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حزب اهلل :للمواءمة بين حفظ ال�سيادة النقد ّية
واال�ستقرار العام في الم�ؤ�س�سات
اع��ت��ب��ر رئ��ي��س ك��ت��ل��ة «ال��وف��اء
للمقاومة» النائب محمد رع��د ،أنّ
«المقاومة هي األمل والرهان ،وهي
التي يراهن عليها أهلنا من أجل
الحفاظ على سيادة الوطن».
وق��ال رع��د ف��ي احتفال تأبيني
في بلدة مشغرة« :من المفارقات
العجيبة اآلن ،وقبل عشر سنوات
ي��ط��ال��ب��ون ب��ال��س��ي��ادة ورف���ض
الوصاية ،واآلن تصبح السيادة
ع��ن��د ه����ؤالء االل����ت����زام بتطبيق
القوانين األميركية حتى ولو كانت
هذه القوانين تفرض عقوبات على
أهلنا وشعبنا ،ولكن العبد الذي
استمرأ التبعيّة والمذ ّلة والمهانة
ال يمكن أن يتص ّرف كسيّد ،وال يمكن
أن ي��ك��ون ص��ادق �ا ً ف��ي رف��ع شعار
الكرامة واالستقالل والع ّزة .نحن
نريد اس��ت��ق��رارا ً نقد ّيا ً ومصرف ّيا ً
لبالدنا ،ولكن أيضا ً نريد سيادة
والمؤسسات
تمارسها الحكومة
ّ
المعنيّة بالنقد الوطني ،والمعادلة
ال��ت��ي يجب أن ُي��ع� َم��ل عليها هي
ال��م��وازن��ة وال��م��واءم��ة بين حفظ
السيادة النقديّة اللبنانية وبين
حفظ االستقرار العام على مستوى
المؤسسات».
م��ن ج��ه��ت��ه ،أ ّك���د ع��ض��و الكتلة
النائب علي فياض« ،أنّ مشاركتنا
في معركة سورية ،إ ّنما هي دفاع
ع��ن جميع اللبنانيين واألرض
وال���وط���ن ،وه���ي أي��ض �ا ً دف���اع عن
العرض والمبدأ والعقيدة في وجه
من يسعى إلبادتنا ،لذلك كان من
الواجب أن نقاتل حيث نقاتل ،وإلاّ
لكان هذا القتال عند مداخل قرانا
وعتبات بيوتنا».
ورأى خالل االحتفال التكريمي
ال���ذي أق��ام��ه ح��زب ال��ل��ه للشهيد
حسن علي ترمس في بلدة طلوسة

رعد متحدثا ً في مشغرة
الجنوبية« ،أنّ ما تحتاجه الساحة
اللبنانيّة في ظل أزماتنا المتراكمة
ه��و ليس التعبويّة الرخيصة،
وال تعويم خطاب الخصوصيّات
المذهبيّة ،أو شحن النفوس وإثارة
العصبيّات وتضليل الرأي العام ،بل
إنّ ما تحتاجه هو أن يتح ّمل الجميع
مسؤوليّاتهم بشجاعة ،وأن يصارح
هؤالء الرأي العام باألخطاء الكبرى
التي ار ُتكبت كمسارات وخيارات
وأداء ،ب��اإلض��اف��ة إل���ى ت��ه��دئ��ة
النفوس ومعالجة التصدّعات بين
اللبنانيّين ،والتفكير بالكيفيّة التي
نحمي فيها الوحدة الوطنية ،وكيف
نكون إيجابيّين وأصحاب مواقف
ب ّناءة ووطنيّة» ،مضيفا ً أنّ «على
هؤالء الموافقة على قانون انتخابي
نسبي يحمي التعدّدية اللبنانيّة من
ّ
والتفسخ ،ويو ّفر صحة
التشظي
ّ
وع��دال��ة التمثيل ،ويفتح الطريق
أمام انفراجات سياسيّة».
بدوره ،شدّد نائب رئيس المجلس
التنفيذي في حزب الله الشيخ نبيل

