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ُ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.

للوضع السني ولدور المفتي المستجد إلى أ  هذا الوضـع   يحتـاإ إلـى مزيـد  يشير متابعو  عن كثب 
من التشريح والتفصيل. فالجميع يدرك أ  حالـة التشـرذخ والضـيال التـي تيمنـت علـى السـاحة السـنية فـي 
الفتــرة ام يـــرةة  اصـــة بعـــد اعـــال  الـــرنيي ســـعد الحريــرك تعليـــا عملـــ  السياســـية وتجميـــد  شـــا  تيـــار  

تسييت في تصدعات وإهتزازات في القاعدة السـنية مـملت معرـم المنـاطاة و هـرت   عريضةالشعيي ال
بعض مشاهدها في اإل تخابـات النيابيـة ام يـرةة وأحـديت فـي الوقـت  فسـ   لـال فـي المعادلـة السياسـيةة 

 . ما زالت إرتدادات  تتفاعل على أكثر من صعيد دا لي

عقد  ادك رلسـاء الحوومـاتة إيـر إ سـحاب الحريـرك مـن السـاحة وتفاقم واقع اليليلة والضيال مع إ فرا  
السياســيةة وتــولي الــرنيي  جيــب ميقــاتي رناســة الحوومــةة وإعتــزاة الــرنيي تمــاخ ســالخ العمــل السياســية 
وتركيز الرنيي فؤاد السـنيورة علـى اإلهتمـاخ باإل تخابـات النيابيـة. اممـر الـذك أدإ إلـى ريـاب المر  يـة 

 .تهاة عن ساحة العمل الوطنية كما يرإ هؤ ءالسياسيةة على عالا 

وأيار هذا الفراغ المفا ئ مو ة من القلا والحذر في الشارل السنية  اصة بعد تهافـت بعـض امحـزاب 
والقــوإ السياســية علــى إقتســاخ أصــوات النــا يين فــي المنــاطا ذات القالييــة ة والتســابا علــى ورايــة تيــار 

 المستقيل. 

عت اإلتصا ت مع دار الفتوإ للحد من مناخ الضيال واإلحبا  الـذك إ تشـر فـي أدإ ذلل إلى أ  تسار 
الســاحة الســنية بعــد الصــدمة الحريريــةة فلــا   ــواب المفتــي ا ــ  يجــب إ ترــار  تــانج اإل تخابــات النيابيــة 

 .حتى  يني على الشيء مقتضا ة حسب هؤ ء المتابعين

تي عيد اللطيـ  دريـا  بـالتحرك الهـادإءة و عضـ  بقض النرر عما أسفرت عن  اإل تخاباتة بادر المف
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  
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افيـة كو هـا  ـاءت  تيجـة  ـروح معينـة أهمهـا التجنـيي ة وفـي آ ر اذا كا  الحدي  عن غاليية ديموغر 
مواقـــع القـــرارة وحمايـــة الشـــارل الســـني مـــن المحـــاو ت الحز يـــةة والحفـــاا علـــى  هـــج اإلعتـــداة والحـــوارة 
وموا هة كـل حمـالت اإلفتـراء وإتهامـات التطـرح واللجـوء إلـى العنـ ة إضـافة إلـى تنسـيا المواقـ  بـين 

 الواحدةة والتركيز على الحا ات اإل مانية الملحة في مناطقهم. واب الدانرة اإل تخابية 

مبــادرة  مـــع الشـــمل التـــي أطلقهــا المفتـــي قو لـــت باإلرتيـــا  فـــي اموســا  والفعاليـــات الســـنيةة كمـــا لقيـــت 
تجاو ــا مــن قيــل امكثريــة اللييــرة مــن النــوابة ومهــدت لعقــد مــؤتمر وطنــي مــامل للنــواب الســنة فــي دار 

والعشـرين مـن الشـهر الجـاركة للت كيـد علـى الثوابـت الوطنيـة التاريخيـة للطانفـة السـنيةة الفتوإ في الرابـع 
والتـي لطالمـا مـولت النـواة امساسـية للتوافقـات الوطنيـةة وآ رهـا إتفـا  الطـان ة وأساسـها أ  الدولـة هــي 

