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غ ّزة ...دمٌ يراق في فل�سطين و�آخر يغلي في لبنان
طي
أحمد ّ
هنا غزّة ،من لبنان ،من صور وصيدا والدامور ،من قانا وبنت جبيل ومروحين،
من بيروت بضاحيتها وحمرائها ،من البقاع ومدينة الشمس فيه ،من الشمال وأم
الفقراء ،من لبنان كلّه ،النداء واحد ...هنا غزّة.
هنا غزّة ،إن الكالم اآلن لها ،المنابر والساحات والحناجر واألقالم لها ،وعلى
العالم كلّه أن ينصت ويصغي ويسمع .فليسمع العالم كالم غزّة ،إنها تنطق اآلن
بحقيقة أخفاها عربان النفط لعقود ،وأخفاها المتخاذلون لعقود ،وحدها المقاومة
ح ّفزت غزّة لتنطق بالحقيقة« :إسرائيل حتما ً إلى زوال».
قبل غزّة نطق جنوب لبنان ،وقبل غزّة نطقت ضاحية بيروت لبنان ،حقيقة واحدة
من بيروت إلى دمشق فحلب ،فالقدس وخان يونس وغزّة يا عرب ،إن أنتم تخاذلتم
وتراجعتم وتوانيتم ،وآليتم جلسات القمار والنساء والطرب ،فإن المقاومين ما
اعتادوا الذل وال الهرب ،بل ألفوا الحرية وعشقوا الموت ،متى كان الموت إلى الحرية
الدرب.
من لبنان هنا غزّة ،من المقاومة في لبنان ،وأطفال قانا والمنصوري وبنت جبيل
وك ّل مجزرة ارتكبها الصهاينة ...هنا غزّة .غزّة اليوم عاصمة العواصم وقبلة
الحناجر ولها وحدها تعلو الهتافات وتشتعل المنابر.
ً
في لبنان ،في ك ّل لبنان ،كان األمس كما قبله وقبله ،مشتعال بالتظاهرات والوقفات
التضامنية
مع غزّة ،والمندّدة بالعدوان الصهيوني ،وبكل من يدعمه عربيا ً كان أم أجنبياً.
من اعتصام أطفال فلسطين في طرابلس

فتح علي :لن تعود فل�سطين � اّإل بالمقاومة

حزب اهلل ّ
ينظم وقفة ت�ضامنية مع فل�سطين في مروحين

قاووق :جي�ش «�إ�سرائيل» يتق ّزم وينهزم على �أعتاب غ ّزة
محمد أبو سالم
بمناسبة ي��وم ال��ق��دس ال��ع��ال��م��ي ،ودع��م��ا ً
لغ ّزةّ ،
نظم حزب الله وقفة تضامنية علمائية
بمشاركة حشد من علماء الدين ،وذل��ك قرب
السياج الحدودي في بلدة مروحين ،بحضور
نائب رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله
الشيخ نبيل ق��اووق ،رئيس الهيئة اإلسالمية
الفلسطينية الشيخ سعيد قاسم ،رئيس جمعية
منتدى الوحدة للتعاون االجتماعي الشيخ
عادل التركي ،إضاقة إلى عدد من الفاعليات
والشخصيات البلدية واالختيارية والثقافية
واالجتماعية.
ورف��ع المعتصمون أع�لام لبنان وفلسطين
ورايات حزب الله وصورا ً والفتات تحمل أقواال ً
ل�لإم��ام الخميني ،يتحدث بعضها ع��ن يوم
القدس العالمي ،والبعض اآلخر يندّد بالعدوان
«اإلسرائيلي» الهمجي على قطاع غ ّزة.
وألقى الشيخ قاووق كلمة اعتبر فيها أن غ ّزة
اليوم بصمود مقاومتها تدهش العالم ،وهي
اليوم بمعادلة المقاومة قوية وعزيزة وتحمل
جراحها لتصنع االنتصار التاريخي ،مشيرا ً إلى
أن المقاومة في لبنان كما انتصرت وصنعت
المفاجآت والمعجزات في تموز عام  ،2006فإن
المقاومة في غ ّزة اليوم في تموز  2014ستنتصر
وتصنع المفاجآت والمعجزات والمعادالت
واالنتصارات الكبرى من خالل قصفها ديمونا
وأسدود ومطار بن غوريون وتل أبيب .الفتا ً إلى
أن العالم كله يشهد اليوم أن جيش «إسرائيل»
قد تق ّزم وانهزم على أعتاب غ�� ّزة ،ولكن غ ّزة
ّ
تخضبت بدم الشهادة تتحسر
المنتصرة والتي
اليوم عن حجب العرب السالح عنها ،في الوقت
الذي يتدفق فيه سالحهم ونفطهم إلشعال نار
الفتنة في العراق وسورية.
وأض����اف :إن غ��� ّزة ب��األم��س ك��ان��ت تشكو
صمت العرب ،أما اليوم فهي تشكو المتآمرين
والمح ّرضين العرب ،فالذين تآمروا علينا في
لبنان في تموز عام  2006هم أنفسهم يتآمرون

