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حمليات �سيا�سية

�أبو عماد الرفاعي لـ«البناء» و«توب نيوز» :المقاومة قادرة على ال�صمود حتى انهيار جي�ش االحتالل
حاورته روزانا ر ّمال
في اليوم السابع عشر للعدوان على غزّة ،ال تزال المقاومة سيّدة
الميدان ،إذ لم تستطع فقط استيعاب ضربات العدو األولى ،وإفشال أهدافه
العسكرية ،بل استطاعت أيضا ً أن تمتلك زمام المبادرة وأن تضرب في
عمق الكيان الصهيوني ،وأن تراكم اإلنجازات و ُتظهر المفاجآت.
على إيقاع إعالن «دولة الخالفة» ،وانتشار ظواهر القتل والتهجير
والجزية واألسلمة ،تبقى غزّة جريحة تنزف من دماء أطفالها ونسائها
وشيوخها .وحدها المقاومة بك ّل فصائلها تواجه في الميدان ،ومعها محور
الممانعة من المقاومة في لبنان إلى سورية فإيران ،فيما تتزاحم الوساطات
والزيارات العربية والغربية لتتّحد خلف هدف واحد ...إنقاذ «إسرائيل».
حركة الجهاد اإلسالمي ،من أهم فصائل المقاومة التي تواجه العدوان
«اإلسرائيلي» على غزّة ،وهي الثابتة في خياراتها ،واستطاعت إثبات ق ّوتها
أي تسوية سياسية مع «إسرائيل».
في الميدان ،وفرض شروطها في ّ
أبو عماد الرفاعي ،مسؤول الحركة في لبنان ،تحدث إلى «البناء»
و«توب نيوز» عن العدوان من الوجهتين العسكرية والسياسية ،معتبرا ً
أنه في المرحلة األولى ،استطاعت المقاومة الفلسطينية إفشال العدوان
«اإلسرائيلي» األول أو الخطة األولى ،بحيث أن قدرة المقاومة على
استهداف المستوطنات الصهيونية لم تركن أو تضعف ،إن كان ذلك على
تخوم قطاع غزّة أو في عمق الكيان الصهيوني .واستطاعت المقاومة أن
تحقق إصابات وإنجازات وأن تستمر بإطالق الصواريخ على رغم كل ما
مارسه الكيان الصهيوني من قصف ج ّوي وب ّري وبحري ،وبذلك تكون
المقاومة أفشلت المرحلة األولى بأن استمرت في إطالق الصواريخ.
ويقول أبو عماد الرفاعي« :أما المرحلة
الثانية ،فتتمثل ف��ي ال��غ��زو ب��� ّرا ً وب��ح��راً،
وال��ذي ب��دأ بقصف ب � ّري وب��ح��ريّ وجوي
أيضاً ،بغطاء المدفعية البرية والبحرية،
والدخول باآلليات إلى تخوم قطاع غ ّزة.
واستطاعت المقاومة أن ُتفشل خطة العد ّو
الثانية ،بحيث منعته من تحقيق أهدافه،
ك��أن يصل إل��ى العمق الفلسطيني داخل
قطاع غ� ّزة ،وفشل بالقضاء على منصات
الصواريخ أو األنفاق التي تحدّث عنها».

ورطة وأزمة

ورأى الرفاعي أنّ الكيان الصهيوني
ي��ع��ي��ش ورط����ة وأزم������ ًة ،ألن ال��م��ق��اوم��ة
الفلسطينية استطاعت أن تمرغ أنف العدو
من نخبة جيشه وكتائبه ،بحيث استطاعت
أن تقتل ق��ادة ه��ذه الكتائب ال سيما لواء
غوالني ،وأن تأسر أحد الجنود الصهاينة
وتمنعه من التقدم خطوة واحدة في قطاع
غ ّزة .وإلحاق خسائر كبيرة في صفوفه.
ويضيف« :تتحدّث الصحافة الصهيونية
تتحدث أن��ه لو ُكشف عن حجم الخسائر
ل��دى ال��ع��دو ،سيتسبب ذل��ك ب��ك��ارث��ة في
الكيان الصهيوني ،وهناك خشية من إظهار
الحقائق والخسائر التي تبلغ أضعاف ما
يُحكى عنه في اإلعالم ،وهذا ما دفع العدو
إلى قصف المدنيين للتغطية على هزيمته.
وأهداف مجزرة الشجاعية تكمن في الضغط
على الشعب الفلسطيني كي ال يبقى حاضنا ً
للمقاومة».

