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حجارة سجيل الق ـ

«جسر صاروخي» بين حزب اهلل والقطاع
الحرب اإلسرائيلية على غزة وعلى مقاومتها قاسية،
عسكريًا ،واستخباريًا ،لكن املقاومة الفلسطينية ليست
وحدها .ودفق السالح لم يتوقف ،إذ دخلت القطاع خالل
الساعات املاضية كمية «ال بأس بها» من الصواريخ البعيدة
املدى
حسن عليق
ُ
علن االستنفار
خالل الساعات املاضية ،أ ِ
في صفوف حزب الله والحرس الثوري
اإلي� � ��ران� � ��ي .ب ��ال� �ت ��أك� �ي ��د ،االس� �ت� �ن� �ف ��ار ال
يشمل جميع الوحدات العسكرية التي
ُر ِف� َ�ع��ت جاهزيتها تحسبًا ألي «جنون
إس��رائ �ي �ل��ي» م ��ن خ � ��ارج ال �س �ي ��اق ،ل�ك��ن
من ُر ِف� َ�ع��ت درج��ة استنفارهم إل��ى الحد
األق�ص��ى ه��م أول�ئ��ك ال��ذي��ن خ�ب��روا سبل
ت �ه��ري��ب األس �ل �ح��ة م��ن س��وري��ا ول�ب�ن��ان
وإي��ران والسودان (وغيرها) إلى قطاع
غ ��زة .م��ن امل��وان��ئ اإلي��ران �ي��ة وال�س��وري��ة
إلى السودان .ومن السودان إلى مصر،
سيناء تحديدًا ،ومنها إلى قطاع غزة.
ه ��ذا ه ��و ال �ط��ري��ق امل � �ع ��روف .ل �ك��ن ل��دى
أول� �ئ ��ك ال �ن��اش �ط�ي�ن «ع �ل��ى ه� ��ذا ال �خ��ط»
سبل أخرى إليصال ما يجب أن يوضع

في أيدي املقاومني في غزة.
خ �ل��ال ال� �س ��اع ��ات األول � � ��ى م ��ن ال � �ع ��دوان
على غ��زة ،ج��رى ال�ت��واص��ل ب�ين املقاومة
ف��ي ل�ب�ن��ان وف �ص��ائ��ل امل �ق��اوم��ة ف��ي غ��زة،
وخ��اص��ة ح��رك��ة ح �م��اس ،لتحديد حجم
األذى ال� ��ذي ل�ح��ق ب �م �خ��ازن ال �ص��واري��خ
ال� �ب� �ع� �ي ��دة امل � � � ��دى ال � �ت� ��ي أع� �ل� �ن ��ت ق � ��وات
االحتالل عن تدميرها في الغارات التي
ت �ل��ت اغ �ت �ي ��ال ال �ق ��ائ ��د ال� �ج� �ه ��ادي أح �م��د
الجعبري .وبغض النظر عما إذا كانت
ً
الغارات قد أدت فعال إلى تدمير مخازن
«وه �م �ي��ة» او ح�ق�ي�ق�ي��ة ،ب ��دا أن امل�ق��اوم��ة
الفلسطينية استفادت من ِع َبر العداون
ع �ل ��ى غ � ��زة ع � ��ام  ،2008وال� � �ح � ��رب ع�ل��ى
ل�ب�ن��ان ع ��ام  ،2006م��ا أدى إل ��ى ال�ح�ف��اظ
ع�ل��ى ّع��دد ال ب��أس ب��ه م��ن امل �خ��ازن التي
ُ
ت� َ�ص��ن��ف ت�ح��ت خ��ان��ة «االس �ت��رات �ي �ج��ي».
ورغ��م ذل��ك ،اتخذ ق��رار عاجل باستنفار

حرب غزة تربك «إخوان»
الحرب
بات واضحًا أن ّ
على قطاع غزة مثلت مفاجأة
لحركة «اإلخوان املسلمني»
في مصر ،الساعية إلى ترسيخ
حكمها في أرض الكنانة.
والخطوات التي قامت بها
تبدو أقل ّ
مما هو متوقع من
«الحكم اإلسالمي»

