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«�أمل ب�أن ت�ؤدي الحوارات �إلى �إعادة المبادرة �إلى اللبنانيين»

«التغيير واال�صالح» :اعتداء القنيطرة
محاولة ل�ضرب اال�ستقرار
اس��ت��ن��ك��ر ت��ك��ت��ل ال��ت��غ��ي��ي��ر واالص��ل��اح االع���ت���داء
«االسرائيلي» في القنيطرة ،واعتبر «أن هذا االعتداء
هو محاولة لضرب االستقرار» ،ومقدما ً «التعازي الى
عائالت الشهداء وقيادة المقاومة واللبنانيين».
وأكد التكتل في بيان تاله النائب ابراهيم كنعان بعد
االجتماع االسبوعي الذي ترأسه العماد ميشال عون
في الرابية «أن هذا األمر يعتبر إعتداء على الدولة،
فكما نعلم ،هناك مواثيق دولية وعربية» ،مشيرا ً إلى
«أن هذا العمل يدل على نية لعرقلة وضرب المسارات
القائمة على أكثر م��ن صعيد ،أك��ان على الصعيد
اإلقليمي  -الدولي أي المفاوضات التي تحصل بين
إيران والواليات المتحدة األميركية ،أو على األصعدة
األخرى اإلقليمية أو حتى المحلية» .ودعا إلى تحصين
وضعنا الداخلي في لبنان ،وأن نبذل جهدا ً أكبر في ما
نقوم به اليوم على صعيد الحوارات القائمة ،كي نصل
إلى خالصات تحمي اإلستقرار ،وتؤمن استمرارية
المؤسسات والدولة كما يريد اللبنانيون».
وأمل «التكتل» في أن تؤدي الحوارات إلى إعادة
المبادرة إلى اللبنانيين في االستحقاقات الدستورية
الراهنة والمقبلة ،وذلك أيضا ً من خالل التفاهم على

كنعان متحدثا ً عقب اجتماع التكتل

الجمهورية كمدخل إلنجاز هذه االستحقاقات ،إذ إنه
بهذا التفاهم يمكن أن نضمن  -كما في اإلصالح  -حالً
دائماً ،واستعادة للشراكة المفقودة والمغيبة على
الصعيد الوطني ،خصوصا ً على صعيد الشراكة
اإلسالمية  -المسيحية».
وشدد على «أن هذا العمل هو أساسي ويعول عليه
الجميع في لبنان ،لكي يصل إلى ما ذكرناه على صعيد
تحرير المبادرة اللبنانية إلى حد كبير ،بمعنى تحررها
من أي أثقال أو أي اعتبارات قد تعيق العودة إلى
الدستور ،الميثاق ،األصول ،والمعايير الديمقراطية
المطلوبة في جميع الملفات السيادية والميثاقية».
وأكد أن مسار الحوار مع القوات اللبنانية جدي
وص����ادق وأن ه��ن��اك ت��ق��دم �ا ً ون��ي��ة ب��ال��وص��ول ال��ى
خالصات.
ورأى التكتل «أن الخطة األمنية الجاري تنفيذها،
تؤكد مرة أخ��رى ،صوابية الخيارات التي اعتمدت
في تأليف هذه الحكومة اإلئتالفية في هذا الظرف،
وفي تحديد خياراتها ومهماتها .وطالب التكتل القوى
األمنية «أال تتساهل مع أي إخالل باألمن في أي بقعة
من األرض اللبنانية».
وجدد مطلبه بضرورة الشروع باإلصالح من فوق،
ال سيما في مسألة المالية العامة ،والهدر ،والفساد
المستشري في إدارات الدولة ،الفتا ً إلى «أن االصالح
ال يتم إال عبر إنجاز الموازنة بموعدها الدستوري،
واالنتهاء من تدقيق الحسابات المالية ،واحترام
االعتمادات وإج��ازة اإلنفاق وفقا ً للدستور وقانون
المحاسبة العمومية .أما الخطوات المجتزأة على
أهميتها اآلنية ،ال تشكل بأي حال من األح��وال ،حالً
دائما ً أو إصالحا ً فعلياً ،لما يتخبط فيه الواقع اللبناني
منذ عقدين ونيف من الزمن».
واعتبر التكتل «أن عدم تسجيل عقود الزواج المدني
في الدوائر الرسمية اللبنانية يخالف شرعة حقوق
اإلنسان ،ال سيما لجميع الشرع والمواثيق واألنظمة،
وحتى الدستور في لبنان» .وأهاب التكتل بالدوائر
واإلدارات المعنية «أن تلتزم بما نصت عليه هذه
المواثيق ،وذلك بإعطاء الحق للبنانيين كما لسواهم،
بأن يختاروا هذا النوع من العقود في حال قرروا ذلك.
وهذا الموضوع هو مطلب لبناني متوافق مع البنود
والمواثيق التي سبق وذكرناها».