على أهل غ ّزة في عدوان تموز عام .2014
وتوجه إلى أبناء غ ّزة قائالً« :يا أهلنا الشرفاء
ّ
في غ ّزة ،دمكم دمنا وجراحكم جراحنا ،وأحزانكم
أح��زان��ن��ا وانتصاركم انتصارنا ،فالمعركة
والخندق والعدو والبندقة والصاروخ ،كل ذلك
واح��د حتى أعظم نصر وال��ذي ما بعده نصر
حيث ترفع راي��ة فلسطين ف��وق قبة األقصى
وأسوار القدس».
وختم ق���اووق بتوجيه التحية إل��ى األه��ل
الصامدين في غ ّزة وإلى المقاومين األبطال وإلى

عوائل الشهداء وإلى األهل األبطال الصامدين
والمنتفضين في الضفة الغربية.
وألقى قاسم كلمة رأى فيها أننا في هذه
الملحمة نلحظ ج��زع��ا ً وهلعا ً وخ��وف��ا ً لدى
الصهاينة ف��ي ك��ل فلسطين ،فهم يخافون
ويهربون ويبحثون عن مالجئ أو عن مكان
آمن فال يجدون ،وهذا يبشرنا بأن النصر آت،
وأنّ ال��ي��وم ال��ذي سندخل فيه إل��ى المسجد
األقصى ونح ّرر فلسطين كلها من قيد االحتالل
آت ،كل ذلك بفضل ضربات المقاومة الموجعة

التي أجبرت العدو ألن يبحث عن سبيل إلى
مفاوضات السالم.
وألقى التركي كلمة أكد فيها أننا لن نترك
أهلنا في غ ّزة وسنكون صفا ً واحدا ً س ّنة وشيع ًة
مسلمين ومسيحيين في خندق واحد ضد هذا
العدو الصهيوني المتغطرس لنح ّرر فلسطين
كلها ،وسنبقى على العهد وال��وع��د أوف��ي��اء
لفلسطين وللقدس.
ختاماً ،رفع ق��اووق وعدد من العلماء راية
عمالقة لفلسطين مقابل مستوطنة زرعيت.

