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حمليات �سيا�سية
منفذية الطلبة الجامعيين في الالذقية
تحْ يي يوم الفداء

ت�ضامني
يحيي يوم القد�س باحتفال
بر اليا�س ْ
«القومي» في ّ
ّ

مينا :نحن في �صميم معركة الم�صير دفاع ًا عن فل�سطين والأمة

5

مقدّم الحضور في احتفال يوم الفداء

ّ
نظمت مديريتا ب ّر الياس التابعتان لمنفذية
زحلة في الحزب السوري القومي االجتماعي،
احتفاال ً حاشدا ً في بلدة ب ّر الياس دعما ً للمقاومة
في فلسطين وتضامنا ً معها ،وتنديدا ً بالعدوان
ّ
بحق
الصهيوني على غ ّزة والمجازر المرتكبة
األط��ف��ال .وت��زام��ن االحتفال م��ع «ي��وم القدس
العالمي».
حضر االحتفال منفذ عام زحلة والبقاع األوسط
أحمد سيف الدين وأعضاء هيئة المنفذية ،ومديرا
المديرتين األولى والثانية في ب ّر الياس محمد
سعد عراجي وعبد الله شعبان ،وأعضاء هيئ َت ْي
المديريتين ومسؤولون وحشد من القوميين.
كما حضر ممثل حركة فتح االنتفاضة نضال
ع��زام ،ممثل حركة حماس بسام خلف ،ممثل
الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين عبد
الله كامل ،رئيس بلدية ب ّرالياس سعد الدين
ميتا ،وممثلون عن األح��زاب والقوى والفصائل
الفلسطينية ،وجمع من أبناء المنطقة.
وتحدّث في االحتفال ناظر اإلذاع��ة واإلعالم
في منفذية زحلة جورج مينا الذي أ ّكد أننا نلتقي
جميعا ً في ب ّر الياس األبية لنتضامن مع غ ّزة
ولنحيي «ي��وم القدس» ،معكم أيها
الجريحة،
ْ
األوفياء ،الذين دعمتم المقاومة واحتضنتموها

وأح��ب��ب��ت��م��وه��ا وس��ان��دت��م��وه��ا ف��ي ال��م��اض��ي
وتساندونها اليوم ،وستبقون كذلك حتى تحقيق
النصر الكامل.
وأض���اف« :ف��ي غ�� ّزة م��أس��اة وم��ج��ازر وقتل
وتدمير ...وبطولة واستشهاد ودماء ومقاومة،
هناك في فلسطين يتع ّرض شعبنا ألشرس هجمة
إرهابية يرتكبها عدو لدود مستوحيا ً طرائق قتل
األطفال والشيوخ والنساء وذبحهم وسحلهم
من اليهودية الصهيونية التلمودية ومن النازية
الهتلرية العنصرية ،فهم المجرمون اإلرهابيون
القتلة منذ مئات السنين».
وق��ال مينا« :إنّ تضامننا مع أبناء القدس
وغ� ّزة تضامن مع أنفسنا ،لقد قال سعاده :إنّ
لبناني في الصميم
مسألة فلسطين هي شأن
ّ
وأردني
عراقي
شامي في الصميم وشأن
وشأن
ّ
ّ
ّ
فلسطيني في
في الصميم كما هي تماما ً شأن
ّ
الصميم ...إنها قضية األ ّمة كلّها والوطن كلّه.
ّ
يسطرون أروع المالحم،
وشهداؤنا اليوم
وترتكب بحق شيوخنا وأطفالنا ونسائنا
أبشع المجازر ،ويمثل هؤالء طليعة انتصاراتنا
نحب الحياة
الكبرى .كلّهم أحبوا الحرية ،فنحن
ّ
ونحب الموت متى كان الموت
نحب الحريّة،
ألننا
ّ
ّ
طريقا ً إلى الحياة ،ونقول :لو قضوا على المئات

