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على الغالف

غزة تلملم جراحها ...ويد مقاومتها على الزنـــ
فرحة انتصار مضرجة
بدماء الشهداء والجرحى.
العدو يغادر قطاع غزة
ً
ذليال ،يترقب مفاوضات
سياسية تديرها القاهرة،
على أمل أن تحقق له ما عجز
عنه في امليدان ،فيما أيادي
املقاومني ال تزال على الزناد،
متوعدة بالعودة الى ساحة
الوغى إذا لم يحصل الشعب
الفلسطيني على حقوقه
املشروعة
قوات االحتالل اإلسرئيلي
غ��ادرت قطاع غ��زة ،حيث
أمضى السكان يوم أمس
وه � ��م ي �ك �ت �ش �ف��ون أه � ��وال
الدمار الذي خلفه العدو،
وي � �ل � �م � �ل � �م� ��ون ج ��راح � �ه ��م
وي � ��دف � �ن � ��ون ش � �ه� ��داء ه� ��م،
ف��ي وق��ت ال ي ��زال ف�ي��ه ع�ن��اص��ر امل�ق��اوم��ة
ممسكني ب��ال�ب�ن��دق�ي��ة ،وأص��اب�ع�ه��م على
الزناد بانتظار ما ستؤدي إليه الجولة
ال �ت �ف��اوض �ي��ة ال �ت��ي ت �ج��ري ف��ي ال �ق��اه��رة
ب��رع��اي��ة م�ص��ري��ة .وي�ب��دو واض �ح��ًا ،وفي
م�ن��اورة سياسية منها تساعدها على
صرف انتصاراتها العسكرية امليدانية
ان � � �ج� � ��ازات س� �ي ��اس� �ي ��ة ،ق �ب �ل��ت ف �ص��ائ��ل
املقاومة ،في الشكل ،أن تحفظ ماء وجه
القيادة املصرية بقبولها وقفا الطالق
ال �ن��ار م��ن دون ش� ��روط ،ول�ك�ن�ه��ا ره�ن��ت
موافقتها ه��ذه بمدة زمنية 72 ،ساعة،
قابلة للتمديد بحسب اتجاهات املسار
ال �س �ي��اس��ي ،ب �م��ا ي�ع�ن��ي أن �ه��ا اح�ت�ف�ظ��ت
ل�ن�ف�س�ه��ا ب �ح��ق ال� �ع ��ودة إل ��ى اس�ت�ئ�ن��اف
ال �ق �ت��ال إذا ات�ج�ه��ت ال��ري��اح ال�س�ي��اس�ي��ة
ب�غ�ي��ر م�ش�ت�ه��اه��ا .وع � ��ودة ال �ق �ت��ال ،وإن
ب��دت مستبعدة ف��ي ظ��ل رغ�ب��ة الجميع
ف ��ي ان� �ه ��اء ج��ول��ة ال� �ح ��رب األخ � �ي� ��رة ،إال
أن�ه��ا ليست مستحيلة ،ف��ي ظ��ل حقيقة
أن امل �ق��اوم��ة خ��اض �ت �ه��ا ان �ت �ف��اض��ا على
وضع اقل مأساوية مما آل إليه القطاع

أكدت «كتائب القسام» أن السلوك اإلسرائيلي هو ما يحدد «سير املعركة ومآالتها» (األناضول)

