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ندوة منتدى البحرين لحقوق الإن�سان عن «التجني�س الطائفي»

ق�ضية جورج عبداهلل �أمام فريق �أممي

قنديل :م�شروع ا�ستيطاني ي�ؤ�س�س لحرب �أهلية
ربيع :يرتقي �إلى جريمة �إبادة لل�شعب الأ�صلي

القنطار� :سنتقدم بمراجعة جديدة
�إذا ا�ستمرت الإدارة الفرن�سية في تع�سفها

قنديل متحدّثا ً
ومتوسطا ً األطرش وربيع
ّ

جانب من الحضور في الندوة
«إب�����ادة ش��ع��ب» و«أس���رل���ة» ال��ب��ح��ري��ن
خالصتان أساسيتان انتهت اليهما ن��دوة
«منتدى البحرين لحقوق االن��س��ان» حول
التجنيس الواسع الذي لجأت اليه السلطات
البحرينية بمنح الجنسية الوطنية لعرب
وغ��ي��ر ع��رب م��ن الطائفة ال��س� ّن��ي��ة .ال��ن��دوة
التي ات��خ��ذت طابعا ً حقوقيا ً ف��ي عنوانها
«التجنيس الطائفي في البحرين ...تعديات
على القانون والحقوق» ،لشرح المخالفات
الدستورية لهذه الخطوة من خالل مداخلة
لرئيس المنتدى الدكتور يوسف ربيع الذي
أكد مقاضاة الدولة أم��ام المحاكم الدولية،
توسعت في مداخلة رئيس تحرير «البناء»
النائب السابق ناصر قنديل ،إل��ى األبعاد
السياسية لهذا التجنيس وتداعياته ليس
فقط على البحرين بل على العالم العربي
عموما ً ومنطقة الخليج خصوصا ً والسعودية
بشكل أخ��ص ،مستحضرا ً ن��م��اذج مشابهة
ل��ه��ذا ال��م��ش��روع «ال��ب��ري��ط��ان��ي» ف��ي نظام
الفصل العنصري في جنوب افريقيا بغرس
«العنصر األبيض» في هذه الدولة السمراء،
واالستيطان اليهودي في «إسرائيل» بشحن
اليهود اليها من خ��ارج فلسطين المحتلة،
وص���وال ً إل��ى ال��ع��راق وبعض دول البلقان.
وأشار إلى نتيجة مشتركة لهذه الخطوة وهي
نشوب الحروب األهلية في الدول المذكورة
بين سكانها األصليين والمجنسين .ليخلص
قنديل إلى معادلة سياسية تعني بالدرجة
األول��ى السعودية وه��ي «ان ال استقرار في
المنطقة من دون استقرار الخليج وال استقرار
في الخليج من دون استقرار البحرين» ،كما
ان الحل الذي تطالب به المعارضة البحرينية
وهو اتجاه إلى الملكية الدستورية سلمياً ،هو
الضمانة لطريقة التغيير «الحتمي» لشكل
الحكم السعودي.

ربيع :عمل يرقى إلى الجريمة

ح��ض��ر ال��ن��دوة ال��ت��ي ان��ع��ق��دت ف��ي فندق
«ال��غ��ول��دن ت��ول��ي��ب» أم���س ،ن��اش��ط��ون في
المعارضة البحرينية وممثلون عن األحزاب

