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بري يلتقي �سليمان والمجالي وال�سفير الم�صري

زايد :ال�شعب اللبناني ال يجب
�أن يدفع ثمن الفراغ الرئا�سي
استقبل رئيس مجلس النواب
نبيه بري بعد ظهر أم��س ،في عين
التينة ،الرئيس ميشال سليمان
وعرض معه األوضاع الراهنة.
وبعد اللقاء قال سليمان« :بحثنا
مواضيع عديدة ،خصوصا ً ما يتعلق
بمجلس ال�����وزراء وبالتعيينات
ع��م��وم �ا ً وال��ع��س��ك��ري��ة خ��ص��وص �اً.
المشكلة بنظري هي كما في اإلنجيل
«مرتا مرتا إنك مهتمة بأمورة كثيرة
وال��م��ط��ل��وب ه��و واح����د» .ميثاقية
ميثاقية ،ف��إذا نقل موظف نحكي
بالميثاقية ،وإذا طرح أحد مشروعا ً
استثماريا ً نحكي بالميثاقية».
أض���اف« :ك��� ّل ه��ذه األم���ور تح ّل
بالميثاقية األس��اس��ي��ة ال��ت��ي هي
انتخاب رئيس الجمهورية  ،فعندما
ينتخب رئ��ي��س الجمهورية فإنه
يسهل تحقيق ك�� ّل االستحقاقات
الدستورية وغير الدستورية من
دون ت��ع��ب .ل��ك��نّ ال��ق��ول إنّ هناك
مسيحيين يمثلون ومسيحيين ال
قيمة لهم ،فهذا مبالغ فيه.
أما في شأن التعيينات العسكرية،
ف���رأى سليمان «أنّ أه��م ش��ي هو
استمرار المسؤولية في الجيش».
وقال« :لقد قدم وزير الدفاع ملفاته
لكي ال يقول أحد إنهم تركوا األمور
إل��ى أن ح��ان م��وع��د تقاعد بعض
الضباط لكي يستغلوا الوضع  ،قدم
ملفاته لكنّ تعطيل الحكومة أدى إلى
تأجيل البحث في هذه التعيينات،
وال��وق��ت يمر وه��ن��اك م��ن ستنتهي
خدمته بعد يومين أو ثالثة».
وكان الرئيس بري التقى السفير
المصري في لبنان محمد بدر الدين
زايد في زيارة وداعية.
وقال زايد بعد اللقاء« :هي زيارة
عمل وداعية بمناسبة قرب مغادرتي
للبنان نهاية األسبوع المقبل .جرى
خالل اللقاء استعراض نتائج وزير
الخارجية سامح شكري األسبوع
الماضي إل��ى لبنان ،والخالصات

بري مستقبالً المجالي
التي أوضحتها ه��ذه ال��زي��ارة .كما
أح��ط��ت دول��ت��ه علما ً بتقييمنا لما
ج���رى ،وف��ي إط���ار نشاطه تحدث
الوزير شكري مع نظيره الفرنسي
ح��ول ع��دد من الموضوعات وكان
على رأس��ه��ا خ��ط��وات ال��م��ش��اورات
المصرية الدولية واإلقليمية في
شأن لبنان وكيفية دعمه في هذه
المرحلة».
أضاف« :انتقل الحديث أيضا ً إلى
موضوع العمل الحكومي والقضايا
ال��م��ط��روح��ة ح��ال��ي�ا ً ع��ل��ى الساحة
اللبنانية ،وأك���دتُ لدولته موقف
مصر الثابت بأنّ الشعب اللبناني ال
يجب أن يدفع ثمن الفراغ الرئاسي،
وأنّ من مصلحة لبنان أن يستمر
العمل الحكومي ،وعلى الحكومة
ب��رئ��اس��ة ال��رئ��ي��س س�ل�ام مواجهة
الكثير من التحديات والصعوبات،
ومن الضروري أال ي��ؤدي أي وضع
اآلن إل��ى توقف عمل الحكومة أو
تعطيلها بما يض ّر مصلحة الشعب
اللبناني .وأك��دن��ا ض��رورة احتواء
األم���ور وال��ت��ه��دئ��ة م��ن أج��ل تهيئة
المناخ ل��ح��وارات سياسية أفضل

