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خالل  من  الفلسطيني  املشهد  حتريك  يف  مرص  نجحت 
تنفيذ  قدًما يف  للرشوع  اجلانبني يف حركتي محاس وفتح  دفع 
احلركة  ملجمل  احلاكم  االتفاق  وهو   ،2011 القاهرة  اتفاق 
خطت  وبالتايل  الراهنة،  الفرتة  يف  ومرجعياهتا  الفلسطينية 
ال  التي  املصاحلة  مسار  يف  للتقدم  حقيقية  خطوات  القاهرة 
تقترص  ولن  ومرتاكمة،  متتالية  جمهودات  إىل  حاجة  يف  تزال 
-بناًء  ستمتد  بل  فقط  ومحاس  فتح  حركتي  يف  اجلانبني  عىل 
الستئناف  ودولية  إقليمية  -ملسارات  املرصي  التحرك  عىل 
اجلانب  دفع  خالل  من  اإلرسائيلية  العربية  االتصاالت 

األمريكي للقيام بدوره.
: أسس احلركة املرصية أولاً

إىل  للتوصل  وسيايس  تارخيي  منطلق  من  القاهرة  تتحرك 
وقد  الفلسطينية  الساحة  داخل  للتنفيذ  قابلة  استحقاقات 
اتصاالت  عرب  أواًل  محاس  حركة  جتاه  املرصية  احلركة  بدأت 
مع  رسمية  لقاءات  عقد  إىل  امتدت  ثم  متهيدية  ولقاءات 
حركة محاس عىل عدة مستويات ومن األمني للسيايس، ومن 
االسرتاتيجي إىل اجليو سيايس وهبدف امليض قدًما يف التوصل 
لتفامهات  التوصل  إىل  بالفعل  قاد  ما  وهو  متامسك،  التفاق 
القاهرة والرشوع يف إجراءات تنفيذية داخل القطاع، وهو ما 
سيمتد إىل الضفة الغربية يف إطار جهد وحترك مرصي متدرج 

وعىل مراحل.
استهدفت القاهرة التوصل التفاق خاص مع حركة محاس 
والتزمت  املشرتكة  احلدود  عىل  العازلة  املنطقة  إقامة  بشأن 

مل  التي  احلركة  بني  تشكل  جديد  مناخ  إطار  حركة محاس يف 
تعد والعتبارات تتعلق بالتعامل املرصي معها حركة إرهابية 
بل رشيك تفاعيل لضامن استقرار األوضاع عىل طول منطقة 
احلدود، ومنع ترسب اإلرهابيني إىل سيناء عرب شبكة حمكمة 
التزمت  استباقي  بدور  للقيام  والتوافقات  اإلجراءات  من 
احتامالت  من  يمنع  لن  اإلجراء  هذا  أن  إال  محاس  حركة  به 
بني  االتفاق  توقيع  عقب  جرى  ما  وهو  عمليات،  وقوع 
تأمني  مسار  أن  إىل  يشري  ما  وهو  وفتح،  محاس  يف  احلركتني 
مسئولة  سلطة  إىل  وسيحتاج  الوقت،  بعض  سيأخذ  احلدود 
يمكن التعامل معها مرصًيا وهي السلطة الفلسطينية وهو ما 
تدركه مرص إال أن هذا األمر سيكون حمور جتاذب فلسطيني 
خاصة وأن السلطة الفلسطينية تريد العودة بصورة أو بأخرى 
إلدارة املشهد بأكمله وفًقا ملا كان عليه الوضع عام 2007، 
بني  جديدة  واسرتاتيجية  سياسية  إرادة  إىل  ذلك  وسيحتاج 
اجلانبني وهو ما حتاول القاهرة التأكيد عليه يف ظل التأكيد بأن 
حركة محاس ستظل فاعل حقيقي ومؤثر فلسطينًيا وال يمكن 
استبعادها من الواجهة السياسية ، وحلني إجراء االنتخابات 
الترشيعية والرئاسية ووقتها سيكون هناك مواقف وتوجهات 

