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حزب اهلل� :إطالة الأزمة الحكومية ي�ؤدي �إلى نتائج ال ُتح َمد عقباها
طالب حزب الله بتشكيل الحكومة بأسرع وقت ممكن ،مع
مراعاة نتائج االنتخابات النيابية ووحدة المعايير ،محذرا ً
»من أن إطالة األزمة تؤدي إلى نتائج ال تحمد عقباها».
وف��ي ه��ذا السياق ،رأى وزي��ر الشباب وال��ري��اض��ة في
حكومة تصريف األعمال محمد فنيش خالل احتفال أقامته
بلدية كفرملكي لتكريم الطالب الناجحين في الشهادات
الرسمية ،أن »ال داعي للسجاالت والخالفات التي تزيد من
التعقيدات والعقبات أمام تشكيل الحكومة ،فالمطلوب بذل
الجهد والتواصل ،فال يمكن أن تش ّكل حكومة من دون تفاهم.
فالدستور واضح ،فتشكيل الحكومة يتم بمشاركة كل الفرقاء
األساسيين من خالل التفاهم بين الرئيس المكلف ورئيس
الجمهورية ،فال داعي الستحضار الخالفات والسجاالت،
المطلوب ال��ذه��اب والبحث ومواصلة الجهد إليجاد هذا
التفاهم ،والجهد األكبر يبقى على الرئيس المكلف ،فال مزيد
من إضاعة الوقت ألننا بحاجة لتشكيل حكومة».
ودع���ا فنيش إل��ى «ن��ظ��ام النسبية كما اعتمدناه في
االنتخابات النيابية لتحديد نسب وأحجام الكتل النيابية
لتشكيل الحكومة ،من دون اقصاء أحد .وهذا المعيار هو
الكفيل لتذليل العقبات ،ونحن واخواننا في حركة أمل لم نكن
عقبة ابداً» .وقال «هناك من يريد أن يشعر الناس بالخوف
وال��ي��أس من مشكالت اقتصادية ومالية .نعم المطلوب
اإلسراع في تشكيل الحكومة وإيجاد حلول ولكن هذا ال يعني
ان البلد على حافة االنهيار ،فمن ير ّوج لمثل هذه األقاويل،
بعضهم يكون عن سوء نية ،واآلخر عن عدم معرفة .فالبلد
لديه قدرات بشرية بحاجة إلى حسن إدارة واالستفادة من
ثروتنا األساس ،وهي هذا اإلنسان الذي يسعى دون كلل أو
ملل لبلوغ مستويات علمية ،ولبنان معروف بأنه مصدر غنى
برأس ماله المتعلم .فنحن بحاجة إلى إيقاف الهدر ومكافحة
الفساد».
وخ����ت����م «ن����ح����ن م�����ن م���وق���ع���ن���ا س���ن���ع���م���ل م��ن
أجل مستقبل الوطن واألجيال الصاعدة .لم يعد البلد يحتمل
هذا القدر من الفساد .وهذا ال يعني أننا مسؤولون عن النتائج
الحاصلة ،بل من موقعنا سنعمل بكل قوة من أجل أن نزرع
األمل وأن يكون لبنان قادرا ً على تجاوز أزماته وان نح ّد من
أسباب االنهيار من خالل دورنا في المجلس النيابي أو في
مجلس الوزراء».
من جانبه ،لفت عضو كتلة ال��وف��اء للمقاومة النائب
علي المقداد ،خالل احتفال تكريمي للطالب المتفوقين في
الشهادات الرسمية ،أقامه اتحاد بلديات الشالل في مركز
«النادي الترفيهي للمسنين» في بلدة ب��وداي في بعلبك،
الى انه «مضى زهاء  110أيام على تكليف الرئيس سعد
الحريري ،لكن لألسف ولغاية اليوم ،لم يتم تشكيل الحكومة
العتيدة ،بالرغم من أن المواطن يئن من المشاكل االقتصادية
واالجتماعية ،والمشاريع في البلد شبه متوقفة ،بالمقابل
تعمل لجان المجلس النيابي بنشاط في ظل حكومة تصريف
األعمال».
وطالب بـ «تشكيل الحكومة بأسرع وق��ت ممكن ،مع
مراعاة نتائج االنتخابات النيابية ووح��دة المعايير ،ألن
إطالة األزمة يؤدي لألسف إلى نتائج ال تحمد عقباها ،وإذا

