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ارتقيا في معركة الت�صدّ ي للإرهابيين على تخوم مطار الثعلة في ال�سويداء

«القومي» ّ
يزف ال�شهيدين البطلين في�صل الأطر�ش ور�شوان م�شرف:
الم�ضي في م�سيرة ال�صراع والمقاومة حتى تحقيق الن�صر والق�ضاء على الإرهاب
عهدنا
ّ

الرفيق الشهيد فيصل األطرش

الرفيق الشهيد رشوان مشرف
ّ
زف الحزب السوري القومي االجتماعي إلى األمة وعموم
السوريين القوميين االجتماعيين في الوطن وعبر الحدود،
الرفيقين البطلين :فيصل جواد األطرش ورشوان جادالله
مشرف اللذين ارتقيا شهيدين ،أثناء تأديتهما واجبهما
القومي ،في معركة التصدّي للمجموعات اإلرهابية المتطرفة،
على تخوم مطار الثعلة العسكري في السويداء.
الرفيق الشهيد فيصل األطرش من مواليد السويداء عام
 ،1985انتمى الى الحزب عام  ،2010ش��ارك في العديد
من المهام القتالية ،وكان مثاال ً للقومي االجتماعي الملتزم
والمضحي والمعطاء.
ّ
استشهد في معركة الدفاع عن مطار الثعلة في السويداء
في  15حزيران .2015
الرفيق الشهيدا رشوان مشرف من مواليد بلدة شقا عام

المواجهة مع العدو
ال�صهيوني والمجموعات
الإرهابية مفتوحة وال
حدود لها والمطلوب
انخراط ّ
كل القوى
ال�شعبية والحزبية في
هذه المواجهة

 ،1985التحق بالحزب في العام  ،2011وشارك في العديد
من المهام القتالية ،وتميّز بإقدامه وشجاعته.
استشهد في معركة الدفاع عن مطار الثعلة في السويداء
في  15حزيران .2015
إنّ الحزب السوري القومي االجتماعي إذ يفخر بشهدائه،
يؤكد على الثبات في مواقع الدفاع عن أرضنا وشعبنا ،في
ك ّل ساح وميدان ،ويعتبر أنّ المعركة التي يخوضها الى
جانب الجيش السوري وسائر القوى الشعبية ض ّد اإلرهاب
والتطرف ،هي معركة مزدوجة ض ّد المجموعات اإلرهابية
وداعميها وض ّد العدو «اإلسرائيلي».
ويشدّد الحزب السوري القومي االجتماعي على أنّ الدفاع
عن مطار الثعلة العسكري هو دفاع عن مدينة السويداء،
وعن ك ّل األرض السورية ،وأنّ المواجهة مع العدو الصهيوني
والمجموعات اإلرهابية هي مواجهة مفتوحة ،ال حدود لها،
والمطلوب حشد ك ّل الطاقات في هذه المواجهة المصيرية.
ويؤكد الحزب ،انّ ما تتع ّرض له مدينة السويداء من
تهديد إرهابي إنما يت ّم بالتنسيق والتعاون بين المجموعات
اإلرهابية والعدو «اإلسرائيلي» والدول التي تدعم اإلرهاب،
وه��و يندرج ضمن الحرب التي ُتشنّ على سورية كلها،
بهدف إخضاعها وضرب مكامن قوتها وتفتيتها ...ولذلك
فإنّ المطلوب انخراط جميع القوى الشعبية والحزبية في
هذه المواجهة دفاعا ً عن مدينة السويداء التي يحاول العدو
الصهيوني جعلها حزاما ً آمنا ً له ،لكن هذه المحاوالت باءت
بالفشل نتيجة الر ّد الحاسم من قبل الجيش السوري الباسل
والقوميين االجتماعيين األب��ط��ال والمقاومين الشرفاء،