واآلالف م ّنا فلن يستطيعوا القضاء على ما في
نفوسنا من إباء واعتزاز ،فنحن أ ّمة واقفة بين
الموت والحياة ،فإما نكون أو ال نكون .كما أنّ لنا
في الحرب سياسة واحدة هي سياسة القتال ،أ ّما
سياستنا في السلم فهي أن يسلّم أعداء هذه األمة
بح ّقها ونهضتها .وإن حاولوا أن يفاوضونا فلن
نركن لهم ،وإن حاولوا خداعنا فلن ينجحوا ولن
نصدّقهم ،ألنهم يتحدّثون عن السالم ويتجهّزون
للحرب».
تابع مينا« :إنّ الحق ال يموت طالما نحن
نطالب ب��ه ،ونحن نقاوم ألنّ القوة هي القول
الفصل في إثبات الحق القومي أو إنكاره .فالقدس
رمز حضارتنا وتسامحنا ومحبتنا ،ورمز إسالمنا
المسيحي والمحمديّ  ،ورم��ز وحدتنا
الواحد
ّ
الوطنية واالجتماعية واإلنسانية .ونحن في
حزبنا نح ّذر شعبنا من خطر الغرق في وحل
االنقسامات والتفرقة التي يمارسها أعداؤنا الذين
يضعون الخطط الساعية إلى تقسيم مجتمعنا
إلى مذاهب وطوائف ،ليسهل عليهم إعالن الدولة
اليهودية الصهيونية الصرف ،بدعم من الغرب
وال��والي��ات المتحدة األميركية ودول إقليمية
وأنظمة عربية».
وختم مينا قائالً« :ندين بشدّة المجازر البشعة

التي يقوم بها الصهاينة في غ � ّزة وفلسطين،
ونحيّي القدس في يومها العالمي ،والمقاومين
في غ ّزة وفي ك ّل فلسطين ،وك ّل المقاومين في
العالم العربي ،وك � ّل من يدعمنا في مواجهة
المشروع المعادي».
وكانت كلمة ِباسم بلدة ب ّر الياس ألقاها الشيخ
وسام عنوز الذي رأى أنّ فلسطين هي القضية
التي تغتصب اليوم أم��ام م��رأى س��ادة العالم
يتمسك
وحكامه الذين ال يح ّركون ساكناً ،بينما
ّ
أبناء فلسطين بأرضهم وإرادت��ه��م ألنها إرادة
الحياة والصمود ،وهي أقوى من إرادة الصهاينة
وآلتهم التدميرية.
كما أدان عنوز صمت األنظمة العربية والحكام
العرب حيال عدوانية «إسرائيل» وجرائمها ،وإلى
فلسطين بصمودها ومقاومتها تبعث الحياة
من جديد في الشعوب العربية وتؤكد أنّ األمة
منتصرة.
وختم الشيخ عنوز« :لن نتنازل عن حقنا،
وقدسناستبقىعاصمةفلسطين،والفلسطينيون
مدع ّوون إلى الوحدة لزلزلة أركان الصهيونية
كما تزلزل اليوم».
وفي الختام ،جابت مواكب سيّارة شوارع ب ّر
الياس حامل ًة أعالم الزوبعة ورايات فلسطين.

 ...وي�شارك بم�سيرتين حا�شدتين في لو�س �أنجلو�س و�أوتاوا
شهدت مدينة لوس أنجلوس في الواليات المتحدة األميركية
تظاهرة كبيرة شارك فيها القوميون االجتماعيون في مديرية
ل��وس أن��ج��ل��وس ،وأب��ن��اء الجالية ومؤسساتها وفاعليات
ومواطنون أميركيون ،وذل��ك تنديدا ً بالعدوان الصهيوني
على قطاع غ� ّزة والمجازر الوحشية بحق األطفال والنساء
والمدنيين ،واستهداف البيوت والمؤسسات والمستشفيات
ومحطات الكهرباء بالتدمير.
ورف��ع المتظاهرون أع�لام ال��زوب��ع��ة وفلسطين والفتات
مندّدة بالعدوان ،وطالبوا بوقفه ف��وراً ،واستهجنوا الصمت
العربي والدولي حيال المجازر التي ترتكبها «إسرائيل» بحق
الفلسطينيين في قطاع غ ّزة.

