
 

  



 

 

 الممارسات الدحالنية والسياسات المصرية 1   29 مايو 1026

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  :تمهيد (1) 

يقول عن ، يم خان يونس لالجئين في قطاع غزةفي مخ 1291سبتمبر  92حمد يوسف شاكر دحالن ولد في م

بسبب  1299و 1291مرة بين عامي  11سرايييي نه اعتقل من قبل قوات االحتالل اإلأ الذاتيةنفسه في سيرته 

باإلضافة إلى العربية لغته األم، يتقن دحالن اليغة العبرية كيغة ثانية تعيمها ، ونشاطه البارز في حركة فتح

 .(2) اإلسراييييةأثناء وجوده في السجون 

اإلمارات العربية  مستشار ولي العهد في دولة، يتحرك محمد دحالن في مصر ٢٠١٣يوليو  ٣إنقالب منذ وقوع و

  مستثمرا  ، جبهات تتعيق بالشأن المصري عدة عيى، السيطة الفيسطينيةفي  السابقالمتحدة والقيادي 

جهاز الموساد  ته مععالقا أبرزها ،إقييمية ودولية استخباراتيةالعالقات الوثيقة التي تربطه بعدة أجهزة 

 .اإلسرايييي

حيث تعددت االتهامات من جانب عدد من المتابعين دحالن هي جبهة سيناء  عبرها يتحركالجبهة األولي التي 

أما الجبهة الثانية فهي  مسيحة، ودعم ميييشيات نيواختطاف وقتل جنود مصري بالعبث بأمنها والمراقبين

                                  
 .، وال تعبر بالضرورة عن "المعهد المصري للدراسات السياسية واالستراتيجية"أصحابهااآلراء الواردة تعبر عن آراء ( 1)
 الرابط :دحالنالسيرة الذاتية لمحمد  (2)

http://www.dahlan.ps/ar/bio/
http://www.dahlan.ps/ar/bio/
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هة الجب والثالثة هي، وجود دور لدحالن في قضية سد النهضة األثيوبيعن  مصادر مطيعة أشارتالجنوبية حيث 

لتزويد خييفة حفتر قايد  دحالن هو همزة الوصل والتي كشفت تسريبات مكتب السيسي حولها بأن الغربية

تنسيق مع يتم بال وكل ذلك بالطبع ميييشيات الثورة المضادة في ليبيا بالسالح وإشعال الفتنة بين الييبيين

 .واإلمارات ابرات اإلنقالب في مصرمخ

أبو ظبي والقاهرة بصفته مستشارا لولي عهد دولة اإلمارات،  ينحصر بين مدينتي ولذلك بعدما كان ظهور دحالن

سد النهضة، وتارة أخري  فتارة يظهر في أثيوبيا يتوسط حول قضية ،إقييميا ودوليا  أخذ ت تحركاته تتمدد

لسالح با الشرق من ليبيا لدعم متمردي حفتر إلىفي طبرق  وثالثة ،وثورتها تونس عيىليتآمر  يظهر في تونس

 .وشرقية لها عالقة بأزمات منطقتناظهوره في عدة عواصم غربية  جانب إلى

ا جميع يحاول دحالن أينما ظهر في المحافل الدولية أن يؤدي بمهارة مهمة التحريض ضد اإلسالميين واتهامهمو

 . بعض الدول والحركات والشخصياتوضد ، اإلرهاببممارسة 

 

 :أوال : دحالن وشبه جزيرة سيناء

نقيت صحيفة الدستور  ٢٠١٤فبراير من عام  ١٦األحد  يوم وبالتحديد، أشهر ٨بعد وقوع اإلنقالب في مصر ب 

 الحرية والعدالة النايب البرلماني السابق عن حزب، سييمان صالحالسيد/ المصرية المستقية تصريحات 

مسئول األمن الوقايي بقطاع غزة ) آالف شخص يتبعون محمد دحالن 9إن هناك : ، يقول فيهاسيناءبشمال 

يعميون لصالحه، وهو يتحمل الجزء األكبر في األحداث التي تمر و يعبثون باألمن في شبه جزيرة سيناء،( سابق ا

  .(3) قبلبها سيناء وحاالت الخطف والقتل ليجنود من 

 بدور مع رجاله في سيناء لمعاونة انه يقوم محمد دحالن في مقابية تييفزيونية أعترف، وفي ذات السياق

بأسبوعين وبالتحديد في  وبعد إعتراف دحالن .(4)الدور ولم يوضح طبيعة هذا ، عنها جهات سيادية لم يعين

