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«القومي» ّ
يزف الرفيق البطل
ح�سين المعمار �شهيد ًا

منفذية حم�ص في «القومي» تحيي عيد مولد باعث النه�ضة

�سمعان :لن ن�سمح لأحد �أن يف�صلنا عن جذورنا ويبعدنا عن �أر�ضنا

ّ
زف الحزب السوري القومي االجتماعي إلى األمة وعموم
السوريين القوميين االجتماعيين في الوطن وعبر الحدود
الرفيق البطل حسين محمد المعمار ،الذي ارتقى شهيدا ً
أثناء تأديته واجبه القومي في مواجهة قوى اإلره��اب
والتطرف في منطقة المبعوجة – سلمية.
والشهيد الرفيق حسين المعمار من مواليد حماة .1971
انتمى إلى الحزب عام  ،2000مديرية عقارب – حماة.
شارك في العديد من المهمات القتالية ،وتميّز بمناقبيته
وشجاعته وإقدامه.
استشهد صباح أمس الثالثاء في المعارك الدائرة في
منطقة المبعوجة في مواجهة القوى اإلرهابية المتطرفة.
إنّ الحزب السوري القومي االجتماعي يعاهد الشهيد
البطل على مواصلة مسيرة المقاومة ض ّد العدو الصهيوني
وض ّد القوى اإلرهابية المتطرفة ،ويؤكد أنّ دماءه ودماء
ك ّل من سبقه في االرتقاء إلى الشهادة دفاعا ً عن األرض
ّ
تقض مضاجع اإلرهاب والدول
والكرامة والوجود ،ستظ ّل
الداعمة لهذا اإلرهاب ،وستصنع أعظم نصر ألعظم صبر
في التاريخ .والبقاء لألمة.

الن�شا�شيبي مكرّم ًا في المنتدى القومي:
ال ا�ستقرار في المنطقة طالما ا�ستمر االحتالل
ك ّرم المنتدى القومي العربي ،في
حفل عشائه الدوري في ذكرى «يوم
األرض» ،عضو اللجنة التنفيذية
لمنظمة التحرير الفلسطينية محمد
زه���دي ال��ن��ش��اش��ي��ب��ي ،ف��ي حضور
رئ��ي��س المنتدى محمد المجذوب
وأعضاء المؤتمر القومي اإلسالمي
وش��خ��ص��ي��ات س��ي��اس��ي��ة وح��زب��ي��ة
لبنانية وعربية.
افتتح الحفل بكلمة لمنسق أنشطة
ال��م��ن��ت��دى ع��ب��د ال��ل��ه ع��ب��د الحميد،
ال��ذي رح��ب بضيف عشاء المنتدى
النشاشيبي «أحد الرموز المؤسسة
ف��ي منظمة التحرير الفلسطينية
وعضو لجنتها التنفيذية».
ثم تحدث أمين سر منظمة التحرير
الفلسطينية والفصائل الفلسطينية
في لبنان فتحي ابو العردات ،فقال:
«نجتمع اليوم لتكريم إب��ن القدس
ال��ب��ار ،إب��ن فلسطين ،ف��ي عاصمة
فلسطين الثانية في بيروت ،المدينة
التي أعطت لفلسطين وال��ق��دس ما
عجزت عنه مثيالتها من العواصم»،
مؤكدا ً أن��ه «بقدر ما تتجلى هويته
الفلسطينية عبر س��ن��وات النضال

