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حمليات �سيا�سية

من حاخاماتهم تدينهم...
محمد علي الخبي*
أنشئت حركة «ناطوري كارتا» عام  ،1930وهي تؤمن
بعدم أحقية اليهود في بناء دول��ة خاصة بهم «قبل نزول
السيد المسيح عليه السالم» كما يدعون .وعدد أعضاء هذه
الحركة خمسة آالف حول العالم.
ي �ق��ول ال �ح��اخ��ام دي �ف �ي��د ف �ي �ل��دم��ان« :إن� �ش ��اء «إس��رائ �ي��ل»
واالح �ت�لال أم��ر خ��اط��ئ م�ن��ذ ال �ب��داي��ة ...ي �ح � ّرم علينا ديننا
إقامة دولة ودعمها وإلحاق الضرر باآلخرين ...هل يفهم
الصهاينة المجرمون أنّ فلسطين من النهر إلى البحر ليست
ملكا ً لهم وال وج��ود لهم على ه��ذه األرض المقدسة؟ وهل
أدرك الصهاينة أن اليهودية الحقة ،التوراتية القديمة ،هي
دي��ن لله ونبيّه موسى عليه السالم ،وتوالت األدي��ان على
ه��ذه األرض لإلنسانية جمعاء ول��م يفكروا البتة ف��ي بناء
دولة لهم باسم اليهود ،ولم يقتلوا من ال يدين بصهيونيتهم،
ولم يحتلّوا أرضه ولم يطردوا السكان األصليين منها ألنّ
دينهم التلمود».
اليهودي هو برسم األم��م المتحدة
للحاخام
ه��ذا الكالم
ّ
وأم��ي��ن��ه��ا ال� �ع ��ام ال��م��ح��اب��ي ل �ل �ص �ه��اي �ن��ة ،ه ��و وحاشيته
االستعمارية ،ف��ي ظلم واض��ح لشعب فلسطين ،ولشعب
سورية .وعلى العالم أن يدرك أنه إذا اعترف بيهودية الكيان
الصهيوني فهذا يعني استسالما ً كامالً ال جدال فيه إلدارة
الصهاينة القتلة وإسباغا ً للشرعية على وج��وده العدواني
االستيطاني وتبرئته من الجرائم كلّها التي ارتكبها في حق
الشعب العربي الفلسطيني منذ عام  1948حتى اليوم...
لو اعترف العالم بيهودية الدويلة المسخ فسيؤدي هذا
االعتراف إلى بطالن حق الفلسطيني بأرضه وإسقاط صفة
االحتالل الصهيوني الدخيل على المنطقة العربية برمتها.
ال بد من أن يدرك العالم اآلن أنه إذا تم االعتراف بيهودية
ال��دوي�ل��ة المسخ سيصبح س�ك��ان فلسطين  1948عرضة
لترحيلهم جميعاً ،بل اقتالعهم من جذورهم األصيلة.
ال ب��د م��ن أن يعي ال�ع��ال��م كله أ ّن��ه إذا ت��م االع �ت��راف بهذه
الدويلة ويهوديتها فالمحتلّون يصدقون رواياتهم الكاذبة
حول أرض الميعاد وغيرها ،كما أن االعتراف يسقط حق
ال �ع��ودة للمهجرين م��ن دي��اره��م وي�ك��ون ب��اب�ا ً للتوطين في
أماكن وجودهم.
ليدرك العالم أن مثل االعتراف إذا حصل سيفتح الطريق
أمام كيانات ودويالت طائفية مذهبية عرقية ،وأمام بعض
الكيانات العربية المتسابقة إلى الفكر الصهيوني والدعوة
اليهودية المزعومة بإقامة أوث��ق ال�ع�لاق��ات الدبلوماسية
واالقتصادية والفكرية والسياسية ،ما يجعل ه��ذا الكيان
ض�م��ن ال�م�ن�ظ��وم��ة ال�ع��رب�ي��ة و ُي��رف��ع ال �ح �ص��ار االقتصادي
والمقاطعة عنه وع��ن منتجاته .وه��ذا ي��ؤدي إل��ى فك العزلة
العالمية ع��ن ه��ذه ال��دوي�ل��ة الصهيونية وجعلها م��ن الدول
الرائدة في المجتمع العالمي.
ليدرك العالم كلّه :إذا تم االعتراف المزعوم بهذا الكيان
ي�ه��ودي�ا ً ف��إن�ه��م سعملون ع�ل��ى تصفية القضية المركزية
الفلسطينية ال�ع��ادل��ة .وف��ي النهاية ال ب��د م��ن ال�ق��ول :اذا تم
االعتراف فإن ال وجود له وال حق وال شرعية ،ألنّ االعتراف
واجه إالّ بالرفض والمحاربة.
بالقوة واإلجبار لن ُي َ
 عضو مجلس الشعب السوري

