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العدوان على غزة محاولة ا�ستهداف الخا�صرة الرخوة لمحور المقاومة

هل �أدرك الإعالم الم�صري
�أن غزة �ستبقى رافعة لم�صر العروبة

رجا :المقاومة �ستفر�ض �شروطها واالنتفا�ضة �ستندلع في �أرا�ضي 48

} د .رائد مصباح أبو داير -غزة

�أبو حازم :وحدة الف�صائل في الحرب �سيتبعها عودة للتمو�ضع ال�سيا�سي
دمشق  -سعد الله الخليل
م���ع ت���س���ارع األح������داث ع��ل��ى ال��س��اح��ة
الفلسطينية ونقل العدو المواجهة من الضفة
الغربية إلى قطاع غزة ،تبرز تساؤالت عدة
ح��ول اختيار التوقيت ومسقبل العملية
واأله��داف التي تسعى الى تحقيقها وآفاق
اندالع االنتفاضة الفلسطينية الثالثة.
وفي لقاء مع «البناء» أكد أمين سر حركة
فتح االن��ت��ف��اض��ة أب��و ح���ازم ،أن ال��ع��دوان
«اإلس��رائ��ي��ل��ي» على الشعب الفلسطيني
ّ
بغض النظر عن التوقيت الذي اختاره
مستمر
للهجوم على غزة ،والذي تكمن أهميته بأنه
أتى بعد ثالثة أسابيع من الهجوم على الضفة
الغربية ليشمل بذلك كل الشعب الفلسطيني،
وتزامن مع التطورات على الساحة العراقية
وانشغال المنطقة بـ»داعش» وأخواتها.
وأضاف أبو حازم قوله« :أنا ال أميل إلى
تنتفيذ هجوم بري على القطاع ،على رغم
أن رئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو قد
يرتكب حماقات ويتورط « ،وحول صعوبات
العمل البري في غزة أض��اف« :معروف أن
القطاع ال يتجاوز عرضه  17كلم وطوله 80
كلم ،وهو محاط بالقوات «اإلسرائيلة» فهو
عمليا ً في مرمى النار ،وق��د يدخل لمناطق
محددة كأن يجتاح جنوب القطاع في رفح
للسيطرة على منطقة األن��ف��اق ،وتدمير ما
تب ّقى منها ،وبالتالي يقطع شريان إم��داد
القطاع ،إضافة الى وجود فصائل المقاومة
واستعدادها والشعب للمواجهة ،ما يصعب

المه ّمة خاصة في مناطق الكثافة السكانية
في القطاع».
ولفت أبو حازم الى توحد فصائل المقاومة
في الموقف حول المقاومة لمواجهة الكيان،
ّ
بغض النظر عن أحجامها وطبيعة الهجوم،
وه��ذا التوحد ال يلغي الخالفات السياسية
بينها ،والتي هي باألساس تتمحور حول
العدو الصهيوني ،والتعامل معه ومواجهته
ككيان قائم على ال��ع��دوان ،وك��ل التجارب
أثبتت استحالة التعايش معه ،وه��ذا ما
يجب أن تدركه الفصائل التي ما تزال تراهن
على التسوية ،فالمواجهة بالكلمة والحجة
مستحيل مع عدو قائم على القوة ،فما قام
على القوة ال يواجه إال بالقوة ،واعتبر أبو
ح��ازم أن الخالفات ما ت��زال سببا ً في تأخر
مواقف المقاومة.
وت��اب��ع أب��و ح���ازم «ع��ن��د ان��ت��ه��اء القتال
سيعود كل فصيل إل��ى مواقفه السياسية
السابقة ألن��ه ال نيّة ل��دى السلطة لتوحيد
العمل إلص��راره��ا على المفاوضات ،التي
يرفضها الشعب الفلسطيني ،كما رفضها
المجلس المركزي واللجنة التنفيذية لحركة
فتح ،والكل طالب بعدم العودة دون تحقيق
العدو ألي شروط ليست بتعجيزية ،كوقف
االستيطان وإطالق سراح األسرى ،وعلى رغم
رفض العدو خالف رئيس السلطة مواقف
الفصائل وذه��ب للمفاوضات ،وهو خيار ال
يمكن للفصائل السير فيه ،ويجب أن يكون
ما يجري درس��ا َ للسلطة ،ولكل من يسير
في طريق المفاوضات ،فالعدو ال يفهم لغة

