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حمليات �سيا�سية

على طريق سعدنايل
ودان��ت المنظمات المو ّقعة
س��ي��اس��ة ت���روي���ع ال��م��دن��ي��ي��ن
المتعمدة وإرهابهم وإل��ح��اق أكبر الخسائر بهم
وبممتلكاتهم ،التي كانت هدفا ً واضحا ً للهجمات
الحربية «اإلسرائيلية» المتواصلة والتي تشارك
فيها مختلف األس��ل��ح��ة م��ن ال��ط��ائ��رات الحربية
والبوارج ومدفعية الميدان والدبابات.
وأ ّك��دت أن تجاهل المجتمع الدولي التزاماته
القانونية نحو السكان المدنيين ،يساهم في تعزيز
اإلفالت من العقاب عن االنتهاكات الجسيمة لقواعد
ويشجع قوات االحتالل على ارتكاب
القانون الدولي،
ّ
المزيد من الجرائم طالما تشعر بالحصانة ضد
المالحقة والعقاب.
واعتبرت أنّ ما ترتكبه قوات االحتالل يرتقي إلى
ّ
المنظم
مستوى جرائم الحرب متع ّمدة ،باستهدافها
للمدنيين وممتلكاتهم وتع ّمد قصف المنازل السكنية
والممتلكات العامة والخاصة.
كما دانت الجمعيات صمت جامعة الدول العربية
والنظام الرسمي العربي على هذا العدوان الغاشم
ال��ذي أضحى ع��ام�لاً
مشجعا ً الستمرار الجرائم
ّ
«اإلسرائيلية» البشعة بحق الشعب الفلسطيني في
قطاع غ ّزة ،ما يشكل موقفا ً ال يتناغم مع روح الميثاق
العربي لحقوق اإلنسان ومبادئه التي تعترف بحق
الشعوب في تقرير المصير وتساوي بين الصهيونية
والعنصرية .مطالب ًة المجتمع الدولي والمنظمات
والهيئات الدولية بالخروج عن الصمت وووقف
سياسة الكيل بمكيالين ومساواة الضحية بالجالد،
ودعوة دولة فلسطين إلى االنضمام إلى اتفاقية روما
للمحكمة الجنايات الدولية.
وشدّدت الجمعيات على وجوب قيام الدول قاطبة
باتخاذ التدابير المناسبة لتفعيل الوالية الجنائية
العالمية لمحاكمها بغية مالحقة كل المسؤولين
«اإلسرائليين» عن الجرائم التي ارتكبوها بحق
الشعب الفلسطيني في غ ّزة ،أو أمروا بها أو سكتوا
عنها .مطالب ًة مجلس حقوق االنسان في جنيف
بعقد جلسة طارئة لبحث االنتهاكات «اإلسرائيلية»
الفادحة لحقوق اإلنسان في األراض��ي المحتلة،
خصوصا ً في غ ّزة ،وإرسال بعثة تحقيق دولية.

مسيرات واعتصامات
كما ت��واص��ل��ت أم��س المسيرات والتظاهرات
واالعتصامات الداعمة للمقاومة ف��ي فلسطين،
والمندّدة بالصمت العربي المطبق إزاء العدوان على
غ ّزة .وكانت مطالبات بعدم الرضوخ أليّ هدنة من
شأنها تقويض إنجازات المقاومة وإعطاء العدو
الغاصب فرص ًة اللتقاط أنفاسه واالنقضاض من
جديد على المقاومة.
التظاهرات واالعتصامات ع ّمت غالبية المدن
واألحياء اللبنانية ،كما المخيمات الفلسطينية ،وفي
هذا التقرير جولة على أهم هذه التح ّركات.

