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عمليات نوعية لـ«الفداء القومي»
في فل�سطين المحتلة
قامت مجموعة «ال��ف��داء القومي» التابعة لجبهة
المقاومة الوطنية في فلسطين ،باالشتراك مع كتائب
المقاومة الوطنية الفلسطينية ـ الجناح العسكري
للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ،بنصب كمين
محكم لق ّوة صهيونية خاصة في مدينة بيت الهيا،
خلف تلة أبو سمرا ،إذ ُف ّجرت عبوة ناسفة بالق ّوة
الصهيونية واستُهدفت بقذائف من ن��وع «هاون»
عيار .120
وتأتي هذه العملية النوعية بعد سلسلة عمليات
إط�لاق صواريخ ن ّفذتها مجموعة «الفداء القومي»
التابعة لجبهة المقاومة الوطنية في فلسطين التي

ع��اه��دت أب��ن��اء شعبنا ف��ي فلسطين ع��ل��ى مواصلة
النضال ض ّد االحتالل والعدوان.
ك��م��ا أط��ل��ق��ت م��ج��م��وع��ة «ال���ف���داء ال��ق��وم��ي» صلية
صاروخية من نوع « ،»107مستهدف ًة تج ّمعا ً لجنود
ال��ع��دو الصهيوني ف��ي محيط معبر ب��ي��ت حانون
«إي����رز» ،م��ا أدّى إل��ى إي��ق��اع إص��اب��ات م��ب��اش��رة في
صفوف العدو.
ويأتي إط�لاق ه��ذه الصلية ،بعد تنفيذ مجموعة
ال��ف��داء القومي ع��دة عمليات إط�لاق ص��واري��خ منذ
ب��دء ال��ع��دوان على قطاع غ��زّة ،استهدفت تج ّمعات
ومستعمرات صهيونية.

عقدت اجتماع ًا في مكتب «القومي» في عاليه

الأحزاب الوطنية والقومية في الجبل:
الأولوية لن�صرة فل�سطين

عبد المجيد لـ«البناء» و«توب نيوز»�:صمود �سورية
�أعاد الق�ضية الفل�سطينية �إلى مكانتها
حاوره ـ سعد الله الخليل
القسم الذي أدلى به الرئيس
أعاد خطاب َ
السوري الدكتور بشار األسد التأكيد على
مركزية قضية فلسطين ووضع األمور في
نصابها .ليؤكد أن ما تواجهه سورية لم يكن يوما ً
شعبي ،بل
من األيام نتيجة وضع داخلي وحراك
ّ
ضريبة مواقف دمشق إزاء فلسطين.
ربما خالل السنوات الثالث دارت المواقف.
وتغنّى بفلسطين من تغنّى وتاجر بالموقف
بحب القضية من باعها منذ
من تاجر ،وحاضر ّ
سنين ،وذرف دموع التماسيح على أبنائها ،فما
بحب فلسطين .إال أنّ نار العدوان
أبلغ الشياطين ّ
األخيرة أحرجتهم وأعادت األمور إلى مسارها،
كيف ال ،والنار ُتظهر حقيقة المعادن ،فيُزاد
الذهب لمعاناً ،ويذهب القش في أتونها .هكذا بقي
الموقف السوري من فلسطين ،وتالشت مواقف
أشباه الرجال والشياطين في دخان القصف
«اإلسرائيلي».
«البناء» التقت و«ت��وب نيوز» أمين عام
جبهة النضال الشعبي الفلسطيني خالد عبد
المجيد ،وكان هذا الحوار حول فلسطين وغ ّزة
ودمشق ...والمقاومة.

فلسطيني ،م��ا أ ّول
��ادي وم��ق��اوم
{ ك��ق��ي ّ
ّ
ما تبادر إل��ى ذهنكم وأنتم تتابعون خطاب
الرئيس األسد؟

