4

حمليات �سيا�سية

السنة السادسة  /االثنني  11 /آب  / 2014العــدد 1556
Sixth year / Monday / 11 August 2014 / Issue No. 1556

ً
كوكبة من الإعالميين
تكرم
بلدية عيناثا ّ
والكلمات ّ
التطرف
ت�شدد على نبذ
ّ

والبسام
الزميالن وهبي
ّ

وفد من «القومي» يزور «الجهاد الإ�سالمي» و«القيادة العامة»
وت�أكيد م�شترك على ّ
التم�سك بخيار المقاومة

الحضور في حفل التكريم

محمد أبو سالم
أقامت بلدية عيناثا مهرجانا ً تكريميا ً إلعالميي البلدة ،برعاية
رئيس لجنة اإلع�لام واالتصاالت النيابية النائب حسن فضل
الله ،ولمناسبة ذكرى انتصار تموز ،وذلك في منتدى جبل عامل
للثقافة واألدب ،بحضور رئيس تحرير جريدة السفير طالل
سلمان ،مديرة أخبار الجديد مريم البسام ،العقيد مصطفى
زين الدين ممثالً قائد الجيش العماد جان قهوجي ،اإلعالميين:
ج��ورج قرداحي ،سامي كليب ،زاه��ي وهبي ،نائب مدير قناة
المنار ابراهيم الموسوي ،مسؤول وحدة األنشطة اإلعالمية في
حزب الله الشيخ علي ضاهر ،مسؤول إعالم حزب الله في منطقة
الجنوب حيدر دقماق ،رئيس بلدية عيناثا عباس خنافر ،وحشد
من الوجوه اإلعالمية وعدد من علماء الدين من مختلف الطوائف،
وفاعليات.
قدّم الحفل يوسف بسام ،ث ّم كانت معزوفات وأناشيد للفرقة
الهارمونية التابعة للموسيقى المركزية في جمعية كشافة اإلمام
المهدي.
وألقى رئيس بلدية عيناثا عباس خنافر كلمة أشار فيها إلى
أن البلدة تفخر بطاقاتها وبكفاءاتها التي يأتي في طليعتها
اإلعالميون المك ّرمون وكل صاحب صوت ح ّر وقف مع قضيتنا
في الحرب وفي وجه العدو الصهيوني الذي حاول النيل من
بلدنا ،لكنه لم يستطع النيل من إرادة المقاومة فهزمته على
تاللها .الفتا ً إلى أنّ هذا التكريم احتفال بعيد النصر لهذه السنة
لكن بطريقة مميزة ،مقدّما ً تحيات العرفان ألرواح اإلعالميين
الشهداء الذين تنحني خيوط الشمس بدمائهم التي كتبت
بحروف الع ّزة والكرامة.
وقالت البسام« :أجمع قواي ألرسم وطني الصغير بالكلمات،
فمن أين أدخل في هذا الوطن ،من شرفات الفقراء ،كيف تسير
أحوال القرى والقمح أجمع بعضي ألتكلم ِباسم إعالميي عيناثا
هكذا أسندوا لي المهمة وهكذا أتسلل إلى ضيعتي ألرشقها بداي ًة
بمخزون شوق عن كل العمر عن بيتي الذي رمي أول حديده
ها هنا ،عن والدي الذي أقسم أن يقيم على هذه األرض فخطفه
شياطين الحرب ،عنه عن محمد الذي تزوج تلك البالد وغ ّنت له
مناديل الحداد ،عن تراب لم ينضو محمد تحته وعن تربة تشتاق
إلى جسده ض ّمت كل الناس وأغفلت عن أغلى الناس.
إلي أو ابتليت بها ،أشعر أنني
ما هذه المهمة التي أسندت ّ
كولد يهرب من درس القراءة حتى ال يفتح جروحا ً ظنّ أنها نامت،
طوتها سنون الحرب وراكمت المهنة كلمات فوق الكلماتّ ،
فغطت
عجز الطفولة وضياع الصبا ،لكن عيناثا بلدة دبرت لي المكائد
وضبطتني بالحنين المشهود كالقابض على تائه عائد».
وختمتِ « :باسمي و ِباسم إعالميي عيناثا أعلن ال��والء لهذا
الوطن ولهذه األرض لشهدائها وأبطالها منذ أول حراس القرى
حتى يومنا المقاوم هذا ،فمن قال أننا نكتب يوميا ً بال ذخيرتهم
من دون أن نستقي منهم حبر الحروف ونستمد عبرهم رونق
المواقف من هنا ندخل في الوطن».
وألقى سلمان كلمة قال فيها« :في البدء كان الحجر ،بورك
الحجر وقاذفه الذي ال يخطئ ثم كان الزيت المغلي ،بوركت

