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الدفاع الرو�سية :م�سار الطائرة المنكوبة يقع في مرمى الدفاع الجوي الأوكراني

بوتين و روحاني يبحثان في ات�صال هاتفي الأو�ضاع في غزة

مو�سكو تطالب بتحقيق م�ستقل ومو�ضوعي في ّ
تحطم «الماليزية»

طهران تدين ب�شدة العدوان «الإ�سرائيلي» البري

ق���دّم الرئيس ال��روس��ي فالديمير بوتين
تعازيه لرئيس الوزراء الهولندي مارك روته
بشأن تحطم الطائرة الماليزية شرق أوكرانيا،
الذي أدى إلى مقتل  298شخصا ً كان معظمهم
من مواطني هولندا.
وذك���ر المكتب اإلع�لام��ي للكرملين يوم
أم���س ،أن رئ��ي��س ال��دول��ة ش��دد أن الكارثة
التي وقعت ش��رق أوكرانيا الخميس ،تؤكد
من جديد ض��رورة تسوية األزم��ة الحادة في
هذا البلد سلميا ً بأسرع وقت ممكن ،مطالبا ً
بإجراء تحقيق موضوعي ومستفيض في كل
مالبسات الحادث.
وك��ان الرئيس ال��روس��ي فالديمير بوتين
قدّم في وقت سابق التعازي الى رئيس وزراء
ماليزيا نجيب عبد ال��رزاق في كارثة طائرة
الركاب التابعة للخطوط الجوية الماليزية،
والتي أسفرت عن سقوط العديد من الضحايا.
وطلب بوتين من عبد الرزاق إبالغ تعازيه إلى
ذوي الضحايا وأقربائهم.
وأعلن وزي��ر الخارجية ال��روس��ي سيرغي
الفروف أن موسكو ستصر على إجراء تحقيق
مستقل وشفاف وموضوعي في تحطم طائرة
«بوينغ »-777الماليزية.
وقال الفروف أمس: ،إن «موسكو مستعدة
للمساهمة ف��ي ه��ذا التحقيق ،وإن ك��ان أكد
على حق سلطات الدولة التي وق��ع الحادث
على أراضيها في أن تكون صاحبة المبادرة
بهذا الشأن» ،مضيفاً :أن «ب�لاده أعربت عن
استعدادها لتقديم كل المساعدة ،وخصوصا ً
اللوجستية في حال الضرورة ،للتحقيق في
حادث تحطم الطائرة الماليزية».
وتابع الف��روف قائالً »:إن��ه من المتوقع أن
يجرى مؤتمر جديد عبر الفيديو لمناقشة
مسألة الهدنة بين السلطات األوكرانية وممثلي
«الدفاع الشعبي» شرق البالد».
وأضاف الفروف :أن «الهدنة تزداد أهمية اآلن
على خلفية الكارثة والتحقيقات الجارية التي
يجب أن تشمل مساحة واسعة من األراضي».
وق��ال« :آمل بأن تسمح هذه المأساة بتنحية
الطموحات السياسية جانباً».
وفي السياق ،دعا مجلس األمن الدولي أمس
إلى إج��راء تحقيق دول��ي دقيق في مالبسات
تحطم طائرة «بوينغ  »777 -المدنية التابعة
للخطوط ال��ج��وي��ة الماليزية ف��ي االراض���ي
االوكرانية.
وفي بيان صادر عن المجلس دعت الدول
األعضاء فيه إلى اجراء «تحقيق شامل ودقيق
ومستقل» في الحادث .كما أش��ار البيان إلى
«ضرورة منح المحققين حق الوصول إلى مكان
الكارثة لتحديد سبب تحطم الطائرة».
إل��ى ذل��ك ،أعلنت المتحدثة باسم منظمة
األمن والتعاون في أوروبا تاتيانا بايفا أمس،
«أن 30مراقبا ً للمنظمة وصلوا إلى مكان تحطم
الطائرة الماليزية جنوب شرق أوكرانيا.

