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ً
ن�صرة ّ
لغزة وا�ستنكار ًا لهمجية العدو...
العالم ولبنان ينتف�ضان
وت� ٌ
أكيد على � ّأن المقاومة تبقى ال�سبيل الأمثل لتحرير الأر�ض
لم يعد خافيا ً على أحد حجم اإلجرام الذي يمأل النفس الصهيونية،
حتّى لو تواطأ معها ك ّل اإلعالم الغربي .فـ«إسرائيل» اليوم مفضوحة،
هي تواجه أطفاالً ونسا ًء وشيوخا ً بشتّى األسلحة المتطورة والتي ح ّرم
المجتمع الدولي بعضها.
«إسرائيل» اليوم مفضوحة ،أساليبها الملتوية لم تعد تخفى على
الغربي يص ّور للعالم العكس ،إال أنّ شعوب العالم
أحد ،فإن كان اإلعالم
ّ
قاطب ًة أصبحت تعرف كيف تدار الزوايا في هذه اللعبة القذرة ،ولم تعد
بحاجة إلى من يرشدها وينير الحقيقة أمامها ،فالحقيقة جليّة :أكثر
فلسطيني وآالف الجرحى في غضون أيام ،والشهداء
من  400شهيد
ّ
«إرهابي» ،وال حتى قائد «مجموعة إرهابية»،
أي
ون
م
يض
األربعمئة ،ال
ّ
ّ
ّ
لتصلح مقولة «إسرائيل تدافع عن نفسها».
العالم اليوم كلّه ينتفض ،تظاهرات في شتّى أصقاع الدنيا ،من
يسجل
سراييفو إلى مدريد إلى باريس إلى السويد إلى برلين ،بينما لم
ّ
اصطناعي ،تح ّركا ً واحدا ً في السعودية أو قطر أو البحرين...
أي قمر
ّ
ّ
عجبي منكم يا عرب!
العالم اليوم كلّه ينتفض ،وفي لبنان لم تهدأ الساحات وال الشوارع
واألحياء والمخيمات من التظاهرات الداعمة لفلسطين ولغزّة الجريحة،
ولو أنّ المطلوب أكثر بكثير من احتجاج وتضامن ،لك ّن «الحجرة بتسند
خابية» ،وأن تتضامن بالكلمة والشمعة والوقوف والالفتة ،خير من أن
تبقى صامتا ً صمت العربان.
العالم اليوم كلّه ينتفض ،في العواصم والمدن الغربية ،النداء واحد:
الحرية لفلسطين ،وفي لبنان التأكيد واحد أنّ المقاومة هي السبيل
األمثل السترداد الحقوق وحفظ الكرامة الوطنية ،وإن لم تصدّقوا
فاسألوا تموز .2006

سراييفو

برلين

تتواصل االعتصامات الداعمة لفلسطين وغ ّزة
في ش ّتى المناطق اللبنانية ،من الشمال حيث ن ّفذ
الحزب السوري القومي االجتماعي اعتصاما ً في
مدينة حلبا ،إلى عوكر حيث تقوم سفارة اإلمبريالية
األميركية ،إلى البقاع وبيروت والجنوب .كما توالت
التصريحات اإلعالمية والبيانات الداعية إلى نصرة
شعبنا في غ ّزة.

والمسؤولين عن االنتهاكات الجسيمة بحق المدنيين
الفلسطينيين.
واستغربت الجمعية الصمت الفعلي لجامعة
الدول العربية وحكوماتها على ما يجري في مدينة
غ ّزة ،داعية السلطة الفلسطينية إلى التحرك العاجل
للتوقيع الفوري على االتفاقيات الدولية وأهمها
اتفاقية روما لنظام المحكمة الجنائية الدولية من
أجل ضمان مالحقة قيادة االحتالل «اإلسرائيلي» أمام
المحاكم الدولية ،وإال فقد نشهد المزيد من الجرائم
والمجازر التي قد ترتكبها آلة الحرب الصهيونية.

