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مصر ونشأة قضية الالجئني الفلسطينيني: السياق التاريخي

ــم  ــة بحك ــذ البداي ــاً من ــاً عضوي ــطينية ارتباط ــة الفلس ــر بالقضي ــت مص ارتبط
التشــابكات اجلغرافيــة والتاريخيــة والسياســية، ورغــم أن مصــر لــم تســتقبل أعــداداً 
كبيــرة مــن الالجئــني مقارنــة بــدول اجلــوار األخــرى عقــب النكبــة عــام 1948 وموجــة 
ــة الفلســطينية فــي مصــر كان لهــا حضــور سياســي  ــرى، إال أن اجلالي اللجــوء الكب
قــوي فــي مراحــل النضــال الفلســطيني حتــى مطلــع ســبعينيات القــرن املاضــي.   

بعــد توقيــع اتفاقــات الهدنــة األولــى التــي وضعــت نهايــة للحــرب العربيــة 
 اإلســرائيلية األولــى، نظمــت مفوضيــة األمم املتحــدة للمصاحلــة فــي فلســطني 

ــالم  ــراً للس )United Nations Conciliation Commission for Palestine )UNCCP مؤمت
فــي لــوزان بسويســرا وكانــت املســألة األولــى علــى أجنــدة هــذا املؤمتــر الــذي انعقــد 
ــغ  ــن بل ــني الذي ــة الالجئ ــوية أزم ــي تس ــبتمبر 1949 ه ــل- س ــن أبري ــرة م ــي الفت ف
ــن  ــم يك ــم ول ــوا منازله ــد ترك ــوا ق ــطني« كان ــن فلس ــي م ــف »عرب ــم 700 أل عدده
مســموحاً لهــم العــودة لهــا. وقــدم مؤمتــر لــوزان منوذجــاً واضحــاً لتصــورات مواقــف 

الفلسطينيون في مصر بعد 1948

»مقاربات أولية«
محمد عبد الكرمي أحمد*

* معهد الدراسات املستقبلية- بيروت 

الفلسطينيون في مصر بعد 1948

لــم ينقطــع احلضــور الفلســطيني فــي مصــر علــى املراحــل التاريخيــة املتعاقبة؛ 
فشــهدت نهايــة القــرن التاســع عشــر ومطلــع القــرن العشــرين توجه أعــداد من 
الفلســطينيني إلــى مصــر للعيــش فيهــا، وشــكلوا نــواة »جاليــة« فلســطينية، 
ــور  ــة احلض ــذه الورق ــاول ه ــري. تتن ــع املص ــي اجملتم ــلس ف ــكل س ــت بش اندمج
ــا،  ــى بعده ــتمر وتوال ــذي اس ــة )1948( ال ــل النكب ــر قب ــي مص ــطيني ف الفلس
خاصــة مــع انفتــاح مصــر بقيــادة الرئيــس الراحــل جمــال عبــد الناصــر، وبعــد 
ــى دخــول الفلســطينيني مصــر  ــة 1956( عل ــى مصــر )نهاي ــي عل العــدوان الثالث

والعيــش بهــا ودعمهــم. 
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الــدول العربيــة امللتبســة إزاء قضيــة الالجئــني الفلســطينيني. وقبيــل املؤمتــر حافظــت 
احلكومــات العربيــة فــي اجتمــاع للجامعــة العربيــة علــى موقــف موحــد عكــس رأي 
الغالبيــة العظمــى مــن الالجئــني والشــعوب العربيــة )كمــا متثــل فــي قــرار اجلامعــة 
رقــم 231 بتاريــخ 17 آذار/ مــارس 1949( وأن التســوية الدائمــة والعادلــة ملشــكلة 
الالجئــني تتمثــل فــي عودتهــم وتأمــني جميــع حقوقهــم فــي ممتلكاتهــم وحياتهــم 
ــدء  ــي ب ــد ف ــذي تأك ــر ال ــو األم ــك؛ وه ــدة ذل ــن األمم املتح ــب أن تضم ــم، ويج وحريته

ــى ســبتمبر 1949 1. ــة حت ــر، مــع إرســال احلكومــات مذكــرات للبعث املؤمت

ورغــم محدوديــة أعــداد الفلســطينيني الذيــن وفــدوا إلــى مصــر عقــب النكبــة، إال أن 
مصــر كانــت أول دولــة ســعت إســرائيل للتوصــل إلــى معاهــدة ســالم منفــردة معهــا 
بعــد احلــرب. ومتــت مناقشــة الوســاطة األميركيــة احملتملــة فــي حزيــران/ يونيــو- متــوز/ 
يوليــو 1949. لكــن احملادثــات اإلســرائيلية مــع األردن انطلقــت فــي كانــون األول/ ديســمبر 
1949، مــع تأكيــد مديــر املوســاد حينهــا رؤوفــني شــيلوح أن الســالم مــع مصــر أكثــر 

أهميــة، وأنــه ليــس ثمــة أمــل فــي حتقيــق اســتقرار فــي املنطقــة إال بضغــط أميركــي 
لبــدء مفاوضــات بــني األطــراف اخملتلفــة، إذ ذهــب سياســيون إســرائيليون إلى أن الســالم 
مــع مصــر ســيدفع العديــد مــن الــدول العربيــة النتهــاج نهجهــا. بينمــا لفــت حســن 
يوســف باشــا، مســاعد امللــك فــاروق حينهــا، إلــى أن احلــوار الــذي اقترحتــه الواليــات 
ــرز  ــتظل أب ــدود س ــط احل ــألة ضب ــب، وأن مس ــتوى املناس ــى املس ــس عل ــدة لي املتح
ــا  ــطينيني، كم ــني الفلس ــة الالجئ ــوية لقضي ــل لتس ــال التوص ــة ح ــائل العالق املس
ــد الرحمــن حســن عــزام باشــا، األمــني العــام  ــرزت فــي هــذا الســياق معارضــة عب ب
ــر  ــة تقري ــى خلفي ــرائيل، عل ــع إس ــرة م ــات مباش ــة، ألي محادث ــدول العربي ــة ال جلامع
نشــرته مجلــة نيوزويــك Newsweek األميركيــة فــي عــام 1950 حــول بــدء مفاوضــات 
بــني مصــر وإســرائيل، بخصــوص مســألة الالجئــني الفلســطينيني، ومــا ذكرتــه بعــض 
الصحــف اإلســرائيلية عــن عــزم رئيــس الــوزراء املصــري حينهــا، مصطفــى النحــاس، 
ــات مباشــرة مــع إســرائيل، كان مــن املتوقــع عقدهــا فــي أنقــرة -وهــي  عقــد محادث
األنبــاء التــي أنكرتهــا اخلارجيــة املصريــة- لكــن تأكــدت فــي 27 شــباط/ فبرايــر 1950، 
اجتماعــات عبــد املنعــم مصطفــى بــك مــع مســؤولني إســرائيليني فــي لــوزان، وأنــه 
ــع  ــة م ــوية واضح ــخصياً تس ــل ش ــه يفض ــرة وأن ــات مباش ــى محادث ــح عل »منفت
إســرائيل«، شــرط أن توافــق إســرائيل علــى عــدد مــن الشــروط املســبقة وعلــى رأســها 

قضيــة الالجئــني الفلســطينيني2.   