جديدة ستعرب عن نفسها.
الفلسطيني  امللف  جتاه  الراهن  دورها  يف  القاهرة  تنطلق 
القومي املرصي  وفًقا ملعطيات جديدة تضع أولويات األمن 
عىل أي اعتبارات أخرى ومن ثم فإن احلركة املرصية حيكمها 
الفلسطينية  احلدود  جبهة  تأمني  برضورة  حقيقي  إدراك 
األوضاع  هتيئة  يف  االستمرار  مع  كاملة  بصورة  املرصية 

الفلسطينية  القضية  جت���اه  امل��ص��ري��ة  ال��س��ي��اس��ات  وم���س���ارات  أس���س 
د. طارق فهمي 

رئيس وحدة الدراسات الفلسطينية واإلسرائيلية 
املركز القومي لدراسات الشرق األوسط 
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املصاحلة الفلسطينية والدور املرصى
ستجابه  األولويات  هذه  أن  إال  واالسرتاتيجية  السياسية 
بالعديد من اإلشكاليات التي يمكن أن تقف حجر عثرة أمام 
إعادة  تالية، وهو ما سيتطلب  التحركات املرصية يف مراحل 
تدوير القاهرة ألولوياهتا يف ظل املعطيات اجلديدة ورضورة 
الساحة  داخل  األخرى  السياسية  القوى  كل  مع  التفاعل 
السياسية الفلسطينية، وعدم قرصها عىل الفصيلني الكبريين 
محاس وفتح وإنام سائر األطراف الفلسطينية األخرى وإجراء 
الداخل  يف  حتركاهتا  نجاح  القاهرة  لتضمن  متكامل  حوار 

الفلسطيني بأكمله وليس يف قطاع غزة فقط.
أسس  عىل  ترتكن  للحركة  مساراهتا  أن  القاهرة  تؤكد 
ولكن  الفلسطيني،  امللف  يف  واسرتاتيجية  أمنية  ومعطيات 
وفعلًيا تتداخل املصالح املرصية يف القطاع أكثر من تداخلها 
الفلسطينية  السلطة  وأن  خاصة  الغربية  الضفة  مسار  عىل 
سبق وأن أبدت بعض التحفظات احلقيقية عىل جممل احلركة 
املرصية يف السابق جتاه القطاع وحركة محاس ختوًفا من تدخل 
القاهرة من ترجيح دور حركة محاس عىل حساب حركة فتح 
والسعي لتأليب بعض القوى الفلسطينية الداخلية ودعم تيار 
وإعادة  دحالن  حممد  السابق  القيادي  يقوده  الذي  اإلصالح 
طرح مسألة اخلالفة الفلسطينية وغريها من امللفات الشائكة 
التي مل تكن مرص وحدها التي سبق وأن فتحتها بصورة غري 
وبمرور  ولكن  العربية  الرباعية  دول  معها  كان  بل  مبارشة 
القاهرة  توجهات  من  عباس  حممود  الرئيس  وتيقن  الوقت 
البدائل حمصورة  أن  السياسية من  برؤيته  تتعلق  والعتبارات 
وعزوف  مرتبك  إقليمي  مناخ  ظل  يف  تضيق  واخليارات 
وعقد   ، واللقاءات  االتصاالت  برغم  احلسم  عن  أمريكي 
انحسار  – حممود عباس واملخاوف من  ترامب  الرئيس  لقاء 
الدور اإلقليمي يف امللف الفلسطيني والذي سبق وأن سعى 
الرئيس حممود عباس لتوظيفه، مضت السلطة الفلسطينية يف 
إطار منظومة اخليارات املرصية وتعاملت بفعالية مع الطرح 
املرصي يف لقاءات القاهرة والذي أسفر بالفعل عن التوافق 
بشأن تنفيذ االستحقاقات املؤجلة والتي تعاملت معها حركة 
محاس بعقلية سياسية وخربة تراكمية ورشادة سياسية حتسب 
بمقتضاها  اعرتفت  جديدة  وثيقة  أصدرت  التي  للحركة 
بحدود 1967، ومل تقر واقع عالقاهتا بحركة مجاعة اإلخوان 
للحركة  السيايس  املكتب  يف  انتخابات  وأجرت  املسلمني 
وصعد جيل العسكريني لسدة احلكم وهو اجليل الذي سينفذ 

