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لجنة االنتخاب عاجزة عن التقدم

�أهالي الع�سكريين �إلى الت�صعيد اليوم

البحث عن المولوي في مخيم عين الحلوة
وتوقيف م�شتبه بهم في ال�شمال

هتاف دهام
تبدو اللجنة المكلفة دراسة قانون
االنتخاب أم��ام عجز عن التقدم إلى
األم��ام نتيجة تباعد مواقف النواب
أع��ض��اء اللجنة ،وي��ب��دو أن تأجيل
االجتماعات إلى حين حضور النائب
م����روان ح��م��اده م��رت��ب��ط بالموقف
الجنبالطي ،حيث أن ما جرى تداوله
عند انطالق عمل اللجنة هو الكالم عن
موقف جديد لرئيس جبهة النضال
الوطني النائب وليد جنبالط ،شكل
حافزا ً لرئيس مجلس النواب نبيه
ب��ري ،إلع��ادة تكليف اللجنة بمهمة
البحث ع��ن ق��ان��ون توافقي ،ألن ما
نقل ع��ن ج��ن��ب�لاط ،يظهر أن��ه على
استعداد للسير بمشروع الرئيس
بري المختلط والقائم على انتخاب
 64نائبا ً وفق النظام األكثري و64
نائبا ً وف��ق النظام النسبي ،وه��ذا
يتناقض مع الموقف الجنبالطي إبان
االجتماعات السابقة العام الماضي،
حيث قدّم مشروعا ً مشتركا ً مع تيار
المستقبل و»القوات» ،في حين اعتذر
حزب الكتائب عن هذا المشروع ،وقدم
مشروعا ً مستقالً يركز على التمثيل
المسيحي م��ن دون أي اعتبارات
أخ��رى ،ويقوم على تقسيم األقضية
التي يتجاوز ع��دد نوابها  3ن��واب
إلى دائرتين ،ويقسم المحافظات إلى
محافظتين ،ليشكل اعتماد القضاء
للنظام االنتخابي األك��ث��ري في كل
م��ن م��ش��روع��ي ب���ري و»ال���ق���وات –
المستقبل» ،نقطة تناقض رئيسية
مع موقف الكتائب ،مما يشكل عقدة
فعلية أمام الوصول إلى توافق.
وفيما تحدثت م��ص��ادر نيابية
شاركت في اجتماع لجنة التواصل
لـ»البناء» عن عجز األفكار السائدة،
وضرورة الحاجة إلى أفكار جديدة،
سألت مصادر أخ��رى عبر «البناء»
هل ثمة إمكانية للتوافق على قانون
انتخابي بمعزل عن التوافق على
ال��م��ل��ف��ات األخ����رى وف���ي طليعتها
االنتخابات الرئاسية؟ وهل أن األمور
ستفرض نفسها ب��ات��ج��اه تسوية
شاملة تنتظر ح���وار المستقبل -

خالل اجتماع لجنة التواصل امس
ح��زب الله؟ وأي��ن سيكون الموقف
المسيحي عندئد؟ وكيف سيرتب كل
فريق موقفه وحساباته مع حليفه
المسيحي؟
ل���م ي��س��ت��غ��رق اج��ت��م��اع لجنة
التواصل ال��ذي التأم أمس برئاسة
النائب روبير غانم وحضور النواب
االع��ض��اء باستثناء النائب حماده
ال���ذي تغيب للمرة ال��راب��ع��ة ،أكثر
من خمس وأربعين دقيقة .وأك��دت
مصادر المجتمعين لـ»البناء «أن
عمل اللجنة يفتقد إلى الجدية ،لقد
مضت أربعة اجتماعات والنقاش
ال ي��زال في العموميات» .وفي حين
تم االتفاق على البحث في الجلسة
المقبلة ف��ي ج���دول االع��م��ال ال��ذي
حدده الرئيس بري والذي يقوم على
بند وحيد يتعلق باقتراح النائب
علي ب���زي ،وتحويله إل��ى أرضية
ل��ل��ن��ق��اش ،يمكن إدخ����ال تعديالت
عليه ،واالقالع عن طرح مشاريع من
هنا أو هناك في إشارة إلى اقتراحي
المستقبل – ال��ق��وات ،والكتائب،
إال أن المؤكد أن المواقف النيابية
للكتل السياسية ال ت��زال متباعدة
وبالتالي من غير الواضح إمكانية