الفلسطينيون في مصر بعد 1948
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ــة خــالل  ــه احلكومــة املصري ــذي اتبعت ــي ال ــه رغــم النهــج البراغمات ــدو أن وهكــذا يب
حــرب فلســطني ومــا تالهــا، فــإن مســألة الالجئــني الفلســطينيني، ســواء فــي قطــاع 
غــزة أو فــي مصــر أو خارجهمــا، مثلــت القضيــة احملوريــة ملصــر، لعــدة اعتبــارات، منهــا 
التكلفــة البشــرية املرتفعــة لهــذه القضيــة، ومخــاوف ارتــدادات هــذه القضيــة داخــل 
مصــر، خاصــة مــع اقتراحــات أميركيــة بتوطــني أعــداد مــن الفلســطينيني فــي شــبه 
جزيــرة ســيناء. لكــن تلــك اخلالصــة ال تنفــي وجــود اضطــراب واضــح فــي التصــورات 
ــة  ــة وطبيع ــرات اجلاري ــة املتغي ــدرك طبيع ــم ت ــا ل ــا، وأنه ــة برمته ــة للقضي العربي
ــط  ــن التخطي ــد م ــة التعقي ــتويات بالغ ــى مس ــل إل ــذي وص ــودي ال ــرك اليه التح
ــراع  ــل الص ــكل مراح ــة ل ــط واضح ــع خط ــي ووض ــيق الدول ــتراتيجي والتنس اإلس

ــه الحقــاً.   ــي تكشــفت أركان ــل تخبــط عرب مقاب

الفلسطينيون في مصر عقب موجة اللجوء األولى  

توضــح اإلحصــاءات اخملتلفــة أن عــدد الفلســطينيني فــي مصــر فــي عــام 1949 وصــل إلــى 
ــم  ــى 33 ألــف فلســطيني، ث ســبعة آالف فلســطيني، وارتفــع الرقــم فــي عــام 1970 إل
فــي عــام 1975 إلــى 39 ألــف فلســطيني ليبلــغ ذروتــه فــي عــام 1981 بوصــول الرقــم إلــى 
45.6 ألــف فلســطيني قبــل أن ينخفــض مــرة أخــرى فــي العــام التالــي )1982( ويصــل إلــى 
35.5 ألــف فلســطيني؛ ووفــق هــذه اإلحصــاءات، فقــد احتلــت مصــر املرتبــة الرابعــة بــني 
دول جــوار فلســطني فــي اســتقبال مواطنــي األخيــرة عقــب النكبــة مباشــرة بعــد لبنــان 
ــام 1982(،  ــي ع ــاً ف ــى 492 ألف ــم إل ــل الرق ــام 1949، ووص ــي ع ــطيني ف ــف فلس ــة أل )مئ
وســوريا )بــدأ الرقــم بنحــو 75 ألفــاً فــي عــام 1949، ووصــل إلــى 300 ألــف فلســطيني فــي 
عــام 1982(، واألردن 70 ألفــاً فــي عــام 1949 قبــل تضاعــف الرقــم فــي عــام 1982 ليصــل 

إلــى 1.2 مليــون فلســطيني فــي عــام 1982 3. 

وقــد شــهدت األراضــي املصريــة أول موجــة نــزوح كبيــرة للفلســطينيني إلــى مصــر فــي 
أبريــل 1948، بتحــرك نحــو ثالثــة آالف فلســطيني مــن مدينــة يافا إلــى مدينتي بورســعيد 
واإلســكندرية، علــى مــن قــوارب، فــي ظــل تعاظــم خطــر جرائــم عصابــة األرجــون، بينما 
انتقــل نحــو 15-10 ألــف فلســطيني فــي ذلــك الوقــت مــن يافــا إلــى غــزة. وبعــد وقــف 
ــرة  ــي، عبــرت أعــداد إضافيــة مــن الفلســطينيني شــبه جزي ــم الثان ــار األول ث إطــالق الن
ســيناء، ورافــق بعضهــم وحــدات مــن اجليــش املصــري خــالل انســحابها مــن فلســطني4.  

ــاعدات  ــدمي املس ــعه لتق ــا بوس ــى م ــر أقص ــي مص ــي ف ــام امللك ــذل النظ ــا ب وبينم

الفلسطينيون في مصر بعد 1948
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الطارئــة للفلســطينيني الالجئــني ملصــر بعــد 1948، كانــت احلكومــة املصريــة تعمــل 
علــى احلفــاظ علــى حــد أدنــى مــن أعــداد الفلســطينيني املســموح ببقائهم فــي مصر. 
ــذاك،  ــة حين ــاة االقتصادي ــر واملعان وهــذا مــا كان مدفوعــاً بعــدد ســكان مصــر الكبي
لكــن ميكــن تفســير اقتــراح »فصــل« الفلســطينيني املتضمــن فــي سياســة مصــر 
جتــاه الالجئــني الفلســطينيني بســبب التوقــع الســائد حينــذاك، ال ســيما بعــد توقيــع 
ــم  ــى دياره ــطينيني إل ــودة الفلس ــرب ع ــر 1949، بق ــباط/ فبراي ــي ش ــة ف ــاق الهدن اتف
ــون األول/ ديســمبر  ــخ كان ــم 194 بتاري ــاألمم املتحــدة رق ــة العامــة ب ــرار اجلمعي ــق ق وف
1948، ومــع اتفــاق الهدنــة كان حتــت واليــة مصــر قســمان مــن الفلســطينيني: عــدد 

صغيــر عمــل علــى البقــاء فــي مصــر، وســكان قطــاع غــزة الــذي ظلــت مصــر تديــره 
حتــى عــام 1967، والــذي أخــذ فــي التوســع دميوغرافيــاً علــى نحــو هائــل، باســتقباله 

أكثــر مــن 200 ألــف الجــئ5.   

رفضــت القاهــرة –رغــم الضغــوط األميركيــة والبريطانيــة الداعمــة للتصــور 
اإلســرائيلي- مــا عرفــت بخطــة غــزة Gaza Plan، التــي عرضــت مبقتضاهــا إســرائيل 
نقــل الســيادة علــى قطــاع غــزة إلســرائيل، علــى أن يســمح الحقــاً –حســب القــراءات 
ــى  ــودة إل ــبياً بالع ــرة نس ــني« الكبي ــة »الالجئ ــا- لكتل ــة وقته ــة والبريطاني األميركي
قراهــم ومدنهــم، وفــي نســخة مراجعــة مــن هــذه اخلطــة كان متوقعــاً مــن إســرائيل، 
ــا(  ــر أو األردن )أو كليهم ــح مص ــني من ــكان احمللي ــني والس ــتيعابها الالجئ ــة الس إضاف

ــي النقــب6.  ــا فــي جنوب تعويضــاً عــن القطــاع، رمب

ــات  ــاء أي مخيم ــم إنش ــم يت ــرة، ول ــر، بالقاه ــي مص ــطيني ف ــور الفلس ــز احلض ترك
مخصصــة لالجئــني، باســتثناء معســكرات مؤقتــة أقامتهــا الســلطات البريطانيــة 
فــي مصــر، الســتيعاب الوافديــن إبــان احلــرب، خاصــة فــي حــي العباســية علــى أطراف 
ــي  ــوا ف ــل انخرط ــدة، ب ــة واح ــة اجتماعي ــطينيون كتل ــكل الفلس ــم يش ــرة. ل القاه

ــة عددهــم7.  ــه، مــع محدودي ــه وفئات ــني طبقات اجملتمــع املصــري، وتوزعــوا ب

ثورة يوليو و»اجلالية الفلسطينية« في مصر

ضاعفــت املشــكالت االقتصاديــة وتعاظــم الغضــب الشــعبي مــع اســتمرار الوجــود 
البريطانــي فــي منطقــة قنــاة الســويس، ال ســيما فــي أواخــر األربعينيــات مــن القــرن 
املاضــي، مــن قابليــة اجملتمــع املصــري ملزيــد مــن العنــف ضــد النظــام امللكــي القائــم، 
وعــزز هــذا الشــعور هزميــة اجليــش املصــري فــي فلســطني. وألســباب سياســية داخلية، 
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ــني  ــن الالجئ ــرة م ــداد كبي ــق أع ــدم تدف ــت ع ــات ضمن ــي سياس ــام امللك ــاغ النظ ص
الفلســطينيني. أمــا بعــد الثــورة فلــم يشــكل الفلســطينيون أي تهديــدات سياســية 
داخليــة، كمــا اســتكمل جمــال عبــد الناصــر سياســات النظــام الســابق فــي تقييــد 
ــام  ــب نظ ــل، اكتس ــزة. باملقاب ــن غ ــيما م ــر، ال س ــى مص ــطينية إل ــرة الفلس الهج
يوليــو، مــن خــالل ســماحه ألعــداد كبيــرة مــن الطلبــة الفلســطينيني بالدراســة فــي 
ــطينية،  ــة الفلس ــي للقضي ــي والسياس ــه املال ــب دعم ــى جان ــة، إل ــات املصري اجلامع
شــعبية كبيــرة وســط اجلماهيــر العربيــة والفلســطينية8. وهــذا مــا منــح القاهــرة 
امتيــازاً كمــكان للتجمــع والنشــاط السياســي الفلســطيني حتــى مطلع ســبعينيات 

القــرن املاضــي9. 

