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 غليان في غزة. والمقاومة تمتلك زمام المبادرة

 ال تهدئة قبل رفع الحاصر.. وجهود مصرية لكبح التصعيد
 

، فـــي النصـــن النـــا ي مـــن شـــهر حد، سلســـلة مـــن ال ـــداث العســـ رية  مـــن ق ـــ  قطـــاز  ـــزةشـــهد 
 فصـاي  المقاومـة الفلسـطينية رسـاي الطرفين الفلسطيني، واال تالل االسـراييلي،، فـي  ـين و هـ  

  اريــــة وسياســــية، تصــــعيدية فــــي كــــ  اتجــــا ، تتعلــــ، باســــتمرار الحصــــار علــــى القطــــاز، و ــــو مــــا 
ـ  إلـى  استدعى تحركـا دبلوماسـيا مصـريا تـوال  ريـيخ المخـابرات المصـرية ملـاا كامـ ، الـلى تو  

المقاومـة الفلسـطينية مـن الراضي المحتلة لتن يـ  الهد ـة بـين  ـيع العـدو الصـهيو ي مـن  هـة، و 
  هة أخرى، والتي تم  بواسطة مصرية في أعقاد معركة سيف القدا في أيار الماضي.

مواقـع فـي  4، حد الحـالي  21 ، مسـاء الحربيـة العـدو قصـف  طـايراتفعلـى المسـتوى العسـ رى، 
بـين  الموا هـات التـي دارت مشـاركت  فـي قمـع سراييلي، خاللاعلى إصابة  ندى ردا قطاز  زة، 

 حاشــدالجمــا يرى المهر ــا  ال ، وذلــع علــى  ــامعفلســطينيين و نــود اال ــتالل شــمالي قطــاز  ــزة
سـيف القـدا لــن " عنـوا تحـ   حد،  21الـلى   ممتـ  فصـاي  المقاومـة الفلسـطينية فـي  ـز ة فـي 

 ".يغمد
 

مــن لهجتهــا التهد،ديــة، فــي  ــال لــم ،تمنــ  العــدو  "فصــاي  المقاومــة الفلســطينية"سياســيا، صــع دت 
لمطال هـــا وفـــي مقـــدمتها رفـــع الحاصـــر الجـــاير عـــن القطـــاز ــــــ  ـــو مـــا ع  ـــرت عنـــ  الفصـــاي  أ نـــاء 

رفضها معادلة الهدوء مقاب  استمرار اال تالل اإلسراييلي في  صـار  المهر ا  أعال ، إذ "أعلن  
تحـل،ر " ـــ  وقـد ترافـ، ذلـع، مـع المجتمع الدولي من تسويفاالقتصادى والمعيشي والحياتي وسط 

لمسؤول رفيع في  يع اال تالل اإلسراييلي من "تصعيد محتم  فـي الضـفة الغربيـة وقطـاز  ـزة، 
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فــي  ــال عــدص التوصــ  إلــى تفا مــات مــع فصــاي  المقاومــة فــي قطــاز  ــزة وتهديــة الوضــاز فــي 
 .دا ي"الضفة الغربية"، مشيرا إلى ما وصف  بـ"الغليا  المي

خـالل مهر ـا  الفصــاي ، بعـدما تقــدص  الغضـب الجمــا يرى ا فجــر أمـا علـى الصــعيد الميـدا ي، فقـد 
العشرات من الشلا  تجا  السياج المني وأشـعلوا بعـا اإلطـارات المطاطيـة، فيمـا تسـل، بعضـهم 

أطلقـــ  قـــوات اال ـــتالل الرصـــاا الحـــي والمطـــاطي  فـــي  ـــينالســـياج ورفعـــوا العلـــم الفلســـطيني، 
ــــا 41صــــيب الــــل،ن أ ابــــ  الغــــال تجــــا  المتمــــا رينوقن ،  ــــراء قمــــع قــــوات اال ــــتالل مــــنهم مواطًن

وبحسب ولارة الصحة بغزة، فـن  ا نـين مـن المصـابين بحالـة  ر ـة، إ ـدا ا لطفـ  هم، للعشرات من
 ."طفاًل  22من بين المصابين "أ  موضحة عاًما أصيب بالرأا،  13