الطويلة ،بقوة هائلة ،تتجلى أيضا ً
هويته العروبية القومية بسطوع
ال يقل عن هويته الفلسطينية ،فال
تناقض ،بل كل التناغم بين الهويات
النضالية الشريفة».
ورحب الرئيس المؤسس للمنتدى
القومي العربي معن بشور بدوره،
ب��ال��ن��ش��اش��ي��ب��ي وب��ال��ش��خ��ص��ي��ات
العربية التي شاركت في المؤتمر
ال��ق��وم��ي اإلس�ل�ام���ي ،م��ع��ت��ب��را ً «أن
ه��ذا المؤتمر ال��ذي انعقد على مدى
يومين كان نقلة نوعية في الحياة
السياسية العربية» .وق��ال« :على
رغم الخالفات الواسعة كان هناك
حرص على أن تبقى لغة الحوار هي
اللغة السائدة».
وأكد بشور «أن ال شيء يعلو فوق
النضال من أجل فلسطين» ،مشيرا ً
إل��ى أن النشاشيبي اب��ن التسعين
عاما ً أمضى منها سبعين عاما ً في
النضال والجهاد ،في جيش اإلنقاذ
وف��ي ك��ل ال��م��ع��ارك .إب��ن ال��ق��دس ال
يمكن إال أن يكون جسرا ً بين كل أبناء
فلسطين ،ب��ل بين ك��ل أب��ن��اء األم��ة
العربية».

وشكر النشاشيبي القيمين على
الحفل ن��اق�لاً إليهم تحية القدس
وال��م��س��ج��د األق��ص��ى وك���ل مناضل
فلسطيني ،وق��ال« :إن المنطقة لن
تنعم بالسلم واإلس��ت��ق��رار واألم��ن
طالما استمر االحتالل «اإلسرائيلي»
ف��ي األراض����ي الفلسطينية م��ه��ددا ً
أمتنا العربية» ،مؤكداً« :أن الخطر
الصهيوني ال يقتصر على فلسطين،
إن أطماعهم من الفرات إل��ى النيل،
ولكن لن يتحقق أي ه��دف لهم ألن
شعبنا وأمتنا العربية واإلسالمية
واق��ف��ة ب��ال��م��رص��اد ل��ك��ل م��ح��اول��ة
«إسرائيلية» بالتعدي على شعبنا
وحقوقنا ووطننا وكرامتنا».
وطالب النشاشيبي الدول العربية
بمساعدة الشعب الفلسطيني في
نضاله ،مثمنا ً دور المؤتمر القومي
اإلس�لام��ي ف��ي دع��م��ه ،م��ؤك��داً« :أن
الشعب الفلسطيني رغم كل المآسي
التي يمر بها يعاهدكم أن يستمر في
النضال بكافة أشكاله».
ثم تسلم النشاشيبي درع «المنتدى
ال��ق��وم��ي ال��ع��رب��ي» ودرع «ال��وف��اء
لفلسطين» و«درع فلسطين».

