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حردان رئي�س ًا ...وقرار الم�ؤ�س�سات يُعلي م�صلحة الحزب

المجل�س الأعلى في «القومي»
انتخب حردان رئي�س ًا للحزب

هتاف دهام
يندفع الحزب السوري القومي االجتماعي إلى المشاركة
في استحقاقات االنتخابات البلدية واالختيارية في لبنان
وفي االنتخابات النيابية في الشام ،وينجز استحقاقاته
الداخلية بعقد مؤتمره العام وإنجاز االنتخابات الحزبية.
يقارب ك ّل المسائل بمسؤولية .يبادر دون األخذ بعين
االعتبار الظروف االستثنائية والتحديات .قيادته تملك
ال��رؤي��ة ،يرسم ح��زب س��ع��اده بكامل مؤسساته دوره
ويؤدّيه .يلبّي القوميون االجتماعيون واجباتهم .يقدّمون
أغلى ما يملكون تنفيذا ً لقرارات المؤسسات .التضحيات
في صفوف القوميين في عمليات الصراع والميدان هي
بمؤسسات حزبهم
ق��رار مؤسساتي .يعت ّز القوميون
ّ
يفتخرون بقراراتها .يسارعون الى تنفيذها.
لم يضعف «القومي» أم��ام النصائح األمنية بتأجيل
اس��ت��ح��ق��اق م��ؤت��م��ره ف��ي  11و 12ح��زي��ران ال��م��اض��ي.
عقد مؤتمره ال��ذي حضره المئات من األمناء والرفقاء
المنتخبين ،قدِموا من دول االغتراب ...أستراليا ،أميركا
الجنوبية ،أميركا الشمالية ،أوروبا والدول العربية ،فضالً
عن لبنان والشام والعراق واألردن وفلسطين المحتلة.
ش��ارك ه��ؤالء إيمانا ً منهم بالشعار ال��ذي رفعه الحزب:
«لحزب أقوى ودور أفعل في مواجهة االحتالل واإلرهاب».
ك��ان االع��ت��زاز بعقد المؤتمر السمة األب��رز .تمخض عن
المؤتمر انتخاب مجلس أعلى .عقد األخير جلسة أمس
خصصت النتخاب رئيس
بحسب األص��ول الدستورية،
ّ
للحزب ،وت ّم انتخاب النائب أسعد حردان رئيسا ً للحزب
بأكثرية الثلثين.
رغبة القوميين االجتماعيين بمزيد من االستقرار الحزبي
الذي يعني استقرار مؤسساته وكادراته واستمرارهم في
تح ّمل مسؤولياتهم ،هذه الرغبة تجلّت في الميل الواضح
إلى أن يكون األمين أسعد حردان على رأس السلطة ،ألنّ
هناك ظروفا ً استثنائية تتطلب وتستوجب بقاءه في سدة
الرئاسة.
المؤسسات الحزبية سيدة نفسها ،ما من أحد يملي
عليها قراراتها .رئيس الحزب مؤمن بما تق ّرره المؤسسات
وهو ال يته ّرب من مسؤولياته ،وهو يؤكد لـ«البناء» أنه
من أكثر المقتنعين بتداول السلطة ،لكن في النهاية القرار