أمام مق ّر الصليب األحمر

ّ
نظمت «وكالة القدس لالنباء» وقفة تضامنية
مع غ � ّزة وشعب فلسطين ومقاومته ،استنكارا ً
ّ
بحق األطفال والنساء
للعدوان الصهيوني والجرائم
والمس ّنين والمدنيين ،وذلك أمام مقر الصليب االحمر
الدولي في بيروت ،شارك فيها تج ّمع الهيئات األهلية
التطوعية ،ولجنة المتابعة لمنظمات المجتمع
المدني وأطفال من المخيمات.
بداي ًة ،دعا المنسق العام لتجمع الهيئات االهلية
التطوعية في لبنان الدكتور كامل مهنا إلى التضامن
م��ع الشعب الفلسطيني ودع��م��ه ف��ي مقاومته
وصموده ،وممارسة الضغوط على «إسرائيل» لوقف
ّ
وحث المجتمع الدولي
عدوانها المتمادي والمستمر،
للضغط على «إسرائيل» لإلذعان للقرارات الدولية
والكف عن ارتكاباتها بحق الشعب الفلسطيني.
وط��ال��ب مهنا االنظمة العربية بالخروج من
إطار التضامن اللفظي المعتاد ،وإع��ادة النظر في
كل المبادرات العربية السابقة الخاصة بعملية
السالم ،ومراجعة الموقف من القضية برمتها،
وتنسيق التح ّرك العربي لردع هذا العدوان ووقفه
فوراً ،وقطع العالقات العربية ـ «اإلسرائيلية» وإلغاء
المعاهدات معها .ودعا فصائل المقاومة الفلسطينية
إلى الوحدة على قاعدة التصدّي للعدوان ،وعدم
تمكينه من استفراد الجبهات.
وط��ال��ب التج ّمع ولجنة المتابعة الحكومة
اللبنانية ووزارة الصحة العامة بإيفاد طائرة
مز ّودة باألدوية والمعدّات الطبية عبر مطار العريش
إلى أهلنا في غ ّزة المحاضرة.

