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�أطفال «ال�صمود» في لبنان يعت�صمون في الرملة البي�ضاء :من قلوبنا �إلى �شهداء غ ّزة� ...سالم!

طي
أحمد ّ

هائجا ً كان بحر بيروت ومائجا ً أمس ،على عكس عادته في هذه األيام الصيفية الحا ّرة .كثيرون عزوا
ذلك إلى أحوال الطقس التي أضحت متقلبة فلم نعد نعرف الصيف من الشتاء ،والربيع اختفى وكذا
الخريف .أ ّما من يفهم لغة البحر ،ومن استطاع ح ّل ألغازه وف ّك طالسمه ،فيعرف حتما ً أنّ الضطرابه
سببا ً أكبر من أن يكون مرتبطا ً بأحوال ج ّوية .من رأى بحر بيروت أمس ،عرف حتما ً أنه كان على
موع ٍد مع بيروت ...وغزّة.
بين شاطئ الرملة البيضاء وشاطئ غزّة حكاية ال يعرفها إال الفقراء ،حكاية شعب واح ٍد لم يهزمه
القهر وال الحرمان ،ولم ينل منه الموت وال القتل وال المؤامرات وال االجتياحات وال المجازر وال
حي ألنه راسخ في التاريخ والجغرافيا ،وألن المحتلين طارئون على التاريخ كما
المذابح ،شعب ّ
الجغرافيا .وإن حصل وقال البعض في زمن ما إنّ «إسرائيل» ق ّوة ال ُتقهر ،فإن المقاومة الممتدة
ّ
والرضع والنساء
من لبنان إلى فلسطين أثبتت العكس ،أثبتت أنّ هذا العد ّو الذي يتل ّذذ بقتل األطفال
والشيوخ والشعب األعزل ،لهو أوهن من بيت العنكبوت ،وإن لم تصدّقوا فاسألوا جنوب لبنان
وتحريره عام  ،2000واسألوا العد ّو نفسه كيف عاش القهقرى عقب عدوانه عام  ،2006واسألوه
كيف عاش الويل على إثر عدوانه على غزّة عام  ،2008وشاهدوه اليوم يتذ ّوق علقم غبائه بسبب قصفه
قطاع غزّة.
إن النصر لقريب ،وما مات شعب له حق ،أما المحت ّل فمهما طال أمده ومكوثه ،فإنه إلى زوال .لم
سجل خلود األبرار من أبناء األرض ،وخلود
أي ٍ
أي محت ّل في ّ
يسجل التاريخ خلود ّ
أرض اغتصبها ،بل ّ
ّ
أرضهم.
أمس ،كان أطفال غزّة على موع ٍد مع أترابهم في لبنان ،مع أطفال «الصمود» الذين وجدوا في منطقة
الرملة البيضاء خير مكان لوقفتهم التضامنية .وكأني بأطفال «الصمود» يص ّرون على عيش ألم أطفال
عائلة «بكر» الذين استشهدوا على شاطئ غزّة قرب فندق «الديرة» ،على مرأى من الصحافيين األجانب
الذين اكتشفوا أخيرا ً حقيقة وحشية العد ّو الصهيوني.
ٌ
أمس ،كان المشهد مؤلماً ،حزيناً ،ب ّكاءاً ،لكنه مفعم بالق ّوة واإلرادة ،أطفال من مخيّمات «الشتات»
يتضامنون مع أطفال «الحصار والموت» ،ويطلقون صيحات ُسمع منها« :يا فلسطين سامحينا ،العرب
ال يسمعوننا».
مؤسسة «بيت أطفال الصمود» إلى وقفة
دعت
ّ
تضامنية مع غ� ّزة الع ّزة ،غ� ّزة الجريحة ،غ ّزة
المحاصرة والتي ُتقصف يوميا ً من قبل العد ّو
«اإلسرائيلي» الغاشم ،غ ّزة التي تشيّع يوميا ً
عشرات الشهداء من األطفال والنساء والشيوخ
ّ
تسطر اليوم مالحم البطولة
والشباب ،غ ّزة التي
في وجه عد ّو ال يفقه إال لغة الحديد بالحديد والنار
غرب يقف إلى جانب هذا العد ّو
بالنار ،وفي وجه
ٍ
في أكثر المؤامرات سوادا ً التي شهدتها البشرية،
وف��ي وج��ه عربان آل��وا الصمت على الحقيقة،
الذل ألنهم ال يعرفون إال ّ
فاستحقوا ّ
الذل.
من مختلف المخيّمات المنتشرة في لبنان
من شماله إل��ى جنوبه وبيروته وبقاعه أت��وا،
أطفال بعمر الورود ،حملوا بالونات بيضاءُ ،كتب
على ك ّل واح ٍد منها اسم شهيد وعمره ،وأطلقوا
البالونات في الفضاء ،ع ّل فضاء بيروت يوصلها
إلى غ ّزة فتصل الرسالة.
من مختلف المخيّمات الفلسطينية في لبنان
أت��وا ،وتضامن معهم ع��دد كبير من الفاعليات
االجتماعية والسياسية والفنية واإلعالمية
والفكرية .الجميع كانوا أمس في منطقة الرملة