المقداد حالل االحتفال في بوداي
لم ي َر المسؤولون خطورة هذا األمر فتلك مصيبة» ،معتبرا ً
أن «حجم التحديات التي نواجهها على الصعيد االقتصادي
والمعيشي واالجتماعي يحتم علينا تشكيل الحكومة اليوم
قبل الغد ،ال سيما أن لبنان يعاني من أمرين :المديونية
الكبيرة التي تثقل كاهله وعدم تصريف إنتاجه الزراعي
والصناعي ،نتيجة مكابرة البعض بخصوص التنسيق مع
سورية ،لفتح معبر نصيب الحدودي مع األردن أمام مرور
إنتاجنا وبضائعنا نحو األسواق العربية ،ناهيك عن مشكلة
تفشي البطالة بين صفوف الشباب ومتخرجي الجامعات
بنسبة تصل إلى  35بالمئة».
وقال «ال بد من توجيه كلمة شكر وعرفان بالجميل إلى
المجاهدين األبطال والشهداء والجرحى ،الذين لوالهم لما كان
بإمكاننا االجتماع هنا اليوم ،وإن جهودهم وتعبهم ودماءهم
يجب أن تبقى راسخة في عقولنا وقلوبنا وذكرياتنا».
ّ
نتأخر بعدم السماح لألخوة النازحين
وس��أل «لماذا
السوريين بالعودة إلى بلدهم؟ لماذا تتلكأ الحكومة بالطلب
من الحكومة السورية بفتح معبر نصيب؟ هذه األسئلة برسم
المسؤولين الذين يكابرون ويص ّممون على عرقلة حل هاتين
المشكلتين الهامتين ،لما فيه مصلحة لبنان واللبنانيين».
من جهته ،سأل عضو المجلس المركزي في حزب الله
الشيخ نبيل ق��اووق خ�لال احتفال تأبيني أقيم في بلدة
طيرفلسيه الجنوبية ،عن «خلفية تأخير تشكيل الحكومة،
وهل التأخير هو متع ّمد أم عمل ب��ريء؟» ،مشددا ً على أن
«التأخير في تشكيل الحكومة له خلفية وأهداف سياسية
تتلخص بمشروع ُر ّكب في الخارج ،وفرض على اللبنانيين
إقامة تحالف واصطفاف جديد لمواجهة سياسة جديدة
ألهداف خارجية ،والمستهدف بالدرجة األولى والية رئيس
الجمهورية ،بينما اللبنانيون ينتظرون الحل ،ألن القضايا

المعيشية والحياتية والمالية باتت ضاغطة على الجميع».
ورأى أن «التأخير في تشكيل الحكومة يشكل ضررا ً صافيا ً
على جميع القوى السياسية واللبنانيين ،وليس فيه منفعة
ألحد ،وحزب الله في موقع متقدم في متابعة المساعي لحل
العقد وتسريع تشكيل الحكومة ،شرط أن تكون حكومة
وحدة وطنية ،تعتمد معيارا ً واحداً ،وليست استنسابية في
المعايير».
وشدّد على أن «لبنان بات في الحصن الحصين والمنيع
بمعادلة التعاون بين الجيش والمقاومة ،والبلد األكثر منعة
في مواجهة أي عدوان إسرائيلي ،ولكن في الوقت الذي تصنع
فيه المقاومة أروع صور كرامة وأمجاد وانتصارات األمة،
هناك مَن يصنع أسوأ صور تاريخ األمة من خالل التفريط
بالقضية الفلسطينية والتطبيع مع إسرائيل ،حيث بلغ حجم
التبادل التجاري بين الكيان اإلسرائيلي ودول الخليج منذ
بداية العام الحالي إلى اليوم ،أكثر من مليار دوالر .وهذا
ما عبّر عنه نتنياهو حينما قال ،ما كنتُ أحلم أن يأتي يوم
ويكون فيه هذه المستوى من التطبيع السياسي واألمني
واالقتصادي مع الدول الخليجية».
ورأى أن «التطبيع الخليجي مع إسرائيل هو الذي جرأ
ترامب على نقل السفارة األميركية إل��ى القدس ،وشطب
قضية القدس من جدول المفاوضات ،وإلغاء الدعم والتمويل
األميركي لوكالة األونروا».
وأشار قاووق إلى أن «األمة اليوم باتت أمام نكبة جديدة
وخطر تهجير الشعب الفلسطيني من جديد ،وما عاد الكالم
عن موعد عودة الالجئين الفلسطينيين من سورية ولبنان
واألردن إلى أراضيهم ،فأصبح نتنياهو يتحدث اآلن عن
إخراج مئات آالف الفلسطينيين من األراض��ي الفلسطينية
المحتلة».

