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الحدث

على الغالف
تسارعت التطورات
خالل اليومني املاضيني،
ودخلت األطراف
املعنية بحرب غزة سباقًا
بني التصعيد والتهدئة:
إسرائيل املصدومة
تطلب هدنة ،تغري
«حماس» بأن تكون
طويلة املدى ،من دون
أن توقف الحشد عسكريًا
على حدود القطاع؛
فهي ال تستطيع
التسليم بالواقع الحالي،
كي ال تبدو منهزمة،
وتخشى تدحرج الوضع
نحو ما ال يحمد عقباه.
املقاومة الفلسطينية،
التي استعادت ثقتها
بنفسها عبر عملية
«حجارة ّ
سجيل» ،ال
تريد خسارة املعادلة
الجديدة التي فرضتها،
لكنها أيضًا تحاول
تجنب االنزالق نحو
مواجهة شاملة تعرف
كلفتها املادية
والبشرية .مصر ،ورغم
سعيها إلى استعادة
موقعها اإلقليمي ،ال
تزال متمسكة بإرث
حسني مبارك ،وبدورها
كوسيط بني الطرفني.
يبقى الثابت الوحيد أن
تل أبيب والقدس دخلتا
مدى نيران املقاومة
الفلسطينية ،للمرة
األولى منذ  ،1948وأن
إسرائيل تشهد حرب
استنزاف تتهددها
بخسارة ما بقي لها من
هيبة ،وبخسارة بنيامني
نتنياهو السلطة
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حجارة سجيل الق ـ
القاهرة تسعى
للتهدئة والمقاومة
تضع شروطها
ب �ي��ن «ع � �م � ��ود ال � �س � �ح� ��اب» ال � �ت� ��ي ب ��دأت �ه ��ا
إس��رائ�ي��ل باغتيال ق��ائ��د كتائب ع��ز الدين
ال � �ق � �س� ��ام ،أح � �م� ��د ال� �ج� �ع� �ب ��ري و«ح � �ج � ��ارة
س � ّ�ج� �ي ��ل» و«ال � �س � �م� ��اء ال � � ��زرق � � ��اء» ،وه �م��ا
ال�ت�س�م�ي�ت��ان ال �ل �ت��ان اخ�ت��ارت�ه�م��ا «ك�ت��ائ��ب
ال�ق�س��ام» و«س��راي��ا ال �ق��دس» لعملياتهما،
م �ش �ه��د ج ��دي ��د ع ��اش ��ت ع �ل ��ى وق� �ع ��ه غ ��زة
واألراض��ي الفلسطينية املحتلة ،في وقت
ظهر فيه س�ب��اق ب�ين التصعيد ومساعي
التهدئة ،برعاية مصرية.
ف�ب�ع��د ال �ص��واري��خ ال �ت��ي ب�ل�غ��ت ت��ل أب�ي��ب
ل�ل�م��رة األول� ��ى ،أص�ب�ح��ت ال �ق��دس املحتلة
بدورها في مرمى نيران املقاومة ،ليجد
اإلس��رائ �ي �ل �ي��ون أن�ف�س�ه��م م�ض�ط��ري��ن إل��ى
ال�ع��ودة إل��ى امل�لاج��ئ ،بعدما أصبح أكثر
من مليون إسرائيلي عرضة للصواريخ.
وال� �ص ��واري ��خ ن�ف�س�ه��ا ل ��م ت �ع��د م�ق�ت�ص��رة
على «ك��ورن�ي��ت» أو «ف�ج��ر  ،»5ب��ل كشفت
امل �ق��اوم��ة ع ��ن ام �ت�لاك �ه��ا ب�ي�ن ت��رس��ان�ت�ه��ا
ص��واري��خ أرض ج��و م �ض��ادة ل�ل�ط��ائ��رات،
ّ
مكنتها من اسقاط طائرتني في اليومني
املاضيني.
