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تقدير نصف شهري للتطوّرات السياسية واألمنية يف لبنان

أهداف المركز الرئيسية:
 1ـ إعادة فلسطين إلى موقعها الحقيقي كقضية مركزية لألمة.
 2ـ الترويج للقيم الجهادية والنضالية في إطار استراتيجية تحرير فلسطين.
 3ـ بناء عالقة متينة مع النخب والشخصيات المعنية بالقضية الفلسطينية.
 4ـ إصدار دراسات وأبحاث وتقارير ذات بعد استراتيجي وتحليلي.

2

التقدير النصف شهري (ملف لبنان)
رقم ()516

2022/09/51

طرحت أسئلة كثيـرة وكييـرة فـي اميـاخ ام يـرة حـوة طييعـة ودور الطانفـة السـنية فـي لينـا
ُ

اصـة حـوة

عـودة دار الفتـوإ إلـى الرهـور وسـؤ تسـال ت حـوة دفـع سـعودك وراء ذلـل للعـودة الـى السـاحة اللينا يــة

من باب الفراغ الرناسي.

يشير متابعو عن كثب للوضع السني ولدور المفتي المستجد إلى أ هذا الوضـع

يحتـاإ إلـى مزيـد

من التشريح والتفصيل .فالجميع يدرك أ حالـة التشـرذخ والضـيال التـي تيمنـت علـى السـاحة السـنية فـي

الفت ـرة ام ي ـرةة اصــة بعــد اعــال ال ـرنيي ســعد الحريــرك تعليــا عمل ـ السياســية وتجميــد شــا تيــار

الشعيي العريضة تسييت في تصدعات وإهت اززات في القاعدة السـنية مـملت معرـم المنـاطاة و هـرت
بعض مشاهدها في اإل تخابـات النيابيـة ام يـرةة وأحـديت فـي الوقـت فسـ

ما زالت إرتدادات تتفاعل على أكثر من صعيد دا لي.

لـال فـي المعادلـة السياسـيةة

وتفاقم واقع اليليلة والضيال مع إ ف ار عقد ادك رلسـاء الحوومـاتة إيـر إ سـحاب الحريـرك مـن السـاحة

السياســيةة وتــولي الـرنيي جيــب ميقــاتي رناســة الحوومــةة وإعتـزاة الـرنيي تمــاخ ســالخ العمــل السياســية

وتركيز الرنيي فؤاد السـنيورة علـى اإلهتمـاخ باإل تخابـات النيابيـة .اممـر الـذك أدإ إلـى ريـاب المر يـة

السياسيةة على عالاتهاة عن ساحة العمل الوطنية كما يرإ هؤ ء.

وأيار هذا الفراغ المفا ئ مو ة من القلا والحذر في الشارل السنية اصة بعد تهافـت بعـض امحـزاب

والقــوإ السياســية علــى إقتســاخ أصـوات النــا يين فــي المنــاطا ذات القالييــة ة والتســابا علــى و اريــة تيــار

المستقيل.

أدإ ذلل إلى أ تسارعت اإلتصا ت مع دار الفتوإ للحد من مناخ الضيال واإلحبا الـذك إ تشـر فـي
الســاحة الســنية بعــد الصــدمة الحريريــةة فلــا

ـواب المفتــي ا ـ يجــب إ ترــار تــانج اإل تخابــات النيابيــة

حتى يني على الشيء مقتضا ة حسب هؤ ء المتابعين.

بقض النرر عما أسفرت عن اإل تخاباتة بادر المفتي عيد اللطيـ

دريـا بـالتحرك الهـادإءة و عضـ

بعيدا عن امضواءة حسب المتابعينة تحت عنوا أساسي وإستراتيجي :مع الشملة بما يعني ذلل من
إعــادة تنرــيم الصــفوحة والحفــاا علــى موا ــة ودور الطانفــة امكيــر فــي المعادلــة الوطنيــة ولهــذا حــدي
3

التقدير النصف شهري (ملف لبنان)
رقم ()516

آ ر اذا كا الحدي

2022/09/51

عن غاليية ديموغرافيـة كو هـا ـاءت تيجـة ـروح معينـة أهمهـا التجنـيي ة وفـي

مواقــع الق ـرارة وحمايــة الشــارل الســني مــن المحــاو ت الحز يــةة والحفــاا علــى هــج اإلعتــداة والح ـوارة

وموا هة كـل حمـالت اإلفتـراء وإتهامـات التطـرح واللجـوء إلـى العنـ ة إضـافة إلـى تنسـيا المواقـ
واب الدانرة اإل تخابية الواحدةة والتركيز على الحا ات اإل مانية الملحة في مناطقهم.