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

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 

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

لـذلل يريـد هـؤ ء تصـوير مـؤتمر  مـع الشـملة ب  ــ  لـن يوـو  إ تماعـا طانويـا أو مـذهيياة بقـدر مـا هــو  
للينا يينة تؤكد على التمسـل لقاء وطني بإمتيازة م   سيخرإ بثوابت وطنية واضحة وصريحة تهم كل ا

بإتفــا  الطــان  والحــرت علــى تطييــا الدســتور  صــا وروحــاة وإحتــراخ مواعيــد اإلســتحقاقات الدســتوريةة 
وإلى لقة التفهم والتفاهم للخروإ بالبالد وال باد مـن النفـا الحـالية وإطـال   وضرورة العودة إلى الحوارة
 ورمة اإلصال  واإل قاذ. 

  أهميـــة مـــؤتمر دار الفتـــوإ تلمـــن فـــي إبتعـــاد  عـــن المواقـــع السياســـية والمر  يـــات هنـــا يـــ تي التاكيـــد بـــ 
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 

 .لجديدةا
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وإ   جا  مبادرة المفتي في  مع الشمل من م  ها أ  تعيد الدور الطليعي والقيادك لدار الفتوإة بعيدا  
عــن كــل مــوانب المرحلــة الســابقة ومــا علــا بهــا مــن إلتزامــات سياســية ومخصــيةة لــم يعــد لهــا مــا ييررهــا 

ت الشخصـية والخالفـات السياسـيةة اليوخة وتؤكد من  ديد أهمية بقاء المر  ية الروحية فو  كل التباينـا
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.

السياســــية والحز يــــةة ومــــن  ميــــع الــــدوانر  مــــؤتمر  مــــع الشــــمل سيحضــــر   ــــواب مــــن كــــل اإلتجاهــــات 
يسعى لتشويل مجموعة  يابية سـنية توا ـ  ا سـتحقاقات المقيلـة علـى الصـعيد الـوطني. اإل تخابية. وهو 

ويعتمــد  حتـــى كتابـــة هـــذ  امســـطر  بصـــورة أساســـية علـــى عـــدد قليـــل مـــن النـــواب إل ـــراء التواصـــل مـــع 
 . انبا بالحد ا د ى 21أو  21ل عن اآل رين لجمع الص  النيابي السنية و ما   يق

ــ  دعـوات للــل النــواب السـنة الـــ  ة لعقــد ا  تمـال فــي دار الفتــوإة وقالـت المصــادر المتابعــة 12وهـو و ا
للتحضيرات الجارية إ  سق  ا  تمال وهدف  سيوو  واحداة وهـو تعزيـز وحـدة الطانفـة اسـالميان ووطنيـا 

كا ســـتحقا  الرناســـي أو العمـــل التشـــريعي والخـــدماتي وإ  ا  تمـــال لـــن يوـــو  لهـــدح سياســـي محـــددة 
وا  مانية بل هناك عنوا  عاخ سيجرك البح  في  هو وق  التشرذخ وتعزيز التعاو  بـين النـواب السـنة 
وفي كل المجا تة   سيما بعدما غابت الزعامات السنية عن وا هـة العمـل الـوطنية ولـم يسـتطع أحـد 

 .ك وكتلت  وتيار  السياسي العريضتعيئة فراغ الرنيي سعد الحرير 

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 

 وُيسمع صوت ة وهو ما يسعى إلي  دريا . ليقوة كلمت    يقل  يابي سني معتدة ومنفتح

ولـــذللة تضـــي  المصـــادر المتابعـــة أ  دريـــا    يســـعى إلـــى مـــلء الفـــراغ السياســـي الضـــيا بيـــدة عـــن  
 .ضانعة بل يسعى لملء فراغ الحضور السني في العمل السياسي والوطني العاخ

لـو  طـانفية كالنانـب أسـامة للن بعض النواب السنة يرفض ا  ضماخ إلى تلتل أو مجموعة  يابية لها 
ســعدة والــبعض اآل ــر يبحــ  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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ر ا  تمـالة على هذاة يبقى الرها  علـى النـواب التقليـديين فـي بيـروت وطـرابلي وعوـار والبقـال لحضـو 
 .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 
 .العمل السياسي العاخمتفا علي ة ولو ا تلفت اتجاهاتهمة لتصبح للطانفة مر  ية القرار في 

فــي كــل امحــواة هــي الخطــوة امولــى مــن  وعهــا منــذ تــولي المفتــي منصــب ة تحــت عنــوا  تعزيــز الوحــدة 
 السنية اإلسالمية والوطنية.