كما تتواصل ف��ي العاصمة الكندية أوت���اوا التح ّركات
والتظاهرات واالعتصامات ال��م��ن�دّدة بالمجازر اإلرهابية
الصهيونية التي ترتكب بحق أهلنا في غ ّزة ،وفي هذا اإلطار،
ّ
نظمت المنظمات الشبابية في جامعات أوت��اوا ،والجمعية
الكندية الفلسطينية تظاهرة مندّدة بالعدوان الصهيوني
الذي يقتل األطفال ،ويد ّمر البيوت والمنشآت والمستشفيات،
ويستهدف المدنيين في المدارس والمؤسسات الدولية.
التظاهرة التي انطلقت من أمام نصب حقوق اإلنسان المجاور
لمبنى بلدية أوتاوا ،شارك فيها مدير مديرية أوتاوا في الحزب
السوري القومي االجتماعي يوسف الغريب مع أعضاء هيئة
المديرية ،وعضو المجلس القومي حبيب حجار ،وجمع من

جانب من المسيرة في لوس أنجلوس

البارد

انطلقت مسيرة شعبية صبيحة عيد الفطر في نهر
البارد ،تقدّمها مسؤول الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين
في لبنان مروان عبد العال وممثلو فصائل المقاومة ،وزار
المشاركون في المسيرة مقابر الشهداء ،وانتهت بوضع
إكليل من الزهر عند النصب التذكاري لشهداء الثورة
الفلسطينية.
وألقى كلمة اللجنة الشعبية أبو مصطفى عامر ،فأشاد
بصمود غ ّزة ،ودان الصمت العربي والدولي إزاء العدوان
الصهيوني الغاشم.
وألقى عبد العال كلمة ِباسم فلسطين ،فقال« :تاريخ
غ ّزة مقاومة ال تهدأ ،لذلك نح ّذر ليس من الصمت العربي
الرسمي المريب فقط  ،بل من التواطؤ مع العدوان ،عبر
الجبهة األكثر خطورة من جبهة الذبح العسكري وهي
الذبح السياسي ،وعبر ممارسة الضغط وااللتفاف على
شروط المقاومة».
وتابع« :إن أراد مجلس األمن وقف إطالق نار فورياً،
يجب أن يقرنه بفك حصار فوريّ ومن دون شروط مسبقة
ومرفوضة التي تسعى إلى تجريد المقاومة من السالح».
سر شهدائها
وكان وفد من الجبهة الشعبية قد جال على أ ُ َ
ووجه
في نهر البارد ،وقدّم لهم التهاني لمناسبة العيد
ّ
تحية الفخر واالعتزاز إلى غ ّزة وشهدائها ومقاوميها.

برج البراجنة

انطلقت مسيرة حاشدة ونوعية من أمام جامع الفرقان
إلى داخل مقبرة الشهداء في مخيم برج البراجنة ،تضامنا ً
مع غ ّزة والضفة والقدس ،واستنكارا ً للعدوان الصهيوني،
بدعوة من حرك َت ْي فتح والجهاد اإلسالمي ،وبمشاركة
فصائل ال��ث��ورة وال��ق��وى االسالمية الفلسطينية .تقدم
المسيرة سفير فلسطين في لبنان أش��رف دب��ور وق��ادة
الفصائل الفلسطينية.
وسارت في المقدمة الفرق الكشفية واالشبال والزهرات
والفرق الموسيقية ،وخلفهم تشييع جثث أطفال وهمية

