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حمليات �سيا�سية

ّ
للمنظمات ال�شعبية العربية من �أجل ّ
غزة
االجتماع الطارئ
يختتم �أعماله و ُي�صدر تو�صيات :ال�صامت عن العدوان �شريك فيه!
تحت شعار «فلسطين تجمعنا والمقاومة
خ��ي��ارن��ا» ،وب��دع��وة م��ن المؤتمرات الثالثة،
المؤتمر القومي العربي ،والمؤتمر القومي ـ
اإلسالمي ،والمؤتمر العام لألحزاب العربية،
وبالتعاون مع هيئة التعبئة الشعبية العربية
والمركز العربي الدولي للتواصل والتضامن،
عقدت المنظمات الشعبية العربية اجتماعا ً
طارئا ً في بيروت من أجل غ ّزة وعموم فلسطين.
ش��ارك في االجتماع رؤس��اء وأمناء عامون
وممثلون عن المؤتمرات والهيئات واالتحادات
العربية ،وجرى عرض رؤية سياسية وورقة
عمل ،ونوقشتا من قبل المشاركين إذ قدّموا
مالحظاتهم واقتراحاتهم حولها وأص���دروا
البيان التالي:
توجه المجتمعون بتحية االعتزاز واإلكبار
ّ
إل��ى شعبنا ف��ي فلسطين ع��م��وم�اً ،وف��ي غ� ّزة
خصوصاً ،وإلى فصائل المقاومة الباسلة التي
واجهت العدوان الصهيوني على مدى أكثر من
ثالثين يوما ً وأجبرته على التراجع واالندحار
بفعل الصمود البطولي للمجاهدين والدماء
الزكية التي قدّمها الشعب الفلسطيني ،ووحدة
الموقف الفلسطيني إزاء هذا العدوان ،على رغم
المجازر الوحشية التي ارتكبها العدو بحق
األطفال والنساء والشيوخ والدمار الهائل الذي
طاول عائالت وأحياء سكنية بكاملها.
لقد ل ّقنت المقاومة الفلسطينية العدو درسا ً
وألحقت الخسائر بجيشه ،وأسقطت هيبته
ّ
وعطلت الحياة العامة في كيانه
ومعنوياته
اإلرهابي العنصري ،وعزلته عن العالم أليام
ع��دّة ،ووضعت خمسة ماليين مستوطن في
المالجئ ،ما دفع العدو إلى االستنجاد بحلفائه
األميركيين واألوروبيين والعرب إلنقاذه من هذا
اآلتون الذي رمى جيشه فيه.
إن ه��ذا ال��واق��ع ي��وج��ب علينا جميعا ً أن
نقف إلى جانب شعبنا ومقاومتنا وأن نقوم
بواجباتنا لتأمين المساندة والعون ألهلنا الذين
دفعوا التضحيات وش�لاالت الدماء ليرفعوا
هامة األح��رار في األ ّم��ة ويحافظوا على ع ّزتها
وكرامتها ،وأن ندعم بكل قوة المطالب الوطنية
الفلسطينية التي يحملها الوفد الفلسطيني
المفاوض في القاهرة ،شرطا ً لوقف إطالق النار
وفي مقدّمها فك الحصار عن غ ّزة بصورة دائمة
وحاسمة.
نوجه تحية االعتزاز والتقدير للهيئات
كما
ّ
واالتحادات والملتقيات والمبادرات والتح ّركات
وال��م��واق��ف الشعبية العربية واإلس�لام��ي��ة
وال��دول��ي��ة التي شهدتها س��اح��ات العواصم
والمدن العربية واإلسالمية والعالمية تأييدا ً
للشعب الفلسطيني ال��م��ت��ص �دّي ل��ل��ع��دوان
واإلره��اب الصهيونيين .ونناشد جميع القوى
تعميم هذه التحركات لتشمل الوطن العربي
والعالم اإلسالمي والعالم.
وفي هذا السياق ،أق ّر المجتمعون تشكيل وفد
من المنظمات الشعبية العربية لزيارة القاهرة
والطلب من السلطات المصرية دع��م مطالب
الشعب الفلسطيني وتب ّنيها والضغط على
حكومة العدو الصهيوني لوقف العدوان وفك
الحصار ،وتكليف اإلخوة من رؤساء المنظمات
واالتحادات المشاركين في االجتماع ،والمقيمين
في مصر إلجراء اتصاالت عاجلة مع السلطات
المصرية لتسهيل عملية عبور القوافل اإلنسانية
العربية والدولية إلى قطاع غ ّزة المحاصر.
وال��دع��وة ب��أس��رع وق��ت ممكن إل��ى انعقاد
المؤتمر العربي ال��ع��ام ال���ذي يضم أعضاء
المؤتمرات الثالثة ،وأمناء االتحادات والهيئات
العربية وذل��ك لوضع استراتيجية شعبية
عربية لمواجهة التحديات والمخاطر التي
تواجه أ ّمتنا في فلسطين وسائر أقطار األ ّمة.