وفــي حـــين تـــ تي هـــذ  الـــدعوة مــع بـــدء المهلـــة الدســـتورية   تخـــاب رنــيي للجمهوريـــة فـــي مـــوازاة اللبـــا  
رناســـة الجمهوريـــة ورناســـة الحوومـــةة تـــرفض دار الفتـــوإ  السياســـي حـــوة تـــ لي  الحوومـــة وصـــالحيات

ر طهــا بـــ ك اســـتحقاقات وتحديـــدا ا  تخابــات الرناســـيةة وتؤكـــد أ  الهـــدح هــو تعزيـــز الوحـــدة اإلســـالمية 
 .السنية والوطنية

يلفت المنرمو  الى أ  ليي هناك مـن  ـدوة أعمـاة محـدد لهـذا اللقـاء ولـم يقـرر مـا إذا كـا  سيصـدر  
توصيات أو أك أمر مشاب ة رافضين ر ط  ب ك استحقا ة ومعتيرين أ  مجرد ا عقـاد  هـو عن  بيا  أو 

 ـــدوة أعمـــاة بحـــد ذاتـــ . ولـــن تملـــي دار الفتـــوإ علـــى النـــواب أك مـــيء بـــل ســـيتم التشـــاور فـــي اآلراء 
وامفلارة واللقـاء سـيوو  محصـورا بـين النـواب ودريـا ة مـع الت كيـد علـى أ ـ  لـيي هنـاك أك  ـالح مـع 

 .الحوومة السابقين رلساء

يؤكـــد هـــؤ ء ا  اللقـــاء أساســـا  ـــاء بنـــاء لرربـــة النـــواب الســـنة الـــذين زاروا دريـــا   ـــالة الفتـــرة ام يـــرةة  
وسيوو  المهم هو ترتيب الييت السني وتوحيد الموق  في الحد امقصى الممونة ويلفت متـابعو  غيـر 

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

المرحلـــة حيـــ  تمـــر القيـــادة الســـنية بمرحلـــة ا تقاليـــةة  لجمـــع الصـــفوح وهـــو أكثـــر مـــن ضـــرورة فـــي هـــذ 
و التالي من م   هذ  الخطوة واللقاء الذك سيبح  بـدور السـنة مـن الناحيـة الوطنيـة وفـي الحوومـة كمـا 
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فـــي اليرلمـــا  وا تخابـــات رناســـة الجمهوريـــة وحقـــو  الطانفـــة فـــي التركيبـــة اللينا يـــةة تســـريع ا تهـــاء هـــذ  
 في المستقيل  ستلماة التعاو  وتوحيد الجهود.المرحلة عير لقاءات عدة 

على أ  ا تقادات و هت إلى اللقاء مينية على رفـض تـد ل المرا ـع الدينيـة فـي السياسـة أو أ  تـتحوم  
بقرارات النوابة بينما يشير بعض الحانرين لجهة حضور ا  تمال إلى أ  النواب ترمحوا وا تخيوا عـن 

دما يصــبح القــا و  فــي لينــا  مــد يان عــابرا للطوانــ  ســيوو  هنــاك كــالخ المقعــد الســني وفــا القــا و ة وعنــ
آ ر مع التشديد على استقاللية الخيارات السياسية للبعض مثل  واب التقييـر ومسـتقلينة مـع التمنـي لـو 

 يوو  اللقاء  امعا بعيدا عن الطوان  والمذاهب.