التفاوض سوى من بوابة تقديم التنازالت،
ويسعى الى طرد الشعب الفلسطيني تحت
وهم المفاوضات ،وبالمجمل السلطة باتت
بعيدة عن قاعدة المقاومة وأصبحت عالة
على الشعب الفلسطيني.
وف��ي ما يتعلق بالتهدئة رأى أب��و حازم
أن «مجلس األمن يماطل ويصمت على قتل
أبناء الضفة واقتحام الخليل ،وهذا الصمت
المريب منه ومن األنظمة الرجعية يعطي
فرصة للعدو الصهيوني ليحقق شيئا ً على
األرض ،وهناك تصميم دولي على السماح
للعدو بتحقيق أه��داف��ه ،وه��ذا معروف عن
مجلس األمن ودوره عبر السنوات كمؤسسة
خاضعة للواليات المتحدة» ،ويتابع أنه
«م��ن غير المفهوم كيف يطالب المجلس
الفصائل بوقف الصواريخ ،وكأنها هي من
بدأت المعركة العدو من بدأ العدوان ،وعليه
أن يوقفها من دون ش��روط ،لكن المجتمع
الدولي يحاول فرض شروط على المقاومة
لتدجينها ،والذهاب إلى المفاوضات إلنهاء
قضية فلسطين والقضايا المرتبطة من قضية
الالجئين وحق العودة».
واعتبر المسؤول اإلع�لام��ي في الجبهة
الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة
أن��ور رج��ا في حديث لـ»البناء» أن��ه «رغم
ان��ط�لاق ش���رارة األح���داث م��ن الضفة إال أن
العدو اختار ضرب قطاع غزة ال��ذي يعتبر
الهدف السياسي ،والمحدد لطبيعة العملية
العسكرية وق��ال« :في الضفة هناك حليف
وشريك عمل على تحجيم وتقييد ووضع

الحواجز بوجه ب��داي��ات التحرك الشعبي
الفاعل ،الذي كان سيؤدي النتفاضة واسعة
كون التنسيق مع السلطة فاعل في الضفة،
اختار العدو السير باتجاه العدوان على غزة،
والذي يأتي في سياق االلتفاف على االتفاق
على حكومة الوفاق التي بدأت انعكاساتها
على الواقع في غزة لكسر الحصار المنظور
وغ��ي��ر المنظورعلى ال��ق��ط��اع م��ن ال��ط��رف
المصري ،نتيجة استغالل أطراف فلسطينية
متمثلة بحماس للتطورات ف��ي المنطقة،
واللعب ب���أوراق أض��رت بالقطاع من جهة
وسوء تعامل السلطة مع الجانب المصري
وابتزازه ،وبالتالي جاء العدوان ليثبت حالة
المعاناة في القطاع» ،واعتبر أن الكالم بأن ما
يجري في القطاع عدوان على حكومة الوفاق
ليس دقيقاً.
واعتبر رج��ا ب��أن ما «يجري من ع��دوان
م��ح��اول��ة لتفكيك أح��د عناصر ال��ق��وة في
الساحة الفلسطينية بتكريس فصل غزة عن
الضفة ،لمنع قيام أي وحدة اتصالية على
مستوى التنظيم الشعبي وتنسق الجهود
الفلسطينية».
ووض��ع رج��ا الخطوة استباقية لضرب
االنتفاضة الفلسطينية المقبلة في الضفة،
وروح اإلسناد المادي والعملي والتخلص من
غزة ،بحيث تكون غزة عند حدوث االنتفاضة
ق��د أنهكت وأص��ب��ح��ت خ���ارج الحسابات،
وأضاف« :يريدون منا أن نجلس على مقاعد
االحتياط ال أكثر ،وأن نبقى ضحية عنف
العدو وهمجيته ،وأن يجري مع الشعب