ولتقارب وجهات النظر بما يؤدي
إلى إنهاء التحديات الرئيسية».
وم��ن زوار عين التينة :رئيس
الوزراء األردني السابق عبد السالم
المجالي واألم��ي��ن ال��ع��ام لالتحاد
البرلماني العربي فايز الشوابكة.
م��ن ج��ه��ة أخ����رى ،أب���رق رئيس
ال��م��ج��ل��س إل���ى رئ��ي��س اإلي��ط��ال��ي
سيرجيو م��ات��اري�لا ،وإل���ى رئيس
الحكومة ماتيو رينزي ،وإلى رئيسة
مجلس ال��ن��واب ل���ورا بولدريني
معزيا ً بضحايا الزلزال الذي ضرب
إيطاليا.
وفي مجال آخر ،دعا بري لجان:
اإلدارة وال��ع��دل ،ال��دف��اع الوطني
وال��داخ��ل��ي��ة وال��ب��ل��دي��ات ،ال��م��ال
والموازنة إلى جلسة مشتركة تعقد،
عند العاشرة والنصف من قبل ظهر
الثلثاء  30الحالي ،وذلك لدرس ما
يلي:
ـ اقتراح قانون التنظيم اإلداري
وال�لام��رك��زي��ة اإلداري����ة المقدم من
النائب روبير غانم.
ـ اقتراح قانون الالمركزية اإلدارية
المقدم من النائب سامي الجميل.

وفد من لقاء الأحزاب يزور فتحعلي مهنئ ًا بانت�صار تموز

�صالح :لمواجهة محاوالت تق�سيم وتفكيك دول المنطقة

فتحعلي مجتمعا ً إلى وفد األحزاب
اس��ت��ق��ب��ل س��ف��ي��ر ال��ج��م��ه��وري��ة
اإلسالمية اإليرانية في لبنان محمد
فتحعلي وف����دا ً م��ن ل��ق��اء األح���زاب
والقوى الوطنية اللبنانية ،في مق ّر
السفارة في بئر حسن ،وبحث معه
آخر التطورات السياسية في لبنان
والمنطقة.
منسق
وإثر انتهاء اإلجتماع ،تحدث ّ
اللقاء عضو قيادة الحزب السوري
القومي اإلجتماعي أمين عام المؤتمر

القومي العربي قاسم صالح باسم
الوفد قائالً« :زرن��ا سعادة السفير
لنهنئه ونبارك له بذكرى االنتصار
الكبير الذي حققته المقاومة في حرب
تموز  ،2006والذي كان للجمهورية
اإلسالمية اإليرانية إسهام كبير في
تحقيقه».
وأضاف« :إنّ انتصار تموز أسقط
ص��ورة الجيش اإلسرائيلي ال��ذي ال
يُقهر ،وأ ّم��ن للبنان معادلة ردع في

وجه األطماع اإلسرائيلية ،كما أعاد
ثقة اللبنانيين والعرب بالمقاومة،
باعتبارها خ��ي��ارا ً ف��عّ ��اال ً لتحرير
األراضي المحتلة».
وح ّذر صالح «من المؤامرات التي
تحيكها أميركا وإسرائيل ومعهما
الرجعية العربية لمنطقتنا» ،مؤكدا ً
«ال��وق��وف في مواجهة أي محاولة
لتقسيم وت��ف��ك��ي��ك دول المنطقة
وإضعافها».

