  ناق�ص  وقد   .
297

�صخمة مبالغ  متتلك 

وقال  اخلليج،  حرب  يف  حدث  ما  غرار  على  مالية  منح  بطلب  يتعلق  فيما  اخلليج  دول 

“خذ  اأ�صا�ص  على  اخلليج  دول  مع  التعامل  يجب  اإنه  ال�صي�صي  مكتب  مدير  كامل  عبا�ص 

دولة  كل  من  املطلوبة  املبالغ  حجم  اإىل  الت�رشيب  يف  ال�صي�صي  تطرق  كما   .
وهات”298

خليجية داعمة له وتفا�صيل حتويل تلك االأموال اإىل ح�صابات اجلي�ص امل�رشي، والطلب 

منها.  واحدة  كل  من  دوالر  مليارات  ع�رشة  منحه  واالإمارات  وال�صعودية  الكويت  من 

وكان الفتاً حديث ال�صي�صي عن اأن دول اخلليج متتلك ميزانيات �صخمة، واأن قادة تلك 

الدول يتلكون من االأموال ما يفوق ميزانيات بلدانهم، واأن “الفلو�ص عندهم زّي الرز”، 

.
299

على حّد قوله

االأحيان  من  كثري  يف  يوليو   3 انقالب  بعد  وال�صعودية  م�رش  بني  العالقات  ات�صمت 

بالتوافق والتطابق والتناغم، ب�صبب انحياز امللك ال�صعودي عبد اهلل بن عبد العزيز لكل 

اال�صتئ�صالية  املواجهة  بفكرة  يتعلق  فيما  خ�صو�صاً  ال�صي�صي،  يتبعها  التي  ال�صيا�صات 

املادي  الدعم  كل  وتقديه  االإخوان،  جماعة  راأ�صه  وعلى  ال�صيا�صي،  االإ�صالم  لتيار 

واملعنوي واحل�صد االإقليمي والدويل لل�صي�صي من اأجل حتقيق هذا الغر�ص.

عزله  بعد  ال�صي�صي  اأعلنها  التي  امل�صتقبل”  لـ“خريطة  تاأييده  اهلل  عبد  امللك  اأعلن  فقد 

امللك  واأر�صل  اهلل.  عبد  امللك  من  لالنقالب  تاأييداً  خارجي  ات�صال  اأول  وكان  ملر�صي، 

اأن  فيها  راأى  تعيينه،  مّت  الذي  من�صور  عديل  املوؤقت  للرئي�ص  تهنئة  برقية  ال�صعودي 

. كما اأعلن 
“رجال القوات امل�صلحة اأخرجوا م�رش من نفق يعلم اهلل اأبعاده وتداعياته”300

اعت�صامي  ف�ّص  بعد  امل�رشي  الداخلي  ال�صاأن  يف  الدويل  للتدخل  رف�صه  ال�صعودي  امللك 

ت�صجيل م�رشب ي�صخر فيه ال�صي�صي من دول اخلليج، اجلزيرة.نت، 2015/2/7، انظر:  
297

http://bit.ly/1CFrQqp

املرجع نف�صه.  
298

املرجع نف�صه.  
299

http://bit.ly/1U9UAy7 :العربية.نت، 2013/7/4، انظر  
300
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. وكان امللك
 رابعة والنه�صة، واأعلن وقوف ال�صعودية بجانب م�رش �صّد “االإرهاب”301

عبد اهلل اأول املهنئني لل�صعب امل�رشي وللمر�صح ال�صي�صي عقب اإعالن نتيجة االنتخابات 

الرئا�صية امل�رشية 2014، وقام باإر�صال ر�صالة اأو�صح فيها اأن امل�صا�ص باأمن م�رش هو 

العزيز  االأمري �صلمان بن عبد  ال�صعودي وقتها  العهد  بال�صعودية. و�صارك ويلّ  م�صا�ص 

يف حفل تن�صيب ال�صي�صي رئي�صاً مل�رش. ومن جهته فقد �صدد ال�صي�صي على اأن العالقة 

واأن  االأو�صط،  ال�رشق  منطقة  يف  واال�صتقرار  لالأمن  اأ�صا�صاً  ُتعد  وال�صعودية  م�رش  بني 

.
302

امل�صوؤولني يف البلدين مدركون لهذا االأمر امل�صتقر

ا�صتمرار  على  العزيز  عبد  بن  �صلمان  ال�صعودي  امللك  حر�ص  احلكم،  توليه  ومنذ 

تكامل العالقات ال�صعودية – امل�رشية، وذلك بالرغم من احلديث عن حتول يف ال�صيا�صة 

اأكد  حيث  اهلل،  عبد  امللك  وفاة  بعد  م�رش،  منها  امللفات،  بع�ص  يف  ال�صعودية  اخلارجية 

جتاه  اململكة  “موقف  اأن  ال�صي�صي،  مع  هاتفي  ات�صاٍل  يف   ،2015/2/8 يف  �صلمان  امللك 

م�رش وا�صتقرارها واأمنها ثابت ال يتغري، واأن عالقة اململكة وم�رش اأكب من اأّي حماولة 

لتعكري العالقات املميزة والرا�صخة بني البلدين ال�صقيقني”. وزار امللك �صلمان م�رش يف 

منا�صبتني؛ االأوىل كانت يف 2015/3/28، تراأ�ص خاللها وفد ال�صعودية اإىل موؤمتر دويل عقد 

يف �رشم ال�صيخ لدعم وتنمية االقت�صاد امل�رشي، والثانية كانت يف 2016/4/7، يف زيارة 

جمل�ص  لرئي�ص  الثاين  النائب  العهد  ويل  ويل  اأكد  كما  ال�صي�صي.  لنظام  الريا�ص  من  دعم 

الوزراء وزير الدفاع االأمري حممد بن �صلمان بن عبد العزيز اآل �صعود، يف 2015/12/15، 

التي  اال�صرتاتيجية  العالقات  ومتانة  وقوة  امل�صري  وحدة  على  ال�صي�صي،  لقائه  خالل 

تربط الدولتني ال�صقيقتني. واأكد حر�ص ال�صعودية الدائم على تعميق التعاون والتن�صيق 

املتوا�صل بني البلدين، واأهمية دور م�رش يف توحيد اجلهود العربية باملرحلة الراهنة مبا 

“االإرهاب”،  مكافحة  مقدمتها  ويف  القائمة،  التحديات  مواجهة  من  العربية  االأمة  ُيّكن 

. كما اأمر 
303

واإر�صاء االأمن واال�صتقرار بال�رشق االأو�صط، واإنهاء االأزمات القائمة باملنطقة

لل�صنوات  البرتولية  2015/12/15، مب�صاعدة م�رش يف تلبية احتياجاتها  امللك �صلمان يف 

موقع �صحيفة االقت�صادية، الريا�ص، 2013/8/17، انظر:  
301

http://www.aleqt.com/2013/08/17/article_778889.html

ال�رشق الأو�شط، 2015/2/28.  
302

http://bit.ly/1ZThefT :موقع تلفزيون الغد، 2016/4/4، انظر  
303
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30 مليار  اإىل اأكرث من  اخلم�ص القادمة، وزيادة اال�صتثمارات ال�صعودية يف م�رش لت�صل 

.
304

ريـال �صعودي )نحو 8 مليارات دوالر(

من  مر�صي  بقيادة  اجلديد  امل�رشي  للنظام  العداء  اأعلنت  التي  االإمارات،  دولة  اأما 

اجلديدة  لالإجراءات  وتاأييدها  مر�صي،  الرئي�ص  لعزل  تاأييدها  اأعلنت  فقد  االأوىل،  اأيامه 

اإماراتي رفيع امل�صتوى، ي�صم وزير اخلارجية ال�صيخ اأعلنها ال�صي�صي، وقام وفد   التي 

نهيان،  اآل  زايد  بن  هزاع  ال�صيخ  باالإمارات  الوطني  االأمن  وم�صت�صار  زايد،  بن  اهلل  عبد 

ال�صيخ وقال   .
305

اجلديد للنظام  املُطلق  تاأييدهم  ُمعلنني   ،2013/7/9 يف  م�رش   بزيارة 

عبد اهلل اإن “جي�ص م�رش العظيم يثبت من جديد اإنه بالفعل �صياج م�رش وحاميها ودرعها 

القوي، الذي ي�صمن لها باأن تظل دولة املوؤ�ص�صات والقانون التي حتت�صن كل مكونات 

. كما قامت دولة االإمارات بتقدمي دعم مايل كبري ل�صلطات 
ال�صعب امل�رشي ال�صقيق”306

نقدية  منح  �صكل  يف  دوالر،  مليار   12 والكويت  ال�صعودية  مع  قدمت  حيث  االنقالب، 

وودائع ومواد برتولية، مل يتلَق ال�صعب امل�رشي دعماً مماثالً له خالل رئا�صة مر�صي. 