من لقاء وفد «القومي» مع حركة الجهاد

أي��ادي األمهات والصبايا وه��نّ يقذفن به جند العد ّو فيحرق
وجوههم ويطلق صرخاتهم عويالً ،وها هي البيوت المزه ّوة
بأنها كانت حصونا ً مقا ِومة تنثر عليك من حبقها طينا ً وتستقبلك
نساؤها المتباهيات بأنهنّ حافظات التاريخ والجغرافيا وقد
ّ
تعطرن بسميم الشهداء.
هامات الرجال هنا أعمدة من نور وابتسامات النساء هنا
التماعات ف��رح ال تغيب عن ظاللها لوعة الفقد ،إنهن أمهات
الشهداء وأخواتهن ،إنهن الصامدات اللواتي توحدن مع بيوتهن
فبقين فيها وانغرسن معها في األرض لتكون مباركة ،فالسالم
عليكن أيتها األمهات الطاهرات جذورنا الغافيات هنا ال يتركنا
وال يغبن عنا».
وختم« :أكتفي باإلشارة إلى أنّ شهادتي مدموغة بإرشادات
راعينا هنا كما في بيروت النائب حسن فضل الله ،ودواوين زاهي
وهبي ومقدّمات مريم البسام التي ترسم لوحة كاريكاتورية
للحياة السياسية في لبنان ،وتوقيع المحرر السياسي حسين
أيوب ،على أن الشكر واجب وقد انتشلتنا هذه الرحلة من خمول
الحياة السياسية واندثار العمل النقابي وضياع الدولة البال
رأس وقادتنا إلى حيث بكل شبر روايته البطولية ،فعلى بعد
أمتار من هنا خيضت في مثل هذه األيام من صيف  2006معركة
حقول الزيتون في مربع عيناثا بنت جبيل م��ارون عيترون،
المعركة التي منعت «اإلسرائيلي» من أن يحتفل برفع علمه في
المدينة التي أعلنها قائد النصر م ّرة ثانية السيد حسن نصر الله
عاصم ًة للتحرير».
وكانت كلمة لصاحب الرعاية النائب فضل الله وقال فيها« :إن
اللغة األصيلة تنساب هنا صافية كعيون الماء ،وتنمو القوافي
وتبتكر في كل المواسم ،ال الغيم يحجبها وال الشمس وال القمر،
واألرض هنا والدة في كل زمن ،وال عقم فيها وال جذب ،تتناسل
جيالً بعد جيل ،ويغمرها كل جيل حبا ً وتعلقا ً وتفانياً ،فال يالم
أيّ عاشق ،وأنا منهم ،لترابها وتراثها وتاريخها ،فحب الوطن من
اإليمان ،والمرء مفطور على حب بني قومه ،فكيف إن كانوا من
أهل الكرامة والعنفوان ،وكيف إن كان منهم سادة قافلة الوجود
أال وهم الشهداء».
وأضاف« :نط ّل على اللغة األصيلة اليوم من هذه البلدة في هذا

على الهامش!
لم يكن الفتا ً عدم دعوة اإلعالمي نديم قطيش ابن بلدة
عيناثا الجنوبية .تلك البلدة التي اشتهرت بشهدائها
وعلمائها وشعرائها وإعالمييها ومثقفيها ،استثنت نديم
قطيش الذي يتردّد إلى عيناثا في بعض المناسبات برفقة
عسكريين من قوى األمن الداخلي للتشبيح ال أكثر .قطيش
هو من اختار االبتعاد عن بلدته وأهله وناسه ،بعد أن
اشتهر بعدائه لنهج عيناثا ،وأخذ من الشاشة الزرقاء منبرا ً
للتحريض ّ
وبث سمومه .فأصبح كاالبن الضال ،كما وصفته
ّ
يستحق التكريم.
عائلته في بيان سابق ،وال

