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 الوساطة المصرية بين إسرائيل وغزة: تهدئة لخمس سنوات 

 أمرًا واقعًا  باتالضفة والقدس وبقية فلسطين  المقاومة لن تتنازل.. وربط

عباس كامل، إســـرا يل، في اللواء الجاري، ســـيزور ر يل المخابرات المصـــرية،  تشـــرين الياني قبل نهاية
 على المســــنولين الصــــها نة عرضأما الهدف فهو  .أشــــهر 4اليانية من نوعها خالل أقل من رحلة هي 

الخطة المصــــــــــرية رعادة إعمار رزة، والن ر في صــــــــــفقة تبادل اوســــــــــر ، و م انية وق  طويل اومد 
 . رطالق النار بين إسرا يل وحماس

 ،مصر إلى دا رة الضوءدت معركة سيف القدس، أعاومع أن مصر ليست جد دة على مل  رزة، إال  
بواشــــــــــــنطن إلى اســــــــــــتعناف تعاونها مع القاهرة على حدا مما بالبيت اوبيض، عالقتها و وعززت أهميتها 
 ، خصوصا في قضية التهد ة بين اسرا يل والمقاومة الفلسطينية.أعلى المستويات

والفلســــطينيين من الســــابقة بين إســــرا يل  الحروبالقاهرة توســــطت خالل جوالت  رني عن التعريف، أن
ــــــــــــــوحــال و روزال ممــا كــانــت عليــ  اوخيرة ن جهودهــا إال أخالل عالقــاتهــا مع الجــانبين،  كــانــت أوير ًو

 جهود أوير نشـــاطال من جانب وحتى حركة حماس أقرت بدور مصـــري الفت، و  .الســـنوات الماًـــية في
وفي مقدمتهم المقاومة  التي تســــــــــــــعى إلى تيبيت تهد ة طويلة في رزة بموافقة جميع اوطراف القاهرة 

الفلســـــــــطينية صـــــــــاحبة الالمة العليا، ولها القرار اوول واوخير، في معادالت الحرب والســـــــــلم مع العدو 
 الصهيوني. أما الغاية مصر من وراء ذلك فسنتعرف عليها الحقا.  

قبل الدخول في تفاصييييييييل اللرار  المصيييييييرس الجدلدي والوسييييييياطة التي تتوالها القاهرة بين المقاومة 
الفلسيييييطينية في غزة واولة االاتصل الصيييييهيونيي ال بد من الوقوف ال  الخلقيات اللقيقة لمصييييير 

 واالهداف التي تسع  اليها من وراء ذلك. 
تحوال في السياسة المصرية )بالمنعى التاتي ي وليل ة، نر  أن هناك المصري اق المو  عند التدقيق في 

االســـــــــــتراتيجيا لجهة التعاطي مع القضـــــــــــية الفلســـــــــــطينية. ومع أن  ليل خا يا على أحد، إن  من رير 
على رير أن ، و  ، بمعزل عن موافقتهما المســــموي أميركيا واســــرا يليا، أن ي ون لمصــــر أي دور في رزة
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المصــري الرســمي وارعالمي والد ني من العدوان على رزة ومن قبل  ســم الدور خالف مواق  ســابقة، ات  
باريجابي هذه المرة، وذلك  االعتداء على المســـــجد اوقصـــــى ومحاوالت طرد ســـــ ان حي الشـــــي  جراي،

، و رســــــال رســــــا ل مباشــــــرة )و ن كان ذات طابع إعالمي ودعا يا المناصــــــرة للقضــــــية الفلســــــطينية عبر
، إلى فتح معبر رفح الســــتضــــافة مصــــابين في المســــتشــــ يات المصــــرية بضــــرورة وق  العدوان، إًــــافة

كما أعلن الســــيســــي عن مبادرة لدعم  .أطباء وســــيارات إســــعاف إلى القطار المحاصــــر فضــــال عن إيفاد
مليون دوالر، ومن خالل الشـــــــــــــركات  500عملية إعادة ارعمار في اوراًـــــــــــــي الفلســـــــــــــطينية بمقدار 

 اق  لم تان ت هر في السابق.. وميل هذه المو المتخصصة المصرية
 
 

