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على الغالف

تتوعد العدو
«القسام» ّ
ّ

حقوقنا أو الحرب
املقاومة لن تخذل أناسها الذين ضحوا معها خالل الحرب.
هذا العهد الذي حمله املقاومون أجبرهم على أال يتركوا
مواقعهم حتى خالل أيام التهدئة فضال على الخوف من الغدر
اإلسرائيلي .أمس أكدت املقاومة أنها جديرة بقيادة الشعب
الفلسطيني نحو تحقيق متطلبات كانت أحالما لعشرات السنني
إن ل � ��م ي �س �ت �ط��ع ال �س ��اس ��ة
عبور النفق السياسي ،فقد
ب��ات واض �ح��ًا أن امل�ق��اوم�ين
ذوي ال � �خ � �ب� ��رة ب ��األن� �ف ��اق
األرض �ي��ة يمتلكون ال�ق��درة
على إخراجهم .على األق��ل،
ه� � � ��ذا م� � ��ا ظ � �ه� ��ر ف� � ��ي ب� �ي ��ان
«ك �ت��ائ��ب ال �ق �س��ام» ال ��ذي ت��واف �ق��ت «س��راي��ا
القدس» وباقي املقاومني عليه .بيان أكد
أن الكلمة ملن يحمل الراية ويقاتل جيش
العدو ،بعيدًا عن لعبة املحاور اإلقليمية،
وال سيما أن املطلوب إنهاء معاناة الشعب
الفلسطيني ،وذلك في مقابل تسريبات عن
تمايزات داخل الوفد الفلسطيني املفاوض
ف ��ي ال� �ق ��اه ��رة ،ح �ي��ث ي� �م ��ارس ال �ج��ان �ب��ان
امل �ص��ري واألم �ي��رك��ي م��ا ي�س�ت�ط�ي�ع��ان من
ض �غ��وط ل�خ�ف��ض س �ق��ف م �ط��ال��ب ال�ش�ع��ب
الفلسطيني ،وذلك قبل ساعات من تهدئة
يفترض أن تنتهي في الثامنة من صباح
اليوم.
أبو عبيدة ،املتحدث باسم «القسام» ،قال
أمس كالمًا مهمًا يحتاج إلى تدقيق ،لكنه
أوال وأخ �ي �رًا أرس��ل إش ��ارات ع��دة واضحة
ً
إلى املكتب السياسي والوفد الفلسطيني
امل � �ف� ��اوض ،م �ف��اده��ا أن ع �ل �ي �ك��م أن ت��أت��وا
وات � � ِ�ف � ��ق ع�ل�ي�ه��ا
ب ��ال� �ش ��روط ال� �ت ��ي أع �ل �ن��ت ّ
ب��اإلج �م��اع ،أو «االن �س �ح��اب» م��ن ال�ق��اه��رة
مباشرة ،متعهدًا بحرب استنزاف كبيرة
تمتد ألشهر وت�ش��ل مطار «ب��ن غ��وري��ون»
ّ
في «تل أبيب» ،وذلك إلى «أشهر طويلة»،
هذا إن لم يجر «استدراج العدو» إلى البر،
حيث ستكون امل�ع��رك��ة أك�ب��ر مما يتصور
«وم �ق��اوم �ت �ن��ا وش �ع �ب �ن��ا ج� ��اه� ��زون ل��دف��ع
الثمن ودخول معركة التحرير».
ال داع� ��ي ل �ل �ع��ودة إل ��ى ذك ��ر ك��ل اإلش � ��ارات
التي رافقت هذه املعركة ،وخاصة املتعلقة
ب�ت�س�ل�ي��ح ال �ض �ف��ة امل�ح�ت�ل��ة وال �ح��دي��ث عن
ح ��رب ت�ح��ري��ك أو ت �ح��ري��ر ،ل�ك��ن ال�س��اع��ات
القليلة املقبلة ستحسم امل��وق��ف ،ف��إم��ا أن
يحقق الفلسطينيون فوق نصرهم خطوة
إل��ى األم ��ام ،وإم��ا أن يكملوا امل�ع��رك��ة أم��ام
جيش س� ّ�رح قبل ي��وم�ين ج�ن��ود احتياطه
موكال مهمة التفاوض إلى
وذه��ب لينام،
ً
املصريني واألميركيني.
وي�ظ�ه��ر واض �ح��ًا أن ال�ت��أك�ي��د الفلسطيني
على مطلب امليناء يعني أن الحصار يجب
أن يكسر ،وأن ما تريد املقاومة الحصول
عليه ه��و مكسب اس�ت��رات�ي�ج��ي ع�ل��ى م��دى
بعيد ،إذ تكون الرقابة على املرفأ أصعب
وم �ج��ال إدخ ��ال م��ا ي��ري��ده الفلسطينيون
أسهل وخاصة على املجال التجاري ،كما
يحمل معنى س�ي��ادي��ًا ك�ب�ي�رًا .وك ��ان الفتًا
مسارعة وسائل إع�لام تابعة لـ«حماس»
ب�ع��د ال�خ�ط��اب إل��ى ن�ش��ر ص��ور ان�ف��وغ��راف
عن مخطط امليناء ال��ذي لم تكمل السلطة
ب� �ن ��اءه ف ��ي ع �ه��د ال� ��راح� ��ل ي ��اس ��ر ع ��رف ��ات.
ونقلت عن مؤسسة حقوقية تحذيرها من
أن رفض االحتالل إنشاء ممر مائي لغزة
يبقي حصار القطاع مستمرًا «وال يخدم
االستقرار في املنطقة».
ورغم ذلك ،لم يغلق أبو عبيدة الباب أمام
ال��وف��د أو ح �ت��ى ال��وس �ي��ط ،م�ع�ط�ي��ًا إي��اه��م
وقتًا إلنهاء «لعبة املراوغة» حتى ساعات
ال �ص �ب��اح ال �ب��اك��رة ،وح��دي �ث��ه ع��ن امل��واف �ق��ة
«املبدئية ثم بحث التفاصيل الحقًا» يشي
ب��ذل��ك ،م��ن دون أن يعني ان�ت�ف��اء إمكانية
التفاوض تحت النار الحقًا.
وح�ت��ى وق��ت متأخر م��ن م�س��اء أم��س ،كان

