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با�سيل بعد اجتماع «التغيير والإ�صالح»:
للإ�سراع في ا�ستثمار الثروة النفطية
رأى رئيس «التيار الوطني الحر»
وزير الخارجية والمغتربين جبران
ب��اس��ي��ل ،أ ّن���ه «إذا سقطت فكرة
التعايش في لبنان فلن تقوم في أي
مكان في العالم ،وكي تستمر يجب
أن تقوم على الثقة والطمأنينة».
وقال باسيل ،بعد اجتماع تك ّتل
التغيير واإلص��ل�اح ف��ي ال��راب��ي��ة
ب��رئ��اس��ة رئيسه ال��ن��ائ��ب ميشال
عون« :في الرئاسة يجب أن نشعر
أ ّننا كلّنا مم ّثلون ،وف��ي موضوع
ق���ان���ون االن���ت���خ���اب ال��ط��م��أن��ي��ن��ة
مصدرها النسبيّة بكل أشكالها،
وأعالها مرتبة اقتراح قانون اللقاء
األرث��وذك��س��ي ،وم��ن هنا ن��رى في
الخلوة المقترحة خ�لال شهر آب
ّ
محطة مه ّمة يكون لبنان
المقبل
أساسي،
مفصل
على
فيها
والمنطقة
ّ
سبُل
ويمكن أن نبحث فيها ف��ي ُ
طمأنة بعضنا بعضاً ،من دون أن
يستقوي أحدنا على اآلخ��ر ،سواء
بعوامل داخلية أو خارجية».
وتناول باسيل موضوع النفط
والغاز ،مذ ّكرا ً بالثوابت ،وأ ّولها أنّ
«الموضوع حاجة لبنانيّة قبل أي
شيء آخر ،واالهتمام به أو العجز
المس بلبنان فيه هو نتيجة
عن
ّ
أم��ر واح��د ه��و الحاجة اللبنانية
والدولية إلى استقرار لبنان ،وعلى

لبنان االس��ت��ف��ادة م��ن ه��ذا الواقع
لتأمين حاجات مواطنيه».
وتابع« :ليس اكتشافا ً أنّ هناك
ح��ق��وال ً مشتركة م��ع «إس��رائ��ي��ل»،
وليس استنتاجا ً أنّ «إسرائيل»
المس بنفطنا وغازنا
عاجزة عن
ّ
نتيجة م��ع��ادل��ة ف��رض��ه��ا لبنان
والمقاومة ،ولو كانت «إسرائيل»
تحترم ال��ق��وان��ي��ن ال��دول��ي��ة لكان
ذل���ك نتيجة ت��ل��ك ال��ق��وان��ي��ن .في
المقابل لدينا حقولنا ضمن مياهنا
االقتصادية الخالصة ،ولم يمنعنا
أحد إلاّ أنفسنا من االستفادة منها
في السابق ،واليقظة اليوم إيجاب ّية
ويجب اإلس��راع الستثمار الثروة
لتعويض الفرصة التي أضعناها
ب��اإلق��ب��ال ال���ذي ك��ان واض��ح �ا ً في
السابق من الشركات العالمية ،غير
أ ّننا ال نزال نستطيع القيام بما يلزم
عبر المهنيّة والشفافية والثقة التي
نؤ ّمنها للشركات ،بالح ّد من الفساد
وتنظيم المناقصات الشفافة التي
تؤدّي إلى نجاح مشترك».
وفي موضوع جهاز أمن الدولة،
تم ّنى باسيل «ألاّ يدفعنا أحد إلى أن
نكون في مكان ال نحن وال الحكومة
يجب أن نكون فيه ،أل ّننا نراهن
على أنّ رئيس الحكومة لن يرتكب
مخالفة».