شاطئ صور

(أحمد موسى)
كما دع��ا التج ّمع ولجنة المتابعة إل��ى حملة
تب ّرع باالدوية والمعدّات الطبية ألهلنا في غ ّزة،
ودعا الراغبين بالتبرع إلى االتصال على االرقام
التالية- 01/317294 - 01/317293:
.70/168119
وتال مدير عام وكالة القدس لالنباء هيثم أبو
الغزالن مذكرة «الحراك االعالمي» تضامنا ً مع غ ّزة
أعلن فيها ،أنه «منذ الثاني عشر من حزيران الفائت
وحتى كتابة هذه المذكرة في الثاني والعشرين من
تموز ،وشعبنا الفلسطيني في االراض��ي المحتلة
يتع ّرض لعدوان صهيوني همجي واسع ومتصاعد
ب��ذري��ع��ة اخ��ت��ط��اف ث�لاث��ة مستوطنين صهاينة
ف��ي منطقة الخليل الخاضعة أمنيا ً للسلطات
الصهيونية .وق��د ت��درج ه��ذا ال��ع��دوان من إع��ادة
احتالل مدن الضفة الغربية وقراها ،واستباحة
البيوت والمؤسسات العامة والخاصة وتخريب
محتوياتها ،وتجريد حمالت اعتقال طالت المئات
م��ن أب��ن��اء الضفة ومجاهديها وشملت عشرات
االسرى المحررين في عملية وفاء االحرار ،وأعضاء
ف��ي المجلس التشريعي ،ناهيك ع��ن استهداف
الصحافيين واالعالميين الفلسطينيين واالجانب
الذين يوثقون بصورهم وأفالمهم وأقالمهم همجية
العدو وفاشيته وإرهابه ،التي تذكر العالم بأبشع
ممارسات النازيين والفاشيين والعنصريين،
وص��وال ً إل��ى ما تشهده غ�� ّزة من جحيم الغارات
الجوية والقصف البحري والب ّري المستديم ،التي
حولت القطاع المحاصر من شماله إل��ى جنوبه
وم��ن شرقه إل��ى غربه ،إل��ى جبهة مفتوحة على
كل أشكال الموت والدمار التي طاولت البشر ولم
تستثن الحجر وال الشجر ،حاصدة مئات الشهداء
( )550وآالف الجرحى ( )2350ومن بينهم نسبة
عالية من األطفال والنساء والشيوخ وعشرات آالف
النازحين ومخلفة تدمير آالف المنازل والمدارس
ودور العبادة والمؤسسات والبنى التحتية وصوال ً
إلى العدوان الب ّري على القطاع».
وأض��اف« :تع ّمد العدو تدمير البيوت وأماكن
العبادة والمدارس على رؤوس األطفال والنساء
والشيوخ ،وارتكب أبشع المجازر كما في الشجاعية،
وبيت حانون ،والشاطئ ،ورفح على مرأى العالم
والمؤسسات الدولية واالنسانية والحقوقية،
المصابة بداء الصم والبكم وعمى البصر والبصيرة،
فهي ال ترى وال تسمع ولسانها مقصي عن قول الحق
والنطق بالحقيقة .وما تمخض عنه جبل المجتمع
الدولي مساواة الضحية مع القاتل ،ودعوة الشعب
الفلسطيني الخاضع لالحتالل والحصار إلى االذعان
لشروط العدوان وهي معادلة ظالمة ومجحفة وغير
إنسانية ،وال تنسجم مع كل سنن الحياة وال الشرائع
المساوية والقوانين الدولية التي تعطي للشعوب
المحتلة أرضها كل الحق في استخدام كل أشكال
المقاومة لتحرير أرضها واستعادة حقوقها».
وتابع« :نحن ال ندين العدو الصهيوني على
ال��م��ج��ازر البشرية التي يرتكبها بحق الشعب
الفلسطيني المقاوم وال على الدمار وال الحصار ،فهذه
استراتيجيته الدائمة والمستمرة منذ د ّنست أقدامه
الهمجية أرض فلسطين ،إنما ندين صمت المجتمع
ال��دول��ي وال��ع��رب��ي ونستنكر غياب المؤسسات
الدولية واالقليمية التي ترفع الشعارات االنسانية
وتدّعي الحرص على حقوق االنسان والطفل والمرأة
والحيوان والبيئة».
وأعلن أنّ هذا الصمت الدولي والعربي ،يعتبر
ش��راك��ة ومساهمة ف��ي ال��ع��دوان ال��ذي يستهدف
كسر شوكة الشعب الفلسطيني ،لوقف مقاومته
وإخ��ض��اع��ه وف��رض االس��ت��س�لام عليه ،وتصفية
قضيته بشكل ن��ه��ائ��ي ،ف��ي ظ��ل ح��ال��ة الفوضى
واالضطراب االمني والتفتيت والشرذمة التي تعم
معظم الدول العربية ،وفي ظل االنحياز االميركي ـ
الغربي وبعض العربي المطلق للكيان الغاصب.
كما انه يشكل في الوقت نفسه ضوءا ً أخضر للعدو
الستخدام كل أشكال القتل والتدمير وحتى تلك
المح ّرمة دوليا ً من أجل إنهاء مهمته االجرامية في
أسرع وقت.
وقال« :إنّ الشعب الفلسطيني الذي يقاوم منذ
أكثر من مئة عام ويقدّم التضحيات من خيرة أبنائه
وأطفاله ،يقارع اليوم بسالح إرادته الصلبة كل قوى
االستعمار والطغيان المتعددة الجنسيات التي
تقف إلى جانب العدو الصهيوني وتمدّه بأحدث
نتاجاتها العسكرية التدميرية القاتلة والفتاكة.
تمسكه بكل أشكال المقاومة وعلى رأسها
ويؤ ّكد
ّ
المقاومة المسلحة لتحرير أرضه واستعادة حقوقه
كاملة وعلى رأسها العودة الحرة والكريمة لماليين
الالجئين إلى أرض اآلباء واالجداد».

ودع��ا كل حَ مَلة االق�لام وآالت التصوير ،وكل
أعضاء هيئات مقاومة التطبيع والغزو الثقافي
إلى تعزيز أدوارهم ،في جبهة المواجهة مع العدو
الصهيوني أثناء المعركة وبعدها .فما ينتظرنا بعد
صمت المدافع أش ّد مرارة وقساوة من هدير الطيران
وقصفه الهمجي .لنمنع جبهة االع��داء من تحقيق
أهدافهم بـ«السلم» بعدما عجزوا عن الوصول إليها
بقوة الحديد والنار.
وفي الختام ،سلم مهنا المذكرة إلى رئيس بعثة
اللجنة الدولية للصليب االحمر في لبنان فابريزيو
كاربوني الذي أ ّكد أنّ الصليب االحمر لم يترك وسيلة
إال وقدّمها لمساندة الجرحى واالسرى في غ ّزة .وهو
يقدّم إمكانياته في نطاق خدماته االنسانية ،مشيرا ً
إلى وجود صعوبات في العمل على االرض بسبب
القصف والنيران ،وعلى رغم ذلك يحاول طاقمها
القيام بواجباته إلسعاف الناس ،مؤكدا ً أنّ الصليب
االحمر لن يوقف تح ّركاته ونشاطاته مهما كانت
الصعوبات.