 
 جريئة وتاريخيةـــ إصابة جندي اسرائيلي بعملية 

بالمقابــ  فــن   ــرايم اال ــتالل ضــد المتمــا رين لــم تمــر دو  عقــاد.  يــ   فــل شــاد فلســطيني  
عمليــة بطوليــة  وميــة  ســيخلد مشــا د ا التــارير و ــي تع ــخ  ــرأة وشــجاعة الشــلاد الفلســطيني، 

 نـــدى إســـراييلي مـــن قـــوات النخلـــة التابعـــة لمـــا يســـمى قـــوات  ـــرا  تمنلـــ  بنطالقـــ  النـــار علـــى
إ ـــدى الرصاصـــات أصـــاب  الجنـــدى مـــن مســـافة صـــفر، فـــي الـــرأا مـــا أدى إلصـــابت   .لحـــدودا

 ووفًقا لمزاعم اال تالل، فن  الشاد أخفى مسدس  في بنطال  وسـحل  ق ـ   ـوا ن مـن .بجروح  ر ة
 .إطالق النار تجا  الجندى بعد أ  اقترد من ، لللع لم ،تم اكتشاف 

، أ ــ  "بحســب موقــع واى  ــ  الع ــرى تالل، إذ ذكــر أ ــد    ــل  الحاد ــة، صــدمة فــي  ــيع اال ــ
د المنفــل اســتغ  فتحــة الجــدار التــي كــا  "أ   التحقيقــات التــي أ را ــا  ــيع اال ــتالل منهــا يصــو 

 ".الجندى سال   ب ندقية القنص، ليطل، النار من 
 اوقنـابارييـ  مقاتـ  مخضـرص  الجندى إ "قال الضابط المسؤول عن ، خالل مقابلة إذامية بدور  

قوتــ  تقـوص باعمالهــا علــى  ــدود  ــزة منــل ســنوات، "وأشــار إلــى أ   .محتـر  وال ،ــزال بوضــع  ــرج"
بهــد  موا هــة المتمــا رين الــل،ن يحــاولو  اختــراق الســياج المنــي، ودايًمــا تقــوص با شــطة مما لــة، 
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مــا  ــرى أمــخ  ــدً ا  يــر وأضــا  " ." ــو لول مــرة ولــم ي ــن فــي مصــلحة القــوة ،ولكــن مــا  ــرى 
  ".لم ي ن شيًئا يحص  بش   روتيني، كا  عماًل  ريًئاعادى، 

قليفـة  ،الجـارى  دح 16فـي   ل  التطورات في  زة، كا   قـد بـدأت بـنطالق المقاومـة الفلسـطينية 
بعــد ســاعات مــن التهد،ــدات التــي أطلقتهــا الصــهيو ية، وذلــع ســد،روت  مســتوطنة صــاروخية علــى

د لية العس رية لال تالل في  نين واستشـهاملى العفصاي  المقاومة و ركة الجهاد من  زة، ردا ع
ـــل،ن والمســـتعربين شـــلا  برصـــاا عناصـــر الو ـــدات الخاصـــة 4  .فجـــرا مخـــيم  نـــينوا اقتحمـــ ال

 أول مرة ،ـتم فيهـا إطـالق قليفـة مـن  ـزة منـل إعـال  مصـر اتفاقـا لوقـن إطـالق الجد،ر باللكر أ  
 . الماضي أيار 21النار بين الفصاي  الفلسطينية وإسرايي  في 

 
 جاهزون لمواجهة أي سيناريوبينيت: 

وفـــي  ـــين اقتصـــر الـــرد االســـراييلي علـــى الصـــاروم، بـــنطالق قادتـــ  سلســـلة مـــن التهد،ـــدات وفـــي 
مــداوالت لتقيــيم الوضــع فــي مقــر فرقــة   ــرت ريــيخ الح ومــة اإلســراييلية،  فتــالي بينيــ ،مقــدمتهم 

ك  من: ولير الـدفاز، بينـي  ـا تخ، وريـيخ أركـا   شارك فيها إضافة إلى بيني ، زة العس رية، 
الجـــيع اإلســـراييلي، أفيـــف كوخـــافي، وريـــيخ مجلـــخ المـــن القـــومي وقايـــد المنطقـــة الجنوبيـــة فـــي 

