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با�سيل يلتقي اليوم �أهالي �ضحايا الطائرة الجزائرية

الحكومة الفرن�سية توافق على نقل الأ�شالء
�إلى باري�س لإجراء فحو�صات الحم�ض النووي
تستمر االستعدادات إلع��ادة جثامين ضحايا الطائرة
الجزائرية ،بين حكومة مالي ،حيث سقطت الطائرة،
والحكومةاللبنانية.
وأعلن المكتب اإلعالمي لألمين العام للهيئة العليا
لإلغاثة اللواء محمد خير ،أنّ الوفد اللبناني يتابع مساعيه
«إلعادة جثامين ضحايا الطائرة اللبنانيين من مالي ،حيث
تتواصل التحقيقات في قضية تحطم الطائرة الجزائرية في
شمال مالي».
وقال خير« :إننا نحاول نقل ما استطعنا من الجثامين
معنا إلى لبنان ،لكنّ األمر صعب جدا ً بسبب حالة الجثامين
جراء ظروق سقوط الطائرة والطقس».
وفي هذا السياق ،التقى وزي��ر خارجية مالي عبدالله
ديوب الوفد الرسمي اللبناني فور وصوله إلى مطار باماكو
منتصف ليل أول من أمس ،في إطار متابعة وزارة الخارجية
والمغتربين لحادثة الطائرة الجزائرية.
ونقل ديوب خالل اللقاء «تعازي حكومة بالده» للوفد
اللبناني ،مبديا ً «استعداده لوضع كل اإلمكانات في تصرف
البعثة اللبنانية لمساعدتها في تنفيذ مهمتها».
وعلى أثر االتصال الذي أجراه وزير الخارجية والمغتربين
جبران باسيل بنظيره الفرنسي لوران فابيوس الذي أكد فيه
«تعاون حكومة فرنسا مع الحكومة اللبنانية» ،عقد المدير
العام للمغتربين هيثم جمعة ،ورئيس الهيئة العليا لإلغاثة
اللواء محمد خير وسفير لبنان في السنغال ومالي خليل
الهبر اجتماعا ً في منزل السفير الفرنسي في باماكو ،ت ّم
خالله التأكيد على «استمرار التنسيق بين سفارة لبنان في
فرنسا ،وسفارة فرنسا في لبنان في هذا المجال».
من جهة أخ��رى ،طلبت الحكومة الفرنسية من لبنان
«الموافقة على نقل أشالء الضحايا اللبنانيين إلى باريس،
إلجراء فحوصات الحمض النووي ومطابقتها مع العينات
التي أخذت من ذوي الضحايا».
ب��دوره ،طلب الجانب اللبناني من الجهات الفرنسية

«السماح لعضو الوفد االختصاصي الدكتور فؤاد أيوب
مواكبة عملية إج��راء الفحوصات ومطابقتها للخروج
بالنتيجة بأسرع وقت ممكن».
وكانت السلطات الفرنسية قد ح�دّدت في وقت سابق
بقعة البحث بـ  360ألف متر مربع ،حيث يت ّم رفع األشالء
ونقلها إلى أماكن علمية متخصصة ،إذ تتطلب اإلجراءات
التقنية بعض الوقت.
وقدّموزيرالخارجيةوالمغتربينالتعازيإلىالمسؤولين
في بوركينا فاسو التي فقدت  23من رعاياها في حادثة
الطائرة مشدّدا ً على هول المصيبة التي أصابت الدولتين،
وشكر لهم مواساتهم الجالية اللبنانية في بالدهم.
وتواصل باسيل مع نظيره الجزائري رمطان العمامرة،
وبحثا في ظروف الحادث والمسائل التقنية التي أدّت إلى
سقوط الطائرة ،وأ ّك��د الوزير الجزائري استعداد شركة
الطيران الجزائرية لتح ّمل المسؤولية المترتبة عن هذه
الفاجعة.
وفي السياق نفسه ،تشاور رئيس الحكومة تمام سالم
هاتفيا ً مع رئيس مجلس النواب نبيه بري في آخر المعطيات
المتعلقة بحادث الطائرة ،واطلع من وزي��ر الخارجية
والمغتربين جبران باسيل ،على آخر المعلومات المتوافرة
لدى الوزارة.
كما غادر القائم بأعمال السفارة اللبنانية في ساحل
العاج أحمد سويدان إلى موقع الحادث ،وكان في طليعة
المسؤولين الذين وصلوا إلى هناك ،يرافقه عدد من عائالت
الضحايا اللبنانيين ،وهم :فايز ضاهر وشقيقه وطوني
ب�لان ،الذين ب��دأوا يواكبون عن كثب ،عمل خلية األزمة
واإلج��راءات المتبعة ،ويعاينون الظروف التي يعمل فيها
الخبراء الفرنسيون».
ويستقبل وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل ظهر
اليوم في مكتبه في الوزارة ،أهالي ضحايا الطائرة الجزائرية
المنكوبة إلطالعهم على آخر المستجدات.

