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جهاد مغنية يوارى الثرى �إلى جانب والده
وعرب�صاليم ت�ش ّيع �أبو عي�سى اليوم

3

وفد من قيادة «القومي» �شارك في ت�شييع ال�شهيد مغنية

حردان :المعركة مع العدو ال�صهيوني
مفتوحة على ّ
كل االحتماالت
العدوان الإرهابي على ال�سيادة ال�سورية والمقاومة
يدفع باتجاه تغيير قواعد اال�شتباك

الحاج أبو عماد مغنية
شيّع حزب الله وجماهير المقاومة الشهيد
جهاد عماد مغنية الذي استشهد ورفاقه في
الغارة «اإلسرائيلية» الجبانة التي استهدفت
موكبهم على بعد  6كلم عن الشريط المحتل
ف��ي القنيطرة حيث ك��ان متوجها ً لمعاينة
االعتداءات «االسرائيلية» اليومية على مواقع
الجيش السوري في تلك المنطقة .وانطلق
موكب التشييع من أم��ام قاعة الحوراء في
الغبيري وسلكت ال��ش��وارع ال��م��ؤدي��ة إلى
روضة الشهيدين ،حيث أ ّم رئيس المجلس

خالل التشييع
السياسي في حزب الله السيد ابراهيم أمين
السيد ال��ص�لاة على جثمان الشهيد وسط
حضور سياسي وق��ي��ادي وحزبي عسكري
وإعالمي محلي وإقليمي ودولي قبل أن يُوارى
في الثرى إلى جانب والده القائد الشهيد عماد
مغنية وإخوة السالح.
غص بالمشاركين من
وسار الموكب الذي ّ
مختلف المناطق اللبنانية ،يتقدمهم قيادات
من حزب الله وشخصيات سياسية وحزبية،
على إيقاع صرخات «الموت ألمريكا ،والموت

(أكرم عبد الخالق)

إلسرائيل» وقد ُحمل نعش الشهيد على أكف
المقاومين ف��ي ح��زب ال��ل��ه وس��ط صيحات
التكبير ونثر الورد والرز.
وكان وقف الحاج أبو عماد منذ ليل أول من
أمس لتقبل التبريكات والتعازي باستشهاد
نجل القائد عماد مغنية وهي المرة الرابعة
التي يتقبل التبريكات بشهيد من عائلته بعد
أوالده الثالثة (جهاد ،فؤاد ،عماد).
إل��ى ذل��ك يشيّع ح��زب الله اليوم الشهيد
محمد أحمد عيسى «أب��و عيسى» في بلدته

عربصاليم  ،كما تتحضر بلدات جنوبية أخرى
لتشييع عدد من الشهداء .وكانت تقاطرت
الحشود الشعبية لمواساة عائالت الشهداء
وس��ط تأكيد على التمسك بنهج المقاومة
في التصدي للعدو الصهيوني والجماعات
التكفيرية.
ه��ذا وتتقبل ق��ي��ادة ح��زب ال��ل��ه التعازي
والتبريكات بالشهداء الستة اليوم وغدا ً من
الساعة  2.00حتى  5.00عصرا ً في مجمع
اﻹمام المجتبى – الحدث – حي األميركان.