التوصيات

االق��ت��راح��ات وال��ت��وص��ي��ات ال���ص���ادرة عن
االجتماع ،آملين وضعها موضع التنفيذ:
ـ اعتبار النظام الرسمي العربي شريكا ً في
تح ّمل المسؤولية عن الدماء الفلسطينية التي
يسفكها ال��ع��دوان الصهيوني ،فالصامت عن
العدوان شريك فيه ،ودعوة كل القوى الشعبية
الحيّة في األ ّم��ة إلى اتخاذ المبادرات الالزمة
للضغط على الحكومات التخاذ مواقف سياسية
وعملية إزاء هذا العدوان ،وفي مقدّمها إخراج
األ ّم��ة من حال االنقسام واالحتراب والفوضى
الدموية ،وتوجيه الطاقات والموارد لدعم نضال
الشعب الفلسطيني.
 اعتبار المجتمع الدولي عموماً ،ال سيّمااإلدارة األميركية والحكومات الغربية ،شركاء
في المسؤولية الرئيسية عن جرائم الحرب
الصهيونية ضد الشعب الفلسطيني ،خصوصا ً
في غ ّزة ،ما دام يستخدم طائراتهم وأسلحتهم
وعتادهم ،ودع��وة ال��رأي العام والقوى الحية
ف��ي تلك البلدان إل��ى التح ّرك إلدان���ة الكيان
الصهيوني وعزله دول��ي�ا ً واالنتصار لشعب
فلسطين ومقاومته.
 إدانة موقف الجامعة العربية وأمينها العاممن العدوان على غ ّزة واعتباره استمرارا ً لنهجها
في تغطية العدوان األجنبي على أقطار األ ّمة
ودعوتها إلى المراجعة الجذرية لسياساتها
المعتمدة ولخضوعها ل�لإرادة االستعمارية
في تدمير أقطارنا وكياناتنا الوطنية والتزامها
الصريح والعملي بميثاقها ونظامها األساسي،
وإدانة االزدواجية التي تتعامل فيها الجامعة
العربية ،خصوصا ً أمينها العام ،مع قضايا
األ ّم��ة ،فتصمت أسابيع عن ع��دوان صهيوني
على شعب عربي ،بينما تتح ّرك في ساعات
الستدعاء قوات أجنبية لتدمير أقطار وكيانات
وطنية عربية.
 دعوة مصر إلى أن تستعيد دورها القياديفي حمل قضايا األ ّمة والدفاع عن األمن القومي
واالس��ت��ق�لال ال��وط��ن��ي ،عبر ات��خ��اذ خطوات
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جولييت المير �سعاده َتحْ ُ�ضر ُمك ّر ً
مة في ال�شوير

مقدّم الحضور
ُ
َ
َ
يغيبون ح ّتى وأعينهم مفتوحة ،عمالً بقول الشاعر:
وآخرون
بعض الناس حاضرونُ ولو غابوا،
ص������ن� ٌ
ص�����ن�����ف�����انِ :
«ال�������ن�������اس ِ
�����ف ال ح������ي������اة ل��ه
وآخ�����������������رون ب�����ب�����ط����� ِن األرض أح���������ي���������اءُ».