«القومي»

ّ
نظمت منفذية عكار في الحزب السوري القومي
ً
االجتماعي لقاء حاشدا في باحة مكتب المنفذية في
حلبا تنديدا ً بالعدوان الصهيوني على غ ّزة وجرائم
الحرب التي يرتكبها بحق أبناء شعبنا في غ ّزة وك ّل
فلسطين.
حضر اللقاء إل��ى جانب منفذ ع��ام عكار ممتاز
الجعم وأعضاء هيئة المنفذية ،عضو المجلس األعلى
رياض نسيم والمندوب السياسي في الشمال زهير
الحكم .ومسؤولو كافة القوى والفصائل الفلسطينية
في الشمال ،وفاعليات سياسية واجتماعية ووطنية
ورجال دين.
بعد النشيدين اللبناني والفلسطيني ونشيد
الحزب السوري القومي االجتماعي ،وقف المشاركون
دقيقة صمت إجالال ً ألرواح الشهداء في غ ّزة ،ثم ألقت
روال دي��اب كلمة ترحيب وتعريف قالت فيها« :إن
مشهد العنف الصهيوني على غ ّزة هو ذاته يتك ّرر
من يوم إلى آخر ،دموع ،صراخ ،بكاء يدوي ،أطفال،
ونساء وشيوخ يُقتلون بالمئات ...وعربان يتف ّرجون
ملوكا ً وأم��راء نفط ،على المجازر من دون تحريك
ساكن ،لكأنّ ما يحصل ال يمتّ إليهم ِبصلة».
وأضافت« :لع ّل المشهد العربي الحالي المتواطئ
مع العدو الصهيوني يثبت لنا أن الدولة الصهيونية
لم تنشأ بفضل المهارة اليهودية ،وال شيء من الخلق
التفسخ الروحي
والعقل اليهوديين ،بل بفضل هذا
ّ
الذي اجتاح العالم العربي وم ّزق قواه ،فأوجده في
حالة عجز أمام المطامع االجنبية ليصدق قول الزعيم
أنطون سعاده« :كان إفالس العروبة في فلسطين
إفالسا ً كامالً .»...إن الزمن الحالي هو زمن فلسطين
بك ّل مقاييس ،الزمن زمن الفلسطيني الجديد ...إنه
زمن اإلرادة الشعبية التي عقدت العزم على ترسيم
ويؤسس
خط جهادي ثابت ينسجم مع التاريخ
ّ
للحاضر على أس��اس ذلك التاريخ ،ويحدّد معالم
المستقبل الواعد ألمة ال ترفض فقط القبر مكانا ً لها
تحت الشمس بل تتقدم لتجعل هذا القبر مكانا ً يؤ ّرخ
فيه لنهاية عصر الظلم واالستبداد و العدوان».
واعتبرت أنّ قيمة المقاومة في فلسطين اليوم ،كما
في لبنان ،هي في كونها نموذجا ً أثبت جدارته في
وقف الهزائم والح ّد من التراجع في دهاليز التفاوض
التي ال توصل إال إلى التنازل عن الحق القومي ،أما
أنتم أيها الحكام الضعفاء ،فاعلموا أننا لن نغفر
لكم ،فنحن شعب الع ّزة والكرامة ،لن ننحي أمام
العاصفة ،ولن نستجدي حقنا استجداء ولن نقبل
بحريات أميركا و«إسرائيل» ألنها عار علينا ،أ ّما
بالنسبة إليكم  ،فمن ال يعرف العار ال يعرف الشرف
لكن يجب أن تتذكروا جيدا ً أننا مالقون اعظم انتصار
ألعظم صبر في التاريخ ،وأن فينا قوة ال تقهر وهي
اليوم تفعل وتغيّر مجرى التاريخ.»...
وألقى ممثل حركة الجهاد اإلسالمي في الشمال
بسام موعد كلمة الفصائل الفلسطينية قال فيها:
«إن المقاومة الفلسطينية قرارها واضح على رغم ما
يحصل في غ ّزة من مجازر جماعية ،فالعدو جبان ال
يستطيع إال قتل األبرياء ،إال أن عزاءنا أن صواريخ
المقاومة تصل إلى كل بقعة فلسطينية ال تزال تحت
نير االحتالل».
وأكد أنّ أيّ تهدئه أو وساطة ال يمكن أن تقبل بهما
المقاومة ،إال بفك الحصار عن غ� ّزة وفتح المعابر
والمطار والميناء كي يستريح الشعب في غ ّزة .وأن
ما قدّم حتى اآلن من المصريين أو غيرهم ،ال يرقى إلى
التضحيات التي قدّمت منذ  15سنة ،وال يرقى إلى
مستوى صواريخ المقاومة وهي تزلزل «تل أبيب».
وختم« :إن المقاومة الفلسطينية اآلن تعمل ضمن
المرحلة التالية ،ص ّد االجتياح البري والذي تتهاوى
فيه آل��ي��ات ال��ع��دو الصهيوني ودب��اب��ات��ه ،وتغنم
المقاومة الباسلة أسلحته ،فالتهدئة مقابل التهدئة
مفهوم أصبح من الماضي منذ عام  ،2012أما اآلن
فالتهدئة تكون ضمن ش��روط المقاومة ،فالعدو
الصهيوني لم يتغير ،لكن المقاومة هي التي تغيّرت
اليوم.
وألقى الحكم كلمة «القومي» وفيها قال« :إذا كان
شهر تموز هو شهر االعتداءات الصهيونية المتك ّررة،
إال أنه أيضا ً شهر انتصارات المقاومين الذين أكدوا
قدرتهم على نحر العدوان وردع المعتدين وإفشال
مخططاتهم .هذا ما حصل في تموز  2006وما يتك ّرر
في تموز  2014ليتأكد أنّ زمن الهزائم قد و ّلى وأن
زمن االنتصارات قد الحت بشائره التي تؤكد أنّ خيار
المقاومة الذي يتب ّناه شعبنا هو الخيار الوحيد القادر
على تحرير األرض واإلنسان واستعادة الحقوق
المغتصبة».
وتابع« :إنّ العدو الصهيوني وسادته في واشنطن
الذين عملوا منذ سنوات على توفير المناخ المالئم
لغلبة الكيان الصهيوني ،بعد أن زرعوا التناقضات،
وأججوا الغرائز ،واختلقوا أعداء جددا ً لألمة ،وكسبوا
ّ

