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تحاول هذه الورقة أن ترصد انعكاســات االنقالب العســكري في مصر على قطاع غزة ،وعلى
حركة حماس التي تدير شؤون القطاع؛ وذلك في ضوء تصاعد حملة التحريض في اإلعالم
نف حدثت في
المصري ّ
ضد حماس ،والفلســطينيين ،واتهام الحركة بالضلوع في أعمال ُع ٍ
مصر إبان ثورة يناير ،كما هو الشأن في الهجمات "اإلرهابية" في سيناء ،وما استتبع ذلك من
تشــدي ٍد للحصــار المصري على قطاع غزة ،وتدميرٍ لألنفاق التي ّ
تمثل شــريان الحياة بالنســبة
إلى الغزيين.
* باحث يف املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات .
** باحثة يف املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات .
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مقدمة
ميكن القول بداي ًة إ ّن سياسات النظام املرصي تجاه الحركة وسيطرتها
عىل القطاع ،حكمتها ثالثة محددات أساسية:
ظل يحكم عالقة النظام
أول ،املحدد اإلسرتاتيجي األمني الذي ّ
ً
املرصي بشبه جزيرة سيناء؛ ذلك أنّها تقع يف مركز جيوسيايس
إسرتاتيجي مه ّم شديد الحساسية ،فهي بوابة ملرص ولقطاع غزة ،وقد
خصوصا ،منذ حرب حزيران  /يونيو  ،1967بعد
ازدادت أهميتها،
ً
اتفاقية كامب ديفيد ،ث ّم االنسحاب اإلرسائييل((( .كام أنها تشكِّل
مصد َر قلق أمني ملرص؛ إذ يوجد فيها عدد من الجامعات الجهادية،
إضافة إىل امله ِّربني ،وتجار األسلحة ،وتنترش من خاللها عىل الحدود
املحاذية لقطاع غزة عرشات األنفاق التي تسمح مبرور البضائع
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إىل الـ "تعايش"؛ فنجمت عن ذلك عالقات متوترة بقطاع غزة بلغت
ذراها ،حتى أ ّن مرص ل َّوحت بعمل عسكري أمني ض ّد القطاع(((.
ثانيًا ،موقع مرص يف الرصاع العريب اإلرسائييل بعد كامب ديفيد
ودورها يف امللف الفلسطيني ،فمنذ توقيع اتفاقية كامب ديفيد
سنة  ،1979وانتهاء الرصاع املرصي – اإلرسائييل ،وانسحاب إرسائيل
من سيناء ،عمل النظام املرصي عىل االضطالع بدور الوسيط بني
الفلسطينيني واإلرسائيليني ،وقد كانت مرص يف العقود الثالثة املاضية
قاعد ًة ملا كان يُسمى محور االعتدال الصديق ألمريكا يف املنطقة.
ومن ناحية أخرى ،اضطلعت مرص بدور الوساطة يف ملف املصالحة
الفلسطينية بني حركتي فتح وحامس؛ ذلك أ ّن من عنارص قوة
النظام املرصي دوره يف القضية الفلسطينية ،وهذا يعني أ ّن مرص إن
تخلَّت عن هذا امللف ،فإنها ستفقد الكثري من وزنها عرب ًّيا؛ لذا فهي
ألي دولة عربية أخرى.
ال تسمح بالتنازل عن هذا املوقع ّ

واألفراد بينها وبني القطاع .وعىل صعيد آخر ،عانت محافظة سيناء
طويل من التهميش والقمع؛ ما جعلها خزانًا للتمردات ولعدم
تاريخًا ً
االستقرار((( .ومن مثة فإ ّن مشكلة سيناء مع النظام املرصي ليست
وليدة الظرف الحايل الناتج من تويل حامس إدارة قطاع غزة املحاذي
لها ،بل هي مشكلة تتعلق بأمن مرص .يضاف إىل ذلك أ ّن أمن سيناء
يف صلب العالقات املرصية اإلرسائيلية املتجهة وفق النظام املرصي
مناطق ،هي املنطقة (أ)؛
 1قسمت معاهدة كامب ديفيد سنة  1978سيناء إىل ثالث
َ
السويس من الشّ امل إىل الجنوب ،ويسمح
وهي رشيط ميت ّد عىل طول الضفّة الرشق ّية لقناة ّ
ملرص بأن تنرش فيها ق ّوة ال تزيد عىل  22ألف فرد ،وتشمل ثالثة ألوية مشاة ميكانيكية ،ولواء
مد ّرع ،وسبع كتائب مدفع ّية ميدان ،وسبع كتائب مدفع ّية مضادّة للطّائرات ترشف عليها
املرصي
لجنة تض ّم ثالثة ض ّباط (مرصي ،وإرسائييل وأمرييك) للتأكّد من تعداد أفراد الجيش
ّ
وقطع األسلحة املتّفق عىل عددها ،واملنطقة (ب)؛ وهي وسط سيناء ،وتوجد فيها أربع كتائب
حرس حدود بأسلحة خفيفة ومركبات عجل ( 4آالف عنرص) ،واملنطقة (ج)؛ وهي املنطقة
املالصقة للحدود املرصيّة اإلرسائيل ّية ،وال يُسمح فيها إالّ بوجود ق ّوات حرس حدود بتسليح
شخيص (بنادق آل ّية للجنود ،ومسدّسات للض ّباط) ،إىل جانب الق ّوات املتعدّدة الجنس ّيات
ّ
وخاص ًة األمريك ّية .ويُ ْحظَر عىل الطائرات الحرب ّية املرصيّة التحليق إالّ يف سامء املنطقة (أ) التي
ّ
أي مطار أو ميناء حر ّيب يف سيناء،
تبعد عن إرسائيل آالف األميال ،كام يُ ْحظَر عىل مرص إنشاء ّ
أو حول شواطئها ،انظر :خالد محمود" ،هجوم سيناء ..من سيدفع الثّمن؟" ،املركز العريب
لألبحاث ودراسة السياسات ،2012/8/28 ،عىل الرابط:
http://www.dohainstitute.org/release/70687690-4fdd-4c94-8f285c22fe81bd29
 2إسامعيل اإلسكندراين" ،الحرب يف سيناء :مكافحة إرهاب أم تح ّوالت إسرتاتيجية يف
التعاون والعداء؟" ،املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات ،2014/1/23 ،عىل الرابط:
http://www.dohainstitute.org/release/b6ba8f4c-62a9-4e60-973b91b41e822270

ثالثًا ،االرتباط الفكري والعاطفي بني حركة حامس وجامعة اإلخوان
املسلمني .فلقد مثَّل اإلخوان تهدي ًدا خط ًرا لحكم الرئيس حسني
أي نجاح ملرشوع
مبارك داخليًّا ،ومن مثة كان النظام املرصي يَ ُع ُّد َّ
حامس السيايس إقام ًة لـ "حكم إسالمي" يف الجوار؛ ما سينعكس عىل
حركة اإلخوان املسلمني داخل مرص .ومام ضاعف ح َّد َة هذه العالقة
تزامن نجاح حامس يف انتخابات  2006ودخول جامعة اإلخوان
املسلمني مجلس الشعب يف انتخابات  ،2005وتصاعد االحتجاجات
الشعبية ض ّد حكم الرئيس مبارك.
وعىل الرغم من أ ّن حامس كانت قد "أعلنت نفسها منذ البداية
جنا ًحا من أجنحة اإلخــوان املسلمني ،وذلك يف ميثاقها الصادر
" 3مرص توجه اهتاممها إىل حامس بعد سحق جامعة اإلخــوان املسلمني" ،رويرتز،
 ،2014/1/15عىل الرابط:
http://ara.reuters.com/article/topNews/idARACAEA0E05W20140115

دراسات وأوراق تحليليّة
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يف  ،((("1988/8/18فإ ّن خطابها السيايس م َّيزها من جامعة اإلخوان
من حيث كونها منظم ًة فلسطيني ًة ينحرص عملها عىل أرض
فلسطني(((.

