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� 1763شهيداً و�أكثر من  9100جريح منذ بدء العدوان

قتلى وجرحى في ا�شتباكات في لوغان�سك

بان كي مون :ق�صف مدر�سة الأونروا في رفح عمل �إجرامي
غزة 28 ...يوم ًا من ال�صمود الأ�سطوري

الأمن الأوكراني يطرد �صحافية تعمل لـ «»RT

ارتفعت حصيلة الشهداء الفلسطينيين يوم أمس جراء
العدوان اليهودي المتواصل على قطاع غزة إلى  58وإصابة
 230آخرين بينهم  39شهيدا ً في مدينة رفح جنوب القطاع.
وأش��ارت مصادر طبية الى أن حصيلة العدوان ارتفعت
إل��ى  1763شهيدا ً وأكثر من  9300جريح ،مبينة أن 19
مسعفا ً استشهدوا منذ بدء العدوان وأصيب  102آخرون وتم
استهداف  36سيارة إسعاف.
ففي مجزرة ارتكبتها قوات االحتالل «اإلسرائيلي» إثر غارة
استهدفت مجددا مدرسة لوكالة األمم المتحدة لغوث وتشغيل
الالجئين الفلسطينيين «أون����روا» ف��ي رف��ح جنوب قطاع
غزة استشهد عشرة فلسطينيين وأصيب عشرات آخرون
وس��ط استمرار الصمت الدولي على الجرائم واالنتهاكات
«اإلسرائيلية» للقوانين الدولية.
ووفق مصادر طبية فلسطينية فى قطاع غزة فإن الشهداء
والجرحى وصلوا إلى أحد المستشفيات فى رفح بعد قصف
صهيوني غادر لمدرسة ذكور رفح اإلعدادية والتي يوجد فيها
مئات النازحين الفلسطينيين ،كما استشهد ستة فلسطينيين
في استهداف لمنزلي عائلتي عوكل والشرافي في شمال مدينة
رف��ح جنوب قطاع غ��زة وجباليا شمال القطاع ،واستشهد
فلسطينيان من عائلة جبارة باستهداف تجمع للفلسطينيين
في حي الجنينة شرق رفح ،إضافة إلى استشهاد الفتى أيمن
الشاعر من مدينة رفح وإصابة آخر ،بينما تم انتشال جثماني
شهيدين من عائلة خطاب لترتفع حصيلة ضحايا العائلة إلى
 8شهداء و 40جريحاً.
كما تم انتشال جثمان الشهيد أحمد قشطة من شارع جورج
شرق مدينة رفح ليضاف إلى الشهيدين محمد وابراهيم قشطة
اللذين تم استهدافهما بقصف مدفعي في الشارع ذاته.
واستهدفت طائرات االحتالل الحربية منزال لعائلة أبو
شلوف في منطقة المواصي غرب مدينة رفح جنوب قطاع
غزة ما أدى إلى استشهاد خمسة فلسطينيين أحدهما مسن
وإص��اب��ة  3آخرين بينهم واح��د إصابته خطرة ،في حين
استشهد فلسطيني وأصيب  10آخ��رون بجروح في قصف
مدفعي استهدف منزل عائلة نصير بمشروع بيت الهيا شمال
قطاع غزة.
وارتكبت قوات االحتالل «اإلسرائيلي» مجزرة بشعة أخرى
بحق عائلة الغول حيث استشهد عشرة فلسطينيين بينهم