االستحقاقات السياسية واالسرتاتيجية عىل األرض.
يف هذا اإلطار من األجواء الفلسطينية ستستمر القاهرة يف 
لن  اآلخرين  اإلقليمني  الالعبني  أن  تدرك  وهي  دورها  أداء 
إعادة  سيتم  بل  عليه  هي  ما  عىل  الفلسطينية  الساحة  يرتكوا 
عن  تتخىل  لن  فقطر  اجلديد،  الواقع  خالل  من  أدواره��م 
مرشوعات  بارشت  والتي  غزة  قطاع  إعامر  جلنة  يف  دورها 

متعدد  الدعم  وقدمت  القطاع،  يف  وتطوعية  خدمية  عديدة 
املجاالت للقطاع وهو أمر سيكون يف حمل التجاذب يف الفرتة 
بعد  غزة  قطاع  زار  العامدي  حممد  السفري  وأن  خاصة  املقبلة 
املصاحلة  ملسارات  قطر  معارضة  عدم  وأعلن  االتفاق  توقيع 
ولكن  قوله  حد  عىل  القاهرة  أو  الرياض  يف  جرت  سواء 
سيعود الدور القطري من خالل حضور جديد ويف جماالت 
القاهرة إدراكه جيًدا  القطاع وهو ما جيب عىل  تأثرًيا يف  أكثر 
واملمولة  واملصاحلة  التكافل  جلنتا  تلعبه  الذي  الدور  ظل  يف 
إن  القطاع  يف  جديًدا  دوًرا  تؤدي  أن  يمكنها  والتي  إماراتًيا 
أما  فتح.  حركة  بفعالياهتا  والتحقت  دورها  تفعيل  أحسن 
الدور اإليراين فقد أعاد حضوره بدعوة وفد من حركة محاس 
برئاسة  وفد  قام  حيث  بالفعل  جرى  ما  وهو  طهران،  لزيارة 
صالح العاروري بزيارة مفاجئة إليران للتأكيد عىل استمرار 
وأعلن  بل  محاس  حركة  عن  إيران  ختيل  وعدم  العالقات 
الكتائب  ودعم  للحركة  املمنوحة  املساعدات  استئناف  عن 
الداعم حلركة  اإلقليمي  الدور  يتوارى  لن  عسكرًيا، وبالتايل 
بيت  لرتكيا يف  املبارشة  االقتصادية  للتحركات  إضافة  محاس 
والتي  القطاع  يف  تبارشها  التي  واملرشوعات  وجنني  حانون 
ترسخت طوال السنوات األخرية وبالتايل فإن القاهرة تتحرك 
أن  يمكن  وما  القطاع  ما جيري يف  قرب  وتتابع عن  وتراقب 
يلقي بتداعياته عىل األمن القومي املرصي أواًل وعىل مسرية 
من  سيتطلب  طوياًل  مشواًرا  أمامها  زال  ما  التي  املصاحلة 
املدى  يف  أخرى  أدوار  ملامرسة  الراهن  دورها  تطوير  القاهرة 

املنظور.
ثانياًا: حتولت الدور املرصي 

يف  املكثف  حضورها  من  قليل  بعد  القاهرة  ستجد 
السياسية  االستحقاقات  تنفيذ  ونجاح  الفلسطيني  امللف 
واالسرتاتيجية أن عليها تطوير دورها وعدم االكتفاء بالدور 
األمني واالسرتاتيجي لدور أكثر فعالية وتأثرًيا يف ظل املنافسة 
القائمة والتي ستطور دورها يف الفرتة املقبلة، ومن ثم فإن عىل 