 .الجيع اإلسراييلي، وقايد فرقة  زة العس رية وضلاط حخرو  
 ــد حخــر". "ســنعم  فــي الوقــ  والم ــا  والشــروط الماليمــة لنــا، ولــيخ لى أ قــايال:وشــدد بينيــ   
 ضـا  خـالل لقايــ   نـودا عنـد بطاريــة "القلـة الحد،ديـة": " ــد  الزيـارة  نـا  ــو ر يـة أ  الجــيعأو 

. اإلســراييلي، قيــادة المنطقــة الجنوبيــة وفرقــة  ــزة، مســتعدو  و ــم مســتعدو  فعــال بالشــ   الماليــم
مهمتنــا  ــي   "ألــى إولفــ    ."ويودولــة إســرايي  والجــيع اإلســراييلي  ــا زو  لموا هــة أى ســينار 

تــوفير أمــن بعيــد المــدى لســ ا  الجنــود وســ ا   ــال   ــزة. والعنــوا  فــي  ــزة بالنســلة لنــا  ــو 
 ."  ماا،، وليخ تنميمات صغيرة وال أى أ د حخر، وإ ما   ماا،
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مــن  ا لــ ، قــال  ــا تخ: "لقــد قرر ــا بعــد عمليــة  ــارا الســوار العســ رية  العــدوا  الخيــر علــى 
ي و  و  ـلا ســنعم . وســنحتفس ل فسـنا بحــ، العمــ  بقـوة شــد،دة وفــي  ـزة، أ  مــا كــا  لـيخ مــا ســ

 ."الم ا  والوق  اللى سنختار ، وسننفل ذلع كما ،نلغي
ة إلـى وتابع  ا تخ: "ليخ لد،نا مصالح في  زة باستنناء الهدوء المني واستعادة البناء" في إشـار 

 . نتي  ند،ين ومواطنين إسراييليين محتجزين في  زة
ـــادرات وادعـــى  ـــ ـــادرة المـــال القطـــرى ومل ا تخ أ ـــ  "سيســـر ا التســـهي  بقـــدر اإلم ـــا ، بمو ـــب مل

أخــرى، شــريطة أ   علــم أ  المــال سيصــ  إلــى المــاكن الصــحيحة. وإســرايي  مصــرة علــى الــدفاز 
 ."عن  فسها وستعر  كيفية القياص بللع

لـاا المخـابرات المصـرية مكـد وليـر الخار يـة اإلسـراييلي يـايير ل يـد، لـولير أذاتـ ،  وعلى المنـوال
إ  "إســـرايي  لـــن تتســـامح مـــع إطـــالق الصـــوارير مـــن حد  19الخمـــيخ  كامـــ  خـــالل لقـــاء بينهمـــا 

 ."الع رية 7قطاز  زة، وف، القناة 
 

 ــ  رسائل صاروخية للمقاومة
  أكدت "المقاومة الفلسطينية  هوليتها للرد علـى أى عـدوا  أو اعتـداء محتمـ، على المقلب اآلخر

متجهــة إلـى التصـعيد التـدريجي فــي  ـال لـم يمتنــ  العـدو الصــهيو ي"، وأشـارت إلـى أ هـا " مـن ق ـ 
وتاكيــــــدا علـــــــى  هوليتهــــــا، أرســـــــل   المقاومــــــة عـــــــدة رســــــاي  صـــــــاروخية  ".اال ــــــتالل لمطال هـــــــا

صــوارير  حــو اللحــر البــيا المتوســط،  5 ركــة  مــاا " إذ أطلقــ  ، د الجــارى ح 18لال ــتالل
 ".عة في  زةنمومتها الصاروخية المصن  في إطار تجاربها لتحسين م

شـع ية فيما بينها على تفعيـ  الدوات ال "الفصاي  الفلسطينية" في  زة، وفي اإلطار ذات ، توافق  
علـــى طـــول الحـــدود مـــع اال ـــتالل فـــي اـــ  اســـتمرار التعنـــ  اإلســـراييلي فـــي رفـــع الحصـــار عـــن 

ء عــودة تفعيــ  الدوات الشــع ية، ســوا حخــر لتحد،ــد حليــات اا تماعــ". وســتعقد لهــل  الغايــة "القطــاز
، "المتعلقــة بعــودة إطــالق اللالو ــات الحارقــة أو تفعيــ  أدوات  ــاالت اإلربــاك الليلــي وقــص الســياج