«الديمقراطية»

من اعتصام «القومي» في حلبا
النظام العربي الرسمي إلى جانبهم ،وافتعلوا ما
أسموه زورا ً وبهتانا ً ربيعا ً عربياً ،بينما هو خريف
أميركي ـ صهيوني ـ رجعي تكفيري أسود ،وسعوا
إلى تدمير سورية الدولة والموقع والوظيفة والدور...
إن هذا العدو قد توهّ م أنه نجح في تنفيذ مخططه
الهادف إلى شرذمة الصف الوطني وتغييب الهوية
القومية الجامعة لمصلحة هويات فرعية هي خليط
من االنتماء الطائفي والمذهبي والعشائري والعرقي
يؤدي إلى انهيار محور المقاومة .إال إن تجديد البيعة
للرئيس األسد ،وانضمام العراق إلى محور المقاومة،
فر َم َل المخطط األميركي ـ الصهيوني ،ودفع أوباما
وأدوات���ه في المنطقة إل��ى افتعال مهزلة الخالفة
الداعشية ،على أمل خلط األوراق في المنطقة .وهذا
ما استفاد منه العدو ليبدأ عدوانه في الضفة وليتمدّد
إلى غ ّزة .وكان ال ب ّد من ر ّد استراتيجي في مستوى
التحدي ،فت ّم التأكيد على مخاطر انحراف البوصلة
عن قضية فلسطين وأنه ال ب ّد من إع��ادة تصويبها
باتجاه القضية المركزية لألمة».
وأكد الحكم أنه لم يعد مسموحا ً أن تبقى العربدة
الصهيونية ،التي يدعمها الغرب ،والتي يتواطأ معها
النظام العربي الرسمي ،والتي يصمت كثيرون عن
مواجهتها ،كخطر ال ب ّد من ردعه .ولم يعد مسموحا ً
أن يكتفي البعض بتدبيج بيانات اإلدانة من دون أن
تترافق مع عمل جا ّد لمواجهة العدوان.
وق��ال« :أليس مخزيا ً أن يكون ر ّد الفعل على
العدوان الصهيوني في دول العالم أكبر ما جرى في
العالم العربي؟ وهل أصبح الدم العربي في فلسطين
رخيصا ً إلى هذه الدرجة؟
ولماذا هذه المماطلة العربية والدولية في التعامل
مع ال��ع��دوان على غ � ّزة وتعطي العدو الصهيوني
فرصة إكمال مخططه ،على رغم أن المقاومين في
غ ّزة يسطرون بطوالت نوعية تجعل العدوان الجوي
والغزو البري والقبة الحديدية عديمة الفائدة بعد
أن أصبح مقاومو غ� ّزة يقاومون بعمليات نوعية
خارج غ ّزة ،وهذا من شأنه أن يغير قواعد اللعبة في
األراضي المحتلة.
األم��ر ال��ذي يبعث على ال��ت��ف��اؤل ه��و أن قواعد
الفصائل الفلسطينية قد توحدت في الميدان لمواجهة
العدوان في تأكيد عملي على أن الوحدة الوطنية
الفلسطينية هي السالح األبرز في مواجهة العدوان.
واألمل أن تترسخ تلك الوحدة بتشكيل قيادة موحدة
تضم الجميع وتنهي مهزلة التفرد واالستئثار من هذا
الطرف أو ذاك.
وبمعزل عن الجوالت المكوكية التي يجريها هذا
الطرف أو ذاك ،علينا أن نعترف بأن الحراك العربي
إلنهاء العدوان لم يكن بالمستوى المطلوب ألنه لم
ينطلق من ترجمة فعلية لما يجري في الميدان بشكل
حقيقي وألنه ما زال يعتمد أسلوبا ً ثبت فشله على
امتداد ثالثة عقود».
وختم« :إن ما يجري اليوم هو معركة فرض