وأشار إلى أنّ «أكبر أزمة نزوح
في العالم يتح ّملها لبنان ،وصمودنا
يتآكل ونحن على حافة االنهيار
في ه��ذا الموضوع» .وتحدّث عن
«إج��راءات يجب ا ّتخاذها للح ّد من
عدد النازحين عبر تطبيق قوانيننا
لحماية شعبنا أوالً ،ومن ثم حماية
شعب شقيق هو الشعب السوري
بتأمين العودة اآلمنة له».
وعن جلسة الحوار وما تخلّلها
م��ن ن��ق��اط ،ق��ال« :ه��ن��اك مواضيع
بُحثت بجدية ،منها األرثوذكسي
مع مجلس الشيوخ ،والنسبيّة التي
تعتمد في دوائر كبرى والالمركزيّة
اإلدار ّية ،وهنا نستفيد للدعوة إلى
المشاركة في المؤتمر الذي نعقده
األح���د المقبل ف��ي مجمع بالتيا
إلط�لاق العمل البلدي ف��ي التيار
الوطني الحر ،لنرى معا ً ما ح ّققناه
على امتداد األرض اللبنانية».
وع��ن ق��ب��ول م��ب��دأ النسبيّة في
قانون االنتخاب ،ق��ال« :يجب أن
يُطرح األم��ر على تيار المستقبل،
لكن أؤ ّك��د أ ّننا أم��ام فرصة لنعود
ونف ِّكر في تخليص بلدنا بالعيش
معاً ،والنسب ّية هي ضمانة البقاء
س��واء صغر حجمنا السياسي أو
كبر».

قزي من بكركي :وجودي في الحكومة
تمثيل للدور الماروني
استقبل ال��ب��ط��ري��رك ال��م��ارون��ي
الكاردينال ب��ش��ارة ال��راع��ي أمس
في الصرح البطريركي في بكركي،
وزي��ر العمل سجعان ق��زي ال��ذي
عرض آلخر المستجدّات بالنسبة
ل��ق��ض� ّي��ة ال��ن��ازح��ي��ن ال��س��ور ّي��ي��ن
ولمسألة فصله من حزب الكتائب
اللبنانية.
وأش��ار قزي بعد اللقاء ،إلى أنّ
«زيارة البطريرك تأتي في إطارين،
األول واألهم هو وضعه في أجواء
تط ّور موضوع النزوح السوري في
لبنان ،والدور الذي تقوم به وزارة
العمل لمواجهة تثبيت النازحين
السوريين على األراضي اللبنانية،
م ّما يش ّكل اهتزازا ً للكيان اللبناني،
والموضوع الثاني هو وضع غبطته
في أجواء التطورات التي حصلت
في األي��ام األخ��ي��رة ح��ول موضوع
االستقالة م��ن الحكومة ،وأ ّك ُ
��دت
لغبطته أ ّن��ه سبق لي أن التزمت
قرار الحزب باالستقالة مع تصريف
األعمال ،وفوجئت بأنّ الحزب رغم
ه��ذا االل��ت��زام ا ّتخذ القرار بصرفي
نهائيا ً من الكتائب ،علما ً أنّ هذا
القرار المادي ال يؤ ّثر على االنتماء
الروحي للمدرسة الكتائبيّة».
وأضاف« :أ ّكدت للبطريرك أ ّنني
أحترم ه��ذا الحزب ،وأنّ وج��ودي
ف��ي ال��ح��ك��وم��ة ه��و تمثيل ل��ل��دور
المسيحي ،ال سيّما الماروني ،في ما

بقي من شرعية».
وكان الراعي التقى نائب رئيس
ح��زب «الكتائب» ال��وزي��ر السابق
ال��دك��ت��ور سليم ال��ص��اي��غ ،ال��ذي
وضعه في أج��واء آخ��ر التط ّورات
المتعلّقة بالوضع العام وباستقالة
وزراء الكتائب من الحكومة.
بعد اللقاء ق��ال الصايغ« :لقد
ح��ض��رن��ا ال��ي��وم إلط�ل�اع صاحب
الغبطة كما تع ّودنا دائ��م �ا ً على
المحطات االساسية التي تتو ّقف
عندها ،أل ّن��ن��ا ل��م ن��رد أن نزعجه
طيلة ف��ت��رة ان��ع��ق��اد السينودس