قنديل :ال ا�ستقرار
في المنطقة من دون
ا�ستقرار الخليج وال
ا�ستقرار في الخليج من
دون ا�ستقرار البحرين
اللبنانية وشخصيات سياسية وإعالمية،
وقدمت لها اإلعالمية ريان األطرش ،وتحدث
فيها بداية الدكتور ربيع عن الجانب القانوني
للتجنيس ال��ط��ائ��ف��ي ،ف��أش��ار إل��ى ان «في
الحديث عن التجنيس الطائفي في البحرين
ثمة إشكاليات ومن أهمها اإلشكال السياسي
وال��ح��ق��وق��ي .وح��ت��ى ال نفهم بأننا نمارس
عمالً سياسيا ً ف��ي ه��ذا ال��م��وض��وع توجهنا
إل��ى تحديد الوصف «التجنيس الطائفي»
كي تكون المقاربة أكثر حقوقية» .وأضاف:
«قبل الحديث عن ه��ذا العمل الخطير الذي
يرقى إلى (الجريمة) ال بد من القول إلى أن
التكوين القبلي للحكم في البحرين ،وأقصد
العائلة الحاكمة ،ل��م تتفاعل م��ع السكان
األصليين كشركاء للوطن إنما كان التعامل
مبنيا ً على عقيدة االستعالء والتفاضل من
جانب وعقيدة الغنيمة واالستحواذ من جانب
آخر .وقد كانت لهذه العقيدة الخطيرة تبعات
وتداعيات على التكوين السياسي للدولة وهو
ما فتح الباب بعد ذلك خصوصا ً في الثالثين
سنة األخيرة إلى مخطط التجنيس الطائفي
لتوفير ال��والءات التي هي في حاجة اليها».
وأوضح ان «التجنيس في البحرين يستهدف
ط��ائ��ف��ة م��ح��ددة ه��ي ال��ط��ائ��ف��ة الشيعية»،
وخلق اكثرية مذهبية جديدة ،الفتا ً إلى «ان
السلطات في البحرين منذ قرابة  30سنة في
موضوع التجنيس ال تجنس أف��رادا ً ينتمون

حطيط

بريدي

جمعة

إلى الطائفة الشيعية .وأكثر الجنسيات التي
يتم إعطاؤها من الدول العربية هي األردنية
والسورية والعراقية واليمنية والسعودية
ومن غير العرب الباكستاني والبلوشستاني
والبنغالي والهندي» .وأش��ار إل��ى ان «هذا
العمل بحسب ال���دراس���ات االستراتيجية
ي��وص��ف ب��ـ«االس��ت��ه��داف ال��دي��م��غ��راف��ي» أي
التركيبة السكانية للمواطنين األصليين.
وهذا مخالف للقانون الدولي ،كونه يحوي
استهدافا ً متعمدا ً لمجموعة من السكان أو
مجموعة إنسانية ،كما يستهدف الدستور
ويخالف القانون المحلي لقانون الجنسية
الصادر في العام  1963الذي يضع شروطا ً
للتجنيس منها االقامة في البحرين مدة 15
سنة للعرب و 20سنة لغير العرب وه��ذا ال
ينطبق على المجنسين».
وت��اب��ع« :المتوافر حاليا ً ه��و إح��ص��اءات
توردها الجمعيات السياسية المعارضة عن
عدد المجنسين تجنيسا ً طائفيا ً أو كما تسميه
«التجنيس السياسي» وتتراوح األع��داد ما
بين  95ألفا ً إلى  120ألف مجنس» .ولفت
إلى أن «غياب األعداد الحقيقية من المجنسين
تقابله معلومات صادرة عن السجل السكاني
في البحرين وهي جهة رسمية تفيد بأن عدد
السكان في البحرين في  2027سيصل إلى
المليونين نسمة وه��ي زي��ادة غير طبيعية
ق��ي��اس �ا ً ب��ع��دد ال��س��ك��ان األص��ل��ي��ي��ن ونسبة
المواليد».