البيضاء ،ليردّدوا بصوت واح��د :الع ّزة لغ ّزة،
الحياة لغ ّزة ،المجد لغ ّزة ،والنصر لغ ّزة.

نداء

وتخلّلت االعتصام أناشيد وطنية فلسطينية
عزفتها فرقة موسيقى «بيت أطفال الصمود»
وهتافات لفلسطين .كما ُرفعت الفتات تضامنية
مع شهداء غ ّزة وجرحاها وأهاليها ،ولوائح على
شكل حبال تض ّمنت أسماء الشهداء واألطفال
الشهداء الذين قضوا في العدوان «اإلسرائيلي»
على غ ّزة.
ووجهت الطفلة عبير من مخيم برج البراجنة
ندا ًء جاء فيه« :إلى أبناء العالم العربي وأحرار
العالم ،إلى البرلمانات والهيئات التشريعية
ف��ي ال��ع��ال��م ،إل���ى ال��ه��ي��ئ��ات المعنية بحقوق
اإلنسان في العالم ،إلى الهيئات والجمعيات
المعنية بالطفولة في العالم ،إلى كافة النقابات
واالت��ح��ادات ف��ي العالم ،إل��ى اللجنة الدولية
للصليب األحمر وفروعها الوطنية في العالم ،إلى
كافة هيئات األمم المتحدة ومنظماتها وغيرها
من الهيئات الدولية ،إلى ص ّناع القرار والرأي

العام ،إلى ك ّل من يكون قدوة لغيره بمن فيهم
الفنانين والك ّتاب واألكاديميين والرياضيين
والصحافيين ...ولكي يلعب أطفال غ ّزة بأمان
ّ
الرضع
في بيوتهم وعلى شاطئهم ،ولكي يغفو
في غ ّزة بأمان في أس ّرتهم وعلى صدور أ ّمهاتهم،
ولكي يكون لهم التعليم وال��رع��اي��ة الصحيّة
الجيّدة ،من أجل العدالة والح ّرية والسالم...
ندعوكم إلى المساهمة في وضع ح ّد لسياسات
الكيان «اإلس��رائ��ي��ل��ي» العنصرية ،خصوصا ً
العقوبات الجماعية التي يفرضها على شعب
فلسطين ال��ذي رف��ض التنازل عن ح ّقه ،وق � ّرر
البقاء والصمود والمقاومة.
ندعوكم إلى بذل ك ّل الجهود لوقف الجنون
العنيف المتجدّد على غ ّزة وأبنائها ،والذي يخلّف
وراءه المجازر والعذاب ودمار البيوت والمدارس
والمستشفيات ...والحياة.
ندعوكم ،ليس فقط إلى إدان��ة جرائم الحرب
«اإلسرائيلية» وجرائم هذا الكيان ض ّد اإلنسانية،
بل أيضا ً إلى محاكمة مرتكبيها أم��ام المحاكم
الدولية والوطنية لتحقيق العدالة التي ننشدها
جميعا ً».

