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ملخص
تناولت ىذه الدراسة طبيعة العالقات والتفاعالت التي أوجدتيا الجماعات المسمحة في شبو جزيرة سيناء ،وذلؾ مف
خالؿ تطور قدرات ىذه الجماعات المسمحة وتيديدىا لألمف القومي المصري ،ومدى ارتباط ىذا التيديد بقطاع غزة،

خصوصاً بعد االتيامات الكثيرة بارتباط ىذه الجماعات بقطاع غزة.
وحِددت مشكمة الدراسة بسؤاؿ رئيس :ما ىي تداعيات نشاط الجماعات المسمحة في سيناء عمى الموقؼ المصري
ُ
مف القضية الفمسطينية؟ وذلؾ في محاولة لتحميؿ العالقة بيف متغيرات الدراسة المتمثمة بالجماعات المسمحة في

سيناء كمتغير مستقؿ ،والموقؼ المصري مف القضية الفمسطينية كمتغير تابع.

وىدفت ىذه الدراسة إلى التنبيو والنظر لمستوي الخطر الذي ترتب عف عدـ السيطرة المصرية عمى شبو جزيرة

سيناء لما ليا مف أىمية استراتيجية ،وتسميط الضوء عمى ىذه الجماعات لتقديـ رؤية لصانع القرار المصري

والفمسطيني إليجاد آليات عالج لتنامي األزمة في سيناء ،وما يترتب عميو لمقضية الفمسطينية ،إضافة لحسـ الجدؿ

حوؿ مسار العالقة بيف حركة حماس والنظاـ المصري ،ومعرفة المواقؼ المصرية مف بعض الممفات الفمسطينية

كالمصالحة ،والمفاوضات وممؼ معبر رفح ،في ضوء نشأة الجماعات المسمحة في سيناء.
وقػ ػػد اعتمػ ػػدت الد ارسػ ػػة لتحقيػ ػػؽ أىػ ػػدافيا عمػ ػػى أربػ ػػع منػ ػػاىث بحثيػ ػػة :المػ ػػنيث التػ ػػاريخي لتتبػ ػػع مسػ ػػار العالقػ ػػة
تاريخي ػ ػ ػاً ب ػ ػ ػػيف الجماع ػ ػ ػػات المس ػ ػ ػػمحة فػ ػ ػػي س ػ ػ ػػيناء واألطػػ ػ ػراؼ الفاعم ػ ػ ػػة الفمسػ ػ ػػطينية ،والم ػ ػ ػػنيث الوص ػ ػ ػػفي التحميم ػ ػ ػػي
لموصػ ػػوؿ إلػ ػػى النقػ ػػاط والمرتك ػ ػزات التػ ػػي اتبعيػ ػػا النظػ ػػاـ المصػ ػػري والجانػ ػػب الفمسػ ػػطيني فػ ػػي صػ ػػياغة مواقفيمػ ػػا مػ ػػف
الجماعػ ػػات المسػ ػػمحة ،ومػ ػػنيث تحميػ ػػؿ الجماع ػ ػػات الػ ػػذي يبحػ ػػث فػ ػػي تكػ ػػويف الجماع ػ ػػات مػ ػػف خػ ػػالؿ صػ ػػمة الق ارب ػ ػػة
أو التقػ ػ ػ ػػارب الجغ ارفػ ػ ػ ػػي أو االلت ػ ػ ػ ػزاـ األيػ ػ ػ ػػدلوجي ،ومػ ػ ػ ػػنيث د ارسػ ػ ػ ػػة الحالػ ػ ػ ػػة ،لتسػ ػ ػ ػػميط الضػ ػ ػ ػػوء عمػ ػ ػ ػػى الجماعػ ػ ػ ػػات
المسمحة كدراسة حالة.
وخرجت الدراسة بعدة نتائث أىميا:

تُعتبر كؿ مف شبو جزيرة سيناء وقطػاع غػزة خػط الػدفاع األوؿ عػف مصػر والعمػؽ االسػتراتيجي ألمنيػا القػومي مػف
حدودىا الشرقية ،لكف بعد صعود الجماعات المسمحة في سيناء ،واستمرار حكـ حركة حماس لقطاع غزة ،إعتبػرت
مصػػر أف قطػػاع غػزة أصػػبح ميػػدداً ألمنيػػا القػػومي ،وىػػذا المتغيػػر ىػػو مػػا دفػػع الػػى ت ارجػػع التأييػػد الشػػعبي المصػػري
لمقضية الفمسطينية ،خصوصا بعد ثػورة يونيػو ،2013/كمػا لػـ تعػد القضػية الفمسػطينية أولويػة مصػرية بعػد انشػغاؿ
مصر في أزماتيا الداخمية ،وخصوصا في شبو جزيرة سيناء ،إضافة إلى استغالؿ إسػرائيؿ ىػذا التػوتر فػي المنطقػة
وخصوصػػا فػػي سػػيناء ،بػػأف تؤكػػد مصػػداقية مزاعميػػا بأنيػػا لػػيس السػػبب فػػي عػػدـ االسػػتقرار فػػي المنطقػػة ،بػػؿ ىنػػاؾ
أسباب أخرى ال عالقة ليا بإسرائيؿ تكمف في الصراع المسمح والخالفات الدينية في المنطقة.

انمركز انديمقراطي انعربي نهدراسات االسحراجيجية وانسياسية واالقحصادية برنيه – أنماويا

ً اسالم مىس...)4002 -4002 ( الجماعات المسلحة فً سيناء و تداعياتها على المىقف المصري من القضية الفلسطينية

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

في

تيديد سيادة الدوؿ ،حيث إنيا في بعض الدوؿ تحولت بفعؿ الفوضى األمنية والسياسيات والتدخالت
الخارجية الى جماعات عنؼ ضد الدوؿ نفسيا ،ويمكف أف تتبع حزب سياسي أو تعمؿ ضمف نطاؽ الطائفية
لتمزيؽ الوحدة الوطنية ،كما يمكف أف تعمؿ لصالح أطر دولية خارجية ترغب في بسط نفوذىا و سيطرتيا
عمى األماكف االستراتيجية لتعظيـ دورىا عمى حساب أمف واستقرار الدوؿ.
وفي ىذا الصدد يمكف القوؿ ،إف شبو جزيرة سيناء تعتبر مثاال ليذه المناطؽ التي نشطت فييا الجماعات
المسمحة بفعؿ الفوضى األمنية وظروؼ عدـ االستقرار السياسي في جميورية مصر العربية بداية مف ثورة
يناير .2011إذ وجدت ىذه الجماعات في سيناء البيئة المناسبة إلدارة صراعيا مع الدولة المصرية .ونشطت
اعتماداً عمى رسوخ عداء إسرائيؿ في نفوس المجتمع المحمي في سيناء ،وعدـ زواؿ اإلرث التاريخي منذ زمف
االحتالؿ وما بعده .إضافة إلى تيميش الدولة المصرية الحتياجات التنمية الممحة في ىذه المحافظة النائية
في الجميورية المصرية.
ومما ال شؾ فيو أف سيناء لـ تعد كسابؽ عيدىا منطقة معزولة إعالمياً وسياسياً ،لقد عاد إسميا يبرز في
مشيد األحداث بقوة نظ اًر لما تتعرض لو ىذه المنطقة مف عمميات مسمحة مف خالؿ الجماعات المسمحة
االرىابية التي بدأت تظير في العاـ  2004مف خالؿ عمميات ذىب وطابا وذلؾ بعد غياب سنوات واقتصر
خطاب الحكومة آنذاؾ عمى جوانب سطحية لألحداث فييا ،اذ لـ تكف ىناؾ دالالت لظيور جماعات
مسمحة ،ولـ يكف ىناؾ توترات أو نزاعات كبيرة ،ولـ يكف ىناؾ اعتقاد كبير بوجود جماعات مسمحة بيذه
الجرة لتنفيذ عمميات عنؼ ،لقد كانت سيناء في أفضؿ أحواليا منطقة ميمشة ،نظ اًر لما ليا مف
القوة و أ
خصوصية بفعؿ اتفاقية كامب ديفيد لعاـ  1979التي أفرزت مناطؽ تقسيـ خاص فييا (أ ،ب ،ج ،د)
تحت التصرؼ المصري.1
وفي ظؿ ما تُشكؿ سيناء مف أىمية جيوسياسية واستراتيجية لكؿ مف مصر وفمسطيف و(إسرائيؿ) إذ تَ ُعد

النقطة الحدودية بينيـ ،ومرك اًز لتيديد جميع األطراؼ في المنطقة في ظؿ الظروؼ الراىنة وىو ما يجعميا
حساسة لتطور النزاع االسرائيمي الفمسطيني.
1

أحمد ،ناصر ،شبو جزيرة سيناء ،2013 ،رسالة ماجستير غير منشورة ،الجامعة االسالمية ،غزة ،فمسطيف ،ص113
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ولقد شكمت القضية الفمسطينية رافداً شعبياً وقومياً لمنظاـ المصري ،إضافة إلى مسؤوليتيا اإلقميمية التاريخية
وكونيا محور ال يمكف تجاىمو ،مف خالؿ الدور الريادي في بناء العالقات بيف التنظيمات الفمسطينية التي
أدركت مدى تأثير مصر عمى صناعة القرار الفمسطيني ،وأيقنت أف فمسطيف عامؿ ميـ لمرتكز األمف القومي
المصري ،حيث أف قطاع غزة ىو حدودىا الشمالية الشرقية.
وفي ىذه الدراسة تتناوؿ التداعيات التي ترتبت عمى وجود الجماعات المسمحة في سيناء عمى الموقؼ
المصري مف القضية الفمسطينية ،بيدؼ كشؼ الجوانب العديدة التي طرأت عمى الموقؼ المصري الذي كاف
يكتنفو بعض الغموض مف القضية الفمسطينية ،وخصوصاً ما يتعمؽ بالتطورات األمنية في شبو جزيرة سيناء.
وذلؾ نظ اًر لما تشكمو شبو جزيرة سيناء مف أىمية جيوسياسية واستراتيجية ،وما يمعبو قطاع غزة مف دور ىاـ
في مسار ومصير القضية الفمسطينية ،برزت خطورة ىذه الجماعات المسمحة التي نشطت في إقميـ مميء
بالصراعات والتجاذبات السياسية ،األمر الذي بدوره فتح المجاؿ أماـ المحمميف لمربط بيف ىذه الجماعات
الخطرة وبيف أطر ٍ
اؼ فمسطينية في قطاع غزة .واستناداً عمى ما سبؽ برزت ضرورة اإلجابة عمى التساؤؿ
الرئيسي اآلتي :ما ىي تداعيات الجماعات المسمحة في سيناء عمى الموقف المصري من القضية
الفمسطينية؟
إذ تكمف أىمية دراسة أثر الجماعات المسمحة في سيناء عمى القضية الفمسطينية في العديد مف النقاط مف
أىميا:
باألرضي
ا
 تتمثؿ في أىمية شبو جزيرة سيناء وتميزىا الجغرافي كحدود سياسية واستراتيجية مف خالؿ ارتباطيا
الفمسطينية ،ونظ اًر لمستوي الخطر الذي ترتبو عدـ السيطرة عمى ىذه المنطقة.
تطور نوعياً وىاماً مؤث اًر في الموقؼ المصري سواء عمى صعيد
 تعتبر امتداد الجماعات المسمحة في سيناء
اً
اتخاذ الق اررات التي تعالث األوضاع في سيناء أو عمى صعيد تأثيراتيا عمى القضية الفمسطينية.
 الجدؿ حوؿ مسار العالقة بيف حركة حماس والنظاـ المصري وذلؾ بعد االتيامات المترددة حوؿ تدخؿ حركة
حماس في أعماؿ مسمحة في سيناء ،وما ترتب عميو مف مواقؼ مصرية مف بعض الممفات الفمسطينية
كالمصالحة أو ممؼ معبر رفح ومواقفيا أثناء الحروب عمى غزة.
كبير مف االىتماـ المصري الرسمي فيي ذات ُبعد قومي وأمنى إضافة
 تحتؿ القضية الفمسطينية حي اًز
اً
لمعالقات السياسية واألمنية المتغيرة التي تشيدىا المنطقة.

 يوجد لمصر دور مركزي تقميدي في ممفات الشأف الفمسطيني عمى مدي أكثر مف ستة عقود ،وقد تنوعت
الممفات التي ليا عالقة بالقضية عموماً وغزة ومصر خصوصاً.
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مصطمحات االساسية لمدراسة
 الجماعات المسمحة
أي أنيا جماعات توظؼ األسمحة في إطار استخداميا لمقوة لتحقيؽ أىداؼ سياسية أو إيديولوجية أو اقتصادية،
ولدييا ىوية جماعية ،وتعمؿ مف أجؿ تحقيؽ أىدافيا كمجموعة ،وىي ليست ضمف اليياكؿ العسكرية الرسمية
لمدوؿ ،أ و تحالفات الدولة أو المنظمات الحكومية الدولية؛ وليست تحت سيطرة الدولة (الدوؿ) التي تعمؿ فييا،
وتخضع لتسمسؿ قيادي .1ومف أمثمتيا سابقاَ (فيما يتعمؽ بمصر) كاف "تنظيـ الجياد" ،و"منظمة القاعدة" قبؿ عاـ
1998ـ ،و"الشوقيوف" قبؿ عاـ1996ـ ،و"جماعة المسمميف" قبؿ عاـ 1982ـ ونحوىـ.2
الم َسمَّحة في سيناء بيذا اإلطار ،بأنيا ال تعني الجماعات الجنائية التي تقوـ
وتحدد الدراسة المقصود بالجماعات ُ

بإعماؿ التيريب في مجاؿ المخػدرات أو سػالح أو أي شػكؿ مػف أشػكاؿ التيريػب وطبيعتػو ،فيػي تسػتخدـ السػالح

وتحارب القوات النظامية والشرطة في بعض األحياف لتأميف ممارسة األعماؿ الجنائية.
وانمػا تعنػػي " أنيػا الجماعػػات المسػمحة (المؤدلجػػة) الدينيػة اإلسػػالموية التػي تطمػػح لتحقيػؽ أىػػداؼ سياسػية ُمعينػػة
وتقػػوـ بعمميػػات مسػػمحة عنيفػػة" .وفػػي ىػػذا السػػياؽ سػػوؼ نتنػػاوؿ الجماعػػات المسػػمحة التػػي تمػػارس العمػػؿ المسػػمح

العنيؼ في سيناء.
 األمن القومي المصري
جمم ػ ػػة المب ػ ػػادئ والق ػ ػػيـ النظري ػ ػػة واألى ػ ػػداؼ الوظيفي ػ ػػة والسياس ػ ػػات العممي ػ ػػة المتعمق ػ ػػة بت ػ ػػأميف وج ػ ػػود الدول ػ ػػة،
وسػ ػ ػ ػػالمة أركانيػ ػ ػ ػػا ،ومقومػ ػ ػ ػػات اسػ ػ ػ ػػتم ارره واسػ ػ ػ ػػتقرارىا ،وتمبيػ ػ ػ ػػة احتياجاتيػ ػ ػ ػػا ،وضػ ػ ػ ػػماف قيميػ ػ ػ ػػا ومصػ ػ ػ ػػالحيا
الحيوي ػ ػ ػػة ،وحمايتي ػ ػ ػػا م ػ ػ ػػف األخط ػ ػ ػػار القائم ػ ػ ػػة والمحتمم ػ ػ ػػة داخميػ ػ ػ ػاً وخارجيػ ػ ػ ػاً م ػ ػ ػػع م ارع ػ ػ ػػاة متغيػ ػ ػ ػرات البني ػ ػ ػػة
الداخمية واإلقميمية والدولية.
والتح ػ ػ ػػديات والتيدي ػ ػ ػػدات الخارجي ػ ػ ػػة الت ػ ػ ػػي تتمث ػ ػ ػػؿ ف ػ ػ ػػي (الصػ ػ ػ ػراع ال ػ ػ ػػدولي عم ػ ػ ػػى منطق ػ ػ ػػة الش ػ ػ ػػرؽ األوس ػ ػ ػػط
والتح ػ ػ ػػدي اإلسػ ػ ػ ػرائيمي ،واالنتش ػ ػ ػػار الن ػ ػ ػػووي ف ػ ػ ػػي المنطق ػ ػ ػػة ومش ػ ػ ػػكمة مي ػ ػ ػػاه الني ػ ػ ػػؿ ،والمط ػ ػ ػػامع اإلقميمي ػ ػ ػػة).
والتح ػ ػ ػ ػػديات الداخمي ػ ػ ػ ػػة تتمث ػ ػ ػ ػػؿ ف ػ ػ ػ ػػي (اس ػ ػ ػ ػػتكماؿ حمق ػ ػ ػ ػػات التح ػ ػ ػ ػػوؿ ال ػ ػ ػ ػػديمقراطي ف ػ ػ ػ ػػي مص ػ ػ ػ ػػر ،اإلص ػ ػ ػ ػػالح
االقتصػ ػ ػ ػػادي ،التحػ ػ ػ ػػديات االجتماعيػ ػ ػ ػػة ،التحػ ػ ػ ػػديات الثقافيػ ػ ػ ػػة ،شػ ػ ػ ػػيوع أفكػ ػ ػ ػػار متطرفػ ػ ػ ػػة تتبناىػ ػ ػ ػػا جماعػ ػ ػ ػػات
اإلسالـ السياسي ،وفى مقدمتيا جماعة اإلخواف المسمميف).3
United Nations،2006،Humanitarian Negotiations with Armed Groups ،Gerard Mc Hugh ،Manuel Bessler،p1-4
2
3

منيب ،عبد المنعـ ،2212 ،دليؿ الحركات اإلسالمية المصرية ،ط ،1مكتبة مدبولي ،القاىرة ،مصر ،ص22
السيف ،السيد ،2009 ،خريطة معرفية لألمف القومي المصري ،المصري اليوـ ،العدد  ،1774تاريخ الوصوؿ لمموقع االلكتروني 2015/3/14

http://today.almasryalyoum.com/article2.aspx?ArticleID=208082 ،

انمركز انديمقراطي انعربي نهدراسات االسحراجيجية وانسياسية واالقحصادية برنيه – أنماويا

1

الجماعات المسلحة فً سيناء و تداعياتها على المىقف المصري من القضية الفلسطينية (  ...)4002 -4002اسالم مىسً

انفصم االول
سيناء وفهسطني تكامم وتواصم تارخيي
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تميزت شبة جزيرة سيناء بمكانة دولية صػاغتيا الجغرافيػا وسػجميا التػاريخ عمػى مػر العصػور ،فسػيناء ىػي الموقػع
االستراتيجي الميـ ،وىي المفتاح لموقع مصر المميز في قمب العالـ بقاراتو وحضارتو ،وىي محور االتصاؿ بيف
آسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػيا وافريقيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا ،وبػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػيف مصػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػر والشػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاـ ،وبػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػيف المشػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػرؽ العربػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي والمغػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػرب العربػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي.
لذلؾ في ىذا الفصؿ سيتـ تناوؿ العديػد مػف المحػاور التػي توضػح كيفيػة تػأثير موقػع سػيناء عمػى سياسػية مصػر
تاريخي ػاً تجػػاه فمسػػطيف ،مػػف حيػػث الخصػػائص الجغرافيػػة لشػػبو جزي ػرة سػػيناء ،وأىميتيػػا العسػػكرية عبػػر العصػػور
القديمة والحديثة ،وذلؾ مف خالؿ تقسيـ ىذا الفصؿ الى مبحثيف ىما:
المبحثثث األول :ينػػاقش الحػػدود المصػرية الفمسػػطينية ،ودورىػػا فػػي ترسػػيخ االسػػتقرار أو تػػأجث الصػراع بػػيف الػػدوؿ
المتجاورة ،إضافة الى أنػو ينػاقش جغرافيػة سػيناء السياسػية والعسػكرية واألحػداث والظػروؼ الدوليػة التػي آلػت إلػى
ترسيـ الحدود بيف مصر وبالد الشاـ وتوقيع إتفاقية الحدود الشييرة عاـ  ،1906كما يناقش األطماع االستعمارية
التاريخية لبريطانيا والحركة الصييونية في سػيناء ،األولػى تطمػع فػي المكانػة االسػتراتيجية لسػيناء وقنػاة السػويس،
أما الطرؼ الثاني الصييوني يريد أف تكوف سيناء مدخالً لو ليتمكف مف فمسطيف.
المبحثثث النثثاني :ينػػاقش أوضػػاع الحػػدود بػػيف سػػيناء وفمسػػطيف مػػف بعػػد عػػاـ  ،1948وخصوص ػاً بعػػد قيػػاـ دولػػة
إسرائيؿ بعد أف أصبحت واقعػاً مسػمماً بػو دوليػاً ،لكنػو فػي الوقػت نفسػو أصػبحت واقعػاً ُميػدداً ألمػف مصػر القػومي

مف حدودىا الشرقية ،كما أف ىذا المبحث سوؼ يناقش كيفية سعى مصر مستخدمةً أدواتيا المتاحة وموظفػةً كػؿ

ق ػػدراتيا م ػػف أج ػػؿ الحف ػػاظ عم ػػى ح ػػدودىا وأمني ػػا ومكانتي ػػا العربي ػػة واإلقميمي ػػة والدولي ػػة م ػػف خ ػػالؿ تبنيي ػػا لمقض ػػية
الفمسطينية بصراعيا ضد المشروع الصييوني.
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المبحث األول
سيناء وفمسطين تكامل وتواصل تاريخي
لػػـ َيحػػظ واقع ػاً حػػدودياً بأىميػػة تُميػػز المكػػاف ،كمػػا نػػاؿ ىػػذا الموقػػع الحػػدودي الجيوسػػتراتيجي الش ػرقي لسػػيناء مػػع

فمسطيف ،الذي تَميز بمكانة رفيعة مف االىتماـ الدولي ،فطبيعة ىذه الحدود أوجد ليا أىمية استراتيجية (تاريخياً)،
مما جعميا محؿ جدؿ كبير عمى مدى التاريخ وجعمت مف ىذه الحدود الشرقية مبعث عػدـ اسػتقرار وتيديػد لمدولػة

المصرية.
ومعموـ أف فكرة الحدود معروفة منذ القدـ أنيا ترتبط بفكػرة الممكيػة عنػد البشػر ،وبالتػالي مطمػوب حمايتيػا والػدفاع
عنيا ،إذ تشعر الدولة أف حقوقيا أو سمطانيا لػدائرة إقميميػا يجػب أال تتعػدى نطاقيػا ،فػال يجػوز أف يعتػدى عمييػا
تجاوز يستدعى الخػالؼ والخصػاـ وقػد يػؤدى الػى انػدالع القتػاؿ ،وتحػرص الػدوؿ عمػى أف تكػوف
أحد ،واال يعتبر
اً
الحػدود واضػػحة ،مػػف خػالؿ رسػػميا بعالمػات طبيعيػػة واضػػحة أو تعينييػػا عمػػى نحػو ال يثيػػر الشػػؾ فػػي معناىػػا أو
مقصودىا ومدلوليا.
فاليدؼ مف توقيعيا حماية األمالؾ والحماية مف العدواف ،إال أف الحدود الطبيعة (كالجبػاؿ واألنيػار...الخ) ىػي
األكث ػػر ثبات ػػا واألوف ػػر لمحماي ػػة ،في ػػي تتمث ػػؿ بكوني ػػا من ػػاطؽ انفص ػػاؿ وليس ػػت من ػػاطؽ اتص ػػاؿ ،بخ ػػالؼ الح ػػدود
الصناعية التي يخطيا البشر ،وىي عبػارة عػف خطػوط اتفاقيػة عمػى سػطح األرض تمجػأ ليػا الػدوؿ فػي حالػة عػدـ
نزعات ومفاوضات بيف الدوؿ.1
وجود حدود طبيعية وىي بالعادة تُرسـ بعد صراع أو ا
موقع سيناء االستراتيجي
إف موقػػع سػػيناء بػػيف القػػارة اإلفريقيػة وآسػػيا والنقطػػة الحرجػػة بػػيف ضػػمعي الشػػاـ ومصػػر ىػػو مفتػػاح لفيػػـ ماضػػييا،
وحاضرىا ،ومستقبميا ،اذ تغطي سيناء حوالي  %6مف مساحة مصر بواقع ( 60,714كيمومت ار مربع) ،وتقع فػي
الجزء الشمالي الشرقي مف أرض مصر ،أي في أقصي شماؿ القارة اإلفريقية.2
وتأخػذ شػػكؿ المثمػػث تسػتمقي قاعدتػػو الشػػمالية عمػى امتػػداد البحػػر األبػػيض المتوسػط (مػػف بػػور فػؤاد غربػاً الػػى رفػػح
ش ػرقاً) بطػػوؿ يبم ػ ق اربػػة 200كػػـ ،أمػػا أرسػػو فيقػػع جنوب ػاً فػػي منطقػػة رأس محمػػد (التػػي تبعػػد عػػف سػػاحؿ البحػػر
األبػيض بحػوالي  390كػـ) ويبمػ امتػداد الحػد الغربػي لمثمػػث سػيناء حػوالي  510كػـ (ويشػمؿ ىػذا االمتػداد خمػػيث
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السويس وقناة السويس) ،أما امتداد الحد الشرقي فيصػؿ الػى نحػو  455كػـ (ويشػمؿ خمػيث العقبػة والخػط الػوىمي
لمحدود السياسية الشرقية لمصر مع فمسطيف بطوؿ 240كـ ليذا الخط الوىمي).1
كمػػا وتجمػػع سػػيناء بجانػػب خصػػائص الموقػػع القػػاري (موقع ػاً بحري ػاً) ىام ػاً فيحػػدىا مػػف الشػػماؿ البحػػر المتوسػػط
(بطػػوؿ  210كػػـ ،يمتػػد مػػف بالوظػػة غربػاً وحتػػى مدينػػة رفػػح شػرقاً) ،ومػػف الجنػػوب الغربػي خمػػيث السػػويس (بطػػوؿ
 241كـ ،مف مدينة السويس حتى رأس محمػد ،وعرضػو يتػراوح مػف 16كػـ و29كػـ) ومػف الجنػوب الغربػي خمػيث
السويس ( 240كيمو مت اًر) ،ثـ خميث العقبة مف الجنوب الشرقي والشرؽ بطػوؿ (150كػـ ،وعػرض مػا بػيف 11كػـ
و22كػػـ) ،و لقػػد اكتسػػب خمػػيث العقبػػة أىميػػة مػػف خػػالؿ مضػػائؽ تي ػراف ،وى ػي عبػػارة عػػف مجموعػػة مػػف الشػػعب
المرجانية التػي تقسػـ المضػيؽ الػى ممػر شػرقي يسػمي ممر(جرافتػوف) بعػرض(87ـ) تصػعب المالحػة فيػو ،وممػر
غربػػي يسػػمي ممػػر (األنتراب اريػػز) بعػػرض(1190ـ) لكػػف مػػا يصػػمح منػػو لممالحػػة ال يتجػػاوز(500ـ) وىػػو الجػػزء
المالصؽ لمساحؿ المصري ،واكتسب مضيؽ تيراف أىمية ومازاؿ يعد بؤرة الصداـ بيف المصػالح العربيػة ( مصػر
والسعودية واألردف) وبيف ( الكياف الصييوني).
وتنقسـ المالمح الجغرافية بشماؿ سيناء إلى نوعيف متميزيف؛ أوليا :البيئة الساحمية ،والتي تضـ السيوؿ الشػمالية
التي تجاور البحر المتوسط بعمؽ(40-20كـ) ،وىي ُمغطّاة بالكثباف الرممية المتموجة والمنبسطة.

أما النوع الثاني :ىو البيئة الصحراوية ،التي تسود وسط شماؿ سيناء ،والتي تقع أغمبيػا بمنطقػة اليضػاب ،والتػي
تتميز بوجود مجموعة مف الجباؿ العالية والمنفصػمة وتتخمػؿ ىػذه المجموعػة مػف المرتفعػات مجموعػة مػف الوديػاف
مثؿ وادي العريش.2
وسػػيناء ذات فض ػػؿ كبي ػػر ف ػػي ص ػػياغة أح ػػداث ت ػػاريخ مص ػػر ،في ػػي طري ػػؽ الح ػػروب االس ػػتراتيجية 3الت ػػي عبرتي ػػا
الجيػػوش منػػذ فجػػر التػػاريخ ،فسػػيناء ذات أطػػوؿ سػػجؿ عسػػكري معػػروؼ فػػي التػػاريخ تقريب ػاً ،ولعمنػػا لػػف نجػػد بػػيف
صحاري العرب وربما العالـ ،رقعة كسيناء حرثتيا الغزوات والحمالت العسكرية.4
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تثير كممة االستراتيجية في العادة مفيوماً عسكريا محضاً بما أنيا تخطيط لمعمميات الحربية والحقيقة أنيا أكثر اتساعاً في داللتيا مف ذلؾ ،فيي تخطيط

مسبؽ لمتحركات أو سمسمة الق اررات في موقؼ تنافسي ،بحيث ال تكوف النتيجة محكومة بالصدفة المحضة ،وفى المدي القصير فإف سمسمة التحركات

االستراتيجية تسمي تكتيكات ،أما في المدي الطويؿ والتي ينتث عنيا سمسمة مف ردود األفعاؿ ،فإنيا تتخذ شكؿ المباراة الواسعة ،واالستراتيجية ،ىي بمثابة
الخطة التي يسعي صانعو السياسة مف خالليا إلى تقدـ مصالح دولتيـ ،ومنع الدوؿ األخرى مف الحصوؿ عمى ىذه المصالح ،لذا فإف االستراتيجية تتضمف
شقاً ىجومياً يتمثؿ في التخطيط لمنع تحمؿ الخسائر ،وكممة االستراتيجية في أوسع معانييا ما ىي اال فف استخداـ القوة الذاتية لتحقيؽ األىداؼ القومية

انطالقا مف أف لكؿ صراع استراتيجية ،ولكؿ استراتيجية البد وأف تستند إلى نظرية عامة متكاممة .

لممزيد أنظر:العبد ،قدري ،1986 ،سيناء في مواجية الممارسات اإلسرائيمية ،دار المعارؼ ،القاىرة ،مصر ،ص9
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إذ عبرىا اليكسوس الحتالؿ مصر عاـ 1660ؽ .ـ ،وحكموىػا حػوالى 100عػاـ قبػؿ أف يطػردىـ أحمػس األوؿ
مف مصر عف طريؽ (الدرب السػمطاني) 1عػاـ  1580ؽ.ـ ،وبعػدىا تَغيػرت العقيػدة القتاليػة المصػرية مػف الػدفاع

إلى اليجوـ وأف الػدفاع عػف مصػر يجػب أف يكػوف بخمػؽ ُبعػد اسػتراتيجي ليػا فػي أر ٍ
اض أُخػرى ،لػذلؾ عبػر سػيناء
سيتي األوؿ ابف رمسيس الثاني لتأميف حدود مصر الشػرقية بحممػة عسػكرية ضػد بػالد الحيثيػيف ،ومنيػا أيضػا تػـ

الفػػتح اإلسػػالمي لمصػػر بعػػد أف عبرتيػػا جيػػوش المسػػمميف بقيػػادة عمػػرو بػػف العػػاص ،لتنشػػر اإلسػػالـ فػػي مصػػر،
وكمػػا عبرتيػػا جيػػوش صػػالح الػػديف األيػػوبي عػػاـ 1187ـ لقتػػاؿ الصػػميبييف وفػػتح بيػػت المقػػدس ،واجتازىػػا إب ػراىيـ
باشا ابف محمد عمي باشا عمى رأس الجيش المصري عاـ 1831ـ متجيا الى بالد الشاـ ،كما كانت سيناء أيضاً
طريؽ العثمانييف إلػى مصػر ،وطريػؽ المماليػؾ المصػرييف نحػو إعػادة تكػويف اإلمبراطوريػة المصػرية فػي فمسػطيف
وسوريا في القرف الثالث عشر.2
تغي ػػر وض ػػع سػ ػيناء تغيػ ػ اًر جوىريػ ػاً،
وبع ػػد اح ػػتالؿ القائ ػػد الفرنس ػػي ن ػػابميوف بون ػػابرت لمص ػػر ف ػػي ع ػػاـ 1798ـ ّ

فأصبحت شبو الجزيرة فاصالً بيف أمالؾ العثمانييف في الشرؽ واإلدارة الفرنسية بمصر.3

وبرزت األىميػة االسػتراتيجية لممنطقػة ،عنػدما أعمػف السػمطاف سػميـ الثالػث الحػرب عمػى فرنسػا وأرسػؿ جيشػاً عمػى
حدود سيناء ،اضطر ذلؾ القائد الفرنسي إلى إعداد حممػة عسػكرية لغػزو الشػاـ عبػر سػيناء واحتػؿ مدينػة العػريش
في فبراير1799/ـ ،إالّ أف فشؿ الحممة عمى سوريا اضطر القائد الفرنسي إلى العودة إلى مصر.
وكانت سيناء أيضاً طريػؽ " الجنػراؿ المنبػي القائػد البريطػاني" لضػرب اإلمبراطوريػة العثمانيػة المتداعيػة األطػراؼ

في الحرب العالمية األولى عاـ 1917ـ.

وق ػػد تعرض ػػت س ػػيناء ف ػػي العص ػػر الح ػػديث لع ػػدة ح ػػروب واعت ػػداءات إسػ ػرائيمية أش ػػيرىا ع ػػاـ 1956ـ (الع ػػدواف

الثالثػػي) ،وعػػاـ 1967ـ(النكسػػة) ،إلػػى أف تػػوج الجػػيش المصػػري انتصػػاراتو التاريخيػػة فػػي حػػرب أكتػػوبر1973/ـ
لتعود سيناء كاممة إلى أرض الكنانة في أبريؿ 1982/ـ.4

خطوط الدفاع االستراتيجية لشبو جزيرة سيناء
أدركت مصر منذ أقدـ العصور أف كػؿ َمػ ْف عبػر سػيناء مياجمػاً مصػر جػاء مػف فمسػطيف ،فيمػا كانػت الحمػالت
ِ
تكتؼ عنػد الحػدود الشػرقية لمصػر المعمومػة حاليػاً ،بػؿ تمتػد الػي بػالد
المصرية لمدفاع عف حدودىا أو لميجوـ لـ
1

شقير ،نعوـ  ،1991،تاريخ سيناء القديـ والحديث وجغرافيتيا ،ط ،1دار الجيؿ ،لبناف ،بيروت ،ص ( ،254الدرب السمطاني :ىو الطريؽ الممتد مف

القنطرة شرؽ في غرب سيناء الى رفح عمى الحدود المصرية الفمسطينية ،يمر خالؿ جنوب بحيرة البردويؿ وبئر مزار قرب الفموسيات والعريش والشيخ زويد،
وىو طريؽ يستخدـ لمجيش والقوافؿ التجارية)
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الشاـ ،فمعظـ القادة العسكرييف ُي ْج ِمعوف بال استثناء أف خطوط الدفاع الثالثة المعمومة في سيناء ال تكفي لمػدفاع

عنيا نظ اًر ألف سيناء ليس فييا تضاريس ُيعتمد عمييا في الػدفاع التقميػدي ،إضػافة إلػى المسػافة التػي تفصػؿ بػيف
خطوط دفاعيا كبيرة ،مما يعيؽ الدعـ االستراتيجي لمقوات المدافعة وتصبح الخطوط ضعيفة ورفيعة.1

خط الدفاع األول :يقع قرب الحدود السياسية بدرجة كبيرة ،ويمتد مف رأس خميث العقبة حتى زاويػة أو كػوع البحػر
المتوسط في منطقة العريش ،يبدأ الخط بطابػا ورأس النقػب عمػى الخمػيث فػي منطقػة حرجػة اسػتراتيجياً ،إذ تتقػارب
في دائرة صغيرة حدود أربع دوؿ :مصر ،وفمسطيف المحتمة( ،إس ارئيؿ حالياً) ،واألردف ،والسعودية.2
خط الدفاع النثانيُ :يعػد العمػود الفقػري لمػدفاع ،فيػو المحػور األوسػط الممتػد بػيف اإلسػماعيمية وأبػو عجيمػة ،وكػاف
لمكياف الصييوني دائما في كؿ عدواف عمى مصر تركيػز عميػو ،ألنػو يصػمح لمحركػة الميكانيكيػة ،إذ يت ارمػى عمػى
طوؿ السيوؿ اليضبية الثابتة ويؤدى مباشرة الى قمب الدلتا في مصر عف طريؽ وادي الطمػيالت ،ويػؤدي أيضػاً
شػرقا الػى قمػب ىضػبة فمسػطيف الداخميػةُ .يعػد ىػػذا الخػط باإلجمػاع الخػط الػدفاعي الحػاكـ والفاصػؿ بػيف الخطػػوط

الثالثة .فالسيطرة عمية تحدد وتحسـ المعركة ،سواء عف يمينو أو يساره ،فمف يسػيطر عميػو ،يجػد الطريػؽ مفتوحػاً
بال عقبات تذكر إلى قناة السويس .كما يجد أف المعركة إلى الشرؽ منو إنما ىي بقايا مقاومة ال تمبث أف تكتسح
حتى الحدود.3
خط الثدفاع النالثث :ىػو قنػاة السػويس ،ومنطقػة البػرزخ بصػفة عامػة قػديماً قبػؿ شػؽ القنػاة ،ىػي "خاصػرة " مصػر
االستراتيجية كميا بال استثناء ،حيث يتقارب بحراىا أشد التقارب .فيػي عنػؽ الزجاجػة لمصػر ،وعمػى جانبيػا تبػدو
سيناء كحجرة أمامية لمقاعة الكبرى مصر النيمية .بينما ىي نفسيا تُعد العتبة أو الباب الداخمي بينيما.4
لو نظرنا إلى خطػوط سػيناء الدفاعيػة الثالثػة ،نػرى أف ،الخػط األوؿ أكثرىػا تعرضػاً لمخطػر ،وأقميػا مناعػة ،وألنػو
شديد القرب مف الحدود السياسية مع فمسػطيف فيػو ،ال يتمتػع بعمػؽ اسػتراتيجي كػاؼ ،فيمػا الخػط الثػاني ىػو خػط
ومفتاحيػػا الحػػاكـ الضػػماف (األخيػػر والوحيػػد) لممحافظػػة عمػػى القنػػاة ،خػػط
المضػػايؽ ،وىػػو معقػػؿ سػػيناء الحقيقػػي ُ

ِ
المػدافع فػػي المعركػػة لصػػالحوُ ،يصػػبح العػػدو عمػػى ضػػفة القنػػاة مباشػرة ،وباتػػت
الػدفاع األخيػػر ،لػػذلؾ إذا لػػـ َي ْحسػ ْػـ ُ
القناة ميددة ،فضالً عف تعطميا إلى حد الشمؿ التاـ.5
1
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مطر ،زياد ،2212 ،اتفاقية كامب ديفيد المصرية اإلسرائيمية وأثرىا عمى القضية الفمسطينية ( )1993-1978رسالة ماجستير غير منشورة ،الجامعة

االسالمية ،غزة ،ص181

3
4
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رستـ ،سييؿ ،2000 ،سيناء الوضع العاـ ،دار مشرؽ-مغرب لمخدمات الثقافية والطباعة والنشر ،دمشؽ ،سوريا ،ص187
النجار ،أحمد ،2215 ،السياسة المصرية تجاه شبو جزيرة سيناء وأثرىا عمى األمف القومي المصري ( ،)2213-1979رسالة ماجستير غير منشورة،
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وفػي ىػػذا الصػػدد يقػػوؿ الػػدكتور محمػػد حسػػنيف ىيكػػؿ" :أف الػػدفاع عػػف سػػيناء يجػػب أف يكػػوف مػػف خػػارج حػػدودىا
موضحا الخط الممتد مف رفػح إلػى طابػا ال إمكانيػة لتحصػينو ،والػدفاع عنػو مشػكمة ،فيػو خػط رقيػؽ جػداً وكػؿ مػا
خمفػػو ف ػراغ ومسػػاحات شاسػػعة لػػيس فيػػو عم ػراف ،والمواصػػالت مكشػػوفة لغايػػة المض ػائؽ ولغايػػة قنػػاة السػػويس،
فميمػػا فعمنػػا ىػػذا خػػط واحػػد دفػػاعي ضػػعيؼ" ،ويضػػيؼ ىيكػػؿ أف "الجن ػراؿ بػػوفر القائػػد الفرنسػػي الشػػيير وىػػو
فيمسوؼ فػي العمػوـ العسػكرية يقػوؿ :إف مشػكمة الػدفاع عػف الحػدود المصػرية الشػرقية لمصػر كبرميػؿ كبيػر فتحتػو
سيناء فما أف دخميا األعػداء وصػموا السػويس" ،وبالتػالي أصػبحوا فػي داخػؿ مصػر ،ولػذلؾ كػؿ مػف تصػور دفاعػو
عف مصػر تصػوره خػارج الحػدود المصػرية ،مػف بدايػة تحػتمس لغايػة نػابميوف لغايػة إبػراىيـ باشػا لغايػة جمػاؿ عبػد
الناصػػر ،وعمػػى سػػبيؿ المثػػاؿ الفيمػػد مارشػػاؿ إدمونػػد ىنػػري المنبػػي تحػػدث فػػي كتابػػو (الػػدفاع عػػف مصػػر)ال يمكػػف
الدفاع عف مصر مف خط الحدود الرسمي الموجود حاليا بػيف سػيناء وفمسػطيف ،الػدفاع عػف مصػر يبػدأ مػف خػط
.1

غزة بئر السبع حيث يوجد كثافة يمكف أف تكوف موجودة لخط دفاعي

فػػي ضػػوء الوصػػؼ السػػابؽ ،تُعتبػػر الحػػدود الش ػرقية لمصػػر مػػع فمسػػطيف مػػف أىػػـ وأخطػػر مػػدخؿ لمصػػر عمػػى

اإلطالؽ .2ومػف ىنػا يمكػف فيػـ طبيعػة العالقػة الفمسػطينية المصػرية التػي ارتسػمت عمػى مػر التػاريخ وفقػا لتشػابؾ
المصالح وتعقدىا بيف الدوؿ وتنامى األطماع التوسعية ،حيث ُرسمت خطوط الحدود وظيرت كيانػات سياسػية لػـ
تكف قائمة كما أُدمجت وحدات قائمة مما ميد ىذا لكثير مف الصراعات واألزمات ،فالحدود أحد أىػـ العوامػؿ فػي
التقارب والتباعد بيف الدوؿ بؿ أغمػب الصػراعات كانػت حػوؿ منػاطؽ حدوديػة بيػا مػوارد أو لميػزة عسػكرية وأمنيػة
أو تاريخية ،فإذا طالت الحدود بيف دولتيف وكانت عالقتيمػا قويػة يسػاعد ذلػؾ عمػى توسػع بػاب التنميػة واالزدىػار
التجػاري ،أمػػا لػو كانػػت العالقػات متػػوترة بػػيف الػدولتيف فيػػنعكس سػمبا ممػػا يرفػػع درجػة التػػوتر بػيف الػػدولتيف ،وتُبقػػى
العالقػػات دائمػػا تسػػير عمػػى خػػيط رفيػػع مػػف التفػػاىـ ،أمػػا مػػف الناحيػػة العسػػكرية فػػإف طػػوؿ الحػػدود ينيػػؾ الخصػػـ
ويتطمب ميارة وقوة تحمؿ وأعداد ىائمة مف القوات لنشرىا عمى الحدود لتأمينيا.3
الحدود اإلدارية بين مصر وفمسطين
ُيسػػجؿ التػػاريخ أوؿ تخطػػيط لمحػػدود اإلداريػػة بػػيف مصػػر وفمسػػطيف كػػاف فػػي العػػاـ 1841ـ ،بفرمػػاف صػػادر عػػف
السمطاف العثماني عبد المجيد األوؿ لتحجيـ طمػوح محمػد عمػى باشػا مؤسػس مصػر الحديثػة لرفضػو إتفاقيػة لنػدف
 1حسنيف ،ىيكؿ ،2008 ،األمف القومي المصري ،موقع الجزيرة نت لمدراساتhttp://www.aljazeera.net - ،
2

القرمػػاني ،محمػػد ،1975 ،مػػدخؿ الػػى نيضػػة سػػيناء ،فػػي كتػػاب مػػؤتمر التنميػػة الشػػاممة لممجتمعػػات الصػػحراوية المنعقػػد بمحافظػػة ال ػوادي الجديػػد ،فػػي 15

مارس ،1975،ص 17-12
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عػػاـ 1840ـ ،بعػػد غػػزوه لػػبالد الشػػاـ ووصػػولو إلػػى حػػدود تركيػػا الحاليػػة ،عػػامالً برؤيتػػو االسػػتراتيجية النابعػػة مػػف
الجغرافيا السياسية بأف المحافظة عمى الدولة الحديثة تحتاج إلى الوصوؿ إلى جباؿ طوروس في الشاـ.

فحسب الفرماف ُمنح محمد باشا وذريتو مف بعده حكـ مصر ،وتكوف حدودىا الشرقية ىي الخػط المسػتقيـ الممتػد
مػػف رفػػح إلػػى السػػويس ،ممػػا يجعػػؿ ثمثػػي سػػيناء تابعػػة لسػػوريا وفمسػػطيف ،وبعػػد ذلػػؾ طمػػب محمػػد عمػػي باشػػا مػػف

السمطاف العثماني السماح لو بإقامة نقاط حراسة عمػى طريػؽ الحػث المصػري الممتػد مػف السػويس إلػى العقبػة مػا اًر
بنخ ػػؿ ،ف ػػأعطي ل ػػو اإلذف ب ػػذلؾ ،وأص ػػبحت المنطق ػػة المس ػػتثناة م ػػف األ ارض ػػي المصػ ػرية منطق ػػة تق ػػع تح ػػت إدارة

مصر.1

ومف الجدير بالذكر ،أنو قبؿ االحتالؿ البريطاني لمصر عاـ  1882كانت مصر وسوريا وفمسطيف ولبناف وشرؽ

األردف ىػػي أر ٍ
اض خاضػػعة لسػػيادة الدولػػة العثمانيػػة ومقرىػػا فػػي اسػػطنبوؿ ،ولػػـ يكػػف لمحػػدود بػػيف تمػػؾ المنػػاطؽ أو

األقاليـ ّأيةُ قيمة سياسية.

ولكػػف بعػػد احػػتالؿ بريطاني ػا لمصػػر النػػابع مػػف أطماعيػػا فػػي المنطقػػة سػواء اقتصػػادية متمثمػػة فػػي االسػػتثمار فػػي

الػدوؿ الضػعيفة بيػػدؼ المنفعػة الماديػػة المؤمنػة بقػػوة السػالح فنفػوذ رؤسػػاء األمػواؿ يجعػػؿ مػف ساسػػة الػدوؿ مؤيػػدة
ليػػـ ،أو مكاسػػب سياسػػية واسػػتراتيجية خصوصػػا بسػػيطرتيا عمػػى قنػػاة السػػويس التػػي لعبػػت دو اًر ىامػاً فػػي السياسػػة
واالستراتيجية البحرية الدولية ،واعتبرتيا بريطانيا ىمزة الوصؿ بيف مرتكزاتيا البحرية ،لذلؾ أَوفدت ثالثة معتمديف
ليا لمتابعة مصالحيا ىناؾ (كرومر ،جورست ،كتشز).2
وقد بدأ اىتماـ بريطانيا بالنشاطات العثمانيػة عمػى الحػدود الشػرقية لمصػر مبكػ اًرُ ،م ِ
حاولػةً رسػـ ىػذه الحػدود وكػاف

مف ظواىر إىتماميا:

أوعػػز المػػورد كرومػػر الحػػاكـ البريطػػاني لمصػػر إلػػى مرؤوسػػيو أف ُيثَبِت ػوا أقػػداميـ فػػي سػػيناء ،فػػتـ إرسػػاؿ المفػػتش



اإلنجميػػزي براممػػي (  )Bramleyلسػػيناء الػػذي يجيػػد التحػػدث بالمغػػة العربيػػة والميجػػة البدويػػة وممػػـ بعػػادات البػػدو،
حيث عاش في قرية (نخؿ) التي تتوسط سيناء ليستكشؼ الحدود الشرقية لسيناء بمساعدة بعض اليجانة ،ليعرؼ
إلػػى أي حػػد يمكػػف لبريطانيػػا أف تمػػد حػػدود مصػػر الشػرقية ،وقػػاـ ب ارممػػي بزيػػارة كػػؿ أنحػػاء سػػيناء التػػي إمتػػدت إلػػى
جنوب فمسطيف دوف فاصؿ أو حد ،وسجؿ في دفاتره وتقاريره عف آبار المياه ،وطرؽ سيناء ،وأىميا طريؽ الحػث
وطريػػؽ غ ػزة والػػدرب السػػمطاني وطريػػؽ الشػػور ،وسػػجؿ أيضػػا أسػػماء القبائػػؿ والعشػػائر وأسػػماء شػػيوخيا وعػػاداتيـ
وطباعيـ ومواالتيـ لمحكومة التركية أو المصرية.3
 1العزاوي ،قيس  ،2003،الدولة العثمانية قراءة جديدة لعوامؿ االنحطاط ،الدار العربية لمعموـ ،ط ،2بيروت ،لبناف ص65-64
2

عيسى ،سيي ،2013 ،بريطانيا وأزمة طابا  ،1906مجمة الدراسات التاريخية والحضارية ،مركز صالح الديف األيوبي لمدراسات والحضارة ،المجمد ،5

العدد  ،16العراؽ ،ص235
ستة ،سمماف ،2224 ،حدود فمسطيف مدخؿ إلى االستعمار ،مجمة عالـ الفكر ،العدد  ،4المجمد ،32
http://www.plands.org/arabic/articles/039.html
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ومػػف أىػػـ مػػا دونػػو براممػػي عػػف الحػػدود الشػرقية لمصػػر لرئيسػػو األميػراالي أويػػف ) (Owenمػػدير االسػػتخبارات
العسػػكرية فػػي القػػاىرة فػػي  ،1902/8/29عػػف وجػػود قػوات تركيػػة برئاسػػة قائػػد الحاميػػة التركيػػة فػػي العقبػػة أو قػػائـ
مقاـ مدينة بئر السبع التي أنشئت عاـ 1900ـ في منتصؼ صحراء النقب في جنوب فمسطيف تحسبا لمتيديػدات
البريطانيػة فػػي مصػػر ،كمػػا رصػػد براممػي عػػدد القػوات وأسػػمحتيا ومكػػاف تواجػدىا ،ومػػا أزعػػث براممػػي تعػ ُػرض الخػػط

الػػوىمي الممتػ ّػد مػػف رفػػح إلػػى العقبػػة لالنتيػػاؾ ،ألف قبيمتػػي (الت ػرابيف) و(التياى ػة) الموجػػودتيف فػػي فمسػػطيف تمتػ ّػد
أراضييما في سيناء غرب ىػذا الخػط الػوىمي ،وىػـ يػدفعوف الضػرائب إلػى بئػر السػبع ،وجنػود القػائـ مقػاـ فػي بئػر
السبع يحموف ىذه المناطؽ حتى حدود مدينة العػريش ،وتحػدث براممػي مػع شػيوخ تياىػة المقيمػيف فػي سػيناء ،ىػؿ
ستحاربوف مع تركيا أـ مع مصر لو قامت الحرب ،فقالوا لو أنيـ لف يشاركوا في محاربة تركيا ،ولكنيـ لف يدخموا
الحرب ضد مصر.1
 عممت بريطانيا بكؿ قوة عمى اعتراض فرماف عاـ 1892ـ الذي كاف محتواه عمى النحو اآلتي:

2

-1إف الدول ػػة العميػ ػة ق ػػررت س ػػمخ ش ػػبو جزيػ ػرة س ػػيناء م ػػف والي ػػة مص ػػر وض ػػميا إل ػػى ممتمكاتي ػػا نظػ ػ اًر ألىميتي ػػا
االستراتيجية بيدؼ تعظيـ مكاسػب الدولػة العثمانيػة واالقتػراب مػف قنػاة السػويس الشػرياف الحيػوي ،وتعطيػؿ أىميػة
موقع مصر ودورىا.
-2تأكيد تبعية مصر كوالية عثمانيػة تابعػة لمدولػة المركزيػة ،وأيضػا لتأكيػد أنػو بإمكػاف الدولػة (ذات حػؽ الممكيػة)
تعيػ ػػيف حػ ػػدود ممالكيػ ػػا وفػ ػػؽ مصػ ػػالحيا العميػ ػػا ،ف ػ ػػالحؽ والسػ ػػيادة ليػ ػػا وليسػ ػػت لسػ ػػمطات االحػ ػػتالؿ البريط ػ ػػاني.
في ضوء ما سبؽ ،اعتبرت بريطانيا أف الفرماف العثمػاني ُينػتقص مػف حقػوؽ مصػر الثابتػة فػي إقميميػا ،مػف أجػؿ

ذلؾ مارست ضغطاً دبموماسيا عمى إسطنبوؿ لتعػديؿ الفرمػاف ،ونجحػت فػي أف أبقػت الوضػع عمػى مػا ىػو عميػو،
بعػد أف حرصػػت عمػػى أال تكػوف دائػرة الخػػالؼ محصػػورة بػيف السػػمطاف العثمػػاني وتابعػو الخػػديوي المصػػري ،وانمػػا
أرادت تدخؿ الدوؿ الكبرى عمى اعتبار أف محتوى فرماف عاـ 1892ـ ىو خرؽ لتسوية لنػدف عػاـ 1840ـ التػي
ضمت الدولة العثمانية وفرنسا وبريطانيا وروسيا

.

يتضح مما سبؽ أنو بسبب فرماف عاـ 1892ـ أصبحت سيناء وسيمة مف السمطاف العثماني لمضغط عمى مصر
ووسيمة لتحجيـ دورىا ،وأصبحت سيناء إحدى أدوات المعبة السياسية ،ومسرحاً لمصراعات الدولية وساحة لمتنافس
الدولي ،ومحطة ألطماع القوي الكبرى.
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فال شؾ في أف الدولة العثمانيػة كانػت مػف القػوى البحريػة الدوليػة التػي تيميػا قنػاة السػويس ،وتعػي جيػداً أىميتيػا،
لػػذلؾ كان ػػت قن ػػاة السػػويس ج ػػزءاً ميم ػػا وعنص ػ اًر ف ػػاعالً ف ػػي اسػػتمرار س ػػيطرة وبس ػػط نفوذىػػا ف ػػي المنطق ػػة العربي ػػة
قربت المسافة بيف األستانة وسواحؿ البحر األحمر.
وبخاصة أنيا ّ

ويشػػرح نعػػوـ شػػقير فػػي كتابػػو "تػػاريخ سػػيناء القػػديـ والحػػديث" :بػػأف تػػاريخ سػػيناء يػػدؿ عمػػى تػػاريخ مصػػر منػػذ بػػدء

التاريخ الى يومنا ىذا ،ففي كؿ عصػر كانػت فيػو مصػر قويػة ،كانػت سػيناء تابعػة ليػا ولمسػمطة العسػكرية لمصػر
منذ بدء التاريخ إلى ىذا اليوـ ،وأقاـ مموؾ مصر القالع واألبراج عمػى حػدودىا الغربيػة وعززوىػا بالعسػاكر تأمينػاً
لمطرؽ وتأييداً لمسالـ.1
أزمة طابا األولى  6091وترسيم الحدود بين مصر وفمسطين
تالحقت التطورات في الفترة مف العاـ  1906- 1892ـ حتى تفجرت مسألة الحدود مرة أخرى ،بعد أف ُعقد

االتفاؽ الودي بيف بريطانيا وفرنسا عاـ1904ـ (ينيي التنافس بيف انجمت ار وفرنسا عمى احتالؿ مصر مف جية
في مقابؿ اإلقرار باحتالؿ تونس مف قبؿ فرنسا مف جية أخري) .2أدي ذلؾ إلى انزعاج األوساط السياسية في
الحكومة العثمانية ،ولذلؾ أرادت إحراج الجانب البريطاني بإعادة طرح المسألة المصرية عمى بساط البحث
الدولي ،واألمر الثاني ىو رغبة السمطاف العثماني في مد خط سكة حديد في المنطقة العثمانية المجاورة لخط
الحدود المصرية يعرؼ بخط "سكة حديد الحجاز" ،وكانت بريطانيا ترى أف السماح ببناء خط حديدي معناه أف
الحكومة العثمانية تعمؿ عمى استغالؿ كؿ الظروؼ المييأة إلثارة الرأي العاـ الداخمي والخارجي ضد بريطانيا.
عمى الصعيد الداخمي كانت الجبية المصرية مييأة لتمؾ الخطوة وذلؾ بنمو الحزب الوطني وميوؿ زعيمو
مصطفى كامؿ الموالية لمسمطاف ولفكرة الجامعة اإلسالمية.3
أما عمى الصعيد الخارجي ،كانت الظروؼ الدولية مييأة إلثارة المسالة المصرية خاصة بعد ظيور ألمانيا كقوة
استعمارية منافسة لمتحالؼ االنجميزي الفرنسي ،وتدخميا بشكؿ واضح في مسألة الحدود الشرقية لمصر مف

 1شقير ،نعوـ ،مرجع سابؽ ،ص 285
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 3الموصممي ،أحمد ،2004 ،الموسوعة اإلسالمية ،مركز دراسات الوحدة العربة ،بيروت ،ص( ،203الجامعة اإلسالمية :فكرة جماؿ الديف األفغاني التي
كاف ينادي بيا مف اجؿ توحيد الشعوب اإلسالمية ال توحيد الحكاـ فقد فقاـ السمطاف عبد الحميد بتبني ىذه الفكرة لتجميع الشعوب تحت ارية واحدة وىي
الدولة العثمانية والسمطاف عبد الحميد وترتكز عمى دعوة المسمميف فيما بينيـ إلصالح أحواليـ ولمواجية موجات االستعمار األوروبي حيث تكوف الدولة مبنية
عمى الشورى واالنتخاب والمطالبة بإصالح أحواؿ المسمميف االجتماعية واالقتصادية فقاـ السمطاف عبد الحميد بتقريب إليو جماؿ الديف األفغاني إلنجاح فكرة
الجامعة اإلسالمية).
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خالؿ رغبتيا في إقامة خط سكة حديد يربط الواليات العثمانية ببعضيا إلى جانب رغبتيا في التواجد بالمنطقة
لمواجية التحالؼ اإلنجميزي الفرنسي.1
وقد بدأت األحداث في يناير ،1906/عندما اشتكى السمطاف العثماني عبد الحميد الثاني لمسفير البريطاني
فرد الخديوي المصري بطمب ترسيـ الحدود بيف الدولتيف،
باألستانة مف التعديات المصرية عمى األراضي التركيةّ ،
إال أف الدولة العثمانية رفضت الطمب بحكـ أف مصر والية عثمانية ،تبع ذلؾ أف توجيت قوة مصرية صغيرة
الحتالؿ طابا ،وقبؿ أف تصؿ تمؾ القوة إلى طابا ،استولى القائد التركي لمعقبة عمى طابا ،تال ذلؾ فترة توتر
ٍ
عاؿ ،وقاـ األتراؾ بإزالة عالمات الحدود في رفح ،وأرسموا تعزيزات قوية إلى الحدود ،فتدخمت الحكومة
البريطانية نيابة عف الخديوي وضغطت عمى الدولة العثمانية لمتأكيد أف الحدود بيف الدولتيف ىي الخط الواصؿ
بيف رفح والعقبة.2
ونتيجة لذلؾ تغيرت طبيعة األزمة مف الطابع الدبموماسي إلي حالة الوتر العالي ،استدعت تولي المعتمد
البريطاني في القاىرة (المورد كرومر) بنفسو مع سفير بريطانيا في األستانة المفاوضات نيابة عف مصر مع
العثمانييف ،وأصرت مف خالليا عمى تعييف لجنة مختمطة مف بريطانيا ومصر والدولة العثمانييف لترسيـ الحدود،
ولـ تكترث بريطانيا حينيا لمتيديدات العثمانية العسكرية التي كانت في مناطؽ الحدود المتوترة عقب استيالئيـ
عمى منطقة طابا ،عمى العكس مف ذلؾ ،اذ ىددت وتوعدت كما لو كانت مصر جزءاً مف أمالؾ بريطانيا،
وأرسمت األسطوؿ البريطاني ليحتؿ ىذه المواقع ،وقد كانت الدولة العثمانية تتوقع أف تؤيدىا بعض الدوؿ
األوروبية في فتح المسألة المصرية ،ولكف فرنسا كانت بحكـ االتفاؽ الودي مؤيدة لبريطانيا ،وطمب سفيرىا
في األستانة مف الحكومة التركية اإلذعاف لمطالب بريطانيا ،ووقفت روسيا موقفا يشبو موقؼ فرنسا،
والتزمت ألمانيا الحياد حياؿ ىذا الخالؼ ،مما جعؿ تركيا تجنح لمتراجع ،ووافقت عمى تشكيؿ لجنة لترسيـ
الحدود مف مصر وتركيا وبريطانيا .3اقترحت خالليا الدولة العثمانية مجموعة مف خطوط الحدود بيف أمالكيا
في فمسطيف وبيف سيناء حيث كاف أوؿ مقترح إلعادة ترسيـ الحدود في أبريؿ عاـ 1906في ظؿ أزمة طابا،
حيث اقترحت الدولة العثمانية أف يكوف خط الحدود ممتداً مف العقبة الى السويس بحيث تكوف المساحة غرب
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ىذا الخط حتى سواحؿ البحر األبيض المتوسط لمعثمانييف ،والمنطقة المتمثمة بشرؽ ىذا الخط لمصر اذ يكوف
عمى شكؿ مثمث يمثؿ ىذا الخط قاعدتو.
اح ٍ
ثاف تقدمت فيو الدولة العثمانية
ولقد تـ رفض ىذا االقتراح مف الجانب المصري والبريطاني ،لذلؾ تاله اقتر ٌ

أيضا لترسيـ الحدود في أبريؿ ،1906/حيث تمثؿ خط الحدود لممقترح الثاني مف شقيف ،األوؿ يكوف مف (العقبة
الى رفح) ومف (رفح الى السويس) ،والمناطؽ الشرقية لمخط األوؿ والغربية لمخط الثاني الذي يمثؿ مثمثاً معكوس
ىو لمدولة العثمانية ،وما ىو جنوبي الخط األوؿ وشرقي الخط الثاني لمصر.
وقد تـ رفض ىذا االقتراح الثاني أيضا جممة وتفصيال مف قبؿ الجانب المصري والبريطاني ،فأعادت الدولة
العثمانية تقديـ مقترحاً ثالثاً في أبريؿ 1906/لترسيـ الحدود مف جديد ليصؿ بيف رفح وبيف رأس محمد عمى
شكؿ خط مستقيـ ،األرضي شمالي ىذا الخط لمدولة العثمانية واألراضي الجنوبية لو لمصر.
وانتيى المطاؼ بيذا المقترح الثالث أيضا إلى الرفض.
وفي ىذه األثناء انسحب العثمانيوف مف طابا في مايو ،1906/وتألفت لجنة مصرية تركية لتسوية مسألة الحدود
عمى قاعدة معاىدة لندف عاـ 1840ـ ،وبرقية  1892/4/8المرسمة إلى الخديوي عباس الثاني والذي ّخوؿ
مصر فييا إلدارة شبو جزيرة سيناء ،وقدـ العثمانيوف مقترح جديد في أغسطس  1906/لترسيـ الحدود يصؿ بيف
منطقة رفح ومنطقة رأس النقب.
وتـ رفض ىذا المقترح أيضا وواصمت المجنة المصرية التركية عمميا إلى أف انتيت في األوؿ مف أكتوبر عاـ
 ،1906إذ تـ االتفاؽ عمى الحدود الشرقية عمى أف تكوف خطا ممتداً مف رفح عمى البحر األبيض المتوسط إلى
نقطة واقعة غربي العقبة بثالثة أمياؿ ،وبقيت طابا ضمف أمالؾ مصر والعقبة مف أمالؾ العثمانييف.
وبيذا االتفاؽ النيائي بتاريخ  1906/10/1تكوف الحدود ُرسمت لتبدأ مف نقطة قريبة مف مركز شرطة أـ

المساحوف اإلنجميز نقطاً
الرشراش التي بنيت عمييا مدينة (إيالت) فيما بعد ،حتى رفح مف ىذه النقطةّ ،
عيف ّ
عمى رؤوس الجباؿ بحيث تُرى أعمدة الحدود مف كؿ موقع إلى الموقع الذي يميو .ولـ تنحرؼ الحدود عف الخط
المستقيـ إال عند (عيف قديس التابعة) لقبيمة "العزازمة" التي يعيش معظميا في فمسطيف ،والمنطقة الثانية مثمث
(رأسو المقضبة) مف أراضي الترابيف الذيف يقطف معظميـ في فمسطيف وقاعدتو وادي العريش ،ومما ىو جدير

انمركز انديمقراطي انعربي نهدراسات االسحراجيجية وانسياسية واالقحصادية برنيه – أنماويا

الجماعات المسلحة فً سيناء و تداعياتها على المىقف المصري من القضية الفلسطينية (  ...)4002 -4002اسالم مىسً

بالذكر أف ىذا الحد لـ يوصؼ قط بأنو حد سياسي أو دولي بؿ وصؼ بأنو خط إداري بيف " والية الحجاز
ومتصرفية القدس" مف جية " وشبو جزيرة سيناء.1
منذ أزمة الحدود عاـ 1906ـ ،وترسيميا تزايد االىتماـ بإحكاـ السيطرة عمييا ،حيث تـ تقسيـ خط الحدود،
بيدؼ حراستو ،إلى ثالثة أقساـ عمى النحو التالي:
األول :مف رفح حتى وادي األبيض ومركز حراستو يقع برفح.
الناني :مف وادي األبيض إلى رأس وادي األحيقبة ،ومركز حراستو بالقصيمة.
والنالث :مف رأس األحيقبة وحتى نقب العقبة ،ومركز حراستو بمشاش الكنتال.
وتطور السالح المصري الحدودي ،حيث تـ في أكتوبر 1916/إنشاء سالح اليجانة المصري ودوريات السيارات
الخفيفة ،كما أنشأت إدارة أقساـ الحدود عاـ  1917والتي ساىمت في استقرار الحدود الشرقية لمصر مف خالؿ
عمميات االستطالع المستمرة عمى مدى  24ساعة ،وما زالت إلى يومنا ىذا تمثؿ عنص اًر ميماً مف عناصر
الجيش المصري التي تساىـ في تأميف الحدود المصرية.2
وعمى الرغـ مف تمؾ الحراسة المشددة عمى خط الحدود فقد استغؿ السكاف الميزة التي منحتيـ إياىا اتفاقية
الحدود عاـ 1906ـ بموجب المادتيف السادسة والثامنة مف ىذه االتفاقية ،والمتعمقة باإلبقاء عمى عاداتيـ القديمة
مف حيث ممكية المياه واألراضي في كؿ مف الجيتيف المصرية والعثمانية ،3وقاموا تحت ضغط الفقر بممارسة
التيريب كأحد أنشطتيـ االقتصادية .ويبدو أف مسألة تأميف الطرؽ والحدود في تمؾ الفترة كانت عممية صعبة،
ألنو عندما كاف يتـ ضبط الميربيف والتحقيؽ معيـ كانوا يدعوا أنيـ لـ يجدوا نقاط تفتيش بالطرؽ التي مروا
بيا.4
ويتضح مما سبؽ ،أف أىمية شبو جزيرة سيناء تتجاوز أمف مصر واستقراىا ،وقد أصبحت ساحة لمصراع الدولي
ىاـ ،في تغيير وضع مصر السياسي ،وأف الحفاظ
باعتبارىا البعد االستراتيجي لقناة السويس ،كما كاف ليا ٌ
دور ٌ

ي دائماً لضماف أمنيا ،ومطمعٌ بريطاني لضماف مصالحيا ،فالقارئ لرسائؿ
عمى سيناء
ىدؼ ومسعى مصر ّّ
ٌ

براممي الموجية إلى رئيسو األميراالي أويف مدير االستخبارات العسكرية في القاىرة ،يشيد صورة حية لممؤامرات
االستعمارية لتقسيـ البالد العربية مف أجؿ االستحواذ عمييا ،وىو األمر الذي لـ يتوقؼ حتى اليوـ.
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ولـ تستعمؿ الحدود في التاريخ إلشباع أطماع االستعمار واالستيطاف ،مثمما استعممت في سيناء وفمسطيف ،لقد
كاف ترسيـ الحدود أشبو بسكيف تقطع الكعكة استعدادا اللتياميا .وكمما التيـ جزء ،زحفت الحدود أو أشباىيا إلى
مكاف جديد ،استعدادا لمقضمة التاليػة.
كما أف المحاوالت الدولية ومنيا بريطانيا كانت حريصة عمى إعادة محمد عمي الى خمؼ صحراء سيناء وفؾ
ارتباطو بالشاـ ،وىو ما انتيجتو بعد احتالليا لمصر حيث انقضت مف مصر عمى الشاـ الستكماؿ مشروعيا،
وبالتالي لف تؤتى الشاـ اال مف مصر وال تؤتى مصر اال مف الشاـ ىذا االرتباط األمني المعقد ىو ما كاف مؤرقاً
لكؿ مف حكـ مصر عمى مدى التاريخ.
شبو جزيرة سيناء في الفكر التوسعي الصييوني
بدأت األطماع الصييونية مبك اًر في أرض العرب ،لكف مع بدايات انحدار الدولة العثمانية وعدـ قدرتيا عمى إدارة
ممتمكاتيػػا ،جعػػؿ األطمػػاع الخارجيػػة محػػؿ تنفيػػذ ،فمنػػذ أف زار مصػػر عػػاـ 1890ـ رجػػؿ ي ػدعى (بػػوؿ فريػػدماف)
ويرافقو نحو عشريف الى ثالثيف عائمة مف الييود المياجريف ،واشترى أرضػاً فػي جيػة المػويمح عمػى سػاحؿ البحػر
اخ بريطػاني ومصػري حيػث كانػت ىػذه المنطقػة تحػت الحمايػة المصػرية،
األحمر مف جية السعودية ،قُػدر أنػو بتػر ٍ
رغ ػػـ أني ػػا أرض عثماني ػػة ،وكان ػػت محاول ػػة ص ػػييونية يائس ػػة لالس ػػتيطاف ،فش ػػمت لع ػػدة أس ػػباب أىمي ػػا أف الدول ػػة
العثمانيػػة تحظػػر بيػػع األ ارضػػي لألجانػػب فػػي أ ارضػػي اإلمبراطوريػػة العثمانيػػة التػػي كانػػت تعتبػػر شػػبو جزيػرة سػػيناء
جزًءا ميماً منيا.

لكف المحاولة الفاشمة تركت صداىا عمى المحاوالت المتكررة الستيطاف سيناء أو فمسطيف فيما بعػد ،وقػد تواءمػت

المطامع االستعمارية في سيناء مع المطامع الصييونية.
درؾ السمطاف عبػد الحميػد لخطػر الصػييونية ،وأف التسػمؿ إلػى الواليػات
نبيت تمؾ المحاوالت المبكرة لالستيطاف إ ا
العثمانية سيؤدي في المستقبؿ إلى تشكيؿ حكومة ييودية ،لذلؾ أصػدر ثالثػة فرمانػات متتاليػة عػاـ 1891ـ لكػي
يمنػػع اسػػتيطاف الييػػود ،ويمنػػع تسػػمميـ إلػػى فمسػػطيف والػػى سػػيناء ،لػػذلؾ أصػػدر فرمػػاف منفصػػؿ ،سػػحب مػػف مصػػر
المراكز الميمة شرؽ خميث العقبة عقابا ليا عمى تراخييا وسماحيا لفريدماف وجماعتو استعمار جزء مف األراضي
العثمانية المحظور بيعيا ،وىو ما اعتُبر سبباً ألزمة فرماف عاـ 1892ـ.
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أخػػذت األطمػػاع االسػػتعمارية تنػػدفع صػػوب سػػيناء وتتحػػرؾ جنب ػاً إل ػى جنػػب مػػع األطمػػاع الييوديػػة والصػػييونية،
ووضع الييود أنفسيـ في خدمة االستعمار البريطاني أمالً في تحقيؽ أطماعيـ بالمساعدة عمى توطيد أركاف ىػذا
االستعمار.1
ويقػػوؿ الكات ػب عبػػد الوىػػاب المسػػيري" :إف سػػعى زعمػػاء الحركػػة الصػػييونية إلػػى ربػػط حػػركتيـ بمصػػالح الػػدوؿ
االسػػتعمارية بأىػػدافيـ االسػػتيطانية خاصػػة بريطانيػػا ،ىػػذا السػػعي يجسػػد التوافػػؽ المصػػمحي بػػيف حركػػة صػػييونية
بزعامة ىرتزؿ والسياسة الخارجية البريطانية التي دعمت بدبموماسيتيا مطالب الحركة الصييونية.2
يتضح مف االطماع االستعمارية البريطانية واالطماع الصييونية االستيطانية بأف كالىما طمعا بسيناء وفمسػطيف
وكالىما يرى أف ىذه المناطؽ مكممة لبعضيا بفضؿ الجغرافية االستراتيجية التي تحكميما.
مشروع ىرتزل االستيطاني في سيناء
ُيعتبػػر مشػػروع العػريش لالسػػتيطاف فػػي شػػبو جزيػرة سػػيناء عػػاـ1903ـ مػػف أوائػػؿ مشػػاريع االسػػتيطاف الصػػييونية،
وكاف مشروعاً محبباً إلى تيودور ىرتزؿ الػزعيـ الصػييوني الشػيير ،وقػد تػولى الػزعيـ الصػييوني األلمػاني (دافػس

تريتش) دراسة ىذا المشروع د ارسػة مستفيضػة ألف تصػوره "لفمسػطيف الكبػرى الييوديػة" كػاف يشػمؿ فمسػطيف نفسػيا
وسيناء وقبرص.

حيث رأي ىرتزؿ أف يبدأ باستيطاف الييود لمنطقة العػريش لتكػوف نقطػة إنطػالؽ لفمسػطيف حيػث كػاف يطمػؽ عمػى
سػػيناء اسػػـ "فمسػػطيف المصػرية" ،وكػػاف ىنػػاؾ ترحيػػب بػاالقتراح مػػف الػػوزيراف البريطانيػػاف جوزيػػؼ تشػػمبرليف وزيػػر
المسػػتعمرات ،والمػػورد النسػػدوف وزيػػر الخارجيػػة ،3خاصػػة أف ىػػذا المشػػروع لػػف يكتػػب لػػو النجػػاح دوف دعػػـ و ازرة
المستعمرات البريطانية ،كما ويعتمد عمى إمدادات مائية مف نير النيؿ.4
وسعى ىرتزؿ لوضع ىذا المشروع تحت حماية البريطانييف ورعايتيـ عمى أنو مشروع استيطاني مسػتقؿ مسػتغالً
وجود المورد كرومر حاكـ مصر الفعمي في ذلػؾ الوقػت ،ولقػد عمّػؽ حسػف الخػولي الممثػؿ الشخصػي لمػرئيس عبػد
الناصػػر حػػوؿ ذلػػؾ قػػائالً" :أف رأى ىرتػػزؿ كػػاف أف يبػػدأ أنصػػاره الصػػييونيوف اسػػتيطاف منطقػػة العػريش أي شػػماؿ
سػػيناء بػػدالً مػػف جنوبيػػا ،أي عكػػس مػػا فعمػػو الييػػود فػػي عيػػد السػػمطاف م ػراد الثالػػث الػػذي منػػع اليج ػرات الييوديػػة
وأفشميا".5
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وقد زارت سيناء عاـ 1902ـ لجنة صييونية عالية المستوى تضـ خبراء في االستيطاف وبعض الميندسيف،
بتسييالت مف كرومر ليرتزؿ ،إلجراء "دراسة جدوى" حوؿ ىذا المشروع ،وقاؿ كرومر يمكف أف يتحقؽ المشروع
لو أف المجنة وجدت الظروؼ مناسبة لذلؾ ،ويقدـ "إبراىيـ أميف غالي" في كتابو سيناء المصرية عبر التاريخ،
ُمجمؿ التقرير النيائي ليذه البعثة ،الذي ُيعتبر غاية في األىمية والخطورة حيث يرصد اإلمكانيات الطبيعية
لسيناء ،وقدرتيا عمى أف تكوف وطناً قومياً لمييود ،واف ىذا التقرير سيصبح بعد ذلؾ ىو نقطة البدء واألساس في
النظرة الصييونية واإلسرائيمية تجاه سيناء وامكانية االستفادة منيا.
ٍ
بشكؿ خبيث ،إذ بدأ بمحاولة إثبات حقيقة أف سيناء ىي أرض بال شعب ،أرض
كما تـ إعداد وكتابة ىذا التقرير
تكاد تخمو مف السكاف ،إذ أف أكثر كثافة سكانية بمدينة (نخؿ) وتعدادىـ  100نسمة ،وبالتالي فإف المشروع
االستيطاني الصييوني ىو محاولة لتعميرىا ،وىي تقريباً نفس األفكار التي روتيا المزاعـ الصييونية حوؿ
ٍ
لشعب بال أرض.1
فمسطيف بعد ذلؾ ،بأنيا أرض بال شعب

وبعد تقارير "لجنة دراسة الجدوى" انتعشت آماؿ الصييونييف مف النتائث اإليجابية التي توصمت إلييا تمؾ المجنة،
لذلؾ سعي ىرتزؿ الي مفاوضات جدية وأكثر تصميماً مع المسؤوليف في لندف ،وأوفػد منػدوباً لػو الػى مصػر لمقػاء
المػػورد كرومػػر الػػذى لػػـ يكػػف متجاوبػاً كمػػا تخيػػؿ ىرتػػزؿ ،حتػػي أنػػو فيمػػا بعػػد سػػافر الػػى مصػػر بنفسػػو ،إال أف ىػػذه
المفاوضػػات لػػـ تصػػؿ فػػي نيايػػة األمػػر إلػػى غايتيػػا المنشػػودة ،فقػػد رفضػػت الحكومػػة المص ػرية المشػػروع متعممػػة
بالفرمانات العثمانية السابقة وتبعية مصر لمدولة العميػة ،إضػافة لشػعور كرومػر بػأف المشػروع قػد يػؤدي إلػى خمػؽ
متاعب سياسية لبريطانيا في مصر واإلمبراطورية العثمانية في فمسطيف.2
وانتيى بالفشؿ ،لدرجة أحبطت ىرتزؿ نفسو ،فكتب عف ذلؾ في مذكراتو" :ظننت أف خطة سيناء مؤكدة النجاح
إلى درجة أنني ما عدت أفكر بشراء مدفف لمعائمة في مقبرة دوبمين في بريطانيا حيث والدي مدفوف مؤقتًا ،واآلف

اعتبر المشروع في سيناء ،فاشالً إلى درجة أف اتصمت بالمسئوليف وسأشتري المدفف".3
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مشروع ألكسندر كنزفيتش العام(8081-8091م)
عمى الرغـ مف فشؿ مشروع ىرتزؿ في مطمع القرف العشريف ،إال أف الحمـ الصييوني في سيناء لـ ينقطع أبداً،

فبعد أزمة طابا األولي واستقرار الحدود عاـ 1906ـ ،تجددت أحالـ المشروع الصييوني في االستيطاف في
محفز ُيشجع بريطانيا عمى إقامة مستوطنات
ًا
سيناء ،ظناً أف بدايات الصراع البريطاني العثماني سوؼ تكوف
ييودية حاجزة في سيناء ،مف الممكف أف تكوف بمثابة "مخمب قط" في مواجية الدولة العثمانية في فمسطيف.

وعمى ىذا ،عادت مشاريع االستيطاف في سيناء ،وكاف مف أىميا ىذه مشروع "ألكسندر كنزفيتش" عاـ(-1908

 ،)1912وىو إنجميزي ييودي كاف بمثابة وكيؿ القنصؿ البريطاني في غزة .مف ىنا بدأ مشروعو االستيطاني
بمحاولة شراء األراضي في مدينة رفح المصرية ،1ثـ تقدـ بمشروٍع متكامؿ إلى المعتمد البريطاني في مصر
ٍ
محاولة لمحصوؿ عمى دعـ بريطانيا في شراء الييود لألراضي عمى الحدود المصرية
آنذاؾ "جورست" ،في

مجددا نفس الرد الذي انتيى إليو المعتمد البريطاني السابؽ كرومر بالنسبة
العثمانية .لكف جورست عاد ليؤكد
ً
لمشروع ىرتزؿ؛ بأف ىذا المشروع الجديد ال يمكف تحقيقو في الظروؼ الحالية .ولـ تصب خيبة األمؿ كنزفيتش

فاستمر في عمميات شراء األراضي في المناطؽ الحدودية بيف مصر وفمسطيف ،عمى أمؿ أف تكوف ىذه
األراضي ىي نقطة االنطالؽ لمدولة الصييونية الوليدة .ويرجح البعض بأف كنزفيتش قد نجح في نياية عاـ
1911ـ في شراء حوالي عشرة آالؼ فداف في منطقة رفح بيدؼ جذب المستوطنيف الييود إلييا.2
عمى أية حاؿ لقد ساىمت العوامؿ الدولية والمحمية في افشاؿ مشاريع االستيطاف الييودي في سيناء؛ فبالنسبة
لمصر انتبيت الحكومة المصرية مبك اًر لخطورة بيع األراضي في المناطؽ الحدودية منيا ،وأصدرت ق اررات

بتحريـ تممُّؾ األراضي في ىذه المناطؽ بالنسبة لألجانب ،وعدـ جواز انتقاؿ حؽ االنتفاع إال بموافقة و ازرة

الحربية لحساسية ىذه المناطؽ وتبعيتيا لشئوف الحدود ،بؿ وضع شروط خاصة بتممؾ المصرييف أنفسيـ
العقارات واألراضي في تمؾ الجيات الحدودية ،ضرورة الحصوؿ عمى إذف مف وزير الحربية .وبالنسبة لبريطانيا
كثير بفكرة إنشاء مستوطنات في سيناء ،ألنيا أدركت أف ذلؾ سيزيد مف تعقيدات األجواء الدولية ،ال
لـ ترحب ًا

سيما وأف العالـ آنذاؾ كاف يتييأ لنشوب الحرب العالمية األولى ،فضالً عف محاولة بريطانيا إبعاد أي توتر عف
منطقة قناة السويس التي أصبحت منطقة استراتيجية لبريطانيا ،وبالنسبة إلسطنبوؿ كانت مواجية مشاريع
االستيطاف الييودي قد أصبحت الورقة األخيرة في يدىا لتأكيد سيادتيا ونفوذىا في المشرؽ العربي ،وخاصةً في
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نعوـ ،شقير ،مرجع سابؽ175 ،

2
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فمسطيف وتحسيف صورتيا أماـ العرب والعالـ اإلسالمي ،وىكذا ُمنيت جميع مشاريع االستيطاف الييودي المبكرة
في سيناء بالفشؿ نتيجة يقظة الحكومة المصرية ،وتعقيدات السياسة الدولية.1
يتضح أف سيناء كانت ىدفا لمييود باعتبارىا محطة تجميع ليـ تمييداً لمشروع إسرائيؿ الكبرى في فمسطيف وأف
المحاوالت اإلسرائيمية منذ القدـ مستمرة رغـ الفشؿ في تنفيذىا ،لكف الحمـ الصييوني في سيناء لف ينتيي

خصوصا بعد وعد بمفور عاـ 1917ـ بإنشاء وطف قومي لمييود في فمسطيف ورغـ تمكنيـ مف إعالف دولتيـ في

عاـ 1948ـ ،إال أف سيناء بقيت جزءاً مف الفكر الصييوني لمتخمص مف المشكمة الفمسطينية التي تعيؽ حمـ
الدولة الييودية ،فما زالت إسرائيؿ تطرح مشاريع حؿ القضية الفمسطينية باتجاه سيناء اذ طرحت ما يقارب مف

 50-40مشروعاً لمتخمص مف الديموغرافيا الفمسطينية باتجاه سيناء.2

عفيفي ،محمد ، 2214 ،فمسطيف المصرية الحمـ الصييوني ،المركز العربي لمبحوث والدراسات ،تاريخ الوصوؿ لمموقع االلكتروني،2215/7/12 ،
http://www.acrseg.org/2446
 2األسطؿ ،كماؿ ،2215 ،االبعاد المستقبمية لمشاريع توطيف الالجئيف في سيناء ومشروع غزة الكبرى ،مؤتمر غزة الواقع وآفاؽ المستقبؿ ،كتاب ،ج،1

1

جامعة االزىر ،غزة ،فمسطيف ،ص( 125تـ توضيح ىذه المشاريع اإلسرائيمية في الفصؿ الثالث).
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المبحث الناني
إشكالية الحدود وبمورة الكيانات السيادية لكل من مصر وفمسطين.
لـ تكتسب اتفاقية طابا بترسيـ الحدود عػاـ 1906ـ ّأيػةَ أىميػة لػو لػـ تنػدفع قػوات االحػتالؿ البريطانيػة مػف مصػر

بعػػد ذلػػؾ بأحػػد عشػػر عام ػاً إلػػى فمسػػطيف الحتالليػػا عػػاـ 1917ـ ،واعطػػائيـ وعػػداً لمييػػود ليقيم ػوا دولػػتيـ عمػػى

األرض العربيػػة الفمسػػطينية ،وبػػذلؾ تكػػوف بريطانيػػا أوجػػدت واقع ػاً جديػػداً فػػي فمسػػطيف ولمصػػر خصوص ػاً بعػػد أف
انيػػت تواجػػدىا فػػي المنطقػػة بانسػػحابيا مػػف األ ارضػػي الفمسػػطينية فػػي  ،1948/5/15الػػذي تػػـ فيػػو اعػػالف دولػػة
1
غيػر طبيعػة المنطقػة وأصػبحت الحػدود المصػرية
إسرائيؿ  ،التي القت اعترفاً بيا مف دوؿ كثيػرة بالعػالـ ،وىػو مػا ّ

الفمسػػطينية تفػػرض خطػ اًر جديػػدا عمػػى مصػػر ،بعػػد أف كانػػت األىػػداؼ الفمسػػطينية والمصػرية وخصوصػػا بعػػد ثػػورة
عاـ 1936ـ في فمسطيف تتجو نحو التالقي وخصوصا وأف اليدؼ المشترؾ ىو الحيمولة دوف قياـ دولة ييودية.
مف أجؿ ذلؾ قامت الجيوش المصرية والعربية بالمبادرة في حرب عاـ  1948والتي انتيت بيزيمتيا .ونػتث عنيػا

احتالؿ القوات الصييونية كؿ فمسطيف (ما يقارب  %78مف فمسطيف باستثناء الضفة الغربية وقطػاع غػزة وشػرؽ
القدس) ،وبذلؾ تكوف إسرائيؿ قد سيطرت عمى أكثر مما ىو مقرر ليا في قرار التقسػيـ رقػـ ( )181الصػادر مػف
الجمعية العامة باألمـ المتحدة عامـ1947ـ.
إف دخػػوؿ مصػػر حػػرب عػػاـ1948ـ كػػاف لحرصػػيا عمػػى الحفػػاظ عمػػى أمنيػػا القػػومي الػػذي أوجػػد ضػػرورة ممحػػة ال
تقبؿ المساومة ،حتى بالرغـ مف االعتراض مػف قبػؿ رئػيس الػوزراء المصػري حينئ ٍػذ محمػود فيمػي باشػا النق ارشػي،
ػر عمػػى أال يػػدخؿ الجػػيش المعركػػة لعػػدـ جيوزيتػػو لػػذلؾ ،2لكػػف ىػػذا الموقػػؼ لػػـ يكػػف موقػػؼ الممػػؾ
الػػذي كػػاف مصػ ّاً
الذي صمـ عمى دخوؿ الحرب لعدة اعتبارات:

3

 مصر لف تقبؿ أف تقوـ دولػة صػييونية عمػى مقربػة مػف حػدودىا الشػرقية ،وأنػو ال بػد مػف اسػتعماؿ القػوة مػف أجػؿ
حماية أمنيا القومي وحدودىا.
 إذعان ػاً لممشػػاعر العامػػة بػػيف الجمػػاىير التػػي كانػػت تطالػػب بالتػػدخؿ وبالكفػػاح المسػػمح ضػػد الصػػييونية ،وكػػذلؾ
مسابقة جماعة اإلخواف وغيرىا ممػف أرسػؿ األفػواج لمجيػاد فػي فمسػطيف وحرصػا عمػى أف تػرد أكاليػؿ النصػر إلػى

السرايا والحكومة دوف غيرىما.4

 1أبو ستة ،سمماف ،2224،مرجع سابؽ ،ص46
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حمداف ،احمد ،2212 ،الدور المصري في حرب فمسطيف  ،1948مجمة جامعة األقصى ،المجمد  ،16العدد  ،2غزة ،فمسطيف ،ص87
نحؿ ،أسامة ، 2215،األىمية التاريخية والجيوستراتيجية لمدينة غزة في االمف القومي المصري ،مؤتمر جامعة القدس المفتوحة " غزة المكاف والحضارة"،

ج ،1غزة ،فمسطيف ،ص48

4

البشري ،طارؽ ،2002 ،الحركة السياسية في مصر ،دار الشروؽ ،ط ،2القاىرة ،مصر346،
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 إف مصػػر كػػأكبر دولػػة عربيػػة ،لػػيس بوسػػعيا التخمػػي عػػف واجباتيػػا القوميػػة تجػػاه فمسػػطيف والعػػالـ العربػػي ،فمصػػر
تنظر الى مكانتيا التاريخية وأنيا كانت تتبع الدولة العثمانية وحامية لممقدسات اإلسالمية ،وتأميف طريؽ الحجيث
فكيؼ تتخمى عف قضية مقدسة بقدسية الحرـ القدسي في فمسطيف.1
يتضػػح مػػف ذلػػؾ ،أف العالقػػة بػػيف مصػػر وفمسػػطيف أخػػذت شػػكالً جديػػداً وخصوص ػاَ بعػػد اليزيمػػة فػػي حػػرب عػػاـ
1948ـ ،حيث أف االمف القومي المصري أصبح ميدداً عمى طوؿ حدود إتفاقية عاـ 1906ـ الذي أصبح تحػت
السػيطرة اإلسػرائيمية ،عػػدا قطػاع غػزة الػػذي أصػػبح تحػت اإلدارة المصػرية بحػػدوده الجديػدة بعػػد توقيػػع ىدنػػة ردوس
عاـ  ،21949التي حددت خارطة" منطقة غزة" ،فبعد أف كانت ىذه المنطقة تُ ْعػرؼ بمػواء غػزة والتػي ضػمت أربػع
مػػدف وسػػتيف قريػػة وبمسػػاحة تبم ػ (  1368كيمػػو متػػر مربػػع) أصػػبحت تعػػرؼ باسػػـ "المنػػاطؽ الخاضػػعة لرقابػػة

القػوات المصػرية فػػي فمسػػطيف" بمسػػاحة ال تتجػػاوز  365كيمػو متػػر مربػػع تمثػػؿ نسػػبة  % 20.6مػػف أ ارضػػي لػواء
ػميا من ػػذ أوائ ػػؿ ش ػػير
غػ ػزة وبنس ػػبة  % 1.35م ػػف أ ارض ػػي فمس ػػطيف ،أم ػػا مص ػػطمح "قط ػػاع غػ ػزة" فق ػػد ظي ػػر رس ػ ً
يناير 1954/في قرار رقـ  11لػرئيس الجميوريػة المصػرية حينئ ٍػذ محمػد نجيػب" ،الػذي يقضػي بتعيػيف األميػراالي
عبد اهلل رفعت حاكماً إدارياً لقطاع غزة " ضمف حدوده الجديدة.3
كما خسرت مصر رىانيا عمى كسب الحرب ليعطييا مكسبا يقوييا أماـ الرأي العػاـ وأف تسػتمر فػي زعامػة العػالـ
العربي واإلسالمي خصوصاً بعد أف ضمت األردف الضفة الغربية الى أ ارضػييا عػاـ 1950ـ ،إضػافة الػى فقػداف
الجماىير الثقة بالقيادة المصرية وخصوصاً بعد روايػات السػالح الفاسػد ،إضػافة الػى ضػياع األ ارضػي الفمسػطينية
وخمػػؽ واقػػع ديمغ ارفػػي فمسػػطيني جديػػد بعػػد شػػتات أىميػػا فػػي ال ػدوؿ العربيػػة والضػػفة وغ ػزة ،وغيػػاب أي مؤسسػػة
تعبر عف الشعب الفمسطيني كمو وتتحدث باسمو.
مرجعية فمسطينية ّ

إف األوضاع الجديدة التي خمفتيا الحرب أوجدت لمقضػية الفمسػطينية خصوصػية جديػدة جعميػا تمعػب دو اًر أساسػياً
ومحوري ػاً فػػي تط ػػوير وتعميػػؽ الحػػس ال ػػوطني والقػػومي المصػػري والعرب ػػي كمػػا وجعميػػا جامع ػػة وموحػػدة لمواق ػػؼ
الحركات الوطنية العربية بعد اف تشرذمت بفعؿ االستعمار البريطاني والفرنسي الذي عمد عمى القياـ بما يمي:
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 تعزيز التناقض بشكؿ جمي في العالـ العربي ،حيث اختمفت الرؤى العربية تجاه التحديات التي تواجػو المنطقػة
العربيػػة وخاصػػة بػػيف مصػػر والمشػػرؽ العربػػي حيػػث كافحػػت مصػػر االسػػتعمار البريطػػاني وتطمعػػت لمسػػاعدة
1
2

نحؿ ،أسامة ،مرجع سابؽ ،ص48
مؤسسة الدراسات الفمسطينية ،1986 ،اتفاقية اليدنة العربية اإلسرائيمية ،وثيقة رقـ  ،s/1254نصوص األمـ المتحدة وممحقاتيا ،بيروت ،ص( ،11ىدنة

رودس) بعد حرب  ،1948وقعت الدوؿ العربية المتحاربة مع إسرائيؿ ما عدا العراؽ ،بتوسط األمـ المتحدة عمى اتفاقيات ىدنة مع إسرائيؿ .سميت ىدنة
رودس نسبة الى مقر اقامتيا في جزيرة رودس اليونانية ،وفييا تـ تحديد الخط األخضر.

3
4

الصوراني ،عازي ،2011 ،قطاع غزة  ،1993-1948دراسة تاريخية سياسية اجتماعية ،ص6
عبد الرحمف ،عواطؼ ،1980 ،مصر وفمسطيف ،عالـ المعرفة ،سمسمة شيرية ،المجمس الوطني لمثقافة والفنوف واألدب ،الكويت ،العدد  ،26ص84-79
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الدولة العثمانية ،فيما كاف الشرؽ العربي يكافح مف أجؿ الحصوؿ عمػى تحػرره مػف السػيطرة العثمانيػة والتطمػع
لتأييد الدوؿ األوروبية في ىذا المجاؿ.
 زرع إسرائيؿ في المنطقة حيث ش ّكؿ خطر الصػييونية تيديػداً مباشػ اًر لمصػر وعمػؽ أمنيػا االسػتراتيجي ،وكػاف
الشرؽ العربي يرى في االستعمار الفرنسي في سوريا والبريطاني في العراؽ ىو التيديد المباشر.
 توظيؼ بريطانيا لمصييونية كركيزة إلثارة الطائفيػة فػي المنطقػة العربيػة بحيػث يػتـ حػرؼ الحركػة الوطنيػة عػف
اتجاىيا السياسي واالجتماعي الصحيح إلى مسارات عنصرية وطائفية.
 إيجػػاد لكػػؿ طػػرؼ عربػػي ص ػراعو الخػػاص ،فطبيعػػة الص ػراع فػػي مصػػر تختمػػؼ عنػػو فػػي فمسػػطيف ،فقػػد كػػاف
صراعا بيف احتالؿ بريطانيا العسػكري االسػتعماري ،وشػعب يػدافع عػف حريتػو واسػتقاللو والمحافظػة عمػى الػوطف،
أمػػا فػػي فمسػػطيف فقػػد كػػاف عمػػى الشػػعب العربػػي أف يجابػػو َشػكميف مػػف االسػػتعمار .االسػػتعمار البريطػػاني السياسػػي
االقتصادي العسكري والثاني استعما ار استيطانيا ،وىو مػا َشػ ًك َؿ اختالفػاً فػي أسػاليب التعامػؿ بػيف الحركػة الوطنيػة
في مصر عنيا في فمسطيف حيث بمورت الحركة الوطنية المصرية موقفيا النضالي حوؿ شعار الجالء البريطاني
عف مصر ،في حيف كانت الحركة الوطنية الفمسطينية فػي حالػة ارتبػاؾ وحيػرة إلػى أيػف توجػو ضػربتيا ،إذ تػداخؿ
االستعمار البريطاني واالحتالؿ االستيطاني الصييوني في فمسطيف.
يتضح أف السياسة االستعمارية التي انتيجت كانت تعمؿ دائماً عمى تفريؽ الشعور المشترؾ في اليموـ العربية
الموحدة وتعمؿ دائما عمى تجزئة الجغرافيا ليست عمى الواقع مف خالؿ ترسيـ الحدود وتقسيـ المكاف فقط ،بؿ
تجزئة األفكار واألىداؼ العربية ،وتبتكر لكؿ حركة وطنية مشاكميا وىموميا الخاصة حتى ال تمتفت لمشأف
العربي الكمي لتذويب القوميات والمعتقدات الجامعة ألي تفكير عربي يمكف أف يوحدىـ في بوتقة أىداؼ واحدة.
لكف القضية الفمسطينية ساىمت بتطوراتيا وظروفيا المعقدة وصراعيا ضد االستعمار البريطاني واإلسرائيمي
بربط الحركة القومية العربية في مصر بالحركة القومية التحررية بباقي الدوؿ العربية وأدركت الحركات التحررية
القومية العربية وحدة الجبية االستعمارية التي تقؼ في مواجيتيا وأصبحت مقتنعة بضرورة التنسيؽ والتوحد
الكامؿ لمواجية العدو االستعماري.
قيام دولة إسرائيل والتيديد الحدودي
ّشكؿ واقع قياـ دولة إسرائيؿ عاـ 1948ـ ومشروعيا الصييوني بدولة ييودية عمى األرض الفمسطينية خط اًر
ليس عمى فمسطيف فقط ،بؿ وعمى مصر أيضاً ،وىذا ساىـ في إنشاء أرضية مشتركة التقت فوقيا األىداؼ
والمصالح المصرية والفمسطينية.
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ومع ذلؾ ،فقد كاف مف الطبيعي أف تدرؾ مصر مخاطر ىذا المشروع عمى نحو مختمؼ عف إدراؾ فمسطيف لو،
فقياـ دولة ييودية عمى حدود مصر الشرقية ،وارتباط ىذه الدولة ارتباطاً عضوياً بالقوى المييمنة في النظاـ
الدولي ،شكؿ خط اًر عمى أمف مصر الوطني واستقالليا ،وىدد مصالحيا في المشرؽ العربي ،في حيف أنيا
بالنسبة إلى فمسطيف خط اًر عمى الوجود ذاتو وعمى المصير ،وييدد الشعب واألرض واليوية.
ويوضح الدكتور حسف نافعة أستاذ العموـ السياسية في جامعة القاىرة قائالً" :إف التبايف في اإلدراؾ ،في رؤية
مصر وفمسطيف ألولوياتيما يؤدي تمقائياً ،إلى تبايف في السياسات والرؤى بشأف أُسموب التعامؿ مع ىذا الخطر،
وذلؾ بسبب حجـ المصالح المعرضة لمتيديد ونوعيتيا ومستواىا ،فبالنسبة إلى فمسطيف ،مثَّؿ الصراع مع

المشروع الصييوني «مباراة صفرية» أي مكسب فييا بالنسبة إلى طرؼ خسارة صافية بالنسبة إلى الطرؼ
اآلخر .أما بالنسبة إلى مصر ،فكاف مف الممكف ،نظرياً عمى األقؿ ،تصور إمكانية التوصؿ إلى تسوية ما ألف
الصراع المصري الصييوني ليس بالضرورة مف نوع «المباريات الصفرية» .ولذلؾ ،يالحظ أف عالقة مصر
بالسمطة الفمسطينية كانت تقوى دائماً وتزداد تالحماً كمما ازداد الصراع بيف مصر والمشروع الصييوني سخونة
واشتعاالً ،والعكس صحيح".1
لذلؾ إذا كاف ثمة عامؿ واحد لو التأثير األكبر في صوغ السياسة المصرية تجػاه القضػية الفمسػطينية فيػو العامػؿ
الجغرافي السياسي (الجيوبوليتيكي )2تميي اًز عف العوامؿ األيديولوجيػة (القوميػة العربيػة ،التضػامف العربػي ،الرابطػة
اإلسالمية .)...ويتألؼ ىذا العامؿ الجيوبوليتيكي مف عنصريف متمايزيف ومتكامميف:

3

 -1األمف القومي المصري.
 -2رؤية مصر لممركز اإلقميمي الذي يجدر بيا ،أو تستحؽ أف تشغمو في المنطقة التي تقع فييا.
مرتكزات األمن القومي المصري
قد ال يختمؼ مفيوـ األمف القومي لدى معظـ الدوؿ ،إذ أنو يرتبط بمفيوـ سػيادة الدولػة ،وقػدرتيا التػي تػتمكف بيػا
الدولة انطالقاً مف مصادر قوتيا الداخمية والخارجية االقتصادية والعسػكرية فػي شػتى المجػاالت لمواجيػة مصػادر
1

نافعة ،حسف  ،1997،العالقة المصرية الفمسطينية رؤية تحميمية ،مجمة الدراسات الفمسطينية ،المجمد  ،8العدد  ،29ص42

2

يدرس عالقة الدولة بمحيطيا الخارجي وسياساتيا الخارجية وتصورىا عف ذاتيا وعف المحيط ،وتأثيرىا وتأثرىا بالعالـ الخارجي ،وكيفية صياغة السياسات

والنشاطات التي تحقؽ ليا أكبر العوائد وتُجنبيا المخاطر ،وىو ييدؼ بصفة خاصة إلى االستفادة مف المعمومات الجغرافية لدى الدوؿ وسياستيا .مف خالؿ
توظيؼ المكاف والجغرافيا لحفظ المصالح القومية لمدولة ،مثؿ توظيؼ دوؿ الجوار لعمؿ تحالفات عسكرية واقتصادية ،أو توظيؼ الترابط المغوي أو الديني أو
العرقي بيف الشعوب لخمؽ مصالح مشتركة بيف الدوؿ .
لممزيد أنظر
جاسـ ،سمطاف ،2213 ،الجغرافيا والحمـ العربي القادـ "جيوبوليتيؾ" ،تمكيف لألبحاث والنشر ،ط ،1بيروت ،لبناف ،ص85

3

مصطفى الحسيني ،1999 ،حدود الدور االقميمي ،مجمة الدراسات الفمسطينية ،المجمد  ،12العدد  ،42ص83
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السػػمـ والحػػرب ،مػع اسػػتمرار االنطػػالؽ المػ َػؤ ّمف لتمػؾ القػػوى فػػي الحاضػػر
الخطػر فػػي الػػداخؿ والخػػارج وفػي حػػالتي ّ
والمسػػتقبؿ ،1وتػػأميف الدولػػة مػػف الوقػػوع تحػػت سػػيطرة أجنبيػػة نتيجػػة ضػػغوط خارجيػػة أو انييػػار داخمػػي مػػع م ارعػػاة
متغيرات البنية الداخمية واإلقميمية والدولية.2
كما أ ف األمف القومي لدولة ما ال ينفصؿ عف اإلطاريف اإلقميمي والدولي ،فالعالقة بيف المسػتويات الثالثػة لألمػف
الػػوطني واإلقميمػػي والػػدولي ىػػي عالقػػة تفاعػػؿ متبػػادؿ أو تػػأثير ،فعمػػى سػػبيؿ المثػػاؿ ،ال يمكػػف تصػػور إمكانيػػة
محاربة اإلرىاب داخؿ حدود كؿ دولة خاصػة فػي ظػؿ التطػورات التػي مػف شػأنيا التػأثير عمػى سػيادة الدولػة عمػى
أ ارضػػييا بمعناىػػا الكالسػػيكي ،وفػػي ظػػؿ ت ازيػػد التيديػػدات التػػي تشػػكميا زيػػادة قػػدرة الجماعػػات اإلرىابيػػة فػػي اإلقمػػيـ
عمى التحرؾ والتشبيؾ مع جماعات شبيية في دوؿ خارج اإلقميـ.3
لذلؾ ،معظـ مفاىيـ األمف القومي تكاد تقترب مف بعضيا ،لكف تختمؼ األولويات والمرتكزات ألمف كؿ دولة عف
األخرى حسب موقعيا الجغرافي ومكانتيا السياسية والتحديات التي تواجييا ،ففي حالة مصر نجػد أنيػا اسػتمدت
مفيوميا لألمف القومي مف التحديات الميددة لسيادتيا ومركزىا اإلقميمي والدولي ،منيا تحديات داخمية تتمثػؿ فػي
(استكماؿ حمقات التحوؿ الديمقراطي في مصر ،اإلصالح االقتصادي ،التحديات االجتماعية ،التحديات الثقافية،
إضافة الى تحديات الجماعات المسمحة) ،وتحديات خارجية التي تتمثؿ فػي (الصػراع الػدولي عمػى منطقػة الشػرؽ
األوسط ،.واالنتشار النووي في المنطقة و مشػكمة ميػاه النيػؿ ،وتػأميف مجػرى ميػاه البحػر األحمػر حتػى ال تتوقػؼ
المالحػػة فػػي قنػػاة السػػويس ،المطػػامع اإلقميميػػة والتحػػدي اإلس ػرائيمي ) .4خصوصػػا وأف إس ػرائيؿ أصػػبحت عمػػى
حػدود مصػػر الشػرقية وفػػي قمػػب الػوطف العربػػي ،وفػػي منطقػػة ىامػػة وحيويػػة جػداً تصػػؿ بػػيف مشػػرؽ الػػوطف العربػػي
ومغربػػو ،وخطر(إس ػرائيؿ) ال يتوقّػػؼ عنػػد احتالليػػا ألج ػزاء مػػف الػػوطف العربػػي فحسػػب ،بػػؿ فػػي أىػػداؼ الحركػػة
الصػػييونية التوسػػعية والعدوانيػػة ،الميػ ّػددة عمميػاً ألقطػػار الػػوطف العربػػي كافّػػة ،والمخطّطػػات اإلسػرائيمية ال تتوقػػؼ
عند حدودىا الحالية ،بؿ تتجاوزىا لتشمؿ رقعة أوسع مف ذلؾ بكثير ،ويمكف أف نضيؼ إلى التيديػدات العسػكرية
اإلس ػرائيمية المباش ػرة تمػػؾ المشػػاريع التػػي تقػػوـ إس ػرائيؿ بتنفيػػذىا مػػف أجػػؿ تضػػييؽ الخنػػاؽ عمػػى األقطػػار العربيػػة
المحاذية ليا مباشرة ،مثؿ سورية ولبناف واألردف ومصر ،فيي ال تيدد مصػر فحسػب بػؿ تيػدد العػالـ العربػي كمػو
لذلؾ استمدت مصر مفيوـ أمنيا القومي مف مرتكزات االمف القومي العربي.

 1االسطؿ ،كماؿ ،2007 ،األمف القومي العربي والقضية الفمسطينية ،محاضرات ،جامعة االزىر ،غزة ،فمسطيف ،ص65
 2الكيالي ،ماجد ،1985 ،ج  ،1الموسوعة السياسية ،المؤسسة العربية لمدراسات والنشر ،دار اليدي لمنشر والتوزيع ،بيروت ،ص331
 3إبراىيـ ،عسيمة ،عميبة ،2015 ،سيناء واإلرىاب بيف أولويات األمف القومي وضرورات األمف اإلقميمي ،مركز الروابط لمبحوث والدراسات ،مصر،
http://rawabetcenter.com/archives/3507
 4السيد ،ياسيف ،2009 ،خريطة معرفية لألمف القومي المصري ،المصري اليوـ  ،2009/4/22العدد  ،1774ص7
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وكػػؿ مػػف تحػػدث عػػف األمػػف القػػومي المص ػري مػػف ُكتّػاب ومفك ػريف وخب ػراء عسػػكرييف ،كػػاف يرتكػػز عمػػى ميػػددات
األمف القومي العربي في تعريفاتيـ لألمف القومي المصري ،وأف مصر جزء ميـ منو ،ويذكر أف إسرائيؿ أحد أىـ
األخطار التي تواجيو مصر ،والعالـ العربي.
فالرئيس محمد حسنى مبارؾ تحدث عف أمف مصر القومي وربطو في مرتكزات االمف العربي في خطابو الثالث
في ديسمبر 2007/في نياية أعماؿ مؤتمر الحزب الوطني بقولو " :إف أمف مصر القومي جزء ال يتج أز مف أمف
منطقة الخميث والبحر األحمر والبحر المتوسط والشرؽ األوسط ،وىو فػي كػؿ أبعػاده وجوانبػو يمثػؿ أولويػة قصػوى
وخطاً أحمر ال أسمح ألحػد أبػداً اف يتجػاوزه" ،وفػي عبػارة أكثػر دقػة حػدد أمػف مصػر الخػارجي بػأمف الطاقػة وأمػف
المياه وأمف الغذاء ،فضال عف ارتباطو بأمف مجموعة مف األقاليـ المباشرة المحيطة بو.1
فمف وجية النظر المصرية ،ترى أف األمف القومي لمصر يتمثؿ في الحفاظ عمى دور مصر اإلقميمي والحضاري
فػػي المنطقػػة الػػذي يعتبػػر خػػط الػػدفاع األوؿ عػػف ال ػوادي والػػدلتا وأف التخمػػي عػػف ىػػذا الػػدور سػػيقزـ دور مصػػر
ويجعميػػا عرضػػة لالبت ػزاز واألطمػػاع فػػي ظػػؿ حالػػة الص ػراع الػػدائـ لمسػػيطرة عمػػى المنطقػػة وبالتػػالي فيػػي تػػرى أف
األمف القومي جزء ال يتج أز مف األمف القومي العربي وأمف المنطقة.
ويرى الدكتور حامد ربيع أف األمف القومي المصري يتحدد بحدود مصر السياسية وأف الخروج الى أبعد مف ذلؾ
يعد تغميباً لمصالح المنطقة عمى مصالح القطر المصري نفسو كما حدث في عصر الرئيس عبد الناصر.
ومػػف منطمػػؽ الحػػدود السياسػػية التػػي تُػ َوفر لمدولػػة السػػيادة والسػػيطرة ،نجػػد بعػػض الػػدوؿ تػػدافع عػػف سػػيادتيا خػػارج
حدودىا المرسومة والمعمومة جغرافياً ،مف أجؿ تأميف نفسيا ضد المخاطر بعدـ وصوليا الػى العمػؽ االسػتراتيجي
لمدولة نفسيا.2
ومػػف ىػػذا الفيػػـ لطبيعػػة األمػػف القػػومي المصػػري المرتكػػز عمػػى إدراؾ الدولػػة المصػرية لواقعيػػا الجديػػد الػػذي شػػكمو
الواقػ ػػع الصػ ػػييوني فػ ػػي أرض فمسػ ػػطيف العربيػ ػػة ،ارتكػ ػػزت االسػ ػػتراتيجية المص ػ ػرية ألمنيػ ػػا القػ ػػومي تجػ ػػاه القضػ ػػية
الفمسطينية عمى التالي:

3

 -1الحفاظ عمى قطاع غزة كعمؽ استراتيجي لمصر واعتباره خط الدفاع األوؿ عف مصر.
 -2الحفاظ عمى أمف سيناء وتطوير قدراتيا الدفاعية.