التغيير والإ�صالح :المقاومة �ضمانة
لعدم �إلغاء الهوية الفل�سطينية
ش �دّد تكتل «التغير واإلص�لاح»
على أنّ مشروع ال��دول��ة اليهودية
ي��ت��س��ارع ف��ي المنطقة والسكوت
العربي تواطؤ» ،الفتا ً إلى أنّ «تبني
ال��ن��ائ��ب ول��ي��د ج��ن��ب�لاط لترشيح
ح��ل��و ل��ل��رئ��اس��ة ه���و ت��ح��ق��ي��ر لكل
المسيحيين».
وف��ي ه��ذا ال��س��ي��اق ،ل��ف��ت عضو
التكتل النائب نبيل نقوال إل��ى أنّ
«هناك مشروعا ً للمنطقة تس ّرعت
خطاه في الفترة األخيرة ،وأساسه
إع�لان ال��دول��ة اليهودية» ،مشيرا ً
إلى «أنّ إلغاء الهوية الفلسطينية
ال يكون إال بإلغاء المقاومة ،كما
أنّ ه��ن��اك عملية تهجير ج��دي��دة
للفلسطينيين بهدف إنشاء الدولة
اليهودية ،وم��ا يحصل في العراق
هو توطئة لقيام الدولة اليهودية

ما يذكرنا بمشروع هنري كيسنجر
المفضي إلى أنّ الغرب للمسيحيين
والشرق للمسلمين والدويالت التي
تحكمها «إسرائيل».
واس��ت��ن��ك��ر ن��ق��وال ف���ي تصريح
«ال��ص��م��ت ال��ع��رب��ي ع��م��ا ي��ج��ري»،
معتبراً« :أنّ سكوتهم هو سكوت
متواطئ».
ورأى« :أنّ في لبنان بيئة حاضنة
ل��ل��داع��ش��ي��ة وللتفكير ال��داع��ش��ي
خصوصا ً عندما نسمع تبريرا ً لقيام
هذا التنظيم بالقول إنّ داع��ش هي
وليدة الفقر».
واع��ت��ب��ر ن��ق��وال «أنّ دع��م رئيس
كتلة المستقبل النيابية النائب فؤاد
السنيورة لغزة هو دعم فولكلوري»،
مشيرا ً إل��ى «أنّ دم��وع��ه ف��ي حرب
تموز لم تكن على الضحايا وإنما

أك��دت بطريركية أنطاكية وسائر المشرق للروم األرث��وذك��س أنّ
«األوضاع القاسية في الشرق ال تبرر أن يتخذ البعض من الظرف القائم
«حصان طروادة» ،إلفراغ الشرق من مسيحييه ولتصوير ما يتعرض له
المسيحيون في المشرق ،على أنه مشابه لما يحدث في أماكن أخرى من
العالم لألقليات الدينية أو العرقية».
وقالت البطريركية في بيان أمس« :بعض األوساط الرسمية الناطقة
باسم بعض حكومات الغرب ،تطالعنا من فترة الى أخرى بتصريحات
ودراسات هنا وهناك ،لتتباكى وتتضامن مع مسيحيي هذه الرقعة أو
تلك ،وتصف أوضاعهم في شكل يشجع على ترسيخ المنطق األقلوي،
وذلك وسط كل ما يجري في منطقة الشرق األوسط من خراب وفي خضم
األحداث األخيرة التي تنال من المسيحيين ومن غيرهم تهجيرا ً وقتالً،
ووسط أحداث سورية واستباحة غزة ،لكنّ جديد هذه التصريحات هو
ما أتى أخيرا ً في شأن استعداد الحكومة الفرنسية الستقبال المسيحيين
العراقيين ومنحهم اللجوء السياسي ،ودراس���ة ص��ادرة عن وزارة
الخارجية األميركية تصف حضور المسيحيين في الشرق األوسط على
أنه «ظل ما كان عليه سابقاً» .وأضاف البيان« :نحن نعتقد أنّ مساعدة
المشرقيين ،ومنهم المسيحيون والمسلمون ،تكون أوال ً بقطع دابر
ّ
وبالكف عن تغذية حركات التطرف والتكفير
اإلرهاب في ديارهم األم
التي يعرف الجميع مصادر تمويلها والدول والحكومات التي تقدم لها
الدعم المعنوي واللوجستي والعسكري ومن خالل تحالفات دولية غير
معلنة .وإنّ خير وسيلة لمساعدة مسيحيي المشرق ومسلميه تكون
بالدفع نحو إحالل السالم فيه وذلك بالحوار والحلـول السياسيـة،
والرفض العملـي لكـ ّل مـا يغذي أسباب وجود هذا التطرف ،وربما يكون
من أهمها الظلم الالحـق بالشعب الفلسطينـي ،وباعتمـاد إعـالم منصـف
يظهـر دور المسيحييـن الفـاعـل في حيـاة أوطانهـم بعـيدا ً من كـ ّل تعـداد
بشري».
وتابعت البطريركية« :نقولها للجميع ،إنّ الحاضنة الوحيدة
لمسيحيي هذه الديار ولمسلميها هي أرضهم وأوطانهم التي عاشوا
فيها جنبا ً إلى جنب منذ قرون ،وصنعوا فيها حضارة تميزت بالشراكة
الحقيقية ونقلت إلى العالم الغربي التراث اإلنساني وزادت عليه».
وختمت« :إننا ،نحن مسيحيي هذه الديار ،لن نقبل بأن يفرض علينا
من الخارج المنطق األقلوي ،ونؤكد من جديد أننا كنا وسنبقى مؤتمنين
على رسالة إنجيلنا التي حملها إلينا أجدادنا منذ ألفي عام ،وهؤالء
األجداد أوصلوها لنا محتملين ضيقات عدة ،والبذرة التي سلمت لنا في
المشرق سنحفظها فيه وننميها ونبقى أوفياء لها».

