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«الق�سام» تقتل  59جندي ًا «�إ�سرائيلي ًا»
ّ
و تجرح � 300أخرين منذ بدء العدوان

اعلنت كتائب «القسام» الجناح العسكري
لحركة «حماس» يوم أمس في بيان عسكري تاله
الناطق باسمها أبو عبيدة ،أنها تمكنت منذ بدء
العدوان اليهودي على قطاع غزة المحاصر من
قتل أكثر من  59جنديا ً «اسرائيلياً» وتدمير 44
ناقلة جند ودبابة.
وقالت كتائب «القسام» في بيان أن من بين
الجنود القتلى عدد من الضباط ،إضافة الى جرح
أكثر من  300جندي آخرين.
في المقابل ،اعترف جيش العدو «االسرائيلي»
أمس بمقتل جندي له في شمال قطاع غزة ،ليرتفع

بذلك عدد الجنود اليهود الذين اعترفت بمقتلهم
«اسرائيل» الى  33منذ بدء العدوان على غزة في
السابع من الشهر الجاري.
ال��ى ذل��ك ،قصفت «س��راي��ا ال��ق��دس» الجناح
العسكري لحركة الجهاد االسالمي في فلسطين
أمس و وللمرة األولى المفاعل النووي «تسوراك»
في جنوب تل الربيع «تل أبيب» بصاروخ بعيد
المدى من طراز «براق  ،»70و ميناء مستعمرة
أسدود بصاروخ غراد.
وجاء حصاد السرايا ليوم أمس على النحو
التالي:

 قصف اس��دود وبئر السبع بـ 5صواريخغراد.
 قصف كريات مالخي بصاروخي غراد. قصف اياد مردخاي بـ 4صواريخ .107 قصف كفار ع��زة ونير ع��وز بـ 5صواريخ.107
 قصف حشودات العدو شرق مقبرة الشهداءبـ  7قذائف هاون.
 قصف سديروت بـ  3صواريخ .107 قصف عسقالن بـ  3صواريخ غراد. -قصف وادي سعد بـ  5صواريخ .107

� 815شهيداً و�أكثر من  5220جريح ًا فل�سطيني ًا منذ بدء العدوان

م�شاف في غزة
ه�آرت�س :الجي�ش «الإ�سرائيلي» يدمر  3175منز ًال و  116مدر�سة و 5
ٍ
ا�ستمرار المواجهات البرية والمقاومة الفل�سطينية تكثف �صليات �صواريخها

تزامن اليوم التاسع عشر للعدوان اليهودي على
قطاع غزة المحاصر مع يوم القدس العالمي الذي
أطلقه األمام الخميني قبل  35عاما ً بتكريس آخر
يوم جمعة من شهر رمضان.
وق��د ارت��ف��ع ع��دد ضحايا ال��ع��دوان الوحشي
المتواصل على القطاع إلى  815شهيدا ً وأكثر من
 5220جريحا ً غالبيتهم من النساء واألطفال
والشيوخ ،حيث شهدت المناطق المختلفة في غزة
قصفا ً مدفعيا ً عنيفا ً وغارات جوية ،طالت منازل
المدنيين.
وقد استشهد القيادي في «سرايا القدس» صالح
حسنين ونجله عبد العزيز وأصيب  14آخرون
جراء استهداف منزله في رفح ،في وقت ال يزال
فيه العشرات يستغيثون من تحت أنقاض منازلهم
في حي خزاعة ومناطق أخرى ،نتيجة عدم قدرة
الطواقم الطبية الوصول إليهم بسبب قصف قوات
االحتالل.
وكانت سيارة إسعاف تابعة ل��وزارة الصحة
الفلسطينية تعرضت للقصف واالستهداف بثالثة
صواريخ من طائرة استطالع تابعة لالحتالل،
كان أولها صاروخا ً سقط أمام السيارة شرق مفرق
التحلية في خان يونس أثناء توجهها من مستشفى

ناصر الى مستشفى غزة األوروبي في خان يونس
فنزل منها على الفور السائق والطبيب والممرض،
وبعد ذلك تم استهدافها بصاروخين ،ما أدى الى
تدميرها وقد أصيبوا جميعا ً بجروح مختلفة.
وناشد أش��رف ال��ق��درة المتحدث باسم لجنة
اإلسعاف والطوارىء فى غزة المنظمات الدولية
حماية المؤسسات والطواقم الطبية واإلسعافية
الفلسطينية ،أثناء القيام بمهامها الطبية االنسانية
وفقا ً للمواثيق الدولية واتفاقية جنيف الرابعة.
كما قصفت طائرات حربية من دون طيار تابعة
لالحتالل مسجد حمزة بصاروخين فى بني سهيال
بخان يونس.
وفي الضفة الغربية ،استشهد خمسة فلسطينيين
وأصيب  31آخرون برصاص مستوطنين وقوات
االحتالل «االسرائيلي» الذين استهدفوا تظاهرات
بالضفة الغربية عقب صالة الجمعة تندد بالعدوان
الغاشم على قطاع غزة.
و طالبت منظمة الصحة العالمية ي��وم أمس
بإقامة ممر إنساني ف��ي غ��زة إلج�ل�اء الجرحى
وتقديم األدوي��ة والعالج الالزم لضحايا العدوان
«اإلسرائيلي» على القطاع.
وقال المتحدث باسم المنظمة بول غاروود في

