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«القومي» و�أهالي الكورة وال�شمال ي�ش ّيعون المنا�ضل فوزي وهبي

ن�سيم :نريد رئي�س ًا له خياراته الثابتة
في الدفع �إلى وحدة المجتمع

جانب من الحضور في التشييع
شيّع الحزب السوري القومي االجتماعي وأهالي
منطقة الشمال المناضل القومي فوزي باخوس وهبي،
والد منفذ عام الكورة د .باخوس وهبي والرفيقين باسم
وح��ازم ،وذل��ك في كنيسة القديس جاورجيوس في
بلدته قلحات.
حضر التشييع إلى جانب منفذ عام الكورة د .باخوس
وهبي والعائلة ،الع ُمد صبحي ياغي ،وائل الحسنية،
حسان صقر ،عبدالباسط عباس ،عضوا المجلس األعلى
د .كمال نابلسي وري��اض نسيم ،المندوب السياسي
لمنطقة الشمال زهير الحكم ،منفذ عام البترون أسعد
خباز ،منفذ عام عكار ممتاز الجعم وأعضاء هيئات
المنفذيات ومسؤولو الوحدات الحزبية.
كما شارك في التشييع الوزير السابق فايز غصن،
عضو المكتب السياسي في حزب الله محمد صالح،
مسؤول حركة أم��ل في الشمال بسام سالمة ،وعدد
من الشخصيات االجتماعية ،وحشد من القوميين
االجتماعيين والمواطنين.
وألقى عضو المجلس األعلى ري��اض نسيم كلمة
تأبينية جاء فيها :في يوم وداع الرفيق فوزي وهبي ال
ب ّد من التأكيد ونحن في الكورة الحبيبة على ثوابتنا
الفكرية والسياسية على المستويين الوطني والقومي،
مشدّدين على دعوتنا المستمرة إلى انتخاب رئيس
للجمهورية ،وحصر هذا االستحقاق بمعطيات داخلية
ووطنية ،بعيدا ً من المراهنات الخارجية ...إذ انه
ولألسف فإنّ بعض القوى السياسية ال تزال تراهن
على تغيّرات خارجية ،وعلى قلب م��وازي��ن القوى
اإلقليمية وه��ذا لم يحصل ولن يحصل ،وعليه يدعو
الحزب إلى انتخاب رئيس يحمي المعادالت الداخلية،
ويصون السلم األهلي ،ويؤمن بثالوث الشعب والجيش
يحصن الجبهة الداخلية والوطنية،
والمقاومة ،رئيس
ّ
وتكون له رؤية واضحة في ضرب اإلرهاب الذي يجول
في المنطقة ويمضي فيها قتالً وذبحا ً وتنكيالً...
وأض��اف نسيم :نريد انتخاب رئيس له خياراته
الراسخة والثابتة في الدفع إل��ى وح��دة المجتمع،
وتطوير نظامه السياسي عبر قانون لالنتخابات
النيابية يحقق أكبر قدر ممكن من التمثيل الشعبي،
وعلى أساس النسبية ،ويطرح بقوة قانونا ً متط ّورا ً

