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  "نتائج االنتخابات الرئاسية المصرية وانعكاساتها على الوضع الفلسطيني"
  

فدوى الشاعر، آميل منصور، عبد الرحيم ملوح، سمير عبد اهللا، عبد الرحمن  :)مع حفظ األلقاب(الحضور 

اوي، صالح رأفت، رامي مهداويش، أبو عرفه، جورج جقمان، محمد المدني، محمد شريح، عبد اهللا أبو ش

  .فجر حرب، حنان عشراوي، ليلي فيضي قيس عبد الكريم،

  

  .روال ُمظفر، بيسان أبو رقطي، آآلء آراجة، جوهرة بكر:  "مفتاح"طاقم 

  

  :المقدمة

بعد وصول ممثل الحرآة اإلسالمية إلى سدة الحكم في مصر، بفوز مرشح اإلخوان المسلمين محمد 

وانعكاساته ، لضروري البحث في أبعاد هذا الفوزبالتحوالت اإلقليمية، بات من اًا وارتباطمرسي بالرئاسة، 

حرآة  ما جرى من تعطيل لها من قبلفيما يتعلق بموضوع المصالحة، وخاصة  على الوضع الفلسطيني،

  .المرآزية في قطاع غزة تعطيل عمل لجنة االنتخابات من خالل ،حماس

يجة لالرتباط نت بد وأن يؤثر على الوضع الفلسطيني بشكل أو بآخر الن أي تغيير في مصر وحيث أ

إمكانية أن تمارس مصر دورها تجاه  لذا فإن من األهمية بمكان البحث في، والسياسيالجغرافي التاريخي 

  .ظل ما تواجهه من تحديات داخلية القضية الفلسطينية، في

  

  : النقاش

د    اًال لللق دع مج ا ال ي ات واضحًا، بم ذي ب ار اإلسالمي ال ر للتي ة تحولت لمنب ورات العربي شك أن الث

ومي،           ى أساس ق ة عل تعادة الوحدة العربي ادي باس وطني المن ينادي بالدولة اإلسالمية على حساب المشروع ال

  ".حماس"وهذا ما تراهن عليه حرآة 

 حماس ماطلت في موضوع المصالحة بعد فوز مرسي، على اعتبار غزة في وضع وعليه فإن

  .سياسي أفضل بعد االنتخابات المصرية
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بقوى  ، ممثًالمن جهة نتيجة التنافس بين المجلس العسكري فيما تشهد مصر عدم استقرار داخلي،

وبعض  من جهة أخرى اإلخوان المسلمين ئهورامن ، والرئيس والشخصيات الليبرالّية وبعض سابقالنظام ال

فإن هناك ، سابقإعادة إنتاج النظام الترفض قوى الثورة، التي  نما تبقى م ضمقوى الثورة، وبين تيار ثالث ي

الستكشاف التوازن بين الرئاسة  ويالحظ هنا اختبار للقوى التي تمارسها تلك الجهات. من صدام داخليخشية 

بما يعيد المعرآة لغير صالح وآرئيس،  وصالحيته ينعكس على مكانة مرسيبما والمجلس العسكري، 

ومع ذلك تمكنوا من ، ضئيلةبأن قوتهم االنتخابية  علمًا، قدراتهم التنظيمية العالية، رغم مينخوان المسلاإل

معظم صالحيات الرئيس المصري الجديد في يد لكن من الواضح أن ، السيطرة على البرلمان والرئاسة

 .لن يكون صاحب القرار األخير في رسم السياسات الخارجيةوبالتالي المجلس العسكري، 

  

ل و  ى األق ه القضية الفلسطينية، أو عل دم في ن المفترض أن تتق ذي م ي الوقت ال ا  أن ف تفظ بمكانته تح

اك تراجع    ة، إال أن هن ية العربيَّ ات السياس ي األولوي ة ف طينية؛   ًاواضح ًاالتاريخيَّ ية الفلس ام بالقض ي االهتم ف

ا    ف آل األحوال   ، وفي أساسيةآقضية قومية  ة فيم داعيات اإليجابي ق بالقضية الفلسطينية    إن الت ى   يتعل اج إل تحت

أن تنأى القيادة الجديدة في   إذ آان متوقعًا في الحكم على األمور،االستعجال  عدم يجبلكن  .وقت ليس بقصير

ة مع      ق بالعالق ا يتعل " إسرائيل "مصر بنفسها عن اتخاذ خطوات دراماتيكية في السياسة الخارجية، خاصة فيم

ل أن تحاول   ة،       اال وأمريكا، قب ة الداخلي ة القضايا االقتصادية واالجتماعي ات لمواجه ذا االنشغال    لتف ونتيجة له