على إثر ا ّتخاذنا القرار بالخروج
من الحكومة ،وهذا القرار النهائي
والقاطع لخروجنا من الحكومة
ا ّت��خ��ذن��اه ال��ب��ارح��ة ف��ي المكتب
السياسي الكتائبي ،وال��زي��ارة
األول��ى هي لغبطته لكي نعرض
عليه كل األسباب التي أدّت إلى
هذا الخروج بهذا الشكل ،أي قطع
أ ّي��ة عالقة سياسية أو إداري��ة مع
هذه الحكومة ،بحيث إنّ الكتائب
ل��م تعد فيها تحت أيّ شكل من
األشكال».
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�سالم التقى «حما�س»
ورئي�س اتحاد ك ّتاب العدل
استقبل رئيس مجلس ال��وزراء تمام سالم في السراي الكبير ،مم ّثل حركة
«حماس» في لبنان علي بركة على رأس وفد من الحركة.
بعد اللقاء ،قال بركة« :تش ّرفنا اليوم بلقاء الرئيس تمام سالم ،ونقلنا إليه
تحيّات قيادة الحركة ورئيسها األخ خالد مشعل ،وأ ّكدنا له وق��وف حركة
حماس إلى جانب الحكومة اللبنانية وإلى جانب وحدة لبنان وأمنه واستقراره،
ونحن نعتبر أنّ أمن واستقرار لبنان مصلحة فلسطينيّة ويخدمان القضية
الفلسطينية».
وتابع« :أ ّكدنا للرئيس سالم رفضنا لكافة مشاريع التوطين والتقسيم،
والمشروع الفلسطيني في لبنان هو مشروع العودة إلى فلسطين .كما أطلعناه
على األوضاع الفلسطينية العامة وخصوصا ً التهديدات الصهيونية التي تطال
غزة ،واالعتداءات اليومية على المسجد األقصى ،واستمرار االستيطان في الضفة
الغربية المحتلة .كذلك أطلعناه على ملف المصالحة الفلسطينية ،وحرص
حركة حماس على توحيد الموقف الفلسطيني وبناء استراتيجية فلسطينية
واحدة لمواجهة االحتالل الصهيوني .كما بحثنا معه في أزمة األونروا في لبنان
وعدم استجابتها لمطالب شعبنا في لبنان ،وأ ّكدنا أ ّننا مستمرون بالتحركات
الشعبية السلمية لتحقيق المطالب الفلسطينية في لبنان».
واستقبل سالم رئيس االتحاد الدولي لك ّتاب العدل دانيار سيدار سنغور،
ترافقه رئيسة مجلس كتاب العدل ريموند بشور صقر.
كما التقى سالم وفدا ً من بلدية الفاكهة برئاسة نصري علي محيي الدين،
وأطلعه على أوضاع البلدة.

�أعلن الت�ضامن مع قا�سم ودعا لتحقيق مطالب البحران ّيين

«القومي» يُدين ال�صمت العربي والدولي
حيال جرائم «�إ�سرائيل» اليومية بحق الفل�سطينيين
أدان الحزب ال��س��وري القومي االجتماعي ،الصمت
العربي والدولي حيال جرائم «إسرائيل» اليومية بحق
الفلسطينيين ،ويعتبره تغطية لعمليّات القتل اليومية
التي ين ّفذها العدو «اإلسرائيلي» ،ودعما ً لمشاريع التهويد
واالستيطان والتهجير ،التي ترمي إلى تصفية المسألة
الفلسطينية.
ورأى الحزب في بيان أص��درت��ه ال��دائ��رة اإلعالمية،
ض��رورة أن يرتفع صوت فلسطين مجدّدا ً في مواجهة
عمليات القتل اليومية التي تستهدف الفلسطينيّين( ،كما
جريمة اليوم التي ارتكبها العدو في قرية بيت عورـ رام
الله) ،والتي باتت بمثابة نهج إجرام وإبادة يم ّثل أخطر
أنواع اإلرهاب ال ُمدان.
ولفتَ الحزب إلى أنّ اإلرهاب يهدّد بخطره المجتمعات
كافة ،وأنّ الهجوم ال��ذي استهدف جنودا ً أردنيّين في
منطقة الرقبان األردنيّة يؤكد أنّ اإلرهاب ال يميّز بين كيانٍ
وآخر ،بل ين ّفذ أعماله الجبانة إشباعا ً لغريزته الوحشيّة
التي تستبيح دماء الناس.
وأمام تصاعد خطر اإلرهاب ،باتَ ملحاً ،أن تراجع بعض
الدول مواقفها ،وباتَ لزاما ً أن تتو ّفر إرادة دوليّة صادقة
لوضع استراتيجيّة لمحاربة اإلرهاب ،وإجبار دول عربية
وإقليمية معروفة على وقف دعم اإلرهاب واالستثمار فيه.
واعتبر الحزب السوري القومي االجتماعي أنّ استغالل
معاناة السوريّين من قِبل تركيا وبعض الدول ،والمتاجرة
بقضية النازحين السوريين الذين أجبرهم اإلرهاب على
مغادرة مناطقهم ،سلوك غير إنساني ،وجريمة كبرى،