مؤتمر صحافي في جنيف« :إن هناك أكثر من
 5100مصاب في غزة» ،في حين أوضح بيان صدر
عن المنظمة في جنيف أن «منظمة الصحة قلقة جدا
للمعاناة اإلنسانية ،وتدهور ظروف الحياة في غزة
بسبب «النزاع» الدائر والمطلوب إنشاء ممر إنساني
إلجالء الجرحى ونقل األدوية الالزمة».
وتأمل المنظمة أن يتيح ه��ذا الممر اإلنساني
للمرضى ال��وص��ول إل��ى معابر قطاع غ��زة لتلقي
العالج الطبي .وأكدت المنظمة أن أربع مستشفيات
منها األقصى و 12عيادة و 10سيارات إسعاف
ومركزا للمعوقين لحقت بها أضرار في غزة جراء
العدوان «اإلسرائيلي».
وفي السياق ،أعلن المحامي الفرنسي جيل دوفير
أنه تقدم إلى المحكمة الجنائية الدولية بدعوى
ضد «إسرائيل» الرتكابها جرائم ضد اإلنسانية في
عدوانها على قطاع غزة مبينا ً أن «الدعوى تتألف
من أربعين صفحة وتهدف إلى إطالق سلسلة من
اإلجراءات القضائية ضد إسرائيل».
وقال دوفير« :إنه يعمل من خالل الدعوى وفقا ً
ألفضل المعايير القضائية حتى يصل إلى العدالة
«وسيبذل قصارى جهده ليتمكن من فتح تحقيق
جنائي وف��ق��ا إلج����راءات المحكمة ال��دول��ي��ة ضد

«إسرائيل» التي ترتكب جرائم ضد اإلنسانية في
غزة».
وأع��رب المحامي الفرنسي عن أمله بأن تطبق
المحكمة الجنائية ال��دول��ي��ة المعايير ال�لازم��ة
واإلج���راءات الداخلية على ه��ذه ال��دع��وى ،داعيا ً
الجميع إل��ى تكثيف الجهود إلق��ن��اع مدعي عام
المحكمة بأن ينظم نقاشا ً عاما ً يقول من خالله
للشعب الفلسطيني أن باإلمكان الوثوق بالمحكمة
كي تدافع عن مستقبله وحاضره.
ميدانياً ،أعلنت فصائل المقاومة الفلسطينية عن
إيقاع عدد من جنود االحتالل قتلى ومصابين بعد
استدراجها قوة تابعة لالحتالل إلى منزل مفخخ
في شرق بيت حانون ،كما أعلنت عن قصفها مجددا
مطار بن غوريون بثالثة صواريخ ام .75
ونجحت المقاومة من إيقاع إصابات مباشرة
ف��ي صفوف جنود االح��ت�لال خ�لال كمين شمال
شرق قطاع غزة ،وسط استمرار سياسة التعتيم
التي تنتهجها وس��ائ��ل اإلع�ل�ام «اإلسرائيلية»،
كما استهدفت المقاومة جرافة صهيونية شمال
بيت حانون بقذيفة تاندم ،وفجرت عبوة ناسفة
بأفراد قوة راجلة في المنطقة ذاتها وسط استمرار
االشتباكات.

جاء ذلك في وقت قصفت فصائل المقاومة مجددا ً
مطار «بن غوريون» بثالثة صواريخ ام 75كما طال
القصف مستوطنة في «تل أبيب» التي تم استهدافها
بصاروخ فجر  5وصاروخ أم  75إضافة الستهداف
عسقالن بـ  4صواريخ وأسدود بـ  5صواريخ غراد.
في حين أشار تلفزيون العدو أن صفارات اإلنذار
لم تسمع في مطار «بن غوريون» ومحيطه في إشارة
إلى الخوف من إطالق صفارات اإلنذار ،وبالتالي أن
تعود شركات الطيران العالمية لوقف رحالتها.
كما أعلنت المقاومة الفلسطينية أنها أطلقت
رشقة كبيرة من صواريخ  107على مستوطنات
غالف غزة رغم كثافة طائرات االستطالع ،موضحة
أن عدد الصواريخ وصل إلى  70صاروخا ً سقطت
على مستوطنات أشكول وسديروت وكرم أبو سالم
ونتيفوت وصوفا فجر يوم أمس.
وفي وقت الحق قصفت المقاومة مستوطنتي
بئر السبع وأس��دود بـ  5صواريخ غراد واألحراج
بصاروخي  ،107و قصفت منطقة الحشودات
قرب موقع عسقالن بـ  6قذائف هاون ،كذلك دوت
ص��اف��رات االن���ذار ف��ي مستعمرات غ��وش دان و
شارون ،كما سمعت هذه الصافرات في كفار سابا،
وكذلك في مستوطنة عسقالن وذلك جراء الضربات