أطفال وأصيب العشرات بجروح في قصف للعدو استهدف
منزلهم في مدينة رفح جنوب القطاع.
كما استشهد خمسة فلسطينيين بينهم طفالن وأصيب
العشرات بجروح مختلفة في قصف «إسرائيلي» فجر أمس
على منزلي عائلتي أبو جزر والشاعر في مدينة رفح وأصيب
ستة فلسطينيين أحدهم بجروح خطيرة فى غ��ارة جديدة
شنتها طائرات االحتالل على منزل في دير البلح وسط قطاع
غزة.
واستشهد فلسطينيان وأصيب  11آخرون بجروح بعضها
خطيرة في غارة استهدفت منزلي أحدهما بين بلدتي جباليا
وبيت الهيا والثاني في مخيم جباليا شمال قطاع غزة ،كما
استشهد فلسطيني وأصيب عدد آخر بجروح مختلفة ظهر أمس
جراء استهداف سيارة مدنية قرب صالة حمدان شرق رفح.
من جانبه ،أكد محمد أبو غالي رئيس الوفد الطبي الموفد
من وزارة الصحة إلى مستشفيات قطاع غزة أن األوض��اع
الصحية في القطاع على حافة كارثة إنسانية بسبب استمرار
المجازر «اإلسرائيلية».
وق��ال أبو غالي« :إن��ه جرى توزيع الطاقم الطبي الموفد
ليعمل جنبا ً إلى جنب مع الطواقم الطبية في مستشفيات
ال��ق��دس وش��ه��داء األق��ص��ى وال��ش��ف��اء ون��اص��ر والمستشفى
األوروب���ي» .مشيرا ً إل��ى أن «هناك حاجة مادية ومعنوية
لوجود الطاقم الطبي في القطاع».
وأضاف« :إن الطواقم الطبية في مج ّمع الشفاء الطبي تقوم
بتوثيق اإلصابات والحاالت الصحية للجرحى الستخدامها
قانونيا ً إلدان��ة «إسرائيل» على جرائمها ،مطالبا المنظمات
الصحية الدولية بالتدخل لفتح ممر آمن إلخالء الجرحى إلى
مستشفيات الوزارة في الضفة الغربية .الفتا ً إلى أن «استمرار
القصف والحصار في القطاع أدى إلى ظهور حاالت االلتهاب
لدى األطفال واألمراض الجلدية المعدية».
وفي السياق ،وصف األمين العام لألمم المتحدة بان كي
مون القصف «اإلسرائيلي» الذي استهدف مدرسة لألونروا
في غزة يوم أمس بـأنه « عا ٌر أخالقي وعم ٌل إجرامي» ،ودعا
كالً من كيان العدو «اإلسرائيلي» و حركة «حماس» إلى وقف
القتال والتفاوض على اتفاق لوقف إطالق النار في القاهرة.
وط��ال��ب ك��ي م��ون بمحاسبة المسؤولين ع��ن «االنتهاك
الجسيم للقانون اإلنساني الدولي» من خالل قصفهم المدرسة

�أوباما يُقر با�ستخدام وكالة اال�ستخبارات
المركزية للتعذيب كو�سيلة للتحقيق
أق���ر ال��رئ��ي��س األم��ي��رك��ي ب���اراك
أوب�����ام�����ا ب���اس���ت���خ���دام وك���ال���ة
االستخبارات المركزية األميركية
التعذيب كوسيلة للتحقيق وانتزاع
االعترافات بعد أح��داث  11أيلول
.2001
وقال أوباما« :لقد ارتكبنا بعض
األخطاء ،وفعلنا العديد من األشياء
ال��ج��ي��دة ،ول��ك��ن��ن��ا ع��ذب��ن��ا بعض
االشخاص» ،مشيرا إلى أن «الناس
كانت خائفة بعد سقوط البرجين
ال��ت��وأم��ي��ن ،وك��ان��ت وزارة ال��دف��اع
(ال��ب��ن��ت��اغ��ون) م��ت��ض��ررة بسقوط
طائرة في بنسلفانيا ،ولم يكن أحد
يعرف فيما اذا كان هنالك المزيد
من الهجمات ..كان هنالك ضغط
ه��ائ��ل على ق���وات ف��رض القانون
وق��وات أمننا الوطني للتعامل مع
الوضع».
وتابع أوباما« :عندما استخدمنا،
ف��ي ب��ع��ض أس��ال��ي��ب االس��ت��ج��واب
 ،تقنيات اعتبرها ،وك��ل شخص

