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حيدر عيدكتبه 

٢۰۱٣ آب/اغسطس

 من التعارف عليه لدى الفلسطينيي أنه إذا أُصيبت القاهرة بنوبة برد، فإن أول من تبدو عليها أعراض الرض من حمى وعرق وعطس هي فلسطي بشكل

 عام وغزة بشكل خاص . هو ةقدر تاريخي وجغرافي ذلك الذي يربط جمهورية مصر العربية بفلسطي . وتتجسد تلك العلةقة بالذات في الطريقة التي

 يتعامل بها النظام الصري مع ةقطاع غزة والتي أخذت أشكالً مختلفة ومتنوعة من الود الشديد، إلى اللمبالة، إلى الشيطنة البالغ فيها كما يحصل

 الن . ما يهمنا في هذا السياق هو الشكل الذي أخذته هذه العلةقة في الفترة الخيرة وما سبقها من حكم الديكتاتور مبارك ببعده المريكي-السرائيلي

 وفترة حكم الخوان السلمي التي تيزت بغلبة اليديولوجي على السياسي في السياسة الداخلية والعكس في السياسة الارجية، وبالذات فيما يتعلق

بالعلةقة مع كل من إسرائيل وأمريكا وانعكاس ذلك على القضية الفلسطينية .

  هو منع كل من يحمل جنسية فلسطينية من دخول مصر وإغلقُ معبر2011كان من أوائل القرارات التي اتخذها نظام حسني مبارك فور اندلع ثورة يناير 

 رفح بالكامل، وهو النفذ الوحيد لقطاع غزة على العالم الارجي . وكالعادة لم تبدِ منظمة التحرير الفلسطينية ول السلطة الفلسطينية الاكمة في رام الله،

 أي نوع من الحتجاج يتناسب مع دورهما التمثيلي، مع عدم ةقدرة حركة حماس الاكمة في ةقطاع غزة على إبداء أي رأي مؤثر، بل محاولتها ةقمع أي

 مظاهر شعبية مؤيدة للثورة الصرية في بداياتها . وكانت ةقرارات نظام مبارك امتداداً لسياسة ةقمعية مهولة بخصوص فلسطينيي القطاع تطورت الى

 ، لدرجة أن وزير2009، والتواطؤ الكامل مع حربها الهمجية عام 2006الشاركة بشكل مباشر في تشديد الصار الانق الذي فرضته إسرائيل منذ عام 

 الارجية الصري أحمد أبو الغيط لم يبد أي حزم سياسي في حياته الهنية إل فيما يتعلق بحصار ةقطاع غزة من خلل تهديده للسكان بكسر أرجلهم في

 حال "تعدوا على المن القومي الصري" بعد أن ةقاموا بفتح فجوة في الدار الدودي وتوجهوا لدينة العريش لشراء الدوية والواد اللزمة . أضف إلى ذلك

 2008الوةقف الصادم للعالم العربي برمته حينما وةقف نفس وزير الارجية بجانب نظيرته السرائيلية، تسيبي ليفني، عندما أعلنت الرب على غزة عام 

 من القاهرة . ومن الطبيعي أن يصاحب هذه السياسة عملية شيطنة غير مسبوةقة لفلسطينيي القطاع ووضعهم في بوتقة واحدة تسمى "حماس" التي

أصبحت مرادفة "لغزة" .
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 وكان سقوط نظام مبارك ةقد صاحبه توةقعات فلسطينية مبالغٌ فيها يتصدرها فتح معبر رفح فورا وبشكل دائم والسماح بعبور الفراد والبضائع، وبالتالي

 التخلص من مبرر وجود النفاق الضروري على الدود، بالضافة الى التعامل اليجابي مع ملف الصالة (الزلي) على اعتبار أن النظام السابق كان

 بالضرورة منحازاً لليمي الفلسطيني العلماني لعتبارات داخلية وخارجية . لكن سقوطه الدوي وسيطرة الجلس العسكري لفترة انتقالية لم يؤديا الى رفع