فتركيا التي اب��ت� ّزت ال��دول األوروب��ي��ة باسم النازحين
السوريين وجنت أمواال ً طائلة ،هي نفسها ح ّولت مخيمات
النزوح الى حواضن وروافد للمجموعات اإلرهابية ،وهي
نفسها من يتبع سياسة قتل ك ّل نازح سوري يقع على
مرمى رصاص الجنود األتراك ،كما حصل منذ يومين في
المجزرة التي ارتكبتها تركيا بحق مدنيين سوريّين بينهم
أطفال.
وأ ّكد الحزب السوري القومي االجتماعي أنّ الدفاع عن
الحريات وحماية حقوق اإلنسان ،هي قيم إنسانية في
صميم ممارسات ك ّل ال��دول والمجتمعات ،وهي مكفولة
بالقوانين والمواثيق الدولية ،ولذلك ،فإنّ هذه القيم يجب
ّ
يحق أليّ دولة أو جماعة أن تضرب
أن تكون ُمصانة ،وال
بها عرض الحائط.
وعليه ،اعتبر الحزب أنّ قرار سلطات البحرين الذي
قضى بسحب الجنسيّة من الشيخ البحريني عيسى
قاسم ،قرار يخالف قِيم الحرية وحقوق اإلنسان ،ويناقض
المواثيق الدولية ،خصوصا ً أنّ الشيخ عيسى قاسم من
رعيل رجاالت استقالل البحرين ،ويم ّثل شريحة واسعة من
البحرانيّين الذين ي ّتخذون من الحراك السلمي الديمقراطي
ومن حق التعبير سبيالً لتحقيق مطالبهم.
إ ّننا إذ نعلن تضامننا مع الشيخ عيسى قاسم ،ندعو إلى
التراجع عن قرار سحب جنسيّته ،وتوفير بيئة صالحة
لفتح حوار مسؤول يؤدّي إلى تحصين استقالل واستقرار
البحرين ،وتحقيق مطالب شعبها.

مزيد من التنديد ب�سحب الجن�س ّية البحرين ّية من قا�سم:
لتحرّك عاجل ً
دعما للثورة و�إدانة عن�صر ّية النظام

