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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 

 912التوبة  .(والمؤمنون ورسوله عملكم اهلل فسيرى اعملوا وقل)
 

 والوقار ة  بالهيب   الل   له  كل   من إلى
 انتظار دونمن  العطاء علمنيو 

 .الحبيب والدي إلى.. فتخارا به دزدادأل ... لعلمل دفعني من إلى
 

  والتفاني الحنان معنى إلى
 .الحنونة والدتي إلى.. نجاحي سر دعائها كان من إلى 

 
 ..إلى أخوتي وأخواتي

 
 عدزم أحمد. د بحثي الذي أعتدز بإشرافه على أستاذي إلى

 ولخدمة القضية الفلسطينية،... أدامه الل ذخرًا للعلم وطالبه
 

 ؛امناقشي  الل ذين أعتدز بهمو  جميع أساتذتي في جامعة بيردزيت، إلى
 مجدي المالكي،. عبد الرحمن الحاج إبراهيم ود. د 

 
 ...والمحرومين الجوعى إلى ...في األرض المظلومين إلى... العربي الربيع شهداء إلى

 ...فلسطين شهداء إلى ...الحق عن المدافعين إلى
 

  ،الرسالة هذه إلنجادز جانبي إلى قفو و ي في بحثي، نكل من ساند إلى
 

  المتواضع، الجهد هذا أقدم
 علم طالب كلالقضية الفلسطينية، وأن ينتفع به  به ينفع أن وجل عدز المولى سائالً 

 ...الحقيقة عن وباحث
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 :الملخص
هلللللذه الدراسلللللة العواملللللل الملللللؤثرة فلللللي صلللللناعة السياسلللللة الخارجيلللللة المصلللللرية تجلللللاه  بحثلللللت

انللللت القضللللية الفلسللللطينية منللللذ العهللللد الملكللللي وحتللللى انتهللللاء عهللللد االخللللوان المسلللللمين، وك
مواقلللللف األنظملللللة المصلللللرية المختلفلللللة تتشلللللابه نسلللللبيًا إدزاء  الفرضلللللية الرئيسلللللية للدراسلللللة أن

اقفهلللللا وانتماءاتهلللللا االيديولوجيلللللة، وذللللللك بلللللإعالء القضلللللية الفلسلللللطينية رغلللللم التبلللللاين فلللللي مو 
 .العامل القومي المصري الذاتي على االعتبارات االيديولوجية

، باالضلللللافة بلللللين الحقلللللب الدزمنيلللللة المختلفلللللة ليللللللي المقلللللارنتلللللم  اتبلللللاع الملللللنه  التح  
، بإسلللللللقاط نظريلللللللات العالقلللللللات الدوليلللللللة والسياسلللللللة الخارجيلللللللة اللللللللى الملللللللنه  االسلللللللتنباطي

 .على موضوع الدراسةذات الصلة 
تتكللللللون الدراسللللللة مللللللن أربعللللللة فصللللللول، تنللللللاول األول اإلطللللللار النظللللللري لصللللللناعة   

القلللللرار فلللللي السياسلللللة الخارجيلللللة والعواملللللل الملللللؤثرة فيهلللللا، وتلللللم تخصللللليص الثلللللاني لدراسلللللة 
وحتللللى عللللام  0907تطللللور سياسللللة مصللللر الخارجيللللة تجللللاه القضللللية الفلسللللطينية منللللذ عللللام 

ا الفصللللللللل الثالللللللللث؛ فقللللللللد تحللللللللدث عللللللللن القضللللللللية وبدايللللللللة الثللللللللورة المصللللللللرية، أملللللللل 5100
وملللللدى حضلللللور القضلللللية الفلسلللللطينية أثنلللللاء الثلللللورة،  5100الفلسلللللطينية إب لللللان ثلللللورة ينلللللاير 

والفصلللللل األخيلللللر ملللللن الدراسلللللة قلللللد تحلللللدث علللللن القضلللللية الفلسلللللطينية فلللللي عهلللللد االخلللللوان 
 .المسلمين

فلللللي التللللليثير عللللللى سياسلللللة  االيلللللديولوجيوخلصلللللت الدراسلللللة إللللللى ضلللللعف العاملللللل   
القوميلللللللة مصلللللللر الخارجيلللللللة تجلللللللاه القضلللللللية الفلسلللللللطينية، بلللللللل كانلللللللت األولويلللللللة للمصلللللللالح 

وتحقيلللللللق األملللللللن القلللللللومي لمصلللللللر، والحفلللللللاظ عللللللللى مصلللللللالحها االقتصلللللللادية  ،المصلللللللرية
اللللللللللدور و ، دون أن يلغلللللللللي هلللللللللذا العالقلللللللللة الخاصلللللللللة بلللللللللين مصلللللللللر وفلسلللللللللطين، والتنمويلللللللللة

القياديللللللة فللللللي المنطقللللللة، وللللللللروابط العربيلللللللة المصللللللري الخللللللاص المسللللللتند لمكانللللللة مصلللللللر 
 . واالسالمية بين فلسطين ومصر
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Abstract 
This study examines the factors affected Egypt's Foreign 
Policy towards the Palestinian question, starting from the 
time of the Monarchy, namely from the early 20th century, 
until the end of the era of the Muslim Brotherhood in 5103.  
Despite the impact of ideology in Egypt, the primary factor 
was the national interest of the country.    
  The study used a comparative analytical approach, 
studys the different Egyptian eras, using deductive approach 
applying the relative International Relations and Foreign 
Policy Theory. 
  The study consists of four chapters: The first is a 
theoretical framework reviewing decision-making factors in 
foreign policy.  The second chapter is devoted to study the 
evolution of Egypt's foreign policy towards the Palestinian 
cause between 1917 - 2011; the beginning of the Egyptian 
revolution.  
Chapter three studies the Egyptian policy towards the 
Palestinian question during the 25th Januray 2011 revolution 
in Egypt and the following months.  The final chapter of the 
studys the rule of the Muslim Brotherhood period.  
  The study finds that national interests of Egypt as an 
independent nation- state were the major factor in shaping 
Egypt's toward the Palestinian question; not its Arab 
Nationalist or Ismalisit ideology.  
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 :المقدمة

تحركللللللات شللللللعبية  5100وبدايللللللة عللللللام  5101شللللللهدت بلللللللدان عربيللللللة فللللللي نهايللللللة عللللللام 
احتجاجيلللللة ضلللللد أنظملللللة الحكلللللم واالوضلللللاع السلللللائدة، حيلللللث بلللللدأت بلللللالثورة التونسلللللية فلللللي 

، بعللللللد أن قللللللام مللللللواطن تونسللللللي بحللللللرق نفسلللللله؛ ممللللللا 5101( ديسللللللمبر)كللللللانون أول  07
 0989نلللللذ علللللام اللللللرئيس التونسلللللي دزيلللللن العابلللللدين اللللللذي حكلللللم تلللللونس مهلللللرب أدى اللللللى 
 52ومللللللن ثللللللم قامللللللت الثللللللورة المصللللللرية فللللللي . 5100عللللللام مطلللللللع مللللللن تللللللونس  هوخروجلللللل

، وأدت إللللللللى تنحلللللللي اللللللللرئيس المصلللللللري محملللللللد حسلللللللني 5100( ينلللللللاير)كلللللللانون الثلللللللاني 
. 5100( فبرايللللللللر)شللللللللباط  00وحتللللللللى  0980الللللللللذي حكللللللللم مصللللللللر منللللللللذ عللللللللام  مبللللللللارك

ل رئيسلللها معمللللر ت لللي ق  وتبعهلللا احتجاجلللات عديلللدة فلللي بللللدان عربيلللة اخلللرى؛ مثلللل ليبيلللا التللل
القللللللذافي، واللللللليمن التللللللي أدت الللللللى تنحللللللي رئيسللللللها علللللللي عبللللللد الل صللللللالح، ودخلللللللت دول 
مثللللل سللللوريا فللللي صللللراع طويللللل، وقللللد كللللان الشللللعار األكثللللر شللللهرة أثنللللاء هللللذه التحركللللات 

 1".الشعب يريد اسقاط النظام"الشعبية هو 

طيلللللللات األوضلللللللاع والمع ملللللللن الكثيلللللللرت تغيلللللللر ، العربيلللللللة الثلللللللورات انلللللللدالع ملللللللعو 
 ت المنطقللللةمللللا قبللللل الثللللورة، حيللللث شللللهد سللللائدة كانللللت التللللي والدوليللللة واإلقليميللللة المحليللللة
للواجهللللللة فللللللي  الم سلللللللمين اإلخللللللوانوصللللللعدت جماعللللللة تحللللللوال فللللللي نظللللللام الحكللللللم  ةالعربيلللللل

ملللللن % 37بنسلللللبة فلللللي تلللللونس  حلللللدزب النهضللللة فلللللرع الجماعلللللة، فقلللللد فللللادز .أكثللللر ملللللن بللللللد
وفلللللي مصللللللر؛  5100،2 (اكتلللللوبر) فلللللي االنتخابلللللات البرلمانيلللللة فللللللي تشلللللرين اول المقاعلللللد

مقعللللللدًا فللللللي مجلللللللس الشللللللعب المصللللللري فللللللي  057حصللللللل حللللللدزب الحريللللللة والعدالللللللة علللللللى

                                                           
1
مركزدراسات:بيروت)إلىأين؟أفقجديدللتغييرالديموقراطي،..توفيقالمدينيوعبداإللهبلقزيز،الربيعالعربي

 (.2122الوحدةالعربية،
2
Lorenzo Vidino, The Muslim Brotherhood after the Arab Spring, (Brussels: Centre for 

European Studies, 2013), 4 
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محمللللللد مرسللللللي  الم سلللللللمين اإلخللللللوانكمللللللا فللللللادز مرشللللللح  5105،3( ينللللللاير)كللللللانون الثللللللاني 
 5105.4( يونيو)في االنتخابات الرئاسية المصرية في حدزيران % 20.7بنسبة 

أثلللللر هلللللذه الثلللللورات عللللللى  هلللللو ؛أحلللللد األسلللللئلة التلللللي فرضلللللت نفسلللللها بقلللللوةوكلللللان 
ملللللن ودزنل وثقللللللل  مصلللللرلملللللا ل الثلللللورة المصلللللرية فلللللي حاللللللة القضلللللية الفلسلللللطينية وخصوصلللللاً 

 اإلخللللللللوانن نظللللللللام الحكللللللللم تغيللللللللر هنللللللللاك بللللللللدخول جماعللللللللة ألو ، فللللللللي الشللللللللؤون العربيللللللللة
وجهتللللا نظللللر  بللللردزمبللللارك، ولكللللن  الللللرئيس محمللللد حسللللني للحكللللم ورحيللللل نظللللام الم سلللللمين

 فللللي اً كثيللللر  الفلسللللطينية قللللد تراجعللللت القضللللية أسللللهم أن رىتلللل ؛األولللللى، تجللللاه هللللذا التغييللللر
 اً ودوليللللل اً يلللللعرب اإلعالميلللللة والتغطيلللللة الشلللللعبي حظيلللللت باالهتملللللام التلللللي الثلللللورات هلللللذه ظلللللل
بالموضللللللوع الفلسللللللطيني، اإلعالمللللللي  هتمللللللاماال علللللللى حسللللللاب تقريبللللللاً  عللللللامين مللللللدى عللللللى

 بترتيلللللللللب العربيلللللللللة الشلللللللللعوب انشلللللللللغال ظلللللللللل فلللللللللي الفلسلللللللللطيني الموقلللللللللففلللللللللي  ضلللللللللعفو 
تلللللللللوحي إللللللللللى شلللللللللعارات فلسلللللللللطين وقضللللللللليتها، أو أي  علللللللللن اً بعيلللللللللد الداخليلللللللللة أوضلللللللللاعها

 .تهانصر 

 بللللتي  غ  : "بقوللللله "سياسللللات"فللللي مجلللللة عمللللاد البشللللتاوي  هر مللللن أمثلللللة ذلللللك مللللا ذكللللو 
 عللللللللى دزتورك للللللل وأميركلللللللا، إسلللللللرائيل العربيلللللللة الثلللللللورات كلللللللل فلللللللي فعلللللللتر   التلللللللي الشلللللللعارات
 سلللللللرائيليإلا العربلللللللي الصلللللللراع يكلللللللن وللللللللم بهلللللللم، طاحلللللللةإلا الواجلللللللب نظملللللللةألوا الرؤسلللللللاء
، "كملللللا غابلللللت السياسلللللة الخارجيلللللة تماملللللًا علللللن شلللللعارات الثلللللائرين. فلللللي الثلللللورات محوريلللللا

الحلللللظ  وقلللللد )...(كلللللان عللللللى أوضلللللاعها الداخليلللللة  الثلللللورات تركيلللللدز: "كمللللا ذكلللللر أيضلللللًا أن
المتلللللابعون غيلللللاب القضلللللية الفلسلللللطينية علللللن الشلللللعارات التلللللي راحلللللت ترك لللللدز عللللللى إسلللللقاط 
النظللللللللام، أو تلللللللللك التللللللللي ركللللللللدزت علللللللللى اإلصللللللللالح باسللللللللتثناء بعللللللللض الحللللللللاالت القليلللللللللة 

 5".والمحدودة

                                                           
3
،2122-2-22،جريدةاليومالسابع،36والوفد66والنورمقعدا 227بـوالعدالةالحريةقائمةفوز

http://www.youm7.com/news/newsprint?newid=583052

،2122-2-22،األهرام،الثالثبمراحلهاالشعبمجلسالنتخاباتالنهائيةالنتائجتعلنالعليااللجنة:أنظرأيضا 

http://gate.ahram.org.eg/News/162896.aspx 
4
،2122-6-24،بيبيسيالعربية،مصربرئاسةمرسيمحمدفوزتعلنلالنتخاباتالعلياللجنةا

http://www.bbc.co.uk/arabic/middleeast/2012/06/120624_egypt_election_result.shtml 
5
 .34(:2122)،26سياسات،عدد،مجلةمرحلةالشعوب"الرهانعلى:لسطينعمادالبشتاوي،الربيعالعربيوف

http://www.youm7.com/news/newsprint?newid=583052
http://gate.ahram.org.eg/News/162896.aspx
http://www.bbc.co.uk/arabic/middleeast/2012/06/120624_egypt_election_result.shtml
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لفلسللللطينية أثنللللاء الثللللورات مللللا ومللللن األمثلللللة األخللللرى التللللي تؤكللللد تراجللللع القضللللية ا  
الداخليلللللللة المصلللللللرية هلللللللي التلللللللي كانلللللللت تتصلللللللدر  يوسلللللللف الشلللللللاذلي بلللللللين الشلللللللؤون ذكلللللللره

الشلللللللعارات التلللللللي كلللللللان يلللللللتم رفعهلللللللا أثنلللللللاء الثلللللللورات، وأن القضلللللللية الفلسلللللللطينية للللللللم تعلللللللد 
الحاللللللللللة الثوريلللللللللة "، بحيلللللللللث أن القضلللللللللية المحوريلللللللللة باعتبارهلللللللللا قضلللللللللية عربيلللللللللة قوميلللللللللة

المصللللللللرية لللللللللم تمللللللللح القضللللللللية الفلسللللللللطينية مللللللللن اهتمامللللللللات الشللللللللعب المصللللللللري والقللللللللوى 
أولويلللللللللات الوضلللللللللع اللللللللللراهن أرجعلللللللللت مللللللللللف فلسلللللللللطين فلللللللللي خلفيلللللللللة  السياسلللللللللية، ولكلللللللللن

 6."المشهد
 الثلللللورات بسلللللبب التلللللي حلللللدثت التغيلللللرات ووجهلللللة النظلللللر األخلللللرى، تشلللللير اللللللى أن

للللتاريخيللللًا م   تحللللوالً  شللللك لتقللللد   نوعيللللة نقلللللة الفلسللللطينية القضللللية نقلللللتقللللد ًا، حيللللث أنهللللا هم 
المصللللللرية، حيللللللث النظللللللام السللللللابقة، وتحديللللللدًا فللللللي الحالللللللة  األنظمللللللة دزوال بعللللللد ل فضللللللل

 فللللي الحصللللار كللللان للللله دوركمللللا يللللراه  فريللللقي مللللن السياسلللليين والمللللراقبين؛  السللللابق، والللللذي
بللللللداًل مللللللن  دعم القضللللللية ويسللللللاندها،فهللللللو يللللللبللللللرأيهم  النظللللللام الجديللللللد أمللللللا سياسلللللليًا وأمنيللللللًا،

 .والتضييق الحصار

الكاتبلللللان عللللللي بلللللاكير وعلللللدنان أبلللللو علللللامر عللللللى الموقلللللع  ذللللللك ملللللا ذكلللللره ومثلللللال
ركلللللة قلللللادة ح تفتلللللي  مشلللللهد بلللللين علللللن المقارنلللللة ،"الجدزيلللللرة للدراسلللللات"اإللكترونلللللي لمركلللللدز 

 النظللللللام عهللللللد فللللللي رفللللللح معبللللللر علللللللى أمللللللوالهم ومصللللللادرة "مللللللاسح"المقاومللللللة االسللللللالمية 
 القصللللللللر لهللللللللم فللللللللي الدافئللللللللة الرسللللللللمية االسللللللللتقباالت مشللللللللاهد وبللللللللين السللللللللابق، المصللللللللري

 7.القاهرةفي لجمهوري ا

عللللللى القضلللللية الفلسلللللطينية، " الربيلللللع العربلللللي"ال يلللللدرس هلللللذا البحلللللث أثلللللر ثلللللورات 
، واتجاهاتللللله، ربملللللا ال دزال متعلللللذرًا نتيجلللللة اسلللللتمرار التغيلللللرات فلللللي إذ أن  تبلللللين هلللللذا األثلللللر

، وربملللللللا ألن للللللله ال دزال (5102منتصلللللللف )اللللللللدول العربيلللللللة، حتلللللللى كتابلللللللة هلللللللذه السلللللللطور 
ملللللا ". الثلللللورات العربيلللللة"هنلللللاك حاجلللللة لمدزيلللللد ملللللن الوقلللللت لتبلللللين األثلللللر الفعللللللي لتفلللللاعالت 
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االسرائيليفي-فيالصراعالعربي،2122يناير/كانونالثاني25يوسفالشاذلي،مصروالقضيةالفلسطينيةبعدثورة

.26-21،(2123مؤسسةالدراساتالفلسطينية،:بيروت)ضوءالمتغيراتالعربيةواالقليمية،
7
:"مركزالجزيرةللدراسات"عليباكيروعدنانأبوعامر،تركياوالقضيةالفلسطينيةفيظلتحوالتالربيعالعربي،

6\22\2122

http://studies.aljazeera.net/reports/2012/11/201211682923673950.htm 
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القضللللية الفلسلللطينية فللللي ظللللل التغيلللرات فللللي أنظمللللة هللللو الموقللللف ملللن هللللذا البحلللث  هيدرسللل
الحاللللللة المصلللللرية، منلللللذ انلللللدالع األحلللللداث  وتحديلللللداً والحراكلللللات الشلللللعبية، الحكلللللم العربيلللللة، 
 اإلخلللللللللوانوحتلللللللللى إسلللللللللقاط حكلللللللللم اللللللللللرئيس المصلللللللللري المنتملللللللللي لجماعلللللللللة فلللللللللي مصلللللللللر 

، مللللع مقارنللللة المواقللللف فللللي هللللذه المرحلللللة مللللع مراحللللل تاريخيللللة ؛ محمللللد مرسلللليالم سلللللمين
ويقصللللللللد بللللللللالموقف أمللللللللرين رئيسلللللللليين، األول هللللللللو مللللللللدى االنشللللللللغال واالهتمللللللللام  .سللللللللابقة

. وموقللللع القضللللية الفلسلللللطينية فللللي سلللللم اولويللللات السياسللللة المصلللللريةبالشللللين الفلسللللطيني، 
 . والثاني، جوهر واتجاهات الموقف المصري

وتللللذهب الدراسللللة إلللللى وجللللود تشللللابه نسللللبي فللللي عمليللللة صللللناعة القللللرار المصللللري 
طينية فلللللللي الحقلللللللب المختلفلللللللة رغلللللللم التبلللللللاين االيلللللللديولوجي والسياسلللللللي إدزاء القضللللللية الفلسللللللل

 .بين األنظمة والحكام الذين حكموا مصر منذ بدايات القرن العشرين

ذ تخلللللللللص الدراسللللللللة إلللللللللى أن المصلللللللللحة واألمللللللللن القوميللللللللان المصللللللللريان كللللللللان  وا 
يعنلللللي هلللللذا ال فلللللإن  مواقلللللف إدزاء المسللللليلة الفلسلللللطينية، لهملللللا األولويلللللة فلللللي عمليلللللة بللللللورة ال

، أو أن  عللللللدم وجللللللود فللللللوارق كلي للللللًا بللللللين هللللللذه األنظمللللللة وموقفهللللللا مللللللن الشللللللين الفلسللللللطيني
، أو أن  جميلللللع األنظملللللة تفاعللللللت بلللللال أثلللللر كلي لللللاً  االخطلللللاب أو االنتملللللاء األيلللللديولوجي كانللللل

وكمللللللا ماديللللللة واالقتصللللللادية، والبيئللللللة الدوليللللللة، بللللللذات الطريقللللللة، ولكللللللن مللللللع المحللللللددات ال
، ، فللللإن  هللللذه المحللللددات كانللللت دائمللللًا عللللامال أساسللللياً سيتضللللح مللللن فصللللول هللللذه الدراسللللة
أولويللللللة، وكانللللللت تحللللللد مللللللن قللللللدرة ( بللللللدرجات متفاوتللللللة) يفللللللرض إعطللللللاء الشللللللان المصللللللري

ن التضلللللللللامن ملللللللللع ياألنظملللللللللة عللللللللللى ترجملللللللللة شلللللللللعاراتها األيديولوجيلللللللللة التلللللللللي تعللللللللللي شللللللللل
   . الفلسطينيين، وتتصدى لقيادة المنطقة العربية في مواجهة الطرف اإلسرائيلي

ى سلللللبيل المثلللللال؛ ستوضلللللح الدراسلللللة كيلللللف أن اللللللرئيس جملللللال عبلللللد الناصلللللر فعلللللل
يعطلللللللللي اعتبلللللللللارات األملللللللللن القلللللللللومي  ؛كلللللللللان رغلللللللللم خطابللللللللله العروبلللللللللي  ( 0924-0971)

صلللللياغة مواقفللللله ملللللن  المصلللللري ومحدوديلللللة االمكانيلللللات فلللللي مصلللللر االعتبلللللار األهلللللم فلللللي
ون ذات وكلللللان هللللذا ال يعنلللللي بلللليي حللللال أن  موقفللللله بالضللللرورة سللللليك القضللللية الفلسللللطينية،

ملللللن عمليلللللة السلللللالم ملللللع  ؛(0980-0971)الموقلللللف اللللللذي تبنلللللاه خلفللللله أنلللللور السلللللادات 
برام صلح منفرد معهم  .االسرائيليين، وا 
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وبالتلللللللللالي، فلللللللللإن أطروحلللللللللة الدراسلللللللللة األساسلللللللللية هلللللللللي أن االيلللللللللديولوجيا كانلللللللللت 
تتنحللللى لمصلللللحة األمللللن القللللومي المصللللري، ولكللللن دون القللللول أنهللللا كانللللت دون أثللللر فللللي 

القللللرار، أو أنهللللا كانللللت تقللللوم بللللنفس الللللدور أو تتنحللللى بللللذات الطريقللللة فللللي عمليللللة صللللناعة 
 .العهود المختلفة

 

 :مشكلة البحث
 القضلللللليةصللللللناعة القللللللرار فللللللي السياسللللللة الخارجيللللللة المصللللللرية تجللللللاه البحللللللث  هللللللذا يللللللدرس

، ملللللع التلللللي حكملللللت مصلللللر منلللللذ مطللللللع القلللللرن العشلللللرينفلللللي جميلللللع الحقلللللب الفلسلللللطينية 
 .للحكلللللم فلللللي مصلللللر الم سللللللمين اإلخلللللوانواسلللللتالم " العربللللليالربيلللللع " التركيلللللدز عللللللى مرحللللللة

فللللي الحراكللللات الجماهيريللللة أثنللللاء الثللللورة هللللل كانللللت القضللللية الفلسللللطينية حاضللللرة ويللللدرس 
يللللللديولوجيا فللللللي عمليللللللة ، ومللللللا أثللللللر اإل5100( ينللللللاير)كللللللانون الثللللللاني  52المصللللللرية فللللللي 

 .صناعة القرار المصري إدزاء القضية الفلسطينية؟

 
 :البحث الرئيسي سؤال

والنظوووام  ةالسوووابق ةالمصوووري ةنظمووواأل  مواقوووف خوووتبف بوووينموووا هوووي أوجوووه التشوووابه وال
 ؟ القضية الفلسطينية إزاء" اإلخوان الم سلمين"المصري في عهد 

 
 :األسئلة الفرعية

  القضوووية الفلسوووطينية فوووي مرحلوووة الثوووورات العربيوووة وتحديووودا  فوووي كيوووف ظهووورت
 الحالة المصرية؟

 فووووووي  للحكووووووام فووووووي الحقووووووب المختلفووووووة اليووووووديولوجيلنتموووووواء ا موووووودى أثوووووور
 اساتهم إزاء القضية الفلسطينية؟سي

 
 
 



 د
 

 
 

 :الدراسة فرضية
تتشلللللللابه نسلللللللبيًا مواقلللللللف األنظملللللللة المصلللللللرية المختلفلللللللة إدزاء القضلللللللية الفلسلللللللطينية، رغلللللللم 
التبلللللاين فلللللي مواقفهلللللا وانتماءاتهلللللا االيديولوجيلللللة، وذللللللك بلللللإعالء العاملللللل القلللللومي المصلللللري 

عطاء المصلحة القومية األولويةعلى االعتبارات االيديولوجية الذاتي  .، وا 
 

 :الدراسةأهمية 
تشللللترك فلسللللطين مللللع اللللللدول العربيللللة فللللي الهويللللة واللغلللللة والتللللاري  وغيرهللللا مللللن العواملللللل، 
وبالتلللللللالي، فهلللللللي ليسلللللللت بمنللللللليى علللللللن ملللللللا يحصلللللللل ملللللللن تغيلللللللرات فلللللللي اللللللللدول العربيلللللللة 

صلللللللاحبة العلللللللدد األكبلللللللر فلللللللي علللللللدد وخصوصلللللللًا مصلللللللر؛ التلللللللي تعتبلللللللر الدوللللللللة العربيلللللللة 
السللللكان، وصللللاحبة الللللدور القيللللادي التقليللللدي فللللي العللللالم العربللللي، باالضللللافة الللللى أهميتهللللا 
النابعللللللة مللللللن قربهللللللا الجغرافللللللي لفلسللللللطين ومللللللا ينللللللت  عللللللن هللللللذا القللللللرب مللللللن تلللللليثير علللللللى 

 .األوضاع السياسية في كال البلدين
اثللللله وتيثيراتللللله وأحد أن موضلللللوع الربيلللللع العربلللللي هلللللو موضلللللوع جديلللللد العهلللللد كملللللا

فللللي هللللذه الدراسللللة سللللهم ، فللللإن الباحللللث ييمللللل أن تمسللللتمرة حتللللى وقللللت إعللللداد هللللذه الدراسللللة
تيثيراتلللله  فللللي موضللللوع الربيللللع العربللللي وتيثيراتلللله المتعللللددة ومللللن ضللللمنها بحللللث أكثللللر عمقللللاً 

، وفللللي فهللللم العوامللللل التللللي تشللللكل المواقللللف العربيللللة فللللي الشللللين علللللى القضللللية الفلسللللطينية
 .على التنبؤ بمسارات األحداث مستقبلياً  الفلسطيني، ما يساعد

 
 :المنهجية

سللللللليقوم الباحلللللللث باسلللللللتخدام الملللللللنه  التحليللللللللي المقلللللللارن لمقارنلللللللة الموقلللللللف ملللللللن القضلللللللية 
الفلسلللللطينية فلللللي الحقلللللب المختلفلللللة التلللللي ملللللرت بهلللللا مصلللللر، ابتلللللداءًا ملللللن العهلللللد الملكلللللي 

 .البحثل الوصول الى اجابة لسؤال ، من أجالم سلمين اإلخوانالى نهاية حكم 
 8االيللللللديولوجياسلللللليعتمد الباحللللللث علللللللى مللللللنه  اسللللللتنباطي يركللللللدز علللللللى دور كمللللللا 

فلللللي السياسلللللة الخارجيلللللة كملللللا تطرحهلللللا نظريلللللات العالقلللللات الدوليلللللة، وخصوصلللللًا النظريلللللة 
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يتبنىالباحثتعريفاواسعا لالديولوجيايشملاضافةللنظرياتوالمذاهبالفكريةواالنطالقمنمنطلقاتقوميةوحضارية

 .تاريخية



 ذ
 

 
 

وسللللليجري علللللرض هلللللذه النظريلللللات  9،االيلللللديولوجيعيلللللة التلللللي تقللللللل ملللللن دور العاملللللل الواق
ل ملللللللن البحلللللللث، ثلللللللم سللللللليجري وعواملللللللل صلللللللناعة السياسلللللللة الخارجيلللللللة فلللللللي الفصلللللللل األو 

اسللللتعراض تللللاري  المواقلللللف المصللللرية ملللللن القضللللية الفلسلللللطينية مللللن أجلللللل تحليللللل طبيعلللللة 
العالقلللللللات بلللللللين مصلللللللر وفلسلللللللطين، ودراسلللللللة التللللللليثيرات والمتغيلللللللرات بنلللللللاًء عللللللللى تحليلللللللل 

  .ثاألحدا
فلللللي دراسلللللته لعمليلللللة صلللللنع القلللللرار المصلللللري إدزاء فلسلللللطين كمللللا سللللليعتمد الباحلللللث 

اتخللللللللاذ القللللللللرار فللللللللي السياسللللللللة علللللللللى نظريللللللللة بللللللللي االسللللللللرائيلي وقضلللللللليتها والصللللللللراع العر 
الخارجيللللللة، التللللللي تللللللدرس العوامللللللل التللللللي تللللللتحكم فللللللي قللللللرار رجللللللل الدولللللللة فللللللي السياسللللللة 

 10.الخارجية
 

 :الدراسات والبحوث السابقة
السلللللتعراض أهلللللم اإلجابلللللات عللللللى أسلللللئلة البحلللللث، تنلللللاول الباحلللللث بعلللللض ملللللن دراسلللللات 

 : وهي كالتالي
 تفللللللرض هللللللل: والللللللوطني األممللللللي جدليللللللة"ة تدراسلللللل أحمللللللد جميللللللل عللللللدزم فللللللي أكللللللد
سياسلللللللة عللللللللى أن  11،"الفلسلللللللطينية القضلللللللية هويلللللللة تعريلللللللف إعلللللللادة اإلقليميلللللللة التحلللللللوالت

 قللللدالتللللي اسللللتلمت الحكللللم فللللي تللللونس ومصللللر بعللللد الثللللورات العربيللللة الحركللللات االسللللالمية 
غم مللللللن اعتبللللللاراتهم بللللللين االسللللللالم هللللللو األولويللللللات الوطنيللللللة والدولللللللة األمللللللة بللللللالر  كر سللللللت 

 علللللللى يللللللؤثرلللللللم  االيللللللديولوجياإلنتمللللللاء ن د، كمللللللا أظهللللللرت أهويللللللة ثقافيللللللة عللللللابرة للحللللللدو 
 .ياسة مصر تجاه القضية الفلسطينية أثناء حكم االخوان المسلمينس

اللللللللى فتلللللللرة ملللللللا قبلللللللل انتهلللللللاء حكلللللللم  دراسلللللللة علللللللدزم مرحللللللللة الثلللللللوراتوقلللللللد غطلللللللت 
ياسلللللة الخارجيلللللة ، وللللللم تتطلللللر ق إللللللى الس5103 (يونيلللللو) حدزيلللللراناالخلللللوان المسللللللمين فلللللي 

المصلللللللرية أثنلللللللاء الحقلللللللب السلللللللابقة والمقارنلللللللة بينهلللللللا وبلللللللين حقبلللللللة االخلللللللوان المسللللللللمين، 
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،(2124المركزالقوميللترجمة،:ترجمةمحمدصفار،القاهرة)نظرياتالعالقاتالدولية،:دونللي،الواقعية،فيجاك

52 
10
 .أنظرالفصلاألول
11
الفلسطينية؟،القضيةهويةتعريفإعادةاإلقليميةالتحوالتتفرضهل:والوطنياألمميجدلية،عزمجميلأحمد

 .2123-4-2الدولية،السياسة:عننقال األهرام،



 ر
 

 
 

باالضلللللافة اللللللى علللللدم تطرقهلللللا لمقارنلللللة مواقلللللف االخلللللوان المسللللللمين أنفسلللللهم فلللللي الحقلللللب 
 .، وهو ما ستسعى هذه الدراسة إلى بحثهالمختلفة

 52رة مصلللللللر والقضلللللللية الفلسلللللللطينية بعلللللللد ثلللللللو "دراسلللللللة يوسلللللللف الشلللللللاذلي تجيلللللللب 
علللللللى سللللللؤال كيللللللف ظهللللللرت القضللللللية الفلسللللللطينية فللللللي  12؛"5100ينللللللاير /كللللللانون الثللللللاني

مرحللللللة الثلللللورات، حيلللللث كشلللللفت الدراسلللللة علللللن ضلللللعف حضلللللور القضلللللية الفلسلللللطينية فلللللي 
وحتلللللللللى ( ينللللللللاير)كللللللللانون الثلللللللللاني  52الشللللللللارع المصلللللللللري منللللللللذ بلللللللللدء الثللللللللورة المصلللللللللرية 

فيملللللا يخللللللص المصلللللللحة  القضللللللية الفلسلللللطينية كللللللان وأن حضلللللور االنتخابلللللات البرلمانيللللللة،
نطالقلللللللًا ملللللللن او  ،باعتبارهلللللللا جلللللللدزء ملللللللن الصلللللللراع العربلللللللي االسلللللللرائيلي الداخليلللللللة المصللللللرية
 ودورهلللللللللا اإلسللللللللتراتيجية، ومكانتهللللللللا ومصللللللللالحها القلللللللللومي أمنهللللللللا علللللللللى مصللللللللر حللللللللرص
 .واإلقليمي العربي

اكتفللللللت دراسللللللة الشللللللاذلي بالبحللللللث عللللللن حضللللللور القضللللللية الفلسللللللطينية فللللللي فتللللللرة 
االنتخابللللات البرلمانيللللة، وبالتللللالي فإنهللللا لللللم تتطللللرق الللللى حضللللور الثللللورة المصللللرية وحتللللى 

القضلللللية الفلسلللللطينية فلللللي الشلللللوارع المصلللللرية وسياسلللللة مصلللللر الخارجيلللللة ملللللا بعلللللد الثللللللورة 
 .5103عام  وفودز االخوان المسلمين في االنتخابات البرلمانية والرئاسية المصرية

 االيلللللللديولوجيؤال البحلللللللث علللللللن دور االنتملللللللاء سللللللل نعلللللللبشلللللللكل أقلللللللرب ولإلجابلللللللة 
دراسلللللللة خاللللللللد ؛ فقلللللللد أجابلللللللت (تاريخيلللللللاً ) فلللللللي التللللللليثير عللللللللى سياسلللللللة االخلللللللوان المسللللللللمين

 لإلخلللللللوان الم سللللللللمين 13"ية الفلسلللللللطينيةالموقللللللف العلللللللام ملللللللن القضلللللل"صللللللالح اللللللللدين علللللللن 
ف حتلللللللللى منتصللللللللل) ملللللللللن العملللللللللل المسللللللللللح الم سللللللللللمين اإلخلللللللللوانعلللللللللن موقلللللللللف  تكشلللللللللفو 

مرتبطللللللللة بمصللللللللالحهم  الم سلللللللللمين اإلخللللللللوانآيديولوجيللللللللة  ان ن، حيللللللللث تبللللللللي(الثمانينيللللللللات
فالحركلللللة "، اسلللللتغالل مواقلللللف األنظملللللة الحاكملللللة والتعقيلللللب عليهلللللابحيلللللث تقلللللوم ب الداخليلللللة

وتقلللللوم ، "اإلسلللللالمية ال تفتلللللي تلللللدعو للجهلللللاد، وتلللللدين عجلللللدز األنظملللللة وتخاذلهلللللا وسياسلللللاتها
العمللللل علللللى توسلللليع التيللللار الفكللللري اإلسللللالمي بوسللللائل غيللللر عنيفللللة "اسللللتراتيجيتها علللللى 

وال تللللؤدي إللللللى الصلللللدام ملللللع األنظمللللة فلللللي وقلللللت مبكلللللر علللللى األقلللللل، وملللللن ثلللللم اسلللللتخدام 
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 .مصروالقضية،الشاذلي
13
رؤيةمستقبلية،أوراق:الحركةاالسالمية:فيالفلسطينية،القضيةمنالعامالموقف:االسالمياالتجاهالدين،صالحخالد

 .221-213،(2122آفاقللنشروالتوزيع،:الكويت)فيالنقدالذاتي،



 ز
 

 
 

عللللالن الجهللللاد العللللام ، "هللللذا التيللللار للضللللغط علللللى األنظمللللة والمنظمللللات لتبنللللي اإلسللللالم وا 
 :أدى هذا الفكر إلىقد و 

ين ريثمللللللا يللللللتم تحقيللللللق مقللللللدمات العللللللودة الذاتيللللللة الداخليللللللة تيجيللللللل قضللللللية فلسللللللط
لإلسللللللالم بيسللللللاليب الللللللدعوة الفرديللللللة وخلللللللق تيللللللار فكللللللري عللللللام والتربيللللللة والتوجيلللللله 

ة للقناعلللللللات العقليلللللللة االيديولوجيلللللللوهلللللللؤالء ال تخضلللللللع خيلللللللاراتهم ..( ). واإلرشلللللللاد
نملللللا تخضلللللع  التلللللي يمكلللللن التللللليثير فيهلللللا ملللللن خلللللالل اللللللوعظ والتلللللذكير والتللللليثير، وا 

 .صالحهم المادية في المقام األوللم

وبنظللللرة عامللللة لهللللذه الدراسللللات، يمكللللن القللللول بينهللللا إمللللا عالجللللت ظهللللور القضللللية 
الفلسللللطينية فللللي الثلللللورة المصللللرية، وقاملللللت باسللللتعراض أولللللي لموقلللللف االخللللوان المسللللللمين 

ملللللللللللن القضلللللللللللية ( 5103-5105)أثنلللللللللللاء اسلللللللللللتالمهم للحكلللللللللللم فلللللللللللي مصلللللللللللر ملللللللللللا بلللللللللللين 
الخللللللوان المسلللللللمين وتللللللاريخهم مللللللع القضللللللية الفلسللللللطينية، الفلسللللللطينية، أو أنهللللللا تناولللللللت ا

إضلللللللافة إللللللللى تنلللللللاول موقلللللللع فلسلللللللطين فلللللللي السياسلللللللة الخارجيلللللللة المصلللللللرية فلللللللي الحقلللللللب 
 .المختلفة

ولكللللن فللللي الدراسللللة التاليللللة، تللللم البحللللث المقللللارن بللللين الحقللللب المختلفللللة وهللللو مللللا 
القللللللات لللللللم تقللللللم بلللللله الدراسللللللات المللللللذكورة، كمللللللا أن الدراسللللللة تتبنللللللى تطبيللللللق نظريللللللات الع

أثلللللللر االيلللللللديولوجيا عللللللللى فحلللللللص ب ةالخاصللللللل ئيلللللللةالدوليلللللللة وخصوصلللللللًا الواقعيلللللللة فلللللللي الجدز 
 .صناعة السياسة الخارجية
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 :تم تقسيم البحث إلى أربعة فصول رئيسية على النحو التالي
 .اإلطار النظري لصناعة القرار في السياسة الخارجية :الفصل األول

 صللللللللناعتها، المسللللللللؤولة عللللللللن جهللللللللدزةاألو  تللللللللم الحللللللللديث عللللللللن مفهللللللللوم السياسللللللللة الخارجيللللللللة
السياسللللللللة الخارجيلللللللللة و بشللللللللكل علللللللللام،  فلللللللللي السياسللللللللة الخارجيلللللللللة والعوامللللللللل التلللللللللي تللللللللؤثر

 .بشكل خاصالمصرية تجاه الشين الفلسطيني 

 تطووووووور سياسووووووة مصوووووور الخارجيووووووة تجوووووواه القضووووووية الفلسووووووطينية: الفصوووووول الثوووووواني
(9191-3199). 

أهلللللللم المحطلللللللات والتحلللللللوالت التاريخيلللللللة فلللللللي العالقلللللللة بلللللللين مصلللللللر  الوقلللللللوف عللللللللىتلللللللم 
العوامللللل وحتللللى بدايللللة الثللللورة المصللللرية، والحللللديث عللللن  يتهاوالقضللللية الفلسللللطينية منللللذ نشلللل

تلللليثير وربللللط  والمحللللددات التللللي أثللللرت علللللى المواقللللف المصللللرية تجللللاه القضللللية الفلسللللطينية
 .مصر طبيعة النظام الحاكم فيالمصري؛ ب الموقفهذه العوامل على 

 .3199إبان ثورة يناير القضية الفلسطينية : الفصل الثالث
 52فللللللي  تللللللم التطللللللرق إلللللللى مللللللدى حضللللللور القضللللللية الفلسللللللطينية أثنللللللاء الثللللللورة المصللللللرية

، والوقللللللللوف علللللللللى أهللللللللم األحللللللللداث التللللللللى كانللللللللت فيهللللللللا 5100( ينللللللللاير)كللللللللانون الثللللللللاني 
لللللللللة القضللللللللية الفلسللللللللطينية حاضللللللللرة، وتت بللللللللع هللللللللذه األحللللللللداث حتللللللللى الوصللللللللول إلللللللللى مرح

 (.5105-5100) المصرية البرلمانيةاإلنتخابات 

 .الم سلمين اإلخوان في عهدالقضية الفلسطينية : الفصل الرابع
 القضلللللية ملللللن الم سللللللمين اإلخلللللوان موقلللللف دراسلللللة تلللللم الدراسلللللة، ملللللن األخيلللللر الفصلللللل فلللللي

 دزمللللللام تللللللول يهم قبللللللل الفلسللللللطينية القضللللللية تجللللللاه مللللللواقفهم مقارنللللللة تللللللم بحيللللللث الفلسللللللطينية،
 فلللللللودزهم بعلللللللد وملللللللا ،5100( ينلللللللاير) الثلللللللاني كلللللللانون ثلللللللورة وأثنلللللللاء ،5105 علللللللام الحكلللللللم

.5105 عللللللللللام الحكلللللللللم دزملللللللللام واسلللللللللتالم المصللللللللللرية والرئاسلللللللللية البرلمانيلللللللللة باإلنتخابلللللللللات
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 .اإلطار النظري لصناعة القرار في السياسة الخارجية: األول الفصل

 
 مقدمة

النظريلللللللات التلللللللي أبلللللللردز القلللللللرار فلللللللي السياسلللللللة الخارجيلللللللة ملللللللن  صلللللللناعةتعتبلللللللر نظريلللللللة 
تسلللللللتخدم أثنلللللللاء دراسلللللللة العالقلللللللات السياسلللللللية الدوليلللللللة، حيلللللللث أنهلللللللا تهلللللللتم بتحليلللللللل كلللللللل 

قلللللللرار فلللللللي السياسلللللللة التلللللللي تحللللللليط بصلللللللناع ال الداخليلللللللة والخارجيلللللللة العواملللللللل والملللللللؤثرات
باالضلللللللافة اللللللللى تحليلللللللل سللللللللوكيات ومواقلللللللف صلللللللناع القلللللللرار فلللللللي المجتملللللللع  الخارجيلللللللة،

 ختيللللللاروا ،لتعامللللللل مللللللع المللللللؤثرات الخارجيللللللةالللللللدولي، للتوصللللللل الللللللى الطريقللللللة المناسللللللبة ل
وبالتلللللالي، فلللللإن هنلللللاك علللللدة  14.ناسلللللب ملللللع المصللللللحة الداخليلللللة للدوللللللةالقلللللرارات التلللللي تت

ي التلللليثير علللللى صللللناعة القللللرار فللللي السياسللللة الخارجيللللة عوامللللل ومحللللددات تلعللللب دورًا فلللل
؛ لجغرافللللللي وارتباطهمللللللا بحللللللدود مشللللللتركةالمصللللللرية تجللللللاه فلسللللللطين، وذلللللللك بحكللللللم قربهللللللا ا

باإلضللللافة إلللللى العوامللللل االقتصللللادية األمللللر الللللذي يللللؤثر علللللى األمللللن القللللومي المصللللري، 
مقارنللللللة تلللللليثير تلللللللك المصللللللالح القوميللللللة المصللللللرية علللللللى والتنمويللللللة الداخليللللللة المصللللللرية، و 

النللللابع والقللللومي العامللللل اويللللديولوجي  يفللللوقصللللانع القللللرار، فيمللللا إذا كللللان يوليهللللا اعتبللللارًا 
 !والحضارة كل من مصر وفلسطين تربطهما وحدة الدين واللغة والتاري أن  من

وبمللللللا أن اإلطللللللار النظللللللري هللللللو الضللللللابط المنهجللللللي والمحللللللدد لموضللللللوع البحللللللث 
ألنلللللله يسللللللاعد فللللللي ربللللللط الظللللللاهرة المدروسللللللة بالنظريللللللات، بحيللللللث يعطيهللللللا تفسلللللليرًا أكثللللللر 

 السياسللللة فلللليار القللللر صللللنع  عمليللللةالفصللللل بدراسللللة  هللللذاعلميللللة؛ فللللإن الباحللللث سلللليقوم فللللي 
، مللللللن حيللللللث األجهللللللدزة التللللللي تقللللللوم بصللللللناعتها، باالضللللللافة الللللللى العوامللللللل التللللللي الخارجيللللللة

وملللللن ثلللللم التطلللللرق اللللللى  ،شلللللكل علللللامتلللللؤثر فلللللي صلللللناعة القلللللرار فلللللي السياسلللللة الخارجيلللللة ب
وربللللللط مللللللا تللللللم  ،عمليللللللة صللللللنع القللللللرار فللللللي السياسللللللة الخارجيللللللة المصللللللرية بشللللللكل خللللللاص

وصلللللناعة  اتخلللللاذ عمليلللللة فلللللي تلللللؤثر التلللللي تاالمتغيلللللر  سلللللةرادذكلللللره ملللللن أهلللللداف وعواملللللل ل
ينية، مللللع اهتمللللام خللللاص تجللللاه القضللللية الفلسللللط الخارجيللللة السياسللللة فلللليالمصللللري  ارر القلللل

 .االيديولوجيبالمكون 
                                                           

14
 32،(2662المكتبةاألكاديمية،:القاهرة)العالقاتالسياسةالدولية،اسماعيلصبريمقلد،
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 :مفهوم السياسة الخارجية 9-9
هنالللللك العديللللد مللللن الدراسللللات واالبحللللاث التللللي حاولللللت تفسللللير مفهللللوم السياسللللة الخارجيللللة 

حيلللللث ، وأبعادهلللللا، والمتغيلللللرات التلللللي تلللللؤثر فيهلللللا، واللللللودزن النسلللللبي لتللللليثير تللللللك المتغيلللللرات
 دولللللة نحللللو الخللللارجي محيطهللللا تجللللاه الدولللللة سلللللوك" أن السياسللللة الخارجيللللة تعتبللللر بمثابللللة

 الدوليللللللللة كالمنظمللللللللات الللللللللدول غيللللللللر مللللللللن الخللللللللارجي الللللللللدولي المحلللللللليط فللللللللي وحللللللللدات أو
 15".معينة قضية نحو أو التحرر وحركات

مللللللنه  للعمللللللل أو مجموعللللللة مللللللن القواعللللللد أو : "تشللللللارد سللللللنايدر بينهللللللاويعرفهللللللا ري
كالهمللللللا، تللللللم اختيللللللاره للتعامللللللل مللللللع مشللللللكلة أو واقعللللللة معينللللللة حللللللدثت فعللللللاًل أو تحلللللللدث 

، مللللللللا يعنلللللللي علللللللدم التفريلللللللق بلللللللين السياسللللللللة "حلللللللدوثها فلللللللي المسلللللللتقبلحاليلللللللًا، أو ي توقلللللللع 
 16.الخارجية والسياسة الداخلية

الدولللللللللة،  فويللللللللرى بعللللللللض البللللللللاحثين بللللللللين السياسللللللللة الخارجيللللللللة مرتبطللللللللة بيهللللللللدا
مجموعلللللللة "ومثلللللللال ذللللللللك ملللللللا قالللللللله سللللللليبوري اللللللللذي اعتبلللللللر أن السياسلللللللة الخارجيلللللللة هلللللللي 

، ملللللن خلللللالل السللللللطات المحلللللددة االهلللللداف واالرتباطلللللات التلللللي تحلللللاول الدوللللللة بواسلللللطتها
فلللللوذ ندسلللللتوريًا، أن تتعاملللللل ملللللع اللللللدول األجنبيلللللة ومشلللللكالت البيئلللللة الدوليلللللة باسلللللتعمال ال

، ويللللرى تشللللارلدز هيرمللللان أن السياسللللة الخارجيللللة "والقللللوة بللللل والعنللللف فللللي بعللللض األحيللللان
السللللللوكيات الرسلللللمية المتميلللللدزة التلللللي يتبعهلللللا صلللللانعوا القلللللرار الرسلللللميون فلللللي "تتللللليلف ملللللن 

ملللللة أو ملللللن يمثللللللونهم، والتلللللي يقصلللللدون بهلللللا التللللليثير فلللللي سللللللوك الوحلللللدات الدوليلللللة الحكو 
، واعتبللللللر بالنللللللو وأولتللللللون بللللللين الهللللللدف مللللللن السياسللللللة الخارجيللللللة هللللللو تحقيللللللق "الخارجيللللللة

السياسلللللة الخارجيلللللة هلللللي منهلللللاج مخطلللللط للعملللللل، يطلللللوره "المصللللللحة الوطنيلللللة حيلللللث أن 
يللللللة األخللللللرى بهللللللدف تحقيللللللق صللللللانع القللللللرار فللللللي الدولللللللة تجللللللاه الللللللدول أو الوحللللللدات الدول

 17".أهداف محددة في إطار المصلحة الوطنية
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.257،(2615العربي،الكتابدار:بيروت)،الدوليةالعالقاتفيالنظرية،حتييوسفناصيف 
16
 7،(2661،مكتبةالنهضةالمصرية:القاهرة)،الخارجيةالسياسةتحليلسليم،السيدمحمد
17
 .1المصدرالسابق،
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ل لللللللص  و  : إلللللللللى تعريللللللللف السياسللللللللة الخارجيللللللللة علللللللللى أنهللللللللاسللللللللليم  السلللللللليد محمللللللللدخ 
برنللللللام  العمللللللل العلنللللللي الللللللذي يختللللللاره الممثلللللللون الرسللللللميون للوحللللللدة الدوليللللللة مللللللن بللللللين "

فلللللللي  مجموعلللللللة ملللللللن البلللللللدائل البرنامجيلللللللة المتاحلللللللة ملللللللن أجلللللللل تحقيلللللللق أهلللللللداف محلللللللددة
 18".المحيط الخارجي

 معقوللللللة عملللللل صللللليغة إللللللى التوصلللللل" عتبلللللر الهلللللدف ملللللن صلللللناعة القلللللرار هلللللووي  
 أو بعينهلللللا، أهلللللداف تحقيلللللق إللللللى ترملللللي القلللللرارات وكلللللل متنافسلللللة، علللللدة بلللللدائل بلللللين ملللللن

 الخارجيلللللة، للسياسلللللة أهلللللداف علللللدة كللللللهنا، و "فيهلللللا مرغلللللوب غيلللللر نتلللللائ  حلللللدوث تفلللللادي
 األمللللللن :كللللللل مللللللن فللللللي حصللللللرها يمكللللللنولكللللللن يمكللللللن  أخللللللرى، الللللللى دولللللللة مللللللن تختلللللللف
 األهلللللداف ثلللللموملللللن  اإلقليملللللي، الكيلللللان دعلللللم القوميلللللة، القلللللوة دزيلللللادة إللللللى السلللللعي القلللللومي،

 19.يديولوجيةواال االقتصادية

 
 :أجهزة اتخاذ القرار في السياسة الخارجية 9-3

 الحللللاكم السياسللللي النظللللام طبيعللللة فهللللم يجللللب السياسللللي؛ القللللرار صللللنع عمليللللة دراسللللة عنللللد
 المسللللليطرة الجهلللللة علللللن الكشلللللف اللللللى باإلضلللللافة األساسلللللية، توجهاتللللله وفهلللللم الدوللللللة، فلللللي

 يجلللللب كملللللا المتخلللللذة، القلللللرارات ملللللن المرجلللللوة األهلللللداف لتحديلللللد السياسلللللية، العمليلللللة عللللللى
 عللللللام، وبشللللللكل. الخارجيللللللة السياسللللللة صللللللناعة فللللللي اسللللللتخدامه يللللللتم الللللللذي األسلللللللوب فهللللللم
، وفللللي أخللللرى إلللللى دولللللة مللللن تختلللللف الخارجيللللة السياسللللة فللللي القللللرار صللللناعة أجهللللدزة فللللإن

 حيللللث دسللللتورها، عليلللله يللللنص مللللا علللللى اً بنللللاء كثيللللر مللللن األحيللللان يكللللون هللللذا االخللللتالف
 فللللللي القللللللرار صللللللناعة عللللللن المسللللللؤول الجهللللللادز هللللللو مللللللن يحللللللدد الللللللذي هللللللو الدسللللللتور أن

 20.الخارجية السياسة

وملللللللن الجلللللللدير باللللللللذكر؛ أنللللللله ملللللللن الممكلللللللن أن يلللللللتم تحديلللللللد جهلللللللادز معلللللللين فلللللللي 
 ومثلللللال غيللللره، آخللللر جهلللللادز يمارسللللهاالسياسلللللة الخارجيللللة ولكللللن  بصللللناعةالدسللللتور للقيللللام 

ل   حيلللللللث السلللللللوفيتي، االتحلللللللاد ذللللللللك لللللللو   األعللللللللى السلللللللوفيتي الرئاسلللللللة لمجللللللللس الدسلللللللتور خ 
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 22،المصدرالسابق
19

72العالقاتالسياسية،مقلد، 


20
217،(2615للنشر،الرشيددار:بغداد)الخارجي،السياسيارالقراتخاذعملية،يالحديثيهان
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 المكتلللللللب أن الواقلللللللع فلللللللي ولكلللللللن الخارجيلللللللة، السياسلللللللة صلللللللنع سللللللللطة اللللللللودزراء ومجللللللللس
 21.السلطة هذه يمارس كان الذي هو السوفيتي الشيوعي للحدزب السياسي

 صلللللنع عمليلللللة فلللللي تشلللللارك الدوللللللة داخلللللل فرعيلللللة أجهلللللدزة هنلللللاك يوجلللللد أنللللله كملللللا
 األحلللللللللللدزاب اللللللللللللدفاع، ودزارة الخارجيلللللللللللة، ودزارة مثلللللللللللل الخارجيلللللللللللة، السياسلللللللللللة فلللللللللللي القلللللللللللرار

 22.التشريعية السلطة وتنظيمات الضغط، وجماعات

 
 :صنع القرار عملية العوامل المؤثرة في 9-2

 القللللرار صللللنع عمليللللة علللللى التلللليثير فللللي مهمللللاً  دوراً  تلعللللب ومحللللد دات عوامللللل عللللدة هنللللاك
 ملللللللن وغيرهلللللللا خارجيلللللللة، ومتغيلللللللرات داخليلللللللة متغيلللللللرات منهلللللللا الخارجيلللللللة، السياسلللللللة فلللللللي

 :كالتالي توضيحها سيتم التي العوامل

 :الداخلية العوامل 9-2-9
الداخليلللللة دورًا فلللللي التللللليثير عللللللى عمليلللللة صلللللناعة القلللللرار فلللللي  تلعلللللب العواملللللل والمحلللللددات

 :وهي كاوتي السياسة الخارجية،

 :النظام السياسي والقتصادي 9-2-9-9
 للدولللللة، السياسللللي النظللللام بطبيعللللة الخارجيللللة السياسللللة فللللي القللللرار صللللناعة عمليللللة تللللرتبط
 هللللللذه فللللللي طللللللرف مللللللن أكثللللللر مشللللللاركة ومللللللدى القللللللرار تصللللللنع التللللللي الجهللللللة حيللللللث مللللللن

 األنظمللللة ففللللي. القللللرار صللللناعة عمليللللة بهللللا تمللللر التللللي المراحللللل إلللللى باالضللللافة العمليللللة،
 جهللللللات، عللللللدة مللللللع طويلللللللة ومشللللللاورات إلجللللللراءات العمليللللللة هللللللذه تخضللللللع الديموقراطيللللللة؛

 23.جهة من أكثر موافقة تنفيذها يستلدزم حيث

 التللللليثير فلللللي هاملللللاً  دوراً  يلعبلللللان االقتصلللللادي والوضلللللع السياسلللللي النظلللللام أن كملللللا
 قلللللللوي اقتصلللللللادي بوضلللللللع تتمتلللللللع التلللللللي الدوللللللللة أن حيلللللللث القلللللللرار، اتخلللللللاذ عمليلللللللة عللللللللى

 فللللي اكبللللر حريللللة لللللديها يكللللون نسللللبيا، ضللللخمة إنتاجيللللة وطاقللللات طبيعيللللة ثللللروات وتمتلللللك

                                                           
21

.227،(2616دارالرشيدللنشر،:بغداد)تحليلالسياسةالخارجية،هانيالحديثي، 
22

.365،(2676مكتبةاألنجلوالمصرية،:القاهرة)،السياسةلمعفيالمدخل،عيسىوخيريغاليبطرس 
23

.37،السياسة نظريات،مقلد 
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 يكللللللون وبالتللللللالي االقتصللللللادية، التبعيللللللة مللللللن متحللللللررة تكللللللون أنهللللللا حيللللللث قراراتهللللللا، اتخللللللاذ
 خللللالل مللللن القللللرارات هللللذه وراء مللللن إليهللللا تسللللعى التللللي أهللللدافها لتحقيللللق أكبللللر قللللدرة لللللديها

 السياسللللللللة لخدمللللللللة الصللللللللحيح بالشللللللللكل وتوظيفهللللللللا واإلمكانيللللللللات المللللللللوارد هللللللللذه اسللللللللتثمار
 فللللللإن ضلللللعيفة، االقتصلللللادية قلللللدراتها تكلللللون التللللللي لللللللدول بالنسلللللبة أملللللا للدوللللللة، الخارجيلللللة

 ملللللللع تلللللللتالءم التلللللللي البلللللللدائل اختيلللللللار عللللللللى القلللللللدرة فلللللللي حريتهلللللللا ملللللللن يقللللللللل األملللللللر هلللللللذا
 قراراتهللللللللا فللللللللي واسللللللللتقاللية كافيللللللللة بحريللللللللة تتمتللللللللع ال فإنهللللللللا ولهللللللللذا القوميللللللللة، مصلللللللللحتها
 فلللللي تتلللللدخل قلللللد التلللللي األخلللللرى ل طلللللراف االقتصلللللادية حاجتهلللللا بسلللللبب وذللللللك الخارجيلللللة،

 24.القرارات صنع في وتشاركها المواقف بعض

 بشللللللكل االقتصللللللادي بالعامللللللل مرتبطللللللة الخارجيللللللة السياسللللللة نإ القللللللول؛ خالصللللللة
 .الدولي الضغط بقوى وثيقاً  ارتباطاً  مرتبطة السياسية القرارات أن حيث كبير،

 

 :السياسية األحزاب 9-2-9-3
تنظللللليم دائلللللم عللللللى المسلللللتويين القلللللومي والمحللللللي، يسلللللعى "يعلللللرف الحلللللدزب السياسلللللي بينللللله 

للحصللللللول علللللللى مسللللللاندة شللللللعبية بهللللللدف الوصللللللول إلللللللى السلللللللطة وممارسللللللتها مللللللن أجللللللل 
مؤسسللللللة أساسللللللية فللللللي األنظمللللللة "وتعتبللللللر األحللللللدزاب السياسللللللية  25،"تنفيللللللذ سياسللللللة محللللللددة

الليبراليللللللة لللللللم يخط للللللط لهللللللا الللللللنمط الللللللديمقراطي، إنمللللللا ولللللللدت وتطللللللورت مللللللع االنتخابللللللات 
 26".والتمثيل

بللللللللين كللللللللل مللللللللن وحلقللللللللة التواصللللللللل  تلعللللللللب األحللللللللدزاب السياسللللللللية دور الوسللللللللاطة
لللللدى الللللرأي السياسللللي  يوعالللللتطللللوير تكللللوين و  بحيللللث تسللللاعد فللللي ؛النللللاخبين والمنتخبللللين

، كمللللللللا تقللللللللوم االحللللللللدزاب السياسللللللللية ءرااوالسللللللللماح بللللللللالتعبير عللللللللن العللللللللام، إضللللللللافة إلللللللللى 
باسللللللتخدام االيللللللديولوجيا للتعبيللللللر عللللللن مشللللللاعر وطموحللللللات وأفكللللللار تتناسللللللب مللللللع الللللللرأي 

 27.العام لكسب تيييده، وبالتالي تصبح أكثر قوة وثبات وتماسك

                                                           
24

.221،السياسةتحليل،يالحديث 
25
 .211،(2117جامعةالقاهرة،:القاهرة)سعادالشرقاوي،النظمالسياسيةفيالعالمالمعاصر،
26
:بيروت)جورجسعد،:األنظمةالسياسيةالكبرى،ترجمة:الدستوريموريسدوفرجيه،المؤسساتالسياسيةوالقانون

 .71،(2662المؤسسةالجامعيةللدراساتوالنشروالتوزيع،
27
 .75المصدرالسابق،
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 السياسللللللة فللللللي لقللللللرارا اعةصللللللن فللللللي دورًا كبيللللللراً  السياسللللللية األحللللللدزاب تلعللللللبكمللللللا 
 فيللللله علللللي ت اللللللذي السياسلللللي النظلللللام طبيعلللللةب ةالسياسللللليحلللللدزاب األ دور ويلللللرتبط الخارجيلللللة،

أي الحللللدزب -الواحللللد الحللللدزب سياسللللة حيللللث فللللي حللللال كانللللت الدولللللة تتبللللع ب،احللللدز األ هللللذه
 ةعاصللللن عمليللللة فلللليفللللإن مشللللاركة األحللللدزاب األخللللرى تكللللون معدومللللة أو قليلللللة  ؛-الحللللاكم
 النظلللللام، قبلللللل ملللللن مالحقلللللةتعلللللرض للوت الحكلللللم، فلللللي المشلللللاركة ملللللن ت حلللللرم حيلللللث ،القلللللرار
حيللللث  الحللللاكم حللللدزبالللللدور الرئيسللللي فللللي صللللناعة القللللرار يكللللون محصللللورًا لل فللللإن وبللللذلك؛

 التلللللي السياسلللللية األنظملللللة فلللللي أملللللا. القلللللرارات ملللللنملللللا يتوافلللللق ملللللع أفكلللللاره  اريلللللختقلللللوم باي
ويبللللردز دورهللللا سللللواء  القللللرار، ةعاصللللن فلللليدورا   حللللدزابل فيكللللون األحللللدزاب، بتعللللدد تسللللمح

األخللللللذ بعللللللين االعتبللللللار  مللللللع المعارضللللللة،كانللللللت جللللللدزء مللللللن  أو الحكللللللم كانللللللت جللللللدزء مللللللن
 28.الحالتينكل من  في التيثير درجة في ختالفاال

 متعللللددة وسللللائل ماسللللتخدقللللوم بات األحللللدزاب أن القللللول يمكللللن بنللللاًء علللللى مللللا سللللبق،
بحيلللللث تسلللللتغل  فلللللي السياسلللللة الخارجيلللللة، القلللللرار صلللللناعة عمليلللللةفلللللي  لتللللليثيروا لمشلللللاركةل

 ملللللن خلللللالل العلللللام اللللللرأي ملللللن أكبلللللر علللللدد كسلللللبذللللللك لتحقيلللللق ملللللةرب وشلللللؤون داخليلللللة و 
 أحلللللللدزاب ملللللللع التحلللللللالفب باالضلللللللافة اللللللللى قيلللللللام بعلللللللض االحلللللللدزاب وبرنامجهلللللللا، سياسلللللللتها

 29.الهدف هذا لتحقيق أخرى

 
 :جماعات الضغط 9-2-9-2

ملللللن  نظللللليم قلللللائم لللللللدفاع علللللن مصلللللالح معينلللللةت: "يمكلللللن تعريلللللف جماعلللللات الضلللللغط بينهلللللا
بهلللللدف الحصلللللول عللللللى قلللللرارات تخلللللدم مصلللللالح  العاملللللة اتضلللللغط عللللللى السللللللطال خلللللالل

وتختلللللف جماعللللات الضللللغط عللللن االحللللدزاب السياسللللية بينهللللا تسللللعى مللللن ". هللللذه الجماعللللة
خللللللالل ممارسللللللاتها لتحقيللللللق مصللللللالح ومطالللللللب خاصللللللة، وال تسللللللعى إلللللللى الوصللللللول الللللللى 

 30.الحكم كما تفعل االحدزاب السياسية

                                                           
28

.26،راالقرعمليةالحديثي، 
29
 .243،(2111،للنشرقنديلدار:عمان)االردنية،طيةاقروالديمالتجربةالكفارنة،عارفاحمد
30
 264،243الشرقاوي،النظمالسياسية،



7 
 

 
 

 فللللللللي القللللللللرار صللللللللناعة عمليللللللللةالضللللللللغط علللللللللى  تجماعللللللللاتللللللللرتبط درجللللللللة تلللللللليثير 
 االقتصلللللادية الجماعللللاتالقللللرارات، حيللللث تسلللللعى  بهلللللذه تيثرهللللا بمقلللللدار الخارجيللللة السياسللللة

 التللللللي اللللللدول ملللللع ود يللللللة عالقاتهلللللا تبقلللللى أن إلللللللى دوليلللللة صلللللبغة ذات أهللللللداف لهلللللا التلللللي
 مللللن مللللنعهم بهللللدف القللللرار صللللناع علللللى الضللللغط تحللللاول فإنهللللا وبالتللللالي معهللللا، تتعامللللل
 فإنهللللا السياسللللية، الضللللغط جماعللللاتل بالنسللللبة أمللللا العالقللللات، هللللذه يمللللس قللللرار أي اتخللللاذ
 مصللللالح علللللى للمحافظللللة تسللللعى ، وبالتللللالي فهلللليخارجيللللة بللللدول مرتبطللللة تكللللون مللللا غالبللللاً 
 ،السياسلللللة الخارجيلللللة للدوللللللة فلللللي القلللللرار صلللللناع عللللللى الضلللللغط طريلللللق علللللن اللللللدول هلللللذه

 والترهيللللب، الترغيللللب منهللللا؛ ةدعللللدمت سللللائلبالضللللغط مللللن خللللالل و  الجماعللللات هللللذه وتقللللوم
 علللللللى تشللللللجيعه أو لصللللللالحها، بيفكللللللار وتعبئتلللللله العللللللام الللللللرأي علللللللى التلللللليثير محاولللللللة أو

التللللللللي تمكنهللللللللا مللللللللن تحقيللللللللق  الوسللللللللائل مللللللللن ذلللللللللك وغيللللللللر والتظللللللللاهرات، االضللللللللطرابات
 31.مصالحها

 
 :الرأي العام 9-2-9-4

 علللللى تقتصللللر ال معينللللة نظللللر وجهللللة عللللن تلقللللائي تعبيللللر كللللل: "بينلللله العللللام الللللرأي يعللللرف
نمللللللا معللللللي ن، محلللللللي مجتمللللللع علللللللى وجودهللللللا إثبللللللات  الجماعللللللات بللللللين الحللللللدود تتعللللللدى وا 

 الللللى تنتمللللي التللللي الفئللللات او الطبقللللات بللللين التوافللللق مللللن معللللين نللللوع عللللن لتعبللللر السياسللللية
 اقليميللللاً  مجتمعللللا تكللللون مجموعهللللا فللللي الللللدول تلللللك كانللللت سللللواء واحللللدة، دولللللة مللللن أكثللللر
 32."دولي اقليمي مجتمع من أكثر الى تنتمي كانت أو دولياً 

الداخليلللللة  ار فلللللي السياسلللللةالقلللللر ة عانعلللللاماًل أساسللللليًا فلللللي صللللل العلللللام يرأالللللل يمثلللللل
متنوعللللللة ليعبللللللر عللللللن رأيلللللله لصللللللانعي  وسللللللائل علللللللى العللللللام أير الللللللويعتمللللللد  ،الخارجيللللللة أو

القلللللرار وبالتلللللالي يقلللللوم صلللللناع القلللللرار بيخلللللذ اللللللرأي العلللللام بعلللللين االعتبلللللار تجلللللاه أي قلللللرار 
 33.خارجي يتخذونه، ويكون له عالقة مباشرة أو غير مباشرة بمصلحة الشعب

                                                           
31
 .211مقلد،العالقاتالسياسة،
32

.62،62،العدد(2666مجلةالسياسةالدولية،)يالعامالدوليوالسلوكالسياسي،حامدربيع،الرأ 
33

،(2611،مركزدراساتالوحدةالعربية:بيروت)،كيفيصنعالقرارفيالوطنالعربي،ابراهيمسعدالدينواخرون 

25
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ملللللن  الدوليللللة العالقللللات فلللللييقللللوم بللللدور كبيللللر  اإلعلللللالم ومللللن الجللللدير بالللللذكر أن
 العللللام الللللرأي نفللللإ وبالتللللالي، 34.والللللدولي المحلللللي العللللام الللللرأي وجيللللهتخللللالل القللللدرة علللللى 

 ،الخارجيلللللة السياسلللللة فلللللي القللللرار صلللللناعةقللللد أصلللللبح يلعلللللب دورًا هاملللللا فللللي التللللليثير عللللللى 
 التواصللللللللل ومواقللللللللع اإلنترنللللللللت مواقللللللللعوخصوصللللللللًا مللللللللن خللللللللالل الوسللللللللائل التكنولوجيللللللللة و 

 .االجتماعي

 :الخارجية البيئة 9-2-3
، فللللللي السياسللللللة الخارجيللللللةوهللللللي جميللللللع العوامللللللل الخارجيللللللة المللللللؤثرة فللللللي صللللللناعة القللللللرار 

والتللللي يمكللللن أن تضللللع ضللللغوطًا وقيللللودًا علللللى قللللدرة صللللانع القللللرار فللللي التصللللرف واتخللللاذ 
القلللللرارات، ويمكلللللن التفريلللللق بلللللين شلللللكلين محلللللددين للبيئلللللة الخارجيلللللة التلللللي يمكلللللن ان تلللللؤثر 

التلللللي تتحللللللدد باالتجاهلللللات والتصللللللورات  عللللللى صللللللناعة القلللللرار وهللللللي؛ البيئلللللة السلللللليكلوجية
التللللللي يتميللللللدز بهللللللا صللللللانع القللللللرار، باإلضللللللافة الللللللى البيئللللللة الحركيللللللة التللللللي تتمثللللللل بالبيئللللللة 

وملللللن الجلللللدير باللللللذكر أن االتفلللللاق بلللللين البيئلللللة . الفعليلللللة التلللللي يلللللتم تطبيلللللق القلللللرارات فيهلللللا
ار السللللليكولوجية لصلللللانع القلللللرار ملللللع البيئلللللة الحركيلللللة يعتملللللد عللللللى ملللللدى دقلللللة صلللللانع القلللللر 

  35.وارتباط تصوراته بالواقع
 

 :المتغيرات الذاتية 9-2-2
 ترالمتغيللللللايعتبللللللر صللللللانع القللللللرار بينلللللله محللللللور عمليللللللة صللللللناعة القللللللرار، وبالتللللللالي فللللللإن 

التللللللليثير عللللللللى  فللللللليقلللللللرار تلعلللللللب دورًا هاملللللللًا ال لصلللللللانع والخصلللللللائص الشخصلللللللية الذاتيلللللللة
 فهمللللللللهمللللللللن  اً صللللللللناعة القللللللللرار فللللللللي السياسللللللللة الخارجيللللللللة، حيللللللللث أن قللللللللراره يكللللللللون نابعلللللللل

مثلللللللللل ميولللللللللله العقيلللللللللدي واتجاهاتللللللللله الشخصلللللللللية وغيرهلللللللللا ملللللللللن  الموضلللللللللوعيةاته وتصلللللللللور 
 36.الموضوعية تراالمتغي تلك أهمية على بناءً  وليس ،المؤثرات

 
 

                                                           
34

المؤسسة:بيروت)ترجمةوليدعبدالحي،"النظرياتالمتضاربةفيالعالقاتالدولية،"،وأخرونجيمسدورني 

.232،232،(2615الجامعيةللدراساتوالنشر،
35
 251مقلد،العالقاتالسياسية،
36

.251،الدوليةالسياسةنظريات،مقلد 
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 :الخصائص الشخصية 9-2-2-9
والتلللللي يكتسلللللبها عبلللللر  السياسلللللية لقائلللللدا بشخصلللللية تتعللللللق التلللللي الصلللللفات مجموعلللللةهلللللي 

 تلللللؤثر حيلللللث مراحلللللل حياتللللله المختلفلللللة ملللللن حيلللللث تكوينللللله المعرفلللللي والعلللللاطفي والسللللللوكي؛
 ،معهلللللا تعامللللللهكيفيلللللة و  الخارجيلللللة السياسلللللةراراتللللله فلللللي قاللللللذي يصلللللو  فيللللله  سللللللوباأل فلللللي

 روح ،اللللللللذات احتلللللللرام ،والسللللللليطرة والتسللللللللط الشلللللللهرة نحلللللللو السلللللللعي :الصلللللللفات هلللللللذه وملللللللن
 ،الغامضلللللة الحلللللاالت مواجهلللللة عللللللى والقلللللدرة ،االبتكلللللار عللللللى ةالقلللللدر  المغلللللامرة واالنجلللللادز،

 اتخلللللاذ فلللللي تسلللللرعه ملللللن حيلللللث راراتالقللللل التلللللي تلللللؤثر فلللللي صلللللناعة الصلللللفات ملللللن وغيرهلللللا
 ردودو  هتعاملللللل طريقللللةباالضللللافة الللللى  المقترحللللة، للحلللللول وتقبللللله مرونتلللله ومللللدىالقللللرارات 

 37.راف األخرىاألط تصرفاتو  مع المرؤوسين فعله

 
 :العقيدي والقيمي لصانع القرارام النظ 9-2-2-3

 البيئلللللللة علللللللنرار القللللللل صلللللللانع للللللللدى تتكلللللللون التلللللللي العقائلللللللدالقللللللليم و  مجموعلللللللةيعبلللللللر علللللللن 
اسللللللللتيعاب وترجملللللللللة  عللللللللللى سللللللللاعدهي عقائلللللللللديا نظامللللللللاً  لديللللللللله تشللللللللكل بحيلللللللللث الخارجيللللللللة

تلللللللي ال المعلومللللللات ضللللللبطالمعلومللللللات الللللللواردة اليلللللله ملللللللن المحلللللليط الخللللللارجي، ومللللللن ثلللللللم 
، وبالتلللللالي معينلللللة معلوملللللاتيكلللللون منصلللللب ًا نحلللللو  هتماملللللهأو رفضلللللها ألن ا لهلللللاقبه تمكنلللللي
. ال تتوافلللللق ملللللع المعلللللايير والمبلللللاد  التلللللي يتبعهلللللا أخلللللرى معلوملللللاتأي  رفضيللللل أو لهملللللي

ومللللللن الجللللللدير بالللللللذكر أن النظللللللام العقيللللللدي والقيمللللللي لصللللللانع القللللللرار يسللللللاهم فللللللي تحديللللللد 
بشلللللللكل سللللللللبي عللللللللى القلللللللرار األهلللللللداف واألولويلللللللات، وبالتلللللللالي فملللللللن الممكلللللللن أن يلللللللؤثر 

المت خلللللذ، بحيلللللث يقلللللوم صلللللانع القلللللرار باختيلللللار البلللللديل اللللللذي يتناسلللللب ملللللع عقيدتللللله وقيمللللله 
عللللللى حسلللللاب البلللللدائل األخلللللرى، وفلللللي نظلللللره يفتلللللرض أنللللله قلللللد اختلللللار الخيلللللار األفضلللللل، 
حتللللى لللللو كللللان فيلللله تنللللاقض مللللع الواقللللع، حيللللث يسللللعى الللللى ادزالللللة أي تنللللاقض أو تعللللارض 

ع عقائللللللده والخيللللللارات األخللللللرى المطروحللللللة، وبللللللذلك فللللللإن بللللللين الخيللللللار الللللللذي يتناسللللللب ملللللل
 38.النظام العقيدي والقيمي يؤثر على عملية اتخاذ القرار في السياسة الخارجية

 
                                                           

37
.315سليم،تحليلالسياسة،  

38
.422-416المصدرالسابق، 
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 :اليديولوجيا 9-2-2-4
ثير عللللللللى العالقلللللللات الدوليلللللللة، فهنلللللللاك وجهتلللللللا فلللللللي التلللللللي االيلللللللديولوجيافيملللللللا يخلللللللص دور 

 العالقللللللات علللللللى التلللللليثير فللللللي هامللللللا دورا تلعللللللب االيللللللديولوجيا نظللللللر؛ األولللللللى تللللللرى بللللللين
 تاديولوجيللللللللا تحمللللللللل التللللللللي القويللللللللة الللللللللدول مللللللللن عللللللللدد ظهللللللللور بسللللللللبب وذلللللللللك الدوليللللللللة،
 وتلللللؤثر بينهلللللا صلللللراعات وجلللللود اللللللى تلللللؤدي أن الممكلللللن ملللللن والتلللللي ومختلفلللللة، متناقضلللللة

. الخارجيلللللة السياسلللللة عللللللى تلللللؤثر فهلللللي وبالتلللللالي اللللللدول، بلللللين واالسلللللتقرار السلللللالم عللللللى
 والفاشلللللللللية النادزيللللللللة منهللللللللا كللللللللان العشللللللللرين القلللللللللرن فللللللللي اديولوجيللللللللات عللللللللدة ظهللللللللر وقللللللللد

 المعسلللللللكرين بلللللللين الصلللللللراع بسلللللللبب نشللللللليت التلللللللي البلللللللاردة الحلللللللرب وتعتبلللللللر والشللللللليوعية،
، ملللللن وجهلللللة حلللللدثت التلللللي الدوليلللللة الصلللللراعات عللللللى األمثللللللة ملللللن والرأسلللللمالي الشللللليوعي

 39.االيديولوجيا بسبب نظر فريق من الباحثين على األقل،

، ملللللن وجهلللللة نظلللللر الدوليلللللة الصلللللراعات فلللللي االيلللللديولوجيا دور تصلللللاعد أدى وقلللللد  
 التلللليثير فللللي للدولللللة الداخليللللة المصللللالح دور مللللن التقليللللل الللللى هللللذا الفريللللق مللللن البللللاحثين،

 ملللللرتبط للدوللللللة اللللللداخلي االيللللديولوجي المنلللللاخ أن بحكلللللم وذلللللك الخارجيلللللة، سياسلللللتها علللللى
 القللللللرار صللللللناع مسللللللاعدة فللللللي سللللللاهمت االيللللللديولوجيا فللللللإن وبالتللللللالي؛ الخارجيللللللة، بسياسللللللتها

وذللللللللك ألن  الخلللللللارجي، العلللللللالم اللللللللى خاللهلللللللا ملللللللن ينظلللللللرون التلللللللي الكيفيلللللللة تحديلللللللد فلللللللي
أن  كمللللا ،"التلللليثير المللللذهبي يمتللللد إلللللى نمللللاذج الفكللللر والسلللللوك التللللي تعتنقهللللا تلللللك الللللدول"

 يتفللللق وبمللللا تصللللوراتهم نطللللاق فللللي الواقللللع بهللللا يفسللللرون التللللي باوليللللة تمللللدهم االيللللديولوجيا
 األحلللللللداث أهميلللللللة تحديلللللللد فلللللللي دورهلللللللا اللللللللى باالضلللللللافة بهلللللللا، يؤمنلللللللون التلللللللي القللللللليم ملللللللع

تتمتللللللع بمقللللللدرة ضللللللخمة علللللللى تخطللللللي الحللللللدود " االيللللللديولوجيا، وبالتللللللالي؛ فللللللإن وأولوياتهللللللا
 40".القومية والتيثير في الدول األخرى

ملللللللن دور  وجهلللللللة النظلللللللر الثانيلللللللة تقلللللللللوبعكلللللللس وجهلللللللة النظلللللللر األوللللللللى، فلللللللإن 
ن المنظللللللللللرو  قللللللللللللي إذفللللللللللي التلللللللللليثير عللللللللللى العالقللللللللللات الدوليللللللللللة،  االيللللللللللديولوجيالعاملللللللللل 

فللللللي التلللللليثير علللللللى العالقللللللات الدوليللللللة والسياسللللللة  العوامللللللل المختلفللللللةدور مللللللن ن عيللللللو الواق

                                                           
39
 52مقلد،العالقاتالسياسة،
40
 56-52المصدرالسابق،
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يشلللللددون عللللللى أن حيلللللث أنهلللللم  41الخارجيلللللة بخلللللالف القلللللوة والمصلللللالح الذاتيلللللة والصلللللراع،
السياسلللللللللللة المصللللللللللللحة القوميلللللللللللة هلللللللللللي األسلللللللللللاس فلللللللللللي العالقلللللللللللات الدوليلللللللللللة وصلللللللللللناعة 

حيلللللللللث أن اللللللللللدول تسلللللللللعى لتحقيلللللللللق مصلللللللللالحها القوميلللللللللة، وأن المصللللللللللحة  42الخارجيلللللللللة،
كلللللل انسللللللان يبحلللللث علللللن مصلللللللحته " بحكلللللم أنالقوميلللللة العليلللللا هللللللي تعدزيلللللدز قلللللوة الدولللللللة، 

 43."الخاصة

فلللللللي التلللللليثير علللللللى السياسلللللللة  االيللللللديولوجياومللللللا يللللللدل علللللللى الضلللللللعف فللللللي دور 
صلللللللاحب النظريلللللللة الواقعيلللللللة قالللللللله الخارجيلللللللة ل نظملللللللة وغلبلللللللة المصلللللللالح القوميلللللللة؛ ملللللللا 

فللللي عللللالم يعتمللللد علللللى القللللوة، ال ينبغللللي ألي شللللعب يسللللير وفللللق : "بينلللله مورجنتللللاوهللللانس 
ن تمكللللللللن شللللللللعب مللللللللن أن  عقالنيللللللللة ان يختللللللللار بللللللللين التخلللللللللي عللللللللن القللللللللوة أو طلبهللللللللا، وا 
يختلللللار؛ فلللللإن شلللللهوة السللللللطة للللللدى االفلللللراد سلللللتبقى تواجهنلللللا بنقائصلللللها األخالقيلللللة األقلللللل 

 44".االقل الحاحاً إثارة، ولكن ليست 

فللللللي أساسلللللليًا لللللللم تكللللللن عللللللاماًل  االيللللللديولوجيان فللللللإ حسللللللب وجهللللللة النظللللللر هللللللذهوب
حلللللدوث الحلللللرب البلللللاردة والصلللللراع بلللللين االتحلللللاد السلللللوفييتي الشللللليوعي والواليلللللات المتحلللللدة 

الحللللرب حيللللث أن ، "رغللللم أنهللللا قللللد تكللللون دزادت مللللن حدتلللله وأثللللرت علللللى شللللكله"األمريكيللللة 
 45".بذلتها قوة كبرى لدزيادة تيثيرها الدوليكانت جهودًا عادية "الباردة 

وتبلللللللين الواقعيلللللللة بلللللللين السياسلللللللة الخارجيلللللللة لللللللللدول متشلللللللابهة حتلللللللى للللللللو تغيلللللللرت 
تقضللللي بعللللدم إمكانيللللة تغييللللر الطبيعللللة البشللللرية، فللللي حللللين "االنظمللللة، حيللللث أن الواقعيللللة 

وبحسللللللللب والتللللللللدز؛ فللللللللإن الللللللللدول  46".يمكللللللللن تغييللللللللر المؤسسللللللللات االجتماعيللللللللة والسياسللللللللية
القللللوة واألمللللن بغللللض النظللللر عللللن نوعيللللة نظللللام الحكللللم والمعتنللللق "علللللى  تسللللعى للحصللللول

بعللللللض الللللللدول قللللللد تسللللللعى حثيثللللللًا وراء أهللللللداف "كمللللللا يللللللرى بللللللين  47،"االيللللللديولوجي فيهللللللا

                                                           
41
 54دونللي،نظرياتالعالقات،
42
 1،(2115مكتبةالعبيكان،:الرياض)فاضلجتكر،:كارنسميثوآخرون،األخالقوالسياسةالخارجية،ترجمة
43
هيئةأبوظبيللسياحةوالثقافة،كلمة،:أبوظبي)رسليمالتل،عم:كينيثوالتز،االنسانوالدولةوالحرب،ترجمة

2123)،65،16 
44
 16المصدرالسابق،
45
 62دونللي،نظرياتالعالقات،
46
 67والتز،االنسانوالدولة،