صمود وأهداف

وعن مدى ق��درة المقاومة على الصمود
أكد الرفاعي أنّ المقاومة قادرة على الصمود
حتى انهيار جيش االحتالل «اإلسرائيلي»،
ألن ما من شيء يخسره الشعب الفلسطيني،
أكثر مما خسره .ال بل هناك اآلن إرادة عامة
لدى الشعب الفلسطيني في غ ّزة والضفة
الغربية والشتات ،بمقاومة صلبة ،ليس

فقط عند ال��م��ق��اوم��ي��ن ،ب��ل ل��دى الشعب
الفلسطيني الذي يحافظ على كرامته ولن
يتنازل عنها ،ويطالب بأن تبقى المقاومة في
غ ّزة صامدة حتى تحقيق أهدافها وإفشال
أهداف العدو».
وع���ن أه����داف ال��م��ق��اوم��ة الفلسطينية
التي تسعى إلى تحقيقها ق��ال« :المبادرة
المصرية المطروحة ُرفضت ألنها تتحدّث
عن وقف العدوان المتبادل ،أي أ ّنها تساوي
بن الضحية والجالد .وتحدثت المبادرة عن
وقف إطالق النار ث ّم يُبحث في آليات وقف
إطالق النار ،ولكننا مؤمنين بأننا ال يمكن أن
ننتزع من الكيان الصهيوني حقوقنا إال تحت
النار ،وبالتالي عندما يتوقف إطالق النار،
ال أح��د يجبر الكيان الصهيوني على رفع
الحصار عن الشعب الفلسطيني ،إضافة
إلى أننا في كل الهدنات واالتفاقات التي
توصلنا إليها مع هذا العدو ،قام هو بخرقها.

اإلنجازات الميدانية والحراك قال الرفاعي:
«ال ب ّد من الفصل بين قيادة المقاومة ،وبين
قيادة السلطة ،ألن قيادة المقاومة تعاني
حصاراً ،ولالسف النظام العربي الرسمي
يمارس حصارا ً على قيادات المقاومة ألن
بعضه يعتبر أن القضية الفلسطينية تش ّكل
عبئا ً عليه ،ويجب التخلص منها ،كونها
تشكل بارقة أمل بالقضاء على المشاريع
األميركية ـ «اإلسرائيلية» في المنطقة ،وعلى
قوة «إسرائيل في المنطقة» .أما الرئيس
محمود ع��ب��اس فهو ق���ادر على أن يقوم
بجوالت خارجية ،وأن يمارس الضغط على
الدول العربية من أجل الوقوف إلى جانب
الشعب الفلسطيني».
وتابع« :أعتقد أن الخطاب السياسي
للرئيس محمود ع��ب��اس ،وب��ي��ان اللجنة
التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية،
يأتيان في سياق توحيد الجهد الفلسطيني

الموقف ال�سوري الداعم للمقاومة
أهم في ّ
ظل تخ ّلي الأنظمة العربية
ال ّ
عن فل�سطين
وال أحد يجبره على االلتزام بها ،والسلطة
الفلسطينية ج ّربت  20سنة من المفاوضات
ولم تصل إلى نتيجة» .الفتا ً إلى أن المطلوب
من المقاومة أن توقف إطالق النار وأن تذهب
إلى المفاوضات عبر الوسيط المصري لرفع
الحصار عن الشعب الفلسطيني وهذا غير
واقعي .إضافة إلى ذلك ،إن مطالب المقاومة
مح ّقة ومشروعة ،وتتمثل برفع الحصار عن
قطاع غ ّزة المفروض منذ  8سنوات ،والذي
يتحكم بكل شاردة وواردة ،ويحاصر الشعب
الفلسطيني من كل االتجاهات والمجاالت.
وع��ن العمل السياسي والدبلوماسي
للمقاومة الفلسطينية الذي يجب أن يواكب