مبعوث وزي��ر الخارجية األميركي فرانك
غراهام ،الذي أتى من أملانيا لعقد لقاءات
مع وزير الخارجية ومسؤولني مصريني،
ال ي � ��زال ي �ع �م��ل ع �ل��ى ق� ��دم وس � ��اق إلن �ه��اء
املعضلة ،وق��د تحمل ال�س��اع��ات املتزامنة
م ��ع ك �ت��اب��ة ال �ن��ص ح�ل ً�ا ي�ن�ق��ذ امل ��وق ��ف من
االشتعال مجددًا .مع اإلشارة إلى مغادرة
الوفد اإلسرائيلي مطار القاهرة أمس وفق
مصادر أمنية في املطار.
ه ��ذه ال �ص ��ورة ال �ت��ي أخ��رج��ت إل ��ى ال�ع�ل��ن،
أم��س ،سبقها حديث كثير في الكواليس،
لكن الالفت أن وكالة «وفا» التابعة لرئاسة
السلطة الفلسطينية في رام الله كانت قد
ن�ش��رت خ�ب�رًا ب�ع�ن��وان« :م�ص��در م�ق��رب من
الوفد الفلسطيني :حماس تلعب بالنار»،
وما لبثت أن حذفته بعد دقائق ،لكن أمكن
ال�ح�ص��ول على م�تن الخبر ال��ذي ورد فيه
أن «م�ص��درًا مقربًا م��ن ال��وف��د الفلسطيني
في القاهرة أعلن أن مصر تتبنى املطالب
الفلسطينية ك��اف��ة ،ب�م��ا ف�ي�ه��ا م��وض��وع��ا
امل �ط��ار وامل �ي �ن��اء ،وأن �ه��ا ت�ت�ع��ام��ل م��ع وف��د
فلسطني لكونه يمثل الشرعية وال تتعامل
م��ع وف ��د ف �ص��ائ��ل ،ك�م��ا ت �ح��اول «ح �م��اس»
وب � �ع� ��ض وس � ��ائ � ��ل إع� �ل� ��ام م � �س� ��ان� ��دة ل �ه��ا
ترويجه».
وأفاد املصدر ،وفق الخبر الذي أتت أوامر
سريعة بحذفه ،ب��أن «ح�م��اس ت�ح��اول زج
ق �ض �ي��ة ف �ت��ح م �ع �ب��ر رف ��ح ف ��ي امل �ف��اوض��ات
م��ع ال �ج��ان��ب اإلس��رائ �ي �ل��ي ،ك ��أن إس��رائ �ي��ل
ط��رف ف��ي ه��ذه القضية ،رغ��م علم الحركة
بالتفاهم ال�ق��ائ��م ب�ين ال�ق�ي��ادت�ين املصرية
والفلسطينية بشأن فتح ه��ذا املعبر منذ
ت �ش �ك �ي��ل ح �ك��وم��ة ال ��وف ��اق وق �ب ��ل ان �ط�ل�اق
العدوان األخير على غزة بحوالى شهر».
وه��اج��م ذل��ك امل�ص��در ت�ص��رف��ات «ح�م��اس»
ق ��ائ�ل ً�ا« :ب ��دأن ��ا ن�ش�ع��ر ب �م�لام��ح خ �ط��ر من
ع�م�ل�ي��ة ت�ف�ك�ي��ك ح��ال��ة ال ��وح ��دة ال��وط �ن �ي��ة،
وت��أك��د ل�ن��ا م��ن خ�ل�ال م�ت��اب�ع�ت�ن��ا ال��دق�ي�ق��ة
ل�خ�ط��اب ح�م��اس اإلع�لام��ي ح��رص�ه��ا على