 . تى اللحمة لم ،تخل أى قرار بشا  إم ا ية عودة مسيرات العودة""مشيرًة إلى أ   
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 ــ الفصائل في غزة: لن نسمح بتغيير قواعد االشتباك 
أ هــا "مصــرة علــى  علــىلجنــة المتابعــة للقــوى الوطنيــة واإلســالمية فــي قطــاز  ــزة، بــدور ا شــددت 

 ". وتناولــ اســتمرار المقاومــة والنضــال مــن أ ــ  كســر الحصــار وعــدص االستســالص إلرادة اال ــتالل
د الجـارى، عـدة قضـايا منهـا التـداميات الخطيـرة ح 18اللجنة خالل ا تماز طارئ لهـا عقدتـ  فـي 

رار الحصــار المفــروى علــى قطــاز  ــزة، ومحــاوالت اال ــتالل تفريــك اال تصــار فــي معركــة الســتم
ســـيف القـــدا مـــن مضـــمو   ع ـــر الضـــغط علـــى الحاضـــنة الشـــع ية للمقاومـــة التـــي كا ـــ  الســـ ب 

 .الرييخ في  لا اال تصار، ومحاوالت اال تالل تغيير قواعد االشتلاك مع المقاومة
 

 واستنفار على حدود عزة ــــ جيش االحتالل في حال تأهب
خطـــوات  د،ــــدة  أمنيـــا، وفـــي أعقــــاد اصـــابة الجنـــدى االســــراييلي، أعلـــن الجـــيع االســــراييلي عـــن

 .وإصـــــــابة الجنـــــــدى االســـــــراييليســـــــيتخل ا علـــــــى  ـــــــدود  ـــــــزة، عقـــــــب ال ـــــــداث التـــــــي وقعـــــــ  
فــي اليــاص المق لــة، ســيجرى الجــيع تعــد،ال علــى الحــا ز عنــد  ــدود قطــاز  ــزة، وســيتم إضــافة ف

وكـــا  اال ـــتالل عمـــد إلـــى اتخـــاذ  ."أســـاليب متطـــورة لتحييـــد وتقليـــ  الخســـاير التـــي تلحـــ، بـــالجنود
بــــدأ  ــــيع . إذ تهد،ــــداتهاالمقاومــــة لتنفيــــل  ا ــــراءات وتــــدابير ا تراليــــة ميدا يــــة فــــي عــــزة، تحســــلا

على طول الحـدود شـرق القطـاز، خاصـة مـع  التا باال تالل االسراييلي بتعزيز قوات  ورفع  الة 
   االتصاالت.تع

وأكــــد مواطنــــو  ومزارعــــو  مــــن شــــرق القطــــاز، أ  منــــاط، خــــط التحد،ــــد، خاصــــة قــــرد المواقــــع 
العس رية شهدت  ركة  شطة لآلليات المدرعة، خاصة الدبابات المزودة بمـدافع ورشاشـات  قيلـة، 
بعضها تمركزت في مواقع  ابتة قرد السـياج الفاصـ ، وأخـرى تقـوص بـدوريات وتحركـات ال تتوقـن 

 .على مدار الساعة
ـــى طـــول الحـــدود الشـــرقية "مواطنـــو  أ   و قـــ   رافـــات اال ـــتالل بـــدأت بوضـــع ســـواتر ترابيـــة عل

للقطاز، خاصة قلالة محافمة خا  ،و خ، فـي  ـين شـو د قناصـة مـن  نـود اال ـتالل ،تمركـزو  
. للـدموزخلن تلع التالل الملكورة، إضافة لتمركز  يلات علـى متنهـا را مـات لقنابـ   ـال مسـي  
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 فلت فرق  ندسية بجـيع اال ـتالل عمليـات صـيا ة للسـياج الفاصـ ، أ لقـ  خاللهـا  غـرات، كما 
 عــزل اال ــتاللو  .ووضــع  موا ــع معد يــة وأســالكًا شــايكة، إضــافة لنشــر كــاميرات مراقلــة  د،ــدة

الحمايـــة لمواقــع  فـــر الجــدار التـــي تنتشــر فـــي محيطهــا  رافـــات ورافعــات ومعـــدات  قيلـــة،  ايضــا،
 ية تسل  متما رين وإ راق وتخريب تلع المعدات.خش