امل�رشية”،  احلكومة  اتخذتها  التي  ال�صيادية  لالإجراءات  “تفهمها  االإمارات  اأعلنت  كما 

.
307

خالل ف�ّص اعت�صامي رابعة والنه�صة

الرئي�ص  عهد  يف  التقارب  من  حالة  �صهدت  التي  اإيران،  مع  العالقة  يخ�ص  فيما  اأما 

هت  مر�صي، فقد ا�صتمر هذا االنفتاح من قبل ال�صي�صي على اإيران ب�صكل حذر، حيث ُوجِّ

تن�صيب  حفل  حل�صور   Hassan Rouhani روحاين  ح�صن  االإيراين  للرئي�ص  دعوة 

ال�صي�صي؛ مما اأثار من جديد اأفق تطور العالقات بني البلدين، التي ما تزال متثل التبا�صاً 

خفية  واأخرى  معلنة  باأ�صباب  ُيرتهن  كان  ما  ودوماً  مل�رش،  اخلارجية  ال�صيا�صة  نهج  يف 

والهاج�ص  اإقليمية.  ورمبا  عاملية  جهات  تخ�ص  �صيا�صية  حل�صابات  معظمها  يف  تخ�صع 

االأ�صا�صي واملحرك لتلك العالقة، هو ر�صى دول اخلليج التي ُتعّد الداعم االأول لل�صي�صي، 

وخ�صو�صاً ال�صعودية يف عهد امللك عبد اهلل، واالإمارات. وقد عبَّ ال�صي�صي عن ذلك بقوله: 

بي بي �صي، 2015/12/15، انظر:  
304

http://www.bbc.com/arabic/middleeast/2015/12/151215_egypt_saudi_arabia_investments

اليوم ال�شابع، 2013/7/9، انظر:  
305

http://www.youm7.com/story/0000/0/0/-/1154894#.VwZRHpx95Mw

العربية.نت، 2013/7/4.   
306

اخلليج، 2013/8/15.  
307
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“العالقة مع اإيران متر عب اخلليج العربي... اأمن م�رش ال ينف�صل عن اأمن اخلليج. )هم( 
اأهلنا ويهمنا اأن يعي�صوا ب�صالم... كل ما ن�صعى اإليه مع اإيران هو عالقة عادلة”. وبالتايل 

النظام بقيادة ال�صي�صي ال يرى غ�صا�صة يف التعامل مع اإيران، وال يعّدها عدّواً له، بل يرى 

.
308

اأن العدو االأول له هو تيار “االإ�صالم ال�صيا�صي”، املتمثل يف جماعة االإخوان امل�صلمني

وبخ�صو�ص االتفاق الذي مّت التو�صل اإليه بني جمموعة الدول ال�صت الكبى واإيران 

اأنها تتابع االأمر باهتمام، واأعرب  دت وزارة اخلارجية امل�رشية  اأكَّ النووي،  حول امللف 

�صامالً  االتفاق  يكون  اأن  يف  اأمله  عن  العاطي  عبد  بدر  اخلارجية  وزارة  با�صم  املتحدث 

واإخالئها  االأو�صط،  ال�رشق  منطقة  يف  للت�صلح  �صباق  ن�صوب  منع  اإىل  ويوؤدي  متكامالً، 

اإىل  النووية، مبا يوؤدي  االأ�صلحة  ال�صامل مبا فيها  الدمار  اأ�صلحة  ب�صكل كامل من جميع 

النووي.  االنت�صار  منع  معاهدة  بنود  مع  ويتفق  املنطقة  يف  واالأمن  اال�صتقرار  حتقيق 

لها  ي�صمح  نووي  خيار  امتالك  يف  ترغب  اإيران  اأن  اجتاه  يف  امل�رشية  الروؤية  وت�صري 

نظام  وبناء  املنطقة  تفكيك  واإعادة  جهة،  من  نهاية  بال  نووي  وابتزاز  قوة  با�صتعرا�ص 

بني  مقاربة  يثِّل  وهذا  ثانية.  جهة  من  الرئي�صي،  وحموره  مرتكزه  هي  تكون  اإقليمي 

املوقف امل�رشي واخلليجي؛ الذي ي�صع اأمن اخلليج �صمن اأولوياته يف التعامل مع اإيران، 

وهذا ما عَبّ عنه ال�صي�صي يف اأكرث من موقف بقوله: “اإن م�رش لن ت�صمح الأي قوى بب�صط 

نفوذها على العامل العربي، وتهديد اأمنه وا�صتقراره، بالتعاون مع اأ�صقائها العرب، كما 

اأنها ال متلك االنعزال عن قرارها اأو جتاهل انعكا�صاته على االأمن القومي، الذي يرتبط 

.
باأمن اخلليج والبحر االأحمر وال�رشق االأو�صط”309

ويف امللف اليمني، فقد كان من املالحظ اأنه بعد و�صول ال�صي�صي ل�ُصدَّة احلكم يف م�رش 

اأظهر تاأييده ملوقف ال�صعودية يف اليمن، ومتَّ االإعالن عن ذلك من خالل وزارة اخلارجية، 

اإىل �رشورة  اليمنية  واأنها تتابع بكل قلق تطورات االأو�صاع يف اليمن، وتدعو االأطراف 

اللجوء  وعدم  امل�رشوعة،  الديوقراطية  تطلعاته  وحتقيق  اليمني  ال�صعب  اإرادة  احرتام 

الوطني وتنفيذ  للتو�صل حلل �صيا�صي، واحرتام خمرجات احلوار  الت�صعيد  اأو  للعنف 

ال�صي�صي  بني  تفاهم  بوادر  وجود  اأي�صاً،  يالحظ  املقابل،  ويف  اخلليجية.  املبادرة  بنود 

ناحية  من  ومتقارباً  له،  الرئي�صي  الداعم  ال�صعودي،  املوقف  بذلك  خمالفاً  واحلوثيني، 

جمال ن�صار، مرجع �صابق.  
308
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اأخرى مع اإيران، ويرى البع�ص اأن ال�صي�صي رمبا ي�صتخدم امللف اليمني كورقة �صغط 

على اململكة، خ�صو�صاً اأن مواقف م�رش ال�صيا�صية كانت توافقية، ولي�ص فيها ما يوؤ�رش 

اإىل اتباع املوقف اخلليجي احلا�صم يف اليمن. كما ظهر ذلك جليّاً يف ا�صتقبال جمموعة من 

احلوثيني يف القاهرة، وال�صماح لهم باإقامة معر�ص وندوة، يهاجمون فيها عا�صفة احلزم 

اأن تكون م�رش م�صاركة فيها. كل هذا يوؤكد تذبذب املوقف امل�رشي  التي من املفرت�ص 

جتاه االأزمة يف اليمن، فتارة ي�صري يف َفلَك ال�صعودية، وتارة اأخرى يدعم احلوثيني، ومن 

ده ال�صي�صي من  ثمَّ يحاول التقارب مع املوقف االإيراين حيال االأزمة يف اليمن، وهذا ما اأكَّ

.
310

اأنه ال يكن تكرار جتربة ال�صتينيات يف اليمن مرة اأخرى

رابعًا: العالقة مع الغرب:

1. العالقة مع الغرب يف عهد مر�شي:

التي  العالقة  طبيعة  مدى  عن  ت�صاوؤالت  برزت  احلكم،  �صدة  اإىل  مر�صي  و�صول  مع 

�صتت�صكل بني الرئي�ص املنتمي اإىل التيار االإ�صالمي، مع العامل الغربي ويف مقدمته الواليات 

املتحدة االأمريكية، �صاحبة النفوذ االأكب يف منطقة ال�رشق االأو�صط، مع االأخذ باالعتبار اأن 

م�رش البلد العربي االأكب من حيث عدد ال�صكان، و�صاحبة التاأثري التاريخي الكبري على 

باقي الدول العربية، والتي ُينظر اإليها، اإىل ما قبل ثورة 25 يناير، على اأنها دعامة النفوذ 

االأمريكي يف ال�رشق االأو�صط منذ �صبعينيات القرن املا�صي.

ثورة عقب  امل�رشي  ال�صيا�صي  امل�صهد  يف  امل�صلمني  االإخوان  ح�صور  تنامي   فمع 

25 يناير، تنامت خماوف الغرب، وب�صفة خا�صة الواليات املتحدة، من توليهم ال�صلطة 

النظر بني  التي تتباعد فيها وجهات  ال�صائكة  يف م�رش يف ظّل وجود العديد من الق�صايا 

الطرفني، وازدادت هذه املخاوف مع بداية اال�صتفتاء على التعديالت الد�صتورية، وفوز 

هذه  اجلماعة.  من  مل�رش  رئي�ص  وو�صول  االنتخابية،  اال�صتحقاقات  جميع  يف  االإخوان 

عك�صت  ومقاالت  تقارير  اأفردت  التي  االأمريكية،  االإعالم  و�صائل  عنها  عبت  املخاوف 

اإمكانية و�صول االإخوان  حالة القلق التي تعرتي الدول الغربية واالإدارة االأمريكية من 

ذلك.  لهم  حتقق  حال  االإخوان  �صلوك  ت�صت�رشف  اأن  حماولة  احلكم،  �صدة  اإىل  م�رش  يف 

املرجع نف�صه.  
310



76

م�سر بني عهدين: مر�سـي وال�سـي�سـي

“طالبان” جديدة؟  ومن هذه املخاوف: هل �صتكون حكومة االإخوان امل�صلمني يف م�رش 

�ص من الدينيني املحافظني كالديوقراطيني امل�صيحيني باأملانيا؟ اأم �صتكون  اأم حزب ُمروَّ

اأكرث من ذلك ت�صدداً؟... اأي�صاً ق�صايا مكافحة االإرهاب من االأمور التي تثري قلق الغرب، 

م�رش  اجلماعة  �صتقود  وهل  و“اإ�رشائيل”،  م�رش  بني  املوقعة  ال�صالم  معاهدة  وم�صري 

نحو حرب مع “اإ�رشائيل”. ومن هذه املخاوف اأي�صاً موقف االإخوان من الدولة املدنية، 

االإخوان  فهوية  واحرتامها.  الديوقراطية  االإجراءات  ومن  االإ�صالمية،  ال�رشيعة  ومن 

ال�صيا�صية والدينية تثري ارتياب الغرب حول مدى التزام اجلماعة بالقواعد الديوقراطية، 

مع احلفاظ على توجهاتها الدينية. كما تبز ق�صية املواطنة التي تفر�ص امل�صاواة ال�صاملة 

اأو العرق،... فموقف اجلماعة من  جلميع املواطنني، بغ�ص النظر عن الدين، اأو اجلن�ص، 

.
311

االأقباط، وم�صاواتهم يف املواطنة مع امل�صلمني من االأمور التي تثري خماوف الغرب

اإىل منعطف  يوؤدِّ  ال�صلطة يف م�رش مل  اأن و�صول مر�صي على راأ�ص  الرغم من  وعلى 

ديبلوما�صي وا�صرتاتيجي، يف عالقته مع الغرب ووا�صنطن، اإال اأن م�صار عالقة ال تكون 

م�رش من�صاعة فيه الأوامر الغرب واأهوائه، كما كانت اإىل حدٍّ ما زمن �صلفه ح�صني مبارك، 

باتت تت�صكل من جديد، مع االأخذ باالعتبار اأن مر�صي مل ُيِدر ظهره للغرب ب�صكل كامل. 