«العدوان ال�صهيوني يتطلب رداً منا�سباً»

منبر الوحدة :محاولة العدو �إجها�ض
ت�أ�سي�س مقاومة �سورية �ألغت كل الحدود
توقف «منبر الوحدة الوطنية»
«وقفة إكبار أمام الحدث الجلل»،
م��ع��زي�ا ً م��ع «آي���ات التبريك أهل
ال��ش��ه��داء األب����رار ال��ذي��ن ضحوا
بأنفسهم لحماية الوطن والعرب
م���ن ال��ص��ه��اي��ن��ة ب��إي��م��ان وف��خ��ر
وإع���ت���زاز» ،واق���ف���ا ً إل���ى «ج��ان��ب
المقاومة الشريفة أينما وجدت
وأه��ل��ه��ا وج��م��اه��ي��ره��ا» ،م��دي��ن�ا ً
«ال���ع���دوان الصهيوني الجديد
الذي يهدف الى دعم اإلره��اب في
سورية ورفع معنويات العصابات
المسلحة المرفوضة من المواطنين
السوريين ،وخدمة أغراض (رئيس
ال��وزراء «اإلسرائيلي» بنيامين)
نتنياهو ف��ي االن��ت��خ��اب��ات التي
يخوضها في باريس والجوالن».
ورأى ال��م��ن��ب��ر ف��ي ب��ي��ان بعد
االجتماع األسبوعي ألمانته العامة
في مركز توفيق طبارة أم��س أن
«ال��ع��دو ف��ي م��ح��اول��ت��ه إج��ه��اض
تأسيس مقاومة سورية قد أزال
باعتدائه األخير كل الحدود بين
الجوالن وجنوب لبنان ومنطقة
م���زارع شبعا األم��ر ال��ذي يتطلب
بالضرورة الرد المناسب».
واس���ت���ن���ك���ر «ص����م����ت األم����م
المتحدة وبعض ال��دول العربية
واألوروب���ي���ة واإلدارة األميركية
ح��ي��ال الجريمة «اإلس��رائ��ي��ل��ي��ة»
اإلرهابية التكفيرية» ،معتبرا ً أن
«التزام الصمت من قبل رموز هذه
الدول هو دعم لالعتداء الصهيوني

اإلره��اب��ي ضد المقاومة» ،سائالً
دول ال��غ��رب« :م��ا ال��ح��اج��ة ال��ى
تدريب معارضين سوريين يزعم
أنهم «معتدلون» على القتال ما دام
حل األزم��ة السورية لن يكون إال
سياسيا ً باعتراف الجميع ومنهم
دول الغرب المعادية للنظام في
سورية؟» .ورأى في هذا التصرف
الخبيث إزدواج��ي��ة فاضحة ،إال
إذا كان الهدف األس��اس هو إعداد
مقاتلين النضمامهم الح��ق �ا ً الى
منظمات اإلره���اب ربيبة الغرب
الصهيوني».
واعتبر ان��ه «ف��ي ال��وق��ت ال��ذي
تعالت بعض األص����وات منددة
بمواقف (األمين العام لحزب الله)
السيد حسن نصر الله تجاه ما
يتعرض له الشعب العربي في
البحرين من ظلم وقمع وسياسة
ج���ائ���رة ت��خ��ال��ف أب��س��ط ق��واع��د
حقوق اإلنسان ،وصل األمر بأحد
ال���وزراء ف��ي الحكومة اللبنانية
إل��ى تقديم اع��ت��ذار ع��ن الحكومة
مختصرا ً الدولة والشعب اللبناني
ب��ش��خ��ص��ه» ،ورأى ان «ه���ذه
األص����وات نفسها تستغل منبر
اتحاد المحامين العرب المنعقد
ف��ي ال��ق��اه��رة النتحال صفة وفد
يمثل لبنان لمهاجمة سورية جيشا ً
وحكما ً ووصفهما بأبشع الصفات
والنعوت في إساءة واضحة للبلد
المضيف وخالفا ً لمعاهدة األخوة
والتنسيق القائمة بين سورية