ت �م �ي �ي��ز ن �ف �س �ه��ا ع ��ن ال ��وف ��د امل ��وح ��د ع�ب��ر
ت �س��ري��ب أخ� �ب ��ار ورواي � � ��ات خ��اص��ة ل�ق�ن��اة
الجزيرة ،وأخرى مساندة لها ،رغم االتفاق
على أال يدلى بتصريحات لوسائل اإلعالم
في املرحلة الحالية» ،ما دفعه إلى التعبير
عن قلقه «من أن يؤدي الخطاب اإلعالمي
امل ��وج ��ه م ��ن ح �م��اس إل ��ى اس �ت �ف��زاز مصر
وإحباط جهودها إليقاف العدوان نهائيًا،
وذل � ��ك مل�ص�ل�ح��ة ق� ��وى إق�ل�ي�م�ي��ة ك��ان��ت قد
حاولت استخدام الدم الفلسطيني لتأكيد
حضورها وفعاليتها في اإلقليم ومن أجل
تصفية حساباتها م��ع م�ص��ر ،وامل�ت��اج��رة
ب��دم��اء أط �ف��ال ون �س��اء غ��زة م�ق��اب��ل ماليني
الدوالرات املدفوعة لقياداتها املستريحة».
ع �ل��ى ال �ج��ان��ب امل �ص��ري (ال �ق ��اه ��رة ،إي �م��ان
إب��راه �ي��م) ،ت�ن�ب��ه م �ص��ادر أم�ن�ي��ة م�ص��ري��ة،
«األخبار» ،إلى محاوالت «حماس» دخول
امل�ف��اوض��ات كأنها الع��ب رئيسي ف��ي حال
ت��وق �ي��ع أي ات �ف��اق �ي��ة أم �ن �ي��ة م��ع إس��رائ �ي��ل.
وتضيف إن «انقسام الفصائل الفلسطينية
س��اع��د ع�ل��ى إح �ب��اط امل �ف��اوض��ات أك�ث��ر من
م��رة ،وه��و م��ا استغلته إس��رائ�ي��ل لإلعالن
أنها ستؤمن املستوطنات وتنسحب ،ما
يعيد الجهود إلى مربع الصفر».
إسرائيليًا( ،علي حيدر) ،قالت صحيفة
«يديعوت أحرونوت» إن رئيس حكومة
االح � �ت�ل��ال ب �ن �ي��ام�ي�ن ن �ت �ن �ي��اه��و ووزي � ��ر
الجيش موشي يعلون أعطيا أوامرهما
للجيش م��ن أج��ل االس�ت�ع��داد ج�ي�دًا ألي
سيناريو محتمل بعد الثامنة صباحًا.
ووف�ق��ًا للصحيفة ،ف��إن جيش االح�ت�لال
«سيرد بكل ما أوت��ي من قوة إن أطلقت
امل�ق��اوم��ة الفلسطينية ال �ص��واري��خ بعد
ان�ت�ه��اء ال�ت�ه��دئ��ة» ،وه��و التحذير نفسه
ال � ��ذي ن�ق�ل��ه وزي � ��ر اإلع �ل��ام اإلس��رائ �ي �ل��ي
وعضو الكابينيت ،غلعاد أردان.
وب � � �م� � ��وازاة رف � ��ع م �س �ت ��وى ال �ت �ه ��دي ��دات
املتبادلة بني إسرائيل واملقاومة في غزة،
س��رب��ت ت��ل أب�ي��ب م��واق�ف�ه��ا م��ن القضايا
امل �ط��روح��ة ع �ل��ى ط ��اول ��ة ال �ت �ف��اوض في
ال �ق��اه��رة .وف ��ي م �ح��اول��ة ل�خ�ف��ض سقف
ال ��ره ��ان ��ات ل� ��دى ال� �ط ��رف ال�ف�ل�س�ط�ي�ن��ي،
ووض��ع س�ق��وف مل��آل امل�ف��اوض��ات ،ذك��رت
القناة األولى في التلفزيون اإلسرائيلي
أن ال�ق�ي��ادة اإلس��رائ�ي�ل�ي��ة على استعداد
ل�ل�م��واف�ق��ة ع�ل��ى ت��وس�ي��ع منطقة الصيد
البحري وإدخال األموال إلى القطاع من
أج��ل دف��ع ال��روات��ب ،م��ع م�ن��ح تسهيالت
ل �ح��رك��ة األف � ��راد ف �ق��ط ،ع �ب��ر م�ع�ب��ر إي ��رز.