داخلي وب ال عبيًا المطل اك  ش يكون هن ري  ، س دور المص ي ال ع ف أثير  ،تراج ي الت ي   ف عين العرب ى الوض  عل

ا     ، إال أن هذا لم يمنعها من محاولة الدخول في الشرعية الدوليةوالفلسطيني خالل الفترة القادمة التي سعى إليه

  .اإلخوان المسلمون منذ البداية

  

لها دورها آدولة ها ال يخدمتحقيقها عدم أن و الفلسطينية، مصر تريد المصالحةأن  من الواضح

ومن هنا آان ، تولي المسؤولية المباشرة على غزةتريد في ذات الوقت ال  الكنهفي الوطن العربي، القيادي 

الفلسطينية رغم عدم قيات الموقعة هو درس لحماس التي دخلت االنتخابات احترام االتفاعن إعالن مرسي 

  .االنتخابات تلك التي بنيت عليها االتفاقاتاعترافها ب
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 ال نمتلكفي حين ، وقت الحاليفي ال الفلسطينية مصري لن يكون رافعة للقضيةالوضع الحيث أن و

إعادة ترتيب البيت يتوجب على الفلسطينيين إذ . داخليًاتجاه توحيد الجهد الرؤية الوطنية آسلطة وآأفراد 

  . الفلسطيني

  

احترام إن إسرائيل ما زالت غير واضحة في موقفها تجاه مرسي، على الرغم من ترحيبها بإعالنه  

ستوجه ضربة لحماس، حتى إسرائيل الواضح بعد، ما إذا آانت وليس من المعاهدات واالتفاقات السابقة، 

  .تحالف استراتيجي بين حماس ومصر مستقبًالأي تقطع الطريق على 

  

روابط  إن   ا ب  مصر معنّية بالقضّية الفلسطينّية، ألسباب قومّية وبحكم ال فلسطين، وألسباب   التي تربطه

اط الجغرافي    اإلسرائيلّية في ظل معاهدة السالم واتفاقّية آامب ديفيد،  –تتعلق بالعالقة المصرّية  م االرتب وبحك

ذ       دخولوالصلحة مصر دعوة حماس لالعتدال مفإن من  ،واألمني في الشرعية الفلسطينية، والمضي في تنفي

تقرار           ا للبحث عن االس ة تسعى فيه ا، في مرحل ا عليه ا وأمنيالمصالحة، حتى ال تشكل عبئًا سياسيًّا واقتصادي

ة،  اإلقل ي المنطق ا ف تعادة دوره ي واس ت يم ى المس ي عل دعم األمريك ى ال ن أجل الحصول عل ويين السياسي م

  . خاصة أن تدخل السياسة األمريكية في االنتخابات المصرية آان واضحًا بما يحقق مصلحتهاواالقتصادي، 

آما أن مرسي، لن يستطيع أن يتعامل مع سلطة حماس في غزة آدولة مستقلة ويحقق هدف إسرائيل برمي 

قامة دولة فلسطينّية على األراضي قطاع غزة في حضن مصر، وبما يقطع الطريق على إنهاء االحتالل وإ

  .، بما في ذلك القدس1967المحتلة عام 

 

  : توصياتاستنتاجات و

، والمراهنات الخاسرة على من قبل حماس بالتحديد الحذر من الوقوع في القراءات الخاطئةوجوب   - 1

 .ادات، ضمن مسار متعرج وغير محسومالتغيرات الحالية في مصر، ألنها مرحلة ارتد

دى البعيد فإن الديمقراطية وتعاظم تأثير الشعب على القرار، سيكون في صالح القضية على الم - 2

  .الفلسطينية، وفي آل األحوال فإن هذه النتائج غير نهائية
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يتوجب على القيادة الفلسطينية أخذ زمام المبادرة وتحمل المسؤولية، بما يخدم مصالحها في المقام   - 3

األمريكيين قاء اللوم عليهم، بما في ذلك عدم استجداء األول، وعدم انتظار اآلخرين، وإل

فاألولوية لترتيب البيت الداخلي وإرساء المصالحة، وعدم إضاعة الوقت في الدعوة  واإلسرائيليين

  . الستئناف المفاوضات

، وإلغاء ما من مصلحة حماس أن تبدي مرونة بالعودة للمصالحة ألنها بحاجة لرفع الحصار إن  - 4

  .وذج سلبي في الحكم، أدى إلى تراجع شعبيتهانمقدمته من 

 .مدعاة لقلق إسرائيل، ودافع لها آي تعيد حساباتها اإلستراتيجيةهو تغير نظام الحكم في مصر، إن   - 5

 .زنات والعالقات العربية مع الغربوفي آل األحوال فإن تداعيات الثورات ستعيد ترتيب التوا