لجنة الأ�سير �سكاف تهنئ الأ�سير بالل كايد:
انت�صر ب�أمعائه الخاوية على الجالد ال�صهيوني
توجهت لجنة أصدقاء األسير يحيى سكاف بالتهنئة
إلى األسير المناضل بالل كايد ال��ذي «انتصر بأمعائه
الخاوية على الجالد الصهيوني».
وأكدت «أنّ صبر األسير بالل كايد وجهاده أثمرا نصرا ً
على العدو الظالم الذي يحتل األرض والمقدسات ويعتقل
في سجونه آالف األس��رى ،وفي مقدمتهم عميد األسرى
العرب المناضل يحيى سكاف».
توجهت اللجنة بالتحية إلى «كافة األس��رى في
كما
ّ
السجون اإلسرائيلية ،وخصوصا ً المضربين عن الطعام»،
وطالبت «ك� ّل حر وشريف في أنحاء العالم والشعوب
العربية إلى مناصرة قضية األس��رى باعتبارها قضية
مركزية لألمة» ،معتبرة «أنّ قضية األسرى يجب أن تبقى

حيّة أمام الرأي العام من أجل فضح جرائم العدو الذي
يحوِّل أجساد أسرانا إلى حقول تجارب».
ودع��ت اللجنة إل��ى االعتصام ال��ذي تنظمه الجبهة
الديمقراطية لتحرير فلسطين ولجنة أصدقاء األسير يحيى
سكاف للتضامن مع قضية األسرى في سجون العدو الذي
يقام اليوم الجمعة أمام النصب التذكاري لألسير يحيى
سكاف الساعة الحادية عشرة صباحا ً عند مدخل مدينة
المنية.
كما دعت إلى لقاء وطني لبناني فلسطيني في منزل
األسير يحيى سكاف في المنية تضامنا ً مع قضية األسرى
يوم الثالثاء المقبل في  30الحالي عند الساعة السادسة
مساءً.

التيار الأ�سعدي ِّ
يحذر من الوقوع في �أتون الفتنة
رأى األمين العام للتيار األسعدي معن األسعد «أنّ السجال اإلعالمي والسياسي الذي سبق ورافق انعقاد جلسة مجلس
الوزراء هو مسرحية هزلية فاشلة للسلطة السياسية الحاكمة ،ومحاولة منها إليهام اللبنانيين عن خالف بين مكونات
هذه السلطة وأنّ ما يحصل هو التزام بالديمقراطية وبالدستور» ،معتبرا ً «أنّ السلطة التي تخشى على وجودها تحاول
اختراع مشاكل وخالفات وهمية إللهاء الناس بها لتواصل سياستها اإللغائية».
ودعا اللبنانيين إلى «التسلح بالوعي وعدم الوقوع في أتون الفتنة الطائفية والمذهبية وإدراكهم أنّ من يحمل لواء
الطوائف والمذاهب هو كاذب ومخادع ألن ال خالف بين اللبنانيين بل هناك اختالف بين الحاكمين على المصالح».

مجل�س الوزراء ينعقد بغياب وزراء «التيار» و«الطا�شناق» وفرعون ين�سحب
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�سالم :لعدم جعل الخالفات �سبب ًا لمزيد من التعثر في عمل الحكومة

