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منفذية الالذقية في«القومي» ْ
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ّ
وجودي يت�صل ع�ضوي ًا بالخطر ال�صهيوني
�سلمان :الإرهاب خطر
وعلينا مواجهته بجبهة �شعبية وا�سعة

وقفة تضامنية في النبطية

إدارة حصر التبغ

ن ّفذت نقابة العمال والموظفين في إدارة حصر
التبغ والتنباك بمشاركة صندوق التعاضد والجمعية
الرياضية ،وقفة تضامنية مع الجيش اللبناني في
مق ّر الريجي ـ الحدث ،بحضور مدير عام المؤسسة
المهندس ناصيف سقالوي ،رئيس النقابة النقيب
كمال يتيم ،رئيس الجمعية الرياضية رفيق سبيتي
والموظفين واإلداريين.
بعد النشيد الوطني والوقوف دقيقة صمت حدادا ً
على أرواح شهداء الجيش ،رفعت األع�لام اللبنانية
والفتات كتب عليها« :الجيش اللبناني سياج الوطن»،
«ك��ل الوطن مع جيش ال��وط��ن» ،و«جيشنا على ق ّد
المسؤولية وأكثر» .كما ألقيت كلمات ش��دّدت على
معاني التضحية والوفاء للوطن.
و أفاد موظفو إدارة حصر التبغ والتنباك في بيان،
أنهم تجمعوا في كل مؤسسات االدارة (الحدث ،بكفيا،
الغازية وطرابلس) في وقفة تضامنية مع الجيش،
بسبب االع��ت��داء اآلث��م ال��ذي تع ّرض له الجيش من
قبل اإلره��اب الحاقد ،وبنا ًء على تعليمات المهندس
ناصيف سقالوي ،وبدعوة من الجمعية الرياضية
إلدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية ،وبالتعاون
والتنسيق مع النقابة وصندوق التعاضد.

«الوطني لنقابات العمال»

دان المكتب التنفيذي لالتحاد الوطني لنقابات
العمال والمستخدمين في بيان صدر بعد اجتماعه
أمس برئاسة كاسترو عبد الله ،االعتداء على الجيش
اللبناني والقوى األمنية .كما دان التصاريح والمواقف
التي تصدر عن بعض النواب ،مطالبا ً رئيس مجلس
النواب نبيه بري باتخاذ التدابير بحق هؤالء الذين
يحاولون إيقاظ الفتنة الطائفية التي تج ّر البلد نحو
حرب أهلية.
ون ّوه المكتب التنفيذي باللقاء اإليجابي الذي ت ّم
مع مدير عام األمن العام اللواء عباس ابراهيم ،والذي
ُطرحت خالله قضايا عدّة تساعد في الح ّد من منافسة
اليد العاملة اللبنانية ،والح ّد أيضا ً من المخالفات
التي تمارس من قبل بعض الشركات.

علماء صور

دان رئيس لقاء علماء صور الشيخ علي ياسين في
مؤتمر صحافي عقده في مكتبه ،العدوان اإلرهابي
على الجيش اللبناني في عرسال .معتبرا ً أنّ هذا
االعتداء من قبل الجماعات اإلرهابية التكفيرية يندرج
في سياق تدمير بنيان الوطن اللبناني ومجتمعه
بكل تالوينه وأطيافه .ودعا المسؤولين من روحيين
وسياسيين للوقوف إلى جانب المؤسسة العسكرية،
من ّوها ً بتضحياتها للحفاظ على الوطن والشعب.
واعتبر أنّ ما يجري في غ�� ّزة وال��ع��راق وسورية
ولبنان ،حلقة واحدة في سلسلة المشروع الصهيو ـ
أميركي.