القوميون يعتزون
بقرار م�ؤ�س�سات حزبهم
ويقدّ مون �أغلى
ما يملكون لتنفيذها
للموسسات ،ومصلحة الحزب تعلو على ك ّل اعتبار آخر.
جرى تعديل الفقرة ( )1من المادة الخامسة من القانون
الدستوري رقم  10لسنة  2001وتعديالته ،وذلك أثناء
الجلسة األولى للمجلس األعلى المنتخب برئاسة األمين
محمود عبد الخالق .يشدّد حردان على «أنّ فلسفة الدستور
يمسها .ما حصل هو عمل
التي لها عالقة بالعقيدة ال أحد
ّ
إجرائي .خطوة التعديل أتت من الحريصين على الدستور
وصيانته وهم أعضاء مجلس أعلى .السلطة مناطة بهم ،ال
يمكن أن يرتكب هؤالء خطأ دستورياً.
قبل الثمانينات كانت والي��ة الرئيس سنتين ال يكاد
يستقبل المهنئين حتى يودّعهم من دون أن يضع برنامجاً.
أتت اإلدارة الحزبية ومدّدت الوالية الى ثالث سنوات ثم
أصبحت الوالية أربع سنوات إلعطاء مدى زمني للقيادات
الحزبية لتعزيز االستقرار وتوفير إنتاجية حزبية وتنفيذ
البرنامج .التعديل ليس مسألة طارئة أو غير موجودة.
هو جزء من حركة الحزب الطبيعية ورؤي��ة مؤسساته
الحزبية بما يخدم الحزب.
ت��ح��دّث ح����ردان ع��ن ان��ت��خ��اب��ات ال��م��ج��ل��س القومي
(المندوبون الذين ي َ
ُنتخبون من الفروع) وعن المؤتمرات
الفرعية ،التي يت ّم فيها طرح أفكار وآراء متن ّوعة وتقديم
االقتراحات بما يغني هذه المؤتمرات والتي ترفع الى
المؤتمر العام .وفي المؤتمر العام ت ّمت مناقشة ك ّل اآلراء
وت ّمت صياغة مق ّررات وتوصيات ،وجرت عملية انتخاب
أعضاء المجلس األعلى فشكلت نوعا ً من االستفتاء حول
صوابية النهج والرؤية المستقبلية.
يلفت حردان إلى أنّ الحزب ليس مقفالً على أحد ،وقد
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مخصصة
عقد المجلس األعلى في الحزب السوري القومي االجتماعي جلسة بحسب األصول الدستورية،
ّ
النتخاب رئيس للحزب ،وت ّم انتخاب األمين أسعد حردان رئيسا ً للحزب بأكثرية الثلثين.
وكان رئيس المجلس األعلى األمين محمود عبد الخالق ،ألقى كلمة أكد فيها احترام األص��ول والمواعيد
الدستورية ،مشدّدا ً على أهمية تفعيل الدور واألداء من أجل انتصار الحزب والقضية.
حردان
وفور انتخابه ،توجه حردان إلى المجلس األعلى شاكرا ً الثقة التي منحه إياها األعضاء ،وأكد ضرورة صون
اإلنجازات التي حققها الحزب على أكثر من صعيد ،ال سيما الدور النضالي المتميّز في مواجهة اإلرهاب والتطرف
ومشاريع التقسيم والتفتيت.
وشدّد رئيس الحزب على االلتزام بمق ّررات وتوصيات المؤتمر العام ،وتحقيق شعاره «لحزب أقوى ودور
أفعل في مواجهة اإلره��اب» ،معتبرا ً أنّ هذه المسؤوليات ستكون في صلب المهام التي يتن ّكبها الحزب في
يصب في مصلحة
المرحلة المقبلة وكذلك ،توحيد الجهود ،وتحقيق التعاون بين المؤسسات الحزبية كافة ،بما
ّ
الحزب واألمة.
وتوجه حردان الى القوميين االجتماعيين في الوطن وعبر الحدود ،فأكد أنّ حزبنا هو حزب الصراع والمقاومة،
ونحن اليوم في خض ّم معركة مصيرية وجودية ،نخوضها ض ّد العدو الصهيوني واإلرهاب بإرادة صلبة وإيمان
قوي ،وهذا واجب قومي ويتطلب بذل الجهود وتسخير الطاقات في هذه المعركة المصيرية .والقوميون
االجتماعيون مدع ّوون أكثر من أيّ يوم مضى إلى االنخراط في المسيرة النضالية ،لدفع األخطار والمؤامرات
عن الحزب واألمة.
وأكد رئيس الحزب ،أنّ المخططات اإلرهابية التي تتربّص بالحزب والقوميين ،لن تنال من قرار الحزب
وموقفه ،بل ستزيد الحزب عزما ً وإصرارا ً على تفعيل مقاومته ض ّد العدو اليهودي والقوى اإلرهابية المتطرفة
والتصدّي لمشاريع التقسيم والتفتيت.
وختم رئيس الحزب متوجها ً بالتحية الى شهداء الحزب وأبطاله ونسوره الذين يمألون ساح الصراع في
مواجهة اإلرهاب ،مؤكدا ً أنّ دماء شهداء الحزب واألمة وبطوالت ك ّل قوى شعبنا تصنع نصر األمة وع ّزها.