من التظاهرة أمام سفارة الواليات المتحدة في عوكر

اإلرادة بين هدفين :الهدوء مقابل الهدوء ،على أن
يتم التفاوض الحقاً .أو وقف العدوان والتفاهم على
المطالب الفلسطينية .وهذا يعني أن مرحلة جديدة
قد بدأت وأن الميدان هو الذي يحدد النتيجة .واألمل
معقود على المقاومين الذين لن يرضوا عن تحرير
األرض وعودة الحقوق ألصحابها بديالً.
عاشت المقاومة والخلود لشهدائها ولنعمل معا ً
على ترسيخ الوحدة الوطنية الفلسطينية وإلى نصر
قريب في غ ّزة يشكل مدخالً لتحرير فلسطين».

األحزاب العربية

ووجهت األمانة العامة لمؤتمر األحزاب العربية
ّ
أم��س ن��دا ًء ج��اء فيه« :ف��ي ظل ق��رار رئيس حكومة
العدو الصهيوني نتنياهو ببدء العملية البرية
على قطاع غ ّزة ،ومع اعتقادنا الحازم بأنّ المقاومة
الفلسطينية المجاهدة التي تمكنت من الصمود في
وج��ه عمليات القصف الجوي ط��وال عشرة أي��ام،
ستتصدّى مع شعب غ � ّزة الصامد لهذا العدوان،
وكما تمكنت المقاومة اللبنانية من تحقيق النصر
في تموز  ،2006ستنتصر غ ّزة وستلحق الهزيمة
بجيش العدو وستجبره على االندحار والتراجع
أمام التضحيات والدماء والشهداء األبطال دفاعا ً عن
كرامة األمة وع ّزتها.
نتوجه إلى ك ّل األحزاب أعضاء المؤتمر العام
إننا
ّ
بالتح ّرك السريع والسعي الجاد بالتنسيق مع
القوى والهيئات والنقابات إلعالن يوم غضب شعبي
عارم لدعم الشعب والمقاومة في غ ّزة ،والضغط على
األنظمة لفك الحصار عنها وتقديم كل وسائل الدعم
ألهلنا من أجل مساعدتهم في الصمود والمقاومة
وصوال ً إلى تحقيق النصر».

أمام السفارة األميركية

ّ
ونظم اليسار اللبناني والفلسطيني والعربي
مسيرة تضامنية مع الشعب الفلسطيني والمقاومة
في غ � ّزة ،انطلقت من منطقة ضبية ،يتقدّمها قادة
االحزاب اليسارية وعلم كبير لفلسطين وحَ مَلة االعالم
الفلسطينية واللبنانية وصور الشهداء ،وسط هتاف
المتظاهرين المنددين بالواليات المتحدة االميركية
والعدوان «االسرائيلي» والصمت الرسمي العربي،
مؤكدين دعمهم الشعب الفلسطيني ومقاومته.
وانتهت المسيرة باعتصام شعبي حاشد أمام سفارة
الواليات المتحدة االميركية في عوكر وسط إجراءات
أمنية مشدّدة.
وألقى أمين عام الحزب الشيوعي اللبناني خالد
ح��دادة كلمة حيّا فيها صالبة الشعب الفلسطيني
وصموده وبسالة مقاومته التي تمثل رم��زا ً لكفاح
الشعوب ونضالها من أجل حريتها وتقرير مصيرها
وسيادة عدالتها .مح ّمالً الكيان الصهيوني تبعات
جرائمه ومجازره بحق الشعب الفلسطيني وآخرها
مجزرة الشجاعية .وندّد بالسياسة األميركية التي