بحث الرئيس الروسي فالديمير
بوتين هاتفيا ً مع نظيره اإليراني
ح��س��ن روح���ان���ي ت��ف��اق��م األزم���ة
ف��ي ق��ط��اع غ���زة ،ع��ل��ى ض��وء شن
«إسرائيل» عدوانها البري عملية
ضد القطاع.
وأش��ار الجانبان إل��ى ض��رورة
الوقف الفوري للمواجهة العسكرية
واستئناف المفاوضات الفلسطينية
«اإلسرائيلية» المباشرة.
كما تبادل الرئيسان اآلراء حول
الملف النووي اإليراني والوضع
في العراق ،باإلضافة إلى تناولهما
التعاون بين البلدين ،بما في ذلك
تنفيذ المشروعات المشتركة في
قطاع النفط وال��غ��از وف��ي مجال
الطاقة النووية.
ال��ى ذل��ك ،دان��ت ط��ه��ران بشدة
ال���ع���دوان «االس��رائ��ي��ل��ي» ال��ب��ري
والوحشي على قطاع غزة ،مؤكدة
انه دليل على عجز كيان االحتالل
أم��ام المقاومة البطولية للشعب
الفلسطيني.
وق����ال����ت ال��م��ت��ح��دث��ة ب��اس��م
الخارجية االيرانية مرضية أفخم:
َ
أض��اف صفح ًة
«إن ه��ذا ال��ع��دوان
س���وداء أخ��رى ال��ى سجل جرائم
الكيان «االسرائيلي» وممارساته
الالإنسانية».
وأضافت أفخم« :أن العمليات
العسكرية للكيان «االسرائيلي»
ضد الشعب الفلسطيني المحاصر
في قطاع غزة ،تأتي في الوقت الذي
يقطع االحتالل الطريق أمام وصول
االمكانيات االنسانية والصحية
والعالجية كافة إليهم».
وتابعت« :ان ه��ذا ال��ع��دوان ال
يمكن مقارنته إال بجرائم الحرب،
وم��ن البديهي أن الهجوم البري
«االسرائيلي» على غ��زة ج��اء في
ظل غياب اإلرادة لدى المؤسسات
الدولية ف��ي تح ّمل مسؤولياتها
ال��خ��ط��ي��رة ف���ي ح��م��اي��ة الشعب
الفلسطيني».
وأك����دت أف��خ��م أن رد فصائل
المقاومة الفلسطينية يندرج في
إطار الدفاع المشروع عن الشعب
المحاصر في غزة ،في مواجهة اآللة
العسكرية للكيان المحتل وهجومه
الشامل ،ويعد ضروريا ً للحؤول
دون سقوط المزيد من الضحايا في
صفوف النساء واالطفال االبرياء
في غزة.
وأوض��ح��ت أن «ال����رأي ال��ع��ام
العالمي ينتظر م��ن المؤسسات
ال���دول���ي���ة واإلق��ل��ي��م��ي��ة وال����دول
المستقلة إل��ى جانب المنظمات
االن��س��ان��ي��ة وم��ن��ظ��م��ات ح��ق��وق
االن��س��ان في العالم ،العمل على
تعبئة إمكاناتها لحماية الشعب

وفي وقت سابق ،أشار ممثل عن المنظمة إلى
أن «مه ّمة المراقبين تتلخص في تأمين الحضور
الدولي في مكان الكارثة حتى وصول الخبراء
الجويين إلى هناك» .مضيفاً :أن المراقبين
«سيقومون بجمع المعلومات ومتابعة الوضع
في مكان الحادث».
وأك��د نائب الرئيس األميركي جون بايدن
إثر مكالمة هاتفية مع الرئيس األوكراني بيوتر
بوروشينكو أن «كييف قبلت مساعدة أميركية
للتحقيق في ال��ح��ادث ،وأن مجموعة خبراء
أميركيين سينطلقون قريبا ً جدا ً لتحري أسباب
الحادث».
وف���ي ه���ذا اإلط����ار ،ق���ال رئ��ي��س الحكومة
الماليزية :إن «طاقم الطائرة المتحطمة لم
يطلق إش��ارة تحذير أو استغاثة» في إشارة
إلى إمكان سقوطها المفاجئ ،وإن «ب�لاده ال
تستطيع حاليا ً البتّ في أسبابه« ،لكن إذا ثبت
أن الطائرة قصفت فسوف نسعى ألن يمثل
جميع المتهمين في هذه المأساة أمام القضاء».
وأعلن رزاق أن «ب�لاده أرسلت مجموعة من
خبرائها إل��ى أوكرانيا للتحقيق في أسباب
الحادث».
وأك���د األم��ي��ن ال��ع��ام لحلف ال��ن��ات��و ف��وغ
راسموسن أن «عدم االستقرار في أوكرانيا شكل
وضعا ً خطيرا أدى بدوره إلى سقوط الطائرة
الماليزية» ،وق��ال »:ثمة الكثير من الغموض
حول ظروف الحادث»،وداعيا في الوقت نفسه
إلى «اإلسراع ومن دون تأجيل بإجراء تحقيق
دولي ومعاقبة المتهمين».
أم��ا اإلدارة األميركية فيبدو أنها حسمت
نتائج التحقيق بشكل مسبق لجهة أن الطائرة

