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عر�ض مع البعثات الأوروبية اال�ستحقاق البلدي

الم�شنوق :االنتخابات النيابية في موعدها بحزيران

المشنوق مجتمعا ً مع الوفد األوروبي
استقبل وزير الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق أم��س وف��د رؤس��اء
البعثات الدبلوماسية األوروبية
برئاسة سفيرة االتحاد األوروب��ي
كريستينا الرسن ،وعضوية السفراء
األوروب��ي��ي��ن المعتمدين ومم ّثلي
السفارات األوروبية في لبنان.
ووج���ه���ت الرس�����ن ف���ي ب��داي��ة
ّ
اللقاء التهنئة باسم الوفد للوزير
المشنوق على إنجاز االنتخابات
البلدية واالخ��ت��ي��اري��ة ،كما حيّت
ج��ه��ود جميع ال��ذي��ن ع��م��ل��وا على
وخصت
إنجاح ه��ذا االستحقاق،
ّ
بالذكر قوى األمن الداخلي والجيش
اللبناني .كما اعتبرت أنّ «إج��راء
ه��ذه االنتخابات يُثبت أنّ لبنان
ق��ادر على اجتياز أيّ استحقاق
انتخابي مستقبلي».
وأ ّك�����دت ف��ي ه���ذا اإلط����ار على
«أهمية إجراء االنتخابات الرئاسيّة
والنيابيّة» ،كما عرضت الرسن ألهم
خالصات أعضاء البعثات األوروبية
الذين جالوا خالل فترة االنتخابات
على مراكز االقتراع.
م��ن ن��اح��ي��ت��ه ،ش��ك��ر المشنوق

لرؤساء البعثات األوروبية اهتمامهم
بموضوع االنتخابات ودعمهم له،
وأشار إلى «أنّ االنتخابات البلدية
تمسك الشعب
واالختيارية أثبتت
ّ
ومؤسساتها».
اللبناني بالدولة
ّ
واعتبر أنّ «البلديات المنتخبة
حديثا ً هي أكثر المؤسسات شرعية
في لبنان» .وأشار إلى أنّ «البلديات
أثبتت في المرحلة الحالية دورها
وأهميّتها ،خصوصا ً على صعيد
تح ّمل القسم األكبر من أعباء أزمة
النازحين السوريين».
ولفتَ إلى أنّ «ال��وزارة تعمل مع
الجهات المانحة إقليميا ً ودوليا ً
م��ن أج��ل تأمين ال��دع��م للبلديات،
لتتمكن من تقديم أفضل الخدمات
للمواطنين وللنازحين».
وأ ّك��د أنّ «االنتخابات النيابية
س��ت��ت� ّم ف��ي م��وع��ده��ا ال��م��ح �دّد في
ح��زي��ران م��ن ال��ع��ام المقبل ،وأنّ
الوزارة بدأت بالتحضير لها».
ودار نقاش بين المشنوق وأعضاء
الوفد تمحور حول األوضاع االمنية
والسياسية في لبنان.
ال إزالة لمسبح الرملة البيضاء

وك���ان المشنوق تف ّقد شاطئ
الرملة البيضاء ،حيث تأ ّكد من أنّ
شيئا ً لم يتغيّر في ح��ال المسبح
الشعبي ،وأنّ ما ُنشر عن إزالته
أخ��ب��ار غير صحيحة ،وم��ا حصل
أول من أم��س هو إزال��ة ك��وخ كان
مبن ّيا ً على ملك خاص في الجهة
الجنوبية م��ن المسبح ،ال��ت��ي ال
يرتادها الز ّوار.
بدورها ،أوضحت دائرة العالقات
العامة في بلدية بيروت في بيان،
أنّ المنشآت ال��ت��ي ت� ّم��ت إزالتها
وتصويرها في الرملة البيضاء لم
تكن على أيّ من عقارات المسبح
الشعبي الثالثة ،بل كانت موجودة
ع��ل��ى أح���د ال���ع���ق���ارات ال��خ��اص��ة
المجاورة لها ،مؤ ّكد ًة «أن ال عالقة
لبلدية ب��ي��روت إط�لاق �ا ً باألعمال
القائمة على العقار الخاص المذكور
آن��ف �اً .ول��ق��د ت� ّم��ت إزال���ة المخالفة
ال��م��ذك��ورة م��ن قِبل مالكي العقار
ال��خ��اص ،وذل��ك بطلب شفهي من
ال��م��دي��ري��ة ال��ع��ام��ة للنقل ال��ب � ّري
والبحري».