القاهرة التحرك عىل املسارات التالية:
االتفاق  لتنفيذ  يسعى  والذي  القطاع  يف  املبارش  املسار   ·
احلايل ويميض يف التأكيد عىل تداعياته اإلجيابية وحلني إجراء 
 – السنوار  حييى  تيار  وهو  والرئاسية  الترشيعية  االنتخابات 
مرصي  دعم  إىل  سيحتاج  التيار  وهذا  وغريهم  احلية  خليل 
مبارش من خالل العمل عىل تقديم قوائم حتفيزية دوريا وليس 
فقط فتح معرب رفح خاصة وأن املعرب سيتم فتحه وفًقا لتفاهم 
متكامل يضم السلطة الفلسطينية املسئولة باألساس ومتابعة 
كان عام 2005،  ما  أورويب عىل غرار  ورقابة مرصية ودور 
وسيتطلب هذا املسار التعامل مع حركة فتح باعتبارها طرًفا 
فاعاًل ومؤثًرا وقادًرا عىل إنجاح االتفاق والتعامل مع السلطة 
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حممود  الرئيس  بأن  التوقع  مع  حمدد  أساس  عىل  الفلسطينية 
واجلوهرية  الشكلية  املالحظات  إبداء  يف  سيستمر  عباس 
مكتفًيا  تفاصيلها  عن  يعلن  أن  دون  املرصية  التحركات  عىل 
تتحسب  أن  الطبيعي  من  املسار  هذا  ويف  جيري  ما  بمراقبة 
أو  بتعطيله  سواء  الراهن  لالتفاق  معوقة  خلطوات  القاهرة 
البديل  عن  البحث  سيتطلب  ما  وهو  األرض  عىل  إفشاله 
احلدود  وتأمني  محاس  حركة  مع  التعامل  باستمرار  سواء 
أو  عليه  هي  ما  عىل  غزة  قطاع  يف  األوضاع  وإبقاء  املرصية، 
التدخل مبارشة ومن جديد لدفع األطراف للبدء يف مسارات 
جديدة يف التعامل أو إعادة تدوير االتفاق يف حال تعثر التنفيذ 
أو التدخل بتقديم رؤية مرصية تفرض عىل اجلميع وهو أمر 
مستبعد عىل األقل يف املدى الراهن لكنه سيظل مطروًحا يف 

حال أية مستجدات طارئة.
·  املسار غري املبارش وهو استمرار التحرك املرصي انطالًقا 
االندفاع  وعدم  احلايل  واالسرتاتيجي  السيايس  الواقع  من 
إجرائية  خطوات  من  تتم  سوف  ما  وانتظار  املشهد  إدارة  يف 
وهو  بشأنه  تم  ما  بتنفيذ  التعجيل  مع  اجلانبني  بني  وجوهرية 
ما قد تعمل عليه القاهرة يف الفرتة املقبلة خاصة وأن الرتتيب 
االستحقاقات  تنفيذ  يف  البدء  أو  جديدة  حوارات  إلجراء 
التحرك  مرص  من  سيحتاج  اإلرسائييل  اجلانب  عىل  األمنية 
جتاه إرسائيل واالحتاد األورويب من جانب والواليات املتحدة 
من جانب آخر وبالتايل فإن القاهرة ستجد أن عليها التحول 
االستحقاقات  تنفيذ  يف  مبارش  لرشيك  تفاويض  وسيط  من 
ومراقبتها عىل األرض لضامن نجاحها وهو ما تسعى إليه حركة 
محاس لضامن التزام اجلانب اآلخر ممثاًل يف السلطة الفلسطينية 
خاصة وأن القاهرة تدرك أن هناك قوى من داخل الفصائل 
رافضة الستمرار وإنجاح االتفاق بل والعمل عىل إفشاله عند 
الرضورة، وهو ما يؤكد عىل أن القاهرة عليها ترتيب أولوياهتا 
األمنية واالسرتاتيجية يف الفرتة املقبلة وعدم االكتفاء بمتابعة 
داخل  اإلقليمي  التدخل  فلسطينًيا ويف ظل خماوف  ما جيري 
القطاع ودفع بعض األطراف لتبني اسرتاتيجيات جيدة عىل 

أسس مصلحية وهو أمر متوقع وحمتمل.
ثالثاًا: إشكاليات التحرك املرصي

بني  االتفاق  تنفيذ  مراحل  من  األرض  عىل  جيري  ملا  وفًقا 
بعض  تواجه  أن  تتوقع  القاهرة  فإن  وفتح  محاس  حركتي 
اإلشكاليات احلقيقية والتي تتطلب حترًكا مرصًيا استباقًيا لن 
للدور  احلال  بطبيعة  سيمتد  بل  اإلقليمي  الدور  عىل  يقترص 