اتحاد رعاية الطفل

استنكر االتحاد اللبناني لرعاية الطفل في بيان،
االع��ت��داءات اإلره��اب��ي��ة ال��ت��ي يتعرض لها الجيش
اللبناني ،عماد الوطن وخ��ط ال��دف��اع الحقيقي عن
كرامة لبنان وسيادته واستقالله .وتقدّم بالتعازي من
عائالت الشهداء األبطال والجيش والمواطنين الذين
يروون بدمائهم الغالية أرض الوطن.
كذلك استنكر االتحاد عملية التهجير التي يتع ّرض
لها مسيحيو الموصل واالع��ت��داءات الحاصلة على
غ ّزة ،وأهاب بهيئات األمم والمجتمع الدولي التحرك
الفوري لوقف هذه االعتداءات بحق اإلنسان .وسأل
المؤسسات ال��دول��ي��ة« :أي��ن أنتم م ّما يتعرض له
المواطنون واألط��ف��ال؟ أين حقوق اإلنسان وحقوق
الطفل؟ إرحموا أطفال العالم».

اتحاد بلديات صور

أ ّكد رئيس اتحاد بلديات قضاء صور عبد المحسن
الحسيني خالل مؤتمر صحافي عقده في مقر االتحاد،
على التضامن الكامل مع الجيش اللبناني ،داعيا ً إلى
الوقوف بجانبه ودعمه بكل الوسائل واإلمكانيات
المتاحة لالنتصار على الفتنة واإلره��اب المحدقين
بلبنان ككل.
ورأى أنّ ال��وق��وف مع الجيش ،وق��وف مع لبنان
كل لبنان من دون تمييز بين فئة وأخرى .مشيرا ً إلى
أنّ مشروعنا الوحيد يتلخص بمساندة السواعد
الباسلة في هذا الجيش حامي الوطن وسياجه ودرعه
الحصينة.

من اعتصام نقابة العمال والموظفين في الريجي

وك��ان��ت البلديات ق��د لبت ال��دع��وة التي أطلقها
الحسيني ،إذ كانت الوقفات التضامنية مع الجيش
تع ّم قرى صور ومنطقتها ،رفعت خاللها الالفتات
المؤيدة للجيش والمشيدة بتضحياته.

حاصبيا

ع��ق��دت ق��رى حاصبيا ـ ال��ع��رق��وب ،وب��دع��وة من
تيار المقاومة اللبناني ،لقاء تضامنيا ً مع الجيش
اللبناني ،حضرته فاعليات حزبية ،ثقافية ،تربوية
واجتماعية ،وشدّدت خالله الكلمات على ضرورة دعم
الجيش اللبناني ،والوقوف إلى جانبه في كل معاركه
البطولية التي يخوضها ،خصوصا ً ض ّد التكفيريين
والظالميين.

النبطية

أقيمت أمام السراي الحكومية في مدينة النبطية
وقفة تضامنية رمزية مع الجيش اللبناني بدعوة
م��ن معهد «ال��م��ن��ار» الجامعي و«م��وق��ع النبطية
اإللكتروني» ،بحضور حشد من الفاعليات ورؤساء
جمعيات وأندية ومواطنين.
وألقى مدير معهد «المنار» محمد عطوي كلمة جاء
فيها« :ألن الجيش هو المؤسسة الوطنية الجامعة،
نجتمع اليوم لنقول أن الجيش خط أحمر ،نجتمع
اليوم تضامنا ً مع ح ّراس السلم األهلي واألمن الوطني
في جميع األراضي اللبنانية ولكل اللبنانيين».
وق��ال« :يجب على الجميع دعم الجيش اللبناني
بكل الطاقات والقدرات ،كل من موقعه بالموقف أو
المؤازرة أو التعبير في الس ّر والعلن».
ثم ألقى الدكتور عباس وهبي كلمة ِباسم بلدية
النبطية واألندية والجمعيات قال فيها« :نحن أبناء
بلد الع ّزة والكرامة نرفض الغطرسة الصهيونية
وج��رائ��م��ه��ا ف��ي غ��� ّزة االب��ي��ة ،ون��ت��ص��دى لما يسمى
بداعش ،النازية الجديدة المتشابهة مع ديماغوجية
التتار وشراستهم ،الذين حرقوا مكتبة بغداد وأزالوا
الحضارة م��ن ج��ذوره��ا .إنها قرصنة تعيش على
افتعال الفوضى وتهديم حصون الدول ،وتجعل من
الدين مطية ّ
لبث النزاعات المذهبية والطائفية».
وأضاف« :لقد فرضت داعش المدعومة من بعض
ال��دول الحاقدة حاالت صراع غير مب ّررة تهدف إلى
ّ
بث الفوضى والبلبلة أينما حلّت ،وإلى تقسيم العالم
العربي وتهديمه ،ولكن داع��ش وأرب��اب��ه��ا ل��م يكن
بحسبانهم أن هناك جمرا ً ال يشتد أواره إال عند هبوب
العواصف ،والمتمثل بالمقاومة وأي��ض��ا ً بجيشنا
اللبناني الباسل».
وأعلن التضامن كل التضامن مع الجيش ومع
أهالي عرسال الشرفاء الذين يعانون األه��وال من
هؤالء القتلة .وطالب السلطة بتنظيم وجود االخوان
النازحين السوريين في لبنان في إطار من الضوابط
واالش����راف ع��ل��ى مخيماتهم ،ال سيما ف��ي البقاع
توجه وفد ِباسم المشاركين
والشمال .وفي الختام،
ّ
إلى مدير مكتب المخابرات في النبطية العميد الركن
محمد شعبان وقدّموا له بيان تأييد للجيش وباقة
ورد تحية لشهداء الجيش اللبناني.

