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داعمة لغ ّزة ...وت� ٌ
الحتمي
أكيد على انت�صار فل�سطين
«القومي» ي�شارك في فعاليات
ٍ
ّ
في بلجيكا تظاهرات .في فرنسا تظاهرات .في برلين
تظاهرات .في اإلكوادور ،الرئيس رافاييل كوريا يطرد السفير
«اإلسرائيلي» .في تشيلي ،عدد من الن ّواب يرفعون الفتات
مناصرة لغزّة تحت قبة البرلمان .في البرلمان األوروبي،
النواب اليساريون يعتصمون داخل البرلمان حاملين الفتات
تنادي بح ّرية فلسطين .في السويد ،يفاجئ الملك والملكة
اإلعالميين بارتدائهما الشال الفلسطيني تضامنا ً مع شعب
غزّة ،في هولندا والدنمارك والنروج وإسبانيا وإيطاليا،
تظاهرات ض ّد العدوان على غزّة ،أما األمم المتحدة فصماء
بكماء عمياء ،ولو لم تكن كذلك لسمعت الهتافات أمام مقارها
في دول العالم قاطبة ،ولرأت المجازر في أحياء غزّة وشوارع
غزّة ومنازل غزّة وعلى شواطئ غزّة!
هذا ما وصلنا من بعض دول أوروبا وأميركا الالتينية،
أما في لبنان ،فاالعتصامات والمسيرات الداعمة لقطاع غزّة
مستم ّرة في ك ّل مخيمات الالجئين الفلسطينيين المنتشرة
في مدن عدّة ،وكذلك مستم ّرة أمام «اإلسكوا» وفي عدد
من المناطق ،وشارك الحزب السوري القومي االجتماعي
بكثافة في هذه المسيرات واالعتصامات ،وكانت له مواقف
واضحة من خالل الكلمات التي ألقيت ،والالفتات التي رفعها
القوميون.
من صور إلى صيدا وبيروت ،إلى
طرابلس وبعلبك ،صوت واح��د كان
ّ
والذل للعدو،
أمس ينادي :النصر لغ ّزة
وفي التقرير التالي جولة على أبرز
االعتصامات والمواقف.

الهيئات النسائية
في األحزاب الوطنية

ّ
نظمت الهيئات النسائية في عدد
من االحزاب والقوى الوطنية قبل ظهر
أمس ،وقفة تضامنية مع غ� ّزة ،أمام
مبنى «االسكوا» في بيروت .وتحدثت
مارسيل بستاني ِباسم التيار الوطني
الحر فقالت« :تحية إكبار لشهداء
غ�� ّزة ،تحية ع � ّز وفخر لكل مقاومي
غ ّزة».
ث��م ت��ح��دث��ت رب���اب ع���ون ِب��اس��م
ح��رك��ة أم��ل ف��ق��ال��ت« :نلتقي اليوم
ودائما ً وجهتنا فلسطين وكأننا في
موعد دائم لنجعل العالم يشهد على
وحشية ال��ن��ظ��ام الصهيوني التي
كانت آخر ضحاياه المجزرة البشعة
التي ارتكبت بحق الطفولة والتي
أودت بحياة أطفال كل ذنبهم انهم
يمارسون حقهم في اللعب .إننا ومن
أمام مبنى االسكوا نضع هذه المجزرة
برسم االمم المتحدة الحريصة على
ح��ق��وق االن��س��ان .ون��ح��ن إذ نرفض
االستنسابية ف��ي تطبيق العدالة
الدولية نرى ان الدول تتسارع لتبرير
االعتداءات اإلسرائيلية تحت ذريعة
الدفاع عن النفس ونسأل المجتمع
ال���دول���ي :ه��ل ك���ان ه���ؤالء االط��ف��ال
ي��ن��ص��ب��ون م��ن��ص��ة ص���واري���خ على
شاطىء البحر؟».
وألقت سهيلة ذبيان كلمة الحزب
ال��س��وري القومي االجتماعي ،قالت
فيها :نأتي إل��ى هنا ال��ي��وم ،ل ُنسمِع
األمم المتحدة أنّ هناك أطفاال ً في غزة
يُقتلون بالقصف الصهيوني الذي ال
يميّز بين طفل وامرأة وشيخ.
نأتي إلى هنا ،نطلق صرخة مدوية،
من أج��ل وق��ف المذبحة الصهيونية
التي ترتكب بحق شعبنا ف��ي غزة
وك ّل فلسطين .نأتي لنسأل أيّ ضمير
إنساني وأي مواثيق وعهود دولية،
تقبل أن يُباد الفلسطينيون بالمجازر
الصهيونيةالوحشية.
لكن م���اذا ينفع ال��س��ؤال؟ واألم��م