�أطفال مخ ّيمات ال�شمال يعت�صمون
ن ّفذ أطفال مخيمات الشمال اعتصاما ً رمزيا ً أمام مكتب الصليب االحمر
ال��دول��ي ،في ش��ارع الشعراني في طرابلس ،إلع�لان شجبهم العدوان
«اإلسرائيلي» على قطاع غ�� ّزة ،ولدعوة المجتمع الدولي إلى التحرك
لوقف العدوان الذي سقط فيه المئات من الشهداء ،غالبيتهم من المدنيين
واألطفال.
ورفع األطفال إلى مسؤولي مكتب الصليب األحمر رسالة ـ مذكرة ،تناوب
على تالوتها أشبال كشافة االسراء :محمد شحادة ،توفيق الحدري ،ومحمد
الحاج أحمد .وأعلنوا فيها عن تضامنهم مع أهالي غ ّزة والضفة الغربية
المحتلة ومع الطفولة التي تخسر كل يوم شهداء في مقتبل العمر.
وجهت «كشافة االي��م��ان» رسالة تضامن من أطفال لبنان إلى
كما ّ
الصامدين في غ ّزة ،على رغم قساوة الظروف ،وآلة الموت «اإلسرائيلية»
الباحثة عن ضحايا من المدنيين الع ّزل .ودعت أطفال لبنان المجتمع
الدولي والضمير العالمي إلى التح ّرك لوقف العدوان «اإلسرائيلي» الذي
يقتل البشر ويقضي على الحجر في غ ّزة وفلسطين.
وقدّم أطفال لبنان باقة من الزهور ألطفال فلسطين عربون تضامن،
وتأييدا ً لنضال الشعب الفلسطيني وحقة في التحرير والعودة إلى
دياره.
وفي ختام االعتصام ،قدّمت «كشافة االسراء» لوسائل االعالم شهادة
بالصور عن المجازر التي ترتكبها «إسرائيل» في غ ّزة ،مطالبين باعتبارها
جرائم حرب يجب أن يحاسب عليها قادة «إسرائيل» وأميركا وكل داعمي
العدوان.

تامر ي�ستنكر تواط�ؤ الغرب
و�صمت العرب
استنكر رئيس الحركة اللبنانية الديمقراطية ج��اك تامر العدوان
الصهيوني على غ ّزة ،وهو العدوان المتمادي إرهابا ً وإجراماً ،وتدميرا ً
وقتالً ،في ظ ّل صمت عربي مطبق ومخجل ألنّ وراءه بعض تواطؤ ،وأيضا ً
في ظ ّل تغاض دولي وبتعبير أدق تآمر دولي واشتراك كامل في الجريمة
الموصوفة التي يرتكبها العدو الصهيوني بحق أبناء شعبنا الفلسطيني
الصامد الصابر.
وخالل ترؤسه اجتماع المكتب السياسي للحركة أشار تامر إلى أنّ
بطوالت المقاومين العمالقة وصمود أهل غ ّزة األسطوري ،على رغم فداحة
التضحيات وشالل الدماء الزكية ،وعلى رغم الحصار والعذابات واآلالم،
ك ّل هذا أدّى إلى إفشال أه��داف العدوان ،إذ وصلت صواريخها إلى تل
أبيب وديمونا وغيرها من المواقع والمدن التي تعتبر محاصرة بما في
ذلك المطارات والحركة العامة في ك ّل األراضي المحتلة عام  ،1948ولم
تنجح منظومة القبة الحديدية في التصدي لنحو  80في المئة من هذه
الصواريخ.
وأكد تامر أنّ المقاومة في غ ّزة غيّرت المعادالت كلّها وأسقطت الخطوط
الحمراء كلّها ،تماما ً كما فعلت المقاومة في لبنان عام .2006