عقدت األح��زاب والقوى الوطنية
والقومية في الجبل اجتماعا ً في
عاليه في مكتب منفذية الغرب في
الحزب السوري القومي االجتماعي،
بحضور المنفذ العام ربيع صعب
وع��دد من أعضاء هيئة المنفذية.
وض�� ّم االجتماع إل��ى «القومي» كل
من :حزب الله ،الحزب الديمقراطي
اللبناني ،حركة أمل ،التيار الوطني
الحر والحزب الشيوعي اللبناني.
وتداول المجتمعون في العدوان
ال��ص��ه��ي��ون��ي ع��ل��ى ق���ط���اع غ���� ّزة،
وصدر عنهم بيان جاء فيه« :يندّد
المجتمعون بالعدوان الصهيوني
الهمجي على غ�� ّزة ،وما يخلّفه من
م��ج��ازر وج��رائ��م ي��ن��دى لها جبين
اإلن��س��ان��ي��ة ،وم���ا ال��م��ج��زرة التي
حي
ارتكبها العدو الصهيوني في
ّ
الشجاعية بحق األط��ف��ال ،سوى
دل��ي��ل ع��ل��ى وح��ش��ي��ة ه���ذا ال��ع��دو،
وعلى سقوط الدول التي تدعمه من

عالم االنسانية ،وهي دول تمارس
س��ي��اس��ات االس��ت��ع��م��ار والهيمنة،
وال ت���رى وال تسمع وال تتكلم إال
ببيانات صفراء تساوي بين الجلاّ د
والضحية ،ال بل تنصر الجلاّ د على
الضحية».
ودع��ا المجتمعون المؤسسات
الدولية وفي مقدّمها األمم المتحدة،
إل��ى تح ّمل مسؤولياتها والعمل
سريعا ً من أجل وقف المذبحة التي
يتع ّرض لها أب��ن��اء غ�� ّزة تحديداً،
وأبناء فلسطين عموماً ،كما دعوا
ال��رأي العام العالمي إل��ى التح ّرك
وم��م��ارس��ة الضغط م��ن أج��ل وقف
العدوان على غ ّزة.
وإذ استنكر المجتمعون ه��ذا
السبات ال���ذي ت��غ ّ
��ط فيه األنظمة
العربية ،ش���دّدوا على ض��رورة أن
تهب الشعوب العربية بقواها الحيّة
ّ
لنصرة فلسطين وشعبها وقضيتها
التي ستبقى القضية المركزية التي

تستحق ك ّل النضاالت والعطاءات
والتضحيات.
وح��يّ��ا المجتمعون ال��م��ق��اوم��ة
الفلسطينية وأبطالها العمالقة الذين
ّ
يسطرون أروع المالحم ،ويثبتون أنّ
اإلرادة الح ّرة والعزيمة الصادقة
والقلوب المؤتلفة قادرة على اجتراح
المعجزات وقلب المعادالت ،وانتزاع
النصر من فم التنين ،وإجبار العدو
على استجداء ال��م��ب��ادرات من هنا
وه��ن��اك ،ع��لّ��ه يجد ل��ه مخرجا ً من
الرمال الفلسطينية المتح ّركة التي
تبتلع جنوده وآلياته وتمنعه من
تحقيق أيّ هدف من أهداف عدوانه.
ودعا المجتمعون إلى ضرورة أن
الوحشي
يش ّكل العدوان الصهيوني
ّ
على غ ّزة حافزا ً لك ّل الفصائل والقوى
فتتوحد على برنامج
الفلسطينينة،
ّ
ن��ض��ال��ي يعتمد خ��ي��ار ال��م��ق��اوم��ة
ّ
وال��ك��ف��اح المسلّح سبيالً وح��ي��دا ً
للتحرير والعودة.

اتحاد طلبة �سورية في لبنان يرعى �إطالق
�أغنية «من دم�شق الأبية �إلى غ ّزة تح ّية»

كما عهدنا س��وري��ة دوم���اً ،ال��ت��زم الرئيس
بشار األسد موقفا ً قوميا ً مش ّرفا ً إزاء القضية
الفلسطينية ،وأ ّك���د أ ّن��ه��ا القضية المركزية
في العالم العربي ،باعتبار سورية شعبا ً
وجيشا ً وق��ي��اد ًة ،لها ارت��ب��اط مصيريّ في
الصراع العربي ـ الصهيوني ،وفي مواجهة
الكيان الصهيوني منذ عهد الرئيس الراحل
حافظ األسد .ونعتبر كفلسطينيين وكفصائل
مقا ِومة ،أنّ لسورية الفضل الكبير في انطالقة
المقاومة الفلسطينية منذ بدايتها ،وفي تعزيز
ق��درات فصائل المقاومة الفلسطينية ،وفي
تعزيز ص��م��ود الشعب الفلسطيني ،وعلى
ّ
منظمة
الساحة السياسية في تعزيز مكانة
التحرير الفلسطينية .ونعتبر أنّ ما أ ّكده ال َق َسم
قومي
حول القضية الفلسطينية ،موقف مبدئي
ّ
نفتخر به ،كونه يؤكد استمرار الترابط معه
موحدة ،وفي سبيل مصير
في سبيل قضية
ّ
مشترك.