ح ّيا الجي�شين ال�سوري والعراقي

�صالح :لتن�سيق الجهود لمواجهة الإرهاب
حيّا األمين العام للمؤتمر العام لألحزاب العربية قاسم
صالح في بيان باسم األمانة العامة أمس« ،الجيش العربي
السوري والجيش العراقي وحلفاءهما على اإلنجازات التي
ح ّققاها ،والمتم ّثلة بتحرير الفلوجة والتقدّم باتجاه الرقة
لتطهيرهما من تنظيم «داعش» اإلرهابي ،الذي يش ّكل تطورا ً
نوع ّيا ً في مكافحة اإلرهاب التكفيري والقضاء عليه» ،مدين ًة
المجازر التي يرتكبها اإلرهاب بحق المدنيين نساء وأطفاال ً
واستعمالهم دروعا ً بشرية.
كما أعلنت األم��ان��ة العامة «استنكارها الستهداف
مواقع للقوى األمنية األردنية بتفجيرات أعلن «داع��ش»
مسؤوليّته عنها ،وتدعو إلى تنسيق الجهود والتعاون بين
جميع ال��دول المستهدفة لمواجهة المجموعات اإلرهابية
التكفيرية ،أل ّنها تش ّكل خطرا ً وجود ّيا ً على سورية والعراق
واألردن وعلى كل األمة والعالم ،وتجدّد الدعوة إلى تشكيل
جبهة شعبية عربية لمحاربة اإلرهاب ودحره وهزيمته».

وأ ّكدت األمانة العامة رفضها «الدعوات المشبوهة إلى
إنشاءكانتوناتإثنيّةوعرقيّةوطائفيةومذهبيةبهدفتقسيم
سورية والعراق استجاب ًة وتنفيذا ً لمشروع الشرق األوسط
الجديد ،وتبريرا ً لمشروع يهوديّة الكيان الصهيوني ،وتعزيزا ً
ألمن هذا الكيان وإضعافا ً لمحور المقاومة والممانعة».
أضاف البيان « :أنّ األمانة العامة إذ تؤ ّكد وحدة األراضي
السورية والعراقية ووحدة األمة بمواجهة مشاريع التقسيم
والتفتيت ،فإ ّنها تدعو جميع األح��زاب والقوى الحيّة في
ّ
المخططات التدميرية واالنخراط في
األ ّمة إلى مواجهة هذه
معركة المواجهة ،ودعم الدول والجيوش التي تتصدّى لها
وتقدّم التضحيات الكبيرة إلسقاطها .وكلّنا ثقة أ ّننا بفضل
ّ
يسطرون
سالح اإلرادة والدماء الزكية والشهداء األبرار الذين
ّ
مالحم البطولة كل يوم ،وعلى جميع الجبهات ،سوف نحقق
النصر تلو النصر ونح ِّرر أ ّمتنا من رجس اإلرهاب الصهيوني
والتكفيري».