القوميين وأبناء الجاليات السورية والعربية .وألقيت كلمات
مندّدة بالسياستين األميركية والكندية ،وموقفهما المنحاز
إلى جانب الكيان الصهيوني ،كما ن�دّدت الكلمات بالعدوان
الوحشي الذي يما َرس ض ّد شعبنا في فلسطين.
توجه المتظاهرون إلى وسط العاصمة الكندية ،وصوال ً
ث ّم
ّ
إلى مبنى السفارة األميركية ،وهم يردّدون الهتافات المندّدة
بسياسات أميركا وك��ن��دا ،وبالمعارضة الكندية النائمة
والصامتة إزاء ما يُرتكب من جرائم في فلسطين عموما ً وفي
غ�� ّزة خصوصاً ،وأك��م��ل المتظاهرون تح ّركهم حتى بلغوا
مكاتب رئاسة الوزراء الكندية ،واختتموا تح ّركهم أمام مبنى
البرلمان.

 ...ومقدّم التظاهرة في أوتاوا
ّ
ملطخة بالدماء ،ثم حَ مَلة الصواريخ من األطفال ،وحَ مَلة
األعالم الفلسطينية ،وسارت المسيرة على وقع األناشيد
الوطنية وموسيقى الكشاف.
ولدى وصول المسيرة إلى المقبرة ،ألقى القيادي في
حركة الجهاد اإلسالمي أبو علي شاهين كلمة أشار فيها
إلى أنّ أهداف شنّ العدو الصهيوني العدوان على قطاع
غ ّزة ،تكمن في االنتقام من غ ّزة بعد النصر الذي تح ّقق
عامَي  2008و ،2012والقضاء على أهم عقبة تقف أمام
مشاريع تصفية القضية الفلسطينية التي تستهدف
فرض تسوية مذ ّلة تشطب فيها القدس والالجئين وتحقق
االعتراف بيهودية الدولة ،وتحقيق األمن المفقود للكيان
بتغيير المعادلة القائمة والحصول على وقف إطالق نار
دائم ،وضرب بنية المقاومة ونزع سالحها.
وألقى كلمة حركة حماس مسؤول العالقات الفلسطينية
في لبنان أبو العبد مشهور ،مؤكدا ً عدم وقف النار ما لم
ّ
متوجها ً إلى المجاهدين بأنّ دماءهم
يفك الحصار عن غ ّزة،
ّ
أقوى من طائرات الصهاينة.
ووجه أمين سر حركة فتح في بيروت أبو سمير التحية
ّ
إلى بعض الدول االجنبية التي قطعت عالقاتها مع العدو
الصهيوني ،متمنيا ً على الدول العربية أن تحذو حذوها.
ور ّك��ز على الوحدة الوطنية التي أوصى بها الرئيس أبو
ّ
المخططات
عمار ،مؤكدا ً أ ّنها كفيلة بر ّد العدوان وإفشال
الصهيونية.

البداوي

أقامت حركة فتح اعتصاما ً تضامنيا ً مع اهالي قطاع
غ�� ّزة ،أم��ام مق ّر الحركة في مخيم ال��ب��داوي ،ش��ارك فيه
ممثلو الفصائل الفلسطينية ،واللجنة الشعبية والرابطة
اللبنانية لنصرة الشعب الفلسطيني.
بداي ًة ،كانت كلمة ألمين سر حركة فتح في الشمال أبو
جهاد فياض استنكر فيها الهجمة الصهيونية الشرسة
ّ
تخطت ك ّل االعتبارات الدينية واألخالقية واألعراف
التي
والقوانين الدولية ،عبر قتل األطفال والنساء والشيوخ.
وأش��ار فياض إلى التعامي الدولي والصمت العربي

