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كاغ جالت على الخط الأزرق
والتقت نواب �صور

وقفة ت�ضامنية مع م�صر نددت بمجزرة «داع�ش» في ليبيا

«القومي» :الم�س�ؤولية الكبرى عن الجريمة الب�شعة
تتح ّملها الدول المتو ّرطة في دعم الإرهاب والتطرف
تواصلت أمس ردود الفعل المنددة
بالمجزرة الوحشية التي ارتكبها
تنظيم «داع��ش» اإلرهابي بحق 21
مواطنا ً مصريا ً في ليبيا.
ودان ال��ح��زب ال��س��وري القومي
االجتماعي في بيان المجزرة التي
رأى فيها تعبيرا ً عن غريزة اإلجرام
الوحشي ض ّد اإلنسان واإلنسانية.
وأض��اف« :إنّ هذه المجزرة على
بشاعتها ،ليست األول��ى ولن تكون
األخيرة ،بل هي واح��دة من سلسلة
مجازر وجرائم قتل قضى فيها آالف
الضحايا في الشام والعراق ولبنان
وغ��ي��ر دول����ة ،وه���ذا ن��ه��ج إج��رام��ي
دموي تتبعه «داع��ش» و«النصرة»
وأخواتهما ،ما يشكل تهديدا ً وخطرا ً
ليس على المنطقة وحسب بل على
العالم أجمع».
وتابع البيان« :لقد آن األوان أن
تعترف ال��دول المتو ّرطة في دعم
المجموعات اإلرهابية المتطرفة،
أنها هي المسؤولة عن تكبير وحش
اإلره����اب ،وأن تعلن ه��ذه ال���دول،
الغربية منها واإلقليمية والعربية،
وق��ف ك � ّل أش��ك��ال ال��دع��م والتمويل
الذي تقدّمه ،والقيام بخطوات جادّة
وم��س��ؤول��ة لمحاربة المجموعات
المتطرفة من دون استثناء ،وليس
مج ّرد تحالفات صورية تضرب بيد
مجموعة إره��اب��ي��ة ،وت��ق � ّوي باليد
األخرى مجموعات إرهابية أخرى».
واعتبر «أنّ المجزرة المرتكبة
بحق مواطنين مصريين في ليبيا،
م��س��ؤول��ة ع��ن��ه��ا ال����دول ال��غ��رب��ي��ة
واإلق��ل��ي��م��ي��ة وال��ع��رب��ي��ة ال��داع��م��ة
للمجموعات المتطرفة ،ورف��ع هذه
المسؤولية ،ال يت ّم إال حين تعلن
هذه الدول المتو ّرطة مواقف واضحة
وخطوات عملية وفعلية ض ّد اإلرهاب
بكليته».
واخ��ت��ت��م ال��ب��ي��ان« :إنّ ال��ح��زب
السوري القومي االجتماعي ،إذ يك ّرر
إدان��ت��ه للمجزرة الوحشية يعرب
عن أعمق مشاعر المواساة مع أسر
ضحايا المجزرة ،ويؤكد تضامنه
مع جمهورية مصر العربية ،دولة
شعباً ،التي تخوض معركة ض ّد
اإلرهاب والتطرف».

وقفة تضامنية

ون��ظ��م��ت «ح���رك���ة ال��ن��اص��ري��ي��ن
المستقلين ـ��ـ ال��م��راب��ط��ون» وقفة
تضامنية م��ن أج��ل مصر وأهاليها
وق��ي��ادت��ه��ا وال����ق����وات المسلحة
المصرية وإج�لاال ً لدماء المصريين
الذين أعدمتهم عصابات اإلره��اب
والتخريب على أرض ليبيا ،وذلك
أم��ام مبنى األس��ك��وا وس��ط بيروت
بحضور سياسي واجتماعي فاعل.
وألقى أمين الهيئة القيادية في
الحركة الناصريين العميد مصطفى
حمدان كلمة ق �دّم فيها ال��ع��زاء إلى
الرئيس المصري المشير عبد الفتاح
السيسي وإل���ى أهلنا المصريين
والقوات المسلحة المصرية بضحايا
العملية اإلرهابية.
واع��ت��ب��ر أن «ال���ج���ذع اإلره��اب��ي
األساسي في هذه األمة هو عصابات
اإلخ�����وان ال��م��ت��أس��ل��م��ة ال��ذي��ن هي
صنيعة االستخبارات البريطانية
التي أورثتها لالستخبارات األميركية