ل�لأح��وال الشخصية ،ويحقق مطالب القوى الحية
وينتشل مشروع سلسلة الرتب والرواتب من مستنقع
التجاذبات السياسية المصلحية ،ويرفعها إلى مستوى
نقاشها بموضوعية ،وإق��راره��ا بما يحفظ حقوق
العاملين في جميع مؤسسات الدولة.
وقال نسيم :في يوم وداع الرفيق فوزي وهبي تعود
بي الذاكرة إلى تلك األيام الجميلة ،يوم كنا على مقاعد
الدراسة ،وكانت حرب السنتين قد وضعت أوزاره��ا،
ودخلنا في مرحلة أخرى من األزمات التي عصفت بلبنان
والمنطقة ...شاء القدر أن تجمعني الدراسة مع نجله
الرفيق باسم ،فنمَت بيننا صداقة وم��ودّة وصلت إلى
حدود األخ ّوة ...ولع ّل أجمل ما في تلك العالقة معرفتي
بعائلته ...بوالده  ...والدته وأخويه باخوس وحازم.
كنا نتحلق حول الرفيق فوزي في باحة منزله ،في
هذه القرية الوادعة الجميلة الغنية بأهلها الطيبين،
الرابضة على كتف البحر ،وكأنها تروي قصة الحضارة،
وملحمة التاريخ ،المتجاورة مع دير سيدة البلمند
ينشدان معا ً نشيد الروح ...نشيد المحبة والسالم.
كان الرفيق فوزي بهدوئه المعتاد ،وصوته الخافت،
يوجهنا
يجمعنا تحت جناحيه ف��ي إلفة ومحبة،
ّ
لرسم مستقبلنا ...يح ّرضنا على التفكير واإلب��داع،
ويحثنا على الحوار وتقبّل اآلخ��ر ،ويدخل في ذواتنا
فعالً من ن��وع آخ��ر ...هو فعل االنتماء إل��ى نهضة ال
حدود لعطائها ،يحدّثنا ويريدنا أن نكون مسكونين
دوما ً بهاجس النضال والصراع بعيدا ً من ردود الفعل
والتقليد األخرق.
كان الرفيق فوزي وهبة ،أبو باخوس يريدنا أن نكون
في قلب صراع الحياة محدّقين في عين الشمس مص ّرين
على االستمرار.
ك��ان يحلم بوطن يتساوى فيه المواطنون ،في
الحقوق والواجبات ،وبنظام سياسي بعيد من الطائفية
والمحاصصة ...نظام قابل للحياة ،والتطور ،واالستمرار
وتأمين االستقرار ألجيال الشباب الواعدة.
هذا وقد تق ّبل الحزب والعائلة التعازي يومي الجمعة
والسبت في منزل العائلة في قلحات ،وهم يتقبّلون
التعازي غدا ً الثالثاء  2015/3/31في قاعة كنيسة
البلدة من الساعة الرابعة حتى السابعة مساء.

تجمع النه�ضة الن�سائي ينعى
رئي�سته ال�سابقة �سهام جمال
ينعى تجمع النهضة النسائي،
رئيسته السابقة ال��س��ي��دة سهام
بشير جمال ،التي توفيت عن عمر
ناهز الـ  77سنة .والسيدة الراحلة،
واح��دة من النساء اللواتي تميزن
بحضورهن وعطائهن ،ولعبت دورا ً
مميزا ً على مستوى العمل النسائي
ال��ع��ام ،فمثلت ال��م��رأة ف��ي محافل
دول��ي��ة وإقليمية وع��رب��ي��ة ،وكانت
واح��دة من مؤسسي تجمع النهضة
النسائي ،ورئيسة سابقة له .كانت
مثاال ً للمرأة المضحية المعطاءة،
وهي التي آمنت بأهمية دور المرأة
في المجتمع ،فجسدت هذا اإليمان
سلوكا ً وممارسة .شيعت الراحلة في
مسقط رأسها المحيدثة ـ المتن في
كنيسة السيدة يوم األحد الواقع فيه

ت�أ�سي�س المنتدى
الدولي من �أجل
العدالة لفل�سطين

 .2015/3/29و ُتقبل التعازي يوم
االربعاء  1نيسان  2015في نادي
خريجي الجامعة األميركية ـ الحمرا
من الساعة الحادية عشرة صباحا ً
حتى السادسة مساء.

�أهالي الع�سكريين المخطوفين
يقطعون ال�صيفي

طريق الصيفي مقطوعة

(ت ّموز)

عاد أهالي العسكريين المخطوفين إلى تصعيد تحركهم في الشارع بعدما وردت
إليهم معلومات عن توقف المفاوضات بين الدولة والخاطفين ،فقطعوا أمس طريق
الصيفي في االتجاهين ،ما أدى إلى ازدحام خانق للسير قبل إعادة فتحها.
وأعلن األهالي من مكان اعتصامهم في الصيفي أنهم سينقلون خيمهم من
ساحة رياض الصلح إلى الصيفي في حال لم تتجاوب الحكومة وتضعهم في
أجواء المفاوضات .واتهموا الحكومة باتباع سياسة الكذب وإخفاء الحقائق عنهم،
مؤكدين انهم جاهزون لتشكيل لجنة تواصل مع الخاطفين ،للوقوف على مطالبهم
ونقلها إلى السلطات اللبنانية.
وقال األهالي« :في حال لن تكون هناك معطيات جدية من اآلن إلى الغد (اليوم)
سنلجأ الى خطوات تصعيدية وغير مسبوقة لن يتم اإلعالن عنها».
ومساء أشعل عدد من أمهات العسكريين المخطوفين اإلط��ارات المطاطية
على الطريق المؤدي الى السراي الحكومية ،احتجاجا ً على عدم حصولهم على
تطمينات بشأن ابنائهم.