ق��د قصفت ب��ص��اروخ م��ن األرض ،وه��ي اآلن
«تبحث عن الفاعل» ،إذ ق��ال غ��وش إرنست،
المتحدث باسم البيت األبيض »:االستخبارات
األميركية تقول إن الطائرة الماليزية أسقطت
ف��وق أوك��ران��ي��ا ،لكن أوض��ح��ت أن��ه��ا ال تملك
معلومات عن الجهة التي قامت بذلك».
وأعلنت وزارة ال��دف��اع الروسية أم��س أن
مسار الطائرة الماليزية المتحطمة في شرق
أوكرانيا يقع في مرمى األنظمة الصاروخية
للدفاع الجوي األوكراني.
وأوضح المكتب الصحافي للوزارة أن «جزءا ً
من مسار الطائرة ومكان تحطمها يقعان في
مرمى اثنتين من بطاريات الصواريخ «أس -
 »200للدفاع الجوي األوكراني و 3أنظمة من
طراز «بوك  -أم ».»1
وأض��اف��ت ال���وزارة أن «ال��وس��ائ��ل التقنية
الروسية رصدت في  17تموز عمل محطة رادار
«كوبول» الخاصة ببطاريات صواريخ «بوك»
المنتشرة ق��رب بلدة ستيال  30كلم جنوبي
دونيتسك».
وأش������ارت ال�������وزارة ال���روس���ي���ة إل����ى أن
«المواصفات الفنية للنظام الصاروخي «بوك»
تسمح لها بتبادل المعلومات عن األه��داف
الجوية بين بطاريات كتيبة واح��دة من هذه
النظام».
وأكد الخبير العسكري ورئيس تحرير مجلة
«ال��دف��اع الوطني» إيغور كوروتشينكو ،أن
الطائرة الماليزية المنكوبة «بوينغ»-777
اسقطت بواسطة الدفاعات الجوية األوكرانية،
وبالتحديد بواسطة منظومة «بوك  -واحد»
المتوفرة لدى القوات األوكرانية ،وقال« :أفراد

قوات الدفاع الشعبي في دونيتسك ال يملكون
منظومات أو أسلحة تمكنهم من إصابة أهداف
على هكذا ارت��ف��اع��ات» ،مضيفاً ،أن «كييف
أقدمت على القيام بجريمة بسماحها لطائرة
مدنية بالعبور فوق مناطق تجري فيها عمليات
عسكرية.
وكانت فرق االنقاذ عثرت على الصندوقين
األس��ودي��ن للطائرة الماليزية وجثث 181
شخصا ً من أصل  298كانوا على متنها لحظة
تحطمها فوق دونيتسك شرقي أوكرانيا.
من جهة أخ��رى ،أعلنت وزارة الخارجية
األوكرانية يوم أمس ،أنه تم العثورعلى 181
جثة من ضحايا الحادث في شرق أوكرانيا،
حيث أش��ار م��س��ؤول ف��ي ال���وزارة أن الجثث
سنتقل الى مدينة خاركوف ،حيث ستجري
عملية الفحص الطبي.
من جانبه ،أعلن ألكسندر ب��وروداي رئيس
«جمهورية دونيتسك الشعبية» إنشاء لجنة
لتنسيق كافة األع��م��ال المتعلقة بالتحقيق
في تحطم الطائرة الماليزية ،مشيرا ً الى أن
هذه اللجنة ستتعاون مع المنظمات الدولية
المعنية وأهالي الضحايا.
يشار إل��ى أن الطائرة الماليزية من طراز
«بوينغ »777 -كانت تنفذ رحلة من أمستردام
إلى كوااللمبور تحطمت يوم الخميس  17تموز
فوق مقاطعة دونيتسك جنوب شرق أوكرانيا،
ما أدى إلى مقتل  298شخصاً ،بينهم 154
هولنديا 27 ،أسترالياً ،و 23ماليزيا ِ ،و11
إندونيسياأ ،و 6بريطانيين ،و 4ألمان ،ومثلهم
من البلجيكيين و 3مواطنين فلبينيين وكندي،
فيما يجري تحري جنسيات باقي الركاب.