 يي مصر للغرب: مصاللكم في غزة تمّر ابرنا
طبعا مصـــــر ليســـــت جمأية خيرية أو دولة لها التزاا عقا دي بالقضـــــية الفلســـــطينية و اوقصـــــى )و  ران 
ميالا. فهي إًـــــــــافة إلى تطلعها الســـــــــتعادة دورها القديم في المنطقة الذي فقدت  لصـــــــــالح المشـــــــــيخات 

كيا، هناك دوافع أخر  يجب أخذها بعين االعتبار عند التســــــــــــاال عن الهدف المصــــــــــــري،  الخليجية وتر 
ال  ، الذي في رزة "حارس البوابة"أن   لإلدارة اوميركية أن  يبتالن اا المصــــــــري  وفي مقدمتها محاولة

عند الدخول إلى المل  الفلســــــــــــــطيني و التحد د رزة )هنا نتحدث على المســــــــــــــتو   عبره بد من المرور
وتداعيات موجة  مصــــــــــرية على دورها في مل  الوســــــــــاطة مخاوفإًــــــــــافة إلى ما  يار عن  الغر يا،

االســـتراتيجية، خصـــوصـــا بعد محاولة دول اخر  اقصـــاء التطبيع اوخيرة على أمنها القومي ومصـــالحها 
 الدور المصري من المل  الفلسطيني، وابرزها تركيا وقطر.

 
 نهاء الصراع في غزةأفضل رهان إلسرائيل إل إسرائيل: مصر 

ومع ذلك، هناك عدة عوامل ســــــاعدت مصــــــر على أن تاون الطرف اوقو  على مســــــتو  الوســــــاطة،  
في القاهرة، الشــــريك اوفضــــل واووير فاعلية منذ وصــــول الســــيســــي إلى الح م  تر   تل أبيبوأهمها أن 
على خالف مواق  مصــرية  . إًــافة إلى تحســين مصــر عالقاتها مع فصــا ل المقاومة،2014صــيف 

ســــــابقة متعزمة مع حركات المقاومة، التي بدأت تتقارب هي اوخر  من مصــــــر، وشــــــاركت في ًــــــب  
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. على طول الحدود مع قطار رزة "وداعش" الحدود مع ســــــــــيناء وتحجيم تحركات الجماعات المتشــــــــــددة
ر هي أفضـــــل رهان مصـــــ"أن وعلي  ف ن هذه القضـــــايا مجتمعة جعلت الايان الصـــــهيوني يجاهر بالقول 

". كما أن المقاومة الفلسطينية بدورها أبدت انفتاحها على مصر رسرا يل رنهاء تصاعد الصرار في رزة
 خصوصا في مل  رزة.

 
اآلن لنعد إل  تطورات الوسييياطة المصيييريةي وموامن كل من المقاومة الفلسيييطينيةي والصيان الغاصييي  

 منها. 
  لنبدأ بالوساطة المصرية. 

ــات  -لحراك الســياســي واومني على خ   القاهرة يســتمر  ا تل أبيب، في إطار الرعاية المصــرية للمفاًو
الر يل الجد د لجهاز اومن العاا  حيث زار  رير المباشـــرة بين العدو ارســـرا يلي والمقاومة الفلســـطينية.

لمصــــــريين، على مع عدد من المســــــنولين ا واجتمع ،القاهرة منخرا، رونين بار، «الشــــــاباك»ارســــــرا يلي 
ات المتعل قة بقطار رزة، وفي و حث معهم رأســــــــــــــهم ر يل المخابرات العامة اللواء عباس كامل،  الملف 

مها اثنان: التهد ة على الحدود، وصـــــفقة تبادل اوســـــر . وتعتي هذه الزيارة التي ًـــــم ت إلى جانب  مقد 
ة إسرا يلية ر يعة، ًمن الزيارات بار، مستشار اومن القومي ارسرا يلي إيال حالوتا، وشخصيات أمني
المت صـــــلة بقضـــــايا  لبحث القضـــــايا الم  وكية التي باتت تجريها الوفود ارســـــرا يلية شـــــهريال إلى مصـــــر، 

 القطار. 
ـــعيين اومني واالقتصـــادي في قطار رزة،  المصـــريين ســـل موا الوفد ارســـرا يلي ورقة ســـياســـية تتعل ق بالًو