لقاءات

«البناء» التقت على هامش الوقفة التضامنية،
ّ
والمنظمين والمشاركين
ع��ددا ً من المتضامنين
والوجوه السياسية.
سهيلة ذبيان أبي غانم من الحزب السوري

القومي االجتماعي قالت« :أتينا لنتضامن مع
شعب غ ّزة الذي ترتكب بح ّقه جرائم مر ّوعة ،في
وعربي وك��أن شيئا ً ال يحصل.
�ي
ّ
ظ ّل صمت دول� ّ
فليساووا ما يجري اليوم بما جرى مع الجندي
الصهيوني جلعاد شاليط ،الذي ما إن أُسر ح ّتى
اشتعل العالم وانقلب رأس�ا ً على عقب ،وتح ّرك
ك ّل المجتمع الدولي آنذاك .اليوم شعب غ ّزة يُباد،
والمجتمع الدولي يدعم بغير حق «إسرائيل»،
ونحن هنا اليوم لنقول لغ ّزة قاومي واصمدي
وانتفضي ،فالمقاومة هي التي ستنتصر».
مسؤول الجبهة الشعبية ـ القيادة العامة
في لبنان أبو عماد رامز قال« :على مشهدية الدم
الفلسطيني وانتصار المقاومة في فلسطين ،نقول
إن الشعب الفلسطيني ومقاومته يعيدان بدماء
الشهداء البوصلة إلى فلسطين .أرادت اإلدارة
ّ
والموظفون لدى
األميركية والعدو الصهيوني
األميركيين والصهاينة في المنطقة أخ��ذ هذه
المنطقة إلى خارج السياق الفلسطيني ،ونحن
اليوم نعيد ه��ذه البوصلة إل��ى فلسطين ،ألن ال
أمل لهذه األمة وللعالم العربي من دون تحرير
فلسطين .المقاومة في فلسطين اليوم أثبتت
جدارتها ،وأثبتت ق ّوتها وقدرتها على إلحاق
الهزائم بالعدو الصهيوني المتغطرس ،وهي
من تعيد الحق وتثبّته ،في ظل المتآمرين على
المقاومة .لذلك نحن نقول للمقاومين ولكل شعبنا
في غ�� ّزة ،بوركتم ،وبوركت جراحكم ودماؤكم
وتضحياتكم ،وب��ورك��ت ه��ذه البيئة الحاضنة

يج�سد «الإ�سكوا» م�شهدية العدوان على غ ّزة
«�أ�شد» ّ

ن ّفذ اتحاد الشباب الديمقراطي الفلسطيني «أشد» أمس ،أمام مقر
ينظمها تضامنا ً
االمم المتحدة في بيروت ،في إطار الفعاليات التي ّ
مع قطاع غ ّزة ورفضا ً للعدوان «اإلسرائيلي» المتواصل ،مسيرة
ومشهدية حول العدوان والصمت الدولي ،وتض ّمنت المشهدية
تشييعا ً رمزيا ً لشهداء مجزرة الشجاعية ،ونعي الضمير العالمي
عبر حمل نعوش رمزية لالمم المتحدة.
ش��ارك في المسيرة حشود شبابية وطالبية من المخيمات
ومنظمات شبابية وطالبية لبنانية وفلسطينية وقوى فلسطينية،
ورفع المشاركون أعالم فلسطين وصورا ً لألطفال الشهداء ،إضافة
مجسمات لصواريخ المقاومة الفلسطينية وراي��ات االتحاد
إلى
ّ
والفتات تندّد بالصمت العربي والدولي ،وتدعو إلى حماية الشعب
الفلسطيني.
تحدّث خالل االعتصام رئيس «أشد» في لبنان أحمد يوسف
مخاطبا ً الدول العربية واالسالمية« :ألم تتح ّرك فيكم العروبة
واالنسانية؟ أم ّ
جف االحساس في عروقكم ،التاريخ لن يرحمكم،
ودماء أطفال غ ّزة ستالحقكم ،يا من تكذبون كل يوم حين تدّعون
أنكم تدعمون فلسطين وشعبها .ولماذا هذا الصمت والخوف
واالرتهان واالنصياع لإلرادة األميركية .قفوا لم ّرة واحدة بصدق
مع أنفسكم ومع القضية الفلسطينية 65 .سنة وأنتم تعيشون
الخوف واإلذالل ،قفوا وقولوا ال ألميركا ...ال لـ«إسرائيل» .وكونوا