نزيه ،بمثابة تعذيب ..فإننا بذلك
ت��ج��اوزن��ا ال���ح���دود ..ون��ح��ن كبلد
نتحمل مسؤولية ذلك بحيث نأمل
عدم تكراره مستقبال».
وت��ع��ت��ب��ر ت��ص��ري��ح��ات الرئيس
األميركي هذه األق��وى ،التي يدلي

بها بشأن قضية التعذيب المثيرة
للجدل منذ توليه ال��رئ��اس��ة ،كما
أن��ه ن��دد بالتقنية التي انتهجتها
إدارة سلفه ،جورج بوش ،بتعذيب
مشتبهين ب��اإلره��اب ف��ي أع��ق��اب
هجمات نيويورك وواشنطن.

مقتل  37مدني ًا و 59م�سلح ًا
في مواجهات ب�إقليم �شينجيانغ ال�صيني
أعلنت وكالة «أنباء الصين الجديدة» الرسمية يوم أمس
عن مقتل  59إرهابيا ً و 37مدنيا ً في مواجهات واسعة
النطاق جرت في إقليم شينجيانغ ذات الغالبية المسلمة
في شمال غربي الصين.
وقالت الوكالة إن  215إرهابيا ً اع ُتقلوا بعد هذه
المواجهات التي اندلعت يوم االثنين الماضي قبيل انتهاء
شهر رمضان ،وأدت الى جرح  13مدنيا ً خاللها.
وسبق لوسائل إع�لام صينية أن أعلنت األسبوع
الماضي أن مجهولين مسلحين بسكاكين هاجموا مركزا
للشرطة ومقار رسمية أخرى في منطقة شاشي ،ما دفع

قوات األمن على الرد.
وأوضحت الوكالة ان  35من المدنيين الذين قتلوا
ينتمون ال��ى إثنية ال��ه��ان ،وان االثنين اآلخ��ري��ن من
اإلويغور.
يُشار إل��ى أن إقليم شينجيانغ يضم حوالى عشرة
ماليين من االويغور المسلمين الناطقين بإحدى اللغات
التركية والمعادين في جزء منهم للسلطات الصينية ،ومن
بينهم جناح متشدد تقول السلطات إنه يقف وراء عدد من
االعتداءات الدامية التي وقعت في األشهر األخيرة داخل
المنطقة وخارجها.

التي تؤوي آالف النازحين المدنيين ،معظمهم من األطفال
والنساء.
ميدانياً ،واصلت المقاومة الفلسطينية عملياتها النوعية
ردا ً على العدوان الوحشي «االسرائيلي» المتواصل لليوم
الثامن والعشرين على التوالي على غ��زة وقصفت مواقع
ومستوطنات عدة لالحتالل في فلسطين المحتلة.
وأعلنت المقاومة الفلسطينية قصف تل ابيب وبئر السبع
وهنيغف ومناطق غالف غزة بعشرات الصواريخ ،كما أعلنت
استهداف برج اإلرس��ال في موقع ناحل عوز بـ  4صواريخ
 107و 3قذائف هاون عيار .120
وتمكنت المقاومة الفلسطينية من قصف مستوطنتي
بئيري وعلوميم بـ 5صواريخ  107وقصف اآلليات المتوغلة
شرق جحر الديك ب  4قذائف هاون ،كما تبنت المقاومة قنص
جندي يهودي شرق غزة.
وكانت المقاومة الفلسطينية استهدفت أمس موقع الكاميرا
العسكري التابع لالحتالل شرق جحر الديك جنوب قطاع غزة،
حيث أوضح بيان لكتائب الشهيد جهاد جبريل ان مجموعة
الشهيد خالد اكر اطلقت ثالث قذائف هاون على موقع االحتالل
العسكرى المسمى الكاميرا.
كما استهدفت المقاومة مواقع لالحتالل «االسرائيلي» في
مدينة أسدود المحتلة في األراضي الفلسطينية المحتلة منذ
ع��ام  1948بصاروخي غ��راد ومستوطنة نتيفوت بأربعة
صواريخ غراد.
ونشرت المقاومة الفلسطينية تفاصيل عملية مشتركة
لفصائلها نفذتها بتاريخ  24من الشهر الماضي ضد قوة
خاصة لالحتالل «اإلسرائيلي» تحصنت في منزل بمنطقة
خزاعة حيث تم ايقاع افرادها بين قتيل ومصاب.
وأعلنت سرايا القدس قصفها مستعمرات أسدود علوميم و
بئيري و ناحل عوز
وكرم أبو سالم و نيريم برشقات صاروخية مكثفة و عدد
من قذائف الهاون ،وأكدت السرايا على مواصلة المعركة مع
العدو «االسرائيلي» و قصف المدن والمستوطنات الصهيونية
بالصواريخ والقذائف التي وصل عددها إلى أكثر من 2500
صاروخ متنوع منذ اليوم االول للمعركة ،واستمرار التصدي
للعملية الصهيونية على ح��دود غ��زة ،حتى االستجابة
والرضوخ لمطالب المقاومة.

