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تحيي ذكرى ا�ست�شهاد �سعاده
مديرية زيدل في «القومي» ْ

�سمعان :ال�سوريون وحدهم معن ّيون
بالدفاع عن الق�ضية ال�سورية
أق��ام��ت مديرية زي���دل ف��ي الحزب
السوري القومي االجتماعي احتفاال ً
ح���اش���دا ً ب��ذك��رى ي���وم ال���ف���داء ،ي��وم
استشهاد باعث النهضة الزعيم أنطون
س��ع��اده ،ح��ض��ره منفذ ع���ام حمص
وأعضاء من هيئة المنفذية وحشد من
القوميين والمواطنين واألصدقاء.
اف ُتتح االحتفال بنشيد الجمهورية
السورية ونشيد الحزب ،وقدّمته دياال
دخيل ،وت�لا مذيع المديرية يوسف
ف��اع��ور بيان عمدة اإلذاع���ة واإلع�لام
بمناسبة الثامن من تموز.
وألقى مدير مديرية زي��دل الياس
رح���ب ف��ي مستهلها
مخلوف كلمة ّ
ب��ال��ح��ض��ور ،وت���ح���دث ع���ن معاني
المناسبة ،خصوصا ً في هذه الفترة من
حياة األمة ،الفتا ًإلى أنّ الذين تآمروا على
سعاده وحزبه إنما استهدفوا العقيدة
والمبادئ المحيية التي تشكل خالص
األمة ،كونها المشروع الوحيد المقابل
للمشروع الصهيوني ،والفكر ال��ذي
يضعها على مسار النهضة والحياة في
مواجهة الظالميّين والمتآمرين الذين
يريدون موتها والقضاء عليها.
وأل��ق��ى منفذ ع��ام حمص العميد
نهاد سمعان كلمة تحدث فيها عن
أهمية العقيدة القومية االجتماعية
كونها البوصلة التي ترشدنا دائما ً إلى

الطريق الصحيح ،كما أكد أهمية الوعي
االجتماعي للهوية الجامعة ،مذكرا ً بأنّ
سعاده أرادن��ا أصحاب قوة هجومية
فاعلة على ك ّل الصعد ض ّد أعداء األمة.
كما أ ّك��د على أهمية السيادة القومية
وحرية القرار السوري ،مستعيدا ً كالم
الزعيم بأنه ال ّ
يحق للعرب وال للجامعة
العربية وال أليّ منظمة دولية التدخل
في شؤون األمة السورية.
وإذ دع���ا إل���ى ن��ش��ر ف��ك��ر س��ع��اده
وتعميمه ،ألنه السبيل الوحيد القادر
على إخ��راج سوريا من محنتها ،ح ّمل
سمعان السوريين مسؤولية الدفاع
عن قضيتهم ومنع اآلخرين من التدخل

فيها ،مشيرا ً إلى أنّ ذلك بحاجة إلى
التعيين ال��واض��ح والدقيق ألسباب
مشاكل األمة وحلولها.
بعد ذلك قد ّمت مديرية زيدل دروعا ً
تكريمية لعوائل شهداء زيدل وشهداء
منفذية حمص وفاء منها لتضحياتهم
في سبيل حياة سوريا.
وثائقي
وتخلّل االح��ت��ف��ال ع��رض
ّ
عن مسيرة الفداء في الحزب السوري
القومي االجتماعي ب���دءا ً من شهداء
األوائل وشهداء معارك فلسطين وصوال ً
إل��ى ش��ه��داء م��ع��ارك ال��ش��ام األخ��ي��رة،
كما عُ رض فيلم «حدثني الكاهن الذي
ع ّرفه».