 الصار الانق عن ةقطاع غزة ول إلى تسن في الداء السياسي الصري بخصوص فلسطي بشكل عام . واستمر عمل النفاق لتعويض النقص الهائل في

  مليون فلسطيني1 .7الواد الساسية التي ل تسمح إسرائيل بدخولها، والفتح الزئي لعبر رفح لفترة زمنية محدودة للغاية ل تلبي الطالب الساسية ل

 بحرية الركة . وت تأجيل المل النشود الى نتائج النتخابات الرئاسية الولى بعد سقوط مبارك على اعتبار أن صلحيات الرئيس النتخب ديقراطياً

 ستخوله اتخاذ موةقف وطني-سيادي، ناهيك عن البعد القومي والسلمي برفع الصار فوراً عن ةقطاع غزة من خلل فتح معبر رفح، ومراجعة اتفاةقيات

 كامب ديفيد والعلةقات الدبلوماسية مع إسرائيل والستجابة للنداء الفلسطيني بقاطعة إسرائيل وعدم الستثمار فيها وفرض عقوبات عليها واعتبار ذلك

 أضعف اليان . بل أن التوةقعات اليجابية وبناءاً على اللحظة الثورية توصلت إلى ةقناعةٍ بأن أول زيارة للرئيس النتخب الديد خارج مصر ستكون لقطاع

غزة .

 وبفوز الرشح الخواني تباشر البعض الؤيد لركة حماس في ةقطاع غزة خيراً، وتوةقع البعض الخر أن يقوم الرئيس الخواني الديد بالقيام بالد الدنى

 التوةقع منه على الصعيد الفلسطيني . ومن الفارةقات أن أول زيارة للرئيس النتخب كانت إلى دولة كانت ةقد أعلنت ومنذ البداية عداءها للثورة الصرية

 الجيدة، الملكة العربية السعودية . ولم تكن غزة على أجندة الزيارات الرئاسية بأي شكل من الشكال . والن وبعد عام من حكم مثل الخوان وسقوطه

 يبرز السؤال الهم عن مدى التزام الرئيس بالقضية الفلسطينية والعمل على دعمها بشكل يأخذ بعي العتبار الصلحة الستراتيجية الشتركة بي مصر

وفلسطي .

 والواةقع أن الرئيس الخواني وحركته فشل فشلً ذريعاً في أول اختبار لهما بسبب غياب البعد الثوري-التغييري في اليديولوجيا السيطرة على الركة كما اتضح من

  يناير ومحاولتها الستميتة ةقبل ذلك لسترضاء نظام مبارك وتالفها مؤةقتاً مع الجلس العسكري وتأييده في أحداث محمد محمود25مشاركتها التأخرة في ثورة 

 وماسبيرو, وغياب الرؤية السياسية واضحة العالم لدرجة أن الستمع لطابات الرئيس كان يعتقد أنه يستمع لطبة جمعة أو جلسة يلقي فيها كبير القوم كلمة لبناء

 عشيرته . ولكن بخصوص العلةقة مع إسرائيل والوليات التحدة غابت الشعارات الشبعة بأيديولوجيا ثقيلة التي كانت تيز الطاب الخواني ةقبل الوصول للسلطة .

 وكالعادة كانت نظرية الؤامرة دائماً جاهزة ولوم "الؤامرات الدولية" ل يغيب عن تبرير الفشل الذريع في السياسات الداخلية والارجية . وكانت المارسات السياسية على

 الرض تشير في اتاه آخر؛ فالقيقة أن الوليات التحدة المريكية حافظت على علةقاتها التميزة مع الكومة الصرية التي استماتت بدورها أن يتم ةقبولها أمريكيا .