اإلرسائييل واألمريكي، وذلك عىل النحو التايل:
حاجة  يف  إرسائيل  أن  مرص  ترى  اإلرسائييل:  الدور   .1
سيظل  اهلدنة  تثبيت  وأن  غزة  قطاع  يف  األوضاع  الستقرار 
خياًرا إرسائيليا برغم كل ما يثار إعالميا يف إرسائيل وقد حدد 

حركة  مع  التعامل  رشوط  نتنياهو  اإلرسائييل  الوزراء  رئيس 
محاس ) االعرتاف بإرسائيل – حل اجلهاز العسكري – وقف 
التعامل مع إيران ( وهو ما رفضته حركة محاس إال أن القاهرة 
ستامرس دوًرا ضاغًطا عىل احلكومة اإلرسائيلية، ودفعها من 
خالل اجلانب األمريكي للقبول بالواقع اجلديد يف قطاع غزة 
وإمتام مسار املصاحلة خاصة وأن أي خيار اسرتاتيجي آخر لن 
يكون يف صالح أي طرف وهو ما تدركه إرسائيل يف الوقت 
إرسائيل  يف  الراهنة  اللعبة  قواعد  تغيري  احتامل  ومع  الراهن 
وخروج رئيس الوزراء نتنياهو من االئتالف بل ومن الساحة 

السياسية بأكملها وذهاب إرسائيل النتخابات جديدة.
التحركات  بعض  استبعاد  يمكن  ال  اإلقليمي:  الدور   .2
اإلقليمية يف الوقت الراهن واملحتمل وخاصة من قبل إيران 
السياسية  االستحقاقات  لتنفيذ  معوق  أداء  يف  وقطر  وتركيا 
وهو  طرف  كل  حلسابات  نظًرا  األرض  عىل  واالسرتاتيجية 
الدور  هذا  حتييد  وحماولة  املبارش  التعامل  مرصًيا  يتطلب  ما 
خاصة، وأن هذا الدور اإلقليمي لن يامرس دوره عىل داخل 
خاصة  بأكملها  الفلسطينية  الساحة  إىل  يمتد  قد  بل  القطاع 
طرف  كل  تباين  مع  اإلقليمي  الدور  وتنامي  تشابك  مع 
تقديره  القاهرة  عىل  جيب  ما  وهو  وتقديراته،  حلساباته  وفًقا 
إجياد  عىل  باألساس  سرتكز  املرصية  الرهانات  وأن  خاصة 
دور متواصل ومتكامل وليس فقط إدارة ملف املصاحلة وهو 
السياسية  للتطورات  وفًقا  ويتنامى  بالرضورة  سيزيد  دور 
مرص  فإن  ثم  ومن   ، والضفة  القطاع  داخل  واالسرتاتيجية 
يتامشى  بام  تدرك مسئوليتها يف رضورة تطوير وتنمية دورها 
مع تطورات املصاحلة ومراحلها وخطواهتا وهو أمر قد يمتد 