الفلسطيني ما جرى على الساحة العربية،
عندما أخذ الحراك الشعبي إلى غير مساره
والتعامل مع كل منطقة على ح��دى بشكل
منفصل عن اآلخر لينطبق علينا المثل القائل
« أكلنا يوم أكل الثور األبيض « وهو ما جرى
في البلدان العربية والكل يتفرج».
واعتبر رجا أن النقطة المركزية لكل ما
يجري تتمثل بأن االستهداف يأتي بعد فشل
نقله حالة ما يسمى الربيع العربي إلى حلف
المقاومة ،فذهبوا إلى الخاصرة الرخوة من
بوابة فلسطين ،ففشل اختراق البنية الصلبة
لمحور المقاومة والممانعة ف��ي سورية،
ومع انتقال سورية من مرحلة الدفاع إلى
الهجوم بتسديد ضربات للحلف المعادي
وم��ا يعانية من أزم���ات ،وان��دح��ار مشروع
اإلخ��وان المسلمين ،ما دفعهم لالستعجال
باالنقضاض على فلسطين ،اعتقادا ً منهم أن
فلسطين خارج التغطية ،وعلى هذا األساس
أتى وزير الخارجية األميركي جون كيري الى
المنطقة ويستكملون الدور السياسي العربي
واألميركي في المنطقة العربية.
وأكد رجا أن العدوان على غزة لن يكون
كسابقيه ف��ي  2009و 2013فاليوم لن
تفرض على المقاومة ش���روط ،وستندلع
االنتفاضة في أراضي  48وتنتقل إلى الضفة
وربما تمتد المواجهة إلى جبهات أخرى على
ضوء تطورات المعركة ،فكل األمور متعلقة
بسير العمليات على األرض ،وأظن أن العدو
لن يكتفي بتكرير سيناريوهات سابقة تكون
مقدمة لضرب شريط الحدود.

حملة الوفاء الأوروبية تطلق قافلتها الإغاثية العا�شرة للتخفيف من معاناة ال َأ�سر ال�سورية

دخول دفعة من الم�ساعدات الأممية �إلى ّ
مع�ضمية ال�شام
بالتعاون مع الحكومة السورية تم
يوم أمس إدخال دفعة من المساعدات
األممية إل��ى معضمية الشام بريف
دم��ش��ق ،وتشمل أل��ف سلة غذائية
وصحية ومطبخية.
وق���ال المنسق المقيم ألنشطة
األم��م المتحدة ف��ي س��وري��ة يعقوب
الحلو إنها «الشحنة األولى بانتظار
شحنات أخ��رى خالل األي��ام األربعة
المقبلة بهدف إيصال مساعدات تحمل
مواد غذائية وغير غذائية ،مشيرا إلى
وجود عيادتين متنقلتين للنظر في
الحاالت الصحية».
و قال المنسق العام للمصالحات
الشعبية والمسؤول عن المصالحة
في المعضمية حسن غندور «إن
المساعدات التي ستستمر على
مدى أربعة أيام ،مقدمة من األمم
المتحدة والمنظمات اإلغاثية
بالتنسيق مع الحكومة السورية
ووزارة الخارجية والمغتربين
بشكل مباشر ،ولجان المصالحة
الوطنية داخ��ل المدينة وتشمل
 4000س��ل��ة غ��ذائ��ي��ة وصحية
ومطبخية تستفيد منها  20ألف
عائلة».
ورأى غ����ن����دور أن أه���ال���ي
ّ
المعضمية رف��ض��وا المساعدات
السابقة ألسباب معينة وقبولهم
بها شرط أن تدخل إلى مستحقيها
من األهالي وليس لجهة بدل أخرى
وع��دم تسييس ه��ذا الموضوع،
مبينا ً «أن المصالحة تسير بشكل
جيد ولكن هناك بعض العقبات
الصغيرة نعمل ب��ال��ت��ع��اون مع
الجميع ع��ل��ى تذليلها وإي��ج��اد
الحلول المناسبة لها».
وك��ان أهالي مدينة معضمية

الشام رفضوا أكثر من م��رة دخول
ال��م��س��اع��دات األم��م��ي��ة ال��ت��ي يحاول
ال��غ��رب تسييسها تحت مسميات
إنسانية للمتاجرة بالشعب السوري،
كون الدولة السورية والهالل األحمر
السوري يقومان بواجبهما في هذا
المجال.
وعبّر عدد من أهالي المعضمية عن
تقديرهم للجهود المبذولة إلدخ��ال
المساعدات إلى المتضررين في البلدة
جراء األزمة ،حيث أشار ابو أحمد عبد
الغني ومحمود صوان إلى أهمية هذه