وأك��د قنديل «ان ما جرى في البحرين لم
يكن ثورة الشيعة على السنة أو لالستيالء
على الحكم» ،الفتا ً إل��ى «انها ليست ثورة
حديثة بل تمتد جذورها إلى أكثر من أربعة
عقود وشاركت فيها النقابات والمثقفون».
وع���ن ات��ه��ام ال��م��ع��ارض��ة ب��أن��ه��ا تابعة
إليران وقد تدخل الثورة في لعبة التفاوض
والمقايضات في الحوار السعودي  -االيراني،
كشف قنديل «أن موقف القيادة في إي��ران
وقيادة المعارضة البحرينية هو ان ال مساومة
على حقوق الشعب البحريني وال اليمني».
وأكد قنديل أن الحاكم في البحرين «ليس
سيد ق���راره علما ً أن الشعب متواضع في
مطالبه وتخرج األكثرية في الشوارع لتطالب ال
باسقاط النظام كما يحصل في دول أخرى ،بل
بحل سياسي وحوار واالحتكام إلى صناديق
االقتراع وملكية دستورية» .واعتبر« :أن على
العالم أن يشهد بعقالنية لهذه المعارضة».
ورأى قنديل« :أن االش��ارة اإليجابية التي
يقدمها التجنيس الطائفي هو أن��ه ال بد من
االحتكام إلى صناديق االقتراع ألن ما يجري
ف��ي المنطقة ق��ارب النهاية» .والح��ظ« :أن
النموذج الذي يطبق في البحرين هو النموذج
البريطاني الذي طبق في دولة جنوب افريقيا
ذات الغالبية ال��س��م��راء ،وذل��ك باستجالب
البيض إلى هذا البلد ليصبحوا األكثرية ،من
أج��ل صناديق االق��ت��راع» ،واصفا ً ما يجري
في البحرين «بأنه استعمار استيطاني وفق
معايير األم��م المتحدة» ،م��ش��ددا ً على «أن
المحاكمة يجب أن تتم على هذا االساس».
وإذ لفت إل��ى أن العديد م��ن ال���دول شهد
ه��ذه الحالة ،توجه قنديل ،ال إل��ى الحاكم
ف��ي البحرين ب��ل إل��ى بطانته ومناصريه،
«بالتحذير من أن ما من دول��ة اعتمدت هذا
األمر إال وذهبت إلى حرب أهلية» ،معددا ً أمثلة
على ذلك منها كركوك في العراق التي أغرقها
النظام السابق بغالبية عربية ،وكذلك ما
جرى في القرم و«اسرائيل» التي استقدمت
ي��ه��ودا ً م��ن ال��خ��ارج (علما ً أن��ه ك��ان يعيش
يهود في فلسطين المحتلة وهم من سكانها
األصليين) .ورأى« :ان ما يجري في البحرين
من خالل التجنيس الطائفي هو «أسرلته»
(من «إسرائيل»).
وأكد قنديل «أن ال استقرار في المنطقة من
دون استقرار الخليج وال استقرار للخليج من
دون استقرار البحرين .كما أن سلمية الحل في
البحرين تنعكس على انتقال السلطة الحقا ً
في السعودية وهذا األمر حتمي» ،كاشفا ً «أن
الشكل الحالي للحكم السعودي لن يبقى
كما هو في المرحلة الجديدة المقبلة عليها
المنطقة».

وأكد الشيخ ابراهيم بريدي أن الثورة في
البحرين ليست مذهبية بل ثورة حقوق .فيما
رك��ز عضو المجلس االستشاري في حركة
أمل الدكتور زكي جمعة على تعاطي وسائل
االع�لام مع الثورة ،مشيرا ً الى «أن األخيرة
على رغم سلميتها فإنها لم تأخذ حقها في
االعالم» داعيا ً إلى «وضع خطة عمل وتعاون
بين المعارضة ووسائل االعالم».
وسلط الناشط البحريني محمد العراضي
على وج��ه آخ��ر لموضوع التجنيس يتعلق
بسحب الجنسية من بعض المواطنين على
خلفيات سياسية .وأش��ار إلى انه في العام
« 2012سحبت ال��دول��ة الجنسية من 13
مواطنا ً ففقدوا حقوقهم كمواطنين وأصبحوا
«ال ش��يء» وبعد ذلك طلبت السلطات منهم
تسوية أوضاعهم القانونية فأجابوا بأنهم ال
يستطيعون فعل شيء فطلبت منهم السلطات
ايجاد كفيل لهم ليبقوا في البحرين علما ً أنهم
مواطنون أصليون».
وبعد ذل��ك سحبت ال��دول��ة جنسيات من
عشرات المواطنين.
من جهة أخ��رى ،اعتبر الدكتور حطيط في
حديث لـ«البناء» أنه «في ظل االغفال والتعمية
ال��دول��ي��ة على ث���ورة البحرين بفعل أم��وال