التكريم ألبنائها اإلعالميين بين يدي هذا الحضور الكريم من أهل
القلم والفكر واألدب .لنقرأ في كتابها ،ونقرأ قبل تاريخها الحديث
مداد أقالمها كأنه دماء شهدائها ،وم ّذ صارت مك ّونا ً أساسيا ً من
حغرافيا الوطن ،فصارت هي الحارس األمين لسيادته وحريته
وكرامته ،فهي األرض التي قاومت الغزاة يوم اجتاحوا البشر
والشجر في العشرينات ،ورسموا حدود دولنا الوليدة ،وانتفض
تبغها عام  ،1936وشاركت فلسطين وال تزال في دمها وكسرة
خبزها منذ عام  ،1948وهللت لثورات العرب اآلتية من مصر
عبد الناصر ،وجزائر المليون شهيد ،وغ ّنت تأميم القناة وحرب
تشرين ،وثورة إيران اإلسالمية ،وتب ّنت كل مقاومة عربية أو حرة
في وجه محتل أو غا ٍز ،وكانت لها ولهذه األرض وال تزال ،في كل
موقعة دم».
وأشار فضل الله إلى «أننا نعبر من أيام النصر في تموز وآب
إلى أيام غ�� ّزة ،وقد أنجزت بصمودها ومنع العدو من تحقيق
أهدافه نصرا ً جديدا ً مض ّمخا ً بالدم ،فما أشبه اليوم بالبارحة،
كأن الزمن يعيد نفسه ،بل كأننا نرى أنفسنا وقرانا وضاحيتنا
في مشهد غ�� ّزة ،فالعدو هو هو هنا وهناك ،يحاول التعويض
بالسياسة ع ّما يعجز عنه بق ّوة السالح ،ودائما ً يجد العون
األميركي التقليدي ويضاف إليه العون من بعض العرب ،ولكن
دائما ً الصمود في الميدان يغيّر المعادالت».
وفي الشأن السياسي رأى أن أيامنا اللبنانية تشهد على تهديد
حقيقي للبنان والوطن والدولة والذي بات مصيرهما معلقا ً على
نتائج المواجهة مع موجة التكفير التي تغزو المنطقة وتحاول
تغيير وجهها وصورتها ،فما قدّمته المقاومة من تضحيات في هذا
المجال حمى مشروعها وحمى لبنان بصيغته وفرادته .مؤ ّكدا ً أنّ
المقاومة ستظ ّل تتحمل مسؤولياتها حتى لو تخلّى اآلخرون عن
واجباتهم كي ال يتك ّرر مشهد الموصل التي تغاير وقائع التهجير
لمسيحييها ومسلميها مسار التاريخ والحضارة والقيم في
هذه المنطقة والتي حملها اإلسالم في شريعته السمحاء الذي
هو اليوم المستهدف بصورته النقية وتعاليمه السماوية التي
حافظت على التنوع الديني والثقافي والعرقي.
ودعا فضل الله إلى المحافظة على التنوع الديني والثقافي
والعرقي فعالً ال قوالً ،معتبرا ً أنّ ما جرى من استهداف للسيادة
الوطنية والتع ّرض للجيش هو في سياق هذا التهديد الجدّي
للبنان الذي أصبح يحتاج إلى مقاربة مختلفة ال تنفع معها لغة
التبرير أو التهوين أو التهويل أو سوق االتهامات .متسائالً« :ما
نفع الكالم كلّه إذا تق ّوض الكيان بجغرافيته وبتن ّوعه؟ وماذا
يفيد التبرير إذا تالشى النظام بتركيبته وصالحياته؟».
وختاماً ،قدّم فضل الله وإلى جانبه سلمان وقرداحي وكليب
وخنافر ال��دروع التقديرية لإلعالميين المك ّرمين وهُ ��م :أحمد
خنافر ،أحمد وهبي ،جميل جعفر ،حبيب غانم ،حسن إبراهيم،
حسن خنافر ،حسين أي��وب ،زاه��ي وهبي ،زينب السيد علي،
طارق إبراهيم ،عباس صباغ ،فوزي أيوب ،قاسم خزعل ،كمال
فضل الله ،ليلى البسام ،محمد علي خنافر ،محمد علي غانم،
مريم البسام ،مصطفى البسام ،موسى ابراهيم ،ندى محمد فضل
الله ،وهبة خنافر .كما قدّم رئيس البلدية درعا ً تقديرية للنائب
فضل الله.