الكالم النبيل ( ...تتمة �ص)1
جميعا ً األخطار وال ُمحال ،وذهب ك ّل سوري قادر وحتى غير ذلك
ليقول نعم لسورية ولإلنسان الذي نثق بأ ّنه سيقود سورية نحو
األمام للحفاظ عليها د ّرة في هذا العالم بما تمثله من جمال وعطاء.
وقف القائد األسد أمام شعبه يوم األربعاء  16تموز  2014وأدى
اليمين الدستورية بموجب المادة السابعة من الدستور السوري،
وأقسم فيها بالله على أن يحترم الدستور والقوانين وأن يرعى
مصالح الشعب وحرياته ،وأن يحافظ على سيادة الوطن واستقالله
وحريته والدفاع عن سالمة أرضه ،وأن يعمل على تحقيق العدالة
االجتماعية ووحدة األمة العربية .وعندما نطق الرئيس األسد بكلمات
هذا القسم ذهب تفكيري بعيدا ً إلى أولئك الذين يقسمون أغلظ األيمان
في البعدين الوطني والشخصي وأمام شعوبهم ،وبعد ذلك ينقلبون
على القسم الدستوري ليخالفوه ويلت ّفوا عليه.
ففي أوروبا يقدم الرؤساء والمرشحون لمناصب حكومية الكالم
المعسول وال��وع��ود التي ال يمكن مقاومتها ،ويقبلها الناخبون
ويذهبون إلى غرف االقتراع ل�لإدالء بأصواتهم على أمل تحقيق
تطلعاتهم وطموحاتهم ،إالّ أنّ الكثير من ناخبي هذه الدول ينقلبون
على مرشحيهم بعد أيام من أداء القسم وإلقاء الفائز بيانه األول إذ يبدأ
هذا بالتراجع عن وعوده والتنكر لها .وإالّ ،ما معنى أن تتراجع نسبة
مؤيدي هؤالء الرؤساء والمسؤولين إلى  10%في استطالعات الرأي
العام في بلدانهم ،وبعد ذلك يستم ّر هؤالء في التغني بالديمقراطية
والشفافية و«احترام تطلّعات الجماهير».
الرئيس بشار األسد ليس من هؤالء ،وليس من طينة الذين يخذلون
شعبهم ،هو االستثناء .فسج ّل هذا القائد يشهد له التزامه بك ّل كلمة
يقولها ،ناهيك عن أنه معروف باحترام عهوده .وال أحاول هنا تقديم
كالم يع ّبر عن تقديري ومحبتي لقائد بلدي ،بل إنّ السنوات السابقة
واألوض��اع التي تم ّر بها سورية اآلن تثبت أنّ الرئيس األسد أوفى
بوعوده وبقسمه .لقد احترم سيادة الرئيس دستور البالد ومارس
بخاصة مه ّماته في حماية الدستور من دون تر ّدد أو تهاون ،رغم
اإلغراءات واألخطار التي يعرف أنه سيواجهها نتيجة ذلك.
لو تخلّى الرئيس األسد عن مسؤوليته باحترام الدستور لكانت
سورية قد تفتتت ،ولكانت قطعان اإلرهاب المتوحشة التي تسرح
وتمرح هنا وهناك بدعم «إسرائيل» وغيرها من دون جيش يحميها
ويذود عن شعبها وحدودها .أما في مجال المحافظة على سيادة
الوطن واستقالله وسالمة أرضه ،فالرئيس األسد بصالبته وصبره
أنقذ سورية من أطماع األعداء وقاد سياسة ال تتنازل عن حقوق وال
تتخلى عن مبادئ .فسورية التي يعت ّز أبناؤها بكرامتهم وحريتهم،
يرفضون النيل من سيادتهم وعزتهم.
إنّ قواميس اللغة ُتع ِّرف الدولة ذات السيادة على أنها الدولة ذات
االستقالل الناجز التي تملك السلطة العليا داخل إقليمها وال تخضع
إلرادة أو سلطة دولة أخرى أكثر منها نفوذا ً أو أقوى منها عسكرياً،
وال تتلقى منها األوام��ر أو التوجيهات في إدارة شؤونها الداخلية
والخارجية .وه��ي الدولة التي تملك حرية التص ّرف في تسيير
عالقاتها الدولية ضمن نطاق أحكام القانون الدولي والمعاهدات
والمواثيق ،وتملك الحرية التامة في المجال الداخلي وممارسة
االختصاصات المتعلقة بالسيادة من حيث:
 وضع دستور يتض ّمن نظام الحكم فيها والمبادئ التي تسيرعليها.
 وضع القوانين والقواعد التي تنظم شؤون رعاياها الخاضعينلسلطتها.
 تنظيم المرافق العامة ومراقبة سير أعمالها وإص��دار األوامرالالزمة إلى موظفي الدولة ومؤسساتها العامة.
 تأمين الدفاع عن مرافقها العامة وسالمة أراضيها بجميعالوسائل الممكنة ،حتى بإعالن الحرب.
لقد تناولت هذه التفاصيل المتعلّقة بمبدأ السيادة الذي بدأت
الدول بممارسته منذ القرن الثامن عشر ألنّ العدوان الذي تتع ّرض
له سورية يت ّم في إطار عدم تفريط الرئيس بشار األسد بذرة من
سيادتها في المجاالت كافة التي أشرنا إليها أع�لاه .فال تنازالت
على اإلطالق في ما يتعلق بمبدأ السيادة لمصلحة أعداء األ ّمة ،مهما
كانت الضغوط ،ومهما أظهر أعداء سورية من ابتزاز وتهديد ،فمن
يتنازل عن السيادة ،بالنسبة إلى الرئيس األسد ،يتنازل عن الكرامة
واالستقالل .هكذا يفكّر الرئيس األسد وهكذا يمارس مسؤولياته.
لن يضع أحد الرئيس األسد خالل المرحلة المقبلة أمام االختبار في
ما يتعلق بعناصر قسمه ،ألنه قائد مج ّرب تح َّمـل في سبيل الحفاظ
على سيادة بالده وترسيخها جميع هذه الضغوط والحرب المعلنة
في سورية من قبل قوى عظمى وأدواتها الرخيصة في المنطقة فلم

