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«التنمية والتحرير» :تحرك بري رئا�سي ًا
ال يتجاوز �أي مكون في البلد
أكدت كتلة التنمية والتحرير أنّ
تحرك رئيس مجلس النواب نبيه
بري في شأن االستحقاق الرئاسي ،ال
يتجاوز أي مكون من مكونات البلد،
الفتا ً إلى أنّ هذا الحراك بالتسيق مع
رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد
جنبالط يبدأ وينتهي بالقيادات
المسيحية الفاعلة سياسيا ً ونيابياً،
ودعت إلى نبذ الطائفية والمذهبية
حول مفهوم الدولة العادلة.
وأك���د عضو الكتلة ذات��ه��ا وزي��ر
المال علي حسن خليل بعد استقباله
نقيب الصحافة محمد البعلبكي
وأمين صندوق النقابة ،أنّ حركة
الرئيس بري «باتجاه تأمين وتنفيذ
االستحقاق ال��دس��ت��وري النتخاب
رئ��ي��س للجمهورية ال تعني على
اإلطالق تجاوز أي مكون من مكونات
البلد ،بل هو نابع من حرص أكيد
على إنجاز هذا االستحقاق المهم لكل
اللبنانيين وللمسيحيين بالدرجة
األولى» .ودعا الجميع إلى التعاطي
مع هذا الموضوع «بدرجة عالية من
االهتمام ،وااللتفات إل��ى األوض��اع
التي تحصل في المنطقة والتطورات
الخطيرة التي تستوجب أكثر من أي
وقت مضى الحفاظ على هذا الموقع
ودوره في إطار هذا الصراع الكبير
ال���ذي ي��ج��ب أن نحمي ل��ب��ن��ان من
تداعياته ونتائجه».
ول��م يشأ خليل التعليق «على
بعض األص����وات ال��ت��ي تنتقد هذا

تحدّ ثت لـ«البناء» و«توب نيوز» و� ّأكدت �أن �إيران والدول العربية مق�صرة تجاه ق�ضية الإمام

ال�سيدة رباب ال�صدر  :رف�ضه التوطين والتق�سيم
ودعمه الثورة الإيرانية �أ ّديا �إلى �إخفائه
حاورتها روزانا ر ّمال

خليل مستقبالً البعلبكي
الحراك الذي يقوم به الرئيس بري
والنائب وليد جنبالط» ،مشيرا ً إلى
أنّ «هذا أمر طبيعي حين نتحسس
المسؤولية ونعي أهمية حصول هذا
التواصل والتنسيق والذي من المؤكد
يبدأ وينتهي بالقيادات المسيحية
الفاعلة سياسيا ً ونيابياً».
وأش��ار إل��ى أنّ النقاش المتعلق
بسلسلة ال��رت��ب وال��روات��ب جامد
موضحا ً أنّ «األساس في تعليق هذا
الموضوع هو االشتباك الكبير في
السياسة الذي يعطل المؤسسات،
ول��ي��س ه��ن��اك م��ن أس��ب��اب تقنية
لتأخير بت هذه المسألة».
ورأى النائب ياسين جابر في

(ت ّموز)
كلمة ل��ه بمناسبة ال��ذك��رى الـ36
ل��ت��غ��ي��ي��ب اإلم�����ام م��وس��ى ال��ص��در
ورفيقيه أننا «مدعوون اليوم إلى
تأكيد الثوابت الوطنية التي آمن
بها األم��ام الصدر وأولها أنّ لبنان
وطن نهائي لجميع أبنائه سيدا ً حرا ً
مستقالً عربي االنتماء والهوية».
وأكد أنّ «صدق اإلخالص وااللتزام
الوطني يكون بالعودة إلى التزام
المفاهيم والقيم الوطنية التي تمسك
بها اإلمام الصدر على مستوى الوطن
من خالل نبذ الطائفية والمذهبية
ورفض االنغالق والتقوقع وااللتزام
بالوطنية الحقة من خالل االلتفاف
حول مفهوم الدولة العادلة».