ميقاتي� :سنبقى منفتحين
للتعاون والحوار
أ ّك��د الرئيس نجيب ميقاتي خالل إفطار رمضاني أقامه في دارت��ه في
طرابلس تكريما ً للمخاتير الناجحين في طرابلس والميناء والقلمون« ،أ ّننا
ك ّنا وسنبقى منفتحين للتعاون والحوار مع كل أبناء الوطن ،وفي الوقت
ذاته لن نسمح بالتطاول على كرامة طائفتنا وحقوقها ،على قدم المساواة
مع سائر الطوائف» ،مشدّدا ً على « أ ّننا دفعنا الكثير لحماية منطق الدولة
وصون مؤسساتها ،وهذه قناعة حقيقيّة وثابتة وأساسية في وجداننا
ومسيرتنا».
وق��ال « :حماية البلد واجبنا جميعاً ،وكل خطاب يو ِّتر أهل طرابلس
ويسمِّم أجواء المدينة نحن بغنى عنه .لن ننج ّر إلى ِ
سجاالت عقيمة ملّت
منها الناس ،ولكن في الوقت ذاته لن نسكت عن اإلس��اءات أو االفتراءات
أو المزايدات» .كل عم ٍل ُنقدم عليه يرتكز الى اآلية الكريمة ُكن ُتم خير أمة
أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر.
وق��ال «المعروف يقوم على حماية الناس والمنكر يقوم على دفعهم
للتهلكة ،المعروف يقوم على الدعوة للوحدة والمنكر يقوم على دعوات
الفرقة والتشرذم ،المعروف يقوم على اإلنفاق على ما ينفع الناس والمنكر
يقوم على استعمال الناس وق��ودا ً لمعارك اآلخرين ودفعهم الى هاوية
الحروب والخالفات العبثية .نحن نسعى لنكون دائماً ،ومعكم ،من أهل
المعروف واإلبتعاد عن المنكر والبغي».
وتابع« :نحن مست ّمرون في مسيرتنا إلى جانب أهلنا ،ولن نتو ّقف بإذن
الله عن تقديم كل ما يلزم .أبوابنا مفتوحة ألهلنا ،ولن تغلق هذه األبواب.
معكم سندخل أحياء المدينة التي تم ّثلون ،فدخول البيوت يكون من أبوابها
وأنتم أبواب مناطقكم وحاراتكم وبيوت أهلكم .معا ً سنعمل ليبقى رأس
طرابلس وأهلها مرفوعا ً بإذن الله ،معا ً سوف نعمل لنتجاوز الصعوبات
ونساعد الناس قدر المستطاع ،معا ً سوف نبلسم وجع الموجوع ونحكي
مع الناس عن المستقبل».

فا�ضل ّ
قدم ا�ستقالته خطي ًا
�إلى �أمين عام مجل�س النواب
قدّم النائب روبير فاضل ،استقالته خط ّيا ً إلى األمين العام للمجلس
النيابي عدنان ضاهر.
وأ ّك��د أنّ «ه��ذه االستقالة ليست استقالة من لبنان ،هي استقالة من
المجلس النيابي ومن الدورة الحالية ،وأنّ التزامي في لبنان سيبقى كما
كان ،وبهذه االستقالة أسترجع الحرية التي تسمح لي أن أقوم بعمل فعّ ال
أكثر إلصالح المنظومة السياسية والثقافية في لبنان».
أضاف« :النظام الداخلي واضح ،على النائب أن يقدّم استقالة خطيّة،
وعلى رئيس المجلس أن يُعلم المجلس باالستقالة في أول جلسة للمجلس
النيابي ،ومن بعدها تكون الجلسة نهائيّة ،وبالتالي ال مجال ألحد أن
يرفض االستقالة ،وفي أول هيئة عا ّمة تكون االستقالة نهائية ،وبالنسبة
لي من اآلن وصاعدا ً أنا نائب مستقيل ولن أقوم بمها ّمي كنائب على أمل
أن ُتعقد الهيئة العامة في أسرع وقت ،وإذا لم ُتعقد فأنا لست مسؤوال ً عن
النظام السياسي في لبنان ،ولكن أنا مسؤول عن شخصي».
وقال« :هذه االستقالة هي تراكم مشاكل ،من التمديد األول الذي لم أقبله
والتمديد الثاني والذي تنازلت عن معاشي من وقتها ،والفراغ وعدم إمكانيّة
التشريع وإص��راري على التشريع بمواضيع أساس ّية كالفقر والكهرباء
وغيرها من األمور ،أصبحت في موقع أتح ّمل مسؤولية ما يحصل بالبلد
وال أستطيع أن أفعل شيئاً ،وإذا كنت أريد أن أكون منسجما ً مع نفسي وما
يه ّمني في الموقع هو اإلنجاز السياسي واإلنجاز للشعب اللبناني ،قلت من
واجباتي أن أستخلص العبر».