لعدة سنوات .
3. الدور األمريكي: تتحسب مرص لدور اإلدارة األمريكية 
التي ما تزال تراوح أفكارها بني السالم السيايس غري الواضح 
مسئويل  جهود  خالله  من  تتحرك  التي  االقتصادي  والسالم 
السالم األمريكيني جاري كونرش وجيسون جرنبالت، وبني 
عدم إقدام الرئيس األمريكي حتى اآلن عىل إحداث اخرتاق 
ظل  يف  اإلرسائيلية  الفلسطينية  االتصاالت  مسار  يف  حقيقي 
األمريكية  اإلدارة  الضاغط عىل  التحرك اإلرسائييل  استمرار 
واالستيطان  القدس  قضيتي  يف  اإلرسائييل  بالطرح  للقبول 
إضافة للقبول بفكرة الدولة اليهودية وليس أي دولة أخرى 
بعد أن أسقط الرئيس دونالد ترامب خيار حل الدولتني ودعا 
رسمًيا إلقرار خيارات أخرى، وهو ما رفضته مرص ودعت 
مرجعيات  أن  القاهرة  من  إيامًنا  الدولتني  حل  خليار  للعودة 
عملية السالم التي بدأت يف مدريد يف مطلع التسعينيات ومن 
األرض  ومبدأ  و338   242 قرار  ومنها  قرارات  من  قبلها 
قد  العربية  املبادرة  أفكار  تنفيذ  يف  والرشوع  السالم  مقابل 
للتوصل  وحقيقية  جادة  مفاوضات  يف  بالبدء  كفياًل  يكون 
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لتسوية هنائية للرصاع ولكن املشكلة احلقيقية كام تراها القاهرة 
كيف يمكن دفع اإلدارة األمريكية للبدء يف مسار التسوية عىل 
أسس حقيقية خاصة، وأن الرئيس عبد الفتاح السييس طرح 
واقع  ومن  ومرصي  عريب  واقع  من  انطالًقا  السياسية  رؤيته 
استمر  والذي  إرسائيل  مع  السالم  يف  الكبرية  مرص  جتربة 
أكثر من 40 عاًما ، وبالتايل فإن القاهرة ستميض يف مسارها 
واقعية  أكثر  خيارات  تبني  يف  للبدء  األمريكي  اجلانب  لدفع 
وتعاماًل مع املعطيات الراهنة خاصة بعد إمتام مسار املصاحلة 
والبدء يف عودة السلطة الفلسطينية ملامرسة صالحياهتا مما يقر 
األمريكية  اإلدارة  ويدفع  املحتلة  األرايض  يف  جديًدا  واقًعا 
لدعم ومساندة مسارات املصاحلة التي تبارشها القاهرة بل، 
تبني  يف  للبدء  اإلرسائيلية  احلكومة  عىل  والضغط  ودعمها 
مسار التفاوض برغم التسليم بأن احلكومة اإلرسائيلية احلالية 
وهبوط  والترشذم  االنقسام  من  حالة  وتعاين  مستقرة  غري 

شعبية رئيس الوزراء اإلرسائييل نتنياهو.
املعطيات  قاعدة  من  تنطلق  القاهرة  فإن  كله  هذا  إطار  يف 
وتفاعالت  تطورات  من  اإلقليم  يف  جيري  ما  لطبيعة  الراهنة 
ليس  تطورات  من  الفلسطيني  الداخل  يف  جيري  وما  معقدة 
مواقف  من  إطار  يف  سيعمل  بعضها  إن  بل  إجيابية  كلها 
بل  القاهرة  تدركه  ما  وهو  حاكمة  ومصالح  متضاربة 

وتتحسب لتداعياته يف املدى املنظور.
ا: مسارات حمتملة  رابعاً

بناًء عىل ما تقدم فإن مرص ستتجه يف تعامالهتا مع تطورات 
األوضاع يف الساحة الفلسطينية بناًء عىل عدة مسارات:

املسار األول: وضع اإلطار العام للتفاوض وهو ما جرى 
إجراءات  يف  الحقة  بصورة  عليه  وسيبنى  القاهرة  يف  سلًفا 
اإلطار  وهي   2011 لتفامهات  وفًقا  وتكتيكية  مرحلية 
يف  الرشوع  مع  عليه  البناء  يمكن  الذي  للتفاوض  األشمل 
سيتطلب  ما  وهو  فلسطينًيا  التنفيذ  مراحل  ومتابعة  مراقبة 
دائرة  يف  البقاء  وعدم  املسارات  متعدد  مرصي  حترك  الحًقا 
املتابعة خاصة وأن القاهرة ستواجه بعض التطورات الطارئة 
بأحد  سيقر  ما  وهو  ميدانًيا  التنفيذ  مراحل  مع  التعامل  يف 
يف  الطرفني  دفع  وإما  مبارشة  بصورة  التدخل  إما  أمرين، 
حركتي محاس وفتح للقيام بدورمها من أجل إنجاح االتفاق، 
وهو ما سيطور الدور املرصي عىل مستوى احلركة الرسمية إال 
أن األمر قد يصطدم بالفعل بالتيارات الرافضة عىل األرض 
لالتفاق والتي ستعمل عىل عرقلة التنفيذ الكامل لالتفاق بل 
وستعمل عىل تصدير األزمات املتتالية لكل األطراف خاصة 
مع حاجة مرص لفرض إجراءات تنفيذية عىل األرض، وبناء 
املسار  وهذا  الحًقا  عليها  البناء  يمكن  متامسكة  تفامهات 
املرصي سيكون هو املطروح يف املدى املنظور وحلني التوصل 