{ ال��رئ��ي��س األس���د أع���اد توجيه البوصلة
وتثبيتها بالتشبيك م��ا بيبن ال��ع��دوان على
غ��زّة وال��ع��دوان على سورية وال��ع��راق ،وهو
أي مدى
م��ا ي��رف��ض��ه ج���زء م��ن ال��ع��رب .إل���ى ّ
��وي ول��م��اذا ُي��رف��ض االعتراف
االرت��ب��اط ع��ض ّ
بهذا االرتباط من قبل البعض؟

ال��ع��دوان على غ�� ّزة ،والصمود البطولي،
وصواريخ المقاومة التي وصلت إلى حيفا وتل
أبيب وكل المستوطنات الصهيونية ،كل هذا
يعتبر نتيجة التحالف مع معسكر المقاومة.
وكان لسورية ال��دور األس��اس في ذلك ،سواء
في إيصال اإلمكانيات ،أو في تطوير قدرات
المقاتلين الفلسطينيين وتعزيزها .والعدوان
على غ��� ّزة ،ك��ان ل��ه األث���ر الكبير ف��ي كشف
المتآمرين على سورية ،وكان له األثر الواضح
في فضح النظام العربي الرسمي ،خصوصا ً
دول الخليج ،وفي مقدّمها السعودية وقطر.

{ هل أح��رج العدوان «اإلسرائيلي» بعض
األطراف العربية والفلسطينية؟

ث�� ّم��ة أط���راف متواطئة وأط���راف ع��اج��زة.
األطراف المتواطئة عندما دخلت في معاركها
الجانبية ض ّد أبناء العالم العربي في سورية
وليبيا ومصر والعراق ،اختارت خياراً ،ولم
تعد إل��ى إط��ار الصف العربي ال��ذي يحرص
على قضايا األمة وعلى قضية فلسطين ،فش ّكل
العدوان على غ ّزة إحراجا ً لهذه األطراف ،لكن
المطلوب م ّنا كجماهير أن نقوم بدورنا في كل
الساحات ،وأن نقوم بدورنا في فضح هذه
األنظمة العربية.

{ ف��ص��ل ال���رئ���ي���س األس�����د ب��ي��ن القضية
األس��اس (فلسطين) وبين أشخاص أساؤوا
للقضية وتخلّوا عنها .كيف أسقط العدوان
«اإلس��رائ��ي��ل��ي» أوراق ال��م��ت��اج��ري��ن بالقضية
الفلسطينية؟