ع��ق��د م��ج��ل��س ال������وزراء جلسته
األس��ب��وع��ي��ة أم����س ف���ي ال���س���راي
الحكومية برئاسة رئيس الحكومة
تمام سالم ،رغم مقاطعة وزراء التيار
الوطني الحر جبران باسيل والياس
بو صعب وح��زب الطاشناق أرت��ور
نظريان وانسحاب وزي��ر السياحة
ميشال فرعون.
وفي نهاية الجلسة التي استمرت
أربع ساعات ،تال وزير اإلعالم رمزي
ج��ري��ج ال��م��ق��ررات الرسمية ،الفتا ً
إلى أنّ الرئيس سالم جدّد «الدعوة
إل���ى اإلس����راع ف��ي ان��ت��خ��اب رئيس
للجمهورية إلع���ادة ال��ت��وازن إلى
المؤسسات الدستورية».
وأم���ل س�لام «أن ت��ك��ون األج���واء
السياسية ال��ت��ي أح��اط��ت بجلسة
اليوم (أمس) عابرة» ،مشيرا ً إلى أنه
يأخذ في االعتبار «المواقف التي عبر
عنها بعض الوزراء ،كأفراد أو كقوى
سياسية ،لكن هذه المواقف يجب أال
تكون سببا ً لمزيد من التعثر في عمل
مجلس الوزراء».
وق����ال س��ل�ام« :إذا ك���ان ه��ن��اك
انطباع بوجود قرار دولي أو إقليمي
بالمحافظة على لبنان ،فالحري
باللبنانيين أنفسهم أن يكونوا
حريصين على بلدهم وعلى استقراره
وتماسكه في هذه المرحلة الصعبة»،
معربا ً عن استعداده «للتعاون مع
الجميع إليصال البالد إلى بر األمان»،
داع��ي �ا ً ك��ل األط���راف «إل��ى االبتعاد
عن المماحكات وتغليب المصلحة
الوطنية على أي اعتبار آخر».
وتمنى الرئيس سالم على الوزراء
«مباشرة درس جدول أعماله وا ّتباع
ال��ق��اع��دة المعتمدة ف��ي الجلسات
وال��ق��اض��ي��ة ب��ت��أج��ي��ل ال��م��واض��ي��ع
الخالفية» ،معتبرا ً «أنّ إنتاجية
الجلسة تعطي إشارة سياسية بأنّ
الحكومة ماضية في تحمل األمانة
الوطنية الموكلة إليها».
بعد ذلك جرت مناقشة عامة أبدى

مجلس الوزراء منعقدا ً برئاسة سالم
خاللها الوزراء وجهات نظرهم بشأن
المواضيع المعروضة ،ث��م انتقل
المجلس إلى البحث في المواضيع
ال��واردة على جدول أعمال الجلسة،
فتمت مناقشتها ،وبنتيجة التداول
اتخذ مجلس الوزراء القرارات الالزمة
بشأنها ،وأهمها:
ـ ال��م��واف��ق��ة على تقرير اللجنة
الوزارية المكلفة بدراسة تلوث مجرى
نهر الليطاني وعلى اقتراحاتها على
أن تعرض الصعوبات المستجدة في
حينه.
ـ الموافقة على مذكرة تفاهم بين
رئ��اس��ة مجلس ال����وزراء اللبنانية
ورئاسة مجلس الوزراء الفلسطينية
تتعلق بمشروع التعداد العام للسكان
والمساكن في المخيمات والتجمعات
الفلسطينية في لبنان.
ـ الموافقة على مشروع مرسوم

(داالتي ونهرا)
يرمي الى تعديل خريطة المرسوم
ال��ن��اف��ذ ح��ك��م��ا رق���م  955ت��اري��خ
 2007/11/21المتعلق بإشغال
أم�ل�اك عمومية بحرية ف��ي منطقة
كفرعبيدا العقارية وفقا لرأي وزارة
المالية.
ـ الموافقة على م��ش��روع قانون
يرمي الى تخصيص محامين عامين
وق��ض��اة تحقيق ل��ش��ؤون الصحة
العامة.
ـ الموافقة على مشاريع مراسيم
ترمي إلى نقل اعتمادات من احتياط
الموازنة العامة الى موازنات بعض
ال��وزارات للعام  2016على أساس
القاعدة اإلثني عشرية تلبية لبعض
حاجاتها.
ـ الموافقة على مشروع قانون يرمي
إلى اإلجازة للحكومة بزيادة مساهمة
لبنان في المؤسسة اإلسالمية لتنمية