اتحادات النقل الب ّري

أ ّك��دت ات��ح��ادات ونقابات قطاع النقل الب ّري في
لبنان ،دعمها وتأييدها المطلقين للجيش اللبناني
ال��ذي يدافع عن كل لبنان في مواجهة ق��وى الشر
واإلره����اب ال��ت��ي ت��ري��د تحويل لبنان إل��ى مساحة
مستباحة لشرورها وفتنتها.
وتقدّمت بأح ّر التعازي من قائد الجيش وعائالت
الشهداء األبرار الذين ارتقوا في ساحة الدفاع عن أمن
لبنان واستقراره وسيادته.

لقاء شباب صور

ن��دّد «لقاء شباب ص��ور» باالعتداء على الجيش
في عرسال وف��ي أيّ منطقة من لبنان .وأك��د هادي
الحسيني ِباسم اللقاء أنه اعتداء على كل مك ّونات هذا
الوطن وطوائفه ومذاهبه ،وقال« :علينا كلبنانيين أن
نعي أخطار المؤامرة ،وأن نتنبّه للفتنة التي تج ّرنا
إلى ما ال تحمد عقباه» ،داعيا ً الشباب اللبناني إلى
مساندة الجيش في معركته مع اإلره���اب» ،وق��ال:
«إن اليد التي تمت ّد على الجيش يجب أن تبتر من
جذورها» ،داعيا ً جميع اللبنانيين إلى االلتفاف حول
المؤسسة العسكرية ألنها الضمان الوحيد للسلم
األهلي والحفاظ على العيش المشترك.
وحيّا الحسيني شهداء الجيش الذين سقطوا دفاعا ً
عن وح��دة لبنان وأرض���ه ،متمنيا ً الشفاء العاجل
للجرحى.