المخزي .وحيّا صمود أهلنا في الضفة والقدس وقطاع
غ�� ّزة ،داع��ي�ا ً المجتمع ال��دول��ي إل��ى ال��وق��وف إل��ى جانب
الشعب الفلسطيني وعدم االنحياز إلى الجانب الصهيوني
المعتدي ،ألنّ جرائمه وصلت إلى قتل األطفال بدم بارد
وه��م يلعبون في ساحات العيد .وأ ّك��د تكامل الموقف
السياسي مع العسكري لحماية شعبنا الفلسطيني.
ث��م كانت كلمات لرئيس الرابطة اللبنانية لنصرة
الشعب الفلسطيني أبو رضا ،مسؤول حزب الشعب في
الشمال أبو وسيم مرزوق ،ومسؤول الجبهة الديمقراطية
في مخيم البداوي عاطف خليل ،وأجمعت الكلمات على
نصرة أهالي غ ّزة واستنكار الصمت العربي ،ودعت إلى
انتفاضة الشعوب العربية لنصرة أهل فلسطين.

الجبهة الشعبية

أعلنت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في بيان،
أنها ،في أ ّول أيام عيد الفطر ،زارت أضرحة الشهداء في
مقبرة درب السيم مع فصائل منظمة التحرير الفلسطينية
واالتحادات الشعبية واللجان الشعبية في منطقة صيدا،
و ُوضعت أكاليل الزهر على ضريح الجندي المجهول.
سر
وزار وفد من قيادة الجبهة يتقدّمه عبد الله الدنان أ ُ َ
شهداء الجبهة في مخيّم عين الحلوة .كما شارك الدنان،
إلى جانب ممثلي فصائل المنظمة في وضع أكاليل الزهر
على النصب التذكاري للشهداء في ساحة الشهداء في
مدينة صيدا ،بحضور أمين س ّر الفصائل في لبنان فتحي
أبو العردات والقنصل محمود األسدي.
وش���ارك وف��د الجبهة إل��ى جانب أمين ع��ام التنظيم
الشعبي الناصري الدكتور أسامة سعد والشيخ أحمد
الزين وعدد من ممثلي األحزاب الوطنية اللبنانية في وقفة
تضامنية مع غ ّزة والمقاومة أمام الجامع العمري ،وألقى
اللبناني
الوطني
الزين كلمة شدّد فيها على وحدة الصف
ّ
ّ
الفلسطيني ،وأهمية خيار المقاومة في ص� ّد العدوان
ّ
ودحره ،وفي تحرير األرض.
وألقى أبو العردات كلمة أشار فيها إلى أهمية تضامن
الشعب العربي ،خصوصا ً الشعب اللبناني وبرلمانه

ظ ّنا ً منها أ ّنها س ُتسكت صوت الحق .صوتا ً رفض التجزئة
والتقسيم وهاجم الطائفية والكيانية فكان األمر نار .وكان
الصدى شكرا ً فأضحى الموت حياة وما الحياة كلّها إلاّ
وقفة ع ّز فقط.
وختمت :على عاتق الطلبة والشبيبة مسؤولية كبرى،
وعهدا ً يا زعيمي أننا سنقوم بواجباتنا بك ّل أمانة وإخالص
وسنكون يدا ً واح��دة ،نثق بحزبنا وبأنفسنا غير آبهين
لثرثرة المستهزئين .نعمل بهدوء ،فالقضية تساوي
وجودنا وقد ق ّرر الجيل الجديد أن يكون مصيره التقدّم
والمجد.
في ختام االحتفال ،عُ رض فيديو «حدّثني الكاهن الذي
ع ّرفه» وفيديو عن شهداء الواجب القومي في مواجهة
اإلرهاب.