التعديات الحقوقية

وأكد ربيع أن «التجنيس الطائفي يشكل
تعديا ً حقيقيا ً على حقوق السكان األصليين،
فهو ينسف التوازنات الثقافية واالجتماعية
والسياسية القائمة ف��ي المجتمع وتمكن
اإلشارة إلى عدد من مظاهر التعديات:
أوالً :تهديد الحق السياسي للمواطنين
األصليين.
ثانياً :تهديد الحق االقتصادي للمواطنين
(فرص العمل والوظائف).
ثالثاً :تهديد الحق االجتماعي والتعليمي
للمواطنين (الصحة والتعليم واإلسكان).
واختتم ربيع بالحديث عن الخطوات التي
يمكن القيام بها تجاه «هذا العمل الخطير»
قائالً« :المشتغلون في مجال القانون الدولي
يشيرون إلى ان في إمكان البحرينيين مقاضاة
السلطات البحرينية في المحاكم الدولية كون
التجنيس الطائفي مخالفا ً لإلتفاقية الدولية
إلزالة وقمع جريمة «االبارتايد» الصادرة في
العام ( 1973حيث تشير المواد  3-1في ما
يتعلق بالجنسية أو المواطنة أو التجنس
إلى شرط خلو أحكام االتفاقية من أي تمييز
ضد أي جنسية) .إضافة إلى ان التجنيس
الطائفي ينم عن ايقاع أضرار جسيمة مادية
ومعنوية بالسكان االصليين قد تصل إلى
احتمال ارتكاب جريمة إبادة».

قنديل« :أسرلة» البحرين

أما قنديل فتناول في مداخلته عن الجانب
السياسي للتجنيس الطائفي فأكد بداية،
ان��ه ال يمكن أن نتحدث عن ث��ورة سلمية اال
في البحرين ،مشيرا ً إلى ان الحراك الشعبي
ووج��ه بالرصاص والقتل ومع ذلك تواظب
ِ
المعارضة على سلمية حراكها على رغم انها
تشكل الغالبية السكانية.

وفد من حزب «االتحاد»
يهنئ «الجهاد الإ�سالمي»
زار وفد من حزب االتحاد برئاسة نائب رئيس الحزب
أحمد مرعي مكتب حركة «الجهاد اإلسالمي» في بيروت
مهنئا ً بمناسبة انتصار المقاومة الفلسطينية في غزة.
وكان في استقبال الوفد ممثل الحركة في لبنان أبو
عماد الرفاعي ومسؤول العالقات السياسية في بيروت
محفوظ منور.
وأش���اد ال��وف��د ف��ي ب��ي��ان ب��ـ «ص��م��ود وإرادة الشعب
الفلسطيني في قطاع غزة وبأداء فصائل المقاومة ميدانيا ً
وعسكريا ً وبالصمود السياسي للمقاومة إزاء ك ّل الضغوط
التي تعرضت لها».
وع��رض الرفاعي« :أهمية االستراتيجية لالنتصار

مداخالت

بعد ذلك كانت مداخالت لعدد من الحضور.
فاعتبر الخبير العسكري واالستراتيجي
ال��دك��ت��ور أم��ي��ن حطيط «أن م��ا ي��ج��ري في
دولة البحرين من خالل استقدام شعب آخر
إليها هو احتالل مدني يضاف إلى اإلحتالل
العسكري» .وإذ أش��ار إلى أن الثاني موقت
عكس األول الذي هو دائم .ولفت إلى «أن هذه
المسألة تتعدى البحرين إلى كل المنطقة»،
موضحا ً «ان المسألة ليست مسألة سنة
وشيعة بل إن شعب الشرق األوس��ط يريد
استقرار منطقته».

الذي حققته غزة على مستقبل القضية الفلسطينية وعلى
مستقبل األمة العربية والمنطقة ،وال سيما في ظ ّل األزمات
الحالية» ،مؤكداً« :أهمية الحفاظ على قضية فلسطين
على رأس أولويات شعوب المنطقة وأحزابها وقواها
السياسية» .وشدّد على «أنّ توجيه الجهود نحو العدو
الصهيوني من شأنه إخ��راج المنطقة من األزم��ات التي
تعصف بها».
ونقل الوفد تحيات وتهنئة رئيس حزب االتحاد الوزير
عبدالرحيم م��راد إلى قيادة حركة «الجهاد اإلسالمي»
وإلى الشعب الفلسطيني .بدوره شكر الرفاعي الوفد على
زيارته.