قاووق على أنّ «مشاركة حزب الله
في معركة سورية حتى اآلن إ ّنما
هي بجزء يسير من قواته» .وقال:
«في حال اقتضت الحاجة لزيادة
حجم مشاركتنا هناك ،فلن نتردّد
في فعل ذلك بكل جرأة وإرادة».
وأش���ار ق���اووق خ�لال االحتفال
التكريمي ال��ذي أقامه ح��زب الله
للشهيد ع��ل��ي حسين م��رع��ي في
حسينية بلدة الغندورية الجنوبية،
إلى أنّ «من أهم نتائج هذه المعركة
التي ُت��خ��اض ال��ي��وم أ ّن��ه��ا كشفت
ال��ق��ن��اع ع���ن س��ي��اس��ات ال��ن��ظ��ام
ال��س��ع��وديّ ال���ذي ي��دع��م مباشرة
«جبهة النصرة» فرع القاعدة في
سورية ،وكذلك كشفت أنّ أميركا
تسمح بتمرير السالح السعوديّ
إلى جبهة النصرة والتكفيريّين في
حلب وريفه الجنوبي ،كما لم يع ْد
س ّرا ً الكشف عن أنّ «إسرائيل» إلى
جانب النظام السعودي ال يريدان
هزيمة «داع���ش» و«ال��ن��ص��رة» في
سورية».

عر�ض الأو�ضاع مع ال�سفير البريطاني

الم�شنوق :الأمن مم�سوك
أ ّكد وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق ،أنّ «األمن ممسوك» ،مشيرا ً إلى أنّ
«لبنان هو من الدول القليلة التي نجحت فيها القوى األمنيّة والعسكرية في القيام
بعمليات استباقيّة وكشف شبكات اإلرهاب».
وعرض المشنوق مع السفير البريطاني هوغو شورتر ،الذي زاره في الوزارة،
المستجدّات السياسيّة والتحديّات األمنيّة ،وأطلعه على جهود القوى األمنيّة
والعسكريّة بتوجيهات من الحكومة والوزارات المعنيّة على صعيد السهر على
صيانة األمن واالستقرار في البالد .ولفتَ المشنوق إلى العمليات االستباقية
ّ
يخططون للقيام بعمليات
التي ت ّمت في الفترة األخيرة ،وتوقيف أشخاص كانوا
إرهابيّة.
وتناول النقاش أيضاً ،ملف النازحين السوريين ،وتط ّرق البحث إلى الخطوات
المختصة بشؤون النازحين
التي تت ّم مناقشتها في إطار خليّة األزمة الوزاريّة
ّ
السوريين.
واغتنم السفير البريطاني المناسبة لتهنئة وزير الداخلية على إنجاز استحقاق
االنتخابات البلديّة واالختياريّة ،ولإلشادة بما قامت الوزارة على صعيد توفير
أفضل الشروط لنجاح العملية االنتخابيّة.
واستقبل المشنوق وفدا ً من لجنة مهرجانات جونيه الدولية ،ض ّم السيدة زينة
أفرام وفادي فياض.

المشنوق مستقبالً شورتر

«التوحيد» ه ّن�أ «ال�شيوعي»:
رف�ض الن�سب ّية الم�ش ّوهة

ع��ق��دت الهيئة ال��ق��ي��اد ّي��ة ف��ي ح��رك��ة الناصريين
المستقلين  -المرابطون اجتماعها األسبوعي ،وأعلنت
في بيان أنّ «الطبقة السياسيّة الطائفيّة والمذهبيّة
الحاكمة ال تزال تنطلق في ما يتعلّق بقانون االنتخابات
السعي إلى
النيابيّة من منطلقات بعيدة كل البعد عن ّ
إحقاق الحق وفرض تمثيل نيابي صحيح لكل أطياف
الواقع االجتماعي والسياسي اللبناني ،واألسباب
الموجبة لهذه المنطلقات الخاطئة عن سابق تص ّور
وتصميم».
واع��ت��ب��رت أنّ ق��ان��ون ال��س��ت��ي��ن «أص��ب��ح بحكم
المستحيل تطبيقه ،وه��م يعلمون جيدا ً أنّ حراكا ً
شعبيا ً أصبح مستع ّدا ً وجاهزا ً إلسقاطه وإسقاطهم
في الساحات والميادين ،وهم لن يجرؤوا على إقراره
إلدراكهم ذلك».
المختلط
�ون
�
�ان
�
«ق
وأردف����ت:
النسبي واألك��ث��ريّ
ّ
تقسيماته ( 64نائبا ً أكثر ّيا ً و  64نائبا ً نسب ّياً ،أو
 60نائبا ً نسب ّيا ً و 68أكثر ّيا ً أو العكس بالعكس)،
ه��ذا القانون هو وسيلتهم ل��ذ ّر الرماد في العيون،
وهو الذي يسعون إليه الستمرار سيطرتهم الطائفيّة
والمذهبيّة والحفاظ على تمثيلهم الحصري لطوائفهم
ومذاهبهم ،وهم يتالعبون اليوم بجغرافية الدوائر و
يختلفون عليها ،وبهذا القانون لن يكون إنتاج لنظام
لبناني جديد يم ّثل طموح الشباب اللبناني ،إ ّنما
والطائفي ونفخ
المذهبي
محاولة لتجميل نظامهم
ّ
ّ