خالل الوقفة التضامنية مع مصر
وللموساد «اإلسرائيلي»» ،الفتا ً إلى
«أن «داع��ش» و«النصرة» وغيرهما
م��ن األس��م��اء المذهبية والدينية
نفاقا ً وزورا ً ما هي إال ف��روع لهؤالء
اإلخ���وان المتأسلمين المجرمين».
وأك��د أن «عد ّونا األساسي في هذه
األيام هو العدو الصهيوني واإلخوان
المتأسلمين ومتفرعاتها».
وت��وج��ه إل��ى ال��ق��ي��ادة المصرية
ب��ال��ق��ول« :نحن معكِ ف��ي مكافحة
اإلره��اب وف��ي توحيد كلمة العرب
للقضاء على اإلره���اب» ،داعيا ً إلى
استعادة دورها القيادي على صعيد
األمة .ورأى« :أن مصر لن تستدرج
إلى فذلكات ح��روب االستنزاف في
ليبيا فالرؤية للقيادة السياسية
المصرية والعسكرية ُتثبت يوما ً
بعد يوم قدرتها على المواجهة ضد
هؤالء ومن خلفهم بنجاح كبير».
وأك��د رئيس اتحاد ق��وى الشعب
العامل كمال شاتيال »:تضامننا مع
مصر رئيسا ً وشعبا ً وجيشاً» ،مطمئنا ً
إلى أن «مصر قادرة على تجاوز ألف
محنة من ه��ذه المحن وق��ادرة على
مواجهة هؤالء في ليبيا أو في سيناء
أو في غيرهما ،فجيش المليون مقاتل
ال���ذي ق��ات��ل ف��ي ح��رب تشرين هو
والجيش السوري مدعومين عربيا ً
وجهوا أكبر ضربة للصهاينة عام
.»73
وط��ال��ب بعقد قمة عربية لنقل
الجامعة إلى صيغة اتحادية وإحياء
ال��دف��اع المشترك للدفاع عن األمن
القومي العربي وتحصين الوحدات
الوطنية من اإلره���اب» ،كما طالب
«بتعاون أمني عربي خ��ارج نطاق
ما يسمى بالتحالف الدولي ،ألن هذا
التحالف يريد تقسيم البالد العربية
وتكبير العدو الصهيوني».
وأل��ق��ى رئيس الكنيسة القبطية
ف��ي س��وري��ة ول��ب��ن��ان األب روي��س
األورش���ل���ي���م���ي ك��ل��م��ة ش��ك��ر فيها
لـ«المرابطون» تنظيمها هذه الوقفة
التضامنية الف��ت �ا ًَ إل��ى «أن العدو
«اإلس��رائ��ي��ل��ي» كشف ع��ن عمي ٍل له
اسمه «داعش»» وأكد« :أن شهداءنا
األبرار يثبتون ما قاله البابا شنودة:

«إن مصر ليست وطنا ً نعيش فيه
ول��ك��ن��ه وط���ن يعيش ف��ي��ن��ا» فعلى
رغم أن استشهاد األقباط كان على
األراض��ي الليبية ،إال أنهم يحملون
اسم مصر أوالً ،لذا فإنهم شهداء مصر
وهذا ما كشف عمالة العدو الذي قال
إننا نقتل الصليبيين متناسيا ً أن
ه��ؤالء األبطال المصريين كانوا من
جيش ص�لاح ال��دي��ن وك��ان قائدهم
القبطي عيسى الع ّوام».
وشدد على «أن الجيش المصري
والجيش السوري والجيش اللبناني
وكل جيوش أ ّمتنا ق��ادرة على دحر
العدو اللعين الذي أوجد له عمالء في
كل الدول العربية».
وت��ح��دث رئ��ي��س تجمع اللجان
والروابط الشعبية معن بشور الذي
أش��ار إلى أن «اللقاء اليوم ليس
للتضامن مع الشهداء واألبرياء من
نلتق
أبناء مصر العروبة فقط ،ولم
ِ
لنوجه التحية لمصر وجيشها
فقط
ّ
وش��ع��ب��ه��ا وب��وح��دت��ه��ا ال��وط��ن��ي��ة
الراسخة إنما نلتقي لنؤكد أن هذه
الجرائم المتنقلة التي تأخذ طابعا ً
طائفيا ً ومذهبيا ً أو ذريعة سياسية
هي جرائم قد يكون لها فوائدها إن
فهمنا أبعادها وتوجهات القيمين
عليها .فهي تثبت أننا جبهة واحدة
م��س��ت��ه��دف��ة ف���ي ل��ب��ن��ان وس��وري��ة
والعراق وفي مصر وليبيا وكل قطر
عربي».
وأوض��ح بشور« :أن الرد على ما
رأيناه في ليبيا وما نراه في سورية
والعراق ولبنان وعلى امتداد أمتنا،
يكون من خالل إع��ادة بناء تضامن
عربي يدرك كل أطرافه األخطار التي
تستهدفهم جميعا ً وإع���ادة تعزيز
الوحدة الوطنية في كل قطر ألن أمثال
هؤالء المجرمين يتسلّلون من ثغرات
في مجتمعاتنا وعالقاتنا».
ودع��ا النائب قاسم هاشم «من
يدّعون االنتماء إلى العرب واإلسالم
ّ
للكف عن دعم اإلرهاب».
وق����ال ن��ائ��ب رئ��ي��س المجلس
السياسي ف��ي ح��زب ال��ل��ه محمود
قماطي« :من بيروت العروبة نعلن
موقفا ً واح���دا ً على مستوى الوطن