«تج ّمع العلماء» �أقام �إفطاره ال�سنوي:
ليتح ّرر العرب من التبعية لأميركا

3

جانب من اإلفطار
أق���ام «ت��ج� ّم��ع العلماء المسلمين» ب��ال��ت��ع��اون مع
المستشارية الثقافية اإليرانية في مركزه في حارة حريك،
حفل إفطاره السنوي للمجلس المركزي ،حضره المستشار
الثقافي للمستشارية الثقافية اإليرانية في بيروت محمد
مهدي شريعتمدار ،نائب رئيس المكتب السياسي لحركة
أم��ل الشيخ حسن المصري ،المستشار ف��ي السفارة
اإليرانية السيد حسين توسلي ،القنصل في سفارة سورية
فراس شنتة وشخصيات سياسية ودينيّة وعدد كبير من
العلماء.
تخلّل اإلفطار كلمة لشريعتمدار ،قال فيها« :لقد كان
هاجسه القدس ،وديدنه الدعوة للدفاع عنها وعن كل
فلسطين أرض�ا ً وشعبا ً وقضية ،ودأب��ه إعتبارها قضية
مركزية لألمة اإلسالمية ،بل وإنسانية وعالمية ،وواحدة
من قضايا المستضعفين في مواجهة المستكبرين كما كان
يعبّر دائماً».
ّ
ّ
أضاف« :أنه اإلمام الخميني الراحل ،الذي أكد منذ بدء
نهضته قبل أكثر من نصف قرن من الزمن ضرورة مواجهة
الخطر الصهيوني ،رغم أنّ قضية فلسطين لم تكن قد ذاعَ
صيتها في إيران آنذاك ،ولم يكن دعمه للقضية مج ّرد موقف
سياسي أو تاريخي أو حضاري ناتج عن تأييد الخير
والحق والعدل في مواجهته لقوى الظلم والظالم والشر،
وإ ّنما وإل��ى جانب كل ذل��ك ،مبدأ عقائدي وشرعي ُتق ّره
أحكام الفقه اإلسالمي بوجوب تحرير األرض المغتصبة
من دار اإلسالم وصرف األموال الشرعيّة في سبيل ذلك،
ناهيك عن نصرته الدائمة لقضايا المستضعفين وتأسيسه
أو إحيائه لمدرسة فقه الجهاد ض ّد المستكبرين».
وتابع« :حتى جاء انتصار الثورة اإلسالمية في إيران
ليُعيد الهويّة والثقة بالذات إلى الشعب المسلم وإلى أبناء
األمة ،وليح ّقق أمنيتين لإلمام :تأسيس الحكم اإلسالمي،
وإطالق حملة دعم لقضية فلسطين .وشهدت طهران علم

فلسطين يرفرف فوق سفارة العدو ،وشعارات «اليوم
إيران وغدا ً فلسطين» ،واإلعالن عن يوم القدس العالمي،
ليكون ال��دف��اع عن فلسطين شعبا ً وأرض���ا ً وقضية من
ثوابت السياسة الخارجية للجمهورية اإلسالمية اإليرانية
في فضاء دفاعها عن المستضعفين والقضايا العادلة،
واستم ّرت هذه السياسة إلى يومنا هذا في عهد الخلف
الصالح لذلك السلف الصالح».
وختم« ،تحيّة للقدس وللمسجد األقصى ،تحيّة للشعوب
الثائرة بوجه «إسرائيل» المجرمة ،وتحيّة إلى المسلمين
ومستضعفي العالم ،وتحيّة إل��ى المقاومة بشهدائها
وأبطالها وسيّدها ،وتحيّة إليكم علماء المقاومة».
ب��دوره ألقى رئيس مجلس األم��ن��اء القاضي الشيخ
أحمد الزين كلمة «تجمع العلماء المسلمين» ،ناشد فيها
«العرب بالذات أن يتح ّرروا من التبعيّة للواليات المتحدة
األميركية ،وأن ينسوا ما كان للتبعيّة لبريطانيا العظمى،
ه��ذه التبعية التي نرفضها في الماضي وف��ي الحاضر
وبخاصة في الخليج وف��ي السعودية وف��ي البحرين
بالذات ،فلتسقط هذه التبعية العمياء ولترتفع راية بدر
في شهر رمضان ،راية الجهاد في سبيل الله ،راية المقاومة
في لبنان وفي فلسطين وعلى كل شبر من األرض العربية
واإلسالمية».
وإذ أش��ار إلى أنّ «ط��رح الفتنة والتفرقة بين الس ّنة
والشيعة هي لمصلحة العدو «اإلسرائيلي» ،كي ننشغل
بالخالفات المذهبيّة والفتن عن واجبنا في الجهاد في
سبيل الله وحماية المسجد األقصى والقدس الشريف»،
أ ّكد أ ّننا «في تج ّمع العلماء المسلمين نلتقي علماء س ّنة
وشيعة نرفع راية الوحدة راية المقاومة ،راية الجهاد
في سبيل الله ،كما نرفع التحيّة لإلمام الخامنئي حفظه
الله وإلى الشعب اإليراني العظيم ،وإلى سائر الشعوب
اإلسالمية في كل مكان».