الراعي :نوا�صل �صالتنا النتخاب رئي�س
وللم�صالحة ال�شاملة في لبنان

قبل بدء السينودس في بكركي
أعلن البطريرك الماروني الكاردينال بشارة الراعي
أننا «نواصل صالتنا من أجل انتخاب رئيس للجمهورية
واالستقرار والمصالحة الشاملة في لبنان» ،الفتا ً إلى
أن الفراغ يتسبب بالتفكك في المؤسسات الدستورية
والعامة ،والخراب والفقر والفوضى.
افتتح الراعي أمس أعمال سينودس الكنيسة المارونية
في الصرح البطريركي في بكركي بمشاركة الكاردينال
نصر الله صفير ومطارنة الطائفة في لبنان وبلدان
االنتشار .وتستمر أعمل السينودس لغاية ظهر الخميس
المقبل حيث سيصدر البيان الختامي.
وبعد الصالة المشتركة كانت كلمة للراعي عرض فيها
لبرنامج عمل السينودس وتطرق إلى األوضاع السياسية
وقال« :ها نحن نواصل صالتنا من أجل انتخاب رئيس
للجمهورية واالستقرار والمصالحة الشاملة في لبنان.

ف�لا أح��د م��ن اللبنانيين المخلصين وأص��دق��اء لبنان
يقبل بهذا الفراغ في سدة الرئاسة طيلة سنة ،وأن يبدأ
سنته الثانية مع ما يتسبب به من تفكك في المؤسسات
الدستورية والعامة ،وخراب وفقر وفوضى .ليس هكذا
نستعد لالحتفال بالمئوية األول��ى إلع�لان لبنان الكبير
المستقل بعد خمس سنوات ،وتحديدا ً في أيلول .2020
أما من جهتنا فنعمل مع كل مؤسساتنا على خدمة شعبنا
والمحافظة عليه وعلى وجوده في كل ابعاده».
واختتم الراعي« :صلينا ونصلي من أجل إنهاء الحرب
في سورية والعراق واليمن بالطرق الديبلوماسية ،وإحالل
السالم فيها وفي فلسطين واألراض��ي المقدسة وسائر
بلدان الشرق األوسط .فالصالة تبقى الوسيلة األقدر التي
نستحق بها تدخل الله في تاريخنا الملطخ بالدم والحرب
والعنف واإلرهاب».

دربا�س� :سيتعذر دفع الرواتب
�إذا لم تنقل �أموال من االحتياطي
ش��دد وزي��ر الشؤون االجتماعية رشيد درب��اس على
أن «رئيس الحكومة تمام سالم يمتلك الحق في الدعوة
إلى جلسة حكومية حتى لو اعترض البعض» ،متوقعا ً
«الوصول إلى تسوية ما في المستقبل ألن هذه المرحلة
هي مرحلة التسويات ،فبقاء الحكومة مشلولة لفترة
معينة ستجعل بقاء الشلل مستحيالً وم��ن أق��دم عليه
سيلجأ إلى التخلي عنه».
وعن موضوع تسهيل األم��ور عبر المراسيم الجوالة،
أشار درباس في حديث إذاعي إلى أن «هذا األمر ال يجوز
في هذه المرحلة وفي حال تم فلن أوقع المراسيم».

ورأى أن «أح��دا ً ال يستطيع أن يتحمل مسؤولية شلل
ال��دول��ة والمجتمع ،ألن المجتمع يعيش على اإلنفاق
الحكومي الذي ال يمكن ان يتم إال بقرارات مجلس الوزراء»،
محذرا ً من أن «دفع الرواتب سيصبح متعذرا ً في حال عدم
نقل أم��وال من االحتياطي العام وفي وزارة الشؤون لن
نستطيع دفع الرواتب في أيلول المقبل».
ولفت الى ان «التيار الوطني الحر ال يقاطع وقد أعلن هذا
األمر أكثر من مرة» ،مبينا ً أن «لرئيس الحكومة األولوية في
تعيين بنود جدول األعمال ،وبالتالي  23وزيرا ً ال يملكون
فرض تغيير على رئيس الحكومة».