47
Andrew Linklater, The English School, in: Theories of International Relations, 3

rd
 edition, 

(London: Palgrave MacMillan), 92 
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إن الللللدول تسللللعى وراء الثللللروة "ويللللذكر األهللللداف مثللللل " تضللللع لهللللا قيمللللة أكثللللر مللللن البقللللاء
والسللللللليادة )...( والرخلللللللاء  والسلللللللالم)...( والتعلللللللاي  السللللللللمي )...( واالمتيلللللللادز واالدزدهلللللللار 

مللللللن وجهللللللة نظللللللر  االيللللللديولوجيامللللللا يعنللللللي غيللللللاب دور  48."وحريللللللة الحركللللللة واالسللللللتقالل
 . في التيثير على سياسة الدول الخارجيةوالتدز 

ليسلللللللللللت هلللللللللللدفًا للسياسلللللللللللة  االيلللللللللللديولوجياوتؤكلللللللللللد النظريلللللللللللة الواقعيلللللللللللة عللللللللللللى أن   
الخارجيلللللة؛ بللللللل يمكلللللن اعتبارهللللللا الوسللللليلة التللللللي تسلللللاعد فللللللي تطبيلللللق السياسللللللة الخارجيللللللة 

صلللللناع القلللللرار فلللللي السياسلللللة الخارجيلللللة ال ": بلللللين مورجنتلللللاوولللللليس العكلللللس، حيلللللث يقلللللول 
أثنللللللاء صللللللناعتهم للقللللللرار، بللللللل تكللللللون قللللللراراتهم بمللللللا يتناسللللللب مللللللع  االيللللللديولوجيايتلللللليثرون ب

ال تحللللللللدد المبللللللللاد  االخالقيللللللللة وااللتدزامللللللللات )...( يللللللللة والقوميللللللللة مصللللللللالح الدولللللللللة الوطن
نملللللا اعتبلللللارات المصللللللحة والسللللللطة ويتفلللللق ملللللع وجهلللللة  49".القانونيلللللة تصلللللرفات اللللللدول، وا 

عبلللللروا علللللن "غريسلللللون كيلللللرك بلللللين صلللللانعي السياسلللللة الخارجيلللللة األمريكيلللللة  النظلللللر هلللللذه
بسللللللبب اعتقللللللادهم  )...(المصللللللالح القوميللللللة للواليللللللات المتحللللللدة بوصللللللفها مبللللللاد  أخالقيللللللة 

الصلللللادق بلللللين أفضلللللل مصلللللالحنا القوميلللللة تكملللللن فلللللي ايجلللللاد أوسلللللع قبلللللول ممكلللللن لمبلللللاد  
 50".أخالقية وشرعية معينة بصفتها مرشدًا للسلوك الدولي

وايللللللث فللللللي اطروحتلللللله كيللللللف أن المصللللللالح القوميللللللة الداخليللللللة مللللللارتن كمللللللا يبللللللين   
، حيللللث االيللللديولوجياالقلللليم و وتللللؤثر علللللى  هللللي التللللي تحكللللم العالقللللات فللللي النظللللام الللللدولي

المبللللاد  الشللللرعية تحللللدد مسللللاحة التقللللارب بللللين السياسللللة الدوليللللة والداخليللللة، فهللللي : "يقللللول
فلللللللي داخلللللللل غالبيلللللللة اللللللللدول التلللللللي تؤللللللللف ( أو عللللللللى األقلللللللل المعلنلللللللة)المبلللللللاد  السلللللللائدة 

 51".المجتمع الدولي، وكذلك في العالقات بين تلك الدول
ى تسللللللعى ألن تمتلللللللك قللللللوة جميللللللع الللللللدول العظملللللل: "يقللللللول جللللللون ميرشللللللايمر بللللللين

عسلللللللكرية وهجوميلللللللة، وأن تكلللللللون هلللللللي المهيمنلللللللة والمسللللللليطرة فلللللللي منطقتهلللللللا الجغرافيلللللللة، 
والعمللللللل علللللللى دزيللللللادة نفوذهللللللا فللللللي العللللللالم إلللللللى أقصللللللى حللللللد مللللللن خللللللالل تعظلللللليم قوتهللللللا 

                                                           
48
 71دونللي،نظرياتالعالقات،

49
Hans J. Morgenthau, Politics Among Nations: The Struggle for Power and Peace, Fifth 

Edition, Revised, (New York: Alfred A. Knopf, 1978), pp. 4-15 
50
62والتز،االنسانوالدولة،

51
Linklater, The English School, 92 
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العسللللللكرية حتللللللى تكللللللون جللللللاهدزة لللللللردع أي عللللللدوان محتمللللللل، حيللللللث ال تعللللللرف أي دولللللللة 
 52".كل دولة أن تسعى ألن تكون األقوىماذا ينتظرها بالمستقبل، ولذلك فعلى 

عنللللللدما يتعلللللللق األمللللللر بالعالقللللللات "وبالتللللللالي؛ نجللللللد أن الواقعيللللللة تؤكللللللد علللللللى أنلللللله 
وذلللللللللك ألن " الدوليلللللللة؛ تعلللللللللو مصللللللللالح الدولللللللللة علللللللللى جميلللللللع المصللللللللالح والقلللللللليم األخللللللللرى

" سلللللليكون تجللللللاه مصللللللالح المجتمللللللع القللللللومي الللللللذي تمثللللللله"الهللللللدف األولللللللي ألي حكومللللللة 
ويؤكلللللد وجهلللللة النظلللللر هلللللذه " خالقيلللللة للللللم تعلللللد ذات أهميلللللة بالنسلللللبة لهلللللاالمفلللللاهيم األ"وأن 

المبلللللللاد  "، كملللللللا بلللللللين أن "اسلللللللتقاللية السياسلللللللة"اللللللللذي تحلللللللدث علللللللن  مورجنتلللللللاوالمنظلللللللر 
 53".األخالقية العالمية ال يمكن تطبيقها على تصرفات الدول

 

 :تجاه القضية الفلسطينية سياسة مصر الخارجيةصناعة عوامل  1-4
العالقلللللة بلللللين فلسلللللطين ومصلللللر، فإنللللله يمكلللللن القلللللول بلللللين التفسلللللير العلملللللي فيملللللا يخلللللص 

للسياسلللللللة الخارجيلللللللة ينطللللللللق ملللللللن تحديلللللللد التللللللليثير لكلللللللل متغيراتهلللللللا ومحلللللللدداتها والعواملللللللل 
 .التي تؤثر في صناعتها؛ حتى يتم الوصول الى المحدد األساسي للعالقة

فللللللللي تشللللللللكيل وتحديللللللللد الموقللللللللف  التللللللللي أسللللللللهمتعوامللللللللل ال العديللللللللد مللللللللنهنالللللللللك 
المصللللري عنللللد صللللناعة القللللرار فللللي السياسللللة الخارجيللللة تجللللاه القضللللية الفلسللللطينية، وذلللللك 

ين والحلللللللدود الجنوبيللللللة لفلسلللللللط بحكللللللم الجللللللوار بلللللللين الللللللدولتين وتحديلللللللدًا مللللللع قطلللللللاع غللللللدزة
فلسللللللطين  تللللللرتبط، األمللللللر الللللللذي يللللللؤثر علللللللى األمللللللن القللللللومي المصللللللري، كمللللللا (اسللللللرائيل)

قوميلللللة، دينيلللللة، وتاريخيلللللة، وهلللللي الحاضلللللنة لقضلللللية فلسللللللطين  روابط سلللللكانية،بلللللومصلللللر 
 .على مدار سنوات طويلة

                                                           
52Zbigniew Brzezinski and John Mersheimer, Clash of the Titans, Foreign Policy, 22 

October 2009.  

http://foreignpolicy.com/2009/10/22/clash-of-the-titans/ 

53
.17-54دونللي،الواقعية،
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وبللللللذلك، فللللللإن الموقللللللف المصللللللري تجللللللاه الشللللللين الفلسللللللطيني يتلللللليثر بجميللللللع هللللللذه 
العواملللللللل المتشلللللللابكة والمتداخللللللللة، والتلللللللي تسلللللللهم فلللللللي تشلللللللكيل الموقلللللللف المصلللللللري أثنلللللللاء 

 .يةنصناعة القرار في السياسة الخارجية تجاه القضية الفلسطي

ولعلللللللل الموقلللللللع الجغرافلللللللي فلللللللي مقدملللللللة عواملللللللل صلللللللنع السياسلللللللة المصلللللللرية ادزاء 
األحمللللللر شللللللرقًا والمتوسللللللط )بحللللللرين كبيللللللرين  القضللللللية الفلسللللللطينية، إذ تقللللللع مصللللللر بللللللين

رخلللللوة تكلللللون  علللللادة ملللللابلللللين البحلللللار المفتوحلللللة  التلللللي تقلللللع، وألن منطقلللللة اليابسلللللة (شلللللماالً 
عتبلللللللار شلللللللبه جدزيلللللللرة سللللللليناء اإللللللللى مصلللللللر ب أدىمملللللللا  ملللللللن الناحيلللللللة األمنيلللللللة،وضلللللللعيفة 

 54.المحصورة بين هذين البحرين جدزء ال يتجدزا من استراتيجيتها الدفاعية

ويعنللللللللي ذلللللللللك أن صللللللللانع القللللللللرار المصللللللللري يجللللللللب ان يتللللللللابع مللللللللا يجللللللللري فللللللللي 
، الرتبللللللاط حللللللدودها مللللللع كللللللل مللللللن المنطقللللللة المحاذيللللللة لحللللللدود مصللللللر الشللللللمالية والشللللللرقية

 .وايالتفلسطين واسرائيل القريبة من منطقة سيناء 

تللللاري  بحكللللم كمللللا أن الموقللللع االسللللتراتيجي لمصللللر قللللد فللللرض نفسلللله علللللى مللللر ال
، أي (افريقيللللا، آسلللليا، وأوروبللللا)ت علللللى ملتقللللى ثللللالث قللللارا أنهللللا تحتللللل وسللللط العللللالم وتقللللع

، (قنللللاة السللللويس)مللللائي باالضللللافة إلللللى اهميتهللللا المكانيللللة فهللللي تحتضللللن أهللللم ممللللر و نلللله أ
ن ة جيوسلللللتراتيجية، مملللللا فلللللرض عليهلللللا أمتلللللع بيهميلللللة وخصوصللللليتت وبالتلللللالي فلللللإن مصلللللر

تتحمللللل مسللللؤولية موقعهللللا فللللي حللللال كانللللت قويللللة، وفللللي حللللال أنهللللا كانللللت ضللللعيفة فللللليس 
 .أن تخضع لنظام أجنبي يسيطر عليهاأمامها خيار سوى 

للللللم تكلللللن مصلللللر تمللللللك القلللللدرة عللللللى "حيلللللث أن التلللللاري  قلللللد أثبلللللت أنللللله فلللللي حلللللال 
ا الموقلللللع ببسلللللاطة ال يمكلللللن ان اسلللللتعمال موقعهلللللا، فلللللإن غيرهلللللا سلللللوف يسلللللتعمله ألن هلللللذ

 55".يظل خاليًا، ألن التاري  أيضًا ال يقبل الفرا 

ن معظلللللللم الغلللللللدزاة اتلللللللو إللللللللى مصلللللللر عبلللللللر بوابتهلللللللا فلللللللإالرجوع إللللللللى التلللللللاري ، بلللللللو 
الشللللللمالية الشللللللرقية، ولتلللللليمين بقللللللائهم فللللللي مصللللللر؛ كللللللانوا يواصلللللللون دزحفهللللللم فللللللي اتجللللللاه 

                                                           
54
-23الجزيرةنت،-مركزالجزيرةللدراسات،الخارجيةالمصريةفيعهدمباركأسسومرتكزاتالسياسةحسننافعة،

21-2122. 
55
شركةالمطبوعاتللتوزيع:القاهرة)قصةبدايةونهايةعصرأنورالسادات،..محمدحسنينهيكل،خريفالغضب

 .233،(2661والنشر،
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واصلللللل دزحفلللللة فلللللي اتجلللللاء فلسلللللطين والشلللللام، وملللللن جلللللاء قاصلللللدًا الشلللللام وفلسلللللطين كلللللان ي
مصلللللللر لتللللللليمين بقائللللللله فلللللللي المشلللللللرق، مملللللللا يعنلللللللي أن مصلللللللر وفلسلللللللطين والشلللللللام، كتللللللللة 

 56.استراتيجية واحدة ومرتبطة بمصير واحد

يمكلللللن القلللللول بلللللين أملللللن مصلللللر القلللللومي ملللللرتبط بالقضلللللية الفلسلللللطينية، حيلللللث أن 
 يلللللرتبط فقلللللط بالفلسلللللطينيين، علللللن أملللللن مصلللللر وال دفلللللاعي بلللللإدارة هلللللذا المللللللف قيلللللام مصلللللر 

 .وفلسطين، وأبعادها العربية والتاريخية

الجغرافيلللللللللا واألملللللللللن القلللللللللومي  ارتبلللللللللاط مصلللللللللر بفلسلللللللللطين ي فس لللللللللر بارتبلللللللللاطف ؛إذاً 
ة يللللللللباالضللللللللافة الللللللللى الللللللللروابط التاريخ حاضللللللللر بقللللللللوة العامللللللللل الجيوسياسللللللللي، فالمصللللللللري

، ولكلللللللن وكملللللللا ستوضلللللللح الرسلللللللالة؛ فلللللللإن ةااليديولوجيلللللللو والحضلللللللارية والقوميلللللللة والدينيلللللللة 
انيللللللات أو اعتبللللللارات األمللللللن القللللللومي المصللللللري كانللللللت لهللللللا األولويللللللة فللللللي محدوديللللللة اإلمك

غالبيلللللللللة الحلللللللللاالت إذا ملللللللللا حلللللللللدث تعللللللللللارض بلللللللللين متطلبلللللللللات هلللللللللذا األملللللللللن والمسلللللللللليلة 
 .الفلسطينية

مللللن خللللالل مللللا تللللم ذكللللره فللللي هللللذا الفصللللل؛ سلللليقوم الباحللللث فللللي الفصللللول التاليللللة 
عبلللللد الناصلللللر  جملللللالبدراسلللللة األنظملللللة التلللللي حكملللللت مصلللللر منلللللذ العهلللللد الملكلللللي ملللللرورًا ب

، الم سلللللللللمين اإلخللللللللوانمبللللللللارك ووصللللللللواًل الللللللللى حقبللللللللة حسللللللللني السللللللللادات و محمللللللللد أنللللللللور و 
والوقلللللللوف عللللللللى كيفيلللللللة تعلللللللاملهم ملللللللع القضلللللللية الفلسلللللللطينية فلللللللي سياسلللللللتهم الخارجيلللللللة، 

كمللللا سلللليتم  .المسللللؤولة عللللن صللللناعة القللللرار فللللي الشللللين الفلسللللطيني وأبعللللاد ذلللللك واألجهللللدزة
ة مللللللللن حيللللللللث النظللللللللام السياسللللللللي والوضللللللللع دراسللللللللة تلللللللليثير العوامللللللللل الداخليللللللللة المصللللللللري

االقتصلللللللللللادي المصلللللللللللري، وكيلللللللللللف أن تبعيلللللللللللة مصلللللللللللر االقتصلللللللللللادية واعتمادهلللللللللللا عللللللللللللى 
كمللللللا سلللللليتم فحللللللص . موقفهللللللا مللللللن القضللللللية الفلسللللللطينيةفللللللي المعونللللللات الخارجيللللللة تللللللؤثر 

اللللللدور اللللللذي تلعبللللله األحلللللدزاب السياسلللللية فلللللي التللللليثير عللللللى صلللللناعة القلللللرار فلللللي السياسلللللة 
الخارجيللللللللللة المصللللللللللرية تجللللللللللاه فلسللللللللللطين، والبحللللللللللث فيمللللللللللا اذا كللللللللللان حضللللللللللور القضللللللللللية 
الفلسللللطينية فللللي مواقللللف األحللللدزاب المصللللرية وممارسللللاتها وبرامجهللللا االنتخابيللللة نابعللللا مللللن 

                                                           
56
.أسسومرتكزاتحسننافعة،



16 
 

 
 

هتملللللام االيلللللديولوجي بفلسلللللطين أم لتحقيلللللق ملللللةرب ومصلللللالح حدزبيلللللة داخليلللللة تتمثلللللل فلللللي اال
 . استقطاب الرأي العام

ومقارنتللللللللة مللللللللع دور  االيللللللللديولوجياسلللللللليتم الوقللللللللوف علللللللللى الللللللللدور الللللللللذي لعبتلللللللله و 
المصللللللالح الوطنيللللللة الداخليللللللة والقوميللللللة فللللللي التلللللليثير علللللللى السياسللللللة الخارجيللللللة المصللللللرية 

 اإلخلللللوانمصلللللر وخصوصلللللًا بعلللللد الثلللللورة واسلللللتالم  خلللللالل جميلللللع االنظملللللة التلللللي حكملللللت
للحكلللللم، وذللللللك ملللللن خلللللالل دراسلللللة المواقلللللف وفهلللللم اللللللدوافع واألسلللللباب ورائهلللللا،  الم سللللللمين

بحكللللللم وحللللللدة الللللللدين  االيللللللديولوجياوالتفريللللللق فيمللللللا اذا كانللللللت تلللللللك المواقللللللف نابعللللللة مللللللن 
والتللللللللاري  واللغللللللللة، أم بحكللللللللم المصلللللللللحة المصللللللللرية الوطنيللللللللة؛ وبللللللللذلك يكللللللللون اسللللللللتخدام 

كوسللللللليلة لتحقيلللللللق االهلللللللداف والمصلللللللالح القوميلللللللة؛ والتلللللللي تسلللللللعى للحفلللللللاظ  االيلللللللديولوجيا
عللللللللى النظلللللللام المصلللللللري اللللللللداخلي واسلللللللتقرار أملللللللن مصلللللللر باعتبلللللللاره المصللللللللحة القوميلللللللة 
األولللللللللى، وبالتللللللللالي تطبيللللللللق النظريللللللللة الواقعيللللللللة علللللللللى سياسللللللللة مصللللللللر الخارجيللللللللة تجللللللللاه 

عى للحفللللاظ علللللى مصلللللالحها القضللللية الفلسللللطينية، والتللللي تؤكلللللد بللللين جميللللع األنظمللللة تسللللل
و كانلللللللت تحملللللللل الداخليلللللللة وبالتلللللللالي فإنهلللللللا متشلللللللابهة فلللللللي السياسلللللللة الخارجيلللللللة حتلللللللى لللللللل

 .ت مختلفةاديولوجيا
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 تطووووووور سياسووووووة مصوووووور الخارجيووووووة تجوووووواه القضووووووية الفلسووووووطينية :الفصوووووول الثوووووواني
(9191- 3199) 
 

 مقدمة
تضللللافرت مجموعللللة عوامللللل جعلللللت العالقللللة بللللين مصللللر كمللللا سلللللف فللللي الفصللللل السللللابق 

التاريخيللللللة، والجغرافيللللللة، الدينيللللللة، و وفلسلللللطين عالقللللللة قويللللللة جلللللدًا؛ فقللللللد امتدزجللللللت العواملللللل 
. األمللللللن القللللللومي فللللللي تشللللللكيل هللللللذه العالقللللللةالللللللرأي العللللللام، و والديمغرافيللللللة، والحضللللللارية، و 

صلللللللهيوني فلللللللي صللللللللب مشلللللللهد هلللللللذه ومنلللللللذ مطللللللللع القلللللللرن العشلللللللرين، كلللللللان المشلللللللروع ال
 .لعالقةا

دورًا أساسللللللليًا فلللللللي تطلللللللوير وتعميلللللللق منلللللللذ نشلللللللوئها لعبلللللللت القضلللللللية الفلسلللللللطينية 
لللللللللة -الدوللللللللللة"ن  نشلللللللللوء نظللللللللام كملللللللللا أ ،العربلللللللللي للللللللللدى المصللللللللريين الحللللللللس   ونشلللللللللوء " األم 

 قضلللللليةالعربيللللللة كللللللان عللللللاماًل أساسلللللليًا فللللللي محطللللللات العالقللللللة بللللللين مصللللللر وال" األقطللللللار"
 . الفلسطينية

طبيعلللللة العالقلللللات المصلللللرية الفلسلللللطينية منلللللذ هلللللذا الفصلللللل ملللللن البحلللللث سلللليتناول   
ر ييثتللللوسلللليتتبع البحللللث . 5100لغايللللة سللللقوط حكللللم حسللللني مبللللارك عللللام  57وعللللد بلفللللور،

ية تجلللللللاه القضلللللللية البيئلللللللة الداخليلللللللة والخارجيلللللللة عللللللللى رسلللللللم توجهلللللللات السياسلللللللة المصلللللللر 
، مللللللل صللللللنع السياسللللللة الخارجيللللللة المصللللللرية، والتعللللللرف علللللللى مؤسسللللللات وعواالفلسللللللطينية

لنخبلللللللة السياسلللللللية المصلللللللرية ألملللللللن بالدهلللللللا القلللللللومي، ودورهلللللللا اإلقليملللللللي، وتتبلللللللع إدراك ا
ورؤيلللللللة الجهلللللللات صلللللللانعة القلللللللرار للصلللللللراع العربلللللللي اإلسلللللللرائيلي، والتعلللللللرف عللللللللى موقلللللللع 

ة، حيللللللث أن هنلللللاك مجموعللللللة مللللللن القضلللللية الفلسللللللطينية ملللللن أولويللللللات السياسللللللة المصلللللري
حديللللللللدًا؛ وت المحلللللللددات التلللللللي صللللللللاغت الموقلللللللف المصلللللللري تجللللللللاه القضلللللللية الفلسلللللللطينية،

ة بمكوناتهللللللا الدينيلللللللة والتاريخيللللللة والحضللللللارية، والعوامللللللل الجغرافيلللللللة االيديولوجيللللللالعوامللللللل 
والسياسلللللللية بملللللللا لهلللللللا ملللللللن أبعلللللللاد امنيلللللللة، والمحلللللللددات االقتصلللللللادية والتنمويلللللللة الداخليلللللللة، 

                                                           
57
(2/22/2627)بلفوربتاريخالتيأرسلهاآرثرجيمسوعدبلفورأوتصريحبلفورهواالسمالشائعالمطلقعلىالرسالة

 .إلىاللوردليونيلوولترديروتشيلديشيرفيهاإلىتأييدالحكومةالبريطانيةإلنشاءوطنقوميلليهودفيفلسطين
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إضلللللافة اللللللى العواملللللل الخاصلللللة بصلللللانع القلللللرار فلللللي مصلللللر وهويتللللله الشخصلللللية والفكريلللللة 
 .اقضه العوامل من تةدزر وتنوأولوياته، بكل ما بين هذ

دورا  والحضللللللللاري االيللللللللديولوجيلعللللللللب العامللللللللل كمللللللللا سيوضللللللللح هللللللللذا الفصللللللللل؛ و 
فللللي بعلللللض  فلللللي التلللليثير عللللللى سياسللللة مصلللللر الخارجيللللة تجلللللاه القضللللية الفلسلللللطينية هامللللاً 

ن كلللللللان ممكلللللللن تبلللللللين توظيلللللللف  المراحلللللللل، لخدملللللللة السياسلللللللة الخارجيلللللللة،  االيلللللللديولوجياوا 
الحكلللللم الملكلللللي  فلللللإن   المثلللللال وعللللللى سلللللبيل .االيلللللديولوجياأكثلللللر ربملللللا ملللللن االنطلللللالق ملللللن 
 58.بين تصبح مصر مركدزًا للخالفة اإلسالمية كان يسعى إلعادة احياء الخالفة

فلللللي عهلللللد جملللللال عبلللللد  عور القلللللومي بلللللديال للطلللللرح االسلللللالميوقلللللد تصلللللاعد الشللللل
الناصللللللللر، حيللللللللث اهللللللللتم بالقضللللللللايا العربيللللللللة وأعطللللللللى القضللللللللية الفلسللللللللطينية أولويللللللللة فللللللللي 

ديولوجيلللللللة، أكلللللللان هلللللللذا ألسلللللللباب إ ة عربيلللللللة، سلللللللواءً سياسلللللللته الخارجيلللللللة باعتبارهلللللللا قضلللللللي
مللللللن توسلللللليع الللللللدور القيللللللادي لمصللللللر،  االيللللللديولوجيصللللللرفة، أو لمللللللا يعنيلللللله هللللللذا البعللللللد 

حللللللللث، عبللللللللد الناصللللللللر، كمللللللللا سلللللللليعرض الب ولكللللللللن فللللللللي نهايللللللللة عهللللللللد. ولمللللللللن يحكمهللللللللا
لجللللي عبللللد الناصللللر للطللللرق السلللللمية، وللبرغماتيللللة  ؛0967وخصوصللللا بعللللد هدزيمللللة العللللام 

 .السياسية، مع اسرائيل

بلللللدأ عهلللللد السلللللادات؛ بخطلللللاب يلللللوحي بينللللله سيسلللللتمر فلللللي سياسلللللة عبلللللد الناصلللللر 
، ولويللللللات المصللللللرية الداخليللللللة كللللللان تفللللللرض ذاتهللللللا تللللللدريجياً ، ولكللللللن  األالعروبيللللللة القوميللللللة

بيلللللللة، بملللللللا فيهلللللللا اللللللللدور المصلللللللري اإلقليملللللللي، و عللللللللى حسلللللللاب االعتبلللللللارات القوميلللللللة العر 
ففقللللدت مصللللر عالقاتهللللا مللللع الللللدول العربيللللة، ودورهللللا فللللي دعللللم الوحللللدة والقوميللللة العربيللللة 

 .وخصوصا بعد توقيع اتفاقية كامب ديفيد

أملللللا فلللللي عهلللللد مبلللللارك؛ فقلللللد اسلللللتعادت مصلللللر عالقاتهلللللا ملللللع الفلسلللللطينيين التلللللي 
سللللميًا منللللذ توقيللللع اتفاقيللللة السللللالم مللللع اسللللرائيل، ثللللم اسللللتعادت مصللللر عالقاتهللللا انقطعللللت ر 

ملللللللللع اللللللللللدول العربيلللللللللة، واسلللللللللتعادت دورًا رئيسللللللللليًا فلللللللللي الشلللللللللين الفلسلللللللللطيني، ولكلللللللللن دون 
ممارسللللللة أو ادعللللللاء دور قيللللللادي فللللللي مواجهللللللة الطللللللرف االسللللللرائيلي وسياسللللللاته، وأصللللللبح 

ديولوجيلللللة، علللللن طروحلللللات انسلللللبيًا  اللللللدور المصلللللري أقلللللرب للعلللللب دور الوسلللللاطة، بعيلللللداً 
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 26،(2616مركزدراساتالوحدةالعربية،:بيروت)حسننافعة،مصروالصراعالعربياالسرائيلي،
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علللللللى غللللللرار مللللللا طللللللرح فللللللي العهللللللدين الملكللللللي والناصللللللري، ولكللللللن أكثللللللر مراعللللللاة للشللللللين 
 .  العربي منه في عهد السادات

االهتملللللام بالقضلللللية الفلسلللللطينية إللللللى ذللللللك، سيوضلللللح هلللللذا الفصلللللل كيلللللف ارتلللللبط 
وكللللللان جللللللدزء مللللللن الخطللللللاب المصللللللري يعب للللللر عللللللن تخللللللوف القيللللللادة  بالعامللللللل الجغرافللللللي،

انتصللللار "ألن  قيللللام دولللللة صللللهيونية فللللي فلسللللطين بحكللللم قربهللللا مللللن مصللللر المصللللرية مللللن
المشللللللروع الصللللللهيوني فللللللي فلسللللللطين وقيللللللام دولللللللة يهوديللللللة علللللللى حللللللدود مصللللللر الشللللللرقية 

وبالتلللللللالي شلللللللاركت مصلللللللر،  59."يملللللللثالن خطلللللللرًا مباشلللللللرًا، يهلللللللددان أملللللللن مصلللللللر القلللللللومي
خصوصللللًا فللللي مراحللللل تيسلللليس هللللذه الدولللللة، بللللدعم القضللللية الفلسللللطينية باعتبللللار الللللدفاع 

لتفريلللللللق بلللللللين النظلللللللر مصللللللللحة مصلللللللر، ولكلللللللن هلللللللذا يعنلللللللي أيضلللللللًا اعلللللللن فلسلللللللطين ملللللللن 
ال السلللللرائيل باعتبارهلللللا قضلللللية أملللللن قلللللومي، وبلللللين التعلللللاطف ملللللع الفلسلللللطينيين، إذ أن هملللللا 

االسلللللللللرائيلي )، وقلللللللللد ينظلللللللللر لالثنلللللللللين أحيانلللللللللًا ورة دائملللللللللاً ًا بالضلللللللللر واحلللللللللد يعنيلللللللللان شللللللللليئاً 
 .باعتبارهما عامل مقلق من ناحية األمن القومي( والفلسطيني

ارتبطلللللللللت عالقلللللللللة مصلللللللللر بالقضلللللللللية الفلسلللللللللطينية منلللللللللذ العهلللللللللد الملكلللللللللي كلللللللللذلك 
بمصللللللالح مصللللللر االقتصللللللادية الداخليللللللة، وخصوصللللللا حللللللين كللللللان البريطللللللانيون يشللللللاركون 

المصللللللرية الخارجيللللللة بحكللللللم وجللللللود معاهللللللدة صللللللداقة  فللللللي صللللللناعة القللللللرار فللللللي السياسللللللة
وفللللللي نفللللللس الوقللللللت كللللللانوا يمثلللللللون حكومللللللة االنتللللللداب فللللللي  60وتحللللللالف بللللللين الجللللللانبين،

فلسللللللطين، ممللللللا اثللللللر علللللللى صللللللناعة القللللللرار فللللللي السياسللللللة الخارجيللللللة، وفللللللي بدايللللللة عهللللللد 
جملللللال عبلللللد الناصلللللر، كلللللان للمحلللللدد الملللللادي االقتصلللللادي دورا فلللللي رفلللللض عبلللللد الناصلللللر 

ي والثللللللوري بسللللللبب الضللللللعف المللللللادي وعللللللدم القللللللدرة علللللللى التسللللللليح للقيللللللام للعمللللللل الفللللللدائ
د بحللللللللرب لتحريللللللللر فلسللللللللطين، ولكللللللللن حصللللللللوله علللللللللى دعللللللللم مللللللللادي مللللللللن قبللللللللل االتحللللللللا

بتغييللللللللر نسللللللللبي فللللللللي سياسللللللللته إدزاء فلسللللللللطين  السللللللللوفييتي، أسللللللللهم مللللللللع عوامللللللللل أخللللللللرى؛
لللللا فلللللي عهللللللد السلللللادات، فقلللللد كلللللان العامللللللل الملللللادي واالقتصلللللادي سللللللبباً . والفلسلللللطينيين  أم 

أملللللللا فلللللللي عهلللللللد مبلللللللارك، فقلللللللد اصلللللللبحت العالقلللللللات . رئيسلللللللي ًا فلللللللي دفعللللللله للحلللللللل السللللللللمي
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 .22-25المصدرالسابق،حسننافعة،
60
 .23،(2616دارالفكرللنشروالتوزيع،:القاهرة)عايدةسليمة،مصروالقضيةالفلسطينية،
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المصلللللرية االسلللللرائيلية اكثلللللر ارتباطلللللا بسلللللبب توقيلللللع اتفاقيلللللات اقتصلللللادية بينهملللللا، وبسلللللبب 
 .ارتباط المساعدات األميركية لمصر بعالقاتها مع اسرائيل

عهلللللللد سللللللليتم تحليلللللللل تلللللللاري  العالقلللللللة المصلللللللرية ملللللللع الشلللللللين الفلسلللللللطيني منلللللللذ ال
ذه العواملللللل الملكلللللي وحتلللللى نهايلللللة عهلللللد محملللللد حسلللللني مبلللللارك، ملللللع األخلللللذ باالعتبلللللار هللللل

االقتصلللللللادية والجغرافيلللللللا السياسلللللللية واألملللللللن القلللللللومي، والعواملللللللل  ،االيلللللللديولوجيا: السلللللللالفة
وكللللللذلك الللللللرأي العللللللام الللللللذي قللللللد يتشللللللكل ألسللللللباب ايديولوجيللللللة، أو  واألولويللللللات الداخليللللللة،

 . ة ومنفعية أيضاً إعالمية، أو العتبارات اقتصادي
 

 (9123-9132) العهد الملكي  3-9
لقلللللللد كانلللللللت صلللللللناعة القلللللللرار فلللللللي السياسلللللللة الخارجيلللللللة المصلللللللرية تجلللللللاه فلسلللللللطين تتللللللليثر 
بللللالقوى التللللي كانلللللت تحكللللم وتحللللرك العالقلللللات الخارجيللللة، فقللللد كلللللان هنللللاك مجموعللللة ملللللن 
الصللللللراعات والندزاعللللللات التللللللي أثللللللرت علللللللى سياسللللللة مصللللللر حتللللللى وفللللللاة الملللللللك فللللللؤاد فللللللي 

 ، حيلللللللث كلللللللان هنلللللللاك تلللللللدخالت ملللللللن القصلللللللر باالضلللللللافة اللللللللى0936 (ابريلللللللل) نيسلللللللان
قصللللللائه حللللللدزب ن لمحاربللللللة ان القوتللللللاالتلللللدخل البريطللللللاني، ومللللللن ثللللللم اتحللللللدت هاتلللللل الوفللللللد وا 

عللللن الحكللللم، وبالتللللالي فللللإن سياسللللة مصللللر الداخليللللة والخارجيللللة قللللد تلللليثرت بطبيعللللة القللللوى 
 :القوى هي هذهو  داخل مصر، ولم يكن هناك تيار واحد، المتصارعة،

 مصلللللللر شلللللللؤون ادارة فلللللللي المحلللللللدودة الصلللللللالحيات بلللللللبعض يتمتلللللللع كلللللللان :القصووووووور -
  قبللللللل مللللللن الخالفللللللة إلغللللللاء وبعللللللد حيللللللث االسللللللالمي، التيللللللار يقللللللود وكللللللان الخارجيللللللة،
 وخليفتللللله فلللللؤاد المللللللك للللللدى كلللللان ،0954 فلللللي التركيلللللة للجمهوريلللللة اللللللوطني المجللللللس
 يدعملللله وكللللان للخالفللللة، مقللللراً  مصللللر تصللللبح ألن إسللللالمي طمللللوح مصللللر فللللي فللللاروق
 اإلخللللللللوان جماعللللللللة فيهللللللللا بمللللللللا 61واسللللللللعة، إسللللللللالمية وقطاعللللللللات األدزهللللللللر ذلللللللللك فللللللللي

 االسلللللللالمية الدوللللللللة إقاملللللللة نحلللللللو السلللللللعي هلللللللو اهلللللللدافها أحلللللللد كلللللللان التلللللللي الم سللللللللمين
 الشللللللللين يصللللللللبح هنللللللللا ومللللللللن 62االسللللللللالمية، الخالفللللللللة عللللللللودة طريللللللللق علللللللللى كخطللللللللوة

 .الخالفة حول يتمحور ديني خطاب من جدزء الفلسطيني
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 .26المصدرالسابق،
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.26-25نافعة،مصروالصراع،
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 أو، (حللللللدزب الوفللللللد) وفديللللللة ودزارات إمللللللا الحكومللللللات، فللللللي تللللللتحكم كانللللللت: الحكومووووووات -
 كللللللودزارة مسللللللتقلة شخصلللللليات يرأسللللللها أو انتقاليللللللة، ودزارات وامللللللا أقليللللللة، أحللللللدزاب ودزارات
سللللللالمية مثللللللل عبلللللللد  مللللللاهر التللللللي علللللللي كانللللللت تضللللللم بعللللللض شخصلللللليات عربيللللللة وا 

 اكثللللللر سياسللللللتها كانللللللت فقللللللد الحدزبيللللللة؛ االقليللللللات لللللللودزارة بالنسللللللبة امللللللا الللللللرحمن عللللللدزام،
 كانللللت التللللي الوفديللللة االغلبيللللة ودزارات عللللن بهللللذا وتختلللللف الملكيللللة، للرغبللللة انصللللياعا

، وفلسلللللطين العلللللرب تجلللللاه الخارجيلللللة سياسلللللتها رسلللللم فلللللي االسلللللتقالل فلللللي تشلللللددا أكثلللللر
ومثلللللللال ذللللللللك هلللللللو تيسللللللليس الجامعلللللللة العربيلللللللة فلللللللي عهلللللللد ودزارة مصلللللللطفى النحلللللللاس 

 وبملللللدى يشلللللكلها، ملللللن بهويلللللة تتللللليثر الحكوميلللللة السياسلللللات كانلللللت وبالتلللللالي 63.باشلللللا
 .القصر مع سياساتها اتساق

 تجلللللللاه الخارجيلللللللة السياسلللللللة صلللللللناعة فلللللللي مدزدوجلللللللاً  دورا االنجليلللللللدز لعلللللللب: النجليوووووووز -
 حكوملللللة رجلللللال كلللللانوا فقلللللد مصلللللر، ملللللع التحلللللالف معاهلللللدة اللللللى فباالضلللللافة فلسلللللطين،
 64.فلسطين في االنتداب

 موجللللوداً  الفلسللللطينية بالقضللللية الشللللعبي المصللللري االهتمللللام كللللان :الهتمووووام الشووووعبي -
 علللللام ذروتللللله وبلللللل  األربعينلللللات فلللللي تصلللللاعد ولكنللللله والثالثينلللللات، العشلللللرينات خلللللالل
 أثلللللللارت اللللللللذي األولللللللى الحادثلللللللة ،0959 سللللللنة البلللللللراق قضللللللية شلللللللكلت وقللللللد ،0948
 المبللللادرة وكانللللت واسللللع، نطللللاق علللللى الفلسللللطينية بالقضللللية المصللللري الشللللعب اهتمللللام
 الشللللللللبان جمعيللللللللة" وخاصللللللللة مصللللللللر، فللللللللي اإلسللللللللالمية للفئللللللللات الموقللللللللف ذلللللللللك فللللللللي

 وتعقللللللد بلفللللللور، وعللللللد ذكللللللرى فللللللي سللللللنوياً  اجتماعللللللاً  تقلللللليم كانللللللت التللللللي 65"الم سلللللللمين
 66.الفلسطينيين الشهداء أجل من التبرعات وتجمع المؤتمرات،

تتبللللع التسلسللللل الدزمنللللي للمواقللللف المصللللرية مللللع المسلللليلة الفلسللللطينية  ومللللن خللللالل
ملللللللع منتصلللللللف الثالثينلللللللات؛ بلللللللدأ االهتملللللللام فلللللللي العهلللللللد الملكلللللللي، يمكلللللللن القلللللللول إن للللللله 

الرسللللللمي المصللللللري بالقضللللللية الفلسللللللطينية يصللللللبح أكثللللللر اتسللللللاعًا، ويضللللللم قطاعللللللات 

                                                           
63
 .22-21سليمة،مصروالقضية،
64
 .22المصدرالسابق،
65
نهايةمصرفيالمسلمينمشاعراستفزالذيالتبشيريالنشاطهوإلنشائهاالدافعوكانمصر،في2627عامتأسست

وكانلهاعّدةوالعراق،وسوريافلسطينفيفروعلهاليصبحانشائهامنعامبعدالجمعيةتوسعتوقدالعشرينيات،
 .الفلسطينيةالقضيةصالحفينشاطات

66
،(2661الهيئةالمصريةالعامةللكتب،:القاهرة)،2636-2621،عبدالعظيمرمضان،تطورالحركةالوطنيةفيمصر

42. 
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ات األربعينلللللل مرحلللللللةأوسللللللع مللللللن الللللللرأي العللللللام، والقللللللوى السياسللللللية المصللللللرية، وخللللللالل 
مللللللن الصللللللراع المباشللللللر بللللللين الحركللللللة الوطنيللللللة  أصللللللبحت القضللللللية الفلسللللللطينية جللللللدزءً 

المصللللللرية والمعسللللللكر االسللللللتعماري القللللللديم الممثللللللل فللللللي بريطانيللللللا، والجديللللللد الممثللللللل 
فللللي الواليللللات المتحللللدة األمريكيللللة، وخاصللللة فللللي ظللللل وجللللود تنللللافس اسللللتعماري علللللى 

تحواذ عللللللللى الموقلللللللع المنطقلللللللة بلللللللين بريطانيلللللللا والواليلللللللات المتحلللللللدة ملللللللن أجلللللللل االسللللللل
وكانلللللت القضلللللية الفلسلللللطينية حاضلللللرة فلللللي الموقلللللف  67.اإلسلللللتراتيجي وثلللللروات اللللللنفط

الرسللللللللمي والشللللللللعبي المصللللللللري خللللللللالل العهللللللللد الملكللللللللي فللللللللي العديللللللللد مللللللللن المواقللللللللف 
 واألحلللللللللداث والمراحلللللللللل التاريخيلللللللللة الهاملللللللللة التلللللللللي ملللللللللرت بهلللللللللا القضلللللللللية الفلسلللللللللطينية

، وثلللللورة 0952عبريلللللة علللللام وكلللللان ملللللن ضلللللمنها افتتلللللاح الجامعلللللة ال، وتفاعللللللت معهلللللا
، 0948، وحلللللرب علللللام 0947، وقلللللرار تقسللللليم فلسلللللطين علللللام 0936فلسلللللطين علللللام 

باالضللللللافة الللللللى موقللللللف مصللللللر فللللللي العهللللللد الملكللللللي مللللللن مشللللللاريع التسللللللوية السلللللللمية 
 : وهي على النحو التاليللقضية الفلسطينية، 

 
 افتتاح الجامعة العبرية  3-9-9

فللللللي سويسللللللرا ( بللللللال)ة بللللللادزل المللللللؤتمر الصللللللهيوني األول فللللللي مدينلللللل تضللللللمنت توصلللللليات
تيسللللليس هيئلللللات ومؤسسلللللات وهياكلللللل عملللللل ت سلللللهم فلللللي دعلللللم فكلللللرة الدوللللللة  ؛0897علللللام 

 وفلللللي شلللللهر تملللللودزوملللللن هنلللللا  68.اليهوديلللللة وتجسللللليدها لتصلللللبح حقيقلللللة عللللللى أرض الواقلللللع
دزيتللللللون الجبللللللل فللللللوق  لبنللللللاء جامعللللللة عبريللللللة ، وضللللللعت حجللللللارة األسللللللاس0908 (يوليللللللو)

 69.القدس في
 0952 (ابريلللللل) نيسلللللان 52بتلللللاري   أثلللللار افتتلللللاح الجامعلللللة العبريلللللة فلللللي القلللللدس

ردود فعللللللل حللللللادة لللللللدى الشللللللعب الفلسللللللطيني والشللللللعوب العربيللللللة وخاصللللللة لبنللللللان وسللللللوريا 
ومصللللللللر، وقللللللللد اسللللللللتاءت الشللللللللعوب العربيللللللللة والشللللللللعب المصللللللللري مللللللللن اشللللللللتراك مصللللللللر 

جامعللللة القلللللاهرة ) المصللللرية بافتتللللاح الجامعللللة العبريللللة، حيللللث تللللم  انتلللللداب رئلللليس الجامعللللة
                                                           

67
 .46بق،اسالمصدرال
68
نسخة)بيتالعربللتوثيقالعصريوالنظم،،7مجلد،والصهيونيةموسوعةاليهودواليهوديةعبدالوهابالمسيري،

موقعالدكتورعبدالوهابالمسيري،،(إلكترونية
http://www.elmessiri.com/encyclopedia/MAIN.HTM 

69
،موقعالجامعةالعبرية،فجرهامنذالّصهيونّيةالحركةرافقتامعةالجتأسيسقصة

http://new.huji.ac.il/ar/node/20173 

http://www.elmessiri.com/encyclopedia/MAIN.HTM
http://new.huji.ac.il/ar/node/20173
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باعتبلللللاره منلللللدوبًا رسلللللميًا علللللن الحكوملللللة، وقلللللد أثلللللار  ،حينهلللللا أحملللللد لطفلللللي السللللليد (الحقلللللا
ذلللللللللك الحللللللللدث ضللللللللجًة كبيللللللللرًة شللللللللاركت فيهللللللللا الصللللللللحف المصللللللللرية والفلسللللللللطينية علللللللللى 

بعقلللللد اجتماعلللللات للتحضلللللير  70اخللللتالف اتجاهاتهلللللا، وقلللللد قاملللللت اللجنلللللة التنفيذيللللة العربيلللللة
الللللللى الحللللللداد واإلضللللللراب الشللللللامل فللللللي الللللللبالد أثنللللللاء دزيللللللارة بلفللللللور  لهللللللذا اليللللللوم، والللللللدعوة

لفلسلللللللطين الفتتلللللللاح الجامعلللللللة، كملللللللا دعلللللللت إللللللللى مقاطعلللللللة رجلللللللال األعملللللللال البريطلللللللانيين 
اللللللذين يمثللللللون التحلللللالف االنجللللللو صلللللهيوني طيللللللة الملللللدة التلللللي سللللليكون فيهلللللا بلفلللللور فلللللي 

 71.فلسطين
فللللللل افتتللللللاح حضللللللور أحمللللللد لطفللللللي السلللللليد ح ت الحركللللللة الصللللللهيونيةوقللللللد اسللللللتغل
بالسلللللتين "علقلللللت صلللللحيفة  وعللللللى سلللللبيل المثلللللال؛بشلللللكل كبيلللللر،  دعائي لللللاً الجامعلللللة العبريلللللة 

علللللى حضللللور السلللليد للحفللللل والتللللي كانللللت تصللللدر باللغللللة االنجليدزيللللة الصللللهيونية " ويكلللللي
 المسلللللمة علللللى أن مصللللر دليلالللللإن حضللللور منللللدوب مصللللر هللللذه الحفلللللة كللللان : "بقولهللللا

 72".أهل فلسطينترى في الصهيونية رأي العاقلة ال 
، فقلللللد تقلللللرر اعتقلللللال كلللللل ملللللن يخلللللرج فلللللي المصلللللري أملللللا عللللللى الصلللللعيد الرسلللللمي

مظلللللاهرات ضلللللد افتتلللللاح الجامعلللللة العبريلللللة، وعللللللى سلللللبيل المثلللللال ملللللا قلللللام بللللله إسلللللماعيل 
، ملللللللن اعتقلللللللال لفلسلللللللطينيين تظلللللللاهروا 0952صلللللللدقي؛ ودزيلللللللر الداخليلللللللة المصلللللللرية علللللللام 

البريطللللاني آرثللللر بلفللللور فللللي القللللاهرة فللللي أثنللللاء مللللرور ودزيللللر الخارجيللللة  "وعللللد بلفللللور"ضللللد 
 73.طريقه إلى فلسطين الفتتاح الجامعة

لقللللللد كانللللللت مناسللللللبة افتتللللللاح الجامعللللللة العبريللللللة مثللللللااًل مبكللللللرًا علللللللى التبللللللاين بللللللين 
الموقلللللف الشلللللعبي المصلللللري ملللللع المواقلللللف والحسلللللابات الرسلللللمية المصلللللرية، التلللللي تللللليثرت 

ميلللللة، فلللللي المقابلللللل كانلللللت الحادثلللللة ربملللللا بالسياسلللللة البريطانيلللللة، وبحسلللللابات المصللللللحة القو 
مثلللللااًل عللللللى السلللللعي الصلللللهيوني للفصلللللل بلللللين الشلللللين الفلسلللللطيني ملللللن جهلللللة والسياسلللللات 

 .  العربية الرسمية
 

                                                           
70
،الثالثينياتمنتصفالىالعشرينياتطوالمصرفيالفلسطينيةالوطنيةالحركةقيادةوتتولىتمثلكانتالتيالجهةهي

 (.11عواطفعبدالرحمن،مصروفلسطين،.)باالضافةالىمواجهةاالستعمارالبريطاني
71
 .272،(2611،للثقافةوالفنونواالدابالوطنيجلسالم:كويتال)عواطفعبدالرحمن،مصروفلسطين،
72
 .23،سليمة،مصروالقضية
73
 .62عبدالرحمن،مصروفلسطين،
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 74أحداث البراق 3-9-3

فلللللي النصلللللف الثلللللاني ملللللن العشلللللرينيات الموقلللللف الرسلللللمي للحكوملللللات المصلللللرية  اسلللللتمر
، بللللل ووصللللل حللللد اتخللللاذ مواقللللف معاديللللة مللللن يللللولي اهتمامللللًا ضللللئياًل بالشللللين الفلسللللطيني

الناشللللللللطين الفلسللللللللطينيين، ومللللللللن القضللللللللية الفلسللللللللطينية، حيللللللللث قامللللللللت حكومللللللللة محمللللللللد 
بتهديلللللللد الملللللللواطنين الفلسلللللللطينيين فلللللللي مصلللللللر بلللللللالطرد التهلللللللامهم  0959محملللللللود سلللللللنة 

عنلللللدما تلللللولى و بإثلللللارة الفتنلللللة الطائفيلللللة للللللدى الشلللللعب المصلللللري، وتهيللللليجهم لللللللرأي العلللللام، 
ن ذكللللر اسللللم فلسللللطين فللللي قللللام بمنللللع الخطبللللاء ملللل 0931لللللودزارة سللللنة إسللللماعيل صللللدقي ا

 75.خطبة الجمعة
ولعللللللللل أحللللللللد أسللللللللباب هللللللللذا الموقللللللللف الرسللللللللمي إدزاء القضللللللللية الفلسللللللللطينية يعللللللللود 
الرتبلللللللاط المصلللللللالح االقتصلللللللادية والتنمويلللللللة لمصلللللللر ملللللللع االنجليلللللللدز، حيلللللللث ان االنجليلللللللدز 

  76.كانوا يعارضون التقارب بين مصر والشعب الفلسطيني
هللللللي الحادثللللللة األولللللللى التللللللي أثللللللارت اهتمللللللام  0959ضللللللية البللللللراق عللللللام ق كانللللللت

 عللللللى نحلللللو كبيلللللر، وذللللللك الشلللللعور القلللللومي للللللدى الشلللللعب المصلللللري بالقضلللللية الفلسلللللطينية
مللللن خللللالل تتبللللع أخبللللار القضللللية الفلسللللطينية، وعقللللد مللللؤتمرات وجمللللع تبرعللللات مللللن أجللللل 

، وخاصللللللة شللللللهدائها، وكانللللللت المبللللللادرة لللللللذلك مللللللن ق ب للللللل الفئللللللات اإلسللللللالمية فللللللي مصللللللر
نللللللواب الحللللللدزب الللللللوطني، ومؤسللللللس جمعيللللللة الشللللللبان  أحللللللد  ، النائللللللب عبللللللد الحميللللللد سللللللعيد

فلللللي مصلللللر، وكلللللان اللللللدافع إلنشلللللائها هلللللو النشلللللاط  0957التلللللي تيسسلللللت علللللام  الم سللللللمين
فللللي مصللللر نهايللللة العشللللرينيات، وقللللد توسللللعت  الم سلللللمينالتبشلللليري الللللذي اسللللتفدز مشللللاعر 

ع فللللي فلسللللطين وسللللوريا والعللللراق، حيللللث الجمعيللللة بعللللد عللللام مللللن انشللللائها ليصللللبح لهللللا فللللرو 
كانلللللت تلللللنظم اجتماعلللللًا سلللللنويًا فلللللي ذكلللللرى وعلللللد بلفلللللور، إضلللللافة إللللللى نشلللللاطاتها األخلللللرى 

                                                           
74
،حيددددثطددددالبواالحكومددددةاالنجليزيدددددة2621بدددددأتأحددددداثالبددددراقبمظدددداهرةكبيددددرةقددددامفيهدددددااليهددددودفدددديايلددددول

تعدددودلليهدددود،ممددداأدىالدددىاثدددارةمشددداعرالمسدددلمين فعقددددوامدددؤتمربتسدددليمهمحدددائطالبدددراقواالعتدددرافبدددأنملكيتددده
للتأكيددددعلدددىملكيتدددهللمسدددلمين،وقدددداعترفدددتبريطانيدددابحدددقملكيدددةالبدددراقللمسدددلمينفددديالكتددداباالبددديض،باالضدددافة
دالددددىحددددقاليهددددودفدددديزيارتددددهفقددددط،فدددداعترضاليهددددودعلددددىالكتدددداباالبدددديضوطددددالبوابالغائدددده،ومددددنثددددمقدددداماليهددددو

،فددديذكدددرىخدددرابالهيكدددل،ثدددمقددداموابمظددداهرةثانيدددةفدددياليدددوم2626اب24بمظددداهرةضدددخمةفددديتدددلابيدددببتددداريخ

التدددداليفدددديالقدددددس،وذهبددددواالددددىحددددائطالبددددراقوهددددميحملددددونفدددديايددددديهماالعددددالمالصددددهيونية،وينشدددددوناالغدددداني
،وقدددداموابتنظدددديممظدددداهرةفددددي2626اب25ممدددداادىالددددىاثددددارةالمسددددلمينفددددي"الحددددائطلنددددا"اليهوديددددة،ويهتفددددون

المسدددجداالقصدددى،وبعددددهاقامدددتالمظددداهراتواالشدددتباكاتفيدددةمددددنفلسدددطينيةمتعدددددة،وأدتالدددىاستشدددهادالعديددددمدددن

،الفلسددددطينيةالقضدددديةجددددذورتومددددا،ايميددددل.2626اب26الفلسددددينيينومقتددددلالعديدددددمددددناليهددددود،وانتهددددتاألحددددداثفددددي

 .265-264،(2665ية،المكتبةالشعب:حيفا)
75
 .25،سليمةمصروالقضية
76
 .62عبدالرحمن،مصروفلسطين،
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 (يوليلللللللو) فلللللللي تملللللللودز، وقلللللللد أرسللللللللت الجمعيلللللللة وفلللللللدًا فلللللللي صلللللللالح القضلللللللية الفلسلللللللطينية
إلللللللى عصللللللبة األمللللللم، للللللللدفاع عللللللن ملكيللللللة العللللللرب لحللللللائط البللللللراق أمللللللام اللجنللللللة   0931
وانتقلللللل االهتملللللام إللللللى  ..لتحقيلللللق فلللللي النلللللدزاعلعصلللللبة األملللللم  ملللللن قبللللللتلللللم تشلللللكيلها التللللي 

مجموعلللللللة ملللللللن كبللللللللار  إرسللللللللالمنظملللللللات شلللللللعبية مثلللللللل نقابللللللللة المحلللللللامين التلللللللي قلللللللررت 
يطانيللللللة الللللللذين اعتقلللللللتهم السلللللللطات البر  الفلسللللللطينيينين للللللللدفاع عللللللن يالمحللللللامين المصللللللر 
 77.في أحداث البراق

علللللن اللللللذي كلللللان يتلللللرأس الحركلللللة الوطنيلللللة المصلللللرية حينهلللللا، عبلللللر حلللللدزب الوفلللللد 
لقللللد أوضللللحت أحللللداث : "موقفلللله إدزاء أحللللداث البللللراق حيللللث جللللاء فللللي بيللللان رسللللمي  حينهللللا

فلسلللللطين األخيلللللرة حقيقلللللة أن القضلللللية الوطنيلللللة العربيلللللة تشلللللكل فلللللي الوقلللللت اللللللراهن أحلللللد 
اء علللللى الحللللق فللللي القضللللالقضللللايا الهامللللة فللللي السياسللللة العالميللللة، والعللللرب يمتلكللللون كللللل 

الللللذي تللللولى الللللودزارة معظللللم الوقللللت فللللي مصللللر  حللللدزب الوفللللد ، مللللا يعنللللي أن"تقسلللليم وطللللنهم
يعتلللللللرف بوجللللللله مصلللللللر العربلللللللي ملللللللن أصلللللللبح  ،م0925ام وحتلللللللى عللللللل 0954منلللللللذ علللللللام 

، 0930خلللللالل االشلللللتراك فلللللي الملللللؤتمر اإلسلللللالمي العلللللام اللللللذي انعقلللللد فلللللي القلللللدس علللللام 
لقللللى عبللللد أحيللللث ، ة مصللللروبللللدأ حللللدزب الوفللللد الحللللديث عللللن الوحللللدة العربيللللة وأكللللد عروبلللل

كلمللللة حللللث فيهللللا دعللللم الشللللعوب  فللللي المللللؤتمر المللللذكور" الوفللللد"الللللرحمن عللللدزام ممثللللل 
دى بسللللللللطات االنتلللللللداب إللللللللى ابعلللللللاده علللللللن أاإلسلللللللالمية المضلللللللطهدة، األملللللللر اللللللللذي 

 78.فلسطين
 نيشلللللللير التفاعلللللللل اللللللللذي حلللللللدث فلللللللي سلللللللياق حادثلللللللة البلللللللراق، إللللللللى دور العلللللللامال

الموقللللف المصللللري بعللللد أحللللداث البللللراق، وذلللللك مللللن  صللللياغة فللللي والتللللاريخي االيللللديولوجي
خللللللللالل مشللللللللاركة االحللللللللدزاب فللللللللي جمللللللللع التبرعللللللللات وعقللللللللد المللللللللؤتمرات لنصللللللللرة القضللللللللية 
الفلسللللللطينية، التللللللي اكتسللللللبت طابعللللللًا اسللللللالمي ًا خصوصللللللًا مللللللع تللللللولي رجللللللال ديللللللن لقيللللللادة 

، باالضلللللللللافة اللللللللللى الموقلللللللللف (الحلللللللللاج املللللللللين الحسللللللللليني)الحركلللللللللة الوطنيلللللللللة الفلسلللللللللطينية 
تصللللللاعد دور مصللللللر فللللللي التعبيللللللر عللللللن تيييللللللدها للقضللللللية الفلسللللللطينية  الرسللللللمي؛ حيللللللث
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.62المصدرالسابق،
78
مؤسسةالدراساتالفلسطينية،:بيروت)،2641-2627ننويهضالحوت،القياداتوالمؤسساتالسياسيةفيفلسطينبيا

2616)،245. 



26 
 

 
 

هلللللا قضلللللية عربيلللللة بعلللللد مشلللللاركة حلللللدزب الوفلللللد اللللللذي كلللللان يتلللللولى ن  التقسللللليم بحكلللللم أ ضلللللد
 .الودزارة في مصر من خالل المشاركة في المؤتمرات لدعم القضية الفلسطينية

 
 9121ثورة فلسطين عام   3-9-2

وذللللللللك  ،0936 (ابريلللللللل) نيسلللللللان 55بتلللللللاري   إضلللللللراب علللللللامعلللللللن  أعللللللللن الفلسلللللللطينيون
 ،علللللن سلللللخطهم ادزاء فلللللتح بلللللاب الهجلللللرة اليهوديلللللة إللللللى فلسلللللطين عللللللى مصلللللراعيه تعبيلللللرا

ولكلللللللن الحكوملللللللة البريطانيلللللللة لجللللللليت إللللللللى  79.وملللللللا ترتلللللللب عليللللللله ملللللللن ضلللللللياع حقلللللللوقهم
إلللللللى  واألمللللللن ، فيعلنللللللت األحكللللللام العرفيللللللة لعلهللللللا تعيللللللد الهللللللدوءالقوةمواجهللللللة الموقللللللف بلللللل

ألول ملللللرة خلللللالل هلللللذه الثلللللورة، إذ أرسللللللت الحكوملللللة  ظهلللللرفكلللللرة التقسللللليم ت كانلللللتاللللللبالد، و 
 اقترحلللللتالتلللللي ، "لجنلللللة بيلللللل" لجنلللللة تحقيلللللق ملكيلللللة عرفلللللت باسلللللم 0936البريطانيلللللة سلللللنة 

، وذلللللللللك مللللللللن خللللللللالل لمشللللللللكلة فلسللللللللطين حللللللللل أساسلللللللليك تقسلللللللليم األراضللللللللي الفلسللللللللطيني
 80:إلى ثالثة مناطق وهي تقسيمها

 .حدود لبنان إلى جنوب يافادولة يهودية تمتد على الساحل من  .0
 .دولة عربية في األقسام الباقية وتضم شرق األردن .5
 .منطقة انتداب بريطاني دائم تشمل األماكن المقدسة والقدس .3

مظلللللللاهر التضلللللللامن المصلللللللري، فيهلللللللا  اتسلللللللعت ،ثالثلللللللة أعلللللللوامالثلللللللورة اسلللللللتمرت 
لللللللدت  واتجهلللللللت لمشلللللللاركة الفلسلللللللطينيين فلللللللي نضلللللللالهم، رغلللللللم أن الحكوملللللللة المصلللللللرية ت عم 
إخفللللللاء مشللللللاعر التضللللللامن مللللللع شللللللعب فلسللللللطين حرصللللللًا علللللللى مفاوضللللللتها التللللللي كانللللللت 

 0936.81 تجلللللري فلللللي ذللللللك الوقلللللت ملللللع بريطانيلللللا، والتلللللي توجلللللت بتوقيلللللع معاهلللللدة علللللام
رئللللللليس حلللللللدزب الوفلللللللد اللللللللذي يمثلللللللل الحركلللللللة الشلللللللعبية ، ولكلللللللن مصلللللللطفى النحلللللللاس باشلللللللا

أكللللللد لسللللللطينية، ، والللللللذي كللللللان يللللللرأس الللللللودزارة فللللللي المرحلللللللة األولللللللى مللللللن الثللللللورة الفحينهللللللا
ن مصلللللر للللللن تقلللللف أو  صلللللر وشلللللعبها ملللللع القضلللللية الفلسلللللطينية،تضلللللامن حكوملللللة معللللللى 
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.2636نيسان3234،22-43جريدةفلسطين،عدد

http://www.pastnet.org/gsdl-2.82/collect/givathaviva/index/assoc/D24011.dir/doc.pdf 
80
.67،(2652المطبعةالعصرية،:صيدا)العربيةالحديثة،محمدعزةدروزة،الحركة
81
نصتعلىانتقالالقواتالعسكرية(26/1/2636)لندنبتاريخبريطانيةمصريةوقعتفيهيمعاهدة:6391معاهدة

دالقواتقيدأوشرط،وكذلكتحديدعدمنالمدنالمصريةإلىمنطقةقناةالسويسوبقاءالجنودالبريطانيينفيالسودانبال
ديدغيرمعترفوذلكوقتالسلمفقط،أماحالةالحربفإلنجلتراالحقفيالزيادةوبهذايصبحهذاالتحالبريطانيةفيمصر

 .به
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مكتوفللللة األيللللدي تجللللاه مللللا يجللللري فللللي فلسللللطين، وأعلللللن تيييللللده لمطالللللب الشللللعب العربللللي 
 حينهللللللاالفلسللللللطيني، حيللللللث قللللللام بعقللللللد جلسللللللة خاصللللللة مللللللع ودزيللللللر الخارجيللللللة البريطللللللاني 

ة، وأعللللرب النحللللاس عللللن رفضلللله لمشللللروع ، نللللاق  فيهللللا القضللللية الفلسللللطيني"أنتللللوني إيللللدن"
ه مللللللن قيللللللام اني مللللللايلدز المبسللللللون، وأعللللللرب عللللللن قلقللللللالتقسلللللليم للمفللللللوض السللللللامي البريطلللللل

كمللللا جللللرى  82.دولللللة يهوديللللة علللللى الحللللدود المصللللرية خوفللللًا مللللن ضللللياع سلللليناء فيمللللا بعللللد
ذكلللللر فلسلللللطين أكثلللللر ملللللن ملللللرة أثنلللللاء توقيلللللع المعاهلللللدة، وقلللللد قلللللال محملللللد محملللللود باشلللللا 

 إن: "رئللللليس حلللللدزب االحلللللرار الدسلللللتوريين لملللللايلدز المبسلللللون عنلللللدما هنللللليه بتوقيلللللع المعاهلللللدة
رضاء اخواننا العربالتهنئة ال تتم إ  83".ال بحل المسيلة الفلسطينية وا 
فلللللي الوسلللللاطة لتسلللللوية  ةرغبلللللين الللمسلللللؤولين البريطلللللاني لنحلللللاسمصلللللطفى اأبلللللدى 

فلللللي  لكلللللن رغبتللللله للللللم تجلللللد صلللللدى للللللديهم، وأوضلللللح النحلللللاس موقفللللله القضلللللية الفلسلللللطينية،
حيللللث  ،فللللي مجلللللس النللللواب المصللللري مللللن األحللللداث الجاريللللة فللللي فلسللللطين العللللام الثللللاني

شلللللار مرار العالقلللللات الطيبلللللة ملللللع فلسلللللطين، وأملللللدى حلللللرص مصلللللر عللللللى اسلللللت عللللللىأكلللللد 
راءات ابع باهتملللللللام ملللللللا يجلللللللري هنلللللللاك، وسلللللللتتخذ اإلجلللللللالحكوملللللللة المصلللللللرية تتلللللللإللللللللى أن 

ف الحكومللللللة المصللللللرية قللللللو م حللللللرص ، ممللللللا يللللللدل علللللللىالمناسللللللبة فللللللي الوقللللللت المناسللللللب
لعالقتهللللللا مللللللع بريطانيللللللا  ةإلضللللللراب أو بعللللللدها علللللللى عللللللدم اإلسللللللاءا مرحلللللللةسللللللواء أثنللللللاء 

، كمللللا يللللدل علللللى دور بريطانيللللا فللللي التلللليثير علللللى 0936خصوصللللًا بعللللد توقيللللع معاهللللدة 
، وقلللللد عبلللللر علللللن ذللللللك أحملللللد حلللللافظ علللللوض صلللللاحب جريلللللدة ر الخارجيلللللةسياسلللللة مصللللل

كللللون فللللي فلسللللطين ثللللورة ضللللد بريطانيلللللا ال نحللللب أن ن  إننللللا : "الللللذي قللللال" كوكللللب الشللللرق"
ولعللللل  84".، كمللللا أننللللا ال نحللللب أن يفتللللك اإلنجليللللدز بإخواننللللا العللللرب فللللي فلسللللطينحليفتنللللا

القللللاهرة  سللللتلجي لللللهكون نللللوع مللللن المخللللرج الللللذي هللللذا العللللرض للقيللللام بللللدور الوسللللاطة سللللي
حرصللللًا  مللللرارًا كحللللل وسللللط بللللين عللللدم القيللللام بموقللللف فاعللللل فللللي الشللللين الفلسللللطينيو حقلللًا ال

، وبللللللللللين تبنللللللللللي مواقللللللللللف حادزمللللللللللة بجانللللللللللب الطللللللللللرف علللللللللللى مصللللللللللالح مصللللللللللر الوطنيللللللللللة
 .الفلسطيني
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كمللللا وأكللللد محمللللود بسلللليوني، رئلللليس مجلللللس الشلللليوخ المصللللري، فللللي ذلللللك الحللللين 
دز اللللللذي يكنللللله المصلللللريون إللللللى إخلللللوانهم ملللللدى االعتلللللدزا"فلللللي خطلللللاب ألقلللللاه فلللللي المجللللللس 

الفلسللللللطينيين، واعتللللللرف بالتقصللللللير نحللللللوهم وطالللللللب بضللللللرورة إنصللللللافهم والعطللللللف علللللللى 
 85".منكوبيهم

أرسلللللت اللجنلللللة العربيلللللة العليلللللا التلللللي كانلللللت تعلللللد القيلللللادة الفلسلللللطينية العربيلللللة فلللللي 
فلسللللللطين، البرقيللللللات إلللللللى ملللللللوك العللللللرب ورؤسللللللائهم تطللللللالبهم بالسللللللعي إلنقللللللاذ فلسللللللطين، 

كللللللان تصللللللريح مصللللللطفى النحللللللاس فللللللي مجلللللللس النللللللواب أول بيللللللان رسللللللمي يؤيللللللد عللللللرب و 
فلسللللطين، ويتعهللللد بالعمللللل مللللن أجللللل تحقيللللق مطللللالبهم، وأرسللللل النحللللاس مللللذكرة للحكومللللة 
البريطانيللللة مطالبللللًا فيهللللا بإيجللللاد حللللل للقضللللية الفلسللللطينية، رافضللللًا فكللللرة مشللللروع التقسلللليم 

ييللللللد الهجللللللرة اليهوديللللللة إلللللللى ة تقالللللللذي ورد فللللللي تقريللللللر اللجنللللللة الملكيللللللة، وطالللللللب بضللللللرور 
، كمللللللا دعمللللللت مصللللللر الوفللللللد الفلسللللللطيني عنللللللد عللللللرض القضللللللية علللللللى عصللللللبة فلسللللللطين

األمللللللم، وأعلنللللللت الللللللرفض الرسللللللمي لمشللللللروع التقسلللللليم فللللللي خطللللللاب قللللللوي ألقللللللاه واصللللللف 
غلللللالي ودزيللللللر الخارجيلللللة المصللللللري أملللللام عصللللللبة األملللللم، واقترحللللللت مصلللللر ضللللللرورة عقللللللد 

للقضللللللللية  توصللللللللل لتسللللللللوية نهائيللللللللةهللللللللود مللللللللن أجللللللللل المللللللللؤتمر يجمللللللللع بللللللللين العللللللللرب الي
 86.الفلسطينية

ولعلللللل مثللللللل هلللللذا الموقللللللف يوضللللللح كيلللللف صللللللارت مصللللللر، كملللللا الللللللدول العربيللللللة 
األخللللللللرى، مضلللللللللطرة لتبنلللللللللي مواقلللللللللف سياسللللللللية محلللللللللددة بالشلللللللللين الفلسلللللللللطيني، وبالتلللللللللالي 

وأصللللللبحت تلعللللللب دورًا عملي للللللًا  جللللللدزء مللللللن أطللللللراف العمليللللللة السياسللللللية، أصللللللبحت تللللللدريجياً 
 .في رسم مسار األحداث

 فلللللي فلسلللللطين بشلللللين عقلللللد التلللللي المسلللللتديرة المائلللللدة ملللللؤتمر فلللللي مصلللللر شلللللاركت
 واألردن والعللللللللللراق مصللللللللللر منلللللللللدوبي بحضللللللللللور 0939( فبرايللللللللللر) شلللللللللباط 7 فللللللللللي لنلللللللللدن

رسللللمي تشلللللترك دولللللي أول ملللللؤتمر  كللللان حيللللث بريطلللللانيين، ومنللللدوبين واللللليمن والسللللعودية
فيللللللله الحكوملللللللة المصلللللللرية ملللللللن أجلللللللل فلسللللللللطين، وحضلللللللر عللللللللي ملللللللاهر ممثلللللللل مصللللللللر 

 87.تحدث باسم الوفود العربية كلهاو المؤتمر 
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 .652،ابقسالمصدرال
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.224،(2656دارالطليعةللطباعةوالنشر،:بيروت)،أنيسصايغ،الفكرةالعربيةفيمصر
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مصلللللللر فلللللللي املللللللت الحركلللللللات السياسلللللللية اإلسلللللللالمية ق ؛عللللللللى المسلللللللتوى الشلللللللعبي
، بتشللللللكيل لجنللللللة عليللللللا إلغاثللللللة منكللللللوبي الم سلللللللمين اإلخللللللوانو  الم سلللللللمينممثلللللللة بالشللللللبان 
جلللللرى تبنلللللي هلللللذا اليلللللوم فلللللي وقلللللد لتخصللللليص يلللللوم خلللللاص لفلسلللللطين،  فلسلللللطين، ودعلللللت

يللللللوم علللللللى بللللللدء اإلضللللللراب الفلسللللللطيني،  61بعللللللد مللللللرور  0936 (يونيللللللو) حدزيللللللران 07
وينظمللللون المحاضللللرات التللللي تسللللعى الللللى تعبئللللة الللللرأي  ،كللللانوا يصللللدرون البيانللللاتحيللللث 

جلللللل العلللللام المصلللللري لصلللللالح الثلللللورة الفلسلللللطينية، كملللللا سلللللاهموا فلللللي جملللللع األملللللوال ملللللن أ
وشللللللللكلت الحركللللللللة الطالبيللللللللة المصللللللللرية لجللللللللان مسللللللللاندة للثللللللللورة الفلسللللللللطينية،  .فلسللللللللطين

وكلللللللذلك سلللللللاهم اإلتحلللللللاد النسلللللللائي المصلللللللري ملللللللن خلللللللالل القيلللللللام بتشلللللللكيل لجنلللللللة لجملللللللع 
رسللللللال برقيللللللات احتجللللللاج إلللللللى سللللللطات االحللللللتالل البريطللللللاني، والللللللدعوة إلللللللى  التبرعلللللات وا 

 88.إيقاف الهجرة اليهودية ورفض مشروع التقسيم
دزعللللللللليم حلللللللللدزب االحلللللللللرار " محملللللللللد محملللللللللود"، تلللللللللولى 0937أواخلللللللللر علللللللللام فلللللللللي 

الدسللللللتوريون؛ منصللللللب رئاسللللللة الحكومللللللة المصللللللرية، وقللللللد كانللللللت سياسللللللته تجللللللاه قضللللللية 
فلسلللللللطين تتصلللللللف بلللللللالتراخي، ولكنللللللله لعلللللللب دور الوسلللللللاطة لحلللللللل القضلللللللية الفلسلللللللطينية، 

و بللللين يللللتم عقللللد اجتمللللاع يكللللون فيلللله المفتللللي وواحللللد أ 0938حيللللث قللللد م اقتراحللللًا فللللي عللللام 
اثنللللللان مللللللن كبللللللار دزعمللللللاء العللللللرب مللللللع أحللللللد دزعمللللللاء اليهللللللود للتوصللللللل الللللللى حللللللل إلنهللللللاء 
الصلللللراع، ورفلللللض هللللللذا االقتلللللراح مللللللن قبلللللل الفلسللللللطينيين، حيلللللث اعتبللللللروا بلللللين جلوسللللللهم 

ولعللللللل اقتللللللراح  89.مللللللع اليهللللللود اعتللللللرافي ضللللللمني بحقهللللللم فللللللي االسللللللتيطان فللللللي فلسللللللطين
كبللللللديل عللللللن اتخللللللاذ الوسللللللاطة هللللللذا مثللللللال آخللللللر، علللللللى محاولللللللة اللجللللللوء لللللللدور الوسلللللليط 

 . مواقف محددة
التلللللي  جامعلللللة اللللللدول العربيلللللة تيسللللليسلعبلللللت مصلللللر دورًا فلللللي  ؛0942فلللللي علللللام 

قلللللد اتخلللللذت القلللللاهرة مقلللللر ًا لهلللللا، وكلللللان هلللللدفها الرئيسلللللي هلللللو بنلللللاء نظلللللام إقليملللللي عربلللللي، و 
أعتبلللللرت القضلللللية الفلسلللللطينية ملللللن أهلللللم القضلللللايا العربيلللللة التلللللي يلللللتم طرحهلللللا فلللللي مجللللللس 

للقضللللية جامعلللة الللللدول العربيلللة، وذلللللك مللللن خلللالل العمللللل عللللى التوصللللل الللللى حلللل سللللريع 
، إضلللللافة اللللللى التباحلللللث فلللللي مسللللليلة تمثيلللللل فلسلللللطين فلللللي مجللللللس الجامعلللللة، الفلسلللللطينية

                                                           
88
 .36–31،تطورالحركةرمضان،
89
 .35مصروالقضية،سليمة،
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نقلللللللاذ فلسلللللللطين ملللللللن خطلللللللر الوجلللللللود اليهلللللللودي فيهلللللللا لعملللللللل عللللللللى إنقلللللللاذ األراضلللللللي وا وا 
وذلللللللك ملللللن خلللللالل المشلللللروع المصلللللري الللللللذي ، الفلسلللللطينية والحلللللد  ملللللن الهجلللللرة اليهوديلللللة

دعلللللا اللللللى جملللللع التبرعلللللات ملللللن مختللللللف اللللللدول العربيلللللة، حيلللللث كانلللللت الحصلللللة األكبلللللر 
ملللللن ميدزانيلللللة الجامعلللللة العربيلللللة، % 45للحكوملللللة المصلللللرية التلللللي كانلللللت  تتحملللللل علللللبء 

مللللللة تقللللللوم بإنقللللللاذ األراضللللللي المملوكللللللة للعللللللرب، كمللللللا ذلللللللك لتيسلللللليس شللللللركة مسللللللاهمة عاو 
فلللللللي المحافلللللللل الدوليلللللللة الفلسلللللللطينية علللللللرض القضلللللللية  لعربيلللللللة دورًا فللللللليالعبلللللللت الجامعلللللللة 

، وقامللللللت مصللللللر ألول مللللللرة بطللللللرح فكللللللرة المقاطعللللللة االقتصللللللادية كهيئللللللة األمللللللم المتحللللللدة
 90.للبضائع الصهيونية بشكل رسمي

تطلللللور  قلللللد شلللللعبي المصلللللريبنلللللاًء عللللللى ملللللا سلللللبق، يمكلللللن القلللللول إن  الموقلللللف ال
فللللللي طريقللللللة تضللللللامنه مللللللع القضللللللية الفلسللللللطينية، حيللللللث انتقللللللل مللللللن مرحلللللللة المظللللللاهرات 

وسللللللاعد  ،سللللللتمراريةالوالحللللللدادات الللللللى تكللللللوين أطللللللر ولجللللللان محللللللددة تتسللللللم نشللللللاطاتها با
أملللللا بالنسلللللبة للموقلللللف الرسلللللمي، . دور األحلللللدزاب فلللللي السياسلللللة الخارجيلللللة علللللى هلللللذا تدزايلللللد

ملللللل المصلللللالح الداخليلللللة المصللللللرية؛ خصوصلللللًا فلللللي ضللللللوء فقلللللد اسلللللتمر التنلللللادزع بللللللين عوا
المفاوضلللللللات والعالقلللللللات، واللللللللرأي العلللللللام وتضلللللللامنه ملللللللع القضلللللللية الفلسلللللللطينية، ومكانلللللللة 

ولكللللللن المالحللللللظ . مصللللللر العربيللللللة واإلسللللللالمية بثقلهللللللا الجغرافللللللي والللللللديمغرافي والسياسللللللي
مللللللن التللللللردد ورفللللللض  -فللللللي النصللللللف الثللللللاني مللللللن الثالثينيللللللات –أن  مصللللللر انتقلللللللت هنللللللا 

لعللللللللب دور ومنللللللللع التضللللللللامن مللللللللع الفلسللللللللطينيين، إلللللللللى التللللللللردد بللللللللين لعللللللللب دور مللللللللؤادزر 
 .في صفهم ولعب دور الوسيطصريح مع الفلسطينيين والوقوف 

  
 9141قرار التقسيم   3-9-4

لسللللان كللللان موقللللف مصللللر الرسللللمي مللللن فلسللللطين الللللذي أعلنتلللله الحكومللللة المصللللرية علللللى 
تلخيصللللًا وافيللللًا للموقللللف  0946عللللام  91لنللللدن ممثلهللللا عبللللد الللللردزاق السللللنهوري فللللي مللللؤتمر

؛ إذ عبلللللللرت فلللللللي تللللللللك اللحظلللللللة الرسلللللللمي والشلللللللعبي المصلللللللري ملللللللن القضلللللللية الفلسلللللللطينية
مصلللللر علللللن رفضلللللها القلللللاطع بللللليي شلللللكل ملللللن األشلللللكال تقسللللليم فلسلللللطين أو إقاملللللة دوللللللة 

                                                           
90
 245-236مصروالقضية،سليمة،
91
مؤتمرلندنالثانيلمناقشةاالوضاعالسياسيةفيفلسطينبعدأنزادالتواجداليهوديفيها،حيثقامتبريطانيابدعوة

 .طينالعربوالوكالةاليهوديةوممثلينعنيهودبريطانياوفلس
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تعدادها للحيلولللللة دون تحقيللللق يهوديللللة فللللي هللللذا الجللللدزء مللللن العللللالم، كمللللا أعلنللللت عللللن اسلللل
الهلللللدف الصلللللهيوني وللللللو أدى ذللللللك إللللللى اسلللللتخدام القلللللوة، باالضلللللافة اللللللى رفلللللض اقتلللللراح 
اللجنللللة االنجلللللو أمريكيللللة الللللذي يللللنص علللللى تحويللللل فلسللللطين الللللى دولللللة اتحاديللللة تتكللللون 
ملللللن الدوللللللة العربيلللللة والدوللللللة اليهوديلللللة باعتبلللللار ان التقسللللليم لللللليس حلللللال يمكلللللن فرضللللله اال 

وقلللللللد كلللللللان هلللللللذا  92.المباشلللللللرة القلللللللوةاسلللللللتخدام ك اسلللللللتعداد لإلبقلللللللاء عليللللللله باذا كلللللللان هنلللللللا
الموقللللف بدايللللة مللللن سلسلللللة مللللن األحللللداث والقللللرارات التللللي اتخللللذت طابعللللًا حللللادًا تمثللللل أواًل 
فلللللي اإلضلللللرابات والمظلللللاهرات الشلللللعبية التلللللي ادزدحلللللم بهلللللا الشلللللارع المصلللللري تعبيلللللرًا علللللن 

جماع الرأي العام المصري على رفض قرار التقسيم  .سخط وا 
مللللللللللة وشللللللللللرح القضللللللللللية الدبلوماسللللللللللية المصللللللللللرية بللللللللللدور نشللللللللللط فللللللللللي خد قامللللللللللت  

مطالبللللللللة مصللللللللر بحقوقهللللللللا  لللللللللم تشللللللللغلالفلسللللللللطينية للعللللللللالم فللللللللي مرحلللللللللة األربعينيللللللللات، و 
عللللللللن وبشللللللللؤونها الداخليللللللللة؛ الوطنيلللللللة فللللللللي سللللللللنوات مللللللللا بعللللللللد الحلللللللرب العالميللللللللة الثانيللللللللة 

عروبتهللللللا ودورهللللللا  تكللللللدر مصلللللر أ إنبلللللل يمكللللللن القللللللول االهتملللللام بالقضللللللية الفلسللللللطينية، 
 .في فلسطين حداثاألمع  تدزامنبشكل أكبر بال المحوري العربي

 0946علللللام  (يونيلللللو) قلللللام مللللللك مصلللللر، فلللللاروق، فلللللي حدزيلللللرانفلللللي هلللللذا السلللللياق 
واسلللللللتقبله فلللللللي مصلللللللر  ،بملللللللنح مفتلللللللي القلللللللدس أملللللللين الحسللللللليني حلللللللق اللجلللللللوء السياسلللللللي

اسلللللتقبااًل رسلللللميًا، مملللللا عملللللل عللللللى تعدزيلللللدز العالقلللللات المصلللللرية الفلسلللللطينية، وخاصلللللة أن 
 93.في فلسطينالعدو اللدود للصهاينة الحسيني كان 
دخللللللللت القضلللللللية الفلسلللللللطينية مرحللللللللة  0947 (نلللللللوفمبر) تشلللللللرين ثلللللللاني 59فلللللللي 

جديللللللدة، حيلللللللث تلللللللم  إقلللللللرار مشلللللللروع التقسلللللليم السياسلللللللي واالتحلللللللاد االقتصلللللللادي ملللللللن قبلللللللل 
  94.الجمعية العمومية ل مم المتحدة

وقلللللللد اسلللللللتنكر مجللللللللس الشللللللليوخ المصلللللللري مشلللللللروع التقسللللللليم، واعتبلللللللر أن قلللللللرار 
تمدزيللللللق فلسللللللطين الللللللى دولتللللللين هللللللو اعتللللللداء علللللللى حقللللللوق اهلهللللللا، ومخللللللالف لنصللللللوص 

                                                           
92
 .54،تطورالحركةرمضان،
93
 .54المصدرالسابق

94
General Assembly, Resolution 181 (II). Future Government of Palestine, United Nations, 29-

11-1947, Last Login on: 12-04-2015, 
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ميثللللللاق هيئللللللة االمللللللم، كمللللللا دعللللللى مجلللللللس الشلللللليوخ الللللللى التعللللللاون بللللللين العللللللرب لمناصللللللرة 
 95.القضية الفلسطينية ومنع قرار التقسيم من التنفيذ

لللللا سلللللبق؛  أن هلللللذه المرحللللللة قلللللد تميلللللدزت بتطلللللور فكلللللرة ونظلللللرة  السلللللتنتاجيمكلللللن امم 
 فلللللي األربعينيلللللات أصلللللبح الموقلللللف الرسلللللمي المصلللللريو مصلللللر إللللللى القضلللللية الفلسلللللطينية، 

ذات اهميلللللة خاصلللللة بالنسلللللبة  يلللللةينظلللللر إللللللى القضلللللية الفلسلللللطينية عللللللى أنهلللللا قضلللللية عرب
، النهلللللللللللا تجسلللللللللللد الصلللللللللللراع بلللللللللللين الشلللللللللللعوب العربيلللللللللللة والقلللللللللللوى االسلللللللللللتعمارية لمصلللللللللللر
وبللللللات موقللللللف مصللللللر إدزاء القضللللللية الفلسللللللطينية يراعللللللي ضللللللرورة إرضللللللاء . يونيةوالصلللللله

اللللللرأي العلللللام وكسلللللب تيييلللللده، كملللللا صلللللارت فلسلللللطين والموقلللللف منهلللللا جلللللدزء ملللللن مقوملللللات 
 . مكانة ودور مصر االقليميين

الموقلللللللف المصلللللللري كلللللللان فلللللللي الغاللللللللب يتبلللللللع  التنويللللللله أنبولعلللللللله ملللللللن الجلللللللدير 
صللللللللدى  كلللللللان بمثابلللللللة ويؤيلللللللده، بمعنللللللللى أن  الموقلللللللف فلللللللي مصللللللللر وقلللللللف الفلسلللللللطينيالم

وكلللللللان لمبلللللللادرات االتصلللللللال والمناشلللللللدة الفلسلللللللطينية ل حلللللللداث والمواقلللللللف فلللللللي فلسلللللللطين، 
 للمسللللللتويات الشلللللللعبية والرسلللللللمية فلللللللي مصلللللللر أهمي لللللللة خاصلللللللة، دون أن يلغلللللللي هلللللللذا قللللللللق