1

حبيب ،إبراىيـ ،2013 ،المقاومة الفمسطينية وأثرىا عمى األمف القومي المصري ،رسالة دكتوراه ،ط ،1مكتبة منصور ،غزة ،فمسطيف ،ص203

2

ربيع ،حامد ، 1995 ،نظرية األمف القومي العربي ،دار الموقؼ العربي لمصحافة والنشر ،ط ،1القاىرة ،ص136

3

حبيب ،إبراىيـ ،مرجع السابؽ ،ص204
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 )1الحفاظ عمى قطاع غزة كعمق استراتيجي لمصر واعتباره خط الدافع األول عن مصر
بعد أف أصبح قطاع غزة تحت الوصاية المصرية ،وفقدانيا لمسيطرة عمى المسافة األكبر مف الحدود التي يصؿ
إلى 240كـ ،حرصت مصر أف تُبقي قطاع غزة تحت مظمتيا الوطنية التي رافقت الحكومات المتعاقبة وصوالً
لفترة الرئيس الراحؿ جماؿ عبد الناصر ،فالقطاع َي ْعتَبر عمقاً استراتيجيا ليا في خط دفاعيا األوؿ عف حدودىا
الشرقية ،لذلؾ عممت عمي أف يبقي قطاع غزة جزءاً مف فمسطيف المحتمة ،لذلؾ حافظت عمي الخصائص

الفمسطينية فيو وتنمية الروح الوطنية باعتبار ذلؾ واجباً وطنيا وخطوة مف ضمف خطوات لمقاومة المشروع
الصييوني في المنطقة الذى أصبح خط اًر واقعاً ،ييدد الوجود الفمسطيني وحدود مصر الشرقية.1
لذلؾ عممت مصر بعد زيارة الرئيس عبد الناصر لقطاع غزة عاـ1955ـ ،بعد مقتؿ 14جندياً مصرياً مف
صرح
المرابطيف في غزة في حادث االعتداء الصييوني ،عمى إرساؿ قوات الكومندو المصرية الى غزة ،بعد أف ّ

الرئيس عبد الناصر أماـ جموع المستقبميف في مدرسة الزىراء ،وطمب مف عبد الحكيـ عامر بأف َي َّرد عمى العدواف
بالعدواف ،وفعالً امتألت غزة برجاؿ الكومندو المصرييف الذيف أخذوا يشنوف حرب عصابات عمى خطوط

المواصالت لمعدو.
كما عممت مصر بعد أف تولي الرئيس جماؿ عبد الناصر الحكـ عمى إنشاء كتيبة( )141مف الفدائييف
الفمسطينييف في قطاع غزة تحت إمرة جياز المخابرات الحربية المصرية مباشرة ،وأوفدت البكباشي مصطفي حافظ
لقيادتيـ وتدريبيـ حتى تاريخ العدواف الثالثي عاـ.21956
ويشرح الرئيس المصري الراحؿ جماؿ عبد الناصر لمصحفي البريطاني توـ ليتؿ في الخمسينات عف تجربتو
عندما كاف معمماً في كمية أركاف الحرب المصرية ،أنو عندما عمؿ مع الضباط المتدربيف عمى تخطيط مشروع
لمدفاع عف مصر ضد ىجوـ مفترض مف حدودىا الشرقية ،تبيف ليـ أف حدود مصر الدولية مف رفح شماالً إلى
طابا جنوباً ،ال يمكف الدفاع عنيا ،فيي مجرد خط عمى الرماؿ ال يستند إلى معالـ جغرافية أو طبوغرافية،
وبالتالي يفتقر إلى الموانع الطبيعية ،وأف الممرات الوعرة وسط شبو جزيرة سيناء ال تصمح خطاً دفاعياً يرتكز
عميو نظ اًر إلى ما يتخمميا مف فجوات طبوغرافية ،وأف خط الدفاع األوؿ عف البمد ىو قناة السويس .لكف اعتماده
ىذه النظرة يعني أف تكوف شبو جزيرة سيناء بأكمميا خارج المسؤولية الدفاعية لمجيش المصري ،أي خارج السيادة
المصرية مف المنظور العسكري .وكانت الخالصة التي توصؿ إلييا الرئيس عبد الناصر مع ضباطو ىي أف،
خط الدفاع المصري األوؿ مف الشرؽ ىو فمسطيف ،وأنو بالتالي ُيعتبر األمف المصري "مكشوفاً" أو "معرضاً" إذا
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قامت ىناؾ دولة معادية ،أو وقعت فمسطيف تحت سيطرة قوة معادية .1وقد وصؼ الرئيس جماؿ عبد الناصر
ذلؾ في كتابو (فمسفة الثورة) " لما بدأت أزمة فمسطيف ،كنت مقتنعاً مف أعماقي بأف القتاؿ في فمسطيف ليس
قتاالً في أرض عربية ،وليس انسياقاً وراء عاطفة ،وانما واجب يحتمو الدفاع عف النفس".2
مف ىذه الوجية إذا نظرنا إلى السياسة المصرية تجاه القضية الفمسطينية يتضح أف مصر في كؿ حروبيا
( 1948و 1956و 1967و )1973نتث عنيا ازدياد التشابؾ والتداخؿ بيف مصر والقضية الفمسطينية ،وأف
مصر لـ ترغب بقياـ دولة معادية أو كياناً ييدد أمنيا الوطني ،كما أف السياسة المصرية تجاه القضية
الفمسطينية واىتماميا في إدارة قطاع غزة بعد حرب عاـ  1948كاف عمى سبيؿ أنو خط الدفاع األوؿ ،رغـ أف
الرئيس عبد الناصر كاف لو تحفظ مف قدرة أف يكوف خط دفاع قوي ،ألف مساحة الحدود المفتوحة مع إسرائيؿ
حوالى 240كـ ،لكنو كاف يعتبر قطاع غزة نقطة متقدمة لمقوات المصرية يمكف أف تتحرؾ بسيولة منو الى
خطوط العدو الخمفية منو وتزعث إسرائيؿ في حالة تفكيرىا بالدخوؿ الى سيناء ،مف المساحة المفتوحة مع
فمسطيف والتي ال تسيطر عمييا القوات المصرية ،بالرغـ مف أف مصر عززت قواتيا في الخطوط الدفاعية األولى
في سيناء.
 )2الحفاظ عمى أمن سيناء وتطوير قدراتيا الدفاعية
عممػػت مصػػر عمػػى تقويػػة جيشػػيا بعػػد ثػػورة يوليػػو 1952/بعػػد أف أجبرتيػا الظػػروؼ عمػى شػراء أسػػمحة مػػف الكتمػػة
الش ػرقية وىػػو مػػا عػػرؼ باسػػـ " صػػفقة األسػػمحة التشػػيكية" وىػػو مخػػالؼ لمػػا كػػاف سػػائداً ،إذ كانػػت مصػػر تسػػتورد
حاجتيا مف األسمحة مف الغرب ،ونتث عف ىذه الصفقة غمياف إسرائيمي واستنكار واسع لدى الغرب لتغير سياسية
مصػػر بإتجػػاه الكتمػػة الش ػرقية ،وبػػروز عبػػد الناصػػر بط ػالً قوميػػا وىممػػت وسػػائؿ اإلعػػالـ العربيػػة ليػػذه الصػػفقة فقػػد
كانػػت الشػػعوب العربيػػة تتطمػػع الػػى انتصػػار عربػػي ،كمػػا قويػػت شػػعبية ونفػػوذ عبػػد الناصػػر فػػي األردف وسػػوريا.3
إضافة الى ذلؾ:


دعمت مصر مساعي الحاج أميف الحسيني بشكؿ كبير في إنشاء "حكومة عموـ فمسطيف" أوؿ حكومة
فمسطينية وقد أُعمف عف قياميا في غزة في سبتمبر 1948/واعتبرت ىذه الخطوة ضرورة لمفمسطينييف في
مواجية الخطر الصييوني ،كما عممت مصر عمى تقييد حركة الحكومة الجديدة ونقمت مقرىا الى القاىرة
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لمتحكـ في ق اررتيا ،حتى ال يثور الشعب الفمسطيني في غزة ضد حكـ اإلدارة المصرية ،لقد كانت حريصة
عمى الوضع األمني ىناؾ والحفاظ عمى خط اليدنة.1
 عممت مصر عمى الػتخمص مػف االحػتالؿ البريطػاني مػف خػالؿ ش ّػف حػرب عصػابات عمػى القواعػد البريطانيػة
المحيطة بقناة السويس ،انتيت باتفاقية أكتوبر ،1954/تتضمف جالء القوات البريطانية خالؿ عشريف شي اًر.

 أغمقػػت مصػػر خمػػيث العقبػػة وقنػػاة السػػويس فػػي وجػو المالحػػة اإلسػرائيمية فػػي صػػيؼ  ،1950بعػػد أف سػػيطرت
القوات المصرية مضائؽ تيراف في خميث العقبة ،وتعزيز شواطئ شرـ الشيخ بقوات كبيرة مف سالح المدفعية.
كاف الفمسطينيوف ينظروف الى ىذه السياسات والتحركات المصرية بترقب متفائؿ لكؿ ما مف شأنو أف يعمؿ عمػى
تقوية مصر ،إيمانا منيـ بأف الجولة القادمة ستكوف مف أجػؿ فمسػطيف ،خصوصػاً وأف إسػرائيؿ كانػت تنظػر بقمػؽ
واستياء كبير ليذه التحركات المصرية.2
 )3مكانة مصر اإلقميمية
لمص ػػر مكانتي ػػا اإلقميمي ػػة المتميػ ػزة اس ػػتمدتيا م ػػف تاريخي ػػا الق ػػديـ ومكانتي ػػا الجيوس ػػتراتيجية ب ػػيف الش ػػرؽ والغ ػػرب،
ومركزىا في قمب العالـ العربػي ،ووسػط العػالـ اإلسػالمي ،ومركزيتيػا بػيف الػدوؿ العربيػة واألقػرب لمجميػع ،وتُعتبػر
مركػػز ت ػوازف مػػف الط ػراز األوؿ فػػي اإلقمػػيـ .3كمػػا أف المكانػػة اإلقميميػػة تتحػػدد أيضػػا بمعيػػار القػػوة الشػػاممة التػػي
تحوزىا الدولة مف إمكانات ،ومصر لـ تعدـ أبدا إمكانات القوة الشاممة ،فيي صاحبة أكبػر قػوي بشػرية فػي العػالـ
العربي ،وجيشيا مػف أقػوي جيػوش الشػرؽ األوسػط ،وتمتمػؾ مػوارد عمميػة واقتصػادية ال بػأس بيػا ،واف كانػت فقػط
تحتاج إلى تفعيؿ ىذه اإلمكانات ،والتصدي لممعوقات التي تحوؿ دوف تفعيميا.
ػادر عمػي
وتستند المكانة اإلقميمية دائماً إلى إرادة سياسػية ،ورؤيػة شػاممة وثاقبػة ،تُْنػ ِ
تث دائمػاً دو اًر متجػدداً و ارئػداً ق اً

طرح المبادرات ،وايجاد الحموؿ لألزمات الكبػرى فػي اإلقمػيـ .وكمػا يقػوؿ الػدكتور أحمػد يوسػؼ أحمػد أُسػتاذ العمػوـ
السياسػػية" :أنػػو فػػي مطمػػع الخمسػػينيات كػػاف ىنػػاؾ دور حػػائر يحػػوـ فػػي المنطقػػة يبحػػث عػػف قيػػادة فمػػـ يجػػد سػػوي
مصر" ،فكانت القيادة المصرية التي استميمت ىػذا الػدور بػإرادة وطنيػة ورؤيػة شػاممة ،منػذ َح َكميػا الفراعنػة مػرو اًر
بمحمد عمى وجمػاؿ عبػد الناصػر والعديػد مػف قادتيػا الػذيف خمّػد أسػمائيـ التػاريخ ،وال شػؾ أف األدوار التػي لعبتيػا
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مصر عمى مدي تاريخيػا جعػؿ الػدوؿ العربيػة تتطمػع دائمػاً الػى دور مصػري فاعػؿ ومرتقػب فػي القضػايا العربيػة،
وخصوصا في القضية الفمسطينية في الوقت الذي اعتبرت فيو قضية العرب األولي".1
مف أجؿ ذلؾ عممت مصر لمحفاظ عمى القضية الفمسطينية كقضية مصر األُولي عمى عدة اتجاىات:

2

 في مارس 1959/تقدمت و ازرة الخارجية المصرية بتوصية إلى مجمس جامعة الدوؿ العربية ،مػف أجػؿ العمػؿ
عمػػى إبػراز الكيػػاف الفمسػػطيني لشػػعب موحػ ٍػد ولػػيس مجػػرد الجئػػيف ،وفعػػال صػػدرت قػ اررات المجمػػس بػػدعوة لتمثيػػؿ
الفمسطينييف مف خالؿ ممثميف يختارىـ الشعب الفمسطيني ،كما دعت الى قرار إنشاء "جيش التحرير الفمسطيني
في الدوؿ العربية المضيفة".
 في مؤتمر القمة العربي األوؿ عاـ 1964ـ دعا الرئيس عبػد الناصػر الػى إنشػاء "منظمػة التحريػر الفمسػطينية"
لتعبر عف ارادة شعب فمسطيف ولتكوف ىناؾ ىيئة تطالب بحقوقو وتقرير مصيره.
 العمؿ ضمف إطار الجامعة العربية كمنظمة عربية تحقؽ التضامف العربي ،وضرورة النظر لمقضية الفمسطينية
باعتبارى ػػا قض ػػية عربي ػػة ال يج ػػوز التص ػػرؼ فيي ػػا عم ػػى نح ػػو منف ػػرد ،وأف تك ػػوف الجامع ػػة العربي ػػة ى ػػي اإلط ػػار
المؤسسػػي المسػػؤوؿ عػػف تحديػػد السياسػػة واجبػػة اإلتبػػاع تجػػاه ىػػذه القضػػية ،ورفػػض أي تسػػوية منفػػردة لمقضػػية
الفمسطينية ،والمطالبة بتوقيع عقوبات عمى أية دولة عربية توقع صمحا منفردا مع إسرائيؿ وطردىا مف الجامعػة
العربية وفقا لمشروع قرار تقدمت بو وأقره مجمس الجامعة العربية عاـ 1950ـ.3
 الرفض المصري الواضح والقوي لما عرضتو القوى الغربية مف مشاريع "أمف الشرؽ األوسط" ،منذ نياية الحػرب
العالمية الثانية حتى أواسط الخمسينات ،كاف أىـ مبرراتو أنيا جميعاً في حاؿ تحقُِقيا ،إما تُخرج القرار السياسي
المركػب االقميمػي ،بينمػا تنعقػد
العسكري في المنطقة مف أيدي دوليػا ،وا ّمػا أف تضػع مصػر فػي مركػز أدنػى فػي ُ
الصدارة اإلقميمية لدولة أخرى ،مثال :تركيا في حالة حمؼ بغداد ،بحكـ عضويتيا في الحمؼ األطمسي.4
الواقع أف مصر في كؿ عيودىا ،حددت الكثير مف مواقفيا تجاه القضية الفمسطينية عامة ،مف منظور تأثير ىذه
القضية في دور مصر اإلقميمي وفي مصالح مصر في العالـ العربي ككؿ ،وفي المشرؽ العربي تحديداً .وكاف
مف بيف الدوافع التي دفعت مصر عمى دخوؿ حرب عاـ 1948ـ الحيمولة دوف قياـ دولة ييودية عمى حدود
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مصر الشرقية ،إدراكاً منيا ،أف ىذه الدولة سوؼ تشكؿ حاج اًز جغرافياً يحوؿ دوف اتصاؿ مصر بالمشرؽ
العربي ،وحاج اًز سياسياً يمكف أف يؤدي إلى إضعاؼ (إف لـ يكف إلى تيديد) دور مصر اإلقميمي في العالـ
العربي ككؿ ،وحاج اًز اقتصادياً يضر بمصالح مصر االقتصادية في العالـ العربي .وال يزاؿ ىذا اإلدراؾ عميقاً
لدى النخبة المصرية ،عمى الرغـ مف حدوث تغير في إدراؾ ىذه النخبة عمى صعيد أسموب إدارة الصراع مع
إسرائيؿ.1
تػػرى الد ارسػػة أف ىػػذه التوجيػػات العامػػة ىػػي المحػػدد الرئيسػػي لمواقػػؼ السياسػػة الخارجيػػة المص ػرية تجػػاه القضػػية
الفمسػطينية واسػػتمرت حتػى حػػرب أكتػػوبر ،1973/رغػـ اخػػتالؼ النخػػب والػنظـ السياسػػية التػػي تعاقبػت عمػػى حكػػـ
مصر طواؿ تمؾ الفترة.
الحدود الشرقية لمصر بعد حرب ()8011-8091
اعتبرت إسرائيؿ أف استعدادات مصر العسكرية وادارتيا لممؼ القضية الفمسطينية وسياسة الرئيس عبد الناصر
خط ار محدقاً بيا ،خصوصاً أف المؤشرات كميا ترجح أف عبد الناصر يستعد لجولة ثانية بداية مف تطوير القدرات
العسكرية المصرية وتأميف االستقاللية لمقضية الفمسطينية حتى ال تذوب بيف الدوؿ العربية ،وتعميؽ الشعور
بالقومية العربية والعداء إلسرائيؿ ،لذلؾ بدأت إسرائيؿ بالتخطيط لشف الحرب عمى العرب مع مطمع عاـ ،1967
التي كانت نتائجيا كارثية عمى فمسطيف ومصر وسوريا واألردف ،وأوجدت واقعاً جديداً خصوصا لحدود مصر
الشرقية يمكف اف نجممو باآلتي:

2

 احتمت اسرائيؿ ما تبقي مف األرضي الفمسطينية ،إضافة الى الجوالف السورية ،والضفة الغربية التي كانػت مػع
األردف ،وسيناء.
 أصبحت باقي أراضي فمسطيف ،وقطاع غزة والضفة الغربية وسيناء تحت الحكـ العسكري اإلسػرائيمي ،بعػد أف
كانت مقسمة بػيف ثػالث دوؿ األردف ،ومصػر ،واسػرائيؿ ،وىػو مػا أوجػد تواصػؿ جغ ارفػي وحػدود جديػدة ،حيػث
أصبح أىالي قطاع غزة وسيناء يتنقموف بينيـ بسيولة ،وىو ما أوجد عالقات بيف أىالي سيناء وقطاع غزة.
 تراجعت القوات المصرية بعد قناة السويس ،والخطر اإلسرائيمي أصبح عمى أبواب مصر عمى الضػفة الشػرقية
ومطيحا بأمنيا القومي بعد أف كاف الخطر ميدداً لو.
لمقناة محققاً أكبر مخاوؼ مصر ُ

1

نافعة ،حسف ،مرجع سابؽ ،ص36

2

الكيالي ،عبد الوىاب ،ج ،2مرجع سابؽ ،ص228
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 ضياع سيناء وقطاع غزة أفقد الحدود الشرقية أىميتيا االستراتيجية ،وأفقد قطاع غزة أىميتػو كعمػؽ اسػتراتيجي
وخط دفاع أوؿ عف مصر.


نتيجػ ػػة األوضػ ػػاع الجديػ ػػدة والخطػ ػػر الػ ػػذي حػ ػػدؽ بمصػ ػػر والمنػ ػػاطؽ العربيػ ػػة اضػ ػػطرت مصػ ػػر الػ ػػى القبػ ػػوؿ
بقرار( )242الذي ينص عمى االنسحاب مف األراضي التي أُحتمت عاـ 1967ـ.1

بالرغـ مف اليزيمة القاسية لمصر ،لكنيا لـ تؤد الى االستسالـ لمعاىدة سالـ ،بؿ عمى العكس بدأت المقاومة
العسكرية ضد اسرائيؿ ،وأطمؽ عمييا عبد الناصر صفة "حرب االستنزاؼ" .والتي بالفعؿ نالت مف ثقة اسرائيؿ
لنفسيا شيئا فشيئا ،فمـ تعد اسرائيؿ بعد إغراؽ مدمرتيا «ايالت» في جنوب البحر االبيض المتوسط بعد شيور
قميمة مف ىزيمة عاـ 1967ـ تشعر بيذا التفوؽ الذي منحو إياىا انتصارىا العسكري ،كانت تمؾ بداية المقاومة
العسكرية المصرية ،كما أعادت مصر تسميح جيشيا آخذة في االعتبار كؿ دروس اليزيمة ،حتى بعد قبوؿ
الرئيس عبد الناصر بمبادرة روجرز عاـ 1969ـ ،اعتبرت جولدا مائير ىذا القبوؿ ىو بمثابة استراحة محارب،
وىو ما أكدتو ىذا فيما بعد حرب أكتوبر ،1973/وفي ىذا يقوؿ محمد حسنيف ىيكؿ" :لقد أعطى عبد الناصر
أوامره لمفريؽ محمد فوزي لإلعداد واالستعداد لعبور القناة واالنطالؽ الى ابعد مدى في ممرات سيناء" .2وبعد
رحيؿ جماؿ عبد الناصر لـ تكف تتوقؼ حرب االستنزاؼ واستكمميا الرئيس محمد أنور السادات حتى تحقيؽ
انتصار أكتوبر ،1973/وفي فترة الرئيس السادات لـ تكف العالقة سيئة مع الفمسطينييف ،بؿ عمى كانت في
أفضؿ أحواليا خصوصا مع اقتراب موعد الحرب حيث كاف الرئيس السادات يحشد كؿ الطاقات لضماف النصر،
وخصوصا المقاومة الفمسطينية ،لذلؾ استدعى عرفات وصالح خمؼ لمقائو في  1973/9/25وعرض عمييـ
مشاركتو القوات الفمسطينية في المعركة واستجابا الى طمبو وتـ إرساؿ قوات فمسطينية لعبور القناة مف جيش
التحرير الفمسطيني.3
الحدود الشرقية لمصر بعد إتفاق كامب ديفيد
ىيمنت الواليات المتحدة بعد حرب  1973عمى القيادة المصرية برئاسة أنور السادات ،فتمكنت مف أف ترسـ
حدوداً لـ توافؽ عمييا القيادات العسكرية وقتيا ،بعد االنتصار الذي تحوؿ بفضؿ الييمنة االميركية السياسية الى

1
2
3

النجار ،أحمد ،مرجع سابؽ ،ص44
 ،حبيب ،إبراىيـ ،2213 ،المقاومة الفمسطينية وأثرىا عمى األمف القومي المصري ،رسالة دكتوراه ،ط ،1مكتبة منصور ،غزة ،فمسطيف ،ص157
المرجع السابؽ ،ص159

انمركز انديمقراطي انعربي نهدراسات االسحراجيجية وانسياسية واالقحصادية برنيه – أنماويا

الجماعات المسلحة فً سيناء و تداعياتها على المىقف المصري من القضية الفلسطينية (  ...)4002 -4002اسالم مىسً

معاىدة سالـ وقعتيا مصر مع إسرائيؿ عاـ 1979ـ ،وفرضت ىذه المعاىدة شكؿ جديداً مف العالقات المصرية
اإلسرائيمية كانت أبرز نتائجيا:
 تراجع مركز مصر في الوطف العربي وفي إقميـ الشرؽ االوسط وكذلؾ في حركة عدـ االنحياز وفي العالـ
ككؿ بفعؿ المعاىدة.1
 تحييد الجيش المصري مف المعركة مع إسرائيؿ ،وتقميص عدد قواتو وتحديد تواجده في سيناء بحكـ معاىدة
كامب ديفيد1979ـ ،التي فرضت واقعاً حدودياً جديداً وجيوعسكري مختمؼ في تأميف الخط الحدودي
الشرقي ،الذي يبدأ إضعافو الخط مف بداية قناة السويس حتى حدود اتفاقية عاـ 1906التي ناضمت مصر
مف أجميا وعممت تاريخياً عمى حماية ىذه الحدود.
 وبحسب االتفاقية ،نجد أف سيناء قُ ٌسمت عسكريا إلى ثالث مناطؽ طولية مع اعتراؼ إسرائيؿ بسيادة مصر
عمييا .المنطقة( )Aمالصقة لقناة السويس ،ال تتعدى القوات المصرية فييا  22.000جندي مع معداتيـ.

والمنطقة ( )Bالوسطى ،ال تتجاوز القوات المصرية فييا  4.000جندي بأسمحة خفيفة .ومنطقة ()C
محاذية إلسرائيؿ ويسمح فييا لمصر بقوات شرطة فقط ،ومنطقة( )Dتوجد بيا أربع كتائب مشاة بدوف
دبابات لحفظ أمف الحدود.2
 كما وتنص االتفاقية عمى أف الخط الفاصؿ اإلداري لعاـ 1906ـ أصبح خط حدود دولي بيف مصر
واسرائيؿ ،وبيذا إعترفت إسرائيؿ بأف سيناء غرب خط 1906ـ ىي أرض مصرية ،وبالمقابؿ إعترفت مصر
بأف األراضي شرقي ىذا الخط في فمسطيف ىي أراضي إسرائيمية بما فييا تمؾ األراضي التي إحتمتيا إسرائيؿ
بعد توقيع إتفاقية اليدنة مع مصر.
 جاءت إتفاقية كامب ديفيد بيف مصر واسرائيؿ عاـ 1978ـ ،لتعصؼ بالخط االستعماري القديـ وتؤسس
حدوداً سياسية بعد االنسحاب اإلسرائيمي مف رفح المصرية عاـ 1982ـ ،بعد أف أصبحت رفح قسميف :رفح
المصرية ،ورفح الفمسطينية .3إذ عمدت إسرائيؿ إلى توسيع المنطقة العازلة إلى 400ـ ،ومف الجانب
وسعت المنطقة العازلة إلى عمؽ 350ـ ،كما أف إسرائيؿ بعد االنتفاضة الثانية عاـ 2000ـ
المصري
ّ
شيدت جدا ار فوالذيا في رفح ،فرض مزيداً مف البعد بيف األىالي ،فيما نصت إتفاقية عاـ1906ـ عمى حرية
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التنقؿ لألفراد ،وأف جميع القبائؿ القاطنة في الشطريف ليا حؽ اإلنتفاع بالمياه حسب عاداتيا القديمة ،ويبقى
أىالي وعرباف المنطقتيف عمى ما كانوا عميو سابقا مف حيث ممكية األراضي والمياه والحقوؿ.


ساءت العالقات المصرية الفمسطينية بعد أف رفض الفمسطينيوف إتفاقية السالـ اإلسرائيمية المصرية عاـ

1979ـ ،وشنت منظمة التحرير حممة إعالمية ضد الرئيس السادات ،بالرغـ مف أف السادات لـ يس ِ
تثف
فمسطيف مف الحؿ وعمؿ عمى أف يكوف لمفمسطينييف مرحمة انتقالية لي ّكونوا حكماً ليـ (مناطؽ حكـ ذاتي

لمفمسطينييف في الضفة وقطاع غزة) والتطبيؽ الكامؿ لقرار مجمس األمف الدولي رقـ .1242

ويرى بعض المحمميف السياسييف أف معاىدة السالـ المصرية اإلسرائيمية لـ ِ
تؤد عمى اإلطالؽ إلى تطبيع

كامؿ في العالقات بيف مصر واسرائيؿ حتى عمى المدى البعيد فكانت االتفاقية تعبي اًر غير مباشر عف

استحالة فرض اإلرادة عمى الطرؼ اآلخر ،وكانت عالقات البمديف وال تزاؿ تتسـ بالبرود والفتور .كانت
االتفاقية عبارة عف تسعة مواد رئيسة منيا إتفاقات حوؿ جيوش الدولتيف والوضع العسكري وعالقات البمديف

وج ْدولة االنسحاب اإلسرائيمي وتبادؿ السفراء.
َ
يرى البعض أف السفراء اإلسرائيميوف في القاىرة ومنذ عاـ 1979ـ لـ ينجحوا في اختراؽ الحاجز النفسي
واالجتماعي والسياسي والثقافي اليائؿ بيف مصر واسرائيؿ والتزاؿ العديد مف القضايا عالقة بيف الدولتيف.2

استراتيجية مصر لتأمين الحدود بعد عممية السالم عام8010م
تحييد مصر عسكرياً واضعافيا عمى مستوى تأميف حدودىا الشرقية ،وتراجع مكانتيا اإلقميمية ،لـ ُيغيب عف ذىف

قادتيا تاريخياً بأف إسرائيؿ ىي العدو األخطر والوحيد الذي يمكف أف ييدد أمنيا ومكانتيا اإلقميمية ،لذلؾ لـ تقؼ
موقؼ المتفرج عمى ىذه الحدود ،بعد أف أثبتت نتائث حرب عاـ1973ـ عمي استحالة حؿ الصراع بالقوة

العسكرية ،خصوصا وأف إس ارئيؿ أصبحت قوة نووية ،إضافة الى أف الواليات المتحدة األمريكية ممتزمة بحمايتيا،
واذا اعتبرنا أف العامؿ الجيوبوليتيكي ىو الذي يحدد السياسة المصرية تجاه القضية الفمسطينية ،نجد أف مصر
دافعت عف ىذا العامؿ بعد حرب  1973عمى نحو يختمؼ عف التفسيرات والتطبيقات السابقة .إذ أنو يمكف
لألمف القومي أف يتحقؽ بالصمح مع «العدو» الذي تكرر تيديده لحدود مصر الشرقية ،كما يتحقؽ بحؿ متدرج
لمقضية الفمسطينية ،مف الحكـ الذاتي إلى االستقالؿ مما يضمف وضعاً مستق اًر عمى حدود مصر الشرقية ،أما
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المركز اإلقميمي لمصر فيمكف أف يجد لو شرعية جديدة مناطيا دور مصر في تحقيؽ سالـ شامؿ ودائـ في
المنطقة.
لذا ،إتجيت السياسة المصرية ،في محاوالت عمى تعميـ مبدأ السالـ مع اسرائيؿ ،باعتبار أف مف شأف ىذا
التعميـ أف ينيي عزلتيا العربية ،وأف يعيد تفعيؿ العوامؿ التقميدية التي كانت تعتمد عمييا في احتالؿ مركز
الصدارة في النظاـ العربي مف خالؿ القضية الفمسطينية ،وتعزيز قدراتيا العسكرية لحفظ أمنيا القومي،1
خصوصا بعد أف أدت النتائث المباشرة لحرب أكتوبر ،1973/إلى فتح طريؽ السالـ بالقوة ،بعد سنوات مضنية
مف الجيود المصرية والعربية والدولية في أعقاب حرب عاـ1967ـ ،ولـ تسفر عف أي نتائث تمزـ إسرائيؿ
بتطبيؽ القرار األممي  242أو تفتح طريؽ لحؿ الصراع في الشرؽ األوسط .2والواقع أف الحرب جاءت لقمب
الموازيف العدوانية التي سيطرت عمى فكر إسرائيؿ ،واقناع إسرائيؿ أف مصر لف تفرط بأمنيا وال حدودىا وأف أمف
إسرائيؿ ميدد ولف تستطيع أف تنعـ بو إذا ما اعتدت عمى الحدود المصرية ،أو َع ِممت بسياسة ميددة لمصر

والشيء الوحيد الذي يحفظ ليا أمنيا ىو السالـ وال شيء غيره .لذلؾ نبعت استراتيجية مصر الشاممة التي
تضمنت أدوات أخرى بخالؼ األداة العسكرية ،ىو رغبتيا في إشاعة السالـ وحقف الدماء ،ولـ تكف تنبع ىذه
االستراتيجية إال مف خالؿ تحميؿ واقعي لمعطيات الحاضر ونظرة عميقة لممستقبؿ ،في ظؿ حقائؽ أساسية ىي:
 اختالؿ التوازف العسكري لصالح إسرائيؿ وخصوصاً وأف التفاوت الكبير بيف عالقة كؿ مف مصر واسرائيؿ
بالواليات المتحدة ،إذ تعتبر إسرائيؿ ليس حميفاً استراتيجياً ألمريكا ،بؿ ويتدرج أمنيا ضمف عناصر األمف القومي
األميركي ،بينما تعتبر مصر بمداً تابعاً يعتمد عمييا في بعض أىـ شؤونو الحيوية ،مف الغذاء إلى السالح إلى
عالقاتو المالية الدولية .وكاف في أساس ىذه النظرة أف الواليات المتحدة تدرج المعونة االقتصادية والعسكرية
التي تقدميا لمصر عمى أنيا «مكافأة عمى السالـ» مع إسرائيؿ ،وىو ما يجعؿ عالقة مصر بإسرائيؿ ميزاناً
ومرجعاً لعالقتيا بالواليات المتحدة ،وعمى ىذا النحو ،أصبحت «العالقة الخاصة» بيف مصر والواليات المتحدة
أداة ضمنية إلقرار مصر بأولوية إس ارئيؿ عمييا في الموازيف اإلقميمية.3
 إصدار الواليات المتحدة وبريطانيا وفرنسا بيانيا الشيير في  1950/5/25بحماية الحدود اإلسرائيمية القائمة
(رغـ أنيا تحتؿ مساحة إضافية مف فمسطيف تقدر بحوالي  )%23وىو ما كشؼ النوايا الحقيقية ليذه الدوؿ.4

 1مصطفى الحسيني ،مرجع سابؽ ،ص83
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رايتر ،إسحاؽ ،فتاوي في موضوع السالـ مع إسرائيؿ ،معيد القدس لمدراسات اإلسرائيمية ،القدس ،فمسطيف ،ص191
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ربيع ،حامد ،1999 ،قراءة في فكر عمماء االستراتيجية كيؼ تفكر إسرائيؿ؟ ،ط ،1دار الوفاء ،مصر ،ص9
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 أف الحرب مرحمة مف السياسة العامة لتحقيؽ أىداؼ مصرية وعربية ،خصوصا أف سياسة الواليات المتحدة في
الشرؽ األوسط ،أصبح ليا تأثير كبير في الصراع العربي اإلسرائيمي ،وىناؾ ضرورة لجعميا شريكاً في حؿ
الصراع العربي اإلسرائيمي أو لكبحو عمى األقؿ ،خصوصاً بعد أف أطمؽ وزير الخارجية ولياـ روجرز عاـ
1969ـ مسعى لحؿ الصراع العربي اإلسرائيمي عمى أساس قرار مجمس األمف التابع لألمـ المتحدة رقـ ،242
الذي دعا إلى انسحاب إسرائيؿ مف األراضي التي إحتمتيا في حرب يونيو 1967/مقابؿ السالـ مع جيرانيا
العرب ،في الوقت الذي أدركت مصر أف ىناؾ عوامؿ جديدة في المنطقة يمكنيا أف تضغط عمى أمريكا لتمزـ
فييا إسرائيؿ ،خصوصاً وأف الواقع الجغرافي تغير بعد تحرير سيناء ،إضافة الى استخداـ العرب لسالح النفط في
 ،1973/10/15عندما قاـ أعضاء منظمة الدوؿ العربية المصدرة لمبتروؿ أوابؾ بإعالف حظر نفطي " لدفع
الدوؿ الغربية خصوصا الواليات المتحدة األمريكية إلجبار إسرائيؿ عمى االنسحاب مف األراضي العربية المحتمة
منصب وزير الخارجية
في حرب  .1967وبفعؿ ىذه العوامؿ مجتمعةً ،اضطر كيسنجر الذي كاف يشغؿ حينيا
َ
وع ِمؿ مف أجؿ عقد مؤتمر سالـ متعدد األطراؼ في
ومستشار األمف القومي إلى المشاركة في جيود الوساطةَ ،
جنيؼ بمشاركة القوى العظمى .وكاف السؤاؿ المطروح حوؿ إذا كانت منظمة التحرير الفمسطينية ستُدعى

لحضور المؤتمر.1

 انتقاؿ األوضاع العربية مف سيئ إلى أسوأ بسبب الصدامات الدامية بيف المقاومة الفمسطينية والنظاـ األردني في
نياية عاـ ٓ ٔ٧٩ثـ وفاة عبد الناصر ،الذي شكؿ غيابو فراغاً سياسياً كبي اًر ليس لمصر وحسب بؿ لموطف
العربي ،قاد النكفاء البمداف العربية عمى نفسيا وانشغاؿ كؿ بمد بشؤونو وىمومو 2.كما خشيت منظمة التحرير
الفمسطينية مف تيميشيا في أي إتفاؽ شامؿ ،وعمى وجو الخصوص كانت قيادة المنظمة قمقةً مف أف يستعيد
آمف رئيس منظمة التحرير ياسر عرفات بأف
العاىؿ األردني الممؾ حسيف الضفة الغربية .وكما الساداتَ ،

الواليات المتحدة األمريكية كانت المفتاح لمحصوؿ عمى تنازالت إسرائيمية والتوصؿ لحؿ نيائي .3وفي ىذا أفاد

ويمياـ بوفوـ السفير األميركي في لبناف :بوجود زيادة حادة في المؤشرات التي تدؿ عمى أف قيادة فتح آخذةٌ في
تحري إمكانيات االتصاؿ المباشر بالمسؤوليف األمريكييف ،وقد تزامنت ىذه المساعي مع محاوالت حذرت مف
جانب عرفات ونائبو صالح خمؼ إلظيار استعدادىما لحضور مؤتمر جنيؼ المزمع عقده في ديسمبر،1973/
ويوضح بوفوـ بأف قيادة منظمة التحرير الفمسطينية كانت مضطرةً إلى تيدئة المخاوؼ في صفوؼ الفدائييف مف
1

خميؿ ،اسامة ،2213 ،جذور أوسمو :كيسنجر ،منظمة التحرير الفمسطينية ،وعممية السالـ ،شبكة السياسات الفمسطينية ،تاريخ الوصوؿ لمموقع االلكتروني،

/https://al-shabaka.org/briefs ،2215/12/12
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أف إقامة دولة فمسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة سوؼ يعني التخمي عف أىداؼ المنظمة بعيدة المدى ،أو
خيانتيا مف خالؿ خطاب ثوري تبنتو القيادات الفمسطينية ،لكف الحقيقة اف قادة حركة فتح وغيرىا مف فصائؿ
منظمة التحرير الفمسطينية كانت مستعدة لممشاركة في محادثات سالـ ،وما يدؿ عمى ذلؾ كاف في خطاب نايؼ
حواتمة األميف العاـ لمجبية الديمقراطية ،في ٍ
كممة لو أماـ اجتما ٍع حاشد في بدايات شير ديسمبر 1973/في
بيروت ودعا إلنشاء ٍ
كياف وطني مستقؿ عمى أي أرض تتحرر مف االحتالؿ اإلسرائيمي .وىو ما اعتبره السفير
األمريكي بوفوـ انو إشا ٍرة عمنية تدؿ عمى أف ُج َّؿ قيادة الفدائييف تتجو أكثر فأكثر لمخروج مف قوقعتيا الحمائية.1

يتضح أف توجيات مصر لالست ارتيجية الجديدة فػي إقامػة سػالـ فػي المنطقػة لػـ يكػف إال مػف خػالؿ ظػروؼ دوليػة
واقميمية تشكمت بفعؿ وقوانيف وق اررات دولية إضافة الى طبيعة التحالفات ،ومقدار القوة لمخصـ خصوصاً بعد اف

أصبحت إسرائيؿ جسماً معترؼ بػو دوليػاً وتكفمػت أمريكػا بحمايتػو وىػو مػا لػيس لمصػر قػدرة عمػى مجابيتػو ،لػذلؾ
اضػػافت مصػػر الػػى أدواتيػػا مبػػدأ السػػالـ فػػي المنطقػػة لتضػػمف وجودىػػا وأمنيػػا بشػػكؿ كامػػؿ وخصوصػػا مػػف جيػػة
الشرؽ.
ومف أجؿ الحقائؽ التالية اعتمد جوىر االستراتيجية المصرية في صنع السالـ عمى:

2

 -1مرحمػػة السػػعي نحػػو السػػالـ ىػػو التمسػػؾ باألىػػداؼ القوميػػة ،مػػع تغيػػر األسػػموب ليتماشػػى مػػع واقػػع الظػػروؼ
الدولي ػػة المعاصػ ػرة ،وطبيع ػػة الصػ ػراعات ف ػػي الع ػػالـ كم ػػو ،وك ػػاف ى ػػدؼ مص ػػر ى ػػو احتػ ػواء إسػ ػرائيؿ (حض ػػارياً)
باسػػتغالؿ قػػوى العػػرب السياسػػية ،والدبموماسػػية ،واالقتصػػادية واأليديولوجيػػة ،حيػػث ثبػػت أف غيػػاب االسػػت ارتيجية
العربية الموحدة ىو لصالح إسرائيؿ.
 -2القضية الفمسطينية ،ىي جوىر مشػكمة الشػرؽ األوسػط ،ولػب الصػراع العربػي ػاإلسرائيمي ،فقػد حػددت مصػر
ىػػدفيا النيػػائي ال ػػذي تعمػػؿ مػػف أجم ػػو ،وىػػو الوصػػوؿ إل ػػى التسػػوية العمميػػة الش ػػاممة ،واسػػتعادة حقػػوؽ الش ػػعب
الفمسػػطيني المشػػروعة ،واعتمػػاداً عمػػى مواثيػػؽ األمػػـ المتحػػدة وق ػراري مجمػػس األمػػف ال ػرقـ  ،242وال ػرقـ ،338
وبدوف التوصؿ إلى حؿ لممشكمة الفمسطينية فإف الصراع سيظؿ قائماً.
 -3ال مناقشػػة فػػي السػػيادة الكاممػػة عمػػى أرض مصػػر والمحافظػػة عمػػى حريػػة اإلرادة المص ػرية ،ورفػػض التبعيػػة،
والتمسؾ بسياسة عدـ االنحياز ،ونبذ القواعد واألحالؼ.
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 -4اسػػتمرار التحػػرؾ السياسػػي والدبموماسػػي فػػي المجػػاالت كافػػة واحبػػاط محػػاوالت إس ػرائيؿ لمتعويػػؽ والمماطمػػة،
واإلصرار عمى إدخاؿ الواليات المتحدة األمريكية شريكاً كػامالً فػي المفاوضػات ،عمػى أسػاس أنيػا تممػؾ القػدرة
والتأثير عمى إسرائيؿ لمحؿ اإليجابي.
 -5عػػدـ الػػدخوؿ فػػي ص ػراعات جانبيػػة مػػع دوؿ الػرفض العربيػػة أو االتحػػاد الس ػوفيتي بشػػكؿ يػػؤثر فػػي السػػير فػػي
جيود السالـ.
وليس ثمة شؾ أف المناخ السياسي كػاف مييئػاً خصوصػا بعػد زيػارة الػرئيس السػادات لواشػنطف فػي أبريػؿ،1977/
بعػد اقتنػاع اإلدارة األمريكيػة الجديػدة بضػرورة إقامػة وطػف لمشػعب الفمسػطيني ،وأف مفيػوـ الحػدود اآلمنػة ال يعنػػى
أبداً احتالؿ إسرائيؿ ألرض عربية.

1

وأكدت الواليات المتحدة األمريكية أف الحدود الدولية مبدأ محترـ ومعترؼ بو ،وأصدرت بيانػاً فػي ،1977/6/27
ربطت فيو بيف ضرورة استقرار األوضػاع فػي الشػرؽ األوسػط ،ومسػتقبؿ المصػالح األمريكيػة فػي المنطقػة ،مؤكػدة
أف تأجي ػػؿ التس ػػوية الس ػػممية ف ػػي الماض ػػي أدى إلػ ػى ان ػػدالع ح ػػرب  ،1973كم ػػا تض ػػمف بي ػػاف آخ ػػر ص ػػدر ف ػػي
أكتػػوبر ،1977/تضػػمف ضػػرورة اإلس ػراع فػػي التوصػػؿ لتسػػوية عادلػػة ودائمػػة لمن ػزاع العربػػي اإلس ػرائيمي عمػػى أف
تكػػوف شػػاممة ،مػػع تسػػوية كػػؿ المسػػائؿ المحػػددة ومنيػػا االنسػػحاب مػػف أرض أُحتمػػت عػػاـ  1967وحػػؿ المسػػألة
الفمسطينية بما في ذلؾ ،إقرار حقوؽ الشعب الفمسػطيني ،وانيػاء حالػة الحػرب ،واقامػة عالقػات سػممية عادلػة ،مػع
توفير إجراءات لضماف أمف الحدود بيف إسرائيؿ وجي ارنيا.2
ادرؾ مصر لمتطمبات المرحمة إتجيت الي السالـ لتحقيؽ أمنيا القومي والحفاظ عمى مكانتيا
وترى الدراسة أف ا
مف خالؿ إيمانيا بضرورة حؿ القضية الفمسطينية التي إعتبرتيا مسؤوليتيا األولػي ،خصوصػا وأنيػا قػدمت أكثػر
مػػف مائػػة ألػػؼ شػػييد مػػف أغمػػى شػػبابيا ،واسػػتنزفت ماليػػا وتنمويػػا عمػػى مػػدى ثالثػػيف عام ػاً تحممػػت فييػػا عػػبء
الحروب  ،ومف منطمؽ تعرفنا فيما سبؽ أف األمف القومي ال يكتفى بتأميف الحدود فقط ،بؿ اتسع المفيػوـ ليشػمؿ
قدرات الدولة الداخمية وقوتيا ومقدرتيا االقتصادية والتنموية ،فإف استمرار مصر في تصدييا لممشروع الصييوني
منفردة سوؼ يعيؽ تقدميا وصدارتيا لمعالـ العربي بعد أف تنفذ مقومات البقاء بعد استنزافيا باستمرار الصراع.
ويضيؼ المواء محمد رشاد ،رئيس ممؼ الشئوف العسكرية اإلسرائيمية بجيػاز المخػابرات العامػة ،فػي الفتػرة مػا بعػد
نكسة  1967حتى توقيع إتفاقية كامب ديفيد ووكيؿ المخابرات سابقاً :أف ما يحكمنا فػي عالقتنػا مػع إسػرائيؿ ىػو
إتفاقية كامب ديفيد ،وىػى حصػف أمػاف لمصػر ألنيػا ُعقػدت فػي فتػرة كانػت مصػر تحتػاج لبنػاء اقتصػادىا ،والبعػد
1
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عف صػراع التسػمح ،وىػي جعمػت ىنػاؾ اسػتق ار اًر عسػكرياً لضػماف عػدـ اعتػداء إسػرائيؿ عمينػا ،ألف أمريكػا تحػرص
عمى أف تكوف إسرائيؿ أقوى مف الدوؿ العربية مجتمعة ،وستقدـ ليػا الػدعـ حػاؿ أي اعتػداء عمػى أ ارضػييا ،وذلػؾ
أمر مؤكد ،وليس مجرد تحميالت ،إال أف إسرائيؿ ربحت أيضاً ألنيا أبعدت بيا مصر عف القضية الفمسطينية.1
إف دالالت ىػػذه المواقػػؼ المص ػرية ورؤيتيػػا الجديػػدة تعػػي أف المرحمػػة يجػػب أف يػػتـ فييػػا ضػػماف األمػػف القػػومي
المصػػري بطريقػػة جديػػدة تضػػمف لمصػػر االنفتػػاح عمػػى العػػالـ إضػػافة الػػى تػػأميف جانبيػػا الشػرقي مػػف خػػالؿ إجبػػار
إس ػرائيؿ عمػػى الرضػػوخ لقواعػػد قػػوة القػػانوف الػػدولي المتمثمػػة بق ػ اررات مجمػػس االمػػف واإلرادة الدوليػػة التػػي أصػػبحت
تأخذ بالحسباف عند اإلقداـ عمى حموؿ منفردة بيف دوؿ متصارعة.
استقرار حدود مصر الشرقية وقىاعد القاوىن الدولي
َوقَعػػت مصػػر واس ػرائيؿ عمػػى معاىػػدة السػػالـ فػػي  ،1979/3/ 26التػػي تألفػػت مػػف ديباجػػة وتسػػع م ػواد أساسػػية،
وألحقػت بيػا بعػػض المالحػؽ والوثػػائؽ الخاصػة ببروتوكػػوؿ انسػحاب إسػرائيؿ مػػف سػيناء وترتيبػػات األمػف ،وتطبيػػع
العالقػػات ،وكػػذلؾ تفسػػيرات لػػبعض الم ػواد ،كمػػا ألحقػػت بيػػا الخ ػرائط التوضػػيحية الالزمػػة ،والمعاىػػدة مػػا ىػػي إال
خطػػوة عمػػى طريػػؽ السػػالـ الشػػامؿ فػػي المنطقػػة وفتحػػت فػػرص السػػالـ بػػيف إس ػرائيؿ وأي مػػف جيرانيػػا العػػرب كمػػا
ميزت االنسحاب مف سيناء بالشػموؿ سػواء لمقػوات العسػكرية أو المػدنييف وتصػفية المسػتوطنات ،بمػا يترتػب عميػو
ّ
ممارسػػة مصػػر لسػػيادتيا عمػػى كػػؿ سػػيناء ،حرصػػت مصػػر عمػػى عػػدـ المسػػاس بوضػػع قطػػاع غ ػزة "أرض ػاً محتمػػة
يمكف التفاوض بشأنيا مثؿ الضفة الغربية ،كما أف المعاىدة حققت أولى خطػوات حػؿ القضػية الفمسػطينية بتوقيػع
اإلتفاؽ التكميمي ،الذي يستيدؼ إقامة الحكـ الذاتي في الضفة الغربية وقطاع غزة.2
مػػف وجيػػة النظػػر اإلس ػرائيمية حققػػت العديػػد مػػف الم ازيػػا مثػػؿ؛ اكتسػػابيا لشػػرعية الوجػػود فػػي المنطقػػة ،مػػع تحقيػػؽ
تعد أقوى الجبيات أماميا.
ضمانات أمف كافية كانت تسعى إلييا ،كذلؾ نجحت في تحييد الجبية المصرية التي ّ
نفػػذت إسػرائيؿ اللتزاماتيػػا عمػػى الجبيػػة المصػرية فػػي  ،1982/4/26وأتمػػت إسػرائيؿ انسػػحابيا مػػف سػػيناء ،حتػػى
إشكالية الحدود في طابا تـ حميا بالطرؽ السممية والتحكيـ الدولي بعد لجوء مصر لمتحكيـ وكسػبيا لمقضػية ،لكػف
عرقمة إسرائيؿ لمباحثات الحكـ الذاتي لمضػفة وقطػاع غػزة ،حيػث إتبعػت إسػرائيؿ أسػموبي المراوغػة والتسػويؼ فػي
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المفاوضات بيدؼ تأجيؿ البت في ىػذه المسػألة ألطػوؿ فتػرة ممكنػ ْة ،وعممػت ،فػي الوقػت نفسػو ،عمػى إيجػاد واقػع
جديد يسمح ليا بتنفيذ مخططاتيا التوسعية في األراضي العربية.1
منذ ذلؾ الحيف لـ تتوقؼ الجيود المصرية مف أجػؿ تثبيػت حكػـ ذاتػي لمفمسػطينييف فػي أرضػيـ لتػنعـ بجػار تثػؽ
فيػو ويكػوف عمقػاً قوميػاً لمصػػر ورصػيداً مناصػ اًر ألمنيػػا ،لػذلؾ كانػػت رؤيػة مصػر لتحقيػػؽ ىػذا اليػػدؼ عػف طريػػؽ
حؿ القضية الفمسطينية عبر استكماؿ الشؽ الخاص بالحكـ الذاتي الفمسػطيني كمػا ورد فػي اتفاقيػة كامػب ديفيػد،
وقد رحبت مصر بػإعالف المجمػس الػوطني الفمسػطيني فػي  1988/8/15بجمسػتو المنعقػدة بػالجزائر بػإعالف قيػاـ
الدولة الفمسطينية ،وكانت أوؿ الػدوؿ التػي إعترفػت بيػذا اإلعػالف ،وحولػت مكتػب المنظمػة فػي القػاىرة الػى سػفارة
فمسطينية ،ثـ استكممت جيودىا مع الواليات المتحدة خصوصا بعد حرب الخميث عاـ 1991ـ ،التي كاف ليا أثر
بال عمى اندفاع عممية السالـ ،وتبمػورت الجيػود فيمػا بعػد بتوقيػع الفمسػطينييف واإلسػرائيمييف عمػى إتفاقيػة أوسػموا
(إعالف المبادئ-حوؿ ترتيبات الحكومة الذاتية الفمسطينية)  ،1993/9/13وىو ما يعنى أف مصر ضمنت جػا اًر
لحدودىا الشرقية يكوف عوناً ليا في صد أي خطر قادـ ،ألف مصر ال تضمف إسرائيؿ بالرغـ مف إتفاقية السالـ
الثنائيػػة ،فيػػي معنيػػة أيضػػا أف يكػػوف ليػػا ذراع ُمتقػػدـ لمحػػدود ،وىػػو قطػػاع غ ػزة وممػػا يػػدؿ عمػػى ذلػػؾ أف ال ػرئيس
مبارؾ ،قبؿ ساعات مف توقيع اإلتفاؽ ،كاف في لقاء مع قيادة وجنود القوات المسمحة المصرية الذيف شاركوا في
أعماؿ المناورة الرئيسية (بدر) عاـ1993ـ ،2ليطمئنيـ أف "مصر ىي أساسية في ىذا االتفاؽ وىي التي تدخمت
لتقريب وجيات النظر بيف الفمسطينييف واسرائيؿ ،والتغمب عمى العقبات التي ظيرت وكانت تبدو معقدة بحيث لػـ
يكف واضحاً أنو سيتـ التوقيع عمى االتفاؽ".
إف الجيػػد المصػػري لػػـ يتوقػػؼ حتػػى بعػػد رحيػػؿ ال ػرئيس السػػادات ،واسػػتمرت الجيػػود المص ػرية فػػي نفػػس مسػػمؾ
استراتيجية السالـ ،وأكد ذلؾ الرئيس مبارؾ :بوصفو لمرئيس السادات "بأنو كاف بعيد النظر ،وأنو سبؽ ىذا العػالـ
بعش ػريف سػػنة" ،ويضػػيؼ "تتػػذكروف أنػػو فػػي عػػاـ 1977ـ ،وخػػالؿ المػػؤتمر الػػذي دعػػا إليػػو ال ػرئيس ال ارحػػؿ أنػػور
السادات في مينا ىػاوس جميػع األطػراؼ ورفػع العمػـ اإلسػرائيمي والعمػـ الفمسػطيني والعمػـ األمريكػي وكػؿ األعػالـ،
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الييئة العامة لإلستعالمات المصرية ،1996 ،تصريح لمرئيس مبارؾ عف مناورة بدر بتاريخ ،1996/12/22

( http://archive.is/UH7gP#selection-562.0-569.22مناورات بدر) سمسمة مناورات عسكرية تجرييا القوات المسمحة المصرية بيف أفرعيا

(القوات البرية والقوات الجوية والدفاع الجوي) باستخداـ الذخيرة الحية بشرؽ قناة السويس ،كانت اضخـ ىذه المناورات عمى االطالؽ عاـ  1996حيث قامت
قوات الجيشيف الثاني والثالث بتنفيذ لعممية عبور لقناة السويس ونجحت في نقؿ  %62مف معدات الجيش المصري إلى داخؿ سيناء في زمف قدره  6ساعات
ونجح الجيش المصري في الوصوؿ إلى حالة االستنفار القصوى في مدة لـ تتجاوز  11دقيقة فقط بخالؼ انيا تضمنت التعامؿ مع والتصدي لمضربات مف
اسمحة الدمار الشامؿ وكاف العدو االفتراضي في المناورة ىو "إسرائيؿ"  .وتناولت مراكز الدراسات االستراتيجية األمريكية  12دراسات خاصة عف ىذه
المناورة.
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بمػػا يعنػػى أنػػو كػػاف ىنػػاؾ اعت ػراؼ بمنظمػػة التحريػػر الفمسػػطينية ،لكػػف لألسػػؼ ألف الػػبعض ال يعػػرؼ الحقػػائؽ إال
متأخ اًر أما اآلف ،فقد أصبح الكؿ يدرؾ الحقيقة".1
وتػرى الد ارسػػة ،أنػو مػػع تطػػور الظػػروؼ فػػي مصػػر وخصوصػاً بعػػد أف أصػػبحت مفػػاىيـ األمػػف والمكانػػة اإلقميميػػة
تتغير بفعؿ عوامؿ التغيير الدولية واإلقميمية والداخميػة ،وقيػاـ دولػة إسػرائيؿ التػي أوجػدت عامػؿ جديػد مػف عوامػؿ
التيديد لسيطرة مصر عمى حدودىا الشرقية ،ومف المعنى الحقيقي لألمف المصري القومي الذي تبمػور عمػى مػدي
تاريخيا في ظؿ بػروز التيديػدات المختمفػة ،وخصوصػا رؤيتيػا واسػتراتيجيتيا لمحفػاظ عمػى حػدودىا الشػرقية ،التػي
بس ػػببيا غي ػػرت اس ػػتراتيجيتيا م ػػف ال ػػدفاع واليج ػػوـ المس ػػمح ال ػػى عممي ػػة س ػػالـ م ػػف مكان ػػة قوي ػػة بع ػػد انتص ػػار ع ػػاـ
1973ـ ،ىو ما يدفعيا الي اعادة صياغة العالقة مع الممؼ الفمسطيني دائما.
حيػث تعاممػػت مصػػر مػػع قطػػاع غػزة كعمػػؽ أمنػػى واسػػتراتيجي ليػػا ،دربػػت قػوات السػػمطة الوطنيػػة الفمسػػطينية التػػي
حافظػػت عمػػى الحػػدود مػػع مصػػر بعػػد االنسػػحاب اإلس ػرائيمي عػػاـ 2005ـ ،ألف مصػػر تسػػعى دائمػػا الف تجعػػؿ
حدودىا مستقرة وىادئة في وجود حميؼ فمسطيني تثؽ بو في قطاع غػزة الػذي تعتبػره جػزءاً ميمػاً مػف خػط دفاعيػا
األوؿ وامتػػداداً ألمنيػػا القػػومي ،خصوصػػا بعػػد ثػػورة الضػػباط األح ػرار عػػاـ 1952ـ ،ويضػػيؼ المحمػػؿ السياسػػي
المصري بالؿ حسف" :نحف مف المؤمنيف مع االستراتيجييف المصرييف ،بأف أمف مصر يبػدأ مػف قطػاع غػزة .غػزة
الحميفة لمصر دائما ،وما دامت غزة حميفة لمصر ،فإف الحوار معيا يصبح سيال لمغاية إف خمصت النوايا".2
خالصة الفصل
يخمص ىذا الفصؿ الى أف ،سيناء وفمسطيف إرتبطػا إرتباطػاً وثيقػا منػذ فجػر التػاريخ ،بػرابط جيوسياسػي قػوي لػيس
ُ

بالييف انتقاصو أو التخمي عنو بسيولة ،باعتبار أف فمسطيف ،وغزة خصوصاً بعد قياـ دولة إسرائيؿ عاـ 1948ـ

اعتب ػػرت البواب ػػة الشػ ػرقية لمص ػػر وحافظ ػػة ألمني ػػا وداعم ػػة الس ػػتقرارىا ومكمم ػػة اس ػػتراتيجية لس ػػيناء ض ػػد األخط ػػار
المحدقة بمصر ،كما أف مصر لـ تسػمح عمػى مػر التػاريخ أف يقطػف غػزة أو يكػوف فييػا مػف ييػدد أمنيػا أو يكػوف
ضػػد سياسػػة االسػػتق ارر التػػي تأممػػو دائمػػا ،ويمكػػف لمصػػر أف تعمػػؿ كػػؿ مػػا يمػػزـ مػػف أجػػؿ ضػػماف حػػدودىا الشػرقية
بدءاً مف الطرؽ الدبموماسية متدرجػة بػالقوة حتػى اسػتخداـ الجػيش والقػوة العسػكرية مػف أجػؿ ذلػؾ  ،كمػا أف مصػر
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السعيد ،احمد ، 2213 ،اتفاقية أسمو ،مجمة العودة مجمة فمسطينية تعني بشؤوف الالجئيف الفمسطينييف وحؽ العودة ،العدد  ،72تاريخ الوصوؿ الى الموقع
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حسف ،بالؿ ،2010 ،تأمالت حوؿ أمف مصر القومي ،جريدة العرب الدولية-الشرؽ األوسط ،العدد  ،11359تاريخ الوصوؿ لمموقع االلكتروني،

http://archive.aawsat.com ،2215/12/22

انمركز انديمقراطي انعربي نهدراسات االسحراجيجية وانسياسية واالقحصادية برنيه – أنماويا

الجماعات المسلحة فً سيناء و تداعياتها على المىقف المصري من القضية الفلسطينية (  ...)4002 -4002اسالم مىسً

تمكنيا مف الحفاظ عمى أمنيا ،وعمى جارىا الحميؼ في قطػاع غػزة مػف خػالؿ
تعمؿ بقوة إليجاد أدوات وسياسات ّ

تػػوفير الػػدعـ الكامػػؿ لػػو بكػػؿ الطػػرؽ ،انطالقػػا مػػف مكانػػة مصػػر المكتسػػبة تاريخيػػا ومكانتيػػا الجيوسػػتراتيجية التػػي
سػػاىمت سػػيناء وقنػػاة السػػويس فػػي تكوينيػػا بشػػكؿ كبيػػر ،باعتبػػار ىػػذا الجػػار ىػػو امتػػداد لخطػػوط الػػدفاع المصػرية
األولي الحافظة ألمنيا القومي وحدودىا الشرقية.
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انفصم انثاني
هيكم اجلماعات املسهحة يف سيناء
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لقد تطورت وتغيرت ظروؼ مصر الداخمية ،وزادت ميددات استقرارىا وخصوصا بعد ثورة

يناير2011/

ووصوؿ اإلخواف المسمميف لسدة الحكـ ،إضافة الى تنامي وبروز ظاىرة الجماعات المسمحة في المنطقة
وخصوصا في سيناء ،والتي أوجدت عامالً جديداً مف عوامؿ التيديد لسيطرة مصر عمى حدودىا الشرقية،
خصوصا وأف الظواىر المسمحة التي برزت في السنوات األخيرة في اإلقميـ عامة ،وبصفة خاصة في سيناء
وقطاع غزة بعد حكـ حركة حماس ،وقد اعتبرتيا مصر عوامؿ طارئة جديدة تمثؿ ميددات حقيقية متنامية
ومتطورة لألمف القومي المصري ،ولتوضيح ذلؾ سوؼ نتناوؿ في ىذا الفصؿ مفيوـ وتطور الجماعات المسمحة
في سيناء مف خالؿ مبحثيف.
الم َسػمحة فػي سػيناء مػػف حيػث النشػأة والتطػور ،ويوضػح الفػرؽ بػيف الجماعػػات
المبحثث األول :يتنػاوؿ الجماعػات ُ

المسمحة الجنائية والقبمية والجماعات الجيادية ،إضافة الى الجماعات السمفية غير المسمحة ،كمػا يوضػح بػدايات

األعمػاؿ المسػػمحة ذات الطػػابع الجيػػادي فػػي سػػيناء ،والعوامػػؿ التػػي سػػاىمت فػػي بػػروز ىػػذه الجماعػػات مػػف خػػالؿ
توضيح الظروؼ السياسية واالقتصادية واألمنية التي صاحبت انتشارىا.
الم َسػمحة فػي سػيناء وىيكميتيػا وتصػنيفاتيا والػى أي مػف أجيػاؿ
أما المبحثث النثاني :يتنػاوؿ أنػواع ىػذه الجماعػات ُ

الم َسػ ػمحة ،ومػ ػا ى ػػي س ػػماتيا وطبيع ػػة تق ػػارب
الم َسػ ػمح الت ػػي تعاقب ػػت عم ػػى مص ػػر تنتم ػػي ى ػػذه الجماع ػػات ُ
العن ػػؼ ُ
الجماعػات المسػػمحة التػػي انتشػػرت فػػي سػيناء بعػػد ثػػورة ينػػاير 2011/مػػع األجيػاؿ السػػابقة التػػي مػػرت عمػػى مصػػر
خصوصا في عيػد الرؤسػاء عبػد الناصػر ومحمػد أنػور السػادات ومحمػد حسػني مبػارؾ ،وتػـ توضػيح التمػايز بػيف
أجياؿ العنؼ المسمح ،كما وتػـ التطػرؽ الػى أىػـ الجماعػات المسػمحة خصوصػاً تمػؾ التػي بػرزت بشػكؿ كبيػر بعػد
ثػػورة ينػػاير ،2011/وتػػـ توضػػيح بعػػض الصػػفات العقائديػػة ليػػا ،وسػػوؼ يسػػمط ىػػذا المبحػػث أيض ػاً الضػػوء عمػػى
عمميات الجيش المصري ضد ىذه الجماعات المسمحة ،وكما أبرزت الدراسة مف خالؿ الجداوؿ اإلحصائية مػدى
تصاعد العنؼ في سيناء.
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المبحث األول
الجماعات المسمحة في سيناء :النشأة والتطور
ُع ػرؼ اسػػتخداـ السػػالح بشػػكؿ جمػػاعي مػػنظـ فػػي سػػيناء فػػي إطػػار الص ػراع القبمػػي الػػذي كػػاف يمتػػد بػػيف سػػيناء
وفمسطيف التاريخية في القرف التاسع عشر والنصؼ األوؿ مف القرف العشريف.

1

وى ػػو م ػػا يع ػػرؼ بالس ػػالح العرف ػػي ،أو القبم ػػي والع ػػائمي ،وى ػػو س ػػالح خفي ػػؼ ومتوس ػػط متع ػػدد المص ػػادر واألنػ ػواع
والجنس ػػيات ،لكن ػػو ك ػػاف ض ػػروري ألغػ ػراض ال ػػدفاع واليج ػػوـ ف ػػي الصػ ػراعات القبمي ػػة-القبمي ػػة ،والقبمي ػػة-األمني ػػة،
والعائمية-اإلجرامية ،وال يرتبط توزيع السالح العرفي بالخطوط التي ترسميا معاىدة كامب ديفيد ،فيػو منتشػر مػف
غرب سيناء إلى الشريط الحدودي ،كأحد مالمح الثقافة المحمية ،خاصة في البادية.2
أوال :الجماعات المسمَّحة في سيناء منذ عام  1948حتى عام 1982م
شػػارؾ اإلخػواف المسػػمموف فػػي عػػاـ  1948بػػأوؿ النمػػاذج لمعمػػؿ الجيػػادي ذي الطػػابع الػػديني ،3حيػػث كػػانوا عمػػى
عالقة بجماعة "الكؼ األسود" الفمسطينية ،4بقيادة "سرور برىـ" والتي امتدت الى داخؿ سيناء فػي أعقػاب الحػرب
عاـ 1948ـ واتخذت مف منطقة وسط سيناء قاعدة انطالؽ لمعمميات الجيادية ضد العدواف الصييوني.5
وكاف ضمف طالئع اإلخواف الذي قُِدر عددىـ ب ( )200مجاىد عدد غير قميؿ مف أبناء سيناء ولـ يعرؼ عنيـ
أي نوع مف التطرؼ الديني ،6وانحسر بعدىا اإلخواف واختفوا تنظيمياً مف سيناء عاـ 1956ـ لصالح المد القومي
عقب ثػورة يوليػو ،71952/المدعومػة بػالطرؽ الصػوفية الػذي بمػ تعػداد منتسػبييا فػي مصػر حػوالي ثالثػة ماليػيف
فرد ،موزعيف عمى  60طريقة.8

1
2

االسكندراني ،اسماعيؿ ،2014،جماعات العنؼ الديني بعد سقوط اإلخواف ،منتدى البدائؿ العربي لمدراسات ( ،)A.F.Aالدقي ،القاىرة ،مصر ،ص3
عامر ،عادؿ ،2013،خريطة السالح في سيناء ،مجمة المقاومة ،العدد الرابع عشر ،مركز يافا لمدراسات واالبحاث ،المعادي ،القاىرة ،مصر ،الوصوؿ

لمموقع االلكتروني http://yafacenter.com ،2015/5/6

3
4

صالح ،محسف  ،2002،فمسطيف سمسمة دراسات منيجية في القضية الفمسطينية ،كوااللمبور ،ماليزيا ،ط ،1ص195
فجر ،مسعد ، 2013،عف الكؼ األسود والمنطقة ج وعف الدولة المصرية ،موقع اخباري ،مصرس ،الوصوؿ لمموقع االلكتروني ،2015/5/6

( ،http://www.masress.comجماعة الكف األسود :ىي جماعة مسمحة فمسطينية تأسست عاـ 1937ـ وقادىا (سرور برىـ) كانت ميمتيا اغتياؿ
رجاؿ العصابات الصييونية وسماسرة االراضي ومياجمة الحاميات البريطانية)

5

بوابة الحركات اال سالمية ،سيناء بيف الدولة واإلرىاب والتعاوف السمفي اإلخواني ،الوصوؿ لمموقع االلكتروني http://www.islamist- ،2015/5/6

movements.com0
 6البيؾ ،صالح-خالد ،أسامة ،2012 ،خريطة الجماعات التكفيرية في سيناء االمف يقدرىـ ب  1200واالسمحة الحديثة مف ليبيا وفمسطيف ،المصري اليوـ،
الوصوؿ لمموقع االلكتروني http://www.almasryalyoum.com ،2015/5/6
 7غانـ ،إبراىيـ ،2011 ،ميثاؽ قضية فمسطيف في ممفات االخواف المسمميف ( ،)1948-1928مكتبة الشرو الدولية ،القاىرة ،مصر ،ص57
 8منيب ،عبد المنعـ ،2212 ،دليؿ الحركات اإلسالمية المصرية ،ط ،1مكتبة مدبولي ،القاىرة ،مصر ،ص44
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وظيرت الصوفية كجماعة دينية في سػيناء عمػى يػد مؤسسػيا األوؿ ليػا الشػيخ عيػد أبػو جريػر عػاـ ،1953وىػو
مػف عشػػيرة الجريػرات إحػػدى عشػػائر قبائػػؿ السػواركة ،وتُصػػنؼ جماعتػػو ضػػمف أقػػدـ الطػػرؽ الصػػوفية وكػػاف تمقاىػػا
عمي يد أبو أحمد الغزاوي وىو رجؿ فمسطيني كاف لو احتػراـ كبيػر بػيف السػيناوييف ،وقػد وصػمت الطػرؽ الصػوفية
في سيناء عاـ 2004ـ إلى أكثر مف  12طريقة ،أكبرىا عدداً طريقة الشيخ "أبو جرير" التي كاف ليا دور وطني
واضػػح فػػي جعػػؿ عالقتيػػا بالدولػػة تتسػػـ بالتقػػدير فػػي حػػرب عػػاـ 1956ـ .1إذ قػػاد الشػػيخ عيػػد أبػػو جريػػر حركػػة
لمقاومػػة االحػػتالؿ االس ػرائيمي بشػػماؿ سػػيناء بعػػد أف تػػدربوا عمػػي يػػد المخػػابرات المص ػرية ،وانخرط ػوا فػػي صػػفوؼ
2
الم َس ػمَحة ضػػد اإلحػػتالؿ اإلس ػرائيمي بمػػا
المقاومػػة مػػف خػػالؿ "منظمػػة تحريػػر سػػيناء العربيػػة " ،واتسػػمت المقاومػػة ُ

يمكف تسميتو "الصوفية الجيادية" ،ولُقّب أبطاؿ المقاومة مف الرجاؿ والنساء بػ"المجاىديف" و"المجاىدات" ومازالت

ىذه األلقاب تطمؽ عمييـ ،وتراجعت الصوفية لصالح المد القومي ثـ االسالمي خصوصا عندما وقعت نكسة عاـ
اعتبػػر أحػػد األسػػباب الكثيػرة فػػي ت ارجػػع الصػػوفية 3،التػػي سػػيطرت عمػػى مشػػاعر
1967ـ واحػػتالؿ اسػرائيؿ لسػػيناء ُ

أىؿ سيناء الدينية حتّى بدايات عاـ 1980ـ ،4وكانت النكسة محف اًز لمسيناوييف لفكرة المقاومة التػي اسػتمرت إلػى
مػػا بعػػد تحريػػر كامػػؿ سػػيناء فػػي أبريػػؿ ،51982/وبسػػقوط المشػػروع القػػومي الناصػػري تػػولّى ال ػرئيس ال ارحػػؿ أنػػور
السادات دفة الحكـ وانتيث سياسة محاربة المد القومي الناصػري واليسػاري عػف طريػؽ إفسػاح المجػاؿ أمػاـ بعػض
التيارات اإلسالمية ومسػاندتيا وتحديػداً الجماعػة اإلسػالمية ،وحينئػذ بػدأت شػوكة الجماعػة تقػوى شػيئاً فشػيئاً وكػاف
السبب األساسي ىو دعـ الدولػة لنشػاطيا حتػى سػيطرت فػي نيايػة السػبعينيات عمػى الجامعػات المصػرية تقريبػا.

6

ومػػع حمػػوؿ عػػاـ 1979ـ ،نشػػأت "الجماعػػة اإلسػػالمية" فػػي الجػػامع العباسػػي فػػي العػريش أقػػدـ مسػػاجد فػػي سػػيناء
القساـ فيما بعد ،وقد كػاف دورىػا مقتصػ اًر عمػى
عمى يد الشيخ الفمسطيني صالح شحادة ،القائد الشيير في كتائب ّ

التوعية الدينية لمسيناوييف إضافة الي مواجية اإلحتالؿ اإلسرائيمي ،الذي استمر حتى تحرير كامؿ سيناء ،7الػذي
بم عدد س ّكانيا في حينو ( )166994نسمة عمى الرغـ مف مساحتيا التي تعادؿ ثالثػة أضػعاؼ الػدلتا المصػرية

 1البيؾ ،صالح-خالد ،أسامة ،مرجع سابؽ
 2الكيالي ،عبد الوىاب ،ج ،6مرجع سابؽ ،ص( 349منظمة سيناء العربية :منظمة فدائية أنشأتيا الحكومة المصرية مباشرة إثر االحتالؿ اإلسرائيمي
لسيناء بعد حرب يونيو 1967ـ وكاف الجيش المصري يشرؼ عمى تدريب أبنائيا)
 3ثابت ،محمد ،2014 ،الشيخ عيد أبو جرير ولي سيناء الكبير ،نافذة عمى التصوؼ ،تاريخ الوصوؿ لمموقع http://mkthabit.com ،2015/5/6
 4حسف ،صالح ،2015 ،التطرؼ في سيناء جذوره ومآالتو ،مركز دراسات أحواؿ مصر ،تقرير  ،2015/2/23صhttp://ahwal.org/?p=5934 ،2
 5البيؾ ،صالح-خالد ،أسامة ،مرجع سابؽ

6
7

أحمد ،رفعت ،1991 ،النبي المسمح( )1الرافضوف ،رياض الريس لمكتب والنشيد ،ط ،1مصر ،ص21
ساسة ، 2014 ،أىـ األسئمة حوؿ العنؼ في سيناء وجذور النشأة وسياسة السمطة وأبرز المستفيديف مف الوضع الحالي ،الوصوؿ لمموقع االلكتروني ،2015/5/8

http://www.sasapost.com

انمركز انديمقراطي انعربي نهدراسات االسحراجيجية وانسياسية واالقحصادية برنيه – أنماويا

الجماعات المسلحة فً سيناء و تداعياتها على المىقف المصري من القضية الفلسطينية (  ...)4002 -4002اسالم مىسً

المكتظّة بعشرات المالييف ،وىو رّبما يكوف مؤ ّش اًر عمى حداثة األفكػار والتنظيمػات السياسػية فييػا ،مقارنػة بالعمػؿ

ضد االحتالؿ. 1
المسمّح ّ

وتري الدراسة أف الجماعات المسمحة الجيادية في تمؾ الفتػرة اتسػمت بطػابع جيػادي ضػد العػدو االسػرائيمي ،فيػي
ذات طابع وطني بطولي َو ُم َش ّرؼ ،حيػث كانػت تجػري األعمػاؿ الجياديػة بتنسػيؽ فػي معظػـ األوقػات مػع الجػيش

المصري.

الجماعات السمفية في سيناء بعد عام 1982م
يعود تاريخ الجماعات اإلسالمية السمفية بسيناء إلى بداية الثمانينيات ،مع انسحاب قوات االحتالؿ اإلسرائيمي
مف آخر مدف المحافظة الحدودية ،وعودة سيناء إلى السيادة المصرية بالكامؿ.

بدأت األفكار السمفية بالتدفؽ الػي سػيناء عػاـ1981ـ ،وىػي لػـ تكػف ذات توجػو جيػادى أو عنفػي ،بػؿ اقتصػرت
عمػػى الػػدعوة فقػػط ،إذ أف سػػيناء كانػػت ذات طػػابع أمنػػي ولػػـ يػػدخميا أحػػد قبػػؿ ذلػػؾ إال بػػإذف مػػف األجي ػزة األمنيػػة
المصرية ،وبعد انسحاب إسرائيؿ مف سيناء توافد أىؿ وادي النيػؿ الميػاجريف لإلقامػة فييػا ،وقمّػة قميمػة مػف أىػؿ
ىجػرتيـ حػػرب عػػاـ 1967ـ ،عػػادوا حػػامميف لممجتمػػع السػػيناوي أفكػػا اًر جديػػدة  ،تبمػػورت بعضػػيا عػػاـ
سػػيناء الػػذيف ّ

مدرسػػا ،وأنشػػأ جماعػػة "التبمي ػ والػػدعوة" لمػػوعظ البسػػيط المباشػػر مػػف دوف
 ،1984بػػدءاً بمحمػػود آدـ وكػػاف يعمػػؿ
ً
التطرؽ لقضايا سياسية وانتشرت بشكؿ واسع  .وكذلؾ نشأة جماعة "دعوة أىؿ السنة والجماعة" ،وىي أقػرب إلػى

حمؿ السالح.2
السمفية الجيادية ،لكف مع ميميا لمدعوة ،وعدـ ْ

ومع نيايات الثمانينيات ،ش ّكمت مجموعة مف الطمبة العائديف مف الد ارسػة فػي الجامعػات المصػرية ،التحقػوا بيػا

ٍ
مجموعات دينية أكثر تطرفًا وتش ّػد ًدا ،تبنػى معظميػا الفكػر "الوىػابي" المتش ّػدد حتػي أف بعضػيـ
ببداية الثمانينات،

يكفّروف آباءىـ ،ويرفضوف تناوؿ الطعاـ معيـ ،يرى الشيخ سميماف أبو أيوب ،أحد قادة التيار السمفي في سػيناء،

ػائال" :تعتبػر التنظيمػات الدينيػة فػي سػيناء كمّيػا
السمح إلى
التشدد بدأ عػاـ  1993تقريبػا ،ق ً
ّ
أف التحوؿ مف ّ
ّ
التديف ْ
لكف
ّ
تماماّ ،
سنية وسمفية ولكننا نختمؼ مع بعضيا في بعض األمور ،مثؿ عممية تفجير محطة الغاز التي ننكرىا ً

الموجػ ػػوديف اآلف والجماعػ ػػة الرئيسػ ػػية فػ ػػي المكػ ػػاف ىػ ػػي الجماعػ ػػة السػ ػػمفية ،وبػ ػػدايتيا كانػ ػػت عػ ػػاـ 1986ـ ،وك ػ ػ ّؿ
الجماعات التكفيرية خرجت مف رحميا" ،وقػد اختمفػت الروايػات حػوؿ تػاريخ ظيػور الجماعػات السػمفية فػي سػيناء،
لكف المؤكد أف ظيورىا لـ يكف قبؿ عاـ 1979ـ.3
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2
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وظير تنظيـ "السنة والجماعة" فػي سػيناء عػاـ  1979وكػاف إسػميا فػي البدايػة "الجماعػة السػمفية فػي سػيناء" إلػي
أف تغير اسميا إلي "أىؿ السنة والجماعة" عمي يد الشيخ" أسعد البيؾ "أحد مؤسسي السمفية في سيناء ،وقد بدأت
جماعة "أىؿ السنة والجماعة" في مسجد عمر بف عبد العزيػز بػالعريش حيػث تكونػت مػف الشػباب الػذيف يتػرددوف
عمي المسجد لمصالة ،ثـ انتقؿ نشػاطيـ واجتماعػاتيـ بعػد أف ضػيؽ عمػييـ األمػف إلػي مسػجد النػور ،ثػـ بعػد ذلػؾ
ضيقت عمييـ مباحث أمف الدولة حتي توقؼ نشاطيـ بعض الشيء بسبب الضغط األمنػي ،وكػاف ل ػ"جماعة أىػؿ
السنة والجماعة" اتجػاه عػدائي فػي فتػرات مػا قبػؿ ثػورة ينػاير 2011/تجػاه الجيػات األمنيػة فػي سػيناء بسػبب مػا
تعرضوا لو قبؿ الثورة ،ولكنيـ أعمنوا اليدنة والمصالحة مع المسؤوليف بعد أف جاء الرئيس "محمد مرسػي" اقتناعػاً
مػنيـ بػأنيـ سيسػتطيعوف الحصػوؿ عمػي حقػوقيـ فػي الفتػػرة القادمػة بػأي وسػيمة ولكػنيـ سػيبدأوف بالطريقػة السػػممية
وقػػد سػػعوا إلقامػػة الش ػريعة مػػف خػػالؿ تكػػويف "لجػػاف شػػرعية" لفػػض المنازعػػات بػػيف النػػاس بسػػيناء ،فػػي ظػػؿ عػػدـ
اعترافيا بقانوف البادية الذي تحتكـ لو قبائؿ سيناء والمعروؼ باسـ "القضاء العرفي" وىو ما تسبب في نزاع بينيـ
وبيف قضاة العرؼ ما زاؿ مستم اًر حتى اليوـ.1

ٍ
بشكؿ وثي ٍ
السياسػي اإلسػالمي بكػ ّؿ
الجيادية مرتبطة
مفية
ّ
الس ّ
الس ّ
ؽ بالتّراث ّ
مفية الدعوية ،وحتّى جماعات ّ
فالتّيارات ّ
ولي األمر ،الطاعػة ،الفتنػة ،الخػروج ،ال ّشػورى ،البيعػة ...إلػخ( وىػي تممػؾ
ثقمو ومفاىيمو ومف تمؾ المفاىيـ نذكر ّ
نظاماً مفاىيمياً واحداً ،وقد تختمؼ في التّقدير واألولويات والجزئيات ،ولكنيا تتّفؽ في اإلطار العاـ) ،2وفي إطػار

تسمية السمفية يقوؿ أبو محمد المقدسي وىو أردني مف أصؿ فمسطيني ومف أبرز منظري تيار السمفية الجياديػة:
"أحب أف أنوه بأننا لـ نتسمى بيذا االسـ وانمػا ُن ِعتَْنػا بػو ومػف سػمانا بػو مػف النػاس لتمسػكنا بمػا كػاف عميػو السػمؼ
الصػػالح مػػف االعتقػػاد والعمػػؿ والجيػػاد ،فالسػػمفية الجياديػػة تيػػار يجمػػع بػػيف الػػدعوة إلػػى التوحيػػد بشػػموليتو والجيػػاد
ألجؿ ذلؾ في آف واحد ،أو قؿ ىو تيػار يسػعى لتحقيػؽ التوحيػد بجيػاد الطواغيػت ،فيػذه ىػي ىويػة التيػار السػمفي
الجيادي والتي تميزه عف سائر الحركات الدعوية والجيادية".3
الجماعات السمفية المسمحة في سيناء
ىنػػاؾ إتفػػاؽ عمػػى ظيػػور الفكػػر الجيػػادي فػػي مصػػر منػػذ سػػبعينيات القػػرف الماضػػي ،وقويػػت شػػوكتو بعػػد اغتيػػاؿ
الرئيس السادات ،ومنو انتقؿ إلى أفغانستاف لمجياد ضد اإلحتالؿ السوفيتي وعودتيـ الى مصر.

1
2
3

خريسات ،ىشاـ ،2213 ،الجماعات المسمحة في سيناء :أعدادىا .انتماءاتيا .أىدافيا ،موقع جي بي اسhttp://jbcnews.net ،
القديمي ،نواؼ ، 2212 ،الممارسة المنتجة لألفكار ،المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات ،الدوحة ،قطر ،ص24
ر مع الشيخ ابي محمد المقدسي ،منبر التوحيد والجياد ،تاريخ الوصوؿ الي الموقع ،2215/2/24
المقدسي ،محمد ،2002 ،حو ا

https://tawhed.ws/r?i=j37307wg
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وخالؿ التسعينيات مف القرف العشريف شيدت مصػر عػدداً مػف األعمػاؿ اإلرىابيػة نسػبت لمجيػادييف االسػالمييف،
وكػػذلؾ أصػػبحت سػػيناء عمػػى الخريطػػة الجياديػػة منػػذ مطمػػع التسػػعينيات ،وقػػد الحقػػت األجي ػزة األمنيػػة المص ػرية
1
ػالميي سػػيناء إلػػى
الجيػػادييف ،واعتقمػػت بعػػض قيػػاداتيـ فػػي فت ػرة حكػػـ ال ػرئيس محمػػد حسػػني مبػػارؾ  ،وارسػػاؿ إسػ ّ

سجوف القاىرة ووادي النيؿ وىناؾ اختمطوا بالجيادييف والتكفيرييف ،وعادوا حامميف أفكارىـ إلى سيناء.2

إضػػافة الػػى مػػا حػػدث مػػف مراجعػػات فكريػػة لػػبعض الجماعػػات ،واعػػالف الجماعػػة االسػػالمية مبػػادرة وقػػؼ العنػػؼ
عػػاـ1997ـ ،3مم ػا أتػػاح الفرصػػة لنشػػأة السػػمفية الجياديػػة ،4إذ عػػارض المبػػادرة قػػادة سػػابقوف فػػي تنظػػيـ الجيػػاد
ػدانا
وم ً
متيمػا ُ
المصري مثؿ ،أحمػد عشػوش ،ومحمػد الظػواىري ،وسػالـ مرجػاف ،وداوود أبػو شػنب ،وبعضػيـ كػاف ً
في قضايا خاصة بتنظيـ الجياد ،وىـ عرفوا فيما بعد بقادة السمفية الجيادية في مصر.5

مؤسسػػو طبيػػب األسػػناف خالػػد
وقػػد كانػػت الثمػرة ظيػػور أوؿ تنظػػيـ جيػػادي فػػي سػػيناء "التوحيػػد والجيػػاد" ،عمػػى يػػد ّ
مسػػاعد مػػف قبيمػػة السػواركة ،فػػي نيايػػة التسػػعينيات ،وأعضػػائو ومعظػػـ قادتػػو مػػف السػػكاف المحميػػيف أيضػػا ،6أسسػػو

المسػػاعد بعػػد انفصػػالو عػػف جماعػػة الجيػػاد المصػػري ،إثػػر خػػالؼ معيػػـ ويقػػوؿ نبيػػؿ نعػػيـ مؤسػػس تنظػػيـ الجيػػاد:
"عرضػػت عميػػو أف يػػذىب ألفغانسػػتاف ف ػرفض إليمانػػو بػػأف محاربػػة العػػدو القريػػب إس ػرائيؿ أىػػـ مػػف الػػذىاب الػػى
أفغانستاف ،واعتنقػت جماعتػو بعػد مقتمػو ،الفكػر التكفيػري بعػد اخػتالطيـ مػع مجموعػة مػف الفيػوـ أصػميـ صػيادي
اسماؾ جاؤوا لمعمؿ في بحيرة البردويؿ ،ىروبا مػف أحػداث الفيػوـ ،7أطمقػوا عمػى انفسػيـ جماعػة الجيػاد والتكفيػر،
ثػ ػ ػ ػ ػػـ بعػ ػ ػ ػ ػػد اخ ػ ػ ػ ػ ػتالفيـ مػ ػ ػ ػ ػػع السػ ػ ػ ػ ػػمفيف فػ ػ ػ ػ ػػي سػ ػ ػ ػ ػػيناء ،تغيػ ػ ػ ػ ػػر إسػ ػ ػ ػ ػػميـ الػ ػ ػ ػ ػػى جماعػ ػ ػ ػ ػػة الجيػ ػ ػ ػ ػػاد والقاعػ ػ ػ ػ ػػدة".8

1

عمي ،عبد الرحيـ ،2214 ،أنصار بيت المقدس صراع االحتواء بيف القاعدة وداعش ،بوابة الحركات اإلسالمية ،تاريخ الوصوؿ الي الموقع ،2215/24/2

http://www.islamist-movements.com
2
تحوالت استراتيجية في التعاوف والعداء؟ ،المركز العربي لألبحاث ودراسات السياسات ،الدوحة ،ص8
االسكندراني ،اسماعيؿ ،2214 ،الحرب في سيناء مكافحة إرىاب أـ ّ
3
منيب ،عبد المنعـ ،2212 ،مرجع سابؽ ،ص12
4

خبراء  ،2213،مجموعات السمفية الجيادية مسئولة عف تصاعد العنؼ في سيناء ،البوابة نيوز ،تاريخ الوصوؿ الي الموقع ،2215/2/24

http://www.albawabhnews.com
5

بكر ،عمي ،2215 ،الوجو اآلخر لمسمفية الجيادية في مصر ،المركز االقميمي لمدراسات االستراتيجية ،القاىرة ،مصر ،تاريخ الوصوؿ الي الموقع ،2215/2/25

http://www.rcssmideast.org
6

محرـ ،رياض ،2213 ،ال دكتور خالد مساعد مؤسس أوؿ تنظيـ جيادي في سيناء ،الحوار المتمدف ،محور ،مواضيع وأبحاث سياسية ،العدد ،4197

http://www.ahewar.org2
( 7احداث الفيوم) الشرطة ىاجمت واشتبكت مع جماعة الشوقييف بالفيوـ عاـ 1990ـ وىي جماعة تكفيرية وقتمت  21منيـ واعتقمت الباقي وىروب آخريف
8

نبيؿ ،نعيـ ،2012 ،قصة الجياد المتشدد بسيناء ،لقاء تمفزيوني مع برنامث ناس بوؾ ،دقيقة ،4:41تـ نشره عمى يوتيوب في ،2012/05/08

،https://www.youtube.com/watch?v=bNvHNWP20_0
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بداية أعمال العنف من قبل الجماعات المسمحة:
ظػػؿ أىػػالي سػػيناء بعيػػديف عػػف موجػػة اإلرىػػاب التػػي ض ػربت مصػػر فػػي حقبػػة التسػػعينيات ،1وبػػدأت أولػػي أعمػػاؿ
العنؼ في سيناء بعد غياب سػبع سػنوات مػف مراجعػات الجيػادييف منػذ عػاـ  1997حتػي عػاـ  2004مػف خػالؿ
عمميػػات دىػػب وطابػػا عػػاـ  ،2006-2004واقتصػػر خطػػاب الحكومػػة المص ػرية آنػػذاؾ عمػػى جوانػػب سػػطحية
لألحػػداث فييػػا ،2سػػيناء لػػـ تعػػرؼ السػػمفية الجياديػػة التػػي تأخػػذ مصػػادرىا الفكريػػة مػػف ابػػف تيميػػة وسػػيد قطػػب إال
متػأخ اًر ،وبػػدأت تظيػػر مػف خػػالؿ عمميػػات عػاـ ( ،3)2006 – 2004بػػالرغـ مػػف محاولػة بعػػض التيػػارات السػػمفية
مػػف خػػارج سػػيناء "كالسػػمفية الحركيػػة" 4والقيػػاـ بجمػػع تبرعػػات بيػػدؼ تيريػػب السػػالح الػػى غ ػزة بيػػدؼ الجيػػاد عػػاـ
2001ـ ،إال أنػو تػـ اعتقػػاؿ المجموعػة كميػا ومعيػػـ أبػرز قػادتيـ الشػػيخ َن ْشػأت ابػراىيـ والشػػيخ فػوزي السػعيد ،وتػػـ
تقديميـ جميعا إلى محاكمة عسكرية وتـ اإلفراج عنيـ بعد عدة سنوات مف االعتقاؿ ،5وىذا مػا يؤكػد أنػو لػـ تكػف

ىنػػاؾ دالالت لظيػػور جماعػػات ُم َس ػمَّحة ،ولػػـ يكػػف ىنػػاؾ تػػوترات أو ن ازعػػات كبي ػرة ،ولػػـ يكػػف ىنػػاؾ اعتقػػاد كبيػػر
بوجود جماعات مسمحة بيذه القوة والجرأة لتنفيذ عمميات عنؼ كبيرة ،لقػد كانػت سػيناء فػي أفضػؿ أحواليػا منطقػة

ميمشػة ،نظػ اًر لمػا ليػا مػف خصوصػية بفعػؿ إتفاقيػة كامػب ديفيػد لعػاـ 1979ـ التػي أفػرزت منػاطؽ تقسػيـ خػػاص
فييػػا (أ ،ب ،ج ،د) تحػػت التصػػرؼ المصػػري ،6ثػ ّػـ لػػـ تمبػػث األمػػور أف تسػػارعت وانتشػػرت الجماعػػات وتكػػاثرت،
بخاصػػة بعػػد تفجي ػرات دىػػب وشػػرـ الشػػيخ عػػاـ ( ،7)2006- 2004التػػي قتػػؿ فييػػا أكثػػر مػػف  130مص ػريِّا
ّ

وأجنبيِّا ،بينيـ سائحوف إسرائيميوف ،وأُصيب أكثر مف  300شخص.8

لـ يكف لدى مباحث أمف الدولة والتي تسمي حالياً (االمف الوطني) ،وقوات األمف المركزي أية معمومات تقر ًيبا
عف الجناة ،ولذا أجريت حممة اعتقاالت كبيرة بسيناء .نتث عنيا اعتقاؿ حوالي( )2030شخص وبحسب

1

المركز العربي لمبحوث والدراسات ،2013 ،كيؼ يمكف مواجية السمفية الجيادية في سيناء؟ ،تاريخ الوصوؿ لمموقع االلكتروني ،2015/4/26

http://www.acrseg.org
2

األزمات الدولية ،2007،مسألة سيناء المصرية ،تقرير الشرؽ األوسط  /شماؿ افريقيا رقـ  ،30-61مجموعة االزمات الدولية ،ص1

3حبيب ،كماؿ ،2012 ،تاريخ الجماعات االسالمية والعنؼ ،برنامث ىنا العاصمة ،تـ نشره عمى موقع يوتيوب في ،2012/8/7
https://www.youtube.com/watch?v=aBb61qA1Slg
4

منيب ،عبد المنعـ ،2010 ،مرجع سابؽ ،ص( ،131السمفية الحركية) رافد مف روافد السمفية نشأت بحي شب ار بالقاىرة بمنتصؼ السبعينيات انتشرت مع

5

منيب ،عبد المنعـ ،2009 ،خريطة الحركات االسال مية في مصر ،نسخة االلكترونية ،الشبكة العربية لمعمومات حقوؽ االنساف ،ص79

الوقت وصار ليا أنصار وأتباع بعشرات اآلالؼ

6
7

األزمات الدولية ،مرجع سابؽ ،ص1
طو ،احمد  ، 2009.المراجعات مف الجماعة االسالمية الى الجياد ،مؤسسة الفكر االسالمي المعاصر لمدراسات والبحوث ،تاريخ الوصوؿ الي الموقع

263http://www.islammoasser.org ،2215/24/2

8

الجزيرة ، 2014 ،ايف ينتيي الصراع المسمح في سيناء ،تقرير ،مركز الجزيرة لمدراسات واالبحاث ،الدوحة ،قطر ،ص6

انمركز انديمقراطي انعربي نهدراسات االسحراجيجية وانسياسية واالقحصادية برنيه – أنماويا

الجماعات المسلحة فً سيناء و تداعياتها على المىقف المصري من القضية الفلسطينية (  ...)4002 -4002اسالم مىسً

المحامي أحمد حممي محامي الجيادييف في سيناء ،1تـ توزيعيـ عمى خمسة سجوف بشكؿ أساسي وىي :سجف
دمنيور وسجف شديد الحراسة جنوبي القاىرة (المعروؼ باسـ العقرب) وسجف ليماف طره وسجف الوادي الجديد

وسجف وادي النطروف ،وقد حدثت أكثر التفاعالت بينيـ وبيف الجيادييف السابقيف في تمؾ السجوف في الفترة بيف
عامي  2004و2009ـ.

وأخػػذت أجي ػزة األمػػف النسػػاء واألطفػػاؿ التػػابعيف لممشػػتبو فػػييـ كرىػػائف حتػػى يستسػػمـ المشػػتبو فػػييـ مػػف اقربػػائيـ

وأوليػػاء أمػػورىـ ،وأفػػاد أحػػد المعتقمػػيف منػػذ عػػاـ 2004ـ" :إنيػػـ يصػػعقوننا بالكيربػػاء فػػي األعضػػاء التناسػػمية قبػػؿ
توجيو أي سؤاؿ لنا ،ثـ يستمر التعذيب أثناء وبعد االستجواب ،فأقسـ كثير مف الرجاؿ عمى االنتقاـ".2
لكف الموجة الثانية مف التفجيػرات تمػت عػاـ 2005ـ ،حيػث أعمنػت عنػو بشػكؿ صػريح "منظمػة التوحيػد والجيػاد"
الذي قُتؿ مؤسسيا خالد مساعد في تبادؿ إلطالؽ النار مع قوات األمػف المركػزي فػي  ،2005/9/28وتفػرؽ مػف
بقي مف أفراده تنظيمو خارج المعتقالت ،ولجأ بعضيـ إلى قطاع غزة عبر األنفاؽ ،وفي غزة انضموا إلػى أقػرانيـ
مف السمفية الجيادية ،وتأثر بعضيـ بػالتكفيرييف الجيػادييف مػف جماعػة "جنػد أنصػار اهلل" التػي دخػؿ أميرىػا ،عبػد
المطي ػػؼ موسػ ػى ،ف ػػي صػ ػراع مس ػػمح م ػػع حكوم ػػة حم ػػاس ،إنتي ػػى بقص ػػؼ مس ػػجد "اب ػػف تيمي ػػة" وقتم ػػو ف ػػي رف ػػح
الفمسطينية.3
بدأت عودة الياربيف المصرييف مف غزة في خريؼ 2009ـ بالتزامف مع إنتعاش حركة األنفاؽ بػيف سػيناء ورفػح،
ومحمميف بخبرات قتالية وأمنية متقدمة اكتسبوىا أثناء مشػاركتيـ بحػرب غػزة (،)2009/2008
فعادوا مخضرميف
َّ
أمنيا والمحكوـ عمييـ غيابيِّا ىربوا الى مناطؽ وعرة جغرافياً منيا جبؿ الحػالؿ.4
اضافة الي أعداد مف المطموبيف ً
ومف ىذه البذور األولى مف الكر والفر نشأت تنظيمات متعددة تبنت العنؼ تحت رايات والفتات جيادية مختمفػة،

وبرزت معتقدات متباينة ،لكنيا انتيت إلى ممارسات متقاربة.5
إذ بػػدأ تكػػويف الن ػواة األولػػى لتنظػػيـ "مجمػػس شػػورى المجاىػػديف فػػي أكنػػاؼ بيػػت المقػػدس "ذي األصػػؿ الغػ َّػزاوي،
بالتوازي مع نشأة الخاليا األولى لجماعة "أنصػار بيػت المقػدس" ذات األغمبيػة السػيناوية مػف بقايػا تنظػيـ "التوحيػد
والجيػػاد" بػػدأ "أنصػػار بيػػت المقػػدس" أُولػػى عمميػػاتيـ فػػي صػػيؼ 2010ـ باسػػتيداؼ خػػط أنابيػػب الغػػاز الطبيعػػي
صدر إلى األردف واسرائيؿ ،مف دوف إعالف عف مسػؤوليتيـ ،وتكػررت عمميػات اسػتيداؼ خػط الغػاز أكثػر مػف
الم َ
ُ
1
2

حممي ،احمد  ،2013،الصفحة الشخصية عمى توتير ،تاريخ الوصوؿ الي الموقع https://justpaste.it/kc9e ،2215/4/28
عاشور ،عمر ،2012 ،الجياديوف والجياديوف السابقوف في سيناء ،Brookings ،تاريخ الوصوؿ الي الموقع www.brookings.edu ،2215/4/28

3

االسكندراني ،اسماعيؿ ، 2014،ايف ينتيي الصراع المسمح في سيناء ،تقرير ،مركز الجزيرة لمدراسات واالبحاث ،الدوحة ،قطر ،ص6

4

شقير ،نعوـ ،مرجع سابؽ ،ص( 38جبل الحالل :ىو جبؿ عظيـ عمى نحو أربعيف ميال إلى الشماؿ الشرقي مف نخؿ ،قيؿ سمي بجبؿ الحالؿ ألف حولو

مراعي متسعة لإلبؿ والغنـ المعروفة عند البدو " بالحالؿ" وينفصؿ عف ىذا الجبؿ شعبة إلى الشرؽ تدعى " جبؿ ضمفع " تمر بينو وبينيا وادي العريش)

5

المركز العربي لمبحوث والدراسات ،مرجع سابؽ

انمركز انديمقراطي انعربي نهدراسات االسحراجيجية وانسياسية واالقحصادية برنيه – أنماويا

الجماعات المسلحة فً سيناء و تداعياتها على المىقف المصري من القضية الفلسطينية (  ...)4002 -4002اسالم مىسً

 13مرة ،حتى أعمف المجمس العسكري المصري في فترة سمطتو االنتقالية عاـ 2012ـ عف التزامو بحكـ محكمػة
القضاء اإلداري ووقؼ تصدير الغاز إلى إسرائيؿ؛ بسبب فساد صفقة بيعو ،بعدىا أصدر "أنصار بيت المقػدس"
ػدي
أوؿ تس ػػجيالتيـ المرئي ػػة" ،واف ُع ػػدتُـ ُع ػ ْػدنا" ف ػػي ع ػػاـ 2012ـ ،معمن ػػيف ع ػػف ى ػػويتيـ وت ػػوجييـ الفك ػػري القاع ػ ّ
ومسؤوليتيـ عف عمميات تفجير أنبوب الغاز .1ثـ توالي ظيور جماعات مسمحة ذات الطابع جيادي بشػكؿ أكبػر
ومتتابع ،وبعضيا اندمث وبعضيا اختفي وبعضيا تحمؿ.
وترى الدراسة ،أف الظروؼ التي نشأت فييا الجماعات المسمحة ذات الطػابع الجيػادي كانػت فػي فتػرات الت ارخػي
ػز لالنتقػػاـ ،كمػػا أف التح ػوالت
األمنػػي ،وأسػػاليب القمػػع وظػػروؼ االعتق ػاؿ لمم ػواطنيف ولػػذوييـ ،التػػي أوجػػدت محفػ اً
السياسػية فػي المنطقػة كػػالحرب عمػى غػزة ،وانشػػغاؿ المجمػس العسػكري المصػري فػػي األوضػاع الداخميػة المصػرية
بعد ثورة يناير.2011/
وبػػذلؾ أصػػبح لمجماعػػات المسػػمحة تواجػػد كبيػػر فػػي سػػيناء ،فيػػي غيػػر مرتبط ػة شػػرطياً بػػدعـ المقاومػػة وال بالنقػػاء
السيناوي الوطني ،فكثير مف داعمي المقاومة يرفضوف التسميح الداخمي لغير قبائؿ الشريط الحدودي.2
وتختمػػؼ أن ػواع وأشػػكاؿ الجماعػػات المسػػمحة فػػي سػػيناء فمنيػػا ،الجماعػػات ذات الطػػابع الجنػػائي ،كقطػػاع طػػرؽ
والبمطجية وتجار المخدرات وميربي األسمحة والبشر ،فمعظميـ يمتمكوف أسمحة ويستخدمونيا ،ومف الميـ التفرقة
بػػيف ىػػذه األسػػمحة وبػػيف السػػالح العرفػػي مػػف حيػػث الغػػرض والوظيفػػة ،فتسػػميح القبيمػػة فػػي األغمػػب دفػػاعي يحفػػظ
ت ػوازف القػػوة لمقبائػػؿ فػػي غيػػاب انتشػػار األمػػف حسػػب إتفػػاؽ كامػػب ديفيػػد ،وبالنسػػبة لممجػػرميف ىجػػومي وبػػدافع
الحصػوؿ عمػػى مكتسػػبات غيػػر شػػرعية ،ومػػف حيػػث التواجػػد ،فيػػو أكثػػر انتشػػا اًر فػػي الوسػػط والجنػػوب ،حيػػث تخػػرج
عمميػػات “توثيػػؽ السػػيارات” المسػػمحة ،والمنتش ػرة فػػي الشػػماؿ ،مػػف إطػػار البمطجػػة أو قطػػع الطريػػؽ ،فيػػي تكػػوف
بغػرض اإلجبػار عمػى رد الحقػوؽ ولػيس لمحصػوؿ عمػى باطػؿ ،لكػف ىنػاؾ سػيارات لمجيػادييف أيضػاً ،وىػي ليسػػت
قبمية وخروجيا يكوف ليدؼ تنظيمي.3

1

االسكندراني ،اسماعيؿ ،مرجع سابؽ ،ص6

 2عامر ،عادؿ ،2213،خريطة السالح في سيناء ،العدد الرابع عشر ،مركز يافا لمدراسات واالبحاث ،مجمة المقاومة ،المعادي ،القاىرة ،مصر ،تاريخ الوصوؿ الي الموقع
http://yafacenter.com ،2215/4/29

*(تم الحديث عن تفا صيل كل جماعة مسمحة بشكل منفصل ،في المبحث الناني من الفصل النالث)
3

عامر ،عادؿ ،مرجع سابؽ
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نانيا :عوامل ظيور الجماعات المسمَّحة في سيناء
تعددت المتغيرات التي جعمت مف الصعب التوصػؿ إلػى توصػيؼ دقيػؽ ألسػباب األزمػة فػي سػيناء لكػف الد ارسػة
حاول ػت تسػػميط الضػػوء عمػػى أىػػـ المتغي ػرات التػػي سػػاىمت فػػي تعقيػػد الوضػػع فػػي سػػيناء ،ومنيػػا عوامػػؿ داخميػػة
وآخري خارجية.
العوامل الداخمية:
تعددت العوامؿ الداخمية التي كاف ليا األثر الكبير في بروز الجماعات المسمحة في سيناء ومف أىميا:
العوامل السياسية:

1

ُيعتبر إىماؿ نظاـ الرئيس مبارؾ لسيناء طيمة  30عاماً أحد األبعاد األساسية التي تكونت منيا مشكمة

سيناء ،وىذا يمثؿ صمب المشكمة السيناوية التي تدور في فمكيا معظـ األسباب األخرى ،والتي تتبيف مف
خالؿ:

2

 ثورة آالؼ البدو في العريش في أكتوبر ،2007/ضد الحكومة ،لعدـ قدرة الحكومة حمايػة قبيمػة الفواخريػة بعػد
نزاع مع قبيمة الترابيف واصابة ثالثة أفراد منيا بإطالؽ نار.
 تصاعد االحتجاج مف البدو بأكتوبر 2007/عمى إزالة عشريف من ًزال زعمت الحكومة أنيػا بنيػت بػال تصػاريح،
وبعد ىذا الحادث ببضػعة أيػاـ انػدلعت المزيػد مػف احتجاجػات البػدو فػي العػريش مطالبػة بػإطالؽ سػراح بعػض
سجناء البدو الذيف اعتقؿ بعضيـ بال محاكمة منذ عاـ  2004في حادث طابا وشرـ الشيخ.
 تعامؿ نظاـ الرئيس مبارؾ مع القبائػؿ بنظػاـ الييكػؿ العسػكري ،أي أف شػيخ القبيمػة قػادر عمػى ضػبط أفرادىػا،
ولـ تأخذ بالحسباف أنو ليس كؿ رؤساء القبائؿ يتمتعوف بالمصداقية في قبائميـ.


تعيػيف جميػػع األئمػػة لممسػػاجد مػػف مػػوظفي الحكومػػة ،لػػذا ال يتمتػػع األئمػػة الجػػدد بمصػػداقية بػػيف أبنػػاء الشػػعب
السيناوي ،وأدى ضعؼ نفوذ كال الفريقيف (شيوخ القبائؿ واألئمة) إلى فراغ قد يتسنى لممتطرفيف استغاللو.

 ال ترد المساعدات تقر ًيبا لمبدو إال مف خارج البالد ،بعض المساعدات تػرد مػف برنػامث األغذيػة العػالمي التػابع
لألم ػػـ المتح ػػدة ،إض ػػافة ال ػػي إىم ػػاؿ ش ػػماؿ س ػػيناء دوف تعمي ػػر أو تنمي ػػة أو إقام ػػة بني ػػة تحتي ػػة أو مش ػػروعات
تشغيمية.

1

ىويدي ،مروة ،السيد أماني ،2013 ،رصد التناوؿ اإلعالمي لمممؼ السيناوي عمى ضوء أحداث رفح وتداعياتيا في الفترة مف أغسطس إلى سبتمبر
 ،2012تقرير ،المركز القومي لمبحوث االجتماعية والجنائية ،ميداف ابف خمدوف ،العجوزة ،الجيزة ،القاىرة ،مصر ،ص42

2

برادلي ،جوف  ،2212،مصر في القمب ،مصر ارض الفراعنة عمى شفا الثورة ،ترجمة ونشر كممات عربية ،القاىرة ،مصر ،ص112-125
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إىدار نظاـ الرئيس مبارؾ لحقوؽ أىؿ سيناء واتيامو الدائـ ليـ بعدـ (الوطنية) وبأنيـ أعداء لمنظاـ ولمبالد،
وكذلؾ امتناع النظاـ عف تمميؾ األراضي ألىميا ،واالىتماـ بجنوب سيناء فقط وتحويميا إلى مدينة سياحية.



