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وقفات وم�سيرات مت�ضامنة مع غ ّزة البطولة ...ومواقف ّ
منددة بتخاذل العرب
كتب الشاب الغزّاوي محمود جودة في مواقع التواصل االجتماعي« :سأخبركم ع ّما
هاتفي من العد ّو
هو أصعب من الموت في غزّة ...األصعب أن ُيطلب منك عبر اتصال
ّ
«اإلسرائيلي» ،إخالء بيتك ليُقصف بعد عشر دقائق!
تخيّل معي ،عشر دقائق و ُيمحى تاريخك الصغير عن سطح األرض ،هداياك وصور
األخوة واألبناء والشهداء واألحياء .أشياؤك التي تحبّها ،كرسيك ،كتبك ،ديوان الشعر
األخير الذي قرأته ،رسالة من أختك المغتربة ،ذكرياتك مع من أحببت ،رائحة الفراش،
الغربي .مشبك شعر ابنتك ،دفء
عاداتك في مالطفة الياسمينة التي تتدلّى من شباكك
ّ
سجادة الصالة ،ذهب الزوجة و«تحويشة العمر».
المقعد ،مالبسك القديمةّ ،
تخيّل معي كل هذا يم ّر أمام عينيك في عشر دقائق .ك ّل هذا الوجع يم ّر عليك وأنت
مصاب بالدهشة .ث ّم تأخذ أوراقك الثبوتية التي في علبة «الحلو» المعدنية ،وتخرج
لتموت ألف م ّرة ،أو ترفض الخروج لتموت م ّرة واحدة».
ٌ
ٌ
بعض من اإلجرام المتقن ،والذي يقابله صمت
بعض مما يحدث في غزّة ،هذا
هذا
عربي مطبق .نذكر أنه خالل عدوان «الرصاص المسكوب» على غزة السنة الماضية،
ّ
ح ّمل عرب االعتدال المسؤولية للمقاومة الفلسطينية ،خصوصا ً «الجهاد االسالمي»،
وا ّتهموها بفتح معركة لتخفيف الضغط عن سورية .اليوم تمضي مسيرة المقاومة
بزخم وثبات في غزة ،فيما عرب االعتدال أنفسهم يبتكرون نظريات التوهين
واالستسالم.
لكن ال ،وإن صمت عربان البترول ومالهي الس فيغاس ،فإنّ لفلسطين محبّين ال
يبرد جمر حبّهم لها ،وهم في ك ّل مكان ومناسبة ،يعلنون انتماءهم لفلسطين ،ويجدّدون
التأكيد بأنها البوصلة والقضية.

وفد من منفذية ال�شوف يزور ُن�صب اال�ست�شهادية حرب

متم�سكون بخيار المقاومة
�أبو �ضرغمّ :
ونهجها و�إنجازاتها

بمناسبة ال��ذك��رى الـ 29للعملية االستشهادية
البطولية التي ن ّفذتها الشهيدة ابتسام حرب ،زار وفد من
منفذية الشوف في الحزب السوري القومي االجتماعي،
يتقدّمه المنفذ العام د .نسيب أبو ضرغم ،موقع نصب
االستشهادية ابتسام حرب في بلدة غريفة ـ الشوف،
و ُوضع أكليل من الزهر على النصب ،وذلك بحضور ذوي
االستشهادية ومعتمد الحزب التقدمي االشتراكي في
الشوف ريمان أبو حمدان وفاعليات.
وألقى أبو ضرغم كلمة أكد فيها عظمة االستشهاد في

سبيل قضية تساوي وجود اإلنسان ،الفتا ً إلى أنّ الشهيدة
ابتسام ستظ ّل شعلة مضيئة ونموذجا ً في التضحية
نسترشد بها وبك ّل الشهداء األبطال في مسيرة المقاومة
القومية.
وش �دّد أبو ضرغم على أهمية االستمرار في الصراع
والتمسك بخيار المقاومة وخطها ونهجها وإنجازاتها،
ّ
حتى تحرير كامل أرضنا المغتصبة.
وختم كلمته بتوجيه التحية إلى الشهيدة حرب التي
بفعل شهادتها أضحت أيقونة لك ّل األمة.