 والثمن هو كالعادة الحافظة على علةقات ودية مع إسرائيل . وعلى العكس ما ت الترويج له ةقبل سيطرة الخوان على الكم، فقد حافظ النظام الخواني على العلةقات

 ، ولم يتم حتى إخضاعها لستفتاء1979مع إسرائيل وأصبحت السياسات البراغماتية هي السيطرة . ولم يكن هناك أي محاولة لوضع حدٍ لتفاةقية السلم البرمة عام 
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شعبي كما توةقع البعض . ولزيادة الطي بلة، ازداد الصار على ةقطاع غزة . فقد ت إغلق جميع النفاق تقريباً وأصبح معبر رفح يعمل "بالقطارة" والعلةقات الصرية-

 السرائيلية ت التعبير عنها بعد أشهر ةقليلة من انتخاب محمد مرسي رئيساً لصر من خلل رسالة مبالغ في وديتها وجهها للرئيس السرائيلي شمعون بيريز يطلب فيها

 وأضاف عن "شديد الرغبة في أن أطور علةقات الحبة التي تربط لسن الظ بلدينا" الرسالةةقبول تعيي السفير الصري الديد في تل أبيب . وةقد عبر الرئيس في تلك 

 موجها الكلم لبيريز الذي وصفه "بالصديق العظيم": "لي الشرف بأن أعرب لفخامتكم عما أتناه لشخصكم من السعادة، ولبلدكم من الرغد" . وت توةقيع الرسالة

ب"صديقكم الوفي محمد مرسي" .

 وةقد تيز حكم الخوان بفشل ذريع في إرسال حتى إشارات بتطبيق ولو جزءا بسيطاً من شعارات ثورة يناير: عيش، حرية، عدالة اجتماعية، كرامة انسانية .

 بل على العكس من ذلك، فقد أصبح المن مفقوداً بالكامل مع شبه انهيار اةقتصادي وفقدان وزن مصر العربي والدولي، وصولُ لتهديد أمنها الائي من

  مواطناً فلسطينياً منها . وعادة ماختطافهاأثيوبيا . وأصبحت سيناء شبه مسيطر عليها من ةقبل جماعات تكفيرية وإسرائيل تلعب بها كما تشاء لدرجة ا

يدفع أهل غزة ثمن أي عمل إجرامي في سيناء .

 وهذا بالضبط ما حصل مع تبني الرئاسة الخوانية موةقفاً براغماتياً يينياً من العلةقات مع إسرائيل وسياساتها الحتللية والعنصرية . بل أصبح الطلوب

 سياسياً "تَفَهّم" ظروف العمل السياسي وضرورة التحلي "بالواةقعية" وعدم طلب الستحيل . اختفت الشعارات اليديولوجية البراةقة -"بالليي عالقدس

 زاحفي"- ولم يقم الرئيس الصري النتخب ديقراطياً نتيجة ثورة عارمة حتى بفتح معبر رفح . فالواةقعية، حسب فهم حركة الخوان ومثلها في رئاسة

 المهورية، تتطلب اللتزام بالتفاةقيات الدولية والفاظ على علةقات متميزة مع الوليات التحدة المريكية والقبول بقروض ربوية من صندوق النقد

 الدولي والفاظ على العلةقات الدبلوماسية مع إسرائيل لدرجة "توسط" الرئاسة الصرية لبرام اتفاةقية وةقف اطلق نار بي الفصائل الفلسطينية وإسرائيل

 , وفشلها حتى كوسيط بالتدخل لجبار إسرائيل على اللتزام با وةقعته . وفي اعتقادي أن مرسي كان ةقد ةقرر استخدام النتصار2012في نوفمبر 

  الشهيرإعلنه الدستوريالفلسطيني ودور الوسيط الذي لعبه لتحقيق انتصارات داخلية من خلل النقضاض على عملية التحول الديقراطي حيث أصدر 

 والذي يخوله صلحيات غير مسبوةقة في التاريخ الصري العاصر بعد ثلثة أيام من انتهاء الرب على غزة حيث ينص العلن الدستوري على أن"

  وحتى نفاذ الدستور وانتخاب مجلس2012 يونيو 30العلنات الدستورية والقواني والقرارات السابقة عن رئيس المهورية منذ توليه السلطة في 

 شعب جديد تكون نهائية ونافذة بذاتها غير ةقابلة للطعن عليها بأى طريق وأمام أية جهة ، كما ل يجوز التعرض بقراراته بوةقف التنفيذ أو اللغاء