ولبنان واإلس����اءة أي��ض �ا ً التحاد
المحامين العرب ومحاولة لحرفه
عن مهمته وم��ص��ادرة ق��رارات��ه إذ
إنه لكل المحامين العرب بمختلف
إنتماءاتهم القومية والوطنية
والسياسية».
ودان «األصوات المتشدقة زورا ً
وبهتانا ً بمبادئ الديموقراطية
وح��ق��وق اإلن��س��ان وال��ت��ي أج��ازت
لنفسها م��ا حرمته على غيرها
إنما هي في الحقيقة تنفذ أجندة
خارجية إقليمية ودولية معادية
ألي عمل وح��دوي عربي حتى لو
أتى ضمن إطار مهني ،فكيف الحال
بالقضايا الكبرى والمصيرية التي
تواجهها أمتنا».
وطالب المنبر نقابتي المحامين
في بيروت وطرابلس أن «تصدرا
موقفا ً مستنكرا ً التصرف المشين
وغير األخالقي ال��ذي ال يعبّر عن
سياسة النقابتين وع��ن شرائح
واس��ع��ة م��ن ال��م��ح��ام��ي��ن ال��ع��رب
وما يمثلون على مستوى الوطن
العربي».
ورأى أن����ه «ي���ت���وج���ب على
الحكومة اللبنانية التعامل بروح
األخ��وة القومية التي تجمع بين
شعبي البلدين لمعالجة قضية
ال��ن��ازح��ي��ن ال��س��وري��ي��ن األش��ق��اء
بعيدا ً من أجواء الشحن اإلقليمي
والمذهبي تفاديا ً ألي انعكاسات
على المدى الطويل بيـن الشعب
العربي في القطرين».

«لن نجيز � ّأي �صرف في الـ 2015خارج الموازنة»

عدوان يطالب الحكومة
ب�إر�سال الم�شروع �إلى المجل�س
توجه النائب ج��ورج ع��دوان بسؤال الى الحكومة
مجتمعة «ل��م��اذا اإلس��ت��م��رار ف��ي تكريس المخالفات
ال��دس��ت��وري��ة واس��ت��م��رار تعطيل المجلس النيابي
الرقابي»؟ مشيرا ً الى «أنّ الرقابة تتك ّرس بدراسة
ال��م��وازن��ة وإق��راره��ا وكيفية التعاطي م��ع الموازنة
وتنفيذها» ،وأضاف« :هل نريد أن نستكمل بأ ّننا شبه
دولة أو نرفع صوتنا لوقف هذه المخالفات»؟ وأوضح
عدوان «أن اإلمعان زاد في مخالفة الدستور والقوانين
في لبنان» ،الفتا ً الى «أ ّنه كان من الضروري وضع ح ّد
لهذه المخالفات المستمرة منذ مدّة طويلة» .وأشار الى
«أنّ حتى اليوم لم يُدرس مشروع الموازنة وكان من
المفترض أنّ مجلس النواب درسها وبدأ في تطبيقها».
ولفت إلى «أ ّنه منذ عام  2006تصرف الدولة من
دون موازنات ،ومنذ  3سنوات الدولة من دون مشروع
موازنة وليس من دون موازنة فقط» .وتابع« :اليوم
ّ
الحق بأن نسأل أين أصبحت هذه األمور ودخلنا
لنا
في سنة جديدة».
وق��ال« :الوضع اإلقتصادي والمالي للدولة غير
سليم في ظل عدم وجود موازنة ،والحكومة ترتكب
مخالفة بذلك ،إذ ال رؤية توضح أين نحن والى أين
نحن ذاهبون .فالرقابة تبدأ من هنا .وهناك أناس
ترفض استكمال مخالفة الدستور والقوانين ،ونحن
تشجع على الهدر والفساد
منهم ،فهذه الممارسة
ّ
ويجب وضع ح ّد لها» .وأضاف« :مطلوب من الحكومة
أن ترسل مشروع قانون إلى مجلس النواب بخصوص