اعتبر وزير األشغال العامة والنقل
غازي زعيتر أنّ االستقالة من الحكومة
ه��روب من المسؤوليّات ،مؤ ّكدا ً أ ّننا
سنبقى صامدين أم���ام التحدّيات
بالوحدة الوطنية.
كالم زعيتر جاء خالل مأدبة إفطار
أقامها عضو مجلس بلدية بعلبك محمد
عواضة على شرفه في بعلبك ،في
حضور النائب كامل الرفاعي ،المطران
الياس رح��ال ،المفتي خليل شقير،
عضو هيئة الرئاسة في حركة «أمل»
العميد عباس نصرالله ،رئيس بلدية
بعلبك العميد حسين اللقيس ،رئيس
اتحاد بلديات بعلبك حسين عواضة،
مسؤول العمل البلدي في حزب الله
حسين النمر ،مسؤول البلديّات في
حركة «أمل» هيثم يحفوفي وضباط
في أمن الدولة واألمن العام وقيادات
من «أمل» وحزب الله.
ورأى زعيتر ،أنّ «العمل ب��دون
رئيس للجمهورية يبقى مجتزأ وغير
مكتمل ،لكن يبدو أنّ األج���واء غير
متاحة لتحقيق الهدف ال��ذي يصبو
إليه اللبنانيّون ،لكن ه��ذا ال يعني
وقوف الحكومة مكتوفة األيدي أمام ما
يحتاجه جميع اللبنانيّين ،وعلى هذه
الحكومةمسؤوليّاتوليسباالستقالة
نتح ّمل المسؤوليّة .نعم االستقالة
هروب من هذه المسؤوليات ،نعم لكل
فريق نظرته ورأيه وتفكيره وتطلّعاته،

جانب من اإلفطار
ولكن في ظل ه��ذه ال��ظ��روف ،في ظل
غياب رئيس جمهورية ينتخب من
المجلسالنيابي،فعلىالحكومةالعمل
والعمل والعمل من أجل تحقيق أبسط
األمور بالح ّد األدنى في هذه الظروف
االقتصاديّة والسياسيّة الصعبة،
وخ��اص��ة التنبيهات وال��ت��ح��ذي��رات
األمنيّة ،وما أكثرها ،وبشكل خاص ما
نسمعه من السفارات».
أض��اف زعيتر« :نحن كلبنانيّين
سنبقى صامدين أم���ام التحدّيات
ب��ه��ذه ال��وح��دة ال��وط��ن � ّي��ة مسلمين
ومسيحيين بالتنسيق والتعاون في
ما بيننا ،جيشا ً
مضحيا ً إلى جانب
ّ

ما تقدّمه المقاومة في مواجهة العدو
والتكفيريّين» ،ودعا أعضاء المجلس
البلديّ الجديد المنتخب في مدينة
بعلبك إلى التعاون ،معلنا ً الوقوف إلى
جانبه أقلّه على صعيد وزارة األشغال
العامة وأي��ض�ا ً على صعيد مجلس
الوزراء.
وألقى ال ُمفتي شقير كلمة ،ه ّنأ فيها
المجلس البلدي متم ّنيا ً له المزيد من
اإلنجازات التنمويّة والمشاريع.
كما ألقى عضو المجلس البلدي
محمد عواضة كلمة عاهد فيها على
وض��ع مدينة بعلبك على خارطة
السياحة العالميّة.