يهن ولم يتراجع.
تناول بعض الك ّتاب الغربيين ما أسموه «مهزلة موقف العالم
وخاص ًة بعد إجراء االنتخابات الرئاسية
الديمقراطي» حيال سورية،
ّ
التي وصفوها بأ ّنها كانتْ تاريخية بكامل أبعادها وقالوا:
إنّ الغرب الديمقراطي بدال ً من تقدير هذه الحالة الديمقراطية
الحقيقية راح ينتقدها ويعلن مسبقا ً رفض نتائجها ،والسبب في ذلك
يعود إلى إدراك ذلك الغرب حتم ّية فوز الرئيس األسد ،وهي صعوبة
كبيرة سيجد الغرب نفسه مجبرا ً على التعامل معها مستقبالً،
وستكون تكريسا ً جديدا ً لهزائم الغرب ابتدا ًء من فشل إرهاب أدواته
القاتلة على األرض السورية التي سقطت أمام نجاحات الجيش
السوري ،م��رورا ً إلى مساعيه المفضوحة في مجلس األم��ن التي
أحبطت بسبب الموقفين الروسي والصيني.
انتظر السوريون والعرب وك ّل مهتم بالوضع في المنطقة خطاب
الس ّيد الرئيس بشار األسد بعد أدائه اليمين الدستورية .وأؤكّد أنّ
الس ّيد الرئيس كان على مألوفه متجاوبا ً لما أراد شعبه ومحبيه
لسماعه ،فكان خطابه خطاب األحرار في زمن العبودية والتبعية
لآلخرين ،وكان خطاب الس ّيد الرئيس شعاع الشمس وسط الظالم
المدلهم ،ليس على سورية بل على العالم العربي كله والمنطقة
بأسرها ،وك�لام النبل واإلب���داع وس��ط الجهل والتخلّف ،وك�لام
الشجعان أمام عربان التآمر والتخلف والخنوع ،وخطاب األمل والغد
المشرق أمام حكّام عرب يسفكون دم أشقائهم السوريين بال رحمة
تلبي ًة لمخططات صهيونية وغربية حاقدة.
ال بد من أن أعترف للقارئ العزيز بأنني في محاولتي تقديم أهم
العناصر التي وردت في خطاب الرئيس األسد ،عجزت عن تحديد ما
ينبغي تقديمه باختصار في مقالة أسبوعية .وليس في ذلك أي سر،
فالمشكلة التي واجهتها تتمثل في قناعتي بأنه لفهم معانيه يجب
قراءة كل حرف وكل كلمة وعبارة في الخطاب البليغ لغوياً ،والدقيق
سياسياً ،والشامل والواسع أفكارا ً واهتماما ً إنسانياً .كان الخطاب
حقا ً برنامجا ً متكامالً لمدة سبع سنين ،هي مدة الوالية ،لكنني أؤكد
أنه في حين يغطي الخطاب قضايا استراتيجية تتجاوز أهميتها
سنوات الوالية الدستورية بكثير ،إالَّ أنه يتعامل أيضا ً بمنتهى
المسؤولية مع قضايا تفصيلية يرسم من خاللها سيادة الرئيس
طريقة حل المشاكل التي تواجهها سورية والمنطقة والعالم .ولذلك
كلّه هرع عدد قليل فحسب ،هذه المرة ،إلى إصدار بيانات في لندن
واسطنبول وباريس وواشنطن ،في لعبة للتقليل من أهمية المواقف
التي طرحها الرئيس األسد لعدة أسباب بينها عجز هؤالء وحكوماتهم
وقادتهم عن طرح مثل هذه األفكار الخالقة التي أتى عليها سيادة
الرئيس في تحليله األوضاع الداخلية واإلقليمية والدولية ،وللتغطية
على سقوطهم الصارخ في فهم ما حصل في سورية ،بل ألنهم كانوا
جزءا ً ال يتجزأ من الفشل المذهل لما ر ّوجوا له طوال سنين لم تبدأ مع
الحوادث في سورية بل سبقتها بعدة سنين في التخطيط والتمويل
ودعم اإلره��اب وتدمير سورية كقوة سياسية ومعنوية كبيرة في
المنطقة وقادرة على التأثير خارج حدودها .وإالَّ لماذا ال يهرع هؤالء
إلى توجيه النوع السخيف ذاته من المالحظات والعبارات إلى خطب
يلقيها قادة آخرون سلبا ً أو إيجاباً! إن الرئيس األسد بما يمثله من نبل
وعطاء وصفاء ورؤية ورو ّية وحكمة في قيادته لسورية يمثل خطرا ً
عليهم وعلى أدواتهم في المنطقة .لذا كشفت هذه الردود المقرفة في
مضمونها والسخيفة في عباراتها والدنيئة في أبعادها عن انحطاط
هؤالء األخالقي وعدم قبولهم الرأي والرأي اآلخر ،كما يكذبون ،وأل ّنهم
أ ّوال ً وأخيرا ً جزء من العدوان اإلرهابي على سورية واكتشف الرأي
العام في بالدهم ،وخاص ًة إعالمهم ،كم كانوا أغبياء في تعاملهم مع
الحالة اإلرهابية في سورية التي وصلت اآلن ،نتيجة لهذا الغباء ،إلى
مدنهم وشوارعهم وقراهم.
إن أكثر ما لفت انتباه شعبنا واهتمامي كمواطن في الخطاب هو
تأكيد السيد الرئيس على أن المرجعية األساسية له في السياسات
التي يرسمها هو الشعب السوري العظيم ،وأن الرئيس سيبقى
الشخص الذي ينتمي إلى شعبه ويعيش بين أبنائه كواحد منهم،
يبق غريبا ً
ويستدل برأيهم .ولذلك لم َ
ّ
يعيش بينهم ويستنير بوعيهم
أننا رأينا المواطنين السوريين يتراكضون إلى صناديق االنتخاب
إلعادة تأكيد ثقتهم بقائدهم .هل فهم الغربيون والحاقدون ذلك؟
أما الجانب اآلخر الذي أكد سيادة الرئيس على أهمية إيجاد حل
له فهو المتعلّق بالقضاء على الفساد وتنمية الشعور الوطني لدى
وحب الوطن،
األجيال السورية التي يجب تربيتها على األخالق والقيم
ّ
كما أكد سيادة الرئيس أنّ البالد تشهد انطالقة نحو مرحلة جديدة
إلعادة اإلعمار وتسخير التخطيط والمقدرات االقتصادية كلّها لهذه