رئي�س مجل�س النواب اليمني
في ال�سراي وعين التينة
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م�أزق «�إ�سرائيل» :وقف الحرب قد ٌر ولي�س خيار ًا
 العميد ناصر أيوب
تعيش «إسرائيل» مأزقا ً مذ ق� ّرر الكيان الصهيوني
ت��وس �ي��ع ال �ع �م �ل �ي��ات ال �ع �س �ك��ري��ة ف ��ي غ� ��زة وم ��راوح ��ة
حالة ال�ح��رب للوصول إل��ى وق��ف إط�لاق ن��ار .ومأزق
«إسرائيل» متعدّد الجانب ،فهي تخسر الكثير ،خاصة
أنّ حربها تستهدف قطاعا ً لم يبق لديه ما يخسره.
أك �ث��ر م��ا أذه ��ل «اإلس��رائ �ي �ل �ي �ي��ن» أنّ استخباراتهم
وج�ي�ش�ه��م وح�ك��وم�ت�ه��م م�ن��ذ ال �ي��وم األول م��ن الحرب
وص �م��ود ال�م�ق��اوم��ة ف��ي غ��زة ت��آك�ل��ت ق��درات�ه��ا وراح��ت
تستغيث حلفاءها لوقف إط�لاق النار ،وانقلب السحر
على ال�س��اح��ر ،وت�ب�يّ��ن للقاصي وال��دان��ي أن المقاومة
هي التي ترفض وقف الحرب إذا لم ينص وقفها على
م��ا يحفظ دم��اء ال�ش�ه��داء ،وإذا ل��م تستطع حماية حق
أهل غزة بفك الحصار عنها ،رغم أنها ،بمنطق القوي
وال�ض�ع�ي��ف ف��ي ال �ح��االت الطبيعية م�ق��ارن��ة بقدراتها
وقدرات الجيش «اإلسرائيلي» ،هي الطرف الذي يجب
أن يسارع ال��ى طلب وق��ف إط�لاق النار وف��ك الحصار
من الناحية العسكرية .صمود أجبر «إس��رائ�ي��ل» على
االع�ت��راف ب��أن عناد المقاومة استدرجها إل��ى احتالل
القطاع.
ي��رى مدغيلت ،وه��و كاتب «إسرائيلي» ،أن��ه يصعب
على بنيامين نتنياهو وم��وش�ي��ه يعلون وب�ن��ي غانس
أن ي �ج��دوا السبيل ال��ذي ي�ت��رك ل �ـ«إس��رائ �ي��ل» إنجازات
ف��ي م �ي��دان ال �ق �ت��ال .وي�ش�ي��ر م��دغ�ي�ل��ت إل ��ى أن ص��ورة
اإلنجاز باتت رمادية إلى ح ّد ما إذ ُيش ّوش على الرأي
العام ،كأن نتانياهو ويعلون يحسنان توسيع العملية