أقام سفير الجمهورية اإلسالمية اإليرانية في لبنان محمد
فتح علي حفل إفطار لمناسبة يوم القدس العالمي في حديقة
السفارة اإليرانية ـ الفياضية ،حضره رئيس مجلس النواب
نبيه بري ممثالً بعضو هيئة الرئاسة في حركة أمل خليل
حمدان ،رئيس مجلس ال��وزراء تمام سالم ممثالً بالوزير
غازي زعيتر ،الرئيس إميل لحود ممثالً برزق الله البستاني،
الرئيس أمين الجميل ممثالً بالدكتور فيكتور الكك ،رئيس
تكتل التغيير واالصالح العماد ميشال عون ممثالً بالنائب
حكمت ديب ،مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ الدكتور
محمد رشيد قباني ممثالً بمفتي صيدا الشيخ أحمد نصار،
نائب رئيس المجلس اإلسالمي الشيعي األعلى الشيخ عبد
األمير قبالن ممثالً بالمفتي الجعفري الشيخ أحمد قبالن،
رئيس الطائفة القبطية األب رويس األورشليمي ،شيخ عقل
الطائفة الدرزية الشيخ نعيم حسن ممثالً بالشيخ غسان
الحلبي ،وزير الشباب والرياضة عبد المطلب حناوي ،وزير
الخارجية والمغتربين جبران باسيل ممثالً بالسفير غسان
عبد الساتر ،سفراء :سورية علي عبد الكريم علي ،فلسطين
أشرف دبور ،والسعودية أحمد محمد ،والنواب :أيوب حميد،
علي عسيران ،الوليد سكرية ،حسين الموسوي ،عاصم
قانصوه ،نقوال فتوش وطالل أرسالن ممثالً بوليد بركات،
النواب وال��وزراء السابقون إيلي الفرزلي ،ط��راد حمادة،
عصام نعمان ،علي قانصو ،زاهر الخطيب ،كميل خوري،
فيصل الداود وعدنان طرابلسي ،رئيس المجلس اإلسالمي
العلوي الشيخ أسد علي عاصي ممثالً بالمهندس جالل
أسعد ،رئيس أساقفة بيروت للطائفة المارونية المطران
بولس مطر ممثالً بالخوري سليم مخلفو ،نائب أمين عام
حزب الله الشيخ نعيم قاسم ،نقيب المح ّررين الياس عون،
رئيس الهيئة اإلدارية في تجمع العلماء المسلمين الشيخ
حسان عبد الله على رأس وفد ،وفد من قيادة حركة أمل
برئاسة الشيخ حسن المصري ،إمام مسجد القدس الشيخ
ماهر حمود ،وفد الجماعة اإلسالمية ض ّم الشيخ وائل نجم
ونبيه العمري .كما حضر ممثلو األحزاب والقوى الوطنية
واإلسالمية اللبنانية والفصائل الفلسطينية ،شخصيات
علمائية ،سياسية ،دبلوماسية ،عسكرية ،إعالمية ،ثقافية،
ورؤساء بلديات وهيئات مدنية.
قدّم لالحتفال يوسف باجوق ،ثم ألقى السفير فتح علي
كلمة رأى فيها أن يوم القدس العالمي الذي أعلنه اإلمام
الخميني في آخر جمعة من شهر رمضان يمكنه أن يلعب
دورا ً هاما ً في مصير الشعب الفلسطيني ،وأن يكون مناسبة
مؤثرة التحاد األمة بكافة أطيافها وأحرارها وبجميع طوائفها
ومك ّوناتها في الدفاع عن الحقوق القانونية والتاريخية
للشعب الفلسطيني ،فتعبّر عن إيمانها الراسخ الداعم
لفلسطين وبالحل الناجز للقضية الفلسطينية الذي ينطلق
من اإلعداد والتعبئة الشعبية الشاملة في سبيل القضاء
على الغدة السرطانية واستئصالها ،ومن أجل التعهد
بالوالء والثبات في مواجهة كل الطروحات والمشاريع
االستسالمية ورفض كل الحلول الدولية التي تغفل حقوق
الشعب الفلسطيني وحقه في الحرية والسيادة واالستقالل
والعيش بسالم على كامل أرضه.
وقال« :في يوم القدس العالمي ،نؤكد أن فلسطين والقدس