العملية .وتناول الخطاب في هذا المجال تحليالً دقيقا ً وموضوعيا ً لما
أطلق عليه البعض «الربيع العربي» ووجه صفعة إلى كل من ارتكب
جريمة إطالق هذه التسمية على ظاهرة دمرت العرب وربيع آمالهم
وإصالحهم وأن صمود الشعب العربي السوري قد أعلن وفاة «الربيع
العربي» .وبعد خطاب السيد الرئيس لن نحتاج كثيرا ً إلى الحديث
عن إطار تجاوز األوضاع التي تمر بها سورية ،إذ أكد الرئيس أن الحل
س ُيبنى على المصالحات والحوار بين السوريين بقيادة سورية ،وأن
أي طروحات حول مستقبل الوطن وشكل الدولة.
ال حدود أمام ّ
وضع الرئيس األسد م ّرة أخرى اصبعه على حقيقة ينبغي لك ّل
سوري وعربي أخذها في االعتبار وهي ارتباط ما يحصل من تآمر
على العرب وعلى سورية خاصة بالقضية الفلسطينية .وأكد أن
كل من يعتقد أنه يمكن العيش بأمن من خالل النأي بالنفس عن
القضية الفلسطينية هو مخطئ ،وأن كل ما يحصل في المنطقة
مرتبط بفلسطين .وفي حين بادر سيادة الرئيس إلى إدانة العدوان
«اإلسرائيلي» على غزّة منذ بداية األعمال اإلجرامية «اإلسرائيلية»
على الشعب الفلسطيني ،إالَّ أن سيادة الرئيس ع��اد وأك��د على
أهمية وقوف جميع السوريين والعرب والعالم مع النضال العادل
للشعب الفلسطيني ،رغم مشاعر المرارة التي يشعر بها السوريون
حيال بعض ناكري الجميل من بعض الفلسطينيين .إالَّ أن الجملة
الذهبية في كالم سيادة الرئيس والتي يعرفها األشقاء الفلسطينيون
المخلصون لقضيتهم فهي قوله:
عندما نص ّدق الوهم ال��ذي ي��ر ّوج له البعض بأن أزمتنا اليوم
محلية ومنعزلة وغير مرتبطة بما يحصل في فلسطين فال شك في
أننا سنأخذ القرارات الخاطئة وتكون الحلول قاصرة والنتيجة فشل
في أي مشكلة تمر بها دولنا.
ِ
يكتف السيد الرئيس بتحليل البعد اإلقليمي لما تشهده
ولم
سورية ،بل وبلغة ال تقبل التأويل ،تناول أخطار اإلرهاب على سورية
والعراق ودول الجوار األخ��رى وأنه حذر منذ بداية الحوادث في
سورية من أخطار انتشار اإلرهاب إلى باقي أنحاء العالم وخاص ًة
في دول الغرب التي دعمتْ اإلرهاب وأنها هي األخرى ستدفع ثمنا ً
غالياً .وأكد سيادة الرئيس على دعوته إلى من غرر بهم أن يلقوا
السالح« :ألننا لن نتوقف عن محاربة اإلره��اب وضربه أينما كان
حتى نعيد األمان إلى كل بقعة في سورية» .وكم كان كالم الرئيس
مؤثرا ً وعاطفياً ،لكن حازما ً عندما وجه كالمه إلى أهل الر ّقة الغالية
وإلى أهالي حلب األحبة الذين واجهوا اإلره��اب واإلج��رام والقتل
والدمار ببطولة تامة ،وأشاد بدورهم في القضاء على اإلرهاب الذي
دمر حياتهم ،ذلك ألن أهالي حلب جزء من الجسد السوري الذي ال
يمكن أن يبقى حيا ً من دون قلبه وكبده وعينيه.
إن أشرف ظاهرة عربية في العصر الحديث هي التالحم العملي
الفعاعل بين سورية ومحور المقاومة ،وأك��د سيادة الرئيس أن
سورية «لن تنسى األوفياء من أبناء المقاومة اللبنانية األبطال الذين
وقفوا جنبا ً إلى جنب مع أبطال جيشنا وخاضوا المعارك المش ّرفة
معا ً على طرفي الحدود ،وق ّدموا الشهداء دفاعا ً عن محور المقاومة.
فتحية إليهم وإلى عائلة شهيد منهم بادلتنا الوفاء بالوفاء واعتبرت
واجب الوقوف مع سورية كواجب الدفاع عن جنوب لبنان» .ووجه
سيادته أيضاُ الشكر إلى إيران وروسيا والصين« :هذه الدول التي
احترمت قرار الشعب السوري وإرادته طوال ثالث سنين ودافعت
بحق عن كل مواثيق األمم المتحدة في احترام سيادة الدول وعدم
التدخل في شؤونها الداخلية».
في الوقت الصعب ،وعندما تد ّلهم الخطوب ،وينسى البعض
أبناءهم وأهلهم وجيرانهم لقاء ثمن رخيص ودوالرات معيبة ،ويقتل
آخرون أعز الناس لديهم ،يصبح من مه ّمات القائد التذكير ببعض
المسلّمات التي لم تكن يوما ً مجاال ً للشك .إالَّ أن للقائد األسد موقفا ً آخر
وكالما ً آخر نبيالً عندما يقول« :إن شعبا ً مثلكم ،قاوم وصمد وبقي في
بلد تع ّرض لعدوان لم ن َر في شراسته مثيالً ،هو شعب جدير بالتقدير
واالح��ت��رام ،وهو جدير بأرضه وتاريخه وحضارته  ...فالشعب
السوري تمنحه قسوة الظروف المزيد من الصالبة وتدفعه الضغوط
إلى المزيد من التحدي ويواجه محاوالت اإلذالل بالكرامة والعزّة».
أما الجيش العربي السوري وقوات الدفاع الوطني ،فقد كانت
لهم مكانة خاصة في قلب الرئيس األسد وكلماته ،فهو األمل ورمز
االنتصار ،أ ّما شهداء األ ّمة فهم الطريق إلى الحياة المتج ّددة وله
المجد والغار ،فدماؤهم تصنع األوطان وتضحياتهم تصون السيادة
والكرامة.