ــام  ــف ع ــذ منتص ــدة من ــغ احل ــكل بال ــرائيل بش ــر وإس ــني مص ــات ب ــورت العالق تده
1954، علــى خلفيــة كشــف األجهــزة املصريــة خليــة يهوديــة تعمــل حلســاب إســرائيل 

فــي أنشــطة التخريــب وإثــارة الذعــر فــي القاهــرة واإلســكندرية، وألقــت الســلطات 
املصريــة بالفعــل القبــض علــى اثنــني مــن أعضائهــا ومت إعدامهمــا، وفــي نهايــة عــام 
ــد  ــم Bat Galim، وصادرتهــا عن ــات جالي ــة ســفينة ب 1954 أوقفــت الســلطات املصري

ــباب  ــطينيني ألس ــداد الفلس ــق أع ــا زاد تدف ــويس، كم ــاة الس ــول قن ــا دخ محاولته
ــود  ــدأ اجلن ــذي ب ــت ال ــي الوق ــر، ف ــى مص ــزة إل ــاع غ ــن قط ــانية م ــية وإنس سياس
ــدود  ــرس احل ــر ح ــع عناص ــتباك م ــاً االش ــة، وأحيان ــة اللصيق ــه باملتابع ــون في املصري

ــك الوقــت10.  ــي ذل اإلســرائيليني ف

درســت ســوريا ومصــر، فــي عامــيْ 1949 و1954 علــى التوالــي، خططــاً برعايــة دوليــة 
إلعــادة توطــني الالجئــني الفلســطينيني؛ فقــد قبــل الرئيــس الســوري حســني الزعيــم 
ــي  ــئ ف ــف الج ــو 300 أل ــني نح ــادة توط ــة إلع ــطس 1949( خط ــارس- آب/ أغس )آذار/ م
إقليــم اجلزيــرة شــمال شــرق ســوريا؛ بينمــا نظــرت احلكومــة املصريــة فــي عــام 1954، 
وعلــى خلفيــة تصاعــد األعمــال االنتقاميــة اإلســرائيلية ضــد »قطــاع غــزة«، وتخــوف 
القاهــرة مــن تداعيــات الوضــع املتفجــر فــي القطــاع، التــي كان ميكــن أن تقــود إلــى 
حــرب دون اســتعداد مصــري، فــي خطــة أميركيــة أمميــة إلعــادة توطــني الجئــي غــزة 
فــي شــبه جزيــرة ســيناء، لكــن احلكومــة املصريــة رفضــت اخلطــة وســط احتجاجــات 
ــض  ــول بع ــام ح ــد االعتص ــى ح ــت إل ــني، وصل ــتمرت يوم ــاع، اس ــل القط ــة داخ قوي

مبانــي احلكومــة املصريــة، وإضــرام النــار فــي بعــض ســياراتها11.  

الفلسطينيون في مصر بعد 1948
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أوضاع الفلسطينية في مصر )1956-1948(

حضــر الفلســطينيون مبختلــف فئاتهــم فــي مصــر، ومــن أبــرز الفلســطينيني الذيــن 
ــة،  ــة املصري ــزالً بالعاصم ــك من ــذي امتل ــيني، ال ــني احلس ــاج أم ــرة احل ــوا بالقاه أقام

ــا12.    ــاً منه ــي انطالق ــر دوره السياس وباش

ــورة يوليــو 1952 دوراً ومســاحة للعمــل السياســي  ــة بعــد ث وفــرت الســلطات املصري
للفلســطينيني املوجوديــن فــي مصــر، ال ســيما القادمــني مــن غــزة، ففــي عــام 1955، 
اختــارت احلكومــة املصريــة أعــداداً مــن الالجئــني الفلســطينيني لالنضمــام لوحــدات 
ــر  ــذي وف ــر ال ــرائيل؛ األم ــد إس ــكرية ض ــات العس ــي العملي ــاركة ف ــني للمش الفدائي
ــح عــدد منهــم  ــرة العســكرية للفلســطينيني، فأصب ــه مــن اخلب ــدراً ال يســتهان ب ق
ــواة حلركــة املقاومــة ضــد االحتــالل بعــد حــرب يونيــو 1967، مــع مالحظــة أن هــذه  ن

الوحــدات الفلســطينية كانــت تخضــع بتنظيمهــا وهياكلهــا للجيــش املصــري13. 

ــات  ــع مؤسس ــطينيني جمي ــام الفلس ــت أم ــد ُفتح ــم، فق ــد التعلي ــى صعي ــا عل أم
التعليــم املصريــة، ومتتــع الفلســطينيون بفــرص كاملة فــي االلتحــاق بالتعليــم اجملاني 
بجميــع مراحلــه كمــا املصريــون، ولــم يتغيــر هــذا الوضــع إال فــي عــام 197814؛ كمــا 
لــم تضــع احلكومــة املصريــة منــذ يوليــو 1952 أي ترتيبــات خاصــة متعلقــة باســتفادة 
الفلســطينيني فــي مصــر، مــن مرافــق وزارة الصحــة واملستشــفيات اخلاصــة، وتلقــوا 
بالفعــل عالجــاً مجانيــاً وفــق قاعــدة معاملتهــم مثــل املواطنــني املصريــني15؛ أمــا فــي 
مجــال التملــك )األراضــي والعقــارات(، فقــد واجــه الفلســطينيون مثــل غيرهــم مــن 
ــون رقــم 62 لعــام 1940،  ــون املصــري )خاصــة القان ذوي اجلنســيات األخــرى قيــود القان
والحقــاً القانــون رقــم 124 لعــام 1958( علــى متلــك أراٍض واقعــة قــرب احلــدود الدوليــة 
ــد  ــد عب ــي عه ــزات ف ــزة مبمي ــرة وجي ــطينيون لفت ــع الفلس ــة. ومتت ــي الزراعي واألراض
الناصــر )بعــد عــام 1963( بإعفائهــم بوضــوح مــن القانــون رقــم 15 لعــام 1963 الــذي 
ــك أراٍض مصريــة، واســتمر هــذا االمتيــاز حتــى عــام 197816.     يحظــر علــى األجانــب متلُّ

تطور أوضاع الفلسطينيني في مصر )1979-1956(

كان الفتــاً رفــض احلكومــات العربيــة مبدئيــاً املســاهمة رســمياً فــي موازنــة األونــروا 
منــذ تكوينهــا )1949(، حتــى مطلــع التســعينيات، مــن منطلــق رفــض هــذه احلكومــات 
إلعــادة التوطــني أو التطبيــع كحــل ملشــكلة الالجئــني، وكان االســتثناء الوحيــد فــي 
ــدد  ــر، وع ــت مص ــا اكتف ــة، بينم ــية األردني ــطينيني اجلنس ــت الفلس ــي منح األردن الت
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مــن الــدول العربيــة مثــل لبنــان وســوريا والعــراق ثــم اليمــن، بتزويــد الفلســطينيني 
ــاء  ــدار البيض ــول ال ــق بروتوك ــى تطبي ــر عل ــت مص ــا حرص ــة، كم ــوء خاص ــق جل بوثائ
1965، الــذي أصدرتــه جامعــة الــدول العربيــة، ويشــير علــى وجــه اخلصــوص إلــى حقوق 

الالجئــني الفلســطينيني فــي العمــل والتمتــع بحريــة احلركة وحقــوق اإلقامــة الكاملة 
فــي الــدول العربيــة، وتلتــه العديــد مــن القــرارات اجلماعيــة والفرديــة التــي اتخذتهــا 

الــدول العربيــة للتأكيــد علــى املواقــف ذاتهــا17. 

ــى  ــى الســلطة عــام 1958، عل ــد الكــرمي قاســم فــي العــراق إل ــر وصــول نظــام عب أثّ
أوضــاع الفلســطينيني هنــاك، وبــرز هــذا التأثيــر فــي عــام 1959، عندمــا قــرر قاســم 
ــة  ــادة احلرك ــم ق ــن بينه ــة، وم ــات ناصري ــون توجه ــن يتبن ــطينيني الذي ــرد الفلس ط
الطالبيــة، فتوجــه العديــد منهــم إلــى ســوريا، التــي كانــت حينهــا اإلقليــم الشــمالي 
مــن اجلمهوريــة العربيــة املتحــدة، وتوجهــوا بعــد مقابلتهــم عبــد الناصــر فــي دمشــق 
إلــى مصــر مــرة أخــرى. اقتــرح قــادة احلركــة الطالبيــة في مصــر وقتهــا، فكرة تأســيس 
احتــاد للطــالب الفلســطينيني، وقــدم الرئيــس املصــري الدعــم الكامــل لهــذه الفكــرة 
ودعــم حتقيقهــا فــي القاهــرة. ووُضعــت علــى الفــور خطــط عقــد اجتمــاع فــي جامعة 
القاهــرة لقــادة الطــالب الفلســطينيني، حضرتــه وفــود مــن مصــر وســوريا ولبنــان فــي 
29 تشــرين الثانــي/ نوفمبــر 1959، ووضــع حجــر األســاس ملــا ســيعرف بعدهــا باالحتــاد 

العــام لطــالب فلســطني، الــذي اكتســب أهميــة فائقــة فــي األعــوام التاليــة فــي ظــل 
غيــاب كيــان سياســي فلســطيني، ليتحــول االحتــاد عمليــاً إلــى ملتقــى فلســطيني 
ــوض  ــر خل ــي مص ــطينيني ف ــني الفلس ــراً ب ــاً كبي ــار اهتمام ــد وأث ــد الوحي ــي ُع وطن

انتخابــات أو دعــم املرشــحني18.  