الموازنة بانتظار إق��رار موازنة  2015وأن تصرف
على قاعدة اإلثني عشرية».
وإذ لفت الى أ ّنه وحتى اليوم لم يت ّم اإلنتهاء من
تدقيق الحسابات ،قال ع��دوان« :لن نجيز للحكومة
ب��أي ص��رف ف��ي الـ 2015خ���ارج إق���رار ال��م��وازن��ة،
ّ
فليتحضروا منذ اآلن ألننا ال يمكن أن نكمل بهذه
الممارسة ،وإذا أرادوا ممارسة فعلية يجب أن تق ّر
وزارة المال الموازنة» ،مضيفاً« :سيأتي يوم يقف فيه
الشعب اللبناني ويقول إ ّنه يريد محاسبة المسؤولين،
رب ّما يؤ ّثر هذا الصوت حيث لم يعد شيئا ً يؤثر» .وأ ّكد
«أ ّن��ه مع فتح ال���دورة اإلستثنائية لتسريع جدول
الموازنة».
وأعلن عدوان «أنّ «الق ّوات «بصدد تقديم سؤال إلى
الحكومة بشأن الموازنة على رغم علمها المسبق بأ ّنه
لن يؤدي إلى طرح الثقة بالحكومة».
وردا ً على أسئلة الصحافيين ،تط ّرق الى الحوار
المسيحي ـ المسيحي ،ق��ائ�لاً« :ح��وارن��ا م��ع التيار
ال��وط��ن��ي ال��ح � ّر ي��ع � ّزز ق��ي��ام ال��دول��ة وال��ح��ف��اظ على
الجمهورية ومص ّممون على أن يسلك طريقه ونمضي
فيه قدما ً وسنحرص على عدم اإلقدام على أي خطوات
تعود بنا الى الوراء» ،الفتا ً إلى «أن الحاجة تبقى الى
حوار وطني يكون نتيجة تفاهم حوارنا إضافة الى
الحوار بين تيار المستقبل وحزب الله ،وأي حوار من
دون خطوات جدّية تعيد للدولة كل مق ّوماتها ال يفيد
بشيء».

عي�سى و�ضاوي و�إبراهيم �إلى مثواهم الأخير
والمقاومة ت�ش ّيع اليوم �أبو الح�سن وحجازي

خالل تشييع الشهيد أبو عيسى في عربصاليم
يستكمل ح���زب ال��ل��ه وجمهور
المقاومة تشييع ال��ش��ه��داء الذين
سقطوا في اإلعتداء الصهيوني على
مجموعة من المقاومين في القنيطرة
السورية .وتشيّع جماهير المقاومة
اليوم الشهيد محمد علي حسن أبو
الحسن في بلدته عين قانا والشهيد
عباس حجازي في بلدة الغازية.
وكانت المقاومة ودعت أمس الشهيد
الحاج محمد عيسى (أب��و عيسى)
ال��ذي شيّع في بلدته عربصاليم،
عند الثالثة عصرا ً في حضور جموع
غفيرة غصت بها شوارع البلدة أتت
من العديد من المناطق اللبنانية
ومن بيروت.
وأم الصالة على الجثمان رئيس
المجلس التنفيذي ف��ي ح��زب الله

(مصطفى الحمود)

السيد هاشم صفي ال��دي��ن قبل أن
يحمل على األكتاف ويسير موكب
التشييع ب��ه إل���ى م��ث��واه االخ��ي��ر
لمواراته الثرى ،بمشاركة عدد من
قياديي المقاومة والمسؤولين في
ح��زب ال��ل��ه يتقدمهم رئ��ي��س كتلة
الوفاء للمقاومة محمد رعد والنائب
علي عمار ،ونائب مسؤول المجلس
التنفيذي الشيخ نبيل قاووق وعدد
من ممثلي االحزاب والقوى الوطنية.
وش��يّ��ع ال��ش��ه��ي��د ع��ل��ي اب��راه��ي��م
ف��ي بلدته يحمر الشقيف .وف��ور
وص��ول النعش حمل على أكف ثلة
من المجاهدين في مسيرة حاشدة
تقدمها عضو كتلة الوفاء للمقاومة
النائب ن��واف الموسوي وقياديون
م��ن ال��م��ق��اوم��ة ،ووف����د م��ن حركة

(رانيا ّ
العشي)