أعلن أمس في مؤتمر صحافي
عقد في دار الندوة عن تأسيس
«ال��م��ن��ت��دى ال���دول���ي م��ن أج��ل
ال��ع��دال��ة لفلسطين» بحضور
رئيس المركز العربي الدولي
ل��ل��ت��واص��ل وال��ت��ض��ام��ن معن
بشور ،الوزير السابق بشارة
م��ره��ج ،أم��ي��ن س��ر ح��رك��ة فتح
في لبنان فتحي أبو العردات،
عضو المكتب السياسي لحركة
أمل محمد خواجة ،ممثل التيار
ال��وط��ن��ي ال��ح��ر رم���زي دس��وم،
وأع��ض��اء ال��م��ؤت��م��ر ال��ق��وم��ي -
اإلسالمي.
افتتح المؤتمر بكلمة المنسق
ال���ع���ام ل��ل��م��ؤت��م��ر ال��ق��وم��ي -
اإلسالمي خالد السفياني رأى
فيها أن «اختيار المنتدى «يوم
األرض» لتأسيسه يؤكد عمق
التزام المئات من المشاركين فيه
من كل أنحاء العالم بفلسطين
أرضا ً وشعبا ً وحقوقا ً غير قابلة
للتصرف».
ب��ع��د ذل���ك ،أع��ل��ن��ت المدير
العام للمركز العربي الدولي
للتواصل والتضامن رح��اب
م��ك��ح��ل ال��ب��ي��ان التأسيسي
للمنتدى ،أعلنت فيه عن «عقد
ثالث جلسات على مدى يومين
تم في بدايتها تقديم ورقتي
عمل ،األولى سياسية والثانية
قانونية ثم توزع المشاركون
على ثالث ورش عمل تناولت
المحاور الرئيسية للمنتدى:
ج��رائ��م ال��ح��رب الصهيونية
والجرائم ضد اإلنسانية وسبل
مالحقة مرتكبيها قضائيا» -
«مناهضة التمييز العنصري
الصهيوني» « -جرائم االغتيال
الصهيوني الممتدة منذ قيام
الكيان العنصري» « -آليات
المالحقة القانونية للعدو
الصهيوني عن جرائمه أمام
القضاء الدولي».
وق���رر المجتمعون اعتبار
«م��ن��ت��دى ال��ع��دال��ة لفلسطين
الدولي» مؤسسة دائمة تنعقد
مرة كل عام واختيار وزير العدل
األميركي األسبق رام��زي كالرك
رئيسا ً فخريا ً للمنتدى والتواصل
مع هيئات التضامن مع الشعب
الفلسطيني ومقاطعة الكيان
الصهيوني.