مركز الحزب مفتوح �أمام الجميع من دون ا�ستثناء
وتحمل الم�س�ؤوليات
لالنخراط في العمل الحزبي
ّ
�ضمن الم�ؤ�س�سات ولي�س خارجها
سبقت المؤتمر لقاءات مع أمناء ورفقاء لكي يكونوا ضمن
حركة الحزب بغية تحقيق إضافات جديدة ،ألنّ الحزب
من خالل حجم المواجهة التي يخوضها يحتاج الى ك ّل
القوميين االجتماعيين .وتمخض عن هذا االتجاه انخراط
عدد من األمناء في العملية االنتخابية ترشحا ً واقتراعاً.
تتفاوت المتطلبات عند بعض القوميين كما يقول
حردان .ال يمكن تحقيق ك ّل المتطلبات .هذا واقع انتخابي،
وهناك عدد محدّد لعضوية المجلس األعلى .لكن االتجاه
العام كان سليماً .والقوميون أظهروا أداء راقيا ً إنْ من خالل
المناقشات في المؤتمر العام ،أو من خالل االنتخابات
الحزبية.
النتيجة لم ت��رض بعض القوميين .يعترف رئيس
الحزب بهذا الواقع ،فك ّل عملية انتخابية سواء في الحزب
أو في أحزاب ودول أخرى ،تفضي الى وجود حاالت عدم
رضا من البعض .وهذا أمر طبيعي يحضر بقوة من خالل
الممارسة الدميقراطية.
ك ّل قومي له وجهة نظر أو رأي معيّن في أيّ مسألة له
الحق برفع رأيه ووجهة نظره إلى القيادة الحزبية عبر
المؤسسات .بحسب حردان يحق لـ«الرفقاء» و«األمناء»
أن يقدّموا مالحظاتهم خطيا ً الى المؤسسات المعنية.

لتتحمل الحكومة اللبنانية
ّ
م�س�ؤولياتها وتتخذ قراراً
جريئ ًا بالتوا�صل مع الحكومة
ال�سورية للتعاون على ّ
حل
م�شكلة النازحين
وواج��ب االخ��ي��رة أن تحسم في أم��ر المالحظات وتبلغ
صاحبها إذا كان محقا ً أو العكس.
وح��ول تسجيل بعض القوميين لمالحظاتهم عبر
وسائل االعالم لكسب رأي عام على حزبهم؟ يقول حردان
ما يجري ليس سليما ً وال يخدم الحزب .الحرص على
مصلحة الحزب وعلى استقرار مؤسساته وسير العمل
يتطلب اللجوء الى المؤسسات الحزبية.