مللللللللن مللللللللدى امللللللللتالك مصللللللللر للقللللللللدرات علللللللللى مواجهللللللللة المصللللللللري دوائللللللللر صللللللللنع القللللللللرار 
 .لصهيوني، خصوصًا عسكري اً المشروع ا

 
 وما بعدها 9141حرب العام   3-9-2

كللللللللان هنللللللللاك تباينللللللللا فللللللللي اوراء بللللللللين المسللللللللتوى األعلللللللللى فللللللللي الحكللللللللم المصللللللللري وبللللللللين 
بينملللللا أعللللللن المللللللك فلللللاروق فلللللي ف المسلللللتوى التنفيلللللذي تجلللللاه فكلللللرة الحلللللرب فلللللي فلسلللللطين،

انلللللله " ؛0948 (مللللللايو) أيللللللار 00فللللللي  "بللللللرس يتللللللدااليون"حللللللديث أدلللللللى بلللللله إلللللللى مراسللللللل 
سلللليمد إخوانلللله العللللرب بكللللل مللللا يلللللدزمهم مللللن مسللللاعدات عسللللكرية وماليللللة واقتصللللادية فللللي 

إدراكللللًا تامللللًا بللللين اسللللتعمال القللللوة قللللد يللللدرك تلللللك الحللللرب، وأن فللللي دخوللللله حللللرب فلسللللطين 
كلللللللان رئللللللليس اللللللللودزراء ، "يحلللللللول دون قيلللللللام الدوللللللللة الصلللللللهيونية عللللللللى الحلللللللدود المصلللللللرية

حللللللرب فللللللي فلسللللللطين عللللللام  رة أن تكللللللون هنللللللاكفكلللللل المصللللللري محمللللللود النقراشللللللي يعللللللارض
، واقتللللرح بللللين تكللللون المسللللاعدة للفلسللللطينيين مللللن خللللالل المللللؤادزرة بمتطللللوعين مللللن 0948
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حيلللللث  96،مختللللللف اللللللدول العربيلللللة وملللللن بينهلللللا مصلللللر دون اللللللدخول فلللللي حلللللرب نظاميلللللة
قلللللال فلللللي ملللللؤتمر رؤسلللللاء الحكوملللللات العربيلللللة اللللللذي عقلللللد بمقلللللر ودزارة الخارجيلللللة بالقلللللاهرة 

 :0947عام  (اكتوبر) لفي تشرين أو 
 ،لقللللللد ذهبللللللت إلللللللى مجلللللللس األمللللللن وطالبللللللت االنجليللللللدز بللللللين يخرجللللللوا مللللللن بالدنللللللا

وقللللللللت للعلللللللالم كلللللللله أن الجلللللللي  المصلللللللري قلللللللادر عللللللللى مللللللللء الفلللللللرا  فلللللللي قنلللللللاة 
عللللرض هللللذا الجللللي  السللللويس، وأنلللله قللللادر علللللى الللللدفاع عنهللللا، وأنللللا ال أريللللد أن أ  

ربللللة خطيللللرة، ولللللو الللللذي هللللو كللللل حجتللللي وسللللندي فللللي القضللللية المصللللرية إلللللى تج
كانللللللت نسللللللبة الخطللللللر فللللللي دخللللللول الجللللللي  إلللللللى فلسللللللطين ال تدزيللللللد عللللللن عشللللللرة 

ن أجلللللللادزف وال بواحللللللد بلللللللاأللف، أأو خمسللللللة بالمائلللللللة، فللللللإنني ال أرضللللللى بالمائللللللة 
مصللللر مشللللغولة تمامللللًا بكفاحهللللا ضللللد بريطانيللللا وللللليس متوقعللللًا أبللللدًا أن تقللللوم  ن  ا  و 

ن ه لللللللدفاع علللللمصلللللر بإرسلللللال جيوشلللللها إللللللى فلسلللللطين فلللللي الوقلللللت اللللللذي تحتاجللللل
 97.سيادتها

األملللللر اللللللذي يلللللدل عللللللى أولويلللللة المصللللللحة المصلللللرية القوميلللللة، ويثبلللللت النظريلللللة 
الواقعيللللللة التلللللللي تؤكللللللد بلللللللين الللللللدول تسلللللللعى اللللللللى دزيللللللادة قوتهلللللللا وبالتللللللالي تقلللللللوم بصلللللللناعة 

 .سياستها الخارجية بما يتناسب مع مصالحها الداخلية
لكللللللن تغيصللللللرًا حصللللللل فللللللي الموقللللللف الحكلللللللومي مللللللن الحللللللرب فللللللي فلسللللللطين علللللللام 

عللللله المللللللك نقأن أبعلللللد  ، وذللللللكس للحلللللرباإللللللى الحمللللل النقراشلللللي وتحلللللول موقلللللف، 0948
األمللللين العللللام لجامعللللة الللللدول العربيللللة  "عبللللد الللللرحمن عللللدزام"، وعنللللدما سلللليله فللللاروق بللللذلك

الحلللللوادث واللللللرأي  إننلللللي للللللم أر مفلللللرًا تحلللللت ضلللللغط: "علللللن سلللللبب تغييلللللر موقفللللله فكلللللان رده
عللللللالن الللللللدول  العللللللام وحالللللللة األمللللللن الللللللداخلي وكرامللللللة مصللللللر أمللللللام العللللللالم اإلسللللللالمي، وا 
العربيللللللة األخللللللرى خللللللوض معركللللللة فلسللللللطين مللللللن دخللللللول جللللللي  مصللللللري لالشللللللتراك فللللللي 

كلللللل ملللللن الللللللرأي  دور ولعلللللل هلللللذا التصلللللريح يوضللللللح 98".القتلللللال كبقيلللللة الجيلللللو  العربيللللللة
رار المصلللللللري بشلللللللين فلسلللللللطين، بملللللللا العلللللللام، ومكانلللللللة مصلللللللر عربيلللللللًا، فلللللللي صلللللللياغة القللللللل

 .  على اعتبارات محدودية اإلمكانيات المصرية أحياناً  يتغلب
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بخصلللللوص جماعلللللة االخلللللوان المسللللللمين، فقلللللد نظلللللروا اللللللى حلللللرب فلسلللللطين عللللللى 
عمللللللوا عللللللى جملللللع التبرعلللللات  ، وبالتلللللالي؛ فقلللللد"حلللللرب دينيلللللة مقدسلللللة ضلللللد اليهلللللود"أنهلللللا 

اد والدزحللللللف الللللللى فلسللللللطين أجللللللل الجهلللللللللللللى التطللللللوع مللللللن ة إدعو واإلعانللللللات الماليللللللة، واللللللل
نشلللللللاء المعسلللللللكرات، وفلللللللي اجتملللللللاع لهيئتهلللللللا التيسيسلللللللية برئاسلللللللة  وفلللللللتح بلللللللاب التلللللللدريب وا 
للللللت جماعلللللة االخلللللوان المسللللللمين، الجامعلللللة العربيلللللة؛ مسلللللؤولية ملللللا  حسلللللن البنلللللا، فقلللللد حم 
وصلللللللت اليللللللة فلسللللللطين، ودعللللللت الللللللدول العربيللللللة وخصوصللللللًا مصللللللر الللللللى اعللللللالن حالللللللة 

 99.س من أجل الحفاظ على عروبة فلسطينالحرب والجهاد المقد  
مللللللن  هعبللللللر سللللللكرتير عللللللام حللللللدزب الوفللللللد فللللللؤاد سللللللراج الللللللدين عللللللن موقللللللف حدزبلللللل 

أيللللار  05قللللدها مجلللللس النللللواب المصللللري فللللي دخللللول حللللرب فلسللللطين فللللي الجلسللللة التللللي ع
دفللللللاع مصللللللر  ن  إ: "لمناقشللللللة قللللللرار دخللللللول حللللللرب فلسللللللطين، حيللللللث قللللللال 0948( مللللللايو)

ن مللللن ينظللللر إلللللى مسلللليلة فلسللللطين إنمللللا ينظللللر عللللن فلسللللطين يعتبللللر مصلللللحة وطنيللللة، أل
إللللللى مسللللليلة مصلللللر، وال يمكلللللن أن تلللللدافع اللللللدول علللللن كيانهلللللا وعلللللن نفسلللللها دون أن تلللللدفع 

لعللللل هللللذا الحللللديث يؤكللللد النظريللللة  100".الللللثمن غاليللللًا مللللن دمللللاء أبنائهللللا وأموالهللللا وعتادهللللا
المصللللللحة الوطنيلللللة الواقعيلللللة، بحيلللللث أن موقلللللف الحلللللدزب ملللللن دخلللللول الحلللللرب نلللللابع ملللللن 

 مصللللللللر خللللللللوف علللللللللى أمللللللللنالالعامللللللللل الجيوسياسللللللللي والمتمثللللللللل فللللللللي صللللللللرية بحكللللللللم الم
 .الداخلي

، فقللللد جللللاء ملللللن خللللالل تصلللللريح أحمللللد حسلللللين "مصللللر الفتلللللاة"أمللللا موقللللف حلللللدزب  
إننلللللا إذا ملللللا نظرنلللللا فلللللي يلللللوم ملللللن األيلللللام إللللللى قضلللللية فلسلللللطين : "سلللللكرتير علللللام الحلللللدزب

الوضللللللللع فللللللللي باعتبارهللللللللا قضللللللللية عربيللللللللة، بللللللللل باعتبارهللللللللا قضللللللللية مصللللللللرية بحتللللللللة، ألن 
فلسلللللطين للللللم يعلللللد يحتملللللل أي تهلللللاون، خاصلللللة إذا نظرنلللللا إللللللى الخطلللللر اللللللذي يمثلللللله قيلللللام 

 101."دولة يهودية على حدود مصر
تكشلللللف هلللللذه المواقلللللف كيلللللف تطلللللور اهتملللللام مصلللللر بالقضلللللية الفلسلللللطينية، ملللللن   

فلللللي  النظلللللر لهلللللا إللللللىكونهلللللا قضلللللية خارجيلللللة، إللللللى كونهلللللا  قضلللللية عربيلللللة أو إسلللللالمية، 
انهللللللا قضللللللية مصللللللرية داخليللللللة، ألن فلسللللللطين تشللللللترك مللللللع مصللللللر علللللللى  تلللللللك المرحلللللللة

                                                           
99
 .272،مصروالقضيةسليمة،
100
 .215،المصدرالسابق
101
 .244،الحركةالسياسية،لبشريا
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بالحللللللدود الجغرافيللللللة ومللللللن الممكللللللن أن يعللللللرض مصللللللر للخطللللللر الصللللللهيوني، فللللللي مؤشللللللر 
. علللللللى تلللللليثير الجغرافيللللللا السياسللللللية كمحللللللدد فللللللي صللللللناعة السياسللللللة الخارجيللللللة المصللللللرية
 ولعلللللل تقلللللديم هلللللذا الفهلللللم لللللللرأي العلللللام للقضلللللية الفلسلللللطينية، باعتبارهلللللا قضلللللية مصلللللرية،

 .0948كان ضرورة لتبرير منطق دخول حرب العام 
 

 الموقف من الكيان الفلسطيني  3-9-1
ة منهلللللا ملللللا يلللللدتفاعللللللت قضلللللايا فلسلللللطينية عد ،0948فلللللي مرحللللللة ملللللا بعلللللد حلللللرب العلللللام 

قطلللللاع  عصلللللًا وقلللللد وقللللليتعللللللق بانعكسلللللات الحلللللرب عللللللى الشلللللين المصلللللري اللللللداخلي، خصو 
 عو موضللللل وخصوصلللللاً  مللللا تعللللللق بالشلللللين الفلسلللللطيني ومنهلللللاالمصلللللري،  غللللدزة تحلللللت الحكلللللم

تشللللللللكيل كيللللللللان فلسللللللللطيني، والموقللللللللف مللللللللن تللللللللدويل القللللللللدس، وكالهمللللللللا موضللللللللوع يمللللللللس 
ل رسلللللم التنلللللافس المصلللللري األردنلللللي، باعتبلللللاره عاملللللل ملللللن عوامللللل وعامللللللاألردن أيضلللللًا، 

 102.السياسة المصرية الخارجية
طلبللللللت الهيئلللللللة العربيلللللللة العليلللللللا ملللللللن جامعللللللة اللللللللدول العربيلللللللة فلللللللي أوائلللللللل شلللللللباط 

الموافقلللللة عللللللى إنشلللللاء حكوملللللة فلسلللللطينية تتلللللولى شلللللؤون اإلدارة العاملللللة  0948( فبرايلللللر)
 0948.103 (مايو) أيار 02عند انتهاء االنتداب البريطاني في 

آب  59فللللللللي قنصللللللللل مصللللللللر العللللللللام فللللللللي القللللللللدس  "أحمللللللللد فللللللللراج طللللللللايع"كتللللللللب 
 : ، إلى حكومته يقول0948( أغسطس)

 ، ويقللللولهنللللا فللللي فلسللللطين فكللللرة تلللليليف حكومللللة وطنيللللة لفلسللللطين بفتللللور لللللت  قوب  
خيللللللر لفلسللللللطين أن يصللللللرف المللللللال فللللللي شللللللراء األسلللللللحة مللللللن أن  ؛الفلسللللللطينيون

يصلللللللرف فلللللللي نفقلللللللات إنشلللللللاء الحكوملللللللة الجديلللللللدة، ويتسلللللللاءلون هلللللللل استشلللللللارت 
ذا كانللللت قللللد استشللللارتها،  الهيئللللة العربيللللة العليللللا الجامعللللة العربيللللة فللللي األمللللور؟ وا 

فهللللل وافقللللت الجامعللللة علللللى هللللذا اإلجللللراء؟ يللللرجح الجمهللللور هنللللا اإلجابللللة بللللالنفي 
علللللللللى هللللللللذه األسللللللللئلة، ويقولللللللللون يسللللللللتبعدون أن توافللللللللق األردن والعللللللللراق عللللللللللى 

  104.تكوين حكومة مع وجود فتور شديد بينهما وبين سماحة المفتي
                                                           

102
 .217،مصروالقضيةسليمة،
103
 .12،الحركةالسياسيةالبشري،
104
 .61،(مطابعالشعب،دن:القاهرة)طايع،صفحاتمطويةعنفلسطين،أحمدفراج



36 
 

 
 

إنشلللللللاء حكوملللللللة علللللللارض كلللللللل ملللللللن منلللللللدوب األردن ومنلللللللدوب العلللللللراق مشلللللللروع 
تشللللرين  7عربيللللة فللللي فلسللللطين فللللي اجتمللللاع مجلللللس الجامعللللة العربيللللة فللللي لبنللللان بتللللاري  

إن هللللذا االقتللللراح يسللللتفدز الللللرأي العللللام العللللالمي فللللي هيئللللة : "، وقللللاال0947( أكتللللوبر)أول 
مفتلللللي القلللللدس اللللللذي تحلللللالف ملللللع )األملللللم وفلللللي غيرهلللللا ملللللن البللللللدان التلللللي تقلللللاوم نشلللللاطه 

األخلللللذ بهلللللذا اللللللرأي ملللللن قبلللللل الملللللؤتمرين، وللللللم يؤيلللللدوا المفتلللللي ، وقلللللد تلللللم ("المانيلللللا النادزيلللللة
 105.في مسعاه

غيلللللللر أن موضلللللللوع إنشلللللللاء حكوملللللللة فلسلللللللطينية طلللللللرح ملللللللن جديلللللللد فلللللللي األسلللللللبوع 
بعلللللد أن كلللللان هنلللللاك اختالفلللللًا فلللللي اوراء عللللللى  0948علللللام  (سلللللبتمبر) األول ملللللن أيللللللول

وراء ومسللللللاعيه فقللللللط  106لللللللم يكللللللن نشللللللاط الحللللللاج أمللللللين الحسللللللينيف، المسللللللتوى التنفيللللللذي
تلللليليف هللللذه الحكومللللة، ولكللللن الدبلوماسللللية المصللللرية أيضللللًا سللللاهمت إلللللى حللللد كبيللللر فللللي 

 107تقريللللللر فولللللللك برنللللللادوتإنشلللللائها، بللللللل وفللللللي اقتللللللراح إنشللللللائها، وكللللللان ذلللللللك علللللللى إثللللللر 
 (سلللللبتمبر) واقتراحللللله ضلللللم القسلللللم العربلللللي ملللللن فلسلللللطين إللللللى شلللللرق األردن، وفلللللي أيللللللول

تقلللللدمت الحكوملللللة المصلللللرية بلللللاقتراح إللللللى جامعلللللة اللللللدول العربيلللللة يقضلللللي بإنشلللللاء  0948
 108.حكومة اسمها حكومة عموم فلسطين

وتعلللللد حكوملللللة عملللللوم فلسلللللطين أول محاوللللللة إلبلللللرادز كيلللللان فلسلللللطين مسلللللتقل بعلللللد 
، وقللللد أدت الرغبللللة المصللللرية فللللي ذلللللك إلللللى دعللللم موقللللف الفلسللللطينيين 0948نكبللللة عللللام 

ومللللة عمللللوم فلسللللطين، وخاصللللة فللللي ظللللل وجللللود اإلدارة العسللللكرية بالمطالبللللة بتيسلللليس حك
خللللللاذ م اتتلللللل، و عقللللللد فيهللللللا المللللللؤتمر الفلسللللللطيني األولوالتللللللي  المصللللللرية فللللللي قطللللللاع غللللللدزة

 109.القاهرة مقرًا دائمًا لهذه الحكومة
                                                           

105
 .26-25،(ن.ت.دارالهدى،د)2،ج2652-2647عارفالعارف،نكبةفلسطينوالفردوسالمفقود
106
،وأحدأبرزالشخصياتاللجنةالعربيةالعليا،ورئيسسالمياألعلىالمجلساإل،ورئيسالمفتيالعامللقدسهو

 .القرنالعشرينطينيةفيالفلس
107
كانون2فيولدالسويدي،األحمرالصليبترأسسويديدبلوماسيهو(Folke Bernadotte)برنادوتفولكالكونت

قراربعدوالسويدية،الملكيةالعائلةبالقدس،وهومن2641(سبتمبر)ايلول27فيوقتلبستكهولم،2165(يناير)الثاني

21فيبينهموسيطا ليكونالمتحدةاألمممنظمةفاختارتهفلسطينفيوالعرباليهودبينمواجهاتاندلعتفلسطينتقسيم

الطرفينبينالمواجهاتوقفمهمتهمنالهدفوكانالمنظمة،تاريخفيدوليوسيطأولليصبح،2641عام(مايو)أيار

لدىمساعبعدوتمكن،22/6/2641فيفلسطينفياألولىالهدنةيحققأنالتقسيم،وقداستطاعقراروتطبيقالمتنازعين

ضحية:برنادوتفولكالكونت.)2641امعنهايةجرتالتيرودسمفاوضاتإلىالدعوةمنواإلسرائيليالعربيالجانبين

aa7f-4d11-c5b9-www.aljazeera.net/specialfiles/pages/2f30fb82-،2114-21-3،الجزيرةنت،الهاغاناه
979cd6462239)

108
 .12،الحركةالسياسية،البشري
109
،(2617مركزدراساتالوحدةالعربية،:بيروت)ابراهيمابراش،البعدالقوميللقضيةالفلسطينية،اطروحةدكتوراة،

212. 

http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%AA%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85_%D9%84%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%89&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%86
http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/2f30fb82-c5b9-4d11-aa7f-979cd6462239
http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/2f30fb82-c5b9-4d11-aa7f-979cd6462239
http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/2f30fb82-c5b9-4d11-aa7f-979cd6462239
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االعتللللللللللللراف بحكومللللللللللللة عمللللللللللللوم  رفللللللللللللض ملللللللللللللك شللللللللللللرق األردن؛ عبللللللللللللد الل األول
عللللللى سلللللالمة بلللللالده ملللللن إنشلللللاء فلسلللللطين، وأعللللللن أنللللله سللللليحارب قادتهلللللا، ألنللللله يخشلللللى 

دوللللللللة ضلللللللعيفة فلللللللي فلسلللللللطين، ال تسلللللللتطيع الصلللللللمود، أو أن يقلللللللوم اليهلللللللود باالسلللللللتحواذ 
ما أن تعترف بها األمم المتحدة فيصبح التقسيم أمرًا واقعا  110.عليها، وا 

تعاونلللللللت الحكوملللللللة المصلللللللرية ملللللللع و  111،"تلللللللدويل القلللللللدس"دعملللللللت مصلللللللر قلللللللرار   
نمللللللا رغبللللللة فللللللي لجنللللللة التوفيللللللق الدوليللللللة ومجلللللللس الوصللللللاية،  ال إيمانللللللًا بقللللللرار التللللللدويل، وا 

حفلللللظ المدينلللللة المقدسلللللة ملللللن السلللللقوط فلللللي أيلللللدي الكيلللللان الصلللللهيوني فلللللي تللللللك المرحللللللة، 
وذلللللك بعللللد قللللراءة مصللللرية للوضللللع الللللدولي وقللللوة الصللللهيونية فللللي المدينللللة المقدسللللة مقابللللل 

كمللللللا كللللللان الموقللللللف المصللللللري موجهللللللًا أيضللللللًا ضللللللد  112.الضللللللعف العربللللللي فللللللي المدينللللللة
ردن قبلللللللول قلللللللرار تلللللللدويل القلللللللدس، واالتجلللللللاه إللللللللى القبلللللللول الضلللللللمني، بتقسللللللليم موقلللللللف األ

وتقللللوم  وغربللللي ،إدارتلللله الهاشللللمية األردنيللللة المملكللللة تللللولىوت شللللرقي ،قسللللمين إلللللىالقللللدس 
 113.أمره بتولي إسرائيل

اللللللللللدكتور محملللللللللد صلللللللللالح اللللللللللدين  حينهلللللللللالخلللللللللص ودزيلللللللللر الخارجيلللللللللة المصلللللللللرية 
لمللللللؤتمر الدبلوماسللللللي لممثللللللللي الموقللللللف المصللللللري تجللللللاه قضللللللية تللللللدويل القللللللدس خللللللالل ا

ن مصللللر تعمللللل علللللى المحافظللللة علللللى عروبللللة إ: "حيللللث قللللال ،مصللللر فللللي الللللدول العربيللللة
فلسلللللللطين، وعلللللللدم االعتلللللللراف بوضلللللللع إسلللللللرائيل، ومقاطعتهلللللللا اقتصلللللللاديًا، وتلللللللدويل القلللللللدس 

 114".طبقًا لما أقرته هيئة األمم المتحدة

                                                           
110
 .716العارف،نكبةفلسطين،
111
برقمالعامةالجمعيةأصدرتهالذيفلسطينتقسيملقرارمباشرةنتيجةالمتحدةاألممنطاقفيقرارتدويلالقدسنشأ

جميعلحمايةوسيلةأفضلالقدستدويلأنعلىالقرارهذانصقدو،2647(نوفمبر)تشرينثاني26وتاريخ212

قائمةمنطقةكوحدهاالقدسمدينةالالقدس،منطقةجعلعلىالتقسيمقرارنصكما.المقدسةالمدينةفيالدينيةالمصالح
لحموبيت،الشرقفيأقصاهاديسأبوقريةتكونحيث،بهاالمحيطةالقرىإليهامضافا القدسبلديةتضموجعلها،بذاتها

مجلسإلىالعامةالجمعيةوعهدت،الشمالفيأقصاهاوشعفاط،الغربفيأقصاهاكارموعين،الجنوبفيأقصاها
القدسفياألمم).واليهوديةالعربيةالدولتينمعاقتصاديةبوحدةترتبطأنعلى،القدسبمنطقةخاصنظامبوضعالوصاية

المتحدة،الموسوعةالفلسطينية،

-pedia.net/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3http://www.palestina
-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85-%D9%81%D9%8A

%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9/)
112
،للنشروالتوزيعداراليازوريالعلمية:عمان)،2656-2641لفلسطينيةمحمدسعيدحمدان،سياسةمصراتجاهالقضيةا

2116)،311. 
113
،موسوعةالنكبةالفلسطينية،2641الدوليةالتوفيقلجنة

details.php?id=33-http://nakba.ps/project 
114
 .325،حمدان،سياسةمصر

http://www.palestinapedia.net/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9/
http://www.palestinapedia.net/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9/
http://www.palestinapedia.net/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9/
http://nakba.ps/project-details.php?id=33
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شللللللهدت تلللللللك المرحلللللللة تباينللللللًا فللللللي وجهللللللات النظللللللر وتشللللللتتًا فللللللي المواقلللللللف  لقللللللد
والسلللللعي للسللللليطرة عللللللى فلسلللللطين والحصلللللول عللللللى ك فلللللي سلللللياق التنلللللافس، العربيلللللة؛ وذلللللل

  115.الدزعامة اإلقليمية
بللللللين كللللللل مللللللن مصللللللر  0948بعللللللد حللللللرب  لقللللللد بللللللات التنللللللافس فللللللي مرحلللللللة مللللللا  
، جلللللللدزءًا أساسلللللللي ًا ملللللللن ردن للسللللللليطرة عللللللللى ملللللللا تبقلللللللى ملللللللن فلسلللللللطين، وعللللللللى ملفهلللللللاواأل

ولعللللللل جلللللللدزء مللللللن هللللللذا التنللللللافس، عائللللللد أيضلللللللًا ألن  االردن . محللللللددات القللللللرار المصللللللري
ومصلللللللللر أصلللللللللبحتا القوتلللللللللان المسللللللللليطرتان فلللللللللي األجلللللللللدزاء المتبقيلللللللللة دون احلللللللللتالل فلللللللللي 

، ومصلللللر فلللللي (ملللللا صلللللار يعلللللرف باسلللللم الضلللللفة الغربيلللللة) األردن فلللللي الشلللللرقفلسلللللطين، 
 .(ما صار يعرف باسم قطاع غدزة) الجنوب

 
 يةممشاريع الهدنة والتسوية السل 3-9-1

مفاوضلللللات ملللللع  دخللللللت مصلللللر ودول عربيلللللة محيطلللللة بفلسلللللطين، عقلللللب انتهلللللاء الحلللللرب،
 ،0949 (ابريللللللل) نيسللللللان 56فللللللي إطللللللار مللللللؤتمر لللللللودزان فللللللي سويسللللللرا بتللللللاري  إسللللللرائيل، 

مللللن  (فبرايللللر) كانللللت مصللللر أول دولللللة توقللللع علللللى اتفللللاق الهدنللللة فللللي رودس، فللللي شللللباطو 
، وتللللم االعتللللراف فيلللله بللللين النقللللب جللللدزء مللللن دولللللة إسللللرائيل، باسللللتثناء قطللللاع 0949عللللام 

اإلسلللللرائيلية منطقلللللة  -الواقعلللللة عللللللى الحلللللدود المصلللللرية  "نيتسلللللانا"غلللللدزة، فيملللللا تلللللم اعتبلللللار 
  116.مندزوعة السالح

وبموجللللللللب اتفاقيللللللللات الهدنللللللللة وافللللللللق الكيللللللللان الصللللللللهيوني تحللللللللت الضللللللللغط علللللللللى 
 تقسلللللللليم بقللللللللرار الملحقللللللللة الخريطللللللللة تكللللللللون أن" :نللللللللص علللللللللىبروتوكللللللللول لللللللللودزان، الللللللللذي 

 ملللللا إللللللى إسلللللرائيل انسلللللحاب، فلسلللللطين مسلللللتقبل بشلللللين للمحادثلللللات أسلللللاس هلللللي فلسلللللطين
 بلللللليموالهم التصللللللرف فللللللي وحقهللللللم الالجئللللللين عللللللودة، القللللللدس تللللللدويل، التقسلللللليم حللللللدود وراء

 117.بالعودة يرغب ال من تعويض وحق وأمالكهم،

                                                           
115
الدراساتمؤسسة:بيروت)،2663-2646الفلسطينيةالوطنيةالحركةالدولة،عنوالبحثالمسلحالكفاح،صايغيزيد

 .52،(2112الفلسطينية،
116
 .214،حمدان،سياسةمصر
117
 .216،المصدرالسابق
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إن االهتملللللللام المصللللللللري  القللللللللولفلللللللي الخالصلللللللة بشللللللللين العهلللللللد الملكللللللللي، يمكلللللللن 
 0959، وقلللللد كانلللللت قضلللللية البلللللراق عللللللام يتدزايلللللد ملللللع الوقللللللتبالقضلللللية الفلسلللللطينية كلللللان 

هلللللي الحلللللدث األول اللللللذي أثلللللار اهتملللللام الشلللللعب المصلللللري بشلللللكل كبيلللللر، وكانلللللت الفئلللللات 
االسللللالمية هللللي المبللللادرة فللللي عقللللد المللللؤتمرات وجمللللع التبرعللللات، ومثالهللللا جمعيللللة الشللللبان 

حضلللللللللور القضلللللللللية الفلسلللللللللطينية فلللللللللي الصلللللللللحافة المصلللللللللرية فلللللللللي  ، كملللللللللا انالم سللللللللللمين
 .العشرينات كان له مؤشر على اهتمام مصر بالقضية الفلسطينية

ي بللللللللؤرة الصللللللللراع بللللللللين هللللللللأصللللللللبحت القضللللللللية الفلسللللللللطينية ينللللللللات، وفللللللللي األربع
الحركلللللة الوطنيلللللة المصلللللرية وبلللللين المعسلللللكر االسلللللتعماري بشلللللقيه البريطلللللاني واألمريكلللللي، 

لشللللللرق االوسللللللط وثرواتلللللله، وبالتحديللللللد فلسللللللطين بحكللللللم موقعهللللللا بهللللللدف االسللللللتحواذ علللللللى ا
ملللللللن  ، كملللللللا صلللللللار االهتملللللللام المصلللللللري بفلسلللللللطينالجغرافلللللللي واعتبارهلللللللا مملللللللرا للقلللللللادمين

تبعللللللات وواجبللللللات ومتطلبللللللات الدزعامللللللة اإلقليميللللللة، خصوصللللللا بعللللللد التنللللللافس بللللللين ملكللللللي 
لي ، وبالتلللللللاوالسلللللللعي نحلللللللو تحقيلللللللق المصلللللللالح الداخليلللللللة ودزيلللللللادة السللللللليطرة مصلللللللر واالردن

سللللعت كللللل مللللن االردن ومصللللر الحتللللواء الدزعامللللة الفلسللللطينية، سللللواءًا لمنعهللللا مللللن اتخللللاذ 
القللللللرار والقيللللللام بلللللليي تحللللللرك سياسللللللي أو عسللللللكري بشللللللكل مسللللللتقل، يفللللللرض علللللللى هللللللذه 

يلللللر فلللللي فلسلللللطين وبلللللالملف اللللللدول تبعلللللات معنيلللللة، أو فلللللي سلللللياق الرغبلللللة بلعلللللب دور كب
والق طريللللللة التللللللي طغللللللت  اخليللللللةالفلسللللللطيني، مللللللا يعنللللللي أن األولويللللللة كانللللللت للمصللللللالح الد

 .والرابطة العربية االيديولوجياعلى حساب 
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 (9111-9123) الحقبة الناصرية 3-3
 53ضللللللباط جللللللي  مصللللللريون ضللللللد الحكللللللم الملكللللللي فللللللي  علللللللى يللللللد "ثللللللورة يوليللللللو"قامللللللت 
ثلللللم أطللللللق " الحركلللللة المباركلللللة"فلللللي البدايلللللة باسلللللم  الثلللللورة ت، وعرفللللل0925( يوليلللللو)تملللللودز 

، وقلللللد قاملللللت الثلللللورة عللللللى مبلللللاد  سلللللتة "يوليلللللو 53ثلللللورة "عليهلللللا اللللللبعض فيملللللا بعلللللد لفلللللظ 
القضلللللاء عللللللى اإلقطلللللاع، والقضلللللاء عللللللى االسلللللتعمار، والقضلللللاء عللللللى سللللليطرة رأس  :هللللي

قامللللة  قامللللة جللللي  وطنللللي قللللوي، وا  قامللللة حيللللاة ديمقراطيللللة سللللليمة، وا  المللللال علللللى الحكللللم، وا 
 118.عدالة اجتماعية

جبلللللار المللللللك  الثلللللورةأدى قيلللللام  إللللللى سلللللقوط نظلللللام الحكلللللم الملكلللللي فلللللي مصلللللر، وا 
حيللللللللل عللللللللن مصللللللللر إلللللللللى إيطاليللللللللا وقيللللللللام فللللللللاروق علللللللللى التنللللللللادزل عللللللللن العللللللللر  ثللللللللم الر 

 119.بعد أكثر من سبعين عامًا من االحتالل الجمهورية، وتوقيع اتفاقية الجالء
بتبنلللللللي خطلللللللاب القوميلللللللة  120"جملللللللال عبلللللللد الناصلللللللر"تميلللللللدزت مصلللللللر فلللللللي عهلللللللد   

عطلللللاء القضلللللايا العربيلللللة أهميلللللة كبيلللللرة فلللللي سياسلللللة مصلللللر الخارجيلللللة، حيلللللث  العربيلللللة، وا 
فكللللللره القللللللومي الللللللذي لللللللم يفصللللللل بللللللين الوحللللللدة و كللللللان لطبيعللللللة شخصللللللية عبللللللد الناصللللللر 

تللللليثيرا كبيلللللرًا فلللللي صلللللناعة سياسلللللة مصلللللر الخارجيلللللة تجلللللاه  ؛العربيلللللة والقضلللللية الفلسلللللطينية
ولكلللللن هلللللذا للللللم يظهلللللر منلللللذ بلللللدايات عهلللللده، إذ رك لللللدز اهتمامللللله بعلللللد القضلللللية الفلسلللللطينية، 

رفلللللض دعلللللم فكلللللرة العملللللل  ؛ذللللللكتسللللللمه منصلللللبه عللللللى شلللللؤون مصلللللر الداخليلللللة، وألجلللللل 
ملللللادي ، ولكلللللن سلللللرعان ملللللا تغيلللللر الوضلللللع، حيلللللث وبعلللللد حصلللللوله عللللللى اللللللدعم الالفلللللدائي

عمللللل علللللى  لكنللللهقللللام بللللدعم العمللللل المسلللللح الفلسللللطيني، و مللللن قبللللل االتحللللاد السللللوفييتي؛ 
التنمويللللللة  صللللللرية، وهللللللذا يللللللدل علللللللى تلللللليثير األولويللللللاتتقنينلللللله ليكللللللون تحللللللت السلللللليطرة الم

كملللللا حلللللدث هنلللللاك تغيلللللرا فلللللي الداخليلللللة المصلللللرية عللللللى سياسلللللة مصلللللر تجلللللاه فلسلللللطين، 
نظللللللللرة عبللللللللد الناصللللللللر للقضللللللللية الفلسللللللللطينية، حيللللللللث فللللللللي بداياتلللللللله كللللللللان هدفلللللللله تحريللللللللر 

، امللللا بعللللد الهدزيمللللة التللللي حل للللت بللللالعرب 0948االراضللللي الفلسللللطينية المحتلللللة منللللذ عللللام 

                                                           
118
 .45سياسةمصر،حمدان،
119
 .52السابق،المصدر

120
،2656سنةمنالسلطةتولى.مصررؤساءثانيهو(.2671سبتمبر21-2621يناير25)حسينالناصرعبدجمال

،(عليمحمدأسرةمنحاكمآخر)فاروقبالملكأطاحتالتي،2652يوليو23ثورةقادةأحدوهو.2671سنةوفاتهإلى

محمدوضعطريقعنالحكمإلىالناصرعبدجمالوصل.الجديدةحكومتهافيالوزراءرئيسنائبمنصبشغلوالتي
رئاسةوتولىالثورة،قيادةمجلسوبيننجيببينالخالفاتتناميبعدوذلكالجبرية،اإلقامةتحت(حينهاالرئيس)نجيب

 .2656يونيو24يومشعبيباستفتاءالجمهوريةرئاسةثمالوزراء

http://ar.wikipedia.org/wiki/23_%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%88
http://ar.wikipedia.org/wiki/23_%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%88
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، فقللللد اصللللبحت نظرتلللله تقتصللللر علللللى تحريللللر االراضللللي التللللي احتلتهللللا 0967فللللي حللللرب 
بللللللد الناصللللللر الللللللى العمللللللل السلللللللمي كوسلللللليلة لحللللللل ، وبللللللدأ يتجلللللله ع0967اسللللللرائيل عللللللام 

الصللللللللراع العربللللللللي االسللللللللرائيلي، ممللللللللا ادى الللللللللى نشللللللللوب خالفللللللللات بللللللللين عبللللللللد الناصللللللللر 
 .التحرير الفلسطينية التي رفضت الحلول السلمية حينها ومنظمة

 
 التكوين الشخصي لجمال عبدالناصر 3-3-9

تملللللودز  53دورًا هاملللللًا فلللللي قيلللللام ثلللللورة  0948كلللللان إلخفلللللاق العلللللرب فلللللي حلللللرب فلسلللللطين 
؛ والتللللي لعبللللت دورا وتلللليثيرًا كبيللللرًا للللليس علللللى مصللللر فحسللللب، بللللل شللللمل 0925( يوليللللو)

، يحمللللل الثللللورةتيثيرهللللا علللللى الللللدول العربيللللة كافللللة، وكللللان جمللللال عبللللد الناصللللر، أحللللد قللللادة 
 121.الفكر القومي ويحث العرب للعمل معا

فلسلللللللفة "طينية، فلللللللي كتابللللللله القضلللللللية الفلسللللللليقلللللللول جملللللللال عبلللللللد الناصلللللللر حلللللللول   
إن طالئللللع الللللوعي العربللللي بللللدأت تتسلللللل الللللى تفكيللللري وأنللللا طالللللب فللللي المدرسللللة : ""الثللللورة

 ثللللللانيتشللللللرين الثانويلللللة، أخللللللرج مللللللع دزمالئللللللي فللللللي اضللللللراب علللللام فللللللي الثللللللاني مللللللن شللللللهر 
ريطانيللللللا لليهللللللود الللللللذي منحتلللللله ب مللللللن كللللللل سللللللنة احتجاجللللللًا علللللللى وعللللللد بلفللللللور، (نللللللوفمبر)

 122".صحابه الشرعيينوميا في فلسطين اغتصبته ظلما من أتهم به وطنا قومنح
اعتبلللللر عبلللللد الناصلللللر ان ملللللا حلللللل بفلسلللللطين كلللللان بسلللللبب التهلللللاون العربلللللي تجلللللاه   

القضلللللللللية الفلسلللللللللطينية، واتهلللللللللم الحكلللللللللام باهتملللللللللامهم بشلللللللللؤونهم الداخليلللللللللة عللللللللللى حسلللللللللاب 
سللللطينية، حيللللث قللللال فللللي خطللللابل ألقللللاه القضللللايا العربيللللة األخللللرى وخصوصللللا القضللللية الفل

 : 0923في العام 
 ضلللللللياع فلللللللى السلللللللبب - العربيلللللللة األملللللللم - فلللللللنحن الواقعلللللللة، الحقيقلللللللة هلللللللي هلللللللذه

 العالميلللللة الحلللللرب وبعلللللد)...( هلللللذا  فلللللي الرئيسلللللي السلللللبب هلللللم وقادتهلللللا فلسلللللطين،
 أبنللللاء بللللين والتفرقللللة التنللللافر روح وبللللث العربيللللة، الللللبالد تقسلللليم فللللي اإلنجليللللدز بللللدأ
 بللللللد كلللللل أن إال شللللليئاً  نعمللللل للللللم إننلللللا ذللللللك؟ كللللل إدزاء عملنلللللا فملللللاذا الواحلللللد، البلللللد
 123.نفسه فى يفكر أخذ

                                                           
121
 .26-25،(2675دارالمسيرةللصحافةوالطباعةوالنشر،:بيروت)محمددياب،الحلالناصريلألزمةالديموقراطية،
122
 .64،(2666بيتالعربللتوثيقالعصري،:قاهرةال)جمالعبدالناصر،فلسفةالثورة،
123
،موقعمكتبةاالسكندرية،2653-22-23،باإلسكندريةفلسطينناديفىالناصرعبدجمالالبكباشيكلمة
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عالقلللللة بلللللين محلللللوره ال خطللللاب الناصلللللر قضللللية فلسلللللطين فلللللي سلللللياق وضللللع عبلللللد   
 إسلللللللرائيل إن: "فقلللللللال كافلللللللة، العربيلللللللة البللللللللدانثلللللللر ذللللللللك عللللللللى االسلللللللتعمار واسلللللللرائيل، وأ

 فللللي دائمللللاً  االسللللتعمار خطللللة حريللللة، أيللللة المنطقللللة لهللللذه يريللللد ال الللللذي االسللللتعمار يسللللندها
 فلسلللللطين؛ عمليلللللة ليسلللللت العمليلللللة إن" وأضلللللاف؛ ،"جميعلللللاً  العربيلللللة األملللللم عللللللى القضلللللاء

 شللللللللعوره فللللللللى منللللللللا كللللللللل طعللللللللن فلسللللللللطين طعنللللللللت وعنللللللللدما العللللللللرب، عمليللللللللة هللللللللي إنملللللللا
 124."ووطنه

باالضللللافة إلللللى  االيللللديولوجياكللللل مللللن وبنللللاًء علللللى مللللا سللللبق، يمكللللن القللللول بللللين   
ن محللللددات السياسللللية ا مللللمللللباعتباره االجغرافيللللا السياسللللية لمللللا لهللللا مللللن أبعللللاد أمنيللللة؛ بردزتلللل

فللللي عهللللد جمللللال عبدالناصللللر، وخشلللليته مللللن موقللللع فلسللللطين فللللي سللللياق أوسللللع  الخارجيللللة
وكانلللللللت مصلللللللر ال دزاللللللللت تحلللللللت السلللللللليطرة  –ملللللللن المواجهلللللللة ملللللللع القلللللللوى االسلللللللتعمارية 

 .البريطانية
قللللومي والوحللللدة العربيللللة فللللي خطللللاب للللله وقللللد عبللللر عبللللد الناصللللر عللللن الشللللعور ال  

؛ حيلللللث 0924 (ملللللايو) أيلللللار 59أملللللام وفلللللود الطلللللالب العلللللرب بنلللللادي الضلللللباط، بتلللللاري  
 يكلللللون أن دائملللللاً  أتخيلللللله كنلللللت لخيلللللال أتاحلللللت التلللللي الفرصلللللة هلللللذه عللللللى أشلللللكركم: "قلللللال

 ولللللم العربيللللة، القوميللللة أتخيللللل وكنللللت ،العربللللي الللللوطن دائمللللاً  أتخيللللل كنللللت. واقعللللة حقيقللللة
 واحلللللللد، مكلللللللان فلللللللى األرض أنحلللللللاء ملللللللن العلللللللرب ملللللللع أجتملللللللع أن الفرصلللللللة للللللللي تسلللللللمح
 125".اليوم الفرصة لي فيتيحت

 
 أولويات العهد الثوري الجديد 3-3-3

، 0925 (يوليلللللو) لسللللللطة فلللللي مصلللللر فلللللي تملللللودزلحلللللرار الضلللللباط األ واسلللللتالم الثلللللورةبعلللللد 
هتملللللللام المصلللللللري منصلللللللب ًا عللللللللى الشلللللللؤون الداخليلللللللة المصلللللللرية، وخصوصلللللللًا أن كلللللللان اال

مجللللللللس قيلللللللادة الثلللللللورة كلللللللان يضلللللللم العديلللللللد ملللللللن االنتملللللللاءات واالحلللللللدزاب، كاالسلللللللالميين 
والماركسللللليين، واالحلللللدزاب المدنيلللللة والعسلللللكرية، وكلللللان هنلللللاك ملللللن هلللللم ملللللوالين لالسلللللتعمار 

                                                                                                                                                           
nasser.bibalex.org/Speeches/browser.aspx?SID=92&lang=ar 

124
المرجعالسابق
125
،بالزمالكالضباطبنادىلهمأقيمتالتىاإلفطارمأدبةفىالعربالطالبوفودفىالناصرعبدجمالالرئيسكلمة

،موقعمكتبةاالسكندرية،2654-5-26بتاريخ

http://nasser.bibalex.org/Speeches/browser.aspx?SID=155&lang=ar 
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لتلللللي اسلللللتندزفت باإلضلللللافة اللللللى مشلللللاركة مصلللللر فلللللي حلللللرب الللللليمن وا 126وملللللن هلللللم ضلللللده،
مملللللللللا أدى إللللللللللى تراجلللللللللع موقلللللللللع القضلللللللللية  127قلللللللللدرات مصلللللللللر االقتصلللللللللادية والعسلللللللللكرية،

، وعلللللدم اعتبلللللار أن اسلللللرائيل تشلللللكل الفلسلللللطينية فلللللي أولويلللللات مصلللللر فلللللي تللللللك المرحللللللة
 128.خطرًا على مصر

 0924قيلللللادة الثلللللورة علللللام قلللللام عبلللللد الناصلللللر باسلللللتالم رئاسلللللة مجللللللس وبعلللللد أن   
العمللللللل الفللللللدائي، حيللللللث امتنللللللع عللللللن اتخللللللاذ أي ، كللللللان يللللللرفض بللللللداًل مللللللن محمللللللد نجيللللللب

 مواقلللللف متشلللللددة فلللللي السياسلللللة الخارجيلللللة المصلللللرية تجلللللاه اسلللللرائيل، وقلللللد كلللللان النفصلللللال
دورا فللللللي  0960مصللللللر عللللللن سللللللوريا وانهيللللللار الجمهوريللللللة العربيللللللة المتحللللللدة عللللللام  وحللللللدة

تلللللردد عبلللللد الناصلللللر فلللللي اللللللدخول اللللللى الحلللللرب المبكلللللرة ملللللع اسلللللرائيل، حيلللللث كلللللان يعتبلللللر 
وكلللللان قلللللد لتلللللدمير اسلللللرائيل وتحريلللللر فلسلللللطين،  اً وأساسلللللي اً ضلللللروري اً عربيلللللة شلللللرطالوحلللللدة ال
بللللللداًل  االتحللللللاد االشللللللتراكي العربللللللي 0960( نللللللوفمبر)حينهللللللا فللللللي تشللللللرين ثللللللاني  اسللللللتبدل

إلللللى تخفيللللف حللللدة  أدت العوامللللل السللللالفة الللللذكر وبالتللللالي؛ فقللللد 129،مللللن االتحللللاد القللللومي
لخارجيلللللة ا سياسلللللة عبلللللد الناصلللللرلرسلللللمي تجلللللاه اسلللللرائيل، ووصلللللفت عالملللللي االخطلللللاب اإل

 .بينها دفاعية وبراغماتية
اللللللللذين  الم سللللللللمين اإلخلللللللوانب خالفلللللللات ملللللللع جماعلللللللة وفللللللي سلللللللياق آخلللللللر، نشللللللل   

 الم سللللللللمين اإلخلللللللوان، وأصلللللللبح يللللللبيلللللللدون سياسلللللللة رئلللللليس المجللللللللس السلللللللابق نجؤ كللللللانوا ي
 تشلللللللرين االول 56بمثابلللللللة أعلللللللداء الدوللللللللة بعلللللللد ان حلللللللاولوا اغتيلللللللال عبلللللللد الناصلللللللر فلللللللي 

 اإلخلللللللوانوبالتلللللللالي؛ فقلللللللد كلللللللان النشلللللللغال مصلللللللر بالصلللللللراع ملللللللع  0924،130 (راكتلللللللوب)
دورا فلللللي تلللللردد عبلللللد الناصلللللر فلللللي اللللللدخول اللللللى  131واعتبلللللاره أولويلللللة مصلللللرية؛ الم سللللللمين

 .الحرب مع اسرائيل وتراجع حضور القضية الفلسطينية في سياسة مصر حينها
 
 
 

                                                           
126
.72الكفاحالمسلح،صايغ،
127
 .275،(2611العامةللكتاب،المصريةالهيئة:القاهرة)عليمحبوبوآخرون،مصربعدالعبور،
128
 .262،(2616المركزالمصريالعربي،:القاهرة)أسراربداياتهوأسباباغتياله،:محمدحمزة،أبوجهاد
129
 .72صايغ،الكفاحالمسلح،
130
 .11المصدرالسابق،
131
 .256حمزة،أبوجهاد،
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 العدوان الثبثي على مصر وما بعده 3-3-2
 ،مصلللللللرضلللللللد  0926انيلللللللا وفرنسلللللللا حلللللللرب السلللللللويس علللللللام ومعهلللللللا بريطشلللللللنت إسلللللللرائيل 

كملللللللا  ،وكانلللللللت إسلللللللرائيل تسلللللللعى لوقلللللللف العمليلللللللات الفدائيلللللللة ضلللللللد األهلللللللداف اإلسلللللللرائيلية
 الناصلللللر عليهلللللا ملللللن خلللللالل تحالفللللله إسلللللرائيل بلللللالخطر اللللللذي يشلللللكله جملللللال عبلللللد  شلللللعرت
مصلللللللر فلللللللي حربهلللللللا ضلللللللد مسلللللللاعدة ل وحصلللللللوله عللللللللى السلللللللالح المعسلللللللكر الشلللللللرقيملللللللع 

 132.إسرائيل
اعتبللللللرت اسللللللرائيل حصللللللول مصللللللر علللللللى السللللللالح بينلللللله يهللللللدد أمنهللللللا، ويجعللللللل   

تللللليميم جملللللال  مصلللللر تشلللللكل الخطلللللر األكبلللللر عللللللى مسلللللتقبل اسلللللرائيل، فلللللانتهدزت مشلللللكلة
قنللللاة السللللويس، وقامللللت بإقنللللاع فرنسللللا بضللللرورة شللللن الحللللرب علللللى مصللللر، ل عبللللد الناصللللر

 133.م بالعدوانوبالتالي قامت فرنسا بدورها في اقناع بريطانيا للقيا
 ووالفرنسلللللللليين واإلسلللللللرائيليين، وأبللللللللد ن صللللللللمودًا أملللللللام االنجليلللللللدزو حقلللللللق المصلللللللري  

وقلللللد عمقلللللت أدزملللللة السلللللويس التوجللللله نحلللللو القوميلللللة  ،مقاوملللللة شلللللعبية قويلللللة ضلللللد العلللللدوان
العربيللللة، ودزيللللادة فللللي التقللللارب بللللين الللللدول العربيللللة، حيللللث أن العللللدوان الثالثللللي قللللد أظهللللر 

مواجهلللللة األخطلللللار، ومثلللللال ذللللللك ملللللا قاملللللت بللللله األردن  اللللللتالحم بلللللين األملللللة العربيلللللة فلللللي
حيلللللث اتبعلللللت سياسلللللة متوافقلللللة ملللللع السياسلللللة المصلللللرية وقاملللللت بتشلللللكيل حكوملللللة اردنيلللللة 

  134.ذات توجهات قومية عربية، وقامت بإلغاء معاهدة التحالف مع بريطانيا
دزمللللللة دوليللللللة، حيللللللث قللللللام االتحللللللاد ول العللللللدوان الثالثللللللي علللللللى مصللللللر الللللللى أتحلللللل  

لتهديللللد بينلللله سللللوف يتللللدخل لللللدعم مصللللر، كمللللا تعرضللللت اسللللرائيل وبريطانيللللا السللللوفياتي با
ى الللللللى دالمتحللللللدة، ممللللللا أ وفرنسللللللا لضللللللغوط دبلوماسللللللية واقتصللللللادية مللللللن قبللللللل الواليللللللات

دز موقللللع وقللللف النللللار وانتهللللاء األدزمللللة، مصللللر فللللي قيللللادة المشللللروع القللللومي العربللللي  مللللا عللللدز 
 135.االشتراكيباإلضافة إلى تعدزيدز عالقاتها مع المعسكر بعد العدوان، 

وباالضلللللافة اللللللى اسلللللتعادة مصلللللر للللللدورها االقليملللللي وموقعهلللللا فلللللي دزعاملللللة اللللللوطن   
العربلللللللللي، فقلللللللللد انعكسلللللللللت آثارهلللللللللا عللللللللللى القضلللللللللية الفلسلللللللللطينية أيضلللللللللًا، حيلللللللللث أصلللللللللبح 
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الفلسللللللطينييون فللللللي سللللللوريا يعللللللاملون معاملللللللة المللللللواطنين السللللللوريين، كمللللللا قامللللللت مصللللللر 
ح لعللللللدد مللللللن الفلسللللللطينيين بالعمللللللل بإعطللللللاء حللللللق اإلقامللللللة والف الفلسللللللطينيين، والسللللللما

فللللي االراضللللي المصللللرية، باالضللللافة الللللى تسللللهيل الكثيللللر مللللن المعللللامالت وخصوصللللا مللللا 
 136.يتعلق بالطالب منها

 
 :منظمة التحرير الفلسطينية 3-3-4

نطالق مللللللن غللللللدزة الللللللى السللللللماح للفللللللدائيين بللللللاال 0922قللللللرر عبللللللد الناصللللللر بعللللللد العللللللام 
تحلللللللللت اشلللللللللراف القيلللللللللادة المصلللللللللرية شلللللللللريطة أن يكلللللللللون هلللللللللذا ولكلللللللللن  داخلللللللللل فلسلللللللللطين

  137.وتوجيهها
طرة عليلللله، تبعلللله هللللذا التللللردد بللللين دعللللم العمللللل الفللللدائي والخللللوف مللللن فقللللدان السللللي  

بينللللله ال يمللللللك خطلللللة لتحريلللللر فلسلللللطين وذللللللك لعلللللدم  0965علللللام  تصلللللريح عبلللللد الناصلللللر
املللللتالك مصلللللر والعلللللرب القلللللدرة العسلللللكرية لشلللللن الحلللللرب ملللللع اسلللللرائيل، فلللللي خطابللللله بعلللللد 

 :لقطاع غدزة الى أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني صدور الدستور
 دلوقللللت لكللللم بللللاقول لللللو فلسللللطين، لتحريللللر خطللللة عنللللدي أنللللا إن أقللللول اقللللدر  مللللا
 ملللللا سياسلللللي وبقيلللللت علللللليكم بضلللللحك أبقلللللى فلسلللللطين لتحريلللللر خطلللللة عنلللللدي أنلللللا

 خطلللللللة عنلللللللده بيقلللللللول النهلللللللارده واحلللللللد أي. السياسلللللللة فلللللللي بتلللللللاجر وطنلللللللي أنلللللللا 
 صللللعبة، قضللللية قللللدامنا لكللللم بللللاقول أنللللا عللللليكم، بيضللللحك يبقللللى فلسللللطين لتحريللللر
 القلللللوى والماديلللللة؛ المعنويلللللة القلللللوى بكلللللل لهلللللا نسلللللتعد علللللايدزة معقلللللدة، قضلللللية قلللللدمنا

 الصللللللف، ووحللللللدة الكلمللللللة وحللللللدة الوحللللللدة؛ وأساسللللللها األخللللللالق أساسللللللها المعنويللللللة
 السللللبيل هللللذا فللللى عمللللله يمكللللن مللللا كللللل بنعمللللل واحنللللا بيقللللدرنا ربنللللا الماديللللة القللللوى

 دفلللللللللاع هلللللللللي الحلللللللللرب.)...( 48 سلللللللللنة فلللللللللى أصلللللللللبنا كملللللللللا نصلللللللللاب ال علشلللللللللان
 لللللو أمللللا ينسللللحب، وامتللللى يهجللللم امتللللى يعللللرف الشللللاطر القائللللد وهجللللوم، وانسللللحاب
 ألنللللللله جنلللللللود بلللللللال قائلللللللد يصلللللللبح وهجلللللللم ينسلللللللحب انللللللله الظلللللللروف عليللللللله فرضلللللللت
  138.بلده أفاد  وال أفاد  ما بيبقى داهية؛ في كله جيشه حيودي
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عبدالناصلللللللر العلللللللرب، وملللللللنهم واجهلللللللت هلللللللذه الطروحلللللللات تحلللللللديا ملللللللن منافسلللللللي   
؛ بلللللاقتراح فكللللللرة إقامللللللة 0929اللللللرئيس العراقللللللي عبللللللد الكلللللريم قاسللللللم الللللللذي قلللللام فللللللي عللللللام 

مملللللللا أدى . جمهوريلللللللة فلسلللللللطينية وجلللللللي  لتحريلللللللر فلسلللللللطين فلللللللي الضلللللللفة الغربيلللللللة وغلللللللدزة
بعبللللللد الناصللللللر الللللللى تغييللللللر رأيلللللله وقللللللام بالمسللللللاعدة فللللللي توسلللللليع وحللللللدات حللللللرس الحللللللدود 

 139.بتيسيس االتحاد القومي الفلسطينيالفلسطيني في غدزة، كما قام 
وقلللللللللد كلللللللللان لعبلللللللللد الناصلللللللللر فيملللللللللا بعلللللللللد؛ دورا فلللللللللي إخلللللللللراج منظملللللللللة التحريلللللللللر   

 (مللللللايو) الفلسللللللطينية الللللللى الوجللللللود، حيللللللث قللللللام بإقنللللللاع مللللللؤتمر القمللللللة العربللللللي فللللللي أيللللللار
قلللللللللللللرار  0964 الميثلللللللللللللاق القللللللللللللللومي "بلللللللللللللاالعتراف بمنظملللللللللللللة التحريلللللللللللللر الفلسللللللللللللللطينية، وا 
 140".العربي

، 0962 (ملللللايو) أيلللللار 30صلللللر فلللللي خطلللللاب ألقلللللاه فلللللي لناأوضلللللح جملللللال عبلللللد ا
بللللللين بللللللالده علللللللى اسللللللتعداد لتقللللللديم كللللللل عللللللون لللللللدعم المنظمللللللة، فللللللي إقامللللللة المعسللللللكرات 

 المتحلللللللدة العربيلللللللة الجمهوريلللللللة إن"سلللللللواًء عللللللللى األرض المصلللللللرية أو فلللللللي قطلللللللاع غلللللللدزة، 
 141."الثورة قاعدة هنا نفسنا بنعتبر واحنا وقالبًا، قلباً  معاكم

 أن يمكللللللللن ال فلسللللللللطين لقضللللللللية الحللللللللل"عبللللللللد الناصللللللللر علللللللللى أن وأكللللللللد جمللللللللال   
 الثللللللللوري بالعملللللللل إال يكلللللللون ال.. المواقلللللللف فلللللللى وتغييلللللللرات ومسلللللللاومات بقلللللللرارات يكلللللللون
 إمكانيلللللات كلللللل يحشلللللد اللللللذي هلللللو العربلللللي الثلللللوري والعملللللل األملللللل، يمثلللللل اللللللذي العربلللللي
 لكلللللللللي اإلمكانيلللللللللات هلللللللللذه يوجللللللللله لتعملللللللللل، اإلمكانيلللللللللات هلللللللللذه يحلللللللللرر العربيلللللللللة، األملللللللللة
 142".تنطلق

مملللللا سلللللبق، يتضلللللح وجلللللود مراحلللللل رفلللللض فيهلللللا عبلللللد الناصلللللر العملللللل الفلللللدائي،   
وأعلللللللن عللللللن عللللللدم وجللللللود خطللللللة لديلللللله لتحريللللللر فلسللللللطين، وعللللللدزى ذلللللللك ألسللللللباب ماديللللللة 

، ثلللللللم قلللللللام بلللللللاالعالن علللللللن اسلللللللتعداده للللللللدعم العملللللللل 0965ذللللللللك علللللللام  وملللللللنومعنويلللللللة 
و نقطلللللللة االنطالقلللللللة الفلللللللدائي بكافلللللللة الوسلللللللائل، واعتبلللللللر أن العملللللللل الفلللللللدائي والثلللللللوري هللللللل
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لفللللللللدائي والجهللللللللد ربمللللللللا يكللللللللون دعللللللللم العمللللللللل االواقللللللللع أنلللللللله و . لتحقيللللللللق القوميللللللللة العربيللللللللة
هللللو نللللوع مللللن اإلقللللرار بعللللدم القللللدرة علللللى تللللولي الملللللف الفلسللللطيني مللللن  الفلسلللطيني الللللذاتي

، ويكللللللون نللللللوع مللللللن بواسللللللطة الجيللللللو  الرسللللللمية والحللللللرب التقليديللللللة قبللللللل مصللللللر مباشللللللرة
مباشلللللللللر فلللللللللي الصللللللللراع، إللللللللللى دور اللللللللللداعم للطلللللللللرف االنتقللللللللال ملللللللللن موقلللللللللف الطللللللللرف ال

هللللو موافقللللة الفلسللللطينيين  ا سللللاعد عبدالناصللللر علللللى هللللذا التحللللول؛الفلسللللطيني، ولعللللل مملللل
 . ورغبتهم بهذا

 
 9111-9111ما بين  3-3-2

الللللدعم بذريعللللة ؛ 0967( إبريللللل)نيسللللان  7اسللللرائيل بشللللن هجللللوم علللللى سللللوريا فللللي  قامللللت
مملللللا أدى الللللذي تقدمللللله سللللوريا ودول عربيلللللة أخلللللرى مثللللل مصلللللر؛ للفللللدائيين الفلسلللللطينيين، 

 0966 (نللللللوفمبر) تشللللللرين الثللللللاني 4بمصللللللر وبحكللللللم االتفاقيللللللة العسللللللكرية الموقعللللللة فللللللي 
سللللللوريا والتللللللي تللللللنص علللللللى العللللللون العسللللللكري، بالقيللللللام باتخللللللاذ اجللللللراءات مسللللللاندة،  مللللللع

ملللللن اراضللللليها وعللللللى طلللللول خلللللط  حيلللللث قاملللللت مصلللللر بسلللللحب قلللللوات الطلللللوار  الدوليلللللة
الهدنللللللللة مللللللللع اسللللللللرائيل، وقامللللللللت بللللللللإغالق خلللللللللي  العقبللللللللة فللللللللي وجلللللللله المالحللللللللة البحريللللللللة 
االسللللللرائيلية، ومللللللن ثللللللم قامللللللت األردن بتوقيللللللع اتفللللللاق عسللللللكري مشللللللترك فللللللي القللللللاهرة فللللللي 

وتبلللللللع هلللللللذه االجلللللللراءات قيلللللللام اسلللللللرائيل بشلللللللن هجلللللللوم عللللللللى . 0967( ملللللللايو)ايلللللللار  30
، وتمكنللللت مللللن احللللتالل كللللل مللللن الضللللفة الغربيللللة 0967( يونيللللو)حدزيللللران  2مصللللر فللللي 

للملكللللللللة االردنيللللللللة بمللللللللا فيهللللللللا القللللللللدس، ومرتفعللللللللات الجللللللللوالن السللللللللورية وحتللللللللى القنيطللللللللرة، 
وقطللللاع غللللدزة وشللللبه جدزيللللرة سلللليناء وحتللللى الضللللفة الشللللرقية لقنللللاة السللللويس، كمللللا تعرضللللت 
قنلللللاة السلللللويس والمطلللللارات المصلللللرية للقصلللللف، وقلللللد تفاجللللليت القلللللوات المسللللللحة المصلللللرية 

 143.القوات أوامر من قيادتها باالنسحابهذه تلقت و لحرب، من ا
صلللللللرية ضلللللللرورة قبلللللللول قلللللللرار مجللللللللس ملرأت القيلللللللادة السياسلللللللية ا بعلللللللد الحلللللللرب،  

، واللللللللذي 0967علللللللام  (نلللللللوفمبر) الصلللللللادر فلللللللي تشلللللللرين الثلللللللاني 144(545)رقلللللللم  األملللللللن

                                                           
143
 .53-52محبوب،مصر،
144
،2667(نوفمبر)تشرينثاني22فيالمتحدةاألمملمنظمةالتابعالدولياألمنمجلسأصدرهقرارهو242رقمالقرار

فيوقعتوالتيالثالثةاإلسرائيليةالعربيةالحربأعقابفيوجاء هزيمةعنأسفرتوالتي2667(يونيو)حزيران

طرحتقراراتمشاريععدةبينوسطكحلالقرارهذاجاءجديدة،وقدعربيةلمناطقإسرائيلواحتاللالعربيةالجيوش
الحرببعدللنقاش أالفقرةاألولى،المادةفيوورد. النزاعفياحتلتالتياألراضيمناإلسرائيليةالقواتانسحاب»:
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احتلتهلللللللا فلللللللي حلللللللرب  ضل ايلللللللدعو القلللللللوات المسللللللللحة اإلسلللللللرائيلية إللللللللى االنسلللللللحاب ملللللللن أر 
 .وتحقيق تسوية عادلة لمشكلة الالجئين 0967

المصلللللللللرية فلللللللللي ذللللللللللك خروجلللللللللًا عللللللللللى قلللللللللرارات  للللللللللم تعتبلللللللللر القيلللللللللادة السياسلللللللللية  
حيللللللث أكللللللد مللللللؤتمر الخرطللللللوم علللللللى عللللللدم نبللللللذ المسللللللاعي السلللللللمية فللللللي  145،"الخرطللللللوم"

ال سللللللللالم مللللللللع إسللللللللرائيل، ال اعتللللللللراف بإسللللللللرائيل، ال "إطللللللللار االلتللللللللدزام بالمبللللللللاد  الثالثللللللللة 
ن كانلللللللت بعلللللللض اللللللللدول "مفاوضلللللللات ملللللللع إسلللللللرائيل العربيلللللللة قلللللللد انتقلللللللدت واألطلللللللراف ، وا 

وطني التحريلللللللر الللللللل حركلللللللةاللللللللرئيس عبلللللللد الناصلللللللر لقبولللللللله ذللللللللك، وجلللللللاء فلللللللي مقلللللللدمتها 
بشلللللخص عبللللللد بالتشللللللهير  حينهلللللاالمقاومللللللة الفلسلللللطينية حيللللللث قاملللللت  ؛"فلللللتح"الفلسلللللطيني 

إذا كلللللللان بعلللللللض : "بالعماللللللللة لالسلللللللتعمار والصلللللللهيونية، حيلللللللث قاللللللللت واتهمتللللللله الناصلللللللر
، وردت مصلللللر عللللللى "الدزعملللللاء قلللللد تعبلللللوا ملللللن الكفلللللاح، فعلللللليهم أن يخرجلللللوا ملللللن السلللللاحة
التلللللللللابعتين للمقاوملللللللللة  ذللللللللللك بلللللللللإغالق إذاعتلللللللللي صلللللللللوت العاصلللللللللفة وصلللللللللوت فلسلللللللللطين

 146.الموجهتين من القاهرةو  الفلسطينية،
التلللللي " مبلللللادرة روجلللللردز"، وافقلللللت مصلللللر عللللللى 0971 (يونيلللللو) حدزيلللللران 09فلللللي   

 اللللللى المبلللللادرة هلللللذه دعلللللت وقلللللد ،روجلللللردز وليلللللام االمريكيلللللة الخارجيلللللة ودزيلللللر بتقلللللديمها قلللللام
 قلللللام ان بعلللللد وذللللللك واالسلللللرائيلية، المصلللللرية القلللللوات ملللللن كلللللل بلللللين النلللللار اطلللللالق وقلللللف

 وقلللللد السلللللويس، قنلللللاة فلللللي االسلللللرائيلي الجلللللي  ضلللللد االسلللللتندزاف حلللللرب بشلللللن المصلللللريون
بحيلللللث يلللللتم  ،545عللللللى ملللللا جلللللاء فلللللي قلللللرار مجللللللس األملللللن رقلللللم مبلللللادرة روجلللللردز  اكلللللدت

 545.147 قرار لتنفيذ الالدزمة التفصيلية الخطوات الى التوصل من خاللها
سللللللافر وفللللللد مللللللن قللللللادة الفصللللللائل الفلسللللللطينية إلللللللى  ،0971 (اغسللللللطس) آبفللللللي   

عرفلللللللات، فلللللللاروق  ياسلللللللر :ضلللللللم الوفلللللللد ، وقلللللللداإلسلللللللكندرية للقلللللللاء اللللللللرئيس عبلللللللد الناصلللللللر
، وضللللللافي جمعللللللان (فللللللتح)القللللللدومى، صللللللالح خلللللللف، هايللللللل عبللللللد الحميللللللد عللللللن منظمللللللة 

                                                                                                                                                           
هذاتفسيرفيالغموضعلىالمحافظةبهدفاإلنجليزيالنصفي"األراضي"كلمةمنالتعريف"أل"حذفتوقد.«األخير
 .القرار

145
ختامقمةجامعةالدولالعربيةفيأعقابحرباأليامالستة،وفدشكلالقرارفي(2/6/2667)صدرفيقرارالخرطوم

القرارإلىاستمرارحالةالعداءمع،ودعا2673يومالغفرانعامأساسا لسياساتهذهالحكوماتتجاهإسرائيلحتىحرب

 النفطيةالعربيةإسرائيل، القائمةف،وإنهاءالمقاطعة للحرباألهلية .يشمالاليمن،والدعماالقتصاديلمصرووضعحد
القراريعرفباسمقرار.واألردن السالممع:"علىالنحوالتالي(فيالفقرةالثالثة)والتيوردت(الالءاتالثالثة)وهذا

 ".إسرائيل،الاعترافبإسرائيل،المفاوضاتمعإسرائيل
146
 .261-217عبدالرحمن،منظمةالتحرير،
147
دارالنفائسللطباعة:بيروت)سياسةكامبديفيدوأبعادهااالقليميةوالدولية،:حسين،عصرالتسويةعدنانالسيد

 61،(6331والنشر،



49 
 

 
 

بلللللراهيم بكلللللر علللللن  المقربلللللة ملللللن النظلللللام السلللللوري، (الصلللللاعقة)علللللن  ، وفلللللي (المسلللللتقلين)وا 
 :لهم الرئيس عبد الناصر االجتماع قال

لقبللللللول مبللللللادرة  يقيقللللللة بللللللواعثدون أن تقفللللللوا علللللللى ح ينال أفهللللللم كيللللللف تهللللللاجمون
ملللللللوقن أن حلللللللظ المشلللللللروع ملللللللن النجلللللللاح هلللللللو واحلللللللد بلللللللاأللف،  يننللللللل، إروجلللللللردز؟

وأنلللللا للللللن أقبلللللل بيقلللللل ملللللن العربيلللللة  يإسلللللرائيل للللللن تنسلللللحب ملللللن كاملللللل األراضلللللف
لصللللللواري  ئط اننصللللللب حللللللا يلمبللللللادرة روجللللللردز أكسللللللب وقللللللت لكلللللل يذلللللللك، بقبللللللول

علللللى غللللارات الطيللللران اإلسللللرائيلى ولشللللن  يأقضلللل يعلللللى حافللللة قنللللاة السللللويس لكلللل
ظلللللرف  ية المحتللللللة، والتلللللي للللللن تتللللليخر تحلللللت أمعركلللللة تحريلللللر أراضلللللينا العربيللللل

 0970.148عن ربيع عام 
 
 التبلللللاين اءانتهلللللب ، اتسلللللمت هلللللذه المرحللللللةجملللللال عبلللللد الناصلللللر مرحللللللةل كخالصلللللة  

حيلللللث  مصلللللر، فلللللي الملكلللللي الحكلللللم دزملللللن فلللللي موجلللللودا كلللللان اللللللذي الحكلللللم أطلللللراف بلللللين
كلللللذلك  للحكوملللللات، قللللللأ دور ملللللعهلللللو المسللللليطر عللللللى صلللللناعة القلللللرار  اللللللرئيس أصلللللبح
 العاملللللل لمراعلللللاة مضلللللطراً  عبدالناصلللللر يعلللللد للللللم مصلللللر، ملللللن بريطانيلللللا خلللللروج بعلللللدو  فإنللللله

 قيللللادة فلللي وموقعللله القللللومي خطابللله بلللين تنللللاقض فلللي وقلللع الناصللللر عبلللد لكلللن .البريطلللاني
مللللن جهللللة  الداخليللللة إمكانياتلللله محدوديللللةو  مللللن جهللللة، وأولوياتلللله العربللللي القللللومي المشللللروع
هللللذا إضللللافة إلللللى أسللللباب  الللللى رفللللض العمللللل الفللللدائي فللللي بدايتلللله؛التللللي أدت بلللله و  ،أخللللرى
فلللللي  وانشلللللغال عبلللللد الناصلللللر الللللليمن، حلللللرب فلللللي إمكانيلللللات مصلللللر اسلللللتندزاف منهلللللاأخلللللرى 
بسللللللبب اخللللللتالفهم مللللللع سياسللللللته ومحللللللاولتهم  الم سلللللللمين اإلخللللللوان مللللللع الللللللداخلي الصللللللراع
 وجلللله فللللي بللللالوقوف رغبتلللله بللللين وبالتللللالي فقللللد وقللللع عبللللد الناصللللر فللللي تنللللاقض الغتياللللله،
 مللللن وخوفلللله ،مللللن مصللللر القللللوميأوكونهللللا تهللللدد  االسللللتعمار مللللن جللللدزء اعتبارهللللاب اسللللرائيل

 غيللللر مواجهللللة إلللللى مللللع اسللللرائيل المحسللللوب غيللللر التصللللعيد او الفللللدائي العمللللل يللللؤدي أن
ولكلللللن بعلللللد ان تعلللللرض عبلللللد الناصلللللر للضلللللغوط الفلسلللللطينية التلللللي طالبلللللت  ،لهلللللا مسلللللتعد

بللللرادز كيللللان فلسللللطيني يتللللولى مهمللللة المواجهللللة مللللع اسللللرائيل كبللللديل عللللن األمللللة  بللللإخراج وا 
                                                           

148
ؤسسةم:بيروت)،2671-2667،والدوليةالعربيةالناصرعبداجتماعاتمحاضرمن،(معدا )عبدالمجيدفريد

 .256-254،(2676العربية،االبحاث
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قلللللام بلللللاللجوء صلللللر العسلللللكرية والماديلللللة للمواجهلللللة، وبعلللللد أن العربيلللللة أو لحلللللين جاهدزيلللللة م
التحريلللللللللر منظملللللللللة بتسلللللللللليح قلللللللللام م السلللللللللوفييتي للحصلللللللللول عللللللللللى السلللللللللالح، اللللللللللى اللللللللللدع

 .تها فلللللللي الحصلللللللول عللللللللى القبلللللللول اللللللللدوليوتطويرهلللللللا ومسلللللللاعدالفلسلللللللطينية وفصلللللللائلها، 
يمكللللللن القللللللول ان سياسللللللة عبللللللد الناصللللللر تجللللللاه اسللللللرائيل قللللللد  ؛0967حللللللرب عللللللام وبعللللللد 

تغيلللللرت، حيلللللث وبعلللللد ان كانلللللت سياسلللللته تؤكلللللد الحلللللق فلللللي انهلللللاء االحلللللتالل ملللللن خلللللالل 
باسللللتخدام العمللللل السياسلللللي واسللللتخدام الوسلللللائل  العمللللل الثللللوري والفلللللدائي، أصللللبحت تقبلللللل

نهلللللللاء آثلللللللار علللللللدوان السللللللللمية ملللللللن أجلللللللل اسلللللللترجاع حقلللللللوق مصلللللللر  ، وتغليلللللللب 0967وا 
 .االيديولوجياعلى  وحسابات القوة والمصالح المصالح الداخلية والوطنية

 
  9119 – 9111عهد محمد أنور السادات  3-2

 0908)، وتلللللولي محملللللد أنلللللور محملللللد السلللللادات 0971عبلللللد الناصلللللر علللللام  يمثلللللل رحيلللللل
 0925 (يوليلللللللو)تملللللللودز ، الرئاسلللللللة ليكلللللللون ثاللللللللث رئللللللليس لمصلللللللر بعلللللللد ثلللللللورة )0980 –
 (اكتللللللللوبر) تشللللللللرين أول 6و  0971 (سللللللللبتمبر) أيلللللللللول 58تللللللللولى الرئاسللللللللة مللللللللا بللللللللين )

ثللللللورة نقطللللللة فاصلللللللة فللللللي توجلللللله مصللللللر العربللللللي ال تقللللللل أهميتلللللله وتلللللليثيره عللللللن ( 0980
 .0967وليو وحرب عام ي
عالقللللللللات المصللللللللرية العربيلللللللللة انتقلللللللللت السلللللللللطة إلللللللللى السللللللللادات بينمللللللللا كانللللللللت ال  

الجبهلللللللة "تعللللللاني مللللللن وطللللللية هدزيمللللللة حدزيللللللران، ومللللللن تعثللللللر محللللللاوالت إحيللللللاء  ؛والدوليللللللة
موجهلللللللة ضلللللللد مصلللللللر، حملللللللالت إعالميلللللللة  ، وبينملللللللا كلللللللان هنلللللللاكعسلللللللكرياً  149"الشلللللللرقية

 .وضد قبولها بمبادرة روجردز
و بمثابلللللللة فلللللللإن المجللللللللس اللللللللوطني الفلسلللللللطيني، وهللللللل ،ذللللللللك عللللللللى العكلللللللس ملللللللن  

التللللللي تشللللللمل بللللللدورها  ؛لمنظمللللللة التحريللللللر الفلسللللللطينية الهيئللللللة السياسللللللية العليللللللا والبرلمللللللان
منافيلللللًا  545كافلللللة الفصلللللائل الفلسلللللطينية فلللللي ذللللللك الوقلللللت، اعتبلللللر قلللللرار مجللللللس األملللللن 

السياسلللللللية  للحقلللللللوق الفلسلللللللطينية األساسلللللللية إلغفالللللللله ذكلللللللر الطلللللللرف الفلسلللللللطيني وحقوقللللللله

                                                           
149
وحدةيإقامةوتتلخصف،2667حربعامبعدةعبارةعنفكرةكانتتسعىلتحقيقهاسوريهي"الشرقيةالجبهة"

الفلسطينية،علىأنتكونوهيسوريةواألردنوالعراقومنظمةالتحرير،عسكريةبيندولالمواجهةفيالمشرقالعربي
حسينإبراهيمالعطار،مصروالقضيةالفلسطينية:أنظر.الفكرةلمتتحققألسبابمختلفةسوريةمحورهذهالجبهة،إالأن

.35،(2111القاهرة،مصر،داراالتحاد،()الحكمالذاتيفيالضفةوالقطاع)فيكامبديفيد
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الثابتللللللة فللللللي فلسللللللطين، ويكتفللللللي باإلشللللللارة إلللللللى الالجئللللللين الفلسللللللطينيين الللللللذين يسللللللتحقون 
جلللللللاء فلللللللي بيلللللللان البرنلللللللام  السياسلللللللي للثلللللللورة الفلسلللللللطينية واللللللللذي أقلللللللره و حلللللللاًل إنسلللللللانيًا، 

–58/5) ثامنلللللة فلللللي القلللللاهرة ملللللا بللللللينالمجللللللس اللللللوطني الفلسلللللطيني فلللللي دورة انعقلللللاده ال
الفلسلللللللطينية هلللللللو تحريلللللللر كاملللللللل التلللللللراب الفلسلللللللطيني هلللللللدف الثلللللللورة "بلللللللين ( 2/3/0970

صلللللرار الشلللللعب الفلسلللللطيني عللللللى المضلللللي فلللللي ثورتللللله إللللللى أن يلللللتم ... تحريلللللرًا شلللللاماًل  وا 
قامللللة الدولللللة الفلسللللطينية الديمقراطيللللة البعيللللدة عللللن كللللل أشللللكال التمييللللدز  تحقيللللق النصللللر وا 

 150."الديني والعنصري
القوميللللللة العربيللللللة، ففللللللي تعهللللللد السللللللادات بللللللين يلتللللللدزم بللللللنه  عبللللللد الناصللللللر تجللللللاه   

، أكللللد بينلللله سيسللللتمر 0971عللللام  (اكتللللوبر) خطابلللله أمللللام مجلللللس األمللللة فللللي تشللللرين أول
 : على نه  سياسة عبد الناصر، وتحقيق الوحدة العربية

 للللللي ترشللللليحكم أن وأعتبلللللر ،الناصلللللر عبلللللد جملللللال طريلللللق عللللللى الللللليكم جئلللللت لقلللللد
 الناصللللر، دعبلللل جمللللال طريللللق علللللى بالسللللير توجيلللله هللللو الجمهوريللللة رئاسللللة بتللللولي
ذا  سلللللللوف فلللللللإنني بلللللللنعم، العلللللللام االسلللللللتفتاء فلللللللي رأيهلللللللا شلللللللعبنا جملللللللاهير أبلللللللدت وا 

 أمللللامكم عللللنأ   الللللذي الناصلللر، عبللللد جملللال طريلللق علللللى بالسلللير أمللللراً  ذللللك أعتبلللر
 151.حال أي على فيه السير سيواصل أنني بشرف،

ولكنلللللللله أعلللللللللن التدزاملللللللله فللللللللي ذات الخطللللللللاب بتحريللللللللر األراضللللللللي المحتلللللللللة عللللللللام   
وأكللللللد  ،(هللللللدف تحريللللللر كامللللللل فلسللللللطين) إشللللللارات غامضللللللة لبللللللاقي الحقللللللوقمللللللع ، 0967

علللللى تحديللللد هويللللة عللللدو األمللللة وهللللو العللللدو االسللللرائيلي والصللللهيونية الدوليللللة واالسللللتعمار 
 : العالمي، حيث قال

 أجللللللل ملللللن النضللللللال بمواصللللللة الوسلللللائل وبكللللللل االوللللللى، بالدرجللللللة مطلللللالبون اننلللللا 
 القللللللدس وهللللللي ،0967 سللللللنة عللللللدوان فللللللى المحتلللللللة العربيللللللة األرض كللللللل تحريللللللر
 سلللللليناء وصللللللحراء السللللللورية والمرتفعللللللات للللللل ردن الغربيللللللة والضللللللفة وغللللللدزة العربيللللللة

 وعلللللى ،الفلسللللطيني الشللللعب حقللللوق علللللى الكامللللل الحللللرص مللللع وذلللللك المصللللرية،
 الحقيقللللللي والضللللللمان ،مصلللللليره أجللللللل ومللللللن أرضلللللله، سللللللبيل فللللللى نضللللللاله اسللللللتمرار

                                                           
150
 .32،(2675مركزاألبحاثالفلسطينية،:بيروت)2674–2664راشدحميد،مقرراتالمجلسالوطنيالفلسطيني
151
،الساداتأنورمحمدللرئيسالرقمياألرشيف،2671-21-7خطابالرئيسالساداتأماممجلساألمةفي
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52 
 

 
 

 تعدزيللللدز هللللو واحللللد، أساسللللي مطلللللب فللللي يتمثللللل نضللللالنا مللللن المشللللروع الهللللدف لهللللذا
 علللللللى القللللللائم للسللللللالم حمايللللللة لتكللللللون المصللللللرية المسلللللللحة للقللللللوات القتاليللللللة القللللللدرة
 ال تحديللللللللدا امتنللللللللا اعللللللللداء بتحديللللللللد مطللللللللالبون اننللللللللا)...(  لفرضلللللللله أداة أو العللللللللدل
 العللللللالمي، واالسللللللتعمار الدوليللللللة والصللللللهيونية اسللللللرائيل هللللللم وأعللللللداؤنا ،فيلللللله شللللللبهة
 الغللللللدزو يسللللللتهدف ال صللللللراع وهللللللو ،جميعللللللا معهللللللم مصلللللليري صللللللراع فللللللى ونحللللللن
 يسلللللتهدف ال ،الحريلللللة يطللللللب ولكلللللن السللللليطرة يسلللللتهدف ال األملللللن، يطللللللب ولكلللللن
  152.السالم يكون ان يجب كما السالم يطلب ولكن للحرب الحرب

يللللوحي هللللذا الخطللللاب باالسللللتمرار علللللى نهلللل  عبللللد الناصللللر فللللي تحقيللللق القوميللللة   
ن كلللللان أكثلللللر وضلللللوحا فلللللي تقبلللللله  والوحلللللدة العربيلللللة، واللللللربط بلللللين اسلللللرائيل واالسلللللتعمار، وا 

ولكلللللللن تقيلللللليم سياسلللللللة السلللللللادات الحقيقيلللللللة فلللللللي . للوسللللللائل السللللللللمية والتسلللللللويات السياسلللللللية
 . الالحقة لهذا الخطاب الشين الفلسطيني، تنتظر تقييم سياساته العملية

اتخلللللللللذت صلللللللللناعة القلللللللللرار فلللللللللي السياسلللللللللة الخارجيلللللللللة المصلللللللللرية منلللللللللذ اسلللللللللتالم   
السللللللادات للحكللللللم توجهللللللا مختلفللللللًا عمللللللا كانللللللت عليلللللله أثنللللللاء عبللللللد الناصللللللر، حيللللللث تبنللللللى 

وتجل لللللت فيللللله اطروحلللللات المدرسلللللة  ،االيلللللديولوجيا علللللن وبعيلللللدًا كلللللل البعلللللد ،خطابلللللًا مغلللللايراً 
وملللللن ذلللللللك  مصلللللللحة القوميلللللة والداخليلللللة المصلللللرية،أولويلللللة الالواقعيلللللة التلللللي تؤكلللللد عللللللى 

يقلللللول فيهلللللا  0971 (ديسلللللمبر) رسلللللالته إللللللى اللللللرئيس األمريكلللللي نيكسلللللون فلللللي كلللللانون أول
أن هدفللللله الوحيلللللد هلللللو تحريلللللر بلللللالده، والتركيلللللدز عللللللى اعلللللادة بناءهلللللا، واسلللللتعادة التسلللللوية 

 153.السلمية، وأنه مع الحل السلمي قلبا وقالباً 
، فيملللللللا (0980 – 0971)حكلللللللم السلللللللادات  مرحللللللللةتقسللللللليم بشلللللللكل علللللللام يمكلللللللن   

، األوللللللللى يخلللللللص الصلللللللراع اإلسلللللللرائيلي والقضلللللللية الفلسلللللللطينية إللللللللى ملللللللرحلتين رئيسللللللليتين
لمرحلللللة الثانيللللة هللللي التاليللللة لهللللا؛ بمللللا فيهللللا ، وا0973( أكتللللوبر)حتللللى حللللرب تشللللرين أول 