أحيت منفذية الطلبة الجامعيين ـ الالذقية في الحزب
السوري القومي االجتماعي مناسبة يوم الفداء (استشهاد
باعث النهضة الزعيم أنطون سعاده) باحتفال حضره
وكيل عميد التنمية اإلدارية إياد عويكة ،منفذ عام الطلبة
الجامعيين في الالذقية ديب بو صنايع وعدد من أعضاء
الهيئة وجمع من الطلبة.
ع ّرف االحتفال علي الحموي بكلمة من وحي المناسبة،
ثم تلت ناموس المنفذية قمر عسيكرية بيان عمدة اإلذاعة
واإلعالم.
وألقت كلمة المديريات التابعة للمنفذية المديرة لجين
شقرة وفيها قالت« :إنه شهر الفداء ،شهر العطاء والحصاد،
شهر االرتقاء واالنتصار ،إنه تموز ،يأبى إال أن يكون رمزا ً
للمجد والخلود.
ختم الزعيم أنطون سعاده رسالته مك ّرسا ً مبدأ البطولة
المؤيدة بصحة العقيدة ،مؤمنا ً بأبناء عقيدته الذين
سينتصرون ،واثقا ً بصمود حزبه وبقائه.
ّ
بقي الحزب ،وه��ا هم أبناء الحياة يسطرون مالحم
البطولة في كل أرجاء الوطن ،شعارهم  :نار ونور لمجد
يدوم .قال سعاده« :الوطنية تضحية وبمقدار التضحية
تكون الوطنية وبالتضحية تحيا الوطنية وبالوطنية
تحيا األم��م .الوطنية تو ّلد في الجبان شجاعة األبطال
وتجعل في الضعيف ق ّوة ثقل الحديد وتضع في النذل
شهامة الشرفاء».
استشرف الزعيم المخاطر التي ه�دّدت وتهدّد اليوم
ُ
واضطهد .فخلف قضبان
مجتمعنا ،فقاوم وناضل ولوحق
العار أحيى أ ّمة كادت أن ُتنسى وكتب لسوريا السالم قبل
أن ُتنهكها حروب الداخل والخارج عليها.
وتابعت :في فجر  8تموز علت أصوات الحقد والتآمر

نشاطات أخرى

كما أقامت المنفذية حفل إفطار بمناسبة انتهاء شهر
رمضان ،وذلك في صالة كنيسة ماريشا ،بحضور المنفذ
العام ديب بو صنايع وأعضاء هيئة المنفذية وجمع من
الطلبة والمدع ّوين.
تخلل الحفل كلمة لبو صنايع شدّد فيها على ضرورة
إزال��ة كافة الحواجز بين الطوائف والمذاهب ال سيما
الحواجز االجتماعية ،وأك��د العمل على ترسيخ ثقافة
المجتمع الواحد والحياة الواحدة.
ّ
ونظمت المنفذية أيضا ً رحلة إلى منطقة شقوق ـ جبلة
تخلّلها نشاطات استكشافية في المنطقة وفقرات إذاعية
ّ
ونظمت مديرية التجارة التابعة للمنفذية
وتوجيهية.
زيارة إلى دار األيتام في الالذقية ،حيث أقامت مجموعة
نشاطات ترفيهية لألطفال.

تكريم وديع ال�صافي
ومهرجان للأطفال في �ضهور ال�شوير
ك�� ّرم اللقاء الثقافي ف��ي ضهور
ال��ش��وي��ر ال��ف��ن��ان ال���راح���ل ودي���ع
الصافي ،في احتفال أقيم في مركز
السينودس اإلنجيلي ـ عين القسيس
ـ ال��ش��وي��ر ،ب��رع��اي��ة وزي���ر التربية
والتعليم العالي الياس بو صعب،
وبمشاركة ضيف الشرف أنطوان
وديع الصافي.
ق �دّم��ت الحفل خ��ل��ود الدمشقي
كاشكو ،وح��ض��ره ال��دك��ت��ور ش��ارل
ج��زرا ممثالً رئيس تكتل التغيير
واالص��ل�اح ال��ن��ائ��ب م��ي��ش��ال ع��ون،
رئ��ي��س ب��ل��دي��ة ض��ه��ور ال��ش��وي��ر ـ
ع��ي��ن ال��س��ن��دي��ان��ة ح��ب��ي��ب ج��وك��ا
مجاعص ،ورؤساء بلديات المنطقة
ومختاروها وشخصيات روحية
وثقافية واجتماعية.
��ؤس���س ال��ل��ق��اء أده���م
وأل���ق���ى م� ّ
الدمشقي كلمة ،شكر فيها للوزير
بو صعب رعايته االحتفال كرسالة
هادفة ،ألنّ وديع الصافي ليس فقط
جزءا ً من تراثنا الذي تربينا عليه ،بل
هو أم ٌل لمستقبل وعي تربوي يحب
أن تنشأ عليه األجيال الصاعدة.
وش���دّد على أهمية الموسيقى
وال��ف��ن ف��ي إخ��راج��ن��ا م��ن ال��وض��ع
الصعب الذي نعيش فيه.
وتخلّل الحفل عرض وثائقي عن
المحتفى ب��ه م��ن إع���داد المخرجة
غنى عبود ،وتحية غنائية من األب