رغم ك ّل ذلك ،يص ّر حردان على أنّ مركز الحزب مفتوح
أمام الجميع من دون استثناء لالنخراط في العمل الحزبي
وتح ّمل المسؤوليات ضمن المؤسسات وليس خارجها.
فالعاصفة التي تضرب بالدنا والعدوان الذي تتع ّرض له
يستنهض ك ّل قومي اجتماعي لديه نبض حيوي والتزام
تجاه قضيته .والقوميون حكما ً يدركون مسؤولياتهم
ويدركون التحديات التي تواجه أمتنا.
ويرى حردان أنّ الملفات هي ملك المؤسسات ،تدرس
وتق ّر .المسؤولون يتولون إنجازها .ورئيس الحزب الذي
هو رأس السلطة التنفيذية يدير هذه الملفات بموافقة
السلطة التشريعية .الحزب عريق في عمله المؤسساتي.
العاملون يحترمون مؤسساتهم .والمؤسسات هي التي
تق ّرر مصلحة الحزب.
ويشير رئيس الحزب الى «أنّ القيادة الحزبية شرحت
في مؤتمر ضهور الشوير رؤية الحزب ودوره وتضحياته
وإن��ج��ازات��ه ،خاصة في ما يتعلق بمواجهة اإلره��اب.
العاصفة التي تضرب األمة وتستهدف إضعاف مكامن
ق ّوتنا على مستوى البنية وال��وح��دة االجتماعية ،هي
بحسب ح��ردان هجمة مذهبية طائفية يقودها اإلره��اب
الصهيوني اليهودي .وأولى واجبات القومي االجتماعي
مواجهة هذة العاصفة .القوميون يواجهون اإلرهاب في
الشام على أوسع مدى وأيضا ً في العراق .وفي فلسطين
المحتلة لنا حضور وموقف ثابت وراس��خ .وفي لبنان
يتمتع الحزب ب��دور سياسي وازن ،ودعوتنا مستمرة
لتحصين االستقرار والسلم األهلي وتقويض النظام
الطائفي والسعي الى قانون انتخابي على أساس الدائرة
الواحدة والنسبية ...وفي م��وازاة ذلك دعوتنا مستم ّرة
لقيام جبهة شعبية لمواجهة اإلره���اب ينخرط فيها
الجميع .ويدعو حردان الى تعزيز الجيش ودعمه للقيام
ب��دوره على أكمل وجه لحماية لبنان وترسيخ معادلة
الجيش والشعب والمقاومة .ويتم ّنى على ك� ّل القوى
الحية االنخراط في معركة مواجهة اإلرهاب والمشاركة
بإيجابية في الحوار على مستوى طاولة الحوار بما يعزز
فكرة التالقي الجماعي لتحقيق هذه الغاية والتخفيف من
حدّة االنقسام وما نتج عنه من فراغ في رئاسة الجمهورية
ومن تعطيل لعمل الحكومة والمجلس النيابي.
وحول ما طرح مؤخرا ً حول الوحدة ،فإنّ االتصاالت
مع الدكتور علي حيدر قائمة ومستمرة .يقول حردان .ت ّم
اإلعالن عن النوايا اإليجابية .وننتظر نتيجة اللقاءات.
المجلس األعلى ومجلس العمد في الحزب عقدا جلسة

مشتركة ت ّم خاللها الموافقة باإلجماع على الوحدة ،وت ّم
تفويض رئيس الحزب بمتابعة هذا الموضوع .وأجواء
الدكتور حيدر إيجابية .المه ّم أننا نحن لدينا القرار وك ّل
االستعداد وك ّل اإلرادة لتحقيق ذلك.
مؤسسات الحزب تضع خطة حزبية ،كي يؤدّي الحزب
ّ
ويطور نفسه بشكل كبير
دورا ً أقوى وأفعل .يعد القومي
على مستوى التحديات واألحداث .هذا األمر ليس كافيا ً كما
يشير حردان .يجب أن نعمل أكثر .ان نستثمر كامل طاقات
ّ
الملتف حول الحزب .الحزب ينمو بشكل
القوميين والتيار
كبير .نسبة الشباب تتجاوز  ،65%وهذا ناتج عن تط ّور
�ي .المطلوب اآلن
حي وجسم ح� ّ
وحركة إقبال على فكر ّ
ورش عمل مستمرة لك ّل المصالح الحزبية لكي يُستفاد
من طاقات وأفكار الجيل الجديد .يجب ان يكون ذلك على
طاولة النقاش وال��ح��وار وال��خ��روج بتوصيات إلدارات
الحزب ،تدفع به إلى األمام وتستثمر فيه طاقات جديدة.
وأمام الهجمة اإلرهابية يستحضر حردان قوال ً لألديب
القومي سعيد تقي الدين « ّ
ﻛﻞ ﻣﻮاﻃﻦ خفير» ،ويوم أطلق
هذا القول كان الهدف كشف الجواسيس ،واليوم ما أكثر
الجواسيس المعلن منهم والمستتر ،ومن البديهي ان
يكون هناك جهوزية في مجتمعنا ،وفي لبنان يجب تح ّمل
المسؤولية ومؤازرة الجيش والقوى األمنية في محاربة
االره��اب .ال تح ّل ال��م��ؤازرة ،وفق ح��ردان مكان الجيش.
الجيش والمؤسسات األمنية يكثفون جهودهم لتأمين
االستقرار والدفاع عن أمن لبنان واللبنانيين .المواطنون
ملتفون ح��ول المؤسسة العسكرية بصورة أو بأخرى
حسب ما تقتضيه المصلحة المباشرة للمساعدة وليس
بمعنى األمن الذاتي .يتناقض واقع المتحد االجتماعي في

