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وروحي
و�سيا�سي
ر�سمي
أبيني ل�شهداء «منى» في ال�سفارة الإيران ّية في دم�شق بح�ضور
مجل�س ت�
ّ
ّ
ّ
ّ

َ
ال�شريفيْن
ح�سون :تركنا القد�س لجهة واحدة فخ�سرناها وال نريد خ�سارة الحر َميْن
أياد خفية تقف خلف الكارثة وال ّ
بد �أن تتح ّمل ال�سعود ّية الم�س�ؤوليّة
�شيبانيٍ � :

جانب من الحضور

رضا زيدان
أق��ام��ت ال��س��ف��ارة اإلي��ران��ي��ة في
العاصمة السورية دمشق حفالً
تأبينيا ً للحجاج الذي استشهدوا
في حادثة «منى» ،حضره رئيس
مجلس الشعب ال��س��وري محمد
جهاد اللحام ،مفتي سورية الشيخ
الدكتور أحمد بدر الدين حسون،
وعدد من الوزراء وأعضاء مجلس
الشعب السوري ورؤساء البعثات
ال��دب��ل��وم��اس��ي��ة ورج�����ال ال��دي��ن
وإعالميون.

السفير شيباني

السفير اإليراني في سورية محمد
رض��ا شيباني ال��ذي ك��ان وأرك��ان
السفارة في استقبال المشاركين
في التأبين ،أكد أنّ هناك أسبابا ً
خفية وراء الحادثة التي تستدعي
محاسبة السعودية ،مشيرا ً إلى
وجود العديد من المعطيات التي
تؤكد أنها ليست صدفة ،ال سيما أنّ
األمر نفسه يتك ّرر باستمرار.
ول��ف��ت ال��س��ف��ي��ر ش��ي��ب��ان��ي في
تصريح لـ«البناء» إلى أنّ القوانين
الدولية تؤكد أنّ أيّ شخص يدخل
إلى بلد معيّن تصبح لديه حقوق
معت َرف بها دوليا ً وعلى الدولة
المضيفة اح��ت��رام ه��ذه الحقوق،
فكيف إذا كان األمر يتعلق بحجاج
بيت الله الحرام؟ مضيفا ً أنّ هذه
المصيبة التي حصلت ف��ي منى
ليست حادثا ً عادياً ،حيث يشير
حجم الكارثة إلى أنّ وراءها فشالً
إداريا ً كبيرا ً وأياديَ خفية ،مشيرا ً
إل��ى «أنّ إي��ران اقترحت كخطوة
أولى أن تقدّم المملكة السعودية
كبلد مضيف اعتذارا ً رسميا ً من ك ّل
ال��دول التي ينتمي إليها الحجاج
الذين راح��وا ضحية ه��ذا الفشل
الكبير ،وكذلك من ذوي الضحايا
والمصابين بهذه الفاجعة ،ولكن
السعودية ل��م تستجب ،وثانيا ً
اقترحنا أن ُتشكل لجنة إسالمية
م��ش��ت��رك��ة ل��ت��ق��ص��ي ال��ح��ق��ائ��ق،

شيباني
علما ً أنّ ه��ذا هو ال��ح��ادث الرابع
ال��ح��ج ه���ذا ال��ع��ام».
ف��ي م��وس��م
ّ
وأوضح السفير شيباني أنه حتما ً
هناك سوء إدارة ويجب أن يعلم
العالم اإلسالمي أنّ إدارة المملكة
فاشلة ويجب أن يتحد المسلمون
لكي يشكلوا لجنة م��ن األط��راف
المختلفة م��ن ال���دول اإلسالمية
لإلشراف على الحجاج بالدرجة
األول���ى وأع��م��ال ال��ح��ج بالدرجة
ال��ث��ان��ي��ة ،ت��ح��ت إش����راف منظمة
العالم اإلسالمي ،وذلك لتفادي أيّ
الحج المقبلة.
مصيبة في مواسم
ّ
وأكد السفير اإليراني أنّ أمر الحج
م���وض���وع غ��ي��ر م��رت��ب��ط ب��إي��ران
وال��س��ع��ودي��ة ف��ق��ط ،ب��ل بالعالم
اإلس�ل�ام���ي أج��م��ع ،ول��ك��ن إي���ران
تحمل الراية ،وهذه الدماء يتح ّمل
م��س��ؤول��ي��ت��ه��ا ال��ع��ال��م اإلس�لام��ي
أج��م��ع ،فالجمهورية اإلسالمية
تسعى إليجاد ح ّل في هذا المجال.
وأض��اف :هنالك طرق شتى أمام
الجمهورية اإلسالمية ...المنظمات
الحقوقية والقانون الدولي وهناك
المفاوضات ،ونحن ال نريد تصعيد
الموضوع بل نريد ح ّل المشكلة،
وفي هذا اإلطار نحن نريد مساعدة
المملكة ألداء وظائفها بشكل أمثل.