وهنا ن�صتح�رش قول جان بيري فيليو Jean Pierre Filiu، الديبلوما�صي ال�صابق واأ�صتاذ 

العلوم ال�صيا�صية: “اإن االإخوان امل�صلمني لي�صوا خداماً للغرب، كما كان يّدعي ذلك جمال 

االأول  املقام  اإنهم يف  له، كما كان يدعي ح�صني مبارك.  األداء  اأعداء  النا�رش، وال هم  عبد 

م�رشيون، ويار�صون جغرافيتهم ال�صيا�صية”.

يف هذا االإطار، جاءت حادثة 2012/9/12، حني ت�صلق ما بني 2–3 اآالف �صخ�ص جدار 

ال�صفارة االأمريكية يف القاهرة، لالحتجاج على ن�رش �رشيط الفيديو املعادي لالإ�صالم من 

“املوقف الغربي من االإخوان امل�صلمني.. مراحل وحتوالت،” موقع نافذة م�رش، 2015/5/30، انظر:  
311

 http://old.egyptwindow.net/Details.aspx?Kind=14&News_ID=1749

وانظر اأي�صاً: ناثان ج. براون، ومارينا اأوتاوي، وعمرو حمزاوي، “الت�صاوؤالت التي ينبغي على احلركات 

االأو�صط،  لل�رشق  كارنيغي  مركز  كنموذج،”  امل�رشية  امل�صلمني  االإخوان  جماعة  عليها:  االإجابة  االإ�صالمية 

2007/2/20، يف: http://carnegieendowment.org/files/islamists_egypt.pdf؛ وانظر:

 Daniel Byman, “Egypt 2012: What If the Muslim Brotherhood Comes to Power?,” The Wall

Street Journal newspaper, 4/2/2011, http://blogs.wsj.com/ideas-market/2011/02/04/egypt-

 2012-what-if-the-muslim-brotherhood-comes-to-power/; and Lorenzo Vidino, “The Muslim

 Brotherhood in the West: Characteristics, Aims and Policy Considerations,” site of RAND

Corporation, April 2011, http://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/testimonies/2011/

RAND_CT358.pdf
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قبل متطرفني اأقباط يف والية كاليفورنيا. وبهذا احلدث، اأ�صيبت وا�صنطن باأمل �صديد من 

اإزاء احلدث، وب�صبب �صمت الرئي�ص امل�رشي الذي مل يحرك  تقاع�ص ال�رشطة امل�رشية 

�صاكناً اإال بعد مرور 48 �صاعة.

الفر�صة  هذه  انتهاز  اإىل  االنتخابية،  حملته  يخو�ص  كان  الذي  اأوباما  �صارع  وقد 

فهو   .
عدواً”312 وال  حليفاً  “لي�صت  م�رش  اأن  باإعالنه  ال�صغط  حتت  مر�صي  ي�صع  لكي 

اإىل  ويحتاج  خطرية،  واجتماعية  اقت�صادية  اأزمة  يواجه  كان  امل�رشي  الرئي�ص  اأن  يعلم 

�صورة  يف  مليار   1.3 منها  �صنوياً،  دوالر  مليار   2.1( االأمريكية  امل�صاعدات  ا�صتمرار 

 م�صاعدات ع�صكرية منذ اتفاقية كامب ديفيد(، واإىل جلب ا�صتثمارات اأمريكية. وكان رّد

 ،The New York Times تايز  نيويورك  �صحيفة  يف  اأوباما  على  مر�صي  حممد 

اأن  املتحدة  الواليات  باإمكان  اأن  املتحدة  لالأمم  العامة  اجلمعية  اجتماعات  انعقاد  ع�صية 

لن  االأمريكية  املتحدة  الواليات  لكن  العربية،  الثورات  تدعم  اأن  اأو  للم�صلمني  يدها  متد 

االإ�رشائيلي االحتالل  م�صاندة  يف  ا�صتمرت  طاملا  العربي  العامل  يف  �صورتها   ت�صتعيد 

.
313

لفل�صطني

يف  الفل�صطينية  الق�صية  الت�رشيح،  هذا  خالل  من  مر�صي  الرئي�ص  و�صع  لقد 

على  العربي،  الربيع  خاللها  من  يرى  اأن  يراد  كان  التي  ال�صورة  عك�ص  على  املركز، 

احلرية يف  املتمثلة  الغربية  القيم  حتت  واالن�صواء  اجلياع”  “�صيا�صة  من  مزيج   اأنه 

والديوقراطية.

على  الفاعلة  القوى  مع  اإقامتها  يف  �رشع  التي  العالقات  خالل  من  مر�صي،  حاول 

كبى،  اإقليمية  كقوة  م�رش  تثبيت  يف  وال�صني،  الهند  مقدمتها  ويف  الدولية،  ال�صاحة 

على  االنفتاح  بل  الغرب،  مع  القطيعة  باإعالن  وال  معني،  حمور  اإىل  باالنتماء  ترغب  ال 

اجلميع بطريقة متوازنة. ويف هذا ال�صدد، جاءت زيارة مر�صي اإىل ال�صني يف 2012/8/8، 

اال�صتثمارات  وجذب  وتطوير  الدولتني،  بني  التعاون  تعزيز  اإىل  خاللها  �صعى  والتي 

http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=13092012 انظر:   ،2012/9/13 ال�رشوق،   
312 

&id=dc6706bf-db22-4191-89b9-3397cceb7125

 Egypt’s New Leader Spells Out Terms for U.S.-Arab Ties, The New York Times newspaper,  
313

23/9/2012, http://www.nytimes.com/2012/09/23/world/middleeast/egyptian-leader-mohamed-

 morsi-spells-out-terms-for-us-arab-ties.html?pagewanted=all&_r=0
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ثماين  توقيع  ومّت  م�رش،  يف  ال�صينية  والتكنولوجية  ال�صناعية  الكبى  وامل�صاريع 

 اتفاقيات ثنائية ت�صمل التعاون امل�صرتك يف عدة جماالت، لتكون مبثابة اإ�صارة قوية يف هذا

.
314

االجتاه

 وكذلك كان االأمر عندما قام مر�صي بزيارة للهند يف 2013/3/18. وخالل الزيارة، مّت 

املعلومات واأمنها،  الثنائي يف جماالت تكنولوجيا  للتعاون  توقيع خم�ص مذكرات تفاهم 

جمال  يف  متيز  مركز  اإن�صاء  وكذلك  ال�صغرية،  ال�صناعات  تنمية  ودعم  الثقايف،  والرتاث 

االأقمار  اإطالق  ب�صاأن  اأحدهما  للنوايا،  خطابني  اإىل  باالإ�صافة  املعلومات،  تكنولوجيا 

.
315

ال�صناعية

2. العالقة مع الغرب يف عهد ال�شي�شي:

على الرغم من تاأكيدات وزير خارجية م�رش يف اأول حكومة بعد االنقالب الع�صكري؛ 

التي  والتوجهات  االأهداف  مع  اخلارجية  ال�صيا�صة  وتطبيقات  تفاعالت  تناق�صت  فقد 

اإن منطلقات ال�صيا�صة اخلارجية لنظام ال�صي�صي ارتبطت  اأو ال�صي�صي؛ حيث  اأعلنها هو 

يف املقام االأول مب�صلحة النظام ذاته يف تاأمني ا�صتمراريته، وك�صب االعرتاف الدويل به.

يف  ال�صي�صي  نظام  و�صع  قد  الدويل  املجتمع  اأن  اإىل  ذهبوا  املحللني  من  كثرياً  اأن  ومع 

عزلة بعد وقوع االنقالب، فاإن الواقع ي�صري اإىل اأن هذا لي�ص حقيقياً على االإطالق؛ حيث 

جناح  وب�صائر  االإخوان،  وجماعة  مر�صي  الرئي�ص  نظام  على  الع�صكري  االنقالب  اإن 

الثورة امل�صادة، وعودة موؤ�ص�صات الدولة القدية و�صيا�صاتها اخلارجية، اأ�صاب الدوائر 

الغربية باالرتياح كما �رشح عدد من امل�صوؤولني الغربيني واالإ�رشائيليني. 