لقاء الأحزاب حذّ ر من عدم �إقرار مرا�سيم النفط:
البع�ض يماطل لجعل قانون الـ� 60أمر ًا واقع ًا

«المرابطون» :لقانون الدائرة الواحدة
والنظام الن�سبي
الحياة فيه من جديد ،وهذا أيضا ً سيواجَ ه من قِبل كل
اللبنانيين».
ودعت «كل القوى السياسية والوطنية والتقدّمية
موحد ،يُطرح
إلى إنتاج مشروع قانون انتخابي نيابي
ّ
من قِبل الجميع في مواجهة قوانينهم ،وهذا القانون
النسبي الكامل في دائرة وطنيّة
قائم على نظام الفرز
ّ
اللبناني،
الطائفي
ع
و
التن
على
واح��دة مع الحفاظ
ّ
ّ
ّ
ويندرج في هذا القانون األم��ور الها ّمة التي تعطي
انتخابي ،وهي ال ّرقابة
الشفافية والنزاهة أليّ قانون
ّ
القضائيّة الصارمة على األم��وال التي ُتصرف خالل
الحمالت االنتخابية».
وأشارت إلى «أهميّة العدالة في ممارسة الدعاية
االنتخابيّة في اإلعالم ،وضبطها بصورة دقيقة» ،الفت ًة
إلى أنّ «إنشاء اللجنة العليا لالنتخابات النيابيّة
ّ
التدخالت
واستقالليّتها يجب أن يكون بعيدا ً عن
والضغوط السياسيّة وتوزيع الحصص في داخلها،
ويجب أن تكون الشروط التي تسمح بالترشيح عن
المقعد النيابي واضحة المعالم ودقيقة في التفاصيل
وتخدم الشريحة الكبرى من الشباب اللبناني كي
النيابي».
يحق له بالترشيح إلى المجلس
ّ
ودعت الحركة إلى تخفيض سنّ االقتراع إلى سن
 18عاماً« ،وذل��ك كي تستطيع شريحة كبيرة من
اللبنانيّين الشباب التصويت والمشاركة في صنع
النيابي المنتخب».
المجلس
ّ

زعيتر :اال�ستقالة من الحكومة
هروب من الم�س�ؤوليات

3

وفد «التوحيد» عند «الشيوعي»
زار وفد من حزب التوحيد العربي برئاسة الوزير السابق وئ��ام وهّ ��اب،
وعضوية كل من عصمت العريضي ،هشام األعور ،ياسر الصفدي ،بهاء عبد
الخالق ،مق ّر الحزب الشيوعي اللبناني الرئيسي في الوتوات ،والتقى األمين
العام للحزب حنا غريب ،ومسؤول العالقات السياسيّة في الحزب حسن خليل،
وعضو المكتب السياسي سالم بو مجاهد .وقدّم التهانئ لـ«الشيوعي» إلنجاز
أعمال مؤتمره الوطني الحادي عشر وانتخاب أمينه العام وهيئاته القيادية.
وتباحث الطرفان حسب بيان « ،في الوضع اللبناني العام على مختلف
األصعدة االجتماعيّة والسياسيّة ،وأبرزها قانون االنتخاب وقضيّة النسبيّة».
وقال وهّ اب« :بحثنا في قانون االنتخاب حتى ال يت ّم الغدر بنا جميعاً ،كما ت ّم
الغدر بالرفيق حنا في هيئة التنسيق النقابيّة .ولذلك يجب أن نتح ّرك بموضوع
متمسكون بالنسبية ،ولكن ليست النسبيّة المش ّوهة
قانون االنتخاب ،ونحن
ّ
والتي يت ّم التحدّث عنها اليوم».
«التمسك بالنسبيّة الكاملة ،واعتماد لبنان دائرة واحدة ،وخارج
وشدّد على
ّ
القيد الطائفي ،إذا تمك ّنا الحقاً» ،داعيا ً إلى «ضرورة التح ّرك ض ّد ديناصورات
الفساد في هذا الملف».
«تمسك الحزب الشيوعي بموقفه الثابت بما يخص قانون
بدوره ،أ ّكد غريب
ّ
االنتخابات ،وذلك عبر إقرار قانون النسبيّة وإجراء االنتخابات المقبلة على
أساسه ،وخارج القيد الطائفي» ،معتبرا ً أنّ «قانون النسبيّة هو المفتاح للدخول
إلى اإلصالح السياسي لبُنية هذا النظام» ،متم ّنيا ً على «كافة القوى التي تلتقي
موحد،
مع الشيوعي في قضية النسبيّة العمل على الوصول لالتفاق على موقف ّ
والنزول إلى الشارع».
واعتبر أ ّن��ه «إذا لم يحصل تغيير في بُنية هذه الطبقة السياسية ،فإنّ
التحالف بين حيتان المال وأم��راء الطوائف سيزداد فساداً ،ولن يتح ّقق أيّ
ّ
محق من المطالب التي ته ّم أمور الناس ،سواء البلديّة منها ،أو ملف
مطلب
سلسلة الرتب والرواتب واألجور ،والمياومين ،وهجرة الشباب ،ويصبح من
الصعوبة أن نحفظ لبنان كدولة موحدة .وبالنسبيّة نستطيع بناء لبنان دولة
مدنيّة ديمقراطيّة وعلمانيّة ومقاومة أيضاً».