وف��ي م� ��وازاة امل �ع��ارك امل�س�ت�م��رة ال�ت��ي أدت
حتى األمس إلى سقوط  28شهيدًا وقرابة
ال�ث�لاث�م�ئ��ة م �ص��اب ،ف ��إن ح��رك��ة ات �ص��االت
عربية ودولية لم تنجح حتى اللحظة في
تمهيد األرض �ي��ة ل��وق��ف اط�ل�اق ال �ن��ار ،في
ظ��ل تهويل إس��رائ�ي��ل الباحثة ع��ن مخرج
ألزمتها باالستعداد لبدء حملة عسكرية
برية ،وانحياز أميركي وأوروبي لها.
لكن ي�ب��دو أن االن�ح�ي��از م�ح��دد بسقف ،إذ
س� ّ�رب أح��د ال ��وزراء في منتدى التساعية،
ال � ��ذي اج �ت �م��ع أم � ��س ،أن «م� ��ا ي �ق��ول��ه ل�ن��ا
ال �ع��ال��م ،بحسب امل �ح��ادث��ات ال�ت��ي اج��راه��ا
رئيس الحكومة بنيامني نتنياهو ووزير
خارجيته أفيغدور ليبرمان ،مع ق��ادة في

ال�غ��رب ،ه��و اآلت��ي :حاليًا لديكم مساندة،
ل�ك��ن ال�ح�ب��ل ل�ي��س ط��وي�لا ج � �دًا» .وأض ��اف
«م� �ث ��ال ج �ي��د ي �م �ك��ن ال �ح ��دي ��ث ع �ن��ه ه �ن��ا،
إذ إن ن�ت�ن�ي��اه��و ح ��ادث رئ �ي��س ال�ح�ك��وم��ة
البريطانية ،ديفيد كاميرون ،ال��ذي سأل:
متى ت�ت��وق�ف��ون؟ وك��م ستستمر العملية؟
فقال نتنياهو :نوقف إط�لاق النار عندما
ت��وق�ف��ه ح �م��اس ،وم��ا دام ل��م يحصل ذل��ك،
ف�ل��ن ن��وق��ف إط�ل�اق ال �ن��ار .ل�ك��ن إذا توقفت
ح � �م� ��اس ،ف �س �ن �ت��وق��ف .وق � ��د خ � ��رج وزي� ��ر
ال�خ� ّ�ارج�ي��ة ال�ب��ري�ط��ان�ي��ة وق ��ال للكاميرات
محذرًا إسرائيل« :لديكم شرعية ،لكن هذه
ال�ش��رع�ي��ة س�ت�ت�ق��وض ل�ح�ظ��ة ت �ك��ون هناك
إص��اب��ات كبيرة وس��ط مدنيني أب��ري��اء في
غ ��زة .ل�ح�ظ��ة ت��دخ�ل��ون ب �رًا ف��إن�ك��م ت��زي��دون
من احتمال حصول ه��ذه املسألة ،فكونوا
حذرين».
ً
وبناء عليه ،نشطت االتصاالت الستعادة
التهدئة .وباشرت االستخبارات املصرية
ج � �ه� ��ودًا خ ��اص ��ة ل �ل �ت��وص��ل م� ��ع ف �ص��ائ��ل
املقاومة في غزة الى اساس يمكن تسويقه
لترتيب وق��ف الط�ل�اق ال�ن��ار م��ع اسرائيل.
وقالت مصادر واسعة االطالع إن الجهات
املصرية املعنية ح��ددت مواعيد للقاءات
واتصاالت سوف تجرى اليوم وغ��دا على
ابعد تقدير إلقناع فصائل املقاومة بوقف
ف ��وري الط�ل�اق ال �ص��واري��خ ،م�ق��اب��ل اع�ل�ان
اس��رائ �ي��ل وق ��ف ال�ع�م�ل�ي��ة ال�ع�س�ك��ري��ة ضد
القطاع ووقف الغارات الجوية.