المو�سوي :ال�صهيونية
تقف وراء ُزمر التكفير

لفشل مشروعه ومشروع كوندوليزا
رايس».

أسود

من جهته ،أكد النائب زياد أسود
«أنّ تب ّني ال��ن��ائ��ب ول��ي��د جنبالط
ل��ت��رش��ي��ح ال���ن���ائ���ب ه���ن���ري حلو
لرئاسة الجمهورية هو تحقير لك ّل
المسيحيين ،وه��ذا ليس مساسا ً
بحلو إنما ألنّ جنبالط هكذا يتعامل
م��ع ال��م��وض��وع» ،داع��ي �ا ً حلو إلى
«أن ي��ع��رف م��ن ج��ن��ب�لاط إذا ك��ان
ترشيحه جديا ً أو مج ّرد ضغط على
المسيحيين».
وش��دّد أس��ود على «أن��ه ال يوجد
من هو وسطي في لبنان» ،مؤكداً:
«أنه ال يجب القبول بأن يفرض على
المسيحيين مرشحيهم».

بقرادوني� :إ�سرائيل لن تحقق �أهدافها
ع�سكري ًا وال �سيا�سي ًا
رأى ال��وزي��ر السابق كريم بقرادوني أنّ «القيادة
اإلسرائيلية ال تقرأ صحيحا ً وتقوم بمشاريع فيها نوع
من االنتحار وحسابات خاطئة» ،مشيرا ً إلى «أنّ إسرائيل
لن تحقق أهدافها عسكريا ً وسياسيا ً ستخرج خاسرة»،
معتبرا ً أنّ «فكرة بناء الدولة الفلسطينية ستكون الح ّل
األساسي وكل الحلول األخرى ستفشل معها الحقاً».

بطريركية الأرثوذك�س :ال مب ّرر
لإفراغ ال�شرق من م�سيح ّييه

وق��ال بقرادوني في حديث تلفزيوني أم��س« :رغم
ك ّل شيء فإنّ األنظمة العربية تتغير ولكنّ الحدود ما
زالت مكانها» ،معتبراً« :أنّ المشروع األساسي الذي
يظهر أنه ما زال قائما ً هو مشروع إسرائيل» ،موضحاً:
«أنّ خلق إمارات متعددة يعني وكأنه يتم خلق دويالت
متعددة».

عبَّر عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسين الموسوي خالل ندوة قرآنية
عن أسفه وحزنه «لما ورد على لسان أحدهم أن المسلمين أعداء السيد المسيح
وأنهم ال يختلفون عن اليهود في التعامل مع المسيحيين» ،معتبرا ً «أن هذا
الموقف الخاطئ الظالم يساهم في إنجاح مخطط الصهيونية التي هي العدو
الحقيقي للمسيحيين والمسلمين ولإلنسانية على م ّر التاريخ ،والتي تقف وراء
الزمر ال ّتكفيرية في تشويه اإلسالم وتمزيق المسلمين والمسيحيّين معا ً كما
حصل ويحصل في سورية وفي العراق ،حيث تقوم الدولتان هناك بمواجهة
هذه القوى العمياء الحاقدة على ك ّل البشر وعلى ك ّل األديان».
وع ّمن سيدافع عن المسيحيين في لبنان لو تع ّرضوا لنفس المخاطر أكد
«أنّ ك ّل عاقل نظيف السريرة يعلم ويعترف أنّ الجيش اللبناني الذي ال يزال
ومنذ سنين منتشرا ً على األرض في الداخل وعلى كل الحدود ،وأن المقاومة
التي انطلقت منذ عشرات السنين وما زالت حتى هذه الساعة منتشرة على كل
الحدود ،بل تقدمت للضرورة عن بعض الخطوط المصطنعة ،كل ذلك ،جيشا ً
ومقاومة وشعبا ً ناصرا ً ومضحيا ً من أجل الدفاع عن ك ّل لبنان وفلسطين
وسورية وعن ك ّل المسلمين والمسيحيين في بالدنا ،وقد أنجزوا الكثير من
األهداف وسوف يكملون إنجازاتهم بال ريب ألنهم في طريق العدالة والحرية».
الموحد بجيشه ومقاومته هي مراهنة
وحذر من «أن ك ّل مراهنة على غير الشعب
ّ
ّ
مراهِ قة خاسرة ونحن مطمئنون إلى وعي شعبنا بكل طوائفه إلى هذه الحقيقة،
وهذا ما يطمئننا».