ف ��ي ن �ه��اي��ة ال� � �ع � ��دوان .وق ��ال ��ت م �ص��ادر
أمنية مصرية مسؤولة ل�ـ«األخ�ب��ار» إن
«اسرائيل وافقت على نحو مبدئي على
ارب �ع��ة ب �ن��ود ف��ي ال ��ورق ��ة الفلسطينية،
ال�ت��ي ق��دم��ت إل��ى م�ص��ر ،ورف �ض��ت ثالثة
ب �ن��ود م �ن �ه��ا» .وأض ��اف ��ت «واف� �ق ��ت على
وقف عملياتها العسكرية في قطاع غزة،
وع �ل��ى رف ��ع ال �ح �ص��ار وت��وس �ي��ع منطقة
ال �ص �ي��د ال �ب �ح��ري مل �س��اف��ة  12م �ي�ل�ا م��ن
شواطئ غ��زة ،اضافة ال��ى البند املتعلق
ب��ال �س �ج �ن��اء ال �ف �ل �س �ط �ي �ن �ي�ين .ورف �ض��ت
مبدئيا امل�ط��ال��ب املتعلقة ب��اق��ام��ة مطار
وميناء بحري في غزة ،وفتح طريق بني
الضفة الغربية والقطاع».
وف� ��ي ال� �س� �ي ��اق ،اس �ت �ب �ع��د ن ��ائ ��ب األم�ي�ن
ال �ع��ام ل �ح��رك��ة ال �ج �ه��اد االس�ل�ام ��ي زي��اد
ال�ن�خ��ال��ة أن ي �ك��ون ن ��زع س�ل�اح امل�ق��اوم��ة
ال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي��ة م �ط��روح��ا ل �ل �ت �ف��اوض مع
الجانب اإلسرائيلي .وقال «هذا أمر غير

خ��اض��ع ل�ل�ن�ق��اش» ،مشيرا إل��ى أن «ه��ذه
الحرب لم تكن لتتوقف  -حاليا  -لوال أن
شعرنا بتفهم الجانب املصري ملطالبنا،
ووع � ��ده ب��ال �ع �م��ل ع �ل��ى ت�ح�ق�ي�ق�ه��ا خ�لال
التفاوض».
وان � �ض� ��م أرب � � ��ع أع � �ض� ��اء ج � ��دد م� ��ن غ ��زة

وافقت إسرائيل
على نحو مبدئي على
اربعة بنود في الورقة
الفلسطينية

إل��ى ال��وف��د امل �ف��اوض ف��ي ال �ق��اه��رة ،وه��م
ع �ض��وا امل �ك �ت��ب ال �س �ي��اس��ي ل �ـ «ح �م��اس»
خ�ل�ي��ل ال�ح�ي��ة وع �م��اد ال�ع�ل�م��ي وال�ن��ائ��ب
عن «فتح» فيصل ابو شهال ،ومسؤول
العالقات الخارجية في «الجهاد» خالد
البطش.
ّوقالت «كتائب القسام» ،في بيان أمس،
إنها تتعامل مع حالة التهدئة الحالية
كمرحلة مؤقتة ،وإن السلوك اإلسرائيلي
ه��و م��ا يحدد «سير املعركة ومآالتها».
وأضافت أن عناصرها ما زالوا في حالة
استنفار واس�ت�ع��داد وت��رق��ب ،وه��م على
أهبة االستعداد ألداء دورهم بحسب ما
ملصلحة الشعب
ت�ق��رره ق�ي��ادة امل�ق��اوم��ة
ّ
الفلسطيني .وش ��ددت على أن�ه��ا ق��ادرة
على مواصلة الطريق ب�ـ«ك�ف��اءة وإرادة
واق � � �ت� � ��دار ،وأن امل� �ع ��رك ��ة م� ��ع إس ��رائ �ي ��ل
مستمرة حتى نيل حقوق الفلسطينيني
املشروعة».

بدوره ،أكد نائب رئيس املكتب السياسي
ل �ح��رك��ة ح� �م ��اس ،إس �م��اع �ي��ل ه �ن �ي��ة ،أن
الوفد الفلسطيني املوحد الذي يخوض
مفاوضات في القاهرة من أجل التهدئة،
«م �ت �م �س��ك ب �م �ط��ال��ب وح � �ق� ��وق ال �ش �ع��ب
الفلسطيني ول��ن ي�س��اوم على الحقوق
الفلسطينية».
وشدد هنية في بيان ،على أن «ما عجزت
إسرائيل عن تحقيقه في حربها ال يمكن
أن تحصل عليه ف��ي م�ي��دان السياسة»،
م � �ع � ��رب � ��ًا ع � � ��ن دع � � � ��م «ح� � � �م � � ��اس ل� �ل ��وف ��د
الفلسطيني امل��وح��د ف��ي ال �ق��اه��رة ،ال��ذي
يخوض مفاوضات من أج��ل االستثمار
السياسي األمثل والوصول إلى خاتمة
تليق بتضحيات ال�ش�ع��ب الفلسطيني
وأداء مقاومته».
في املقابل ،حرصت اسرائيل على ربط
موافقتها على وقف اطالق النار بكونه
ج��رى دون ش��روط مسبقة ،ف��ي محاولة