عملية في مواجهة العدوان ،أولها الفتح الدائم
لمعبر رفح ،وتوفير كل وسائل العون المادي
والسياسي للمقاومة الفلسطينية وتجاوز كل
ما يعيق رواب��ط األخ � ّوة بين شعب فلسطين،
خصوصا ً في غ ّزة ،وشعب مصر الذي قدّم أالف
الشهداء في سبيل قضية فلسطين وقضايا األ ّمة
والعالم.
 دع���وة ال��ش��ع��وب ال��ع��رب��ي��ة إل���ى تحملمسؤولياتها ف��ي ال��دف��اع ع��ن فلسطين في
مواجهتها للعدوان الصهيوني ،وإل��ى تقديم
كل أشكال الدعم المادي والمعنوي الالزمة
لنصرة الشعب الفلسطيني عموماً ،وأهلنا في
غ � ّزة خصوصاً ،ب��دءا ً من المساعدات الطبية
واإلنسانية وكل أشكال الدعم التي تحتاجها
المقاومة ،وفتح كل الحدود العربية أمام كل
أنواع العون والمساعدة للشعب الفلسطيني.
 دعوة كل القوى العربية إلى إجراء مراجعةعميقة وج��ذري��ة وج��ري��ئ��ة لمجمل األوض���اع
والعالقات والممارسات بما يؤ ّمن إغ�لاق كل
الجراح النازفة في جسم األ ّمة ،والتفرغ لمواجهة
العدو الرئيسي ،وال��خ��روج من كل الرهانات
الخائبة والصراعات المد ّمرة على السلطة.
 دع��وة المجالس والبرلمانات العربيةوالدولية إلى اتخاذ مواقف ترقى إلى تضحيات
وصمود الشعب الفلسطيني.
 االتصال باألحزاب والتيارات السياسيةالعربية ودعوتها إلى توحيد طاقاتها وجهودها
إلط�ل�اق م��ب��ادرات (اع��ت��ص��ام��ات ،مسيرات،
تحركات ،وفود شعبية إلى غ ّزة) ،تؤ ّكد للشعب
الفلسطيني أنه ليس وحده في مواجهة العدو
وتظهر تعالي األفرقاء عن صراعاتها السياسية
لمصلحة مواجهة العدو الرئيسي لفلسطين وكل
أبناء األ ّمة.
 دعوة الهيئات العربية الحقوقية والقانونيةوالمعنية بحقوق اإلنسان إلى التح ّرك الواسع
على المستوى العالمي لعزل الكيان الصهيوني
اإلرهابي ومحاكمة مجرمي الحرب الصهاينة
أمام الجهات القضائية المختصة كافة ،ودعوة
السلطة الفلسطينية إل��ى متابعة موضوع
الشكوى المقدمة إلى محكمة الجنايات الدولية
والعمل على تقديم شكاوى أخرى في مختلف
أنحاء العالم ،ودعوة مجلس حقوق اإلنسان في
األمم المتحدة من أجل أن يتحمل مسؤولياته في
هذا الموضوع.
 دع��وة ك��ل المنظمات العربية المعنيةبحقوق الطفل للقيام بحملة مع كل المنظمات
الدولية المعنية من أجل إطالق أوسع تح ّرك
عالمي يكشف جرائم العدو بحق أطفال فلسطين
ومالحقة مرتكبيها.
 -نسجل اع��ت��زازن��ا ب��ال��وح��دة الميدانية