اجتمع وفد من الحملة الدولية إلطالق سراح األسير
جورج عبدالله ومركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب
مع فريق العمل المعني باالعتقال التعسفي في المقر
األوروبي لألمم المتحدة في جنيف ،بالتزامن مع انعقاد
الدورة السبعين للفريق الذي ينظر في انتهاكات حقوق
اإلنسان ،وذلك قبل أقل من شهر على موعد صدور القرار
القضائي بطلب إطالق السراح المشروط الذي تقدم به
األسير اللبناني جورج إبراهيم عبدالله أمام محكمة تنفيذ
األحكام في باريس.
وع��رض وف��د الحملة إلط�لاق عبدالله المستجدات
المتعلقة بهذه القضية ،طالبا ً في شكل رسمي أن تتم
مراجعة القرار الصادر عن المجموعة في  20آب 2013
وال��ذي اعتبر أنّ عبدالله ال تنطبق عليه صفة االعتقال
التعسفي.
وقال عضو الوفد بسام القنطار« :التقينا بخمسة من
الخبراء من فريق العمل المعني باالعتقال التعسفي،
وشرحنا لهم حساسية الوضع القانوني لجورج عبدالله
الذي يواجه إطالق سراحه سيل من الطعون القضائية
التي تتقدم بها النيابة العامة الفرنسية بقرار سياسي
من الحكومة الفرنسية وبضغط علني وصريح من قبل
إدارة الرئيس األميركي باراك أوباما» .وأضاف« :طلبنا
من فريق العمل في األمم المتحدة أن يبقى على اطالع على

مستجدات هذه القضية ،خصوصا ً أننا سنتقدم بمراجعة
جديدة في حال استمرت اإلدارة الفرنسية بتعسفها في
عدم إطالق سراح عبدالله».
وأش���ار القنطار إل��ى أنّ الحملة تلقت « اقتراحات
وتوصيات عدة من قبل خبراء األمم المتحدة ،ونلتزم عدم
إعالنها كون االجتماع خاصا ً ومغلقاً».
وتابع القنطار« :إنّ األسير عبدالله حوكم بعقوبة
السجن المؤبد مترافقة بمنع اإلقامة لمدة خمس سنوات،
ونهاية فترة األم��ان البالغة  15عاما ً الناشئة عن هذا
الحكم انتهت في  27تشرين األول  .1999كما تضمن
منع اإلقامة حظر وجوده في بعض األماكن من فرنسا
اعتبارا ً من تاريخ اإلفراج عنه» ،مضيفاً« :في الواقع ،كان
عبد الله ممنوعا ً من التواجد على األراضي الفرنسية لمدة
خمس سنوات بموجب قرار نهائي من المحكمة الجزائية
في ليون في  10تموز  .1986وعلى رغم كل ذلك تمنع
الحكومة الفرنسية ترحيله إلى لبنان متذرعة بحجج
قانونية ضعيفة».
وأش���ار إل��ى «أنّ الفريق العامل المعني باالعتقال
التعسفي يرى أنّ الحرمان من الحرية إجراء تعسفي ،إذا
اتضحت استحالة االحتجاج بأي أساس قانوني لتبرير
الحرمان من الحرية مثل إبقاء الشخص رهن االحتجاز
بعد قضاء مدة عقوبته».

لقاء حواري لتجمع دعم المقاومة حول التطورات في المنطقة

�سكرية� :أخطر ما تحمله المرحلة المقبلة
هو تق ّبل ّ
المد التكفيري وتوفير بيئة حا�ضنة له