ملكا السويد يتضامنان مع فلسطين

المتحدة ب��ك� ّل مؤسساتها تمارس
إزدواج��ي��ة معايير ...فهي تنأى عن
إدانة اإلرهاب الصهيوني الموغل في
قتل األطفال ...وال ترى مذبحة األطفال
على شاطئ غزة!!
هذه األمم المتحدة ،لم تعد منظمة
معنية بحقوق اإلن��س��ان وال تهت ّم
بالحفاظ على السالم العالمي ،بل
باتت منظمة محكومة بسياسات
أم��ي��رك��ا ،وأم��ي��رك��ا وال��غ��رب وال��ع��دو
الصهيوني وأتباعهم العرب واألتراك
ي��ش��ج��ع��ون ع��ل��ى ال��ق��ت��ل وال���دم���ار
والتخريب ويدعمون اإلرهاب بالمال
والسالح ...وما اإلرهاب الذي نراه في
سورية وفي العراق الذي ينحر الناس
ويأكل األك��ب��اد ويقطع ال���رؤوس ،إال
نسخة عن اإلرهاب الصهيوني الذي
يستهدف إبادة شعبنا في فلسطين.
وت��اب��ع��ت ذب��ي��ان :م��ن أم���ام ه��ذا
المق ّر التابع لألمم المتحدة ،نح ّمل
المنظمة الدولية وأميركا وال��دول
الغربية مسؤولية استمرار المذبحة
بحق أهل غزة وأطفال غزة والشراكة
في العدوان ...كما أنّ صمت عربان
النفط وجامعتهم تجاه ما يحصل
للفلسطينيين هو تواطؤ وتآمر على
فلسطين ،وعلى الدم الفلسطيني...
ولن ننسى أنّ هؤالء العربان األذالء
دف��ع��وا األم����وال ال��ط��ائ��ل��ة لتصفية
المقاومة وتدمير سورية وتخريب
الدول العربية
وال��ح��ق��ي��ق��ة ال��س��اط��ع��ة ،أنّ غ��زة
�رس��خ��ون
ت���ق���اوم ...وال��م��ق��اوم��ون ي� ّ
معادلة الرعب مع العدو ...بصواريخ
محور المقاومة ،وليس بأموال عربان
المذلة وأتراك الهزلية وغرب اإلنسانية
الهدامة.
وأ ّكدت ذبيان أنه آن األوان للشعوب
العربيةأنتستعيدزمامالمبادرةوتمأل
الساحات نصرة لفلسطين ...وتوحيد
ك ّل الطاقات واالنخراط في المقاومة...
وفي جبهة شعبية لمكافحة االحتالل
واإلرهاب والتطرف.
�ج��ر الغضب
آن اآلوان ك��ي ي��ت��ف� ّ
الفلسطيني ويغيّر مجرى األح��داث
بانتفاضة فلسطينية ثالثة ثابتة
راسخة تزلزل كيان االحتالل والعدوان
واالغتصاب...
ل��غ��زة ...لك ّل فلسطين ...مقاومة
تدافع عنها ...وبالمقاومة سننتصر.