الم�ؤتمر القومي ـ الإ�سالمي يختتم دورته التا�سعة

ا�ستكمال بناء الكتلة التاريخية للأ ّمة
لتحقيق الحرية والوحدة وتحرير الأرا�ضي المحتلة
أعلن المؤتمر القومي – اإلسالمي استمرار
العمل على بناء الكتلة التاريخية لأل ّمة،
«الستكمال تحقيق أه��داف األم��ة العربية
في الحرية وال��وح��دة والكرامة والعدالة
االجتماعية وتحرير فلسطين وباقي األراضي
العربية المحتلة» ،م��ؤك��دا ً أول��وي��ة قضية
فلسطين باعتبارها القضية المركزية لأل ّمة
وبوصلة نضاالتها ،كما أكد التمسك بخيار
المقاومة ودعمها باعتبارها حقا ً مشروعا ً
وواج��ب��ا ً وطنيا ً وق��وم��ي�ا ً ودي��ن��ي�ا ً وخ��ي��ارا ً
استراتيجيا ً قادرا ً على تحقيق االنتصارات.
ج��اء ذل��ك في البيان الختامي للمؤتمر
الذي انعقد في بيروت يومي السبت واألحد
الماضيين بحضور عدد كبير من شخصيات
وقادة التيارين القومي واإلسالمي.
وسجل الحاضرون «األج��واء اإليجابية
ّ
ال��ت��ي س���ادت ال��م��ؤت��م��ر وال��ت��ي ك��ان��ت في
ج��وه��ره��ا متطلعة ل��ت��ج��اوز م���آزق األ ّم��ة
المختلفة ،مستشعرين أهمية النقد الذاتي
والمقاربة الموضوعية للقضايا المختلف
ب��ص��دده��ا وال��ع��م��ل ع��ل��ى ت��وس��ي��ع دائ���رة
المشترك ومداخله ،قضايا كثيرة ومتنوعة
تبتدئ بالتصدي لمحاوالت االلتفاف على
أول��وي��ة تحرير فلسطين وكافة األراض��ي
العربية المحتلة ،وم��واج��ه��ة المشروع
الصهيوني وال��ت��دخ��ل ال��خ��ارج��ي بما في
ذلك القواعد العسكرية األجنبية ،والعمل
على االنخراط في مسيرة تجسيد معالم
المشروع النهضوي العربي القائم على
الوحدة والحرية والديمقراطية والعدالة
االج��ت��م��اع��ي��ة واح���ت���رام ح��ق��وق اإلن��س��ان
واالس��ت��ق�لال الوطني وال��ق��وم��ي والتنمية
المستقلة والتجدد الحضاري».
وأشار البيان إلى تأكيد الحاضرين»أهمية
مبادئ الحوار والتواصل والتكامل والتشارك
والتوافق والتداول السلمي على السلطة،
وال��ت��ع��اون ب��ي��ن الجميع واإلن���ط�ل�اق من
المشتركات والعمل على توسيعها وتحديد
األولويات وترتيبها .مع الدعوة لمواجهة
المشاكل والقضايا العالقة في أكثر من بلد
بالحوار والحلول السلمية بين أبناء الوطن
الواحد بعيدا ً من اإلقصاء والعنف والتدخل
العسكري».
وأكد المؤتمر «استمرار العمل على بناء
الكتلة التاريخية لأل ّمة ،وهي الكتلة التي
يشكل التياران نواتها الصلبة ،الستكمال
تحقيق أه��داف األم��ة العربية في الحرية
وال��وح��دة والكرامة والعدالة االجتماعية
وتحرير فلسطين وباقي األراض��ي العربية
المحتلة ،مشرقا ً ومغرباً».
كما أكد «أولوية قضية فلسطين باعتبارها
القضية المركزية لأل ّمة وبوصلة نضاالتها»،
م��ش��ددا ً على «العمل على تكامل الجهود
بما ي��خ��دم م��ش��روع التحرير ،م��ع تجاوز
التناقضات الصغيرة والتفرغ لمواجهة
التناقض األكبر مع المشروع العنصري
الصهيوني».
ودع���ا األم���ة «إل���ى ال��دف��اع ع��ن ال��ق��دس
وحماية مقدساتها اإلسالمية والمسيحية،

ومواجهة خطر التهويد ،والعمل على اإلفراج
عن كل األس��رى والمعتقلين في السجون
الصهيونية ،مشددا ً على «ض��رورة الرفع
الفوري للحصار الظالم على أهلنا في قطاع
غ ّزة والتسريع باإلعمار».
وش��دد المؤتمر على «ض���رورة مواجهة
التطبيع ،بأشكاله كافة ،مع كيان االحتالل
ال��ص��ه��ي��ون��ي» ،م��ؤك��دا ً ف��ي ال��وق��ت عينه،
«خيار المقاومة ودعمها ،مقاومة االحتالل
الصهيوني وم��ق��اوم��ة التدخل العسكري
األجنبي ،باعتبارها حقا ً مشروعا ً وواجبا ً
وطنيا ً وقوميا ً ودينيا ً وخيارا ً استراتيجيا ً
ق���ادرا ً على تحقيق االن��ت��ص��ارات ( )...في
مقابل فشل خيار التسوية الذي كان مدخالً
الستشراء االستيطان والتهويد ،كما لإلذالل
وضياع الحقوق».
وفي «مواجهة مخاطر التفتيت والتجزئة
الطائفية والمذهبية التي يسعى أع��داء
األ ّم��ة إل��ى إذكائها وتكريسها كتناقضات
استراتيجية بين أطراف األ ّمة الواحدة» ،أكد
المؤتمر «ضرورة التكامل العربي واإلسالمي
ال��ذي يحصن أ ّمتنا وق��ض��اي��اه��ا ،ويحمي