ســــــــنوات، وتشــــــــمل صــــــــفقة تبادل أســــــــر ، و عادة ارعمار،  5من  تهدف إلى تحقيق تهد ة ووير وهي
عين ارنساني واالقتصادي للفلسطينيين  .وتحسين الًو

 يي إسرائيل تناقش الورقة المصرية.  
عباس كامل من الوفد ارســـــرا يلي مناقشـــــة الورقة المصـــــرية خالل الفترة القصـــــيرة  اللواء  نت رو يما   

متها  على يعمل عباس في الوقت ذات ، ،ســـــرا يليةالمقبلة، مع أطراف الح ومة ار دراســـــة الخط ة التي قد 
 ربراا صفقة التبادل، حتى  تبي ن ل  الموق  العاا قبيل زيارت  المرتقبة لتل أبيب. « حماس»حركة 
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في ظل  جمود مل   اوســر ، والذي يزعز  إلى خشــية ح ومة نفتالي بينت  ، يعتيالطري المصــري الجد د
يا ير البيد من أن تند ي أي  صــــــــفقة إلى تفا ك اال تالف الح ومي، الذي نجح حتى احن في الحفا   -

 .على تماس  ، على ررم الخالفات الابيرة بين أعضا  
 

 لصن ما الغاية من الهدنة الطويلة. 
قرار هدنة طويلة اومد تســـــــــــمح ب طالق ا القاهرة )و ضـــــــــــوء أخضـــــــــــر أمري يا، إلى في الواقع تهدف  

مشــــاريع ارعمار، من دون تعر ًــــها لخطر التدمير في أي حرب مفاجعة. و التالي، الذهاب نحو اتفاق 
علني أو رير علني، يجعل الهدنة قا مة مع ًمانات مباشرة، تتطل ب في جانب منها تحقيق المصالحة 

ـــــــــــــــــــــــــطـــــــــــــــــــــــــة ـــــــــــــــــــــــــة مـــــــــــــــــــــــــع الســــــــــــــــــــــــــــــــــــــل ـــــــــــــــــــــــــي ـــــــــــــــــــــــــن ـــــــــــــــــــــــــلســــــــــــــــــــــــــــــــــــــطـــــــــــــــــــــــــي ـــــــــــــــــــــــــف  .ال
تراجع عن بعض شروطها بما خص  صفقة ال و التوازي مع هذا اومر، تجهد القاهر لحث  حماس على  

تبادل اوســـــــــر  مع العدو، بما يجعل أي ح ومة في إســـــــــرا يل توافق على إتماا عملية التبادل من دون 
يور فورال على عناوين تجعل الخشـــــية من تعر ًـــــها النتقادات داخلية. وعند التدقيق في اومر، يم ن الع

 .إسرا يل هي الجهة المقررة لعدد وفعات اوسر  الفلسطينيين المفترض أن تشملهم الصفقة
 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي مصيييييييييييييير تسييييييييييييييعييييي  ليييييتيييييعيييييوييييييم السييييييييييييييليييييطييييية اليييييفيييييلسييييييييييييييطييييييييييينييييييييييية

لى البحث المباشـــــر في صـــــيغة لما إالعودة  الميير للريبة في الوســـــاطة المصـــــرية أن القاهرة تعمل، في 
ـوي «حة الفلسـطينية الداخليةالمصـال»يطلق علي  وصـ   لى إعادة االعتبار إ، إذ يسـعى المصـريون بًو

لموقع السلطة الفلسطينية، ال على مستو  القطار فحسب، بل على مستو  التفاوض باسم الفلسطينيين 
ة ـــــــات عـــــــد  ـــــــف ـــــــطـــــــة مـــــــن مـــــــل ـــــــ  الســــــــــــــــــــل ـــــــمـــــــوق ـــــــاومـــــــة ب ـــــــمـــــــق ـــــــ  ال ـــــــ  مـــــــوق  .عـــــــمـــــــومـــــــال، ور 

المقاومة  نحصـــــــر في أحوال قطار رزة  بصـــــــورة خاصـــــــة، أن البحث مع فصـــــــا ل  رون  المصـــــــريون،ف
لى وق  إطالق النار من الجانبين الفلســــــــــــــطيني إومتطلبات . حتى عندما  تحدثون عن هدنة تفضــــــــــــــي 