بـين

مبــادرة مــع الشــمل التــي أطلقهــا المفتــي قو لــت باإلرتيــا فــي اموســا والفعاليــات الســنيةة كمــا لقيــت

تجاو ــا مــن قيــل امكثريــة اللييـرة مــن النـوابة ومهــدت لعقــد مــؤتمر وطنــي مــامل للنـواب الســنة فــي دار

الفتوإ في ال اربـع والعشـرين مـن الشـهر الجـاركة للت كيـد علـى الثوابـت الوطنيـة التاريخيـة للطانفـة السـنيةة

والتـي لطالمـا مـولت النـواة امساسـية للتوافقـات الوطنيـةة وآ رهـا إتفـا الطـان ة وأساسـها أ الدولـة هــي

المر ية الشرعية والدستورية الوحيدة للجمهورية اللينا يةة والحاضنة امولى وام يرة للل اللينا يين.

يريد أصـحاب و هـة النرـر هـذ الت كيـد علـى أ دار الفتـوإ لـم تلـن يومـا المر يـة الروحيـة للمسـلمين

وحسـبة بقــدر مــا كا ــت مر يــة وطنيــة للــل اللينــا يينة تحتضــن القمــم الروحيــة واإل تماعــات الوطنيــةة

المتنوعــة ب لوا هــا الطانويــة والسياســيةة تنــادك بــالحوار أســلو ا وحيــدا لمعالجــة كــل امزمــاتة و اإلعتــداة
هجا إليجاد الحلوة المناسبة للخالفات المستعصية بين اللينا يين.

لـذلل يريـد هـؤ ء تصـوير مـؤتمر مـع الشـملة ب ـ لـن يوـو إ تماعـا طانويـا أو مـذهيياة بقـدر مـا هــو

لقاء وطني بإمتيازة م سيخرإ بثوابت وطنية واضحة وصريحة تهم كل اللينا يينة تؤكد على التمسـل
بإتفــا الطــان

والحــرت علــى تطييــا الدســتور صــا وروحــاة وإحت ـراخ مواعيــد اإلســتحقاقات الدســتوريةة

وضرورة العودة إلى الحوارة وإلى لقة التفهم والتفاهم للخروإ بالبالد وال باد مـن النفـا الحـالية وإطـال

ورمة اإلصال واإل قاذ.
هنــا ي ـ تي التاكيــد ب ـ

أهميــة مــؤتمر دار الفتــوإ تلمــن فــي إبتعــاد عــن المواقــع السياســية والمر يــات

التقليديةة وحصر في إطار المر ية الروحية التـي إتخـذت هـذ المبـادرة بعيـدا عـن أك مـؤيرات سياسـية

محليةة ومن منطلا الحرت على مع الشملة وإعادة التواصل بين أطراح المناطا والفعاليات النيابية

الجديدة.
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جا مبادرة المفتي في مع الشمل من م ها أ تعيد الدور الطليعي والقيادك لدار الفتوإة بعيدا

عــن كــل مـوانب المرحلــة الســابقة ومــا علــا بهــا مــن إلت ازمــات سياســية ومخصــيةة لــم يعــد لهــا مــا ييررهــا

اليوخة وتؤكد من ديد أهمية بقاء المر ية الروحية فو كل التباينـات الشخصـية والخالفـات السياسـيةة
وعلى مسافة واحـدة مـن ميـع فعاليـات الطانفـةة علـى إ ـتالح مـواقعهم السياسـية والحز يـة .وهـذ امـارة

واضحة على ا تقاد و هة النرر هذ

حياز الدار دوما الى عانلة آة الحريرك منذ الحريرك امب.

م ــؤتمر م ــع الش ــمل سيحض ــر ـ ـواب م ــن ك ــل اإلتجاه ــات السياس ــية والحز ي ــةة وم ــن مي ــع ال ــدوانر

اإل تخابية .وهو يسعى لتشويل مجموعة يابية سـنية توا ـ ا سـتحقاقات المقيلـة علـى الصـعيد الـوطني.
ويعتمــد حتــى كتابــة هــذ امســطر بصــورة أساســية علــى عــدد قليــل مــن الن ـواب إل ـراء التواصــل مــع

اآل رين لجمع الص

النيابي السنية و ما

يقل عن  21أو  21انبا بالحد ا د ى.