لن تعودا إال بوحدة األمة واتحادها ،وبالجهاد والمقاومة،
وأنّ أيّ طريق أخرى لن تعيد فلسطين وال أي أرض محتلة،
وأن المفاوضات والقرارات الدولية منذ احتالل فلسطين عام
 1948لم تكن إال تسويفا ً وخداعا ً وسراباً».
وقال« :إننا في الجمهورية اإلسالمية اإليرانية ،وفي ظل
القيادة الحكيمة لقائد الثورة اإلسالمية اإلمام السيد علي
الخامنئي ،وحكومة الرئيس الدكتور حسن روحاني ،نقف
دائما ً وبكل فخر واعتزاز إلى جانب الشعب الفلسطيني
ومقاومته الشريفة مؤكدين على وح��دة كافة القوى
الفلسطينية المقاومة في مواجهة العدو الصهيوني لدحره،
وإقامة دولة فلسطين الحرة المستقلة على كامل األرض من
البحر إلى النهر».
ّ
تسطر مالحم البطولة والمواجهة
وختم« :فلسطين اليوم
في غ ّزة هاشم األبية ،وإن صمود شعب غ ّزة المقاوم قد ش ّكل
هزيمة أخرى للكيان الصهيوني ،وسيثمر نصرا ً ض ّد هذا
العدو وحماته الدوليين».
ثم ألقى ممثل حركة الجهاد اإلسالمي في لبنان أبو عمار
الرفاعي كلمة اعتبر فيها أنّ الصمت الدولي وكثير من النظام
العربي الرسمي وغياب الشارع العربي عن نصرة أهلنا في
غ ّزة ،كل ذلك يسمح بتمادي الضغوط الدولية والعربية
على المقاومة من أجل وقف إطالق نار ال يؤدي في حقيقته إال
لحماية الكيان الصهيوني من صواريخه المقاومة وضربات
رجالها.
وأكد الرفاعي أنّ حركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين
وفصائل المقاومة تعتبر أن هذه الحرب لن تنتهي إال بطريقة
واحدة ،االتفاق على ّ
فك الحصار عن قطاع غ ّزة بالتزامن مع
وقف إطالق النار.
كما شكر الرفاعي الجمهورية اإلسالمية اإليرانية شعبها
وقائدها وقيادتها على الجهود التي ُتبذل لدعم قضية
الشعب الفلسطيني ومقاومته وصموده.
وفي ختام الحفل ،ألقى ممثل حركة حماس في لبنان علي
بركة كلمة قال فيها« :نلتقي في ليلة القدس ،وإخوانكم في
فلسطين يصنعون ملحمة بطولية في الوقت التي تتصدّى
فيه المقاومة الفلسطينية في غ�� ّزة للعدوان الصهيوني
الغاشم وتوقع به الخسائر ،وتدافع عن ش��رف العالم
العربي ،وتفشل هذا العدوان الجوي والب ّري والبحري،
و ُترتكب مجازر وحشية بحق أبناء الشعب الفلسطيني،
ألن هذا العدو الذي يفشل أمام المقاومة يلجأ إلى استهداف
المدنيين وقتل األطفال وتدمير المساجد والمستشفيات
والمؤسسات اإلعالمية واالجتماعية».
وأك��د أنه إذا لم يرفع الحصار ويتوقف العدوان على
غ ّزة ويطلق سراح األسرى ،لن يكون هناك تهدئة مع العدو
الصهيوني ولن نتراجع ولن نستسلم ولن نقبل بتهدئة
مجانية مع هذا العدو.
تصحح المسار وتوقظ األم��ة،
وأض��اف« :غ�� ّزة اليوم
ّ
بشهدائها ومقاومتها ،غ ّزة تقول للجميع تعالوا إلى المعركة
وتوحدوا جميعا ً في
األساسية وأوقفوا كل المعارك الجانبية
ّ
تصحح
معركة واحدة ض ّد هذا العدو الصهيوني .غ ّزة اليوم
ّ
المسار والبوصلة وعلى الجميع االنخراط في معركة غ ّزة
ودعم المقاومة».