قبل هذه المعركة في غ ّزة ،وقبل العدوان،
ال ب ّد من االعتراف أن قضية فلسطين أضحت
منسية لدى العرب ،خصوصا ً لدى الحكومات
العربية .وت��راج��ع الموقف الشعبي نتيجة
االح��داث والتطورات وإعطاء االول��وي��ات لما
يحدث في كل قطر عربي .والمعركة أعادت
قضية فلسطين إلى الصدارة ،وتعيد القضية
إل���ى م��رك��زه��ا ،وت��ع��ي��د االص��ط��ف��اف القومي
الحقيقي .م��ن يقف م��ع فلسطين وم��ن يقف
ضدّها ،من يقف مع فلسطين معسكر المقاومة،
ومن يتآمر على فلسطين الرجعيات العربية
واإلقليمية.
تضامنا ً مع شعبنا المقاوم في فلسطين ،وتزامنا ً مع أداء
الرئيس بشار األسد ال َق َسم لوالية دستورية جديدة ،أطلق
«االتحاد الوطني لطلبة سورية» ـ فرع لبنان ،أغنية وطنية
لغ ّزة عنوانها« :من دمشق األبية إلى غ ّزة تحية» ،للفنان
والملحن أمير عيسى ،خالل احتفال أقيم في مطعم «taste
ّ
 »of the townفي الحمرا ،بحضور عميد الداخلية في
الحزب السوري القومي االجتماعي صبحي ياغي ،عضو
قيادة فرع بيروت في حزب البعث العربي االشتراكي هيثم
ديراني ،وكيل عميد الخارجية في الحزب عباس حمية،
يوسف البسام ممثالً حزب الله ،حسان األشمر ممثالً حركة
أمل ،منفذ عام الطلبة الجامعيين في بيروت وسام سميا،
جميل جراب ممثالً حزب االتحاد ،الفنانة التشكيلية ريما
فروخ ،النحات محمد رستم ،اإلعالمية ريما حمدان ،وحشد
من الطلبة السوريين.
قدم لالحتفال الطالب فراس حراكي الذي ألقى أبياتا ً
شعرية لسورية وفلسطين المحتلة ،وقال« :احتفاال ً بما
يح ّققه الجيش العربي السوري من انتصارات ،وتزامنا ً مع
االنتصار الديمقراطي الكبير الذي حققه الشعب السوري،
الذي كسر فيه اإلرادة الغربية ،ومرغ أنوف الغرب وأقزام
العرب في ت��راب ،وبتو ّلي الرئيس الدكتور بشار األسد
رئاسة الجمهورية العربية السورية لوالية دستورية
ج��دي��دة ،وتضامنا ً م��ع شعبنا المقاوم ف��ي فلسطين،
التقينا لنؤكد اليوم أن شعبنا السوري قادر على تحقيق
النصر حتى في أصعب الظروف ،وأن يواجه هذه الهجمة
اإلرهابية ،وعينه على فلسطين».
ثم كانت كلمة رئيس فرع لبنان لالتحاد الوطني لطلبة

سورية أحمد مرعي وجاء فيها« :التقينا اليوم لنحتفل بما
ح ّققه شعبنا السوري ،هذا الشعب اختار الرئيس بشار
األسد وأيّد وصوله إلى سدّة الرئاسة ،األمر الذي يعني
انتصارا ً لخيارات شعبنا .والتقينا لنحتفل بصمود هذا
الشعب ومقاومته المشروع اإلرهابي التكفيري ،ولنؤكد أن
مسؤولية شعبنا اليوم وخياره الوحيد أن يقاوم اإلرهاب
والتط ّرف المدعومين من الغرب والعدو الصهيوني الذي
يحتل فلسطين والجوالن ،ومن أجل القول إن في سورية
شعبا ً ليس أمامه من سبيل إال الحفاظ على حقع وحريته
وكرامته وقراره وموقعه وسيادة وطنه».
وأضاف مرعي« :إن طلبة سورية يحييون صمود أبناء
شعبنا وبطوالت الجيش السوري ،كما نحيّي الشهداء
الذين ارتقوا في مواجهة اإلرهاب والتط ّرف ،شهداء الجيش،
وسائر القوى ،الذين روت دماؤهم أرض سورية».
وفي ختام كلمته ،جدّد مرعي التزام الطلبة بالوقوف إلى
جانب الوطن وقائده ،ليبقى طلبة سورية كما عهدتموهم
أوفياء للشعب وللقضية ،حتى نعيد لسورية مكانتها بين
األمم.
وقدّمت الفنانة اللبنانية التشكيلية ريما فروخ لوحة
تشكيلية ُتظهر معاناة األم الفلسطينية عبر عمل ف ّني
متكامل ،استطاعت من خالله أن تنقل هاجسا ً يسكن في
أعماق ك ّل أ ّم فلسطينية ،والذي تسبّبه آلة القتل الصهيونية
في قتل أبناء شعبنا في فلسطين.
ث�� ّم ك��ان إط�لاق أغنية «م��ن دمشق األب��ي��ة إل��ى غ�� ّزة
تتجسد فيها صور الوطن والحنين
تحية» ،وأغانٍ وطنية
ّ
وجماليات عشق الحياة في الوطن سورية.
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{ ل���م���اذا ت��خ��لّ��ى م���ن أرس����ل المتط ّوعين
والمال والسالح إلى سورية عن فلسطين؟

بكل بساطة ألن��ه متآمر وي��ح��اول تمرير
مشروع أميركي فشلت فيه االدارة األميركية
أكثر من م�� ّرة ،ويكمن هذا المشروع في دمج
ال��ك��ي��ان ال��ص��ه��ي��ون��ي م��ع م��ن��ظ��وم��ة ال��ن��ظ��ام
العربي الرسمي ،ويطبّع العالقات مع الكيان
الصهيوني .ه��ذه االنظمة التي تتآمر على
القضية الفلسطينية تحت ستارة الحرص
والتباكي على الفلسطينين وتمرير العالقات
التجارية واالقتصادية والنفطية في المستقبل،
فشلت ،وج��اءت هذه الحرب في غ�� ّزة لتضع
سدا ً منيعا ً أمام المشروع األميركي وأمام هذا
التآمر من قبل االنظمة العربية ،خصوصا ً دول
الخليج.

