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حمليات �سيا�سية

الت�ضامن مع غ ّزة م�ستم ّر حتى وقف العدوان ورفع الح�صار

وفد من «القومي» يلتقي محافظ جبل لبنان

ال تزال االعتصامات التضامنية مع غ ّزة الع ّزة
تقام في ش ّتى المناطق اللبنانية والمخيمات
الفلسطينية ،كما أنّ المواقف المؤازرة لصمود
شعبنا في غ � ّزة ،ما زال��ت تطلق في البيانات
واللقاءات والتصريحات .وفي هذا التقرير جولة
على أبرز هذه المواقف واالعتصامات.

التقى وف��د من الحزب ال��س��وري القومي االجتماعي
محافظ جبل لبنان فؤاد فليفل وبحث معه شوؤنا ً خدماتية
وإنمائية في منطقة الجبل .وض ّم الوفد المندوب السياسي
لجبل لبنان الجنوبي ح��س��ام ال��ع��س��رواي ،المندوب
السياسي لجبل لبنان الشمالي نجيب خنيصر ،منفذ عام
المتن األعلى عادل حاطوم ،منفذ عام كسروان ربيع واكيم،

ملتقى الوفاء لفلسطين

دعا االجتماع الرابع لملتقى الوفاء لفلسطين،
األحزاب والقوى والفصائل والهيئات اللبنانية
والفلسطينية إلى المبادرة لتنظيم «مليونية
غ ّزة» في العاصمة اللبنانية وسائر المناطق،
الموحدة إلى جانب أهلنا
كتعبير عن وقفة لبنان
ّ
في غ ّزة وعموم فلسطين.
ورأى المجتمعون (الذين بلغ عددهم 94
شخصية سياسية وحزبية وثقافية وإعالمية
وش��ب��اب��ي��ة ون��س��ائ��ي��ة واج��ت��م��اع��ي��ة لبنانية
وفلسطينية وعربية) في تلبية كل الكتل النيابية
اللبنانية دع��وة رئيس مجلس ال��ن��واب نبيه
بري إلى عقد جلسة نيابية للتضامن مع غ ّزة
وجراحها ،ومع مسيحيي الموصل وأوجاعهم،
تأكيدا ً على أن��ه هناك م��ا يجمع اللبنانيين
وي��وح��ده��م ،وه���و م��ا عكسه أي��ض��ا ً توحيد
ّ
الشاشات اللبنانية على اختالف مشاربها ،في
وجه العدوان على غ ّزة.
المجتمعون دعوا الرئيس بري إلى استكمال
مبادرته النيابية بمبادرة شعبية يدعو خاللها
بصفته رئيس حركة أمل كل األحزاب والتيارات
والقوى والفصائل اللبنانية والفلسطينية إلى
مؤتمر جامع حول غ ّزة يكون عابرا ً لالنقسامات
والتباينات والصراعات القائمة حاليا ً وينظم
حملة تضامنية موحدة تتوجها مسيرة وطنية
كبرى في شوارع العاصمة.
المجتمعون أيضا ً حيّوا مواقف الشعوب
والحكومات المتضامنة مع الشعب الفلسطيني
وأهلنا في غ ّزة ،ال سيّما في دول أميركا الالتينية
التي سحبت سفراءها من الكيان الصهيوني،
واعتبرت حكومات كبوليفيا الكيان الصهيوني
كيانا ً إرهابياً ،واستهجن المجتمعون ألاّ تحذو
حكومات عربية حذو حكومات أميركا الالتينية
فتقطع العالقات مع كيان اإلره��اب والعدوان،
وتج ّرم التطبيع معه ،وتفعّ ل مكاتب المقاطعة
وقوانينها بما فيها مقاطعة ال��دول والشركات
ال��داع��م��ة ل��ل��ع��دوان ،خ��ص��وص�ا ً ف��ي ال��والي��ات
المتحدة .وفي هذا اإلطار ،دعا المجتمعون إلى
أوسع مشاركة في اللقاء التضامني الذي تقيمه
سفارة الجمهورية البوليفارية الفنزويلية في
الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر الخميس في
.2014/8/6
كماناقشالمجتمعونسبلإيصالالمتطوعين
من أطباء وصيادلة وممرضين ومساعدات طبية
وغذائية مقدمة من لبنان ،ودعوا إلى مراجعة
كبار المسؤولين في الحكومة اللبنانية ال سيما
رئيس مجلس ال����وزراء ووزي���ري الخارجية
والصحة لالتصال بالحكومة المصرية وتأمين
الطائرة التي تنقل الوفد الطبي إلى مطار العريش
قبل دخوله غ ّزة.
ودعا المجتمعون مجددا ً الحكومة المصرية
إلى اتخاذ قرار بفتح معبر رفح وتسهيل مرور
المساعدات اإلنسانية إل��ى القطاع المحاصر
واس��ت��خ��دام ك��ل س��ب��ل ال��ض��غ��ط ع��ل��ى ال��ع��دو
الصهيوني وحليفه األميركي لوقف العدوان
وإنهاء الحصار وتحقيق المطالب اإلنسانية
البسيطة للشعب الفلسطيني وتطبيق االتفاقات
السابقة ،بما فيها اتفاق التهدئة وإنهاء الحصار
عام  ،2014واتفاق صفقة «الوفاء لألحرار»
لتبادل األسرى وقد ت ّما برعاية مصرية.
واستعرض المجتمعون كافة الفعاليات
واألنشطة التي انعقدت ما بين االجتماع الثالث
للملتقى واالجتماع الرابع ،ال سيما لقاء طرابلس،
ووقفة «من بحر بيروت إلى بحر غ ّزة» والوقفات
والمسيرات التضامنية أم��ام األم��م المتحدة،
والوقفات التضامنية الحاشدة في مدافن شهداء
فلسطين صبيحة أول أيام العيد.
وكان المنسق العام لتج ّمع اللجان والروابط
الشعبية معن بشور قد افتتح االجتماع الرابع
بدعوة المجتمعين إلى الوقوف دقيقة صمت
إجالال ً ألرواح الشهداء وآالم الجرحى واعتزازا ً
ببطوالت المجاهدين وص��م��ود المواطنين.
واستعرض جملة الفعاليات التي قامت في
لبنان ،كما المبادرات القائمة في عدة دول عربية
من مسيرات كبرى ال سيما في المغرب والجزائر
وتونس والسودان واليمن وسورية والعراق
والكويت والبحرين ،إضافة إلى إرس��ال وفود
طبية ومساعدات دوائية وغذائية من السودان
والمغرب واليمن وأقطار عربية أخرى.
واعتبر بشور أن ملتقى فلسطين للوفاء هو
ملتقى مبادرات ،يطلقها يوماً ،ويدعم من يطلقها
دوماً ،معتبرا ً أنه معني بكل فاعلية تقوم من أجل
غ ّزة وفلسطين أيا ً كان وراءها ،فلندع مئة زهرة
تضامن تتفتح في الميادين والبساتين ،وبدال ً
من أن يلعن الواحد منا الظالم فليشعل شمعة
عمل واحدة.
وحيّا بشور كل وسيلة إعالمية تواكب جرائم
العدو وصمود الناس وبطوالت المقاومين،
معتبرا ً أن ما يجري في العالم من مسيرات
تضامن وتأييد ما كان له أن يتم بهذا االتساع
لوال تلك المشاهد التي نجحت وسائل اإلعالم
في نقلها ،وتلك الحقائق التي ساهمت األقالم
الحرة في كشفها.
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منفذ عام الضاحية الشرقية أنطون يزبك ،مدير مديرية
اإلقليم غسان حسن وعضو هيئة منفذية الغرب عصام
عبد الخالق.
وأكد الوفد القومي أنّ الزيارة تندرج في سياق تعزيز
عالقات التعاون والسعي المشترك إلى معالجة الشؤون
والقضايا العامة التي ته ّم منطقة جبل لبنان وأهلها.