أحيت منفذية الالذقية في الحزب السوري القومي االجتماعي
ذكرى أسبوع الشهيد البطل إياد القاموع باحتفال حضره عضو
المجلس األعلى في الحزب د .صفوان سلمان ،منفذ عام الالذقية
فريد مرعي وأعضاء هيئة المنفذية ،منفذ عام الطلبة الجامعيين
في الالذقية ديب بو صنايع ،وعدد من المسؤولين الحزبيين.
كما حضر أمين ف��رع ح��زب البعث العربي االشتراكي في
الالذقية ُممثالً بأمين الشعبة الثانية عدنان صبوح ،وعضو
قيادة فرع حزب البعث العربي االشتراكي رئيس مكتب الشبيبة
وال��ري��اض��ة عناق زيني وفاعليات ورج���ال دي��ن وحشد من
القوميين والمواطنين.
بدأ االحتفال بكلمة للشيخ محمد رضا حاتم تحدّث فيها عن
معنى االستشهاد وما يكتنزه هذا المفهوم من قيم خيّرة للحياة
ببعدها اإلنساني.
ثم ألقى مصطفى عثمان كلمة أصدقاء الشهيد ،وفيها قال:
«قصتك ملحمة سنظ ّل نحكيها ألشبالنا وزهراتنا وأجيالنا
الطالعة لنخبرهم إنّ السوريّ الشريف المقاوم العنيد ،قد
أصبح شهيداً .ونعلّمهم كما علّمتنا وعلّمت الزمان والتاريخ أنّ
أبناء الحياة هم المنتصرون».
وأل��ق��ى ص��ب��وح كلمة ت��ح��دث فيها ع��ن عناصر ال��م��ؤام��رة
واستهدافاتها ،مؤكدا ً أنّ النصر سيكون حليفا ً للحق الذي تمثله
سورية بمواقفها ،وأن جيش سورية سيجتث االرهاب والتط ّرف
من أرضنا الحبيبة.
وألقى شقيق الشهيد زياد القاموع كلمة عائلة الشهيد ،أكد
فيها على معاني الشهادة التي ترجمها الشهيد إياد بطولة في
مواجهة اإلره��اب .الفتا ً إلى أن شقيقه نهل من معين الحزب
السوري القومي االجتماعي ،وتعلّم من زعيمه أنّ الحياة كلها
وقفة عز فقط.
وألقى سلمان كلمة مركز الحزب وجاء فيها« :حتى الدماء
التي تجري ف��ي عروقنا عينها ه��ي ودي��ع��ة األم��ة فينا متى
طلبتها وجدتها ...لقد أرادوا أن يرسموا بدمنا السوري خطوط
مصالحهم وحدودها ،وأرادوا لهذا الدم أن يسيل ليروي أحالمهم
السوداء ،فكان هذا الدم سقيا ً ألديم سوري طاهر ينبت صمودا ً
ونهوضا ً وانتصاراً».
وأضاف« :إنها الحرب على هذا المشرق السوري الخصيب
الغتيال روح��ه واستباحة أرض��ه وتدمير إنسانه وتمزيق
مجتمعه خدمة لبناء هيكلهم المزعوم على أنقاض وجودنا
في هذا المشرق المتميّز بقانون االنفتاح واالنصهار واإلبداع
الخالق ،أرادوه��ا حربا ً عليه بهجمة ظالمية قاتمة مناقضة
النفتاحه وخصبه ،فحشدوا لهذه الحرب ك ّل عواملها .وأ ّمنوا لها
المنبع المالي وحشدوا لها المجموعات المسلّحة من الخارج
وال��داخ��ل ،وسعوا إلى تشويه الوجدان الجمعي للسوريين
بتزييف المفاهيم وإثارة الغرائز ،وعملوا على تقطيع شرايين

جانب من الحضور
دورة الحياة وخلق بؤر خارجة على الدولة والمجتمع ،وسعوا
إلى العودة بنا إلى مراحل ما قبل الدولة».
وقال سلمان« :إن رعاة هذه الحرب وأدواتها ،هم من المنبع
االنغلوساكسوني اليهودي في واشنطن ،حيث رعاة المشروع
الصهيوني .إلى سالبي لواء اسكندرون وكيليكيا .إلى عرب
الوهم وال��زي��ف ،وق��د تباهى متزعّ مو المشروع الصهيويني
ب��األم��س بشراكتهم وتحالفهم كأحد أه�� ّم م��ق�� ّوم��ات حربهم
الحالية على فلسطين ،فكلهم احتشدوا الغتيال الفكرة السورية
لمصلحة مشروع الدولة اليهودية ،لكنهم وجدوا في مواجهتهم
مجتمعا ً سوريا ً سجل صمودا ً مميّزا ً على رغم المعاناة ،وجدوا
اإلنسان المجتمع وقد فعلت قوة انتمائه وذاك��رة تفاعله مع
أرض��ه ومجتمعه إل��ى الح ّد األق��ص��ى ،ووج��دوا جيشا ً يحفظ
الوطن واألرض واإلنسان ،تؤازره قوى سورية وطنية وقومية
حقيقية».
وأش��ار سلمان إلى أن الرئيس بشار األس��د اعتبر اإلره��اب