المساعدات وضرورة تواترها بشكل
أكبر لسد احتياجات المواطنين في
البلدة.
وأوضح صوان أن المصالحة في
البلدة تسير بشكل جيد ،متمنيا ً عودة
األمن واألم��ان إلى ربوع كل سورية،
في حين طالب أحمد سعيد ادريس
بزيادة الخدمات المقدمة للبلدة من
كهرباء وم��واص�لات بما يسهم في
ع��ودة الحياة الطبيعية إل��ى سابق
عهدها بأسرع وقت ممكن.
في سياق متصل ،و تحت شعار

�شهداء و جرحى بانفجار
�سيارتين مفخختين في بغداد

«وفاء ألهلنا في سورية» أطلقت حملة
الوفاء األوروبية أمس قافلتها اإلغاثية
العاشرة للتخفيف من معاناة األسر
المتضررة نتيجة األزمة في سورية.
وأك��د قائد الحملة أمين أبو راشد
في تصريح للصحافيين عقب وصول
وفد الحملة إلى معبر جديدة يابوس
على الحدود السورية اللبنانية ،أن
القافلة عبارة عن مساعدات إغاثية
تتضمن  10آالف سلة غذائية ولحوما
كمشاريع خيرية بمناسبة شهر
رمضان المبارك ،الفتا ً إلى أن الحملة

ثمانية قتلى في هجومين
نفذهما م�سلحون في �سيناء والعري�ش
أعلن المتحدث الرسمي للقوات
المسلحة المصرية العميد محمد
سمير مقتل ثمانية مواطنين بينهم
مجند وإصابة  28آخرين ما بين
مجندين ومواطنين مدنيين في
حادثين منفصلين نفذهما مسلحون
الليلة الماضية ،بواسطة قذائف
هاون ضد معسكر قطاع تأمين شمال
سيناء ومنطقة س��وق الضاحية
بالعريش شمال شرق مصر.
وق��ال المتحدث ف��ي بيان «إن��ه
اس��ت��م��رارا ً للعمليات اإلره��اب��ي��ة
لعناصر اإلرهاب والتطرف من دون
مراعاة لحرمة شهر رمضان الكريم
تم استهداف معسكر قطاع تأمين
شمال سيناء مساء امس بقذيفتي
ه��اون أسفرتا عن استشهاد مجند

استشهد  6أشخاص على األقل وأصيب أكثر من 10
آخرين بانفجارين استهدفا العاصمة العراقية بغداد يوم
أمس ،حيث أعلنت الشرطة أن سيارة مفخخة استخدمت
في االنفجار األول في حي العلوية وسط بغداد وتسبب
بمقتل  3أشخاص وإصابة  6آخرين ،كما جاء االنفجار
الثاني بسيارة مفخخة استهدفت حي البياع غرب بغداد
وأسفرت عن مقتل  3أشخاص وإصابة  4آخرين.
وال تزال العاصمة بغداد تعاني من خروقات أمنية
تتسبب بشكل شبه يومي بمقتل وج��رح العشرات في
الوقت الذي تخوض فيه الحكومة العراقية معارك مع
ارهابيي تنظيم «الدولة اإلسالمية» الذين سيطروا على
مناطق شاسعة من شمال وغرب البالد.
الى ذلك ،أكد شهود عيان قيام ارهابيين ينتمون إلى

تنظيم «الدولة اإلسالمية» بإعدام  4الجئين سوريين
في أحد المخيمات في قضاء القائم غرب العراق بتهمة
التجسس لصالح الدولة السورية.
ونقلت وكالة «فرانس برس» أمس عن شهود من أهالي
القائم ،أن مسلحين من «الدولة اإلسالمية» يستقلون
سيارات أعدموا السوريين األربعة رميا ً بالرصاص بعد
إعالن أحد المسلحين بصوت مرتفع أن هؤالء «عمالء
وجواسيس للنظام السوري».
وأضافت الوكالة أن حكم اإلع��دام تم تنفيذه بحق
الضحايا ،ال��ذي��ن ك��ان��ت أيديهم مقيدة ،ف��ي ال��ش��ارع
الرئيسي وسط القضاء المحاذي للحدود السورية ،علما ً
أن مخيم الالجئين السوريين يقع في منطقة العبيدي
شرق القائم.