تحمي «إسرائيل» وتغطي عدوانها بالدعم العسكري
والمالي والضغط على المؤسسات الدولية لتغطية
العدوان الفاشي.
وندّد بالصمت العربي الرسمي ،وأكد أنّ المقاومة
الفلسطينية ستح ّقق نصرها في تموز كما حققت
المقاومة اللبنانية نصرها في تموز ع��ام 2006
وستسقط كل المشاريع الصهيونية واألميركية على
صخرة صمود شعب فلسطين وشعوب المنطقة،
ونتنياهو وجيشه سيغرق في رمال غ ّزة ،وحينئ ٍذ
لن تنفعه كل حقن الدعم األميركي .ودعا الشعوب
العربية وشعوب العالم إل��ى أوس��ع تح ّرك داعم
للشعب الفلسطيني وللمقاومة.
وكانت كلمة لعضو المكتب السياسي للجبهة
الديمقراطية لتحرير فلسطين علي فيصل ِباسم
اليسار الفلسطيني ح ّمل فيها ال��والي��ات المتحدة
األميركية مسؤولية العدوان «االسرائيلي» وإعطاء
الضوء االخضر للقتل والمجازر والمحارق تحت
حجة الدفاع عن النفس ،في أوس��ع تغطية ودعم
سياسي وم���ادي وعسكري بلغت ذروت���ه بتقديم
الكونغرس االم��ي��رك��ي  350مليون دوالر لشراء
منظومات وصواريخ جديدة للقبة الحديدية لضمان
تفوق «إسرائيل» وتجديد قوة ردعها خدمة للمشروع
االميركي الهادف إلى بناء شرق أوسط جديد.
وح ّمل فيصل المجتمع الدولي وأمين عام االمم
المتحدة بان كي مون مسؤولية ما يجري من مجاز،ر
بينما مسؤوليته االخالقية والسياسية المنتدب
لها تتجسد بحماية الشعب الفلسطيني وتطبيق
اتفاقيات جنيف ودع���وة المؤسسات القانونية
الدولية إلى محاسبة «إسرائيل» وعزلها ،وتمكين
الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره بإقامة دولته
المستقلة وعودة الالجئين .وندّد بالصمت العربي
الرسمي ،ودعا الدول العربية إلى قطع العالقات مع
«إسرائيل» وطرد السفراء «االسرائيليين» منها ووقف
التطبيع.
ودع���ا فيصل أي��ض �ا ً إل���ى وض���ع استراتيجية
موحدة ،وحيّا الشعب الفلسطيني الصامد
فلسطينية ّ
والمقاومة الباسلة بكل أجنحتها.
وفي نهاية االعتصام ،أحرق المتظاهرون العلم
«االسرائيلي» وعلم الواليات المتحدة االميركية.
«الشعبي الناصري»
أقام قطاع الطالب في التنظيم الشعبي الناصري
نشاطا ً في السوق التجارية لمدينة صيدا ،رفضا ً
للحرب الصهيونية ـ الرجعية العربية ـ االستعمارية
الغربية على فلسطين ،وتضامنا ً مع غ ّزة ،حضره
أمين عام التنظيم الدكتور أسامة سعد وحشد كبير
من المواطنين.
تخلل النشاط الذي استمر حتى ليل األحد ،معرض
صور يعكس همجية العدو الصهيوني ومجازره
بحق الشعب الفلسطيني .و ُرفعت مجسمات للمسجد
األقصى ولصواريخ المقاومة الفلسطينية تعبيرا ً

التمسك بوحدة األرض العربية ودعم المقاومة
عن
ّ
الفلسطينية وما تحققه من إنجازات في قتال العدو
الصهيوني .وعُ رض فيلم وثائقي يعكس معاناة أهل
فلسطين وقطاع غ ّزة ،ورفع شباب القطاع جدارية
بيضاء و ّقع المشاركون عليها.