ال�سيد ح�سين :مجل�س الجامعة مفتاح ّ
تقدمها

وحيّا المسؤول اإلعالمي في حركة الجهاد
االس�لام��ي ف��ي ل��ب��ن��ان ،اإلع�ل�ام الفلسطيني
واللبناني الذي يكشف الجرائم «اإلسرائيلية»،
ال سيما مجزرتي الشاطئ والشجاعية ،مؤكدا ً
حق الشعب الفلسطيني في مقاومته العدوان
وإظهار مدى قدرة هذا الشعب على الصمود
وكشف وجه االحتالل الحقيقي البشع.
وحيّا عضو المكتب السياسي في الجبهة
الديمقراطية لتحرير فلسطين علي فيصل
اإلع�لام اللبناني ال��ذي نقل ال��ص��ورة الحيّة
وش ّكل شمعة في ليل معتم واختراقا ً لجدار
الصمت ال��ع��رب��ي ال���ذي تفرضه آل��ة النظام
الرسمي العربي.

ت�ضامني مع فل�سطين
احتفال
ّ
في مارغريتا الفنزويلية

البص
ّ

شهدت مدينة مارغريتا الفنزويلية احتفاال ً تضامنيا ً مع فلسطين بمناسبة يوم القدس
العالمي ،شاركت فيه فاعليات الجالية ،وحضر االحتفال مدير مديرية مارغريتا في الحزب
السوري القومي االجتماعي غسان حراجلي على رأس وفد.
تخلل االحتفال كلمة للشيخ أحمد مراد أضاء فيها على معاني يوم القدس ،في حين أكد
مدير مديرية مارغريتا في «القومي» غسان حراجلي على التمسك بالحق في كل فلسطين،
وحق شعبنا في مقاومة االحتالل لتحرير األرض .واعتبر أنّ العدوان الصهيوني الوحشي
على قطاع غ ّزة وارتكاب المجازر بحق االطفال إرهاب يندى له جبين اإلنسانية.
م��س��ؤول ح��رك��ة ح��م��اس ف��ي ل��ب��ن��ان علي
بركة قال« :أمام صمود المقاومة الفلسطينية
وتحقيق االن��ج��ازات الكبيرة على ه��ذا العدو
الصهيوني ،أم��ام صمود الشعب الفلسطيني
والتفافه واحتضانه للمقاومة الفلسطينية على
رغم كل الجراح والتضحيات أكثر من 1400
شهيد وأك��ث��ر م��ن  8000جريح ف��إن الشعب
الفلسطيني اليوم حقيقة يصنع ملحمة بطولية،
ملحمة انتصار جديد على هذا الكيان الصهيوني
الغاصب».
ودعا الشيخ عطا الله حمود ِباسم حزب الله
إلى وضع الخالفات جانبا ً والحساسيات ،وإلى
دعوة ما أمكن الحكومات العربية واإلسالمية
لتبني شروط المقاومة من رفع الحصار وحماية
المقاومة وقياداتها السياسية والعسكرية...
وإل��ى دع��م سياسي وم��ال��ي وإع�لام��ي وص��وال ً
إلى الدعم العسكري واللوجستي .فالمقاومة
أحدثت تغييرا ً استراتيجيا ً في ال��ص��راع مع
العدو وحققت توازنا ً للردع.

اللقاء الشبابي
اللبناني ـ الفلسطيني

أقام اللقاء الشبابي اللبناني الفلسطيني
م��س��اء أم���س ،اع��ت��ص��ام�ا ً تضامنيا ً م��ع غ � ّزة
والشهداء رفضا ً للصمت العربي المخزي،
تحت ش��ع��ار «غ��� ّزة أن��ت لست وح���دك ،كلنا
معك» ،وذلك في منطقة طريق الجديدة مفرق
شارع عفيف الطيبي مقابل بنك البركة ،شارك
فيه حشد كبير م��ن أب��ن��اء المنطقة وأهالي
المخيمات الفلسطينية ،ورف��ع المشاركون
االعالم الفلسطينية وأضاؤوا الشموع وردّدوا
الشعارات المنددة بالمجازر التي يرتكبها
العدو «اإلسرائيلي» بحق االطفال الفلسطينيين
واالبرياء المدنيين وهتفوا تأييدا لغ ّزة التي
تقاوم في وجه العدوان الظالم.
ووجه رئيس اللقاء احمد الشاويش كلمة حيّا
ّ
فيها صمود المقاومة في غ ّزة وقال« :تحية وفاء
وع ّزة إلى شهداء غ ّزة وأبطالها وإلى المقاومين،
غ ّزة األبية الصامدة التي تدافع عن شرف االمة
لك منا ألف تحية وسالم».
وختم« :انظروا إلى ال��دول االوروبية كيف

تتضامن م��ع الشعب الفلسطيني وان��ظ��روا
إل��ى عربان ال��دول الخليجية والعربية كيف
يتضامنون مع أنفسهم بالصمت ضد غ ّزة».