خرج آالف
الغزيني أمس
في مسيرات
احتفاء
بمقاومتهم
(األناضول)

أي� �ض ��ًا ف ��ي ال� �س� �ي ��اق ن �ف �س��ه ،ع� �ب ��رت ت��ل
أبيب عن رؤيتها ،وف��ق القناة العبرية،
ب��أن معبر رف��ح ه��و قضية فلسطينية ـــ
مصرية ،ليس إال .ولجهة م��واد البناء،
ذك ��رت ال �ق �ن��اة األول� ��ى أن ه �ن��اك م��واف�ق��ة
ع �ل��ى إدخ ��ال� �ه ��ا إلع � � ��ادة ب� �ن ��اء ال �ق �ط��اع،
لكن تحت إش ��راف دول��ي ف�ق��ط ،وح��ذرت
م��ن إدخ� ��ال م ��واد م �ت �ع��ددة االس �ت �خ��دام.
وأوض �ح��ت ال�ق�ن��اة أن إس��رائ �ي��ل ترفض

لم يغلق أبو عبيدة
الباب أمام الوفد أو
حتى الوسيط

مطلقًا بناء ميناء بحري وم�ط��ار .وفي
م��ا يتعلق ب ��األس ��رى ،ش ��ددت إس��رائ�ي��ل
ع� �ل ��ى رف� �ض� �ه ��ا إط � �ل� ��اق س � � � ��راح أس � ��رى
صفقة غلعاد شاليط ،فيما أع��رب��ت عن
اس�ت�ع��داده��ا ل�لإف��راج ع��ن أس��رى الدفعة
ال��راب �ع��ة ك �ب ��ادرة ح�س��ن ن �ي��ة ،ت �ج��اه أب��و
مازن فقط .في سياق متصل ،رأى العدو
مستقبال ضد األنفاق،
أن من حقه العمل
ً
ومواصلة االغتياالت.
وجاءت تصريحات أمس املتبادلة لتكشف
زي � ��ف ال � �ص� ��ورة ال� �ت ��ي ح ��اول ��ت إس��رائ �ي��ل
ت �س��وي �ق �ه��ا ،وف �ي �ه��ا أن ف �ص��ائ��ل امل �ق��اوم��ة
ع��ادت ورض�خ��ت ل�ل�م�ب��ادرة امل�ص��ري��ة التي
نصت على االل�ت��زام بوقف ال�ن��ار ،من دون
أي التزامات ،وثبت أن املقاومة أبدت قدرًا
من املرونة من دون أي تنازل على مستوى
امل � �ض � �م� ��ون امل � �ت � �ص ��ل ب� �م� �ط ��ال ��ب ال �ش �ع��ب
الفلسطيني.
وت�ج�ل��ت أه�م�ي��ة رس��ائ��ل امل �ق��اوم��ة لكونها
أث �ب �ت��ت ج��دي �ت �ه��ا واس� �ت� �ع ��داده ��ا ال�ف�ع�ل��ي
ل�ل�ع��ودة إل��ى خ�ي��ار ال�ق�ت��ال ،وه��و أم��ر على