 
 ـــ وساطة مصرية لمنع جولة جديدة من المواجهة العسكرية

 دبلوماســيا، وفــي اــ  التــوتر الــلى يعشــي  القطــاز  ــــ  تــى ق ــ   اد ــة إصــابة الجنــدى االســراييلي،
هجهـا ا يـة التـي ،نتوارتكاد  رايم بح، المتما رين  على الجدار في  زة ــ   تيجة السياسات العدو 

ـــ دخلــ  خــرى مــن الموا هــة فــي  ــزة، أمصــر علــى خــط الوســاطة  لمنــع ا ــدالز  ولــة  اال ــتالل ـ
الســـيما بعـــد رفـــا اال ـــتالل رفـــع الحصـــار المط ـــ، علـــى القطـــاز والمضـــي فـــي سياســـة ا ـــالق 

 المعابر. 
ير المصـرية، د الحالي، إلى مد،نة شرص الشح 17وفد أمني إسراييلي  في وفي  لا السياق، تو   

في ا  ما وصن بـ"تقدص المحاد ات  ول تسوية" بـين إسـرايي  وفصـاي  المقاومـة فـي قطـاز  ـزة، 
، وذلع بالتزامن مع الملا نات التي عقد ا رييخ المخابرات العامة المصرية، الـولير ملـاا كامـ 

لي بينيــــ ، التقــــى بــــرييخ الــــولراء اإلســــراييلي  فتــــا  يــــ  .مــــع المســــؤولين فــــي تــــ  أبيــــب وراص ه
 .والرييخ الفلسطيني محمود ملاا

أ  .  يــ  مــن المــر ح فــي الجــيع اإلســراييلي الوفــد المنــي الــلى لار مصــر، تقدمــ  قايــد رفيــع  
كمـا مـا ، و ـو مـا تـم فعـال  ،تم اال تهاء من بلورة حلية  د،ـدة لنقـ  أمـوال المنحـة القطريـة إلـى  ـزة"

إدخـــال أمـــوال المنحـــة "أ   امنـــي اســـراييلي ك يـــر اعت ـــر مســـؤول ـــو مـــلكور فـــي االســـف ،". وقـــد 
 ".القطرية قد ،ؤدى إلى التخفيف من  دة التوترات مع قطاز  زة

لمتابعـة الجهـود المصـرية  اتـ  اد، 17الربعـاء  التـي  ـرتليارة كام ، إلى راص ه، وتـ  أبيـب، 
سـب بيـا  رسـمي، أكــد فـي إطـار عمليـة السـالص بـين الفصـاي  الفلســطينية واال ـتالل اإلسـراييلي بح
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دفـع الجهـود المصـرية لعمليـة  أ  الزيارة  اءت بتكليف من الرييخ ع د الفتاح السيسي، في إطار
 ."السالص، والتي ،رعا ا رييخ الجمهورية

" ناك  را مصرى على تاكيد دور المسـؤولين فـي القـا رة فـي ضـلط  وأاهرت ليارة كام ، أ  
لـى أ  السيسي، يام  من وراء ذلع ترتيب ليارة قريلة إصا و خصو إيقاز ملفات المنطقة الملتهلة"، 

 واشــنطن، ولقــاء الــرييخ الميركــي  ــو با،ــد ، خــالل فتــرة و يــزة، و ــو مــا تــم التاكيــد عليــ  أيضــاً 
 .الس وز المنصرصخالل ليارة مد،ر المخابرات المركزية الميركية ولياص بير ز إلى القا رة" 

اســـتغرق  عـــدة والتـــي  مجدولـــة إلـــى تـــ  أبيـــب، ال يـــر امـــ  ك ليـــارة عـــالوة علـــى ذلـــع، تضـــمن  
لقـاءات مـع ساعات، برفقة وفـد ضـم مسـؤول ملـن فلسـطين فـي الجهـال اللـواء أ مـد ع ـد الخـال،، 

تلقيـ  دعـوة  من المسؤولين اإلسراييليين، علـى رأسـهم ريـيخ الـولراء  فتـالي بينـ ، الـلى أعلـن عدد
ــــة، خــــالل الســــا لزيــــارة القــــا رة ووليــــر المــــن بنــــي  ــــا تخ، ومستشــــار المــــن القــــومي بيع المق ل