 ...ومديرية م�صياف

الحاج :واثقون باالنت�صار مهما غلت الت�ضحيات
أحيت مديرية مصياف التابعة
لمنفذية حماه في الحزب السوري
القومي االجتماعي ذك��رى استشهاد
باعث النهضة الزعيم أنطون سعاده
باحتفال في «صالة السعد» ،بحضور
العميد محمد ال��ح��اج م��م��ث�لاً مركز
الحزب ،وع��ض�وَيْ المجلس القومي
علي المير ملحم وياسر الحاج ،ومدير
المديرية وأعضاء الهيئة ،وثلة من
جبهة تحرير اللواء السليب وجمع من
القوميين واألشبال وأبناء المنطقة.
كما حضره ممثلون عن شعبة حزب
البعث العربي واألح���زاب الوطنية،
وممثل عن الجبهة الديمقراطية لتحرير
فلسطين ـ القيادة العامة ،وفاعليات
اجتماعية ودينية.
ع ّرف االحتفال محمد الخطيب ومي
محمود ،وافتتح بالنشيدين الوطني
السوري والحزبي الرسمي ،تال ذلك
ال��وق��وف دقيقة صمت على أرواح
ش��ه��داء األم���ة ،ث � ّم اس��ت��ع��راض نظام
منض ّم لمواطني المديرية مع األعالم
والموسيقى.
كلمة مديرية مصياف ألقاها مذيع
المديرية نضال ملحم أكد فيها على
عظمة الشهادة والتضحية وقدوتها
الزعيم المؤسس ،مشدّدا ً على استمرار
مسيرة النهضة لتحقيق وحدة األمة
والمجتمع على درب النصر الذي أراده
الزعيم.
وتحدّث عضو المجلس القومي علي
المير ملحم عن زيارة الزعيم إلى مدينة

حماه عام  1948وذكرياته ومرافقته
له باعتباره مسؤول المنطقة.
وألقى العميد محمد الحاج كلمة
تحدّث فيها عن سعاده ،ووعيه المبكر
ومعرفته الدقيقة بتاريخ ،وهو القائل:
إنّ من أتعس حاالت األمة أنها ال تعرف
تاريخها ،ولو عرفته معرفة صحيحة
الكتشفت فيه نفسا ً متف ّوقة قادرة على
التغلّب على ك ّل ما يعترض طريقها
إلى الفالح.
ورأى الحاج أننا أقوياء بالعقيدة،
باإليمان بحق هذه األمة في الحياة،
بمستقبلها وحريتها ،واثقين بالنصر
وأننا سنحققه مهما غلت التضحيات.
الحرب علينا في هذا الزمن تستهدف
وجودنا وكينونتنا ،ولن نتنازل عن
قوتنا وإيماننا بل سنستم ّر في العمل
لتحقيق رؤي���ا س��ع��اده ،ون��ح��ن من

نحن ،ما كنا ،وما سنكون؟ فنحن في
هذه المناسبة نستذكر قيَم التضحية
ّ
ونحض الجميع على العمل
والفداء،
لتحقيق وح���دة األم����ة ،فالمجتمع
السوري مجتمع واحد بتعدّد ألوانه
وأط��ي��اف��ه ،ولسنا قبائل أو عشائر
وم���ذاه���ب ،مصلحتنا واح����دة وه��ي
مصلحة األمة.
تخلل االح��ت��ف��ال ف��ق��رات غنائية
لألشبال ،وفقرة تمثيلية للمواطنين
جسدت المحاكمة الصورية
اإلذاعيين ّ
للزعيم وتنفيذ الحكم ،كما ألقى ك ّل من
علي الصعب وسليم طنوس قصائد
شعرية من وحي المناسبة ،وقدّمت
المواطنة اإلذاعية راغدة محمود بعض
األغنيات الوطنية .واختتم االحتفال
كما افتتح بالنشيدين الوطني السوري
والحزبي الرسمي.

تظاهرة حا�شدة في �أوتاوا بم�شاركة وفد من «القومي» دعم ًا لغ ّزة
ُ
ورف�ض �أي مبادرة لهدنة ال تع ّبر عن م�ستوى ال�صمود ال�شعبي
إ ّنها غزّة ،إنها فلسطين ،إ ّنها الدماء الزكية
التي تراق يوميا ً بسبب عدوانٍ غاشم ال
الغربي المتواطئ.
تلتقطه عدسات اإلعالم
ّ
إ ّنهم أطفال غزّة الذين ال يحق لهم أن يلهوا
على شاطئ ،فاآلباتشي بانتظارهم تهتك
أجسادهم الطرية ،واألمم المتحدة في خبر
كان ،ج ّل اهتمامها البحث عن أساليب جديدة
لدعم المؤامرة على سورية بعدما قهرت
األخيرة غالبية دول العالم التي اشتركت في
المؤامرة عليها.
إنهن نساء غزّة الماجدات اللواتي يعشقن
الشهادة كما أبنائهن المقاومين ،والعرب
ٍ
القوي
سبات عميق بفعل «الدوز»
العربان في
ّ
من المخدّر األميركي الذي تناولوه منذ زمن
وال يعرفون للتخلص منه سبيال.
إنهم أطفال غزّة ،ونساء غزّة ،ورجال غزّة
ومقاومو غزّة ،يقف معهم الشرفاء من أقصى
األرض إلى أقصاها ،من أوتاوا في كندا ،إلى
بيروت في لبنان ،ع ّل الصوت ُيس َمع ،وع ّل
المجيب يظهر.
الفعاليات التضامنية مع غ � ّزة ،والمندّدة
بالعدوان عليها وبالصمت العربي ـ الغربي،
مستم ّرة في عدد كبير من المناطق اللبنانية
وال��م��خ��ي��م��ات ،ك��م��ا ت��واص��ل��ت ردود الفعل
والتصريحات التي شجبت العدوان ،ودعت
إلى أنّ أي مبادرة لوقف إطالق النار ال تعبّر
عن مستوى الجهد القتالي والصمود الشعبي
للمقاومين في فلسطين ،هي مرفوضة من أيّ
جهة أتت.