سيدي رئيس الحكومة ...باهلل عليك ال تقل انتصرنا!
يحيى دبوق
إسرائيل ،ولألسف الشديد ،لم تنتصر.
لم نستوعب دروس حرب لبنان الثانية،
والكثير من األخطاء كررت نفسها .هذا
م��ا خ�ل�ص��ت إل �ي��ه صحيفة «م �ع��اري��ف»،
ف��ي م �ق��ال تحليلي ن�ش��رت��ه أم ��س تحت
ع �ن ��وان «مل � ��اذا ل ��م ن �ن �ت �ص��ر؟» .وأش� ��ارت
الصحيفة في معرض عرضها ألسباب
عدم االنتصار الى أن الجيش عانى من
«استخبارات معطوبة» في مقابل رغبة
ال �ع ��دو ف ��ي امل��واج �ه��ة وان ��دف ��اع ��ه إل�ي�ه��ا
و«استراتيجية أن�ف��اق ل��م تكن معروفة
الس �ت �خ �ب��ارات �ن��ا ال �ف ��اخ ��رة ،أو ال �ف��اخ��رة
زيادة عن اللزوم».
وأض� � � ��اف� � � ��ت «م� � � �ع � � ��اري � � ��ف» إن رئ � �ي ��س
ال� � � � ��وزراء ،ب �ن �ي��ام�ي�ن ن �ت �ن �ي��اه��و ،ووزي � ��ر
ال �ح��رب ،م��وش�ي��ه ي �ع �ل��ون ،ال �ل��ذي��ن ع��رف��ا
بتهديداتهما اللفظية أم��ام الكاميرات،
ك��ان��ا م �ت��رددي��ن ي�ب�ح�ث��ان ع��ن ت�س��وي��ات
وع� ��ن ح �ل ��ول وس � ��ط ،ع �ل �م��ًا ب� ��أن ال �ح��ذر

ه ��و أب� ��و ال �ه��زي �م��ة ن �ف �س �ه��ا .وت �س��اء ل��ت
ال �ص �ح �ي �ف��ة« :م� ��ا ال �ع �م��ل ف ��ي ح� ��ال ع��دم
ن �ج��اح االق � �ت� ��راح امل� �ص ��ري ف ��ي تقليص
قدرة الفصائل الفلسطينية إلى الحجم
املرغوب فيه ،وما هو سيناريو نتنياهو
إذا فشلت االتصاالت» في القاهرة؟
وك �ت��ب م �ن��اح��م ب ��ن ف ��ي م��وق��ع «وال �ل��اه»
اإلخ� �ب ��اري ،م�ق��ال��ة تهكمية ض��د صناع
ال �ق��رار ف��ي ت��ل أب �ي��ب ،وم ��ا س �م��اه وك�ل�اء
الحكومة من اإلعالميني والكتاب ،الذين
س��ارع��وا إل��ى اإلع�ل�ان ع��ن االن�ت�ص��ار في
غ� ��زة ،م �ش�ي�رًا إل ��ى أن ن�ت�ي�ج��ة ال �ح��رب ال
تمثل في الواقع سوى «هزيمة مدوية».
وأش��ار بن إل��ى أن «جيشنا انسحب من
ً
ق �ط��اع غ ��زة ذل �ي�ل�ا ،وم ��ن دون أن يحقق
األه��داف التي حددتها الحكومة ،وعلى
رأس� �ه ��ا ال �ق �ض ��اء ع �ل��ى ق � � ��درات ح �م��اس
ال �ع �س �ك ��ري ��ة ،وس� �م ��ح ل �ه ��ا ب��االح �ت �ف��اظ
ب �ق��وت �ه��ا ،م ��ا ي�ع�ن��ي أن ال �ج��ول��ة امل�ق�ب�ل��ة
ليست إال مسألة وقت ال أكثر».
وأوض � ��ح ب��ن أن ال �ج �ي��ش ل��م ي �ع��د ق ��ادرًا