{ ح�� ّم��ل ال��رئ��ي��س األس����د «دول التخلف
ال���ع���رب���ي» ال��م��س��ؤول��ة ع���ن غ��ال��ب��ي��ة الهزائم
أي مدى
التاريخية التي لحقت بالعرب .إلى ّ
تتح ّمل ه��ذه ال���دول مسؤولية م��ا يجري في
فلسطين؟
الجزء االس��اس في المسؤولية يقع على
المشروع اإلمبريالي ال��ذي زرع ه��ذا الكيان
في قلب العالم العربي .لكن لالنظمة العربية
المتواطئة المتآمرة وف��ي مقدّمها نظام آل
سعود دورا ً في ذلك .وأشار الرئيس األسد إلى
دور آل سعود وتباكيهم على اليهود .وما جرى

خالل السنوات الماضية وضع األم��ة ما بين
عاجز ومتواطئ.

{ ع����ام  2006وص����ف ال���رئ���ي���س األس���د
ق��ادة الخليج بأنصاف ال��رج��ال وأنّ مهمتهم
الرسمية تذويب القضية الفلسطينية وتنفيذ

يجوز أن تمارس ضغوطا ً وتكون وسيطا ً ضد
المقاومة والشعب الفلسطيني.

{ ال��ب��ع��ض اع��ت��ب��ر ح����رب ل��ب��ن��ان 2006
م��غ��ام��رة .ه��ل سيعتبر ال��ب��ع��ض م��ا ت��ق��وم به
الفصائل الفلسطينية اليوم مغامرة؟

�صواريخ المقاومة التي و�صلت �إلى حيفا
وتل �أبيب هي نتيجة التحالف
مع �سورية ومحور المقاومة
أجندة أميركية ـ «إسرائيلية» واضحة .لماذا ال
يعلن الفلسطينيون ذلك؟

بالنسبة إلينا الصورة واضحة ،وبالنسبة
إلى قوى التح ّرر الوطنية هناك وض��وح في
الرؤيا .والمعادالت في المرحلة السابقة كانت
صعبة ،والقضية تتعلق بحكام مسلوبي
اإلرادة غير قادرين على الخروج من معادلة
المستعمر والمسكين .بالقرار الفلسطيني

لألسف هناك أنظمة عربية اعتبرت أنّ إطالق
الصواريخ جلب العدوان والكارثة ،وهناك في
قيادة السلطة من يعتقد بوجوب إيقاف إطالق
الصواريخ ،وح ّملوا المقاومين مسؤولية ما
يجري .هذه السياسة قائمة وصمود الشعب
تصب في خدمة
كشف ك�� ّل االدّع����اءات التي
ّ
الكيان الصهيوني.

{ السلطة تقول إنها أنجزت دول��ة .فماذا

الحرب في ّ
غزة ونتائجها و�ضعت �سدّ اً منيع ًا
�أمام الم�شروع الأميركي ـ ال�صهيوني
لت�صفية الق�ضية الفل�سطينية
أخ���ذوا الشعب إل��ى سياستين خطيرتين:
المراهنة على المفاوضات مع العدو ـ وثبت
فشلها منذ  20سنة ـ وسياسة تراهن على
م��ش��روع إقليمي تمثل بما ُس��م��ي «الربيع
العربي» ،واحتكار الوضع الفلسطيني ُو ّظف
بعكس مصالح الشعب الفلسطيني.