على رغم بعض التشكيك في البيان بأن له
أهداف سياسية ،وعلى رغم التشكيك في
مدى جدية الرئيس عباس» .مؤكدا ً أنّ ال
دولة عربية قادرة على استقبال القيادات
الفلسطينية ال��ث�لاث ،أي خ��ال��د مشعل
ورمضان عبد الله شلّح ومحمود عباس،
وأيضا ً القرار المصري ليس جاهزا ً لدعوة
الفصائل الفلسطينية ألن تجتمع وتتحاور،
ومعظم العواصم العربية مغلقة أم��ام
اجتماع الفصائل الفلسطينية.

حماس ومصر

وعن الخالف بين حركة حماس والنظام

ّ
ت�صفي الدول العربية خالفاتها
نخ�شى �أن
على ح�ساب الق�ضية الفل�سطينية...
ولن ن�سمح بتحويل الن�صر الع�سكري
�إلى هزيمة �سيا�سية
المصري الحالي ،والذي سيؤثر على نجاح
ال��م��ب��ادرة المصرية ق��ال ال��رف��اع��ي« :من
يقاوم اآلن هو الشعب الفلسطيني كلّه في
غ�� ّزة ،وم��ن يُقصف و ُي��ض��رب هو الشعب
الفلسطيني ال فصيالً بعينه ،وكل الشرائح
واألح��زاب في خندق واح��د ،والتعامل مع
الشعب الفلسطيني يجري ضمن سلة
واح��دة ،واعتبار الشعب الفلسطيني هو
حماس نظرة خاطئة .يجب أن ننسى كل
خالفاتنا مع أي نظام عربي ال سيما مع
مصر ،ألن التهديد «اإلسرائيلي» لغ ّزة هو
تهديد لألمن القومي المصري ،والقضاء
على غ ّزة هو عبث باألمن القومي المصري،
واألم��ن القومي العربي ،وغ�� ّزة اآلن تقف
سدا ً منيعا ً في وجه كل مشاريع التوسعية
الصهيونية التي تريد أن تف ّتت األمة ،ويجب
أن ن ّتحد أمام العدوان والقتل وأن تتناسى
كل ال��دول العربية خالفاتها وتواجه مع
قوى الممانعة».

سورية الداعمة أبدا ً

وعن الموقف السوري من العدوان لفت
الرفاعي إلى خطاب الرئيس األسد األخير
ق��ائ�لاً« :ك���ان الخطاب واض��ح �ا ً ف��ي دعم
الشعب الفلسطيني ،وقال الرئيس األسد
إنه إذا كان هناك خالف مع فصيل معيّن،
فهذا ال يعني أننا ال نقف إلى جانب الشعب
رقي
الفلسطيني وإلى جانب مقاومته .هذا ّ
في النظرة إلى القضية الفلسطينية».
وعن عقدة المرجعية اإلقليمية للتهدئة
وتش ّتتها بين مصر وقطر وتركيا ق��ال:

«هناك انقسام عربي واضح ،واألكثر أسفا ً
أن ينعكس على ما يجري في غ � ّزة ،وأن
تص ّفي الدول العربية خالفاتها على حساب
القضية الفلسطينية .وال مرجعية عربية
منذ زمن ،والجامعة العربية كل قراراتها لم
ترتق إلى مستوى التنفيذ في دعم الشعب
الفلسطيني واستعادة حقوقه.
أخطر ما يخشاة األميركي و«اإلسرائيلي»
وجزء من النظام الرسمي العربي ،إحياء
روح ال��وح��دة وال��ه��دف باتجاه القضية
الفلسطينية من جديد .وج��زء من العرب
متواطئ على القضية الفلسطينية ،وهناك
دعاية إعالمية لتشويه صورة المقاومة».
وعن الدور المصري أشار إلى أ ّنه ال يمكن
بحكم الجغرافيا أن نستغني عن ال��دور
ّ
بغض النظر عن موقف مصر.
المصري،
وأيّ هدنة أو اتفاق أو ح��وار إذا لم تكن
مصر طرفا ً فيها ،لن تنجح .وما نطلبه اآلن
تعديل الورقة المصرية وإع��ادة صوغها،
وال يمكن أن نقدم للصهيوني طوق نجاة».
متسائالً« :أين ذهب حصار غ ّزة؟ ودخول
المواد الغذائية والطبية ورفع الغبن ،ومتى
يوقف العدوان «اإلسرائيلي»؟ الصواريخ
التي تمتلكها المقاومة تش ّكل رعبا ً حقيقياً،
وتوجه رسالة بأن إردة الحياة لدى الشعب
ّ
الفلسطيني باقية وقادرة أن تبتدع ما يؤثر
في كيانه رعبا ً وقلقاً ،واستطاعت أن توصل
الرسائل بأننا لن ننكسر ولن نستسلم مهما
بلغت الضغوط والتضحيات».
وع���ن ص���رف ال��ن��ص��ر ال��ع��س��ك��ري في
ّ
سيوظف كورقة لدى
السياسة وإذا كان

حماس ق��ال« :ليس عيبا ً أن ُترفع أسهم
االخ��وة في حماس ،ونحن معنيون بأن
تبقى حماس جزءا ً أساسيا ً في المقاومة،
ونشعر بقلق أن يُح ّول النجاح العسكري
إل��ى خسارة سياسية ،ول��ن نسمح ألحد
أن ي��ح� ّول النصر العسكري إل��ى هزيمة
ّ
محط تجاذب
سياسية ،وال أن يصبح
بين ه��ذا النظام العربي أو ذل��ك ،وحركة
ال��ج��ه��اد اإلس�لام��ي ه��ي ال��ت��ي ف��رض��ت ما
أرادت في ع��دوان  ،2012وك��ان الرئيس
مرسي واالخ����وان المسلمون ف��ي الحكم
في مصر ،واآلن هناك توافق تام بين كل
الفاصائل الفلسطينية ال سيما بين حركتي
حماس والجهاد ،بأن تكون األهداف واحدة
ومشتركة ول��ن نسمح ألح��د باستغالل
تضحيات شعبنا ،ونحن شركاء في النصر
وسنكون ف��ي خ��دم��ة شعبنا ومصالحه
وال يمكن أن نسمح بتقوية هذه الدولة أو
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الواليات المتحدة والغرب للمنطقة .وأتى
بوش بجيوشه إلى المنطقة لفرض شرق
أوس��ط جديد ال��ذي أفشلته المقاومة في
لبنان وفلسطين .وذه��ب ب��وش وطاقمه
إلى مزبلة التاريخ .ثم أتى أوباما بقفازات
وفقا ً لرؤية اإلدارة االميركية ب��أن يكون
التدخل أق��ل خسائر بشرية وأق��ل كلفة
مادية .وأن يكون الشعب العربي وقود هذا
المشروع .وهناك تحريض طائفي ومذهبي
للتحريض على المقاومة ،السياسة التي
أتت إلى المنطقة ك ّنا نقرأها مبكراً ،والكيان
الصهيوني وض���ع ف��ي أزم����ة ،وج��ودي��ة
واإلدراة االميركية كانت تسعى إلى إعادة
إح��ي��اء ال��م��ش��روع الصهيوني م��ن جديد
ونفوذه من خالل ضرب كل مقومات األمة،
وكنا نقول إن التدخل في الشأن السوري
ليس في مصلحتنا ،وليس في مصلحتنا
أن نكون ج��زءا ً من ه��ذا التجاذب .هناك
خالف سوري داخلي ،والسوريون قادرون
على حله ،ويجب أال نتدخل وأن نقبل ألحد
أن يتدخل ،وكنا نقول ال حل في سورية
إال سياسياً ،وإنّ هناك استهدافا ً واضحا ً
للمقاومة في المنطقة وللدول التي تدعم
خيار المقاومة ،وأن تدفع أثمان وقوف هذه
ال��دول إلى جانب المقاومة ،وليس لدينا
كفلسطينيين وكعرب خيارات في ماجهة
العدو «اإلسرائيلي» إال أن نكون كلنا في
خندق واحد في وجه هذا العدو».
وأض��اف« :لم يعد خافيا ً على أحد أنّ
سورية داعمة للشعب الفسطيني ومقاومته
منذ زمن ،وفتحت أبوابها لحركات المقاومة
ال سيما الجهاد وحماس .وال يجوز ألحد
أن يتنكر للدور السوري في دعم المقاومة،
والموقف السوري الداعم للمقاومة هو األهم
في ظل تخلّي أنظمة عربية كثيرة عن دعمها
الشعب الفسطيني».