فيّاض ووالد الشهيد ضاوي في الخيام

أم��ل وممثلون عن حزبي السوري
القومي االجتماعي والبعث العربي
االشتراكي وحشد من أهالي البلدة
وال��ج��وار ،وحملة الرايات واالع�لام
والصور والفرقة الموسيقية لكشافة
االمام المهدي وهتف المشيعون ضد
العدو «االسرائيلي».
وأل��ق��ى ال��م��وس��وي كلمة باسم
حزب الله لفت فيها إلى «أن الغارة
في سورية رفعت القناع عن وجه
العدو الصهيوني الذي قرر مواجهة
المقاومة مباشرة ال عبر أقنعته
التي قاتلت المقاومة منذ  4سنوات
هناك ،لذلك نؤكد أن هذه هي حقيقة
المعركة لمن ال ي���زال يبحث عن
أسبابها كونها ليست حرب تغيير
نظام أو إص�لاح سياسي ،ب��ل هي

3

ح��رب يشنها العدو وحلفاؤه على
المقاومة وحلفائها ف��ي المنطقة
كلها .ولهذا إن قصرت أدوات العدو
في مواجهة المقاومة تقدم العدو
بنفسه الى ساحة الحرب وخاض
القتال مباشرة لكن العدو الذي قرر
مواجهتنا وجها ً لوجه يعرف أن كل
خطوة له باتجاهنا نكون قد سبقناه
بخطوات لتبقى ي��د المقاومة هي
العليا».
وأكد ان «المقاومة على جاهزية
كاملة للتعامل مع العدو على النحو
الذي يحول عملية اإلغتيال من نصر
يمكن أن يوظفه مرشح لالنتخابات
الى عا ٍر يتكرس على جبينه بل الى
عنوان لهزيمته ألن ما من مسؤول
«إسرائيلي» سلك درب المواجهة

مع المقاومة اال كان مصيره زاوية
س���وداء م��ن ال��ت��اري��خ ،ف��ذاك ايهود
اولمرت يشهدها وبنيامين نتنياهو
سيشهد بذلك» .بعد ذلك صلي على
جثمانه ليوارى الثرى في جبانة
البلدة.
ك��ذل��ك ش � ّي��ع الشهيد المجاهد
غ���ازي علي ض���اوي (دان��ي��ال) في
بلدته الخيام عند ال��واح��دة ظهراً.
وقد انطلق موكب التشييع من أمام
منزله بحضور عضو كتلة الوفاء
للمقاومة النائب علي فياض وحشد
م��ن ال��ف��ع��ال��ي��ات وج��م��ع غفير من
المشاركين .وأدت ثلة من المقاومين
القسم بالمضي على درب الشهيد
ال��ذي حمل على اكتاف محبيه الى
مثواه األخير.