انشػػغاؿ الجػػيش المصػػري بالسياسػػة بعػػد قيادتػػو الفت ػرة االنتقاليػػة ،وص ػراعو عمػػى السػػمطة مػػع ال ػرئيس محمػػد
مرسي ،أدى الي تراخي السمطة التنفيذية تجاه بسط سيادة الدولة عمى كامؿ األراضي.
العوامل األمنية:

1



الم َسمَح
إتفاقية السالـ مع إسرائيؿ الموقعة عاـ 1979ـ جعمت قيوداً صارمة عمى الوجود العسكري المصري ُ



انييار الشرطة في يناير2011/ـ ،مما أتاح بيئة منفمتة بدرجة غير مسبوقة في مصر.

في سيناء وجعميا تخضع لمنظاـ األمني الخاص.



ازدىار تجارة األنفاؽ عمى الشريط الحدودي بيف سيناء وقطاع غزة.
تدفؽ األسمحة الثقيمة ورواج تجارتيا بشكؿ غير مسبوؽ بعد إنييػار النظػاـ الميبػي ممػا أوجػد تكػدس لمسػالح.
إضػػافة الػػى أف البػػدو متخصصػػوف فػػي كػػؿ أن ػواع التيريػػب نحػػو إس ػرائيؿ وقطػػاع غ ػزة ،وبشػػكؿ خػػاص تيريػػب
األسمحة مف الترسانة الميبية ،2ولقد كشؼ تقرير صادر عف خبراء األمـ المتحػدة فػي  ،2013/4/ 11أف نقػؿ
السالح إلى غزة "يكوف في معظمو برياً عبر سيناء وجزء منو يستخدـ ضد الحكومة المصرية".3



ق اررات عفو مف المجمس العسكري ،حيث بدأ مسمسػؿ العفػو فػي تػاريخ  ،2011/3/1بػاإلفراج الصػحي عػف
خيرت الشاطر وحسف مالؾ ،الذيف لـ يستكمموا مدة العقوبة المقػدرة ب  7سػنوات ،وفػي تػاريخ ،2011/3/11
أُصػػدر ق ػ ار اًر بػػاإلفراج عػػف عبػػود الزمػػر وابػػف عمػػو طػػارؽ الزمػػر المتيمػػاف فػػي قضػػية اغتيػػاؿ ال ػرئيس ال ارحػػؿ
السادات ،وكانت مدة األحكػاـ الصػادرة ضػد عبػود الزمػر  65عامػاً ،وضػد طػارؽ الزمػر 47عامػاً ،وفػي تػاريخ
 ،2011/3/17تـ اإلفراج عف  60معتقال سياسياً ،مف بيػنيـ محمػد الظػواىري المحكػوـ عميػو باإلعػداـ ،أُعيػد
اعتقالو في  ،2013/8/17وفي تاريخ  ،2011/11/2أصدر المجمس العسكري قػ ار اًر بػالعفو عػف  334مػداناً
صدرت ضدىـ أحكاـ نيائية.4

1

أحمد ،ناصر ،شبو جزيرة سيناء ،2013 ،رسالة ماجستير غير منشورة ،الجامعة االسالمية ،غزة ،فمسطيف ،ص113

2

عمور ،لورنس ،2012 ،التحديات األمنية الصاعدة في المغرب العربي ومنطقة الساحؿ بعد "الربيع العربي" المتوسطي  ،2012،الكتاب السنوي لمبحر

األبيض المتوسط ،دار فضاءات لمنشر والتوزيع ،عماف ،االردف ،ص131
محمد ،جاسـ ،2213 ،فشؿ محاولة اغتياؿ وزير الداخمية المصري فصؿ جديد مف المواجية بيف «اإلخواف» والحكومة ،شبكة رؤية االخبارية،
http://www.roayahnews.com
4
العربية نت ،2213 ،إلقاء القبض عمى محمد الظواىري شقيؽ زعيـ تنظيـ القاعدة ،العربية نت ،تاريخ الوصوؿ لمموقع االلكتروني ،2215/8/25
3

html.http://www.alarabiya.net
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أصػػدر ال ػرئيس محمػػد مرسػػي خػػالؿ فت ػرة حكمػػو ق ػ اررات رئاسػػية بػػالعفو عػػف عػػدد  755سػػجيناً مػػنيـ  8مػػف



قيادات جماعة اإلخواف المسمميف ،كانوا متيميف في القضية المعروفة ب "التنظيـ الدولي لإلخواف المسػمميف"،
ومنيـ  55مف أعضاء الجماعة اإلسالمية والجياد ،مف بينيـ  3أدينوا باغتياؿ الػرئيس المصػري ال ارحػؿ أنػور
السادات ،كما شمؿ العفو الرئاسي  16سجيناً ألقى القبض عمييـ ما بيف العاـ 2010ـ والعػاـ  ،2012بتيمػة
تيريػب األسػمحة الثقيمػة مػػف ليبيػا إلػى سػػيناء ،1وتشػير بعػض التقػػارير اإلعالميػة إلػى أف  4مػػف المتيمػيف فػػي
عممية قتؿ الجنػود المصػرييف فػي رفػح بشػير رمضػاف2012/ـ مػف الػذيف شػمميـ العفػو قػد توجيػوا لسػيناء بعػد
اإلفراج عنيـ.2
سقوط حػوالي ( 1215شػخص) 3مػف اإلسػالمييف فػي فػض االعتصػامات كاعتصػاـ رابعػة ،وفػي المظػاىرات



ومقتؿ بعض نسائيـ واعتقاؿ الػبعض اآلخػر ،أثػار لػدى حممػة الفكػر الجيػادي والمتعػاطفيف معيػـ مػف الشػباب
اإلسػػالمييف دوافػػع التضػػامف والثػػأر ،فنجػػد أف بيانػػات "أنصػػار بيػػت المقػػدس" حممػػت عنػػاويف مثػػؿ "غػػزوة الثػػأر
لمسممي مصر" ،وعبارات أخرى في متونيا مثؿ "مذابح الساجديف والصائميف".4
الم َسمَّحة عند فتح السجوف ،إباف ثورة ينػاير ،2011/إرتػأت العػيش فػي جبػاؿ
 ىروب ناشطيف مف الجماعات ُ
سيناء لشعورىـ باألماف فييا.5

 تعامؿ الحكومػة المصػرية مػع سػيناء كمنطقػة عسػكرية تتبػع لمقػوات المسػمحة حتػى بعػد إتفاقيػة السػالـ ،ونجػد
ذلؾ مف خالؿ تعييف كؿ محافظييا والمسؤوليف عف القطاعات المدنية في سيناء مف العسكرييف والعسكرييف
المتقاعديف.6
العوامل االقتصادية:


ارتفاع شديد في معدالت البطالة بيف البدو ،ويعود ذلؾ لسياسات التمييز مف الدولة التي كانت تقمص البطالػة
مؽ إنشاء مائة وعشرة فندؽ ما بيف عشػرة آالؼ إلػى
بالقاىرة عمى حساب أىؿ سيناء ،ففي عاـ  2222وحدهَ ،خ َ

1

محفوظ ،محمد ،2014 ،قطاع االمف المصري عاـ  2013ما بيف أسئمة الثورة واجاباتيا ،دراسة مقدمة لمؤتمر " تحوؿ قطاع األمف العربي في المرحمة

االنتقالية العمؿ مف اجؿ التغيير" ،عماف ،األردف ،ص21
2

ىويدي ،مروة ،السيد أماني ،مرجع سابؽ ،ص42
EUROMID،OBSERVER،2013،EGYPT MILITARY CRACKDOWN ، MAISON DES ASSOCIATIIONS،RUE،DES

3

SANOISES،15،CH-1205،GENEVE،P3
4

االسكندراني ،اسماعيؿ ،مرجع سابؽ ،ص12

5

عمي ،عبد الرحيـ ،أنصار بيت المقدس صراع االحتواء بيف القاعدة وداعش ،بوابة الحركات اإلسالمية ،موقع االلكتروني ،تاريخ الوصوؿ الي الموقع

http://www.islamist-movements.com ،2215/24/2
6

جويدة ،فاروؽ ،اغتصاب وطف ،جريمة نيب األراضي في مصر ،كتاب ،دار الشروؽ ،ط ،1مدينة نصر ،القاىرة ،مصر ،ص21
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ثالثػػيف ألػػؼ فرصػػة عمػػؿ ،ذىب ػت جميعيػػا تقر ًيبػػا إلػػى مص ػرييف مػػف منػػاطؽ أخػػرى؛ وىكػػذا يضػػطر البػػدو الػػذيف

ُأبعػػدوا إلػػى البحػػث عػػف سػػبؿ بديمػػة لكسػػب العػػيش وىػػي سػػبؿ شػػبو معدومػػة فػػي تمػػؾ المنطقػػة وكانػػت "مجموعػػة

األزمػػات الدوليػػة" ذكػػرت أف جميػػع عػػاممي أحػػد فنػػادؽ الخمػػس نجػػوـ يػػأتوف مػػف مػػدف وادي النيػػؿ ،ويحػػرـ البػػدو
أيضا مف العمؿ مرشديف سياحييف عمى الطرؽ الصحراوية.1
ً

 عدـ تنفيذ المشػروعات التنمويػة فػي سػيناء ومنيػا مػا أعمنتػو حكومػة دكتػور عػاطؼ صػدقي بميزانيػة اسػتثمارية
 110مميار جنيو ،حيث بدأ المشروع عاـ 1994وينتيى عاـ  ،2017وقسمت الميزانية  64مميار جنيو لشػماؿ
سػػيناء ،و 46مميػػار جنيػػو لجنػػوب سػػيناء ،لكػػف كػػؿ مػػا تػػـ تنفيػػذه لػػـ يتجػػاوز  14مميػػار جنيػػو منػػذ تحريػػر سػػيناء
وحتى عاـ 2010ـ.2
 توقؼ مشروع ترعة السالـ الذي كاف يفترض أف يقوـ بتوصيؿ مياه النيػؿ الػى سػيناء عمػى بعػد  54كيمػو متػ اًر
أماـ مرتفعات صخرية وجبمية يحتاج رفعيا لػ  6مميارات جنية.
 اقتصػػار مشػػروعات التنميػػة عمػػى شػػرـ الشػػيخ والغردقػػة والمنػػاطؽ السػػياحية وبقػػي عمػػؽ سػػيناء بػػال حمايػػة وال
تنميػػة ،إضػػافة الػػي أنػػو مػػا زاؿ أىػػالي سػػيناء غيػػر قػػادريف عمػػى تمم ػؾ األ ارضػػي التػػي يزرعونيػػا والبيػػوت التػػي
يعيشوف فييا.3
 توقػؼ مشػػروع تنميػػة سػػيناء الػػذي تػـ طرحػػو فػػي عيػػد رئػػيس الػػوزراء كمػاؿ الجنػػزوي فػػي التسػػعينيات مػػف القػػرف
الماض ػػي وق ػػد رص ػػد ل ػػو  75ممي ػػار جني ػػو عم ػػى أف ينتي ػػي العم ػػؿ في ػػو ع ػػاـ  2017ولكن ػػو توق ػػؼ دوف أس ػػباب
واضحة.4
 انتشػار اقتصػػاد األنفػػاؽ الػػذي كػػاف يػػوفر 6مميػػوف دوالر شػػيري ،وظػػاىرة التيريػػب والمخػػدرات التػػي كانػػت تػػوفر
 300ممي ػػوف دوالر س ػػنوي وفق ػػا لممعي ػػد الق ػػومي االسػ ػرائيمي ،5مم ػػا أدي ال ػػى ت ارج ػػع القبمي ػػة وظي ػػور الكيان ػػات

الموازية لمؤسسات الدولة ،فالسمطة التي كانت مخولةً لشيخ القمبية تراجعت لحساب أصحاب الماؿ.6

1

برادلي ،جوف ،مرجع سابؽ ،ص125

2

جويدة ،فاروؽ ،مرجع سابؽ ،ص46-45

3

النجار ،احمد ،مرجع سابؽ ،ص32-29

4

ىويدي ،مروة ،السيد أماني ،مرجع سابؽ ،ص74

عميبة ،احمد ،عوامؿ االنتعاش واالنكسار ،ىؿ اكتممت دورة حياة السمفية الجيادية في سيناء؟ ،المركز االقميمي لمدراسات االستراتيجية ،القاىرة،
http://www.rcssmideast.org
6
السعيد ،فؤاد ،2213 ،الربيع ا لعربي "ثورات الخالص مف اإلستبداد" ،الشبكة العربية لدراسات الديمقراطية ،الشروؽ لمكتاب ،ط ،1ص76
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العوامل الدينية:
ضػػعؼ المؤسسػػات الدينيػػة " خاصػػة األزىػػر الش ػريؼ" التػػي تنشػػر تعػػاليـ الػػديف الوسػػطية الصػػحيحة ،ممػػا أتػػاح
الفرصة لظيور األفكار الدينية المتشددة ،1ىذا باإلضافة إلى عدـ تييئة الدعاة واألئمة لمدعوة في المناطؽ النائية
وضعؼ تثقيفيـ حتى يصؿ األمر أحيانا إلى أف الكثير منيـ تشددوا أو تشيعوا ،وانتشار الفكر التكفيري الذي بػدأ
فػػي السػػتينيات مػػف القػػرف الماضػػي فػػي السػػجف الحربػػي وكػػاف مػػف أسػػبابو قسػػوة التعػػذيب الػػذي تعػػرض لػػو اإلخػواف
المسمميف في ىذا السجف ،واستيانة أجيزة الدولة بالدعوة التي ينشرونيا ،بالتالي قرروا أف أجيزة الدولة كميا كافرة
ومف يطيعيـ فيو كافر.2
 .5.1.6.1.3العوامل االجتماعية والنقافية:
 عدـ قدرة أجيزة الدولة المصرية عمى التعامؿ المناسب مع بدو سيناء واىدار حقوؽ المواطنة ليـ وعدـ احتراميا
وعدـ قدرة الحكومة عمى إيجاد وسيمة لمتواصؿ معيـ ،واىانتيـ عمى يد قوات األمف التي انتيكت خصوصيتيـ
ولـ تضع اعتبا اًر لحرمات مساكنيـ وأسرىـ ونسائيـ ،مما دفعيـ إلى حيازة كميات كبيرة مف األسمحة لتوفر ليـ
اإلحساس باألماف المفقود والنظر ليـ بدونية عمى أنيـ يتعامموف مع اإلحتالؿ اإلسرائيمي.3
صّْنؼ سيناء بشكؿ رئيس عمى أنيا تيديد مباشر أو محتمؿ
و ً
أحيانا ،السياسات االجتماعية واإلعالمية المساندة تُ َ
لمدولة المصرية ،وتعتبر سكانيا مخبريف أو إرىابييف أو جواسيس أو ميربيف محتمميف ،ال مواطنيف مصرييف.4

تمت صياغة تمؾ السياسات وتنفيذىا مف ِقَبؿ األجيزة األمنية والعسكرية ،وعمى رأسيا جياز "مباحث أمف
وقد َّ

الدولة" (األمف الوطني) في فترة الرئيس مبارؾ ،وجياز المخابرات العامة ،وجياز االستخبارات العسكرية (إدارة

منتخبة
المخابرات الحربية واالستطالع) دوف أية مراجعة أو مراقبة مف ىيئات قضائية/دستورية أو مجالس
َ

(كمجنتي األمف القومي في مجمسي الشعب والشورى) أو حتى خبراء مستقميف.5

تفاقـ فوارؽ اليوية وتبايف النظر لمسكاف السيناوييف مف خالؿ التطػورات االقتصػادية واالجتماعيػة التػي شػجعتيا



السمطة المصرية منذ عاـ 1982ـ ولـ تحاوؿ دمث سكاف سيناء ضمف نسيث األمة مف خالؿ برنامث بعيد النظر
يسػػتجيب إلػػى حاجػػاتيـ ويحقػػؽ مشػػاركتيـ الفاعمػػة ،بػػؿ عمػػدت إلػػى تشػػجيع اسػػتيطاف ميػػاجري وادى النيػػؿ الػػذيف

1

عبد المنعـ ،منيب ،مرجع سابؽ ،ص43

2

ىويدي ،مروة ،مرج سابؽ ،ص48

3

المرجع السابؽ ،ص43

4

عاشور ،عمر ،2215،خمؽ االعداء مآالت الخيارات األمني في سيناء ،تقرير ،مركز الجزيرة لمدراسات واالبحاثhttp://studies.aljazeera.net ،
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تجػػنح الػػى محابػػاتيـ عمػػى نحػػو منيجػػي ،وذلػػؾ مػػف خػػالؿ ممارسػػتيا التميي ػز بحػػؽ السػػكاف المحميػػيف فيمػػا يتعمػػؽ
باإلسػػكاف وفػػرص العمػػؿ ،1إضػػافة الػػى أنػػو تػػـ توزيػػع مبػػاني مجي ػزة لمبػػدو ألىػػؿ ال ػوادي والمفتػػرض أنيػػا لمبػػدو،2
وبحسب تقرير لمجموعة األزمات الدولية ،أف ىذا التمييػز يقمػؿ مػف ضػرورة تمصػير سػيناء حيػث اشػتكى األىػالي
لممجموعة بأف ىناؾ تيميش منذ  30عاـ ،والوعود منذ  20عاما لـ تتحقؽ.3
عوامل خارجية:
 المقترحات االسرائيمية الدائمة لحؿ مشكمة الالجئيف الفمسػطينييف عمػى حسػاب األ ارضػي المصػرية وآخرىػا كػاف
مشروع جيو آر ايالند عاـ 2010ـ.4

 تفعيػػؿ إسػرائيؿ الكتيبػػة ( 33قػػط الصػػحراء) بجانػػب فػػرؽ المسػػتعربيف أو (فػػرؽ المػػوت) بعػػد ثػػورة ينػػاير2011/
وذلؾ لمتغمغؿ في سيناء واالندساس بيف البدو خاصة في المناطؽ الحدودية المصرية.5


االختراقات اإلسرائيمية المتتاليػة لمسػيادة المصػرية منيػا ،عمػى سػبيؿ المثػاؿ ،اعتقػاؿ الفمسػطيني مػف غػزة وائػؿ
أبػػو ريػػدة الػػذي كػػاف فػػي رحمػػة عػػالج البنػػو فػػي القػػاىرة فػػي يوليػػو 2013ـ .6وىػػو مػػا يعػػزوه خبػراء أمنيػػوف الػػى
ت ارجػػع دور المخ ػػابرات العامػػة من ػػذ فتػ ػرة ال ػرئيس الس ػػادات عمػػى المس ػػتوي السياس ػػي ،ىػػي مختص ػػة بالمجابي ػػة
األمنية ألجيزة المخابرات العالمية ،وانتقؿ الدور لمباحث أمف الدولة لممتابعة وىي تعني باألمور الداخمية التي
كػػاف ليػػا دور فػػي رصػػد االحتجاجػػات الطالبيػػة المطالبػػة بتحري ػر سػػيناء فػػي عيػػد ال ػرئيس السػػادات ،وبقيػػت
األوضاع كذلؾ حتػى بعػد االنسػحاب االسػرائيمي مػف سػيناء ،وازداد عمػؿ أمػف الدولػة وتوسػعو فػي المشػيد بعػد
عاـ 2000ـ ،وبعد حصوؿ اإلخواف عمى نسبة  %20مف مقاعد البرلماف .72005

1

األزمات الدولية ،2007،مسألة سيناء المصرية ،تقرير الشرؽ األوسط  /شماؿ افريقيا رقـ  ،32-61مجموعة االزمات الدولية ،ص1

ورشة عمؿ لمؤسسات خيرية في الواليات المتحدة االمريكية  ،2215،موقع يوتيوب ،تاريخ الوصوؿ لمموقع االلكتروني 2215/12/12
https://www.youtube.com/watch?v=NcEAcDNAjpE

2

3

األزمات الدولية ،مرجع سابؽ ،ص15
Giora Eiland 2212،Regional Alternatives to the Two-State Solution، The Begin-Sadat Center for Strategic Studies ،

4

(تفاصيؿ المشروع في الفصؿ الرابع) Bar-Ilan University، Ramat Gan ، Israel،p31
5

الرممي ،عبير ،2212 ،إسرائيؿ تخترؽ سي ناء بعمميات سرية قذرة "كتيبة كاركاؿ" عمى الحدود المصرية ،دنيا الوطف ،الوصوؿ لمموقع اإللكتروني،

http://www.alwatanvoice.com ،2215/9/15
6
7

الحياة الجديدة ،2213 ،محكمة إسرائيمية تمنع نشر تفاصيؿ اختطاؼ المواطف أبو ريدة مف األراضي المصرية ،العدد  ،6355ص17
محفوظ ،محمد ، 2212 ،تحوؿ قطاع االمف في الدوؿ العربية التي تمر بمرحمة انتقالية نحو التغير ،دراسة حالة قطاع االمف في مصر مركز كارنيغي

لمشرؽ األوسط ،لبناف بيروت ،ص9
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تػػدخؿ اي ارنػػي مػػف خػػالؿ حػػزب اهلل بمبػػررات تػػدريب وتيريػػب السػػالح الػػى المقاومػػة ،وظيػػر ىػػذا التػػدخؿ بعػػد
القبض عمى خمية في سيناء مف  22فرد عاـ 2008ـ تابعة لحزب اهلل ،تبيف أنيا تعمؿ منذ عاـ 2005ـ في
سيناء.1



التدخؿ الخارجي األمريكي الذي فرض عمى مصر قبوؿ إتفاقية السالـ ،وكػذلؾ طمػب و ازرة الػدفاع األمريكيػة
مف المسؤوليف في مصر ضرورة تبادؿ المعمومات لرصد العناصر اإلجرامية في سيناء مما يعد تدخال ساف اًر.



مصػػالح حركػػة حمػػاس فػػي سػػيناء بعػػدما حمػػت محػػؿ إسػرائيؿ كبوابػة لغػزة ،مػػف خػػالؿ األنفػػاؽ لمتػػزود بالغػػذاء
والوقود وغيرىا مف الضروريات ،وتيريب األسمحة ،كمػا تنوعػت قنػوات التجػارة ،كتػدفؽ السػيارات ومػواد البنػاء،
إضػػافة الػػى اإلدعػػاء بػأف نشػػطاء حمػػاس شػػاركوا فػػي اقتحػػاـ السػػجوف المصػرية فػػي االنتفاضػػة الجماىيريػػة فػػي
مصػ ػػر فػ ػػي ينػ ػػاير 2011/كمؤشػ ػػر عمػ ػػى نفػ ػػوذىـ ،وفػ ػػي منتصػ ػػؼ 2012ـ ،اتيػ ػػـ المص ػ ػريوف واإلس ػ ػرائيميوف
.2

واألمريكيوف حماس استخداـ سيناء لتجربة صواريخيا


جغرافيا سيناء الوعرة جاذبة لمعائػديف مػف أفغانسػتاف وباكسػتاف ،وىػو مػا أكػده الػرئيس الروسػي بػوتيف لمػرئيس
مرسي في لقاءه بينيما في ديرباف في جنػوب إفريقيػا فػي ديسػمبر 2011/عمػى ىػامش قمػة المنػاخ التػي دعػت
الييػػا االمػػـ المتحػػدة .معرب ػاً عػػف قمقػػو تجػػاه تقػػاطر األلػػوؼ مػػف االرىػػابييف والمقػػاتميف الوافػػديف مػػف أفغانسػػتاف
والعراؽ الى سيناء ،وأشار الى تيريب أسمحة الجيش الميبي الى البمداف المجاورة ومنيا الكثير الذي وصؿ الى
سيناء ،وكاف وزير خارجيتو سيرجي الفروؼ قد حذر مف أخطار تيريب أسمحة الجيش الميبي الى ىذه البمداف
والي سيناء بمعرفة دولة عربية بعينيا ،وطالب بضرورة طرح ىذه القضية فػي مجمػس األمػف بوصػفيا مػف أىػـ
األخطار التي تيدد األمف االقميمي والعالمي.3



ص َرح بيػا الػرئيس السيسػي " :أف أحػد أبػرز قػادة
تيديدات خارجية بقتؿ المصرييف وتخريب الدولة المصريةَ ،

شخصيا يوـ  ،2013/6/21واستمر المقاء لمدة  40دقيقة بحضور قيادي آخر
ىذا التنظيـ السري طمب لقاءه
ً

1

محمد ،أميف ،2229 ،مصر ليس كما تخيميا حزب اهلل وداعميو ،مجمة العرب الدولية المجموعة السعودية لألبحاث والنشر ،لندف ،العدد  ،1515ص22

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

2

London، UK.،p10-16
3

عمارة ،سامي ،2215 ،بوتيف يحذر مرسى مف توطيف اإلرىابييف الوافديف مف أفغانستاف والعراؽ في سيناء ،األىراـ اليوـ ،الوصوؿ لمموقع اإللكتروني،

http://digital.ahram.org.eg ،2215/9/15
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بػػالتنظيـ" وقػػاؿ السيسػػي" :إف ىػػذا القيػػادي الػػذي يعػػد عمػػى رأس ىػػذا التنظػػيـ قػػاؿ جيػػات أخػػرى سػػتقاتمكـ مػػف
أفغانستاف وباكستاف وفمسطيف وليبيا ومصر وغير ذلؾ''.1
ومػػف خػػالؿ الوقػػوؼ عمػػى األسػػباب الداخميػػة والخارجيػػة التػػي سػػاىمت فػػي بػػروز الجماعػػات المسػػمحة فػػي سػػيناء،
يتضػػح أف الظػػروؼ المحميػػة والعوامػػؿ السياسػػية واالقتصػػادية والدينيػػة واالجتماعيػػة والثقافيػػة :ىػػي مػػف األسػػباب
اليامػػة التػػي سػػاعدت فػػي تيمػػيش سػػيناء وأىمي ػا ،وبالتػػالي ىػػذه أسػػباب يمكػػف أف تجعػػؿ الشػػاب السػػيناوي يفكػػر
باالنحراؼ الى جيات مختمفة لتأميف حياتو وأسرتو ،وفى ظؿ التدخؿ الخارجي الذي تطرقت الدراسة لػو يمكػف أف
يمجأ الشباب السيناوي الى أي جية خارجية أو أعماؿ إرىابية تمكنو مف العمؿ لكسب األمواؿ.
وفي محاولة لمعرفة الي أي مدى يدرؾ ال ُكتاب والمفكروف والخبراء والعسكريوف المصريوف األسباب التي ساىمت
في األحواؿ السيئة التي وصػمت ليػا سػيناء ،وكػاف أبرزىػا ظيػور الجماعػات المسػمحة فػي سػيناء .يعػرض الباحػث
نتائث لرصد اعالمي في الجػدوؿ رقػـ ( 2)1أجػراه المركػز القػومي لمبحػوث االجتماعيػة والجنائيػة فػي القػاىرة لعينػة
مف الصحؼ المصرية راعى فيو المركز اختالؼ نمط الممكية ،واختالؼ التوجيػات واأليػديولوجيات التػي تعكسػيا
كؿ صحيفة في الفترة مف  5أغسطس إلى نياية سبتمبر .2012

1

يوتيوب ،2215 ،كممة الرئيس السيسي بانفعاؿ لمتعميؽ عمى أحدث سيناء اإلرىابية ،الخطاب عمى كافة القنوات المصرية ،موقع يوتيوب نشر

https://www.youtube.com/watch?v=9KnYsX5FbFY ،31/21/2215
 2توضيح النسب الموجود في الجدوؿ رقـ ( :)1كؿ صحيفة مػف الصػحؼ المسػتيدفة فػي عينػة الد ارسػة ليػا إمكانيػة اختيػار أكثػر مػف سػبب مػف أسػباب االزمػة
الحالية في سيناء .والصحؼ ىي (األىراـ واألخبػار كعينػة لمصػحؼ القوميػة ،أخبػار اليػوـ كعينػة لمصػحؼ القوميػة األسػبوعية ،الشػروؽ ،والمصػري اليػوـ كعينػة

لمصحؼ الخاصة ،الوفد والحرية والعدالة كعينة لمصحؼ القومية).
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الجدوؿ رقـ ()1

1

أسباب حدوث أزمة سيناء
األسباب

التكرار

النسبة

عدـ التواجد األمني بسيناء

342

2663

تحوؿ سيناء إلي مكاف لتجمع البؤر اإلرىابية

238

4869

عدـ دقة المعمومات التي تتردد في وسائؿ اإلعالـ عف سيناء

44

664

التدخؿ الخارجي في شؤوف البالد

454

3262

الصراع بيف الجيش والرئيس عمى السمطة

42

469

فتح الحدود مع غزة

64

965

إىماؿ نظاـ مبارؾ لسيناء

489

3863

اإلفراج عف عناصر جيادية

53

767

إتفاقية كامب ديفيد

446

3468

وصوؿ مرسي لمسمطة ودعمو اإلسالمييف

28

567

إىدار حقوؽ المواطنة لبدو سيناء

426

4568

إنشغاؿ الجيش المصري بالسياسة

45

667

وجود أنفاؽ بيف مصر وغزة

479

3667

أخري

354

2764

عدد المستجيبيف

674

باستعراض ىذه النتائث يتضح غمبة األسباب المرتبطة بالبعد األمني ،حيػث ظيػر تحػوؿ سػيناء إلػى مكػاف لتجمػع
الجماعػػات المسػػمحة باعتبػػاره أبػػرز األسػػباب التػػي تعػػاني سػػيناء منيػػا اآلف ،وقػػد ورد بنسػػبة  ،%48.9يميػػو الفػراغ
األمني بنسػبة  ،%36.2كمػا وردت بقيػة األسػباب األمنيػة بدرجػة كبيػرة نسػبيا ومنيػا ،وجػود األنفػاؽ بػيف مصػر
وغزة بنسػبة  ،%26.7وأيضػا فػتح الحػدود مػع غػزة بنسػبة  ،%9وغيرىػا مػف األسػباب التػي تػرتبط بالبعػد األمنػي،
أمػػا البعػػد السياسػػي ،فقػػد كػػاف إىمػػاؿ ال ػرئيس مبػػارؾ لسػػيناء أكثػػر األسػػباب ظيػػو اًر بنسػػبة  ،%28.2يميػػو التػػدخؿ

1

ىويدي ،مروة ،السيد أماني ،مرجع سابؽ ،مصر ،ص24

انمركز انديمقراطي انعربي نهدراسات االسحراجيجية وانسياسية واالقحصادية برنيه – أنماويا

الجماعات المسلحة فً سيناء و تداعياتها على المىقف المصري من القضية الفلسطينية (  ...)4002 -4002اسالم مىسً

الخارجي في شؤوف البالد وظير بنسبة  ،%23ثػـ اتفاقيػة كامػب ديفيػد بنسػبة  ،%21.8باإلضػافة إلػى مجموعػة
مف األسباب األخرى التي ترتبط بانشغاؿ الجيش المصري بالسياسة ووصوؿ الرئيس مرسي إلى الحكـ وغيرىا.
وبحسب القراءة التي قػدميا المركػز القػومي لمبحػوث االجتماعيػة والجنائيػة ألسػباب المشػكمة السػيناوية سػنجد الػى
أى مدي تتفاعؿ ىذه األسباب في تييئة الظروؼ لبروز الجماعات المسمحة وتعميؽ المشكمة السيناوية كالتالي:

1

أوال :البعد السياسي :يقوـ ىذا البعد بدور الفرف أو الحضانة ( )Incubatorالتي تحصؿ عمػى طاقتيػا األساسػية
مف اإلىماؿ وتضـ في داخميا بقية عوامؿ نمو األسباب وتكاثرىا.
نانيا :البعد االقتصادي :ويمعب دور البيئة الحاضنة ( )Mediaالتي تنمو عمييا جميع أسباب المشكمة السيناوية.
نالنا :البعد االجتماعي :ويقوـ بدور الوعاء ( )Petri Dishالذي يشتمؿ عمى البيئة المالئمة لنمو األسباب.
رابعا :البعد األمني :ويقوـ بشقيو العسكري والشرطي بدور درجة الح اررة ) )Temperatureالمالئمة لنمو أسباب
المشكمة السيناوية وتكاثرىا.
ت ػري الد ارسػػة أف العوامػػؿ السػػابقة سػػاىمت فػػي خمػػؽ بيئػػة مناسػػبة ألفكػػار الجماعػػات المسػػمحة التػػي لػػـ تكػػف
معروفػػة فػػي سػػيناء قبػػؿ عػػاـ 2004ـ ،لكػػف فػػي ظػػؿ إىمػػاؿ مػػف الدولػػة المص ػرية ،وتحجػػيـ إتفاقيػػة كامػػب ديفيػػد
النتش ػػار الج ػػيش ف ػػي س ػػيناء ،ف ػػاقـ م ػػف مش ػػكالت التعام ػػؿ م ػػع س ػػكاف س ػػيناء ودع ػػـ البيئ ػػة الحاض ػػنة لمجماع ػػات
المسػػمحة ،فػػي ظػػؿ وجػػود الفقػػر والبطالػػة والتيمػػيش والتمييػػز مكنيػػا مػػف التػػرويث لنفسػػيا وتجنيػػد عناصػػر جديػػدة
بعضيا مف أبناء قبائؿ سيناء ومف باقي المحافظات ،عالوة عمى عناصر مف قطاع غزة ،حيث سمحت األنفػاؽ،
بػػذلؾ إذ لعبػػت دو اًر كبيػ اًر فػػي نقػػؿ األسػػمحة الػواردة مػػف ليبيػػا وىػػو مػػا فػػاقـ األزمػػة فػػي ظػػؿ ظيػػور طبقػػة أرسػمالية
ىيمنت بسمطتيا عمى القبيمة في ظؿ الفقر المتردي الذى جعؿ البعض مف الشباب السيناوي يبحث عف عمؿ في
ىذه الطبقات التي تبمورت ،وكذلؾ اسػتقطاب العناصػر التػي وفػدت مػف الخػارج واسػتقرت فػي سػيناء ،حاممػة معيػا
خبرات قتالية نقمتيا مف افغانسػتاف وبعػض منػاطؽ التػوتر فػي اإلقمػيـ ،مػا أحػدث تطػو اًر نوعيػاً فػي أداء الجماعػات
المسمحة في سيناء ضد الشرطة والجيش المصري.

1

ىويدي ،مروة ،2213 ،المرجع السابؽ ،ص26

انمركز انديمقراطي انعربي نهدراسات االسحراجيجية وانسياسية واالقحصادية برنيه – أنماويا

الجماعات المسلحة فً سيناء و تداعياتها على المىقف المصري من القضية الفلسطينية (  ...)4002 -4002اسالم مىسً

المبحث الناني
تصنيف وىيكل بناء أجيال الجماعات المسمحة في سيناء
مػػرت ظػػاىرة الجماعػػات المسػػمحة ذات الطػػابع الجيػػادي فػػي مصػػر عبػػر تاريخيػػا منػػذ بدايػػة السػػبعينات ،بم ارحػػؿ

انتقػػاؿ متع ػددة مػػا بػػيف الصػػعود أحيانػػا والت ارجػػع أحيان ػاً آخػػري ،وشػػيدت أجيػػاالً متعػػددة ،إختمػػؼ البػػاحثوف فػػي
تحديدىا عمى نحو محدد ،لكف الثابت أف ىناؾ توافقاً عاما حوؿ ثالثة أجياؿ وىي عمى النحو التالي:

الجيل األول- :التنظيمات المركزية
تُعتبر "التنظيمات المركزية الكبرى" ىػي الجيػؿ األوؿ ،ويقصػد بيػا عمػي وجػو التحديػد الجماعػة اإلسػالمية وتنظػيـ
الجي ػػاد ،والم ػػذاف انتي ػػت تجربتيم ػػا ب ػػإعالف مب ػػادرة وق ػػؼ العن ػػؼ ع ػػاـ 1997ـ ،ووثيق ػػة ترش ػػيد العم ػػؿ الجي ػػادي
عاـ2007ـ ،والمراجعػات الفكريػة ،1ثػـ االنخػراط فػي العمػؿ السياسػي بعػد ثػورة ينػاير ،2011/وأخيػ ار االصػطفاؼ
إلػػى ج ػوار جماعػػة اإلخ ػواف بعػػد عػػزؿ ال ػرئيس محمػػد مرسػػي فػػي يونيػػو ،2013/بمػػا صػػاحب ذلػػؾ مػػف إتيػػامتـ
بممارسة التحريض عمى العنؼ الذي تعرضت لو مصر بعد ثورة يناير2011/ـ.2
وقػػد نشػػطت تنظيمػػات الجيػػؿ األوؿ ،فػػي حػػرب ممتػػدة مػػع "العػػدو القريػػب" ،والنظ ػاـ المص ػري العمم ػاني ،طبقػػا
لوجيػػة نظػػرىـ ،وتػػأثروا بأفكػػار سػػيد قطػػب ،الػػذي كػػاف يػػري أف اإلسػػالـ ميمتػػو تغييػػر الواقػػع ،وأف التوحيػػد بمنزلػػة
الثورة ضد الطغاة ،وأف الخضوع لالستبداد يعد ِش ْركا ،ومػف ث َّػـ فينػاؾ ضػرورة لمجاىػدة "العػدو القريػب" ،أي نظػـ
الحكـ في الدوؿ العربية واإلسالمية ،بحسبانيا نظـ حكـ عممانية ال تحكـ بالشريعة اإلسػالمية ،وأنيػا غيػر وطنيػة

بسبب مواالتيا ،وطبقا لذلؾ توجيت أنشطة العنؼ ضد النظاـ الحاكـ ومؤسساتو في الدولة المصرية.3
الجيل الناني- :جيل الجياد األممي
يقصػػد بػػو جيػػؿ "عولمػػة الجيػػاد" ،أُعمػػف عنػػو رسػػميا فػػي فب اريػػر 1998 /مػػف خػػالؿ تشػػكيؿ "الجبيػػة اإلسػػالمية
العالميػػة لقتػػاؿ الييػػود والصػػميبييف" فػػي أفغانسػػتاف التػػي تزعميػػا أُسػػامة بػػف الدف وأيمػػف الظ ػواىري ،وشػػارؾ فػػي
تأسيسػػيا مجموعػػة مػػف التنظيمػػات عمػػي مسػػتوي العػػالـ اإلسػػالمي أبرزىػػا :تنظػػيـ الجيػػاد المصػػري ،وقيػػادات مػػف
الجماعة اإلسالمية المصرية التي ىربت في بداية التسعينيات إلي الخارج ،وفيما بعد تحولت ىػذه الجبيػة إلػي مػا

1

أديب ،منير ،2214 ،الجياديوف في مصر المراجعات 32-يونيو-سوريا ،مركز المسبار لمدارسات والبحوث ،اإلمارات ،ص48

محمود ،أحمد ،2211 ،الجماعة اإلسالمية تختار اسـ البناء والتنمية لحزبيا الجديد ،البديؿ ،تاريخ الوصوؿ لمموقع االلكتروني،2216/3/19 ،
http://elbadil.com/?p=6978
 3اسماعيؿ ،محمد ، 2014 ،خريطة الجيؿ الثالث مف تنظيمات العنؼ في مصر ،مجمة السياسية الدولية ،العدد  ،198تاريخ الوصوؿ لمموقع االلكتروني
2
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يعرؼ بتنظيـ "القاعػدة" ،الػذى دعػا لمواجيػة العػدو البعيػد ،1بعػد أف نجحػوا فػي حشػد اآلالؼ مػف المجاىػديف مػف
دوؿ الع ػػالـ اإلس ػػالمي لمواجي ػػة اإلح ػػتالؿ الس ػػوفيتي ألفغانس ػػتاف ،وك ػػاف لي ػػذا الجي ػػؿ أث ػػر واض ػػح عم ػػي ال ػػداخؿ
المصري ،إنعكػس عبػر تطػور ممحػوظ فػي عمميػات نفػذتيا تنظيمػات مصػرية داخػؿ مصػر خػالؿ فتػرة التسػعينيات
كاغتيػػاؿ رفعػػت المحجػػوب رئػػيس مجمػػس الشػػعب المصػػري ،وتفجيػرات األقصػػر ،وىػػو األمػػر الػػذي دعػػا السػػمطات
المص ػرية لالىتمػػاـ بإلقػػاء القػػبض عمػػي العناصػػر الجياديػػة المص ػرية بالخػػارج ،مػػف خػػالؿ ب ػرامث التعػػاوف األمنػػي
الدولي ،وتسممت عددا مػنيـ بالفعػؿ ،كمػا أحالػت غػالبيتيـ إلػي المحاكمػة فيمػا ُعػ ِرؼ وقتيػا بقضػايا "العائػدوف مػف
ألبانيا" عاـ 1999ـ ،و"العائدوف مف أفغانستاف" عاـ 1992ـ.2

الجيل النالث- :يتمنل في تنظيمات عشوائية
بعد أف تراجعت مركزية تنظيـ القاعدة بعد الحرب عمى أفغانستاف عاـ2001ـ ،وانفرط عقدىا بيف الجماعات
المسمحة المنتشرة تحت قيادتيا وبدأت تتشظي وظيرت العديد مف الجماعات في أماكف مختمفة ،لذلؾ عرفت
بتنظيمات عشوائية تستقي منيجيا عبر شبكة اإلنترنت ،وتستفيد مف الثورة اليائمة في تكنولوجيا المعمومات،
روحيا ليا ولكنيا لـ تنشأ بأمر منو ،كما إنو ليس ليا عالقة بتنظيـ
عيما
ً
وتنتيث نيث القاعدة وتعتبر بف الدف ز ً

القاعدة.3

نفذت ىذه التنظيمات ىجمات كانت مفاجئة في مصر ،وأغمبيا محدود األثر مثؿ ،أحداث تفجيرات األزىر،
والسيدة عائشة في عاـ2005ـ ،وتفجيرات الحسيف في عاـ2009ـ.
لكف تبقي أىـ السمات المميزة ليذا الجيؿ ظيور تنظيمات لدييا قدر كبير مف الجاىزية في شبو جزيرة سيناء،
وىي التي نفذت تفجيرات شرـ الشيخ ،وتفجيرات دىب في عاـ 2006ـ التي نسبت إلي تنظيـ عرؼ بإسـ
التوحيد والجياد ،وىو جيؿ يعتبر أولوية قتاؿ العدو القريب.4
الواضح أف ظاىرة الجماعات المسمحة ظاىرة متجددة فكمما تراجعت تجربة في وقت ما وفي مكاف ما ،تصػاعدت
تجربػة أخػري بثػوب جديػد ،وفػي منطقػة جديػدة ،بعػدما يكػوف الجيػؿ الػذي سػبقو قػد اسػتنفد أغارضػو ،أو فقػد قدرتػو
عمى االستمرار في مواجية خصومو ،فإذا بجيػؿ آخػر يظيػر بعػد حػيف بعػد إجػراء تغييػرات فػي االسػتراتيجية .وال

الم َسػمحة ،عبػر
تزاؿ الظػاىرة مسػتمرة ،ويصػعب الػتكيف بنيايػة محػددة ليػا ،لكػف الثابػت فػي دورة تغيػر الجماعػات ُ
1
2
3

رماف ،محمد ، 2214 ،أنا سمفي ،مؤسسة فريدريش ايبرت مكتب األردف والعراؽ ،األردف ،ص212
اسماعيؿ ،محمد ،مرجع سابؽ
العايدي ،نفيف  ،2013،القاعدة في سيناء خطر ييدد الدولة المصرية ،المصري اليوـ ،تاريخ الوصوؿ لمموقع االلكتروني ،2215/7/5

http://www.almasryalyoum.com
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األجياؿ المتتالية ،أف ىناؾ تماي اًز بيف ىذه األجياؿ ،وىناؾ اختالفات تظير بيف جيؿ والجيػؿ الػذي يميػو ،أو ربمػا

داخػػؿ الجيػػؿ ذاتػػو ،لػذلؾ بع ػض المحممػيف والخب ػارء يعتبػروف الجماع ػات المسػمحة ف ػي سػيناء ى ػي منضػوية تح ػت
مظمة ىذا الجيؿ الثالث.

الجماعات المسمحة في سيناء الييكل والتصنيف (الجيل الرابع)
الم َسػمّحة،
تحمؿ الجماعات الحالية في سيناء السمات األساسية نفسػيا التػي يحمميػا الجيػؿ الثالػث مػف الجماعػات ُ
فيي عشوائية وغير مركزية ،وتتواصؿ مع العالـ وتستقي منيجيػا ،وتعبػر عػف أفكارىػا عبػر شػبكة اإلنترنػت ،كمػا

استفادت مف الثورة في تكنولوجيا االتصاالت الحديثة.1
توجت سابقة جديدة بأف المتصدي ليذه الجماعات
ومف وجية نظر الدراسة ترى أف تسمي "الجيؿ الرابع" ،كونيا َ

ىو الجيش المصري باستخداـ األسمحة الثقيمة البرية والجوية في سيناء ،في ظؿ إتفاقية كامػب ديفيػد التػي تحظػر
دخوؿ ىذه األسمحة الػى سػيناء ،فيػي بػذلؾ أعطػت امكانيػة الػى تجػاوز اإلتفاقيػة مػف خػالؿ تفاىمػات مػع إسػرائيؿ
وال ارعػػي األمريكػػي ،2وىػذا لػػـ يحػػدث مػػف قبػػؿ مػػع األجيػػاؿ الثالثػػة السػػابقة التػػي كػػاف يتعامػػؿ معيػػا و ازرة الداخميػػة
بأسػػمحة خفيفػػة ،وىػػذا دليػػؿ عمػػى مػػدى قػػدرات وامكانيػػات ىػػذه الجماعػػات فػػي التطػػور والت ػرابط بمركزتييػػا وعػػدـ
العش ػوائية ،مػػع م ارعػػات بعػػض القواسػػـ المشػػتركة مػػع األجيػػاؿ السػػابقة التػػي مارسػػت العمػػؿ المسػػمح فػػي إطػػار
مرجعية فكرية ،يمكف حصرىا في النقاط اآلتية :
 -ىذه التنظيمات تحمؿ دوافع انتقامية ،فيي تري أف التيار اإلسػالمي تػـ إقصػاؤه عػف السػمطة بنػاء عمػى مػؤامرة

اشتركت فييا أجيزة الدولػة ،وبالتػالي البػد مػف االنتقػاـ مػف مؤسسػات الدولػة ،السػيما األجيػزة األمنيػة (الشػرطة
والجيش).3
 ىذه التنظيمات تستند في نشاطيا بشكؿ مباشر إلي خطاب "المظمومية الكبرى"الذي روجتو التيارات اإلسالميةعقػػب عػػزؿ محمػػد مرسػػي ،وفػػض اعتصػػامي رابعػػة والنيضػػة فػػي أغسػػطس ،2013/بينمػػا كانػػت التنظيمػػات
السابقة تنشط كاستجابة لدعاوي إعادة إحياء الدولة اإلسالمية.
 كانت تنظيمات العنؼ في األجياؿ السابقة تسعي إلى الوصوؿ لمسمطة مف أجػؿ إقامػة الدولػة اإلسػالمية ،فػإفتنظيمات الجيؿ الرابع شيدت وصوؿ التيار اإلسػالمي إلػى السػمطة ألوؿ مػرة فػي تاريخػو ،وتسػرب حمػـ الدولػة
اإلسالمية مف بيف أيدييا.1
1

اسماعيؿ ،محمد  ،2014،خريطة الجيؿ الثالث مف تنظيمات العنؼ في مصر ،مجمة السياسية الدولية ،العدد  ،198ص34
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أندراوس ،زىير ،إسرائيؿ منزعجة مف دبابات سيناء ،وواشنطف تربط المعونة بكامب ديفيد ،جريدة القدس العربي ،العدد  ،7211ص1
Mokhtar، Awad - Mostafa ،Hashem،2015 ،EGYPT’S ESCALATING،ISLAMIST INSURGENCY ،Carnegie Middle East

3
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الم َسػمّحة فػػي األجيػػاؿ السػػابقة مػػف الديمقراطيػػة والعمميػػة االنتخابيػػة مشوشػػا ومضػػطربا،
 ظػػؿ موقػػؼ التنظيمػػات ُوأغمبيا كاف يػذىب إلػى تحػريـ المشػاركة فػي االنتخابػات ،كونيػا تعطػي لمبشػر حػؽ التشػريع مػف دوف اهلل وفػؽ

أدبيػػاتيـ ،أمػػا مػػف كػػاف يجيػػز المشػػاركة ،فإنػػو كػػاف يتخػػوؼ مػػف عػػدـ ن ازىػػة العمميػػة االنتخابيػػة عػػاـ،2012
ولمغرابة الشديدة ،يبرر جانب مف الجماعات ممارستو لمعنؼ بأنو يدافع عف أصوات الناخبيف التي تػـ إىػدارىا
بعد عممية ديمقراطية نزيية.
 يحػػرص جانػػب مػػف الجماعػػات المسػػمحة المصػرية عمػػى ربػػط حركتػػو بحركػػة الجيػػاد العػػالمي ،وىػػو حػػاؿ بعػػضالجماعات المسمحة مف األجياؿ السابقة ،حيث أبدي عدد مف الجماعات المسمحة المنتشرة في سيناء بعد ثورة
يناير 2011/موقفو مف الخالؼ بيف داعش والقاعدة.
 تحظػػي الجماعػػات المسػػمحة فػػي مصػػر بحاضػػنة شػػعبية تتمثػػؿ فػػي قطػػاع مػػف أنصػػار ال ػرئيس محمػػد مرسػػي،وىنػػاؾ قطػػاع مػػف أنصػػاره يػػديف عمميػػات العنػػؼ ،إال أنيػػـ يبررونيػػا فػػي سػػياؽ أنيػػا نتيجػػة طبيعيػػة لإلطاحػػة
الم َسػمّحة حريصػة عمػى الحفػاظ عمػى ىػذه الحاضػنة ،بػؿ وتنميتيػا
بالرئيس المدني المنتخب ،وتبػدو الجماعػات ُ

مف خالؿ تجنب استيداؼ المدنييف ،واصدارىـ في بيانتيـ مف وقت إلى آلخر تخاطب فييا عاطفة المواطنيف
لمواجية الحممة اإلعالمية التي تتعرض ليا.2
 ىذه ىي المرة األولي التي ينتقؿ فييا مركز ثقؿ تنظيمػات العنػؼ فػي مصػر بشػكؿ واضػح مػف القػاىرة والػدلتا،حيث تتركز الكتمة الكبرى مف السكاف إلى األطراؼ الحدودية ذات الكتؿ السكانية القميمػة ،وتحديػدا شػبو جزيػرة
سيناء ،والصحراء الغربية.3
شيدت الجماعػات المسػمحة الجياديػة فػي سػيناء انشػقاقات وانػدماجات فيمػا بينيمػا ووالدة تشػكيالت جديػدة ،خػالؿ
السػػنوات األولػػى مػػف ىػػذا القػػرف ،فاختفػػت بعضػػيا وبػػرزت أخػػري وسػػنحاوؿ أف نصػػنؼ ونػػذكر كػػؿ جماعػػة منفػػردة
عمى نحو يتيح فيميا ،بداية مف نشأتيا واذا أمكف ىيكميا وأبرز قادتيا ،وأىـ عممياتيا عمى النحو التالي:

1

اسماعيؿ ،محمد ،مرجع سابؽ

3

عمي ،عبد ا لرحيـ ،أنصار بيت المقدس صراع االحتواء بيف القاعدة وداعش ،بوابة الحركات اإلسالمية ،موقع االلكتروني ،تاريخ الوصوؿ الي الموقع

Mokhtar، Awad - Mostafa ،Hashem Previous reference،p7
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جند اإلسالم
تُعتبػػر جماعػػة جنػػد اإلسػػالـ مػػف الجماعػػات التابعػػة لتنظػػيـ القاعػػدة ،لكنيػػا تختمػػؼ باالسػػـ عػػف مسػػمي القاعػػدة
وتعتبر جماعػة "جنػد اإلسػالـ" أف اسػتيداؼ الجػيش المصػري بسػيناء ىػو رد فعػؿ عمػى القصػؼ العشػوائي لمنػازؿ
أىالي سيناء ،واستمرار الجيش في مطاردتيـ مف بعد ثورة يناير.2011/
وأكد عبد الحميد صبح القيادي بالسمفية الجيادية بسيناء" :أف جند اإلسالـ جماعة جيادية موجودة في سيناء منذ
فت ػرة طويمػػة ،وليػػا بعػػض العناصػػر فػػي لبنػػاف تحػػت مسػػمى "جنػػد اهلل"" 1،لكػػف التػػاريخ الحقيقػػي لظيػػورىـ كػػاف فػػي
استع ارضػ ػػات عس ػ ػػكرية عمنيػ ػػة ف ػ ػػي الم ػ ػػدف الحدوديػ ػػة ي ػ ػػوـ مقت ػ ػػؿ أسػ ػػامة ب ػ ػػف الدف قائ ػ ػػد تنظػ ػػيـ القاع ػ ػػدة بت ػ ػػاريخ
 ،2011/5/2وتتمركز جماعة جند اإلسالـ في جبؿ الحالؿ ،وتقدر عناصرىـ بحوالي  300شخص ،2ومف أىػـ
عممياتيـ ضد الدولة المصرية ىو تفجير مقر المخابرات في رفح في  ،2013/9/12بحسب بيػاف نشػرتو جماعػة
جند اإلسالـ بعنواف" تبني غزوة رد االعتداء عمى مسممي رابعة وسيناء".3
الرايات السوداء
ويطمػػؽ عمييػا أىػؿ سػػيناء
جماعػة أطمقػت عمػى نفسػػيا إسػـ ال اريػات السػػوداء وليػا كنيػة اخػػري "جماعػة المسػمميف" ُ

"التكفير واليجرة" أو "التكفيرييف" ،بدأت نشاطيا بػ "وسػط سػيناء" والشػريط الحػدودي لػرفح ،وأعمنػت عػف نفسػيا فػي
العريش بعد ثورة ينػاير ،2011/مسػتغمة حالػة الفػراغ األمنػي التػي عانػت منػو سػيناء ،وىػي جماعػات تتبنػى أفكػا اًر
قائمة عمى تكفير الحاكـ الذي ال يطبؽ شرع اهلل ،وصوالً إلػى قاعػدة المجتمػع البعيػدة عػف شػرع اهلل ،فيػي تتمسػؾ
ضػ ٍو فػي اطػار الجماعػة مرتػد،
بتفسير شديد التطرؼ لتعاليـ سيد قطب ،وبحسب ىذا التفسير فإف معظـ الغيػر ُم ْن َ

لػػذلؾ لػػيس لػػدييا مشػػكمة فػػي اسػػتيداؼ المػػدنييف ،وبسػػبب ىػػذا ال يتعػػاطؼ معيػػا أىػػالي سػػيناء ،فيػػي منغمقػػة عمػػي
نفسيا مثؿ معظـ الجماعات التكفيرية ،وتمتمؾ اسمحة متطورة.4
من أبرز قادتيا
 عبد الفتاح حسف حسيف سالـ :أُلقي القبض عميو في أكتوبر.2013/

1
2
3

السكينة ،2213 ،جماعة جند اإلسالـ بسيناء ،موقع دراسات وأبحاث إسالمية ،تاريخ الوصوؿ لمموقع http://www.assakina.com ،2215/8/15
فرغمي ،ماىر ،2214 ،مرجع سابؽ ،ص89
جند اإلسالـ ،2213،بياف منشور عمى موقع أحب سيناء ،بعنواف" تبني غزة رد االعتداء عمى مسممي رابعة وسيناء" ،تاريخ الوصوؿ الي الموقع

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

4

خيرت ،عبد الحميد ، 2013 ،سيناء مف الخاليا النائمة إلى تنظيـ القاعدة :ىؿ شجع النظاـ عمى نمو الجماعات التكفيرية؟ ،المركز العربي لمبحوث

والدراسات ،تاريخ الوصوؿ الي الموقع http://www.acrseg.org ،2015/2/24

انمركز انديمقراطي انعربي نهدراسات االسحراجيجية وانسياسية واالقحصادية برنيه – أنماويا

الجماعات المسلحة فً سيناء و تداعياتها على المىقف المصري من القضية الفلسطينية (  ...)4002 -4002اسالم مىسً
1

 محمد عيد التييي :أُلقي القبض عميو في نوفمبر2011/ـ
أبرز اليجمات
 قتؿ ضابط شرطة عاـ.2011

اثن ْيف.2
 مياجمة قسـ شرطة مدينة الشيخ زويد ،قتؿ خمسة أشخاص ،واصابة َ
الخاليا النائمة
انتشرت ىذه الخاليا بمناطؽ مختمفة فػي سػيناء بعػد ثػورة ينػاير ،2011/بػدءاً مػف شػريطيا الحػدودي شػماال مػرو اًر
بوسػػطيا حت ػػى بدايػػة م ػػف مدينػػة (بئ ػػر العبػػد) ،وتعتم ػػد اسػػتراتيجية الكم ػػوف ثػػـ اإلنتش ػػار والتوغػػؿ وأخيػ ػ اًر الضػ ػربة
الشاممة ،وىى إستراتيجية كاف وضعيا أيمف الظواىري وما زاؿ يسير عمييا بعػض أتباعػو القػدامى فػي الجماعػات
الجيادية ،3وتتبع ىذه الخاليا نيجيا مختمطاً مػف األفكػار السػمفية والجياديػة والتكفيريػة ،وتعقػد اجتماعاتيػا بشػكؿ
منظـ ،وال تعمػف عػف نفسػيا أو عػف إسػـ ليػا حتػى ال يػتـ التعػرؼ عمييػا ،ويسػيؿ تنشػيط ىػذه الخاليػا واسػتغالليا
لمعمؿ ،متيمة في العمميات التي استيدفت نقطة قوات حرس الحدود بقرية الماسورة عاـ 2012ـ.4
جيش اإلسالم فرع سيناء
ىػػي جماعػػة فمسػػطينية تأسسػػت عػػاـ 2006ـ فػػي قطػػاع غػزة ،وامتػػد نشػػاطيا الػػي سػػيناء ،عمػػي يػػد ممتػػاز دغمػػش
(ابو عبير) مف سكاف غزة ،وعضو سابؽ في حركة حماس ،وفػي  ،2011/5/19أدرجتػو الواليػات المتحػدة عمػى
قائمة المنظمات اإلرىابية ،وييدؼ إلقامة خالفة إسالمية ،وقد مدح عالنية نيث تنظيـ القاعدة وأسامة بف الدف.
وعمؿ جيش االسالـ في سػيناء مػع مجمػس شػورى المجاىػديف فػي أكنػاؼ بيػت المقػدس بغيػة تنفيػذ ىجمػات ضػد
إس ػرائيؿ مػػف سػػيناء ،5واختفػػي تنظػػيـ جػػيش اإلسػػالـ مػػف سػػيناء ،بعػػد ىػػدـ أكثػػر مػػف  %85مػػف األنفػػاؽ عقػػب
العمميات العسكرية التي بدأىا الجيش المصري في سيناء بعد عاـ 2012ـ.6

 1عمياف ،طارؽ  ،205،مف القيادة إلى التمويؿ "التنظيمات اإلرىابية األكثر نشاطا في سيناء ،المركز االقميمي لمدراسات االستراتيجية القاىرة،
http://www.rcssmideast.org
 2فرغمي ،ماىر ،مرجع سابؽ ،ص96
3

فرغمي ،ماىر ،مرجع سابؽ ،ص82

4

خيرت ،عبد الحميد ، 2013 ،سيناء مف الخاليا النائمة إلى تنظيـ القاعدة :ىؿ شجع النظاـ عمى نمو الجماعات التكفيرية؟ ،المركز العربي لمبحوث

5

مقمد ،عمى  ،2014،خاليا داعش في مصر ،جريدة النيار عربيات ودوليات ،العدد  ،2290ص23

والدراساتhttp://www.acrseg.org ،
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أبرز العمميات المسمحة لجيش اإلسالم:

 تعاونػػت جماعػػة جػػيش اإلسػػالـ مػػع كتائػػب عػػز الػػديف القسػػاـ ولجػػاف المقاومػػة الشػػعبية ف ػػي ،2006/6/25بالواقعة التي تضمنت اختطػاؼ الجنػدي بجػيش اإلحػتالؿ اإلسػرائيمي جمعػاد شػاليط ،وأعمػف جػيش اإلسػالـ فػي
يوليو 2007/أف الجماعة سممت شاليط ،بعد اختطافو ،إلى حركة حماس.
وحمم ػػت البريط ػػانييف مس ػػئولية إقام ػػة دول ػػة إسػ ػرائيؿ،
 اختط ػػاؼ الص ػػحفي أل ػػف جونس ػػتوف ف ػػي ّ ،2007/3/20والمشاركة مع امريكا الحرب عمى االسالـ باسـ " الحرب الصميبية ،واستخدـ الصػحفي لمتفػاوض عمػى إطػالؽ

سراح عناصر جيش اإلسالـ الذيف اعتقمتيـ حماس ،إضافة الي أبو قتػادة الفمسػطيني وىػو رجػؿ ديػف إسػالمي
محتجػز فػػي بريطانيػػا ،وانتيػي الحػػادث بتحريػػر الصػحفي بعػػد دفػػع فديػة ثالثػػة مميػػوف دوالر ،وبعػد أشػػير نفػػذت
حماس حمالت ضد معاقؿ جيش االسالـ.
 فػػي أغسػػطس ،2007/اختطفػػت م ارسػػميف تػػابعيف لقنػػاة فػػوكس نيػػوز واحتجزتيمػػا وأعمنػػت مسػػؤوليتيا " كتيبػػةالجياد المقدس " عف العممية لكف العممية ُنسبت فيما بعد إلى جيش اإلسالـ.

 اتيمػت الداخميػػة المصػرية جػػيش اإلسػػالـ بتنفيػذ ىجػػوـ وقػػع عمػى كنيسػػة قبطيػػة عشػية رأس سػػنة ،2011/لكػػفشخصا مف المتردديف عمى الكنيسة في اإلسكندرية.
الجماعة أنكرت مسؤوليتيا عف اليجوـ الذي قتؿ فيو 21
ً

 ُنسب ىجوـ وقع في  2012/8/5عمى مجموعة مف جنود الجيش المصري يييئوف لتناوؿ إفطار رمضاف قتؿفيو  21جندي مصري ،إلى جماعػة جػيش اإلسػالـ ،وعمػى الػرغـ مػف أف ىنػاؾ آخػريف نسػبوا ىػذا اليجػوـ إلػى
مجمس شورى المجاىديف في أكناؼ بيت المقدس ،إال أف جيش االسالـ أنكر مسؤوليتو عف اليجوـ.
جماعة "السمفية الجيادية"
تعتبر جماعة "السمفية الجياديػة" ىػي األكثػر تنظيمػا وانتشػا اًر فػي سػيناء ،وأف الجماعػات التكفيريػة نػادرة الوجػود،2
وانتشػػرت بشػػكؿ كبيػػر بعػػد ثػػورة ينػػاير ،2011/وىػػي عبػػارة عػػف خاليػػا عنقوديػػة مػػف جماعػػات صػػغيرة منتشػرة فػػي
أرجػػاء سػػيناء وبخاصػػة (فػػي منػػاطؽ العػريش -رفػػح -منػػاطؽ الحػػدود االسػرائيمي -تتواجػػد أقػػؿ فػػي جنػػوب سػػيناء)
وىذه الجماعة تتبني أفكار تنظيـ القاعدة وليس ليا اتصاؿ بو ،لكنيػا كانػت عمػى اتصػاؿ مػع أبػو الوليػد المقدسػي
(ىشاـ السعيدني) في قطاع غزة.3
1

عمياف ،طارؽ ،2015 ،مرجع سابؽ

الزمموط ،مني ،حقيقة التنظيمات الجيادية بسيناء ،الجزيرة نت ،تقرير ،تاريخ الوصوؿ لمموقع اإللكتروني ،2215/9/21
http://www.almshaheer.com/article-821182
3
عمي ،عبد الرحيـ ،2212 ،سيناء الى أيف؟ دالئؿ ومؤشرات :خريطة الجماعات الجيادية ،البوابة نيوز ،تاريخ الوصوؿ لمموقع اإللكتروني ،2215/9/21
http://www.albawabhnews.com/4167
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وقد أعمنت تمؾ الجماعة عف نفسيا في أعقاب مقتؿ  6مف عناصرىا في مواجية مػع القػوات المسػمحة المصػرية
بيانا مفاده أنيا ستقوـ بقتاؿ الجػيش المصػري فػي
أثناء تنفيذىا لمعممية نسر( )1عاـ 2011ـ ،وأصدرت الجماعة ً
حاؿ استمرار العمميات في شػماؿ سػيناء ،وأفصػحت أنيػا تمتمػؾ القػدرة والعتػاد عمػى مواجيػة الجػيش حتػى عشػريف

عاما ،وتعتبر السمفية الجيادية مف الجماعات التي تكفر الحاكـ وال تكفر المجتمع ،وقد صدرت مػف أحػد قيادتيػا،
ً
المػػدعو أحمػػد عشػػوش (وىػػو مػػف قيػػادات تنظػػيـ طالئ ػػع الفػػتح بػػالبحيرة) ،فتػػوى بتكفيػػر الحػػاكـ ،ولػػـ تعمػػف ى ػػذه
الجماعة عف قياداتيا بسيناء فيي تتبع السرية.1
جماعة التوحيد والجياد في سيناء
ظيور ىذا اإلسـ كاف بدايةً في العراؽ وفمسطيف في سبتمبر ،22003/ثـ اعتنؽ عقيػدتيـ الػبعض مػف الجيػادييف
فػػي سػػيناء نظػ ار لوجػػود ىػػذا التيػػار فػػي قطػػاع غػزة بسػػبب وجػػود عالقػػات قويػػة بػػيف قطػػاع غػزة وبعػػض القبائػػؿ فػػي
سيناء.3
وتأسسػػت جماعػػة التوحيػػد والجيػػاد عػػاـ  2000عمػػى يػػد طبيػػب األسػػناف خالػػد مسػػاعد سػػالـ المنشػػؽ عػػف جماعػػة
ػاء عمػى رغبػة
الجياد المصري ،وكاف اسميا في البدايػة جماعػة التكفيػر واليجػرة ،ثػـ تغيػر الػي التوحيػد والجيػاد بن ً

غيػر الػػى إسػػـ "أنصػػار بيػػت
أعضػائيا بعػػد شػػعورىـ بحػػرج كممػػة التكفيػػر ،ثُػـ تغيػ ّػر االسػػـ الػػي أنصػػار الجيػػاد ،ثػػـ تَ ّ

المقػدس" ،ثػػـ واليػة سػػيناء ،ومعظػـ أعضػػائو مػػف السػكاف المحميػػيف ،4إال أف تقػارير تضػػيؼ إسػـ الفمسػػطيني ىشػػاـ
السػػعيدني الػػذي يعتب ػره الػػبعض شػػارؾ جماعػػة التوحيػػد والجيػػاد فػػي تفجي ػرات سػػيناء عػػاـ ( )2006-2004الػػذي
اغتالتو إسرائيؿ 2012ـ.5
وبعد تنفيذ عمميػات (طابػا /شػرـ الشػيخ /دىػب) الحقػت االجيػزة األمنيػة المصػرية جماعػة التوحيػد والجيػاد وقتمػت
ػر مػػف قػػادة التنظػػيـ ،مػػنيـ القيػػادي طمػػب مرضػػى وسػػالـ عطيػػة الشػػنوب ،وتػػـ الكشػػؼ عػػف ىويػػة ثالثػػة
عػػدداً كبيػ اً
فمسطينييف بالتنظيـ ىـ "إياد سعيد صالح" الذي قتؿ بسيارة متفجرة في عممية طابا و"ياسر عبد اهلل محيسف" وابػف
1

خيرت ،عبد الحميد ،2013 ،سيناء مف الخاليا النائمة إلى تنظيـ القاعدة :ىؿ شجع النظاـ عمى نمو الجماعات التكفيرية؟ ،المركز العربي لمبحوث

والدراسات ،تاريخ الوصوؿ لمموقع اإللكتروني http://www.acrseg.org/2246/bcrawl ،2015/9/21
السنية والصراع عمى الجيادية العالمية ،مؤسسة فريدرش إيبرت ،مكتب عماف،
ىنية ،حسف -محمد رماف ،2215 ،تنظيـ "الدولة اإلسالمية" :األزمة ُ
ص32
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3

خريسات ،ىشاـ ،2013 ،الجماعات المسمحة في سيناء :أعدادىا .انتماءاتيا .أىدافيا ،موقع جي بي اس ،تاريخ الوصوؿ لمموقع اإللكتروني 2215/7/22

http://jbcnews.net/mobile/article/23331-،
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 5مجدي ،سامي ،2015 ،ما ىو تنظيـ أنصار بيت المقدس ،مصراوي ،تاريخ الوصوؿ لمموقع اإللكتروني ،2215/7/22
http://www.masrawy.com
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عمو "أحمد ابراىيـ محيسف" المتيميف بأنيما لعبا حمقة الوصؿ مػع التنظيمػات الجياديػة فػي غػزة وسػيناء ،بعػد أف
لجأوا الى سيناء عقب المالحقات األمنية الفمسطينية ليـ في التسعينات.1
ػتمرر مالحقػػات األجي ػزة األمنيػػة المص ػرية لمتنظػػيـ اعتقمػػت بعضػػيـ وقػػد حكػػـ عمػػى  14مػػف عناص ػره
ومػػع اسػ ا
باإلعػػداـ ،إال أنػػو لػػـ يػػتـ التصػػديؽ عمػػى الحكػػـ حتػػى عػػزؿ الػرئيس محمػػد مرسػػي ،2والػػبعض فػػروا الػػى قطػػاع غػزة
عبػػر األنفػػاؽ والتحقػوا بالجماعػػات السػػمفية فػػي غػزة مثػػؿ "جنػػد أنصػػار اهلل" بقيػػادة عبػػد المطيػػؼ موسػػي ،وبعػػد عػاـ
 2009عادوا الػى سػيناء ومعيػـ أعضػاء جػدد مػف غػزة كػانوا مطمػوبيف ألجيػزة أمػف غػزة بعػد التصػادـ بػيف حركػة
حماس و"جند أنصار اهلل " في غزة بنفس العاـ ،وجماعة التوحيد والجياد تتألؼ مف نحو  300عنصر.3
وعم ػػى ال ػػرغـ م ػػف أن ػػو ال توج ػػد شػ ػواىد عم ػػى وج ػػود ص ػػالت رس ػػمية لمجماع ػػة بتنظ ػػيـ القاع ػػدة ،إال أني ػػـ إعتنقػ ػوا
أيديولوجيا مماثمة لتنظػيـ القاعػدة ،4وتمػوؿ جماعػة التوحيػد والجيػاد أنشػطتيا مػف خػالؿ سػرقة السػيارات والمعػدات
مػف الدولػػة ،وكانػػت الظػػروؼ قػػد سػػاعدت عمػػى إعػادة انطالقيػػـ مػرة أخػػرى بعػػد ثػػورة ينػػاير 2011/ومػػا تبعيػػا مػػف
الترىؿ األمني إضافة الى عوامؿ أخري سبؽ ذكرىا.
أشير قادة جماعة التوحيد والجياد
خالد مسعد ونصػر خمػيس المالحػي (مؤسسػاف) ،حمػادة أبػو شػتيو ،منػذر الشػنقيطي (مف ٍ
ػت) ،أحمػد حمػداف حػرب
مػالكي (قائػد عسػكري) قتػػؿ فػي ينػاير ،2014/كمػاؿ عػػالـ (قيػادي فػي الييئػة العميػػا لجماعػة التوحيػد والجيػاد) ثػػـ
اندمث مع جماعة أنصار بيت المقدس في مرحمػة ثانيػة ،وقتػؿ فػي ينػاير ،2014/شػادي المنيعػي كػاف فػي (قيػادة
العمميات) ،وىو قائد العمميات في جماعة أنصار بيت المقدس.5
أشير العمميات المسمحة لجماعة التوحيد والجياد
مسؤولة عف عمميات التفجير في (طابػا عػاـ 2004ـ-شػرـ الشػيخ عػاـ 2005ـ-دىػب عػاـ 2006ـ) وقتػؿ فييػا
أكثر مف مائة شخص.

 1محرـ ،رياض  ، 2213،الدكتور خالد مساعد مؤسس أوؿ تنظيـ جيادي في سيناء ،الحوار المتمدف ،محور ،مواضيع وأبحاث سياسية ،العدد ،4197
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=375092
 2خيرت ،عبد الحميد ، 2013 ،سيناء مف الخاليا النائمة إلى تنظيـ القاعدة :ىؿ شجع النظاـ عمى نمو الجماعات التكفيرية؟ ،المركز العربي لمبحوث
والدراسات ،تاريخ الوصوؿ لمموقع اإللكتروني http://www.acrseg.org/2246/bcrawl ،2015/7/20
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اليجوـ عمى قسـ ٍ
ثاف العريش في عػاـ 2014؛ ممػا أدى إلػى قتػؿ ضػابط بػالقوات المسػمحة ،وضػابط ومجنػد مػف
الشرطة.1
مجمس شورى المجاىدين في "أكناف بيت المقدس"
تشكؿ مف جزء مف جماعة التوحيد والجياد الذيف عادوا الػى سػيناء عػاـ  2009بعػد فػرارىـ الػى غػزة عػاـ 2004
بعػػد عمميػػات دىػػب فػػي سػػيناء ،وبعػػض مػػف جماعػػة جنػػد أنصػػار اهلل مػػف قطػػاع غ ػزة الػػذيف فػػروا الػػى سػػيناء بعػػد
المالحقػػة مػػف قبػػؿ أجيػزة أمػػف حمػػاس فػػي غػزة إثػػر التصػػادـ المسػػمح بيػػنيـ عػػاـ 2009ـ ،بعػػد أف اكتسػػبوا خبػرات
قتاليػػة وأمنيػػة متقدمػػة أثنػػاء مشػػاركتيـ مػػع الفصػػائؿ الفمسػػطينية فػػي حػػرب غ ػزة ( ،)2009/2008وبػػدأوا بتشػػكيؿ
تنظيـ "مجمس شورى المجاىديف في أكناؼ بيت المقدس" ذي األصػؿ الغ َّػزاوي ،بػالتوازي مػع نشػأة الخاليػا األولػى
لجماعػػة "أنصػػار بيػػت المقػػدس" ذات األغمبيػػة السػػيناوية مػػف بقايػػا تنظػػيـ التوحيػػد والجيػػاد ،2وقػػد أعمػػف فيمػػا بعػػد
"مجمػ ػػس شػ ػػورى المجاىػ ػػديف فػ ػػي أكنػ ػػاؼ بيػ ػػت المقػ ػػدس" عػ ػػف نفسػ ػػو عبػ ػػر فيػ ػػديو عمػ ػػى موقػ ػػع يوتيػ ػػوب بتػ ػػاريخ
2012/6/19ـ ،3ويؤكد أف عمؿ التنظيـ سيقتصر فقػط عمػي سػاحة الصػراع الفمسػطيني اإلسػرائيمي ،وأف سػالحو
4
لػػف يمتػػد صػػوب أي نظػػاـ عربػػي ميمػػا تكػػف رؤيػػتيـ لنظػػاـ الحكػػـ فييػػا  ،ووصػػؼ ثػػورات الربيػػع العربػػي "خروج ػاً

لمماليػ ػػيف لممطالبػ ػػة بتطبيػ ػػؽ شػػ ػريعة الػ ػػرحمف" ،ورأي أنػ ػػو ال مكػ ػػاف بع ػ ػػد اليػ ػػوـ لموطنيػ ػػة ،والقوميػ ػػة ،والعمماني ػ ػػة،
والديمقراطيػػة ،وأف ىنػػاؾ معركػػة لممسػػمميف السػػترجاع حكػػـ اهلل فػػي األرض ،واليػػدؼ مػػف تشػػكيؿ مجمػػس شػػوري
المجاىػػديف ىػػو وضػػع أسػػاس لعمػػؿ جيػػادي مبػػارؾ واضػػح الطريػػؽ والمعػػالـ ،ليكػػوف لبنػػة فػػي المشػػروع العػػالمي
الرامي لعودة الخالفة الراشدة ،وتطبيؽ الشرع الحنيؼ.5
وت ػػرى الد ارس ػػة أف محت ػػوي م ػػا ج ػػاء ف ػػي الفي ػػديو م ػػف نف ػػي المجم ػػس لمديمقراطي ػػة والعمماني ػػة س ػػيفتح الب ػػاب أم ػػاـ
مصػػادمات مػػع المجتمػػع المػػدني المصػػري وخصوصػاً وأف ثػػورة ينػػاير 2011/كانػػت تطالػػب بالديمقراطيػػة وبالتػػالي
يمكػػف أف يفسػػر اعػػالف المجمػػس أنػػو مقػػدمات ألعمػػاؿ ضػػد رغبػػات الثػوار الشػػباب والمػػدنييف الػػذيف رفعػوا شػػعارات
مثؿ حرية وديمقراطية.

1

األزمات الدولية ،2007 ،مسألة سيناء المصرية ،تقرير الشرؽ األوسط  /شماؿ افريقيا رقـ  ،32-61مجموعة االزمات الدولية ،ص1
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االسكندراني ،اسماعيؿ ،مرجع سابؽ ،ص6
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أكناؼ بيت المقدس ،2212/6/19،اإلعالف عف تشكيؿ [مجمس شورى المجاىديف في أكناؼ بيت المقدس] وتبني [غزوة النصرة لألقصى واألسرى] ،موقع

يوتيوبhttps://www.youtube.com/watch?v=hHfXjBLZM4I ،
4
5

أكناؼ بيت المقدس  ،2212/7/12،بياف رقـ  " 32درب غزة " ،موقع يوتيوبhttps://www.youtube.com/watch?v=Up0dEdHCxJQ ،
أكناؼ بيت المقدس ،2212/6/19،اإلعالف عف تشكيؿ [مجمس شورى المجاىديف في أكناؼ بيت المقدس] وتبني [غزوة النصرة لألقصى واألسرى] ،موقع

يوتيوبhttps://www.youtube.com/watch?v=hHfXjBLZM4I ،
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كما أف الفيديو المنسوب لممجمس يتناقض وبياف رقـ  19الذي صدر بتاريخ  ،2012/10/10تحت عنواف "بيػاف
ميـ مف مجمس شوري المجاىديف في أكناؼ بيت المقػدس إلػي األمػة اإلسػالمية وعممائيػا الػذيف رفضػوا قتػاؿ َمػ ْف

خػػالفيـ طريقػػة الحكػػـ ،حيػػث جػػاء فػػي البيػػاف أف " :لنػػا موقػػؼ ثابػػت ال يتغيػػر مػػف كػػؿ طريقػػة ،أو نظػػاـ ،أو فكػػر
ون ِعػ ُّدىا مػف
يخالؼ الشريعة اإلسالمية كالديمقراطية ،والوطنية ،والقوانيف الوضعية عمى سبيؿ المثػاؿ ال الحصػرَ ،

السبؿ التي زؿ أصحابيا فييا ،فال نري سبيال لنصرة الديف ورفعة شأنو ،وعز المسمميف فػي الػدنيا واآلخػرة إال بمػا
أمرنا اهلل بو لتحقيؽ ىذا ،أال وىو الدعوة والجياد .وموقفنا مما سػبؽ ذكػره مػف سػبؿ معوجػة ال يمػزـ منػو تكفيػر أو
قتاؿ مف قاؿ بو ،أو وقع فيو ،بؿ ننكر عمييـ شفقة بيـ ،وبيننا وبينيـ الدعوة بالحسني ،ودعوتيـ لمعودة ،والعودة
لديف اهلل وشرعو ،كما أف لنا في ديارنا سياسة شرعية ننطمؽ منيا ،فال نوجو سػيامنا لغيػر العػدو الييػودي المتفػؽ
عمػػى عداوتػػو ،وذلػػؾ تفويت ػاً لػػو ألف يػػأمف بانشػػغالنا عنػػو ،وال نػػأمف بانكشػػاؼ ظيورنػػا لػػو ،وحرصػػا عمػػى تكثيػػر
المصالح الشرعية المعتبرة بتحصػيؿ أعالىػا ،وتقميػؿ المفاسػد التػي ع َّػدىا الشػارع مفسػدة بػدفع مػا قػدرنا عمػي دفعػو
منيا".1
وفي الخالؼ بيف تنظيـ القاعدة والدولة االسالمية في العراؽ والشاـ داعش ،انحاز فيو مجمس شورى المجاىديف
بوضوح إلى داعش وأميرىا أبي بكر البغدادي ،ولكف مع االحتفاظ بكممات التقدير والتوقير أليمف الظواىري.2
أىم عمميات مجمس شورى المجاىدين
 إط ػػالؽ ص ػػاروخيف جػ ػراد عم ػػى مدين ػػة إي ػػالت بإسػ ػرائيؿ ،وتبن ػػت العممي ػػة الت ػػي اس ػػتيدفت دوري ػػة تابع ػػة لج ػػيشاالحػػتالؿ داخػػؿ الحػػدود اإلسػرائيمية فػػي  ،2012/6/18عبػػر شػػابيف أحػػدىما مصػػري واآلخػػر سػػعودي ،وتبنػػت
تفجيرات لخط الغاز قرب مدينة العريش عاـ2012ـ.3
 نف ػػي بي ػػاف رق ػػـ  4عالق ػػتيـ بمقت ػػؿ الجن ػػود المصػ ػرييف ف ػػي ش ػػير رمض ػػاف ،2012 /وأف ى ػػدفيا الرئيس ػػي قت ػػاؿالييود ،وتجنب استيداؼ الجيش المصري.4
 معظػػـ بيانػػات مجمػػس شػػورى المجاىػػديف كانػػت مخصصػػة لإلعػػالف عػػف تبنػػي عمميػػات نفػػذىا التنظػػيـ ضػػدمسػػتعمرات ومصػػالح إس ػرائيمية بػػالقرب مػػف المنطقػػة الحدوديػػة مثػػؿ قصػػؼ (سػػيدروت ،ونتيفػػوت ،وبئػػر سػػبع،
1
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خيرت ،عبد الحميد ،2013 ،سيناء مف الخاليا النائمة إلى تنظيـ القاعدة :ىؿ شجع النظاـ عمى نمو الجماعات التكفيرية؟ ،المركز العربي لمبحوث والدراسات،

http://www.acrseg.org/2246/bcrawl
4
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وعسػػقالف ،ومجمػػع أشػػكوؿ ،وموقػػع كوسػػفيـ) ويعتبػػر المجمػػس مػػنغمس بشػػكؿ كامػػؿ فػػي الشػػأف الفمسػػطيني،
السيما في غزة ،وأف دائرة حمفائو وأعدائو ترتبط باألطراؼ الفاعمة ىناؾ.
فعمي سبيؿ المثاؿ ،لـ ينفذ التنظػيـ أي عمميػة مشػتركة مػع أي تنظػيـ آخػر فػي سػيناء أو فػي مصػر بشػكؿ عػاـ،
بينما نفذ عممية باالشتراؾ مع تنظيـ جيش اإلسالـ الموجػود فػي غػزة ،كػذلؾ لػـ يصػدر التنظػيـ أي بيانػات ييػاجـ
فييا أي طرؼ مصري ،سواء قبؿ  2013/7/30أو بعدىا ،في حيف أصدر عدة بيانات ضػد سػمطة حمػاس ،فػي
غزة ينتقد حكميا وقبوليا بالديمقراطية وميادنة االحتالؿ الصييوني ،وىي أمور تشير إلػى تعػاظـ دور الجماعػات
المسمحة في قطاع غزة بالمقارنة بالعناصر المصرية.
وصاحب البياف مجموعة مف الصور لبعض الممثميف ،باإلضافة إلى تسجيؿ مرئي تعمػف فيػو الجماعػة مسػؤوليتيا
عػػف اسػػتيداؼ دوريػػة إس ػرائيمية عمػػى الحػػدود بػػيف مصػػر واس ػرائيؿ ،حمػػؿ البيػػاف عن ػواف "غػػزوة النص ػرة لألقصػػى
واألسري".1
تنظيم الدولة اإلسالمية (والية سيناء)
أوؿ ظيػور حقيقػي ليػـ فػي أبريػؿ2011/ـ ،2بعػد تنفيػذ سمسػػمة تفجيػرات لخػط الغػاز فػي سػيناء ،وكانػت بدايػة ىػػذا
التنظيـ بعد دخوؿ عناصر مػف قطػاع غػزة عبػر األنفػاؽ تسػمي نفسػيا "التوحيػد والجيػاد فػي أكنػاؼ بيػت المقػدس"
الذي أسسو ىشاـ السعيدني ( أبو الوليد المقدسي) ،بعد خالفاتيـ مع حركػة حمػاس ،وىػرب حػوالى  150شخصػاً
مػػنيـ اتيميػػـ بخػػرؽ اليدنػػة مػػع االحػػتالؿ اإلس ػرائيمي واطػػالؽ صػواريخ عمػػى إسػرائيؿ نيايػػة عػػاـ 2008ـ ،3وبعػػد
حوارىـ مع تنظيـ "التوحيد والجياد" السيناوي الذي نشط بعد ثػورة ينػاير ،2011/قػرر التنظيمػاف االنػدماج ليعرفػا
باسـ "أنصار بيت المقدس" بقيادة نائب ىشاـ السعدني محمد فريث زيادة.4
وبحسػػب مػػؤتمر صػػحفي بتػػاريخ  2014/1/2لػػوزير الداخميػػة المصػػري "محمػػد اب ػراىيـ" تحػػدث فيػػو عػػف كيفيػػة
تأسيس جماعة أنصار بيت المقدس قاؿ " :إف تطور تنظيـ بيت المقدس كاف في فترة حكـ الرئيس السابؽ محمد
مرسػػي ،بينمػػا كانػػت تسػػعي جماعػػة اإلخػواف لتوسػػيع قاعػػدتيا فػػي مختمػػؼ أنحػػاء الػػبالد وتقاربػػت مػػع حمفائيػػا مػػف
المتشددة وقياميـ بفتح قنوات تواصؿ لعدد مف كوادرىا مع قيادات حركة حماس الفمسطينية ومنيـ (أيمف
الفصائؿ ُ
نوفؿ ،رائد العطار) الذيف قدموا ليػـ ُمختمػؼ أوجػو الػدعـ الموجيسػتي ،مػف خػالؿ استضػافتيـ بقطػاع غػزة وتمقيػنيـ
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أديب ،منير  ،2215،مرجع سابؽ ،ص 47-46

المسحاؿ ،تامر  2211،فيديو لعميمة قتؿ اريغوني  ،Vittorio arrigoniموقع يوتيوب،
https://www.youtube.com/watch?v=tgkHQIM3Vbg
4
احمد ،رفعت ،2214 ،خريطة الجماعات والتنظيمات االسالمية المتطرفة ،شبكة االعالـ العربيةhttp://moheet.com/details_articll ،
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بقواعػػد األمػػف وتػػدريبيـ عمػػى مختمػػؼ األسػػمحة بمعسػػكرات كتائػػب القسػػاـ ،والتباحػػث معيػػـ فػػي بعػػض المسػػائؿ
المتعمقة بالتكنولوجيا العسكرية ،وأبرزىا عمميات التشويش عمى عمؿ الطائرات ،وضبط عمميات توجيو صواريخ ،
وأجي ػزة فػػؾ الشػػفرة" .كػػؿ ىػػذه األمػػور اعتبرىػػا وزيػػر الداخميػػة بمثابػػة األمػػر الحقيقػػي الػػذي أدى إلػػى اإلعػػالف عػػف
جماعة أنصار بيت المقدس بقيادة توفيؽ فريث زيادة (أبو عبد اهلل) ،كما قاد محمد نصػر جناحيػا العسػكري الػذي
كاف اسمو " كتائب الفرقاف".1
وىػػذه المعمومػػات لػـ تقتصػػر عمػػى و ازرة الداخميػػة ،بػػؿ إف القضػػاء المصػػري كػػاف لػػو دور فػػي تشػريعيا إذ أَصػػدرت

محكمة جنايات القاىرة حكما باإلعداـ عمى بعض قيادة اإلخواف المسمميف بينيـ الرئيس المعػزوؿ "مرسػي ومحمػد

البمتاجي" ،والقائديف في حركة حماس "العطار ونوفؿ" في قضية عرفت باسـ "التخابر مع حركة حماس".2

وفي محاولة الدراسة لتفسير التقارب بيف اإلخواف المسمميف وحركة حماس وأنصار بيت المقػدس فػي تمػؾ الفتػرة،

بالرغـ مف تناقضيـ مع الجماعات السمفية ،وبناء عمى اتيامات و ازرة الداخميػة المصػرية وقػرار المحكمػة ،تػرى أف
السػبب ىػو دخػوؿ مصػػالح حركػة االخػواف المسػػمميف بعػد ثػورة ينػػاير ،2011/التػي كانػت تسػػعي فػي حينػو لػػدخوؿ
االنتخابات الرئاسية التي فاز بيا الرئيس محمد مرسي ،والبرلمانية التي كاف حصتيـ ىي األكبػر ،وبالتػالي كانػت
معنية بكسب أكبر قدر مف الحشد حتى واف كانت جماعات سمفية تختمؼ معيا.
توح ػػدت العدي ػػد م ػػف تنظيم ػػات الجماع ػػات الجيادي ػػة والتكفيري ػػة ف ػػي س ػػيناء ف ػػي 2012/1/23ـ ،وم ػػف ض ػػمنيـ
جماعة "أنصار بيت المقدس" التي كانت حديثة النشأة حينيا ،وتـ التنسيؽ فيما بينيا في إطار موحد ومػف بعػدىا
سطع نجـ إسـ "أنصػار بيػت المقػدس" بعػد أف انضػـ لػو جميػع أبنػاء القبائػؿ المعتنقػيف لمفكػر التكفيػري والجيػادي،
ليكػػوف ىػػو التنظػػيـ األكبػػر فػػي سػػيناء ،وتُعتبػػر المرجعيػػة الفكريػػة لتنظػػيـ بيػػت المقػػدس مسػػتمدة مػػف القاعػػدة بعػػد
مبايعتيـ أليمف الظػواىري مػف خػالؿ بيػاف كػاف نصػو" :إلػى أميرنػا الحبيػب ،وشػيخنا الفاضػؿ ،أبػي محمػد أيمػف
الظ ػواىري ،حفظػػؾ اهلل ونصػػرؾ وأعانػػؾ ،مػػف جنػػودؾ فػػي سػػيناء الحبيبػػة فػػي أرض الكنانػػة ،نبايعػػؾ عمػػى السػػمع
والطاعة في المنشط والمكره ،والعسر واليسر ،فارـ بنا حيث شئت ،فمف ترى ولف تسمع منا إال مػا تَق َّػر بػو عينػؾ،

وتُشػػفي بيػػا صػػدرؾ" ،3لكنيػػا سػػرعاف مػػا تبػػع ذلػػؾ البيػػاف فتػرة تالسػػف وتبػػادؿ اإلتيامػػات بػػيف الظػواىري وأبػػو بكػػر
البغدادي ،وتحولت المرجعية الي تنظيـ الدولة اإلسالمية في العػراؽ والشػاـ (داعػش) ،وتحػوؿ اسػميـ مػف أنصػار

ابراىيـ ،محمد  ، 2214،مؤتمر صحفي لوزير الداخمية المصري محمد ابراىيـ ،قناة ازىربى الفضائية ،نسخة عف اليوتيوب ،2214/1/2،
https://www.youtube.com/watch?v=VjoCnvK9I6A
2
دنيا الوطف ، 2215 ،بينيـ بديع ومرسي والبمتاجي احالة اوراؽ قياداة االخواف الى مفتي الجميورية بقضية التخابر مع حركة حماس واليروب،
1

http://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2015/05/16/715004.html ،5215/5/16
كفي  ، 24الييكؿ التنظيمي وأبرز قيادات والية سيناء برئاسة أبو اسامة المصري ،الوصوؿ لمموقع االلكتروني،2215/7/29 ،
http://www.maanpress.com
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بيت المقدس الي "والية سيناء" في  ،2014/11/13وذلؾ بعد قبوؿ أبو بكر البغدادي مبايعتيـ التي أعمنوىا فػي
بياف صوتي بتاريخ  2014 /11/10جاء فيو " :إف طاعة ألمر اهلل ورسولو ،بعدـ التفرؽ ولػزوـ الجماعػة ،نعمػف
مبايعة الخميفة إبراىيـ بف عواد بف إبراىيـ القرشي الحسيني (أبو بكر البغدادي) ،عمى السمع والطاعة فػي العسػر
واليسػػر ،وفػػي المنشػػط والمكػره ،وأال ننػػازع األمػػر أىمػػو إال أف نػػرى كفػ ار بواحػػا” ،1وىػػذا يعنػػي أنػػو لػػو أراد البغػػدادي
تصعيد العمميات في مصر أو تقميميا ،ىذا ما ستنفذه واليػة سػيناء ،عمػى عكػس لػو كػاف ارتبػاط التنظػيـ بالقاعػدة،
فالقاعدة تعمؿ بشكؿ ال مركزي ،وتترؾ الحرية لكؿ التنظيمات الجيادية التي تعمؿ تحت إمرتيا ،بتقرير العمميات
التي تراىا مناسبة في ضوء الوضع المتاح في كؿ دولػة ،وبػذلؾ ُيعتبػر أف تنظػيـ الدولػة بػات لػو اليػد األطػوؿ فػي
تقرير تحركات والية سيناء ،وال يمكف لمقادة داخؿ مصر القياـ بأي تحركات أو عمميات إال بالرجوع لمبغدادي.2

ويقوؿ أبو الوليد قائد إحدى المجموعات الجيادية في غزةَّ " :
أف تنظيـ أنصار بيت المقػدس فػي شػبو جزيػرة سػيناء
َّ
ػي  19تنظيم ػاً سػػمفياً تحػػت لوائػػو ،فض ػالً عػػف تنفيػػذ عمميػػات فػػي
قػػد حظػػي بموافقػػة البغػػدادي ألنػػو نجػػح فػػي طػ ّ
المنطقة".3
الم َسمَّحة يقوؿ مػدير معيػد الػديف والسياسػة فػي روسػيا ألكسػندر ايغنػاتينكو" :فػي العػالـ حاليػا
أما بالنسبة لمعمميات ُ

مػػا ال يقػػؿ عػػف  30واليػػة ل ػػمدولة اإلسػػالمية وواليػػة سػػيناء واحػػدة منيػػا ،ىػػذه الواليػػات تتخػػذ ق ارراتيػػا عػػادة بصػػورة
مستقمة بشأف العمميات التي ستنفذىا ،ولكنيا تعمف عنيا وكأنيا مف تنفيذ المنظمة المركزية".4
الفرق بين أنصار بيت المقدس ووالية سيناء
ُيعتبر مف دالالت إسـ والية سيناء أنو يسيطر في الواقع عمى أراضي سيناء ،كمػا تشػير دعايػة واليػة سػيناء إلػى

نيػػة التنظػػيـ بػػالحكـ ،إضػػافة الػػي أف التنظػػيـ بعػػد تغي ػره الػػى واليػػة سػػيناء أصػػبح يفػػرض تيديػػدا أكبػػر بكثيػػر عمػػى
عمنػا زعمػاء القبائػػؿ
السػكاف
المحميػيف ،بعػد أف قتػؿ عػدد مػف المػدنييف بحجػػة التعامػؿ مػع الجػيش المصػري ،وى ّػدد ً
ّ

المعارضػػيف لػػو ،كمػػا أف ىجمػػات واليػػة سػػيناء تش ػ ّكؿ خط ػ اًر عمػػى الم ػواطنيف المػػدنييف أيض ػاً ،كمػػا أنيػػا ىاجمػػت

1

روسيا اليوـ ، 2214 ،بعد قبوؿ البغدادي مبايعتيا " أنصار بيت المقدس " تتحوؿ الى "والية سيناء" ،روسيا اليوـ موقع اخباري ،الوصوؿ لمموقع االلكتروني،

http://arabic.rt.com/news ،2215/7/28
الغريب ،أحمد ،2215 ،دالالت التحوؿ مف جماعة أنصار بيت المقدس الى والية سيناء ،مجمة السياسة ،الوصوؿ لمموقع االلكتروني،2215/7/32 ،
http://al-seyassah.com
3
مصطفي ،جياد ،2215 ،غزة :ماذا لو تـ قبوؿ بيعة داعش؟ ،مجمة السفير ،الوصوؿ لمموقع االلكتروني،2215/7/32 ،
http://assafir.com/Article/1/433486
4
روسيا اليوـ ،2215 ،إذا كاف ىذا عمالً ارىابياً فيو ذو ىدؼ مزدوج ،قناة روسيا اليوـ اإلخبارية ،تاريخ الوصوؿ لمموقع االلكتروني،2215/11/12 ،
2

https://arabic.rt.com/press
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متعددي الجنسيات ،كما أف ىناؾ وبحسب الحكومة المصرية تَػ ّدفُؽ لممقػاتميف األجانػب إلػى
وأصاب جنود مراقبيف ّ

داخؿ سيناء ،ومف بينيـ مصرييف عادوا مف الحرب في سوريا.1
المرجعية الفكرية لتنظيم الدولة اإلسالمية (والية سيناء)

تعتمػد جماعػػة أنصػػار بيػػت المقػػدس كغيرىػا مػػف التنظيمػػات السػػمفية الجياديػػة عمػى األفكػػار التكفيريػػة لسػػيد قطػػب،
وتضيؼ إلى برامجيا التثقيفية كتابات أخرى حديثة ككتاب "إدارة التوحش" لمؤلؼ (أبي بكر ناجي)
أما بعد التحوؿ الى والية سيناء ،أصبحت برامجيا وأفكارىا مواليػة إلػى أعػراؼ وامػرة الدولػة اإلسػالمية فػي العػراؽ
والشاـ.
ىدف تنظيم الدولة اإلسالمية (والية سيناء)
ك ػػاف الي ػػدؼ م ػػف تنظ ػػيـ أنص ػػار بي ػػت المق ػػدس ف ػػي بداي ػػة األم ػػر ى ػػو الس ػػعي نح ػػو تحري ػػر الق ػػدس م ػػف اإلح ػػتالؿ
الصػػييوني ،ولكػػف مػػع سػػقوط اإلخ ػواف وعػػزؿ مرسػػي ف ػػي أعقػػاب ثػػورة  30يونيػػو ،تحػ ّػو َؿ جيادىػػا نحػػو ال ػػداخؿ
المصري ،واستيداؼ األمف والجيش المصرييف في سيناء والمحافظات المصرية.
أماكن عمل تنظيم الدولة اإلسالمية (والية سيناء)
ينتشػػر ىػػذا التنظػػيـ فػػي قريػػة الماسػػورة بػرفح والخروبػػة والسكاسػػكة والػوادي األخضػػر بالشػػيخ زويػػد والمػزارع بمدينػػة
العػ ػريش ،وقري ػػة بغ ػػداد ،والمغ ػػارة ،وجب ػػؿ الح ػػالؿ ،وج ػػوز أب ػػي رع ػػد ،وأـ ش ػػيحاف بوس ػػط س ػػيناء ،وقريت ػػي الخ ػػروـ
والرويسػػات بجنػػوب سػػيناء ،ويتركػػز فػػي الش ػريط الحػػدودي بػػيف مصػػر وغ ػزة ،خاصػػة فػػي قػػرى المقاطعػػة والميديػػة
والظيير ،وعدد أعضائو يصؿ في أغمب التقديرات إلى  1500عضو ،منيـ مف  %20إلى  %30فمسطينيوف.
أشير قيادات تنظيم الدولة اإلسالمية (والية سيناء)
شادي المنيعي
حاليا التنظيـ خمفًا لزعيميا الروحي أبو منير الذي قُتؿ ىو
رمز مف رموز أنصار بيت المقدس ،يتزعـ المنيعي ً
وابنو مصعب في حممة عسكرية عمى قرية الميدية بمدينة الشيخ زويد معقؿ التنظيـ ،بدءاً المنيعي نشاطو في

1

غولد ،زاؾ ، 2215 ،مرور عاـ عمى داعش في شبو جزيرة سيناء ،المرصد ،الوصوؿ لمموقع االلكترونيhttp://www.al- ،2215/7/32 ،

/ masdar.net/%D9%
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تيريب األفارقة الي اسرائيؿ ،ومتورط في تفجيرات طابا في عاـ  ،2004بعدىا اتجو لمتيريب عبر األنفاؽ إلى
.1

غزة ،وىو ىمزة الوصؿ بيف أنصار بيت المقدس في غزة وأعضائيا الذيف طردتيـ حماس عاـ 2009ـ
أبو قتادة المقدسي

إعالميا وتقوؿ مصادر أمنية إنو ىمزة
فمسطيني الجنسية ،يوصؼ بأنو الرجؿ الثاني في التنظيـ ،غير معروؼ
ً

وتنظيميا في شبو جزيرة سيناء،
الوصؿ بيف القاعدة األـ ،بقيادة أيمف الظواىري ،والجماعات المنتمية ليا فكرًيا
ً
وقطاع غزة ،أتيـ بخطؼ ثالثة مف عناصر الشرطة ،خالؿ أحداث ثورة  25يناير ،وتيريبيـ لقطاع غزة،

وبالتخطيط لتفجير قسـ شرطة ثاف العريش ،في  ،2011/6/29ونجحت قوات األمف في القبض عميو يوـ
.2

2011/11/13ـ

أىم العمميات تنظيم الدولة اإلسالمية (والية سيناء)
نشػػطت العمميػػات بعػػد ثػػورة ينػػاير ،2011/وازدادت بعػػد عػػزؿ ال ػرئيس مرسػػي واإلطاحػػة بحكػػـ جماعػػة اإلخ ػواف
المسمميف ،ومف أىـ عممياتيا:

3

 تفجيرات متتالية لخط الغاز المؤدي إلى إسرائيؿ عبر محافظة شماؿ سيناء ،والتي تجاوزت  20تفجي ار.
ػينيا مػػف قبػػؿ مػػا ُيعػػرؼ بتنظػػيـ "الموحػػديف" فػػي سػػيناء ،تػػـ تحريػػرىـ فػػي ،2012/2/2
 إختطػػاؼ  25صػ ً
مقابؿ اإلفراج عف معتقميف مف بدو سيناء.

 استيداؼ الدورية اإلسرائيمية في  2012/6/18في األراضي الفمسطينية المحتمة ،والتي قُتؿ فييا  8جنود
إسرائيمييف بثو الفيديو تنظيـ "مجمس شورى المجاىديف السمفي-أكناؼ بيت المقدس.
 ىجػػوـ بالص ػواريخ عمػػى مدينػػة إيػػالت فػػي جنػػوب إس ػرائيؿ ،وفػػي سػػبتمبر 2012/ىػػاجـ مسػػمحو الجماعػػة
دورية حدودية إسرائيمية وقتموا جندياً وأصابوا آخر.
 محاولػة لتػػدمير وحػػرؽ قسػػـ شػػرطة ثػػاف العػريش ،بعػػد أف ىػػاجموا القسػػـ بقػػوة مػػف حػوالي  200فػػرد ممػػثـ،
استخدموا أسمحة متطورة واسفرت االشتباكات عف مقتؿ  5أشخاص ،بينيـ ضابطاف ،واحد مػف الشػرطة،
واآلخر مف القوات المسمحة ،إضافة إلى إصابة  19شخصا بجروح خطيرة.

بوابة الحركات االسالمية  ، 2214أنصار بيت المقدس صراع االحتواء بيف القاعدة وداعش ،الوصوؿ لمموقع االلكتروني،2215/7/32 ،
http://www.islamist-movements.com/2484
2
المرجع السابؽ
1

بوابة الحركات االسالمية  ، 2214أنصار بيت المقدس صراع االحتواء بيف القاعدة وداعش ،الوصوؿ لمموقع االلكتروني،2215/8/2 ،
http://www.islamist-movements.com/2484
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أيضا عف مقتؿ  25مف جنود األمف المركػزي فػي  ،2013/8/19فػي عمميػة
 أعمنت الجماعة مسؤوليتيا ً
إعالميا باسـ "مذبحة رفح الثانية".
ُعرفت
ً

 محاولة اغتياؿ وزيػر الداخميػة المصػري المػواء محمػد إبػراىيـ فػي سػبتمبر ،2013/عقػب اسػتيداؼ موكبػو
انتقامػػا لمػػا سػ ّػماه بيػػاف الجماعػػة
فػػي حػػي مدينػػة نصػػر ،قػػاؿ منفػػذ العمميػػة "وليػػد بػػدر" ،اف اليجػػوـ كػػاف
ً
"مجازر دار الحرس الجميوري ،رابعة العدوية ،رمسيس ،واإلسكندرية".
 اليجػػوـ بسػػيارة مفخخػػة عمػػى مديريػػة أمػػف جنػػوب سػػيناء فػػي أكتػػوبر ،2013/واسػػتيداؼ مبنػػى المخػػابرات
العسكرية في اإلسماعيمية.
 قتؿ المقدـ محمد مبروؾ مسؤوؿ ممؼ اإلخواف المسمميف في جياز األمف الوطني في نوفمبر.2013/
 تفجير مديرية أمف الدقيمية في ديسمبر ،2013/قتؿ فيو  16شخص كاف مف بينيـ  14مف ضباط.
 كميف في محافظة بني سويؼ قتؿ فيو  6مف ضباط الشرطة.