كما اأن التوتر الظاهري يف العالقات لي�ص ب�صبب موقف غربي مبدئي من االنقالبات 

الع�صكرية، ورف�ص االإطاحة بنظم منتخبة ديوقراطياً؛ واإمنا نتيجة ما ت�صبب فيه نظام 

ال�صي�صي من حرج لتلك الدوائر ب�صبب املجازر غري املبرة، وانتهاكاته حلقوق االإن�صان 

يف  بو�صوح  ذلك  وظهر  عنه.  الدفاع  يف  مهمتها  من  ُي�َصعِّب  مما  ؛  وفجٍّ وا�صع  ب�صكل 

ت�رشيحات كاثرين اأ�صتون Catherine Ashton، بح�صب ما نقل عنها م�صطفي حجازي 

لقائها مع من�صور،  اأثناء  ال�صيا�صي لعديل من�صور، فور وقوع االنقالب ويف  امل�صت�صار 

جملة  االآ�صيوية،”  الدول  جتاه  امل�رشية  اخلارجية  ال�صيا�صة  حتوالت  �رشقاً:  “التوجه  ال�صايف،  عبد  ع�صام   
314

 http://www.siyassa.org.eg/NewsQ/3009.aspx :ال�شيا�شة الدولية، القاهرة، 2013/4/4، انظر
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باأن ما حدث يعدُّ “امتثاالً الإرادة ال�صعب امل�رشي... واأن 2013/6/30 هو ا�صتكمال لثورة 

25 يناير، واأن ت�صكيل احلكومة املوؤقتة واالإعالن عن جلنة تعديل الد�صتور بداية جيدة 

، كما اأكدت ا�صتمرار امل�صاعدات االأوروبية 
ب�صاأن خارطة الطريق للمرحلة االنتقالية”316

. وكاملعتاد، فقد اأعرب العديد من الدول االأوروبية عن قلقها البالغ، اإال اأنه مل يتم 
317

مل�رش

اإدانة نظام االنقالب، الذي بدوره ا�صتهجن ب�صدة ما راآه تدخالً اأوروبياً يف �صوؤون م�رش 

الداخلية.

وقد �صاب عالقات م�رش بالواليات املتحدة االأمريكية يف الظاهر بع�ص البود والتوتر 

الطبيعة اال�صرتاتيجية  تاأكيد  الطرفني حر�ص على  اأن كال  اإال  الع�صكري،  عقب االنقالب 

للعالقة، وا�صتمرار التعاون االأمني بينهما، وحر�ص اإعالم االنقالب على ا�صتغالل هذا 

للواليات  تبعيتها  من  تخل�صت  قد  امل�رشية  اخلارجية  ال�صيا�صية  اأن  لت�صوير  التوتر 

القرار  ا�صتقالل  دعم  على  وحر�صها  ال�صي�صي،  حكم  حتت  االأمريكية  والهيمنة  املتحدة 

الوطني، واأن م�رش اأ�صبحت ُتنوِّع عالقاتها مع دول العامل؛ خ�صو�صاً مع القوى الكبى 

تاأكيد  على  ال�صي�صي  حر�ص  فقد  االأمر  واقع  ويف  واأملانيا.  وفرن�صا،  وال�صني،  كرو�صيا، 

د ب�صورة م�صابهة لت�رشيحات وزير  تلك التبعية للواليات املتحدة يف غري مرة؛ حيث ردَّ

خارجيته نبيل فهمي، اأن العالقة بني م�رش والواليات املتحدة االأمريكية التي �صبه فيها 

حر�ص  لقد   .
واحدة”318 ليلة  عالقة  ولي�ص  كاثوليكي  “زواج  باأنها  العالقة  تلك  فهمي 

ال�صي�صي على التاأكيد اأنه “ال يكن اأن نقلل عالقاتنا مع الواليات املتحدة مل�صتوى اأنظمة 

االأ�صلحة فقط، ونحن حري�صون على العالقة اال�صرتاتيجية مع الواليات املتحدة فوق كل 

.
�صيء، ولن ندير لها ظهرنا حتى اإن اأدارت ظهرها لنا”319

وكان موقف الواليات املتحدة من االنقالب الع�صكري على درجة كبرية من التناق�ص 

يف  جرى  ملا  حمدَّد  و�صف  اإطالق  يف  البداية  يف  ترددت  حيث  الديوقراطية؛  املبادئ  مع 

م�رش —من اإزاحة رئي�ص مدين منتخب بوا�صطة وزير دفاعه— ثم امتنعت الحقاً عن 

و�صف ما جرى باالنقالب الع�صكري، لي�ص ب�صبب اأن ذلك �صيوؤدي اإىل ا�صطرار وا�صنطن 

املوؤ�ص�صة  ل�صيطرة  الرتياحها  واإمنا  مل�رش،  ال�صنوية  الع�صكرية  امل�صاعدات  وقف  اإىل 

http://bit.ly/1UWKcak :موقع البور�صة، 2013/7/18، انظر  
316

http://www.masress.com/soutelomma/42787 :موقع َم�رْشِ�ْص )م�رش بر�ص(، 2013/10/3، انظر  
317

http://arabic.cnn.com/middleeast/2014/05/01/nabil-fahmi-us-egypt :صبكة �صي اأن اأن، 2014/5/1، انظر�  
318

http://www.almasryalyoum.com/news/details/685417 :امل�رشي اليوم، 2015/3/21، انظر  
319
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الع�صكرية على احلكم واإزاحتها لالإخوان امل�صلمني من ال�صلطة، والإدراكها اأن م�صاحلها 

يف املنطقة يتمُّ حتقيقها ب�صورة اأ�صهل مع �صلطات ع�صكرية، ولي�ص مع حكومات مدنية 

االأمريكي جون  . وقال وزير اخلارجية 
320

ال�صعبية والبملانية للرقابة  منتخبة تخ�صع 

ماليني  طلب  على  بناء  تدخل  امل�رشي  اجلي�ص  اإن   ،2013/8/1 يف   ،John Kerry كريي 

النا�ص  اأنه قد ُطلب ماليني املاليني من  امل�رشيني حلماية الديوقراطية، واأ�صاف كريي 

من اجلي�ص التدخل الأنهم كانوا جميعاً خائفني من الدخول يف حالة من الفو�صى والعنف، 

 .
321

واجلي�ص مل ي�صتوِل على ال�صلطة، وهناك حكومة مدنية تدير البالد

من  الرغم  على  البلدين،  بني  اال�صرتاتيجي  االأمني  التعاون  ا�صتمرار  ياأتي  هنا  ومن 

االنتهاكات ال�صارخة لنظام ال�صي�صي حلقوق االإن�صان، وعدم رغبة الواليات املتحدة يف 

ال�صي�صي برفع  اأوباما قد كافاأت نظام  اإدارة  اإن  بل  ممار�صة �صغوط فعالة على م�رش؛ 

جون  خارجيتها  وزير  اأكد  كما   ،
3222015/3/31 يف  مل�رش  الع�صكرية  املعونة  عن  احلظر 

كريي خالل زيارته االأوىل مل�رش بعد االنقالب يف ت�رشين الثاين/ نوفمب 2013، من اأن 

هناك موؤ�رشات على اأن قادة اجلي�ص امل�رشي م�صتعدون الإر�صاء الديوقراطية، واأ�صاف 

يف موؤمتر �صحفي مع نظريه امل�رشي نبيل فهمي “اإىل اأن يثبت عك�ص ذلك هناك ما يدعو 

ي�صاعد  اأن  ويجب  الديوقراطية  الطريق  خارطة  لتحقيق  تتحرك  م�رش  باأن  لالعتقاد 

بـ“�رشقة”  امل�صلمني  االإخوان  جماعة  كريي  اتهم  كما   .
ذلك”323 حتقيق  على  اجلميع 

الثورة يف م�رش، يف اأعنف انتقاد له لهذه اجلماعة. وقال كريي اإن “�صباب ميدان التحرير 

اأن يدر�صوا واأن يعملوا  اأيديولوجية... كانوا يريدون  اأو  اأي دين  مل يتحركوا بدافع من 

اإن هوؤالء  واأن يكون لهم م�صتقبل، ال حكومة فا�صدة متنع عنهم كل ذلك”. وتابع قائالً 

هذه  اأن  اإال  الثورة،  اأنتج  ما  وهذا   Facebook بوك  وفي�ص  تويرت  عب  توا�صلوا  ال�صباب 

االإخوان  اإىل  اإ�صارة  يف  البالد،  يف  تنظيماً  االأكرث  كانت  جماعة  قبل  من  “�رُشقت”  الثورة 

.
324

امل�صلمني

للدرا�صات،  اجلزيرة  مركز  اال�صرتاتيجية،”  املنظومة  وغياب  ال�صي�صي  زمن  اخلارجية  م�رش   “�صيا�صة 
320

.2015/8/17

The New York Times, 1/8/2013, http://www.nytimes.com/2013/08/02/world/middleeast/egypt-  
321

warns-morsi-supporters-to-end-protests.html?_r=0

http://bit.ly/1bPoC8Y :العربية.نت، 2015/4/1، انظر  
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http://bit.ly/21o2Axx :موقع امل�صدر، 2013/11/3، انظر  
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http://bit.ly/1WOy4yj :اجلزيرة.نت، 2013/11/21، انظر  
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وبعد تويل ال�صي�صي الرئا�صة يف م�رش، قام كريي بزيارة القاهرة ولقاء ال�صي�صي يف 

2014/6/22، وقد جاءت هذه الزيارة بعد يوم من حكم اأ�صدرته حمكمة م�رشية باإعدام 

183 من اأع�صاء وموؤيدي جماعة االإخوان امل�صلمني، من بينهم حممد بديع، املر�صد العام 