نتنياهو يبحث عن انتصار هربًا من السكاكين!
علي حيدر
ع� �ل ��ى ال� ��رغ� ��م م� ��ن ح ��رص ��ه ال� �ش ��دي ��د ع�ل��ى
الترويج ملقولة إن إسرائيل انتصرت في
ال�ح��رب على ق�ط��اع غ��زة ،إال أن م��ا ينتظر
بنيامني نتنياهو في الداخل االسرائيلي
سيكون كافيًا لتبديد ه��ذه ال�ص��ورة .ومع
أن ت�س��وي��ق ه ��ذا االن �ط �ب��اع ي��أت��ي ام �ت��دادًا
للمواجهة مع املقاومة ،هو موجه أيضًا،
على نحو أساسي ،تجاه الجبهة الداخلية،
بهدف إقناعها ب��أن الخسائر املؤملة التي
سقطت لم تكن عبثية.
إزاء هذا األمر ،باتت صورة املنتصر أكثر
م��ن ض��روري��ة بالنسبة إل��ى نتنياهو في
م��واج �ه��ة خ �ص��وم��ه ال �س �ي��اس �ي�ي�ن ،ال��ذي��ن
ي�ع� ّ�دون العدة للمواجهة واالن�ت�ق��ام .كذلك
بالنسبة إلى قيادة الجيش ،التي تعرضت
النتقادات على خلفية أداء قواتها.
لجهة نتنياهو ،ي�س��ود ن��وع م��ن الغليان
امل�ك�ب��وت داخ��ل ح��زب السلطة «ال�ل�ي�ك��ود»،
حيث ينذر التوتر بني أعضائه بحصول
ان �ف �ج��ار ف��ي أي ل�ح�ظ��ة ،ول �ك��ن م��ع ان�ت�ه��اء
ال � �ق � �ت � ��ال ف� � ��ي ال� � �ق� � �ط � ��اع ،ت � �ت� ��وق� ��ع ج� �ه ��ات

إسرائيلية أن ينفجر الوضع داخل الحزب،
على أن يكون املشهد وفق صورة «الجميع
ضد الجميع» .ومن أب��رز املعسكرات التي
تبلورت ،نتنياهو إلى جانب وزير الدفاع
م��وش�ي��ه ي�ع�ل��ون ،ف��ي م�ق��اب��ل رئ�ي��س لجنة
الخارجية واألمن زئيف الكني ،وبالعكس.
ه��ذا من دون ذك��ر الالعبني املتحررين من
أي أطر ،الذين نجحوا في تأليف كتل ّ
عدة
مختلفة داخ ��ل ح ��زب «ال �ل �ي �ك��ود» .نتيجة
هذا الواقع ،يدرك رجال نتنياهو أنه بعد
ال�ع�م�ل�ي��ة ال �ع �س �ك��ري��ة ،ف ��ي غ� ��زة ،س�ي�ج��ري
اس �ت�ل�ال ال�س�ك��اك�ين ض ��ده م��ن دون ت ��ردد.
وهو ما برز في املواقف التي دعت إلى عدم
إيقاف العملية والسعي إلى ضرب حماس
بصورة أقسى وأشد .ولذلك ،يشعر هؤالء
بنوع من الضغط ،ويستعدون لليوم الذي
يلي العملية.
ف��ي م��ا يتعلق ب��ال�ج�ي��ش ،ذك ��رت صحيفة
«ه � � ��آرت � � ��س» ،أن األج � � � � ��واء ال � �س� ��ائ� ��دة ف��ي
امل��ؤس�س��ة ال�ع�س�ك��ري��ة ول ��دى ال�ج�م�ه��ور ،ال
تشبه الشعور بالفشل القاسي الذي ساد
ب�ع��د ح��رب ل�ب�ن��ان ال�ث��ان�ي��ة ع��ام  .2006مع
ذل��ك ،تضيف الصحيفة ،أن هناك شعورا