سالم مجتمعا إلى وفد حماس

قا�سم التقى «الت�شاوري للتغيير»:
قانون الن�سب ّية الأعدل للتمثيل
استقبل نائب األمين العام لـ«حزب الله» الشيخ نعيم قاسم وفدا ً من «اللقاء
التشاوري للتغيير والنهوض» برئاسة النائب السابق عصام نعمان ،وكان
عرض آلخر المستجدّات ال سيّما المتعلّقة بموضوع قانون االنتخاب ،وقد أ ّكد
الوفد «وجوب اعتماد النسبيّة في الدائرة الكبرى ،أي لبنان دائرة واحدة».
بدوره دعا قاسم «إلى قانون النسبيّة أل ّنه األعدل من حيث التمثيل الشعبي
الصحيح ،ومشاركة الجميع في تكوين السلطة التشريعيّة ،وتعطيل سلطة
المال على شراء الذمم ،واالنتهاء من نسب التصويت المتد ّنية التي ال تعكس
إرادة الناس».
وقال« :في كل نقاشاتنا في اللجان المختلفة لمناقشة قانون االنتخابات
تمسكنا بالنسبيّة ولبنان دائرة واحدة ،وكان مندوبنا يقتصر على النقاش
أ ّكدنا ّ
التقني في المشاريع المطروحة ليبيّن ثغراتها ،لعل الحضور يقتنع بصوابيّة
النسبيّة».
وختم« :نحن حاضرون مع كل القوى الوطنية أن نكون صفا ً واحدا ً إلعادة
إنتاج السلطة بشكل صحيح ،فهي المدخل للتخلّص من التف ّكك والعصبيات
الطائفية وتالشي البلد تدريجياً».

«البعث» :الفراغ الرئا�سي
لم يعد مقبو ًال
رأت القيادة القطرية لحزب البعث العربي االشتراكي في بيان بعد
اجتماعها الدوري برئاسة األمين القطري النائب عاصم قانصوه ،أ ّنه «لم يعد
مقبوال ً بقاء سدّة رئاسة الجمهورية فارغة ،في وقت يُلقي كل فريق تبعات ذلك
على الفريق اآلخر ،والنتيجة عدم انتظام الحياة السياسية والدستورية ،لذلك
أ ّكد الحزب ضرورة إنهاء هذا االستحقاق ،وإلقاء المصالح الشخصية جانبا ً
وعدم ربطه بغيره من االستحقاقات ،خصوصا ً قانون االنتخاب ورئاسة
الحكومة ،حيث يحاول الرئيس سعد الحريري جاهدا ً الحصول على ضمانات
تؤ ّمن عودته إلى السراي مقابل موافقته على أي ّ
مرشح لرئاسة الجمهورية،
في حين يلقي تبعات التعطيل على حزب الله والتيار الوطني الحر لذ ّر الرماد
في العيون».
وحيّا المجتمعون «المقاومة في فلسطين ،وجدّدوا العهد على دعمها بكل
السبل حتى التحرير الكامل».
ُّ
وتط ّرق المجتمعون إل��ى «م��ا يجري في سورية من ت��ط� ّورات ميدانية
على كافة الجهات ،وخاصة الجبهة الشمالية في ريف حلب والرقة ودير
الزور» .وتو ّقفوا «عند الهجوم الذي يقوم به األكراد في منطقة منبج بريف
حلب بغطاء أميركي معروف الخلفيات واألبعادُ ،تبعث منه الرائحة الكريهة
لسايكس بيكو الجديد الذي ال يمكن أن يم ّر طالما يحمي سورية جيش عربي
باسل وقائد أثبت بحق أ ّنه استثنائي ،ومقاومة وطنية تض ّم مختلف القوى
المشاركة وعلى رأسها حزب الله ،وأصدقاء حقيقيّون كروسيا وإيران».
وتط ّرق المجتمعون «لما يجري على الساحة العربية ب��دءا ً من اليمن،
فوجهوا تحية إلى كل المقاتلين المناضلين في هذا القطر الغالي الذي يتع ّرض
ّ
ألبشع أنواع اإلبادة في القرن الواحد والعشرين على يد الوهّ ابية السعودية
وأعوانها ،وحيّوا صمودهم في وجه هذه الحرب الجائرة البشعة التي تحاول
النيل من استقاللهم وحرية قرارهم» .وه ّنأوا «العراق قيادة وجيشا ً ومقاومة
وشعبا ً على االنتصار العظيم في الفلوجة أبرز معاقل اإلرهابيّين» ،واعتبروه
«مقدّمة ِّ
مبشرة لتحرير باقي المناطق».