وارســـرا يلي، فهم  رفضـــون ر   اومر ببقية اوراًـــي الفلســـطينية، ويعتبرون أن  ال يحق لقو  المقاومة 
ـــــــة  ـــــــة و ــقــي ـــــــة الــغــر ــي ــقـــــــدس والضـــــــــــــــف ـــــــث عــن ال ـــــــةفــي رــزة الــحـــــــد  ــفــلســـــــــــــــطــيــنــي  .اوراًـــــــــــــــي ال

 
 وماذا ان مومن االاتصل؟
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بالنســــــــــــــبة وولويات هيعة أركان الجيش  ،م انة مركزية بشــــــــــــــ ل خا قطار رزة هذه االياا، ال يحتل 
التطورات اومنية خاصـــة ي )والاالا لمصـــادر امنية صـــهيونيةا.  فارســـرا يلي، وكذلك للمســـتو  الســـياســـ

المتعلقة بالمناورات ارســــرا يلية الم يفة والتي بعضــــها تجري بالشــــراوة مع الواليات المتحدة و عض دول 
في أيـــار  العـــدوان االخير بـــالررم من ، الم ـــانـــة تتقلص في الوقـــت الحـــالي هـــذه  تـــدل أن المنطقـــة، 
الجبهة الشــــمالية مع لبنان وســــوريا  هذه اوياا، نحو باوســــاس ن االســــرا يلية شــــاخصــــةالعيف .الماًــــي

 .وكذلك باتجاه إ ران
 

 ييي إسرائيل وسياسة كس  الوقت
على كســب الوقت من خالل طمعنة حماس  ،لســياســة ارســرا يلية بالنســبة لقطار رزة حاليلاوعلي  تقوا ا  

رير ان هذه  .ول إســـــرا يلبخطوات تتخذ للتيســـــير االقتصـــــادي والســـــماي لمزيد من العمال والتجار بدخ
 عمليات عســـــــ رية ال تعني أن إســـــــرا يل لن ترد على أيالســـــــياســـــــة الجد دة التي يعتمدها العدو حاليا، 

ا بلًدها،    .ًد محاوالت حماس تطوير أسلحتها بش ل أوير تطورلا ،ستعمل أيضل
على جبهة قطار رزة،  إن خفض حالة التوتر والهدوء السا د حاليلاوفي هذا ارطار،  ر  قادة صها نة  

بميابة مصلحة أمنية واًحة رسرا يل، في وقت يسعى  ي  الجيش ارسرا يلي إلى تحسين قدرات  يعتبر 
من وذلك  مواجهة مباشـــرة مع إ ران وارعداد للخيار العســـ ري لمواجهة المل  النووي،  من اجل خوض

 خصــوصــات كفاءتها في احونة اوخيرة خالل العودة إلى التدريب الم ي  لقوات االحتياط بعد أن ًــعف
 .في سنوات الاورونا

 يي قضايا معقدة تمنع اتخاذ قرار بشأن التهدئة مع غزة
بعنها من أوير  هذه اويااتوصــــــــــــــ  ا العدوان اوخير على رزة) المرحلة الحالية التي أعقبتومع أن  

من الســـابق ووان  الحد ث عن ،  ف2005فترات الهدوء على جبهة القطار منذ االنســـحاب من رزة عاا 
. باتخاذ ميل هذا القرار للايان الغاصـــــــــب تهد ة طويلة اومد، في ظل وجود قضـــــــــايا معقدة لن تســـــــــمح

لزيادة حدة معضــالت حماس  ،قتصــادية تجاه رزةاالمدنية و ال ارجراءات تصــعيد ماًــية في    ســرا يلف
في الملفات االجتماعية والمأيشـــــــية، قد  ظنا منها أن الضـــــــغ  على المقاومة وأشـــــــغالها في مواجهتها، 

يخط  اهتمامها بتطوير قدراتها العســــــــــــــ رية، وي بحها عن الدخول في مواجهة مع االحتالل، بالتالي 
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حماس والمن مات اوخر  مقيدة "أن  ندي ذلك جلب االمان واالســـــــتقرار للايان الغاصـــــــب الذي يعتبر 
 ".وال تتعجل لخوض حرب جد دة مع إسرا يل

ــــــات فت حتى مع وجود هذه المعادلة، يخشــــــى والال الجيش ارســــــرا يلي من أن  ندي التقدا في المفاًو
 .على حدود رزة، كما يصفها "لعن  واررهاب"اإلى موجة من 

 
 اآلن لنتعرف ال  مومن المقاومة الفلسطينية. 