ّ
تهتز ( ...تتمة �ص)1
الأر�ض

�صمود �سورية ( ...تتمة �ص)1
لقد ب��دأت «إسرائيل» هذه الحرب الفاشية كالعادة
بشكل مصطنع لتصفية قضية الشعب الفلسطيني
وأي إمكان قد تقود آجالً أو عاجالً ،إلى أن يكون الشعب
الفلسطيني ق��ادرا ً على استعادة حقوقه المشروعة في
العودة وتقرير المصير وإنشاء دولته المستقلة على
أرضه وعاصمتها القدس ،ومن يقول غير ذلك فهو واهم
ومخطئ .فـ«إسرائيل» ال تريد إال َّ السالم واألرض معاً.
وجاءت ذريعة مقتل المستوطنين الثالثة الذين لم تثبت
«إس��رائ��ي��ل» حتى اآلن وق��وف جهات فلسطينية خلف
مصرعهم ،كمبرر لهذا العدوان اإلرهابي المجرم علما ً أن
النهب «اإلسرائيلي» ألرض الشعب الفلسطيني وحقوقه لم
يتوقف ،ولو ليوم قبل سنوات من عام  ،1948وهو مستمر
حتى اآلن ولن يتوقف حتى تحقق «إسرائيل» أطماعها
كافة .ولم تكن جريمة إحراق الطفل الفلسطيني الشهيد
محمد أبو خضر ح ّيا ً على يد قطعان المستوطنين الفاشية
الذين تخطط لجرائمهم وتشرف على تنفيذها الحكومات
«اإلسرائيلية» وأحزابها سوى دليل ملموس على دموية
الصهيونية .كانت الحكومات «اإلسرائيلية» تبارك كل ما
ارتكبته عصابات المستوطنين من دمار ضد تاريخ وإرث
وممتلكات الشعب الفلسطيني وغيره من العرب الذين
احتلت أرضهم في الجوالن السوري المحتل أو في جنوب
لبنان ،وسابقا ً في سيناء.
وكما ثبت لنا وللعالم ،فإن «إسرائيل» ال تتو ّرع عن
القيام بهذه األعمال اإلرهابية بهدف وحيد هو منع أي جهد
لبناء قدرات سورية أو فلسطينية أو لبنانية أو عربية يه ّدد
مخططاتها ،عامة ،وتنفذ هذه المخططات استغالال ً لحادث
هنا أو هناك مثلما فعلت عند شنها لحرب عام  1982ضد
لبنان ،مستغلة حادثة إطالق النار على سفيرها في لندن
آنذاك .إن استهداف «إسرائيل» المستشفيات الفلسطينية
والمالجئ ومحطات توليد الكهرباء ومحاصرة القطاع
تسبب بكارثة إنسانية أظهرت الوحشية التي تستخدمها
«إس��رائ��ي��ل» للوصول إل��ى أه��داف��ه��ا ف��ي محو الشعب
الفلسطيني وقضيته.
منذ ب��داي��ة ه��ذه ال��م��ج��زرة ال��ج��دي��دة ،انتبه الشعب
الفلسطيني حتى اآلن إل��ى ع��دم ال��وق��وع ف��ي ف��خ لعبة
طالما استخدمتها «إسرائيل» لتفتيت وحدة هذا الشعب
بمختلف انتماءاته السياسية بغية خلق حالة إرباك
فلسطينية تستغلّها لتشتيت قدرات هذا الشعب وضرب
مق ّوماته المناضلة بعضها مع البعض اآلخ��ر ،لحرف
انتباه الرأي العام واهتمامه عن جرائم هذا الكيان وإلقاء
اللوم على الطرف الفلسطيني ،وتحويل أي إنجاز أو
انتصار فلسطيني أو عربي إلى هزيمة .وإذا كان العمل
السياسي والرسمي الفلسطيني ق��د تركز على وقف
العدوان والدمار «اإلسرائيلي» والبطش الصهيوني بأبناء
غزة ،وانسحاب قوات االحتالل من القطاع وحماية الشعب
الفلسطيني ورفع القيود التي فرضتها «إسرائيل» على
حركة األشخاص والبضائع إلى داخ��ل غ �زّة وخارجها
الملحة إلى إيصال المساعدات اإلنسانية إلى
والحاجة
ّ
المدنيين الفلسطينيين وتحقيق السالم العادل والشامل،
فإن وحدة الشعب الفلسطيني التي يجب أن تكون فوق
أي جدال فلسطيني – فلسطيني ،تثبت مرة أخرى أنها
أصبحت أكثر من حاجة حتمية ،فالحصول على مكاسب
عابرة ،مهما يكن حجمها ،على حساب الدم الفلسطيني
بات أمرا ً قاتالً سوا ًء على المدى القريب أو على المديين
المتوسط والبعيد ألنها قاتلة للشعب الفلسطيني وحقوقه
ّ
على المدى االستراتيجي.
قد ينتقد هذا الطرف أو ذاك موقف فصيل فلسطيني
حيال ما يجري ،وهذا طبيعي في الظروف العادية ،إالّ أن
الخالف اآلن حول الطبيعة اإلجرامية للعدو «اإلسرائيلي»
وتقديم أي نوع من الغطاء لما يقوم به في قتله للشعب
الفلسطيني يجب أالّ يكون ترفا ً فكريا ً أو نهجا ً يتوهمه
البعض طريقا ً إلنهاء معاناة هذا الشعب والوصول به
إلى تأمين حقوقه .نحن أكثر من سعداء لرؤية جميع
�وح��دي��ن ح��ول مقاومتهم واعتبارهم
الفلسطينيين م� ّ
المقاومة أنها ممثلة لجميع الفلسطينيين في هذه المعركة.
إن االستمرار في االختالف على «ن��وع المالئكة» حين
يتعلق الموضوع بالقضية الفلسطينية أصبح أم��را ً من
المح ّرمات ألن الصهاينة ماضون في تحقيق هدفهم حول
يهودية الدولة ولو ت ّمتْ إبادة الشعب الفلسطيني كلّه.
وعندما تحين الفرصة إلعادة وهج القضية الفلسطينية
ووضعها في اإلطار الصحيح كحركة تحرر وطني للشعب
الفلسطيني فإن الشعب الفلسطيني لن يرحم أي طرف