القطاع الخاص.
ـ تأكيد الخطة التي أقرها مجلس
الوزراء بخصوص موضوع النفايات
وتأكيد الثقة برئيس اللجنة وزير
ّ
الحق بالتفاوض
الزراعة ،وإعطاؤه
مع من يريده من الجهات المعنية
لضمان حسن تنفيذ الخطة ك��ي ال
تعود النفايات إلى الشوارع».
وك���ان وزي���ر ال��س��ي��اح��ة ميشال
فرعون انسحب من الجلسة «بسبب
ال��دخ��ول ف��ي مواضيع تحتاج إلى
مناقشة ووج��ود جميع األف��رق��اء»،
على ح ّد تعبيره.
وكان فرعون ،أكد في حديث إذاعي
قبل الجلسة« ،أنه كان من المفترض
تأجيل جلسة مجلس الوزارء بسبب
غياب مكونين أساسيين» ،مشيرا ً
«إلى أنه سيسجل هذا الموقف على
طاولة مجلس الوزراء».

ولفت «إلى وجود أطر مع رئيس
الحكومة تمام س�لام بأنه في هذه
المرحلة الحساسة وفي حال غياب
مكونات أساسية عن جلسة الحكومة
يجب أن تؤجل».
وأعلن «أن��ه مع غياب مكونين،
فإنّ الجلسة ستتحول إلى نوع من
تصريف األع��م��ال من دون إمكانية
حقيقية ألخذ أي قرار جدي» ،واعتبر
«أنه كان من األفضل تأجيل الجلسة
والتحاور مع التيار الوطني الحر».
وكانت مداخلة لوزير االتصاالت
بطرس حرب ال��ذي ق��ال« :إنّ غياب
حزب أو أكثر يدعونا إلى الحذر ولكن
ال يمكن أن ّ
يعطل السلطة ويشلّها وإالّ
سيصبح مجلس الوزراء رهينة إرادة
فريق أو آخر».
وأض����اف« :إذا ك��ن��ا ل��ن ن��م��ارس
صالحيّاتنا ف��أدع��و إل��ى االستقالة
وت��ح��وي��ل حكومتنا إل���ى حكومة
ت��ص��ري��ف أع��م��ال ،خ��ص��وص �ا ً أنها
تح ّملت الكثير من التضحيات إلبقاء
الحكم وعدم انهياره».
وكانت مواقف لعدد من ال��وزراء
بعد الجلسة ،حيث أوض���ح وزي��ر
الصناعة حسين الحاج حسن أنّ
وزيري حزب الله «لم يدخال بنقاش
أي بند تأكيدا ً على ما سبق وطالبنا
به بشأن عدم عقد الجلسة في ظل
غياب مكونين أساسيين».
وش���دّد وزي���ر الصحة وائ���ل أبو
ف��اع��ور ،م��ن ج��ه��ت��ه ،ع��ل��ى «أنّ كل
القرارات التي اتخذت ليست جدلية
بل عادية وال خالفات حولها والجميع
حرص على معالجة األزمة السياسية
الناتجة عن تغيب التيار والطاشناق
لما لهما من تمثيل وحيثية».
وقبل الجلسة ،أعلن وزير الثقافة
ري��م��ون ع��ري��ج��ي أنّ «ه��ن��اك أزم��ة
سياسية كبيرة ولكن ليست ميثاقية،
وكمردة لو رأينا أنّ هناك تعديا ً على
الميثاق لكان لنا موقف آخر».