وب�ي�ن�م��ا الح �ظ��ت م �ص��ادر فلسطينية ان
املصريني ،كما االسرائيليون ،يستعجلون
ات �ف ��اق ��ا االن ،ف �ق��د ك �ش �ف��ت ه� ��ذه امل �ص ��ادر
ان ال�ض�غ��وط ال �ت��ي ت �م��ارس ع�ل��ى فصائل
امل �ق��اوم��ة ف ��ي ه ��ذه ال �س��اع��ات ت �ه��دف ال��ى
ط� �ل ��ب وق� � ��ف ق� �ص ��ف امل � �ن ��اط ��ق ال �ب �ع �ي ��دة.
وق��ال��ت امل �ص��ادر إن «امل�ف��اج��أة ال�ت��ي ب��رزت

هنية وقنديل في أحد مستشفيات غزة ينظران الى طفل شهيد (محمود حمس ــ رويترز)
خ�لال الساعات ال�ـ  24املاضية تتمثل في
ات� �ص ��االت اس��رائ �ي �ل �ي��ة وم� ��ن دول ع��رب�ي��ة
وغ ��رب �ي ��ة م ��ع ال� �ق� �ي ��ادة امل� �ص ��ري ��ة ،إلق �ن��اع
حركتي حماس والجهاد االسالمي بوقف
اي م �ح��اوالت ل�ق�ص��ف ت��ل اب �ي��ب وال �ق��دس
املحتلة .وان اعطاء املقاومة ضمانات بهذا
ال �ش��أن س ��وف ت�ق��اب�ل��ه ض �م��ان��ات ب�ت��راج��ع
ً
الحملة االس��رائ�ي�ل�ي��ة ،وص ��وال ال��ى تهدئة
ع�ل��ى ق��اع��دة ان ال �ط��رف�ين ال ي �خ��رج��ان من
الجولة خاسرين ،او على االقل بما يتيح
لكل منهما اعالن االنتصار».
وحسب امل�ص��ادر ،ف��ان املناخ السائد لدى
املقاومة في غزة يشير الى انها ليست في
م��أزق ،وان ال�ش��ارع ي��دع��م ك��ل م��ا ت�ق��وم به،
حتى ول��و ذهبت ال��ى وق��ف الط�لاق النار،
ل �ك��ن ال �ف �ص��ائ��ل ت��رف��ض اي ت �ع �ه��د ب��وق��ف
ق �ص��ف ال� �ص ��واري ��خ ال �ب �ع �ي��دة امل � ��دى ق�ب��ل
النار
ال�ح�ص��ول على ض�م��ان��ات ب��ان وق��ف
ً
س��وف يكون مختلفًا عن السابق ،إضافة

ال��ى وع ��ود م�ص��ري��ة ج��دي��ة ب�ت�ق��دي��م ال��دع��م
ال�ف�ع�ل��ي وم �ع��ال �ج��ة م �ل �ف��ات ع��ال �ق��ة تخص
الحدود واملعبر الحدودي وامور اخرى.
وف� ��ي ال� �س� �ي ��اق ،أف � � ��ادت ال �ق �ن ��اة ال �ع��اش��رة
اإلس ��رائ �ي �ل �ي ��ة ،ع ��ن ق �ي ��ام رئ �ي ��س ال ��دائ ��رة
األم �ن �ي��ة وال �س �ي��اس �ي��ة ف��ي وزارة ال��داف��اع
اإلسرائيلية ،عاموس جلعاد ،باتصاالت
م��ع امل �س��ؤول�ي�ن امل �ص��ري�ي�ن ،ب �ه��دف اي�ج��اد
م� �خ ��رج ل �ل��وض��ع ال� �ح ��ال ��ي .وق� � ��در امل �ع �ل��ق
ال�س�ي��اس��ي ع�ل��ى ال�ق�ن��اة ال�ع��اش��رة أن��ه بعد
ارب� ��ع وع �ش��ري��ن ال ��ى س��ت وث�ل�اث�ي�ن س��اع��ة
يمكن أن ن��رى نتائج فعلية لوقف اط�لاق
النار تتحقق عبر الجانب املصري.