اتحاد المقعدين

ن� ّ
�ظ��م ات��ح��اد المقعدين اللبنانيين وع���دد من
الناشطين من أبناء الشعبين اللبناني والفلسطيني
في الروشة ،قبالة الصخرة ،وقفة تضامنية مع
أهالي غ ّزة .ورفع المعتصمون الفتات على امتداد
عل ّو الصخرة د ّونت عليها أسماء الشهداء وسنوات
أعمارهم .وتناوبوا على قراءة أسماء الشهداء الذين
سقطوا من ج ّراء العدوان «اإلسرائيلي» على غ ّزة .ثم
رموا الورود الحمراء والبيضاء في مياه البحر تحت
شعار «من بيروت إلى فلسطين».
وفي الختام ،تلت إح��دى الناشطات بيانا ً دعا
للوقوف إلى جانب شعب غ ّزة المدافع عن الحق،
مؤ ّكدة االعتزاز بوحدة الشعب الفلسطيني ووحدة
سالحهم ،آسفة لغياب أيّ تح ّرك يدين «إسرائيل» في
مجلس األمن ،ولغياب المواقف العربية الرسمية.

بريتال

ن ّفذ أهالي بلدة بريتال عصر أمس على الطريق
الدولية ،اعتصاما ً تضامنيا ً مع غ � ّزة ،بمشاركة
رئيس البلدية عباس زكي اسماعيل وممثلي فصائل
التحالف الوطني الفلسطيني وهيئات المجتمع
المدني .ورفع المعتصمون أعالم فلسطين والفتات
كتب عليها« :فلسطين قضيتنا والقدس قبلتنا»
و«اليهود يقتلون المسلمين في غ ّزة بأموال عربية».
وأل��ق��ى ع��� ّزت منصور كلمة ِب��اس��م الفصائل
الفلسطينية قال فيها« :شعبنا لن يستسلم ولن
يركع ،بل سينتصر على رغ��م ال��دم وال��دم��ار .إن
فلسطين هي العنوان والبوصلة ،ومن أراد الرفعة،
ففلسطين هي الرافعة ،فهي توحد وال تفرق ،تجمع
تقسم .وغ ّزة اليوم ترسم خارطة المنطقة بفضل
وال ّ
دماء أبنائها».
وألقى الشيخ يوسف صلح كلمة مفتي بعلبك
الشيخ بكر الرفاعي قال فيها« :إن غ ّزة اليوم تحتاج
إلى أن نحمل السالح ونقاتل معها ،ال أن نلقي الخطب
أو ندير الظهر .وندعو كل المسلمين في العالم إلى
الوحدة لمقاتلة العدو الصهيوني».
من جهته ،قال رئيس بلدية بريتال« :فلسطين
اليوم أسيرة ،وغ ّزة جريحة .لذا ،نحن مع فلسطين
وغ � ّزة في كل ما نملك ،وال راي��ة إال لفلسطين ،وال
قضية إال هي .وكل نقطة دم في غ ّزة هي في أعناق
األمة ،وعلى األمة أن تتح ّمل مسوؤلياتها في مواجهة
المشروع الصهيو ـ أميركي».

