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يبحث مع املسؤولين املصريين يف القاهرة " حماس"وفد من 

 شؤوناً أمنية وسياسية

 

 .2017/ 6/  9الله،  رام

  

 ووفد مصريين مسؤولين بين املباحثات أن مطّلعة فلسطينية مصادر أكدت

 تناولت لكنها األوىل، بالدرجة أمنية قضايا على تركزت القاهرة، يف الرفيع "حماس"

 .يضاًأ السياسي الشأن
 صلب يف كانت خمتلفة أمنية مسائل إن ،"األوسط الشرق"لـ  املصادر وقالت

 احلدود، وتأمين رفح، معبر وفتح سيناء، يف األمني الوضع" أن وأضافت املباحثات،

 طاولة على كانت غزة، يف موجودين ملصر مطلوبين ومصير األنفاق، ووضع

 ."النقاش من واسعاً حيزاً وأخذت املباحثات،
 من أيضاً جزءاً كانت واإلقليم بمصر "حماس" عالقة فإن املصادر، حسبوب

 .النقاش

 احلركة زعيم يرأسه أيام، 5 نحو قبل القاهرة إىل وصل "حماس" من وفد وكان

 .السنوار يحيى غزة قطاع يف
 غزة، يف الداخلي األمن قوى مسؤول األمنية، املباحثات لغرض الوفد وضمّ

 .مشتهى روحي القسّام كتائب على احملسوب والقيادي نعيم، أبو توفيق اللواء
                                                            

 يف الرابط اإللكتروين التايل"الشرق األوسط"صحيفة : املصدر ،:  
https://tinyurl.com/y88n8ehy   
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 تسليمها حتديداً، مصر بطلب تتعلق ألسباب حضر نعيم أبو إن املصادر وقالت

 مصر تتهمهم فلسطينيين وآخرين سيناء، من غزة دخلوا إنهم: تقول مطلوبين

 .سيناء يف متطرفين مع بالتعاون
 السلطات إىل غزة من فلسطيني أي تسليم "حماس" رفضت سابق، وقت ويف

 من جاء مصر، إىل نعيم أبو وذهاب. للحركة بالنسبة أزمة األمر هذه وشكّل املصرية،

. املصرية االتهامات بشأن "حماس"لـ  التابعة الداخلية وزارة نظر وجهة تقديم أجل

 .التحقيقات هذه نتائج نقلت أنها ويُعتقد ملصر، املطلوبين مع الداخلية وحققت
 للحدود، أفضل تأميناً طلبوا كما املطلوبين، تسليمهم جمدداً يوناملصر وطلب

 .غزة يف املتشددة اجلماعات على أكبر وتضييقاً األنفاق، لعمل تاماً ووقفاً
 األمني بالوضع ذلك املصريون وربط رفح، معبر فتح احلمساوي الوفد وطلب

 وتطوير احلصار تخفيف طلب كما األمنية، املصرية للطلبات "حماس" استجابة ومدى

 .وتسليمهم مصر يف القسّام من خمتفين 4 مصير عن والكشف العالقة

 .سابقة ملباحثات استكماالً، اجلديدة املباحثات وجاءت
 عدة، مرات "حماس" من بمسؤولين التقوا املصرية اخملابرات مسؤولو وكان

 وضبط خوان،باإل االرتباط فك منهم وطلبوا املاضي، العام مارس املاضي/ آذار  منذ

 معلومات أي يف والتعاون وإليها، سيناء من تنقّلهم ومنع السلفيين ومالحقة احلدود،

 وإليها سيناء من األسلحة تهريب عن والتوقف املصري، القومي األمن تمسّ أمنية

 املسلمين لإلخوان ينتمون أشخاص مصير حول حمددة إجابات طلبوا كما. كذلك

 ."حماس"ولـ  وللسلفية
 يف بهم عالقة كل وألغت باإلخوان، االرتباط فك لطلب "حماس" واستجابت

 لتنظيم تابعة كحركة يعرّفها القديم ميثاقها كان بعدما اجلديدة، التنظيمية وثيقتها
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 مراقبة أجل من مصر مع احلدود على األمنية قواتها من كثفت كما. األم اإلخوان

 اجلماعات ضد حرباً وشنت وإليها، ءسينا من متشددة عناصر أي تسلل ومنع أفضل،

 .سيناء يف "داعش" جماعات مع بعالقتها املشتبه املتشددة
 جمموعة تسليمها على مصر إصرار وهي ،"حماس" أمام األكبر املشكلة وبقيت

 .غزة يف يعيشون املطلوبين من
 بسبب استثنائية، أهمية املرة، هذه املصريين، مع "حماس" مباحثات وتكتسب

 العاصفة عين يف نفسها "حماس" ووجدت. باحلركة تعصف التي اإلقليمية تالتطورا

 .عليها الضغوط حجم من زاد ما قطر، ضد العربية القرارات بعد
 الالحقة، العربية القطرية املصاحلات ثمن تدفع أن من "حماس" حركة وتخشى

 .ملقاطعةا الدول بيان يف سيقت رئيسية أسباب بين من كان اإلخوان دعم أن خصوصاً
 احلركة ملست بعدما بالبعيدة، ليس فترة من بدأ "حماس" لدى القلق وهذا

 احلركة، من قطر طلبت بعدما كثيراً  وتعزز السياسي، القطري الدعم حجم يف تغييرات

 .إسرائيل ضد عمل أي توجيه يف أراضيها استخدام عدم رسميًا،
 لقطر، مقررة كانت لتيا زيارته "حماس" وفد سيلغي األخيرة، التطورات وبسبب

 .أُخرى ودول
 أجل من غزة، قطاع إىل ويعود ملصر زيارته سينهي الوفد إن املصادر، وقالت

 يف يعيش الذي هنية، إسماعيل ،"حماس"لـ  السياسي املكتب رئيس مع أوسع متابعة

] و[ املصرية، املباحثات نتائج صورة يف ووضعهم اخلارج، يف "حماس" وقيادة غزة،

  .املستقبل حول اريوهاتسين وضع