وعلى مستوى العرب والمسلمين
وعلى مستوى كل األديان ،مفاده أن
قتل إخوتنا األقباط المصريين في
ليبيا وقتل جنود الجيش العربي
المصري واالع��ت��داءات على الجيش
األردني وعلى الجيش اللبناني وعلى
كل جيوش المنطقة تؤكد أن الخطر
واحد».
وأشار قماطي إلى «أن وحدة الخطر
ت��ط��اول جميع األدي���ان واإلنسانية
وج��م��ي��ع األن��ظ��م��ة وال������دول وه���ذا
يستدعي وح��دة الموقف للحركات
والقوى والجيوش والدول واألجهزة
األمنية لمواجهة الخطر الذي يخدم
العدو الصهيوني» .الفتا ً إلى «أن ما
فعلته المقاومة خارج الحدود ،هو
حمايتها من الخطر التكفيري فلوال
هذه الحماية لكان لبنان اآلن في عالم
الفتنة والقتل والتدمير .ولوال الجيش
اللبناني واألجهزة األمنية التي تعمل
في الداخل اللبناني على التصدي
لإلرهاب التكفيري ألصبحنا في مكان
آخر» .
وأخيراً ،دعا قماطي كل اللبنانيين
بمختلف أطيافهم السياسية  8و14
آذار وغيرهم ،إلى توحيد الموقف ضد
الخطر التكفيري اإلرهابي على لبنان
وكينونته.
وألقى المسؤول السياسي للجبهة
الشعبية القيادة العامة أب��و عماد
رامز كلمة فلسطين وجاء فيها« :ألن
اإلره���اب واح��د والمجرم واح��د من
فلسطين إلى سورية إلى مصر إلى
العراق إلى اليمن إلى تونس إلى كل
األق��ط��ار العربية ،نقف اليوم ليس
تضامنا ً بل ألننا إلى جانب مصر كما
نحن إلى جانب سورية وكل األقطار
العربية».
وأضاف« :نقف معكم كفلسطينيين
ألننا نعي أن الهدف االستراتيجي
مما يجري في المنطقة هو تصفية
ال��ق��ض��ي��ة ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ة وح���رف
البوصلة عن فلسطين وعن الجرائم
«اإلسرائيلية»».
وأك��د باسم الشعب الفلسطيني
وباسم قوى المقاومة في هذا الشعب
«أننا إل��ى جانب مصر التي قدمت

الكثير من أجل القضية الفلسطينية
وندعوها إل��ى التخلص م��ن اتفاق
كامب ديفيد ،ألن دورها ال يليق إال بأن
تكون في طليعة هذه األمة ال أن تكون
مكبلة اليدين بهذه االتفاقات المهينة
والمشينة».
وأل��ق��ى كلمة ال��ح��زب ال��س��وري
القومي االجتماعي النائب م��روان
فارس الذي تقدّم بأحر التعازي باسم
الحزب «من األخوة في مصر العزيزة
الذين فقدوا رجالهم أولئك الذين قتلوا
بفعل غدر اإلجرام والتكفير».
وتوجه إلى األقباط بالقول« :لسنا
معكم من موقف مسيحي أو طائفي بل
إننا معكم ألنكم ساهمتم في تأسيس
مصر العروبة».
وأش����ار ف���ارس إل���ى «أن ه��ؤالء
التكفيريين ال��ذي��ن قتلوا العمال
األبرياء إنما قتلوا الفكرة المبدعة
عند هذه األمة المتالحقة مصائبها»،
م��ؤ ّك��دا ً أن «ه��ذه األم��ة التي علمت
الصهيونية درسا ً عام  1965وعام
 1975وفي كل األوق��ات هذه األمة
المتالحقة قضاياها تدفع أثمانا ً
غالية اآلن ألن االع��ت��داء التكفيري
على العمال األقباط المصريين في
ليبيا ،ه��و اع��ت��داء على ك��ل الذين
يتضامنون مع مصر ومع الكنيسة
القبطية».
ودعا فارس «الجميع ألن يكونوا
إلى جانب سورية وإلى جانب الذين
يقاتلون اإلره��اب والتكفير ،ونحن
أصحاب قضية ّ
حق لذا سوف ننتصر
والنصر في سورية آت» .ولفت إلى
أن «األوروب��ي��ي��ن ب��دأوا يدفعوا ثمن
اإلرهاب فهم من أرسلوه إلى سورية
وفلسطين وكل مكان».

