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  ملخص:ال

، وذلك ألسباب واعتبارات باهتمام ورعاية مصريةمنذ بداياتها سطينية حظيت القضية الفل
واالضطالع بدور بارز على  ،لمتابعة ما يجرى في الساحة الفلسطينية مصردفعت  ؛جيوسياسية
 تْلَّوظ، سطيني في مختلف القضايا والملفاتإلسناد الموقف الفل ؛والدولي اإلقليميالمستوى 

 ،عملية التسوية رِحتى بعد تعثُّ ،تحرك سياسي فلسطيني المحطة األولى في أي ُلالقاهرة تمثِّ
حركة مقاومة فلسطينية أنها خاللها حماس  أثبتتوالتي  ،2000واندالع انتفاضة األقصى عام 

مع حماس بعد فوزها  الساحة الفلسطينية، حيث احتفظت مصر بعالقات محدودة أثرت في
حماس غزة بعد سيطرة  قطاع ، لكنها لم تعترف بشرعية حكمها في2006باالنتخابات التشريعية 

خالل الوساطة المصرية للتفاهمات بين  اإال أن الدور المصري كان بارز ،2007 عام عليه
 ،2008 عام "إسرائيل" على قطاع غزة عدوان"إسرائيل" وفصائل المقاومة الفلسطينية في أعقاب 

باإلضافة  ،2011والتي تمت عام  ،سرىاألمام صفقة تبادل عبر الوساطة المصرية إلت اوالحقً
  .2014و  2012 عدوانيللتهدئة في أعقاب 

، الرئيس مرسيمع حماس ما بين التحسن في عهد المصرية منحنيات العالقة تحليل تناولت الدراسة 
بعد  اأن عادت العالقة تتعافى تدريجي والتي ما لبثت ،السيسي الحالي والتوتر في عهد الرئيس

نتيجة مراجعات داخلية كانت إحدى ثمارها  خطابها السياسيالتغيير الذي أجرته حماس في لغة 
والتي عكست حرص الحركة في التعامل مع  ،2017 الكشف عن وثيقتها السياسية في مايو

فلسطينية ليس لها ارتباطات  ورغبتها في إظهار نفسها كحركة ،المتغيرات اإلقليمية والدولية
في  حماسمرونة في لقاء قادة  وإبداءللتجاوب  مصرالمسلمين، والذى بدوره دفع  اإلخوانبجماعة 
 ،إضافة إلى التفاهمات حول ضبط الحدود ،والتهدئة ،للتباحث في ملفات المصالحة ؛القاهرة

 ،العتبارات سياسية مصرية ؛ت العالقة في إطارها التكتيكييومواجهة الجماعات المتشددة، وبق
استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي في تحليل محددات قد وظروف وأسباب إقليمية ودولية، و

  .هاومستقبل هذه العالقة

بين حماس  هدفت الدراسة إلى الوقوف على أهم التداعيات واألسباب التي أدت إلى توتر العالقةوقد 
، ومناقشة سيناريوهات مختلفة ارتحسن العالقة مؤخَّع على مسوغات ، ومن ثم االطالومصر

  مصر.و حماسلمستقبل العالقة بين 



 ح 

تجاوبت مع المبادرات المصرية المختلفة إلنهاء االنقسام  حماسأن إلى  دراسةال تتوصلو
في  ،كنتيجة لمراجعات نقدية ذاتية لسياستها في إدارة قطاع غزة ؛وأبدت مرونة كافية ،الفلسطيني

 تهمومكان ، وتراجع دور اإلخوان المسلمين2013يوليو  3 يرات السياسية اإلقليمية، بعدلتغظل ا
إقليميوازدياد الضغوط عليهم في مختلف أماكن تواجدهم. ،اا ودولي  

يلبي المطالب األمنية المصرية، ويقود إلى تعزيز  ؛ومصر حماساستقرار العالقة بين  سيبقى
يوفّر فرصة قوية لدخول القاهرة على خطّ إنجاز صفقة والحضور المصري في القضية الفلسطينية، 

 االستراتيجيةلى مراحلها إتطور العالقة  لكن، "اإلسرائيلي"تبادل أسرى بين حماس والجانب 
النظام في مصر سياسات تغير لح لكل من الطرفين، وتتمثل في حسابات المصا عدة عواملب مرهونة

 ؛فيما يتعلق بالعمل المسلح اوخصوص ،عن جزء من ثوابتها ومبادئها حماسأو تراجع تجاه حماس، 
  تجاه القضية الفلسطينية. المصريةالسياسية رؤية بالوقبول حماس  ،رضاء مصرإل

من مرحلتها التكتيكية المتواضعة إلى  مصرلنقل العالقة مع  حماستسعى  كما أوصت الدراسة بأن
لتصل إلى مراحلها االستراتيجية من خالل حوار استراتيجي بناء، وتنفيذ التزامات  ؛مراحل متقدمة

  واقتصادية. ،وأمنية ،وتفاهمات متبادلة في ملفات هامة تشمل جوانب سياسية

 ،األمريكية واألوروبية "اإلرهاب"رفع اسمها من قوائم  بالعمل على حماس كما وتوصي الدراسة
ألن ذلك يمكن أن يشكل بداية تحول  ؛قانونية والسياسية والدبلوماسيةلطرق واألساليب العبر اوذلك 

وكحزب  ،كحركة تحرر وطني ؛ا، ويرتب قبولها دوليمصرفي االنفتاح نحو عالقات حقيقية مع 
 سياسي.
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Abstract: 