خطرا ً وجوديا ً على سورية ،وق��ال« :إنّ هذا اإلره��اب يتصل
عضويا ً بالخطر الصهيوني وعلينا مواجهته ومصارعته بجبهة
شعبية واسعة».
وتابع« :أرادوها حربا ً فأردناها انتصاراً .أرادوها دمارا ً وموتا ً
فأردناها نهوضا ً وحياة ،ولهذا كان عطاء شهدائنا ألنّ أجسادنا
قد تسقط أما نفوسنا فقد فرضت حقيقتها على هذا الوجود .هكذا
علّمنا مؤسس الحزب السوري القومي االجتماعي الزعيم أنطون
سعاده وهكذا روت دماء شهدائنا أديم سورية من أجل االنتصار
والنهوض ،وحين ُتر ّد الوديعة إلى األمة دماً ،يكون هذا الخلود
للحقيقة السورية تاما ً مادة وروحاً».
وختم سلمان كلمته قائالًِ « :باسم قيادة الحزب السوري
القومي االجتماعي نقدّم العزاء بل التهنئة كل التهنئة بالشهيد
إياد الرفيق في الحزب السوري القومي االجتماعي والمجند في
الجيش السوري ،التهنئة ألسرته ألقاربه ولنا نحن رفقاءه في
مدرسة النهضة».

الفعاليات المت�ضامنة مع غ ّزة ال�صامدة م�ستم ّرة
والكلمات تدعو �إلى الوحدة كمفتاح لالنت�صار
شهر وأكثر بقليل ،والعدوان الغاشم على
غ ّزة مستم ّر ،يقتل األطفال والنساء والشيوخ
الع ّزل ،ويس ّوي األبنية والبيوت ودور العبادة
والبساتين والبيارات باألرض ،غير مبالٍ ال
دولي وال بأمم متحدة ،وغير مهتم
بمجتمع
ّ
بماليين البشر الذين يخرجون في عشرات
الدول مندّدين بإجرامه ووحشيته.
هذه االعتصامات لم تنكفئ ،وفي لبنان،
لم تتوقف الفعاليات المتضامنة مع غ ّزة
الع ّزة ،فالمسيرات واالعتصامات مستمرة،
واالحتفاالت والتأبينات تتح ّول تلقائيا ً إلى
وقفات تضامنية مع فلسطين .وفي التقرير
التالي جولة على أه ّم هذه الفعاليات.

عين الحلوة

ّ
نظمت اللجان الشعبية في منظمة التحرير
الفلسطينية ـ مخيم عين الحلوة ،اعتصاما ً
عند مدخل المخيم ـ الشارع التحتاني أمام مقر
بعثة اللجنة الدولية للصليب األحمر ،رفضا ً
ّ
بحق األطفال
للمجازر الصهيونية البشعة
والنساء والشيوخ في قطاع غ ّزة .وناشدت
المنظمات الدولية وفي مقدّمها اللجنة الدولية
للصليب األحمر ومنظمة «أطباء بال حدود»
التدخل العاجل لرفع المعاناة عن الشعب
الفلسطيني وإج�لاء الجرحى ومعالجتهم
وانتشال جثامين الشهداء والعمل الفوري
على وقف العدوان الصهيوني الغاشم.
وتخلّل االعتصام تسليم مذ ّكرة بمطالبهم
لك ّل من مندوب الصليب األحمر في مخيم عين
الحلوة رياض دبوق والمنسق الميداني في
منطقة صيدا في منظمة «أطباء بال حدود»
يوهان أوغست سومانسون.
مهرجان في صور
نظمت حركة أمل ـ إقليم جبل عامل مهرجانا ً
ّ
سياسيا ً في ساحة مقر اإلقليم في صور،
دعما ً للمقاومة الفسطينية في غ ّزة ،بحضور
المسؤول التنظيمي ف��ي إقليم جبل عامل
محمد غ��زال ،مفتي ص��ور ومنطقتها م��درار
حبال ،مفتي ص��ور وجبل عامل حسن عبد
الله ،وقوى وأحزاب لبنانية وفلسطينية.
بداي ًة ،تحدث الشيخ م��درار ال��ذي اعتبر
أنّ ما يجري اليوم في فلسطين ،إنما يظهر
حال الوهن الذي وصل إليه العالم العربي،
وتساءل« :أين العرب مما يحدث اليوم في
غ ّزة؟ أين الدول واالنظمة والحراك العربي
لنصرة الشعب الفلسطيني ووقف العدوان
والمجازر والدمار؟».
ولفت المفتي عبد الله إلى المجازر التي
يرتكبها العدو الصهيوني في غ ّزة وما سبقها
من مجازر وعدوان منذ  ،1948مشيرا ً إلى أنّ
المشروع الصهيوني مشروع قتل ،ومصدر
القلق والعنف الدائمين في المنطقة.
كلمة منظمة التحرير الفلسطينية ألقاها
عضو قيادة إقليم حركة فتح في لبنان محمد
زيداني الذي أشار إلى أنّ ما بين تموز 2006
ت��وح��دت خلف
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ّ
الحق وانتصرت إلرادة االجماع الوطني في
وجه الغطرسة الصهيونية.
واعتبر زي��دان��ي أنّ م��ا يجري ال��ي��وم في
عرسال من اعتداء على الجيش ،اعتداء على
ثقافة لبنان ومساس بالجيش ،ويهدف إلى
ص��رف النظر ع ّما يجري في غ�� ّزة ومعاقبة
ل��ب��ن��ان وج��ي��ش��ه ع��ل��ى م��واق��ف��ة ال��وط��ن��ي��ة
والقومية.
وألقى كلمة ق��وى التحالف الفلسطيني
عضو قيادة الجبهة الشعبية القيادة العامة
أبو وائل الذي أشار إلى أنّ شعبنا الفلسطيني
��ي ف��ي غ��� ّزة ،والمقاومة
يقاتل بلحمه ال��ح ّ
ستنتصر بكافة كتائبها العسكرية.
ولفت غ��زال في كلمته إل��ى أنّ ما يجري