«الجهاد االسالمي»

ورأت حركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين في
بيان صدر أمس ،أن جريمة الشجاعية شرق مدينة
غ ّزة ،والتي ارتكبتها آلة الحرب الصهيونية وراح
ضحيتها أكثر م��ن  50شهيدا ً وم��ئ��ات الجرحى،
محاولة صهيونية لحفظ ماء وجوههم بعد الضربات
الموجعة التي وجهتها المقاومة لجيشهم المعتدي.
كما رأت أنّ ه��ذه الجريمة البشعة كشفت عن
الوحشية والحقد الذين يتملكهما قادة العدو ،وأكدت
أن هذه المذابح لن تدفع شعبنا إلى االستسالم،
وستواصل المقاومة استبسالها في ميدان المعركة،
مشددة أيضا ً على أن مسيرة المقاومة والجهاد لن
تتراجع أبدا ً تحت ضغط اإلرهاب الصهيوني.
وختم البيان« :إن العدو المجرم ال��ذي يواصل
ضربه للمدنيين األبرياء ويستقوي على قتل األطفال
والنساء ،سيندم على جرائمه ولن يفلت أب��دا ً من
ضربات المجاهدين األبطال».

«الفلسطينية
لحقوق اإلنسان»

ودان��ت الجمعية الفلسطينية لحقوق اإلنسان
«راص��د» الهجمات الوحشية واسعة النطاق التي
تش ّنها قوات االحتالل «اإلسرائيلي» على قطاع غ ّزة،
والتي دخلت يومها الرابع عشر ،وأدّت إلى استشهاد
ما ال يقل عن  400شخص غالبيتهم من المدنيين
األطفال والنساء ،إضافة إل��ى ما يزيد عن 3000
جريح من سكان القطاع.
وأكدت أن العدوان «اإلسرائيلي» يشكل انتهاكا ً
جسيما ً لقواعد القانون الدولي اإلنساني ،ويرقى إلى
أن يشكل جرائم حرب وجرائم ضد اإلنسانية ،يتعين
أال يفلت مرتكبوها «اإلسرائيليون» من المحاسبة
والعقاب ،وإال فإن العدالة الدولية أصبحت على
المحك.
وأك��دت الجمعية حق الشعب الفلسطيني في
مقاومة االح��ت�لال والتصدّي لجرائمه المستمرة،
ودعت المجتمع الدولي والعربي إلى التحرك العاجل
من أجل الوقف الفوري للعدوان «اإلسرائيلي» وتأمين
الحماية للمدنيين الفلسطينيين بمقتضى القانون
الدولي ،وشدّدت على ضرورة تشكيل لجنة دولية
للتحقيق في جرائم الحرب المرتكبة بحق المدنيين
في قطاع غ � ّزة ،ودع��ت مختلف ال��دول األط��راف في
اتفاقية جنيف الرابعة إلى االضطالع بمسؤولياتهم
والوفاء بالتزاماتهم التعاهدية بمالحقة المتورطين

(ت ّموز)

ودع��ت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين
جميع فصائل المقاومة واللجنة التنفيذية لمنظمة
موحد بدال ً من تعدّد
التحرير إلى موقف فلسطيني
ّ
المواقف ال��ض��ارة ،وت��ج��اوز تجاذبات وصراعات
المحاور اإلقليمية على النفوذ ،والتدخل بالشؤون
الداخلية الفلسطينية – الفلسطينية ،والذي تفاقم
بعد العدوان «االسرائيلي» البري على قطاع غ ّزة
الشجاع.
موحد قادر على
وطالبت بتشكيل وفد فلسطيني ّ
اإلدارة السياسية والتفاوضية لتطوير المبادرة
المصرية والربط المتزامن والمتوازي بين التهدئة
على الجانبين ،وف��ك الحصار ال��ب��ري والبحري
والجوي عن قطاع غزة ،وتوفير الضمانات الدولية
من األمم المتحدة والدول الخمس الكبرى في مجلس
األمن الدولي ،وتأمين حقوق شعبنا في قطاع غ ّزة
بالحياة واالع��م��ار االقتصادي ،ووق��ف االغتياالت
واالعتقاالت في القدس والضفة الفلسطينية ،وإطالق
سراح المعتقلين الذي تح ّرروا عبر صفقة شاليط.