دير�شبيغل« :ا�سرائيل» تن�صتت على مكالمات
كيري خالل جولته في ال�شرق الأو�سط
كشفت مجلة ديرشبيغل األلمانية أن «إسرائيل» تنصتت على مكالمات
وزير الخارجية األميركي التي أجراها خالل جولته في الشرق األوسط العام
الماضي في إطار الوساطة األميركية إلحالل السالم.
وكتبت «ديرشبيغل» نقالً عن مصادرها الخاصة يوم أمس «لقد تنصتت
على مكالمات كيري استخبارات بلد آخر على األقل ،إلى جانب إسرائيل».
وك��ان وزي��ر الخارجية األميركي قد أج��رى آن��ذاك سلسلة من المكالمات
الهاتفية الدورية مع مسؤولين كبار في بلدان الشرق األوسط.
وأشارت المجلة األلمانية إلى أن كيري حينها لم يستخدم شبكة اتصاالت
مغلقة وإن��م��ا االت��ص��االت العادية غير المشفرة ،موضحة أن الحكومة
«اإلسرائيلية» استغلت المعلومات التي استخلصتها من هذه المكالمات
لتوظيفها في سير المفاوضات.
ولم تصدر حتى اآلن أي ردود أفعال أو تعليقات من الجانب األميركي أو
«اإلسرائيلي» على ما نشرته «ديرشبيغل».

�أ�ستراليا تر�سل طالبي لجوء
�إلى مركز احتجاز في جزيرة نائية
أرسلت أستراليا  157من طالبي اللجوء من إثنية «التاميل» إلى جزيرة
نورو في المحيط الهادئ ريثما ينظر في طلباتهم بعدما رفضوا لقاء مسؤولين
هنود في أستراليا.
واح ُت ِجز طالبو اللجوء في عرض البحر لمدة شهر كامل بعدما اعترضت
السلطات األسترالية في شهر حزيران الماضي قاربهم الذي أبحر من الهند،
ثم نقلتهم إلى البر األسترالي للقاء مسؤولين هنود لكنهم رفضوا استقبالهم
لمناقشة طلباتهم.
و كانت السلطات االسترالية قد احتجزت الالجئين الـ 157في مركز
احتجاز بجزيرة نائية غرب أستراليا .وقال وزير الهجرة األسترالي ،سكوت
موريسون ،إن طالبي اللجوء بمن فيهم  50طفالً إما سيعاد توطينهم في
جزيرة نورو أو يرحلوا إلى سريالنكا.
وأوضح وزير الهجرة األسترالي قائال« :إذا لم يثبت أنهم الجئون ،سيعادون
إلى سريالنكا وليس إلى الهند .إعادتهم إلى الهند ،حيث لهم أقارب وأصدقاء،
لم يعد خيارا ً مطروحاً».
لكن محامين أش��اروا الى أن إبعاد هؤالء الالجئين إلى جزيرة نائية هو
«محاولة مقصودة إلبعادهم عن الرقابة القانونية».