والسياسية لفصائل المقاومة الفلسطينية،
وندعو إلى تعزيزها بتعميق المصالحة الوطنية
الفلسطينية على قاعدة الثوابت الفلسطينية،
وإسقاط الرهان على خيار المفاوضات ،وإعالن
وقف كل تعاون أمني مع العدو والتأكيد على
خيار المقاومة واالنتفاضة.
 السعي إلى تفعيل كل أشكال المقاطعةالرسمية والشعبية للعدو وداعيمه ومواكبة
الحركة العالمية المتنامية لمقاطعة العدو
والتي تحقق إنجازات ملحوظة في كل أصقاع
العالم.
 العمل في كل األقطار العربية على تجريمالتطبيع مع العدو بكافة أشكاله دستوريا ً
وقانونياً ،ومعاقبة كل من يقوم بفعل تطبيعي
مع العدو بأقسى العقوبات.
 توجيه التحية لكل وسيلة إعالمية،مرئية أو مسموعة أو مقروءة ،تكشف جرائم
العدو وتواكب بطوالت المقاومة ،ودع��وة كل
الوسائل اإلعالمية العربية األخ��رى إل��ى أن
تحذو حذوها ،ألن المستهدف بالعدوان على
غ ّزة وعموم فلسطين هي األ ّمة كلها ،والمبادئ
والقيم اإلنسانية ،ودعوتها إلى تكثيف تغطيتها
للتحركات الشعبية العربية واألجنبية الداعمة
للمقاومة ،مع توجيه تحية خاصة إلى القنوات
وحدت نشراتها
العاملة في لبنان واليمن التي ّ
رمزيا ً في التضامن مع غ� ّزة ،ودع��وة القنوات
الفضائية العربية إلى أن تحذو حذوها.
 االستفادة القصوى من وسائل التواصلاالجتماعي واإلعالم البديل ،ال سيّما للتواصل
مع ال��رأي العام العالمي ال��ذي يتحول بشكل
ملحوظ ض� ّد اإلره��اب الصهيوني وم��ع الحق
الفلسطيني.
ـ تشكيل شبكة إع�لام��ي��ة عربية مهمتها
فضح التضليل اإلعالمي الصهيوني ،وإسقاط
المصداقية عن وسائل إعالمية غربية كبرى
ينكشف ي��وم�ا ً بعد ي��وم انحيازها للعدوان
واإلره��اب وضعف التزامها بالحد األدن��ى عن
الموضوعية والمهنية اإلعالمية.
 انبثاق لجنة ط���وارئ اجتماعية تكونمهمتها االت��ص��ال بالجهات المعنية من أجل
جمع كل المساعدات االجتماعية واإلنسانية،
خصوصا ً مواد اإلعمار لبناء المنازل المهدّمة
في غ ّزة ،والتنسيق في هذا اإلطار مع األجهزة
الحكومية والجمعيات التطوعية العاملة في
غ ّزة.
 ان��ب��ث��اق لجنة ط����وارئ صحية عربيةتجري االتصاالت الالزمة مع وزارات الصحة
العربية والنقابات الصحية العربية وكل
الجمعيات الصحية المعنية الستقبال جرحى
العدوان للعالج في بلدانهم ،وجمع األدوي��ة

وقفة ت�ضامنية مع فل�سطين في �إ�سبانيا
و�شكوى لـ«الجنايات الدولية» ّ
�ضد جرائم ال�صهاينة

ن ّفذت مجموعة من الناشطين والقوميّين المنضوين في إطار «جمعية عدم اإلفالت من العقاب»
وقفة تضامنية مع فلسطين ،وذلك في ساحة برشلونة ـ إسبانيا ،إلطالع الرأي العام اإلسباني على
ّ
بحق أبناء شعبنا في فلسطين ،وهي جرائم إبادة جماعية.
الجرائم التي يرتكبها العدو الصهيوني
وكانت الجمعية قد تقدّمت بشكوى إلى محكمة الجنايات الدولية ض ّد العدو الصهيوني الرتكابه
جرائم ض ّد اإلنسانية ،وش ّنه حرب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غ ّزة .وأوضح مسؤول
الجمعية عدنان ع ّز الدين أن الشكوى ُقدّمت في الهاي بتاريخ  ،2014/7/18وأنّ هناك اجتماعا ً
سيعقد في  2014/8/14مع النائب العام في المحكمة للمطالعة والنظر في هذه القضية.