 ...ونواب في تشيلي

ذبيان تلقي كلمة «القومي» خالل اعتصام الهيئات النسائية في األحزاب الوطنية أمام «اإلسكوا»
ثم ألقت المنسقة العامة للجنة
النسائية في تيار المردة ميرنا زخريا
كلمة قالت فيها« :بين شهر تموز
عام  2005وشهر تموز  2014تغير
ال��ت��اري��خ وت��غ��ي��رت الجغرافيا .في
التاريخ أصبح النصر نصرنا ،وفي
الجغرافيا ترسخت االرض أرضنا ،لكن
ثمة ما بقي على حاله ولم يتغير .بقي
الحقد اإلسرائيلي واالجرام اإلسرائيلي
والطمع اإلسرائيلي ،ولم يتغير شيء
لدى العدو.
انه مسلسل عربي عالمي طويل.
مسلسل يتشابه م��ن ناحبة اول��ى
بباقي المسلسالت ،بحيث فيه قاتل
ومقتول ،مجرم وبريء ،لكنه ال يتشابه
من ناحية اخرى بأي فيلم آخر ،بحيث
يتضامن العالم بأكمله مع القاتل ضد
القتيل ،ضد الطفل والرضيع».
وتحدثت عضو الهيئة القيادية
في حركة الناصريين المستقلين ـ
المرابطون ربى بعلبكي ،فقالت« :ال

قيام ألمة عربية دون تحرير فلسطين
كل فلسطين وقدسها .ال ازده���ار وال
تقدم وال مشاريع اقتصادية وال احالم
ببناء انظمة ديمقراطية عربية صالحة
اال بتحرير رمز عروبتنا فلسطين».
أض��اف��ت« :ال��ي��وم أهلنا ف��ي غ � ّزة
وال��ض��ف��ة ال��غ��رب��ي��ة وك���ل فلسطين
ي��ص��ن��ع��ون ال��ب��ن��ي��ان ال��م��رص��وص،
ف��ال��رص��اص��ة وال���ص���اروخ والحجر
واللحم الحي ،كل ذلك يش ّكل السبيل
الوحيد لمقاومة عنهجية المحتل
وإجرامه».
ثم ألقت سوسن فياض كلمة الحزب
الديمقراطي اللبناني وجاء فيها« :لدى
العرب مشاغلهم ومؤامراتهم يبيعون
ويشترون وي��وزع��ون المناطق على
االزالم ،قادرون على التمويل واالرهاب،
وأنت يا غ ّزة تشغلين البال بصمودك
تضربين عمق الكيان الصهيوني،
تدفعين ضريبة ال��ت��خ��اذل العربي
وحكام التآمر في عصر ينادي العالم
بالديمقراطية .لقد تحول الماء فيك
إلى دم ،امتزج دم االطفال بدم الشيوخ
والنساء ليتحقق الموت».
وألقت منى شكر كلمة حزب البعث
فقالت« :هل نسيتم أن أهل غ ّزة أحق
بنصرة ال��ج��ه��اد» .وأش���ارت إل��ى أن
أهل الخليج هم أهل الذلة ،لقد اطلقوا
مقولة ان صواريخ اهل غ ّزة التي تطلق
على االراض��ي المحتلة هي صواريخ
مح ّرمة شرعاً .وقالت« :أطفال غ ّزة
كل ي��وم يُذبحون ويُحرقون وتحت
انقاض بيوتهم يدفنون ،وانتم مع
هذا الشيطان ابن صهيون ،مع اعداء
شعبنا تتسامرون .اين انتم مما يجري
في غزة؟».
وألقت جمانة درويش كلمة حركة
الشعب فقالت« :السالم عليك يا غزة.
انتفضوا على رغ��م عجزنا من أجل
حريتكم ال من أجل حريتنا .ان غ ّزة
ترسم بدماء اطفالها خريطة طريقنا
إل��ى العزة وال��ك��رام��ة .ترسم صورة
المشهد العربي كله .تظهر بوضوح
التواطؤ االميركي الصهيوني العربي
وفي الوقت نفسه صورة المقاومة من
فلسطين إلى لبنان .يصرخ شعب غ ّزة
إلى المقاومة وتشير خارطة الطريق
التي ترسمها دماء أطفال غ ّزة وأبطالها
لتر ّد بعضاُ من جميلها علينا لنصرخ
تحيا فلسطين».
وألقت ايمان العريضي كلمة حركة
النضال العربي الديمقراطي ،فقالت:
«ك��ان تموز والحرب حليفين ،ولكن
تموز والنصر حليفان أيضاً».
وأل��ق��ت س����وزان مصطفى كلمة
الحزب العربي الديمقراطي فقالت:
«نرفع أسمى آي��ات االكبار واالج�لال
ألهلنا الصابرين في قطاع غ ّزة ،الذين
يحاصرون العالم بصمودهم وشموخ
هاماتهم ،ويعلمون العالم معنى
الحياة ال��ح��رة الكريمة ،إل��ى أبطال
المقاومة الذين يسطرون مالحم العز
والفخر ،ويمطرون العدو بصواريخ
االرادة التي تزهر انتصارات ،تع ّزز قيم
المواجهة المفتوحة مع أع��داء امتنا،
وترسخ ثقافة المقاومة».
ثم ألقت بشرى حمدان كلمة حزب
المؤتمر الشعبي اللبناني فقالت« :ان
غ ّزة تتعرض ألشرس عدوان صهيوني
تصب فيه إسرائيل حقدها وعنصريتها
على ابناء فلسطين بدعم استعماري
واطلسي وصمت عربي واسالمي .على