مواقف

وفي ردود الفعل على الجريمة،
أب���رق النائب محمد الصفدي إلى
الرئيس السيسي معزياً ،وأكد« :الدور
الكبير لمصر ف��ي اق��ت�لاع اإلره���اب
وحماية العالم العربي والحفاظ على
قيمه وأصالته».
وأب��رق بطريرك أنطاكية وسائر
ال��م��ش��رق ل��ل��س��ري��ان األرث���وذك���س
إغناطيوس أفرام الثاني إلى بطريرك
األقباط األرثوذكس االنبا تواضروس
الثاني ،معزياً .وأق��ام خدمة صالة
الجناز لراحة أنفس الشهداء خالل
زيارته الرسولية الكنيسة السريانية
في الهند.
ون��دد المفتي الجعفري الممتاز
الشيخ أحمد قبالن بالجريمة ودعا
إلى
«موقف دولي واحد موحد وشامل
يفضح ال���دول المنظمة وال��راع��ي��ة
والداعمة لهذا الفكر الظالمي».
وأبرق رئيس جمعية تجار لبنان
الشمالي أسعد الحريري إلى السفير
ال��م��ص��ري محمد ب���در ال��دي��ن زاي��د
معزياً ،وأك��د وق��وف الجمعية إلى
جانب القرارت الحكيمة التي قام بها
الرئيس السيسي ،مشيرا ً إلى «أنها
تهيئ إمكاناتها كافة على كل الصعد
للعمل على دع��م الشعب المصري
الشقيق».
واعتبرت حركة األمة «أن الوحدة
بين أبناء الشعب الواحد هي أفضل ر ّد
على جرائم المجموعات اإلجرامية».

الحالق ال�سوري يروي ق�صته مع ال�شهيد عماد مغنية:
ر�أيت الدموع تك ّر بغزارة على وجنتيه
حسان (اس��م وهمي) رجل في منتصف
ّ
الثالثينات من عمره ،ورث المهنة عن والده
وتشارك مع أشقائه ملكية مح ّل حالقة في
منطقة الم ّزة (في العاصمة السورية) بعد
وفاة الوالد الذي كان أيضا ً حالقا ً لشخصيات
سورية عالية المستوى.
وحسان نفسه
األبناء ورثوا عالقات األب،
ّ
هو حالق الكثير من الشخصيات السورية
الشديدة األهمية ،وخصوصيته تنبع من
الثقة التي توليه إياها تلك الشخصيات
فتسلّمه «ذقونها والرقاب» ليسرح موسى
حالقته حرا ً طليقا ً حولها.
حسان وال ي��زال معتادا ً على زيارة
كان
ّ
زبائنه من «الفئة األولى» في منازلهم ،وخالل
إحدى زياراته تلك ،لشخصية سورية بارزة
التقى حسان بزائر اسمه الحاج ربيع.
ال��زائ��ر كما صاحب المنزل سلّم شعره
لمقص حسان وسلّم أيضا ً رقبته وذقنه
ّ
لموسى الحالقة ،ويستذكر حسان تعليقا ً
الفتا ً لم يتنبه إلى معناه وقتها قاله صاحب
البيت للحاج ربيع حين جلس بين يدي
الحالق« :هلق إذا حسان بيعرف إنو رقبتك
حقها خمسة وعشرين مليون دوالر كان
�ص��ه��ا »...ضحك ال��م��س��ؤول ال��س��وري
ب��ي��ق� ّ
واستغرب حسان وابتسم الحاج ربيع.
سأل الحاج ربيع حسانا ً عن موقع محله
وقال له« :بالمستقبل بصير بمرق لعندك
بس كون بالشام».
تحلق لي ّ
كان ذلك في منتصف عام  2003وبعدها
ت��ردّد الحاج ربيع على مح ّل الحالقة ذاك
حسان« :كان
بشكل متواتر ومتقطع .ويقول ّ
الحاج ربيع يأتيني دوم�ا ً بال موعد ،وقبل
أن أقفل المح ّل بدقائق ليضمن عدم وجود
أحد غيري في المح ّل ،فكنت قد أخبرته بعد
أن سألني في لقائنا األول عن مواعيد إقفال
المح ّل وعن مواعيد دوام��ي ودوام أخوتي،
وكنت أن��ا دوم��ا ً أتأخر عن موعد رحيلهم
بساعة ألقفل المح ّل بعد تنظيفه بنفسي».
كان الحاج ربيع يغيب ألشهر ثم يظهر،
وأحيانا ً كان ال يغيب سوى أسبوعين ،وكنت
أالحظ أنّ «ستايل» الحاج ربيع لم يكن هو