المفتي حسون

ب���دوره ق��ال مفتي الجمهورية
العربية السورية الشيخ أحمد
ب��در ال��دي��ن ح��س��ون :منذ سنوات
ونحن نشهد أمثال مآسي حادثة
منى ،ك ّل عام في مكة وأحيانا ً في
المدينة المنورة ...لذلك نحن منذ
العام  ،1990عندما كنت عضوا ً
في مجلس الشعب ،طلبت يومها
رسميا ً أن تسلّم إدارة الحرمين
الشريفين إل��ى مجلس التعاون
اإلسالمي في العالم ،وقلت حتى
ال نخسر الحرمين الشريفين كما
خسرنا ال��ق��دس ي��وم��ه��ا ،ال أق��ول
إ ّن��ه��ا ب��ي��د ي��ه��ود ،ب��ل خسرناها
بتقاعسنا ل ّما تركنا القدس لجهة
واحدة راحت منا القدس ...واليوم

الصواف

حسون
مسؤولية مكة والمدينة ليست
مسؤولية «آل س��ع��ود» ب��ل إنها
مسؤولية مليار و 700مليون مسلم
في العالم ،فحينما تحتكرها دولة
أو عائلة فهذا بالنسبة لنا نوع من
اإلغ�لاق على العالم اإلس�لام��ي...
وخصوصا ً عندما يمنع البعض
م��ن ال��دخ��ول إل��ى ال��ح��ج ويسمح
للبعض اآلخر ،وعلى سبيل المثال
بالنسبة لي كإنسان مسلم ُمنعت
منذ العام  1981إلى العام 1990
م��ن دخ��ول مكة والمدينة ،علما ً
أنني كنت أتقدّم بطلب إلى السفارة
ال��س��ع��ودي��ة ف��ي دم��ش��ق فيرفض
طلبي وال أدري حتى اليوم لماذا؟
وتوجه المفتي حسون إلى آل
ّ
سعود بالقول« :دم��اء المسلمين
الذين قتلوا في منى هي في رقاب
عائلتكم وليست ف��ي رق��اب أهل
الحجاز بل في رقابكم شخصيا ً
ألنكم أنتم قلتم إنكم مسؤولون
عن الحج ،وما دمتم مسؤولين فال
تلقوا بالمسؤولية على الحجاج
بحجة أنهم خالفوا األوامر ،فأنتم
م��ن ح �دّدت��م لهم ال��ش��وارع التي
س���اروا فيها لكن تنظيمكم كان
تنظيما ً فاشالً».

الص ّواف

م��ن جهته ق��ال الشيخ محمد
شريف الص ّواف «إنّ هذه الفاجعة
تخالف مقاصدنا حين نجد هذه
األض���اح���ي ال��ب��ش��ري��ة ت��ق��دّم بال
ثمن وبال ج��دوى إال في حالة من
حاالت العبث وانعدام المسؤولية
الكبرى التي يجب أن تكون أمام
ه��ذه ال��م��ق��دس��ات ال��ت��ي يقصدها
المسلمون من بقاع األرض كلها
ليمارسوا عبوديتهم لله».
وأض�������اف« :م����ن واج�����ب مَ��ن
يقوم على رعاية هذا المقام ،من
مسؤوليته الدينية واألخالقية
والقانونية أن ي��ؤ ّم��ن للحجاج
أقصى ما يكون من خدمات التي
تيسر لهم ه��ذه العبادة للحفاظ
ّ
على أرواحهم وأموالهم وراحتهم،
وه��ذا ك�لام نرسله ال��ي��وم ونحن
نتح ّمل مسؤولية األمة في أصعب
ما تم ّر به من أيامها».
وت���اب���ع :ن��ح��ن نستنكر س��وء
التنظيم وس��وء اإلدارة وان��ع��دام
المسؤولية أم���ام ه��ذه المشكلة
الكبرى التي مضى مَن مضى فيها
من مئات الحجاج ،وعدم التعاطي

