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ـدس وتل أبيب تحت النار

مرسي :الثمن
سيكون باهظًا الستمرار
العدوان وعلى المعتدي
تحمل المسؤولية
ّ
دعا الملك السعودي
في اتصال مع الرئيس
المصري الى «تهدئة
االمور وإحكام العقل»

إلى هدنة مؤقتة إلتمام الزيارة.
ت �ع �ه��د ق �ن ��دي ��ل م� ��ن غ � ��زة ت �ك �ث �ي��ف ج �ه��ود
ال� �ق ��اه ��رة ل�ت�ح�ق�ي��ق ال �ت �ه��دئ��ة وح� ��ث ق ��ادة
العالم على اي�ق��اف «ال �ع��دوان» على قطاع
غزة .وقال ،على هامش تفقده الجرحى في
مستشفى الشفاء في غ��زة« ،ه��دف الزيارة
ليس مجرد إظهار التضامن ،بل التأكيد
أيضًا على أن مصر الثورة لن تتوانى عن
تكثيف جهودها لوقف العدوان وتحقيق
الهدنة واستمرارها حتى تحقيق السالم
ال� �ش ��ام ��ل وإق � ��ام � ��ة ال � ��دول � ��ة ال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي��ة
وعاصمتها القدس الشريف».
م � ��ن ج � �ه � �ت ��ه ،وص � � ��ف رئ � �ي � ��س ال �ح �ك ��وم ��ة
الفلسطينية املقالة إسماعيل هنية ،زيارة
ق�ن��دي��ل للقطاع ب��أن�ه��ا «زي ��ارة ت��اري�خ�ي��ة».
ورأى أن الزيارة تحمل  3رسائل مختلفة،
األول � ��ى إلس��رائ �ي��ل «وه� ��ي أن ��ه ل ��ن يسمح
ل� ��ك ب ��ال �ت �ف ��رد ب � �غ� ��زة ،وال� �ث ��ان� �ي ��ة ل�ل�ش�ع��ب
ال�ف�ل�س�ط�ي�ن��ي وه ��ي أن �ن��ا م�ع�ك��م ،وال�ث��ال�ث��ة
للغرب والواليات املتحدة وهي عليكم أن
تتحركوا لوقف العدوان على غزة».
وزيارة قنديل لن تكون الوحيدة إلى غزة،
اذ يستعد وزير الدولة للشؤون الخارجية
التونسي رفيق عبد السالم ،للتوجه اليوم
ال� ��ى غ � ��زة ،ع �ل��ى رأس وف� ��د رس� �م ��ي ،فيما
أب��دى وزي��ر الخارجية اإليرانية علي أكبر
ّ
للتوجه إلى
صالحي ،أمس عن استعداده
ق �ط��اع غ ��زة ،م��ؤك �دًا دع ��م ب�ل�اده للمقاومة
ال�ف�ل�س�ط�ی�ن�ی��ة ف��ي م��واج �ه��ة «االع � �ت ��داءات
اإلسرائيلية».
ب � � ��دوره ،ح� ��ذر ال��رئ �ي��س امل � �ص ��ري ،م�ح�م��د
م � ��رس � ��ي ،م � ��ن أن اس� � �ت� � �م � ��رار ال� �ه� �ج �م ��ات
اإلس ��رائ �ي �ل �ي ��ة ع �ل��ى ق� �ط ��اع غ � ��زة س �ي �ك��ون
ل ��ه «ث� �م ��ن ب� ��اه� ��ظ» .وأك � ��د «أن � ��ه ل ��ن ي �ك��ون
للصهاينة سلطان على أهل غ��زة ،ومصر
لن تترك غزة وحدها» .ونبه إلى أن «الثمن
سيكون باهظًا الستمرار ال�ع��دوان ،وعلى
امل �ع �ت��دي ت �ح� ّ�م��ل امل �س��ؤول �ي��ة» .واس �ت��درك
ً
ق ��ائ�ل�ا «ال أري � ��د ال �ل �ج��وء إل� ��ى اإلج � � ��راءات
االستثنائية ،لكن إن رأيت الوطن في خطر
فلن َّ
أتردد».
وم��ن امل��رت�ق��ب أن تحتضن ال�ق��اه��رة ال�ي��وم
اجتماعًا ل ��وزراء الخارجية ال�ع��رب بشأن
غ��زة ،إال أن سقفه ق��د ال ي�ت�ع� ّ�دى التنديد،
ب�ع��دم��ا ن�ف��ى م �ن��دوب ال �ع ��راق ال ��دائ ��م ل��دى
الجامعة ال�ع��رب�ي��ة ،قيس ال �ع��زاوي ،أم��س،
أن ي� �ك ��ون ه� �ن ��اك ط � ��رح م �ن��ه ب��اس �ت �خ��دام
س�لاح النفط في املواجهة ،بعدما ك��ان قد