حزب اهلل تق ّبل التبريك بال�شهداء وتلقى ات�صاالت وبرقيات
و�إجماع على توحيد ال�صفوف والتالقي مع المقاومة
واصلت قيادة حزب الله لليوم الثاني على التوالي ،تقبّل
التعازي والتبريكات بالشهداء في مجمع المجتبى في حي
االميركان الحدث .وتلقت قيادة الحزب سيالً من اتصاالت التعزية
والتبريك من ع��دد كبير من األح��زاب والشخصيات اللبنانية
والعربية.
وكان في استقبال المعزين نائب األمين العام لحزب الله الشيخ
نعيم قاسم والمستشار السياسي لألمين العام حسين خليل،
رئيس الهيئة الشرعية في الحزب الشيخ محمد يزبك ،رئيس
المجلس السياسي ابراهيم أمين السيد ،الوزيران حسين الحاج
حسن ومحمد فنيش ،النائبان حسن فضل الله وبالل فرحات،
النائب السابق أمين شري ،والد األمين العام لحزب الله ووالد
الشهيد عماد مغنية.
ومن أبرز المعزين الرئيس العماد إميل لحود ،نائب رئيس
مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني سمير مقبل ،ممثل البطريرك
الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي المطران سمير
مظلوم ،الوزير أك��رم شهيّب مترئسا ً وف��دا ً من الحزب التقدمي
االشتراكي ،السفير السوري علي عبد الكريم علي ،وفد من سفارة
الجمهورية اإلسالمية اإليرانية ،سفير دولة فلسطين أشرف دبور
مترئسا ً وف��دا ً من السفارة ،د .م��روان ف��ارس ،حكمت ديب ،اميل
رحمة ،والنائب روبير غانم ،ووفد من حركة أمل تقدمه النائب هاني
قبيسي ،الوزير السابق مروان شربل ،النائب السابق أمين شري.
وحضر معزيا ً المدير العام لالمن العام اللواء عباس ابراهيم،
االمين العام للحزب الشيوعي اللبناني خالد ح���دادة ،نجل
رئيس تيار ال��م��رده طوني فرنجية ،وف��د م��ن ق��ي��ادة الجيش،
وف��د م��ن ق��ي��ادة ق��وى االم��ن ال��داخ��ل��ي ،وف��ود م��ن ح��رك��ات فتح
وحماس والجهاد االسالمي ،وفد من تجمع العلماء المسلمين،
وف��ود دينية م��ن مختلف الطوائف ووف���ود مناطقية وبلدية.
وأكد الرئيس لحود خالل التعازي «أنه لوال الشهداء األبطال لكانت
«إسرائيل» في بيروت ولوصل اإلرهابيون الى بيروت ،ومن دونهم
لم يكن هناك لبنان».
كذلك استنكر الوزير شهيّب مؤكدا ً «أن كل من يسقط بنيران
«إسرائيل» ،إن كان في لبنان أو في أي بلد في العالم العربي هو
شهيد» .وأضاف« :إسرائيل هي دولة معتدية همها زرع الفتنة
في لبنان والعالم العربي» ،آمالً «بأن يتجاوز لبنان هذه الفتنة
من خالل تالحم أبنائه وتعزيز وحدتهم الوطنية ،ال سيما في هذه
الحقبة الصعبة التي تمر بها المنطقة».
وأكد وزير الثقافة ريمون عريجي «أننا على كامل الثقة بأنّ
المقاومة ستأخذ القرار المناسب في هذا الموضوع».
وأبرقت وزيرة المهجرين أليس شبطيني الى قيادة حزب الله،
معزية بشهداء المقاومة في القنيطرة ،وأشارت إلى «أنّ العدوان
هو عمل اجرامي وغادر وجبان من قبل العدو «االسرائيلي» الذي
يستبيح أراضينا العربية ويتمادى في قهر شعوبنا في تلك
المناطق المحتلة ضاربا ً بعرض الحائط كل قرارات األمم المتحدة
في هذا الشأن.
وأكدت كتلة المستقبل «أن أي اعتداء من قبل العدو «اإلسرائيلي»
على أي ارض عربية بغض النظر عن المالبسات والتفاصيل
المرافقة له هو مسألة مرفوضة رفضا ً باتا ً ومستنكرة ومدانة.
فأطماع واع��ت��داءات العدو «اإلسرائيلي» ال تتوقف وال يحدها
قانون وال يردعها رادع .واعتبرت الكتلة «أن أمن لبنان وسالمة
اللبنانيين يجب أن تكون في مقدمة االهتمامات اللبنانية .ويجب
الحفاظ على هذا األمن وتلك السالمة من خالل االلتزام قوال ً وعمالً
بسياسة النأي بالنفس عن أي تورط يحمل معه خطرا ًعلى لبنان».
واع���ت���ب���ر ال����وزي����ر ال���س���اب���ق ج����ان ع��ب��ي��د «أن م���ا حصل
ي��ق��ت��ض��ي أع��ل��ى درج�����ة م���ن ال��ح��س��اب وال��ي��ق��ظ��ة وإع��م��ال
ال��ع��ق��ل وال��ح��ك��م��ة ك��م��ا ت��ص��رف��ت ق���ي���ادة ال���م���ق���اوم���ة».
ّ
تستخف بقدرات
وق���ال ف��ي تصريح «ال نعتقد أن إس��رائ��ي��ل
المقاومة وه��ي التي تشغلها وتحصيها عن ق��رب وع��ن بعد،
ولكنها تستفز هذه القدرات في ما يبدو أنه عمل حتى اآلن غير
مجهول الدوافع ولو أنّ بعضها معلوم فقط ،فاألمر ،إلى جانب
الشجب واإلدان��ة والتعزية ،يقتضي أعلى درج��ة من الحساب