(تموز)
إح��داث خرق بين األعضاء ،في ظل
الهواجس والخصوصيات «الس ّنية»
و»ال��ش��ي��ع��ي��ة» و«ال��م��س��ي��ح��ي��ة»
و«الدرزية» التي عادت لتحضر على
طاولة لجنة التواصل في مقاربة اي
اقتراح او مشروع قانون انتخابي.
وب��ح��س��ب م���ا ع��ل��م��ت «ال��ب��ن��اء»
اتفق النواب ،الذين لم يتفقوا على
بديهيات القانون االنتخابي ،على
«أن النقاش يجب أن يكون بحضور
ممثل االش��ت��راك��ي ،لكي ال يناقشوا
أكثر من مرة في الموضوع ،خصوصا ً
أن التقسيمات االداري���ة في الجبل
تستلزم الحضور «الدرزي».
وأجمع النواب األعضاء على عدم
التسريب لوسائل االعالم بناء على
طلب النائب سامي الجميل ال��ذي
أبدى انزعاجه من تسريب محاضر
الجلسة السابقة للصحافيين ،بغض
النظر عن انهماكه أمس في تصفح
م��واق��ع ال��ت��واص��ل االجتماعي على
هاتفه ألكثر من ربع ساعة.
وادى ان���زع���اج ال��ج��م��ي��ل أي��ض �ا ً
ال��ى طلب ال��ن��ائ��ب أح��م��د فتفت من
رئيس اللجنة اب�لاغ النائب سيرج
ط��ورس��رك��س��ي��ان ال����ذي ت��أخ��ر عن

عون يهنئ الراعي بعودته

الجميل :ه ّمنا �أن نكون يد ًا واحدة
تلقى البطريرك الماروني بشاره
الراعي اتصاال ً هاتفيا ً من رئيس تكتل
التغيير واالصالح النائب ميشال عون
للتهنئةبسالمةالعودة،وكانتمناسبة
لعرض التطورات والمستجدات.
وف���ي ب��ك��رك��ي ،ع���رض البطريرك
ال��م��ارون��ي ال��ت��ط��ورات والمستجدات
منسق اللجنة المركزية في حزب
مع ّ
الكتائب النائب سامي الجميل الذي
أك��د «أن ال��ه��م الوحيد ه��و أن يكون
المسيحيون يدا ً واحدة للمحافظة على
لبنان ولتحقيق قانون انتخابي عادل.
وأشار الجميل إلى «أن ما يهم الراعي
هو االتفاق ،الفتا ً إلى «أن حزب الكتائب
م��ع االت��ف��اق على ق��اع��دة ال��م��س��اواة
والمناصفة وحسن التمثيل».
وع����رض ال���راع���ي م��ع ال��وزي��ري��ن
السابقين خليل ال��ه��راوي وابراهيم
الضاهر التطورات .واطلع من وفد
اصحاب الشاحنات العمومية في مرفأ
بيروت ،على «خطورة مخالفة القوانين
من قبل اللجنة الموقتة إلدارة واستثمار
م��رف��أ ب��ي��روت وم��خ��ال��ف��ة ال��م��رس��وم
الجمهوري الرقم  9040من خالل ردم

الحوض الرابع للمرفأ الذي سيؤدي
الى تهجير جماعي وضرب االقتصاد
الوطني برمته ،مما سينعكس سلبا ً
على آالف العائالت اللبنانية ألن هذا
الحوض هو القلب النابض االساسي
لحركة المالحة في مرفأ بيروت».
ول��ف��ت وف��د اص��ح��اب الشاحنات
العمومية في بيان صدرعقب لقائه
البطريرك ال��راع��ي إل��ى «أن مشروع