التعبئة التربوية في حزب الله

ّ
نظمت التعبئة التربوية في ح��زب الله ،لقاء
تضامنيا ً مع غ � ّزة في كلية العلوم في الجامعة
اللبنانية ـ م��ج� ّم��ع ال��ح��دث ،ب��م��ش��ارك��ة ط�لاب
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 ...وفي طرابلس
ومسؤولين في الحزب.
ورفع الطالب االعالم اللبنانية وأعالم حزب الله
وأع�لام فلسطين ،كما رفعوا الفتات ُكتب عليها:
«بحر غ�� ّزة سيُغرق إس��رائ��ي��ل»« ،إس��رائ��ي��ل ع��د ّو
الحياة»« ،إسرائيل ال تعرف إال لغة القوة» ،و«غ ّزة
تناضل وتقاوم وتنتصر».
وألقيت كلمة ِباسم الطالب ،أش��ارت إلى أنّ يد
أميركا المجرمة تخرج م ّرة أخرى من أكمام الصهاينة
الحاقدين ،لترتكب مجازر في غ ّزة الجريحة تختم
بها تاريخها االسود .م ّرة أخرى الوحشية االميركية
على أمتنا وشعوبنا تتجلى بيد صهيونية حاقدة
لتقتل األطفال والنساء والعجائز في بيوتهم .هو
العدوان االميركي نفسه يتجلى كل م ّرة عبر آلته
الوحشية «إسرائيل» في كل فلسطين ،هو االستهتار
الدولي بأرواح شعوبنا ما زال يخيّم على النفوس،
هو التفريط الكامل بحقنا في الحياة.
أبت الهمجية األميركية والوحشية «اإلسرائيلية»،
اال أن تضعا البصمات السوداء على أجساد المدنيين
الع ّزل ،هي عنصرية القرن الواحد والعشرين قد
كشرت عن أنيابها المبللة بدماء أطفال العراق
ولبنان وسورية وفلسطين .م ّرة بعد م ّرة ننصت
ألصوات الضحايا البريئة المقتولة ظلما ً وعدواناً،
أصوات الضحايا التي لم تصل بعد إلى آذانكم في
عالمنا العربي الجديد ،وقد عرفنا وتأكدنا أمس كما
اليوم ،أن الرؤساء والملوك العرب ،لن ينتجوا لنا
سوى المزيد والمزيد من بيانات الدعم والتأييد ،وقد
تأكدنا أنّ هذا العالم الذي نعيش فيه عالم مهووس
ال ضمير له وال وج���دان ،وأنّ كل ما نسمعه عن
شرائع لحقوق االنسان ومنظمات عريضة االهداف
والتطلعات ،ال تعني أننا أناس من الدرجة الثالثة
بعد المئة.
تأكدنا اليوم وك��ل ي��وم ،أنّ سياسة القتل لن
تزيدنا سوى وعيا ً وإدراك �ا ً لطبيعة الصراع الذي
نواجهه ،وأنّ شعبنا سيعي أكثر فأكثر أنّ زمن
البكاء على االطالل قد و ّلى ،والشكاوى الى مجلس
االمن االميركي مئة في المئة باطلة حتماً .هذا الزمن
األبي ،زمن المجاهدين
هو زمن االنتصار للقرار الح ّر
ّ
االبطال وزم��ن الحق والباطل .وهو زمن الرجال
الرجال عزيمتهم أصلب من الجبال وإيمانهم أقوى
من الباطل ،وقد آمنوا بالحق أن القدس عاصمة
أب��دي��ة م��وح��دة لفلسطين ،وأنّ «إس��رائ��ي��ل» غ�دّة
سرطانية يجب أن تزول من الوجود ،وهذا حقنا وما
عدا ذلك باطل».

طرابلس

ّ
نظم اتحاد الشباب الوطني بالتعاون مع عدد من
الجمعيات الكشفية واألهلية اللبنانية والفلسطينية،
مسيرة شبابية في طرابلس انطلقت من أمام مقر
االتحاد في التل ،وانتهت في اعتصام حاشد أمام
مقر اللجنة الدولية للصليب األحمر ،حيث كانت
ّ
تبث األناشيد واألغاني الثورية .وهتف المشاركون
بعبارات تضامنية مع غ ّزة وفلسطين وض ّد أميركا
والصهيونية.
وألقيت كلمات لكل من :عضو برلمان الشباب
خالد ع��دس ،زكريا األحمد ِباسم كشاف الشباب
الوطني ،محمود مقدادي (كشافة بيت المقدس)،
فضيلة وهبي (جمعية أه��ل العطاء) ،ف��رح أزور
(جمعية بيت اآلداب والعلوم) ،وم��روى الخطيب
ِباسم ّ
كشافة الغد.
بعد ذل��ك ،ت�لا عضو ق��ي��ادة المؤتمر الشعبي
ن��ص المذكرة
المحامي عبد الناصر المصري
ّ
الموجهة إلى أمين عام األمم المتحدة بان كي مون
ج��اء فيها« :تتع ّرض غ � ّزة منذ أسبوعين لهجمة
«إسرائيلية» بشعة ترتكب فيها أبشع المجازر
بحق األطفال والنساء والشيوخ واآلمنين حتى
وصلت نتائج العدوان حدود  600شهيد و4000
مصاب ،وهذا االعتداء ليس األول ولن يكون األخير