القوميون االجتماعيون
يواجهون الإرهاب في ال�شام
على �أو�سع مدى
و�أي�ض ًا في العراق
القاع وفي المناطق المحيطة مع منطق األمن الذاتي .ال شك
انّ جزءا ً من المؤازرة هو وعي المجتمع وإدراكه للمخاطر
وللبيئة الحاضنة لإلرهابيين الذين يضربون وحدة
المجتمع واستقرار البلد من خالل استهداف المدنيين
األبرياء كما حصل في الضاحية والهرمل والقاع.
انّ الحدث ال��ذي وقع في القاع يبعد عن التالل التي
يتمركز فيها داعش واإلرهابيون مئات األمتار .لكن هناك،
بحسب ح��ردان من يب ّرر لهؤالء أعمالهم .بعض القوى

اعتبرت القاع غير مستهدفة ثم تراجعت عن ذلك عقب
تفجيرات الليل .الواقعة األمنية حصلت في القاع سواء
كانت مستهدفة او غير مستهدفة ،والهدف زرع الخوف
في ك ّل بيت في البلدة وفي محيطها ،الهدف ضرب استقرار
لبنان .هذا اسمه إرهاب علينا أن ال نم ّكنه من ضرب هذا
االستقرار .وه��ذا يتطلب تماسك الجميع والوقوف الى
جانب الجيش والمؤسسات العسكرية واتخاذ كوقف
واضح ال لبس فيه ،بدل االستثمار في اإلرهاب والنازحين
والخجل من إعالن الرفض الصريح لإلرهاب.

خلوة �آب الحوارية
لي�ست الخرطو�شة الأخيرة
بل و�سيلة �ضغط تحفيزية
ليتحمل الجميع م�س�ؤولياته
ّ
ينظر حردان إلى أزمة النازحين بأنها مأساة ولبنان
معني بالتعاطي معها بطريقة إيجابية .ويؤكد أنّ أبسط
األمور لح ّل هذه األزمة هو في تواصل الحكومة اللبنانية
مع الحكومة السورية والتنسيق المشترك لمعالجة هذا
الملف .على المستوى السياسي واإلنساني واالجتماعي
واألخالقي واألمني.
يتابع ح��ردان :ال��دول��ة السورية تعلم أي��ن أبناءها.
ويستغرب كيف يذهب لبنان عبر ممثليه الى أقاصي الدنيا
للبحث في أزمة النازحين» ،في حين انّ سورية المعنية
األولى ال تبعد كيلومترات ،وهناك من يرفض البحث معها.
هذا شيء معيب .وسياسة قليلة البصر والبصيرة .من
المفروض أن يكون هناك بصيرة واسعة ورؤية واضحة
في كيفية معالجة هذا الملف اإلنساني مشدّدا ً على ضرورة
أن تتخذ الحكومة قرارا ً جريئا ً وتتح ّمل مسؤولياتها.
ي��رف��ض رئ��ي��س ال��ح��زب اعتبار خ��ل��وة آب الحوارية
الخرطوشة األخيرة .يرى أنّ الرئيس نبيه بري أرادها
وسيلة ضغط تحفيزية ليتح ّمل الجميع مسؤولياته.
الحوار ض��رورة وطنية .الهدف منه إنتاج توافق على
استحقاقات عالقة .عدم الحوار يعني أنّ البلد ذاهب الى
المجهول .الظروف صعبة .القوى السياسية متمترسة في
خنادقها .الحوار يحتاج ،وفق حردان ،الى جهد إلخراج
هذه القوى من خنادقها .وظيفة الحوار البحث عن خرق
ما .يعتبر أنّ قانون االنتخاب على أساس النسبية خارج
القيد الطائفي أساس ويدعو ك ّل القوى المتحاورة ان تجد
حلوال ً ال سيما انّ الرئيس بري حريص على الوصول إلى
اتفاق وهو يد ّور الزوايا من خالل مبادرته البناءة.