تمـال فــي دار الفتــوإة وقالـت المصــادر المتابعــة

وهـو و ا ـ دعـوات للــل النـواب السـنة ال ـ 12ة لعقــد ا
للتحضيرات الجارية إ سق ا تمال وهدف سيوو واحداة وهـو تعزيـز وحـدة الطانفـة اسـالمينا ووطنيـا
وإ ا

تمــال ل ــن يو ــو لهــدح سياس ــي مح ــددة كا س ــتحقا الرناســي أو العم ــل التشـ ـريعي والخ ــدماتي

وا مانية بل هناك عنوا عاخ سيجرك البح
وفي كل المجا تة

في هو وق

التشرذخ وتعزيز التعاو بـين النـواب السـنة

سيما بعدما غابت الزعامات السنية عن وا هـة العمـل الـوطنية ولـم يسـتطع أحـد

تعيئة فراغ الرنيي سعد الحريرك وكتلت وتيار السياسي العريض.

ومن دواعي مسعى دريا أ معرم النواب السنة اآل احوالهم متاىة وللل منهم تو هات ة وهم موزعو
بين تيارات وأحزاب وقوإ مختلفةة و يجمعهم سوإ القليل مـن التو هـات العامـةة بينمـا المطلـوب إيجـاد

ويسمع صوت ة وهو ما يسعى إلي دريا .
يقل يابي سني معتدة ومنفتح ليقوة كلمت ُ
ولــذللة تضــي

المصــادر المتابعــة أ دريــا

يســعى إلــى مــلء الف ـراغ السياســي الضــيا بيــدة عــن

ضانعة بل يسعى لملء فراغ الحضور السني في العمل السياسي والوطني العاخ.

للن بعض النواب السنة يرفض ا ضماخ إلى تلتل أو مجموعة يابية لها لـو طـانفية كالنانـب أسـامة

ســعدة والــبعض اآل ــر يبحـ

عــن توافــا أو حــوة مشــرول سياســي مــامل إصــالحي وتقييــركة كــالنواب

عيد الرحمن اليزرك وابراتيم منيمنة وحليمة قعقور وأمرح ريفي ور ما غيرهم.
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على هذاة يبقى الرها علـى النـواب التقليـديين فـي بيـروت وطـرابلي وعوـار والبقـال لحضـور ا

تمـالة

وعددهم كاح لتشويل مجموعة واز ة مقررة في اليرلما وفي العمل الوطني العاخة و ما يخدخ الطانفة.

ويبقى المهمة بحسب المصادرة أ ينجح المفتي في مع النوابة مهما كا عددهمة تحت عنوا واحد
متفا علي ة ولو ا تلفت اتجاهاتهمة لتصبح للطانفة مر ية القرار في العمل السياسي العاخ.

فــي كــل امحـواة هــي الخطــوة امولــى مــن وعهــا منــذ تــولي المفتــي منصــب ة تحــت عنـوا تعزيــز الوحــدة

السنية اإلسالمية والوطنية.

وفــي حــين ت ـ تي هــذ الــدعوة مــع بــدء المهلــة الدســتورية

السياســي ح ــوة تـ ـ لي

تخــاب رنــيي للجمهوريــة فــي م ـوازاة اللبــا

الحوومــة وص ــالحيات رناس ــة الجمهوري ــة ورناســة الحووم ــةة تـ ـرفض دار الفت ــوإ

ر طهــا ب ـ ك اســتحقاقات وتحديــدا ا تخابــات الرناســيةة وتؤكــد أ الهــدح هــو تعزيــز الوحــدة اإلســالمية

السنية والوطنية.

يلفت المنرمو الى أ ليي هناك مـن ـدوة أعمـاة محـدد لهـذا اللقـاء ولـم يقـرر مـا إذا كـا سيصـدر

عن بيا أو توصيات أو أك أمر مشاب ة رافضين ر ط ب ك استحقا ة ومعتيرين أ مجرد ا عقـاد هـو
ــدوة أعم ــاة بح ــد ذات ـ  .ول ــن تمل ــي دار الفت ــوإ علــى النـ ـواب أك م ــيء بــل س ــيتم التش ــاور ف ــي اآلراء

وامفلارة واللقـاء سـيوو محصـو ار بـين النـواب ودريـا ة مـع الت كيـد علـى أ ـ لـيي هنـاك أك ـالح مـع

رلساء الحوومة السابقين.