} نظام أبو كروم

وصلت بطاقة الدعوة لحضور حفل زفاف أحمد أبو خضير شقيق محمد الد ّرة الذي سيقام
في األرض المحتلة.
هناك في فلسطين المح تلة.
وذلك عندما تلتقي عقارب الساعة ...ك ّل العقارب.
بداعي القصف والعصف نعتذر عن قبول الهدايا.
األدوار ُن ّسقت ،عفوا ً األزهار.
جنّة األطفال التلة ...التلة ...التلة.
يبدأ الحفل بالنشيد الذي يس ّمى الوطني.
كل بحسب هوية حضوره.
ث ّم كتابة العقد بدم بارد.
الضيافة دموع مج ّففة.
ثم الز ّفة ...وإن كنتم معتادين عليها.
يلي ذلك عشاء ...ساهر.
المأكوالت بلدية من دون مقبالت تشجع القابلية ،ومن دون عقاقير تس ّرع العضم.
المشروب «كوكا كوال»...
«كوكا كوال».
تي ّمنا ً بأصوات منبّهات سيارات اإلسعاف.
يحيي الحفل خبر عاجل
ْ
مع اعتذاره المسبق عن التشويش الناتج من أصوات المفرقعات النارية وأنوارها
الصاعدة من األرض إلى السماء
والهابطة من السماء إلى األرض مع تحيات «.»R 160
ال تقبل األعذار عن عدم تلبية الدعة حتى لـ«داعش».
مبروك ألحمد أبو خضير.
فلسطين المح تلة خضراء.

إال إذا تح ّركت األمم المتحدة ووضعت ح ّدا ً لغطرسة
«إسرائيل» الغاصبة وعدوانيتها.
إنّ الشعب الفلسطيني يتع ّرض لحرب إب��ادة
جماعية منذ ع��ام  1948ف��ي ظ � ّل ت��واط��ؤ دول��ي
وسكوت غالبية دول العالم ،وعلى رغ��م صدور
مواثيق وقوانين دولية تؤكد حق الشعوب بالحرية
ومقاومة المحتل وتقرير المصير والعيش بكرامة
على أرضها ،إال أن الشعب الفلسطيني ،وعلى رغم
نضاله الطويل لم يستطع أن يتمتع بهذه الحقوق
بسبب االحتالل «اإلسرائيلي» واالستيطان وعمليات
التهويد للمدن والقرى واألحياء الفلسطينية.
إنّ المجتمع الدولي الصامت على العدوانية
الصهيونية يعتبر في نظر الشعب العربي شريكا ً
في هذه العدوانية والجرائم المستمرة المتمادية.
لذلك ،فإننا ندعوكم بصفتكم أمينا ً عاما ً لمنظمة
أنشئت من أجل تحقيق العدل واألمن الدوليين أن
تتدخلوا فورا ً لتحقيق ما يلي:
 1ـ وق��ف االع��ت��داءات الصهيونية ف���ورا ً على
قطاع غ ّزة حقنا ً لدماء األبرياء من األطفال والنساء
والشيوخ واآلمنين.
2ـ ّ
فك الحصار عن قطاع غ ّزة وفتح ك ّل المعابر
بما يسمح بتأمين مق ّومات الحياة لشعب غ ّزة
المحاصر منذ سنوات.
َ
 3ـ العمل إلطالق جميع األسرى الفلسطينيين
في سجون «إسرائيل» ،فحماية األسرى مسؤولية
دولية وبقاؤهم في سجون العدو يشكل وصمة عار
على جبين المجتمع الدولي بأسره.
 4ـ اتخاذ كل اإلجراءات القانونية لمعاقبة قادة
«إسرائيل» السياسيين والعسكريين أمام محكمة
الجنايات الدولية الرتكابهم أفعاال ً إرهابية وجرائم
حرب وإبادة جماعية.
 5ـ إحياء قرار األمم المتحدة باعتبار «إسرائيل»
دولة عنصرية والتعامل معها على هذا األساس.
 6ـ تطبيق قرارات األمم المتحدة لجهة االعتراف
بدولة فلسطين وعاصمتها القدس ،وحق الشعب
الفلسطيني في إقامة دولته على أرض��ه وع��ودة
الالجئين إلى أرضهم.
إن دوركم أساس في تطبيق قرارات األمم المتحدة
ذات الصلة بالقضية الفلسطينية وتطبيق المواثيق
واألعراف الدولية ومبادئ القانون الدولي اإلنساني.
��راخ ف��ي تطبيق تلك القوانين واألع���راف
وك��ل ت� ٍ
والمبادئ يجعل المنظومة الدولية كلّها مح ّل
اتهام أمام ماليين العرب الذين يتوقون للعدالة
الدولية واستعادة الحقوق العربية والفلسطينية
المغتصبة».
وبعد تسليم المذ ّكرة لممثلة الصليب األحمر
الدولي ،قام المعتصمون بإحراق العلمين األميركي
والصهيوني تأكيدا ً لرفضهم العدوان على غ ّزة.