ــة  ــي القضي ــري ف ــدور املص ــع ال ــى تراج ــر إل ــد الناص ــال عب ــم جم ــاة الزعي ــادت وف ق
الفلســطينية، فتوقفــت حــرب االســتنزاف التــي انخــرط فيهــا الفلســطينيون، وغابت 
»كاريزمــا« القائــد الــذي ظــل الفلســطينيون ينظــرون إليــه علــى أنــه »األب الراحــل«. 
ــري  ــس املص ــاعي الرئي ــد مس ــع تصاع ــة م ــطينية املصري ــات الفلس ــت العالق تراجع
األســبق الســادات لتســوية سياســية قبــل حــرب أكتوبــر 1973، ال ســيما مبادرتــه فــي 

1971 بخصــوص تســوية انتقاليــة ملســألة قنــاة الســويس19.   

الفلسطينيون في مصر بعد 1979: تأثيرات »عملية السالم«

ــي  ــهيالت الت ــى التس ــرائيل عل ــر وإس ــني مص ــلمية ب ــوية الس ــات التس ــرت إرهاص أث
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متتــع بهــا الفلســطينيون فــي مصــر، علــى مســتويات الســفر ورســوم جتديــد اإلقامــة 
ــع  ــا دف ــذا م ــا. وه ــل وزواج وغيره ــم وعم ــن تعلي ــه م ــط ب ــا ترتب ــا، وم وتصاريحه

ــمي20.   ــر الرس ــاع غي ــى القط ــاه إل ــطينيني لالجت الفلس

ــارة الســادات للقــدس فــي تشــرين الثانــي/ نوفمبــر  والحــظ مختصــون أنــه خــالل زي
1977 حتــى اغتيالــه فــي تشــرين األول/ أكتوبــر 1981، كانــت هنــاك زيــادة فــي التغطيــة 

الصحفيــة الســلبية فــي مصــر جتــاه الفلســطينيني، وترويــج صــورة »الفلســطيني 
ــع  ــالم م ــألة الس ــادات ملس ــام الس ــل نظ ــر فص ــيلة لتبري ــّد وس ــا ُع ــيئ«؛ فيم الس
إســرائيل عــن مســار القضيــة الفلســطينية. وواجــه الفلســطينيون فــي تلــك الفتــرة 
واحــدة مــن أكثــر فتــرات وجودهــم فــي مصــر صعوبــة وتوتــراً، كمــا درجــت الصحافــة 
ــني  ــن الفدائي ــدالً م ــلحة« ب ــطينية املس ــر الفلس ــتخدام »العناص ــى اس ــة عل املصري
الفلســطينيني، ووصفــت منظمــات فلســطينية بأنهــا منظمــات إرهابيــة، األمــر الــذي 
قــاد لتضييــق معنــوي متزايــد علــى الفلســطينيني فــي مصــر، الذيــن أخــذت أعدادهــم 

فــي التراجــع مــع نهايــة الســبعينيات بشــكل ملمــوس.

واســتمر هــذا التأثير الســلبي ملســار عمليــة الســالم املصرية اإلســرائيلية علــى أوضاع 
الفلســطينيني فــي مصــر حتــى بعــد تولــي الرئيــس األســبق محمــد حســني مبــارك، 
رغــم تبنيــه مقاربــة أكثــر اعتــداالً جتــاه الفلســطينيني مــن ســلفه الســادات. وهنــا 
ميكــن حتديــد مســاحات التفاعــل بــني املصريــني والفلســطينيني فــي احليــاة اليوميــة 
فــي مصــر فــي ثالثــة نطاقــات رئيســية: األولــى متصلــة بالفلســطينيني فــي اجملتمــع 
املصــري، الذيــن اقتصــر تفاعلهــم حتــى مطلــع الثمانينيــات علــى الطلبــة اجلامعيــني، 
وعــدد محــدود مــن رجــال األعمــال والتجــار، مــع مالحظــة انعــدام هــذا التفاعــل تقريباً 
بــني الفلســطينيني وقطاعــات العمــال والفالحــني فــي مصــر؛ واملســلحني املصريــني 
ــون  ــس مثقف ــة، عك ــذه املرحل ــي ه ــطينية. وف ــة الفلس ــوف املقاوم ــني لصف املنضم
مصريــون صــورة إيجابيــة عــن الفلســطينيني فــي كتاباتهــم، ال ســيما بعــد عــدوان 
إســرائيل علــى لبنــان عــام 1982؛ كمــا تصاعــد التفاعــل بــني الفلســطينيني واملصريني 

العاملــني فــي دول اخلليــج العربيــة21. 

ــات،  ــة الثمانيني ــع نهاي ــر م ــي مص ــني ف ــطينيني املقيم ــداد الفلس ــع أع ــد تراج وبع
جــاءت موجــة أكبــر مــن تــرك الفلســطينيني ملصــر بعــد اتفاقيــة أوســلو. وعلــى طــول 
ــة  ــدول العربي ــة ال ــرار جامع ــق ق ــي تطبي ــتثناء ف ــر اس ــن مص ــم تك ــرة، ل ــذه الفت ه
رقــم 5093 )فــي عــام 1991( والــذي مثــل النهايــة القانونيــة لبروتوكــول الــدار البيضــاء 
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ــطينيني  ــة الفلس ــول معامل ــذ »بروتوك ــرار تنفي ــن الق ــابقاً. فتضم ــه س ــار إلي املش
وفــق النظــم والقوانــني املعمــول بهــا فــي كل دولــة«؛ مــع مالحظــة أنــه قــد ســبقته 
العديــد مــن القوانــني الداخليــة فــي مصــر وغيرهــا مــن الــدول العربيــة بشــأن أوضــاع 
ــرار  ــي مت تفعيلهــا وفــق ق ــود الت ــت درجــات القي الفلســطينيني فــي أراضيهــا، وتفاوت
ــوق  ــف وحق ــة والتوظي ــة احلرك ــة وحري ــوق اإلقام ــن حق ــة م ــدول العربي ــة ال جامع
ملكيــة العقــارات واحلــق فــي اخلدمــات احلكوميــة، حيــث أصبحــت ســارية علــى جميع 

حملــة جــوازات الســفر الفلســطينية22.

ــاً بشــكل  باجملمــل، أخــذ الفلســطينيون فــي مصــر، كجماعــة، باالنحســار مجتمعي
متصاعــد، منــذ رحيــل الرئيس األســبق جمــال عبــد الناصــر، متأثريــن بتحــوالت داخلية 
ــذه  ــرز له ــدور األب ــل ال ــة، وظ ــية إقليمي ــرات سياس ــع متغي ــوازي م ــر، بالت ــي مص ف
ــي  ــي السياس ــل الوطن ــات العم ــان مؤسس ــي احتض ــل ف ــر يتمث ــي مص ــة ف اجلماع
الفلســطيني وقياداتــه، التــي لعبــت دوراً تاريخيــاً فــي احلركــة الوطنيــة الفلســطينية.