مدير الأمن العام التقى �أبو فا�ضل وافرام

أك��د منفذ ع��ام حمص في الحزب
السوري القومي االجتماعي العميد
نهاد سمعان أننا لن نسمح ألحد أن
يفصلنا ع��ن ج��ذورن��ا ويبعدنا عن
أرضنا التي إذا ما غادرناها سنفقد
أه ّم صفة من صفاتنا ،وهي األصالة،
ألن��ن��ا ل��ن ن��ك��ون أص�ل�اء إال ف��ي هذه
األرض التي أنجبتنا.
وق���ال سمعان ف��ي الحفل ال��ذي
أقامته منفذية حمص بمناسبة عيد
مولد باعث النهضة القومية ،أنّ
سعاده حدّد عد ّونا وعيّنه وس ّماه،
ح��ي��ن ق���ال« :م���ا دم��ن��ا نقتتل على
السماء فلن نربح األرض ،واقتتالنا
على السماء قد أفقدنا األرض ،فكلنا
��رب العالمين ،منا من
مسلمون ل� ّ
أسلم لله باإلنجيل ومنا من أسلم لله
بالقرآن ،ومنا من أسلم لله بالحكمة،
وما من عد ّو يقاتلنا في ديننا وحقنا
ووطننا إال اليهود» ،وم��ن تحديده
للعدو تحدّد معه الصديق ،فأصبحت
لدينا بوصلة نحدّد بواسطتها من
يريد لنا الخير ومن يتربّص بنا ويريد
لنا شراً.
ب��ك�� ّل ب���س���اط���ة ...إنّ م���ا ي��س� ّر
«إسرائيل» ال ب ّد أن يكون شرا ً علينا،
ألنّ بوصلتنا هي فلسطين.
وت��اب��ع سمعان ق��ائ�لاً :لقد ح�دّد
سعاده المفاهيم الرئيسية وع ّرفها
وفسر معاني الكلمات ومدلوالتها ،فلم
ّ
يعد صعبا ً على القومي االجتماعي
معرفة ما يض ّر بمصلحة أمته وما
يحققها.
وقال سمعان :في بداية األحداث
في شامنا الغالية ،اختلط األمر على
البعض بسبب عدم وض��وح بعض
المفاهيم وضبابية الرؤية ،خصوصا ً
أنّ من طبخ وأع ّد سيناريو اإلشعال
وجدل فتيل األزمة كان قد طرح على
ألسنة المراهقين شعارات ظاهرها
فضائل لكنه ح ّملها ف��ي أذهانهم
معاني أق ّل ما نقول عنها إنها رذائل،
فوقع ف��ي الخطأ م��ن ل��م يكن لديه
بوصلة صالحة ،أو أنه لم ينتبه إلى
مؤشراتها.
لقد بشرتنا وزي���رة الخارجية
األميركية كونداليزا راي��س بأنهم
ي���ع���دّون إلط�ل�اق آخ���ر مبتكراتهم

سمعان متوسطا ً عددا ً من رجال الدين

جانب من الحضور
المصنوعة خصيصا ً لبالدنا وهي
«الفوضى الخالقة» ،وفعالً
ّ
سخروا
إع�لام��ه��م وج��� ّن���دوا ع��ل��م��اء النفس
لتصبح الفوضى وال��ح��ري��ة شأنا ً
واح���دا ً وكلمتين لمدلول واح��د في
األذه���ان ،واح��ت��ار ال��ن��اس ف��ي شأن

ه��ذا «المخلوق» ال��ذي سينتج عن
الفوضى ،ول��م يخطر ف��ي ب��ال أحد
في تلك الفترة أنه سيكون «داعش»
وأخواته!
وتابع ق��ائ�لاً :الحرب اليوم هي
ح��رب وج���ود ...ح��رب بين الدولة

العلمانية التي نحيا ضمنها وبين
إمارة االرهاب والتطرف ،وهي حرب
لن تنتهي إال بغالب حقيقي ومغلوب
حقيقي ،وال ب ّد أن تنتج في النهاية
إنسانا ً جديدا ً قويا ً يحمل ك ّل الخير
في توجهه وف��ك��ره ،مسلح بسالح