ستقوم ب��ش��راء ال��س�لات الغذائية
ه��ذه ال��م��رة م��ن داخ��ل س��وري��ة ليتم
توزيعها على األس��ر المتضررة في
دمشق وريفها ومدينة حلب ومخيمي
اليرموك والنيرب.
وأشار أبو راشد إلى أن الحملة تم
تنظيمها بمبادرة عدد من مؤسسات
المجتمع األهلي الفلسطيني العاملة
في أوروب��ا حيث نظمت الحملة عدة
قوافل من المساعدات اإلغاثية منذ أيار
الماضي شملت الدقيق وآالف السالت
الغذائية والصحية وتجهيزات خاصة

بمراكز اإلقامة الموقتة.
وفي هذا السياق لفت الدكتور مازن
كحيل أحد أعضاء الحملة ،إلى أنه
سيتم توزيع المساعدات االنسانية
في مخيم اليرموك وجرمانا ويلدا
ومدينة حلب ومخيم النيرب ،مبينا
أن هناك قوافل سيتم تنظيمها لتصل
الى سورية تباعاً.
وأش��ارت رن��ا مسعود من األمانة
ال��س��وري��ة للتنمية إل��ى أن األم��ان��ة
تركز على الجانب اإلغاثي اإلنساني
إلى جانب عملها التنموي من خالل
التشبيك م��ع المنظمات ال��دول��ي��ة
واألهلية المحلية وال��م��ب��ادرات بما
يلبي االحتياجات األساسية لألسر
السورية المتضررة ،الفتة إل��ى أن
الحكومة السورية تقدم التسهيالت
الالزمة إليصال المساعدات إلى جميع
األه��ال��ي المتضررين ف��ي المناطق
كافة.
وأشارت مسعود إلى أن لدى األمانة
آليات عمل متراكمة نتيجة الخبرات
الميدانية ف��ي العمل اإلغ��اث��ي من
خالل شبكة المتطوعين المنتشرين
في جميع المناطق بما يمكنها من
التعرف على االح��ت��ي��اج��ات بشكل
دقيق وبالتالي المساهمة في توفير
قاعدة البيانات المطلوبة ألي عمل
إغاثي بما يضمن وصول المساعدات
بشكل عادل إلى مستحقيها.
ووص��ل��ت ف��ي الخامس عشر من
شهر أيار الماضي قافلة المساعدات
اإلنسانية التاسعة المقدمة من حملة
الوفاء األوروب��ي��ة إل��ى معبر جديدة
ي��اب��وس على ال��ح��دود ال��س��وري��ة -
اللبنانية مح ّملة بـ 180طنا ً من المواد
اإلغاثية وسيارتي إسعاف.

وإصابة  3آخرين ،باإلضافة إلى
سقوط قذيفة هاون أخرى بمنطقة
سوق الضاحية في العريش أسفرت
عن استشهاد سبعة من المواطنين
ال��م��دن��ي��ي��ن وإص���اب���ة  25آخ��ري��ن
وتم نقل المصابين إلى مستشفى
العريش العام».
وأك���د ال��م��ت��ح��دث أن م��ث��ل ه��ذه
العمليات ال��دن��ي��ئ��ة ل��ن ت��ن��ال من
ع��زم ال��ق��وات المسلحة المصرية
على اق��ت�لاع ج���ذور اإلره����اب ولن
تزيدها إال إص���رارا على استكمال
مهمتها المقدسة في الدفاع عن أمن
واستقرار مصر.
وأكد مسؤول مركز اإلعالم األمني
فى بيان صادر عن وزارة الداخلية
المصرية أن قوات الحماية المدنية

وخ��ب��راء المفرقعات انتقلوا على
الفور إلى موقع الحادثين ،مشيرا
إلى أن األجهزة األمنية قامت بفحص
منطقة الحادثين وتمشيط محيطهما
وت��ق��وم ح��ال��ي�ا ً بتكثيف جهودها
لتحديد هوية مرتكبيهما وضبطهما.
وكانت األجهزة األمنية المصرية
ضبطت أول من امس خلية إرهابية
ف��ي محافظة دم��ي��اط ش��م��ال مصر
قبل قيام أفرادها بتنفيذ تفجيرات
في المحافظة ،فيما تواصل األجهزة
األمنية مالحقة العناصر اإلرهابية
التابعة لجماعة اإلخوان المسلمين
اإلرهابية وقد ضبطت خالل األشهر
ال��م��اض��ي��ة ال��ع��دي��د م��ن العناصر
وإحالتهم إل��ى الجهات القضائية
المختصة.