الم�شاركون
المؤتمرات :المؤتمر القومي العربي ،المؤتمر القومي – اإلسالمي،
المؤتمر العام لألحزاب العربية
االتحادات :اتحاد المحامين العرب ،اتحاد المهندسين العرب،
اتحاد األطباء العرب ،االتحاد الدولي لنقابات العمال العرب ،اتحاد
الصيادلة العرب ،اتحاد الفنانين العرب ،االتحاد العام للطلبة العرب،
اتحاد المهندسين الزراعيين العرب ،اتحاد الحقوقيين العرب.
متخصصة وهيئات شعبية عربية :هيئة التعبئة الشعبية
مراكز
ّ
العربية في مصر ،المركز العربي الدولي للتواصل والتضامن ،المركز
العربي لتوثيق الجرائم الصهيونية ،مجموعة العمل الوطنية من أجل
فلسطين في المغرب ،اللجنة الصحية المغربية من أجل فلسطين،

لقاء األحزاب والقوى الوطنية واإلسالمية في لبنان ،ملتقى الوفاء
لفلسطين في لبنان ،الحملة األهلية لنصرة فلسطين وقضايا األ ّمة،
اللجنة الوطنية للدفاع عن األسرى والمعتقلين في سجون االحتالل،
لجنة المبادرة الوطنية لكسر الحصار والجدار والتمييز العنصري.
حركات المقاومة واألح���زاب المشاركة من خ�لال أعضائها في
المؤتمرات واالتحادات :الحزب السوري القومي االجتماعي ،حزب
الله ،الجماعة اإلسالمية ،حركة حماس ،حركة الجهاد ،حركة فتح،
الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ،حزب طليعة لبنان العربي
االشتراكي ،تج ّمع اللجان وال��رواب��ط الشعبية ،التنظيم القومي
الناصري.