كاغ تف ّقدت �أو�ضاع الالجئين في الر�شيديّة
ووقفة ت�ضامن ّية مع الأ�سير كايد

فاضل يسلّم ضاهر كتاب االستقالة

�سعد التقى حزب اهلل
استقبل األمين العام لـ«التنظيم الشعبي الناصري» الدكتور أسامة سعد في
مكتبه في صيدا ،وفدا ً من «حزب الله» برئاسة نائب رئيس المجلس السياسي
في الحزب محمود قماطي ،وحضور أعضاء القيادة في التنظيم :خليل الخليل،
بالل نعمة ومصطفى حسن.
وجرى خالل اللقاء ،بحسب بيان لـ«لناصري»« ،عرض للمستجدّات على
الساحتين اللبنانية والعربية ،والتحدّيات والتهديدات التي يتع ّرض لها لبنان،
ومن بينها خطر اإلرهاب الصهيوني وخطر اإلرهاب التكفيري ،وما يم ّثالنه من
تهديد لالستقرار والدولة والمجتمع والكيان».
وه ّنأ المجتمعون عموم اللبنانيين بحلول شهر رمضان المبارك ،آملين أن
«يأتي العيد باألمل بحياة أفضل على الصعد كافة لجميع اللبنانيّين».
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مت�ضامنا
ال�صيني
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أبرق رئيس «حزب االتحاد» الوزير السابق عبد الرحيم مراد إلى رئيس
جمهورية الصين الشعبية متضامنا ً معه في قضية الجزر الصينية المتنازع
عليها في بحر الصين.
وجاء في البرقية« :تابعنا باهتمام شديد قضية الجزر الصينية المتنازع
تمسك
عليها في بحر الصين ،ومواقفكم الحكيمة التي تعربون من خاللها عن ّ
سلمي للنزاع من خالل محادثات مباشرة بين األطراف المعنيّة،
الصين بح ّل
ّ
وصيانتكم لحريّة المالحة والرحالت الجويّة العابرة التي يكفلها القانون
الدولي للدول األخرى .وإ ّنني إذ أعلن باسمي وباسم حزب االتحاد وقوفنا إلى
جانبكم في موقفكم الهادف إلى حل المشكلة عن طريق الحوار وتعزيز السالم،
أدعو إلى أوسع تضامن معكم في مواجهة ما ي ّ
ُخطط النتزاع بعض الجزر عن
السيادة الصينيّة ،ورفض أي ّ
أجنبي في هذه القضية».
تدخل
ّ

كاغ مع الجئين في الرشيدية
المنسق الخاص
أع��ل��ن مكتب
ّ
لألمم المتحدة في لبنان سيغريد
كاغ في بيان ،أنّ األخيرة زارت مخيم
الرشيدية لالجئين الفلسطينيين
في جنوب لبنان .والتقت في خالل
ال��زي��ارة بمم ّثلين ع��ن الفصائل
ال��ف��ل��س��ط��ي��ن� ّي��ة ال��ذي��ن أط��ل��ع��وه��ا
على أوض���اع المخيم واألوض���اع
االجتماعية واالقتصادية الصعبة
التي يواجهها سكان المخيم.
ك��م��ا ج��ال��ت ع��ل��ى مستوصف
المخيم ،وزارت ث��ان��وي��ة ومركز
ال��ن��س��اء .وأب���دت ك��اغ قلقها إزاء
األوضاع المعيشيّة األليمة ،وأ ّكدت
من جديد أنّ األمم المتحدة ستستمر
في دعم الالجئين الفلسطينيين في
لبنان من خالل «أونروا».
على صعيد آخرّ ،
نظمت الجبهة
الشعبية لتحرير فلسطين وقفة
تضامنيّة أم��ام مكتب «أن��روا» في
مخيم ال��رش��ي��دي��ة ،ت��ض��ام��ن�ا ً مع
األس��ي��ر الفلسطيني ب�لال ك��اي��د،
ودعما ً «لصمود الشعب الفلسطيني
ف��ي األرض المحتلة» ،بمشاركة
مم ّثلين عن الفصائل الفلسطينية
واألحزاب اللبنانية وعدد من أبناء
ال��م��خ��ي��م ،رف��ع��ت خ�لال��ه��ا األع�ل�ام
الفسطينية ورايات الجبهة وصور
األمين العام للجبهة أحمد سعدات
واألسير كايد».
ب����داي���� ًة ،ش��ك��ر ع��ض��و ق��ي��ادة
الجبهة في المخيم إيهاب ح ّمود
«المشاركين في ه��ذه الوقفة ،وال