يعيد هذه القضية ،األكثر عدال ً بين قضايا الشعوب في
القرن الحادي والعشرين ،إلى المربع الذي تسلّمت فيه
الواليات المتحدة هذه القضية من بابها إلى محرابها لم
يعد أمرا ً مقبوالً ،فاإلدارات األميركية أثبتت أنها أكثر من
جبانة عندما ال تقبل «إسرائيل» أي حل سوى مخططاتها.
ومثلما أكدت جميع الجهات الفلسطينية المعنية بملف
مؤتمر مدريد ،فإن ما تم في هذا المجال منذ عام  1991إلى
اليوم في إطار ما أسموه «عملية السالم» أضحى مجرد
«عملية» إلضاعة الوقت من دون أي سالم ،ناهيك عن فشل
الواليات المتحدة األميركية والخطة التي رسم خطوطها
وزير الخارجية األميركية بعد جوالت مكوكية استمرت
نحو سنة من قبل الوزير كيري .ورغم جور هذه المبادرة
األميركية وانحيازها لمصلحة «إسرائيل» ورفض القيادة
الفلسطينية لها ،إالّ أن الفشل في التحرك األميركي وإعالن
موت الجهد األميركي كان من الجانب «اإلسرائيلي» إذ لم
تحافظ اإلدارة األميركية على كرامتها ودورها كقوة عظمى
في عالم اليوم أمام الرفض «اإلسرائيلي» للتح ّرك األميركي
الذي يحرص على مصلحة «إسرائيل» أصالً على حساب
حقوق الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.
بالنسبة إلى «إسرائيل» ،وبعد المكاسب التي حققتها
إثر توقيع اتفاقيات كامب ديفيد واتفاقية وادي عربة ،لم
تبق هناك أي رغبة لدى الكيان الصهيوني للعمل على
التوصل إلى سالم عادل وشامل في المنطقة .وإذا كانت
بعض ال��دول العربية قبلت ه��ذه الحلول على حساب
«أشقائها» الفلسطينيين ،فلماذا تريد «إسرائيل» البحث
في أي سالم مع الجانب الفلسطيني بعدما ضمنت حياد
الكثير من األنظمة العربية حين يتعلّق األمر بالقضية
الفلسطينية وقيام بعض هذه الدول بتطبيع عالقاتها مع
«إسرائيل» في حين قطعت عالقاتها وسحب سفراءها من
دول عربية؟
إن البعد الحقيقي للقضية الفلسطينية هو البعد القومي
العربي ،وال نقول ذلك إليماننا بأهمية وجود موقف عربي
موحد لنصرة شعبنا الفلسطيني ،وال م ّنة على هذا الشعب
ّ
المناضل الذي سالت دماء شهدائه أنهارا ً في فلسطين
والضفة والقطاع ،بل ألن هدف «إسرائيل» هو الهيمنة
على جميع الدول العربية وإخضاعها للقرار الصهيوني
وبالتالي تفتيتها .ومما ال شك فيه أن ما يشجع «إسرائيل»
على المضي في قتلها الشعب الفلسطيني هو بعض
«المبادرات» التي تطلقها أطراف هنا وهناك بذريعة إنقاذ
الشعب الفلسطيني في غزة ،لكنها تأتي في حقيقة األمر
لخدمة «إسرائيل» ودور الواليات المتحدة وأدواتها في
المنطقة بما في ذلك وعلى نحو خاص قطر وتركيا اللتان
تسعيان إلى تقديم التنازل تلو التنازل على حساب هذه
القضية ودماء الفلسطينيين إلنقاذ نتنياهو الباحث عن
مخرج من ورطته .ليس الوقت اآلن للمزايدة من قبل تركيا
وغيرها على حقوق الشعب الفلسطيني ودماء شهدائه
المدنيين من نساء وأطفال وشيوخ حيث تنتشر جثث
الشهداء في الشوارع وتحت األبنية المد ّمرة ،فـ«إسرائيل»
ال تسمح ألقارب الشهداء بجمع األشالء ودفن الشهداء .إن
الفلسطينيين في كل مكان يطالبون بتحررهم من الكابوس
الصهيوني الذي يالحقهم في لقمة عيشهم ،فهذا الشعب ال
يريد إالّ الكرامة بعيدا ً عن االحتالل والقمع واإلذالل والتش ّرد
واللجوء .ليست حرب المبادرات هي ما يتطلع إليه الشعب
أي ذرائع ،فهذا الشعب يفتخر بما أحرزه
الفلسطيني تحت ّ
مقاتلوه ومقاوموه بغض النظر عن انتماءاتهم الحزبية
ومواقعهم النضالية والفصائل التي ينتمون إليها .ويبقى
من المحرمات والخطوط الحمر أالّ يطلب هؤالء الوسطاء
من المقاومين التخلي عن سالحهم ،وعن صواريخهم
التي صنعت نقطة تحول استراتيجية في الصراع مع
العدو الصهيوني .لن تنام أعين الصهاينة الجبناء بعد
اليوم فالغد لن يكون مثل األمس ،فال نامت أعين الجبناء
المحتلين القتلة.
إذا كان الصهاينة اعتقدوا سابقا ً أنهم ق��ادرون على
أي مدينة عربية وقصفها وتدمير ما يشاؤون
الوصول إلى ّ
فيها ،فقد ل ّقنتهم غ��زة هاشم درس��ا ً عليهم فهمه .فإذا
وصلت صواريخ المقاومة الفلسطينية إلى «تل أبيب»،
و«مطار بن غوريون» وإلى شرق األراضي المحتلة وغربها
وشمالها وجنوبها ،حيث أسقطت ،مرة أخرى ،بعد حرب
تشرين المجيدة عام  1973مقولة «إسرائيل» التي ال تقهر
والقادرة على حماية مستوطنيها ومهاجريها ،فإنّ أول من
يعي سقوط هذه المقولة أوال ً هي أجهزة األمن الصهيونية
والجيش الصهيوني ونتنياهو وحكومته من عتاة التطرف