تظاهرة أوتاوا

ت��ن��دي��دا ً ب��ال��ع��دوان الصهيوني على غ � ّزة
والجرائم التي ترتكب بحق شعبنا في فلسطين،
ال سيما األطفال والشيوخ والنساء ،شهدت
مدينة أوت��اوا الكندية تظاهرة حاشدة شارك
فيها إلى جانب األندية الفلسطينية والهيئات
الطالبية في جامعات أوتاوا ،وفد من مديرية
أوتاوا في الحزب السوري القومي االجتماعي،
تقدّمه المدير يوسف الغريب والناموس أحمد
أب��و عباس والمذيع أحمد الحاج وجمع من
القوميين ،كما شاركت في التظاهرة فاعليات
سياسية واجتماعية عربية وأجنبية من طلبة
ومثقفين وسياسيين.
ت��ج� ّم��ع ال��م��ت��ظ��اه��رون ق���رب مبنى بلدية
المدينة ،وألقيت كلمات م��ن �دّدة بالعدوان
وتوجه المشاركون إلى
الصهيوني الهمجي،
ّ
مبنى السفارة األميركية في أوتاوا ،ومنها إلى
مبنى البرلمان الكندي ،حيث أطلقوا هتافات
مندّدة بالسياسية األميركية الداعمة للعدوان
«اإلسرائيلي» ولسياسته العنصرية ،كما ردّد
والمحتجة
المتظاهرون الهتافات الشاجبة
ّ
على السياسة الكندية.

«الوطنية للتغيير الديمقراطي»

ع��ق��دت األم��ان��ة العامة للحركة الوطنية
للتغيير الديمقراطي اجتماعها الدوري في مركز
الحزب السوري القومي االجتماعي وأصدرت
بيانا ً جاء فيه« :دخل العدوان الصهيوني على
غ ّزة أسبوعه الثاني ،حاصدا ً المزيد من الشهداء
والجرحى في صفوف المدنيين ،خصوصا ً
االطفال والنساء ،ومزيدا ً من الدمار والخراب
في القطاع المحاصر .ومع تمادي العدوان،
يتمادى ال��غ��رب االطلسي ف��ي سياسة دعم
العدوان وتغطيته ،كما يتمادى النظام الرسمي
العربي في التواطؤ ض ّد الشعب الفلسطيني
حيال حرب االبادة التي يتعرض لها.
ّ
تسطر المقاومة
وعلى رغم الدماء والدمار،
الفلسطينية مالحم البطولة والكرامة الوطنية
في ردّها المتواصل على الهمجية الصهيونية،
واضعة الكيان الغاصب بأسره تحت النار،
ومجبرة مجلسه الوزاري على االجتماع تحت
االرض ،كما مستوطنيه على امتداد فلسطين
المحتلة على العيش في المالجئ ،وموقعة
في اقتصاده الخسائر الجسيمة ،ما أدّى إلى
االرتباك الظاهر في أداء المستويين السياسي
واالمني لدى العدو ،وتخبطه في الخيارات
الضيقة المتاحة أمامه ،وليس آخرها الموافقة
السريعة على ال��م��ب��ادرة المصرية لوقف
إط�لاق النار ،والتي رفضتها ق��وى المقاومة
الفلسطينية كونها ال تعبّر عن مستوى الجهد
القتالي والصمود الشعبي.
إن الحركة الوطنية للتغيير الديمقراطي
ترى أنّ أيّ اتفاق لوقف إط�لاق النار ،والذي
يسعى إليه العدو ،يجب أالّ يكون تحت مستوى
تضحيات للشعب الفلسطيني ،وليس أقلها
تثبيت معادلة الردع مع العدو ،وفك الحصار
ع��ن غ���زة ،وتعميم ال��م��ق��اوم��ة الشعبية في
فلسطين كلها ،عبر إطالق االنتفاضة الشعبية
في الضفة الغربية ،وتصعيد النضال الشعبي
الفلسطيني في أراضي العام .48
إنّ ال��م��وق��ف ال��وط��ن��ي وال��ق��وم��ي ل��ق��وى
محور المقاومة الداعم والمساند للمقاومة
الفلسطينية ،والموقف الشعبي العربي إلى
جانب الشعب الفلسطيني يم ّثل إسنادا ً حقيقيا ً
لنضاله الوطني ،كما أنّ الموقف الذي أطلقه
القسم
الرئيس السوري بشار األسد في خطاب
َ