وتكبيد اإلرهابيين خسائر كبيرة ،بقتل العديد منهم ودحر
اآلخرين .كما أنّ محاوالت العدو الصهيوني سقطت نتيجة
الموقف الشعبي الكبير لمشايخ وفاعليات وأهل السويداء
الذين وقفوا صفا ً واح��دا ً خلف الجيش السوري ،مؤكدين
أنّ السويداء عصية على اإلرهاب وعلى ك ّل محاوالت العدو
الصهيوني.
إنّ دماء شهدائنا األبطال ،القوميين االجتماعيين منهم،
وبواسل الجيش السوري ،وسائر القوى ،دماء روت أرض
بالدنا ،وهذه األرض ستكون مقبرة لإلرهابيين والمتطرفين
ال��م��ت��ع�دّدي الجنسيات ،وفيها ستدفن مشاريع العدو
الصهيوني وحلفائه الغربيين والعرب واألتراك.
المضي في مسيرة الصراع
إنّ الحزب يعاهد شهداءه على
ّ
والمقاومة حتى تحقيق النصر والقضاء على اإلرهاب...

موقف م�شايخ وفاعليات
و�أهل ال�سويداء بالوقوف
�صف ًا واحداً خلف الجي�ش
ال�سوري �أ�سقط محاوالت
العدو ال�صهيوني و�أكد �أنّ
ال�سويداء ع�صية على
الإرهاب

زا�سيبكين التقى كرامي وتامر:
�إجماع دولي على ا�ستقرار لبنان
استقبل الوزير السابق فيصل كرامي في منزل العائلة في بيروت ،سفير روسيا
ألكسندر زاسيبكين ،وجرى عرض للتطورات العامة محليا ً وإقليميا ً ودولياً.
وبعد اللقاء قال كرامي« :التقينا اليوم السفير الروسي الصديق ،ورحبنا به،
وشكرنا له قيامه بواجب التعزية بوفاة الرئيس عمر كرامي ،فهو مرحب به دائما ً
في بيته وبين أهله ،وكانت فرصة للبحث في كل التطورات المحلية واالقليمية
والدولية .وقد أثنينا على الدور الروسي باتجاه ما يجري في المنطقة».
وطالب كرامي القيادات اللبنانية «بإيجاد الحلول السريعة ،ألن االزمة اللبنانية
لم تعد تحتمل المزيد من التأخير في انتخاب رئيس للجمهورية ،أو بإيجاد قانون
انتخابات عادل ومنصف حتى تجري االنتخابات على هذا الصعيد».
بدوره ،قال السفير الروسي« :زيارتي اليوم لتقديم التعزية بوفاة الرئيس عمر
كرامي ألنني لم اتمكن سابقا ً في بداية العام من تقديم التعزية ألسباب صحية
ألمت بي وقتها .وكانت مناسبة اليوم استعرضنا فيها مطوال ً مختلف القضايا
واألمور التي تتعلق باألوضاع في لبنان والمنطقة وعلى المستوى الدولي» ،الفتا ً
إلى «أن األجواء حاليا ً ال تساعد على إيجاد الحلول في مناطق العالم ،خصوصا ً
الشرق األوسط ،في ظل ما يجري في العالقات بين روسيا والواليات المتحدة
االميركية وأوروب��ا على وجه العموم .لذلك يجب ان نتغلب على هذه المرحلة
الخطيرة» .وأشار زاسيبكين إلى أن «اإلجماع الدولي حول تأييد األمن واالستقرار
في لبنان ما زال ساري المفعول».
وكان زاسيبكين استقبل رئيس الحركة اللبنانية الديمقراطية جاك تامر ،وجرى
التباحث في المستجدات على الساحة اللبنانية ،وكذلك في أوضاع المنطقة في
شكل عام.
ووفق بيان أصدرته الحركة اللبنانية الديمقراطية «فإنّ السفير زاسيبكين
عبّر عن وجهة نظره في الوضع اإلقليمي وقضية تهجير المسيحيين وتفتيت
المنطقة ،مؤكدا ً أنّ الرئيس الروسي فالديمير بوتين يؤيد ويدعم الحلول السلمية
والسياسية لجميع األزمات التي تشهدها دول المنطقة ،بعيدا ً من خرائط التقسيم
المطروحة ،بل على العكس يرى أنّ هناك ضرورة ملحة لتوفير االستقرار السياسي
واالجتماعي في ك ّل دول المنطقة» .أضاف البيان« :كذلك أبدى السفير زاسيبكين
قلقه من التش ّنجات على الساحة اللبنانية ،حتى ولو ت ّم ضبطها بصعوبة في
تفجر
المرحلة الحالية ...إذ أنّ استمرارها سيعني ازدياد الغيوم الداكنة التي قد ّ
األوضاع في األشهر المقبلة ،فيما المطلوب وبدرجة عالية من األهمية هو عدم
التهّور والتعاطي بحكمة وعقالنية من قبل جميع األطراف».
وأكد تامر ،بدوره ،أنه «سيبدأ بالتشاور مع عدد من الشخصيات والجهات
الفاعلة للتباحث في كيفية دعم موضوع انتخاب رئيس للجمهورية ،وتحقيق
مطالب المسيحيين بعقد مؤتمر عام في هذا الخصوص».
كما ن ّوه الجانبان بمؤتمر البطاركة المسيحيين الذي عُ قد في سورية لدعم
مصلحة المسيحيين في المشرق.