أل��ق��ى كلمة استهلّها بشكر «منسق عام
المؤتمر القومي ـ اإلسالمي األخ والصديق
منير شفيق لدعوتي إلى المشاركة باسم
المؤتمر العام لألحزاب العربية في افتتاح
ال���دورة التاسعة للمؤتمر التي تعقد في
رحاب بيروت عاصمة المقاومة واالنتصار،
في ظل تطورات وتحديات مصيرية تواجه
أمتنا».
وقال« :لقد تمكن مؤتمركم منذ تأسيسه
أن يش ّكل إطارا ً جامعا ً لمجمل تيارات األمة
�رس��خ مفهوم
القومية اإلس�لام��ي��ة ،وأن ي� ّ
التعاون والتنسيق بين هذه االتجاهات،
ّ
تفشي النعرات والعصبيات الطائفية
رغم
وال��م��ذه��ب��ي��ة ،وال��ع��رق��ي��ة وال��ج��ه��وي��ة التي
تعمل على تقسيم وتفتيت كيانات األم��ة،
استجابة لمشاريع ال��غ��رب وتنفيذا ً لها،
والتي تستهدف في المحصلة إنتاج سايكس
بيكو جديدة ،تحقق حلم أعداء األمة لفرض
مشروع الشرق األوسط الجديد الذي يفضي
إلى قيام كانتونات هجينة ،مستلبة اإلدارة،
فاقدة القدرة والقوة .فيسود حينها العدو
الصهيوني ويتحقق مشروع الهيمنة الغربية

�صالح :لإعادة االعتبار �إلى خيار
المقاومة كونها الطريق الوحيد
ال�ستعادة الحقوق والكرامة
تنوعها الخالق ويضمن كرامة الجميع على
أساس من المواطنة واالحترام المتبادل».
وأك���د «ال��ع��م��ل على ب��ن��اء أس��س متينة
للعالقة بين الوطن العربي ودوائ��ر جواره
الحضاري اإليراني والتركي واألفريقي بحكم
االنتماء إلى الدائرة الحضارية نفسها».
وإذ اعتبر ال��م��ؤت��م��رون «أن االخ��ت�لاف
والتعدد سمة جوهرية من سمات أ ّمتنا ،ما
يجعل من التطابق في األفكار والرؤى عملية
متعذرة التحقيق سواء داخل التيار الواحد
– قوميا ً عربيا ً كان أو إسالميا ً – أو بين
التيارين» ،رأوا ان المطلوب «تأكيد مدخل
الفهم المشترك للقضايا واإلنطالق مما هو
متفق عليه وتوسيع دائ��رت��ه ،مع التحلي
بأخالق الحوار».
وأعلن البيان انتخاب خالد السفياني
(المغرب) باإلجماع منسقا ً عاما ً للمؤتمر .كما
ت ّم انتخاب لجنة متابعة من ستة وعشرين
عضوا ً من مختلف األقطار العربية.
وأوكل المؤتمر إلى المنسق العام ولجنة
المتابعة المنتخبين وض��ع آلية إلنجاز
مهمات المؤتمر في المرحلة المقبلة.

كلمة صالح

وك���ان األم��ي��ن ال��ع��ام لمؤتمر األح���زاب
العربية عضو المجلس األعلى في الحزب
السوري القومي االجتماعي قاسم صالح