�إجماع لبناني على التم�سك بنهج المقاومة
وت�أكيد �أن حزب اهلل لن يترك العملية تمر من دون رد قوي
أك���دت األح���زاب والفعاليات السياسية «أن ال��ع��دوان
«اإلسرائيلي» على القنيطرة والذي استهدف مجموعة من كوادر
المقاومة يشير الى إصرار «إسرائيل» على استهداف المقاومة
في أي زمان ومكان» ،الفتة إلى «أن العدو «اإلسرائيلي» يشكل،
مع التنظيمات المسلحة التي تستهدف سورية ،وجهين إلرهاب
واحد» .وإذ شددتأن على أنّ حزب الله لن يترك هذه العملية
تمر ،وأن رده على هذا االعتداء الفاضح ،سيكون قوياً» ،دعت
في تصريحات أصدرتها أمس إلى «التمسك بنهج المقاومة».
وف��ي السياق ،أك��د رئيس تكتل التغيير واإلص�لاح العماد
ميشال عون في تغريدة عبر «تويتر» »:أننا لم نكن بحاجة
لمجزرة القنيطرة لنكتشف سلوك إسرائيل اإلرهابي فهذا مسارها
التاريخي».
ونبه الرئيس السابق ميشال سليمان من «مغبّة االنجرار
إلى أي ردّة فعل على الحدود اللبنانية مع «إسرائيل» وعدم
إعطائها أي ذريعة تستفيد من خاللها في سياساتها الداخلية
ألسباب انتخابية بحتة» .وج�دّد سليمان تأكيده «ضرورة
اعتماد االستراتيجية الدفاعية التي تقدّم بها الى هيئة الحوار
الوطني من أجل االستفادة من قدرات المقاومة لدعم الجيش
في التصدي الى اي عدوان «إسرائيلي» محتمل على االراضي
اللبنانية» .وللغاية عينها ،اتصل سليمان برئيس كتلة الوفاء
للمقاومة النائب محمد رعد معزياً.
وقال النائب م��روان فارس «إن المقاومة تقدّم تضحيات
كبيرة دفاعا ً عن لبنان وسورية ،لكن هذه العملية تأتي بعد
خطاب األمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله الذي
ق��ال فيه إن المقاومة تمتلك صواريخ فاتح  .»2وأض��اف:
«أعتقد أن حزب الله لن يترك هذه العملية تمر وسيرد على هذا
االعتداء الفاضح ،وأن الر ّد سيكون قويا ً كي تأخذ «إسرائيل»
منه دروسا ً بأن كل اعتداء على لبنان وسورية سيقاوم من قبل
المقاومة والجيش العربي السوري».
وقال عضو تكتل التغيير واإلصالح النائب نبيل نقوال خالل
تقديمه التبريكات ألهالي الشهداء «أنه تبين أن «االسرائيلي»
والـ»داعشي» هما وجهان لعملة واحدة» ،مضيفا ً «أن هذا هو
طريقنا وحظنا أن نجاهد لنعيش بكرامتنا على أرضنا ونتحرر
من التكفيريين او االسرائيليين».
واعتبر رئيس الحزب الديموقراطي النائب طالل ارسالن
«أن العملية «اإلسرائيلية» المباشرة التي أدت الى سقوط
كوكبة من شهداء المقاومة في القنيطرة ،إنما هي تلبية لنداء
استغاثة أطلقته القوى المنهزمة في سورية بفعل ضربات
الجيش العربي السوري والمقاومة».
وتابع «لقد كان كالم السيد حسن نصر الله واضحا ً حول
ق��درات المقاومة وك��ان الغباء «اإلسرائيلي» واضحا ً أيضا ً
بعدم فهم صدقية هذا الكالم ،وها هي «إسرائيل» تزج نفسها
مع حلفائها في معركة مباشرة مكشوفة» ،ما يؤكد «أن
مشروع الفوضى في سورية إنما هو مشروع «إسرائيلي» بكل
مكوناته» .وأضاف «إن «إسرائيل» ال يهنأ لها عيش وال يغمض
لها جفن عندما ترى وفاقا ً لبنانيا ً أو إقليميا ً أو دوليا ً يلوح في
األفق .من التفاوض بين األفرقاء اللبنانيين الى اعتراف مجمل
المنظومة العربية والمجتمع الدولي بأخطار اإلرهاب الى آفاق
نجاح المفاوضات النووية االيرانية  -االميركية ،كلها أسباب
تدفع بـ«إسرائيل» الى بذل الجهود في سبيل بث الفوضى
وتعريض أم��ن ال��ش��رق األوس���ط ال��ى اإله��ت��زاز على خلفية
مصالحها التوسعية».
وقال األمين العام للتنظيم الشعبي الناصري أسامة سعد
«ها هي المقاومة تزداد قوة ومنعة بفضل دماء شهدائها وها
هو تيار المقاومة يزداد إصرارا ً على خيارها وإعالء رايتها».
وأضاف« :استهداف العدو الصهيوني لكوادر المقاومة على
األرض السورية يشير إلى إصراره على استهداف المقاومة
في أي زمان ومكان ،كما يشير إلى مدى شعوره بالخطر من
جراء تنامي قدرات المقاومة وتعاظم إمكاناتها .وفي الوقت
عينه يدل ذلك على تصاعد التدخالت العدوانية الصهيونية
في سورية».