العسكرية .ويح ّذر آخرون بحكمة من أنه ال يجوز لهما
السير في المكان نفسه وإن كانا يتصرفان على أنهما
عالمان بالمشكلة ،مشيرا ً ال��ى ع��دم القدرة على وقف
إطالق النار رغم الجهود المصرية خالل المعارك.
قبل أي��ام م��ن وق��ف إط�لاق ال�ن��ار ك��ان المصريون ال
يزالون يحاولون بدعم «إسرائيلي» وأميركي تهيئة هذا
الواقع ،إ ّنما كان يصعب عليهم أن يتخلصوا من العقدة
المالزمة لالتصاالت منذ أسبوع قبل وقف النار ،وبدا
ح�ي�ن��ذاك انّ م�ص��ر ه��ي ال�ت��ي ع�ل ّ�ق��ت ال�م�ح��ادث��ات شرط
وق��ف إط�لاق ال�ن��ار أوالً ،فيما طلبت «إس��رائ�ي��ل» البقاء
في الميدان لمعالجة موضوع األنفاق ،وكانا يواجهان
ما أظهرته المقاومة في غزة من أن وقف إطالق النار
لن يشمل التساهل مع بقاء أي قوات بداعي أنها تعالج
األنفاق.
كذلك قبل وقف النار ،كان المراسلون العسكريون
«اإلسرائيليون» ال ي��زال��ون يتحدثون عن األم��ر كأنهم

منذ اليوم الأول من الحرب
و�صمود المقاومة في غزة
ت�آكلت قدرات «�إ�سرائيل»
وا�ستخباراتها وجي�شها
وحكومتها وراحت ت�ستغيث
حلفاءها لوقف �إطالق النار

ب ّري متوسطا ً نظيره والسفير اليمني

دعا رئيس مجلس النواب اليمني يحيى الراعي إلى التوافق حول رئيس
للبنان ،مؤكدا ً تضامن بالده مع الجيش اللبناني.
وزار يحيى الراعي عين التينة بعد ظهر أمس ،والتقى الرئيس نبيه بري
في حضور النائب علي بزي ،وجرى البحث في التطورات الراهنة في لبنان
والمنطقة والعالقات الثنائية والتعاون البرلماني بين البلدين .وأعرب الراعي
بعد اللقاء عن فخره بزيارة لبنان ،مشيرا ً إلى أنه حمل رسالة وتحية من
رئيس الجمهورية اليمني عبد ربه منصور هادي إلى رئيسي مجلس النواب
والحكومة اللبنانيين .وقال« :إنّ مشاكل لبنان ليست جديدة علينا ،وإننا في
المناسبة نقدم تعازينا أيضا ً لما حدث في التفجيرات األخيرة وما حدث أيضا ً
من قتل أبنائنا الضباط والجنود اللبنانيين على الحدود السورية في عرسال.
وأضاف« :لقد تآمر كثيرون على لبنان سواء كانوا عربا ً أو أجانب ،فإذا لم
يتوحد اللبنانيون ويتفقوا على من يحكم لبنان ،لن يأتي واحد من خارجه
ليرحم هذا البلد».
وكان رئيس مجلس النواب اليمني زار السراي الحكومي ،يرافقه النائب
علي بزي والسفير اليمني في لبنان ،وأكد تضامن بالده مع لبنان في الظروف
الحالية.

بو �صعب :ت�أجيل �إعطاء
الإفادات � 48ساعة
أعلن وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب في مؤتمر عن «إعطاء
إف��ادات لكل من تقدم باالمتحانات الرسمية مع تأجيل السير بالقرار 48
ساعة ،إفساحا ً في المجال أمام المساعي القائمة للوصول إلى ح ّل يرضي
األطراف كافة» .وقال بو صعب خالل مؤتمر صحافي عقده أمس« :لقد أخطأت
حين قلت أنني لن أعطي إفادات ،وكنت أحاول حينها إعطاء ورقة قوية لهيئة
التنسيق ،لكنّ الوضع مقفل واألجواء ال توحي بإقرار سلسلة الرتب والرواتب
قريباً».
أنّ
ولفت إلى «هيئة التنسيق مصرة على موقفها برفضها التصحيح قبل
إق��رار السلسلة» ،مشدّدا ً على أنه «ك��ان منذ اليوم األول مع مطالب هيئة
التنسيق واعتبرناها محقة وما زلنا نعتبرها كذلك» ،موضحا ً في السياق
نفسه أنّ اختالفه مع الهيئة مرتبط بمستقبل الطالب» .وأضاف بو صعب:
«سأبقى رأس حربة في الدفاع عن مطالب ك ّل األساتذة ،لكنني أدعوهم إلى
التفكير في ما نمر به من ظروف راهنة ودقيقة ،ذلك أنّ أي عمل نقابي مسؤول
يجب أن يأخذ في االعتبار الظروف الدقيقة التي تم ّر بها البالد على األصعدة
كافة» .وقال« :أش ّد على يد األساتذة ويد هيئة التنسيق ونقول :من شرب
يغص بالساقية والعمل النضالي لن ينتهي» ،مشدّدا ً على أن «ال أحد
النهر ال
ّ
لديه الحق بأن يأخذ سنة من عمر الطالب ،فال تضيعوا الطالب ومستقبلهم».