(ت ّموز)

رغم وحشية الصهاينة ،لم تضعف
عزيمة الشعب الفلسطيني وال��ذي
يثبت كل يوم استعداده الكامل لتقديم
كل التضحيات التي يتطلبها استرداد
الحق المسلوب».
وف��ي ال��خ��ت��ام ،تحدثت مسؤولة
الهيئات النسائية في منطقة بيروت
خديجة سالم ِباسم حزب الله فقالت:
«فلسطين ه��ي البوصلة االس��اس
�ي ومطالب بالعدالة
لكل شريف وأب� ّ
وال��ح��ري��ة .فلسطين ال��ي��وم وغ��� ّزة
بالتحديد ،تتعرض ألقصى ان��واع
الهمجية الصهيونية واالع��ت��داءات
الالنسانية التي ال يجوز السكوت
عنها مطلقاً .ولكن لالسف غاب ويغيب
عن اذه��ان الحكام العرب ،اسالميين
وغيرهم ،وحتى عن بعض الشعوب،
ان المسؤولية التي تقع على ابناء
الشعب الفلسطيني في تحرير ارضه
ومقاومة هذا العدو الغاصب هي عينها
المسؤولية الملقاة على عاتقهم ال سيما
المسلمين منهم».

«الجهاد االسالمي»

ّ
نظمت حركة الجهاد اإلسالمي في
فلسطين ،وقفة تضامنية م��ع غ� ّزة
والشعب الفلسطيني ،أم��ام مدرسة
دير ياسين في مخيم البص ،بحضور
ممثلين ع��ن الفصائل الفلسطينية
واألحزاب اللبنانية وعلماء دين وحشد
شعبي.
وألقى القيادي في الحركة أبو سامر
موسى كلمة أك��د فيها حق المقاومة
في الدفاع عن نفسها وشعبها بكل
الوسائل الممكنة والمتاحة .كما شدد
على ض��رورة التفاف الشعب بكافة
أطيافه حول المقاومة والتمسك بخيار
الجهاد كسبيل وحيد للتخلص من هذا
العدو.
وفي ما يخص التهدئة ،قال موسى:
إن أي مبادرة ال تتضمن وقف العدوان
على الشعب الفلسطيني ،وفك الحصار
عن قطاع غزة ،مصيرها الفشل .وأكد
أن المقاومة بخير وما زالت في بداية
المعركة ولسنا بعجلة من أمرنا وقد
ّ
وط��دن��ا أنفسنا وأع��ددن��ا مجاهدينا
لحرب قد تطول لن نرضخ ألي ضغوط
من أج��ل تمرير تهدئة بثمن ال يرقى
لحجم الدماء والدمار ودموع األمهات.