وكل المستلزمات الطبية التي يحتاجها الجسم
الطبي في القطاع الصامد ،كما إلى إقامة مراكز
للتبرع بالدم إلرساله إلى غ ّزة ،وإرسال الوفود
والمساعدات الطبية إلى غ ّزة.
 انبثاق لجنة عالقات دولية مهمتها مواكبةاالتصاالت الجارية مع الشخصيات والهيئات
الدولية المتعاطفة مع الشعب الفلسطيني
لتشكيل ف��رق إغ��اث��ة م��ن متطوعين أجانب،
إضافة إلى تشكيل وفود تضامنية دولية تتوجه
إلى غ ّزة للتضامن مع أهلها.
 تشكيل وفد من المنظمات الشعبية العربيةلزيارة قطاع غ ّزة.
ـ دعوة البرلمانات والحكومات االتحادات
والهيئات الشعبية العربية إل��ى العمل مع
نظيراتها على المستوى الدولي من أجل طرد
الكيان الصهيوني من المنظمات واالتحادات
الدولية كافة.
 توجيه مذكرات احتجاج إلى سفراء الدولالداعمة للعدوان الصهيوني صمتا ً أو مشاركة.
 توجيه رسالة مفتوحة إلى رؤساء الدولالعربية التي ذكرها رئيس وزراء العدو نتنياهو
عندما ص�� ّرح ب��أن أه��م نتيجة للعدوان كان
التقارب مع مجموعة من الدول العربية.
 توجيه تحية إلى شعوب مجموعة دولالميركسور في أميركا الالتينية وحكوماتها
لمواقفها المؤيدة والمتضامنة م��ع الشعب
الفلسطيني وإدان��ت��ه��ا للعدوان الصهيوني،
واتخاذها قرارات بتجميد العالقات واالتفاقيات
معه ،كذلك إلى الجمهورية اإلسالمية اإليرانية
الداعمة للمقاومة.
 دعوة الدول العربية التي و ّقعت معاهداتصلح مع الكيان الصهيوني إل��ى إبطال هذه
المعاهدات المذ ّلة وتصفية مفاعيلها القانونية
والسياسية واالقتصادية واإلعالمية وإغالق
السفارات التابعة للعدو.
 دع��وة االت��ح��ادات والمنظمات واألح��زابوالقوى الشعبية العربية إلى إنشاء المكتب
الشعبي العربي لمقاطعة «إسرائيل» وداعميها
على جميع المستويات السياسية واالقتصادية
واألكاديمية وذل��ك بالتوازي مع الدعوة إلى
تفعيل مكتب مقاطعة «إس��رائ��ي��ل» التابع
للجامعة العربية.
 دع��وة االت��ح��ادات المهنية والمنظماتواألحزاب والقوى الوطنية العربية إلى تنظيم
محكمة ضمير عالمية لمحاكمة مجرمي الحرب
الصهاينة.
 إدانة تنظيمات اإلرهاب والتكفير المتن ّكرةبلبوس اإلس�لام في لبنان وسورية والعراق
ومصر وليبيا واليمن التي تلتقي في ممارساتها
مع الحلف األميركي ـ الصهيوني المعادي لأل ّمة
وحقوقها وأهدافها ومقدّساتها.
 تشكيل اللجان واألط���ر ال��ض��روري��ة منممثلي االتحادات والمنظمات واألحزاب والقوى
والهيئات الشعبية العربية لوضع اآلليات
الالزمة إلطالق حمالت شعبية تحت العناوين
الثالثة التالية:
أ  -سلِّح مقاوماً.
ب – عمِّر بيتاً.
ج – بلسِ م جرحاً.
 العمل على تشكيل ل��ج��ان م��ن ممثلياالتحادات والمؤتمرات والهيئات في كل قطر
من األقطار العربية مهمتها تنسيق التحركات
الداعمة لغ ّزة وفلسطين داخل أقطارها ،ووضع
المقررات والتوصيات الصادرة عن االجتماع
موضع التنفيذ.
 ربط المطالب الخاصة برفع الحصار عنغ ّزة بالمطالب الوطنية الفلسطينية الرامية إلى
إنهاء االحتالل وتحرير القدس والسعي إلزالة
كل ما يعيق انتفاضة فلسطينية ثالثة تستكمل
ما أنجزته المقاومة البطولية.
 تحريك االتصاالت مع القيادة المصريةمن أجل فتح معبر رفح لقوافل اإلغاثة وحمالت
التضامن مع الشعب الفلسطيني في غ ّزة.
 تشكيل لجنة متابعة من الجهة الداعيةلالجتماع تتولى متابعة تنفيذ ال��ق��رارات
والتوصيات ال��ص��ادرة عن االجتماع ،وتقوم
باألعمال اإلجرائية التي تتطلبها التطورات
المتالحقة على أن تجتمع دوريا ً أو كلما تستدعي
الحاجة.
 دعوة المنظمات النسائية والشبابية فيجميع األق��ط��ار العربية إل��ى التحرك ميدانيا ً
لمناصرة ودعم المقاومة والشعب الفلسطيني.
 رفع الحصار العربي واإلسالمي عن إمدادالمقاومة بالسالح والذخيرة كما تفتح اإلدارة
األميركية وحلف الناتو أبواب السالح والذخيرة
آلل��ة القتل وال��ع��دوان الصهيوني ،والمطالبة
بفتح الحدود العربية أمام المساعدات دون قيد
أو شرط.
 تكليف وف��د من االت��ح��ادات العربية منالمقيمين مصر ب��إج��راء االت��ص��االت العاجلة
الالزمة مع الحكومة المصرية لمطالبتها بفتح
معبر رفح إليصال المساعدات والهيئات الطبية
واإلنسانية إلى قطاع غ ّزة.
 تشكيل وف��د م��ن ال��م��ؤت��م��رات والهيئاتللتوجه إل��ى مصر
المشاركة ف��ي االج��ت��م��اع
ّ
لالجتماع بالحكومة المصرية من أجل بحث
سبل دع��م الشعب الفلسطيني ،باعتبارها
مطالب األ ّمة كلها.