د .فيصل المقداد

المتحدثة باسم الخارجية االيرانية مرضية أفخم
الفلسطيني المحاصر ف��ي قطاع
غزة فورا ً ووقف إراقة دماء المزيد
من األبرياء».
ودان إمام جمعة طهران الموقت
الشيخ ك��اظ��م صديقي ال��ع��دوان
الوحشي للكيان «االسرائيلي»
على أهالي قطاع غزة.
وق��ال الشيخ صديقي« :ان من
ساهموا في تأسيس ه��ذا الكيان
من الدول المستكبرة ،هم من أعطوا
الضوء األخضر لالحتالل الرتكاب
جرائمه ،وذل��ك عبر استخدامهم
حق الفيتو» ،مشيرا ً الى «المجازر
التي تطاول الشعب الفلسطيني
المظلوم واألعزل في غزة.
وأض����اف« :إن ه��ذه المصيبة
ال��ع��ظ��ي��م��ة ق���د ج���رح���ت ضمير
اإلنسانية وعلى ال��دول االسالمية
ال��ت��ي ت��دع��ي ال��دف��اع ع��ن حقوق
االن��س��ان أن يفيقوا م��ن سباتهم،
وأن يرقبوا ما يفعله هذا الوحش
الكاسر».
وأشار الى أن «القبة الحديدية قد
اثبتت فشلها وأن «االسرائيليين»
ال��م��ه��زوم��ي��ن ب��ات��وا ع��ل��ى أع��ت��اب
االنهيار والزوال الكامل».
وأكد الشيخ صديقي أنه ونظرا ً
الى الجرائم األخيرة لالحتالل في
القطاع ،يجب إحياء يوم القدس
العالمي هذا العام بشكل أفضل من
األعوام السابقة.
من جهة أخ��رى ،أوضح الشيخ
ص��دي��ق��ي« :أن ال��ع��دو استخدم
«داع��ش» والجماعات التكفيرية
ع��دي��م��ة ال��ع��ق��ل وال��دي��ن ك���أدوات
ليشغل األم��ة االسالمية ويفسح
ال��م��ج��ال ب��ال��ت��ال��ي أم����ام ال��ك��ي��ان
«االسرائيلي» الرتكاب جرائمه».
وأكد أن العراق جرى مباغتته
م��ن قبل «داع���ش» ،التي وصفها

ب��ال��ظ��اه��رة ال���ش���ري���رة وال��ت��ي��ار
التكفيري المتحالف م��ع الكيان
«االس��رائ��ي��ل��ي» ،مشيرا ً ال��ى أنهم
ارت��ك��ب��وا ف���ي ال���ع���راق ال��ج��رائ��م
نفسها التي ارتكبها االحتالل في
فلسطين.
وت����اب����ع ال���ش���ي���خ ص��دي��ق��ي:
«ال��ع��راق وبسبب ع��دم جهوزيته
لمواجهة ه��ذه الفتنة لم يستطع
ت��دارك الوضع على وجه السرعة
والتصدي لهذا التيار االره��اب��ي،
ولكن حضور المراجع اليوم لعب
دورا ً مؤثرا ً في تعبئة الشعب دفاعا ً
عن بلده».
وف���ي ال��س��ي��اق ،أع��ل��ن ال��م��دي��ر
العام للشؤون الدولية في مجلس
الشوري اإليراني أن رئيس مجلس
ال��ن��واب ال��ع��راق��ي ال��ج��دي��د سليم
الجبوري سيزور طهران الثالثاء
المقبل لحضور مؤتمر ترويكا
البرلمانات اإلسالمية.
وقال حسين شيخ االسالم« :إن
مؤتمر ترويكا برلمانات ال��دول
االسالمية سيعقد يوم الثالثاء 22
تموز في طهران ،للتباحث حول
ت��ط��ورات األوض����اع ف��ي غ��زة إث��ر
تعرضها لمجازر من قبل الكيان
االسرائيلي».
وأعلن شيخ اإلسالم عن مشاركة
الجبوري في المؤتمر ،قائال« :إن
رئيس مجلس الشوري االسالمي
وجه الدعوة للسيد
علي الريجاني ّ
الجبوري لحضور المؤتمر والتي
القت ترحيبه».
وأشار الى أن «االجتماع سيعقد
بحضور رؤس���اء برلمانات دول
إي����ران وال���س���ودان وم���ال���ي ،كما
وجهت الدعوة لباكستان وسورية
وف��ل��س��ط��ي��ن وال���ع���راق ل��ح��ض��ور
المؤتمر».