«�أمل» :الجهة ال�صالحة لتف�سير الد�ستور هي المجل�س النيابي
اع��ت��ب��رت ح��رك��ة أم��ل أن تأخير تشكيل الحكومة
يضاعف األزم��ات التي تجاوزت كل الحدود ،مشير ًة
إلى أن الجهة األساس الصالحة لتفسير الدستور هي
المجلس النيابي.
وفي هذا اإلطار ،رأى رئيس الهيئة التنفيذية في حركة
أمل النائب محمد نصرالله ،خالل رعايته حفل تخريج
للطالب الناجحين في بلدة قليا ،أن »لبنان يعاني من
أزمة العجز في تشكيل الحكومة بسبب عدم التعاون
اإليجابي من قبل األفرقاء كافة» ،داعيا ً السياسيين إلى
»التحرر من قيد العالقات الخارجية ،وأن يكون المرجع
لتشكيل الحكومة مصلحة الوطن والمواطن».
وأشار إلى »أن لبنان ُقدم له في العام  1943استقالل
ّ
مفخخا ً بالطائفية والمذهبية .وهذه
نظامه السياسي
الفخاخ تفجرت في وجه اللبنانيين فميزت بينهم األفراد
والجماعات والطوائف والمذاهب والمناطق ،وجعلتهم
في ح��ال ص��راع��ات غير طبيعيية ك��ان من شأنها أن
تسيء إلى البلد والمواطن».
وشدّد على التعاون بين المؤسسات الحزبية الفاعلة
من أجل تصحيح السلوك الوطني العام بدءا ً من تشكيل
الحكومة .وق��ال »الحقيقة المرة ،هي أننا نشعر بأن
هناك أفرادا ً وجماعات وأحزابا ً وقوى ليست جدية في
معالجة أزمات الوطن».
مؤكدا ً »أن الحل هو في أن يجتمع أكبر قدر من ممثلي
القوى الوطنية الحقيقية ويعززوا قواهم تعزيزا ً إيجابيا ً
وصحيحا ً من أجل رص الصفوف في مواجهة مَن ال يريد
أن يأخذ الوطن إلى بر األمان».
ب��دوره ،قال المسؤول اإلعالمي المركزي في حركة
أم��ل ط�لال ح��اط��وم ،خ�لال احتفال ف��ي بعلبك» ،كنا
نتمنى ونسعى أن تشكل حكومة وحدة وطنية جامعة
تضم كل األطياف السياسية وكل ألوان قوس قزح في
لبنان تأسيسا ً على نتائج االنتخابات النيابية األخيرة
من أجل أن تنطلق عجلة المؤسسات فتعيد تشغيل
محركات هذا الوطن ومؤسساته باالتجاه الصحيح،
لكننا نتفاجأ بأننا ال نزال في مرحلة المراوحة وإعادة
كل العناوين .وكل الحوارات إلى مربعها األول ،ونتفاجأ
أكثر بكل ما يصدر من مواقف لم نعُ د نتأكد من أنها من
أجل تشكيل حكومة أم من أجل تعطيل التشكيل.
وأضاف «أحيانا ً نجد أن الكالم يدور حول صالحيات
وتفاسير للدستور وال ندري إن كان دستور هذا الوطن
ال��ذي ارتضيناه منذ الطائف على أس��اس أن��ه الحد
األقصى الممكن الذي يجمع اللبنانيين على كلمة اتفاق.
ال ندري إن كان إلها ً من تمر يأكله البعض حينما يجوع،
غب
وال ندري ان كان كل الجهابذة يفسرون الدستور ّ
الطلب كل حسب ما يرتئيه ،علما ً ان الجهة األساس
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�أطلع ال�سفير بودالي على مبادرة »القومي» لعودة النازحين