ال��ي��وم م��ن محاولة فتح معركة ف��ي لبنان
بالتواصل مع ما يجري في سورية والعراق،
ي��ه��دف إل��ى تحويل االن��ظ��ار ع��ن ال��ع��دوان
الصهيوني على غ ّزة .مؤكدا ً أنّ الثمن الذي
يقدّمه الفلسطينيون في غ ّزة والضفة يجب
أن يكون مزيدا ً من الوحدة بين كافة القوى
والفصائل.

تج ّمع العلماء المسلمين

أق���ام تجمع ال��ع��ل��م��اء المسلمين حفالً
تضامنيا ً مع أهالي غ�� ّزة ،في مركزه الكائن
في حارة حريك .وألقى رئيس الهيئة اإلدارية
في التجمع الشيخ حسان عبد الله كلمة قال
فيها« :نجتمع اليوم للتعبير عن تضامننا مع
غ ّزة الجريحة المظلومة ،نجتمع لنؤكد أنه ال
مجال لدحر العدوان الصهيوني والقضاء على
مشروعه ،بل والقضاء عليه إال بالوحدة».
وأ ّك��د عبد الله أنّ المعركة الحقيقية هي
بين المقاومة وال��ع��دو الصهيوني ،وليس
هناك عدو آخر لنا سوى العدو الصهيوني،
واالولوية منحصرة بقتاله .وكل من يذهب
إلى معركة أخرى إنما يخدم من حيث يدري
أو ال يدري العدو الصهيوني .كما أنّ الحرب
على غ��� ّزة أثبتت فشل العملية المسماة
زورا ً بالسلمية ،وه��ي عملية استسالمية،
وإنّ الطريق الوحيدة لتحرير فلسطين هي
المقاومة».
وقال« :نؤكد في تج ّمع العلماء المسلمين
وحدة فصائل المقاومة الفلسطينية ،وندعو
الموحدة إلى
إل��ى تحويل غرفة العمليات
ّ
غرفة ق��ي��ادة دائ��م��ة تع ّد الخطط لمواجهة
أيّ مغامرات صهيونية مقبلة .م��ح�� ّذرا ً من
م��ؤام��رة استصدار ق��رار من االم��م المتحدة
واالنسحاب من طرف واحد ،ما يو ّفر مكسبا ً
سياسيا ً للكيان الصهيوني .معتبرا ً أنّ هناك
فرصة نادرة وتاريخية للدول العربية التي
تقيم ع�لاق��ات علنية أو س��ري��ة م��ع الكيان
الصهيوني ،إلعادة النظر بمواقفها وااللتحاق
بخط المقاومة.