إعالميون

ت��ج� ّم��ع ع���دد م��ن اإلع�لام��ي��ي��ن اللبنانيين
والفلسطينيين مساء أمس أمام تمثال الشهداء
في وسط بيروت ،من أجل فلسطين ،من أجل
الحرية ،دعما ً للمقاومين والصامدين في قطاع
غ ّزة ،ورفضا ً للوحشية الصهيونية.
بداية وجهت الزميلة في تلفزيون الجديد
فادية بزي تحية من قلب بيروت الذي ينبض
ح ّبا ً في شرايين فلسطين الحرة ،التي تعلمنا
في كتابها ،إن عشنا نعيش أح��رارا ً وإن متنا
نموت كاالشجار وقوفاً.
وقالت« :اجتمعنا هنا إعالميين لبنانيين
وفلسطينيين نرفع أقالمنا في يد وفي يد نتلو
شهادتنا لنقول فلسطين لست وح��دك وغ� ّزة
أنت معنا .أسابيع ثالثة وأنت تستلين شرف
الحياة من رحم الموت اليومي ،لتصنعي ع ّزة
غ��دن��ا ،أسابيع ثالثة ونحن نتتبع أخبارنا
منك ،نتسمر أم��ام شاشاتنا ممسكين أقالمنا
لنكتب ما تمليه علينا بطوالتك ،أسابيع ثالثة
وأنت تسكنين سطورنا تنصين علينا مقدّمات
أخبارنا ،وتقولين لنا إن الحبر ليس أقل قيمة
من الرصاصة ،وإن للحبر فعله في زمن ردّة
بعض العرب عنك ،وفي زمن تآمر بعض العرب
عليك ،وفي زمن دفن بعض العرب رؤوسهم في
الرمال خجالً منك ،فلسطين أنت قبلتنا ومحراب
صلواتنا وتراتيلنا ،كنت وستظلين قضيتنا،
وغ ّزة أنت وحدك وال أحد إالك بوصلة شمسنا
وقمر فرحنا وفجرنا اآلتي ،عهدنا بك أن تظلي
المقاومة الصامدة وعهدك بنا أن نبقى أوفياء لك
ما دام في أقالمنا حبر ينبض».
وطالب المفوض الثقافي في الحزب التقدمي
االشتراكي فوزي أبو دياب اإلعال َم ْين العربي
والعالمي بالنظر إل��ى ال��ع��دوان الصهيوني
على غ ّزة بعين موضوعية ،فهذا العدوان جزء
من العدوان المستمر على فلسطين وشعبها
منذ أكثر م��ن نصف ق��رن ،وال��ج�لاد ال ي��وازى
بالضحية.

ّ
البص
نظمت الفصائل الفلسطينية في مخيم
ّ
مسيرة جماهيرية ش��ارك فيها ممثلون عن
الفصائل الفلسطينية والقوى واألحزاب اللبنانية
وعلماء .وتحدّث عضو القيادة السياسية في
حركة حماس ـ لبنان جهاد طه فأكد أن غ ّزة لن
ترفع الراية البيضاء ولن تساوم على سالح
المقاومة ودماء الشهداء .مح ّذرا ً من المواقف
والخطابات االنهزامية الضعيفة التي تحاول
التسلل إلى عقول شعبنا الفلسطيني وأفكاره،
والتي تقف وراءها مشاريع ومخططات تعمل
ضمن أجندة دولية من أجل تشويه إنجازات
المقاومة وتضحيات الشعب الفلسطيني
وطمسها.
ورأى طه أنّ الدور األميركي من خالل تزويد
الكيان الصهيوني والغطاء الذي وفره للمجازر
وال��ج��رائ��م بحق الشعب الفلسطيني يعتبر
عدوانا ً فاضحا ً وانتهاكا ً صارخا ً لكل األخالق
والقيم واألعراف والمواثيق والقوانين الدولية.
مطالبا ً األم��م المتحدة ب��إدان��ة ال��ع��دوان على
الشعب الفلسطيني والتدخل العاجل لحمايته.