ال � � ��دور امل� �ص ��ري ل ��م ي �ت��وق��ف ع �ن��د ح ��دود
السعي إل��ى ال�ت�ه��دئ��ة ،ب��ل ح��اول��ت القيادة
اإلس�ل��ام � �ي� ��ة ف � ��ي أرض ال� �ك� �ن ��ان ��ة إظ� �ه ��ار
اص�ط�ف��اف�ه��ا ع �ل��ى ن �ح��و ك��ام��ل إل ��ى ج��ان��ب
حركة «حماس» ،عبر إيفاد رئيس وزرائها
ه�ش��ام ق�ن��دي��ل إل��ى ال�ق�ط��اع ،ب�ع��د التوصل

إسرائيل تحشد للعملية البرية وتسعى إلى تجــ
يحيى دبوق

«حزب اهلل في قلوب الناس»
رف��ض ن��ائ��ب رئ �ي��س ال�ح�ك��وم��ة االس��رائ�ي�ل�ي��ة ،م��وش�ي��ه ي�ع�ل��ون ،تفسير
التصريحات اإلسرائيلية حول مواصلة العمليات على أنها دليل على
وج��ود ه��دف ل��دى إسرائيل بتدمير وإن�ه��اء حركة حماس .وأش��ار إلى
أن «املسألة شبيهة بمسألة حزب الله ،فال يمكن القول إننا سنواصل
الحرب ول��ن نوقف العمليات العسكرية حتى ندمر ح��زب الله ،ذل��ك أن
حزب الله في قلوب الناس ،وال يمكننا أن نفعل شيئًا حيال ذلك ،األمر
ال��ذي يعني ض ��رورة التطلع إل��ى أه ��داف واق�ع�ي��ة أك�ث��ر ،وم��ن املمكن أن
تتحقق».
�ؤون االس�ت�خ�ب��اري��ة ف��ي ال�ح�ك��وم��ة االس��رائ �ي �ل �ي��ة ،دان
وك ��ان وزي ��ر ال �ش� ً
مريدور ،أكثر صراحة ومباشرة في طلب وقف اطالق النار .وأشار في
حديث للتلفزيون اإلسرائيلي أمس ،إلى أن تل أبيب على استعداد لوقف
القتال ،اذا أقدمت حركة حماس على فعل ذلك .ومما قاله « :لسنا معنيني
باستمرار العملية العسكرية في قطاع غزة ،ونعلن استعدادنا إلنهائها،
هذا إن أراد الطرف اآلخر ذلك ،وأوقف من جهته اطالق النار».
وح� ��ذر م ��ري ��دور م ��ن ان ��ه إذا «اس �ت �م��ر اط�ل��اق ال �ص ��واري ��خ ع �ل��ى امل ��دن
واملستوطنات االسرائيلية ،فإن ذلك سيقرب من امكان شن عملية برية
واسعة النطاق».
ب ��دوره ،أك��د وزي��ر امل��ال�ي��ة االس��رائ�ي�ل��ي ،ي��وف��ال شتاينتس ،أن «الجيش
يستعد ملواجهة أي تطور».

دخ �ل��ت إس��رائ �ي��ل ح��رب��ًا ع�ل��ى ق �ط��اع غ��زة،
وتجهد للخروج منها بعد ثالثة أيام فقط
من البدء بها ،وسط خشيتها من أن تطول
أكثر مما تقوى عليه.
ورغ � � ��م م � ��واق � ��ف وت� �ص ��ري� �ح ��ات ال� �ق� �ي ��ادة
ال �س �ي��اس �ي��ة وال �ع �س �ك��ري��ة ف ��ي إس��رائ �ي��ل،
وال �ت �ش��دي��د ع �ل��ى أن ال� �ح ��رب ع �ل��ى ق�ط��اع
غ ��زة س �ت �ت��واص��ل «إل� ��ى ح�ي�ن ت�ح�ق�ي��ق كل
األه��داف» ،واالع�لان عن استدعاء  75ألفًا
م��ن ج�ن��ود االح�ت�ي��اط اس �ت �ع��دادًا للدخول
البري للقطاع ،إال أن ما بني التصريحات
وامل��واق��ف ،إش��ارات دال��ة على الخشية من
استمرار الحرب ،وإمكان انجرار إسرائيل
الى ما ال تريده.