{ ال��س��ل��ط��ة ت��ق��ول إنّ ال��م��ق��اوم��ة ليست
بالصاروخ بل فقط بالكلمة والفكر والسياسة.
أي مدى هذه المعادلة صحيحة؟
إلى ّ

نظريا ً نؤكد أن النضال الوطني له أشكال
متعدّدة من الصاروخ إلى الفكر إلى العبوة

أنجزت المقاومة المسلّحة؟

لم تنجز السلطة دولة ،بل أبرمت اتفاقات
ومعاهدات مع االحتالل ش ّكلت نكبات للشعب
الفلسطيني ،وأس���رت ال��ش��ع��ب ف��ي الضفة
وأراضي  48وحرمته من لقمة العيش ومرور
البضائع ورات���ب ال��م��وظ��ف .ال دول���ة هناك،
هناك احتالل وسلطة مؤسساتها أسيرة له
تحت حجة مصالح الشعب الفلسطيني .أما
المقاومة ،فبعد نصف ق��رن ،تخوض أطول
ثورة شعبية.

{ ال��رئ��ي��س األس���د أعلنها م��ع��رك��ة طويلة

من ا ّتهم المقاومة عام  2006بالمغامرة
يطالب اليوم بوقف �إطالق ال�صواريخ
ويحمل المقاومين م�س�ؤولية ما يجري
ّ
والسياسة والكلمة والدبلوماسية والشعبية،
وكل هذه األشكال من النضال ال نختلف عليها.
لكن الموضوع ال يتعلق بالنضال ،وهذا تبرير
س��اذج وتضليل لشعبنا .فالسلطة أسيرة
معادالت واتفاقات مع العدو الصهيوني وما
تنسق أمنيا ً مع العدو ويجب فضحها.
زالت
ّ
نعم نحن بحاجة إلى وحدة الموقف ،لكن ال

األم���د م��ع السعودية وحلفائها .ه��ل سيقف
الفلسطينيون مع األسد أم ستبقى الفصائل
تتعامل على مبدأ فلسطين لك ّل العرب؟

هناك التباسات في الموقف الفلسطيني.
القوى الحليفة لسورية تعتبر استهداف سورية
استهدافا ً لقضية فلسطين .وأعل ّنا منذ البداية

ّ
نصطف م��ع س��وري��ة شعبا ً
موقفا ً واض��ح��اً:
وقيادة في وج��ه مؤامرة تستهدف المنطقة
وقضية فلسطين .ال��م��وق��ف الملتبس لدى
األخرين ألحق ض��ررا ً بالقضية الفلسطينية،
وقد تستدعي ظ��روف القضية من الممسكين
بالقرار الفلسطيني ال��وق��وف على الحياد،
لكن لالسف ث ّمة أطراف لم تكن على الحياد،
وطالبنا قيادات هذه األطراف بالحرص على
الوضع الفلسطيني .لكن تقديراتها الخاطئة
دفعتها إلى اتخاذ مواقف متس ّرعة ،فعادت
لتصحح مواقفها بعد صمود سورية.
إنّ موقف حماس أض��ر بالقضية ،وبكل
وضوح الشعب الفلسطيني مقاوم وخطه خط
المقاومة ومع دولها .ال مانع من أيّ جهد عربي
لكن موقفنا واضح :نحن مع سورية المقاومة
مع العراق ،نحن ضد المشروع الصهيوني ـ
األميركي في المنطقة.

أي مدى تمارس حماس «إخوانيتها»
{ إلى ّ
على حساب مقاومتها؟

خ�ل�ال ال���ع���دوان ،ب���رز ن��ش��اط ك��ت��ائ��ب ع�� ّز
القسام وسرايا القدس ،وعاد الموقف
الدين
ّ
الفلسطيني الذي جدّد المقاومة .ونأمل أن تكون
هذه السياسة هي البوصلة لكل الفلسطينيين
تصحح عالقاتانا مع الحلفاء واألصدقاء.
التي
ّ
أما إيديولوجياً ،فال نتدخل ما دامت القضية
فلسطين .ونأمل ع��ودة النظرة إل��ى القضية
بعيدا ً عن مشاريع اإلخوان المسلمين واألنظمة
السياسية ،ووهم انتصار االسالم السياسي
ال��ذي فشل أم��ام صمود سورية .ويجب نزع
ذلك من أفكار المراهنين على هذه المشاريع
التي قاعدتها التفاهم مع الواليات المتحدة.