وهواة قتل الفلسطينيين والعرب.
باألمس أعلنت البرازيل ،وأعلنت البيرو ،وأعلنت
األكوادور سحب سفرائها من «إسرائيل» احتجاجا ً على
ال��ع��دوان «اإلسرائيلي» على الشعب الفلسطيني ،أما
العواصم العربية التي فيها سفراء «إسرائيليون» علنا ً
أو س � ّرا ً فلم تجرؤ حتى هذه اللحظة ،ورغ��م مطالبات
الجماهير العربية كلها التخاذ مثل ه��ذا ال��ق��رار الذي
يمثل الحد األدن��ى من احترام إرادة الجماهير وكرامة
المسؤولين في هذه البلدان .قد يفلسف هؤالء التزاماتهم
بموجب االتفاقيات التي لم يكن لها من مبرر أصالً إذ تمت
مقابل التضحية بالقضية الفلسطينية وعلى حسابها ،إالّ
أننا نرى تمسكا ً ال مثيل له بممثلي «إسرائيل» في هذه
العواصم .وعندما يجرؤ الوفد األردني في مجلس األمن
على تقديم فقرات تؤكّد ضرورة استخدام الفصل السابع
من ميثاق األمم المتحدة ضد سورية في مشروع قرار
«إنساني» ،فال نعتقد أن هؤالء المسؤولين سيترددون
في متابعة التفرج على «إسرائيل» وهي تقتل أطفال
فلسطين في إطار سعيهم إلى نيل بركات أميركا ورضا
نتنياهو ،ولو كان ذلك على حساب قتل «إسرائيل» جميع
الفلسطينيين .أين هو الشرف العربي؟ أين هم النشامى؟
أين هو ضمير هؤالء اإلنساني؟ أما في السعودية ،فإن
تركي الفيصل الذي يعلن ليل نهار عن حلمه وحتما ً حلم
أخيه سعود بزيارة «إسرائيل» والهبوط في «مطار بن
غوريون» واللقاء مع ق��ادة «إسرائيل» وزي��ارة متحف
المحرقة ،فإنه ال يفكر البتة في حق الشعب الفلسطيني.
ويبدو أن القيادة السعودية لم تجرؤ حتى على استقبال
القيادة الفلسطينية لمناقشة جرائم «إسرائيل» في غزة
خوفا ً من أح ّبتها الصهاينة وأسيادهم األميركيين ،كما
أن هؤالء ال يفكرون على اإلطالق بالمحرقة التي تع ّرض
ويتع ّرض لها الفلسطينيون.
إن ما يسمى «الجامعة العربية» التي لم تعقد اجتماعا ً
ج ّديا ً لمناقشة مذبحة «إسرائيل» في قطاع غزة ،لم تعد
منذ وقت طويل إالّ أداة رخيصة لخدمة الغرب و«إسرائيل»
على حساب القضية الفلسطينية بشكل أساسي .فعندما
تتحكم أدوات أميركا في ق��رارات الجامعة وسياساتها
نصبح ق��ادري��ن على فهم ق��رارات��ه��ا التي تفرض على
الفلسطينيين والتي باتت تمارس تسويقا ً للسياسات
األميركية – الصهيونية ضد القضية الفلسطينية .ولم
يعد غريبا ً أن يسمع المواطن العربي أن ممثلي الواليات
المتحدة الذين أمست لديهم غرف في مقر الجامعة في
القاهرة يقدمون مشاريع القرارات التي تعتمدها الجامعة
من دون تعديل ،وفي بعض األحيان تبحث باإلنكليزية
قبل أن تعاد طباعتها بالعربية .وتميزت االجتماعات التي
تعقدها الجامعة بأنها تتم على مستوى غير وزاري ،بينما
حشد السعوديون وغيرهم وزراء خارجية بعض الدول
لحضور االجتماعات المعادية لسورية شخصياً.
أم��ا االجتماعات الثالثة التي عقدها مجلس األم��ن
لمتابعة األوض��اع في غ�زّة ،فإن معظم المتحدثين فيها
أدانوا الشعب الفلسطيني الذي يقاوم المحرقة الصهيونية
ودافع هؤالء عن «حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها» فيما
يعرف هؤالء أنهم يكذبون في ق��رارة ضميرهم ،إذا كان
لهم من ضمير ،بما في ذلك بعض ممثلي الدول العربية
الخليجية الذين ألقوا بيانات لرفع العتب لم تختلف
كثيرا ً عن بيانات الدول المعادية لفلسطين .وهكذا فعلت
األمانة العامة لألمم المتحدة التي وقفت عمليا ً ضد الشعب
الفلسطيني من خالل مطالبتها بوقف إطالق النار من دون
توجيه إصبع االتهام إلى «إسرائيل» التي أهانت األمم
المتحدة ولم تقبل أي قرار لها منذ قرار التقسيم وصوال ً
إلى ق��رارات مطالبتها باالنسحاب من األراض��ي العربية
المحتلة منذ عام  .1967كما لم تدافع األمانة العامة لألمم
المتحدة عن مق ّراتها في غزة التي قصفتها «إسرائيل»
بالطيران ود ّمرتها وقتلت الذين لجأوا إليها بال رحمة
في مدرسة األونروا في بيت جاال .إن «إسرائيل» ،نتيجة
مواقف األمانة العامة وحماية الواليات المتحدة والدول
الغربية لها في مجلس األمن ،أضحت فوق األمم المتحدة
وفوق القانون اإلنساني الدولي ،والقانون الدولي وحقوق
اإلنسان .وها هم وزراء خارجية إيطاليا وفرنسا وألمانيا،
الدول التي ت ّدعي زورا ً وبهتانا ً احترامها حقوق اإلنسان
وضد سياسات اإلب��ادة البشرية ،فإذ بهم يعودون إلى
أسطواناتهم المشروخة ويدينون التظاهرات التي خرجت
بها شعوب هذه البلدان األوروبية تضامنا ً مع الشعب
الفلسطيني ضد العدوان «اإلسرائيلي» الالإنساني على