«الوفاء للمقاومة» :للتنبه لأخطار تهمي�ش مك ِّون �أ�سا�سي في البالد
ال يمكن �أن تنه�ض �أو ت�ستقر الحياة ال�سيا�سية من دون م�شاركته
توقفت كتلة الوفاء للمقاومة خالل اجتماعها ال��دوري ،في
مقرها في حارة حريك ،عند «الموقف االحتجاجي والتحذيري
ال��ذي أعلنه تكتل التغيير واإلص�ل�اح وال��ذي ينذر بتداعيات
متدحرجة ينبغي تداركها بسرعة ،على المستوى الوطني العام
والعمل بمسؤولية وجدية لمعالجة أسبابها» .ودعت الكتلة «ك ّل
مكونات الحكومة ،إلى التنبه ألخطار التهميش لمكون أساسي
في البالد ،ال يمكن أن تنهض أو تستقر الحياة السياسية من دون
مشاركته».
ورأت «أنّ األزمة السياسية في البالد قد بلغت حدا ً خطيرا ً يتهدّد
هيكل الدولة بالسقوط على الجميع وهو ما يتطلب حسا ً عاليا ً من
المسؤولية الوطنية ،وخروجا ً من دائرة المكابرة والمعاندة التي
يص ّر عليها حزب المستقبل رغم ما جرته عليه وعلى البالد من
ويالت يدفع ثمنها اللبنانيون منذ العام  ،2006وهو لم يستطع
تلقف الفرصة التي أتاحتها دعوة سماحة السيد حسن نصر الله
إليجاد المعالجات لألزمة التي تعصف بها البالد».
وإذ جدّدت تأكيد البعد الوطني لإليجابية التي أبداها السيد
نصرالله» ،ح ّملت الكتلة «الفريق التعطيلي في المستقبل
مسؤولية إجهاض الحلول إلبقاء البلد في دائرة الشلل في انتظار
األوامر الخارجية».
وواصلت تنبيهها «إلى أخطار التباطؤ المريب في محاسبة
المتورطين في قضية اإلنترنت غير الشرعي ،خصوصا ً بعد
انكشاف ك ّل خيوطها ومعرفة الجهات المسؤولة عنها» .ودعت،
في ه��ذا المجال ،القضاء «إل��ى استكمال التحقيقات وإج��راء
التوقيفات الالزمة في ّ
حق المرتكبين ليُصار إلى إصدار أحكامه

بالسرعة المطلوبة صونا ً لهيبة الدولة وحفظا ً ألمنها الوطني
وحقوقها المالية» ،مؤكدة أنها «ستتصدى ألي محاولة لتمييع
القضية ولفلفتها».
ورأى المجتمعون أنّ التطورات والمستجدات في سورية،
«تثبت أنّ اإلرهاب التكفيري هو أداة في مشروع أميركي يستهدف
منطقتنا بالتفتيت والشرذمة ،وإنّ هذا المشروع ال يزال يتالعب
بأدوار المنخرطين فيه خدمة لمصالح اإلدارة األميركية وحمالتها
االنتخابية» ،مشدّدة على «أنّ أولوية مكافحة هذا اإلرهاب في
سورية يجب أن تكون عبر الدولة السورية وسيادتها الوطنية
وتحت سقف الحفاظ على وحدة أراضيها واستقاللها ودورها
المقاوم».
وح��ذرت الكتلة «م��ن أبعاد المخطط األميركي الرامي إلى
استهداف وح��دة شعوب أمتنا ،ومحاولة زرع الشقاق بينها
بعناوين طائفية وقومية» ،داعية إلى «وعي أبعاد هذا المخطط
والتصدي له بتعزيز الوحدة الوطنية في كل بلد ،والتالحم بين
مختلف أطياف شعوب المنطقة».
ودان المجتمعون «العدوان اإلسرائيلي على غزة ـ فلسطين»،
ورأوا «أنّ الوهن ال��ذي تعيشه معظم ال��دول العربية نتيجة
السياسات الرعناء لحكامها يشكل الفرصة المؤاتية للعدوان
اإلسرائيلي من أج��ل ف��رض م��ع��ادالت جديدة وتزخيم حركة
االستيطان في األراض��ي الفلسطينية المحتلة» ،مؤكدين «أنّ
الصمود هو الخيار الذي سيفرض على العدو وعلى العالم اإلقرار
ّ
بحق الشعب الفلسطيني في أرضه والحفاظ على هويته».
ولفتت الكتلة إلى «أنّ المشهد المذهل الذي أظهرته تظاهرة