�إ�صابة حبو�س بطلق ناري خط أ�
و�إ�شاعات عن وفاته نفاها الأيوبي
أصيب النائب السابق أحمد حبوس من طريق الخطأ بطلق ناري
في وجهه أثناء تنظيفه مسدسا ً حربياً ،ونقل على الفور إلى مستشفى
ألبير هيكل في ال��ك��ورة ،حيث خضع لعملية جراحية ووصفت حالته
بـ»الحرجة».
وقد نفى قائد سرية طرابلس في قوى األمن الداخلي العميد بسام األيوبي
الذي كان موجودا ً في مستشفى الهيكلية ،ما يتم تداوله عبر بعض وسائل
اإلعالم عن وفاة النائب السابق حبوس ،مؤكدا ً أنه ال يزال حياً.

خطباء العيد :لإنجاز اال�ستحقاقات وااللتفات �إلى ق�ضايا النا�س

حسن يؤدي صالة العيد في عبيه
ّ
بحق
شغل ال��ع��دوان على غ��زة وم��ا يجري في الموصل
المسيحيين ،حيزا ً كبيرا ً في خطب عيد الفطر .كما لم يغب
الوضع الداخلي اللبناني ال سيما الشغور الرئاسي.
وقد اعتبر مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ محمد رشيد
قباني خالل تأديته صالة وخطبة عيد الفطر في مسجد محمد
األمين في وس��ط بيروت« ،أنّ الحل ألزماتنا الداخلية هو
االلتفات إلى شؤون الدولة وإنجاز االستحقاقات التي هي عماد
نظامنا الوطني ،ال سيما انتخاب رئيس للجمهورية ،وانتخاب
مجلس نيابي جديد بعد قانون لالنتخاب يمثل الجميع ال
األكثرية فقط» .وأشار إلى «أنّ الفراغ والتمديد المتمادي على
ك ّل صعيد ،حتى على صعيد مجالسنا الشرعية سبب مشاكلنا
كلها وإنجاز االستحقاقات اليوم هو الذي سيمكن الدولة من
استعادة دورها لخدمة اللبنانيين ووطنهم».
واعتبر قباني أنّ «ما يحدث اليوم في الموصل في العراق
من تهجير للمسيحيين العراقيين من أرضهم وبيوتهم
وأحيائهم وقراهم ،وتخييرهم بين اعتناق اإلسالم أو الرحيل
أو القتل ،ليس من أحكام اإلسالم في المواطنين في أوطانهم،
وق��د علمنا اإلس�لام كيف نتعامل م��ع اآلخ��ر ال��ذي يعيش
ويجد معنا
معنا ونعيش معه في وطن واحد ،ونجد معه
ِ
األمن واألمان ،وما يحدث اليوم في الموصل والذي سيعود
بالخراب والويالت على العرب والمسلمين ،ما هو إال مقدمات
الخراب والتقسيم وتفتيت األمة خدمة للمخططات الغربية
وأهداف الصهيونية العالمية» .وأضاف« :دعونا ال نغفل عن

فضل الله يلقي خطبة العيد
واقعنا اللبناني الداخلي ،حيث غمامة الفراغ تغشي الجميع،
وسياسيونا قد أغراهم االستكبار واالستعالء والتفرد في ك ّل
ش��يء فتمادوا في الخصام ،واللبنانيون يرزحون تحت
كاهل الفقر والجوع ،وهم يتخبطون في بحثهم عن رئيس
للجمهورية ،والواقع االقتصادي والحياتي يزيد الناس
جوعا ً وفقراً».
ودع��ا نائب رئيس المجلس اإلس�لام��ي الشيعي األعلى
الشيخ عبد األمير قبالن خالل خطبة العيد التي ألقاها في مقر
المجلس إلى «التخفيف عن لبنان واإلنسان في ك ّل مكان»،
وق��ال« :إننا في هذا اليوم نعيش حياة غير مستقرة وغير
مطمئنة« ،فإسرائيل» تفتك بالشعب الفلسطيني وترتكب
المجازر بحقه وتنتهك ك ّل الحرمات والمقدسات وعلينا
أن ندعم هذا الشعب ونخفف عنه ونعمل من أجل راحته
واستقراره ،فالجميع مطالبون بالعمل للتخفيف عن كاهل
اإلنسان في ك ّل مكان ،ونخفف عن لبنان ك ّل الويالت وعن
سورية ك ّل ضرر وعن البحرين ك ّل ما لحقها من ظلم وتعسف
وشر وبغي».
وخ�لال تأديته صالة عيد الفطر في مقام األمير عبد الله
التنوخي ف��ي عبيه ،اعتبر شيخ عقل طائفة الموحدين
ال��دروز الشيخ نعيم حسن «أنّ ما يقلق كثيرا ً هو غياب أي
تحرك فاعل من المجتمع الدولي والعربي ومختلف المحافل
الدولية لوقف حمام الدم المفتوح في المنطقة ،من غزة إلى
تهديد الوجود المسيحي في العراق ،وإلى نزيف الدماء في