المركزة من الصواريخ والتي أطلقت من قطاع غزة.
من جهة أخ��رى ،أقرت صحيفة «هآرتس» بأن
عدد القتلى والجرحى في صفوف قوات االحتالل
اإلسرائيلي جراء ردود المقاومة الفلسطينية على
العدوان بلغ  32قتيال و 140مصابا ً إضافة إلى
أسر جندي واحد على رغم تأكيد تقارير إخبارية
ومصادر المقاومة الفلسطينية أن الحصيلة أكبر
من ذلك بكثير.
واعترفت الصحيفة «االسرائيلية» ب��أن عدد
الصواريخ التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية على
المستعمرات «اإلسرائيلية» بلغ  2166صاروخاً،
مشيرة إلى أن ما سمي بـ القبة الحديدية لم تتمكن
من اعتراض سوى  448صاروخا ً فيما حقق الباقي
إصابات في األهداف.
وف��ي إق��رار منها بوحشية ما تقوم به القوات
«االسرائيلية» بحق أهالي غزة وبنيتها التحتية
أكدت الصحيفة أنه تم تدمير  3175منزال ً و116
مدرسة و 5مشاف ،إضافة إلى تهجير  140ألف
فلسطيني في حين تضرر  2،1مليون فلسطيني في
شبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي الفتة
إلى أن هناك  35شركة طيران ألغت رحالتها إلى
الكيان الصهيوني.