بو �صعب زار عودة:
الإفادات تكفي لدخول الجامعات
أك��د وزي��ر التربية والتعليم العالي أنّ اإلف��ادات
الموجودة بين أيدي الطالب كافية لدخول الجامعات،
موضحا ً أنه لم يلجأ إلى أعطاء إفادات إال عندما اقتنع
ب��أن ليست هناك أي��ة فرصة لتضييع وق��ت الطالب
أكثر.
وق��ال ب��و صعب بعد لقائه متروبوليت بيروت
وتوابعها للروم األرثوذكس المطران الياس عودة ،في
دار المطرانية« :إن هذا القرار اتخذه مجلس الوزراء
وأن��ا طبقته .كنت آم��ل بعدم إعطاء إف���ادات ،لكننا
وصلنا إلى نقطة معينة حيث ال يمكننا التأخر وال
ساعة واح��دة» ،مضيفاً« :ثمة عدد من الطالب الذين
سافروا هذا األسبوع لاللتحاق بجامعاتهم ،وتاليا ً
لم أعطِ إفادات إال عندما اقتنعت بأن ليست هناك أية
فرصة لتضييع وقت الطالب أكثر» .وتابع« :لمن ال
يزال محتارا ً في ما يختص باإلفادات ،إنّ اإلفادة هي
وثيقة القيد أو وثيقة الترشيح لالمتحانات كما تسمى
في قطاع التعليم المهني والتقني الموجودة بين
أيدي الطالب .هذه الورقة نفسها يمكنهم أخذها منذ
اليوم إلى المناطق التربوية أو إلى قسم االمتحانات
في وزارة التربية ،لختمها بالختم المعين لكي يتم

التأكيد على أنّ هذه الوثيقة أصبحت صالحة ليدخل
بوساطتها الطالب إلى الجامعات».
أما بالنسبة إلى الطالب الذين سافروا للدراسة في
الخارج ،قال« :إنّ من يسافر إلى الخارج يعلم أن كل
الجامعات تقبل الطالب بناء على عالمات المرحلة
المدرسية الثانوية بسنواتها الثالث ،إضافة إلى
امتحان دخ��ول .تالياً ،ف��إنّ اإلشاعات التي تحدثت
عن أنّ الجامعات لن تقبل باإلفادة غير صحيحة».
وأوضح« :أنّ اإلفادة هي مجرد تأكيد أنّ الطالب أتم
المستوى التعليمي المطلوب في لبنان من ناحية
الشهادة الرسمية أو ما يعادلها ،أما الشهادة الرسمية
فإنّ الطالب يحتاجها عندما يريد أن يتوظف أو ينضم
إلى النقابات» .وأضاف« :إنّ اإلفادات التي بين أيديهم
اليوم هي كافية لدخول الجامعات ،كما أنّ السفارات
كانت قد أوقفت إصدار تأشيرات السفر إلى حين اتخاذ
قرار أو التصحيح ،كون الطالب الراسب في البكالوريا
اللبنانية ال يعطى تأشيرة .أما عندما أعطيت اإلفادات،
بدأت السفارة اإليطالية بإصدار تأشيراتها وستتبعها
السفارة الفرنسية بين اليوم ويوم غد ،والسفارات
األخرى ستقوم باألمر نفسه».

ابراهيم ا�ستقبل ِه ْل ورفع ال�ستار
عن الن�صب التذكاري ل�شهداء الأمن العام
ع��رض المدير العام لألمن العام
اللواء عباس ابراهيم في مكتبه قبل
ظهر أمس ،األوضاع العامة مع سفير
الواليات المتحدة األميركية في لبنان
ديفيد هِ ْل.
كما استقبل رئيس أرك���ان هيئة
مراقبة الهدنة  UNTSOاللواء مايكل
فين وع���رض معه أوض���اع ال��ح��دود
وسبل التنسيق بين األمن العام واألمم
المتحدة.
وفي مناسبة العيد التاسع والستين

ل�لأم��ن ال��ع��ام ،عقد ال��ل��واء ابراهيم
اجتماعا ً مع كل الضباط ،أعطى خالله
التوجيهات الالزمة للمرحلة المقبلة.
بعد ذلك ،ت ّم رفع الستار عن النصب
التذكاري لشهداء األمن العام ووضع
ابراهيم إكليالً من الزهرعليه.