من مهرجان األطفال
ميخائيل عوض إلى وديع الصافي،
واختتم بوقفة م��ع ضيف الشرف
أنطوان الصافي.
كما ّ
نظمت بلدية ضهور الشوير ـ
عين السنديانة ،من ضمن نشاطات
مهرجانات ض��ه��ور ال��ش��وي��ر وعيد
المغتربين ،مهرجانا ً لألطفال لمدة
يومين ،تخلّله ورش عمل لألطفال
ومسرحية مع غنوى ،وأخ��رى مع
جيزيل هاشم زرد ،وعروض بهلوانية،
ترفيهية ،وموسيقية وتنكرية.
ت��ج��در اإلش������ارة إل���ى أنّ ه��ذه
النشاطات يشارك فيها أطفال من
المناطق اللبنانية كافة ،إذ يتوافدون

مع الشعب الفلسطيني وقطاع غ ّزة في مواجهة الهجوم
البربري الصهيوني ،وشدّد على أهمية الوحدة الوطنية
وتالحم الشعب مع المقاومة لص ّد العدوان.
كما تحدّث سعد ،فأشاد بصمود الشعب الفلسطيني
بقواه السياسية كافة والكتائب المقاتلة في وجه الهجمات
الصهيونية البربرية الفاشية .كما ث ّمن دور قوى المقاومة
وجهوزيتها لر ّد العدوان .وأشار إلى الدور التآمري على
الشعب الفلسطيني ومقاومته ،م ّتهما ً المجتمع الدولي
ّ
المنظم.
بلعب دور راعي اإلرهاب الصهيوني
وخ��ت��م س��ع��د كلمته بتوجيه التحية إل��ى الشعب
الفلسطيني الصامد الصابر ،مؤ ّكدا ً حتمية انتصار الشعوب
المقهورة في وجه قوى الظلم واالستبداد واالحتالل.

الديمقراطية

زار وف��د من الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين
صبيحة عيد الفطر برئاسة عضو المكتب السياسي في
الجبهة علي فيصل وأعضاء قياد َت ْي فرعَ ْي بيروت ،مقابر
الشهداء في مخيمي شاتيال وبرج البراجنة ،ومقبرة شهداء
الثورة المركزية في بيروت .ووضع الوفد أكاليل الزهر
على النصب التذكاري لشهداء تل الزعتر ،بحضور منسق
تج ّمع اللجان والروابط الشعبية معن بشور وشخصيات
وممثلي فصائل المقاومة.
وحيّا فيصل شهداء الثورة على امتداد تاريخ الثورة
الفلسطينية المعاصرة ،والصمود األسطوري الذي يؤدّيه
ّ
سطروا بدمائهم أروع
أبناء الشعب الفلسطيني الذين
ً
ّ
مالحم البطولة دفاعا ً عن القضية الفلسطينية .مؤكدا أنّ
مقاومة شعب فلسطين في غ ّزة ح ّققت نصرها على رغم كل
المجازر والمحارق وآلة الحرب «اإلسرائيلية» ،داعيا ً إلى
تحصين االنتصار والحفاظ على دماء الشهداء.
وكانت وفود من قيادات الجبهة في المخيمات كافة قد
زارت أضرحة الشهداء ووضعت أكاليل الزهر ،وجالت على
عائالت الشهداء وفا ًء لتضحياتهم في الدفاع عن الشعب
الفلسطيني وكرامته وسيادته واستقالله.