عبيد :الجامعة العربية بدون �سورية فقدت الدور والح�ضور
زار ع��م��ي��د ال��خ��ارج��ي��ة في
ال���ح���زب ال���س���وري ال��ق��وم��ي
االجتماعي قيصر عبيد ،سفارة
ت��ون��س ف��ي ل��ب��ن��ان ،وال��ت��ق��ى
السفير د .كريم بودالي بحضور
القائم باألعمال رضا شهيدي،
كما حضر اللقاء إلى جانب عبيد
مدير دائرة السفارات واألحزاب
العربية في عمدة الخارجية
حافظ يزبك.
جرى خالل اللقاء بحث عدد
من المواضيع ،واالت��ف��اق على
استمرار التواصل واللقاء من
أجل تعزيز العالقات المشتركة.
وقد أطلع عبيد بودالي على
مضمون مبادرة الحزب القومي
لعودة النازحين السوريين إلى
بيوتهم وقراهم ،والجهود التي تبذل لتحقيق هذه
العودة .وأشار عبيد إلى أنّ المبادرة إنسانية بامتياز
وتهدف إلى رفع المعاناة عن النازحين ،خصوصا ً
بعدما أعادت الدولة السورية األمن واألمان إلى معظم
المناطق السورية.
وأوضح عبيد أنّ للحزب القومي وجودا ً فاعالً في
الشام ولبنان ،وهذا عامل مه ّم يمنحه قدرة أكبر على
المساهمة الفاعلة لعودة النازحين.
وأشار عبيد إلى أنّ تونس تستطيع لعب دور في
إعادة تصويب البوصلة وإعادة احياء العمل العربي
المشترك ،الفتا ً إلى أنّ جامعة الدول العربية من دون

سورية فقدت ال��دور والحضور ،ألنّ سورية دولة
أساسية ومحورية في العالم العربي ،عدا عن كونها
تمثل رأس حربة في حمل راية فلسطين ودعم مقاومة
االحتالل واإلرهاب.
من جهته ،رحب بودالي بمبادرة الحزب القومي
لعودة النازحين ،ون��� ّوه بك ّل جهد يُبذل في هذا
ال��خ��ص��وص ،الف��ت�ا ً إل��ى أنّ ال��وق��وف على معاناة
النازحين ورف��ع هذه المعاناة عمل إنساني يُشكر
القائمون عليه.
وأعرب بودالي عن تقديره للحزب السوري القومي
االجتماعي ونضاله التاريخي المستم ّر من أجل قيام
مجتمع مدني علماني ديمقراطي.

وفد من «القومي» �شارك في حفل
ال�سفارة البرازيلية بمنا�سبة العيد الوطني

ش����ارك وف���د م��ن ال��ح��زب ال���س���وري ال��ق��وم��ي
االجتماعي ض ّم ناموس عمدة الخارجية سناء
حبيب ومدير دائ��رة السفارات واألح��زاب حافظ

يزبك ،في حفل االستقبال ال��ذي أقامته سفارة
البرازيل في لبنان في متحف سرسق لمناسبة
العيد الوطني البرازيلي.

«تحالف القوى الفل�سطينية» و «لقاء الأحزاب»:
وحدة الن�ضال اللبناني ـ الفل�سطيني والتم�سك بحق العودة

جانب من االحتفال في بعلبك
الصالحة لتفسير الدستور هي المجلس النيابي».
وقال «انتبهوا أيها السادة ،هذا الوطن لم يعد يحتمل
مزيدا ً من التأخر في تشكيل حكومة أمامها العديد من
المهام والملفات التي تستوجب السرعة في معالجتها
حتى ال نضيّع الفرص كما تضيعون الوقت».
وتابع «العدو الصهيوني يتفق مع شركات اجنبية
لسحب النفط من بحرنا وال أحد يهتم اال الرئيس نبيه
ب��ري ال��ذي يستمر في التنبيه وق��رع ناقوس الخطر
أن انتبهوا ال��ى ثرواتكم وارض��ك��م ووطنكم ،ويص ّر
البعض على ان يتلهى بجنس المالئكة ،ونحن ندخل
في جدل بيزنطي ال ي��ؤدي إلى اي نتيجة فعلية على
أرض الواقع .أال ترون أيها الساسة المختلفون اننا في
التحالف الوطني بين حركة أمل وحزب الله وقفنا إلى
جانب السعي السريع لتشكيل الحكومة ولم نفاصل
او نجادل ال في حصة وال في وزارة وال في عدد ،بل قلنا
إننا حجر اساس في تشكيل الحكومة الوطنية الجامعة
وسنقبل بما يتم من أجل هذا األمر ونحن على استعداد
كما كنا كتلة التنمية والتحرير وكتلة الوفاء للمقاومة
سنكون في سعينا من أجل تقريب وجهات النظر وحل
االختالفات والتباينات ووقف المماحكات السياسية
التي نسمعها».
ورأى «أن ال��ب��ع��ض ال ي��س��أل ع��ن ال��وط��ن وال عن
المواطن ،أال ترى يا هذا البعض أن المواطن اللبناني
يعاني من الفقر والحرمان وفقدان العدالة االجتماعية
ومن انعدام المساواة بين المناطق وبين المحافظات ،أال