فلللللي هلللللذا القسلللللم،  ةتعرض الصلللللفحات التاليلللللوسلللللت. والصللللللح ملللللع اسلللللرائيل عمليلللللة السلللللالم
إلللللى هللللاتين المللللرحلتين إضللللافة لللللردود الفعللللل الشللللعبية المصللللرية الداخليللللة علللللى اتفاقيللللات 

 . السالم مع االسرائيليين
                                                           

152
 .،المصدرالسابق2671اكتوبر7خطابالرئيسالساداتأماممجلساألمةفي

http://sadat.bibalex.org/speeches/browser.aspx?SID=2
153
 .231،(2،2674المكتبالمصريالحديث،ط:القاهرة)موسىصبري،وثائقحربأكتوبر،
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 9112حرب تشرين  3-2-9
المصللللللري والسللللللوري  ين؛ قللللللام كللللللل مللللللن الجيشلللللل0973( أكتللللللوبر)تشللللللرين أول  6بتللللللاري  

يناء وهضللللبة الجللللوالن، بشللللن هجللللوم مفللللاجيء علللللى القللللوات االسللللرائيلية الموجللللودة فللللي سلللل
، وقلللللد شلللللاركت فلللللي الهجلللللوم معظلللللم اللللللدول 0967الل تلللللان احتلتهملللللا اسلللللرائيل فلللللي حلللللرب 

 154.العربية
فللللي رسللللالة إلللللى قللللد أكللللد السللللادات  كللللان، 0975عللللام ( ينللللاير)فللللي كللللانون ثللللاني 

مللللللللؤتمر التضللللللللامن االفللللللللرو اسلللللللليوي الللللللللذي انعقللللللللد فللللللللي القللللللللاهرة؛ أن هللللللللدف االسللللللللتعمار 
مصللللللر عللللللن بللللللاقي بلللللللدان  تمدزيللللللق االمللللللة العربيللللللة، وعللللللدزلوالمللللللؤامرات الصللللللهيونية هللللللو 

 155.الوطن العربي
، للللللم يلللللنجح السلللللادات فقلللللط فلللللي 0973علللللام ( أكتلللللوبر)وفلللللي حلللللرب تشلللللرين أول 

اسلللللتخدام الخيلللللار العسلللللكري والمبلللللادرة لللللله عربيلللللًا، بلللللل وقلللللاد لمشلللللهد توحلللللدت فيللللله االملللللة 
منظمللللة العربيللللة، حيللللث شللللاركت فللللي الحللللرب كللللل مللللن مصللللر وسللللوريا والعللللراق والجدزائللللر و 

التحريلللللر الفلسلللللطينية، وبالنسلللللبة لللللللدول النفطيلللللة؛ فقلللللد كانلللللت مشلللللاركتها اقتصلللللاديًا، حيلللللث 
قاملللللت بحظلللللر متلللللدرج لتصلللللدير اللللللنفط العربلللللي اللللللى الواليلللللات المتحلللللدة االمريكيلللللة واللللللدول 

 156.المساندة السرائيل
ابللللله اللللللذي ألقلللللاه أوضلللللح اللللللرئيس السلللللادات أهدافللللله ملللللن الحلللللرب، وبلللللي ن فلللللي خط 

 0973 (أكتلللللللوبر) ألولتشللللللرين ا 06، فللللللي (البرلمللللللان المصللللللري)أمللللللام مجلللللللس الشللللللعب 
نمللللا " ؛(أي أثنللللاء الحللللرب) أن موقللللف مصللللر مللللن الحللللرب للللليس االعتللللداء علللللى الغيللللر، وا 

أولهمللللللللا اسللللللللتعادة األراضللللللللي المحتلللللللللة، وثانيهمللللللللا : تحللللللللارب مصللللللللر مللللللللن أجللللللللل هللللللللدفين
تعداد مصلللللللر لوقلللللللف إطلللللللالق النلللللللار ، وأعللللللللن اسللللللل"اسلللللللتعادة حقلللللللوق الشلللللللعب الفلسلللللللطيني

، وأن مصلللللر 0967( يونيلللللو)شلللللريطة انسلللللحاب إسلللللرائيل إللللللى حلللللدود الرابلللللع ملللللن حدزيلللللران 
 157.على استعداد لحضور مؤتمر دولي للسالم في األمم المتحدة

                                                           
154
 .215محبوب،مصر،
155
األرشيف،2672-2-21فيبالقاهرةالمنعقدآسيوىاألفروالتضامنمؤتمرإلىالساداتأنورمحمدالرئيسرسالة

 http://sadat.bibalex.org/speeches/browser.aspx?SID=52،الساداتأنورمحمدللرئيسالرقمي
156
مركزدراساتالوحدة:بيروت)غسانسالمةوآخرون،السياسةاألمريكيةوالعرب،سلسلةكتبالمستقبلالعربي،

 .75-71،(2،2615العربية،ط
األرشيف،2673-21-26فيفيافتتاحالدورةاالستثنائيةلمجلسالشعب، خطابالرئيسمحمدأنورالسادات"157

:الرقميللرئيسمحمدأنورالسادات
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 بلمقصللللللود بلللللللالحقوق العادلللللللة للشلللللللعوقللللللد قللللللام السلللللللادات فللللللي خطابللللللله بتحديللللللد ا
 : حيث جاء في خطابه ،الفلسطيني

اللللللرئيس ريتشلللللارد نيكسلللللون بخطلللللاب أحلللللدد فيللللله  ىن أبعلللللث إللللللألقلللللد فكلللللرت فلللللي 
موقفنللللللللا بوضللللللللوح ولكننللللللللي تللللللللرددت خشللللللللية إسللللللللاءة التفسللللللللير ولللللللللذلك قللللللللررت ان 

رسللللالة مفتوحللللة إليلللله مللللن هنللللا، رسللللالة ال يمليهللللا  158اسللللتعيض عللللن ذلللللك بتوجيلللله
القلللللول ولكلللللن تمليهلللللا الثقلللللة، رسلللللالة ال تصلللللدر علللللن ضلللللعف ولكلللللن تصلللللدر علللللن 
رغبللللة حقيقيللللة فللللي صللللون السللللالم ودعللللم الوفللللاق، أريللللد أن اقللللول إنلللله بوضللللوح إن 
ذا كنلللللتم تريلللللدون  مطلبنلللللا فلللللي الحلللللرب معلللللروف ال حاجلللللة بنلللللا إلعلللللادة شلللللرحه، وا 

 159:إليكم مشروعنا للسالممعارضة مطلبنا في السالم ف

إننللللا قاتلنللللا وسللللوف نقاتللللل لتحريللللر أرضللللنا التللللي أمسللللك بهللللا اإلحللللتالل : أواًل 
وإليجلللللللللاد السلللللللللبيل إلسلللللللللتعادة واحتلللللللللرام الحقلللللللللوق  0967اإلسلللللللللرائيلي سلللللللللنة 

المشلللللروعة لشلللللعب فلسلللللطين، ونحلللللن فلللللي هلللللذا نقبلللللل إلتدزامنلللللا بقلللللرارات األملللللم 
 .المتحدة في الجمعية العامة ومجلس األمن

إننللللا علللللي اسللللتعداد لقبللللول وقللللف إطللللالق النللللار علللللي أسللللاس انسللللحاب : ثانيللللاً 
القللللوات االسللللرائيلية عللللن كللللل األراضللللي المحتلللللة فللللورًا وتحللللت اشللللراف دولللللي 

 .0967يونيو  2خطوط ما قبل  ىإل

إننللللا علللللى إسللللتعداد فللللور إتمللللام اإلنسللللحاب مللللن كللللل هللللذه األراضللللي : ثالثللللاً  
ف أحللللاول جهللللدي أن نحضللللر مللللؤتمر سللللالم دولللللي فللللي األمللللم المتحللللدة سللللو 

أن اقنللللللللع بلللللللله رفللللللللاقي مللللللللن القللللللللادة العللللللللرب المسللللللللئولين مباشللللللللرة عللللللللن إدارة 
الصلللللراع ملللللع العلللللدو كملللللا إننلللللي سلللللوف أحلللللاول جهلللللدي أن أقنلللللع بللللله ممثللللللي 
الشللللللعب الفلسللللللطيني، وذلللللللك لكللللللي يشللللللارك معنللللللا ومللللللع مجتمللللللع الللللللدول فللللللي 

                                                           
158
،وقدقامالباحثباستبدالهابكلمةتوجيهالعتقادهأن"توحيد"فيالنصالمنشورعلىموقعمكتبةاالسكندريةجاءتكلمة

 .الكلمةاالولىخطأمطبعي
159
 ."2673-21-26فيالشعب،لمجلساالستثنائيةالدورةافتتاحفيالساداتأنورمحمدالرئيسابخط
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وضلللللع قواعلللللد وضلللللوابط السلللللالم فلللللي المنطقلللللة يقلللللوم عللللللى احتلللللرام الحقلللللوق 
 . شعوب المنطقةالمشروعة لكل 

إننللللا علللللي إسللللتعداد فللللي هللللذه السللللاعة مللللن هللللذه الدقيقللللة أن نبللللدأ فللللي : رابعللللاً 
تطهيلللللللر قنلللللللاة السلللللللويس وفتحهلللللللا أملللللللام المالحلللللللة الدوليلللللللة لكلللللللي تعلللللللود ألداء 

رئلللليس  ىهللللاره ولقللللد أصللللدرت األمللللر بالفعللللل إلللللدورهللللا فللللي رخللللاء العللللالم وادزد
ريلللللر الضلللللفة هيئلللللة قنلللللاة السلللللويس بالبلللللدء فلللللي هلللللذه العمليلللللة غلللللداة إتملللللام تح
 .الشرقية للقناة وقد بدأت بالفعل مقدمات لإلستعداد لهذه المهمة

إننلللللا لسلللللنا عللللللى اسلللللتعداد فلللللي هلللللذا كلللللله لقبلللللول وعلللللود بمهملللللة أو : خامسلللللًا 
تيويلللللللل وتسلللللللتندزف الوقلللللللت مملللللللا ال و بمبلللللللادرات مضلللللللللة تقبلللللللل كلللللللل تفسلللللللير 

جلللللدوى منللللله وتعيلللللد قضللللليتنا إللللللى جمودهلللللا للللللم نعلللللد نقبلللللل بللللله مهملللللا كانلللللت 
لللللللللدى الغيللللللللر أو تضللللللللحيات بالنسللللللللبة لنللللللللا، مللللللللا نريللللللللده اون هللللللللو األسللللللللباب 

 .ح في الوسائلو الوضوح، الوضوح في الغايات والوض

ه أصللللللللللدر الللللللللللرئيس السللللللللللادات قللللللللللرار  0973 (اكتللللللللللوبر) تشللللللللللرين األول 55فللللللللللي 
، وأصلللللللدر أواملللللللره للقيلللللللادة العاملللللللة 160(338)بقبلللللللول مصلللللللر لقلللللللرار مجللللللللس األملللللللن رقلللللللم 

للقلللللوات المسللللللحة بوقلللللف إطلللللالق النلللللار فلللللي الموعلللللد اللللللذي حلللللدده مجللللللس األملللللن شلللللريطة 
التللللللدزام الطللللللرف اوخللللللر بللللللذلك، ودعللللللا مجلللللللس األمللللللن األطللللللراف المعنيللللللة بالبللللللدء الفللللللوري 

بهلللللدف إقلللللرار السلللللالم العلللللادل والشلللللامل  0967 لعلللللام( 545)بتنفيلللللذ قلللللرار المجللللللس رقلللللم 
 161.رق األوسطوالدائم في الش

وخطابللللله اونلللللف اللللللذكر فلللللي مجللللللس الشلللللعب  338مث لللللل قبلللللول السلللللادات لقلللللرار 
اسلللللتكماال لطريلللللق التسلللللوية والحلللللل السللللللمي اللللللذي بلللللدأه عبلللللد الناصلللللر عنلللللدما المصلللللري؛ 

، ملللللللع وضلللللللوح أكبلللللللر فلللللللي قبلللللللول حلللللللل عللللللللى أسلللللللاس 545قبلللللللل بقلللللللرار مجللللللللس األملللللللن 

                                                           
إطالقوقفإلىويدعوم2673أكتوبر22بتاريخالمتحدةلألممالتابعاألمنمجلسعنصادرقرارهو331القرار160

فقرتهفيالقراردعاوقد.أجزائهبجميع242رقمالقرارتنفيذإلىوالدعوة2673)أكتوبرحربجبهاتكافةعلىالنار

سالمإقامةبهدفالمالئماإلشرافتحتالمعنيةاألطرافبينمفاوضاتوخالله،النارإطالقوقففورتبدأ،أنالثالثة
 (.األوسطالشرقفيودائمعادل

161
.2673الموسوعةالفلسطينية،حرب

http://www.palestinapedia.net/%D8%AD%D8%B1%D8%A8-1973/ 
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رب كلللللان يصلللللر عللللللى ، إال ان للللله وحتلللللى نهايلللللة الحللللل0967االنسلللللحاب ملللللن أراضلللللي العلللللام 
 .اسرائيلي، وهو ما سيتغير الحقاً  -اسرائيلي، شامل، ال مصري –حل عربي 
 

 ما بعد حرب تشرين: المرحلة الثانية 3-2-3
قتنللللللاع العديللللللد مللللللن اكمللللللا سلللللللف ذكللللللره، ان مللللللن أهللللللم نتللللللائ  حللللللرب تشللللللرين أول؛ لقللللللد كلللللل

األطللللللراف العربيللللللة وخاصللللللة دول الجللللللوار مصللللللر واألردن وسللللللوريا بضللللللرورة اللجللللللوء إلللللللى 
الحللللللل السلللللللمي للصللللللراع العربللللللي اإلسللللللرائيلي، وذلللللللك مللللللن خللللللالل المفاوضللللللات بإشللللللراف 

افقلللللللت كلللللللل ملللللللن مصلللللللر و فقلللللللد الواليلللللللات المتحلللللللدة األمريكيلللللللة عللللللللى هلللللللذه المفاوضلللللللات، 
سرائيل علىوسوريا واألردن و   162.(338/0973)قم القرار ر  ا 

بلللللللدأت جهلللللللود التسلللللللوية السللللللللمية بلللللللين الجلللللللانبين المصلللللللري واإلسلللللللرائيلي تحلللللللت 
هنلللللللري "مباشلللللللرة، حيلللللللث قلللللللام  (اكتلللللللوبر) الرعايلللللللة األمريكيلللللللة بعلللللللد حلللللللرب تشلللللللرين األول

مريكيلللللة فلللللي ذللللللك الوقلللللت بنقلللللل رسلللللالة ملللللن السلللللادات إللللللى ألخارجيلللللة أالودزيلللللر  "كيسلللللنجر
، وهللللللللي رابللللللللع رئلللللللليس ودزراء (0978 – 0898) "غولللللللللدا مللللللللائير"رئيسللللللللة ودزراء إسللللللللرائيل 
لسللللللالم ، يعللللللرب فيهللللللا السللللللادات عللللللن التدزاملللللله با(0974 - 0969)للحكومللللللة االسللللللرائيلية 

عللللللن  االن ، وعنللللللدما أتحللللللدثذلللللللكي نلللللل، فقللللللد كنللللللت أععنللللللدما هللللللددت بللللللالحرب: "بقوللللللله
 163."قصد ذلكأ ينا، فدائم بيننام سال

 0973 (سلللللللللمبردي) انعقلللللللللد ملللللللللؤتمر جنيلللللللللف األول للسلللللللللالم فلللللللللي كلللللللللانون االول
تحللللت اإلشللللراف األمريكللللي والسللللوفييتي، وشللللارك فيلللله كللللل مللللن مصللللر واالردن واسللللرائيل، 

وانتهلللللى ملللللؤتمر جنيلللللف وللللللم  164،تحريلللللر الفلسلللللطينية لحضلللللورهوللللللم يلللللتم دعلللللوة منظملللللة ال
يلللللللتمخض عنللللللله سللللللللوى التوصلللللللل الللللللللى اتفلللللللاق لفصللللللللل ووقلللللللف االشللللللللتباك بلللللللين القللللللللوات 

 165.المصرية واالسرائيلية في منطقة سيناء

                                                           
162
مركزدراساتالوحدة:بيروت)،2675–2673محمداألطرش،السياسةاألمريكيةتجاهالصراعالعربياإلسرائيلي

 .42،(2617العربية،
163
،2124-2-27،جريدةالمصرياليوم،مائيروجولداالساداتمراسالتعنتكشفإسرائيل

http://www.almasryalyoum.com/news/details/377293
164
جامعةالنجاحالوطنية،:نابلس)،2662-2673القضيةالفلسطينيةمابين:نايفأبوخلفوآخرون،دراساتفلسطينية

2122)،264. 
-6-2،مؤسسةالدراساتالفلسطينية،سيناءفياإلسرائيليةوالقواتالمصريةالقواتبينماللفصلالثانيةاالتفاقية165

2675،ment.pdfstudies.org/sites/default/files/Second_interim_agree-http://www.palestine 

http://www.almasryalyoum.com/news/details/377293
http://www.palestine-studies.org/sites/default/files/Second_interim_agreement.pdf
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إطلللللللار ملللللللؤتمر جنيلللللللف األول للسلللللللالم، فقلللللللد تلللللللم االتفلللللللاق بلللللللين كلللللللل ملللللللن وفلللللللي 
االسللللللرائيلي فللللللي االتفاقيللللللة الثانيللللللة للفصللللللل بللللللين القللللللوات المصللللللرية و المصللللللري  ينالطللللللرف

فلللللي الشلللللرق األوسلللللط ال يلللللتم حلللللله بلللللالقوة المسللللللحة، النلللللدزاع  واالسلللللرائيلية فلللللي سللللليناء بلللللين  
نملللللللا بالوسلللللللائل السللللللللمية، كملللللللا وتؤكلللللللد االتفاقيلللللللة عللللللللى علللللللدزم الطلللللللرفين التوصلللللللل إللللللللى  وا 

علللللا إليهلللللا قلللللرار مجللللللس تسلللللوية سللللللمية نهائيلللللة وعادللللللة علللللن طريلللللق المفاوضلللللات التلللللي د
، كمللللللللا وتعهللللللللد الطرفللللللللان بعللللللللدم اسللللللللتخدام القللللللللوة أو التهديللللللللد بهللللللللا أو 338 األمللللللللن رقللللللللم

الحصلللللللار العسلللللللكري فلللللللي مواجهلللللللة الطلللللللرف اوخلللللللر، وبموجلللللللب هلللللللذه االتفاقيلللللللة تقلللللللدمت 
رض سللللللليناء أو متلللللللر ملللللللن كيلللللللل 4211 مصلللللللر إللللللللى خطلللللللوط جديلللللللدة واسلللللللتردت حلللللللوالي

سللللللويس، وأصللللللبح الخللللللط األمللللللامي للقللللللوات اإلسللللللرائيلية علللللللى السللللللاحل الشللللللرقي لخلللللللي  ال
، للقيلللللام بوظائفهلللللا عللللللى وتلللللم االتفلللللاق عللللللى تشلللللكيل قلللللوة طلللللوار  تابعلللللة ل ملللللم المتحلللللدة

كلللللللانون الثلللللللاني  08رائيلية المعقلللللللودة فلللللللي النحلللللللو اللللللللوارد فلللللللي االتفاقيلللللللة المصلللللللرية اإلسللللللل
 0974.166( يناير)

فهلللللي تشلللللير إللللللى اسلللللتبعاد الخيلللللار العسلللللكري  االتفاقيلللللات أهميلللللة خاصلللللة؛ ولهلللللذه
فللللللي إحللللللداث  لللللللى أثللللللر التوجهللللللات المصللللللرية الجديللللللدةولعللللللله يمكللللللن اإلشللللللارة إ. مسللللللتقبال

 تغيلللللللر فلللللللي موقلللللللف القيلللللللادة الفلسلللللللطينية، وتجسلللللللد ذللللللللك فلللللللي تبنلللللللي المجللللللللس الللللللللوطني
، برنلللللللام  النقلللللللاط 0974( يونيلللللللو)فلللللللي حدزيلللللللران  الفلسلللللللطيني فلللللللي دورتللللللله الثانيلللللللة عشلللللللر

 منظملللللللة حلللللللق شلللللللار إللللللللىفلللللللي القلللللللاهرة، واللللللللذي أ 0974( يونيلللللللو)العشلللللللر فلللللللي حدزيلللللللران 
 لتحريلللللر المسللللللح الكفلللللاح رأسلللللها وعللللللى الوسلللللائل بكافلللللة" أن تناضلللللل الفلسلللللطينية التحريلللللر
قاملللللة الفلسلللللطينية األرض  ملللللن جلللللدزء عللللللى المقاتللللللة المسلللللتقلة الوطنيلللللة الشلللللعب سللللللطة وا 
: ، ولكللللللن النقطللللللة األخيللللللرة فللللللي البرنللللللام  تقللللللول"تحريرهللللللا يللللللتم التللللللي الفلسللللللطينية األرض

 تحقيللللق مللللن ويمكللللن يخللللدم الللللذي التكتيللللك الثللللورة قيللللادة تضللللع البرنللللام  هللللذا ضللللوء علللللى"
وهللللللللذا هللللللللو التغيللللللللر الللللللللذي طللللللللرأ علللللللللى موقللللللللف حركللللللللة التحريللللللللر  167،"األهللللللللداف هللللللللذه

                                                           
.لمصدرالسابقا166
167
وثائق،:برنامجالنقاطالعشر،مؤسسةياسرعرفات
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التفللللللللاوض والعمليللللللللة التللللللللي تعنلللللللي اسللللللللتخدام " تكتيللللللللك"الفلسلللللللطينية حللللللللين ذكرهللللللللا لكلملللللللة 
 .السلمية كبديل للكفاح المسلح
كانللللت دزيللللارة السللللادات التاريخيللللة  0977مللللن عللللام  (نللللوفمبر) فللللي تشللللرين الثللللاني

لقللللاء خطابلللله أمللللام الكنيسللللت فللللي القللللدس، لتكللللون هللللذه الدزيللللارة عالمللللة تحلللل ول إلسللللرائيل وا 
وقلللللد جلللللاء فلللللي نلللللص خطلللللاب السلللللادات ، بلللللاردزة فلللللي تلللللاري  الصلللللراع العربلللللي اإلسلللللرائيلي

  :الذي ألقاه في الكنيست
ننللللي الللللتمس العللللذر لكللللل مللللن اسللللتقبل قللللراري عنللللدما أعلنتلللله للعللللالم كللللله، أمللللام  وا 

مجللللللس الشلللللعب المصلللللري بالدهشلللللة، بلللللل أن اللللللبعض قلللللد صلللللورت لللللله المفاجلللللية 
العنيفللللللة، أن قللللللراري للللللليس أكثللللللر ملللللللن منللللللاورة كالميللللللة لالسللللللتهالك أمللللللام اللللللللرأي 

مللللللن أذهللللللله القللللللرار، أو تشللللللكك  إننللللللي الللللللتمس العللللللذر لكللللللل (...) العللللللام العللللللالمي
فللللي سللللالمة النوايللللا وراء إعللللالن القللللرار، فلللللم يكللللن أحللللد يتصللللور أن رئلللليس أكبللللر 
دوللللللة عربيلللللة، تتحملللللل العلللللبء األكبلللللر والمسلللللؤولية األوللللللى علللللن قضلللللية الحلللللرب 
والسللللالم فللللي منطقللللة الشللللرق األوسللللط، يمكللللن أن يعللللرض قللللراره باالسللللتعداد علللللى 

كمللللا أننللللي )...(  ،فللللي حالللللة حللللربالللللذهاب إلللللى أرض الخصللللم، ونحللللن ال نللللدزال 
للللللم أتلللللداول فلللللي هلللللذا القلللللرار ملللللع أحلللللد ملللللن  –كملللللا سلللللبق أن أعلنلللللت ملللللن قبلللللل 

خوتي رؤساء الدول العربية، أو دول المواجهة –دزمالئي   168.وا 
كلللللللان واضلللللللحًا هنلللللللا انفلللللللراد السلللللللادات باتخلللللللاذ القلللللللرار فلللللللي السياسلللللللة الخارجيلللللللة، 

المعروفلللللة فلللللي صلللللناعة  حيلللللث للللللم يشلللللارك أحلللللد ملللللن مستشلللللاريه ومسلللللاعديه أو األجهلللللدزة
 .السياسة الخارجية، وكان صنع القرار محصورًا به

ن السياسلللللللللية اجتماعلللللللللات اللجلللللللللا 0978 (ينلللللللللاير) بلللللللللدأت ملللللللللع كلللللللللانون الثلللللللللاني
سلللللايروس فلللللانس؛ فلللللي القلللللدس بحضلللللور  جلللللدزء ملللللن المفاوضلللللاتك المصلللللرية واإلسلللللرائيلية

ودزيلللللر الخارجيلللللة األمريكلللللي، وشلللللهدت هلللللذه االجتماعلللللات اختالفلللللات حلللللادة بلللللين الجلللللانبين 
حللللول كيفيللللة تسللللوية القضللللية الفلسللللطينية، حيللللث حاولللللت إسللللرائيل إقنللللاع الوفللللد المصللللري 
بإمكانيللللللة عقلللللللد اتفلللللللاق ثنلللللللائي ملللللللع مصلللللللر، وتلللللللوفير غطلللللللاء سياسلللللللي لللللللللرئيس السلللللللادات 
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يكللللللاد يطللللللابق معطيللللللات بالتوصللللللل إلللللللى بيللللللان غللللللامض بخصللللللوص القضللللللية الفلسللللللطينية 
وأملللللام تعنلللللت الجانلللللب  ،ذللللللك لحفلللللظ ملللللاء وجللللله اللللللرئيس السلللللادات، و (545)القلللللرار رقلللللم 

اإلسلللللرائيلي فيملللللا يتصلللللل بالقضلللللية الفلسلللللطينية وصلللللعوبة التوصلللللل لحلللللل وسلللللط، أصلللللدر 
الللللللللللللرئيس السللللللللللللادات تعليماتلللللللللللله باسللللللللللللتدعاء الوفللللللللللللد المصللللللللللللري مللللللللللللن القللللللللللللدس وقطللللللللللللع 

 169.المباحثات
اإلسللللللرائيلي، ظللللللل السللللللادات يؤكللللللد  لمصللللللريى امتللللللداد مفاوضللللللات السللللللالم اوعللللللل

عللللللى حاجتللللله الماسلللللة إللللللى تحقيلللللق تقلللللدم عللللللى المسلللللار الفلسلللللطيني، وأنللللله غيلللللر مسلللللتعد 
لتوقيلللللع اتفلللللاق سلللللالم منفلللللرد ملللللع إسلللللرائيل دون تقلللللدم فلللللي حلللللل الشلللللين الفلسلللللطيني، إال أن 
العديلللللد ملللللن العواملللللل تجمعلللللت لتحلللللول دون تنفيلللللذ رغبلللللة السلللللادات فلللللي اللللللربط بلللللين التقلللللدم 

 170.مسار المصري والتقدم على المسار الفلسطينيعلى ال
وكلللللان السلللللادات قلللللد شلللللدد فلللللي خطابللللله فلللللي الكنيسلللللت عللللللى ضلللللرورة إيجلللللاد حلللللل 

 : ؛ بقولهم للقضية الفلسطينيةعادل ودائ
سللللرائيل، للللليس هللللذا واردًا  لللللم أجلللليء إللللليكم لكللللي أعقللللد اتفاقللللًا منفللللردًا بللللين مصللللر وا 

سلللللرائيل، وأي سلللللالم منفلللللرد  فلللللي سياسلللللة مصلللللر، فليسلللللت المشلللللكلة هلللللي مصلللللر وا 
سلللللرائيل فإنللللله للللللن  سلللللرائيل أو بلللللين أيللللله دوللللللة ملللللن دول المواجهلللللة وا  بلللللين مصلللللر وا 
يقلللليم السللللالم الللللدائم العللللادل فللللي المنطقللللة كلهللللا، بللللل أكثللللر مللللن ذلللللك، فإنلللله حتللللى 
سلللللللرائيل، بغيللللللللر حللللللللل عللللللللادل  للللللللو تحقللللللللق السللللللللالم بلللللللين دول المواجهللللللللة كلهللللللللا وا 

م الللللدائم العللللادل الللللذي يلللللح للمشللللكلة الفلسللللطينية فللللإن ذلللللك لللللن يحقللللق أبللللدًا السللللال
 171.العالم كله اليوم عليه

 
 : وقال السادات في خطابه

إسللللللللرائيل بللللللللالقوة المسلللللللللحة  -وال تللللللللدزال تحتلهللللللللا –هنللللللللاك أرض عربيللللللللة احتلتهللللللللا 
.. امللللل منهللللا بمللللا فيهللللا القللللدس العربيللللةونحللللن نصللللر علللللى تحقيللللق االنسللللحاب الك

                                                           
-23الجزيرةنت،-مركزالجزيرةللدراساتالخارجيةالمصريةفيعهدمبارك،أسسومرتكزاتالسياسةنافعة،حسن169
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والتلللللي كانلللللت وسلللللوف .. القلللللدس التلللللي حضلللللرت إليهلللللا باعتبارهلللللا مدينللللله السلللللالم 
تظلللللل عللللللى اللللللدوام التجسللللليد الحلللللي للتعلللللاي  بلللللين الملللللؤمنين باللللللديانات اللللللثالث، 
وللللللليس مللللللن المقبللللللول أن يفكللللللر أحللللللد فللللللي الوضللللللع الخللللللاص لمدينللللللة القللللللدس فللللللي 
نمللللللا يجللللللب أن تكللللللون مدينللللللة حللللللرة مفتوحللللللة لجميللللللع  إطللللللار الضللللللم أو التوسللللللع، وا 

 172.المؤمنين
ن تصلللللللللورهم لحلللللللللل الموضلللللللللوع الفلسلللللللللطيني بفكلللللللللرة الحكلللللللللم و االسلللللللللرائيلي حصلللللللللر  

اللللللذاتي، وكانلللللت هلللللذه الفكلللللرة حتلللللى ذللللللك الوقلللللت مجلللللرد اجتهلللللاد فلللللردي للللللبعض القيلللللادات 
سلللللللرائيلية االسلللللللرائيلية   –وقلللللللد جلللللللرى تبنلللللللي هلللللللذه الفكلللللللرة فلللللللي االتفاقيلللللللات المصلللللللرية . اإلل
س الللللرئيكللللل مللللن اجتماعللللات قمللللة كامللللب ديفيللللد التللللي أفضللللت إلللللى توقيللللع بعللللد وتحديللللدًا 

المصلللللري محملللللد أنلللللور السلللللادات، ورئللللليس اللللللودزراء االسلللللرائيلي منلللللاحيم بللللليجن، واللللللرئيس 
، تتضللللللمن 0978( سللللللبتمبر)أيلللللللول  07علللللللى اتفللللللاقيتين فللللللي األمريكللللللي جيمللللللي كللللللارتر، 

األولللللى إطللللار للسللللالم فللللي الشللللرق األوسللللط بينمللللا تتضللللمن الثانيللللة إطللللارًا لمعاهللللدة سللللالم 
سلللللللرائيل تي للفلسلللللللطينيين بمثابلللللللة صللللللليغة وكانلللللللت صللللللليغة الحكلللللللم اللللللللذا. بلللللللين مصلللللللر وا 

 173.مصرية إسرائيلية أمريكية، تعال  الشق الفلسطيني
 :وجاء في نص اتفاقية إطار السالم في الشرق األوسط المذكورة أن ه  

سلللللللرائيل واألردن وممثلللللللو الشلللللللعب الفلسللللللطيني فلللللللي  ينبغللللللي أن تشلللللللترك مصللللللر وا 
تحقيلللللق هلللللذا المفاوضلللللات الخاصلللللة بحلللللل المشلللللكلة الفلسلللللطينية بكلللللل جوانبهلللللا، ول

الهلللللدف فلللللإن المفاوضلللللات المتعلقلللللة بالضلللللفة الغربيلللللة وغلللللدزة ينبغلللللي أن تلللللتم عللللللى 
، تتضلللللمن مشلللللاركة لللللل ردن، وانتخابلللللات لسللللللطة حكلللللم ذاتلللللي، ثلللللم ثلللللالث مراحلللللل

سلللللللرائيل واألردن عللللللللى وسلللللللائل إلقاملللللللة سللللللللطة الحكلللللللم اللللللللذاتي  تتفلللللللق مصلللللللر وا 
 )...( ياتهوسلللللتتفاوض عللللللى صلللللالح المنتخبلللللة فلللللي الضلللللفة الغربيلللللة وقطلللللاع غلللللدزة

وسللللللللللتجري المفاوضللللللللللات لتحديللللللللللد الوضللللللللللع النهللللللللللائي للضللللللللللفة الغربيللللللللللة وغللللللللللدزة 
وعالقاتهللللللا مللللللع جيرانهللللللا، وإلبللللللرام معاهللللللدة سللللللالم بللللللين إسللللللرائيل واألردن بحلللللللول 
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سلللللللرائيل  مرحللللللللةنهايلللللللة ال االنتقاليلللللللة، وسلللللللتدور هلللللللذه المفاوضلللللللات بلللللللين مصلللللللر وا 
 174.واألردن والممثلين المنتمين لسكان الضفة الغربية وغدزة

جللللللاء فللللللي الللللللنص التكميلللللللي الخللللللاص بإقامللللللة الحكللللللم الللللللذاتي الكامللللللل فللللللي وقللللللد   
 56الخطلللللاب الموقلللللع ملللللن الرؤسلللللاء بتلللللاري  )الضلللللفة الغربيلللللة لنهلللللر األردن وقطلللللاع غلللللدزة 

مللللللللا قللللللللرر األردن عللللللللدم االشللللللللتراك فللللللللي المفاوضللللللللات إذا "أنلللللللله  ( 0979 (مللللللللارس) آذار
سرائيل  175".فستجري المفاوضات بين مصر وا 

النصللللللوص أن  السللللللادات لللللللم يقللللللرر فقللللللط إبللللللرام اتفللللللاق مللللللن الواضللللللح مللللللن هللللللذه   
اسلللللللرائيلي منفلللللللرد، ولكلللللللن اعطلللللللى نفسللللللله صلللللللالحية تقريلللللللر مسلللللللتقبل القضلللللللية  -مصلللللللري

 .الفلسطينية نيابة عن الفلسطينيين واألردنيين
بلللللين  نهلللللاء الصلللللراع رسلللللمياً كاملللللب ديفيلللللد أول وثيقلللللة ملللللن نوعهلللللا إلتعلللللد اتفاقيلللللة   

سلللللرائيل حيلللللث  ،عربلللللي بوضلللللوحال بلللللالرفض سلللللاداتخطلللللوة ال قوبللللللتو  176.دوللللللة عربيلللللة وا 
أخطلللللر "هلللللو  هلللللذا االتفلللللاقبلللللين  ؛فلللللي بيلللللان أصلللللدرته علللللدظت منظملللللة التحريلللللر الفلسلللللطينية

منظمللللللة التحريللللللر الفلسللللللطينية  اعتبللللللرتو  ،"0948حلقللللللات المللللللؤامرة المعاديللللللة منللللللذ عللللللام 
وط التلللللللي شلللللللر بال ملللللللن خلللللللالل قبولللللللله لمشلللللللروع منلللللللاحيم بللللللليجن لماستسللللللل السلللللللادات قلللللللد أن

ملللللللع تواطؤ السلللللللادات بلللللللال ت، كملللللللا اتهمللللللللتصلللللللفية القضلللللللية الفلسلللللللطينية والعربيلللللللة تسلللللللعى
االسللللللللتعداد و لحقللللللللوق الوطنيللللللللة الفلسللللللللطينية ل هإنكللللللللار  مللللللللن خللللللللالل األهللللللللداف الصللللللللهيونية

فللللي مللللؤتمر القمللللة العربيللللة فللللي بغللللداد وتقللللرر  177.المشللللترك لضللللرب القضللللية الفلسللللطينية
علللللللن محيطهلللللللا قطلللللللع العالقلللللللات السياسلللللللية ملللللللع مصلللللللر، وجلللللللرى علللللللدزل مصلللللللر  0979

يللللا، العربللللي، وتللللم تشللللكيل جبهللللة الصللللمود والتصللللدي والتللللي شللللملت سللللوريا، والعللللراق، وليب
منظمللللللة التحريللللللر الفلسللللللطينية، لمواجهللللللة مشللللللروع كامللللللب والجدزائللللللر، واللللللليمن الجنللللللوبي، و 

 178.ديفيد

                                                           
174
،موقعمؤسسةالدراسات2676-3-26إسرائيل،وواشنطن،ودولةالعربيةمصرجمهوريةبينالسالممعاهدة

الفلسطينية،

http://www.palestine-studies.org/sites/default/files/Treaty_of_peace_between_egypt.pdf 
175
.المصدرالسابق
.44،أبوغزالة،كامبديفيد176
177
-31، (2616دار الجليل، : عمان)، 1985--1947منير الهور وطارق الموسى، مشاريع التسوية للقضية الفلسطينية 
36.
178
 .35،(2614،مدبوليمكتبة:القاهرة)االتفاقاتوأصولهاالتاريخية،:ديفيدوكامبالسادات،العقادصالح
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أثلللللار توقيلللللع اتفاقيلللللة كامللللللب ديفيلللللد حمللللللة واسللللللعة ملللللن اإلضلللللرابات والمظللللللاهرات   
 حيللللثعلللللى المسللللتوى العربللللي، توى الشللللعبي فللللي مصللللر، و واء علللللى المسللللوالتنديللللد بهللللا سلللل

شللللللهدت الشللللللوارع المصللللللرية مظللللللاهرات حاشللللللدة عبللللللرت عللللللن سللللللخط وغضللللللب الجمللللللاهير 
 .المصرية من توقيع هذه االتفاقيات

نتيجلللللللة لمعارضللللللللة ودزيللللللللر الخارجيلللللللة آنللللللللذاك محمللللللللد و عللللللللى المسللللللللتوى الرسللللللللمي   
مذبحللللللة "التفاقيللللللة كامللللللب ديفيللللللد قللللللام بتقللللللديم اسللللللتقالته، وأطلللللللق اسللللللم  179إبللللللراهيم كامللللللل

السللللللالم الضللللللائع فللللللي : "وكتللللللب فللللللي كتابلللللله 180علللللللى اتفاقيللللللة كامللللللب ديفيللللللد، "التنللللللادزالت
مللللا قبللللل بلللله السللللادات بعيللللد : "، المنشللللور فللللي بدايللللة الثمانينيللللات أن"اتفاقللللات كامللللب ديفيللللد

د لكونهللللا لللللم تشللللر بصللللراحة يلللل، وانتقللللد كللللل اتفاقللللات كامللللب ديف"جللللدًا عللللن السللللالم العللللادل
لشللللعب إلللللى انسللللحاب إسللللرائيلي مللللن قطللللاع غللللدزة والضللللفة الغربيللللة ولعللللدم تضللللمينها حللللق ا

 :، حيث كتب للسادات خطابًا قال فيهالفلسطيني في تقرير مصيره
 ً إنلللللك اذا وقعلللللت عللللللى اتفاقيلللللة عللللللى أسلللللاس المشلللللروع األمريكلللللي فسللللليكون حلللللال 

ريكلللللللي رسلللللللم الطريلللللللق اللللللللى سلللللللالم فالمشلللللللروع األم)...( منفلللللللردًا بكلللللللل المعلللللللايير 
كامللللللل بللللللين مصللللللر واسللللللرائيل مسللللللتقاًل تمامللللللًا عمللللللا يجللللللري فللللللي الضللللللفة الغربيللللللة 

وسللللتكون النتيجللللة أن ينتهللللي األمللللر الللللى معاهللللدة سللللالم بللللين مصللللر )...( وغللللدزة 
 181 .واسرائيل، فيما تبقى الضفة الغربية وغدزة تحت قبضة اسرائيل

 ؛ التللللللللي0979قمللللللللة عللللللللام إضلللللللافة لقللللللللرار الللللللللدول العربيللللللللة سللللللللالف اللللللللذكر فللللللللي   
تللللللم قطعللللللت العالقللللللات السياسللللللية مللللللع مصللللللر، و  عللللللن االتفاقيللللللة رفضللللللت كللللللل مللللللا صللللللدر

وقطلللللللللع المسلللللللللاعدات والمعونلللللللللات  ق عضلللللللللوية مصلللللللللر فلللللللللي الملللللللللؤتمر االسلللللللللالميتعليللللللللل
والحقلللللًا اتخلللللذت جامعلللللة اللللللدول العربيلللللة قلللللرارًا بنقلللللل مقرهلللللا ملللللن االقتصلللللادية علللللن مصلللللر، 

  182.مصريةالقاهرة إلى تونس احتجاجًا على الخطوة ال

                                                           
179
كاملإبراهيممحمد عام القاهرة في 2627ولد عام 2112وتوفي كان ،2671-2677المصريالخارجيةوزير،

(سبتمبر)أيلول27فيديفيدكامباتفاقيةعلىالتوقيععشية،أيقبل2671(سبتمبر)أيلول26فيمنصبهمناستقالو

حيث2671 مصربينالمعاهدةعيوقتبخصوصالساداتأنورالسابقالمصريالرئيسمعخالفهبعدتهاستقالجاءت،

 .وإسرائيل
180
 .35العقاد،السادات،
181
 6،(2671حزبالتجمعالوطنيالتقدمي،:القاهرة)محمدابراهيمكامل،السالمالضائعفيكامبديفيد،
182
 .467محبوب،مصر،
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ملللللن خلللللالل شلللللرح  هفقلللللد عب لللللر عنللللل اللللللرأي العلللللام،بالنسلللللبة لموقلللللف السلللللادات ملللللن   
كللللانون ثللللاني  58فقللللال فللللي خطابلللله فللللي  ،االتفللللاق لهللللذا للوصللللول قادتلللله التللللي االعتبللللارات

 :(مستخدمًا العامي ة) ، أمام مجلس الشعب0981( يناير)
 والجهالللللللة الشللللللرك أئمللللللة يقرأهللللللا أن وقبللللللل االتفاقيللللللة هللللللذه مللللللداد يجللللللف أن وقبللللللل
 حلللديثهم وكلللان بعلللد يقلللرأوه للللم ملللا شلللتم فلللي وبلللدأوا مصلللر، عللللى الهجلللوم فلللي بلللدأوا
 بللللدأوا)...(  ،كللللاذب سللللراب وانلللله ،بوعودهللللا تفللللي لللللن اسللللرائيل أنظ  لكللللم قلللللت كمللللا

 رأسلللللهم وعللللللى هلللللذا يومنلللللا إللللللى دزاللللللوا ال والجهلللللاالت، والسلللللخافات الشلللللتائم ترديلللللد
 ايلللللدين فلللللي وأيلللللديهم دزملللللان ملللللن بيتعلللللاملوا جميعلللللاً  ألنهلللللم )...( التحريلللللر، منظملللللة
 نعللللم نحلللن أننلللا لهلللم معللللوم ،لنلللا معلوملللة كانلللت مصلللر ضلللد ومخططلللاتهم بعلللض
 مصللللللر ال الفلسللللللطينيين، عللللللن تتحللللللدث مصللللللر أن يللللللرددوا اون إنهللللللم هللللللذا، كللللللل
 وأن االحللللللللتالل معانللللللللاة ترفللللللللع أن إال تفعللللللللل ال الللللللللذاتي الحكللللللللم مفاوضللللللللات فللللللللي

 مللللا بللللدل أمللللورهم يتولللللوا أن بعللللد مصلللليرهم الفلسللللطينيون فيلللله يقللللرر دزمللللن يوضللللع
 قلللللال كملللللا )...( تحديلللللد وبلللللال نهايلللللة وبلللللال وقلللللت وبلللللال دزملللللن بلللللال العمليلللللة تبقلللللى
 نسللللتنى سللللنة عشللللرين بعللللد والل قللللال قللللام البللللديل عللللن سلللليل امللللا أنلللله بغللللداد رئلللليس

 نرفللللع عشللللان سللللنة عشللللرين نسللللتنى عللللايدزين ملللل  مصللللر احنللللا ال. سللللنة عشللللرين
 السللللللليم الطريللللللق أول علللللللى ونضللللللعه الفلسللللللطيني الشللللللعب كاهللللللل عللللللن االحللللللتالل
 عللللللللى بسلللللللنتين تنتهلللللللي أن قبلللللللل يتفللللللق سلللللللنوات بخملللللللس للمعانلللللللاة نهايلللللللة ونحللللللدد
 واضللللللحين خلونللللللا جميعللللللاً  ومعنللللللا أنفسلللللهم الفلسللللللطينيين بواسللللللطة المصللللللير تقريلللللر
 الفلسلللللطينيين باسلللللم تتحلللللدث مصلللللر ان التكلللللرار ملللللن أبلللللداً  يسللللليموا ال أنفسلللللنا، ملللللع
 ضللللللللد ينفثللللللللوه الللللللللذي الحقللللللللد ولتغطيللللللللة والعجللللللللدز الجهللللللللل لتغطيللللللللة إال لشلللللللليء ال

 183".مصر
التراجللللللع عللللللن االصللللللرار علللللللى الحللللللل العربللللللي؛ إللللللللى يعكللللللس خطللللللاب السللللللادات   

الحللللللديث عللللللن مللللللؤامرة علللللللى مصللللللر مللللللن العللللللرب أنفسللللللهم، فللللللي إشللللللارة إلعللللللالء العامللللللل 
، حيللللث بللللي ن السللللادات فللللي خطابلللله بللللين العللللرب لللللم يللللدركوا أهدافلللله مللللن القللللومي المصللللري

                                                           
183
،الساداتأنورمحمدللرئيسالرقمياألرشيف،2611-2-21الشعبمجلسفيالساداتأنورمحمدالرئيسخطاب
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ر ذللللللك بينللللله فرصلللللة للفلسلللللطينيين لييخلللللذوا فرصلللللتهم توقيلللللع االتفاقيلللللة  ملللللع اسلللللرائيل، وبلللللر 
فلللللي تقريلللللر مصللللليرهم بلللللدال ملللللن االنتظلللللار اللللللى ملللللا ال نهايلللللة كملللللا ترغلللللب اللللللدول العربيلللللة 

 .االخرى
كملللللا يللللللرى محملللللد حسللللللنين  لقلللللد كلللللان اتبللللللاع السلللللادات لطريللللللق التسلللللوية السلللللللمية  

خلللللللراج االتحلللللللاد بسلللللللبب حاجتللللللله النقلللللللاذ الوضلللللللع االقتصلللللللادي المصلللللللري بعلللللللد إ هيكلللللللل؛
السللللوفييتي مللللن الشللللرق االوسلللللط، وبالتللللالي لجللللي للسللللالم للحصلللللول علللللى رضللللا المعسلللللكر 

 184.الغربي والحصول على المساعدات والدعم االمريكي
هجللللللوم سللللللالم "يللللللرى بللللللين مبللللللادرة السللللللالم سللللللتكون بمثابللللللة السللللللادات وقللللللد كللللللان   

اعتبلللللر  ولكلللللن االتفلللللاق قلللللد 185ولللللليس تسلللللوية للمللللللف المصلللللري االسلللللرائيلي فقلللللط،" عربلللللي
اسلللللرائيلي منفلللللرد عللللللى حسلللللاب القضلللللية الفلسلللللطينية، وملللللا يؤكلللللد  -بمثابلللللة حلللللل مصلللللري 

السلللللادات يمكللللن أن ييخللللذ لمصلللللر بمقللللدار مللللا يعطلللللي "ذلللللك مللللا قاللللله بللللليجن لكللللارتر بللللين 
 186".من فلسطين

دزيارتلللله  أثنللللاءاالسللللد  السللللوري حللللافظ فللللي حللللواره مللللع الللللرئيسالسللللادات كمللللا بللللين   
لللللذهاب الللللى انيتلللله  لحللللواره بشللللين؛ 0977( نللللوفمبر)تشللللرين الثللللاني  07فللللي الللللى دمشللللق 

إن النللللللاس قللللللد تعبللللللوا مللللللن الحللللللرب، وأنللللللا : "القللللللدس وتوقيللللللع اتفاقيللللللة سللللللالم مللللللع اسللللللرائيل
 187".أيضا تعبت

مملللللا سلللللبق، يمكلللللن القلللللول بلللللين توقيلللللع السلللللادات التفاقيلللللة كاملللللب ديفيلللللد كلللللان لللللله 
ة مصللللللللر باالنفصللللللللال عللللللللن الللللللللدور الكبيللللللللر فللللللللي تراجللللللللع دور مصللللللللر االقليمللللللللي، ورغبلللللللل

القضلللللللايا العربيلللللللة واالنشلللللللغال بالشلللللللين المصلللللللري اللللللللداخلي، وكلللللللل ذللللللللك يعلللللللود ل بعلللللللاد 
التنمويلللللللة المصلللللللرية الداخليلللللللة وتيثيرهلللللللا عللللللللى سياسلللللللة مصلللللللر الخارجيلللللللة تجلللللللاه القضلللللللية 
الفلسلللللللللطينية، وتجللللللللللى ذللللللللللك كملللللللللا تلللللللللم ذكلللللللللره فلللللللللي المسلللللللللاعدات االمريكيلللللللللة، واسلللللللللتعادة 

راضلللللللي الفلسلللللللطينية، وللللللللم يكلللللللن لمشلللللللهد اللللللللرأي االراضلللللللي المصلللللللرية مقابلللللللل تضلللللللييع اال
العللللللام العربللللللي الللللللرافض لالتفاقيللللللة دورًا فللللللي التلللللليثير علللللللى صللللللناعة القللللللرار فللللللي سياسللللللة 

                                                           
184
،الثانيالكتاب-السالموعواصفالحربعواصف-واسرائيلالعرببينالسريةالمفاوضاتمحمدحسنينهيكل،

 .336،(2666دارالشروق،:القاهرة)
185
 .363،المصدرالسابق
186
 .421المصدرالسابق،
187
 .364المصدرالسابق،
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، واتهللللللللم العللللللللرب خصوصللللللللًا العربللللللللي السلللللللادات، حيللللللللث أنلللللللله لللللللللم يكتللللللللرث بلللللللالرأي العللللللللام
 .بالتقصير والجهل والعجدز

 يلللللق السللللللميكلللللان نهللللل  السلللللادات منلللللذ بدايلللللة اسلللللتالمه للحكلللللم هلللللو اسلللللتخدام الطر 
واسللللللتخدام األداة ، واسللللللتخدام السياسللللللة كلللللليداة لحللللللل الصللللللراع مللللللع اسللللللرائيل والمفاوضللللللات
 شلللللللؤونوقلللللللد تراجعلللللللت ال. ل السياسللللللليحللللللللتهيئلللللللة األجلللللللواء لل( 0973حلللللللرب )العسلللللللكرية 

الفلسللللللطينية فللللللي سياسللللللة مصللللللر الخارجيللللللة فللللللي دزمللللللن السللللللادات، وذلللللللك بسللللللبب تراجللللللع 
وصلللللعود القطريلللللة،  تللللليثير القوميلللللة العربيلللللة التلللللي كانلللللت سلللللائدة فلللللي دزملللللن عبلللللد الناصلللللر،

 ة االنسللللللحاب الللللللى مراحللللللل،ل بتجدزئللللللأنلللللله قللللللد قللللللدم تنللللللادزالت إلسللللللرائيل عنللللللدما قبللللللحيللللللث 
 .سرائيلي في الصراعاال-االسرائيلي، والفلسطيني-وفصل بين الشقين المصري

 

 .حقبة مبارك 3-4
، اسلللللتلم 2612ملللللن علللللام  (اكتلللللوبر) تشلللللرين االول 6بعلللللد اغتيلللللال اللللللرئيس السلللللادات فلللللي 

الحكللللللم فللللللي مصللللللر، وقللللللد اسللللللتكمل الللللللرئيس مبللللللارك  188محمللللللد حسللللللني مبللللللاركالللللللرئيس 
عمليلللللللة السلللللللالم ملللللللع اسلللللللرائيل التلللللللي بلللللللدأها السلللللللادات فلللللللي مفاوضلللللللات كاملللللللب ديفيلللللللد، 

فقلللللد صلللللرح مبلللللارك فلللللي ، سياسلللللة مبلللللارك امتلللللدادًا لسياسلللللة السلللللاداتكانلللللت وبالتلللللالي فقلللللد 
للللليس لللللدي أي جديللللد، ونحللللن فللللي سللللبيلنا لمواصلللللة نفللللس السياسللللة، لللللذا لللللن ": للللله حللللديث

، فالعجللللللة سلللللتدور لبلللللدء فلللللي شللللليء جديلللللد يتعللللللق بسياسلللللتناأحلللللاول التغييلللللر، أو أحلللللاول ا
  189".وهي مسيلة استمرار

بقيلللللللت العالقلللللللات العربيلللللللة المصلللللللرية فلللللللي تلللللللوتر بسلللللللبب توقيلللللللع السلللللللادات عللللللللى   
اتفاقيلللللة السلللللالم ملللللع اسلللللرائيل، حيلللللث بقيلللللت عضلللللوية مصلللللر فلللللي جامعلللللة اللللللدول العربيلللللة 

                                                           
188
العربيةمصرلجمهوريةالرابعالرئيس،وهو(1928أيار4فيولد)مباركحسنيوشهرتهمباركالسيدحسنيمحمد

مصرفيالحكم،تقلد2122شباط22فيتنحيهحتى،2612أكتوبر24فيالمنطقةالعربية،منحكمفترةوصاحبأطول

ا اللجمهوريةرئيس  االمسلحةللقواتأعلىوقائد  ورئيس  أنورالرئيساغتيالبعدالديمقراطيالوطنيللحزبالمصرية،

 .العربيةالمنطقةفيحكمفترةأطولرابع(2122عامتنحيهحتى)حكمهفترةتعتبر،2612تشرينأول6فيالسادات
189
،األهراممباركللرئيسالخارجيةالسياسةفيوالتغيراالستمرارية:المصريةالخارجيةالسياسةاحمديوسفاحمد،

،(66)العدد،2612-7-2الرقمي،مجلةالسياسةالدولية،

http://ahramdigital.org.eg/articles.aspx?Serial=215281&eid=3681 

http://ahramdigital.org.eg/articles.aspx?Serial=215281&eid=3681


66 
 

 
 

اثللللر كبيللللر علللللى صللللناعة السياسللللة الخارجيللللة فللللي  وكللللان لللللذلك، 0989معلقللللة حتللللى عللللام 
 190.مصر

لقلللللد ملللللرت القضلللللية الفلسلللللطينية فلللللي عهلللللد مبلللللارك بالعديلللللد ملللللن األحلللللداث التللللللي   
كلللللللان لهلللللللا دور فلللللللي التللللللليثير عللللللللى صلللللللناعة السياسلللللللة الخارجيلللللللة المصلللللللرية، كلللللللان ملللللللن 

ملللللن أجلللللل  0985ضلللللمنها االجتيلللللاح االسلللللرائيلي لجنلللللوب لبنلللللان وحصلللللار بيلللللروت علللللام 
نية االوللللللى علللللام إخلللللراج قلللللوات الثلللللورة الفلسلللللطينية منهلللللا، كملللللا قاملللللت االنتفاضلللللة الفلسلللللطي

واالنتفاضلللللللة الفلسلللللللطينية الثانيلللللللة  0993،191سللللللللو علللللللام أو ، وتلللللللم توقيلللللللع اتفاقيلللللللة 0987
اللللللى مللللللف المصلللللالحة بعلللللد االقتتلللللال اللللللداخلي فلللللي قطلللللاع غلللللدزة بعلللللد فلللللودز ، 5111علللللام 

 .5116عام  مجلس التشريعي الفلسطيني الثانيةحركة حماس في انتخابات ال
 

 9113حرب اسرائيل على لبنان عام   3-4-9
 ؛0985علللللللام  قلللللللد يكلللللللون اجتيلللللللاح إسلللللللرائيل للمخيملللللللات الفلسلللللللطينية فلللللللي جنلللللللوب لبنلللللللان

، فلللللي التعاملللللل ملللللع القضلللللية الفلسلللللطينيةبدايلللللة حقبلللللة مختلفلللللة بالنسلللللبة للنظلللللام المصلللللري 
بعلللللد توقيلللللع اتفاقيلللللة كاملللللب ديفيلللللد علللللام  اهتملللللام مصلللللر بالقضلللللية الفلسلللللطينيةفقلللللد تراجلللللع 

ن العربلللللي، إللللللى أن قاملللللت اسلللللرائيل ، وفقلللللدت مصلللللر دورهلللللا االقليملللللي فلللللي اللللللوط0979
يلللللر الفلسلللللطينية بشلللللن الحلللللرب عللللللى لبنلللللان بهلللللدف ضلللللرب البنيلللللة التحتيلللللة لمنظملللللة التحر 

إدانللللللللة العللللللللدوان االسللللللللرائيلي علللللللللى قامللللللللت الحكومللللللللة المصللللللللرية بف 192،المتواجللللللللدة هنللللللللاك
لبنللللللللان ومنظمللللللللة التحريللللللللر الفلسللللللللطينية، وقامللللللللت بإيقللللللللاف االتصللللللللاالت السياسللللللللية مللللللللع 

بسللللحب جيشللللها مللللن األراضللللي اللبنانيللللة، وبللللدأت بعللللدها العالقللللات  هللللالحللللين قياماسللللرائيل 
 50حيللللللللث أعلللللللللن حسللللللللني مبللللللللارك بتللللللللاري  الفلسللللللللطينية المصللللللللرية بالتحسللللللللن تللللللللدريجيًا، 

ترحيللللللللللب مصلللللللللر بإقامللللللللللة حكومللللللللللة فلسلللللللللطينية مؤقتللللللللللة فللللللللللي  0985( يونيللللللللللو)حدزيلللللللللران 

                                                           
190
 .253،(2122دارالشروق،:القاهرة)منالمنصةإلىالميدان،..محمدحسنينهيكل،مباركوزمانه
191
وهواإلنتقالي،الذاتيالحكمترتيباتحولالمبادئإعالنبإسمرسمياوالمعروف،2أوسلوأوأوسلو،معاهدةأواتفاقية

الرئيسبحضور،2663أيلول23فياألمريكيةواشنطنمدينةفيالفلسطينيةالتحريرومنظمةإسرائيلوقعتهسالماتفاق

هذاوأفرزتالسّريةالمحادثاتفيهاتمتالتيالنرويجيةأوسلومدينةإلىنسبةاالتفاقوسمي.كلينتونبيلآنذاكاألمريكي
وتعتبر هياتفاقيةاالتفاق، بيريز،شمعونآنذاكخارجيتهابوزيرممثلةإسرائيلبينمباشرةرسميةاتفاقيةأولأوسلو

 .عباسمحمودالتنفيذيةاللجنةسربأمينممثلةالفلسطينية،التحريرومنظمة
192
.215-214نايفأبوخلف،القضيةالفلسطينية،
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 (سللللبتمبر) أيلللللول 51فللللي سللللحب سللللفيرها مللللن تللللل أبيللللب كمللللا قامللللت مصللللر ب 193القللللاهرة،
وقاملللللت مصلللللر بتحديلللللد الحقلللللوق الشلللللرعية للشلللللعب الفلسلللللطيني فلللللي هيئلللللة األملللللم ، 0985

، والتللللي تتمثللللل فللللي الحللللق فللللي إقامللللة الدولللللة الفلسللللطينية المسللللتقلة، 0985المتحللللدة عللللام 
أراضلللللللليهم، وحللللللللق الالجئللللللللين  إلللللللللىوكللللللللذلك الحللللللللق فللللللللي عللللللللودة الالجئللللللللين الفلسللللللللطينيين 

 194.الفلسطينيين في التعويض

فلللللللي التمهيلللللللد لعلللللللودة  0985حلللللللرب لبنلللللللان  أسلللللللهمت المواقلللللللف المصلللللللرية إب لللللللان
ة بللللللين مصلللللر ملتدزمللللللأكلللللد حسلللللني مبللللللارك  خاصللللللًة أن العالقلللللات المصللللللرية الفلسلللللطينية، 

فلللللي  المصلللللري، أملللللا بالنسلللللبة للشلللللق الثلللللانييتعللللللق بالشلللللين اللللللذي باالتفاقيلللللة بشلللللقها األول 
ن يفقلللللللللد اعلنلللللللللت القيلللللللللادة المصلللللللللرية بللللللللل والمتعللللللللللق بالقضلللللللللية الفلسلللللللللطينية، االتفاقيلللللللللة

الفلسللللللللطينيين أحللللللللرار باألسلللللللللوب الللللللللذي يختارونلللللللله لحللللللللل مشللللللللكلتهم بقيللللللللادة منظمللللللللة 
  195.التحرير

حدزيللللللللللران  55بتلللللللللاري   196كانلللللللللت دزيلللللللللارة الللللللللللرئيس الفلسلللللللللطيني ياسلللللللللر عرفللللللللللات
أول بعلللللللد حصلللللللار منظملللللللة التحريلللللللر الفلسلللللللطينية فلللللللي طلللللللرابلس، هلللللللي  ،0983( يونيلللللللو)

يللللذانًا بعللللودة جديللللدة  للعالقللللات بللللين الطللللرفين، دزيللللارة لمصللللر منللللذ اسللللتالم مبللللارك للحكللللم، وا 
 داخللللللللل موقعهللللللللا إلللللللللى مصلللللللر تعللللللللود أن بيجلللللللل: "وقلللللللد قللللللللال عرفللللللللات فللللللللي هلللللللذا المقللللللللام

 العلللللام منللللذ مصلللللر فللللي تغيلللللرت الظللللروف بلللللين االعتللللراف ملللللن بللللد ال .العربيلللللة المجموعللللة
 القيللللللللللللادة تصللللللللللللفية لمحللللللللللللاوالت للتصللللللللللللدي جديللللللللللللدة اسللللللللللللترتيجية اون مطلللللللللللللوب. 0983

 197".تمثله ما بكل الحالية الفلسطينية

                                                           
193
-2،السياسةالدولية،للبناناإلسرائيليالغزومنالمصرىالموقف:السادسةوالحربوفلسطينلبنانوحيدعبدالمجيد،
(71)،العدد21-2612

://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=215314&eid=891http
194
.253،مباركوزمانههيكل،
195
-سوريا-األردن-مصر:المشاركةالعربيةالدولمواقف:األوسطالشرقفىللسالمالدولىالمؤتمرطالب،ابوحسن

،(71)العدد،2617اكتوبرالدولية،السياسة،لبنان

http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=216268&eid=1499 
196
الحسينيالقدوةعرفاتالرؤوفعبدمحمدالحقيقياسمه،(2114نوفمبر22-2626أغسطس24)عرفاتياسر

2666سنةالفلسطينيةالتحريرمنظمةترأس.2666عامفيالمنتخبالفلسطينيةالوطنيةالسلطةرئيس".عمارأبو"وكنيته

المنظمةداخلالحركاتأكبرفتحلحركةالعامالقائدوهو،2664عامالمنظمةتأسيسمنذالمنصبهذايتقلدشخصكثالث

 .2656عامرفاقهمعأسسهاالتي
197
 246-241،(2666مطبعةالزرعي،:دمشق)والحلالصهيونيلقضيةفلسطين،غازيحسين،ياسرعرفات
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، قامللللللت مصللللللر بللللللدور هللللللام مللللللن خللللللالل 0983النصللللللف الثللللللاني مللللللن عللللللام فللللللي 
االعللللللداد للمللللللؤتمر الللللللدولي الللللللذي يخللللللتص بقضللللللية فلسللللللطين، والللللللذي عقللللللد فللللللي جنيللللللف 

دوللللللة، وكلللللان ملللللن بينهلللللا منظملللللة التحريلللللر الفلسلللللطينية باعتبارهلللللا الممثلللللل  037بمشلللللاركة 
الشللللرق  عللللن الشللللعب الفلسللللطيني، وقللللد تللللم االتفللللاق علللللى عقللللد مللللؤتمر السللللالم الللللدولي فللللي

 545األوسللللط تحللللت رعايللللة االمللللم المتحللللدة، والقللللائم علللللى أسللللاس قللللراري مجلللللس األملللللن 
 338.198و 

بلللللذلت القيلللللادة المصلللللرية قصلللللارى جهلللللدها ملللللن أجلللللل اشلللللراك القيلللللادة الفلسلللللطينية 
فللللي العمليللللة السللللللمية، بهللللدف ملللللنح منظمللللة التحريلللللر الفلسللللطينية الفرصلللللة فللللي المشلللللاركة 

، وسلللللحب اتهللللام االرهلللللاب علللللن 338و 545رين فللللي العمليلللللة السلللللمية عللللللى أسلللللاس القللللرا
منظملللللللللة التحريلللللللللر الفلسلللللللللطينية، ومسلللللللللاعدتها فلللللللللي الحصلللللللللول عللللللللللى القبلللللللللول اللللللللللدولي، 
وخصوصلللللللا ملللللللن قبلللللللل الواليلللللللات المتحلللللللدة االمريكيلللللللة، كملللللللا اقترحلللللللت مصلللللللر أن يكلللللللون 
هنلللللاك حلللللوارات ملللللع الواليلللللات المتحلللللدة االمريكيلللللة كمقدملللللة لبلللللدء مفاوضلللللات مباشلللللرة ملللللع 

 199.اسرائيل

 

 .9111النتفاضة الفلسطينية عام   3-4-3
 ،0987عللللللام ( ديسللللللمبر) األول كللللللانون 9 الفلسللللللطينية األولللللللى فللللللي االنتفاضللللللةانللللللدلعت 

دزاد االهتملللللللللام المصللللللللري بالقضلللللللللية الفلسللللللللطينية، حيلللللللللث أدركللللللللت مصلللللللللر  وعلللللللللى اثرهللللللللا
ضلللللرورة إيجلللللاد تسلللللوية سللللللمية للصلللللراع الفلسلللللطيني اإلسلللللرائيلي بشلللللكل خلللللاص، والصلللللراع 

قامللللة مللللؤتمر دولللللي تحضللللره إل دعمهللللا العربللللي اإلسللللرائيلي بشللللكل عللللام، وذلللللك مللللن خللللالل
بلللللللين الجلللللللانبين للبحلللللللث والتفللللللاوض  العربيللللللة واإلسلللللللرائيلية فلللللللي المنطقللللللةكافللللللة األطلللللللراف 

إليجللللللاد تسللللللوية سلللللللمية للصللللللراع فللللللي المنطقللللللة، علللللللى أن يقللللللوم مجلللللللس األمللللللن الللللللدولي 
والللللللدول الدائمللللللة العضللللللوية فيلللللله بلعللللللب دور رئيسللللللي فللللللي اإلشللللللراف علللللللى المفاوضللللللات، 

وقلللللد دعلللللت  الصلللللادرين علللللن مجللللللس األملللللن، 338و  545مسلللللتمدًا قراراتللللله ملللللن قلللللراري 

                                                           
198
.64،المؤتمرالدوليطالب،ابو
199
.266-265ابوخلف،القضيةالفلسطينية،
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ل الدائمللللة العضللللوية للتمهيللللد لهللللذا مصللللر إلللللى تشللللكيل لجنللللة تحضلللليرية مكونللللة مللللن الللللدو 
 200.المؤتمر

نجحلللللت مصلللللر بعلللللد جهلللللود كثيفلللللة فلللللي التوصلللللل اللللللى فلللللتح حلللللوار مباشلللللر بلللللين 
 0988( ديسللللللللمبر)منظملللللللة التحريللللللللر الفلسلللللللطينية والواليللللللللات المتحلللللللدة فللللللللي كلللللللانون اول 

وشلللللكل ذللللللك مرحللللللة جديلللللدة فلللللي مللللللف السلللللالم فلللللي الشلللللرق االوسلللللط، كملللللا قلللللام اللللللرئيس 
لتكلللللون  0989( يونيلللللو)مبلللللارك بطلللللرح خطتلللللة للسلللللالم ذات النقلللللاط العشلللللر فلللللي حدزيلللللران 

لعمليللللللة التفللللللاوض للوصللللللول الللللللى سلللللللالم شللللللامل، ونصللللللت خطللللللة مبللللللارك عللللللللى  اً أساسلللللل
قللللللرار 338و  545ضللللللرورة حللللللل القضللللللية الفلسللللللطينية وفقللللللا لقللللللراري مجلللللللس االمللللللن  ، وا 

الحقللللوق السياسللللية للفلسللللطينيين، كملللللا نصللللت علللللى مبلللللدأ األرض مقابللللل السللللالم، ووقلللللف 
بمبللللللادرة ودزيللللللر الخارجيللللللة مصللللللر كافللللللة االنشللللللطة االسللللللتيطانية االسللللللرائيلية، كمللللللا رحبللللللت 

كلللللللللدت عللللللللللى ، والتلللللللللي أ0989 (اكتلللللللللوبر) فلللللللللي تشلللللللللرين أول االمريكلللللللللي جللللللللليمس بيكلللللللللر
ولللللللى للتوصللللللل سللللللرائيليين، باعتبارهللللللا الخطللللللوة األضللللللرورة الحللللللوار بللللللين الفلسللللللطينيين واال

 201.الى سالم في المنطقة

 
 العملية السلمية واتفاقية أوسلو  3-4-2

اتفلللللاق أوسللللللو؛ اتفلللللاق االعتلللللراف المتبلللللادل بلللللين لتوقيلللللع  كانلللللت مصلللللر داعملللللة وحاضلللللرة 
علللللللالن المبللللللللاديء، اللللللللذي وقللللللللع فلللللللي البيللللللللت  منظملللللللة التحريللللللللر الفلسلللللللطينية واسللللللللرائيل وا 

، بعللللللد مفاوضللللللات سلللللللرية 0993 (سللللللبتمبر) ايلللللللول 03األبلللللليض فللللللي واشللللللنطن بتللللللاري  
  202.اسرائيلية في النروي  –فلسطينية 

 ،الفلسللللللللطينية دعللللللللم وتسللللللللهيل المفاوضللللللللات االسللللللللرائيليةمصللللللللر فللللللللي  اسللللللللتمرت
، 0992( أغسلللللطس)ب آبروتوكلللللول القللللللاهرة فلللللي  إلنجلللللادز وتوقيلللللعوكلللللان لهلللللا دور بلللللاردز 

والللللللذي تضللللللمن نقللللللل عللللللدد مللللللن الصللللللالحيات للسلللللللطة الفلسللللللطينية، وفللللللي مدينللللللة طابللللللا 
، ولكللللن تللللم التوقيللللع عليهللللا رسللللميا فللللي 5اسلللللو -المصللللرية جللللرت مباحثللللات اتفاقيللللة طابللللا

                                                           
200
جامعة)أفاقفلسطينية"تطورالوعيالسياسيفيالمناطقالمحتلةتمهيدالالنتفاضة،:قبلالطوفان"ليزاتراكي،

 .57-2661،27صيف5د،العد(بيرزيت
201
 .المصدرالسابق
202
 ،2115احمدقريع،الروايةالفلسطينيةالكاملةللمفاوضاتمنأسلوالىخريطةالطريق،مؤسسةالدراساتالفلسطينية،
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، 0992علللللام  (سلللللبتمبر)أيللللللول  58ري  واشلللللنطن بحضلللللور اللللللرئيس حسلللللني مبلللللارك، بتلللللا
االتفللللللللاق المرحلللللللللي لتوسلللللللليع الحكللللللللم الللللللللذاتي ؛ وهللللللللو 5سلللللللللو واعتبللللللللر بمثابللللللللة اتفللللللللاق أو 

الملللللدن الكبلللللرى فلللللي الفلسلللللطيني، وتطبيقلللللًا لهلللللذا االتفلللللاق تلللللم االنسلللللحاب اإلسلللللرائيلي ملللللن 
 203.الضفة الغربية وهي جنين، طولكرم، نابلس، بيت لحم ثم قلقيلية ورام الل

د المصلللللري للوصلللللول إللللللى حلللللل للقضلللللية الفلسلللللطينية، حيلللللث قاملللللت اسلللللتمر الجهللللل
، 0998علللللام  (ينلللللاير) مصلللللر بمبلللللادرة سلللللالم بالمشلللللاركة ملللللع فرنسلللللا فلللللي كلللللانون الثلللللاني

راك بالللللللدعوة الللللللى آنللللللذاك جللللللاك شللللللي وقللللللام كللللللل مللللللن الللللللرئيس مبللللللارك والللللللرئيس الفرنسللللللي
التعثلللللر ملللللؤتمر دوللللللي إلنقلللللاذ عمليلللللة السلللللالم بلللللين السللللللطة الفلسلللللطينية واسلللللرائيل بسلللللبب 

الحاصلللللللل فلللللللي عمليلللللللة السلللللللالم علللللللن طريلللللللق الجهلللللللود األمريكيلللللللة، وايجلللللللاد آليلللللللة جديلللللللدة 
تضللللمن تنفيللللذ القللللرارات الناتجللللة وفقللللًا لمللللؤتمر مدريللللد، القائمللللة علللللى مبللللدأ األرض مقابلللللل 

 204.السالم
  

 .3114-3111النتفاضة الفلسطينية الثانية عام  3-4-4
 58نتفاضلللللة األقصلللللى فلللللي انلللللدالع املللللع تلللللوترًا شلللللهدت العالقلللللات المصلللللرية اإلسلللللرائيلية 

 205شلللللارونارئيلللللل بعلللللد وصلللللول  االسلللللرائيليوتصلللللاعد العنلللللف  ،5111 (سلللللبتمبر) أيللللللول
ثلللللر اسلللللتجابة الحكوملللللة إ ودزاد التلللللوتر ،5110 (فبرايلللللر) إللللللى رئاسلللللة الحكوملللللة فلللللي شلللللباط

اللللللللللذي دعلللللللللا القيلللللللللادة المصلللللللللرية خلللللللللالل  المصلللللللللرية لضلللللللللغوط اللللللللللرأي العلللللللللام المصلللللللللري
سياسللللية وشللللعبية تطالللللب بقطللللع العالقللللات الدبلوماسللللية  ت بهللللا عللللدة فئللللاتمظللللاهرات قاملللل

فقللللللام ، مللللللع اسللللللرائيل بسللللللبب المجللللللادزر التللللللي تقللللللوم بارتكابهللللللا ضللللللد الشللللللعب الفلسللللللطيني
 تشللللرين ثللللاني 50السللللفير المصللللري مللللن إسللللرائيل فللللي  الللللرئيس حسللللني مبللللارك باسللللتدعاء

                                                           
203
،(2665مركزدراساتالوحدةالعربية،:بيروت)،2663-2616نصاتفاقاسلو،يومياتووثائقالوحدةالعربية

171-111. 
204
-27،الحياة،روسفشلرغمدورهابمواصلةواشنطنيطالبعرفات".السالمعمليةإلنقاذعربيقمةمؤتمر"إلىدعا

6-2661. 
205
لهكان،2112عامإسرائيلوزراءرئيسمنصباستلم،(2124ثانيكانون22-2621شباط26)شارونأرئيل

2612عاملبنانلجنوباإلسرائيلياالجتياحفيكبيرعسكريدور منصبمناالستقالةإلى2613سنةاضطـُروقد.