دراسات حالة ألدوار القيادات الوطنية الفلسطينية في مصر

ــرين،  ــرن العش ــتينيات الق ــف س ــع منتص ــطينية، م ــة الفلس ــة الوطني ــدأت احلرك ب
بتجديــد هياكلهــا التمثيليــة، مــع ظهــور منظمــة التحريــر، بدعــم مــن جامعــة الدول 
العربيــة، ورعايــة خاصــة مــن قبــل جمــال عبــد الناصــر. ســبق ذلــك حــراك سياســي 
تــال النكبــة عــام 1948، تركــز فــي اخمليمــات ومراكــز اللجــوء والشــتات الفلســطيني، 
ــل املقاومــة، كمــا انخــرط الفلســطينيون  ــد مــن الفصائ ــن العدي أســهم فــي تكوي
داخــل األراضــي احملتلــة، وعــدد مــن الــدول العربيــة فــي العمــل السياســي بقــوة مــع 
ــت  ــي أضح ــة، والت ــية القومي ــركات السياس ــارات واحل ــي التي ــتينيات، وف ــع الس مطل
ــن  ــا ميك ــذا م ــل، وه ــي باجملم ــا التنظيم ــي فكره ــة ف ــطينية مركزي ــة الفلس القضي
ــة  ــيس منظم ــإن تأس ــه ف ــرة، وعلي ــية املعاص ــة السياس ــاض الكياني ــاره مخ اعتب
التحريــر فــي عــام 1964 محصلــة ملــا ميكــن وصفــه بالفصــل األول مــن إعــادة إنتــاج 
وتأطيــر احلركــة الوطنيــة، وفــق محــددات مــا بعــد النكبــة23. أمــا القاهــرة، فقــد كانت 

محطــة أو مركــزاً لعــدد مــن رمــوز احلركــة الوطنيــة الفلســطينية املعاصــرة: 
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ياسر عرفات )1969-1929(

كان الزعيــم الفلســطيني الراحــل ياســر عرفــات، مــن أكثــر القيــادات الفلســطينية 
ــروع  ــود املش ــت صع ــي واكب ــة الت ــية واالجتماعي ــراكات السياس ــي احل ــاً ف انخراط
ــة،  ــات الصهيوني ــه، مبــا يشــمل الكفــاح املســلح ضــد العصاب ــي ومواجهت الصهيون
ــطس  ــي آب/ أغس ــرة ف ــي القاه ــات ف ــد عرف ــام 1948. ول ــد ع ــرائيل بع ــد إس ــم ض ث
1929، وصــل والــده إلــى مصــر مــن غــزة فــي عــام 1927، واســتقرت األســرة فــي حــي 

للطبقــة الوســطى بالقاهــرة. وحســب مؤرخــني، فــإن النظــام املصــري حينــذاك لــم 
يدمــج الفلســطينيني فــي اجملتمــع املصــري أو فــرص التوظيــف احلكوميــة؛ األمــر الــذي 
فســر بتخــوف النظــام مــن أن مثــل هــذه اإلجــراءات ســتجعل الفلســطينيني ينســون 

وطنهــم ويصبحــون مقيمــني دائمــني فــي مصــر24. 

ــة  ــية مبرحل ــخصيته السياس ــن ش ــي تكوي ــي ف ــل الرئيس ــار إن العام ــو عم ــول أب يق
مبكــرة، كان الشــيخ حســن أبــو الســعود، وهــو رجــل ديــن بــارز علــى صلــة قرابــة معه 
مــن ناحيــة األم، وكان مســاعداً ألمــني احلســيني، وقــد جعلــه أبــو الســعود مســاعداً 
ــول  ــا يق ــة. كم ــدول العربي ــة ال ــرة وجامع ــي القاه ــيني ف ــب احلس ــني مكت ــوالً ب ورس
أبــو عمــار إن معلمــه التالــي كان الشــهيد عبــد القــادر احلســيني، الزعيــم العســكري 
الفلســطيني، الــذي شــغل عرفــات موقــع الســكرتير اخلــاص لــه، كمــا أنــه كان عضــواً 

بإحــدى وحــدات عبــد القــادر »وأصغــر ضابــط فــي القــوات الفلســطينية«25.  

باشــر ياســر عرفــات حتركــه نحــو فلســطني مبكــراً، منخرطــاً فــي حــرب الفدائيــني 
املصريــني علــى معســكرات االحتــالل البريطانــي فــي منطقــة قنــاة الســويس؛ كمــا 
راكــم خبرتــه النضاليــة الحقــاً مــن خــالل تأسيســه رابطــة الطلبــة الفلســطينيني 
ــوى  ــتى الق ــني لش ــة املنتم ــة للطلب ــة جامع ــا حاضن ــي جعله ــرة، الت ــي القاه ف
السياســية )الشــيوعية والقوميــة والدينيــة(. شــغل أبــو عمــار موقــع رئيــس الرابطــة، 
ــاول  ــة. ح ــن اجلامع ــرج م ــد أن تخ ــطينيني بع ــني الفلس ــة اخلريج ــس رابط ــا أس كم
ياســر عرفــات اغتنــام أي فرصــة للعــودة إلــى فلســطني، ســواء إلقامــة قصيــرة أو زيارة. 
وعــاد بالفعــل مــع أســرته فــي أوائــل ســنوات دراســته، ولــم تتعــد إقامتــه بهــا عامــاً 
واحــداً، وعــاد إليهــا مــرة أخــرى مــع املتطوعــني فــي حــرب 1948 وعــاد إلــى القــدس فــي 
وقــت احلــرب لينضــم إلــى الكفــاح الفلســطيني املســلح. وبعــد تخرجــه مــن كليــة 
الهندســة فــي جامعــة القاهــرة مبصــر توجــه إلــى الكويــت للعمــل بهــا، حيــث التقــى 

مبجموعــة مــن الفلســطينيني، شــرع معهــم فــي تأســيس »فتــح«26.  
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ــراً  ــي، متأث ــي واأليديولوج ــوع التنظيم ــى التن ــي عل ــه السياس ــات بانفتاح ــاز عرف امت
بالبيئــة السياســية التــي شــهدتها مصــر قبيل ثــورة يوليــو 1952، فاســتوعب انتشــار 
تيــار اإلخــوان املســلمني والتيــار الشــيوعي، إثــر هزميــة اجليــوش العربيــة فــي عــام 1948، 
ــرة لأقطــار العربيــة، فأقــدم عــام 1952 علــى املشــاركة  والتــي كانــت تنظيمــات عاب
بأنشــطة مناهضــة لبريطانيــا فــي منطقــة قنــاة الســويس، ودخــل مــع رفيــق دربــه 
ــيوعياً  ــتقلني وش ــة مس ــت أربع ــة ضم ــة بقائم ــاد الطلب ــات احت ــف انتخاب ــالح خل ص
وبعثيــاً وإخوانيــاً، فحــازت القائمــة علــى معظــم مقاعــد االحتــاد، وعــني عرفــات رئيســاً 

حتــى تخرجــه عــام 1956 27. 

ــق  ــم يلتح ــينيات، ل ــل اخلمس ــي أوائ ــات ف ــر عرف ــهيد ياس ــض: »إن الش ــول البع ويق
ــة  ــرّ بالقضي ــو مض ــا ه ــل، م ــى األق ــم عل ــه كان يعل ــي؛ ولكن ــزب سياس ــأي ح ب
الفلســطينية«. وفســر مقربــون مــن عرفــات مجمــل توجهــه السياســي خــالل وجــوده 
ــه السياســي اجلامــع بــني القومــي  ــه نتيجــة طبيعيــة لتكوينــه وبنائ فــي مصــر بأن
ــة  ــزاب واألنظم ــه أن األح ــب قناعت ــى جان ــطيني، إل ــاس فلس ــى أس ــري عل والقط
ــة الفلســطينية:  ــت قائمــة، ال تســتطيع فعــل شــيء للقضي ــي كان السياســية الت
»مــا دفعــه إلــى إنشــاء معســكر لتدريــب طــالب الهندســة، الراغبــني فــي االشــتراك 
ــم إنشــاء  ــة للبريطانيــني فــي منطقــة الســويس، ث فــي األعمــال الفدائيــة، املتصدي
»حركــة فتــح«، فيمــا بعــد«. أثبــت عرفــات -مــن خــالل قيادتــه الحتــاد الطلبــة- امتالكه 
مقومــات القائــد. كمــا أثبــت قــدرة فائقــة علــى العمــل السياســي؛ وجنــح مــن خــالل 
اتصاالتــه بــأن يصــل إلــى اللــواء محمــد جنيــب، قائــد ثــورة يوليــو 1952 ويلتقيــه، علــى 
ــم  ــدم، باس ــة بال ــة مكتوب ــه عريض ــدم ل ــث ق ــطني؛ حي ــة فلس ــن طلب ــد م رأس وف
شــهداء فلســطني ومصــر، الذيــن ضحــوا بحياتهــم مــن أجــل فلســطني. وفــي هــذا 

اللقــاء، اجتمــع عرفــات للمــرة األولــى عبــد الناصــر28.