أ ّكدتلجنةالمتابعةللقاءاألحزابوالقوىوالشخصيات
الوطنية اللبنانية «خطورة استمرار الحكومة في سياسة
عدم إقرار مراسيم النفط والغاز ،والذي يستفيد منه كيان
العدو الصهيوني ،ويم ّكنه من تحقيق أطماعه في سرقة
ثروات لبنان عندما يبدأ في العام  2017عملية استخراج
الغاز من اآلبار المالصقة لآلبار اللبنانية المكتشفة في
المياه اإلقليمية» ،مطالب ًة الحكومة بـ«تح ّمل المسؤولية
في حماية هذه الثروة الوطنية الها ّمة ،من خالل اإلسراع
بإقرار المراسيم التنفيذيّة لبدء الشركات بأعمالها».
وشدّدت اللجنة في بيان ،إثر اجتماعها أمس في مركز
الحزب السوري القومي االجتماعي ،على «ضرورة اإلسراع
في إق��رار قانون جديد لالنتخابات على أساس التمثيل
النسبي الذي يح ِّقق صحة وعدالة التمثيل النيابي لجميع
ّ
القوى والشرائح االجتماعية اللبنانية قبل انتهاء مدة
التمديد للمجلس النيابي الحالي» ،مح ّذر ًة من «محاوالت

بعض أط��راف الطبقة السياسيّة المماطلة والتسويف
وااللتفاف على ذلك ألجل جعل قانون الستين أمرا ً واقعاً»،
معتبر ًة أ ّنه «ال يمكن الخروج من األزمة العاصفة بالبالد
من دون إجراء انتخابات على أساس قانون عادل ومنصف
لجميع اللبنانيّين ،والذي يقوم على أساس لبنان دائرة
انتخابيّة واحدة وعلى قاعدة النسبيّة الكاملة».
وأشادت بـ«اإلنجازات الميدانيّة التي ح ّققها ويح ّققها
الجيشان العراقي والسوري وحلفاؤهما في ميدان محاربة
قوى اإلرهاب والتط ّرف» ،مؤ ّكد ًة أنّ «التقدّم في الفلوجة
وج��ه ضربة جديدة وقاصمة
وال��رق��ة وغوطة دمشق ّ
للمشروع التقسيمي األميركي «اإلسرائيلي» السعودي
التركي الذي يستهدف منع سورية والعراق من استعادة
وحدتهما واستقرارهما ،لما يش ّكالن من قوة ها ّمة في صون
األمن القومي والعربي وحماية الحقوق وفي المقدّمة منها
قضية فلسطين».

«بمباركة العربان و�إ�سرائيل»

غندور :ممنوعة هزيمة «داع�ش»!
رأى رئيس اللقاء اإلس�لام��ي ال��وح��دوي عمر غندور،
أ ّنه « لم يعد س ّرا ً أنّ الدول الكبرى منصرفة إلى تحضير
سيناريوهات جديدة للشرق األوسط إلعادة تقسيم دولة أو
التوجه «ابن
ما تب ّقى من دولة ،وليس ضروريا ً أن يكون هذا
ّ
ساعته» وربما جرى التحضير له منذ عقود ،ومن إرهاصاته
غزو العراق ،والكيان الكردي المستحدث ،وتهيئة البيئة
الحاضنة في األنبار ،ومايجري من ّ
توغل كردي في سورية
على حدود تركيا ،وما ي ّ
ُؤشر له في إدلب وحلب ،وانحسار
سلطة الدولة السورية ضمن جغرافيا معيّنة ،والدور الذي
تلعبه المنظمات اإلرهابيّة التكفيّرية من «داعش» وأخواتها
في بلورة التقسيم الجديد الذي نراه سيطال جميع الدول
العربية لجدوى صهيونية مؤ ّكدة».
وأضاف« :أمس وقف رئيس االستخبارات «اإلسرائيلية»
اللواء هركسي هيلفي ليقول إنّ «إسرائيل» ال تريد أن ينتهي
الوضع في سورية بهزيمة «داعش» وخروج القوى العظمى
من المنطقة ،وعلينا أن نعمل لكي ال يحصل ذلك ونترك
الساحة إليران وحزب الله .وأفادت صحيفة «بلومبرغ»،