زار وفد من الحزب السوري القومي االجتماعي ض ّم عميد
اإلذاعة واإلعالم وائل الحسنية وعضو المكتب السياسي
وهيب وهبي مق ّر حركة الجهاد اإلسالمي ،والتقى ممثلها
في لبنان أبو عماد الرفاعي بحضور عضو قيادة الحركة
في لبنان أبو وسام.
وأ ّكد الطرفان خالل اللقاء على أهمية إنجازات المقاومة
الفلسطينية التي تمثلت بص ّد العدوان الصهيوني وتكبيده
خسائر كبيرة ،واالستمرار في ّ
دك المستعمرات الصهيونية
بالصواريخ ،على رغم القصف الوحشي الصهيوني على
قطاع غ ّزة لوقف إطالق الصواريخ.
وش��دّد المجتمعون على ض��رورة استثمار ما حققته
المقاومة لفرض وقف العدوان بالشروط الفلسطينية ،ال
بشروط العدو ،وكذلك لتعزيز الوحدة الفلسطينية على
التمسك بخيار المقاومة والكفاح المسلّح سبيالً
قاعدة
ّ
للعودة والتحرير.
كما زار الحسنية ووهبي مق ّر الجبهة الشعبية لتحرير
فلسطين ـ القيادة العامة والتقيا عضو المكتب السياسي
مسؤول الجبهة في لبنان أبو عماد رامز ،وكان تأكيد من

قبل الطرفين على فشل أهداف العدوان الصهيوني على
غ ّزة ،على رغم ما ارتكبه العدو من جرائم ومجازر بحق
األطفال والمدنيين ،وما ألحقه من تدمير بالمنازل والبنى
والمؤسسات.
التمسك بخيار مقاومة االحتالل والعدوان ،شدّد
وإذ أ ّكدوا
ّ
المجتمعون على ضرورة تحصين الوحدة الفلسطينية بما
يع ّزز الموقف الفلسطيني القائم على أساس الحق الراسخ
والثابت في التحرير والعودة.
وأدان المجتمعون صمت أنظمة النفط العربي حيال
العدوان الصهيوني على غ ّزة الذي هو بمثابة حرب إبادة
ض ّد الفلسطينيين ،واعتبروا أنّ هذا الصمت كشف تواطؤ
هذه األنظمة المس ّماة عربية مع العدو الصهيوني من أجل
تصفية المسألة الفلسطينية.
لقاءا وفد «القومي» مع حركة الجهاد والقيادة العامة،
جاءا في سياق تنسيق المواقف للقيام بتحركات واسعة
ض ّد محاوالت تقوم بها بعض الدول لجهة اعتبار القدس
عاصمة للكيان الصهيوني .ووضع وفد «القومي» الفصائل
الفلسطينية في طبيعة هذه المحاوالت.