يكفيمايفعللمأنهوشاتيالصبرامذبحةفيللتحقيقالخاصةالقضائيةاإلسرائيليةاللجنةقررتأنبعدالدفاعوزير
وقددماغية،جلطةبعدسنوات،ثمانيمنألكثرالدائمةالخضريةالحالةفيدخل2116ينايرفيالمذبحة،دونللحيلولة

 .عاما 16يناهزعمرعن2124ثانيكانون22فيتوفي
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احتجاجلللللللللًا عللللللللللى قيلللللللللام اسلللللللللرائيل باسلللللللللتخدام القلللللللللوة المفرطلللللللللة تجلللللللللاه  5111 (نلللللللللوفمبر)
 206.لسطينيينالف

أدانللللللللت مصللللللللر الحصللللللللار االسللللللللرائيلي للللللللللرئيس ياسللللللللر عرفللللللللات، ودعللللللللت الللللللللى 
 207.السماح له بالحركة

علللللللى إثللللللر إعللللللادة اجتيللللللاح المللللللدن الفلسللللللطينية مللللللن قبللللللل االحللللللتالل اإلسللللللرائيلي، 
علللللللى عقللللللد  208عملللللللت مصللللللر ومللللللن خللللللالل رئلللللليس المخللللللابرات العامللللللة عمللللللر سللللللليمان

الفلسلللللللطينية  -وارات الفلسلللللللطينية مجموعلللللللة ملللللللن الحلللللللوارات المصلللللللرية الفلسلللللللطينية، والحللللللل
تحلللللت عنلللللوان رئيسلللللي سلللللمي بلللللالحوار السياسلللللي، وكيفيلللللة الخلللللروج ملللللن المللللليدزق اللللللراهن، 
واسلللللللتطاعت الوسلللللللاطة المصلللللللرية الحصلللللللول عللللللللى موافقلللللللة الفصلللللللائل الفلسلللللللطينية عللللللللى 

، ولكنهللللللا انهللللللارت بسللللللبب عللللللدم 5113( يونيللللللو)حدزيللللللران  59هدنللللللة أحاديللللللة بللللللدأت فللللللي 
 209.تجاوب شارون

صللللللر قللللللد حافظللللللت علللللللى قنللللللوات اتصللللللال فلسللللللطينية وأخللللللرى مللللللع يالحللللللظ أن م
إسللللللرائيل، فلللللللذلك اسللللللتطاعت أن تواصللللللل مسللللللاعيها مللللللن أجللللللل الحصللللللول علللللللى موافقللللللة 
الفصللللائل الفلسللللطينية علللللى مشللللروع أخللللر للهدنللللة، وفللللي جولللللة الحللللوار التللللي عقللللدت فللللي 

، قللللللدمت مصلللللر ورقلللللة عملللللل تتضلللللمن أربعللللللة 5113 (ينلللللاير) القلللللاهرة فلللللي كلللللانون ثلللللاني
قضلللللللايا أساسلللللللية إلتاحلللللللة الفرصلللللللة أملللللللام السللللللللطة الفلسلللللللطينية للتوصلللللللل لوقلللللللف إطلللللللالق 

حمللللللاس والجهللللللاد اإلسللللللالمي والجبهللللللة  النللللللار مقابللللللل التدزامللللللات إسللللللرائيلية محللللللددة، إال أن  
رفضلللللللللت الموافقلللللللللة عللللللللللى  ،القيلللللللللادة العاملللللللللة -الشلللللللللعبية والصلللللللللاعقة والجبهلللللللللة الشلللللللللعبية

المصللللرية بللللين يتضللللمن البيللللان الختللللامي اإلعللللالن عللللن التدزامللللات متبادلللللة بللللين  التوصللللية
الطللللللللرفين اإلسللللللللرائيلي والفلسللللللللطيني، ودعللللللللوة القيللللللللادتين المصللللللللرية واإلسللللللللرائيلية للتحللللللللرك 

                                                           
206
 .2111-22-22،الشرقاألوسط،الفلسطينيينضدممارساتهاعلىاحتجاجاأبيبتلفيسفيرهاتستدعيمصر
207
يحسم،موقعالجزيرةنت،لمعرفاتوحضوربيروتعلىيتوافدونالزعماء
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لوقللللف العللللدوان اإلسللللرائيلي علللللى الشللللعب الفلسللللطيني، وهكللللذا انتهللللت جولللللة الحللللوار دون 
 210.بيان ختامي أو إعالن سياسي أي صدور

، بعللللللد أن 5114 خللللللالل عللللللام تحسللللللناً شللللللهدت العالقللللللات المصللللللرية اإلسللللللرائيلية  
اتصلللللللاالت سياسلللللللية عديلللللللدة انتهلللللللت  أجريلللللللت حيلللللللث كانلللللللت قلللللللد ان انتهلللللللت االنتفاضلللللللة،

كمللللا قامللللت مصللللر ، 5112 (فبرايللللر) لمصللللري إلللللى إسللللرائيل فللللي شللللباطبإعللللادة السللللفير ا
التلللللي تتضلللللمن بجهلللللود ومسلللللاعي حثيثلللللة أدت إللللللى اقلللللرار خطلللللة خارطلللللة الطريلللللق الدوليلللللة 

رؤيللللللة شللللللاملة لحللللللل القضللللللية الفلسللللللطينية، والتللللللي كانللللللت مللللللن المفتللللللرض ان تقللللللود الللللللى 
، وتبنتهللللللا اللجنللللللة الرباعيللللللة للسللللللالم فللللللي 5112اقامللللللة الدولللللللة الفلسللللللطينية بحلللللللول عللللللام 

فلللللي العالقلللللات بلللللين وتحسلللللنًا وهلللللذه تعتبلللللر تطلللللورات تمثلللللل نقللللللة نوعيلللللة الشلللللرق االوسلللللط، 
سرائيل  211.مصر وا 

لعالقللللللات االقتصللللللادية بللللللين مصللللللر واسللللللرائيل، فقللللللد تللللللم وعلللللللى صللللللعيد تحسللللللن ا
 هلللليو " الكللللويدز"سللللميت بللللل والواليللللات المتحللللدة؛توقيللللع اتفاقيللللة تجاريللللة بللللين مصللللر واسللللرائيل 

 الصلللللللناعية المنللللللاطق أي ؛(Qualified Industrial Zones) لعبللللللارة اختصللللللار
 (ديسللللللمبر) األول كللللللانون 04 فللللللي القللللللاهرة فللللللي وقعللللللت تجاريللللللة اتفاقيللللللة وهللللللي المؤهلللللللة،
سللللللرائيل مصللللللر بللللللين 5114  أقرهللللللا، وكللللللان قللللللد األميركيللللللة المتحللللللدة والواليللللللات واألردن وا 

 الشلللللرق منطقلللللة فلللللي السلللللالم عمليلللللة دعلللللم بهلللللدف 0996 علللللام فلللللي األميركلللللي الكلللللونغرس
 ملللللن معفلللللاة المتحلللللدة الواليلللللات إللللللى منتجلللللات بتصلللللدير واألردن لمصلللللر وتسلللللمح األوسلللللط،
 212.إسرائيل من قادمة إنتاج مدخالت تحتوي دامت ما الجمارك

 
 3114وفاة الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات عام   3-4-2

، نعللللللاه الللللللرئيس المصللللللري مبللللللارك 5114بعللللللد وفللللللاة الللللللرئيس الفلسللللللطيني عرفللللللات عللللللام 
ووصلللللللفه بينللللللله كلللللللان مناضلللللللال ضلللللللد االحلللللللتالل وسلللللللاعيا للسلللللللالم، وقلللللللد تقلللللللدمت القيلللللللادة 

الستضلللللافة مراسلللللم تشلللللييع ياسلللللر عرفلللللات، وذللللللك تقلللللديرًا  ملللللن مصلللللر الفلسلللللطينية بطللللللب
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 .بقاسالمصدرال
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ؤسلللللللاء لسلللللللطينية، وحتلللللللى يلللللللتمكن القلللللللادة والر لللللللللدور المصلللللللري البلللللللاردز فلللللللي القضلللللللية الف
العللللرب مللللن المشللللاركة فللللي المراسللللم، وقللللد تقللللدم التشللللييع الللللرئيس مبللللارك وعللللدد كبيللللر مللللن 

 213.القادة وكبار المسؤولين في العالم
" اتفاقيللللللة القللللللاهرة"عرفللللللات وقللللللام بتوقيللللللع س الللللللرئيس ياسللللللر عبللللللا محمللللللودخلللللللف   

برعايلللللة مصلللللر وبحضلللللور اثنلللللي عشلللللر  تكانللللل والتلللللي، 5112 (ملللللارس) اذار 07بتلللللاري  
تنظيمللللللا وفصللللللياًل فلسللللللطينيًا، حيللللللث اتفللللللق الطرفللللللان الفلسللللللطيني والمصللللللري علللللللى اعللللللادة 

سللللس يللللتم التوافللللق عليهللللا لضللللم كافللللة ر منظمللللة التحريللللر الفلسللللطينية وفللللق أتفعيللللل وتطللللوي
فلسللللطينية، كمللللا تللللم االتفللللاق علللللى تشللللكيل لجنللللة تتكللللون مللللن رئلللليس المجلللللس الفصللللائل ال

الللللللللوطني وأعضللللللللاء اللجنللللللللة التنفيذيللللللللة للمنظمللللللللة واألمنللللللللاء العللللللللامين لجميللللللللع الفصللللللللائل 
اللجنلللللة وشخصللللليات وطنيلللللة مسلللللتقلة، ويلللللتم اللللللدعوة الجتماعلللللات اللجنلللللة ملللللن قبلللللل رئللللليس 

الفلسللللللطيني، والحفللللللاظ جللللللراء انتخابللللللات المجلللللللس التشللللللريعي التنفيذيللللللة، والتوافللللللق علللللللى إ
 214.على مناخ التهدئة الذي كان سائدا مع االحتالل

ولكللللللن اتفللللللاق إعللللللادة تفعيللللللل منظمللللللة التحريللللللر الفلسللللللطينية لللللللم يطبللللللق، ولللللللم يللللللتم   
عقللللد أي اجتمللللاع لل جنللللة المكلفللللة بهللللذه المهمللللة طللللوال عهللللد مبللللارك، وقللللد تللللم انعقللللاد أول 

كلللللللانون أول  55بتلللللللاري   سلللللللنوات ونصلللللللف، وتحديلللللللداً  6لقلللللللاء لل جنلللللللة فلللللللي القلللللللاهرة بعلللللللد 
 5100.215( ديسمبر)
 

 3111في انتخابات " حماس"فوز حركة  3-4-1
، 5116( ينللللللاير)كللللللانون الثللللللاني  52تللللللم اجللللللراء االنتخابللللللات التشللللللريعية الفلسللللللطينية فللللللي 

 76واسللللفرت عللللن فلللللودز كتلللللة التغييللللر واالصلللللالح الممثلللللة لحركللللة حملللللاس بمللللا مجموعللللله 
 216.مقعداً  43على ما مجموعه مقعدًا، وتليها حركة فتح التي حصلت 

" الجبهلللللللة الشلللللللعبية لتحريلللللللر فلسلللللللطين"رفضلللللللت الفصلللللللائل الفلسلللللللطينية باسلللللللتثناء 
وقللللد تعرضللللت الحكومللللة التللللي قادتهللللا حمللللاس  217المشللللاركة فللللي حكومللللة تقودهللللا حمللللاس،
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216
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، وحصلللللل ملللللا سلللللمي باالقتتلللللال الفلسلللللطيني، واللللللذي بلللللل  ذروتللللله فلللللي دوللللللياللللللى حصلللللار 
علللللللى  عسللللللكرياً  طرة كاملللللللة لحركللللللة حمللللللاس، وأسللللللفر عللللللن سللللللي5117 (يونيللللللو) حدزيللللللران

 218.غدزة
عية الفلسللللللطينية، وصللللللف مبللللللارك مللللللا جللللللرى فللللللي غللللللدزة بينلللللله انقللللللالب علللللللى الشللللللر 

لشلللللرعية السللللللطة الفلسلللللطينية واللللللرئيس أبلللللو ملللللادزن وحكومتللللله، وقلللللررت وأكلللللد دعلللللم بلللللالده 
مصللللر سللللحب سللللفيرها للللللدى السلللللطة الوطنيللللة الفلسللللطينية والبعثلللللة الدبلوماسللللية مللللن غلللللدزة 

فللللللللي تيكيللللللللد مللللللللن الحكومللللللللة المصللللللللرية علللللللللى شللللللللرعية السلللللللللطة الوطنيللللللللة  إلللللللللى رام الل،
 219.الفلسطينية

الحلللللللوار الفلسلللللللطيني بلللللللين حركتلللللللي رعايلللللللة المصلللللللري فلللللللي  الوسللللللليط دوراسلللللللتمر   
تقللللللديم  ، كمللللللا وصللللللل دور مصللللللر الللللللىوالفصللللللائل الفلسللللللطينية األخللللللرى "حمللللللاس"و "فللللللتح"

 ،عملللللرو سلللللليمان، وهلللللذا ملللللا أكلللللده الحللللللول والمخلللللارج، وممارسلللللة الضلللللغوطالمقترحلللللات، و 
بللللللين حركتللللللي فشللللللل جولللللللة الحللللللوار الخامسللللللة  بعللللللد ،مللللللدير المخللللللابرات المصللللللرية العامللللللة

أن مصلللللللللر ليسلللللللللت مكانلللللللللًا "، حيلللللللللث قلللللللللال 5119 (ملللللللللارس) فلللللللللي آذارفلللللللللتح وحملللللللللاس 
نمللللللا هللللللي صللللللاحبة دور ومسللللللؤولية، وبللللللين علللللللى األطللللللراف أن تتللللللدبر  للضلللللليافة فقللللللط، وا 

يدفع ن عللللللدم اتفللللللاق الطللللللرفين سلللللل، معتبللللللرًا أ"أمورهللللللا قبللللللل موعللللللد جولللللللة الحللللللوار القادمللللللة
 220.مصر نحو فرض االتفاق عليهما

 
 3111موقف مصر من الحرب على غزة  3-4-1

 فلسللللطين فللللي غللللدزة قطللللاع علللللى ممتللللدة عسللللكرية عمليللللة شللللن جللللي  االحللللتالل االسللللرائيلي
 5119 (ينللللللاير) الثللللللاني كللللللانون 08 إلللللللى 5118 (ديسللللللمبر) أول كللللللانون 57 يللللللوم مللللللن
 "حمللللاس" حركللللة بللللين إليهللللا التوصللللل تللللم قللللد كللللان أشللللهر سللللتة دامللللت تهدئللللة انتهللللاء بعللللد
سللللرائيل ،جهللللة مللللن تللللم و  ،5118 (يوليللللو) تمللللودز فللللي مصللللرية برعايللللة أخللللرى جهللللة مللللن وا 
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219
 .2117-6-24،رامهللا،الجديدةانقالبحماسعلىالشرعيةفيغزة،جريدةالحياةنتابععنقربتداعيات:مبارك
220
 .2116-7-4أينعليهأنينتهي؟صحيفةالبياناإلماراتية،...ارالفلسطينيوكل،الحوعطالل

http://www.ahram.org.eg/Archive/2006/3/19/ARAB1.HTM
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 ؛التهدئللللللة مللللللن باسللللللتحقاقاته التدزاملللللله وعللللللدم اإلسللللللرائيلي الجانللللللب قبللللللل مللللللن التهدئللللللة خللللللرق
 حركللللللة قبللللللول عللللللدم وبالتللللللالي القطللللللاع علللللللى يفرضلللللله الللللللذي الحصللللللار رفللللللع حيللللللث مللللللن

 221.التهدئة لتمديد "حماس"
قاملللللت أجهلللللدزة األملللللن المصلللللرية بشلللللن حمللللللة اعتقلللللاالت للمتظلللللاهرين المصلللللريين 
اللللللذين نلللللددوا بلللللالجرائم االسلللللرائيلية وطلللللالبوا بطلللللرد السلللللفير االسلللللرائيلي ملللللن مصلللللر، وكلللللان 

 اإلخلللللللللللوانأغللللللللللللب المتظلللللللللللاهرين ينتملللللللللللون لقلللللللللللوى المعارضلللللللللللة، وخصوصلللللللللللا لجماعلللللللللللة 
وقلللللللللد لعلللللللللب اللللللللللرأي العلللللللللام دورًا فلللللللللي التللللللللليثير عللللللللللى الموقلللللللللف الرسلللللللللمي  222،الم سللللللللللمين

مبللللللارك طاللللللب و  ت القيلللللادة المصللللللرية الحلللللرب عللللللى غللللللدزة،أدانلللللالمصلللللري حينهلللللا، حيللللللث 
ة عللللللن تلللللليمين حللللللدودها بمللللللا المسللللللؤولن أن اسللللللرائيل هللللللي بوقللللللف العللللللدوان، وبللللللي   إسللللللرائيل

 ،"حملللاس" كلللةاللللى حر  وجيللله النقلللدوفلللي نفلللس الوقلللت قلللام بت، قطلللاع غلللدزة فيهلللا الحلللدود ملللع
واعتبرهللللللللا المسللللللللؤولة عللللللللن انهيللللللللار الهدنللللللللة مللللللللع اسللللللللرائيل بسللللللللبب اطالقهللللللللا للصللللللللواري  

وجلللللللاء هلللللللذا النقلللللللد بعلللللللد أن كشلللللللف رئللللللليس المكتلللللللب  223.لالسلللللللتحواذ عللللللللى معبلللللللر رفلللللللح
عللللن قيللللام الحركللللة بعللللرض فكللللرة االشللللراف علللللى " خالللللد مشللللعل"السياسللللي لحركللللة حمللللاس 

  224.نية واوروبامعبر رفح بالتعاون مع كل من مصر والسلطة الفلسطي
، "حمللللاس"حركللللة  بلللللوم الغلللليط أبللللو أحمللللد السللللابق المصللللري الخارجيللللة ودزيللللر قللللام

 للللللله تصللللللريح فللللللي قللللللال حيللللللث غللللللدزة،قطللللللاع  فللللللي يحللللللدث مللللللا مسللللللؤولية بتحميلهللللللا قللللللامو 
 سللللتقوم إسللللرائيل بللللين طويلللللة فتللللرة منللللذ حمللللاس بتحللللذير مصللللر قامللللت" :األنبللللاء لوكللللاالت

 هللللللذا يولللللللوا لللللللم الللللللذين هللللللؤالء اللللللللوم فليتحمللللللل: "قللللللائالً  أضللللللافو  ،"األسلللللللوب بهللللللذا بللللللالرد
 حمللللللاس باسللللللم المتحللللللدث قللللللال الوقللللللت ذات فللللللي، و "حمللللللاس" قاصللللللداً  225"أهميللللللة التنبيلللللله
 إن" :وقلللللللال "الفلسلللللللطيني الشلللللللعب حلللللللق فلللللللي مجلللللللدزرة الغلللللللارات هلللللللذه إن" :برهلللللللوم فلللللللودزي

                                                           
221
.2111-22-24،العربيةقناة،تجديدهاوترفضالتهدئةانتهاءبقربإسرائيلتنذرحماس

http://www.alarabiya.net/articles/2008/12/14/61958.html 
222
 .2116-2-4\3انتفاضةالمصريينضدمحرقةغزةتتصاعد،القدسالعربي،
223
 .2116-2-4\3،القدسالعربي،رفحمعبرعلىاالستحواذالىبالسعيحماسيتهممبارك
224
ءالحصارفيرقابالعربوالمسلمين،القدسالعربي،عرضناصيغةرباعيةالدارةالمعبرودماءشهدا:ومشعليرد

3\4-2-2116.  
225

 Egypt Lays Blame on Hamas, Yedioth Ahronoth, 27-12-2008. 
http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-3645195,00.html 

http://www.alarabiya.net/articles/2008/12/14/61958.html
http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-3645195,00.html
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 عللللللللى إسلللللللرائيلي هجلللللللوم هنلللللللاك يكلللللللون للللللللن بينللللللله يلللللللومين قبلللللللل الحركلللللللة أبلغلللللللت مصلللللللر
 226".غدزة

وبعللللللللللد حللللللللللرب غللللللللللدزة، سللللللللللاهمت مصللللللللللر برعايللللللللللة جللللللللللوالت ، 5119فلللللللللي عللللللللللام 
، قاملللللللت 5119 (اكتلللللللوبر) المصلللللللالحة بلللللللين حركتلللللللي فلللللللتح وحملللللللاس، وفلللللللي تشلللللللرين أول

قلللللدمتها للطلللللرفين  5119227 الفلسلللللطيني اللللللوطني الوفلللللاق اتفاقيلللللةمصلللللر بلللللالخروج بورقلللللة
رفضلللللت التوقيلللللع عللللللى  "حملللللاس"ولكلللللن  228، "فلللللتح"للتوقيلللللع عليهلللللا، وقلللللد وافقلللللت عليهلللللا 

 229.االتفاقية النها تختلف عما تم االتفاق عليه في محاضر الجلسات
اللللللللى قيلللللللام مصلللللللر بتجميلللللللد  "حملللللللاس"و "فلللللللتح"أدت الخالفلللللللات فلللللللي اوراء بلللللللين 

جهودهللللللا فللللللي ملللللللف المصللللللالحة وأصللللللرت عللللللللى عللللللدم النقللللللا  فللللللي ورقللللللة المصلللللللالحة، 
" عملللللللر سلللللللليمان" وبقيلللللللت األملللللللور معلقلللللللة اللللللللى أن التقلللللللى ودزيلللللللر المخلللللللابرات المصلللللللرية

 ايللللللول 09فلللللي مكلللللة بتلللللاري  " خاللللللد مشلللللعل"بلللللرئيس المكتلللللب السياسلللللي لحركلللللة حملللللاس 
، وطالبللللللله بلللللللالتوقيع عللللللللى ورقلللللللة المصلللللللالحة، وتلللللللم اعطلللللللاء الموافقلللللللة 5119 (سلللللللبتمبر)

للتوصلللللل اللللللى اتفلللللاق  "فلللللتح"و "حملللللاس"المصلللللرية عللللللى اسلللللتكمال الحلللللوار بلللللين حركتلللللي 
طرفلللللان اللللللى اتفلللللاق وللللللم يلللللتم توقيلللللع بخصلللللوص الورقلللللة المصلللللرية، ولكلللللن للللللم يتوصلللللل ال

 230.ورقة المصالحة كما لم يتم تطبيقها
للمجلللللللس األعلللللللى  0انتهللللللى حكللللللم الللللللرئيس مبللللللارك بعللللللد أن أ صللللللدر البيللللللان رقللللللم 

، حيللللللللث تخلللللللللى مبللللللللارك علللللللللن 5100( فبرايلللللللللر)شللللللللباط  00للقللللللللوات المسلللللللللحة بتللللللللاري  
إدارة  منصلللللب رئاسلللللة الجمهوريلللللة المصلللللرية، واسلللللتلم المجللللللس األعللللللى للقلللللوات المسللللللحة

 231.البالد
 

                                                           
226
.2111-22-27،الجزيرةنت،للتنديدبالضفةومسيراتمتواصلةللمجزرةالفلسطينةاإلدانات

http://www.aljazeera.net/news/arabic/2008/12/27/
227
الحياةالجديدة،تشرين يةإلنهاءاالنقسامالفلسطيني،النصالحرفيالتفاقيةالمصالحةالمقترحةمنجمهوريةمصرالعرب

،2116(اكتوبر)أول

j.com/files/paper.pdf-http://www.alhayat 
228
 .2116-6-24العرب،،صحيفةحماسموافقةوتنتظروالتشريعيةالرئاسيةاالنتخاباتإلجراءمصريامقترحاتقبلفتح
229
 5211،25/6/2121العدداأليام،جريدةالمصالحة،ملفيبحثانوفتححماسمنوفدان:دمشق
230
  .2121-6-26،صحيفةالمصرياليوم،المصالحةورقةعلىبالتوقيعوطالبهمكةفيمشعلالتقىسليمانعمر
231
.21-2-2122الجزيرة،قناة.2رقمالبيانيصدرالمصريالجيش

-122741d17432/dafa5218-9c10-4ca1-4dff-http://www.aljazeera.net/home/print/f6451603
ddf0b49d23b2-987c-4b65-6869

http://www.aljazeera.net/news/arabic/2008/12/27/
http://www.alhayat-j.com/files/paper.pdf
http://www.aljazeera.net/home/print/f6451603-4dff-4ca1-9c10-122741d17432/dafa5218-6869-4b65-987c-ddf0b49d23b2
http://www.aljazeera.net/home/print/f6451603-4dff-4ca1-9c10-122741d17432/dafa5218-6869-4b65-987c-ddf0b49d23b2
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فللللي عهللللد مبللللارك باتفللللاق السللللالم  وبشللللكل عللللام، يمكللللن القللللول إن  مصللللر التدزمللللت
مللللللع اسللللللرائيل، ولعبللللللت دورا كبيللللللرا تجللللللاه ملللللللف التسللللللوية وعمليللللللة السللللللالم مللللللع اسللللللرائيل، 
وكللللللان هللللللذا الملللللللف مللللللن اولويللللللات سياسللللللة مصللللللر الخارجيللللللة فللللللي عهللللللد مبللللللارك، حيللللللث 

جوهريلللللًا فلللللي العمليلللللة  االسلللللرائيلي اهتماملللللاً الصلللللراع العربللللي نظلللللام حسلللللني مبلللللارك  أعطللللى
العديللللد  والوسللللاطة مللللع االسللللرائيليين مللللن خللللالل رعايللللة علللللى المسللللار الفلسللللطيني السلللللمية

، وقلللللللد اعتبلللللللر نظلللللللام مبلللللللارك أن ملللللللن الملللللللؤتمرات واالجتماعلللللللات اإلسلللللللرائيلية الفلسلللللللطينية
ى ال خيللللار التسللللوية والحللللل السلللللمي هللللو الحللللل الوحيللللد النهللللاء الصللللراع مللللع اسللللرائيل، حتلللل

يكلللللون هنلللللاك أي احتملللللال لوقلللللوع حلللللروب عربيلللللة اسلللللرائيلية، وبالتلللللالي تحقيلللللق االسلللللتقرار 
 232.االقليمي واستعادة الحقوق العربية المشروعة

 المخلللللللابرات جهلللللللادز بالنسلللللللبة لملفلللللللات العملللللللل السياسلللللللي، فقلللللللد تلللللللولى مسلللللللؤوليتها
 ملللللللابين المنصلللللللب هلللللللذا تلللللللولى اللللللللذي سلللللللليمان عملللللللر الللللللللواء برئاسلللللللة المصلللللللرية العاملللللللة
 فللللللي فعقللللللدت المصللللللالحة، ملللللللف تفعيللللللل فللللللي رئيسللللللياً  دورا لعللللللب والللللللذي ،5113-5100
 أسلللللللباب لعللللللدة وذللللللللك المصللللللالحة، موضللللللوع تنلللللللاق  التللللللي االجتماعلللللللات معظللللللم القللللللاهرة
لقضلللللية الفلسلللللطينية للللللدى القيلللللادة المصلللللرية بحاللللللة االسلللللتقرار ا طاارتبللللل أهمهلللللا ملللللن كلللللان

 تلللللللليمين علللللللللى مصللللللللر فحرصللللللللتمصللللللللر، ل الللللللللداخليواالقتصللللللللادي  واألمنللللللللي السياسللللللللي
 مصللللر تجللللاودز للفصللللائل يمكللللن ال أنلللله بمللللا ؛اوخللللر والسللللبب الشللللرقية، الشللللمالية حللللدودها
 حسلللللني السلللللابق اللللللرئيس عهلللللد فلللللي المصلللللرية السياسلللللة وضلللللعت فقلللللد وجغرافيلللللًا، سياسلللللياً 
 وتعللللللددت ،القللللللومي أمنهللللللا علللللللى حفاظللللللاً  الفلسللللللطينية األطللللللراف لمصللللللالحة ثقلهللللللا مبللللللارك

 رفلللللح معبلللللر بلللللإغالق سلللللواءاً  المصلللللالحة إتملللللام بهلللللدف لضلللللغطل طلللللرق مصلللللر المسلللللتخدمة
 هللللذا اعتبللللار إلللللى حمللللاس حركللللة دفللللع مللللا للقيللللادات الفلسللللطينية فللللي غللللدزة، السللللفر منللللع أو

 القيلللللللادة واتهملللللللت، الم سللللللللمين اإلخلللللللوانبحكلللللللم أنهلللللللا جلللللللدزء ملللللللن  إليهلللللللا موجهلللللللا الضلللللللغط
 233.حماس حركة مواجهة في فتح حركة مع والوقوف باالنحيادز المصرية

                                                           
232
،فيعبدالعليممحمد2665-2661البواخرون،الجوانبالسياسيةلعمليةالتسوية،ودورمصراالقليمي،حسنأبوط

واالستراتيجية،السياسيةالدراساتمركز:القاهرة)االقليمي،مصردور:االسرائيليالعربيالصراعتسويةمحررا،

2667)،24. 
233
.2123-5-5أشرفالمبيض،المصالحةالفلسطينيةمابينرئاسةمباركومرسي،وكالةمعااالخبارية،

http://www.maannews.net/arb/ViewDetails.aspx?ID=592248 

http://www.maannews.net/arb/ViewDetails.aspx?ID=592248
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شلللللللهدت حقبلللللللة مبلللللللارك صلللللللعودًا فلللللللي تللللللليثير دور اللللللللرأي العلللللللام عللللللللى صلللللللناعة 
القلللللللللرار فلللللللللي السياسلللللللللة الخارجيلللللللللة، وخصوصلللللللللًا المظلللللللللاهرات التضلللللللللامنية ملللللللللع الشلللللللللعب 

 .مع اسرائيلالفلسطيني، والمطالبة بقطع العالقات الدبلوماسية 
 

سياسللللللة الباسووووووتعراط المحطووووووات السووووووابقة منووووووذ العهوووووود الملكووووووي يمكوووووون القووووووول إّن 
 حلللللداثالعديلللللد ملللللن المحطلللللات واألشلللللهدت الفلسلللللطينية إدزاء المسللللليلة المصلللللرية  الخارجيلللللة
، وخصوصلللللًا بحكلللللم العواملللللل والمحلللللددات التلللللي لعبلللللت دورا فلللللي التللللليثير عللللللى والتغيلللللرات

الموقلللللف المصلللللري مللللللن القضلللللية الفلسللللللطينية، وتحديلللللدا العوامللللللل االيدولوجيلللللة والجغرافيللللللا 
العوامللللللل المتعلقلللللللة بصلللللللانع بلللللللاقي  السياسللللللية، والمحلللللللددات االقتصللللللادية، باالضلللللللافة الللللللى

 .القرار المصري
فلللللللي بدايلللللللة العالقلللللللة بلللللللين مصلللللللر وفلسلللللللطين االسلللللللالمي العاملللللللل اللللللللديني  بلللللللردز

المحلللللللرك االسلللللللاس لمسلللللللاندة مصلللللللر للقضلللللللية الفلسلللللللطينية، وبعلللللللد ذللللللللك ظهلللللللر  باعتبلللللللاره
كمللللؤثر فللللي صللللناعة القللللرار تجللللاه القضللللية الفلسللللطينية، ومللللن ثللللم العربللللي العامللللل القللللومي 

منهللللللا الللللللداخلي كال مختلفللللللا مللللللن حيللللللث تخللللللوف مصللللللر علللللللى أالعالقللللللة تتخللللللذ شللللللبللللللدأت 
وبالتللللالي فقللللد اصلللللبح العامللللل الجغرافللللي والسياسلللللي يللللتحكم فللللي عالقلللللة مصللللر واهتمامهلللللا 

كملللللا كلللللان لللللللرأي العلللللام دورا كبيلللللرا فلللللي  .لفلسلللللطينية، بحكلللللم الجلللللوار الجغرافللللليبالقضلللللية ا
الربعينيللللللات؛ بللللللدأت مصللللللر التلللللليثير والتضللللللامن مللللللع القضللللللية الفلسللللللطينية، وفللللللي مرحلللللللة 

تلللللللدرك دورهلللللللا المحلللللللوري كحاضلللللللنة للقضلللللللايا العربيلللللللة وخصوصلللللللا القضلللللللية الفلسلللللللطينية، 
بللللللالرغم مللللللن انشللللللغالها بشللللللؤونها الداخليللللللة، وبقللللللي عامللللللل الللللللرأي العللللللام يلعللللللب دورا فللللللي 
التلللليثير علللللى صللللناعة القللللرار فللللي السياسللللة الخارجيللللة المصللللرية، وخصوصللللا بعللللد حللللرب 

العربيللللة فللللي الحللللرب للللليس فقللللط دفاعللللا عللللن القضللللية ، حيللللث شللللاركت الللللدول 0948عللللام 
تللللللليثير  يضلللللللاً ملللللللن مصللللللللحة مصلللللللر الداخليلللللللة، ملللللللا يعنلللللللي أالفلسلللللللطينية، بلللللللل ألن ذللللللللك 

خطلللللر دراك مصلللللر لدد فلللللي صلللللناعة القلللللرار، وخصوصلللللا بعلللللد إالجغرافيلللللا السياسلللللية كمحللللل
  .الوجود الصهيوني بالقرب منها

العربيللللللة  –يللللللة تدزايللللللد تللللللاثير الخالفللللللات العرب 0948فللللللي مرحلللللللة مللللللا بعللللللد حللللللرب 
الخلللللللالف بشلللللللين ابلللللللرادز كيلللللللان وملللللللن ذللللللللك ؛ القضلللللللية الفلسلللللللطينيةعللللللللى المواقلللللللف ملللللللن 
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، والتنلللللافس بلللللين مصلللللر واألردن عللللللى حلللللق "حكوملللللة عملللللوم فلسلللللطين"فلسلللللطيني مسلللللتقل 
 .الوصاية على الضفة الغربية وغدزة

لللللى جمللللال عبللللد الناصللللر بالسلللليطرة عضللللباط فللللي الجللللي  المصللللري أبللللردزهم قللللام 
؛ 0924 علللللامالقيللللادة عبللللد الناصللللر الللللذي تللللولى كللللان ، و 0925الحكللللم فللللي مصللللر عللللام 
حيللللث اعطللللى القضللللايا العربيللللة اهتمامللللا كبيللللرا فللللي سياسللللة مصللللر  يحمللللل الفكللللر القللللومي،

دعللللللم العمللللللل المسلللللللح لكنلللللله تلللللليرجح بللللللين الخارجيللللللة، وخصوصللللللا القضللللللية الفلسللللللطينية، 
وكللللللان ذلللللللك بسللللللبب ضللللللعف العوامللللللل ، ضللللللد اسللللللرائيل، وبللللللين رفللللللض ذلللللللكالفلسللللللطيني 

، ملللللللع المعسلللللللكر االشلللللللتراكي تحلللللللالفصلللللللادية المصلللللللرية الداخليلللللللة، اللللللللى ان قلللللللام بالاالقت
المعسللللللكر الغربللللللي الللللللذي  فللللللي وجلللللله ينالللللللدعم السللللللوفييتيو السللللللالح علللللللى حيللللللث حصللللللل 

، والللللللذي يللللللدعم اسللللللرائيل، كمللللللا كللللللان للللللله دورا فللللللي الواليللللللات المتحللللللدة االمريكيللللللةتتدزعملللللله 
وبعلللللد ذللللللك، فقلللللد . (سلللللطينيةمنظملللللة التحريلللللر الفل)وانشلللللاء كيلللللان فلسلللللطيني مسلللللتقل  ابلللللرادز

، ممللللللا ادى الللللللى تغييللللللر سياسللللللة 0967تعللللللرض العللللللرب الللللللى انتكاسللللللة فللللللي حللللللرب عللللللام 
مصللللر عبللللد الناصللللر؛ والللللذي كللللان يتخللللذ السللللالح والعمللللل الثللللوري كوسلللليلة لحللللل القضللللية 

تخدم صلللللللبح يقبلللللللل باسلللللللل، وبلللللللذلك أ545الحقلللللللوق، فقبلللللللل بقللللللللرار  الفلسلللللللطينية واسلللللللترجاع
 .الوسائل السلمية لحل الصراع

 خيللللللللاره، فقللللللللد كللللللللان 0971اسللللللللتالم السللللللللادات للحكللللللللم فللللللللي مصللللللللر، عللللللللام  بعلللللللد
الوسلللللائل السللللللمية لحلللللل الصلللللراع العربلللللي االسلللللرائيلي، وكلللللان ملللللن الواضلللللح فلللللي سياسلللللته 
تغليللللب القضللللايا والمصللللالح المصللللرية الداخليللللة علللللى الشللللؤون العربيللللة، وتجلللللى ذلللللك بعللللد 

فاقيللللللة كامللللللب ، حيللللللث انللللللته  الوسللللللائل السلللللللمية لحللللللل الصللللللراع بتوقيعلللللله ات0973حللللللرب 
مللللللع تيجيللللللل أو  اسللللللترجاع الحقللللللوق المصللللللرية أولويللللللة، والتللللللي ظهللللللر فيهللللللا 0978ديفيللللللد 

، والتنصللللللل مللللللن المسللللللؤولية تجللللللاه التغاضللللللي عللللللن حللللللل الشللللللق الفلسللللللطيني فللللللي الصللللللراع
 الفلسلللللطينية الفصللللائلالقضللللايا العربيللللة، كملللللا شللللهدت مرحللللللة السللللادات تغيلللللرا فللللي موقلللللف 

أو  والتلللللللي اصلللللللبحت تقبلللللللل بالتفلللللللاوض واسلللللللتخدام العمليلللللللة السللللللللمية كبلللللللديل األساسلللللللية،
 .للكفاح المسلح رديف

، فقللللللد حللللللافظ علللللللى معاهللللللدة السللللللالم التللللللي 0981عللللللام  منللللللذ فللللللي عهللللللد مبللللللارك
مللللللن  طويرهللللللابللللللدأها السللللللادات، وأبقللللللى علللللللى العالقللللللات المصللللللرية مللللللع اسللللللرائيل وقللللللام بت
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لوقلللللت عملللللل عللللللى تحسلللللين ، وفلللللي نفلللللس ا5114خلللللالل عقلللللد اتفاقيلللللات اقتصلللللادية علللللام 
وقللللللللف العللللللللدوان  سللللللللعى إلللللللللى، حيللللللللث المصللللللللرية الرسللللللللمية مللللللللع الفلسللللللللطينيينالعالقللللللللات 

، وكللللللان لللللللللرأي 0985االسللللللرائيلي عللللللن منظمللللللة التحريللللللر الفلسللللللطينية فللللللي لبنللللللان عللللللام 
العلللللللام المصلللللللري دورا فلللللللي الضلللللللغط عللللللللى الحكوملللللللة المصلللللللرية، حيلللللللث قاملللللللت مصلللللللر 

بللللت مصلللللر فللللي عهلللللد مبللللارك دورا فلللللي باسللللتدعاء سلللللفيرها الرضللللاء اللللللرأي العللللام، كملللللا لع
الوسلللللاطة بلللللين الجلللللانبين الفلسلللللطيني واالسلللللرائيلي للتوصلللللل اللللللى حللللللول باسلللللتخدام الطلللللرق 

انتقللللللللاد السياسللللللللات مبللللللللارك، اضللللللللافة الللللللللى دورهللللللللا فللللللللي  مرحلللللللللة حكللللللللمالسلللللللللمية طللللللللوال 
، وقللللللد ظللللللل الللللللرأي العللللللام 0987فللللللي االنتفاضللللللة الفلسللللللطينية االولللللللى عللللللام  االسللللللرائيلية

ة، حيلللللث ضلللللغط عللللللى فلللللي التللللليثير عللللللى سياسلللللة مصلللللر الخارجيللللل المصلللللري يلعلللللب دوراً 
، وقاملللللت باسلللللتدعاء 5111ثنلللللاء االنتفاضلللللة الفلسلللللطينية الثانيلللللة علللللام القيلللللادة المصلللللرية أ
 .سفيرها من اسرائيل

اتخلللللللذ المللللللللف الفلسلللللللطينية الطلللللللابع االمنلللللللي، حيلللللللث كلللللللان المسلللللللؤول عنللللللله هلللللللو 
ملللللللع كلللللللل ملللللللن  جهلللللللادز المخلللللللابرات المصلللللللرية، وذللللللللك لضلللللللمان أملللللللن الحلللللللدود المصلللللللرية

؛ فقلللللد لعبلللللت "حملللللاس"اسلللللرائيل وفلسلللللطين، أملللللا بخصلللللوص العالقلللللة بلللللين مصلللللر وحركلللللة 
 ".حماس"مصر دورًا في رعاية الحوار الفلسطيني بين منظمة التحرير وحركة 
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 .3199إّبان ثورة يناير القضية الفلسطينية  :الفصل الثالث

 مقدمة

شلللللهدت بللللللدان ، بعلللللد أن 5100( ينلللللاير)كلللللانون الثلللللاني  52قاملللللت الثلللللورة المصلللللرية فلللللي 
تحركلللللات شلللللعبية احتجاجيلللللة ضلللللد أنظملللللة الحكلللللم  ؛5101نهايلللللة علللللام  ملللللن اً بلللللدءعربيلللللة 

" محمللللد حسللللني مبللللارك"واالوضللللاع السللللائدة، ممللللا أدى الللللى االطاحللللة بللللالرئيس المصللللري 
ر شللللهرة أثنللللاء هللللذه التحركللللات وقللللد كللللان الشللللعار األكثلللل. 5100( فبرايللللر)شللللباط  00 فللللي

 234".الشعب يريد اسقاط النظام"الشعبية هو 

سللللليتم التطلللللرق فلللللي هلللللذا الفصلللللل إللللللى ملللللدى حضلللللور القضلللللية الفلسلللللطينية أثنلللللاء   
، والوقلللللوف عللللللى 5100( ينلللللاير)كلللللانون الثلللللاني  52التلللللي وقعلللللت فلللللي  الثلللللورة المصلللللرية

مثلللللللللل مظلللللللللاهرات  أهلللللللللم األحلللللللللداث التلللللللللى كانلللللللللت فيهلللللللللا القضلللللللللية الفلسلللللللللطينية حاضلللللللللرة،
التضلللللامن ملللللع غلللللدزة وأحلللللداث ذكلللللرى النكبلللللة والمظلللللاهرات أملللللام السلللللفارة االسلللللرائيلية فلللللي 

االنتخابللللللللات البرلمانيللللللللة تت بللللللللع هللللللللذه األحللللللللداث حتللللللللى الوصللللللللول إلللللللللى سلللللللليتم و  مصللللللللر،
، وأسللللللفرت نتائجهللللللا 5100( نللللللوفمبر)تشللللللرين الثللللللاني  58المصللللللرية التللللللي عقللللللدت فللللللي 

بيغلبيللللللة  الم سلللللللمين اإلخللللللوانجماعللللللة  عللللللن فللللللودز حللللللدزب الحريللللللة والعدالللللللة المنبثللللللق عللللللن
، 5105( ينلللللللللللاير)كللللللللللانون الثلللللللللللاني  50 مقاعللللللللللد مجللللللللللللس الشللللللللللعب المصلللللللللللري بتلللللللللللاري 

 .باإلضافة إلى التطر ق للموقف االسرائيلي من الثورة المصرية
 

 :المصرية والحراكات الشعبية القضية الفلسطينية في المظاهرات 2-9
ال شلللللك أن المتظلللللاهرين فلللللي مصلللللر قلللللد كلللللانوا منشلللللغلين فلللللي شلللللؤونهم الداخليلللللة، حيلللللث 

عللللن الشللللعارات التللللي تللللم ترديللللدها فللللي إلللللى حللللد كبيللللر أن القضللللية الفلسللللطينية قللللد غابللللت 
، ولكلللللللن هنلللللللاك ملللللللا يلللللللدل عللللللللى أن وكانلللللللت األولويلللللللات الداخليلللللللة هلللللللي األسلللللللاسالثلللللللورة، 

عارات المتظلللللاهرين، وعللللللى االسلللللرائيلي قلللللد كلللللان حاضلللللرًا فلللللي ذهلللللن وشللللل الصلللللراع العربلللللي
ملللللا بللللليفهم  ..كلمللللوه بلللللالعبري: "لللللللرئيس مبلللللارك موجهلللللةتلللللم رفلللللع شللللعارات  سللللبيل المثلللللال

، كمللللا اسللللتخدم المتظللللاهرون "تللللل أبيللللب فللللي انتظللللارك..يللللا مبللللارك يللللا مبللللارك"، و "عربللللي
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 .المدينيوعبداإلله،الربيعالعربي
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نجملللللللللة داوود فلللللللللي اللوحلللللللللات التلللللللللي رفعوهلللللللللا فلللللللللي المظلللللللللاهرات، ولكلللللللللن كلللللللللان اهتملللللللللام 
ا بالدرجلللللللة األوللللللللى عللللللللى الشلللللللؤون الداخليلللللللة المصلللللللرية، المتظلللللللاهرين المصلللللللريين منصلللللللب  

اإلسلللللالمية بانتقلللللاد إسلللللرائيل وهتلللللف  الشخصلللللياتعنلللللدما قلللللام أحلللللد  وعللللللى سلللللبيل المثلللللال؛
ل فللللي موضللللوع ، رفللللض المتظللللاهرو "سللللقاط إسللللرائيلالشللللعب يريللللد إ"ضللللد ها  ن ذلللللك التحللللو 

ن مللللللا يعكللللللس انشللللللغال المتظللللللاهري 235،"الشللللللعب يريللللللد إسللللللقاط النظللللللام"الهتافللللللات وهتفللللللوا 
 .بشؤون مصر الداخلية

 
 :(3199قصف غزة ) المظاهرات امام السفارة السرائيلية 2-9-9

قللللللللدروا )، قللللللللام مجموعللللللللة مللللللللن المصللللللللريين بالتظللللللللاهر 5100( ابريللللللللل)نيسللللللللان  8فللللللللي 
أملللللللللام السلللللللللفارة االسلللللللللرائيلية بلللللللللالجيدزة للمطالبلللللللللة بطلللللللللرد السلللللللللفير االسلللللللللرائيلي ( بالمئلللللللللات

( ابريللللللل)نيسللللللان  7ة علللللللى غللللللدزة فللللللي احتجاجللللللا علللللللى قيللللللام اسللللللرائيل بشللللللن غللللللارات جويلللللل
وقللللللوف الشللللللعب المصللللللري بكامللللللل قللللللواه بجانللللللب "، وقللللللد أكللللللد المتظللللللاهرون علللللللى 5100

 236".االخوة الفلسطينيين حتى ينالوا حريتهم ويعلنوا دولتهم
مصلللللللري قلللللللاموا بالتظلللللللاهر  3111وذكلللللللرت صلللللللحيفة القلللللللدس العربلللللللي أن نحلللللللو   

علللللدوان االسلللللرائيلي عللللللى غلللللدزة؛ وقلللللاموا أملللللام السلللللفارة االسلللللرائيلية فلللللي القلللللاهرة رد ًا عللللللى ال
بللللإندزال العلللللم االسلللللرائيلي مللللن علللللى ظهلللللر السللللفارة االسللللرائيلية، وطلللللالبوا بقطللللع العالقلللللات 

هللللللو .. ملللللل  هنمشللللللي: "شللللللعارهممللللللع اسللللللرائيل وطللللللرد السللللللفير االسللللللرائيلي، حيللللللث كللللللان 
ونقلللللللللت تقللللللللارير  237".قفللللللللل سللللللللفارة وطللللللللرد سللللللللفير.. أول مطلللللللللب للجمللللللللاهير"، و"يمشللللللللي

قلللللللد شلللللللاركت فلللللللي المظلللللللاهرة، وحمللللللللوا العللللللللم  الم سللللللللمين اإلخلللللللوانصلللللللحافية أن جماعلللللللة 
 238.الفلسللللللطيني باإلضللللللافة إلللللللى رفللللللع الفتللللللات تللللللدعو للتوجلللللله إلللللللى السللللللفارة االسللللللرائيلية

 . ورغم ذلك بقي عدد المشاركين بحدود المئات
 قلللللد نكلللللا التلللللي المظلللللاهرات فلللللي التحريلللللر ميلللللدان فلللللي المصلللللريين أللللللوف احتشلللللد  

 سياسلللللية وقلللللوى الم سللللللمين اإلخلللللوان وجماعلللللة الثلللللورة شلللللباب ائلللللتالف ملللللن كلللللل اليهلللللا دعلللللا
                                                           

235
.26-21شاذلي،مصروالقضية،ال
236
،2122-4-1،بوابةاالهرام،السفيربطردللمطالبةبالجيزةاإلسرائيليةالسفارةأماممظاهرة

http://gate.ahram.org.eg/News/58282.aspx 
237
-\21\6ويطالبونبطردالسفيراحتجاجا علىضربغزة،القدسالعربي،مصريونيتظاهرونأمامالسفارةاالسرائيلية

4-2122. 
238
 .2122-4-1،جريدةفلسطين،القاهرةفياإلسرائيليةالسفارةأماممظاهرة
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 بعلللللدزل تطاللللللب كانلللللت وقلللللد ،5100 (ابريلللللل) نيسلللللان 8 فلللللي الجمعلللللة صلللللالة بعلللللد أخلللللرى
 مبلللللللارك، محاكملللللللة بسلللللللرعة المطالبلللللللة اللللللللى باالضلللللللافة السلللللللابق، النظلللللللام وقيلللللللادات ودزراء
 فلللللللي والقيلللللللادي ،شلللللللاهين رمظهللللللل الجمعلللللللة خطيلللللللب المظلللللللاهرات فلللللللي اركينالمشللللللل وملللللللن

 للللللللنقضا محكملللللللة فلللللللي سلللللللابق ونائلللللللب حجلللللللادزي، صلللللللفوت الم سللللللللمين اإلخلللللللوان جماعلللللللة
 وقلللللللاموا الداخليلللللللة بشلللللللؤونهم منشلللللللغلين كلللللللانوا المصلللللللريين ان وبملللللللا ،الخضللللللليري محملللللللود

 مللللللن فقللللللط المتظللللللاهرين مئللللللات انطلللللللق فقللللللد قهم؛بحقللللللو  المطالبللللللة أجللللللل مللللللن بالمظللللللاهرة
 غلللللللدزة، عللللللللى بالعلللللللدوان للتنديلللللللد الجيلللللللدزة منطقلللللللة فلللللللي االسلللللللرائيلية السلللللللفارة اللللللللى الميلللللللدان

 للللللللىا باالضلللللللافة االسلللللللرائيلي، السلللللللفير وطلللللللرد اسلللللللرائيل ملللللللع العالقلللللللات بقطلللللللع والمطالبلللللللة
 239.الفلسطينيين عن الحصار وفك رفح معبر وفتح ،السرائيل الغادز تصدير وقف
 مظللللاهرات فللللي الفلسللللطينية قضلللليةال حضللللور بللللين القللللول يمكللللن هنللللفإ سللللبق، ممللللا  
 حضلللللوراً  كللللان غللللدزة، علللللى االسلللللرائيلي بالعللللدوان نللللددت التللللي تللللللك حتللللى ؛الثللللورة بعللللد مللللا

 بسللللللرعة تطالللللللب كانللللللت التللللللي الداخليللللللة بشللللللؤونهم المصللللللريين النشللللللغال نسللللللبياً  محللللللدوداً 
 .النظام محاكمة

 
 "النكسة"و" النكبة"فعاليات إحياء ذكرى  2-9-3

 جميللللللع اليهللللللا دعللللللا قللللللد كللللللان مظللللللاهرات عللللللدة انطلقللللللت ،5100 (مللللللايو) ايللللللار 03 فللللللي
 والجبهلللللللة الغلللللللد وأحلللللللدزاب للتغييلللللللر الوطنيلللللللة الجمعيلللللللة :وهلللللللي المصلللللللرية الوطنيلللللللة القلللللللوى
 شلللللباب واتحلللللاد قراطيو اللللللديم المصلللللري والحلللللدزب الحلللللرة مصلللللر وائلللللتالف والعداللللللة والعلللللدل
 اإلخللللوان وجماعللللة ،الثللللورة لشللللباب الممثلللللة الظللللل وحكومللللة الثللللورة شللللباب وائللللتالف الثللللورة

 بللللين الشللللمل ولللللم الوطنيللللة، الوحللللدة علللللى التيكيللللد هللللو األساسللللي هللللدفها وكللللان ،الم سلللللمين
 ذكللللللرى فللللللي الثالثللللللة "الفلسللللللطينية االنتفاضللللللة" دعللللللم الللللللى باإلضللللللافة واألقبللللللاط، الم سلللللللمين
 السللللللفارة أمللللللام والتظللللللاهر الجمعللللللة، خطبللللللة مللللللن تبللللللدأ لفعاليللللللات الللللللدعوة وجللللللرت النكبللللللة،
 الشللللللللعب مللللللللع للتضللللللللامن رفللللللللح معبللللللللر الللللللللى والتوجلللللللله التللللللللالي، اليللللللللوم فللللللللي رائيليةاالسلللللللل

 .الحقاً  سيتضح كما محدودة كانت االستجابة ولكن 240،الحصار وفك الفلسطيني
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 صلللللللللالة بعلللللللللد جملللللللللاهيري ملللللللللؤتمر الم سللللللللللمين اإلخلللللللللوان جماعلللللللللة نظملللللللللت كملللللللللا  
 حسلللللللين القلللللللى قلللللللد وكلللللللان "الفلسلللللللطيني الشلللللللعب صلللللللمود للللللللدعم معلللللللا" :بعنلللللللوان الجمعلللللللة
 05 فللللللي كلمللللللة االسللللللكندرية فللللللي الم سلللللللمين لالخللللللوان االداري المكتللللللب مسللللللؤول ابللللللراهيم
 والسياسللللللي االغللللللاثي الم سلللللللمين اإلخللللللوان دعللللللم علللللللى فيهللللللا اكللللللد ،5100 (مللللللايو) ايللللللار

 االمريكيلللللللللة للشلللللللللركات االقتصلللللللللادية المقاطعلللللللللة اللللللللللى فةباالضلللللللللا الفلسلللللللللطينية، للقضلللللللللية
 كلللللل فلللللي تشلللللارك سلللللوف انهلللللا عللللللى الم سللللللمين اإلخلللللوان حركلللللة اكلللللدت كملللللا واالسللللرائيلية،

 التلللللي الدزحلللللف فعاليلللللة فلللللي تشلللللارك للللللن ولكنهلللللا الفلسلللللطينية، للقضلللللية المناصلللللرة الفعاليلللللات
 ألن مبللللللرراً  للللللليس الدزحللللللف ان واعتبللللللر الفلسللللللطينية، االراضللللللي الللللللى الدزحللللللف الللللللى تللللللدعو

 االغاثيللللة المللللواد بادخللللال والسللللماح رفللللح معبللللر فللللتح عللللن علنللللتأ قللللد المصللللرية الحكومللللة
 241.للفلسطينيين

 أحلللللللد وهلللللللو حجلللللللادزي؛ صلللللللفوت الم سللللللللمين اإلخلللللللوان فلللللللي القيلللللللادي صلللللللر ح وقلللللللد  
 أن ،"اإلسلللللللللالم رسلللللللللالة" لشلللللللللبكة ثالثلللللللللة، فلسلللللللللطينية النتفاضلللللللللة اللللللللللدعوة فلللللللللي الناشلللللللللطين

 سللللللنخدم" :قللللللال حيللللللث ،"الدزحللللللف يللللللوم" بفعاليللللللة تشللللللارك لللللللن الم سلللللللمين اإلخللللللوان جماعللللللة
 تقويللللة علللللى ونعمللللل الللللداخل، مللللن مصللللر بنللللاء مهمللللة ننجللللدز عنللللدما أكثللللر، القللللدس قضللللية
 إللللللى مطمئنلللللون ونحلللللن الحلللللدود خلللللارج إللللللى باالنتقلللللال لنلللللا يسلللللمح بملللللا الداخليلللللة، جبهتنلللللا
 وتقلللللللدير اللللللللوطني، الحلللللللس ملللللللن نلللللللابع" القلللللللرار هلللللللذا أن بلللللللي ن كملللللللا ،"المجتملللللللع صلللللللالبة

 وأضلللللللاف ،"المتينيلللللللة الواقعيلللللللة النظلللللللرة عللللللللى واعتملللللللادا والخارجيلللللللة، الداخليلللللللة األولويلللللللات
 نواصللللللل عنللللللدما وحقيقللللللي، جللللللاد نحللللللو علللللللى الفلسللللللطينية القضللللللية نللللللدعم أن يمكللللللن كملللللا"

 242".البائد النظام علينا فرضه الذي التطبيع، إيقاف أجل من النضال
 خلللللاص بشلللللكل نحريصلللللو  كلللللانوا الثلللللورة بعلللللد الم سللللللمين اإلخلللللوان فلللللإن وبالتلللللالي،  

 مللللع العالقللللة بتلللليجي  معنيللللة غيللللر كانللللت التللللي المصللللرية القيللللادة مللللع التصللللادم عللللدم علللللى
 الحكلللللم لنظلللللام الم سللللللمين اإلخلللللوان نظلللللرة أن كملللللا األمريكيلللللة؛ المتحلللللدة والواليلللللات اسلللللرائيل

 أن يعتبللللللرون كللللللانوا حيللللللث إيجابيللللللة؛ أكثللللللر أصللللللبحت قللللللد العسللللللكري المجلللللللس عهللللللد فللللللي
                                                                                                                                                           

les.aspx?ArtID=46989#.VLw81NKUfzMhttp://www.sis.gov.eg/Ar/Templates/Articles/tmpArtic

.21الشاذلي،مصروالقضية،:أنظرأيضا 
241
ا اإسكندريةإلخوانجماهيريمؤتمر..غد  ،2122-5-22،صحيفةالوفد،لفلسطيندعم 

http://www.alwafd.org/44255 
242
،2122-5-24،شبكةرسالةاإلسالم،آخرإشعارحتىغزةإلىالزحفتعليق:حجازيصفوت

http://main.islammessage.com/newspage.aspx?id=8620 

http://www.sis.gov.eg/Ar/Templates/Articles/tmpArticles.aspx?ArtID=46989#.VLw81NKUfzM
http://www.alwafd.org/44255
http://main.islammessage.com/newspage.aspx?id=8620
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 بفلللللتح التسلللللهيالت خلللللالل ملللللن الفلسلللللطينية القضلللللية تجلللللاه بواجبهلللللا تقلللللوم المصلللللرية ادةالقيللللل
دخال رفح معبر  243.غدزة الى اإلغاثية المواد وا 
 تنحللللللي بللللللين االنتقاليللللللة األشللللللهر فللللللي ،الم سلللللللمين اإلخللللللوان خطللللللاب يشللللللير بهللللللذا  

 الفلسللللللطينية القضللللللية أن اعتبللللللروا أنهللللللم والرئاسللللللية، البرلمانيللللللة االنتخابللللللات وبللللللدء مبللللللارك
 الشلللللؤون إصلللللالح عللللللى منصلللللباً  األوللللللى بالدرجلللللة اهتملللللامهم وكلللللان خارجيلللللة، قضلللللية هلللللي

 القضللللللللية فيهللللللللا بمللللللللا األخللللللللرى القضللللللللايا الللللللللى االنتقللللللللال ثللللللللم   ومللللللللن الداخليللللللللة، المصللللللللرية
 .الفلسطينية

 فلللللي النيلللللران طللللللقأ المصلللللري الجلللللي  أن "العربلللللي القلللللدس" صلللللحيفة ذكلللللرت وقلللللد  
 فلللللي االسلللللرائيلية السلللللفارة أملللللام النكبلللللة ميلللللو  إلحيلللللاء المتظلللللاهرين عشلللللرات لتفريلللللق الهلللللواء
 المتظللللللللاهرون طاللللللللب حيللللللللث ،5100 (ملللللللايو) ايللللللللار 03 الجمعلللللللة يللللللللوم الجيلللللللدزة منطقلللللللة
 اسلللللللرائيل، ملللللللع الدبلوماسلللللللية العالقلللللللات وقطلللللللع مصلللللللر، ملللللللن االسلللللللرائيلي السلللللللفير بطلللللللرد
 طاللللللب كملللللا ،"سللللللمية سللللللمية" و "السلللللفارة حنلللللدخل حنلللللدخل" :منهلللللا هتافلللللات علللللدة وهتفلللللوا

 244".احرقوه ..ندزلوه" :قائلين السفارة على من االسرائيلي العلم ندزالبإ المتظاهرون
 (ملللللللايو) ايلللللللار 02 األحلللللللد يلللللللوم فلللللللي فلسلللللللطين اللللللللى الدزحلللللللف مظلللللللاهرة انطلقلللللللت  

 تتجلللللاودز للللللم فيهلللللا المشلللللاركة ولكلللللن العلللللري ، منطقلللللة ملللللن النكبلللللة ذكلللللرى إلحيلللللاء 5100
 وطلللللالبوا فلسلللللطينيين، اللللللى باالضلللللافة وطنيلللللة قلللللوى لعلللللدة ينتملللللون متظلللللاهر 3111 قرابلللللة
 الجللللللللدير وملللللللن القللللللللدس، وعاصلللللللمتها الفلسللللللللطينية الدوللللللللة وتحقيللللللللق رفلللللللح، معبللللللللر بفلللللللتح

 رفللللللللح الللللللللى الوصللللللللول مللللللللن المتظللللللللاهرين منعللللللللت قللللللللد المصللللللللرية السلللللللللطات أن بالللللللللذكر
 245.االسرائيلية للسفارة الحماية تشديد الى باالضافة وسيناء،

 (يونيلللللو) حدزيلللللران 2 النكسلللللة ذكلللللرى فلللللي تظلللللاهرات المصلللللرية الشلللللوارع تشلللللهد للللللم  
 رغلللللللللم ،5100 (ملللللللللايو) ايلللللللللار 02 فلللللللللي النكبلللللللللة ذكلللللللللرى فلللللللللي شلللللللللهدتها كلللللللللالتي 5100

 شللللللعبية تظلللللاهرات مواجهللللللة يتوقعلللللون كلللللانوا االسللللللرائيليين ان ملللللع أيضللللللًا، تللللللك محدوديلللللة

                                                           
243
.22الشاذلي،مصروالقضية،
244
-5-25\24اسرائيل،صحيفةالقدسالعربي،الجيشالمصرييطلقالنارفيالهواءلتفريقمتظاهرينامامسفارة

2122.

،واعوانهمباركمحاكمةوسرعةومحافظينوزراءبعزلتطالبمظاهراتفييشاركونالمصريينالوف:أنظرأيضا 
 .2122-5-25\24القدسالعربي،

245
 .2122-5-26مظاهرةمصريةبالعريشفيذكرىالنكبةالفلسطينية،القدسالعربي،
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 وخصوصللللللا 246التظللللللاهرات، لمواجهللللللة عسللللللكرية باسللللللتعدادات وقللللللاموا البلللللللدان، كللللللل فللللللي
 السللللاحة علللللى القللللرار صللللناعة فللللي اساسلللليا العبللللا صللللبحأ نللللهأ العللللام الللللرأي ثبللللتأ نأ بعللللد

 .الدولية
 قلللللللد المختلفلللللللة وااليديولوجيلللللللة السياسلللللللية الشلللللللعبية القلللللللوى أن واضلللللللحاً  بلللللللات لقلللللللد  

 الداخليللللة واألولويللللات الوطنيللللة المصللللالح ي غل للللب براغماتيللللاً  نهجللللاً  الثللللورة؛ وبعللللد إب للللان تبنللللت
 .الفلسطينية القضية فيها بما ؛"خارجية" قضايا من عداها ما على

 
 :(طرد السفير" مليونية)" المظاهرات امام السفارة السرائيلية 2-9-2

 08ق ت للللل سللللبعة اسللللرائيليين فلللللي ثللللالث هجمللللات علللللى الحلللللدود المصللللرية االسللللرائيلية فلللللي 
، وقلللللد اد علللللت اسلللللرائيل بلللللين ناشلللللطين ملللللن غلللللدزة هلللللم المسلللللؤولون 5100( اغسلللللطس)اب 

هلللللذه الهجملللللات؛ األملللللر اللللللذي ادى بإسلللللرائيل اللللللى شلللللن غلللللارات جويلللللة عللللللى غلللللدزة، علللللن 
لللللن قلللللاموا بالعمليلللللة وكلللللان ملللللن بيللللل نهم قائلللللد لجلللللان المقاوملللللة الشلللللعبية واستشلللللهاد سلللللتة مم 

كمللللا ق ت للللل سللللتة مصللللريين كللللان مللللن بيللللنهم أربعللللة جنللللود، فللللي الغللللارات  247.كمللللال النيللللرب
فلللللي منطقلللللة سللللليناء عللللللى يلللللد االسلللللرائيلية عللللللى منطقلللللة الحلللللدود بلللللين مصلللللر واسلللللرائيل؛ 

فقللللللام المئللللللات مللللللن المتظللللللاهرين المصللللللريين فللللللي اليللللللوم التللللللالي  248الجللللللي  االسللللللرائيلي،
باالحتجلللللاج أملللللام السلللللفارة االسلللللرائيلية، وطلللللالبوا بطلللللرد السلللللفير االسلللللرائيلي ملللللن القلللللاهرة، 
وسلللللللحب السلللللللفير المصلللللللري ملللللللن اسلللللللرائيل، وطلللللللالبوا القيلللللللادة المصلللللللرية باتخلللللللاذ موقلللللللف 

لشلللللللهداء، كملللللللا طلللللللالبوا بالوحلللللللدة العربيلللللللة واالسلللللللالمية ملللللللن أجلللللللل ير للللللللدماء اثلللللللحاسلللللللم لل
 249.مواجهة العدوان والغطرسة االسرائيلية

، دعلللللللت القلللللللوى السياسلللللللية والثوريلللللللة المصلللللللرية 5100( اغسلللللللطس)اب  56فلللللللي   
للقيللللللام بمظللللللاهرة مليونيللللللة أمللللللام السللللللفارة االسللللللرائيلية فللللللي القللللللاهرة احتجاجللللللا علللللللى مقتللللللل 
الجنللللللللللود والمللللللللللواطنين المصللللللللللريين مللللللللللن قبللللللللللل اسللللللللللرائيل، والمطالبللللللللللة بسللللللللللحب السللللللللللفير 

                                                           
246
مؤسسةالدراساتالفلسطينية،)،أمدهاتقصيربهدفمقبلةحربأيفيقوتهأقصىسيستخدماإلسرائيليالجيش:غانتس

.2122-6-2،نقال عنصحيفةمعاريف،(2-6-2122

2011.pdf-6-studies.org/sites/default/files/1-http://www.palestine 
247
تغلقومصر..شهداء6اوقعلغزةبقصفتردابيبتلإيالتفينوعيةبعمليةالعشراتوجرحاسرائيليين7مقتل

 .2122-1-26،القدسالعربي،المعبر
248
-1-21/22ن،القدسالعربي،مصريي6استشهاداثرالسفيربطردمطالباتوسطالعوجةمعبرواغلقتاحتجتالقاهرة

2122.
249
.2122-1-21/22،القدسالعربي،إسرائيليةبنيرانمصريينلمقتلإدانةبالقاهرةاإلسرائيليةالسفارةأماممظاهرة

http://www.palestine-studies.org/sites/default/files/1-6-2011.pdf
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لللللم تجللللد هللللذه ولكللللن  250االسللللرائيلي مللللن مصللللر، وسللللحب السللللفير المصللللري مللللن اسللللرائيل،
قبللللللاال كبيللللللرا، حيللللللث تجمللللللع المئللللللات أمللللللام السللللللفارة فللللللي التظللللللاهرة التللللللي تبنللللللت إالللللللدعوات 

اللللللللدعوة لهلللللللا مجموعلللللللة ملللللللن المسلللللللتقلين ونشلللللللطاء الشلللللللبكات االجتماعيلللللللة، وكلللللللان للللللللدى 
 المصلللللريين والضلللللباط الجنلللللود قتللللللة ملللللن القصلللللاص: "المتظلللللاهرين خمسلللللة مطاللللللب وهلللللي

 تصلللللدير وقلللللفبملللللا فيهلللللا  اسلللللرائيل ملللللع اتالعالقللللل جميلللللع قطلللللعو  ،اللللللذين قتللللللوا فلللللي سللللليناء
علللللادة الغلللللادز عملللللار ،"ديفيلللللد كاملللللب" السلللللالم ملللللع اسلللللرائيل اتفاقيلللللة فلللللي النظلللللر وا   سللللليناء وا 

عطائهلللللا  أرجائهلللللا، جميلللللع فلللللي المصلللللري الجلللللي  ونشلللللر التنميلللللة مشلللللاريع فلللللي األولويلللللة وا 
 251."غدزة قطاع على اإلسرائيلية االعتداءات وقف إلى باإلضافة

الشلللللعبية التلللللي تنلللللدد بمقتلللللل الملللللواطنين والجنلللللود المصلللللريين، اسلللللتمرت الفعاليلللللات   
قلللللام االف المتظلللللاهرين المصلللللريين بهلللللدم  5100( سلللللبتمبر)أيللللللول  9ففلللللي يلللللوم الجمعلللللة 

جلللللدار السللللللفارة االسلللللرائيلية فللللللي القللللللاهرة، احتجاجلللللا علللللللى مقتللللللل المصلللللريين الللللللذين قتلللللللوا 
ئيلي، وكللللللان ، وقللللللام المتظللللللاهرون بللللللإندزال العلللللللم االسللللللرا5100( اغسللللللطس)اب  08فللللللي 

 252".انت مصري.. ارفع راسك لفوق"يهتف المصريون 
خل لفلللللض المظلللللاهرة، وفلللللي ن الجلللللي  المصلللللري للللللم يتلللللدأ ملللللن الجلللللدير باللللللذكر؛  

حلللللدزاب المصلللللرية والتنظيملللللات السللللللفية المسللللللمون وبلللللاقي األ اإلخلللللوانعللللللن نفلللللس الوقلللللت أ
العضللللور البللللاردز فلللللي  محسللللن راضللللليعللللن عللللدم المشلللللاركة فللللي المظللللاهرة، حيلللللث صللللرح 

المصللللللللللريين قللللللللللد سللللللللللئموا مللللللللللن " للتلفدزيللللللللللون الرسللللللللللمي أن   الم سلللللللللللمين اإلخللللللللللوانجماعللللللللللة 
بللللالرغم مللللن اسللللتنكارهم لحادثللللة مقتللللل الجنللللود فللللي حينهللللا، حيللللث دعللللا  253".االحتجاجللللات

التخلللللاذ موقلللللف حلللللادزم  الم سللللللمين اإلخلللللوانحلللللدزب الحريلللللة والعداللللللة المنبثلللللق علللللن جماعلللللة 
تلهلللللللا للجنللللللود والمللللللواطنين المصلللللللريين، وأكللللللدوا عللللللللى تجللللللاه اسللللللرائيل بسلللللللبب عللللللدوانها وق

 254.يناير وسقوط مبارك 52حرمة الدم المصري وكرامته، وخصوصًا بعد ثورة 

                                                           
250
.2122-1-26منالقاهرة،القدسالعربي،اإلسرائيليالسفيرطرداليومللمطالبةبمليونيةظاهرةم
251
،2122-1-26،األهرام،"اإلسرائيليالسفيرطرد"مليونيةعلىمحدودإقبال

http://gate.ahram.org.eg/News/109211.aspx 
252
حرقعلمسفارةاسرائيلوهدمجدارهاوالمطالبةبوقفتصديرالغازوالغاءكامبديفيد،القدسالعربي:مصر

10/11-6-2122.
253
.المصدرالسابق
254
 .2122-1-21/22،القدسالعربي،المصريينالجنودمقتلعلىحازمبرديطالباالخوانحزب

http://gate.ahram.org.eg/News/109211.aspx
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مغللللللادرة السللللللفير االسللللللرائيلي حينهلللللللا وقللللللد ادى اقتحللللللام السللللللفارة االسللللللرائيلية الللللللى   
ه ملللللن قبلللللل سلللللرائيلية اللللللى تلللللل ابيلللللب بعلللللد اسلللللتدعائوطلللللاقم السلللللفارة اال يتسلللللحاق ليفلللللانون،

عللللللى فلللللي س العسلللللكري األالحكوملللللة االسلللللرائيلية، وملللللن الجلللللدير باللللللذكر ان رئللللليس المجلللللل
لللللم يقبللللل الللللرد علللللى المكالمللللات التللللي وردت للللله  مصللللر المشللللير محمللللد حسللللين طنطللللاوي
، تنيللللللاهو وودزيللللللر الللللللدفاع االسللللللرائيلي ايهللللللود بللللللاراكمللللللن قبللللللل رئلللللليس الللللللودزراء االسللللللرائيل ن

بعلللللد سلللللاعتين ملللللن  االمريكلللللي ليئلللللون فانتلللللادزيلللللر اللللللدفاع ولكنللللله قلللللام بلللللالرد عللللللى مكالملللللة و 
محاوالتلللللله للتحللللللدث معلللللله، وقللللللد أعلنللللللت مصللللللر انهللللللا سللللللتقوم بمعاقبللللللة كللللللل مللللللن حللللللرض 

  255.وشارك في مظاهرات اقتحام السفارة
يشلللللللير االسلللللللتعراض السلللللللابق ل حلللللللداث والمظلللللللاهرات التلللللللي قاملللللللت فلللللللي مصلللللللر   

ة إللللللى المواقلللللف وطالبللللت بقطلللللع العالقلللللات الدبلوماسللللية والتجاريلللللة ملللللع اسللللرائيل، باإلضلللللاف
طينية فللللللي الميللللللادين أن  حضللللللور القضللللللية الفلسلللللل رسللللللمية المصللللللرية تجللللللاه اسللللللرائيل إلللللللىال

كلللللان مرتبطلللللًا فلللللي غالبيلللللة األحلللللوال بيسلللللباب مصلللللرية داخليلللللة بالدرجلللللة  والتضلللللامن معهلللللا
األولللللى، وخصوصللللًا بعللللد مقتللللل المصللللريين علللللى الحللللدود مللللع اسللللرائيل، فللللي الوقللللت ذاتلللله 

ية المنظملللللللة، وفلللللللي مقلللللللدمتها الجماعلللللللات اإلسلللللللالمية، كلللللللان واضلللللللحًا أن  القلللللللوى السياسللللللل
 .كانت مترددة أو متحفظة إدزاء توسعة التظاهرات الخاصة بالشين الفلسطيني

 
 :إّبان الثورة الموقف من اتفاقية السبم مع اسرائيل 2-3

شلللللباط  00بعلللللد اعلللللالن تنحلللللي حسلللللني مبلللللارك فلللللي البيلللللان الثاللللللث للقلللللوات المسللللللحة فلللللي 
وتسللللللللللللللليم إدارة الللللللللللللللبالد للمجللللللللللللللللس األعلللللللللللللللى للقللللللللللللللوات المسللللللللللللللللحة ، 5100( فبرايللللللللللللللر)

أعلنلللللللللللت القلللللللللللوات المسللللللللللللحة المصلللللللللللرية التدزامهلللللللللللا بكافلللللللللللة المعاهلللللللللللدات  256المصلللللللللللرية،
 257.واالتفاقيات الدولية بما فيها اتفاقية السالم مع اسرائيل

شللللللهدت العالقللللللات المصللللللرية االسللللللرائيلية أدزمللللللة دبلوماسللللللية بسللللللبب عمليللللللة قتللللللل   
وبسلللللبب الضلللللغط . اللللللذكر أثنلللللاء عمليلللللات القصلللللف االسلللللرائيلية المصلللللريين السلللللتة سلللللالفة

                                                           
255
االسرائيلية،القدسالسفارةاقتحامبشأناألمريكيالدفاعووزيروباراكنتنياهواتصاالتعلىالرديرفضطنطاوي

 .2122-6-22العربي،
256
،2122-2-22للمجلساألعلىللقواتالمسلحةالمصرية،موقعالهيئةالعامةلالستعالمات،3البيانرقم

www.sis.gov.eg/Ar/Templates/Categories/tmpListDatedArticles.aspx?CatID=1633 
257
،2122-2-22للمجلساألعلىللقواتالمسلحةالمصرية،موقعالهيئةالعامةلالستعالمات،4البيانرقم

http://www.sis.gov.eg/Ar/Templates/Articles/tmpArticles.aspx?ArtID=44085#.VJwAQsAMA 

http://www.sis.gov.eg/Ar/Templates/Categories/tmpListDatedArticles.aspx?CatID=1633
http://www.sis.gov.eg/Ar/Templates/Articles/tmpArticles.aspx?ArtID=44085#.VJwAQsAMA
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الشلللللعبي اللللللذي طاللللللب بقطلللللع العالقلللللات ملللللع اسلللللرائيل، باإلضلللللافة اللللللى دعلللللوة علللللدد ملللللن 
السياسلللللليين المصللللللريين ومللللللنهم رئلللللليس جامعللللللة الللللللدول العربيللللللة الللللللذي طالللللللب باسللللللتدعاء 
السلللللفير المصلللللري ملللللن اسلللللرائيل؛ فقلللللرر مجللللللس اللللللودزراء المصلللللري فلللللي بيلللللان لللللله سلللللحب 

سلللللللفير المصلللللللري ملللللللن اسلللللللرائيل باعتبلللللللار أن ملللللللا قاملللللللت بللللللله اسلللللللرائيل يعتبلللللللر انتهاكلللللللا ال
، لكلللللللن قاملللللللت إسلللللللرائيل 0979لمعاهلللللللدة السلللللللالم الموقعلللللللة بلللللللين مصلللللللر واسلللللللرائيل علللللللام 

بللللإعالن أسللللفها علللللى مقتللللل الجنللللود المصللللريين فللللتم التراجللللع عللللن القللللرار وسللللحب البيللللان، 
، حيللللث قللللام شللللمعون بيللللريس هللللاوقللللد جللللاء االعتللللذار علللللى لسللللان الللللرئيس االسللللرائيلي حين

، وأعلللللرب علللللن أسلللللفه السلللللفير المصلللللري فلللللي تلللللل ابيلللللب حينهلللللا ياسلللللر رضلللللاباالتصلللللال ب
 258.لمقتل المواطنين المصريين

 أي"لكللللللن مصللللللر فللللللي المقابللللللل قامللللللت بإرسللللللال رسللللللالة الللللللى اسللللللرائيل تفيللللللد بللللللين   
 العمليللللللات تللللللك عللللللى رداً  غللللللدزة قطلللللاع عللللللى اإلسلللللرائيلي الجللللللي  يشلللللنه عسلللللكري هجلللللوم
 يسللللللدد وأن إسللللللرائيل، مللللللع عالقاتهللللللا تجميللللللد إلللللللى المصللللللرية الحكومللللللة يضللللللطر أن يمكللللللن
 259".الدولتين بين السالم اتفاق إلى قاضية ضربة

وبالنسللللللبة لللللللردود الفعللللللل االمريكيللللللة علللللللى تصللللللريحات المصللللللريين التللللللي تطالللللللب   
ثللللارت قلقللللا امريكيللللًا تجللللاه مللللا يحصللللل، السللللالم المصللللري مللللع اسللللرائيل، فقللللد أ بإلغللللاء اتفللللاق
ا بإرسلللللللللال مسلللللللللاعده رة الخارجيلللللللللة االمريكيلللللللللة حينهلللللللللا هللللللللليالري كلينتلللللللللونوقاملللللللللت ودزيللللللللل

ثلللللات إللللللى القلللللاهرة الجلللللراء محاد المسلللللؤول علللللن شلللللؤون الشلللللرق االوسلللللط جيفلللللري فيلتملللللان
كللللللللدوا حينهللللللللا علللللللللى اسللللللللتقرار اتفللللللللاق السللللللللالم مللللللللع مللللللللع المسللللللللؤولين المصللللللللريين، وقللللللللد أ

ن يعلللللللارض اسلللللللرائيل، وبلللللللرروا سلللللللماحهم بلللللللاجراء المظلللللللاهرات بينللللللله وسللللللليلة للتنفللللللليس لمللللللل
 260.اتفاق السالم مع اسرائيل

                                                           
258

Egypt Diplomat: Cairo Will not Withdraw Ambassador to Israel, Haaretz, 23-8-2011, 
http://www.haaretz.com/news/diplomacy-defense/egypt-diplomat-cairo-will-not-withdraw-
ambassador-to-israel-1.380307 

 ,Dina Zayed and Marwa Awad, Egypt Acts on Border Region as Israel Tensions Linger:أنظرأيضا 
Reuters, 22-8-2011,

 idUSTRE77J1Y620110822-israel-egypt-www.reuters.com/article/2011/08/22/us  
259
مؤسسة)،السالمباتفاقضررا ستلحقغزةضدعسكريةعمليةأيأنفحواهاإسرائيلىإلصارمةرسالةمررتمصر

 .2122-1-24صحيفةمعاريف،:،نقال عن(2122-1-24الدراساتالفلسطينية،
2011.pdf-8-studies.org/sites/default/files/24-http://www.palestine

 ،2122-1-25القدسالعربي،،غزةعلىاعتدتحالفيالعالقاتبقطعاسرائيلهددتمصر:تقرير:أنظرأيضا 
260
الدراساتمؤسسة)مصرستطلبادخالمزيدمنقواتجيشهاالىسيناء،:شمعونشيفر،تقديراتفياسرائيل

 .2122-1-21يديعوتاحرونوت،:،نقال عن(2122-1-26الفلسطينية،

http://www.haaretz.com/news/diplomacy-defense/egypt-diplomat-cairo-will-not-withdraw-ambassador-to-israel-1.380307
http://www.haaretz.com/news/diplomacy-defense/egypt-diplomat-cairo-will-not-withdraw-ambassador-to-israel-1.380307
http://www.reuters.com/article/2011/08/22/us-egypt-israel-idUSTRE77J1Y620110822
http://www.palestine-studies.org/sites/default/files/24-8-2011.pdf
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مصللللللر بمعاهللللللدة السللللللالم مللللللع اسللللللرائيل بللللللالرغم مللللللن وجللللللود بعللللللض  لقللللللد التدزمللللللت  
بلللللردود المراحلللللل التلللللي هلللللددت فيهلللللا مصلللللر بعلللللد تعرضلللللها لضلللللغط اللللللرأي العلللللام المصلللللري 

كانللللت تلللللك المواقللللف تعللللود ألسللللباب داخليللللة؛ وخصوصللللًا بعللللد قتللللل الجنللللود فعللللل حللللادة، و 
 .الذي كانت تتعرض فيه غدزة للعدوان االسرائيليالمصريين في الوقت 

 
 :الموقف المصري من اتفاقية الغاز 2-2

أعربلللللت إسلللللرائيل علللللن تخوفهلللللا ملللللن توقلللللف وصلللللول الغلللللادز المصلللللري اليهلللللا بسلللللبب حاللللللة 
عللللللدم االسللللللتقرار التللللللي تشللللللهدها مصللللللر، وبالفعلللللللل فقللللللد توقللللللف امللللللداد مصللللللر إلسلللللللرائيل 

بيعلللللللي ملللللللن مصلللللللر اللللللللى اسلللللللرائيل بالغلللللللادز بعلللللللد عمليلللللللة تفجيلللللللر انبلللللللوب نقلللللللل الغلللللللادز الط
، حيلللللث قاملللللت السللللللطات المصلللللرية بوقلللللف ضللللل  5100( فبرايلللللر)شلللللباط  2واألردن فلللللي 

 261.الغادز فيه
وافقلللللت اسللللللرائيل علللللللى السلللللماح بللللللدخول مئللللللات الجنلللللود المصللللللريين الللللللى منطقللللللة   

شللللبه جدزيللللرة سلللليناء لحمايللللة انابيللللب الغللللادز التللللي يمللللر فيهللللا الغللللادز المصللللري الللللى اسللللرائيل، 
عللللديل علللللى الملحللللق العسللللكري فللللي اتفللللاق السللللالم بللللين اسللللرائيل ومصللللر بعللللد ان كللللان الت

مرفوضللللًا طلللللوال حكللللم مبلللللارك، والللللذي كلللللان يلللللنص علللللى تجريلللللد سلللليناء ملللللن أي حضلللللور 
 262.عسكري للجي  المصري

تعلللللرض انبلللللوب الغللللادز اللللللذي ينقللللل الغلللللادز ملللللن  ؛5100( ابريللللل)نيسلللللان  57فللللي   
( يوليللللللللو)تملللللللودز  4  مصلللللللر اللللللللى اسلللللللرائيل اللللللللى تفجيلللللللر ثلللللللاني، وتفجيلللللللر ثاللللللللث بتلللللللاري

، وقلللللللد اعتبلللللللرت اسلللللللرائيل ان مصلللللللر مقصلللللللرة فلللللللي حمايلللللللة منطقلللللللة سللللللليناء منلللللللذ 5100
سللللللقوط نظللللللام مبللللللارك، األمللللللر الللللللذي يللللللؤدي الللللللى مشللللللاكل اقتصللللللادية فللللللي اسللللللرائيل ألن 

                                                                                                                                                           
2011.pdf-8-studies.org/sites/default/files/29-http://www.palestine

261
،2122-2-5يرةنت،يوقفالغازالمصريإلسرائيلالجزتفجير

-122741d17432/361add29-9c10-4ca1-4dff-http://www.aljazeera.net/home/print/f6451603
31232dffb091-8027-407b-6f17

262
-2-26مؤسسةالدراساتالفلسطينية،:بيروت)،التعززفيآخذمصرفيالعسكريةوالسلطةإسرائيلبينالتعاون

.2122-2-26يديعوتاحرونوت،:،نقال عن(2122

http://www.palestine-studies.org/sites/default/files/29-8-2011.pdf
http://www.aljazeera.net/home/print/f6451603-4dff-4ca1-9c10-122741d17432/361add29-6f17-407b-8027-31232dffb091
http://www.aljazeera.net/home/print/f6451603-4dff-4ca1-9c10-122741d17432/361add29-6f17-407b-8027-31232dffb091
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مللللللللن الطاقللللللللة االنتاجيللللللللة لشللللللللركة الكهربللللللللاء % 42الغللللللللادز المصللللللللري يشللللللللغل مللللللللا نسللللللللبته 
 263.تها للغادز الطبيعيمن حاج% 21االسرائيلية، ويدزود اسرائيل بنسبة 

سللللللرائيل مصللللللر بللللللين وقعللللللت التللللللي الغللللللادز اتيللللللاتفاقشللللللهدت    واسللللللعة  انتقللللللادات وا 
سلللللالفة ملللللن قبلللللل المتظلللللاهرين المصلللللريين فلللللي معظلللللم األحلللللداث أملللللام السلللللفارة االسلللللرائيلية 

ألنهلللللا تبيلللللع الغلللللادز بسلللللعر أقلللللل  المصلللللرية االعلللللالم وسلللللائل فللللليكملللللا تلللللم انتقادهلللللا  ،اللللللذكر
 السللللابق الللللنفط ودزيللللريخضللللع حيلللث  ملللن السللللعر العللللالمي وذلللللك يعتبلللر هللللدرًا للمللللال العللللام،

 هلللللللذه علللللللن المسلللللللؤولللمحاكملللللللة ملللللللن قبلللللللل الحكوملللللللة المصلللللللرية؛ ألنللللللله  سلللللللامح فهملللللللي
 مليللللللون 704 بنحللللللو تقللللللدر" للشللللللعب تعللللللود أمللللللوال تضللللللييع" بتهمللللللة للمحاكمللللللة االتفاقللللللات

 إللللللى المصلللللري الغلللللادز تصلللللدير اتفاقلللللات ةسلللللادر  بإعلللللادة الحاليلللللة السللللللطة ومطالبلللللة دوالر،
  264.الدولة أرباح دزيادة بهدف إسرائيل

مملللللا سلللللبق، نجلللللد أن المطالبلللللات المصلللللرية بوقلللللف تصلللللدير الغلللللادز اللللللى اسلللللرائيل   
كانللللللللت بسللللللللبب السللللللللعر القليللللللللل الللللللللذي تدفعلللللللله اسللللللللرائيل مقابللللللللل حصللللللللولها علللللللللى الغللللللللادز 

غلللللادز يعلللللود ألسلللللباب تنمويلللللة واقتصلللللادية المصلللللري، ملللللا يعنلللللي ان الموقلللللف ملللللن اتفاقيلللللة ال
 .وليس رفضًا للتطبيع والعالقات مع اسرائيل بالدرجة األولى، داخلية،

 
 :الفلسطينية المصالحة من المصري الموقف 2-4

 فلللللللتح حركتلللللللي بلللللللين اللللللللداخلي الفلسلللللللطيني الخلللللللالف لحلللللللل كبيلللللللر بجهلللللللد مصلللللللر قاملللللللت
 57 فلللللللي المصلللللللالحة التفلللللللاق التوصلللللللل تلللللللم حيلللللللث .االنتقاليلللللللة المرحللللللللة فلللللللي وحملللللللاس،

 فلللللتح ملللللن كلللللل يضلللللم وفلللللداً  استضلللللافتها خلللللالل ملللللن مصلللللر فلللللي ،5100 (ابريلللللل) نيسلللللان
 المصللللللللالحة وتحقيللللللللق الفلسللللللللطيني باالنقسللللللللام الخاصللللللللة القضللللللللايا فللللللللي للبحللللللللث وحمللللللللاس

 القلللللللاهرة المصلللللللرية العاصلللللللمة فلللللللي المصلللللللالحة اتفلللللللاق توقيلللللللع تلللللللم وقلللللللد 265الفلسلللللللطينية،
 كللللللللان المصللللللللالحة اتفللللللللاق ان كربالللللللللذ الجللللللللدير ومللللللللن ،5100 (مللللللللايو) ايللللللللار 3 بتللللللللاري 

                                                           
263

Government Mulls Return to Dirty Fuels after Third Attack on Gas Pipeline, Haaretz, 5-7-
2011, 
http://www.haaretz.com/business/government-mulls-return-to-dirty-fuels-after-third-attack-
on-gas-pipeline-1.371506 

264
،2122-7-5الغازالمصريالممتدالسرائيل،القدسالعربي،تفجيرانبوب..للمرةالثالثة
265
،2122-4-27بيانالتفاهماتحولالمصالحةالوطنيةالفلسطينية،مركزالمعلوماتالوطنيالفلسطيني،

http://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=5143 

http://www.haaretz.com/business/government-mulls-return-to-dirty-fuels-after-third-attack-on-gas-pipeline-1.371506
http://www.haaretz.com/business/government-mulls-return-to-dirty-fuels-after-third-attack-on-gas-pipeline-1.371506
http://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=5143
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 فلللللي المصلللللالحة اتفلللللاق بتوقيلللللع االحتفلللللال تلللللم حيلللللث المصلللللرية، المخلللللابرات جهلللللادز برعايلللللة
 ملللللن كلللللل وبحضلللللور المصلللللرية، المخلللللابرات جهلللللادز مقلللللر فلللللي توقيعللللله ملللللن التلللللالي اليلللللوم

 المصللللري الخارجيللللة وودزيللللر ،موسللللى عمللللرو آنللللذاك العربيللللة الللللدول لجامعللللة العللللام ملللليناال
 م نعلللللت وقلللللد 266،ملللللوافي ملللللراد حينهلللللا المصلللللري المخلللللابرات ورئللللليس ،العربلللللي نبيلللللل حينهلللللا
 وبالتللللللالي؛ المصللللللالحة، اتفللللللاق توقيللللللع مراسللللللم حضللللللور مللللللن االسللللللرائيلية االعللللللالم وسللللللائل

 انلللللله بالصللللللميم يخصللللللها حللللللدث عللللللن تغييبهللللللا االسللللللرائيلية االعللللللالم وسللللللائل اعتبللللللرت فقللللللد
 تكلللللون ان أو ،"الجديللللدة مصلللللر فللللي فيهلللللا مرغللللوب غيللللر باتلللللت اسللللرائيل بلللللين فللللظ تلملللليح"

 267.المصالحة توقيع اثناء اسرائيلي طرف أي وجود عدم اشترطت قد حماس
اعتبللللللر االسللللللرائيليون ان اتفللللللاق المصللللللالحة برعايللللللة مصللللللرية يعنللللللي تحسللللللنا فللللللي   

فقللللد بقللللي اهتمللللام مصللللر  268.العالقللللات المصللللرية مللللع حمللللاس بعللللد سللللقوط نظللللام مبللللارك
بإنجللللللادز ملللللللف المصللللللالحة الفلسللللللطينية موجللللللودًا رغللللللم كللللللل انشللللللغاالتها الداخليللللللة، حيللللللث 

 فلسلللللطيني محملللللود عبلللللاسرعلللللت القلللللاهرة اجتماعلللللا للمصلللللالحة ضلللللم كلللللل ملللللن اللللللرئيس ال
تشللللللرين الثللللللاني  54، بتللللللاري  رئلللللليس المكتللللللب السياسللللللي لحركللللللة حمللللللاس خالللللللد مشللللللعلو 
 إنهلللللللاء اتفللللللاق علللللللى فلللللللي تتمثللللللل نتائللللللل عللللللن ، وقللللللد اسللللللفر االجتمللللللاع 5100( نللللللوفمبر)

التحريللللللر  منظمللللللةل العليللللللا القياديللللللة اللجنللللللة اجتمللللللاع موعللللللد وتحديللللللد السياسللللللي االعتقللللللال
جللللللراء ،الفلسللللللطينية  لمواجهللللللة الشلللللللعبية المواجهللللللة تعدزيلللللللدز عللللللللى االتفلللللللاق، و االنتخابللللللات وا 
وقلللللللللد لقلللللللللي هلللللللللذا االتفلللللللللاق انتقلللللللللادا ملللللللللن قبلللللللللل الحكوملللللللللة  269.واالسلللللللللتيطان االحلللللللللتالل

 رئلللللللليس مللللللللع عقللللللللده الللللللللذي الصللللللللحفي المللللللللؤتمر فللللللللي نتنيللللللللاهواالسللللللللرائيلية، حيللللللللث قللللللللال 
 السللللللللطة قلللللللادة يوقلللللللف" بلللللللين ييملللللللل أنللللللله القلللللللدس فلللللللي بلللللللوك إميلللللللل الرومانيلللللللة الحكوملللللللة

                                                           
266
،2122-5-3فتحوحماسوالفصائلالفلسطينيةتوقعوثيقةالمصالحةفيالقاهرة،العربية،

http://www.alarabiya.net/articles/2011/05/03/147630.html 
267
-5-4،مؤسسةالدراساتالفلسطينية،الجديدةمصرفيفيهامرغوبغيرباتتاإلسرائيليةاإلعالموسائلسمداربيري،

.2122-5-4يديعوتاحرونوت،:،نقال عن2122

2011.pdf-5-studies.org/sites/default/files/4-http://www.palestine
268
:،نقال عن2122-21-26االنجازاتواالخفاقات،مؤسسةالدراساتالفلسطينية،:مرغليت،صفقةتبادلاالسرىدان

.2122-21-26يسرائيلهيوم،

2011.pdf-10-es/19studies.org/sites/default/fil-http://www.palestine
269
-25،القدسالعربي،موعدهافياالنتخاباتعقدعلىواتفاق..جديدةصفحةيفتحالقاهرةفيومشعلمازنأبواجتماع

22-2122. 

http://www.alarabiya.net/articles/2011/05/03/147630.html
http://www.palestine-studies.org/sites/default/files/4-5-2011.pdf
http://www.palestine-studies.org/sites/default/files/19-10-2011.pdf
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 الخطللللللللوات عللللللللن االبتعللللللللاد يختللللللللاروا وأن حمللللللللاس، مللللللللع المصللللللللالحة عمليللللللللة الفلسللللللللطينية
 270".الجانب األحادية

توقيلللللللع هلللللللذا االتفلللللللاق كلللللللان ملللللللن بلللللللين دالالتللللللله، عملللللللق دور جهلللللللادز المخلللللللابرات   
تمللللام ملللللف المصللللالحة بللللين حركتللللي فللللتح وحمللللاس، وبالتللللالي فللللي  المصللللرية فللللي رعايللللة وا 

 .رعاية الملف الفلسطيني، بشكل عام وهو دور كان قد أنيط بها منذ سنوات
العسلللللكري فلللللي إتملللللام وعللللللى صلللللعيدل آخلللللر، فلللللإن اللللللبعض يلللللرى أن دور المجللللللس   

المصلللللالحة الفلسلللللطينية يعلللللود لمصلللللالح مصلللللرية داخليلللللة، بحيلللللث تقلللللوم القيلللللادة المصلللللرية 
اللللللللذين كلللللللانوا يسلللللللتعدون للللللللدخول  الم سللللللللمين اإلخلللللللوانبتحسلللللللين العالقلللللللات ملللللللع جماعلللللللة 