على األمة وثرواتها».
وأض�����اف« :ل��ق��د س��ع��ى م��ؤت��م��رك��م كما
المؤتمرات األخ��رى إل��ى مواجهة مشاريع
التبعية أيضا ً التي عملت لها العديد من
القوى المرتبطة بالخارج عبر استجداء
ّ
التدخل من ال��والي��ات المتحدة األميركية
وحلفائها بشن عمليات عسكرية ضد دول
المنطقة وشعوبها بهدف ف��رض معادالت
جديدة ،توهن جسم األمة ،وتحافظ على أمن
الكيان الصهيوني وتفوقه».
وتابع صالح «إن ما تتعرض له سورية
من حرب كونية تستهدفها منذ أربعة أعوام
وال ت��زال وم��ا يتعرض له اليمن اليوم من
ع���دوان خ��ارج��ي يستهدف تدمير جيشه
وإركاع شعبه ،وما تعيشه ليبيا من صراع
دم��وي داخ��ل��ي ،وم��ا عصف بالسودان من
حروب أهلية وتقسيمه إلى شمال وجنوب
كما يواجه شعب البحرين للقمع والتنكيل
وم��ا يشتهده لبنان وت��ون��س وم��ص��ر من
عمليات إرهابية .وما يتعرض له العراق
مؤخرا ً من احتالل األجزاء من أراضيه على
يد تنظيم «داعش» والعصابات التكفيرية.
وم��ا تتعرض له القضية الفلسطينية من
مؤامرات تستهدف تصفيتها وإسقاطها ،كل
ذلك يضعنا أمام تح ٍد مصيري يوجب علينا
تحديد رؤية مستقبلية تعيّن األولويات التي
يمكنها أن تشكل نقاط التقاء جامعة لتوحيد

الجهود والقوى لتتمكن من مواجهة هذه
المخاطر ورفع راية مصلحة األمة على ما
عداها من مصالح فئوية.
ف��األرض تهيد من تحتنا ،لذا فإن علينا
تجاوز المسائل الخالفية واإلنقسامية ،عبر
ح��وار مع ّمق وم��س��ؤول ،ي��ؤدي إل��ى تغليب
المشترك والخروج من دائرة االصطفافات
الفئوية».
وأوضح أن من أهم العناوين المشتركة:
أوالً :المقاومة التي شكلت منذ انطالقتها
أمالً لقوى التح ّرر في األمة ومحورا ً أساسيا ً
يدور في فلكه المجاهدون والمناضلون في
أرجاء المعمورة .وما حققته من انتصارات
في العراق ولبنان وفلسطين جعلها قبلة
األنظار وتجسيدا ً لعزة األمة وفالحها.
لذا فإن إعادة االعتبار لخيار المقاومة هو
من األهداف الرئيسة التي يجب علينا جميعا ً
أن نضع إمكاناتنا للحفاظ عليها ،ودعمها،
وتعميم ثقافتها كونها الطريق الوحيد
الستعادة حقوق األمة وكرامتها.
ثانياً :لقد بات واضحا ً وجلياً ،أن قوى
اإلرهاب والتط ّرف الصهيونية والتكفيرية
وج��ه��ان لعملة واح���دة وت��ش��ك�لان خطرا ً
وج���ودي���ا ً ي��ه��دد اس��ت��ق��رار األم���ة وأم��ن��ه��ا
ومستقبل شعوبها .ل��ذا ف��إن م��ن واج��ب
أحزابنا وقوانا العمل بجدية لتشكيل جبهة
شعبية عربية ـ إسالمية لمكافحة اإلرهاب
وم��واج��ه��ة ال��ت��ط��رف والتكفير ومخاطر
التقسيم وال��ت��ف��ت��ي��ت وال��ف��وض��ى وك��ذل��ك
المشروع الصهيوني.
وإذ أكد صالح أن القضية الفلسطينية
هي قضية تجمع وال تفرق وه��ي القضية
المركزية لألمة ،طالب القوى والفصائل
الفلسطينية «ب��م��غ��ادرة منطق االنقسام
والتوجه إلى مزيد من الوحدة على قاعدة
خيار المقاومة واالنتفاضة» ،كما طالب
األح���زاب وال��ق��وى والهيئات «ب��أن تبقي
فلسطين على رأس سلم أولوياتها ،وإلى
تفعيل هيئات مقاومة التطبيع مع العدو
الصهيوني وداعميه».
كما اعتبر «أن الديموقراطية واإلص�لاح
والتنمية أهداف يجب العمل على تحقيقها،
عبر إرادة الشعوب التي لها وحدها الحق في
اختيار أنظمتها».
ورأى صالح انه «على رغم كل المصاعب
التي نتعرض لها ( ،)...وفي ظل المتغيرات
وموازين القوى الدولي الجديدة ،فإن محور
المقاومة سوف ينتصر بفضل إرادة الشعوب
وتضحياتها ،والمشروع النهضوي العربي
واإلسالمي سوف يصل إلى مبتغاه ويحقق
أهدافه».
وختم بالقول« :لقد تم ّكنا طيلة السنوات
الماضية من التعاون والتنسيق كمؤتمر
قومي إسالمي ومؤتمر قومي عربي والمؤتمر
العام لألحزاب العربية في إط��ار المؤتمر
العربي العام وأقمنا سلسلة من النشاطات
والفعاليات المشتركة» ،آمالً «بأن يستمر
ه��ذا التعاون لما فيه مصلحة مؤتمراتنا
وشعوبنا».