الحق والمعرفة ،إنسان يعتبر العقل
هو الشرع األعلى.
وش��دّد سمعان على أننا أقوياء
ول��ن نسمح ألح��د أن يفصلنا عن
ج��ذورن��ا ويبعدنا عن أرضنا التي
إذا ما غادرناها سنفقد أه ّم صفة من
صفاتنا وهي األصالة ،ألننا لن نكون
أصالء إال في هذه األرض التي أنجبت
عظماء أغنوا البشرية بابتكاراتهم،
لقد زرعت هنا أول حبة قمح ،وأنتج
هنا أول رغيف ،وعصرت هنا أول
حبة زيتون ،وكتب هنا أول حرف،
وهنا دار أول دوالب ،وهنا جعلنا
السنة اثني عشر شهرا ً واألسبوع
سبعة أيام ،وهنا أول تثبيت لشريعة
على ألواح من حجر...
وأردف قائالً :هنا باقون ،ويجب أن
نبقى ،نهيّئ لوالدة اإلنسان الجديد،
ونبني ما تخ ّرب من بنيان ونفوس،
نبنيه كما قال الرئيس بشار األسد:
س��وا مع ك� ّل المخلصين من القوى
العلمانية الصادقة ،سوا سنبقى...
سوا سنبني ...سوا سننتصر...
كالم سمعان جاء خالل حفل غداء
أقامته منفذية حمص في «القومي»
بمناسبة مولد باعث النهضة أنطون
س��ع��اده ب��ح��ض��ور ع��م��ي��د اإلذاع����ة
واإلع�لام وائ��ل الحسنية ،منفذ عام
الحصن غضفان ع� ّب��ود ،منفذ عام
ال��ع��اص��ي ع��ل��ي ع����واد ،وع����دد من
المسؤولين.
كما حضر الحفل مطران حمص
للروم األرث��وذك��س المطران جورج
أبو زخم ،مدير أوقاف حمص الشيخ
ع��ص��ام ال��م��ص��ري ،ال��ع��م��ي��د محمد
عساف ،أعضاء مجلس الشعب سناء
أب��و زي��د وش��ح��ادة ميهوب ،رئيس
ح��زب العهد الوطني همام غالي،
ممثل م��ط��ران السريان الكاثوليك
األب ميشيل نعمان ،الشيخ أحمد
الجدي ،رئيس غرفة تجارة حمص
ابراهيم أتاسي ،وعدد من الفاعليات
االقتصادية واالجتماعية.
وتخللت الحفل كلمات للعميد
الحسنية والشيخ المصري والمطران
أب���و زخ���م ،ش����دّدت ع��ل��ى تحصين
الوحدة الوطنية ومواجهة اإلرهاب
والتطرف.

افتتاح معر�ض التراث الفل�سطيني في الـ«�أوني�سكو»

حب اهلل :هدف تحويل ال�صراع الى عربي  -عربي �إ�ضعاف الأمة

�أهالي الع�سكريين المخطوفين
ع ّلقوا الت�صعيد بعد تطمينات من �إبراهيم
علّق أه��ال��ي العسكريين المحتجزين ل��دى «جبهة
النصرة» و«داع���ش» عن التصعيد أم��س ،بعد تلقيهم
تطمينات من المدير العام لألمن العام ال��ل��واء عباس
ابراهيم ،تؤكد استمرار الدولة اللبنانية في المفاوضات
حتى تحرير المخطوفين.
فقد التقى أهالي العسكريين أمس اللواء ابراهيم في
مكتبه ،وأشاروا عقب اإلجتماع إلى أن «المفاوضات برعاية
قطر وتركيا ال تزال مستمرة وهي على السكة الصحيحة».
ولفتوا إلى أن إبراهيم أبلغهم أن «الحكومة اللبنانية
مجتمعة تسعى وتقوم بأقصى جهدها للتوصل إلى
خواتيم سعيدة لهذا الملف ،والعرقلة ليست من الجانب
اللبناني الجاهز للمقايضة بل من جانب الخاطفين»،
مؤكدين «أننا لسنا ملزمين تشكيل لجنة للتفاوض مع
الخاطفين ،بل هذه واجبات الدولة أن تحرر أوالدنا ،وليس
لدينا اإلمكانات للقيام بذلك أصالً» ،مضيفين« :لدينا الثقة
التامة بالدولة والحكومة اللبنانية».

