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مناطق

منفذية العا�صي في «القومي» ّ
تنظم مهرجان ًا خطابي ًا حا�شداً تكريم ًا لل�شهداء وت�أييداً للرئي�س ب�شار الأ�سد

5

الح�سنية :م�صيرنا المقاومة و�إرادتنا االنت�صار ونفتخر ب�شهدائنا الذين واجهوا االرهاب والتط ّرف على �أر�ض �سورية

تكريما ً لشهداء الحزب السوري القومي االجتماعي،
وتحت شعار «سوا النتخاب الرئيس الدكتور بشار
األس��د رئيساً» ،أقامت منفذية العاصي في الحزب
السوري القومي االجتماعي مهرجانا ً خطابيا ً في بلدة
المصرية ،بحضور حشود كبيرة من القوميين وأهالي
المنطقة وفاعلياتها ،وارتفعت أعالم الزوبعة خ ّفاقة،
وكذلك األعالم السورية ،وصور الرئيس بشار األسد،
وصور شهداء الحزب.
وحضر المهرجان إلى جانب عائالت الشهداء ،عميد
اإلذاع��ة واإلع�لام وائل الحسنية ،منفذ عام العاصي
وأعضاء هيئة المنفذية ومسؤولون حزبيون .كما
حضر عدد كبير من ضباط الجيش العربي السوري
ومسؤولي القطاعات فيه ،وم��س��ؤول شعبة حزب
البعث العربي االشتراكي في منطقة العاصي سميح
ليوس ،ومسؤول حركة أمل مصطفى السبالني ،ووفد
من حزب الله ،وشيخ عشيرة «أبو جبل» الشيخ شاهر
المجبل ،والشيخ حسين عباس ،ورؤس��اء بلديات:
ربلة ،الناعم ،الغسانية ،القصر ،القصير والبرهانية،
ومختارو هذه البلدات ،وفاعليات المنطقة.
استه ّل المهرجان بنشيد الحزب ونشيد الجمهورية
العربية السورية .ثم كلمة تقديم ألقتها عريفة االحتفال
خزامى الجوهري ،ألقى بعدها المجبل كلمة أ ّكد فيها
الثبات على الموقف في مقاومة اإلره��اب والتط ّرف،
وعلى الوقوف س ّدا ً منيعا ً في وجه المؤامرة .مؤكدا ً أنّ
خيار السوريين هو الرئيس بشار األسد ،الذي بحكمته
حمى سورية .كما حيّا المجبل الجيش العربي السوري
وكل الذين دافعوا عن سورية.
وألقى رئيس بلدية ربلة ميشال فياض كلمة قال
فيها« :سورية ،أ ّم الشرائع الحقوقية في التاريخ،
واألبجدية األولى في كلمة المقاومة والوطنية ،ستبقى
مهد اإلشعاع الحضاري على مدى العصور ،وستظ ّل
عص ّي ًة ولن يهزمها بعض المستعربين الذين ال دساتير
تحكم بالدهم وال قوانين».
وأ ّك��د أنّ سورية التي سحقت هوالكو على أبواب
دمشق ،وأخرجت العثمانيين يج ّرون أذيال خيبتهم،
والتي طردت فرنسا ب��إرادة شعبها الذي تربّى على
الكرامة ،ستنتصر اليوم بشعبها وجيشها وقائدها
بشار األس��د على اإلره��اب ،وترسم مالحم البطولة،
وستبقى مشعالً لك ّل العرب وحامية للمقاومة.
ث ّم ألقى رئيس بلدية الناعم صالح شعيب كلمة
حيّا في مستهلّها دم��اء الشهداء التي روت األرض،
وتضحيات الجيش السوري حامي الديار ،كما حيّا
المقاومين وأحزابهم التي تقف إلى جانب سورية.
وأض��اف« :تحاول القوى الرجعية العربية دائما ً
التآمر على سورية ،وارتضى عرب النفط ألنفسهم ّ
الذل
والعار ،فوضعوا يدهم في يد أعداء سورية ،في ك ّل
أنحاء العالم ،ليد ّمروا أقدم حضارة عرفها التاريخ ،لكن
سورية اليوم تنتصر عليهم بفعل إرادة جيشها وتالحم
شعبها وحكمة قيادتها ،وها نحن اليوم في هذا العرس
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الوطني ،نشهد خير مثال على انتصارنا».
ّ
وختم قائالً« :من أجل وحدة سورية والحفاظ على
المقاومة في وج��ه العدو «اإلسرائيلي» ،وم��ن أجل
فلسطين ،علينا أن ننتخب الرئيس بشار األسد رئيسا ً
للجمهورية السورية».
ث ّم تحدّث مصطفى السبالني ِباسم حركة أمل فقال:
«في هذا العرس الوطني ترتفع النفوس شامخة حتى
رؤسنا السماء ،ويعيدنا مشهد االحتفال بالنصر
تطاول ُ
اليوم في سورية إلى مشهد األم��س في قانا وصور
والنبطية وأرض الجنوب ،حين تح ّررت من رجس
االحتالل الصهيوني».
«تتوجه قيادة حركة أمل بالتحية إلى
وأض��اف:
ّ
حب
ك� ّل من وض��ع على كتفه نسرا ً وحمل في قلبه ّ
سورية والرئيس بشار األسد ،ألنّ سورية حافظ األسد