وتقر  الراهن  املوقف  من  تغري  ومستمرة  حقيقية  لتفامهات 
إطاًرا اسرتاتيجًيا جديًدا.

أيًضا  وفًقا  أعىل  من  املشهد  بإدارة  االكتفاء  الثاين:  املسار 
لتفامهات يمكن التوصل إليها من خالل ما تم التوافق بشأنه 
فلسطينًيا دون التدخل احلاسم خاصة بالنسبة ملا يمكن البناء 
تكون  لن  مرصية  والتزامات  مسئوليات  يرتب  وقد  عليه 
مع  كاملة  رشاكة  يف  والرشوع  رفح  معرب  فتح  عىل  مقترصة 
القطاع من خالل حكومة مسئولة وتنفيذ بعض املرشوعات 
لدخول  إضافة  وصناعية  حرة  جتارة  منطقة  وإقامة  التجارية 
هذه  وترتبط  التنفيذ  حيز  اقتصادًيا  املقرتحة  األفكار  بعض 
املرصية  املسارات  من  كاملة  بمعادلة  املرصية  االسرتاتيجية 
وتنحية األطراف اإلقليمية األخرى يف إدارة امللف الفلسطيني 
واستثامر نجاحات االتفاق بالكامل وهو ما قد يكون مقدمة 
حلضور مرصي خليجي )إمارايت ( باألساس عرب آلية مشرتكة 
املرصي  اجلانب  لتحركات  حقيقية  مصداقية  تعطي  جديدة 
هذه  ولكن  كاملة  بصورة  غزة  قطاع  يف  األوضاع  وتدعيم 
اإلقليمي  احلضور  تكثيف  حال  يف  تتعثر  قد  االسرتاتيجية 
لدعم  اإليراين  اجلانب  ومسعى  القطاع  يف  قطر  مثل  لدول 
واجلهاد  محاس  حركتا  ومنها  الداخلية،  الفلسطينية  القوى 
يستغلها  قد  مفتوحة  منافسة  يف  مرص  يدخل  مما  وصابرون 
التيار املناوئ للحركة املرصية يف استكامل اخلطوات املرصية.

بالكامل  االتفاق  تنفيذ  مراحل  يف  التدخل  الثالث:  املسار 
يف  خاصة  املحتملة  اخلسائر  كافة  حتجيم  عىل  العمل  مع 
يعطي  ما  وهو  عليها  والبناء  املرحلية  اخلطوات  تكامل  ظل 
السياسات  بعض  وتبديل  وتغيري  املناورة  عىل  القدرة  ملرص 
املبارشة  الضغط  أوراق  امتالك  مع  العمل  اسرتاتيجية  وفق 
ألطراف  االمتداد  ذلك  يف  بام  املشهد  إدارة  يف  للتعامل 
وتطويق  وحصاره  اإلقليمي  التحرك  حتجيم  بمعنى  إقليمية 
العمل  آلياته وجتفيف مصادر حركته ويمكن يف هذا اإلطار 
تستطيع  وقد  مبارشة  فلسطينية  مرصية  وخيارات  بدائل  عىل 
حال  يف  نمطية  غري  تفاعلية  اسرتاتيجيات  إىل  االنتقال  مرص 
والتأثري  احلركة  بنمط  بالفعل  ترتبط  مستجدات  أية  حدوث 
الفلسطينية  األولويات  برتتيب  ستقوم  مرص  وأن  خاصة، 
بصورة كاملة يف إطار هذه االسرتاتيجية غري النمطية ومتلك 
مرص التعامل مع كل القوى اإلقليمية مثل إرسائيل واألردن 
يف إطار استكامل بناء اسرتاتيجية العمل عىل مراحل إضافية 
ملامرسة ضغوطات حقيقية عىل الفعاليات الفلسطينية إلنجاح 
غزة  قطاع  يف  ليس  املرصية  وامليدانية  السياسية  التحركات 
الفلسطيني  الداخل  يف  املرصية  احلركة  جممل  يف  وإنام  فقط، 