حماس ومصر على المستوى الرسمي:
من يدير ملف العالقة؟
عملت حركة حامس منذ نشأتها ،يف كانون األول  /ديسمرب عام ،1987
كل الدول املعنية بالرصاع العريب اإلرسائييل؛
عىل إقامة عالقات مع ّ
مثل مرص ،واألردن ،والعراق ،وإي ـران ،وسورية ،ودول الخليج،
لكن
وذلك عىل الرغم من الحذر الرسمي العريب يف التعامل معهاّ .
خصوصية العالقة مبرص حكمتها جذور الحركة اإلسالمية اإلخوانية
من جهة ،وخشية مرص من أن يؤث ِّر نجاح منوذج حركة حامس يف
قطاع غزة يف الوضع الداخيل لإلخوان فيها من جهة أخرى ،إضاف ًة
إىل تبني مرص مسار التسوية الذي بقيت حركة حامس خارجه.
وهكذا حكمت التخوفات النظام املرصي يف فرتة ُحكم مبارك طبيعة
العالقة بالحركة ،فانحرصت يف أمن الدولة ،وجهاز االستخبارات ،ث ّم
يف وزارة الخارجية املرصية ،يف أقىص مراحلها تطو ًرا.
كام أ ّن النظام املرصي جمعته عالقة مميزة بحركة فتح والسلطة
أي "شبهة" للتقارب بينه
الفلسطينية؛ األمر الذي دفعه إىل إبعاد ّ
وبني حركة حامس تصل إىل مستوى تعامله مع حركة فتح والسلطة
الفلسطينية التي متثّلها .فقد قامت مرص عىل سبيل املثال بعد
عملية الحسم العسكري لحامس ،سنة  2007يف غزة ،بنقل سفريها
والوفد األمني من غزة لرام الله ،فف ُِّس ذلك بأنه د ْعم للسلطة
الفلسطينية ممثل ًة بالرئيس محمود عباس ،وبعدم اعرتافها بحامس.
كام قامت مرص ،أيضً ا ،برعاية مؤمتر رشم الشيخ بحضور السلطة
 4خالد الحروب ،حامس الفكر واملامرسة (بريوت :مؤسسة الدراسات الفلسطينية،)1997 ،
ص .172
 5ورد ذلك يف ترصيحات عديدة لقيادات الحركة؛ مثل رئيس املكتب السيايس للحركة خالد
مشعل الذي أكَّد مرا ًرا خصوصية الحركة يف الظرف الفلسطيني ،كام أكَّد خالل االنتخابات
األخرية للمكتب السيايس يف حامس يف نيسان /أبريل سنة  2013أ ّن "حامس بحكم هويتها
اإلسالمية وتاريخها وجذورها اإلخوانية تتقاطع مع الحركات اإلسالمية يف العامل مبساحات
مشرتكة .ورغم اعتزاز الحركة بهذه الجذور والخلفية ،فإنها ال تحرص نفسها يف ذلك بحكم
موقعها يف قلب الرصاع العريب  -اإلرسائييل ،ومسؤولياتها تجاه الشعب الفلسطيني" .أحمد
بديوي" ،وثيقة تحدد موقف حامس من 'املقاومة والتفاوض واملنظمة'" ،2013/4/16 ،موقع
فلسطني ،عىل الرابط:
http://goo.gl/ZVlqld
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الفلسطينية يف رام الله واألردن وإرسائيل مع استبعاد حركة حامس
التي أصبحت جز ًءا من السلطة الفلسطينية عنه(((.
ومل تخرج العالقات السياسية بني الحركة ومرص منذ البداية عن
إطار جهاز أمن الدولة؛ فقد كانت الزيارة األوىل لرئيس املكتب
السيايس للحركة خالد مشعل ملرص سنة  1995للحوار مع حركة
فتح .وكان اللقاء برعاية أمن الدولة املرصي((( .وجرى اللقاء يف
كانون األول سنة  1995بهدف الوصول إىل اتفاق مع الحركة ملنع
عرقلة االنتخابات األوىل التي كانت السلطة الفلسطينية تسعى
إلجرائها ،والتي قررت حامس مقاطعتها.
وبحسب عض ٍو يف املكتب السيايس يف الحركة "استمرت عالقة
حامس بالنظام املرصي من خالل جهاز أمن الدولة حتى سنة 1998؛
إذ بدأت العالقات مع جهاز االستخبارات املرصية من خالل اللواء
عمر سليامن يف نهاية  1999-1998حني زار رئيس املكتب السيايس
للحركة خالد مشعل مرص والتقى عمر سليامن وأركانه ونائبه فؤاد
سعد الدين ،وبدأت العالقة مبرص تتطور وتتع ّزز مع االستخبارات
إىل عام  .2002كام جرى فتح عالقات مع وزارة الخارجية املرصية
وكل وزراء الخارجية الذين تعاقبوا
عام  ،2001ممثل ًة بعمرو موىس ّ
بقي موص ًدا أمام الحركة
بعده .وهكذا يكون الباب الوحيد الذي َ
هو باب الرئاسة(((.
عام  2002كانت أوىل جلسات الخالفات بني الحركة ومرص ممثل ًة
بجهاز االستخبارات ،بقيادة عمر سليامن؛ إذ دعت مرص الفصائل
الفلسطينية إىل حوار شامل يف القاهرة  .وكان ميثّل حركة فتح محمود
عباس "أبو مازن" ،وحرض الحوار ممثلون عن الفصائل األخرى
(الجبهة الشعبية ،والجهاد اإلسالمي ،والجبهة الدميقراطية ..إلخ).
لكن هذه اللقاءات مل ِ
تص ْل إىل اتفاق يف ذلك الوقت ،وقد جاءت
ّ
ضمن محاولة ٍ
ضبط وتوجي ٍه ملسار العمل الوطني الفلسطيني عىل
إثر تطور أحداث االنتفاضة الفلسطينية الثانية ،وتطور وزن حامس
ُ 6عقد املؤمتر بتاريخ  ،2007/06/25بعد أيام من الحسم العسكري الذي قامت به حركة
حامس يف غزة بتاريخ  ،2007/06/14تحت شعار "بدء مرحلة جديدة من املفاوضات للتوصل
إىل حل نهايئ ودائم للقضية الفلسطينية" .لك ّن الهدف األسايس منه كان د ْعم سلطة رئيس
السلطة الفلسطينية محمود عباس ورشعيته ،والتعامل معه بوصفه املمثل الرشعي والوحيد
لكل الشعب الفلسطيني.
 7مقابلة مع عضو يف املكتب السيايس لحركة املقاومة اإلسالمية حامس ،الدوحة،
.2013/9/30
 8املرجع نفسه.
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يف الساحة الفلسطينية ،ومحاوالت احتوائها نظ ًرا إىل أنّها خارج
املؤسسة(((.
مؤسسة السلطة؛ فبدأت محاوالت ض ّمها إىل هذه ّ
ّ

أو طرف عريب حتى لو آذانا وحارصنا وأساء إلينا واعتقل إخواننا
وعذبهم أو طعن مقاومتنا يف ظهرها أو حرض علينا"(.((1

يف  17آذار  /مــارس سنة  ،2005صدر ما ُسمي "إعالن القاهرة"،
ناتج من لقاء الفصائل الفلسطينية برعاية االستخبارات ووزارة
وهو ٌ
الخارجية املرصية ممثلتني بعمر سليامن وأحمد أبو الغيط؛ إذ
أبدت حامس قدرا كب ًريا من املرونة باملوافقة عىل التهدئة والقبول
بربنامج مشرتك يقوم عىل "أرايض  ،"1967وإعــادة بناء منظمة
التحرير ،واالتفاق عىل انتخابات ترشيعية تشارك فيها الحركة.
وأعلن أبو الغيط االتفاق بحضور عمر سليامن ،ومشاركة الرئيس
تنظيم فلسطين ًّيا.
الفلسطيني محمود عباس ،وبحضور اثني عرش
ً

وقد تجسد هذا املوقف يف اهتامم قيادات الحركة بالقيام بجولة
دول عربي ًة وإسالميةً ،منها مرص ،والسعودية،
خارجية شملت ً
وسورية ،وقطر ،وليبيا ،والسودان ،والبحرين ،وتركيا وإيران؛ وذلك
مبجرد فوزها يف االنتخابات الترشيعية .وكان اهتامم الحركة منص ًّبا
عىل "مرص الحليف العريب األكرب للقضية الفلسطينية"( .((1وكانت
الحركة قد التقت برؤساء تلك الدول ماعدا مرص؛ إذ "كان للحركة
تلتقي حسني مبارك ،لكن اللقاء ت َّم مع عمر سليامن عن
طموح أن
َ
جهاز املخابرات ،ومع أحمد أبو الغيط وزير الخارجية ،كام ت ّم ترتيب
لقاء مع أسامة الباز مستشار الرئاسة ،ومل تلتَقِ مع الرئاسة"(،((1
األمر الذي ح َّدد العالقة بالنظام املرصي يف حدود الدوائر األمنية...
فكانت زيارات املكتب السيايس للقاهرة تجرى كلُّها من خالل جهاز
االستخبارات.

وشكّل فوز حامس بانتخابات  2006نقطة تح ّول يف عالقاتها
الخارجية؛ وذلك النتقالها من حركة مقاومة إىل حكومة تتيح
التعامل مع الدول والجهات الخارجية .وأبدت حامس ،منذ لحظة
تسلمها مسؤولية السلطة ،استعدا ًدا الستعادة د ْعم عمقها العريب
واإلسالمي للقضية الفلسطينية.
أي عمل قد يُحسب
كام سعت الحركة للنأي بنفسها بعي ًدا من ّ
تدخل يف شؤون الدول العربية ،وقد ُع َّد هذا أم ًرا مبدئ ًّيا بالنسبة
ً
إليها ،هاجسها يف ذلك تجربة منظمة التحرير الفلسطينية .فقد
ورد ذلك يف كراس داخيل للحركة بعنوان "سياسات الحركة املرحلية
يف العالقات السياسية" ،من خالل القول" :ال تتدخل حركة حامس
يف الشؤون الداخلية للدول العربية واإلسالمية وترفض يف الوقت
نفسه تدخُّل هذه الدول يف سياستها وموقفها وشؤونها الخاصة"(،((1
وقد ورد ذلك يف وثيقة مكتوبة بعنوان "جولة يف الفكر السيايس
لحركة حامس" حدد فيها مشعل أولويات املكتب السيايس الجديد،
عىل خلفية االنتخابات الداخلية للمكتب السيايس التي استضافتها
القاهرة يف نيسان  /أبريل سنة  ،2013وقد ورد فيها أ ّن "حامس
أي معارك جانبية يف املنطقة خالفًا ملا فعله غرينا
ترفض الدخول يف ّ
أي دولة
يف مراحل سابقة ..نحن مل نستخدم القوة والسالح ض ّد ّ
 9للمزيد بشأن مواقف الفصائل الفلسطينية يف حوار القاهرة ،انظر" :حوار الفصائل
الفلسطينية بالقاهرة :يتجدد وينقطع" ،2003/4/1 ،األهرام الرقمي ،عىل الرابط:
http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=794318&eid=4782
 10الحروب ،املرجع نفسه ،ص .170

بعد الحسم العسكري ،يف  ،2007 /6/14وسيطرة حامس عىل
غزة ،بدأت مرحلة ثانية من الحصار اتبعها نظام الرئيس املرصي
األسبق حسني مبارك تجاه غزة .فعىل الرغم من سامحه لبعض
القوافل بالدخول استجاب ًة لضغط الرأي العا ّم املرصي والعريب يف
أي إسرتاتيجية لكرس
بعض األحيان ،فإ ّن نظام مبارك مل يحمل ّ
الحصار عن غزة ،بل قام بتشديده ،بدليل بناء السلطات املرصية
الفوالذي عىل حدودها مع قطاع غزة ،بطول  10كيلومرتات
الجدا َر
َّ
و ُعمق  30مرتًا تحت سطح األرض ،ملنع التهريب عرب األنفاق ،وم ْنع
إدخال املواد الغذائية والطبية ،ويُستثنى من ذلك معرب كرم أبو سامل
 11بديوي ،املرجع نفسه.
 12ذلك بحسب وصف أحد أعضاء املكتب السيايس ،مقابلة مع عضو يف املكتب السيايس
لحركة املقاومة اإلسالمية حامس ،املرجع نفسه.
 13املرجع نفسه.
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الذي تسيطر عليه إرسائيل ،إضاف ًة إىل تدمري أنفاق السبيل البديل
الذي اعتمده الغ ِّزيون للخروج من حالة العقاب الجامعي التي
فُرضت عىل القطاع؛ وذلك بعد اقتحام بعض األهايل يف غزة الحدود
املرصية الفلسطينية لكرس الحصار(.((1
ويف ضوء الحادث ،أعلن خالد مشعل رئيس املكتب السيايس
لحركة حامس أ ّن "الحركة مستعدة للتعاون مع مرص والسلطة
الفلسطينية لضبط الحدود بني مرص وقطاع غزة [ ]...إننا يف حركة
حامس ،واإلخوة يف الحكومة الفلسطينية بقيادة إسامعيل هنية،
نعلن استعدادنا للوصول إىل تفاهم مع اإلخوة يف رام الله [السلطة
الفلسطينية] واإلخوة يف مرص لتنظيم عملية عبور الحدود"(،((1
داعيًا األطراف العربية والدولية إىل كرس الحصار عن غزة.
زادت األمور تأز ًما بني الحركة والنظام املرصي بعد أن أبلغت حركة
حامس مرص رسم ًّيا بأنها ستقاطع مؤمتر املصالحة الفلسطيني الذي
كان من املقرر عقده بالقاهرة ،يف ترشين الثاين /نوفمرب .2008
وأرجعت ذلك إىل أنه مل يَ ْج ِر االلتفات إىل مطالبها بإجراء حوا ٍر
جا ٍّد( .((1كام أ ّن الحركة رفضت تجديد اتفاق التهدئة الذي كانت
رعته مرص ،منذ  19حزيران  /يونيو  ،2008بني إرسائيل وحركة
حامس وقال مشعل" :ال تجديد للتهدئة مع إرسائيل ،التهدئة كانت
علم أ ّن
مح َّددة بستة أشهر تنتهي يف  19كانون األول  /ديسمربً ،
العدو مل يلتزم باستحقاقاتها .نحن يف حامس وغالبية القوى موقفنا
هو أ ّن التهدئة تنتهي وال تجديد لها"( .((1وقد جاء رفْض تجديد
الهدنة الذي اتفقت عليه جميع الفصائل نتيج ًة الستمرار الحصار؛
نقصا حا ًّدا
إذ أغلقت إرسائيل جميع املعابر الحدودية؛ ما سبَّب ً
يف املواد الغذائية األساسية واملحروقات يف القطاع خاصةً ،فتكون
 14نتيج ًة للحصار القايس "اقتحم أهل غزة الحدود حوايل  700ألف غزي دخلوا سيناء
والعريش كان ذلك يف كانون الثاين  2008يف ثالثة أيام ،دخل  700ألف ومل تحدث عمليات
رسقة أو إساءة واحدة" ،املرجع نفسه.
" 15مشعل :مستعدون للتعاون مع مرص لضبط الحدود" .يب يب يس ،2008/1/23 ،عىل
الرابط:
http://news.bbc.co.uk/hi/arabic/middle_east_news/
newsid_7204000/7204594.stm
 16انظر" :مرص ترجئ الحوار الفلسطيني بعد رفض حركة حامس املشاركة يف املؤمتر"،
 ،2008/11/9األهرام ،عىل الرابط:
http://yyy.ahram.org.eg/archive/2008/11/9/Arab2.htm
" 17مشعل :ال تجديد للتهدئة مع إرسائيل" .جريدة األيام الفلسطينية ،2008/1/15 ،عىل
الرابط:
http://www.al-ayyam.com/article.aspx?did=100070&date=12/15/2008