 .اإلسراييلي إيال  ولتا
د شدد خالل ا تماع  ب ام  على ال مية التي ترا ا إسرايي  في الحـر "أشار  ا تخ إلى أ   وقد 

المشــتركة مــع مصــر علــى اإلر ــاد، وفــي تحقيــ، تهديــة طويــ  المــد فــي الجنــود  فــي إشــارة إلــى 
 في  زة،، وفي الدفع  حـو  ـ  قضـية السـرى والمفقـود،ن  اإلسـراييليين،تن ي  وقن إطالق النار 

 ةفي قطاز  ز 
التقريـــب بـــين الطـــرا  الفلســـطينية واال ـــتالل، فـــي إطـــار مقاربـــة  لد علـــى ذلـــع، أ  كامـــ   ـــاول

كا ـــ   ـــل  وقـــد  .واســـعة، بالتنســـي، مـــع الواليـــات المتحـــدة وعـــدد مـــن الـــدول العربيـــة ذات الصـــلة
هــ  بعــا المعوقــات خــالل  زيــرا  الماضــي، بســ ب خالفــات بينيــة فلســطينية االتصــاالت قــد وا 

 ."اوأخرى في و هات النمر بين القا رة و ركة " ما
توصـ  إلـى اتفـاق عا ـ  مـع الجا ـب اإلسـراييلي بشـا  قطـاز  ـزة، سـيدخ  ال كما  جح كام  في 
، يراد وتصــد،ر المنتجــات، ،تضــمن فــتح مع ــر كــرص أبــو ســالم الســتالفتــرة المق لــة يــز التنفيــل خــالل 

والســـماح بندخـــال مـــواد ال نـــاء وعـــدد مـــن اللضـــايع التـــي  مرتهـــا ســـلطات اال ـــتالل، فـــي أعقـــاد 
 ".تم االتفاق على إدخال المنحة القطرية إلى القطازإضافة إلى أ  " الموا هة الخيرة، 
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ن ضـافة الـى الملـ ـدف   إ لكام  إلى الراضـي المحتلـة، الزيارة الطارية على المقلب اآلخر، فن 
ـــى بحـــ  عـــدة وتحركـــات  ملفـــات متعلقـــة بتطـــورات الفلســـطيني وتطـــورات الوضـــاز فـــي  ـــزة،  إل

بالســاا، وتقـــاطع تلــع التحركــات مــع الملفــات ذات الصــلة، منـــ   المحــور اإل،را ــي فــي المنطقــة
الوضع في قطاز  زة، وأمن الممـرات الماييـة، والتعـاو  مـع الخلـيج، فـي ضـوء اتصـاالت مصـرية 

 .،را ية  رت أخيرًا، على طري، تطوير العالقات بين ال لد،نإ
وقــن  ، بعــد مــا تم نــ  القــا رة مــنمــؤخراالتنســي، بــين مصــر والح ومــة اإلســراييلية، بلــك ذروتــ ، ف

كا ــ  قادمــة ال محالــة، فــي اــ   الــة االســتنفار التــي تعيشــها فصــاي  قطــاز  ــزة،  مو ــة تصــعيد
الوفـــاء بعـــدد مـــن التعهـــدات الخاصـــة بتن يـــ  الهد ـــة، عقـــب بســـ ب تـــاخر الجا ـــب اإلســـراييلي فـــي 

. و مة سـ ب حخـر  ـو الخـو  المصـرى  والـلى  ـاء بـدفع مـن الموا هة الخيرة في أيار الماضي
تحــريا  هــات إقليميــة علــى تفجيــر ألمــة  د،ــدة بالمنطقــة، فــي واشــنطن وتــ  ابيــب، ممــا تســمي  "

مــع " ــزد   شــوء تطــورات عســ رية أ ال ســيما ، إطــار الصــراز  يــر المعلــن بــين إســرايي  وإ،ــرا "
 .ومة اإلسراييلية في الوق  الرا ن"يشغ  الح  ،على الج هة الشمالية ه"

دورًا ك يــرًا فــي تفويــ  الفرصــة علــى محــاوالت إشــعال موا هــة  أ هــا لع ــ  القــا رةمــن  نــا، "تــرى 
 ـــزة صـــود  قطـــازطـــالق صـــاروخين مـــن إ ، بعـــد" د،ـــدة بـــين قطـــاز  ـــزة واال ـــتالل اإلســـراييلي