كرامي مستقبال السفير الروسي

افتتح �سينود�س الكني�سة الكاثوليكية
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ّلحام :الهجرة ّ
تهدد الوجود الم�سيحي حتى في لبنان
أكد بطريرك انطاكيا وسائر المشرق
واالسكندرية وأورشليم لطائفة الروم
الملكيين الكاثوليك غريغوريوس
الثالث لحام أن «علينا أن نعمل مع
اإلسالم والمسلمين وليس أن نخاف
من اإلسالم والمسلمين» ،محذرا ً من
مخاطر الهجرة التي تهدد الوجود
المسيحي ف��ي ال��ش��رق وح��ت��ى في
لبنان.
وق�����ال ل���ح���ام خ��ل�ال اف��ت��ت��اح��ه
س��ي��ن��ودس أس��اق��ف��ة كنيسة ال��روم
الملكيين الكاثوليك في المقر الصيفي
في عين تراز  -قضاء عاليه« ،لقاؤنا
معا ً في وحدة الروح القدس هو رمز
إلى وحدتنا معا ً رعاة كنيسة واحدة.
إننا متضامنون م��ع رع��اي��ان��ا ،مع
شعبنا ومع أوطاننا المتألمة .دورنا
وخدمتنا أن نسهر على وديعة اإليمان
وعلى حياة اإلنسان ،نسهر على دينه
ودنياه .ونواكب تطلعات شعوبنا
إلى األمن واألمان والكرامة والمواطنة
والعيش الكريم والحرية والتآخي
والتضامن والمحبة والسالم .وهذا
هو الهاجس األكبر لنا في أبرشياتنا،
حيث نحمل إل��ى السينودس هذه
الهواجس حول حضورنا ودورنا في
أوطاننا مهد المسيحية».
وتال لحام رسالة البابا فرنسيس
إل���ى مسيحيي ال��م��ش��رق العربي
المسيحي بمناسبة عيد الميالد
المجيد  ،2014وهي «تشرح هاجس
قداسته الذي يتالقى مع هواجسنا».
وعرض البابا «لآلالم والمحن» التي
«ل��م تغب ق��ط ع��ن م��اض��ي الشرق
األوسط البعيد والقريب» ،مشيرا ً إلى
«أنها تفاقمت خالل األشهر األخيرة
بسبب النزاعات التي تعذب المنطقة،
وال سيما بسبب أع��م��ال المنظمات
اإلره��اب��ي��ة الناشئة حديثا ً والتي
تبعث على القلق» ،ودعا المسيحيين
إل��ى «أن ي��ك��ون��وا صانعي السالم
والمصالحة والنمو ،لتعززوا الحوار
وتبنوا الجسور تماشيا ً م��ع روح
التطويبات ،وتعلنوا إنجيل السالم
وتكونوا منفتحين على التعاون مع
كل السلطات الوطنية والدولية».
ولفت لحام إل��ى أن «ه��ذا الكالم
ه��و ب��رن��ام��ج ع��م��ل ل��ن��ا ،ل��ك��ي نبني
أوطاننا ،متحدين كطوائف مسيحية،
ومتحدين كمواطنين م��ن مختلف
ال��ط��وائ��ف مسيحيين ومسلمين»،
مشددا ً على أنه «يجب أن نبقى معا ً
مسيحيين ومسلمين ،لكي نبني معا ً
مستقبالً أفضل ألجيالنا الطالعة».