م�صرع � 4أ�شخا�ص نتيجة
�سيول مفاجئة في �شمال �إيطاليا
جرفت السيول عشرات األشخاص في شمال إيطاليا ما تسبب بمقتل 4
أشخاص وإصابة نحو  20آخرين يوم أمس.
وق��ال مسؤول محلي إن نحو  100شخص كانوا على ضفة نهر قرب
سفوح جبال األلب في بلدة ريفرونتولو للمشاركة في مهرجان سنوي عندما
هبت عاصفة رعدية فجأة لتنهمر المياه وينهال الطين على المشاركين في
المهرجان.
الى ذلك ،قال أحد مسؤولي الحماية المدنية المحلية «لم ير أحد شيئا ً مثل
هذا من قبل .كانت المياه على ارتفاع مترين .تعلق الناس باألشجار طلبا
للنجاة».
وأوضح لوكا زايا حاكم منطقة فينيتو «استمرت األمطار بالهطول ساعة
ونصف الساعة وكانت غزيرة حتى انعدام الرؤية ..خالل ساعة سنعلن حالة
الطوارئ في المنطقة».

ألقى جهاز األم��ن األوك��ران��ي القبض في مقاطعة
زاكارباتيه على الصحافية ألينا يبريميان التي
تعمل في وكالة «رابتلي» التابعة لمؤسسة «»RT
التلفزيونية الروسية ،ثم قام بطردها من أوكرانيا.
وطردت السلطات األوكرانية الصحافية المذكورة،
وه��ي أميركية الجنسية ،بعد توقيفها ف��ي قرية
راكوشينو بمقاطعة زاكارباتيه األوكرانية ،وذلك من
جراء توثيقها لوقائع تظاهرة هناك مناهضة للتعبئة
العسكرية الجزئية التي أعلنها الرئيس األوكراني
بيوتر بوروشينكو ف��ي إط��ار عملية كييف األمنية
القمعية في جنوب شرق أوكرانيا.
وذكرت يبريميان بعد إطالق سراحها أن صحافيين
أوك��ران��ي��ي��ن الح��ظ��وا إش����ارة وك��ال��ة «»Ruptly
على األج��ه��زة التي كانت بحوزتها ،وش��رع��وا أوال
باستجوابها بأنفسهم ،قبل أن يستدعوا عناصر جهاز
علي بضعة
األمن األوكراني ،وأوضحت قائلة« :طرحوا ّ
أسئلة وعكفوا بعناية على دراسة الوثائق التي كانت
بحوزتي للتحقق منها ،وطعنوا بصحة جواز سفري
األميركي» ،مضيفة «لقد حذفوا تسجيل استجوابي

والمشاهد التي التقطتها للتظاهرة وأعادوا لي األجهزة
خالية من أي مواد تسجيلية».
من ناحيتها ،أشارت قناة « »RTإلى أن رجال األمن
طلبوا من يبريميان كذلك تسليمهم المواد المسجلة
التي كانت بحوزتها.
و يأتي طرد الصحفية األميركية في أعقاب طرد
صحفي آخ��ر ك��ان ايضا يعمل لحساب قناة «»RT
الروسية ،وهو البريطاني غرام فيليبس ،حيث حظرت
عليه سلطات كييف دخول أوكرانيا لمدة  3سنوات.
الى ذلك ،أعلن المجلس البلدي في مدينة لوغانسك
شرق أوكرانيا أن  3مدنيين قتلوا وثمانية أصيبوا
ج��راء االشتباكات المسلحة والقصف ال��ذي طال
المدينة خالل الـ 24ساعة الماضية.
وأش���ار المجلس إل��ى أن م��رك��ز ال��ط��وارئ ال��ذي
استحدثته السلطات المحلية في لوغانسك ،يصف
الوضع في المدينة بالحرج ،مشيرا ً أن المعلومات
حول الوضع في المدينة ليست وافية نظرا ألن وسائل
االتصال الخليوية واألرضية تعمل بشكل متقطع،
ناهيك عن المشاكل الكبيرة في التيار الكهربائي.