عسكريون حسب األهالي، فإن رجال دحالن ضباط " تقول في سيناءإحدى المراسالت كتبت  ٢٠١٤مارس  ٢٩

يتحركون وسط رعاية أمنية من الجهات السيادية المصرية، بعد أن دخيوا إلى سيناء منذ سنوات إثر االقتتال 

وقد استقر هؤالء الضباط بحجة الهروب من أحكام وقضايا سياسية في  .بين فتح وحماس داخل قطاع غزة

                                  
 .2014 فبراير 16األحد ، الدستور، قيادي إخواني يتهم أنصار دحالن بخطف جنود سيناء (3)
 .2014-3-18، يوتيوب، الجزيرة اإلخبارية، حالن يعترف أنه يساعد السيسى واالنقالب بخدماته فى سيناءد (4)

http://www.dostor.org/202571
http://www.dostor.org/202571
https://www.youtube.com/watch?v=UFut-_gyH2Q
https://www.youtube.com/watch?v=UFut-_gyH2Q
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م خدمات ليسيطات المصرية عبر التمركز إال أن البعض يرى أن هناك مبررا أقوى لوجودهم وهو تقدي فيسطين،

 ".في مدينة العريش والتنقل فيها

ليس لدى األهالي عيم بمبررات وجود هؤالء الضباط وعدم ترحييهم إلى فيسطين، في ظل األحداث " وأضافت

وتثور في سيناء أسئية حول السبب الذي جعل السيطات  ،الميتهبة بسيناء وتوتر العالقات المصرية مع غزة

 .(5)الجزيرة لمصرية تقبل بوجود عناصر أمنية تابعة لمحمد دحالن داخل شبه ا

إن دحالن وضباط فتح المقيمين في المنطقة وراء مجزرة " ويين:سيناال ينمحامأحد الوفي ذات السياق يقول 

 بعض عناصر" :ينالسيناوي ينالمواطنأحد  ويكشف "أعوام ٣الجنود المصريين في رمضان التي حدثت قبيل 

وتم ترحييهم جوا إلى القاهرة، وحينما تم االطالع  الماضية قبض عييهم أثناء مداهمات أمنية في الفترة دحالن

ويرى أن القضاء  ".عيى أنهم ضباط تابعون لفتح تم إطالق سراحهم بعد اإلعتذار وصرف مبالغ مالية لهم

إلى حركة حماس أو جماعة اإلخوان  مجزرة رمضان لو أنهم ينتمون المصري كان سيعين أسماء الضالعين في

يتساءل السكان في سيناء "و ؟رمضانفي عن مرتكبي مجزرة جنود رفح  لماذا ال يتم اإلعالن: المسيمين، وتساءل

 ".عن سر تمركز ضباط فتح في المحافظة دون أي مكان آخر مثل األردن أو غيره

وعناصر الثورة المضادة  األجهزة األمنية المصريةمحمد دحالن بعالقاته القوية مع  عترفا ٢٠١٥ وفي سبتمبر

ويقوم  ،يام حكم الرييس مرسيأيأتي إلى القاهرة  مازن كان بوأأن الرييس "دحالن بالنص  وقال، ليهاإوخدماته 

حد أو ، باألموال واإلعالم، وأنا لدي محاضر تيك االجتماعات،المضادةبالتبييغ عني، ويتهمني بأني أدعم الثورة 

 .(6)ييقيه التي هاجمني فيها كان عندي قبل أن  مرسي خطابات

 

 :ثانيا : ظاهرة دحالن وسياقاتها الداخيية واإلقييمية

بثَّت الفضايّية الفيسطينّية كيمة الرييس محمود  ٢٠١٤الحادي عشر من شهر مارس  وعودة ليوراء نجد أنه في

فتح، بحضور جميع قيادات الصّف األّول ليمجيس الثوري لحركة  ١٣الدورة ال  ِضمن أعمال مازن أبوعباس 

الفتحاوي. وتضمَّن خطاب عّباس اتهاماٍت خِطرة  موجهة  إلى دحالن؛ تبدأ بالخيانة والتورُّط في اغتيال ياسر 

 .(7)فتح عرفات، وتصل إلى القتل، والفساد، واالستقواء بجهات دولّية وإقييمّية، ومحاولة تهديد وحدة حركة 