يؤكــد هــؤ ء ا اللقــاء أساســا ــاء بنــاء لرربــة الن ـواب الســنة الــذين زاروا دريــا

وسيوو المهم هو ترتيب الييت السني وتوحيد الموق

ــالة الفت ـرة ام ي ـرةة

في الحد امقصى الممونة ويلفت متـابعو غيـر

مقر ين بالضرورة من دريا الى أ ـ وإ لـم يـتم تحديـد عنـاوين اللقـاء فـي ـل الـدعوة إ مـا مـن اليـديهي

أ يوو ا ستحقا الرناسي وكل ا ستحقاقات على دوة امعماة .وير طو بين اعتلاح رنيي تيار
المستقيل سعد الحريرك الذك أدإ إلـى عـدخ تلـو كتلـة سـنية فـي اليرلمـا و ـين هـذا اللقـاء الـذك يهـدح
لجمــع الصــفوح وهــو أكثــر مــن ضــرورة فــي هــذ المرحلــة حي ـ
و التالي من م

هذ الخطوة واللقاء الذك سيبح

تمــر القيــادة الســنية بمرحلــة ا تقاليــةة

بـدور السـنة مـن الناحيـة الوطنيـة وفـي الحوومـة كمـا
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ف ــي اليرلم ــا وا تخاب ــات رناس ــة الجمهوري ــة وحق ــو الطانف ــة ف ــي التركيب ــة اللينا ي ــةة تسـ ـريع ا ته ــاء ه ــذ

المرحلة عير لقاءات عدة في المستقيل ستلماة التعاو وتوحيد الجهود.

على أ ا تقادات و هت إلى اللقاء مينية على رفـض تـد ل الم ار ـع الدينيـة فـي السياسـة أو أ تـتحوم

بق اررات النوابة بينما يشير بعض الحانرين لجهة حضور ا

تمال إلى أ النواب ترمحوا وا تخيوا عـن

المقعــد الســني وفــا القــا و ة وعنـدما يصــبح القــا و فــي لينــا مــد ينا عــاب ار للطوانـ
آ ر مع التشديد على استقاللية الخيارات السياسية للبعض مثل واب التقييـر ومسـتقلينة مـع التمنـي لـو

يوو اللقاء امعا بعيدا عن الطوان

ســيوو هنــاك كــالخ

والمذاهب.

عل ــى أ ال ــبعض يش ــير إل ــى أ ه ــا ليس ــت المـ ـرة امول ــى

تم ــال كه ــذاة فمن ــذ مطل ــع س ــبعينيات الق ــر

الماضية والمقر الرسمي للطانفة السنية يجمع رلساء حوومات سـابقين او ـواب ووزراء وم ار ـع سـنيةة

فلا ــت قم ــة عرم ــو ا س ــالمية الش ــهيرةة الت ــي التق ــت فيه ــا ي ــادات م ــن الطانف ــة الس ــنية برناس ــة مفت ــي

الجمهورية الراحل الشيخ حسن الدة بعد حادية بات عـين الرما ـة فـي  21يسـا  2721التـي فجـرت
الحــرب ا هلي ــةة وحينهــا تش ــولت حووم ــة عســورية برناس ــة الل ـواء ــور ال ــدين الرفــاعية وكا ــت س ــبقتها

حوومــة برناســة امــين الحــافرة فــاعتير المســلمو الســنة ا رنــيي الحوومــة ضـ ي

فــي موا هــة رنــيي

تيـدلت هـذ الصـيقة فـي اتفـا الطـان ة و ـات

يعين الوزراء ويختار مـنهم رنيسـاة حيـ
الجمهورية الذك ا
علــى رنــيي الجمهوريــة ا يجــرك استشــارات يابيــة ملزمــةة يخضــع لهــا دســتورياة فتحققــت المشــاركة فــي
الحوم وهي مطلب المسلمين السنة.