وأوض��ح األهالي «أننا وبسبب خوفنا على أوالدن��ا
أصبحنا نصدق حتى األخبار الكاذبة» ،مشيرين الى أن
«جبهة النصرة» أكدت إلبراهيم أنها لم تنشر أي تهديد أو
معلومة عن المفاوضات ،على مواقع التواصل االجتماعي
التابعة رسميا ً لها».
وقال المتحدث باسم األهالي حسين يوسف «علقنا
التصعيد ،لكننا نؤكد االستمرار في االعتصام ومتابعة
التحرك في أي وقت نشعر بأن الملف يجري التالعب
به» .وأشار الى ان ابراهيم أكد أن المفاوضات مستمرة،
مع أنها قد تجمد في مكان ما وتعود وتستأنف من جديد،
وأطلعنا على أجواء نتحفظ عن ذكرها حرصا ً على سالمة
المفاوضات».
من جهة أخرى ،التقى إبراهيم النائب السابق مروان
أب��و فاضل ورئ��ي��س الرابطة السريانية حبيب اف��رام
وعرض معهما األوضاع العامة والتطورات الراهنة في
البالد.

ابراهيم مجتمعا ً إلى أبو فاضل وافرام

كاغ جالت في عين الحلوة:
الأمم المتحدة �ست�ستمر بالم�ساعدة
زارت المنسقة الخاصة لألمم
المتحدة ف��ي لبنان سيغريد كاغ
للمرة األولى ،ترافقها مديرة وكالة
األم���م ال��م��ت��ح��دة إلغ��اث��ة وتشغيل
الالجئين الفلسطينيين في الشرق
األدن����ى ( )UNRWAالموقتة
ه��ي��ل��ي أوس��ي��ك��ي�لا ،م��خ��ي��م عين
الحلوة لالجئين الفلسطينيين،
حيث اطلعت من المسؤولين على
األوضاع االجتماعية واالقتصادية
واألمنية.
كما زارت مركزا ً صحيا ً ومدرسة
تديرهما األونروا ،إضافة إلى مركز
األنشطة النسائية.

وق��ال��ت ك���اغ« :أطلعني سكان
ومسؤولون من المخيم خالل زيارتي
على التحديات التي يواجهونها
بسبب الكثافة السكانية والبطالة
والفقر .ستستمر األمم المتحدة ،من
خالل األون��روا ،بالمساعدة حيثما
يمكنها والسعي إلى تأمين الدعم
ال���ض���روري ل��ل��غ��اي��ة م��ن الجهات
المانحة».
وتمنت «أن يتم تقديم دعم إضافي
في إطار مؤتمر المانحين الثالث في
الكويت».
ولفت بيان وزعه مكتب كاغ إلى
أنه «يوجد  55.500الجئ فلسطيني

في مخيم عين الحلوة ،إضافة إلى
أكثر م��ن  6000الج��ئ فلسطيني
نزحوا من سورية».
وتعليقا ً على الكثافة السكانية
الكبيرة في المخيم ،تمنت كاغ «أن
يتم القيام بالمزيد من أجل تأمين
إعادة تأهيل المنازل داخل المخيم
في شكل فاعل».
ورح��ب��ت ب���ـ«دور ال��ق��وة األمنية
ال��م��ش��ت��رك��ة ف���ي ال���ح���ف���اظ على
اإلستقرار في المخيم» ،داعية إلى
«استمرار التعاون بين السلطات
الفلسطينية واللبنانية م��ن أجل
مصلحة المجتمعين».

المشاركون في المعرض
افتتحت جمعية التراث الوطني الفلسطيني
وتكتل الجمعيات األهلية اللبنانية ،المعرض
السنوي «ال��ت��راث الوطني الفلسطيني» في
قصر الـ«أونيسكو» في بيروت ،بمشاركة 40
جمعية فلسطينية من مختلف المخيمات في
لبنان ،في حضور المستشار السياسي في
السفارة اإليرانية مسعود صابر زادة ممثالً
السفير محمد فتحعلي ،النائب الوليد سكرية،
رمزي دسوم ممثالً التيار الوطني الحر ،ممثلي
الفصائل الفلسطينية واألحزاب اللبنانية ،وفد
إيراني وحشد من أبناء المخيمات.
بداية النشيدان اللبناني والفلسطيني،
ثم فيلم وثائقي بعنوان «كهف الصمود» من
إعداد مؤسسة القدس الدولية ،فكلمة عريفة
االحتفال تغريد صديق.
وألقى عضو المكتب السياسي في حزب
الله النائب السابق حسن ح��ب الله كلمة
ق��ال فيها« :أن نجتمع لنستحضر فلسطين
م��ن خ�لال ت��راث��ه��ا ،وأن نجتمع لنستحضر
ال��ت��راث الفلسطيني واألع���راف الفلسطينية
لتكون حاضرة ليس فقط في الذهن وإنما