أنّ لقاء عُ قد أخيرا ً بين المخابرات «اإلسرائيلية» والسعودية
تتويجا ً لخمسة ل��ق��اءات سريّة سابقة لصوغ التناغم
«اإلسرائيلي» السعودي في خطوات وإجراءات وأهداف .
لذلك ،نسمع اليوم تصريحا ً وليس تلميحاً ،أنّ ما يُدبّر
للمنطقة هو أسوأ م ّما كان منتظراً .وما على العرب الالهية
قلوبهم عن دينهم ودنياهم ،وال��ذي��ن هم حجر ال ّرحى
لهذا المآل التدميري للبالد العربية ،والقاعدين بأموالهم
وسالحهم ومخابراتهم للمجاهدين كل مرصد يظاهرون
عليهم باإلثم وال��ع��دوان ،وي��وادون الذين هم أش� ّد عداوة
للمسلمين خاصة ولإلنسان غير اليهودي عامة ،والم ّتخذين
من أعداء نب ّيهم إخوانا ً وخلاّ نا ً وحلفاء من دون إخوانهم
يتنازلون باإلعراض واللهو والغفلة عن أول��ى القبلتين
وفلسطين التي ال يُش ّد الرحال إلاّ إليها ،إلاّ أن يستنفذوا
رجولتهم بين نسائهم وخصيانهم .وهذا القدر ليس قدرا ً
من الله ،بل هو قدر الشيطان ،وال ُب ّد من مواجهته ،وال ُب ّد
للشمس أن تشرق من ظلمة الليل مهما طال« ،أَلاَ َلعْ َن ُة اللَّـ ِه
عَ لَى َّ
الظا ِلم َ
ِين».

ا�ستنكار وا�سع لقرار �سحب الجن�س ّية من قا�سم :عاقبته وخيمة على النظام البحريني الفا�سد
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استنكرت أح���زاب وجمعيات دينيّة أمس
سحب السلطات البحرينية الجنسيّة من المرجع
الديني الشيخ عيسى قاسم ،مؤكد ًة أنّ عاقبة هذا
القرار ستكون وخيمة على «النظام الديكتاتوري
الفاسد».

حزب الله

وفي السياق ،وصف حزب الله في بيان هذه
الخطوة ،بأ ّنها «بالغة الخطورة» ،لما يم ّثله
الشيخ قاسم «من مقام ديني رفيع وموقع كبير
على مستوى الوطن واألم��ة ،وضمانة حقيقيّة
لحاضر البحرين ومستقبله».
ورأى أنّ «هذه الخطوة ّ
تدل على أنّ السلطة
في البحرين وصلت إلى نهاية الطريق بالتعامل
ووجهت رسالة
مع الحراك الشعبي السلمي،
ّ
خاطئة جداً ،مفادها أن ال إصالح وال حقوق وال
حوار وال أفق سياسياً ،وأنّ السلطة ،بحماقتها
وته ّورها ،تدفع الشعب البحريني إلى خيارات
صعبة ،ستكون عاقبتها وخيمة على هذا النظام
الديكتاتوري الفاسد».
واعتبر أنّ «هذه الجريمة الجديدة تم ِّثل ذروة
التعسفية التي ين ّفذها هذا النظام بحق
الحمالت
ّ
أبناء الشعب ،وهي بمثابة إسقاط للجنسيّة
عن هذا الشعب بكل مك ّوناته ،وعن مناضليه
وثورته ،وتح ٍّد إلرادته في العيش الحر والكريم،
أل ّن��ه ليس من المقبول ن��زع الجنسيّة من أي
مواطن يتم ّتع بحقوقه الطبيعية في المواطنة،
وال سيّما من عالم كبير كالشيخ قاسم ،ولد في
البحرين ،وع��اش حياته بحرين ّياً ،وذل��ك من
أجل تنفيذ مآرب سلطويّة ،وتطبيقا ً لعقوبة لم
يعرفها العا َلم كلّه ،ولم يت ّم استخدامها بهذا
الشكل ال ُمشين إلاّ من السلطات البحرينيّة التي
تعتبر أنّ الجنسيّة هي منحة من الحاكم إلى
المحكومين».
ودع���ا ال��ح��زب ك��ل ال��م��رج��ع��ي��ات الدينيّة
والسياسيّة والحقوقيّة ،المحليّة والعربيّة
وال��دول� ّي��ة ،إل��ى «إع�لان الرفض القاطع لهذه
الخطوة االستفزازيّة المنكرة ،والضغط على