وسورية بشار األسد ،هي التي قدّمت الشهداء في لبنان
من أجل وحدته ،وهي التي حمت ودعمت المقاومة التي
حصدنا بها تحريرا ً عام  ،2000وصنعنا بها نصرا ً في
عدوان تموز .»2006
وت��اب��ع« :إنّ المقاومة في لبنان ت��وأ ُم نضالكم،
وسورية اليوم ليست معنية فقط بتحرير أرضها
من اإلرهابيين ،بل هي معنية أيضا ً بأن تح ّرر العالم
العربي كلّه من المتخاذلين الذين جعلوا من بلدانهم
ممرات آمنة للصواريخ والطائرات الصهيونية في
عدوان تموز على لبنان وفي حرب غزة».
وختم سبليني« :ألف تحية للحزب السوري القومي
خط المقاومةّ ،
االجتماعي الذي كان وال يزال في ّ
خط
سناء محيدلي ومالك وهبي وغيرهما من الشهداء الذين
ارتقوا في معركة الحق» ،مشدّدا ً على أنّ تحالف حركة

أمل والحزب القومي تحالف الدم بالدم ال بالشعار
والكالم ،ونعمل سويا ً لتثبيت معادلة الجيش والشعب
والمقاومة.
وألقى كلمة «البعث» علي زين ناصر الدين ،ولفت
فيها إلى أن سورية تتع ّرض منذ ثالث سنوات لمؤامرة
كونية من قبل أميركا وحلفائها العرب الرجعيين بهدف
النيل من وحدتها وتفتيتها ،خدم ًة للعدو «اإلسرائيلي».
وقال« :يحاول الفكر الوهابي كسر شوكة المقاومة التي
تش ّكل سورية محورها األس��اس .لكن سورية بفضل
بسالة جيشها ودماء شهدائها ووعي شعبها وحكمة
قيادتها استطاعت أن تحافظ على ثوابتها الوطنية
وتدافع عن استقاللها».
وألقى العقيد يوشع كلمة ِباسم الجيش العربي
السوري ق��ال فيها« :نجتمع اليوم في ه��ذا العرس

الوطني لنعلن والءنا لسورية ،ونبايع رئيسها الفريق
بشار األس��د ال��ذي أثبت خالل فترة رئاسته عموماً،
وخالل السنوات الثالث األخيرة خصوصاً ،شجاع ًة
فائق ًة وق���در ًة كبير ًة على تح ّمل المسؤوليات في
المحافظة على وحدة سورية والتصدّي للمؤامرات
الخارجية ،واستقالل قرارها الوطني».
وأضاف« :أصبح معلوما ً حجم المؤامرة الكونية
التي تع ّرضت لها سورية من خالل التحريض الطائفي،
وإرس��ال المرتزقة من جميع أنحاء العالم للقتال،
وتجنيد القنوات اإلعالمية ،وإصدار الفتاوى الستكمال
خططهم لتدمير سورية شعبا ً وجيشا ً
ومؤسسات،
ّ
خ��دم��ة للكيان الصهيوني وال��ق��وى االستعمارية
العالمية .لكن وعي شعبنا كان أقوى في تصدّيه لهذه
ونخص بالذكر أبناء بلدة ربلة والعاصي
المؤامرة،
ّ

السبالني

فياض

شعيب

الجوهري

ً
تحية لل�شهيد مخول
 ...ومنفذية الطلبة الجامعيين ـ الالذقية تحتفل بعيد ت�أ�سي�سها الأول