ردم الحوض الرابع المخالف للقانون
ٍ
تخط لموقع رئاسة الجمهورية
هو
واستغالل لفراغ الموقع الرئاسي،
وت�لاع��ب بتفسير المرسوم الصادر
بإنشاء الحوضين الرابع والخامس
في مرفأ بيروت وليس ردمهما»
والتقى البطريرك الراعي بعد ذلك
مدير ف��رع مخابرات جبل لبنان في
الجيش العميد الركن ريشار الحلو.

الراعي والجميل خالل لقائهما امس

بالمبلي يلتقي جنبالط ويطلع
على �أو�ضاع الالجئين في مخيم البرج
بحث المنسق الخاص لألمم المتحدة في لبنان ديريك بالمبلي مع رئيس اللقاء الديمقراطي
النائب وليد جنبالط في دارته في كليمنصو التطورات السياسية الراهنة.
وزار بالمبلي مخيم برج البراجنة في ضاحية بيروت الجنوبية ،وأشاد بالجهد الجماعي
الذي تقوم به السلطات اللبنانية والمجموعات الفلسطينية في المخيمات الفلسطينية في
لبنان من أجل الحفاظ على األمن في المخيمات على خلفية النزاع القائم في سورية».
واطلع بالمبلي من المديرة الموقتة لوكالة األون��روا هيلي أوسيكيال وموظفو األون��روا،
على األوضاع في المخيم ،بما فيها الصعوبات التي تواجه الالجئين في حياتهم اليومية
واحتياجاتهم المتزايدة نظرا ً الى تواجد نازحين فلسطينيين إضافيين من سورية .كما التقى
ممثلين عن اللجان الشعبية الفلسطينية ،قاموا بشرح التدابير التي تم اتخاذها للحفاظ
على االستقرار بالمخيم ولتلبية حاجات نحو  17000الجئ مسجل في المخيم .وعلى رغم
انخفاض عدد النازحين الفلسطينيين من سورية ،إال أن المخيم ال يزال يستضيف أكثر من
 2200منهم إضافة إلى سكانه األصليين.
وخالل جولته ،زار المنسق الخاص عيادة صحية لألونروا تقدم الخدمات الصحية لسكان
المخيم وزار عائلة من الالجئين في مسكن بحاجة شديدة الى إعادة تأهيل .وقال« :لقد رأيت
الظروف الصعبة التي تواجه الالجئين هنا بخاصة في بداية فصل الشتاء الماطر .إن األمم
المتحدة ستستمر بعمل كل ما تستطيعه لتشجيع دعم إضافي من المانحين الدوليين من أجل
تلبية الحاجات اليومية لالجئين في لبنان» .كما زار مركزا ً لألنشطة النسائية تديره مؤسسة
تطوعية مكونة من نساء فلسطينيات ويقدم تدريبات ونشاطات ترفيهية إضافة إلى الدعم
لخلق فرص عمل وخدمات أخرى موجهة للنساء.