على م��واص�ل��ة ال �ح��رب ،وه��و خ��ائ��ف من
س �ق��وط ق�ت�ل��ى ف��ي ص�ف��وف��ه وم ��ن إم�ك��ان
أن ينجح الفلسطينيون ف��ي اختطاف
جندي ،ومن هنا أقول لرئيس الحكومة:
«أستحلفك بالله أن ال تطلق على نتيجة
هذه الحرب انتصارًا ،ألنها هزيمة ،وهي
هزيمة ستتسبب بهجرة املستوطنني،
وليس من مستوطنات غالف قطاع غزة
وحسب ،بل وأيضًا من امل��دن الجنوبية
الكبرى ،عسقالن وبئر السبع وأسدود».
م � ��ن ج� �ه� �ت ��ه ،ك� �ت ��ب غ � ��دع � ��ون ل �ي �ف ��ي ف��ي
ص�ح�ي�ف��ة «ه ��آرت ��س» ،ه��ازئ��ًا م��ن «ف��رق��ة
اإلن�ش��اد التي ت� ّ
�زور النصر اإلسرائيلي
ّ
في غزة» ،والتي تزور هزيمة «حماس»
مقابل ت��زوي��ر نصر إس��رائ�ي��ل .وأض��اف:
«ق � ��د زورت ق� �ب ��ل ذل � ��ك وح � � ��دة ال �ش �ع��ب
وثباته الصلب ،وزورت بطولة الجيش
وأخ�ل�اق� �ي� �ت ��ه .وه � ��ي ت � � � ّ
�زور ك ��ل رش �ق��ات
االن�ت�ق��اد م��ن العالم باعتبارها معادية
ل �ل �س ��ام �ي ��ة .ه � �ك ��ذا ه� ��ي ف ��رق ��ة اإلن � �ش ��اد
الوطنية ،إنها فرقة التزوير».

وس� ��أل ل�ي�ف��ي «م� � ��زوري االن �ت �ص ��ار» عن
ط�م��س ط�ل��ب «ح �م��اس» خ ��روج الجيش
اإلسرائيلي من القطاع كشرط للهدنة،
وه� ��و ال� �ش ��رط ال � ��ذي ام �ت �ث �ل��ت إس��رائ �ي��ل
أم��ام��ه .وم��اذا ع��ن تجاهل حقيقة أن تل
أب �ي��ب أص�ب�ح��ت ف �ج��أة م�س�ت�ع��دة ،وب�ع��د
ال �ح��رب ،ل�ل�ت�ب��اح��ث م��ع م�م�ث�ل��ي حكومة
ال ��وح ��دة ال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي��ة؟ أل �ي��س ف��ي ذل��ك
إنجاز لـ«حماس»؟
صحيفة «ي��دي �ع��وت أح ��رون ��وت» رك��زت
ف��ي مقالها االف�ت�ت��اح��ي ح��ول استطالع
ل � �ل� ��رأي ن� �ش ��ر ف� ��ي أع � �ق� ��اب اإلع � �ل� ��ان ع��ن
الهدنة املؤقتة ،ك��ان قد أظهر أن  21في
امل �ئ��ة م��ن اإلس��رائ �ي �ل �ي�ين ي �ع �ت �ق��دون ب��أن
الجيش اإلسرائيلي هو املنتصر ،بينما
يعتقد  28ف��ي املئة منهم ب��أن الفصائل
الفلسطينية هي املنتصرة« ،أم��ا نسبة
ال�ـ  45ف��ي املئة م��ن اإلسرائيليني ،فترى
أن نتيجة وسطية ،بني بني ،وهو تعبير
آخر االكتئاب الذي تفشى في أوساطنا
وعن إضاعة الفرصة».