عبا�س :القوميون االجتماعيون حا�ضرون في ّ
كل �ساحات الأمة لمواجهة االحتالل والإرهاب
أقامت منفذية الطلبة الجامعيين ـ
الالذقية في الحزب السوري القومي
االج��ت��م��اع��ي ،اح��ت��ف��اال ً ح��ض��ره وف��د
من قيادة الحزب ض � ّم عميد التربية
والشباب عبد الباسط عباس ،عضو
المجلس األع��ل��ى د .ص��ف��وان سلمان،
وكيل عميد التنمية اإلدارية أياد عويكة،
منفذ عام الالذقية فريد مرعي ،منفذ عام
الطلبة الجامعيين في الالذقية ديب بو
صنايع ،عائلة الشهيد ج��ود مخول،
وحشد من القوميين واألصدقاء ،وحمل
االحتفال عنوان «تحية إلى الشهيد جود
مخول» الذي استشهد في آذار الماضي.
بعد االفتتاح ،ألقت ناظر اإلذاع��ة
واإلع�ل�ام ف��ي منفذية الطلبة روزي��ت
رحبت خاللها بالحضور.
موراني كلمة ّ
وثائقي قصير عن تط ّور
ث ّم عُ رض فيلم
ّ
عمل الطلبة في الالذقية ،وص��وال ً إلى
إنشاء المنفذية .كما تض ّمن الفيلم نبذ ًة
ع��ن حياة الشهيد مخول ودوره في
تأسيس عمل الطلبة.
وألقت منى السقى ،أرملة الشهيد
مخول ،كلمة وجدانية تحدّثت فيها
أحب
عن ال��زوج واألب والرفيق ،الذي
ّ
الجميع من دون استثناء ،وكان مثاال ً
لإلنسانية والعطاء.
وأضافت« :رافقتَ األوالد في مسيرة
حياتهم ،أعطيتهم م��ن فكرك وقلبك
وروحكوساعدتهمليكونواأبناءالحياة،
حب سوريا ،وكانت لك
وربّيتهم على ّ
الشهادة لتكتمل بها تضحياتك ،ف َن ْم
قرير العين واسترح في ملكوتك ،في
عليائك ،وانتظر سوريانا التي ستقوم
من غفوتها وتنتصر ،وسيعرف العالم
من هو السوري األصيل».
ثم ألقى بو صنايع كلمة المنفذية،
وربط في بدايتها بين إنشاء المنفذية
وبين استشهاد أح��د المساهمين في
تأسيسها ،ورأى أنّ شهر أيار جمع في

طيّاته نصرا ً مع ّمدا ً بالدم يوم التحرير،
وألما ً مكلالً بالشهادة يوم مجزرة حلبا،
وخسارة مض ّرجة بدموع التخاذل يوم
«النكبة»« .أي��ار ه��ذا نثبت فيه عيدا ً
ج��دي��دا ً لنا ،فيه نطفئ شمعة ميالد
وحدتنا الطالبية األول���ى ،معنونين
احتفالنا هذا« :تحية إلى الشهيد جود
مخول».
وأضاف« :نحتفل اليوم لنذكر ك ّل من
ناضل لنصل إلى هذه اللحظة ،لنشكر
هؤالء الذين تن ّكبوا عناء العمل اليومي
قوال ً وفعالً ،ونقدّم الشكر لقيادة الحزب،
لمنفذية الالذقية ،لك ّل مدير مديرية
تو ّلى إدارة العمل الطالبي ح ّتى نشوء
هذه المنفذية ،شكرا ً لك ّل العاملين بهدي
التعاليم النيّرة ،لك ّل هؤالء ،ألنّ الفضل
لهم مجتمعين في إنشاء هذه المنفذية.
أما عنوان احتفالنا فللشهيد جود ،ألنه
من أه ّم مؤسسي هذا العمل ،فكان وال
علمي في اإلدارة
يزال بما تركه من منطق
ّ
وموجها ً له ،فهو النموذج
حاضنا ً عملنا
ّ
اإليجابي الذي ال تقهره شدّة ،هو الذي
المؤسسة
رسخ فينا التعانق مع هذه
ّ
ّ
العظيمة ،واأله ّم من ك ّل ذلك ،كان يعرف
كيف يح ّول ما فينا من اندفاع وانفعال