ترونه يفرح اذا نقص التقنين نصف ساعة في الكهرباء
ألنه تعود على العتمة ،أال ترونه يفرح حينما يسمع ان
هناك زي��ادة في الرواتب ولو على الوعد يا كمون ،أال
ترونه يفرح بأبسط األمور التي هي من البديهيات في
المجتمعات المتقدمة والمتحضرة ،إلى أين سيذهب
هذا الوطن ،والمتخرجون اليوم على األبواب ،المدارس
ستبدأ ،اين تأمين المقعد الدراسي ،اين مراقبة األقساط
والكتب والمواد الغذائية وغيرها».
واع��ت��ب��ر م��س��ؤول ح��رك��ة أم��ل ف��ي ال��ب��ق��اع مصطفى
الفوعاني أن «تأخير تشكيل الحكومة يضاعف األزمات
التي تجاوزت كل الحدود ،وهذا ينذر بمخاطر كثيرة
على مستوى االستقرار االجتماعي».
وقال «في ظل ارتفاع وتيرة األزمة المعيشية والماء
والكهرباء وازدي��اد نسبة البطالة ،المطلوب تشكيل
حكومة وح��دة وطنية معبّرة عن نتائج االنتخابات
النيابية األخيرة ،والتواضع في المطالبة عند البعض
بسقف عدد الوزراء ،ونحن في حركة أمل وكذلك االخوة
في حزب الله أعطينا مثاال ً في واقعية المطالب ،وقدمنا
كل التسهيالت من أجل تشكيل الحكومة ألن المواطن لم
يعد يحتمل».
واستغرب «تجاهل المخاطر المحدقة واإلص��رار
على التعطيل ،حتى بات األمر في مرحلة معقدة فيها
الحديث عن أزمة الحكم والنظام على حد سواء» ،داعيا ً
إلى «معالجة الوضع المتفاقم في لبنان ألن الناس التي
أعطت وضحت تستحق كل عناية ورعاية».

القاري:
المجل�س
ّ
لتح�صين الوجود
اللبناني في �أفريقيا

�صدّ ق �أو ال ت�صدّ ق ...دعوة الجامعة العربية
لتعوي�ض الح�صة الأميركية لـ«�أونروا»!؟

عقد المجلس القاري األفريقي
اج��ت��م��اع�ا ً م��وس��ع�ا ً ف��ي م��ق � ّره في
ب��ي��روت ب��رئ��اس��ة رئيسه عبّاس
فواز ،تم خالله التشاور في أوضاع
المجلس واالغ��ت��راب اللبناني في
القارة األفريقية.
واتخذ المجلس قرارات لتحصين
ال��وج��ود ال��ل��ب��ن��ان��ي ف��ي أفريقيا
وترسيخها والحفاظ عليها.
وش ّكل المجلس لجانا ً للتحضير
الحتفالية  2020لمناسبة مرور
 150سنة على الوجود اللبناني في
أفريقيا ،ودعوة جميع المغتربين
للمشاركة في ه��ذه االحتفالية –
الحدث.