�إميل لحود :ال مبرر لدخول
قوات تركية الأرا�ضي ال�سورية
رأى النائب السابق إميل إميل لحود ،في بيان ،أن «ال مبرر أب��دا ً لدخول
قوات تركية إلى األراضي السورية ،ولو كان هدفها ضرب أفاعي اإلرهاب التي
حضنتها في السابق وقررت اليوم التخلص منها بعد أن باتت تبث سمها في
الداخل التركي».
وقال« :سيأتي يوم لم يعد بعيدا ً يتعرى فيه جميع من تحالف مع اإلرهاب،
وسيدفع هؤالء أثمانا ً مقابل أفعالهم ،تماما ً كما سنرى قليلي الوفاء الذين نأوا
بأنفسهم أو استخدموا لبنان ممرا ً لإلرهاب ،فتساووا في جرمهم مع التكفيريين،
وهم يستلحقون أنفسهم».
أضاف« :في ظ ّل التغيرات الدولية واإلقليمية المفصلية ،يختلف البعض
في لبنان حول مسائل حكومية تبقى ،على الرغم من أحقية مطالب أفرقاء
سياسيين ،تفصيلية أمام مسألة غير شرعية الحكومة في ظل غياب رئيس
الجمهورية».

�سعد ي�ستنكر عدم ا�ستقبال المر�ضى
في م�ست�شفى �صيدا الحكومي
التقى األمين العام للتنظيم الشعبي الناصري النائب السابق أسامة سعد،
في مكتبه في صيدا ،قائد منطقة الجنوب في قوى األمن الداخلي العميد سمير
شحادة ،وبحثا ،بحسب بيان للتنظيم« ،في المستجدات على الساحة اللبنانية،
خصوصا ً الوضع األمني في مدينة صيدا والجوار».
وأكد الجانبان أهمية «دور القوى األمنية والعسكرية في الحفاظ على األمن
واالستقرار في المدينة والجوار».
من جهة أخرى ،استنكر سعد ،في بيان« ،عدم استقبال المرضى على حساب
وزارة الصحة في مستشفى صيدا الحكومي ،منذ منتصف شهر آب الحالي حتى
اليوم ،وذلك بسبب نفاذ الميزانية المخصصة من قبل الوزارة».
وتساءل سعد« :إذا كانت مستشفى تابعة للدولة ال تستقبل المرضى إال إذا
دفعوا كامل التكاليف للمعالجة ،فأين يذهب هؤالء»؟
وأضاف« :وكأنّ هذه المدينة ال يكفيها ما تعانيه من تقنين ظالم في الخدمات
األخرى كالكهرباء والمياه وسواها من الخدمات! متى ستنتهي سياسة التقنين
التمييزي الظالم والجائر تجاه مدينة صيدا؟ ومتى سيوضع ح ّد لتهميشها؟
سؤال برسم الحكومة ونائبي المدينة وبلديتها وسائر المسؤولين».