ّ
المنظمات المعن ّية
الأم �أغني�س:
ب�أزمة النازحين ال�سوريين �أ�ساءت لهم
في الوقت الذي أعلنت فيه رئيسة
الهيئة الدولية لدعم المصالحة في
سورية ورئيسة دير مار يعقوب في
القلمون في ريف دمشق األ ّم آغنيس
مريم الصليب ،عن فرحتها لتسوية
وضع النازحين السوريين عند نقطة
والتوصل إلى ح ّل لدخولهم
المصنع،
ّ
األراضي السورية ،أعربت عن أسفها
لما رأته بأ ّم العين من سلوك المعنيين
التابعين للمنظمات الدولية.
وقالت في حديث متلفز مع الزميلة
اإلعالمية لينا الدبسي :لقد تقاعس
ّ
المنظمات عن
المسؤولون في تلك
تقديم المساعدة للنازحين السوريين
ع��ن قصد ،عقابا ً لهم أل ّن��ه��م ق�� ّرروا
العودة إلى ديارهم ،ح ّتى أنّ البعض
منهم م��ارس عملية الترهيب على
النازحين من أجل البقاء في لبنان
لغاي ٍة في نفس يعقوب» .متساءلة:
ّ
المنظمات تريد تقديم
«هل أنّ هذه

المساعدة أم االستفادة المالية على
حساب حقوق اإلنسان؟».
وأك���دت األ ّم أغنيس ف��ي حديث
للوكالة الوطنية لإلعالم انتهاء أزمة
السوريين العائدين إلى بالدهم عند
نقطة المصنع ،بعد أن أ ّم��ن��ت لهم
الحكومة السورية أماكن إقامة في
بيوت ومراكز ثقافية ومدارسُ ،جهّزت
الستقبالهم ،وذل��ك بعد التنسيق
مع األمن العام اللبناني الذي سهّل
عبورهم .وشكرت األ ّم أغنيس الدولة
اللبنانية والدولة السورية اللتين
ّ
تتخطى الروتين
توصلتا إلى اتفاقية
اإلداري ،في ظ ّل هذا الوضع اإلنساني
االستثنائي.
وق��ال��ت إن��ه��ا ت��ش��رف ح��ال��ي��ا ً مع
م��ت��ط�� ّوع��ي��ن ع��ل��ى ع��م��ل��ي��ة دخ���ول
السوريين إلى أراضي بلدهم ،داعي ًة
من تبقى للعودة إلى سورية على رغم
المأساة .ومؤكد ًة أن هناك أماكن آمنة

إلقامتهم ،وأنّ سورية بحاجة إلى
استعادة الحياة والنهوض من جديد،
وذلك من خالل عودة اليد العاملة إلى
ربوعها ،وزراع��ة أراضيها ،وإع��ادة
بناء ما هدّمته الحرب.
وأعلنت أنّ آلية االنتقال من لبنان
إلى سورية أصبحت أكثر أمانا ً اآلن
بفضل خطة جديدة وضعتها الدولة
ال��س��وري��ة ،ال��ت��ي لطالما احترمت
شعبها.
وشدّدت األ ّم أغنيس على ضرورة
ع��ودة النازحين السوريين جميعا ً
إل���ى دي��اره��م ل��ع��دم ت��ك��رار م��أس��اة
اللجوء الفلسطيني إلى لبنان .مؤكد ًة
أنّ النازحين السوريين هم زائرون
وليسوا الجئين ،م ّتهم ًة األمم المتحدة
وبعض ال��دول ب��أنّ لديهم مصلحة
ب��إن��ش��اء مخيمات للسوريين في
لبنان ،وأ ّنهم بذلك يستخدمون البشر
كأداة لتنفيذ سياسات معيّنة.