وحتقيق املصاحلة بصورة كاملة.
العام  جمملها  يف  الفلسطينية  القضية  ستظل  املجمل،  يف 
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الوقت  يف  املرصية  السياسية  أولويات  أهم  من  واح��دة 
الراهن ويف املدى املنظور الرتباطات مرص العربية والقومية 
من  املرصي  القومي  باألمن  متعلقة  وحلسابات  جانب  من 
يف  حضورها  الستمرار  القاهرة  يدفع  ما  وهو  آخر،  جانب 
تفاصيل امللف الفلسطيني بكل عنارصه وليس فقط يف مسار 
التطورات احلالية سياسًيا واسرتاتيجًيا وميدانًيا ومن ثم فإن 
نجاح القاهرة يف إمتام االستحقاقات املؤجلة وتوحيد شطري 
الفلسطيني خطوة يف مسار طويل وممتد ومعقد ولن  الوطن 
فقط   2011 لتفامهات  الكامل  التنفيذ  عىل  مقصوًرا  يكون 
– اإلرسائييل، وهو مسار  الفلسطيني  بل والعمل عىل املسار 
والتقييامت  احلسابات  يتجاوز  مرصي  جهد  إىل  سيحتاج 
ملرص  املرحلية  األهداف  من  كاملة  منظومة  بناء  إىل  احلالية 
للجانب  الداعم  التفاويض  اخلط  هذا  يف  االستمرار  من 
الفلسطيني وبام يؤسس السرتاتيجية مرصية يف أعقد ملفات 
وبالتايل  اجلميع  يدركه  ما  وهو  صعوبة،  وأكثرها  اإلقليم 
للذهاب  سيدفع  مراحل  عىل  إمتامها  أو  املصاحلة  حتقيق  فإن 
ملسار التفاوض عىل اجلانب اآلخر وهو األهم ويف إطار من 
املسئوليات الوطنية املرصية والقومية، وما مل تكن هناك رؤية 

مرصية متكاملة للتعامل مع تطورات املواقف املعنية بام فيها 
عبثية  فراغ  حلقة  يف  يدور  زال  ما  الذي  األمريكي  اجلانب 
لن  فإنه  الرباعية  اللجنة  أطراف  يف  ممثاًل  األورويب  واجلانب 
التي  ترامب  الرئيس  إدارة  مع  جادة  مفاوضات  أية  تستأنف 
اخرتاق  إحداث  وحماولة  احلقيقية  مواقفها  تتكشف  تزال  ال 
مل  وما  واإلرسائييل،  الفلسطيني  اجلانبني  بني  املفاوضات  يف 
لن  املحتلة  األرايض  يف  والتهويد  االستيطان  أعامل  توقف 
يكون هناك تفاوض ولن يكون هناك أفق لتسوية جادة يف ظل 
بالتفكك  وضع داخل إرسائيل ممزق وحكومة يمينية مهددة 
املزايدات  ظل  ويف  وأولوياهتا  سياساهتا  بشأن  التباين  جراء 
الشيطاين يف االستيطان والتهويد وفرض  تنفيذ املخطط  عىل 

سياسة األمر الواقع ....
الفلسطيني  الداخل  يف  ودورها  كبرية  مرص  مسئولية  إن 
سيتطلب  ما  وهو  الفلسطينية  القوى  كل  من  مطلوًبا  سيظل 
امليض  ظل  يف  وفلسطينًيا  مرصًيا  األولويات  ترتيب  إعادة 
املتغريات  رصد  مع  املؤجلة  االستحقاقات  تنفيذ  يف  قدًما 
أكثر  ومواقف  خليارات  للتوصل  أكثرها  وما  والتحديات 

متاسًكا وبام خيدم الداخل الفلسطيني املوحد ...