أشغال ولوحات من التراث الفلسطيني
في ال��وج��دان ،في زم��ن يتناسى فيه العرب
فلسطين وي��ذه��ب��ون ال��ى أم��اك��ن أخ���رى .ان
يعقد في بيروت عاصمة المقاومة والعروبة
واالس�لام والوطنية معرض لتراث فلسطين
هو انتصار لقضية فلسطين».
وأض����اف« :ن��ح��ت��ف��ل ال��ي��وم ب��ذك��رى ي��وم
االرض عندما انتفض الشعب الفلسطيني
ض��د م��ص��ادرة األراض����ي ،ول��ك��ن م��ا ن��راه هو
أن االحتالل ما زال يصادر األراض��ي ويحتل
فلسطين وأج��زاء أخ��رى من الوطن العربي،
ويشرذم هذه األم��ة ويعتقل شبابها في ظل
صمت عربي ال يحرك ساكناً» ،منتقدا ً هذا
الصمت غير المبرر «ال بل االنحياز الى جانب
«إسرائيل» كما المجتمع الدولي» .وسأل« :هل
يعقل ان يعتدي العرب بعضهم على بعض؟
أال يكفي اعتداء «اسرائيل» عليهم؟».
وق���ال« :أي مجموعة ال تعمل م��ن أج��ل
فلسطين هي مشبوهة ،وأي مجموعة رسمية
أو غير رسمية تستخدم فلسطين وتحول
الصراع الى عربي  -عربي او عربي  -اسالمي،
او اسالمي  -مسيحي ،انما تهدف الى إضعاف

الجي�ش ينفي ت�سلل
كوماندو�س «�إ�سرائيلي» �إلى �صور
نفت قيادة الجيش تسلل مجموعة كوماندوس «إسرائيلية» إلى منطقة صور.
وجاء في بيان للقيادة« :يعمد بعض وسائل اإلعالم بين الحين واآلخر إلى نشر
أو بث أخبار أمنية غير صحيحة ،ومنها ما نشره أحد المواقع االلكترونية المحلية
أخيراً ،عن تسلل مجموعة كوماندوس تابعة للعدو اإلسرائيلي عبر البحر من جهة
رأس الناقورة في اتجاه منطقة صور».
ودعت القيادة وسائل اإلعالم المعنية «إلى توخي الدقة والصدقية في نشر أي
أخبار عسكرية أو أمنية ،والعودة إليها للتأكد من حقيقة هذه األخبار قبل نشرها،
وذلك منعا ً لحصول أي حاالت بلبلة وهلع لدى المواطنين».
من جهة أخرى ،خطف مجهولون أمس الشقيقين أحمد وعامر خالد كرنبي من
بلدة اللبوة عندما كانا يستقالن سيارة فان لنقل الركاب ،وذلك على خلفية خطف
حسين عز الدين من بلدة عرسال أول من أمس.
أمنيا ً أيضاً ،أوقف عناصر من مكتب القبيات في المديرية اإلقليمية ألمن الدولة
السوريين ط.ح و م.ع ،في منطقة البقيعة في وادي خالد بتهمة العمل ضمن
مجموعة لتهريب أشخاص إلى الداخل اللبناني ،وتمت إحالتهما إلى القضاء
المختص.
ووق��ع إشكال تطور إلى استخدام السالح األبيض بين شبان من آل هزيم
وآخرين مجهولين في منطقة القبة في طرابلس ،ما أدى إلى سقوط ثالثة جرحى.
وعلى الفور توجهت القوى األمنية إلى المكان وتعمل على تطويق الحادث.