فمنـــذ مطلـــع ســـبعينيات القـــر  هـــذاة علـــى أ  الـــبعض يشـــير إلـــى أ هـــا ليســـت المـــرة امولـــى   تمـــال ك 
الماضية والمقر الرسمي للطانفة السنية يجمع رلساء حوومات سـابقين او  ـواب ووزراء ومرا ـع سـنيةة 
فلا ـــت قمـــة عرمـــو  ا ســـالمية الشـــهيرةة التـــي التقـــت فيهـــا  يـــادات مـــن الطانفـــة الســـنية برناســـة مفتـــي 

التـي فجـرت  2721 يسـا   21ين الرما ـة فـي الجمهورية الراحل الشيخ حسن  الدة بعد حادية بات عـ
الحـــرب ا هليـــةة وحينهـــا تشـــولت حوومـــة عســـورية برناســـة اللـــواء  ـــور الـــدين الرفـــاعية وكا ـــت ســـبقتها 
حوومــة برناســة امــين الحــافرة فــاعتير المســلمو  الســنة ا  رنــيي الحوومــة ضــ ي  فــي موا هــة رنــيي 

حيـ  تيـدلت هـذ  الصـيقة فـي اتفـا  الطـان ة و ـات  الجمهورية الذك يعيان الوزراء ويختار مـنهم رنيسـاة
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
إلى  ا ب استقالة لينا ة فتو ا  من دو  اتفا  إلى منـزة رنـيي الجمهوريـة بشـارة الخـورك  2791عاخ 

معلنا مسا دت  ل  في معركة ا ستقالةة مر احا اللفة لصالح لينا  على حسـاب ا حـتالةة وتسـتمر مـع 
حـدا   مـعيينة يـم المفتي  الد في قمة عرمو ة وكا  بيا  القمـة فاصـال حاسـما بـ   فـي لينـا  مـ با وا

حين تمسل الجميع بخطبة  الد في صالة العيد بالملعب اليلدكة فلا ت  طيت  وييقة  2791في العاخ 
 .وطنية حفرت هوياة لينا  العر ية

في كل امحواة ومع قرار الحريرك ا عتلـاح بـات ا حبـا  السـني أكثـر عمقـا وكـا  يتنـامى دومـا منـذ  
 .و ار يسنوات طويلة مع كل حدث دا لي 
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ليي اإلحبا  هذا وليد المرحلةة هو يعـود الـى سـنين طويلـة مـرات علـى الُسـنة اللينـا يين بعـد مراحـل مـن 
 211ا  لسارات اإلقليمية والهزانم المحليـة. ذلـل أ  طانفـة الدولـة التـي مـا كـا  لينـا  ليولـد قيـل  يـ  و

ات مــع ريــاب ر ــاة دولــة بــاتوا عـاخ مــن دو  غطانهــاة فقــدت عصــرها الــذهيي فــي الخمســينيات والســتيني
مــة فــي الســبعينيات  مــن الماضــية وتحــت لــواء المــدا الناصــرك الســاحر ومــن يــم الحالــة الفلســطينية المقاو 

 قطـة تحـوة دراميـة ضـر ت  2791حتى أوانل الثما ينياتة حين مول  روإ المقاومة الفلسـطينية العـاخ 
 .اتهم الدولتية والدينية هجرة واغتيا ن التنريمات السنية المسلحة وأتت على ما تبقى من زعام

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 لــواء الزعامــة لرفيــا الحريــرك. ويموــن 

تخطتــ  حــين كــا  الحريــرك الــركن امكيــر فــي الدولــة متخطيــان  القــوة إ هــا اســتعادت عصــرا ذهييــا ور مــا
بنفـــوذ  زعامـــات عر يـــة حتى..إمتـــد هـــذا الـــزمن منـــذ بدايـــة التســـعينيات حتـــى النصـــ  اموة مـــن العقـــد 

ل لأللوية الجديدةة حتى ُضرب في الصميم مع اغتياة الحريرك في   .1111المسته 

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

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

الذك مول  قطة التحـوةة ا سـحب الحريـرك مـن المشـهد بعـد تـردك سـابا  1127تشرين  22لزاة فمع ز 
فـــي عالقتـــ  مـــع الراعـــي امكيـــرة الســـعوديةة و ـــدا المشـــهد  اضـــجا   تيـــار عنـــوا  العجـــز عـــن التقييـــر 
لال سـحاب مــن الســاحة مـع علــم الحريــرك بخطــورة هـذا القــرار ا ســتراتيجي الــذك قـد يشــول ضــر ة هانلــة 

ويمــة حــدي  اليــوخ عــن المزيــد مــن  .يــار المســتقيل قــد   تلــو  لــ  القــدرة علــى النهــو  الجــداك بعــد لت
 العما في امزمة المستقيلية الدا لية على صعيد القيادات كما الشارعية.