إرسائيل بذلك قد خالفت الرشط األسايس الستمرار الهدنة؛ وهو
رفْع الحصار.
لقد ق ّدمت مرص ،يف  17ترشين األول  /أكتوبر سنة ،2009
ما ُعرف بورقة املصالحة التي ُس ِّميت "اتفاقية الوفاق الوطني
كل من السلطة الفلسطينية
الفلسطيني"( ،((1والتي وافقت عليها ّ
يف رام الله وحركة حامس .وعادت حامس ورفضت توقيعها معلِّلة
أي وقت
ذلك بأ ّن "الورقة تضمنت نقاطًا مل يَ ْج ِر التباحث بشأنها يف ّ

سابق ،وأ ّن هناك نقاطًا جرى االتفاق عليها وت ّم حذفها من هذه
الورقة"(.((1

وانعدمت فرص توقيع املصالحة بسبب املوقف املرصي املنحاز
إىل التسوية ،وبسبب السياسة التي انتهجها الرئيس املخلوع
حسني مبارك خــال الــعــدوان اإلرسائــيــي عىل قطاع غــ ّزة ،يف
شتاء  ،2009 – 2008إضاف ًة إىل سلوك السلطة الفلسطينية بعد
تقرير "غولدستون" سنة ( .2009((2وطوال سنة  2010مل يشهد جهد
جولتي دمشق؛ فقد ات ُّفق،
أي اخرتاق ،ماعدا
املصالحة بني الحركتني َّ
ْ

يف  10ترشين الثاين  /نوفمرب سنة  ،2010عىل تسوية جميع البنود
األمني(.((2
امللف
الخالفية يف الورقة املرصية َّإل َّ
َّ
 18لالطالع عىل بنود االتفاقية ،انظر" :اتفاقية الوفاق الوطني الفلسطيني ،"2009
الجزيرة ،2014/10/14 ،عىل الرابط:
http://www.aljazeera.net/news/pages/503583b8-d00f-46e3-95c2b4dd2bedec37
" 19ورقة املصالحة املرصية :حامس تتهم 'فتح' بالتالعب بالقاهرة" ،يس إن إن بالعربية،
 ،2009/11/12عىل الرابط:
http://arabic.cnn.com/2009/middle_east/10/19/egypt.hamas/
 20أُطلق عىل التقرير اسم "ريتشارد غولدستون" رئيس لجنة التحقيق التابعة األمم
املتحدة الخاصة بانتهاكات الجيش اإلرسائييل خالل حربه عىل غزة يف الفرتة املرتاوحة بني
 27كانون األول /ديسمرب  2008و 18كانون الثاين /يناير  .2009ويُعد تقرير غولدستون رضب ًة
موجع ًة إلرسائيل التي حاولت م ْنع متريره؛ فقد أكد انتهاكها للقانون اإلنساين الدويل ،وارتكاب
جرائم حرب أثناء العدوان عىل قطاع غزة .وكانت السلطة الفلسطينية قد قررت تأجيل
مناقشة تقرير غولدستون والتصويت عليه ،يف مجلس حقوق اإلنسان ،و َعدَّت حامس هذا
األمر تفريطًا غري مسبوق يف حقوق الشعب الفلسطيني ،انظر عبد الحليم ح ّزين" ،غموض
تأجيل تقرير غولدستون ..اتهامات للسلطة وسكوت األعضاء" ،2009/11/2 ،يس إن إن
بالعربية ،عىل الرابط:
http://archive.arabic.cnn.com/2009/middle_east/10/6/goldstone.report/
 21وحدة تحليل السياسات" ،هل ستصمد املصالحة الفلسطينية الجديدة؟" ،املركز العريب
لألبحاث ودراسة السياسات ،2011/5/8 ،عىل الرابط:
http://www.dohainstitute.org/release/ea18b746-ae29-47c5-ae91772e4d91108e
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املصدر :املؤرش العريب  ،2013 / 2012املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات.

لقد رفض النظام املرصي االع ـراف بسيطرة حركة حامس عىل
القطاع ،و َع َّد سيطرة الحركة عليه انقالبًا وخرو ًجا عىل الرشعية ،إال
أنه مل يغلق الباب أمام العالقة بالحركة ،وجرى تسليم هذا امللف
إىل األجهزة األمنية يف الدولة ،وتحدي ًدا ،جهاز االستخبارات العا َّمة
لكن املشكلة
املرصية الذي كان يُ َع ُّد حلقة الوصل بني الطرفنيّ .
ختزل لغزة يف حامس ،ولحامس يف
يف هذا املوقف أنه أصبح ُم ً
غزة .وأصبحت سياسة العقاب الجامعي للقطاع هي األساس ،عىل
سبيل محاولة النظام املرصي إعادة األمور إىل ما كانت عليه قبل
عام  ،2007وذلك عرب خلْق حالة من الضغط الشعبي داخل القطاع
ض ّد الحركة.

يف هذا االتجاه؛ إذ كان  83يف املئة من املرصيني املستطلعة آراؤهم
يعتقدون أ ّن القضية الفلسطينية هي قضية العرب ،وليست
قضية الفلسطينيني وحدهم .وقد تكررت هذه النسبة يف استطالع
عام  2012بفارق بسيط ( )%84عىل النحو التايل(:((2
أصيل من شعارات الثورة املرصية
ً
لقد كانت فلسطني جــز ًءا
وتطلّعاتها؛ فقد سميت الجمعة األوىل من أيار  /مايو  2011التي
تزامنت مع ذكرى نكبة فلسطني ،جمعة الوحدة الوطن ّية والقض ّية
الفلسطينيّة ،وقد شهد ميدان التحرير تأييد االنتفاضة الثالثة
للفلسطينيني ،واالحتفال باملصالحة الفلسطينية بني فتح وحامس،
واكتىس امليدان باألعالم الفلسطينية التي ظهرت أكرث من نظريتها

فلسطين في ثورة يناير

املرصية(.((2

لقد صنعت النظرة األمنية التو ّجه السيايس املرصي تجاه الحركة،
لكن العداء تجاه الفلسطينيني مل يُع َّمم ليصل إىل الجانب الشعبي.
ّ
عب الشعب املرصي عن وقوفه إىل جانب الشعب الفلسطيني
فلطاملا َّ
وتب َّنى القضية الفلسطينية بوصفها قضية العرب .ويف هذا السياق
لتصب
تربز نتيجة االستطالع الذي أجراه املركز العريب ،عا َم ،2011
َّ

" 22املؤرش العريب  :2011مرشوع قياس الرأي العام العريب" ،املركز العريب لألبحاث ودراسة
السياسات ،الدوحة ،2012 ،عىل الرابط:
http://www.dohainstitute.org/file/Get/4cdb1658-588f-4c53-923d08d6d4972dda.pdf
'" 23جمعة الوحدة الوطنية' تضم عرشات اآلالف بـ 'التحرير' ..واألعالم الفلسطينية
تغطى امليدان وتطالب بإقالة 'الجمل' و'النعامين'" ،املرصي اليوم ،عىل الرابط:
http://today.almasryalyoum.com/article2.aspx?ArticleID=296746
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أ َّما بخصوص مشاركة الفلسطينيني يف ثورة  25يناير ،فهي من األمور
التي ال ميكن دع ُمها بالوقائع عىل األرض ،ماعدا ما يتعلَّق بالتضامن
العاطفي واالفــرايض من خالل شبكات التواصل االجتامعية مع
الشعب املرصي يف ثورته .كام أ ّن املجتمع الفلسطيني  -سواء يف
كل ه َّبة
مرص أو غزة  -يُدرك أ ّن الفلسطينيني هم أ ّول املتَّ َهمني ،بعد ِّ
أو احتجاج شعبي؛ األمر الذي يع ِّرضهم لالعتقال والرتحيل(.((2

47
عىل ذلك فرضت إرسائيل قيو ًدا عىل عدد الشاحنات املسموح
بإدخالها عرب كرم أبو سامل؛ ما يعني أ ّن املعرب يعمل بجزء يسري من
أصل(.((2
طاقته املحدودة ً