�ب األس��ن��ان في
احتفلت كلّية ط� ّ
الجامعة اللبنانية ،برعاية رئيس
الجامعة اللبنانية الدكتور عدنان
السيد حسين وح��ض��وره ،بتخريج
طالبها للسنة الجامعية 2013
ـ  ،2014بحضور ال��ق��اض��ي ك��ارل
عيراني ممثالً وزير التربية الياس بو
صعب ،عميد كلّية الطب البروفسور
ب��ي��ار ي���ارد ،نقيب أط��ب��اء األس��ن��ان
الدكتور إيلي معلوف ممثالً عميد كلّية
طب األسنان الخبير الدولي في علوم
« »DNAالبروفسور فؤاد أيوب الذي
غ��اب لتكليفه من الدولة اللبنانية
ف��ي ال��ت��ع� ّرف إل��ى أش�ل�اء الضحايا
اللبنانيين ال��ذي��ن ك��ان��وا على متن
الطائرة الجزائرية المنكوبة ،العميد
السابق لكلّية طب األسنان الدكتور
منير ضومط ،وعدد من الشخصيات
األكاديمية والعلمية وأساتذة الكلّية
وأهالي المتخ ّرجين.
ب���دأ االح��ت��ف��ال ب���دخ���ول م��وك��ب
المتخ ّرجين الذين بلغ عددهم مئة.
ث ّم عُ رض وثائقي مصور لكلّية طب
األسنان في الجامعة اللبنانية وأهم
إنجازاتها البحثية والعلمية ودورها
على صعيد تخريج أطباء األسنان.
ثم ألقى عريف االحتفال طبيب
األسنان واإلعالمي زياد نجيم كلمة
ش �دّد فيها على نموذجية الجامعة
اللبنانية ف��ي المشاركة الوطنية
والتن ّوع ،وه��ذا هو غنى لبنان في
ظ ّل عالم م��أزوم ومتز ّمت ذاهب إلى
االنقسام والتفتيت .ومشيرا ً إلى
عراقة الجامعة اللبنانية العلمية
واألكاديمية ،إذ تت ّوج اليوم (أمس)
سنوات العطاء بتخريج دفعة من
األطباء لخدمة الوطن واالنسان.
ثم ألقت كلمة المتخ ّرجين طليعة
ال���دورة الدكتورة غ��روب الفليطي،
شاكرة االساتذة الذين بذلوا قصارى
الجهود من أجلهم ،كما شكرت األهل
على مساندتهم أوالده��م ،ومفتخرة
بالجامعة اللبنانية التي تضاهي أهم
جامعات العالم ،وتقدّم متخ ّرجين
للوطن هم أفضل الصناعة اللبنانية
الموحدة.
الوطنية
ّ
وألقى أستاذ علوم الباتولوجيا في
جامعة «باريس  »5وجامعة جنيف
البروفسور الفرنسي روجيه كيفيير
الذي يعتبر مرجعا ً أوروبيا ً وعالميا ً
في مجال علوم أمراض الجرثوميات