ٌ
عنوان للت�ضامن من �سدني �إلى البرازيل �إلى �صور
غ ّزة...
افرحي يا غزّة العزّة ،فإنّ مقاومتك حققت انتصارين مؤزرين .يتمثل األول في
كسر شوكة العدو الصهيوني الذي لطالما تباهى بق ّوته وجبروته ،والثاني بإيقاظ
العالم الذي كان يغرق في سباتٍ مدقع ،لينتفض ويقول كلمته في وجه الغطرسة
األميركية.
افرحي يا غ��زّة ،ف��إنّ العالم كلّه معك ،من لبنان ومدنه وبلداته وأحيائه ،من
مقاومته البطلة إلى مخيّمات الفلسيطينيين الت ّواقين للعودة إلى الديار .من سورية
التي ما تخلّت عنك قيد أنملة ،من أوروب���ا التي ما استكانت مدنها ،إل��ى القارة
األميركية التي تشهد كل يوم ،في مدينة من مدنها ،مسير ًة كبير ًة دعما ً لك.
افرحي يا غ��زّة ،فإن لك أنصارا ً مقاومين ،ال يلبسون عباءات وال عقاالت وال
كوفيات ،لكنهم أت��وا م��ن بعيد ،م��ن أميركا الالتينية ،م��ن فنزويال واالك���وادور
وال��ب��رازي��ل واألرجنتين والبيرو وبوليفيا والالئحة تطول ،أب��ت ه��ذه ال��دول أن
تتع ّرضين لهذه الوحشية وأن يكون ممثلو الكيان الغاصب س��ف��راء ل��ه فيها،
فطردتهم.
افرحي يا غزّة ،فإن الجاليات العربية ،ال سيما اللبنانية والسورية ،ال يهدأون
في المغتربات ،فها هم في سدني األسترالية ،وفي كوريتيبا البرازيليةّ ،
ينظمون
الوقفات التضامنية ،ويشاركون في غيرها ،وللحزب السوري القومي االجتماعي
الدور األبرز في ذلك.
ش��ه��د أم���س وم���ا ق��ب��ل��ه ،ع����ددا ً م��ن ال��وق��ف��ات
التضامنية مع غ ّزة ،تنديدا ً بالعدوان الصهيوني
العنصري ،وتأكيدا ً على نصر المقاومة ،وعلى
أهمية الصمود ف��ي وج��ه ه��ذا ال��ع��دوان .وفي
التقرير التالي جولة على أهم هذه الوقفات التي
أقيمت في لبنان وفي المغتربات.

سدني

ّ
نظمت منفذية سدني في الحزب السوري
القومي االجتماعي وقفة تضامنية مع أبناء
شعبنا في فلسطين والشام والعراق ولبنان،
وتنديدا ً بإرهاب العدو الصهيوني والمجموعات
التكفيرية.
شارك في الوقفة التضامنية التي أقيمت في
مكتب المنفذية إلى جانب منفذ عام سدني في
«القومي» أحمد األيوبي وأعضاء هيئة المنفذية،
القنصل السوري ماهر دباغ ،وممثلون عن حزب
البعث العربي االشتراكي ،تيار المرده ،التيار
الوطني الحر ،حركة أمل ،النادي الفلسطيني،
اتحاد عمال فلسطين ،وجمع من القوميين وأبناء
الجالية السورية من فلسطين والعراق والشام.
قدّم للكلمات جيمس حرب ،ثم تحدّث رئيس
ال��ن��ادي الفلسطيني جميل ب��ط��ش��ون ِب��اس��م
فلسطين ،وألقت هنادي أسود كلمة اتحاد الطلبة
السوريين.
وألقى دباغ كلمة أكد فيها أنّ فلسطين جوهر
المعركة القائمة على امتداد األم��ة وهي كانت

جانب من اللقاء الذي ّ
نظمته منفذية سدني في «القومي»

علما فلسطين والزوبعة أمام مبنى بلدية كوريتيبا ـ البرازيل

البداية واستعادتها ستكون النهاية ،ورأى أنّ
المعركة واحدة من العراق إلى فلسطين ،مرورا ً
بالشام ولبنان.
كما ألقى األيوبي كلمة رأى فيها أنّ ما تشهده
أمتنا اليوم من تحدّيات هو عينه الذي ته َّددَها
على مدى العقود الماضية ،الفتا ً إلى أن حزبنا
وضع خطة نظامية تواجه الخطة الصهيونية،
وواج��ه منذ ثالثينات القرن الماضي وال يزال
يواجه العدو الصهيوني وأدوات��ه من فلسطين
إلى لبنان والشام والعراق.
توجه الحضور إلى الباحة الخارجية
ختاماً،
ّ
حيث أضيئت الشموع تحية ألرواح شهداء األمة.