االمة وإسقاط عناصر القوة فيها».
ووجه أمين سر منظمة التحرير الفلسطينية
في لبنان فتحي ابو العردات« :في يوم األرض
التحية الى أهلنا في فلسطين الذين نستمد
من بطوالتهم القوة والعنفوان» .وقال« :هذا
المعرض ه��و عمل وطني ألن فلسطين هي
البوصلة والقضية واألمل والوطن وهي التي
توحدنا بمواجهة ال��ع��دو الصهيوني ال��ذي
نعتبره جميعا ً عدونا وان الصراع معه يبقى
األولوية وال صراع يتقدم عليه».
ك��م��ا ح��ي��ا «ش���ه���داء فلسطين واألس����رى
المعتقلين ال��ذي��ن يصنعون يوميا ً مالحم
صمود في وجه العدو ،وأهالي القدس التي
تشهد عملية تهويد كبيرة» .وق��ال« :نحن
موحدون في اطار القوى الوطنية الفلسطينية
واللبنانية على درب فلسطين .علينا النضال
ل��م��واج��ه��ة ك��ل م��ا ي��ف��رق ط��ائ��ف��ي�ا ً ومذهبيا ً
ويستهدف وحدة هذه األمة التي تمر بأصعب
مراحل تاريخها إذ يراد لها الدخول في نزاعات
ال يستفيد منها إال إسرائيل».
وألقى أبو عماد رامز كلمة «التحالف الوطني

مقتل لبنانية في �سيدني
ب�سكين زوجها
لقيت اللبنانية سلوى حيدر (45
س��ن��ة) مصرعها على ي��د زوجها
حيدر حيدر الذي طعنها بالسكين
في منزلهما في جنوب سيدني ليل
أول من أم��س ،فيما جرحت ابنتها
عال ( 18سنة) في ال��ح��ادث الذي
وصفته الشرطه بأنه «ف��ي إط��ار
العنف المنزلي» .وقد سلم حيدر
نفسه الى الشرطة.
وذكرت الشرطة أن حيدر عاد من
لبنان قبل يوم من ارتكاب الجريمة،
وه���ي تعمل ف��ي م��ج��ال الحماية
م��ن العنف المنزلي ال��ذي ذهبت
ضحيته.
وكانت وال��دة حيدر قضت قبل
 9سنوات في تفجير في جنوب
لبنان.

الفلسطيني» ،فطالب «النظام الرسمي العربي
والقوى الفلسطينية بالكف عن االنقسامات»،
داع��ي��ا ً إل��ى «إع����ادة اإلع��ت��ب��ار ال��ى القضية
الفلسطينية».
وانتقد «قمة النظام الرسمي العربي في
ش��رم الشيخ ال��ذي اع��ت��دى على بلد عربي
مسالم ال يبحث إال عن حريته والوقوف إلى
جانب الشعب الفلسطيني».
وتحدثت رجاء بشارة باسم «الجمعيات
المشاركة» ،فقالت« :من تلك األرض ،ويوم
األرض ،وأه����ل األرض ،أرض فلسطين،
وشعبها ،وعلمها ،نسجت نساء مخيمات
الشتات هوية الحق باألرض والهوية ،فكان
الثوب الفلسطيني مطرزا ً بألوان العلم وتراب
فلسطين ،ودم���اء ال��ش��ه��داء ،وك���ان أش��غ��اال ً
يدوية متنوعة من مبدعين شباب وشابات،
أثبتوا أمام المأل والعدو أن الثوب الفلسطيني
المنسوج بعذابات الدموع ولون األرض هو
ثوبهم عندما حاول العدو مصادرته وإلباسه
لمضيفات طيران العال اإلسرائيلية مطلع
سبعينات القرن الماضي».