م��ؤ ّك��دا ً ال��دور المصري ال��ذي ال غنى
عنه ولكن ستكتب المقاومة الشروط
وسيو ّقع عليها ال��ع��دو الصهيوني
صاغراً ،كما اعتبر أن وقف اطالق نار
متبادل من دون ضمانات يعتبر مكافأة
للعدو الصهيوني على جرائمه في حق
الشعبالفلسطيني.
واعتبر الحزب ال��س��وري القومي
االجتماعي عبر ناظر اإلذاعة واإلعالم
ف��ي منفذية ص��ور محمد ال��داي��خ أن
ال��ع��دوان «اإلس��رائ��ي��ل��ي» على غ � ّزة
ومقاومتها استمرار لجهود أميركية
وبعض االنظمة العربية الملتحقة
ب��ال��م��ش��روع الصهيوني وال��غ��رب��ي
لتقويض مشروع المقاومة وفرض
واقع سياسي وأمني جديد.
ودع��ا الدايخ إلى التنبه لما تقوم
ب��ه ب��ع��ض األن��ظ��م��ة ال��ع��رب��ي��ة التي
تقدّم مبادرات ملغومة ،مؤكدا ً أهمية
المقاومة ووحدتها في مواجهة كل
التحدّيات.
ّ
ونظمت حركة الجهاد مسيرة داخل
مخيم الجليل في بعلبك ،نصرة لغزة
وشعبها المحاصر .انطلقت المسيرة
من امام مسجد بالل بن رباح يتقدّمها
النائب كامل الرفاعي وقادة الفصائل
الفلسطينية وحَ مَلة أع�لام الجهاد
وفلسطين .وردّد الشاركون شعارات
مؤيدة لصمود غ ّزة.
وأل��ق��ى ال��رف��اع��ي كلمة أك���د فيها
نصرة غ ّزة والثبات بالرجال والمال،
ك��ي يستطيع ه��ذا الشعب الصامد
من االنتصار ،وقال :لقد تداعت االمم
وتآمرت على غ ّزة ويمنعون عنها المال
والسالح والدواء تحت حجة العالقة
م��ع الكيان الصهيوني وتحمل هذا
الشعب الجبار عذابات العالم العربي،
وسنقدّم ما استطعنا ،وع��ام 2006
استطعنا أن ننتصر على رغم اآلالم
وسننتصر في غ ّزة.
وأل��ق��ى م��س��ؤول ح��رك��ة ال��ج��ه��اد،
عطا سحويل كلمة الجهاد االسالمي،
فاستنكر اس��ت��ه��داف المدنيين في
غ � ّزة وتدمير المنازل على ساكنيها
من النساء والشيوخ واالط��ف��ال في
محاولة لمنع اطالق الصواريخ التي
ف��اج��أت ال��ع��دو .وح��ج��ة فشله عن
جمع المعلومات والقدرة التسليحية
ّ
تسطر أروع البطوالت
للمقاومة التي

توجه رسالة ِباسم أطفال فلسطين إلى االتحاد األوروبي
الطفلة ريم الصالح ّ

وال��م�لاح��م وج��ه �ا ً ل��وج��ه م��ع العدو
الغاشم وهي فرصة لتلقينهم درسا ً
لن ينسوه ولن يكون لهم موطأ قدم في
غ ّزة مهما عربدوا.
وأقامت الحركة في مخيم البداوي،
اعتصاما ً جماهيريا ً نصرة لقطاع
غ� ّزة ودعما ً له في مواجهة العداون
الصهيوني عليه ،وذل��ك أم��ام محطة
س��رح��ان ،بحضور ق���ادة الفصائل
واللجان الشعبية في المخيم ،وحشد
من أبنائه.
وتحدثخاللاالعتصام،الذيرفعت
فيه ال��راي��ات واألع�ل�ام الفلسطينية،
م��س��ؤول الحركة ف��ي الشمال بسام
موعد ،الذي أكد أن المقاومة في قطاع
غ� ّزة وفي فلسطين صامدة في وجه
االعتداءات «اإلسرائيلية» ،وسيكتب
ف��ي النهاية النصر ألب��ط��ال القطاع
وفلسطين كلّها ،على رغ��م التخاذل
ال��ع��رب��ي وت���واط���ؤ ب��ع��ض األن��ظ��م��ة
والصمت ال��دول��ي حيال م��ا ترتكبه
«إسرائيل» من جرائم ومجازر بحق
األطفال واإلنسانية جمعاء.
وبدعوة من الحركة أيضاً ،انطلقت
مسيرة حاشدة في مخيم الرشيدية
شاركت فيها كافة القوى السياسية
من الفصائل الفلسطينية في المخيم،
إضافة إلى آالف من الحشود الغفيرة
التي سارت وسط الهتافات ،والتنديد
بجرائم العدو الصهيوني والصمت
العربي.
وألقى القيادي في الحركة أبو سامر
موسى ،كلمة قال فيها :نقف اليوم معا ً
وجميعا ً مع المقاومة بكافة أطيافها في
مواجهتها الحرب الصهيونية الهمجية
التي يش ّنها االحتالل على أبناء شعبنا
ومقاومته ف��ي غ�� ّزة وك��ل فلسطين،
ونحن ف��ي مسيرتنا ه��ذه نع ّبر عن
تضامننا الكامل مع أننا شعب ال يهزم
وال ينحني أمام األعاصير.