 271.نها الحركة األم لحركة حماسالمعترك السياسي، وذلك بحكم أ
 

 :تبادل األسرىفي صفقة  يمصر الدور ال 2-2
لعبللللت مصللللر فللللي عهللللد المجلللللس العسللللكري دورا هامللللًا فللللي إتمللللام صللللفقة تبللللادل األسللللرى 

، 5100( اكتللللللوبر)تشلللللرين اول  00بتلللللاري  وتلللللم . بلللللين الجانلللللب الفلسلللللطيني واالسلللللرائيلي
انيلللللللة بشلللللللين صلللللللفقة تبلللللللادل التوصلللللللل اللللللللى اتفلللللللاق ملللللللع اسلللللللرائيل بوسلللللللاطة مصلللللللرية وألم

المحتجللللللدز لللللللدى حركللللللة  مللللللن األسللللللرى الفلسللللللطينيين مللللللع الجنللللللدي جلعللللللاد شللللللاليط 0157
االفللللللراج عللللللن الدفعللللللة االولللللللى التللللللي  جللللللرىو  5116،272( يونيللللللو)منللللللذ حدزيللللللران  "حمللللللاس"

، وقلللللللد شلللللللكر 5100( اكتلللللللوبر)تشلللللللرين اول  08فلسلللللللطينيا بتلللللللاري   477كانلللللللت تضلللللللم 
الوسلللليط المصللللري علللللى جهللللوده  رئلللليس المكتللللب السياسللللي لحركللللة حمللللاس خالللللد مشللللعل؛

 الخلللللللامس ثلللللللورةاعتبرهلللللللا انهلللللللا احلللللللد نتلللللللائ  و  التلللللللي بلللللللذلها فلللللللي انجلللللللاح صلللللللفقة التبلللللللادل
 كللللللان مللللللللا اضعللللللللاف حقللللللللق المصللللللللري الوسلللللليط ان الللللللى واشللللللار ينللللللاير، مللللللن والعشللللللللرين
، ووصللللللللف مصللللللللر بالوسلللللللليط الندزيلللللللله، وخللللللللص للفلسللللللللطينيين حققلللللللله االلمانللللللللللي الوسلللللللللليط

بالشللللللكر  جهللللللادز المخللللللابرات المصللللللرية اللللللللواء مللللللراد مللللللوافي؛ الجانللللللب الفلسللللللطيني رئلللللليس

                                                           
270

Abbas, Meshal Talk about 'New Page' but Fail To Forge Unity Government, Haaretz, 25-11-
2011, 
http://www.haaretz.com/print-edition/news/abbas-meshal-talk-about-new-page-but-fail-to-
forge-unity-government-1.397545 

271
.33ذلي،مصروالقضية،الشا
272
،2122-21-22،القدسالعربي،شاليطبالجنديأسرىمبادلةعلىاالتفاقتوقيعتعلنانواسرائيلحماس

11/All.pdf-http://81.144.208.20:9090/pdf/2011/10/10 

http://www.haaretz.com/print-edition/news/abbas-meshal-talk-about-new-page-but-fail-to-forge-unity-government-1.397545
http://www.haaretz.com/print-edition/news/abbas-meshal-talk-about-new-page-but-fail-to-forge-unity-government-1.397545
http://81.144.208.20:9090/pdf/2011/10/10-11/All.pdf
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هللللادز المخللللابرات مللللن جهللللود النجللللادز واتمللللام صللللفقة التبللللادل، فقللللد كللللان جهللللادز لمللللا قدملللله ج
والترتيبلللللات االمنيلللللة بلللللين الطلللللرفين  التفلللللللاوض علللللللن المسلللللللؤولالمخلللللابرات المصلللللرية هلللللو 

الصللللللفقة  تنفيللللللللذ خطللللللة واعللللللللداد الوسللللللللاطة ترتيللللللبالفلسللللللطيني واالسللللللرائيلي، حيللللللث قللللللام ب
 273.شللحاتة رأفت اللللواءة المصري العامللة المخابرات جهللادز وكيللل

كللللان دور مصللللر فلللللي إتمللللام ملللللف تبلللللادل األسللللرى دلللللياًل إضلللللافيًا علللللى أنهللللا ملللللا   
دزاللللللت تلعلللللب دورًا هاملللللا الوسلللللاطة ملللللا بلللللين الجلللللانبين الفلسلللللطيني واالسلللللرائيلي، كملللللا يلللللدل 
علللللللللى أهميللللللللة دور جهللللللللادز المخللللللللابرات المصللللللللرية فللللللللي صللللللللناعة القللللللللرار تجللللللللاه الملللللللللف 

 .الفلسطيني
 5100( كتللللللوبرا)تشللللللرين اول  52صلللللل، قامللللللت اسللللللرائيل بتلللللاري  فلللللي سللللللياق مت  

قابللللللل االفللللللراج عللللللن مللللللواطن اسللللللرائيلي ايللللللالن سلللللليرا مصللللللريًا مأ 52بعقللللللد صللللللفقة تبللللللادل 
لكلللللن هلللللذه الصلللللفقة  274.اللللللذي تحتجلللللدزه مصلللللر بتهملللللة التجسلللللس لصلللللالح اسلللللرائيل غرابيلللللل

، حيللللث انتقللللد العديللللد مللللن القللللوى واالحللللدزاب المصللللرية القللللت معارضللللة مللللن داخللللل مصللللر
 الم سلللللمين اإلخللللوان جماعلللللةمللللا نصللللت عليلللله بنللللود الصللللفقة، ومثللللال ذلللللك مللللا قامللللت بلللله 

 أشللللللللرف الللللللللذي العسللللللللكري للللللللسمجلملللللللن مهاجملللللللة ل والناصلللللللري والغللللللللد الكرامللللللللة وأحلللللللدزاب
 سللللللعدات أحملللللد مثللللللل الفلسللللللطينيين مئللللللات علللللن االفللللللراج يشللللللترط للللللم ألنللللله الصلللللفقة علللللللى
 حلللللدزب أن وبينلللللوا ،"فلللللتح"القيلللللادي فلللللي حركلللللة  البرغلللللوثي وملللللروان ،الشلللللعبية الجبهلللللة قائلللللد
 الفلسلللللللطينيين مئللللللات عللللللن االفللللللراج فللللللي سللللللاهم حينمللللللا نجاحللللللا أكثلللللللر كللللللان اللبنللللللاني الل

 هحققتللللمللللا  وكللللذلك إسللللرائيليين، ثالثللللة جثللللامين إعللللادة مقابللللل اللبنللللانيين لللللبعض باالضللللافة
 المفلللللاوض إليللللله توصلللللل مللللا بكثيللللللر يفلللللوق فلللللي صللللفقة شلللللاليط مللللن نجلللللاح حمللللاس حركللللة

 لمطللللللب العسلللللكري سمجلللللللا اسلللللتجابة بعلللللدم االسلللللالمية الجماعلللللة نللللللددت كملللللا المصللللللري،
 عقلللللدين ملللللن اكثلللللر منلللللذ لواليلللللات المتحلللللدةا فلللللي المعتقلللللل ؛اللللللرحمن عبلللللد عملللللر اسلللللم ضلللللم
 275.عنهم المفرج قائمة ضمن

                                                           
273
،عنهمالمفرجباألسرىاحتفاءوالضفةغزةتعماالحتفاالتالسجونلتبييضالعمليةبتكراريتعهدونليطاشاخاطفو

 .2122-21-26القدسالعربي،
274

Israel Approves Prisoner Swap Deal with Egypt to Free Ilan Grapel, Haaretz, 25-10-2011, 
-with-deal-swap-prisoner-approves-defense/israel-http://www.haaretz.com/news/diplomacy

1.391926-grapel-ilan-free-to-egypt
275
واحمدالبرغوثيومروانالرحمنعبدعمرإهمالهابسبباالسرائيليالجاسوسمقايضةصفقةواسعتنديد:مصر

 .2122-21-21،القدسالعربي،سعدات

http://www.haaretz.com/news/diplomacy-defense/israel-approves-prisoner-swap-deal-with-egypt-to-free-ilan-grapel-1.391926
http://www.haaretz.com/news/diplomacy-defense/israel-approves-prisoner-swap-deal-with-egypt-to-free-ilan-grapel-1.391926
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حافظللللت مصللللر علللللى دورهللللا كوسلللليط وراعللللي للسللللالم بللللين الجللللانبين الفلسللللطيني   
فللللللللي  5100( اكتللللللللوبر)تشللللللللرين اول  31بتللللللللاري  واالسللللللللرائيلي، حيللللللللث نجحللللللللت مصللللللللر 

الوسلللللللاطة للتوصلللللللل اللللللللى اتفلللللللاق تهدئلللللللة ملللللللن خلللللللالل جهلللللللادز المخلللللللابرات المصلللللللرية فلللللللي 
 276.القاهرة والتوصل الى اتفاق لوقف النار بين الفصائل الفلسطينية واسرائيل

 
 :الموقف من قطاع غزة والحصار 2-1
 عللللللى 5100 (ابريلللللل) نيسلللللان 59 بتلللللاري  المصلللللري الخارجيلللللة ودزيلللللر العربلللللي نبيلللللل كلللللدأ

 الحصلللللللار تخفيللللللف علللللللى والعملللللللل كامللللللل، بشللللللكل رفللللللح معبلللللللر بفللللللتح سللللللتقوم مصللللللر أن
 لللللن مصللللر" أن إلللللى أشللللار كمللللا الفلسللللطيني، الشللللعب علللللى اسللللرائيل قبللللل مللللن المفللللروض

 ،"اعالقطلللللل لسللللللكان االنسللللللانية المعانللللللاة تتجاهللللللل لللللللن" و ،"مغلقللللللاً  رفللللللح معبللللللر ببقللللللاء تقبللللللل
غالق الحصار ووصف  277."مشين أمر" بينه رفح معبر وا 

 ايلللللللار 58 فلللللللي وغلللللللدزة مصلللللللر بلللللللين الواصلللللللل رفلللللللح معبلللللللر بفلللللللتح مصلللللللر قاملللللللت  
 مللللللللف فلللللللي المصلللللللرية الجهلللللللود نتلللللللائ  ملللللللن رفلللللللح معبلللللللر فلللللللتح واعتبلللللللر ،5100 (ملللللللايو)

 تقلللللوم كانلللللت الوقلللللت نفلللللس وفلللللي الفلسلللللطيني، االنقسلللللام حاللللللة وانهلللللاء الوطنيلللللة المصلللللالحة
 278.وتدميرها االنفاق بمحاصرة مصر

 وانتهاكللللللا الجانللللللب احللللللادي قللللللرار يعتبللللللر مصللللللر قللللللرار ان اسللللللرائيل اعتبللللللرت وقللللللد  
سلللللرائيل مصلللللر ملللللن كلللللل بللللين 5112 علللللام اليللللله التوصلللللل تلللللم اللللللذي لالتفللللاق  والواليلللللات وا 
 االتحللللللاد مللللللن مللللللراقبين بتواجللللللد يقضللللللي والللللللذي االوروبللللللي، واالتحللللللاد االمريكيللللللة المتحللللللدة
 أملللللن لضلللللمان المعبلللللر عبلللللر األسللللللحة بلللللدخول السلللللماح وعلللللدم المعبلللللر لمراقبلللللة االوروبلللللي
 العالقلللللات تلللللدهور اللللللى اشلللللارة هلللللو رفلللللح معبلللللر فلللللتح ان االسلللللرائيليون واعتبلللللر اسلللللرائيل،
 مللللللن اسللللللرائيل حللللللذرت المسلللللللحة للقللللللوات المصللللللرية القيللللللادة ولكللللللن ،االسللللللرائيلية المصللللللرية

                                                           
276
،2122-21-31،الجزيرةنت،مصريةبوساطةوإسرائيلغزةبينتهدئة

-47d4-122741d17432/8f6a58a9-9c10-4ca1-4dff-www.aljazeera.net/home/print/f6451603
f0f8dfc3a1b7-8cb8-42bb

277
.2122-4-31،الشرقاألوسط،دائمبشكلفحرمعبرفتحعزمهاتعلنالقاهرة
278
 .2122-5-26السلطاتالمصريةتقررفتحمعبررفحمعغزةبشكلدائم،صحيفةالقدسالعربي،

http://www.aljazeera.net/home/print/f6451603-4dff-4ca1-9c10-122741d17432/8f6a58a9-47d4-42bb-8cb8-f0f8dfc3a1b7
http://www.aljazeera.net/home/print/f6451603-4dff-4ca1-9c10-122741d17432/8f6a58a9-47d4-42bb-8cb8-f0f8dfc3a1b7
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 أركللللان رئلللليس قللللال حيللللث دائللللم؛ بشللللكل رفللللح معبللللر فللللتح تجللللاه مصللللر خطللللة فللللي تللللدخلال
 279".إسرائيل تخص ال مسيلة إنها" :عنان سامي حينها المصرية المسلحة القوات

 

 :لثورةالتقييم السرائيلي ل 2-1
أكللللللدت اسللللللرائيل منللللللذ بدايللللللة الثللللللورة علللللللى أهميللللللة بقللللللاء النظللللللام المصللللللري بقيللللللادة مبللللللارك 

، حيللللللث بعثللللللت اسللللللرائيل برسللللللالة الللللللى السللللللتقرار فللللللي منطقللللللة الشللللللرق االوسللللللطلضللللللمان ا
الواليلللللات المتحلللللدة االمريكيلللللة وبعلللللض اللللللدول االوروبيلللللة تطللللللب منهلللللا تخفيلللللف حلللللد ة النقلللللد 

قلللللللال مصلللللللدر رفيلللللللع تجلللللللاه اللللللللرئيس مبلللللللارك وعلللللللدم االنجلللللللرار وراء اللللللللرأي العلللللللام، حيلللللللث 
إن األميللللللللركيين واألوروبيللللللللين قللللللللد انجللللللللروا " :المسللللللللتوى فللللللللي ودزارة الخارجيللللللللة اإلسللللللللرائيلية

 كلللللللان للللللللو حتلللللللى" أنلللللله وأضلللللللاف ،"الحقيقيلللللللة بمصللللللالحهما يفكلللللللرون وال العلللللللام رأيوراء اللللللل
 بلللللينهم شللللعوراً  األصللللدقاء مللللنح يجللللب فإنلللله مبلللللارك، إلللللى توجيههللللا يمكللللن انتقللللادات هنللللاك
 ردة يلللللرون والسلللللعودية األردن ملللللن كلللللل فلللللي المسلللللؤولين أن فلللللي شلللللك وال لوحلللللدهم، ليسلللللوا
 قاسللللية تللللداعيات للللله سللللتكون ممللللا وهللللذا مبللللارك، عللللن التخلللللي يللللتم وكيللللف الغربيللللة، الفعللللل
 مصلللللر أهميلللللة عللللللى االسلللللرائيلية الحكوملللللة رئللللليس" نتنيلللللاهو بنيلللللامين" أك لللللد وقلللللد ،"للغايلللللة
 عللللللى الحفلللللاظ هلللللو الحلللللالي الوقلللللت فلللللي األهلللللم الهلللللدف ان: "قلللللال حيلللللث للسلللللالم كشلللللريك
 280."ومصر اسرائيل بين السلمية العالقات استمرار

 منللللللللذ مللللللللرة وألول 5100( ينللللللللاير)كللللللللانون ثللللللللاني  30بتللللللللاري   إسللللللللرائيل وافقللللللللت  
 عسلللللكرية قللللوات دخللللول علللللى ،0979 عللللام المصلللللرية اإلسللللرائيلية السللللالم معاهللللدة توقيللللع

بلللللالرغم ملللللن أن هلللللذه الخطلللللوة تعتبلللللر خرقلللللًا التفاقيلللللة  ،سللللليناء جدزيلللللرة شلللللبه إللللللى مصلللللرية
أن  السللللالم الموقعللللة بللللين مصللللر واسللللرائيل، ولكنهللللا جللللاءت بعللللد موافقللللة اسللللرائيلية بسللللبب

                                                           
279

Egypt Warns Israel: Don't Interfere with Opening of Gaza Border Crossing, Haaretz, 30-4-
2011, 
www.haaretz.com/news/diplomacy-defense/egypt-warns-israel-don-t-interfere-with-opening-
of-gaza-border-crossing-1.358969 
280

Israel Urges World to Curb Criticism of Egypt's Mubarak, Haaretz, 31-1-2011, 
http://www.haaretz.com/print-edition/news/israel-urges-world-to-curb-criticism-of-egypt-s-
mubarak-1.340238 

http://www.haaretz.com/news/diplomacy-defense/egypt-warns-israel-don-t-interfere-with-opening-of-gaza-border-crossing-1.358969
http://www.haaretz.com/news/diplomacy-defense/egypt-warns-israel-don-t-interfere-with-opening-of-gaza-border-crossing-1.358969
http://www.haaretz.com/print-edition/news/israel-urges-world-to-curb-criticism-of-egypt-s-mubarak-1.340238
http://www.haaretz.com/print-edition/news/israel-urges-world-to-curb-criticism-of-egypt-s-mubarak-1.340238
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 تسلللللللللللل مصلللللللللر فلللللللللي االضلللللللللطرابات تسلللللللللتخدم قلللللللللد حملللللللللاس أن ملللللللللن مخلللللللللاوف هنلللللللللاك"
  281."الجدزيرة شبه عبر إسرائيل على هجمات لشن سيناء إلى اإلرهابيين

المجللللللس العسلللللكري المصلللللري اللللللذي اسلللللتلم  باالتفاقيلللللات ملللللن قبلللللل تلللللدزاملحظلللللي اإل  
بالترحيللللب مللللن قبللللل اسللللرائيل،  ؛بمللللا فيهللللا اتفاقيللللة السللللالم مللللع اسللللرائيل ،الحكللللم بعللللد مبللللارك

 القائملللللة السلللللالم معاهلللللدة: "نإ قلللللال رئللللليس الحكوملللللة االسلللللرائيلية بنيلللللامين نتنيلللللاهو ثحيللللل
 كلللللال اسلللللتقرار فلللللي كبيلللللر حلللللد إللللللى تسلللللاهم قلللللد ومصلللللر إسلللللرائيل بلللللين طويللللللة فتلللللرة منلللللذ

 282."بيكملللللللله األوسلللللللط الشلللللللرق فلللللللي واالسلللللللتقرار للسلللللللالم الدزاويلللللللة حجلللللللر وهلللللللي ،البللللللللدين
 لصللللللحيفة يللللللديعوت احرونللللللوت االسللللللرائيلية شللللللمعون شلللللليفر؛ واعتبللللللر المراسللللللل السياسللللللي

فللللي مقللللال للللله أن الموقللللف الرسللللمي المصللللري تجللللاه السللللالم مللللع اسللللرائيل لللللم يتغيللللر بعللللد 
سلللللرائيل، مصلللللر بلللللين المشلللللتركة واالقتصلللللادية األمنيلللللة المصلللللالح بسلللللببمبلللللارك،   حيلللللث وا 

 مكلللللني السلللللالم أن اون، حتلللللى األقلللللل عللللللى أثبتلللللت، مصلللللر ملللللع السلللللالم سلللللابقة إن" :قلللللال
 السلللللابق المصلللللري اللللللرئيس هلللللو فهلللللا الثلللللورات، ملللللن اللللللرغم عللللللى بقائللللله عللللللى يحلللللافظ أن

 إسللللرائيل مللللع السللللالم اتفللللاق إلغللللاء علللللى ورثتلللله يجللللرؤ ال حللللين فللللي ذهللللب، مبللللارك حسللللني
 المعاديلللللة النلللللداءات كلللللل ملللللن كثيلللللراً  أقلللللوى المصلللللرية واالقتصلللللادية األمنيلللللة المصلللللالح ألن

 283".القاهرة ميادين في تتردد التي إلسرائيل
وفللللللللي نفللللللللس الوقللللللللت كللللللللان هنللللللللاك تخوفللللللللا اسللللللللرائيليا مللللللللن اسللللللللتالم االسللللللللالميين   

للسللللللطة فلللللي مصلللللر بعلللللد حسلللللني مبلللللارك؛ األملللللر اللللللذي سللللليؤدي اللللللى تغييلللللر جلللللذري فلللللي 
حيلللللللللث صلللللللللر ح رئللللللللليس اللللللللللودزراء . سياسلللللللللة مصلللللللللر الخارجيلللللللللة وعالقتهلللللللللا ملللللللللع اسلللللللللرائيل

 إسلللللالمية جمهوريلللللة مصلللللر تصلللللبح أن احتملللللال" ملللللن يخشلللللى بينللللله" نتنيلللللاهو"االسلللللرائيلي 

                                                           
281

PM Warns Islamists Could Take Control in Egypt; Israel Approves Sinai Troops, Haaretz, 1-2-
2011, 
 http://www.haaretz.com/print-edition/news/pm-warns-islamists-could-take-control-in-egypt-
israel-approves-sinai-troops-1.340452 
282

Netanyahu: Egypt-Israel Peace is Cornerstone of Mideast Stability, Haaretz, 12-2-2011, 
http://www.haaretz.com/news/diplomacy-defense/netanyahu-egypt-israel-peace-is-
cornerstone-of-mideast-stability-1.342947 

283
،2122-4-26،مؤسسةالدراساتالفلسطينية،األسدسلطةسقوطحالفيحتىيزوللنسوريةخطرشمعونشيفر،

.2122-4-24نقال عنيديعوتاحرونوت،

2011.pdf-4-studies.org/sites/default/files/26-http://www.palestine

http://www.haaretz.com/print-edition/news/pm-warns-islamists-could-take-control-in-egypt-israel-approves-sinai-troops-1.340452
http://www.haaretz.com/print-edition/news/pm-warns-islamists-could-take-control-in-egypt-israel-approves-sinai-troops-1.340452
http://www.haaretz.com/news/diplomacy-defense/netanyahu-egypt-israel-peace-is-cornerstone-of-mideast-stability-1.342947
http://www.haaretz.com/news/diplomacy-defense/netanyahu-egypt-israel-peace-is-cornerstone-of-mideast-stability-1.342947
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 علللللى الحفللللاظ تركيللللا فللللي خطلللى مصللللر تتبللللع"أن  ييملللللبللللي ن انللله لكنلللله  ،"إلسللللرائيل معاديلللة
 284".والتجارية الجوية واالتصاالت والسفارات، إسرائيل، مع رسميةال عالقاتال
 

 :خاتمة
هنالللللك عللللدة عوامللللل سللللاهمت فللللي تشللللكيل وتحديللللد المواقللللف لللللدى الللللرأي العللللام المصللللري، 

عنللللللللد صللللللللناعة القللللللللرار فللللللللي السياسللللللللة الخارجيللللللللة المصللللللللرية تجللللللللاه  والمواقللللللللف السياسللللللللية
، منهلللللا العاملللللل أثنلللللاء الثلللللورة المصلللللرية القضلللللية الفلسلللللطينية والصلللللراع العربلللللي االسلللللرائيلي

الجيوسياسلللللي واألملللللن القلللللومي؛ حيلللللث أن كلللللل ملللللن فلسلللللطين ومصلللللر واسلللللرائيل تربطهللللللا 
قلللللف المصلللللرية حلللللدود جغرافيلللللة وتحديلللللدًا ملللللع قطلللللاع غلللللدزة، والتلللللي حلللللد دت ملللللن حريلللللة الموا

تجللللللاه اتفاقيللللللة السللللللالم مللللللع اسللللللرائيل سللللللعيًا لعللللللدم خسللللللارة الللللللدعم االقتصللللللادي والمعونللللللات 
 .األمريكية

التدزمللللللللت مصللللللللر بمعاهللللللللدة السللللللللالم مللللللللع اسللللللللرائيل بللللللللالرغم مللللللللن وجللللللللود بعللللللللض   
المراحللللللل التللللللي قامللللللت فيهللللللا بتهديللللللد اسللللللرائيل بقطللللللع العالقللللللات ووقللللللف االلتللللللدزام بمعاهللللللدة 

قتللللل المصللللريين علللللى الحللللدود مللللع مبعللللد  يللللة وتحديللللداالسللللالم، وكللللان ذلللللك ألسللللباب داخل
ولكلللللن بدرجلللللة  اسلللللرائيل، حيلللللث تعرضلللللت القيلللللادة المصلللللرية لضلللللغوطات ملللللن اللللللرأي العلللللام

بقطللللللع العالقللللللات  محللللللدودة؛ تجسللللللدت فللللللي ضللللللعف المشللللللاركة فللللللي المظللللللاهرات المطالبللللللة
 .الدبلوماسية وطرد السفير االسرائيلي باالضافة الى قطع العالقات االقتصادية

اسلللللللتمر اهتملللللللام صلللللللناع القلللللللرار، والمسلللللللؤولين الرسلللللللميين، فلللللللي سياسلللللللة مصلللللللر   
الخارجيلللللة تجلللللاه القضلللللية الفلسلللللطينية بعلللللد سلللللقوط مبلللللارك؛ رغلللللم انشلللللغال مصلللللر بشلللللؤونها 
الداخليلللللللة، حيلللللللث قلللللللام المجللللللللس العسلللللللكري اللللللللذي اسلللللللتلم الحكلللللللم بعلللللللد مبلللللللارك بمتابعلللللللة 

لللللف فللللك الحصللللار ، وم"حمللللاس"و "فللللتح"ملفللللات، منهللللا ملللللف المصللللالحة الفلسللللطينية بللللين 
والتضلللللييق علللللن غلللللدزة ملللللن خلللللالل فلللللتح معبلللللر رفلللللح، باالضلللللافة اللللللى دورهلللللا كوسللللليط فلللللي 

 .صفقة تبادل االسرى في صفقة شاليط
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Mubarak's Departure Thwarted Israeli Strike on Iran, Haaretz, 13-2-2011, 
http://www.haaretz.com/print-edition/news/mubarak-s-departure-thwarted-israeli-strike-on-
iran-1.343012 

http://www.haaretz.com/print-edition/news/mubarak-s-departure-thwarted-israeli-strike-on-iran-1.343012
http://www.haaretz.com/print-edition/news/mubarak-s-departure-thwarted-israeli-strike-on-iran-1.343012
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لعلللللب جهللللللادز المخلللللابرات المصللللللرية دورا كبيللللللرا فلللللي إنجللللللادز العديلللللد مللللللن الملفللللللات   
أن القضللللللللية الفلسللللللللطينية هللللللللي قضللللللللية أمنيللللللللة بالنسللللللللبة لمصللللللللر  خصوصللللللللاً الفلسللللللللطينية 

بسلللللللبب العاملللللللل الجيوسياسلللللللي، وظهلللللللر ذللللللللك ملللللللن خلللللللالل مسلللللللاهمته فلللللللي انجلللللللادز مللللللللف 
 . الفلسطينية، باالضافة الى صفقة تبادل األسرى –المصالحة الفلسطينية 

وكلللللان موقلللللف مصلللللر ملللللن مللللللف الحصلللللار عللللللى غلللللدزة مختلفلللللا بعلللللض الشللللليء،   
ر فلللللي فلللللك الحصلللللار وفلللللتح معبلللللر رفلللللح، كملللللا رفضلللللت بحيلللللث قاملللللت مصلللللر بلللللدور كبيللللل

 .التدخل االسرائيلي باعتبار ان هذه المسيلة ال تخص اسرائيل
ولعللللللللل دور المخللللللللابرات المصللللللللرية هللللللللو مؤشللللللللر علللللللللى لعللللللللب دور البيروقراطيللللللللة   

يم العللللام يللللواألجهللللدزة العسللللكرية بغللللض النظللللر عللللن تغييللللر القيللللادة السياسللللية، علللللى أن التق
ملللللن ضلللللمن أولويلللللات مصلللللر فلللللي عهلللللد المجللللللس  كلللللنللللللم تة هلللللو أن القضلللللية الفلسلللللطيني

 بالتللللللالي علللللللى مللللللا يؤكللللللد ل مصللللللر بشللللللؤونها الداخليللللللة،العسللللللكري، ويعللللللود ذلللللللك النشللللللغا
فللللللي التلللللليثير علللللللى صللللللناعة القللللللرار فللللللي التللللللاريخي  - االيللللللديولوجيتراجللللللع دور العامللللللل 

، حيللللث كللللان وانعكللللس هللللذا علللللى الللللرأي العللللامسياسللللة مصللللر تجللللاه القضللللية الفلسللللطينية، 
المشلللللاركين فلللللي المظلللللاهرات المناصلللللرة للقضلللللية الفلسلللللطينية والتلللللي تطاللللللب بوقلللللف علللللدد 

 .العدوان على غدزة ال يقارن بعدد المطالبين بالحقوق الداخلية المصرية
وظهلللللر ذللللللك ملللللن  ،الم سللللللمين اإلخلللللوانفلللللي نظلللللرة جماعلللللة  اتضلللللح األملللللر ذاتللللله  

بعلللللض ة فلللللي رفضلللللت المشلللللاركف األولويلللللة للشلللللؤون المصلللللرية الداخليلللللة، إعطائهلللللا خلللللالل
 .العتبارات مصرية داخليةالفعاليات المناصرة للقضية الفلسطينية، 

، بلللللللللللدأت االنتخابلللللللللللات البرلمانيلللللللللللة 5100( نلللللللللللوفمبر)تشلللللللللللرين ثلللللللللللاني  58فلللللللللللي   
، وكانللللللت علللللللى ثللللللالث مراحللللللل، واسللللللتمرت حتللللللى (انتخابلللللات مجلللللللس الشللللللعب المصللللللري)

 50، وأسللللللفرت نتائجهللللللا التللللللي تللللللم اعالنهللللللا بتللللللاري  5105( ينللللللاير)كللللللانون الثللللللاني  09
علللللن فلللللودز حلللللدزب الحريلللللة والعداللللللة المنبثلللللق علللللن جماعلللللة  5105( ينلللللاير)كلللللانون الثلللللاني 

وهللللو مللللا فللللتح  285.مللللن مقاعللللد البرلمللللان المصللللري% 47بمللللا نسللللبته  الم سلللللمين اإلخللللوان
 . ة، سيجري بحثها في الفصل المقبلصفحة جديد

                                                           
285
،2122-2-22،موقعبيبيسيالعربية،المصريالبرلمانمقاعدبأغلبيةاإلسالميينفوزتؤكدالنهائيةالنتائج

http://www.bbc.co.uk/arabic/middleeast/2012/01/120121_egypt_elex_results.shtml 

http://www.bbc.co.uk/arabic/middleeast/2012/01/120121_egypt_elex_results.shtml
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 :الم سلمين اإلخوان في عهدالقضية الفلسطينية  :الفصل الرابع

 :مقدمة

شللللرعيتها القانونيللللة بعللللد أن كللللان قللللد تللللم حل هللللا مللللن  الم سلللللمين اإلخللللواناسللللتعادت جماعللللة 
 حلللللللدزب تيسللللللليس عللللللللى الموافقلللللللة تلللللللمفقلللللللد  0949،286قبلللللللل القيلللللللادة المصلللللللرية فلللللللي علللللللام 

 (يونيلللللللو) حدزيلللللللران 6 فلللللللي الم سللللللللمين اإلخلللللللوان جماعلللللللة علللللللن المنبثلللللللق والعداللللللللة الحريلللللللة
وأصلللللللبح يمللللللللك الشخصلللللللية االعتباريلللللللة ولللللللله الحلللللللق فلللللللي المشلللللللاركة فلللللللي العملللللللل  5100

 (مجلللللللللس الشلللللللللعب)حيللللللللث شلللللللللارك فللللللللي انتخابلللللللللات البرلمللللللللان المصلللللللللرية  287السياسللللللللي،
( ينلللللللاير)كلللللللانون الثلللللللاني  50، والتلللللللي تلللللللم اإلعلللللللالن علللللللن نتائجهلللللللا فلللللللي 5100-5105
مقعللللللدًا فللللللي  057؛ وأسللللللفرت عللللللن فللللللودز حللللللدزب الحريللللللة والعدالللللللة وحصللللللوله علللللللى 5105

كملللللللا شلللللللارك حلللللللدزب الحريلللللللة والعداللللللللة فلللللللي االنتخابلللللللات الرئاسلللللللية  288مجللللللللس الشلللللللعب،
ودز مرشلللللح علللللن فللللل 5105( يونيلللللو)حدزيلللللران  54المصلللللرية، والتلللللي أسلللللفرت نتائجهلللللا فلللللي 

اللللللذي كلللللان يتلللللدزعم حلللللدزب الحريلللللة والعداللللللة حينهلللللا؛ " محملللللد مرسلللللي" الم سللللللمين اإلخلللللوان
 289.من األصوات في جولة اإلعادة %20.7حيث حصل على ما نسبته 

، قاملللللللت مظلللللللاهرات تطاللللللللب بعلللللللدزل اللللللللرئيس 5103( يونيلللللللو)حدزيلللللللران  31فلللللللي 
جلللللراء انتخابلللللات رئاسلللللية مصلللللرية مبكلللللرة، وقلللللد حلللللدثت مواجهلللللات دمويللللل ة بلللللين مرسلللللي وا 

مؤيلللللدي ومعارضلللللي حكلللللم اللللللرئيس مرسلللللي فلللللي علللللدة منلللللاطق مصلللللرية، كملللللا تلللللم اقتحلللللام 
( يوليللللللللو)تمللللللللودز  0فللللللللي القللللللللاهرة وحللللللللرق محتوياتلللللللله بتللللللللاري   الم سلللللللللمين اإلخللللللللوانمقللللللللر 
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251حمزة،أبوجهاد،
287
،2122-6-6،بيبيسيالعربية،"والعدالةالحريةحزب"اجازةعلىرسمياالموافقة:مصر

www.bbc.co.uk/arabic/middleeast/2011/06/110606_egypt_muslim_brotherhood_party.shtml 
288
،2122-2-22،جريدةاليومالسابع،36والوفد66والنورمقعدا 227بـوالعدالةالحريةقائمةفوز

،2122-2-22،األهرام،الثالثبمراحلهاالشعبمجلسالنتخاباتالنهائيةالنتائجتعلنالعليااللجنة:أنظرأيضا 

http://gate.ahram.org.eg/News/162896.aspx 
289
،2122-6-24،بيبيسيالعربية،مصربرئاسةمرسيمحمدفوزتعلنلالنتخاباتالعليااللجنة

http://www.bbc.co.uk/arabic/middleeast/2012/06/120624_egypt_election_result.shtml

،2124-22-6حزبالحريةوالعدالة،الجزيرة،:أنظرأيضا 

http://www.aljazeera.net/encyclopedia/movementsandparties/2014/6/24/%D8%AD%D8%B2
-9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9%D8%A7%D-%D8%A8

%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A9

 

http://www.bbc.co.uk/arabic/middleeast/2011/06/110606_egypt_muslim_brotherhood_party.shtml
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http://www.aljazeera.net/encyclopedia/movementsandparties/2014/6/24/%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A9
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، أعلللللللن ودزيللللللر الللللللدفاع والقائللللللد العللللللام للقللللللوات 5103( يوليللللللو)تمللللللودز  3وفللللللي  5103،290
كلللللم اللللللرئيس محملللللد مرسلللللي، المسللللللحة المصلللللرية، عبلللللد الفتلللللاح السيسلللللي، علللللن انتهلللللاء ح

دارة شلللللؤون  وتعطيلللللل العملللللل بالدسلللللتور بشلللللكل مؤقلللللت، باإلضلللللافة إللللللى تسلللللليم السللللللطة وا 
للللللى حلللللين إجلللللراء انتخابلللللات إمصلللللر للللللرئيس المحكملللللة الدسلللللتورية العليلللللا علللللدلي منصلللللور، 

 291.رئاسية مبكرة

 القضللللللللية مللللللللن الم سلللللللللمين اإلخللللللللوان موقللللللللف دراسللللللللة تمفللللللللي هللللللللذا الفصللللللللل، سللللللللي
 منللللذاسللللتعراض سللللريع ألهللللم مواقللللف الجماعللللة مللللن هللللذه القضللللية ب مللللع البللللدء الفلسللللطينية
 ملللللواقفهم مقارنلللللة يلللللتم بحيلللللث ،1291 (ملللللارس) آذار فلللللي البنلللللا حسلللللن قبلللللل ملللللن تيسيسلللللها

 فللللللودز بعللللللد ومللللللا الثللللللورة، وأثنللللللاء الحكللللللم، دزمللللللام تللللللول يهم قبللللللل الفلسللللللطينية القضللللللية تجللللللاه
،  (مجلللللللس الشللللللعب) البرلمللللللان انتخابللللللات فللللللي، والعدالللللللة الحريللللللة حللللللدزب، حدزبهللللللامرشللللللحي 

 .الجمهورية رئاسةفي انتخابات و 

 
 292:سطينية قبل استبم الحكممن القضية الفل الم سلمين اإلخوانموقف  4-9

بالقضلللللللية الفلسلللللللطينية باعتبارهلللللللا قضلللللللية عربيلللللللة  الم سللللللللمين اإلخلللللللواناهتملللللللت جماعلللللللة 
إلللللللى  يشلللللليرمللللللا مواسللللللالمية، حيللللللث عارضللللللت وعللللللد بلفللللللور ومشللللللروع تقسلللللليم فلسللللللطين، و 

 تجمعهللللللا واحلللللدة أمللللللة نو الم سللللللم ي عتبللللللر: "ملللللا قاللللللله مؤسلللللس الجماعللللللة حسلللللن البنلللللا ذللللللك
 واحللللللدة علللللللى يقللللللع عللللللدوان وأي واوالم، اومللللللال فللللللي بعضللللللا بعضللللللها ويشللللللارك العقيللللللدة
 الم سلللللمين اإلخللللوانويشللللير ". جميعللللا عللللليهم واقللللع فهللللو الم سلللللمين مللللن فللللرد علللللى أو منهللللا

 إن: "إلللللللى العامللللللل الللللللديني الهتمللللللامهم بفلسللللللطين، حيللللللث قللللللال حسللللللن البنللللللا فللللللي رسللللللائله
 وفلسللللطين ،أهلهللللا حقللللوق مللللن تللللنقص أن وتحللللاول فلسللللطين إلللللى تسلللليء تللللدزال ال إنجلتللللرا

                                                           
290
،2123-7-2،العربيةنت،محتوياتهوحرقبالقاهرةمجددالإلخوانالعامالمقراقتحام

world/egypt/2013/07/01-and-www.alarabiya.net/ar/arab/لـ-مقرات-7-على-اعتدت-المعارضة-خفاجي-

html.-والعدالة-الحرية
291
،2123-7-3،جريدةالشروق،"االنتقاليةالمرحلة"طريقلخارطةالمسلحةالقواتبياننص
292
اإلخوانعالقةمنولىاألالمراحلتناولأثناءتماالعتمادعليهاالتيالمتوافرةوالمصادرغالبيةيشيرالباحثإلىأن

 .أومتعاطفةمعاالخوانالمسلمينإخوانيةهيالفلسطينيةالقضيةمعالمسلمين

http://www.alarabiya.net/ar/arab-and-world/egypt/2013/07/01/خفاجي-المعارضة-اعتدت-على-7-مقرات-لـ-الحرية-والعدالة-.html
http://www.alarabiya.net/ar/arab-and-world/egypt/2013/07/01/خفاجي-المعارضة-اعتدت-على-7-مقرات-لـ-الحرية-والعدالة-.html
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 وباعتبارهلللللا ،األنبيلللللاء مهلللللد وباعتبارهلللللا اإلسلللللالم أرض ملللللن باعتبارهلللللا مسللللللم لكلللللل وطلللللن
 293".حوله الل بارك الذي األقصى المسجد مقر
إللللللللللللى أخللللللللللللذ الجانللللللللللللب الجيوسياسللللللللللللي  الم سلللللللللللللمين اإلخللللللللللللوانمواقللللللللللللف  وتشلللللللللللير  

 األملللللللن القلللللللومي لمصلللللللر عللللللللى الصلللللللهيوني المشلللللللروع خطلللللللرباالعتبلللللللار، باإلشلللللللارة إللللللللى 
 منلللللللللللذ واإلسلللللللللللالمي العربلللللللللللي ينالعلللللللللللالم وحلللللللللللدة وعللللللللللللى الفلسلللللللللللطينية، القضللللللللللليةوعللللللللللللى 

 :لبناا حسن قول في ذلك ويظهر الماضي، القرن من العشرينيات
 النظللللر وجهللللة يحقللللق حللللالً  فلسللللطين قضللللية بحللللل الشللللرقية حللللدودنا نللللؤمن أن نريللللد

 مصللللر إن ،الللللبالد هللللذه مرافللللق علللللى اليهللللود تغلللللب دون ويحللللول أيضللللًا، العربيللللة
 حللللللدها ف نهللللللا مصللللللر فيمللللللا فلسللللللطين، يفتللللللدي كللللللله واإلسللللللالمي العربللللللي والعللللللالم
 وواسللللللطة الخللللللافق قلبهللللللا فلسللللللطين فلللللل ن العللللللرب بللللللالد وأمللللللا متللللللاخم،ال الشللللللرقي
 المتحلللللللدة اللللللللدول تضلللللللعها أن يجلللللللب الحقيقلللللللة وهلللللللذه وحلللللللدتها، ومركلللللللدز عقلللللللدها،
 فلللللللي اليهلللللللود ومطلللللللامع كفلللللللة، فلللللللي والعلللللللرب الم سللللللللمين فصلللللللداقة عينهلللللللا نصلللللللب
 ومصلللللحة لحللللدودنا تلللليمين ألنلللله بهللللذا نطالللللب نحللللن، األخللللرى الكفللللة فللللي فلسللللطين
 والغللللرب، الشللللرق فللللي عللللربيتين أمتللللين حللللق ألنلللله كللللذلك بلللله ونطالللللب لنللللا، مباشللللرة

 294.شيء بيننا يفرق ولن منهم، ونحن منا هم
( الللللللللديني والعربللللللللي)أن كللللللللل مللللللللن العامللللللللل االيللللللللديولوجي  ؛ممللللللللا سللللللللبقنسللللللللتنت    

فللللي  الم سلللللمين اإلخللللوانوالعامللللل الجيوسياسللللي قللللد لعبللللا دورًا فللللي صللللياغة وتشللللكيل نظللللرة 
 .مصر واهتمامهم بالقضية الفلسطينية، وأن  هذا ظهر في مراحل مبكرة نسبي اً 

 يلللللتم حلهلللللا ال فلسلللللطين قضلللللية مواقلللللف تلللللذهب إللللللى ان الم سللللللمين واناإلخلللللم قلللللد    
 فلللللي بريطانيلللللا سلللللفير للللللىإ رسللللللهاأ رسلللللالة فلللللي ذللللللك حسلللللن البنلللللا أكلللللد وقلللللد بالجهلللللاد، إال

 سللللللللليبذلون اإلخلللللللللوان ان: "قلللللللللائال، 0937( نلللللللللوفمبر)تشلللللللللرين ثلللللللللاني  2بتلللللللللاري   القلللللللللاهرة
 الل يللللللرث حتللللللى وعربيللللللا اسللللللالميا فلسللللللطين مللللللن شللللللبر كللللللل بقللللللاء سللللللبيل فللللللي ارواحهللللللم
 رئللللليس اللللللى 0939 (ملللللايو) أيلللللار خلللللرى فللللليأ، كملللللا بعلللللث برسلللللالة "عليهلللللا وملللللن االرض

                                                           
293
،(2114والنشر،للطباعةاإلسالميةالمؤسسة:بيروت)4طالبنا،حسنالشهيداإلمامرسائلمجموعةالبنا،حسن

251. 
294
 .264-263المصدرالسابق،
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 اللغلللللة هلللللي والثلللللورة واللللللدم القلللللوة لغلللللة ان: "فيهلللللا قلللللال محملللللود محملللللد حينهلللللا مصلللللر ودزراء
 295".واليهود االنجليدز مع معها التعامل يجب التي الوحيدة

، 0937رفضللللللللهم لمشللللللللروع تقسلللللللليم فلسللللللللطين عللللللللام  الم سلللللللللمين اإلخللللللللوانأعلللللللللن   
، 0939والتلللللي اسلللللتمرت حتلللللى علللللام  0936ووقفلللللوا اللللللى جانلللللب الثلللللورة الفلسلللللطينية علللللام 

وقللللللاموا بتودزيللللللع المنشللللللورات التللللللي  حيللللللث قللللللاموا بإنشللللللاء لجنللللللة مركدزيللللللة لمسللللللاعدة الثللللللورة
 نو الم سلللللللم اإلخلللللوان سللللللاندكملللللا  296،تلللللدعو إلللللللى مهاجملللللة اليهللللللود ومقلللللاطعتهم إقتصللللللادياً 

 مخلفللللللات مللللللن عليلللللله حصلللللللوا الللللللذي بالسللللللالح دعمهللللللم خللللللالل مللللللن الفلسللللللطينيين ارالثللللللو 
 المقلللللدس الجهلللللاد جلللللي  لقائلللللد وقلللللدموه المصلللللرية الصلللللحراء فلللللي الثانيلللللة العالميلللللة الحلللللرب

إللللللى عقلللللد ملللللؤتمر يجملللللع  0938، كملللللا دعلللللو علللللام الحسللللليني القلللللادر عبلللللد فلسلللللطين فلللللي
 297.الدول العربية كافة؛ لمناقشة القضية الفلسطينية

فلللللللي مسلللللللاندة القضلللللللية الفلسلللللللطينية فلللللللي  الم سللللللللمين اإلخلللللللوان اسلللللللتمرت جماعلللللللة  
تعبئلللللة اللللللرأي العلللللام المصلللللري ، وذللللللك ملللللن خلللللالل 0947-0939الفتلللللرة ملللللا بلللللين علللللامي 

ملللللن خلللللالل اللللللدعوة إللللللى المظلللللاهرات ضلللللد قلللللرار التقسللللليم، كملللللا عمللللللت الجماعلللللة عللللللى 
للجماعللللة فللللي فلسللللطين تيسلللليس فللللرع  ؛ إضللللافًة إلللللىلللللى التطللللوع للجهللللاداإلعللللداد والللللدعوة إ

جملللللع التبرعلللللات الماليلللللة للللللدعم فلسلللللطين ملللللن خلللللالل  كملللللا لعبلللللت دورًا فلللللي، 0942علللللام 
إضللللللافًة إلللللللى نشلللللاء لجللللللان شللللللعبية تضللللللم كافللللللة الفئلللللات والهيئللللللات واألحللللللدزاب المصللللللرية، إ

 الفلسلللللللللللطينيين المجاهلللللللللللدين تلللللللللللدريب جللللللللللللأ ملللللللللللن العسلللللللللللكريين القلللللللللللادة بعلللللللللللض إرسلللللللللللال
 298.عسكرياً 

 عللللللللللام (مللللللللللارس) آذار فللللللللللي العسللللللللللكرية ذروتهللللللللللا اإلخللللللللللوانبلغللللللللللت مسللللللللللاعدات   
إللللللى أن  فلسلللللطين، فلللللي كيلللللانهم قيلللللام اليهلللللود فيللللله اعللللللن يلللللوم ولأ فلللللي وتحديلللللدا ،0948
 وافللللق حيللللث المتحللللدة، االمللللم عبللللر والهدنللللة للتهدئللللة اقتراحللللات تقللللديمب والغللللرب اليهللللودقللللام 

 لسللللللان علللللللى ذلللللللك وكللللللان ،اإلخللللللوان رفضللللللها بينمللللللا الهدنللللللة هللللللذه علللللللى العللللللرب الدزعمللللللاء
 بيلللللبأ تلللللل اللللللى العربيلللللة الجيلللللو  تلللللدخل ان بعلللللد اال هدنلللللة ال: "قلللللال حيلللللث ؛البنلللللا حسلللللن

                                                           
295
 .261،(2616اإلسالمية،والنشرالتوزيعدار:القاهرة)والداعية،الدعوةمذكراتالبنا،حسن
296
مكتبةالشروق:القاهرة)،2641-2621ابراهيمالبيوميغانم،وثائققضيةفلسطينفيملفاتاالخوانالمسلمين

 44،(2121الدولية،
297
 .24،(2111اإلسالمية،والنشرالتوزيعدار:القاهرة)وفلسطين،القناةفيالمسلميناإلخوانجهادالجمل،حسن
298
 227حمدان،سياسةمصر،
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 المشللللللللللردين وتعيللللللللللد الفلسللللللللللطينية المللللللللللدن مللللللللللن الصللللللللللهيونية العصللللللللللابات كافللللللللللة وتطللللللللللرد
 299."ديارهم الى والالجئين

لكللللللن ال يبللللللدو أن االخللللللوان المسلللللللمين كللللللانوا سيصللللللرون علللللللى الحللللللرب لللللللو لللللللم   
لمحملللللد " العلللللرو  والجيلللللو "كتلللللاب ، حيلللللث وبحسلللللب يكلللللن هنلللللاك قلللللرار رسلللللمي مصلللللري

قلللللللد  الم سللللللللمين اإلخلللللللوانغم ملللللللن أن جماعلللللللة حسلللللللنين هيكلللللللل، فإنللللللله يقلللللللول أنللللللله وبلللللللالر  
فللللي الللللدعوة الللللى نصللللرة فلسللللطين ومسللللاندتها مللللن خللللالل ارسللللال بضللللع عشللللرات  سللللاعدت

مللللن المتطللللوعين الللللى فلسللللطين، ولكنهللللا لللللم تصللللل فللللي اقتراحاتهللللا الللللى طللللرح فكللللرة اشللللراك 
 300.مصر في الحرب

، األملللللللر 0924اغتيلللللللال عبلللللللد الناصلللللللر فلللللللي علللللللام  نو الم سللللللللم اإلخلللللللوانحلللللللاول   
فللللي مصللللر تجللللاه القضللللية  الم سلللللمين اإلخللللوانالللللذي أدى إلللللى إحللللداث تغييللللر فللللي موقللللف 

، وحللللللل  اإلخللللللوانالفلسللللللطينية، حيللللللث تراجعللللللت القضللللللية الفلسللللللطينية فللللللي سلللللللم أولويللللللات 
د أن كانللللللت مكانهللللللا الصللللللراع مللللللع السلللللللطة المصللللللرية واالنشللللللغال بالشللللللؤون الداخليللللللة بعلللللل

 جعلللللل الجماعلللللةأولويلللللة، األملللللر اللللللذي  الم سللللللمينالقضلللللية الفلسلللللطينية بالنسلللللبة لإلخلللللوان 
مللللللالذًا للكثيللللللر مللللللن الفلسللللللطينيين للحصللللللول علللللللى الخبللللللرة التنظيميللللللة والعمللللللل العسللللللكري 

 301.من خالل فرعها في غدزة
محصلللللللورًا بالجانلللللللب اللللللللدعوي  0922علللللللام  الم سللللللللمين اإلخلللللللوانأصلللللللبح اهتملللللللام   

مشللللاعر  اإلخللللوانعة االسللللالمية فللللي التعللللليم، وذلللللك بعللللد أن أصللللبح لللللدى وتطبيللللق الشللللري
مختلطللللة تجللللاه تطللللور العمللللل العسللللكري؛ حيللللث كانللللت تتفللللادى أي عمللللل مللللن الممكللللن ان 

عالقاتهللللا مللللع مجلللللس قيللللادة الثللللورة الجديللللد فللللي القللللاهرة؛ األمللللر الللللذي  مفاقمللللةيللللؤدي إلللللى 
إلللللى الطلللللب مللللن فرعهللللا فللللي غللللدزة االمتنللللاع عللللن القيللللام  بجماعللللة االخللللوان المسلللللمينأدى 

طلبلللللًا ملللللن قبلللللل شلللللاب  نو الم سللللللم اإلخلللللوان رفلللللضكملللللا بالعملللللل المسللللللح تجلللللاه اسلللللرائيل، 
؛ يطللللالبهم فيلللله بتيسلللليس 0927( يوليللللو)فللللي تمللللودز  302خليللللل الللللودزيرفلسللللطيني يللللافع هللللو 

                                                           
299
.11،(2662اإلسالمية،والنشرالتوزيعدار:القاهرة)البنا،حسنلإلمامالسياسيالفكرغانم،البيوميإبراهيم

 .221-227سياسةمصر،حمدان،:أنظرأيضا 
300
 33،(2112دارالشروق،:القاهرة)محمدحسنينهيكل،العروشوالجيوش،
301
 251،256،حمزة،أبوجهاد
302
"جهادأبو"الوزيرمحمودإبراهيمخليل مععائلتهإلىقطاعغزة،شاركمعياسر2641،كانفيالعام طفاللجأ

مسؤوليةالعالقات2665عرفاتبتأسيسحركةفتحوتولىمسؤوليةاولمكتبلهافيالجزائر،وتولىوهوفيدمشقعام

 حرب في وشارك فلسطين، داخل الفدائية الخاليا 2667مع وهو المجلسعضوالفلسطيني،الوطنيالمجلسعضو،

فتح،لحركةالمركزيةاللجنةعضوالفلسطينية،التحريرلمنظمةالمركزالمجلسعضووالفلسطينية،للثورةاألعلىالعسكري
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تحريلللللر هلللللو انشلللللائه  ملللللن هلللللدفالتنظللللليم خلللللاص ال يحملللللل المظهلللللر االسلللللالمي، ويكلللللون 
الللللى انفصللللال عللللدد مللللن اعضللللاء  الللللرفض أدىقللللد و طين مللللن خللللالل الكفللللاح المسلللللح، فلسلللل

وكللللللان مللللللن بللللللين هللللللؤالء  ،"فللللللتح"الجماعلللللة الفلسللللللطينيين، وتيسيسللللللهم وانضللللللمامهم لحركللللللة 
الفلسللللللطينيين؛ خليللللللل الللللللودزير وسللللللليم الدزعنللللللون وصللللللالح خلللللللف وكمللللللال عللللللدوان وغالللللللب 

 303.الودزير وغيرهم
الللللللذي اقترحلللللله  كللللللرة التنظلللللليم الخللللللاصرأيهللللللم تجللللللاه ف نو الم سلللللللم اإلخللللللوانأوضللللللح   

 اإلخلللللللوانملللللللن خلللللللالل ملللللللذكرة قلللللللاموا بإعلللللللدادها، حيلللللللث بلللللللرر  0960فلللللللي علللللللام  اللللللللودزير
عللللللدم مللللللوافقتهم بللللللين اعتراضللللللهم علللللللى االسلللللللوب والخطللللللة المقترحللللللة، وللللللليس  الم سلللللللمين

مجلللللرد تخللللليالت غيلللللر واقعيلللللة، وللللللن  اللللللودزيرعللللللى هلللللدف التحريلللللر، واعتبلللللروا اقتراحلللللات 
تسلللللهم فلللللي الوصلللللول اللللللى تحريلللللر فلسلللللطين، كملللللا اعتبلللللروا بلللللين القلللللوى األساسلللللية غيلللللر 

إال  كللللونبللللين تحريللللر فلسللللطين ال ي اإلخللللوانمسللللتعدة للللللدخول فللللي المعركللللة، كمللللا اعتبللللر 
ملللللللن خلللللللالل االسلللللللتعداد االسلللللللالمي ملللللللن قبلللللللل كلللللللل االملللللللة االسلللللللالمية ولللللللليس الشلللللللعب 

هللللللللللو الللللللللللذي سلللللللللليحرر  اإلخللللللللللوانانتصللللللللللار حركللللللللللة "وا أن الفلسللللللللللطيني وحللللللللللدة، واعتبللللللللللر 
  304".فلسطين

لقللللللللد رفللللللللض االخللللللللوان الكفللللللللاح المسلللللللللح الفلسللللللللطيني ربمللللللللا ألسللللللللباب تنظيميللللللللة   
فللللللوا رفضللللللهم بللللللرفض الحللللللل الللللللوطني، وتفضلللللليلهم الحلللللللل ومصللللللرية داخليللللللة، ولكللللللنهم غل  

 .ألغراض سياسية االيديولوجيااألممي اإلسالمي، في مثال على توظيف 
بلللللين مؤيللللللد  0962بعلللللد علللللام  الم سللللللمين اإلخللللللوانفلللللي صلللللفوف  حصلللللل انقسلللللام  

مصللللر  فللللي اإلخللللوان: "، حيللللث أنومعللللارض لحركللللة فللللتح ومسللللاندتها فللللي الكفللللاح المسلللللح
ردن مللللللن الفلسللللللطينيين كللللللانوا يتعللللللاطفون مللللللع حركللللللة والكويللللللت وبعللللللض قللللللادة إخللللللوان األ

ح بحركللللة فللللتخللللوان غللللدزة إخوانيللللة، بينمللللا كانللللت عالقللللة ويتعللللاملون معهللللا باعتبارهللللا إ "فللللتح"
فللللي غللللدزة يعلللللارض  الم سلللللمين اإلخللللوان، وقللللد بقللللي فللللرع "يسللللودها التللللوتر والصللللراع الحللللاد

، 0967( يونيللللو)التعللللاون مللللع حركللللة فللللتح والكفللللاح المسلللللح إلللللى مللللا بعللللد نكسللللة حدزيللللران 

                                                                                                                                                           
اغتالتهالفلسطينيةالتحريرمنظمةعنالمنبثقةلمحتلاالوطنشؤونمفوضالفلسطينية،الثورةلقواتالعامالقائدنائب ،

 .2611اسرائيلفيتونسعام
303
246،246صايغ،الكفاحالمسلح،

 256حمزة،أبوجهاد،:أنظرأيضا 
304
 2123،255،256،(63)سعودالمولى،فلسطينبيناالخوانوفتح،مجلةالدراساتالفلسطينية،عدد
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 فللللي البلللللدان العربيللللة الم سلللللمين اإلخللللوانإهتمللللام  "فللللتح"حيللللث أثللللار العمللللل الفللللدائي بقيللللادة 
فللللرعهم فللللي غللللدزة معارضللللًا للعمللللل المسلللللح والتعللللاون مللللع حركللللة  ينمللللا بقلللليب بشللللكل أكبللللر،

الغيللللللر فلسللللللطينيين بالللللللدعوة الللللللى ضللللللرورة الوجللللللود العسللللللكري  اإلخللللللوانفللللللتح، حيللللللث قللللللام 
قامللللللة معسللللللكرات وقواعللللللد فللللللي  عللللللادة العمللللللل الفللللللدائي والمقاومللللللة المسلللللللحة وا  لالخللللللوان وا 

رعان وكانلللللت تحلللللت حمايلللللة حركلللللة فلللللتح، ولكلللللن سللللل ،ت بمعسلللللكرات الشللللليوخسلللللمي   ؛االردن
أيللللللللول "، بسلللللللبب أحلللللللداث 0971علللللللام " الفتحاويلللللللة اإلخلللللللوانتجربلللللللة قاعلللللللدة "مللللللا انتهلللللللت 

وفقلللللدت المقاوملللللة الفلسلللللطينية حينهلللللا جميلللللع قواعلللللدها فلللللي األردن، واسلللللتمر  305،"األسلللللود
فلللللي العلللللالم العربلللللي لحركلللللة فلللللتح، ولكلللللن  الم سللللللمين اإلخلللللواناللللللدعم السياسلللللي ملللللن قبلللللل 

 306.بقي فرعهم في غدزة يعادي حركة فتح
وحتلللللى علللللام  0948منلللللذ علللللام  الم سللللللمينن الموقلللللف العلللللام لالخلللللوان فلللللإبالتلللللالي؛   

تيجيللللللل قضللللللية فلسللللللطين "، قللللللد اقتصللللللر علللللللى اقتللللللراح االطللللللار النظللللللري للجهللللللاد 0986
ريثملللللا يلللللتم تحقيلللللق مقلللللدمات العلللللودة الذاتيلللللة الداخليلللللة لإلسلللللالم بيسلللللاليب اللللللدعوة الفرديلللللة 

، وانتقللللاد مواقللللف األنظمللللة الحاكمللللة "وخلللللق تيللللار فكللللري عللللام والتربيللللة والتوجيلللله واإلرشللللاد
ثوريلللللة مسللللللحة، فلللللي وقلللللت طلللللرح اسلللللتراتيجية  دونوتقصللللليرها تجلللللاه القضلللللية الفلسلللللطينية، 

تيجيللللل العمللللل الثللللوري ودعللللت ل كانللللت هللللذه هللللي االسللللتراتيجية األبللللردز فللللي تلللللك السللللنوات،
لتحريلللللر فلسلللللطين حتلللللى يلللللتم تحقيلللللق مقوملللللات الجهلللللاد ملللللن خلللللالل االصلللللالحات الداخليلللللة 

اسلللللللتخدام ملللللللا يوصللللللف بوسلللللللائل العنلللللللف "ة مناسللللللبة للجهلللللللاد حتلللللللى تتجنللللللب وتللللللوفير بيئللللللل
وال تصلللللطدم ملللللع األنظملللللة والقلللللوى الرسلللللمية باعتبارهلللللا عائقلللللًا لممارسلللللة الجهلللللاد؛ " الثلللللوري

" والتعليللللللق علللللللى فعللللللل الفللللللاعلين"وذلللللللك مللللللن خللللللالل الللللللدعوة الفرديللللللة والللللللوعظ واإلرشللللللاد، 
ن ثللللللم التلللللليثير علللللللى الللللللرأي فللللللي الكفللللللاح المسلللللللح، وملللللل" االنخللللللراط العملللللللي المباشللللللر"دون 

العللللام وتشللللكيل قللللوة ضللللاغطة علللللى األنظمللللة الحاكمللللة وصللللناع القللللرار، ويللللدل ذلللللك علللللى 
تخضللللللع لمصللللللالحهم الماديللللللة فللللللي المقللللللام "ايديولوجيللللللة الحركللللللة االسللللللالمية حينهللللللا والتللللللي 

 307".األول

                                                           
305
لقواتهيالصداماتالعسكريةالتيقامتبينالحركاتالسياسيةالفلسطينيةوالجيشاألردني،وانتهتبخروجا

 .الفلسطينيةمناألردن
306
 .256،256المصدرالسابق،
307
 .225-214صالحالدين،االتجاهاالسالمي،
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الللللللللى العمللللللللل المسلللللللللح مللللللللن أجللللللللل  الم سلللللللللمين اإلخللللللللوانوقللللللللد عللللللللادت جماعللللللللة   
، التللللي 0987( ديسللللمبر)فلسللللطين مللللن خللللالل تيسلللليس حركللللة حمللللاس فللللي كللللانون األول 
" جدليللللة الدولللللة والمقاومللللة"أحللللدثت نقلللللة نوعيللللة فللللي الوضللللع الللللداخلي لإلخللللوان وحسللللمت 

القائمللللة علللللى فكللللرة أولويللللة إقامللللة الدولللللة اإلسللللالمية حتللللى يبللللدأ مشللللروع التحريللللر، بحيللللث 
وللللللة اإلسلللللالمية والمقاوملللللة هملللللا خطلللللان متوادزيلللللان يكملللللالن بعضلللللهما تلللللم الحسلللللم بلللللين الد

اللللللللللبعض، ملللللللللن خلللللللللالل الفعلللللللللل الجهلللللللللادي اللللللللللذي يخلللللللللدم العملللللللللل التنظيملللللللللي والتربلللللللللوي 
 308.والتعبوي

سلللللرائيل  مصلللللر بلللللين السلللللالم ملللللن اتفاقيلللللة الم سللللللمين اإلخلللللوان بالنسلللللبة لموقلللللف   وا 
 رفضللللللللها فقللللللللد ؛نهايللللللللة السللللللللبعينيات ودزيللللللللارة السللللللللادات للقللللللللدس" كامللللللللب ديفيللللللللد معاهللللللللدة"

 اإلخلللللوانوحلللللذروا ملللللن التطبيلللللع ملللللع العلللللدو وخصوصلللللًا بعلللللد أن أصلللللبح للللللدى  ،اإلخلللللوان
بعللللض الحريللللة فللللي التعبيللللر؛ وذلللللك بعللللد ان سللللمحت الحكومللللة المصللللرية بللللذلك  الم سلللللمين

رفضللللللهم لدزيللللللارة السللللللادات مللللللن أجللللللل اسللللللتعادة  اإلخللللللوان، فقللللللد اسللللللتغل 0973بعللللللد عللللللام 
 ذلللللللللك وكللللللللان 309المصللللللللري والعربللللللللي، دور الجماعللللللللة فللللللللي التواصللللللللل مللللللللع الللللللللرأي العللللللللام

-0973 عللللللامي بلللللين الم سللللللمين اإلخلللللوان لجماعلللللة العللللللام المرشلللللد لسلللللان عللللللىاللللللرفض 
 رأينلللللللللا: "0978( اكتلللللللللوبر)تشلللللللللرين اول  51 فلللللللللي قلللللللللال إذ ،"التلمسلللللللللاني عملللللللللر" 0986
 أن السللللللماوية القللللللوانين وقواعللللللد يتفللللللق ال ممللللللا أنلللللله بحقنللللللا، نللللللاً اإيم وسللللللنقوله نقوللللللله الللللللذي

 545، كمللللللا رفللللللض التلمسللللللاني القللللللرار "أرضللللللنا اغتصللللللاب فللللللي بحقلللللله لغاصللللللب نعتللللللرف
 إسللللللرائيل إن)...( بمللللللن فلللللليهم الفلسللللللطينيون  الم سلللللللمينهضللللللمًا كللللللاماًل لحقللللللوق "واعتبللللللره 
قاملللللللة الكاملللللللل بلللللللاالعتراف سلللللللتنعم  الجلللللللوار بحسلللللللن تتسلللللللم التلللللللي الطبيعيلللللللة العالقلللللللات وا 
نهاء الدبلوماسي والتمثيل  310".تطلبه كانت ما وكل االقتصادية المقاطعة وا 
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فللللللي معاهللللللدة كامللللللب ديفيللللللد حيللللللث  اسللللللتنكر التلمسللللللاني اغفللللللال موضللللللوع القللللللدس  
 : قال

 وال لهللللا يللللرد فلللللم شللللينها، غفلللللأ   قللللد القلللدس أن تللللم مللللا عنللللد نقللللف يجعلنللللا مللللا وأهلللم
 عاصللللللمة بينهللللللا بيجلللللين قللللللول يللللللدعم مملللللا بعيللللللد، أو قريللللللب ملللللن إشللللللارة لوضلللللعها
للل أن يمكلللن اللللذي ملللا، اليهلللود بقلللي ملللا إسلللرائيل  ملللن الموقلللف هلللذا النلللاس بللله ريفس 
 الل برسللللول إليهللللا أ سللللري   التللللي القللللدس المسلللللمون؟ إليهللللا اتجلللله قبلللللة أول القللللدس؟
للللل وسللللللم، عليللللله الل صللللللى  وصللللللى السلللللماء، فلللللوق وملللللا السلللللماء إللللللى منهلللللا رجوع 
 311.واألنبياء بالرسل اً إمام فيها

 وقللللد اعتبللللر بللللين العمللللل المسلللللح والجهللللاد هللللو الحللللل الوحيللللد للللللتخلص مللللن العللللدو  
االسلللللللرائيلي، حيلللللللث اقتلللللللرح بلللللللين يلللللللتم اعلللللللداد الشلللللللعب عقائلللللللديا وعسلللللللكريا كبلللللللديل للحلللللللل 

 :السلمي مع اسرائيل
 فللللللي حلللللر مسللللللم كللللللل أن وأعتقلللللد نفسلللللي، أضلللللع فللللللإنني البلللللديل، علللللن سللللليلت إذا

 الدوللللللة رئللللليس أملللللر تحلللللت نفسللللله يضلللللع أن اسلللللتعداد عللللللى مصلللللر وغيلللللر مصلللللر
 طبيعلللللللة تسلللللللتلدزمه اللللللللذي بالتقشلللللللف وطالبنلللللللا الل، بكتلللللللاب نلللللللادى إذا اً وغلللللللد اليلللللللوم

ل ق اً عقيللللللللدي دناوأعللللللللد   الموقللللللللف  وال نسللللللللاوم ال الفاصللللللللل للموقللللللللف اً وعسللللللللكري اً ي للللللللوخ 
 سلللللبيل فلللللي الجهلللللاد ألن الل سلللللبيل فلللللي للجهلللللاد أنفسلللللنا دنجن للللل ألننلللللا ،اً ثمنللللل نطللللللب

 312.الطبيعي حجمه في علينا معتد كل لوضع الوحيد الطريق هو الل
يالحلللللظ ملللللن خلللللالل خطلللللاب التلمسلللللاني وموقفللللله اللللللرافض التفاقيلللللة كاملللللب ديفيلللللد   

سللللناد ذلللللك إلللللى اعتبللللارات نابعللللةالللللرافض لقبللللول االعتللللراف بحللللق اليهللللود فللللي فلسللللطين   وا 
ولكللللن المالحلللللظ مللللن العقيللللدة االسللللالمية ألهميلللللة فلسللللطين ومكانللللة القللللدس فلللللي اإلسللللالم، 

ل القضللللللية الفلسللللللطينية عللللللن الجهللللللاد والعمللللللل العسللللللكري كبللللللديل لحلللللل أن التلمسللللللاني ربللللللط
علللللالن النظلللللام الرسلللللمي ذللللللك العملللللل السللللللمي والدبلوماسلللللي وللللللم يطلللللرح عملللللاًل ، بموافقلللللة وا 
 .خارج نطاق الدولة وقراراتها

                                                           
311
.المصدرالسابق
312
 .المصدرالسابق
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سللللللالفة  مللللللن اتفاقيللللللة الكللللللويدز التجاريللللللة الم سلللللللمين اإلخللللللوانبموقللللللف فيمللللللا يتعلللللللق   
لواليللللات المتحللللدة س مبللللارك بللللين مصللللر واسللللرائيل وات فللللي دزمللللن الللللرئيع للللق  و   الللللذكر، والتللللي

رفضللللللهم لهللللللا باعتبارهللللللا ترسلللللل  االحللللللتالل  الم سلللللللمين اإلخللللللوان ، فقللللللد أعلللللللن5114فللللللي 
 الم سلللللللمين اإلخللللللوانشللللللار عضللللللو الكتلللللللة البرلمانيللللللة لنللللللواب أاالسللللللرائيلي لفلسللللللطين، فقللللللد 
 :نأالى  5112( يناير)كانون الثاني  3في  آنذاك صابر عبد الصادق،

 الصللللللهيوني الكيللللللان عاصللللللمة هللللللي الشللللللريف القللللللدس أن ضللللللمناً  تأقللللللر   االتفاقيللللللة
 مشللللتركة لجنللللة تشللللكيل علللللى بنللللوده أحللللد فللللي البرتوكللللول نللللصظ  حيللللث ،!الغاصللللب
 القللللاهرة فللللي مللللرة دوريللللاً  اللجنللللة هللللذه وتجتمللللع االتفاقيللللة، لتنفيللللذ صللللهيونية مصللللرية
 للكيللللللان عاصللللللمة بالقللللللدس مصللللللرياً  اعترافللللللاً  يعللللللد مللللللا وهللللللو القللللللدس، فللللللي وأخللللللرى

للللللو   رسللللللمية وثيقللللللة فاالتفاقيللللللة الصللللللهيوني؛  كمللللللا للصللللللهاينة عاصللللللمةً  القللللللدس تد  ع 
 313.لمصر عاصمةً  القاهرة تد  ع  

عاملللللًا ملللللن  51بعلللللد نحلللللو  كاملللللب ديفيلللللد اتفاقيلللللات ملللللن اإلخلللللوانوعلللللودة لموقلللللف   
 عصللللللام العريللللللان الم سلللللللمين اإلخللللللوان، قللللللال رئلللللليس المكتللللللب السياسللللللي لجماعللللللة توقيعهللللللا

 عللللللللن، 5117( اكتللللللللوبر)فللللللللي تشللللللللرين االول  اللندنيللللللللة فللللللللي تصللللللللريح لصللللللللحيفة الحيللللللللاة
 بإسللللللللرائيل سلللللللليعترفون الحكللللللللم إلللللللللى وصلللللللللوا لللللللللو" اإلخللللللللوان أن إسللللللللرائيل؛ مللللللللن الموقللللللللف

 لمللللللا وفقللللللاً  تغيللللللرات عليهللللللا سللللللتطرأ ديفيللللللد كامللللللب اتفاقيللللللة لكللللللن المعاهللللللدات، ويحترمللللللون
 االتفاقللللللللللات بمراجعللللللللللة سللللللللللنقوم ولكللللللللللن الحللللللللللرب نعلللللللللللن أننللللللللللا هللللللللللذا يعنللللللللللي وال يناسللللللللللبنا،

 314".المصرية المصلحة مع يتواءم بما والمعاهدات
، حيلللللث بي نلللللوا انهلللللم ال الم سللللللمين اإلخلللللوانلكلللللن العريلللللان وجلللللد انتقلللللادا ملللللن قبلللللل   

 عللللللاكف مهللللللدي محمللللللد رد وقللللللد يقبلللللللون بللللللاالعتراف بوجللللللود اسللللللرائيل مللللللن حيللللللث المبللللللدأ،
عللللللللللللى تصلللللللللللريحات ( 5101-5114) الم سللللللللللللمين اإلخلللللللللللوانلجماعلللللللللللة  العلللللللللللام المرشلللللللللللد

 اإلخلللللللوان قلللللللاموس فلللللللي يوجلللللللد ال" :بينللللللله 5117( اكتلللللللوبر)العريلللللللان فلللللللي تشلللللللرين االول 
 محللللللل توليسلللللل الجماعللللللة ثوابللللللت مللللللن ثابللللللت المسلللللليلة هللللللذه)...(  إسللللللرائيل اسللللللمه ءشللللللي
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سللللللللرائيل نقللللللللا ، أو جللللللللدل  مغتصللللللللب صللللللللهيوني كيللللللللان مجللللللللرد الجماعللللللللة نظللللللللر فللللللللي وا 
 علللللللى وسللللللنعمل والللللللدماء، الجمللللللاجم علللللللى قللللللام المقدسللللللة واإلسللللللالمية العربيللللللة ألراضللللللينا

ممللللا اضللللطر العريللللان الللللى التصللللريح بللللين موقللللف الجماعللللة ، "الللللدزمن طللللال مهمللللا إدزالتلللله،
 األراضلللللي باغتصلللللاب نعتلللللرف أن يمكلللللن ال ألنللللله بهلللللا، تعتلللللرف وللللللن للللللم"تجلللللاه اسلللللرائيل 

 315."الدولية والمواثيق الشرعي الرأي مع اً اتساق بالقوة
فللللللللي عللللللللدة  الم سلللللللللمين لإلخللللللللوان العللللللللام المرشللللللللد عللللللللاكف مهللللللللدي محمللللللللد أكللللللللد  

كاملللللب ديفيلللللد، باالضلللللافة اللللللى علللللدم  التفاقيلللللة اللللللرافض اإلخلللللوان موقلللللف خطابلللللات عللللللى
 لهللللا يكللللون أن بللللد ال بلللللدين بللللين ت وقظللللع اتفاقيللللة أي" :أنوقللللال  ؛االعتللللراف بدولللللة اسللللرائيل

 هللللذه مللللرور بعللللد تنتهللللي أن االتفاقيللللة لهللللذه آن وقللللد االتفاقيللللة، بعللللدها تنتهللللي دزمنللللي   وقللللتي 
 ال اإلخلللللللوان أن ملللللللن يللللللليتي اللللللللرفض مبلللللللدأ أن مؤكلللللللًدا ،"توقيعهلللللللا عللللللللى الطويللللللللة الملللللللدة

 316.معها اتفاقيات توقيع يتم حتى الصهيوني الكيان بدولة أساًسا يعترفون
 بلللللللديع محملللللللد اللللللللدكتور طاللللللللب ،5101( ابريلللللللل) نيسلللللللان 9  الجمعلللللللة يلللللللومفلللللللي   

 معاهلللللللدة ملللللللن بالتحللللللللل ،(5103-5101) الم سللللللللمين اإلخلللللللوان لجماعلللللللة العلللللللام المرشلللللللد
سلللللللرائيل، مصلللللللر بلللللللين ديفيلللللللد كاملللللللب  ال أنهلللللللا مؤكلللللللداً  شلللللللروطها، كلللللللل فقلللللللدت أن بعلللللللد وا 

 المفاسللللللللد كرظسللللللللت بللللللللل األمللللللللة، مصلللللللللحة تحقللللللللق ولللللللللم اإلسللللللللالم، أحكللللللللام مللللللللع توافللللللللقت
 فلللللي النظلللللر إعلللللادة إن" :وقلللللال ،وأهلللللدافها نصوصلللللها فلللللي بلللللالغموض واملللللت ت والكللللوارث،

 317".الحرب إعالن بالضرورة يعنى ال المعاهدة هذه
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موسوعةاالخوانإسرائيل،منالموقفحولالعريانتصريحاتبعد

المسلمين،

%D8%B9%D8%AF_%D8%AA%D8%B5%Dhttp://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D8%A8
8%B1%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D8%A
7%D9%86_%D8%AD%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D9%82%D9%81_%

D9%85%D9%86_%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84

،2117-21-21،العربية،بإسرائيلنعترفلن:العريانعلىيردمصرإخوانمرشد:أنظرأيضا 

http://www.alarabiya.net/articles/2007/10/18/40467.html 
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موسوعةاالخوانالمسلمين،الصهيوني،بالكياننعترفوال"ديفيدكامب"نرفض:عاكف
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%87%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A

المصري،الضغوطزيادةمعالتراجعيواصلوالعريان،إخوانيا زلزاال تثيربإسرائيلاالعترافتصريحات:انظرأيضا

.2117-21-26اليوم،
317
،2121-4-6ديفيد،كامبمعاهدةمن"التحلل"بـيطالباإلخوانمرشد

http://www.alarabiya.net/articles/2010/04/09/105410.html 
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علللللللللى أن االختبللللللللار الحقيقللللللللي لموقللللللللف االخللللللللوان المسلللللللللمين مللللللللن العالقللللللللة مللللللللع   
اسلللللرائيل واالتفاقلللللات معهلللللا سللللليكون عنلللللدما يصلللللبحون الكتللللللة النيابيلللللة األكبلللللر، باإلضلللللافة 

 .الى موقعهم في الرئاسة
 

 :النتخابات البرلمانيةبعد الموقف  4-3
فلللللي انتخابلللللات مجللللللس الشلللللعب المصلللللري، وقلللللد  شلللللاركت العديلللللد ملللللن األحلللللدزاب المصلللللرية

، مقعللللداً  057تصللللد ر هللللذه األحللللدزاب كللللل مللللن حللللدزب الحريللللة والعدالللللة الللللذي حصللللل علللللى 
 96، وتلللللاله حلللللدزب النلللللور اللللللذي حصلللللل عللللللى ملللللن المقاعلللللد البرلمانيلللللة% 47أي بنسلللللبة 

مقعللللللدًا، أمللللللا  36مقعللللللدًا، وفللللللي المرتبللللللة الثالثللللللة كللللللان حللللللدزب الوفللللللد الللللللذي حصللللللل علللللللى 
مقعلللللدًا، وحلللللدزب الوسلللللط الجديلللللد  33تللللللة المصلللللرية، فقلللللد حصلللللل عللللللى حلللللدزب تحلللللالف الك

باالضللللافة الللللى العديللللد مللللن االحللللدزاب المصللللرية األخللللرى التللللي . مقاعللللد 01حصللللل علللللى 
 318.حادزت المقاعد المتبقية في مجلس الشعب المصري

 
 :القضية الفلسطينية في البرنامج النتخابي لألحزاب المصرية 4-3-9
أن القضلللللللية الفلسلللللللطينية  نجلللللللد ؛والعداللللللللة الحريلللللللة لحلللللللدزب االنتخلللللللابي البرنلللللللام  مراجعلللللللةب

كانلللللت حاضلللللرة فلللللي البرنلللللام  االنتخلللللابي، حيلللللث ورد ذكرهلللللا أثنلللللاء الحلللللديث علللللن مصلللللر 
 أنهلللللا حتلللللى"فلللللي حقبلللللة مبلللللارك وملللللا خلفتللللله ملللللن تراجلللللع فلللللي دور مصلللللر اقليميلللللا ودوليلللللًا، 

 وبلللللللليبخس والبتللللللللرول، بالغللللللللادز والقللللللللدس لفلسللللللللطين المحتلللللللللين الصللللللللهاينة تمللللللللد أصللللللللبحت
 ونعللللللللادي نحاصللللللللر أصلللللللبحنا كمللللللللا إليللللللله، الحاجللللللللة أملللللللس فللللللللى والمصلللللللريين للللللللل األثملللللللان

، كملللللا ورد ذكرهلللللا فلللللي البنللللللد الخلللللامس عنلللللد الحللللللديث "فلسللللللطين فلللللى الثلللللائرين المقلللللاومين
عللللللن أولويللللللات نللللللواب الكتلللللللة البرلمانيللللللة لإلخللللللوان المسلللللللمين الللللللذين كللللللانوا فللللللي برلمللللللان 

 االهتملللللللام كلللللللل المسللللللللمين لإلخلللللللوان البرلمانيلللللللة الكتللللللللة نلللللللواب أعطلللللللى"؛ 5112-5101
 ملللللنهم إيمانلللللاً  )...( الفلسلللللطينية القضلللللية: مثلللللل األملللللة وقضلللللايا القلللللومي، األملللللن بقضلللللايا

 العربيللللللة المنطقللللللة فللللللي بللللللدورها القيللللللام عبللللللر إال يتحقللللللق لللللللن القللللللومي مصللللللر أمللللللن بللللللين
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وفللللللي محللللللور حمايللللللة األمللللللن ". واألمريكيللللللة الصللللللهيونية للمخططللللللات تصللللللدياً  واإلسللللللالمية
القلللللومي؛ فقلللللد جلللللرى ذكرهلللللا للتيكيلللللد عللللللى ضلللللرورة اسلللللتعادة مصلللللر للللللدورها االقليملللللي فلللللي 
المنطقللللللة العربيللللللة وواجبهللللللا فللللللي الللللللدفاع عللللللن قضللللللايا العللللللرب والمسلللللللمين، لمللللللا لهللللللا مللللللن 

 : تيثير على أمن مصر القومي، حيث نص على
 األفريقللللللللي، ادواالتحلللللللل اإلسللللللللالمي المللللللللؤتمر ومنظمللللللللة ،العربيللللللللة الجامعللللللللة دعللللللللم

 بمنظلللللللور الفلسلللللللطينية القضلللللللية حلللللللل عللللللللى والعملللللللل ،بيهلللللللدافها للقيلللللللام وتفعيلهلللللللا
 التيكيلللللد ،)...( حريتهللللا أجللللل مللللن كفاحهللللا فلللللي الشللللعوب ودعللللم ،إسللللالمي عربللللي
 الحكوملللللللللات وواجلللللللللب ،أرضللللللللله تحريلللللللللر فلللللللللي الفلسلللللللللطيني الشلللللللللعب حلللللللللق عللللللللللى

 والمسلللللاندة العلللللون يلللللد لملللللد مصلللللر مقلللللدمتها وفلللللي واإلسلللللالمية العربيلللللة والشلللللعوب
 الصلللللللللللللهاينة ضلللللللللللللد الفلسلللللللللللللطينية وللمقاوملللللللللللللة الفلسلللللللللللللطيني، للشلللللللللللللعب والتيييلللللللللللللد

 319.المغتصبين
قتصللللللادي ومصلللللللحة مصللللللر أن كللللللل مللللللن العامللللللل االيمكللللللن القللللللول ممللللللا سللللللبق،   

اللللللى العاملللللل الجيوسياسلللللي واألملللللن القلللللومي المصلللللري كانلللللا موجلللللودين،  ضلللللافةً الداخليلللللة إ
الخلللللللوان المسللللللللمين بالقضلللللللية نظريلللللللا عللللللللى االقلللللللل، ضلللللللمن توجهلللللللات وأسلللللللباب اهتملللللللام ا

 . ، مع تبني مواقف ناقدة ورافضة للعالقة مع اسرائيلالفلسطينية
مللللللن الجللللللدير بالللللللذكر؛ أن القضللللللية الفلسللللللطينية قللللللد كانللللللت حاضللللللرة أيضللللللًا فللللللي   

" إئللللللتالف الثللللللورة مسللللللتمرة"البللللللرام  االنتخابيللللللة ل حللللللدزاب المنافسللللللة أيضللللللًا؛ ومثللللللال ذلللللللك 
مقاعللللد فللللي البرلمللللان، حيللللث أكللللد االئللللتالف فللللي سياسللللته الخارجيللللة  7الللللذي حصللللل علللللى 

 : على
 ديفيللللد كامللللب إتفاقيللللات عللللديلوت إسللللرائيل مللللع التطبيللللع سياسللللة فللللي النظللللر إعللللادة
 نشلللللر فلللللي وحقهلللللا بالكاملللللل سللللليناء عللللللى المصلللللرية السللللليطرة إسلللللتعادة يكفلللللل بملللللا

 الشللللللعب نضللللللال مسللللللاندة)...(  أرضللللللها مللللللن شللللللبر كللللللل علللللللى المسلللللللحة قواتهللللللا
 الممكنللللللة الوسللللللائل بكللللللل المسللللللتقلة الوطنيللللللة دولتلللللله إقامللللللة أجللللللل مللللللن الفلسللللللطيني

 العنللللللللف وأعمللللللللال المسلللللللللح الكفللللللللاح بللللللللين والتمييللللللللدز المسلللللللللح الكفللللللللاح فيهللللللللا بمللللللللا
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 غيللللللر عنللللللف وهللللللو مغللللللايرة قوميللللللة أو مذهبيللللللة أو طائفيللللللة فئللللللات ضللللللد الموجهللللللة
 320."له التصدي يجب مشروع

، ولكلللللن جلللللرى ذكلللللر "حللللدزب النلللللور السللللللفي"ولللللم يلللللرد ذكلللللر فلسلللللطين فلللللي برنلللللام    
علللللادة النظلللللر فيهلللللا؛ وتحديلللللدا اتفاقيلللللة الغلللللادز ملللللع اسلللللرائيل لملللللا  االتفاقيلللللات االقتصلللللادية وا 