تفجيػػر مديريػػة أمػػف القػػاىرة ،واسػػقاط مروحيػػة عسػػكرية بسػػيناء فػػي ينػػاير ،2014/واغتيػػاؿ مػػدير المكتػػب
الفني لوزير الداخمية في يناير ،2014/بالتزامف مع احتفاؿ المصرييف بذكرة ثورة يناير.2011/

الجماعات الجيادية
تنتشر ىذه الجماعات في رفح والشيخ زويد ،وتتمقى تدريبات عسكرية شبو منتظمة ،وتنقؿ السالح لمجيادييف
الفمسطينييف ،وتتبنى الجماعة أفكار تنظيـ القاعدة ،التي تقترب مف فكر الجماعات اإلسالمية فيما يخص
الجياد باعتباره الفريضة الغائبة عف حياة المسمميف ،واليدؼ مف الجياد مف وجية نظر ىذه الجماعات إقامة
الدولة اإلسالمية ،واعادة اإلسالـ إلى المسمميف ،وال تأخذ الجماعات الجيادية في سيناء شكالً تنظيمياً واحداً،
حيث يتواجد عدد كبير مف الجماعات الجيادية مختمفة المسميات واألىداؼ ،كما وأف ىناؾ أعضاء ىذه
الجماعات يحمموف السالح ،ويتمقوف تدريبات عسكرية شبو منتظمة عمى يد بعض أعضاء الجماعات الجيادية
الفمسطينية ،حيث يتصؿ عدد مف ىذه الجماعات بجماعات جيادية فمسطينية.1
اع أمنية ولمحفاظ عمى السرية ،وبعضيـ ال ُيتَيـ بذلؾ ،وفى ىذا
طمِؽ اسماً عمى جماعتِو ِلدو ٍ
وكثير منيا ال ُي ْ

الغموض الذى يكتنؼ بعض الجماعات لعدـ إطالؽ اسـ أو عنواف عمى أنفسيـ يوضح الدكتور منير أديب

الخبير في الحركات اإلسالمية المصرية أ َّف بعض التيارات الجيادية ترفض إطالؽ بعض المسميات عمييا ألنيا
تعتقد في ق اررة نفسيا أنيا جماعة المسمميف لذلؾ تجد حرجاً في اطالؽ اسـ السمفية الجيادية عمييا ويضيؼ أف
1

بوابة الحركات االسالمية ،مرجع سابؽ
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القيادي مف السمفية الجيادية السيد أبو خضر يوضح ىذه النقطة بالقوؿ إف ىذه التسميات بالبدايات كانت تطمقيا
األجيزة األمنية المصرية.1
تفسير الدراسة :الخمط بيف الجماعات الجيادية ،والخاليا النائمة ،وجند اإلسالـ ،وبعضيا ال يطمؽ أسماء عمى
نفسو أو يعمف عف أسماء قادتو ،باعتباره يأتي ضمف استراتيجية الكموف والسرية مثؿ ( الخاليا النائمة وجند
اإلسالـ) ،لكف بالنسبة لكثير مف الجماعات المسمحة ال تكترث لمتسمية مثؿ "الجماعات الجيادية" في شماؿ
سيناء ،التي ال تيمتـ لمتسميات ألنيا تعمؿ بشكؿ عمني ايماناً منيا بأف العمؿ هلل ورسولو.
صفات وعقائد الجماعات المسمَّحة في سيناء
ُيمكف تصنيؼ الجماعات المسمحة الجيادية منيث واحد ،حيث يجمعيـ في المقدمة قتاؿ الطواغيت الممثميف فػي

ح ّكـ الدوؿ باعتقاد فتوي ابف تيمية " أي طائفة امتنعػت عػف تطبيػؽ شػريعة مػف شػرائع اإلسػالـ الظػاىرة والمتػواترة
قوتمػػت عمييػػا ،والقتػػاؿ لمجػػرد المنػػع ال عمػػى جحػػد الوجػػود" وبم ػا أف الػػدوؿ اليػػوـ ال تطبػػؽ ىػػذه األحكػػاـ فػػي ظػػؿ
تطور مفاىيـ الحكـ مف خالؿ مفاىيـ الديمقراطية والتنميػة والعولمػة ،فيػذا يحػتـ قتػاليـ ،كمػا تجمعيػـ صػفة الػوالء
والبػراء ،وقيػػاـ الدولػػة عمػػى أسػػاس العقيػػدة اإلسػػالمية وقوانينيػػا ،كمػػا وتُجمػػع التيػػارات الجياديػػة عمػػى قتػػاؿ األنظمػػة
ومخاصػمتيا ومعارضػػتيا .لكػف كػػؿ تيػػار يكفػر ي ْقتػػؿ بمفيومػػو لمجيػاد ،أمػػا كػػؿ تيػار يأخػػذ الجيػػاد عنػواف لػػو فمػػيس

ِ
بالضروري أنػو يكفػر ،فيػرى الػدكتور منيػر أديػب الخبيػر فػي الحركػات اإلسػالمية" :أف الخطػورة تكمػف فػي التكفيػر
الذي يؤدي الى ِ
القتاؿ فيذه األنواع مف التنظيمات الجيادية يكوف لدييا دائرة أوسع لمقتؿ".2
وترى الدراسة ،أف لقطاع غزة إسيامات في نشأة ىذه الجماعات في سيناء ،خصوصاً بعد تعرضيـ لممالحقة مػف
أجيزة األمف المصرية أو األجيزة األمنية لحماس بغزة ،حيث تمكنػوا بسػيولة اإلنتقػاؿ بػيف سػيناء وغػزة مػف خػالؿ
شػػبكة األنفػػاؽ المتػػوفرة بػػيف المنطقتػػيف ،وىػػذا أعط ػاىـ أفضػػمية فػػي اإلختفػػاء واليػػرب ،ومػػنحيـ الثقػػة فػػي التنقػػؿ
واليروب .إضافة الي عدـ وجود تنسيؽ واتصاالت بيف ىذه الجماعات ،حيػث تعػددت أنواعيػا وأسػماءىا ،إضػافة
الػػى س ػرية بعضػػيا ،وىػػذا ُيصػػعب عمػػى أجي ػزة األمػػف مالحقػػتيـ ،إذ أف فػػي حالػػة القػػبض عمػػى عناصػػر تػػابعيف
تصؿ في تحقيقاتيا أبعد مف حدود الجماعة ِ
لجماعة ما ،ال يم ّكف ىذا أجيزة األمف أف ِ
نفسيا ليذه العناصر.
َُ

إذ أف الس ػػمفييف يختمف ػػوف عػ ػػف اإلخػ ػواف المس ػػمميف ،فيػ ػػـ ليسػ ػوا تنظيم ػػا ىرمي ػ ػاً م ػػثميـ ،ب ػػؿ يغمػ ػػب عم ػػييـ التفػ ػػرؽ

لمجموعػػات ،3كمػػا أف عػػدـ الت ػرابط بػػيف الجماعػػات يقمػػؿ مػػف إمكاني ػة حشػػدىـ لق ػوات كبي ػرة لميجػػوـ عمػػى أكمنػػو
1
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2

منير ،اديب ،مرجع سابؽ ،ص56

3

منيب ،عبد المنعـ ،2212 ،مرجع سابؽ ،ص125

انمركز انديمقراطي انعربي نهدراسات االسحراجيجية وانسياسية واالقحصادية برنيه – أنماويا

الجماعات المسلحة فً سيناء و تداعياتها على المىقف المصري من القضية الفلسطينية (  ...)4002 -4002اسالم مىسً

لمجػػيش أو عمػػى دوريػػات متحركػػة بعػػدد كبيػػر مػػف المقػػاتميف ،وبالتػػالي ىػػذا يبقػػى القػػدرات البش ػرية راجحػػة لصػػالح
الجيش واألجيزة األمنيػة ،وىػذا يعتبػر مػف أىػـ الموانػع ليجمػات كبيػرة يمكػف أف تقػوـ بيػا ىػذه الجماعػات ومػف ثػـ
إسػتبعاد سػػيناريوىات محتممػػة لسػيطرتيا عمػػى منػػاطؽ جغرافيػػة كبيػرة ،فػػي الوقػػت الػػذى تفضػؿ فيػػو ىػػذه الجماعػػات
تنفيذ عمميات صغيرة ونوعية تستيدؼ دوريات متحركة صغيرة ،وأكمنو محددة ،ولكف ىذا األمر لػيس مطمقػاً وىػو
خطير ،حيث ىاجمػت الجماعػات بأعػداد
لـ يمنع تنفيذ السناريو الذى حدث بالفعؿ في عاـ  2015واعتُبر تطو اًر
اً

كبيرة  17موقعا لمجيش المصري ،فشمت في إحداث نصر ممموس والذى أعمنت عنو والية سػيناء 1،فيػي التنظػيـ
األكبر في سيناء خصوصا بعػد أف إنطػوي تحتيػا  19جماعػة ،وىػو ىػذا الحػدث الوحيػد حتػى تػاريخ االنتيػاء مػف
ىذه الدراسة.
العمميات العسكرية لقوات األمن المصرية في سيناء
ي ػػدخؿ حف ػػظ األم ػػف ف ػػي المن ػػاطؽ الحدودي ػػة ،كواج ػػب دس ػػتوري أص ػػيؿ ،ض ػػمف مي ػػاـ الج ػػيش المص ػػري وأولويات ػػو
القصوى وىو المسؤوؿ عف التزاـ جميورية مصر العربية فيما يخص الجانب األمني مف معاىداتيا الدولية ،عمػى
رأس ىذه المعاىدات ما نصت عميو معاىدة السالـ المصرية-اإلسرائيمية.2
لذلؾ ،كاف لزمػاً عمػى الجػيش التصػدي لمجماعػات المسػمحة فػي سػيناء فػي ظػؿ التأييػد الشػعبي لمجػيش فػي مصػر
بعػػد ثػػورة يونيػػو ،2013/وت ارجػػع التأييػػد بشػػكؿ جػػذري مػػف أىػػالي سػػيناء لمجماعػػات المسػػمحة بعػػد انخ ػراطيـ فػػي
االشتباؾ مع القوات النظامية المصرية ،واسػتيدافيـ بشػكؿ مباشػر ،وىػو مػا يعػد خروجػاً عػف مسػا ِرىـ القػديـ الػذي
أعمنػػوه بمحارب ػػة اس ػرائيؿ ،وى ػػو تطػػور لمجماع ػػات المسػػمحة غي ػػر ال ُمْمتَِزمػػة ب ػػالقوانيف وال بمعاىػػدات الدول ػػة ،ل ػػذلؾ
حسػ ػ ػ ػ ػػمت الدولػ ػ ػ ػ ػػة أمػ ػ ػ ػ ػػر الجماعػ ػ ػ ػ ػػات المسػ ػ ػ ػ ػػمحة فػ ػ ػ ػ ػػي فب اريػ ػ ػ ػ ػػر 2014 /بتصػ ػ ػ ػ ػػنيفيـ فػ ػ ػ ػ ػػي خانػ ػ ػ ػ ػػة اإلرىػ ػ ػ ػ ػػاب.3
فيما أطمؽ الجيش الحمالت المسمحة ضد الجماعات في سيناء وكانت منيا:

4

-1العممية نسر( )1بتاريخ 2011/8/14ـ.
-2العممية نسر( )2بتاريخ أغسطس2012/ـ.
-3يوـ 2013/9/7ـ أطمؽ الجيش المصري عممية كبيرة.
عطا اهلل ،أكرـ ،2215 ،غزة والشيخ زويد -سيناريو خيالي ربما كاف سيحدث! ،جريدة األياـ ،تاريخ الوصوؿ لمموقع اإللكتروني،2215/11/25 ،
f58d82Yf262232591fy58d82http://www.al-ayyam.ps/ar_page.php?id=f
2
بياف المجمس األعمى لمقوات المسمحة المصرية ،2211 ،البياف يؤكد التزاـ مصر تنفيذ المعاىدات والمواثيؽ الدولية  ،2211/2/13مجمة الدراسات
1

الفمسطينية ،المجمد  ،22العدد  ،86ص199
3

االسكندراني ،اسماعيؿ ،مرجع سابؽ ،ص3

4

السيد ،عالء ،2214 ،العمميات المسمحة والخسائر البشرية في سيناء منذ ثورة يناير ،موقع ساسة ،sas

/http://www.sasapost.com/Operations-and-casualties-in-sinai
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-4يوـ  2014/2/3أعمف الجيش المصري حممة وصفت بأنيا األكبر في سيناء.
واستخدـ الجيش في ىذه الحمالت قوات المشػاة ومركباتيػا المدرعػة والمجنػزرة ،وكػذلؾ المدفعيػة الخفيفػة والثقيمػة،
وطػػائرات األباتشػػي المقاتمػػة ،إضػػافة إلػػى ق ػوات الصػػاعقة والعمميػػات الخاصػػة وىػػذه الق ػوات لػػـ تػػدخؿ سػػيناء منػػذ
تحريرىا ،وكاف دخوليا وفؽ تفاىمات دولية بإشراؼ المراقبيف الموجوديف بسيناء وبموافقة اسرائيمية.
عمى الرغـ مف أف تسميح الجماعات اإلرىابية ال يضػاىى تسػميح القػوات المسػمحة فػي سػيناء ،إال أنيػا استعاضػت
عن ػػو ب ػػالتخطيط والمرون ػػة ف ػػي الحركػ ػة ،ال ػػذي أكس ػػبيا مس ػػاحة م ػػف المن ػػاورة ف ػػي ع ػػدة مواجي ػػات مث ػػؿ ،الضػ ػربات
االستباقية التي كانت توجييا لمقوات في نقاط تمركزىا ،في ظؿ توفر عنصر المفاجأة والرصد والمتابعة.1
فيما اشتدت المواجيات بيف الجيش والجماعات المسمحة في ِظ ّؿ الحمالت األمنية فيما عرفت بثالث مراحؿ.2
ويتضح مف خالؿ رصد األرقاـ عمى موقع "ويكي ثورة" ،وىو مبادرة أطمقيا المركػز المصػري لمحقػوؽ االقتصػادية
واالجتماعية حاولت جمع إحصاءات شاممة عف انتياكات حقوؽ اإلنساف في مصر منذ يناير،2011/

وبتصرؼ

الباحث تظير األرقاـ الى أي مدى تصاعدت وتيرة العنؼ في سيناء انظر لجداوؿ ( )4( )3( )2التالية:

مف

3

1

لوز ،ياسر  ،2213،دور المؤسسة العسكرية المصرية في ثورة 25يناير  ،2211رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة االزىر ،غزة ،فمسطيف ،ص122

2

عميبة ،احمد ،مرجع سابؽ

ويكا الثورة ،WikiThawra ،2214،تاريخ الوصوؿ الى الموقع ،2215/7/15
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1I4EfwlcDJXuZE7TFr4amoP5g7UXD M0ItYjxosNG5QFw/edit#gid=149052365
2

3

انمركز انديمقراطي انعربي نهدراسات االسحراجيجية وانسياسية واالقحصادية برنيه – أنماويا

الجماعات المسلحة فً سيناء و تداعياتها على المىقف المصري من القضية الفلسطينية (  ...)4002 -4002اسالم مىسً

جدول رقم ()2
(القتمى في سيناء بفترات زمنية مختمفة)
القتمى في سيناء بفترات مختمفة

نوع الواقعة

توصيف

الصفة

الواقعة
فترة الػ  18يوـ األولي مف ثورة

ىجوـ مسمح

عمؿ ارىابي

 25يناير

قوات مسمحة

( 2011/1/25ػ)2011 /2/11

أحداث
سياسية

لـ يستدؿ عمييا

القتمى

القتمى

مسجمين

مسجمين

2

اشتباكات امف
ومدنيف ،واسباب

عدد

اجمالي

قتمي غير

26

28

ػػػػ

عيد المجمس العسكري

عمؿ إرىابي

ىجوـ مسمح

قوات مسمحة

18

29

(2011/2/11ػ ػ ػ ػ )2012/7/1

حممة أمنية

حممة امنية

مخالفيف

12

34

34

عيد الرئيس مرسى

عمؿ إرىابي

ىجوـ مسمح

قوات مسمحة

41

48

75

( 2012 /7/1ػ ػ ػ ػ )2013/7/3

حممة امنية

حممة امنية

مخالفيف

7

عمؿ ارىابي

ىجوـ مسمح

قوات مسمحة

133

مدني

43

مخالفيف

110

عيد الرؤساء السيسي/عدلي
منصور
( 2013/7/ 3ػ

حممة امنية

ػ )2014 /1/ 31

حممة امنية

286

321

جدول رقم (( )3المصابين في سيناء بفترات زمنية مختمفة)
المصابين في سيناء بفترات مختمفة

توصيف
الواقعة

نوع الواقعة

الصفة

ىجوـ

قوات

عمؿ ارىابي

مسمح

مسمحة

16

حممة امنية

حممة امنية

مخالفيف

5

عمؿ ارىابي

ىجوـ

قوات

7

مسمح

مسمحة

عيد المجمس العسكري
( 2011/2/11ػ)2012 /7/ 1
عيد الرئيس مرسى
( 2012/7/1ػ ػ )2013/7/30

المصابين المصابين

7

حممة امنية

حممة امنية

عمؿ ارىابي

ىجوـ

مسمحة

مسمح

مدني

0

حممة امنية

مخالفيف

24

( 2013 /7/3ػ )2014 /2/28
حممة امنية

21

غير

مسجمين
24

33

0
قوات

عيد الرؤساء السيسي/عدلي منصور

عدد

إجمالي

المصابين

114
138
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جدول رقم (( )4المقبوض عمييم في سيناء بفترات زمنية مختمفة)
اجمالي

كافة

المقبوض عمييم في
سيناء بفترات مختمفة

سيناء

المحافظات

عيد الرئيس مرسى

ال توجد ارقاـ

( 2012 /7/1ػ ػ

خاصة

)2013/7/3

بسيناء

المقبوض عمييـ والمالحقيف
قضائياً بشماؿ سيناء،
خالؿ عيد الرئيس

السيسي/الرئيس عدلي
منصور

( 2013/7/5ػ
)2014/5/15

التيم الموجية

العدد

عمؿ ارىابي

324

قضايا امف قومي

645

الجنسية

اجمالي

1251

تسمؿ عبر الحدود

8

فمسطيني

ارىاب تسمسؿ،

32

فمسطيني

4809

41،163

1009

جنائي ،امف قومي
سياسية جنائية

242

242

وتري الدراسة ،بحسب الجداوؿ السابقة أف ىناؾ إزدياداً ممحوظاً لمتوتر واألخطار التي تحيط بمصر وسيناء عمى
وجو الخصوص ،فالعمميات ضد الدولة المصرية شيدت زيادة ممحوظة يقابميا زيادة في كثافة العمميات العسػكرية
مػػف الجػػيش المصػػري ضػػد الجماعػػات المس ػػمحة حتػػى إعتب ػرت مصػػر نفسػػيا ف ػػي حالػػة حػػرب مفتوحػػة مػػع ى ػػذه
الجماعات.
وأوضػػحت األرقػػاـ فػػي بػػدايات الثػػورة ،أف أعػػداد القتمػػى ال يزيػػد عػػف ( )28قتيػػؿ وىػػذا عػػدد كبيػػر بالنسػػبة لدولػػة
يفتػػرض أنيػػا بحالػػة ثػػورة سػػممية ،وىػػذا يشػػير الػػى أف الطػػابع السػػيناوي القبمػػي الحػػاد كػػاف غالب ػاً عمػػى المظػػاىرات
وخصوصػػا وأف القتمػػى الػ ػ (ُ )26س ػ ِجمت بأنيػػا أحػػداث سياسػػية وليسػػت عمميػػات إرىابيػػة ،كمػػا أف قتػػؿ فػػرديف مػػف

الش ػػرطة بأعم ػػاؿ مس ػػمحة ،ي ػػدؿ عم ػػى أف الغمب ػػة كان ػػت لألح ػػداث السياس ػػية ول ػػـ ي ػػتـ تس ػػجيؿ ع ػػدد كبي ػػر لعممي ػػات
الجماعات المسمحة سوي لحادثتي قتؿ أفراد الشرطة.
لكف بعد الثورة المصرية و(خالؿ فترة المجمس العسكري) كاف إزديػاد فػي عػدد القتمػى ،وصػؿ الػى ( )18قتيػؿ فػي
أعمػاؿ إرىابيػػة مسػػمحة ُنسػػبت الػى الجماعػػات المسػػمحة ،ممػػا يعنػى أف ىنػػاؾ حالػػة انفػػالت أمنػي فػػي سػػيناء خػػارج
عف سيطرة األجيزة األمنية المصرية.
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أما في (فترة الرئيس محمد مرسي) فقد إزدادت األعماؿ بشكؿ أكبر حتى وصمت الػى مػا يقػارب( )48قتيػؿ وعػدد
المصابيف ( )150مصاب ،وعدد المعتقميف ( )4809وىذا يمكف تفسيره بأف الجماعات تمارس ضغط كبير عمػى
ار لمفمتػػاف األمنػػي ،وخصوص ػاً وأف كػػاف ق ػرار مػػف ال ػرئيس محمػػد
الجػػيش المصػػري ،كمػػا ويعنػػى أف ىنػػاؾ اسػػتمر اً
مرسي بوقؼ لمعمميات العسكرية في سيناء.
وبمقارنة األعداد في الجداوؿ السابقة بيف عيد الرئيس مرسي وعيد الرئيس السيسي ،حيث وصؿ عدد القتمى الى
ػر فػػي
مػػا يقػػارب( )286قتيػػؿ ،وعػػدد المصػػابيف ( )150مصػػاب وعػػدد المعتقمػػيف ( )41،163نممػػس ارتفاع ػاً كبيػ اً
األعداد ،وىذا يمكف أف يفسر الخالفات بػيف االخػواف والجػيش ،وقػوة ارتبػاط الجماعػات المسػمحة معنويػاً بػاإلخواف
المسمميف وتأييداً ليـ في صػراعيـ مػع الجػيش المصػري ،ممػا أدي الػي إزديػاد وتيػرة األعمػاؿ االرىابيػة فػي سػيناء
ضد الجيش المصري ومؤيديو مف السكاف.
كما وتشير األرقاـ الى ارتباط وتػورط الفمسػطينييف فػي األعمػاؿ المسػمحة فػي سػيناء ضػد الجػيش المصػري ،حيػث
أف ىناؾ أعداداً كبيرة مف الفمسطينييف تـ القبض عمييـ وىػو ال يقػؿ عػف ( 40شخصػاً) وىػذا يفسػر أسػباب اتيػاـ
مص ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػر لغػػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػزة بالمش ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاركة ف ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي األعم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاؿ المس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػمحة ف ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي س ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػيناء.
وينبغي التنويو أف البيانات واألرقاـ في الجداوؿ السابقة غير رسمية نظ اًر لصعوبة الحصوؿ عمى ىذه األرقاـ مف
مصادرىا الرسمية في ظؿ التكتـ اإلعالمي واألمني عمييا.
كمػػا وتظيػػر اإلحصػػائيات أف الجػػيش المصػػري يعمػػؿ بكثافػػة وقػػوة كبي ػرة ،حيػػث شػػيدت زي ػادة كبي ػرة فػػي أعػػداد
القتمى ،وزيادة ممحوظة بشكؿ كبير فػي عػدد المعتقمػيف الػذي تجػاوز الواحػد وأربعػيف الفػا ،فػي سػنوات فتػرة الػرئيس
عبد الفتاح السيسي ،مما يدؿ عمى إصرار الجيش المصري عمى العمميات العسكرية.
وتفيػػد التقػػارير مقتػػؿ نحػػو ألػػؼ عنصػػر مػػف عناصػػر الجماعػػات المسػػمحة " خػػالؿ العػػاـ 2014ـ فقػػط ،وىػػذا يػػدؿ
عمى أف التنظيمات المسمحة تكبدوا خسائر كبيرة ،ولكف عممياتيـ ما زالت مستمرة ،بمػا ُيشػير الػي أنيػـ اسػتطاعوا

معدؿ اليجمات التي ينفّذونيا ،رغـ الحواجز عمى طرؽ المرور إلى سيناء (مف قطاع غػزة ،مصػر
التعافي وزيادة ّ
والبحر) ،وال يزاؿ المقاتموف األجانب قادريف عمى الوصوؿ إلى شبو الجزيرة.1

1
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خالصة الفصل
يخمػػص ىػػذا الفصػػؿ الػػى أف ىنػػاؾ تغي ػرات كبي ػرة متسػػارعة فػػي سػػنوات مػػا بعػػد ثػػورة ينػػاير 2011/عمػػى خارطػػة
الجماعات المسمحة في سيناء ،وقد تغيرت حسب المسػاحة التػي تتحػرؾ فييػا كػؿ جماعػة مػف خػالؿ قػدراتيا عمػى
تطوير نفسيا ،وقدراتيا العسكرية والبنيوية ومدي قوتيا في مواجية الحمػالت العسػكرية األمنيػة ،إذ نجػد جماعػات
كثيرة نشأت بشكؿ دعػوي تػـ إتجيػت الػى اسػتخداـ السػالح ،إضػافة الػى جماعػات عممػت فػي التيريػب ثػـ إتجيػت
لتكوف ذات طابع جيادي ،وكثير مف ىذه الجماعات تَْنسب وجودىا كردة فعؿ لألحواؿ السيئة في سيناء ،كما أف

كثير منيػا عمػى مػدى
صاَ َحب اً
اً
كثير مف ىذه الجماعات تغيرت أسماؤىا نتيجة إندماج أحياناً ،وتفكؾ أحياناً أخرى َ
تػػاريخ نشػػأتيا ،ولػػوحظ أنيػػا نشػػأت بفضػػؿ انػػدماجاتيا مػػع جماعػػات مسػػمحة مػػف غػزة ،حيػػث سػػاىمت األنفػػاؽ فػػي

ويظيػػر التحميػػؿ السػػابؽ ،أف العنػػؼ والعمميػػات المسػػمحة فػػي سػػيناء مػػف ِقَب ػؿ الجماعػػات كػػاف
حريػػة حركتيػػا ،كمػػا ُ
اح أكثػػر دقػػة وتَ ػ ّدرج مػػف العش ػوائية الػػى االنتقائيػػة والنوعيػػة ،وىػػذا يػػدؿ عمػػى أف التطػػور
ُمتَصػػاعداً وبقػػوة أخػػذ ن ػو ٍ
لمجماعػػات لػػـ يكػػف فقػػط عمػػى مسػػتوي البنيػػة والييكػػؿ ،بػػؿ أيضػػا عمػػى مسػػتوي التطػػور فػػي تػػدريب العناصػػر ورفػػع

كفاءاتيـ وقدراتيـ القتالية ضػد الجػيش والدولػة المصػرية .كمػا يؤكػد عمػى مسػتوي الػدعـ المػادي الكبيػر الػذي يقػدـ
ليذه الجماعات سواء مف الداخؿ أو الخارج لتمويؿ عممياتيا وتأميف عناصرىا.
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انفصم انثانث
جدنية انعالقة بني سيناء وقطاع غزة
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لـ تكف نظرة مصر لفمسطيف نظرة أمنية خالصة ،ولـ تُرسـ العالقة كميا مف ىذا الجانب بؿ كانت تختمؼ أحيانا،
متأرجحػػة إلػػى التنػػاغـ واالنسػػجاـ ،وفػػي م ارحػػؿ أخػػرى تصػػؿ الػػى تػػوتر شػػديد ،لكنيػػا لػػـ تصػػؿ أبػػدا الػػى القطيعػػة
الكاممػة ،وقػػد تمثمػت فتػرات التوافػؽ والتعػػاوف مػع السػػمطة الفمسػطينية قبػػؿ االنقسػاـ الفمسػػطيني عػاـ 2007ـ ،التػي
كانػػت اثػػاره سػػمبية عمػػى عالقػػة مصػػر بحركػػة حمػػاس التػػي حكمػػت قطػػاع غ ػزة ،التػػي إتُ ِي َم ػت مػػف ِقَب ػؿ كثيػػر مػػف
المختصػيف والنظػاـ المصػػري بأنيػا تحػاوؿ إلقػػاء عػبء قطػػاع غػزة عمػى كاىػػؿ مصػر ،خصوصػاً فػػي فتػرة الػرئيس
محمػد حسػني مبػارؾ والػرئيس عبػػد الفتػاح السيسػي حتػى وصػمت العالقػػات الػي القطيعػة شػبو الكاممػة ،إال أف ىػػذه
القطيعة تخمميا فترة ذىبية لمعالقات بدأت مف بعد ثورة يناير ،2011/وخصوصاً بوصػوؿ اإلخػواف المسػمميف الػى
حكـ مصػر ،واتسػمت فييػا العالقػات بالتواصػؿ والتنػاغـ بػيف حركػة حمػاس التػي تمكنػت مػف السػيطرة عمػى قطػاع
غزة واالخواف ،ولعبت سيناء دو اًر أساسيا ومحورياً في ىذه العالقات في كؿ الفترات الزمنية السابقة والالحقة لثورة
يناير ،2011/وفى ىذا الفصؿ سوؼ نوضح العالقات بيف مصر وقطػاع غػزة والػدور الميػـ الػذى لعبتػو سػيناء،
حيث تـ تقسيمو الي مبحثيف:
المبحثثث األول :يتحػػدث عػػف العالقػػة بػػيف مصػػر وقطػػاع غ ػزة بعػػد حكػػـ حمػػاس ،ويتنػػاوؿ األحػػداث التػػي دفعػػت
حركة حمػاس لتحميػؿ مصػر مسػؤولية قطػاع غػزة السياسػية ،مػف خػالؿ ربػط أحػداث قطػاع غػزة بمصػر ،سػواء
كانت أحداثاً سياسية ليا بعدىا االقميمي ،كتحميؿ مصػر العػبء األخالقػي لحصػار غػزة ،أو القػانوني ،أو أحػداث
ليا طابعيا االقتصادي في محاولة لربط غزة اقتصاديا بمصر ،مف خالؿ األنفاؽ التي تُ ْع َتبر وسيمة لتزويد قطػاع

غػزة بالمتطمبػػات االساسػػية والكماليػػة أيضػػا ،ومشػػاريع اقتصػػادية اقُترحػػت ،إضػػافة الػػي المشػػاريع التػػي تتحػػدث عػػف
ارتباط قطاع غزة جغرافيا بمصر فػي محاولػة إليجػاد حػؿ لمقضػية الفمسػطينية عمػى حسػاب مصػر (جغرافيػاً) مػف
خالؿ تبني حؿ إقميمي يشمؿ قطاع غزة وسيناء.
المبحثثث النثثاني :يتنػاوؿ العالقػػة بػيف الجماعػػات المسػػمحة فػي سػػيناء والتنظيمػات المسػػمحة فػػي قطػاع غػزة ،يظيػػر
فييا العالقة والخالفات بينيا وبيف حماس والتقارب عمى المصالح المشتركة ،واآللية التي اجتمعت فييػا المصػالح

المتبادلػػة بعػػد سػػقوط االخ ػواف بعػػد ثػػورة  / 30يوليػػو ،إضػػافة الػػى عالقػػة االخ ػواف المسػػمميف مػػع حمػػاس فػػي ظػػؿ
تصاعد دور الجماعات المسمحة في سيناء.
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المبحث األول

العالقة بين قطاع غزة ومصر (سياسياً ،اقتصادياً ،جغرافياً).

بعػػد فشػػؿ حركػػة حمػػاس فػػي إيجػػاد مكانػػة َد ْوِليػػة ليػػا مػػف خػػالؿ اعت ػراؼ العػػالـ بيػػا بعػػد نجاحيػػا فػػي االنتخابػػات
الفمسػػطينية عػػاـ 2006ـ وانت ػزاع مكانػػة مسػػاوية لمكانػػة حركػػة فػػتح فػػي النظػػاـ السياسػػي الفمسػػطيني ،إضػػافة الػػي
صنع القػرار فػي حمػاس بعػد االنقسػاـ عػاـ 2007ـ ،الػذي عػزز سػيطرتيا عمػى
صعود لمقوى المتشددة في عممية ُ
غزة بيدؼ منع أي محاولة مف فتح الستعادة مكانتيا فيو ،ولمبرىنة عمى قدرة الحركة اإلسالمية القدرة في الحكـ.

وىو ما دفع حركة حماس بشدة لمعارضة شروط المصالحة الفمسطينية المتعمقة بإعادة الوضػع لمػا كػاف قبػؿ عػاـ
2007ـ ،مس ػػتندة ال ػػى األح ػػداث الت ػػي ج ػػدت عميي ػػا مث ػػؿ (ف ػػتح الح ػػدود م ػػع مص ػػر والع ػػودة لمعممي ػػات العس ػػكرية،
والحروب التي وقعت لقطاع غزة) ،التػي خمقػت حقػائؽ عمػى األرض تجعػؿ مػف الصػعب مػع مػرور الوقػت العػودة
صعب التخمي عنو بسيولة.
لموضع السابؽ ،حيث أصبح فيو قطاع غزة كيانا شبو مستقؿ
ً
ومكسبا َي ُ

ليذا سعت حركة حماس بكؿ قوة لفتح منفػذ ليػا عمػى العػالـ لبنػاء عالقاتيػا مػع أصػدقائيا ،وخاصػة مصػر لكونيػا
البمد العربي الوحيد المجاور لقطاع غزة ،وليكوف لدييا القدرة عمى توفير الخػدمات األساسػية لممػواطنيف فػي قطػاع
غزة واالستغناء عف الخدمات التي توفرىا إسرائيؿ.
لكف وجود حركة حماس لـ يناسب النظاـ المصري الذي يرغب في ضماف االسػتقرار عمػى حػدوده مػع قطػاع غػزة
بحيػػث تبقػػى حركػػة حمػػاس فػػي حػػدودىا الطبيعيػػة فػػي القطػػاع ،وفػػى نفػػس الوقػػت يعمػػؿ عمػػى أف يتجنػػب القطػػاع
المزيػػد مػػف المعانػػاة اإلنسػػانية .وتريػػد مصػػر أف يتحقػػؽ كػػؿ ذلػػؾ فػػي ظػػؿ االتفاقػػات القائمػػة مػػع إسػرائيؿ وفػػي ظػػؿ
الشرعية الفمسطينية "السمطة الفمسطينية" ،وعدـ حدوث تصادـ بيف ىذه األىداؼ ،ألف مف مصمحتيا عدـ حػدوث

يعا عػػف
إنفجػػار فػػي القطػػاع ييػػدد أمنيػػا أو اسػػتقرارىا ،وفػػي نفػػس الوقػػت تػػدرؾ أف حركػػة حمػػاس لػػف تت ارجػػع س ػر ً

سػػيطرتيا عمػػى قطػػاع غ ػزة ،ليػػذا فػػإنيا تعمػػؿ عمػػى إطفػػاء الح ارئػػؽ التػػي قػػد تنشػػب بسػػبب الحصػػار والعقوبػػات
اإلسرائيمية عمى قطاع غزة تحػت قيػادة حركػة حمػاس ،لػذلؾ تتعامػؿ مػع حمػاس عمػى أنيا جػار األمػر الواقػع ليػذا
كانت تحاورىا كمسؤوؿ عف قطاع غزة وحدوده ولكف بدوف إعطائيا مكانة رسمية شرعية ،بانتظػار تبمػور ظػروؼ

أفضؿ تسمح بالتوصؿ إلتفاؽ وترتيبات رسمية بمشاركة رئاسة السمطة واسرائيؿ ،تعفي مصر مف األزمػة الطارئػة
التي حمت بعد عاـ2007ـ وسببيا االنقساـ الفمسطيني.1

1

الشقاقي ،خميؿ  ،2008،انفصاؿ غزة السياسي الي متي وىؿ يمكف الرجوع عنو؟ ،المركز الفمسطيني لمبحوث السياسية والمسحية ،تقدير الموقؼ السياسي
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أوال :العالقات السياسية بين قطاع غزة ومصر
عبارة عف العالقات التي تبمورت وتشكمت (سواء بالشكؿ اإليجابي أو السمبي) بيف حركة حماس والحكومات
المصرية التي تعاقبت منذ فترة حكـ الرئيس محمد حسني مبارؾ خصوصا بعد عاـ 2007ـ ،مرو اًر بفترة الرئيس
محمد مرسي ،وانتياء بفترة الرئيس عبد الفتاح السيسي ،وىي عمى النحو التالي:
العالقة بين قطاع غزة ومصر في فترة حكم الرئيس مبارك عام ( 2007حتى )2011
لػػـ تتقبػػؿ مصػػر فػػوز حمػػاس بانتخابػػات عػػاـ 2006ـ ،خصوصػػا أنػػو جػػاء عقػػب فػػوز إخ ػواف مصػػر بانتخابػػات
2005ـ ،الذيف رحبوا بفوز حماس ،واعتبره النائب عف حركة حماس "احمد بحر" أف انتصارىـ انتصػار لإلخػواف

اعتبر لمصر واقعاً سياسيا جديداً.
المسمميف في العالـ كمو ،وىو ما ُ
وبػػدأت حمػػاس تعمػػؿ عمػػى بنػػاء الثقػػة مػػع الػػدوؿ العربيػػة واالسػػالمية مػػف خػػالؿ جوالتيػػا وزيارتيػػا الخارجيػػة التػػي
المحطػػة األولػػي بحكػػـ دورىػػا الطميعػػي فػػي نص ػرة القضػػية
بػػدأتيا مػػف مصػػر ،وقػػاؿ خالػػد مشػػعؿ :بػػأف مصػػر ىػػي َ

الفمسطينية.1

ولػـ تػدـ محػاوالت بنػػاء الثقػة بػيف حمػػاس ومصػر كثيػ اًر ،إذ أعقػػب ىػذه الجػوالت أحػػداث عمػى السػاحة الفمسػػطينية،

غيرت مف مسار تمؾ المحاوالت.
ّ
ففػػي  2006/6/25اختطفػػت ثالثػػة تنظيمػػات فمسػػطينية (كتائػػب القسػػاـ ،جػػيش االسػػالـ ،ألويػػة المقاومػػة الشػػعبية)
الجنػػدي اإلس ػرائيمي جمعػػاد شػػاليط ،وأعمنػػت عػػف مطالبيػػا بػػإطالؽ اآلؼ مػػف األسػػري الفمسػػطينييف مػػف السػػجوف
االسرائيمية ،ورفع الحصار ،ووقؼ كؿ أشكاؿ العدواف عمى الشعب الفمسطيني.

ولعبت مصر دور الوسيط بيف اسرائيؿ وحماس التػي كانػت نيابػة عػف بػاقي الفصػائؿ ،التػي أكػدت فػي أكثػر مػف

مناسبة أف الراعي الوحيد لصفقة شاليط ىي القاىرة ،ولـ تنؼ حركة حماس وجود وساطات أوربية وعربية أُخري،
وىو ما أوضحو القيادي في حماس موسى أبو مرزوؽ :بتمقي عرضاً اسرائيمياً عف طريؽ قطر ،مؤكداً أف حركتػو

متمسكة بالوسيط المصري.2

إال أف الموقػػؼ المصػػري كػػاف أقػػؿ تمسػػكا بالوسػػاطة مػػف الموقػػؼ الػػذي أظيرتػػو حركػػة حمػػاس ،إذ حمػػؿ ال ػرئيس
مبارؾ مسؤولية تعثر المفاوضات حوؿ شاليط لحماس واسػرائيؿ ،وقػاؿ" :إف مصػر ال تسػعى الػى الوسػاطة ،وانمػا

وي ْمكف لبالده أف تترؾ الممؼ عف طيب خاطر وأف الجيود لإلفراج عف األسري وقضية شػاليط
غيرىا يأتي اليياُ ،
ليسػػت حك ػ اًر عمينػػا" ،وأضػػاؼ أف تعػػدد األط ػراؼ التػػي تقػػوـ بالوسػػاطة لػػيس فػػي مصػػمحة القضػػية 3.وتعتبػػر ىػػذه

1
2

الزيتونة ،2009 ،مصر وحماس ،تقرير معمومات ( )7مركز الزيتونة لمدراسات واالستشارات ،بيروت ،لبناف ،ص20-14
المركز الفمسطيني لإلعالـ  ،2011،أبو مرزوؽ نتمسؾ بالوساطة المصرية بممؼ شاليط ،تاريخ الوصوؿ لمموقع،2015/6/18 ،

https://www.palinfo.com
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مؤشر عمى توتر العالقات مع مصر فيما يخص ممؼ شاليط وعدـ الثقة بػيف الطػرفيف ،وصػمت الػى
التصريحات
اً

اإلتيامات المتبادلة ،وانعكست مف خالؿ ربطيا بإغالؽ معبر رفح.

ول ػـ يكػػف ممػػؼ شػػاليط ىػػو الوحيػػد الػػذي أحػػدثَ ت ػوت اًر فػػي العالقػػات مػػع مصػػر ،خصوص ػاً بعػػد فػػرض الحصػػار
اإلس ػرائيمي الخػػانؽ عمػػى قطػػاع غ ػزة الػػذي تفػػاقـ بعػػد سػػيطرة حمػػاس عمػػى قطػػاع غ ػزة عػػاـ2007ـ ،والػػذي قوبػػؿ
عبرت عنو بسحب الوفد األمني المصري واغػالؽ مقػره فػي غػزة ،واغػالؽ
بموقؼ مصري معارض لتمؾ السيطرةّ ،

1
الم ْنفػ َذ
معبر رفح  .وترى حماس أف مصر تُشارؾ في الحصار بشكؿ غير رسمي ،مف خالؿ إغالؽ معبػر رفػح ( َ

الوحيػػد لمقطػػاع إلػػى العػػالـ الخػػارجي) مػػف جانػػب مصػػر ،وحاولػػت مصػػر إيجػػاد بػػدائؿ تتػػيح العبػػور لقطػػاع غ ػزة
لمحػ ػػاالت االسػ ػػتثنائية ،مػ ػػف خػ ػػالؿ معبػ ػػر العوج ػ ػة الواقػ ػػع عمػ ػػى الحػ ػػدود االس ػ ػرائيمية المص ػ ػرية حيػ ػػث دخػ ػػؿ بيػ ػػذه
الطريقػة( )6،374مسػاف اًر فمسػطينياً إلػػى القطػاع فػي أواخػػر أغسػطس ،2007/وكانػت حمػػاس قػد رفضػت إدخػاليـ
عف معبر كرـ ابو سالـ ،حيث أرادت دخوليـ مف معبر رفح ،لذلؾ قصفت معبر أبو سالـ تعبي ار عف رفضيا.
ودعػا خالػػد مشػػعؿ الحكومػػة المصػرية الػػى التحػػرؾ وتحمػػؿ مسػػؤولياتيا تجػػاه أىػػالي قطػػاع غػزة " الػػذيف يتعرضػػوف
لمػػوت بطػػيء" ،حتػػى أف حركػػة حمػػاس سػػعت لػػدي الجامعػػة العربيػػة باتخػػاذ قػرار " يمػػزـ " مصػػر بفػػتح معبػػر رفػػح
الحدودي.

وتري الدراسة أف الضغوط المتوالية والحصار الذي فرض عمى غزة ،جعؿ حركة حماس تبحث عف وسائؿ بديمة
لمحاولػػة إجبػػار الجانػػب المصػػري عمػػى التعامػػؿ معيػػا كونيػػا سػػمطة شػػرعية نجحػػت باالنتخابػػات وجػػاءت بػػإرادة
الجماىير ،وىي حكومة أمر واقع.
ففػػي  ،2008/1/23قامػػت مجموعػػة تابعػػة لحمػػاس بتفجيػػر الجػػزء األكبػػر مػػف السػػور الفاصػػؿ بػػيف قطػػاع غ ػزة
متزود بالمواد الغذائية والوقود.2
ومصر ،وتدفؽ مئات اآلالؼ مف أىالي قطاع غزة عبر الحدود الي سيناء ل ّ
وبالرغـ مما أكده الرئيس مبارؾ ":أنو سػمح لمفمسػطينييف بعبػور الحػدود إلػى مصػر لمتػزود باحتياجػاتيـ مػف الغػذاء
ألنيـ يعانوف مف الجوع بسبب الحصار اإلسرائيمي" ،طالما أنيـ ال يحمموف أسمحة ".3
إال أف تصريحاتو لـ تشفع لحماس مف الصحافة المصرية التي ىاجمتيا تحت معنى (الطريػؽ لمقػدس ال يمػر مػف
معنيػػة بتخفيػػؼ إجراءاتيػػا األمنيػػة عمػػى الحػػدود المص ػرية ،إليصػػاؿ
أف حمػػاس كانػػت ّ
الع ػريش) ،واعتبػػر مراقبػػوف ّ

1
2
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رسالة لمنظاـ المصري مفادىاّ ،أنيا قادرة عمى خمط األوراؽ في حاؿ اسػتمرار إغػالؽ معبػر رفػح ومشػاركة النظػاـ

المصري في الحصار؛ األمر الذي اعتبره األخير تيديداً ألمنو القومي ،وانتياكا لسيادتو.1

وقػػد اشػػتكى المكتػػب اإلعالمػػي لحكومػػة حمػػاس فػػي غ ػزة فػػي رسػػالة موجيػػة إلػػى الػػرئيس حسػػني مبػػارؾ طمبػػت
إصدار تعميماتو لوسائؿ اإلعالـ لوقؼ الحممة اإلعالمية القاسية التي تديرىا وسائؿ إعالمية مصرية ضد غزة.2
وحذرت حركػة حمػاس مػف انفجػار الوضػع فػي قطػاع غػزة اذا اسػتمر الحصػار ،مؤكػدة أف كػؿ الخيػارات "مفتوحػة"
بما فييا إعادة فتح الحدود مػع مصػر ،حيػث قػاؿ خميػؿ الحيػة القيػادي فػي حركػة حمػاس فػي مػؤتمر صػحافي فػي
غزة  ":نحذر مف انفجار وشيؾ وغير مسبوؽ" مضيفا أف "كؿ الخيارات مفتوحة لكسر الحصػار" ،وفػي إشػارة الػى
فتح الحدود مػع مصػر ،وأضػاؼ أتوقػع أف مػا ىػو قػادـ أكثػر ممػا حػدث فػي السػابؽ ،لػيس عمػى الحػدود المصػرية
فحسػػب ب ػػؿ عم ػػى مواق ػػع أخ ػػرى" ،كم ػػا أض ػػاؼ ف ػػي رده عم ػػى سػ ػؤاؿ ح ػػوؿ إمكاني ػػة ح ػػدوث مواجي ػػات م ػػع القػ ػوات
المصػرية إذا تػػـ ىػػدـ الجػدار الحػػدودي مػػع مصػػر قػػاؿ" :ال نيػػدد أي طػػرؼ عنػػدما يخػػرج شػػعبنا ألي مكػػاف يخػػرج
لمقمػػة العػػيش ال ليقاتػػؿ أو يواجػػو أحػػد ،ال أتوقػػع أف تحػػدث أيػػة مواجيػػة ،إال إذا أرادت الشػػقيقة مصػػر وجيشػػيا أف
تقؼ في وجوه الجياع لتكسر مطالبيـ ،إف األمور لـ تعد قابمػة لالحتمػاؿ أكثػر مػف ذلػؾ ،مػا يجػري فػي غػزة حكػـ
باإلعػداـ البطػػيء لمميػوف ونصػػؼ المميػػوف مػواطف محاصػريف فػي أكبػػر سػػجف عرفػو التػػاريخ ،وطالػب مصػػر بفػػتح
معبر رفح ،وأضاؼ أف ىناؾ جيوداً بذلناىا مع المسؤوليف المصرييف لفتح معبر رفح لكنيا لألسؼ لـ تنجح ".3
فيمػا طالػب سػامي أبػو زىػري المتحػدث (باسػـ حمػاس) مصػر بػػإعادة تقيػيـ موقفيػا وقػاؿ" :إف حمػاس بػذلت جيػػداً
سياسياً كبي اًر إلعادة فتح معبػر رفػح الحػدودي وكسػر الحصػار ،لكػف الجيػود لػـ تتكمػؿ بالنجػاح ،والحركػة لػف تقبػؿ
باستمرار تعذيب الشػعب الفمسػطيني ،وأف كػؿ الخيػارات أمػاـ الشػعب مفتوحػة إلنيػاء الحصػار" ،وطالػب السػمطات
المص ػرية اإلف ػراج عػػف المعتقمػػيف الفمسػػطينييف مػػف داخػػؿ سػػجونيا ،قػػائالً " :إف الجانػػب الفمسػػطيني يتمقػػى وعػػوداً
مصػ ػرية ب ػػإطالؽ سػ ػراح معتقمي ػػو ،لك ػػف ال تنفي ػػذ عم ػػى أرض الواق ػػع ،والجي ػػد ال ػػذي تبذل ػػو حم ػػاس ال يج ػػد التق ػػدير
المناسب مف قبؿ األطراؼ المصرية".4
ومػ ػػا زاد مػ ػػف التػ ػػوتر بػ ػػيف مصػ ػػر وحمػ ػػاس ،العػ ػػدواف اإلس ػ ػرائيمي عمػ ػػى غ ػ ػزة خػ ػػالؿ الفت ػ ػرة  2008/12/27إلػ ػػى
 .2009/1/18بعػػد انتيػػاء تيدئػػة دامػػت سػػتة أشػػير كان ػت برعايػػة مص ػرية فػػي يونيػػو ،2008/واتيمػػت حمػػاس
1
2

البياء ،مراد ،2012،مصر وحماس وضرورة العالقة ومساراتيا ،رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة بيرزيت ،راـ اهلل ،فمسطيف ،ص79
القدس العربي ،2010،حكومة حماس تطالب الرئيس مبارؾ بوقؼ التحريض االعالمي المصري ،ضدىا ،القدس العربي ،تاريخ الوصوؿ لمموقع

االلكترونيhttps://www.paldf.net/forum/showthread.php?t=554416 ،2015/9/19 ،
3
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اليور ،أشرؼ ، 2228 ،مصر تتوعد برد حازـ عمى حماس اذا اقتحمت الحدود ،جريدة القدس العربي ،العدد  ،5863بتاريخ ،2228/4/12ص5
األياـ ،2008 ،حماس كؿ الخيارات مفتوحة لكسر الحصار بما فييا اعادة فتح الحدود المغمقة مع مصر ،المبادرة الفمسطينية لتعميؽ الحوار العالمي

والديمقراطيhttp://www.miftah.org/arabic/Display.cfm?DocId=9140&CategoryId=2 ،
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مصر بعػدـ الضػغط عمػى اسػرائيؿ لتنفيػذ االسػتحقاقات المترتبػة عمػى التيدئػة لرفػع الحصػار ،وىػو مػا دفػع حمػاس
بعدـ قبوؿ تمديد التيدئة.
وح َممَّيػػا
وجػػاء الموقػػؼ المصػػري عمػػى لسػػاف وزيػػر خارجييت ػا أحمػػد أبػػو الغػػيط بتوجيػػو الم ػوـ عمػػى حركػػة حمػػاس َ

مسػؤولية مػا حػدث فػي غػزة ،قػائالً " :قامػت مصػر بتحػذير حمػاس منػذ فتػرة طويمػة بػأف إسػرائيؿ سػتقوـ بػالرد بيػػذا
األسػػموب" ،وىػػذا يخػػالؼ مػػا قالػػو المتحػػدث باسػػـ حمػػاس فػػوزي برىػػوـ :إف مصػػر أبمغػػت الحركػػة قبػػؿ يػػوميف مػػف
الحرب عمى غزة عاـ2008ـ بأنو لف يكػوف ىنػاؾ ىجػوـ إسػرائيمي عمػى غػزة ،لكػف الغػارات اإلسػرائيمية بػدأت بعػد
أف ذىبت وزيرة الخارجية اإلسرائيمية ليفني إلى القاىرة والتقت بالرئيس مبارؾ ،ثـ ىددت وتوعدت بإسػقاط حكومػة
حماس قبؿ الحرب بيوميف.1
وعبػر االخػواف المسػػمميف فػػي مصػػر عػػف معارضػػتيـ لسػػموؾ النظػػاـ المصػػري تجػػاه حركػػة حمػػاس حيػػث اسػػتنفرت
ّ
طاقاتيا عمػى مختمػؼ المسػتويات ،وبػدأت بتسػيير القوافػؿ الطبيػة واإلنسػانية إلػى القطػاع ،وجمػع التبرعػات العينيػة

المادية لحكومة حماس ،فضالً عػف تجنيػد ماكينتيػا اإلعالميػة لمتحػريض عمػى النظػاـ ،وىػو مػا دفػع النظػاـ لش ّػف
و ّ
حمالت اعتقاؿ واسعة في صفوؼ اإلخواف وقياداتيا ،وتقديـ العديػد مػنيـ إلػى المحػاكـ العسػكرية بتيمػة االتصػاؿ

بحمػػاس وتقػػديـ الػػدعـ ليػػا .2إف تػراكـ األحػػداث بػػدأ مػػع الحصػػار االسػرائيمي منػػذ عػػاـ 2006ـ بعػػد نجػػاح حمػػاس
باالنتخابػػات ،واألحػػداث التػػي تبعػػت سػػيطرة حمػػاس عمػػى غػزة 2007ـ ،وأثػػار الحػػرب ،عػػزز موقػػع حركػػة حمػػاس
(سياسيا) وىو ما جعميا تتمسؾ أكثر بمواقفيا.
ومن وجية نظر حماس ما يوجب عمى مصر التعاون والتعامل معيا:
بأف القضية الفمسطينية تش ّكؿ أحد أىػـ المػداخؿ لتعزيػز حضػورىا عمػى السػاحة اإلقميميػة والدوليػة،
 إدراؾ مصر ّ
لذلؾ ىي حريصة أال تقطع الصمة مع األطراؼ الفمسطينية ،بما فييا حماس ،ميما اختمفت معيا.

 ما زالت اسرائيؿ تتعامؿ مع مصر كعدو رغـ اتفاؽ كامب ديفيد ،إذ ضبطت مصر عديد مف شػبكات التجسػس
االس ػرائيمية عمػػى أرضػػيا ،لػػذلؾ وجػػود فصػػائؿ قويػػة فػػي قطػػاع غ ػزة كحركػػة حمػػاس ال يش ػ ّكؿ عنصػػر حمايػػة
لمفمسطينييف وحسب؛ بؿ ورأس حربة في الدفاع عف مصر وأمنيا القومي خصوصاً.3

1
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 يعتبػػر معبػػر رفػػح ىػػو معبػػر مصػػري فمسػػطيني ،خصوصػػا بعػػد انسػػحاب اسػرائيؿ مػػف غػزة عػػاـ 2005ـ ،حيػػث
يجزـ ممثمو حماس أف االحتالؿ اإلسرائيمي في القطاع انتيى ،وليس لدييا مانع مف مراقبة أوربية إذا كاف ذلػؾ
يساىـ في فتح المعبر ،وأف تكوف جزءاً مف السمطة العاممة عمى المعبر.1
ترى الدراسة أف التصريحات والضغوط الشعبية التي مارستيا حركة حماس مف خالؿ اختراؽ الحدود ،إضافة الى
التصريحات المكثفة في ظؿ األزمة اإلنسانية التي يعانييا قطاع غزة جراء الحصار وتبعػات الحػرب التػي أعطػت

حماس بعدىا الدولي ،ىو ما ساعد عمى إيصاؿ أصوات حركة حماس عالياً ،ىو ما أفضي بمصر لمتفكيػر جػدياً
بمحاوالت تخفيؼ األزمة ،بالرغـ مف معارضتيا لفتح المعبر بالتنسيؽ مع حماس ،خصوصا وأف إغػالؽ الحػدود
بشكؿ تاـ بينيا وبيف القطاع يشكؿ إحرجػاً ليػا ،وىػو مػا يمكػف أف يعتبػر نجاحػاً محػدوداً فػي إ ازحػة أزمػة الحصػار

تجاه مصر ،أكثر مف تحميؿ إسرائيؿ مسؤولية الحصار.

لذلؾ بدأت مصر العمؿ عمى صعيد دبموماسػي فػي فب اريػر ،2009/بيػدؼ التوصػؿ إلػى فػتح مػنظـ ومتفػؽ عميػو
لممعبر ،وبدأ في مارس 2009/فتح المعبر مف حيف لحيف ِ
بعمـ إسرائيؿ ،ألسباب إنسانية.2
تعامل المصري مع األزمة في القطاع التي تحاول أن تصدرىا حماس لمصر من خالل ما يمي:

ويح ّػرـ اسػتخداميا ضػد المػدنييف ،وتواجػو مصػر موقفػاً
 الحصار سياسة عقاب جمػاعي يػدينيا القػانوف الػدوليُ ،حرجاً ازاء الحاجة لممساعدات اإلنسانية األساسية لقطاع غزة في ظؿ الحصار.

 ترى مصػر أف عمييػا التعامػؿ وفػؽ التزاماتيػا الدوليػة ،التػي تعتبػر اتفاقيػة المعػابر عػاـ 2005ـ جػزءاً مػف ىػذهبناء عمى طمب األطراؼ الموقعة عمييا.
االلت ازمات ،بالرغـ أنيا ليست طرفاً فييا ،ولكنيا تساعد في تشغيميا ً

 -ثمة تخوفات مصرية مف تحمؿ األعباء السياسية واالقتصادية واألمنية لمقطاع في حاؿ استمرار الحصار.3

 تعمـ مصر بأف ىناؾ مخططاً اسرائيمياً لتحممييا مسػؤولية غػزة ،وىػو مػا أكػده الػرئيس مبػارؾ فػي كممػة لمشػعبالمص ػػري بمناس ػػبة عي ػػد رأس الس ػػنة اليجري ػػة والع ػػاـ الم ػػيالدي المجي ػػد ع ػػاـ 2008ـ أك ػػد فيي ػػا" :رف ػػض ب ػػالده
لمخطػػط إس ػرائيؿ لمفصػػؿ بػػيف الضػػفة العربيػػة وقطػػاع غ ػزة والتنصػػؿ مػػف مسػػؤوليتيا عػػف غ ػزة وتحميػػؿ مصػػر
تبعاتيػا ،حيػػث أف قضػية الشػػعب الفمسػطيني ىػػي إنيػاء االحػػتالؿ واقامػة الدولػػة الفمسػطينية ،وأف ىػػذا المخطػػط
يستدعي إلى الذاكرة الترويث منذ الثمانينات لمقولة "غزة أوالً" بالنسبة لمقطػاع ،و"الخيػار األردنػي " فيمػا يتصػؿ
بالضػفة " ،وبالتػػالي مصػر لػػف تقػع فػػي ىػػذا الفػخ اإلسػرائيمي ،ولػف تشػػارؾ فػػي تكػريس ىػػذا الفصػؿ بػػيف الضػػفة
َّ
والقطاع ،فيما بالنسبة لنا أر ٍ
المستقمة ،وأف الحؽ في مقاومة االحتالؿ
اض ُم ْحتَمة تقوـ عمييا الدولة الفمسطينية ُ
1
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حؽ ثابت ومشروع ،لكف المقاومة تبقى مسػؤولة أمػاـ شػعوبيا تحكػـ ليػا أو عمييػا بقػدر مػا تحققػو مػف مكاسػب
لقضاياىا أو تجمبو مف خراب ودمار واىدار ألرواح الشيداء".1
 تحػػاوؿ مصػػر أف ِتح ػ ّػد بواسػػطة ف ػػتح معبػػر رف ػػح ،مػػف المش ػػكمة األمنيػػة الت ػػي اتضػػحت لي ػػا والمتمثّمػػة بانتق ػػاؿ
أشخاص عبر األنفاؽ إلى سيناء بسبب إغالؽ معبػر رفػح ،وأيضػا بسػبب ضػغط مػف منظمػات حقوقيػة ،حيػث
ُنشرت في صيؼ 2008/عريضة وقعتيا  23منظمة حقوؽ إنساف مصػرية وعربيػة طالبػت مصػر بفػتح معبػر
رفح لمطمبة الجامعييف ،إضافة الي احتجاجات نظميا اإلخواف ضد سياسػة مصػر تجػاه غػزة ،بمػا فييػا إيصػاؿ

المساعدات اإلنسانية إلى القطاع ،ودعوا مصر إلى فتح المعبر.2
وتػري الد ارسػة ،أف فتػرة الػرئيس مبػارؾ لػػـ تكػف بػػالفترة الذىبيػة لحركػة حمػػاس ،وبقيػت شػائكة ومعقػػدة ومتػوترة فػػي
أغمػػب األحيػػاف ،حيػػث لػػـ تجػػد تجاوب ػاً مص ػرياً بالشػػكؿ الػػذي كانػػت تأممػػو حمػػاس ،خصوص ػاً بعػػد الحػػرب التػػي
عززت مكانتيا ونفوذىا إقميمياً ،مما ساعدىا في محاوالت كسر الحصار مف خالؿ تدفؽ قوافؿ المساعدات التي
تعاممػػت مصػػر معيػػا عمػػى أنيػػا عبئ ػاً لػػـ ترغػػب بحممػػو وزادت مػػف تػػوتر العالقػػة ،وىػػو مػػا أعطػػي حركػػة حمػػاس
(نجومية مؤقتة) في االعالـ ،حيث كانت الساحة االقميمية خالية مف األحداث الالمعة قبؿ التغيػر الحاصػؿ بعػد
ثػػورات الربيػػع العربػػي .ىػػذه األسػػباب أحرجػػت مصػػر بػػالرغـ مػػف ذلػػؾ لػػـ يكػػف تجػػاوب مصػػر إيجابيػػا لمحػػاوالت
حماس بأف تتحمؿ أعباء قطاع غزة وىو ما أشار لو الرئيس مبارؾ في حديثو الذي عني بو حمػاس بأنيػا قامػت
بتص ػرفات منفػػردة جمب ػت الخ ػراب (يقصػػد بيػػا حػػرب 2008عمػػى غ ػزة) وأنيػػا تعمػػؿ عمػػى تحميػػؿ مسػػؤولية غ ػزة
لمصر.
وأضاؼ أحمد أبو الغيط وزير الخارجية األسبؽ" :أف حماس عندما تطمؽ صواريخ نحو اسرائيؿ فيي تطمب مػف
مصػػر التػػدخؿ عنػػد قيػػاـ اس ػرائيؿ بالعمػػؿ العسػػكري ضػػد الحركػػة" ،ووافقػػو الم ػواء حسػػاـ سػػويمـ الخبيػػر العسػػكري
عندما قاؿ" :إف حماس تستغؿ التػوتر إلدخػاؿ مصػر فػي الصػراع الػدائر بينيمػا ،لكػف حركػة حمػاس كانػت دائمػا
تنفػػى بأني ػػا تعم ػػؿ عمػػى إلق ػػاء غػ ػزة فػػي أحض ػػاف مص ػػر ،وأف رف ػػض مصػػر لي ػػا بس ػػبب أنيػػـ ج ػػزء م ػػف اإلخػ ػواف
المسػمميف ،وىػػو مػا أكػػده عبػد اهلل األشػػعؿ بػػأف الحػرب التػػي تخوضػيا مصػػر ضػػد غػزة تجػػري تحػت يافطػػة حػػرب
ضد االخواف".3
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العالقة بين قطاع غزة بمصر في فترة حكم المجمس العسكري عام ( 2011حتى )2012
تسمـ المجمس األعمى لمقوات المسمحة المصرية إدارة شؤوف البالد ،بعد ثورة ينػاير 2011/التػي إعتبػرت أحػد أىػـ
لتحسف العالقػات بػيف مصػر وحمػاس ،والتحػرر مػف حصػار نظػاـ مبػارؾ عمػى حمػاس .فتوقيػع حركتػي
المتغيرات
ّ

فػػتح وحمػػاس بػػاألحرؼ األولػػى عمػػى إتفػػاؽ المصػػالحة بتػػاريخ  ،2011/4/26ومػػا تبعيػػا مػػف ج ػوالت ح ػوار بػػيف
الفصائؿ الفمسطينية ،إلى جانب زيادة عدد األياـ لتشغيؿ معبر رفػح ،وتخفيػؼ اإلجػراءات أمػاـ حركػة المسػافريف،
فضال عف إنجاز صفقة تبادؿ األسرى بيف حماس واسرائيؿ.1
إضافة الي بعض الممفات التي إتسمت بالجمود كممؼ الجنسية المصرية لمفمسطينييف مػف أميػات مصػرية ،حيػث

وص ػ ػػؿ ع ػ ػػدد م ػ ػػف حص ػ ػػؿ م ػ ػػف الفمس ػ ػػطينييف عم ػ ػػى الجنس ػ ػػية المصػ ػ ػرية منػ ػ ػذ ت ػ ػػاريخ  2011/5/3حت ػ ػػى ت ػ ػػاريخ
 )24( ،2014/5/16ألفا ،مػنيـ ( )8آالؼ فػي عيػد مرسػي و( )16ألػؼ فػي عيػد المجمػس العسػكري ،2واعػالف
مصر عف فتح معبر رفح بصفة دائمة اعتبا اًر مف  ،2011/5/28وسماحيا بدخوؿ قافمة "أميػاؿ مػف االبتسػامات
 ،"3وىي القافمة األولى التي تدخؿ قطاع غزة بعد ثورة يناير 2011/المصرية.3
تحسف عالقػة مصػر بحركػة حمػاس ،وىػذا بػالطبع إلػى
ويتضح أف إنجاز ىذه الممفات يعتبر مف المؤشرات عمى ّ

جانػػب السػػماح لحمػػاس بعقػػد بعػػض االجتماعػػات التنظيميػػة فػػي القػػاىرة ،وتحػ ّػوؿ العديػػد مػػف المؤسسػػات الرسػػمية
وغير الرسمية فييا إلى منابر لقيادات حماس لمحديث عف القضية الفمسطينية.
أف حركتػػو لمسػػت روحػػا إيجابيػػة مػػف
وفػػي ىػػذا السػػياؽ ذكػػر رئػػيس المكتػػب السياسػػي لحركػػة حمػػاس خالػػد مشػػعؿّ ،

وم ْعربػاً
القيادة المصرية بعد الثورة المصرية ،مشيداً بدورىا في توقيع الفصػائؿ الفمسػطينية عمػى إتفػاؽ المصػالحةُ ،
بتطور العالقات بشكؿ إيجابي.4
عف تفاؤلو في الوقت نفسو ّ

ػالتحوؿ الجػػذري أو الجػػوىري فػػي سياسػػة مصػػر تجػػاه
أف ىػػذا
غيػػر ّ
ّ
التحسػػف فػػي عالقػػة الط ػرفيف لػػـ يوصػػؼ بػ ّ
ألنػػو جػػاء فػػي فتػرة حرجػة تمػػر بيػػا مصػػر جػراء الصػػدامات العنيفػة بػػيف الجػػيش ومتظػػاىريف فػػي ميػػاديف
حمػاسّ ،

عػ ّػدة بالقػػاىرة ،حيػػث رأى المجمػػس العسػػكري أف ىنػػاؾ ضػػرورة إلنجػػاز العديػػد مػػف الممفػػات المتعمقػػة بحمػػاس،

ػأخر أو تب ػػاطؤ المجم ػػس ف ػػي تحقي ػػؽ مطال ػػب الث ػػورة
لتيدئ ػػة الش ػػارع المص ػػري ،وتخفي ػػؼ ح ػػدة األجػ ػواء ،جػ ػ اّرء ت ػ ّ

1
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الزيتونة ،2011،التقدير االستراتيجي ( )37محاوالت فؾ الحصار عف غزة الى ايفhttp://www.alzaytouna.net/permalink/4348.html ،
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المصرية ،والمتمثّمة بشكؿ أساسي بمحاكمػة رمػوز النظػاـ السػابؽ ،ومالحقػة فمػوؿ الحػزب الحػاكـ فػي عيػد مبػارؾ
وتقديميـ لممحاكـ ،فضال عف إنجاز االنتخابات البرلمانية والرئاسية.1
إلى جانب التطورات في الساحة الداخمية بدأ المجمس العسكري برسـ الخطوط الجديدة لمسياسة الخارجية .كدراسة
و ازرة الخارجيػػة المص ػرية إمكانيػػة اسػػتئناؼ العالقػػات الدبموماسػػية مػػع إي ػراف ،وكػػذلؾ فػػتح معبػػر رفػػح كجػػزء مػػف
السياسة الجديدة ،إضافة الى أف فتح المعبر ىو تطبيؽ لبعض الوعود التي قطعتيا مصػر لحمػاس مقابػؿ التوقيػع
عمى إتفاؽ المصالحة مع فتح.
كما تحدث مسؤولوف فػي فتػرة المجمػس العسػكري ،بمػف فػييـ وزيػر الخارجيػة المصػري نبيػؿ العربػي آنػذاؾ وعمػرو
موسى لصػالح فػتح المعبػر كجػزء مػف فػؾ االرتبػاط عػف سياسػة الػرئيس مبػارؾ السػابقة ،وخصوصػا وأف مصػر لػـ
توقػػع عم ػػى اتف ػػاؽ المع ػػابر فػػي الع ػػاـ 2005ـ ،وبالت ػػالي ال يعتب ػػر خرقػ ػاً لإلتفػػاؽ ،وأف ف ػػتح المعب ػػر ى ػػو اس ػػتجابة
لمطالب الجميور.2
وشػػيدت األنفػػاؽ الحدوديػػة بػػيف قطػػاع غ ػزة ومصػػر نشػػاطاً كبي ػ اًر ،وت ازيػػدت حركػػة التيريػػب بعػػد تخفيػػؼ الجانػػب
المصري المراقبة عمييا بعػد تػولي المجمػس العسػكري ،فػبعض األنفػاؽ زادت كميػة التيريػب فييػا حيػث كػاف تيػرب
مف ( )30- 20طناً في اليوـ زادت الى ( )150طناً يومياً .3
وتري الدراسة أف فترة المجمس العسػكري كانػت إيجابيػة لحركػة حمػاس واف سياسػتيا تجػاه مصػر فػي عيػد مبػارؾ
كخرؽ الجدار واألنفاؽ واستم اررىا في تحميؿ مصر لجزء مف مسؤولية الحصػار ظيػر حصػاده فػي عيػد المجمػس
العسكري بشكؿ إيجابي.
أف مصػر الثػورة لػف تغيػر موقفيػا
أف موازيف القوى فػي المنطقػة لػـ تتغ ْيػر لصػالحيا بعػد ،و ّ
رغـ ذلؾ تدرؾ حماس ّ

مػػف معاىػػدة السػػالـ الموقعػػة مػػع إس ػرائيؿ ،وىػػذا بػػدا واضػػحا ومػػف خػػالؿ تص ػريحات قياداتيػػا التػػي لػػـ تطمػػب مػػف
القيادة المصػرية الجديػدة سػوى فػتح معبػر رفػح لمتخفيػؼ مػف الحصػار المفػروض عمػى القطػاع ،وأف تكػوف منحػازة
لمصالح الشعب الفمسطيني ،ال متماشياً مع الضغوط اإلسرائيمية تجاه القضية الفمسطينية.4
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االسبوع أوناليف  ،2211،سقوط نظاـ مبارؾ فتح باب غزة لمعالـ الخارجيhttp://www.masress.com/elaosboa/36655 ،
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العالقة بين قطاع غزة بمصر في فترة حكم الرئيس مرسي عام ( 2012حتى )2013
ابتيج ػػت حرك ػػة حم ػػاس وخرج ػػت مس ػػيرات ترحيبي ػػة بف ػػوز محم ػػد مرس ػػي بالرئاس ػػة ،وش ػػارؾ اس ػػماعيؿ ىني ػػة بي ػػذه
المسيرات ورفع العمـ المصري والفمسطيني وقاـ بتوزيع الحمػوى عمػى المشػاركيف بالمسػيرات 1،حيػث عمَّقػت حمػاس
آمػػاؿ كبيػرة لمتغييػػر فػػي العالقػػة مػػع مصػػر ،وأنيػػا ستحصػػؿ عمػػى معاممػػة خاصػػة َك ْونيػػا أحػػد أفػػرع حركػػة اإلخػواف
المسػػمميف ،وزار ىنيػػة عمػػى رأس وفػػد مػػف مائػػة شخصػػية مصػػر لمقابمػػة مرسػػي الػػذي اسػػتقبمو بشػػكؿ شػػبو رسػػمي،
وىي أوؿ مرة يكوف اتصاؿ مسؤولي حماس بقنوات اتصاؿ سياسية .إذ كانت االتصاالت تنحصر مػع المخػابرات
المصػرية فقػػط ،وقػػاـ ىنيػػة بتينئػػة مرسػػي وتباحػػث معػػو حػػوؿ الممفػػات السياسػػية التػػي تتعمػػؽ بالقضػػية الفمسػػطينية،
وممفات حياتية لقطاع غزة كمعبر رفح والوقود ،وتسييالت آخري.2
وك ػػاف الػ ػرئيس مرس ػػي اتخ ػػذ موقفػ ػاً م ػػف الحص ػػار عم ػػى غػ ػزة ،بع ػػد مطالب ػػات م ػػف حكوم ػػة غػ ػزة لػ ػو برف ػػع الحص ػػار
ففي 2012/9/30قاؿ في كممة أماـ المؤتمر الرابع لحزب العدالة والتنمية الحاكـ في تركيا " :ال يمكػف أف يقػؼ
المصريوف عاجزيف أماـ حصار غزة ،وأف المعابر بيننػا وبػيف غػزة مفتوحػة لتقػديـ مػا يحتاجػو أىػؿ غػزة مػف غػذاء
ودواء وتعميـ وتواصؿ بيف العائالت ،فالحدود والمعابر مفتوحة لنقوـ بدورنا وواجبنا تجاه اشػقائنا فػي غػزة" ،3وقػاؿ
ىنيػػة خػػالؿ اسػػتقباؿ قافمػػة أميػػاؿ "االبتسػػامات  "17بغػزة ":أف الػرئيس مرسػػي أبمغػػو باتصػػاؿ ىػػاتفي أف مصػػر لػػف
تقبؿ بأي عدواف عمى غزة وستفؾ الحصار عنيا مع استمرار فتح معبر رفح وادخػاؿ مػواد البنػاء الالزمػة إلعػادة
االعمار".4
فيمػػا توالػػت الزيػػارات والمقػػابالت بػػيف وزراء مػػف غ ػزة ونظ ػرائيـ المص ػرييف ،عػػالوة عمػػى االتصػػاالت بػػيف ىنيػػة
ورئيس الحكومة المصرية ىشػاـ قنػديؿ ،وبعػد حادثػة مقتػؿ الجنػود المصػرييف عمػى معبػر رفػح فػي رمضػاف ،الػذى
تالىا ىدـ لألنفاؽ مف قبؿ الجيش ،بادرت حماس حينيا لتقديـ مشروع المنطقة الحرة كبديؿ عف األنفاؽ ،كمخرج
لألزمػػة ،وتوصػػمت الحكومتػاف الػػى إتفػػاؽ بقضػػايا حساسػػة ،منيػػا إتفػػاؽ تشػػكيؿ لجنػػة أمنيػػة لمراقبػػة الحػػدود وتبػػادؿ
المعمومات االستخباراتية و التعاوف األمني ،5وذلؾ بعد أف ترأس القائد العسكري في حركة حماس أحمد الجعبػري
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وفػػداً أمنيػػا فػػي أغسػػطس 2012 /الػػي القػػاىرة ،1وتوجػػت عالقػػة حمػػاس بمصػػر بنجػػاح لمقيػػادة المص ػرية الجديػػدة
باختبار الحرب الثانية عمى قطاع غزة في نػوفمبر ،2012/واعتبػر المحممػوف أنػو مػف الطبيعػي أف تشػعر إسػرائيؿ
بػػالقمؽ وأف تسػػعى الختبػػار نوايػػا النظػػاـ الجديػػد والػػذي تعػػد حركػػة حمػػاس امتػػداداً لػػو .وأدار الػرئيس مرسػػي األزمػػة
بطريقػػة بػػدت مختمفػػة عػػف تمػػؾ التػػي أدار بيػػا ال ػرئيس مبػػارؾ أزمػػة عػػاـ2008ـ عمػػى قطػػاع غ ػزة ،واعتبػػرت أنيػػا
"اختبػػار صػػعب وأداء جيػػد ،وانتصػػا اًر لشػػعب فمسػػطيف المحاصػػر فػػي قطػػاع غ ػزة أوالً ،ولقيػػادة المقاومػػة ثاني ػاً ،ثػػـ
لمقيادة السياسية الجديدة في مصر ثالثاً" .فقد نجح النظاـ الجديد ،وبسرعة فائقة ،في إقناع حماس بضرورة وقؼ
إطالؽ الصواريخ مف قطاع غزة في مقابؿ تخفيؼ الحصار ،وحقف الدماء في غزة.
في تمؾ الحرب عمؿ الرئيس محمد مرسي بجيد دبموماسي كبير لوقؼ الحرب ،حيث أجري اتصاالت ومقابالت

عديػػدة ،اتصػػؿ بػػالرئيس األمريكػػي أوبامػػا وأبمغػػو بضػػرورة وقػػؼ العػػدواف ،واتصػػؿ بػػاألميف العػػاـ لمجامعػػة العربيػػة
لطمػػب اجتمػػاع وزاري لبحػػث سػػبؿ العػػدواف و كػػذلؾ فعػػؿ مػػع االمػػيف العػػاـ لألمػػـ المتحػػدة بػػاف كػػي مػػوف وطالبػػو
بتحم ػ ػػؿ المنظم ػ ػػة الدولي ػ ػػة مس ػ ػػؤولياتيا ،وس ػ ػػحب الس ػ ػػفير المص ػ ػػري ل ػ ػػدى إسػ ػ ػرائيؿ عم ػ ػػى خمفي ػ ػػة الع ػ ػػدواف ،وف ػ ػػي

 2012/11/16زار رئػػيس الػػوزراء المصػػري ىشػػاـ قنػػديؿ قطػػاع غ ػزة لمػػدة ثػػالث سػػاعات عمػػى رأس وفػػد يضػػـ
قيادات أمنية ووزراء أعمف خالليا عف تضامف بػالده مػع الشػعب الفمسػطيني ،والتقػي بإسػماعيؿ ىنيػة وعػدد مػف

المسػػؤوليف ،وقػػاؿ مرسػػي إف زيػػارة رئػػيس الػػوزراء جػػاءت لمتعبيػػر عػػف التضػػامف مػػع غػزة ،وأضػػاؼ مرسػػي عقػػب
صالة الجمعة بمسػجد فاطمػة الشػربتمي فػي القػاىرة فػي  2012/11/16بػأف "مػا يحػدث بغػزة أمػر خطيػر وعػدواف

سافر ،وأف مصر لف تترؾ غزة ،وحدىا واف مصر اليوـ مختمفػة عػف مصػر األمػس تمامػا والعػرب اليػوـ مختمفػوف

عف عرب األمػس تمامػا ،وأف مصػر بإرادتيػا القويػة وامكاناتيػا الضػخمة تقػوؿ اف غػزة ليسػت وحػدىا" ،وقػد تكممػت

الجيود الذي بذليا نظاـ محمد مرسي باتفاؽ تيدئة بيف حماس واسرائيؿ وبرعاية مصرية.2

واعتبػر المحممػوف أف األزمػػة فػي غػزة اخػذت اىتمػػاـ مػف الرئاسػػة المصػرية أكثػػر مػف األحػػداث والتحػديات الداخميػػة

المصرية واستحقاقات ثورة يناير ،2011/التي كاف أولي بالقيادة أف تُ َكرس جيوداً أكبر كما فعمت مع أزمة غزة،
واعتبػػر المص ػريوف أف عالقػػة النظػػاـ مػػع حمػػاس مقدمػػة عمػػى مصػػالح الشػػعب الداخميػػة ،حيػػث كانػػت الشػػرطة

المصرية تشتبؾ مع المواطنيف في شارع محمػد محمػود وتطمػؽ النيػراف عمػى أحػد المتظػاىريف فترديػو قتػيالً ،وىػو

مؤشػػر خطيػػر يؤكػػد أف الفجػػوة بػػيف الشػػعب والنظػػاـ تػػزداد اتسػػاعا ،و ارحػػت قطاعػػات مت ازيػػدة مػػف الشػػعب المصػػري
تكتشػػؼ بوضػػوح تػػاـ أف حػػرص كػػؿ مػػف اإلخػواف المسػػمميف وحركػػة حمػػاس عمػػى االنفػراد بالسػػمطة والييمنػػة عمييػػا

يفوؽ حرصيما عمى العمؿ عمى تحقيؽ أىداؼ الثورة في مصر أو أىداؼ المقاومة في فمسطيف.3

شعباف ،عمر ،2212 ،حماس ومرسي ليست بيذه السيولة بيف اإلخواف ،مركز كارنيغي لمشرؽ األوسطhttp://carnegie- ،
mec.org/publications/?fa=49610
2
 ،تقرير معمومات ( ،)27مرجع سابؽ ،ص49-48
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وتري الدراسة ،أف خروج حماس مف المواجية مع إسرائيؿ فػي نػوفمبر 2012/بموقػؼ قػوي شػكؿ دلػيالً عمػى قػدرة
حماس في اإلعتماد عمى حمفائيا الجدد والمطالبة لنفسيا بدرجة اضافية في الشرعية اإلقميمية ،وأف حكـ االخػواف
بمصػػر امتػػد الػػى غ ػزة وأظيػػر مسػػؤولية تجاىيػػا كمػػا تمنتيػػا إس ػرائيؿ ،وىػػو مػػا ظيػػر مػػف خػػالؿ العالقػػات الجديػػدة
المتطورة لحماس مع مصػر بقيػادة االخػواف المسػمميف ،الػذى تمظيػر فػي إدارة الػرئيس مرسػي لألزمػة ،عمػى سػبيؿ
المثاؿ ،سحب السفير المصري في اسرائيؿ ،ووصؼ العممية عمى غزة بأنيا "عػدواف غيػر مقبػوؿ" ،وارسػاؿ رئػيس
الحكومػػة المص ػرية ىشػػاـ قنػػديؿ الػػى غ ػزة ،كػػؿ ذلػػؾ شػػكؿ تغي ػ اًر فػػي الموقػػؼ المصػػري الرسػػمي لصػػالح حمػػاس،
باإلضػػافة الػػى الرؤيػػة السػػائدة آنػػذاؾ ب ػأف صػػعود االخ ػواف المسػػمميف ىػػو أمػػر ال يمكػػف وقفػػو فػػي الش ػرؽ األوسػػط
لما سمي بالربيع العربي.
بشكؿ عاـ ،وىو ما أدى إلى تقوية اإلحساس بأف حماس موجودة في الجانب المنتصر َ
إضافة الى أف نتائث العدواف لـ تقوض سيطرة حماس عمى قطاع غزة بػؿ حػدث العكػس ،فػإف وقػؼ إطػالؽ النػار
بػػيف حمػػاس واس ػرائيؿ بوسػػاطة مصػػر أكػػد "السػػر المعػػروؼ" القائػػؿ بػػأف اس ػرائيؿ اعترف ػت عممي ػاً بحركػػة حمػػاس
كحكومػػة فػػي قطػػاع غ ػزة ،وتفاوضػػت معيػػا بوصػػفيا الطػػرؼ الرئيسػػي ،عػػالوة عمػػى ذلػػؾ فػػإف الشػػروط التػػي تػػـ
تحديػػدىا لوقػػؼ إطػػالؽ النػػار أعػػدت األرضػػية إلج ػراء محادثػػات غيػػر مباش ػرة مػػع اس ػرائيؿ بيػػدؼ رفػػع تػػدريجي
لمحصار ،ونجحت حماس في تسخير الدعـ االقميمي ليا وتـ رفع جزء مف القيود االقتصادية وىو مػا حػافظ عمػى
مكانتيا في القطاع .كػؿ ىػذه االمػور سػاىمت ووضػعت حمػاس فػي موقػؼ قػوي جػداً ،حيػث تمتعػت بػدعـ اقميمػي
وبتخفيؼ القيود المفروضة عمى غزة وبزيادة ارتباطيا بإخواف مصر.1
ويتضػػح ممػػا سػػبؽ بػػأف فت ػرة ال ػرئيس محمػػد مرسػػي لحمػػاس كان ػت ذىبي ػة ،وجػػاءت تتويج ػاً لسػػنوات مػػف المعانػػاة
والمحاولػػة الػػى فػػتح بوابػػة مصػػر لغ ػزة ،لتكػػوف الحػػامي والحميػػؼ القريػػب والمسػػيؿ لتسػػويؽ حركػػة حمػػاس إقميميػػا

ودوليا.
العالقة بين قطاع غزة ومصر في فترة حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي عام ()2014- 2013
انعكػػس التحس ػػف الػػذي طػ ػ أر عم ػػى موقػػع حم ػػاس عمػػى الص ػػعيد ال ػػداخمي وعمػػى ص ػػعيد المنطقػػة بص ػػورة عكس ػػية،
وبسػػرعة كبي ػرة فانتقمػػت الحركػػة مػػف موضػػع القػػوة الػػى موضػػع الضػػعؼ ،مػػع عػػزؿ ال ػرئيس مرسػػي فػػي بدايػػة عػػاـ
ػر اسػتراتيجيِّا كػاف يمكنيػا مػف خاللػو بنػاء
اعتبػر نكسػة لحمػاس التػي فقػدت ظيي اً
 2013وسقوط حكـ اإلخػواف ،اذ ُ
قوتيا الرسمية والشعبية ويتيح ليا القدرة عمى الصمود.

أطمس لمدراسات ،2213 ،زمف حماس الصعب دراسة صادرة عف معيد األبحاث القومي االسرائيمي ،موقع الصفصاؼ االلكتروني،
http://www.safsaf.org/word/2014/feb/80.htm
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منقطعػػا أو
حيػػث لػػـ يعػػد ليػػا معبػػر طبيعػػي إلػػى العػػالـ الخػػارجي وأصػػبح الحبػػؿ السػػري بػػيف حمػػاس غػزة والخػػارج
ً

شػػبو منقطػػع ،فعػػدا اإلشػػكاالت الكبي ػرة المتعمقػػة بتػػدفؽ السػػالح والمػػاؿ ،فػػإف مقومػػات الصػػمود مػػف أدوات إعػػادة

اإلعمار وغيرىا لػـ تعػد قائمػة ،وزاد مػف حالػة البػؤس ىػذه َس ْػير بعػض دوؿ الخمػيث فػي رْكػب عبػد الفتػاح السيسػي
واخراجيـ لإلخواف المسمميف عف القانوف مما ضيؽ مف خيارات حماس وجعؿ ظييرىا حتى الشعبي منػو فػي تمػؾ

الدوؿ في حالة شبو الشمؿ.1
وتعرضػت حمػاس لغضػب شػديد
اضافة الى حممة اعالمية منفمتة مف كؿ القيود أدانػت وجػود الحركػة فػي مصػرَّ ،
بسبب عالقتيا مع االخواف المسمميف ومع عناصر جيادية عاممة في سيناء ،واتخذت الحكومة المصرية خطػوات
شديدة لتقميص تنقؿ االشخاص والبضائع وأصبح معبر رفح يعمؿ وفؽ شروط قاسية.
كؿ ىذه األمور أدت الى خمؽ صعوبات اقتصادية في وجو سكاف غزة ،وش ّكمت ضغطاً كبيػ اًر عمػى حمػاس وضػد
االنفػػاؽ وانتقػػاؿ البضػػائع واالشػػخاص كميػػا شػػكمت خسػػارة مباش ػرة لمػػداخيؿ الحركػػة وجناحيػػا العسػػكري (كتائػػب
القساـ) ،وىما المذاف كانا يستفيداف بشكؿ مباشر مف اقتصاد األنفاؽ خػالؿ السػنوات األخيػرة ،امػا حكومػة حمػاس
نفسيا فقد واجيت صعوبة متزايدة في النيػوض بعػبء الميزانيػة ،كػؿ ذلػؾ أثػر عمػى شػعبية حمػاس التػي بػدت فػي
تراجع بشكؿ ممحوظ.2
يال إف لػـ يكػف
وقد بدا جمَّيا إباف حرب غزة في يوليو2014/ـ ،حيث بدا التفاعؿ العربي مع العدواف ضػعيفًا وىػز ً

معدوما؛ فعدا دولة قطر ،أصبح الخميث إلى ٍّ
حد بعيػد مغمقًػا أمػاـ حمػاس الػذي ربطيػا مػع االخػواف المسػمميف ،فػي
ً
الوقػػت ال ػذي تعػػاني فيػػو دوؿ االقمػػيـ مػػف أزمػػات وص ػراعات داخميػػة وخارجيػػة ،فنظرِّيػػا حركػػة حمػػاس ليسػػت ىػػي
اإلخواف المسمميف رغـ أنيا محسوبة عمػييـ ومػا يسػري عمػى األخيػرة مػف حظػر ىنػا وىنػاؾ كػاف يسػري عمييػا فػي
بعض البمداف.3
وتػرى الد ارسػػة أف حركػػة حمػػاس تػػدرؾ أف مصػػر تمثػػؿ بوابػػة رسػػمية وىامػػة لموصػػوؿ إلػػى الشػػرعية العربيػػة ،وأنيػػا
مػػدخؿ ميػػـ الكتسػػاب الشػػرعية فػػي العػػالـ بسػػبب موقػػع مصػػر ودورىػػا التػػاريخي ،بغػػض النظػػر عػػف طبيعػػة النظػػاـ
القػػائـ فييػػا وسياسػػاتو ،فمصػػر ىػػي التػػي تقػػؼ عمػػى الحػػدود مػػع غ ػزة وتُ َش ػكؿ البوابػػة العربيػػة الوحيػػدة نحوىػػا عبػػر
تحكميا بمعبر رفح ،الشػرياف الحيػوي لقطػاع غػزة ،لػذلؾ تؤكػد وتصػر عمػى ضػرورة تحمػؿ مصػر مسػؤوليتيا تجػاه
قطاع غزة ،بالرغـ مف أف العقبة ىي اسرائيؿ التي ترتبط مع القطاع بستَة معابر .إال أف مصر مف وجية نظػرىـ
1

زيادة ،أديب ،اختراقات إقميمية خيارات غزة في مواجية حصار السمطة ،تقرير ،مركز الجزيرة لمدراسات ،الدوحة ،قطر ،ص5
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فحممتي ػػا الحص ػػار ،متذرع ػػة بعروبتي ػػا واس ػػالميا ،وك ػػذلؾ لج ػػأت لي ػػا ف ػػي ك ػػؿ ح ػػرب ،وف ػػي مم ػػؼ
ى ػػي المس ػػؤولةّ ،
المصالحة ،وتحاوؿ اف تجعؿ مصر حاضرة في معظـ القضايا السياسية التي ليا عالقة بغزة.

الرامية لحػؿ كػؿ مشػاكميا واسػتيراد البضػائع عػف طريقيػا يعفػي االحػتالؿ
في حيف تري مصر بأف سياسة حماس ّ

مػػف مسػػؤولياتو ويعمػػؽ الفصػػؿ بػػيف الضػػفة والقطػػاع ،فػػي حػػيف أف إس ػرائيؿ ممزمػػة وفق ػاً لمقػػانوف الػػدولي بتػػوفير
الخدمات وحرية تنقػؿ األفػراد والبضػائع ،وأنيػا سػتبقى محتمػة مػا دامػت تمػارس أي نػوع مػف أنػواع التػأثير ،كمػا أف
تتخؿ عف دورىا المعيود عمى مدى تاريخيا عف القضية الفمسطينية.1
مصر لـ
َ
لكف االختالؼ ىنا كػاف االنقسػاـ الفمسػطيني ،وأف تعػاوف مصػر فػي بعػض الممفػات مػع حمػاس ،لػـ يكػف اعت ارفػاً
بشػػرعيتيا ،وانمػػا أجبػػرت عميػػو كػوف حمػػاس أمػػر واقػػع ،التػػي تػػري فػػي خسػػارتيا لمكتسػػباتيا فػػي غػزة يعنػػى زواليػا،
فيذه المكتسبات تحققت بالدـ والصبر مف خالؿ تضحياتيا بالحروب السػابقة واالنتفاضػة وبعػد فوزىػا باالنتخػاب
عػػاـ 2006ـ ،أصػػبحت قػػادرة عمػػى الصػػمود بعػػد أف حققػػت شػػرعية  ،إال أف كػػؿ ىػػذه المكاسػػب اختفػػت فػػي فت ػرة
الرئيس السيسي ،وفى نفس الوقت لـ تعد قػادرة عمػى احتمػاؿ أف تعػود الػى نقطػة البدايػة بعػد كػؿ ىػذه التضػحيات
الجساـ مف وجية نظرىا ،لذلؾ ستعمؿ بكؿ قوة لمحفاظ عمى ما حققتو سابقا.
نانيا :العالقة االقتصادية بين قطاع غزة وسيناء
اعتمػػدت حركػػة حمػػاس فػػي إدرتيػػا االقتصػػادية لقطػػاع غػزة عمػػى خمسػػة مػػداخيؿ ومصػػادر اساسػػية (األمػواؿ التػػي
توفرىػػا حكومػػة رئػػيس الػػوزراء سػػالـ فيػػاض التػػي تػػدفع لموظفييػػا ،والخػػدمات التشػػغيمية لغ ػزة ،والخػػدمات والرواتػػب
المقدمة مػف المنظمػات غيػر الحكوميػة كػاألونروا ،والمصػادر الخارجيػة مػف إسػيامات جماعػة االخػواف المسػمميف،
وما تحصمو لجنة الزكاة وتجارة األنفاؽ التي ترتبط مع مصر) ،ىػذه المػداخيؿ كانػت مسػاىمة فػي تخفيػؼ العػبء
عمى حكومة حماس التي بمغت ميزانيتيا الشيرية ( 25.5مميوف دوالر) مما ساعدىا عمى إدارة قطاع غزة.2
عالقة قطاع غزة بسيناء اقتصاديا عن طريق األنفاق.
تُعتبر األنفاؽ أحد أىـ المداخؿ االقتصادية التي تربط غزة بسيناء وىي مػف سػاىـ فػي االقتصػاد الغػ ازوي فػي فتػرة
سيطرة حماس عمى قطاع غزة بعػد عػاـ 2007ـ ،الػذي اعتبػره عػدد مػف الخبػراء بأنػو اقتصػاد سػمبي ،لكػف دوافعػو
ىو تفاقـ الحصار غير المسبوؽ واغالؽ المعابر بما فييا معبر رفح ،اذ قدرت الخسائر اإلجمالية جػراء الحصػار
موقع الجبية ،2212 ،غزة عنواف الفصؿ بيف الضفة والقطاع ،تاريخ الوصوؿ الى الموقع االلكترونى،2215/9/28 ،
http://pflp.ps/ar/index.php?ajax=preview&id=1558
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صاي  ،يزيد ،2212 ،ثالث سنوات مف حكـ حماس في غزة ،تقرير صادر عف مركز كرواف لدراسات الشرؽ األوسط في جامعة برانديز ،سمسمة ترجمات
1

الزيتونة ( ،)53مركز الزيتونة لمدراسات واالستشارات ،بيروت ،لبناف ،ص12
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ب( )48ممي ػػوف دوالر ش ػػيريا من ػػذ منتص ػػؼ يوني ػػو ،2007/وق ػػدرىا ال ػػبعض ( )150-120ممي ػػوف دوالر ش ػػيريا
كخسائر مباشرة وغير مباشرة.1
فخالؿ سنوات الحصار واغالؽ األنفاؽ في عيد الرئيس السيسي ،لـ تتجاوز كمية الكماليات التي تػدخؿ قطػاع
غ ػزة مػػف المعػػابر االسػػرائيمية ( ،)%10ممػػا يعنػػى أف األنفػػاؽ كانػػت مسػػاىمة بشػػكؿ كبيػػر فػػي تػػوفير الكثيػػر مػػف
الكماليػات الالزمػة لتشػغيؿ قطاعػات كبيػرة مػػف األعمػاؿ فػي غػزة2،و اتضػح اعتمػػاد حكومػة غػزة عمػى األنفػاؽ فػػي
تغطية نفقاتيا مف خالؿ نشرىا لميزانيتيػا العامػة بصػحيفة البرلمػاف التػي تصػدر عػف المجمػس التشػريعي ،وأشػارت
فييا لميزانية عاـ 2013ـ والتي بمغت ( )897مميوف دوالر ،يتـ تغطية ما قيمتو ( )243مميوف دوالر مف الجباية
عجز يموؿ مف الخػارج دوف توضػيح ذلػؾ ،فيمػا اشػار وزيػر
المحمية أي ( )%27مف القيمة االجمالية ،و الباقي ٌ

االقتصاد في حكومة غزة عالء الرفاتي أف تدمير األنفػاؽ أدي الػى خسػارة شػيرية تقػدر ب( )230مميػوف دوالر،3

لػذلؾ تعتبػػر الحاجػػة الػي االنفػػاؽ ضػػرورية وىػو مػػا دفػػع حركػػة حمػاس إلنشػػائيا لتحػػاوؿ سػد حاجػػات قطػػاع غػزة،
والتػػي تطػ ّػورت مػػع الوقػػت ،لتػػدخؿ م ػواد مختمفػػة غيػػر الم ػواد الغذائيػػة ،اذ اعتبػػر السػػالح أحػػدىا ،وعممػػت كمعبػػر
أرضػي لألفػراد أحيانػا كثيػرة 4،وأدارت المخػابرات المصػرية ممػؼ األنفػاؽ ،وال يتحػدث أحػد بشػأنو غالبػاً ،وال يعػرؼ
عػػدد األنفػػاؽ التػػي أغمقيػػا نظػػاـ مبػػارؾ ،وأعمػػف الجػػيش المصػػري إجمػػالي عػػدد األنفػػاؽ الموجػػودة ،والتػػي قػػاؿ إنيػػا
( )225نفق ػ ػاً ،وىنػ ػػاؾ تقػ ػػديرات أخػ ػػرى بأنيػ ػػا تصػ ػػؿ إلػ ػػى ( )1200نفػ ػػؽ ،وفػػػي تقػ ػػديرات لص ػػحيفة االيكونومسػ ػػت
البريطانيػػة ،أفػػادت فييػػا عػػف وجػػود أكثػػر مػػف ( )800مميػػونير فػػي غػزة يتح ّكمػوف فػػي اقتصػػاد األنفػػاؽ التػػي تقػػوؿ
أ نيـ يستخدمونيا لتحقيؽ أرباح ىائمة ،وأف ىناؾ مف دخموا نادي المميونيرات في غزة وسيناء مف تجارة األنفاؽ،5
وتشػػير تقػػديرات اقتصػػادية فمسػػطينية إلػػى أف حجػػـ تجػػارة األنفػػاؽ يصػػؿ سػػنويا إلػػى نحػػو مميػػار و( )500مميػػوف
دوالر ،6وىػػو مػػا يؤكػػد اف ىنػػاؾ تجػػارة غيػػر الغػػذاء كالسػػالح ،التػػي انتعشػػت مػػع انتعػػاش تجػػارة األنفػػاؽ بعػػد عػػاـ
( )2007و تػػوفر تجػػارة (السػػالح والسػػمع ) ح ػوالي ( )300مميػػوف دوالر فػػي العػػاـ ،وفقًػػا لتقػػديرات معي ػد األمػػف
الصوراني ،غازي ، 2229 ،الحصار واالنقساـ وآثارىما االقتصادية واالجتماعية عمى قطاع غزة ،الحوار المتمدف ،تاريخ الوصوؿ لمموقع،2215/6/12 ،
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=182510
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حطب ،غساف-مدلمة ،سمير ، 2214 ،ظاىرة األنفاؽ في قطاع غزة االقتصاد المدمر ،الزواج الكاثوليكي والحصاد المر ،جامعة بيرزيت ،مركز دراسات
1

التنمية ،غزة ،فمسطيف ،ص16-15
3
4

مرجع سابؽ ،حطب ،غساف-مدلمة ،سمير ،2214 ،ص32
مدلمة ،سمير-االغا ،وفيؽ ، 2211 ،اقتصاد االنفاؽ بقطاع غزة ضرورة وطنية اـ كارثة اقتصادية واجتماعية ،مجمة جامعة االزىر ،سمسمة العموـ االنسانية،

المجمد  ،13العدد  ،)B(1غزة ،فمسطيف ،ص22
عرفة ،محمد ،2212 ،ىؿ اغمؽ مرسي إنفاؽ غزة أكثر مف مبارؾ ،فمسطيف اوف اليف ،تاريخ الوصوؿ لمموقع ،2215/6/8
http://felesteen.ps/details/news
6
البنا ،ياس ،2212 ،فوز مرسي ُيحيي مشروع المنطقة الحرة بيف غزة ومصر االناضوؿ التركية ،تاريخ الوصوؿ لمموقع ،2215/6/12
http://www.aa.com.tr/ar/news/60653
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القػػومي اإلسػرائيمي ،ووفقػػا لتقػػديرات مصػرية بػػأف تجػػارة (السػػالح ) وصػػمت لنحػػو( )6ماليػػيف دوالر فػػي الشػػير،
وىو ما خمؽ معيا " "Businessالجماعات المسمحة التي تحولت إلى طبقة ثريػة عمػى مسػتوى القيػادات ،وغنيػة
عمػػى مسػػتوى القواعػػد ،وعمػػى إثرىػػا ظيػػرت مشػػاىد الث ػراء والغنػػى فػػي تأسػػيس المنػػازؿ والسػػيارات وحتػػى األسػػمحة
الثقيمة التي حازتيا تمؾ الجماعػات ،والتػي وصػمت إلػى حيػازة صػواريخ سػاـ ومػدافع مضػادة لمطػائرات وغيرىػا مػف
األسمحة الثقيمة التي توافرت مػف روافػد عػدة ،منيػا ليبيػا والسػوداف والػيمف ،وىػو مػا أدي الػي ت ارجػع سػمطة القبميػة
في سيناء وظيور الكيانات الموازية لمؤسسات الدولة :فالسمطة التي كانت مخولةً لشيخ القمبية في سيناء تراجعت
لحساب أصحاب الماؿ وقادة الديف ورجاؿ الفقو ،وأنشأت كيانات موزاية ليػا مثػؿ تجمػع مشػايخ القبائػؿ المسػتقميف
الذي كاف يتزعمو إبراىيـ المنيعي رجؿ األعماؿ ذو الصمة بتنظيـ أنصػار بيػت المقػدس وعػـ شػادي المنيعػي أحػد
قادة تنظيـ أنصار بيت المقدس.1
وتري الدراسة أف األنفاؽ كانت ربطاً اقتصػادياً شػبو كامػؿ مػع سػيناء ،وأف انتعاشػو وقوتػو كانػت مػف قػوة الحكومػة
بغػزة وعػػزز صػػمودىا ،لكػػف التبػػادؿ التجػػاري لػػـ يتوقػػؼ عمػػى االحتياجػػات االساسػػية فقػػط ،بػػؿ تعػػدى ذلػػؾ وىػو مػػا
أوجد تخوفا لدى مصر ،خصوصا بعد قتؿ الجنود اؿ( )16في سيناء بشير رمضاف ،2012/وىو مػا دفعيػا الػى
إط ػػالؽ العممي ػػة نس ػػر( )1ع ػػاـ 2012ـ وك ػػاف ى ػػدـ األنف ػػاؽ ج ػػزء م ػػف خطتي ػػا ،م ػػا اعتبرت ػػو حكوم ػػة غػ ػزة تيدي ػػد
اقتصادي ،مما جعميا تمجأ الى اقتراح مشاريع بديمة مثؿ مشروع إنشاء منطقة تجارية بيف سيناء وقطاع غزة.
مشروع منطقة تجارية حرة بين سيناء وقطاع غزة
بعد أحداث رفح عاـ 2012ـ التي راح ضػحيتيا  16جنػدياً مصػرياً ،زادت االتيامػات ضػد حمػاس واألنفػاؽ عمػى
الحدود المصرية الفمسطينية ،وتبع ىػذه اإلتيامػات عمميػة عسػكرية لمجػيش المصػري وىػدـ لألنفػاؽ ،ىػذه األحػداث
جعمت حركة حماس تطالب مصر لمبحث عف البدائؿ السريعة عػف األنفػاؽ التػي تعػد شػرياف الحيػاة لغػزة فػي ظػؿ
الحصػار اإلسػرائيمي ،2وعمػػى إثػػر ذلػػؾ لجػأت حكومػػة إسػػماعيؿ ىنيػػة إلػػى تقػديـ مقتػػرح إلقامػػة منطقػػة تجاريػػة حػرة
بيف الجانبيف المصري والفمسطيني ،عوضاً عف موضوع األنفاؽ.
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عميبة ،أحمد ، 2215 ،عومؿ االنتعاش و االنكسار( ىؿ اكتممت دورة حياة السمفية الجيادية في سيناء) ،المركز اإلقميمي لمدراسات االستراتيجية ،القاىرة ،

تاريخ الوصوؿ لمموقع http://www.rcssmideast.org ،2215/6/12
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عرفة ،محمد ،مرجع سابؽ
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وقػػاؿ :وكيػػؿ و ازرة الخارجيػػة فػػي غػزة غػػازي حمػػد ،أف موافقػػة مصػػر عمػػى إنشػػاء منطقػػة تبػػادؿ تجػػاري بينيػػا وبػػيف
قطػػاع غ ػزة يعنػػي تحػػرر غ ػزة مػػف االقتصػػاد اإلس ػرائيمي ،وأف ىػػذا المشػػروع ال زاؿ تحػػت الد ارسػػة مػػف قبػػؿ الجانػػب
المصري.1
 تفاصيل المشروع المقترح من جانب حكومة حماس بغزة إلقامة منطقة حرة مع مصر.
تػػتمخص فكػرة المشػػروع المقتػػرح فػػي إقامػػة منطقػػة حػرة حدوديػػة مشػػتركة بػػيف الجػػانبيف المصػػري والفمسػػطيني  ،فػػي
شبو جزيرة سيناء المصرية ،ويتـ تطويرىا وتشػغيميا مػف قبػؿ القطػاعيف الخػاص والعػاـ ،واإلشػراؼ عمييػا مػف قبػؿ
ػاع قانونيػػة ولػوائح محػػددة تػػـ
لجنػػة مصػرية فمسػػطينية مشػػتركة تعمػػؿ عمػػى جػػذب المسػػتثمريف إلييػػا ،فػػي ظػػؿ أوضػ ٍ
صياغتيا حسػب االتفػاؽ بػيف البمػديف ،وتعطػى ىػذه المجنػة المشػتركة الصػالحيات واالمتيػازات التػي تكفػؿ نجاحيػا
ف ػػي ج ػػذب المس ػػتثمريف وتط ػػوير الص ػػناعة والتج ػػارة وت ػػوفير األي ػػدي العامم ػػة الفمس ػػطينية والمصػ ػرية ،مم ػػا يحق ػػؽ
المصالح واألىداؼ ،كما يمكف إشراؾ بعض الدوؿ العربية والصديقة المعنية التي ليا باع في ىذا المجاؿ.
 المساحة المقترحة لممشروع ومعايير اختيار الموقع لممشروع والوسائل الالزمة لمتنفيذ- :
 تكوف المساحة ما بيف ( )20-10ألؼ دونـ ،يتـ تنفيذىا عمى مرحمتيف كؿ مرحمة بمساحة  10آالؼ دونـ. يراعي القرب ما أمكف مف الطرؽ الرئيسية والموانئ البحرية والبرية في الجانب المصري ،لتقميؿ التكاليؼ. تقديـ رؤية سياسية وأمنية لتحقيؽ المشروع. توقيع مذكرات تفاىـ بيف الحكومتيف المصرية والفمسطينية إلنشاء وتشغيؿ المنطقة إعداد تفاىمات مع دوؿ إقميمية وعربية لمدعـ والتمويؿ وبمشاركة القطاع الخاص. تكويف شركة مطورة تجمع بيف شركتيف فمسطينية ومصرية ويمكف أف تكوف بشراكة إقميمية. إنشاء مجتمعات صناعية لتالئـ الصناعات الصغيرة والمتوسطة بمساحات معقولة وبنية تحتية جيدة. الجوانب األمنية والجمركية- : تكويف شركة أمنية تابعة تكوف مسؤولة عف األمف داخؿ المنطقة الحرة وتحت إشراؼ لجنة أمنية مشتركة. أف تكوف المنطقة حرة تنظميا أنظمة المناطؽ الحرة وحسب القوانيف المستخدمة في كال البمديف. يمكف إصدار قوانيف خاصة بيذه المنطقة إف أمكف. يكوف لممنطقة مخرجاف أحدىما لمجانب الفمسطيني واآلخر لمجانب المصري. تحصؿ الضرائب عمى البضائع عند خروجيا وفقاً إلجراءات كؿ بمد وقوانينيا.1فمسطيف اوف اليف ،2212 ،حمد :مصر تدرس انشاء منطقة تجارية برفح ،جريدة فمسطيف ،تاريخ الوصوؿ لمموقع ،2215/6/12
http://felesteen.ps/details/new
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المىقف المصري مه اقتراح المىطقة الحرة بيه سيىاء وقطاع غزة
لػػـ يكػػف رفػػض نظػػاـ مبػػارؾ كافي ػاً ،القتػػرح محمػػد البرادعػػي المػػدير السػػابؽ لوكالػػة الطاقػػة الذريػػة ،إلقامػػة منطقػػة
تجاريػة حػرة لغػزة ،ألنػػو سػػيعزز االنقسػػاـ واشػػترط المصػػالحة الفمسػػطينية إلقامتيػػا ،2لكػػف جػػدد فػػوز مرشػػح اإلخػواف
المسمميف مرسي برئاسة مصر اآلماؿ لحكومة غزة بإنشاء منطقة لمتجارة الحرة ،بيدؼ كسر الحصار اإلسرائيمي،
بػػدالً عػػف أنفػػاؽ التيريػػب بػػيف مصػػر وغ ػزة .3عبػػر عػػف ذلػػؾ محمػػد محسػػوب وزيػػر الشػػئوف القانونيػػة والنيابيػػة فػػي
حكومة قنديؿ" :بأف االقتراح الفمسطيني بمنطقة حرة يأتي لمتغمب عمى مشػكمة أنفػاؽ غػزة ،والػتخمص مػف عمميػات
التيريب التي تؤثر عمى االقتصاد والحالة األمنية تأثي اًر سمبياً".4
بػالرغـ مػف ذلػػؾ رفضػت مصػر إقامػػة منطقػة تجػارة حػرة ،وب ّػرر رئػيس الػػوزراء المصػري ىشػاـ قنػػديؿ بأنيػا تُجػػذر

أف مصػر تخشػى اسػتغالؿ "إسػرائيؿ" لمنطقػة
قطاع غػزة كيػاف فمسػطيني مسػتقؿ عػف بػاقي األ ارضػي الفمسػطينية ،و ّ
التجػػارة الح ػرة اليادفػػة لحػػؿ مشػػاكؿ غ ػزة االقتصػػادية ،إللحػػاؽ القطػػاع المسػػتقؿ اقتصػػادياً بمصػػر ،وحػػؿ مشػػكمتو

الديمغرافيػػة والسػػكانية عمػػى حسػػاب األ ارضػػي المصػرية ،ليسػػتوعب القطػػاع الفمسػػطينييف العائػػديف مػػف الخػػارج مثػػؿ
الفاريف مف سورية والعائديف مف لبناف.5
الالجئيف الفمسطينييف ّ

عبػػر رئػػيس جيػػاز المخػػابرات العامػػة المص ػرية ،بػػأف المشػػروع خطػػر عمػػى األمػػف القػػومي
وعمػػى المسػػتوي األمنػػي ّ
ػتقدـ مصػر (تسػييال ٍت
المصري ،لف يكوف فػي صػالح الفمسػطينييف وسػيعزز االنقسػاـ ،ومقابػؿ رفػض المشػروع ،س ّ

تصدرىا مصر إلى غزة ،شرط معاونػة
أكثر لدخوؿ المواطنيف والسمع ،إضافة لزيادة كميات الوقود والكيرباء التي ّ

حركة حماس مصر في غمؽ األنفاؽ نيائياً).6

مىقف السلطة الفلسطيىية في رام هللا مه اقتراح المىطقة الحرة بيه سيىاء وقطاع غزة
ألف
ّ
عبر نمر حماد المستشار السياسي لمرئيس الفمسطيني عف موقؼ السػمطة بػرفض المقتػرح ،ووصػفو بػالخطير ّ

ذلؾ محاولة اعتبار قطاع غزة كياف مستقؿ ،األمر الذي يسيّؿ عمى اإلسرائيمييف تنفيػذ مخططػاتيـ "بحػؿ القضػية
ع ػ ػػادؿ ،ش ػ ػػيماء ،2212،مش ػ ػػروع منطق ػ ػػة التج ػ ػػارة الحػ ػ ػرة ب ػ ػػيف مص ػ ػػر وقط ػ ػػاع غػ ػ ػزة ،ال ػ ػػوطف ،موق ػ ػػع االلكترون ػ ػػي ،ت ػ ػػاريخ الوص ػ ػػوؿ لمموق ػ ػػع ،2215/6/12
http://www.elwatannews.com/news/details/44913
2
أقصػ ػ ػ ػ ػػى بػ ػ ػ ػ ػػرس ،2212،مصػ ػ ػ ػ ػػر تػ ػ ػ ػ ػػدرس اقامػ ػ ػ ػ ػػة منطقػ ػ ػ ػ ػػة ح ػ ػ ػ ػ ػرة بػ ػ ػ ػ ػػيف غ ػ ػ ػ ػ ػزة ومصػ ػ ػ ػ ػػر بديمػ ػ ػ ػ ػػة لألنفػ ػ ػ ػ ػػاؽ تػ ػ ػ ػ ػػاريخ الوصػ ػ ػ ػ ػػوؿ لمموقػ ػ ػ ػ ػػع ،2215/6/12
1

/ https://iyrere.wordpress.com
البنػ ػ ػػا ،ياسػ ػ ػػر ،2212،فػ ػ ػػوز مرسػ ػ ػػي يُحيػ ػ ػػي مشػ ػ ػػروع المنطقػ ػ ػػة الح ػ ػ ػرة بػ ػ ػػيف غ ػ ػ ػزة ومصػ ػ ػػر االناضػ ػ ػػوؿ التركيػ ػ ػػة ،تػ ػ ػػاريخ الوصػ ػ ػػوؿ لمموقػ ػ ػػع ،2215/6/12
http://www.aa.com.tr/ar/news/60653
4
مرجع سابؽ ،أقصى برس2212،
3

وكال ػ ػ ػػة فمس ػ ػ ػػطيف االف ،2212 ،مص ػ ػ ػػر تبمػ ػ ػ ػ حكوم ػ ػ ػػة غػ ػ ػ ػزة رس ػ ػ ػػميا رفض ػ ػ ػػيا اقام ػ ػ ػػة منطق ػ ػ ػػة تجاري ػ ػ ػػة حػ ػ ػ ػرة ،ت ػ ػ ػػاريخ الوص ػ ػ ػػوؿ لمموق ػ ػ ػػع ،2215/6/12
http://paltoday.ps/ar/post/147636
6
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الفمسطينية عمى حساب األراضي المصرية" ،وأف الػرفض إلقامػة منطقػة تجػارة حػرة مػا بػيف غػزة ومصػر ىػو قػرار
فمسطيني مصري مشترؾ ألف ذلؾ سيكرس االنقساـ الفمسطيني.1
رد فعل حكىمة حماس بغزة تجاي المىاقف الرافضة إلقامة مىطقة حرة بيه سيىاء وقطاع غزة
انتقػػدت الحكومػػة المقالػػة فػػي غ ػزة ربػػط تنفيػػذ المشػػروع بتحقيػػؽ المصػػالحة ،وقالػػت إف حػػدود قطػػاع غ ػزة الجغرافيػػة
تبقى مع مصر وليست مع الضفة الغربية ،وضح ذلؾ وزير االقتصاد في قطاع غزة ،عالء الرفاتي بػأف حكومتػو
"تش ػػجع المش ػػروع" ،ول ػػف تك ػػوف طرفػ ػاً في ػػو ،وأف التفاىم ػػات إلنش ػػائو س ػػتكوف فق ػػط لمغػ ػرفتيف التج ػػاريتيف المصػ ػرية
والفمسػػطينية ،واف إنشػػاء منطقػػة تجاريػػة حػرة بػػيف مصػػر والقطػػاع بػػدوف تػػدخؿ السػػمطة بػراـ اهلل ،وأف الحكومػػة فػػي
المخولة بذلؾ ،ألنيا شرعية منتخبة مف قبؿ الشعب وأنو سيتـ وفقاً لمعالقة بيف الحكومة في غزة ومصر
غزة ىي
ّ
بشكؿ مباشر دوف أي تدخؿ خارجي ،الفتاً إلى أنو مف الممكف إنشاءىا مف خالؿ العالقة المباشرة بيف مؤسسات
القطاع الخاص.2
وتري الدراسة مشروع إقامة منطقة حرة بين سيناء وقطاع غزة ىو:
 محاولة لالستئثار باالقتصاد الفمسطيني بقطاع غزة ،مف خالؿ اقامة منطقة حرة ومف خالؿ إقرار القوانيف مفكتمة التغير واإلصالح فقط ،دوف النصاب القانوني الكامؿ ،وىو محاولة لفصؿ اقتصاد غزة عف الضفة.