بيان

من جهة أخ��رى ،أعلنت المديرية
العامة لألمن ال��ع��ام ف��ي ب��ي��ان« ،أنّ
ب��ع��ض وس���ائ���ل اإلع��ل��ام ال��م��رئ��ي��ة

والمقروءة والمسموعة عمدت أخيرا ً
إلى نشر أخبار تتعلق بعمل المديرية
العامة لألمن العام ونسبها في شكل
غير صحيح إل��ى م��ص��ادر ف��ي هذه
المديرية».
وأهابت المديرية «بوسائل اإلعالم
كافة عدم نشر أو التداول بأي خبر
يتعلق بعمل المديرية قبل التأكد من
صحته عبر االتصال بمكتب شؤون
اإلع�ل�ام ف��ي المديرية العامة لألمن
العام».

اعتبرت رئيسة مؤسسات الصدر السيدة
رباب الصدر «أنّ ما حصل في العالم العربي
من ثورات هو جهنم عربي وليس ربيعا ً عربياً،
معتبرة أنّ الهدف منه إشغال المجتمعات
ال��ع��رب��ي��ة ع��ن ال��ت��ط��ور وال��ت��ق��دم واإلص�ل�اح
االجتماعي».
وف��ي ح��وار مشترك بين صحيفة «البناء»
وقناة «توب نيوز» لفتت الصدر إلى «أنّ نسب
الداعشية إلى اإلس�لام خطأ كبير ،ألنّ داعش
غير خاضعة لقانون اإلسالم وبعيدة كل البعد
عن اإلسالم واإلنسانية وهي حالة غير طبيعية
وتقف خلفها «إسرائيل» وتساعدها» .ورأت أنّ
«هناك مؤامرة من الغرب على مسيحيي الشرق
إلبعادهم عن المسلمين ليفتكوا بهم» ،معتبرة:
«أنّ القادة المسيحيين في الشرق والفاتيكان
مقصرون في معالجة هذا الخطر قبل حصوله».
وتوجهت الصدر بـ التحية والتهنئة إلى
الشعب الفلسطيني بمناسبة االنتصار «الذي
هو انتصار للفلسطينين ولكل العرب» .وتطرقت
إلى قضية شقيقها اإلمام المغيب السيد موسى
الصدر في الذكرى السنوية الـ  36إلخفائه،
مشيرة إلى «أنّ العالم العربي وإيران وسورية
قصرت تجاه قضيته بشكل مقصود أو غير
ّ
مقصود» ،مؤكدة «ع��دم وج��ود أي دليل على
حصول أي مكروه لإلمام».
وش��دّدت الصدر على «أنّ العرب يعرفون
مصير اإلم���ام ال��ص��در لكنهم متفقون على أال
يتكلموا ألنّ بعض رؤساء هذه الدول لهم دور
في تغييبه» ،كاشفة عن عرض تلقته عائلة
اإلمام قبل مقتل القذافي بإنهاء الملف في مقابل
مبلغ مالي ،وقالت« :سيف اإلسالم طلب مواعيد
ووساطات ورفضنا» ،كما كشفت عن دور «لشاه
إي��ران وأح��د ال��رؤس��اء العرب في الجريمة».
وقالت« :لقد أص��درت الدولة اللبنانية مذكرة

حزب اهلل حمى
لبنان من الإرهاب
ودافع عن جميع
اللبنانيين ولي�س فقط
عن ال�شيعة
تفاهم مع ليبيا في شأن قضية اإلم��ام الصدر
وواف��ق��ت ليبيا على أنّ اإلم��ام ورف��اق��ه ج��اؤوا
إلى ليبيا وال يزالون فيها ،وهم يبذلون جهدا ً
م��ع ال��دول��ة اللبنانية لكشف مصيرهم ،ألنّ
هناك لجنة رسمية لبنانية مؤلفة من قضاة
وعسكريين وعائلة اإلمام ،تتابع هذه القضية
مع الجهات المختصة في ليبيا».