ث��م ألقى ممثل حركة الجهاد اإلسالمي
أبو عماد الرفاعي كلمة قال فيها« :لقد قلبت
غ�� ّزة ب��دم��اء أطفالها ونسائها وشيوخها،
وبعزيمتهم وإرادت��ه��م وصبرهم ،موازين
المنطقة بأكملها .من هنا نقول لقد حسم أبطال
غ�� ّزة وصمود أهلها كل الجدل الفلسطيني
الداخلي ،لقد سطر أبطال غ ّزة استراتيجية
فلسطينية موحدة ،ركيزتها المقاومة والكفاح
المسلح ،ولم يعد ممكنا ً بعد اآلن التراجع عن
هذا االنجاز الوطني الكبير .لقد برهنت غ ّزة
بصمود أهلها وشعبها وثبات مجاهديها أن
فلسطين هي قبلة الجهاد التي ال تشوبها
شائبة».
وألقى ممثل حركة حماس في لبنان علي
بركة كلمة قال فيها« :نحن ننظر إلى التهدئة
كاستراحة محارب ،وهناك عائالت أبيدت
خالل هذه الحرب ،المجاهدون خرجوا من
البحر ومن األنفاق ،فانهار الجيش الصهيوني
على أعتاب غ ّزة .النخبة الصهيونية انهزمت
أمام صمود غ ّزة الهائل ،لقد هُ زم الصهيوني،
وانتصرت غ ّزة».
وفي الختام ،ألقى سفير فلسطين أشرف
دبور كلمة قال فيها« :إنه لقاء النصر الذي
يقيمه تجمع العلماء .ج��اءت االنتفاضة
الباسلة والتي أعادت للقضية الفلسطينية
م��ك��ان��ت��ه��ا ،ون��ه��ض��ت ال��ق��ض��ي��ة م��� ّرة أخ��رى
من ال��رم��اد إل��ى وه��ج المقاومة وص��وال ً إلى
المحاوالت من أجل إيجاد الحلول العادلة
لقضيتنا .إن الهدف األس��اس من العدوان
على الشعب الفلسطيني يتمثل في أن الوحدة
أزع��ج��ت��ه ف���أراد ض��رب��ه��ا ،ض��رب المشروع
الوطني الفلسطيني وتقطيع أوصال الوطن،
استكمال السيطرة على المسجد األقصى،
ويعتبر أن الفرصة سانحة ،لكن محاوالت
المستوطنين استباحة ال��ح��رم ف��ي األي��ام
الماضية واجهها أبناء الشعب الفلسطيني
المرابط في المسجد األقصى بكل شجاعة.
وهنا علينا أن ندق ناقوس الخطر ونحذر
وننبه لما يحدق به».

م�شاركة قومية بتظاهرة حا�شدة
في كوريتيبا ـ البرازيل

شهدت مدينة كوريتيبا عاصمة والية بارانا في البرازيل ،تظاهرة حاشدة دعما ً ألهلنا في فلسطين
وتنديدا ً بالمجازر الصهيونية بحق األطفال والنساء والشيوخ في غ ّزة وفلسطين.
شارك في التظاهرة إلى جانب القوميين وأبناء الجالية ،طالب من جامعة بارانا الفدرالية وأهالي
الوالية ،ورفع المتظاهرون الفتات مندّدة بالعدوان الصهيوني وطالبوا المجتمع الدولي بالتح ّرك
لوقف هذا العدوان الذي يستبيح دماء األطفال والمدنيين.
وكانت كلمة لرئيس التج ّمع العربي ـ البرازيلي مفتاح ابراهيم أ ّكد فيها تضامن الجالية والشعب
البرازيلي مع أهلنا في فلسطين ،وتنديدهم الجرائم التي يرتكبها الصهاينة ،وهي جرائم ض ّد
اإلنسانية.