 محاولة ربط اقتصاد قطاع غزة باالقتصاد المصري ،ىو تصػدير األزمػة االقتصػادية لقطػاع غػزة لمصػر ،وىػوما يعتبر اجتياد منفرد دوف إجماع وطني ،وىو ما يعزز الفصؿ االقتصادي عف الضفة الغربية.

 يعتبر الرفض لممشروع مف قبؿ مصر سواء فػي فتػرة الػرئيس مبػارؾ أو الػرئيس مرسػي ،ىػو خػوفيـ مػف تحمػؿمسؤولية غزة عوضا عف اسرائيؿ.

مشروع ربط قطاع غزة بسيناء جغرافيا
يػػتمخص مشػػروع الػربط الجغ ارفػػي مػػف ضػػمف مشػػاريع كثيػرة قػػدمت وتػػـ اقترحيػػا سػػابقا مػػا بػػيف( )50-40مشػػروعا
لتػػوطيف الالجئػػيف الفمسػػطينييف ،3ويعتبػػر المشػػروع "األميركػػي-اإلس ػرائيمي" لتبػػادؿ األ ارضػػي بػػيف مصػػر وفمسػػطيف

1
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الرفػ ػ ػ ػػاتي ،2212،ال عالقػ ػ ػ ػػة لمسػ ػ ػ ػػمطة بإنشػ ػ ػ ػػاء المنطقػ ػ ػ ػػة التجاريػ ػ ػ ػػة ،الرسػ ػ ػ ػػالة نػ ػ ػ ػػت ،جريػ ػ ػ ػػدة رسػ ػ ػ ػػمية لحمػ ػ ػ ػػاس ،تػ ػ ػ ػػاريخ الوصػ ػ ػ ػػوؿ لمموقػ ػ ػ ػػع 2215/6/15
http://alresalah.ps/ar/index.php?act=post&id=57351
3
األسطؿ ،كماؿ  ،2212،ىؿ تحولت سيناء إلى "قندىار "و"تػو ار بػو ار العػرب "التحػذير مػف خطػورة مشػروع دويمػة غػزة المسػتقمة وتػوطيف الالجئػيف الفمسػطينييف
2

في شبو جزيرة سيناء رسالة تنبيو وتحذير إلى القيادات المصػرية والفمسػطينية ،موقػع الػدكتور كمػاؿ األسػطؿ اإللكترونػي ،تػاريخ الوصػوؿ لمموقػع ،2215/6/16
http://k-astal.com/index.php?action=detail&id=203
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واسػرائيؿ آخرىػػا وأخطرىػػا ،ألنػػو أُثيػػر بشػػكؿ كبيػػر فػػي فتػرة سػػيطرة اإلخػواف المسػػمميف وحركػػة حمػػاس عمػػى مصػػر
وغزة.1
وينص عمى أف تتنازؿ مصر لمفمسطينييف عف رفح والشيخ زويد لتتمػدد غػزة إلػى حػدود مدينػة العػريش ،مقابػؿ أف
تحصؿ مصر عمى أر ٍ
اض مماثمة في صحراء النقب ،ومميزات خاصة تتمثػؿ فػي إقامػة شػبكة طػرؽ أىميػا طريػؽ
يربط بيف مصر واألردف والسعودية ويوصؿ الحجيث المصرييف إلى مكة المكرمة ،فضالً عف مػنح ميػزات لمصػر
منيػػا ضػػخ نقػػدي يت ػراوح بػػيف ( )150-100مميػػار دوالر ،بجانػػب محطػػة تحميػػة ميػػاه ضػػخمة ممولػػة مػػف البنػػؾ
الدولي تغطى العجز الكبير في المياه الذي سيتسبب فيو سد النيضة األثيوبي .في المقابؿ ،تحصؿ إسرائيؿ عمى
مسػػاحات تصػػؿ مػػف  40إلػػى  %60مػػف أ ارضػػي الضػػفة الغربيػػة ،مػػع مػػنح الفمسػػطينييف قطع ػاً بديمػػة فػػي صػػحراء
النقب بحيث تحافظ عمى المستوطنات اإلسرائيمية في الضفة وتمنحيا الشرعية الدولية.
وبحسػػب صػػحيفة "الػػوطف" المص ػرية قالػػت اف المشػػروع "أعػػده البروفيسػػور االس ػرائيمي ييوشػػع بػػف آريػػو ال ػرئيس
السابؽ لمجامعة العبرية وعرضتو أميركا بسػرية تامػة عمػى دوؿ أوروبيػة وعربيػة ،أىميػا تركيػا وقطػر ،ووافػؽ عميػو
اإلخػواف المسػػمموف فػػي اجتمػػاع ُعقػػد فػػي واشػػنطف قبػػؿ وصػػوليـ لمحكػػـ ،فكانػػت مكافػػأتيـ تسػػييؿ ودعػػـ وصػػوليـ

لمحكػػـ فػػي مصػػر ودوؿ أخػػرى ،لتنفيػػذ تعيػػداتيـ حيػػاؿ المشػػروع .2وُيعتبػػر المشػػروع مشػػابو لمشػػروع الم ػواء جيػػورآ
ايالنػػد مستشػػار األمػػف القػػومي اإلس ػرائيمي السػػابؽ الػػذي عػػرض مشػػروعو فػػي اطػػار د ارسػػة أعػ ّػدىا لصػػالح مركػػز
بيكر -السادات لمدراسات االستراتيجيةُ ،نشرت في منتصؼ عاـ ( )2010بعنواف" :البدائؿ اإلقميمية لفكرة دولتيف

لشػػعبيف" ،وكػػاف مسػػئوالً رفيعػاً ومػػؤث اًر فػػي اإلدارة األمريكيػػة فػػي ادارة اوبامػػا ،سػػبؽ أف اطّمػػع عمػػى مشػػروع التسػػوية
اإلس ػرائيمي ،وقػػاؿ لممسػػؤوليف فػػي تػػؿ أبيػػب "انتظػػروا عنػػدما يػػأتي وريػػث مبػػارؾ" ،3ويقػػوـ المشػػروع عمػػى اسػػتمرار
سػػيطرة إس ػرائيؿ عمػػى مسػػاحات ضػػخمة مػػف الضػػفة الغربيػػة الفمسػػطينية ،مقابػػؿ تعػػويض الفمسػػطينييف بمسػػاحات
ضخمة مف شبو جزيرة سيناء إلنشاء دولة فمسطينية مستقرة وقادرة عمى النمو تصؿ إلى ) ( 770كيمومت اًر مربعاً،
عمػػى أف تحصػػؿ مصػػر عمػػى) (720كيمػػومت اًر مربع ػاً أو أقػػؿ قمػػيال داخػػؿ صػػحراء النقػػب الواقعػػة تحػػت السػػيطرة
اإلسرائيمية ،اضافة الي مميزات اقتصادية وامنية و دولية التي ستحصؿ عمييا القاىرة الحقاً.4

ابػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػراىيـ ،محم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػد ،3122،اال س ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػيناء ،ص ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػحيفة الجميوريػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػة المصػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػرية ،العربي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة ن ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػت ،ت ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاريخ الوص ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػوؿ لمموق ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػع ،2215/6/7
http://www.alarabiya.net/views/2011/02/05/136360.html
2
الحي ػ ػ ػ ػ ػ ػػاة الجدي ػ ػ ػ ػ ػ ػػدة ، 2213 ،مش ػ ػ ػ ػ ػ ػػروع أمريك ػ ػ ػ ػ ػ ػػي اسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػرائيمي الب ػ ػ ػ ػ ػ ػػتالع الض ػ ػ ػ ػ ػ ػػفة واقام ػ ػ ػ ػ ػ ػػة دول ػ ػ ػ ػ ػ ػػة غػ ػ ػ ػ ػ ػ ػزة ف ػ ػ ػ ػ ػ ػػي س ػ ػ ػ ػ ػ ػػيناءhttp://www.alhayat- ،
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3
ابراىيـ ،محمد ،3122،مرجع سابؽ
4
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تػػري الد ارسػػة ،أنػػو ووفقػاً لػػذلؾ ستصػػبح األ ارضػػي المصػرية فػػي سػػيناء دولػػة فمسػػطينية منزوعػػة السػػالح ،وسػػيطمؽ
عمييػػا اسػػـ “غ ػزة الكبػػرى” ،وىػػو مػػا سػػيجعؿ الفمسػػطينييف مضػػطريفً إلػػى التخمّػػي عػػف الحػػؽ فػػي إقامػػة دولػػة فػػي
الضفة الغربية والقدس الشرقية .ولف تعجز إسرائيؿ مف اف تقوـ بحرب جديدة في محاولة منيا لتيجيػر أكبػر عػدد
مػػف الفمسػطينييف الػػى سػػيناء ،حتػػى تكػػوف مصػػر أمػػاـ األمػػر الواقػػع أمػػاـ العػػالـ ،بعػػد أف تكػػوف قػػد وقعػت اتفاقيػات
ِ
يخؼ قادة االخواف في مصر مف إمكانية تسكيف فمسطينييف في سيناء.
سرية بيذا الشأف ،ولـ
فخػػالؿ اسػػتنكار الػػدكتور محمػػد بػػديع ،المرشػػد العػػاـ لجماعػػة اإلخ ػواف المسػػمميف ،الحػػرب عمػػى غ ػزة ومػػا روجػػو

االعالـ المصري مف عبارة "ضرورة أف نمتفت إلى ىمومنا الداخمية" ،واصػفاً ذلػؾ بأنػو عيػب فػي حػؽ المصػرييف،
وقاؿ إنو ال مانع مف إقامة مخيمات لمفمسطينييف في سيناء ،مشي اًر إلػى أف ىنػاؾ مخيمػات فػي األردف وفػى لبنػاف
ولـ يتحدث عنيا أحد.1

في ىذا الشأف قاؿ الرئيس أبو مازف عمى تمفزيوف البمد في لقاء مع الصحفي المصري أحمد موسي أف" :الرئيس
مرسي وعد حماس في عػاـ 2012ـ بمػنح غػزة ( )1600كيمػومتر مػف سػيناء ،ضػمف اتفػاؽ اليدنػة لوقػؼ الحػرب
عمى غزة ،وأف ما عرضو مرسي كاف جزءاً مف مشروع يعرؼ في إسرائيؿ باسـ "وثيقة جيو ار آيالند".2
كمػػا أكػػد ال ػرئيس أبػػو مػػازف بعػػد لقائػػو بػػاإلعالمييف المص ػرييف بتػػاريخ " 2015/11/9أنػػو رفػػض عرض ػاً إس ػرائيمياً
الستالـ  1000كيمومتر في سيناء في عيد الرئيس المعزوؿ محمد مرسي ،وأف الرئيس مرسي عاتبو عمى رفػض
العرض وقػاؿ بالميجػة المصػرية العاميػة "وأنػت مالػؾ إنػت ىتاخػد أرض وتوسػع غػزة" ،كمػا أف مشػروع سػيناء كػاف
مطروحاً لمتشاور بيف حركة حماس واسرائيؿ القتطاع  1000كـ مف أراضي سيناء لتوسيع غػزة فػي زمػف الػرئيس
مرسي ،إضافة الي أف وزير الدفاع المصري "آنذاؾ" عبدالفتاح السيسي أصدر ق ار اًر بأف أراضي سيناء أمف قومي
ووطني وأغمؽ ىذا المشروع.3
ونفػػي النػػاطؽ باسػػـ حركػػة حمػػاس سػػامي أبػػو زىػػري تص ػريحات ال ػرئيس محمػػود عبػػاس حػػوؿ دولػػة غ ػزة الكبػػرى،
وقاؿ ":إف تصريحات الرئيس عباس حوؿ اتفاؽ إسرائيمي مع حماس عمى إقامة دولية فػي غػزة وأجػزاء مػف سػيناء
كػػالـ كػػاذب وسػػخيؼ ،وحركػػة حم ػػاس ال تسػػتبدؿ أرض شػػعبيا بػػأي أرض أخ ػػرى رغػػـ اعتزازىػػا بػػالبالد العربي ػػة

1

بيومي ،شعباف« ،2212 ،بديع» :ال مانع مف مخيمات لمفمسطينييف في سيناء و«مرسى» مثؿ «ذي القرنيف»

 ،جريدة المصري اليوـhttp://today.almasryalyoum.com/article2.aspx?ArticleID=361538 ،
2

تمفزيوف البمد ،2214 ،الرئيس محمود عباس اسػرائيؿ طمبػت اعطػاء 1622كيمػو متػر مػف سػيناء لغػزة "مشػروع ايجػو ار ايالنػد" لقػاء صػحفي منشػور عمػى موقػع

يوتيوب ،بتاريخ  ،2214/8/23تاريخ الوصوؿ لمموقع االلكتروني https://www.youtube.com/watch?v=Qnl3LXdnw_M ،2215/6/24
عبد الحميد ،أشرؼ ،2215 ،عباس رفضت استالـ 1222كـ في سيناء أياـ مرسي ،موقع العربية اإلخباري ،تاريخ الوصوؿ لمموقع ،2215/9/11
http://ara.tv/2m355
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واإلسػػالمية ،ووقعػػت حمػػاس عمػػى اتفػػاؽ المصػػالحة الوطنيػػة لمنػػع االحػػتالؿ مػػف فصػػؿ غ ػزة عػػف الضػػفة الغربيػػة
ولتحافظ عمى الوحدة السياسية بيف غزة والضفة".1
لكف ما أثير حوؿ مشروع تبادؿ األراضي كاف صوتو أعمػي مػف نفػي حركػة حمػاس ،كمػا بينػت قنػاة (االتجػاه) أف
الكػػونجرس األمريكػػي كشػػؼ عػػف وثيقػػة موقعػػو مػػف الػرئيس محمػػد فػػي حضػػور محمػػد بػػديع المرشػػد العػػاـ لجماعػػو
االخواف المسػمميف ورجػؿ االعمػاؿ خيػرت الشػاطر ،حصػولو عمػى مبمػ ( )8مميػار دوالر فػي سػبيؿ تػرؾ ()%40
مف أرضي سيناء لمفمسطينييف إلقامو دولتيـ وانياء الصراع مع اسرائيؿ.2
وكشؼ المواء وليد النمر القيادي السابؽ في جياز المخابرات الحربية الذي كاف عمى رأس عممو (فترة  4سػنوات
الحساسػػة األخي ػرة فػػي الجيػػاز منػػذ عػػاـ 2010ـ) عنػػد س ػؤالو ،ىػػؿ حػػدث أف أصػػدر ال ػرئيس مرسػػى ق ػ ار اًر يتعمػػؽ
باألمف االستراتيجي لمنطقة شماؿ سيناء ،وتـ إبطالو في حينو مف جانب الجيش؟ قاؿ ":نعػـ قػرار بيػع األ ارضػي
في شماؿ سيناء ،وتـ إبطاؿ قرار مرسى بقػرار مػف المشػير عبػد الفتػاح السيسػي بصػفتو القائػد العػاـ ووزيػر الػدفاع
واإلنتػػاج الحربػػي وقتيػػا ،بحظػػر تممػػؾ أو حػػؽ انتفػػاع أو إيجػػار أو إج ػراء أي نػػوع مػػف التصػ ّػرفات فػػي األ ارضػػي
والعقارات الموجودة بالمناطؽ االستراتيجية ذات األىمية العسكرية ،والمناطؽ المتاخمة لمحدود الشرقية ،بمسافة 5

كيمومترات غرباً ،ما عدا مدينة رفػح والمبػاني المقامػة داخػؿ الزمػاـ وكردونػات المػدف فقػط ،والمقامػة عمػى الطبيعػة
قبؿ صدور القرار الجميوري (رقـ  204لسػنة  )2010فمػا كػاف يػتـ التخطػيط لػو بقػرار مرسػى أخطػر ممػا يتخيػؿ
الجميع".3
ويرى نبيؿ نعيـ مؤسس حركة الجياد سابقاً" :أف القضية الفمسطينية بالنسبة لجماعة االخواف المسمميف كالدجاجة
التي تبيض ذىبا ،وشدد عمى تعيد الجماعة لألمريكاف بالتنازؿ عف( )600كـ مف سيناء وضمو الى قطػاع غػزة،
واحتواء حماس ،واجياض المشروع الفمسطيني بقياـ دولة فمسطينية في القدس الشرقية والضفة وقطاع غزة".4
وحػػوؿ تقػػارب العالقػػة بػػيف االخػواف أمريكػػا قػػاؿ السػػيناتور جػػومرت خػػالؿ اسػػتجواب الكػػونجرس األمريكػػي لم ػرئيس
أوباما عمى دعمو لإلخواف ضد الشػعب المصػري بعػد  2013/6/30اف أوبامػا وقػؼ الػى الجانػب الخػاطئ ودعػـ
االخواف المسمميف في مصر ،ولـ ينظر الى  30مميوف متظاىر خرجوا ضد حكـ االخواف.1
فمسطيف األف ،2215 ،حماس تصريحات عباس سخيفة ،تاريخ الوصوؿ لمموقع االلكتروني ،2215/6/24
http://paltimes.net/details/news/80923
2
قناة االتجاه ،2213 ،كارثو عاجؿ جدا أوباما يطالب السيسي بتسميـ % 42مف اراضي سيناء وفؽ وثيقة بيع تمت بينو وبيف محمد مرسي ،فيديو تـ نشره
1

عمى موقع يوتيوب ،نشر بتاريخ https://www.youtube.com/watch?v=EBaoAG4sEFY ،2213/12/15
3

مذكور ،مني ،2215 ،النمر في حوار لجريدة الوطف" السيسي تصدي لقرار مرسي ببيع أراضي سيناء ،موقع الوطف االخباري ،تاريخ الوصوؿ لمموقع

االلكتروني http://www.elwatannews.com/news/details/753026 ،2215/6/24
نعيـ ،نبيؿ ،2214 ،د .نعيـ :اإلخواف تعيدوا بحماية اسرائيؿ واجياض مشروع دولة فمسطيف ،ميديا ،24
http://media24.ps/public/newsDetails/1545
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وق ػػاؿ محم ػػود الزى ػػار عض ػػو المكت ػػب السياس ػػي لحرك ػػة حم ػػاس خ ػػالؿ خطب ػػة الجمع ػػة  2015/4/10ف ػػي مس ػػجد
التػوابيف جنػػوب مدينػػة غػزة إف مشػػروع حركتػػو االسػػتراتيجي قػػائـ عمػػى تحريػػر فمسػػطيف كػػؿ فمسػػطيف ،ولػػيس قطػػاع
غ ػزة فقػػط .واسػػتدرؾ بقولػػو" :إذا اسػػتطعنا أف نقػػيـ سػػمطة وطنيػػة أو حكػػـ ذاتػػي أو إدارة مدنيػػة ال يعنػػي ذلػػؾ أننػػا
سنتنازؿ عف أي ذرة تراب واحدة مف كؿ فمسطيف.2
وتعتبػػر الد ارسػػة أف ىػػذا الموض ػوع أثُيػػر حولػػو الكثيػػر مػػف الجػػدؿ ،وأخػػذ اىتمام ػاً لػػيس عمػػى مسػػتوي الصػػحفييف
والمحمميف ،بؿ إف التصريحات كانػت عمػى كػؿ المسػتويات حتػي وصػمت الػى مسػتوي الرئاسػة الفمسػطينية ،ىػو مػا
جعميا تأخذ صدى واسعاً ويناقش مع كثير مف الدارسػيف والبػاحثيف ،ويتمقفػو اإلعػالـ ،واف نفػي االخػواف وحمػاس
لف يكوف كافياً في ظؿ ما كاف مف تقارب ممموس بيف حركة حماس واخواف مصر ممػا جعػؿ التصػريحات بمثابػة
نافػػذة لمتحقيػػؽ والتمحػػيص  ،وق ػػد اعتبرتػػو األجي ػزة األمني ػػة المص ػرية والسػػيادية خط ػ اًر قائمػ ػاً يرتكػػز فيػػو االخػ ػواف
المسمميف وحركة حماس عمى مصالح مشتركة تيدد األمف القومي المصري.

1

جومرت ،2213 ،استجواب الكونجرس االميركي لمرئيس اوباما عمى دعـ االدارة االمريكية ألنصار مرسى ضد الشعب المصري ،اذاعتو فضائية رؤساء

التحرير نقال عف الكونجرس األمريكي ،موقع يوتيوب ،تاريخ نشره ،2214/7/24 ،تاريخ الوصوؿ لمموقع االلكتروني ،2215/6/24
https://www.youtube.com/watch?v=zoGG5VkKJJw
2
سما ،2215 ،الزىار سمطة أو ادارة مدنية في غزة ليس تنازالً عف فمسطيف ،وكالة سما اإلخبارية ،تاريخ الوصوؿ لمموقع االلكتروني ،2215/6/24
http://www.samanews.com/ar/index.php?act=post&id=233603
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المبحث الناني
العالقة بين الجماعات المسمحة في سيناء والتنظيمات الفمسطينية بقطاع غزة.
الجماعات المسمحة في غزة كثيرة ،لذلؾ سػتحاوؿ الد ارسػة أف تسػمط الضػوء عمػى أىػـ الجماعػات الفمسػطينية التػي
كاف ُيػذكر اسػميا عمػى لسػاف الجيػات الرسػمية المصػرية ،والمسػؤوليف السياسػييف ،وكػذلؾ اإلعػالـ المصػري الػذي

ربط أسمائيا بالجماعات المسمحة في سيناء.

وصػػؿ الفكػػر السػػمفي إلػػى فمسػػطيف فػػي أواخػػر سػػبعينيات القػػرف الماضػػي ،واجتيػػد فػػي نش ػره مجموعػػة مػػف الطمبػػة
المتخرجيف مف الجامعات السعودية ،والذيف نشطوا في بعض المساجد وأقػاموا بعػض الجمعيػات ،1فػي ىػذا الوقػت
ظيرت بوادر لفكػر جيػادي فػي قطػاع غػزة ،مػع نشػوء جماعػة التكفيػر واليجػرة و الجماعػة اإلسػالمية ،كإمتػدادات
طبيعية لجماعات مصرية بنفس االسـ نشطت بقوة بعد إعداـ سيد قطب عاـ 1966ـ ،بعد أف آمف مجموعة مف
الفمسػػطينييف الػػذيف كػػانوا يدرسػػوف فػػي الجامعػػات المص ػرية آنػػذاؾ بأفكػػار تمػػؾ الجماعػػات ،وحػػاولوا التػػرويث ليػػا
ونشرىا بعد العودة إلى قطاع غزة ،لكف دعػوتيـ ظمػت محصػورة بفعػؿ عػدة عوامػؿ منيػا :عػدائيا الشػديد لممجتمػع
2
تبني
بوصفو مجتمعاً كاف اًر  ،وقوة الحركة الوطنية الفمسطينية وامساكيا بكثير مف مفاصؿ القوة داخؿ المجتمع ،و ّ

اإلسالمييف الفمسطينييف خيار المقاومة ،وتأسيس حركتَي "الجياد اإلسالمي" و"حماس" المتاف سيطرتا عمػى التيػار
اإلسالمي وتوجياتو.
ليذا ظؿ السمفيوف عمى ىامش الحياة السياسية في فمسطيف حتى اندالع انتفاضة األقصى فػي عػاـ ،2000حػيف

أدت التطػػورات التػػي شػػيدتيا فمسػػطيف دو اًر فػػي ظيػػور السػػمفية الجياديػػة ،مثػػؿ :تصػػاعد االسػػتيطاف فػػي الضػػفة
وعجػػز السػػمطة الفمسػػطينية عػػف مواجيػػة اسػػتحقاقات الحكػػـ ،وت ارجػػع آمػػاؿ التسػػوية ،3وانسػػحاب الجػػيش االسػرائيمي

مف قطاع غزة 2005ـ وما أعقب ىذا االنسحاب مف فتح الحدود بيف القطاع ومصر ،األمػر الػذي سػمح بػدخوؿ

عشػرات اآلالؼ مػف الفمسػطينييف إلػى مصػر والعكػس دوف أي أوراؽ ثبوتيػة ،تبػع ذلػؾ ُوُرود التقػارير التػي أشػػارت
إلى ظيور نفوذ لتنظيمات جيادية سمفية مثؿ القاعدة في قطاع غزة ،وىذا ما دعا جيػاز االسػتخبارات اإلسػرائيمي

حينيػػا إلػػى القػػوؿ بػػأف عناصػػر مػػف تنظػػيـ القاعػػدة نجح ػوا فػػي الوصػػوؿ إلػػى القطػػاع ،وأكػػد عميػػو أيض ػاً ال ػرئيس

الفمسػطيني محمػػود عبػػاس فػػي مقابمػػة أجرتيػا معػػو صػػحيفة الحيػػاة المندنيػػة فػي 2006/3/2حيػػث أشػػار إلػػى وجػػود
1

فارس ،عوني ،2213 ،السم فية الجيادية في فمسطيف ،مجمة الدراسات الفمسطينية ،العدد شتاء  ،121مؤسسة الدراسات الفمسطينية ،شارع أنيس النصولي

فرداف ،بيروت لبناف ،ص46
الزيتونة ، 2227 ،اسالميو غزة ،مركز الزيتونة لمدراسات واالستشارات ،تحقيؽ صحفي ،تاريخ الوصوؿ لمموقع االلكتروني،2215/6/1 ،
http://www.alzaytouna.net/permalink/5130.html
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مؤشرات عمى وجود لتنظيـ القاعدة في غزة والضفة ،وأف لدى السمطة الفمسطينية معمومات أمنية حديثػة عػف ىػذا

الموضوع.1

واضػػافةً الػػي دخػػوؿ حركػػة حمػػاس االنتخابػػات وتأليفيػػا الحكومػػة ،وأحػػداث االنقسػػاـ الفمسػػطيني والحصػػار والحػػرب
عمػػى غػ ػزة ،ووق ػػوع قط ػػاع غ ػزة عم ػػى ح ػػدود س ػػيناء التػػي ينش ػػط فيي ػػا جماع ػػات مسػػمحة جيادي ػػة قوي ػػة ،والعالق ػػات
االجتماعية واالقتصادية معيا.
وبالتػػالي سػػاىمت تمػػؾ العوامػػؿ فػػي دفػػع السػػمفية الجياديػػة فػػي القطػػاع إلػػى اإلنتقػػاؿ إلػػى م ارحػػؿ متقدمػػة ،إذ القػػى
خطاب السػمفييف الجيػادييف المخػالؼ لتوجيػات حركػة حمػاس رواجػاً بػيف الشػباب ،خصوصػاً بعػد االنقسػاـ ،حيػث
استغمت تمؾ األوضاع الستقطاب أعداد مف أعضاء حماس وجناحيا العسكري.
لػذلؾ فػػإف العامػؿ األىػػـ فػي تحديػػد مسػتقبؿ تمػػدد السػمفية يكمػػف فػي موقػػؼ حركػة حمػػاس وخياراتيػا تجػػاه القطػػاع،
.2

فضالً عف التطورات السياسية المحتممة ،وخصوصاً فيما يتعمؽ باالحتالؿ اإلسرائيمي والجانب المصري

حيػػث تعتبػػر الجماع ػات المسػػمحة الجياديػػة حديثػػة العيػػد فػػي فمسػػطيف ،ولػػـ تظيػػر بشػػكؿ فعػػاؿ إال أواخػػر عػػاـ
2009ـ ،وتتركز بالكامؿ في قطاع غزة ،وال يكاد يكوف ليا وجود في الضفة الغربية نتيجة القبضة األمنية القوية
لمسمطة الفمسطينية ،كما لالحتالؿ اإلسػرائيمي ،إضػافة لػرفض المػزاج الشػعبي العػاـ فػي الضػفة مثػؿ ىػذه األفكػار،
عمم ػػا ب ػػأف ى ػػذه
وم ػػف أب ػػرز تنظيماتي ػػا ج ػػيش اإلس ػػالـ ،وج ػػيش األم ػػة ،وجماع ػػة التوحي ػػد ،والجي ػػاد ،وأنص ػػار اهللً .

الجماعات توحدت في إطار فضفاض ُسمي مجمس شورى المجاىديف في بيت المقدس.3
أوال :الجماعات المسمحة في قطاع غزة

ظيػػرت عػػدة مسػػميات لجماعػػات مسػػمحة جياديػػة فػػي قطػػاع غػزة ،ارتػػبط ظيورىػػا بتبنػػي مسػػؤولييا عػػف اعتػػداءات
عمى أمالؾ المواطنيف أو عمميات مسمحة ضػد إسػرائيؿ ،وبينمػا اختفػت بعػض المسػميات عػف المسػرح ،واسػتمرت
بعضيا في تأكيد حضورىا منيا ،جيش االسالـ ،وجماعة جمجمت ،جماعة التوحيد والجياد ،جماعة أنصار اهلل.
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وليد ،خالد ، 2226 ،جيش االسالـ الفمسطيني والقاعدة ،مركز القدس لمدراسات السياسية ،تاريخ الوصوؿ لمموقع االلكتروني ،2215/6/24

http://www1.alqudscenter.org/ar/activities/view/
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جماعة جيش اإلسالم فرع غزة
صدر بيانو التأسيسي بتاريخ  2006/5/8بعد انشقاؽ مجموعة مف "لجاف المقاومة الشعبية" بقيادة ممتاز دغمش
(ابو محمد األنصاري) ،الذي يحيط بو شخصيف مقربيف ليما أثر كبير عمى اطالؽ جيش االسالـ كتنظػيـ سػمفي
جيادي ،ىما شقيقو معتز (ابو المجد المقدسػي) ،والداعيػة السػمفي أحمػد المظمػوـ (خطػاب المقدسػي) الػذي درس
العموـ الشرعية في باكستاف ،ويقاؿ أنو تمقى أكثر مف ( )40درسا دينيا عمى يد بف الدف ،ويقاؿ إف ممتاز يػرتبط
بعالقة قوية مع السمفي الجيادي محمد جمعة أبو شباب (أبو الساجد) ،الذي تتيمو السمطات المصرية بالتخطيط
والمس ػ ػاعدة لعمميػ ػػات تفجيػ ػػر داخػ ػػؿ سػ ػػيناء وانطالقػ ػػا منيػ ػػا .1واتيػ ػػـ وزيػ ػػر الداخميػ ػػة السػ ػػابؽ حبيػ ػػب الع ػ ػادلي فػ ػػي
ينػاير 2010/جػػيش اإلسػالـ الفمسػػطيني بػالوقوؼ وراء تفجيػرات كنيسػػة القديسػيف باإلسػػكندرية الػذى قتػػؿ فييػػا 23
شخص واصيب 97آخريف ،2لكف الجيش نفي ذلؾ ،وأصدر النائب العاـ المصػري بالغػاً لنيابػة أمػف الدولػة العميػا
في فبراير 2011/يتيـ حبيب العادلي بالتورط في تفجير كنيسة القديسيف باإلسكندرية.3
ويقػػدر عػػدد أف ػراد التنظػػيـ بالمئػػات مػػف ( )300-200عنصػػر ،ونفّػػذ جػػيش اإلسػػالـ بعػػض اليجمػػات ،شػػارؾ مػػع
حركػػة حمػػاس فػػي خطػػؼ الجنػػدي غمعػػاد شػػاليط فػػي يونيػػو ،2006/وىجمػػات عمػػى مؤسسػػات إعالميػػة غربيػػة،
إضػػافة الػػي اليجػػوـ عمػػى قافمػػة لمصػػميب األحمػػر الػػدولي فػػي فب اريػػر ،2007/واحتجػػز صػػحافيَّيف تػػابعيف لوكالػػة
فػ ػػوكس نيػ ػػوز ،وقيػ ػػاـ كتائػ ػػب التوحيػ ػػد والجيػ ػػاد التابعػ ػػة لجػ ػػيش االسػ ػػالـ باحتجػ ػػاز الصػ ػػحفي ألػ ػػف جونسػ ػػتوف فػ ػػي
ويػتيـ جػيش االسػالـ
مارس ،2007/وطالب بإطالؽ سراح أبو قتادة الفمسطيني ،وأسري فػي سػجوف أجنبيػة ،كمػا ُ
بنسث عالقات مع جيادي سيناء ،4كما أتيـ باحتضاف بعض المطارديف مف قبػؿ السػمطات المصػرية الػذيف لجػأوا

الى غزة عبر األنفاؽ ،وكمػا وتػربط بعػض التقػارير األمنيػة المصػرية جػيش اإلسػالـ بمعػب الػدور األكبػر فػي نشػر
الفكر الجيادي في سيناء ،وقاـ بعمميات ضد اإلسرائيمييف مف سيناء.5
وحػػوؿ مبايعػػة الجػػيش لتنظػػيـ القاعػػدة أوضػػح القائػػد فػػي التنظػػيـ (أبػػو عمػػر االنصػػاري) أف" :طبيعػػة العالقػػة مػػع
القاعدة ال تنحصر في العالقات المادية أو االتصاالت المباشرة أو غير المباشرة ،وانما عالقة معنويػة أكثػر منيػا
مادية ،وأف جيش اإلسالـ جماعة إسالمية مقابؿ الكفار مف الييػود والنصػارى ،سػنية مقابػؿ الشػيعة ،سػمفية مقابػؿ
1

ميدؿ ايست ،2211،جيوش السمفية الجيادية في غزة ،مركز القدس لمدراسات السياسية ،تاريخ الوصوؿ لمموقع االلكتروني ،2215/6/26

http://www1.alqudscenter.orD9
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األىراـ ،العادلي تنظيـ جيش اإلسالـ الفمسطيني وراء حادث كنيسية القديسيف باإلسكندرية ،تاريخ الوصوؿ لمموقع االلكتروني ،2215/6/26

http://www.ahram.org.eg/archive/Incidents/News/59839.aspx
3
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http://www.aljazeera.net
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لمموقع االلكتروني ،2215/6/26

http://ncmes.org/ar/publications/middle-east-papers/163
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الصوفية ،ليس ليا منتث أو مؤسس وال تاريخ إنتاج وال انتياء ،تستمد الفيـ والتطبيؽ مػف الػنص القرآنػي وصػحيح
السنة بفيـ سمؼ األمة.1
تراجعت مكانة جيش اإلسالـ بعد قياـ حكومة حماس في غزة بمحاصرة عائمة دغمش في جنوبي مدينة غزة حػي
الصب ار في يوليو ،2007/واالشػتباؾ مػع عناصػر جػيش اإلسػالـ ومصػادرة أسػمحتيـ ،ومقتػؿ 11عنصػ اًر ،وىػو مػا
يدلؿ عمى اف العالقة بيف حماس وجيش االسالـ سيئة وعمى خالؼ  ،2إال أف البعض يقوؿ" :رغـ الخالفػات بػيف
حمػػاس والجػػيش إال أف ىنػػاؾ تنسػػيؽ بيػػنيـ فػػي بعػػض المصػػالح المشػػتركة كقيػػاـ جػػيش اإلسػػالـ بػػبعض العمميػػات
التي تُريدىا حماس لخدمة أجندات معينة".3
جماعة جمجمت في قطاع غزة
ظيػرت الػى العمػػف فػي يونيػػو 2007/وىػي مجموعػػات عسػكرية تتبػػع نيػث السػػمفية الجياديػة ،وتعنػػي كممػة جمجمػػت
ويعتبر محمود محمد طالب (أبو المعتصـ) الناشط السػابؽ فػي حركػة
صوت انفجار الرعد أو صوت شديد آخرُ ،
ويعتقد أف جمجمت تواصمت مع أبو الميث الميبي أحد قادة القاعدة في أفغانستاف ،لكنيا لـ
حماس أحد أىـ قادتياُ ،
تنضػػـ إلييػػا ،و تعتبػػر أكثػر الجماعػػات إزعاجػاً لحكومػػة حمػػاس ،وقػػدر عػػددىا ( )3000/2500مقاتػػؿ ،معظميػػـ

مف كتائب القساـ ،وتعتبر أف حركة حماس غير متفرغػة لممقاومػة كونيػا منيمكػة فػي الحكومػة وتمبيػة احتياجػات
الشػػعب ،ويعتبػػر ن ػزار ريػػاف أبػػرز قػػادة حمػػاس مسػػؤوؿ االرتبػػاط مػػع كتائػػب القسػػاـ و مستشػػار لجمجمػػت حتػػى
استشياده في عممية الرصاص المصبوب عاـ2008ـ.4
ويدعي تقرير لمشباؾ االسرائيمي انو في فترة التيدئة بيف إسرائيؿ وحركة حماس التي كانت بتاريخ ( 19يونيو الي
 19ديسػػمبر  )2008ظيػػرت جمجمػػت وتَأَلف ػت مػػف عناصػػر "كتائػػب عػػز الػػديف القسػػاـ" التػػي انشػػقت عػػف الجنػػاح
العسػػكري لحمػػاس بسػػبب خالفػػات عقائديػػة وخاصػػة م ػا اعتبػػروه اعتػػداؿ الحركػػة فػػي ضػػوء إتفػػاؽ "التيدئػػة" مػػع
إسرائيؿ ،وقد عػاممتيـ حمػاس معاممػة قاسػية إذ تػـ اعتقػاليـ وتعػذيبيـ وايػذاؤىـ بشػكؿ خطيػر ،وىػو مػا دفعيػـ بعػد
إطالؽ سراحيـ مف سجوف حماس إلى االنخراط في جماعة "جمجمت" لغرض إلحاؽ األذى بحماس وقادتيا.5
1

قنف ،ابراىيـ ،2212 ،ما بعد ج مجمت جيش االسالـ يفتح اوراقو لوكالة معا حصريا ،وكالة معا االخبارية ،الضفة الغربية ،فمسطيف ،تاريخ الوصوؿ لمموقع

االلكتروني ،2215/6/26

http://www.maannews.net/Content.aspx?id=285424
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صاي  ،يزيد ، 2212 ،ثالث سنوات مف حكـ حماس في غزة ،تقرير صادر عف مركز كرواف لدراسات الشرؽ األوسط في جامعة برانديز ،سمسمة ترجمات

الزيتونة ( ،)53مركز الزيتونة لمدراسات واالستشارات ،بيروت ،لبناف ،ص8
5

الشاباؾ ،2212،ظاىرة جمجمت في قطاع غزة ،جياز األمف العاـ االسرائيمي ،تقرير  ،2212موقع اإللكتروني،

http://www.shabak.gov.il/arabic/publications/Reviews/Pages/1-7-09_ar.aspx
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نفػذت جمجمػت عػدداً مػف العمميػػات ضػد االحػتالؿ ،بدايػة مػف عػػاـ  2009اسػتيداؼ دوريػة إسػرائيمية ،كمػا حاولػػت

موكبي الػرئيس األميركػي األسػبؽ جيمػي كػارتر ورئػيس الحكومػة البريطانيػة السػابؽ تػوني بميػر ،وبعػض
استيداؼ
َ
مقػػاىي االنترنػػت ،وكػػذلؾ تفجيػػر منػػزؿ مػػرواف أبػػو راس ،أحػػد نػواب المجمػػس التشػريعي عػػف حركػػة حمػػاس ،ومقػػر

أمف حكومي في رفح .وقد اعتُقؿ قائدىا في فبراير 1.2010/وكاف الجعبري قد أرسؿ لفتحي حماد وزير الداخميػة
في حكومة حماس رسالة مفادىا اف اجيزة االمف ال تقػوي عمػى ضػبط االمػف فػي غػزة ،ويقػاؿ إف جماعػة جمجمػت
تستخدـ إلشعاؿ النزاعات الداخمية في حماس ،واصبحت مف الواضح أنيا تشكؿ خطػ اًر عمػى وحػدة حركػة حمػاس

وكتائب القساـ معا.2

فيما تتيـ األجيزة األمنية المصرية بأف جمجمت عمى عالقة بتنظيمات سيناء مف خالؿ مؤشرات اعتمدت عمييا،
حيث ضبطت سبعة مخازف لألسمحة الثقيمة والمواد المتفجرة وااللغاـ األرضػية بمسػاعدة مشػايخ سػيناء ،تعػود الػى
جماعة جمجمت ،وذلؾ في العمميات العسكرية التي نفذت في سيناء بعد العاـ 2013ـ.3
وكػػذلؾ اتيػاـ جمجمػػت فػػي المشػػاركة فػػي عميػػات قتػػؿ الجنػػود المصػرييف فػػي رمضػػاف عػػاـ ،2012فحسػػب شػػبكة
« »CNNأف مسػػئوال بػػار از فػػي المجمػػس العسػػكري األعمػػى المصػػري برتبػػو جن ػراؿ صػػرح ليػػا" :أف إس ػرائيؿ سػػممت
مص ػػر كش ػػوفا باس ػػـ المش ػػاركيف ف ػػي عممي ػػات اس ػػتيداؼ الجن ػػود المصػ ػرييف ف ػػي رف ػػح بش ػػماؿ س ػػيناء ،وم ػػف ب ػػيف
المشاركيف تنظيماف فمسطينياف بجانػب تنظػيـ التوحيػد والجيػاد فػي سػيناء ،ىمػا :وتنظػيـ جمجمػت ،وجػيش اإلسػالـ
في قطاع غزة".4
وأشار أشرؼ أبو اليػوؿ نائػب رئػيس جريػدة االىػراـ المصػرية ،وىػو متخصػص فػي شػئوف قطػاع غػزة والجماعػات
الجياديػػة" :بػػأف قبػػؿ ثػػورة ينػػاير 2011/كػػاف ىنػػاؾ نشػػاط لمجماعػػات والفصػػائؿ الفمسػػطينية داخػػؿ سػػيناء منيػػا،
جماعػػة ''جمجمػػت'' و''جػػيش اإلسػػالـ'' و''التوحيػػد والجيػػاد'' ،وىػػذه الجماعػػات ت ارجػػع دورىػػا فػػي سػػيناء كثي ػ اًر بعػػد
إغالؽ األنفاؽ ،أضافة الي أف عممية مقتؿ الجنود الػ 16في رفح عاـ  2012تمت عمى يد عناصػر جياديػة مػف
قطػػاع غػزة ،وىػػذه العناصػػر دخمػػت إلػػى مصػػر بيػػدؼ خطػػؼ مػػدرعتيف لمجػػيش المصػػري واسػػتخداميـ فػػي اليجػػوـ
عمى القوات اإلسرائيمية المتواجدة عند منفذ ''كرـ أبي سػالـ'' وخطػؼ عػدد مػنيـ لمبػادلتيـ بأسػري فمسػطينييف ،ولػـ

1

مرجع سابؽ ،فارس ،عوني ،ص51-48

2

صاي  ،يزيد ،مرجع سابؽ ،ص7

3

سميـ ،احمد-شريؼ ،حسناء ، 2213 ،االىراـ تكشؼ سر مخازف السالح في سيناء جيش جمجمت الفمسطيني يسعي إلقامة امارة إسالمية ،تاريخ الوصوؿ

لمموقع ،2215/7/1
4

http://www.ahram.org.eg/NewsQ/205473.aspx

وكالة سما ،2212 ،بمشاركة تنظيمي جمجمت غزة والتوحيد والجياد بسيناء  CNNإسرائيؿ سممت مصر كشوفات باسـ المشاركيف في مذبحة رفح ،الوصوؿ

لمموقع http://www.samanews.com/ar/index.php?act=post&id=134803 ،2215/7/1

انمركز انديمقراطي انعربي نهدراسات االسحراجيجية وانسياسية واالقحصادية برنيه – أنماويا

الجماعات المسلحة فً سيناء و تداعياتها على المىقف المصري من القضية الفلسطينية (  ...)4002 -4002اسالم مىسً

تكف تنوي ق تؿ الجنود ولكنيا فوجئت بأنيـ يتناولوف طعاـ اإلفطار بجوار المدرعات فكاف البد ليا مػف قػتميـ لكػي
تحصؿ عمى المدرعات وتنفذ العممية".1
جماعة التوحيد والجياد في غزة
تأسست جماعة التوحيد والجياد في بيت المقدس عمػي يػد ىشػاـ السػعيدني (أبػي الوليػد المقدسػي) بعػد ىروبػو مػف
مصػر بعػد مالحقػات كثيفػػة ،بعػد إتيامػو بالمشػاركة فػػي عمميػات دىػب فػي سػػيناء عػاـ 2004ـ ،ودخػؿ غػزة عبػػر
الجدار الفاصػؿ بػيف غػزة وسػيناء بعػد انييػاره فػي ينػاير ،2008/وحػاوؿ منػذ قدومػو إلػى جانػب ع ٍ
ػدد مػف السػمفييف
الجيػػادييف االسػػالمييف مػػف مصػػر واألردف وآخػػر بمجيكػػي مسػػمـ ،توحيػػد كافػػة الجماعػػات السػػمفية الجياديػػة ،تحػػت
مسمى واحد ،لكنو فشؿ فػي مشػروع توحيػد الجماعػات المختمفػة ،فغػادر رفاقػو ،واسػتمر ىػو فػي قطػاع غػزة ،وقػاـ
ضـ كافة المجموعات تحت ىذا المسمى.
بتأسيس جماعة "التوحيد والجياد" محاوالً ّ

أصبح مالحقاً ومطػارداً مػف حمػاس ىػو ومئػات مػف السػمفييف اإلسػالمييف ،بعػد إتيامػو بخػرؽ اليدنػة بػيف حمػاس

واسػرائيؿ ،بعػد اتيػاـ إسػرائيؿ لػػو بػالوقوؼ وراء محاولػة تنفيػذ ىجػوـ فػػي معبػر كػارني ،واطػالؽ عشػرات الصػواريخ
محمية الصنع ضد أىداؼ إسرائيمية .مع اشتداد مالحقة حماس تـ القبض عميو وىرب( )150مف عناصره لسيناء
وتوحدوا مع جماعات مسمحة ىناؾ ،2وكاف بعضيـ مف التوحيد والجياد السيناوي الذي اسسو خالد مساعد ،وبعػد
عودتيـ ولقائيـ زمالءىـ ممف تبقػي مػف تنظػيـ "التوحيػد والجيػاد" فػي سػيناء الػذي نشػط بعػد ثػورة ،2011/1/25
ومػنيـ محمػػد فػريث زيػػادة تمميػػذ خالػد مسػػاعد ،قػػرر التنظيمػاف االنػػدماج ليكونػوا النػواة األولػػي لتنظػيـ "أنصػػار بيػػت
المقدس".3
واتيمت جماعة التوحيد والجياد في عاـ 2005ـ ،بتنفيذ تفجيرات شرـ الشيخ الػذي قتػؿ فييػا 88شػخص واصػابة
200آخريف ،وثبت أنو تـ تدريب منفذىا في منطقة (دير البمح) بغزة ،واعتقمت مصر حينيا أيمف نوفؿ ،مػف قػادة
كتائب عز الديف القساـ ،واتيمتو بأنو وراء تنفيذ العممية ،إلى أف تـ تيريبو الى قطاع غزة بعد ثورة  25يناير.4

1

أبو اليوؿ ، 2213 ،أبو اليوؿ يتحدث عف خريطة الجماعات الجيادية بسيناء(حوار) ،موقع مصراوي االخباري ،تاريخ الوصوؿ لمموقع ،2215/7/1

- http://www.masrawy.com

شفا ، 2212 ،تقرير حوؿ استشياد الشيخ السعيدني " أبو الوليد المقدسي" في غزة ،شبكة فمسطيف لألنباء ،تاريخ الوصوؿ لمموقع ،2215/7/1
http://www.shfanews.net/index.php/2012-02-15-08-47-34/12037-i
3
الجزيرة ، 2215 ،سيناء مف يزرع الشوؾ ،فيمـ وثائقي ،نشر عمى موقع يوتيوب بتاريخ ،2215/7/2 ،والوصوؿ لو في نفس التاريخ،
https://www.youtube.com/watch?v=7HQR5V7aT2Q
4
فرغمي ،ماىر ، 2215 ،ما بعد القطرية نموذج أنصار بيت المقدس ،صفحة األىراـ الرقمي ،تاريخ الوصوؿ لمموقع ،2215/7/1
http://digital.ahram.org.eg
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وتري الدراسة ،أ ف ىذه العالقة بيف جماعة التوحيد والجياد في سيناء وغزة ىي عالقة طبيعية نظ اًر لما (أشػرنا لػو
سػػابقا فػػي الفصػػؿ الثػػاني) حيػػث أفػػادت تقػػارير عػػف عالقػػة السػػعيدني بتفجي ػرات دىػػب عػػاـ  2004ومعػػو ثالثػػة
فمسطينييف آخريف ،وىو ما يعنى أف ىناؾ عالقة قوية مع الدكتور خالػد مسػاعد مؤسػس التنظػيـ فػي سػيناء ،وىػو
ما أكدتو الصحفية السيناوية مني الزمموط في تقرير ليا لمجزيرة نت" :أف الجماعات السمفية الجياديػة ىػي األكثػر
تنظيمػػا وانتشػػا اًر فػػي سػػيناء ،وأنيػػا عمػػى اتصػػاؿ م ػع أبػػو الوليػػد المقدسػػي (ىشػػاـ السػػعدني) بتنظػػيـ غ ػزة" .1وىػػو
شخص لو تأثير واسع في صفوؼ السمفية في اإلقميـ ،وقد ظير ذلؾ بعدما رفضػت حركػة حمػاس إطػالؽ سػراحو
حتى بعد مساومة التوحيد والجياد ليـ بالمتضامف اإليطالي أريغوني ،لكف حدث تدخؿ مف نوع آخر جعؿ األمور
بػيف السػمفية وحمػاس تػدؿ عمػى موقػع الرجػؿ ،فػي أكتػوبر 2013/حػدثت وسػاطة قػاـ بيػا عممػاء ديػف سػمفيوف مػػف
الكويت وقطػر لحػ ّؿ الخالفػات الحاصػمة بػيف حركػة حمػاس والجماعػات السػمفية فػي غػزة ،تَ َوجػت الوسػاطة بمبػادرة
مف ثماني نقاط أىميا ،عدـ مالحقة عناصر السمفية الجيادية واإلفراج عف معتقمييا فػي سػجوف حمػاس ،وشػكمت
لجنػ ػػة مشػ ػػتركة لحػ ػػؿ المشػػػكالت الميدانيػ ػػة العالقػ ػػة بػػػيف الط ػ ػرفيف ش ػ ػريطة تأجيػ ػػؿ بح ػ ػث مسػ ػػألة تطبيػ ػػؽ الش ػ ػريعة
اإلسالمية.2
جند أنصار اهلل في قطاع غزة
ويعتبػػر عبػػد المطيػػؼ موسػػى (أبػػو النػػور المقدسػػي) األب
ظيػػر ىػػذا التنظػػيـ إلػػى العمػػف فػػي أواخػػر عػػاـ 2008ـُ ،

الروحػػي لمتنظػػيـ ومفتيػػو ،وخالػػد بنػػات أميػره ومسػػؤولو العسػػكري .وقُػ ّػدر عػػدد عناصػره ب ( )300 – 200عنصػػر

تقريباً ،يضاؼ إلييـ عدد مف األجانب .توترت عالقتو بحركة حماس ،عندما طمبت منيـ حماس العوف في حرب
عاـ( ،)2009-2008فرفض بحجة الموقؼ الفكري مف حماس ،وتُعتبر حادثػة مسػجد ابػف تيميػة فػي مدينػة رفػح
نقطة التحوؿ الكبرى في العالقة مع حركة حماس ،حيف أعمػف أبػو النػور المقدسػي إقامػة إمارتػو مػف المسػجد عػاـ
2009ـ ،لػػذلؾ حاصػػرت حمػػاس المسػػجد واشػػتبكت مػػع المعتصػػميف فػػي داخمػػو ،األمػػر الػػذي أدى إلػػى مقتػػؿ عبػػد
.3

المطيؼ موسى وخالد بنات ،وأربعة وعشريف شخصاً ،والحقت حماس مف بقي منيـ وبعضيـ ىرب الى سيناء

وبعضيـ كانوا في جماعة التوحيد والجيػاد فػي سػيناء والتحقػوا بجماعػة جنػد انصػار اهلل بعػد مالحقػتيـ مػف األمػف
المصري عػاـ  ،2004ويعتبػر العائػدوف لسػيناء ىػؤالء مكتسػبيف خبػرات قتاليػة وأمنيػة متقدمػة أثنػاء مشػاركتيـ فػي
حرب غزة ( ،)2009-2008واستفادوا مف التغيرات في مصر بعد ثورة يناير 2011/ونسػجوا عالقػات جيػدة مػع
1

الزمموط ،مني ،حقيقة التنظيمات الجيادية بسيناء ،الجزيرة نت ،تقرير ،تاريخ الوصوؿ لمموقع http://www.aljazeera.ne ،2215/7/1

العمور ،ثابت ، 2215،أذرع داعش في فمسطيف (الحيثيات والتطورات) ،مجمة البيادر السياسية ،العدد  ،1253تاريخ الوصوؿ لمموقع ،2215/7/1
http://www.al-bayader.com/readarticle.aspx?articleid=23485
3
نافع ،بشير ،وآخروف ،2214 ،الظاىرة السمفية التعددية التنظيمية والسياسية ،مركز الجزيرة لمدراسات ،الداعر العربية لمعموـ ناشروف ،بيروت ،ص168
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نظ ػرائيـ فػػي سػػيناء ،1وشػػكموا جماعػػة "مجمػػس شػػورى المجاىػػديف فػػي أكنػػاؼ بيػػت المقػػدس" ذي األصػػؿ الغػ َّػزاوي
الذي اعمف عف نفسو بتاريخ  ،2012/6/19بالتوازي مع نشأة الخاليا األولى لجماعة "أنصار بيت المقدس" ذات
األغمبية السيناوية مف بقايا جماعة التوحيد والجياد.2
وشرعوا في تنفيذ العمميات بشكؿ مشترؾ ضد إسرائيؿ عبر إطالؽ الصواريخ ،و منيا عمميات مع جيش اإلسػالـ
الفمسػػطيني ،منيػػا عمميػػة  2013/6/12اسػػتيدفت وحػػدة إس ػرائيمية تحػػرس العػػامميف عمػػى بنػػاء جػػدار أمنػػي عمػػى
الحػػدود المصػرية االسػرائيمية ،العمميػػة التػػي أدت إلػػى مقتػػؿ أحػػد العمػػاؿ اإلسػرائيمييف واصػػابة آخػريف ،ىػػذه العمميػػة
أدت إلػػى اسػػتيداؼ اس ػرائيؿ المكثػػؼ وط ػواؿ شػػيريف تقر ًيبػػا لمجموعػػات السػػمفية الجياديػػة طػػاؿ االسػػتيداؼ فػػي
 2012/10/13ىشاـ السعيدني(أبو الوليد المقدسػي) ،وتعتبػره بعػض التقػارير خمػؼ الشػيخ عبػد المطيػؼ موسػى
أيض ػػا أح ػػد الق ػػادة المؤسس ػػيف لمجم ػػس ش ػػورى المجاى ػػديف ف ػػي بي ػػت
ويعتب ػػر ً
ف ػػي إم ػػارة جماع ػػة "التوحي ػػد والجي ػػاد" ُ

المق ػػدس ،ممػ ػا دف ػػع المجموع ػػات الس ػػمفية لم ػػرد عب ػػر إط ػػالؽ الصػ ػواريخ ض ػػد المس ػػتوطنات والتجمع ػػات الس ػػكانية
اإلسرائيمية المحيطة بالقطاع.3
جماعات أخرى
ظيػػرت أسػػماء لجماعػػات جياديػػة عديػػدة فػػي فمسػػطيف مػػف خػػالؿ بيانػػات غيػػر معروفػػة ،مثػػؿ :تنظػػيـ "جنػػد اهلل"،

"الجبيػػة اإلس ػػالمية لتحري ػػر فمسػػطيف"" ،أبن ػػاء أى ػػؿ السػ ّػنة والجماع ػػة"" ،جحاف ػػؿ التوحيػػد والجي ػػاد"" ،ج ػػيش الق ػػدس
اإلسالمي"" ،قاعدة جياد والية فمسطيف اإلسػالمية"" ،عصػبة األنصػار"" ،جػيش األمػة" " ،سػيوؼ الحػؽ"" ،جماعػة

فتح االسالـ في ارض الرباط (فمسطيف) ، 4ىذه التنظيمات كانت تعمف في كثير مف األحياف عف عمميػات تفجيػر
لممقػاىي ومحػػالت التجميػػؿ وخالفػو مػػف االعمػػاؿ ضػد مصػػالح المػواطنيف ،لكنيػا اختفػػت ولػػـ تسػتمر طػػويال لكػػف
أثر بسيطاً ،ومعظميا لـ يرد اسميا عمى لساف مصرييف.
بعضيا استمر وترؾ اً
العالقة بين حركة حماس والجماعات المسمحة الجيادية في قطاع غزة
اتسػػمت العالقػػة بػػيف السػػمفية الجياديػػة وحركػػة حمػػاس "بالتفػػاىـ الحػػذر" بعػػد االنتخابػػات التش ػريعية عػػاـ()2006
وتشكيميا لمحكومة وما تبعيػا مػف سػيطرة عمػى قطػاع غػزة عػاـ( ،)2007حيػث رحبػت تنظيمػات السػمفية الجياديػة
بيػػذه السػػيطرة ،اذ كانػػت ىػػذه التنظيمػػات بحاجػػة إلػػى نسػػث تحالفػػات مػػع قػػوى مركزيػػة تفضػػؿ اف تكػػوف ذات طػػابع
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إسالمي في القطاع تستفيد مف خبراتيا الميدانيػة وغطائيػا السياسػي ،ومػف وجيػة نظػر حمػاس ىػو إيصػاؿ رسػائؿ
لألط ػراؼ الدوليػػة بػػأف لػػدييا القػػدرة عمػػى السػػيطرة عمػػى القطػػاع واحت ػواء تيا ارتػػو السياسػػية المتطرفػػة ،لػػذلؾ كافأتيػػا
وعّبػػر عنػػو بحمػػؼ الجنتممػػاف غيػػر المكتػػوب
حمػػاس بتعػػاطؼ حنػػوف ،وصػػؿ حػػدود التسػػامح والتػػدريب والتجنيػػدُ ،
بينيمػػا .لكػػف تصػػاعد االنتقػػادات الشػػديدة الصػػادرة عػػف السػػمفية الجياديػػة تجػػاه ممارسػػات حركػػة حمػػاس السياسػػية

ومنطمقاتيا الفكرية ع ّكػر صػفو العالقػة كثيػ اًر ،فبػدأت السػمفية الجياديػة بانتقػاد "حمػاس" لمشػاركتيا فػي االنتخابػات
وتأليفيا الحكومة ،وكالت ليا بعض التيـ مثؿ التمكؤ في تطبيؽ الشريعة واقامة الحدود ،واالعتراؼ ب "إسػرائيؿ"،
واحتراـ القوانيف الدولية ،واقامة عالقات "مشبوىة" مع األنظمة العربية ،1اضافة الي منافسػة حمػاس فػي محاولتيػا
ألسػػممة المجتمػػع ،وىػػو مػػا يبػػرر الجيػػود التػػي بػػذلتيا حكومػػة ىنيػػة منػػذ عػػاـ 2007ـ لمسػػيطرة عمػػى التنظيمػػات
االسالمية وتشديد السيطرة عمى المساجد واالمساؾ بأمور الزكاة.2
ػؽ حكومػػة حمػػاس فػػي غ ػزة مػػف خػػالؿ ممارسػػاتيا المخمّػػة بػػاألمف العػػاـ عبػػر
كمػػا بػػدأت ىػػذه الجماعػػات تثيػػر قمػ َ
مياجمػػة أمػػالؾ المػواطنيف العامػػة بحجػػة مخالفتيػػا اآلداب العامػػة ،واسػػتيداؼ مصػػالح غربيػػة فػػي القطػػاع كبعثػػات
الصميب األحمر واألمـ المتحدة والمراسميف األجانػب ،وتيديػد التيدئػة مػع االحػتالؿ بػإطالؽ صػواريخ وقػذائؼ فػي
مقارىػػا وبعػػض
اتجػػاه بمػػدات إس ػرائيمية قػػرب الحػػدود الجنوبيػػة ،ثػػـ تحػػدي الحكومػػة بشػػكؿ مباشػػر عبػػر اسػػتيداؼ ّ
رموزىا وكوادرىا ،واعالف إقامة إمارة إسالمية في القطاع.3

تحركت حكومة حركة حماس في غزة ضد الجماعات المسمحة عبر وسيمتين- :
 الوسثثيمة االولثثي :ح ػوا اًر فكريػػا جػػاداً معيػػا ،ونفػػذت حمػػالت توعيػػة دينيػػة وفكريػػة قادىػػا مشػػايخ وعممػػاء ش ػريعة
وأسػػاتذة فكػػر اسػػتيدفت تقػػويض رك ػػائز الفكػػر السػػمفي الجيػػادي ،وتوض ػػيح سػػموؾ الحكومػػة وحركػػة "حم ػػاس"
ومواقفيما.4
 الوسثثيمة النانيثثة :الحػػؿ األمنػػي الػػذي بػػدأ يتشػػكؿ مػػف خػػالؿ حصػػار جػػيش اإلسػػالـ فػػي حػػي الصػػبرة ،وتبمػػور
بشكمو المفصمي الذي اعتبر مرحمة أولي بعد إعالف الشػيخ عبػد المطيػؼ موسػى عػف إقامػة إمػارة إسػالمية فػي
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مدينة رفح مػف مسػجد ابػف تيميػة  2009/8/4وقابمتػو حمػاس بقػوة سػالح قاسػية تبعيػا حممػة اعتقػاالت واسػعة
في صفوؼ السمفييف ،والتضييؽ عمى حػركتيـ .المرحمػة الثانيػة بعػد اختطػاؼ واعػداـ المتعػاطؼ اإليطػالي مػع
القضػػية الفمسػػطينية أرغػػوني ومػػا تبعػػو مػػف المالحقػػات واالعتقػػاالت لمجيػػادييف السػػمفييف ،مػػا دفعيػػـ إلػػى تغييػػر
تكتيكاتيا واالنخراط في المقاومة ضد إسرائيؿ عبر إطالؽ الصواريخ ضد المستوطنات المحيطة بغزة لتحسػيف
شػػعبيتيا وسػػط الجميػػور الفمسػػطيني ،واح ػراج حمػػاس واظيارىػػا بمظيػػر الميػػادف لالحػػتالؿ اإلس ػرائيمي ومنػػع
المقاومة مف تنفيذ العمميات ضده.1
وتػػري الد ارسػػة أف عالقػػة حمػػاس تطػػورت مػػع الجماعػػات المسػػمحة مػػف االحت ػواء إلػػى المواجيػػة بصػػورة متدرجػػة،
حتى وصؿ الي صراع دموي ،وىو ما أدي الي تراجع نفوذ الجماعػات الجياديػة فػي غػزة ،وىػذا الت ارجػع يعنػي أف
أما مف بقي منيـ يعمػـ أنػو ال يسػتطيع أف
سياسة حركة حماس وحكومتيا تجاىيا نجحت ،فقد اختفت كثير منياّ ،
يجابو قوة حماس لذلؾ يتجنب قتاليا .ولـ تأخذ حماس األمر منذ بدايتػو عمػى محمػؿ الخطػر ،رغػـ أف الجماعػات

المسمحة كانت ليا بعض االعماؿ التي ىددت مصالح المواطنيف ،لكف عندما كاف االمػر يتعمػؽ بسػيادة ومصػالح
حركة حماس اتجيت بقوة الى حسـ األمر لصالحيا ،وىػو مػا ظيػر خػالؿ ىػروب اعػداد مػف ىػذه الجماعػات الػى
سػػيناء ،والواقػػع أف عالقػػة حمػػاس بالسػػمفية الجياديػػة فػػي غ ػزة ىػػي عالقػػة عدائيػػة وخالفػػات ،وأف ىػػذه الجماعػػات
تنتظر ضعؼ حماس لالنقضاض عمييا لتأخذ ثأرىا.
نانيا :قدرة ونفوذ الجماعات المسمحة في سيناء وتداعياتيا عمى إخوان مصر وحماس
بػػرزت المؤش ػرات عمػػى تػػدىور المنػػاخ األمنػػي فػػي سػػيناء مػػع تنػػامي قػػوة الجماعػػات المسػػمحة وتعبيرىػػا عػػف ثقميػػا
وحضػػوره فييػػا بمظػػاىر تجػػاوزت كػػؿ سػػمطات الدولػػة ،وكػػاف مػػف بػػيف ذلػػؾ ،االسػػتعراض العسػػكري الػػذي قامػػت بػػو
خاليا تابعة لجماعة التكفير واليجػرة فػي شػوارع العػريش عػاـ 2012ـ ،وانتيػي بقصػؼ قسػـ الشػرطة ،فضػال عػف
قيػػاـ مجموعػػات مسػػمحة بمحاص ػرة مينػػاء "نويبػػع" لإلف ػراج عػػف مطمػػوبيف بتيريػػب شػػحنة مخػػدرات ،وتشػػكيؿ لجػػاف
لفػض المنازعػات فػي رفػػح والعػريش ،وأنشػأوا محػاكـ شػػرعية ،كبػديؿ عػف المجػالس القبميػػة والعرفيػة ،وتشػكيؿ لجنػػة
لرد المظالـ حتي لو استخدمت القوة ،وشكموا مجموعات مف ستة آالؼ مسمح يتولوف فرض األمف داخؿ المناطؽ
السيناوية ،وىذا ما يوضح أف الجماعة المسمحة الجيادية ىيمنت عمى المدف الرئيسية في سػيناء ،فػي ظػؿ غيػاب
الدولة ،وتارجع سمطة شيوخ القبائؿ لصالح رؤوس األمواؿ التي كونتيا تجارة االنفاؽ ،وال شؾ في أف عالقة ىذه
القػوي بشػبكات التيريػب جعمػت شػبكات التيريػب أداة ليػذه الجماعػات التػي بمقػدورىا أف تحمػي عمميػات التيريػب

1

عزاـ ،ماجد ،2213 ،السمفية في فمسطيف " الخمفيات ،الواقع ،االفاؽ ،تقرير ،مركز الجزيرة لمدراسات ،الدوحة ،قطر ،ص7-6

انمركز انديمقراطي انعربي نهدراسات االسحراجيجية وانسياسية واالقحصادية برنيه – أنماويا

الجماعات المسلحة فً سيناء و تداعياتها على المىقف المصري من القضية الفلسطينية (  ...)4002 -4002اسالم مىسً

وخطوط االمداد في سيناء ،كونيا قادرة عمى الوصوؿ الى أي مكاف في سيناء وحمايتو بالسالح ،ىذا ىو المناخ
األمني الذي ساد فػي سػيناء وىػو مػا اسػتفادت منػو الجماعػات بعػد انييػار الجػيش الميبػي ،وتسػرب أسػمحة متطػورة
إلي مصر ،وسعت حركتا حمػاس والجيػاد لمحصػوؿ عمييػا ،وكانػت الجماعػات فػي سػيناء ىػي الناقػؿ ليػا ،1كميػا
وغيػرت مػف م اركػز الثقػؿ والتػأثير لمصػمحة
غيرت مػف الواقػع األمنػي والسياسػي واالجتمػاعي فػي سػيناءّ ،
معطيات ّ
الجماعات المسمحة .وحدث ترابط مصالح ما بيف الجماعات المسػمحة فػي سػيناء وقطػاع غػزة ،وجػاء العػاـ الػذى

حكـ بو محمد مرسي واعتباره العاـ األىـ لنموىا وتفوقيا ،وأُثيرت عالمات االستفياـ حوؿ ىذا التفػوؽ ومػا مػدى
ارتب ػاط الجماع ػات ف ػي س ػيناء ب ػاإلخواف المس ػمميف ف ػي مص ػر وحرك ػة حم ػاس ف ػي قط ػاع غ ػزة وتح ػدث الكثي ػر م ػف
الخبارء السياسييف والعسكرييف ،وأثار اإلعالـ المصري كثير مف القضايا حوؿ عالقة االخواف بجماعات سػيناء
وكذلؾ حوؿ إذا ما كاف لحماس عالقػات بالجماعػات المسػمحة بسػيناء بمػا يػؤثر عمػى أمػف مصػر ،وسػنحاوؿ أف
نوضح كيؼ تـ تفسير العالقة بيف االخواف المسمميف وحركة حماس بالجماعات المسػمحة فػي سػيناء مػف وجيػة
النظر المصرية التي كاف ليا تداعيات سمبية عمى عالقة حركة حماس بالنظاـ المصري.
وسػ ػتحاوؿ الد ارس ػػة اإلجاب ػػة عم ػػى السػ ػؤاؿ الت ػػالي م ػػف خ ػػالؿ تتب ػػع الد ارس ػػات والمواق ػػع االلكتروني ػػة وأراء الخبػ ػراء
واإلعالمييف كيفية ربط العالقة الثالثية بيف االخواف وحركة حماس بالجماعات المسمحة في سيناء؟
العالقة بين االخوان المسممين في مصر والجماعات المسمحة في سيناء

تُعتبر ثورة  30يونيو عالمة فارقة بتاريخ االخواف المسمميف في مصر بعد تحرؾ الشعب المصري في المياديف
إلسقاط حكميـ ،بحماية الجيش ،الذي اعتبره االخواف متآم ار عمييـ ،ويأتي تمسؾ االخواف بالسمطة نتيجة سعي
أف مرشد االخواف حسف اليضيبي أقر عمناً عاـ ( )1952اف جماعتو
استمر ( )85عاما لموصوؿ لمحكـ ،حتى ّ

لف تت خمى عف الحكـ في حاؿ وصوليا إلى سدة الرئاسة .لذلؾ قد ال تبدو استماتة اإلخواف مستغربة ،الف
استبعادىـ عف الحكـ يعني انتظارىـ ( )85عاماً جديداً إلقناع األكثرية بخطوتيـ السياسية مرة آخري.2

فشؿ اإلخواف في السياسة الداخمية ،ويتحدث المصريوف عف محطات خطيرة كشفت تورط اإلخواف المسمميف في
تقسيـ مصر ،ويشيروف أساساً إلى مستجدات سيناء :لماذا يشف مسمحوف ىجمات عمى الجيش المصري في
شماليا؟ لماذا توقيت اليجمات اآلف؟ مف ىو المستفيد؟ وىنا ،تتحدث المعمومات المصرية عف وجود آالؼ
المسمحيف في شماؿ سيناء ،مجيزيف بأسمحة ثقيمة وحديثة جرى تيريبيا.

1

الزيات ،محمد ، 2214 ،ممرات الخطر ،شبكات العنؼ الجيادية بيف غزة و سيناء ،مجمة السياسة الدولية ،العدد  ،197تاريخ الوصوؿ لمموقع،

http://www.siyassa.org.eg -%D9%88%D8%B3%D9%8A%D9%86.aspx ،2215/7/2
2

البنية الجديدة  ،2213،حقيقة نزاع مصر واحداث سيناء ىذا ىو المخطط ،صحيفة ،العدد  ،1823ص6
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فيما كادت الجماعات المسمحة أف تتالشى في عيد مبارؾ؛ بسبب تضييؽ الخناؽ واحكاـ األمف قبضتو عمى
تمؾ الجماعات وعمى حماس حتى جاء حكـ "اإلخواف" وعادوا يتصدروف المشيد بكؿ وضوح ،لدرجة أف (قيادات
جيادية) 1حضروا اجتماع سد النيضة مع الرئيس مرسي قبؿ حضورىـ جميعاً مؤتمر دعـ سوريا في أواخر عيد
.2

مرسي

وقد أثيرت الشكوؾ حوؿ العالقة مف خالؿ مؤشرات اعتبرت العالقة وثيقة واف المصالح تكاد تتالقي بالرغـ مف
تبايف األفكار بيف منيث الجماعات الجيادية وجماعة اإلخواف المسمميف فالجماعة األولى كانت تكفر اإلخواف
ومرسي عندما كاف في السمطة ولكنيا في الوقت ذاتو دافعت عنو عندما ُعزؿ كما ردت عمى ما حدث ألنصاره

في اعتصامي رابعة والنيضة في بيانات أصدرتيا "أنصار بيت المقدس" مسؤوليتيـ عف استيداؼ مديرية أمف

شماؿ سيناء في  ،2013/11/19ووزير الداخمية في 2013/9/5تحت عنواف "غزوة الثأر لمسممي مصر"،
وعبارات أخرى في مثؿ "مذابح الساجديف والصائميف".3
فيما اعتبرت ىذه العمميات رد الجميؿ لإلخواف بعد قرار الرئيس المعزوؿ محمد مرسي بالعفو عف الجيادييف،4
واضطرت جماعة االخواف المسمميف لقبوؿ مثؿ ىذا التعاوف بعدما عزؿ مرسي ،حيث أف الظروؼ السياسية

فرضت عمى اإلخواف غض الطرؼ عف تصرفات أنصار بيت المقدس ،إال أنيـ يتعامالف مع بعضيما عمي

قاعدة "أكمت يوـ أكؿ الثور األبيض" لذلؾ إضطرت بيت المقدس لمدفاع عف الجماعة ألنيا تدرؾ أف القضاء
عمى الجماعة ىو القضاء عمييا فيما بعد ،وقد حاولت جماعة اإلخواف المسمميف احتواء التنظيـ عندما كانوا في

السمطة وفتحوا حوا اًر معو بؿ إنيـ لـ يعادوا التنظيـ عمى اعتبار أنو يعد جزءاً مف رصيده باعتباره يحمؿ نفس

مشروعو اإلسالمي5،وكاف الحوار والوساطة لإلفراج عف الجنود الذيف اختطفيـ السمفيوف مؤش ار عمى ذلؾ.

ولعؿ تصريحات محمػد البمتػاجي القيػادي فػي االخػواف المسػمميف عنػد سػؤالو مػف التمفزيػوف األلمػاني عػف األحػداث

فػي سػيناء ،حيػػث كػاف فػػي اعتصػاـ رابعػػة العدويػة قػػاؿ " إف االحػداث فػػي سػيناء سػػتتوقؼ فػي الحػػاؿ ،إذا مػا عػػاد

1

كفي  ،24بتاريخ  ،2213/6/12تحت عنواف الرئاسة المصرية تدعو 8قيادات جيادية لحضور اجتماع مرسي مع األحزاب لمناقشة مياه سد النيضة،

( ،http://www.kafa24.net/arabic/?action=detail&id=25778محمد أبو سمرة ،أمين عام الحزب اإلسالمي الجيادي قاؿ :انو تـ دعوتنا

لحضور اجتماع سد النيضة ،وأف  8قيادات جيادية ستمبى الدعوة الرئاسة " ،الشيخ مجدي سالـ المسئوؿ األوؿ عف الجياد في مصر ،والدكتور ىاني

الفرنوانى أحد القادة الفنييف في تنظيـ الفنية العسكرية الجيادية ،ويعتبر ىذا أوؿ ظيور لو بعد  25سنة ،ونزار غراب عضو مجمس الشعب السابؽ ،ومحمد
أبو سمرة ،وعماد العادلي أحد شباب الجياد ،والدكتور أحمد الطاىر أحد المتيميف في قضية قتؿ السادات ،وصالح جاىيف أحد أعضاء قضية )'81
عمي ،عبد الرحيـ ،أنصار بيت المقدس صراع االحتواء بيف القاعدة وداعش ،بوابة الحركات اإلسالمية ،تاريخ الوصوؿ الي الموقع ،2215/24/2
http://www.islamist-movements.com/2484
3
االسكندراني ،إسماعيؿ ،مرجع سابؽ ،ص12
2

4

العرب ،2214 ،الجياديوف واالخواف وحماس ارىاب واحد في سيناء ،مجمة العرب ،العدد( ،)9724ص13
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الػرئيس محمػػد مرسػػي لمسػػمطة مػرة أخػػري"  1وحػػاوؿ تصػػحيح موقفػػو بفيػػديو آخػػر عمػػى شػػبكة رصػػد عمػػى االنترنػػت
التابع ػػة لإلخػ ػواف ،اف االتيام ػػات بعالقت ػػو بالعممي ػػات المس ػػمحة ف ػػي س ػػيناء م ػػف واق ػػع تصػ ػريحو الس ػػابؽ أن ػػو فبرك ػػة
إعالمية بالرغـ مف أف المقاء عمى التمفزيوف األلماني مسجؿ ومنشور بالصوت والصورة.2
وبعػػد فػػض اعتصػػامي "رابعػػة العدويػػة" و"النيضػػة" عػػاـ 2013ـ ،وفقػػداف تنظػػيـ اإلخ ػواف لقياداتػػو التاريخيػػة بػػيف
االعتقاؿ مف جية واليرب مف جية أخري ،تػـ انتخػاب مجموعػة جديػدة مػف االخػواف المسػمميف إلدارة األزمػة ،فػي
ظؿ كتماف شديد أحاط بالشخصيات التي تـ صعودىا ،إال أف بعػض األسػماء تسػربت لممحيطػيف ،كػاف مػف بينيػا
محمد وىداف ،جمػاؿ حشػمت ،ومحمػد منتصػر وىػو اسػـ حركػي لممتحػدث الرسػمي الجديػد ،ىنػا يقػوؿ الباحػث فػي
ػاير إذ س ػػادت فكػػرة أف
الحركػػات االجتماعي ػػة أحم ػػد عب ػػد الحمي ػػد حس ػػيف" :فج ػػأة بػػات خط ػػاب قواع ػػد اإلخػ ػواف مغ ػ اً
السممية ونبذ العنؼ والدولة الديموقراطية ىي أمور ليست لنا ،وىػا نحػف جربناىػا ولػـ نتحمػؿ إال الػدماء واالنقػالب
عمػػى الشػػرعية" ،واف الق ػادة "متصػػموف بالقواعػػد ،وال ثقػػة لػػدييـ تجػػاه القػػدماء الػػذيف قػػد يتنػػازلوف عػػف حػػؽ الػػدـ".3
ويؤكد القيادي اإلخواني أشرؼ عبد الغفار المقيـ بتركيا " إف ىناؾ درجات مف السممية ومنيا عمميات نوعية مثؿ
تفجير محطات الكيرباء ،وأمور أخرى أقؿ أو أكبر".4
ويضػػيؼ مػػاىر فرغمػػي الخبيػػر فػػي الحركػػات السػػالمية" :أف مػػف يقػػود جماعػػة اإلخ ػواف بعػػد يونيػػو 2013/ىػػو
الجناح العسكري والسري لإلخواف المسمميف وىـ جيؿ عنيؼ لمغاية ،وأف ىؤالء الشباب يعتنقوف أفكار سيد قطب،
وبحسػ ػػب تصػ ػػورىـ ،أف مشػ ػػكمة مصػ ػػر لػ ػػف تحػ ػػؿ إال بعػ ػػد عػ ػػودة اإلخ ػ ػواف لمحكػ ػػـ ،واإلف ػ ػراج عػ ػػف قيػ ػػاداتيـ طبقػ ػػا
لتصورىـ".5
ويتض ػػح أف خ ػػط العم ػػؿ المس ػػمح ض ػػد الدول ػػة ى ػػو الخ ػػط ال ػػذي س ػػاد بع ػػد ع ػػزؿ الػ ػرئيس محم ػػد مرس ػػي واالخػ ػواف
المسمميف ،وىو ما يعتبر سموؾ يمكف أف يتقاطع مع الجماعات المسمحة في سيناء ،وىو ما يعتبره المصريوف أنو
محاولة مف االخواف إلعادة حكميـ بالقوة ،لكف العالقة مع العنػؼ المسػمح لػـ تكػف وليػدة العػزؿ لإلخػواف بعػد ثػورة
1

قناة  ،2213 ،on TVتصريحات وتيديدات البمتاجي عف العمميات اإلرىابية في سيناء ،نشر بتاريخ  2213/7/8عمى موقع يوتيوب ،تاريخ الوصوؿ لمموقع

https://www.youtube.com/watch?v=kMkLwliH0wg ،2215/7/1
 2أديب ،منير ،مرجع سابؽ ،ص32
سعيد ،عمر ،ماذا يحدث داخؿ االخواف المسمميف مقربوف وأعضاء يجيبوف ،موقع مدي مصر االعالمي ،تاريخ الوصوؿ لمموقع ،2215/7/2
http://www.madamasr.com/ 86
4
عياد ،إبراىيـ ، 2215 ،بالفيديو يوتيوب قيادي اخواني تفجير محطات الكيرباء مف السممية ،مصراوي ،نقال عف تمفزيوف العربي اليوـ ،تاريخ ،22215/7/3
3

نفس تاريخ الوصوؿ لمموقعhttp://www.masrawy.com9 ،2215/7/3 ،
عمرو عبد الحميد ،2215 ،الجناح العسكري السري لإلخواف يقود الجماعة حاليا ،الكرامة برس،
http://www.karamapress.com/arabic/?Action=ShowNews&ID=110591
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يونيو ،2013/فال يمكف أف تُبنى العالقة وتالقى المصالح بسرعة فائقة دوف أف يكػوف ليػا مػا يؤسػس ليػا ،ويبػدو

أف ىناؾ استعدادات مسبقة تحسباً لواقع مماثؿ.1

حيث أف العالقة بيف اإلخواف والجماعات المسمحة في سػيناء بػدأت فػي األيػاـ األولػى ل ػ ثػورة ينػاير 2011/حػيف
ساىـ القيادي الجيادي عبد الناصر أبو الفتوح في تيريب قيادات اإلخواف مف السجوف ،وبحسػب القيػادي السػابؽ
في "تنظيـ الجياد" ناجح إبراىيـ" :فإف ما جػرى فػي سػيناء قػد تػـ عبػر إتفػاؽ بػيف محمػد مرسػي وأيمػف الظػواىري،
وأف االتصاؿ جري عبر خاؿ أيمف الظواىري (الطيطاوي رئيس ديواف رئاسػة الجميوريػة فػي عيػد مرسػي) ،الػذي
سيؿ عودة محمد الظواىري لمصر" ،إضافة الي إف محمد الظواىري عمؿ مع خيػرت الشػاطر لتوحيػد الجماعػات
المسمحة في سيناء ،تحت بيعة أيمف الظواىري وتمويميا بمبال طائمة.2
وفي إعترفات محمد الظواىري بعد اعتقالو فػي2013/8/17ـ 3أمػاـ النيابػة" :بأنػو تمقػى مػف الشػاطر( )15مميػوف
دوالر لشراء األسمحة لمجماعات المسمحة في سيناء وأف العممية بالفعؿ تمت وانو أعطي أميف عػاـ تنظػيـ القاعػدة
فػػي ليبيػػا ،جػػزءاً مػػف ىػػذه األم ػواؿ ،وقػػاـ التنظػػيـ بتيريػػب األسػػمحة إلػػى سػػيناء" ،4فيمػػا قػػاؿ محػػامي المتيمػػيف فيمػػا
يعرؼ بقضية خمية الظواىري أماـ المحكمة" "أف االعترافات كانت نتيجة اإلكراه البدني والمعنوي".5
إضػػافة الػػي أف خيػػرت الشػػاطر عقػػب ثػػورة ينػػاير ،2011/طمػػب مػػف رمػػزي مػوافى (الكيمػػاوي) والػػذي كػػاف دكتػػور

خاص أليمف الظواىري ،الحضػور الػى سػيناء مػف أجػؿ االعػداد لتأسػيس جػيش عمػى غػرار الجػيش السػوري الحػر
وقاـ الكيماوي باالستعانة بإبراىيـ سنجاب اليمنى الجنسية والفمسطيني خميؿ أبو المر لتمؾ الغاية.6

ولـ تقتصػر العالقػة عمػى اإلتفاقيػات التػي جػرت بػيف الشػاطر ومحمػد الظػواىري فقػط ،بػؿ أف ىنػاؾ أشخاصػاً مػف

الجماع ػػات المس ػػمحة جمع ػػتيـ عالق ػػات جي ػػدة م ػػع اإلخػ ػواف أثن ػػاء اإلنتخاب ػػات ،وبع ػػدىا تص ػػدروا قي ػػادة التنظيم ػػات
الجياديػة ،مثػػؿ الػػدكتور محمػػد أحمػد نصػػر المتحػػدث الرسػػمي باسػـ حركػػة حػػازموف وىػػو أحػد المقػربيف مػػف الشػػيخ
حازـ أبو إسماعيؿ ،الذي أصػبح بعػدىا مسػؤوؿ كتيبػة الفرقػاف التػي انػدمجت فيمػا بعػد تحػت جماعػة أنصػار بيػت

1

حسف ،صالح ،2214 ،االخواف والجياديوف بيف تباعد وتقارب ،مركز المسبار لمدراسات والبحوث ،اإلمارات ،ص134

متي ،وساـ ،2213 ،أنصار بيت المقدس النشأة والتحوالت ،وكالة فمسطيف اليوـ االخبارية تاريخ الوصوؿ لمموقع،2215/6/27 ،
http://paltoday.ps/ar/post/188696
3
العربية نت ،2213 ،إلقاء القبض عمى محمد الظواىري شقيؽ زعيـ تنظيـ القاعدة ،العربية نت موقع اخباري رسمي تاريخ الوصوؿ لمموقع،2215/7/1 ،
http://www.alarabiya.net
4
الشرقاوي ،احمد ،2213 ،مصدر بالنيابة الظواىري اعترؼ باستالـ  15مميوف دوالر مف الشاطر لشراء أسمحة ،موقع الشروؽ االخباري ،تاريخ الوصوؿ
2

لمموقع http://www.shorouknews.com ،2215/6/32
بوابة الحرية والعدالة ،2215 ،دفاع خمية الظواىري اعترافات المتيميف جاءت وليدةً االكراه ،موقع بوابة الحرية والعدالة ،تاريخ الوصوؿ لمموقع،
http://www.fj-p.com/Our_news_Details.aspx?News_ID=67967 ،2215/7/1
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المقػػدس ،وكانػػت أعمنػػت مسػػؤوليتيا عػػف كثيػػر مػػف األعمػػاؿ المسػػمحة منيػػا إطػػالؽ قػػذائؼ عمػػى سػػفف فػػي قنػػاة

السويس.1

ويرى نبيؿ نعيـ مؤسس حركة الجياد السابؽ :أف اليدؼ مف كؿ ذلؾ ىو تدمير الجيش المصري ،عمى غػرار مػا

جرى مع الجيشيف العراقي والسوري ،وأضاؼ أف مػؤتمر التنظػيـ الػدولي لإلخػواف المسػمميف الػذي عقػد فػي الىػور

في باكستاف  2013/9/26رصػد ليػذه الغايػة مبمػ مميػار ونصػؼ مميػار دوالر ،تبرعػت بيػا قطػر ،لتشػكيؿ جػيش

مصري حر في محاكاة لمتجربة السورية.2

وتري الدراسة أف االطاحة بػالرئيس محمػد مرسػي وحظػر جماعػة االخػواف قػد وضػعيـ أمػاـ خيػاريف ،إمػا اإلنحيػاز

الػى العمػؿ المسػػمح وبنػاء عالقػة مػػع التيػار الجيػػادي ،وامػا النػزوع إلػػى األسػموب السػممي والسياسػػي وتقويتػو وبنػػاء
عالقػػاتيـ مػػف جديػػد مػػع الشػػعب ،لكػػف فػػي ظػػؿ صػػعود قيػػادة شػػابة جديػػدة ال تػػؤمف بالسػػممية يتضػػح أف الجماعػػة
مالػػت نحػػو خيػػار العمػػؿ المسػػمح ،وبنػػاء العالقػػة مػػع الجماعػػات المسػػمحة السػػترداد الحكػػـ ،وقػػد أمكػػف اسػػتخالص
مجموعة مف المالحظات ،سواء ما كاف يجمع اإلخواف بػالجماعات المسمحة عالقة بنيوية جديدة أو مج ّػرد تقػاطع

ػإف اقتحػاـ الجماعػات المسػمحة فػي سػيناء "المشػيد األمنػي المصػري" ،لػـ يكػف بيػذه القػوة والتػأثير الػذي
مصالح ،ف ّ
كاف قبؿ يونيو ،2013/فكثير مف المؤشرات تجعمنا نربط بيف الجماعتيف ،واف حجـ عمميات الجماعات المسػمحة

ِ
الم ْن َش ػؽ اإلخ ػواني "أحمػػد بػػاف" لجريػػدة
أكبػػر مػػف قُػ ْدراتيا كتنظػػيـ ،فينػػاؾ مػػف يحتضػػنيا ويسػػاعدىا ،وىػػو مػػا أكػػده ُ
الشرؽ األوسط السعودية" :عمى وجػود تعػاوف بػيف اإلخػواف وأنصػار بيػت المقػدس فػي إطػار عمميػة توزيػع األدوار
مشي ار إلى أف "جماعة اإلخواف تعمؿ عمى إنياؾ الجيش والشرطة مف خالؿ المظاىرات واسػتنزاؼ مقػدرات الدولػة
مػػف جانػػب ،بينمػػا تقػػوـ جماعػػة أنصػػار بيػػت المقػػدس مػػف جانػػب آخػػر بالعمميػػات المسػػمحة ضػػد الجػػيش المصػػري،
ليصب كمو في النياية في صالح خطة واحدة ،إلنياؾ واخضاع الدولة المصرية وجيشيا".3
ويمكف أ ّال تكوف عالقة تنظيمية واضحة بقدر ما يوجد بينيا مف ارتباط مصالح وقػد يصػؿ لحػد التوافػؽ ،فجماعػة
طمَػب األمػر ،فيمػا
اإلخواف رأت في الجماعات المسمحة أنيا مخزوف اسػتراتيجي يمكػف أف يسػتخدـ لصػالحيـ لػو تَ َ
ليستا جماعة واحدة مف الناحية التنظيمية ولكنيما متقاربتاف مف حيث التوظيؼ السياسي.

خالد ،محمود ،2215 ،قائد كتيبة الفرقاف أخطر ارىابي في مصر ،البوابة نيونز تاريخ الوصوؿ لمموقع،2215/7/3 ،
http://www.albawabhnews.com/1212881
2
متي ،وساـ ،2213 ،مرجع سابؽ
1

3

عمي ،عبد الرحيـ ،أنصار بيت المقدس صراع االحتواء بيف القاعدة وداعش ،بوابة الحركات اإلسالمية ،موقع االلكترونيhttp://www.islamist- ،

 ،movements.com/2484تاريخ الوصوؿ الي الموقع 2215/24/2
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العالقة بين االخوان المسممين وحركة حماس في سيناء
المعمػػوـ أف حركػػة حمػػاس ىػػي امتػػداد فمسػػطيني لجماعػػة اإلخ ػواف المسػػمميف األـ فػػي مصػػر ،وال تخفػػي حمػػاس
ج ػػذورىا اإلس ػػالمية ،وارتباطي ػػا فكريػ ػاً بجماع ػػة اإلخػ ػواف المس ػػمميف ،وم ػػع ظي ػػور حم ػػاس م ػػع االنتفاض ػػة االول ػػي
عرفت نفسيا بأنيا جناح مف أجنحة اإلخواف المسمميف فػي فمسػطيف ،وأحػد أشػكاؿ المقاومػة التػي قػرر
عاـَّ 1987
اإلخػواف المسػمموف الفمسػطينيوف تبنييػا ضػمف تػاريخيـ فػي العمػؿ الشػعبي والمقػاوـ ،وبالتػالي فػإف حمػاس لػـ تػػأت
مف فراغ ،وانمػا ىػي اسػتمرار لعمػؿ االخػواف المسػمميف الػذيف نشػأوا فػي فمسػطيف منػذ بدايػة األربعينيػات مػف القػرف
العشريف ،وىي امتداد لمعمؿ الجيادي إلخواف مصر ضد المشروع الصييوني والػذي يعتبرونػو جػزءاً مػف عقيػدتيـ
منػػذ أف شػػاركوا بقػػوة فػػي حػػرب عػػاـ 1948ـ ،وفػػي عمميػػات المقاومػػة فػػي قطػػاع غ ػزة ضػػد المشػػروع الصػػييوني
عاـ( ،)1955 – 1953في معسكرات "الشيوخ" تحت غطاء حركة فتح في عاـ(  ،)1970 – 1968وفي أوائػؿ
الثمانينيػػات مػػف خػػالؿ تنظػػيـ "المجاى ػػدوف الفمسػػطينيوف" الػػذى كشػػؼ عنػػو الش ػػيخ أحمػػد ياسػػيف .1وظيػػر ت ػػأثير
االخ ػواف جمّي ػاً مػػف خػػالؿ قُ ػدرتيـ عمػػى التػػأثير عمػػى حركػػة حمػػاس ومػػدى التقػػارب بيػػنيـ بعػػد فػػوزىـ باالنتخابػػات
المصرية وصعود مرسي لمحكـ ،حيث اعتبر حكـ اخواف مصر امتداً ليصؿ قطاع غزة عبر حماس ،التي القػت
دعـ االخواف عمى حساب دعـ الفصائؿ الفمسطينية األخرى ،وظير ىذا عندما ذىب ىشاـ قنػديؿ رئػيس الػوزراء
المصري الى غزة ولـ يستأذف الرئيس عباس ،وحوؿ تقدير نظاـ االخواف لحساسية قضية التمثيؿ الفمسطيني يقوؿ
انيـ منتبيوف ومقدروف لكنيـ عمموا العكػس ،فػالرئيس مرسػي اسػتقبؿ ىنيػة ومشػعؿ فػي القصػر الجميػوري وجمػس
معيػـ إضػػافة الػػى العالقػػات الوثيقػػة بيػػنيـ ،2وكانػػت حمػػاس عبػػرت عػػف نجػػاح مرسػػي باالنتخابػػات بفػػرح كبيػػر مػػف
خالؿ توزيع الحمويات واالحتفاالت والتكبير في المساجد في غزة ،وقاؿ محمد عوض وزيػر الخارجيػة فػي حكومػة
حماس بغزة أف نجاح مرسي لو تأثير مباشر عمى الشعب الفمسطيني.3
إذ أف تراكـ مصالح حماس التي تعززت وقويت بعد فػوز مرسػي( كػالمعبر والتجػارة عبػر االنفػاؽ وتيريػب السػالح
م ػػف س ػػيناء) مؤشػ ػرات عم ػػى ق ػػوة العالق ػػات ومتانتي ػػا م ػػع اإلخػ ػواف ،حي ػػث أك ػػد الخبػ ػراء أني ػػا كان ػػت فتػ ػرة مزدىػ ػرة،
وخصوصا بعد سقوط النظاـ الميبي واالخواف الذيف تغاضوا عف الجماعات المسمحة في سػيناء ،وذلػؾ بعػد إيقػاؼ
مرسي لمعممية نسر( ،)1وتبني اتجاه جديد لمتعامؿ مع الوضع في سػيناء ،ففػي  2013/8/25أرسػؿ وف ًػدا رئاسػيِّا
توفيؽ ،محمد ،2214،بيف حماس وداعش في التأسيس واالقتراب والممانعة ،مركز نماء لمبحوث والدارساتhttp://www.nama-،
center.com/ActivitieDatials.aspx?Id=10439
2
شاويش ،كماؿ ،2213،ثورة  25يناير في مصر وأسبابيا وتداعياتيا وانعكاساتيا المتوقعة عمى القضية الفمسطينية ،رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة
1

األزىر ،غزة ،فمسطيف ،ص156-155
معا ، 2212،احتفاالت حماس بفوز مرسي نقطة تحوؿ تاريخية وستحدد مصر القضية ،وكالة معا اإلخبارية ،فمسطيف ،تاريخ الوصوؿ لمموقع ،2215/7/3
http://www.maannews.net/Content.aspx?id=498317
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شخصػا ،التقػى فيػو قيػادات مػف السػمفييف الجيػاديف مػنيـ( الشػيخ حمػديف أبػو فيصػؿ )( ،الشػيخ مجػدي
مف( )15
ً

محمػػد سػػالـ)( ،نػزار غػراب ،محػػامى تنظػػيـ الجيػػاد) ،ونػػتث عػػف المقػػاء تطمينػػات لمحركػػات اإلسػػالمية فػػي سػػيناء.1

وأظيرت تقارير أف المقاءات أثمرت أكثػر مػف التطمينػات وأف المصػالح التػي تبمػورت بيػنيـ فػي عػاـ تػولى الػرئيس
مرسػػي مػػف الصػػعب التف ػريط بيػػا حيػػث تجػػاوزت االخ ػواف وسػػمفية سػػيناء ،مػػف خػػالؿ توسػػط االخ ػواف بػػيف حمػػاس
وسمفيي سيناء بفتح قنوات اقتصادية مع حماس عف طريؽ تخصيص ( )60نفقاً لمسمفييف لتيريب مواد بناء لغزة،
التي سيطر مػف خالليػـ التيػار السػمفي عمػى توريػد الحصػمة لمقطػاع ،بجانػب شػركتي "البػراؽ وأبنػاء سػيناء" لتوريػد
مواد البناء ،المقربتيف مف االخواف .2ويتضػح أف العالقػات لػـ تكػف فقػط مػع االخػواف المسػمميف ،بػؿ تجػاوزت ذلػؾ
لتصبح مع حماس أيضاً وأف االنفاؽ والمصالح االقتصادية ىي التي اعتبرت بمثابة المعزز ليذه العالقات ،ومف
وجية نظر بعض الخبراء المصرييف أف المصالح ىي الػدافع لػدى حمػاس بػأف تشػارؾ فػي عمميػات مسػمحة دفاعػاً
عف مصالحيا في سيناء بعد عزؿ الرئيس مرسي.
عمػى الػرغـ مػف تعبيػر حمػاس عػف موقػؼ الحيػاد مػف عػزؿ الػرئيس مرسػي ،لكػف عمػى أرض الواقػع لػـ تكػف كػػذلؾ

وكاف ليا موقؼ آخر تجاه األحداث التي أعقبت عزؿ الرئيس مرسػي ،ففػي 2013/7/8انتقػدت حمػاس أحػداث
الحػػرس الجميػػوري فػػي القػػاىرة وانتقػػدت حكومػػة حمػػاس فػػي  ،2013/7/28خػػروج مسػػيرات فتحاويػػة فػػي الضػػفة
تأييػداً لعػزؿ الػرئيس مرسػي ،وكػاف مناصػرو حمػاس رفعػوا صػورة مرسػي فػي حػرـ المسػجد األقصػى ،والػذي أدانتػػو

فتح بشده عمى أنو تدخؿ في الشأف المصري ،3وىو ما اعتبر أف دعـ حركة حماس لإلخواف المسمميف في مصر
ألخػػذ ثػػأرىـ مػػف خػػالؿ العنػػؼ وبمسػػاعدة الجماعػػات المسػػمحة فػػي سػػيناء ،التػػي عبػػرت عػػف األحػػداث فػػي "الحػػرس

الجميوري ورابعة العدويػة" 4مػف خػالؿ أسػماء عمميػات ضػد الجػيش إنتقامػاً لمضػحايا .ونشػرت كثيػر مػف الصػحؼ

مقاالت وعناويف تياجـ حماس وتتيميـ بالتعاوف مع االخواف ضد الدولة المصرية ،وأصبحت تمؾ العناويف إطار

مرجعي لقطاع ال بأس بو مف المصرييف.

وكانػػت صػػحيفة الػػوطف المصػرية نشػػرت فػػي 2015/5/20عػػف لقػػاء بػػيف خالػػد مشػػعؿ والشػػيخ يوسػػؼ القرضػػاوي

بحضػور عنصػػر أمنػي لػػـ تػذكر ىويتػػو لنقػػاش خطػة احتضػػاف "حمػاس" لعناصػػر مسػػمحة مػف سػػيناء فػي غػزة لقػػاء
مبم مالي قيمتو  2مميار دوالر ،إال اف حركة حماس سػارعت بنفػي وتكػذيب مػا نشػر وقالػت إنيػا قصػص خياليػة

1

صالح ،بساـ ، 2213 ،ىؿ تقضى العممية "سينا" عمى السمفية الجيادية في شبو الجزيرة؟ ،المركز العربي لمبحوث والدراسات ،تاريخ الوصوؿ لمموقع

http://www.acrseg.org/2316/bcrawl ،2215/7/12
2

بوابة الحركات اإلسالمية ،2214 ،الشاطر وحماس والمشروع االقتصادي لمتيار السمفي في سيناء ،بوابة الحركات اإلسالمية ،تاريخ الوصوؿ لمموقع

http://www.islamist-movements.com/special/?id=2457#slide1461 ،2215/7/1
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وأف عالقتي ػػا بالش ػػيخ القرض ػػاوي ى ػػي عالق ػػة احتػ ػراـ وتق ػػدير لِ َعالّم ػػة كبي ػػر ولرج ػػؿ أفن ػػى عمػ ػره ف ػػي دع ػػـ الش ػػعب

الفمسطيني في مواجية االحتالؿ.1

لكف مثؿ ىذه التقارير التي كانت تحتؿ عناويف كثير مف الصحؼ المصػرية وتػتيـ حمػاس بالمشػاركة أو الوقػوؼ
وراء أعماؿ لمجماعات المسمحة فػي سػيناء ،لػـ تكػف دوف مؤشػرات ظيػرت مػف خػالؿ تصػرفات بعػض شخصػيات
مف حركة حماس ظيرت عمى اإلعالـ ،وأحداث نسبت لحركػة حمػاس ،منيػا خػروج مسػيرة مسػمحة لكتائػب القسػاـ
فػػي رفػػح ورفػػع شػػعار رابعػػة ،وكػػذلؾ خػػرج مسػػمحوف مػػف كتائػػب القسػػاـ محمػػوليف عمػػى عربػػات دفػػع ربػػاعي ،وىػػـ
يض ػػعوف عم ػػى مق ػػدماتيا ش ػػعار جماع ػػة اإلخػ ػواف المس ػػمميف ،ويرفع ػػوف بأي ػػدييـ ش ػػعار معتص ػػمي مي ػػداف "رابع ػػة
العدوية" ،2ورفعو في مسيرات برفح ىو تضامف مع إخواف مصر في قطاع غزة.
وسمحت حركة حماس في  2013/8/15بمؤتمر لجيش اإلسالـ السمفي بغزة دعا فيو لمجياد ضد وزير الدفاع
المصػػري "عبػػد الفتػػاح السيسػػي" ،حيػػث قػػاؿ القيػػادي فػػي جػػيش االسػػالـ الشػػيخ أبػػو حفػػص المقدسػػي "نػػدعو عممػػاء
مصر لمتوحد واختيار قائد مسمـ مف أجؿ قيادة المرحمة القادمة واعالف الجياد ضد الطاغية "السيسػي" إل ازلػة ىػذا
النظػػاـ المرتػػد الػػذي يعمػػؿ عمػػى قتػػؿ المسػػمميف ،ونرجػػو اهلل أف يوفػػؽ أحػػد مرافقيػػو فػػي قتمػػو وا ارحػػة األمػػة مػػف شػره
وشػػر أعوانػػو ،وأف المجػػزرة التػػي ارتكبيػػا الطاغيػػة السيسػػي مجػػزرة آثمػػة ونػػدعو المص ػرييف كافػػة لمخػػروج إلسػػقاط
الطاغيػػة واقامػػة الدولػػة االسػػالمية ،واضػػاؼ أف" :إغػػالؽ األنفػػاؽ بػػيف مصػػر وغ ػزة مػػف قبػػؿ السيسػػي ىػػو لزيػػادة
الحصػػار عمػػى فمسػػطيف وقطػػاع غػزة" ،وفػػي نفػػس المػػؤتمر قػ أر قيػػادي سػػمفي ُيػ ْدعى “ابػػو المميػػـ الغػزاوي" بيانػاً قػػاؿ

فيو " :بكؿ الغضب واالستنكار نديف األعماؿ اإلرىابية والمجازر السيسية البشعة التي تمارسيا سمطات االنقالب
ونحمميػػـ المسػػؤولية الكاممػػة عػػف ىػػذه ال ػدماء البريئػػة ومػػا قػػد تػػؤوؿ إليػػو األوضػػاع فػػي مصػػر
الػػدموي فػػي مصػػر ُ
الحقا".3

ومػػف جيتػػو اعتبػػر سػػفير مصػػر لػػدي السػػمطة الفمسػػطينية ياسػػر عثمػػاف" :أف تغاضػػى حمػػاس عػػف جماعػػة جػػيش
االسػػالـ السػػمفي وسػػماحيـ ليػػـ بعقػػد مػػؤتمر بغ ػزة ىػػو بمثابػػة تعػػاوف وتح ػريض مباشػػر عمػػى مصػػر ،وأف موقػػؼ
السمطة الفمسطينية ىو الوحيد المعبر عف رأي الشعب الفمسطيني".4

القدس برس ، 2215 ،حماس تنفي اشاعات عف حماية وتدريب مسمحيف مف سيناء في غزة ،تاريخ الوصوؿ لمموقع ،2215/7/12
http://www.qudspress.com/?p=169255
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وتري الدراسة أف ىذا المؤتمر واف كاف بعمـ حماس المباشر أو دوف عمميا ،قد جاء تعبي اًر عف موقػؼ الجماعػات

المسػػمحة فػػي غػزة ،لكػػف تغاضػػى حمػػاس فسػره المصػػريوف بأنػو يتوافػػؽ مػػع حركػػة حمػػاس ،خصوصػاً بعػػد مػػا جػػاء
عمى لساف القيادي فػي حمػاس صػالح البردويػؿ "إف السػفير المصػري لػو الحػؽ أف يعبػر عػف موقػؼ بػالده ،ولكػف

ىؿ لو الحؽ أف يقسـ ابناء الشػعب الفمسػطيني الػى جيػات إرىابيػة وغيػر إرىابيػة حسػب المعػايير التػي ي ارىػا ىػو،

ونحػػف نؤكػد اف شػػعبنا مناضػػؿ مػػف أجػػؿ حقوقػػو ولػػيس شػػعبا إرىابيػػا" ،وأضػػاؼ لػػـ نكػػف نتمنػػى أف تتػػدخؿ السػػمطة
الفمسػػطينية ب ػراـ اهلل بيػػذا الشػػكؿ الص ػريح بالشػػأف المصػػري وتأييػػدىا لمنظػػاـ الحػػالي بعػػد المجػػازر التػػي ارتكبػػت

وترتكب بحؽ المتظػاىريف السػممييف المطػالبيف بعػودة الشػرعية ،وتػابع قػائالً نحػف فػي حمػاس نعبػر عػف بػال ألمنػا

عندما نشاىد كؿ قطرة دـ مصرية تراؽ وكؿ ُجثة تحترؽ وكػؿ مكػاف يشػعؿ فيػو النػار ،لػيس مطمػوب منػا أف نؤيػد
طرؼ عمى حساب آخر نحف ُن َعبر عف مواقؼ إنسانية مما يجري في مصر.1
ويبػػدو أف مواقػػؼ وتص ػرفات حركػػة حمػػاس لػػـ تكػػف تالقػػي إستحسػػاف القيػػادة المص ػرية والفمسػػطينية ،واف مواقفيػػا

الم َسمّحة وأف المصالح المشتركة ىي مف دفعيػـ
فيمت عمى أنيا مواقؼ تعاوف مع اإلخواف المسمميف والجماعات ُ
لمعنؼ ضد الدولة المصرية.