أصاب الرئيس نبيه بري حين دعا جامعة الدول العربية إلى اجتماع عاجل لتعويض الحصة األميركية لوكالة »أونروا».
وربما يعلم الرئيس بري يقينا ً انه ينادي ميتاً!
يتوسلون الحصص الغذائية التي لم تعد
جامعة »العجز العربي» هل شاهدت طوابير النساء واألوالد أمام مكاتب »أونروا» في قطاع غزة
ّ
موجودة؟ هل سمعت مناشدات النساء واألمهات واألوالد يرفعون أيديهم إلى السماء يقولون »أين أنتم يا عرب»؟
وهل يُعقل أن تصحو »جامعة العجز» بعد سبعين عاما ً على إنشائها في زمن الصهاينة العرب؟
هل يُعقل أن تصحو »الجامعة» على واقعها المخزي وعلى دورها الوظيفي البغيض لحساب القوى النفطية؟
هل يُعقل أن تخرج الجامعة العربية ولو لمرة واحدة عن نمطها الخياني للقضايا العربية وهي التي عقدت  34قمة عادية وطارئة منذ
العام  ،1945وأصدرت عشرات القرارات التاريخية والسياسية واالقتصادية لم ينفذ منها شيء ،ما دعا المغرب إلى رفض استضافة القمة
المق ّررة في  29آذار  2016مب ّررا ً أنه »ال يريد أن تعقد قمة بين ظهرانيه دون ان تسهم في تقديم قيمة مضافة في سياق الدفاع عن قضية
العرب والمسلمين األولى أال وهي قضية فلسطين والقدس الشريف»!
الدعوة إلى عقد اجتماع للجامعة العربية لتعويض الحصة األميركية ،هي دعوة موضوعية واقعية ،ولكنها لن تكون أبدا ً بعد أن هدّدت
الواليات المتحدة الدول التي تسعى إلى تعويض الحصة األميركية!؟
المتخصصة حصريا ً ببيانات اإلدان��ة والشجب
فما بالنا بجامعة ال تملك زمام نفسها ،ولم نتع ّود عليها إال هيكالً متداعيا ً كلجانها
ّ
واالستنكار ،وآخرها بيان أحمد أبو الغيظ في الساعات الماضية ،والذي يتعهّد فيه بالدفاع عن القضايا العربية!
ومع ذلك ال نغلق نافذة الرجاء ولع ّل الله يأتي بالخير من حيث ال نحتسب.
* رئيس اللقاء اإلسالمي الوحدوي

} عمر عبد القادر غندور *

عقد اجتماع مشترك بين لقاء األح���زاب والقوى
الوطنية في طرابلس وفصائل التحالف الفلسطينية
في الشمال في مق ّر الجبهة الشعبية  -القيادة العامة
في مخيم البداوي ،وحضر عن الحزب السوري القومي
االجتماعي عضو المكتب السياسي زهير حكم ومنفذ عام
طرابلس فادي الشامي.
تدارس الحضور الوضع العام في لبنان والمنطقة
وإنعكاساته على الساحة اللبنانية ودورهم في تصويب
مجسدة بقضية
البوصلة بإتجاه القضية المركزية لألمة
ّ
فلسطين وض��رورة التمسك بحق العودة وص��وال ً إلى
تحرير التراب الفلسطيني وعاصمته القدس.
توقف الحضور أمام الجهود األميركية – الصهيونية
 الرجعية لتصفية قضية فلسطين عبر ما س ّمي بـمجسدة
«صفقة القرن» التي دخلت مرحلتها الثالثة
ّ
بالسعي إللغاء «أونروا» بعد نقل السفارة األميركية إلى
القدس واالعتراف بها عاصمة للكيان الصهيوني وإقرار
«قانون القومية اليهودية» الهادف إلى طرد ما تبقى من
الفلسطينيين من أرضهم وشطب قرار حق العودة من
الوجدان الدولي.
واعتبر المجتمعون أنّ إلغاء «أونروا» التدريجي عبر
تقليص المساعدات لها يهدف إلى تثبيت مبدأ عدم وجود
الجئين تش ّردوا من أرضهم بفضل االحتالل الصهيوني
وتوقفوا أمام استمرار المساعدة لألمن الفلسطيني في
الضفة مكافأة له على تعاونه مع األمن الصهيوني في
الكيان المحتلّ.
واعتبروا أنّ الوحدة الوطنية الفلسطينية تشكل
ال��س�لاح األم��ض��ى ف��ي م��س��ي��رة ال��ت��ح��ري��ر وإج��ه��اض
المخططات المعادية خصوصا ً بعد فشل نهج أوسلو
التسووي ال��ذي استفاد منه الكيان الصهيوني على
كافة األصعدة.
وشدّد المجتمعون على أنّ وحدة النضال اللبناني
 الفلسطيني تشكل ص ّمام األمان الذي يجهض السعيلتعميق وتجذير الخالفات اللبنانية  -الفلسطينية
وش���دّدوا على أهمية وض���رورة إعطاء الفلسطينيين
حقوقهم المدنية واإلنسانية ،وفي مقدّمتها حق العمل
والتملك ،خصوصا ً أن إقامتهم مؤقتة ألنهم يرفضون ك ّل
أشكال التوطين ويص ّرون على عودتهم إلى ديارهم في
فلسطينالمحتلة.
وقدّر الحضور عاليا ًاستمرار مسيرات حق العودة على
امتداد األرض الفلسطينية المحتلة التي بات يخشاها
العدو الصهيوني الذي كان يتوهّ م أنه سيكون آمنا ً في
األرض المحتلة ،ودعوا إلى ابتكار وسائل نضالية جديدة
ّ
تقض مضاجع العدو على امتداد األرض الفلسطينية
ورفض ك ّل مساعي التهدئة التي يسعى العدو لفرضها
دون تحقيق أيّ مطلب للفلسطينيين وأكدوا أنّ الكفاح
المسلح هو الخيار األمثل لتحرير أرضهم من النهر إلى