الحظ سياسي
أي
بارز عدم صدور ّ
موقف عن المجموعة
المس ّماة «مسيحيّي
 14آذار» ر ّدا ً على
تصريحات ومواقف
نواب الشمال الثالثة
ض ّد الجيش اللبناني،
وتوجه تحديدا ً إلى
رئيس حزب القوات
سمير جعجع ،المرشح
لرئاسة الجمهورية،
أي الطامح ألن يكون
ّ
القائد األعلى للجيش
والقوات المسلحة،
سائالً :هل يجوز
التهجم
السكوت إزاء
ّ
على الجيش الوطني؟
أم انّ مقولة «فليحكم
اإلخوان» ال تزال
سارية المفعول؟

يؤدّون مهمة ضرورية بتكليف من الشؤون «المعنوية»
في الجيش ،لكن ذلك لم يحل دون طرح تساؤالت تارة
والحديث عن المأزق تارة أخرى .ومنذ ذلك الحين كان
واضحا ً أن «اإلسرائيلي» موجود بين خيارين ،إما تنفيذ
انسحاب من جانب واحد ،أو مواصلة الزحف الى داخل
ال�ق�ط��اع .ووج��دت «إس��رائ�ي��ل» نفسها ف��ي م��أزق كبير،
فإما ت��راوح مكانها ،أو تزحف وتدمر األنفاق .أي إ ّما
الى األم��ام بقوة أو إلى ال��وراء نحو الديار ،فيما يترك
استمرار إطالق النار لسالح الجو.
ج ّربت «إسرائيل» خياراتها كافة ولم تترك مجاالً للشك
في منحها فرص النجاح ،س��واء التقدم الى األم��ام ،أو
التراجع وترك سالح الجو يقوم بالمهمة ،لكنها وجدت
أن المقاومة في غزة غير آبهة لوقف إطالق النار ،وتبيّن
ذلك بعد  25يوما ً من القتال .لم تستغث فيها المقاومة
بأحد ،ما يعني أنها تملك القوة والقدرة على المواجهة
مهما طالت األي��ام ورغم الضربات القاسية والمجازر
المؤلمة في حق األبرياء والمدنيين.
رأى «اإلسرائيليون» أنفسهم مجبرين على التوقف
وع��دم دخ��ول غ��زة التي ال تجلب لهم س��وى الكوارث،
وذاك ما قالته «القناة الثانية» فيما تجري المفاوضات
على ق��دم وس��اق في القاهرة نقالً عن ع��دد من ضباط
االس�ت�خ�ب��ارات وك �ب��ار ق��ادة ال �م �ي��دان ،فتحقيق الهدف
ال�م��دع��و «وق��ف ال �ص��واري��خ» يستدعي اجتياحا ً كامالً
لقطاع غ��زة ،وكلفة ه��ذا العمل ه��ي م�ئ��ات ال�ج�ن��ود من
القتلى وألوف الجرحى ومدة ال تق ّل عن خمس سنوات
من الحرب المتصلة.
ق� ��رار وق� ��ف ال� �ح ��رب ه ��و ق� ��در «إس ��رائ� �ي ��ل» وليس
خيارها.