وأم���راض الفم ،كلمة عبّر فيها عن
سعادته الكبيرة في هذه المناسبة،
وشكر أس��ات��ذة كلّية ط��ب األسنان
على جهودهم المتواصلة من أجل
تطوير ه��ذه الكلّية بالتعاون مع
أهم الجامعات العالمية ،ومتوجها ً
إل��ى المتخ ّرجين ق��ائ�لاً« :المعرفة
واالكتشاف يستمران وال يقفان عند
أيّ حدّ ،فاحملوا قيم العلم واالنسانية
خدمة لوطنكم ولالنسان».
وكانت كلمة للسيد حسين استهلها
بتهنئة المتخ ّرجين والمتخ ّرجات
وأهاليهم ،وشكر عميد الكلّية الحالي
والعميد السابق على مساهماتهما
من أجل ارتقاء هذه الكلّية وتطورها
أكاديميا ً وعلمياً ،ألن الجامعة تجمع
الجميع ،وإذا الجامعة لم تقم بالجمع
والتقارب ،فمن ال��ذي يجمع؟ وبكل
تأكيد أن الجامعة اللبنانية هي
على ق��در كبير من الثقة واالل��ت��زام.
معربا ً عن ثقته بلبنان الذي تع ّرض
ألصعب األزمات التي لو تع ّرض لها
بلد آخر النهار وانتهى.
كما ه ّنأ االساتذة الذين تف ّرغوا،
الف��ت �ا ً إل���ى أن ك�لّ��ي��ة ط��ب األس��ن��ان
تحتاج إلى أساتذة متف ّرغين وتحتاج
أيضا ً إلى نظام يقونن العالقة بين
االساتذة والكلّية وبين المتفرغين
والمتعاقدين بالساعة ويوثقها،
وهذه مهمة أساسية .آمالً الوصول
إليها في جميع الكلّيات ،ومعلنا ً أنّ
ث ّمة كلّيات أنجزت نظامها الداخلي
وبعضها اآلخر على طريق االنجاز،
متمنيا ً االنتهاء من وض��ع االنظمة
الداخلية لجميع الكلّيات خالل سنة.
وأشار السيد حسين إلى أن نظام
الجامعة اللبنانية الداخلي أصبح
منجزا ً وجاهزا ً لالقرار من قبل مجلس
الجامعة ،وثمة مشروع جديد لتنظيم
الجامعة أُعدّه بكل دقة وموافق عليه
من قبل الجكومة تمهيدا ً إلرساله إلى
مجلس النواب ،وهذا يحتاج إلى ك ّل
الخبرات واالمكانات في الجامعة.
ولفت إلى الثقة الكبيرة التي تتمتع
بها كلّية طب األسنان من خالل ثقة
الجامعات العربية والعالمية بها،
وذل��ك م��ن خ�لال التعاون ف��ي إط��ار
مؤتمرات الجودة والتعاون.
وع����ن م���وض���وع ال���ت���ف��� ّرغ ق��ال
السيد حسين« :إن ال��ذي��ن تف ّرغوا
م��ن أه��ل الجامعة ول��م يهبطوا من

الفضاء ،والمعايير واضحة كل من
لم تنطبق عليه ش��روط التفرغ لم
يفرغ في الجامعة ،وكل من تنطبق
عليه ال��ش��روط وه��ي أوالً :النصاب
التعليمي ،وثانيا ً معادلة الشهادة،
وث��ال��ث�ا ً تقييم ال��ش��ه��ادة ،وراب��ع �اً:
التقييم األكاديمي».
وأض����اف« :إنّ ال��ت��ف � ّرغ ال يعني
راتبا ً شهريا ً واستقرارا ً وظيفيا ً فقط،
فالمتف ّرغ يعني أن��ه منصرف إلى
البحث وال��ت��دري��س وف��ق المعايير
الجامعية».
وتابع« :أما بالنسبة إلى مجلس
ال��ج��ام��ع��ة فيعتبر أع��ظ��م إن��ج��از
للجامعة اللبنانية منذ عشر سنين،
وه��و مفتاح تقدّمها ال��ذي يحميها
مهما حصل ويحصل ف��ي لبنان،
مجلس الجامعة هو االدارة اليومية
إل��ى جانب رئيس الجامعة ،وهو
الذي يقيّم ويق ّرر ويتابع ،ومجلس
الجامعة لديه صالحيات مجلس
الخدمة المدنية في االدارة والتفتيش
ال��م��رك��زي ف��ي ال��ع��ق��وب��ات ،ول��دي��ه
ك��ل ص�لاح��ي��ات المؤسسة العامة
المستقلة .فالجامعة اللبنانية
مؤسسة عامة مستقلة لها قانونها
ولها أنظمتها ودستورها وتقاليدها
الجامعية وأعرافها منذ  ،1951وهي
اختصرت بستة عقود ما قامت أعرق
الجامعات في العالم ربما في قرن
كامل من الزمن».
وأعلن أن مجلس الجامعة سيكتمل
في شهر أيلول مع انتخاب ممثلين
عن الكلّيات إلى جانب العمداء ،وهذه
المرحلة ه��ي انعطاف أس���اس في
تاريخ الجامعة اللبنانية .وطالب
أهل الجامعة باالستمرار في نضالهم
من أجل عودة كل صالحيات الجامعة
اللبنانية إلى أهلها .ألن بقاء الجامعة
يعني بقاء لبنان ونهوض لبنان.
وال سبيل لنا اال الوطنية الجامعة
والعروبة الحضارية الجامعة .ومن
الجامعات ينبثق الفكر السياسي
واالق��ت��ص��ادي والفلسفة واآلداب
وال��ف��ن��ون ،ال ح��ض��ارة األزق���ة وقطع
الرؤوس والتمثيل باألجساد وتشويه
االس�ل�ام ،بهذه الطريقة الجهنمية
الصهيونية.
وختم« :لبنان طليعة العرب وهو
الذي حمل قضايا العرب ،وهو الذي
احتضن قضاياهم».