ال�ساحلي :ال لربط م�صير لبنان
بالم�سار الإقليمي والدولي
أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب نوار الساحلي “أن هناك إجماعا ً على ضرورة اإلبقاء
على االستقرار في لبنان ،والدواء الوحيد واألنجع في يد اللبنانيين هو تعزيز الوحدة الوطنية
والحوار”.
وأكد الساحلي “ان المقاومة التي انتصرت على “إسرائيل” وتحارب اليوم المشروع االرهابي،
وحررت أسيرها باألمس ،تعتبر أن العلم هو أساس تقدّم البشرية وهو عنصر قوة لها” ،معلنا ً “أن
األخطار تحيط بلبنان من كل حدب وصوب ،والجو الدولي يبدو أنه في مكان آخر ولبنان ليس ضمن
أولوياته ،لذلك يجب على كل األفرقاء اتخاذ خطوات عملية لتحريك الجمود ألن الجمود يسبب ضررا ً
للجميع ويؤذي مصالح الناس”.
ودعا الى “تقوية وتعزيز منطق الدولة والنظام العام” ،مشيرا ً إلى “أن على الدولة أن تؤمن
خدمات الناس وأن تفعل الحركة االقتصادية وأن تقوم بخطوات عملية منها تفعيل العمل الحكومي”.
كما دعا األفرقاء كافة إلى “عدم ربط مصير البلد بالمصير اإلقليمي والدولي الطويل األمد وأن عليهم
محاولة إيجاد حلول “صنع في لبنان” والوقوف إلى جانب الجيش وتفعيل دور كل المؤسسات”.
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الحضور ،االلتزام بعدم التسريب»،
فالمناخات السلبية ،وفق النواب،
التي تسود عمل اللجنة في االعالم
وال��خ��ارج تزعجهم ،فهم حريصون
على أن ال يتمظهر الجانب السلبي
لعمل اللجنة التي يجب أن تعطى
فرصتها».
وإذ شدد النائب غانم على «توافر
النية الجدية ل��دى ال��ن��واب إلنهاء
مهمة اللجنة خ�لال المهلة التي
ح��دده��ا ال��رئ��ي��س نبيه ب���ري» ،أكد
النائب علي فياض «ضرورة احترام
ال��خ��ص��وص��ي��ات ال��ت��ي أش���ار إليها
النائب جورج عدوان في الجلسة».
وق��ال النائب هاغوب بقرادونيان:
«نحن نحترم ك��ل الخصوصيات،
لكننا نطلب من بقية االطراف احترام
الخصوصية األرمنية وخصوصية
ال��ق��وى ال��س��ي��اس��ي��ة االرم��ن��ي��ة في
مناطقهم».
واع��ت��ب��ر ال��ن��ائ��ب آالن ع��ون «أن��ه
منفتح على النقاشات ،لكن ال شيء
منزال ً أو مقدساً ،نحن سنبدي رأينا
النهائي بعد االنتهاء من البحث في
ك��ل البنود المطروحة ف��ي اق��ت��راح
الرئيس بري».

لجنة الأ�سير �سكاف:
خيارنا المقاومة
دعت لجنة أصدقاء األسير يحيى
سكاف ،الى «أوس��ع حملة تضامن
م��ع الشعب الفلسطيني» .وحيت
اللجنة ف��ي ب��ي��ان لمناسبة اليوم
ال��ع��ال��م��ي للتضامن م��ع الشعب
الفلسطيني« ،أب��ط��ال ال��م��ق��اوم��ة
الفلسطينية والشعب الفلسطيني
على صمودهم األسطوري في وجه
آل��ة الحرب وال��ع��دوان الصهيونية
المستمرة على الشعب الفلسطيني
م��ن��ذ اح��ت�لال فلسطين م��ن خ�لال
احتالل األرض والمقدسات واعتقال
آالف األس���رى ،وعلى رغ��م التفوق
العسكري الكبير على شعب أعزل
إال من اإلرادة والمقاومة المستمرة».
وكان وفد من اللجنة زار مقر الجبهة
الشعبية لتحرير فلسطين في مخيم
البداوي ،مهنئا ً بـ«العملية البطولية
ال��ت��ي نفذها م��ق��اوم��و الجبهة في
القدس المحتلة».
وأك���د أم��ي��ن س��ر اللجنة جمال
سكاف «أن أصدقاء األسير يحيى
سكاف والشعب اللبناني سيبقون
أوف��ي��اء للقضية الفلسطينية ومع
خيار المقاومة المسلحة لتحرير
ك��ام��ل فلسطين وت��ح��ري��ر األس��رى
األبطال».