لقاء بين عون وجنبالط في الرابية:
ت�أكيد على دعم الجي�ش والإ�سراع في ملء ال�شغور خليل :ق�ضية عر�سال من �أولويات الحكومة
�سالم التقى وزير المال ووفد عمداء «اللبنانية»

أكد رئيس تكتل التغيير واإلصالح
النائب ميشال عون ورئيس الحزب
التقدمي االش��ت��راك��ي النائب وليد
جنبالط «ال��دع��م المطلق للجيش
اللبناني» ،مشدّدين على ضرورة
«تفعيل المؤسسات الدستورية
واإلس���������راع ف����ي م�����لء ال��ش��غ��ور
الرئاسي».
وبحث عون ،في دارته في الرابية
أم����س ،م��ع ج��ن��ب�لاط ف��ي ع���دد من
الملفات السياسية ،حيث ت ّم تأكيد
الدعم المطلق للجيش اللبناني في
معركته في عرسال.
والحقاً ،أعلنت لجنة اإلع�لام في
التيار الوطني الح ّر ومفوضية اإلعالم
في الحزب التقدمي اإلشتراكي أ ّنه
ت ّم التداول في التطورات السياسية
الراهنة في لبنان والمنطقة.
ولفت البيان إل��ى أنّ االجتماع
«ك���ان ص��ري��ح �ا ً وودي����ا ً ت��� ّم خالله
ال��ن��ق��اش ف���ي ع����د ٍد م���ن ال��م��ل��ف��ات
السياسية أب��رزه��ا المعركة التي
يواجهها لبنان ف��ي ه��ذه المرحلة
الحساسة ض ّد اإلره��اب .حيث كان
تأكيد مشترك على أهمية الدعم
المطلق للجيش اللبناني ،من دون
أي شروط أو تفسيرات أو تأويالت
من شأنها التشويش على المناخ
الداعم للمؤسسة العسكرية».

عون مرحبا ً بجنبالط في الرابية
وحسب البيان ،تخلل االجتماع
«نقاش في سبل تحصين الساحة
ال��داخ��ل��ي��ة إزاء ه���ذه ال��ت��ح��دي��ات
ال��م��ت��ن��ام��ي��ة ،وف���ي آل���ي���ات تعزيز
االستقرار الداخلي ،وهو ما يتحقق من
خالل االبتعاد عن الحسابات الفئوية
بين اللبنانيين ،ويتعمق عبر تفعيل
المؤسسات الدستورية واإلسراع في
ملء الشغور الرئاسي».

(شربل ّ
نخول)
ك��م��ا ت��� ّم «ال��ت��ب��اح��ث أي��ض��ا ً في
العالقة المشتركة بين التيار الوطني
الح ّر والحزب التقدمي االشتراكي
وضرورة استمرار التواصل المشترك
بين الحزبين وتفعيله ،بما يؤكد
االستقرار والتنوع في الجبل ويع ّزز
مناخات التقارب بين اللبنانيين،
خصوصا ً في هذه المرحلة الدقيقة
التي يمر بها لبنان».

ن�شاطات �سيا�سية و�أمنية

(حسن ابراهيم)

خفايا
خفايا

استقبل رئ��ي��س ت��ي��ار
المردة النائب سليمان فرنجيه
في دارته في بنشعي ،النائب
هنري حلو ،وك��ان بحث في
مجمل التطورات الراهنة.
استقبل ق��ائ��د الجيش
العماد جان قهوجي في مكتبه
ف��ي ال��ي��رزة ،النائب السابق
لرئيس مجلس ال��ن��واب إيلي
الفرزلي ووزير الدفاع الوطني
السابق فايز غصن ،اللذين
قدما له التعزية بالعسكريين
الشهداء ،وأعربا عن تقديرهما
ل��ل��ت��ض��ح��ي��ات ال��ت��ي يبذلها
الجيش إلع���ادة ف��رض األم��ن
واالستقرار في منطقة عرسال.
ك��م��ا اس��ت��ق��ب��ل وف������دا ً من
قدامى مدرسة الجمهور ضم
ص��ن��اع��ي��ي��ن ورج�����ال أع��م��ال
ومصرفيين ،معزيا ً بشهداء
الجيش.
ثم التقى قهوجي القائمة
ب���األع���م���ال ل����دى ال��س��ف��ارة
البريطانية في لبنان عبدة
ش���ري���ف ي��راف��ق��ه��ا ال��م��ل��ح��ق
ال��ع��س��ك��ري ال��م��ق��دم جيمس
ك��اش��ن��ر ،وت���ن���اول ال��ب��ح��ث
التطورات الراهنة ،وعالقات
التعاون بين جيشي البلدين.
التقى وزير البيئة محمد
المشنوق في مكتبه في الوزارة
وزير الخارجية السابق عدنان
منصور وعرض معه األوضاع
الراهنة.
استقبل السفير اإليراني
في لبنان محمد فتحعلي في
مق ّر السفارة في بيروت رئيس
جمعية قولنا والعمل الشيخ
أحمد القطان ،ورئيس حركة
اإلصالح والوحدة الشيخ ماهر
عبدالرزاق .ورحب الشيخان،
ب��ح��س��ب ب���ي���ان ص�����ادر عن
الجمعية ،بالسفير فتحعلي
في لبنان بين أهله وإخوانه،
وش��ك��راه ع��ل��ى «دع���م إي���ران
ل��ح��رك��ات ال��م��ق��اوم��ة ال سيما
في لبنان وغ��زة» ،وطالبا كل
شعوب العالم بـ«الوقوف مع
غزة».