سياسة الحصار..
غزة حالة استثناء
عشية حرب حزيران  /يونيو  ،1967أصبح االحتالل اإلرسائييل هو
املسؤول القانوين عن قطاع غزة ،وفقًا التفاقية جنيف الرابعة
الصادرة سنة  .1949ويف  12أيلول  /سبتمرب  2005قام رئيس
السابق أرئيل شارون باالنسحاب األحادي الجانب
الوزراء اإلرسائييل َّ
من القطاع وإزالــة جميع املستوطنات اإلرسائيلية .وقد أرادت
إرسائيل من خالل هذا االنسحاب أن تؤكّد أنها مل ت َ ُع ْد تحتل أرايض
قطاع غزة ،وأنها ال تنطبق عليها املعايري الدولية تجاه قوة االحتالل.
لكن الواقع الفعيل بدا عكس ذلك؛ فإرسائيل ال تزال القوة املحتلة
ّ
التي متلك "السيطرة الفعلية" ،وهي املسؤولة عن القطاع؛ إذ بقيت
الحدود واملعابر تحت السيطرة والتحكم اإلرسائيليني ،ونتيج ًة لذلك
باب واحد هو معرب رفح عىل الحدود
أصبحت غزة "سج ًنا كب ًريا" ذا ٍ
املرصية .وقد أحاطت إرسائيل قطاع غزة بنظام أمني يشمل سيا ًجا
ٍ
ومنشآت عسكريةً ،متت ُّد عىل طول الحدود
حدوديًّا وجدا ًرا إسمنت ًّيا
معه .وتجدر اإلشارة إىل وجود خمسة معابر حدودية تعمل يف
قطاع غزة (إيرز ،وناحل عوز ،وكارين ،وصوفيا ،وكرم أبو سامل) ،وإىل
أ ّن إرسائيل أبقت عىل فتْح اثنني منها فقط ،أحدهام إلدخال البضائع
(كرم أبو سامل) ،واآلخر لتنقُّل املواطنني (إيرز) .وقد أث َّر إغالق املعابر
الحدودية الثالثة األخرى تأث ًريا كب ًريا يف حركة البضائع اليومية .عالو ًة
 24انظر دراسة قامئة عىل مقابالت ميدانية بشأن الفلسطينيني املقيمني يف مرص ،ودورهم
الفلسطيني :عزوف الغالب ّية املنس ّية وحظر النشطاء"،
يف ثورة يناير "الثورة املرصيّة واملجتمع
ّ
خاص،
مجلة اآلداب ،عدد  .2011/9/7وبوج ٍه عا ّم مث ّة اتهامات للفلسطينيني ،ولحامس بوج ٍه ّ
بالتورط يف أعامل العنف التي بدأت مع االنفالت األمني الذي صاحب الثورة املرصية؛ ومنها
اقتحام السجون ،وتهريب عدد من املساجني بعضهم ينتمي إىل الحركة ،وبعضهم اآلخر إىل
حزب الله ،واملشاركة يف "موقعة الجمل" ،وخطف ثالثة ضباط مرصيني وأمني رشطة ،يف
 4شباط  /فرباير  2011أثناء عودتهم من عملهم يف سيناء  ،3عىل الرغم من أ ّن تحقيقات أمن
الدولة أثبتت براءة "حامس" من تهمة االختطاف.

يف هذا السياق ميكن القول إ ّن قطاع غزة ميثِّل حالة "استثناء"(،((2
فقد خرج من املسؤولية املبارشة لالحتالل ليكون تحت استخدام
القوة املفرطة( .((2وإضاف ًة إىل تعرضه لتلك الحالة االستثنائية،
ظل
فإنه يتع ّرض ملا تفرضه السلطة الفلسطينية يف رام الله يف ّ
االنقسام السيايس بينها وبني حركة حامس التي تدير قطاع غزة،
وهو ،أيضً ا ،املنطقة األكرث فق ًرا يف األرايض الفلسطينية (تبلغ نسبة
لكل
الفقر  ،)%38.8واملنطقة األكرث كثاف ًة سكاني ًة ( 4.661فــر ًدا ّ
كم ،)2فقد بلغ عد سكان القطاع عام  2013نحو  1.7مليون نسمة
يعيشون عىل  40كيلوم ًرتا ،غالبيتهم من الالجئني.
يف الخامس عرش من ترشين الــثــاين  ،2005وبعد االنسحاب
اإلرسائييل من القطاع وقَّعت السلطة الفلسطينية وإرسائيل اتفاقًا
ُعرف باسم "اتفاق املعابر" ،وقد جرى من خالله وضْ ع الرشوط
والضوابط واملعايري التي تنظِّم حركة املرور من األرايض الفلسطينية
املحتلة وإليها من خالل املعابر ،ومن ضمنها معرب رفح .وتجرى
اإلرشاف عىل املعرب من خالل الجانبني املرصي والفلسطيني ،بحضور
 25انظر" :خمس سنوات ومازال االحتالل مستم ًرا :املنظامت والجهات املانحة الدولية
تواصل متويل الحصار اإلرسائييل املفروض عىل قطاع غزة" ،املركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان،
 ،2012/6/13عىل الرابط:
http://www.pchrgaza.org/files/2012/Closure%20Report%20-%2013-6.pdf
 26املقصود بحالة االستثناء كام عرفها جورجيو أغامنب أنها تتميز بتعليق القانون ،وتصبح
خاللها حياة األفراد والفضاء مستباحةً ،انظر:
Giorgio, Agamben, State of Exception, Kevin Attell (trans), (Chicago and
London: The University of Chicago press, 2005).
 27أعلنت إرسائيل يف  2007/9/19قطاع غزة "كيانًا معاديًا" ،األمر الذي يسمح باستمرار
النشاطات العسكرية ضد القطاع ،إىل جانب ف ْرض املزيد من القيود عىل نقْل البضائع
واملنتوجات إليه ،وتقليص إمدادات الوقود والكهرباء ،وتقييد تنقالت األفراد من القطاع وإليه.
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ممثل باالتحاد األورويب ،عىل أن تكون إرسائيل حارض ًة
طرف ثالث ً
تكنولوجيًّا عىل املعرب.
واستخدم املسؤولون املرصيون حج ًة تقول إ ّن فتْح املعرب سيسمح
إلرسائيل  -مبا أنها قوة احتالل  -بالتنصل من مسؤولياتها تجاه
لكن ذلك االدعاء غري
القطاع ،والتهرب من رضورة رفْع الحصار عنهّ .
شكل من أشكال العقوبة
مربر؛ أل ّن الحصار املفروض إرسائيليًّا يُ َع ُّد ً
الجامعية ،وانتهاكًا للقانون اإلنساين الدويل .فغزة أرض محتلَّة
توجب عىل االحتالل التزامات تجاهها ،لكن ذلك ال يعني استمرار
إغالق معرب رفح  -وهو املنفذ الوحيد لغزة إىل العامل الخارجي  -وال
ي ِّربر إغالق املعرب ألسباب "املصلحة الوطنية" أو "األمن القومي"،
فسياسة املرور االنتقائية التي ال تسمح من خاللها مرص بالدخول
من خالل املعرب َّإل ملن تشاء ،تنفي هذه املربرات.
لقد تعرضت غزة بعد أن فازت حركة حامس باالنتخابات الترشيعية
التي جرت عــام  ،2006واستقلت بإدارة قطاع غزة ،بعد الحسم
العسكري عام  ،2007ملقاطعة دولية؛ فقد قامت الرباعية الدولية
ممثل ًة بالواليات املتحدة األمريكية ،واالتحاد األورويب ،واألمم املتحدة،
وروسيا ،مبقاطعة حكومة حامس .ومتثّلت هذه املقاطعة بوقف
املساعدات الدولية لحكومة إسامعيل هنية .واستمرت مقاطعة
حامس ،بوصفها سلطة ُحكم يف قطاع غزة إىل ما بعد سنة (.2007((2
استم َّر كذلك إغــاق معرب رفح مدة ثالث سنوات؛ إذ أعلنت
السلطات املرصية ،بتاريخ  ،2010 /6/1عن فتح املعرب استثنائ ًّيا يف
كال االتجاهني إلدخال املساعدات اإلنسانية ،ومرور فئات محددة
من املواطنني ،وهم املرىض ،والطلبة الذين أوشكوا أن يفقدوا
مقاعدهم الدراسية يف الجامعات ،والعاملون الذين اقرتبت مواعيد
انتهاء إجازاتهم ،أو املعرضون لفقْد وظائفهم وأعاملهم ،وأصحاب
اإلقامات املنتهية(.((2
أُغلق معرب رفح كليا أو جزئ ًيا  -منفذ سكان قطاع غزة الوحيد إىل
الخارج  -منذ توقيع اتفاقية املعابر يف ترشين الثاين  /نوفمرب 2005
حتى يوم  30آب  /أغسطس عام ( 1215يــو ًمــا) من مجموع
 28متثلت رشوط الرباعية لفك الحصار عن حكومة حامس يف نبذ "العنف" ،واالعرتاف
بإرسائيل ،واالعرتاف باالتفاقيات املوقعة بني السلطة الفلسطينية وإرسائيل.
 29انظر" :قطاع غزة :حصار مل يتوقف وإعامر مل يبدأ" ،املركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان،
حزيران /يونيو  – 2010ترشين الثاين /نوفمرب  ،2011ص  ،15عىل الرابط:
http://www.pchrgaza.org/files/2011/clouser-21-12-2011.pdf