بقدر من الشك وخيبة األم��ل من انجازات
ال�ح��رب ،لكن ذل��ك لن يعبر عن نفسه ،كما
ح �ص��ل ف ��ي ص �ي��ف ع� ��ام  ،2006ب��واس �ط��ة
االحتجاجات الشديدة التي قام بها جنود
االحتياط ،وعبر االستقاالت التي ُس ّجلت.
وع�ل��ى ال��رغ��م م��ن االن�ط�ب��اع ب��أن التنسيق
بني القيادتني السياسية والعسكرية ،كان
حسنًا هذه املرة ،ذكرت صحيفة «معاريف»
أن ت ��وت� �رًا ش ��دي� �دًا ي �س ��ود ال� �ع�ل�اق ��ات ب�ين
قيادة الجيش واملستوى السياسي ،على
خلفية العدوان على غزة ،إذ تتهم القيادة
ال �س �ي��اس �ي��ة امل��ؤس �س��ة ال �ع �س �ك��ري��ة ب��أن�ه��ا
ل��م تنجح ف��ي تنفيذ امل�ه�م��ات امل�ل�ق��اة على
ع��ات �ق �ه��ا .ف��ي امل �ق��اب��ل ،أث � ��ارت ت�ص��ري�ح��ات
أحد كبار الضباط عن أن الجيش يحتاج
إل ��ى أس �ب��وع واح ��د م��ن أج ��ل اح �ت�ل�ال غ��زة
وت�ق��وي��ض سلطة ح �م��اس ،غضبًا ش��دي�دًا
ل��دى القيادة السياسية .ووص��ف مسؤول
سياسي رفيع ،هذه املواقف بـ «املضللة»،
َ
مشيرا إل��ى أن تقدير املوقف ال��ذي عرضه
ق � � ��ادة ال� �ج� �ي ��ش ع� �ل ��ى امل� �ج� �ل ��س ال � � � ��وزاري
امل �ص �غ��ر ،ك ��ان مختلفًا ت�م��ام��ًا ع�م��ا يشير
إل �ي��ه ال �ض��اب��ط امل ��ذك ��ور ،ل�ج�ه��ة اع�ت�ق��اده��م

بأن «السيطرة على قطاع غزة ،وتقويض
سلطة ح�م��اس ،على غ��رار عملية «السور
الواقي» ،يتطلبان شهورًا طويلة ،قد تمتد
لسنة أو سنتني».
وردًا ع�ل��ى ال �ت��روي��ج ل �ه��ذه امل �ق��ول��ة ،ي�ق��ول
م�س��ؤول��ون س�ي��اس�ي��ون إن «ال �س��ؤال ال��ذي
ي �ج��ب أن ي �ط��رح ،ك�ي��ف ف�ش��ل ال �ج �ي��ش في
ّ
ت�ن�ف�ي��ذ امل �ه �م��ة امل� �ح ��دودة ال �ت��ي ك��ل �ف��ه بها
امل� �س� �ت ��وى ال� �س� �ي ��اس ��ي ،وه� � ��ي اس� �ت� �ع ��ادة
ال � � �ه� � ��دوء» .وأض � � � ��اف ه � � ��ؤالء أن «رئ� �ي ��س
راض على
الحكومة بنيامني نتنياهو غير
ٍ
النتائج التي حققها الجيش».
ُ
إلى ذلك ،ما زالت تسمع دعوات إلى تأليف
ل�ج��ان ت�ح�ق�ي��ق ،ك��ال�ت��ي ج ��اءت ع�ل��ى لسان
رئيس لجنة الخارجية واألمن زئيف الكني.
وم ��ن ال �ص �ع��ب ح �ت��ى اآلن ت��وق��ع األج �ن��دة
السياسية الل�ك�ين وم��ا إذا ك��ان سيستغل
العملية ملصلحة نتنياهو أم ض��ده ،كما
ت�ش�ي��ر ت �ق��دي��رات إع�لام �ي��ة ،إض��اف��ة إل��ى أن
اإلع �ل�ان ع��ن أن م��راق��ب ال��دول��ة سيفحص
قضية األنفاق ،يخدم نتنياهو إذا ما جرى
األخ ��ذ ب��ال�ح�س�ب��ان طبيعة م��راق��ب ال��دول��ة
الحالي املريحة بالنسبة إلى األخير.