ّ
المنظم ،فكان
إلى طاقة للعمل المدروس
بك ّل ذلك قائدا ً طالبيا ً صلبا ً بك ّل ما تعنيه
الكلمة من معنى».
وأكد بو صنايع أننا نقف معا ً لنعلن
للعالم مجدّدا ً أننا سنظ ّل االلتزام في
زمن التفلت ،سنظ ّل التماسك في زمن
السقوط واالنهيار ،نجدّد عهدنا بأن
نظ ّل صمام األم��ان لوحدة الحياة في
مجتمعنا الواحد ،ال ننج ّر إلى الدعوات
الخطيرة ،وفوضى العقائد .سنظ ّل أبناء
الحياة في زمن الموت.
وختم كلمته بتوجيه التحية إلى
ال��ذي��ن ي��داف��ع��ون ع��ن أرض س��وري��ة
ووحدتها ،ومواقفها القومية المقاومة.
وألقى منفذ عام الالذقية فريد مرعي
كلمة المنفذية ،حيّا فيها العناصر
الكبيرة واله ّمة العالية ،والروحية
التي تبذل نفسها لقضيتها وعقيدتها،
«ول��واله��ا لما ك ّنا ال��ي��وم نحتفل معا ً
بإنشاء منفذية ال��ط��ل��ب��ة ...وخاطب
الطلبة قائالً« :ل��وال تح ّملكم وثباتكم
وإيمانكم لما اجتمعنا اليوم هنا ،على
رغ��م ك � ّل المعاناة التي عصفت بك ّل
م ّنا ...أثبتم القدرة على االستمرار وعلى
ال��ت��ح �دّي ،ال���ذي ه��و سمة م��ن سمات

القوميين االجتماعيين ،الذين لم يتخلّوا
يوما ً عن الصراع ولم يردعهم بطش وال
تهديد .قد تخت ّل الموازين وتهت ّز الصور،
لكن الحقيقة باقية بقاء األزل ،وهي أنتم
أيها القوميون االجتماعيون».
وأض�����اف« :إن��ن��ا ح���زب اإلن��س��ان
ال��ج��دي��د ...نحن لسنا حياديين أو
مستنكفين أو مستتبعين بمواقفنا،
ب��ل م��ل��ت��زم��ون ب��ق� َي��م ال��ح��ق والخير
والجمال .نحن إنسان جديد يط ّل على
الفكر والثقافة المعاصرين ،من موقع
ال��م��ش��ارك ال��ف��اع��ل ص��اح��ب الرسالة
إلحاقي.
دوني أو
الجديدة ،ال من موقع
ّ
ّ
ودعا الجميع إلى الوقوف ص ّفا ً واحدا ً
في الدفاع عن أمتنا وقضيتنا ورسالتنا
من أجل ع ّزة سورية ومجدها».
أم��ا عباس ،فألقى كلمة حيّا فيها
الجهود التي أدّت إلى إنشاء منفذية
الطلبة الجامعيين في الالذقية ،والتي
خطت خطوات مميّزة وهادفة ومتقدّمة
ومتألقة ،فاستحقت التنويه من مركز
الحزب لم ّرات عدّة ،في مرحلة اس ُتنفرت
فيها الغرائز ُ
وغيّب عنها العقل ،وأصبح
التناقض الطائفي والمذهبي والعنصري
والعرقي يحكم التص ّرفات ويحرف

البوصلة ،التي تالمس طريق مستقبلنا
وتحدّد أولويات جديدة ،يتراجع فيها
ال��ع��داء للكيان الصهيوني الغاصب
لمصلحة ع��داءات داخلية تحت حجج
وأوهام الحرية واإلصالح.
ورأى ع���ب���اس أنّ ال��ق��وم��ي��ي��ن
االجتماعيين ان��خ��رط��وا ف��ي معركة
االنتصار على المِحن والصعاب التي
اجتاحت هذه األم��ة ،فكانوا حاضرين
ف��ي ك��� ّل س��اح��ات ال��م��ع��رك��ة ،وس� ّ
�ط��ر
شهداؤنا مالحم النصر والبطولة من
االستشهادية البطلة سناء محيدلي في
جنوب لبنان ،إلى شهداء الحزب في
فلسطين والعراق والشام ،وصوال ً إلى
الشهيد جود ّ
مخول الذي كان معطا ًء
مناضالً وختم رسالته بدمه.
وأض���اف« :ح��ي��ن ب���دأت أح���داث ما
سمي بـ«الربيع العربي» ،وتمركزت
في كيانات األنظمة الرسمية الموالية
مجسدا ً بالواليات
للغرب االستعماري،
ّ
ال��م��ت��ح��دة األم��ي��رك��ي��ة ،وج���د ح � ّك��ام
واشنطن أنّ الفرصة لتنفيذ مشروع
الشرق األوسط الجديد أصبحت ممكنة،
لضمان استمرار هيمنتها على ثروات
المنطقة بعد تفتيتها وحماية الكيان