اعتصام «الديمقراطية» في مخيم شاتيال

وال���ذي أك��د فيه على الترابط المباشر بين
الحرب على سورية والعدوان على غ ّزة ،إنما
يؤكد على وحدة المعركة العربية ض ّد العدو
الواحد والمشترك ،الواليات المتحدة والكيان
الصهيوني.

«الديمقراطية»

ّ
نظمت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين
اعتصاما ً في مخيم شاتيال ،تضامنا ً مع قطاع
غ��� ّزة ف��ي مواجهة ال��ع��دوان «االس��رائ��ي��ل��ي»،
بمشاركة الفصائل الفلسطينية واالتحادات
واللجان الشعبية وحشد من أبناء المخيم.
ورف����ع ال��م��ش��ارك��ون االع��ل�ام الفلسطينية
واللبنانية والفتات مندّدة بالعدوان وبالصمت
العربي والدولي.
ت��ح��دث��ت ف���ي االع��ت��ص��ام ع��ض��و المكتب
السياسي في الجبهة خالدات حسين ،فاعتبرت
تمس بسالح المقاومة وبحقها
أنّ أيّ تهدئة
ّ
في الدفاع عن شعبنا هي تهدئة مرفوضة من
قبل جميع الفصائل الفلسطينية وبالتالي فإن
الجهود الدولية المبذولة يجب أن تربط ما بين
التهدئة وفك الحصار الب ّري والج ّوي والبحري
على قطاع غ � ّزة ،وبضمانات دولية وعربية
وإقليمية ووقف سياسة االعتقاالت واالغتياالت
في القدس والضفة المحتلة.
وختمت بالدعوة إلى «عدم الزج بقطاع غزة
في آتون الصراعات والخالفات العربية وايضا
رفض استثمار البعض لتضحيات شعبنا».
كما تحدث عضو قيادة حزب الله عطا الله
حمود ،فاعتبر أنّ «إسرائيل» لم تستطع كسب
زمام المبادرة على رغم تفوقها العسكري ،ولم
يجرؤ العدو على أيّ عملية برية بفعل صمود
المقاومة والشعب الفلسطيني ،مجددا ً التأكيد
على أنّ المقاومة في لبنان شريك كامل وفي
قلب المعركة.
وألقى كلمة االح��زاب اللبنانية القيادي في
ح��زب االت��ح��اد عبد الفتاح ناصر ،فدعا إلى
ص��ح��وة عربية وإل��ى ت��ح��رك رس��م��ي لنصرة
غزة ،معتبرا ً أن الواقع العربي يشجع العدو
على االستمرار في عدوانه .ولفت إلى أن الرد
على هذا العدوان يكون بتوحد القوى العربية
كما توحدت البنادق الفلسطينية في مواجهة
العدوان.

