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حمليات �سيا�سية

ّ
غ ّزة ت�شعل المدن والأحياء اللبنانية اعت�صامات ووقفات ت�ضامنية ّ
وت�شد ع�ضد المقاومة في فل�سطين
تندد بالعدوان ال�صهيوني
طي
أحمد ّ
من بيروت إلى غزّة سالم .من صيدا إلى غزّة سالم ،من صور والدامور ،وسعدنايل
وبريتال ،وبقاع القمح والتفاح ،إلى غزّة العزّة سالم وسالم وسالم.
من المقاومة في لبنان ،والمقاتلين البواسل في المقاومة ،وجمهور المقاومة وشعب
المقاومة ،إلى المقاومة في غزّة بليغ السالم.
من لبنان المنتصر على جيش كان مغرورا ً لعقود طويلة بأنه ال يقهر ،إلى غزّة التي
تذ ّل هذا العدو وتلحق به المزيد من الهزائم ....سالم.
من بيروت خالد علوان ،وحاصبيا صواريخ سوق الخان ،وجسر القاسمية ،ومعبر
حي التفاح ،وكل بقعة مقاوِم ٍة في غزّة ...سالم.
باتر وأرنون وجبشيت وعدشيت ،إلى ّ
حي الشجاعية وكلّ
من أطفال قانا بمجزرتيها ،والمنصوري وبنت جبيل ،إلى أطفال ّ
حي متألم في غزّة أعطر السالم.
ّ
من بحر صور ،إلى بحر غزّة ،ومن رمال صور إلى رمال غزّة ،ك ّل حبّة رمل ترسل
السالم ألبطال وحدهم يستحقون السالم.
لبنان ليس كبعض دول العربان ،فبينه وبين فلسطين حكاية ال يمكن ألي زمن أن
ألي غبار أن يكسوها ،حكاية بعطر ياسمين دمشق األبية ،وضوع
يمحوها ،وال يمكن ّ
برتقال يافا السليبة ،حكاية ال يعرفها إال المقاومون منذ جاء بنو صهيون يطبّقون
خرافاتهم في بالدنا .حكاية ال يعرفها إال سعيد العاص وع ّز الدين القسام والشيخ أحمد
ياسين ،وغيرهم وغيرهم من األبطال الميامين.
لبنان ليس كبعض دول العربان ،ولن يترك فلسطين قط .هو معها في خندق واحد
ض ّد عدّو واحد ،حتّى لو استساغ بعض المتخاذلين المتآمرين المتواطئين المتعاملين
ك ّل عالقة مع هذا العد ّو ،لكن لبنان لن يكون من هذا البعض ،وإن لم تصدّقوا فاسألوا
ت ّموز.
ّ
لبنان وفلسطين في خندق واحد ،ض ّد عد ّو واحد ،حتى لو وقف مع هذا العدو العالم
كلّه ،فإن المعركة مستم ّرة ،والنصر آتٍ ال محالة ألننا أصحاب األرض وأصحاب الحق.
لبنان اليوم وك ّل يوم ،يآزر فلسطين .اليوم بالكلمة واإلعالم ،بالمسيرة واالعتصام،
بالرأي بالرسم باألغنية ،بعلبة دواء وبالدماء ...وربما غدا ً أيضا ً بالدماء.

أم��س ،تواصلت المواقف الداعمة لصمود غ ّزة
الع ّزة في وجه الغطرسة الصهيوينة ،كما خرجت
المسيرات والتظاهرات في أكثر من منطقة ،وكانت
كلمات مندّدة بالعدوان على غ ّزة ،ومطالبة بوقف
هذا العدوان فوراً.