سالم مجتمعا ً إلى خليل في السراي

(داالتي ونهرا)

عرض رئيس الحكومة تمام سالم األوضاع العامة
مع زواره ،واستقبل في السراي الحكومية قبل ظهر
أمس وزي��ر المال علي حسن خليل وبحث معه في
األوض��اع العامة في البلد ،ال سيما قضية عرسال
التي أكد خليل «أنها من أولويات اهتمام الرئيس
س�لام والحكومة» .ثم التقى سفير أرمينيا أشوت
كوتشاريان ال��ذي ق��دم إل��ى س�لام دع��وة رسمية من
قبل رئيس حكومة أرمينيا هوفيك ابراهاميان لزيارة
أرمينيا في الخريف المقبل.
واستقبل سالم رئيس الجامعة اللبنانية الدكتور
عدنان السيد حسين على رأس وفد من عمداء الجامعة
المعينين حديثاً ،وق��ال السيد حسين بعد اللقاء:
«إنّ الزيارة هي لشكر الرئيس سالم على اإلنجازات
التاريخية التي حققتها الحكومة اللبنانية بمرسوم
تعيين عمداء الجامعة اللبنانية والقرار الذي يجيز
للجامعة بالتعاقد بالتفرغ مع مجموعة من أساتذتها
المتعاقدين» .وأض��اف« :لقد تحدث الرئيس سالم
عن أهمية الجامعة اللبنانية في التعليم العالي
كمؤسسة كبرى وطنية منتشرة في كل لبنان وطلب
منا أن ننطلق علميا ً وثقافيا ً ووطنيا ً بمعزل عن
التدخالت السياسية والضغوط الخارجية ،وهذا

ما نؤكد عليه نحن في الجامعة لناحية استقاللية
الجامعة اللبنانية كمؤسسة عامة تتمتع باالستقالل
المالي واإلداري واألكاديمي».
وأوض��ح السيد حسين «أنّ عقد مجلس الجامعة
سيكتمل في النصف األول من أيلول مع انتخاب ممثل
لألساتذة في ك ّل كلية من الكليات الـ  16على أن يعلن
عن االجتماع األول للمجلس في اإلدارة المركزية
للجامعة».
أما بالنسبة إلى ملف التفرغ ،أشار إلى «أنّ األسمـاء
ستسلم إل��ى رئ��اس��ة الجامعة ومنهـا إل��ى عمداء
الكليـات بحيث يتسلم كل عميد األسمـاء الخاصة
بكليتـه على أن ترتــب اإلدارة المركزيـة بالتعاون
مع إدارات الكليـات والفــروع العقـود وفـق األصـول
القانونيـة».
وأكد رئيس الجامعة «أنّ كل المرشحين للتفرغ
سيخضعون للشروط القانونية ،وال يمكن ألي عقد
متفرغ أن يبرم أو يصبح نافذا ً إال بعد استيفاء الشروط
األكاديمية ،فهكذا كانت الجامعة وهكذا ستبقى».
ومن زوار السراي :سفير لبنان في بلجيكا واالتحاد
األوروب��ي رامي مرتضى ،والمدير العام ألمن الدولة
اللواء جورج قرعة.