ندوات وبيانات في «يوم القد�س العالمي»:
للتم�سك بالمقاومة في مواجهة العدو التكفيري وال�صهيوني
ّ
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أحيت األحزاب والقوى والشخصيّات اللبنانيّة
والفصائل الفلسطينيّة يوم القدس العالمي ،وفي
هذا اإلطار أقام «حزب الله» ندوة في قاعة «مركز
اإلم��ام الخميني الثقافي» في بعلبك ،بمشاركة
النائب كامل الرفاعي ،مسؤول منطقة البقاع في
«حزب الله» النائب السابق محمد ياغي ،مسؤول
الساحة اللبنانيّة في الجبهة الشعبية لتحرير
فلسطين مروان عبد العال ،وحضور رئيس بلدية
بعلبك العميد حسين اللقيس ،رئيس اتحاد بلديّات
بعلبك نصري عثمان ،رئيس اتحاد بلديّات الشالل
عساف ،مسؤول العمل البلدي لـ«حزب الله»
علي ّ
في البقاع حسين النمر ،أعضاء مجالس بلدية
ومخاتير وفاعليّات سياسيّة ودينيّة واجتماعيّة.
أدار الندوة عضو مجلس بلدية بعلبك سامي
رم��ض��ان ،معتبرا ً أنّ «اختيار اإلم��ام الخميني
الجمعة األخيرة من شهر رمضان المبارك يوما ً
للقدس ،ليكون يوم وحدة للمسلمين ،ولتذكيرهم
بالقضيّة األساس قضيّة فلسطين».
بدوره ،أشار النائب الرفاعي في مداخلته إلى
أنّ « :أول عمل قام به اإلمام الخميني بعد انتصار
الثورة اإلسالم ّية في إيران كان إقفال سفارة الكيان
الصهيوني في طهران ورفع علم فلسطين عليها،
ث ّم جعل للقدس يوما ً لتبقى في وجدان األمة».
وقال« :يجب أن نتعامل مع القدس باعتبارها
أعظم من مدينة وأه � ّم من عاصمة ،وأخطر من
كونها قلب الصراع .إ ّنها جزء من عقيدة ،وليست
قضية  8ماليين فلسطيني أو  300مليون عربي،
إ ّنها محور الصراع العربي  -الصهيوني وعقيدة
إسالميّة وحرم مقدّس ،وإ ّننا نواجه في فلسطين
والقدس مشروعا ً استعمار ّيا ً استيطان ّيا ً عنصر ّياً،
ونواجه أبعادا ً أسطوريّة دينيّة لهذا المشروع
الذي يهدِّد بتهويدها».
بدوره ،دعا عبد العال إلى «أن تبقى القدس في
عقل ووج��دان وسياسة وضمير األم��ة ،ألنّ األمة
بدون القدس هي أ ّمة تائهة وبال عنوان».
واعتبر أنّ «يوم القدس العالمي ليس لمج ّرد
االحتفال ،بل هو بحدود عدم النسيان أنّ هذه
المدينة محتلة ،وهو الدافع لنح ّرر هذه المدينة
المقدّسة التي هي رسالة األرض إلى السماء ،وهي
جوهر الصراع».
ووج��ه التحية إل��ى «الشهداء الذين سقطوا
ّ
في القاع خالل المواجهة مع التكفيريّين الذين ال