شاطئ صور

ّ
مؤسسة «بيت أطفال الصمود» وقفة
نظمت
ّ
تضامنية ف��ي منطقة ص��ور على شاطئ تج ّمع
ج ّل البحر ،بعنوان «من صور إلى غ� ّزة ...بحراً»،
تضامنا ً مع أبناء غ ّزة واستنكارا ً للعدوان الوحشي
الذي تش ّنه آلة الحرب الصهيونية.
ووق��ف األط��ف��ال على شاطئ البحر على وقع
االل��ح��ان الوطنية التي عزفتها فرقة «الصمود»
الموسيقية ،وبأيديهم رسائل للعالم بوقف المجازر
بحق اخوانهم في غ ّزة .ورفعوا العلم الفلسطيني
ول��وح��ات تعبّر ع��ن وح��دة الشعب الفلسطيني
ومقاومته .وقبل أن يغادروا المكان أرسلوا بالونات
عبر السماء عليها أسماء شهداء العدوان.

الفصائل الفلسطينية

ّ
ونظمت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين
وقفة تضامنية في مخيم مار الياس في بيروت،
بمشاركة حشد كبير من شباب المخيم ،وأضيت
الشموع .وأش��ار أبو الريم في كلمة ألقاها إلى أنّ
نتنياهو في حربه البرية على غ ّزة يهرب من الفشل
إل��ى الفشل ،ول��ن يجني إال الخيبة على رغ��م كل
المحارق والمجازر التي يرتكبها ضد شعبنا ،والتي
لن تزيده إال عزلة وإدانة .الفتا ً إلى أنّ صمود شعبنا
وبسالة مقاومتنا ش ّكلت ال��ر ّد البليغ على حرب
اإلب��ادة هذه التي لن تزيدنا إال ق ّوة وإص��رارا ً على
المقاومة والمواجهة.
وانتقد أبو الريم الصمت العربي الرسمي إزاء
القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني،
كما دان الصمت الدولي للمؤسسات الدولية التي
تساوي بين الضحية والجالد بل تح ّول الضحية
إل��ى ج�لاد ،مطالبا ً المجتمع الدولي ب��أن يتح ّمل
ّ
ويتدخل لحماية الشعب الفلسطيني،
مسؤولياته