حب الله مستقبالً وفد «الديمقراطية»

ورأى النائب السابق اميل لحود في بيان «أن الغارة
«اإلسرائيلية» تؤكد م��رة جديدة ،أن العدو «اإلسرائيلي»
يشكل ،مع التنظيمات المسلحة التي تستهدف سورية،
وجهين إلرهاب واحد» ،مؤكدا ً «أن من واجب جميع اللبنانيين
أن يقفوا وراء المقاومة التي تدافع عنهم في مواجهة التطرف
واإلرهاب».
ورأى األمين القطري لحزب البعث العربي االشتراكي في
لبنان الوزير السابق الدكتور فايز شكر في تصريح له «أن
االعتداء اآلثم الذي قام به العدو الصهيوني دليل على الترابط
القائم بين اإلرهاب الصهيوني وبين االرهاب التكفيري» ،مؤكدا ً
«أن المقاومة التي أثبتت خالل مسيرتها الجهادية أنها ضمير
االمة ووجدانها».
واعتبر حزب االتحاد في بيان له «أن الغارة ليست هي
الغارة االولى ولن تكون االخيرة ،ألن الحرب المفتوحة مع
هذا الكيان الغاصب لن تتوقف اال عندما تستعيد األمة حقوقها
وتنهي هذا الكيان» ،مضيفاً« :أن استشهاد األبطال المجاهدين
يؤكد من جديد أن األمة بقواها الحية لن تستكين امام اإلرهاب
وأمام العدوانية الصهيونية ،مهما دفعت من أثمان ،وأن ارضنا
لن تتحرر اال بتقديم كواكب من األبطال المجاهدين على مذبح
الحرية».
ودعا الحزب الشیوعي سوریة للتوحد حول مسار الحل
السیاسي في مواجهة النهج العدواني األمیركي ـ الصهیوني،
كما دعا كل القوی للتوحد في مواجهة استهدافات هذا العدو.
ورأى األمين العام لحركة النضال اللبناني العربي فيصل
الداوود «أن ما أقدم عليه رئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو
لتغير قواعد اللعبة لكسب االنتخابات في الكيان الصهيوني،
سيرتد عليه ،إذ إن المقاومة أسقطت رؤساء حكومات ووزراء
دفاع وقادة سياسيين بسبب الحرب على لبنان».
وأكد نائب رئيس المجلس اإلسالمي الشيعي األعلى الشيخ
عبد األمير قبالن «أن الشهداء األبرار الذين استهدفتهم الغارة
الصهونية هم شهداء األمة الذين سقطوا في الدفاع عن أرض
العرب وكانوا في طليعة المجاهدين المقاومين المتربصين
ب��أع��داء األم���ة والمتصدين ل�لإج��رام واإلره����اب» ،متقدما ً
بـ«تعازيه الحارة من ذوي الشهداء ومن قيادة المقاومة التي
ستظل ضمانة حفظ األمة وصون هويتها وعنوان كرامتها».
واعتبر اللواء الركن جميل السيد «ان شهداء المقاومة الذين
سقطوا باألمس في الجوالن السوري المحتل هم شهداء لبنان
كله ،إذ ان تواجدهم هناك كان وال يزال لحماية جنوب لبنان
خصوصا ً منطقة شبعا من تحويلها الى عرسال جديدة بعدما
سمحت «إسرائيل» للجماعات االرهابية المسلحة باحتالل
المنطقة المنزوعة السالح من الجوالن المحاذية للحدود
اللبنانية ،وبعدما سمحت لتلك الجماعات بخطف وطرد قوات
االمم المتحدة المتمركزة فيها في ظ ّل السكوت المريب لألمم
المتحدة وال��دول النافذة فيها» ،مؤكدا ً «ان جريمة االغتيال
هذه لن تؤثر مطلقا ً على خطط المقاومة واستراتيجيتها
ومعنوياتها كون العدو «االسرائيلي» يعرف قبل غيره أن
سنبلة المقاومة إن سقط منها حبّة أو حبّات فإنها تنبت بعدها
سنابل أخرى بحبّات كثيرة ،وما استشهاد جهاد عماد مغنية
بعد أبيه الشهيد الكبير إال داللة بالغة على ان روح المقاومة
إنما تحيا بدماء شهدائها وأبطالها».
كما أك��دت امانة االع�لام في ح��زب التوحيد العربي «أن
المقاومة لن تسكت على هذا العدوان الغاشم والذي أسفر عن
استشهاد عدد من كوادرها» ،واصفة «ما قامت به «إسرائيل»
في القنيطرة حماقة كبيرة ستدفع ثمنها في القريب العاجل».
ورأى رئيس الحركة الشعبية اللبنانية النائب السابق
مصطفى علي حسين «أن الغارة االرهابية أمس هي حلقة من
حلقات االرهاب الصهيوني وتأتي في سياق حربه المفتوحة
التي يشنها جيش البغي الصهيوني على شرفاء األمة في
لبنان وفلسطين وسورية».
ورأى األم��ي��ن ال��ع��ام للتيار األس��ع��دي معن األس��ع��د في
تصريح أن «العملية الصهيونية العدوانية على مجموعة