علـى أ  تعزيـز ا عتلــاح لحالـة إحبـا  ســنية وسـؤ تيـ  فــي الييئـة بعـد مــعورها بافتقـاد المر  يـةة قــد   
 .تحوة سليية على المديين المتوسؤ والطويل بالنسبة إلى المزاإ السني يشول  قطة
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أيــار تقياـرا مــا بــالمزاإ العـاخ  حــو تعدديـة ســنياة وتواز ـا فــي المشــهد  21وقـد أفــرز المسـر  ا  تخــابي فـي 
 .بين اللتل و روزا لحالة مد ية تريد دار الفتوإ استيعابها اليوخ

يجيــةة ســعودية تحديــداة ومعهــا حضــور مصــرك وغر ــية فر ســي ســيترافا مــا يحــدث اليــوخ مــع عــودة  ل
علــى و ــ  الخصــوتة مــا ســيواكب متقيــرات دوليــة وإقليميــة تنحــو بلينــا   حــو اســتقرار سياســي يشــول 

 .المدماك امهم في النهو  با قتصاد

مـح بيـا  لقـاء دار الفتـوإ المرتقـب لـن يتحـدث عـن مر لذلل ا تار دريا  هذا التوقيـت لتحركـ  علـى أ   
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 حــوار 
ا ســـتحقاقات الداهمـــة وا زمـــات المتفاقمـــة وطبعـــا موقـــع الســـنة فـــي الحوـــم مـــا ســـيمهد مفتـــو  علـــى كـــل 

  هتمامات مشابهة.

وهـذا يلقـى اللقـاء تشـجيعا مـن الـرنيي  جيـب ميقـاتية الـذك يضـع كـل يقلـ  إل جـا  اللقـاء الـذك سـيوو   
ة فـي حـاة لـم داعما لـ ة فـي مـا يتعلـا بموضـول صـالحيات الحوومـة بعـد الشـقور فـي رناسـة الجمهوريـة

تحصــل ا تخاباتهــا فــي موعــدها الدســتوركة وســيا للمجلــي الشــرعي ا ســالمي ا علــىة ا  اعلــن ت ييــد  
للــرنيي المولــ  تشــويل الحوومــةة فــي و ــ  رنــيي الجمهوريــة العمــاد ميشــاة عــو  فــي مطالبــ  بتشــويل 

حوومـــة الحاليـــة حوومـــة موســـعة مـــن ياليـــين وزيـــرا لـــم يوافـــا ميقـــاتي عليهـــاة بـــل طـــر  ا بقـــاء علـــى ال
 .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  مـاة او توحيـد الصـ  

ة مشرول اقصانية وهذا ما تفعل  طوان  ومذاهب ا رإة في دولة قانمـة علـى  رـاخ طـانفية في موا ه
حي  تلو  المرا 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 النــواب الســنة بمــن فــيهم  انبــا كتلــة الوفــاء للمقاومــة  
 .يناة الصلح وملحم دمحم الحجيركة اللذا  زارا دريا  واكدا ل  حضورهما

ليي في الخالصة يؤكد متابعو  وهم مقر و  من دريا  ومن الجو السعودك في لينا ة على أ  اللقاء  
هــو مســعى و  .حــدة و  هــو بحشــد عســورك أو مــا مــاب  ذلــل  ســتهداح مجموعــة أو أفــرادمو هــا ضــد أ

 ـداك إليجــاد إطـار للتفــاهم علــى الحـد امد ــى مــن المسـؤوليات الوطنيــةة حيــ  أصـاب ا هتــراء والتفتــت 
ما سيصدر عن اللقاء من بيا  لن يوو  ا تصارا لمحور ضد محور آ رة بل يتطلب و  .كل المؤسسات

 .ين من  ارإ الطانفة بالضرورة ويتطلب تقديم الدعمدعم اآل ر 

 
 