مع شعب فلسطين .كونوا مع إرادة شعوبكم الرافضة الصمت الذي
تعيشونه .والتي سيأتي يوم وتلفظكم ألنها شعوب ح ّرة ت ّواقة
للتح ّرر والكرامة وتحقيق النصر لفلسطين».
وأض���اف« :ول�لأم��م المتحدة نقول ،لقد انكشف أم��رك ايتها
المؤسسة المدّعية احترام االنسانية ،وبانت هويتك االصلية .فأيّ
إنسانية هذه التي ترفعون شعارها .وأنتم عاجزون عن حماية
أطفالنا؟ وأخيرا ً نقول إنّ الدماء التي سالت في غ ّزة دماء غالية ،ولن
نقبل أيّ ثمن لتلك التضحيات اال بتحقيق النصر لشعبنا ومقاومته.
فال تهدئة على حساب الشهداء .وال تهدئة من دون تحقيق مطالب
المقاومة».
كلمة المقاومة الفلسطينية ألقاها عضو اللجنة المركزية في
الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين فتحي كليب واعتبر فيها أنّ
مجزرة الشجاعية جريمة حرب كبرى تتجاوز ك ّل الخطوط الحمر،
وانتهاك صارخ للقانون الدولي اإلنساني واألع��راف والمواثيق
الدولية.
وتابع« :إن الصمت العربي والدولي شجع «إسرائيل» على
المضي في عدوانها وارتكاب المجازر ،وبالتالي فإنّ الدول العربية
والغربية ،خصوصا ً الواليات المتحدة االميركية ،هي شريك أساس
في المجازر التي تحدث في قطاع غ ّزة ،ولو مورس ضغط جدّي على
«إسرائيل» أو ُل ّوح بمالحقات قانونية ضدّها ،لما تج ّرأت على قتل