منذ أكثر من عام بدأ قطاع من اإلع�لام المصري بش ّن هجمات
مسمومة ال تن ّم عن عروبته وال قوميته ،وطلع علينا الكثير من
ّ
بحض الجيش المصري
الراقصين على أوت��ار المصالح الخاصة
على تغيير بوصلته لتتوجه نحو غزة ،ولكن الجيش كما عرفناه في
حرب  1973لم يتساوق مع تلك األبواق اإلعالمية النكرة ،ولكن مع
بدء الحرب العدوانية على غزة قبل أيام بك ّل ما فيها ،والتي لم تستثن
أح��دا ً من صواريخها ودباباتها وبوارجها؛ وجدنا أنّ هناك بعض
ّ
يحضون الجيش المصري
بزي إنساني
اإلعالميين الذين يتنكرون ّ
لمهاجمة غ��زة للتخلص م��ن إره��اب��ه��ا حسب ق��ول��ه��م ،وه��ن��ا يكمن
التساؤل الهام ...ل َم كل هذا؟ هل لتبقوا في مواقعكم؟ هل تشترون
مواقعكم ومرتباتكم بدماء أطفال غزة؟ هل تعتبرون أنفسكم مخلدين
في مواقعكم؟ ألم تعلموا أنّ الثابت الذي تعلمناه أن ك ّل شيء متغيّر
حتى المواقع والكراسي؟ فماذا ستقولون إن أتى يوم تكونون فيه
خ��ارج مواقعكم؟ م��اذا ستقولون ألطفالكم وألحفادكم؟ أعلم أنكم
ربما لم تفهموا ما قرأتم في مدارسكم وجامعاتكم عن فلسطين وما
تشكل من أهمية ال يمكن تجاوزها لمصر والعروبة.
ال��ي��وم ب��ات على اإلع�ل�ام المصري العروبي ال��ه��ادف والمحايد
والمهني أن يقول كلمته ،فهو ما زال في قلوبنا ومح ّل تقدير من ك ّل
الفلسطينيين في غزة ،ولكن اإلعالم المصري الذي يرى في نفسه
طرفا ً مع االحتالل الصهيوني الذي قتل مئات الجنود المصريين
على مدار تاريخ الحروب مع مصر والعرب فسيجد نفسه خارج
التاريخ؛ ألنّ أه��ل مصر قد جلبهم الله على الفطرة السليمة ،وما
يجب أن نسأله لذلك اإلعالم :كم من حالة اختراق مارسها االحتالل
تجسس
على األراض���ي ال��م��ص��ري��ة ...وأينكم منه؟ ك��م م��ن شبكة
ّ
صهيونية نجحت االستخبارات المصرية في التعامل معها؟ لماذا
لم تأتوا على أهداف االحتالل من االستمرار في زرع تلك الشبكات
في مصر الكرامة؟ كم من محاوالت غربية تسعى لسلخ مصر عن
فطرتها االجتماعية والثقافية لوال الجهود من أجهزة مصر لوجدتم
انسالخا ً بين المصريين أنفسهم ...فأين أنتم؟
حتى اللحظة لم يت ّم تقديم دليل واحد على أنّ غزة تدخلت بشكل
مباشر أو غير مباشر ،بل إنّ تقرير االستخبارات الحربية األخير
دلل على مدى تعاطي غزة ايجابيا ً مع ما من شأنه حماية الحدود
بين غزة ومصر الكنانة ...فلماذا لم تذكروا هذا؟ أخشى أن الله أعمى
بصيرتكم وبصائركم ،ولكن ما يجعل في قلوبنا األم��ل أنّ مصر
هي مصر وستبقى مصر ...وغ��زة ال يمكن لها أن تتنكر لمصر،
ولو حاولتم في إعالمكم الرخيص أن تسلخوا غزة عن مصر فلن
تنجحوا إال لوقت قصير ،ألنّ الخير دائما ً يغلب الشر ،وال يغلب عسر
يسرين.
نحن ال نكتب مثل هذه الكلمات إال لحبنا لكم رغم أنكم تجرحوننا
ّ
نحضكم ألن تغيّروا من نهجكم انطالقا ً من
في ك ّل يوم ،وال نريد أن
دافع إنساني تجاه غزة ،ولكن غزة تناديكم اليوم وتقول لكم التحقوا
بقافلة الخير ،فالتاريخ إما أن يكتب بمداد من مسك وعنبر ،أو بمداد
م��اء ،ونحن ال ن��رى فيكم إال أن تكونوا من الذين يسجل التاريخ
حراكهم بمداد من عزة ومسك وعنبر.
عذرا ً مصر نكتب اليوم إلعالميّيك علّهم يدركون أنّ غزة لن تكون
إال حامية ألمنك كما كانت عبر التاريخ ،ونتمنى أن يفهموا أنّ غزة
كانت وستبقى رافعة من روافع األمن القومي المصري.