إلى ضهور الشوير لالستمتاع بتلك
النشاطات.
وفي جدول النشاطات ضمن عيد
المغتربينّ ،
تنظم البلدية برعاية قائد
الجيش العماد جان قهوجي ،احتفاال ً
بمناسبة عيد ال��ج��ي��ش ،ف��ي تمام
الثامنة من مساء غ� ٍد الجمعة ،في
الشارع الرئيس في ضهور الشوير.
ويتض ّمن االح��ت��ف��ال معزوفات
وطنية لموسيقى الجيش ،وكلمات
الرسميين واستعراضا ً فولكلوريا ً
وزج��ل�اً م��ن وح���ي ال��م��ن��اس��ب��ة مع
«جوقة األرز» .ويختتم بحفل ف ّني
يحييه الفنان محمد اسكندر.

كورنيش صور

ن ّفذت الفصائل واألح��زاب والمؤسسات الفلسطينية
واللبنانية على الكورنيش الجنوبي لمدينة صور ،وقفة
تضامنية تأييدا ً للمقاومة ف��ي غ�� ّزة ،بحضور ممثلي
األح��زاب اللبنانية والفصائل الفلسطينية ،ومؤسسات
كشفية وروابط طالبية.
وألقى عضو القيادة السياسية في حركة حماس ـ لبنان
جهاد طه كلمة أ ّكد فيها أنّ إرادة المقاومة وصمودها،
أوص�لا حكومة نتنياهو إل��ى مرحلة العجز والفشل
في تصفية المقاومة وكسر إرادت��ه��ا .مطمئنا ً الشعب
الفلسطيني وأح��رار األمة أن المقاومة ستنتصر بفرض
شروطها على أسطورة الجيش الذي ال يقهر ،وذلك بفضل
دماء الشهداء وتضحيات شعبنا الفلسطيني المجاهد،
وأشالء أطفاله.
وأعلن أنّ أيّ مبادرة ما لم تكن على مستوى التضحيات،
فهي مرفوضة ،وأنّ الكلمة األولى واألخيرة في هذا الشأن
هي للمقاومة وللشعب الفلسطيني .م��ؤ ّك��دا ً أنّ وحدة
الموقف الفلسطيني ف��ي م��ي��دان المعركة ومواجهته
العدوان ،انتصار لوحدة الشعب الفلسطيني ومقاومته،
وبداية عملية التحرير وزوال الكيان الغاصب ،والسالح
األمضى لمواجهة كافة التحدّيات وال��م��ؤام��رات ،التي
تسعى إلى شطب مشروع المقاومة على أرض فلسطين.
ودع��ا فصائل المقاومة كلّها إلى وضع استراتيجية
موحدة تتب ّنى المقاومة خيارا ً وحيدا ً لمواجهة العدوان
ّ
بك ّل أشكاله .منتقدا ً الصمت والتواطؤ الدوليين إزاء
المجازر المر ّوعة التي يرتكبها العدو الصهيوني بحق
المدنيين من أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غ ّزة.
وإذ أ ّك��د أنّ ه��ذه المجازر والجرائم ما كانت لتكون
ل��وال الضوء األخضر األميركي ،ورض��ا بعض الجهات
الدولية بهدف شطب المقاومة والقضية الفلسطينيتين
وتصفيتهما ،طالب المؤسسات الحقوقية الدولية طه
بكشف كافة الجرائم والمجازر خالل العدوان ،وتقديم
قادة العدو إلى المحاكمة أمام محكمة الجنايات الدولية.