ملتقى الوفاء لفلسطين

دعا ملتقى الوفاء لفلسطين في اجتماعه الثالث،
إل��ى تنظيم مسيرة كبرى في بيروت تضامنا ً مع
الشعب الفلسطيني ودع��م �ا ً لمقاومته الباسلة
واستنكارا ً للمجازر الصهيونية.
ودعا الملتقى وزير الصحة ونقاب َت ْي األطباء في
بيروت وطرابلس والجمعيات الصحية المعنية
إلى تشكيل وفود من الجسم الطبي اللبناني للذهاب
إلى غ ّزة وحمل مساعدات أدوية ومستلزمات طبية
للجرحى من أهلها .وأخذ عل ٍم باالتصاالت الجارية
بين المؤسسات المشاركة في الملتقى وبين الهيئات
الدولية لجمع أدوية ومستلزمات طبية.
وحيّا الملتقى حكومة اإلك���وادور على قرارها
الشجاع بقطع العالقات مع الكيان الصهيوني ،ودعا
الحكومات العربية واالسالمية التي تقيم عالقات
علنية وسرية مع العدو إلى قطع هذه العالقات فوراً،
تماما ً كما فعلت حكومات كوبا وفنزويال خالل حروب
عدوانية «إسرائيلية» سابقة على فلسطين ولبنان.
وحيّا الملتقى أيضا ً أح��رار العالم الذي يمألون
بتظاهراتهم التضامنية المناهضة للحرب على
غ � ّزة ،ش��وارع العواصم والمدن في بالدهم ،ودعا
إلى االرتقاء بالحراك الشعبي العربي إلى مستوى
الحراك في أوروبا واألميركيتين وآسيا وأستراليا،
متمنيا ً على ات��ح��ادات المؤتمرات العربية دعوة
أعضائها م��ن شخصيات وأح���زاب ونقابات إلى
التنسيق م��ن أج��ل مسيرات وت��ح� ّرك��ات وحمالت
تضامنية على غرار ما جرى في المغرب وتونس
واليمن واألردن والكويت ،للضغط على الحكومات
العربية التخاذ مواقف حاسمة من العدوان وتبني
مطالب الشعب الفلسطيني والمقاومة الفلسطينية
في أيّ مبادرة لوقف العدوان في غ ّزة.
ووج����ه الملتقى دع���وة إل���ى وح���دة الموقف
ّ
الفلسطيني إزاء ما يجري في غ ّزة وإلى إيجاد السبل
اآليلة إلى إغالق أيّ ثغرة يمكن للعدو وداعميه النفاذ
منها لاللتفات على المطالب الفلسطينية المشروعة.
وقد انعقد االجتماع الثالث بحضور عضو الكتلة
القومية في البرلمان اللبناني النائب الدكتور مروان
فارس ،الوزير السابق عصام نعمان ممثالً الحركة
الوطنية للتغيير الديمقراطي ،أمين عام المؤتمر
القومي العربي عبد الملك المخالفي ،أمين عام
المؤتمر العام لالحزاب العربية وأمين عام اتحاد
المحامين العرب عمر زي��ن ،رح��اب مكحل (عضو
لجنة المتابعة) وحشد من الشخصيات اللبنانية
والفلسطينية.
افتتح االجتماع معن بشور بدعوة الحضور إلى
الوقوف دقيقة صمت إجالال ً ألرواح الشهداء في قطاع
غ ّزة ،ال سيما شهداء المجازر الصهيونية ،ودقيقة
صمت تحية لصمود الشعب وبطوالت المقاومين
البواسل ،ثم قال« :في غ ّزة اليوم مشهدان :مشهد
حزين على التضحيات يدفع إل��ى الغضب الذي
ينبغي أن نح ّوله إلى فعل ،ومشهد اعتزاز بهذه
البطوالت التي تك ّرر بطوالت فلسطينية وعربية
رصعت تاريخنا القديم والمعاصر».
ّ
وق��ال« :لقد رأينا في ما جرى في غ ّزة باالمس،
خمسة مشاهد لبنانية ،أ ّولها في حرب تموز2006
وهو مشهد فشل الهجوم الصهيوني على بنت جبيل،
كما فشل في غزة ،ثانيها مشهد مجزرة الدبابات
والناقالت في سهل الخيام ووادي الحجير كما مشهد
مجزرة مماثلة في الشجاعية وحي التفاح والعين
الثالثة ،وثالثها مشهد أسر الجنود «اإلسرائيليين»
في بداية الحرب على لبنان ،كما أس��ر الجندي
«اإلسرائيلي» في قلب الحرب ،رابعها مشهد القصف
وال��دم��ار في الضاحية وق��د رأيناه يتكرر في حي