طالب في مؤتمر صحافي باستخدام هذا
ال �س�لاح م��ن أج ��ل ال�ض�غ��ط ع�ل��ى ال��والي��ات
املتحدة ودول أخرى.
ب � � � ��دوره ،أك � ��د رئ� �ي ��س امل �ك �ت ��ب ال �س �ي��اس��ي
ل �ـ«ح �م��اس» ،خ��ال��د م�ش�ع��ل ،أم ��س أن زم��ن
االن� �ت� �ص ��ارات اإلس��رائ �ي �ل �ي��ة ع �ل��ى ال �ع��رب
ان �ت �ه��ى ،م �ش �ي �رًا ف��ي ك�ل�م��ة ل��ه ع �ق��ب ص�لاة
ال �ج �م �ع��ة ف� ��ي م �س �ج��د ال � �ق � ��وات امل �س �ل �ح��ة
ف��ي ال�خ��رط��وم إل��ى أن «إس��رائ �ي��ل فوجئت
ب��االس �ت �ع��دادات ال�ع�ظ�ي�م��ة ل �ش �ب��اب ح��رك��ة
ح �م��اس ل ��رد ال � �ع ��دوان ع �ل��ى غ� ��زة ،ب�ع��دم��ا
وصلت الصواريخ تل أبيب ،فاستنجدت
بأميركا وأوروب ��ا لحث مصر على تبني
وساطة للهدنة بني الجانبني».
ً
ووص ��ف م�ش�ع��ل ،ال ��ذي ت�ل�ق��ى ات �ص��اال من
ال ��رئ� �ي ��س ال �ف �ل �س �ط �ي �ن��ي م �ح �م ��ود ع �ب��اس
لبحث سبل وقف التصعيد ،زيارة رئيس
ال� � ��وزراء امل �ص��ري ه �ش��ام ق �ن��دي��ل إل ��ى غ��زة
ب��أن�ه��ا «ان �ت �ب��اه��ة ح�ق�ي�ق�ي��ة ل �ل �ق��ادة ال�ع��رب
وطريق للنصر».
أم��ا ع�ب��اس ،فتحدث ع��ن وج��ود ات�ص��االت
ع��ال �ي��ة امل �س �ت��وى ع �ل��ى م �س �ت��وي��ات ع��رب�ي��ة
ودول� �ي ��ة م ��ن أج ��ل وق ��ف «ال � �ع� ��دوان» على
قطاع غ��زة .ورأى «أن كل ما يجري يهدف
إلى عرقلة املسعى الفلسطيني في التوجه
لالمم املتحدة ،لكنه شدد على أن القيادة
ذاهبة للتصويت على ال��دول��ة امل��راق��ب في
 29من الشهر الحالي».
وفي املواقف العربية ،دعا امللك السعودي،
عبد الله بن عبد العزيز في اتصال هاتفي
م��ع ال��رئ�ي��س امل �ص��ري ال��ى «ت�ه��دئ��ة االم��ور
ّ
وإح� �ك ��ام ال �ع �ق��ل» ،وأال «ي �غ��ل��ب االن �ف �ع��ال
على الحكمة وال�ت��دب��ر» .أم��ا امللك األردن��ي
ع�ب��د ال�ل��ه ال�ث��ان��ي ،ف��ات�ف��ق م��ع م��رس��ي ،أول
م ��ن أم � ��س ،ع �ل��ى «ض � � ��رورة اس �ت �خ ��دام كل
الوسائل والقنوات الدبلوماسية املتاحة
للتأثير ف��ي ع��واص��م صنع ال�ق��رار العاملي
بما ي�خ��دم مصالح الشعب الفلسطيني،
ويسهم في إيقاف التصعيد اإلسرائيلي
ووقف العدوان على قطاع غزة».
دوليًا ،اتفقت الواليات املتحدة مع ايطاليا
وفرنسا وأملانيا واالتحاد األوروب��ي على
تحميل «ح �م��اس» م�س��ؤول�ي��ة التصعيد،
ف�ي�م��ا أك ��د ال��رئ �ي��س ف�لادي �م �ي��ر ب��وت�ين في
م �ك��امل��ة ه��ات �ف �ي��ة م ��ع ن �ظ �ي��ره امل� �ص ��ري أن��ه
«يدعم جهود القاهرة لوقف اعمال العنف
في غزة وإعادة الوضع إلى طبيعته».
(األخبار ،أ ف ب ،يو بي آي ،رويترز ،أ ب)