م�سيرة �إلى ُن�صب ال�شهداء في عدبل ـ عكار بمنا�سبة «يوم الفداء»
الوقفة التضامنية لشباب التنظيم الشعبي الناصري
ف��ي ل��ب��ن��ان ،ت��ت��واص��ل المسيرات
االحتجاجية ،وال��م��ن �دّدة بالعدوان
الصهيوني الجديد على غ ّزة ،وبالصمت
العربي حيال هذا العدوان ،كما تتواصل
المواقف والبيانات التي تشجب هذا
الصمت وتدين االعتداء.

وقفات ومسيرات

أقام فرع صيدا القديمة في التنظيم
الشعبي ال��ن��اص��ري وقفة تضامنية
م��ع الشعب الفلسطيني والمقاومة
الفلسطينية ،في ساحة النجمة في
صيدا .استنكارا ً للعدوان الصهيوني
الغاشم على قطاع غزة.
ورف���ع ال��م��ش��ارك��ون خ�لال الوقفة
األعالم الفلسطينية وشعارات التضامن
مع فلسطين المحتلة ،خصوصا ً في غزة
التي تتعرض ألبشع عدوان تشنه آلة
الحرب الصهيونية .كما حيّت الشعارات
الصموداألسطوريللشعبالفلسطيني.
واختتمت الوقفة التضامنية بمسيرة
جابت شوارع المدينة.
وج��اب��ت مخيم ال���ب���داوي مسيرة
ح��اش��دة ،ش���ارك فيها ممثلون عن
الفصائلواللجانالشعبيةالفلسطينية،
وحشد من أهالي المخيم ،نصر ًة ألهل
غزة وللشعب الفلسطيني المقاوم ،وذلك
رفضا ً للصمت العربي ،إزاء المجازر
التي يرتكبها العدو الصهيوني في حق
الشعبالفلسطيني.
تقدم المسيرة س��ي��ارات اإلسعاف
واإلط���ف���اء ،وع��ل��ت م��ك��ب��رات ال��ص��وت
ب��األن��اش��ي��د واألغ���ان���ي الفلسطينية

والوطنية ،وحمل المتظاهرون أعالم
فلسطين وردّدوا ً الهتافات الوطنية
الداعمة والمؤيدة والمناصرة لغزة
وللشعب الفلسطيني وللمقاومة،
ح��ام��ل��ي��ن ن��ع��ش م��غ��ط��ى ب��ال��ع��ل��م
الفلسطيني.
ك��م��ا أق��ام��ت المنظمة النسائية
الديمقراطية الفلسطينية في مخيم نهر
ال��ب��ارد وقفة تضامنية مع فلسطين،
وألقت هناء خليل مسؤولة المنظمة
كلمة أش��ادت فيها بتضحيات الشعب
ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي ف���ي ال���وط���ن المحتل
ومقاومته وصموده ،ودعت إلى توسيع
دائرة التح ّركات الداعمة لنضال شعبنا
المنتفص في فلسطين.
وبدعوة من حركة الجهاد اإلسالمي
في فلسطين ،انطلقت مسيرة حاشدة
ف��ي م��خ��ي��م ال��رش��ي��دي��ة دع��م��ا ً لغزة
ومقاومتها ،شاركت فيها كافة القوى
السياسية من الفصائل الفلسطينية
في المخيم ،إضافة إلى حشود سارت
وسط الهتافات والتنديد بجرائم العدو
الصهيوني والصمت العربي .انطلقت
المسيرة م��ن أم��ام مسجد فلسطين،
وجابت شوارع المخيم ،وألقى القيادي
ف��ي ح��رك��ة ال��ج��ه��اد اإلس�ل�ام���ي ،أب��و
سامر موسى ،كلمة قال فيها« :نحن
نقف اليوم معا ً وجميعا ً مع المقاومة
بكافة أطيافها في مواجهتها للحرب
الصهيونية الهمجية ال��ت��ي يشنها
االحتالل على أبناء شعبنا ومقاومته
ف��ي غ��زة وك��ل فلسطين ،ون��ح��ن في
مسيرتنا ه��ذه نعبّر ع��ن تضامننا