اعتبــر عرفــات فــي تقييمــه لتجربــة رئاســته الحتــاد الطلبــة الفلســطينيني أن أهــم 
منجــز خــالل هــذه الفتــرة هــو احلصــول علــى موافقــة مصريــة رســمية لنشــر وتوزيــع 
ــة  ــرد مجل ــن مج ــم تك ــي ل ــطني«، الت ــوت فلس ــم »ص ــت اس ــة حمل ــة طالبي مجل
موجهــة للطــالب، لكنهــا كانــت »وســيلة خملاطبــة الفلســطينيني فــي العالــم العربي 
حلثهــم علــى التنظيــم. ومــع مطلــع عــام 1957 غــادر عرفــات ورفيقــه خلــف والعديــد 
مــن أعضــاء االحتــاد مصــر للعمــل فــي دول اخلليــج العربيــة ومتكنــوا فــي عــام 1959 
مــن التجمــع وإطــالق حركــة سياســية جديــدة، قــادت احلركــة الوطنيــة الفلســطينية 

بعــد ذلــك، حملــت اســم حركــة التحريــر الوطنــي الفلســطيني »فتــح«29. 
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كانــت القاهــرة محطــة مهمــة جلهــود عرفــات الشــاب فــي نشــر الوعــي بالقضيــة 
الفلســطينية فــي العالــم، فعلــى ســبيل املثــال ســافر فــي عــام 1954، علــى رأس وفــد 
طالبــي إلــى صوفيــا؛ حلضــور مهرجــان رعــاه االحتــاد الدولــي للطــالب الفلســطينيني 
فــي جامعــة القاهــرة. وعندمــا أكمــل دراســته اجلامعيــة، أنشــأ مــا أســماه »جمعيــة 
احتــاد اخلريجــني الفلســطينية«، التــي كانــت ســبيله إلــى االتصــال بخريجي فلســطني، 
فــي خــارج مصــر. وقبيــل العــدوان الثالثــي علــى مصــر، عــام 1956، كان عرفــات ضابطــاً 
احتياطيــاً، أرســل إلــى بورســعيد؛ ليشــارك فــي إطــار ســالح املهندســني املصــري، فــي 

عمليــات نــزع األلغــام.

ــع  ــينيات ومطل ــة اخلمس ــات نهاي ــت عرف ــي واجه ــدة الت ــات العدي ــم الصعوب ورغ
ــه  ــه بأكمل ــرس وقت ــذي ك ــح ال ــي فت ــه ف ــني أقران ــد ب ــه كان الوحي ــتينيات، إال أن الس
للمنظمــة الناشــئة. لــم تتفــق فتــح، مــع رؤيــة الرئيــس جمــال عبــد الناصــر بتحريــر 
فلســطني »عبــر هجــوم مركــز معــد جيــداً مــن قبــل الــدول العربيــة اجملــاورة لهــا«؛ 
ــد  ــر، كقائ ــد الناص ــاز لعب ــد انح ــطيني كان ق ــي والفلس ــام العرب ــرأي الع ــن ال لك

ــي30.  قوم

هايل رضا عبد احلميد »أبو الهول« )1972-1964(

انخــرط أبــو الهــول فــي العمــل السياســي والنقابــي فــي مرحلــة مبكــرة مــن حياتــه، 
فبــدأ بالعمــل فــي صفــوف الالجئــني الفلســطينيني فــي ســوريا، وأنشــأ جتمعــاً طالبياً 
ســرياً أطلــق عليــه »صــوت فلســطني« عــام 1952، ثــم اســتبدله »بعــرب فلســطني«، 
وأصــدر جريــدة »بــرق الشــمال« لتعبــر عــن التجمــع، وكان عضــواً فــي االحتــاد القومــي 
الفلســطيني فــي ســوريا، ونشــط بــني الطلبــة والعمــال الفلســطينيني فــي أملانيــا 
الغربيــة، وأســس هنــاك مبســاعدة آخريــن مــا عــرف باســم »احتــاد عمــال فلســطني«، 
ثــم »احتــاد طــالب فلســطني فــرع أوروبــا«، وأصــدر مجلــة العــودة لســان حــال االحتــاد، 
وأنشــأ فــي أملانيــا تنظيــم »طالئــع العائديــن«، وأصــدر نشــرة ناطقــة باســمه ســماها 
»الكفــاح املســلح طريــق العــودة«. ثــم انضــم هايــل عبــد احلميــد حلركــة فتــح عــام 
1963 31، وأصبــح عضــواً فــي اللجنــة التنفيذيــة الحتــاد الطلبــة الفلســطينيني عــام 

1963، ثــم نائبــاً لرئيــس االحتــاد لشــؤون اإلعــالم حتــى عــام 1965، ومســؤوالً للعالقــات 

الداخليــة فــي االحتــاد، وأصــدر مجلــة »جبــل الزيتــون« لســان حــال االحتــاد، وكان لــه دور 
فــي تنظيــم شــؤون احتــاد الطلبــة الفلســطينيني فــي اجلزائــر عــام 1964.
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ــة،  ــاحة املصري ــي الس ــابقة، ف ــه الس ــم جتارب ــد تراك ــد، بع ــد احلمي ــل عب ــط هاي نش
وكان لــه دور فــي تقــارب حركــة فتــح والنظــام املصــري، وأصبــح مســؤول فتــح فــي 
ــالق  ــي انط ــب دوراً ف ــر لع ــي مص ــطينياً ف ــم فلس ــد دوره امله ــام 1967، وبع ــر ع مص
إذاعــة »صــوت العاصفــة« عــام 1968 فــي مصــر32، وأصبــح معتمــداً حلركــة فتــح فــي 
ــورة  ــة املســاندة للث ــان اجلبهــة العربي ــن فــي لبن ــان عــام 1972، وأســس مــع آخري لبن
ــام 1973،  ــح ع ــة لفت ــة املركزي ــي اللجن ــواً ف ــح عض ــام 1972، وأصب ــطينية ع الفلس

ــا.  ــات فيه ــن واملعلوم ــاز األم ــوض جه ومف

عمــل هايــل عبــد احلميــد مــن 1963-1965م فــي قيــادة االحتــاد العــام لطلبــة فلســطني 
فــي مصــر، حيــث كان لــه الفضــل الكبيــر فــي تطويــر هــذا االحتــاد وجعلــه واحــداً مــن 
أنشــط مؤسســات الثــورة وقواهــا الطليعيــة، كمــا كلــف هايــل عبــد احلميــد بعــد 
الوصــول إلــى القاهــرة مبهمــة بنــاء تنظيــم حلركــة فتح فــي مصــر التي كانــت حتتضن 
تنظيمــات عديــدة وتســتهوي أفئــدة الشــباب مثــل حركــة القوميــني العــرب، وحــزب 
البعــث العربــي بشــعاراته، وتنظيمــات فلســطينية واعــدة. وشــغل أبــو الهــول إلــى 
جانــب هــذه املهمــة منصــب نائــب رئيــس الهيئــة التنفيذيــة لالحتــاد العــام لطلبــة 
ــح  ــح معتمــداً رســمياً حلركــة فت فلســطني لشــؤون اإلعــالم، وفــي عــام 1967م أصب
فــي القاهــرة. ولعــب دوراً فــي إزالــة ســوء الفهــم بــني حركــة فتــح والرئيــس جمــال 
عبــد الناصــر33، حيــث ســاهمت وســاطته وطــول خبرتــه وجتربتــه فــي هــذا اجملــال فــي 
ــب  ــاء تنظيمــي صل ــى أيديهــا بن ــة مــن الشــباب ليقــوم عل اســتقطاب أعمــدة قوي
ودون اســتعداء الســلطة املصريــة واألحــزاب القوميــة العاملــة فــي الســاحة املصريــة 

والقريبــة مــن الزعيــم جمــال عبــد الناصــر.