للجماعة، يف ق�صية تتعلق باأعمال عنف اندلعت مبحافظة املنيا ب�صعيد م�رش عقب عزل 

مر�صي وقتل خاللها �رشطي. وقال كريي، قبل اجتماع ُعقد مع نظريه امل�رشي �صامح 

“هذه حلظة حرجة من التحول يف م�رش والتحديات اجل�صيمة... هناك ق�صايا  �صكري: 

مثرية للقلق... ولكننا نعرف كيفية التعامل معها”. كما اأتت هذه الزيارة بعد اأن اأفرجت 

�صداد  يف  �صت�صتخدم  دوالر  مليون   575 قدرها  معلقة  مالية  م�صاعدات  عن  وا�صنطن 

.
325

االلتزامات املتعلقة بالعقود الدفاعية احلالية

وعلى الرغم من انفتاح وا�صنطن على العالقة مع ال�صي�صي، غري اأن االإدارة االأمريكية 

رف�صت اإدراج جماعة االإخوان امل�صلمني يف م�رش على قائمة املنظمات االإرهابية. ودافع 

اأمام  االإرهابية، وقال  املنظمات  قائمة  اإدراج اجلماعة على  قرار وزارته عدم  كريي عن 

جلنة العالقات اخلارجية يف جمل�ص النواب االأمريكي بعد يوم من موافقة جلنة ال�صوؤون 

بناء  اإرهابية  جماعة  االإخوان  اعتبار  اإىل  يدعو  قانون  م�رشوع  على  باملجل�ص  الق�صائية 

الرئا�صة االأمريكية تيد كروز ال�صيوخ واملر�صح النتخابات   على طلب من ع�صو جمل�ص 

م�صتمرة  تقييمات  جتري  االأمريكية  االإدارة  اإن   ،2016 فباير  �صباط/  يف   Ted Cruz

Anna Patterson، م�صاعدة وزير اخلارجية  اآن باتر�صون  . وقالت 
326

لو�صع اجلماعة

يف  النواب  مبجل�ص  الفرعية  اللجان  اإحدى  اأمام  اإفادة  خالل  االأو�صط،  ال�رشق  ل�صوؤون 

اأن  اإن موقف االإدارة االأمريكية ووزارة اخلارجية ل�صنوات عدة يتمثل يف   ،2016/4/13

جماعة االإخوان امل�صلمني لي�صت منظمة اإرهابية. واأ�صافت باتر�صون اأن اجلماعة رف�صت 

العنف قبل اأعوام عديدة، كما اأنهم يثلون حزباً �صيا�صياً يحظى بال�رشعية يف العديد من 

.
327

دول ال�رشق االأو�صط

اأوباما  اإدارة  اأوراق ال�صغط على  اأن نظام ال�صي�صي كان قد ا�صتخدم بع�ص  وال �صّك 

اأغ�صط�ص  2014، ويف اآب/  بالتقارب مع رو�صيا، وقيام ال�صي�صي بزيارتها يف بداية �صنة 

بوتني  فالديري  الرو�صي  الرئي�ص  قام  كما  جديداً،  نهجاً  تتبنى  م�رش  وكاأن   ،2014

الغد، 2014/6/23.  
325

http://bit.ly/1ZTlFqZ :اجلزيرة.نت، 2016/2/26، انظر  
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http://bit.ly/1S9Em4S :اجلزيرة.نت، 2016/4/14، انظر  
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الزيارات  تلك  اأ�صفرت  حيث   ،2015 فباير  �صباط/  يف  م�رش  بزيارة   Vladimir Putin

حمطة  اإن�صاء  منها  ؛ 
328

دوالر مليار   3.5 جتاوزت  االأوىل  باالأحرف  اأ�صلحة  �صفقات  عن 

طاقة نووية، و�صوامع لتخزين القمح، واأعمال �صيانة لبع�ص امل�صانع التي بناها االحتاد 

.
329

ال�صوفيتي يف م�رش يف العقود ال�صابقة

واقت�صادي  �صيا�صي  العب  اأقوى  —وهي  الع�صكرية  املوؤ�ص�صة  بني  العالقة  ولكن 

امل�رشية  الع�صكرية  فاملوؤ�ص�صة  االأحوال؛  جميع  يف  متينة  تبقى  ووا�صنطن  م�رش—  يف 

هي اأكُب جهةٍ متلقيةٍ للتمويل والتجهيز والتدريب االأمريكي يف م�رش، مبا يفوق جميَع 

�صنتي  بني  املمتدة  الفرتة  ففي  جمتمعة.  احلكومية  غري  واملنظمات  االأخرى  املوؤ�ص�صات 

1948–2014، قدمت الواليات املتحدة للجي�ص امل�رشي ما جمموعه 74.65 مليار دوالر 

1979. وتدعم  املبلغ جرى تقديه منذ �صنة  اأكرث من ن�صف هذا  على �صكل م�صاعدات. 

الع�صكري  التمويل  برامج  خالل  من  امل�رشية  الع�صكرية  املوؤ�ص�صة  املتحدة  الواليات 

تي  اإي  اأم  اآي  الدويل  الع�صكري  والتدريب  التعليم  وبرامج   ،FMF اأف  اأم  اأف  اخلارجي 

الدفاعية  واملعدات  واخلدمات  االأ�صلحة  �رشاء  عمليات  االأول  البنامج  ويدعم   .IMET

من  االأجانب  الع�صكريني  ال�صباط  لتدريب  برنامج  فهو  الثاين  البنامج  ا  اأمَّ االأمريكية، 

 .
330

التابعة لها االإقليمية  املراكز  الواليات املتحدة ويف  الدرا�صة والتدريب يف  خالل تلقي 

امل�رشي  يتلقاها اجلي�ص  التي  املالية  امل�صاعدة  اأكرث م�صادر  البناجمان هما من  وهذان 

واآخر   ،1979 �صنة  يف  دوالر  مليار   1.5 مببلغ  يل  اأوَّ ع�صكري  قر�صٍ  فبعد  وحجماً؛  ثباتاً 

الع�صكرية  امل�صاعدات  ا�صتقرت   ،1981 �صنة  يف  دوالر  مليون   550 اإىل  تخفي�صه  جرى 

االأمريكية ال�صنوية مل�رش منذ �صنة 1987 عند مبلغ 1.3 مليار دوالر من املنح املقدمة من 

 .
331

برنامج التمويل الع�صكري اخلارجي

ويف �صنة 2014 ظهرت م�صكلة تخ�ص هذه امل�صاعدات، اإذ جزء منها ربطه الكوجنر�ص 

حقوق  انتهاكات  �صياق  ويف  الديوقراطي”.  ل  التحوُّ لدعِم  “خطواٍت  باتخاذ  االأمريكي 

با�صم را�صد، قراءة يف ال�صيا�صة اخلارجية امل�رشية جتاه رو�صيا واالحتاد االأوروبي، موقع م�رش العربية،   
328

http://bit.ly/28GT8e5 :2015/6/24، انظر

الهيئة العامة لال�صتعالمات، م�رش، 2015/5/31، انظر:  
329

http://www.sis.gov.eg/Ar/Templates/Articles/tmpArticles.aspx?CatID=5152#.Vpjmu7Z95Mw

عمر عا�صور، مرجع �صابق.  
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املرجع نف�صه.  
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االإن�صان التي مل ي�صبْق لها مثيل، مبا يف ذلك وجود ع�رشات االآالف من املعتقلني ال�صيا�صيني 

يف ال�صجون، وتقارير عن ممار�صة التعذيب على نطاٍق وا�صع، واالعتداء اجلن�صي يف اأثناء 

من  امل�صاعدات.  ا�صتمرار  على  �صلبية  اأفعال  ردود  تقع  املعار�صني،  واإق�صاء  االحتجاز، 

“اأنا  2014/4/29، حني قال:  Patrick Leahy يف  ليهي  باتريك  ال�صيناتور  ذلك ما ذكره 

ع على موؤ�ص�صة  منزعٌج للغاية خلرقِ احلكومة امل�رشية حقوق االإن�صان واالعتداء املروِّ

على  للتوقيعِ  ا�صتعدادٍ  على  ل�صت  واأنا  ديوقراطية.  الأية  اأ�صا�صية  ُتعتب  التي  الق�صاء، 

ِ م�صاعداتٍ اإ�صافيةٍ للجي�صِ امل�رشي حتى يتوفر لدينا فهٌم اأف�صل لكيفيةِ ا�صتخداِم  اإي�صال

.
امل�صاعدات، ونرى اأدلًة مقنعًة على اأنَّ احلكومَة ملتزمٌة ب�صيادةِ القانون”332

النظام  قام  وا�صنطن  ففي  ال�صي�صي؛  لنظام  املوالية  الديبلوما�صية  دور  ياأتي  وهنا 

عدد  مع  التعاون  وكذلك  العامة،  والعالقات  الدعاية  �رشكات  من  عدد  بتوكيل  وحلفاوؤه 

من  جمموعة  وت�صويق  وال�صيوخ،  النواب  جمل�صي  من  كل  على  لل�صغط  اللوبيات  من 

ال�رشديات عناوينها الرئي�صية هي “مكافحة االإرهاب والتطرف االإ�صالمي”، و“�صمان 

اأمن اإ�رشائيل”، و“�صمان ا�صتقرار املنطقة”.

ومثل   ،2015/10/31 يف  �صيناء  و�صط  الرو�صية  الطائرة  حتطم  مثل  حوادث  ولكن 

يف  ال�صنع  اأمريكية  مبروحيات  النظامي  اجلي�ص  يد  على  مك�صيكيني  �صيَّاح  قتل  حادثة 

اأيلول/ �صبتمب 2015، وتعامل ديبلوما�صية نظام ال�صي�صي مع مثل هذه احلوادث، اأثار 

�صكوكاً حقيقية حول م�صداقية خطاب النظام وقدراته على تنفيذ خدماته، مبا فيها االأمن 

واال�صتقرار.