ملتزمون بالمقاومة خيار ًا ونهج ًا و�سلوك ًا

 ...وحركة الجهاد اإلسالمي في مخيم الرشيدية
ال��ك��ام��ل ،م��ع أن��ن��ا شعب ال ي��ه��زم وال
ينحني أمام األعاصير».
ودع��ا في كلمته كل أبناء الشعب
الفلسطيني في المخيمات إلى النفير
وجه
العام ونصرة أهلنا في غزة ،كما ّ
رسالة إلى المقاومين في فلسطين بأن
يشدّوا العزم وأن يكونوا صفا ً واحدا ً في
مواجهة العدو.
وانتقد موسى صمت الجامعة العربة
وال��دول اإلسالمية حيال ما يجري في
فلسطين من قتل وتدمير من دون أن
يح ّركوا ساكناً ،وأضاف« :إننا كشعب
فلسطيني ال نراهن على أح��د ،وإنما
رهاننا على مقاومتنا التي ترابط في كل
مدينة وقرية فلسطين».

مواقف وبيانات

ندّد أمين عام اتحاد المحامين العرب
عمر زين في بيان صدر أمس ،بالمجازر
«اإلسرائيلية» ف��ي غ��زة .وق���ال« :إن
الجرائم ضد اإلنسانية وجرائم الحرب
التي يقوم بها العدو الصهيوني ضد
شعبنا الفلسطيني بشكل ع��ام وضد
غزة بشكل خاص ،تستدعي م ّنا جميعا ً
شعوبا ً وأنظمة التح ّرك لوقف هذه
الهجمة البربرية».
ودعا المؤسسات الدولية والحقوقية
في العالم إلى اتخاذ الموقف الواضح
واإلج����راءات والعقوبات لوقف هذه
المجازر التي ال يجوز السكوت عنها.
ورأى رئيس حركة الشعب النائب
السابق نجاح واكيم في تصريح ،أنّ
ال��ع��دوان «اإلسرائيلي» الغاشم على