نفسه في ك ّل مرة يزورني فيها.
أحيانا ً كان يلبس ثيابا ً تبدو عليه معها
هيئة رجال األعمال ،وأحيانا ً كان يبدو بهيئة
رب عائلة مستور ،ولكنه
شبابية ،وأحيانا ً ّ
في ك ّل األحوال كان يدخل المكان باسما ً ملقيا ً
التحية على من فيه بو ّد وبأدب شديد.

إنسانيته وتواضعه الشديدان ق ّرباه
إلى نفسي ،فشعرت على م ّر السنين بأنه
صديق وأخ ،وتط ّورت العالقة بيني وبينه
إلى ح ّد أنه صار يعرف باألسماء ك ّل أوالدي،
ويعرف مشاكل ك ّل منهم في الدراسة .فقد
كنت كما ك ّل الحالقين أثرثر معه ،ولم يكن

اتحاد طلبة �سورية يزور �ضريح مغنية

زار فرع لبنان لالتحاد الوطني لطلبة سورية ضريح الشهيد القائد عماد مغنية في روضة
الشهيدين ووضع إكليالً من الزهر.
وأكد رئيس الفرع أحمد مرعي أن «زيارة طلبة سورية لضريح الشهيد عماد مغنية تأتي في إطار
التأكيد على وحدة المشروع المقاوم الممتد من الجوالن وجنوب لبنان وصوال ً إلى فلسطين».
وأضاف مرعي« :نقول للحاج رضوان ،إن من عملت من أجله واستشهدت من أجله سيبقى
نهجنا ومشروعنا حتى تحقيق التحرير والنصر ،وسيجيء انتصار هذه األمة أعظم انتقام لدماء
الشهداء».
كما وجه مرعي تحية إلى األمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله ،مؤكدا ً «أن الطلبة
السوريين ماضون في طريق القائد المؤسس حافظ األسد الذي وضع اللبنات األولى للمقاومة،
والحاضن والداعم لها اليوم الرئيس بشار األسد حتى القضاء على هذا التجمع الصهيوني المسمى
إسرائيل وأعوانه في الداخل من داعش والنصرة».

يمانع االستماع إلي.
طيبته حملته مرات ومرات على سؤالي
ع��ن أب��ن��ائ��ي وع��ن مشاكلهم وف��ي إح��دى
المناسبات علم بمشكلة عائلية وقعت بيني
وبين أحد القريبين مني فقال لي« :اسمع
(يا فالن) طالب بحقك ،ولكن احفظ صلة
الرحم فالله سبحانه يع ّوض عليك ما قد
تخسره من مشكلة مع من يأكل حقا ً لك من
عائلتك ،ولكن خسارة صلة الرحم تغضب
الرب وتقطع الرزق».
ّ
ك���ان إي��م��ان��ه يظهر م��ن ال��ك��ل��م��ات التي
يتف ّوه بها ،وكان حديثه هو دليل اإلنسان
إلى تقواه ،ولكن شكله الخارجي لم يكن
يوحي أبدا ً بأنّ ذاك الشخص المتواضع هو
المجاهد الكبير عماد مغنية.
ضحكته كانت سهلة وك��ان دوم��ا ً يبدو
فرحا ً ومرتاحاً ،إال أن��ي شاهدته م��رة في
موقف لن أنساه ما حييت.
ال����رج����ل ال������ذي أب���ك���ى األم��ي��رك��ي��ي��ن
و«اإلسرائيليين» يبكيه مشهد تلفزيوني...
يتابع حسان« :لم أعد أذكر ما هي المناسبة
وال تاريخها ،فأنا ح�لاق ولست م��ؤرخ�اً،
ولكنني أذكر تماما ً كيف دخل الحاج ربيع
إلى محلي بهيبته التي تشعر بها من دون
أن ت��ع��رف السبب أو تفهمه ،جلس على
كرسي الحالقة وكان دوما ً يختار الكرسي
الذي ال يمكن لمن يم ّر في الشارع اإلطالل
عليه بسهولة ،وك��ان يطلب مني أن أدير
الكرسي باتجاه شاشة التلفزيون المعلقة
ف���وق ال��ح��ائ��ط فيصبح ظ��ه��ره ل��ل��ش��ارع،
ووجهه مقابل التلفزيون .في ذاك النهار
ع��رض التلفزيون (ق��ن��اة ال��م��ن��ار على ما
أذك��ر) تفاصيل تشييع شهداء للمقاومة
وحين برزت نعوش الشهداء على الشاشة،
فوجئت بالدموع تك ّر بغزارة على وجنتي
الحاج ربيع».
يضيف حسان« :أحسست وقتها بالحرج،
علي قوله فخرجت من
فلم أعرف ما الذي
ّ
المح ّل بحجة التحدث عبر الهاتف».