{ لمن الغلبة في حماس :للجناح المقاوم
العامل على األرض أم للجناح السياسي في
قطر؟

الغلبة للشعب الفلسطيني ،ونعتقد أن
المعركة س ُتحسم لمصلحة رج��ال المقاومة
والشعب الفلسطيني ،وستنهزم كل األوه��ام
والمراهنات الخاسرة لدى القيادات الفلسطينية
سواء في السلطة أو في حماس.

{ أسقط العدوان نظريات «صفر إصابات»
و«الجيش التقني» و«العمليات الجراحية» أمام
أي أفق لهذه الحرب؟
جرأة المقاتلينّ ...

الحرب مفصل كبير ومعركة بين اتجاهين:
اتجاه يحاول توظيف نتائج الحرب والصمود
نحو إع��ادة المفاوضات وإع��ادة مسار كيري
للوصول إل��ى ح�� ّل للوضع الفلسطيني على
ق��اع��دة اتفاقيات أوس��ل��و ،وه��ذا م��ا يرفضه
الشعب الفلسطيني .واتجاه يطالب بتجيير
ال��ح��رب وتوظيفها لخدمة أه���داف الشعب
الفلسطيني ،وال يمكن للشعب أن يقبل
بوقف إطالق النار من دون تحقيق المطالب
وأ ّول��ه��ا ف ّ
��ك الحصار عن قطاع غ�� ّزة وإط�لاق
ً
سراح المعتقلين ،خصوصا أعضاء المجلس
التشريعي واألسرى المح ّررين وعددهم يصل
إلى  900أسير ،خالل شهر .إضافة إلى مطالب
تتعلق بالميناء والحركة وك��رام��ة الشعب
الفلسطيني .والهدف الثاني وق��ف محاولة
تصفية القضية الفلسطينية ،وعلى الشعب
نبذ مسار المفاوضات والتطبيع وتحديد مسار
المواجهة بكل األشكال ،و«إسرائيل» وضعها
مربك م��ن حالة الهلع وال��خ��وف والخسائر
المادية والبشرية الكبيرة ،وهناك خسارة
سياسية كبيرة وتحاول مع حلفائها تحويلها
إلى نصر عبر المبادرات المتك ّررة .والخسائر
الفلسطينية تش ّكل صفعة للنظامين العربي
وال��دول��ي ول��ن يعود الشعب إل��ى ال��وراء من
دون تحقيق مطالبه ،ولذلك ترفض الفصائل
التهدئة.

{ هل سيرضى العدو بشروط المقاومة
ال���ت���ي ع���ل���ت ال���س���ق���ف ب���ع���د ال���ص���م���ود ال����ذي
أظهرته؟

مسؤولية الفصائل الحفاظ على شعبها.
ون�����درك أن ال���ع���دو ل���ن ي���رض���خ ل��ش��روط
الفلسطينيين .والمساعي الجارية من قبل
األطراف الدولية حاولت االلتفاف على الفصائل
باتفاقات مع السلطة بمعزل عن الفصائل
وفشلوا في المبادرة .ومع تطور الحرب يحاول
كيري إنقاذ «إسرائيل» بمحاوالت التوفيق بين
األطراف االقليمية وتوظيف الدم الفلسطيني،
وأعتقد أنهم سيرضخون لمطالب الشعب
الفلسطيني الذي يعيش في غ ّزة ضمن سجن
كبير ،وآن األوان لمنحه كرامته وحريته.

{ ف��ي ظ��� ّل ال��ظ��روف اإلقليمية والدولية
والفلسطينية ،هل بإمكان الشعب الفلسطيني
إطالق انتفاضته الثالثة وإالم ستؤول األمور؟

نحن على قناعة ب��أنّ االنتفاضة الثالثة
ستتفجر ال محالة ،وبشائرها أمامنا في الضفة
ّ
وأراضي  .48والعدوان على القطاع يس ّرع في
انطالقها .اآلن بدأ الشباب الفلسطيني تشكيل
لجان شعبية بعيدا ً عن السلطة لالستعداد
للمرحلة المقبلة على رغم العقبات الكبرى من
االحتالل والسلطة.

{ م��ا ه��و ش��ع��ورك��م ع��ن��دم��ا سمعتم خبر
سقوط الصاروخ األول على تل أبيب؟

ال ح��دود لشعوري في ظل حالة اإلحباط
الذي يعيشه الشعب .رأينا في الصواريخ على
حيفا وتل أبيب األمل في رسم مستقبل جديد
للشعب الفلسطيني.