الشعب الفلسطيني الذي يه ّز الضمير
العالمي ،لم يح ّرك ساكنا ً لدى معظم
السلطات العربية ،وإن هذا الصمت دليل
واضح على التواطؤ بين هذه السلطات
والكيان الصهيوني ،وهذا التواطؤ ترعاه
الواليات المتحدة األميركية.
ودع���ا ال��ق��وى الوطنية ف��ي البالد
العربية كافة إل��ى أن تتحرك اليوم
لنصرة الشعب الفلسطيني.
ودان النائب السابق اسماعيل سكرية
العدوان «اإلسرائيلي» على غزة .وقال:
«لمن ما زالوا يستغربون العجز العربي
أم��ام ال��ع��دوان اإلسرائيلي على غزة،
ويخاطبونهم آملين باستنهاض ما
تبقى لديهم من نخوة ومروءة ،نذكرهم
بأنّ حصار غزة مستمر منذ عام 2006
بخناق ال مثيل ل��ه ،يسمح أو ال بأيّ
تحرك خارج القطاع مهما كانت أسبابه
(صحية للعالج ،سعيا ً إلى الغذاء أو
الصيد البحري إلخ) ،ما أدّى إلى
 88ف��ي ال��م��ئ��ة م��ن س��ك��ان غ��زة
يعيشون على معونات غذائية تفتقر
للكثير م��ن مق ّومات األم��ن الغذائي.
وأكثر من نصف األسر الغ ّزاوية يأكل
وج��ب��ة واح���دة ف��ي ال��ي��وم .و 30في
المئة من األراض��ي الصالحة للزراعة
ف��ي أط���راف غ��� ّزة ومحيطها ال يمكن
الوصول إليها بفعل المناطق العازلة
ومقيدة الوصول التي أنشأها الكيان
الصهيوني .ونقص مستمر في أكثر
من  50في المئة من مختلف أن��واع
األدوية ،التي ال تدخل القطاع إال بإذن
من السلطة «اإلسرائيلية» ،ويتخللها
ال��ك��ث��ي��ر م���ن ال���م���ز ّور وال��م��غ��ش��وش
بتخطيط صهيوني وت��واط��ؤ بعض
معدومي الشرف من عباد ال��م��ال .و
فقدان مستمر في بعض أدوية أمراض
السرطان خاصة سرطان الثدي ،إذ
إنّ أكثر من  600حالة سرطان ثدي
ل��دى س��ي��دات غ�� ّزة يتحكم بعالجهن
الحقد «اإلسرائيلي» ،وصمت نقابات
الطب العربية واتحاد االطباء العرب
المشلول والمنقسم منذ أكثر من عشر
سنوات».
وأض��اف سكرية« :بعد هذا التقرير
المختصر ج��داً ،أونستغرب الصمت
العربي؟ ألم تنتقل ثقافة زمن االنحطاط
والهبوط إلى ربوعنا؟ أال يتذكر الجيل
الثاني اللبناني وما فوق حجم صدمتنا
واستغرابنا انشغال العرب بمونديال
 ،1982ب��ال��وق��ت ال���ذي ك��ان العدو
ِ
محاصرا ً بيروت ويد ّكها
«اإلسرائيلي»
يومياً؟ أال نشهد اليوم «العراضات
السيّارة» عقب ك ّل مباراة مونديالية،
في وق��ت تعاني غ��زة وسائر الشعب
الفلسطيني ما تعانيه أمام أعيننا؟».
واستنكر رئيس «التج ّمع الشعبي
ال��ع��ك��اري» ال��ن��ائ��ب ال��س��اب��ق وجيه
البعريني ال��ج��رائ��م والتدمير ال��ذي
يمارسهما العدو الصهيوني ض ّد أهلنا
في فلسطين وغزة ،وقال في تصريح:
«غريب هذا الصمت حيال ما يمارسه
العدو الصهيوني ضد أهلنا في غزة
وفلسطين حيث القتل والدمار والتشريد
وال تح ّرك من أيّ جهة».
وت��اب��ع« :ن��رف��ع أس��م��ى التحيات
للمقاومة الصامدة في فلسطين والتي
تزرع الرعب في العدو المحتل وجيشه،
والتقدير لكل م��ن ق���دّم دع��م �ا ً نوعيا ً
للمقاومة إلحداث التوازن ضد آلة العدو
الحربية».
عقدت األح��زاب الوطنية اللبنانية
اجتماعا ً في مكتب حزب البعث العربي
االشتراكي في بعلبك اجتماعا ً لتأييد
األبي في غزة ،وإلدانة العدوان
الشعب
ّ
«اإلس��رائ��ي��ل��ي» المستمر على غ��زة،
واعتبرت أنّ العملية العسكرية على
غزة حلقة من حلقات استهداف الشعب
الفلسطيني وصوال ً إلى تصفية قضيته
المحقة وعلى رأسها تحرير فلسطين كل
فلسطين وعودة الالجئين.
وتوقف المجتمعون عند العمليات
ال��ب��ط��ول��ي��ة ل��ل��م��ق��اوم��ة الفلسطينية
البطلة والتي استهدفت عمق العدو