وضح ذلؾ الرئيس المؤقت عدلي منصور بقولو" :أف حركة حماس ارتكبت أخطاء بدعميا لجماعة سياسية تنظر
ليػػا فئػػات الشػػعب باعتبارىػػا ِارىابيػػة ،أمػػا عبػػد الفتػػاح السيسػػي قػػاؿ فػػي حممتػػو االنتخابيػػة أف موقػػؼ حمػػاس أفقػػدىا
التعػػاطؼ مػػف جانػػب الشػػعب المصػػري ،واضػػاؼ اف عمػػى الحركػػة اف تسػػعي لتصػػحيح اخطائيػػا ،كمػػا عػػزز ىػػذا
الموقؼ الرئيس الفمسطيني في تصريحو أف " :النػاس لػـ تعػرؼ خطػورة حركػة حمػاس اال بعػد سػقوط االخػواف فػي
مصػػر وأف أربػػاح تجػػارة األنفػػاؽ كانػػت أكثػػر مػػف خياليػػة وأدت الػػى وجػػود  1800مميػػونير فػػي غ ػزة ييربػػوف مػػف
األنفاؽ كؿ شيء حتى السجائر والصواريخ والحشيش وماكينات تزوير العمالت".2
يتضح مف خالؿ الفترة التي تـ استعراضيا والتقارير اإلعالمية أنيا كميا مؤشرات عمى عالقة حماس بالجماعات
المسمحة في سيناء نتيجة وساطة مف االخواف المسػمميف ،وىػي بالنسػبة لمجميػور المصػري بمثابػة التأكيػدات عمػى
تورط حماس بأحداث عنػؼ بمصػر بخػالؼ القيػادات السياسػية التػي ال تصػرح دوف أف يكػوف لػدييا مػا تسػتند لػو،
ويمكف أف تكوف لدييا معمومات مف مصػادر أمنيػة مثػؿ مػا كشػفت عنػو نيابػة أمػف الدولػة العميػا ،خػالؿ تحقيقاتيػا

الصباح ،2213 ،بعد سماح حركة حماس لجماعة سمفية بمياجمة مصر ،جريدة الصباح ،تاريخ الوصوؿ لمموقع ،2215/7/13
http://www.alsbah.net/new1/modules.php?name=News&file=article&sid=19763
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فػػي القضػػية رقػػـ" 423حصػػر أمػػف دولػػة عميػػا" ،عػػف اعت ارفػػات لمتيمػػيف عػػف سػػفرىـ لقطػػاع غ ػزة لمتػػدريب ىنػػاؾ
وارتباطيـ بعناصر مف حركة حماس ،وتسييالت وفرتيا الحركة ليـ لعمميات ضد الدولة المصرية.1
إضافة الى أف القضاء المصري جمع بيف أسماء فمسطينييف مف قطاع غزة واالخواف وسمفييف مف سيناء صدرت
بحقيـ أحكاـ قضائية وصمت حد اإلعداـ ،فقد قضت محكمة جنايات القاىرة ،2015/5/16 ،بإرساؿ أوراؽ
( )106متيـ لمفتي الجميورية ،منيـ( )69فمسطينيا في قضية "اليروب الكبير" مف السجوف المصرية.2
وتػػري الد ارسػػة أف سػقوط اإلخػواف المسػػمميف ىػػو بمثابػػة خسػارة كبيػػرة لحمػػاس وحاولػػت عػػدـ التصػريح بػػو ،إال أنػػو
ىناؾ مواقؼ كثيرة كانت تُ َع ِ
بر عف تعاطفيـ وتأييدىـ لإلخواف الذيف عمموا عمى التقريب بينيـ وبيف سمفيي سيناء

مػػف خػػالؿ وسػػاطتيـ االقتصػػادية ،وىػػو مػػا يعتبػػر مػػف المصػػالح االقتص ػادية إضػػافة الػػى مػػا امتمكتػػو الجماعػػات
المسمحة مف نفوذ داخؿ سيناء لتأميف تجارة حماس ،وخصوصا السالح ،حيث يعتبر عاـ حكـ اإلخواف المسمميف
في مصر قػد سػاىـ بشػكؿ أو بػآخر فػي وصػوؿ دعػـ ومسػاعدات لتطػوير أداء ومسػتوى التطػور التقنػي التسػميحي
لحماس ،فبعد تراجع العالقة مػع سػوريا وايػراف بسػبب موقػؼ حمػاس مػف الثػورة السػورية ،اسػتطاعت حمػاس إيجػاد
مناف ػػذ أخ ػػرى لتط ػػوير أدائي ػػا وامكاناتي ػػا العس ػػكرية لدرج ػػة أذىم ػػت السياس ػػيف والعس ػػكرييف ف ػػي إسػ ػرائيؿ وحمفائي ػػا
اإلقميميػيف والػدولييف فػي حربيػا الثانيػة عػاـ  2012مػػع إسػرائيؿ ،فقػد اسػتخدمت كتائػب القسػاـ ألوؿ مػرة صػواريخ
وصؿ مداىا ( )160كـ ،حيث تـ ضرب مدينة حيفا ،وصاروخ فونيكس الكوري الموجو لتدمير دبابة المركافا.3
وقػػد قػػاؿ قائػػد الجػػيش الثالػػث الميػػداني المصػػري الم ػواء أسػػامة عسػػكر فػػي " :2013/7/17أنػػو تػػـ ضػػبط ()19
صػػاروخ جػراد بطريػػؽ مصػػر السػػويس وىػػي مػػف النػػوع الػػذي تمتمكػػو القسػػاـ ،لػػـ تكػػف األسػػمحة المتػػوفرة لػػدى حركػػة
حمػاس متػػوفرة مػف قبػػؿ ،لقػد كانػػت حربيػػا األولػى عػػاـ 2008ـ مػع إسػرائيؿ تختمػػؼ عػف حربيػػا الثانيػة وكػػاف ىػػذا
واضحا مف خالؿ تطور أداء المقاومة ومسافة صواريخيا".4
وتػػري الد ارسػػة ،أنػػو فػػي ظػػؿ تالقػػى مصػػالح الطػرفيف حمػػاس واالخػواف وتأثرىمػػا بشػػكؿ عكسػػي مػػع أزمػػة االخػواف
المسػػمميف فػػي مصػػر ،كػػاف ال ػربط بػػيف حمػػاس واالخ ػواف والجماعػػات المسػػمحة فػػي سػػيناء مػػف مػػدخؿ المصػػالح

عمي ،عبد الرحيـ ،2213 ،عالقة أنصار بيت المقدس بكتائب عز الديف القساـ ،البوابة نيوز ،ممفات خاصة ،تاريخ الوصوؿ لمموقع ،2215/7/15
http://www.albawabhnews.com/1112852
2
أمد ،2215 ،أسماء المحكومة عمييـ باإلعداـ مف قيادات اخوانية بينيـ مرسي وشخصيات مف حماس-فيديو ،تاريخ الوصوؿ لمموقع ،2215/8/23
http://www.amad.ps/ar/Details/73644
3
توفيؽ ،محمد ، 2214،بيف حماس وداعش في التأسيس واالقتراب والممانعة ،مركز نماء لمبحوث والدارسات ،تاريخ الوصوؿ لمموقع ،2215/7/13
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المشتركة التػي تكونػت عمػى مػدى سػنة مػف حكميػـ وتالقػى مصػالحيـ فػي منطقػة سػيناء ،فػي ضػوء ذلػؾ نتسػاءؿ
الى أي مدى أثرت االحداث والوقائع المذكورة في الرأي العاـ المصري والموقؼ المصري؟
عالقة حركة حماس بالجماعات المسمحة في سيناء
ظير تأثير ثورة  /30يونيو عمى حركة حماس بشػكؿ سػمبي ومباشػر ،باعتبارىػا الفػرع الفمسػطيني لحركػة اإلخػواف
ردات الفعػؿ عمػى الحػدث المصػري،
المسمميف في مصر ،وبالتالي يحسب عمييا ما يحسب عمى باقي الفػروع فػي ّ
وبإعتبار حماس تمسؾ بالسمطة في قطاع غزة ،الذي يدخؿ في دائرة األمف القومي المصري.
فس ػػقوط حك ػػـ اإلخػ ػواف ،يعتب ػػر محط ػػة جدي ػػدة ذات ط ػػابع انقالب ػػي ف ػػي مس ػػار الحرك ػػة اإلس ػػالمية ،فمن ػػذ وص ػػوؿ
اإلخواف إلى السمطة في مصر ،بدأت حماس تنظـ حساباتيا اإلقميمية والدولية (وبػالطبع الفمسػطينية) عمػى خمفيػة
أخػرت حمػاس قػ اررات ممحػة ،عمػػى
الػدعـ المػادي والمعنػوي الػذي وفػره ليػػا وصػوؿ اإلخػواف إلػى الحكػـ ،وكثيػ اًر مػػا ّ
الصعيد الفمسطيني مثؿ المصالحة وانياء االنقساـ ،بانتظػار بمػورة الوضػع فػي مصػر ،فػي رىػاف عمػى تعزيػز دور
اإلخ ػ ػ ػواف مم ػ ػ ػا يشػ ػ ػػكؿ ف ػ ػ ػي الوقػ ػ ػػت نفسػ ػ ػػو ،تعزي ػ ػ ػ اًز لػ ػ ػػدور حمػ ػ ػػاس عم ػ ػ ػى الصػ ػ ػػعيديف الفمسػ ػ ػػطيني واإلقميمػ ػ ػػي.1
فتبعات الثػورة المصػرية تجػاه حركػة حمػاس جعميػا تفقػد كػؿ مػا اكتسػبتو فػي السػنوات السػابقة لمثػورة  ،بعػد دفاعيػا
المسػتميت عػف حضػػورىا تجػاه الجميػػع سػواء إسػرائيؿ أو مصػر فػي ِحقبػػة الػرئيس مبػػارؾ ومػا واجيتػػو مػف متاعػػب
وتحديات حتى بمورت مكانة ذىبية في عصر الرئيس مرسي ،ومػا تبعػو مػف تػرابط لمعالقػات بػيف حمػاس والسػمفية
مف خالؿ المصالح التي أصبحت لإلخواف بعد الحكـ ،وما ارتبط فييا مف مصالح لحركة حماس.
فخسارة النفوذ والمصالح بعد ثورة  /30يونيو جعؿ الكثير يربط بيف حماس وما حدث مف تصػاعد أحػداث العنػؼ
فػػي سػػيناء ،عم ػى الػػرغـ مػػف أف إثبػػات عالقػػات عضػػوية صػػارمة وواضػػحة بينيمػػا صػػعب ،لكػػف ىنػػاؾ مؤش ػرات
تربطيـ بأحداث سيناء.
وبالرغـ مما اظيرتو حركة حماس مف تشدد تجاه الجماعات المسمحة في غزة ،إال أف عالقة حمػاس مػع السػمفية
الجيادية مزدوجة ،فعالقة الحركة وتعامميا مع الجماعات المسمحة فػي الػداخؿ تقػوـ عمػى سياسػة القبضػة الشػديدة
والصرامة وعدـ ترؾ االمور الى االنفالت ،والتي مف شأنيا تيدد بقائيا في السمطة وتعرض قواعدىا الى التسرب
لتمػػؾ التنظيمػػات ،2وقيػػاـ حركػػة حمػػاس بتوظيػػؼ الجماعػػات المسػػمحة أحيانػاً لخدمػػة مصػػالحيا ،يقػػوؿ القيػػادي فػػي
جػػيش اإلسػػالـ فػػرع غ ػزة أبػػو عمػػر االنصػػاري " :إف التفجي ػرات التػػي تحػػدث بغ ػزة ،ىػػي عمميػػات سياسػػية بالدرجػػة
حمادة ،معتصـ  ، 2213،حماس والحدث المصري ،مجمة التقدميف العرب " الحرية " ،تاريخ الوصوؿ الي الموقع اإللكتروني،2215/11/25 ،
http://alhourriah.org/article
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اسد ،جاسـ  ،2215،حماس ازدواجية العالقة بالسمفية الجيادية ،موقع ونمتقى االخباري ،تاريخ الوصوؿ الي الموقع اإللكتروني،2215/11/25 ،
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األولػػى ميمتيػػا األساسػػية خمػػؽ حالػػة فوضػػى أمنيػػة أشػػبو بقػػانوف الط ػوارئ الستئصػػاؿ أصػػحاب المػػنيث السػػمفي،
وممارس ػػات وس ػػموؾ حم ػػاس عم ػػى االرض ينب ػػع م ػػف فيمي ػػا لمحك ػػـ السياس ػػي األمنػ ػي وف ػػؽ ق ػػانوف الطػ ػوارئ غي ػػر
المعمف" ،1وىو ما يعنى مف وجيػة نظػره أف ىنػاؾ توظيػؼ لمتنظيمػات السػمفية فػي غػزة لتنفيػذ أجنػدة معينػة لحركػة
حمػػاس وأف البػػديؿ لغػزة ىػػو األسػػوأ ،إضػػافة الػػى أف العالقػػات مػػع السػػمفية الجياديػػة متػػوترة وىػػو مػػا ينسػػحب عمػػى
الجماعات في سيناء ،وبالتالي تنفي االتيامات ضدىا مف قبؿ مصر بعالقتيا مع تمؾ الجماعات.
لكف ىذا خالؼ ما أظيرتػو تحقيقػات مصػرية عػف عالقػة حمػاس بالسػمفية الجياديػة خػارج غػزة ،إذ أنيػا تقػوـ عمػى
دعـ تمؾ الجماعات في سيناء ،مف خالؿ نقؿ خبرات وتدريب مقاتمييا مقابؿ تنفيذ عمميات تيريب السالح والسمع
مف سيناء الى غزة ،وبعد فترة الرئيس مرسي في يونيو ،2013/كشفت االستخبارات المصػرية عػف وجػود شػواىد
وشػػيادات حػػوؿ تػػورط حمػػاس واالخ ػواف بمسػػاعدة تمػػؾ الجماعػػات ،2وكانػػت اتيامػػات إس ػرائيمية لحمػػاس بمسػػاعدة

الجماعات المسمحة في سيناء واتيامات لكتائب القساـ (الجناح العسكري لحركة حماس) بإقامة عالقات وثيقة مع
قسػػـ مػػف نشػػطاء واليػػة سػػيناء ،رغػػـ تحفػػظ القيػػادة السياسػػية لمحركػػة ،وأف ىػػذه العالقػػات ىػػي السػبب األسػػاس وراء
غضب مصر مػف حمػاس ،كمػا أف ىػذه التنظيمػات تسػمح بالمقابػؿ لمحركػة باالحتفػاظ بمخػازف سػالح فػي سػيناء،
وتساعد في محاوالت تيريبيا عبر األنفاؽ إلى غزة.3

إضافة الي ما أشار القيادي في كتائب القساـ أيمف نوفؿ" :إلى أف لجوء القيادي الشييد في حمػاس ارئػد العطػار
إلػى اسػتخداـ المجموعػػات السػمفية الجياديػػة العاممػة فػػي منطقػة سػيناء فػػي قضػية تيريػػب السػالح إلػػى قطػاع غػزة،
اسػػتغمتو مجموعػػة أنصػػار بيػػت المقػػدس لتسػػميح عناصػػرىا فػػي قطػػاع غ ػزة ،والتحضػػير ليجمػػات غيػػر محسػػوبة
المخػػاطر ضػػد الجيشػػيف المصػػري واإلس ػرائيمي ،رافض ػاً الجػػزـ بعمػػـ العطػػار ،وأضػػاؼ إلػػى أنػػو وخػػالؿ تواجػػده فػػي
األراضي المصرية حذر أجيزة األمف المصرية عبر قيادي بارز في اإلخواف مف استعدادات أنصار بيت المقدس
تنفيػػذ عمميػػة مػػف داخػػؿ األ ارضػػي المص ػرية غيػػر محػػددة ناصػػحا إل ػزاـ ارئػػد العطػػار بوقػػؼ التعػػاوف مػػع جماعػػات
سيناء".4
وكانػػت جريػػدة الصػػباح الفمسػػطينية كتبػػت موضػػوعاً يتعمػػؽ بإعت ارفػػات العميػػؿ المسػػؤوؿ عػػف اغتيػػاؿ القائػػد العػػاـ
لكتائب القساـ أحمد الجعبري ،وقالت :أف ىذا العميػؿ المػدعو (ض س) قػاـ بنقػؿ معمومػات لمخػابرات العػدو عػف

تكميػػؼ أحمػػد الجعبػػري ل ػ (أ .ف) بػػدالً مػػف (و .ش) بػػإدارة العمميػػات فػػي سػػيناء ،واالتصػػاؿ مػػع الجماعػػات السػػمفية
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قنف ،ابراىيـ ،2212،ما بعد جمجمت جيش االسالـ يفتح اوراقو حصريا ،وكالة معا االخباريةhttp://www.maannews.net ،
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اسد ،جاسـ ،مرجع سابؽ

نداء الوطف ، 2215 ،إسرائيؿ تدؽ اسفينا عالقة بيف داعش وحماس ،موقع نداء الوطف االخباري ،تاريخ الوصوؿ لمموقع ،2215/7/ 7
http://nwatan.ps3
4
كفي  ،2213 ،24تصاعد الخالفات بيف قادة القساـ عمى خمفية دعـ مميشيا نفذت مجزرة رفح ،تاريخ الوصوؿ لمموقع ،2215/7/7
http://www.kafa24.net
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ىناؾ باإلضافة الى تأميف عمميات تيريب السالح بيف غػزه وسػيناء ،وذلػؾ طػواؿ الفتػرة مػا قبػؿ الثػورة المصػرية.1

وكانػػت نيابػػة أمػػف الدولػػة العميػػا ،كشػػفت خػػالؿ تحقيقاتيػػا فػػي القضػػية رقػػـ " 423حصػػر أمػػف دولػػة عميػػا" ،عػػف
اعترافات متيمي جماعة (أنصار بيت المقدس) ،حوؿ عالقة الجنػاح العسػكري لحركػة حمػاس (كتائػب عػز الػديف

القسػاـ) ،ب ػ (كتائػب الفرقػاف ،وىػػي مػف ضػمف تشػكيالت أنصػػار بيػت المقػدس) مػف خػػالؿ التػدريب فػي قطػاع غػزة

إضافة الى اإلمداد بالسالح.2

وكاف القاضي تامر الفرجاني ،المحامي العاـ لنيابة أمف الدولة العميا قد تال في بياف اإلحالة أماـ محكمة جنايات
القاىرة ،في نوفمبر ،2014/اتياما لحركة حماس بتدريب جماعة أنصار بيت المقدس ،قائالً" :أف بعض أعضػاء
التنظػػيـ التحق ػوا بمعسػػكرات تابعػػة لكتائػػب عػػز الػػديف القسػػاـ (الجنػػاح العسػػكري لحركػػة حمػػاس) بقطػػاع غ ػزة التػػي
أمدتيـ باألمواؿ و ٍ
األسمحة والمواد المتفجرة .وسبؽ أف نفػت حركػة حمػاس الفمسػطينية إتيامػات مماثمػة مػف الجانػب
المصري ،وقالت إنيا ال تتدخؿ في الشأف الداخمي المصري.3
كما قضت محكمة جنايات القاىرة في  ،2015/5/16بإعداـ( )106منيـ ( )69فمسطيني منيـ أسماء مف

كتائب القساـ مثؿ الشييد العطار ،ونوفؿ ،4إضافة الى حكـ في  2015/2/28مف محكمة القاىرة لألمور

المستعجمة بإعتبار حركة حماس حركة منظمة إرىابية.5

واعتبػػر مػػاىر فرغمػػي الخبيػػر فػػي الحركػػات اإلسػػالمية" :أف ىػػذا التعػػاوف بػػيف الجماعػػات وحمػػاس ىػػو توظيػػؼ ليػػا

لتنفيػػذ أجنػػدات حمػػاس ،كػػإطالؽ ص ػواريخ مػػف سػػيناء عمػػى إس ػرائيؿ لػػيس لمياجمتيػػا ،ولكػػف إلرسػػاؿ رسػػالة الػػى
الجانب المصري أنو لف يكوف ىناؾ استقرار داخؿ غزة بدوف حركػة حمػاس ،بػؿ إف اضػطياد حمػاس وعزليػا مػف
شأنو أف يحقؽ ىدفا معاكسا كعدـ تحقيؽ األمف.6
ويؤكػد المحمػؿ العسػكري آفػي يسػػخاروؼ" :أف حكومػة حمػاس تنظػر إلػى سػػيناء عمػى أنيػا سػاحتيا الخمفيػة لمػػرور
األخرى ،وىذا ىو السبب وراء عالقتيػا مػع المجموعػات المسػمحة
حاجاتيا مف األسمحة واالحتياجات االستراتيجية ُ

في سيناء".7
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الصباح ،2215،خفايا وأسرار اغتياؿ القائد العاـ لكتائب القساـ ،جريدة الصباح ،الوصوؿ لمموقع االلكترونيhttp://www.alsbah.net ،2215/8/4 ،

عمي ،عبد الرحيـ ،2213 ،عالقة أنصار بي ت المقدس بكتائب عز الديف القساـ ،البوابة نيوز ،ممفات خاصة ،الوصوؿ لمموقع ،2215/6/2
http://www.albawabhnews.com
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فتحي ،سيد ،2215 ،في اولي جمسات محاكمة متيميف باالنتماء ألنصار بيت المقدس في مصر النيابة تتيـ  2213بارتكاب  54جريمة ارىابية ،جريدة
2

الرأي اليوـhttp://www.raialyoum.com ،
4

أمد ،2215 ،مرجع سابؽ

الرسالة ، 2215 ،محكمة مصرية تقضي باعتبار حركة حماس منظمة إرىابية ،الرسالة نت ،تاريخ الوصوؿ لمموقع ،2215/7/4
http://alresalah.ps/ar/post/110384
6
شيماء ،فرح ، 2214 ،فرغمي صواريخ غزة دعائية ورسالة مف حماس لمصر ،جريدة الدستور ،الوصوؿ لمموقع ،2215/6/2
http://www.dostor.org/388231
7
العرب ،2215 ،المصالح تجمع حماس بداعش في سيناء ،صحيفة العرب ،العدد  ،9977لندف ،ص1
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فاالقتصػػاد المعتمػػد عمػػى التيريػػب أمػػر حيػػوي لقوتيػػا وصػػمودىا بعػػد عػػزؿ الػرئيس مرسػػي ،وبالتػػالي ىنػػاؾ ضػرورة
لمػػدفاع عػػف مصػػالحيا ،وُيعتبػػر الجنػػاح العسػػكري لحركػػة حمػػاس ،أف العالقػػة مػػع الجماعػػات المسػػمحة الجياديػػة
والقبائؿ البدوية في سيناء ميمة ،حيث أنيا مساحة جغرافية ىامة لمتخزيف وتيريب األسػمحة ،كمػا اف سػيناء وقػت

َّ
بحر.1
الشدة تخدـ قطاع غزة كمالذ آمف لحركة حماس الذيف بوسعيـ دخوليا ب اًر أو عبر األنفاؽ أو حتى اً
لقد ش ّكؿ عدـ االستقرار في سيناء بالنسبة لحكومة حماس في غزة عنص ار إيجابيا وعنص اًر سمبيا عمػى حػد سػواء
فمنػذ إغػالؽ حػدود غػزة مػف قبػؿ إسػرائيؿ فػي عػاـ2007ـ اعتمػد قطػاع غػزة عمػى شػبكة معقػدة مػف األنفػاؽ تحػت
حدود سيناء لتيريب السمع األساسية فضال عف األسمحة التي يتـ نقؿ معظميا الى قطاع غزة عبر سيناء ،أي ما
ال يسمح لو بالتحرؾ فوؽ األرض يجد لو طريقو تحتيا ،وكانت شبكة األنفاؽ استخدمتيا حماس لتيريب المقاتميف
والسالح ،وبمغت ذروتيا في منتصؼ عاـ 2010ـ ،وتكونت شبكة اإلتجار غير المشروع في غػزة مػف مػا يقػارب
االلػػؼ نفػػؽ تيريػػب ويػػتـ مػػف خالليػػا نقػؿ اكثػػر مػػف أربعػػة أالؼ نػػوع مػػف المنتجػػات المختمفػػة الػػى غػزة سػواء سػػمع
استيالكية أـ ممنوعة ،إضافة الى مػا تفرضػو حمػاس مػف ضػرائب عمػى األنفػاؽ ،ممػا يسػاعد حمػاس عمػى تػدعيـ
سػػيطرتيا االقتصػػادية والعسػػكرية  ،فمػػا دامػػت ىػػذه الشػػبكات قابمػػة لمحيػػاة مالي ػاً سػػوؼ تسػػتمر شػػبكة التيريػػب فػػي
سػػيناء أيضػػا قابمػػة لمحيػػاة ،فػػي ظػػؿ أولويػػة حمػػاس الحفػػاظ عمػػى قطػػاع غ ػزة و تعزيػػز قبضػػتيا عميػػو فيػػي بالحػػد
األدنى تتطمب تمبية اإلحتياجات األساسية لسكاف غزة ،وتأميف مواردىا المالية والعسكرية ،ولف تتوانى حماس فػي
الدفاع عف بقائيا ،فقد دافعت حماس عف بقائيا مف خالؿ الحروب الثالثة التي خاضتيا ضػد إسػرائيؿ فػي قطػاع
غػ ػزة ،وبك ػػؿ األحػ ػواؿ حم ػػاس حريص ػػة عم ػػى الحف ػػاظ عم ػػى ص ػػورتيا كمقاوم ػػة وال س ػػيما أس ػػمحتيا ،ألف كثيػ ػ اًر مػ ػف
شرعيتيا أتى مف مواجية إسرائيؿ ،ألنيا ترغب في تجنب ما آؿ إليو مصير حركة فػتح بالضػفة بعػد تخمييػا عػف
المقاومة المسمحة بحسب زعـ حركة حماس.
لكػػف تجػػارة األنفػػاؽ ومصػػالح حمػػاس بالبقػػاء كػػاف لػػو نتػػائث عكسػػية عمػػى سػػيناء حيػػث سػػاعدت عمػػى نمػػو ال ػربح
الس ػريع وتغذيػػة االقتصػػاد غيػػر المشػػروع فػػي سػػيناء مػػف خػػالؿ صػػعود رؤوس األم ػواؿ مػػف الجماعػػات المسػػمحة
الجياديػػة التػػي تحكمػػت فػػي االقتصػػاد السػػيناوي مػػف خػػالؿ ىػػذه التجػػارة وكونػػت الشػػركات ،إضػػافة الػػى الكيانػػات
الموازية لمؤسسات الدولة .2مثؿ تجمع مشايخ القبائؿ المستقميف الذي كاف يتزعمػو إبػراىيـ المنيعػي رجػؿ األعمػاؿ
ذو الصػػمة بتنظػػيـ أنصػػار بيػػت المقػػدس ،وعػػـ شػػادي المنيعػػي أحػػد قػػادة تنظػػيـ أنصػػار بيػػت المقػػدس ،كمػػا بػػدت
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المؤسسػػات الموازيػػة تغػػزو المجتمػػع السػػيناوي مثػػؿ المػػدارس الخاصػػة بتعمػػيـ األطفػػاؿ -وىػػي أشػػبو بالكتاتيػػب-
ومػػدارس التجنيػػد والتأىيػػؿ العسػػكري لتػػدريب الك ػوادر الشػػبابية مػػف مختمػػؼ التيػػارات عمػػى نمػػط حػػرب العصػػابات.
حتػى القضػاء القبمػي والقضػاء العػدلي تأسػس كيػاف مػو ٍاز ليمػا تحػت مسػمى القضػاء والمحػاكـ الشػرعية ،وتأسسػت
ليا شرطة شرعية لتنفيذ ما يصدر عنيا مف أحكاـ.1
خالصة الفصل
خمػػص ىػػذا الفصػػؿ الػػي أف العالقػػة بػػيف مصػػر وقطػػاع غػزة شػػابيا القميػػؿ مػػف اليػػدوء والكثيػػر مػػف التػػوتر ،بسػػبب
جار
العالقة بيف حماس بسيناء ،خصوصا في فترة ما بعد االنقساـ وحكـ حركة حماس لقطاع غزة التي أصبحت اً
لمصػػر ،وتعاممػػت مػػع أربعػػة أنظمػػة حكمػػت مصػػر ،ولك ػؿ نظػػاـ كػػاف لػػو محػػددات مختمفػػة ،ففػػي فت ػرة المجمػػس
العسكري وخصوصا في فترة االخواف المسمميف اعتبرت فترة تواصؿ وتكامؿ بػيف حمػاس ومصػر وطػرح مشػاريع
فػي سػيناء مػف اجػؿ التكامػؿ االقتصػادي ،ومحػاوالت لتحميػؿ مصػر مسػؤولية قطػاع غػزة السياسػية واالقتصػػادية ،
إضافة لممصالح الكثيرة التي أصبحت لحركة حماس في سيناء .لدرجة أف الرأي العاـ المصري اعتبر أف العالقػة
بػػيف االخ ػواف وحركػػة حمػػاس بمثابػػة ش ػراكة لإلخ ػواف وعالقػػة االثنػػيف مػػع الجماعػػات المسػػمحة فػػي سػػيناء عالقػػة
مصالح ،والتػي اعتبرىػا الػرأي العػاـ ونظػاـ الػرئيس عبػد الفتػاح السيسػي أنيػا تحمػي مصػالح حمػاس واالخػواف فػي
سػػيناء وسػػعي مػػف حركػػة حمػػاس طػػوؿ فت ػرة مرسػػي بتعزيػػز العالقػػة بشػػكؿ كبيػػر حتػػى تطمػػئف عمػػى بقائيػػا حاكم ػاً
لقطاع غزة.
ورغػػـ قيػػاـ حمػػاس بنفػػي مػػا يتػػردد فػػي اإلعػػالـ المصػػري حػػوؿ دور مزعػػوـ ليػػا فػػي كػػؿ ىػػذه القضػػايا ،إال إنيػػا لػػـ
تػػنجح فػػي إقنػػاع ال ػرأي العػػاـ المصػػري بسػػالمة موقفيػػا ،وبحسػػب كثيػػر مػػف التقػػارير والمختصػػيف ارحػػت تتصػػرؼ
بػػنفس الطريقػػة التػػي اتسػػـ بيػػا سػػموؾ جماعػػة اإلخػواف فػػي مصػػر ،بعػػد عػػزؿ ال ػرئيس محمػػد مرسػػي عنػػدما أصػػبح
التوتر يتصاعد في مواجية جماعة اإلخواف المسمميف في مصر ،كاف مف الطبيعي أف ينعكس سمباً عمى العالقػة
مع حماس خاصة وقطاع غزة بشكؿ عاـ.
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احتضنت مصر القضية الفمسطينية منذ عاـ 1948ـ عندما قادت تحالفا عربيػا ضػد العصػابات الصػييونية التػي
اعتدت عمى بيػوت الفمسػطينييف ،وشػاركت فػي حػروب1967 ،1956 ،1948 ،ضػد دولػة االحػتالؿ اإلسػرائيمي،
حيث اخػتمط الػدـ المصػري بالػدـ الفمسػطيني فػي تجسػيد واضػح لرابطػة الػديف والعروبػة ،كمػا احتضػنت أوؿ حركػة
مقاومة ظيرت في فمسطيف (عاـ  )1965حركة فػتح ،كمػا وسػعت القػاىرة باسػتمرار إلػى لمممػة خالفػات الفصػائؿ
الفمسػػطينية جمعػػاء .لػػـ تفػػرؽ بػػيف حمػػاس أو فػػتح أو الجبيػػة الشػػعبية أو الديمقراطيػػة ،وتعاممػػت بحياديػػة شػػديدة
كراعية لمفاوضات مكوكية دامت سنوات طويمة مف أجؿ تحقيؽ الوفاؽ الوطني .وعمى مدار عقود طويمة ،قدمت
دعماً مالياً وعسكرياً إيماناً منيا بعدالة القضية مف جانب ،وبحقوؽ الفمسطينييف مف جانب آخػر ،ومػف المفيػد ىنػا
أف نفرؽ بيف الموقؼ الرسمي والمتمثؿ بالنظاـ المصري ،والموقؼ الشػعبي والمتمثّػؿ بالشػعب المصػري واألحػزاب
أف تعاطي الشعب المصري واألحػزاب والحركػات المصػرية مػع قضػية فمسػطيف كػاف نابعػاً
والحركات المصرية ،إذ ّ
مػػف إيمانيػػا ال ارسػػخ بحقػػوؽ الشػػعب الفمسػػطيني المشػػروعة فػػي حمايػػة أرضػػو وت ارثػػو ،ومنطمقػػا مػػف اعتقادىػػا الجػػازـ
أف النظاـ المصري ُيؤكد حضػوره عمػى السػاحة
بارتباط فمسطيف بعقيدة المسمميف ومشروعيـ الحضاري ،في حيف ّ

اإلقميمية والدولية مف خالؿ القضية الفمسطينية ،وحفاظو عمى األمف القػومي المصػري ،خصوصػاً مػف اإلجػراءات
اإلس ػرائيمية المتكػػررة بإلقػػاء تبعػػات إدارة القطػػاع عمػػي مصػػر ،بعػػد حكػػـ حمػػاس لقطػػاع غ ػزة بعػػد العػػاـ2007ـ،
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وأيضػاً بعػد أف أصػبحت الجماعػات المسػػمحة فػي سػيناء واقعػاً ومتغيػ اًر جديػػداً ،اعتبرتػو مصػر ميػدداً جديػداً ألمنيػػا
القومي .لذلؾ يدرس ىذا الفصؿ التداعيات التي أرستيا الجماعات المسمحة في سيناء عمى الموقؼ المصري مف
القضية الفمسطينية ،مف خالؿ مبحثيف:
المبحث األول :يتحدث عف طبيعة عالقة النظاـ المصري بالقضية الفمسطينية منذ نشأة الجماعات المسمحة فػي
سػػيناء منػػذ عػػاـ2004ـ حتػػى عػػاـ ،2014ومػػا ترتّػػب عمػػى ذلػػؾ مػػف تػػداعيات عمػػى حركػػة حمػػاس ،والتػػي تعتبػػر
مكونات الشعب الفمسطيني.
مكوف أساسي مف ّ
ّ
المبحث الناني :يناقش الموقؼ المصري مف الممفات الرئيسية الفمسطينية المصالحة ،والمفاوضات ،ومعبػر رفػح،
فػي ضػػوء الجماعػات المسػػمحة وكيػؼ تػػـ ربػط بػػيف أحػداث فػػي سػيناء وىػػذه الممفػات التػػي تػأثر بعضػػيا مػف خػػالؿ
تفضيؿ األولويات المصرية ممفاتيا الداخمية عمى بعض الممفات الخارجية المتعمقة بالقضية الفمسطينية ،واستخداـ
بعض الممفات لمضغط عمى الفمسطينييف مف أجؿ إنياء االنقساـ وتوحيد القرار الفمسطيني.
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المبحث األول
الموقف المصري من مشاريع التسوية لمقضية الفمسطينية في ضوء الجماعات المسمحة
لقد لعبت مصر دو اًر مركزياً في كؿ مشاريع التسوية الفمسطينية اإلسرائيمية ،ليس ىذا فقػط بػؿ إنيػا انغمسػت فػي
تفاصػػيؿ القضػػايا الداخميػػة الفمسػػطينية ،وعممػػت كصػػماـ أمػػاف مػػف تفجػػر األوضػػاع الداخميػػة الفمسػػطينية ،لكػػف مػػع
التغيػرات الكبيػرة بسػػيناء التػػي تفجػػرت بعػػد ثػػورة ينػاير ،2011/وصػػعود الجماعػػات المسػػمحة اعتبرىػػا الػػبعض أنيػػا
ألقػػت بتبعاتي ػا عمػػى الموقػػؼ المصػػري مػػف مشػػاريع التسػػوية ،خصوصػاً فػػي فتػرة االخ ػواف المسػػمميف ،كمػػا أف ىػػذا
غير في األولويات األمنية المصرية ،مف جية حدودىا الشرقية.
الصعود لمجماعات المسمحة في سيناءَّ ،
أوال :معايير مصر في التعامل مع القضية الفمسطينية
ُيعتبػػر موقػػؼ مصػػر مػػف القضػػية الفمسػػطينية ،ومػػف تطػػور الصػراع العربػػي اإلسػرائيمي فػػي تمػػؾ مػػدخالً ميمػاً لفيػػـ

البعد الخاص برؤية مصر ألمنيا الوطني وتمحورىا حوؿ ضرورة تأميف حػدودىا الشػمالية الشػرقية ممػا جعػؿ مػف

مصػػر وفمسػػطيف كتمػػة اس ػتراتيجية واحػػدة ت ػرتبط بمصػػير واحػػد ،وانطالقػػا مػػف ىػػذه الرؤيػػة الواضػػحة ألمػػف مصػػر
الوطني فاف مصر تراعى في التعامؿ مع القضية الفمسطينية ما يمي:
 النظر لممشروع الصييوني باعتباره مصدر التيديد الرئيس ألمف مصر القومي ،وألمف العالـ العربي ككؿ. النظ ػػر لمقض ػػية الفمس ػػطينية باعتبارى ػػا قض ػػية عربي ػػة ال يج ػػوز التص ػػرؼ فيي ػػا عم ػػى نح ػػو منف ػػرد ،وأف تك ػػوفالجامعة العربية ىي اإلطار المؤسسي المسؤوؿ عف تحديد السياسة واجبة االتباع تجاه ىذه القضية.
واف اختمفػػت ىػػذه المحػػددات فػػي عيػػد السػػادات بعػػد اتفاقيػػة كامػػب ديفيػػد عػػاـ 1979التػػى بموجبيػػا افتػػرض
السادات أف إسرائيؿ أصبحت جاىزة لتسوية دائمة تقوـ عمى االنسحاب إلى حػدود عػاـ  ،1967وحػؿ عػادؿ
لقضية الالجئيف الفمسطينييف.
غير أف األحداث الالحقة أثبتػت خطػأ ىػذه االفت ارضػات جميعػاً ،بػرفض الػدوؿ العربيػة تسػوية مصػر مػع إسػرائيؿ،
ومقاطعة عربية لمصر لمدة عشر سنوات ،إضافة الي أحداث متعاقبة أظيرت بوضوح أف ىناؾ خمالً في سياسة
مصر تجاه القضية الفمسػطينية ،وبػدأت محػاوالت لتصػحيح ىػذا الخمػؿ عقػب تػولي الػرئيس مبػارؾ وأخػذت أشػكاالً
عدة ،منيا:
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 .1التجاوب مع الضغوط الشعبية لتجميد التطبيع مع إسرائيؿ ،واستخداـ الخػالؼ حػوؿ طابػا وسػيمة لتبريػد عمميػة
السالـ معيا.1
 .2مصػػر الدولػػة والنظػػاـ والمجتمػػع ال تسػػتطيع فػػؾ ارتباطيػػا بالقضػػية الفمسػػطينية ،أو تجاىػػؿ روابطيػػا السياسػػية
والثقافية واالستراتيجية مػع العػالـ العربػي واإلسػالمي ،أو التخمػي عػف دورىػا فػي العػالـ العربػي ،وتوظيػؼ ثقميػا
السياسي والدبموماسي لصالح قضاياه.
 .3عالقات مصر مع إسرائيؿ رغـ االعتػراؼ بيػا وتبػادؿ العالقػات معيػا ،وفػؽ نصػوص المعاىػدة ،ال يجعػؿ مػف
إسرائيؿ دولة صديقة ،حيث أف ميراث العداء إلسرائيؿ في مصر والبمداف العربيػة لػيس بمقػدور أي معاىػدة أف
تتخمص منو مرة واحدة.2
 .4تػػدرؾ مصػػر أف سياسػػاتيا تجػػاه الص ػراع الفمسػػطيني-اإلس ػرائيمي عنص ػ اًر ُم ػؤثً ار فػػي تحديػػد مكانتيػػا اإلقميميػػة
ودورىػا منػذ الثالثينيػات ،فيػي ال تػػؤثر فقػط فػي الصػراع نفسػػو ،ولكػف تػؤثر أيضػا فػػي نفػوذ مصػر فػي الشػػؤوف

اإلقميمية برمتيا ،فكمما لعبت مصر دو اًر بار اًز في مثػؿ ىػذه القضػية اإلقميميػة الرئيسػة ،إزداد نفوذىػا أيضػا فػي
القضايا اإلقميمية األخرى وكمما انتيجت مصر نيجػاً ضػيقاً ضػاعت مصػداقيتيا ،وتقمػص نفوذىػا .الكػؿ ينظػر
إلى مصر كزعيـ طبيعي لألمة العربية في المنطقة.3
 .5العودة تدريجيا لتولي دورىا القيادي في الساحة العربية ،فرفعت المقاطعة العربية عنيا وعادت الجامعة العربية
تفػػتح أبوابيػػا فػػي القػػاىرة مػرة أخػػرى بعػػد المقاطعػػة العربيػػة لمصػػر بعػػد إتفػػاؽ كامػػب ديفيػػد ،وىػػو مػػا مكنيػػا مػػف
العػودة لمتػػدخؿ فػي الشػػأف الفمسػػطيني بشػكؿ مباشػػر ،وخاصػػة بعػد زيػػارة السػيد ياسػػر عرفػػات لمقػاىرة بعػػد حػػرب
المخيمات عاـ  ،1983و عادت العالقات الرسػمية الفمسػطينية المصػرية الػى سػابؽ عيػدىا ،وقػد أمسػؾ نظػاـ
مبػػارؾ بزمػػاـ ممفػػات فمسػػطينية ىامػػة :مسػػار التسػػوية و المفاوضػػات و المصػػالحة وتبػػادؿ االسػػري ،لكػػوف ىػػذه
الممفات كانت تُدار بطريقة أمنية تحت إشراؼ المخابرات الحربية المصرية.4

1

نافعة ،حسف ، 2011 ،أسس ومرتكزات السياسة الخارجية المصرية في عيد مبارؾ ،مركز الجزيرة لمدراسات واألبحاث ،تاريخ الوصوؿ لمموقع

http://studies.aljazeera.net/files/2011/08/20118873617259806.htm ،2015/7/28
محمد ،عبد العميـ ،2211 ،العالقات المصرية اإلسرائيمية في عيد مبارؾ ،مركز الجزيرة لمدراسات،
http://studies.aljazeera.net/files/2011/08/20118885527866750.htm
3
أوزكاف ،محمد ، 2213 ،قراءة في سياسة مصر الخارجية خالؿ عاـ ،مجمة رؤية تركية ،العدد  ،97-128خريؼ  ،7-2213تركيا ،ص122
2
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مرجع سابؽ ،نافعة ،حسف.
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مواقف مصر ودورىا من القضية الفمسطينية في فترة الرئيس مبارك
لعػب النظػػاـ المصػػري فػػي عيػػد الػػرئيس مبػػارؾ دو اًر رئيسػاً فػػي عمميػػة التسػػوية بػػيف العػػرب واسػرائيؿ عمومػػا ،وبػػيف
الفمسطينييف واسرائيؿ خصوصا ،باعتبارىا أوؿ دولة عربية َوقَ ّعت صمح مع إسرائيؿ ،ولدييا مف الخبرة التفاوضية
مػػا يكفػػي لتمعػػب دو اًر ميمػاً فػػي عمميػػة التسػػوية الفمسػػطينية اإلسػرائيمية ،ومثمػػت ال ارعػػي الػرئيس لعمميػػة السػػالـ فػػي
كافػة مراحميػػا وبػػذلت مػف الجيػػد الكثيػػر لتػذليؿ العقبػػات وتقريػػب وجيتػي النظػػر بػػيف الطػرفيف لمقفػػز عمػػى خالفػػاتيـ
وانجاز تقدـ ممموس في عممية السالـ.
وكانػػت مصػػر قػػد أيػػدت إتفاقيػػة أوسػػمو وشػػاركت فػػي م ارسػػيـ التوقيػػع عمػػى االتفاقيػػة فػػي سػػبتمبر ،1993/واسػػتمر
الدور المصري البارز فػي مسػاندة موقػؼ المنظمػة فػي المفاوضػات واستضػافت جمسػات المفاوضػات بػيف الوفػديف
الفمسطيني واإلسرائيمي حتى تـ التوصؿ إلتفاؽ القاىرة ( اتفاؽ غزة -اريحا فػي مػايو )1994/والػذى يعتبػر تنفيػذاً
لممرحمػػة األولػػى مػػف إعػػالف المبػػادئ ( اتفػػاؽ اوسػػمو) ،وكػػاف لمصػػر دو اًر بػػار اًز فػػي التوصػػؿ التفػػاؽ طابػػا( أو مػػا
عرؼ بأوسمو )2-في سبتمبر 1995/الذى بموجبو تـ توسيع والية السمطة الفمسطينية لتشمؿ مدف الضفة الغربية
باستثناء الخميؿ واجراء االنتخابات التشريعية واالفراج عف المعتقميف الفمسطينييف في السجوف اإلسرائيمية ،ثػـ جػاء
إتفاؽ (واى ريفر) في أكتوبر 1998/وعقػد مػؤتمر شػرـ الشػيخ( واي ريفػر )2-فػي سػبتمبر 1999/وفػي كػؿ ىػذه
المحطػات كػػاف الػػدور المصػػري حاضػ اًر بقػػوة ،ودعمػػت مصػر الموقػػؼ الفمسػػطيني خػػالؿ إنعقػػاد قمػػة كامػب ديفيػػد
الثانية في يوليو 2000/وأجرى الرئيس مبارؾ مشاورات مػع الػرئيس الفمسػطيني ال ارحػؿ ياسػر عرفػات قبيػؿ انعقػاد
القمة التي فشمت في الوصوؿ الى إتفاؽ عمى قضايا الوضع الدائـ وفقاً إلتفاؽ أوسمو.
لـ تتوقػؼ الجيػود المصػرية عنػد ذلػؾ بػؿ اسػتمرت وتعػددت خصوصػا بعػد انتفاضػة األقصػى التػي تعتبػر مرحمػة
جديدة في الصراع الفمسطيني اإلسرائيمي ،اذ تراكمت أحداث ميمة منذ عاـ 2000ـ حتى يناير ،2010/وضعت
القضػػية الفمسػػطينية عمػػى مسػػارات مختمفػػة فكانػػت عسػػكرة االنتفاضػػة والعمميػػات الفدائيػػة داخػػؿ العمػػؽ اإلسػرائيمي
وكػاف حصػار مػػدف الضػفة الغربيػة واعػػادة احتالليػا فػػي عمميػة " السػور الػواقي" فػي مػارس 2002/ومػػا تالىػا مػػف
إقامػػة الجػػدار العػػازؿ ،ومحاص ػرة ال ػرئيس ياسػػر عرفػػات حتػػى تػػاريخ استشػػياده عػػاـ 2004ـ ،ثُػـ انتخػػاب ال ػرئيس
محمػػود عبػػاس ،فػػي ينػػاير ،2005/جػػاءت ىػػذه األحػػداث فػػي ظػػؿ سياسػة الحػػرب عمػػى اإلرىػػاب ومشػػاريع الشػػرؽ
األوسط الجديد وغيرىػا التػي تبنتيػا إدارة الػرئيس جػورج بػوش ،بمػا أعطػى حكومػة إسػرائيؿ برئاسػة شػاروف الضػوء
1
اعتبػػرت أنيػػا فارقػػة فػػي
األخضػػر لمتنكيػػؿ بالفمسػػطينييف  .وتزامنػػت السػػنوات األخي ػرة مػػع انتفاضػػة األقصػػى التػػي ُ

الص ػراع الفمسػػطيني اإلس ػرائيمي ،مػػع انشػػطار وتكػػاثر الجماعػػات المسػػمحة فػػي سػػيناء وخصوص ػاً بعػػد التفجي ػرات
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الخطيرة في سيناء التي بدأت منذ عاـ  2004في طابا ،وعاـ  2005شرـ الشيخ ،عاـ 2006فػي منتجػع ذىػب،
إذ تزامنت ىذه التفجيرات مع تواريخ رمزية لمصر ،كذكري عبور قناة السػويس ،وذكػري ثػورة  ،1952واالنسػحاب
اإلسرائيمي مف سيناء عاـ 1982ـ ،وقدمت الشرطة المصرية روايػة رسػمية عمػى أف ىػذه اليجمػات ىػي جػزء مػف
خط ػػة واح ػػدة وض ػػعتيا جماع ػػة التوحي ػػد والجي ػػاد واف ى ػػذه المنظم ػػة عمػ ػى ص ػػمة م ػػع التنظيم ػػات الفمس ػػطينية وأف
الفمسػػطينييف تحديػػداً متورطػػوف فػػي تػػدريب أفػراد الجماعػػة فػػي غػزة وقالػػت الروايػػة الرسػػمية اف التنظػػيـ عمػػى عالقػػة
بحركة حماس والجياد اإلسالمي بفمسطيف.
وقد جاء موقؼ السػمطة الفمسػطينية سػريعاً ،حيػث أداف ىػذه التفجيػرات ،وقالػت" :أف الصػمة الممكنػة الوحيػدة ىػي
ب ػػأفراد فق ػػط تس ػػتند ال ػػى رواب ػػط عائمي ػػة وقبمي ػػة" ،ولػ ػـ تب ػػرىف الس ػػمطات المصػ ػرية عم ػػى م ػػا إدعت ػػو م ػػف عالق ػػة ب ػػيف
الجماعات المسمحة وبيف الفصائؿ الفمسطينية ،وخصوصػا أف السػمطة الفمسػطينية نفػت تمػؾ العالقػة وأرجأتيػا إلػى
عالقات فردية.1
ولػػـ تصػػدر فيمػػا بعػػد تصػريحات رسػػمية مصػرية عػػف اليجمػػات المنفػػذة ،غيػػر بيػػاف مجمػػس الػػوز ارء المصػػري فػػي
 2005/7/24الذي أعمف فيو أف التفجيرات تستيدؼ مصر واقتصادىا ،وىو ما ترؾ األحداث مفتوحة بالرغـ مف
أف إعتب ػػار اليجم ػػات األول ػػي ف ػػي طاب ػػا كان ػػت عم ػػى ص ػػمة ب ػػالنزاع اإلسػ ػرائيمي الفمس ػػطيني (واف ل ػػـ يك ػػف مرتبط ػػا
بالفصػػائؿ الفمسػػطينية) ،ويطػػرح الػػبعض فرضػػية أف تفجي ػرات شػػرـ الشػػيخ ودىػػب كانػػت عمػػؿ انتقػػامي ردت بػػو
الجماعات المسمحة عمى اعتقاؿ اآلؼ األشخاص عقب تفجيرات دىب مف ِقَبؿ األجيزة األمنية المصرية.2

ويػػري الػػدكتور سػػمير غطػػاس الخبيػػر فػػي الجماعػػات اإلسػػالمية :أف أجي ػزة األمػػف المص ػرية لػػـ تكػػف قػػادرة عمػػى

اسػػتيعاب النقمػػة النوعيػػة التػػي بمغتيػػا الجماعػػات المسػػمحة وقتيػػا ،وأف خػػروج حبيػػب العػػادلي وزيػػر الداخميػػة وقتيػػا
ليصػ ػػؼ العمميػ ػػة بأنيػ ػػا نتيجػ ػػة النفعػ ػػاؿ بعػ ػػض الشػ ػػباب السػ ػػيناوي ضػ ػػد ممارسػ ػػات االحػ ػػتالؿ اإلس ػ ػرائيمي بحػ ػػؽ
الفمسطينييف ،ىو بالتيريث األمني ،بعد أف أثبتت التحقيقات فيما بعد أف أحد المنفذيف تدرب في قطاع غزة.3
وقد اتسمت الػردود الرسػمية لمحكومػة المصػرية باالقتصػار عمػى المجػاؿ األمنػي فػي المقػاـ األوؿ فػي التعامػؿ مػع
األحػػداث مػػف اعتقػػاؿ لممتيمػػيف ومالحقػػات أمنيػػة تقتصػػر عمػػى الػػداخؿ السػػيناوي ،والصػػحافة المص ػرية انصػػب
اىتماميػػا عمػػى المسػػؤولية المحتممػػة لتنظػػيـ القاعػػدة عػػف الحػػادث ،واعتبػػر أف اسػػتجابة الحكومػػة لألحػػداث كانػػت
داخميػػة وبػػالرغـ م ػف أف ىنػػاؾ اتيامػػات لمفمسػػطينييف ،إال أف ذلػػؾ لػػـ يػػؤثر عمػػى العالقػػات المص ػرية الفمسػػطينية
 1االزمات األزمات الدولية ،2007،مسألة سيناء المصرية ،تقرير الشرؽ األوسط شماؿ افريقيا رقـ  ،32-61مجموعة االزمات الدولية ،ص17
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لطفي ،وائؿ ،2214،حوار مع الرجؿ الذي يحفظ خريطة اإلرىاب سمير غطاس :ثمانية ىاربيف مف قيادات «بيت المقدس» ارتكبوا الحادث األخير ،موقع

الصباح االخباري ،تاريخ الوصوؿ لمموقع االلكترونىhttp://elsaba7.com/articledetails.aspx?id=2220 ،2215/8/28،
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واسػػتمر دعػػـ مصػػر بػػنفس السػػياؽ الػػذى كػػاف سػػائداً ،بػػؿ زادت مػػف نشػػاطاتيا إذ شػػيدت ىػػذه المرحمػػة دو اًر نشػػطا
لمسياسة المصرية فقػد شػاركت مصػر فػي الجيػود التػي أدت الػى إقػرار خطػة خارطػة الطريػؽ فػي أكتػوبر،2002/
والتي تتضمف رؤية شاممة لحؿ القضية الفمسطينية تقود الى إقامة الدولة الفمسطينية المسػتقمة ،إضػافة الػى مبػادرة
مصر إلرساؿ خبرائيا األمنييف لمساعدة الفمسطينييف بعد انسحاب شاروف مف قطاع غزة عاـ  ،2005الذي ُب ِموَر

فيمػػا بعػػد حيػػث استضػػافت مصػػر الفصػػائؿ الفمسػػطينية فػػي القػػاىرة إلج ػراء حػوارات لترتيػػب البيػػت الفمسػػطيني مػػف

جية وكردة فعؿ عمى محاولة شاروف تيميش الدور المصري مف جية أخرى .وأدت ىذه الرعاية الػى تطػور بػارز
فػي دخػػوؿ حركػػة حمػػاس الػػى معتػػرؾ الحيػػاة السياسػػية مػػف خػػالؿ االنتخابػػات عػػاـ  2006واعتبػر تتػػويث لجمسػػات
القاىرة في حينيا.1
وخالصػػة القػػوؿ ،أف الػػدور المصػػري تجػػاه القضػػية الفمسػػطينية لػػو عػػدة اعتبػػارات أىميػػا :نػػابع مػػف أف التطػػورات
عمى المسار الفمسطيني يمس مباشرة باألمف القومي المصري ،ومف ىنا جاءت خصوصية الدور المصري والػذي
يمكف التعبير عنو بدور الشريؾ غير المباشر في التفاوض ،والوسيط النشػط أحيانػا وقنػاة اتصػاؿ رئيسػة ،والتأكيػد
عمى كػوف منظمػة التحريػر ىػي الممثػؿ الشػرعي لمشػعب الفمسػطيني ،وأف دور مصػر الشػريؾ المعػاوف ولػيس دور
الوس ػ ػ ػ ػػيط الوص ػ ػ ػ ػػي ،وأف ى ػ ػ ػ ػػذا ال ػ ػ ػ ػػدور ينب ػ ػ ػ ػػع م ػ ػ ػ ػػف ثقمي ػ ػ ػ ػػا اإلقميم ػ ػ ػ ػػي ولمحف ػ ػ ػ ػػاظ عم ػ ػ ػ ػػى مص ػ ػ ػ ػػالحيا الحيوي ػ ػ ػ ػػة.
إذ أف محصػػمة التحركػػات المص ػرية عمػػى المسػػار الفمسػػطيني اإلس ػرائيمي قػػد اتسػػـ بالمشػػاركة الكاممػػة اإليجابيػػة و
تقػػديـ العػػوف الفنػػي لمشػػروع التسػػوية ،وتقػػديـ الػػدعـ المعنػػوي ،والمسػػاندة السياسػػية ،وممارسػػة قػػدر مػػف الضػػغوط
السياسية ،والمعنوية عمى الجانب اإلسرائيمي مف أجؿ تذليؿ بعض العقبات وتييئة المنػاخ مػف أجػؿ إنجػاح عمميػة
التسوية ،ورأى الفمسػطينيوف بالمقابػؿ فػي مصػر دولػة الجػوار المػؤثرة إقميميػا داعمػاً ومسػاندأ ليػـ فنيػاً وسياسػياً فػي
المفاوضػػات ،وتػػذليؿ العقبػػات خاصػػة فػػي ظػػؿ مرحمػػة اإلنقسػػاـ العربػػي ،وىػػذا يفسػػر كثافػػة االتصػػاؿ بػػيف مصػػر
والقيػادة الفمسػػطينية ،فمصػر لػػـ تفصػؿ القضػػية الفمسػطينية أو تجزئيػػا ،بػؿ تعاممػػت مػع القضػػية الفمسػطينية كممػػؼ
كامؿ وكانت تفرض عمى إسرائيؿ ذلؾ ،ولـ تكف تنظر إلى غزة ميددا ألمنيا القومي ،بؿ كانت تعتبػره امتػداداً لػو
وانو الحمقة األولي في مواجية العدو الصييوني.
المتغيرات التي استجدت عمى واقع مصر (سيناء) بعد نورة  12يناير 1988
استجدت الظروؼ عمى مصر بعد ثورة  25يناير ،والتي بموجبيا أدت الى تحوالت جذرية فػي المشػيد المصػري،
وال يمك ػػف فصػ ػؿ ذل ػػؾ عم ػػا يج ػػري ف ػػي س ػػيناء في ػػي تض ػػاؼ ال ػػى األس ػػباب الت ػػي ت ػػـ ذكرى ػػا ف ػػي (الفص ػػؿ الثال ػػث)
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تحولػت مشػكمة أمنيػة محػدودة فػي عػاـ  ،2004ثػـ إلػى حالػة تم ُّػرد محمػي ُم َسػمَّح ذي امتػداد إقميمػي
وبموجبيا ،قػد َّ
ميدد لألمف القومي المصري بعد الثورة 25يناير ،1أعقبيا استنفار أمني في سيناء لـ يصؿ إلى ذروتػو فجػأةً ،بػؿ

ػدرج واضػ ػػحاً مػ ػػف العمميػ ػػة "نسػ ػػر "1ف ػ ػػي  2011عقػ ػػب قصػ ػػؼ قسػ ػػـ ثػ ػػاف الع ػ ػريش بالمدفعيػ ػػة الثقيم ػ ػػة
ظيػ ػػر التػ ػ ّ

ف ػ ػػي ،2011/5/29ث ػ ػ ّػـ العممي ػ ػػة نس ػ ػػر( )2ف ػ ػػي  2012عق ػ ػػب ْقت ػ ػػؿ وح ػ ػػدة عس ػ ػػكرية قوامي ػ ػػا  16جن ػ ػػديا بت ػ ػػاريخ
ثـ مقتؿ  24جنديا في  2013/8/19مف العػاـ
 ،2012/8/6وأخي اًر بعد اختطاؼ سبعة جنود في مايوّ ،2013/

نفسػػو ،ولػػـ يكػػد وزيػػر الػػدفاع المصػػري عبػػد الفتػػاح السيسػػي يعمػػف عػ ْػزؿ ال ػرئيس محمػػد مرسػػي فػػي يونيػػو،2013/
ويفػػرض "خريطػػة المسػػتقبؿ" ،حتػػى انػػدلعت األحػػداث بػػوتيرة متسػػارعة فػػي شػػماؿ سػػيناء وازداد اسػػتيداؼ دورياتػػو

ونقاط ارتكاز الجيش ومركباتو.2
تداعيات نشاط الجماعات المسمحة عمى موقف المجمس العسكري المصري من القضية الفمسطينية
ارتفعػت آمػػاؿ الفمسػػطينييف بػػالثورة ،وأف يكػػوف تحريػػر مصػػر جػزء مػػف تحريػػر القػػدس ،لقػػد اتخػػذ المجمػػس العسػػكري
سياسات حذرة أقرب الى تغذية األمؿ لمفمسطينييف بعد رعايتيـ لممفي المصالحة الفمسطينية ،وممؼ األسري ،دوف
أف ُيتخذ موقفا ممموساً لممؼ التسوية الفمسطينية مع إسرائيؿ ،بؿ ووصمت العالقات الػى شػبو قطيعػة بػيف مصػر
واسػرائيؿ ،3وبالػػذات بعػػد الحادثػة األسػوأ عمػػى الحػدود المصػرية اإلسػرائيمية ،عنػدما قػػاـ متسػمموف مػف سػػيناء بتنفيػػذ
ىجمات قرب إيالت اسػفرت عػف مقتػؿ ثمانيػة إسػرائيمييف ،قامػت القػوات اإلسػرائيمية بتعقػب الميػاجميف الػى سػيناء
واشػتبكت مػع القػوات المصػرية بطريقػة الخطػأ وقتمػت خمسػة جنػود مصػرييف ،اعتبػرت ىػذه اليجمػات خطيػرة لػيس
فقػػط بسػػبب األرواح التػػي فُِق ػ َدت ،ولكػػف أيضػػا بسػػبب خطػػر التصػػعيد الػػذي تبعيػػا بعػػدما قػػاـ محتجػػوف مص ػريوف
بمياجمػػة السػػفارة اإلسػرائيمية وطػػرد السػػفير وأثػػارت أزمػػة دبموماسػػية بػػيف مصػػر واسػرائيؿ أدى الػػى تػدخؿ الواليػػات

المتحدة التي خشيت أف تجد نفسػيا فػي مكػاف حػرج بػيف أقػرب حمفائيػا فػي المنطقػة إسػرائيؿ وشػريؾ عربػي حيػوي
فػائؽ األىميػة عمػػى مسػتوي االسػتقرار اإلقميمػػي ،4خصوصػاً وأف العالقػػات بػيف إسػرائيؿ ومصػػر تراجعػت ،وفتحػػت
مجاؿ أوسع لمفمسطينييف ،5رغـ أف أوضاع سيناء لـ تتحسف بؿ زادت عمميات المسمحيف في سيناء ضد خطوط
الغ ػاز اإلس ػرائيمية ،إضػػافة الػػى بعػػض االعتػػداءات عمػػى م اركػػز الشػػرطة واألمػػف ،والتػػي عمػػى أثرىػػا بػػدأت العمميػػة
1

عاشور ،عمر ،2215 ،خمؽ األعداء :ماالت الخيار األمني في سيناء ،مركز الجزيرة لمدراسات ،تقرير ،ص3

2

كاـ ،أفرايـ ،2214 ،مصر :انتخابات في ظؿ العنؼ ،القدس العربي ،العدد  ،7662ص9

3

األشعؿ ،عبد اهلل ،2214،مصر والقضية الفمسطينية التطورات والمسارات المحتممة ،تقيـ استراتيجى ،2213تقدير استراتيجي  ،2214مركز الزيتونة

لمدراسات واالستشارات ،بيروت ،لبناف ،ص3
4

بايماف ،دانيا-الجندي ،2213 ،خالد ،الفوضى المتفاقمة في سيناء ،مجمة ناشوناؿ إنترست ،سمسمة ترجمات الزيتونة ( ،)75مركز الزيتونة لمدراسات

واالستشارات ،بيروت ،لبناف ،ص7-8
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نسر( .)1ربما ليذه األسباب لـ يسجؿ في فترة المجمس العسكري أي نشاط عمى مستوي مشروع التسػوية لمقضػية
الفمسطينية مع اإلسرائيمييف ،1التي تعتبرىا الدراسة فتػرة سػكوف لمتسػوية ،حيػث كػاف ىػـ المجمػس العسػكري تمريػر
الشؤوف الداخمية في البالد ،وقػد ُيعػزى ذلػؾ إلػى أف الثػورات العربيػة والثػورة المصػرية قػد أعػادت ترتيػب األولويػات

لصالح الشأف الداخمي الذي احتؿ الصدارة ،فضالً عف تعثر بناء النظاـ الجديد الذى وضعتو ىذه الثػورات نصػب
أعينيا ،وكذلؾ طػوؿ الفتػرة االنتقاليػة والصػراع بػيف قػوى الثػورة وبػيف الثػورة المضػادة ،وقػد أفضػى ذلػؾ إلػى ت ارجػع
القضية الفمسطينية ،رغـ أف الثورة المصرية ومع اختيػار السػيد نبيػؿ العربػي وزيػ اًر لمخارجيػة لبضػعة أسػابيع كانػت
عمػػى وشػػؾ صػػياغة مبػػادرة جديػػدة تمثمػػت فػػي ضػػرورة فػػتح معبػػر رفػػح والمصػػالحة الفمسػػطينية وعقػػد مػػؤتمر دولػػي
لمسالـ في الشرؽ األوسط برعاية األمـ المتحدة ،لكنيا لـ تكتمؿ ألسباب غير معمومة.2
تداعيات نشاط الجماعات المسمحة عمى موقف نظام الرئيس مرسي من القضية الفمسطينية
أعمػػف ال ػرئيس محمػػد مرسػػي أنػػو يسػػاوي بػػيف الفمسػػطينييف بعػػد نجاحػػو باالنتخابػػات ،إال أنػػو تعامػػؿ مػػع الحكومػػة
المقالػػة فػػي غ ػزة ،باعتبارىػػا حكومػػة رسػػمية تمثػػؿ كػػؿ قطػػاع غ ػزة ،واف لػػـ يػػتـ التص ػريح ب ػذلؾ ،وقػػدمت مصػػر
تسػػييالت ضػػمف اسػػتغناء واسػػتقالؿ حمػػاس فػػي غػزة عػػف بػاقي الػػوطف الفمسػػطيني ،األمػػر الػػذى أثػػار القمػػؽ حػػوؿ
اسػػتمرار ىػػذا الػػدعـ واإلنحيػػاز األيػػديولوجي لصػػالح حمػػاس وتمكينيػػا فػػي قطػػاع غ ػزة ،وبالتػػالي اسػػتدامة االنقسػػاـ
الفمسطيني ،3وكاف الرئيس عباس أشار الى" :أف بعض الدوؿ تتخػذ خطػوات غيػر مقبولػة عبػر اسػتقباليا لممثمػيف
مف غير حكومة سالـ فياض ،ألنيا تمس بوحدانية التمثيؿ الفمسطيني ويجب عدـ العبث بيذه القضية المصػيرية
ألنيا تشكؿ تأييدا ودعماً لمخططات االنقساـ والحموؿ المشبوىة لمقضية الفمسػطينية" ولػـ يقػؼ الحػد عمػى مسػتوي
التصريح فقط ،بؿ قدـ استيائو لممثؿ مصر في راـ اهلل مف استقباؿ رئيس حكومة مصر إلسماعيؿ ىنية.4
ق ػػد ال نمم ػػس اختالفػ ػاً ف ػػي فتػ ػرة اإلخػ ػواف تج ػػاه القضػػػية الفمس ػػطينية ع ػػف سياس ػػة مص ػػر الس ػػابقة عم ػػى مسػػػتوي
التصػريحات الرسػمية ،لكػف عمػى مسػتوي السػموؾ ،خصوصػا بعػد أف لعػب الػرئيس مرسػي دو اًر ميػـ لوقػؼ إطػالؽ
الن ػػار ف ػػي الح ػػرب عم ػػى غػ ػزة وأظي ػػر الس ػػيطرة عم ػػى حرك ػػة حم ػػاس ،وحرصػ ػو آن ػػذاؾ عم ػػى التعام ػػؿ م ػػع الع ػػدواف
اإلس ػرائيمي باعتبػػاره مسػػؤوال عػػف القطػػاع ،لكػػف حػػدث العكػػس بػػأف مصػػر فػػي ظػػؿ «اإلخ ػواف» ظيػػرت كضػػامف
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لحماس في وقؼ إطالؽ الصواريخ ،وىو تغيير جوىري في سياسة مصر تجػاه القطػاع ،ويمثػؿ اقت اربػاً أكثػر لفكػرة
مسؤولية مصر عف شؤوف القطاع كبديؿ إلسرائيؿ في التزاماتيا القانونية واإلنسانية كقوة احتالؿ.
وقػد تبنػي كثيػ اًر مػف المحممػيف والبػػاحثيف وجيػة النظػر بػػأف ىػذا الػػدور المصػري الجديػد لػػـ ي ِ
ػأت مػف فػراغ ،بػؿ كػػاف
جػػزءا مػػف الت ازمػػات إخوانيػػة تجػػاه الواليػػات المتحػػدة بالتوصػػؿ إلػػى حػػؿ تػػاريخي يتضػػمف تغيي ػ ار فػػي حػػدود مصػػر
وخريطػػة قطػػاع غ ػزة بالتمػػدد باتجػػاه سػػيناء ،مػػع تخفيػػؼ القيػػود عػػف حكومػػة حمػػاس .1حػػيف كػػاف ال ػرئيس مرسػػي
وأنصاره يػروف فػي التأييػد األميركػي فػي مواجيػة المؤسسػة العسػكرية طػوؽ النجػاة األوؿ واألخيػر إيمانػا مػنيـ بػأف
واشػػنطف لػػف تضػػحي بحميػػؼ جديػػد يمتمػػؾ القػػوة التصػػويتية فػػي الشػػارع المصػػري ويػػوفر غطػػاء مالئمػػا لحصػػار
الشبكات اإلسالمية المتطرفة مثػؿ «القاعػدة» وفروعيػا الكثيػرة فػي العػالميف العربػي واإلسػالمي ويمػنح إسػرائيؿ مػا
تريده مف ضماف أمنيا والتوقؼ عف استيداؼ الجماعات الفمسطينية المسمحة لمداخؿ اإلسرائيمي.2
إضافة الى تصور الرئيس مرسػي فػي لحظػة معينػة ،أف ىػذه التحالفػات العضػوية المسػمحة سػتكوف السػند لحكمػو
ف ػػي مواجيػ ػػة مؤسس ػػات الدولػػػة المصػ ػرية ،خاصػػػة األمني ػػة ،وىػػػو م ػػا عبػ ػػر عن ػػو فػػػي آخ ػػر خطػ ػػابيف ل ػػو ،نياي ػػة
(يونيو ،)2012/بأف البديؿ لحكمػو ىػو العنػؼ والفوضػى وسػفؾ الػدماء ،وكػذلؾ تصػريح القيػادي اإلخػواني محمػد
البمتػػاجي" :بػػأف العنػػؼ يتوقػػؼ بعػػودة مرسػػي إلػػى كرسػػي الرئاسػػة" ،3إضػػافة الػػى مػػا قالتػػو ىػػيالري كمنتػػوف وزي ػرة
الخارجي ػػة األمريكي ػػة" :س ػػألت الػ ػرئيس محم ػػد مرس ػػي م ػػا كن ػػت تن ػػوي القي ػػاـ ب ػػو لمن ػػع تنظ ػػيـ القاع ػػدة وغي ػػرىـ م ػػف
المتطرفيف مف زعزعة االسػتقرار فػي مصػر ،وعمػى وجػو الخصػوص فػي سػيناء؟" وكػاف جوابػو لمػاذا يفعمػوف ذلػؾ؟
لػػدينا حكومػػة إسػػالمية اآلف" ،4وىػػو مػػا وربطػػو بعػػض المحممػػيف باألحػػداث فػػي سػػيناء والتقاربػػات األيدلوجيػػة بػػيف
االخػواف وحمػػاس والجماعػػات المسػػمحة ،وفسػػروه عمػػى أنػػو مشػػروع االخػواف المسػػمميف الكبيػػر ،مػػف خػػالؿ مجريػػات
األمػور التاريخيػة تجػاه غػزة ىػي نفسػيا المتبعػة منػذ نشػأة حركػة اإلخػواف المسػمميف عػاـ  1928عمػى يػد مؤسسػيا
حسػػف البنػػا المبنيػػة عمػػى اسػػتراتيجية عقيػػدة" أرض بػػال وطػػف" وشػػعوب إسػػالمية تعػػيش تحػػت حكػػـ امػػارات عربيػػة
إسالمية ،وىو ما أكده صفوت حجازي في مؤتمر بالمنصػورة "أنػو حػاف الوقػت لممضػي قػدماً نحػو إقامػة االمػارات
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العربية اإلسالمية ولف تكوف القاىرة عاصمتيا بؿ القدس" ،وىو ما يفسر الشعار الذي رفعو المرشد العاـ لمجماعة
محمد بديع " الجماعة فوؽ الجميع".1
 )1مشروع غزة الكبرى وحكم مرسي
يتساوؽ مشروع غزة الكبرى مع الرغبات االمريكية في تقسػيـ الشػرؽ األوسػط ،وكػاف اإلعالمػي عمػاد الػديف أديػب
قػػد كشػػؼ فػػي برنامجػػو بيػػدوء عمػػى قنػػاة سػػي بػػي سػػي بتػػاريخ  ،2013/8/28عػػف عػػدة خطػوات إتخػػذتيا الرئاسػػة
المص ػ ػرية فػ ػػي فت ػ ػرة ال ػ ػرئيس محمػ ػػد مرسػ ػػي حيػ ػػاؿ وضػ ػػع سػ ػػيناء أظيرتيػ ػػا بمنطقػ ػػة رخػ ػػوة ،حتػ ػػى تصػ ػػبح كبػ ػػديؿ
لمفمسطينييف ،كواقعة اختطاؼ الخبراء الصينيف في سيناء مف قبؿ جماعات مسمحة ،وكذلؾ خطؼ الجنود السبعة
واالدعػاء بمبػادلتيـ مػػع محمػد الظػواىري ،2إضػافة الػى األحػداث واالنفػالت األمنػػي فػي سػيناء وكػػذلؾ زيػادة عػػدد
العمميػػات المسػػمحة عمػػى إس ػرائيؿ خػػالؿ عػػاـ  2012انطالقػػا مػػف سػػيناء ،حيػػث وصػػمت الػػى  11عمميػػة منيػػا
ىجمػػات صػػاروخية ومحػػاوالت تسػػمؿ ،3وىػػو مػػا أوجػػد تخوفػػات لػػدى المؤسسػػة األمنيػػة المص ػرية أف اإلنفػػالت فػػي
سيناء ،يوجد مبر اًر إلسرائيؿ أف تتخذ إجراءات أحادية الجانب ،كما خشػيت مػف أف تتػورط مصػر مػع إسػرائيؿ فػي
إحػػداث تصػػعيد عسػػكري بعػػد إح ػراج المؤسسػػة العسػػكرية أمػػاـ ال ػرأي العػػاـ ،مثػػؿ مقتػػؿ الجنػػود الخمسػػة عمػػى يػػد
الجيش اإلسرائيمي ،وما تبعيا مف أحداث السػفارة ،كمػا يخشػى المصػريوف منػذ فتػرة طويمػة أف تسػعى إسػرائيؿ الػى
دفػػع قطػػاع غ ػزة بشػػكؿ دائػػـ ديموغرافي ػاً وسياسػػياً الػػى حضػػف مصػػر ،4ففػػي إح ػدى مقػػابالت "راديػػو دوتػػش فيمػػة"
األلماني مع مراسؿ إذاعة إسرائيؿ قػاؿ :إنػو ال يوجػد قمػؽ اسػرائيمي مػف وجػود الجيػادييف عنػد الحػدود االسػرائيمية،
ألف اسػرائيؿ لػػدييا القػػدرة عمػػى التعػػايش مػػع التنظيمػػات الجياديػػة فسػػبؽ ليػػا اف تعايشػػت مػػع حمػػاس وأف اس ػرائيؿ
تخشى قوة الجيش المصري أكثر مما تخشي مف الجيادييف.5
ربمػػا ىػػذا الػػرد يفسػػر ت ارخػػى سػػيطرة الحكومػػة فػػي مصػػر عمػػى سػػيناء كػػاف بيػػدؼ تكػػاثر وتناسػػؿ ىػػذه الجماعػػات،
وبالفعػػؿ ىػػو مػػا حػػدث ،إضػػافة ال ػي اسػػتنزاؼ الجػػيش المصػػري ليكػػوف بعيػداً عػػف مركػز صػػنع القػرار فػػي القػػاىرة،
ويعتبػر ذلػؾ ضػربة معنويػة ولوجسػتية لمجػيش المصػري لمػا يمثمػو مػف دور بحمايػة الشػعب والدسػتور ،وكػذلؾ مػف
شأنو أف يمثؿ حجة لسػحب شػبو جزيػرة سػيناء مػف مصػر ،باعتبارىػا غيػر قػادرة عمػى حمايػة الحػدود وفقػاً التفاقيػة
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1979ـ بعػػد تػػدويؿ الصػراع فػػي سػػيناء واخضػػاعو لمسػػمطة األمميػػة ،بعػػد أف تظيػػر سػػيناء بالمنطقػػة الرخػػوة والتػػي
تسبب أزمات دائمة لمصر ،فما وأف الحؿ ال يكوف بالسالح وال يكوف بإ ارقة الدماء ،وكثي اًر ما عبر الػرئيس محمػد
مرسي أف الحؿ في سيناء يكوف بالحوار وبمور تعبيره في إيقاؼ العمميػة نسػر( )1وحػواره مػع الجماعػات المسػمحة
لإلفراج عف الجنود المختطفيف.
فمف وجية نظر الرئيس مرسي أف الدولة في ضائقة مالية كبيػرة ،وال يمكػف اسػتنزاؼ الدولػة فػي سػيناء ،بػؿ يمكػف
اسػ ػػتثمارىا سياسػ ػػياً ،1وخصوص ػ ػاُ أف الضػ ػػائقة الماليػػػة دفعػ ػػت ال ػ ػرئيس حينيػ ػػا الػ ػػى اس ػػتحداث لمشػ ػػروع الصػ ػػكوؾ
اإلسػػالمية ،لخم ػػؽ تموي ػػؿ سػ ػريع لمشػػروعات تبناى ػػا ف ػػي برنامج ػػو االنتخ ػػابي ،وفػػي مق ػػدمتيا مش ػػروع تط ػػوير قن ػػاة
السويس ،الذى أثير حولػو الجػدؿ بػأف الصػكوؾ المتعمقػة بالقنػاة سػتباع الػى قطػر ،واعتبػر رئػيس الػوزراء البػبالوي
فيما بعد ،أف ىذا المشروع ىو تمميؾ التنظيـ الدولي لإلخواف نسبة كبيرة مف اسيـ الدولػة المصػرية ،2إضػافة الػى
المشروع الػذى اشػيع عنػو الكثيػر ،وىػو مشػروع تبػادؿ األ ارضػي فػي سػيناء الػذى طػرح وكػاف سػيوفر لمصػر 150
مميار دوالر حسب زعـ بعض الصحؼ والمحمميف.3
وكثي ػ اًر مػػا اشػػتبؾ ال ػرئيس مرسػػي مػػع قادتػػو العسػػكرييف حػػوؿ سػػيناء وغ ػزة مفضػػال الح ػوار عمػػى المواجيػػة ،فػػأمر
الجيش بوقؼ العمميات المخطط ليا ضد المسمحيف الجيادييف الذيف تورطوا في كثير مف األعمػاؿ اإلرىابيػة ضػد
الجػيش المصػري ،ويمكػف ليػػـ أف يزيػدوا التػوتر مػع إسػرائيؿ وتػوريط الجػيش فػي مغػػامرات ضػد إسػرائيؿ ،4وتػػدويؿ
قضية سيناء بعد ضياعيا مف خالؿ حؿ اقميمي ودولي يضػمف لمفمسػطينييف مكػاف ،بعػد أف تُقَػِدـ أطػراؼ الصػراع

تنازالً مؤلما مف أجؿ استعادة اليدوء والسالـ بحسب خطاب باراؾ أوباما عاـ 2009ـ في جامعة القاىرة.5

ويوضح دانياؿ بايماف مدير األبحاث في مركز ساباف لسياسة الشرؽ األوسط في معيد بروكينجز قػائالً" :يمكػف
لمواليػػات المتحػػدة أف تسػػاعد عمػػى صػػياغة ديناميكيػػة إقميميػػة جديػػدة وذلػػؾ مػػف خػػالؿ العمػػؿ مػػع إس ػرائيؿ ومصػػر
والسمطة الفمسطينية والحكومات الصديقة في المنطقة ،فيصبح ال ازمػا فػي ىػذه الحالػة عمػى جميػع الجيػات المعنيػة
تقديـ تنازالت بما فييا تمؾ التي تتطمب بعضا مف المخاطرة ،ومػف شػأف ذلػؾ أف يقمػؿ مػف فرصػة حػدوث مواجيػة
بشػػأف سػػيناء ،والمسػػاعدة عمػػى حمايػػة إس ػرائيؿ مػػف اليجمػػات ،وتعزيػػز فػػرص نجػػاح محادثػػات السػػالـ ،وتحسػػيف
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الحي ػ ػ ػ ػ ػ ػػاة الجدي ػ ػ ػ ػ ػ ػػدة ، 2213 ،مش ػ ػ ػ ػ ػ ػػروع أمريك ػ ػ ػ ػ ػ ػػي اسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػرائيمي الب ػ ػ ػ ػ ػ ػػتالع الض ػ ػ ػ ػ ػ ػػفة واقام ػ ػ ػ ػ ػ ػػة دول ػ ػ ػ ػ ػ ػػة غػ ػ ػ ػ ػ ػ ػزة ف ػ ػ ػ ػ ػ ػػي س ػ ػ ػ ػ ػ ػػيناءhttp://www.alhayat- ،
j.com/newsite/details.php?id=2379&opt=12&cid=3064
4
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الجماعات المسلحة فً سيناء و تداعياتها على المىقف المصري من القضية الفلسطينية (  ...)4002 -4002اسالم مىسً

االستقرار في المنطقة وسيكوف اليدؼ ىو ضػماف لػيس فقػط أف يحصػؿ كػؿ طػرؼ عمػى شػيء فػي المقابػؿ ،لكػف
أيضا ضماف أف كؿ جية لدييا مصمحة في االستمرار في التعاوف بالحد األدنى.1
ورغػـ نفػػي حركػػة حمػػاس واالخػواف المسػػمميف فػػي معظػػـ تصػريحاتيـ الرسػػمية لمشػػروع غػزة الكبػػرى والتمػػدد باتجػػاه
سيناء ،غير أف المشروع ىو أحد السيناريوىات المطروحة لمتخمص مػف فكػرة إقامػة الدولػة الفمسػطينية عمػى حػدود
عاـ 1967ـ وعاصمتيا القػدس الشػرقية ،وليػذا أصػدر وزيػر الػدفاع المصػري عبػد الفتػاح السيسػي قػ ار اًر يمنػع فيػو
ش ػراء الفمسػػطينييف ألي أر ٍ
اض فػػي شػػبو جزي ػرة سػػيناء ،ووضػػع قيػػوداً عمػػى أيػػة اسػػتثمارات فػػي اال ارضػػي المص ػرية
خاصة شماؿ سيناء.2
وأوضح رئيس ىيئة األركاف األمريكية األسبؽ "شيمتوف ":أف الفريؽ أوؿ عبػد الفتػاح السيسػي وزيػر الػدفاع كشػؼ
الم ػؤامرة األمريكيػػة وأحبطيػػا قبػػؿ أف تتحػػوؿ مصػػر إلػػى سػػوريا أخػػري ،كمػػا وضػػع نيايػػة لمشػػروع الشػػرؽ األوسػػط
الجديد.3
ويقػػوؿ الػػدكتور إب ػراىيـ أب ػراش فػػي كتابػػو صػػناعة االنقسػػاـ" :أف صػػيرورة األحػػداث فػػي مصػػر بعػػد عػػزؿ ال ػرئيس
مرسػػي ونيايػػة حمػػـ اإلخػواف المسػػمميف فػػي السػػمطة والحكػػـ ،كانػػت بمثابػػة االنقػػالب عمػػى مػػا كػػاف ُيحػػاؾ لممنطقػػة،
وفيمػػا يخػػص مسػػتقبؿ قطػػاع غ ػزة والقضػػية الفمسػػطينية ،بشػػكؿ عػػاـ" ،4ويضػػيؼ أف " القيػػادي فػػي حمػػاس أحمػػد

يوسػػؼ تحػػدث فػػي العػػاـ  1990عػػف دولػػة التمكػػيف التػػي تحكميػػا نخبػػة ممتزمػػة باإلسػػالـ سػػموكاً ودسػػتو اًر ومنيػػاج
حيػاة ،ولػو لػػـ يػتـ اسػػقاط حكػـ الػرئيس مرسػػي بعػد ثػػورة يونيػو ،2013لقامػت دولػػة غػزة سػواء بحػدودىا الحاليػػة أو
الموسعة باتجاه سيناء".5
ويقػػوؿ الكاتػػب أكػػرـ عطػػا اهلل الخبيػػر فػػي الشػػأف اإلس ػرائيمي :أنػػو يمكننػػا أف نق ػ أر اليجػػوـ عمػػى المواقػػع العسػػكرية
المصرية في سيناء بتاريخ  2015/7/1ونضع سيناريو خياليػاً ولكنػو قريػب الواقػع يتمثػؿ بسػيطرة المسػمحيف عمػى
مدينة الشيخ زويد واقامػة واليػة سػيناء فيحػدث انسػحاب لمقػوات المصػرية عمػي الحػدود مػع قطػاع غػزة «وقػد حػدث
مؤقتا» ،وتنيار تمؾ الحدود بعد أف تسػيطر ىػذه الدولػة عمػى المنطقػة بػيف العػريش وغػزة ،ثػـ تفتعػؿ إسػرائيؿ حربػاً
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الحياة الجديد ،2214،أبو إسماعيؿ ومؤامرة ضـ القطاع ،جريدة الحياة الجديدة ،الوصوؿ لمموقع االلكتروني،2215/12/15 ،
http://www.alhaya.ps/arch_page.php?nid=203850
3
الفجر ،2215،مفاجأة أمريكا تعترؼ السيسي أحبط مخطط أوباما في مصر ،موقع الفجر االخباري ،تاريخ الوصوؿ لمموقع االلكتروني،2215/9/2 ،
http://www.elfagr.org/1852434
4
ابراش ،إبراىيـ ،2214 ،صناعة االنقساـ ،طبعة اإللكترونية ،ط ،1الناشر موقع "أي-كتب" ،ص8
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عمػػى القطػػاع بحجػػة بعػػض الص ػواريخ التػػي تطمػػؽ منػػو وتػػؤدي ىػػذه الحػػرب إلػػى نػػزوح مئػػات اآلالؼ مػػف سػػكاف
القطاع إلى إمارة الوالية التي ستحتضنيـ وتكرـ لجوئيـ واستضافتيـ.1
وبالتالي إف اليدؼ مف العمميات اإلرىابية فػي سػيناء ،ىػو تفريػ األرض ،واربػاؾ القػوات المسػمحة ،لتنفيػذ مخطػط
بػػيف حمػػاس واسػرائيؿ ،وانشػػاء منطقػػة خػػارج سػػيطرة القػوات المسػػمحة ،تمييػػداً الفتعػػاؿ حمػػاس حػػرب مػػع إسػرائيؿ،
وتدخؿ حركة حماس إلى سيناء بقيادة كتائب القساـ ،برعاية واعتراؼ األمـ المتحدة ،فيػتـ ضػـ المسػاحة المػذكورة
مف سيناء ،لتصبح مشروع "غزة الكبرى" ،لتصبح دولة فمسطينية منزوعة السالح ،بعد دعوة الالجئيف الفمسطينييف
لإلقامة بيا ،وعدـ الخروج منيا برعاية واشراؼ غربي.2
وبحس ػػب الم ػ ػواء أركػ ػػاف ح ػػرب محمػػػد الغبػػػاري مػػػدير كمي ػػة الػػػدفاع ال ػػوطني بأكاديمي ػػة ناصػ ػػر العسػ ػػكرية وحاليػػػا
مستشارىا ،أف الرئيس مرسي وضع نحو  15ألؼ إرىابي في سيناء ،وأف ما يحدث في سيناء لػو عالقػة بمخطػط
إنشػػاء الدولػػة الييوديػػة عمػػى المػػدى البعيػػد ،فوجػػود عناصػػر إرىابيػػة واخ ػراج سػػيناء عػػف السػػيطرة أمػػر أساسػػي فػػي
مخطط إقامة تمؾ الدولة.3
ىذه اآلراء لممختصيف والخبراء عززىا القيادي في حركة فتح عزاـ األحمد بأف آخر لقاء لنا مع الرئيس المصػري
محمد مرسي " :إف األخ أبو مازف قاؿ لمرئيس مرسي ،إف الجنراؿ جيػورآ ايالنػد يتحػدث عػف ضػـ  1600كػـ مػف
سيناء إلى غزة ،ويعطوا مصر بديالً عنيا في النقب ،لتصبح ىنػاؾ دولػة فمسػطينية توقعنػا أف ينػتفض مرسػي مػف
ىذا الكالـ ،ففاجأنا بالسؤاؿ :ىو عػدد سػكاف غػزة كػـ؟ فأجابػو أبػو مػازف مميػوف و 300ألػؼ ،فوجػو مرسػي كالمػو
لمحضور مف مسؤوليف مصرييف يعني حتة في شب ار".4
خالص ػػة الق ػػوؿ ،إن ػػو ال ش ػػؾ أف ىن ػػاؾ ممارس ػػات وأخط ػػاء وقع ػػت بي ػػا حم ػػاس واخػ ػواف مص ػػر ،اذ تج ػػاوزوا البع ػػد
الػػوطني الفمسػػطيني ،وقػػدموا االيػػدلوجيا التػػي سػػتأتي "بدولػػة الخالفػػة المنشػػودة" ،حتػػى اعتبػػرت حمػػاس جػػزء مػػف
المشيد الرسمي المصري.

عطا اهلل ،أكرـ ،2215،غزة والشيخ زويد سيناريو خيالي ربما كاف سيحدث ،األياـ ،تاريخ الوصوؿ لمموقع االلكترونيhttp://www.al- ،2215/8/24 ،
ayyam.ps/ar_page.php?id=f82d58fy260232591Yf82d58f
2
عمي ،عبد الرحيـ ، 2215 ،عبد الرحيـ عمي ،حماس تنفذ مخطط إسرائيمي إلنشاء غزة الكبرى في سيناء ،البوابة نيوز ،تاريخ الوصوؿ لمموقع االلكتروني،
1

http://www.albawabhnews.com/1380910 ،2215/8/24
الغباري ، 2215،ىجمات سيناء جزء مف مخطط إلقامة الدولة الييودية ،موقع الوطف االخباري ،تاريخ الوصوؿ لمموقع االلكتروني،2215/8/24 ،
http://www.elwatannews.com/news/details/763490
4
دنيا الوطف ، 2215 ،عزاـ األحمد يكشؼ تفاصيؿ جديدة ومفاجآت عف المفاوضات والمصالحة وفتح ،تاريخ الوصوؿ لمموقع االلكتروني،2215/8/24 ،
http://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2014/01/26/488560.html
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تحسػب لػو الكثيػر مػف المصػرييف والفمسػطينييف
ىذه العالقة ىو ما جعؿ تردد فكرة مشروع غزة الكبرى خط اًر اً
كبير ّ
وشػػعروا بخطػػورة العالقػػة بػػيف حمػػاس واالخ ػواف وانعكاسػػيا عمػػى المشػػروع الػػوطني الفمسػػطيني ،اذ َرأي كثيػػر مػػف

المصػرييف السياسػػييف والعسػكريف اف تقويضػػا لمقضػية الفمسػػطينية عمػى حسػػاب مصػر مػػف خػالؿ سػػيناء وىػو كػػاف
احػػد األسػػباب التػػي أدت الػػى إسػػقاط حكػػـ مرسػػي ،والػػذى فيمػػا بعػػد عززتػػو القضػػايا المػػتيـ فييػػا مرسػػي واالخ ػواف
المسمميف كقضية التخػابر وبيػع األرضػي ،واعتبػار حركػة حمػاس حركػة إرىابيػة ،1إضػافة الػى أصػوات عديػدة فػي
األوساط السياسية والشعبية المصرية عارضػت السياسػية الرسػمية فػي طريقػة تعامميػا مػع حمػاس فػي غػزة ووصػؿ
األمػػر باتيػػاـ حمػػاس بمحاولػػة تػػوريط مصػػر ،واإلخػػالؿ بأمنيػػا القػػومي ،قػػد بػػات مشػػروع غ ػزة سػػيناء ىػػذه الم ػرة
"كأحالـ مفزعة" لمكثيريف ،لكف ىؿ ىذه ىي الحقيقة؟
إذ يمكف أف تكوف األحداث واإلتيامات لإلخواف المسمميف وعالقتيـ بحماس وفكرة حػؿ القضػية الفمسػطينية عمػى
حسػػاب س ػيناء مػػف خػػالؿ إظيارىػػا سػػاقطة امني ػاً ومسػػببة ألزمػػات إقميميػػة ،تػػأتي فػػي سػػياؽ التجاذبػػات السياسػػية
والحزبيػػة الػػدائرة بػػيف مؤيػػدي معارضػػي حكػػـ اإلخػواف فػػي مصػػر ،ومػػف بػػاب تصػػفية الحسػػابات مػػع االخػواف عبػػر
التنكيػؿ بحمػاس ،لكنيػا بػػال شػؾ أثػرت بشػكؿ مباشػػر عمػى نظػرة الشػعب المصػػري لمقضػية الفمسػطينية عمػى الػػرغـ
مف تعاطفو مع الشعب الفمسطيني في غزة.
وفي السياؽ ذاتػو اختفػت أي جيػود مصػرية إلعػادة جيػود التسػوية بػيف الفمسػطينييف واإلسػرائيمييف إال مػف بعػض
التصػريحات ،حيػث قػاؿ الػرئيس عبػاس "إف الػرئيس مرسػي عػرض عميػو إعػادة التسػوية واف مصػر جػاىزة لمتػػدخؿ
ف ػػي ذل ػػؾ إذ وجودى ػػا مطم ػػوب ،وتقمص ػػت إل ػػى ح ػػد كبي ػػر االتص ػػاالت المصػػرية الرس ػػمية م ػػع الس ػػمطة الفمس ػػطينية
ورئيسيا محمود عباس ،2فيو مف وجية نظر االخػواف ال يسػتطيع اف يتحػدث باسػـ جميػع الفمسػطينييف ،حيػث أف
غزة ال الضفة الغربية ىػي المحػرؾ الرئيسػي لألحػداث عمػى الجبيػة اإلسػرائيمية الفمسػطينية منػذ مػا يقػرب مػف عقػد
مف الزمف ،بدءاً مف فؾ االرتباط أحادي الجانب عاـ 2005حتى آخر حرب  ،2014ىذا األمر فاقـ مف تيميش
الرئيس عباس والسمطة الفمسطينية بشكؿ أكبر ،3وبالتالي أف المعادلة اختمفت في عيد االخواف إذ لػـ يعػد اليػدؼ
إفشاؿ حماس بؿ تزكية شرعيتيا.
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 )2تداعيات نشاط الجماعات المسمحة عمى الموقثف المصثري فتثرة الثرئيس عبثد الفتثاح السيسثي مثن القضثية
الفمسطينية
مصر وتهديدات األمه القىمي مه قطاع غزة
تعتبر مصر أف حالة عدـ االستقرار بعد ثورة يونيػو 2013/فػي سػيناء ىػي مػف أخطػر األزمػات التػي تواجييػا،

1

اذ أوج ػػدت محيط ػػا سياس ػػيا غي ػػر مناس ػػب لمص ػػر ،خصوص ػػا م ػػع قط ػػاع غػ ػزة ،ب ػػالرغـ م ػػف أف مم ػػؼ الجماع ػػات
المسػػمحة فػػي سػػيناء لػػيس حػػديث النشػػأة ،فمػػا حػػدث مػػف زعزعػػة أمنيػػة فػػي عػػاـ 2004ـ ،لػػـ يػػؤثر عمػػى العالقػػات
الفمسػػطينية المص ػرية ،ولػػـ يك ػف ينظػػر ليػػذه االعمػػاؿ بخطورتيػػا الحاليػػة ،فػػي ظػػؿ وجػػود السػػمطة الفمسػػطينية فػػي
قط ػػاع غػ ػزة ،إض ػػافة ان ػػو ك ػػاف ال يي ػػدد الدول ػػة المصػ ػرية بش ػػكؿ ي ػػؤثر عم ػػى األم ػػف الق ػػومي ،لك ػػف م ػػا ح ػػدث بع ػػد
يناير 2011/مف زيػادة انتشػار وتطػور لوسػائؿ وقػدرات الجماعػات المسػمحة فػي سػيناء عمػى تيديػد تماسػؾ الدولػة
فرض نفسو بقوة عمى المشيد المرتبؾ منذ نياية عاـ 2010ـ ،وازداد الشعور بخطره بعد الظيور المفاجئ لتنظيـ
الدولػػة اإلسػػالمية ،فػػي ظػػؿ الزعزعػػة األمنيػػة لعػػدد مػػف الػػدوؿ اإلقميميػػة ،2وىػػو مػػا صػػاعد تيديػػدات األمػػف القػػومي
المصري ارتباطا بتصاعد المتغيرات والتيديػدات اإلقميميػة ،ولعػؿ مػا حػدث فػي مصػر منػذ ثػورة يونيػو 2013/قػدـ
مثػاال حيػاً عمػى التػرابط بػػيف فكػرة األمػػف الػػوطني وبػيف األمػػف اإلقميمػي ،فالمشػػيد السػػيناوي بكػؿ إشػػكالياتو المعقػػدة
يشتبؾ أو يتداخؿ مع الصراعات اآلنية في المشيد اإلقميمي ،وعميو لـ تعد سيناء مجرد ترمومتر لقياس العالقػات
المصػرية اإلسػرائيمية .3وتػرى مصػػر أف تصػاعد المواجيػػة مػع الجماعػػات المسػمحة ،يعنػػى تػأزيـ المنطقػػة وسػػيكوف
أبرز مف تداعياتيا عمى مصر في القضايا ،األتية:
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 تعطيؿ المسار الديمقراطي والدستوري في مصر.
 اضػػعاؼ مؤسسػػات الدولػػة المدنيػػة واألمنيػػة والعسػػكرية مػػف خػػالؿ اسػػتنزافيا فػػي المواجػػو واضػػعاؼ معنويػػات
وت ارجػػع كفػػاءاتيـ وتعطيػػؿ ب ػرامث التػػدريب وت ارجػػع مخػػزوف االحتيػػاط مػػف الػػذخائر واألسػػمحة وزيػػادة اسػػتيالؾ
األسمحة والمعدات.
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المرجع السابؽ ،ص5

يورام ،شفايتسر ،3243 ،هل يقترب الجهاد العالمي من حدود إسرائيل؟ ،نشرة شهرية مترجمة عن منشورات مراكز البحوث االسرائيلية "المصدر"
السنة الرابعة عشر ،العـــدد  455كانون الثاني  ،3242ص36
 3ابراىيـ ،محمد ،وآخروف ،3245 ،سيناء واال رىاب بيف أولويات االمف القومي وضرورات االمف االقميمي ،المركز الوطني لألبحاث واالستطالع ،القاىر،
مصرhttp://ncro.sy/?p=1572 ،

 4فريؽ األزمات العربي ،3244 ،التحديات أماـ حركات اإلسالـ السياسي في الوطف العربي ،مركز دراسات الشرؽ األوسط ،العدد الرابع األردف ،ص44
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 تييئة الظروؼ ألعماؿ العنؼ والعنؼ المضاد والتحريض المتبادؿ وتفشي العنػؼ والفوضػى فػي المجتمػع ومػا
ينتث عنو مف انتشػار الجريمػة والحقػد والكراىيػة والتفكػؾ واالنقسػاـ السياسػي ،ممػا يضػعؼ المجتمػع ومكوناتػو،
ويتسبب بتراجع ثقة المجتمع بالدولة.
 اضػػعاؼ البنيػػة اإلنتاجيػػة وطػػرد االسػػتثمار والسػػياحة وتعطيػػؿ المؤسسػػات الخدميػػة والعامػػة ومػػا قػػد يػػودي الػػى
انييار اقتصادي يزيد مف احتماالت فشؿ الدولة وانتشار الفوضى والعنؼ في اإلقميـ والعالـ.
لذلؾ بدأت مصب بالتحرؾ عمى عػدة محػاور لمجابيػة ىػذه المخػاطر والتيديػدات القادمػة مػف سػيناء لمحفػاظ عمػى
أمنيا القومي واعتبرت أنيا في حرب مفتوحة واتخذت عدة خطوات:
إنشاء وتكوين خمية أزمات سيناء
قام ػػت الحكوم ػػة المصػ ػرية بإنش ػػاء خمي ػػة أزم ػػة س ػػيناء ،وتعي ػػيف قي ػػادة موح ػػدة لمنطق ػػة ش ػػرؽ قن ػػاة الس ػػويس بت ػػاريخ
 2015/1/31برئاسة الفريؽ أسامة عسكر ،وىو ما يعنى أف تكوف ،تحػت يػده كافػة الصػالحيات الممنوحػة لقائػد
عسػػكري مػػف كافػػة أفػػرع الجػػيش ،ويعمػػؿ باسػػتقاللية مطمقػػة دوف الحصػػوؿ عمػػى إذف مػػف رئاسػػة األركػػاف إال فػػي
حاالت الضرورة القصوى والشديدة وىو ما يسيؿ التركيػز عمػى مواجيػة الجماعػات المسػمحة ،ومنػع التضػارب فػي
الق ػ اررات ،ويعنػػي أف الجػػيش المصػػري نقػػؿ معركتػػو بالكامػػؿ مػػف خػػالؿ قيػػادة موحػػدة منبثقػػة مػػف كافػػة أفرعػػو إلػػى
سيناء.1
إقامة منطقة عازلة بين قطاع غزة وسيناء
ال تعػ ّػد إقامػػة فك ػرةُ المنطقػػة العازلػػة جديػػدةً ،قػػد كانػػت مطروحػػة فت ػرة حكػػـ ال ػرئيس حسػػني مبػػارؾ ،2وازداد التركيػػز

عميي ػػا بع ػػد ح ػػرب  2009/2008عم ػػى غػ ػزة ،بع ػػد أف وقع ػػت وزيػ ػرة الخارجي ػػة اإلسػ ػرائيمية تس ػػيبي ليفن ػػي ووزيػ ػرة
الخارجية األميركية ىيالري كمينتوف بروتوكوؿ تفاىـ في واشػنطف تعيػدت فيػو اإلدارة األمريكيػة بالعمػؿ عمػى منػع
تيريب السالح إلى قطاع غزة ،وبدا وكأف ىذا االتفاؽ كاف اإلنجاز السياسي األىـ لمحرب.3

عبد الحميد ،أشرؼ ،معنى قرار السيسي تشكيؿ قيادة موحدة لشرؽ القناة؟ ،العربية نت ،تاريخ الوصوؿ لمموقع االلكتروني،2215/9/3 ،
http://ara.tv/pus3e
2
ف بوست ،2214 ،المنطقة العازلة في سيناء ىؿ تخدـ االمف القومي المصري ،الوصوؿ الى الموقع اإللكتروني،2215/8/15 ،
http://www.noonpost.net/content/4863
3
نافع ،بشير ،2229 ،تقرير الحرب عمى قطاع غزة ،مركز الزيتونة لمدراسات واالستشارات ،تاريخ الوصوؿ لمموقع اإللكتروني،
http://www.alzaytouna.net
1
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وبػػالرغـ مػػف اإلج ػراءات التػػي إتخػػذتيا مصػػر ،إال أف ذلػػؾ لػػـ يمنػػع التيريػػب ،لقػػد زادت األنفػػاؽ أكثػػر مػػف 1000
نفؽ ،وزاد التيريب ،وتيريب السالح بشكؿ أكبر ،وأظيرت حرب عػاـ 2014ـ تطػور القػدرات الصػاروخية لحركػة
حماس بشكؿ أكبر مف الحروب السابقة.
ويفسر ذلؾ الشيخ نعيـ جبر منسؽ عاـ القبائؿ في سيناء" :بأف حكومة مبارؾ عمى عمـ بيػا وكانػت مشػرفة عمػى
ىذه األنفاؽ إشرافا كامال ،بغض النظر عما إذا كانت تيرب مف خالليػا أسػمحة أـ ال ،فحكومػة مبػارؾ كػاف لػدييا
عمـ عف تيريب األسمحة والمتفجرات.1
ويري الدكتور خضر محجز الخبير في الحركات اإلسػالمية " :بػأف الدولػة المصػرية تريػد بقػاء حمػاس عامػؿ قمػؽ
إلس ػرائيؿ ،بػػنفس القػػوة التػػي تريػػد بيػػا إس ػرائيؿ بقػػاء اإلرىػػاب فػػي سػػيناء عامػػؿ قمػػؽ لمصػػر ،كػػؿ منيمػػا يػػري فػػي
األخرى عدوىا االستراتيجي رغـ كؿ شيء ،وأف غػض طػرؼ المصػرييف عػف األنفػاؽ طػواؿ عيػد الػرئيس مبػارؾ،
كػػاف يعبػػر عػػف رغبػػة مصػػر فػػي دعػػـ كػػؿ مػػا يقمػػؽ إس ػرائيؿ ،ولػػو كػػاف ذلػػؾ مؤدي ػاً إلػػى غضػػب اإلدارة األمريكيػػة،
فاالستراتيجية المصرية تتوجو نحو تحقيؽ ىدفيف ( أف تبقى غػزة عامػؿ قمػؽ يشػغؿ بػاؿ اإلسػرائيمييف ،وأف يتعػاوف
حكاـ غزة مع الدولة المصػرية فػي محاربػة اإلرىػاب) لقػد كانػت مصػر دومػاً ىػي المقػرر األقػوى فػي العالقػة بينيػا
وبيف غزة".2
وخالصة القوؿ ،إف مصر لـ تكف تسعي إلقامة منطقة عازلة مف قبؿ ،حتى فػي فتػرة حكػـ الػرئيس مبػارؾ بػالرغـ
مػػف الضػػغوط األمريكيػػة واإلسػرائيمية ،بػػؿ كانػت تعمػػؿ عمػػى حمايػػة الحػػدود مػػف خػػالؿ إيجػػاد صػػياغة لحفػػظ أمنيػػا
والسيطرة وال تريػد اف تفصػؿ غػزة واف تمنػع عنيػا المعونػات ،وىػو مػا يعنػى اف مصػر تػرى فػي غػزة امتػداد ألمنيػا
القومي وأنيا ال يمكف أف تغير مف استراتيجيتيا في التعامؿ مع القطاع.
أمػػا األمػػر المختمػػؼ فػػي ىػػذا الشػػأف ،ىػػو إصػػدر رئػػيس الػػوزراء المصػػري إب ػراىيـ محمػػب فػػي فت ػرة حكػػـ ال ػرئيس
السيسي القرار رقـ ( ،)1008الذي يقضي بتوسيع المنطقة العازلة عمى الحدود مع قطاع غزة في رفح المصرية،
والتي يبم عمقيا ألؼ متػر ،وامتػدادىا عمػى الحػدود مػع قطػاع غػزة  14كيمػومت اًر ،وىػو مػا يعنػى عػزؿ قطػاع غػزة
عػػف مصػػر3،وأيضػاً التحػػوؿ اإلسػرائيمي حيػاؿ القبػػوؿ بػػالوجود العسػػكري المصػػري وزيػػادة عػػدد القػوات حتػػى وصػػؿ
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دنيا الوطف ، 2214،شيخ سيناء :مبارؾ كاف يسمح بتيريب األسمحة لغزة عبر األنفاؽ وتحت اشراؼ حكومتو ،تاريخ الوصوؿ لمموقع

االلكترونيhttp://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2014/11/09/616259.html ،2215/9/4،

 2محجز ،خضر ، 2215،داعش ومصر وحماس :قراءة في نقض الحكـ ،موقع األديب خضر محجز ،تاريخ الوصوؿ لمموقع االلكتروني،2215/8/5،

http://drkhader.ps/post
 3الجزيرة نت ، 2215،قرار جديد بتوسيع المنطقة العازلة بشماؿ سيناء ،تاريخ الوصوؿ لمموقع االلكترونيhttp://www.aljazeera.net ،2215/9/5 ،
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بتػػاريخ  ،2013/9/13الػػي ( 22ألػػؼ جنػػدي) فػػي سػػيناء ،1ودخػػوؿ طػػائرات مقاتمػػة ودبابػػات فػػي المنطقػػة "ج"،
فبموجػػب بنػػود اتفاقيػػة السػػالـ بينيمػػا كانػػت تػرفض أي وجػػود عسػػكري مصػػري عػػدا عناصػػر محػػدودة مػػف الشػػرطة
المدنية.2
وىػػذا ال يعنػػى تحػػوؿ فػػي توازنػػات العالقػػة بػػيف مصػػرو إسػرائيؿ بقػػدر مػػا ىػػو تحػػوؿ فػػي طبيعػػة ىػػذه العالقػػة ،فيػػو
يعكس غمبة منطؽ توازف التيديد عمى منطؽ توازف القوى في العالقة؛ فوفػؽ منطػؽ تػوازف التيديػد تضػطر مصػر
إلػى نسػػث تحالفاتيػػا الخارجيػػة لػػيس ضػد الطػػرؼ األقػػوى (وىػػو إسػرائيؿ فػػي ىػذه الحالػػة ،وكمػػا كػػاف تاريخيػاً) ،لكػػف
ضد مصدر التيديد األكبر المعمف " سيناء وقطاع غزة".
وبالتػػالي اعتبػػار حركػػة حمػػاس عػػدوا لمصػػر وميػػددا لألمػػف القػػومي المصػػري كمػػا ىػػي ميػػددة إلس ػرائيؿ وبالتػػالي
أصبحت قاسما مشتركاً.3
ػر فقػػد كانػػت مصػػر تنظػػر إلس ػرائيؿ الػػى وقػػت قريػػب أنيػػا عػػدو رئيسػػي
وتعتبػػر الد ارسػػة ،ىػػذا األمػػر تح ػوالً خطيػ اً
وأساسػػي ولػػـ تكػػف حمػػاس ىػي العػػدو ،فيػػو يخػػالؼ القػرار الػػذي إتخذتػػو لجنػػة الشػػؤوف العربيػػة فػػي مجمػػس الشػػعب
المصػػري بتػػاريخ  ،2012/3/12عنػػدما دعػػت المجنػػة المجمػػس العسػػكري الحػػاكـ فػػي حينػػو إلػػى اعتبػػار إس ػرائيؿ "
.4

العدو الرئيس" لمصر ،ويتوجب التعامؿ مع إسرائيؿ عمى ىذا األساس
5

ويستنتث مما سبؽ أف الحكومة المصرية تري التالي:

 أف تعيد مصر النظر في ممؼ عالقتيا مع حماس باعتبارىا باتت ميددة لألمف القومي المصري.
 أف تستخدـ مصر أوراؽ الضغط المتاحة لدييا في إطار إقميمي لوقؼ نمو حزاـ التطرؼ والزحؼ الجيادي
الذي وفر لو واقع حكـ حماس لمقطاع بيئة نمو عمى طيمة السنوات العشر الماضية.
اعتبار قطاع غزة مصدر تيديد لألمن القومي المصري
تعتبػػر مصػػر أف تصػػاعد مسػػتوى التيديػػد مػػف قطػػاع غ ػزة يقتضػػي التوقػػؼ بعػػد أف أصػػبحت سػػيناء ىػػي المسػػرح
األساسػػي لحمػػاس لمتيريػػب واالمػػداد وكػػؿ مػػا يمػػزـ السػػتق ارر الحركػػة عمػػى حسػػاب أمػػف مصػػر القػػومي ،وبالتػػالي ال
يمكػػف إعفػػاء حمػػاس مػػف محاوالتيػػا التنصػػؿ مػػف ىػػذا االرتبػػاط ،أو نفييػػا بمعػػاداة الموقػػؼ المصػػري وتيديػػد امنػػو
 1الزيتونة ،2213 ،تقدير استراتيجي ( – )62تشريف األوؿ /أكتوبر ،مركز الزيتونة لمدراسات واألبحاث ،تاريخ الوصوؿ لمموقع االلكتروني،2215/9/15 ،

http://www.alzaytouna.net
 2ف بوست ،2214 ،المنطقة العازلة في سيناء ىؿ تخدـ االمف القومي المصري ،الوصوؿ الى الموقع اإللكترونيhttp://www.noonpost.net ،2215/8/15 ،
عبد اهلل ،بالؿ ،2214 ،الثورة والسياسة الخارجية المصرية .الواقع والمحتمؿ! ،معيد العربية لمدراسات ،تاريخ الوصوؿ لمموقع االلكتروني،2215/8/15 ،
http://studies.alarabiya.net
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 4عبد اهلل ،بالؿ ،مرجع سابؽ
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ابراىيـ ،محمد ،وآخروف ،مرجع سابؽ
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القومي مف خالؿ محوريف رئيسييف :األوؿ تجاه سيناء ،والثاني تجاه إسرائيؿ انطالقا مف سيناء ،ففي كال الحاليف
فػػإف مصػػر سػػتكوف ىػػي المسػػتيدفة ،باختصػػار أف مصػػر تعتبػػر مواقػػؼ حمػػاس تجػػاه مصػػر منػػذ يونيػػو2013/
تدخميا في دائرة الشبيات إف لـ تكف في دائرة االتياـ عف العمميات اإلرىابية التي تقع في سيناء.1
وانعكست ىذه اإلتيامات لحركػة حمػاس بشػكؿ سػمبي عمػى قطػاع غػزة لػيس مػف خػالؿ الموقػؼ الرسػمي المصػري
فحسب لكف أيضا مف خالؿ الرأي العاـ أيضا ،إذ ذكرت المدير االقميمي لممرصد األورومتوسطي أماني السنوار:
لست قنوات فضائية مصرية ،ولعشرة
"إف فريؽ المرصد العامؿ في الساحة المصرية كاف قد تابع البث التمفزيوني ّ
مواقع إلكترونية عمى الشبكة العنكبوتية "اإلنترنػت" ،فػي الفتػرة الممتػدة مػف  6/1وحتػى  ،2013/7/15تػـ خالليػا

كادعػػاء تػػدخؿ
ػاء تمفزيوني ػاً يحػ ّػرض بصػػورة مباش ػرة أو غيػػر مباش ػرة عمػػى الفمسػػطينييفّ ،
توثيػػؽ ( )213خب ػ اًر ولقػ ً
الفمس ػػطينييف ف ػػي السياس ػػة الداخمي ػػة المصػ ػرية ،وأف غػ ػزة س ػػبباً ف ػػي ع ػػدد م ػػف األزم ػػات المصػ ػرية ك ػػنقص الوق ػػود
والكيرباء ،وعمميات تيريػب لمسػالح تػتـ مػف قطػاع غػزة إلػى سػيناء ،وأف عمميػات قتػؿ الجنػود المصػرييف فػي رفػح
وسيناء وراءىا أشخاص فمسطينيوف.2
ويقوؿ الدكتور حسف نافعة" :رغػـ قيػاـ حمػاس بنفػي مػا يتػردد فػي اإلعػالـ المصػري ،وميمػي شخصػيا لتصػديقيا،
فػإنني أعتقػػد أنيػػا لػػـ تػنجح فػػي إقنػػاع الػرأي العػػاـ المصػري بسػػالمة موقفيػػا ،فيػػؿ تعػي حمػػاس بمػػا فيػػو الكفايػػة أف
سػػموكيا الحػػالي يمحػػؽ ضػػر ار كبي ػ ار بالقضػػية الفمسػػطينية ،وأف الشػػعب المصػػري ال يجيػػد ،وال يحػػب ممارسػػة لعبػػة
الفص ػػائؿ الت ػػي مي ػػزت س ػػموؾ بع ػػض ال ػػدوؿ العربي ػػة تج ػػاه القض ػػية الفمس ػػطينية ،فارتب ػػاط ش ػػعب مص ػػر بالقض ػػية
الفمسطينية كاف وسيظؿ في حدود ما تمميو اعتبارات أمف مصر الوطني ،ولف يكوف أبػدا دفاعػا عػف ىػذا الفصػيؿ
أو ذاؾ ،لػذلؾ نأمػؿ أف تػدرؾ حمػػاس ىػذه الحقيقػة وتعييػا جيػػداً حتػى ال يتسػبب سػموكيا فػػي إلحػاؽ أبمػ الضػػرر
بنضاؿ الشعب الفمسطيني".3
ويري الرئيس السيسي "إنو عمػى حمػاس أف تصػحح أخطائيػا ،وبخاصػة أف التحػديات األمنيػة التػي تواجػو مصػر
ىػي األصػػعب ،وعمييػا اإلسػراع فػي تػػرميـ العالقػات مػػع مصػر قبػػؿ أف تفقػد تعػػاطؼ الشػعب المصػػري نيائيػػا ،إذا

تراجر ،2214 ،أريؾ ،مصر السيسي والنزاع في غزة ،معيد واشنطف ،تاريخ الوصوؿ لمموقع،2214/8/1 ،
http://www.washingtoninstitute.org
2
األورومتوسطي ،2213 ،دعوة مصر لوقؼ التحريض ضد الفمسطينييف ويحذر مف تداعياتو ،المرصد األورومتوسطي لحقوؽ األنساف ،تاريخ الوصوؿ
1

لمموقع http://www.euromid.org ،2215/8/4 ،
3

نافعة ،حسف ،2213 ،حماس واالخواف والقضية الفمسطينية ،وكالة فمسطيف اليوـhttp://paltoday.ps/ar/post/164661 ،
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شكموا رأياً عاماً سمبيا ضدىما أفقدىا تعاطفاً حقيقياً وصؿ ألدنػى مسػتوى لػو عنػد المصػرييف" ،1والشػعب المصػري
لف ينسى مف وقؼ ضده (يعنى حماس).2
وكػػاف رد حمػػاس أف" موقػػؼ حمػػاس التػػاريخي الػػذي يعتمػػد عمػػى الحفػػاظ عمػػى عالقػػات طيبػػة مػػع جميػػع الػػدوؿ
العربية ،وأف سالح المقاومة لف ينحرؼ عف مواجية االحتالؿ اإلسرائيمي فقط".3
ويتضح أف تحويؿ مؤشر العداء مف إسرائيؿ إلى الفمسطينييف وىو عداء بدأ يتغمغؿ إلى نفوس الشػعب المصػري
ويػنعكس فػي سػػموكياتيـ تجػاه الفمسػػطينييف ،ىػذا التحػػوؿ سػيؤدي ألف يفقػد الفمسػػطينيوف دولػة وشػػعباً مػف أىػػـ دوؿ
وشػػعوب المنطقػػة وىػػو مػػا قػػد يػػؤثر عمػػى مواقػػؼ شػػعوب ودوؿ أخػػرى ،األمػػر الػػذي يشػػكؿ انتصػػا ار كبيػ ار إلسػرائيؿ
ودافعا قويا ليا لتنفرد بالفمسطينييف ولتستكمؿ مشروعيا االستيطاني والييػودي فػي الضػفة والقػدس ومشػروع دويمػة
غزة اإلخوانية عمى حدود مصر.4
وتري الدراسة ،أف الرأي العاـ اليوـ ال يمكف إغفالو لقد أصبح م ِ
حددا لبقاء وازالة األنظمة ،لذلؾ تحػاوؿ القيػادات
ُ
السياسية إلتصػاقيا بػالرأي العػاـ ،فػالرئيس السيسػي طمػب تفويضػا شػعبيا لحربػو ضػد اإلرىػاب فػي سػيناء ،وىػو مػا
ي ػػدلؿ أف سياس ػػية مص ػػر الخارجي ػػة تج ػػاه القض ػػية الفمس ػػطينية تعك ػػس إرادة ش ػػعبية تُص ػػاغ عم ػػى نح ػػو يتس ػػؽ م ػػع
مصػػالحيا الوطنيػػة وأمنيػػا القػػومي ،وأف تعامػػؿ مصػػر مػػع حركػػة حمػػاس يػػؤثر عمػػى بػػاقي أىػػؿ غػزة بسػػموكيا تجػػاه
مصػػر ،حيػػث اتضػػح تشػ ّكؿ عػػداء شػػعبي مصػػري لػػـ تسػػتطيع أف تتجاىمػػو القيػػادة الرسػػمية ،وىػػو مػػا يػػنعكس سػػمبا
عمى القضية الفمسطينية.
الدور اإلسرائيمي باستغالل األوضاع بسيناء
تحػ ػػاوؿ إس ػ ػرائيؿ أف تس ػ ػتغؿ الظػ ػػروؼ فػ ػػي سػ ػػيناء لحسػ ػػابيا مػ ػػف أجػ ػػؿ تمريػ ػػر مشػ ػػاريعيا ،بعػ ػػد أف أخمّػ ػػت ثػ ػػورة
يونيو 2013/بمشاريع الحؿ اإلقميمي المرتكز عمى انفصاؿ غزة بإتجاه سيناء ،لكػف مشػاريع محػاوالت فصػؿ غػزة
عف القضية الفمسطينية لـ تنتو ،فإسرائيؿ تراىف عمى التالي:
1

فراس برس ،2214 ،االنتخابات المصرية ومستقبؿ الدولة الفمسطينية آماؿ وطموحات ،موقع اخباري ،تاريخ الوصوؿ الى الموقع اإلخباري،

http://fpnp.net/site/news/21897 ،2215/8/11
2

يوتيوب ، 2214،شاىد موقؼ السيسي مف حماس ومف إسرائيؿ ،لقاء تمفزيوني مع المذيع إبراىيـ عبيس عمى قناة  ،cbcنشر المقاء التمفزيوني عمى موقع

يوتيوب في تاريخ ،2214/5/6تاريخ الوصوؿ لمموقع https://www.youtube.com/watch?v=61o34apLc-M ،2215/8/5
3

فراس برس ،2214 ،االنتخابات المصرية ومستقبؿ الدولة الفمسطينية آماؿ وطموحات ،موقع اخباري ،تاريخ الوصوؿ الى الموقع اإلخباري،2215/8/11 ،

http://fpnp.net/site/news/21897
ابراش ،ابراىيـ ، 2215 ،التباس الموقؼ المصري مف القضية الفمسطينية ،ممتقى الثقافة واليوية الوطنية الفمسطينية ،تاريخ الوصوؿ لمموقع ،2215/8/1
http://www.palnation.org/vb/showthread.php?t=866
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 الش ػراكة االسػػتراتيجية مػػع مصػػر فػػي مواجيػػة البػػؤر الجياديػػة فػػي سػػيناء والتصػػدي لعمميػػات تيريػػب السػػالح عبػػرسػػيناء إلػػى قطػػاع غ ػزة ،فيػػو سػػيقمص مػػف الخطػػر المنبعػػث مػػف قطػػاع غ ػزة ،عمػػى إس ػرائيؿ ومصػػر .مػػف ىنػػا فقػػد
تصاعدت الدعوات في إسرائيؿ بالتعامؿ بمرونة وواقعية والسماح لمجيش المصري بالعمؿ بيامش حرية كبيػر فػي
سيناء يتجاوز ما نصت عميو إتفاقية كامب ديفيد.1
 محاصرة حماس وتحفيز المفاوضات بيف حماس واسرائيؿ بعد أف تـ إغالؽ منافذ مصر ،ممػا سػاعد عمػى تعزيػزاالنقساـ الفمسطيني ،وعزؿ قطاع غزة عف القضية الفمسطينية ،وتعزيز سعي حمػاس إلعػالف إدارة لقطػاع غػزة أو
اعالف دولة في غزة مف خالؿ أحاديث اليدنػة بيػنيـ وتسػييؿ الحصػوؿ عمػى مينػاء بػرى وتغيػر الوسػيط التػاريخي
والمؤازر الحقيقي لمقضية الفمسطينية مصر الى وسيط آخر.