سورية ،وقد باتت األوضاع في حالة اإلنذار النهائي النفراط
المشهد الجيو -سياسي في الشرق األوسط برمته» .ورأى
أنّ «الحكومة الحالية شكلت بتأليفها فرصة للمضي قدما ً إلى
معالجة جذرية تصحح المسار الوطني باتجاه قيام الدولة
بكل مؤسساتها ألنها السبيل الوحيد إلى التصدي لك ّل األزمات
العاصفة التي تكاد تودي ببلدنا إلى واقع مخيف مجهول ما لم
يتم مجابهتها باآلليات المنتظمة التي تحرك النظام السياسي
للقيام ب��دوره بقوة وحنكة ،ما لم ننجح بحدوث هذا األمر،
نكون كمن يساعد المتربصين شرا ً ببلدنا علينا».
ورأى العالمة السيد علي فضل الله في خطبة ألقاها في
مسجد اإلمامين الحسنين في ح��ارة حريك أن��ه «ال ب� ّد من
مواجهة الفتنة بتعزيز الوحدة على مختلف المستويات،
الوحدة اإلسالمية والوطنية ووحدة األديان وإزالة الهواجس
والمخاوف التي تزرع وتصنع كل يوم».
وق��ال« :نحن في لبنان على وج��ه الخصوص ال بد من
أن ننظر بمسؤولية إلى التحديات التي تواجه وطننا على
حدوده الجنوبية كما الشرقية» ،داعيا ً إلى «العمل على تعزيز
التواصل بين اللبنانيين ومن هم في مواقع القرار حيث ال يمكن
مواجهات ك ّل هذه التحديات إال بالوحدة وبسهر القوى األمنية
وجاهزية المقاومة التي ستبقى عينها ساهرة على العدو.
علما ً أنّ من أساسيات تجهيز الجبهة الداخلية هو السهر أيضا ً
على لقمة عيش المواطن والمشكالت االجتماعية الحادة التي
تواجهه».
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ال�سوري المقاوم:
�صناعة الأمل
نوع خا�ص من الأمل
} د .حسام الدين خالصي
كثيرة هي المحاوالت التي يبذلها بعض السوريين
لضخ األم��ل في الشرايين السورية األصيلة ،غير
آبهين بمحاوالت كثيرة تبذل لنزع األمل من أرواح
متفاوتة الثقافة تتعطش للنصر إن عاجالً أو آجالً،
أي أنها تستعجل النصر لشوقها إليه ولوصولها
ضحت
ربما إلى درجة اإلشباع من اعتقادها بأنها
ّ
أو أنها ضاقت ذرعا ً بالصبر ولم يبق لها ما تضحي
ب��ه ،لكنها تصنف ك�ق��وة وطنية مخلصة ومؤيدة
لمشروع الدولة ،وهي أغلبية.
إن أع � ��داء ال �ش �ع��ب ال �ع��رب��ي ال� �س ��وري الصامد
يدرسون بدقة التح ّوالت االجتماعية والديموغرافية
واالق�ت�ص��ادي��ة ي��وم�ا ً ف��أخ��ر ،وي��راق�ب��ون المتبدّالت
المختلفة الحاصلة ساعة بساعة في المزاج الشعبي
المحلي ،ليستطيعوا النفاذ إل��ى مقومات الصمود
بغية إضعافها عبر وسائل اإلعالم ووسائل التواصل
االجتماعي وعبر الطابور الخامس المتخفي وما
زال بين الجمهور الداعم لمشروع الدولة والجيش
العربي السوري.
لكن قبل الخوض في غمار عناصر صناعة األمل
والتمسك باألمل السوري المقاوم ،علينا أن نعترف
بأن ثمة بعض نقاط الضعف التي يمكن استغاللها
من قبل أع��داء الصمود ال�س��وري الشعبي ،ونقاط
الضعف هذه موجودة في كل مجتمع يخضع لحرب
طويلة ،وليست هذه خاصية المجتمع السوري.
يستطيع صانعو ال �م��زاج االن�ه��زام��ي ط��رح عدة
مسائل وع��دة قضايا يستطيعون من خاللها زرع
ال �ي��أس وال�ت�م�ل�م��ل وال �ت��ذب��ذب ف��ي ن �ف��وس الجبهة
الشعبية ال��داخ�ل�ي��ة وال �ت��ي ت ��ؤازر ال�ج�ي��ش العربي
ال�س��وري ،والتي تشكل الحاضنة الدائمة لصمود
هذا الجيش .واليأس يعني فقدان األم��ل ،والتململ
يعني إطالة عمر المعركة ،والتذبذب يعني انسحاب
أعداد أكبر من دائرة الثقة.
حاول كثر من عناصر الطابور الخامس بمختلف
الوسائل في الفترة األخ�ي��رة التشكيك في قدرات
الجيش العربي السوري ،انطالقا ً من بعض األخبار
غير الموثوقة من أرض المعركة ،أو من أخبار خسائر
محدودة وقعت هنا أو هناك وذهب ضحيتها شهداء
أو مدنيين أبرياء ،وراحوا يص ّورون الجيش العربي
السوري بأنه غير قادر على توفير الحماية لعناصره
أو للمدنيين الموالين ،وأضيف إلى ذلك بث األخبار
حول ردود أفعال الجهور الموالي لمشروع الدولة
ح��ول االلتحاق بالخدمة من عدمه ،ناثرين أخبارا ً
جماعية في صيغة التعميم من حوادث متفرقة.
كما يحاول البعض اآلخ��ر ،انطالقا ً من موضوع
محاربة الفساد في الداخل السوري ،التشكيك في
شخصية ال�ق��ائ��د ،أو ف��ي م��دى جدية السيد رئيس
ال�ج�م�ه��وري��ة ال�ع��رب�ي��ة ال �س��وري��ة ف��ي معالجة ملف
ال �ف �س��اد ،ان �ط�لاق �ا ً م��ن ف�س��اد م��دي��ر ه�ن��ا ومسؤول
هناك .ويعتمد فريق آخر على ما يسمى بـ»التقصير
الحاصل في اإلع�لام في رص��د الحدث العسكري
المباشر» فيجعله دل �ي�لاً على الهزيمة العسكرية
وعلى االستهتار بإخبار الناس عن الواقع العسكري
ال �ح��اص��ل .وث �م��ة ف��ري��ق م�ت�خ�ص��ص ف��ي األخ �ب��ار
الطائفية يغذيها ويشتغل عليها ويشجع أولئك
الذين ينساقون غريزيا ً وراء المشاعر الطائفية غير
المبررة إالّ من وجع وألم ،وهذا الفريق يعتمد على
وسائل اإلعالم ،خاصة وسائل التواصل االجتماعي
التي فيها متسع من التحفيز الطائفي عبر فريق كان
وهما ً على المقلب المؤيد ،ومن ثم ينقض بالدافع
الطائفي على المعجبين عبر صفحاته ،يح ّرضهم
بعد اكتساب ثقتهم.
ثمة فريق يعمل مجتهدا ً على المك ّون االقتصادي،
معتمدا ً على حالة الفقر والتراجع المعيشي ،فيبث