مع هذه الفاجعة الكبرى في حقيقة
ما فيها من مسؤولية من إعالن
أسماء المتو ّفين ...سائالً :لماذا
في حادثة الرافعة ت ّم اإلعالن عن
النتائج واألسماء خالل  24ساعة،
أما اليوم مع هذه الفاجعة األكبر
ال يتعاطى المسؤولون م��ع هذا
الموقف كما ينبغي أن يكون؟
وأ ّكد أن هذا الحدث ليس حدثا ً
سعوديا ً أو قِطريا ً إنما هو حدث
أمة ،هناك دول وجنسيات متعدّدة
أصيبت ،ول��ذل��ك بعد استنكارنا
ل��ع��دم المسؤولية ف��ي التعاطي
م��ع ال��ح��دث ،نشكر الجمهورية
اإلسالمية لحكمتها في التعاطي
مع هذا الموقف ،حيث إنها لم تعلن
مباشرة عما تعتقده وعما نقل إليها
من وصف للحادث ،وإنما طالبت
بتحقيق عادل ونزيه وشفاف يظهر
حقيقة ما وقع وأسباب ما وقع...
وختم حديثه بتأكيد المطالبة
بلجنة تحقيق إس�لام��ي��ة تبيّن
أسباب هذه الفاجعة الكبرى من
أجل أن يتح ّمل من ف ّرط واستهتر
ومن لم ُيقِم وزنا ً لدماء المسلمين
أن يتح ّمل المسؤولية األخالقية
والدينية التي يجب أن يتح ّملها...
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ينته
�سياق تداعيات «منى» ل ّما ِ
وما قبل خطاب خامنئي لي�س كما بعده
} هتاف دهام
ت��م�� ّر ال��ع�لاق��ة السعودية  -اإلي��ران��ي��ة ف��ي مأزق
خطير ج��داً ،جعلت قائد ال��ث��ورة اإلسالمية السيد
علي خامنئي يطلق شخصيا ً تهديدات غير مسبوقة،
فالشعور الوطني اإليراني في حالة جرح كبير .ما
قامت به المملكة ُيع ّد مؤامرة محبوكة جيدا ً وتثير
الشكوك ،ولذلك ف��إنّ ما قبل خطاب خامنئي يوم
أول من ام��س األرب��ع��اء ليس كما بعده في المملكة
ال��وه��اب��ي��ة ال��ت��ي ع���ادت ع��ن رف��ض تسليم جثامين
الحجاج اإليرانيين وواف��ق��ت ،بعدما كانت طرحت
فكرة دفن الجثامين ضمن مقابر جماعية ،وتعاطت
بشكل كيدي مع الجمهورية اإلسالمية التي طالبتها
بالكشف عما حدث ومعرفة مصير الحجاج.
وب���دالً م��ن أن ت��ب��دّد ال��ري��اض ال��ش��ك��وك ،ح ّولت
ال��وق��ائ��ع إل��ى ق��رائ��ن ج��دي��دة ،تباطأت ف��ي إص��دار
ترخيص لتسيير رحلة لنقل الجثامين ما ق ّربها من
االتهام الحقيقي ،وبدت وكأنها تريد أن تخفي شيئاً.
��ص��د ،أرادت
ت���راوح سلوكها بين التقصير وال��ت��ق ّ
من ورائ��ه تأجيل االعتراف بمجموعة من الحقائق
البيّنة ،والتسويف والمماطلة في اإلعالن عن العدد
الحقيقي للضحايا ،ف��م��ع ال��وق��ت تتحلل الجثث،
ويصعب على اإليرانيين كشف األسباب التي أدّت
إلى حاالت الوفاة .أضف إلى ذلك ،عمدت السعودية
من خالل توجيه خ��ادم الحرمين الشريفين الملك
سلمان بن عبد العزيز آل سعود ،برقية شكر إلى
���ي ال��ع��ه��د ،ن��ائ��ب رئ��ي��س مجلس ال�����وزراء ،وزير
ول ّ
الداخلية ورئيس لجنة الحج العليا ،بمناسبة «نجاح»
الموسم الحالي للحج ،إل��ى اب��ت��زاز مشاعر الدول
وشعوبها التي فقدت ضحايا م��ن ال��ح��ج��اج ،بدالً
من أن توافق على تشكيل لجنة لتقصي الحقائق
بمشاركة ال���دول اإلس�لام��ي��ة وم��ن ضمنها إي��ران
إلج���راء تحقيقات شفافة تعرضها أم��ام العالمين
العربي واإلس�لام��ي للكشف عن التقصير وسوء
اإلدارة بدالً من التعاطي سلباً.
ً
ل��ق��د ك����ان خ���ط���اب خ��ام��ن��ئ��ي م��ف��ص��ل��ي��ا ،وض��ع
السعودية أم��ام خيارين إم��ا التعاون وإم��ا التعنّت
ال��ذي يعني مزيدا ً من النار في المنطقة .والسؤال
إلى أين تتجه األمور؟ هذا ما ُيفترض أن ُيسأل عنه
النظام السعودي؟ هل سيتجه هذا النظام إلى افتعال
أزم��ة ج��دي��دة ف��ي منطقة ل��م تعد تتح ّمل م��زي��دا ً من
األزم��ات؟ إنّ سياق التداعيات لحادثة مشعر منى
ل ّما ينتهِ ،وال��ت��ج��اوب المتأخر ال يعني امتصاص
ّ
بغض النظر عما إذا كان الطرف
الغضب اإليراني،
اإليراني قد اعتبر أنّ القبول بتسليم الجثامين يعبّر
عن سياسة جديدة أم ال.
تو ّعد السيد خامنئي السلطات السعودية بر ّد
ق��اس وعنيف ،إذا ما تع ّرض الحجاج اإليرانيون
وجثامين ضحايا الكارثة إلى إساءة ،مضيفا ً أنه إذا
ق�� ّررت إي��ران إب��داء ر ّد فعل حول هذه الكارثة ،فإنّ
أوض���اع السلطات السعودية ل��ن ت��ك��ون محمودة