ضـــــــمن إبراا و وســـــــاطة مهما كانت تتأرزة الموافقة على أي طري في فصـــــــا ل المقاومة ترفض أرلبية  
 .تهد ة مع االحتالل

حتى اللح ة لم يعرض الوســــي  المصــــري أي ورقة او مقتري ربراا بالنســــبة لحركة الجهاد االســــالمي   
خيار قبول تهد ة مع .  تنكد حركة الجهاد أن تهد ة مع االحتالل كما تداولت بعض وســــــــــــــا ل ارعالا

لى االســــــــتفراد بالضــــــــفة الغر ية ومنح إ االحتالل لخمل ســــــــنوات مرفوض جملة وتفصــــــــيالل، ون   هدف
لتنفيذ أجندتها التهويدية واالســـــتيطانية في مد نة القدس والضـــــفة  ،الفرصـــــة ،ح ومة االحتالل الضـــــأيفة

 .وابتالر اورض هناك وتهويد المقدسات
 

 الجهاا االسصمي: نقبل بالتهدئة فقط وليس بومن إطصق النار
ن  ال بد ل عن أموق  الفصا ل واًح وصريح في هذه القضية، و أن  ةوعلي  ف ن حركة الجهاد مطمعن 

رفع الحصــار بشــ ل كامل ودا م وتنفيذ عملية ارعمار وتنفيذ صــفقة تبادل أســر  وفق شــروط المقاومة، 
 .مقابل المحاف ة على وق  إطالق نار فق ، وليل تهد ة طويلة كما يشار منخرال 

مة االحتالل على تنفيذ هذه المطالب بســــــــــبب ًــــــــــعفها في قدرة ح و  "الجهاد"شــــــــــ ك أوير من ذلك، ت 
شـــــ ك بقدرتها على قبول أي توخشـــــيتها من االنهيار والتفاك، ال ســـــيما وأنها تواج  مشـــــاول كبيرة، كما 

ال يم ن اختزال التضــــحيات الابيرة ببعض من هنا، فهي تر ، أن   .مقتري يطري في الشــــعن الفلســــطيني
 .إسرا يل من ورا ها تحييد القطار واالستفراد بالضفة الغر يةالتسهيالت االقتصادية التي تريد 

  
 يي مسااي مصرية وخليجية إللغاء مفاايل "سين القدس"
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ال تهدف حصرال  الخ يةا الخليجية)ومعها واًحال للقو  الفلسطينية أن المساعي المصرية بالمجمل بدا 
سيف »أيضال إلى إلغاء كل مفاعيل معركة إلى تطويع المقاومة أو تعطيلها على مستو  رزة نفسها، بل 

لى حصـــــــــــــر المقاومة ًـــــــــــــمن القطار، ومنعها من إونتا جها. وكل هذه المبادرات إنما تهدف « القدس
التفاعل أو التعامل مع بقية المناطق الفلســطينية، وأن يصــار الى حصــر اهتمامها بالمقايضــة بين الفعل 

 العس ري والمساعدات االقتصادية والمأيشية. 
 

 واآلن ما هو الرابط بين التهدئة واإلغراءات الصهيونية
اســــــــتبدال العقاب والحصــــــــار » نطلق المصــــــــريون من فارة ســــــــبق للجانب البريطاني أن أثارها، لناحية 

، وهي فارة تستهدف أن يزعرض على أهل رزة ما يجعلهم يفارون بعنهم مزقبلون على «باررواء واررراق
مقابل التخلي عن المقاومة، بل لقاء التوق  عن الفعل المقاوا ولو لفترة نأيم اقتصـــادي ومأيشـــي، ليل 

، ف ن  مسنوالل كبيرال زار القاهرة «عرٌض ربي  »زمنية. و لى جانب وص  مسنول فلسطيني المشرور بعن  
الر يل الســــيســــي مســــتعد ون يجعل رزة دبي ثانية إن تم االتفاق على »نقل عن مســــنول مصــــري قول  