المســؤولين فــي مصــر كــا وا الســ ب الــرييخ وراء تغييــر السياســة "مســتوطنة "ســد،روت"، مؤكــدة أ  
 ."اإلسراييلية الخاصة بـ"الرد الفورى 

ســا م فــي منــع التصــعيد، خصوصــًا فــي اــ   الــة تا ــب مــن وعليــ ، تعت ــر القــا رة أ  "تــدخلها  
هـة و راك اإلرباك الليلي، باإلضافة إلـى الموا  ا ب الفصاي  للتصعيد، ع ر المسيرات الشع ية، 

العس رية، وكلا في ا  الترقب، من  ا ب  زد ه، لجر الجا ب اإلسراييلي، إلى موا هـة علـى 
 ".أكنر من محور في الوق   فس 

بـين دعـوة الزيـارة وبـين رالـة السيسـي فـي تطـوير العالقـات  ال يم ـن الفصـ  ،وبناء على ذلع كل 
عا، ق ــ  ليارتــ  المحتملــة إلــى  يويــورك لحضــور الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة، مــع واشــنطن ســري
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بــالتوالى مــع مســامي  لعقــد ا تمــاز مــع الــرييخ الميركــي،  ــو با،ــد ، و رصــ  علــى ال نــاء علــى 
 .الم اسب التي  ققها الجا ب المصرى في أ داث  زة الخيرة

ا ئ أكنــر  ــو اإلعــال  عنهــا مــن م تــب أ  المفــ يــر  دعــوة السيســي ل ينيــ  "مفا ئــة"،ومــع أ  
 .بيني ، "على ع خ االتصاالت السابقة بين الجا  ين"

القـــا رة و هـــ  دعـــوة للمســـؤولين اإلســـراييليين، إلـــى ا تمـــاز عا ـــ  فـــي القـــا رة و هـــ  لـــى ذلـــع إ
ة اسـتحال"خالل الياص المق لة، من أ    لحلة المشـهد ومنـع التصـعيد فـي القطـاز. وتـرى القـا رة، 

رار الوضــع علــى مــا  ــو عليــ ،  ــال عــدص تمريــر اال ــتالل مجموعــة مــن التســهيالت ل بقــاء اســتم
 ."على  الة الهدوء
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رتعلــى الصــعيد المعيشــي،  إعــادة الوضــع علــى معــابر  ــزة إلــى مــا كــا  عليــ  ق ــ   إســرايي  قــر 
ــــى الوســــطاء بني تهــــا تصــــعيد  ــــدات المقاومــــة ورســــايلها إل ــــًا مــــع تهد، ــــع تزامن العــــدوا  الخيــــر، وذل

 اللجنــة الرياســية»أعلنــ  وقــد الوضــاز مــن أ ــ  إر ــاص العــدو علــى العــودة إلــى تفا مــات التهديــة. 
تيراد السلطات اإلسراييلية أبلغتها رسـميًا بالسـماح باسـ، أ  «لتنسي، إدخال اللضايع إلى قطاز  زة

 ، بش   أوسع.حد 19 السلع وتصد،ر ا، بدءًا من 
ل مــر ة، ســيتم  الســماح بــدخول مــواد ال نــاء للقطــاز الخــاا، علــى أ  يقتصــر اســتخدامها علــى   ولو 

رفــــع اال ــــتالل "التــــي أوضــــح  أ  « لجنــــة إدخــــال اللضــــايع»المشــــاريع اإل ســــا ية فقــــط، بحســــب 
ات  الحمــــر، أيضــــًا، عــــن دخــــول أ هــــزة االتصــــاالت للقطــــاز الخــــاا، باســــتنناء ال هــــزة والمعــــد 

ل مــر ة منــل ع« كــا ». وفيمــا ذكــرت قنــاة "الخاصــة بال نيــة التحتيــة لالتصــاالت مليــة الع ريــة أ ــ  لو 
شــا نات تحمـ  إطـارات ومحر كــات  10، سـمح  الســلطات اإلسـراييلية بندخـال « ـارا السـوار»