من ه��ؤالء بالطبع جولييت المير
س��ع��اده – زوج���ة ال��زع��ي��م ال��خ��ال��د،
ال��م��ع��روف��ة ف��ي ال��ق��ام��وس ال��ق��وم��ي
االجتماعي بلقب «األم��ي��ن��ة األول���ى»
التي ك��ان يحلو لسعاده أن يناديها
«ضياء» .ولع ّل قيمة هذه المرأة التي
تسكن أفئدة رفقائها كامن ليس فقط في
كونها مناضلة تحملت اآلالم والعذابات
وبقيت صلب ًة م��رف��وع��ة ال����رأس ،بل
أيضا ً في كونها جعلت التزامها شأنا ً
حياتيا ً وجوديا ً ُكل ّياً .وهو التزا ٌم يعرف ُه
ك� ّل الذين انتموا إل��ى مدرسة الحياة
الجديدة ،النهضة القومية االجتماعية،
التزاما ً بقضي ٍة عُ ظمى ،وعمالً صراعيا ً
نضاليا ًمن أجل تحقيق المبادئ وترجمة
ُ
باعث
الفكر ال��خ�ّل�اّ ق ال���ذي وض��ع � ُه
النهضة ليكون منار ًة وخريطة طريق
إلى اإلنسان الجديد والنظام الجديد.
وقد ك ّرمت ضهور الشوير في حضن
صبه التذكاري األمينة
عرزال سعاده و ُن ُ
األول���ى بحضور ج��م� ٍع م��ن مسؤولي
الحزب وأمنائه ورفقائه وأصدقائه.
نصا ً
بداي ًة ،ألقى الكاتب سليمان بختي ّ

نوع ّيا ً دبّجه قلم الناقدة خالدة سعيد
الصحي
التي لم يسمح لها وضعها ّ
ب��ال��ح��ض��ور م��ن ال��خ��ارج للمشاركة
شخصياً .وخالدة كانت من رفيقات
األمينة األول��ى في سجن  ،1955كما
رافقتها لسنوات أخرى جعلت منهما
ت��وأم�ا ً روح��ي�ا ً ونفسياً .بعدها ألقت
األمينة أليسار سعاده كلم ًة تض ّمنت
خواطرها ومشاعرها كإبن ٍة رأت أنّ
ال��ظ��رف السياسي الحالي أس��وأ من

ال��ظ��رف ال��ذي اغتيل فيه وال��ده��ا كما
اغتيلت في ما بعد والدتها سياسيا ً
وصح ّيا ً من دون وج��ه حق أو عدالة
أو ر ّف��ة وج��دانٍ حي .وقب َل أن يُختتم
االحتفال بأناشيد ُترافقها الموسيقى،
أل��ق��ت ال��ع��ض��و ف��ي م��ج��ل��س الشعب
السوري ماريا سعاده كلم ًة من وحي
المناسبة .ث ّم ج��ا َل الحاضرون على
ال��ص��ور ال���ن���ادرة لصاحبة
م��ع��رض
ّ
الذكرى التي ُ
يليق بها التكريم.