ربيع :التجني�س الطائفي
مخالف للقانون الدولي
وين�سف التوازنات
الثقافية واالجتماعية
وال�سيا�سية
الخليج ،يكون مهما ً ومؤثرا ً ان تقوم جهات أو
منظمات غير حكومية بتسليط الضوء على
ه��ذه القضية الساخنة في الشرق األوس��ط
والتي يعتبر التعامل معها نموذجا ً لسلوك
ال��م��ش��روع الصهيو -أميركي ال��ذي يتحرك
بقيادة اميركية وبأموال خليجية ويمده الفكر
التكفيري االلغائي .لهذا نعتبر أن تسليط
الضوء وإظهار مظلومية شعب البحرين هو
موقف عادل ويعبر عن االلتزام بفكرة الحرية
والعدالة» .وأش��ار إل��ى ان ه��ذه الندوة التي
ينظمها «منتدى البحرين لحقوق االنسان»:
«تأتي في سياق تسليط الضوء على مظلومية
البحرين وأن ما يجري يطاول شعبا ً ال يطلب
أكثر من الحد األدن��ى من حقوق المواطنة.
وبالتالي حماية الحق تسير بمراحل أولها
أن ندرك الحق ورفع الظلم يبدأ بتحديد الحق
المنتهك والندوة خطوة في هذا الطريق».
وق���ال ال��دك��ت��ور حطيط ل��ـ«ال��ب��ن��اء»« :إن
القضية األس���اس ف��ي ال��ث��ورة ه��ي الحفاظ
على سلميتها» .داعيا ً إلى «اخذ العبر منها
والنظر إليها الوعي من مختلف شعوب العالم
العربي» .ولفت إلى «أن الشعب البحريني
لم يسقط في فخ التآمر والقتال على رغم ما
تعرض له من تعذيب وقهر وقتل».

تصوير :أكرم عبد الخالق

تج ّمع العلماء زار المرابطون
استقبل أمين الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين – «المرابطون»
العميد مصطفى حمدان ،رئيس الهيئة اإلدارية لتج ّمع العلماء المسلمين الشيخ
حسان عبدالله على رأس وفد من التج ّمع.
وأثنى عبدالله على «أهمية االنتصار الذي حققته المقاومة في فلسطين ،ألنه
يؤكد مرة أخرى على أنّ هذا الكيان دخل في المرحلة األخيرة من وجوده وأنّ
زواله بات قاب قوسين أو أدنى».
وحذر من «الخطر المحدق بأمتنا بشكل عام ،وبلبنان بشكل خاص من
الجماعات التكفيرية داعش والنصرة وغيرها» ،مشدّدا ً على ضرورة «مواجهة
هذا الخطر بالوحدة وبقيام العلماء بفضح األفكار المنحرفة لهذه الجماعات
وتناقضها مع المفاهيم اإلسالمية السمحاء».
من جهته ،دعا حمدان «الجميع إلى تح ّمل المسؤولية الوطنية بروح عالية
جداً ،وعدم التلهّي بمسائل تؤدّي إلى النزاعات» ،الفتا إلى أهمية «إيجاد السبل
لمكافحة اإلره��اب ودعم جيشنا الوطني اللبناني في معركته التي هي من
أصعب الحروب التي يخوضها».

سكرية وغدار خالل اللقاء الحواري
أك����د ع���ض���و ك��ت��ل��ة «ال���وف���اء
للمقاومة» النائب الوليد سكرية،
«أنّ أخطر ما تحمله المرحلة هو
تقبل الم ّد التكفيري وتوفير البيئة
الحاضنة مع التسويق له على أنه
أمر واقع» ،فيما رأى األمين العام
«للتجمع العربي واإلسالمي لدعم
خيار المقاومة» الدكتور يحيى
غدار «أنّ انتصار غزة األسطوري
ال��ذي تزامن مع نصر تموز فتح
آفاق الصراع العربي  -الصهيوني
على مصراعيه من جديد».

سكرية

وخ��ل�ال ل��ق��اء ح�����واري نظمه
«التجمع العربي واإلسالمي لدعم
خ��ي��ار ال��م��ق��اوم��ة» ت��ن��اول��ت آخ��ر
التطورات في المنطقة ،أكد سكرية
«أنّ العرابين ومن يدور في فلكهم
من رجعيين وإرهابيين ال يتوقفون
عن عملية خلط األوراق مجدّدا ً في
م��ح��اوالت يائسة إلس��ق��اط قوى
الممانعة والمقاومة وتحقيق ما
يسمى بالشرق األوس��ط الجديد
الذي يشكل بالنسبة إليهم إنجاز