                                  
 .٢٠١٤-ـ ٣-ـ ٢٩-نت، وجود عناصر تابعة لدحالن في سينامخاوف من  ،مني الزملوط (5)
 2015سبتمبر  01، بتاريخ 21عربي ، مرسي هاجمني في خطاب كان عندي قبل أن يلقيه القاهرة دحالن: (6)
 يوتيوب، بومازن يشن هجوم كاسح ضد محمد دحالنأ (7)

http://arabi21.com/story/855694/%D8%AF%D8%AD%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%8A-%D9%87%D8%A7%D8%AC%D9%85%D9%86%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8-%D9%83%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%86%D8%AF%D9%8A-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A3%D9%86-%D9%8A%D9%84%D9%82%D9%8A%D9%87
https://www.youtube.com/watch?v=ooWDzy5D4mM
https://www.youtube.com/watch?v=ooWDzy5D4mM
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أمٌر ال  وهو- المصرّية 9د دحالن عيى اتهامات عّباس في مقابية مطّولة عيى قناة دريم وفي المقابل رّد محم

، يةبديكتاتورالرييس الفيسطيني بتقويض القضيَّة الفيسطينّية وحركة فتح  واتَّهم-يخيو من الداللة 

 .(8)والتوّرط في الفساد المالي والمؤسساتي"

، في الشارع، ألنصار حركة فتح الرسمّية من جهة، وأنصار حركة وقد جاءت مقابية دحالن وسط محاوالت حشٍد

فتح دحالن التي يتركَّز نفوذها بقطاع غزة في مواجهة حماس، وفي عدٍد من مخّيمات الالجئين في الضّفة 

مع دحالن، بصفته ممّول ا لعدد كبير من  مثل هذه األوضاع نشأ التحالف اإلقييمي فيو الغربّية من جهة أخرى.

ميييشيات المسّيحة ومسؤول ا عنها، وصاحب عالقات أمنّية ومالية واسعة بأجهزة االستخبارات في إسراييل، ال

 ،قادة عرب أبناءساويرس وبعدد من  رجل األعمال المصرّي نجيبل بمصادقته اشتهر، كما وبأنظمٍة عربّية

 وبعصابات تهريب األسيحة والمخّدرات.

من خالل فهم السياق المتصّدع لينظام اإلقييمي العربي. فيقد سمح انهيار إدراج ظاهرة محمد دحالن  يمكنو

ـ مصر وسورّية وليبيا تحديًدا ـ ببروز  بعض األنظمة العربّية، أو انكفاء أجهزتها االستخباراتّية إلى الداخل

ّي بوجٍه عاّم، لكّنها هامٍش ليمجموعات المنظمة والعابرة ليحدود ُيتيح لها أداء أدواٍر يغيب عييها الطابع الربح

قد تأخذ في العالم العربي أدواًرا سياسّية ، وخصوًصا مع صعود حمية منظمة ترعاها دول متضررة من الثورات 

 .(9)واإلمارات العربّية، بقيادة السعودّية 

يغذِّيها فراغ القّوة الذي نشأ عن انشغال الدول بصراعاتها  حيثهذا السياق،  دحالنظاهرة ال تتعدى و

تصبح هذه العصابات مفيدة  بالنسبة إلى مراكز قوى األنظمة التي تجد في الديمقراطّية تهديًدا  حيثالداخيية، 

لها، فتقوم بخدماٍت وأدوار تهدف، أساًسا، إلى إحداث الفوضى في المجتمعات العربّية، ونزع االستقرار؛ ما يخيق 

ة، ولذلك ليس غريًبا أن تكون لهذه التشكيالت عالقات مناخاٍت معادية  لفكرة الثورات العربّية والديمقراطّي

واسعة تتعدَّى أجهزة االستخبارات العربّية واألجنبّية الراعية لها. بل إنَّها تصل، أيًضا، إلى تمويل شبكة من 

المنظمات غير الحكومية، واألحزاب، والجماعات الرسمّية وغير الرسمّية، ورجال األعمال، ووسايل اإلعالم 

 كومّية والخاّصة، وفق "منطق" واحد هو "المال يستطيع أن يفعل أيَّ شيء".الح

-في هذا السياق تمّكن محمد دحالن برعاية إماراتّية من توسيع شبكة عالقاته، لتشمل جماعاٍت سيفّية  ـ

ش كان لها دور أساسي في نشوء النزاع في شبه جزيرة سيناء، وفي استهداف الجي ،في قطاع غّزة، وسيناءـ

                                  
 .يوتيوب ،ابومازن  علىمحمد دحالن يرد  (8)
 الرابط، ٢٠١٣مارس ٢١القيادة الفلسطينية وموقفها من بعث ثورة دحالن المضادة، ودراسة السياسات، وحدة تحليل السياسات،  لألبحاثالمركز العربي  (9)

https://www.youtube.com/watch?v=BZDyJv_Cgl4
http://www.dohainstitute.org/release/81b9b9e3-1a7a-4a68-be35-190420bbef21
http://www.dohainstitute.org/release/81b9b9e3-1a7a-4a68-be35-190420bbef21
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المصرّي. وتعمل هذه الجماعات أيًضا عيى توريط قطاع غّزة في معارك مع إسراييل؛ من خالل ما ُيعرف باسم 

"الصواريخ الممّولة"، التي ال تندرج تحت إستراتيجّية المقاومة، بل تهدف إلى إرباك المقاومة، وتوريطها في 

 معارك ليست جاهزة  لها.