The Palestinian cause has received an Egyptian attention and care since the dawn of history, 
due to reasons and geopolitical considerations that prompted the Egyptian state to follow 
what is happening in the Palestinian arena and to play a prominent role at the regional and 
international level to support the Palestinian position in various issues and files. Cairo 
remained the first stop in any Palestinian political move, even after the political process 
faltered and the outbreak of the Al Aqsa Intifada in 2000, during which Hamas emerged as a 
Palestinian resistance movement with a strong influence on the Palestinian issues. Egypt has 
maintained limited relations with Hamas after winning the 2006 legislative elections when 
Egypt did not recognize the legitimacy of Hamas' rule in Gaza after the takeover of 2007. 
Still, the Egyptian role was prominent in the mediation for the memorandum of 
understandings between "Israel" and the Palestinian resistance factions in the wake of Israel's 
war on Gaza Strip 2008, and later through Egyptian mediation to complete a prisoner 
exchange deal in 2011, in addition to the truces of 2012 and 2014 wars. 

The study also examined the ups and downs of the relationship with Hamas which showed 
improvement in the era of President Mohamed Morsi and tension in the era of President 
Abdel Fattah Al Sisi and soon started to recover after the change carried out by Hamas on 
its political discourse which was a result of internal reviews and the disclosure of its 
political document in May 2017. It reflected the movement's keenness to deal with regional 
and international changes and its desire to show itself as a Palestinian movement with no 
connections with Muslim Brotherhood, which, in turn, prompted the Egyptian state to 
respond positively and show flexibility in meeting Hamas leaders in Cairo to discuss the 
files of reconciliation, calm, understandings on border control and confrontation of militant 
groups. For Egyptian political considerations and regional and international circumstances 
and reasons, the relationship remained within its tactical framework. 

The researcher used an analytical descriptive methodology in analyzing the determinants 
and future of this relationship. 

The study aimed to identify the most important reasons that led to tension in the 
relationship, and then look at its improvement recently, and different scenarios for the 
future relationship between Hamas and Egypt will be discussed. 

The researcher has arrived to a conclusion that Hamas responded to various Egyptian 
initiatives to end the Palestinian division. Egypt showed sufficient flexibility, as a result of 
self-critical reviews of of Hamas policies and its management of Gaza Strip, and in the 
light of the regional and political changes, after July 3, 2013, and the decreasing role of 
Muslim Brotherhood regionally and internationally. 



 ي 

Moreover the Stability of the relationship between Hamas and Egypt, meets the Egyptian 
security demands, and leads to strengthening the Egyptian presence in the Palestinian 
cause, which provides a strong opportunity to get Cairo on the line to complete the 
prisoners' exchange deal between Hamas and the "Israeli" side. But the development of the 
relation to its strategic stages is subject to several factor, which represented on the account 
of the interests of the both parts, the change of the Egyptian Regime's policies toward 
Hamas, or retreating by Hamas for some of its principles. Especially what is related to the 
military side to satisfy Egypt and Hamas acceptance to the Egyptian political vision toward 
the Palestinian Cause. 

As shown above the study recommended that Hamas seeks to transfer the relationship with 
Egypt from its modest tactical stage to advanced stages to reach its strategic goals through 
a constructive strategic dialogue and implementation of mutual commitments and 
understandings in important files: political, security and economic. 

In addition to that Hamas should attempt to remove its name from American and European 
terrorist lists based on legal, political and diplomatic dialogue. This could be the beginning 
of a shift towards a genuine relation with the Egyptian regime. It would result in 
international acceptance of Hamas as a national liberation movement and political party.
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  اإلطار العام للدراسة (هيكلية الدراسة)الفصل األول: 
  الفصل األول

  
  

  طار العام للدراسة (هيكلية الدراسة)اإل

  مقدمة 1.1

التي  ؛القضية الفلسطينية منذ نشأتها بتوجهات السياسة المصرية بحكم العوامل الجيوسياسية تأثرت
قومي في إطار الصراع العربي  أمنكقضية  ؛جعلت مصر تتعامل مع القضية الفلسطينية

ين الشعبين في توطيد العالقة ب اا تاريخيفية دورومية والثقا، كما لعبت الروابط الق"اإلسرائيلي"
باعتبارها  ؛ات السياسة المصريةكأهم أولوي ؛برزت القضية الفلسطينيةالفلسطيني والمصري، و

قضية العرب المركزية، وهذا ما اتضح من خالل السياسة المصرية منذ اإلعالن عن قيام 
   .1979 عام "إسرائيلو" وحتى توقيع اتفاقية السالم بين مصر ،"إسرائيل"

ظلت مصر حاضرة وتحظى بدور رئيس فيما يخص القضية الفلسطينية وتطوراتها حتى بعد 
ا، والعزلة ا وعربيفلسطيني لهاتوقيعها لمعاهدة السالم مع "إسرائيل"، بالرغم من المعارضة الشديدة 

اتصال مع "إسرائيل"  قنواتإال أن مصر التي أصبح لديها  ،التي دخلت فيها مصر في تلك الفترة
 ،1990ان أزمة الخليج الثانية والعودة للمشهد السياسي العربي بقوة إب ،عزلتها استطاعت كسر

أن يستعيد زعامة مصر للنظام العربي، في  مبارك محمد حسني الرئيسبقيادة  ت مصرواستطاع
ا تجاه ف المصري قوة واتساعمرحلة شهد فيها النظام الدولي تحوالت دراماتيكية، كما ازداد الموق

 1991عام عملية التسوية السياسية في مؤتمر مدريد للسالم  انطالقالقضية الفلسطينية في ضوء 
  ).87، ص1996(السيد، 