فيما بدأ البحث عن الفار شادي
المولوي في مخيم عين الحلوة واصل
الجيش مالحقة وتوقيف المشتبه
بانتمائهم إلى التنظيمات االرهابية.
ووس���ط ه���ذه األج����واء األم��ن��ي��ة،
يتجه أهالي العسكريين إلى تصعيد
تحركهم اليوم للضغط على الحكومة
من أجل الضغط على الحكومة لتكثيف
ات��ص��االت��ه��ا وت��زخ��ي��م مفاوضاتها
إلط�لاق أبنائهم ،حيث سيعمدون
الى قطع الطريق عند نقطة الصيفي،
كما ق��ال المتحدث باسمهم حسين
يوسف ،إال إذا حصلت تطورات على
هذا الصعيد تقنع األهالي بالتراجع
عن هذه الخطوة.
وف��ي ه��ذا االط���ار ،أوض��ح يوسف
أن «أحدا ً لم يتصل بنا حتى الساعة
ونحن ماضون في التصعيد اال اذا طرأ
أي جديد وتواصل معنا مسؤولون
وتمكنوا من اقناعنا عبر تطمينات
جدية وملموسة ،بوقف تحركنا».
وكان األهالي شددوا على أنهم لن
يرضوا بإطالق سراح أبنائهم إال من
خالل الدولة «ألنها الجهة الوحيدة
التي تمثلنا وتتحدث باسمنا ألننا
جميعا ً تحت سقفها» .وأن���ذروا في
بيان «الدولة اللبنانية وخلية األزمة
باتخاذ قرار جريء وسريع وواضح
ومعلن ي���ؤدي إل��ى إط�ل�اق أبنائنا
في أس��رع وق��ت ،وإال سنتوجه إلى
التصعيد الجدي» ،مح ّملين «الدولة
مسؤولية التداعيات السلبية التي
وموجهين
قد تنتج جراء التصعيد»،
ّ
«ن����داء واع���ت���ذارا ً م��ن المواطنين
المتضررين» ،وطالبوهم بالوقوف
معهم ألن «المخطوفين ليسوا أبناءنا
فقط بل هم أبناء الشعب اللبناني
بكل مكوناته».
أمنياً ،ن��ف� ّذت قطعات م��ن قيادة
س��ري��ة درك ع��ك��ار اإلقليمية وف��رع
المعلومات ومفرزة حلبا القضائية
واالس��ت��ق��ص��اء ف��ي ال��ش��م��ال ،بناء
على طلب م��ن محافظ عكار عماد
لبكي ،يوما ً أمنيا ً شمل كل المناطق
العكارية ،حيث أقيمت حواجز ثابتة
دققت في أوراق السيارات وركابها.
وك��ان��ت الحصيلة ت��وق��ي��ف 17
شخصا ً وتنفيذ  24بالغ بحث وتح ّر،
وتحرير  81محضر مخالفة سير،
وضبط  45دراجة نارية مخالفة.

من اعتصام اهالي العسكريين
من جهة اخرى ،أوقف حاجز شدرا
التابع للقوة األمنية المشتركة3 ،
سوريين هم محمد خالد خضر الركب
وبري احمد عزو وخالد محمد مرعيد
ل��وج��ود ص��ور ل��ـ»داع��ش» وخرائط
على هواتفهم.
كما ألقت سرية درك عكار القبض
على السوري م.ر عندما كان يص ّور
مبنى السراي الحكومي في حلبا.
وتم توقيفه متلبسا ً وص��ودر هاتفه
الجوال ،وهو الثاني الذي يقدم على
هذا الفعل خالل اسبوع.
وسلم المدعو أحمد حاتم الشمالي
نفسه إل��ى م��خ��اب��رات الجيش في
ال��ش��م��ال وه���و م��ن ب��ل��دة المحمرة
ومطلوب ف��ي تهمة المشاركة في
ال��ق��ت��ال ض��د ال��ج��ي��ش ف��ي ح���وادث
بحنين.
ع��ل��ى ص��ع��ي��د آخ����ر ،ف��ي حضور
عدد من ضباط الجيش ومن مكتب
ال��ت��ع��اون ال��دف��اع��ي األم��ي��رك��ي في
لبنان ،تسلّم اللواء اللوجستي عبر
مطار رفيق الحريري الدولي كمية
من األسلحة والذخائر المتنوعة،
وتأتي ه��ذه الدفعة الجديدة ضمن
إطار برنامج المساعدات األميركية
المقررة للجيش اللبناني ،وااللتزامات
واالتفاقات الموقعة بين الجانبين.