مستجدات القضية

وحول آخر مستجدات القضية ،قالت الصدر:
« 36سنة مرت وما زلنا ننتظر كشف مصير
اإلم��ام وليس لدينا أي دليل على حصول أي
ك��ارث��ة أو تعرضه ألي م��ك��روه ،وق��د تابعنا
القضية م��ع المسؤولين ف��ي العالم العربي
وال��ع��ال��م ،وزرت رؤس���اء جمهورية ع��دة في
العالم ممن كانوا أصدقاء لإلمام واستمعت
إليهم في هذه القضية وطلبت منهم المساعدة
لكني لم أتمكن من الوصول إلى أية معلومات».
وأضافت« :إنّ العائلة تقوم بدورها وتتابع مع
القضاء ،لكن لألسف ،فإنّ هذا ال يكفي في قضية
لها أبعادها المتعدّدة مثل قضية اإلمام المغيب،
وهي تحتاج الى تدخل دول كبيرة للمساعدة
عبر أجهزة استخباراتها وعالقاتها وغير ذلك
من الوسائل».
وأع��رب��ت ع��ن أسفها ألنّ «الجميع قصروا
في قضية اإلم��ام الصدر في شكل مقصود أو
غير مقصود ،وإيران وسورية والدول العربية
والكثير من رؤساء الدول أصدقاء اإلمام قصروا
في هذه القضية ،وأنا أؤكد أنّ العرب يعرفون
مصير اإلم��ام الصدر لكنهم متفقون على أن ال
يتكلموا ،ألنّ البعض من رؤساء هذه الدول كان
لهم دور في الجريمة ولن نتحدث أكثر من ذلك
لكي ال نرتب مسؤوليات ،ونحن ال نريد أن نض ّر
بهذه القضية بل ابتلعنا حزننا».

الدور الليبي

وع��ن دور ليبيا في تغييب اإلم���ام ،جزمت
الصدر« :أنّ القضية حتما ً أصبحت في ليبيا ألنّ
اإلمام كان مدعوا ً رسميا ً لزيارة ليبيا وحينها
كان يقوم بجوالت عربية ويتحدث إلى الرؤساء
والملوك العرب عن الحرب األهلية في لبنان،
وليبيا هي إحدى الدول التي كان ينوي السيد
زيارتها ليبين الوضع الحقيقي في لبنان،
وليوضح أنّ المساعدات وال��م��ال والسالح
التي ترسلها ليبيا لكي يقوم المسلمون بقتال

المسيحيين هو تخريب وتأجيج للصراع ،وكان
السيد حريصا ً على إيضاح الصورة ،وأراد أن
ينقل إلى المسؤولين الليبيين رسالة مفادها
أن ليس بهذه الطريقة نساعد لبنان ،بل هناك
ط��رق أخ��رى ،ومنذ لقائه مع القذافي لم نعد
نعرف عنه شيئاً ،واختفى مرافقوه وسياراتهم،
لكنّ هناك مقربين من القذافي يعرفون مصير
اإلمام منهم ابنه سيف اإلسالم وأحمد قذاف الدم
وعبد السالم جلول» .وأضافت« :لقد عمل سيف
اإلس�لام على تنظيف ملفات وال��ده من تفجير
الملهى في ألمانيا وقتل مجموعة من الناس
وتفجير طائرة لوكربي ثم دفع تعويض إلى كل
المتضررين ،وقد سعى جاهدا ً قبل مقتل والده
إلى إقفال ّ
ملف قضية اإلمام بالطريقة نفسها،
وطلب مواعيد وع��رض علينا األم���وال لك ّننا
رفضنا».