من المقاومين في سورية ،دليل إضافي على دعم «إسرائيل»
للجماعات اإلرهابية التكفيرية في مشروعهم التقسيمي
لسورية» ،معتبرا ً «أن هذا االعتداء السافر واإلرهابي يشكل
تصعيدا ً خطيرا ً وتجاوزا ً للخطوط الحمر» ،مؤكدا ً ان «ثمن هذه
الحماقة سيكون مكلفا ً ومدويا ً على صعيد المنطقة برمتها».
وحيا رئيس تيار الوعد الصادق طالل اﻷسعد الدماء الذكية
التي روت تراب القنيطرة ،وقال إنها «عربون وفاء دفعت سلفا ً
لتحرير الجوالن المحتل».
واع��ت��ب��رت األم��ان��ة ال��ع��ام��ة للحركة الوطنية للتغيير
الديمقراطي «أن لبنان ،شعبا ً وجيشاً ،مدعو إلى دعم المقاومة
بما هي درع الوطن الواقي لسيادته وحريته وأمنه ضد جميع
إعدائه في الداخل والخارج».
ولفت رئيس حركة اإلص�لاح والوحدة الشيخ ماهر عبد
الرزاق إلى «أن هذا العدو الغدار عجز عن أن يكون في الميدان
أمام أبطال المقاومة وجها ً لوجه ،فإذا به يغدر بهم من بعيد،
وهذا دليل على ضعفه وجبنه وإرباكه» ،مشددا ً على «التمسك
بالمقاومة ونهجها».
ورأت قيادتا رابطة الشغيلة وتيار العروبة للمقاومة
والعدالة االجتماعية «إن العدو الصهيوني بعدوانه الجديد
على األراض��ي السورية يبرهن بالدليل القاطع على حجم
انخراطه في الحرب اإلرهابية ضد سورية ومحور المقاومة،
وأن ما يجري في سورية ،إنما هو صراع بين القوى التحررية
في المنطقة ،والعدو الصهيوني وحلفائه من قوى اإلرهاب
التكفيري».
وأك��دت القيادتان في بيان «أن المعركة مع هذا الكيان
الغاصب والعدواني ،إنما هي معركة مفتوحة ،وأن األمة
لن تنعم باألمن واالستقرار والحرية والتنمية ما دام الخطر
الصهيوني جاثما ً في فلسطين وأجزاء من األراضي العربية
المحتلة في الجوالن وجنوب لبنان».
وق��ال رئيس ح��زب اللقاء التضامني الوطني الشيخ
مصطفى ملص في تصريح له «إن العدوان الصهيوني على
موكب المقاومة جدّد التأكيد على أننا أمام عدو شرس وحاقد
ال يعرف إال لغة القوة وال تردعه إال المواجهة التي تترك آثارها
على شعبه وجنوده».
إلى ذل��ك ،اعتبر عضو تجمع العلماء المسلمين الشيخ
صهيب حبلي «انّ الحماقة الصهيونية والمغامرة األخيرة
تعكس م��دى تخبط الكيان الغاصب ال��غ��ارق بحساباته
الداخلية بعد الكالم األخير لألمين العام لحزب الله السيد
حسن نصر الله».
كما أك��د إم��ام مسجد الغفران في صيدا الشيخ حسام
العيالني «أن الرد سيكون قويا ً لكن بالطريقة التي تريدها
المقاومة وبالوقت الذي تحدده وعلى هذا العدو أن يعيش
حالة من الخوف والقلق بانتظار الرد».
وأكد رئيس لقاء علماء صور الشيخ علي ياسين «أنه على
يقين بأن المقاومة سيكون ردها حاسما ً ومؤلما ً في الزمان
والمكان المناسبين والذي تختاره المقاومة التي سوف تلقن
العدو من خالله درسا ً لن يقوى من بعده على التمادي في
العدوان على المقاومة أو الجيش اللبناني».
ودانت الفصائل الفلسطينية فی بيانات منفصلة العدوان.
وزار وفد قيادي من الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين
برئاسة مسؤول الجبهة علي فيصل عضو المجلس السياسي
في حزب الله النائب السابق حسن حب الله لتقديم التعازي
والتبريكات بالشهداء .ودع��ا الطرفان إل��ى اعتماد خيار
المقاومة والمواجهة لتحرير فلسطين وإسقاط مشاريع
اإلستيطان والتهويد ،منددين بالصمت العربي والدولي
حيال هذه المشاريع.
وأعلن سامي أبو زهري ،الناطق باسم حركة حماس «أن
العملية تعتبر صورة من صور العبث «اإلسرائيلي» بأمن
المنطقة وتعويضا ً لهزيمة االحتالل فی غزة».
وأكد أبو زهري «أن هذه الجريمة البشعة تأتي توظيفا ً
لخدمة الدعاية االنتخابية اإلسرائيلية».
وأكدت حركة المقاومة الشعبية في فلسطين علی لسان
الناطق اإلعالمي باسم الحركة خالد االزبط أن االستهداف
الصهيوني جريمة يجب أن يحاسب عليها ،ودعا المقاومة
اللبنانية لردع العدو علی جرائمه والثأر لدماء المجاهدين.
وفي السياق وجه أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح
– االنتفاضة زياد الصغير رسالة الی األمين العام لحزب
الله السيد حسن نصر الله ،اعتبر فيها «أن هذا العدوان
الغادر يأتي في إطار تصعيد نوعي ضد محور المقاومة في
شكل عام وضد مجاهدي حزب الله علی وجه الخصوص،
بهدف إيقاع الخسائر في صفوف المقاومة ،والسعي إلرباكها
واستنزافها بهدف تغيير المعادالت علی األرض وفي الميدان،
تلك المعادالت التي باتت ترعب العدو ومستوطنیه وتهدد
وجودهم».
وأكدت كتائب الشهيد أبو علي مصطفی الجناح العسكري
للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين «أن دماء الشهداء الزكية
ستكون وق���ودا ً ج��دي��دا ً يضاف إل��ی ن��ار المقاومة العربية
التي ستدحر العدو الصهيوني عن فلسطين وكل األراضی
العربية».
وأك��دت حركة الجهاد اإلسالمي تمسكها بنهج المقاومة
خ��ي��ارا ً وح��ي��دا ً ف��ی مواجهة المحتل الصهيوني ،مشددة
علی «أن دم��اء شهداء حزب الله األب��رار هي بشارة النصر
األكيد لشعبنا الفلسطيني وشعوبنا العربية علی العدو
الصهيوني» .ومؤكدة أيضا ً «المضي صفا ً واحدا ً في مواجهة
العدو الصهيوني».