شائعات تتعلق بزيادة الرواتب أو بالمنح المالية،
حين تعاني ال��دول��ة م��ن إن �ف��اق كبير على عناصر
ص�م��ود ال��دول��ة .إض��اف��ة إل��ى ط��اب��ور م��ن الجشعين
الذين يخدمون مجانا ً قاتلي األمل المقاوم.
بعد ه��ذا ال�س��رد لتعدّد ال�ص��ور التي ي�ح��اول بها
األع ��وان المدنيون ،أت�ب��اع الوهابية و«اإلخوانية»
الشيطانية قتل األم��ل ال�م�ق��اوم ل��دى فئات الشعب
السوري ،خاصة لدى النخب القائدة في مجتمعها
المحلي ،أحاول رسم صفات األمل المقاوم الذي به
وحده نستطيع تقصير عمر المعركة نحو انتصار
م�ش��روع ال��دول��ة ال�س��وري��ة على اإلره ��اب الدولي،
وأيضا ً إعداد الشارع السوري لمشروع بناء الدولة
المتجددة ،انطالقا ً من البناء المتكامل على أساس
التنوع السياسي والحرية ف��ي التعبير ومحاربة
الفساد كثقافة مجتمعية.
للنصر يجب أن يعيد الشعب العربي والسوري
خاصة تمركزه كشعب مقاوم ال يتأثر بعواصف
الشائعات وبأفعال الطابور الخامس وبسالسل
التوثيق اإلعالمي المغرض والذكي في آن واحد،
فالشعب المقاوم ال يفقد الثقة مهما كلف األمر من
خسائر ألنه واثق من نصره ،وعليه أن يتمتع بالذكاء
الكافي لفهم طبيعة الحرب المشنة عليه وأدواتها
الذكية كي يتعزّز صموده وصمود الجيش العربي
السوري.
األم��ل ال�م�ق��اوم ه��و نبع ال ينضب ( مثل اليقين
الوطني و العروبي والعلماني والديني ....ويجب
عدم االستغراب هنا من جمع المتناقضات ،فلدى
فهمها كلّها فهما ً صحيحا ً تستطيع أن تتشارك في
الضخ الدائم ) وال يتوقف عن ضخ اليقين بالنصر
في صفوف الشعب .وأصفه كاآلتي:
 1ـ هو منطلق أن المعركة الراهنة ليست محلية
وق�ط��ري��ة ،ب��ل ه��ي عقيدية وتحتمل أخ �ط��ار دولية
تنهي المنطقة وأن أي تهاون سيودي بنا جميعا ً
إل ��ى ال�ل�ات��اري��خ .وه ��و ص���ادر ع��ن ق �ل��وب صادقة
مؤمنة تشكل عائقا ً مهما ً جدا ً أمام أسياد المشروع
الصهيو -أميركي في المنطقة وذيوله.
 2ـ هو مرتبط دوما ً بانتصارات الجيش العربي
السوري ،ويثق بها ويتلقفها ويبني عليها استعداده
للمرحلة المقبلة ،وال يلتفت البتة إل��ى الشائعات
الرامية إلى إضعاف همة مناصري الجيش.
 3ـ هو يتصدى لجميع أنواع الشائعات بمختلف
أنواعها االقتصادية واالجتماعية والدينية والثقافية
وغيرها ،وهذا التصدي يت ّم عن اقتناع ودراية بفن
التصدي للشائعات.
 4ـ هو مسؤول صناعة إع�لام مقاوم رغم كل
الصعوبات واعتماد األدوات نفسها التي يستعملها
أع��داء م�ش��روع ال��دول��ة م��ن وس��ائ��ل إع�لام ووسائل
تواصل اجتماعي.
 5ـ ه��و ل�ص�ي��ق ب�ج�م�ي��ع ال�ت�ج�م�ع��ات البشرية
اإلي�ج��اب�ي��ة إلذك ��اء روح ال�ن�ض��ال واألم ��ل وج��دوى
العمل بأدق التفاصيل كرديف صحيح لثبات الجيش
العربي السوري في الميدان.
 6ـ هو مسؤول عن نقل تجارب شعب المقاومة
الناجحة في بلدان صديقة خاضت معارك شبيهة
كما في لبنان وفلسطين .ويتميز بالتفاؤل بالنصر
في حركة وفعل.
 7ـ هو ال يبخس أي فكرة إيجابية حقها ،ويركز
على مبادرات األفراد والجماعات ويعتبرها معيارا ً
للصمود ،وال يلتفت إل��ى أع ��داء ال�ن�ج��اح ف��ي زمن
الحرب.
ك�ث�ي��رة ه��ي األف �ك��ار ال �ت��ي ينبغي س��رده��ا حول
مفهوم األمل المقاوم .إ ّنه في اختصار أمل بالنصر،
منه تستقي المقاومة والجيش العربي السوري
أف�ك��ارا ً جديدة في طبيعة الصمود والتقدم للنصر
المحتوم.