«اإلس���رائ���ي���ل���ي» ،وأش������ادوا بجهاد
المقاومين ودع��وه��م إل��ى المزيد من
الضرب الموجع للعدو ألنه ال يفهم إال
لغة القوة والجهاد والمقاومة ،مطالبين
الفصائل الفلسطينية بمزيد من التالحم
والتكامل.
واستقبل أمين عام «حركة األمة»
عبد الناصر جبري ممثل حركة المقاومة
اإلسالمية (حماس) في لبنان علي بركة
وعرض معه التطورات على الساحتين
المحليةواإلقليمية.
وعقب اللقاء ق��ال ب��رك��ة« :تمحور
الحديث ح��ول ال��ع��دوان الصهيوني
على الشعب الفلسطيني ،هذا العدوان
الغاشم ال��ذي قصف أهلنا في قطاع
غزة واستهدف العائالت اآلمنة .وحركة
حماس ومعها ك��ل فصائل المقاومة
الفلسطينية م��دع��وم��ة م��ن الشعب
الفلسطيني قامت بالر ّد على هذا العدوان
الهمجي الصهيوني».
وتابع« :نطالب المجتمع الدولي
ومنظمة التعاون اإلسالمي ،وجامعة
ال��دول العربية بالضغط على الكيان
الغاصب لوقف عدوانه وجرائمه في
حق الشعب الفلسطيني ،كما نطالب
محكمة الجنايات الدولية بأن تحاكم
نتنياهو وقادة جيشه كمجرمي حرب
ألنهم يقتلون األطفال والمدنيين في
قطاع غزة الصامد ،ونؤكد أن من حق
الشعب الفلسطيني أن يقاوم».
وقال جبري« :نناشد الدول العربية
أن تقف إلى جانب شعبنا وأهلنا في
فلسطين».
كما ندّد مركز الخيام لتأهيل ضحايا
التعذيب ف��ي ب��ي��ان ،ب��ح��رب االب���ادة
التي تشنها «إسرائيل» على الشعب
الفلسطيني في غزة ،وهي حرب تنحدر
إلى مستوى الجرائم ضد االنسانية،
ال سيما أنّ معظم الضحايا من االطفال
والمدنيين.
وان��ت��ق��د ال��م��رك��ز ص��م��ت المجتمع
الدولي وتواطؤ حكوماته مع االحتالل
«اإلس��رائ��ي��ل��ي» ف��ي ت��ب��ري��ر ال��ج��رائ��م
«اإلسرائيلية» وع��دم اتخاذ خطوات
جدّية لوقف هذه الحرب البربرية .ودعا
المنظمات الدولية االنسانية إلى عقد
جلسة طارئة لمجلس حقوق االنسان
في جنيف لبحث تداعيات الحرب على
غزة واتخاذ مواقف حازمة ضد العدوان
«اإلس��رائ��ي��ل��ي» والتحقيق بالجرائم
ومعاقبة مرتكبي االنتهاكات بحق
المدنيين وإيقاف الحرب فوراً.
واس��ت��ن��ك��رت ن��ق��اب��ة المهندسين
ف��ي ب��ي��روت ف��ي بيان أص��درت��ه أم��س،
الممارسات الوحشية «اإلسرائيلية»
ضد الشعب الفلسطيني األع��زل على
م��رأى م��ن العالم كله ،ف��ي استباحة
فاضحة لك ّل االع���راف الدولية ولكل
الرساالت السماوية.
وأكدت أن «إسرائيل» ع ّودتنا في كل
مناسبة أن تمارس أبشع ابتكاراتها
الوحشية ض� ّد المدنيين ال��ع� ّزل ،وأن
ما يجري في غ��زة رسالة دموية إلى
مختلف ال��ق��وى الفلسطينية ،وإل��ى
المجتمع ال��ع��رب��ي ،وي��ش� ّك��ل تحدّيا ً
مباشرا ً للشرعية الدولية ولحقوق
االنسان ،فاستباحة الحرمات والطفولة
استباحة لمستقبل االن��س��ان ،ونحن
اليوم أم��ام فاشية متجدّدة متعاظمة
مترسخة في فكر الصهاينة وعقولهم
ّ
وحياتهم وممارساتهم.
وختم البيان« :إن نقابة المهندسين
في بيروت إذ تدين ه��ذه االع��ت��داءات
الصارخة ،وإذ تطالب جامعة الدول
العربية ،ومنظمة التعاون االسالمي،
وال��م��ؤس��س��ات ال��دول��ي��ة والفاعليات
الشعبية والنقابية والحزبية بالتح ّرك
العاجل لنصرة الشعب األع��زل الذي
ي��واج��ه ال��م��وت بسبب آل���ة اإلج���رام
الصهيونية ،تحيّي صمود الشعب
الفلسطيني ،المدافعين عن األم��ة في
وجه المشروع الصهيوني العنصري
ال����ذي ي��س��ت��ه��دف ال��ح��ج��ر وال��ش��ج��ر
واالنسان والتاريخ».