للمقاومة التي حاول العد ّو أن يضع إسفينا ً بينها
وبين المقاومين ،ولكن بعد  15يوما ً من العد ّو،
لم يتم ّكن هذا العدو من أن يأخذ شيئا ً من قطاع
غ ّزة ،والمقاومة انتصرت ،ولنتنياهو نقول عليك
أن تحزم أمتعتك وتغادر ألن ال مكان لك على أرض
فلسطين».
الشاعر واإلعالمي زاهي وهبي دعا الشعوب
تهب وتنتفض ،وتقف وقفة رجل
العربية ألن
ّ
واحد مع فلسطين ومع غ ّزة تحديداً .نحن نفهم
أن األنظمة العربية ميؤوس منها ،لكننا ال نفهم أن
تكون الشعوب العربية مستكينة إلى هذه الدرجة.
صحيح أن الجراح العربية غائرة وعميقة ج ّدا ً
في هذه المرحلة ،ولكن فلسطين تبقى البوصلة
وتبقى عامل وحدة للعالم العربي من المحيط إلى
الخليج ،لذلك نتمنى من الشعوب العربية أن تقوم
من سباتها وتنتفض ،وتعبّر عن تضامنها مع
فلسطين وغ ّزة».
اإلعالمية رابعة الزيّات قالت« :التضامن مع
غ� ّزة أضعف اإليمان في وقت ال نستطيع تقديم
أيّ شيء آخر ،ال نستطيع أن نقاتل ،ال نستطيع
أن ندعم بالسالح أو غير ذلك .أقل ما يمكننا فعله
أن نغضب ،أن نعبّر عن غضبنا وعن حزننا ،وعن
رفضنا ما يحصل ،في ظل التخاذل العربي».
وق��ال أمين سر حركة فتح في لبنان فتحي
أبو العردات« :نجتمع اليوم في ك ّل مناطق لبنان
والمخيمات ،شبابا ً وشيبا ً وأطفاالً ،لنرسل رسالة
إلى شعبنا في غ ّزة من هنا ،من هذا الشاطئ ،من
بيروت المقا ِومة ،لنقول لهم للشهداء الرحمة،
وللجرحى الشفاء العاجل ،ولألسرى الحرية،
ولنقول لهم ،أنهم ليسوا وحدهم ،فنحن معهم،
وكل األحرار معهم ،وكل الشعب اللبناني معهم».
وأض��اف« :إن النصر آت على سواعد األبطال
في غزة ،وسيزهر االنتصار عما قريب على أيدي
المقاومين األبطال الذين هم أنبل من في الدنيا».

مديرة «مؤسسة تالة» والمشاركة في تنظيم
هذه الوقفة الدكتورة نجالء نصير بشور قالت
لـ«البناء»« :ر ّتبنا هذا االعتصام بشكل رمزي
لنقول ألطفال غ ّزة ،إننا نقوم بما نستطيع فعله.
ما نريد قوله ،إن شهداء غ ّزة ليسوا أرقاماً ،بل هم
شهداء لهم أسماء ،لذلك قمنا بكتابة أسماء الشهداء
مع أعمارهم على الالفتات الصغيرة والبالونات
البيضاء ،لتكون هذه البالونات رمزا ً
نتوجه به
ّ
إلى شعب غ� ّزة .نحن اليوم نشعر بأننا مكبلين
ومخنوقين ألننا ال نستطيع فعل شيء مباشر ،ولم
ووجهنا ندا ًء إلى
نقدر إال أن نقوم بفعل تضامني،
ّ
الهيئات والمنظمات والبرلمانات الدولية ،لبذل
الجهود من أجل تغيير واقع أطفال غ ّزة وشعبها».
وأض��اف��ت« :إن م��ا ي��ع� ّوض خ��س��ارة األطفال
الشهداء الذين قضوا في غ � ّزة ،يكمن في تحرير
فلسطين كاملة ،وعودة ك ّل شبر منها ح ّراً».
وختمت« :اخترنا هذا الموقع على البحر ،لنقول
أال حدود تفصلنا عن غ ّزة ،ال بل سنكسر ك ّل الحدود،
الطبيعي أن نكسر هذه الحدود».
ومن
ّ

يا بحر!

أُطلقت البالونات في ال��ه��واء ،أختها الرياح
بعيدا ً فوق بحر الرملة البيضاء وبيروت ،ونظر
المعتصمون واألطفال إليها إلى أن اختفت ،ولم
تحل شمس الغروب عائقا ً أمام مدى النظر .وفي
أعماق المعتصمين إيمان أال شيء سيحول دون
وصولها إلى غ � ّزة ،إلى عائلة «بكر» ،إلى أسرة
حي
الشهيد محمد أبو خضير ،إلى أ ُ َ
س��ر شهداء ّ
الشجاعية ،إلى األسرى المنتظرين ساعة الح ّرية،
إلى غ ّزة وكل فلسطين.
حمل البحر في الماضي رسائل الغزاة ،ورسائل
ّ
العشاق والمغتربين قسراً،
القراصنة كما رسائل
الحب والوفاء
واليوم ،تحمل أيها البحر رسالة
ّ
والتضامن وكسر الحدود من بيروت إلى ....غ ّزة.