العواقب ،مؤكدا ً أنّ َج َهلة العصر ح ّولوا العيد إلى
عزاء.
ش ّكل التهديد ـ ـ ـ اإلنذار رسالة حاسمة للسعودية
تتض ّمن القول أوالً أنّ الجمهورية اإلسالمية تريد
أن تختبر السعودية إنْ كانت افتعلت ال��ح��ادث ،أم
أنّ الحادث وقع نتيجة تقصير وسوء إدارة منها،
صحيح أنها في الحالة الثانية تتح ّمل المسؤولية،
لكن ه��ذه المسؤولية تبقى في مستوى أدن��ى مما
لو كان األمر مد ّبراً .ثانيا ً تريد طهران الضغط على
الرياض لدفعها إلى التعاون في تسليم الجثامين
وعدم اتخاذها ورقة ابتزاز .ثالثا ً إبالغ المملكة أنّ
كرامة اإليرانيين ال تتوقف عند خطوط حمراء وأنّ
طهران جاهزة لحفظ هذه الكرامة حتى لو اضطرت
أي عنوان من العناوين.
إلى القوة والعنف تحت ّ
ف��ه��م��ت ال��س��ع��ودي��ة ال��رس��ال��ة ج���ي���دا ً وخضعت
لمقتضياتها ولمضامينها وتغيّر سلوكها مع الوفد
اإلي��ران��ي الموجود في ج��دة ،فبعد ساعة ونصف
الساعة من موقف السيد خامنئي اتصلت اإلدارة
السعودية بوزير الصحة اإليراني حسن هاشمي
وأبدت استعدادها لتسليم ك ّل الجثث فور التع ّرف
إليها ،وأبلغته أنّ ع��دد الجثث اإليرانية  464جثة
بعد أن أعلنت قبل ث�لاث س��اع��ات م��ن الخطاب أنّ
عدد الضحايا  .235وكان الالفت أنّ الرياض قبل
الخطاب نفت وج��ود السفير اإلي��ران��ي السابق في
لبنان غضنفر ركن آبادي في السعودية ،لتعترف بعد
ذلك بأنه جثة هامدة في برادات أحد مستشفياتها،
ه��ذا يعني أنّ السعودية استوعبت جدية الموقف
اإلي���ران���ي وت��راج��ع��ت ع��ن ن��ي��ات��ه��ا واب���ت���زازه���ا ،مع
احتمال قائم بأن يكون ركن آب��ادي خطف من قبل
السعوديين وت ّمت تصفيته على أيديهم ،بعد أن نجا
في لبنان في العام  2013من محاولتي اغتيال من
جراء تفجيري السفارة اإليرانية في بيروت.
لكن هل للسعودية المنغمسة في وحول معركة
اليمن مصلحة في ذلك في الوقت الراهن؟ ث ّمة من
يتهم وزي���ر ال��داخ��ل��ي��ة ال��س��ع��ودي محمد ب��ن نايف
شخصيا ً بافتعال ال��م��ج��زرة ،أوالً لعدائه المطلق
للجمهورية اإلسالمية ،وثانيا ً ألنه يريد حرق ورقة
ول��ي ول��ي العهد محمد بن سلمان الحاكم الفعلي
للمملكة ،فهذه الحادثة المأسوية أثبتت عدم قدرة
األخ��ي��ر على اإلش���راف على مناسك ال��ح��ج ،فكيف
��ح هذا
سيدير ملفات أكبر وأك��ث��ر تعقيداً .وإذا ص ّ
التحليل فإنّ ما جرى يمكن وضعه في خانة التنافس
بين ولي العهد وولي ولي العهد على إدارة المملكة،
وي��ك��ون ب��ن ن��اي��ف أث��ب��ت ل��ل��ع��ال��م ال��غ��رب��ي ال سيما
للواليات المتحدة أنه األجدر بقيادة السعودية في
مرحلة ما بعد سلمان الذي يدرك الجميع أنه الحاكم
الصوري في السعودية ،بينما الحاكم الفعلي هو
محمد ب��ن سلمان ،لتأتي نكسة الحج ف��ي أعقاب
نكسة اليمن والفشل السياسي في إدارة معركة
سورية ،لتت ّوج فشله في إدارة المعارك في هذين
البلدين ،لمصلحة ولي العهد.