عبد الرحمن يوسف
ل � � ��م ي � �ك� ��ن ال � ��رئ� � �ي � ��س امل � � �ص � � ��ري م �ح �م��د
م��رس��ي ،ال� ��ذي ي��واج��ه م �ش��اك��ل م�ت�ع��ددة
ف��ي ال ��داخ ��ل ،ي�ت��وق��ع أن ت �ق��وم إس��رائ �ي��ل
ّ
أول ّ
تحد حقيقي
وحركة حماس بفرض
ل��ه ول �ح �ك��م ج �م��اع��ة اإلخ� � ��وان امل�س�ل�م�ين،
بوصفه الرئيس اإلس�لام��ي األول ملصر.
ف��امل �ش �ك�لات ال��داخ �ل �ي��ة ع �ل��ى ضخامتها
تبقى بأيدي أط��راف مصرية ،وبالتالي
معاملها محددة وموقف الجماعة منها
مشابه ملوقف كثير ّمن القوى السياسية
ً
األخ��رى ،فضال عن أنه ال مفاجآت فيها،
ل�ك��ن ال��وض��ع ف��ي غ ��زة ف��ي أي ��دي أط ��راف
أخ� ��رى ،ب�ع�ض�ه��ا أق ��وى م��ن «ال �ج�م��اع��ة».
وم � ��ا ي� �ح ��دث ف ��ي غ � ��زة ي �ج �ع��ل ال��رئ �ي��س
املصري وجماعة اإلخوان مضطرين إلى
االنصراف للشأن الخارجي ،الذي ظنوا
أن ملفاته مؤجلة.
وي �ع � ّ�د ال ��وض ��ع ف ��ي غ ��زة ت �ح��دي��ًا مل��رس��ي
ول�ل�ج�م��اع��ة ل �ع��دة اع �ت �ب��اراتّ ،أول �ه��ا هو
م��رج�ع�ي��ة ك��ل م�ن�ه�م��ا ،اإلس�ل�ام �ي��ة ،ال�ت��ي
ّ
ج �ع �ل��ت األض� � ��واء ت �س��ل��ط ع�ل�ي�ه��م ب�ش��دة

تساؤالت إسرائيلية حول
محمد بدير

من تظاهرات الضفة الغربية (حازم بدر ــ أ ف ب)

�وم ت �م��ارس��ه ح��رك��ة
ف ��ي ظ ��ل ت �ع �ت �ي� ٍ�م م �ف �ه� ٍ
«ح �م��اس» ح��ول خليفة أح�م��د الجعبري
في قيادة كتائب القسام ،انبرى املحللون
اإلس��رائ�ي�ل�ي��ون مل�ح��اول��ة اإلج��اب��ة ع��ن هذا
السؤال ،فأفردوا الئحة من األسماء التي
رأوا أنها مرشحة لخالفة القائد الشهيد.
صحيفة «ي��دي�ع��وت أح��رون��وت» ق��ال��ت إن
ال ��رج ��ل ال� ��ذي ت�ق�ل��د م �ه��ام ال �ج �ع �ب��ري هو
م � ��روان ع �ي �س��ى ،ق��ائ��د وح � ��دة ال�ع�م�ل�ي��ات
ال �خ��اص��ة ف ��ي ك �ت��ائ��ب ال �ق �س ��ام .وع�ي�س��ى

( 48عاما) ،امللقب بـ«أبو ال�ب��راء» ،كان قد
أم�ض��ى خمسة أع ��وام مطلع تسعينيات
القرن املاضي في سجون االحتالل بتهمة
مساهمته في أنشطة عسكرية لحماس،
ث ��م اع�ت�ق�ل�ت��ه ال�س�ل�ط��ة ال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي��ة ع��ام
 .1997وت �ع��رض عيسى مل�ح��اول��ة اغتيال
إس��رائ �ي �ل �ي��ة ف��اش �ل��ة ع ��ام  ،2006وت�ع�ت�ب��ر
ت� �ق ��اري ��ر إس ��رائ� �ي� �ل� �ي ��ة أن� � ��ه م � �س� ��ؤول ع��ن
العالقات الخارجية للكتائب.
م��ن ج�ه�ت��ه ،رأى م��وق��ع «واال» اإلخ �ب��اري
العبري أن الشخص املتوقع أن يحل مكان
الجعبري خالل الفترة املقبلة هو «القائد