لحام يلقي كلمته في افتتاح السينودس
وإذ أش��ار إل��ى «أن الهجرة تهدد
الوجود المسيحي حتى في لبنان .ال
بل تهدد فرادته في العالم العربي»،
أكد أن «علينا أن نعمل مع اإلسالم
والمسلمين ول��ي��س أن ن��خ��اف من
اإلسالم والمسلمين».
وتطرق إل��ى األوض���اع في البالد
العربية وال سيما في سورية متسائالً
«أل��م يقتنع العالم من ع��دم جدوى
القتل والدمار واإلجرام الذي يستهدف
سورية ،لينال من صمودها وثوابتها
وإرادت��ه��ا ورغبتها بالسالم؟ لماذا
ال ينضم جميع الفرقاء إلى مساعي
محادثات السالم التي عقدت مؤخرا ً
في روسيا؟».
وكرر النداء الذي ورد في رسالة
ال��ب��ط��ارك��ة ال��ث�لاث��ة (ال��ب��ط��ري��رك
غريغوريوس الثالث لحام بطريرك
الروم الملكيين الكاثوليك ،البطريرك
ي��وح��ن��ا ال��ع��اش��ر ي��ازج��ي بطريرك
ال���روم األرث��وذك��س ،البطريرك مار
أفرام الثاني كريم بطريرك السريان
األرثوذكس) ،والذي دعا «الجميع وال
سيما المسلحين ومموليهم وداعميهم،
وكل إنسان يؤمن بقيمة اإلنسان مهما
كان دينه وإيمانه ،أن انضموا إلى
مسيرة القيامة والحياة».
وعرض للمواضيع الكنسية التي
سيدرسها هذا السينودس موضحا ً
أننا «سنستعرض أوض��اع رعايانا
في أبرشياتنا والتي تتأثر كلها بسبب
األوضاع األمنية المتردية الدموية،
بداية من لبنان الذي يتأثر كل يوم
بسبب تسونامي النازحين إليه ،من
العراق ،وال سيما من سورية.
هذه األوضاع تزداد خطورة داخل
س��وري��ة ،وق��د دخلت الحرب عليها
عامها الخامس .وتأثرت أبرشياتنا