أكد رئيس الحزب السوري القومي االجتماعي
النائب أسعد حردان أنّ المعركة بين محور المقاومة
والعدو الصهيوني ،هي معركة مفتوحة على ك ّل
االحتماالت ،وأن العدوان اإلرهابي الصهيوني الذي
استهدف السيادة السورية والمقاومة في آن ،هو
تصعيد خطير يدفع محور المقاومة إلى تغيير قواعد
االشتباك على أكثر من صعيد.
وق��ال ح���ردان ف��ي حديث تلفزيوني ،إنّ قيادة
المقاومة ه��ي التي ت��ح�دّد طبيعة ال���ردّ ،وزمانه
ومكانه ،وأنّ الصراع ض ّد العدو قائم ومستمر ،وفي
سياق هذا الصراع المفتوح يكون الردّ ،الفتا ً إلى أنّ
ثبات محور المقاومة وصموده شكل عامل قوة في
مواجهة العدو وك ّل محور اإلرهاب .وأن ما تقوم به
«اسرائيل» من عمليات عدوانية إرهابية ومن دعم
مكشوف للمجموعات اإلرهابية المتطرفة ،هو تعبير
عن الهلع الصهيوني من تنامي قوة محور المقاومة.
وت��وج��ه ح���ردان إل��ى ق��ي��ادة المقاومة وع��وائ��ل
الشهداء بأح ّر التعازي ،مشيرا ً إلى أنّ المقاومين
الذين ارتقوا شهداء على أرض الجوالن ،هم مفخرة
لألمة جمعاء ،فدماء هؤالء الشهداء األبطال امتزجت