من الجبة �إلى عر�سال ( ...تتمة �ص)1
ويرى الحسن أن الحيش اللبناني يسعى الى وقف
تدفق ال��س��ي��ارات المفخخة التي استهدفت المناطق
اللبنانية وبعد أن أصبحت خزانا ً رئيسيا ً لإلرهابيين
وإعادة ضخها وتوزيعها وقال« :ال يمكن أن يتجاهل أحد
ظهور رايات النصرة على أسطح المباني في عرسال».
وبما يتعلق بالتوقيت واإلج��م��اع السياسي حول
دور الجيش في عرسال قال الحسن «أدرك��ت األطراف
السياسية أن التمدد غير المسبوق لـ«داعش» في المنطقة
في سورية والعراق ووضوح التهديد اإلرهابي سحب أي
غطاء من أي فريق سياسي ودفعها إلع��ادة الحسابات
وارتفع مستوى اإلح��راج عقب ممارسات التنظيمات
رفع مستوى اإلحساس بالخطر وأضاف« :بعد مرحلة
الالاستقرار تسعى الحكومة إلعادة الهدوء لم يعد ألي
فصيل سياسي دعم تنظيم موضوع على الئحة اإلرهاب»،
واعتبر الحسن أن من يمسك بخيوط اللعبة من دول
إقليمية وكبرى ال مصلحة لها باشتعال جبهة لبنان.

تنسيق وتنسيق مضاد

بحسب المصادر الميدانية المتابعة فإن التنسيق بين
الجانبين السوري واللبناني خالل العملية على أعلى
المستويات من حيث الرصد واستهداف هذه التجمعات،
واعتبر الحسن «أن التنسيق السوري  -اللبناني يصب
في مصلحة البلدين والدولة السورية كانت واضحة منذ
البداية بإدراك أن خطر التنظيمات يتطلب تنسيق إقليمي
لمواجهته وتبادل المعلومات يمهد للجيش متابعة
مهماته وقطف ثمار ه��ذا التعاون بكسب المعركة».
وعلى رغم المعارك التي تدور في مناطق سورية اخرى
بين «داعش» و»جبهة النصرة» ،اال ان الطرفين يقاتالن
معا ً في القلمون ضد الجيش ال��س��وري ،للحفاظ على
مواقعهم واالبقاء على حرية التنقل واالمداد عبر المناطق
الجبلية الوعرة والمعابر غير الشرعية وهو ما يرى فيه
الحسن دليالً على أن الخالف بين التنظيمين ليس خالفا ً
فكريا ً أو عقائدياً ،فاألرضية الدينية والعقائدية واحدة إنما
خالف مصالح وتقاسم نفوذ ومسروقات ،بالتالي يدرك
الطرفان أن اي خالف على األرض في القلمون سيستثمره
الجيش السوري ويعني عمليا ً القضاء عليهما.