من اعتصام بريتال

تمسك شعبنا
الشجاعية والتفاح ،وخامسها مشهد ّ
الفلسطيني في غ ّزة بالمقاومة تماما ً كما كان شعبنا
في الجنوب والبقاع والضاحية وبيروت يتمسك
بالمقاومة على رغ��م ال��دم��ار والقصف الوحشي،
إض��اف��ة إل��ى مشهد الضغوط وال��م��ن��اورات لوقف
العدوان على لبنان».
وع��رض المسؤول عن حركة حماس في لبنان
علي بركة للوضع الميداني ،وقال« :ها هو شعبنا
الفلسطيني البطل بكل فصائله المجاهدة والمقاتلة
والمقاومة يصنع اليوم أروع مالحم البطولة والفداء
على أرض غ � ّزة .فالعدو الصهيوني ظ��نّ أنّ غ ّزة
المحاصرة ستستسلم في بداية العدوان ،فوجئ
العدو الصهيوني وتورط نتنياهو في هذه المعركة،
فإذ بالمقاومة تفاجئ العدو والصديق ،المقاومة
لم تنم منذ المعركة الماضية  ،2012إنما استعدت
وأع��دّت ألن المعركة مع هذا العدو لن تتوقف إال
بجالئه كامالً عن كل أرضنا الفلسطينية المحتلة من
الجليل إلى النقب ومن البحر إلى النهر».
وأض��اف« :كونوا على ثقة تامة ب��أن المقاومة
في فلسطين قوية ج��دا ً وهي بخير ولديها المزيد
من المفاجآت ،والعدو الصهيوني عندما فشل في
الحرب الصاروخية هدّد بالحرب البرية وبدأها ،وها
هو اليوم يدفع أثمان تو ّرطه بها في غ ّزة».
وأعلن رئيس «مؤسسة عامل» الدكتور كامل مهنا
عن اتصاالت أجراها مع رئيس الحكومة تمام سالم،
الذي أبدى استعداده للتجاوب مع اقتراح تأمين
طائرة خاصة لنقل أطباء وصيادلة ومسعفين إلى
مطار العريش للوصول إل��ى غ � ّزة ،وع��رض جملة
اقتراحات عملية واتصاالت دولية أجراها.
وقال المسؤول عن حركة الجهاد االسالمي في
لبنان أبو عماد الرفاعي« :إنّ القضية الفلسطينية
تخص الشعب الفلسطيني وحده ،بل هي قضية
ال
ّ
العالم العربي كلّه .وما يرتكبه العدو «اإلسرائيلي»
ك��ان الهدف االس��اس من ورائ��ه استغالل الواقع
العربي ال��ذي يعيش أزم��ات .الشعب الفلسطيني
استطاع على رغ��م المجزرة التي ارتكبها العدو
الصهيوني باالمس في الشجاعية أن يف ّوت أحد
أهم مخططاته الرامية إلى ضرب الوحدة الداخلية
الفلسطينية».
ورأى الرفاعي أنّ االحتالل «اإلسرائيلي» وقع في
عجز حقيقي ولم يستطع تحقيق أهدافه.
وق��ال المخالفي« :إن المقاومة الفلسطينية
والمقاومة العربية عموما ً بما فيها المقاومة في
لبنان ،أثبتت أنّ كل مشاريع هزم األمة ،أو إلهائها
ع��ن قضية ال��ص��راع الصحيح قضية فلسطين،
سحقت كلما اشتدت المقاومة اليوم .وغ ّزة تعيش
مجد األمة.
وحيّا النائب ف��ارس المناضلين والمجاهدين
في فلسطين على كل المستويات ،وأصبح العالم
نتيجة موقفه المتراخي أمام الجرائم التي يرتكبها
ّ
بحق شعب فلسطين ،يفقد هويته
العدو الصهيوني
االنسانية .إن الشعب الفلسطيني يعطي للحضارة
العالمية معناها التي افتقدته في زمن مضى.
وحيّا أمين سر فصائل منظمة التحرير الفلسطينية
امين سر حركة فتح في لبنان فتحي أبو العردات
صمود االه��ل في غ� ّزة وبطوالت المقاومة وأرواح
الشهداء ،مؤكدا ً أنّ وحدة الشعب الفلسطيني لم تكن
قوية كما هي اليوم ،وهو متمسك بمطالبه وحقوقه
ولن يتنازل عنها.
ودع��ا نعمان الحكومة الفلسطينية ومنظمة
التحرير إل��ى ح� ّل األم��ن الوطني وإط�لاق الحرية
للشعب الفلسطيني في الضفة الغربية لينطلق في
انتفاضة عارمة ضد االحتالل وجرائمه.
بعد ذلك ،تو ّزع أعضاء الملتقى على لجان :لجنة
منسقها محمد قاسم ،لجنة إعالمية منسقها
للعالقات ّ
الدكتور سمير صباغ ،ولجنة صحية اجتماعية
منسقها قاسم عينا.
الساحلي يلقي كلمة لبنان في اجتماع منظمة
التعاون اإلسالمي ـ طهران