تواصلت أمس ردود الفعل المندّدة بسحب الجنسيّة
البحرينيّة من الشيخ عيسى قاسم ،ودع��ت إل��ى تح ّرك
عاجل لدعم ثورة البحرين و«إدان��ة اإلج��راءات العنصريّة
أميركي
البحريني بغطاء
واإلرهابيّة التي ينتهجها النظام
ّ
ّ
وخليجي مباشر».
ودعم سعوديّ
ّ

قاسم

وفي السياق ،أصدراألمين العام للمؤتمر العام لألحزاب
العربية قاسم صالح بياناً ،جاء فيه« :استنكرت األمانة
التعسفي
العا ّمة للمؤتمر العام لألحزاب العربيّة القرار
ّ
ال���ذي ا ّت��خ��ذت��ه سلطات البحرين ،وال��ق��اض��ي بإسقاط
الجنسيّة عن آية الله العالمة الشيخ عيسى قاسم .ورأت
أنّ هذا القرار الجائر هو إمعان من النظام الحاكم في القمع
واإلره���اب وك � ّم األف���واه ،ال��ذي يستهدف ق��ادة المعارضة
وقادة الرأي والمرجعيّات السياسيّة والدينيّة ،ومحاولة
دنيئة إلخماد الثورة السلميّة المستمرة منذ خمس سنوات
ون ّيف ،التي تطالب باإلصالح والمشاركة والحرية والتغيير
الديمقراطي».
ورأت األمانة العامة ،أنّ «هذا القرار الظالم يهدف أيضا ً
إلى تغيير مسار الثورة السلميّة ودفعها إلى التخلّي عن
سلميّتها ،والذهاب إلى دورة العنف لخلق مب ّررات تسمح
لألجهزة األمنيّة البحرينيّة ودرع الجزيرة شنّ عملية قمع
دموي بحق نشطاء الثورة وجميع أبناء البحرين» .ودعت
«األح���زاب والقوى الحيّة في األم��ة العربية واإلسالمية
والعالم إلى التح ّرك العاجل لدعم ثورة البحرين ،وإدانة
اإلج���راءات العنصريّة واإلرهابيّة التي ينتهجها النظام
البحريني بغطاء أميركي ودعم سعودي وخليجي مباشر.
ّ
والضغط على النظام إلج��ب��اره على ال��ع��ودة عن ق��راره
المشؤوم الذي طاول مرجعيّة دينيّة مرموقة تلقى دعم
وتقدير جميع أبناء شعب البحرين».
وتوجهت األمانة العامة إلى منظمات حقوق اإلنسان
ّ
وإلى المؤسسات الدولية ،وطالبتها بالتح ّرك وممارسة كل
أشكال الضغط على سلطات البحرين إللزامها على احترام
حقوق اإلنسان والتراجع عن هذا القرار .وح ّملت األمانة
العامة «الطغمة الحاكمة في البحرين كامل المسؤوليّة عن
التداعيات السلبيّة التي يمكن أن تحصل نتيجة هذا اإلجراء
األرعن ،ورفضها الدائم االستجابة لمطالب شعب البحرين
المشروعة والمح ّقة».

لقاء األحزاب

بدورها ،أعربت هيئة التنسيق للقاء األح��زاب والقوى
والشخصيات الوطنية اللبنانية عن «شجبها واستنكارها
لقرار سلطات البحرين بإسقاط الجنسيّة عن الشيخ
قاسم».
التعسفي اإلرهابي يش ّكل إمعانا ً من
ورأت أنّ «هذا القرار
ّ
قِبل النظام الملكي الحاكم في سياسات القمع واإلرهاب ض ّد
قادة الرأي ودعاة اإلصالح ،ومحاولة يائسة إلخماد الثورة
السلميّة المستمرة للمطالبة باإلصالح والحرية».
ولفتت إلى أنّ «مثل هذا القرار إ ّنما يندرج في سياق
سياسات النظام البحريني لدفع الثورة السلمية للتخلّي عن
سلميتها واللجوء إلى العنف ،بهدف إيجاد المبررات لقيام
أجهزة األمن البحرينية بأوسع عملية قمع دموي بحق كل
من يشارك ويؤيّد الثورة السلمية».
ودعت «كل األح��زاب والقوى الحيّة في الدول العربية
والعالم اإلسالمي والعالم أجمع إلى نصرة ثورة البحرين
التعسفية واإلرهابيّة والعنصريّة التي
وإدانة السياسات
ّ