بمناسبة الثامن من تموز ،ذكرى
استشهاد ب��اع��ث النهضة الزعيم
أنطون سعادهّ ،
نظمت مديرية عدبل
التابعة لمنفذية عكار في الحزب
السوري القومي االجتماعي مسيرة
إلى نصب شهداء عدبل ،شارك فيها
منفذ عام عكار ممتاز الجعم وأعضاء
هيئة المنفذية ،مدير مديرية عدبل
وأع��ض��اء هيئة ال��م��دي��ري��ة ،أعضاء
المجلس ال��ق��وم��ي ميشال األشقر
ونجيبة دي���اب ،والمناضلة نجال
خليل دي���اب وع���دد م��ن القوميين
والمواطنين.
تقدّم المسيرة طلبة وحَ مَلة األعالم
واألكاليل ،ولدى الوصول إلى نصب
الشهداء أدّى المشاركون التحية
الرسمية ،وألقى ناظر اإلذاعة واإلعالم
في منفذية عكار مصطفى عوض كلمة

قال فيها« :نأتي إليكم أجياال ً متعاقبة
تسمو في حضرتكم شموخا ً وع� ّزة
وعنفواناً .نستلهم من شهادتكم وقفة
الع ّز في وجه اإلرهاب والتط ّرف ،في
وجه رعاته المستعمرين ،معلنين
للعالم بأسره أنّ أح��دا ً ال يستطيع
اقتالعنا م��ن ج��ذورن��ا ،م��ن أرضنا،
م��ن ب�لادن��ا .هنا زرع��ن��ا ال��دم فأثمر
صالبة وعناداً ،ع ّزة وعنفواناً ،كرامة
وان��ت��ص��اراً .وم��ن ي��زرع ال��دم يظفر
بالكرامة ويحصد االنتصار».
أض��اف ع��وض« :ن��ؤك��د لكم أننا
م��ل��ت��زم��ون ب��ال��ق��ض��ي��ة ،م��ل��ت��زم��ون
بالصراع خياراً ،مؤمنون بالمقاومة
نهجا ً وسلوكاً .متمسكون بالسالح،
سالح المقاومة الذي كسر أسطورة
العدو الذي ال يقهر ومن يعمل له س ّرا ً
وعالنية ،متمسكون بالعقيدة التي

تشعّ نورا ً وعدال ً وحقاً ،مؤمنون بأنها
الخالص ألمتنا من البلبلة والفوضى
إلى الوضوح واليقين».
وق��ال« :نأتي إليكم وج��راح األمة
ال��ن��ازف��ة ف��ي فلسطين البوصلة
ومحور القضية ،في عراق الحضارة
وال��ت��اري��خ ،في لبنان المقاوم ،في
ش��ام الع ّز ورج��ال الع ّز والبطولة،
نقف أمامكم أشباال ً وطلبة وقوميين
مقاومين لنستلهم منكم كيف رفضتم
م��س��ارات ال��ع��ب��ودي��ة واستشهدتم
لبلوغ الحرية ،ونحن على دربكم
لنصرة حق أمتنا في كل الكيانات،
كما أننا سنبقى أوفياء لدمائكم».
بعد ذلك ،زار الجعم وأعضاء هيئة
المنفذية دارة مدير المديرية في عدبل
ّ
واطلعوا على نشاط القوميين وحال
البلدة وأهاليها.