المخيمات الفل�سطينية تحيي «يوم الأر�ض»:
التم�سك بالمقاومة وحق العودة ومواجهة الإ�ستيطان
أحيت المخيمات الفلسطينية
ذك����رى «ي����وم األرض» بسلسلة
اعتصامات ومهرجانات سياسية
أك��دت التمسك بالمقاومة لتحرير
األرض المحتلة ومواجهة اإلستيطان
«اإلسرائيلي».
ونظمت الجبهة الديمقراطية
لتحرير فلسطين اعتصاما ً في ذكرى
ي��وم األرض وتضامنا ً مع فنزويال
ف��ي وج��ه ال��ت��ه��دي��دات األميركية،
أم��ام مقر األم��م المتحدة في وسط
بيروت بحضور الوزيرة المفوضة
ف��ي س��ف��ارة فنزويال عميريا زبيب
وعدد من ممثلي األح��زاب اللبنانية
والفصائل الفلسطينية.
وأك���د عضو المكتب السياسي
للجبهة علي فيصل في كلمة له ،أنه
بالوحدة والمقاومة نحرر األرض
ونبني ال��دول��ة وعاصمتها القدس
ونحقق العودة.
ك��م��ا ن��ظ��م��ت ال��ج��ب��ه��ة سلسلة
اعتصامات أمام مكاتب األونروا في
المخيمات الفلسطينية.
وأحيت «حركة الجهاد اإلسالمي»،
ذكرى يوم األرض ،بمهرجان سياسي
ف��ي مخيم الرشيدية ،ف��ي حضور
ممثلين عن الفصائل الفلسطينية
واألحزاب اللبنانية واللجان األهلية
والشعبية وأهالي المخيم.
وأك��د القيادي في حركة الجهاد
اإلس�لام��ي أب��و سامر موسى «حق
ال��ش��ع��ب ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي بتمسكه
بأرضه» .وطالب بـ»ضرورة تحييد
القضية الفلسطينية عن الصراعات
الدائرة في الوطن العربي» ،الفتا ً
«إل���ى أن التحالف العربي يجب
أن ي��ك��ون ف��ي مصلحة القضية
الفلسطينية» ،متسائالً لماذا الحشد
الدولي ضد برنامج ايران النووي،
بينما هناك عدو «إسرائيلي» يمتلك
الكثير من األسلحة النووية».
وأق���ام���ت «ج��م��ع��ي��ة ال��ص��داق��ة
الفلسطينية اإلي���ران���ي���ة» ن���دوة
لمناسبة ذكرى يوم األرض وتكريما ً
للروابط الفلسطينية في المخيمات،
في قاعة رابطة ترشيحا في مخيم
برج البراجنة في حضور فاعليات
وممثلي الفصائل والمؤسسات
األهلية.
وألقيت كلمات أك��دت «العالقات
األخوية بين الجمهورية اإلسالمية
اإلي���ران���ي���ة وف��ل��س��ط��ي��ن وشعبها
ومقاومتها وتمسك أبناء فلسطين

االعتصام أمام مقر األمم المتحدة
بحق العودة إلى ديارهم التي هجروا
منها العام .»1948
وأك���د مكتب ش���ؤون الالجئين
لحركة حماس ،في بيان «أن هذا
اليوم هو عالمة فاصلة في الصراع
مع الكيان الصهيوني ،حيث انتفض
فيه الشعب الفلسطيني الرافض
لتشويه هويته وطمسها».
ورأى البيان «أن فلسطين هي حق
للفلسطينيين ،أفرادا ً وجماعات ،حق
أصيل ال بديل عنه ،وإن حق العودة
هو حق ثابت ال يسقط بالتقادم وال
بالتنازل ،وال يحق ألحد أن يفاوض
على هذا الحق».
كما اعتبر «أن ح��دود فلسطين
الثابتة من البحر إل��ى النهر ،ومن
رأس الناقورة إلى أم الرشراش ،هي
حدود ثابتة وأساسية ،وهي الحق
الفلسطيني الثابت وال��راس��خ لكل
الفلسطينيين» .وأك��د «أن العودة
باتت أقرب ،وأنه ال يضيع حق وراءه
مقاومة».