الصهيوني الغاصب ،ومنع بروز أيّ ق ّوة
في المنطقة يمكن أن تتهدّد مصالحها
مستقبالً .وكانت القناعة مطلقة لدى
القيادة األميركية بأنّ سورية ،بقيادة
ال��رئ��ي��س ب��ش��ار األس����د ،ه��ي العقبة
األساسية التي تفرمل مشروعها ،ألنها
قلب األمة النابض الذي يحمي مقاومتها
ويمدّها بمق ّومات الصمود واالنتصار،
وإذا ك��ان نجاح المخطذط األميركي
يتطلب تدمير سورية الدولة والموقع
والمؤسسات وال���دور بك ّل
والوظيفة
ّ
تجسده من ممانعة ومقاومة ،فقد
ما
ّ
أصبح الرئيس األسد القائد الذي يرى
فيه الشعب النموذج المؤهّ ل لمواجهة
ومخططاته ،خصوصا ً
ّ
مشاريع الغرب
بعد رفضه الرضوخ لإلمالءات ،وزاد من
دعمه المقاومين ،وفتح أرض سورية
الستقبالهم».
«بديهي أن يتصدّى الوطنيون
وقال:
ّ
الشرفاء للمؤامرة ،فكان تالحم الشعب
مع قيادته وجيشه ثالثية ذهبية في
التصدّي لهذه ال��ح��رب الكبرى على
ّ
فسطر الجيش ال��س��وري مع
ب�لادن��ا،
القوى المقا ِومة ومنها الحزب السوري
القومي االجتماعي م�لاح��م بطولية
كبرى تجلّت في االنتصارات الكبرى
التي تح ّققت على كامل التراب السوري.
وت��وال��ي ه��ذه االن��ت��ص��ارات يجب أن
يُستكمل ويُت ّوج بتجديد البيعة للرئيس
األسد الذي قاد عملية المواجهة تلك،
وسيكون الثالث م��ن ح��زي��ران يوما ً
تاريخيا ً لشعب سورية وقوى المقاومة
في األمة».
وفي نهاية االحتفال ،تسلّمت عائلة
الشهيد مخول «وسام الوفاء» من عبّاس
وسلمان ،إضافة إلى درع تكريمية من
منفذية الطلبة ،كما قدّم أصدقاء الشهيد
لعائلته ديوانا ً يجمع كتاباته.