العدد 7
آذار  /مارس 2014

( 2831يو ًما) مبا نسبته نحو  43يف املئة( .((3وتعود نسبة التحسن
إىل ما بعد الثورة املرصية؛ إذ شهدت حالة معرب رفح الربي تحس ًنا
ملحوظًا ،أل ّن املعرب مل يُغلق منذ  2011/1/25حتى ،2013/6/30
سوى ( 98يو ًما) من أصل ( 1014يو ًما)؛ أي ما نسبته  10يف املئة
فقط(.((3
وأُغلق معرب رفح الحدودي بعد أحــداث  30حزيران  /يونيو،
خالل الفرتة املرتاوحة بــن 2013/7/1 و 100 ،2013/12/31يوم
من مجموع  185يو ًما (من دون احتساب العطل األسبوعية،
ألنه يكون فيها مغلقًا)؛ إذ أغلق يف متوز  /يوليو  9أيـــام(،((3
ويف آب  /أغسطس  14يو ًما( ،((3ويف أيلول  /سبتمرب وترشين
األول  /أكتوبر  33يو ًما( ،((3ويف ترشين الثاين  /نوفمرب  21يو ًما(،((3
ويف كانون األول  /يناير  23يو ًما( .((3وقد اقترص تشغيله عىل أربع
ساعات يوم ًّيا أيام العمل ،وعمدت السلطات املرصية إىل تقليص
عدد املسافرين من  1200مسافر إىل  200مسافر يف اليوم ،أو
 400مسافر يف أفضل األحوال.
عاىن الفلسطينيون السفر من خالل مطار القاهرة مام يسمى
"غرفة الرتحيل" التي تجرى من خاللها عملية "الرتحيل الجامعي"
للفلسطينيني؛ ذلك أ ّن األجهزة األمنية يف مطار القاهرة تقوم بحجز
املسافرين الفلسطينيني املقبلني إىل معرب رفح ،أو املتجهني إليه ،يف
الغرف املخصصة لتوقيف املجرمني واملشتبه فيهم ،وهذه األماكن
 30حسام الدجني" ،معرب رفح الربي" ،فلسطني أون الين 2013/09/30 ،عىل الرابط:
http://felesteen.ps/details/news/101090/
 31املرجع نفسه.
" 32حالة املعابر يف قطاع غزة" ،املركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان ،من  2013/7/1إىل
 ،2013/7/31ص  ،2عىل الرابط:
http://www.pchrgaza.org/files/2013/closer_july2013.pdf
 33حالة املعابر يف قطاع غزة" ،املركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان ،من  2013/8/1إىل
 ،2013/8/31ص  ،2عىل الرابط:
http://www.pchrgaza.org/files/2013/clouser-aug.pdf
" 34حالة املعابر يف قطاع غزة" ،املركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان ،من  2013/9/1إىل
 ،2013/10/31ص  ،2عىل الرابط:
http://www.pchrgaza.org/files/2013/clouser_sep-2013.pdf
" 35حالة املعابر يف قطاع غزة" ،املركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان ،من  2013/11/1إىل
 ،2013/11/30ص  ،2عىل الرابط:
http://www.pchrgaza.org/files/2013/closer_nov.pdf
" 36حالة املعابر يف قطاع غزة" ،املركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان ،من  2013/12/1إىل
 ،2013/12/31ص  ،4عىل الرابط:
http://www.pchrgaza.org/files/2013/closer_dec.pdf
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فضل عن الراحة األساسية؛
أي مق ّوم من مقومات النظافةً ،
تفتقر إىل ِّ
ومن أمثلة ذلك تجميعهم ،والتحقيق معهم حتى يكتمل عدد معني
ٍ
ساعات ،وأحيانًا ع ّدة أيام
من الباصات ،وقد تستغرق العمليات
ليجري ترحيلهم إىل القطاع لضامن عدم دخولهم األرايض املرصية.
َ
وت ُ َع ُّد هذه السياسة سم ًة أساسي ًة يف التعامل مع فلسطينيي
تغي عالقة مرص
القطاع ،وهي سياسة ت َِخ ُّف أو تزيد ح َّدتها وفق ّ
بالفلسطينيني ،وتغري نظرتها إليهم ،من الناحية السياسية.
وقد اشتدت ح َّدة هذه السياسة بعد االنقالب يف  3متّوز  /يوليو،
وتعرض كثري من الفلسطينيني املقيمني يف مرص بصورة دامئة ،أو
أي سند قانوين أو قضايئ ،استجاب ًة
موقَّتة ،لعمليات اعتقال من دون ِّ
(((3
لحملة التحريض من بعض وسائل اإلعالم املرصية .
إ ّن حملة التحريض بلغت ببعض السياسيني ح َّد رفض دعوة حمدين
صباحي إىل فتح املعابر مع قطاع غزة ،عا ِّدين هذه الدعوة تهدي ًدا
لألمن القومي املرصي( .((3وقد أشار عمر سليامن مدير االستخبارات
السابق الذي كان يَ ُع ُّد "التطرف" يف غزة "تهدي ًدا
العا َّمة املرصية َّ
لألمن القومي املــري" ،ليعود بذلك خطاب التحريض عىل
الفلسطينيني منذ عهد نظام مبارك ،وهو خطاب له ،من دون شك،
تأثريه يف الرأي العا ّم املرصي.

نمط العالقة بعد ثورة  25يناير
أحدثت ثورة  25يناير تحس ًنا من جهة منط العالقة بني حركة
حامس وقطاع غزة؛ إذ إ ّن القيادة املرصية االنتقالية برئاسة املجلس
ملف املصالحة الفلسطينية ،والقطْع مع
العسكري ق ّررت حسم ّ
السابق بالوقوف عىل مسافة واحدة من الحركتني،
سياسات النظام َّ
والعمل عىل إنهاء حصار غ ّزة ،وهي املواقف التي أكّدها وزير
الخارجية املرصي الجديد نبيل العريب يف  23آذار  /مــارس ،2011
برفض مرص مواصلة االعتداء اإلرسائييل عىل القطاع ،ومن مث ّة
االلتزام ّ
بفك الحصار عن القطاع يف أقرب وقت ،ل ُيعلن يف القاهرة،
" 37تنديد حقوقي باعتقال الفلسطينيني واحتجازهم يف مطار القاهرة بعد تنحية مريس"،
القدس العريب ،2013/7/12 ،عىل الرابط:
http://www.alquds.co.uk/?p=62673
" 38سياسيون مرصيو ن: مطالبة حمدين صباحي بفتح معرب رفح جهل باألمن القومي"،
األهرام.2013/10/10 ،

يف  27نيسان  /أبريل  2011توقيع ات ّفاق املصالحة الذي ت ُ ّوج بات ّفاق
رسمي ،يف  4أيار  /مايو  ،2011بحضور عباس ومشعل(.((3
وعىل الرغم من األمل الكبري الذي ساور الغزيني ،فرت َة سقوط نظام
تول الرئيس محمد مريس الحكم بعدها،
وتول العسكر ،وفرتة ِّ
مبارك ِّ
خصوصا ،املتمثّل
بحصول تغيريٍ يف السياسة املرصية تجاه القطاع
ً
بفتح املعرب والسامح بحركة السكان والبضائع من غزة وإليها ،فإنه
مل يطرأْ تغري كبري عىل الواقع امللموس ألهايل غزة ،وال سيام يف
ما يتعلق مبعرب رفح؛ إذ كان يجري فتْح املعرب للحاالت اإلنسانية
واإلغاثية ،فرت ٍ
ات محدود ًة ال تلبِّي حاجة السكان.
ومع صدور قرار املجلس العسكري ،يوم  ،2011/5/23بفتح معرب
رفح عىل نح ٍو دائم ،عدا أيام الجمعة واإلجــازات ،ظهرت ع َّدة
مقاالت تحلِّل خطورة هذا القرار ،مشري ًة إىل التخوف من الوجود
الفلسطيني .وقد َع َّد بعضهم أ ّن هذه الخطوة "تحقّق رغبة آالف
خصوصا الغزاويني" ،يف حني أشار
الفلسطينيني يف (التوطني) يف مرص،
ً
بعضهم اآلخر إىل "خطورة الحمساويني عىل أمن الشعب املرصي"،
وإىل أ ّن ذلك "من املمكن أن يو ِّرط مرص يف حرب جديدة مع
إرسائيل"(.((4

من مرسي إلى  3تموز  /يوليو
ظلت العالقة بني الحركة واملجلس العسكري بعد الثورة ضمن
السابقة للعالقة أيام نظام مبارك؛ أي إنّها ظلت محصور ًة
الحدود َّ
يف جهاز االستخبارات ،وذلك من خالل مراد وايف" ،حيث طلبت
الحركة مقابل ًة مع املجلس العسكري وت ّم رفض الطلب .ومن تاريخ
 11شباط  /فرباير إىل انتخاب مريس ظلت عالقات حامس مع الدولة
املرصية مع املخابرات ووزير الخارجية فقط"(.((4
لكن ذلك ترافق مع تحسن بسيط عىل أرض الواقع؛ فقد سمحت
ّ
أجواء الثورة بتحسن العالقة يف ما يتعلق بتيسري حركة املعرب ،وكان
 39وحدة التحليل السيايس ،املرجع نفسه.
 40طلعت رضوان" ،معرب رفح وأمن مرص القومي" ،األهرام الرقمي ،2011/10/1 ،عىل
الرابط:
http://digital.ahram.org.eg/Policy.aspx?Serial=718307
41

مقابلة مع عضو يف املكتب السيايس لحركة املقاومة اإلسالمية حامس ،املرجع نفسه.
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آراء الناس والرأي العا ّم يف غزةيف انتخاب مريس

املصدر :املؤرش العريب  ،2013 / 2012املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات.

أحد مظاهر التحسن خروج أعضاء املكتب السيايس للحركة من
دمشق يف كانون الثاين  /يناير 2012؛ إذ سمح املجلس العسكري
باستقبال بعض قيادات الحركة ،وعىل رأسها أبو مرزوق .ومع مجيء
الرئيس مريس انتقلت العالقة أل ّول مرة ،بني حركة حامس والنظام
الرسمي املرصي ،إىل مستوى الرئاسة ،بعد أن كانت محصور ًة يف
الدوائر األمنية .وقد انعكس ذلك عىل آراء الناس والرأي العا ّم يف
غزة؛ إذ رأى  56يف املئة من املستطلعة آرا ُؤهم يف انتخاب مريس
تأثريا إيجاب ًّيا يف الشعب الفلسطيني( ،((4عىل النحو اآليت:
ً
رست لدى سكان قطاع غزة
رسعان ما تبددت موجة التفاؤل التي َ
وحركة حامس عند فوز الرئيس املرصي محمد مريس املحسوب عىل
جامعة اإلخوان املسلمني ،بعد الليلة التي أعلن فيها عبد الفتاح
السييس ،وزير الدفاع املرصي والقائد العا ّم للقوات املسلحة ،عن
تعليق الدستور وتعيني رئيس املحكمة الدستورية العليا عديل
رئيسا موقَّتًا إلدارة شؤون مرص يف فرتة انتقالية؛ لتخيّم حالة
منصور ً
من القلق وترقب للمجهول بالنسبة إىل قادة حامس وكوادرها؛
وذلك بسبب تصاعد مظاهر العداء من اإلعالم املرصي للحركة
الحاكمة يف القطاع واالتهامات التي تو ِّرط حامس يف دهاليز األزمة
املرصية ،وبسبب عودة تضييق الحصار عىل غزة ،من خالل إغالق
 42املؤرش العريب  ،2013 /2012املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات،2013/6/11 ،
عىل الرابط:
http://www.dohainstitute.org/release/657dc82a-dfa2-4749-9e965af5bf20913a