بدماء السوريين ،وهذا تأكيد على قومية المعركة
ووحدة المصير في مواجهة العدو الصهيوني.
وأك��د ح���ردان أن ال��دف��اع ع��ن س��وري��ة ه��و دف��اع
عن لبنان وكل المنطقة ،ألن سورية تشكل القلعة
القومية ال ُمقا ِومة ،وقد قدم جيشها البطل الشهداء
وبذل الدماء والتضحيات الجسام دفاعا ً عن لبنان
وصونا ً لوحدته.
أنّ
وش��دّد ح��ردان على مقاومتنا ض� ّد االحتالل
والعدوان واإلره��اب هي مقاومة مشروعة ومحقة،
وه��ي م��ق��اوم��ة منتصرة على ال��ع��دو الصهيوني
وحلفائه وأدواته ال محال.
ه��ذا وش��ارك وف��د من قيادة الحزب في تشييع
الشهيد جهاد عماد مغنية في روض��ة الشهيدين،
وض ّم الوفد رئيس المجلس األعلى الوزير السابق
محمود عبد ال��خ��ال��ق ،رئ��ي��س المكتب السياسي
المركزي الوزير السابق علي قانصو ،عميد الدفاع
زياد معلوف ،مدير الدائرة اإلعالمية العميد معن
حمية ،عضو المجلس األع��ل��ى منفذ ع��ام المتن
الجنوبي عاطف بزي ووكيل عميد الدفاع د .بسام
نصار.