ينتهجها النظام البحريني بدعم سعودي أميركي ،والضغط
عليه إلجباره على التراجع عن قراره المشؤوم بإسقاط
الجنسيّة عن الشيخ عيسى قاسم ،الذي يم ّثل شخصية
دينية مرموقة ومحترمة من قِبل جميع فئات الشعب
البحريني .كما طالبت المنظمات الحقوقية العربية والدولية
بالتح ّرك العاجل لممارسة الضغط على سلطات البحرين
إلجبارها على احترام حقوق اإلنسان في هذا البلد».
وح ّملت الهيئة «نظام البحرين المسؤوليّة الكاملة عن
التداعيات السلبيّة التي يمكن أن تحصل نتيجة إصرارها
على إسقاط جنسيّة الشيخ قاسم ،ورفضها االستجابة
لمطالب الشعب البحريني باإلصالح».

ّ
«الشغيلة»

ّ
الشغيلة» في بيان ،أنّ «قرار إسقاط
واعتبرت «رابطة
الجنسيّة عن قاسم إ ّنما يش ّكل اعتدا ًء سافرا ً على حقوق
اإلنسان ،وانتهاكا ً ألبسط حقوق المواطنة ،ويكشف عن
تمادي النظام البحريني في سياسته القمعية واإلرهابية
والعنصرية ،ض ّد المعارضين السلميّين وقادة الرأي ودعاة
اإلصالح» .
التعسفي والجائر يش ّكل تط ّورا ً
وأ ّكدت أن «مثل هذا القرار
ّ
خطيرا ً يدفع البالد إلى مزيد من التوتر ،فالنظام الحاكم
يمعن في إقفال األبواب أمام الحلول السياسيّة ،ويص ّر على
مواصلة سياسة االستئثار بالسلطة ،ويرفض أيّ إصالح،
ويسعى إلى إخماد الثورة السلميّة بالقوة والعنف .ويبدو
أنّ إصرار قوى المعارضة البحرينية على سلميّة ثورتهم
هو ما يدفع النظام البحريني إلى تصعيد قمعه وإرهابه ض ّد
رموز المعارضة في محاولة مكشوفة لج ّر الثورة السلميّة
إلى العنف ،لتبرير إقدامه على عمليّة دمويّة تستهدف
سحق قوى المعارضة».
وح�� ّذرت الرابطة «من خطورة هذه السياسات التي
ينتهجها النظام البحريني المدعوم سعوديا ً وأميرك ّياً،
وتدعو إلى أوسع حملة تضامن مع ثورة البحرين السلمية
إلجبار النظام الحاكم على التراجع عن ق��راره إسقاط
الجنسية عن العالمة الشيح عيسى قاسم ،والجنوح
نحو الحل السياسي السلمي الذي يح ّقق مطالب الشعب
باإلصالح» .
ورأى السيد علي فضل الله في بيان ،أنّ نزع الجنسيّة
عن الشيخ قاسم «خطوة تدفع األمور إلى أعلى مستويات
التصعيد» ،داعيا ً «السلطات البحرينية إلى التراجع عن
هذه الخطوة وفتح منافذ الحوار ،بما يحفظ أمن البحرين
واستقرارها».