العالقة مع ايران

منذ قيام الثورة اإليرانية ،كانت إيران
طبيعي
داعمة للشعب الفلسطيني ،وهذا
ّ
في موقفها واستمرارية موقفها في دعم
الشعب الفلسطيني ودع��م خياراته ولم
يطرأ أي تغيير.
وعن االتصال الذي أجراه السيد حسن
نصر الله بخالد مشعل ورمضان عبد الله
شلّح قال الرفاعي« :كان الحديث تأكيدا ً

الق�ضاء على ّ
غزة عبث بالأمنين القوميين
الم�صري والعربي ...وما نطلبه الآن
تعديل الورقة الم�صرية و�إعادة �صوغها
تلك ليكون لها دور أو نفوذ سياسي هنا أو
هناك».
وعن عالقة حماس بسورية ودور حركة
الجهاد في ذلك قال« :لعبنا دورا ً مهما ً في
هذا الموضوع ،وك ّنا نقرأ الواقع العربي
بشكل جيد ،واالستهداف الواضح من قبل

على التضامن والوقوف إلى جانب الشعب
الفلسطين ،وأنها جزء ال يتج ّزأ من المقاومة
موحدة في مواجهة
التي يجب أن تبقى
ّ
ال��ع��دو .وأي��ض�ا ً تناول الوضع الميداني
وما تح ّققه المقاومة وإمكانياتها وقدراتها
واستمرارية التنسيق والتعاون.

ّ
يبث هذا الحوار كامالً على شاشة «توب نيوز»
اليوم الخميس الساعة الخامسة عصرا ً على التردد 12034

غ ّزة ...العنوان الأول للحراك ال�شعبي في لبنان
طي
أحمد ّ

ك ّل يوم ،يرصد المتابعون حراكا ً شعبيا ً لبنانيا ً وفلسطينيا ً في لبنان،
في أكثر من مكان ،وفي أكثر من مدينة .العنوان الوحيد واألول ...غزّة.
موحدة،
وحدت اإلعالم اللبناني منذ أيام في نشرة إخبارية ّ
غزّة التي ّ
توحد اللبنانيين ك ّل يوم في األلم ،في الوجع ،في الغضب ،وفي...
ّ
موحدة؟
الثورة .أما آن األوان لكم أيها اللبنانيون أن تنتفضوا هبّ ًة واحدة ّ
من الجيد ج ّدا ً تنظيم هذه الوقفات التي تخرج في المدن واألحياء
والمخيمات وأمام المراكز الدولية الموجودة في لبنان ،لكن األجود
واألجمل أن نرى تلك المليونية الحلم ،التي تتوافد من كل قرية وكل
حي ومدرسة وثانوية وجامعة،
مدينة وكل دسكرة وكل مخيم وكل ّ

ت��واص��ل��ت أم���س ال��ت��ظ��اه��رات واالع��ت��ص��ام��ات
وال��وق��ف��ات وال��م��واق��ف وال��ت��ص��ري��ح��ات الداعمة
لفلسطين ،والمندّدة بالعدوان على غ ّزة .وفي ما
يلي جولة بانورامية على أبرز هذه الفعاليات.