البحريني للتراجع عنها فوراً ،ولتغيير
النظام
ّ
السياسي نحو التفاهم م��ع الشعب
�اره
م��س�
ّ
للخروج من األزم��ة السياسيّة المع ّقدة التي
ُوضع البحرين فيها بسبب سياساته الهوجاء،
وخضوعه للقوى اإلقليميّة والدوليّة» .كما دعا
«شعب البحرين ،شعب الوفاء والغيرة والحميّة
والحماسة وال��ف��داء ،إلى التعبير الحاسم عن
غضبه وسخطه ،بسبب النيل من رمزه الكبير».

قبالن

م��ن جهته ،اعتبر ن��ائ��ب رئ��ي��س المجلس
اإلسالمي الشيعي األعلى الشيخ عبد األمير قبالن،
أنّ «ما يجري في البحرين من انتهاكات بحق هذا
الشعب المسالم بلغت ح ّد الكارثة الوطنيّة ،لذلك
ّ
للكف عن
نتوجه إلى السلطة البحرينيّة
فإ ّننا
ّ
السياسة عن طريقة
المبالغة في معالجة األزمة
ّ
االنتقام والطعن بالقامات العلميّة والدينيّة
السياسي
والوطنيّة ،التي تص ّر على اإلصالح
ّ
والشراكة الوطنيّة من دون الدخول بالعنف،
والتي تؤ ّكد دائما ً أنّ البحرين ألهل البحرين ،م ّما
يفرض عمليّة إصالحات وطنيّة ومدنيّة ،تأكيدا ً
منها على التفاني ببناء البحرين الدولة والوطن
لكل أبنائه».
أض���اف« :أنّ الشيخ عيسى ق��اس��م يم ّثل
مرجعيّة وطنيّة وقيادة قوميّة إسالميّة كبيرة،
األهلي
الوطني والسلم
وأساسا ً مركز ّيا ً للخطاب
ّ
ّ
ونبذ الطائفيّة وتأكيد الوطنيّة الكاملة ،وهو بذلك
ماسة لبحرين ع��ادل ومستقر ودولة
ض��رورة ّ
ضامنة لكل شعبها».

«تج ّمع العلماء»

بدوره ،اعتبر «تج ّمع العلماء المسلمين» في
التعسفية التي ا ّتخذتها
بيان ،أنّ «اإلج��راءات
ّ
الحكومة البحرينيّة بحق جمعيّات ثقافيّة
وعلماء وق���ادة رأي وح��رك��ات سياسية تم ّثل
البحريني ،هي إجراءات
قسما ً كبيرا ً من الشعب
ّ
ستؤدّي حتما ً إلى فتنة داخليّة لن يستفيد منها
سوى أعداء األمة».