الشعب الفلسطيني ،إذ ثبت لنا مرة أخرى أنهم ض ّد حرية
التظاهر والحق في حرية التعبير عندما يتناقض ذلك مع
حرية «إسرائيل» في ممارسة القتل وارتكاب المجازر في
فلسطين.
إن سورية التي تعتبر ال��ع��دوان «اإلسرائيلي» على
غزة وعلى فلسطين عدوانا ً عليها واستهدافا ً لها ،تعيد
التذكير بأن العدوان اإلرهابي المستمر على سورية منذ
ث�لاث سنوات ونصف سنة هو ع��دوان على فلسطين.
فسورية ن��ذرت نفسها قياد ًة وشعبا ً وإمكانات إلبقاء
وطني مقدسة.
القضية الفلسطينية في مكانها حرك َة تح ّرر
ّ
لذلك كله ص ّبت الدول الغربية وأدواتها في المنطقة جا ّم
اإلرهابي على سورية لتصفية الموقف السوري
غضبها
ّ
والقضاء عليه بغية تدمير الموقع العربي األخير الذي
يناصب «إسرائيل» وسياساتها العداء المعلن والصادق.
وحاربت سورية توقيع األنظمة العربية التفاقيات مع
«إسرائيل» ألن ذلك ال يخدم أصالً ،ومهما تكن المغريات،
سوى المصالح «اإلسرائيلية» وألن ال مصلحة وطنية أو
قومية لسورية تتناقض مع المصالح الوطنية والقومية
الفلسطينية ،فالغرب االستعماري (و«إسرائيل» جزء ال
يتجزأ من المصالح الغربي) ال يزال استعمارياً .الجوهر
واحد وإن اختلفت األساليب .هؤالء جميعا ً وأدواتهم من
الحكومات العربية يستهدفون سورية للوصول إلى
إنهاء القضية الفلسطينية ،مثلما قال الرئيس بشار األسد.
وفي تعبير بليغ للرئيس األسد في خطاب القسم بتاريخ
 2014/7/18عندما وصف أعداء سورية بما في ذلك
«الشقيق أردوغ���ان» ال��ذي يحلم بالصالة في الجامع
األموي دعما ً للشعب السوري ،لكن عندما أتى موضوع
غزة «رأينا أنه حمل وديع يشعر باتجاه «إسرائيل» كما
يشعر الطفل الرضيع تجاه حضن أمه بالحنان ،وال يجرؤ
على أن يتمنى أن يصلي في المسجد األقصى بعد تحريره
من االحتالل اإلسرائيلي».
حاول البعض أن يبدأ «الربيع العربي» في فلسطين،
إالّ أنه حمدا ً لله لم ينجح في ذلك ،بفضل وعي الشعب
الفلسطيني إذ غ ّير «الربيع» طريقه وذه��ب إلى بلدان
أخرى .وفي حديث سيادة الرئيس ورد اآلتي« :دون أخالق
لن يكون هناك شعور وطني في وجداننا» .وأضيف إلى
هذه العبارة الذهبية« :دون شعور وطني وقومي عربي ال
وجود لألخالق» .أولئك العربان الذين بدأ البعض ،خاص ًة
من مسؤولي دول الخليج ،يجهرون انهم ليسوا عربا ً وال
ينتمون إلى األمة العربية وربما كان ذلك صحيحا ً فهؤالء
ليسوا عربا ً في الواقع ،وال يريد العرب الحقيقيون هذا
النوع من العرب .الكثير من هؤالء يقول اآلن إنّ ال عالقة لهم
بالصراع العربي ـ «اإلسرائيلي» ،وانتقلوا إلى صراع وهمي
آخر مع الجمهورية اإلسالمية اإليرانية .وحقيقة األمر هي
أن «إسرائيل» وأميركا طلبتا من هؤالء معاداة إيران التي
قدمت ،مثل سورية وحزب الله ،الدعم المادي والمعنوي
للشعب الفلسطيني كي ال تمحى القضية الفلسطينية.
ال يمكن للخالفات المضحكة بين قطر والسعودية
ومبادرتهما المزعومة لوقف العدوان على غزّة أن تتحكم
في مصير الشعب الفلسطيني ومنع القتل «اإلسرائيلي»
للشعب الفلسطيني ،وال يمكن لهذه الخالفات أن تستمر
في إعطاء الضوء األخضر لـ«إسرائيل» لالستمرار في إبادة
الشعب الفلسطيني من خالل هذه المظلة التي تقدم غطاء
لنتنياهو لممارسة هواية القتل والعنصرية الصهيونية
ضد أطفال غزة وفتياتها ونسائها وشيوخها.
الرئيس األسد يحظى باحترام العرب واألحرار في كل
مكان ألنه حدد طبيعة الصراع في الشرق األوسط وقال:
«كل األحداث التي تمر بها المنطقة العربية كانت عبارة عن
سلسلة مترابطة من أجل تذويب القضية الفلسطينية ...إن
ما يجري في سورية والمنطقة برمتها مرتبط بشكل مباشر
بفلسطين وما يحصل في األراضي الفلسطينية» .وأضاف
الرئيس األسد « :إن من يعتقد أنه يمكن لنا العيش بأمان
ونحن ننأى بأنفسنا عن القضية الفلسطينية فهو واهم،
فهي ستبقى القضية المركزية».
لكم أ ّيها المقاومون الفلسطينيون ،ولكم أ ّيها الصامدون
من أبطال الجيش العربي السوري ،ننحني إجالال ً وتقديرا ً
واحتراما ً ألنكم تدافعون عن العرب الشرفاء وعن أطفالنا
وأمهاتنا وأرض أج��دادن��ا ،و«إسرائيل» تخسر أخالقيا ً
وميدانيا ً وسياسياً ،فلنتابع صمودنا جميعا ً في وجه
«إسرائيل» وأدواتها ...وسننتصر.