 وتنقضي جميع الدعاوى التعلقة بها والنظورة أمام أية جهة ةقضائية ."والواةقع أن مصر الخوان لم تقف الى جانب غزة خلل تلك الرب الهمجية التي

  ةقدرئيس وزراء حكومة غزةجاءت لتثبت خطأ المل الكاذب الذي عبرت عنه بعض القيادات الغزّية بعد فوز الخوان في النتخابات الرئاسية حيث كان 

 ةقال أن إسرائيل لن تتجرأ على ضرب غزة عندما يأتي الخوان السلمون إلى الكم: "إننا واثقون أن مصر، والثورة التي يقودها مرسي، لن توفرا غطاء لي
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اعتداء جديد أو حرب جديدة على غزّة . . .إننا واثقون أن مصر والثورة بقيادة مرسي لن تشاركا بأي طريقة في محاصرة غزّة ."

  كما ت إجهاض ما، فلسطيني أغلبهم من الطفال والنساء200 على غزة راح ضحيتها أكثر من 2012وعلى العكس من هذا التمني الرغبوي فإن حرب 

 أُعتُبر صموداً تاريخياً حققه الشعب الفلسطيني . حيث أن أهم ما أُعلن عنه وةقتها من رفع للحصار عن القطاع لم يتم تطبيقه حتى لظة إسقاط مرسي .

 وبالتالي انتقلت سياسات مبارك تاه القضية الفلسطينية وبالذات تاه غزة، إلى الرئيس الخواني الذي لم يتجرأ على تدي "جرية ضد النسانية" تارس

 على حدوده، جرية أدانتها كل منظمات حقوق النسان ولان المم التحدة على أنها "عقاب جماعي" وتصل إلى "إبادة جماعية بطيئة" . وذهبت كل

 التوةقعات والمنيات أدراج الرياح وت الطلب من الضحية الفلسطينية أن "تتفهم" مرحلة "التمكي" التي ينتهجها الخوان وألّ تطالب بالستحيل -وكأن

الطالبة بفتح العبر لعبور البضائع والناس عملً ثورياً طوباويا ً.

 وهكذا انتقلت السياسة الباركية-الساداتية العادية للفلسطيني إلى النظام الالي ولكن بشكل يشيطن كل ما هو فلسطيني . بل أن ةقطاع غزة يشهد في

 هذه اللحظة تشديداً هائلً لهذا للحصار من خلل إغلق العابر والنفاق بشكل كامل وكأن التاريخ يعيد نفسه كمأساة وملهاة في نفس الوةقت . وعادت

  الاصة منها بالذات والمولة من ةقبل رجال أعمال محسوبيوسائل العلم الصريةأيام الصار الولى بتحريض فاشي غير مسبوق سيطر على العديد من 

  . مرة أخرىالطارات و على العابر يناير وانعكس على الطريقة التي يُعامل بها الفلسطيني في 25على نظام مبارك وبعض الدول الليجية العادية لثورة 

 يصبح الفلسطيني (الخر) للسلطات، (الخر) الذي تستطيع إسقاط كل العقد المنية والنفسية عليه كونه الطرف الضعف الذي ل تثله حكومة ةقوية

 على الطلق . على العكس من ذلك فإن منظمة التحرير الفلسطينية لم تصدر أي بيان يدعو الكومة الصرية للتخفيف من الصار الانق أو السماح

 للفلسطيني بدخول العبر أو الطار بشكل يليق بآدميته . بل أن هناك شعور بالتشفي بسبب سقوط نظام الخوان وما يكن أن يخلقه من صعوبات جمة على

  الذي تر به الكومة الغزية وتخبطها بعد سقوط الرئاسة الخوانية . وأصبح الواطن الفلسطيني الذي ينتمي لقاع التصنيفالأزقحركة حماس . ناهيك عن 

 الذي عمرو أديبالعنصري الذي فرضته إسرائيل، أي لجئو غزة، يتعرض لةقصى درجات الهانة ونزع النسانية على القنوات الفضائية الصرية . فمن 

 يتشفى فيما يحصل لفلسطينيي غزة، إلى زوجته ليس الديدي التي ل شك لديها بتدخل "حماس" وبالتالي الكل الفلسطيني في شؤون مصر الداخلية،