ّـنبها
االحتياط الى وقف اطالق النار ،لكن إذا لم
يتحقق ذلك ،فقد نضطر إلى العمل».
وك ��ان رئ �ي��س ال�ح�ك��وم��ة اإلس��رائ �ي �ل �ي��ة قد
ه� ��دد ال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي�ين ب �م��واص �ل��ة ال �ح��رب
وب��اج �ت �ي��اح ق �ط ��اع غ � ��زة ،م �ش �ي �رًا إل� ��ى أن
«أكثر من مليون إسرائيلي موجودون في
مرمى تهديد الصواريخ ،وما من دولة في
ً
ال�ع��ال��م تقبل وض�ع��ًا م�م��اث�لا ملواطنيها».
وأض��اف «الجيش اإلسرائيلي سيواصل
ض��رب حماس ب�ق��وة ،وه��و على استعداد
لتوسيع العمل إل��ى داخ��ل غ��زة ،وآم��ل أن
تكون الرسالة قد وصلت بالفعل».
وق � ��ال ن �ت �ن �ي��اه��و «ل �ق ��د ح �ق �ق �ن��ا ان� �ج ��ازات

ك �ث �ي��رة ،وع �ل �ي �ن��ا أن ن ��واص ��ل اس �ت �ه��داف
ال�ص��واري��خ املوجهة للسقوط ف��ي جنوب
إس��رائ �ي��ل وف��ي وس �ط �ه��ا» .وأش ��ار إل��ى أن
«الجيش والحكومة ،يعمالن على تدمير
ال�ب�ن�ي��ة ال�ت�ح�ت�ي��ة اإلره��اب �ي��ة ف��ي غ ��زة ،مع
ال �ت��أك �ي��د ع �ل��ى أن ذل ��ك ل ��ن ي �ع��رض ح�ي��اة
السكان (الفلسطينيني) للخطر».
وردًا على ت �س��اؤالت االع�ل�ام اإلسرائيلي
ال�ب��اح��ث ب�م��راس�ل�ي��ه وخ �ب��رائ��ه ع��ن نهاية
س ��ري� �ع ��ة ل� �ل� �ح ��رب ،أع � � ��رب وزي � � ��ر ال ��دف ��اع
اإلسرائيلي ،عن ثقته ب��أن عملية «عمود
السحاب» ،سوف تصل إلى أهدافهاّ .
وعبر
ف��ي مقابلة م��ع القناة الثانية للتلفزيون

ال � �ع � �ب� ��ري ،ع � ��ن ق �ن ��اع �ت ��ه ب� � ��أن «ال �ع �م �ل �ي��ة
ال�ع�س�ك��ري��ة ف��ي ق �ط��اع غ� ��زة ،س�ت�س�ه��م في
ت�ع��زي��ز ق ��درة ال ��ردع اإلس��رائ�ي�ل�ي��ة ،وتعيد
ال �ه��دوء األم �ن��ي» إلس��رائ �ي��ل ،ل�ك�ن��ه ط��ال��ب
امل�س�ت��وط�ن�ين ،وت�ح��دي�دًا س�ك��ان ت��ل أب�ي��ب،
بالصبر وال�ت�ص��رف ب��رب��اط��ة ج��أش «إل��ى
ح�ي�ن ان �ت �ه��اء ه� ��ذا االم� �ت� �ح ��ان ،وال �س �م��اح
للجيش بتنفيذ املهمة ،حتى وإن استلزم
ً
ذلك مزيدًا من الوقت ،وص��وال الى خاتمة
ل�ل�ع�م�ل�ي��ة ،ت �ك��ون إلس��رائ �ي��ل ال �ي��د ال�ع�ل�ي��ا
فيها».
م ��ن ج �ه �ت��ه ،ق ��ال 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 ،إن
إس��رائ �ي��ل س�ت��واص��ل ال�ه�ج��وم ع�ل��ى قطاع
غ � ��زة ،وس �ت �س �ت �ه��دف األم ��اك ��ن ال �ت ��ي ت�ه��م
ح� ��رك� ��ة ح� � �م � ��اس ،وم � � ��ن ب �ي �ن �ه ��ا وس ��ائ ��ل
اط�ل�اق ال �ص��واري��خ ،وال�ب�ن�ي��ة التنظيمية
وال �ع �س �ك��ري��ة وال �ل��وج �س �ت �ي��ة .وأع � ��رب عن
تقديره لصمود االسرائيليني ،األمر الذي
يؤمن للجيش حرية عمل أكثر «إلى حني
أن تقول حماس كفى».
م ��ع ذل� � ��ك ،ط ��ال ��ب ي �ع �ل��ون اإلس��رائ �ي �ل �ي�ي�ن
بانتظار ما يقوم به املصريون ،مشيرًا إلى
أن «املصريني يتحركون ،وأتمنى أنهم قد
فهموا الوضع الحالي جيدًا ،ألن ما كان
يحصل ف��ي القطاع ال يخدم مصالحهم،
وال م �ص �ل �ح��ة االس � �ت � �ق� ��رار ف� ��ي امل �ن �ط �ق��ة،
وأتمنى أن يكون تدخلهم ايجابيًا».