الوفاء للمقاومة :ارتهان «الم�ستقبل» للنظام ال�سعودي
ّ
يعطل الحلول ّ
وي�شل الم�ؤ�سّ �سات

مواقف ع ّزت ب�ضحايا الحجاج الإيرانيين وبال�سفير �أبادي
لفتح تحقيق بحادثة منى وك�شف م�صير المفقودين
توالت المواقف المعزية بضحايا
الحجاج عموما ً واإليرانيين خصوصا ً
بحادث التدافع في منى الذين بلغ
عددهم  464بحسب وزارة الصحة
اإلي���ران���ي���ة ،وم���ن بينهم السفير
اإليراني السابق في لبنان غضنفر
ركن أبادي ،ودعت المواقف إلى فتح
تحقيق بمالبسات الحادثة وتكثيف
ال��ج��ه��ود لكشف مصير الحجاج
المفقودين.

فرنجية

وفي السياق قال رئيس تيار المرده
النائب سليمان فرنجيّه لدى تل ّقيه
خبر وف��اة السفير أب��ادي« :عرفناك
سفيرا ً وربحناك صديقاً ،فكنت خير
سفير ون��ع��م ال��ص��دي��ق وق���درك أن

تكون شهيداً .غضنفر ركن أبادي كل
العزاء ألهلك ألصدقائك وللجمهورية
اإلسالمية اإليرانية التي نع ّزيها بكل
الشهداء وندعو للجرحى بالشفاء».