مخيم مار الياس

وتمكينه من تقرير مصيره إلقامة دولته المستقلة
بعاصمتها القدس ،وع��ودة الالجئين وفقا ً للقرار
 194ومحاسبة «إس��رائ��ي��ل» ع��م�لاً بالمواثيق
والمعاهدات الدولية.
وح � ّي��ا الشعوب ف��ي ك��ل ان��ح��اء العالم الذين
ينتفضون دعما ً للقضية الفلسطينية ودعاها إلى
توسيع دائرة تح ّركاتها لعزل «إسرائيل» وإرغام
المجتمع الدولي على محاسبتها.
وأخيراً ،أُحرق العلمان «اإلسرائيلي» واالميركي،
وك��ان تأكيد على وح��دة الصف الفلسطيني في
الشتات ،وعلى أنّ الشعب الفلسطيني بكل فئاته لم
ولن ينكسر.
كما ّ
نظمت الجبهة الديمقراطية في البقاع مسيرة
سيّارة دعما ً لشعبنا الصامد ومقاومته في غ ّزة،
انطلقت من أم��ام المركز الثقافي الفلسطيني في
سعدنايل ،وجابت بلدات عدّة وصوال ً إلى قرى في
البقاع الغربي .و ُرفعت خاللها االعالم الفلسطينية
ورايات الجبهة وشعارات داعمة للمقاومة والوحدة
الوطنية.
وألقى عضو اللجنة المركزية في الجبهة عبد الله
كامل كلمة أكد فيها صمود شعبنا وحق المقاومة في
ردع العدوان ،والدفاع عن شعبنا وحقوقه الوطنية،
ودعا إلى تشكيل غرفة عمليات موحدة ،تشارك فيها
كل الفصائل المقاومة .وأكد ضرورة استكمال النضال
السياسي في االمم المتحدة لدخول كل مؤسساتها
الدولية ،خصوصا ً محكمة العدل الدولية ،لكي
يستطيع شعبنا محاكمة االحتالل على جرائمه .كما
حيّا كامل تضحيات شعبنا بكل فئاته ،على صموده
في وجه الهجمة البربرية الصهيونية.
وخ��رج��ت مسيرة ب��دع��وة م��ن حرك َت ْي الجهاد
اإلسالمي وحماس ،من أمام مساجد مخيم الرشيدية،
وجابت ش��وارع المخيم دعما ً لغ ّزة ،وش��ارك فيها
ممثلون عن الفصائل الوطنية واإلسالمية ،ورفعت
خاللها الرايات واالعالم الفلسطينية.
كما ارتفعت الهتافات المؤيدة للمقاومة ،والمندّدة
بالعدوان «اإلسرائيلي» الذي يستهدف قتل األطفال
والنساء والمس ّنين.
وق��ال القيادي في حركة الجهاد اإلسالمي أبو
سامر موسى« :إننا في هذه اللحظة نقول للصهاينة
مهما قتلتم ،ومهما دمرتم ،فلن يزيدنا ذلك إال إصرارا ً
وتمسكا ً بمشروع المقاومة التي تصنع النصر
ّ
والع ّزة» .مستنكرا ً الصمت العربي المخزي إزاء ما
يجري في فلسطين.
وأ ّكد عضو الهيئة السياسية في حركة حماس
في صور أبو أنس ضرورة الوحدة في مواجهة هذا
العدو.
كما ّ
نظمت حركة حماس مسيرات حاشدة تحت
شعار «دعما ً لصمود أهلنا في غ � ّزة» ،انطلقت من
مساجد مدينة صيدا ،وتالقت عند ساحة الشهداء
حيث ن ّفذ اعتصام شاركت فيه القوى االسالمية
والوطنية الفلسطينية وأئمة المساجد.
ورفع المعتصمون الرايات الفلسطينية ورايات
القسام ،وأط ّل من على
حماس
ومجسمات لصواريخ ّ
ّ
شاشة عمالقة النائب والقيادي في حماس مشير
المصري مباشرة من غ ّزة بكلمة حيّا فيها الشعب
اللبناني ،ال سيما أه��ال��ي صيدا لدعمهم صمود
األهالي في غ ّزة ،مؤكدا ً خيار المقاومة في مواجهة
العدو «اإلسرائيلي».
وت��ح�دّث خ�لال االعتصام مفتي ص��ور الشيخ
مدرار الحبال فقال« :أمام ما نرى من مجازر تحدث
بحق أبنائنا وإخواننا ونسائنا وشيوخنا في غ ّزة،
عائالت تقتل جماعات ويقتلون أف��راداً ،ومع ذلك
يكبتون ويكبتون .ال نستطيع إال أن نقف موقف
تقدير واحترام وتعظيم وإيمان ألنهم رجال صدقوا
ما عاهدوا الله عليه ،فعلى رغم اآلالم والحصار
والشدائد وكل شيء ،تراهم يحصدون النصر تلو
النصر .في صيدا نعلن أننا وإياهم في خندق واحد
في مواجهة ه��ذا العدو ،وندعو دائما ً إل��ى وحدة
الصف ألن انتصارنا بوحدة الصف يكون».
وقال مسؤول حماس في لبنان علي بركة« :ظنّ
المجرم نتنياهو أنّ غ ّزة ضعيفة وأنّ حصاره لها
سيدفعها لالستسالم ،فإذا به يقع بالفخ أو باالحرى
قد تورط .لقد ورطته في هذه المعركة جهتان :فريق
في حكومته ضغط عليه وأجبره على االنخراط في
هذه الحرب ،وفريق آخر ولالسف من بني جلدتنا
زيّن له هذه المعركة».
وأض��اف« :مضى أسبوعان على هذه المعركة،
معركة العصف المأكول ،وإذا بجيشه أصبح عصفا ً
مأكوالً ،وها هي المقاومة تقتل منهم منذ الحرب
البرية فقط ثالثين ضابطا ً وجندياً».