د .فيصل المقداد

في الضفة الغربية بدأت التحركات الشعبية تلتهب ،واألرض تهتز تحت أقدام
الغزاة لتعلن أنّ سيد األرض هو الفلسطيني المستوطن .هنا تأتي دعوة اإلمام
الخميني الراحل رضوان الله تعالى عليه الثاقبة لجميع المستضعفين في
العالم كي يتضامنوا مع أهلهم في فلسطين .إعالن يجعل القضية الفلسطينية
قضية كل إنسان حر شريف ،والمواجهة مفتوحة بين أهل الحق وأهل الباطل
على مساحة العالم كله .فال يجوز صرف االنتباه عنها وال إسقاطها من الذاكرة
والقلب .فلسطين ال يمكن إسقاطها وإغفالها ال بالتسويات وال بالمؤامرات.
فلسطين ستبقى ح ّية تنطق بالحق والحرية.
في هذه اللحظات األليمة التي يسقط فيها األطفال الفلسطينيون مضرجين
بدمائهم ،تؤكد غزة أن المقاومة خيار الشرفاء .المقاومة خيار العقالء .المقاومة
هي الطريق إلى النصر ،هي الطريق الوحيد الستعادة فلسطين من البحر
إلى النهر (إنْ َتكُو ُنوا َتأ ْ َل ُمونَ َفإ ِ َّن ُه ْم َيأ ْ َل ُمونَ َك َما َتأ ْ َل ُمونَ َو َت ْر ُجونَ ِمنَ اللَّ ِه َما لاَ
ص ُر إِالَّ ِمنْ ِعن ِد اللّ ِه ا ْل َعزِي ِز ا ْل َح ِكي ِم).
َي ْر ُجونَ ) ( َو َما ال َّن ْ
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�أبو مازن ين�صر ( ...تتمة �ص)1
صمود أهل غزة إعجازي .لم ينجح في تصليب إرادة الغزاويين فحسب بل
أدى ايضا ً إلى تحريك إخوتهم في الضفة والناصرة وحيفا كما في الشتات األمر
الذي ح ّقق وحدة فلسطينية حقيقية اضطر معها أبو مازن إلى التعلّق بقطار
المقاومة وأنصارها قبل فوات األوان.
ليس أبو مازن وحده من استلحق نفسه بل الكثير أيضا ً من أركان منظمة
التحرير والسلطة ومساعدي الرئيس الفلسطيني المنتهية واليته .هؤالء
جميعا ً أحسوا بقوة التغيير الذي أحدثته مقاومة غزة في المشاعر والمواقف
والسلوكيات فبادروا إلى مالقاتها في منتصف الطريق لتبقى لهم حصة في
قيادة العباد والبالد في قابل األيام.
غير أن انقالب أبي مازن على نفسه ليس كامالً .يقتضي التدقيق في مضمون
كالمه ألبناء شعبه ،فقط أعلن بصراحة أن جهوده تهدف إلى إعالن التهدئة «ومن
ثم العمل على إنهاء الحصار وفتح المعابر ووقف أشكال العدوان جميعاً.»...
التهدئة تسبق ،إذاً« ،العمل على إنهاء الحصار وفتح المعابر» .أليس هذا
جوهر المبادرة المصرية التي كان أبو مازن أول من أيدها ودعا تنظيمات
المقاومة في غزة إلى الموافقة عليها؟
الفارق األس��اس في موقفه المستجد أنه كان قبل خطابه األخير يح ّمل
«ح��م��اس» مسؤولية البدء بالحرب بينما أضحى اآلن يح ّمل «إسرائيل»
مسؤوليتها بل يتهمها ،بحق ،بأن الغاية من وراء عدوانها «تدمير قضيتنا
وإجهاض المصالحة».
متى ينتقل أبو م��ازن من الكالم الجميل إلى الفعل المجدي؟ متى يعلن
االنضمام إلى معاهدة المحكمة الجنائية الدولية كي يتمكن الفلسطينيون
من «مالحقة كل مرتكبي الجرائم بحق شعبنا مهما طال الزمن» كما تعهد هو
شخصيا ً في خطابه؟
متى يوعز إلى قيادة «ق��وات األم��ن الوطني» ،أي شرطة السلطة ،بوقف
التصدي لجماهير الشعب الثائرة في الضفة ضد «إسرائيل» ،والمتعاطفة مع
المقاومة في غزة؟
متى تنتقل منظمة التحرير إلى صف الفصائل والقوى والناس المؤمنين بأن
المقاومة ،ال المفاوضات الالمتناهية ،هي طريق التحرير وتحصيل الحقوق
الوطنية؟
بات واضحا ً اآلن بعد مرور نحو عشرين يوما ً على عدوان «إسرائيل» على
غ��زة وصمود أهلها الصابرين وفشل كل محاوالت العدو اختراق خطوط
المقاومة من شمال القطاع إلى جنوبه ،أن حقيقة استراتيجية الفتة قد نشأت
أي منهما في
ردع بين الطرفين المتحاربين يحول دون نجاح ٍّ
هي قيام ميزان ٍ
تحقيق اختراق عسكري لمصلحته يمكّنه من ترجمته سياسيا ً إلى إنجازات .من
هنا تستبين حاجة الفلسطينيين عموما ً إلى تثوير إخوتهم في الضفة الغربية
واألراضي المحتلة عام  1948والشتات وتفجير تعبئة شعبية عارمة وإيجاد
مناخ سياسي عاصف يرفض العودة إلى سياسة «إسرائيل» الداعية إلى وقف
الحرب على أساس «تهدئة مقابل تهدئة» ،واإلص��رار على فتح ملفات قضية
فلسطين من أساسها وصوال ً إلى تنفيذ قرارات األمم المتحدة ومجلس األمن
اآليلة إلى قيام دولة حرة مستقلة سيدة.
لمحمود عباس ،رئيسا ً لمنظمة التحرير ورئيسا ً للسلطة الفلسطينية ،دور
كبير في تحقيق التعبئة الشعبية والسياسية الالزمة لنصرة قضية المقاومة
في هذه الظروف العصيبة بغية الضغط على «إسرائيل» ومن يقف وراءها
لوقف عدوانها المتمادي على الفلسطينيين ،شعبا ً وقضية ،وإكراهها على
الرضوخ لقرارات الشرعية الدولية ،فهل يفعل؟
إن ظاهرة توازن الردع بين الفلسطينيين و»إسرائيل» ،ونشوء مناخ شعبي
فلسطيني وعربي ضاغط على «إسرائيل» وحلفائها قد ال يتكرران ،فال مناص،
إذاً ،من اغتنامهما والحرص على استخالص أفضل النتائج السياسية منهما.
األمة أعلى من السلطة ،والمقاومة أفعل من السياسة ،والسياسة بما هي
إدارة مصالح الناس وشؤونهم أرقى من النوازع الشخصية والمصالح الضيقة
والعصبيات المذهبية الفارغة.
هل يتغ ّير العرب؟ هل يتف ّوق أصحاب القرار على أنفسهم؟

د .عصام نعمان