لقاء األحزاب

�وج��ه ل��ق��اء األح���زاب وال��ق��وى
وت� ّ
والشخصيات الوطنية اللبنانية في
بيان ،ال��ى «الجمهورية اإلسالمية
اإليرانية قيادة وشعبا ً بأحر التعازي
ب��ال��ح��ج��اج ال��ذي��ن ق��ض��وا ف��ي مكة
المكرمة».
وأك���د ال��ل��ق��اء أن «ه���ذه الكارثة
تستدعي تشكيل لجنة تحقيق
مشتركة لمعرفة أسبابها وتحديد
المسؤولين عنها ،بهدف ت��دارك أي
ح���وادث مماثلة ف��ي المستقبل»،

مستغربا ً ع��دم ت��ج��اوب الحكومة
ال��س��ع��ودي��ة م��ع ال���دع���وات إلج���راء
تحقيق ،وتلكؤها في تحديد أعداد
الشهداء والجرحى وتسليم جثامين
الشهداء إل��ى حكومات دولهم رغم
مرور أسبوع على الحادث».

ال��م��س��ؤول��ي��ة ال��م��ب��اش��رة ع��ن م��وت
الحجاج نتيجة تعاطيها الالمسؤول
أثناء تأدية مناسك الحج» ،وداعيا ً
إل���ى ف��ت��ح تحقيق ف��ي م�لاب��س��ات
م��ا ح��ص��ل وليتحمل ال��م��ق��ص��رون
مسؤوليتهم».

الحاج حسن

فضل الله

وأع���رب وزي��ر الصناعة حسين
الحاج حسن في تصريح ،عن أسفه
م��ن ح��ادث��ة مشعر م��ن��ى ،وت��س��اءل
«لماذا هذا السكوت في معظم دول
ال��ع��ال��م اإلس�لام��ي حتى تلك التي
لديها شهداء» ،الفتا ً إلى أن «األمور
باتت واضحة ،هناك تقصير كبير من
المؤتمنين على إدارة شؤون الحج،
والسعودية في هذا المجال تتحمل

وطالب رئيس «لقاء الفكر العاملي»
وإم��ام بلدة عيناثا السيد علي عبد
اللطيف فضل الله «وزارة الخارجية
اللبنانية بالعمل م��ع السلطات
المعنية في السعودية على كشف
مصير الحجاج اللبنانيين المفقودين
ف��ي األراض�����ي ال��م��ق��دس��ة وإع����ادة
الجرحى ،والمسارعة بالتحقيقات
وكشف مالبسات ما حصل ،ووضع

دولي
منبر الوحدة� :إجماع ّ
على بقاء الأ�سد رئي�س ًا
أملت األمانة العامة لـ«منبر الوحدة
الوطنية» أن تتمكن روسيا وبقية القوى
من القضاء على اإلرهابيين وإعادة سيطرة
الدولة السورية على كامل أراضيها في
أسرع وقت ممكن.
وخالل اجتماعها في مركز توفيق طبارة
برئاسة االمين العام خالد الداعوق ،أضافت
في بيان« :مما ال شك فيه أن هناك إجماعا ً
دوليا ً على تأييد الدور الروسي العسكري
في سورية ،كذلك هناك إجماع دولي على
بقاء الرئيس االسد في سدة الرئاسة ،ولو
مرحلياً ،وضرب داعش واإلرهابيين».
وتابعت« :ال�لاف��ت أن تركيا بشخص
رئيسها رجب طيب اردوغان ،وبعد زيارة
قصيرة لموسكو وافتتاح المسجد الكبير

مع الرئيس فالديمير بوتين ،أعلن تأييده
بقاء االسد لمرحلة انتقالية .كذلك فعلت
السعودية ودول الخليج والعديد من الدول
الغربية».
وأملت «أن تتمكن روسيا وبقية القوى
من القضاء على اإلرهابيين وإعادة سيطرة
الدولة السورية على كامل اراضيها ،وفي
أس��رع وق��ت ممكن ،كي تعود الحياة الى
سورية ويعود الالجئون السوريون في
الخارج إلى ديارهم ،وخصوصا ً من لبنان
إذ باتوا يشكلون ثقالً كبيرا ً على االقتصاد،
حيث ال مساعدات كافية إليوائهم وتطبيبهم
وتعليمهم ،كما أنهم ينافسون العمالة
اللبنانية».
وأض��اف��ت« :أم��ا بالنسبة ال��ى الحراك

حد لكل األقاويل والتفسيرات».