ويمة مواهد التاريخ كثيرة يقدمها البعض المقرب من المفتي تيدأ من لحرة وق

المفتي دمحم توفيا الد

عاخ  2791إلى ا ب استقالة لينا ة فتو ا من دو اتفا إلى منـزة رنـيي الجمهوريـة بشـارة الخـورك
معلنا مسا دت ل في معركة ا ستقالةة مرا حا اللفة لصالح لينا على حسـاب ا حـتالةة وتسـتمر مـع
المفتي الد في قمة عرمو ة وكا بيا القمـة فاصـال حاسـما بـ

فـي لينـا مـ با واحـدا

مـعيينة يـم

في العاخ  2791حين تمسل الجميع بخطبة الد في صالة العيد بالملعب اليلدكة فلا ت طيت وييقة

هوية لينا العر ية.
وطنية حفرت ا

في كل امحواة ومع قرار الحريرك ا عتلـاح بـات ا حبـا السـني أكثـر عمقـا وكـا يتنـامى دومـا منـذ

سنوات طويلة مع كل حدث دا لي و ار ي.
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السـنة اللينـا يين بعـد م ارحـل مـن
ليي اإلحبا هذا وليد المرحلةة هو يعـود الـى سـنين طويلـة م اـرت علـى ُ
ا لسارات اإلقليمية والهزانم المحليـة .ذلـل أ طانفـة الدولـة التـي مـا كـا لينـا ليولـد قيـل يـ و211

عـاخ مــن دو غطانهــاة فقــدت عصــرها الــذهيي فــي الخمســينيات والســتينيات مــع ريــاب ر ــاة دولــة بــاتوا
مــن الماضــية وتحــت لـواء المـ اـد الناصــرك الســاحر ومــن يــم الحالــة الفلســطينية المقاومــة فــي الســبعينيات
حتى أوانل الثما ينياتة حين مول روإ المقاومة الفلسـطينية العـاخ  2791قطـة تحـوة دراميـة ضـر ت

التنريمات السنية المسلحة وأتت على ما تبقى من زعاماتهم الدولتية والدينية هجرة واغتيا ن.

الواقع أ هذ الطانفة دفعت الثمن غاليا في سنوات اإلحتراب امهلية للنها تنفست الصعداء مـع بـزوغ

فجــر الســلم امهلــي ومــع ســطول جــم الحريريــة السياســيةة فســلمت لـواء الزعامــة لرفيــا الحريــرك .ويموــن

القــوة إ هــا اســتعادت عص ـ ار ذهييــا ور مــا تخطت ـ حــين كــا الحريــرك الــركن امكيــر فــي الدولــة متخطي ـنا
بنف ــوذ زعام ــات عر ي ــة حتى..إمت ــد ه ــذا ال ــزمن من ــذ بداي ــة التس ــعينيات حت ــى النصـ ـ

ضرب في الصميم مع اغتياة الحريرك في .1111
المستهل لأللوية الجديدةة حتى ُ

اموة م ــن العق ــد

ومد معيي واحتضا إقليمية سعودك تحديـداة
ومع تسلم الحريرك اإلبن الدفة وسؤ غليا في الطانفة ا
ورعاية دوليةة ليتر ع على اللتلة النيابية امكير وليسـتمر فـي الصـعود ..تنفسـت الطانفـة الصـعداء حتـى

بداية النلسات وأهمها ما أتت بها الريا السورية بعد  1122وصو الى ا راإ الحريرك من الحوم وما

بعد بات معروفا.

فمع زلزاة  22تشرين  1127الذك مول قطة التحـوةة ا سـحب الحريـرك مـن المشـهد بعـد تـردك سـابا
فــي عالقت ـ مــع ال ارعــي امكيــرة الســعوديةة و ــدا المشــهد اضــجا

تيــار عن ـوا العجــز عــن التقييــر

لال سـحاب مــن الســاحة مـع علــم الحريــرك بخطــورة هـذا القـرار ا ســتراتيجي الــذك قـد يشــول ضــر ة هانلــة

لتيــار المســتقيل قــد تلــو ل ـ القــدرة علــى النهــو الجـ اـدك بعــد  .ويمــة حــدي
العما في امزمة المستقيلية الدا لية على صعيد القيادات كما الشارعية.