الغاز وخراطيم المياه تف ّرق محتجين
�أمام قن�صلية «ا�سرائيل» في ا�سطنبول
استخدمت الشرطة التركية الغاز
المسيل للدموع وخراطيم المياه
لتفريق متظاهرين تج ّمعوا يوم أمس
أم��ام قنصلية العدو «اإلسرائيلي»
في اسطنبول ورشقوها بالحجارة،
حيث ل��وح المتظاهرون ب��األع�لام
التركية والفلسطينية ،وحطموا
نوافذ القنصلية بالعصي والحجارة
ورددوا «اسرائيل قاتلة أخرجي من
فلسطين».
وذك��رت وسائل إع�لام تركية أن
ش��رط��ة مكافحة الشغب التركية
أطلقت عبوات الغاز المسيل للدموع

واستخدمت مدافع المياه لتفريق
محتجين على العدوان البري الذي
تشنه «إسرائيل» على قطاع غزة،
لكن الشرطة لم تتدخل عند تحطيم
م��ت��ظ��اه��ري��ن آخ��ري��ن ن��واف��ذ مبنى
السفارة «اإلسرائيلية» في أنقرة.
وأعلن كيان العدو «اإلسرائيلي»
تخفيض حجم بعثته الدبلوماسية
ف��ي ت��رك��ي��ا إل���ى ال��ح��د األدن����ى بعد
االحتجاجات التي شهدها محيط
مبنى القنصلية «اإلسرائيلية» في
اسطنبول.
وذك�������رت وزارة ال��خ��ارج��ي��ة

«اإلسرائيلية» يوم أمس أن الشرطة
التركية فشلت في توفير الحماية
الكافية للسفارة وقنصليتها في
اسطنبول في «خرق صارخ للوائح
الدبلوماسية» ،وأنها ستستدعي أُسر
الدبلوماسيين «اإلسرائيليين».
و ق��ال الرئيس التركي عبد الله
غل للصحافيين قبل اجتماعه مع
الرئيس الفلسطيني محمود عباس:
«م��رة أخ��رى أح��ذر «إسرائيل» بأنه
ستكون هناك عواقب أش��د خطورة
إذا لم توقف عدوانها وتصعيدها
لألحداث».

فرن�سا تحظر تظاهرة ت�ضامنية مع غزة

فرنسيون يتظاهرون دعما ً لغزّة
أعلنت شرطة ب��اري��س حظر تظاهرة تضامنية مع
الفلسطينيين كانت مقررة اليوم السبت في العاصمة
باريس ،متذرعة بالصدامات التي وقعت األحد الماضي
أمام كنيسين يهوديين.
وأثار قرار الحظر غضبا ًفي فرنسا ،فيما ينظر إليه على أنه
هجوم شائن على الديمقراطية في البالد ،ورأى معارضون
للقرار أنه «يج ّرم» الدعم الشعبي للفلسطينيين.
وذك��رت شرطة باريس أن «الشروط ليست متوفرة
لكي تنظم التظاهرة المتوقعة غدا ً في باريس بكل أمان»،
و»نظرا ً للمخاطر التي قد تترتب على النظام العام بسبب
تنظيمها في ظروف توتر متزايد قرر قائد الشرطة منع
التظاهرة المقررة غداً».

وأكد منظمو التظاهرة من جانبهم ،أنهم «سيرفعون
طعنا ً عاجالً أمام القضاء اإلداري ،على أمل التوصل الى
تنظيم التظاهرة ،منددين بالقرار الذي يتناقض مع الحرية
وحقوق االنسان ،حسب رأيهم».
وقال وزير الداخلية الفرنسية برنار كازنوف :إنه «يؤيد
حظر التظاهرة ،واصفا ً «أعمال العنف» التي وقعت األحد
الماضي باألمر «غير المقبول تماماً».
ُيذكر أن صدامات اندلعت األحد الماضي خالل تظاهرة
م��رت أم���ام كنيسين يهوديين ف��ي ب��اري��س ،وحملت
التظاهرة المرخص لها طابع تضامن مع ضحايا العدوان
«االسرائيلي» على قطاع غزة  ،وشارك فيها زهاء  7آالف
شخص.