ملص

ودع���ا رئ��ي��س اللقاء التضامني
الوطني المحامي مصطفى ملص،
بتصريح «الحكومة السعودية إلى
أخذ المبادرة ودعوة كافة الحكومات
التي سقط ضحايا من مواطنيها في
ال��ح��ادث األل��ي��م ،ال��ى المشاركة في
لجنة تحقيق إسالمية ،تكون بإشراف
منظمة المؤتمر اإلسالمي من أجل
جالء الحقيقة وتحديد المسؤولية،
مع تأكيد أن مثل هذه اللجنة ال تشكل
مسا ً بالسيادة الوطنية للمملكة كما
يزعم بعض المغرضين ،ويؤدي في
الوقت عينه الى حفظ وح��دة األمة
اإلسالمية».

حمدان انتقد �سيا�سة
هوالند الإقليمية والدولية
الشعبي المطالب بشفافية بتحسين أداء
الحكومة ،خصوصا ً بحل ج��ذري لقضية
النفايات والكهرباء وامور حياتية أخرى،
فالمنبر يؤيد هذا الحراك المسالم ويدعو
الى التنبه للمندسين الذين لديهم اجندات
اخرى».
وأع��رب «المنبر» عن «حزنه العميق
لوفاة ع��دد كبير من الحجاج في مكة»،
مشددا على «التحقيق الشفاف الذي تجريه
المملكة العربية السعودية».
واستغرب البيان «الصمتين العربي
وال���دول���ي إزاء ال���ع���دوان االس��رائ��ي��ل��ي
المتمادي على المسجد األقصى» ،مطالبا ً
«بوقفة اسالمية عربية موحدة لجبه هذا
العدوان».

انتقد أمين الهيئة القيادية ف��ي حركة الناصريين
المستقلين  -المرابطون العميد مصطفى حمدان بتصريح
«سياسة الرئيس الفرنسي فرانسوا ه��والن��د الدولية
واإلقليمية ،واستقباله الرئيس ميشال سليمان».
وأشار حمدان إلى أن سليمان «ال يزال يمارس الضجيج
اإلعالمي ،طارحا ً مشروعا ً للتسوية تزامنا ً مع الوقائع
السورية» ،معتبرا ً «أن توريط فرنسا وغيرها من قوات
األم��م المتحدة المشاركة ضمن جغرافية القرار 1701
في التمدد أو التمركز خارج هذه الجغرافية سيؤدي إلى
اعتبارها قوات محتلة على األرض اللبنانية وبالتالي لن
يتح ّمل ميشال سليمان الخسائر البشرية والمادية التي
ستتكبّدها».
واعتبر أن محاولة الرئيس سليمان «لالهتمام بتنفيذ
القرار  1701في م��زارع شبعا وت�لال كفرشوبا ،وطلب
التعويضات ،يجعلنا نتساءل :لماذا لم يرد عليه هوالند
عندما كان رئيسا ً للجمهورية وبحاجة ولو إلنجاز واحد
يذكر في تاريخ حكمه؟».