حركة األمة

نظمت ح��رك��ة األم���ة ف��ي لبنان اعتصاما ً
ّ
تضامنيا ً مع غ ّزة بعد صالة الجمعة في مسجد
كلّية الدعوة االسالمية في بيروت ،بمشاركة
فاعليات سياسية وحزبية لبنانية وفلسطينية
وحشد من المصلين.
أ ّم المصلين أمين عام الحركة الشيخ د.عبد
الناصر جبري الذي وجه تحية إلى أهل غ ّزة
الصابرين المجاهدين ،م��ؤك��دا ً أن مشروع
مقاومة العدو الصهيوني هو المشروع الوحيد
موجها ً اللوم إلى حكام
الذي يصلح إلنقاذ االمةّ .
بعض الدول العربية التي تقف متفرجة على
اإلجرام الصهيوني بحق أهل غ ّزة .الفتا ً إلى أن
اإلدارة األميركية هي التي تصنع المجموعات
اإلج��رام��ي��ة ،وه��ذه المجموعات تف ّرغت لقتل
شعوب المنطقة وتركت فلسطين تحت رحمة
القاتل الصهيوني.
وأكد ممثل حركة حماس في لبنان علي بركة
أنّ العدو الصهيوني وعلى رغم تف ّوقه الهائل
سالحا ً وعتادا ً ودعما ً دولياً ،سيرى نفسه ينهار
أم��ام عزيمة المقاومين في غ � ّزة .مشدّدا ً على
أن غ ّزة التي هزمت أولمرت وش��ارون ستهزم
نتنياهو.

البارد

ّ
نظمت جمعية التضامن للتنمية االجتماعية
والثقافية فرع مخيم نهر البارد مسيرة أطفال
داعمة ونصرة لغ ّزة ومقاوميها في مواجهة آلة
الحرب الصهيونية ،وانطلقت المسيرة الراجلة
من أم��ام مقر الجمعية في حي البركسات في
المخيم وشاركتها ممثالت ع��ن المؤسسات
النسوية والتربوية والطفولة ورفعت فيها
األعالم الفلسطينية والشعارات المؤيده لغ ّزة
والمندّدة بالصمت العربي والدولي وغيرها.
وجالت المسيرة على أنغام الطبول والفرقة
الموسيقية ،في حيّي بحنين وجار القمر ،وتفاعل
معها األهالي وشاركوها النصرة لغ ّزة.