2

غيرت مسارات الحركة بإتجاه قطر وتركيا حيث زاد ارتباطيا بالمساعدات التي
 الحالة العدائية بيف مصر وحماس ّتقػػدميا كػػؿ مػػف تركيػػا وقطػػر ،وىػػو مػػا أنػػتث فك ػرة فصػػؿ قطػػاع غ ػزة عػػف الضػػفة الغربيػػة ومشػػاريع تسػػوية جديػػدة،

كميناء غزة العائـ المتصؿ بقبرص التركية ،إضافة الى حكـ قطاع غزة مف خالؿ الفصائؿ مف خالؿ ىيئة إدارية
عميا إلدارة شؤوف القطاع بديؿ لحكومة التوافؽ ،ويوضح القيادي في حماس موسى أبو مػرزوؽ ،الخطػوات إلدارة
القطاع لمتخفيؼ مف األعباء المتراكمة عمى الحركة في ظؿ محاصرتيا.3
واعتبر صائب عريقات ،تمؾ الخطوة بأنيا تحرؾ جديد مف ِقبؿ حركة حمػاس لالسػتحواذ عمػى قطػاع غػزة وفصػمو
عف باقي فمسطيف ،إذ أف كافة المخططات التي تقوـ بطرحيا الحركة بمثابة انقالب عمى الشرعية الفمسطينية.
ولـ توافػؽ الفصػائؿ الفمسػطينية عمػى إدارة قطػاع غػزة واعتبرتػو أنػو يضػر بالقضػية الفمسػطينية ،إذ إعتبػرت قضػية
غػزة ىػي المركزيػة عمػى حسػػاب القضػية الفمسػطينية والقػدس والالجئػيف وقضػػايا الحػؿ النيػائي ،محػذريف مػف البػػدء
فعمياً بتنفيذ مخططات خطيرة ،تيدؼ إلى تقسيـ الوطف.4
ويرى "جيو آر ايالند" مستشار األمف القومي اإلسرائيمي السابؽ وصػاحب مشػروع غػزة الكبػرى عمػى حسػاب سػيناء،
أف ما نشر عف اتصاالت بيف حركة حماس واسرائيؿ بوساطة أوروبية لفؾ الحصار عػف غػزة مقابػؿ ىدنػة طويمػة
األمػػد واقامػػة مينػػاء عػػائـ مػرتبط بقبػػرص التركيػػة ،ومػػا لعبتػػو قطػػر وتركيػػا مػػف ٍ
دور فػػي ىػػذه االتصػػاالت ،ثػػـ تػػولى
مبع ػػوث الرباعي ػػة الدولي ػػة الس ػػابؽ ت ػػوني بمي ػػر ميم ػػة الوس ػػاطة بتكمي ػػؼ قط ػػري ،ى ػػو أم ػػر حي ػػوي إلسػ ػرائيؿ يج ػػب
1

ممؼ معمومات( ، 2214 ،)21الموقؼ اإلسرائيمي مف األحداث والتغيرات في مصر ،مركز الزيتونة لمدراسات واالستشارات ،ص2

2

النعامي ،صالح ،2214 ،ما وراء االستنفار اإلسرائيمي لمدفاع عف نظاـ السيسي ،الموق ع الرسمي لصالح النعامي ،تاريخ الوصوؿ لمموقع اإللكتروني،

http://naamy.net/news/View/1350 ،2215/9/18
3

ممؼ معمومات( ،)21مرجع سابؽ

4

سيـ اإلخبارية ،2215،الفصائؿ الفمسطينية ترفض عرض حماس “إدارة مشتركة” لقطاع غزة ،تاريخ الوصوؿ لمموقع االلكتروني،2215/9/12 ،

/http://www.elnnews.com1
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اسػتغاللو ،1لػدعـ مخطػػط حمػاس لالنفصػاؿ عػػف الضػفة لتحقيػؽ مصػػالح سياسػية إلسػرائيؿ ،بنيايػػة فكػرة المشػػروع
الوطني الفمسطيني في إقامة دولة عمى حدود عاـ1967ـ.2
نانيا :مصر والتسوية السياسية لمقضية الفمسطينية
يتضػػح أف طػػرح مشػػاريع الفصػػؿ لغ ػزة نػػاتث عػػف مػػآالت الظػػروؼ التػػي جعمػػت مػػف حركػػة حمػػاس حاكم ػاً لغ ػزة،
ومعاديػػة لمصػػر ممػػا أضػػعؼ القضػػية الفمسػػطينية بانقسػػاميا واعتبػػار جػػزءاً مػػف جغرافتييػػا ممػػثالً بقطػػاع غ ػزة فػػي
موقػػؼ المعػػادي ألكبػػر حميػػؼ وسػػند تػػاريخي لمقضػػية الفمسػػطينية ،وىػػو مػػا جعػػؿ إسػرائيؿ تطمػػب بفصػػؿ ممػػؼ غػزة
عػػف القضػػية الفمسػػطينية فػػي أي مفاوضػػات م ػع الس ػمطة الفمسػػطينية ،وحسػػب موقػػع "روترنػػت" العبػػري أف رئػػيس
الػوزراء بنيامي ػػف نتنيػػاىو رد عمػى رسػػالة الػرئيس السيسػػي التػي يطمػػب منػػو الموافق ػػة عمػى أف تكػػوف مصػػر وس ػػيطا
لمتسػػوية بينو وبيف الرئيس محمود عباس في ممؼ مفاوضات ،بأف يكوف ممؼ مفاوضات غزة مفصوؿ عف ممػؼ
المفاوضات مع السػػمطة الفمسطينية في حػػاؿ تجددىا ،فنتنياىو يعتبر ممؼ "غزة" أكثر سخونة وأسيؿ حالً.3
إذ أف ما يريده نتنياىو ىو فصؿ غزة عف أي مفاوضات مستقبمية بيف السمطة واسرائيؿ ،فيو يريد تجزئػة القضػية
الفمسطينية وممؼ المفاوضات ،بمعنى اف غزة لف تكوف جزءاً مف المفاوضات مع الجانب االسرائيمي".4
والواضح أف إسرائيؿ تستغؿ الحالة األمنية في مصػر والميػددة لألمػف القػومي المصػري ،وخصوصػا بعػد اتيامػات
حمػػاس بأنيػػا ش ػريؾ فػػي التيديػػد ،وىػػو مػػا يعنػػى غيػػاب الضػػامف لمفمسػػطينييف وت ارجػػع مصػػر عػػف دور الش ػريؾ
االستراتيجي لمفمسطينييف في كؿ ممفات عممية السالـ .لكف ىؿ تعاممت مصر فعال وفؽ ىذا المنظور اإلسرائيمي
الضيؽ مع القضية الفمسطينية حتى بعد اعتبار حماس ميدده لمصر؟؟
إذ أف مصػػر تػػدرؾ جيػػداً أنػػو ألسػػباب تاريخيػػة وجغرافيػػة وأسػػباب ليػػا عالقػػة بالقضػػية الفمسػػطينية ستواصػػؿ دائمػػا
دعمي ػػا لقض ػػية الش ػػعب الفمس ػػطيني ،ول ػػـ يس ػػبؽ أف تغي ػػر موق ػػؼ مص ػػر تج ػػاه القض ػػية الفمس ػػطينية وأف التح ػػوؿ
بالوساطة إلى قطر وتركيا الذي احدثتو حركػة حمػاس نػاتث عػف العالقػات المشػبوىة لمحركػة بالجماعػات المسػمحة
البرغوثي ،حافظ ، 2215 ،غزة العريش و دولة حماس ،بوابة الخميث اإلخبارية ،تاريخ الوصوؿ لمموقع االلكتروني،2215/9/12 ،
http://www.alkhaleej.ae/studiesandopinions/page
2
البرغوثي ،حافظ ،2215 ،غزة العريش ودولة حماس ،بوابة الخميث اإلخبارية ،تاريخ الوصوؿ لمموقع االلكتروني،2215/9/12 ،
http://www.alkhaleej.ae6
3
فمسطيف ، 2215 ،موقع عبري :نتنياىو طالب السيسي بفصؿ ممؼ غزة عف مفاوضات التسوية ،جريدة فمسطيف ،نشرت الخبر بتاريخ /22يوليو،2215/
1

صفحة محميات ،ص3
دنيا الوطف ،2215 ،المفاوضات السرية بيف السمطة إسرائيؿ :استكشافية أـ تتعمؽ بمفاوضات حماس غير المباشرة ،تاريخ الوصوؿ لمموقع،2215/8/4 ،
http://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2015/07/28/749580.html
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في سيناء وعالقتيا في التدخؿ في الشأف المصري ،لػف يػؤثر عمػى عالقػة مصػر بفمسػطيف ألف مصػر تترفػع عػف
الجماعات الضيقة ومشاريعيا األيديولوجية ،فمصر تحركيا مكانتيػا اإلقميميػة ونظرتيػا التقميديػة لفمسػطيف كإمتػداد
طبيعػػي ليػػا وألمنيػػا القػػومي ،وبالتػػالي لػػف تسػػمح بقيػػاـ أي كيػػاف مجػػاور ليػػا دوف موافقتيػػا وبصػػمتيا وىػػو مػػا أكػػده
ومػ ْف
عزاـ األحمد عضو المجنة المركزية لحركة فػتح قػائالً" :إف موقػؼ مصػر الصػمب َي ُحػوؿ دوف قيػاـ دولػة بغػزة َ

يمنع تنفذ مشروع الجنراؿ ايالند الموقؼ المصري الصمب.1

وتعتبػر مصػػر (السػػمطة الفمسػػطينية) العنػواف الػرئيس لمقضػػية الفمسػػطينية بغػػض النظػػر عػػف طبيعػػة وشػػكؿ العالقػػة
معيا أو طبيعة أسس ىذه العالقة ،وىذا يأتي متماشياً مع موقؼ السمطة الفمسطينية مف النظاـ السياسػي الحػاكـ،
وىو ما تؤكده كافة االطياؼ السياسية الرسمية بمصر حتى عمى مستوي رئاسة الجميورية الذى أوضحو السيسي
فػػي خطابػػو فػػي األمػػـ المتحػػدة أنػػو "وعمػػى الػػرغـ ِمػ ْف تَ َعػ َدد األزمػػات التػػي تيػػدد منطقتنػػا تبقػػى القضػػية الفمسػػطينية
عمػػى رأس اىتمامػػات الدولػػة المص ػرية ،فمػػا زاؿ الفمسػػطينيوف يطمحػػوف إلقامػػة دولػػتيـ المسػػتقمة عمػػى األ ارض ػػي

المحتمة عاـ  ،1967وعاصمتيا "القدس الشرقية" ،تجسػيداً لػذات المبػادئ التػي ُبنِيػت عمييػا مسػيرة السػالـ بمبػادرة
مصرية ،منػذ سػبعينيات القػرف الماضػي ،وىػي مبػادئ ال تخضػع لممسػاومة ،واال تآكمػت أسػس السػالـ الشػامؿ فػي

المنطقػػة ،وضػػاعت قػػيـ العدالػػة واإلنسػػانية ،ويقينػػا فػػإف اسػػتمرار حرمػػاف شػػعب فمسػػطيف مػػف حقوقػػو ،يػػوفر مػػدخالً
ػت النسػػيث
السػػتغالؿ قضػػيتو لتػػأجيث أزمػػات أخػػرى ،ولتحقيػػؽ الػػبعض ألغػراض خفيػػة ،واخػػتالؽ المحػػاور التػػي تُفَتِػ ُ
العربي ،وفرض الوصاية عمى الفمسطينييف ،بزعـ تحقيؽ تطمعاتيـ".

2

أعاد الرئيس السيسي تأكيد موقفو خالؿ اجتماعو مع وزير الخارجية المصري ،سامح شكري في ،2015/6/20
"أف مصر تقوـ بالتنسيؽ مع مختمػؼ األطػراؼ الدوليػة لػدفع جيػود السػالـ بمػا يضػمف إقامػة دولػة فمسػطينية عمػى
حدود الرابع مف يونيو 1967/وعاصمتيا القدس الشرقية مف أجؿ تحقيؽ آماؿ وطموحات الشػعب الفمسػطيني فػي
السػػالـ واألمػػف واالسػػتقرار ،وشػػدد ال ػرئيس عمػػى أىميػػة أف تتسػػـ أيػػة عمميػػة قادمػػة بالجديػػة وااللت ػزاـ لمتوصػػؿ إلػػى
تسوية إقميمية شاممة ودائمة ،وبما يتوافؽ مع حؿ الدولتيف ومبادرة السالـ العربية".

1

3

البوابة ،2215،موقؼ مصر الصمب يحوؿ دوف قياـ دولة في غزة وال يوجد مشروع سعودي لممصالحة ،البوابة موقع اخباري ،تاريخ الوصوؿ الى الموقع

االلكترونيhttp://www.albawaba.com ،2215/8/4 ،
فمسطيف اليوـ ،2212،السيسي :القضية الفمسطينية ستبقي عمى رأس اىتمامات مصر ،الوصوؿ الموقع االلكتروني،2215/8/28 ،
http://paltoday.ps/ar/post/216808
3
الدراسات الفمسطينية ، 2215 ،كممة الرئيس المصري خالؿ اجتماعو مع وزير الخارجية المصري سامح شكري القضية الفمسطينية ستبقى في الصدارة،
2

مؤسسة الدراسات الفمسطينية ،تاريخ الوصوؿ لمموقع االلكترونيhttp://www.palestine-studies.org ،2215/8/28 ،
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حيث أف تسػوية القضػية الفمسػطينية وفقػاً لممرجعيػات الدوليػة ومبػادرة السػالـ العربيػة سػتوفر واقعػاً جديػداً وسػتجعؿ
المنطقة أكثر أمنػاً واسػتق ار اًر ،وسيقضػي عمػى أحػد أىػـ األسػباب والػذرائع التػي يعتمػد عمييػا اإلرىػابيوف ِالسػتقطاب
البعض لالنضماـ ليـ ،وىو ما تحدث بػو الػرئيس السيسػي مػع وفػد مػف المجنػة األميركيػة الييوديػة برئاسػة سػتانمي
برجماف رئيس المجنة الذى قَدـ التعازي لمصر في ضحايا العمميات اإلرىابية التي وقعػت فػي شػماؿ سػيناء 1،ولػـ
يكتػ ِ
ػؼ ال ػرئيس السيسػػي بتك ػرار موقفػػو الػػداعـ لمقضػػية الفمسػػطينية ومحوريتيػػا وىػػو مػػا ُيعتبػػر ثابػػت فػػي السياسػػة

المصرية ،وما أكده الرئيس السيسي كذلؾ في مؤتمر صحفي في موسكو مع الرئيس الروسي فالديميػر بػوتيف أف
كبير وتأكيداً عمى محورية القضية الفمسطينية وضرورة حصػوؿ الفمسػطينييف عمػى حقػوقيـ المشػروعة
ىناؾ توافقاً اً
واقامة دولتيـ وعاصمتيا القدس الشرقية.

2

وتػػري الد ارسػػة أف إنشػػغاؿ مصػػر بالمواجيػػة مػػع الجماعػػات المسػػمحة فػػي سػػيناء اليػػدؼ منػػو ىػػو إبعػػاد مصػػر عػػف
دورىا التاريخي الداعـ لمقضية الفمسطينية ،واليدؼ ىو تمرير مشاريع ،عمى حساب مصر وأمنيا القومي والتأثير
عمى الرأي العاـ حتى يقبؿ أى مشاريع لتصفية القضية الفمسطينية.
حيث أف اإلىتماـ العربي الشعبي والرسمي بالقضية الفمسطينية كقضية مركزية ،أو ما كاف يسمى بالبعد القػومي
يشيد حالة تراجع وتدىور متسارعة ،تراجع ال ينفصؿ عف التراجع العاـ لممشروع القومي العربي والنظاـ اإلقميمػي
العربػػي ،حيػػث تجػػري عمميػػة ممنيجػػة لفػػؾ االرتبػػاط التػػاريخي والمصػػيري واالسػػتراتيجي والنفسػػي مػػا بػػيف فمسػػطيف
واألمة العربية.

3

1

شفا ،2215،السيسي :تسوية القضية الفمسطينية ستقضي عمى اإلرىاب ،تاريخ الوصوؿ لمموقع اإللكترونيhttp://shfanews.net ،2215/8/28 ،

2

نقطة وأوؿ السطر ،2215،السيسي في موسكو :أكدنا عمى محورية القضية الفمسطينية واقامة الدولة وعاصمتيا القدس الشرقية .تاريخ الوصوؿ لمموقع

اإللكترونيhttp://www.noqta.info ،2215/8/28 ،
ابراش ،ابراىيـ ، 2215 ،التباس الموقؼ المصري مف القضية الفمسطينية ،ممتقى الثقافة واليوية الوطنية الفمسطينية ،تاريخ الوصوؿ لمموقع ،2215/8/1
http://www.palnation.org

3

انمركز انديمقراطي انعربي نهدراسات االسحراجيجية وانسياسية واالقحصادية برنيه – أنماويا

الجماعات المسلحة فً سيناء و تداعياتها على المىقف المصري من القضية الفلسطينية (  ...)4002 -4002اسالم مىسً

المبحث الناني
الموقف المصري من ممفات (المصالحة -المفاوضات – معبر رفح) في ضوء الجماعات المسمحة
لـ يقتصر دور مصر عمػى العالقػة الفمسػطينية اإلسػرائيمية سػمماً وحربػاً ،ووسػيط فػي عمميػة السػالـ خصوصػاً بعػد
انتفاضػة األقصػػى ،بػؿ زادت األدوار والميػػاـ المصػرية فػي الممفػػات الفمسػػطينية ،كالعالقػات الفمسػػطينية الداخميػػة،
وأدارت حوار المصالحة ،ومفاوضات الحرب وتحقيؽ اليدنة ،التي سرعاف ما كانت تخترؽ ليعاد السعي لتجديدىا
م ػرة تمػػو الم ػرة ،وىػػذا بالتػػالي تطّمػػب مػػف القيػػادة المص ػرية التفػػاىـ مػػع الفصػػائؿ الفمسػػطينية واألجنحػػة العسػػكرية
المقاومػػة ،إضػػافة إلػػي سػػعي مصػػر لمتوصػػؿ لوحػػدة وطنيػػو داخميػػة تضػػـ الفصػػائؿ الفمسػػطينية ،ولقػػد تعػػدد الجيػػد
المصري عمى ىذا الصعيد ابتداء مف حوارات القاىرة  2002وليس انتياء بحوار القاىرة في فبراير.2013/
أوال :تداعيات نشاط الجماعات المسمحة عمى الموقف المصري من المصالحة الفمسطينية
ور شكمو بقوة بعػد فػوز
ُيعتبر االنقساـ الفمسطيني تتويجاً لخالفات متراكمة قديمة بيف حركة حماس وحركة فتح تََبْم َ
حمػػاس باالنتخابػػات فػػي مطمػػع 2226ـ ،وتشػػكيميا الحكومػػة العاش ػرة تبػػع ذلػػؾ حممػػة اغتيػػاالت بػػيف المتنػػازعيف،
تحركػػت عمػػى أثرىػػا العديػػد مػػف الوسػػاطات ،بينيػػا المص ػرية التػػي انطمقػػت مػػف موقػػؼ واضػػح حيػػث إتفػػؽ الموقػػؼ
المصػػري مػػع الموقػػؼ العربػػي الرسػػمي الػػذي أداف األحػػداث فػػي غ ػزة ،وتمخػػض عػػف ىػػذه الوسػػاطات إتفػػاؽ مكػػة
الموقػػع فػػي  2007/1/8بػػيف حمػػاس و فػػتح وقضػػي بتشػػكيؿ حكومػػة وحػػدة وطنيػػة كمػػؼ فييػػا ال ػرئيس أبػػو مػػازف
اسػػماعيؿ ىنيػػة مجػػدداً ،إال أف االشػػتباكات الميدانيػػة تطػػورت بػػوتيرة متصػػاعدة ،لتشػػمؿ كافػػة منػػاطؽ قطػػاع غ ػزة،
وتدخؿ الوفد األمني المصري عدة مرات لمتوصؿ إلتفاقات ىدنة ،إلى أف فرضت حركة حماس سػيطرتيا المطمقػة
ّ
عسكرياً عمى قطاع غزة ،وانقطعت االتصاالت لمدة عاـ حتى أنعشت الحرب اإلسرائيمية عمى قطاع غػزة أواخػر
عػػاـ  2008الحػوار الػػوطني ،وعقػػدت الفصػػائؿ الفمسػػطينية اجتماعػاً فػػي القػػاىرة تحػػت رعايػػة المخػػابرات المصػرية
فػػي  ،2009/2/26إتفقػػت خاللػػو عمػػى تشػػكيؿ خمػػس لجػػاف تنػػاقش قضػػايا األمػػف واالنتخابػػات ومنظمػػة التحريػػر
والحكومة االنتقالية والمصالحة المجتمعية ،وبنػاء عمػى ذلػؾ عرضػت مصػر فػي  2009/10/15ورقػة تفصػيالت
ت
لـ تكف قد تضمنتيا أي مف اتفاقات الحوار السابقة ،بما جعميا تعتبر خطوةً متقدمة عف االتفاقات السابقة ،وقَ َع ْ

ظت عمييا حركة حماس .1التػي كانػت تتعامػؿ معيػا مصػر مػف خػالؿ البعػد األمنػي ،إذ أف
عمييا حركة فتح وتَ َحفَ ْ
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جياز المخابرات ىو مف يتابع ممؼ قطاع غػزة ،1ويقػوؿ المػواء محمػد رشػاد رئػيس ممػؼ الشػئوف العسػكرية بجيػاز
المخػػابرات المص ػرية سػػابقاً" :أف المصػػالحة كانػػت ىػػدفاً رئيس ػاً لممخػػابرات العامػػة المص ػرية فػػي فت ػرة الم ػواء عمػػر
سميماف ،وكاف ىناؾ حديث كثير في ىذا األمر ،لكف حماس لـ تكف صادقة في إتماـ المصالحة".2
تداعيات نشاط الجماعات المسمحة في سيناء عمى موقف المجمس العسكري المصري من المصالحة
الفمسطينية
اندلعت الثورات العربيػة مطمػع عػاـ ، 2011ومػع تػولي المجمػس العسػكري فػي مصػر زمػاـ األمػور ،نظّمػت مصػر
سمسػػمة لقػػاءات جديػػدة لمناقشػة التحفظػػات عمػػى الورقػػة المصػرية ،أنتجػػت فػػي  ،3244/4/32توقيػػع الطػرفيف فػػي
القاىرة عمى الورقة المصرية (وثيقة الوفاؽ الوطني لممصالحة وانياء االنقساـ الفمسطيني) ،3وتساءؿ عزاـ األحمد
القيادي في حركة فتح :لِ َـ َعطَمَت حماس توقيعيا عمى الورقة المصرية لسنة ونصػؼ ثػـ وقعػت عمييػا بعػد سػقوط
4
مبارؾ دوف تعديؿ النص بما في ذلؾ فقرة الشكر التي تضمنتيا الورقة لمبارؾ!؟
مف الواضػح أف لكؿ طرؼ دوافعػو الخاصػة لمػذىاب إلػى مصػر لممصػالحة بعػد ثػورة ينػاير ،3244/فحمػػاس كػاف
توجييػػا نح ػػو المصػػالحة إيجابي ػاً ،فكػػؿ المؤش ػرات كانػػت تُػػشير إل ػػى أف موقػػؼ حمػػاس أصػػبح أفضػػؿ بعػػد سػػقوط
النظاـ المصري ،الذي كانت تعتبره حماس وسيطاً غيػر نزيػو فػي المػصالحة الفمسطينية ،وبالتالي فإف ذىابيا إلػى
المصالحة مع حركة فتح ،يجب أف يكوف وفؽ شروط جديدة لصالحيا ،وكانػت مصػمحة حمػاس الخاصػة تقتضػي
ال ػػذىاب إلػ ػػى المص ػػالحة لف ػػؾ الحص ػػار ع ػػف قط ػػاع غ ػػزة ،وم ػػنح الفرص ػػة لم ػػدور المص ػػري الجدي ػػد والمتن ػػامي ف ػػي
المصالحة ،واستجابة لمضغط الشعبي.
أمػػا دوافػػع حركػػة فػػتح لمػػذىاب إلػػى المصػػالح فقػػد كػػاف تعاطي ػاً مػػع المتغي ػرات السياسػػية التػػي فرضػػت نفسػػيا،
وخصوصاً بعد سقوط النظػاـ المصػري ،الػذي كػػاف يػػشكؿ سػػنداً لمنظمػة التحريػر وفػتح ،وانسػداد األفػؽ السياسػي،
وتنكر "إسرائيؿ" لكػؿ التزاماتيػا.5
المركز الفمسطيني لإلعالـ ،2215 ،قسـ الدراسات ،حماس ومصر ،مستقبؿ العالقات الشائكة ،تاريخ الوصوؿ لمموقع االلكتروني،2215/9/18 ،
https://www.palinfo.com
2
كممتى ،2214،وكيؿ المخابرات سابقا اليدوء في غزة حماية لألمف القومي المصري ،تاريخ الوصوؿ لمموقع االلكتروني،2215/9/18 ،
http://klmty.net/412
3
المسحاؿ ،تامر ،2211 ،انجزيرة وث ،جقرير بعىىان اححفال بحىقيع انمصانحة بانقاهرة ،جاريخ انىصىل نهمىقع االنكحرووً ،3245/9/48
1

http://www.aljazeera.net

دنيا الوطف ، 2215 ،عزاـ األحمد يكشؼ تفاصيؿ جديدة ومفاجآت عف المفاوضات والمصالحة وفتح ، ،تاريخ الوصوؿ لمموقع االلكتروني،2215/9/18 ،
http://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2014/01/26/488560.html
5
معيف مناع ،انحقدير االسحراجيجي ( :)29انمصانحة بيه فحح وحماس ،انحطىرات واالححمـاالت ،دراسـة ،مركـز انزيحىوـة نهدراسـات ،بيـروت ،بحاريخ -26
 ،2211-4انـرابط عهـً اإلوحروـثhttp://www.alzaytouna.net/arabic/?c=1064&a=141501 ،
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وتزامف جوالت توقيع المصالحة مع بعض األحداث في سيناء التي لـ تكػف تصػعيداً ضػد الجػيش المصػري بشػكؿ
مباشر ،إذ كانت ألحداث تفجيرات لخطوط الغاز التي بمغت في عيػد المجمػس العسػكري  44مػرة ،وأعمػاؿ عنػؼ
كثي ػرة فػػي منػػاطؽ متفرق ػػة مػػف سػػيناء ،لكػػف ل ػػـ ي ػربط المصػػريوف اإلنفػػالت األمن ػػي فػػي سػػيناء بممػػؼ المص ػػالحة
الفمسطينية ،عمػى العكػس تمامػا ،إعتبػرت إنجػاز الممػؼ ترسػيخ لحكػـ مسػتقر بجوارىػا ،وبالتػالي يمكػف مػف خالليػا
استقرار األوضاع في قطاع غزة ،والتخفيؼ مف عػبء األنفػاؽ ،ألنيػا تنظػر لممصػالحة الفمسػطينية وفػؽ منظورىػا
األمنػػي ،وابعػػاد اإلحػراج الػػدائـ كونيػػا متيمػػة فػػي حصػػار غػزة ،كمػػا تعمػػـ أف حمػػاس فػػي غػزة ىػػي امتػػداد لإلخػواف
المسػػمميف الػػذيف يمثمػػوف شػريحة كبيػرة ومنظمػػة فػػي مصػػر وسػػوؼ تنػػافس األحػزاب المبراليػػة فػػي االنتخابػػات ،لػػذلؾ
سعت إلى تخفيؼ الحصار لنزع مبررات اإلخواف في المظاىرات وتقمؿ مف حالة االحتقاف في الشارع المصري.
تداعيات نشاط الجماعات المسمحة في سيناء عمى موقف نظام الرئيس محمد مرسي من المصالحة
الفمسطينية
بػػالرغـ مػػف األج ػواء اإليجابيػػة التػػي سػػادت فت ػرة المجمػػس العسػػكري والتفػػاؤؿ بالمصػػالحة إال أنيػػا بقي ػت مػػع وقػػؼ
التنفيذ خصوصا بعػد فػوز اإلخػواف المسػمميف برئاسػة مرسػي الػذى ظيػر بشػكؿ سػمبي فػي ممػؼ المصػالحة ،حيػث
اعتبػرت حركػػة حمػاس أنيػػا فػػي المكػاف الػػذى يسػػمح ليػا بفػػرض شػػروط أكثػر ومسػػاومات عمػػى حركػة فػػتح بعػػد أف
أصػػبح ليػػا حميػػؼ وجػ ٍ
ػار قػػوى ،لػػذلؾ كانػػت تعمػػؿ عمػػى تأجيػػؿ كثيػػر مػػف الممفػػات ومنيػػا ممػػؼ المصػػالحة ،لكػػف
االتيامػػات التػػي عمػػت فػػي األوسػػاط السياسػػية والشػػعبية المص ػرية عارضػػت سياسػػة ال ػرئيس مرسػػي فػػي طريقػػة
تعامميا مع حماس في غزة ،ووصؿ األمر بإتياـ حماس بمحاولة توريط مصر ،واإلخالؿ بأمنيا القومي وال سيما
بعػػد عمميػػة قتػػؿ الجنػػود المص ػرييف فػػي رمضػػاف 3243/فػػي رفػػح التػػي عمػػى أثرىػػا أقػػاؿ ال ػرئيس مرسػػي قيػػادات
الصؼ األوؿ مف المجمس العسكري ورئػيس المخػابرات ،وىػو مػا يفسػر الخالفػات الدائمػة بػيف المؤسسػة العسػكرية
أعتبػرت حركػة
والرئيس ،إضافة الي ما اشيع عف وجود عناصر مسمحة مف حماس تحت تصرؼ اإلخواف ،لػذلؾ ُ

حمػػاس ىػػي المعضػػمة الرئيس ػة التػػي واجيػػت مسػػتقبؿ العالقػػة بػػيف جماعػػة اإلخ ػواف والجػػيش والمصػػدر األساسػػي
لمخالؼ بينيما.1
وفي السياؽ ذاتو اختفت تماماً أي جيود مصرية لتحقيؽ مصالحة فمسطينية بيف حكومة حماس في غزة والسمطة
الوطنية الفمسطينية في راـ اهلل ،كمػا اختفػى أيضػا االىتمػاـ المصػري بممػؼ المفاوضػات الفمسػطينية -اإلسػرائيمية،
وتقمصػػت إلػػى حػػد كبيػػر االتصػػاالت المصػرية الرسػػمية مػػع السػػمطة الفمسػػطينية والػرئيس محمػػود عبػػاس ،2كمػػا أف
1

شاويش ،كماؿ ،مرجع سابؽ ،ص172
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الحرب فاقمت مف تيميش الرئيس عبػاس والسػمطة الفمسػطينية بشػكؿ أكبػر ،ويتضػح أف تغيػر النظػاـ المصػري لػو
تأثير مباشر في ممػؼ المصالحة ،حيث أطراؼ االنقساـ تنتظر أف يأتي حميفيػا الػى الحكػـ فػي مصػر مػا يجعميػا
في مكاف أفضؿ لفرض شروط عمى الطرؼ اآلخر.1
تداعيات نشاط الجماعات المسمحة في سيناء عمى موقف نظام الرئيس السيسي من المصالحة الفمسطينية
شيدت فترة حكـ الرئيس مرسي تقارباً كبي اًر بيف حماس والحكومػة المصػرية ،لكػف بعػد عزلػو تػدىورت العالقػة بػيف
غزة والقاىرة وصمت إلى قطيعة سياسية وتحريض إعالمي وتبادؿ التيـ ،جعؿ مف حماس غريما لمنظاـ المصري
الجديد الذي تولى السمطة بعد ثورة يونيو 3242 /الذي تعامؿ مع قطاع غزة كمشكمة أمنية ميددة ألمنو القومي،
اؽ فػي ممػؼ المصػالحة خػالؿ اإلتفػاؽ التنفيػذي فػي مخػيـ الشػاطئ فػي إبريػؿ 3242/الػذي
ورَغـ ذلػؾ حػدث اختػر ٌ
ساىـ في بمورتو عدد مف العوامؿ:

2

 ػخسارة حركة حماس أىـ حميفيف سوريا وايراف بعد رفضيا دعـ النظاـ السوري خالؿ األزمة السورية.-

سقوط نظاـ حركة اإلخواف في مصر في يونيو.3242/

-

انتخػػاب (خالػػد مشػػعؿ) رئيسػاً لممكتػػب السياسػػي لحمػاس فػػي إبريػػؿ  3242/ألربػػع سػػنوات جديػػدة ،وىػػو يمثػػؿ
االتجاه المعتدؿ والداعـ لممصالحة في صفوؼ حماس.

 فشػػؿ المفاوضػػات برعايػػة (جػػوف كيػػري) بػػيف السػػمطة واس ػرائيؿ ،ورفػػض إس ػرائيؿ اإلف ػراج عػػف الدفعػػة الرابعػػةلألسري.
 خوؼ حركة حماس مف وزير الدفاع المصري عبد الفتاح السيسي المرشح األوفر حظػاً ،فػي أنػو سػيعمؿ عمػىإسػػقاط حكومػػة إسػػماعيؿ ىنيػػة فػػي غ ػزة ،لػػذلؾ سػػارعت حركػػة حمػػاس إلػػى اسػػتباؽ نتػػائث االنتخابػػات الرئاسػػية
المصرية ،بقبوؿ وضع برنامث زمني لممصالحة مع "فتح" وسمطة راـ اهلل ،بيػدؼ إغػالؽ األبػواب عمػى مواقػؼ
وزير الدفاع المتوقعة.3

1
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مركز وفا ، 2214 ،فتح وحماس أسباب االنقساـ وآفاؽ المصالحة مركز وفا لمدراسات ،تاريخ الوصوؿ لمموقع االلكتروني،2215/9/12 ،
http://wafastudies.ps
3
فراس برس ، 2214 ،االنتخابات المصرية ومستقبؿ الدولة الفمسطينية آماؿ وطموحات ،موقع اخباري ،تاريخ الوصوؿ الى الموقع اإلخباري،2215/8/11 ،
http://fpnp.net/site/news/21897
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وبػػذلؾ تكػػوف حركػػة حمػػاس أرغمػػت عمػػى توقيػػع المصػػالحة لتجنػػب مواقػػؼ الػرئيس السيسػػي ،لػػذلؾ سػػمحت مصػػر
لموسى أبو مرزوؽ مسؤوؿ ممؼ المصالحة في حماس بالدخوؿ إلى قطاع غزة لممشاركة في جمسات المصالحة،
وينقؿ موافقة مصر ووجية نظرىا.1
فػػي ىػػذا الخصػػوص يػػرى المحمػػؿ اإلس ػرائيمي رأوفػػيف بركػػو أف المرشػػح لمرئاسػػة عبػػد الفتػػاح السيسػػي قػػاد السػػمطة
الفمسطينية وحركة حماس نحو المصالحة الوطنية.2
أكد الرئيس السيسي تأييديو لممصالحة وقاؿ'' :نحف نشجع أي جيود تساعد عمػى وحػدة الفمسػطينييف ،فيػذا الوقػت
ىو األفضؿ لحؿ القضية الفمسطينية ،والبد مف أفعاؿ حقيقية تعطي الفمسطينييف أمال''.3
بالرغـ مف االتفاؽ التنفيذي وتشكيؿ حكومة توافؽ وطني برئاسة رامي الحمد هلل ،اال أف ىػذه الحكومػة لػـ تعكػس
التوافؽ الفمسطيني ،ومػا ازلػت ممفػات المصػالحة تػراوح مكانيػا ،وىػو مػا دفػع حركػة حمػاس لمبحػث عػف بػديؿ غيػر
المصرييف في عممية المصالحة.
ويتضح أف إتفاؽ المصالحة بمخيـ الشاطئ لـ تكف لِ ِ
ضو مصر ،وقد أنتث ما ترضػاه ،وىػو حكومػة فمسػطينية
تعار ُ

موحدة تعبر عف الكؿ الفمسطيني ويمكنيا اف تقوي موقؼ أبو مازف فػي أي مفاوضػات قادمػة ،فمصػر تنظػر إلػى
غزة أنيا امتداداً ليا وتَ ْع َتبر استقرارىا يػؤثر إيجابيػا عمػى مصػر بػالرغـ مػف موقػؼ مصػر مػف المصػالحة فػي عيػد

السيسي ،إال أف موقفيا لـ يتغير تجاه حماس ،حيث كانت ىذه الجولة في غزة في مخيـ الشػاطئ ،ولػـ تكػف فػي
استضافة المصرييف ،إضافة الػى أف حمػاس مػا ازلػت تعتبػر حكػـ الػرئيس السيسػي ىػو امتػداد لفتػرة حكػـ الػرئيس
مبػػارؾ ،وبالتػػالي لػػف يكػػوف نزييػػا فػػي التعامػػؿ معيػػا ،وخصوصػػا أنػو يعتبػػر حميفػاً وداعمػاً لمػرئيس محمػػود عبػػاس،
تغيير الوسيط المصري واستبدالو بالوسيط القطػري والتركػي ،وخصوصػاً بعػد جمػود المصػالحة وعػدـ
لذلؾ حاولت ّ
تمكػػيف حكومػػة التوافػػؽ مػػف العمػػؿ فػػي غػزة ،ىػػو مػػا صػػرحت بػػو جريػػدة القػػدس العربػػي بػػأف المسػػؤوليف القطػرييف
تحدثوا مع رئيس الوزراء الفمسطيني الدكتور ارمػي الحمػد اهلل خػالؿ زيارتػو لمدوحػة بشػأف ضػرورة اتمػاـ المصػالحة
الفمسطينية بيف حركتي فتح وحماس إلنيػاء االنقسػاـ الػداخمي ،وأف قطػر وتركيػا حاولتػا مػع الريػاض أف يكػوف ليػا
دور فػػي سػػحب ممػػؼ المصػػالحة مػػف مصػػر لصػػالح رعايػػة الػػدولتيف ،تحػػت عن ػواف "أنػػو ال يعقػػؿ أف يبقػػى ممػػؼ
المصالحة الفمسطينية معمقا عنػد المصػرييف بسػبب االوضػاع الداخميػة التػي تعيشػيا مصػر" ،لكػف الريػاض طالبػت
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الدوحة وانقػرة بعػدـ التػدخؿ فػي الشػؤوف المصػرية الداخميػة وعػدـ مسػاندة جماعػة االخػواف المسػمميف والتشػكيؾ فػي
شرعية حكـ الرئيس السيسي.1
ويتضػػح أف حػػرص قيػػادة المجمػػس العسػػكري ،عمػػى التػػدخؿ فػػي ممػػؼ المصػػالحة الفمسػػطينية ،إذ اعتب ػره نابع ػاً مػػف
المػدخرة قػديما ،كمػا نظػر المجمػس
الدور التاريخي لمجيش المصري وارتكازه عمػى مػوازيف األمػف القػومي والسياسػة ُ
العسكري لمقضية الفمسطينية أنيا مف ضمف الممفات التي يمكف اف تيدئ الرأي العاـ المصري وتتعامػؿ مػع الكػؿ

الفمسػطيني دوف تمييػػز ،فسػاىمت فػػي إنجػػاز المصػالحة ،بػػالرغـ مػػف الػدور الػػداخمي واألحػواؿ الصػعبة فػػي الػػبالد،
وقػػد اختمفػػت بوصػػوؿ إدارة الػرئيس محمػػد مرسػػى ،إذ اف ممػػؼ المصػػالحة لػػـ يتحػػرؾ ،وذلػػؾ العتبػػا ارت أيدلوجيػػة
بيف االخواف وحماس وتأجيػؿ حمػاس لممػؼ المصػالحة بعػد أف ظيػر ليػا حميػؼ قػوى ،كمػا أنيػا تريػد أف تسػاعده
في استتباب حكمو.
وىو ما اختمؼ في فتػرة الػرئيس السيسػي ،الػذي أرت فيػو حمػاس عػدواً ليػا ،بػالرغـ مػف سػماحو لمقيػادي فػي حركػة
حماس موسى أبو مرزوؽ بزيارة غزة ،ولـ يضػع فيتػو عمػى المصػالحة بػؿ رحػب الػرئيس بالمصػالحة ،لكػف العػداء
الػذي راكمتػػو األحػػداث فػػي سػػيناء ،إضػافة الػػى أف حركػػة حمػػاس تػػرى فػي الػرئيس السيسػػي وحكومتػػو وسػػيطاً غيػػر
نزيو ،لذلؾ حاولت أف تمجأ الى وسيط بديؿ مثؿ ،قطر وتركيا لممؼ المصالحة الفمسطينية.
ونخمػػص الػػى أف مصػػر تسػػتخدـ ممػػؼ المصػػالحة كػػأداة مػػف ضػػمف األدوات التػػي تعمػػؿ مػػف خالليػػا عمػػى تثبيػػت
الوحدة الفمسطينية واعادة االستقرار الى جوارىا لتقوية النظاـ الشرعي بقيادة أبو مازف الػذي ىػو مػف وجيػة نظرىػا
مسؤوؿ عف استقرار األوضاع في المنطقة ويمكف أف تستأنؼ معو عممية التسوية الفمسطينية.
نانيا :تداعيات نشاط الجماعات المسمحة في سيناء عمى الموقثف المصثري مثن ممثف المفاوضثات الفمسثطينية
االسرائيمية
ظمػػت مصػػر عمػػى مػػدى عقػػود تعمػػؿ كش ػريؾ لمفمسػػطينييف فػػي المفاوضػػات وطػػوؿ فت ػرة مبػػارؾ لػػـ يتوقػػؼ القػػادة
الفمسطينيوف عف استشارة مصر عمى مستوى القيادة السياسية في كؿ الممفات ومنيا ممػؼ المفاوضػات خصوصػاً
وأف المجنػػة العربيػػة فػػي جامعػػة الػػدوؿ العربيػػة كانػػت شػػبو مخولػػة لمحكومػػة المصػػري متابعػػة عمميػػة السػػالـ مػػع
الفمسطينييف والتدخؿ لتذليؿ العقبات المصاحبة لممفاوضات ،ولـ تبخؿ مصر يوماً في ذلػؾ ،وأطمقػت العديػد مػف
المبادرات والوساطات وكانت آخرىا محادثات طابا عاـ2001ـ التي أخفقت في إحياء عممية السالـ ،كما أخفقت
1

فمسطيف اليوـ ، 2213 ،ممؼ المصالحة يدخؿ منافسة الرعاية بيف قطر والسعودية وتركيا ،وكالة فمسطيف اليوـ اإلخبارية ،تاريخ الوصوؿ لمموقع

االلكترونيhttp://paltoday.ps/ar/post/184105 ،2215/9/12 ،
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ػتأنفت
قم ػػة األردف يوني ػػو 2003/الت ػػي أطمق ػػت "خريط ػػة الطري ػػؽ" إلنش ػػاء دول ػػة فمس ػػطينية بحم ػػوؿ 2005ـ ،واس ػ ُ

المفاوضػ ػػات م ػ ػرة آخػ ػػري فػ ػػي عػ ػػاـ2007ـ فػ ػػي أنػ ػػابوليس ،لكػ ػػف إس ػ ػرائيؿ شػ ػػنت ىجومػ ػػا عسػ ػػكريا مػ ػػدم اًر فػ ػػي
 2008/12/27اس ػػتمر  22يوم ػػا عم ػػى قط ػػاع غػ ػزة ،وت ػػدخمت مص ػػر ف ػػي حيني ػػا إلع ػػادة التيدئ ػػة ب ػػيف حم ػػاس
واس ػرائيؿ ،التػػي أعمنػػت فييػػا حرك ػػة حم ػػاس أني ػػا وافق ػػت عم ػػى الع ػػرض المص ػػري لمتيدئ ػػة م ػػع اسػ ػرائيؿ لمػػدة سػػتة
اشػػير ،مقابػؿ فػػتح المعػابر التجاريػة بشػػكؿ جزئػي ورفػػع الحصػار عػف كافػػة المػواد كم ػاً ونوعػاً ،وأف تعمػػؿ القػػاىرة
عمػػى نقػػؿ التيدئػة الػى الضػػفة الغربيػة ،وتعمػؿ عمػى اسػػتضافة حمػػاس والرئاسػػة الفمسػػطينية واالوروبيػيف لموصػػوؿ
الػى اتفػاؽ لفتػح معبػػر رفػػح .1وأعقػب ذلػؾ مػؤتمر شػرـ الشػيخ إلعػادة اعمػار قطػاع غػزة عػاـ  ،2009حيػث كػاف
موقؼ مصر واضحاً في ىذه الحرب َع َبر عنو الػرئيس مبػارؾ فػي كممػة متمفػزة قػائالً" :إف مصػر لػف تقػع فػي ىػذا

الفخ اإلسرائيمي ولف تشارؾ في تكريس ىذا الفصؿ بيف الضفة والقطاع فيما بالنسبة لنا أر ٍ
اض محتمة تقػوـ عمييػا
الدولػة الفمسػطينية المسػػتقمة ،ويجػب عمػػى إسػرائيؿ تحمػػؿ مسػؤوليتيا" 2،وكػاف بخطابػػو يؤكػد عمػػى وحدانيػة القضػػية
وأف مح ػػاوالت إسػ ػرائيؿ ف ػػي تحمي ػػؿ مص ػػر المسػ ػؤولية ستفش ػػؿ الف مص ػػر ل ػػف تس ػػاعد ف ػػي ذل ػػؾ ب ػػؿ ت ػػدعـ ح ػػؽ

الفمسػػطينييف ،وتترفػػع عػػف صػػغائر األمػػور ومحػػاوالت بسػػط النفػػوذ عمػى حسػػابيا ولػػف تسػػمح ألحػػد بالم ازيػػدة عمييػػا
والمتاجرة بدماء الفمسطينييف.
وتػػري مصػػر فػػي ظػػؿ حكػػـ ال ػرئيس مبػػارؾ فػػي حمػػاس وحضػػورىا عمػػى المشػػيد بعػػد عػػاـ  2007لػػيس شػػرعيا،
واتياميػػا مػػف قبػػؿ الدولػػة بالتيريػػب عبػػر األنفػػاؽ ،وقػػد وج ػو بعػػض المحممػػيف والخب ػراء المص ػرييف أصػػابع االتيػػاـ
لحماس بالمشاركة في عمميات دىب ونويبع في سيناء ،إال أنيا تعاممت مع الموقػؼ مػف بػاب المسػؤولية ،وتعتبػر
رعايتي ػػا لمتيدئ ػػة وت ػػدخميا خي ػػر دلي ػػؿ عم ػػى اف موقفي ػػا ثاب ػػت م ػػف القض ػػية وأني ػػا تعتب ػػر نفس ػػيا ال ارع ػػي األساس ػػي
لمفمسطينييف غير أف موقؼ مصر كاف متقاربا جداً مف منظمة التحرير وحركة فتح وتعتبرىـ يمثموف الشرعية.
واعيػػد إطػػالؽ المفاوضػػات مػػف خػػالؿ ال ػرئيس االمريكػػي بػػاراؾ اوبامػػا فػػي سػػبتمبر ،2010/بػػيف ال ػرئيس عبػػاس
ورئيس الوزراء اإلسرائيمي نتنياىو ،لكف في الشير ذاتو إنيػارت بسػبب عػدـ تجميػد االسػتيطاف ،وفػي عػاـ2011ـ
كشفت المجنة الرباعية عف خطة إلطالؽ مفاوضات السالـ تُمزـ بالتوصؿ الى إتفاؽ سالـ بحموؿ نياية 2012ـ،
وجػػرت لقػػاءات مغمقػػة بػػيف الفمسػػطينييف واإلس ػرائيمييف فػػي االردف ،لكػػف اسػػتبعد مسػػؤوؿ فمسػػطيني كبيػػر اسػػتئناؼ
المفاوضات.3
1

اليور ،أشرؼ ،2228 ،اتفاؽ ىدنة بيف إسرائيؿ وحماس ؿ  6أشير فتح المعابر التجارية والتفاوض عمى رفح ،جريدة القدس العربي ،العدد  ،5988ص5

الحرية  ، 2228 ،مبارؾ مصر لف تقع في الفخ اإلسرائيمي و لف تشارؾ في الفصؿ بيف الضفة و قطاع غزة  ،الحرية مجمة التقدمييف العرب عمى االنترنت،
http://alhourriah.org
3
الرسالة نت ، 2213 ،محطات في تاريخ المفاوضات منذ أوسمو ،تاريخ الوصوؿ لمموقع اإللكترونيhttp://alresalah.ps/ ،2215/9/12 ،
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وفػػي  2013/8/14بعػػد توقػػؼ لممفاوضػػات اسػػتمر ثػػالث سػػنوات بسػػبب اسػػتمرار بنػػاء المسػػتوطنات الييوديػػة،
وبوساطة وزير الخارجية جوف كيري ،أُعيد استئناؼ المفاوضات بيف إسرائيؿ والفمسطيني ،انتيى بعد تسعة أشير
فػػي  2014/4/25بق ػرار إس ػرائيمي نتيجػػة إلتفػػاؽ المصػػالحة فػػي الشػػاطئ الػػذي ميػػد لحكومػػة الوفػػاؽ الػػوطني.
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وتزامنت السنوات األخيرة لممفاوضات شبو المجمدة ،إال مف بعض الجوالت والمبادرات التي ال ترتقى الى اختػراؽ
حقيقي لممفاوضات ،مػع الثػورة المصػرية  2011/1/25التػي أوجػدت أولويػة لمػداخؿ المصػري عمػى القضػايا التػي
يمكف لمصر أف تيتـ فييا ،إال أف ذلؾ لـ يزح عف كاىؿ مصر مسؤوليتيا تجاه القضية الفمسطينية ِ
بحرص نظاـ
مػػا بعػػد الثػػورة ،س ػواء كػػاف متمػػثالً فػػي قيػػادة المجمػػس العسػػكري ،أو إدارة ال ػرئيس محمػػد مرسػػى ،أو ال ػرئيس عبػػد
الفتػػاح السيسػػي عمػػى دور فاعػػؿ فػػي القضػػية الفمسػػطينية ،2حيػػث ظيػػرت مفاوضػػات مػػف نػػوع آخػػر ،مفاوضػػات
الحرب ،عاـ 2012و 2014التي كانت السمطة الفمسطينية طرفا فييا.
دور مصر في مفاوضات الحروب اإلسرائيمية عمى قطاع غزة
أظيػػرت الحػػروب اإلس ػرائيمية عػػاـ ( )2014 ،2012 ،2009/2008عمػػى قطػػاع غ ػزة دو اًر لمصػػر ال يمكػػف
تجػػاوزه ،لكنيػػا أظيػػرت مواقػػؼ متباينػػة لمصػػر تجػػاه ىػػذه الحػػروب وانقسػػامات لػػدى الفمسػػطينييف أنفسػػيـ وكػػذلؾ
أظيرت مدى االصطفاؼ العربي واإلقميمي في محاور متناقضة ،بعد أف شنت إسرائيؿ حربيػا الثانيػة عمػى قطػاع
غزة في  ،2012/11/14والتػي اعتبػرت سػعياً مػف اسػرائيؿ الختبػار نوايػا حكػـ الػرئيس محمػد مرسػي ،والػذي تعػد
حركة حماس امتداداً لو ،وقد أصبح أكثر تأثي اًر عمى قرار حركة حمػاس باالسػتمرار فػي التيدئػة أو إنيائيػا ،وليػذا
لـ يكف بإمكانيا تجاىؿ حاجة النظاـ المصري برئاسة محمد مرسي إلى استمرار اليػدوء وعػدـ التصػعيد فػي غػزة،
حتػػى عنػػدما فُرضػػت عمييػػا المواجيػػة تعاطػػت الحركػػة بشػػكؿ إيجػػابي مػػع الجيػػود التػػي بػذلت لوقػػؼ اطػػالؽ النػػار،
ومػػف ثػػـ نجحػػت القػػاىرة فػػي ميمػػة الوسػػاطة بػػيف الط ػرفيف بعػػد ثمانيػػة أيػػاـ فقػػط وىػػي األقصػػر مػػف بػػيف الحػػروب
الثالثػػة ،فآن ػذاؾ كانػػت حمػػاس تأمػػؿ فػػي أف يضػػعيا إتفػػاؽ التيدئػػة فػػي موقػػع متقػػدـ فػػي مسػػيرتيا لمحصػػوؿ عمػػى
شرعية إقميمية كاممة في ذات الوقت تـ ترتيب األمر بحيث يستفيد منو نظاـ اإلخواف المسمميف في مصر بعد أف
خرج الرئيس مرسى وكأنو الوحيد القادر عمى السيطرة عمي فرع اإلخواف في غزة ،وىػو مػا عػزز ثقػة واشػنطف فػي
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سوي ،2215،وصوالً لالنضماـ إلى الجنايات الدولية تفاصيؿ مثيرة عريقات يروى العودة لممفاوضات برعاية كيري ،موقع سوي اإلخباري ،تاريخ الوصوؿ

لمموقع االلكترونيhttp://palsawa.com ،2215/9/12 ،

عبد العميـ ،محمد ، 2213 ،غياب الرؤية :مستقبؿ العالقات المصرية الفمسطينية ،البوابة نيوز ،تاريخ الوصوؿ لمموقع االلكتروني،2215/9/15 ،
http://www.albawabhnews.com/39838
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حكػـ الػرئيس مرسػػي .1لكػػف فػػي ىػػذه الحػػرب لػػوحظ غيػاب واضػػح لمسػػمطة الفمسػػطينية عػػف مسػػرح التػػدخؿ أو حتػػى
اشراكيا في المفاوضات واقتصر األمر عمى حماس ،إذ أف الخسارة الكبرى في الحرب كانت مػف نصػيب السػمطة
الوطنيػ ػػة الفمسػ ػػطينية برئاسػ ػػة ال ػ ػرئيس محمػ ػػود عبػ ػػاس ،ألف ق ػ ػرار الحػ ػػرب والتيدئػ ػػة لػ ػػيس بيػ ػػده ،وأف االتصػ ػػاالت
بخصوص التيدئة لـ تجر معو ،إال مف باب رفع العتب "البروتوكػولي" المحػض ،وىػذا يفسػر تعزيػز موقػؼ حركػة
حماس عمى حساب السمطة الفمسطينية.2
لقػػد تعػػزز موقػػؼ ال ػرئيس محمػػد مرسػػي بعػػد الحػػرب وبػػدا أقػػوى مػػف ذي قبػػؿ حيػػث َع َب ػر ع ػف قدرتػػو عمػػى الػػتحكـ
بحركػػة حمػػاس ،وترسػػيخ موقعػػو ك ػرئيس لمجميوريػػة ،وأىػػتـ اإلعػػالـ بػػالحرب ودور ال ػرئيس مرسػػي فييػػا ،وغابػػت
سيناء عف المشيد اإلعالمي والتيديد الذي ربطو االعالـ بحركة بحماس .لكف لـ تكف ىذه المكتسبات لتديـ حكػـ
الرئيس محمد مرسي طويالً بعد ثورة يونيو ،2013/والتي أفضت لتولى وزير الدفاع السيسي الرئاسػة ،الػذي أثػار
بإدارتو حرب  2014عمى غػزة العديػد مػف التسػاؤالت حػوؿ طبيعػة نوايػاه ،ومػا إذا كانػت القػاىرة وسػيطا نزييػا فػي
تمػؾ الحػرب ،حيػث رأي بعػض المحممػيف أف ىنػاؾ اخػػتالؼ عػف مثيميػو الػرئيس مرسػى و الػرئيس مبػارؾ ،ألسػػباب
لعدة أىما ما ذكرتو ىذه الد ارسػة فػي الفصػؿ الثالػث مػف اتيػاـ مصػر لحمػاس بالتػدخؿ فػي سػيناء وتيديػدىا لألمػف
القومي المصري ،كما يمكف إرجاع ذلؾ الى عدد مف األسباب األخرى وىي كالتالي:
 اتيػػاـ محكمػػة جػػنح اإلسػػماعيمية فػػي  2013/6/23عناصػػر مػػف حركػػة حمػػاس بالمشػػاركة فػػي اقتحػػاـ السػػجوف
لتيريب معتقمي اإلخواف المسمميف أثناء ثورة يناير ،وقياـ محكمة مصرية في مارس 2014/بحظر نشاط حركػة
حماس في مصر والتعامؿ معيا مف منظور قضائي ،والتعامؿ مع حماس وقطاع غزة مػف خػالؿ البعػد األمنػي،
مف خالؿ جياز المخابرات.3
 العالقػػة بػػيف الجانػػب المصػػري والسػػمطة الفمسػػطينية فػػي الضػػفة الغربيػػة عػػادت إلػػى مػػا كانػػت عميػػو فت ػرة ال ػرئيس
المصري حسػني مبػارؾ ،والمتوافػؽ مػع سياسػة قيػادة المنظمػة والسػمطة فػي راـ اهلل ،ولػذلؾ أعمػف الػرئيس محمػود
عباس دعمو خريطة المستقبؿ المصرية فور إعالف وزير الدفاع السيسي عنيا في يونيو2013/م64
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تقرير معمومات ( ،2214 ،)27مصر وقطاع غزة منذ ثورة  25يناير  2211وحتى صيؼ  ،2214مركز الزيتونة لمدراسات واالستشارات ،بيروت ،لبناف،

ص49-48
2

الرنتاوي ،عريب ،مرجع سابؽ

المركز الفمسطيني لإلعالـ ،قسـ الدراسات ،حماس ومصر ،مستقبؿ العالقات الشائكة ،منشور بتاريخ  ،2215-2-11متوفر عمى موقع
https://www.palinfo.com/site/PIC/newsdetails.aspx?itemid=171414
4
تقدير استراتيجي ( ، 2214 ،)68مستقبؿ العالقات المصرية الفمسطينية بعد االنتخابات المصرية ،مركز الزيتونة لمدراسات واالستشارات ،بيروت ،لبناف،
http://www.alzaytouna.net
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ىذه األسباب مف وجيػة نظػر بعػض المحممػيف ىػي التػي أدت الػي اخػتالؼ طبيعػة الحػرب وادارتيػا عػف سػابقاتيا،
واتضحت مالمحيػا منػذ أف طرحػت القػاىرة مبادرتيػا لمتيدئػة بعػد أيػاـ مػف بػدء العػدواف عمػى غػزة ،ورفػض حمػاس
ليا ،وصاحب ذلؾ إثارة شكوؾ عديدة حوؿ نزاىة الموقؼ المصري ومدى اإلعتمػاد عميػو كوسػيط إلنيػاء األزمػة.
وبالذات مع تشدد اإلدارة المصرية واصرارىا عمى عدـ إدخػاؿ أيػة تعػديالت عمػى المبػادرة ،1كمػا وأظيػرت الحػرب
انقساما في المواقؼ اإلقميمية مف خالؿ "مؤتمر باريس" فػى ،2014/7/26والػذي غػاب عنػو الفػاعموف الحقيقيػوف
(مصػػر– األردف– السػػمطة الفمسػػطينية) وحض ػرتو كػػال مػػف تركيػػا وقطػػر ،حيػػث أراد الػػبعض اسػػتغالؿ مخرجػػات
الحرب عمى مسرح عمميات غزة في ترسيـ واقع سياسي جديد يخدـ تصورات جديدة ،ومعالجة قضية الصػراع فػي
غزة بشكؿ منفصؿ عف القضية الفمسطينية .لكف كؿ محاوالت استغالؿ الحرب لتغييػر وسػاطة مصػر فشػمت أمػاـ
إص ػرار حركػػة الجيػػاد اإلسػػالمي الفمسػػطينية عمػػى الوسػػاطة المص ػرية ،والػػذي أخػػذ فرصػػة متقدمػػة فػػي مفاوضػػات
القاىرة.
كما أشار بعض المحمميف والسياسييف أف مصػر اسػتغمت الحػرب لتصػفية الحسػابات مػع حركػة اإلخػواف المسػمميف
وحماس مػف خػالؿ إضػعاؼ حمػاس فػي المفاوضػات مػع إسػرائيؿ ،وبػالرغـ مػف التأكيػد المتواصػؿ عمػى أف مصػر
تقؼ عمى الحياد لـ يوقؼ اتياميا بالسعي إلى محاصرة حركة حماس لجعؿ قطاع غزة تحت رحمة إسرائيؿ ومنع
تػػأثيرات الص ػراع مػػف الوصػػوؿ إلػػى شػػبو جزي ػرة سػػيناء ،واعتبػػروا أف محاولػػة الحكومػػة المص ػرية إدارة المفاوضػػات
مباشػرةً مػػع إسػرائيؿ بعيػػداً عػػف أي دور أمريكػي ،وأف سياسػػة مصػػر اإلقميميػػة لػػـ تعػد تعبػػر عػػف مكانتيػػا الجغرافيػػة

والسياسػية  ،بػػؿ أضػػحت شػػكالً مػػف أشػػكاؿ التعبيػػر عػػف المخػػاوؼ الداخميػػة واإلقميميػػة المتمثمػػة فػػي معػػادات حركػػة

اإلخ ػواف المسػػمميف ،2وأضػػاؼ "إريػػؾ ت ارجػػر" الباحػػث فػػي الشػػؤوف المص ػرية فػػي معيػػد واشػػنطف لسياسػػات الشػػرؽ
األدنى" :أف القاىرة قمصت قػدراتيا وجيودىػا وتراجعػت فػي اسػتعدادىا المعيػود لمتػدخؿ بػدور تقميػدي فػي الوسػاطة
بػيف حمػاس واسػرائيؿ ،وذلػؾ بػػالتوازي مػع جيػود واشػػنطف التػي ترمػػي إلنيػاء سػريع لممعػػارؾ الحاليػة فػػي غػزة ،أنػػو
يجب عمى الواليات المتحدة التوقؼ عف الضغط عمى مصر في المسائؿ السياسية األخػرى حتػى ال تقػدـ تنػازالت
مف شأنيا تعزيز تسميح حماس ،كإعادة فتح معبر رفح ،أو تسمح بتدفؽ األسمحة لقطاع غزة".3
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الجزيرة ،2214 ،الدور المصري مف مفاوضات غزةhttp://www.aljazeera.net ،
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الشمفي ،احمد ، 2214،السياسة الخارجية واإلقميمية لمصر في عيد السيسي ،مركز الجزيرة لمدراسات و األبحاث ،حمقة تمفزيونية تاريخ الحمقة

 ،2213/8/32تاريخ الوصوؿ لمموقعhttp://www.aljazeera.netn ،2215/8/2
3

العز ،اسالـ ،2214 ،باحث أميركي :السيسي عمى خطى سياسة مبارؾ تجاه غزة ،مصرس موقع بحث اخباري ،تاريخ الوصوؿ الى الموقع اإللكتروني،

http://www.masress.com ،2215/8/9
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وترى الدولة المصرية ،أف التدخؿ في حاالت الحرب مػف وجيتػيف (حمايػة أمنيػا القػومي) و(الػدور التػاريخي تجػاه
القضػػية الفمسػػطينية) ،فػػي األولػػي يوضػػح الم ػواء محمػػد رشػػاد رئػػيس ممػػؼ الشػػئوف العسػػكرية اإلس ػرائيمية بجيػػاز
المخابرات العامة سابقاً" :أف المخابرات المصرية تمعب دو اًر حاسػماً فػي المفاوضػات حػاؿ حػدوث ىجػوـ إسػرائيمي
عمى قطاع غزة لحماية أمنيا القومي ،فأي ضغط عمى قطاع غزة سيكوف متنفسو الطبيعي ىو مصر ،ويجب أال
تكسػػر الحػػدود ويػػدخؿ أىػػالي قطػػاع غػزة إلػػى مصػػر مػرة أخػػرى ،فتمعػػب مصػػر مػػف ىػػذا المنطمػػؽ دو اًر فػػي التيدئػػة
حتػػى ال يتيػػدد األمػػف القػػومي المصػػري ،كمػػا يجػػب أف يعمػػـ الجميػػع أف غ ػزة ليسػػت كميػػا حمػػاس ،ومػػف ثػػـ فػػإف
تخفيؼ الضغط عمى قطاع غزة مف إسرائيؿ ىو حماية لألمف القومي المصري".1
وبالتػػالي إذا كػػاف ثمػػة ىػػدفاً ثابت ػاً لمعػػدواف اإلس ػرائيمي المتكػػرر عمػػى قطػػاع غ ػزة ،فيػػو يػػتمخص فػػي دفػػع األفػػؽ

السياسػػي لمعمميػػات عمػػى األرض فػػي مسػػار ال يصػػب سػػوي فػػي مصػػمحة إس ػرائيؿ ،واف بػػدا األمػػر لموىمػػة األُولػػي
خالؼ ذلؾ ،ويمكف تحديد تمؾ المصمحة في نقاط ثالث ىي :تجاوز اإلنجاز لمسمطة الوطنية الفمسػطينية برئاسػة

الػػرئيس محم ػػود عب ػػاس الخػ ػاص ب ػػاالعتراؼ بفمس ػػطيف دول ػػة م ارق ػػب ف ػػي األم ػػـ المتح ػػدة ،وف ػػتح جول ػػة جدي ػػدة م ػػف
محػػاوالت ربػػط غ ػزة بسػػيناء ،ولػػيس بالضػػفة الغربيػػة ،والسػػعي لتصػػدير أزمػػة الالجئػػيف الفمسػػطينييف لمصػػر عمػػى

دفعات ،في ىذا السياؽ ،يمكف أف نفيـ دافع العػدواف عمػى غػزة ،وكيػؼ تتعػاطي إسػرائيؿ مػع الوسػاطة المصػرية،
والتصور اإلسرائيمي إلنياء مشكمة غزة. 2

ومػف وجيػػة نظػػر الػرئيس عبػػاس" :أف مصػػر تعمػػؿ عمػى حقػػف الػػدماء الفمسػػطينية وال تنظػػر الػػى الحػػرب كتصػػفية

حسػابات عمػػى حسػػاب الشػػعب الفمسػػطيني ،إذ أف تػػدخؿ الػرئيس السيسػػي بطػػرح المبػػادرة إلنيػػاء الحػػرب مػػف أجػػؿ
الشعب الفمسػطيني ،ولك َّػف حمػاس رفضػت المبػادرة واسػتمروا فػي الحػرب والتصػعيد فػي المطالػب ،وقػد وصػؿ عػدد
الشيداء 50شييداً عندما تـ طرح المبادرة المصػرية ،لكػف وفػى اليػوـ الخمسػيف لمحػرب بمػ عػدد الشػيداء 2200
وعشرة االؼ جريح و 80ألؼ بيت مدمر ،وظمت حماس تطالب بإنشاء ميناء ومطار وفى اليوـ الخمسيف أرسػموا
لمصر أنيـ موافقوف عمى وقؼ اطالؽ النار ولـ تدخؿ تعديالت تذكر عمى الورقة المصرية.3
وأفضػػت الحػػرب الػػى مػػؤتمر "إعػػادة اإلعمػػار" عقػػد فػػي القػػاىرة وبرعايػػة مص ػرية ،ومثػػؿ الفمسػػطينييف فيػػو ال ػرئيس
عبػاس ،وىػو مػػا يػدلؿ أف مصػر تسػػعى الػى إعػػادة الشػرعية لمقيػادة الفمسػػطينية بإعػادة قطػاع غػزة لمسػمطة الوطنيػػة
وحكوم ػػة الوف ػػاؽ ال ػػوطني ،وتعزي ػػز المص ػػالحة ،وك ػػذلؾ تعزي ػػز دور القي ػػادة الفمس ػػطينية ف ػػي اس ػػتعادة ق ػػوة موقفي ػػا

1

كممتى ،2214،وكيؿ المخابرات سابقا اليدوء في غزة حماية لألمف القومي المصري ،تاريخ الوصوؿ لمموقع االلكتروني،2215/9/18 ،

http://klmty.netl
 2أنور ،أحمد ،2214 ،ترحيؿ المشكمة المنطؽ اإلسرائيمي في العدواف عمى غزة ،المجمة العدد الثامف والتسعوفhttp://www.elmofeed.com ،
3

صوت فتح االخباري ،2215 ،مقابمة مع الرئيس عباس ساخنة يياجـ حماس بشدة ،صوت فتح االخباري ،تاريخ النشر  ،2215/6/19تاريخ الوصوؿ

لمموقعhttp://fateh-voice.ps/arabic/?Action=PrintNews&ID=45109 ،2215/8/4 ،
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التفاوضػػي مػػع إس ػرائيؿ ،وىػػو مػػا أكػػده ال ػرئيس المصػػري عبػػد الفتػػاح السيسػػي أف تسػػوية القضػػية الفمسػػطينية وفق ػاً
لممرجعيات الدولية ومبادرة السالـ العربية ستوفر واقعاً جديداً وستجعؿ المنطقة أكثر أمناً واستق ار اًر ،كما ستقضي
عمى أحػد أىػـ األسػباب والػذرائع التػي يعتمػد عمييػا اإلرىػابيوف ِالسػتقطاب الػبعض لالنضػماـ لمجماعػات اإلرىابيػة

والمتطرفة.
وذكر المتحدث باسـ و ازرة الخارجية بدر عبػد العػاطي أف الػوزير سػامح شػكري وزيػر خارجيػة مصػر تنػاوؿ بشػكؿ
مفصؿ خالؿ المقاء بيف الرئيس السيسي والرئيس عباس تطػورات القضػية الفمسػطينية والجيػود المبذولػة السػتئناؼ
مفاوضات السالـ بيف الفمسطينييف واالسرائيمييف عمػى أسػاس المرجعيػات الدوليػة المتفػؽ عمييػا وحػؿ الػدولتيف بمػا
يؤدي الي التوصؿ إلى تسوية دائمة وعادلة وشاممة لمقضية الفمسطينية ،حيث شدد الػوزير شػكري عمػي أىميػة أف
تضمف ىذه التسوية إقامة دولة فمسطينية مستقمة ذات سيادة عمى حدود عاـ 1967ـ.1
ػص إتفػاؽ وقػؼ إطػالؽ النػار الػذي أنيػى حػرب 2014عمػى صػيغة محػددة ،أال وىػي
ويقوؿ عزاـ األحمد :لقد ن ّ

مقرىا في راـ اهلل ويتزعميا الرئيس محمود عباس ،تتولّى السػيطرة عمػى الحػدود وتقػود
ّ
أف السمطة الفمسطينية التي ّ
يتـ تنفيذ ىذا االتفاؽ بنجاح.2
جيود إعادة اإلعمار التي تبم قيمتيا  5.4مميار دوالر ،ومع ذلؾ ،لـ ّ

ويعزز ذلؾ الرئيس عباس قائالً :بأف الدوؿ المشاركة بمؤتمر إعادة إعمػار قطػاع غػزة فػي القػاىرة ،أكػدت عمػى
توفير  5مميار دوالر ،واشترطت أف تقدـ ىػذا الػدعـ عػف طريػؽ السػمطة ولػيس عػف طريػؽ حمػاس فػاتفؽ "روبػرت
سرى" مبعوث االمـ المتحدة مع موسى أبو مرزوؽ "عمى أف تكوف السمطة عمى الحدود وأف تتسمـ المواد وتسمميا
لألمـ المتحدة وتقوـ األخيرة بعممية البناء ،عمى ذلؾ وبعد أسبوع توقؼ ىذا االتفاؽ ولـ تسمح حماس حتى بتنفيذ
البنػػد االوؿ بعػػدما تػػـ االتفػػاؽ عميػػو بػػيف الحركػػة واالمػػـ والمتحػػدة ،ىػػـ لػػيس لػػدييـ نيػػة لػػذلؾ حتػػى اف الحكومػػة ال
تعمؿ في القطاع  ،وبالتالي الدوؿ لف تمنحنا األمواؿ المتفؽ عمييا".3
ويتضػػح حػػرص مصػػر عمػػى التمثيػػؿ الفمسػػطيني الرسػػمي ،لػػذلؾ كانػػت تعمػػؿ بشػػكؿ دائػػـ عمػػى إعػػادة االسػػتقرار
والمصػػالحة لمفمسػػطينييف ،مسػػتغمة اى ثغ ػرة لػػذلؾ ،يوضػػح الم ػواء محمػػد إب ػراىيـ وكيػػؿ جيػػاز المخػػابرات المص ػرية
السابؽ ،أف جميع التيدئات السابقة لـ تخرج عف:

4

وكالة معا ،2215،السيسي :تسوية القضية الفمسطينية ستقضي عمى اإلرىاب ،وكالة معا اإلخبارية ،تاريخ الوصوؿ الى الموقع،2215/8/8 ،
http://maannews.net/Content.aspx?id=785648
2
ماكوفسكي ،ديفيد-غيث ،العمري ، 2215 ،المفتاح لتجنب حرب آخري في غزة؟ مصر ،معد واشنطف لدراسات الشرؽ األوسط ،تاريخ الوصوؿ لمموقع،
1

http://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/view/the-key-to-averting-another-gaza-war-egypt ،2215/8/2
3

صوت فتح االخباري ،مرجع سابؽ

4

إبراىيـ ،محمد ،2215 ،وكيؿ المخابرات المصرية السابؽ يكشؼ أبعاد ىدنة حماس واسرائيؿ بيف الحقيقة والتأثير ،وكالة نبأ اإلخبارية المستقمة ،تاريخ

الوصوؿ لمموقع االلكترونيhttp://www.naba.ps/arabic/?Action=Details&ID=106137 ،2215/9/12 ،
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 أف جميعيػا تمػػت بوسػػاطة وجيػػد مصػري مضػ ٍػف أوقفػػت مصػػر االعتػداءات اإلسػرائيمية العسػػكرية الشرسػػة عمػػى
سكاف قطاع غزة ،كما أف جميع اتفاقات التيدئة السػابقة لػـ تشػيد توقيعػاً عمييػا مػف أي طػرؼ سػواء مصػر أو
إسرائيؿ أو السمطة الفمسطينية أو حماس أو الفصائؿ الفمسطينية ،وانما كانت مجػرد أوراؽ تػـ تبادليػا والموافقػة
عمييا شػفاىو ،وشػممت تحديػداً وقػؼ العمميػات مػف الجػانبيف وسػاعة الصػفر وبعػض إجػراءات محػددة تقػوـ بيػا
إسرائيؿ لتسييؿ الحياة عمى سكاف القطاع ،وىذه االتفاقات لـ ترتب أي آثار سياسية مف أي نوع عمى الموقؼ
الفمسطيني ككؿ.
 إف التيدئػػة فػػي أغسػػطس 2014 /تمػػت بػػيف إس ػرائيؿ ،ووفػػد يمثػػؿ جميػػع الفصػػائؿ الفمسػػطينية ،فػػي حػػيف أف
التيػػدئات السػػابقة كانػػت تػػتـ مػػع وفػػد يمثػػؿ حركتػػي حمػػاس والجيػػاد فقػػط ،وىػػو مػػا يعػػزز رؤيػػة مصػػر لمقضػػية
الفمسطينية موحدة مف خالؿ توحيد الوفود.
إذف فاتفاقات التيدئة السابقة كانت ذات طبيعة فنية بحتة ىدفت إلى معالجة قضية بعينيا وىي وقؼ العدواف مع
بعض التسييالت اإلسرائيمية المحدودة ،دوف أف تقفز إلى ما ىو أبعد مف ذلؾ.
يستنتج من ذلك أن:
 حمػػاس تحػػاوؿ أف تؤكػػد أنيػػا تمثػػؿ ال ػرقـ األصػػعب فػػي المعادلػػة الفمسػػطينية ككػػؿ سػػمماً وحرب ػاً وتحػػاوؿ تثبيػػت
دعػػائـ حكميػػا لقطػػاع غػزة فتػرة طويمػػة مػػع تيمػػيش أي دور لمسػػمطة فػػي راـ اهلل ،وبالتػػالي سػػوؼ تقضػػى تمام ػاً
عمى جيود لممصالحة الفمسطينية.


بغض النظر عف رواية االنتصار لحماس التي ترددىا ،فإف نتػائث حػرب عػاـ2014ـ ،أظيػرت رَاب ِحػيف اثنػيف

غيػػر مباشػريف فييػػا لػػـ يخوضػػا غمارىػػا ،أوليمػػا السػػمطة الفمسػػطينية ممثمػػة بػػالرئيس عبػػاس بعػػد أف شػػكؿ وفػػداً
مفاوض فمسطيني موحد ،وتمسؾ بالورقة المصرية ،ثـ صاغ خطابػو بالشػكؿ الػذى ينسػجـ مػع جممػة المطالػب
المشػػروعة التػػي أشػػيرتيا حمػػاس والجيػػاد ،قبػػؿ أف يتوجػػو وفػػده التفاوضػػي نحػو القػػاىرة ،أصػػبحت السػػمطة ىػػي
العنواف السياسي المعتمد اقميميا ودولياً لتنفيذ اإلتفاؽ ،بما فػي ذلػؾ اإلشػراؼ عمػى ممػؼ إعػادة اإلعمػار وتمقػى
األمواؿ ،فضال عف إدارة المعابر والحدود ،بدعـ مصري واضح عمى غير مػا كانػت تريػد حركػة حمػاس ،التػي
سػػعت منػػذ البدايػػة إلػػى تيمػػيش السػػمطة واخراجيػػا مػػف المشػػيد كمػػو  ،ثانييمػػا :القػػاىرة التػػي تمكنػػت مػػف إعػػادة
فرض مكانتيا ،واسترداد قسط كبير مف دورىا في الممؼ الفمسطيني التقميدي ،وجمب الطرؼ الذي كاف ال يػود
منحيػػا أي أفضػػمية إلػػى المائػػدة مكرى ػاً ،ومػػف ثػػـ إفشػػاؿ كػػؿ رعايػػة إقميميػػة أخػػرى لممفاوضػػات غيػػر المباش ػرة،
وفوؽ ذلؾ إخراج معبر رفح مف المفاوضات كمياً ،واستضافة مؤتمر المانحيف إلعادة إعمار غزة
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 غزة قػد تسػتخدـ مػف قبػؿ إسػرائيؿ الختبػار كػؿ نظػاـ مصػري جديػد ،وتضػغط عميػو لمعرفػة الحػدود التػي يمكنػو
التصرؼ في ضوء ميددات غزة.1
نالنا :تداعيات نشاط الجماعات المسمحة في سيناء عمى الموقف المصري من ممف معبر رفح البري
يعتبر معبر رفح ترمومتر لمعالقات الفمسطينية المصرية ،وأحد األدوات التي يمكف مف خالليا قياس مدى التوافؽ
والتجػ ػػاذب بػ ػػيف الط ػ ػرفيف فيػ ػػو المنفػ ػػذ الوحيػ ػػد عمػ ػػى مصػ ػػر وم ػ ػرتبط تمامػ ػػا بالسياسػ ػػات المص ػ ػرية تجػ ػػاه القضػ ػػية
الفمسطينية ،انحي جرري فري اسرحئىا عره انحرم انكامرم نهق رية انفهسرطيىية وانمصرانحة انفهسرطيىية جكريسرا نفصرم
قطاع غزة عه انق ية انفهسرطيىية ،وهرى مرا ععرر عىر معرارا بعرد انعردوان اغول عهرً غرزة عراو 8002/8002
قائالً "أف الوضع القػائـ فػي غػزة منػذ صػيؼ العػاـ الماضػي يشػيد انقسػاماً فمسػطينياً بػيف السػمطة الوطنيػة وحمػاس
يفتح الباب أماـ إسرائيؿ لممضي في مخططيا لفصؿ الضفة والقطاع ونحف في مصر لف نساىـ في تكػريس ىػذا
االنفصاؿ بفتح معبر رفح في غياب السمطة الفمسطينية ومراقبي االتحاد االوروبي ومخالفػة إتفػاؽ عػاـ ،2"2005
وتخفيف ػاً لمعانػػاة أىػػؿ غ ػزة عمػػؿ المعبػػر بق ػرار ال ػرئيس مبػػارؾ الػػذي سػػمح بفتحػػو ألجػ ٍػؿ غيػػر مسػػمى عػػدا الجمعػػة
والسبت لعبور كافة الحاالت اإلنسػانية الفمسػطينية فػي كػال االتجػاىيف فػي  4000/6/0بعػد إغالقػو منػذ االنقسػاـ
الفمسطيني بشكؿ كامؿ لمدة ثالث سنوات.
ومػػا زاؿ المعبػػر يشػػيد شػػداً وجػػذباً حتػػى يومنػػا ىػػذا ،فبعػػد ثػػورة  42ينػػاير كثػػر الحػػديث عػػف التسػػييالت المص ػرية
الممنوحػػة لمفمسػػطينييف لمسػػفر عبػػر المعبػػر إال أف ىػػذه التسػػييالت كانػػت احتفاليػػة واعالميػػة ومبػػال بيػػا باسػػتثناء
زيادة عدد أياـ فتح المعبر آنذاؾ ،والسماح بالسفر لألطفاؿ تحت الثامنة عشػرة ،والرجػاؿ ممػف تزيػد أعمػارىـ عػف
 20عاماً ،والنساء مف كؿ األعمار ،ليشيد المعبر بعض التطورات وذلؾ عمى النحو اآلتي:
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ٍ
ألجؿ غير مسمى مع انػدالع الثػورة المصػرية ،وانتشػرت وحػدات
 -في  4000/00/00أغمقت مصر معبر رفح

الجيش عمى خط الحدود الدولي إلى شماؿ سيناء والى معبر رفح وخط الحدود الدولي.
 في  4000/04/01قررت السمطات المصرية فتح المعبر  0أياـ لمدة ساعتيف في اتجػاه واحػد لعػودة العػالقيفإلى قطاع غزة وىذه المرة األولى التي يتـ فييا فتح المعبر بعد أحداث مصر منذ .4000/0/42

صعب ،سميح ، 2214 ،غزة اختبار مصر السيسي ،جريدة الصباح العراقية ،تاريخ الوصوؿ لمموقع اإللكتروني،2215/12/19 ،
http://www.alsabaah.iq/ArticleShow.aspx?ID=74541
2
الحرية  ،2228 ،مبا رؾ مصر لف تقع في الفخ اإلسرائيمي و لف تشارؾ في الفصؿ بيف الضفة و قطاع غزة  ،الحرية مجمة التقدمييف العرب عمى االنترنت،
1

http://alhourriah.org/archeive/16826/%E3%C8%C7%D1%DF%3A-%E3%D5%D1-%E1%E4-%CA%DE%DA-%DD%ED-%C7%E1%DD%CE-%C7%E1%C5%D3%D1%C7%C6%ED%E1%ED-%E6%E1%E4%CA%D4%C7%D1%DF-%DD%ED-%C7%E1%DD%D5%E1-%C8%ED%E4-%C7%E1%D6%DD%C9-%E6%C7%E1%DE%D8%C7%DA.html
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شمالة ،خميؿ 2211 ،التسييالت المصرية عمى معبر رفح أوىاـ ودعاية إعالمية ،مؤسسة الضمير لحقوؽ االنساف ،نشر بتاريخ  19يونيو.2211 ،

انمركز انديمقراطي انعربي نهدراسات االسحراجيجية وانسياسية واالقحصادية برنيه – أنماويا

الجماعات المسلحة فً سيناء و تداعياتها على المىقف المصري من القضية الفلسطينية (  ...)4002 -4002اسالم مىسً

 في  4000/02/41فتحت المعبر فػي كػال االتجػاىيف بشػكؿ دائػـ دوف وجػود لجيػاز مباحػث أمػف الدولػة ،ىػوم ػػا أُعتب ػػر تطبيقػ ػاً لموع ػػود التػ ػي قطعتي ػػا مص ػػر لحم ػػاس مقاب ػػؿ التوقي ػػع عم ػػى إتف ػػاؽ المص ػػالحة م ػػع ف ػػتح بت ػػاريخ
2011/4/26ـ ،1ىذا الفتح كاف يمنع المسافريف مف الذيف تتراوح أعمارىـ مف  01عاما حتى  20عاما دخػوليـ
إلػػى مصػػر إال مػػف خػػالؿ تنسػػيؽ مسػػبؽ مػػف السػػفارات المص ػرية فػػي الخػػارج لمفمسػػطينييف المقيمػػيف خارجػػا ومػػف
السفارة المصرية في راـ اهلل لمفمسطينييف المقيميف في غزة والضفة بمعنى أف التسييالت شممت السػيدات والػذكور
أقؿ مف  01عاما وأكثر مف  20عاما.2
يتضػح مػػف العػرض السػػابؽ ،أف التسػييالت المصػرية عمػى معبػػر رفػح البػػري لػـ تكػػف عمػى المسػػتوى المػأموؿ بعػػد
الثػػورة ،كمػػا أف الحػػديث عػػف إ ازلػػة قػوائـ الممنػػوعيف مػػف السػػفر لػػـ تكػػف حقيقيػػة ،وال زاؿ ىنػػاؾ قػوائـ سػػوداء بحجػػة
الممنػػوعيف مػػف دخػػوؿ مصػػر ،وىػػذا يبػػيف أف السياسػػة المصػرية تجػػاه معبػػر رفػػح لػػـ تتغيػػر سػواء فػػي عيػػد الػرئيس
حسػػني مبػػارؾ أو فيمػػا بعػػد الثػػورة المص ػرية ،ألف معبػػر رفػػح لػػو عالقػػة بعالقػػات مصػػر الخارجيػػة ،كمػػا لػػو عالقػػة
مباشرة بالصراع الفمسطيني الداخمي وىو جزء مف األدوات المصرية لمضغط عمى فتح وحماس لتنفيذ المصالحة.
ويوضح أكرـ عطا اهلل الكاتب الفمسطيني :أف المعبر لـ يكف مغمقاً قبؿ أف تسيطر عميػو حركػة حمػاس قبػؿ عػاـ
ػرر
 4002وأف إصػرار حركػػة حمػاس عمػػى إدارة المعبػر فػػي ظػؿ رفػػض الجانػب المصػػري يعنػي إعطػػاء مصػر مبػ اً
السػػتمرار اغالقػػو ،فموقفيػػا لػػـ يتغيػػر منػػذ ثمػػاف سػػنوات ،وأف مصػػر سػػتفتح المعبػػر حػػيف تػػديره السػػمطة ألف ىنػػاؾ
اتفاؽ ،والطرفاف جزء منو ،ومع ذلؾ موقؼ حماس لـ يتغير كأنيػا لػـ تسػمع بػأف ىنػاؾ اتفاقػاً عمػى تسػميـ المعػابر
لمسمطة الفمسطينية.3
وىػػذا يخػػالؼ رغبػػة حركػػة حمػػاس التػػي تعتبػػر معبػػر رفػػح ىػػو معبػػر مصػػري فمسػػطيني ،خصوص ػاً بعػػد انسػػحاب
اسرائيؿ مف غزة عاـ 4002ـ ،حيث يجزـ ممثمو حماس أف االحتالؿ اإلسرائيمي في القطاع إنتيػى ،ولػيس لػدييا
مانع مف مراقبة دولية إذا كاف ذلؾ يساىـ في فتح المعبر ،وأف تكوف جزء مف السمطة العاممة عمى المعبر ،4كمػا
ويجب عمى مصر اآل تساىـ في حصار غزة فيذا يعتبر نوعاً مف أنواع اإلبادة الجماعية المخالؼ لمقانوف الدولي
اإلنسػػاني ،فػػال توجػػد قاعػػدة فػػي القػػانوف الػػدولي تمػػزـ الػدوؿ ،وخاصػػة دوؿ الجػوار كمصػػر ،بػػاإلعتراؼ باألوضػػاع
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البياء ،مراد ،مرجع سابؽ ،ص92
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خميؿ أبو شمالة ،مرجع سابؽ

عطا اهلل ،أكرـ  ، 2215،رسالة لمصديؽ غازي حمد صحيح ولكنؾ تجاىمت الحقائؽ ،نبأ برس ،تاريخ الوصوؿ لمموقع االلكتروني،2215/9/23 ،
http://npaapress.com/ar/?Action=Details&ID=42771
4
مسمؾ  ، 2229،مف يحمؿ مفاتيح معبر رفح؟ ،مسمؾ مركز لمدفاع عف حرية الحركة ،اطباء لحقوؽ االنساف ،اسرائيؿ ،ص61-62
3
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غير المشػروعة .وقبولُيػا باسػتمرار اتفاقيػة المعػابر يعنػي قبوليػا بوضػع غيػر مشػروع التػي ىػي ليسػت طرفػا فيػو،1
لكف ال تبدو ىػذه األسػباب التػي تروييػا حمػاس يمكػف اف تػؤثر فػي سياسػة مصػر تجػاه المعبػر ،إذ أف مصػر ىػي
مػػف تفػػرض الشػػروط ولػػيس أط ارف ػاً فمسػػطينية ،2لكػػف يمكػػف أف يمعػػب الوضػػع الفمسػػطيني الػػداخمي والخالفػػات بػػيف
حركتػػي فػػتح وحمػػاس دو اًر فػػي تشػػكيؿ الموقػػؼ المصػػري ،أو تشػػكؿ لػػو إطػػا اًر ومبػػر اًر ،فمصػػر تحػػاوؿ أال تقطػػع
االتصػػاالت مػػع أي الفصػػائؿ الفمسػػطينية ،عمػػى األقػػؿ عمػػى المسػػتوى الرسػػمي ،والتعامػػؿ المصػػري مػػع القضػػية
الفمسػػطينية يقػػوـ عمػػى أولويػػة السػػالـ مػػع إس ػرائيؿ ،وتتعػػايش مػػع وجػػود مقاومػػة فمسػػطينية فػػي األ ارضػػي المجػػاورة
لحدودىا بحيث ال تؤدي لنشوب حرب تمتد آثارىا لألراضي المصػرية ،كمػا وال ترحػب بييمنػة حمػاس عمػى القػرار
الفمسطيني ،ولكنيا قد تقبؿ بدور فاعؿ لحماس دوف السيطرة ،وذلؾ انطالقاً مف تخوفات تثيرىػا قطاعػات حساسػة
تجاه التيارات اإلسالمية بشكؿ عاـ كما يمي:
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 ترى مصر أف عمييا التعامؿ وفؽ التزاماتيا الدولية ،التي تعتبر اتفاقيػة معبػر رفػح عػاـ 2005ـ جػزءاً مػف ىػذه
ػاء عمػػى طمػب األطػراؼ الموقعػػة عمييػػا،
االلت ازمػات ،بػرغـ انيػػا ليسػت طرفػاً فييػػا ،ولكنيػا تسػػاعد فػػي تشػغيميا بنػ ً
لذلؾ تعتبر السمطة الفمسطينية ىي الجية الرسمية إلدارة المعبر.

 تعتبر مصر أف معبر رفح يمثؿ تيديداً بالنسػبة ليػا فػي حالػة فتحػو ليمبػى حاجػات الفمسػطينييف كافػة واالسػتغناء
عف المعابر األخرى مع إسػرائيؿ ،وبػذلؾ يعتبػر نجاحػا محػدودا فػي إ ازحػة أزمػة الحصػار تجػاه مصػر ،أكثػر مػف
تحميؿ إسرائيؿ مسؤولية الحصار.
أوضاع معبر رفح بعد نورة يناير 2011/في ضوء الجماعات المسمحة في سيناء
ُمنػػذ تسػػمـ اإلخ ػواف المسػػمموف والتقػػارب األيػػديولوجي مػػع حمػػاس ،اختمفػػت معػػايير فػػتح المعبػػر ،لكػػف مػػا ازلػػت
معايير دخوؿ االفراد الى مصر نفسيا يكتنفيا كثير مف التسييالت األخرى ومنيا فتح المعبر شبو الكامؿ ،لكف

معايير اإلغالؽ اختمفت عف سابقيا حيث برز اإلغالؽ مػف أجػؿ التيديػد األمنػي ،4بعػدما انعكػس عػدـ اسػتقرار
األمنيػة،
الوضع األمني في سيناء بعد ثورة يناير 2011/تمقائياً عمى المعبر ،اذ تكررت اليجمات عمػى الم اركػز
ّ
ػالمية" ،وتصػػاعد وتي ػرة اليجمػػات
وح ػوادث خطػػؼ السػ ّػياح ،وتوزيػػع بيانػػات تػػدعو إلػػى إقامػػة "إمػػارة سػػيناء اإلسػ ّ

ىجومػا ،خػالؿ فتػرة وجيػزة
قوات حرس الحدود المصرّية في شماؿ سيناء حتّى تجاوز عػددىا 28
ً
المسمّحة عمى ّ
الحمديف ،جواد – العمري ،بياف ، 2228،تقدير الموقؼ المصري تجاه حصار قطاع غزة وفتح معبر رفح ،مركز الزيتونة لمدراسات واالستشارات،
http://www.alzaytouna.net/permalink/5263.html
2
محجز ،خضر ،مرجع سابؽ
1
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الحمد ،جواد-العمري ،بياف ،مرجع سابؽ

 4ىويدي ،مروة ،السيد أماني ،مرجع سابؽ ،ص.41-42
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أشير معدودة ،بينيا أكثر مف ىجوـ منظّـ عمى أقساـ الشرطة ،لكف أيِّا مف العمميػات السػابقة لػـ تثػر
ال تتجاوز
اً
أمنييف كبار وعزليـ ،1وأُغمؽ
زوبعةً
مست مسؤوليف ّ
ّ
سياسية ،كالتي قتؿ فييا 16جندي في رمضاف ،2012/اذ ّ
لمدة خمسة أياـ عمى أثػر تمػؾ
مجنديف مصرّييف وأغمِؽ معبر رفح ّ
المعبر ّ
لمدة عشريف يوماً ،ثـ اختطاؼ سبعة ّ
الحادثة ،وأعيد فتحو بعد اإلفراج عنيـ.2

األمنيػػة المصػرّية حمػػاس بالعبػػث بػػأمف سػػيناء والمسػػاىمة فػػي حالػػة عػػدـ االسػػتقرار األمنػػي ىنػػاؾ،
وتػػتّيـ األجيػزة
ّ

التػػي نشػػأت عقػػب الثػػورة ،واتيػػاـ اإلعػػالـ اإلخػواف بػػالتراخي وميادنػػة حمػػاس ومػػنح الفمسػػطينييف امتيػػازات عديػػدة:
منيا فتح المعبر دوف قيود وعػدـ م ارعػاة أف الػبالد تمػر بظػروؼ غيػر طبيعيػة ،وتحػاوؿ حمػاس جاىػدة إبعػاد ىػذه
الفكػػرة عػػف وسػػائؿ اإلعػػالـ المصػرّية وتتّيميػػا دومػاً بػػالتحريض عمييػػا مػػف دوف دالئػػؿ ،وقػػد أصػػبح المعبػػر مرىونػػا
بالحالة األمنية المتردية في سيناء ،3خصوصا بعػد سػقوط حكػـ اإلخػواف وزيػادة كبيػرة لمتػوتر فػي سػيناء ،وتعامػؿ

الدولة المصرية قطػاع غػزة عمػى أنػو منطقػة ميػددة ألمػف مصػر ،حيػث أف الفتػرة الممتػدة مػف  2013/7/1حتػى
 2014/5/31شػػيدت إغ ػػالؽ معب ػػر رفػػح  234يومػ ػاً م ػػف أصػػؿ  335يومػ ػاً ،4بس ػػبب العمميػػات العس ػػكرية الت ػػي
يقودىػػا الجػػيش المصػػري فػػي سػػيناء ضػػد الجماعػػات المسػػمحة ،وقػػد تزامنػػت بعػػض التفجي ػرات فػػي سػػيناء مػػع فػػتح
المعبػػر ،فكممػػا أعمػػف الجػػيش المصػػري نوع ػاً مػػف التس ػييالت واعػػالف الحكومػػة المص ػرية عػػف فػػتح المعبػػر يسػػارع
المسػػمحوف فػػي سػػيناء الػػى ىجػػوـ عمػػى ثكنػػات الجػػيش أو تفجيػػر انتحػػاري فػػي احػػدى مدرعاتػػو ،األمػػر الػػذي بػػات
واضحا لمعياف أف ىناؾ أيادي خفية تسعى لتوتير العالقة بيف مصر وغزة.
أمنيػػا بمنطقػػة الجػػورة
ففػػي  ،2014/12/20ومػػع إعػػالف السػػمطات المص ػرية فػػتح المعبػػر ىػػاجـ مسػػمحوف ً
كمينػػا ً
جنوب الشيخ زويد بمحافظة شماؿ سيناء بقذائؼ الياوف دوف وقوع أي إصابات.
وفي  2015/3/8فبعد إعالف السمطات المصرية فتح المعبر ،قتؿ ثالثػة مجنػديف وجػرح آخػريف فػي اليػوـ األوؿ

لفتح المعبر بعد تفجير مدرعة لمجيش بمنطقة "الخروبة" بجوار الطريؽ الدولي "العريش رفح" جنوب مدينػة الشػيخ
زويد بمحافظة شماؿ سيناء.