(وسام درويش)

أل��ق��ى النائب ن���وار الساحلي كلمة لبنان في
االجتماع الطارئ التحاد مجالس دول منظمة التعاون
اإلسالمي المنعقد في طهران وجاء فيها« :إننا في
لبنان وإذ يقع هذا العدوان اإلرهابي «اإلسرائيلي»
في تموز ،فإنه يعيد إلى ذاكرتنا جرائم العدو في
مثل هذا الشهر ضد لبنان في أعوام  1982و1993
و ،2006ويعيد صورة كرة النار «اإلسرائيلية» وهي
تفتك بمواطنينا وتقتل نساءنا وأطفالنا وشبابنا،
وتد ّمر مدننا في بنت جبيل والخيام وعيناتا وعيتا
الشعب وبعلبك وضاحية بيروت الجنوبية ،وترتكب
المجازر على مساحة لبنان .كما يعيد إلى ذاكرتنا
ص��ورة مقاومتنا المجيدة وهي تتصدّى للعدوان
وتدافع عن شعبها إلى جانب الجيش والشعب،
وتصنع البطوالت الخالدة التي يتحدّث عنها التاريخ
وتؤسس ألجيال االنتصارات بعد أجيال الهزيمة.
ّ
واآلن في تموز ال نستغرب إق��دام العدو على شنّ
هذه الحرب في هذه اللحظة السياسية باعتبارها
اللحظة المثالية «اإلسرائيلية» ،حرب مناسبة في
اللحظة المناسبة ،تهدف أوال ً إلى تخريب الجهود
الهادفة إلى إعادة بناء وحدة الموقف الفلسطيني،
انطالقا ً من الحكومة المشكلة واالستعداد لالنخراط
في عملية سياسية إلعادة بناء المجلس التشريعي
والمجالس التمثيلية الرئاسية».
وت��اب��ع« :ال��ع��دو اإلس��رائ��ي��ل��ي ف��ي ه��ذه الحرب
يستهدف االستثمار على حالة التفكك العربي وعلى
حروب االستتباع الصغيرة الجارية على مساحة
أكثر من قطر عربي ،من سورية إلى العراق واليمن
وليبيا والسودان ،وهي حروب ومؤامرات تهدف إلى
تقسيم المنطقة إلى دويالت وإمارات .نعم ألجل ذلك
قلنا إنها لحظة «إسرائيلية» مناسبة للحرب ،فيما
نقول إن كل لحظة هي مناسبة للمقاومة ،خصوصا ً
مقاومة الشعب الفلسطيني وأهلنا األعزاء األخيار
في غ ّزة الذين يقع كل واحد منهم وممتلكاتهم وجهد
حياتهم على منظار تصويب الطائرات والدبابات
والبوارج «اإلسرائيلية» .إن القتل «اإلسرائيلي»
الوحشي الجاري في غ ّزة ال يتم بالخطأ كما ال يب ّرره
الحديث عن طلقات إن��ذار ،فكل هدف في غ � ّزة هو
هدف مرئي بالعين المج ّردة أو بالمنظار العادي
وتجري الرماية عليها مباشرة ،ولكن «إسرائيل»
تتقصد التدمير للتدمير ،وتتبع في غ� ّزة سياسة
االرض المحروقة وهذا هو اإلرهاب الرسمي بعينه،
الذي يجب أن يستدعي محكمة الجنايات الدولية
لمحاكمة قادة الكيان الصهيوني كمجرمي حرب».
ورأى أن من حق أهلنا في القطاع أن يحملوا
السالح ،وأال يستمروا في العيش تحت تهديد حرب
كل عامين أو غ��ارة كل يومين .من حقهم ككل أهل
األرض أال يعيشوا تحت التهديد الدائم باللجوء
إلى القوة .والمقاومة هنا واجب وليست حقاً .هذا
هو الجهاد الحقيقي .لقد آن لـ«إسرائيل» أن تدرك