«القومي» و�أهالي النبطية الفوقا
ي�ش ّيعون المنا�ضل عبد ب�صل

شيّعت منفذية النبطية في الحزب السوري القومي
االجتماعي وأهالي النبطية الفوقا في مأتم مهيب ،المناضل
عبد حسين بصل الذي توفي بعد صراع مع المرض.
انطلق موكب التشييع من منزل العائلة ،وس��ار في
مقدّمه حَ مَلة األكاليل ،ومنها إكليل ِباسم رئيس الحزب
السوري القومي القومي االجتماعي النائب أسعد حردان،
وأكاليل أخرى ِباسم منفذي َت ْي النبطية والمتن الجنوبي،
و ِباسم قيادة مديرية مخابرات الجيش اللبناني في
الجنوب والنبطية وضباطها.
وشارك في التشييع وفد من قيادة «القومي» ض ّم عضو
المجلس األعلى عاطف بزي ،وكيل عميد الداخلية سماح

مهدي ،مدير الدائرة اإلذاعية كمال نادر ،منفذ عام النبطية
فخري طه وأعضاء هية المنفذية وعدد من المسؤولين.
كما شارك في التشييع رئيس بلدية النبطية الفوقا
راشد غندور ،وإمام البلدة الشيخ حسن غندور الذي أ ّم
الصالة على الجثمان قبل أن يوارى في الثرى في جبانة
البلدة.
يذكر أنّ الراحل من المناضلين القوميّين االجتماعيّين
العصاميّين الذين تميّزوا بالعطاء والبذل ،وشارك في عد ٍد
من المهام النضالية التي أوكلت إليه ،وفي معارك الحزب،
كما تح ّمل مسؤوليات ع �دّة ،منها مسؤولية منفذ عام
منفذية المتن الجنوبي ،وناموس لعمدة اإلذاعة واإلعالم.

�أن�شطة متن ّوعة لمنفذية �سدني
ومنفذية الطلبة الجامعيين في الالذقية

مجموعة من المشاركين في المخيم
أقامت منفذية سدني في الحزب
السوري القومي االجتماعي حفل غداء
حضره المنفذ العام أحمد األيوبي
وأع��ض��اء هيئة المنفذية ،وعضو
المجلس القومي محمود الساحلي،
وج��م��ع م��ن القوميين واألص��دق��اء.
وت��خ��ل��ل ال��ح��ف��ل ب��رن��ام��ج ترفيهي
لألشبال وال��ش��ب��اب أع �دّت��ه نظارة
التربية والشباب ،وتكريم للمناضلة
القومية لور األشقر بمناسبة ميالدها
الثمانين.
ّ
ونظمت مديرية الهندسة التابعة

ل��م��ن��ف��ذي��ة ال��ط��ل��ب��ة ال��ج��ام��ع��ي��ي��ن ـ
الالذقية في الحزب السوري القومي
االجتماعي رحلة الى منطقة وادي
القلع ،ش��ارك فيها مدير المديرية
جالل غطاس ومجموعة من الطالب
القوميّين ،وتخللها دروس إذاعية
وفقرات تدريبية ورياضية وألعاب.
ُي��ذك��ر أنّ منطقة وادي القلع في
الالذقية تتمتع بموقع جغرافي مميّز
وطبيعة خالبة.
ك��ذل��ك أق��ام��ت م��دي��ري��ة ال��ت��ج��ارة
التابعة لمنفذية الطلبة الجامعيين في

الالذقية مخيما ً لمدة ثالثة أيام ،شارك
فيه ن��اظ��ر التربية وال��ش��ب��اب يامن
ودح ومدير المديرية محمد حمدو.
وتض ّمن برنامج المخيم دروسا ً إذاعية
وبرنامجا ً رياضيا ً تدريبياً.
وأقامت مديرية اآلداب والرياضة
التابعة لمنفذية الطلبة الجامعيين
في الالذقية مبيتا ً إداري �ا ً لمدة ثالثة
أيام شاركت فيه مديرة المديرية لجين
ش��ق��رة ،وتلقى المشاركون دروس��ا ً
إذاع��ي��ة وإداري���ة وتنظيمية ،ون ّفذوا
أنشطة رياضية متن ّوعة.