دّية عداًء إلخوان المسيمين التي تكنّ لها دول عربّية مثل اإلمارات والسعوشعار معاداة جماعة ا رفع دحالنومع 

اإلشراف عيى تنظيم عالقات إماراتية برجال أعمال مصريين، ووسايل إعالٍم مصرّية خاصة ،  شديًدا، استطاع

ة ياالت الدعاورؤساء تحرير صحٍف مصرّية؛ وذلك من خالل االستخبارات المصرّية. واستندت هذه العالقات إلى وك

  ،التي تشّكل غطاًء لضّخ أموال النفط، وعمدت إلى استغالل التناقضات الداخيّية بين اإلسالميين والعيمانيين

 3تجهيز المناخ النقالب عسكري، وهو ما حدث في  في-إلى عوامل أخرى  إضافة -وقد ساهمت هذه المساعي 

 .9013يوليو 

ا رافقه، موجة الكراهية تجاه اإلسالميين بوجٍه عامٍّ، وتجاه اإلخوان عزَّز نجاح االنقالب العسكرّي وموقد 

ومن يطَّيع عيى تفاصيل حراك أصحاب رؤوس األموال في  ونفوذه. من موقع دحالنالمسيمين بوجٍه خاصٍّ؛ 

رجال األعمال عيى نْسج عالقات اقتصادّية حرص مدى  يدرك-فيهم ضّباط كبار من الجيش المصريّ  بمن-مصر

لقوى الثورة المضادة في سياق مشروٍع إقييميٍّ يهدف إلى إعادة  رأس حربةدحالن كـ، وجاء بشركات إماراتّية

 .(10)المنطقة ترتيب 

دعمها  يتولىالتي  اإلعالمهم وسايل أيجد ان من ، ومن يتابع تحركات محمد دحالن عيي الساسة المصرية

 "دريم"جانب قنوات  إلى "أمد"و "٢٤ميديا "وموقعي  "رأي اليوم"و "اليوم السابع"و "النهار"و "تي في أون"قنوات 

 ومن يتابع موقع، اإلمارتيةوهذا الدعم يتم بالتنسيق مع المخابرات ، وعدد من المواقع والقنوات الفيسطينية

   .(11)دحالن دحالن الشخصي يرصد اهتمام تيك الوسايل بكل تحركات  محمد

 

 :النهضة سددحالن وثالثا : جنوب مصر: 

أن محمد دحالن، قد توسط  األمريكية« نيوزويك»مجية  المحور الجنوبي لمصر كشفت عيىبالنسبة ليتحرك 

وأنه كان في قيب المفاوضات،  9015في مارس من العام  لتوقيع اتفاق سد النهضة بين مصر وإثيوبيا والسودان

                                  
 الرابط، المصدر السابقودراسة السياسات،  لألبحاثالمركز العربي  (10)
 رابطال، الموقع الرسمي للنائب محمد دحالن (11)

http://www.dohainstitute.org/release/81b9b9e3-1a7a-4a68-be35-190420bbef21
http://www.dohainstitute.org/release/81b9b9e3-1a7a-4a68-be35-190420bbef21
http://www.dahlan.ps/ar/news/
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 :وقال مصدر مقرب من دحالن ليمجية ين.ودعاه ليتوسط في المحادثات رييس الوزراء اإلثيوبي هيال مريام ديسال

 ."ووضعنا أساس االتفاق ليمساعدة.رييس وزراء إثيوبيا قد دعانا، وكنا مستعدين "إن 

وقالت ـ نيوزويك ـ إنها اطيعت عيى صور حصرية يظهر فيها دحالن مع كل من ديسالين ورييس المخابرات 

اإلثيوبي تيدروس أدهانوم في أبو ظبي، وكان ولي عهد المصرية خالد فوزي في أديس أبابا ووزير الخارجية 

المغيقة اإلمارات الشيخ محمد بن زايد هو الطرف الوحيد اآلخر الذي يعيم بمشاركة دحالن في محادثات األبواب 

(12) . 