الدول  تلك  بني  تقارب  واإحداث  يوليو،   3 بنظام  اعرتاف  على  احل�صول  �صبيل  ويف 

والنظام الذي اأطاح بامل�صار الديوقراطي يف م�رش، قام ال�صي�صي بعدد كبري من الزيارات 

اخلارجية لدول اأوروبية واآ�صيوية وعربية؛ ومن بني الدول التي زارها فرن�صا، واإيطاليا، 

واإ�صبانيا، واأملانيا، وقب�ص، واليونان، واملجر، وكذلك اجلزائر وال�صعودية وال�صودان. 

�صفقة  اأبرزها  تعاون  وبرتوكوالت  اتفاقات  عدة  اإبرام  عن  الزيارات  تلك  واأ�صفرت 

 طائرات رافال Rafale مع فرن�صا بـ 5.2 مليارات دوالر، كما مّت عقد �صفقات مع اأملانيا

اإيطاليا  12 مليار دوالر، و�صفقة ع�صكرية مع  بـ  8.9 مليارات دوالر، ومع بريطانيا  بـ 

من  العديد  فيها  املدفوعة  الطائلة  واملبالغ  ال�صفقات  تلك  واأثارت  دوالر.  مليون   100 بـ 

املرجع نف�صه.  
332
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حيث  الع�صكرية؛  وحتى  االقت�صادية  وجدواها  احلقيقية  دوافعها  حول  الت�صاوؤالت 

ف�رشها بع�صهم على اأنها حماولة ل�رشاء �رشعية دولية )بلغ اإجمايل قيمة تلك ال�صفقات 

38.5 مليار دوالر(، عن طريق ا�صتقبال روؤ�صاء الدول لل�صي�صي والظهور وامل�صاركة يف 

موؤمترات وقمم ر�صمية مع قادة الدول وزعمائها. كما ات�صم بع�صها باملناكفة ال�صيا�صية؛ 

�صيا�صياً،  جدواها  يف  الكثريون  �صكك  التي  واليونان؛  لقب�ص  ال�صي�صي  زيارة  مثل 

.
333

د نكاية يف تركيا، ولي�ص وراءها اأّي هدف ا�صرتاتيجي ملمو�ص وف�رشت على اأنها جمرَّ

خام�سًا: املوقف من الثورات العربية:

ال�صلطات امل�رشية خالل عهدي مر�صي وال�صي�صي، بني  النظر بني  اختلفت وجهات 

حماربة  عنوان  حتت  امل�صادة،  للثورات  داعم  وبني  ال�صعوب،  وحرية  للثورات  موؤيد 

االإرهاب. وظهر ذلك وا�صحاً يف ت�رشيحات الرئي�صني، ومواقفهما من تطور االأحداث. 

فالرئي�ص مر�صي اأعلن يف اأكرث من منا�صبة وقوفه اإىل جانب ال�صعوب التي قامت بثورات 

ال�صوري، كما  لل�صعب  اأكرث من منا�صبة دعم م�رش  اأعلن يف  الظاملني، حيث  �صّد احلكام 

اأن وحدة االأرا�صي ال�صورية خّط اأحمر ال يكن جتاوزه، موؤكداً على رف�ص  �صدد على 

اأجنبي يف �صورية. كما طالب مر�صي بدعم  اأّي تدخل  م�رش لتق�صيم االأرا�صي، ورف�ص 

املعار�صة  بدعم  وتعهد  بالتوحد،  ال�صورية  املعار�صة  قوة  وطالب  ال�صوريني،  الثوار 

واجب  ال�صوريني  بجانب  “وقوفنا  اأن  اإىل  واأ�صار  االأ�صد.  بنظام  االإطاحة  حتى  ال�صورية 

ولي�ص اأمناً قومياً فقط”، وقال اإن م�رش مفتوحة لل�صوريني. كما طالب الرئي�ص مر�صي 

الرئي�ص ال�صوري بالرحيل، الأن اأوان احلوار قد فات، والأن النظام ال�صوري ظامل وَفَقَد 

اأعلن قطع العالقات  اآمن”، كما  “ب�صكل  ال�صلطة يف �صورية  �رشعيته. ودعا مر�صي لنقل 

.
334

الديبلوما�صية مع �صورية واإغالق �صفارتها يف القاهرة

والتعليم،  واالإقامة  العمل  حّق  ومنحهم  ال�صوريني،  الالجئني  مر�صي  واحت�صن 

و�صاواهم باملواطنني امل�رشيني، فتحولت مدينة ال�صاد�ص من اأكتوبر، على �صبيل املثال، 

طابعاً  عليها  واأ�صفوا  ومطاعمهم،  التجارية  حمالهم  فيها  فتحوا  لل�صوريني،  مالذ  اإىل 

للدرا�صات،  اجلزيرة  مركز  اال�صرتاتيجية”،  املنظومة  وغياب  ال�صي�صي  زمن  اخلارجية  م�رش  “�صيا�صة   
333

.2015/8/17

http://bit.ly/1Uen1OI :موقع مركز ال�رشق العربي للدرا�صات، 2014/7/5، انظر  
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الذين  ال�صوريني،  الالجئني  حال  اإن  االإن�صان  حلقوق  ال�صورية  اللجنة  وقالت  �صامياً. 

اأف�صل  “من  مر�صي  عهد  يف  ُتعد  كانت  األف،   300–250 بني  م�رش  يف  عددهم  يرتاوح 

فيها بطريقة  ال�صوريون حياتهم  االأخرى. مار�ص  امل�صيفة  الدول  احلاالت” مقارنة مع 

اأرا�صيها جماناً  اإىل  الدخول  تاأ�صريات  ال�صوريني  امل�رشية  . واأعطت احلكومة 
335

طبيعية

ال�صورية  الثورة  لدعم  امل�رشية  االأمة  موؤمتر  تنظيم  مّت  كما  قن�صلية.  ر�صوم  اأّي  دون 

الدويل،  القاهرة  با�صتاد  املغطاة  ال�صالة  يف  مر�صي،  الرئي�ص  برعاية   ،2013/6/15 يف 

بح�صور �صعبي حا�صد، حيث بداأ الرئي�ص حممد مر�صى كالمه بجملة “لبيك يا �صورية.. 

مع �صورية، مبا يف ذلك  العالقات متاماً  اأن م�رش قررت قطع  واأعلن  يا �صورية”،  لبيك 

يف  امل�رشية  ال�صفارة  باأعمال  القائم  و�صحب  القاهرة،  يف  ال�صورية  ال�صفارة  مقر  اإغالق 

الدول  كل  مع  والت�صاور  باالت�صال  بداأت  م�رش  اأن  مر�صي  الرئي�ص  ك�صف  كما  دم�صق. 

اأن م�رش،  واأكد  ال�صوري.  ال�صعب  لعقد موؤمتر قمة طارئ لن�رشة  العربية واالإ�صالمية 

ال�صوري حتى ينال حقوقه وكرامته و�صيادته، واأن  ال�صعب  �صعباً وقيادة وجي�صاً، مع 

. وكتب الرئي�ص مر�صي، يف 
336ً

�صعب م�رش يدعم ن�صال ال�صعب ال�صوري مادياً ومعنويا

اأو�صيكم بالعائالت  “يا �صعب م�رش،  الر�صمية على تويرت:  2013/6/15، على �صفحته 

امل�رشيني،  كاملواطنني  م�رش  يف  املقيمني  ال�صوريني  االأ�صقاء  ومعاملة  خرياً،  ال�صورية 

.
�صواء ب�صواء”337

الالجئني  دخول  منع  االنقالب  �صلطات  قررت  مر�صي  الرئي�ص  عزل  مّت  وعندما 

اأعدته  م�رش  يف  ال�صوريني  الالجئني  اأو�صاع  حول  تقرير  واأ�صار  م�رش.  اإىل  ال�صوريني 

مر�صي،  عزل  بعد  فجاأة  تغريت  م�رش  �صيا�صة  اأن  اإىل  االإن�صان  حلقوق  ال�صورية  اللجنة 

على  ال�صوري  املواطن  “ح�صول  فيه  ت�صرتط  قراراً  االنقالب  �صلطات  اأ�صدرت  حيث 

تاأ�صرية دخول قبل دخوله اإىل م�رش ب�صكل مفاجئ يوم 2013/7/8”. واأ�صار التقرير اإىل 

اأن القرار “ُطبّق يف اأول االأمر على ركاب طائرة اخلطوط ال�صورية رقم 203 القادمة اإىل 

. كما ذكر املركز ال�صوري 
م�رش من الالذقية، والتي كانت يف اجلو عندما �صدر القرار”338

�صحيفة العرب، الدوحة، 2013/9/4.  
335

https://www.youtube.com/watch?v=tFtIshzK_kA :موقع يوتيوب، انظر  
336

�صفحة الرئي�ص امل�رشي حممد مر�صي على تويرت، انظر:  
337

https://twitter.com/muhammadmorsi/status/345984164685836288

انظر:   ،2013/8/13 االإن�صان،  حلقوق  ال�صورية  اللجنة  م�رش،  يف  ال�صوريني  الالجئني  اأو�صاع  حول  تقرير   
338

http://www.shrc.org/?p=16659
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تعد  مل  كما  ال�صوريني،  الالجئني  اأمام  مفتوحاً  “باباً  تعد  مل  م�رش  اأن  لالإعالم  الوطني 