س� ّي��م��ا ف��ي أج����واء ش��ه��ر رم��ض��ان
المبارك».
وألقى عضو اللجنة المركزية
لفرع لبنان ومسؤول منطقة صور
ف��ي الجبهة الشعبية أحمد م��راد
كلمة ،أ ّك��د فيها أنّ «ه��ذه الوقفة
المباركة ال��ت��ي تتزامن م��ع شهر
رمضان المبارك تؤ ّكد اإلصرار على
متابعة النضال».
وقال« :نلتقي اليوم دعما ً لصمود
شعبنا ومقاومته الباسلة ،وتخليدا ً
للشهداء ووفا ًء لألسرى ،وتضامنا ً
م��ع رفيقنا ال��ق��ائ��د األس��ي��ر البطل
بالل كايد الذي أمضى في زنازين
االحتالل  15عاماً ،ليعود ويجدّد
اعتقاله إداري��ا ً في محاولة لكسر
إرادت��ه» .وعبّر عن «إدان��ة الجبهة
ال��ش��دي��دة ل��ت��و ّل��ي دول���ة ال��ك��ي��ان
مسؤولية اللجنة القانونية في األمم
المتحدة» ،معتبرا ً ذلك «تشجيعا ً
لها على مواصلة جرائمها بحق
الشعب الفلسطيني».
ودع��ا «المؤسسات القانونية
واإلن��س��ان��ي��ة ال��دول��ي��ة إل��ى تح ّمل
مسؤولياتها ف��ي ف��ض��ح وكشف
ج��رائ��م االح��ت�لال وك��ب��ح جماحه
�وج��ه �ا ً
وت��ع� ّ
�ط��ش��ه ل���ل���دم���اء» ،م��ت� ّ
إل��ى «اللجنة ال��دول��ي��ة للصليب
األحمر بتكثيف مراقبتها لسجون
العدو ومتابعة قضايا األس��رى».
ووج��ه «التحية ل��روح البرلمانية
ّ
البريطانية جو كوكس ،التي ُقتلت
أل ّنها لم تخضع لتهديدات وابتزاز

العنصرية الصهيونية واإلمبريالية
العالمية».
وأل��ق��ى ك��ل��م��ة ف��ص��ائ��ل ال��ث��ورة
الفلسطينية عضو قيادة «حركة
الجهاد اإلس�لام��ي» في لبنان أبو
س��ام��ر م��وس��ى ،ف��دع��ا «األج��ن��ح��ة
العسكرية للفصائل الفلسطينية
إل��ى تصعيد العمليات المسلحة
ض ّد العدو الصهيوني ،وإل��ى أسر
ج��ن��ود ومستوطنين لمبادلتهم
ب���أس���رى ال��ش��ع��ب الفلسطيني
ف��ي س��ج��ون االح���ت�ل�ال» ،مطالبا ً
بـ«مواجهة إجراءات أونروا الظالمة
موحدة كفيلة
وفقا ً الستراتيجية
ّ
بإفشال ما يُحاك للشعب وقضيّته
الوطنية».
وكانت كلمة لألحزاب اللبنانية
ألقاها عضو اللجنة المركزية في
الحزب الشيوعي اللبناني كامل
حيدر ،فقال« :نقف اليوم للتضامن
مع أسرانا األب��ط��ال ،نتضامن مع
األسير القائد البطل بالل كايد من
موقع حامل القضية ومحتضنها
ورافع رايتها راية فلسطين».
ووجه التحية «لألسرى األبطال
ّ
ف��ي زن��ازي��ن االح��ت�لال الصهيوني
واإلمبريالية العالمية ،وإلى القادة
أحمد سعدات وم��روان البرغوثي
وج���ورج ع��ب��دال��ل��ه ،والبرلمانية
البريطانية ج��و ك��وك��س شهيدة
ال���غ���در ال��ع��ن��ص��ري ال��ص��ه��ي��ون��ي
اإلمبريالي».