ــي  ــي ف ــي والنقاب ــاطه التنظيم ــد نش ــد احلمي ــل عب ــد هاي ــة القائ ــاً ممارس وكان الفت
القاهــرة مــن خــالل مقهــى فــي شــارع ســليمان باشــا )طلعــت حــرب(، ومتتعــه بلقــب 
»أبــو الهــول« كاســم حركــي حتــى تاريــخ استشــهاده. وبتأثيــر مــن األفــكار النقابيــة 
ــة  ــات الطالبي ــي بالتجمع ــر ليلتق ــات مص ــد كل محافظ ــد احلمي ــل عب ــاب هاي ج
ويناقشــهم ويدعوهــم إلــى االنضمــام إلــى حركــة فتــح، وأمضــى أيامــاً عديــدة مــع 
ــة البحــوث اإلســالمية )باألزهــر الشــريف( ملناقشــتهم،  الطــالب املقيمــني فــي مدين
ومتكــن هايــل حســب وثائــق حركــة فتــح، مــن إنشــاء خاليــا تنظيميــة فــي أوســاط 
ــع لالحتــاد الــذي  ــات املؤمتــر العــام الراب العمــال والطلبــة الفلســطينيني. وفــي انتخاب
عقــد فــي القاهــرة دخــل االنتخابــات بقائمــة مــن املســتقلني الذيــن جنحــوا جميعــاً، 
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ــح، كمــا عمــل  ــة العظمــى منهــم ينتمــون حلركــة فت ــك أن الغالبي ــني بعــد ذل ليتب
علــى فتــح قنــوات مــع عــدد مــن املســؤولني والصحفيــني املصريــني الذيــن ســاعدوا 
فيمــا بعــد علــى إنشــاء عالقــات رســمية بــني مصــر وحركــة فتــح. وهكــذا أصبــح 
هايــل عبــد احلميــد –بحكــم جتربتــه الثريــة فــي مصــر- معتمــداً رســمياً حلركــة فتــح 
ــات الرســمية  ــك بعــد إقامــة العالق ــو عــام 1967، وذل ــي القاهــرة بعــد هزميــة يوني ف
بــني احلركــة ومصــر، وفــي املقابــل اســتثمر هايــل، مــن خــالل وجــوده كمعتمــد حلركــة 
ــح وأمــد  ــة فــي خدمــة حركــة فت ــه مــع الســلطات املصري ــح فــي مصــر، عالقات فت
ــة مــن  ــب ومســاندة معلوماتي ــورة فــي األردن مبــا يلزمهــا مــن ســالح وتدري قــوات الث
قبــل الســلطات املصريــة. كمــا تلقــى وقتهــا تدريبــاً عســكرياً فــي الصــني إلــى جانــب 

مصــر34.

ــارة ياســر عرفــات إلــى القاهــرة وبحضــور كل مــن هايــل  وفــي نيســان/ 1968 عنــد زي
عبــد احلميــد معتمــد احلركــة فــي مصــر، وفــؤاد ياســني األكادميــي الالمــع، ثــم طــرح 
موضــوع إنشــاء صــوت الثــورة الفلســطينية ليعبــر عــن رأيهــا حتــى يصــل إلــى آذان 
العالــم وضميــره، فقــد كان ألبــو الهــول الــدور األســاس فــي إجنــاح هــذا اإلجنــاز الــذي 
حتقــق بانطالقــة صــوت العاصفــة منتصــف مايــو 1968، حيــث وضــع كافــة اإلمكانيات 
والتســهيالت الالزمــة، وســخر عالقاتــه مــع الســلطات املصريــة إلجنــاز املطلــوب فــي 
أقصــر مــدة مــن الزمــن، قبــل مغادرتــه القاهــرة إلــى لبنــان فــي عــام 1972 ملمارســة 

دور سياســي وتنظيمــي آخــر.

سعيد كمال )1966-1988(

ــد  ــال عب ــس جم ــى بالرئي ــث التق ــام 1958، حي ــوريا ع ــى س ــال إل ــعيد كم ــل س وص
ــة  ــكندرية لدراس ــة اإلس ــارة بجامع ــة التج ــى كلي ــوريا إل ــن س ــه م ــر، وتوج الناص
ــك  ــالل تل ــام 1966 وكان خ ــي ع ــا ف ــرج منه ــية«، وتخ ــوم السياس ــاد والعل »االقتص
الفتــرة واحــداً مــن أبــرز أعضــاء االحتــاد العــام للطــالب الفلســطينيني، وعضــو حركــة 
ــة  ــة التنفيذي ــي الهيئ ــواً ف ــال عض ــعيد كم ــب س ــا35. وانتخ ــرب أيًض ــني الع القومي
لقيــادة احتــاد عــام الطلبــة الفلســطينيني حتــى عــام 1969؛ ثــم عــني رئيســاً لدائــرة 
ــي  ــل ف ــام 1970؛ وعم ــى ع ــرة حت ــي القاه ــطينية ف ــعبية الفلس ــات الش التنظيم
ــاً( ــر عام ــة عش ــاء ثماني ــطينية زه ــر الفلس ــة التحري ــية ملنظم ــرة السياس  الدائ

.36 1988–1970
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وبعــد أن أعلــن اجمللــس الوطنــي الفلســطيني، قيــام دولــة فلســطني مــن املنفــى فــي 
ــٍذ شــرعت اللجنــة التنفيذيــة بتحويــل مكاتــب  تشــرين الثانــي/ نوفمبــر 1988، عندئ
ــذت  ــاً، وأخ ــا توالي ــراف به ــفارات، ومت االعت ــى س ــطينية إل ــر الفلس ــة التحري منظم
فلســطني خطــوات جديــة نحــو التمثيــل الدبلوماســي الفلســطيني الكامــل،  وكانت 
مصــر مــن الــدول الســباقة فــي االعتــراف بدولــة فلســطني، ورفــع مســتوى التمثيــل 
الدبلوماســي لهــا، حينهــا عمــل  كمــال كأول ســفير لفلســطني بجمهوريــة مصــر 
ــني  ــيْ 1988 و1994، ح ــني عام ــه ب ــارس مهام ــام 1988، وم ــراف ع ــد االعت ــة بع العربي
ــطني«37،  ــؤون فلس ــاعداً لش ــاً مس ــاً عام ــة أمين ــدول العربي ــة ال ــى جامع ــل إل انتق
ورئيســاً لقطــاع فلســطني واألراضــي العربيــة احملتلــة فــي اجلامعــة، وممثــالً لفلســطني 
فــي منظمــة تضامــن شــعوب آســيا وأفريقيــا فــي القاهــرة؛ حيــث بقــي فيهــا حتــى 
ــراً  ــه فــي عــام 2017، فــي فتــرة طويلــة لعــب فيهــا دوراً مؤث ــم وفات تقاعــده )2006( ث
ــة  ــي صياغ ــر ف ــكل مؤث ــاهم بش ــطينية، وس ــال الفلس ــات النض ــة محط ــي كاف ف
ــرة التســعينيات38. ــة الفلســطينية خــالل فت ــة بالقضي ــة املتصل السياســات العربي

خالصــات: مصــر وحتــوالت القضيــة الفلســطينية لــم تــرَ مصــر فــي وجــود »جاليــة 
فلســطينية« علــى أرضهــا عقــب النكبة أي تهديــد اجتماعــي أو سياســي أو اقتصادي؛ 
ــال  ــس جم ــه الرئي ــا توج ــازات عززه ــدد بامتي ــرة الع ــة الصغي ــذه اجلالي ــت ه فتمتع
ــة  عبــد الناصــر القومــي العروبــي، ال ســيما بعــد العــدوان الثالثــي علــى مصــر نهاي
ــري-  ــراع املص ــار الص ــاً مبس ــاً وثيق ــطينية ارتباط ــة الفلس ــت اجلالي ــام 1956. ارتبط ع
ــن  ــة م ــة مضطرب ــهدت مرحل ــو، فش ــورة يولي ــد ث ــه بع ــه ومآالت ــرائيلي وتطورات اإلس
السياســات املصريــة جتــاه مســتقبل قطــاع غــزة وســيناريوات توطــني الفلســطينيني 

فــي مناطــق مثــل شــبه جزيــرة ســيناء وليبيــا وغيرهمــا.  