لماذا غ ّيب اإلمام؟

وع���ن المستفيد م��ن ال��ت��غ��ي��ي��ب أش���ارت
الصدر إلى «أنّ كل كوارث العالم تقف خلفها
«إسرائيل» ،لكن نحن متأكدون من أنّ النظام
الليبي السابق هو المسؤول األول ،وربما
كلف القذافي من قبل بعض ال��دول العربية
بتنفيذ هذه الجريمة ألنه كان يملك الكفاءة
في اإلج���رام» .وتابعت« :عندما سقط نظام
شاه إيران أصدر جهاز االستخبارات التابع له
كتابين ،وهناك فصل كامل يتحدث عن اإلمام
الصدر ويذكر كيف أعرب الشاه ألحد الرؤساء
عن انزعاجه من اإلمام ،فر ّد عليه هذا الرئيس
العربي« :سنرتب أمره خالل شهرين».
وع��ن أسباب التغييب قالت الصدر« :قبل
إخفاء اإلمام كانت قضية توطين الفلسطينيين
مطروحة واإلمام كان رافضا ً وبذل جهودا ً كبيرة
لمنع ذلك ،وطرح أيضا ً تقسيم لبنان واإلمام
رفض ذلك ،وحينها كانت الثورة اإلسالمية في
إيران في بداياتها ،وهذه القضايا كانت مهمة
ج��دا ً للدول الخارجية كما ك��ان اإلم��ام يقف
خلف القادة الذين خططوا للثورة اإلسالمية
في إيران ،وكان يعارض في القضايا المفصلية
التي تحضر عالميا ً واستطاع أن يمنع هذه
المخططات».

اإلمام ونصر غزة

وعن حال اإلمام الصدر وشعوره لو شاهد
ما حصل أمس من انتصار في فلسطين ،قالت
الصدر« :كنت أتساءل أمس وأنا أنظر إلى مشهد
االنتصار في فلسطين لو ك��ان اإلم��ام الصدر
م��وج��ودا ً اآلن م��اذا ك��ان ليفعل عندما يشاهد
هذا النصر في غزة ،بالتأكيد إنه يوم جميل له
بسبب دوره الكبير في قضية فلسطين وألنه
تكلم في هذه القضية منذ الستينات وكان على
تواصل دائ��م مع ق��ادة المقاومة الفلسطينية،
كما كان حاضنا ً للفلسطينيين وقيادة المقاومة
وللقضية ،ونحن نهنئ الفلسطينيين بهذا
االنتصار الذي هو انتصار للفلسطينين ولكل
العرب».

اإلمام والربيع العربي

وحول ما سمي بـ«الربيع العربي» والشعارات
التي قدمت من البعض بالحرية والديمقراطية
وغيرها والنتائج التي وصلنا إليها اآلن ،لفتت
الصدر إلى «أنّ القضايا السياسية التي حصلت
وتحصل في العالم العربي هي أيضا ً إنسانية
ألنّ لها عالقة م��ع اإلن��س��ان ال��ذي يشكو من
الظلم وقمع الحريات ،لكنّ ما روج له على أنه
ربيع عربي هو جهنم عربي وليس ربيعا ً وهو
انشغال عربي ،وها هي النتائج ماثلة أمامنا
وليس هناك من بلد ينعم باالستقرار واألمن
في العالم العربي» .وأضافت« :إنّ ما جرى
ويجري من ح��روب وح��وادث ،هدفه إشغالنا
عن قضايا تطوير وتنظيم حياتنا ومجتمعاتنا،

وكل ذلك يرتب أث��ارا ً نفسية على المواطنين،
خصوصا ً األطفال ،ما ينعكس ضررا ً على تطور
وتنمية وإنماء وإصالح المجتمع وينعكس على
المواطنين اآلخرين ،والربيع العربي هو مخطط
وضعه من يرسم خرائط للعالم لخمسين سنة
قادمة ويخلق المشاكل في المجتمعات وأزمات
طائفية وسياسية واقتصادية ،وهو مشروع بدأ
منذ خمسين عاما ً وخلق أرقاما ً هائلة من األيتام
والفقراء».

مؤسسات الصدر
والنازحون السوريون

وع��ن دور مؤسسات ال��ص��در ف��ي مساعدة
النازحين السوريين ،أعلنت الصدر «أنّ القرى
اللبنانية مملوءة بأعداد هائلة من النازحين
السوريين ،ونحن منذ البدء ساهمنا بطريقة
مخفية بمساعدة ه��ؤالء النازحين ولم نتبا َه
بذلك ألن��ه واج��ب إنساني واجتماعي ،ولكن
عندما دخلت البلديات على خط المساعدة في
هذا المجال ،أعلنا عن ذلك ولدينا اليوم  8مراكز
صحية في الجنوب تستقبل النازحين السوريين
يوميا ً وتقدم لهم العالج والمساعدات».