احتفال في فيع ـ الكورة دعم ًا لغ ّزة
دعت منفذية الكورة في الحزب ال�سوري القومي االجتماعي
�إلى احتفال تقيمه دعم ًا ل�صمود ّ
غزة وتنديداً بعدوانية
ّ
بحق الأطفال.
العدو ال�صهيوني ومجازره
وذل��ك ال��ي��وم الثالثاء  2014/07/22ال�ساعة ال�ساد�سة
م�ساء في الملعب البلدي ـ �ساحة فيع.
والن�صف
ً
يتحدّ ث في االحتفال نائب رئي�س الحزب توفيق مهنا
وعدد من قيادات الأحزاب والقوى.

�إعالم لبنان المرئي يت�ضامن مع غ ّزة
موحدة
عبر ن�شرة �إخبارية ّ

المدنيين من أطفال الشعب الفلسطيني في قطاع غ ّزة ونسائه».
ودعا كليب الرئيس أبو مازن واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير
الفلسطينية إلى اإلس��راع في التوقيع على ميثاق روما كمدخل
لالنضمام إلى محكمة الجنايات الدولية ومنظمة العدل الدولية
ومجلس حقوق اإلنسان لمحاكمة مجرمي الحرب «اإلسرائيليين»
على جرائمهم وتوفير الحماية الدولية لشعبنا.
نص رسالة من
وتلت القيادية في اتحاد الشباب أماني الجزار ّ
اتحاد الشباب الديمقراطي الفلسطيني إلى االمم المتحدة وجامعة
الدول العربية جاء فيها« :هل تجري في عروقكم دماء؟ أم ماتت
ضمائركم ؟ هل شاهدتم أطفال غ ّزة يُذبحون؟ أم عميتم؟ هل سمعتم
أنين أمهاتهم وآهاتهن؟ أم جعلكم األميركان ص ّما ً بكما ً عمياناً؟
اليوم ننعاكم وننعى ضمائركم الميتة .إنسانيتكم المعدومة.
عروبتكم المفقودة ،هل يحتاج ضميركم ليصحو أكثر من هذه الدماء
واألش�لاء؟ يكفيكم صمتاً ،يكفيكم خوفا ً يكفيكم تغطية للعدوان،
مئات الشهداء وآالف الجرحى».
ف��ي الختام ق��ام مجموعة م��ن المعتصمين ب��إح��راق العلم
«اإلسرائيلي».