ورأى أنّ سحب الجنسيّة من قاسم هو إجراء
باطل ،مستنكرا ً «التع ّرض لفريضة إسالميّة
أساسيّة هي فريضة الخمس والزكاة» ،ومندّدا ً
بقرار إغ�لاق جمعيّة الوفاق« ،وال��ذي يُع ّد من
أغرب القرارات التعسفيّة التي ت ّتخذ في أقل من
أربع وعشرين ساعة».
ودعا التج ّمع إلى «إحياء طاولة حوار بين
السلطة والمعارضة ،ووض��ع خريطة طريق
لحل سياسي يُخرج البلد من مأزقه بعد رفع يد
السعوديّة عنه وخروج قوات االحتالل منه».
وق��ال الشيخ عفيف النابلسي في بيان« :ال
الملكي
يراقب أحد سلوكيّات وإج��راءات النظام
ّ
البحريني إلاّ ويصفها بالغريبة وغير المفهومة،
ّ
قبل أن يكتشف أنّ أحد أبعاد هذا التدبير األرعن
بسحب الجنسيّة عن العالم الربّاني سماحة آية
والصدام
الله الشيخ عيسى قاسم هو المواجهة
ِّ
المباشر مع الشعب ،ومعنى ذلك أنّ الشعب لم
يع ْد ضامنا ً لح ّقه في الوجود إلاّ إذا كان مستسلما ً
وراضخا ً لقمع السلطة وعسفها .وهذا يعني أنّ
الحرية غير مكفولة والكرامة مفقودة ،وما على
الشعب إلاّ أن يعيش مج ّردا ً من حقوقه اإلنسانية
والطبيعة» .وأضاف« :أنّ االستهداف المباشر
لسماحة الشيخ عيسى قاسم بإسقاط جنسيّته
هو منتهى الصلف والتجبّر والغرور ،ومن أخذ
هذا القرار أراد استفزاز الشعب وتحدّيه وفتح
أبواب الصراع معه ،أل ّنه يصعب عليه التعامل
مع القوانين والتشريعات أو العقل والمنطق.
وبنا ًء عليه ،نعلن إدانتنا الصريحة لنزوات
النظام البحريني وجنونه ،ووقوفنا إلى جانب
���ي في
س��م��اح��ة ال��ش��ي��خ ق��اس��م وال��ش��ع��ب األب� ّ
البحرين ال��ذي سيبقى صوته عاليا ً في وجه
الطاغوتيّة والفرعونيّة الجديدة» .وح ّذر «النظام
االستبداديّ في البحرين من أسوأ مصير بعد هذا
اإلج��راء الظالم الذي ين ّم عن عنصريّة ورعونة
وغطرسة طبقيّة وسياسيّة بحق فئة ولدت
وعاشت مرتبطة بأرضها وقيمها.
وللشعب البحريني نقولَ :ف َمنْ ُي ْؤمِنْ ِب َر ِّب ِه فَلاَ
ي ََخ ُ
اف ب َْخ ًسا َولاَ َرهَ ًقاً».

وط��ال��ب رئ��ي��س جمعية «ق��ول��ن��ا والعمل»
الشيخ أحمد القطان« ،رج���ال ال��دي��ن عموما ً
وعلماء المسلمين والسنة خصوصاً ،بمواقف
حق تشجب مثل هذه القرارات الظالمة ،و ُتظهر
الخالف على أ ّن��ه سياسي ص��رف ،وليس له
عالقة ب��أيّ مذهبيّة وطائفيّة ،كما يحاولون
تصويره للعالم».
واعتبرت «جبهة العمل اإلسالمي» في لبنان،
سحب الجنسيّة من الشيخ قاسم «خطوة خطيرة
تطال العلماء بمختلف مذاهبهم وانتماءاتهم،
وتصب في مصلحة أعداء األمة الواحدة».
ّ
ودع���ا رئيس «ح��رك��ة اإلص�ل�اح وال��وح��دة»
الشيخ ماهر عبدالرزاق ،إلى «أوس��ع مشاركة
في التنديد لهذا القرار» ،مطالبا ً «القوى الدينيّة
والسياسيّة وكل جمعيّات ومؤسسات حقوق
اإلنسان بالتح ّرك والوقوف إلى جانب الشيخ
عيسى قاسم وإلى جانب الشعب البحريني»،
وطالب «سلطة البحرين بالرجوع عن قرارها
والنزول عند رغبة الشعب».
وأ ّكد رئيس «لقاء علماء صور» الشيخ علي
ياسين ،أنّ «الشيخ قاسم من علماء الشيعة
الكبار في العالم ،ومن دعاة التهدئة والحوار»،
معتبرا ً أنّ «ما حصل هو اعتداء على الحريات
واألمور الدينيّة ،وتعطيل إلحدى دعائم اإلسالم
ّ
التدخل ف��ي األم��ور
ال��زك��اة» ،مطالبا ً «ب��وق��ف
والديني»،
المدني
بمفهومها
الدينيّة ،والحرية
ّ
ّ
ودعا إلى «ضرورة العودة عن القرار الجائر بحق
الشيخ عيسى قاسم».

«التوحيد»

ووصفت أمانة اإلع�لام في ح��زب التوحيد
العربي هذا اإلجراء بحق الشيخ قاسم بـ«العمل
الخطير ،وهو نابع بجوهره عن نظام ال يؤمن
ماض بسياسته الخاطئة
بنهج االعتدال ،وهو
ٍ
البحريني الت ّواق للعيش بع ّزة
اتجاه الشعب
ّ
وكرامة» .ودعت «البحرينيّين لممارسة كافة
ال��ض��غ��وط��ات ال��م��ش��روع��ة للتراجع ع��ن هذا
القرار».