حزب الله قاتل
في سورية دفاعا ً عن لبنان

وردا ً على سؤال عن مشاركة حزب الله في
القتال في سورية ،أجابت الصدر« :ال شك في
أنّ ما يجري في سورية من حوادث كان سينتقل
إلى لبنان بسبب شدة الحساسية والتعقيد فيه،
ألنّ أي شيء يحصل في الدول المجاورة للبنان
ينعكس عليه ،ولكي ال تنتقل النار إلى لبنان
ذه��ب ه��ؤالء الشباب اللبنانيون إل��ى سورية
للدفاع عن لبنان وجميع اللبنانيين وليس عن
الشيعة فقط وما حصل في عرسال نموذج يؤكد
ما نقوله».
وع��ن ات��ه��ام��ات البعض لحزب الله بأنه
ورط لبنان ،قالت« :لقد حمى حزب الله لبنان
من اإلره��اب وما حصل في عرسال حصل في
طرابلس ودخلوا إلى المخيمات فيها ،خصوصا ً
في نهر البارد ولم يكن حزب الله حينها يقاتل
في سورية ولكن هناك حالة مهيأة لتحصل
ف��ي ل��ب��ن��ان» .وت��اب��ع��ت« :ه��ن��اك مخطط مع ّد
للتنفيذ في لبنان وحاول المسلحون الدخول
إل��ى طرابلس لكنّ الجيش منعهم ،وح��زب
الله ك��ان م��وج��ودا ً في القرى الحدودية مع
سورية وعندما منعهم من الدخول إلى لبنان
لم يدخلوها ثانية ،ويمكن الجميع أن يحلل
كما يشاء لكن هناك وقائع ال أحد يستطيع أن
يتجاوزها ،وندعو جميع المسؤولين الشرفاء
أن يقرأوا ويربطوا وأن ال يضعوا اللوم دائما ً
على الشيعة وأن ال يتم تحميل فئة معينة من
الناس المسؤولية».
وش����دّدت ال��ص��در ع��ل��ى «أنّ الشيعة في
تاريخهم لم يشنوا هجوما ً على أحد ،بل كانوا
في موقع الدفاع دائ��م�اً ،وحتى خ�لال الحرب
اللبنانية لم يتعرض الشيعة ألحد بل هرب
المسيحييون إل��ى القرى الجنوبية وسكنوا

ابراهيم متحدّثا ً إلى ضباط األمن العام

تعاون بين الجامعة الثقافية في العالم
ووزارة ال�صحة في مكافحة �إيبوال

حمدان� :أي �صراع خارج فل�سطين هدر للإمكانات

تبلغت الجامعة الثقافية في العالم أنّ لبنان قرر
إرسال مواد طبية وأمصال ومادة الكلورين إلى ليبيريا
وسيراليون وغينيا – كوناكري ،وذلك في إطار مواجهة
مرض إيبوال.
أفادت األمانة العامة للجامعة اللبنانية الثقافية في
العالم في بيان «أنّ المدير العام لوزارة الصحة الدكتور
وليد عمار أبلغ اللجنة التي شكلتها الجامعة أنّ لبنان قرر
إرسال مواد طبية وأمصال ومادة الكلورين إلى ليبيريا
وسيراليون وغينيا  -كوناكري وذلك في إطار مواجهة
مرض إيبوال» .وأشار إلى «أنّ هذه المساعدات تأتي في
ضوء االستنفار الذي أعلنته الحكومة اللبنانية في المطار
والمرفأ تحسبا ً لوصول مرض إيبوال مع أي قادم من هذه
الدول».

ولفتت األمانة العامة إلى «أنّ عمار اطلع من اللجنة على
ما قامت به حتى اآلن من اتصاالت ولقاءات في لبنان والدول
المعنية ،إذ تقوم الجاليات اللبنانية في هذه الدول بتقديم
مساعدات غذائية وطبية».
وشكر عمار الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم على
«هذا الجهد الذي تقوم به والذي يأتي استكماال ً لجهود
الدولة في مكافحة هذا المرض» .وأشار إلى «مرض آخر
يكافحه لبنان هو مرض الكورونا وهو أخطر من إيبوال،
وقد تم االتفاق خالل اللقاء على متابعة االتصال بين
الجانبين».
وأوضحت األمانة العامة «أنّ اللجنة شكلتها الجامعة
بعد اجتماع هيئتها اإلدارية برئاسة الرئيس العالمي أحمد
ناصر ،في حضور سفير لبنان في سيراليون نضال يحيا».