لقاء األحزاب

التقت االح��زاب اللبنانية والقوى الوطنية في
وقفة تضامنية تحت عنوان« :من أجل فلسطين ،من
أجل غ ّزة الجريحة» في فندق «كومودور» ـ الحمرا،
وألقيت كلمات ُو ّجهت خاللها التحية إلى المقاومة
ووجهت
في غ� ّزة التي أع��ادت تصويب البوصلة
ّ
األنظار نحو القضية المركزية.
أ ّم��ا المتحدّثون فهم :رئيس التنظيم القومي
الناصري سمير ش��رك��س ،نائب رئيس مجلس
النواب السابق إيلي الفرزلي ،النائب السابق عبد
الرحيم م��راد ،الشيخ حسن المصري عن حركة
أمل ،علي بركة عن المقاومة الفلسطينية ،النائب
علي المقداد عن حزب الله ،النائب مروان فارس عن
الحزب السوري القومي االجتماعي ،النائب فادي
األع��ور عن تكتل التغيير واإلص�لاح ،أمين الهيئة
القيادية في «المرابطون» العميد مصطفى حمدان،
فتحي ابوالعردات عن منظمة التحرير الفلسطينية،
إم���ام مسجد ال��ق��دس الشيخ م��اه��ر ح��م��ود ،األب
بكارديش كشيشيان عن مطران األرمن ،أمين عام
رابطة الشغيلة زاه��ر الخطيب ،الوزير السابق
بشارة مرهج ،رئيس التجمع الشعبي العكاري
النائب السابق وجيه البعريني ،وأمين عام الحزب
الديمقراطي اللبناني وليد بركات.
وش����دّدت الكلمات أي��ض �ا ً على أنّ المقاومة
تصنع تح ّوالت كبيرة في مفهوم الصراع الذي هو
األساس لتحرير األمة مجتمعة .ورأت أنّ أسلوب
المفاوضات أسلوب ساقط ال يفيد ولن يفيد ،وأنّ

ومن مجلس الوزراء والمجلس النيابي .األجمل أن نرى تلك المليونية
البديعة التي تحمل علم فلسطين وراية فلسطين وبيرق فلسطين وألم
فلسطين وجرح فلسطين وتنادي بنصر فلسطين.
هو حلم اعتراني أمس بينما كنت استحضر أغاني أحمد قعبور
وقصائد محمود درويش وعجاج المهتار الذي قال يوما ً بلهجته الجبلية
المحكية الجميلة:
بيكفي حكي بيكفي حكي
ما عاد ينفعنا الحكــي
		
فلسطين بركة دم ودمع وبكي
ي ّما بتنهوا المعركة والمجرمين
		
ي ّما فسحوا للشعب ينهي المعركة!

يؤسس لحضارة جديدة من
مفهوم الحضارة بدأ
ّ
بوابة فلسطين .وأنّ ما حصل من توحيد لإلعالم
اللبناني مجتمعاً ،يعني أنّ فلسطين كما أسقطت
المفاوضات ،بدأت تسقط التفرقة ،فلسطين تجمع
الجميع.

«البارد»

ّ
ونظمت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين
مهرجانا ً في مخيم نهر البارد بعنوان «هنا غ ّزة»
شارك فيه أمين عام الجبهة علي فيصل وممثلو
الفصائل واللجان الشعبية والمؤسسات.
وتحدث أمين سر اتحاد لجان حق العودة في
لبنان عبد الله ذيب ،ثم ألقى أركان بدر أبو لؤي
كلمة الجبهة وش��دّد على تثمير حالة الصمود
الشعبي بتشكيل جبهة مقاومة موحدة وغرفة
عمليات مشتركة للتصدي للعدوان .أ ّما أمين سر
حركة فتح أبو جهاد فياض فألقى كلمة منظمة
التحرير الفلسطينية وحيّا المقاومة في غ ّزة ،داعيا ً
إلى تعزيز الوحدة الوطنية على أساس سياسي
واض��ح حفاظا ً على مصالح شعبنا وأهدافه في
العودة وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها
القدس.
وألقى عضو اللجنة الشعبية للمخيم أبو نزار
خليل خضر كلمة أهالي مخيم نهر البارد وأشار
إلى انحياز الشعب الفلسطيني إلى خيار المقاومة
واالنتفاضة والوحدة الوطنية.