كتلة الوفاء للمقاومة خالل اجتماعها أمس
ح ّملت كتلة ال��وف��اء للمقاومة السلطات السعودية
المسؤولية الكاملة عن فاجعة الحجاج في منى ،وانتقدت
س��وء االدارة المتعمد وااله��م��ال السعودي في الحادثة،
مشددة على ضرورة اجراء تحقيق جدي ومستقل تشارك
فيه ك��ل ال���دول ال��ت��ي ف��ق��دت ح��ج��اج�اً ،وك��ذل��ك محاسبة
المسؤولين ع ّما حدث.
وفي بيان تاله النائب حسن فضل الله بعد اجتماعها
االسبوعي ف��ي مقرها ف��ي ح��ارة ح��ري��ك ،تقدمت الكتلة
بالتعازي والمواساة للعائالت المكلومة من حادثة منى،
وخصوصا ً الجمهورية االسالمية االيرانية وشعبها ،كما
واعربت عن مواساتها لشعوب العالم االسالمي وتضامنها
معهم متمنية الشفاء العاجل للجرحى.
ودانت الكتلة «المجازر المتنقلة التي يرتكبها النظام
السعودي في اليمن وآخرها المجزرة المروعة ضد عرس
يمني أوقعت عشرات الضحايا من االطفال والنساء» ،مجددة
دعوتها إلى «الوقف الفوري ألعمال القتل الوحشية ،وإلى
العمل على مساعدة اليمنيين على حل مشكلة بالدهم عن
طريق الحوار الذي يعيد إلى هذا البلد أمنه واستقراره».
أضافت« :بعد ذلك تابعت التطورات السورية في ضوء
الحضور ال��روس��ي المستجد استجابة للطلب الرسمي
ال��س��وري ب��ه��دف ال��دع��م التسليحي وال��ن��وع��ي للجيش
السوري الذي اثبت انه محل الرهان االساسي والجدي
لمكافحة االره��اب التكفيري واع��ادة االمن واالستقرار الى
سورية بقيادة الرئيس الدكتور بشار االسد واضطالعه
المباشر بالشراكة في انجاز التسوية السياسية الواقعية
والمطلوبة».
وفي الشأن الداخلي ،أشادت الكتلة بالجيش اللبناني
والمقاومة بمواجهة االعتداء «االسرائيلي» االخير والمتمثل
باكتشاف اجهزة تجسس في منطقة بني حيان في جنوب
لبنان.
وجددت الكتلة تحميلها حزب «المستقبل» المسؤولية

الكاملة عن الشلل الذي أصاب مؤسسات الدولة وما يجره
ذلك من تعطيل لمصالح المواطنين ،مؤكدة أن ارتهان
حزب «المستقبل» للنظام السعودي يبقي ق��راره معل ًقا ً
على مصالح النظام وحروبه الخاسرة ما يعطل الحلول
الداخلية.
ورأت أن «محاولة مصادرة موقع الرئاسة ورهن مصيرها
لحساب جهات خارجية والتنكر لاللتزامات والعهود،
واإلص��رار على منع وصول الشخصية المؤهلة سياسيا ً
ووطنيا ً هو إمعان في ضرب الشراكة ،وتقويض مؤسسات
الدولة».
وجددت الكتلة تأكيدها على «اهمية الحوار الذي دعا
اليه الرئيس نبيه بري للتوصل الى تفاهم يشمل كل البنود
في جدول االعمال من اجل تجديد الحياة السياسية وحفظ
حقوق الشعب وتحصين الوطن وقدراته الدفاعية بمواجهة
االرهاب الصهيوني والتكفيري».
الساحلي
واعتبر النائب ن��وار الساحلي خ�لال احتفال تأبيني
في البزالية «أن ما حصل في موسم الحج أمر مأساوي
تتحمل مسؤوليته السلطات السعودية ،فقد أصبح موسم
الحج موسما غير آمن في «البلد اآلمن» ،مستغربا ً «الصمت
المريب وتأخر عمليات اإلسعاف واإلنقاذ في موسم يجب أن
تكون التجهيزات على أتمها» .
وأكد الساحلي أن «هناك تغيرات إقليمية ودولية تحتم
على الجميع إع��ادة حساباتهم» ،مطالبا ً «فريق  14آذار
بالكف عن الرهانات الخاسرة ،فقد راهنتم في حرب تموز
وخسرتم الرهان ،وراهنتم على الخارج لمساندتكم في
الداخل فخسرتم أيضاً ،ومنذ العام  2011وأنتم تراهنون
على سقوط النظام في سورية وتحلمون بتواريخ وهمية لم
يتحقق منها أي وعد ،كفاكم تعنتا ً وإمعانا ً في الخطأ ،فلنعد
إلى لبنان ونفكر بحل مشاكلنا المتفاقمة ونساعد الناس
والشعب الذي سئم منكم».