 النرال الذي هدد بعاةقبة الفلسطينيي والسوريي، إلى ذلك يوسف السيني الذي دعا اليش الصري لضرب ةقطاع غزة عسكرياً، إلى توفيق عكاشةإلى 

 من أفلم البيض والسود ليكتشف أن "محمد مرسي ده أصله فلسطيني" .القادم

 ول شك أن هذه الملة السعورة في عنصريتها الشوفينية والتي تَُمّل غزة كل مشاكل مصر الداخلية من أزمة الوةقود إلى العمليات الرهابية في سيناء،

 تساهم في خلق مناخات بالضرورة مضادة للثورة وتخدم النطق الفلولي العائد بقوة . فبمجرد العلن عن نهاية حكم الخوان ةقامت السلطات الصرية

 باغلق معبر رفح وت مرة أخرى إصدار ةقرارات بوضع ةقيود أمنية على دخول الفلسطينيي الى مصر مع تدمير شبه كامل لميع النفاق . ومن القلق جداً
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شيطنة الفلسطيني مصرياً
 الشبكة

شبكة السياسات الفلسطينية 

 غياب الصوات الصرية الثورية في هذا الصوص، مع بعض الستثناءات الريئة . فكل العمليات الرهابية في سيناء ةقد أدينت من الكل الفلسطيني

 شعبياً ورسميا ً. ولم يتم حتى هذه اللحظة إثبات أي تدخل فلسطيني في أيٍ من الحداث الارية في مصر وبالذات في سيناء . ولكن علينا أيضاً أن

 نتذكر أنه لو ت القبض على أفراد وإدانتهم- وهذا ما لم يحصل - فإن هذا ل يبرر أي عقابٍ جماعيٍ تتخذه السلطات الصرية ضد سكان القطاع . فالعدد

 الكبير للجرائم التي ارتكبتها إسرائيل ضد مصريي بعد توةقيع اتفاةقيات كامب ديفيد، وآخرها ةقتل خمسة جنود إثر غارة إسرائيلية داخل الراضي الصرية

 ، لم يؤد ل إلى ةقطع العلةقات الدبلوماسية مع إسرائيل ول التهديد بالتدخل العسكري، ول ةقطع المدادات بالغاز، ول أي نوع من التضييق2011عام 

على الزوار السرائيليي لصر عبر طابا .

 أليست مشكلة سيناء مشكلة مصرية بامتياز؟ فمن العلوم للقاصي والداني أن نظام مبارك كان ةقد أهمل سيناء لدرجة كبيرة وت التعامل مع أهلها

 وكأنهم مواطنو درجة ثانية ولم توفر الدمات اللزمة لهم مع أنهم خط الدفاع الول لماية أمن مصر القومي . إن غزة تثل المتداد الطبيعي لشبه جزيرة

 سيناء وبالتالي هي جزء من المن القومي الصري . من الهم جداً في هذه اللحظة التاريخية أن تقوم الثورة الصرية الجيدة بواجهة فلول النظام السابق،

 الثورة الضادة التي ترى أن أضعف خاصرات الثورة هي الاصرة الفلسطينية . فل غرابة إذن من تصريحات مذيعي الفلول الذين استماتوا في الدفاع عمن

 الثوري النوري الكلمنجي، هلّب يناير بشراسة غير معهودة . هم من ةقال عنهم شاعرنا الكبير الفاجومي أحمد فؤاد نم: "25باع مصر وحاربوا ثوار 

" .الديب الشفطنجي . . .يتمركس بعض اليام، ويتأسلم بعض اليام، ويصاحب كل الكام، وبستاشر ملة

 أرض فلسطي منذ عامولكن الواةقع يشير إلى أن هناك حباً جماً يكنّه الشعب الصري لفلسطي وأهلها، حباً ل يتنكر للدماء الصرية التي سالت على 

 الذي أصدره العديد من الثقفي والسياسيي ضد الملة البيان في دفاع عن أمن مصر القومي القيقي . برز ذلك، على صعيد الثال، في 1948