الخروقات «الإ�سرائيلية» تتوا�صل براً وجواً

راع من �شبعا
خطف ٍ
وطائرات معادية ت�ستطلع �أجواء الجنوب
ف���ي ان��ت��ه��اك ج��دي��د ل��ل��س��ي��ادة
اللبنانية ،وإمعانا ً في خروقاتها
واع��ت��داءات��ه��ا ،أق��دم��ت ق��وة مشاة
«إسرائيلية» ،فجر أمس ،على خطف
راعي الماشية اسماعيل خليل نبعة
من بلدة شبعا ،واقتادته إلى داخل
مزارع شبعا المحتلة .وبدأت قوات
«اليونيفيل» تسعى ل��دى جيش
العدو من أجل اإلفراج عنه ،في حين
ساد محور م��زارع شبعا حالة من
االستنفار بين الجانبين اللبناني
و«اإلسرائيلي» ،إلى أن ت ّم اإلفراج
عنه عند منتصف الليل.
وفي وقت متأخر من مساء أمس
أفرج العدو الصهيوني عن الراعي
المخطوف عند رأس الناقورة ،وذلك
بعد  24ساعة على اختطافه.
وكانت قيادة الجيش  -مديرية
التوجيه ،أص��درت بيانا ً أمس جاء
ف��ي��ه« :ب��ت��اري��خ 2014/7/29
الساعة  ،20.30ف��ي خ��راج بلدة
شبعا ،أقدمت دورية تابعة للعدو
«اإلس���رائ���ي���ل���ي» ع��ل��ى خ���رق خط
االن��س��ح��اب وع��م��دت إل���ى خطف
الراعي اسماعيل خليل نبعة.
وت���ج���ري م��ت��اب��ع��ة ال��م��وض��وع
بالتنسيق مع قوات األمم المتحدة
الموقتة ف��ي لبنان إلط�لاق س��راح
المخطوف».
وأع��ل��ن الناطق الرسمي باسم
«اليونيفيل» أن��دري��ا تننتي ،في
تصريح أنّ «الجيش اإلسرائيلي أبلغ
اليونيفيل في وقت متأخر من ليل
أول أمس ،أنه اعتقل مدنيا ً لبنانيا ً
ومعه قطيع من األغنام جنوب الخط
األزرق ف��ي منطقة م���زارع شبعا،
واليونيفيل بدورها أبلغت الجيش
اللبناني على الفور».
وأش����ار إل���ى أنّ «ال��ق��ائ��د ال��ع��ام
لليونيفيل اللواء لوتشيانو بورتوالنو