�إيران ُتعلن ا�ست�شهاد علي اهلل دادي في القنیطرة
والريجاني وبروجردي يعزيان ن�صر اهلل
أعلن ال��ح��رس ال��ث��وري اإلی��ران��ي استشهاد العمید
محمد علي الله دادي اثر استهدافه من قبل المروحیات
الصهیونیة خالل تفقده منطقة القنیطرة السوریة.
وأعلنت العالقات العامة لحرس الثورة االسالمیة في
بیان لها «أن العمید علي الله دادي استشهد في سبیل
المقاومة ودفاعا ً عن الشعب السوري المظلوم».
وأشار البیان إلی الخبرات والتجارب التي كان یتمتع
بها الشهید علي الله دادي .وقال« :ان اسم هذا الشهید
ال��ذي قدم ما لدیه من تجارب في إط��ار استشارات تم
العمل بها للتصدي للجماعات االرهابیة التكفیریة
السلفیة وإحباط المؤامرات والمخططات الصهیونیة
المثیرة للفتنة وال��ش��ق��اق ،سیبقی خ��ال��دا ً ال��ی جانب
الشهداء السائرین علی نهج المقاومة».
وأكد البیان «أن الجریمة الصهیونیة البشعة المتمثلة
فی مهاجمة موكب حزب الله في القنیطرة تثبت مرة
أخری أن فتنة اإلره��اب الداعشي والتیارات التكفیریة
تحاك في إطار السیاسات الصهیونیة وبالتنسیق مع
البیت االبیض والكیان الغاصب للقدس ضد األمة».
وبهذه المناسبة قدم البیان التعازي ألسر شهداء
القنیطرة وقائد الثورة االسالمیة والشعب اللبناني
والسوري واالیراني.
وقدم رئیس مجلس الشوری االسالمي علی الریجاني
في رسالة وجهها إلی األمین العام لحزب الله السید
حسن نصر الله التعازي باستشهاد عدد من مجاهدي
حزب الله .وقد ندد الریجاني في هذه الرسالة بالهجوم
اإلرهابي ال��ذي شنه الكیان الصهیوني علی مجاهدي
حزب الله.
وق��ال الریجاني «إن ه��ذه الجریمة المروعة تظهر
مرة أخری التواطؤ بین المجموعات اإلرهابیة والكیان
المحتل للقدس في الهجوم علی محور المقاومة وغضبهم
من التنامي المتزاید لحزب الله في مختلف المیادین».
وأضاف «أن دماء هؤالء الشهداء ستساهم فی إرواء
الشجرة الطیبة للمقاومة في المنطقة وإحباط مخططات
أعداء االسالم ال سیما الكیان المحتل للقدس والمجموعات
االرهابیة التكفیریة».
وأك���د وزی���ر ال��خ��ارج��ی��ة محمد ج���واد ظ��ری��ف «ان
الكیان الصهیوني یستمد حیاته م��ن إث��ارة االزم��ات
واالضطرابات» .وقال ظریف في حدیث لـ«المراسلین»:
«أن الكیان الصهیوني يقلق من استتباب الهدوء في
المنطقة ،كما أن المفاوضات ال��ن��ووی��ة باتت تشكل
هاجسا ً رئیسیا ً له ولهذا یحاول رئیس وزراء كیان
االحتالل بنیامین نتنیاهو بذل كل ما في وسعه لعرقلة