نقابة االطباء

دان��ت نقابة أطباء لبنان في بيروت العدوان
الصهيوني ال��غ��اش��م على ق��ط��اع غ��� ّزة الصامد
والمحاصر ،مؤكدة تضامنها التام مع الشعب
الفلسطيني ومقاومته الباسلة ،ف��ي مواجهة

العدوان ومن أجل تحرير أرض��ه .وأ ّك��دت دعمها
الجسم الطبي في فلسطين ،خصوصا ً األطباء
العاملين في مستشفيات القطاع ،في ظل ظروف
إنسانية صعبة.

لجنة دعم المقاومة
في فلسطين

حيّت لجنة دعم المقاومة في فلسطين أبطال
المقاومة الفلسطينية الباسلة الذين يصنعون
مجد األم��ة في تصديهم لقوات الغزو الصهيوني
وتكبيدها خسائر فادحة في األرواح قتالً وجرحا ً
وأسراً ،وشعبنا الصامد أمام همجية القصف الذي
يطاول البشر والحجر وال يفرق بين مدني وآخر.
ورأت أن صمود محور المقاومة واستبسالها
في غ � ّزة أم��ام ال��ع��دوان الصهيوني أحدثا تح ّوال ً
استراتيجيا ً في مسار المعركة ،ما حدا بالعد ّو
إلى اللجوء الستهداف المدنيين وارتكاب المجازر
الوحشية بحق األطفال والنساء والشيوخ.

لقاء في مركز رشيد كرامي

تضامني مع غ ّزة في مركز رشيد كرامي
عُ قد لقاء
ّ
الثقافي البلدي ،بدعوة من ملتقى الوفاء لفلسطين،
حضره علماء وفاعليات سياسية وممثلو القوى
واألح����زاب اللبنانية وال��ف��ص��ائ��ل الفلسطينية
والجمعيات األهلية ،وش��ارك فيه رئيس بلدية
طرابلس نادر الغزال ،المنسق العام لتجمع اللجان
والروابط الشعبية معن بشور ورئيس المنتدى
القومي العربي في الشمال فيصل درنيقة.
وأل��ق��ى عضو مجلس أم��ن��اء المنتدى القومي
العربي النقيب خ��ل��دون نجا كلمة أ ّك��د فيها أنّ
طرابلس تقف اليوم إلى جانب غ ّزة ومقاوميها بما
يشكل امتدادا ً لتاريخها في الدفاع عن كل القضايا

العربية وفي مقدّمها قضية فلسطين.
وقال الغزال« :فلسطين تجمع ،لذلك علينا أن
نتمسك بالوحدة وأن نتخلى عن االنقسامات،
فبالوحدة نحقق اإلن��ج��ازات واالن��ت��ص��ارات ،أما
االنقسام والتشرذم فال يجلبا سوى الهزائم».
وش �دّد عضو قيادة المؤتمر الشعبي اللبناني
عبد ال��ن��اص��ر ال��م��ص��ري على ض���رورة عقد لقاء
فلسطيني ج��ام��ع ف��ي ال��ق��اه��رة ب��ه��دف توظيف
المواجهة والصمود الفلسطيني بما يؤ ّمن حماية
الوحدة الوطنية الفلسطينية وإطالق عمل الحكومة
الموحدة وفك الحصار عن قطاع غ � ّزة ،وفتح كل
المعابر والمحافظة على المقاومة وحقها في الدفاع
عن القضية.
وأكد أمين سر حركة فتح في الشمال أبو جهاد
فياض على ض��رورة مالحقة العدو أمام المحاكم
الدولية الرتكابه جرائم ضد اإلنسانية .وحيّا كل
المقاومين ،مؤ ّكدا ً الحرص على الوحدة الوطنية
الفلسطينية ألنها المدخل لكل االنتصارات.
وأشار أمين عام حركة التوحيد االسالمي الشيخ
ب�لال شعبان إل��ى أنّ ما يطرح اليوم من فتاوى
االقتتال الداخلي ليس من اإلسالم في شيء ،إنما
هو وصفة استعمارية جاهزة لحرب أهلية تشبه
حروب البسوس وداحس والغبراء الجاهلية.
ورأى عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية
لتحرير فلسطين أرك��ان ب��در أنّ التحركات التي
تجري في الضفة والقدس وأراضي الـ  ،48إضافة