ما ح�صل في العالم
العربي هو جهنم
ولي�س ربيع ًا
وخلق �أرقام ًا هائلة
من الأيتام والفقراء

«داعش» واإلسالم

سب ما يسمى الدولة اإلسالمية في
وحول َن ِ
العراق والشام «داعش» إلى اإلسالم ،اعتبرت
الصدر «أنّ ذلك خطأ كبير ألنهم غير خاضعين
لقانون اإلسالم ،واإلعالم يخطئ عندما يسمي
داع��ش بالدولة اإلسالمية ألنهم بعيدين كل
البعد من اإلسالم واإلنسانية بل هم حالة غير
طبيعية ،و«داع��ش» لم تولد اآلن بل عمرها
خمسون سنة وق��د ت � ّم العمل على إنشائها
وتحضيرها منذ ذلك الحين و«إسرائيل» تقف
خلفها وتساعدها تماما ً كما يقف كثير من
الدول خلف «إسرائيل» وتساعدها».

«�أمل» تحيي ذكرى الإمام ال�صدر في ال�شبريحا

أقامت حركة أمل في إقليم جبل عامل بمناسبة الذكرى
السنوية السادسة والثالثين إلخفاء اإلم��ام السيد موسى
الصدر ورفيقيه ،ندوة فكرية في بلدة الشبريحا.
وألقى عضو هيئة الرئاسة للحركة الدكتور خليل حمدان
كلمة دعا فيها إلى «التضامن مع غزة إلعادة إعمارها ألنّ صمود
هذا الشعب يؤكد أنّ الشعوب ما زال بإمكانها أن تنتصر ،وأنّ
آلة الموت والدمار لن تقوى على كسر اإلرادات ،وأنّ قصف
المساجد واألب��راج والمنازل ال يمكنه أن يقصف العقول ،بل
إنّ المرحلة القادمة مرحلة بناء وعمل وجد وجهاد وإعادة
حسابات على قاعدة أنّ أي صراع خارج فلسطين ليس إال هدرا ً
للوقت وللطاقات واإلمكانات».
واعتبر «أنّ ذكرى إخفاء اإلمام الصدر هي بمثابة استحضار
لكل القيم التي من أجلها ضحى وجاهد من العيش المشترك
إلى وحدة الموقف العربي على قاعدة بناء جبهة متينة في
وجه «إسرائيل» إلى تصحيح البوصلة باتجاه المقدسات».
وتوجه حمدان بـ«تحية إجالل وإكبار لغزة وشهداء وجرحى

فيها واحتضنهم سكان هذه القرى ،وفي الثقافة
الشيعية ،الشيعة يقدمون حياتهم فداء لغيرهم
وللوطن».
وعن الخطوات التي تقوم بها مؤسسات الصدر
للتقريب بين المذاهب والطوائف والتخفيف
من االحتقان قالت« :نحن نتابع طريق اإلمام
ال��ص��در ،وه��و أول رج��ل دي��ن مسلم دخ��ل إلى
الكنيسة في أيام الصوم لدى المسيحيين ،وهو
أول من فتح باب الحوار اإلسالمي  -المسيحي
واإلس�لام��ي  -اإلس�لام��ي واتفق مع المرحوم
المفتي محمد خالد لتوحيد السنة والشيعة