يجري اتصاالت مع األطراف في هذا
الصدد ،علما ً أنّ اهتمام اليونيفيل
حاليا ً ينصب على تأمين اإلفراج عن
المدني اللبناني».
وأوضح أنّ «اليونيفيل تعمل على
التأكد من مالبسات الحادث بما في
ذلك تحديد المكان الذي اعتقل فيه
الرجل والتحقيق جار».

هاشم

وق��د تابع عضو كتلة التحرير
والتنمية النائب قاسم هاشم قضية
خطف المواطن اللبناني اسماعيل
نبعة م��ن تخوم م���زارع شبعا مع
ق��ي��ادة الجيش وال��ق��وة ال��دول��ي��ة،
وأك���د أنّ «م���ا أق���دم عليه ال��ع��دو
«اإلسرائيلي» هو اعتداء وانتهاك
للسيادة الوطنية اللبنانية وخرق
للقرارات والمواثيق الدولية وتأكيد
للطبيعة ال��ع��دوان��ي��ة والهمجية
للعدو الصهيوني ،الذي يكرر خطف
الرعاة اللبنانيين حتى وصل األمر
إل��ى قرصنة الماشية وسرقتها،
مما يحتم على قيادة القوة الدولية
ال��ق��ي��ام بواجبها ف��ي شكل كامل،
بخاصة أنّ منطقة م���زارع شبعا
محتلة وال معنى لما يسمى بخط
أزرق في تلك المنطقة ،وليس هناك
أي مبرر أو ذريعة للعدو الصهيوني
لما ي��ق��وم ب��ه م��ن خطف واع��ت��داء
على أص��ح��اب األم�ل�اك ف��ي م��زارع
شبعا بجزءيها المحرر والمحتل».
وقال« :نطالب السلطات المختصة
بكل مستوياتها بتقديم شكوى
عاجلة لألمم المتحدة وك ّل منظمات
المجتمع الدولي لكشف الممارسات
العدوانية وفضح همجيته ،التي
تطاول حتى الماشية والحجر بعد
البشر ،وإن كنا ال نعول كثيرا ً على
دور المنظمة الدولية التي تتعاطى

بسياسة المعايير المزدوجة مع
ان��ت��ه��اك��ات ع���دو غ��اص��ب همجي
ّ
يسخر العالم ك ّل إمكاناته لخدمة
الكيان الصهيوني ومصالحه في
المنطقة والعالم» .وأض��اف« :أمام
هذه الممارسات تترسخ قناعة بأنّ
م��ا يضع ح��� ّدا ً ألط��م��اع ومغامرات
العدو «اإلسرائيلي» هو ما نملك من
ق��وة وإرادة مقاومة ،وإنّ معادلة
توازن الرعب والردع التي صنعتها
المقاومة منذ ع��ام  2000وحدها
تح ّد من الممارسات والمحاوالت
العدوانية وتحفظ لبنان في ظ ّل
استمرار وق��وع وطننا على منظار
التصويب اإلس��رائ��ي��ل��ي .فلم ولن
يحمي لبنان ال القرارات وال البيانات
الدولية بل قوة المقاومة التي أثبتت
نجاعتها ونجاحها خ�لال العقود
الماضية».
وفي سياق أمني متصل ،نفذت
طائرات استطالع معادية األجواء
اللبنانية ،وأف��اد بيان ص��ادر عن
قيادة الجيش  -مديرية التوجيه
أنه «بتاريخ  2014/7/29الساعة
 21.25خ��رق��ت ط��ائ��رة استطالع
تابعة للعدو اإلسرائيلي األج��واء
ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة م��ن ف���وق ب��ل��دة علما ً
الشعب ،ونفذت طيرانا ً دائريا ً فوق
مناطق النبطية ،جزين ،حاصبيا
ومرجعيون ،ث��م غ���ادرت األج��واء
ب��ت��اري��خ  2014/7/30الساعة
 15.15من فوق بلدة علما الشعب.
وبتاريخه عند الساعة 10.40
خرقت طائرتان حربيتان تابعتان
ل��ل��ع��دو «اإلس���رائ���ي���ل���ي» األج����واء
ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة م��ن ف���وق ب��ل��دة علما
الشعب ،ونفذت طيرانا ً دائريا ً فوق
مختلف المناطق اللبنانية ،ثم
غادرتا األجواء عند الساعة 12.30
من فوق بلدة رميش».