(تموز)

البحث عن المولوي

في أمن المخيمات ،باشرت اللجنة
األم��ن��ي��ة ف��ي مخيم ع��ي��ن ال��ح��ل��وة،
بالتنسيق مع الفصائل الفلسطينية
الوطنية واالسالمية ،بإجراءات أمنية
تقص وتح ٍر وبحثٍ
مشددة وعملية
ٍ
ع��ن ال��ف��ار م��ن وج��ه العدالة ش��ادي
ال��م��ول��وي ،بعدما تبلغت أول من
أمس من مدير المخابرات في الجيش
ف��ي الجنوب العميد علي شحرور
ان المولوي موجود في مخيم عين
الحلوة وعلى الفصائل الفلسطينية
تحمل مسؤولياتها ،وذل���ك خالل
اجتماع عقد في ثكنة محمد زغيب في
صيدا.
وأش��ار أمين سر فصائل «منظمة
التحرير الفلسطينية» ف��ي صيدا
العميد م��اه��ر شبايطة إل��ى إج��راء
اتصاالت ولقاءات مع كل الفصائل في
المخيم ،و«تبين لنا انه ال علم ألحد
عن وج��ود المولوي ،لكن مخابرات
ال��ج��ي��ش أب��ل��غ��ت ال��ل��ج��ن��ة األم��ن��ي��ة
المصغرة ان المولوي موجود في
المخيم».
وأك��د أن اللجنة االمنية تبحث
عن المولوي وتعمل على حل لهذه
القضية بالطريقة المناسبة التي
ترتئيها الفصائل ،وقال« :ال نرضى أن
يتحول مخيم الشهداء ،مخيم عاصمة

الشتات الفلسطيني ،وخزان الثورة
الفلسطينية ،إلى مأوى للمطلوبين
والفارين من وجه العدالة».
وأضاف« :سنحافظ على المخيم
ول���ن نسمح ألي ع��اب��ث ب��أم��ن��ه أن
يأخذنا إلى أم��ور ال تحمد عقباها»،
مؤكدا ً «القيام بكل اإلجراءات للبحث
ع��ن ال��م��ول��وي وكشف الجهة التي
تحتضنه».

حادث سير لرئيس
المخابرات في البقاع

ف��ي م��ج��ال آخ���ر ،ت��ع��رض موكب
رئ��ي��س ف��رع م��خ��اب��رات ال��ب��ق��اع في
الجيش العميد عبد السالم سمحات
لحادث سير على طريق ضهر البيدر،
بعدما انحرفت على موكبه سيارة
كانت تمر بجانبه ،فتضررت السيارة
التي كان يستقلها ،ومن ج��راء ذلك
اص��ط��دم ف��ان للركاب بعمود على
جانب الطريق ،ما ادى الى سقوط
جريحين من بين المواطنين.
ون��ق��ل س��م��ح��ات ال���ى مستشفى
ال��ب��ق��اع ،ح��ي��ث أج��ري��ت ل��ه بعض
الفحوص والصور الشعاعية التي
أظهرت بعض ال��رض��وض ،كما نقل
ال��م��واط��ن��ون ال��ى مستشفى اخ��رى
للمعالجة.