الى ذلك ،واصلت وحدات الجيش السوري والقوات
الرديفة عملياتها العسكرية ف��ي ال��م��زارع الشمالية
والشرقية للمليحة ف��ي الغوطة الشرقية للعاصمة
دمشق ،واستهدفت تجمعات للمسلحين في محيط شركة
التاميكو وم��زارع النشابية وبلدات جسرين وزبدين
وعربين ودير العصافير وسقبا وحمورية.
وف���ي منطقة دوم����ا اس��ت��ه��دف��ت وح����دات الجيش
والدفاع الوطني تجمعات للمسلحين في مزارع عالية
والشيفونية ،في حين استهدفت مدفعية الجيش تحركات
آلليات المسلحين في محيط عدرا العمالية.
الى ذلك ،واصل الجيش السوري عمليته العسكرية في
حي جوبر المالصق لدمشق وتمكنت وحداته من قتل عدد
من المسلحين في محيط برج المعلمين وتجمع المدارس
ف��ي ال��ح��ي ،فيما اشتبكت وح���دات اخ��رى م��ن الجيش
السوري مع مسلحين في محيط السيدة سكينة في داريا،
واستهدفت تجمعاتهم في مزارع خان الشيح والحسينية
ومفرق المضخة ومعصرة الزيتون.
وواص��ل الجيش السوري مدعوما ً بالقوات الرديفة
عملياته ف��ي أم��اك��ن ع��دة م��ن ريفي درع��ا والقنيطرة،
واستهدفت وحداته تجمعات اإلرهابيين ودمرت عددا ً من
آلياتهم.
ونفذت هذه الوحدات عمليات غرب تل الخضر وفي
داعل ونوى والفقيع والجهة الشمالية ببلدة انخل وتل
المطوق وبرق الثريا وطريق جرابا بريف درعا ،وأحبطت
محاولة تسلل مجموعة ارهابية من سملين باتجاه جديا
في ريف المدينة.
وفي القنيطرة استهدف الجيش السوري مسلحين
في قرية طرنجة ومنطقة عين الدرب بالقرب من الجسر
المهدم ومجدولية وعمرة األمير والبساتين على اتجاه
الخزرجية بريف المدينة.
وفي حلب وريفها قضت وحدات من الجيش السوري
على إره��اب��ي��ي��ن ،وأص��اب��ت آخ��ري��ن خ�لال استهدافها
تجمعاتهم في أحياء الشعار والحيدرية والبيانون
وشنطرة ودير حافر والمنصورة وباقد العدس وريف
المهندسين وخوابي العسل وبشقاتين ودمرت آلياتهم.

المقاومة الفل�سطينية ( ...تتمة �ص)1
منذ  2008حتى اآلن تجاوزت المقاومة الفلسطينية
بمسمياتها المختلفة محور اإلقليم الملتصق بالواليات
المتحدة ،بل وجعلت بوصلة القضية الفلسطينية تقترب
بقدر اقتراب دول العالم منها ،وأكثر من ذلك فإن المقاومة
اليوم تعيد رسم الخريطة مع اإلقليم وفق اعتبار اإلقليم
لهيبة القضية الفلسطينية وليس وفق ما يريده اإلقليم من
المقاومة الفلسطينية ،وهذا ما لم يكن في حساب االحتالل
ودول النفط بل والحكام الذين استعمروا شعوبهم ،حيث
أن كل المتآمرين على شعوبنا تعاملوا وفق قاعدة ثبات
العوامل السياسية واألمنية الداخلية والخارجية عندهم،
وتناسوا في لحظة غباء أن الثابت هو التغيير الذي هو من
سنن الله في األرض.
عمد االحتالل منذ ما يقرب من شهر على إستراتيجية
تغييب آخر قالع التهديد للمشروع الصهيو -أميركي في
المنطقة والمتمثل في غزة ،خاصة في ظل حالة االنشغال
العربي في الملف السوري والمصري والليبي ،واعتبر كل
من المخطط والدافع والمحرض أن هذا هو الوقت األنسب
لتغيير المعادلة في الوضع الفلسطيني من خالل إنهاء
المقاومة واستكمال مشروع التسوية الهزيل ،ومن ثم
اقتياد حكام العرب والخليج إلى التطبيع بعد تخنيث
الشعوب وصوال ً إلى استحواذ الكيان على تحقيق دولة
إسرائيل الكبرى ،وهذا ما بددته المقاومة اليوم وجعلنا
نرى بعض أولياء الشر يسارعوا إلى الحفاظ على ما تبقى
من ماء وجههم.
ما لم يكن في الحسبان في ظل ما سبق أن المقاومة
الفلسطينية على رغم تأثرها بما يحدث في العالم عامة
وفي العالم العربي بخاصة إال أنها استطاعت أن تحقق
إنجازات إستراتيجية تكفل أن تتطور وصوال ً إلى مشروع
التحرير الكامل وذلك من خالل:
توحيد المقاومة ،والميدان في حرب اإلبادة هذه حيث
تأكد العالم أن كل أجنحة المقاومة هي على قلب رجل
واحد ،وعلى رغم حالة الترغيب والترهيب التي مورست
على قيادات بعض أجنحة المقاومة إال أنها تجاوزت كل
ذلك تلبية إلحياء المشروع الوطني الفلسطيني.
أعادة للقضية الفلسطينية هيبتها ،بل وقلبت الطاولة