مركز الخيام

انتقد «مركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب»
في بيان صدر أمس ،موقف بعض المنظمات
االنسانية الدولية التي تساوي بين الجالد
والضحية ،من خالل دعوتها إلى «وقف الحرب
في غ� ّزة وفي إسرائيل» ،متجاهل ًة أنّ الحرب
عدوان «إسرائيلي» على الشعب الفلسطيني في
غ ّزة ،وأنّ الموقف اإلنساني واألخالقي يكمن في
المطالبة بوقف حرب إبادة الشعب الفلسطيني
في غ� ّزة ومحاكمة ق��ادة «إسرائيل» كمجرمي
حرب ض ّد اإلنسانية».
وإذ شجب بشدّة المواقف الملتوية والتي ال
عالقة لها بحقوق اإلنسان ،دعا المركز المنظمات
العربية التي ت��دور ف��ي فلك ه��ذه المنظمات
المتواطئة مع «إسرائيل» إلى مقاطعتها وكشف
زيف شعاراتها بالدفاع عن حقوق اإلنسان.
وق��ال« :معيار الدفاع عن حقوق االنسان
يكون في الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني
وأطفاله ونسائه ،ال في مساواة الشهيد محمد
أبو خضير مع السفاحين الصهاينة» ،داعيا ً
قوى الحرية والديمقراطية وحقوق اإلنسان
في العالم إلى بذل الجهود إلنشاء محكمة غ ّزة
الدولية ومحاكمة قادة الجيش «اإلسرائيلي»
كمجرمي حرب.

« »LAUـ جبيل تك ّرم «ال�صفدي»
ك � ّرم��ت «الجامعة اللبنانية األميركية ـ ،»LAU
مؤسسة الصفدي على شراكتها في دعم برنامج القدرات
ّ
الشبابية لتطبيق نموذج األمم المتحدة حول القيادة وبناء
السالم ،في الحفل الذي ّ
نظمته الجامعة في قاعة الفنون
الجميلة في بيروت ،إذ أُطلق كتابهما المشترك «Global
.»Classrooms-LAU MUN changed my life
مؤسسة الصفدي رياض
وتسلّم درع التكريم مدير عام
ّ
علم الدين من ممثلة رئيس الجامعة الدكتور جوزيف جبرا،
نائبة الرئيس لشؤون الطالب الدكتورة إليز سالم ،بحضور
مدير برنامج نموذج األمم المتحدة ونموذج جامعة الدول
العربية والمدير التنفيذي للتوعية والمشاركة المدنية في
الجامعة البروفسور إيلي سميا الذي و ّقع الكتاب .كذلك،
حضر الحفل أعضاء األمانة العامة لبرنامج المحاكاة
(نموذج األمم المتحدة ونموذج جامعة الدول العربية)،
الطالب القياديون من الجامعة ،إضافة إلى فريق عمل
الجامعة والكلّية ،واستشاريو المدارس وطالب الثانويات
من مختلف المناطق اللبنانية الذين تد ّربوا في البرنامج،
إضافة إلى وفد طالب برنامج « »GC LAUإلى نيويورك
مع ذويهم.

ورح��ب��ت س��ال��م بالحضور ِب��اس��م ج��ب��را ،ال��ذي قال
ّ
وجهها للمشاركة ف��ي الحفل« :في
ف��ي ال��دع��وة التي ّ
السنوات التسع الماضيةُ ،د ِّرس��ت أكثر من 447.500
ساعة من حول بناء السالم والدبلوماسية لمجموعة
من الطالب( 10،351طالب) من حوالى  170مدرسة
في جميع أنحاء لبنان ومن مدارس مختارة من العالم
العربي».
وع���ن ال��ك��ت��اب ق��ال��ت س��ال��م« :يتضمن مساهمات
األكاديميين من أساتذة في قسم العلوم االجتماعية
والتربية في الجامعة اللبنانية األميركية ،إضافة إلى
شهادات من القيادات الطالبية لدينا».
وألقى علم الدين كلمة جاء فيها« :قبل سنتين ،نفذنا
معا ً في مركز الصفدي الثقافي ،سلسلتين من التدريبات
على القيادة للشباب في كل من طرابلس وصيدا ،وكان
البرنامج ناجحا ً جدا ً إذ أتيحت الفرصة لـ 700طالب
للتدرب على كيفية أن يلعبوا دورا ً في بناء السالم في
مجتمعاتهم ،مدنهم وبلدهم .وكان هذا أول نشاط مشترك
ننفذه م��ع  LAUوأعتقد أن��ه وض��ع الحجر األس��اس
للنجاحات التالية».