مكاناً مريحاً الإقامة اأكرث من 200 األف منهم”. واأ�صار املركز اإىل اأن �صلطات االنقالب األغت 

اأ�صفر عن تعليق ا�صتثماراتهم  ت�صهيالت كثرية كانت تخ�ص امل�صتثمرين ال�صوريني، ما 

.
339

يف ال�صوق امل�رشية بنحو 700 مليون دوالر بعد نحو �صهر واحد فقط من االنقالب

الدولية  العفو  ومنظمة  ووت�ص  رايت�ص  هيومن  مثل  دولية،  منظمات  اتهمت  كما 

Amnesty International، �صلطات االنقالب يف م�رش باعتقال ال�صوريني ب�صكل تع�صفي، 

وطلبت منها التوقف عن ذلك، كما طالبتها باإيقاف التهديد برتحيلهم باإجراءات �رشيعة 

ال تراعي التدابري القانونية الواجبة. واأعربت املفو�صية العليا ل�صوؤون الالجئني التابعة 

 United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) لالأمم املتحدة

امل�رشية  ال�صلطات  وحتتجزهم  تعتقلهم  الذين  املتزايد  ال�صوريني  عدد  حيال  قلقها  عن 

ب�صكل تع�صفي، منتقدة تزايد امل�صاعر املناه�صة لل�صوريني مب�رش، والت�صويه االإعالمي 

الذي ي�صتهدفهم. ويوؤكد مراقبو حقوق االإن�صان اأن مناه�صة ال�صوريني كانت نتيجة غري 

متوقعة لالنقالب الع�صكري؛ حيث قالت املتحدثة با�صم املفو�صية يف م�رش ميلي�صا فليمنج 

Melissa Fleming اإنه بعدما كانت م�رش واحدة من البلدان االأكرث �صيافة لل�صوريني، 

على مدى عامني )2011–2013(، اأ�صبح ال�صوريون يخ�صون اخلروج اإىل االأماكن العامة 

خوفاً من التعر�ص لالعتقال، موؤكدة اأن االأجواء العدائية يف م�رش حيال ال�صوريني، اأدت 

.
340

اإىل زيادة كبرية جداً يف عدد الذين قرروا الت�صجيل يف املفو�صية، واالحتماء بها

اإيران،  ال�صي�صي من وجهة نظر  ال�صورية يف عهد  االأزمة  واقرتبت روؤية م�رش حلل 

االأ�صد. ف�صعت  اإ�صقاط  اأجل  للجهاد من  الذي دعا  ما كانت عليه يف عهد مر�صي،  بعك�ص 

م�رش يف عهد ال�صي�صي، للتو�صل اإىل حلٍّ �صيا�صي ي�صمن بقاء الدولة ال�صورية موحدة، 

وهو  امل�صلحة،  بالقوة  طرف  فيها  ينت�رش  ال  بحيث  لل�صلطة،  االآمن  االنتقال  اإىل  ويوؤدي 

االأمر الذي �صكَّل عن�رش قوة لنظام ب�صار االأ�صد. كما تتوا�صل الديبلوما�صية امل�رشية مع 

اأركان النظام ال�صوري، بل يذهب البع�ص اإىل اأكرث من ذلك بالقول بدعم ال�صي�صي لنظام 

. ف�صدد ال�صي�صي على اأهمية 
341

ب�صار باأ�صلحة ومعدات ع�صكرية ملواجهة الثورة ال�صورية

http://bit.ly/1sHAoe1 :موقع املركز ال�صوري الوطني لالإعالم، 2013/8/28، انظر  
339

مريفت عوف، “تفاقم العن�رشية جتاه الالجئني ال�صوريني يزيد جراحهم،” موقع �صا�صة بو�صت، 2014/4/7،   
340

http://www.sasapost.com/syrian-refugees-racism :انظر

جمال ن�صار، مرجع �صابق.  
341
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�صورية  على  مدمرة  الع�صكري  احلل  اآثار  اأن  موؤكداً  ال�صورية،  لالأزمة  ال�صيا�صي  احلل 

 North Atlantic Treaty بالكامل، فبعدما انتهت مهمة حلف �صمال االأطل�صي )الناتو( 

اإرهاب وتطرف، على  Organization (NATO) يف ليبيا تركوها واأ�صبحت ليبيا بوؤرة 

قال  االأ�صد يف احلكم،  لبقاء  القاهرة  �صوؤال حول عدم معار�صة  حّد قوله. ويف رده على 

ال�صي�صي خالل حواره مع قناتي احلدث والعربية: “املو�صوع كبري.. اأحتدث عن وحدة 

�صورية، التق�صيم لي�ص يف �صاحلنا.. كيف نتو�صل حلل يحقق هذه املعادلة، هذا ما يجب 

واأ�صار   .
العربية”342 البلدان  على  اأكب  التاأثري  يكون  ال  حتى  جميعاً  بقوة  فيه  التحرك 

ال�صي�صي اإىل اأنه يتخوف من �صقوط النظام ال�صوري ممثالً باالأ�صد، وتفكك جي�ص النظام. 

موقفه  هذا  باأن  وتابع  والتطرف”،  “االإرهاب  بيد  �صورية  �صقوط  من  تخوفه  اأبدى  كما 

من �صنتني، اأي منذ عزل الرئي�ص مر�صي، قائالً: “عيني على اخلطر احلقيقي، مو�صوع 

اأهمية  ال�صي�صي على  اأكد  . كما 
اأمر يكن تدبره”343 ال�صوري  ال�صعب  الرئي�ص ب�صار مع 

احلل ال�صيا�صي يف �صورية، م�صتدركاً اأن ذلك لي�ص دعماً الأي طرف على ح�صاب االآخر، 

و�صدد  انهيارها.  دون  واحليلولة  ال�صورية  الدولة  وموؤ�ص�صات  كيان  على  حفاظاً  واإمنا 

�صيا�صية  ت�صوية  اإىل  التو�صل  عقب  �صورية  اإعمار  اإعادة  اأهمية  على  امل�رشي  الرئي�ص 

اأهمية  اإىل  ه  ونَوّ وطنهم،  يف  ال�صوريني  املواطنني  وا�صتقرار  عودة  يف  ي�صهم  مبا  لالأزمة، 

.
344

ا�صطالع املجتمع الدويل مب�صوؤولياته اإزاء الالجئني

الع�صكرية  احلمالت  يف  للم�صاركة  ا�صتعداد  على  امل�رشية  ال�صلطات  كانت  وباملقابل 

�صّف  يف  والوقوف  ليبيا،  اأم  احلزم(  )عا�صفة  اليمن  يف  �صواء  خليجية  دول  قادتها  التي 

الثورات امل�صادة. فقد دعمت خليفة حفرت يف ليبيا ع�صكرياً، وقدمت ت�صهيالت للغارات 

العراق،  يف  املالكي  لنظام  دعمها  اأعلنت  كما  ليبيا.  يف  االإمارات  بها  قامت  التي  اجلوية 

، بالرغم من اأنها �صارعت اإىل اإعالن 
345

واأظهرت عدم حما�صة للت�صدي للحوثيني يف اليمن

عن  املباغت  االإعالن  جاء  فقد  للتدخل.  وا�صتعدادها  الع�صكرية  للعملية  ودعمها  تاأييدها 

ل�صان  اليمن من وا�صنطن وعلى  الع�صكرية �صّد احلوثيني يف  بدء عملية عا�صفة احلزم 

http://www.tahrirnews.com/posts/228420 :موقع �صحيفة التحرير، 2015/3/1، انظر  
342

http://bit.ly/1Rdf1b9 :عربي 21، 2015/9/29، انظر  
343

امل�شتقبل، 2015/9/10.  
344

للدرا�صات،  اجلزيرة  مركز  اال�صرتاتيجية”،  املنظومة  وغياب  ال�صي�صي  زمن  اخلارجية  م�رش  “�صيا�صة   
345
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ال�صفري ال�صعودي لدى الواليات املتحدة عادل اجلبري، ليثري ت�صاوؤالت حول ما اإن كانت 

بلغت مبوعد هذه العملية اأم اأن التوقيت جرى بتن�صيق 
ُ
بقية الدول امل�صاركة يف العملية قد اأ

وترتيب كاملنْي بني ال�صعودية والواليات املتحدة دون غريهما، واأن بقية الدول االأخرى 

قبل  العملية  بدء  توقيت  اأثار  وقد  فقط.  ب�صاعات  ال�رشبة  بدء  ُقبيل  رمبا  باملوعد  علمت 

اإمكانية  تبحث  اأن  متوقعاً  كان  والتي  ال�صيخ،  �رشم  يف  العربية  القمة  انعقاد  من  يومني 

التدخل الع�صكري يف اليمن، ت�صاوؤالت فيما يتعلق باملوقف امل�رشي ب�صكل خا�ص ال �صيّما 

اً عن ح�صابات م�رش، التي كانت تريد ا�صتغالل  واأن هناك راأياً اأن التوقيت مل يكن معبِّ

احل�صابات  عن  اً  معبِّ كان  ما  بقدر  اليمن،  يف  التدخل  قرار  التخاذ  العربية  القمة  من�صة 

.
346

ال�صعودية

ا اإذا كانت القاهرة �صمن االأطراف التي �صاركت يف الرتتيبات  لكن، وبغ�صِّ النظر عمَّ

للعملية  ودعمها  تاأييدها  اإعالن  اإىل  �صارعت  اأنها  هنا  فاملهم  تكن،  مل  اأو  العملية  ل�صنِّ 