العصر بهدف تركيع األمة العربية
واإلسالمية حفاظا ً على مصالحه
المتوحشة وتحقيق «يهودية
ال��دول��ة» على ح��س��اب فلسطين
وق��ض��ي��ة ش��ع��ب��ه��ا» .وأض�����اف:
«إنّ مسلسل البدائل الصهيو -
أمبريالي بفتح معركة أوكرانيا
إلخ�����راج روس���ي���ا م���ن المنطقة
وخصوصا ً من البحر المتوسط،
ك��ر ّد انتقامي على الخسارة التي
منيت ب��ه��ا أم��ي��رك��ا ف��ي س��وري��ة،
إض��اف��ة إل���ى ال��ك��ي��دي��ة بتأجيج
ال��ص��راع ف��ي ال��ع��راق وال��ع��دوان
الهمجي على غ���زة ،ك � ّل ذل��ك لن
يحقق المبتغى االستكباري على
رغم التدمير والخراب ما دام خيار
الممانعة والمقاومة في تصاعد
وج��اه��زي��ة وح��رك��ة الشعوب في
تواتر مستمر».
وأش��ار سكرية إل��ى «أنّ أخطر
ما تحمله المرحلة هو تقبل الم ّد
التكفيري وتوفير البيئة الحاضنة
م��ع ال��ت��س��وي��ق ل��ه ع��ل��ى أن���ه أم��ر
واق��ع مما يجعله ردي��ف �ا ً للكيان
ال��غ��اص��ب ف��ي ال��غ��زو واالح��ت�لال

وال��ع��ن��ص��ري��ة وال��ت��وح��ش ،وه��ذا
برسم القوى القومية واإلسالمية
ومسؤوليتها التاريخية على حلبة
صراع الوجود في مواجهة أخطار
الصهيونية والتكفير صونا ً لألمة
ووحدتها وقضية فلسطين».

غدار

واعتبر غدار« :أنّ إرهاب الدولة
العنصري الذي يضرب فلسطين
منذ نكبتها ،وليس آخ��ره فصول
اإلبادة في غزة العزة ،ال ينفصل في
التكتيك واالستراتيجيا عن اإلرهاب
التكفيري ال��ه��م��ج��ي» .وأض���اف:
«أنّ ان��ت��ص��ار غ���زة األس��ط��وري
ال��ذي تزامن مع نصر تموز ،أكد
على األرض حقيقة انتصار الدم
على السيف والحق على الباطل
بحيث فتح آفاق الصراع العربي
 الصهيوني على مصراعيه منجديد وعلى قاعدة ت��وازن الرعب
إلحقاق حق فلسطين حتى زوال
االح��ت�لال واستنهاض األم���ة في
مواجهة الباطل الدولي والرجعية
واإلرهاب الذي سيهزم حتماً».

تامر :تعطيل المجل�س
بحجة ال�شغور انتهاك للد�ستور
اعتبر رئيس الحركة اللبنانية الديمقراطية جاك تامر
«أنّ موقف بعض السياسيين الذين يعطلون المجلس
النيابي بحجة الشغور الرئاسي هو انتهاك للدستور»،
مشيرا ً إلى «أنّ جميع القوى السياسية في مأزق مما
قد يساعد على االتفاق بين الجميع ،وبخاصة العماد
ميشال عون الذي له الدور األبرز في اتخاذ القرار بشأن
االستحقاق الرئاسي ،داعيا ً جميع قادة الصف األول
من المسيحيّين إلى تقديم بعض التنازالت واالجتماع
في ما بينهم لالتفاق على رئيس ألنّ الوضع خطير،
وبخاصة بوجود مخطط «داع��ش» الذي يهدّد لبنان
بك ّل أطيافه.

وإذ ن ّوه تامر خالل اجتماع المكتب السياسي بموقف
النائب وليد جنبالط وتخ ّوفه على موقع الرئاسة من
الفراغ ،أكد الوقوف إلى جانب الرئيس نبيه بري الذي
وضع ك ّل ثقله في سبيل تأمين انتخاب رئيس جديد
للجمهورية ،من أجل إنقاذ لبنان من المؤامرة الرهيبة
التي تستهدفنا جميعا ً وبخاصة في وحدتنا».
كما ن ّوه تامر بنجاح الجيش اللبناني في وأد الخطة
الجهنمية التي كانت معدّة للبنان ،معتبرا ً أنّ الخطر
ال ي��زال قائما ً طالما لم يت ّم القضاء بالكامل وفي ك ّل
المنطقة على مجموعات اإلرهاب والتطرف من تنظيم
«داعش» وغيره من القوى التكفيرية.