على كل المخططين سواء أكان المخطط فلسطينيا ً أو عربيا ً
أو إقليميا ً أو دولياً ،وعززت حالة التعاطف مع القضية
الفلسطينية في العالم ،والذي يعني أن إسرائيل تسير
باتجاه عزلتها دوليا ً هي ومن يدعمها عربا ً أو عجماً.
إحداث اختراق في الموقف الرسمي الفلسطيني ،حيث أن
منحنى خطاب الرئيس الفلسطيني محمود عباس ازدادت
قوته وصوال ً إلى تبني منظمة التحرير مطالب المقاومة،
وتم تتويج األمر بتشكيل وفد فلسطيني موحد إلى القاهرة
بقرار منه ،وربما سنشهد تمسك أبو مازن بالمقاومة حتى
ولو إعالميا ً كورقة ضغط في أي مفاوضات مقبلة.
التحكم في مستقبل أي ائتالف حكومي في الكيان،
حيث أن نتنياهو أصبح أكثر ما يعنيه ليس انهيار ائتالفه
الحاكم ولكن ما يعنيه حقيقة هو مستقبله الشخصي،
وهذا يعني أن المقاومة سترسم مالمح أي ائتالف حكومي
من خالل أن مزاج الناخب اإلسرائيلي سيتذكر عند ذهابه
لصندوق االنتخاب كيف فشلت حكومته في القضاء على
المقاومة.
إنهاء هيبة الردع في الكيان ،فالكيان كان يصنع الردع
منذ  ،1948ولكنه اليوم يستجدي المقاومة أن تمنحه
فقط استصناع الردع ،خصوصا ً أن المقاومة انتقلت من
التصدي للردع اإلسرائيلي إلى صناعة ال��ردع وه��ذا ما
ثبت من خالل رسائل المقاومة أن« :الكيان يستطيع بدء
الحرب ،ولكن سيناريوات وآليات إنهائها هي حتما ً في يد
المقاومة».
إن ما تقدم من إنجازات أحرزتها المقاومة ال يمكن إال أن
تكون طريقا ً ممهدة إلحياء المشروع الوطني الفلسطيني،
فلسطينيا ً وعربيا ً وإسالمياً ،كما أن المقاومة اليوم برهنت
أنها أشغلت نفسها على مر سنوات مضت في تحقيق قوة
ال��ردع ،ولعل ذلك يجعل الشعب الفلسطيني على رغم
حجم الدمار والقتل الذي حل به إال أن ما حققته المقاومة
بما حققت من إنجازات ميدانية ساهمت في التفاف الناس
حولها ،وبالتأكيد فإن أهم إستراتيجية ممكنة حققتها
المقاومة قدرتها على إحياء القضية الفلسطينية وجعلها
في واجهة السياسة الدولية من جديد.
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