أطفال أمام
سفارة االتحاد األوروبي

أق��ام��ت ال��م��ؤس��س��ة الفلسطينية
لحقوق اإلنسان «شاهد» بالتعاون
مع جمعية الغوث اإلنساني للتنمية،
وقفة احتجاجية أمام سفارة االتحاد
األوروب��ي في لبنان ،في إطار سلسلة
االع��ت��ص��ام��ات واالح��ت��ج��اج��ات على
العدوان على قطاع غ ّزة.
وح��م��ل ع���دد ك��ب��ي��ر م���ن األط��ف��ال
الفلسطينيين الفتات وشعارات تطالب
االتحاد األوروب���ي بالتدخل العاجل
لرفع الحصار عن قطاع غ ّزة ،وحماية
األطفال الفلسطينيين من آل��ة القتل
«اإلسرائيلية».
وق���رأت الطفلة ري��م الصالح من
جمعية ال��غ��وث اإلن��س��ان��ي المذكرة
المقدمة لالتحاد األوروب����ي ،ودعت
من خاللها دول االتحاد األوروبي إلى
الحفاظ على سمعتها ومكانتها ،وأن
تطبق ما تدعو إليه من قيم العدالة
والكرامة اإلنسانية وحقوق اإلنسان.
وسألت :هل سمعتم بالطفل محمد
أب��و خضير؟ م��اذا فعلتم من أجله؟
هل تعرفون أن أكثر من  200طفل
فلسطيني هم قيد االعتقال؟ هل ّ
اطلعتم
على واق��ع األط��ف��ال في ظل الحصار
الخانق منذ  8سنوات؟ هل شاهدتم
منظر األطفال مم ّزقين على شاطىء
البحر؟ عائالت بكر وكوارع ،والبطش،
وغيرها ،أم أنكم غضيتم الطرف عن
بشاعة المشاهد؟
ودعت الطفلة ريم االتحاد األوروبي
إل��ى ض��رورة حماية األطفال بأسرع
وق���ت ممكن وع���دم اس��ت��ق��ب��ال ق��ادة
االحتالل المجرمين.

وألقت الطفلة سارة الحسين قصيدة
من وحي المناسبة .وقام أطفال آخرون
بمشهدتمثيلييجسدالطفولةالممزقة،
إذ ارتمى ع��دد منهم على األرض في
إشارة إلى مشاهد جثث أطفال غ ّزة.
وف��ي ختام الوقفة االحتجاجية،
ق���دّم وف��د م��ن ش��اه��د ومجموعة من
األط��ف��ال ال��م��ذ ّك��رة إل��ى القنصل في
االتحاد األوروبي ستافان سورمارك،
وناقش الوفد معه مضمون المذ ّكرة
متمنيا ً عليه تسليمها إلى دول االتحاد
األوروبي.