تب ّرع بالدعم

كما ّ
نظمت الجبهة الديمقراطية لتحرير
فلسطين بالتعاون مع الصليب األحمر الدولي
ومؤسسة «النداء االنساني» والهالل االحمر
الفلسطيني وجمعية «أط��ب��اء ب�لا ح���دود»،
حملة تب ّرع بالدم دعما ً لألهالي في قطاع غزة
ولمساعدة الجرحى ،وذلكفي مستشفى «النداء
االنساني».
وق���ال م��س��ؤول الجبهة ف��ي منطقة صيدا
ف��ؤاد عثمان« :أق��ل ما يمكن فعله أن نتبرع
بالدم ألهلنا وشعبنا في غزة وسيتم بوساطة

الصليب االحمر الدولي نقل هذا الدم إلى غزة
من خالل قنوات قانونية».
وأض����اف« :ه���ذه ال��م��ج��ازر البشعة التي
يرتكبها العدو االسرائيلي يجب أال تمر هكذا
ويجب ان يدفع االحتالل االسرائيلي الثمن.
ونستنكر الصمت العربي وال��دول��ي المتآمر
والمتخاذل على شعبنا في غزة».

البداوي

ّ
نظم شباب مخيم البداوي مسيرة شموع
تضامنا ً مع قطاع غ��زة في وج��ه االع��ت��داءات
«اإلس��رائ��ي��ل��ي��ة» ،ش���ارك فيه ط�لاب م��دارس
وأطفال المخيم إضافة إلى الطالب واألطفال
الفلسطينيين النازحين من سورية.
انطلقت المسيرة من أم��ام محطة سرحان
في المخيم ،وصوال ً إلى حاجز فتح االنتفاضة
عند المدخل الشرقي ،و ُرفعت الفتات و ُردّدت
ه��ت��اف��ات ت��ن �دّد ب��ال��ع��دوان على ق��ط��اع غ��زة،
وبالمجازر التي ترتكب بحق األطفال األبرياء،
وبصمت الدول العربية والمجتمع الدولي على
ما يجري على مرآه ومسمعه.

المنظمات الشبابية

ون � ّف��ذت المنظمات الشبابية والطالبية
الفلسطينية اعتصاما ً أم���ام مقر الجامعة
العربية في بيروت ،تضامنا ً مع غزة .وألقى
مسؤول منظمة الشبيبة التقدمية علي أيوب
كلمة قال فيها« :إن ما يجري اليوم في فلسطين
من قتل أهلنا وإخواننا ومقاومينا من هذه
العصابة الصهيونية المجرمة ليس وليد
حادث عابر ،فالصهيوني يحترف مهنة القتل
واالبادة وارتكاب أبشع المجازر ،وما يساعده
ه��و الصمت العربي وغ��ي��اب دور الجامعة
العربية».
وأض���اف« :إن االه���داف الجارية ف��ي غزة
والجرائم االسرائيلية تؤكد حقيقة تاريخية،
لن نم ّل ،والصهيونية شر مطلق ال خير فيها.
ان معركة فلسطين هي معركة االمة كلها وكل
االحرار التواقين إلى فجر جديد».
وختم أي��وب« :سنستمر بالتحرك لنصرة
الشعب الفلسطيني ،ونؤكد أن الروابط القومية
باقية في تفاعلها بين مكوناتها للمنتصر لغزة
وفلسطين من خالل عمل عربي جاد لتوفير كل
وسائل الدعم واتخاذ قرار جريء لفتح جميع
المعابر أم��ام الفلسطينيين .ونطالب بوقف
جميع المعاهدات الدبلوماسية والسياسية
واالمنية مع هذا الكيان المجرم».

اتحاد المرأة في الرشيدية

ن� ّ
�ظ��م االت��ح��اد ال��ع��ام للمرأة الفلسطينية
في منطقة ص��ور ،وقفة تضامنية في مخيم
الرشيدية ،دعما ً لصمود الشعب الفلسطيني في
وجه العدوان «اإلسرائيلي» على غزة والضفة.
تقدّم الحضور ممثلو فصائل منظمة التحرير
الفلسطينية وال��ل��ج��ان الشعبية والهيئات