شتات االستخباري

اجتمعت المنسقة الخاصة لألمم
المتحدة ف��ي لبنان سيغريد كاغ
أم��س ،إل��ى ن��واب مدينة ص��ور بعد
لقائها م��ع قائد ق��وات «يونيفيل»
اللواء لوتشيانو بورتوالنو وجولة
ق��ام��ت بها على ال��خ��ط األزرق مع
القوات الدولية ،في أول زيارة لها إلى
جنوب لبنان.
وشكرت كاغ للنواب استقبالهم
لها مشيرة إلى أنّ اللقاء كان «مفيدا ً
ج����دا ً ت���ن���اول ال���وض���ع ال��س��ي��اس��ي

واألمني واالجتماعي واالقتصادي في
المنطقة».
وأضافت« :كما هو الحال في ك ّل
المناطق اللبنانية ،ف��إنّ الجنوب
لديه احتياجات وتحدّيات خاصة،
وتعمل األمم المتحدة في شكل وثيق
م��ع السلطات المحلية والوطنية
وهي ملتزمة بالمساعدة لتلبية تلك
االحتياجات ،وإنّ وجود مؤسسات
قوية وفعالة للدولة أم��ر مهم جدا ً
بالنسبة لتسليم المساعدة والدعم».

وأش��ارت إلى «العالقات المتينة
والتعاون الطويل األم��د بين األمم
المتحدة والسكان والسلطات في
جنوب لبنان».
وكانت كاغ قامت بجولة صباحا ًعلى
الخط األزرق ،وأملت «أن يحافظ جميع
األط��راف على الهدوء وضبط النفس
واالمتناع عن أعمال قد تهدّد االستقرار
في المنطقة ،والتص ّرف بمسؤولية لمنع
أي تصعيد بما يتماشى مع التزاماتهم
بموجب القرار .»1701

حملة �إطالق عبداهلل تطلع
قا�سم على م�ستجدات ق�ضيته
استقبل نائب األمين العام لحزب الله الشيخ نعيم
قاسم وفد «الحملة الدولية إلطالق سراح جورج عبد الله»،
عارضا ً «قضية عبد الله المحتجز تعسفيا ً في السجون
الفرنسية.
وقال قاسم خالل اللقاء« :لم نجد أي تبرير منطقي أو
قانوني الستمرار السلطات الفرنسية في احتجاز المناضل
ج��ورج عبد الله ،خصوصا ً بعد انتهاء محكوميته عام
 ،2009إذ قضى خمسة وعشرين عاما ً وما زال حتى اآلن
لست سنوات من دون أي مبرر».

أض���اف« :م��ن حقنا أن نسأل الحكومة الفرنسية،
أين شعاركم في االهتمام بحقوق اإلنسان وتمارسون
الظلم بحق المناضل عبد ال��ل��ه؟ وه��ل الضغوطات
األميركية عليكم لإلبقاء على حجزه أهم من كرامة فرنسا
ودورها؟».
وطالب فرنسا باإلفراج عن عبد الله بأسرع وقت.
وأوض��ح ممثل الوفد الزميل بسام القنطار أن الوفد
أطلع الشيخ قاسم على مستجدات قضية عبدالله منوها ً
بـ«وقوف حزب الله إلى جانب هذه القضية».