جنسيّة وال هويّة لهم ،وإ ّنما جنسيّتهم وهويّتهم
خدمة ال��ع��دو الصهيوني ال��ذي يريد أن يأتي
بالموت حتى إلى الناس اآلمنين».
وألقى ياغي كلمة ،قال فيها« :يلتقي الصهاينة
م��ع «داع���ش» ف��ي المجازر والقتل واإلره���اب،
والصهاينة رأس اإلره��اب واإلج���رام يشاركون
في تدريب «داعش» في معسكرات منتشرة على
أكثر من أرض في المنطقة ،يل ّقنونهم دروسا ً في
اإلرهاب واإلجرام والقتل البشع».
أض��اف« :نحن معتقدون وجازمون بأنّ أيام
كيان الشر على أرض فلسطين باتت قليلة،
والمقاومة اليوم ليست كما يقال إ ّنها في موقع
توازن ال ّرعب فحسب ،وإ ّنما المقاومة تمتلك كل
المق ّومات واإلمكانيّات والمقدرات العسكرية ،وهي
تؤسس للمعركة الفاصلة الكبرى التي ستقتلع
ّ
الكيان الصهيوني من أرض فلسطين».
وطالب الفصائل الفلسطينية «بالوحدة ووقف
النزاعات» ،مؤ ّكدا ً أنّ «التفاوض مع العدو ال يمكن
أن يعطي للفلسطينيّين جزءا ً يسيرا ً من ح ّقهم،
والحق ال يمكن أن يُنتزع إلاّ بالقوة ،فلنف ّتش عن
عناصر القوة ،وما أكثرها في هذه األمة ،ولنعلم
أنّ هذا العدو حتى لو و ّقع اتفاقات لن يذهب إلى
تطبيقها ،لذا فالسبيل الوحيد لتحرير فلسطين هو
الكفاح المسلح».
وأعلن أ ّننا «سنبقى على موقفنا انطالقا ً من
الحكم الشرعي ،ومن مسؤوليّتنا أمام الله وأمام
أ ّمتنا وشعوبنا ،وسنبقى في كل ساحة نواجه
ه��ذا المشروع األميركي الصهيوني الغربي،
نواجه ه��ؤالء الق َتلة المجرمين وك��ل من يقف
معهم ،والتحالف الميداني بين السوري والروسي
واإلي��ران��ي والمقاومة سيُنهي ه��ذا المشروع
وسيقضي عليه بحول الله والنصر قريب بإذن
الله».
كما ّ
نظمت جبهة التحرير الفلسطينية أمسية
رمضانيّة ،لمناسبة «يوم القدس العالمي» في
قاعة «مركز الغد الثقافي التربوي االجتماعي» في
مخيم البرج الشمالي ،في حضور عضو المكتب
السياسي للجبهة عباس الجمعة ،رئيس جمعيّة
التواصل اللبناني الفلسطيني عبد فقيه ومم ّثلين
عن الفصائل.
ورح��ب بالحضور عضو قيادة الجبهة أبو
ّ
جهاد علي ،فيما ألقى كلمة الجبهة عضو مكتبها

السياسي عباس الجمعة ،الذي أ ّكد «أنّ الجبهة
عندما تحيي هذه األمسية في مخيم الشهداء ،مخيم
البرج الشمالي الذي حمل راية الثورة والنضال
وكان شهداؤه األوائل مرعي الحسين وأحمد ح ّمود
الجمعة ،فهذا يش ّكل لنا نبراسا ً مضيئا ً في يوم
القدس العالمي الذي أطلقه اإلمام الخميني رحمه
وتمسكت
الله في آخر جمعة من شهر رمضان،
ّ
بهذا النهج الجمهوريّة اإلسالميّة اإليرانيّة حتى
تبقى القضيّة الفلسطينيّة تش ِّكل حلقة في إطار
التركيز على القدس كعنوان لأل ّمة والعرب».
وش��دّد «على أنّ استعادة القدس لن تكون
بالمفاوضات ،ب��ل عبر مواصلة كافة أشكال
النضال».
وشدّد الجمعة على «ض��رورة إنهاء االنقسام
الكارثي ،وتعزيز الوحدة الوطنيّة الفلسطينيّة
ّ
ضمن إطار منظمة التحرير الفلسطينيّة».
وأ ّكد الجمعة «تضامن الشعب الفلسطيني مع
الشعب اللبناني في مواجهة اإلرهاب األعمى الذي
يستهدف المدنيّين» ،معتبرا ً «أنّ أفضل ر ّد على ما
يحصل هو بوحدة جميع اللبنانيّين وتضامنهم
فيما بينهم».
الرسمي
وحيّا الجمعة «مواقف لبنان الشقيق
ّ
والشعبي ال��ذي يش ّكل سندا ً لقضيّة فلسطين
ّ
ف��ي كافة المحافل العربيّة وال��دول � ّي��ة ،مث ّمنا ً
مواقف الرئيس نبيه ب ّري بدعم صمود الشعب
متوجها ً «بأسمى آي��ات التقدير
الفلسطيني،
ّ
واالعتزاز والتهاني لسيد المقاومة السيد حسن
نصرالله ،ولقيادة «حزب الله» ،ولشعب لبنان
الشقيق بانتصار تموز المؤزر».