النسائية وفاعليات .وت��ح��دث عضو قيادة
حركة فتح في لبنان يوسف زمزم ،فاعتبر أن
هدف االحتالل من هذا العدوان ،القضاء على
المصالحة الفلسطينية والعودة إلى االنقسام،
فاتخذ من اختفاء الجنود المستوطنين الثالثة
ذريعة لعدوانه الواسع.
وأض���اف« :ه��ذا ال��ع��دوان هو على الشعب
الفلسطيني بكامله وع��ل��ى فصائلة كافة،
والفصائل جميعها تتصدى للعدوان ،وشعبنا
صامد على رغم اختالل موازين القوى ،وعلينا
جميعا ً التمسك بالوحدة الوطنية وتركيز
الجهود السياسية واالعالمية والعسكرية
لمواجهة ال��ع��دو الصهيوني ال��م��ج��رم ،وأي
انحراف عن ه��ذا االتجاه يكون ضد القضية
الفلسطينية وخدم ًة للعدو الغاشم».
والقى كلمة االتحاد العام للمرأة الفلسطينية
عضو قيادة اقليم حركة فتح في لبنان زهرة
الربيع طالبت فيها مجلس االمن بإصدار قرار
ف��وري بوقف إط�لاق النار وإل��زام «إسرائيل»
بتنفيذه.
واك��دت الربيع ض��رورة التمسك بالوحدة
الوطنية والمصالحة والحفاظ على هذا االنجاز
وتفعيل دور ال���وزارات من أجل تقديم الدعم
ألهلنا في غزة.

دعم ثقافة المقاومة

ن� ّ
�ظ��م ت��ي��ار «دع���م ثقافة ال��م��ق��اوم��ة» وقفة
تضامنية أض���اءوا فيها الشموع ،استنكارا ً
للعدوان البربري «اإلسرائيلي» على أهل غزة،
عند مدخل بعلبك الجنوبي ،بحضور النائب
كامل الرفاعي ،رئيس اتحاد بلديات بعلبك
حسين عواضة ،إضافة إلى ممثلين عن األحزاب
اللبنانية الوطنية ،والفصائل الفلسطينية.
واعتبر سامي رمضان أنّ السالح الصاروخي
واالستراتيجي الذي أرعب العدو الصهيوني
دفعه إل��ى طلب التهدئة ،ودف��ع بعض حكام
العرب ،وجعلهم يتسارعون لطلب وقف إطالق
النار ،بهدف إخ��راج حليفهم الصهيوني من
المأزق ال بهدف وقف العدوان.
وق��ال الرفاعي« :نتضامن اليوم مع غزة،
فغزة هي قطعة من فلسطين ،ونتضامن مع
فلسطين من البحر إلى النهر ،ونتضامن مع
شعب فلسطين ،ومساجد فلسطين ،وكنائس
فلسطين وكل مقدسات فلسطين ،وندين هذا
ال��ع��دوان الصهيوني البربري المدعوم بآلة
الحرب االميركية ،والحملة االعالمية التي
تغطي هذه الحرب على أهلنا في غزة والضفة
الغربية».
واستنكر الرفاعي مواقف الحكام والرؤساء
العرب الذين يتآمرون على شعب فلسطين
وعلى المقاومة في كل مكان وزمان.
وتحدّث ِباسم الفصائل الفلسطينية علي
كايد ،فاعتبر أنّ العدوان على غزة جاء بمؤامرة
م��ن ال���دول العربية الرجعية ،مدعومة من
الواليات المتحدة االميركية ،لضرب مرتكزات
المقاومة في غ ّزة ولبنان ،والتآمر على سورية.

«العمل اإلسالمي»

ث� ّم��ن عضو مجلس ق��ي��ادة «جبهة العمل
اإلسالمي في لبنان» الشيخ شريف توتيو في
بيان أصدره أمس ،صمود المقاومة الفلسطينية
وإنجازاتها في مواجهة الغطرسة الصهيونية
المتمادية والظالمة ضد قطاع غ ّزة.
وتم ّنى أن تقف السعودية ودول الخليج
العربي بصدق وقوة إلى جانب الحق العربي
والقضية الفلسطينية ،ويقفوا جميعا ً اليوم مع
المجاهدين والمقاومين في قطاع غ ّزة الع ّزة
تماما ً كما يقف محور المقاومة في المنطقة
قوال ً وعمالً ،وفي مقدّمها الجمهورية اإلسالمية
اإليرانية الظاهرة بصماتها في دعم القضية
الفلسطينية وف��ي دع��م المقاومين وإمدادهم
بكافة أس��ب��اب ال��ق��وة ال��م��ادي��ة والسياسية
والمعنوية والعسكرية.
وس��أل« :أي��ن الموقف العربي الموحد إزاء
ما يحصل اآلن من مجازر مه ّولة ورهيبة بحق
الفلسطينيين في غ ّزة؟».

جانب من التظاهرة الحاشدة في أوتاوا

أطفال في اعتصام البداوي