دول الجوار ت�شكل لجنتين مع الأزمة الليبية

بان :ت�صاعد العنف في ليبيا
يق ّو�ض فر�ص �إقامة دولة القانون
أعلن األمين العام لألمم المتحدة بان كي مون أن تصاعد العنف في ليبيا
يق ّوض الفرص إلقامة دولة سيادة القانون هناك.
وأعرب األمين العام في بيان له يوم أمس عن القلق إزاء االضطرابات األمنية
األخيرة في ليبيا .وجاء في البيان أنه يعتقد أن مثل هذه األعمال تقلل من قيمة
التضحيات التي أقدم عليها الليبيون في زمن الثورة من أجل قيام دولة سيادة
القانون .وأكد بان على ضرورة الحوار بمشاركة الالعبين الليبيين كافة بهدف
مواصلة سلمية للعملية االنتقالية.
هذا وكانت األمم المتحدة قد أعلنت يوم األحد عن نقل جزء من موظفيها
من ليبيا بشكل موقت إثر االشتباكات بمحيط مطار طرابلس بين مختلف
المليشيات المسلحة.
جاء ذلك في وقت اتفقت دول جوار ليبيا في ختام اجتماع لوزراء الخارجية
عقد بمدينة الحمامات في شرق تونس ،إلى تشكيل لجنتين سياسية وأمنية
لمتابعة األزمة الليبية.
وجاء في البيان الختامي ألعمال االجتماع يوم أمس ،أنه تم االتفاق على
تشكيل لجنة أمنية تحت إشراف الجزائر ستتكفل بمتابعة القضايا األمنية
والعسكرية بما في ذلك مراقبة الحدود.
كما تم االتفاق على تشكيل لجنة سياسية تشرف على أعمالها مصر وتهتم
بـ»االتصال بالطبقة السياسية ومكونات المجتمع المدني في ليبيا» بهدف
تسهيل الحوار الوطني.
وأكد البيان على دور دول جوار ليبيا ،التي تشمل كالً من تونس والجزائر
ومصر وتشاد والنيجر والسودان ،في التعاطي مع األزمة الليبية والمساهمة
في جهود حلها وعلى ضرورة احترام وحدة ليبيا وسيادتها وسالمة أراضيها
واالحتكام إلى الحوار والمسار التوافقي.
وستستضيف مصر االجتماع الالحق لوزراء خارجية دول جوار ليبيا خالل
النصف األول من شهر آب المقبل.

الأردن يحذر من تداعيات
الت�صعيد «الإ�سرائيلي»

ح ّذر العاهل األردن��ي من تداعيات الهجوم «اإلسرائيلي» على قطاع غزة،
مؤكدا ً ضرورة وقف استهداف المدنيين ،وذلك في اتصال هاتفي مع األمين العام
لألمم المتحدة بان كي مون.
وقال الديوان الملكي األردني في بيان له يوم أمس إن الملك عبد الله وبان
كي مون بحثا «تطورات األوضاع في قطاع غزة ،حيث جدد الملك التحذير من
التداعيات الخطيرة لما يجري في القطاع على المنطقة واستقرارها».
وأكد العاهل األردن��ي «ض��رورة وقف استهداف المدنيين وأهمية احترام
القانون الدولي» محذرا ً من «مخاطر الفراغ الناجم عن توقف المفاوضات حول
قضايا الوضع النهائي وفق حل الدولتين ،ما سيؤدي إلى مزيد من العنف
والتصعيد.
وأضاف البيان إن «الملك عبد الله الثاني حريص على إيصال المساعدات
الطبية واإلنسانية للفلسطينيين في قطاع غزة ،وتسهيل تقديم العون الطبي
واإلنساني ومعالجة الجرحى والمصابين من أبناء القطاع».