بيانات

وبالمناسبة أيضاً ،أ ّكد الشيخ عفيف النابلسي
في خطبة الجمعة التي ألقاها في مجمع السيدة
الزهراء في صيدا ،أنّ «إحياء يوم القدس هو رسالة
إلى كل من يص ّر على إبقاء الكيان الصهيوني
متج ّذرا ً في منطقتنا ،بأ ّننا ال نقبل بهذا الكيان جزءا ً
طبيع ّيا ً في أرضنا ،وأ ّننا عازمون على إزالته ،ولن
يرهبنا أحد ،ويدفعنا للتراجع عن هذا الخيار».
وقال« :هذا اليوم الذي أعلنه اإلمام الخميني
كان الغرض منه أن تقوم األمة كلّها بواجباتها
نتوجه إلى هذه الفئة التي
ومسؤوليّاتها ،لذا
ّ
تقاتل في العراق واليمن وسورية ولبنان ونقول

لهم :إنّ فلسطين تناديكم واألقصى يناديكم».
بدوره أشار األمين العام لـ«حركة األ ّمة» الشيخ
الدكتور عبد الناصر جبري ،في بيان ،إلى أنّ يوم
القدس العالمي «مناسبة عظيمة هدفها أن تبقى
القدس حيّة في وج��دان شعوب عالمنا العربي
واإلسالمي وك ّل أحرار العالم».
ورأى أنّ «الهدف م ّما تتعرض له أ ّمتنا من
فتن وعمليّات اقتتال وإشغال الساحات العربية
واإلسالمية بالحروب ،هو للقضاء على القضيّة
الفلسطينيّة وإبقاء العدو الصهيوني مرتاحا ً
ليستمر في قيامه بعمليات التهويد واالستيطان
وتهويد المقدّسات» ،الفتا ً إلى «الهجمة الشرسة
واألخ��ط��ار ال��ت��ي تحيط بمنطقتنا ،م��ن لبنان
وفلسطين وسورية إلى العراق واليمن وليبيا
وغيرها».
وختم« :ليس أم��ام شعوب أ ّمتنا إلاّ
التمسك
ّ
بخيار ال��م��ق��اوم��ة ل��ل��وق��وف ب��وج��ه المشاريع
التقسيميّة وال��ق��ض��اء على ال��ع��دو التكفيريّ
والصهيوني».
ّ
بدورها ،أ ّكدت «حركة التوحيد اإلسالمي» في
يوم القدس العالمي «نهج الجهاد والمقاومة حتى
تحرير آخر حبّة تراب من فلسطين الحبيبة».
وعقدت «لجنة أصدقاء األسير يحيى سكاف»
اجتماعا ً لمناسبة «ي���وم ال��ق��دس العالمي»،
توجهت خالله «بالتحيّة إلى الشعب الفلسطيني
ّ
والمقاومين في فلسطين ولبنان الذين يقفون في
الصفوف األماميّة للدفاع عن شرف وع ّزة و كرامة
ّ
ومخططاته».
األمة في مواجهة العدو الصهيوني
وأ ّك��دت اللجنة في بيان« :أنّ خيار المقاومة
المسلّحة التي بفضلها تح ّققت االنتصارات على
العدو في فلسطين و لبنان ،هي الطريق الصحيح
لتحرير فلسطين والمقدّسات واألس��رى ،ولردع
العدو عن انتهاكاته ألوطاننا».
ودعت اللجنة «الشعوب العربية وأحرار العالم
إل��ى رف��ع الصوت ونصرة الشعب الفلسطيني
وقضيّته المح ّقة ،ألنّ فلسطين هي البوصلة
األساسيّة و المركزيّة لألمة».
توجهت اللجنة بالتهنئة إلى السيد حسن
كما ّ
نصرالله ،وإل��ى المقاومين وعموم المسلمين
«بحلول عيد الفطر المبارك ،آملين من الله أن
يعيده على أ ّمتنا ووطننا بالخير والبركة».