بلدية كوريتيبا البرازيلية

شهد مقر المجلس البلدي في مدينة كوريتيبا
عاصمة والية بارانا البرازيلية ،لقا ًء تضامنيا ً مع
خصص المجلس جلسته للتضامن
فلسطين ،إذ ّ
مع فلسطين بحضور رئيس المجلس البلدي
ال��دك��ت��ور ب��اول��و س��االم��ون��ي ،وع��ض��و المجلس
ورئيس كتلة حزب العمال الديمقراطي الدكتور
ج��ورج ب��رن��اردي ال��ذي اقترح اللقاء ،وأعضاء
المجلس اآلخرين.
كما حضر الدكتور عمر الصباغ ممثالً حاكم
ال��والي��ة الدكتور بيتو ري��ش��ا ،الشاعر يوسف
المسمار ممثالً الحزب السوري القومي االجتماعي
والجمعية السورية الثقافية البرازيلية ،رئيس
جمعية المحامين الجنائيين في البرازيل الدكتور

الياس مطر أس��د ،رئيس االت��ح��اد الفلسطيني
الدكتور وليد رباح ،مطيع ابراهيم عن الجمعية
الخيرية العربية ،األب سمعان ن��ص��ري عن
الكنيسة االرثوذكسية ،الشيخ محمد صادق
االبراهيمي عن المسجد االسالمي ،غسان يوسف
رئيس المجلس الملي االرثوذكسي ،البروفسور
الجامعي الدكتور فرنسيسكو دي مانويل فرنسا،
الدكتور ج��وزي جيل دي الميدا رئيس تحرير
صحيفة «أغ��وا ف��ي��ردي» ،وأس��ات��ذة جامعات،
وإعالميون.
وت��ح��دث رئيس المجلس البلدي د .باولو
ساالموني فأكد حق الشعوب في تقرير مصيرها،
في حين اعتبر عضو المجلس البلدي د .جورج
برناردي أن ما يتعرض له الفلسطينيون ليس
مقبوالً .أما رئيس جمعية المحامين الجنائيين
في البرازيل الياس أسد فأكد أن االعتداء على
حياة المدنيين المتعمد انتهاك مباشر للقوانين
الدولية وحقوق االنسان .ورأى الدكتور وليد
رباح ِباسم فلسطين أن ما يحدث في فلسطين
إبادة جماعية وتطهير عرقي وتمييز عنصري.

صور

ّ
ن��ظ��م��ت ال��ن��ق��اب��ات ال��ع��م��ال��ي��ة ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة
والفلسطينية وقفة تضامنية مع غ�� ّزة وأهلها،
ف��ي باحة ميناء ص��ي��ادي االس��م��اك ف��ي ص��ور،
شارك فيها ممثلون عن األحزاب والقوى الوطنية
والفصائل الفلسطينية واتحادات العمال اللبنانية

والفلسطينية ،وتالمذة من رياض األطفال الذين
ارتدوا األكفان تضامنا ً مع أطفال غ ّزة.
اس��ت��ه��ل��ت ال��وق��ف��ة ب��ال��ن��ش��ي��دي��ن اللبناني
والفلسطيني ،وألقيت خاللها كلمات تقدّمها
نقيب صيادي االسماك في الجنوب خليل طه،
فحيّا الجيش الذي ّ
سطر المالحم البطولية في
مواجهة التكفير والتط ّرف ،وأكد أن غ ّزة ستعود
حرة ألهلها بفعل مقاومتها الشريفة وقيادتها
الحكيمة.
وألقى مسؤول مكتب النقابات العمالية في
حركة أمل ـ إقليم جبل عامل حسين علوية كلمة
أكد فيها الوقوف إلى جانب القضية الفلسطينية
وال��ش��ع��ب الفلسطيني ف��ي م��واج��ه��ة االج���رام
الصهيوني.
وألقى كلمة المؤسسات الفلسطينية علي
هويدي ،أكد فيها الدعم الكامل لحقوق الشعب
الفلسطيني وحقه في بناء ميناء غ ّزة ،والسماح
للصيادين بممارسة مهنتهم حتى  12ميالً
بحرياً ،داعيا ً المجتمع الدولي إلى التعويض على
المتض ّررين من الصيادين وتأمين ما خسروه من
معدّات ،ال سيما القوارب التي دمرها االحتالل.