اليــوخ عــن المزيــد مــن

علـى أ تعزيـز ا عتلــاح لحالـة إحبـا ســنية وسـؤ تيـ فــي الييئـة بعـد مــعورها بافتقـاد المر يـةة قــد

يشول قطة تحوة سليية على المديين المتوسؤ والطويل بالنسبة إلى المزاإ السني.
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ـنية وتواز ـا فــي المشــهد
تقيـ ار مــا بــالمزاإ العـاخ حــو تعدديـة سـ ا
وقـد أفــرز المسـر ا تخــابي فـي  21أيــار ا
بين اللتل و رو از لحالة مد ية تريد دار الفتوإ استيعابها اليوخ.
ســيترافا مــا يحــدث اليــوخ مــع عــودة ليجيــةة ســعودية تحديــداة ومعهــا حضــور مصــرك وغر ــية فر ســي
علــى و ـ الخصــوتة مــا ســيواكب متقي ـرات دوليــة وإقليميــة تنحــو بلينــا

المدماك امهم في النهو

با قتصاد.

حــو اســتقرار سياســي يشــول

لذلل ا تار دريا هذا التوقيـت لتحركـ علـى أ بيـا لقـاء دار الفتـوإ المرتقـب لـن يتحـدث عـن مرمـح

رناسي بعين ة ولن يوو لـ مرمـح با سـمة بـل سـيوو مرمـح للرناسـة هـو مـن يتمسـل باتفـا الطـان

والقادر على التفاهم مع الدا ل والخارإة مع القرب والعرب.

لـذا يحضــر الســنة ا فســهم لمرحلــة يخشــو مــن أ هــا ســتلو علــى حســابهمة وســيوو اللقــاء بمثابــة حـوار

مفتــو علــى كــل ا ســتحقاقات الداهمــة وا زمــات المتفاقمــة وطبعــا موقــع الســنة فــي الحوــم مــا س ــيمهد
هتمامات مشابهة.

وهـذا يلقـى اللقـاء تشـجيعا مـن الـرنيي جيـب ميقـاتية الـذك يضـع كـل يقلـ إل جـا اللقـاء الـذك سـيوو

داعما لـ ة فـي مـا يتعلـا بموضـول صـالحيات الحوومـة بعـد الشـقور فـي رناسـة الجمهوريـةة فـي حـاة لـم

تحصــل ا تخاباتهــا فــي موعــدها الدســتوركة وســيا للمجلــي الشــرعي ا ســالمي ا علــىة ا اعلــن ت ييــد
للـرنيي المولـ

تشــويل الحوومــةة فــي و ـ رنــيي الجمهوريــة العمــاد ميشــاة عــو فــي مطالبـ بتشــويل

حووم ــة موس ــعة م ــن يالي ــين وزيـ ـ ار ل ــم يواف ــا ميق ــاتي عليه ــاة ب ــل ط ــر ا بق ــاء عل ــى الحووم ــة الحالي ــة

والمستقيلة مع ا راء تعديالت عليهاة رفضها الرنيي عو .

مـن هنـاة ووسـؤ ريـاب مر يـة سياسـية ســنيةة ارتـ إ دريـا ا تلـو دار الفتـوإ المر يـةة كمـا تفعــل
بوركي احيا ـا وتـدعو النـواب الموار ـةة او المسـيحيين اليهـا للتشـاور واتخـاذ موقـ

في موا هة مشرول اقصانية وهذا ما تفعل طوان
حي

مـاة او توحيـد الصـ

ومذاهب ا رإة في دولة قانمـة علـى رـاخ طـانفية

تلو الم ار ع في الطوان ة بخدمة السياسة والسياسيينة فلما يلتقي واب موار ة في بوركية فا

وابا سنة يجتمعو في دار الفتوإ.
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وحتــى اللحرــة مــن المــر ح حضــور ــزء كييــر مــن النـواب الســنة بمــن فــيهم انبــا كتلــة الوفــاء للمقاومــة

يناة الصلح وملحم دمحم الحجيركة اللذا از ار دريا واكدا ل حضورهما.

في الخالصة يؤكد متابعو وهم مقر و من دريا ومن الجو السعودك في لينا ة على أ اللقاء ليي

مو هــا ضــد أحــدة و هــو بحشــد عســورك أو مــا مــاب ذلــل ســتهداح مجموعــة أو أف ـراد .وهــو مســعى
أصـاب ا هتـراء والتفتــت

اـدك إليجــاد إطـار للتفــاهم علــى الحـد امد ــى مــن المسـؤوليات الوطنيــةة حيـ
كل المؤسسات .وما سيصدر عن اللقاء من بيا لن يوو ا تصا ار لمحور ضد محور آ رة بل يتطلب

دعم اآل رين من ارإ الطانفة بالضرورة ويتطلب تقديم الدعم.
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