ابراهيم األمين

هل تغيرت مصر فعال؟
الضربة اإلسرائيلية األولى كانت قاسية .تم اغتيال احمد الجعبري او
عماد مغنية ــ حماس .قد تكون الخسارة في حالة الحركة أكبر بسبب
الطبيعة التنظيمية التي تجعل من مركزية القرار أمرا استثنائيا .لكن
ذلك َّ
يعوض ،وآلية العمل التي وضعها الشهيد تتيح لرفاقه من هيئة
عمالنية تساعد على ملء الفراغ.
األركان املبادرة إلى خطوات ّ
ال�ش��ق ال�ث��ان��ي م��ن ال�ض��رب��ة ،تمثل ف��ي  22غ ��ارة إسرائيلية على نحو
ع�ش��ري��ن م�س�ت��ودع��ًا للترسانة ال�ص��اروخ�ي��ة االس�ت��رات�ي�ج�ي��ة لحماس
وال�ج�ه��اد اإلس�ل�ام��ي .صحيح أن إس��رائ�ي��ل ت�ص��رف��ت بثقة ع��ال�ي��ة إزاء
نجاح العملية .وصحيح أن قوى املقاومة لن تخرج ببيان ّ
تفصل فيه
الخسائر أو توضح الحقائق ،لكن الثابت من معطيات ومؤشرات عدة
أن الغارات أحدثت ضررًا كبيرًا.
أم ��ا ال �ش��ق ال �ث��ال��ث ،فيمكن ح �ص��ره ب�م�ق��ارب��ة ق ��وى امل �ق��اوم��ة للضربة
اإلسرائيلية األولى (اغتيال الجعبري وقصف مستودعات الصواريخ).
أي أن جميع قادة وكوادر قوى املقاومة ،وال سيما في حماس والجهاد،
حذرون بدرجة أعلى بكثير من العادة .وهاجسهم عدم القيام بخطوات
تؤدي إلى مزيد من الخسائر في صفوف البنية البشرية .يقود هذا الشق
الى بعض الجمود ،او الى نقص في املبادرة .واملغامرة صعبة بعدما
نّ
تبي أن العدو حقق اختراقات خطيرة على الصعيد االستخباري ،أكان
البشري أم التقنيُ ،وأنه بمجرد اتخاذ قرار العمل ،تم اغتيال الشهيد
ً
الجعبري أوال ،ثم ضربت األه��داف الصاروخية .وسعت اسرائيل في
الوقت نفسه إلى توجيه ضربات لعدد آخر من القيادات امليدانية املهمة.
وه��ذا يعني ل�ق��وى امل�ق��اوم��ة أن�ه��ا ملزمة
ب��اع�ت�م��اد خ�ط��ط مختلفة ع��ن ت�ل��ك التي
كانت ّ
مجهزة لهذه املواجهة ،بما في ذلك
آليات التواصل والتحرك عند املقاومني.
وه��و م��ا ّ
تسبب ف��ي ال�س��اع��ات العشرين
األولى للعدوان في نوع من اإلرباك.
�ف امل �ع �ن �ي��ون وج � ��ود ض� ��رر كبير
ل ��م ي �ن � ِ
ع�ل��ى م�س�ت��وى ال �ت��رس��ان��ة ال �ص��اروخ �ي��ة،
ل�ك��ن األك �ي��د ،وه ��ذا م��ا أظ�ه��رت��ه ت �ط��ورات
الساعات ال�ـ 48املاضية ،أن لدى املقاومة
ً
احتياطًا م�ق�ب��وال ،وأن امل�ه��م بالنسبة لها اخ�ت�ي��ار ّ اللحظة املناسبة
للوصول إلى هذا االحتياط واستخدامه بطريقة تحقق هدف الرد اآلن،
ّ
املحرمات ،أي قصف تل أبيب والقدس ،ما جعل كل قصف
وهو كسر
بصواريخ فجر ــ  5عملية نوعية بحد ذاتها.
لكن ،كيف تواصل املقاومة املعركة؟
في هذا السياق ،يعود النقاش مرة أخرى إلى حيث يجب ،أي إلى العقل
ّ
ال�ق�ي��ادي ال��ذي يتحكم ب��ال�ق��رار ف��ي مصر وغ ��زة ،وه��و نقاش ينحصر
ّ
ساعة بعد ساعة ليتركز بني يدي جماعة «اإلخوان املسلمني» في مصر