إلى مقاومة غ ّزة الع ّزة ،كلّها تشير إلى قرب انطالق
االنتفاضة الثالثة.
أم��ا عضو قيادة ح��زب طليعة لبنان العربي
االشتراكي هشام عبيد فطالب بتوسيع التح ّركات
واألنشطة الشعبية الداعمة لفلسطين ومقاوميها
وتنويعها.
وقال ممثل ملتقى الجمعيات األهلية في طرابلس
ربيع العمري« :إن المعركة مع العدو الصهيوني
هي المعركة األساس ،لذلك علينا توجيه البنادق
العربية جميعها إلى صدور الصهاينة المحتلين».
وق���ال ممثل ح��رك��ة ح��م��اس أب��و صهيب« :إن
المقاومة التي فاجأت العالم بمستوى اإلع��داد
واالس��ت��ع��داد ،ستستمر ف��ي ّ
دك م��واق��ع العدو
بالصواريخ ،فقد انتهى الزمن ال��ذي يعتدى فيه
على شعبنا من دون ر ّد مؤلم يزلزل أركان الكيان
الصهيوني».

حركة االمة

ّ
نظمت اللجنة النسائية في حركة األم��ة لقا ًء
تضامنيا ً مع غ ّزة ،ومحاضرة بمناسبة يوم القدس
العالمي ألقاها أمين عام الحركة الشيخ عبد الناصر
جبري.
بداي ًة ،تحدثت مسؤولة اللجنة النسائية حياة
كتوعة فأشارت إلى أن فلسطين على رغم الجراح
ستنتصر كما انتصر لبنان في تموز  2006بفضل
تالحم أبنائه وصمودهم ومقاومتهم.

وق��ال ج��ب��ري« :ف��ي ه��ذه السنة ،يختلف يوم
القدس العالمي عن السنوات السابقة ،فبدل أن
نحتفل ونتكلم بالتخصيص عن وج��وب تحرير
ال��ق��دس ،علينا أن نعيش مع آالم أهلنا في غ ّزة
ومع اإلج��رام الصهيوني .إن المقاومة اإلسالمية
والوطنية استطاعت أن تح ّرر لبنان من العدو
الصهيوني ،وأن يعيش أهله بأمان وطمأنينة ،وهذا
العدو يحاول اليوم أن يرهب أهلنا في فلسطين.
ونقول ألهلنا في غ ّزة نحن معكم وإلى جانبكم ،لع ّل
أحدنا يقاوم بكلمة ،ولع ّل الغير يقاوم برصاصة،
ولع ّل الغير يقاوم بثبات ورباطة جأش».

مخيم شاتيال

نظمت فاعليات مخيم شاتيال اعتصاما ً تضامنيا ً
ّ
ّ
مع غزة وأهلها في مواجهة العدوان «اإلسرائيلي».
وألقى رئيس اللقاء اللبناني ـ الفلسطيني أحمد
ال��ش��اوي��ش كلمة ِب��اس��م المعتصمين ق��ال فيها:
«إن أبناء شاتيال ،ولو كان عددهم قليالً ،ولكنهم
ببساتهم أكبر ممن يقفلون المعابر في وجه أهلنا
الفلسطينيين ويساعدون في الحصار الالنساني
على غ ّزة».
وطالب بأن تأخذ مصر دورها الحيادي وتعود
إلى جمال عبد الناصر وتقف مع قضية فلسطين
المحقة ،داعيا ً إلى االنتفاضة في وجه المستعمرين
وكل من يحارب ض ّد فلسطين.