أما في اليوـ الثاني  2015/3/9لفتح المعبر فقالت مصادر أمنية مصرية إف "انتحارًيا" فجر نفسو بعد أف استقؿ

(شاحنة نقؿ مياه) في معسكر لألمف المركزي المصري بحي المسػاعيد بػالعريش ممػا أدى لمقتػؿ شػخص واصػابة

جيبا عسكرًيا بعبوة ناسفة فػي قريػة "القريعػة" جنػوب
 32آخريف ،وفي نفس اليوـ بساعات قميمة استيدؼ مسمحوف ً
المركز العربي ،2212،سيناء التائية بيف غياب الدولة واالستثمار السياسيhttp://www.dohainstitute.org/release/a5a692d9 -37ec- ،
4735-99e2-907efe2bdcfe
2
حازـ بعموشة ،االسالميوف في مصر لـ يحدثوا أي تغيير جذري في معبر رفح ،المراقب الفمسطيني ،نشر بتاريخ -29مايو .2213
1

 3ىويدي ،مروة ،السيد أماني ،مرجع سابؽ ،ص.69
4

تقدير استراتيجي ( ، 2214 ،)68مستقبؿ العالقات المصرية الفمسطينية بعد االنتخابات المصرية ،مركز الزيتونة لمدراسات واالستشارات ،بيروت ،لبناف،

http://www.alzaytouna.net/permalink/71611.html
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العػريش ممػا أسػػفر عػػف مقتػػؿ ضػػابط فػػي الجػػيش المصػػري واصػػابة ثالثػػة آخػريف ،وفػػي  2015/1/ 11اختطػػؼ
مسػمحوف الضػابط أيمػف الدسػوقي الػذى يعمػػؿ بقػوات أمػف المػوانئ والمنافػذ البريػػة مػف منطقػة "الوفػاؽ" بمدينػة رفػػح
وعثر عمى جثمانو بعد أياـ.1
المصرية مع إعالف السمطات المصرية فتح معبر رفحُ ،

ويقوؿ المواء محمد نور الديف مساعد وزير الداخمية األسبؽ إف "فتح معبر رفػح البػري لػو عالقػة وطيػدة بالحػادث

اإلرىابي الذي تسبب في تفجير مبنى قطاع األمف الوطني بمنطقة شب ار الخيمة ،والذي أسفر عف إصػابة  7أفػراد
شرطة مف خالؿ استخداـ سيارة مفخخة" وأضاؼ أنو "عندما نفتح ىذا المعبر الػنحس تحػدث العمميػات اإلرىابيػة،
فضػال عػػف أنػو معبػػر أفػراد ممكػػف أف يتسػمؿ مػػف خاللػػو أشػخاص متخصصػػيف فػي تجييػػز العبػوات الناسػػفة ،ومػف
المالحظ أف آخر 5حوادث إرىابية حدثت في مصر تزامنت مع فتح معبر رفح".2
قاؿ رئيس الوزراء المصػري إبػراىيـ محمػب " :ىنػاؾ  5معػابر ولػيس معبػر رفػح وحػده وغػزة محاصػرة مػف المعػابر
األربعة األخرى ونحف نفتح معبر رفح لمحاالت اإلنسانية ،ولكف يتعيف عمينا أف نحمي بمدنا مف اإلرىاب ،كؿ يوـ
عدد مف أبنائنا يقعوف شيداء ،لذا نحػف بحاجػة لفػرض األمػف واالنضػباط عمػى الحػدود مػع غػزة ،ويجػب أال يكػوف
العبء كمو عمى مصر".3
ويقوؿ موسي أبو مرزوؽ القيادي في حماس" :بأنو يشعر باألسؼ الشديد عمى كؿ مرحمة مف المراحؿ تكوف فييا
نوايا بفتح معبر رفػح تقفػز تمػؾ العمميػات داخػؿ سػيناء المسػتنكرة والمدانػة والتػي تضػر بػأمف ومسػتقبؿ العالقػة مػع
مصر" وأضاؼ "أنو ال يجب إلقاء التيـ تجػاه قطػاع غػزة وحركػة حمػاس ألنػو لػيس ىنػاؾ أي إشػارة بوجػود عالقػة
لقطػػاع غػزة بمػػا يجػػري فػػي سػػيناء ،إذ أف مػػا يجػػري فػػي سػػيناء يضػػر بقطػػاع غػزة ألف سػػيناء الممػػر الوحيػػد لغػزة".
ونح ػػف دائمػ ػاً أيادين ػػا مم ػػدودة ،ونري ػػد عالق ػػة م ػػع م ػػف يحك ػػـ ف ػػي مص ػػر ألف ى ػػذا مس ػػتقبؿ الش ػػعب الفمس ػػطيني،
والمزايدات التي تجري في ىذا الوقت ال تخدـ الشعبيف الفمسطيني والمصري".4
ويقػوؿ عضػػو المكتػػب السياسػػي لحػػزب الشػػعب الفمسػػطيني وليػد العػػوض" :أف ىنػػاؾ جيػػات عمػػى مسػػتوى إقميمػػي
ودولػػي تمعػػب عمػػى تػػوتير العالقػػة بػػيف مصػػر وقطػػاع غ ػزة ،مشػػي اًر الػػى أف المسػػمحيف فػػي سػػيناء يسػػتغموف عػػدـ

1

وادي ،عبد الحكيـ ، 2215 ،لماذا تحصؿ عمميات ارىابية في سيناء بنفس التوقيت كمما تـ فتح معبر رفح؟،مركز راشيؿ كوري الفمسطيني لحقوؽ االنساف

ومتابعة العدالة الدوليةhttp://rachelcenter.ps/news.php?action=view&id=18729 ،
2

ندى ،مصطفي ،2215 ،مساعد وزير الداخمية األسبؽ :عناصر إرىابية تسممت مف معبر رفح وراء تفجير األمف الوطني ،الشروؽ ،تاريخ الوصوؿ لمموقع

االلكترونيhttp://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=20082015&id=93396bb0-0a82-47b6-9a22- ،2215/9/5،
9fc73e6221b8
3
صفا ،2215،محمب معبر رفح مف توح وال نتحمؿ عبء غزة وحدنا ،وكالة الصحافة الفمسطينية صفا ،تاريخ الوصوؿ لمموقع االلكتروني،2215/9/29 ،
http://safa.ps/post
4
مرزوؽ ،موسي ،حماس تديف اليجمات األخيرة ضد الجيش المصري في سيناء ،جريدة فمسطيف  ،2215/7/4ص12
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السػػيطرة األمنيػػة الكاممػػة لمجػػيش المصػػري عمػػى سػػيناء ويحػػاولوف اظيػػار مصػػر عمػػى أنيػػا دولػػة غيػػر قػػادرة عمػػى
ضػػبط األمػػف ،ونػػوه الػػى أف الشػػقيقة مصػػر سػػتبقى فػػي دورىػػا الريػػادي فػػي طميعػػة األمػػة العربيػػة وسػػتبقى الحاضػػنة
لمقضية الفمسطينية وسيبقى قطاع غزة جزءاً أصيالً مف مكونات األمف المصري.1
وبالتالي إف اليجمات التي تستيدؼ الجيش المصري مف قبؿ الجماعات المسمحة أصبحت الظاىرة واقعػة تكونػت
مف كثرة تك اررىا ،ومف الواضح أف ىنػاؾ تنسػيقاً إلسػتنزاؼ واسػتيالؾ الجػيش بسػيناء ،وىػدفيا تخريػب العالقػة مػع
غػ ػزة ،وى ػػذا خدم ػػة ومص ػػمحة إلسػ ػرائيؿ ومش ػػروعيا بتض ػػييؽ الخن ػػاؽ عم ػػى قط ػػاع غػ ػزة ودفع ػػو باتج ػػاه المش ػػروع
اإلسرائيمي الرامي الى "دولة غزة".2
يتضح مما سبؽ الجدؿ بخصوص تزامف عمميات التفجيػر فػي سػيناء مػع اقتػراب موعػد فػتح المعبػر أو فتحػو ،فػي
الوقت الذي لـ تعرؼ األسباب الحقيقية وراء ىذا التزامف الذي أصبح معموما عمى مستوي الشارع في قطاع غػزة،
كوف معبر رفح يشكؿ ليػـ منفػذا وحيػداً لمعػالـ الخػارجي ،وفػي ظػؿ ىػذه التضػاربات والتخمينػات ألسػباب اإلغػالؽ
الناتث عف توترات أمنية في سيناء.
تفسر الدراسة التفجيرات المتزامنة مع فتح المعبر والتي أثارت تساؤالت إلى التالي- :
 افالس الجماعات المسمحة بسيناء واستخداميـ غزة لمضغط عمى مصر.
 محاولة خنؽ غزة أكثر لخدمة إسرائيؿ وابعاد مصر عف الدور االستراتيجي ليا في القضػية الفمسػطينية وبحػث
سبؿ منافذ أُخري لغزة.
 إيجاد مبرر لحركة حماس لمتفاوض عمى منفذ لغػزة غيػر معبػر رفػح ،بعػدما أصػبح يشػكؿ خطػ اًر عمػى مسػتقبؿ
الفمسطينييف المرتبطيف بأعماليـ ودراستيـ خارج غزة
 محاولة ربط فتح معبر رفح بالعمميات االرىابية وربط غزة بيا.
 تضيؽ الخناؽ عمى غزة بإغالؽ معبر رفح بيدؼ إحراج نظاـ السيسي.
 ضعؼ عمؿ وتقديرات األجيزة االمنية المصرية في سيناء.
 قمة االمكانات والوسائؿ لدى االجيزة االمنية المصرية في سيناء.
 ضعؼ االجيزة االمنية المصرية في سيناء مف الوصوؿ لممعمومة األمنية قبؿ حدوث مثؿ ىذه العمميات.
 اظيار سيناء بالمنطقػة الرخػوة والمنفمتػة أمنيػاً فػي ظػؿ التقػارير األمنيػة بوجػود سػيطرة عمػى سػيناء ،وخصوصػاً
وأف قضية معبر رفح تحظي باىتماـ إعالمي كبير في ظؿ التعتيـ عمى العمميات في سيناء.
العبادلة ،اياد ،2215،سر تزامف ال عمميات في مصر مع فتح معبر رفح ،دنيا الوطف ،تاريخ الوصوؿ لمموقع االلكتروني،2215/9/21 ،
http://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2015/03/10/676204.html
2
المرجع السابؽ
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 التأكيد بأف معبر رفح غير آمف عمى الفمسطينييف والمصرييف فػي حالػة فتحػو وبالتػالي اغالقػو مػف قبػؿ مصػر
مبرر.
مصر ترىن معبر رفح بالمصالحة الفمسطينية واألوضاع األمنية في سيناء
يقوؿ الدكتور إبراىيـ ابراش" :مصر تستطيع فتح المعبر مع منع عناصػر حمػاس وكػؿ َمػف تعتقػد أنػو ييػدد أمنيػا
مػػف المػػرور عبػػر معبػػر رفػػح ،ىػػذا اإلجػراء سيضػػعؼ حمػػاس وسػػيعزز مػف مكانػػة مصػػر عنػػد الشػػعب الفمسػػطيني،
وسػػيؤكد أف مصػػر كمػػا عودتنػػا دائمػػا أكبػػر مػػف كػػؿ األحػزاب والػدوؿ التػػي تحػػاوؿ التطػػاوؿ عمػػى مصػػر ومكانتيػػا،
وسيسػحب البسػاط مػف تحػت اقػداـ ىػذه الجماعػات والػدوؿ التػي تحػاوؿ توظيػؼ حصػار غػزة ومعانػاة أىميػا وحالػػة
االنقساـ لصالح أجندتيا الخاصة وعمى رأسيا اإلضرار بمصر ودورىا الريادي في المنطقة ،وتحاوؿ ترويث مزاعـ
بأف مصر باتت تعادي الشعب الفمسطيني أكثر مف معاداة إسرائيؿ ،إذ أف تحويػؿ مؤشػر العػداء مػف إسػرائيؿ إلػى
الفمسػػطينييف يشػػكؿ انتصػػا ار كبيػ ار إلسػرائيؿ ودافعػػا قويػػا ليػػا لتنفػػرد بالفمسػػطينييف ولتسػػتكمؿ مشػػروعيا االسػػتيطاني
واليويدي في الضػفة والقػدس ومشػروع دويمػة غػزة اإلخوانيػة عمػى حػدود مصػر" .1وتتعامػؿ مصػر مػع ممػؼ معبػر
رفح بأنو مف ضمف األدوات التي تحافظ بو عمى بقاء قطاع غزة ضمف الممؼ الفمسطيني ككؿ ،وكذلؾ ىو ممػؼ
أمف قومي مصري وأف التعامؿ معو ىو ضمف الرؤية االستراتيجية لمقضية الفمسطينية.
وتكتفػػي القػػاىرة بالتواصػػؿ مػػع الػػرئيس الفمسػػطيني محمػػود عبػػاس فػػي ظػػؿ إصػرار السيسػػي عمػػى أف تتمركػػز قػوات
تابعة لمسمطة في المعبر والتأكيد عمى أف ىناؾ تفاىـ مصري إسرائيمي يقضي بتمركػز قػوات أبػو مػازف لػيس فقػط
في معبر "رفح" الحدودي مع مصر ،بؿ أيضاً في المعابر التجارية التي تربط إسرائيؿ بقطاع غزة.
شدد الرئيس المصري ،عبد الفتاح السيسي ،في 2015/9/27ىامش قمة التنمية والمناخ في األمـ المتحدة ،عمى
أف "اإلجػ ػراءات الت ػػي اتخ ػػذتيا مص ػػر لمحف ػػاظ عم ػػى أم ػػف ح ػػدودىا الشػ ػرقية ج ػػاءت بالتنس ػػيؽ الكام ػػؿ م ػػع الس ػػمطة
الفمسطينية وال يمكف أف يكوف اليدؼ منيا اإلساءة إلى األشقاء الفمسطينييف في قطاع غزة ،بؿ تيدؼ إلى حماية
الحػػدود المص ػرية والحفػػاظ عمػػى األمػػف القػػومي المصػػري والفمسػػطيني" وأضػػاؼ اف ىنػػاؾ "أىميػػة لعػػودة السػػمطة
الفمسطينية لمقطاع وأف تتولى اإلشراؼ عمى المعابر".2

ابراش ،ابراىيـ ، 2215 ،التباس الموقؼ المصري مف القضية الفمسطينية ،ممتقى الثقافة واليوية الوطنية الفمسطينية ،تاريخ الوصوؿ لمموقع ،2215/8/1
http://www.palnation.org/vb/showthread.php?t=866
2
سكاي نيوز ،2215 ،السيسي حماية األمف القومي لمصر وفمسطيفhttp://www.skynewsarabia.com ،
1
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كما تحدث عف المعبر بشكؿ أكثر وضوحاً في لقائو مع تمفزيوف "BBCأف معبر رفح البري ُيفتح مػف حػيف آلخػر،

ار
وفتحو بصفة دائمة مرتبط باالستقرار واألمف ،فالمعبر قريب مف منطقة حساسة في سيناء ،لـ نحقؽ فييا اسػتقر اً

كامالً عمى حد وصفو".1
عطيػة أف فػتح معبػر رفػح البػري
ووجية النظر ىذه نقميا سفير مصػر لػدى السػمطة الفمسػطينية ،وائػؿ نصػر الػديف ّ

غزة مرتبط بالتقديرات األمنية لألوضاع التي تشيدىا محافظة شماؿ سيناء ،وىو السػبب
الذي يربط مصر بقطاع ّ

األساسي الذي ُيعرقؿ فتح معبر رفح ،إضافة إلى المصالحة الفمسطينية ،وعدـ الوصوؿ إلى آلية متفّؽ عمييا مػف
أجؿ إتماـ فتحو.2

وتعتبر الد ارسػة أف تصػريح الػرئيس السيسػي والسػفير عطيػة ،يؤكػداف أف العامػؿ الجديػد الػذي أُضػيؼ الػى أسػباب
اغالؽ المعبر ،ىو األوضاع األمنية التي سببتو الجماعات المسمحة في سيناء ،إضافة لالنقساـ الفمسطيني.
ػاع مػف عػدة أطػراؼ خارجيػة
ويقوؿ عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفمسطيني وليد العوض :أف ىنػاؾ مس ٍ
تحػػاوؿ إبقػػاء التػػوتر فػػي العالقػػات بػػيف الشػػقيقة مصػػر وحركػػة حمػػاس والم ػواطنيف فػػي غ ػزة مػػف خػػالؿ استحضػػار
المناكفات في اإلعالـ ،وأكد عمى أف انتظاـ العالقة مع الشقيقة مصػر يمػر عبػر انيػاء االنقسػاـ واسػتعادة الوحػدة
الوطني ػػة ،الفتػ ػاً ال ػػى أف مص ػػر تتعام ػػؿ م ػػع الش ػػعب الفمس ػػطيني م ػػف خ ػػالؿ ش ػػرعية واح ػػدة ى ػػي الس ػػمطة الوطني ػػة
الفمسطينية ،مطالبا الكؿ الفمسطيني بالتوحد عمى موقػؼ واحػد لمواجيػة التحػديات التػي باتػت تعصػؼ فػي العالقػة
مع مصر وغيرىا.3
ويمكػػف االسػػتنتاج ممػػا سػػبؽ ،أف األسػػباب كثي ػرة وعديػػدة التػػي تُوجػػد لمصػػر ُمبػػررات إغػػالؽ المعبػػر منيػػا األمنيػػة
ومنيا السياسية ،اذ تعتبره مف ضمف أدواتيا السترجاع السمطة الى غزة وانياء االنقساـ ،كما وأف ربطػو فػي الفتػرة

األخيػرة بتفجيػرات سػػيناء ،اوجػػدت لحمػػاس مبػػررات لمتوجػػو لمبحػػث عػػف حمػػوؿ بديمػػة لممعبػػر ،بحجػػة عػػدـ اسػػتجابة
مصر لنداءات رفع الحصار وفتح المعبر.
وقػػد لُمػػس ىػػذا التوجػػو الجديػػد لحمػػاس مػػف خػػالؿ كثافػػة زيػػارة الوفػػود األوروبيػػة لغػزة ،وتقػػديـ الحمػػوؿ عبػػر طػػرح
العديد مف المبادرات ليدنة طويمة بيف حماس واسرائيؿ ،أبرزىا مبادرة المبعػوث السػابؽ لعمميػة السػالـ تػوني بميػر،
ومنسػػؽ األمػػـ المتحػػدة لعمميػػة السػػالـ فػػي الشػػرؽ األوسػػط نيك ػوالي مالدينػػوؼ ،متجػػاوزيف الػػدور المصػػري ،كػػذلؾ
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دنيا الوطف ،2215،فتح معبر رفح مرىوف باالستقرار في سيناء وذلؾ لـ يتحقؽ بعد وعالقتنا تسمح بتفعيؿ المفاوضات ،تاريخ الوصوؿ الى الموقع

االلكترونيhttp://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2015/11/04/807440.html ،2215،11/5 ،
صوت فمسطيف ،2215،السفير عطية معبر رفح مرىوف باألوضاع األمنية بسيناء ،تاريخ الوصوؿ لمموقع االلكتروني،2215/11/5 ،
http://www.fateh-voice.ps/arabic/index.php?Action=Details&ID=35707
3
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محاولة االستفادة مف الخطوات اإلسرائيمية بتخفيؼ الحصار ،والسماح لقطر بإدخاؿ مواد إعادة اإلعمار ،بعد أف
رفضت مصر ذلؾ في السابؽ.
ػعور لػػدى القيػػادة المصػرية ب ػ "جديػػة" الخطػوات اإلسػرائيمية تجػػاه قطػػاع غػزة ،فػػي التعػػاطي مػػع
ربمػػا ىػػذا مػػا ولػػد شػ اً
بعػػض المقترحػػات كػػالممر المػػائي التػػي شػػعرت فييػػا مصػػر بػػالقمؽ مػػف فقػػداف ورقػػة مػػؤثرة فػػي المم ػؼ الفمسػػطيني،
باعتبارىـ الجية صاحبة الباع الطويؿ فيو ،مع عدـ رغبتيـ في إقامػة أي ممػر مػائي أو مينػاء لقطػاع غػزة ُيشػكؿ

بديالً عف معبر رفح ،وحالً يعزز سمطة حماس.

يمك ػػف أف تك ػػوف ى ػػذه األس ػػباب وراء الخطػ ػوات المصػ ػرية لن ػػزع فتي ػػؿ الت ػػوتر م ػػع حم ػػاس وعودتي ػػا إل ػػى الممف ػػات
الفمس ػػطينية ،كالمص ػػالحة ،والمفاوض ػػات ،في ػػذه المقارب ػػة يمك ػػف ربطي ػػا بإلغ ػػاء محكم ػػة االس ػػتئناؼ المصػ ػرية ف ػػي
يناير 2015/ق ار اًر سابقاً كانت إحدى المحاكـ المصرية اعتبرت فيو حركة حمػاس منظمػة إرىابيػة ،ورحبػت حركػة
حمػػاس بػػالحكـ القضػػائي المصػػري الجديػػد .1وكػػذلؾ فػػتح معبػػر رفػػح ،وادخػػاؿ مػواد بنػػاء لمقطػػاع الخػػاص ،بعػػد أف
كانت ىذه الخطوات مف المحرمػات المصػرية وبتأييػد مػف الػرئيس عبػاس ،فقػد أثنػي موسػي أبػو مػرزوؽ عمػى ىػذه
الخطػوة المصػرية بإدخػػاؿ مػواد البنػػاء وأضػاؼ "أعتقػد أنػػو كػاف ىنػػاؾ تطػور إيجػابي بيػػذا الصػدد ،لػػيس فقػط عمػػى
صػ ػػعيد م ػ ػواد البنػ ػػاء واحتياجيػ ػػا ،بػ ػػؿ مػ ػػف الممكػ ػػف جػ ػ ًػدا توسػ ػػيع العالقػ ػػة لتشػ ػػمؿ كػ ػػؿ الم ػ ػواطنيف ومتطمبػ ػػاتيـ".

إضػػافة الػػي لقػػاءات مصػرية بحركػػة حمػػاس ناقشػت ضػػبط الحػػدود لمنػػع العناصػػر الجياديػػة مػػف التنقػػؿ بػػيف سػػيناء
وغ ػزة ،والتعػػاوف األمنػػي وتبػػادؿ المعمومػػات فيمػػا يتعمػػؽ بالحال ػة األمنيػػة المتػػدىورة فػػي سػػيناء ،وتسػػميـ كشػػوفات
لمطموبيف ،وتسييالت عمى معبر رفح.
ولمحاولػػة توضػػيح األمػػر يقػػوؿ موسػػي أبػػو مػػرزوؽ عػػف تعامػػؿ حمػػاس فػػي حػػاؿ طمبػػت السػػمطات المصػرية منيػػا

تسػػميـ مطمػػوبيف أنػػو منػػذ المحظػػة األولػي حمػػاس ُكثفػػت اإلج ػراءات األمنيػػة عمػػى الحػػدود حتػػى ال يكػػوف ىنػػاؾ أي
خرؽ أمني عمى الحدود ،كما كاف ىناؾ حديث حوؿ مطموبيف ىنػا وىنػاؾ ،وثبػت أف كػؿ مػا قيػؿ فػي ىػذا الصػدد

كالـ ال أساس لو ،واألسماء التي كانت تذكر إما قتمت في سيناء أو ُشوِىدت في أماكف أُخػرى خػارج قطػاع غػزة،
وأضاؼ أف "ما يدور بيننا أف ىناؾ تقديرات لمجيودات ضبط الحدود".2
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محجز ،خضر ،مرجع سابؽ
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مرزوؽ ،موسي ،حماس تديف اليجمات األخيرة ضد الجيش المصري في سيناء ،جريدة فمسطيف  ،2215/7/4ص12
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خالصة الفصل
يخمص ىذا الفصؿ الى ظيور رأي عاـ مصري سمبي تجاه القضية الفمسطينية ،وىو يضغط عمى صانع القرار
المصري لرسـ سياسات جديدة تجاه القضية الفمسطينية ،وخصوصا بعد ثورة يونيو 2013/وربط قطاع غزة
بتصاعد االحداث في سيناء ،لكف القيادة المصرية تري أف حؿ القضية الفمسطينية ضروري لنزع مبررات
اإلرىاب ،لكنيا ليست أولوية مصرية حيث أف الشأف الداخمي في مصر وخصوصاً في سيناء يحتؿ صدارة
المشيد المصري ،وخصوصاً واف الجماعات في سيناء تعتبر متغي ار جديداً ،وبحسب كثير مف المصرييف أنيا
عمى إرتباط بقطاع غزة وىو ما يمكف إسرائيؿ بكؿ سيولة مف التنصؿ مف عممية السالـ مع الجانب الفمسطيني
المنقسـ  ،وأف غزة داعـ لمجماعات المسمحة في سيناء حسب زعميا دائماً ،خصوصا واف إسرائيؿ تحاوؿ دائما
اف تربط حركة حماس في قطاع غزة وعممياتيا ضد إسرائيؿ بأنيا عمميات إرىابية مشابيو لعمميات داعش
والجماعات المسمحة ،وأف حماس عدو لمصر كما ىي عدو إلسرائيؿ.
بػػالرغـ مػػف اف الموقػػؼ المصػػري ثابػػت مػػف القضػػية الفمسػػطينية لػػـ يتغيػػر ،لكػػف األوليػػات تبػػدلت لصػػالح الػػداخؿ
المصػػري ،وتػػأثرت بعػػض الممفػػات الفمسػػطينية مثػػؿ ممػػؼ المصػػالحة حيػػث انػػو ارتػػبط أحيانػػا مػػع نظػػاـ االخ ػواف
باعتبارات ايدلوجية ولـ يتحرؾ ممؼ المصالحة ،واختمفت طبيعة التعامؿ مع المصالحة الفمسطينية في عيد نظاـ
السيسي الذى رأى في حماس ميدداً لألمف القومي ،فقد كاف التعامؿ مع حماس جافاً وقاسياً ،التي بدورىا حاولت
الػػتخمص مػػف الوسػػاطة المص ػرية باسػػتبداليا بوسػػاطة قطريػػة وتركيػػة ،أ ّم ػا فػػي ممػػؼ معبػػر رفػػح فقػػد ارتػػبط بمتغيػػر
جديد وىو الوضع األمني في سيناء ،بعدما كػاف مرتبطػاً بالمصػالحة الفمسػطينية و تطبيػؽ إتفاقيػة معبػر رفػح عػاـ

2005ـ.
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نتائج اندراسة
 ارتبطت سيناء وفمسطيف ارتباطاً وثيقا منذ فجر التاريخ برابط جيوسياسي قوي ليس بالسيولة انتقاصػو أو
اعتبِػرت
التخمػػي عنػػو بسػػيولة باعتبػػار أف فمسػػطيف وغػزة خصوصػػا بعػػد قيػػاـ دولػػة إسػ ارئيؿ عػػاـ 1948ـ ُ
البوابػػة الشػ ػرقية لمصػػر وحافظ ػػة ألمنيػػا وداعم ػػة السػػتقرارىا ،ومكمم ػػة اسػػتراتيجية لس ػػيناء ضػػد األخط ػػار

المحدقة بمصر.
 لػػـ تسػػمح مصػػر عمػػى مػػر التػػاريخ أف يقطػػف غ ػزة أو يكػػوف فييػػا مػػف ييػػدد أمنيػػا أو يكػػوف ضػػد سياسػػة
االستق ارر التي تأممػو دائمػا ،ويمكػف لمصػر أف تعمػؿ كػؿ مػا يمػزـ مػف أجػؿ ضػماف حػدودىا الشػرقية بػدءاً
مف الطرؽ الدبموماسية متدرجة بالقوة حتى استخداـ الجيش والقوة العسكرية مف أجؿ ذلؾ.
 المكان ػػة اإلقميمي ػػة تتغي ػػر بفع ػػؿ عوامػ ػػؿ التغيي ػػر الدولي ػػة واإلقميمي ػػة ،والداخمي ػػة ،وى ػػو م ػػا ن ػػتث بع ػػد ثػػػورة
يناير 2011/ووصوؿ اإلسالـ السياسي لسدة الحكـ إضافة الى تنامي وبروز ظاىرة الجماعات المسػمحة
الجيادية في اإلقميـ وخصوصا في سيناء ،والتي أوجدت عػامالً جديػداً مػف عوامػؿ التيديػد لسػيطرة مصػر
عمى حدودىا الشرقية.
 تعتبر غزة وسيناء خػط الػدفاع األوؿ عػف مصػر والعمػؽ االسػتراتيجي لمسػيادة المصػرية مػف ناحيػة األمػف
غيرت مصر استراتيجيتيا مف الدفاع واليجػوـ المسػمح ،الػى عمميػة
القومي لحدودىا الشرقية ،التي بسببيا ّ
سالـ مف مكانة قوية بعد انتصار عاـ .1973

 بعد ظيور اإلسالـ السياسي فػي اإلقمػيـ خصوصػا بعػد "ثػورات الربيػع العربػي" والتطػور اإلقميمػي وخاصػة
مف الجية الشرقية الممثمة بظيور حركة حماس كحاكـ لقطاع غزة ،نظرت مصر بعيف الريبة لقطاع غزة
خصوصا بعد فقدانيا شريكيا وحميفيا الوطني حركة فتح والسػمطة الفمسػطينية ،وتصػاعد شػبح الجماعػات
المسمحة مف سيناء وىو ما قػد يػدفع مصػر باتجػاىيف :إعػادة صػياغة اسػتراتيجية االمػف القػومي المصػري
مف جية ،واعادة صياغة العالقة مع الممؼ الفمسطيني مف جية أخرى.
 ت ارجػػع التأييػػد الشػػعبي المصػػري لمقضػػية الفمسػػطينية ،خصوصػػا بعػػد ثػػورة يونيػػو 2013/واتيػػاـ االعػػالـ
المصػري وكثيػر مػف الػرأي العػػاـ ،وازديػاد التصػريحات لخبػراء وسياسػػييف مصػرييف بعالقػة حركػة حمػػاس
بالجماعات المسمحة في سيناء.
 لـ تعد القضية الفمسطينية أولوية مصرية بعد انشغاؿ مصر في أزماتيا الداخمية ،وخصوصا في سيناء.
 مصػػر تعمػػؿ بقػػوة مػػف خػػالؿ أدوات وسياسػػات تم ّكنيػػا مػػف الحفػػاظ عمػػى أمنيػػا وعمػػى جػػار حميػػؼ فػػي
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األ ارضػي الفمسػػطينية وخصوصػػا فػػي قطػػاع غػزة مػػف خػالؿ تػػوفير الػػدعـ الكامػػؿ لػػو بكػػؿ الطػػرؽ انطالقػػا
مػػف مكانػػة مص ػر المكتسػػبة تاريخيػػا ومكانتيػػا الجيوسػػتراتيجية الػػذي سػػاىمت سػػيناء وقنػػاة السػػويس فػػي
تكوينيػػا بشػػكؿ كبيػػر ،باعتبػػار ىػػذا الجػػار ىػػو امتػػداد لخطػػوط الػػدفاع المص ػرية األولػػي الحافظػػة ألمنيػػا
القومي وحدودىا الشرقية.
 حػػرص الحكومػػات المص ػرية قبػػؿ وبعػػد الثػػورة ،مػػا عػػدا نظػػاـ االخ ػواف المسػػمميف ،عمػػى التػػدخؿ فػػي ممػػؼ
المص ػػالحة ،والمفاوض ػػات والمعب ػػر ،ك ػػأدوات تعم ػػؿ م ػػف خاللي ػػا مص ػػر عم ػػى تثبي ػػت الوح ػػدة الفمس ػػطينية
واعادة االستقرار الى جوارىا لتقوية النظاـ الشرعي بقيػادة أبػو مػازف الػذي ىػو مػف وجيػة نظرىػا مسػؤوؿ
عف استقرار األوضاع في المنطقة ،ويمكف أف تستأنؼ معو عممية التسوية الفمسطينية.
 قطػاع غػزة قػد ُيسػػتخدـ مػػف قبػؿ إسػرائيؿ الختبػػار كػؿ نظػػاـ مصػري جديػػد ،وتضػػغط عميػو لمعرفػػة الحػػدود
التي يمكنو التصرؼ فييا في ضوء ميددات غزة.

 طرحػػت األوضػػاع فػػي سػػيناء القضػػية الفمسػػطينية عمػػى بسػػاط البحػػث المصػػري ،بػػأف حميػػا ضػػروري لنػػزع
مبررات اإلرىاب الذي يتخذ مف القضية الفمسطينية حجة لتجنيد عناصر جديدة ،لذلؾ تعمؿ مصر عمى
استعادة دورىا اإلقميمي والعربي والتعامؿ مع تيديدات األمف القومي المصري ِ
بجدية.
 الشأف الداخمي في مصر تحديداً يحتؿ صدارة المشيد السياسي والوطني العاـ ،إال أف ذلؾ ال يعنى البتػة
ت ارجػػع االىتمػػاـ بالقض ػية الفمسػػطينية والص ػراع العربػػي اإلس ػرائيمي ،بػػؿ يعنػػى فػػي المقػػاـ األوؿ التمكػػيف
لألوضاع الداخمية وارساء أسس النظاـ الػديموقراطي الجديػد ،تمييػداً لصػياغة وىيكمػة السياسػة الخارجيػة
المصرية بوجو عاـ وازاء إسرائيؿ والقضية الفمسطينية بشكؿ خاص
 مسػػتقبؿ العالقػػات المصػرية الفمسػطينية بعػػد ثػػورة يونيػػو 2013/لػػف يتحػػدد ولػػف يتقػػرر بمعػػزؿ عػػف طبيعػػة
السياسػػة المص ػرية إزاء إس ػرائيؿ وموقػػؼ مصػػر مػػف الص ػراع الفمسػػطيني اإلس ػرائيمي ،المسػػتند إلػػى ذات
المبادئ التي كانت توجو موقؼ مصر في السابؽ ،لمتسوية السممية.
 تسػػتطيع إس ػرائيؿ عمػػى ضػػوء ىػػذه األوضػػاع أف تؤكػػد مصػػداقية مزاعميػػا السػػابقة بػػأف وجودىػػا لػػيس ىػػو
سػػبب عػػدـ االسػػتقرار فػػي المنطقػػة ،بػػؿ ىنػػاؾ أسػػباب أخػػرى ال عالقػػة ليػػا بإس ػرائيؿ تكمػػف فػػي التسػػمط
واالنشػػقاؽ الػػديني والعمم ػػاني فػػي دوؿ المنطقػػة ،يض ػػاؼ إلػػى مػػا تق ػػدـ ،فػػأف إس ػرائيؿ ف ػػي مواجيػػة ى ػػذه
األوضػػاع بمقػػدورىا أف تتجاىػػؿ عمميػػة السػػالـ بسػػبب االنشػػغاؿ المصػػري بمتابعػػة التطػػورات فػػي سػػيناء
وازماتيا الداخمية وال سيما غزة.
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توصيات
اوالً :توصيات الى الفمسطينيين:


التدخؿ في الشؤوف الداخمية لمصر أو أي دولػة آخػري ألف فمسػطيف دولػة
عمى الطرؼ الفمسطيني تجنب
ُ
تحت اإلحتالؿ وىي بحاجة لدعـ قضيتيا العادلة مف كؿ دوؿ العالـ وعمى رأسيـ مصر ،لتضمف توسيع

معسكر األصدقاء ،وتضييؽ معسكر األعداء.


عمى حركة حماس أف تعمؿ بشكؿ أكبر عمػى إقنػاع الػرأي العػاـ المصػري بسػالمة موقفيػا مػف االتيامػات
المصرية ضدىا وخصوصا تدخميا في شبو جزيرة سػيناء ،وتعػي أف سػموكيا تجػاه مصػر يمكػف اف يمحػؽ
كبير بالقضية الفمسطينية.
ضر اًر اً



اني ػػاء االنقس ػػاـ الفمس ػػطيني وتوحي ػػد القػ ػرار واسػ ػػتراتيجية وطني ػػة فمس ػػطينية ش ػػاممة تحت ػػوي عم ػػى القواس ػػـ
المشتركة بما يضمف حماية الكؿ الوطني الفمسطيني بمشاركة جميع القوي الوطنية واإلسالمية.



قيػػاـ السػػمطة الحاكمػػة فػػي قطػػاع غ ػزة بتبديػػد المخػػاوؼ المص ػرية مػػف خػػالؿ تػػدمير االنفػػاؽ حتػػى تُنػػزع
المبررات المصرية ضد قطاع غزة واعتباره ميدداً لألمف القومي المصري.
نانيا :توصيات الى لمصريين:



وجود مخططات تحاؾ لممنطقة منيا مخططات غربية وخاصة ضد مصر حتى يتـ تقسيميا ،واستغالؿ
سيناء كمنطقة رخوة لحؿ القضية الفمسطينية باتجاىيا.



تفعيػؿ اتفاقيػػة معبػػر رفػح البػػري الموقعػػة عػػاـ  2225حتػى تضػػمف حريػػة التنقػػؿ وتخفػؼ مػػف األعبػػاء عػػف
أىالي قطاع غزة ،وتمنع مصر مرور كؿ َمف تعتقد أنو ييدد أمنيا ،ىذا اإلجراء سيعزز مف مكانة مصر
عنػػد الشػػعب الفمسػػطيني ويسػػحب البسػػاط مػػف تحػػت اقػػداـ ىػػذه الجماعػػات والػػدوؿ التػػي تحػػاوؿ توظيػػؼ
حصار غزة ومعاناة أىميا وحالة االنقساـ لصػالح أجنػدتيا الخاصػة وعمػى أرسػيا اإلضػرار بمصػر ودورىػا
الريادي في المنطقة ،وتحاوؿ ترويث مػزاعـ بػأف مصػر باتػت تعػادي الشػعب الفمسػطيني أكثػر مػف معػاداة
إسرائيؿ.



انشاء مراكز عمميػة تتخصػص فػي د ارسػة الجماعػات المسػمحة التػي انتشػرت فػي المنطقػة والتػي أصػبحت
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عابرة لمحدود مف خالؿ نيث إسالمي الذي ال يعترؼ بالحدود القومية.


انشاء منطقة عازلة عمى الحػدود المصػرية الفمسػطينية مػع قطػاع غػزة ،تضػمف مػف خاللػو كػؿ مػف مصػر
وغزة أمنيا ،ويمكف انشاء قوة طوارئ دولية لإلشراؼ عمى الحدود إذا ما استمر االنقساـ الفمسطيني ،وىو
ما سينزع المبررات المصرية بإتياـ حركة حماس بتيديد أمنيا القومي ،ويعزز الطمأنينة لمصر مف جية
الحدود الشرقية ،ويوقؼ حرب التراشؽ اإلعالمي بيف مصر وحركة حماس.



إذا كاف ىناؾ خطة شػاممة لمكافحػة الجماعػات المسػمحة فػي سػيناء تضػعيا الدولػة المصػرية ،يجػب عمػى
ىذه الخطة أف تشمؿ تقديـ المساعدات اإلنسانية والعالج الطبي لسكاف سيناء ووضع برنػامث تعويضػات
"مفصػؿ" لمسػكاف الػذيف تض ّػرروا حتػى يسػتمروا فػي الصػمود فػي ظػؿ األوضػاع األمنيػة الصػعبة فػي شػبو
ّ

الجزيرة.


حتمية تنمية سيناء ألف ىذه األرض إف لـ تُشغؿ بالمصرييف فسوؼ تُشغؿ بغيرىـ ،وأف الفراغ في سػيناء
ُيغػػري بالعػػدواف .لػػذلؾ إف التنميػػة والعم ػراف المكثػػؼ فػػي سػػيناء ىمػػا البػػديؿ األمثػػؿ وخػػط الػػدفاع المباشػػر
عنيا والترباس الحقيقي عمى بوابػة مصػر الشػرقية ،واألمػف بمفيومػو الواسػع يتضػمف أبعػاداً مختمفػة ،منيػا

ٍ
أرض مصػػر بػػال تنميػػة ،خاص ػة وأنيػػا تحػػوي ثػػروات ال محػػدودة ،فتنميػػة
أال يػػتـ تػػرؾ مسػػاحة واسػػعة مػػف
سيناء سوؼ تسيـ في دعـ االقتصاد القومي لمصر ،وبالتالي دعـ األمف القومي المصري.
مف ناحية أخري فإف تمؾ التنمية تسيـ في تعميػؽ انتمػاء أبنػاء سػيناء لمػوطف ،فالعوامػؿ األمنيػة يجػب أف
تفسح الطريؽ الواعي لمتنمية ،ألنو مف الضروري إحداث التوازف الدقيؽ بيف التنمية واألمف.

انمركز انديمقراطي انعربي نهدراسات االسحراجيجية وانسياسية واالقحصادية برنيه – أنماويا

الجماعات المسلحة فً سيناء و تداعياتها على المىقف المصري من القضية الفلسطينية (  ...)4002 -4002اسالم مىسً

املراجع انعهمية
أوال :الموسوعات
 الكيالي ،ماجد ،1985 ،ج  ،1الموسوعة السياسية ،المؤسسة العربية لمدراسات والنشر ،دار اليدي لمنش والتوزيع.
 الموسوعة الفمسطينية ،االستيطاف (مشاريع-الصييونية خارج فمسطيف)www.palestinapedia.net ،
 الموصممي ،أحمد ،2004 ،الموسوعة اإلسالمية ،مركز دراسات الوحدة العربة ،بيروت.

نانياً :رسائل الدكتوراه والماجستير


أحمد ،ناصر ،شبو جزيرة سيناء ،2013 ،رسالة ماجستير غير منشورة ،الجامعة االسالمية ،غزة ،فمسطيف.



األسطؿ ،محمػد 2013 ،أثػر ثػورة  25ينػاير المصػرية عمػى مسػتقبؿ اتفاقيػة كامػب ديفيػد ،رسػالة ماجسػتير غيػر منشػورة ،أكاديميػة
اإلدارة والسياسة ،غزة ،فمسطيف.



البياء ،مراد ،2012 ،مصر وحماس ضرورة العالقة ومساراتيا رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة برزيت ،راـ اهلل ،فمسطيف.



النجػار ،أحمػد ،2015 ،السياسػػة المصػرية تجػػاه شػبو جزيػرة سػيناء وأثرىػا عمػػى األمػف القػػومي المصػري ( ،)2013-1979رسػػالة
ماجستير غير منشورة ،جامعة األزىر ،غزة ،فمسطيف



األسطؿ ،احمد ،2014 ،القومية ودورىا في السياسة الخارجية المصرية تجاه القضػية الفمسػطينية فػي عيػدي الرئيسػيف جمػاؿ عبػد
الناصر ومحمد أنور السادات ،رسالة ماجستير ،جامعة األزىر ،غزة ،فمسطيف.



حبيػػب ،إبػراىيـ ،2013 ،المقاومػػة الفمسػػطينية وأثرىػػا عمػػى األمػػف القػػومي المصػػري ،رسػػالة دكتػػوراه منشػػورة ،ط ،1مكتبػػة منصػػور،
غزة ،فمسطيف.



زعرب ،محمد ،2013 ،تنمية وتطوير المناطؽ الحدودية ،حالة دراسية الشريط الحدودي المشػترؾ بػيف مصػر وقطػاع غػزة ،رسػالة
ماجستير غير منشورة ،الجامعة اإلسالمية ،غزة ،فمسطيف.



سيسالـ ،سمير ،2005 ،المشػاريع األمريكيػة لتسػوية القضػية الفمسػطينية  ،1977-1947رسػالة ماجسػتير غيػر منشػورة ،الجامعػة
اإلسالمية ،غزة.



ش ػػاويش ،كم ػػاؿ ،2013،ث ػػورة  25ين ػػاير ف ػػي مص ػػر أس ػػبابيا وت ػػداعياتيا وانعكاس ػػاتيا المتوقع ػػة عم ػػى القض ػػية الفمس ػػطينية ،رس ػػالة
ماجستير ،جامعة االزىر ،غزة ،فمسطيف.



ظػػافر ،جبػػر ،2013 ،أثػػر ثػػورة 25ينػػاير كػػانوف ثػػاني المص ػرية عمػػى القضػػية الفمسػػطينية ،رسػػالة ماجسػػتير غيػػر منشػػورة ،جامعػػة
النجاح الوطنية ،نابمس ،فمسطيف



عرفات ،حناف ،2005 ،أثػر اتفػاؽ أسػمو عمػى الوحػدة الوطنيػة الفمسػطينية وانعكاسػوُ عمػى التنميػة السياسػية ،رسػالة ماجسػتير غيػر

منشورة ،جامعة النجاح الوطنية ،نابمس ،فمسطيف
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لوز ،ياسر  ،2013،دور المؤسسة العسكرية المصػرية فػي ثػورة 25ينػاير  ،2011رسػالة ماجسػتير غيػر منشػورة ،جامعػة االزىػر،



غزة ،فمسطيف.


وادي ،عطاؼ ،2014،األنفاؽ الفمسطينية بيف قطاع غزة وسيناء ،رسالة ماجستير ،الجامعة اإلسالمية ،غزة ،فمسطيف.



يوسؼ ،نواؿ ،2009 ،الطبيعة السياسية واالجتماعية لمميمشيات في العالـ العربي "الجنجويد والبيشػمركة كحػالتيف لمد ارسػة" ،رسػالة
ماجستير غير منشورة ،األكاديمية العربية المفتوحة في الدنمارؾ.

نالناً :قائمة الكتب


ابراش ،إبراىيـ ،2014 ،صناعة االنقساـ ،طبعة اإللكترونية ،ط ،1الناشر موقع "أي-كتب"



اسػػماعيؿ ،محمػػد ،1987 ،أمػػف مصػػر القػػومي فػػي عصػػر التحػػديات ،ط ،1مركػػز األى ػراـ لمترجمػػة والنشػػر ،مؤسسػػة األى ػراـ،
شارع الجالء ،القاىرة ،مصر.



أديب ،منير ،2015،خريطة الجياد المسمح في مصر ،كتاب ،الييئة المصرية العامة لمكتاب ،القاىرة ،مصر.



أحمد ،رفعت ،1991 ،النبي المسمح( )1الرافضوف ،رياض الريس لمكتب والنشيد ،ط ،1مصر



األسطؿ ،كماؿ ،2015 ،االبعاد المستقبمية لمشاريع توطيف الالجئيف في سيناء ومشروع غزة الكبرى ،مؤتمر غزة الواقع وآفػاؽ
المستقبؿ ،كتاب ،ج ،1جامعة االزىر ،غزة ،فمسطيف



البشري ،طارؽ ،2002 ،الحركة السياسية في مصر ،دار الشروؽ ،ط ،2القاىرة ،مصر



الخش ػػاب ،ألف ػػت ،2008 ،ت ػػاريخ تط ػػور ح ػػدود مص ػػر الشػ ػرقية -وت ػػأثيره عم ػػى األم ػػف الق ػػومي المص ػػري  ،1988-1892دار
الشروؽ ،القاىرة ،مصر



العبد ،قدري ،1986 ،سيناء في مواجية الممارسات اإلسرائيمية ،دار المعارؼ ،القاىرة ،مصر



العدؿ ،صبري ،2004،تاريخ سيناء الحديث ( ،)1917-1896كتاب االلكتروني ،كتب عربية لمكتب اإللكترونية



العزاوي ،قيس جواد( .)2003الدولة العثمانية :قراءة جديدة لعوامؿ االنحطاط ،الدار العربية لمعموـ ،ط ،2بيروت ،لبناف



القرمػاني ،محمػػد ،1975 ،مػػدخؿ الػػى نيضػة سػػيناء ،كتػػاب ،مػػؤتمر التنميػػة الشػاممة لممجتمعػػات الصػػحراوية المنعقػػد بمحافظػػة
الوادي الجديد




المسيري ،عبد الوىاب ،1982 ،األيدلوجيا الصييونية ،كتاب ،عالـ المعرفة ،المجمس الوطني لمثقافة والفنوف واالدب ،الكويت

الزيتونة ،2012 ،الموقؼ األوربي مف مبادرات التسوية السممية لمقضية الفمسطينية  ،1912-1947مركز الزيتونة لمدراسات،
بيروت ،لبناف



برادلي ،جوف ،2012 ،في قمب مصر ارض الفراعنة عمى شفا الثورة ،ط ،1كممات عربية لمترجمة والنشر ،القاىرة.



ثابت ،عبير-األخرس ،سامي ،2015 ،أثر متغيرات النظاـ السياسي الفمسطيني عمى مسػتقبؿ العالقػات الفمسػطينية المصػرية،



جاسـ ،سمطاف ،2013 ،الجغرافيا والحمـ العربي القادـ "جيوبوليتيؾ" ،تمكيف لألبحاث والنشر ،ط ،1بيروت ،لبناف



جويدة ،فاروؽ ،اغتصاب وطف ،جريمة نيب األراضي في مصر ،كتاب ،دار الشروؽ ،ط ،1مدينة نصر ،القاىرة ،مصر



حطػػب ،غسػػاف-مدلمػػة ،سػػمير ،2014 ،ظػػاىرة األنفػػاؽ فػػي قطػػاع غ ػزة االقتصػػاد المػػدمر ،الػػزواج الكػػاثوليكي والحصػػاد المػػر،

قطاع غزة الواقع وآفاؽ المستقبؿ ،كتاب مؤتمر جامعة األزىر ،ج ،1غزة ،فمسطيف.

جامعة بيرزيت ،مركز دراسات التنمية ،غزة ،فمسطيف



رستـ ،سييؿ ،2000 ،سيناء الوضع العاـ ،دار مشرؽ-مغرب لمخدمات الثقافية والطباعة والنشر ،دمشؽ ،سوريا



الجياديػػة العالميػػة ،ط ،1مؤسسػػة
رمػػاف ،محمػػد-ىنيػػة ،حسػػف ،2015 ،تنظػػيـ الدولػػة اإلسػػالمية-األزمػػة السػػنية والصػراع عمػػى
ّ
انمركز انديمقراطي انعربي نهدراسات االسحراجيجية وانسياسية واالقحصادية برنيه – أنماويا

الجماعات المسلحة فً سيناء و تداعياتها على المىقف المصري من القضية الفلسطينية (  ...)4002 -4002اسالم مىسً

فريدرش إيبرت ،عماف.


رماف ،محمد ،2014 ،أنا سمفي ،مؤسسة فريدريش ايبرت مكتب األردف والعراؽ ،األردف



ربيع ،حامد ،1995 ،نظرية األمف القومي العربي ،دار الموقؼ العربي لمصحافة والنشر ،ط ،1القاىرة.



ربيع ،حامد ،1999 ،قراءة في فكر عمماء االستراتيجية كيؼ تفكر إسرائيؿ؟ ،ط ،1دار الوفاء ،مصر.



سكيؾ ،إبراىيـ ،1982 ،غزة عبر التاريخ " قطاع غزة تحت اإلدارة المصرية  ،"1957-1948ج7



شقير ،نعوـ بيؾ ،1991،تاريخ سيناء القديـ والحديث وجغرافيتيا ،ط ،1دار الجيؿ ،بيروت ،لبناف.



صبري ،حسف ،1973،سياسة االستعمار والصييونية تجاه فمسطيف ،ج ،1القاىرة ،دار المعارؼ



صػػالح ،محسػػف ،2002 ،فمسػػطيف ،سمسػػمة د ارسػػات منيجيػػة فػػي القضػػية الفمسػػطينية ،كتػػاب االلكترونػػي ،ط ،1كوااللمبػػور –
ماليزيا.



عبػػد الفتػػاح ،حسػػيف  ،2014،اشػػكالية العالقػػة بػػيف التيػػارات السػػمفية وجماعػػة االخ ػواف المسػػمميف وأثرىػػا عمػػى عمميػػة التحػػوؿ



عبيدات ،محمد-وآخروف ،1999 ،منيجية البحث العممي ،ط ،2دار وائؿ لمطباعة والنشر ،عماف ،األردف.



غانـ ،إبراىيـ ،2011 ،ميثاؽ قضية فمسطيف في ممفات االخػواف المسػمميف ( ،)1948-1928مكتبػة الشػرو الدوليػة ،القػاىرة،

الديمقراطي في مصر ،رسالة ماجستير ،جامعة النجاح الوطنية ،نابمس ،فمسطيف.

مصر.



فرغمي ،ماىر 2014،الجياديوف في مصر ،مركز المسبار لمدراسات والبحوث ،ط ،1دبي ،االمارات

عمػػار ،عمػػر ،2013 ،االحػػتالؿ المػػدني اس ػرار25ينػػاير والمػػارينز األمريكػػي ،كتػػاب ،ط دار الوليػػد لمطباعػػة الحديثػػة ،مصػػر،

القاىرة


فيمػػي ،أمػػؿ ،2002العالقػػات المص ػرية العثمانيػػة فػػي عيػػد االحػػتالؿ البريطػػاني  ،1914 – 1882الييئػػة المص ػرية العامػػة
لمكتاب ،القاىرة ،مصر



مسمؾ ،2009 ،مف يحمؿ مفاتيح معبر رفح ،مسمؾ مركز لمدفاع عف حرية الحركة ،نسخة االلكترونية



مدلمة ،سمير-االغا ،وفيؽ ،2011 ،اقتصػاد االنفػاؽ بقطػاع غػزة ضػرورة وطنيػة اـ كارثػة اقتصػادية واجتماعيػة ،مجمػة جامعػة
االزىر ،سمسمة العموـ االنسانية ،المجمد  ،13العدد ،)B (1غزة ،فمسطيف



منير ،اديب ،2014 ،الجياديوف في مصر ،مركز المسبار لمدراسات والبحوث ،ط ،1االمارات العربية



منيػػب ،عبػػد المػػنعـ ،2009 ،خريطػػة الحركػػات االسػػالمية فػػي مصػػر ،نسػػخة االلكترونيػػة ،الشػػبكة العربيػػة لمعمومػػات حقػػوؽ



مكػروـ ،عبػػد الػػودود ،2004 ،المخػزوف الحضػػاري لمشخصػػية المصػرية فػػي مواجيػػة التحػديات المعاصػرة "رويػػة تربويػػة" ،ط،1

االنساف.

جامعة المنصورة ،مصر.

رابعاً :تقارير


األزمات الدولية ،2007،مسألة سيناء المصرية ،تقرير الشرؽ األوسط  /شماؿ افريقيا رقـ  ،30-61مجموعة االزمات الدولية.



االسكندراني ،اسماعيؿ ،2014،ايف ينتيي الصراع المسمح في سيناء ،تقرير ،مركز الجزيرة لمدراسات واالبحاث ،الدوحة ،قطر.



األشػػعؿ ،عبػػد اهلل ،2014،مصػػر والقضػػية الفمسػػطينية التطػػورات والمسػػارات المحتممػػة ،تقػػيـ اسػػتراتيجى ،2013تقػػدير اسػػتراتيجي
 ،2014مركز الزيتونة لمدراسات واالستشارات ،بيروت ،لبناف.



الزيتونة ،2009 ،مصر وحماس ،تقرير معمومات ( )7مركز الزيتونة لمدراسات واالستشارات ،بيروت ،لبناف.
انمركز انديمقراطي انعربي نهدراسات االسحراجيجية وانسياسية واالقحصادية برنيه – أنماويا

الجماعات المسلحة فً سيناء و تداعياتها على المىقف المصري من القضية الفلسطينية (  ...)4002 -4002اسالم مىسً



الش ػػقاقي ،خمي ػػؿ  ،2008،انفص ػػاؿ غػ ػزة السياس ػػي ال ػػي مت ػػي وى ػػؿ يمك ػػف الرج ػػوع عن ػػو؟ ،المرك ػػز الفمس ػػطيني لمبح ػػوث السياس ػػية
والمسحية ،تقدير الموقؼ السياسي الفمسطيني ،ورقة رقـ( ،)27راـ اهلل ،فمسطيف.



العرب ،2014 ،الجياديوف واالخواف وحماس ارىاب واحد في سيناء ،العرب ،العدد(.)9724



سعده ،محمد ،2016 ،حماس والحركة السمفية في قطاع غػزة الواقػع واآلفػاؽ ،المعيػد المصػري لمد ارسػات السياسػية واالسػتراتيجية،
تقرير ،القاىرة.



تقريػػر معمومػػات ( ،2014 ،)27مصػػر وقطػػاع غ ػزة منػػذ ثػػورة  25ينػػاير  2011وحتػػى صػػيؼ  ،2014مركػػز الزيتونػػة لمد ارسػػات
واالستشارات ،بيروت ،لبناف.



تقرير معمومات( ،2014 ،)21الموقؼ اإلسرائيمي مف األحداث والتغيرات في مصر ،مركز الزيتونة لمدراسات واالستشارات.



زيادة ،أديب ،اختراقات إقميمية خيارات غزة في مواجية حصار السمطة ،تقرير ،مركز الجزيرة لمدراسات ،الدوحة ،قطر



صػػالح ،محسػػف ،واخػػروف  ،2015،مص ػػر وقطػػاع غػػزة من ػػذ ثػػورة 25ينػػاير وحت ػػى صػػيؼ  ،2014تقريػػر معمومػػات( )27مرك ػػز
الزيتونة لمدراسات واالستشارات ،بيروت ،لبناف.



صاي  ،يزيد ، 2010 ،ثالث سنوات مف حكـ حماس في غزة ،تقرير صادر عف مركز كرواف لدراسات الشػرؽ األوسػط فػي جامعػة
برانديز ،سمسمة ترجمات الزيتونة ( ،)53مركز الزيتونة لمدراسات واالستشارات ،بيروت ،لبناف.




عزاـ ،ماجد ،2013 ،السمفية في فمسطيف " الخمفيات ،الواقع ،االفاؽ ،تقرير ،مركز الجزيرة لمدراسات ،الدوحة ،قطر.

عمور ،لورنس ،2012 ،التحديات األمنية الصاعدة في المغرب العربي ومنطقة الساحؿ بعد "الربيػع العربػي" المتوسػطي ،2012،
الكتاب السنوي لمبحر األبيض المتوسط ،دار فضاءات لمنشر والتوزيع ،عماف ،األردف.



ىويػدي ،مػروة ،السػيد أمػاني ،2013 ،رصػد التنػاوؿ اإلعالمػي لمممػؼ السػيناوي عمػى ضػوء أحػداث رفػح وتػداعياتيا فػي الفتػرة مػػف
أغسطس إلى سبتمبر  ، 2012تقرير ،المركز القومي لمبحوث االجتماعية والجنائية ،ميػداف ابػف خمػدوف ،العجػوزة ،الجيػزة ،القػاىرة،

مصر.

خامسا :المؤتمرات العممية
 نحػػؿ ،اسػػامة ،2015 ،األىميػػة التاريخيػػة والجيوسػػتراتيجية لمدينػػة غ ػزة ف ػػي األمػػف الق ػػومي المصػػري ،الج ػػزء األوؿ ،غ ػزة المكػػاف
والحضارة ،أبحاث مؤتمر عممي ،جامعة القدس المفتوحة ،فمسطيف.
 محفػوظ ،محمػػد ،2014 ،قطػػاع االمػف المصػػري عػػاـ  2013مػا بػػيف أسػػئمة الثػورة واجاباتيػػا ،د ارسػػة مقدمػة لمػػؤتمر " تحػػوؿ قطػػاع
األمف العربي في المرحمة االنتقالية العمؿ مف اجؿ التغيير " ،عماف األردف.


مؤسس ػػة الد ارس ػػات الفمس ػػطينية ،2014 ،المكان ػػة الجيوس ػػتراتيجية والسياس ػػية لقط ػػاع غػ ػزة ،م ػػؤتمر س ػػنوي ،معي ػػد إبػ ػراىيـ أب ػػو لغ ػػد
لمدراسات الدولية ،جامعة بيرزيت ،راـ اهلل ،فمسطيف.

سادساً :أبحاث منشورة


االسكندراني ،اسماعيؿ ،2014،جماعػات العنػؼ الػديني بعػد سػقوط اإلخػواف ،منتػدى البػدائؿ العربػي لمد ارسػات ( ،)A.F.Aالػدقي،
القاىرة ،مصر.



االسػػكندراني ،اسػػماعيؿ ،2014 ،الحػػرب فػػي سػػيناء مكافحػػة إرىػػاب أـ تحػ ّػوالت اسػػتراتيجية فػػي التعػػاوف والعػػداء؟ ،المركػػز العربػػي
لألبحاث ودراسات السياسات ،الدوحة ،القاىرة.
انمركز انديمقراطي انعربي نهدراسات االسحراجيجية وانسياسية واالقحصادية برنيه – أنماويا

الجماعات المسلحة فً سيناء و تداعياتها على المىقف المصري من القضية الفلسطينية (  ...)4002 -4002اسالم مىسً



االسػػكندراني ،اسػػماعيؿ ،2014 ،الحػػرب فػػي سػػيناء محاربػػة ارىػػاب اـ اسػػتراتيجية ،المركػػز العربػػي لمد ارسػػات واالبحػػاث ،الدوحػػة،
قطر.



القديمي ،نواؼ ،2012 ،الممارسة المنتجة لألفكار ،المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات ،الدوحة ،قطر.



محفوظ ،محمد ،2012 ،تحوؿ قطاع االم ف في الدوؿ العربية التي تمر بمرحمة انتقالية نحو التغير ،دراسة حالػة قطػاع االمػف فػي
مصر مركز كارنيغي لمشرؽ األوسط ،لبناف بيروت.



مصطفى الحسيني ،1999 ،حدود الدور االقميمي ،مجمة الدراسات الفمسطينية ،المجمد  ،10العدد 40



الصوراني ،عازي ،2011 ،قطاع غزة  ،1993-1948دراسة تاريخية سياسية اجتماعية.



عاشور ،عمر ،2015 ،خمؽ األعداء :ماالت الخيار األمني في سيناء ،مركز الجزيرة لمدراسات ،تقرير.



عػ ػػدواف ،أكػ ػػرـ ،2009 ،المواقػ ػػؼ األمريكيػ ػػة مػ ػػف قضػ ػػية الالجئػ ػػيف الفمسػ ػػطينييف مػ ػػف  ،2007-1948د ارسػ ػػة عمميػ ػػة ،الجامعػ ػػة
اإلسالمية ،غزة ،فمسطيف.



فتوح ،سميماف ، 2004 ،الصراعات القبمية وتخطيط حدود مصر الشرقية والغربية في بدايػة القػرف العشػريف ،د ارسػة عمميػة ،جامعػة
قناة السويس ،مصر.



فريؽ األزمات العربي ،2014 ،التحديات أماـ حركات اإلسالـ السياسي في الوطف العربي ،مركز د ارسػات الشػرؽ األوسػط ،العػدد
الرابع األردف.



نػػافع ،بش ػير ،وآخػػروف ، 2014 ،الظػػاىرة السػػمفية التعدديػػة التنظيميػػة والسياسػػية ،مركػػز الجزي ػرة لمد ارسػػات ،الػػداعر العربيػػة لمعمػػوـ



يػػوراـ ،شفايتسػػر ،2012 ،ىػػؿ يقتػػرب الجيػػاد العػػالمي مػػف حػػدود إس ػرائيؿ؟ ،نش ػرة شػػيرية مترجمػػة عػػف منشػػورات م اركػػز البحػػوث

ناشروف ،بيروت.

االسرائيمية "المصدر" السنة الرابعة عشر ،الع ػػدد .155

سابعاً :جرائد ومجالت


اب ػراىـ ،عػػزت ،2013 ،الورقػػة البيضػػاء ،تػػأثير ت ارجػػع العالقػػات المص ػرية االمريكيػػة عمػػى مكتسػػبات كامػػب ديفيػػد ،مجمػػة العػػرب



أوزكاف ،محمػد ،2013 ،قػراءة فػي سياسػة مصػر الخارجيػة خػالؿ عػاـ ،مجمػة رؤيػة تركيػة ،العػدد  ،97-108خريػؼ ،7-2013

الدولية ،العدد  ،1588الرياض السعودية.

تركيا.


أندراوس ،زىير ،إسرائيؿ منزعجة مف دبابات سيناء ،وواشنطف تربط المعونة بكامب ديفيد ،جريدة القدس العربي ،العدد 7211



أبو ستة ،سمماف ،2004،حدود فمسطيف ،مدخؿ إلى االستعمار ،مجمة عالـ الفكر ،العدد  ،4المجمد 32



آيخن ػر ،إيتمػػار ،2008 ،مصػػادر سياسػػية :االسػػتراتيجية اإلس ػرائيمية إنيػػارت ،ال ارصػػد العربػػي ،نش ػرة دوريػػة نصػػؼ شػػيرية ،قسػػـ
الشؤوف اإلسرائيمية.



البنية الجديدة  ،2013،حقيقة نزاع مصر واحداث سيناء ىذا ىو المخطط ،صحيفة ،العدد 1803



اسػػماعيؿ ،أحم ػػد ،1985 ،سػػكاف شػػبو جزي ػرة سػػيناء ،نش ػرة دوريػػة محكمػػة ،قس ػػـ الجغرافيػػا ،جامعػػة الكويػػت والجمعيػػة الجغرافيػػة



اليػػور ،أشػػرؼ ،2008 ،اتفػػاؽ ىدنػػة بػػيف إسػرائيؿ وحمػػاس ؿ  6أشػػير فػػتح المعػػابر التجاريػػة والتفػػاوض عمػػى رفػػح ،جريػػدة القػػدس

الكويتية ،عدد.83

العربي ،العدد .5988


اليور ،أشرؼ ،2008 ،مصر تتوعد برد حازـ عمى حماس إذا اقتحمت الحدود ،جريدة القدس العربي ،العدد 5863
انمركز انديمقراطي انعربي نهدراسات االسحراجيجية وانسياسية واالقحصادية برنيه – أنماويا

الجماعات المسلحة فً سيناء و تداعياتها على المىقف المصري من القضية الفلسطينية (  ...)4002 -4002اسالم مىسً



بايمػػاف ،دانيػػا-الجنػػدي ،2013 ،خالػػد ،الفوضػػى المتفاقمػػة فػػي سػػيناء ،مجمػػة ناشػػوناؿ إنترسػػت ،سمسػػمة ترجمػػات الزيتونػػة (،)75
مركز الزيتونة لمدراسات واالستشارات ،بيروت ،لبناف.



حسيف ،حسيف ،2012 ،معاىدة السالـ المصرية اإلسرائيمية عاـ  1979وأثرىا عمى دور مصر اإلقميمي ،مجمة دراسات تاريخية،
العدداف 118-117



طالب ،حسف ،2013،مصػر تقػاوـ حمػاس ،مجمػة العػرب الدوليػة ،العػدد  ،1588المجموعػة السػعودية لألبحػاث والتسػويؽ ،طريػؽ
مكة ،الرياض ،السعودية.



عبد الرحمف ،عواطؼ ،1980 ،مصر وفمسطيف ،عالـ المعرفة ،سمسمة شيرية ،المجمس الوطني لمثقافة والفنوف واألدب ،الكويػت،

العدد .26


عيسى ،سيي ،2013 ،بريطانيا وأزمػة طابػا  ،1906مجمػة الد ارسػات التاريخيػة والحضػارية ،المجمػد  ،5العػدد  ،16مركػز صػالح
الديف األيوبي لمدراسات والحضارة ،العراؽ.



عفيفة ،وساـ ،2012 ،عممية رفح استيدفت جنودا مصرييف ومميوف فمسطيني ،جريدة الرسالة ،العدد  ،1022غزة



فػ ػػارس ،عػ ػػوني ،2013 ،السػ ػػمفية الجياديػ ػػة فػ ػػي فمسػ ػػطيف ،مجم ػػة الد ارسػ ػػات الفمسػ ػػطينية ،العػ ػػدد شػ ػػتاء  ،101مؤسسػ ػػة الد ارسػ ػػات
الفمسطينية ،شارع أنيس النصولي فرداف ،بيروت لبناف.



فمس ػػطيف ،2015 ،موق ػػع عب ػػري :نتني ػػاىو طال ػػب السيسػ ػي بفص ػػؿ مم ػػؼ غػ ػزة ع ػػف مفاوض ػػات التس ػػوية ،جري ػػدة فمس ػػطيف ،ص ػػفحة
محميات.



محمػػد ،امػػيف ،2009 ،مصػػر لػػيس كمػػا تخيميػػا حػػزب اهلل وداعميػػو ،مجمػػة العػػرب الدوليػػة المجموعػػة السػػعودية لألبحػػاث والنشػػر،
لندف ،العدد .1515



محمد ،جاسـ ،2013 ،المشروع األمريكي اإلخواني وتقسيـ سيناء ،جريدة العراؽ اليوـ ،العدد  ،1965العراؽ.



مرزوؽ ،موسي ،2015 ،حماس تديف اليجمات األخيرة ضد الجيش المصري في سيناء ،جريدة فمسطيف.



مصطفى ،الحسيني« ،حدود الدور االقميمي» ،مجمة الدراسات الفمسطينية ،العدد  ،40خريؼ .99



مقمد ،عمى  ،2014،خاليا داعش في مصر ،جريدة النيار عربيات ودوليات ،العدد .2290

نامناً :بيانات ومنشورات


اكن ػػاؼ بي ػػت المق ػػدس ،2012 ،بي ػػاف رق ػػـ  ،4بي ػػاف نف ػػي اى ص ػػمة بمقت ػػؿ الجن ػػود المصػ ػرييف ،الييئ ػػة االعالمي ػػة لمجم ػػس ش ػػورى
المجاىديف اكناؼ بيت المقدس.



أكناؼ بيت المقدس ،2013 ،بياف حوؿ الغارة الييودية الغادرة عمى أرض سيناء ،بياف  ،39مجمس شورى المجاىديف.

 بيانات و ازرة الدفاع االعالمية ،2014 ،البيانات االعالمية ،بما يختص بشأف االعتداءات في سيناء ،الموقع الرسمي لو ازرة الدفاع
المصريةhttp://www.mod.gov.eg/Mod/ConfDetails.aspx?id=23707 ،

 بيػ ػػاف المجم ػ ػػس األعم ػ ػػى لمقػ ػ ػوات المس ػ ػػمحة المصػ ػ ػرية ،2011 ،البي ػ ػػاف يؤك ػ ػػد التػ ػ ػزاـ مص ػ ػػر تنفي ػ ػػذ المعاى ػ ػػدات والمواثي ػ ػػؽ الدولي ػ ػػة
 ،2011/2/13مجمة الدراسات الفمسطينية ،المجمد  ،22العدد 86



كتبيو الرباط الجيادية بسيناء1436 ،ىػ ،البياف األوؿ لكتيبة الرباط الجيادية بأرض سيناء المباركة.



ويكا الثورة،2014 ، WikiThawra،

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1I4EfwlcDJXuZE7TFr4amoP5g7UXDM0ItYjxosNG5QFw/edit#gid
=1490523652

انمركز انديمقراطي انعربي نهدراسات االسحراجيجية وانسياسية واالقحصادية برنيه – أنماويا

الجماعات المسلحة فً سيناء و تداعياتها على المىقف المصري من القضية الفلسطينية (  ...)4002 -4002اسالم مىسً



مركز ابف تيمية لالعالـ ،2012،بياف مف مجمس شػورى المجاىػديف -أكنػاؼ بيػت المقػدس ،إلػى األمػة اإلسػالمية وعممائيػا ،بيػاف
رقـ .19

تاسعاً :مراكز الدراسات واالبحاث


إبراىيـ ،عسيمة ،عميبة ،المركز العربي لمبحوث والدراساتhttp://rawabetcenter.com/archives/3507 ،



ابراىيـ ،محمد –عسمية ،صبحي – عميبة ،احمد ،2015 ،سيناء واالرىاب بيف أولويات االمف القومي وضرورات االمف االقميمي،
،

المركز الوطني لألبحاث واالستطالع ،القاىر ،مصر http://ncro.sy/?p=1572


اسماعيؿ ،محمد ،2014 ،خريطة الجيؿ الثالث مف تنظيمات العنؼ في مصر ،مجمة السياسية الدولية ،العدد  ،198تاريخ
الوصوؿ لمموقع االلكتروني ،2015/7/5

http://www.siyassa.org.eg/NewsContent/3/111/4920/%D9%85%D9%86 -

%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9/%D9%85%D9%84%D9%81%D8%A7%D9%84%D8%B9
%D8%AF%D8%AF/%D8%AE%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D9%84
%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%85%D9%86%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%
D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%81-%D9%81%D9%8A%D9%85%D8%B5%D8%B1.aspx



أطمس لمدراسات ،2013 ،زمف حماس الصعب دراسة صادرة عف معيد األبحاث القومي االسرائيمي ،موقع الصفصاؼ
االلكترونيhttp://www.safsaf.org/word/2014/feb/80.htm ،



األورومتوسطي ،2013 ،دعوة مصر لوقؼ التحريض ضد الفمسطينييف و يحذر مف تداعياتو ،المرصد األورومتوسطي لحقوؽ

األنسافhttp://www.euromid.org/ar/article/436/%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A9%D9%85%D8%B5%D8%B1 -،
%D9%84%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B6%D8%B6%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%8A%
D9%86%D9%88%D9%8A%D8%AD%D8%B0%D9%91%D8%B1%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D
8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%AA%D9%87#sthash.clTRvj38.dpbs



الحمديف ،جواد – العمري ،بياف ،2008،تقدير الموقؼ المصري تجاه حصار قطاع غزة وفتح معبر رفح ،مركز الزيتونة



الدراسات الفمسطينية ،2015 ،كممة الرئيس المصري خالؿ اجتماعو مع وزير الخارجية المصري سامح شكري القضية الفمسطينية

لمدراسات واالستشاراتhttp://www.alzaytouna.net/permalink/5263.html ،

ستبقى في الصدارة ،مؤسسة الدراسات الفمسطينية،
http://www.palestinestudies.org/sites/default/files/uploads/files/5_273.pdf



الشمفي ،احمد ،2014،السياسة الخارجية و اإلقميمية لمصر في عيد السيسي ،مركز الجزيرة لمدراسات واألبحاث،
http://www.aljazeera.net/programs/arabpresentsituation/2014/8/30/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7
%D8%B3%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9%D9%88%D8%A7
%D9%84%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%
D9%81%D9%8A%D8%B9%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A



الزيتونة ،2013 ،تقدير استراتيجي ( ،)60مركز الزيتونة لمدراسات واألبحاث،
http://www.alzaytouna.net/permalink/51937.html



السكينة ،2013 ،جماعة جند اإلسالـ بسيناء ،موقع دراسات وأبحاث إسالمية،
http://www.assakina.com/center/parties/31479.html



الدسوقي ،أبو بكر ،2014،مكانة مصر اإلقميمية في عيد جديد ،مجمة الدراسات الدولية،197 ،
انمركز انديمقراطي انعربي نهدراسات االسحراجيجية وانسياسية واالقحصادية برنيه – أنماويا
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http://www.siyassa.org.eg/NewsContent


العمور ،ثابت ،2015،أذرع داعش في فمسطيف (الحيثيات والتطورات) ،مجمة البيادر السياسية ،العدد ،1053



الغريب ،أحمد ،2015 ،دالالت التحوؿ مف جماعة أنصار بيت المقدس الى والية سيناء ،مجمة السياسةhttp://al- ،

http://www.al-bayader.com/readarticle.aspx?articleid=23485
seyassah.com


المركز الفمسطيني لإلعالـ ،2015 ،قسـ الدراسات ،حماس ومصر ،مستقبؿ العالقات الشائكة،



المركز العربي ،2012،سيناء التائية بيف غياب الدولة واالستثمار السياسي،

https://www.palinfo.com/site/PIC/newsdetails.aspx?itemid=171414

http://www.dohainstitute.org/release/a5a692d9-37ec-4735-99e2-907efe2bdcfe


بكر ،عمي ،2014 ،التنظيمات الجيادية في سيناء واألمف القومي المصري ،العدد  ،62أوراؽ الشرؽ األوسط ،وحدة الدراسات



توفيؽ ،محمد ،2014،بيف حماس وداعش في التأسيس واالقتراب والممانعة ،مركز نماء لمبحوث والدارسات،

المصريةhttp://ncmes.org/ar/publications/middle-east-papers/163 ،

http://www.nama-center.com/ActivitieDatials.aspx?Id=10439


حسف ،صالح ،2015 ،التطرؼ في سيناء جذوره ومآالتو ،مركز دراسات أحواؿ مصر ،تقرير  ،2015/2/23ص،2
http://ahwal.org/?p=5934
خميؿ ،اسامة ،2013 ،جذور أوسمو :كيسنجر ،منظمة التحرير الفمسطينية ،وعممية السالـ ،شبكة السياسات الفمسطينية،



خيرت ،عبد الحميد ،2013 ،سيناء مف الخاليا النائمة إلى تنظيـ القاعدة :ىؿ شجع النظاـ عمى نمو الجماعات التكفيرية؟،



/https://al-shabaka.org/briefs

المركز العربي لمبحوث والدراساتhttp://www.acrseg.org/2246/bcrawl ،


شعباف ،عمر ،2012 ،حماس ومرسي ليست بيذه السيولة بيف اإلخواف ،مركز كارنيغي لمشرؽ األوسطhttp://carnegie- ،
mec.org/publications/?fa=49610



خالد ،أسػامة ،البيػؾ ،صػالح ،2012 ،خريطػة جماعػات التكفيػر فػي سػيناء :االمػف يقػدرىـ ب  1200واألسػمحة الحديثػة مػف ليبيػا

وفمسطيف ،المصري اليوـhttp://www.almasryalyoum.com/news/details/150267 ،


صالح ،بساـ ،2013 ،ىؿ تقضى العممية "سينا" عمى السمفية الجيادية في شبو الجزيرة؟ ،المركز العربي لمبحوث والدراسات،
تاريخ الوصوؿ لمموقع http://www.acrseg.org/2316/bcrawl ،2015/7/12



طو ،احمد  ،2009.المراجعات مف الجماعة االسالمية الى الجياد ،مؤسسة الفكر االسالمي المعاصر لمدراسات والبحوث،
=263http://www.islammoasser.org/ArticlePage.aspx?id



عبد اهلل ،بالؿ ،2014 ،الثورة والسياسة الخارجية المصرية .الواقع والمحتمؿ! ،المعيد العربي لمدراسات،
http://studies.alarabiya.net/futurescenarioes/%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9%D9%88%D8
%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8B1%D8%A
C%D9%8A%D8%A9%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9%D8%A7%D9%84%D9%88
%D8%A7%D9%82%D8%B9%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%85%D9%84



عامر ،عادؿ ،2013،خريطة السالح في سيناء ،مجمة المقاومة ،العدد الرابع عشر ،مركز يافا لمدراسات واالبحاث ،المعادي،
القاىرة ،مصرhttp://yafacenter.com/ForumDetails.aspx?ForumID=1039 ،



عميبة ،احمد ،عوامؿ االنتعاش واالنكسار ،ىؿ اكتممت دورة حياة السمفية الجيادية في سيناء؟ ،المركز االقميمي لمدراسات
االستراتيجية،

القاىرةhttp://www.rcssmideast.org/Article/3016/%D9%87%D9%84 -،
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%D8%A7%D9%83%D8%AA%D9%85%D9%84%D8%AA%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A9%D8%AD%D9%8A
%D8%A7%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%AC%
D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9%D9%81%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1#.V
VfIl0bam1l



عطية ،أحمد ،2015،عوامؿ االنتعاش و االنكسار ،ىؿ اكتممت دورة حياة السمفية الجيادية في سيناء ،المركز االقميمي لمدراسات
االستراتيجية ،القاىرة ،مصر،

http://www.rcssmideast.org/Article/3016/%D9%87%D9%84-

%D8%A7%D9%83%D8%AA%D9%85%D9%84%D8%AA%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A9%D8%AD%D9%8A
%D8%A7%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%AC%
D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9%D9%81%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1 #.V
Xc771I3R1R



عمياف ،طارؽ  ،205،مف القيادة إلى التمويؿ "التنظيمات اإلرىابية األكثر نشاطا في سيناء ،المركز االقميمي لمدراسات
االستراتيجية،القاىرة،
http://www.rcssmideast.org/Article/3092/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%D8%A
7%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9%D8%A7%D9%84
%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%B7%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%B3%
D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1%D8%A8%D8%B1%D9%88%D9%81%D8%A7%D 9%8A%D9%84#.VNovai72T

LX



عفيفي ،محمد ،2014 ،فمسطيف المصرية الحمـ الصييوني ،المركز العربي لمبحوث والدراسات ،تاريخ الوصوؿ لمموقع



ميدؿ ايست ،2011،جيوش السمفية الجيادية في غزة ،مركز القدس لمدراسات السياسية،

االلكترونيhttp://www.acrseg.org/2446 ،2015/7/10 ،

http://www1.alqudscenter.org/ar/books/view/652/%D8%AC%D9%8A%D9%88%D8%B4.%D8%A7%D9%84%D8%B
3%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%A9.%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A
9.%D9%81%D9%8A.%D8%BA%D8%B2%D8%A9



محمد ،عبد العميـ ،2011 ،العالقات المصرية اإلسرائيمية في عيد مبارؾ ،مركز الجزيرة لمدراسات،
http://studies.aljazeera.net/files/2011/08/20118885527866750.htm



معيف ،مناع 2011 ،التقدير االستراتيجي ( ،)29المصالحة بيف فتح وحماس ،التطورات واالحتمػاالت ،د ارسػة ،مركػز الزيتونػة
لمد ارسػات ،بيػروتhttp://www.alzaytouna.net/arabic/?c=1064&a=141501 ،



مركز وفا ،2014 ،فتح وحماس أسباب االنقساـ وآفاؽ المصالحة مركز وفا لمدراسات،



نافع ،بشير ،2009 ،تقرير الحرب عمى قطاع غزة ،مركز الزيتونة لمدراسات واالستشارات،

http://wafastudies.ps/index.php/palestinians/126-2014-06-14-17-28-12

http://www.alzaytouna.net/permalink/5326.html


وليد،خالد ،2006،جيش االسالـ الفمسطيني و القاعدة  ،مركز القدس لمدراسات السياسية ،
http://www1.alqudscenter.org/ar/activities/view/3290/%D8%AC%D9%8A%D8%B4.%D8%A7%D9%84%D8%A5%D
8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85.%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9
%8A.%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9
http://samanews.com/ar/index.php?act=post&id=152050



وادي ،عبد الحكيـ ،2015 ،لماذا تحصؿ عمميات ارىابية في سيناء بنفس التوقيت كمما تـ فتح معبر رفح؟،مركز راشيؿ كوري
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الفمسطيني لحقوؽ االنساف ومتابعة العدالة الدوليةhttp://rachelcenter.ps/news.php?action=view&id=18729 ،

عاش ارً :مواقع االلكترونية
 ابراىيـ ،محمد ،2011،اال سيناء ،صحيفة الجميورية المصرية ،العربية نت،
http://www.alarabiya.net/views/2011/02/05/136360.html
 ابراش ،ابراىيـ ،2015 ،التباس الموقؼ المصري مف القضية الفمسطينية ،ممتقى الثقافة واليوية الوطنية الفمسطينية،
http://www.palnation.org/vb/showthread.php?t=866
 إبراىيـ ،محمد ،2015 ،وكيؿ المخابرات المصرية السابؽ يكشؼ أبعاد ىدنة حماس واسرائيؿ بيف الحقيقة والتأثير ،وكالة نبأ
اإلخبارية المستقمةhttp://www.naba.ps/arabic/?Action=Details&ID=106137 ،

 أحمد ،رفعت ،2014 ،خريطة الجماعات و التنظيمات االسالمية المتطرفة ،شبكة االعالـ

العربية،

 http://moheet.com/details_article/2014/06/17/2088133/%D8%AE%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA
%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%
،D9%85%D9%8A%D8%A9.html#.VP7BwOHanLU

 احمد ،فكرية ،2012 ،اسرائيؿ تخترؽ سيناء بقط الصحراء ،وفرؽ الموت ،الوفد،
http://alwafd.org/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%
B3%D9%8A/253626%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D8%AA%D8%AE%D8%AA%D8%B1%

D9%82%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1%D8%A8%D9%80%C2%AB%D9%82%D8%B7%D8%A7%D%84%D8%B

5%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%A1%C2%BB%D9%88%C2%AB%D9%81%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%85%D

9%88%D8%AA%C2%BB

 اسد  ،جاسـ  ،2015،حماس ازدواجية العالقة بالسمفية الجيادية  ،موقع ونمتقى االخباري ،
http://www.wanaltaqy.com/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A3%D9%8A/%D8%AD%D9%85%D8%A 7%D8

%B3%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%8A%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7
%D9%82%D8%A9%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9

/%87%D8%A7

 اقصي برس ،2012،مصر تدرس اقامة منطقة حرة بيف غزة و مصر بديمة
لألنفاؽ،
https://iyrere.wordpress.com/2012/08/10/%D9%85%D8%B5%D8%B1%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%
A5%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%A9%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9%D8%AD%8%B1%D8%A9
/-%D8%A8%D9%8A%D9%86%D8%BA%D8%B2%D8%A9%D9%88%D9%85%D8%B5%D8%B1 -%D8%A8

 أنور ،أحمد ،2014 ،ترحيؿ المشكمة المنطؽ اإلسرائيمي في العدواف عمى غزة ،المجمة العدد الثامف والتسعوف،
http://www.elmofeed.com/News/NewsFrame/89896317
 البرغوثي ،حافظ ،2015 ،غزة العريش ودولة حماس ،بوابة الخميث اإلخبارية،
http://www.alkhaleej.ae/studiesandopinions/page/7d8fac0f -61e4-45a7-a3bc-55572fd164f6

 البعوة ،زيد ،2015،جماعة الحوثي المسمحة ،يمني

برس.http://www.yemenipress.com/artical/21976 ،

 البيؾ ،صالح-خالد ،أسامة ،2012 ،خريطة الجماعات التكفيرية في سيناء االمف يقدرىـ ب  1200واالسمحة الحديثة مف ليبيا
وفمسطيف ،المصري اليوـhttp://www.almasryalyoum.com/news/details/150267 ،

انمركز انديمقراطي انعربي نهدراسات االسحراجيجية وانسياسية واالقحصادية برنيه – أنماويا

الجماعات المسلحة فً سيناء و تداعياتها على المىقف المصري من القضية الفلسطينية (  ...)4002 -4002اسالم مىسً

 البوابة ،2015،موقؼ مصر الصمب يحوؿ دوف قياـ دولة في غزة وال يوجد مشروع سعودي لممصالحة ،البوابة موقع اخباري،
http://www.albawaba.com/ar/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D9%85%D9%88%D9%82%D9%81
%D9%85%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%AD%D9%88%D9%84%
 D8%AF%D9%88%D9%86-%D9%82%D9%8A%D8%A7%D9%85%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9 %D9%81%D9%8A%D8%BA%D8%B2%D8%A9%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D9%88%D8%AC%D8%AF%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A9 -725610

 الحرية  ،2008 ،مبارؾ مصر لف تقع في الفخ اإلسرائيمي و لف تشارؾ في الفصؿ بيف الضفة و قطاع غزة  ،الحرية مجمة
التقدمييف العرب عمى االنترنت،

http://alhourriah.org/archeive/16826/%E3%C8%C7%D1%DF%3A -%E3%D5%D1-

%E1%E4-%CA%DE%DA-%DD%ED-%C7%E1%DD%CE-%C7%E1%C5%D3%D1%C7%C6%ED%E1%ED%E6%E1%E4-%CA%D4%C7%D1%DF-%DD%ED-%C7%E1%DD%D5%E1-%C8%ED%E4%C7%E1%D6%DD%C9-%E6%C7%E1%DE%D8%C7%DA.html

 الجزيرة ،2014 ،الدور المصري مف مفاوضات غزة،

http://www.aljazeera.net/knowledgegate%2Fopinions%2F2014%2F8%2F17%2F%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%
88%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%81%D9%8A%D9%85%D 9%81%D8%A
7%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%AA-%D8%BA%D8%B2%D8%A9

 الجزيرة نت ،2015،قرار جديد بتوسيع المنطقة العازلة بشماؿ سيناء،
http://www.aljazeera.net/news/arabic/2015/4/30/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D8%AF%D9%8A
%D8%AF%D8%A8%D8%AA%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%
D9%82%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B2%D9%84%D8%A9%D8%A8%D8%B4%D9%85%D
8%A7%D9%84-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1

 الرسالة نت ،2013 ،محطات في تاريخ المفاوضات منذ أوسمو،
 الرنتاوي ،عريب،

http://alresalah.ps/ar/index.php?act=post&id=77084

https://www.palinfo.com/site/pic/newsdetails.aspx?itemid=158161

 العز ،اسالـ ،2014 ،باحث أميركي :السيسي عمى خطى سياسة مبارؾ تجاه غزة ،مصرس موقع بحث اخباري،
http://www.masress.com/elbadil/807599
 الصوراني ،غازي ،2009 ،الحصار واالنقساـ وآثارىما االقتصادية واالجتماعية عمى قطاع غزة ،الحوار المتمدف،
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=182510
 السعيد ،احمد ،2013 ،اتفاقية أسمو ،مجمة العودة مجمة فمسطينية تعني بشؤوف الالجئيف الفمسطينييف وحؽ العودة ،العدد ،72
http://alawda-mag.com/default.asp?issueId=73&contentid=2846&MenuID=8

 الدسوقي ،بكر ،2014،اشكالية االنتقاؿ في أجياؿ العنؼ ،السياسية الدولية دورية متخصصة في الشئوف الدولية ،مؤسسة االىراـ،
موقع

اإللكترونيhttp://www.siyassa.org.eg/NewsContent/3/111/4964/%D9%85%D9%86 - ،

%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9/%D9%85%D9%84%D9%81%D8%A7%D9%84%D8B9%D
8%AF%D8%AF/%D8%A5%D8%B4%D9%83%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%84%D
8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%A3%D8%AC%D9%8A%D8%A7%D9
%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%81.aspx

 الشاباؾ ،2010،ظاىرة جمجمت في قطاع غزة ،جياز األمف العاـ االسرائيمي ،تقرير  ،2010موقع اإللكتروني،
http://www.shabak.gov.il/arabic/publications/Reviews/Pages/1-7-09_ar.aspx
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 الشرقاوي ،احمد ،2013 ،مصدر بالنيابة الظواىري اعترؼ باستالـ  15مميوف دوالر مف الشاطر لشراء أسمحة ،موقع الشروؽ
االخباريhttp://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=08122013&id=27582499-f909-،
4fb9-969c-c7d9dbe843a1

 األسطؿ ،كماؿ  ،2012،ىؿ تحولت سيناء إلى قندىار وتو ار بو ار العرب ،موقع الدكتور كماؿ األسطؿ اإللكترونيhttp://k- ،
astal.com/index.php?action=detail&id=203
 البنا ،ياس ،2012 ،فوز مرسي ُيحيي مشروع المنطقة الحرة بيف غزة ومصر االناضوؿ التركية،
http://www.aa.com.tr/ar/news/60653

 الجزيرة نت ،2011 ،إحالة حبيب العادلي لنيابة امف الدولة،
http://www.aljazeera.net/news/arabic/2011/2/7/%D8%A5%D8%AD%D8%A7%D9 %84%D8%A9%D8%AD%D8%A8
%D9%8A%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%84%D9%86%D9%8A%
D8%A7%D8%A8%D8%A9%D8%A3%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9

 المسحاؿ ،تامر ،2011 ،الجزيرة نت ،تقرير بعنواف احتفاؿ بتوقيع المصالحة بالقاىرة،.

http://www.aljazeera.net/news/arabic/2011/5/4/%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9

 المركز الفمسطيني لإلعالـ ،2015،قسـ الدراسات ،حماس ومصر ،مستقبؿ العالقات الشائكة،
https://www.palinfo.com/site/PIC/newsdetails.aspx?itemid=171414

 المقدسي ،ابي محمد1423،ىػ ،حو ار مع الشيخ ابي محمد المقدسي ،منبر التوحيد والجياد،
https://tawhed.ws/r?i=j37307wg

 السيد ،عالء ،2014 ،العمميات المسمحة والخسائر البشرية في سيناء منذ ثورة يناير ،موقع ساسة ،sas
/http://www.sasapost.com/Operations-and-casualties-in-sinai

 الحياة المحمية ،2008 ،لف نسمح ألحد بالمزايدة عمينا والمتاجرة بدماء الفمسطينييف ،مبارؾ :مصر لف تساىـ في تكريس الفصؿ
واالنقساـ بفتح معبر رفح في ظؿ غياب السمطة الوطنية ،جريدة الحياة الجديدة ،العدد ،4729
http://alhayatj.com/details.php?opt=3&id=79829&cid=1375
 الحياة الجديدة ،2013 ،مشروع أمريكي اسرائيمي البتالع الضفة واقامة دولة غزة في سيناءhttp://www.alhayat- ،
j.com/newsite/details.php?id=2379&opt=12&cid=3064

 الحياة الجديد ،2014،أبو إسماعيؿ ومؤامرة ضـ القطاع ،جريدة الحياة الجديدة،
http://www.alhaya.ps/arch_page.php?nid=203850
 الفجر ،2015،مفاجأة أمريكا تعترؼ السيسي أحبط مخطط أوباما في مصر ،موقع الفجر االخباري،
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 العربية نت ،2013 ،إلقاء القبض عمى محمد الظواىري شقيؽ زعيـ تنظيـ القاعدة ،العربية نت موقع اخباري رسمي،
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انمركز انديمقراطي انعربي نهدراسات االسحراجيجية وانسياسية واالقحصادية برنيه – أنماويا

الجماعات المسلحة فً سيناء و تداعياتها على المىقف المصري من القضية الفلسطينية (  ...)4002 -4002اسالم مىسً

 الغباري ،2015،الغباري ،ىجمات سيناء جزء مف مخطط إلقامة الدولة الييودية ،موقع الوطف االخباري ،تاريخ الوصوؿ لمموقع
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 http://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2014/4/17/%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%AC
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 الزيتونة ،2011،التقدير االستراتيجي ( )37محاوالت فؾ الحصار عف غزة الى ايف،
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 المركز الفمسطيني لإلعالـ  ،2011،أبو مرزوؽ نتمسؾ بالوساطة المصرية بممؼ
شاليطhttps://www.palinfo.com/site/pic/newsdetails.aspx?itemid=70329،
 القدس العربي ،2010،حكومة حماس تطالب الرئيس مبارؾ بوقؼ التحريض االعالمي المصري ،ضدىا ،القدس العربي،
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http://alresalah.ps/ar/index.php?act=post&id=57351 2015/6/15
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 بوابة الحرية والعدالة ،2015 ،دفاع خمية الظواىري اعترافات المتيميف جاءت وليدةً االكراه ،موقع بوابة الحرية والعدالة،
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 تراجر ،2014 ،أريؾ ،مصر السيسي والنزاع في غزة ،معيد واشنطفhttp://www.washingtoninstitute.org/ar/policy- ،
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 تقدير استراتيجي ( ،2014 ،)68مستقبؿ العالقات المصرية الفمسطينية بعد االنتخابات المصرية ،مركز الزيتونة لمدراسات
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 حبيب ،كماؿ ،2012/8/7 ،تاريخ الجماعات االسالمية والعنؼ ،برنامث ىنا العاصمة،
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 حسف ،بالؿ ،2010 ،تأمالت حوؿ أمف مصر القومي ،جريدة العرب الدولية-الشرؽ األوسط ،العدد ،11359
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 حممي ،احمد  ،2013،تغريدات عمى توتير لألستاذ أحمد حممي محامي مجاىدي سيناء منذ نشأة جماعة التوحيد والجياد مرو ار
بجماعة أنصار بيت المقدس حتى والية سيناءhttps://justpaste.it/kc9e ،

 حمادة ،معتصـ ،2013،حماس والحدث المصري ،مجمة التقدميف العرب "الحرية"،
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 خالد ،محمود ،2015 ،قائد كتيبة الفرقاف أخطر ارىابي في مصر ،البوابة نيونز،
http://www.albawabhnews.com/1212881

 خريسات ،ىشاـ ،2013 ،الجماعات المسمحة في سيناء :أعدادىا .انتماءاتيا .أىدافيا  ،موقع جي بي اس ،
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 خبراء  ،2013،مجموعات السمفية الجيادية مسئولة عف تصاعد العنؼ في سيناء،
http://www.albawabhnews.com/print.aspx?94660

 جند اإلسالـ ،2013،بيناف منشور عمى موقع أحب سيناء ،بعنواف" تبني غزة رد االعتداء عمى مسممي رابعة وسيناء"،
ilovesinai.files.wordpress.com
 دنيا الوطف ، 2015 ،بينيـ بديع ومرسي والبمتاجي احالة اوراؽ قياداة االخواف الى مفتي الجميورية بقضية التخابر مع حركة حماس
واليروبhttp://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2015/05/16/715004.html ،

 دنيا الوطف ،2014،شيخ سيناء :مبارؾ كاف يسمح بتيريب األسمحة لغزة عبر األنفاؽ وتحت اشراؼ حكومتو ،تاريخ الوصوؿ
لمموقع االلكترونيhttp://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2014/11/09/616259.html ،2015/9/4،
 دنيا الوطف ،2015 ،المفاوضات السرية بيف السمطة إسرائيؿ :استكشافية أـ تتعمؽ بمفاوضات حماس غير المباشرة ،تاريخ
الوصوؿ لمموقعhttp://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2015/07/28/749580.html ،2015/8/4 ،
 دنيا الوطف ،2015 ،عزاـ األحمد يكشؼ تفاصيؿ جديدة ومفاجآت عف المفاوضات والمصالحة وفتح،
http://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2014/01/26/488560.html

 دنيا الوطف ،2015،فتح معبر رفح مرىوف باالستقرار في سيناء وذلؾ لـ يتحقؽ بعد وعالقتنا تسمح بتفعيؿ المفاوضات،
http://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2015/11/04/807440.html
 ساسة ،2014،أىـ األسئمة حوؿ العنؼ في سيناء وجذور النشأة وسياسة السمطة وأبرز المستفيديف مف الوضع الحالي،
/http://www.sasapost.com/questions-about-crisis-in-sinai

 سكاي نيوز ،2015 ،السيسي حماية األمف القومي لمصر و فمسطيف،
http://www.skynewsarabia.com/web/article/777588/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D9%
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 سما ،2015 ،الزىار سمطة أو ادارة مدنية في غزة ليس تنازالً عف فمسطيف ،وكالة سما اإلخبارية،
http://www.samanews.com/ar/index.php?act=post&id=233603

 سميـ ،احمد-شريؼ ،حسناء ،2013 ،االىراـ تكشؼ سر مخازف السالح في سيناء جيش جمجمت الفمسطيني يسعي إلقامة امارة
إسالميةhttp://www.ahram.org.eg/NewsQ/205473.aspx ،

 سعيد ،عمر ،ماذا يحدث داخؿ االخواف المسمميف مقربوف و أعضاء يجيبوف ،موقع مدي مصر االعالمي،
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8%D9%86



سمرة ،محمد  ،2013،كفي  ،24الرئاسة المصرية تدعو ( )8قيادات جيادية لحضور اجتماع مرسي مع األحزاب لمناقشة مياه

سد النيضةhttp://www.kafa24.net/arabic/?action=detail&id=25778 ،

 سيـ اإلخبارية ،2015،الفصائؿ الفمسطينية ترفض عرض حماس “إدارة مشتركة” لقطاع غزة،
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 سوي ،2015،وصوالً لالنضماـ إلى الجنايات الدولية تفاصيؿ مثيرة عريقات يروى العودة لممفاوضات برعاية كيري ،موقع سوي،
اإلخباري،
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%D8%B6%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D8%A9%D9%83%D9%8A%D8%B1%D9%8A

 شفا ،2012 ،تقرير حوؿ استشياد الشيخ السعيدني " أبو الوليد المقدسي" في غزة ،شبكة فمسطيف لألنباء،
http://www.shfanews.net/index.php/2012-02-15-08-47-34/12037-i
 شفا ،2015،السيسي :تسوية القضية الفمسطينية ستقضي عمى اإلرىاب،

http://shfanews.net/index.php/component/content/article/76-i/47211-i

 شيماء ،فرح ،2014 ،فرغمي صواريخ غزة دعائية ورسالة مف حماس لمصر ،جريدة الدستور،
http://www.dostor.org/388231
 صوت فتح االخباري ،2015 ،مقابمة مع الرئيس عباس ساخنة يياجـ حماس بشدة ،صوت فتح االخباريhttp://fateh- ،
voice.ps/arabic/?Action=PrintNews&ID=45109

 صفا ،2015،محمب معبر رفح مفتوح و ال نتحمؿ عبء غزة و حدنا ،وكالة الصحافة الفمسطينية صفا،
http://safa.ps/post/153769/%D9%85%D8%AD%D9%84%D8%A8%D9%85%D8%B9%D8%A8%D8%B1%D8%B1%
D9%81%D8%AD%D9%85%D9%81%D8%AA%D9%88%D8%AD%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D
8%AD%D9%85%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%A1%D8%BA%D8%B2%D8%A9%D9%88%D8%AD%D8%AF%D9
%86%D8%A7

 صوت فمسطيف ،2015،السفير عطية معبر رفح مرىوف باألوضاع األمنية بسيناءhttp://www.fateh- ،
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voice.ps/arabic/index.php?Action=Details&ID=35707
 عبد الحميد ،أشرؼ ،2015 ،عباس رفضت استالـ 1000كـ في سيناء أياـ مرسي ،موقع العربية اإلخباري،
http://ara.tv/2m355

 عبد العميـ ،محمد ،2013 ،غياب الرؤية :مستقبؿ العالقات المصرية الفمسطينية ،البوابة
نيوزhttp://www.albawabhnews.com/39838
 عبد الحميد ،أشرؼ ،معنى قرار السيسي تشكيؿ قيادة موحدة لشرؽ القناة؟ ،العربية نتhttp://ara.tv/pus3e ،
 عبد العميـ ،محمد ،2013 ،غياب الرؤية :مستقبؿ العالقات المصرية الفمسطينية ،البوابة نيوز،
http://www.albawabhnews.com/39838
 عامر ،عادؿ ،2013 ،األمف القومي المصري ،موقع الصفصاؼ.htm34/feb/2014http://www.safsaf.org/word ،
 عامر ،عادؿ ،2012 ،أثار اتفاقية كامب ديفيد عمى مصر و العرب ،الجمعية الدولية لممترجميف و المغويف العرب،
http://www.wata.cc/forums/showthread.p hp?83217%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%
81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9%D9%83%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%AF%D9%8A%D9%81%D9%8
A%D8%AF%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1
%D8%A8

 عاشور ،عمر  ،2012،الجياديوف والجياديوف السابقوف في سيناء،Brookings ،
www.brookings.edu/ar/research/opinions/2012/09/05-jihadism-sinai-ashour
 عرفة  ،محمد ،2012 ،ىؿ اغمؽ مرسي انفاؽ غزة اكثر مف مبارؾ  ،فمسطيف اوف اليف،
http://felesteen.ps/details/news/79358/%D9%87%D9%84%D8%A3%D8%BA%D9%84%D9%82%D9%85%D8%B1
%D8%B3%D9%8A%D8%A3%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%82%D8%BA%D8%B2%D8%A9%D8%A3%D9%83%
D8%AB%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%83-.html

 عادؿ ،شيماء ،2012،مشروع منطقة التجارة الحرة بيف مصر وقطاع غزة ،الوطف ،موقع االلكتروني،
http://www.elwatannews.com/news/details/44913

 عطا اهلل ،أكرـ ،2015،غزة والشيخ زويد سيناريو خيالي ربما كاف سيحدث ،األياـ ،تاريخ الوصوؿ لمموقع االلكتروني،
http://www.al-ayyam.ps/ar_page.php?id=f82d58fy260232591Yf82d58f ،2015/8/24
 عطا اهلل ،أكرـ  ،2015،رسالة لمصديؽ غازي حمد صحيح ولكنؾ تجاىمت الحقائؽ ،نبأ برس ،تاريخ الوصوؿ لمموقع االلكتروني،
http://npaapress.com/ar/?Action=Details&ID=42771 ،2015/9/23

 عمرو ،عبد الحميد ،2015 ،الجناح العسكري السري لإلخواف يقود الجماعة حاليا ،الكرامة برس،
http://www.karamapress.com/arabic/?Action=ShowNews&ID=110591
 عمارة ،سامي ،2015 ،بوتيف يحذر مرسى مف توطيف اإلرىابييف الوافديف مف أفغانستاف والعراؽ في سيناء ،األىراـ اليوـ،
http://digital.ahram.org.eg/Policy.aspx?Serial=1776598
 عمي ،عبد الرحيـ ،أنصار بيت المقدس صراع االحتواء بيف القاعدة وداعش ،بوابة الحركات اإلسالمية ،موقع
http://www.islamist-movements.com/2484

االلكتروني،

 عمي ،عبد الرحيـ ،2015 ،عبد الرحيـ عمي ،حماس تنفذ مخطط إسرائيمي إلنشاء غزة الكبرى في سيناء ،البوابة نيوز،
http://www.albawabhnews.com/1380910
 عمي ،عبد الرحيـ ،2013 ،عالقة أنصار بيت المقدس بكتائب عز الديف القساـ ،البوابة نيوز،
http://www.albawabhnews.com/1112852
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 غولد ،زاؾ ، ،مرور عاـ عمى داعش في شبو جزيرة سيناء ،المرصد،

http://www.al-

masdar.net/%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B1-%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%89%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4%D9%81%D9%8A%D8%B4%D8%A8%D9%87%D8%AC%D8%B2%D9%8A
/%D8%B1%D8%A9-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1

 فتحي ،سيد ،2015 ،في اولي جمسات محاكمة متيميف باالنتماء ألنصار بيت المقدس في مصر النيابة تتيـ  2013بارتكاب 54
جريمة ارىابية ،جريدة الرأي اليوـhttp://www.raialyoum.com/?p=226418 ،
 فجر ،مسعد ،2013،عف الكؼ األسود والمنطقة ج وعف الدولة المصرية ،موقع اخباري ،مصرس،
http://www.masress.com/tahrirnews/316080

 فمسطيف اليوـ  ،2012،ىنية يزور مصر ويمتقي مرسي عمى رأس وفد مكوف مف  100شخصية فمسطينية ،وكالة فمسطيف اليوـ
اإلخباريةhttp://paltoday.ps/ar/post/141522 ،
 فمسطيف اوف اليف ،2012 ،حمد :مصر تدرس انشاء منطقة تجارية برفح ،جريدة فمسطيف،
http://felesteen.ps/details/news/76465/%D8%AD%D9%85%D8%AF%D9%85%D8%B5%D8%B1%D8%AA%D8%AF
 %D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A1%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%B1%D9%81%D8%AD.html

 فمسطيف األف ،2015 ،حماس تصريحات عباس سخيفةhttp://paltimes.net/details/news/80923 ،
 فراس برس ،2014 ،االنتخابات المصرية ومستقبؿ الدولة الفمسطينية آماؿ وطموحات ،موقع اخباري،
http://fpnp.net/site/news/21897
 فمسطيف اليوـ ،2012،السيسي :القضية الفمسطينية ستبقي عمى رأس اىتمامات مصر،
http://paltoday.ps/ar/post/216808

 فمسطيف اليوـ ،2013 ،ممؼ المصالحة يدخؿ منافسة الرعاية بيف قطر والسعودية وتركيا ،وكالة فمسطيف اليوـ اإلخبارية،
http://paltoday.ps/ar/post/184105
 فرغمي ،ماىر ،2015 ،ما بعد القطرية نموذج أنصار بيت المقدس ،صفحة األىراـ الرقمي،
http://digital.ahram.org.eg/Motnw3a.aspx?Serial=1824538&archid=65

 قنف ،ابراىيـ ، 2010،ما بعد جمجمت جيش االسالـ يفتح اوراقو لوكالة معا حصريا ،وكالة معا االخبارية ،الضفة الغربية ،فمسطيف،
http://www.maannews.net/Content.aspx?id=285424
 كممتى ،2014،وكيؿ المخابرات سابقا اليدوء في غزة حماية لألمف القومي المصري،

http://klmty.net/412879-

%D9%88%D9%83%D9%8A%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7
%D8%AA_%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A7__%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AF%D9%88%D8%
A1_%D9%81%D9%8A__%D8%BA%D8%B2%D8%A9__%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D9%84
%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%85%D9%8A_%D8%A7%D9%84
%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A.html

 كيؼ يمكف مواجية السمفية الجيادية في سيناء؟ http://www.acrseg.org/2340
 كفي  ،24الييكؿ التنظيمي وأبرز قيادات والية سيناء برئاسة أبو اسامة المصري،

http://www.maanpress.com/arabic/?action=detail&id=66278
 كفي  ،2013 ،24تصاعد الخالفات بيف قادة القساـ عمى خمفية دعـ مميشيا نفذت مجزرة رفح،
http://www.kafa24.net/arabic/?action=print&id=18409،
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 لطفي ،وائؿ ،2014،حوار مع الرجؿ الذي يحفظ خريطة اإلرىاب سمير غطاس :ثمانية ىاربيف مف قيادات «بيت المقدس» ارتكبوا
الحادث األخير ،موقع الصباح االخباريhttp://elsaba7.com/articledetails.aspx?id=2220 ،

 ماكوفسكي ،ديفيد-غيث ،العمري ،2015 ،المفتاح لتجنب حرب آخري في غزة؟ مصر ،معد واشنطف لدراسات الشرؽ األوسط،
http://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/view/the-key-to-averting-another-gazawar-egypt
 محجز ،خضر ،2015،داعش ومصر وحماس :قراءة في نقض الحكـ ،موقع األديب خضر محجز
http://drkhader.ps/post/158/%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4-%D9%88%D9%85%D8%B5%D8%B1 %D9%88%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A9%D9%81%D9%8A%D9%86%D9%82%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%85

 محمد ،جاسـ ،2013 ،فشؿ محاولة اغتياؿ وزير الداخمية المصري فصؿ جديد مف المواجية بيف «اإلخواف» والحكومة  ،شبكة
رؤية االخبارية،

http://www.roayahnews.com/%D9%81%D8%B4%D9%84-

%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A9%D8%A7%D8%BA%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D9%84
 %D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1/05-116250.html

 موقع مقاتؿ مف الصحراء ،2012 ،شبو جزيرة سيناء،

http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Gography11/akaleem/sinaa/sec22.doc_cvt.htm



مقاتؿ مف الصحراء ،2010 ،اتفاقية السالـ العربية اإلسرائيمية خالؿ القرف العشريف،

http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Gography11/akaleem/sinaa/sec21.doc_cvt.htm

 موقع المعرفة االلكتروني ،2015،حادثة طابة http://www.marefa.org ،1906
 موقع www. Islamonline.net ،2015 ،Islam online

 منطقة رفح الصناعية التجارية الحرة ،2012 ،ورقة عمؿ اعدتيا حركة حماس حوؿ انشاء منطقة رفح الصناعية التجارية ،وفاء وكالة األنباء والمعمومات
الفمسطينيةhttp://www.wafa.ps/arabic/index.php?action=detail&id=139087 ،

 مجد ،محمد-محمد ،ىدي ،2015،وكيؿ المخابرات سابقا اليدوء في غزة حماية لألمف القومي المصري ،الوطف،
http://www.elwatannews.com/news/details/794194
 محمود ،أحمد ،2011 ،الجماعة اإلسالمية تختار اسـ البناء والتنمية لحزبيا الجديد ،البديؿhttp://elbadil.com/?p=6978 ،
 مجدي ،سامي ،2015 ،ما ىو تنظيـ انصار بيت المقدس ،مصراوي،
 http://www.masrawy.com/News/News_Egypt/details/2015/1/30/440374/%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%D8%A3%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D9%8A%
-D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3

 محرـ ،رياض  ،2013،الدكتور خالد مساعد مؤسس أوؿ تنظيـ جيادي في سيناء ،الحوار المتمدف ،محور ،مواضيع وأبحاث
سياسية ،العدد http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=375092 ،4197
 موقع الجبية ،2012 ،غزة عنواف الفصؿ بيف الضفة والقطاعhttp://pflp.ps/ar/index.php?ajax=preview&id=1558 ،
 مصطفي ،جياد ،2015 ،غزة :ماذا لو تـ قبوؿ بيعة داعش ،مجمة السفيرhttp://assafir.com/Article/1/433486 ،
 مذكور ،مني ،2015 ،النمر في حوار لػ"الوطف" السيسي تصدي لقرار مرسي ببيع أراضي سيناء ،موقع الوطف االخباري،
http://www.elwatannews.com/news/details/753026
 معا ،2012،احتفاالت حماس بفوز مرسي نقطة تحوؿ تاريخية وستحدد مصر القضية ،وكالة معا اإلخبارية ،فمسطيف،
http://www.maannews.net/Content.aspx?id=498317
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 متي ،وساـ ،2013 ،أنصار بيت المقدس النشأة والتحوالت ،وكالة فمسطيف اليوـ االخبارية
http://paltoday.ps/ar/post/188696

 نافعة ،حسف ،2011 ،أسس ومرتكزات السياسة الخارجية المصرية في عيد مبارؾ ،مركز الجزيرة لمدراسات واألبحاث،
http://studies.aljazeera.net/files/2011/08/20118873617259806.htm
 نافعة  ،حسف  ،2014 ،مصر و حماس و القضية الفمسطينية  ،الحياة جريدة ،
http://alhayat.com/Opinion/Writers/3650344/%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%88%C2%AB%D8%AD%D9%85%D
8%A7%D8%B3%C2%BB%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9%D8%A7%D9%84%D9
%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9

 نافعة ،حسف ،2013 ،حماس واالخواف والقضية الفمسطينية ،وكالة فمسطيف اليوـhttp://paltoday.ps/ar/post/164661 ،
 نافعة ،حسف  ،2011،العالقة المصرية الفمسطينية "رؤية تحميمية" ،مجمة الدراسات الفمسطينية ،العدد  ،29شتاء ،1997
http://palestine.assafir.com/Article.aspx?ArticleID=1903

 نداء الوطف ،2015 ،إسرائيؿ تدؽ اسفينا عالقة بيف داعش و حماس ،موقع نداء الوطف االخباري،

http://nwatan.ps/main-

news/21902-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%AA%D8%AF%D9%82%D8%A5%D8%B3%D9%81%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%8B%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A9%
D8%A8%D9%8A%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4%D9%88%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3

 نعيـ ،نبيؿ ،2014 ،د .نعيـ :اإلخواف تعيدوا بحماية اسرائيؿ واجياض مشروع دولة فمسطيف ،ميديا ،24
http://media24.ps/public/newsDetails/1545

 نداء الوطف  ،2015،اسماء المحكوـ عمييـ باإلعداـ مف قيادات اخوانية بينيـ مرسي و شخصيات مف حماس ،
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