أسماء شهداء غزّة على صخرة الروشة

حدود القوة وأن تتعلم من دروس فلسطين ولبنان
أن أحدا ً في األرض ال يستطيع كسر إرادة أيّ شعب،
وأن��ه لن يستطيع االستمرار في االحتالل والظلم
إلى ما ال نهاية ،ويجب أن تفهم «إسرائيل» أن ما
يوصف بالحسم العسكري أضغاث أحالم لن تتفسر
إال بكوابيس .على «إسرائيل» أن تفهم أنّ التفوق
العسكري لم يعد يعني االنتصار ،وعلى العالم
أن يعرف أنّ الدعم االميركي واالوروب��ي الوقح ال
يعطي الشرعية للعدوان الصهيوني على الشعب
الفلسطيني».
وقال« :إن الصبر والصمود والقتال بعزم وثبات،
أمور تؤدي إلى النصر األكيد .والمقاومة في لبنان،
واليوم في فلسطين تؤكد أنّ «إسرائيل» ال تفهم سوى
بلغة القوة ،وهي ال تأبه بالضعيف وال تر ّد عليه».
وأضاف« :إننا على ضوء التجارب وما صدر عن
اتحاد برلمانات منظمة الدول اإلسالمية وغيرها من
األطر البرلمانية المسؤولة ندعو إلى:
أوالً :تأكيد دعمنا المطلق ألشقائنا أبناء الشعب
الفلسطيني ب��م��واج��ه��ة االح��ت�لال وال��ع��دوان��ي��ة،
والمطالبة الفورية بوقف ثابت ونهائي للعدوان على
غ ّزة ورفع الحصار عنها وفتح المعابر إليها.
ثانياً :إطالق سراح المعتقلين واألسرى ،خصوصا ً
الذين اعتقلوا خالل مطلع الشهر الحالي والذين
يتجاوز عددهم المئات ،وتحرير أعضاء المجلسين
التشريعي والوطني المعتقلين وفي طليعتهم عزيز
دويك رئيس المجلس التشريعي البرلماني ومروان
البرغوتي والمناضل أحمد السعدات.
ث��ال��ث�اً :ن��دع��و االت��ح��اد إل��ى إن��ش��اء المراسالت
المناسبة ،أو إرسال الوفود الضرورية إلى رئاسات
االتحادات البرلمانية الدولية والعربية واآلسيوية
واألوروبية واألفريقية والالتينية والفرنكوفونية
واألورومتوسطية والمتنوعة ،إلطالعها على حقيقة
األوضاع في غ ّزة ،واألهداف «اإلسرائيلية» من وراء
هذا العدوان.
رابعاً :تقديم المساعدات الفورية الطبية والغذائية
لغ ّزة ألنها تحتاج إلى جهودنا جميعاً.
خامساً :التأكيد على إعادة إعمار غ ّزة والمنازل
ال��ت��ي دم��رت��ه��ا س��ل��ط��ات االح��ت�لال ف��ي المناطق
الفلسطينية وإنشاء مجلس خاص لهذه الغاية.
سادساً :مواجهة التحدّي المتمثل بالمحاولة
«اإلسرائيلية» لتهويد القدس بتعزيز الصناديق
الخاصة بالقدس والقيام بالمشاريع الالزمة للمدينة
للحفاظ على الهوية العربية واإلسالمية».

مواقف
كما كان للقوى والشخصيات والجمعيات أمس،
عدد من المواقف المندّدة بالعدوان ،والمطالِبة بوقفه

والممجدة ببطوالت المقاومة في فلسطين .ومن
فوراً،
ّ
أبرز هذه المواقف:

التوحيد العربي

وج��ه المكتب االعالمي لرئيس ح��زب التوحيد
ّ
العربي الوزير السابق وئام وهاب في بيان «تحية
اعتزاز وتقدير للمقاومة الفلسطينية التي تتصدّى
للعدوان «اإلسرائيلي» الغاشم على غ � ّزة ،والتي
تبذل أغلى األثمان دفاعا ً عن الشعب الفلسطيني في
ّ
مسطرة بصمودها
مواجهة آلة القتل «اإلسرائيلية»،
ومقاومتها في وجه المغتصب ملحمة جديدة من
مالحم البطولة والعطاء في الصمود والتحدّي
والكفاح في سبيل استعادة الحقوق المسلوبة
والمغتصبة ،وتحقيق حلم االمة في إقامة الدولة
الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس».
وأض��اف البيان« :إذا ك ّنا على يقين بأنّ النصر
شبه أكيد وهو حليف المقاومة الفلسطينية التي
استطاعت من خالل صمودها التاريخي أن تقلب
المعادلة على الساحتين االقليمية وال��دول��ي��ة،
وأن تح ّقق ت���وازن ال��رع��ب ف��ي مواجهة ال��ع��دوان
«اإلسرائيلي» على الشعب الفلسطيني الذي رفض
التنازل عن حقه وق ّرر البقاء والصمود والمقاومة،
لكننا نستغرب الصمت العربي إزاء ال��ع��دوان
المتجدد على غ ّزة وأبنائها الذي ترتكبه «إسرائيل»
بدم بارد ،من دون أيّ اعتبارات إنسانية أو أخالقية،
وه��و دليل إضافي على الوهن ال��ذي ب��ات يعتري
األنظمة الرجعية في المنطقة والتي تقاعست عن
واجبها في الدفاع عن القضية الفلسطينية في ظل
يشجع المحتل
انشغالها بالصراعات الداخلية ،ما
ّ
على االستمرار في العدوان».
ورأى وهاب أنّ صمود أهلنا في غ ّزة يؤكد مرة
جديدة أنّ «إس��رائ��ي��ل» كيان عاجز عندما يفشل
عن تحقيق أهدافه العسكرية واالمنية وبالتالي
السياسية أم��ام إرادة المقاومة الفلسطينية التي
استطاعت تدمير هيبة ال��ردع «اإلسرائيلية» ،وأن
تضيف إلى انتصارات المقاومة نصرا ً جديداً.

شكر

رأى األم��ي��ن ال��ق��ط��ري ل��ح��زب ال��ب��ع��ث العربي
االشتراكي في لبنان الوزير السابق فايز شكر في
تصريح له أم��س ،أنّ الحرب العدوانية الهمجية
المستمرة على قطاع غ � ّزة منذ أسبوعين ،والتي
حصدت مئات الشهداء وآالف الجرحى ،ودم��رت
الكثير من البيوت والبنى التحتية ،أظهرت من
جديد حقيقة الفكر الصهيوني اإلجرامي وطبيعته
العنصرية الحاقدة ،وبيّنت ال��دور القذر ل�لإدارة
األميركية بدعمها ومساندتها اإلرهاب الصهيوني،
وكشفت التخاذل والتآمر لدى بعض األنظمة العربية
وحكامها المتواطئين مع المعتدين ،وفضحت جامعة
الدول العربية التي أصبحت حصان طروادة العصر
في واقعنا العربي.
واعتبر شكر أنّ ه��ذه ال��ح��رب العدوانية على
غ� ّزة جزء من الحرب الكبرى على العالم العربي
المستمرة منذ إعالن الحلف األميركي ـ الصهيوني
عن مشروعهما في إقامة منطقة الشرق األوس��ط
الجديد ،وتب ّنيهما الفوضى الهدّامة كأسلوب لتنفيذ
ّ
المخطط .وم��ا تشهده ال��ي��وم غالبية البالد
ه��ذا
العربية من اعتداءات عليها ،يدلل على هذه الحقيقة
التي أصبحت واضحة وضوح الشمس.
وأض��اف« :لقد أغتنم الكيان الغاصب الظروف
التي يم ّر بها العالم العربي ،فطرح مشروع الدولة
اليهودية كخيار أخير له ليتمكن من خالل تنفيذه
من السيطرة والتمدّد والهيمنة على المنطقة بكاملها.
وما عدوانه على سورية ودعمه اإلرهابيين فيها
وإع�لان مساندته االنفصاليين في شمال العراق،
وحربه المستمرة على الشعب الفلسطيني بشكل
عام وعلى أهل غ ّزة بشكل خاص ،ما هو إال التعبير
عن األه��داف التي يسعى إليها هذا العدو في هذه
المرحلة المصيرية من تاريخ العالم العربي».