 

 :تهريب السالحدحالن ورابعا : غرب مصر ـ 

عباس كامل ما يشير ليدور  قاهرة اليواءفيعل في تسريب مدير مكتب قايد االنقالب في ال، أما المحور الغربي

أطنان  ٨الذي ييعبه دحالن حيث تحدث كامل في التسريب مع مسؤول عسكري عن شحنة أسيحة ضخمة تزن 

وتطرق كامل ، ليبيا إلىوهي تكفي لحمولة طايرة، وعن أصناف وأعداد قطع سالح كان يجري إعدادها ليشحن 

أشخاص  ٤مد دحالن، حيث أوصى بإخراجه من المطار سرا مع في التسريب إلى وصول طايرة خاصة تقل مح

كانوا برفقته، وهم محمد إسماعيل أحمد إسماعيل، ومحمد خالد إدريس دحالن، وسييم موسى محمود الشيخ، 

 ومحمد يوسف شاكر دحالن.

رى ر الذي جإن الحوا ليقول الحصادينعضو اليجنة السياسية بالمؤتمر الوطني العام الييبي منصور  وهو ما دفع

في التسريب يكشف أنهم ليسوا رجال دولة، بل هم "مقاولون ليفساد والسالح وضرب الربيع العربي"، معتبرا 

يا تسريبا صوت وكانت قناة "ليبيا بانوراما" قد بثت أن الحوار "أمر مؤسف" ويندرج ضمن موجة الثورات المضادة.

رة وشخصيات سياسية ليبية لالنقالب العام الماضي منسوبا لمكتب السيسي يكشف عن تعاون سري بين القاه

  .(13)العام عيى المؤتمر الوطني 

 

                                  
 لرابطا «سد النهضة»في الوساطة مع إثيوبيا حول « دحالن»إستياء مصري من انكشاف دور ، ٢٠١٥مارس ٢-العربيالقدس  (12)
 ٢٠١٥ـ٣ـ١٢ـ  الجزيرة نت ـ-تسريب يكشف تدخل نظام السيسي بليبيا ودعمه دحالن  (13)

http://www.alquds.co.uk/?p=335372
http://www.aljazeera.net/news/arabic/2015/3/12/%D8%AA%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%A8-%D9%8A%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%AA%D8%AF%D8%AE%D9%84-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%A8%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%AF%D8%B9%D9%85%D9%87-%D8%AF%D8%AD%D9%84%D8%A7%D9%86
http://www.aljazeera.net/news/arabic/2015/3/12/%D8%AA%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%A8-%D9%8A%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%AA%D8%AF%D8%AE%D9%84-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%A8%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%AF%D8%B9%D9%85%D9%87-%D8%AF%D8%AD%D9%84%D8%A7%D9%86


 

 

 الممارسات الدحالنية والسياسات المصرية 7   29 مايو 1026

 

 خالصات:

رييس جهاز االستخبارات  خبرا  أكدن خالله أن هآرتسفي أعقاب اإلطاحة بالرييس محمد مرسي نشرت صحيفة 

أسابيع من االنقالب عيى الرييس اإلسرايييي الموساد، تامير باردو، زار دولة اإلمارات العربية المتحدة سرا  قبل 

المصري محمد مرسي، والتقى كال  من القيادي المفصول من حركة فتح محمد دحالن، وكذلك ولي عهد إمارة أبو 

 .(14)"ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الذي يعتبر الرجل األول في دولة اإلمارات حاليا  

طغاة  عيىال إن مامه من مراهنة اآلأفيسطيني لم يعد الشعب ال أمامدوره  انكشفمحمد دحالن بعد أن إن 

العمييات التي تخدم عروشهم عيي  أداة لتنفيذهو ف، بيب والواليات المتحدةأالمنطقة المدعومين من قبل تل 

عام من  ٨٠مازن الذي تجاوز ال رأس السيطة في رام اهلل كبديل ألبو إليأمل أن يدعموه ويساعدوه في الوصول 

 ن دحالنإنظرا ليدور الذي ييعبه اإلنقالبيون في مصر خدمة ليمصالح اإلسرايييية فوذا المنطق عمره. ومن ه

أو دخول غزة فوق ظهور ، يضع نفسه تحت تصرفهم عيي أمل أن يدعموه في الوصول ليحكم في رام اهلل

الداخيية في وتبقي كل االحتماالت قايمة، أمام دحالن، وخاصة في ظل تعثر مسارات التسوية ، الدبابات

فيسطين، وعدم قدرة عباس عيى االستمرار في الحكم، والدور الذي يمكن أن يقوم به الكيان الصهيوني وحييفه 

 العسكري في مصر في دعم مخططات دحالن.
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