 العلمية السعورة على الشعب الفلسطيني حيث طالبوا بلغة واضحة "السئولي بإصدار بيان سريع عن سياسة مصر والتزاماتها تاه الشعب الفلسطيني

 مع إصدار أول خططها السياسية إزاء الوضاع الراهنة، ومع اللتزام بالحافظة على كافة حقوق أبناء الشعب الفلسطيني فى مصر من مودة ورعاية

 وحماية، والتزام كل القوى السياسية والدنية فى مصر بطرح خطة فورية للتوعية لماهيرها بقضايا الشعب الفلسطيني والتزامات مصر نحوها تبرمج في

 خطة عملها الباشرة مع كافة مستويات الماهير الصرية ." كما ناشدوا كافة وسائل العلم القروءة والسموعة والرئية والبثوثة بوسائل التواصل

 الجتماعي أن يراعوا فيما يقدمونه لماهير مصر كل ةقواعد الصداةقية، والتحقق، وتنب أية إثارة فيما يخص الشعب الفلسطيني . وأكد البيان أن مصر

 كانت "ةقاعدة أساسية طوال تاريخها الديث، وعلى الستوى الشعبي خاصة، لنضال الشعب الفلسطيني، واعتبار القضية الفلسطينية ةقضية مصرية

خالصة ."

 الرسالة كانت ول زالت تأتي من الشعب للشعب، كما عبر عنها البيان الذكور بعيداً عن الشعارات اليديولوجية الطنانة والشيطنة الشبوهة التي وضعت
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 كما يقول البيان "القوى الوطنية الصادةقة فى الحساس والفهم لقيقة مشاعر أبناء فلسطي وةقضيتهم العادلة، أمام موةقف مثير للحرج، والشعور

 بالتقصير فيما يجب أن تقوم به القوى الوطنية والديقراطية فى مصر من أشكال الدفاع عن وضع الفلسطينيي والقضية الفلسطينية . ويتوجهون لماهير

الشعب الفلسطيني بأسمى آيات الترحيب ومشاعر الحبة والثقة الكاملة فى إخلصهم وتقديرهم لظروف الشعب الصرى نفسه ."

 تلك مصر التي نريدها، مصر التعددية والديقراطية والرة، كاملة السيادة على أرضها من حدود ليبيا غرباً حتى فلسطي شرةقاً، مصر التي تطبق

الشعارات التي استشهد من أجلها خالد سعيد، مينا دانيال، عماد عفت، سليمان خاطر، سالي زهران وغيرهم من "الورد اللي بيفتح في جناين مصر" .

http://bit. ly/EGrgemهذه الوثيقة متوفرة باللغة النليزية: 

  أستاذ مشارك لادة الدب الاص بفترة ما بعد الستعمار وما بعد الداثة في جامعة الةقصىى . كتب على نطاق واسع في الصراع العربيحيدر عيد

 Znet, Electronic Intifada, Palestine Chronicle, Openالسرائيلي با في ذلك عدد من القالت التي نشرت في(

Democracy):نشر عدد من الوراق البحثية في عدد من الجلت با في ذلك .  (Nebula, Journal of American Studies in 

Turkey, Cultural Logic, Journal of Comparative Literature(

 "شبكة السياسات الفلسطينية" شبكة مستقلة غير حزبية وغير ربحية، مهمتها نشر وتعزيز ثقافة النقاش العام حول القوق النسانية للفلسطينيي وحقهم

 في تقرير الصير، وذلك ضمن إطار القانون الدولي وحقوق النسان . يلتزم العضاء والحللون السياسيون في الشبكة الناةقشة الدية للقضايا

 الطروحة .يكن اعادة نشر وتوزيع هذه اللخصات السياسية شرط ان يتم الشارة بوضوح الى "الشبكة"، "شبكة السياسات الفلسطينية"، كمصدر اساسي

لتلك الواد .

www. al-shabaka. orgلزيد من العلومات عن "الشبكة"، زوروا الوةقع اللكتروني التالي: 

contact@al-shabaka. orgاو اتصلوا بنا على البريد اللكتروني التالي :
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