الشعب اليمني في صنعاء تأييدا ً للمجلس السياسي األعلى
إلدارة البالد ،يؤكد فشل العدوان السعودي ـ األميركي وعبث
الرهان على إرغام اليمنيين للتخلي عن تقرير مصيرهم واإلذعان
إلرادة المعتدين وشروطهم».
كما ندّدت مجددا ً «بالمجازر الوحشية والقصف الذي يطاول
وحيت «صمود
عن قصد المدارس والمستشفيات في اليمن»ّ ،
الشعب اليمني وإباءه وإصراره على رفض التبعية والخضوع
لسياسات العدوان ومشاريعه».
و»م��ع اقتراب الذكرى السنوية الثامنة والثالثين لجريمة
تغييب سماحة اإلم��ام السيد موسى الصدر ورفيقيه فضيلة
الشيخ محمد يعقوب والصحافي األستاذ عباس بدر الدين»،
رأت الكتلة «أنّ القامة الوطنية والعربية واإلسالمية التي يمثلها
اإلمام الصدر ،لم يستطع أهل البغي تغييب حضورها وفاعليتها
مع مرور الزمن .فها هي صرخة النهوض التي أطلقها للدفاع
عن الوطن وتحقيق العدالة بين أبنائه ،ال تزال تحرك وجدان
ومسار ك ّل المناهضين للظلم والمقاومين لالحتالل وتهديداته
والمناضلين من أجل الحرية والكرامة ،وال يزال حضوره يتوقد
في عقول الملتزمين وقلوبهم بنهجه السياسي النزيه الذي يرسم
معالم النظام المتوازن والمجتمع الوطني واالنساني المتماسك.
وال تزال القدس مهوى أفئدة االحرار في األمة ،وقبلة مقاومتهم
التي تستعيد رج��ع ص��دى مواقفه االستراتيجية الصادقة
والشجاعة .وتبقى العبرة في هذه القضية أن يتهاوى السجن
السجان فيما اإلم��ام الصدر يتألق حضورا ً وحيوية
ويندحر
َّ
وانتصارا ً لإلنسان فوق مساحات الزمن واألوطان».

التقى �أمين عام حركة الأمة ووفداً من الطلبة

النابل�سي :لمواجهة الم�شروع التكفيري بفقه �أ�صيل
جبري� :أميركا ال تريد الخير لدول الخليج

النابلسي مستقبالً جبري ووفد الطلبة
ل��ف��ت ال��ع�لام��ة ال��ش��ي��خ عفيف
النابلسي خ�ل�ال استقباله أمين
ع����ام ح���رك���ة األم��ة ال��ش��ي��خ ع��ب��د
الناصر جبري ووف����دا ً م��ن الطلبة
اإليرانيين واإلندونيسيين ،إلى «أنّ
استمرار األزمات في المنطقة في جزء
أساسي منه هو بسبب االنحراف عن
القيم اإلسالمية السمحة واالبتعاد
ع���ن م��ن��ط��ق ال���ح���وار واالس���ت���دالل
والحكمة واللجوء إلى القسر واإللزام
في العقيدة واألخالق والعالقات وهذا
أم��ر ال يمكن فرضه بالقوة ،ف��إذا لم
يصل الناس إلى قناعات معينة فإنّ
العنف ال يشكل حالً واإلجبار ال يجعل

المنافق مؤمناً».
وقال« :نحن بحاجة إلى مواجهة
ال��م��ش��روع التكفيري بفقه أصيل،
ومواجهة الجماعات المتطرفة بحزم
وص��رام��ة تماما ً كمواجهة الحرب
ال��ن��اع��م��ة وال��خ��ش��ن��ة ال��ت��ي تش ّنها
الواليات المتحدة األميركية».
وح��ذر الشيخ جبري ،من جهته،
«الدول التي تعاملت مع إدارة الشر
األميركية كتركيا والسعودية وبعض
الدول الخليجية من أنّ أميركا ال تريد
لها خيرا ً وإنما تستخدمها لمآربها
ومصالحها الخاصة وأداة لضرب
البالد العربية واإلسالمية وتقسيمها

ومن ثم تلفظها كما فعلت مع عدد من
الدول».
واعتبر «أنّ ما تتعرض له بعض
الدول العربية واإلسالمية ،كسورية
والبحرين والعراق وليبيا أو حتى
باكستان ،ه��و مخطط خطير ُي��راد
من توسعته أن يشمل جميع بالد
المسلمين وه����ذا ال��م��خ��ط��ط تقف
وراءه أميركا وإس��رائ��ي��ل م��ن أجل
تشكيل مجموعات وأدوات باسم
اإلس�لام سواء كان باسم التكفير أو
الوهابية السياسية أو الماسونية
وهم بذلك يريدون أن تستمر شعلة
الصهيونية».