تللللليثير عللللللى مصللللللحة مصلللللر االقتصلللللادية الداخليلللللة فلللللي إطلللللار محاربلللللة اهلللللدار لهلللللا ملللللن 
 :المال العام

 مصلللللر، خلللللارج تهريبهلللللا تلللللم التلللللي المنهوبلللللة الطائللللللة والثلللللروات األملللللوال اسلللللترداد
 خللللالل مللللن وذلللللك البائللللد، الحكللللم نظللللام فتللللرة خللللالل المختلسللللة، األمللللوال واسللللتعادة
 مراجعلللللة تلللللتم أن ينبغلللللي اإلطلللللار هلللللذا وفلللللي )...( المشلللللروعة القانونيلللللة الوسلللللائل

 كمللللا المفسللللدين مللللن لهللللم خللللالق ال مللللن عقللللدها التللللي االقتصللللادية االتفاقللللات كافللللة
 مللللللللن وغيرهللللللللا إلسللللللللرائيل الطبيعللللللللي الغللللللللادز بيللللللللع التفاقيللللللللة بالنسللللللللبة الحللللللللال هللللللللو
 321.الدول

بخصللللللللوص حللللللللدزب الوفللللللللد، فقللللللللد تصللللللللدرت القضللللللللية الفلسللللللللطينية سياسللللللللته  أمللللللللا  
سلللللالمية، حيلللللث بلللللين أن  الخارجيلللللة فلللللي البرنلللللام  االنتخلللللابي بحكلللللم أنهلللللا قضلللللية عربيلللللة وا 

 : نصرة قضايا
 للسياسلللللللللة الرئيسللللللللية الللللللللدائره هللللللللي واألفريقللللللللي واإلسللللللللالمي العربللللللللي العللللللللالم دول

 قضلللللللايا تللللللللفومخ فلسلللللللطين قضللللللليتا مقلللللللدمتها وفلللللللي )...( المصلللللللرية الخارجيلللللللة
 اإلقليميلللللة مصلللللر عالقلللللات بنلللللاء)...(  السياسلللللة لهلللللذه أساسلللللية ركيلللللدزه – التحلللللرر
جلللللللراء والتكاملللللللل، التعلللللللاون ملللللللن أسلللللللاس عللللللللى  إيلللللللران ملللللللع اسلللللللتراتيجي حلللللللوار وا 

 مللللللللع واالتفاقللللللللات التسللللللللوية عمليللللللللة ومراجعللللللللة المنطقللللللللة مسللللللللتقبل حللللللللول وتركيللللللللا
 واإلجحلللللللاف العلللللللدوان ظلللللللل فلللللللي حقيقلللللللي سلللللللالم ال أنللللللله أسلللللللاس عللللللللى إسلللللللرائيل

 تصلللللنع و البقلللللاء عللللللى قلللللادرة سللللليادة ذات دوللللللة فلللللي الفلسلللللطيني الحلللللق نتهلللللاكوا
 322.أبنائها ومستقبل مصيرها
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وبالنسللللللللبة لحلللللللللدزب تحللللللللالف الكتللللللللللة المصلللللللللرية الللللللللذي يضلللللللللم كللللللللل ملللللللللن حلللللللللدزب   
المصللللللللري اللللللللللديموقراطي االجتملللللللللاعي، وحلللللللللدزب المصلللللللللريين االحلللللللللرار، باالضلللللللللافة اللللللللللى 

 بلللللللرام  أحدزابللللللله االسلللللللرائيلي حاضلللللللرًا فللللللليحلللللللدزب التجملللللللع؛ فقلللللللد كلللللللان الصلللللللراع العربلللللللي 
  323.باستثناء حدزب التجمع

بللللللللي ن الحللللللللدزب المصللللللللري الللللللللديموقراطي االجتمللللللللاعي فللللللللي بنللللللللد النهللللللللوض بللللللللدور   
مصلللللر االقليملللللي واللللللدولي بينللللله سللللليبقي عللللللى معاهلللللدة السلللللالم فلللللي سلللللبيل الحفلللللاظ عللللللى 
أملللللن واسلللللتقرار مصلللللر، كملللللا أنللللله سللللليعيد النظلللللر فلللللي تسلللللليم المللللللف الفلسلللللطيني لجهلللللادز 
المخلللللابرات باعتبلللللاره تهديلللللد ل ملللللن القلللللومي المصلللللري، وتحويلللللله اللللللى عاملللللل ملللللن عواملللللل 

 :  النهوض االقتصادي المصري، حيث أن الحدزب يؤمن
 ومسلللللللاندتها لمصلللللللر ةيلللللللالدول قليميلللللللةاال المكانلللللللة اسلللللللتعادة عللللللللى العملللللللل بيهميلللللللة
 الشللللللللللعب حلللللللللق مسلللللللللاندة ذللللللللللك رأس وعلللللللللللى المنطقلللللللللة فلللللللللي والعداللللللللللة للتحلللللللللرر

نهلللللاء المصلللللير، وتقريلللللر الحريلللللة فلللللي الفلسلللللطيني  وعوالخضللللل نكسلللللاراال سياسلللللة وا 
وذلللللللك مللللللن أجللللللل تحقيللللللق اسللللللتقالل القللللللرار المصللللللري اقليميللللللًا ودوليللللللًا فللللللي )...( 

كافللللللة المجللللللاالت واسللللللتعادة الريللللللادة المصللللللرية فللللللي محيطهللللللا العربللللللي واالقليمللللللي 
 والعللللللللدوان لحللللللللتالاال ورفللللللللض)...( ودورهللللللللا الفاعللللللللل علللللللللى الصللللللللعيد العللللللللالمي 

 فللللللللللي السياسللللللللللية البلللللللللللد بمصللللللللللالح يتعلللللللللللق وفيمللللللللللا)...( ديكتاتوريللللللللللة وال والقهللللللللللر
 القضلللللية ملللللن والموقلللللف العربيلللللة قلللللاتوالعال النيلللللل ميلللللاه رأسلللللها ىوعلللللل المنطقلللللة،

 ومنظمللللللللللات دزابحللللللللللواأل رادفللللللللللاال ادراتمبلللللللللل إلللللللللللى النظللللللللللر ينبغللللللللللي طينية،سلللللللللللالف
 دعيموتلللللل قامللللللةإل السللللللاعية الشللللللعبية الدبلوماسللللللية أشللللللكال وكللللللل المللللللدني المجتمللللللع
 باعتبارهللللللا المختلفللللللة البلللللللدان مللللللع جتماعيللللللةواال ةوالثقافيلللللل اديةقتصللللللاال اتالعالقلللللل
 لهلللللللا السلللللللابقة النظلللللللرة ملللللللن بلللللللدالً  القلللللللومي، ملللللللنواأل الخارجيلللللللة للسياسلللللللة روافلللللللد
 بلللللين يملللللاناإل)...(  الحيويلللللة القضلللللية لهلللللذه منيلللللةاأل جهلللللدزةاال حتكلللللارال، دكتهديللللل
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 علللللللن العربيلللللللة، اللللللللدول بكتللللللللة النهلللللللوض هلللللللو ومحلللللللوره متشلللللللابك، المنطقلللللللة أمللللللن
 مواجهلللللللللة وتلعلللللللللب. المسلللللللللتويات جميلللللللللع عللللللللللى بينهلللللللللا التعلللللللللاون تعدزيلللللللللدز طريللللللللق

 هللللللللذا فللللللللي مهمللللللللا دورا الفلسللللللللطينية راضلللللللليل  لهللللللللاواحتال سللللللللرائيليةاال طمللللللللاعاأل
 يعصلللللف اسلللللتعماري نتلللللوء ملللللن تشلللللكله ولملللللا جهلللللود ملللللن تسلللللتندزفه لملللللا التصلللللور،
 يؤكلللللد ذوا  . المجلللللاورة اللللللدول مختللللللف هلللللددوي الفلسلللللطيني الشلللللعب بحقلللللوق بانتظلللللام
 ىعللللل احفاظلللل رائيليةاالسلللل المصللللرية المعاهللللدة لغللللاءإل يللللدعو ال انلللله علللللى الحللللدزب

 مغلللللللامرات فلللللللى قنلللللللدزالاال علللللللن متناعلللللللاوا اللللللللوطن حلللللللدود عللللللللى السللللللللم إسلللللللتتباب
 عللللللى الضلللللغوط ممارسلللللة ضلللللرورة ىعلللللل الوقلللللت نفلللللس فلللللى يؤكلللللد فإنللللله عسلللللكرية،

 قاملللللةوا   المنطقلللللة، فلللللي علللللادل مسلللللال ىإلللللل التوصلللللل أجلللللل ملللللن سلللللرائيليةاال الدوللللللة
 تحلللللللللت الفلسلللللللللطيني الشلللللللللعب ملللللللللع عديلللللللللدة مسلللللللللتويات عللللللللللى وثيقلللللللللة اتقلللللللللعال
 قواعلللللللد ملللللللن سلللللللرائيلياال سلللللللتثناءاال بإنهلللللللاء العلللللللام قتنلللللللاعاال وتلللللللدعيم ل،حلللللللتالاال

 والتعاملللللل الشلللللامل اللللللدمار بيسللللللحة يتعللللللق ملللللا خاصلللللة وبصلللللفة ،اللللللدولي القلللللانون
 324.تحررها حين إلى المحتلة راضياأل مع

المصللللللريين االحللللللرار، فيللللللربط بللللللين احتللللللرام اتفاقيللللللة وبخصللللللوص برنللللللام  حللللللدزب   
عطلللللللاء الفلسلللللللطينيين حقلللللللوقهم ملللللللن قبلللللللل االسلللللللرائيليين،  السلللللللالم المصلللللللرية االسلللللللرائيلية وا 

 :حيث قال أن
 مللللللع السللللللالم بمعاهللللللدة يتعلللللللق فيمللللللا وخاصللللللة الدوليللللللة لتعهللللللداتها مصللللللر احتللللللرام

 تحقيلللللللق عنلللللللد إال معهلللللللا اإلقليملللللللي التعلللللللاون إمكانيلللللللة قبولهلللللللا يعنلللللللي ال إسلللللللرائيل
 الفلسللللطينيين تهجيللللر عمليللللات وقللللف فللللي يكمللللن والللللذي والعللللادل، الشللللامل السللللالم
 والتطبيللللللق االسللللللتيطاني، البنللللللاء تصللللللعيد عمليللللللات وكللللللذلك الغربيللللللة الضللللللفة مللللللن

 األراضللللللللي كافللللللللة مللللللللن إسللللللللرائيل بانسللللللللحاب الدوليللللللللة الشللللللللرعية لقللللللللرارات الكامللللللللل
 لمشلللللكلة علللللادل لحلللللل والتوصلللللل ،0967 يونيلللللو ملللللن الرابلللللع خلللللط حتلللللى المحتللللللة
 325.سيادة ذات مستقلة فلسطينية دولة قيام وقبول الفلسطينيين، الالجئين
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كملللللا ورد ذكللللللر فلسللللللطين ضللللللمن سياسلللللتهم الخارجيللللللة واألمللللللن القللللللومي، باعتبللللللار  
 : أن مصر تقع في قلب الوطن العربي، فقد بي نوا أن

 بشللللللكل العربيللللللة السياسللللللة تشللللللكيل وسللللللائل أحللللللد هللللللي الخارجيللللللة مصللللللر سياسللللللة
 اتفاقيلللللات ملللللن الدوليلللللة تعهلللللداتها جميلللللع مصلللللر تحتلللللرم اللللللذي الوقلللللت وفلللللي علللللام،

 العربيلللللة سياسلللللتها فلللللإن اإلنسلللللان، بحقلللللوق المتعلقلللللة تللللللك أو ثقافيلللللة، أو سياسلللللية
 تحقيلللللق بلللللين إيمانهلللللا وملللللن الفلسلللللطينية، بالقضلللللية العضلللللوي ارتباطهلللللا ملللللن تنبلللللع

 العربلللللللللللي للصلللللللللللراع العادللللللللللللة بالتسلللللللللللوية إال يتللللللللللليتى ال المنطقلللللللللللة فلللللللللللي السلللللللللللالم
 القلللللللدس عاصلللللللمتها مسلللللللتقلة فلسلللللللطينية دوللللللللة قيلللللللام يضلللللللمن اللللللللذي اإلسلللللللرائيلي

 اإللتلللللللللدزام أسلللللللللاس عللللللللللى اإلسلللللللللرائيلي العربلللللللللي الصلللللللللراع تسلللللللللوية رةضلللللللللرو )...( 
 الصللللللة، ذات األملللللن مجللللللس لقلللللرارات األملللللين والتنفيلللللذ الدوليلللللة بالشلللللرعية الكاملللللل
 غيلللللللر الكاملللللللل الضلللللللمان عللللللللى التسلللللللوية تللللللللك تقلللللللوم وأن الجبهلللللللات كافلللللللة عللللللللى

 المسللللللتقلة دولتلللللله إقامللللللة فللللللي الفلسللللللطيني للشللللللعب المشللللللروعة للحقللللللوق المنقللللللوص
 مصللللللر تقللللللوم أن ضللللللرورة)...(  القللللللدس وعاصللللللمتها ،0967 عللللللام حللللللدود علللللللى
 عللللللى يسلللللاعدها فلللللاعاًل، دعملللللاً  قيامهلللللا، عنلللللد المسلللللتقلة الفلسلللللطينية الدوللللللة بلللللدعم
ستمرارية وتنميتها مؤسساتها بناء  326.إستقرارها وا 

الوسلللللط، فقلللللد أتلللللى عللللللى ذكلللللر فلسلللللطين فلللللي أثنلللللاء الحلللللديث وبخصلللللوص حلللللدزب   
عللللللللن سياسللللللللته الخارجيللللللللة تجللللللللاه األمللللللللن القللللللللومي المصللللللللري، حيللللللللث بللللللللي ن أن القضللللللللية 
الفلسللللللطينية سللللللتكون مللللللن ضللللللمن اولوياتلللللله لمللللللا لهللللللا مللللللن تلللللليثير علللللللى األمللللللن القللللللومي 
المصللللللري، مللللللا يؤكلللللللد تلللللليثير العاملللللللل الجيوسياسللللللي عللللللللى صللللللناعة القلللللللرار فللللللي سياسلللللللة 

 :حيث بي ن أن القضية الفلسطينية هي مصر الخارجية،
 الشلللللللعب حرملللللللان ألن المصلللللللري القلللللللومي ل ملللللللن رؤيتنلللللللا فلللللللي محوريلللللللة قضلللللللية

 اللللللللدولي القلللللللانون انتهلللللللاك اسلللللللتمرار معنلللللللاه المشلللللللروعة حقوقللللللله ملللللللن الفلسلللللللطيني
 صللللللريحاً  تهديللللللدا يمثللللللل الللللللذي األمللللللر الشللللللرقية، مصللللللر حللللللدود علللللللى واإلنسللللللاني

 الشلللللللعب لحلللللللق الكاملللللللل تيييلللللللدهم المؤسسلللللللون ويؤكلللللللد المصلللللللري القلللللللومي ل ملللللللن
قاملللللللة مصللللللليره تقريلللللللر فلللللللي الفلسلللللللطيني  القلللللللدس، وعاصلللللللمتها المسلللللللتقلة دولتللللللله وا 

                                                           
326
 .المصدرالسابق



117 
 

 
 

 عللللللى المؤسسلللللون يؤكلللللد كملللللا. للللللديارهم العلللللودة فلللللي الفلسلللللطينيين الالجئلللللين وحلللللق
 بملللللا المشلللللروعة، الوسلللللائل بكلللللل االحلللللتالل مقاوملللللة فلللللى الفلسلللللطيني الشلللللعب حلللللق
 عليهللللللا نصللللللت مشللللللروعة مقاومللللللة الحللللللدزب يعتبرهللللللا التللللللي المسلللللللحة القللللللوة فيهللللللا

 مواجهللللللة فللللللي شللللللعب ألي ثابللللللت كحللللللق الدوليللللللة واألعللللللراف والمقللللللررات المواثيللللللق
 327.االحتالل

 
كانلللللت حاضلللللرة فلللللي بلللللرام   فلللللي ضلللللوء ملللللا سلللللبق، نجلللللد أن القضلللللية الفلسلللللطينية  

األحلللللللدزاب االنتخابيللللللللة بللللللللالر غم مللللللللن االنشللللللللغاالت الداخليللللللللة المصللللللللرية، مللللللللا يعنللللللللي إدراك 
فيهلللللا االخلللللوان المسللللللمين للللللدور مصلللللر اإلقليملللللي والعربلللللي، كملللللا األحلللللدزاب المصلللللرية بملللللا 

نالحللللللظ بللللللين بللللللرام  األحللللللدزب ال تكللللللاد تخلللللللو مللللللن ذكللللللر فلسللللللطين أو الصللللللراع العربللللللي 
االسلللللرائيلي لملللللا لهلللللذه القضلللللية ملللللن تللللليثير عللللللى أملللللن مصلللللر القلللللومي عللللللى أسلللللاس أنهلللللا 

يؤكلللللد قضلللللية مصلللللرية داخليلللللة الشلللللتراكها ملللللع فلسلللللطين بالحلللللدود الجغرافيلللللة األملللللر اللللللذي 
أهميلللللللة العاملللللللل الجيوسياسلللللللي فلللللللي التللللللليثير عللللللللى السياسلللللللة الخارجيلللللللة المصلللللللرية، وفلللللللي 
نفلللللس الوقلللللت، فإنللللله ملللللن المالحلللللظ بلللللين هنلللللاك تلللللرد دًا فلللللي المواقلللللف ملللللن حيلللللث اإلبقلللللاء 

 .على معاهدة السالم في سبيل الحفاظ على المصالح الداخلية المصرية
بشللللللكل  الفلسللللللطينية لقضلللللليةا واذكللللللر قللللللد اإلخللللللوان المسلللللللمين يمكللللللن القللللللول بللللللين   

واسللللللللتغاللها بمصللللللللالح مصللللللللر االقتصللللللللادية وأمنهللللللللا القللللللللومي  ربطهللللللللاعللللللللام مللللللللن خللللللللالل 
التطلللللرق إللللللى قضلللللايا محلللللددة تتعللللللق  دون السلللللتعادة دور مصلللللر االقليملللللي فلللللي المنطقلللللة

، أمللللا بالنسلللللبة للسلللللفيين؛ فقلللللد لللللوحظ علللللدم اكتللللراثهم بالقضلللللية مباشلللللرةً  يبالشللللين الفلسللللطين
أمللللللللا  ،يةمصللللللللر االقتصللللللللادية المصللللللللالح التركيللللللللدزهم علللللللللى انصللللللللب بحيللللللللث  ،الفلسللللللللطينية

اعلللللللللادة النظلللللللللر علللللللللن نيتللللللللله بعضلللللللللها تحللللللللدث بالنسللللللللبة إللللللللللى األحلللللللللدزاب األخلللللللللرى؛ فقلللللللللد 
باالتفاقيلللللللات المنعقلللللللدة ملللللللع اسلللللللرائيل ومراجعلللللللة عمليلللللللة السلللللللالم، وارتلللللللبط ذللللللللك بمصلللللللالح 

 .مصر الداخلية
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 :بعد استبم الخوان المسلمين للرئاسة 4-3-3
لللللللللت  االنتخابللللللللات فللللللللي المسلللللللللمين اإلخللللللللوان علللللللللى فللللللللودز غللللللللدزة فللللللللي حمللللللللاس حركللللللللة عو 

هنيلللللة  فلللللي غلللللدزة إسلللللماعيل اللللللودزراء رئللللليس حيلللللث قلللللام مصلللللر، فلللللي والرئاسلللللية التشلللللريعية
 مرسلللللللي محملللللللد بفلللللللودز ابتهاجلللللللاً  الشلللللللوارع فلللللللي الحللللللللوى المصلللللللري وتودزيلللللللع العللللللللم برفلللللللع

بالرئاسللللة، كمللللا حللللاول رئلللليس الحكومللللة فللللي غللللدزة اسللللماعيل هنيللللة دزيللللارة القللللاهرة فللللي تمللللودز 
، لتهنئللللللللة الللللللللرئيس المصللللللللري الجديللللللللد، باالضللللللللافة الللللللللى بحللللللللث بعللللللللض 5105( ليللللللللويو )

 المواقللللللف القضللللللايا والملفللللللات الفلسللللللطينية بمللللللا فيهللللللا ملللللللف المصللللللالحة الفلسللللللطينية، لكللللللن
مرسلللللي فلللللي  تلللللينىو  328.توقعتللللله ملللللا لحملللللاس تقلللللدم للللللم المصلللللرية الرسلللللمية والتصلللللريحات

 بعللللد مللللا إلللللي هنيللللة مقابلللللة وأجللللل البروتوكللللول، يخللللالف ولللللم اتخللللاذ قللللراره السللللتقبال هنيللللة
حمللللاس،  لقيللللادةسياسلللليًا  اً خصللللمذي يعتبللللر اللللل عبللللاس، محمللللود الفلسللللطيني، الللللرئيس لقللللاء

 الرئاسلللللللة مؤسسلللللللة: "وقلللللللد بي نلللللللت مصلللللللادر مصلللللللرية بلللللللينخصوصلللللللًا فلللللللي ذللللللللك الوقلللللللت، 
 وتهنئتلللله مرسللللي محمللللد الللللرئيس للقللللاء الفلسللللطينية الطلبللللات مللللع عاليللللة بحساسللللية تتعامللللل
بدراسلللللة االعللللداد لدزيلللللارة تضلللللم وفلللللدا فلسللللطينيا مشلللللتركًا يضلللللم كلللللل ، وأنهلللللا تقلللللوم "بالرئاسللللة

ملللللن هنيلللللة ومحملللللود عبلللللاس، باعتبلللللار أن تللللللك الخطلللللوة سلللللتدعم الجهلللللود المصلللللرية فلللللي 
 329.المصالحة الفلسطينية

د اسللللللتالم كانللللللت أهللللللم ملفللللللات القضللللللية الفلسللللللطينية فللللللي السياسللللللة المصللللللرية بعلللللل  
عللللللللى غلللللللدزة، ومللللللللف  هلللللللي مللللللللف معبلللللللر رفلللللللح والحصلللللللار اإلخلللللللوان المسللللللللمين للحكلللللللم؛

المصلللللللالحة الفلسلللللللطينية بلللللللين حركتلللللللي فلللللللتح وحملللللللاس، والوسلللللللاطة ملللللللع حركلللللللة حملللللللاس 
نهللللللاء الحللللللرب علللللللى غللللللدزة، باإلضللللللافة إلللللللى  للتوصللللللل الللللللى اتفللللللاق هدنللللللة مللللللع اسللللللرائيل وا 

 . موقفها من االتفاقيات مع اسرائيل والحفاظ عليها
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 :معبر رفح وفك الحصار عن غزة 4-3-3-9
جنلللللللديا  06قاملللللللت مصلللللللر بلللللللإغالق معبلللللللر رفلللللللح بعلللللللد الهجلللللللوم اللللللللذي أدى اللللللللى مقتلللللللل 

، مملللللا أثلللللار انتقلللللاد ودزيلللللر الداخليلللللة 5105( اغسلللللطس)ب آ 6مصلللللريا عللللللى الحلللللدود فلللللي 
فللللللي غللللللدزة فتحللللللي حمللللللاد الللللللذي عب للللللر عللللللن خيبللللللة أمللللللل حمللللللاس، حيللللللث طالللللللب الللللللرئيس 

دة المصللللللري بللللللين يللللللتم فللللللتح معبللللللر رفللللللح بشللللللكل كامللللللل، وقللللللال عللللللن توقعاتلللللله مللللللن القيللللللا
نتمنلللللى عللللللى اللللللرئيس محملللللد مرسلللللي رئللللليس مصلللللر الثلللللورة صلللللاحب : "المصلللللرية الجديلللللدة

 أن غللللللدزة ذنللللللب ملللللا)...( القلللللرار الشلللللجاع وكلملللللة الحلللللق أن يتخلللللذ قلللللرارًا بفلللللتح معبلللللر رفلللللح 
 فلسلللللطين تكلللللن للللللم فللللإن االحتلللللالل، مللللع معابركلللللم تفللللتح الوقلللللت ذات وفللللي عليهلللللا يضلللليق
علللللانى "قطلللللاع غلللللدزة قلللللد  ، كملللللا بلللللين أن  "والمسللللللار ةالبوصللللللل تعديللللللل فعليكللللللم أعينكللللللم بللللللين

للللل، وقلللللد أكلللللد ح  "كثيلللللرًا ملللللن سياسلللللة االغلللللالق المتكلللللررة فلللللي عهلللللد النظلللللام السلللللابق اد فلللللي م 
ذات التصلللللريح الصلللللحفي عللللللى ارتبلللللاط األملللللن القلللللومي بلللللين كلللللل ملللللن مصلللللر وفلسلللللطين 

إن أمللللن مصللللر هللللو أمننللللا، ومللللا يضللللرها يضللللرنا، ونللللتفهم حقهللللا فللللي تلللليمين : "حيللللث قللللال
، "حلللللدودها وفللللللرض سلللللليادتها، ونرجلللللو أن يكللللللون ذلللللللك دون التضلللللييق علللللللى غللللللدزة وأهلهللللللا

ً إلنهللللللاء معانللللللاة الشللللللعب الفلسللللللطيني وفللللللك الحصللللللار يكللللللون بإقامللللللة منطقللللللة  واقتللللللرح حللللللال 
 330.تجارة حرة بين غدزة ومصر

قلللللومي قلللللد الاألملللللن عاملللللل مملللللا سلللللبق، كلللللان واضلللللحًا أن العاملللللل الجيوسياسلللللي و   
صللللللر تجللللللاه ملللللللف فللللللك الحصللللللار عللللللن غللللللدزة، حيللللللث أن دورًا فللللللي تحديللللللد موقللللللف م العبلللللل

 .أولوية مصر كانت لحماية وتيمين حدودها
، قلللللللررت مصلللللللر فلللللللتح معبلللللللر رفلللللللح للحلللللللاالت 5105( غسلللللللطسأ)ب آ 53فلللللللي   

االنسلللللللانية ولملللللللدة ثالثلللللللة ايلللللللام أسلللللللبوعيا فقلللللللط، مملللللللا أثلللللللار انتقلللللللادات واسلللللللعة ملللللللن قبلللللللل 
قلللللللال النلللللللاطق الفلسلللللللطينيين والفصلللللللائل الفلسلللللللطينية، وخصوصلللللللا حركلللللللة حملللللللاس التلللللللي 

 مصلللللر وأملللللن سللللليناء، فلللللي األمنلللللي الوضلللللع نقلللللدر: "باسلللللم ودزارة داخليتهلللللا إسلللللالم شلللللهوان
 يقلللللللدروا أن المصلللللللريين األشلللللللقاء ملللللللن نرجلللللللو لكلللللللن وفلسلللللللطين، غلللللللدزة قطلللللللاع أملللللللن ملللللللن

 معبلللللر عملللللل بلللللرر المصلللللري الجانلللللب" ، وأضلللللاف أن")...( غلللللدزة فلللللي الملللللواطنين أوضلللللاع
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-1-24،القدسالعربي،عليها؟يضيقأنغزةذنبماويستغربرفحمعبربفتحمرسيالرئيسيطالبحمادفتحي
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 المجلللللللللرمين ومطلللللللللاردة األمنيلللللللللة العمليلللللللللة باسللللللللتمرار الجديلللللللللدة السلللللللللفر آليلللللللللة وفلللللللللق رفللللللللح
فلللللي الوقلللللت اللللللذي قلللللال فيللللله . "سللللليناء فلللللي المصلللللريين للجنلللللود ثكنلللللة باسلللللتهداف المتهملللللين

 حكومللللة لللللرئيس كللللان قللللد تعهللللد مرسلللليبللللين   "الحيللللاة"مصللللدر فللللي حركللللة حمللللاس لجريللللدة 
 حصللللار فللللرض عللللدمقبللللل نحللللو شللللهر؛ ب أثنللللاء اجتمللللاعهم فللللي القلللاهرة هنيللللة إسللللماعيل غلللدزة
 أي تحللللت مطلقللللاً  عهللللدي فللللي غللللدزة علللللى الحصللللار يعللللود لللللن: "حيللللث قللللال القطللللاع علللللى
 331".الظروف من ظرف

 الفلسللللللطينيين، المسللللللافرين أمللللللام دائللللللم بشللللللكل رفللللللح معبللللللر فللللللتح إلللللللى هنيللللللة دعللللللا  
 عهللللللدها فللللللي بمصللللللر معل قللللللة غللللللدزة فللللللي أهلنللللللا وأنظللللللار الفلسللللللطيني الشللللللعب أمللللللل" :وقللللللال

( سلللللللللبتمبر)أيللللللللللول  8وقلللللللللد أكلللللللللدت مصلللللللللر نيتهلللللللللا رفلللللللللع الحصلللللللللار فلللللللللي  332".الجديلللللللللد
نفلللللاق عمليلللللات هلللللدم فلللللي عهلللللد مرسلللللي ولكللللن وفلللللي نفلللللس الوقلللللت، شلللللهدت األ 5105،333

اكثللللر ممللللا كانللللت عليلللله فللللي عهللللد حسللللني مبللللارك، كمللللا أن طريقللللة الهللللدم التللللي كللللان يللللتم 
، مكانيلللللة اسلللللتخدامها فيملللللا بعلللللدإهلللللدم االنفلللللاق فيهلللللا كانلللللت بطريقلللللة مختلفلللللة بحيلللللث تمنلللللع 

مملللللا أثلللللار حفيظلللللة حكوملللللة حملللللاس فلللللي غلللللدزة، حيلللللث طاللللللب المتحلللللدث باسلللللمها صلللللالح 
، كمللللللا هاالبردويللللللل مصللللللر بللللللين يللللللتم ايجللللللاد بللللللدائل لالنفللللللاق فللللللي حللللللال اسللللللتمرارها بهللللللدم

طالللللللب رئلللللليس الحكومللللللة الفلسللللللطينية فللللللي غللللللدزة اسللللللماعيل هنيللللللة بإقامللللللة منطقللللللة للتجللللللارة 
حيلللللث ط رحلللللت فكلللللرة اقاملللللة منطقلللللة تجلللللارة حلللللرة بلللللين غلللللدزة  334الحلللللرة بلللللين مصلللللر وغلللللدزة،

ضلللللابطا وجنلللللديا  06ومصلللللر لتكلللللون بلللللديال علللللن االنفلللللاق التلللللي تلللللم اغالقهلللللا بعلللللد مقتلللللل 
مصلللللريًا اثلللللر وقلللللوع عمليلللللة الهجلللللوم المسللللللح عللللللى نقطتلللللين للجلللللي  المصلللللري فلللللي مدينلللللة 

فكلللللللار قلللللللام الطرفلللللللان الفلسلللللللطيني والمصلللللللري بتبلللللللادل األ إذرفلللللللح المصلللللللرية فلللللللي سللللللليناء، 
ر 335.نشللللاء المنطقللللة الحللللرة لتكللللون بللللديال عللللن عمليللللات التهريللللب مللللن االنفللللاقال  وقللللد بللللر 

موقللللللف مصللللللر  مللللللردزوق، أبللللللو موسللللللى حمللللللاس لحركللللللة السياسللللللي المكتللللللب رئلللللليس نائللللللب
                                                           

331
،2122-1-24،جريدةالحياة،...تعتذرووزارتهينتقد"حماس"داخليةوزير
332
،2122-6-4،القدسالعربي،غزةمعالحرةالتجاريةالمنطقةبإقامةللتعجيلمرسيدعاهنية
333
2122-6-1،جريدةالحياة،أيامخاللغزةحصاررفعمرسينيةعنأنباء
334
،2122-6-22هليغلقالرئيسمرسيانفاقغزة؟،الجزيرةنت،

-http://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2012/9/22/%D9%87%D9%84
-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%8A%D8%BA%D9%84%D9%82
-%D8%A3%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%82-%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%8A

%D8%BA%D8%B2%D8%A9
335
،2122-1-22،جريدةالوسطاليومية،غزةمعحرةمنطقةإقامةالمصريةالسلطاتمعتدرسحماس

55673003.html-wasat.com/portal/News-http://www.el 

http://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2012/9/22/%D9%87%D9%84-%D9%8A%D8%BA%D9%84%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%8A-%D8%A3%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%BA%D8%B2%D8%A9
http://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2012/9/22/%D9%87%D9%84-%D9%8A%D8%BA%D9%84%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%8A-%D8%A3%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%BA%D8%B2%D8%A9
http://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2012/9/22/%D9%87%D9%84-%D9%8A%D8%BA%D9%84%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%8A-%D8%A3%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%BA%D8%B2%D8%A9
http://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2012/9/22/%D9%87%D9%84-%D9%8A%D8%BA%D9%84%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%8A-%D8%A3%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%BA%D8%B2%D8%A9
http://www.el-wasat.com/portal/News-55673003.html
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 بللللللللللالده مصللللللللللالح تحركلللللللللله مرسللللللللللي محمللللللللللد المصللللللللللري الللللللللللرئيس" نتجللللللللللاه األنفللللللللللاق بللللللللللي
 336".القومية

ملللللللللن  "القلللللللللدس العربلللللللللي"، علملللللللللت جريلللللللللدة 5105( سلللللللللبتمبر)ايللللللللللول  56فلللللللللي   
 بشللللللكل "حملللللاس" حركلللللةبلغلللللت أمصلللللدر فلسلللللطيني رسلللللمي فلللللي رام الل، بلللللين مصلللللر قلللللد 

 ، وقلللللللالغلللللللدزة قطلللللللاع ملللللللع الحللللللللدود عللللللللى حلللللللرة تجلللللللارة منطقللللللللة قاملللللللةإل رفضهللللللللا رسللللللللمي
 اللللللللودزراء رئيللللللللس بلللللللل أ قنديللللللللل هشللللللللامحينهلللللللا  المصلللللللري اللللللللودزراء رئللللللليس بلللللللين درالمصللللللل

 مصلللللر قلللللرارب لقللللاهرةل تللللهار يدز  أثنللللاء هنيللللة اسلللللماعيل غللللدزة قطللللاع فللللي المقلللللال الفلسلللللطيني
حيللللللث  ،غللللللدزة وقطللللللاع مصللللللر بللللللين مللللللا حمللللللاس مللللللن المقترحللللللة الحلللللللرة للمنطقلللللللة الرافلللللللض

 كيلللللان غلللللدزة قطللللللاعفكلللللرة ان  سللللللتعمل عللللللى تثبيلللللت المنطقلللللة تللللللك اعتبلللللر ان إيجلللللاد مثلللللل
 337.الفلسطينية االراضي باقلي عن مسلتقل فلسلطيني

 سللللللللواءحكوملللللللة حملللللللاس  علللللللللى ردتأن تكلللللللون قلللللللد  المصللللللللرية السللللللللطات نفلللللللت  
ولكللللن قللللال  غللللدزة، مللللع الحللللدود علللللى حللللرة منطقللللة إقامللللة طللللرح بشللللين اإليجللللاب أو بالسلللللب

 الحللللدود علللللى المصللللرية رفللللح مدينللللة فللللي حللللرة منطقللللللة اقامللللة تللللتم لللللن أنللللهمصللللدر رسللللمي 
 ملللللع تجاريلللللة عالقلللللات اقاملللللة عللللللى إطالقلللللا تلللللتحفظ ال مصلللللر: "وقلللللال غلللللدزة، قطلللللاع ملللللع

 تعللللدزدز أن شللللينها مللللن غللللدزة قطللللاع مللللع حللللرة منطقللللة تقلللليم لللللن لكنهللللا الفلسللللللطينية، السلللللطة
قاملللللة القطلللللاع اسلللللتقالل ، وفلللللي نفلللللس الوقلللللت "مصلللللر ملللللع الحلللللدود عللللللى منفصلللللل كيلللللان وا 

ر ذللللللك بلللللين االقتصلللللاد "األملللللر هلللللذا حيلللللال إيجابلللللا أو سللللللبا علللللليهم نلللللرد للللللم" :قلللللال ، وبلللللر 
 ملتدزمللللللة السلللللللللطه أن طالمللللللا: "الفلسللللللطيني مللللللرتبط باتفاقيللللللات مللللللع اسللللللرائيل، حيللللللث قللللللال

 ال مصللللللر" أن وقللللللال، "االقتصللللللادي بللللللاريس بروتوكللللللول إلغللللللاء يللللللتم لللللللن أوسلللللللو، باتفللللللاق
 مخللللللاطر مللللللللن تخشللللللللى لكنهللللللا صللللللغيرة، بقعللللللة غللللللدزة ألن اقتصللللللاديا األمللللللر هللللللذا يضلللللليرها

 ،"ككللللل الفلسللللطينية القضللللية علللللى ومباشللللللرا فعليللللا تهديللللدا تشللللللكل التللللي الخطللللللوة هللللذه مثللللل
الفلسللللللللطينية ككللللللللل، وال تهللللللللتم بالتفاصلللللللليل الصللللللللغيرة، وبللللللللين ان مصللللللللر تهللللللللتم بالقضللللللللية 

 وسللللللريعة صللللغيرة مكاسللللللب تحقيللللق فقللللط أجللللل مللللن أقللللدامنا تحللللت ننظللللر أال يجللللب" :فقللللال
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-6-27،الشرقاألوسط،مباركدعهفييحدثلمبشكلأغلقتواألنفاقبالدهمصالحتحركهمرسي:مرزوقأبو
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،2122-6-27،القدسالعربي،غزةقطاعمعحرةتجارةمنطقةاقامةرفضهارسمياحماستبلغمصر
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 الدوللللللللللة إقاملللللللللة أجلللللللللل ملللللللللن ترسللللللللللليخها اللللللللللى نسلللللللللللعى التلللللللللي بالخطلللللللللللوات تعصلللللللللف قلللللللللللد
 338".القضية وجوهر ب  ول   أساس هيالتي  الفلسللطينية

المصللللللرية السللللللابقة، نالحللللللظ ارتبللللللاط فلسللللللطين بللللللاألمن مللللللن خللللللالل التصللللللريحات   
القلللللومي المصلللللري، وملللللدى تللللليثير العاملللللل الجيوسياسلللللي عللللللى صلللللناعة القلللللرار المصلللللري، 

، الحرفلللللي باتفاقيللللات السلللللالم المبرملللللة( المصللللريين)كمللللا يظهلللللر التللللدزام االخلللللوان المسللللللمين 
يين، بلللللللللين الفلسلللللللللطينيين واالسلللللللللرائيلو  ال بلللللللللين المصلللللللللريين واالسلللللللللرائيليين وحسلللللللللب، بلللللللللل

وظهلللللر ذللللللك ملللللن خلللللالل ربطهلللللم بلللللين انشلللللاء منطقلللللة التجلللللارة الحلللللر ة بلللللين مصلللللر وغلللللدزة 
وعللللللدم توافقهللللللا مللللللع اتفاقيللللللة اسلللللللو بمللللللا فيهللللللا اتفاقيللللللة بللللللاريس االقتصللللللادية الموقعللللللة بللللللين 
الفلسلللللطينيين واالسلللللرائيليين، فلللللي تبلللللاين ملللللع مواقلللللف اإلخلللللوان المسللللللمين يلللللوم كلللللانوا فلللللي 

ية وقواعلللللدها ملللللن حيلللللث علللللدم تغليلللللب االرتبلللللاط المعارضلللللة، ملللللع التلللللدزام بالسياسلللللة الرسلللللم
علللللللى ( حمللللللاس)الحدزبللللللي والسياسللللللي بللللللين اإلخللللللوان المسلللللللمين المصللللللريين والفلسللللللطينيين 

ن لقيلللللت قيلللللادات  التدزاملللللات الدوللللللة المصلللللرية وعالقتهلللللا ملللللع الرئاسلللللة الفلسلللللطينية، حتلللللى وا 
ة ، وهللللو مللللا يشللللكل اتسللللاقًا واضللللحًا مللللع النظريللللترحيللللب أكبللللر مللللن النظللللام الجديللللد" حملللاس"

الواقعيلللللللة التلللللللي تلللللللرى أن  االيلللللللديولوجيا تتراجلللللللع أملللللللام اعتبلللللللارات القلللللللوة والمصللللللللحة فلللللللي 
 .السياسة الخارجية الفعلية للدول

 
 :المصالحة الفلسطينية 4-3-3-3

اسلللللتمرت الجهلللللود المصلللللرية فلللللي مللللللف المصلللللالحة الفلسلللللطينية بعلللللد الثلللللورة، حيلللللث وكملللللا 
ذي كلللللان يحكلللللم مصلللللر فلللللي بلللللين  المجللللللس العسلللللكري الللللل ؛فلللللي الفصلللللل السلللللابق تلللللم  ذكلللللره

المرحللللللة االنتقاليلللللة قلللللام بلللللدور فاعلللللل فلللللي اتملللللام مللللللف المصلللللالحة ملللللن خلللللالل عقلللللد علللللدة 
 .اجتماعات بين حركتي حماس وفتح للتوصل الى اتفاق المصالحة

 ،المصلللللالحة تلللللدعم أن شلللللينها ملللللن التلللللي اللقلللللاءات ملللللن العديلللللد بعقلللللدقلللللام مرسلللللي   
رئللللللليس و  عبلللللللاس محملللللللودملللللللع اللللللللرئيس الفلسلللللللطيني  هجمعللللللل يذالللللللل الثالثلللللللي اللقلللللللاء مثلللللللل

 (ينللللللاير)كللللللانون الثللللللاني  9 مشللللللعل بتللللللاري  خالللللللد، "حمللللللاس"المكتللللللب السياسللللللي لحركللللللة 

                                                           
338
،حدودناعلىمنفصلكيانواقامةالقطاعاستقاللتعزيزشأنهامنغزةمعحرةمنطقةتقيملنمصر:مصريمصدر

.2122-21-2الحياةالجديدة،



123 
 

 
 

وكلللللللان عبلللللللاس ومشلللللللعل قلللللللد اجتمعلللللللا بملللللللدير المخلللللللابرات المصلللللللرية حينهلللللللا  5103،339
ار ملللللا يؤشلللللر عللللللى اسلللللتمر  340رأفلللللت شلللللحاته قبلللللل عقلللللد االجتملللللاع ملللللع اللللللرئيس مرسلللللي،

سياسللللللللللة مصللللللللللر الخارجيللللللللللة تجللللللللللاه القضللللللللللية  صللللللللللرية فلللللللللليدور جهللللللللللادز المخللللللللللابرات الم
 .الفلسطينية في عهد مرسي كما كان عليه في العهود السابقة

كمللللللللا التقللللللللى الللللللللرئيس المصللللللللري محمللللللللد مرسللللللللي بللللللللالرئيس الفلسللللللللطيني محمللللللللود   
، وبحثللللللا عللللللدة ملفللللللات بخصللللللوص 5103( مللللللايو)ايللللللار  06عبللللللاس فللللللي مصللللللر بتللللللاري  

وقلللللللد عبلللللللر  341المصلللللللالحة الفلسلللللللطينية،القضلللللللية الفلسلللللللطينية، وكلللللللان ملللللللن بينهلللللللا مللللللللف 
مللللللله بللللللين يكللللللون اتفللللللاق أعضللللللو المكتللللللب السياسللللللي لحركللللللة حمللللللاس خليللللللل الحيللللللة عللللللن 

المصلللللللالحة اللللللللذي تلللللللم توقيعللللللله فلللللللي القلللللللاهرة برعايلللللللة جهلللللللادز المخلللللللابرات المصلللللللرية هلللللللو 
 342.االتفاق األخير الذي ينهي حالة االنقسام بين فتح وحماس

س المكتلللللللب السياسلللللللي لحركلللللللة وفلللللللي ذات السلللللللياق؛ قلللللللام مرسلللللللي باسلللللللتقبال رئلللللللي  
، للبحللللللللللث فللللللللللي ملللللللللللف 5103( يونيللللللللللو)حدزيللللللللللران  07حملللللللللاس خالللللللللللد مشللللللللللعل بتللللللللللاري  

المصللللللللللالحة الفلسللللللللللطينية، حيللللللللللث أكللللللللللد مرسللللللللللي علللللللللللى ضللللللللللرورة تحقيللللللللللق المصللللللللللالحة 
الفلسلللللطينية لتعدزيلللللدز الموقلللللف الفلسلللللطيني فلللللي عمليلللللة السلللللالم، كملللللا اكلللللد مرسلللللي عللللللى ان 

وقلللللد  343ة مصلللللر الخارجيلللللة،قضلللللية القلللللدس وملللللا يجلللللري فيهلللللا هلللللي ملللللن اولويلللللات سياسللللل
، "المصلللللالحة وتريلللللد بالمصلللللالحة ملتدزملللللة مصلللللر"صلللللر ح اللللللرئيس الفلسلللللطيني عبلللللاس بلللللين 

" المسللللللمين اإلخلللللوان حركلللللة ملللللن يتجلللللدزأ ال جللللدزء حملللللاس أن ينكلللللر أحلللللد ال" نلللللهكمللللا بلللللين أ
 فللللي حمللللاس لحركللللة ينحللللادز مصللللر موقللللف أن لحظللللة أي فللللي يشللللعر لللللمومللللع ذلللللك فإنلللله 

 فلللللللللي هنلللللللللا أنلللللللللا كنلللللللللت لملللللللللا بلللللللللذلك شلللللللللعرت وللللللللللو" ،الفلسلللللللللطينية المصلللللللللالحة موضلللللللللوع
 344".القاهرة
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340
،2123-2-6لقاءثالثيبينمرسيوعباسومشعلفيالقاهرة،روسيااليوم،
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،2123-5-26،جريدةالوسطاليومية،السوريةواألزمةالفلسطينيةالمصالحةملفمازنأبومعيبحثالرئيس
342
-5-26،القدسالعربي،األخيرليكونيومينقبلالقاهرةفيوقعالذيالمصالحةاتفاقدعمضرورةعلىيؤكدالحية

2123.
343
.2123-6-27،جريدةالوسطاليومية،الفلسطينيةالمصالحةتطوراتلبحث"مشعلخالد"يلتقيمرسي
344
،2123-5-26،قناةالشرقالمصرية،فتحضدلحماسأبدا تنحازلممصر:مازنأبو
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 جنللللدةممللللا سللللبق، يمكللللن القللللول بللللين القضللللية الفلسللللطينية قللللد كانللللت مللللن ضللللمن أ  
السياسلللللللة الخارجيلللللللة المصلللللللرية أثنلللللللاء اسلللللللتالم االخلللللللوان المسللللللللمين للحكلللللللم، بلللللللالرغم ملللللللن 
انشللللللغاالتهم بشللللللؤونهم الداخليلللللللة، كمللللللا يالحلللللللظ أن ملللللللف القضللللللية الفلسلللللللطينية قللللللد ظلللللللل 

اللللللذي هللللللو ذات الطلللللابع األمنلللللي بالنسلللللبة لمصلللللر؛ حيلللللث بقلللللي جهلللللادز المخلللللابرات يتخلللللد 
هللللو الوسلللليط المباشللللر والمسللللؤول عللللن عللللد ة الجهللللادز السللللابق دزمللللن محمللللد حسللللني مبللللارك، 

البيروقراطيلللللللة فلللللللي مؤشلللللللر عللللللللى دور المؤسسلللللللات ملفلللللللات تتعللللللللق بالشلللللللين الفلسلللللللطيني، 
ملللللع هلللللذا . واألمنيلللللة فلللللي صلللللناعة القلللللرار حتلللللى عنلللللد تغيلللللر النظلللللام السياسلللللي أو قيادتللللله

عللللللى السياسلللللة " حملللللاس"وضلللللوح حلللللذر نظلللللام مرسلللللي فلللللي تغليلللللب عالقاتللللله الحدزبيلللللة ملللللع 
الرسلللللمية، ملللللع الرئاسلللللة الفلسلللللطينية، وهلللللو ملللللا أشلللللار لللللله اللللللرئيس الفلسلللللطيني ذاتللللله، كملللللا 

 .سلف إيضاحه
 

 :3193غزة  ائيلية علىالسر  حربال 4-3-3-2
 ،5105 علللللام (نلللللوفمبر)تشلللللرين ثللللاني  04 فللللي غلللللدزة علللللى الحلللللرب بشللللن إسلللللرائيل قامللللت
هنللللاك ردود فعللللل مصللللرية علللللى الصللللعيدين الشللللعبي والرسللللمي، حيللللث شللللهدت  كللللانوقللللد 

الشلللللوراع المصلللللرية مظلللللاهرات حاشلللللدة عب لللللرت علللللن سلللللخط وغضلللللب الجملللللاهير المصلللللرية 
 .من العدوان على غدزة

ف المتظللللللللللللاهرين المصللللللللللللريين بتنظلللللللللللليم الالشللللللللللللعبي؛ قللللللللللللام آفعلللللللللللللى المسللللللللللللتوى   
فللللللي عللللللدة أمللللللاكن  5105( نللللللوفمبر)تشللللللرين ثللللللاني  06مظللللللاهرات يللللللوم الجمعللللللة بتللللللاري  

فلللللي مصلللللر احتجاجلللللا عللللللى الهجملللللات التلللللي قاملللللت بهلللللا اسلللللرائيل ضلللللد غلللللدزة، وقلللللد قلللللال 
الخلللللوان المسللللللمين، والمقللللليم فلللللي دوللللللة قطلللللر، ا قريلللللب ملللللنالداعيلللللة يوسلللللف القرضلللللاوي، ال

عليلللللك بلللللاليهود اللهلللللم : "ف المصللللللين فلللللي الجلللللامع األدزهلللللر فلللللي خطبلللللة الجمعلللللةأملللللام أللللللو 
 345.، ودعا للفلسطينيين بالنصر"جبرينالمت الظالمين المتكبرين

بعلللللدة هتافلللللات مسلللللاندة لفلسلللللطين  الجمعلللللة صللللللالة بعلللللد المظلللللاهرون هتللللللفكملللللا   
: وضللللد إسللللرائيل وتحديللللدًا أثنللللاء مللللرورهم مللللن جانللللب المعبللللد اليهللللودي فللللي القللللاهرة؛ مثللللل

                                                                                                                                                           
http://elsharq.tv/node/132970 

345
-22-21و27ن،القدسالعربي،فلسطيبنصرةالعربيطالباالزهروشيخ،إسرائيلضديتظاهرونالمصريينألوف

2122.
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 تلللللل تللللدمير يريلللللد الشلللللعب"، "إسللللرائيل تسلللللقط تسلللللقط"، "فلسللللطين يللللا نفللللديك بالللللدم بللللالروح"
بوضللللع  الشللللبان، كمللللا قللللام عللللدد مللللن "اليهللللود مللللع الحللللل هللللو البللللارود ويللللا المللللدفع"، "أبيللللب
قلللللللللام و ، "استشلللللللللهادي" كلملللللللللة األحملللللللللر بلللللللللاللون عليهلللللللللا بكتللللللللل رؤوسلللللللللهم عللللللللللى راتشلللللللللا

المصلللللرية فلللللي  الخارجيلللللة ودزارة أملللللام األمريكللللليو  يسللللللرائيلين اإلعلملللللال متظلللللاهرون بحلللللرق
فلللللي اشلللللارة " سلللللفير وطلللللرد سلللللفارة غللللللق..للجملللللاهير مطلللللللب أول" وهتفللللللوا ،القلللللاهرة وسللللللط

 فلللللللتح ..للجماهيللللللللر مطلللللللللب تانللللللللي" أيضللللللللا وهتفللللللللوااللللللللى السلللللللفير والسلللللللفارة االسلللللللرائيلية، 
 يطالللللللبحيلللللث  ،غلللللدزة مللللللع الحلللللدود عللللللى رفلللللح معبللللللر إللللللى إشللللللارة فلللللي ،"للتحريللللللر المعبللللللر

 ضلللللد حلللللربهم فلللللي القطلللللاع لمقاتلللللللي ينضلللللموا أن يريللللللدون لملللللن الحللللللدود بفلللللتح مصلللللريون
 346.إسرائيل

وتلللللم  ."غلللللدزة غلللللدزة رمللللدز العلللللدزة: "هتللللف أللللللوف المتظللللاهرين فلللللي مدينلللللة االسللللكندرية  
اشللللللعال النللللللار بللللللالعلم االسللللللرائيلي فللللللي مدينللللللة السللللللويس وطللللللالبوا بإمللللللداد غللللللدزة بالسللللللالح، 

خطيللللب " أبللللو أنللللس الللللنمس"، وقللللال "الجهللللاد سللللبيلنا: "وقللللامو برفللللع الفتللللات مكتللللوب عليهللللا
أحلللللد المسلللللاجد فلللللي محافظلللللة سلللللوهاج التلللللي تقلللللع فلللللي جنلللللوب مصلللللر، أثنلللللاء تواجلللللده فلللللي 

لللللللى الشللللللعب المصللللللري أن يفيللللللق مللللللن غفلتلللللله المظللللللاهرات رسللللللالة إ: "مظللللللاهرة القللللللاهرة أن
، "ضللللللد الظلللللللم والعللللللدوان االسللللللرائيلي مثلمللللللا أفللللللاق علللللللى عللللللدوان وظلللللللم النظللللللام السللللللابق

قاملللللت مصلللللر بمسلللللاندة غلللللدزة طبيلللللًا، حيلللللث تلللللم كملللللا . وطاللللللب مرسلللللي بفلللللتح بلللللاب الجهلللللاد
 347.طبيلة قافلة ارسال
 أن بعللللد ،الللللى غللللدزة تضللللامنا مللللع الشللللعب الفلسللللطيني وشللللبابية وأهليللللة حدزبيللللة وفللللود ذهبللللت
قامللللت مجموعللللة مللللن السياسلللليين حيللللث  348حسللللني مبللللارك، عهللللد فللللي محظللللورا ذلللللك كللللان

المصلللللريين بدزيلللللارة غلللللدزة، وكلللللان عللللللى رأسلللللهم رئللللليس مجللللللس الشلللللعب المصلللللري السلللللابق 
محملللللد سلللللعد الكتلللللاتني، اللللللذي أكلللللد عللللللى دعلللللم مصلللللر ، ورئللللليس حلللللدزب الحريلللللة والعداللللللة
 مقللللاومتكم فللللي معكللللم أننللللا لنؤكللللد غللللدزة فللللي إللللليكم جئنللللا":للقضللللية الفلسللللطينية، حيللللث قللللال

 الصللللللهيوني للكيللللللان رسللللللالة)...(  وحللللللدكم يتللللللرككم لللللللن المصللللللري الشللللللعب وأن وجهللللللادكم،
                                                           

346
 .المصدرالسابق
347
 .المصدرالسابق
348
،2122-22-21،الجزيرةنت،ومرسيمباركبينغزة

http://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2012/11/20/%D8%BA%D8%B2%D8%A9
-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%83-

%D9%88%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%8A
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نمللللا لكللللم، إسللللتراتيجياً  كنللللدزاً  الثللللورة بعللللد تعللللد لللللم مصللللر بللللين  كنللللدزاً  وسللللتظل كانللللت مصللللر وا 
العلللللللرب  ، وقلللللللد دعلللللللا الكتلللللللاني"مظللللللللوم ولكلللللللل وغلللللللدزة فلسلللللللطين فلللللللي إلخواننلللللللا إسلللللللتراتيجياً 

 بينفسللللللنا شللللللاهدنا لقلللللد أنللللللتم أيلللللن: "والمسللللللمين لمللللللد يلللللد العللللللون للفلسلللللطينيين، حيللللللث قللللللال
 هلللللللللو المقاوملللللللللة خيلللللللللار إن دائملللللللللا نقلللللللللول أن عللللللللللى إصلللللللللرارا دزادنلللللللللا ملللللللللا اليلللللللللوم وأعيننلللللللللا
 349".خيارنا

علللللدا هلللللذا الحلللللراك فلللللإن  الخطلللللاب اإلعالملللللي لللللللرئيس المصلللللري كلللللان الفتلللللًا فلللللي   
مصلللللر تقلللللف كلللللدرع واقلللللي : "بلللللين مرسللللللي محمللللللد المصللللللري الرئيللللللس أعلللللللنقوتللللله،  فقلللللد 

ان مصللللللر قللللللادرة علللللللى اقللللللتالع العللللللدوان كمللللللا اقتلعللللللت )...( ل مللللللة العربيللللللة واالسللللللالمية 
ال أريلللللد )...( أنلللللتم منلللللا ونحلللللن ملللللنكم وللللللن نتخللللللى علللللنكم .. يلللللا أهلللللل غلللللدزة)...( الظللللللم 

 350".اللجوء لإلجراءات االستثنائية، ولكن إن رأيت الوطن في خطر فلن أتردد
 عللللللى االسلللللرائيلي العلللللدوان عللللللى األفعلللللال ردود ملللللن بمجموعلللللة مرسلللللي قلللللامكملللللا   

 السلللللفير باسلللللتدعاء والتوجيللللله إسلللللرائيل، للللللدى المصلللللري السلللللفير سلللللحبب ، حيلللللث قلللللامغلللللدزة
 ،االسلللللرائيلي عللللللى غلللللدزة العلللللدوان عللللللى احتجلللللاج رسلللللالة وتسلللللليمه مصلللللرفلللللي  اإلسلللللرائيلي

 أرواح علللللى االعتللللداء بشللللين للتباحللللث الللللدولي األمللللن بمجلللللس طارئللللة جلسللللة لعقللللد ودعللللا
 العلللللرب الخارجيلللللة للللللودزراء طلللللار  اجتملللللاع لعقلللللد باللللللدعوة والتوجيللللله الفلسلللللطينيين، األبريلللللاء
المصللللللرية  الخارجيللللللة ودزيللللللر عملللللللرو محمللللللد جلللللللرىوقللللللد أ 351.العللللللدوان تللللللداعيات لمناقشللللللة
 ، لمناقشلللللللةوبريطانيللللللللا واألردن تونللللللللس كلللللللل ملللللللن خارجيللللللللة ودزراء مللللللللع مشللللللللاورات حينهلللللللا،
 المشلللللللاورات تللللللللك خللللللالل عملللللللرو أكلللللللد وقلللللللد، غلللللللدزة العللللللدوان االسللللللرائيلي علللللللى تطلللللللورات

 الدوليللللللة األطللللللراف مللللللع سلللللللتعملأن مصللللللر "، واإلسلللللللرائيلي للعلللللللدوان مصللللللر إدانلللللللة عللللللللى
كملللللا بلللللين بلللللين  ،"الطلللللاهرة الفلسلللللطينية اللللللدماء عللللللىاإلسلللللرائيلي حفاظلللللًا  العلللللدوان وقلللللفل
 352".الفلسطيني الشعب دعم على قيدا تشلكل لنالعالقات بين مصر واسرائيل "

                                                           
349
،2122-22-26،الجزيرةنت،غزةإلىوزراءزيارةيستبقمصريوفد

-http://www.aljazeera.net/news/arabic/2012/11/19/%D9%88%D9%81%D8%AF
-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%A8%D9%82-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A
-%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9

%D8%BA%D8%B2%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89
350
 .ن،مصدرسبقذكرهفلسطيبنصرةالعربيطالباالزهروشيخ،إسرائيلضدظاهرونيتالمصريينألوف
351
،2122-22-25،موقعالعربية،بالقطاعاألخيرةالتطوراتلمناقشةالدولياألمنلمجلسطارئةجلسةلعقددعتمصر

http://www.alarabiya.net/articles/2012/11/15/249787.html 
352
.2122-22-21و27،القدسالعربي،غزةفيالعدوانلوقفالمتحدةاالممفيتحرك:المصريالخارجيةوزير

http://www.aljazeera.net/news/arabic/2012/11/19/%D9%88%D9%81%D8%AF-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%A8%D9%82-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%BA%D8%B2%D8%A9
http://www.aljazeera.net/news/arabic/2012/11/19/%D9%88%D9%81%D8%AF-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%A8%D9%82-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%BA%D8%B2%D8%A9
http://www.aljazeera.net/news/arabic/2012/11/19/%D9%88%D9%81%D8%AF-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%A8%D9%82-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%BA%D8%B2%D8%A9
http://www.aljazeera.net/news/arabic/2012/11/19/%D9%88%D9%81%D8%AF-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%A8%D9%82-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%BA%D8%B2%D8%A9
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 نإ عللللللللي ياسلللللللر المصلللللللرية الرئاسلللللللة باسلللللللم المتحلللللللدث قلللللللالفلللللللي ذات السلللللللياق؛   
 إيقللللللافمللللللن أجللللللل  ودوليللللللاً  إقليميللللللاً  الفاعلللللللة األطللللللراف مللللللع اتصللللللاالت أجللللللرىقللللللد  مرسللللللي
 سلللللليف السياسللللللية للشللللللؤون المصللللللري الللللللرئيس مستشللللللار قللللللال كمللللللا غللللللدزة، علللللللى العللللللدوان
 مللللن يتجللللدزأ ال جللللدزء ألنلللله غللللدزة أمللللن ينتهللللك بللللين القبللللول يمكللللن ال" :نللللهأ الفتللللاح عبللللد اللللدين
 353."المصري القومي األمن

وقلللللد أعللللللن مرسلللللي أن سياسلللللة مصللللللر الخارجيلللللة تجلللللاه القضلللللية الفلسلللللطينية قللللللد   
 06تغيلللللرت بعلللللد سلللللقوط مبلللللارك، حيلللللث قلللللال فلللللي كلملللللة لللللله بعلللللد صلللللالة الجمعلللللة بتلللللاري  

 نقلللللول: "االسلللللرائيلي عللللللى غلللللدزة،، تعقيبلللللا عللللللى العلللللدوان 5105( نلللللوفمبر)تشلللللرين ثلللللاني 
 األمللللس، مصللللر عللللن تمامللللا مختلفللللة اليللللوم مصللللر نا كللللله المصللللري الشللللعب باسللللم لهللللؤالء

 تحلللللللذيري، أكلللللللرر: "، كملللللللا قلللللللال"أملللللللس العلللللللرب علللللللن تماملللللللا مختلفلللللللون اليلللللللوم العلللللللرب إن
 نتلللللرك للللللن غلللللدزة، أهلللللل عللللللى سللللللطان أبلللللدا لهلللللم يكلللللون للللللن للمعتلللللدين، أخلللللرى ملللللرة وأكلللللرر
اللللللرأي العلللللام والموقلللللف الرسلللللمي المصلللللري يقفلللللان فلللللي نفلللللس ، وقلللللد بلللللين أن "وحلللللدها غلللللدزة

 سللللتكون الللللدماء هللللذه إن للمعتللللدي نقللللول: "الموقللللف ضللللد العللللدوان علللللى غللللدزة؛ حيللللث قللللال
 مصلللللر إن للجميلللللع نؤكلللللد ضلللللدكم، المنطقلللللة شللللعوب لكلللللل محركلللللا وسلللللتكون ،علللللليكم لعنللللة

 سلللللللالم وهلللللللذا واحللللللد لطلللللللرف سللللللالم ولللللللليس حقيقلللللللي سللللللالم إللللللللى دعوتلللللل وقيادتهلللللللا بيهلهللللللا
ال المهدزلللللللة، هللللللذه أوقفللللللوا مرفللللللوض،  أمامهللللللا، تقفللللللوا أن أبللللللدا تسللللللتطيعوا لللللللن فغضللللللبتنا وا 

 354".وقيادة شعب غضبة
، أجلللللللللرى مرسلللللللللي مباحثلللللللللات فلللللللللي 5105( نلللللللللوفمبر)تشلللللللللرين الثلللللللللاني  07فلللللللللي   

القللللللاهرة مللللللع كللللللل مللللللن أميللللللر دولللللللة قطللللللر حمللللللد بللللللن خليفللللللة آل ثللللللاني، ورئلللللليس الللللللودزراء 
للللن أميللللر قطللللر  التركللللي، رجللللب طيللللب اردوغللللان، بشللللين وقللللف العللللدوان علللللى غللللدزة، وقللللد ثم 

سللللليق ملللللع حينهلللللا الجهلللللود المصلللللرية، ووعلللللد بتقلللللديم المسلللللاعدات للشلللللعب الفلسلللللطيني بالتن
القلللللاهرة، أملللللا بالنسلللللبة الردوغلللللان، فقلللللد صلللللر ح بلللللين اسلللللرائيل هلللللي المسلللللؤولة علللللن خلللللرق 

                                                           
353
،2122-22-26،الجزيرةنت،غزةعلىالعدوانلوقفنسعى:قنديل

ic/2012/11/16/%D9%82%D9%86%D8%AF%D9%8A%D9%http://www.aljazeera.net/news/arab
-%D9%84%D9%88%D9%82%D9%81-%D9%86%D8%B3%D8%B9%D9%89-84
-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%88%D8%A7%D9%86

%D8%BA%D8%B2%D8%A9
354
،2124-7-6،بوابةالحريةوالعدالة،غزةعلىالصهيونيالعدوانمن"مرسي"الرئيسموقف..فيديو

p.com/Our_news_Details.aspx?News_ID=41983-http://www.fj

http://www.aljazeera.net/news/arabic/2012/11/16/%D9%82%D9%86%D8%AF%D9%8A%D9%84-%D9%86%D8%B3%D8%B9%D9%89-%D9%84%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%BA%D8%B2%D8%A9
http://www.aljazeera.net/news/arabic/2012/11/16/%D9%82%D9%86%D8%AF%D9%8A%D9%84-%D9%86%D8%B3%D8%B9%D9%89-%D9%84%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%BA%D8%B2%D8%A9
http://www.aljazeera.net/news/arabic/2012/11/16/%D9%82%D9%86%D8%AF%D9%8A%D9%84-%D9%86%D8%B3%D8%B9%D9%89-%D9%84%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%BA%D8%B2%D8%A9
http://www.aljazeera.net/news/arabic/2012/11/16/%D9%82%D9%86%D8%AF%D9%8A%D9%84-%D9%86%D8%B3%D8%B9%D9%89-%D9%84%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%BA%D8%B2%D8%A9
http://www.fj-p.com/Our_news_Details.aspx?News_ID=41983
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حللللال الهدنللللة مللللع الجانللللب الفلسللللطيني؛ وأن حمللللاس مسللللتعدة لبحللللث موضللللوع الهدنللللة فللللي 
وفللللللي ذات السللللللياق، . تللللللدزام االسللللللرائيلي بوقللللللف النللللللاروجللللللود ضللللللمانات أمريكيللللللة تجللللللاه االل

رات المصلللللللري المركلللللللدزي فلللللللي الشلللللللين وفلللللللي مؤشلللللللر عللللللللى اسلللللللتمرار دور جهلللللللادز المخلللللللاب
، خاللللللللد مشلللللللعل، ملللللللع "حملللللللاس"اجتملللللللع رئللللللليس المكتلللللللب السياسلللللللي لحركلللللللة الفلسلللللللطيني، 

ملللللدير المخلللللابرات المصلللللرية حينهلللللا رأفلللللت شلللللحاته، وعلللللرض عليللللله المطاللللللب الفلسلللللطينية 
لوقلللف اطلللالق النلللار ملللع اسلللرائيل والتلللي كلللان ملللن ضلللمنها فلللك الحصلللار علللن غلللدزة وفلللتح 

 355.المعابر بشكل كامل
 ومستشلللللللاريه همسلللللللاعدي ملللللللن علللللللدداً  يضلللللللم وفلللللللدبإرسلللللللال  مرسلللللللي قلللللللام اللللللللرئيس  
 إلللللللى ،قنللللللديل هشللللللامالمصللللللري حينهللللللا،  الللللللودزراء رئلللللليس باالضللللللافة الللللللى الللللللودزراءبعللللللض و 

للتيكيلللللد عللللللى وقلللللوف مصلللللر بجانلللللب الشلللللعب الفلسلللللطيني والتوسلللللط للوصلللللول اللللللى  ،غلللللدزة
لوقلللف النللللار للتوصلللل اللللى اتفللللاق " حمللللاس"تهدئلللة ملللع اسللللرائيل ملللن خلللالل الضللللغط عللللى 

واسللللرائيل بنلللاًء علللللى طللللب مللللن الواليلللات المتحللللدة، كملللا طلبللللت مصلللر مللللن " حملللاس"بلللين 
قلللللف الع للللدوان علللللى غللللدزة، وقامللللت للللغط علللللى إسللللرائيل ل و   السللللللطات الواليللللات المتحللللدة الض 

 للقطللللللاع، والطبيللللللة الغذائيللللللة المسللللللاعدات بعبللللللور والسللللللماح رفللللللح معبللللللر فللللللتحب المصللللللرية
 356.الفلسطينيين الجرحى لعالج لمصريةا العري  مدينة مستشفيات وفتح
، تلللللم االعلللللالن علللللن التوصلللللل اللللللى 5105( نلللللوفمبر)تشلللللرين الثلللللاني  50بتلللللاري    

وقللللف إطللللالق النللللار بللللين حمللللاس واسللللرائيل علللللى لسللللان ودزيللللر الخارجيللللة المصللللري حينهللللا 
محملللللد كاملللللل عملللللرو، واللللللذي بلللللين ان اتفلللللاق وقلللللف النلللللار قلللللد تلللللم التوصلللللل اليللللله برعايلللللة 

د مرسلللللي، واعتبللللللر أن الجهلللللود والوسلللللاطة المصلللللرية نابعلللللة مللللللن اللللللرئيس المصلللللري محمللللل
 357.مسؤولية مصر التاريخية تجاه القضية الفلسطينية

                                                           
355
،2122-22-27حراكدبلوماسيبالقاهرةبشأنغزة،الجزيرة،

-/arabic/2012/11/17/%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%83http://www.aljazeera.net/news
-%D8%AF%D8%A8%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%8A
-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9

%D8%BA%D8%B2%D8%A9-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86 
356
،2122-22-21،الجزيرةنت،ومرسيمباركبينغزة

http://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2012/11/20/%D8%BA%D8%B2%D8%A9
-D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%83%-%D8%A8%D9%8A%D9%86-

%D9%88%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%8A 
357
،2122-22-22،العربية،التنفيذحيزيدخلغزةقطاعفيالتهدئةاتفاق

http://www.alarabiya.net/articles/2012/11/21/251031.html 

http://www.aljazeera.net/news/arabic/2012/11/17/%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%83-%D8%AF%D8%A8%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%BA%D8%B2%D8%A9
http://www.aljazeera.net/news/arabic/2012/11/17/%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%83-%D8%AF%D8%A8%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%BA%D8%B2%D8%A9
http://www.aljazeera.net/news/arabic/2012/11/17/%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%83-%D8%AF%D8%A8%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%BA%D8%B2%D8%A9
http://www.aljazeera.net/news/arabic/2012/11/17/%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%83-%D8%AF%D8%A8%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%BA%D8%B2%D8%A9
http://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2012/11/20/%D8%BA%D8%B2%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D9%88%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%8A
http://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2012/11/20/%D8%BA%D8%B2%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D9%88%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%8A
http://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2012/11/20/%D8%BA%D8%B2%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D9%88%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%8A
http://www.alarabiya.net/articles/2012/11/21/251031.html
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، فتحللللللي حملللللللاد "حمللللللاس"فللللللي قطللللللاع غللللللدزة انتقلللللللد ودزيللللللر الداخليللللللة فللللللي حكوملللللللة   
الموقلللللف العربلللللي ملللللن الحلللللرب عللللللى غلللللدزة وطاللللللب اللللللدول العربيلللللة بلللللدعم المقاوملللللة بلللللداًل 

األمريكيللللة واالوروبيللللة، حيللللث قللللال فللللي كلمتلللله باحتفللللال  مللللن تخللللدزين األمللللوال فللللي البنللللوك
 لللللللدول رسلللللالة هلللللذه: "5105( ديسلللللمبر)كلللللانون االول  2تكلللللريم ضلللللباط الشلللللرطة بتلللللاري  

 دملللللللوع نريلللللللد ال )...(والسلللللللالح  بالملللللللال الفلسلللللللطينية المقاوملللللللة لملللللللد واإلسلللللللالمية العربيلللللللة
 أن اليجللللللودز)...(  مللللللدافعكم نريللللللد بللللللل الفضللللللائيات فللللللي حللللللديثهم أو غللللللدزة علللللللى العللللللرب
، وأشللللاد بالللللدور "مللللالكم وللللليس الل مللللال هللللذا..البنللللوك هللللذه فللللي مكدسللللا المللللال هللللذا يبقللللى

المصللللللري فللللللي دعملللللله للشللللللعب الفلسللللللطيني والللللللدور الللللللذي قللللللام بلللللله للتوصللللللل الللللللى اتفللللللاق 
 الللللللرئيس يشللللللكر والخللللللارج الللللللداخل فللللللي الفلسللللللطيني الشللللللعب كللللللل": التهدئللللللة، حيللللللث قللللللال

 الفقلللللري العملللللود فهلللللي مصلللللر قلللللدر يعللللللم كلنلللللا)...(  بلللللالتوفيق لللللله ويلللللدعو مرسلللللي محملللللد
 358."العربية ل مة

، والتللللللللي تشللللللللكل 5105بالتللللللللدقيق فللللللللي الموقللللللللف المصللللللللري اثنللللللللاء حللللللللرب غللللللللدزة   
اختبللللللارا للسياسللللللة المصللللللرية، فللللللي عهللللللد اإلخللللللوان المسلللللللمين، يمكللللللن القللللللول بينلللللله رغللللللم 
الخطللللللللاب اإلعالمللللللللي القللللللللوي، والدزيللللللللارات الرسللللللللمية والشللللللللعبية، إال أن  مواقللللللللف النظللللللللام، 

حتللللللى علللللللى الصللللللعيد الشللللللعبي، ظلللللللت فللللللي سللللللياق ذات ردود أفعللللللال النظللللللام المصللللللري و 
وقلللللد لعلللللب النظلللللام الجديلللللد . فلللللي محطلللللات سلللللابقة، سلللللواء أكانلللللت حلللللروب أو انتفاضلللللات

دور الوسللللللللليط للتوصلللللللللل لهدنلللللللللة، دون رفلللللللللض لمبلللللللللدأ االتصلللللللللال ملللللللللع االسلللللللللرائيليين، أو 
فللللي المواجهللللة  غللللدزة التفللللاوض، ودون التهديللللد مللللثال بللللالوقوف ماديللللًا وعسللللكريًا مللللع قطللللاع

 .  العسكرية
 

 :"كامب ديفيد"اتفاق السبم مع اسرائيل  4-3-3-4
 سللللالم اتفاقيللللات مصللللر صللللل الثللللاني مللللن هللللذا البحللللث، إلللللى توقيللللعجللللرت اإلشللللارة فللللي الف

جلللللرى فلللللي بدايلللللة هلللللذا الفصلللللل و  ،فلللللي عهلللللد اللللللرئيس السلللللادات 0979 علللللام اسلللللرائيل ملللللع
 الشللللللللعبسلللللللرد تفاصلللللللليل رفلللللللض اإلخللللللللوان المسلللللللللمين شلللللللينهم شللللللللين فئللللللللات كبيلللللللرة مللللللللن 

                                                           
358
،2122-22-5،جريدةالشروق،للمقاومةالقتاليةالقدراتلتطويردفاعوزارةإنشاءفيتفكرحماسحكومة:حماد

-41d7-ae93-http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=05122012&id=ea28dc97
429b0dd53b80-a078

http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=05122012&id=ea28dc97-ae93-41d7-a078-429b0dd53b80
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=05122012&id=ea28dc97-ae93-41d7-a078-429b0dd53b80
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 االتفاقيللللللات، لهللللللذه ةوالثقافيلللللل والحدزبيللللللة واالجتماعيللللللة السياسللللللية أطيافلللللله بكافللللللة المصللللللري
، وجلللللرى توضللللليح تحديلللللدا وبمصلللللر العربيلللللة باألمللللة لحقلللللت هدزيملللللة واعتبللللار توقيعهلللللا بينللللله

عصلللللام )كيلللللف رفضلللللت قيلللللادات اإلخلللللوان المسللللللمين، تصلللللريحًا ألحلللللد قيلللللادات الجماعلللللة 
عنللللدما تحللللدث قبللللل الثللللورة بسللللنوات قليلللللة عللللن احتمللللال عللللدم إلغللللاء االتفاقيللللات ( العريللللان

 . مع اسرائيل
 ملللللن وأثنلللللاء ترشللللليحهم للبرلملللللان؛ الثلللللورة بعلللللدالمسللللللمين  االخلللللوان خطلللللاب تحلللللول  

. المتللللردد فللللي إلغائهللللا موقللللف إلللللىالتفاقللللات السللللالم مللللع اسللللرائيل  تمامللللا الللللرافض الموقللللف
 الشللللرق لصللللحيفة ،حسللللين محمللللود المسلللللمين اإلخللللوان لجماعللللة العللللام األمللللين أكللللد حيللللث

 تعقللللللد المعاهللللللدات كللللللل" :نبللللللي 5100 (ديسللللللمبر)كللللللانون األول  9 فللللللي اللندنيللللللة األوسللللللط
 بلللللللليي النظللللللللر اعللللللللادة يمثللللللللله الللللللللذي والبرلمللللللللان الشللللللللعب حللللللللق ومللللللللن الشللللللللعوب لصللللللللالح
لكلللللن جماعلللللة  ،األهميللللة ملللللن كبيللللر قلللللدر عللللللى وبلللللين أن معاهللللدة كاملللللب ديفيللللد ،"معاهللللدة

 :، وأكلللللللد أنأولوياتهلللللللا سللللللللم عللللللللى اللللللللراهن الوقلللللللت فلللللللي تضلللللللعها ال االخلللللللوان المسللللللللمين
 هلللللللذه تحتلللللللرم ال إسلللللللرائيل وعموملللللللا ،اللللللللراهن الوقلللللللت فلللللللي بكثيلللللللر أهلللللللم أولويلللللللات هنلللللللاك"

 359".الواقع أرض على االتفاقية
تمثلللللل أكبلللللر كتللللللة فلللللي البرلملللللان  المسللللللمين االخلللللوانوبعلللللد أن أصلللللبحت جماعلللللة   

المصللللللري؛ عب للللللر عصللللللام العريللللللان الللللللذي كللللللان يتللللللرأس لجنللللللة العالقللللللات الخارجيللللللة فللللللي 
هللللذا التللللدزام دولللللة، : "مجلللللس الشللللعب عللللن موقللللف الجماعللللة مللللن كامللللب ديفيللللد حيللللث قللللال

 360".وليس جماعة أو حدزب، ولذلك نحترمه
 اتفاقيللللللة بالغللللللاء ،5105( فبرايللللللر)شللللللباط  02 بتللللللاري هللللللد دت جماعللللللة اإلخللللللوان   

 المسلللللاعدات بوقلللللف المتحلللللدة الواليلللللات تهديلللللد عللللللى ارد  كلللللان  ، ولكلللللن ذللللللكديفيلللللد كاملللللب
 الحريللللة حللللدزب رئلللليس نائللللب وقللللد كللللان حينهللللا العريللللان قللللال حينمللللا وذلللللك لمصللللر، الماديللللة
 ذاإفللللل ،السللللالم اتفاقيللللة وقعللللت التللللي طلللللرافاأل التدزامللللات أحللللد كانللللت المعونللللة:"إن والعدالللللة

                                                           
359
،2122-22-6،الشرقاالوسط،أولوياتنارأسعلىليستلكنهاللمراجعةتحتاج:األوسطلشرقلالجماعةعامأمين

http://classic.aawsat.com/details.asp?section=4&issueno=12064&article=653481&search=%E3
%D5%D1&state=true#.VKSEk9KUfzM

360
David D. Kirkapatrick, Islamists in Egypt Back Timing of Military Handover, The New York 

Times, 8-1-2012. 

http://classic.aawsat.com/details.asp?section=4&issueno=12064&article=653481&search=%E3%D5%D1&state=true#.VKSEk9KUfzM
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 االطلللللللراف جانلللللللب ملللللللن االتفاقيلللللللة مراجعلللللللة حلللللللق يبللللللليح فهلللللللو طلللللللرف ملللللللن االخلللللللالل تلللللللم
  361".االخرى

إللللللللى تللللللليثير العاملللللللل المصلللللللري اللللللللذاتي عللللللللى  اإلخلللللللوان ملللللللن إشلللللللارة هلللللللذا وفلللللللي  
 أنسياسلللللتها تجللللللاه القضللللللية الفلسللللللطينية والموقللللللف مللللللن االتفاقيللللللات مللللللع اسللللللرائيل، حيللللللث 

 وللللللليس يكللللللون لتحقيللللللق أهللللللداف مصللللللرية داخليللللللة،االتفاقيللللللة مللللللن الممكللللللن هنللللللا أن  إلغللللللاء
 .تعاطفا ودعما للقضية الفلسطينية

كلللللللذلك صلللللللر ح مرسلللللللي أثنلللللللاء ترشلللللللحه للرئاسلللللللة بينللللللله فلللللللي حلللللللال فلللللللودزه بالرئاسلللللللة   
سللللللللرائيل،  المصللللللللرية؛ سلللللللليلتدزم بالمعاهللللللللدات الدوليللللللللة الموقعللللللللة بللللللللين كللللللللل مللللللللن مصللللللللر وا 

ليلللله الغللللرب، كمللللا مسللللتدركا فللللي نفللللس الوقللللت فللللإن سياسللللته لللللن تكللللون تابعللللة لمللللا يمليلللله ع
 وهللللللي لنللللللا، األساسللللللية القضللللللية سللللللتكون فلسللللللطين قضللللللية"ذكللللللر فللللللي نفللللللس الخطللللللاب أن 

 الفلسللللللطينيون، يريللللللده مللللللا لتحقيللللللق وذلللللللك مصللللللر، رئلللللليس سلللللليكون لمللللللن كللللللذلك سللللللتكون
 362".حقوق لهم نيينيالفلسط أن لنعلن العالم أمام الوقوف على قادرون ونحن

 لالتفاقيللللللات احترامللللللهمحمللللللد مرسللللللي الحكللللللم فللللللي مصللللللر؛ أعلللللللن  بعللللللد أن اسللللللتلم  
، وصللللرح بينلللله سلللليحافظ علللللى اتفاقيللللة السللللالم، موقللللع مللللن أكثللللر فللللي الدوليللللة والمعاهللللدات
 إللللللللى النظلللللللر يجلللللللب لكلللللللن حتملللللللي، أملللللللر هلللللللذا االتفاقيلللللللة، سلللللللنحترم نحلللللللن: "حيلللللللث قلللللللال

 وجللللللللود إلللللللللى مرسللللللللي ولفللللللللت ،"االتفاقيللللللللة هللللللللذه احتللللللللرام الطللللللللرفين وعلللللللللى التفصلللللللليالت،
 وذكللللللر ،والفلسلللللطينيين إسلللللرائيل بلللللين والثانيلللللة ومصلللللر، إسلللللرائيل بلللللين األوللللللى يتين،اتفلللللاق
 ملدزمللللة ليسللللت مصللللر فللللإن وبالتللللالي الفلسللللطينيين، تجللللاه تعهللللداتها تحتللللرم لللللم إسللللرائيل أن

  363.معها السالم اتفاقية باحترام
وفللللي نفللللس السللللياق؛ كانللللت اسللللرائيل متخوفللللة علللللى مسللللتقبل اتفاقيللللة السللللالم مللللع   

مصللللللللر بعللللللللد االنتخابللللللللات الرئاسللللللللية، وقللللللللد ارسلللللللللت مبعوثللللللللا خاصللللللللا لللللللللرئيس الحكومللللللللة 
االسلللللرائيلية يتسلللللحاق مولخلللللو، وذللللللك فلللللي عشلللللية مراسلللللم اداء اليملللللين الدسلللللتورية للللللرئيس 

عقللللد اجتمللللاع خللللاص ملللللع الدولللللة الجديللللد محمللللد مرسلللللي، وقللللد قللللام المبعللللوث االسلللللرائيلي ب
                                                           

361
.2122-2-27اخوانمصريهددونبمراجعةكامبديفيد،جريدةالوطن،
362
،2122-4-22،العربية،وإسرائيلمصربينالدوليةاالتفاقياتسأحترم:مرسي

http://www.alarabiya.net/articles/2012/04/21/209213.html 
363
عننقال ،2122-6-26الفلسطينية،الدراساتمؤسسةمرسي،عهدفيمصرمعالسالماتفاقيةمستقبلغولد،دوري

،2122-6-26هيوم،يسرائيل

2012.pdf-6-studies.org/sites/default/files/29-http://www.palestine 
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كلللللل ملللللن رئللللليس المجللللللس االعللللللى للقللللللوات المسللللللحة حينهلللللا المشلللللير حسلللللين طنطللللللاوي، 
ورئلللللليس المخللللللابرات العامللللللة مللللللراد مللللللوافي، وطلللللللب منهمللللللا الحفللللللاظ علللللللى العالقللللللات بللللللين 
مصلللللر واسلللللرائيل وعللللللى اتفاقيلللللة السلللللالم الموقعلللللة بينهملللللا ألنهلللللا تخلللللدم مصلللللالح البللللللدين، 

ل عللللللى الملحلللللق األمنلللللي، واقتلللللرح توسللللليع العالقلللللات كملللللا بلللللين رفلللللض اسلللللرائيل ألي تعلللللدي
 364.االقتصادية بين البلدين

بتللللاري   خطابلللله فللللي احتللللرام مرسللللي أيضللللا التفاقيللللة السللللالم مللللع اسللللرائيل ويظهللللر  
 حيلللللث ،بعلللللد تنصللللليبه كلللللرئيس لمصلللللر القلللللاهرة جامعلللللة فلللللي 5105( يونيلللللو)حدزيلللللران  31
 كملللللا وعلللللدل، حلللللق رسلللللالة ومعهلللللا قبلهلللللا ونحملللللل للعلللللالم سلللللالم رسلللللالة نحملللللل إننلللللا: "قلللللال