البحر وأنّ المقاومة بك ّل الوسائل هي الوسيلة الوحيدة
التي يخشاها العدو وحماته وأدوات���ه والتي تشكل
المدخل الطبيعي لتحرير األرض واستعادة الحقوق.
وأك��د المجتمعون أنّ المنطقة تشهد مشروعين
أحدهما أميركي – صهيوني  -رجعي يرمي إلى تثبيت
االحتالل الصهيوني لفلسطين كقاعدة متقدّمة للغرب
تحمي مصالحه ونهبه ل��ث��روات المنطقة ،ومشروع
يتجسد بمحور المقاومة ال��ذي يثبت
تحريري مقاوم
ّ
إقدامه وطروحاته كمقدّمة إلنهاء األح��ادي��ة القطبية
األميركية وإقامة تعدّدية قطبية تحقق نوعا ً من العدالة
بين الشعوب وتقلص حجم نهب ث���روات المناطق
المستضعفة.
وقدّر الحضور عاليا ً المبادرة الشجاعة للمناضلة
حنين أبو شقرا إلعالن انسحابها وفرقتها الموسيقية من
مهرجان أوزبكستان لوجود الوفد الصهيوني وتمثيله
في لجنة التحكيم ورفع العلم الصهيوني ،وث ّمنوا موقف
بعض الوفود العربية الذين تضامنوا معها في تأكيد
حي على رفض اإلحتالل الصهيوني الذي يشكل كيانه
ّ
الغاصب آخر كيان عنصري في العالم في تأكيد على
أنّ النظام العربي الرسمي والرجعية العربية المهرولة
الحس الوطني
يجسد
للتطبيع مع الكيان الصهيوني ال
ّ
ّ
والقومي لألمة.
وث ّمن الحضور اإلنتصارات التي حققها الشعب
والجيش ال��س��وري وال��ق��وى الرديفة والحليفة التي
تسانده وأملوا أن يشكل تحرير إدلب المدخل الطبيعي
إلنهاء اإلره��اب في سورية ال��ذي يسقط الورقة التي
يتشبّث بها البعض لتبرير بقائه في سورية وتحديدا ً
المحت ّل األميركي والتركي.
وحذر الحضور من خطورة ما يجري في البصرة على
يد أدوات أميركية لتبرير الوجود األميركي في العراق
كمقدّمة ضرورية لقطع التواصل بين طهران وبيروت
عبر بغداد ودمشق.
واعتبر الحضور أنّ عودة النازحين السوريين إلى
ديارهم تجهض عملية استخدامهم كورقة ضاغطة
على سورية تخدم المشروع األميركي الصهيوني في
المنطقة وث ّمنوا مبادرة بعض القوى اللبنانية وفي
مقدّمتها حزب الله والحزب السوري القومي االجتماعي
للتواصل مع النازحين بهدف تأمين عودتهم اآلمنة إلى
ديارهم وبيوتهم وحثوا الجميع على المشاركة في هذه
المبادرة.
وشدّد المجتمعون على أهمية وضرورة وضع خطة
نظامية لمواجهة المشروع األميركي  -الصهيوني في
كافة الميادين الثقافية واإلقتصادية واإلجتماعية ترفد
عمل المقاومين في كفاحهم المسلح الهادف إلى تحرير
األرض واستعادة الحقوق العربية وإنهاء نهب الغرب
لثروات األمة.