مخيم المعشوق

أ ّكد عضو القيادة السياسية في حركة حماس
تضامني في
ف��ي لبنان جهاد ط��ه خ�لال لقاء
ّ
مخيم المعشوق ـ منطقة صور ،أقامه المختار
سعيد دكور ،بحضور لفيف من العلماء وقياد َت ْي

ح��زب الله وحركة أم��ل وممثلين عن الفصائل
الفلسطينية والمؤسسات األهلية الفلسطينية
واللبنانية ،وحشد م��ن أب��ن��اء المخيمات ،أنّ
أيّ تهدئة في غ ّزة لن تكون قبل وقف العدوان
وإن��ه��اء الحصار بأشكاله كافة .م��ش��دّدا ً على
أن وح��دة الموقف الفلسطيني واإلص���رار على
تلبية ش��روط المقاومة والشعب الفلسطيني
يمثالن الطريق األمثل لوحدة الصف الفلسطيني
وحماية مشروعه الوطني وتعزيز صموده
في مواجهة كل التحديات وال��م��ؤام��رات التي
تسعى إلى شطب مشروع المقاومة .واعتبر أن
دماء الشهداء والجرحى والتضحيات الجسام
التي قدّمها الشعب الفلسطيني ك ّرست تح ّوال ً
نوعيا ً في مسيرة الصراع مع العدو الصهيوني
وبرهنت التفاف الشعب الفلسطيني حول خيار
المقاومة التي ال ولن تلقي سالحها ،ولن تسمح
أليّ ك��ان بالمساومة عليه ،وه��ي ق��ادرة على
فرض شروطها وكسر كل المعادالت العسكرية
الصهيونية ف��ي م��ي��دان المعركة .كما أك��د أن
سياسة القتل والتدمير واإلجرام الممنهج التي
يتبعها العدو الصهيوني لن تزيدنا إال تصميما ً
وإرادة على مواصلة طريق المقاومة والتمسك
بمشروعها حتى تحرير ال��ت��راب الفلسطيني
ك��ام�لاً ،وط��ال��ب ال��ع��رب ب��ض��رورة ال��وق��وف إلى
جانب حقوق الشعب الفلسطيني ودعم صموده
بالوسائل التي تعزز حماية ثوابته وفي طليعتها
المقاومة.

مخيم القاسمية

نظمت حركة الجهاد اإلسالمي لقاء تضامنيا ً
ّ
مع غ ّزة في مخيم القاسمية في صور ،واعتبر
القيادي أبو سامر موسى أنّ العدو الصهيوني
ومَ��ن تحالف معه من العرب أرادوا من خالل
ه��ذا ال��ع��دوان على غ�� ّزة إسقاط هوية القضية
الفلسطينية وحق مقاومتها.
وق���ال« :ال��م��ق��اوم��ة ب��وح��دت��ه��ا ف��ي ال��م��ي��دان
العسكري والسياسي استطاعت أن تسقط
هذه المؤامرة على رغم التحدّيات الكبيرة التي
واجهتها وتواجهها» .ون ّوه بالنصر الذي حققته
المقاومة على رغ��م قلة إمكانياتها ،وأك��د أن
المقاومة ستبقى وفية لشهدائها ودماء جرحاها
وآهات الثكالى من نساء فلسطين .وشدّد على أنّ
الشعب الفلسطيني كان وسيبقى سندا ً للبنان
وشعبه ومقاومته ف��ي وج��ه ال��م��ؤام��رات التي
تحاك ضدّه.
ورأى إم��ام مسجد القاسمية الشيخ ذياب
المهداوي أال حل وال خالص للمسلمين من هذه
الفتنة الكبيرة في فلسطين والمنطقة إال بزوال
هذا االحتالل ،فالعدو «اإلسرائيلي» ومن معه ال
يريد للمسلمين حكما ً في األرض ،لذلك اصطنع
هذه الثورات العربية.
واعتبر أن ما يجري من هدم وتدمير للمقدسات
على أي��دي اإلرهابيين م��ا ه��و إال مقدّمة لهدم
المسجد األقصى.