ف�ف��ي ال �ي��وم ال�ث��ال��ث ل�ح��رب إس��رائ�ي��ل على
غ ��زة ،ب ��دأت ص ��ورة امل�ع��رك��ة تتضح أك�ث��ر،
وال س� �ي� �م ��ا ب� �ع ��د ت� �س ��اق ��ط ال � �ص� ��واري� ��خ
الفلسطينية ف��ي ك��ل ات �ج��اه ،بما ف��ي ذلك
ت��ل أب �ي��ب وم�ن�ط�ق��ة غ ��وش دان ،وال �ق��دس
الغربية ،وعدد كبير وواسع جدًا من املدن
واملستوطنات ،التي كانت حتى األم��س،
خ ��ارج ح�س��اب��ات ال�ح�ك��وم��ة االس��رائ�ي�ل�ي��ة.
ه� ��ذه ال �ح �س��اب��ات ب �ن �ت �ه��ا اس ��رائ� �ي ��ل ب�ع��د
ال�ض��رب��ة األول ��ى ال�ت��ي ن�ف��ذت�ه��ا ع�ل��ى غ��زة،
ظنًا منها أنها شلت القدرة الصاروخية
ل �ح��رك �ت��ي ح �م��اس وال �ج �ه ��اد االس�ل�ام ��ي،

واملنظمات الفلسطينية األخرى.
وواص � � �ل� � ��ت إس � ��رائ� � �ي � ��ل أم � � ��س ال � �ت ��روي ��ج
واالع � � � �ل � � ��ان ع � � ��ن اس� � � �ت� � � �ع � � ��دادات خ ��اص ��ة
ومستمرة للدخول البري الى قطاع غزة.
وب �ع��دم��ا واف �ق��ت ال�ح�ك��وم��ة اإلس��رائ�ي�ل�ي��ة،
برئاسة رئيسها بنيامني نتنياهو ،على
اس �ت��دع��اء  30أل ��ف ج �ن��دي م��ن االح�ت�ي��اط
تمهيدًا للدخول البري الى قطاع غزة ،أكد
ناطق باسم الجيش اإلسرائيلي أن حشد
القوات يتواصل في محيط القطاع ،لبدء
تنفيذ العملية البرية .ومع تساقط مزيد
م��ن ال�ص��واري��خ على مدينة ت��ل أب�ي��ب ،أكد
وزي ��ر ال��دف��اع االس��رائ�ي�ل��ي ،إي �ه��ود ب ��اراك،
أن «ه�ن��اك م��ن سيدفع الثمن ف��ي الجبهة
امل �ق��اب �ل��ة» ،م�ش�ي�رًا إل ��ى أن ��ه ق ��رر اس�ت��دع��اء
املزيد من قوات االحتياط.
وال� �ت ��أم أم� ��س م �ن �ت��دى ال� � � ��وزراء ال�ت�س�ع��ة،
ب��رئ��اس��ة ن �ت �ن �ي��اه��و ،ف ��ي ج �ل �س��ة وص �ف��ت
بالعاجلة ،في أعقاب تساقط الصواريخ
ع� �ل ��ى ت � ��ل اب � �ي� ��ب وال � � �ق � � ��دس .وأع� � �ل � ��ن ف��ي
أعقابها عن زيادة عديد االحتياط املنوي
اس� �ت ��دع ��اؤه ،إل� ��ى  75ال� �ف ��ًا ،واالس �ت �ع ��داد
لخوض أي سيناريو ،بما يشمل الدخول
البري إلى القطاع.
ونقلت القناة العاشرة اإلسرائيلية عن أحد
وزراء املنتدى ،قوله إن «أي��ًا من ال��وزراء ال
يريد التورط في الدخول البري ،ويأملون
أن يؤدي الحديث عن الحشود واستدعاء