مرت�ضى :لن ي�ستطيع كيان العدو �إنكار � ّأي من الوثائق المعرو�ضة

«القنيطرة ثالوث النار» وثائقي لقناة «العالم»
يك�شف للمرة الأولى الدعم «الإ�سرائيلي» لـ«الن�صرة»
هيا عيسى عبد الله
تعرض قناة «العالم» اإلخبارية
اليوم األربعاء فيلما ً وثائقيا ً يكشف
للمرة األولى عالقة «جبهة النصرة»
والمجموعات المسلحة المتمركزة
في جنوب سورية مع كيان االحتالل
«اإلسرائيلي».
الفيلم بعنوان «القنيطرة ثالوث
النار» وهو يتضمن مشاهد ولقطات
تؤكد مشاركة الكيان «اإلسرائيلي»
ف��ي ال��ح��رب ال��دائ��رة ف��ي القنيطرة
وريف درعا جنوب سورية.
وأكد مدير مكتب قناة العالم في
دمشق حسين مرتضى أنّ الفيلم
بمثابة وثيقة تثبت للجميع أنّ
الكيان «اإلسرائيلي» يساعد تلك
المجموعات ف��ي ح��رب��ه��ا ،لتمرير
مشاريع له في تلك المنطقة ،ومن
ضمن تلك المساعدات الغارة التي
ن��ف��ذه��ا ف��ي القنيطرة وال��ت��ي ك��ان
سببها ال��ح��ق��ي��ق��ي خ���وف «جبهة
النصرة» على وجودها ،إثر الجوالت
المتك ّررة لرجال المقاومة في جنوب
سورية».
وأض��اف مرتضى في مقابلة مع
«ال��ب��ن��اء»« :شرعنا منذ أشهرعدة
بإعداد ه��ذا الفيلم وتحديدا ً عندما
ب��دأ يظهر أكثر دور «إسرائيل» في
دع���م ال��م��ج��م��وع��ات المسلحة في
الجبهة الجنوبية ،حينها لم تكن
بعد العملية ال��ت��ي نفذها الكيان
الصهيوني ب��اس��ت��ه��داف ع���دد من
قادة المقاومة ور ّد المقاومة ،وبعد
العمليتين أصبحت لدينا وثائق
ومعلومات أكثر».
وت��أت��ي أهمية العملية بحسب
مرتضى في ه��ذه المرحلة بالذات
بعودة واجهة الجبهة الجنوبية من
جديد وبقوة بمعنى تزامن إطالق

الفيلم مع انطالق عمليات الجيش
ال��س��وري لتحرير وتنظيف بعض
المناطق في جنوب سورية إضافة
إل��ى دخ��ول االحتالل «اإلسرائيلي»
خط العمليات بواسطة الغارة التي
نفذها في القنيطرة.
وت���اب���ع م���رت���ض���ى« :ك����ل ه��ذه
المعطيات كان لها التأثير في محاولة
إب���راز م��ا ي��ج��رى ف��ي تلك المنطقة
وضرورة أن نقدّم الصورة الحقيقية
إلى ال��رأي العام بالوثائق والدالئل
والصور» .وأشار إلى «أن الدور الذي
يلعبه الكيان «اإلسرائيلي» ليس
وليد اللحظة ،بل كان واضحا ً منذ
بداية األزمة السورية ،وكنا نالحظ
ما يجري على الساحة السورية،
لكن ك��ان لدينا بعض المعلومات
والتسريبات فبدأنا بالعمل على
جمع كل الوثائق التي تؤكد تورط
الكيان في ما يجري على الساحة
السورية».
وع���ن م��ض��م��ون الفيلم ودالالت
توقيت عرضه اآلن ،ق��ال مرتضى:
«(القنيطرة ث��ال��وث ال��ن��ار) ،فيلم
وثائقي مدته  25دقيقة نعرض فيه

وثائق وصورا ً نجمعها منذ حوالى
السنة ونصف السنة ،ولكن تزامن
األح���داث ساعدنا أكثر في العمل،
وك��ن��ا سنعرض ه��ذا الفيلم س��واء
حدثت الغارة أم ال .وعندما نتعامل
مع العمل التلفزيوني يجب أال نكتفي
ببث ال��م��واق��ف ،ب��ل علينا أن نقدم
ص���ورا ً ووث��ائ��ق لنستطيع إيصال
الفكرة األس��اس للمتلقي من خالل
المشاهد التلفزيونية .ومن يشاهد
هذا الفيلم يدرك أن هناك صورا ً من
األراضي السورية المحررة وأيضاً،
من األراضي المحتلة».
وعن مصادر تلك الصور وتوثيقها
كفيلم أج���اب م��رت��ض��ى« :م���ا يهم
الصحافي والمتابع هو الحصول
على الحدث بغض النظر عن الطريقة.
بعض الصور استلزم بقاءنا يوما ً أو
يومين لنستطيع أن نلتقطها ،وهناك
صور تسللنا إلى داخل المجموعات
المسلحة للحصول عليها وهناك
مصادر ال يمكن أن نعلن كيف حصلنا
عليها ولكن ال يستطيع أحد ،وال حتى
الكيان «اإلسرائيلي» ،أن أن ينكر هذه
الوثائق ألنها مشروحة ومفهومة».