االتحادان العربي والدولي لل�صحافيين:
تق�صي حقائق �إلى القطاع
لإر�سال لجنة ّ
تل ّقت نقابة الصحافة اللبنانية من اتحاد الصحافيين
العرب واالتحاد الدولي للصحافيين بيانا ً أعلنا فيه ،أنه
بناء على طلب من نقابة الصحافيين الفلسطينيين ،قرر
تقصي
االتحادان العربي الدولي للصحافيين إرسال لجنة ّ
حقائق إلى األراضي الفلسطينية ،خصوصا ًإلى غ ّزة ّ
لالطالع
على جرائم االح��ت�لال «اإلسرائيلي» بحق الصحتفيين
دولي إلى عدد
الفلسطينيين ورصدها ،من أجل تقديم تقرير
ّ
من المؤسسات الدولية والحقوقية لمحاسبة مرتكبي هذه
الجرائم.
وأصدر االتحادان بيانا ً بعد اجتماع طارئ عقد في بغداد
ض ّم ممثلين عن نقابة الصحافيين الفلسطينيين ورئيس
االتحاد الدولي للصحافيين جيم بوملحة وممثلين عن اتحاد
الصحافيين العرب ض ّم مؤيد الالمي النائب األول لرئيس
اتحاد الصحافيين العرب ،طارق المومني النائب الثالث
لرئيس االتحاد ،حاتم زكريا أمين عام االتحاد والدكتور عبد
الناصر النجار نقيب الصحافيين الفلسطينيين ،بحضور
رئيس لجنة الحريات عبد الوهاب زغيالت ومستشار
االتحاد الهاشمي نويره ،وذلك في مقر نقابة الصحافيين
العراقيين التي تب ّنت عقد االجتماع في مقرها.
وا ُتفق في ختام االجتماع على إص��دار مشروع بيان
يستنكر فيه االتحادان استهداف الصحافيين الفلسطينيين
بشكل متعمد من قبل قوات االحتالل «اإلسرائيلي» خالل
حربها األخيرة على قطاع غ ّزة ،خالل األسبوعين الماضيين،
إذ استشهد ثالثة صحافيين إضافة إلى رابع يعمل موظفا ًفي
إحدى المؤسسات اإلعالمية .كما ُقصفت مكاتب لمؤسسات
وش�� ّرد أكثر من عشرين صحافيا ً
إعالمية في مدينة غ ّزةُ ،
مع عائالتهم من منازلهم إلى مناطق عدّة ،ما اضطرهم إلى
استئجار منازل جديدة في مناطق ربما أكثر أمنا ً نسبياً.

ودان االتحادان بشدّة هذه االعتداءات والجرائم بحق
اإلنسانية وحرية اإلعالم لمنع نقل حقيقة ما يتع ّرض له
الشعب الفلسطيني من عدوان «إسرائيلي» ،واالعتداءات
بحق الصحافيين في القدس والضفة الغربية والتي
تصاعدت أخيرا ً وتمثلت بالضرب واإلع��ت��داء الشخصي
والمطاطي والقنابل الصوتية
الحي
وإط�لاق الرصاص
ّ
ّ
واالرتجاجية والغازية على الصحافيين ،واعتداءات من
قبل المستوطنين ،إذ أصيب أكثر من ثالثين صحافيا ً
بشكل مباشر ومتعمد ،كما تقوم سلطات االحتالل بمنعهم
من التح ّرك بح ّرية ،وبتقييد عملهم المهني وقمعهم بكافة
الوسائل.
وق ّرر االتحادان بعد رصدهما هذه االعتداءات الموثقة
وفق تقارير يومية من نقابة الصحافيين الفلسطينيين،
تقصي حقائق إلى قطاع غ ّزة لالطالع على واقع
إرسال لجنة ّ
الحال وتوثيق هذه االعتداءات من أجل تقديم تقرير إلى كافة
المنظمات الدولية والحقوقية ،وإيجاد الوسائل لمعاقبة
المعتدين ومحاسبتهم .وق ّررا أن تت ّم الزيارة بأسرع وقت
ممكن إلى غ ّزة في ظل الحرب «اإلسرائيلية» عليها ،والتي
راح ضحيتها األطفال والنساء والشيوخ بما يزيد عن  70في
المئة من عدد الشهداء.
وبعد اس��ت��ه��داف ع��ائ�لات بكاملها وإب��ادت��ه��ا وتدمير
أحياء سكنية على رؤوس المدنيين الع ّزل ،دعا االتحادان
المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية والقانونية إلى
القيام بدورهم واتخاذ إج��راءات بحق هذه الجرائم ضد
الشعب الفلسطيني بكامله .وأكدا ضرورة توفير كل الدعم
للصحافيين الفلسطينيين من خالل نقابة الصحافيين
الفلسطينيين التي تقوم بدورها بشكل فاعل وتم ّثل الجسم
الشرعي الممثل لإلعالميين الفلسطينيين.