مخزومي :لرو�سيا دور مهم في ا�ستقرار المنطقة
نتم ّكن من ال��وص��ول إل��ى مكان ما،
أل ّنه في هذه المرحلة الصعبة يبقى
الوضع االقتصادي هو محط اهتمام
المواطنين .واليوم في رمضان يجب
أن نحاول إظهار وحدة الصف ،أل ّنه
إذا شعر شعبنا أ ّننا جميعا ً يد واحدة،
سيُعطينا وقتا ً لكي نجد المخارج
المطلوبة».
وق��ال« :لدينا اليوم أيضا ً افتتاح
رمضانيّات بيروتية في مركز بيال
للمعارض ،وقد تم ّنينا على دولته أن
يشاركنا هذه الفرحة».
والتقى مخزومي السفير الروسي
ألكسندر زاسيبكين في مقر السفارة،
وبحث معه في األوض���اع المحليّة
واإلقليميّة والدوليّة.
بعد ال��ل��ق��اء ،ق��ال مخزومي «إنّ
ل��روس��ي��ا دورا ً م��ه��م�ا ً ف��ي اس��ت��ق��رار

المنطقة» ،الفتا ً «إلى أهمية الرعاية
ال��روس��ي��ة  -األميركية  -الدولية
لحل سياسي في سورية ،يضع ح ّدا ً
ل��ل��ح��رب ،ويحفظ وح���دة األراض���ي
ال���س���وري���ة ،وي��ح��ق��ق ال���س�ل�ام في
المنطقة» .وش��دّد على أهمية دعم
موسكو الستقرار لبنان ،والمساهمة
في دعمه على الساحة الدولية»،
داع��ي��ا ً إل���ى اإلف����ادة م��ن ال��خ��ب��رات
ال��روس��ي��ة إلق��ام��ة ت��ع��اون لتفعيل
م��ق��درات لبنان االق��ت��ص��ادي��ة ،وفي
مجاالت التكنولوجيا والصناعات
الخفيفة.
ودعا مخزومي السفير زاسيبكين
للمشاركة في حفل افتتاح مهرجان
«رمضانيات بيروتية» ،ال��ذي بدأ
م��س��اء أم���س ف��ي «ب��ي��ال» إل���ى 25
حزيران الحالي.

األسعد

من جهته ،رأى األمين العام لـ«التيار األسعدي» المحامي
معن األسعد ،أنّ سحب الجنسيّة من الشيخ قاسم «قرار
عنصري و ُم���دان ،النتهاكه القوانين واألع���راف الدولية
وشرعة حقوق اإلنسان» ،منبّها ً «فريق المقاومة من مؤامرة
كبرى ُتحاك ض�دّه» .وقال« :ما القرار البحريني الرسمي
الجائر بسحب جنسيّة الشيخ قاسم سوى صورة مشبوهة
لما تع ّرض له الشيخ البحريني نمر النمر ،وما رافق إعدامه
من ردود فعل وتهديدات من هذا الفريق من دون نتيجة»،
مؤ ّكدا ً أنّ «سحب الجنسيّة هو فخ أميركي صهيوني عربي
الستهداف محور العروبة والمقاومة ،ولجلب ردود فعل غير
محسوبة يمكن التذ ّرع بها لالنقضاض على هذا المحور ،كما
حصل من ردود فعل على مبنى القنصليّة السعودية في
إيران».

التقى الحريري وزا�سيبكين

أ ّكد رئيس حزب «الحوار الوطني»
فؤاد مخزومي أنّ لروسيا دورا ً مهما ً
في استقرار المنطقة ،الفتا ً إلى أهميّة
ال��رع��اي��ة ال��روس��ي��ة – األميركية -
الدولية لحل سياسي في سورية،
يضع ح��� ّدا ً للحرب ويحفظ وح��دة
األراض��ي السورية ،ويح ّقق السالم
في المنطقة.
وكان مخزومي زار الرئيس سعد
الحريري ،وقال بعد اللقاء« :بحثنا
ف��ي آخ��ر ال��ت��ط��ورات ،وال سيّما بعد
االع��ت��داء على بنك لبنان والمهجر،
ونحن نعتبر أ ّنها رسالة في المكان
الخاطئ وبما ال يساعد البلد مطلقاً».
أض�����اف« :ك���ذل���ك ت��ب��اح��ث��ن��ا في
التح ّركات الحاصلة على صعيد
الحكومة وك��ل األف��ك��ار التي ُتطرح
ع��ل��ى ط��اول��ة ال���ح���وار ،ون��أم��ل أن
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زاسيبكين مع مخزومي