عرفات حجازي :رحل
�آخر الإعالميين الكال�سيكيين
} جهاد أيوب
عرفات حجازي ...اسم رافق الحركة اإلعالمية
اللبنانية في عز نشاطها ،وفي شيخوختها وكبوتها،
وم��ع ذل��ك استم ّر أمينا ً لوطنه ولتجربته ولكلمته،
حافظ على كالسيكية المهنة بامتياز ،وجعل لك ّل
كلمة في سطر وج��وده قيمة ومسؤولية ،لم يخن
الوطن في اندفاعه مع ه��ذا وذاك وأينما وج��د على
رغم مروره في الحرب اللبنانية البشعة عام ،1975
وهو عام انطالقته مع الصورة عبر تلفزيون لبنان
«تلة الخياط» ،ول��م يسمح لنفسه أن يكون العصا
التي يتكئ عليها غ��ي��ره ،لذلك تنقل م��ن مكان إلى
آخر ،ومن محطة إلى أخرى جامعا ً الكتابة األدبية،
وال��ت��ح��ري��ر اإلخ���ب���اري ،ورئ���اس���ة ت��ح��ري��ر النشرة
اإلخبارية المسائية ،وكتابة المقالة ،ومن ثم الكتابة
اإللكترونية.
هو فارس من فرسان اإلعالم اللبناني والعربي،
تعلم من تجربة غنية وعلم بصفحاته الثاقبة ،أدرك
أهمية الخبر وتأثيره وتداعياته ،فحافظ على أمانته
وخفف م��ن نعراته ،وفهم أنّ ال��س��ؤال ُي��ط��رح على
أهله ال على من هو دون حجم الجواب ،لذلك اعتبر
كالسيكيا ً في برامجه الحوارية ،ومنها «الملف»،
واليوم ،وبعد أن ج ّربنا غيره نحِ ّن إلى هكذا نوعية
من المحاورين الذين يحترمون عقل المتابع المشاهد
على رغم اختالف الثقافة والعمر ومفهوم الوطنية،
رصين ال يبادر إلى فتح معركة مع غيره ،مدافع عن
هويته من دون شوشرة وإزعاج ،وإن شعر بأنّ من
هم حوله في العمل اإلعالمي ال يرغبونه ينسحب
بلطف تاركا ً كرسيه فارغا ً لكونه يدرك أنها لن تكون
شاغرة.

التقيت بالكبير عرفات حجازي مرتين في الكويت،
وم���رة ف��ي «دار ال��ن��دوة «م��ن��ذ س��ن��ة ،ف��ف��ي الكويت
اجتمعنا في باحة فندق «الشيراتون» منتصف عام
 ،2000كان مهذبا ً لبقا ً وواضحاً ،يستخدم نظراته
أك��ث��ر م��ن ك�لام��ه وإن رغ���ب ب��ال��ب��وح ي��خ��ت��ار مفردة
سريعة الوصول ،وحينما سألته عن واقع إعالمنا
قال« :بدأ المرض يسري فيه ،والله يستر» ،وحينما
التقيته أي��ض��ا ً ف��ي «دار ال��ن��دوة» ع��دت وسألته عن
واقع إعالمنا اليوم بعد أكثر من  10سنوات ،قال:
«ال��م��رض تغلّب عليه ،وال ب�� ّد من استئصال الورم
الخبيث منه» وانتهى الكالم ،وانسحب من الجلسة
بر ّمتها ألسباب صحية!
يرحل عرفات حجازي كآخر الحالمين في إعالم
يشبهه وال يشبه الكثير مما هو حاصل في الشارعين
العربي واللبناني ،صادق الموت بسرعة ورحل معه
تاركا ً المريض في علله مع أننا نحتاج منه العالج...
نعم ومن دون غرور أو ادّعاء كان عرفات من القلة
يصحح البعض
القليلة في إعالمنا لديهم العالج كي
ّ
مسيرته في اإلعالم ،هو ليس األب ولكننا كنا نشعر
بأنه كذلك ،وهو ليس األخ وتعاطيه معنا فيه مساحة
من األخوة ،وهو ليس زميالً لكونه أستاذا ً ومعرفته
بقدراته وقيمته تفرض علينا الزمالة حيث نكبر به
ترجل منذ أيام في
وال يكبر بنا ...عرفات حجازي ّ
زحمة غياب األحباب عن وطن يغتاله المصير ،رحل
في لحظات قلقة عربيا ً ولبنانيا ً على مصير شعوب
ذاهبة إلى التفكك ،عرفات رحل وهو أكثر المؤمنين
بخط المقاومة والقومية ،لذلك كلنا أم��ل أن يتابع
من هم في هذا الخط المسيرة ...ونقطة على سطر
اإلعالم الذي يبكي عرفات اليوم ...وغدا ً سيكتشف
أنه فقده بالفعل وليس بالقول!!