ملتقى االعالميين
الفلسطينيين

ندّد الملتقى الديمقراطي لالعالميين
الفلسطينيين في لبنان ،باستمرار
استهداف «إسرائيل» الجسم االعالمي،
ف��ي رس��ال��ة واض��ح��ة للعاملين في
ال��م��ج��االت الصحافية واالع�لام��ي��ة
لمنعهم من تغطية العدوان ،وبالجرائم
ّ
بحق الشعب الفلسطيني،
التي ترتكب
بعدما أثبت االعالميون والصحافيون
الفلسطينيون وال��ع��رب واالج��ان��ب
قدرتهم على فضح االحتالل وتعرية
جرائمه بمهنية وشجاعة عاليتين.
وأض�����اف ب��ي��ان ال��م��ل��ت��ق��ى« :ان
اس��ت��ه��داف إس��رائ��ي��ل الصحافيين
واالع�لام��ي��ي��ن ي��ت��م وف����ق سياسة
ممنهجة وواع��ي��ة بعدما اس ُتهدف
ع��دد م��ن الصحافيين والمؤسسات
اإلعالمية المحلية والعالمية ومنازل
الصحافيين ومقارهم اإلعالمية ،إذ
استشهد الصحافي حمدي شهاب
وج���رح ال��ع��ش��رات ،فيما استهدفت
سيارات الصحافيين مرات عدّة إضافة
إلى منزلين تابعين لصحافيين وأربعة
مقار إعالمية من ضمنها إذاعة صوت
الوطن ما أدّى إلى تو ّقفها عن البث».
وتابع«:إنمايتعرضلهاالعالميون
والصحافيون خالل تغطيتهم وقائع
العدوان اإلسرائيلي على قطاع غ ّزة،
يؤكد من جديد فاعلية االعالم باعتباره
أح��د أه��م ه��ذه االسلحة في معركتنا
متعدّدة الوجوه ،إذ يعجز المحتلون
عن مواجهته ،نتيجة الدور المهم الذي
تجلى في نقل وقائع المجازر بالصوت
والصورة إلى العالم أجمع لكي يكون
شاهدا ً على جرائم االحتالل».
وأض������اف« :إن���ن���ا ف���ي الملتقى
الديمقراطي لالعالميين الفلسطينيين
في لبنان ،وإذ نقدّر الجهود الكبيرة التي
يبذلها الجسم الصحافي واالعالمي
وت��ح �دّي��ه آل��ة ال��ح��رب اإلسرائيلية
ف��ي عدوانها على قطاع غ��� ّزة ،ال بل
االنتصار عليها في مناسبات كثيرة،
فإننا ندعو المؤسسات الصحافية
واالع�ل�ام���ي���ة ال��دول��ي��ة وال��ع��رب��ي��ة،
خصوصا ً االتحاد الدولي للصحافيين
وات��ح��اد الصحافيين وال��م��ح� ّرري��ن
العرب وجميع المؤسسات المعنية
إل��ى إدان��ة ال��ع��دوان اإلسرائيلي على
الشعب الفلسطيني وعلى الصحافيين
واالعالميين في قطاع غ�ّ�زة ،واتخاذ
االجراءات التي تضمن تحييد الجسم
الصحافي واالع�ل�ام���ي ،بما يم ّكنه
من أداء واجبه في نقل الحقيقة كما
ه��ي ،وه��ذا ما يخيف إسرائيل التي
تستمر في محاوالت التلفيق والتزوير
والتضليل المنهجي المغاير للحقيقة
ألنها تدرك أن ما تفعله في قطاع غ ّزة
جريمة حرب وجريمة ضد االنسانية،
وواجب المؤسسات الدولية المعنية
محاسبة إسرائيل وقادتها».

«الناصريون
الديمقراطيون»

ن �دّد أمين ع��ام حركة الناصريين
الديمقراطيين خ��ال��د ال����رواس في
تصريح أمس ،بالعدوان «اإلسرائيلي»
االجرامي على غ ّزة ،وإمعان «إسرائيل»
في قتل المدنيين األبرياء داخل القطاع،
في ظ ّل صمت دولي وعربي رسميين،
ي��ؤش��ران إل���ى ال��خ��ل��ل ال��ف��اض��ح في
العدالة الدولية وعجز الهيئات األممية
في الضغط على «إسرائيل» لوقف
مجازرها بحق الشعب الفلسطيني
ال��رازح تحت نار االحتالل ،والرافض
أيّ م��س��اوم��ة على ح��س��اب كرامته
ال��وط��ن��ي��ة أو ع��ل��ى ح��س��اب حقوقه
الوطنية المشروعة.
ون���� ّوه ال����رواس بحجم ب��ط��والت
المقاومة الفلسطينية بكل فصائلها،
التي ك ّرست معادلة توازن جديدة في
مواجهة العدو ،بصمودها وبغزارة
ن��ي��ران��ه��ا وق��درت��ه��ا ع��ل��ى ه��� ّز األم��ن
«اإلسرائيلي» في كل األراضي والمدن
التي يحتلها في فلسطين من دون
استثناء ،بما يش ّكل سابقة لم يعهدها
العدو من قبل.