تصوير :ت ّموز

�وح��دت ال��ق��ن��وات التلفزيونية
ت� ّ
اللبنانية ك��اف��ة ف��ي ت��م��ام الساعة
الثامنة وع��ش��ر دق��ائ��ق ،ف��ي نشرة
�وح��دة وب��ص��وت واح���د ،بعنوان
م� ّ
«لست وحدك فلسطين».
وف���ي خ��ط��وة تضامنية ف��ري��دة
م��ن نوعها ،اجتمع مذيعا قنا َت ْي
«المستقبل» منير الحافي و«المنار»
علي المسمار ،لقراءة مقدّمة مشتركة
تحاكي غ��� ّزة ،كتبها ناشر جريدة
«السفير» ورئيس تحريرها طالل
سلمان ،جاء فيها« :مساء الخير يا
غ � ّزة ،التي ص��ارت عنوانا ً للصمود
بالشهادة والفتداء األرض المقدسة
بالدماء المقدسة،
م��س��اء ال��خ��ي��ر م��ن ب��ي��روت التي
أحرقتها النار «اإلسرائيلية» ،ذات
يوم ،ولم ترفع األعالم البيضاء،
م��س��اء الخير ل��ل��ش��ه��داء ،أط��ف��اال ً
ونساء  ،بيوتا ً ومدارس ،مستشفيات
وأك��واخ��ا ً للجوء ال��ث��ان��ي ،الثالث،
الرابع...
مساء الخير ،للذين ذهبوا إلى البحر
يضجون بالحياة ،فاعتبرتهم
فتية
ّ
طائرات العد ّو «اإلسرائيلي» أهدافا ً
عسكرية ،وطاردتهم حتى القتل.
م��س��اء ال��خ��ي��ر ،ل��م��ج��د ال��ص��م��ود
بالشهادة ،مساء الخير يا غ ّزة هاشم،
ي��ا فلسطين درب اآلالم والقيامة
والمسجد األقصى ،الذي بارك الله من
حوله .يا األرض المقدّسة ،المجللة
بأكاليل الشوك وافتقاد األهل.
وهذه تحية في اليوم الرابع عشر
من صمود فلسطين البطولي حيث
تفتدى األرض ب��أرواح أهلها فتزداد
قداستها .وها أن القنوات اللبنانية
جميعها تتالقى على ب ّثها في نشرة
واح��دة تأكيدا ً لوحدة الموقف من
بسالة هذا الشعب المحاصر بالموت

«اإلسرائيلي» أرضا ً وبحرا ً وج ّواً .إنّ
العدو واحد والموقف من هذا الشعب
المنذور للشهادة واحد.
�وح��د ف��ي صوت
ه��ا ه��و لبنان م� ّ
تضامنه م��ع ش��ع��ب فلسطين في
غ��� ّزة .وه��ذه النشرة م��ج� ّرد عنوان
لهذا التضامن ،ال��ذي تشاركت فيه
محطات« :الجديد»« ،إل بي سي آي»،
«المستقبل»« ،إم تي في»« ،المنار»،
«تلفزيون لبنان»« ،إن بي إن» ،و«أو
تي في».
ق��در الشعوب العربية أن تح ّرر
أرضها من االحتالل «اإلسرائيلي»
ب��دم��ائ��ه��ا ،لتصنع ف��وق��ه��ا ،غدها
األفضل.
أم�����ا ال���م���ق���دم���ات ال��م��ش��ت��رك��ة
للتلفزيونات كافة فكانت :مساء
الخير من تلفزيون لبنان،
ه��ي ن��ش��رة فلسطين ،ج��ارت��ن��ا،
نجمتنا ،ملح أقالمنا وبيارة برتقالنا.
وقبلتنا التي نحملها بين جرحين.
مساء الخير م��ن « ،»nbnعلى
أرض سكنتنا ح ّد الوحدة وط ّوعتنا

ال��ي��وم ج���ن���ودا ً ف��ي كتيبة الحبر
والصورة.
مساء الخير من «الجديد» ،مساء
الخير يا قدس ،يا غ ّزة ،وهدير عكا ،يا
ك ّل المدن العالقة في البال كحنظلة،
كالبنات السمر في يافا ،مساء الخير
م��ن «ال��ج��دي��د» ف��ي نشرة المبادرة
لألرض المحتلة ،لنقول لها :فلسطين
لست وحدك.
مساء الخير « »lbcعلى أرض
نرميها اليوم بتحية إعالمية تدور
ك��ف��راش��ة ت��ح��ل��م ح����ول مصابيح
القدس العتيقة .هي نشرة فلسطين
وعناوينها روح تطوف بين بلدين.
مساء الخير من « ،»mtvالمساءات
تسأل فلسطين السماح .ربما نخجل
أن نبلغك أننا انشغلنا عنك بهذيان
السياسة عندنا ،ما أرفعك يا مدن
الصلب وما أشقانا.
م��س��اء الخير م��ن « ،»otvأتينا
لترشيد ال��درب الصحافية ،لنعيد
تصويبها على تقويم شجر زيتونك
ودرويشك.