وفلسطني؛ أي ما الذي ينوي الحكم املصري القيام به ،وما الذي ال تقدر
حركة حماس على تجاهله .أم��ا سائر ق��وى امل�ق��اوم��ة فليس متوقعًا
أن تضع لنفسها ج��دول أعمال يتعارض مع أي توافق حاسم سوف
يكون مع حماس ،إل��ى درج��ة أن مفاوضني من أوروب��ا وبعض ال��دول
العربية حاولوا ليل األربعاء ــ الخميس ّ
جس نبض قوى في املقاومة
غير حماس حول إمكان الوصول إلى اتفاق سريع على الهدنة ،فما كان
ّ
ً
من هذه القوى إال اإلجابة الواضحة واملباشرة« :اتفقوا مع حماس أوال،
ّ
ومن ثم تعالوا إلينا ،لن نكون أكثر تطلبًا من حماس .لكن ،في انتظار
بروز مبادرة ،فإن قرار الرد امليداني ّ
مفعل بصورة كاملة».
بهذا املعنى ،وجبت مخاطبة الحكم املصري:
ً
أوال :إن ق��رار ط��رد السفير اإلسرائيلي واس�ت��دع��اء السفير امل�ص��ري ال
يمكن أن يشكل مفاجأة .إن��ه ببساطة أق��ل ال��واج��ب من حكم ج��اء بعد
إطاحة حكم حسني مبارك املنضوي في املشروع املناهض للمقاومة.
ثانيًا :إن إيفاد رئيس الحكومة أو بعض ال��وزراء أو فتح معبر رفح،
كلها أم��ور تشبه أم��ر ط��رد السفير اإلسرائيلي لناحية أنها ال تجيب
عن ال�س��ؤال ح��ول ال�ق��رار االستراتيجي ملصر ،وه��ي ال تعني بالنسبة
للفلسطينيني إشارة إلى ّ
تحول جذري.
ث��ال�ث��ًا :إن ال�خ�ط��وات السريعة ال�ت��ي ق��ام بها ال��رئ�ي��س امل�ص��ري محمد
مرسي ومساعدوه إنما تندرج في إطار تهدئة جماهير الثورة املصرية
التي أطاحت حكم مبارك ،وأوصلت «اإلخوان» إلى الحكم .وهي خطوات
ه��دف�ه��ا اح �ت��واء أي م�ض��اع�ف��ات سلبية م��ن ج�م�ه��ور ال ي�ق�ب��ل ب�ت�ك��رار
السيناريو السابق مع العدوان على غزة .لكن هل هذا ما ينتظره أهل
فلسطني؟
حقيقة ما يحصل منذ مساء األربعاء املاضي أن االستخبارات املصرية
تجري االتصاالت بقادة قوى املقاومة في فلسطني ألجل وضع إطار
التفاق وقف إطالق النار ،وبالتالي فهي تكرر ما كانت تقوم به سابقًا.
حتى االتصاالت التي تجريها القيادة املصرية مع سائر العرب أو مع
األوروبيني واألميركيني ال تستهدف إال إلى دفع إسرائيل إلى القبول
بالهدنة من جديد ،ما يعني أن مصر ما بعد مبارك تعيد أداء دور مصر
مع مبارك ،وهو دور الوسيط بني الجالد والضحية .ومهما كان املوقف
اإلنساني املتعاطف ،فهو أمر ال ُيصرف في العملية السياسية ...يعني
ّ
تتغير! الخطوة الوحيدة التي يمكن أن تقول العكس هي
أن مصر لم
في فتح الحدود مع غزة ،ليس فقط لوصول املساعدات اإلنسانية ،بل
لوصول كل أنواع املساعدات التي تحتاج إليها املقاومة اآلن في القطاع.
بما في ذلك املتطوعون.
حتى اللحظة ،مصر حصل فيها تداول للسلطة ،وحتى اللحظة ال يبدو
أن النظام السابق قد سقط!

مرسي يسترضي
جمهوره لكن ما يحتاج
إليه اهل غزة معابر
مفتوحة لكل شيء
من السالح قبل الدواء
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