 ؟مصالحةالهدنة وال
 

 يي الروافع االقتصااية وتلقيق االستقرار االمني إلسرائيل
ف ن اســــــــــــــرا يل معها الغرب والمحور العر ي التطبيعي، وحتى مصــــــــــــــر، جميعهم   و ناء على ما تقدا،

الروافع االقتصـــــــادية أداة ر يســـــــية لالســـــــتقرار اومني، وذلك من خالل زيادة عدد تصـــــــاريح  يعتبرون أن
مشــــــاريع أوبر منها إنشــــــاء منطقة صــــــناعية .  لذلك  تعمل إســــــرا يل على  دراتالعمل وتوســــــيع الصــــــا

والتي  بدو أن  لن  تم تنفيذها بدون التوصـــل التفاق  "إ رز"مشـــتركة بدالل من المنطقة الصـــناعية المدمرة 
 .بشعن قضية اوسر  

ــــع الجيش ارســــرا يلي حاليلا بالتعاون مع جهاز الشــــاباك على إًــــافة الى ذلك، يقوا   آلية لرصــــد  ًو
 10ومراقبة دخول التجار الفلســـــــطينيين من قطار رزة للعمل داخل إســـــــرا يل بعد زيادة التصـــــــاريح إلى 

 .آالف
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عدد الفلســطينيين الذ ن  دخلون إســرا يل للعمل  في اســرا يل مع تفعيل احلية، ســيزيد المســتو  الســياســيو 
تهدئ برأي مســــــنولين أمنيين صــــــها نة "ســــــهذه خطوة . فبما  تجاوز الحصــــــة المقررة وهي عشــــــرة آالف

 ".وتابح اررهاب وتعطي اومل لجانب رزة ،المنطقة
 يي الموافقة ال  خطة تمويل روات  موظفي غزة

وفي خطوة ) راد منها إعطاء دفع لجهود الوساطةا وافقت كل من "إسرا يل" وحماس) قد تاون مضطر  
ومصر، على الخطة التي طرحتها دولة قطر من أجل ون المسعلة تتعلق بالشق االجتماعي واالنسانيا 

تمويل رواتب موظفي "رزة" بشـ ل رير مباشـر، بعدما رفضـت "إسـرا يل" تمويل هذه الرواتب من المنحة 
المالية القطرية بشــــ ل مباشــــر.  و موجب هذه الخطة ســــيحصــــل الموظفون في قطار رزة على الرواتب 

 في اوياا القريبة المقبلة.
مال ين دوالر إلى قطار رزة،  10بعن تنقل مصـــــر بضـــــا ع ووقود ومواد تموينية بقيمة  وتقضـــــي الخطة

 وتسدد قطر ثمنها،  يما تبيع ح ومة رزة الوقود وتسدد رواتب موظفيها من مدخول الوقود.
مال ين  10مليون دوالر شــــــــــــــهريا،  تم تحويل نحو  30الجد ر بالذكر أن المنحة المالية القطرية تبلغ  

مال ين دوالر أخر  من أجل شـــــــــــراء وقود للقطار  10نها إلى العا الت المحتاجة في القطار، ودوالر م
مال ين دوالر لتســـــــــــــد د الرواتب، الذي رفضـــــــــــــت  10من "إســـــــــــــرا يل"، والجزء اليالث من المنحة بمبلغ 

توريد وق عت الدوحة والقاهرة اتفاقيات ل"إســــــــرا يل" دفعها بشــــــــ ل مباشــــــــر في إطار المنحة القطرية. كما 
ر، بحســـــــب ما قال وزير الدولة للشـــــــنون الخارجية  الوقود ومواد البناء اوســـــــاســـــــية لقطار رزة المحاصـــــــي

 .القطري، سلطان بن سعد المريخي
 

 يي اماس والتلس  من االغتياالت ضد شخصياتها
كل قواتها العســــــــــــ رية  على خ  مواز، لم تمنع الوســــــــــــاطة المصــــــــــــرية، "حركة حماس" من اســــــــــــتنفار 