كلها في سورية بهذه ال��ح��رب ،وال
سيما أب��رش��ي��ة ح��م��ص .وق��د ب��دأت
الحياة تدب فيها .وأيضا ً وخصوصا ً
مدينة حلب العاصمة المسيحية
الثانية في سورية ،وقد تهدمت أو
تضررت تقريبا ً كل كنائسها ،وال سيما
في البلدة القديمة ،وبنوع خاص
مطرانيتنا والكاتدرائية التاريخية.
أما دمشق فقد استقبلت العدد األكبر
من النازحين داخ��ل س��وري��ة .وهي
تبذل الجهود الجبارة المكلفة ألجل
تقديم أقصى ما يمكن من المساعدة
للنازحين إليها ،وال سيما من خالل
اللجنة البطريركية في دمشق».
وتوجه بالشكر «إلى كل الجهات
ال��ت��ي ت��دع��م ج��ه��ودن��ا للمساعدة،
سواء الجهات الدولية ،أو الفاتيكان،
أو المجمع للكنائس الشرقية ،أو
المؤسسات الكاثوليكية والمسيحية
عموما ً التي تقدم لنا المساعدة.
كما وج��ه «ش��ك��را ً كبيرا ً للبنان
على استقباله للنازحين السوريين
األحباء».
وش��ك��ر «االه��ت��م��ام ال��م��ب��اش��ر من
الفاتيكان بالوضع المسيحي في
ال����دول ال��ع��رب��ي��ة ،وح��رص��ه على
انتخاب رئيس للجمهورية في لبنا،».
م��ب��ارك�ا ً «ال��ل��ق��اءات بين ال��ق��ي��ادات
ونشجع استمرارية الحوار على كل
األصعدة .ونشدد على انتظام الحياة
ال��دس��ت��وري��ة وع��م��ل ال��م��ؤس��س��ات،
ون��دع��م بكل ح��زم الجيش والقوى
األمنية في عملها ،ونشكر سهرهم
على أمن لبنان .ونشكر قوى الجيش
واألم��ن الداخلي على التعاون الذي
حصل ألجل إرج��اع بعض مقتنيات
الكنائس في سورية (معلوال ويبرود)
وسواهما».

�شبطيني :لعودة العمل الحكومي في �أ�سرع وقت
أعربت وزيرة المهجرين أليس شبطيني عن ألمها «لما
تعرضت له وال تزال بعض الجماعات واألقليات في سورية
من قبل قوى التطرف واإلرهاب واالنعزال والتي تتخذ من
الدين غطاء وشعارا ً لها في حربها القائمة ض ّد المواطنين
العزل المنتمين لعقائد ال يماشون تلك المجموعات التكفيرية
في شعاراتها وأهدافها وتصرفاتها».
وقالت في بيان« :إننا إذ نستنكر أش ّد االستنكار ما جرى
ويجري على هذا الصعيد مقدمين تعازينا الحارة للطائفة
الدرزية الكريمة بالضحايا البريئة التي سقطت مع دعوتنا
إلى تحكيم الحق واالحتكام للوعي الوطني والقومي من
أجل تفويت الفرصة على ك ّل المنادين والعاملين من أجل
إحداث الفتنة المذهبية والطائفية الشاملة».
وأضافت« :من هنا وبناء على خطورة األحداث الجارية

في المحيط ال بد وأن يبقى اللبنانيون بمنأى عنها ويحافظوا
على وحدتهم والتزامهم بالدولة بحيث أنّ هناك أكثر من
ضرورة لعودة العمل الحكومي في أسرع وقت وعدم إدخال
البالد في مهب النزاعات السياسية الضيقة والمواقف
الشخصية اآلنية ،وكذلك تجنب الخالفات المستعصية
حول القضايا الخالفية والتي تحل في أوانها ألنّ التعطيل
إذا ما يستمر فإنه يؤدي إلى أضرار بالغة تطال الجميع».
وختمت»:في النهاية ال ح� ّل يخرجنا من ه��ذه األزم��ة
السياسية المتفاقمة إال من خالل المبادرة فورا ً وانتخاب
رئيس جديد للجمهورية وفتح أب���واب مجلس النواب
وتشجيع الحوارات الوطنية الجارية واستمرارها بين
األط��راف لدرء األخطار وتحييد لبنان عن تداعيات النار
اإلقليمية المشتعلة».