فــي القطــاز أ  اال ــتالل ســل مها، صــلاح أمــخ، «  يئــة الشــؤو  المد يــة» ــزة، فيمــا أعلنــ  إلــى 
ار فلسطينيين لدخول الراضي المحتلة. 1800  تصريح لتج 
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 ــ ورقة مصرية تتضمن هدنة طويلة االمد مع االحتالل 
مـد ورقة  د،دة تستهد  إرساء تهديـة طويلـة ال واستكماال لجهود ا، قدم  القا رة، من  هة  ا ية

ـــنح  مـــع اال ـــتالل، تشـــم  صـــفقة لتلـــادل الســـرى، وفـــتح معـــابر القطـــاز بشـــ   كامـــ ، وإدخـــال الم 
العربيـــة والدوليـــة إليـــ ، وإ ـــراءات أخـــرى لتحســــين وضـــع  االقتصـــادى. وكـــا  كامـــ  طـــرح علــــى 

ة مرا ــ ، و   أ  ُتنَجــز المر لــة الولــى فــي وقــ الجا ــب اإلســراييلي تنفيــل صــفقة التلــادل علــى عــد 
 ."قريب لتسريع التوص   إلى اتفاق تهدية

د، علـــى  ـــدول لمنـــي إلدخـــال المنحـــة ح 19اتفقـــ  قطـــر والمـــم المتحـــدة، فـــي  علـــى خـــط مـــوال،
جنـة، المالية إلى قطاز  ز ة، بحسب ما أعلنـ  اللجنـة القطريـة إلعـادة إعمـار  ـز ة. ووق ـع ريـيخ الل

، المم المتحدة الخاا  لعمليـة السـالص فـي الشـرق الوسـط محمد العمادى، ملكرة ، تفا م مع منس 
تــــور و ســــال د. وأكــــد العمــــادى، فــــي بيــــا  رســــمي، أ  مــــلكرة التفــــا م تتضــــمن حليــــة توليــــع منحــــة 

 المساعدات النقدية المقدمة من قطر لسرن في قطاز  زة.
ن خـالل المــم المتحــدة وع ــر وأوضـح العمــادى أ  صــر  المســاعدات النقديـة للمســتفيد،ن ســيتم مــ

ألن أسرة فـي محافمـات قطـاز  ـزة  100بر امج الغلاء العالمي التابع لها،  ي  ستتقاضى  حو 
مال،ــــين دوالر  10دوالر لكــــ  أســــرة  قــــدا، أى بمــــا مجملــــ   100تلــــع المســــاعدات شــــهريا، بواقــــع 

 شهرًيا.
ســاعدات ق ــ   هايــة شــهر حد ، وأشــار العمــادى إلــى أ  اللجنــة القطريــة ســتقوص بتحويــ  أمــوال الم

 على أ  ،تم ال دء بتوليعها خالل شهر أ،لول المق  .
 أكــد وليــر الحــرد اإلســراييلي "بينــي  ــا تخ"أ  لــدى كيا ــ  القــدرة علــى مراقلــة وفــي االطــار ذاتــ ،

سيواصــ   ــوار  مــع الســلطة الفلســطينية برياســة محمــود ملــاا، للحــ  " موضــحا ا ــ  "المســتفيد،ن
 لية اخرى ،تم من خاللها تحوي  الموال بش   خاضع للرقابة". إم ا ية و ود ح

بنــاء علــى مــا تقــدص، تحــاذر اســرايي  الــدخول فــي موا هــة عســ رية  د،ــدة، ال ســيما وأ  لــم تســتف، 
بعــد مــن الضــربة الك يــرة التــي تلقتهــا   هتهــا الداخليــة بعــد معركــة ســيف القــدا،  ــو مــا اهــرت 

لجنــدى االســراييلي بغــارات محـدودة،  وكــللع عــدص الــرد علــى مؤشـرات  باقتصــار الــرد علــى اصـابة ا
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اطــالق المقاومـــة صــاروم علـــى مســـتوطنة ســيدروت، واســـتجابتها للوســـاطة المصــرية التـــي دخلـــ  
على خط التهدية، مع تقديم تنـالالت تتعلـ، بالهلـة القطريـة، وإدخـال اللضـايع الـى  ـزة، التـي ، ـدو 

المقاومـة الفلسـطينية كافـة  صالمق لـة،  يـ  ستسـتخد أ  كسر  صـار ا سيتصـدر المشـهد فـي الفتـرة
 أوراق القوة لدى لتحقي،  لا الهد  الغير قاب  للمساومة أبدا.  

 