(ت ّموز)
وقال حزب الله في بيان« :يأتي
يوم األرض ،الذي يشكل ذكرى لتأكيد
ارتباط الشعب الفلسطيني بأرضه
وحقوقه ،ليعيد تذكير جماهير األمة
بأولوية ال��ص��راع بين أبناء أمتنا
وال��ع��دو الصهيوني ال���ذي انتهك
المقدسات وصادر المنازل والحقول،
وح ّول فلسطين مرتعا ً للمستوطنين
ال��ذي��ن ي��ن��ف��ذون اع��ت��داءات��ه��م ضد
المواطنين الفلسطينيين بال حسيب
ورقيب».
وإذ أكد الحزب وقوفه «بجانب
الشعب الفلسطيني ف��ي جهاده
المشروع لتحرير أرضه واستعادة
م��ق��دس��ات��ه» ،دع��ا «ش��ع��وب أمتنا
العربية واإلسالمية إل��ى الثبات
في موقفها الداعم لمسيرة نضال
هذا الشعب ،وإلى رفض محاوالت
تشتيت ان��ت��ب��اه ه���ذه ال��ش��ع��وب
وتفريق صفوفها باختراع أع��داء
وه��م��ي��ي��ن ي��ح��ل��ون م��ح��ل ال��ع��دو
المغتصب إلرث االنبياء ومحط

رساالتهم على مدى التاريخ».
وأقام النادي الثقافي الفلسطيني
ف��ي الجامعة اللبنانية الدولية،
ف����ي إح���ت���ف���ال ب���رع���اي���ة رئ��ي��س
ال��ل��ق��اء ال��وط��ن��ي وال��وزي��رال��س��اب��ق
عبدالرحيم مراد ممثالً بأحمد فرج.
وأعلن فرج «ان مراد ادخل في مناهج
الجامعة اللبنانية الدولية مادة
الصراع العربي  -اإلسرائيلي ،كي
تساهم في تثقيف وتوعية طالبنا
ب��أم قضاياهم ورأس اهتماماتهم
قضية فلسيطين».
وأص��درت لجنة الحوار اللبناني
 الفلسطيني بيانا ً عرض للحمالتاالستيطانية في فلسطين المحتلة،
مشيرا ً إلى أن هذه الحمالت تتركز
«ع��ل��ى ال��ض��ف��ة ال��ع��رب��ي��ة ع��م��وم�ا ً
وال��ت��ي ب��ات ي��ق��ارب حجم المواقع
االستيطانية فيها ح��وال��ى 500
موقع ،فيما وصل عدد المستوطينين
ال��ى  600أل��ف مستوطن ،وتحظى
محافظة وم��دي��ن��ة ال��ق��دس بأكبر

عدد من التجمعات والمستوطنين
ف��ي مسعى ل��م يكل منذ احتاللها
في العام  1967لتغيير هويتها
العربية ،وتحويلها عاصمة أبدية
لدولة إسرائيل».
وأش��ارت اللجنة إل��ى ان��ه «وفقا ً
ألح��دث تقرير ص��در ع��ن اإلحصاء
الفلسطيني ،تسيطر إسرائيل على
أكثر من  85في المئة من المساحة
الكلية الراضي فلسطين التاريخية،
فيما يستغل الفلسطينيون  15في
المئة فقط من المساحة االجمالية،
وعليه فان الفرد الفلسطيني يتمتع
ب��أق��ل م��ن خ��م��س ال��م��س��اح��ة التي
يستحوذ عليها الفرد االسرائيلي».
ودعت إلى «رفع الصوت تأييدا ً
ل��ل��ش��ع��ب الفلسطيني ون��ص��رت��ه
لمواجهة الطوفان االستيطاني الذي
يتمدد على أرضه ،ويحاول وأد قرار
بإنجاز استقالله الوطني وبناء
دولته المستقلة وعاصمتها القدس
الشريف».