صيدا

وقال« :لقد ّ
سخرت الواليات المتحدة األميركية
ك ّل أدواتها في المنطقة من أجل تحقيق المشروع
الصهيوني ،فاستعانت بالتكفيريين اإلرهابيين
وببعض م�دّع��ي اإلس�ل�ام لضرب ق��وى المقاومة
والصمود في أمتنا لتسهيل تحقيق الحلم الصهيوني
في بالدنا ،كما أمرت بعض األنظمة العربية وحكامها
تصب في خدمة هذا المشروع،
بتنفيذ أجنداتها التي
ّ
لذلك نرى اليوم هؤالء جميعا ً مشاركين وبأشكال
مختلفة في الجريمة الكبيرة التي تستهدف مصالحنا
الوطنية والقومية وتستهدف وجودنا ومصيرنا».
وأ ّكد شكر أنّ الحرب العدوانية الدائرة اليوم على
امتداد األرض العربية ستق ّرر مستقبل العالم العربي
ومصيره .وعلى رغم وحشية هذا العدوان وحجم
القوى المشاركة فيه ،فإنه بدا عاجزا ً عن تحقيق
أهدافه ،إذ أخذت القوى المقاومة في أمتنا المبادرة
في التصدّي له في أكثر من مكان ،وب��دأت تحقيق
إنجازات كبيرة في أكثر من موقع ،وبشكل خاص في
سورية ،إذ انعكس هذا الواقع على الوضع العربي
العام وش ّكل بداية تح ّول في مسار األحداث ،واأليام
المقبلة ستبرهن عن ه��ذه الحقائق بشكل أفضل
وأشمل».
وختم شكر قائالً« :أم��ا في لبنان ،فإن البعض
ما زال يراهن على نتائج التط ّورات الحاصلة في
المنطقة وانعكاساتها عليه ف��ي إط��ار حسابات
خاطئة يدفع اللبنانيون ثمنها من مق ّومات حياتهم
االقتصادية واالجتماعية نتيجة شلل المؤسسات
الوطنية وتعطيلها ،وغياب الشعور بالمسؤولية
لدى هؤالء ،وفي المقابل ال ب ّد لنا من اإلشادة بالدور
المهم التي تقوم به القوى العسكرية واألمنية في
مكافحتها المخططات اإلرهابية والتي كان آخرها في
مدينة طرابلس».

المرابطون

ث ّمنت الهيئة القيادية في حركة الناصريين
المستقلين ـ المرابطون في بيان ،ما قاله أمين عام
حركة الجهاد اإلسالمي رمضان عبد الله شلّح ،لجهة
تأكيد ثوابت األمة العربية ونضالها والمسار الجيو ـ
استراتيجي من أجل تحرير فلسطين كل فلسطين.
ودعت جميع القوى الوطنية إلى صون فلسطين
القضية ،وبالمقابل على ك��ل فصائل المقاومة
الفلسطينية أن تضع تحرير فلسطين ومقاومة
اليهود بندا ً وحيدا ً في مسارها ومصيرها.
وق����دّرت الهيئة ال��وض��وح ال��ت��ام ف��ي الموقف
السياسي للجهاد االسالمي في ما يتعلق بدور مصر
المركزي في حماية األمن القومي العربي وفي مقدّمه
وميزانه قضية فلسطين المركزية.
وشدّدت على وجوب أن تكون مبادرات التهدئة
فقط من أجل حماية أهلنا في غ ّزة ودعم المقاومة،
ال أن تكون مشروع سمسرة ومناورات سياسية في
سوق النخاسة االقليمية.

ّ
منظمات المجتمع المدني

أعلن مركز الخيام في بيان ،أنّ  99من ّ
منظمات
المجتمع المدني وحقوق االنسان العربية و ّقعت
على بيان دان جرائم الحرب «اإلسرائيلية» على
غ ّزة.
وطالب هؤالء المجتمع الدولي بالتحرك العاجل
لوقف العدوان وحماية المدنيين الفلسطينيين بعد
أن واصلت ق��وات االحتالل «اإلسرائيلي» تصعيد
عدوانها الغاشم ضد المدنيين وممتلكاتهم في
غ�� ّزة ،من خ�لال ارت��ك��اب جرائم ح��رب وانتهاكات
جسيمة واستخدام غير قانوني للق ّوة ،ما تسبّب
حتى تاريخه في قتل أكثر من  506مدنيين ،بينهم
 112طفالً و 50امرأة ،وتشريد أكثر من  100ألف
فلسطيني من بيوتهم ،وتدمير أكثر من ألف منزل،
وأصيب  3150مدنيا ً آخر بجراح مختلفة غالبيتهم
من األطفال والنساء وكبار السنّ  ،وهم من الفئات
المحمية بموجب القانون اإلنساني الدولي.