تحيي ذكرى ا�ست�شهاد �سعاده
مديرية ر�أ�س بيروت في «القومي» ْ

ق ّوتنا هي الفي�صل في معارك الم�صير القومي

افتتحت مديرية رأس بيروت التابعة لمنفذية بيروت
في الحزب السوري القومي االجتماعي مكتبها الجديد،
وذل��ك ف��ي سياق االح��ت��ف��االت ب��ذك��رى استشهاد باعث
النهضة الزعيم أنطون سعاده .وحضر االفتتاح عميدة
البيئة ميسون قربان ،العميد سبع منصور ،منفذ عام
بيروت بطرس سعادة وأعضاء هيئة المنفذية ،وحشد من
القوميين والمواطنين.
وألقت مذيع المديرية بسمة أبو صوف كلمة رحبت فيها
بالحضور ،ثم تحدثت عن معاني االحتفال بالثامن من تموز
وأهميته ،فرأت أنّ سعاده ال يزال بيننا فكرا ً وعقيدة .وكأنه
يقول لنا اليوم« :امتشقوا الوحدة سالحاً ،فهي وحدها الر ّد
على ك ّل ما يحاك لألمة من المؤامرات ،وهي وحدها الطريق
إلى النصر».
وأضافت« :لنا في ك ّل آذار والدة ،وفي ك ّل تموز شهادة،
حي فينا مؤمن بالمقبل من
ولنا في ك ّل تشرين انبعاثّ .
المؤسسة
الزمن ،في ربيع اآلتي من األزمنة :زمن المعرفة
ّ
لفعل التغيير ،زمن العقل شرعا ً ومنار ًة ،زمن اإليمان الذي
ال يتزعزع واليقين الذي ال تزيده األيام إال رسوخاً ...وزمن
التأسيس النتصار الحياة.
وأل ّنه بفكره أنار لنا الطريق ،آم ّنا به ،وتعاهدنا على تح ّمل
الصعاب ومواجهة التحدّيات من أجل قضية هي قضية

وجودنا ،حتى تحقيق النصر ،فعلى رغم الرياح واألنواء
العاصفة من ك ّل جانب ،فإننا نؤمن دوم �ا ً بضرورة قهر
المستحيل ،تحقيقا ً لألمر الخطير الذي يساوي وجودنا».
ّ
تتخطى ح��دود ج��دران مكتب
واعتبرت أنّ المناسبة
نفتتحه في هذه البقعة الجغرافيّة التي لم نغادرها يوماً،
والتي لنا فيها جذور عميقة ،ووج��ود راسخ في وجه من
أجهزوا على البلد م��راراً ،وارتكبوا فيه ك ّل الحروب ،هنا،
على مقربة من البقعة التي ارتفعت منار ًة على رمل بيروت،
وعلى بعد خطوات من المكان الذي انطلقت فيه رصاصات
الشهيد خالد علوان ،لتعلن مكبّرات الصوت هزيمة عد ّونا:
«ال تطلقوا النار ...إننا راحلون ،راحلون».
ورأت أنّ المؤامرات تط ّوق أمتنا من ك ّل ناح ،لتتغلغل في
أعماق مجتمعنا ،فتفككه وتفتته ،في انقسامات ونزاعات،
لطالما ح� ّذر منها صاحب الذكرى ،مؤكدا ً دوم �ا ً أننا أمة
تأبى أن يكون قبر التاريخ مكانا ً لها في الحياة .أما رهاننا
فعلى المستقبل وعلى استمرار المواجهة الحقيقية في ك ّل
الساحات ،على القوة التي هي الكلمة الفصل في معارك
المصير القومي ،في مواجهة أفاعي الطوائف وورثة اإلقطاع
ربيع عندنا للحصاد مواسم...
وذئاب االستعمار ...فبعد ك ّل
ٍ
وموسم تموز ما خان عهده معنا عبر تاريخنا ،من وقفات
الع ّز حتى األحمر القاني.