لقاء الأحزاب يثمن الدعوة �إلى الحوار وجهود الجي�ش
ثمن لقاء األحزاب والقوى والشخصيات الوطنية
«الدعوة الى الحوار السياسي بين مختلف األفرقاء
لتحصين الساحة اللبنانية وضبط الخطاب
السياسي لكل القوى الفاعلة ،وتوجيه جهد الجميع
لمحاربة الهجمة االرهابية التكفيرية على لبنان».
ودعا الى «اإلسراع في انتخاب رئيس للجمهورية
يكون ذا حيثية شعبية وازنة».
وأكد لقاء األحزاب في بيان عقب اجتماعه الدوري
برئاسة أمين الهيئة القيادية في حركة الناصريين
المستقلين – المرابطون العميد مصطفى حمدان
«أن المداهمات والتوقيفات لعناصر إرهابية
قيادية خطيرة أحبطت العديد من العمليات األمنية
التي كادت تؤدي الى فتن مذهبية بين اللبنانيين
وسقوط الضحايا من المواطنين األبرياء».
وطالب بـ«الحفاظ على االستقرار واألم��ن في
ل��ب��ن��ان» ،مثمنا ً «دور الجيش اللبناني وكافة
األجهزة االمنية التي تقوم بجهد كبير وقائي في
مختلف المناطق اللبنانية».
وش��دد لقاء األح��زاب على «أن تحصين األمن

واالستقرار يتطلب من الحكومة اللبنانية وكل
المسؤولين السياسيين التنبه ال��ى خطورة
األوض��اع االجتماعية الضاغطة إضافة إلى عبء
تواجد النازحين السوريين مما يفاقم األزم��ات
المتتالية التي قد تصل الى حد ال تحمد عقباه».
وهنأ المجتمعون «الشعب اللبناني وذوي
المجاهد عماد عياد وحزب الله على تحريره من
خالل عملية تفاوض تميزت بإدارة حكيمة بعيدا ً
من الضجيج االعالمي ،مستفيدة من عناصر القوة
لدى المقاومة التي تم تسخيرها بكل سرية وكتمان
للحفاظ على حياة المقاوم عياد وصوال ً الى االفراج
عنه» ،داعين «ال��دول��ة ال��ى االق��ت��داء بحزب الله
لتحرير جميع أبنائنا العسكريين المخطوفين».
وأشارالمجتمعون بمناسبة اليوم العالمي
للتضامن مع الشعب الفلسطيني المصادف مع
ذكرى تقسيم فلسطين المحتلة ،إلى «أن قضية
فلسطين هي أساس األمن القومي وأولوية قضايا
العالم االسالمي ،وأن انحياز القوى االستعمارية
الغربية ال��ى الكيان «اإلسرائيلي» ودعمه في

مختلف حروبه اآلثمة على أبناء فلسطين هدد أمن
وسالمة المنطقة والعالم وأفرز كل هذه الجماعات
االرهابية التكفيرية التي عاثت إجراما ً وسفكا ً
للدماء في كل أنحاء األمة ،وزرعت الخوف والقلق
في كل مكان وحتى عند الذين أنتجوها وم ّولوها
بالمال والسالح من الواليات المتحدة األميركية
الى المحميات والمشيخات على الخليج العربي
خدمة لألمن القومي «االسرائيلي».
ودعا «كل القوى اإلسالمية والوطنية العربية
إل��ى العمل على تنشيط ثقافة المقاومة ضد
الكيان «اإلسرائيلي» الغاصب ،والتركيز على
معركة الوعي في تجميع عناصر القوة السياسية
واالقتصادية واالجتماعية والثقافية ضد الفكر
اإلج��رام��ي اإلره��اب��ي «اإلس��رائ��ي��ل��ي» ووسائله
المتعددة ،وفي مقدمها ترسيخ فكر الجماعات
اإلره��اب��ي��ة التكفيرية تحت مسميات طائفية
ومذهبية ه��ي األخ��ط��ر ال��ي��وم على أب��ن��اء األم��ة
وشبابها على وجه الخصوص».