املعابر الحدودية وتدمري األنفاق التي ت ُ َع ُّد رشيان الحياة بالنسبة
إىل الغزيِّني.
وكانت العالقات بني حامس ومرص قد شهدت خالل مرحلة حكم
الرئيس محمد مريس "تحس ًنا ملحوظًا" عىل الصعيد السيايس ،وقد
حظيت الحركة بعالقات جيدة مع مرص بعد ثورة  25يناير التي
ظل
خصوصا أنّه ّ
أطاحت الرئيس املرصي األسبق حسني مبارك،
ً
أي مسؤول
يتعامل مع حامس بوصفها ظاهر ًة أمنيةً ،رافضً ا لقاء ّ
عبت عن التحسن الذي طرأ عىل عالقة حامس
من مسؤوليها ،ولقد ّ
مبرص يف عهد مريس الزيار ُة التي قام بها رئيس الحكومة املرصية
هشام قنديل لقطاع غزة ،يف  15ترشين الثاين  /نوفمرب  ،2012وزيارة
رئيس املكتب السيايس لحركة حامس للقاهرة ،يف  14حزيران  /يونيو
 ،2013وكذلك زيارة رئيس الحكومة الفلسطينية امل ُقالة يف قطاع
غزة إسامعيل هنية ملرص ،يف  .2012/7/29وعىل الرغم من ذلك،
فإ ّن العالقات بني حامس ومرص يف فرتة مريس مل تكن عىل تلك
املتانة التي ص ّورها بعض السياسيني املرصيني املعارضني ،أو بعض
وسائل اإلعالم.
وقد استمرت هذه السياسة فرتة ُحكم الرئيس املعزول محمد مريس،
خصوصا بعد مقتل الجنود
وكانت تربر بذرائع "مقاومة اإلرهاب"
ً
الـ  16يف سيناء ،يف الخامس من آب  /أغسطس  ،2012واتهام حركة
ميض أقل من شهرين عىل
حامس بهذه العملية ،وكان ذلك بعد ِّ
رئيسا ملرص .أ َّما حركة حامس فقد ن َّددت بالهجوم
انتخاب مريس ً
واصف ًة إياه بأنه "جرمية بشعة" ،وبادرت إىل إغالق جميع األنفاق
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الحدودية التي تربط قطاع غزة مبرص عقب الهجوم؛ ملنع منفذي
لكن الحملة اإلعالمية املرصية
العملية من الهرب من خاللها(ّ .((4
وجهت أصابع االتهام إليها يف ارتكاب هذه العملية ،واتهمت عنارص
من كتائب القسام بالتورط يف تنفيذها(((4؛ األمر الذي أ َّدى إىل
تشديد الحصار ،وه ْدم العرشات من األنفاق.
وقامت الحكومة املرصية بإغالق معرب رفح وإغراق األنفاق باملياه
رصح مساعد الرئيس املرصي
املل َّوثة ،يف إطار حملة إلغالقها .وقد ّ
للشؤون الخارجية عصام الحداد ،يف ذلك الوقت ،بأ ّن "بالده لن
تتسامح مع تدفُّق األسلحة املهربة من قطاع غزة وإليها ،عا ًّدا ذلك
مؤ ِّديًا إىل "زعزعة االستقرار يف سيناء" .وأضاف" :ال نريد أن نرى
كسبل غري مرشوعة لتهريب األشخاص أو
هذه األنفاق تستخدم ُ
(((4
األسلحة التي ميكن أن تلحق رضرا فعليًّا باألمن املرصي"  .ويف
ضوء ذلك استمرت مطالبات قيادات حامس بفتح املعرب ،وعدم
هدم األنفاق التي تشكِّل املنفذ البديل ألهايل القطاع(.((4
بأي ترصيح علني يتصل مبا
سياسيًّا ،امتنع قادة حامس عن اإلدالء ِّ
تشهده الساحة املرصية من تطورات دراماتيكية منذ عزل الرئيس
أي ر ّدة فعل تجاه الحركة ،ومن إمكانية استغالله
مريس؛ خشية ّ
من بعض وسائل اإلعالم املرصية املعارضة لإلخوان .يف املقابل
وخصوصا صحيفة فلسطني
تب َّنت وسائل اإلعالم املق َّربة من حامس،
ً
املوقف الداع َم للرئيس املعزول محمد مريس
وتلفزيون القدس،
َ
واإلخوان املسلمني ،عىل الرغم من تأكيد حامس عدم تدخلها يف
الشأن املرصي.
 43مقتل  16جنديًّا مرصيًّا بهجوم يف رفح" ،يس إن إن بالعربية ،2012/8/6 ،عىل الرابط:
http://arabic.cnn.com/2012/middle_east/8/6/Egypt-Violence
 44يف هذا التقرير لألهرام العريب يَظهر االتهام الرصيح لعنارص من حامس بارتكاب
العملية؛ إذ تشري الصحيفة إىل سبْقها الصحفي يف هذا املجال ،وإىل تناقله يف وسائل إعالم
أخرى ،2013/3/23 ،عىل الرابط:
http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=1232964&eid=2739
" . 45الحداد :أغرقنا أنفاق غزة لوقف تهريب السالح" ،سكاي نيوز عربية،2013/2/19 ،
عىل الرابط:
http://www.skynewsarabia.com/web/article/101012
" 46حــاس تنتقد إغالق مرص معرب رفح يف وجه الفلسطينيني وفتح معرب طابا أمام
اإلرسائيليني" ،2012/8/23 ،القدس العريب ،عىل الرابط:
http://www.alqudsalarabi.info/index.asp?fname=today\23qpt965.
htm&arc=data\2012\08\08-23\23qpt965.htm
"حامس تناشد مرص عدم إغالق جميع األنفاق الحدودية" ،األهرام الرقمي،2012/9/16 ،
عىل الرابط:
http://digital.ahram.org.eg/Policy.aspx?Serial=1025994
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عىل أرض الواقع ،ومنذ  30حزيران  /يونيو ،انقطع جرس التواصل
بني حركة حامس واملسؤولني املرصيني ،بحجة االنشغال باألوضاع
وتجل ذلك مببارشة السلطة
األمنية الداخلية لرتتيب البيت املرصيَّ .
الحاكمة مبرص ،منذ الساعات األوىل بعد ع ْزل الرئيس مريس ،ه ْدم
األنفاق املتصلة بالقطاع ،وإغالق معرب رفح الحدودي ،ومبنع تح ُّرك
شن حملة إعالمية يف
املسافرين الفلسطينيني من خالله ،إضاف ًة إىل ّ
حق الفلسطينيني تجاوزت تلك الحمالت التي كانت ظاهر ًة إبان
ّ
حكم الرئيس املرصي املخلوع حسني مبارك .فقد عمد العسكر إىل
تضييق الحصار عىل غزة ،كام أ ّن نحو  80يف املئة من األنفاق ،وهي
مبنزلة رشيان الحياة بالنسبة إىل الغزيِّني – شع ًبا وحرك ًة  -جرى
علم أ ّن إغالقها ،أو تدمريها ،يؤ ِّدي إىل استنزاف اإلمكانات
إيقافهاً ،
املادية للحركة ،وإىل تدهور األوضاع االقتصادية واإلنسانية يف غزة
أكرث فأكرث.
لكل األنشطة
وبلُغة األرقام ،تس َّبب تدمري األنفاق يف خسائر مبارشة ّ
االقتصادية يف قطاع غزة مبا يزيد عىل  500مليون دوالر ،خالل
النصف الثاين من ســنــة ( .2013((4وقد تصاعدت سياسة إعالن
العداء ض ّد حركة حامس بتصاعد ح َّدة االتهامات التي و ّجهها
القضاء املرصي إىل مريس ،واتهامه بالتخابر مع الحركة للهروب من
السجن ،خالل الثورة يف كانون الثاين  /يناير سنة  ،2011واملساعدة
يف الهجوم عىل رجال الرشطة .يُضاف إىل ذلك املهامت التي و َّجهها
اإلعالم املرصي إىل حامس بتورط الحركة يف عمليات اإلخالل باألمن
وصول إىل
ً
املرصي الداخيل ،بد ًءا من القاهرة ووادي النطرون،
سيناء املضطربة؛ ما دعا السلطات املرصية إىل تعزيز حملتها ض ّد
الجامعات املسلحة اإلسالمية هناك .كام تع ّرض املواطن املرصي
لسلسلة ال تتوقف من األخبار التي نجحت إىل ح ّد ما يف إحداث
تغيُّ يف الصورة الذهنية بشأن "حامس".
وبلغ التوتر ذروته مع مرص بعد قيام عنارص من كتائب القسام بتنظيم
عرض عسكري جنوب قطاع غزة ،وهم يرفعون بأيديهم إشارة رابعة.
وبعد نرش فيديو لهذه التظاهرة عىل موقع يوتيوب طالب مذيع
عىل قناة التحرير املرصية الجيش املرصي برضب حامس "اإلرهابية"
" 47نظرة عىل االقتصاد يف غزة عام  ،"2013موقع وزارة الشؤون الخارجية،2014/01/9 ،
عىل الرابط:
_http://www.mofa.ps/new/index.php?option=com
content&view=article&id=1297-2013&catid=33
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كام رضب إرسائيل يف حرب ترشين األول  /أكتوبر ( .1973((4ويف ما
بدا أنه محاولة الحتواء الغضب املرصي خرج أبو مرزوق ،واعتذر
عن تظاهرة القسام معرتفًا بأنها "كانت خطأً" ،مؤك ًدا أ ّن "جيش
مرص خط أحمر عىل رؤوسنا جميعا"(.((4
لكن املطالبات العدائية وجدت صداها عىل املستوى السيايس
ّ
املرصي؛ إذ ه َّدد وزير الخارجية املرصي نبيل فهمي حركة حامس
بأ ّن رد مرص "سيكون قاس ًيا إذا شعرنا بأ ّن هناك أطرافًا يف حامس أو
أطرافًا أخرى تحاول املساس باألمن القومي املرصي" ،مؤك ًدا أ ّن الرد
ات عسكري ًة أمنيةً ،وليس خيار ٍ
يتضمن "خيار ٍ
ات تنتهي إىل معاناة
للمواطن الفلسطيني"(.((5

العدد 7
آذار  /مارس 2014

ٍ
قطاعات عديد ًة من املرصيني إىل اعتامد مواقف سلبية
االتهامات
من الفلسطينيني ،وأثارت حال ًة من "الكراهية" تجاه حركة حامس.
امج تلفزيونية مكثَّفة تتَّهم الحركة
كام َّ
رسخت هذه العدائية بر ُ
باقتحام السجون املرصية لإلفراج عن الرئيس مريس وبعض قادة
اإلخوان ،وكان ذلك ،بالنسبة إىل الحركة ،أكرث رض ًرا من إغالق معرب
رفح؛ ما جعل املسؤول الثاين يف حركة حامس موىس أبو مرزوق،
يقول رصاحة إ ّن "االستقطاب والتش ّنج بلغَا مستويات غري مسبوقة
بني الفلسطينيني واملرصيني"(.((5