وتساءل دبور« :هل الهدف فقط قتل األطفال
وال��ن��س��اء؟ وه��ل ك��ان ه��دف المعركة تدمير
المساجد والمدارس اآلمنة والجامعات؟ أم
تدمير البنية الصاروخية واألنفاق كما يدّعي
أن��ه دمرها والتي هي باألساس تحصينات
عسكرية للمقاومين المدافعين عن كرامتهم
وأرض��ه��م وشعبهم ،فالعدو ه��و المهاجم،
وال��ف��دائ��ي ه��و ال��م��داف��ع» ،متوجها ً بالتحية
والتقدير إلى لبنان برلمانا ً وحكومة وإعالما ً
وشعباً ،وق���ال« :نحن واث��ق��ون م��ن التفاف
اللبنانيين كما جمعتهم فلسطين بكلمة واحدة
سيجمعهم لبنان بوقفة واحدة».

الحملة األهلية
لنصرة فلسطين

عقدت لجنة المتابعة في الحملة األهلية
لنصرة فلسطين وقضايا األم��ة اجتماعها
ال��دوري في «دار الندوة» ،بحضور منسقها
العام معن بشور ومق ّررها د .ناصر حيدر،
وأعضاء الحملة .وافتتح االجتماع بدقيقة
صمت إجالال ً لشهداء غ ّزة وفلسطين ولشهداء
الجيش اللبناني الباسل الذين اغتالتهم
المجموعات اإلرهابية في عرسال ،والذين
تزامن اغتيالهم مع الذكرى الثامنة الستهداف
زمالء لهم من أبطال الجيش اللبناني خالل
العدوان الصهيوني على لبنان عام ،2006
كما مع عيد الجيش الذي اعتبره اللبنانيون
عيدا ً وطنيا ً وشعبيا ً يؤكدون فيه تمسكهم
بجيشهم ب��ج��ن��وده ورت��ب��ائ��ه وض��ب��اط��ه
وقيادته.
واستعرض المجتمعون تطورات الحرب
العدوانية على شعبنا العربي الفلسطيني
ف��ي غ��� ّزة وع��م��وم فلسطين ،خ��ص��وص��ا ً مع
انكشاف عجز العدو عن تحقيق أي هدف من
أه��داف��ه ،وم��ع الصمود األس��ط��وري للمقاومة
الفلسطينية ،ومع ال��روح المعنوية الهائلة
للشعب الفلسطيني في غ ّزة على رغم جسامة
التضحيات ووحشية العدو ،ورغم التواطؤ
الرسمي العربي بغالبية حكوماته ،واالنحياز
الدولي عبر حكومات الغرب مع هذا العدوان.
وأبدى المجتمعون ارتياحهم لبروز وحدة
وطنية فلسطينية ميدانيا ً وشعبيا ً ثم قيادياً،
كما تجلى من خ�لال تشكيل وف��د فلسطيني
موحد إلجراء االتصاالت مع القيادة المصرية
وللتأكيد على المطالب الفلسطينية المحقة
التي سبق لالتفاقات السابقة التي تمت
برعاية مصر بعد أن أق ّرتها.
كما وجهوا التحية إلى الكنيسة الفلسطينية
لتبنيها مبادرة المطران المناضل عطا الله
حنا بفتح أبواب الكنائس في غ ّزة للعائالت
المشردة والصالة فيها وذلك تأكيدا ً على وحدة
الشعب الفلسطيني وعروبته العابرة للطوائف
والحواجز.
وإذ شدّد المجتمعون على ضرورة تحقيق
المطالب الحقة للشعب الفلسطيني وفي مقدّمها
وقف العدوان ورفع الحصار ،وانسحاب قوات
االح��ت�لال م��ن غ�� ّزة كمقدمة لالنسحاب من
الضفة والقدس وص��وال ً إلى تحرير فلسطين
كلها ،أكدوا على ضرورة إحياء اإلطار القيادي
الموحد لمنظمة التحرير الفلسطينية لترسيخ
الوحدة الوطنية وإدارة المرحلة المقبلة من
الصراع المستمرة مع االحتالل.
المجتمعون حيّوا شعوب العالم وأحرارهم
على وقفاتهم األبية التضامنية مع فلسطين
والرافضة للعدوان الصهيوني ،ال سيما شعوب
أميركا الالتينية والدول الغربية وحكوماتها،
ودعوا إلى مشاركة وطنية واسعة في اللقاء
التضامني الذي دعت إليه سفارة فنزويال في
بيروت في الحادية عشرة غدا ً الخميس.