 واالتفاقيللللات المعاهللللدات فللللي المصللللرية الدولللللة التدزامللللات احتللللرام علللللى نؤكللللد دومللللاً  تعهللللدنا
 الرئاسلللللة ومؤسسلللللة والحكوملللللة واألملللللة الشلللللعب مصلللللر أن هنلللللا ملللللن أعللللللن إننلللللي.. الدوليلللللة
 وسلللللنعمل المشلللللروعة، حقوقللللله كافلللللة عللللللى يحصلللللل حتلللللى الفلسلللللطيني الشلللللعب ملللللع تقلللللف
 واحللللللداً  صللللللفاً  الفلسللللللطيني الشللللللعب ليكللللللون الفلسللللللطينية الوطنيللللللة المصللللللالحة إتمللللللام علللللللى

 365".وسيادته أرضه الستعادة
وقلللللللد بلللللللين مرسلللللللي أن الواليللللللللات المتحلللللللدة قلللللللد طالبتلللللللله بالحفلللللللاظ عللللللللى اتفاقيللللللللة   

السللللالم مللللع اسللللرائيل، ولكللللن بللللين ان التدزاملللله فيهللللا سلللليكون مقابللللل التللللدزام اسللللرائيل بإعطللللاء 
 مصلللللر تطاللللللب واشلللللنطن كانلللللت إذا: "حيلللللث قلللللالالفلسلللللطينيين حقهلللللم فلللللي اقاملللللة دوللللللتهم 

 ديفيلللللد كاملللللب فلللللي بالتدزاماتهلللللا تفلللللي أن عليهلللللا فلللللإن اسلللللرائيل ملللللع السلللللالم اتفاقيلللللة بلللللاحترام
، كمللللا بللللين أن سياسللللة مصللللر الخارجيللللة لللللن تكللللون كمللللا "للفلسللللطينيين ذاتللللي حكللللم بإقامللللة

كانلللللت عليللللله فلللللي عهلللللد مبلللللارك ملللللن تبعيلللللة اقتصلللللادية للواليلللللات المتحلللللدة، وللللللن تخضلللللع 
 معاديلللللللة تكلللللللون للللللللن مصلللللللر: "باتهلللللللا مقابلللللللل اللللللللدعم والمعونلللللللات االقتصلللللللادية، فقلللللللاللطل

 حسللللني السللللابق الللللرئيس حكللللم خللللالل كانللللت مثلملللا للللله تابعللللة تكللللون لللللن أنهللللا كمللللا للغلللرب،
 الضلللللللرائب دافعلللللللي بللللللليموال اشلللللللترت المتعاقبلللللللة األميركيلللللللة اإلدارات" أنوذكلللللللر  ،"مبلللللللارك

 المنطقلللللللة، شلللللللعوب جانلللللللب ملللللللن الكراهيلللللللة يكلللللللن للللللللم إن بالغضلللللللب الشلللللللعور األميلللللللركيين
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الدراساتمؤسسةمرسي،تنصيبمراسمعشيةسرا مصرزاراإلسرائيليةالحكومةلرئيسالخاصالمبعوث

،2122-7-2معاريف،عننقال،2122-7-2الفلسطينية،
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 إسلللللرائيل وأيلللللدت الجماهيريلللللة، المعارضلللللة حسلللللاب عللللللى الديكتاتوريلللللة الحكوملللللات وأيلللللدت
 366".الفلسطينيين حساب على
ممللللللا سللللللبق، يتضللللللح بللللللين مرسللللللي قللللللد أبللللللردز القضللللللية الفلسللللللطينية فللللللي خطابلللللله،   

وأشلللللار فلللللي اكثلللللر ملللللن مناسلللللبة لنلللللوع ملللللن اشلللللتراط إعطلللللاء الفلسلللللطينيين حقلللللوقهم مقابلللللل 
التللللللدزام مصللللللر باتفاقيللللللة السللللللالم، كمللللللا بللللللي ن أن سياسللللللته سللللللتكون مختلفللللللة عللللللن السياسللللللة 

دية والتنمويلللللللللة السلللللللللابقة ملللللللللن حيلللللللللث التبعيلللللللللة االقتصلللللللللادية وتقلللللللللديم المصلللللللللالح االقتصلللللللللا
ولكللللن فللللي الجانللللب العملللللي، وربمللللا السللللباب منهللللا . الداخليللللة علللللى المصلللللحة الفلسللللطينية

 . قصر عهده، لم يحدث تغيير كبير يذكر على الموقف من السياسات االسرائيلية
اب  6جنلللللديا مصلللللريا عللللللى الحلللللدود بلللللين اسلللللرائيل ومصلللللر فلللللي  06بعلللللد مقتلللللل   
 ورئلللللليس المسلللللللحة القللللللوات قيللللللادة مللللللع اجتمللللللاع عقللللللد، قللللللام مرسللللللي ب5105( اغسللللللطس)

، سلللللليناء منللللللاطق جميلللللع علللللللى لسللللليطرةا حتلللللى يللللللتم الداخليللللللة وودزيلللللر العامللللللة، المخلللللابرات
 والشلللللرطة المسللللللحة قواتنلللللا لكلللللل صلللللدرت واضلللللحة واملللللرأ"أن  خطابللللله فلللللي وبلللللين مرسلللللي

 للجنللللللللود ثكنللللللللة باسللللللللتهداف المتهمللللللللين -المجللللللللرمين هللللللللؤالء لمطللللللللاردة للتحللللللللرك الداخليللللللللة
 علللللللى الغللللللادر الهجللللللوم بهللللللذا قللللللام مللللللن علللللللى القللللللبض إللقللللللاء -سلللللليناء فللللللي المصللللللريين

وقللللد نللللددت حركللللة حمللللاس حينهللللا بللللالهجوم، وقامللللت بللللإغالق األنفللللاق التللللي تقللللع  ،"أبنائنللللا
 367.على الحدود بين غدزة ومصر

المسلللللحة  للقللللوات العللللام القائللللدو  الللللدفاع ودزيللللر كللللل مللللن عللللدزلقللللام الللللرئيس مرسللللي ب  
 الفريلللللق المسللللللحة القلللللوات أركلللللان رئللللليس، و طنطلللللاوي حسلللللين محملللللد المشلللللير مصلللللر فلللللي

وقلللللللللللام بتعيينهملللللللللللا كمتشلللللللللللارين  5105( اغسلللللللللللطس)اب  05، بتلللللللللللاري  عنلللللللللللان سلللللللللللامي
ولكلللللللن اسلللللللرائيل اعتبلللللللرت ان هلللللللذا القلللللللرار للللللللن يلللللللؤثر عللللللللى عالقاتهلللللللا ملللللللع  368.لللللللللرئيس

 الفتللللللاح عبللللللد مصللللللر مللللللن حيللللللث التنسلللللليق األمنللللللي، واعتبللللللرت ان قللللللرار مرسللللللي بتعيللللللين
 لطنطللللاوي خلفللللاً  األعلللللى العسللللكري المجلللللس ورئلللليس الللللدفاع ودزيللللر منصللللبي فللللي السيسللللي
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 قللللللادة كلللللللوعللللللللت ذلللللللك بللللللين السيسللللللي تربطلللللله عالقللللللات جيللللللدة ب ،سلللللليعود عليهللللللا بللللللالنفع
 بللللللاراك، إيهللللللود االسللللللرائيلي الللللللدفاع ودزيللللللروخصوصللللللا  إسللللللرائيل، فللللللي األمنيللللللة المؤسسللللللة
 كمللللللا غلعللللللاد، عللللللاموس االسللللللرائيلية الللللللدفاع ودزارة فللللللي األمنللللللي السياسللللللي القسللللللم ورئلللللليس
 يتسللللللللحاق االسللللللللرائيلية الحكومللللللللة لللللللللرئيس الخللللللللاص المبعوثبلللللللل جيللللللللدة قللللللللاتعال تربطلللللللله
 غلعلللللاد ملللللن بكلللللل يلتقلللللي كلللللان السيسلللللي أن إللللللى االسلللللرائيلية المصلللللادر وأشلللللارت .مولخلللللو
قبللللل مللللدة مللللن تعيينلللله فللللي  التقللللى أنلللله كمللللا لمصللللر، بهللللا يقومللللان دزيللللارة أي فللللي ومولخللللو

 اللللللذي شللللليفر نملللللرود اإلسلللللرائيلي الجلللللي  فلللللي التخطللللليط شلللللعبة رئيسبللللل المنصلللللب الجديلللللد
 369.القاهرة سراً  بدزيارة قام
 56بتلللللاري   المتحللللدة ل مللللم العاملللللة الجمعيللللة أمللللام خطابلللله فللللليمرسللللي  وقللللد أكللللد  

 االتفاقيلللللات تطبيلللللق فلللللي االسلللللتمرار عللللللى بالعملللللل تعهلللللده عللللللى 5105( سلللللبتمبر)أيللللللول 
 واالحتللللرام النديللللة مللللن سللللباق فللللي الللللدولي المجتمللللع: "بقوللللله إسللللرائيل مللللع الموقعللللة السللللالم

 المبللللللاد  وتطبيللللللق األخللللللرى، الللللللدول شللللللؤون فللللللي التللللللدخل عللللللدم يشللللللمل والللللللذي المتبللللللادل،
 :مرسلللللللي اللللللللرئيس وأضلللللللاف، "بهلللللللا التدزامنللللللا نؤكلللللللد التلللللللي الدوليلللللللة والمعاهلللللللدات والمواثيللللللق

 ومللللللن االنسللللللانية، والكرامللللللة..والكرامللللللة والحريللللللة الحللللللق عللللللن الللللللدفاع منطلللللللق ومللللللن ننلللللليإ"
 ولياتهمسللللللؤ  أمللللللام الللللللدولي المجتمللللللع أضللللللع فلسللللللطين فللللللي األشللللللقاء نحللللللو واجبللللللي منطلللللللق
نهلللللاء والشلللللامل، العلللللادل السلللللالم تحقيلللللق تحلللللتم التلللللى  األراضلللللي إحلللللتالل مظلللللاهر جميلللللع وا 

 وبشلللللللكل التحلللللللرك" بضلللللللرورة وطاللللللللب، "الصللللللللة ذات الدوليلللللللة القلللللللررات وتطبيلللللللق العربيلللللللة
 ،"المحتلللللللة القللللللدس معللللللالم ولتغييللللللر واالسللللللتيطان لالحللللللتالل حللللللد لوضللللللع اون ومللللللن جللللللاد

 أمنللللللللا ويحقللللللللق سلللللللليادة ذات مسللللللللتقلة فلسللللللللطينية دولللللللللة يؤسللللللللس سللللللللالم" إلللللللللى كمللللللللا دعللللللللا
 370".المنطقة شعوب لجميع انتظاره طال واستقرارا

وقللللللد كلللللللان علللللللاطف سللللللالم قلللللللد أكلللللللد فلللللللي مراسللللللم تسلللللللليم اوراق اعتملللللللاده كسلللللللفير   
؛ التلللللدزام مصلللللر بالحفلللللاظ 5105( اكتلللللوبر)تشلللللرين اول  07مصلللللر للللللدى اسلللللرائيل بتلللللاري  

علللللللى كللللللل االتفاقللللللات المبرمللللللة مللللللع اسللللللرائيل، وفللللللي مقللللللدمتها اتفللللللاق السللللللالم، ورد عليلللللله 
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 دزعيمللللللة مصللللللر تعتبللللللر إسللللللرائيل إن: "الللللللرئيس االسللللللرائيلي حينهللللللا شللللللمعون بيللللللرس قللللللائالً 
 األوسلللللللط الشلللللللرق منطقلللللللة فلللللللي السلللللللالم دفلللللللع عللللللللى القلللللللدرة تمللللللللك التلللللللي العربلللللللي العلللللللالم
 371".برمتها

سياسلللللللة مصلللللللر الخارجيلللللللة بقيلللللللادة  فلللللللي والتغيلللللللر االخلللللللتالف ان الباحلللللللث يعتقلللللللد  
، اسلللللرائيل ملللللع الموقعلللللة المصلللللرية السلللللالم اتفاقيلللللات تجلللللاه المصلللللرية الثلللللورة بعلللللد االخلللللوان

 مللللللللوقفهم يللللللللؤدي نأ ملللللللن االخللللللللوان تخلللللللوف سللللللللببه كلللللللان ذلللللللللك،مقارنلللللللة بمللللللللواقفهم قبلللللللل 
ملللللن قبلللللل  الملللللالي اللللللدعمخصوصلللللا و  ،اللللللدولي المجتملللللع خسلللللارة اللللللى السلللللرائيل المعلللللادي

الواليللللات المتحللللدة االمريكيللللة بللللالرغم مللللن تصللللريحات مرسللللي التللللي تللللم ذكرهللللا سللللابقا بينلللله 
دافعلللللي  لللللليس كغيلللللره ملللللن االنظملللللة السلللللابقة، وال يصلللللنع سياسلللللته الخارجيلللللة مقابلللللل أملللللوال

 مللللن التللللي العقوبللللاتتخللللوف القيللللادة المصللللرية مللللن  الللللى باالضللللافة ،الضللللرائب االمريكيللللة
 ظللللل فللللي الكبيللللر االثللللر للللله سلللليكون وذلللللك الللللدولي، المجتمللللع عللللليهم يفرضللللها ان الممكللللن
وملللللا يؤكلللللد وجهلللللة النظلللللر هلللللذه؛ ملللللا قالتللللله ودزيلللللرة الخارجيلللللة . الثلللللورة بعلللللد مصلللللر ضلللللعف

( ليلللللويو )تملللللودز  04لإلسلللللرائيليين بعلللللد دزيارتهلللللا لمصلللللر فلللللي األمريكيلللللة هللللليالري كلينتلللللون 
نحلللللن بالتيكيللللللد نلللللدعم اسلللللتمرار اتفللللللاق السلللللالم ألننللللللا : "، ولقائهلللللا بلللللالرئيس مرسللللللي5105

نعتقللللد أنلللله جلللللب فوائللللد كثيللللرة لمصللللر، وسللللوف نسللللتمر بللللذلك لمسللللاعدة وتمكللللين الللللرئيس 
ح ودزيلللللللر ، كملللللللا صلللللللر  "علللللللى التركيلللللللدز عللللللللى األوضللللللاع االقتصلللللللادية والسياسلللللللية الداخليللللللة

الخارجيلللللة المصلللللري حينهلللللا محمللللللد كاملللللل عملللللر فلللللي حديثلللللله إللللللى جانلللللب كلينتلللللون بللللللين 
أعلللللن محمللللد مرسللللي : "مرسللللي قللللد أكللللد  علللللى التدزاملللله بالمعاهللللدات المصللللرية، حيللللث قللللال

ملللللرارًا تكلللللرارًا وفلللللي جميلللللع المناسلللللبات بلللللين مصلللللر تحتلللللرم جميلللللع معاهلللللدات السلللللالم، وأن 
 372."يحترمها ف األخرالمعاهدات ما دام الطر  طرفًا في مصر ستبقى
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 :اتفاقية الكويز 4-3-3-2
بعللللد أن كللللان االخللللوان المسلللللمين قبللللل اسللللتالمهم للحكللللم فللللي مصللللر كمللللا تللللم ذكللللره سللللابقًا؛ 
يعتبللللللللللرون أن اتفاقيللللللللللة الكللللللللللويدز التجاريللللللللللة هللللللللللي ترسللللللللللي  لالحللللللللللتالل واعترافللللللللللًا ضللللللللللمنيا 
باسلللللرائيل، اعتبرهلللللا اإلخلللللوان احلللللد المعاهلللللدات واالتفاقيلللللات الدوليلللللة التلللللي تعهلللللدت مصلللللر 

 صلللللللالح حلللللللاتم المصلللللللري الخارجيلللللللة لتجلللللللارةاو  الصلللللللناعة ودزيلللللللربالحفلللللللاظ عليهلللللللا، إال أن  
 واإلسلللللللرائيلي المصلللللللري الجلللللللانبينكلللللللل ملللللللن  بلللللللين تجلللللللري التلللللللي المفاوضلللللللات أن أعللللللللن
% 01اإلسلللللرائيلي مللللللن  المكلللللون نسلللللبة لتخفللللليضتسللللللعى " الكلللللويدز" اتفاقيلللللة بنلللللود لتعلللللديل
حلللللاتم "، وقلللللد أكلللللد األمريكيلللللة السلللللوق إللللللى المصلللللدرة المصلللللرية المنتجلللللات فلللللي %8اللللللى 

 لتعظللللللليم تسلللللللعى الحكوملللللللة أن إال ،الدوليلللللللة التفاقياتهلللللللا مصلللللللر احتلللللللرام" :عللللللللى "صلللللللالح
لدزيللللللادة  التفللللللاوض علللللللىمصللللللر  تعمللللللل ولللللللذلك "المصللللللري الجانللللللب علللللللى الكللللللويدز مللللللردود

 373.األرباح المصرية
 

 :اتفاقية الغاز 4-3-3-1
تعرضلللللللت انابيلللللللب الغلللللللادز التلللللللي تنقلللللللل الغلللللللادز ملللللللن مصلللللللر اللللللللى اسلللللللرائيل للعديلللللللد ملللللللن 
التفجيلللللرات بعللللللد سللللللقوط حكللللللم مبللللللارك كمللللللا ذكرنللللللا فللللللي الفصللللللل السللللللابق، كمللللللا تعرضللللللت 

للكثيلللللر ملللللن االنتقلللللادات والمطالبلللللات  5112اتفاقيلللللة الغلللللادز التلللللي تلللللم توقيعهلللللا فلللللي علللللام 
ة الغللللادز مللللن قبللللل الشللللركات ، تللللم الغللللاء اتفاقيلللل5105( ابريللللل)نيسللللان  55بإلغائهللللا، وفللللي 

 "اسللللللرائيل أمريكللللللان أمبللللللال"شللللللركة  قالللللللتالمصللللللرية التللللللي تللللللدزود اسللللللرائيل بالغللللللادز، حيللللللث 
لهللللا  بيللللان فللللينابيللللب األ خللللط تللللدير التللللي المتوسللللط شللللرق غللللادز شللللركة فللللي شللللريك وهللللي

 الطبيعيلللللللة للغلللللللادزات القابضلللللللة المصلللللللرية والشلللللللركة للبتلللللللرول العاملللللللة المصلللللللرية الهيئلللللللة نأ

                                                           
373
،2122-6-24،فلسطيناونالين،الكويزاتفاقيةلتعديل(إسرائيل)تفاوضمصر

-http://felesteen.ps/details/news/79040/%D9%85%D8%B5%D8%B1
-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%B6
-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84
-%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84
-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9

B2.html%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%

http://felesteen.ps/details/news/79040/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%B6-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%B2.html
http://felesteen.ps/details/news/79040/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%B6-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%B2.html
http://felesteen.ps/details/news/79040/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%B6-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%B2.html
http://felesteen.ps/details/news/79040/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%B6-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%B2.html
http://felesteen.ps/details/news/79040/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%B6-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%B2.html
http://felesteen.ps/details/news/79040/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%B6-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%B2.html
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 "المتوسلللللط شلللللرق غلللللادز شلللللركة" ان واعتبلللللرت الغلللللاء اتفلللللاق الغلللللادز، بقلللللرار باخطارهلللللا قامتلللللا
 374.عنه التراجعب لباوتطقانوني  غير االتفاق لغاءإ قرار تعتبر

 إن "يسلللللللرائيل هيلللللللوم" صلللللللحيفة قاللللللللت وبالنسلللللللبة للللللللردود الفعلللللللل االسلللللللرائيلية، فقلللللللد  
واعتبللللرت ان الغللللاء اتفللللاق الغللللادز مللللن قبللللل مصللللر  إلسللللرائيل، كبيللللرة صللللدمة يمثللللل القللللرار
 مشلللللليرة البرلمانيللللللة، باالنتخابللللللات والعدالللللللة الحريللللللة وحللللللدزب اإلخللللللوان فللللللودز ثمللللللار أول هللللللو
، اون نفللللللذه مللللللا وهللللللو إسللللللرائيل، إلللللللى الغللللللادز إمللللللداد بوقللللللف هللللللدظد طالمللللللا الحللللللدزب أن إلللللللى

 أسللللللوأ، سلللللليكون القللللللاهرة مللللللن القللللللادم أن يؤكللللللد القللللللرار هللللللذا أن إلللللللىالصللللللحيفة  وأشللللللارت
، المسلللللللتقبل فللللللي إسللللللرائيل مللللللع التعللللللاون أنشللللللطة مللللللن الكثيللللللر مصللللللر تلغللللللي أن متوقعللللللة

 حسلللللللني أيلللللللام عللللللللى نتحسلللللللر يجعلنلللللللا مصلللللللر فلللللللي يحلللللللدث ملللللللا إن: "وقاللللللللت الصلللللللحيفة
 375".مبارك

مصللللللر انقطللللللاع الغللللللادز يعللللللود لخالفللللللات تجاريللللللة بللللللين ومللللللن الجللللللدير بالللللللذكر أن   
 للغللللللللادز القابضللللللللة المصللللللللرية الشللللللللركة رئلللللللليس شللللللللعيب؛ محمللللللللد، حيللللللللث بللللللللين لسللللللللرائيوا  

قلللللللرار إلغلللللللاء اتفاقيللللللللة الغلللللللادز للللللللليس "ين بلللللللل ،5105( ابريلللللللل)نيسللللللللان  55فلللللللي  الطبيعلللللللي
حيلللللللللث أن )...( وال يتعللللللللللق بشللللللللليء آخلللللللللر سلللللللللوى العالقلللللللللات التجاريلللللللللة )...( سياسللللللللليًا 

، ولكللللللن دزعلللللليم "اسللللللرائيل لللللللم تللللللدفع ثمللللللن الغللللللادز الللللللذي تحصللللللل عليلللللله منللللللذ أربعللللللة أشللللللهر
لغلللللادز يعتبلللللر المعارضلللللة حينهلللللا شلللللاؤول موفلللللادز قلللللال أن وقلللللف إملللللداد مصلللللر إلسلللللرائيل با

 376."إنتهاك صارخ لمعاهدة السالم"
 

 :بيرسالرسائل بين مرسي و  4-2
اللللللللى اللللللللرئيس االسلللللللرائيلي شلللللللمعون  مرسلللللللياللللللللرئيس المصلللللللري  لرسلللللللالة صلللللللورة شلللللللرتتنا

 فللللللي يظهللللللر حيللللللث ،5105 (يوليللللللو)تمللللللودز  09 قللللللد ارسلللللللها بتللللللاري  كللللللان والللللللذي بيللللللرس
مضللللاء توقيللللعو  الخطللللاب صللللورةال مضللللاء وتوقيللللع مرسللللي محمللللد الللللرئيس اسللللم يحمللللل وا   وا 

 ديللللللوان رئلللللليس توقيللللللع وأيضللللللا عمللللللرو، كامللللللل محمللللللدحينهللللللا  المصللللللري الخارجيللللللة ودزيللللللر
                                                           

374
،2122-4-22،رويترز،اسرائيلمعالغازاتفاقألغتمصر:شريك

ara.reuters.com/article/topNews/idARACAE83L0AC20120422 
375
مؤسسةمصر،فيالثورةبشأنالمتشائمةالتوقعاتكديؤإسرائيلإلىالمصريالغازتصديروقفبسموت،بوعاز

،2122-4-23هيوم،يسرائيل:عننقال ،2122-4-23الفلسطينية،الدراسات

2012.pdf-4-studies.org/sites/default/files/23-http://www.palestine 
376

Egypt Cancels Natural Gas Deal with Israel, Haaretz, 22-4-2012. 

http://www.ara.reuters.com/article/topNews/idARACAE83L0AC20120422
http://www.palestine-studies.org/sites/default/files/23-4-2012.pdf
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 بيللللرس شلللليمون السلللليد الفخامللللة صللللاحب: "قللللولب ت الرسللللالةبللللدأ حيللللث الجمهوريللللة، رئلللليس
 إطللللراد فللللي الرغبللللة شللللديد مللللن لللللي لمللللا العظلللليم، وصللللديقي عدزيللللدزي إسللللرائيل، دولللللة رئلللليس

 محمللللد الللللوفي صللللديقكم:"ب خللللتم ثللللم ،"بلللللدينا الحللللظ لحسللللن تللللربط التللللي المحبللللة عالقللللات
 377".مرسي

وقللللد القللللت الرسللللالة جللللدال واسللللعا، بللللين منتقللللد للللللرئيس علللللى ارسللللال هكللللذا رسللللالة   
الللللى اسلللللرائيل، وبلللللين مشلللللكك بصلللللحة ومصللللداقية الرسلللللالة، وبلللللين موضلللللح لحقيقتهلللللا، فقلللللد 

 لصلللللحافةل خللللالف هلللللانىحينهللللا  الخارجيلللللة ودزيللللر ومسلللللاعد ليبيللللا للللللدى مصللللر سلللللفيرقللللال 
 للللللللللدى مصلللللللللر سلللللللللفير اعتملللللللللاد خطلللللللللاب أن: "5105( اكتلللللللللوبر)تشلللللللللرين اول  08 فلللللللللي

 كتلللللب التلللللي الصللللليغة إن: "وقللللال ،"لمرسلللللي وليتهمسلللللؤ  تحميللللل يمكلللللن وال روتينلللللى إسللللرائيل
ن بإسللللللللرائيل، خاصللللللللة ليسللللللللت الخطللللللللاب بهللللللللا  الخطابللللللللات هللللللللذه مثللللللللل كتابللللللللة صلللللللليغة وا 

 الخطللللللاب توجيلللللله يللللللتم الللللللذي المكلللللان أو اإلدارة أو ولينالمسللللللؤ  بتغيللللللر تتغيللللللر وال موحلللللدة،
 أن دون العللللام الللللديوان إلللللى ثللللم الخارجيللللة مللللن يخللللرج قللللد الخطللللاب أن إلللللى وأشللللار ،"إليلللله
 فللللللي الوديللللللة بالعبللللللارات يتعلللللللق وفيمللللللا روتينيللللللة، إجللللللراءات ألنهللللللا الجمهوريللللللة رئلللللليس يللللللراه

 ينبغللللللى وال تغييرهللللللا، يللللللتم ال موحللللللدة وصلللللليغة تقليللللللدى نمللللللط" أنهللللللا أكللللللدفقللللللد  ؛الخطللللللاب
 فلللللى تغيلللللر علللللن تعبلللللر أنهلللللا أو حجمهلللللا، ملللللن أكبلللللر معلللللاني العبلللللارات هلللللذه مثلللللل تحميلللللل
سرائيل مصر بين العالقات شكل  378."وا 
، قلللللد نفلللللى عللللللي ياسلللللر المصلللللرية الجمهوريلللللة رئاسلللللة باسلللللم المتحلللللدثوقلللللد كلللللان   

 بشلللللين إسلللللرائيلية إعلللللالم وسلللللائل تناقلتللللله ملللللاصلللللحة  ،5105( اغسلللللطس)اب  00بتلللللاري  
 شللللمعون اإلسللللرائيلي الللللرئيس إلللللى رسللللمية رسللللالة مرسللللي محمللللد المصللللري الللللرئيس إرسللللال
 صللللحة ال: "وقللللال األوسللللط، الشللللرق فللللي السللللالم اجللللل مللللن العمللللل إلللللى فيهللللا دعللللاه ،بيللللرس
 379".رسائل أي يتلق او يرسل لم مرسي محمد فالرئيس االنباء لهذه

                                                           
377

New Egyptian Ambassador Brings Israel ‘Message of Peace’, The Time of Israle, 17-10-2012, 
http://www.timesofisrael.com/new-egyptian-ambassador-brings-israel-a-message-of-peace/ 

،2122-21-27بيرس،لمرسيخطابصورةتنشر"األهرامبوابة.."إسرائيليةصحيفةعننقال:أنظرأيضا 

http://gate.ahram.org.eg/News/262873.aspx 
378
،لمرسىمسئوليتهتحميليمكنوالروتينىإسرائيللدىمصرسفيراعتمادخطاب:السابقالخارجيةوزيرمساعد

 http://gate.ahram.org.eg/News/263052.aspxSee،2122-21-21األهرام،
379
،2122-1-22بيرس،سيانان،إلىبرسالةيبعثلممرسيالرئيس:مصر

http://archive.arabic.cnn.com/2012/middle_east/8/1/mursi.letter.israeli.counterpart/ 

http://www.timesofisrael.com/new-egyptian-ambassador-brings-israel-a-message-of-peace/
http://gate.ahram.org.eg/News/262873.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/263052.aspxSee
http://archive.arabic.cnn.com/2012/middle_east/8/1/mursi.letter.israeli.counterpart/


139 
 

 
 

اب  5االسللللرائيلية خبللللرا بتللللاري  " يسللللرائيل هيللللوم"وقللللد كانللللت قللللد نشللللرت صللللحيفة   
 رسللللللالة أول وهللللللي رسللللللالته، فللللللي مرسللللللي أعللللللرب وقللللللد" :، قالللللللت فيلللللله5105( اغسللللللطس)

 فلللللي السلللللالم عمليلللللة تحريلللللك إعلللللادة فلللللي رغبتللللله علللللن الجديلللللد، مصلللللر حلللللاكم علللللن تصلللللدر
 وتحقيللللق الصللللحيح، المسللللار إلللللى إعادتهللللا أجللللل مللللن الجهللللود كللللل بللللذل"و األوسللللط الشللللرق
 380".اإلسرائيلي الشعب فيهم بمن المنطقة، شعوب لكل واالستقرار األمن

 األضللللحى عيللللد بمناسللللبة خطابلللله خللللالل ألمللللحأمللللا بالنسللللبة للللللرئيس مرسللللي، فقللللد   
 أنللللا: "قللللائالً  اإلسللللرائيلي الللللرئيس إلللللى رسللللالته بشللللين اإلعللللالم وسللللائل نشللللرته لمللللا ،المبللللارك

 أو هنللللللا ملفقللللللة ورقللللللة" وقللللللال أيضللللللًا أن ،"والتفاهللللللات الصللللللغائر إلللللللى االلتفللللللات أعهللللللد لللللللم
 يعلللللللللللم المصللللللللللري الشللللللللللعب أن علللللللللللى وشللللللللللد د ،"وأفعللللللللللالهم بمللللللللللواقفهم الرجللللللللللال.. هنللللللللللاك
 381.موقفه

 ن فلللللي مصلللللريخلللللوان المسللللللماإلكخالصلللللة لهلللللذا الفصلللللل يمكلللللن اإلشلللللارة إللللللى أن    
مواقلللللف مختلفلللللة إدزاء القضلللللية الفلسلللللطينية، تفاوتلللللت فلللللي ملللللدى حلللللدتها ووضلللللوحها، تبنلللللوا 

فلللللي مرحللللللة  ة ألخلللللرى، وعللللللى سلللللبيل المثلللللال فإن لللللهوتفلللللاوت انشلللللغال الجماعلللللة ملللللن مرحلللللل
، قامللللللللللت الجماعللللللللللة بللللللللللدعم 0948عشللللللللللرينيات القللللللللللرن الفائللللللللللت وحتللللللللللى حللللللللللرب عللللللللللام 

والعامللللللللللللل  االيللللللللللللديولوجي نالفلسللللللللللللطينيين عسللللللللللللكريًا ومعنويللللللللللللًا، وقللللللللللللد كللللللللللللان العللللللللللللامال
الجيوسياسللللي همللللا األكثللللر تلللليثير علللللى مسللللار هللللذه العالقللللة تجللللاه فلسللللطين؛ كونهللللا مهللللد 

ا أنهلللللا تتشلللللارك ملللللع مصلللللر ومقلللللر المسلللللجد األقصلللللى المبلللللارك، كمللللل الرسلللللاالت السلللللماوية
 .في الحدود، وبذلك فإن أمن مصر مرتبط بيمن فلسطين

لكللللللن القضللللللية الفلسللللللطينية شللللللهدت غيابللللللًا مللللللن ضللللللمن سللللللل م أولويللللللات اإلخللللللوان   
منللللللللذ الخمسللللللللينيات، وذلللللللللك بسللللللللبب انشللللللللغالهم بالشللللللللؤون الداخليللللللللة المصللللللللرية، وبسللللللللبب 

عطلللللاء صلللللراعهم ملللللع النظلللللام الحلللللاكم حينهلللللا، باالضلللللافة الهتملللللامهم بالجانللللل ب اللللللدعوي وا 
األولويلللللة فلللللي العملللللل لتحقيلللللق الدوللللللة اإلسلللللالمية ملللللن أجلللللل خللللللق بيئلللللة مناسلللللبة للجهلللللاد، 
وكلللللللللان ذللللللللللك عللللللللللى حسلللللللللاب الكفلللللللللاح المسللللللللللح ومسلللللللللاندة الفلسلللللللللطينين فلللللللللي مقلللللللللاومتهم 

                                                           
380
،2122-1-2،مركزالدراساتالفلسطينية،للنشرتكنلمبيرسشمعونإلىالمصريالرئيسرسالةبوعازبسموت،

،2122-1-2يسرائيلهيوم،
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تيسلللللليس حركللللللة عنللللللدما جللللللرى  المسلللللللحة، وظللللللل  مللللللوقفهم هللللللذا إلللللللى أواخللللللر الثمانينيللللللات،
العملللللللل  تبنلللللللتالتلللللللي و  فلللللللي قطلللللللاع غلللللللدزة،  ، بمبلللللللادرة ملللللللن اإلخلللللللوان المسللللللللمين"حملللللللاس"

 .، ولكن بحصر ذلك العمل من وداخل فلسطين ذاتهاالمسلح لتحرير فلسطين
رفللللللللض اإلخللللللللوان المسلللللللللمين، ومللللللللنهم المصللللللللريون، عقللللللللد اتفاقيللللللللات سللللللللالم مللللللللع   

اسللللرائيل باعتبللللاره منلللللاف للعقيللللدة االسللللالمية وال يجلللللودز عقللللد االتفاقيللللات ملللللع العللللدو، وقلللللد 
لموقللللف مللللن أجللللل تحقيللللق مللللةرب داخليللللة بهللللدف إعللللادة شللللعبيتها اسللللتغلت الجماعللللة هللللذا ا

 .بين الرأي العام
أبقلللللى اإلخلللللوان المسللللللمون عللللللى المعاهلللللدات ملللللع اسلللللرائيل بعلللللد اسلللللتالمهم للحكلللللم   

، ملللللع اإلشلللللارة إللللللى وجلللللود مراحلللللل قلللللاموا فيهلللللا بالتهديلللللد بإلغائهلللللا 5105فلللللي مصلللللر علللللام 
ن لم يجر شيء عملي في هذا االت  .جاهأو إعادة صياغتها؛ وا 

لللللللت حركللللللة حمللللللاس علللللللى اسللللللتالم االخللللللوان المسلللللللمين للحكللللللم فللللللي مصللللللر،    عو 
وعب لللللروا علللللن فلللللرحهم وابتهلللللاجهم لملللللا سللللليكون لإلخلللللوان المسللللللمين ملللللن دور لحلللللل الكثيلللللر 
مللللن ملفللللات القضللللية الفلسللللطينية وخصوصللللًا ملفللللي المصللللالحة وفللللك الحصللللار عللللن غللللدزة، 

التنمويلللللة الداخليلللللة دورا فللللللي ولكلللللن لعبلللللت العوامللللللل الجيوسياسلللللية والعواملللللل االقتصللللللادية و 
تحديلللللد مواقلللللف مصلللللر اثنلللللاء حكلللللم االخلللللوان، فللللللم يجلللللر تغيلللللر كبيلللللر بشلللللين الموقلللللف ملللللن 

 . حصار قطاع غدزة، بل تصاعد تدمير األنفاق بين القطاع واألراضي المصرية
شلللللللللهدت مرحللللللللللة حكلللللللللم االخلللللللللوان المسللللللللللمين تقاربلللللللللًا بلللللللللين الموقلللللللللف الرسلللللللللمي   

ية، ولكلللللن ملللللن المهلللللم القلللللول إن للللله حتلللللى اللللللرأي والشلللللعبي فلللللي مسلللللاندته للقضلللللية الفلسلللللطين
 . العام الداخلي المصري ظل يعطي الشين المصري الداخلي أولوية كبرى

ظلللللللل  مللللللللف القضلللللللية الفلسلللللللطينية يتخلللللللذ الطلللللللابع األمنلللللللي، وذللللللللك بحكلللللللم تللللللليثير   
العاملللللل الجيوسياسلللللي عللللللى األملللللن القلللللومي المصلللللري، حيلللللث بقلللللي المسلللللؤول عللللللن إدارة 

 .ورعايته هو جهادز المخابرات المصريةالملف الفلسطيني 
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 :الخاتمة -2
دور وتللللللليثير العاملللللللل قللللللللل اسلللللللتند الباحلللللللث فلللللللي دراسلللللللته إللللللللى النظريلللللللة الواقعيلللللللة التلللللللي ت

العالقللللللات الدوليللللللة والسياسللللللة الخارجيللللللة، حيللللللث أكللللللدت النظريللللللة  رسللللللمااليللللللديولوجي فللللللي 
ن المصلللللالح القوميلللللة لللللللدول هلللللي األسلللللاس فلللللي التللللليثير عللللللى عالقاتهلللللا أالواقعيلللللة عللللللى 

ميلللللع ج   ن  أملللللع اللللللدول وصلللللناعة سياسلللللتها الخارجيلللللة، كملللللا تؤكلللللد النظريلللللة الواقعيلللللة عللللللى 
التللللي  االيللللديولوجياوالحفللللاظ علللللى أمنهللللا بغللللض النظللللر عللللن  ،الللللدول تسللللعى لدزيللللادة قوتهللللا

ال تعتبلللللر هلللللدفًا للسياسلللللة  لوجياااليلللللديو ن أتؤكلللللد النظريلللللة و يعتنقهلللللا صلللللانع القلللللرار فيهلللللا، 
ح الوطنيلللللة والقوميلللللة الخارجيلللللة، بلللللل يلجلللللي اليهلللللا صلللللناع القلللللرار كوسللللليلة لتحقيلللللق المصلللللال

وسللللللليلة لكسلللللللب الشلللللللرعية وكسلللللللب تعلللللللاطف  االيلللللللديولوجياالداخليلللللللة للللللللدولهم باعتبلللللللار أن 
 .مجتمعوتيييد الفئة األكبر من ال

طينية، فللللللللللللإن  وبدراسلللللللللللة السياسللللللللللللة الخارجيلللللللللللة المصللللللللللللرية إدزاء القضلللللللللللية الفلسلللللللللللل
ن بشللللللكل نسللللللبي ومتفللللللاوت،أطروحللللللة النظريللللللة الواقعيللللللة تبللللللدو واضللللللحة فللللللي معظللللللم  ، وا 

السياسلللللات الخارجيلللللة التلللللي اتبعتهلللللا االنظملللللة التلللللي حكملللللت مصلللللر منلللللذ العهلللللد الملكلللللي، 
مللللللرورًا بحقبللللللة جمللللللال عبللللللد الناصللللللر ومحمللللللد انللللللور السللللللادات وحسللللللني مبللللللارك، وانتهللللللاًء 

الحكلللللللللم الملكلللللللللي قلللللللللام باسلللللللللتخدام  بعهللللللللد محملللللللللد مرسلللللللللي، حيلللللللللث أظهلللللللللرت الدراسلللللللللة أن
باعتبللللار ان القضللللية الفلسللللطينية هللللي قضللللية عقائديللللة واسللللالمية سللللعيًا منلللله  االيللللديولوجيا

العللللالم اإلسللللالمي، مللللع اسللللتهداف الملللللك تللللولي منصللللب  إلحيللللاء الخالفللللة االسللللالمية فللللي
مللللع األخللللذ بعللللين االعتبللللار وجللللود تبللللاين بللللين الموقللللف الرسللللمي والموقللللف  هللللذا. الخالفللللة

وكلللللللان دور بريطانيلللللللا التلللللللي كانلللللللت تحتلللللللل مصلللللللر عسلللللللكريًا آنلللللللذاك المصلللللللري؛ الشلللللللعبي 
كانلللللللت تعلللللللارض التقلللللللارب بلللللللين مصلللللللر  ؛ فبريطانيلللللللاأساسللللللليًا فلللللللي إحلللللللداث هلللللللذا التبلللللللاين

والشلللللللعب الفلسلللللللطيني فلللللللي الوقلللللللت اللللللللذي كلللللللان فيللللللله الموقلللللللف الشلللللللعبي يسلللللللاند القضلللللللية 
يونية، الفلسلللللطينية ملللللن خلللللالل قيامللللله باالضلللللرابات والمظلللللاهرات ضلللللد الممارسلللللات الصللللله

، يتفاعلللللل يلللللديولوجياألوملللللن ثلللللم بلللللدأ العاملللللل . لسلللللطينيينإضلللللافة اللللللى جملللللع التبرعلللللات للف
 كحلللللدث ذللللللو الرسلللللمي، ويلللللؤثر فلللللي موقلللللف مصلللللر  خصوصلللللًا عللللللى المسلللللتوى الشلللللعبي،

الموقلللللللف اتجلللللللاه للللللللى إ، األمللللللر اللللللللذي أدى 0959خصوصللللللًا بعلللللللد أحلللللللداث البلللللللراق علللللللام 
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ت الموقللللللف وبللللللا، فلسللللللطين ورفللللللض تقسلللللليم مؤيللللللد للفلسللللللطينيين، لتبنللللللي موقللللللفالرسللللللمي 
سللللالميةقضللللية عربيللللة المصللللري مللللن المسلللليلة الفلسللللطينية أنهللللا  النظللللرة  ههللللذ توتعللللدزدز  .وا 

أن تعللللللللن الحكوملللللللة ، والتلللللللي أدت اللللللللى 0936قاملللللللت الثلللللللورة الفلسلللللللطينية علللللللام  بعلللللللد أن
بلللللاردز  فللللللي ، وقيامهلللللا بلللللدور المصلللللرية حينهلللللا علللللن تضلللللامنها ملللللع القضللللللية الفلسلللللطينيية

 ،ملللللللمعللللللللى عصلللللللبة األ هاوعرضللللللل ،القضلللللللية الفلسلللللللطينية عللللللللى الصلللللللعيد اللللللللدولي ثلللللللارةإ
بالشلللللللين الفلسلللللللطيني، وبالتلللللللالي يمكلللللللن ة اللللللللى مشلللللللاركتها فلللللللي ملللللللؤتمرات تخلللللللتص ضلللللللافإ

ة، التلللللي االيديولوجيلللللتللللليثر بالعواملللللل الدينيلللللة موقلللللف الرسلللللمي المصلللللري قلللللد الالقلللللول بلللللين 
يلللللة القضلللللية كملللللا بلللللردزت أهمسلللللاهمت فلللللي جعلللللل فلسلللللطين قضلللللية رأي علللللام فلللللي مصلللللر، 
قلللللدرة النظلللللام  ةولكلللللن محدوديلللللفلللللي سلللللياق الطملللللوح لتلللللولي القيلللللادة فلللللي العلللللالم اإلسلللللالمي، 

، خصوصللللللًا بسللللللبب وعلللللللى مناصللللللرة الفلسللللللطينيين كانللللللت جليللللللة المصللللللري علللللللى العمللللللل
 . مطلع الخمسينيات الذي تواصل حتىالحكم البريطاني في مصر 

ردن عامللللللل التنللللللافس بللللللين كللللللل مللللللن مصللللللر واأل 0948بعللللللد حللللللرب عللللللام ظهللللللر 
للسلللليطرة علللللى فلسللللطين، وقللللد لعللللب هللللذا العامللللل دورا فللللي التلللليثير علللللى بشللللكل خللللاص، 

قليميلللللة كانلللللة اإلبعلللللد أن أصلللللبح السلللللعي للمالموقلللللف المصلللللري تجلللللاه القضلللللية الفلسلللللطينية 
القياديللللللللة محللللللللرك أساسللللللللي للمواقللللللللف السياسللللللللية، وانعكللللللللس ذلللللللللك فللللللللي تيييللللللللد اسللللللللتقاللية 
فلسلللللطينية علللللن األردن، ولكلللللن للللللم يصلللللل حلللللد تبنلللللي مواقلللللف عسلللللكرية أو سياسلللللية تلللللؤدي 

 . لمواجهة مفتوحة مع الجانب اإلسرائيلي

اللللللذي وصلللللل للحكلللللم مطللللللع الخمسلللللينيات، بعلللللد  الناصلللللر،جملللللال عبلللللد ل بالنسلللللبة
بالدرجلللللة االوللللللى، خصوصلللللا فقلللللد كلللللان اهتمامللللله منصلللللبًا  ، 0925( تملللللودز)ثلللللورة يوليلللللو 

علللللللى الشللللللؤون المصللللللرية الداخليللللللة، باالضلللللللافة فللللللي النصللللللف األول مللللللن الخمسللللللينيات، 
اللللللى انشلللللغاله بالخالفلللللات الداخليلللللة ملللللع االخلللللوان المسللللللمين، وبالتلللللالي فقلللللد رفلللللض دعلللللم 

ولويلللللة معطيلللللًا األفلللللدائي بحكلللللم ضلللللعف االمكانيلللللات الماديلللللة الداخليلللللة المصلللللرية، العملللللل ال
ولكللللللن بعلللللد حصللللللول عبلللللد الناصللللللر عللللللى الللللللدعم  .تحقيلللللق المصلللللالح التنمويللللللة الداخليلللللةل

للللوبعللللد أن ح  المللللادي مللللن قبللللل االتحللللاد السللللوفييتي؛  الموقللللف االميركللللي والغربللللي بعللللدم  م  س 
وسياسلللللللته الخارجيلللللللة  بدالناصلللللللرة عفقلللللللد تغيلللللللرت نظلللللللر تقلللللللديم دعلللللللم اقتصلللللللادي لنظامللللللله، 
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بحيللللللللث تبنللللللللى خطللللللللاب القوميللللللللة العربيللللللللة، واالهتمللللللللام بالقضللللللللية الفلسللللللللطينية باعتبارهللللللللا 
قللللللام بللللللدعم ف، العللللللالم العربلللللليوسللللللعى لترسللللللي  مكللللللان مصللللللر فللللللي قيللللللادة قضللللللية عربيللللللة، 

 ولكلللللن تحلللللت السللللليطرة المصلللللرية، ملللللن قطلللللاع غلللللدزة، المسللللللح الفلسلللللطيني،الفلللللدائي العمللللل 
  .ي تعدزيدز دور األجهدزة األمنية في إدارة الملف الفلسطينيوهو األمر الذي أسهم ف

الناصللللللر  إلللللللى دزيللللللادة دعللللللم عبللللللد، 0967العللللللرب فللللللي حللللللرب عللللللام  ةملللللليهدز  أدت
للمقاومللللللة الفلسللللللطينية المسلللللللحة التللللللي تمركللللللدزت فللللللي األردن، ولكللللللن وفللللللي الوقللللللت ذاتلللللله 

راضللللي الفلسللللطينية سللللتعادة األال يالسللللعالسياسللللية، وانتقللللل مللللن هدافلللله أحللللدث تغيللللرا فللللي 
والعربيللللللللة تحريللللللللر االراضللللللللي الفلسللللللللطينية  إلللللللللى اسللللللللتهداف، 0948المحتلللللللللة منللللللللذ عللللللللام 
، فيملللللا يبلللللدو أن للللله تسلللللليم بملللللوادزين القلللللوى 0967التلللللي احتللللللت علللللام السلللللورية والمصلللللرية 

 . آنذاك

واضللللللحًا التبللللللاين بللللللين  بللللللات، 0971بعللللللد تللللللولي السللللللادات لرئاسللللللة مصللللللر عللللللام 
فللللللي البدايللللللة رض الواقللللللع، حيللللللث تبنللللللى السللللللادات علللللللى أ ينالمطبقلللللل الخطللللللاب والسياسللللللة

خطابلللللللًا يلللللللوحي باسلللللللتمرار القوميلللللللة التلللللللي كلللللللان يتبناهلللللللا عبلللللللد الناصلللللللر، ولكلللللللن سياسلللللللة 
السلللللللللادات عللللللللللى ارض الواقلللللللللع كانلللللللللت تجس لللللللللد طروحلللللللللات المدرسلللللللللة الواقعيلللللللللة وأولويلللللللللة 

بعيللللللدة كللللللل البعللللللد  تللللللدريجياً سياسللللللته اصللللللبحت المصلللللللحة القوميللللللة والقطريللللللة المصللللللرية، و 
فللللي مواقلللللف مصللللر بعلللللد حللللرب علللللام  هللللو ملللللا تجسللللد بوضلللللوح، و االيلللللديولوجياعللللن تلللليثير 

 ،الحلللللول السلللللمية مللللع اسللللرائيلالسللللادات مللللع اسللللرائيل، حيللللث بللللدا واضللللحًا قبللللول  0973
 هللللذا كللللانو نهايللللة السللللبعينيات، توقيللللع اتفاقيللللة كامللللب ديفيللللد باتخللللاذ قللللرارات منفللللردة لدرجللللة 

بملللللا عربيلللللة صلللللالح القوميلللللة المؤشلللللرًا عللللللى إعلللللالء المصلللللالح القوميلللللة المصلللللرية عللللللى الم
 .القضية الفلسطينية فيها

سللللللتلم محمللللللد حسللللللني مبللللللارك رئاسللللللة ا ،0980غتيللللللل السللللللادات عللللللام اوبعللللللد أن 
متلللللللدادًا لسياسلللللللة السلللللللادات السللللللللمية فلللللللي التعاملللللللل ملللللللع امصلللللللر، حيلللللللث كانلللللللت سياسلللللللتة 

لوسللللاطة بللللين الجللللانبين الفلسللللطيني واالسللللرائيلي للوصللللول الللللى للقيللللام با ، وسللللعىإسللللرائيل
حللللللاوالت السللللللتعادة بممبللللللارك  وقللللللام .لقضللللللية الفلسللللللطينية مللللللن خللللللالل المفاوضللللللاتحللللللل ل

دور مصللللللر االقليملللللللي ملللللللن خلللللللالل تحسلللللللين عالقللللللة مصلللللللر ملللللللع البللللللللدان العربيلللللللة التلللللللي 
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شللللللهدت و انقطعللللللت بعللللللد ان قللللللام السللللللادات بتوقيللللللع معاهللللللدة كامللللللب ديفيللللللد مللللللع اسللللللرائيل، 
توقيللللللع اتفاقيللللللات العالقللللللات المصللللللرية االسللللللرائيلية تطللللللورًا فللللللي عهللللللد مبللللللارك مللللللن خللللللالل 

دور الوسللللللاطة بللللللين الجللللللانبين الفلسللللللطيني للعللللللب  السللللللعي وكللللللانتجاريللللللة مللللللع اسللللللرائيل، 
بهلللللدف الوصلللللول إلللللى التهدئلللللة فلللللي المنطقلللللة، وباعتبللللار ذللللللك سياسلللللة تبقلللللي  ،يليواالسللللرائ

 .المكانلللللللة القياديلللللللة لمصلللللللر عربيلللللللًا، ولكلللللللن دون تصلللللللادم ملللللللع واشلللللللنطن أو االسلللللللرائيليين
وبللللللللدء العمللللللللل المسلللللللللح  فللللللللي التسللللللللعينيات، ومللللللللع تللللللللوتر األوضللللللللاع فللللللللي قطللللللللاع غللللللللدزة،

تعلللللللللدزدز دور  ،الفلسللللللللطيني، فللللللللي القطلللللللللاع، خصوصللللللللًا ملللللللللن قبللللللللل الفصلللللللللائل االسللللللللالمية
 .المؤسسة األمنية في إدارة الملف الفلسطيني

كانللللللت األولويللللللات المصللللللرية الداخليللللللة  5100بعللللللد قيللللللام الثللللللورة المصللللللرية عللللللام 
عللللن الشللللعارات التللللي تللللم إلللللى حللللد كبيللللر  الفلسللللطينية لقضلللليةحيللللث غابللللت ا ،هللللي األبللللردز

كلللللم المصلللللري وبعلللللد أن اسلللللتلم المجللللللس العسلللللكري الح .ترديلللللدها فلللللي الشلللللوراع المصلللللرية
وامتنعلللللت علللللن  ،التدزملللللت مصلللللر بمعاهلللللدة السلللللالم ملللللع اسلللللرائيل فلللللي المرحللللللة االنتقاليلللللة؛

الداخليلللللة  حفاظللللًا علللللى المصللللالح االقتصللللادية والتنمويللللة ضللللد اسللللرائيلمواقللللف أي اتخللللاذ 
وللللللم يلللللتمكن  .تخوفلللللًا ملللللن انقطلللللاع المعونلللللات المقدملللللة ملللللن الواليلللللات المتحلللللدة األمريكيلللللة

خرجللللللت فلللللي االشللللللهر التاليللللللة للثللللللورة تضلللللامنًا مللللللع فلسللللللطين وقطللللللاع مظللللللاهرات  منظملللللو
فلللللي تللللللك  ينعلللللدد المشلللللارك، وللللللم يتجلللللاودز ى السياسلللللية الكبيلللللرةغلللللدزة، ملللللن اسلللللتقطاب القلللللو 
وذلللللللللللك النشللللللللللغال المصللللللللللرين أو اوالف فللللللللللي أحسللللللللللن تقللللللللللدير، المظللللللللللاهرات المئللللللللللات، 

فقللللللد المطالبللللللة بوقللللللف تصللللللدير الغللللللادز المصللللللري الللللللى اسللللللرائيل  أمللللللا .بشللللللؤونهم الداخليللللللة
بسلللللللبب السلللللللعر القليلللللللل اللللللللذي تدفعللللللله اسلللللللرائيل مقابلللللللل الغلللللللادز  بلللللللررت بالدرجلللللللة األوللللللللى

  . وباعتبارات مصرية وطنية المصري،

الفعاليلللللللات المناصلللللللرة للقضلللللللية علللللللن المشلللللللاركة فلللللللي ن و االخلللللللوان المسللللللللمغلللللللاب 
شلللللهدت تللللللك  كملللللاالفلسلللللطينية بسلللللبب انشلللللغالهم بإصلللللالح الشلللللؤون المصلللللرية الداخليلللللة، 

ا يسلللللللتعدون كللللللانو  ناالخللللللوان المسلللللللمين الللللللذيالمجلللللللس العسللللللكري و المرحلللللللة تقاربللللللًا بللللللين 
، ولعلللللب هلللللذا دورًا فلللللي تقلللللليص اإلخلللللوان للللللدورهم فلللللي حينهلللللا للللللدخول المعتلللللرك السياسلللللي

 . الجماهيرية مع الفلسطينيينفعاليات التضامن 
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أصللللللللبح ؛ 5105لمين الحكللللللللم المصللللللللري عللللللللام بعللللللللد أن اسللللللللتلم اإلخللللللللوان المسلللللللل
 الوطنيلللللللللللة،مصللللللللللللحة مصلللللللللللر حسلللللللللللابات ب مرتبطلللللللللللاً بالقضلللللللللللية الفلسلللللللللللطينية  هماهتملللللللللللام

، وبملللللللوادزين القلللللللوة واللللللللربح العاملللللللل الجيوسياسلللللللي واألملللللللن القلللللللومي المصلللللللريواعتبلللللللارات 
خلللللللوان اإلاألبلللللللردز فلللللللي مواقلللللللف لوجي هلللللللو االيلللللللديو  خطلللللللاب، بعلللللللد أن كلللللللان الوالخسلللللللارة
وبالتلللللالي فلللللإن موقلللللف االخلللللوان المسللللللمين  .سلللللابقاً القضلللللية الفلسلللللطينية شلللللين بالمسللللللمين 

ملللللللن معاهلللللللدة السلللللللالم أصلللللللبح يتصلللللللف بلللللللالتردد خوفلللللللًا ملللللللن خسلللللللارة المجتملللللللع اللللللللدولي 
 وتحديلللللدًا اللللللدعم الملللللالي اللللللذي تحصلللللل عليللللله مصلللللر ملللللن الواليلللللات المتحلللللدة االمريكيلللللة،

جلللللود مراحلللللل قاملللللت فيهلللللا الجماعلللللة بالتهديلللللد بإلغلللللاء معاهلللللدة السلللللالم ملللللع بلللللالر غم ملللللن و 
ذلللللللك كللللللان بالدرجللللللة األولللللللى العتبللللللارات مصللللللرية  ولكللللللن ،إسللللللرائيل أو إعللللللادة صللللللياغتها

  .وطنية

جماعلللللللللة االخلللللللللوان المسللللللللللمين فلللللللللي لعلللللللللب دور مصلللللللللر أثنلللللللللاء حكلللللللللم شلللللللللاركت 
ينية،  الوسللللللاطة فللللللي عللللللدة ملفللللللات تتعلللللللق بالشللللللين الفسللللللطيني كملللللللف المصللللللالحة الفلسللللللط

بالتوسللللللللط بللللللللين الطللللللللرف االسللللللللرائيلي  وذلللللللللك غللللللللدزة علللللللللىاالسللللللللرائيلي ووقللللللللف العللللللللدوان 
والفلسلللللللطينيين، فانتقلللللللل اإلخلللللللوان المسللللللللمين بلللللللذلك ملللللللن حركلللللللة سياسلللللللية فلللللللي صلللللللفوف 

لللللللللى قللللللللوة تقللللللللود النظللللللللام السياسللللللللي وتقللللللللوم تهللللللللاجم االحللللللللتالل االسللللللللرائيلي، إالمعارضللللللللة 
 . بالوساطة بين الخصمين؛ الفلسطيني واإلسرائيلي

، الللللللذي "األمللللللة -الدولللللللة"اسللللللتعراض فصللللللول هللللللذه الرسللللللالة، يتضللللللح أن  نظللللللام ب
حكللللم السياسللللات العربيللللة منللللذ مللللا بعللللد الحللللرب العالميللللة األولللللى، جعللللل لمصللللر حسللللاباتها 

وبللللللذلك؛ يمكللللللن القللللللول أن جميللللللع االنظمللللللة التللللللي حكمللللللت . القوميللللللة المصللللللرية الخاصللللللة
أو  لمصللللللر،وميللللللة المصللللللالح الوطنيللللللة الداخليللللللة والقإلللللللى تحقيللللللق مصللللللر كانللللللت تسللللللعى 

كانللللللللت ف .ثر بمحدوديللللللللة وصللللللللعوبات األوضللللللللاع المصللللللللرية االقتصللللللللادية والعسللللللللكريةتتللللللللي
حسلللللللابات المصللللللللحة الوطنيلللللللة، وحسلللللللابات األملللللللن القلللللللومي المصلللللللري، تفلللللللرض تنحيلللللللة 

تجللللللاه القضللللللية  السياسللللللة الخارجيللللللة المصللللللرية صللللللناعةفللللللي لعامللللللل االيللللللديولوجي نسلللللبية ل
 .في كثير من المراحل الفلسطينية،
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عللللللللام  بعللللللللد الثللللللللورةشللللللللك ل وصللللللللول اإلخللللللللوان المسلللللللللمين للحكللللللللم فللللللللي مصللللللللر،  
، فرصلللللللللللة الختبلللللللللللار مقوللللللللللللة المدرسلللللللللللة الواقعيلللللللللللة فلللللللللللي العالقلللللللللللات الدوليلللللللللللة، أن  2122

 تتنحللللللى أمللللللام حسللللللابات الدولللللللة، وحسللللللابات القللللللوة فللللللي السياسللللللة الخارجيللللللة، االيللللللديولوجيا
ة عوامللللل صلللللناعة فكللللان طبيعيللللًا، أن  اإلخلللللوان المسلللللمين فلللللي الحكللللم، مضللللطرون لمراعلللللا

قلللللرار تختللللللف علللللن العواملللللل التلللللي تجعلهلللللم وهلللللم جماعلللللة أو حلللللدزب المعارضلللللة يركلللللدزون 
مثلللللل معتقلللللدات دينيلللللة وفكريلللللة، أكثلللللر ، وتتراعلللللي اللللللرأي العلللللام عللللللى شلللللعارات اديولوجيلللللة،

للللل .توقلللللف عنلللللد حسلللللابات أخلللللرى أمنيلللللة واقتصلللللاديةتمملللللا  ق ملللللن صلللللعوبة ولعلللللل مملللللا عم 
رضللللة بعللللد تللللولي الحكللللم، للللليس حسللللابات األمللللن مللللواقفهم وهللللم فللللي المعا" اإلخللللوان"تبنللللي 

والعتبللللارات عديللللدة؛ ربمللللا تحتللللاج الللللى مدزيللللد مللللن البحللللث، واالقتصللللاد والقللللوة وحسللللب، بللللل 
بتغييللللرات جذريللللة فللللي  الللللذي لللللم يقللللم نظللللام محمللللد مرسلللليمنهللللا مللللا يعللللود ألسللللباب تتعلللللق ب

نظيلللللللرات ملللللللا فسلللللللح المجلللللللال للتالمؤسسلللللللات األمنيلللللللة واألجهلللللللدزة البيروقراطيلللللللة المصلللللللرية، 
المصلللللرية، أي علللللن دور المؤسسلللللات البيروقراطيلللللة " الدوللللللة العميقلللللة"علللللن  التلللللي تحلللللدثت

 . واألمنية في رسم السياسات، بغض النظر عن التغير في رأس الهرم السياسي
فللللي مصللللر أطللللول ممللللا كللللان المللللدى الدزمنللللي لحكللللم اإلخللللوان المسلللللمين و كللللان للللل

وحسلللللللللابات  االيلللللللللديولوجياعليللللللللله، لربملللللللللا كانلللللللللت االسلللللللللتنتاجات واختبلللللللللار العالقلللللللللة بلللللللللين 
 المصلللللللحة القوميللللللة وأوراق القللللللوة ذات قللللللوة ومصللللللداقية أكبللللللر، ولكللللللن هللللللذا ال يلغللللللي أن لللللله

فللللي االنتخابللللات ومنللللذ بللللدأت بللللوادر " اإلخللللوان"منللللذ مللللا قبللللل فللللودز و  أن لللله يمكللللن االسللللتنتاج
خوضللللللهم االنتخابللللللات والتحللللللول إلللللللى جللللللدزء مللللللن الحكللللللم، بللللللدأ خطللللللابهم يتغيللللللر ليصللللللبح 

 . سميوخطاب ر " خطاب دولة"
 

  

 

 
 
 



147 
 

 
 

 المصادر والمراجع
 

 :الكتب
Burchill, Scott, Andrew Linklater, Richard Devetak, Jack Donnelly, 

Matthew Paterson, Christian Reus-Smit, and Jacqui True, Theories 

of International Relations, 3rd edition, (London: Palgrave 

MacMillan). 

Hans J. Morgenthau, Politics Among Nations: The Struggle for 

Power and Peace, Fifth Edition, (New York: Alfred A. Knopf, 1978). 
Vidino, Lorenzo, The Muslim Brotherhood after the Arab Spring, 

(Brussels: Centre for European Studies, 2013). 

: بيللللللللروت) دكتللللللللوراة، اطروحللللللللة الفلسللللللللطينية، للقضللللللللية القللللللللومي البعللللللللد ابللللللللراهيم، ابللللللللرا ،
 .(0987 الوحدة، دراسات مركدز

 – 0973 اإلسلللللللرائيلي العربلللللللي الصلللللللراع تجلللللللاه األمريكيلللللللة السياسلللللللة محملللللللد، األطلللللللر ،
 .(0987 العربية، الوحدة دراسات مركدز: بيروت) ،0972

 المصلللللللرية ةالهيئللللللل) ،0925-0942 مصلللللللر، فلللللللي السياسلللللللية الحركلللللللة طلللللللارق، البشلللللللري،
 .(0975 للكتاب، العامة
 المؤسسللللللللة: بيللللللللروت) البنللللللللا، حسللللللللن الشللللللللهيد اإلمللللللللام رسللللللللائل مجموعللللللللة حسللللللللن، البنللللللللا،

 .(5114 والنشر، للطباعة اإلسالمية
 اإلسللللللللللللالمية، والنشللللللللللللر التودزيللللللللللللع دار: القللللللللللللاهرة) والداعيللللللللللللة، الللللللللللللدعوة مللللللللللللذكرات .---

0986). 
 التودزيللللللع دار: القللللللاهرة) البنللللللا، حسللللللن لإلمللللللام السياسللللللي الفكللللللر غللللللانم، إبللللللراهيم البيللللللومي،

 .(0995 اإلسالمية، والنشر
 والنشللللللر التودزيللللللع دار وفلسللللللطين، القنللللللاة فللللللي الم سلللللللمين اإلخللللللوان جهللللللاد حسللللللن، الجملللللل،

 .5111 القاهرة، اإلسالمية،
 .(0989 للنشر، الرشيد دار: بغداد) الخارجية، السياسة تحليل هاني، الحديثي،

 للنشللللللللللر، الرشلللللللللليد دار: بغللللللللللداد) الخللللللللللارجي، السياسللللللللللي القللللللللللرار اتخللللللللللاذ عمليللللللللللة .---
0982). 



148 
 

 
 

-0907 فلسلللللللللطين فلللللللللي السياسلللللللللية والمؤسسلللللللللات القيلللللللللادات نلللللللللويهض، بيلللللللللان الحلللللللللوت،
 .0986 الفلسطينية، الدراسات مؤسسة ،0948
 المصلللللرية، النهضلللللة مكتبلللللة: القلللللاهرة) الخارجيلللللة، السياسلللللة تحليلللللل محملللللد، سلللللليم، السللللليد
0998). 

 ينلللللللاير/الثلللللللاني كلللللللانون 52 ثللللللورة بعلللللللد الفلسلللللللطينية والقضللللللية مصلللللللر يوسلللللللف، الشللللللاذلي،
 المتغيلللللرات ضلللللوء فلللللي االسلللللرائيلي-العربللللي الصلللللراع( محلللللرراً ) هلللللالل جميلللللل فللللي ؛5100
 .(5103 الفلسطينية، الدراسات مؤسسة: بيروت) واالقليمية، العربية

 القللللللاهرة، جامعللللللة: القللللللاهرة) المعاصللللللر، العللللللالم فللللللي السياسللللللية الللللللنظم سللللللعاد، الشللللللرقاوي،
5117). 

 دار)0ج ،0925-0947 المفقللللللللللللود والفللللللللللللردوس فلسللللللللللللطين نكبللللللللللللة عللللللللللللارف، العللللللللللللارف،
 .(ن.ت.د الهدى،
: القلللللللاهرة) التاريخيلللللللة، وأصلللللللولها االتفاقلللللللات: ديفيلللللللد وكاملللللللب السلللللللادات صلللللللالح، العقلللللللاد،
 .(0984 مدبولي، مكتبة

 للنشللللللر، قنللللللديل دار: عمللللللان) االردنيللللللة، الديموقراطيللللللة التجربللللللة عللللللارف، أحمللللللد الكفارنللللللة،
5118). 

 للتغييلللللر جديلللللد أفلللللق أيلللللن؟ إللللللى.. العربلللللي الربيلللللع ،وبلقيلللللدز عبلللللد اإللللللله توفيلللللق، الملللللديني،
 .(5100 العربية، الوحدة دراسات مركدز: بيروت) الديموقراطي،
 بيلللللللت ،7 مجللللللللد والصلللللللهيونية، واليهوديلللللللة اليهلللللللود موسلللللللوعة الوهلللللللاب، عبلللللللد المسللللللليري،

 .والنظم العصري للتوثيق العرب
 الفلسلللللطينية، الدراسلللللات مجللللللة: بيلللللروت) وفلللللتح، اإلخلللللوان بلللللين فلسلللللطين سلللللعود، الملللللولى،

 .(5103 ،93ع
 الل عبللللللد: فللللللي والخطللللللي، التجربللللللة: مصللللللر فللللللي المسلللللللمون اإلخللللللوان الل، عبللللللد النفيسللللللي،
 النقللللللللد فللللللللي أوراق مسللللللللتقبلية، رؤيللللللللة: االسللللللللالمية الحركللللللللة ،(وتقللللللللديم تحريللللللللر) النفيسللللللللي
 .(5100 والتودزيع، للنشر آفاق: الكويت) الذاتي،
--0947 الفلسللللللللطينية للقضللللللللية التسللللللللوية مشللللللللاريع ،طللللللللارق موسللللللللىو  منيللللللللر، الهللللللللور،
 .(0986 الجليل، دار: عمان) ،0982



149 
 

 
 

-0973 بللللين مللللا الفلسللللطينية القضللللية: فلسللللطينية دراسللللات ،اخللللرونو  نللللايف خلللللف، أبللللو
 .(5100 الوطنية، النجاح جامعة: نابلس) ،0990
 مصللللللللر ودور ، التسللللللللوية لعمليللللللللة السياسللللللللية الجوانللللللللب ،اخللللللللرونو  حسللللللللن، طالللللللللب، أبللللللللو

 العربللللللي الصللللللراع تسللللللوية محللللللررا، محمللللللد العللللللليم عبللللللد فللللللي ،0992-0991 االقليمللللللي،
مركلللللللللللللللدز الدراسلللللللللللللللات السياسلللللللللللللللية : القلللللللللللللللاهرة)دور مصلللللللللللللللر االقليملللللللللللللللي، : االسلللللللللللللللرائيلي

 (.0997واالستراتيجية، 
 عملللللللاد الغنلللللللي عبلللللللد: فلللللللي فلسلللللللطين، فلللللللي اإلسلللللللالمية الحركلللللللات علللللللدنان، علللللللامر، أبلللللللو

 الوحلللللدة دراسلللللات مركلللللدز: بيلللللروت) العربلللللي، اللللللوطن فلللللي اإلسلللللالمية الحركلللللات ،(إشلللللراف)
 .(5103 ،5 مجلد العربية،

 الصللللللللوت،: نللللللللابلس) تصللللللللفية، ام تسلللللللوية: ديفيللللللللد كامللللللللب صلللللللديق، حللللللللاتم غدزالللللللللة، أبلللللللو
0981). 

 العالقللللللللات( والنشللللللللر والترجمللللللللة لللدراسللللللللات طللللللللالس دار: ترجمللللللللة) تومللللللللاس، بريسللللللللون،
 طلللللللالس، دار: دمشلللللللق) ،0972-0784 األوسلللللللط الشلللللللرق ملللللللع األمريكيلللللللة الدبلوماسلللللللية

0982). 
 صللللللللفار، محمللللللللد ترجمللللللللة الدوليللللللللة، العالقللللللللات نظريللللللللات ،اخللللللللرونو  سللللللللكوت، بورتشلللللللليل،

 .(5104 للترجمة، القومي المركدز: القاهرة)
 السياسللللللللية األنظمللللللللة: الدسللللللللتوري والقللللللللانون السياسللللللللية المؤسسللللللللات ،مللللللللوريس دوفرجيلللللللله،
 والنشلللللللللر للدراسللللللللات الجامعيلللللللللة المؤسسللللللللة: بيلللللللللروت) سللللللللعد، جلللللللللورج: ترجمللللللللة الكبللللللللرى،
 .(0995 والتودزيع،
 الكتللللللللاب دار: بيللللللللروت) الدوليللللللللة، العالقللللللللات فللللللللي النظريللللللللة يوسللللللللف، ناصلللللللليف حتللللللللي،
 .(0982 العربي،
 االقليميلللللللة وأبعادهلللللللا ديفيلللللللد كاملللللللب سياسلللللللة: التسلللللللوية عصلللللللر السللللللليد، علللللللدنان حسلللللللين،
 .(0991 والنشر، للطباعة النفائس دار: بيروت) والدولية،
 مطبعلللللة: دمشلللللق) فلسلللللطين، لقضلللللية الصلللللهيوني والحلللللل عرفلللللات ياسلللللر غلللللادزي، حسلللللين،
 .(0999 الدزرعي،
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 ،0926-0948 الفلسللللللللطينية القضللللللللية تجللللللللاه مصللللللللر سياسللللللللة سللللللللعيد، محمللللللللد حمللللللللدان،
 .(5116 والتودزيع، للنشر العلمية اليادزوري دار: عمان)

 المصلللللري المركلللللدز: القلللللاهرة) اغتيالللللله، وأسلللللباب بداياتللللله أسلللللرار:جهلللللاد أبلللللو محملللللد، حملللللدزة،
 .(0989 العربي،
: بيلللللللللروت) 0974 – 0964 الفلسلللللللللطيني اللللللللللوطني المجللللللللللس مقلللللللللررات راشلللللللللد، حميلللللللللد،
 .(0972 الفلسطينية، األبحاث مركدز
 (.0920المطبعة العصرية، : صيدا) الحديثة، العربية الحركة عدزة، محمد درودزة،

: بيللللللروت" )الدوليللللللة، العالقللللللات فللللللي المتضللللللاربة النظريللللللات" ،اخللللللرونو  جلللللليمس، ي،تللللللدور 
 .(0982 والنشر، للدراسات الجامعية المؤسسة
دار المسللللللللللليرة : بيلللللللللللروت) الديموقراطيلللللللللللة، ل دزملللللللللللة الناصلللللللللللري الحلللللللللللل محملللللللللللد، ديلللللللللللاب،

 .(0972 ،للصحافة والطباعة والنشر
 والمللللللللللليدزق االسلللللللللللرائيلي الفلسلللللللللللطيني والصلللللللللللراع العبلللللللللللري الصلللللللللللراع طلعلللللللللللت، رضلللللللللللوان،
 .(5100 الورد، جدزيرة مكتبة: القاهرة) الدينية، للمرجعية الحضاري
 ،0936-0908 مصللللللللللر، فللللللللللي الوطنيللللللللللة الحركللللللللللة تطللللللللللور العظلللللللللليم، عبللللللللللد رمضللللللللللان،

 .(0998 للكتب، العامة المصرية الهيئة: القاهرة)
: بيللللللروت) العربللللللي، الللللللوطن فللللللي القللللللرار يصللللللنع كيللللللف ،اخللللللرونو  ابللللللراهيم، الللللللدين، سللللللعد
 .(0988 العربية، الوحدة دراسات مركدز

 المسللللللللتقبل كتللللللللب سلسلللللللللة والعللللللللرب، األمريكيللللللللة السياسللللللللة ،اخللللللللرونو  غسللللللللان، سللللللللالمة،
 .(0982 ،5ط العربية، الوحدة دراسات مركدز: بيروت) العربي،
 والتودزيلللللللع، للنشللللللر الفكلللللللر دار: القللللللاهرة) الفلسلللللللطينية، والقضللللللية مصلللللللر عايللللللدة، سللللللليمة،
0986). 

 جتكلللللللر، فاضلللللللل: ترجملللللللة) الخارجيلللللللة، والسياسلللللللة األخلللللللالق ،اخلللللللرونو  كلللللللارن، سلللللللميث،
 .(5112 العبيكان، مكتبة: الرياض
 .(0927: بيروت) مصر، في العربية الفكرة أنيس، صاي ،

 الفلسلللللللطينية الوطنيلللللللة الحركلللللللة الدوللللللللة، علللللللن والبحلللللللث المسللللللللح الكفلللللللاح يدزيلللللللد، صلللللللاي ،
 .(5115 الفلسطينية، الدراسات مؤسسة: بيروت) ،0949-0993
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 ،0ط الحللللللديث، المصللللللري المكتللللللب: القللللللاهرة) أكتللللللوبر، حللللللرب وثللللللائق موسللللللى، صللللللبري،
0974). 
 الفلسللللللطينية، القضللللللية مللللللن العللللللام الموقللللللف: االسللللللالمي االتجللللللاه خالللللللد، الللللللدين، صللللللالح

 آفللللللاق: الكويللللللت) الللللللذاتي، النقللللللد فللللللي أوراق مسللللللتقبلية، رؤيللللللة: االسللللللالمية الحركللللللة: فللللللي
 .(5100 والتودزيع، للنشر
 .(دن الشعب، مطابع القاهرة،) فلسطين، عن مطوية صفحات فراج، أحمد طايع،
 مسللللللللاراتها، تيسيسللللللللها، جللللللللذورها، الفلسللللللللطينية التحريللللللللر منظمللللللللة اسللللللللعد، الللللللللرحمن، عبلللللللد

 .(0987 الفلسطينية، التحرير منظمة األبحاث، مركدز: بيروت)
 للثقافللللللللة الللللللللوطني المجلللللللللس: الكويللللللللت) وفلسللللللللطين، مصللللللللر عواطللللللللف، الللللللللرحمن، عبللللللللد

 .(0981 واالداب، والفنون
 ،العصللللللللري للتوثيللللللللق العللللللللرب بيللللللللت: القللللللللاهرة) الثللللللللورة، فلسللللللللفة جمللللللللال، الناصللللللللر، عبللللللللد

0996). 
 علللللدزام شلللللهيد مركلللللدز: بيشلللللاور) الميثلللللاق، و التيريخيلللللة الجلللللذور: حملللللاس الل، عبلللللد علللللدزام،

 .(0989 اإلعالمي،
 األنجلللللللللو مكتبللللللللة: القللللللللاهرة) السياسلللللللة، علللللللللم فللللللللي الملللللللدخل ،اخللللللللرونو  بطللللللللرس، غلللللللالي،

 .(0979 المصرية،
 الم سلللللللللمين اإلخللللللللوان ملفللللللللات فللللللللي فلسللللللللطين قضللللللللية وثللللللللائق ابللللللللراهيم، البيللللللللومي غللللللللانم،
 .(5101 الدولية، الشروق مكتبة: القاهرة) ،0958-0948
 الحللللللللرب قيللللللللام حتللللللللى 0936 ثللللللللورة مللللللللن الفلسللللللللطينية الوطنيللللللللة الحركللللللللة عللللللللادل، غنللللللليم،
 .(0976 القاهرة،) الثانية، العالمية
 والدوليللللة، العربيللللة الناصللللر عبللللد اجتماعللللات محاضللللر مللللن ،(معللللداً ) المجيللللد، عبللللد فريللللد،
 .(0979 العربية، االبحاث مؤسسة: بيروت) ،0967-0971
 للطبللللع الحديثللللة امللللون مؤسسللللة) لالنقللللالب، الحصللللار مللللن الناصللللر عبللللد فللللاروق، فهمللللي،
 .(0994 والتودزيع، والنشر
 الطريللللق، خريطللللة الللللى اسلللللو مللللن للمفاوضللللات الكاملللللة الفلسللللطينية الروايللللة أحمللللد، قريللللع،
 .5112 الفلسطينية، الدراسات مؤسسة
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حللللللدزب التجمللللللع : القللللللاهرة)الضللللللائع فللللللي كامللللللب ديفيللللللد، ، السللللللالم كامللللللل، محمللللللد ابللللللراهيم
 .(0978الوطني التقدمي، 

 العاملللللللة المصلللللللرية الهيئلللللللة: القلللللللاهرة) العبلللللللور، بعلللللللد مصلللللللر ،اخلللللللرونو  عللللللللي، محبلللللللوب،
 .(0988 للكتاب،
 األكاديميللللللة، المكتبللللللة: القللللللاهرة) الدوليللللللة، السياسللللللة العالقللللللات صللللللبري، اسللللللماعيل مقلللللللد،
0990). 
 .(0970 الكويت، جامعة: الكويت) الدولية، السياسة العالقات .---

 للنشللللللللر المصللللللللرية اللللللللدار: القللللللللاهرة) مصلللللللر، فللللللللي االسللللللللالمية الحركلللللللة محمللللللللد، ملللللللورو،
 .(0998 والتودزيع،
 الوحلللللدة دراسلللللات مركلللللدز: بيلللللروت) االسلللللرائيلي، العربلللللي والصلللللراع مصلللللر حسلللللن، نافعلللللة،
 .(0986 العربية،
 دار: القللللللاهرة) الميللللللدان، إلللللللى المنصللللللة مللللللن.. ودزمانلللللله مبللللللارك حسللللللنين، محمللللللد هيكللللللل،
 .(5105 الشروق،

 .(5115 الشروق، دار: القاهرة) والجيو ، العرو . ---
 وعواصللللللللف الحللللللللرب عواصللللللللف - واسللللللللرائيل العللللللللرب بللللللللين السللللللللرية المفاوضللللللللات .---
 .(0996 الشروق، دار: القاهرة) الثاني، الكتاب - السالم
 شلللللركة: القلللللاهرة) السلللللادات، أنلللللور عصلللللر ونهايلللللة بدايلللللة قصلللللة.. الغضلللللب خريلللللف .---

 .(0991 والنشر، للتودزيع المطبوعات
 هيئللللة: ظبللللي أبللللو) التللللل، سللللليم عمللللر: ترجمللللة والحللللرب، والدولللللة االنسللللان كينيللللث، والتللللدز،

 .(5103 كلمة، والثقافة، للسياحة ظبي أبو
 الوحلللللللدة دراسلللللللات مركلللللللدز: بيلللللللروت) ،0993-0989 العربيلللللللة الوحلللللللدة ووثلللللللائق يوميلللللللات
 .(0992 العربية،
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Zbigniew Brzezinski and John Mersheimer, Clash of the Titans, Foreign Policy, 22 

October 2009.  

 الللللللدول مواقللللللف: األوسللللللط الشللللللرق فللللللى للسللللللالم الللللللدولى المللللللؤتمر حسللللللن، طالللللللب، ابللللللو 
 .0987 اكتوبر الدولية، السياسة لبنان،-سوريا-األردن-مصر: المشاركة العربية

 قنلللللاة عللللللى مقابللللللة بالقلللللاهرة، الفسلللللطينية للسلللللفارة الثقلللللافي الملحلللللق خاللللللد، محملللللد األدزعلللللر،
 .5103 يناير 09 الجديد،

 مجلللللللة الشللللللعوب، مرحلللللللة" علللللللى الرهللللللان: وفلسللللللطين العربللللللي الربيللللللع عمللللللاد، البشللللللتاوي،
 .5105 ،(09) عدد سياسات،
 ملحللللللق-السللللللفير جريللللللدة واالمكللللللان، الضللللللرورة: المنظمللللللة بنللللللاء إعللللللادة هللللللاني، المصللللللري،
 .(37) العدد فلسطين،
 السياسلللللة فلللللي والتغيلللللر االسلللللتمرارية: المصلللللرية الخارجيلللللة السياسلللللة أحملللللد، يوسلللللف أحملللللد،

 .0985-7-0 الدولية السياسة عن نقال األهرام، مبارك، للرئيس الخارجية
 الربيللللللللع تحللللللللوالت ظللللللللل فللللللللي الفلسللللللللطينية والقضللللللللية تركيللللللللا ،اخللللللللرون و علللللللللي، بللللللللاكير،
 .5105-00-6: للدراسات الجدزيرة مركدز العربي،
 تمهيللللللدا المحتلللللللة المنللللللاطق فللللللي السياسللللللي الللللللوعي تطللللللور: الطوفللللللان قبللللللل ليللللللدزا، تراكللللللي،

 .0991 صيف 2 العدد ،(بيردزيت جامعة) فلسطينية أفاق لالنتفاضة،
 ،0966 الدوليلللللة، السياسللللة مجللللللة السياسللللي، والسللللللوك الللللدولي العلللللام الللللرأي ربيلللللع، حامللللد
 .(60) العدد

 دائمللللللللة، ومصللللللللالح منضللللللللبطة تغييللللللللرات: الخارجيللللللللة السياسللللللللة سللللللللالمان، محمللللللللد طللللللللايع،
 .5105-0-0 األهرام، مؤسسة الدولية، السياسة مجلة
 الغللللدزو مللللن المصللللرى الموقللللف: السادسللللة والحللللرب وفلسللللطين لبنللللان وحيللللد، المجيللللد، عبللللد

 .0985-01-0 الدولية، السياسة للبنان، اإلسرائيلى
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 السياسللللللة مجلللللللة جللللللدًا، خاصللللللة عالقللللللات معضلللللللة -وغللللللدزة مصللللللر وحيللللللد، المجيللللللد، عبللللللد
 .5117 ،(004) عدد الدولية،
 إعلللللادة اإلقليميلللللة التحلللللوالت تفلللللرض هلللللل: واللللللوطني األمملللللي جدليلللللة جميلللللل، أحملللللد علللللدزم،

-4-0 الدوليللللللة، السياسللللللة:  عللللللن نقللللللالً  األهللللللرام، الفلسللللللطينية؟، القضللللللية هويللللللة تعريللللللف
5103. 
 مجلللللللللة الخارجيللللللللة، السياسللللللللة فللللللللي القللللللللرارات اتخللللللللاذ تقريللللللللر صللللللللبري، إسللللللللماعيل مقلللللللللد،
 .(04) عدد الدولية، السياسة
 مركللللدز مبللللارك، عهللللد فللللي المصللللرية الخارجيللللة السياسللللة ومرتكللللدزات أسللللس حسللللن، نافعللللة،
 .5100-01-03 نت، الجدزيرة-للدراسات الجدزيرة
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http://www.palestinapedia.net  الفلسطينية الموسوعة  
http://www.sis.gov.eg  لالستعالمات المصرية العامة الهيئة  
http://www.wafainfo.ps  الفلسطيني الوطني المعلومات مركدز  
www.ara.reuters.com Reuters 
http://www.aljazeera.net الجدزيرة قناة  
http://www.maannews.net االخبارية معا وكالة  

 
 :الوثائق واليوميات

http://www.ahramdigital.org.eg  الدولية السياسة مجلة  
http://domino.un.org/unispal.nsf/0/7f0af2bd897689b785256c3300
61d253?OpenDocument  United Nations 
http://www.yaf.ps  وثائق: تعرفا ياسر مؤسسة  
http://sadat.bibalex.org/speeches االسكندرية مكتبة السادات، خطابات  
http://nasser.bibalex.org/Speeches مكتبة الناصر، عبد جمال خطابات 
 االسكندرية،
http://www.palestine-studies.org   الفلسطينية الدراسات  
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 :الصحف

 :صحف عربية
 الشروق جريدة
  الوسط جريدة
 الوطن جريدة
 العربي القدس جريدة
 الرأي جريدة
 السفير جريدة
 الحياة  جريدة

 العرب صحيفة
 السابع اليوم جريدة
 االهرام

 اليوم المصري
 الجديدة الحياة جريدة
 األوسط الشرق جريدة
 فلسطين جريدة

 
 :صحف أجنبية

New York Times 
http://www.ynetnews.com  Yedioth Ahronoth 
Haaretz 
https://www.timeofisrael.com The Time of Israel 

http://www.ynetnews.com/
https://www.timeofisrael.com/