التحريض اإلعالمي على حماس
ش َّددت وسائل اإلعالم املرصية من حملتها عىل حركة حامس بعد
عزل الرئيس مريس ،ومحاولة توريط الحركة يف الشأن املرصي؛ ذريع ًة
للهجوم عىل الشعب الفلسطيني كلّه( .((5وح ّملت حركة حامس
مسؤولية الوضع األمني املتدهور يف سيناء( .((5وقد دفعت هذه
 48طالب أنور عكاشة ،عرب قناة الفراعني ،برضب قطاع غزة و"استهداف بُؤر حامس
اإلرهابية" ،مقطع فيديو :يوتيوب ،2013/8/31 ،عىل الرابط:
http://www.youtube.com/watch?v=yQHAdiq5r7o
" 49انقالب مرص يخنق غزة ويربك حامس" ،الجزيرة ،2013/9/21 ،عىل الرابط:
http://www.aljazeera.net/news/pages/c142c2f3-b80f-4eef-89ef-53c4060b9883
" 50وزير الخارجية املرصي لـ 'الحياة' قرارنا لن يتأثر باملساعدات األمريكية" ،الحياة،
 ،2013/09/24عىل الرابط:
http://alhayat.com/Details/555020
وكل الشعب
ر ّد الناطق باسم "حامس" فوزي برهوم عىل هذا الترصيح بقوله إ ّن "حامس ّ
أي رصاع مع مرص .وإ ّن هذه الترصيحات
أي تفكري أو أجندة لفتح ّ
الفلسطيني ليس لهم ّ
محاولة لسلخ مرص عن دورها القومي والعريب واإلسالمي تجاه القضية الفلسطينية" .وأضاف:
"سنبقى مدافعني عن عزة وكرامة األمة العربية واإلسالمية جمعاء ،ورصاعنا الرئيس فقط مع
االحتالل اإلرسائييل الخطر األكرب عىل مرص وفلسطني ،انظر" :حامس :ليس لدينا أجندة لفتح
رصاع مع مرص" ،الحياة ،2013/09/24 ،عىل الرابط:
http://alhayat.com/Details/555187
نصه" :الحرب الدائرة
 51ذلك باعرتاف اإلعالم املرصي نفسه؛ إذ نرشت األهرام املرصية ما ُّ
بني بعض اإلعالميني املرصيني والفلسطينيني أمر ال يليق باإلعالم الذي يجب أن يرتفع عن
املالسنات ،فأهل غزة وشبابها ليسوا بإرهابيني ويكفيهم ما يعانونه من حصار إرسائييل .وال
داعي أل ْن يقود إعالميون مرصيون حرب شائعات ضد الفلسطينيني وتخويفنا منهم وكفاهم
َ
معاناتهم" ،انظر" :أزمة معرب رفح" ،األهرام.2013/09/4 ،
 52وثيقة متعلِّقة بوجود عنارص لحامس يف مرص ودورها يف حامية مريس ،شبكة مستقبل
مرص ،2013/3/4 ،عىل الرابط:
http://www.mmasr.net/index.php/component/k2/
item/258/258?start=600&reset-settings

ومنذ  30حزيران  /يونيو ،2013وهو تاريخ عزل الرئيس محمد
مريس ،تصاعدت حدة الهجوم عىل الفلسطينيني ،حتى أصبح ال مي ّر
يوم من دون أن تطالعنا وسائل إعالميّة بتورط فلسطينيني يف
األحداث الجارية يف مرص ،بد ًءا بأحداث االنفالت األمني والتفجريات
التي تشهدها سيناء ،ومرو ًرا باالعتصامات التي يقيمها أنصار مريس،
للمطالبة بعودته ،ومل يكن ذلك انتها ًء بتلفيق اإلعالم املرصي
تهم لهم ،وترسيخ فكرة مفادها أ ّن حامس خط ٌر أمني
"الرسمي" ً
كل
الزج باسم "الفلسطيني" يف ّ
يه ّدد األمن القومي املرصي ،مع ّ
حدث "تخريبي" مبرص ،مثلام قيل إ ّن "أهل غزة قتلوا املتظاهرين
املعارضني لإلخوان ،وحرقوا مقا ّر حزب "الوفد" ،وأم ّدوا حلفاءهم
[أي اإلخوان] بأسلحة دمار شامل ،كام نهبوا نصيب مرص من الوقود
والتيار الكهربايئ" ،حتى بات أغلب املرصيني يتداولون هذه األنباء،
وبقي الهجوم عليهم يف وسائل اإلعالم املرصية ،عىل ما هو عليه(،((5
َ
 53ليهي بن شطريت ومحمود جرايعة" ،حامس يف مرحلة ما بعد مريس" ،مؤسسة
كارنيغي للسالم الدويل ،2013/8/1 ،عىل الرابط:
http://goo.gl/uDP2Fu
 54رغم كرثة الترصيحات األمنية بوجود فلسطينيني وسط االعتصامات املؤيدة ملريس،
أي فلسطيني
فإ ّن أيًّا من هذه الترصيحات مل يُنسب إىل مصادر بعينها ،ث ّم إنه مل يُ َس َّم ّ
سوى بانتامئه إىل كتائب عز الدين القسام ،الجناح العسكري لحامس ،أو إىل الحركة نفسها،
وىف السادس من يوليو /متوز املايض ،نرشت معظم وسائل اإلعالم املرصية أسامء أربعة
فلسطينينيُ ،مدَّعي ًة أنهم من حراس محمد بديع ،املرشد العا ّم لجامعة اإلخوان املسلمني يف
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وصل بكاتبة مرصية إىل أن تعنون مقالها بـ "فلسطني يف
إىل ح ّد َ
ذمة التاريخ"(.((5
ويف  22متّوز /يوليو  2013قال قائد الجيش الثالث امليداين املرصي
اللواء أسامه عسكر" :إ ّن الصواريخ التي جرى ضبطها ،بطريق
مرص – السويس ،هي من النوع الذي متتلكه فصائل (عز الدين
القسام) ،الجناح العسكري لحركة حامس" ،مضيفًا أنها "كانت يف
طريقها إىل القاهرة ،ملساعدة اإلخوان ض ّد الشعب املرصي" ،وأ ّن
"الصواريخ املضبوطة كفيلة بتدمري حي كامل" .وهو ما يشري إىل أنها
كانت قادمة الستخدامها يف أعامل إرهابية ض ّد الشعب املرصي؛ أي
إ ّن قائد الجيش الثالث اتهم حركة حامس بامتالك الصواريخ ،ملجرد
أنها لديها النوع نفسه منها ،عىل الرغم من أ ّن "حامس" ال تقوم
بتصنيع تلك الصواريخ بنفسها ،بل تقوم برشائها ،فهي من نوع
غراد ،الروسية الصنع ،وعىل الرغم من أنها متوافرة يف سيناء أكرث
من غزة ،بحسب ترصيحات املتحدث الرسمي باسم حركة حامس،
سامي أبو زهري(.((5
يف األول من آب  /أغسطس  ،2013تداولت وسائل اإلعالم خرب ضبط
أحد عنارص "حامس" ،عىل خلفية هجوم مسلح عىل معسكر األمن
برفح ،مدعي ًة أ ّن املتهم كان بحوزته صور ملعسكرات ،وأمكنة أمنية
يف مرص ،وقذائف هاون ،وسالح آر .يب .جي( .((5وهو األمر الذي
سارع مصدر عسكري مرصي إىل نفيه ،مؤك ًدا أ ّن الفلسطيني الذي
جرى ضبطه متسلل عرب األنفاق ،وأنه قُبض عليه يف الشقة التي كان
يقيم بها يف العريش ،وأنه ال عالقة له بالهجوم عىل معسكر األمن،
من قريب أو بعيد.
مرص .وكانت وسائل اإلعالم قد ذكرت مواط ًنا فلسطين ًّيا يُدعى وجدي صالح ،فسارع ،من غزة،
نفي الخرب ،وهدَّد مبقاضاة اإلعالم املرصي ،مؤكدًا أنه مل يذهب إىل مرص ،انظر موقع إيجى
إىل ِ
برس ،2013/7/7 ،عىل الرابط:
http://www.egy-press.com/STORYDETAILS.ASPX?STORYID=30688#.
UwyFDvmSyn8
 55مليس جابر" ،فلسطني يف ذمة التاريخ ..اإلمضاء 'حامس'" ،الوطن نيوز،2013/7/12 ،
عىل الرابط:
https://www.elwatannews.com/news/details/223562
" 56قائد الجيش الثالث يكشف عن مفاجأة مذهلة بعد ضبط الصواريخ" ،اليوم السابع،
(القاهرة).2013/7/22 ،
 57محمد مقلد ،القبض عىل فلسطيني يف سيناء بتهمة تفجري معسكر األحراش ،الوطن،
(القاهرة).2013/8/1 ،
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عىل الرغم من ذلك مل يُنرش هذا التكذيب( .((5كام أكد كاتب مرصي
أن "جهاز املخابرات العا َّمة املرصي الذي ميسك مبلف غزة ،يعرف
جي ًدا أ ّن حملة تشويه (حامس) مسكونة باالفرتاءات واألكاذيب.
ويف مقام سابق ،أرشت إىل ما سمعته من أحد مسؤويل الجهاز عن
أ ّن ما تنرشه وسائل اإلعالم عندنا ،بخصوص (حامس) أكرثه (كالم
صح ذلك ،فمعناه
جرايد) ،ال ينبغي أن يؤخذ عىل محمل الجد .وإذا َّ
أ ّن حملة الشيطنة املستم ّرة يف مرص تنتهك االعتبارات الوطنية،
والقومية ،واألخالقية ،وتوجه السهام املسمومة إىل مختلف القيم
التي تفرضها تلك االعتبارات .وأرجو أال أذكرك باملستفيد الحقيقي
من وراء ذلك"(.((5