�أعلن عن م�ساعدة �سعودية للقوى الأمنية بمليار دوالر

الحريري :وحدتنا هي ال�سالح الأم�ضى
فرنجية وحلو في بنشعي

قهوجي مستقبالً غصن

المشنوق ومنصور خالل لقائهما

(مديرية التوجيه)

أعلن الرئيس سعد الحريري
خالل مؤتمر صحافي عقده في مق ّر
إقامته في جدّة أمس ،عن مساعدة
سعودية فورية للجيش والقوى
األم��ن��ي��ة اللبنانية ،لدعمها في
محاربة اإلرهاب والتصدي له .وأكد
الحريري أنّ الوحدة «هي السالح
األم��ض��ى بيد الشرعية والجيش
لالنتصار على اإلرهاب».
ورأى «أنّ لبنان اليوم يواجه
هجمة إرهابية غير مسبوقة عملت
على خطف ب��ل��دة ع��رس��ال وأس��ر
أهلها ومهاجمة المراكز العسكرية
واألمنية الموجودة فيها ،وهذا األمر
ليس حدثا ً أمنيا ً عابرا ً على صورة
الحوادث التي تتنقل بين المناطق،
بل هو لعنة نزلت على لبنان ،ومن
المستحيل على الكبار والشرفاء
واألح���رار في أمتنا أن يقفوا منها
موقف المتفرج ،وأال يقرنوا أقوالهم
بالفعل ،فيبادروا إلى نصرة لبنان
وج��ي��ش��ه وم��ؤس��س��ات��ه األم��ن��ي��ة
الشرعية ،ويتخذوا القرار السليم في
الوقت المناسب ،وأال يتركوا البلد
الذي أحبوه ودافعوا عن صيغته
ووج���وده نهبا ً للرياح اإلرهابية
تهب على المنطقة».
الصفراء التي
ّ
وأض��اف الحريري« :ها هو خادم
الحرمين الشريفين الملك عبدالله
بن عبدالعزيز يعلن الوقوف مع
لبنان في مكافحة اإلرهاب وفلوله
المسلحة ،ويضع خطابه التاريخي
الذي وجهه قبل أيام موضع التنفيذ،
تأكيدا ً للصرخة التي أطلقها منبها ً
ومحذرا ً من تنامي اإلرهاب وقصور
المجتمع الدولي عن مكافحته»،

الحريري متحدثا ً من جدة
معلنا ً عن تقديم الملك عبدالله بن
عبدالعزيز دعما ً فوريا ً «للجيش
اللبناني وق���وى األم���ن الداخلي
وسائر القوى األمنية الشرعية،
يخصص لرفد
قوامه مليار دوالر
ّ
الدولة اللبنانية باإلمكانات التي
تتيح لها دحر اإلره��اب ورده على
أعقابه».
وخ��ت��م« :إنّ وحدتنا الوطنية
هي السياج الذي يحمي بلدنا ،وال
يجوز ألي سبب ك��ان ،التضحية
بها لمصلحة مشاريع خارجية
هدفها اس��ت��دراج الفتن والحرائق
إلى لبنان ،أو توريطنا في الحروب
القريبة والبعيدة ،والتطوع في

معارك إنقاذ األنظمة الطاغية».
وق���ال« :إنّ وحدتنا ه��ي السالح
األم��ض��ى بيد الشرعية والجيش
لالنتصار على اإلرهاب».
واعتبر رئيس الحكومة تمام
سالم «أنّ هذه المساعدة الكريمة،
التي سبقتها هبة الثالثة مليارات
دوالر لتسليح الجيش ،هي دليل
إضافي على تأييد خادم الحرمين
الشريفين الكامل للدولة اللبنانية
ورغبته في تعزيز مؤسساتها ،كما
أنها استكمال للنهج الذي اتبعته
المملكة العربية السعودية دائما ً
تجاه لبنان وعبرت عنه بأشكال
سياسية مختلفة».