غزة وجميع الصامدين والمقاومين فيها وتضامن مع أطفال
غزة ومساجدها المدمرة وشوارعها المحروقة» ،مشيرا ً إلى
أنّ معظم العرب منهمكون «في صراع خارج دائرة فلسطين
في عملية استنزاف وال أبشع لطاقات وإمكانات األمة العربية
واإلسالمية ليستقدم ألوطان عدة شذاد اآلفاق لضرب الشعب
العربي ،فيما لم يتضامنوا ولو بكلمة مع فلسطين وغزة».
وأش��ار حمدان إل��ى «أنّ اإلم��ام الصدر وج��د االنهيار أمام
عينيه و«إسرائيل» تقتل وتخطف ما تشاء وتحرق األراضي
وتدمر المنازل من دون أن تكون هناك دولة تدافع عنهم ،وكان
الموقف في ستينات القرن العشرين أنّ قوة لبنان في ضعفه،
مما أغرى العدو الصهيوني ليقول إنّ لبنان ال يحتاج أكثر من
فرقة موسيقية الجتياحه من الناقورة إلى بيروت».
وتابع« :أم��ام هذا المشهد المهين وقف ليقول :إنّ موقف
الدولة بالتخلي عن أبنائها بحجة أنّ قوة لبنان في ضعفه
ليس إال هروبا ً من المسؤولية وخدمة تسدى لألعداء ،فقوة
لبنان في مقاومته وضعف لبنان في ضعفه».

في األعياد والمناسبات واألذان والفكر وكان
دوره توحيدي أي أنّ اإلنسان واحد» .وأضافت:
«األطفال واألوالد في مؤسسات الصدر يزورون
المسيحيين ويلتقون معهم في المدارس وكل
سنة في رمضان ندعو أيتام جميع الطوائف
في لبنان على اإلفطار ،وأجيالنا يتربون على
احترام الغير ونبذ الطائفية ،فهم أبناء وطن
واحد لهم حقوق وعليهم واجبات وحققنا نتائج
جيدة ،ونحن ساهمنا في إعادة إعمار األشرفية
بعد االنفجار األخ��ي��ر بالتعاون م��ع جمعية
«فرح العطاء» وذهبنا إلى األشرفية وساعدنا
وعزينا وواسينا ،وسنظ ّل نحمل رسالة الحق
واإلنسانية وسننتصر».

مسؤولية القادة المسيحيين

وح���ول م��ا ي��ت��ع��رض ل��ه المسيحيون من
تهجير وقتل وتعذيب ،رأت الصدر «أنّ هناك
مؤامرة من الغرب على المسيحيين وقد أطلقوا
عليهم تسمية مسيحيي الشرق إلبعادهم عن
المسلمين ليفتكوا بهم ،وشاهدنا ما حصل في
سورية والعراق» .ولفتت إلى أنّ «كل القادة
المسيحيين في الشرق مقصرون وفي لبنان
بالذات ،وكان يجب أن يعالجوا األمر قبل أن
يصل الخطر إلى المسيحيين ،وللفاتيكان دور
كبير ولكنّ البابا أيضا ً لم يمارس دوره على
رغم أنّ الحرب لم تأتِ فجأة بل على مراحل،
وك��ان على القادة أن يدركوا أنّ الخطر قادم
على المسيحيين ،و«داعش» لها قيادة ويمكن
ألطراف خارجية أن تمارس الضغط عليها لعدم
مهاجمة المسيحيين».

آل الصدر تاريخ
من النضال واإلضطهاد

وعن تاريخ آل الصدر الموجودين في سورية
والعراق وإي��ران قالت« :آل الصدر على مدار
 1000عام هم رجال دين في خدمة الدين ،لكن
منهم من سجن ومنهم من قتل ومنهم من أخفي،
لكنهم ال يقبلون الظلم ويدافعون دائما ً عن الحق
وك��ان هناك تعاون مع المسيحيين وتقارب
وتفاعل ،وآل الصدر في إيران والعراق ولبنان
هم عائلة واحدة وتربطهم صلة قربى وثيقة،
ووالدي كان في العراق وذهب إلى إيران وتزوج
والدتي وهي إيرانية وولدنا في إيران وعشنا
فيها ولكنّ أصلنا من جبل عامل في لبنان،
ومعروف أنّ آل الصدر منتشرون في سورية
ومصر والعديد من الدول».

حمدان متحدّثا ً في الشبريحا
ودعا حمدان «المسؤولين الليبيين والشعب الليبي للعمل
الجاد لتحرير اإلمام وأخويه سيما أن الشعب الليبي ومعظم
مسؤوليه اليوم كانوا عرضة لظلم القذافي ،فمن الطبيعي أن
ينظروا إلى قضية اإلمام الصدر كونها قضية العصر».