منحــت مصــر بعــد النكبــة نحــو 7000 فلســطيني حــق اإلقامــة علــى أرضهــا، كمــا 
ــى  ــات إل ــت بضــع مئ ــى قطــاع غــزة، ونقل ــالً مــن الفلســطينيني إل ــت عــدداً مماث نقل
القــدس، ســنة 1950. وكانــت غــزة، اخلاضعــة مباشــرة لســلطة اجليــش املصــري تضــم 
ــني،  ــكانها األصلي ــن س ــاً م ــى 88 ألف ــة إل ــطيني، إضاف ــئ فلس ــف الج ــو 200 أل نح
ــت إدارة  ــرة 1949-1962، حيــث تول ــون الطــوارئ فــي الفت ــاً لقان وظلــت خاضعــة عملي
عســكرية الســلطة علــى الشــؤون احملليــة كافــة، مبــا فــي ذلــك إصــدار وثائــق الســفر 
ــدرت  ــارج، وص ــى اخل ــفر إل ــة س ــر مبثاب ــى مص ــال إل ــر االنتق ــث اعتب ــارج،  حي ــى اخل إل
ــرة،  ــن احل ــض امله ــة بع ــطينيني مبمارس ــمح للفلس ــنة 1954 تس ــدة س ــني جدي قوان

الفلسطينيون في مصر بعد 1948



ملف العدد

 العدد  289
20

22
   

ف
ري

 خ

61

ــى  ــم إل ــال أبنائه ــارج وإرس ــع اخل ــارة م ــة التج ــاري وممارس ــجل جت ــى س ــول عل واحلص
ــن  ــل م ــدد قلي ــوى ع ــون س ــذا القان ــن ه ــتفد م ــم يس ــه ل ــة، إال أن ــدارس احلكومي امل

ــاً فــي مصــر. الفلســطينيني املقيمــني قانوني

اســتفاد طلبــة قطــاع غــزة مــن تخفيــف القيــود، فســمح لهــم بااللتحــاق باجلامعــات 
املصريــة واحلصــول علــى منــح دراســية، حيــث التحــق نحــو 5642 طالبــاً جامعيــاً فــي 
ــوم  ــن للمرس ــم يك ــا ل ــون 1954، فيم ــذ القان ــد األول من ــي العق ــة ف ــات مصري جامع
الــذي أصــدره عبــد الناصــر ســنة 1962، وســمح للفلســطينيني بالعمــل فــي الدوائــر 

احلكوميــة، أهميــة فعليــة ألنــه ينطبــق علــى أقليــة صغيــرة39. 

ــطينية  ــية الفلس ــى السياس ــيس للبن ــي التأس ــة ف ــدة مهم ــرة قاع ــكلت القاه ش
بعــد النكبــة، وأهمهــا االحتــاد العــام لطلبــة فلســطني، الــذي ترأســه ياســر عرفــات، 
ــي  ــطينية، الت ــادات الفلس ــن القي ــر م ــدد كبي ــي لع ــاء سياس ــاحة بن ــكل مس وش
ــح.  ــل الفلســطينية الحقــاً، وأهمهــا حركــة فت ــن الفصائ ــواة فــي تكوي أضحــت الن
كمــا شــكلت مصــر قاعــدة تأســيس منظمــة التحريــر الفلســطينية، وفــي إصالحهــا 

الحقــاً، فــي مرحلــة دخــول الفصائــل املقاومــة إليهــا. 

بــدأ االضطــراب فــي عالقــة الفلســطينيني بالنظــام احلاكــم فــي مصــر بعدمــا اقتــرح 
الرئيــس الراحــل أنــور الســادات فــي 28 أيلــول/ ســبتمبر 1972 فكــرة إقامــة حكومــة 
ــي  ــابع ف ــة الس ــة العربي ــر القم ــي مؤمت ــراح ف ــذا االقت ــرر ه ــة، وك ــطينية مؤقت فلس
الربــاط، وقــد أجمعــت الفصائــل الفلســطينية علــى رفــض هــذا املشــروع، وصــدر بيان 
ــت  ــروع، ودع ــا للمش ــه رفضه ــت في ــر أعلن ــة التحري ــة ملنظم ــة التنفيذي ــن اللجن ع
ــر  ــة التحري ــل مبنظم ــطيني املتمث ــان الفلس ــل الكي ــي عم ــتمرار ف ــوب االس ــى وج إل
الفلســطينية. وفــي 6 حزيــران/ يونيــو 1973 دعــا وزيــر اخلارجيــة املصــري محمــد حســن 
ــط،  ــرق األوس ــكلة الش ــاملة ملش ــوية ش ــى تس ــي إل ــن الدول ــس األم ــات مجل الزي
تتضمــن إقامــة دولــة فلســطينية »فــي نطــاق مشــروع التقســيم«، ومبوجــب قــرار األمم 

املتحــدة رقــم )181()40(.   

وفــي املقابــل ظلــت طبيعــة العالقــات املصريــة اإلســرائيلية محــل خــالف كبيــر منــذ 
توقيــع معاهــدة الســالم بــني البلديــن فــي عــام 1979. وســعت إســرائيل منــذ البدايــة 
ــرين،  ــرن العش ــي الق ــة ف ــاً ضاري ــا حروب ــم خوضهم ــر، رغ ــع مص ــة م ــة خاص لعالق
وتطلعــت لقبــول كامــل مــن قبــل املصريــني علــى أســاس مفهــوم »الســالم الثنائــي«. 
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ــا  ــرائيل وحقه ــود إس ــع وج ــوا واق ــم يقبل ــرائيلية، ول ــة اإلس ــون الرؤي ــض املصري رف
ــم  ــق دولته ــطيني لتحقي ــال الفلس ــم النض ــعيهم لدع ــوا س ــود، وواصل ــي الوج ف
ــام  ــي ع ــرائيلية ف ــة اإلس ــات املصري ــار العالق ــي مس ــاد ف ــر ح ــع تغّي ــتقلة41. وق املس
1982 بعــد الغــزو اإلســرائيلي للبنــان، الــذي هــدف لضــرب البنيــة األساســية 

ملنظمــة التحريــر الفلســطينية، وكان الفتــاً أن العــدوان وقــع بعــد ســتة أســابيع مــن 
انســحاب القــوات اإلســرائيلية مــن ســيناء، مــا دفــع مصــر العتبــار العــدوان صفعــة 
إســرائيلية لهــا؛ فأعلنــت احلكومــة املصريــة علــى الفــور جتميــد التطبيــع وإلغــاء عــدد 
ــارات التــي كانــت مقــررة ملســؤولني ووزراء إســرائيليني للقاهــرة، دون اإلخــالل  مــن الزي
ــات  ــذه العالق ــت ه ــني وصف ــني التالي ــي العام ــا، وف ــل له ــي مت التوص ــات الت باالتفاق

ــارد«42.     ــالم الب »بالس

ــدى  ــم ل ــر الدائ ــدوب مص ــد من ــد اجملي ــت عب ــدم عصم ــل 1982 ق ــان/ أبري ــي نيس وف
ــدم  ــدول ع ــيق ل ــب التنس ــات مكت ــي اجتماع ــر ف ــد مص ــس وف ــدة ورئي األمم املتح
ــادل  ــراف املتب ــي اإلســرائيلي تقــوم علــى االعت ــادرة إلنهــاء الصــراع العرب ــاز، مب االنحي
بحقــوق والتزامــات كل مــن الطرفــني إزاء اآلخــر، وكان مــن أهــم بنودهــا حــق الشــعب 
ــر؛ والعــودة  ــر املصي الفلســطيني فيمــا يلــي: إنهــاء االحتــالل اإلســرائيلي وحــق تقري
ــه  ــأمم املتحــدة رقــم )194(؛ وإقامــة دولت ــة العامــة ل والتعويــض طبقــاً لقــرار اجلمعي
املســتقلة فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة علــى أســاس حــدود الرابــع مــن حزيــران 

  .43  1967

ــع  ــد توقي ــة بع ــدول العربي ــع ال ــا م ــتعادة عالقاته ــر الس ــاعي مص ــياق مس ــي س وف
اتفــاق الســالم، احتاجــت إلظهــار التزامهــا املســتمر جتــاه القضايــا العربيــة. وكانــت 
القضيــة الفلســطينية املدخــل األساســي لكــي يعكــس مــن خاللهــا الرئيــس املصري 

األســبق محمــد حســني مبــارك بهــا هــذا االلتــزام. 

ورغــم اعتبــار مصــر مــع نهايــة الســبعينيات أنهــا تخلــت عــن الفلســطينيني، إال أنها 
اعتبــرت بعــد عــام 1982، مجــدداً، داعمــاً مركزيــاً ملنظمــة التحريــر وقيادتهــا، وهــذا مــا 
عكســته االجتماعــات املتكــررة واملشــاورات بــني الطرفــني، والــدور املصــري فــي عمليــة 

الســالم والوصــول إلــى االتفاقيــات44. 
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