الذين وقفوا إلى جانب الجيش من خالل تشكيلهم
اللجان الشعبية ،ومعها القوى الوطنية المقاومة في
وجه اإلرهاب ،وأثنى على دور الحزب السوري القومي
االجتماعي ومنفذية العاصي ،مقدّرا ً مواقف الحزب
الثابتة وما قدّمه من شهداء في عملية دحر الهجمة
اإلرهابية والدفاع عن سورية.
أما الحسنية الذي ألقى كلمة «القومي» ،فأشار إلى
أنّ سورية تتع ّرض اليوم لمؤامرة دولية كبيرة تحت
شعار يس ّمونه اإلصالح ،متسائالً :أيّ إصالح ننتظره
من مملكة ال دستور لها ،إمارة ال دولة فيها ،وأمراء ال
يعرفون من الديمقراطية شيئاً!
وأضاف« :إنّ ما يجري في سورية واضح وضوح
الشمس ،إنّ القضية هي حرب بين المشروع األميركي
ـ الصهيوني وبين المشروع القومي المقاوم ،وألنّ
سورية تم ّثل رأس المقاومة يتآمرون عليها ،ولذلك
نرى أنّ ما يجري من إره��اب يستهدف سورية ،هو
مشروع لحماية أمن «إسرائيل» ،والمشروع هذا هدفه
تقسم
ضرب المقاومة وإنتاج «سايكس ـ بيكو» جديدة ّ
كيانات سوريا الطبيعية إلى دويالت متصارعة مذهبيا ً
خدمة للعدو اإلسرائيلي».
وأكد الحسنية أنه كما انكسرت المؤامرة في لبنان،
وكما انتصرت المقاومة ،هكذا تنتصر سورية على
المؤامرة ،م��ش�دّدا ً على أنّ قدرنا أن نقاوم ونواجه
ونستشهد فدا ًء لك ّل حبّة تراب في هذه األمة.
ولفت الحسنية إلى أنّ سورية بلد المؤسسات وبلد
الديمقراطية ،وهي اليوم تخوض استحقاق انتخابات
رئاسية جديدة ،لكنّ المفارقة أنّ الغرب الذي يتشدّق
بالديمقراطية ،أعلن أنه ضد الديمقراطية في سورية.
إن الغرب يريد ديمقراطية على شاكلة ما فعل في
العراق وما يفعل في ليبيا .وأضاف« :افعلوا ما شئتم
واعترضوا على ما تريدون ،فإنّ الرئيس األسد سائ ٌر
بسورية إلى السلم األهلي وإلى خالصها واستقرارها
ونهضتها واالنتصار».
وأكد الحسنية أنّ الحزب السوري القومي االجتماعي
س��وريُّ االنتماء ،لذلك أخذنا الخيار بأن نكون إلى
جانب سورية جيشا ً وشعبا ً وقياد ًة ،فكان لنا الشهداء
والجرحى الذين نفتخر ونعت ّز بهم ،قرابين على مذبح
التضحية والمقاومة .ونحن اليوم نكتب بالدم «سوا
النتخاب الرئيس بشار األسد» ،لتكون الخطوة األولى
في العرس الوطني ،جا ِم ِع سورية المقا ِومة المستقلة،
نعم النتخاب الرئيس بشار األسد رئيسا ً للجمهورية
العربية السورية.
وختاماً ،توجه الحسنية بالشكر إل��ى منفذ عام
العاصي وهيئة المنفذية التي و ّف��رت فرصة اللقاء
مع هذه الوجوه المقا ِومة والقامات الوطنية تضامنا ً
ووقوفا ً إلى جانب سورية ،وتأييدا ً للرئيس بشار
األسد .ث ّم و ًزعت المنفذية الورود على عوائل الشهداء
والحضور ،وأقيمت حلقات الدبكة احتفاال ً باالنتصار
في وجه اإلرهاب.

عطايا يلتقي بركة...
وت�أكيد على �أهمية الم�صالحة الفل�سطينية

التقى عميد شؤون فلسطين في الحزب السوري القومي االجتماعي هملقارت
عطايا ،مم ّثل حركة حماس في لبنان علي بركة في مكتب الحركة ،وحضر اللقاء
عضو القيادة السياسية في «حماس» ـ لبنان مشهور عبد الحليم.
تباحث الجانبان في المستجدات األخيرة على صعيد المسألة الفلسطينية.
وصدر بعد اللقاء بيان مشترك أ ّكد على أهمية إنجاز المصالحة الفلسطينية،
والتمسك
وإعادة ترتيب الوضع السياسي الفلسطيني وفق برنامج المقاومة
ّ
بالحقوق والثوابت.
وحيّا البيان األسرى األبطال في سجون االحتالل الصهيوني ،خصوصا ً
أولئك المضربين عن الطعام ،وح ّمل العدو الصهيوني المسؤولية الكاملة عن
حياة األس��رى ،وطالب المجتمع الدولي بالتدخل العاجل إلنقاذ األسرى من
الموت البطيء في سجون االحتالل.
وطالب البيان الحكومة اللبنانية والقوى السياسية بالعمل على دعم صمود
الفلسطينيين ،خصوصا ً في لبنان ،عبر إقرار الحقوق اإلنسانية واالجتماعية،
وإعادة إعمار مخيم نهر البارد ،ومعاملة النازحين الفلسطينيين القادمين من
سورية معاملة أخوية إنسانية.
وأ ّكد البيان أنّ زيارة القدس المحتلة من قبل بعض المرجعيات ،ال تخدم
المسألة الفلسطينية ،إنما تساهم في سياسة التطبيع مع العدو الصهيوني.
وختم البيان مؤ ّكدا ً دعم المبادرة الفلسطينية الهادفة إلى حماية الوجود
الفلسطيني في لبنان ،وتعزيز العالقات األخوية اللبنانية ـ الفلسطينية،
وأ ّك��د البيان الحرص على السِ لم األهلي واالستقرار في لبنان والمخيمات
الفلسطينية.