وعىل الرغم من اتخاذ حركة حامس سياسة الحياد يف ما يتعلق
بتعقيدات املشهد املرصي الحايل ،فإ ّن سياسة الهجوم اإلعالمي
املرصي الرشس عىل حركة حامس مل تتوقف .فهذه الحركة التي
تسيطر عىل جغرافيا لصيقة مبرص ،ت ُدرك مدى خطورة االقرتاب  -ولو
ٍ
شاهد
خطو ًة واحد ًة  -من "الرصاع السيايس املرصي" .وليس من
الرئيس املرصي
عىل ما ميكن أن ينتظرها أوضح من اتهام الجيش
َ
املعزول بالتخابر مع "حامس".
ث ّم إنه عىل الرغم من أ ّن تهمة التخابر تلك قد جرى استخدامها
سياسيًّا ،يف الرصاع املرصي الداخيل بالتعبئة ض ّد اإلخوان املسلمني،
فإنها ت ُ ْنبئ مبا ميكن أن تؤول إليه عالقة مرص بالقطاع يف حال
استقرار أمر "االنقالب" .وهو أم ٌر متوقَّع بالنظر إىل قراءة حالة
الشارع الراهنة؛ إذ متتلك مرص الكثري من املفاتيح التي تؤثر يف
أي فلسطيني هاجم معسكر األحراش ،البلد،
 58مصدر عسكري مرصي ينفي ضبط ّ
 ،2013/3/8عىل الرابط:
http://www.albaladfm.com/?page=details&newsID=4492&cat=3
 59فهمي هويدي" ،عقدة حامس يف مرص" ،الرشوق( ،القاهرة).2013/8/6 ،
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مناحي الحياة يف غزة ،ب ْد ًءا من التحكم يف املنفذ الوحيد إىل العامل
الخارجي ،إىل جهد الوساطة يف املصالحة الفلسطينية( ،((6وكذلك
التوسط يف الهدنة بني حامس وإرسائيل ،يضاف إىل ذلك سيطرتها
كل يشء (من البضائع إىل
عىل شبكة من األنفاق ،مي ُّر من خاللها ّ
األسلحة) للتغلب عىل الحصار الذي تفرضه إرسائيل عىل القطاع
املحارص.
وإ ّن الهجوم عىل الفلسطينيني ال يتمثَّل باالتهامات وإذاعة األخبار
غري الصحيحة فحسب ،بل ميتد إىل منع الفلسطينيني من دخول
مرص ،يف أوقات معينة ،من دون سبب ،وهذا األمر يقترص عىل
أي أزمة داخلية مرصية،
الفلسطينيني تحدي ًدا ،فعند حدوث ّ
تسارع السلطات املرصية إىل إغالق معرب رفح أمام املسافرين،
األمر الذي يُعطل حياة الفلسطينيني ،ويُسبب لهم ع ّدة مشكالت
خصوصا بالنسبة إىل طالب
وخسائر ج َّمة ،نتيجة االنتظار الطويل -
ً
الجامعات ،واملرىض ،وأصحاب اإلقامات  -ما دعا الفلسطينيني إىل
التساؤل عن سبب تصدير األزمات الداخلية املرصية لهم ،وإغالق
املعرب الوحيد الذي يُ َع ُّد رشيان الحياة بالنسبة إليهم ،تحت وطأة
الحصار اإلرسائييل املشدد ،وعدم وجود منافذ أخرى لغزة(.((6
وقد بلغت حملة الكراهية والبغضاء ،عن طريق وسائل إعالم ،ح َّد
املطالبة مبنع الفلسطينيني من دخول مرص نهائيًّا ،ورفْع مرص يدها
عن القضية الفلسطينية كل ًّيا؛ األمر الذي ترت ّبت عليه تداعيات
خطرة ته ّدد أ ْمن املواطنني الفلسطينيني وسالمتهم ،سواء كانوا
من املقيمني يف مرص أو يف قطاع غزة املجاور لحدودها( .((6كام
رصح مسؤولون من كبار األمنيني املرصيني بأ ّن الهدف التايل بعد
ّ
ً
ً
حركة اإلخوان التي أصبحت حركة إرهابية محظور ًة داخل البالد
وفقًا للقانون وللدستور الجديد ،هو حركة حامس يف غزة ،وبأنهم
سيسعون لوضع ح ّد لوجودها عىل الحدود مع مرص من خالل
إنهائها يف قطاع غزة(. ((6ويف ترصيح مفاجئ لشخصية دينية أزهرية
 60الهجوم عىل الفلسطينيني أشعل حربًا من نوع آخر يف فلسطني بني "فتح" و"حامس"،
ملف املصالحة بني الجانبني.
وعىل الرغم من أنها حرب كالمية ،فإنها انعكست سلب ًّيا عىل ّ
" 61متى سيتربأ 'معرب رفح' من أزمات مرص الداخلية؟!" ،فلسطني اليوم،2013/5/22 ،
عىل الرابط:
http://goo.gl/sp9WMv
 62حسام عبد البصري" ،صحف مرص تتخىل عن عقلها" :كتاب يطالبون بطرد اإلخوان من
البالد وآخرون يرصون عىل احتجازهم يف مصحات عقلية ،القدس العريب( ،لندن).2013/7/5 ،
" 63مرص توجه اهتاممها إىل حامس بعد سحق جامعة اإلخوان املسلمني" ،وكالة رويرتز،
 ،2014/01/15عىل الرابط:
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طالب الشيخ أحمد كرمية الحكومة املرصية برضب حركة "حامس"
وكتائب القسام وغريها يف قطاع غزة وإبادتها .كام ناشد مرص بأن
(((6
"تخلع يدها متا ًما عن مسألة فلسطني".

الخالصة :مآالت العالقة
وخصوصا
تقف حركة "حامس" أمام جدار "األزمة املرصية" عاجزةً،
ً
ظل األوضاع اإلقليمية والدولية الحالية
أ ّن مدى املناورة لديها يف ّ
يصب ملصلحتها
ضيِّق ،كام أ ّن أفُق حدوث انفراج ما يف القاهرة
ُّ
ٍ
تهديدات باستهدافها يف غزة ،وتفكيك
ظل
يبدو بعي ًدا ،بخاصة يف ّ
هيمنتها عىل القطاع املجاور للحدود املرصية.
فحامس التي استطاعت عبور أصعب عالقاتها بالقاهرة يف عهد
مبارك ،تدفع اليوم ،هي والقطاع املحارص ،مثن استمرار األزمة
السياسية املرصية .وعىل الرغم من ذلك يبدو امل ُستقبل عىل الصعيد
مم كان عليه ،بعد
السيايس بالنسبة إىل الغزيِّني وحركة حامس أسوأ َّ
تغي موقع مرص يف حسابات الحركة ،إىل مصدر للقلق والرتقُّب،
أن َّ
ورمبا الضغوط ،واملضايقات ،واستمرار الحصار.
تأسيسا عىل ما تق َّدم ،ميكن القول إ ّن حركة حامس لنئ استطاعت
ً
عبور أصعب عالقاتها بالقاهرة يف عهد مبارك ،ولنئ كانت خسارتها
أي
تكتيكي ًة فحسب؛ بالنظر إىل أهمية امللف الفلسطيني لدى ّ
إدارة مرصية جديدة ،فإ ّن غزة تبقى اليوم عىل جميع الصعد هي
كل
التي تدفع مثن استمرار األزمة السياسية يف املشهد املرصي يف ّ
الجوانب الحيوية .لذا ينبغي لها أن ت ُعيد تقييم تجربتها يف الحكم
يف ضوء تجربة حكم اإلخوان من خالل الجوانب اآلتية:
أول ،الرتكيز عىل الجانب الدميقراطي واملدين (جانب الح ِّريات) يف
ً
الحكم داخل القطاع ،والرتكيز عىل عالقاتها الوطنية وإعادة النظر
يف عالقاتها اإلقليمية يف اتجاه خلْق البدائل القامئة عىل التحالفات
اإلسرتاتيجية ،وال سيام بعد أن غادرت ،بفعل ثورات الربيع العريب،
مربع "التحالف اإلسرتاتيجي" محور إيران وسورية وحزب الله.
http://ara.reuters.com/article/topNews/idARACAEA0E05W20140115
" 64بعد مطالبته مرص برفع يدها عن فلسطني ..شيخ أزهري يدعو القاهرة لرضب غزة"،
روسيا اليوم  ،2014/01/28عىل الرابط:
http://arabic.rt.com/news/644702/
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ثان ًيا ،التخفيف من تداعيات االنقالب يف مرص عىل أوضاع الغزيني
ومعاشهم ،باتخاذ موقف متوازن ال يدفع مثنه أهايل القطاع،
وخصوصا أ ّن للحركة خرب ًة يف هذا املجال؛ وذلك من خالل تعاملها
ً
مع نظام املخلوع حسني مبارك.
ثالثًا ،عىل حامس الخروج من لعبة التحريض اإلعالمي مع القنوات
املرصية التي تستخدم خطابًا قامئًا عىل التخوين والتكفري .وعليها أن
األقل من
تنأى بنفسها عن الحرب اإلعالمية املحتدمة يف مرص ،عىل ّ
أجل متكينها من الخروج بأقل قدر ممكن من الخسائر.
راب ًعا ،عىل حامس أن تقوم بترسيع مسارات املراجعة الداخلية
واألولويات الوطنية ،وأن تضع موضوع املصالحة الفلسطينية يف
صدارة أهدافها ،وال سيام أ ّن عالقاتها موسومة بقدر من املرونة التي
ميكن أن تؤهلها لتلك املصالحة.
أ ّما مستقبل العالقة املتوقعة بني مرص وغزة ،أو حركة حامس
تحدي ًدا ،فهو يرتاوح بني ثالثة سيناريوهات:
األول ،سيناريو نجاح "االنقالب" واستقراره سياس ًّيا وتويل القيادات
العسكرية الحكم ،سيكون موج ًها بالدرجة األوىل ض ّد جامعة اإلخوان
املسلمني التي أعلن أنها حركة إرهابية محظورة وفقًا للقانون
والدستور الجديدين؛ األمر الذي سيمت ّد إىل الحركة .وسيرتاوح
مشهد العالقة يف هذا السيناريو بني ع ّدة فصول ،يتضمن أشدها
عمل عسكريًّا عىل حدود قطاع غزة ،واستغالل األوضاع الداخلية يف
ً
القطاع وضغوط الحصار للعمل مع جهات فلسطينية داخلية؛ من
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أجل دفْع الغزيني إىل الثورة عىل القطاع ،كام فعل املرصيون بحكم
تجل هذا الحراك يف إعالن عدد من
جامعة اإلخوان املسلمني .وقد َّ
الفلسطينيني يف غزة عن حركة "مترد" الغزية التي حددت موعد
االنتفاضة ض ّد حامس يف  11كانون األول  .2013فهذه الحركة وإن
ظلت محصور ًة يف إعالنها الذي مل يُنفَّذ عىل األرض ،فإ ّن تجددها
يظل أم ًرا ممك ًنا.
عمل ًّيا ّ
الثاين ،نجاح رئيس مدين يف االنتخابات املرصية؛ األمر الذي يسمح
بأن تسود عالقة حذرة بني الحركة والنظام الجديد تكون أشبه بإدارة
مم يعني تشديد الحصار وتخفيفه كلام دعت الحاجة
األزماتّ ،
إىل ذلك ،وهو األمر الذي اعتادته الحركة والقطاع منذ عهد مبارك،
وخصوصا مع توافر مزاج شعبي مع َّبأ ض ّد اإلخوان والحركة؛ وهذا
ً
يعني أنّه ستميض فرتة طويلة حتى تعود األمور إىل نصابها.
الثالث ،وهو مبني عىل دخول مرص يف حالة اضطراب سيايس وأمني
تجعل من مسألة سيطرة طرف عىل الدولة من دون طرف أم ًرا
مستحيل ،وهذا يعني بالنسبة إىل حركة حامس مصاعب أمني ًة
ً
رسا نسب ًّيا
وعسكري ًة إضافيةً .لكنه بالرضورة سيعني كذلك ك ً
للحصار ،لعدم قدرة مرص الدولة عىل حامية حدودها مع قطاع
ٍ
ستطل اإلجراءات اإلرسائيلية التي قد تتجه إىل احتالل
ّ
حينئذ
غزة.
رشيط حدودي من مرص م َّر ًة أخرى ،بهدف حامية أمنها ،عىل أنه
وخصوصا أنّها لن تقدر عىل
سيناريو لن توافق إرسائيل عليه،
ً
احتامل ضغط حامية حدودها التي ستصبح مفتوحة عىل مرصاعيها
للمقاتلني الراغبني يف الجهاد.