المفاوضات» .وتابع «إن ما قام به الكیان الصهیوني
لیس بجدید وال یمكننا أن نتوقع شیئا ً غیر الجرائم من
هذا الكیان المحتل».
وندد مستشار قائد الثورة االسالمیة للشؤون الدولیة
علی أكبر والیتي خالل لقائه األمین العام للجبهة الشعبیة
لتحریر فلسطین أحمد جبریل بالغارة الصهیونیة علی
مرتفعات الجوالن السوریة.
وقال رئیس لجنة األمن القومي والسیاسة الخارجیة
في مجلس الشوری االسالمي عالء الدین بروجردي في
رسالة إلی االمین العام لحزب الله «أن جریمة الصهاینة
النكراء والمقززة التي تتعارض والقوانین والمواثیق
ال��دول��ی��ة وی��ك��رره��ا المحتلون الصهاینة ال��م��ن��ادون
بالحرب م��رارا ً في جنوب سوریة تأتي بهدف إضعاف
محور المقاومة ضد اإلره��اب واإلحتالل في المنطقة».
وقدم بروجردي في هذه الرسالة التبريكات والتعازي
باستشهاد عدد من مجاهدي حزب الله.
ورأى أمين المجلس األعلى لألمن القومي اإليراني
علي شمخاني أنّ اإلع��ت��داء الصهيوني األخ��ي��ر يؤ ّكد
إستمرار التعاون العسكري «اإلسرائيلي» مع اإلرهابيين
التكفيريين كما أ ّنه يُك ّمل مساعي كيان العدو لإلستفادة
م��ن اإلره��اب��ي��ي��ن إلي��ج��اد منطقة ع��ازل��ة ف��ي المنطقة
الحدوديّة .موقف شمخاني جاء خالل استقباله وزير
الداخليّة العراقي.

العدو قلق ويترقب!

جنود دوليون يراقبون الخط األزرق

مرجعيون ــ رانيا العشي
شهد ال��خ��ط الفاصل بين لبنان
وفلسطين المحتلة ،ح��اال ً من الحذر
والهدوء والترقب في ظل استنفار غير
معلن من جانب العدو «اإلسرائيلي»،
الذي وضع قواته المنتشرة على طول
الحدود مع لبنان في حال استعداد
فوق العادة ،وذلك في أعقاب الغارة
«االسرائيلية» التي استهدفت موكبا ً
ل��ح��زب ال��ل��ه ف��ي م��زرع��ة األم���ل قرب
القنيطرة في الجوالن السوري ،وأدى
الى سقوط  6شهداء للمقاومة بينهم
جهاد مغنية نجل القيادي الشهيد
عماد مغنية.
واستقدم جيش العدو تعزيزات

عسكرية ال��ى المواقع األمامية في
مواجهة القطاع الشرقي من المنطقة
في العباد المشرف على بلدة حوال
غ���رب���ا ً وت���ل ري����اق ال��م��ش��رف على
مستوطنة المطلة وإبل القمح والغجر
والعباسية صعودا ً حتى مرتفعات
كفرشوبا والمزارع المحتلة.
وفيما تنعدم الحركة في شكل تام،
خلت ال��ط��رق��ات المحاذية للسياج
االل��ك��ت��رون��ي الشائك م��ن ال��دوري��ات
«اإلسرائيلية» المؤللة التي كانت
تجوب الحدود على مدار الساعة ،حيث
عمد بعضها الى السير داخل البساتين
واالختباء خلف دشم ونقاط المراقبة
المحاذية للسياج التقني ،وراق��ب
جنودها بالمناظير وكاميرات المراقبة

التحركات في الجانب اللبناني.
كما خلت البساتين «االسرائيلية»
المقابلة لبلدتي العديسة وكفركال من
اي حركة ،حيث غاب العمال عن عملهم
في قطاف البساتين.
وف��ي م���وازاة ذل��ك ،سيّرت القوات
الدولية دوري���ات مكثفة على طول
الخط األزرق بالتنسيق مع الجيش
اللبناني ،وراقبت باهتمام التحركات
«اإلسرائيلية» في الجهة األخرى من
الحدود الفاصلة.
كما حلقت مروحية دول��ي��ة على
ط���ول ال��خ��ط األزرق ان��ط�لاق��ا ً من
الناقورة وصوال ً الى مرتفعات جبل
الشيخ لمراقبة االنتهاكات على الخط
األزرق.