الع�صكرية وا�صتعدادها للتدخل بقوات جوية وبحرية وحتى “قوات برية اإن لزم االأمر” 

اأن توقيت العملية  ح�صبما جاء يف بيان للخارجية امل�رشية. جاء هذا املوقف بالرغم من 

ال�صيا�صية،  االأمنية واالقت�صادية وحتى  االأن�صب لظروف م�رش  الع�صكرية قد ال يكون 

فاإن  َثّم  ومن  �رشقاً؛  �صيناء  ويف  غرباً  ليبيا  يف  كثرية  ا�صتعال  ببوؤر  حماطة  تبدو  فم�رش 

م�صاركتها يف عا�صفة احلزم ت�صيف جبهة مواجهة جديدة بالن�صبة لها، لكن بالرغم من 

.
347

هذه ال�صعوبات فلم يكن اأمام م�رش، على ما يبدو، �صوى امل�صاركة

و�صف  الذي  اخلليج”  من  لالقرتاب  حماوالت  الأي  بـ“الت�صدي  ال�صي�صي  تعهد  كما 

“لن تدير  اأن بالده  القومي امل�رشي”، م�صدداً على  االأمن  “جزء ال يتجزاأ من  باأنه  اأمنه 

اأن املالحة يف باب املندب ركيزة اأ�صا�صية و“ق�صية  ظهرها الأ�صقائنا يف اخلليج”، معتباً 

اأمن قومي م�رشي وعربي”. ورف�ص ال�صي�صي حتفظات البع�ص عن امل�صاركة يف عملية 

الراأي  االأيام املا�صية كان هناك قلق لدى بع�ص  “خالل  اليمن، وقال:  عا�صفة احلزم يف 

العام”، موؤكداً اأن االأمور “تخ�صع لتقديرات كبرية وح�صابات دقيقة، ولن ن�صمح ب�صياع 

خمتلفاً”،  “واقعاً  هناك  اأن  اإىل  النظر  ولفت  خاطئة”.  بح�صابات  اأ�صقائنا  وبالد  بالدنا 

“نتحرك  واأ�صاف:  االآن.  يجري  وما  ال�صتينيات  خالل  اليمن  يف  امل�رشي  التدخل  بني 

�صحاتة عو�ص، م�رش يف “عا�صفة احلزم”: املحددات والتبعات، مركز اجلزيرة للدرا�صات، 2015/4/7، انظر:   
346
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املرجع نف�صه.  
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مب�صوؤولية، ولي�ص لدينا م�صلحة وهدف �صوى ب�صط اال�صتقرار يف اليمن وليبيا و�صورية 

واأّي دولة يف املنطقة العربية. فهذا هدف قومي”، مو�صحاً اأن م�رش “تتحرك الإيجاد حّل 

.
لالأزمة يف اليمن، يف اإطار �صيا�صي”348

ويف ليبيا اأكدت القاهرة “وقوفها بكل طاقتها اإىل جانب احلكومة ال�رشعية يف طبق”، 

والتي يدعمها خليفة حفرت، الذي انقلب على احلكومة الليبية يف العا�صمة طرابل�ص. وقال 

رئي�ص الوزراء امل�رشي اإبراهيم حملب اإن “م�رش تقف مع ليبيا وتتطلع اإىل دولة موحدة 

وقوية”، داعياً “جميع الطوائف الليبية اإىل نبذ اخلالفات واإعالء امل�صلحة الوطنية والتوحد 

العربية كلها”. وحتدث حملب عن  اأرا�صيها، بل واالأمة  الذي يهدد  االإرهاب  يف مواجهة 

بـ“التن�صيق  م�صيداً  ليبيا،  يف  امل�صلحة”  االإرهابية  اجلماعات  ملواجهة  املبذولة  “اجلهود 
الكامل بني اجلانبني امل�رشي والليبي يف احلرب �صّد االإرهاب”. واأكد اأن “م�صري البلدين 

. كما 
349

م�صرتك”، معلناً دعم بالده اقرتاح وجود قوة عربية موحدة ملواجهة االإرهاب

دعا الرئي�ص ال�صي�صي اإىل تدخل ع�صكري دويل يف ليبيا بقرار من جمل�ص االأمن الدويل، كما 

عملياته  اكتمال  عدم  جراء  ليبيا،  يف  الناتو”  حلف  “اأخطاء  بتدارك  الدويل  املجتمع  طالب 

اأ�صفر عن �صقوطها حتت �صيطرة اجلماعات  اإ�صقاط نظام معمر القذايف، مما  هناك عقب 

 Europe 1 امل�صلحة واملتطرفة. وقال ال�صي�صي، يف مقابلة اأجرتها معه اإذاعة اأوروبا 1 اأو

الفرن�صية يف القاهرة، اإنه “لي�ص هناك من خيار اآخر )غري التدخل حتت غطاء اأممي(. مع 

االأخذ يف االعتبار اأهمية اأن يكون ال�صعب الليبي را�صياً، واأن ت�صتدعينا احلكومة الليبية 

للعمل على ب�صط اال�صتقرار بالتحاور معهم”، م�صدداً على اأن الفو�صى يف ليبيا ال تهدد 

.
350

م�رش املجاورة فح�صب، بل املنطقة برمتها واأوروبا

“املتطرفني  ملحاربة  اأمنياً  م�رش  مع  �صتتعاون  ليبيا  اأن  حفرت  خليفة  اأكد  جهته  ومن 

املوجودين” يف البلدين، مو�صحاً اأن من حّق بالده بناء جي�ص قوي يكون داعماً وظهرياً 

�صحيح،  يونيو   30 تظاهرات  من  ال�صي�صي  موقف  اإن  حفرت  وقال  م�رش.  جلي�ص  قوياً 

م�صرياً اإىل اأن ما يحدث يف ليبيا ُيعد حرباً على االإرهاب، م�صدداً على اأن بالده �صت�صلم م�رش 

. واأ�صار حفرت اإىل اأن م�صاعره تتوحد مع ال�صي�صي 
“قيادات االإخوان الهاربة اإىل ليبيا”351

احلياة، 2015/4/5.  
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احلياة، 2015/2/27.  
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ال�رشق الأو�شط، 2015/2/17.  
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يف  االإ�صالميني  اإىل  اإ�صارة  يف  “االإرهاب”  على  باحلرب  اأ�صماه  ما  وهو  واحد  هدف  على 

�صادت  التي  “تذوب فرتات اجلفاء  اأن  �صبيل ذلك يجب  اأنه يف  واأكد حفرت  ليبيا وم�رش. 

العالقات امل�رشية - الليبية خالل الفرتة املا�صية”. وقال العقيد حممد احلجازي، الناطق 

الر�صمي با�صم حفرت، اإن “حفرت �صي�صري على خطى امل�صري عبد الفتاح ال�صي�صي اإذا طالبه 

]ال�صي�صي[ جنح يف مهمة �صعبة مماثلة،  اأنه  للرئا�صة، خا�صة  الليبي بالرت�صح  ال�صعب 

.
352

هي ا�صتعادة م�رش من قب�صة االإخوان امل�صلمني”، على حّد زعمه

خال�سة:

الدائرة  مع  تعامله  يف  االإمكان  قدر  مت�صاوياً  اهتماماً  يويل  اأن  مر�صي  الرئي�ص  حاول 

حيث  الدولية.  الدائرة  اإىل  و�صوالً  االإفريقية،  فالدائرة  االإ�صالمية،  الدائرة  ثم  العربية، 

حاول بناء ج�صور ثقة متبادلة مع الدولة العربية االأكرث تاأثرياً يف العامل العربي، ورمبا يف 

املحيط االإ�صالمي، اأي ال�صعودية. كما �صهدت العالقة مع اإيران انفتاحاً من قبل مر�صي، 

بعد انقطاع دام الأكرث من ثالثني �صنة، �صمن ا�صرتاتيجية االنفتاح مع العامل االإ�صالمي 

ولي�ص وفق ا�صطفاف دول �صّد اأخرى.

الرئي�ص مر�صي، هواج�ص  ال�صيا�صة امل�رشية اخلارجية، بعد عزل  وباملقابل عك�صت 

اأجل  من  ترويجه،  النظام  يحاول  ما  ترويج  على  عملت  حيث  الداخلي،  امل�رشي  النظام 

املقام  يف  وهواج�صه  احلاكم  نظام  تخدم  التي  االفرتا�صية؛  االإجنازات  من  املزيد  اإ�صافة 

كفاعل  دورها  م�رش  اأفقد  مما  الروؤية؛  غياب  من  اخلارجية  ال�صيا�صية  وعانت  االأول. 

الذي  الوقت  يف  الديكتاتورية؛  النظم  فلك  يف  تدور  م�صلحتها  وجعل  املنطقة،  يف  رئي�صي 

ارتبطت فيه م�صالح النظام بتقوية العالقات مع “اإ�رشائيل”، والقوى املناه�صة للتغيري 

والديوقراطية.

جناحاته،  كاأبرز  اخلارجية  ال�صيا�صة  على  ال�صي�صي  اأن�صار  تركيز  من  الرغم  وعلى 

فاإن هذه ال�صيا�صة ارتبطت يف جمملها بغاية حر�ص النظام على احل�صول على االعرتاف 

والقبول الدويل. وبالرغم من اأن هذه ال�صيا�صة بدت وكاأنها حققت جناحات يف احليلولة 

اأداة لتحقيق  دون عزلة نظام ال�صي�صي، فاإن عدداً من الدول الكبى راأت يف عالقتها به 

م�صاحلها يف املنطقة.
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