ـــار اومنيةواالســـتخ ، حيث ال باراتية منخرال بعد حصـــولها على إشـــارات واســـتنتاجات قوية بخطورة اوًو
و تنفيذ عمليات أ ،إقداا االحتالل على ارتااب عمل عســـــ ري ًـــــد القطارتقيم الحركة من حســـــاباتها، 

أقصى درجات الحيطة وانطالقا من ذلك، عملت حماس على اتخاذ  .ارتيال ًد شخصيات في الحركة
 .بل قامت بتنفيذ مناورات ليلية ونهارية منخرال رحباط أي مفاجعة قد يقدا عليها جيش االحتالل ،والحذر
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حماس حالة الهدوء وتشـــــــــــــدد مطالبها وتاي  في ذات الوقت من تجار ها اًـــــــــــــافة الى ذلك تســـــــــــــتغل 
ا ملحوظا ، إًافة الى تطوريها لسالي طا رات دون طيار، وهي قد حققت تقدمالصاروخية بش ل  ومي

تشــــرين الياني، إال دليل على تنامي  8في هذا المجال. وما طا رة "الدرونز" التي اســــقطها االحتالل في 
 قدرات الجوية للحركة. 

، في «حماس»دولة االحتالل بعيت عبر الوســــــــي  المصــــــــري، برســــــــالة إلى حركة الجد ر بالذكر، أن  
ــار في قطار رزة، خصــوصــال في ظل  حذ رت من تصــعوكانت الحركة   أعقاب إســقاط الطا رة. يد اوًو

  خشية تل أبيب من رد  فعل فلسطيني على الحادثة.
 

 الخصصة: 
تر  مصــــــــــــر أن  يجب القياا ب ل هذه المبادرات )إعادة تعهيل قطار رزة، ومقترحات تبادل اوســــــــــــر ، 

فعالة. فر يل ووق  إطالق النار طويل اومد بين االحتالل وحركة حماسا في وقت واحد حتى تاون 
المخابرات المصــــــــــرية عباس كامل يعتبر ان  "ال  فا دة من القياا بذلك خطوة بخطوة". واًــــــــــاف "نحن 
بحاجة إلى خطوة واحدة كبيرة: إطالق سراي القاصرين والنساء وكبار السن في السجون ارسرا يلية وفي 

 المقابل الحصول على وق  طويل اومد رطالق النار".
 ،عن رزةالحصار لم يمنع ف«. الأيش بالتنازل السياسي»الدخول في مقايضة  المقاومة ضبالمقابل ترف 

ر  ما  وجب التنازل. ثم إن ر   المقاومة بمصــــــير الضــــــفة والقدس تال وهي ، مســــــتمرة المقاومة و قيت
ي ف ن . و التالو قية فلســطين صــار أمرال واقعال وال يم ن وي فصــيل في القطار تجاوزه حتى لو أراد ذلك

ورقة التهد ة التي تطرحها القاهرة، لن تلقى قبوال من فصـــــا ل المقاومة في ظل العدوان المتواصـــــل على 
القدس والهجمة االســتيطانية رير المســبوقة والتي اصــبحت تشــ ل خطرا داهما على الفلســطينيين، وتهدد 

 بتقسيم وفصل المناطق في الضفة والقدس عن بعضها البعض.
أن ميل  يعلمون ايضـــا،مصـــريون أنهم ال يقدرون على فرض الحصـــار من جد د، وهم لوعلي ، يعرف ا 

لى المزيد من العمل، إهذا اومر لن  نثر على تطوير المقاومة لقدراتها، وأن الضغوط ستدفع بالمقاومة 
أن عالقة فصــــــــــــــا ل المقاومة بمحور ويعون جيدا لى الدخول في مواجهة جد دة مع االحتالل، إوحتى 
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لى دمشــــــــــــــق وطهران، لم يعد أمرال قابالل للنقا ، حتى لو كانت هناك تما زات في إومة من بيروت المقا
 .تقد رات سياسية حول هذا المل  أو ذاك

لة، ال بد من طري الســــنال التالي: هل كان صــــدفة تصــــنيف بريطانيا لحركة حماس من مة  في المحصــــ 
بدعم رر ي وأمري ي طبعا. الجواب تجده في إرهابية، في وقت ما زالت  ي  مصــــــــــــر قا مة بواســــــــــــطتها 

 تمسك المقاومة بشروطها وعدا التنازل لالحتالل.

 