فصائل منظمة التحرير

ودان���ت ال��ق��ي��ادة السياسية لمنظمة التحرير
الفلسطينية في لبنان العدوان اإلرهابي الذي يش ّنه
العدو «اإلسرائيلي» على أهلنا في قطاع غ ّزة ،والذي
تن ّفذه آلته العسكرية الحاقدة برا ً وبحرا ً وج ّوا ً منذ
أكثر من أسبوع ،مستخدمة كل انواع األسلحة الثقيلة
والحديثة ،ومنها أسلحة محظورة دولياً ،هذا العدوان
الهمجي الذي ذهب ضحيته لغاية االن أكثر من 410
شهيدا ً وما ال يقل عن  3050جريحاً ،جلّهم من األطفال
والنساء من أبناء شعبنا ،فضالً عن التدمير الكلي
ألكثر من  600منزل ومؤسسة فلسطينية .مح ّملة
العدو الصهيوني وحده المسؤولية الكاملة عن هذا
العدوان الغاشم وما ينتج عنه.
ورأت القيادة السياسية للمنظمة أنّ هذا العدوان
«اإلسرائيلي» الهمجي على شعبنا محاولة جديدة
وتمسكه
تهدف إلى كسر إرادة صموده ومقاومته،
ّ
بكامل حقوقه ال��م��ش��روع��ة ،وإض��اف��ة المزيد من
الضغوط على القيادة الفلسطينية لثنيها عن مواصلة
التمسك بالثوابت الوطنية وبخيار المصالحة
الوطنية الفلسطينية وإنهاء االنقسام ،ومنعها من
التوجه نحو األمم المتحدة الستكمال االنضمام إلى
مؤسساتها ،خصوصا ً محكمة الجنايات الدولية.
واعتبرت أنّ السبيل األمثل لمواجهة استمرار
العدوان «اإلسرائيلي» يتمثل بالتمسك بالوحدة
الوطنية الفلسطينية ،وإنهاء كل مظاهر االنقسام
وت��وح��ي��د ك��ل ط��اق��ات أب��ن��اء شعبنا الفلسطيني
وقدراتهم في جبهة وطنية موحدة للتصدي للعدوان
اإلجرامي اإلرهابي ،وإفشال أهدافه الرامية إلى النيل
من حقوقنا الوطنية المشروعة ،المتمثلة بالعودة
وتقرير المصير وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة
وعاصمتها القدس.
وطالبت الجامعة العربية ب��ع��دم تمرير هذا
العدوان واتخاذ الخطوات واإلجراءات الضرورية بما
ينسجم مع مستوى تضحيات شعبنا وبما يتناسب
مع حجم المجازر التي يرتكبها العدو «اإلسرائيلي»
في كل لحظة بحق أبناء شعبنا في قطاع غ ّزة.
وإذ دانت بشدة موقف المجتمع الدولي المنحاز
للعدو الصهيوني ،والمتستر على جرائمه ،وطالبته
باعتماد معيار واحد في التعاطي مع الجرائم التي
ترتكب بحق اإلنسانية ،دعت فصائل منظمة التحرير
هذا المجتمع الدولي إلى إدانة العدوان «اإلسرائيلي»
على أهلنا في قطاع غ ّزة ،والقيام بواجباته السياسية
واألخالقية واتخاذ الخطوات الجدية ل��ردع العدو
«اإلسرائيلي» وإجباره على وقف عدوانه ،وإلزامه
تنفيذ القرارات الدولية المتعلقة بالحقوق المشروعة
لشعبنا الفلسطيني .كما طالبت شعوب العالم
بممارسة الضغط على حكوماتها لتعديل مواقفها،
من خالل فعاليات جماهيرية حاشدة وتظاهرات
للتنديد بجرائم االحتالل «اإلسرائيلي» ضد الشعب
الفلسطيني ،وضمان توفير الحماية الدولية العاجلة
له ومالحقة قادة العدو «اإلسرائيلي» وتقديمهم إلى
المحاكم الدولية باعتبارهم مجرمي حرب.
ودعت الفصائل جماهير شعبنا الفلسطيني في
كل المخيمات الفلسطينية في لبنان إلى التأكيد على
وحدة الشعب الفلسطيني في داخل الوطن وخارجه
من خالل االستجابة لألنشطة والفعاليات التي ّ
تنظم
استنكارا ً للعدوان الصهيوني والمشاركة الفاعلة
فيها .وختمت القيادة بتقديم العزاء لذوي الشهداء
وتم ّني الشفاء العاجل للجرحى والمصابين.