لحود ورحمة يقدّمان واجب العزاء
ّ

واليقظة وأعمال العقل والحكمة كما تصرفت قيادة المقاومة».
وأض����اف« :إل���ى ج��ان��ب تغيير ق��واع��د االش��ت��ب��اك منذ ال��ق��رار
 ،1701تم ّر إسرائيل في مناخ االنتخابات النيابية وه��و أمر
يغري ق��ادة إسرائيل ع��ادة بمحاولة كسب الرهان اإلنتخابي،
ول��و على حساب أم��ن المنطقة كلها ،بما فيها أم��ن إسرائيل.
وال نريد أن نبالغ في النصح خصوصا ً أنّ وض��ع المقاومة
غني ع��ن التنبيه واإلش����ارة».
ويقظتها منذ  1701وبعدها
ّ
وأشار إلى «أن لبنان كله أمام هذا اإلمتحان والقرار ،وليس فريقا ً
منه فحسب .والتنسيق والتشاور بين األط��راف كافة ضرورة
ومصلحة ،ألن المصير واحد مهما تباينت اآلراء والمواقف».
ورأى الوزير السابق بشارة مرهج في بيان« ،انّ دماء األبطال
الستة لن تذهب ه��درا ً وانما ستساهم في استكمال المسيرة
وتحقيق االن��ت��ص��ار والتحرير ،والمطلوب ف��ي ه��ذه المرحلة
االلتفاف حول المقاومة ومساندتها في المعركة الحتمية التي
فرضها ال��ع��دوان «االسرائيلي» على ك� ّل اللبنانيين .وال يجوز
للدول العربية أن تقف مكتوفة األيدي إزاء هذا العدوان الخطير
ب��ل عليها ط��ي خ�لاف��ات الماضي وتوحيد الصفوف والتالقي
م��ع المقاومة للدفاع ع��ن فلسطين واالرض العربية كلها ال
سيما بعد انكشاف دور تل ابيب في إقامة كيان مصطنع على
الحدود السورية  -الفلسطينية في اطار مساعيها الرامية إلى
تمزيق وحدة سورية وتحويلها إلى كيانات طائفية متحاربة».
وأشار مرهج إلى «أنّ نتنياهو ارتكب خطأ فادحا ً في السياسة،
فهو يدرك أن هذا العدوان لن يساعده في االنتخابات المقبلة ،وإنما

لحود :لوال ال�شهداء الأبطال
لو�صل الإرهابيون �إلى بيروت
سيتحول إلى كارثة بسبب حالة اإلرباك والخوف التي تعم الكيان
الغاصب بسبب الحالة التي نشأت وبسبب الرد الحتمي الذي
ستبادر إليه المقاومة دفاعا ً عن موقعها».
ولفت رئيس المجلس العام الماروني الوزير السابق وديع
الخازن الذي قدم واجب العزاء على رأس وفد من الهيئة التنفيذية
للمجلس ،بشهداء حزب الله ،الى «أن هذا العدوان يعكس بشدة
ما تبيته الطبيعة العدوانية إلسرائيل» ،واصفا ً إياه بـ«اإلجرام
الفاحش بحق اللبنانيين والمقاومين الذين يحاربون اإلرهاب على
الحدود المشتركة ،للحؤول دون تغلغله إلى داخل الوطن».
ورأت هيئة التنسيق في لقاء األح��زاب والقوى والشخصيات
الوطنية اللبنانية في العدوان «تصعيدا ً خطيرا ً يمكن أن يأخذ
الوضع إلى كافة االحتماالت ،لما لهذه العملية من دالالت واضحة
تؤشر على تح ّول في وجهة الصراع الدائر في سورية من خالل
الدخول «اإلسرائيلي» المباشر والعلني على خط االستهداف
المستمر منذ سنوات عدة لمحور المقاومة وقلبه النابض سورية».
وأكد «أن التدخل اإلسرائيلي الفاضح إنما يؤكد تو ّرط اسرائيل
المباشر في األح��داث الجارية في سورية ،كما يؤشر إلى حالة
اإلفالس واليأس التي وصل إليها الكيان الصهيوني بعدما عمل
لسنوات ،مع حلفائه الدوليين واإلقليميين ،على إسقاط النظام
الممانع في دمشق ،من دون تحقيق هذا الهدف ،إضافة إلى سقوط
كذبة المعارضة التي تقاتل من أجل الشعب السوري ،وانكشاف
حقيقة التحالف اإلسرائيلي  -التكفيري خدمة للكيان الصهيوني».
ورأى «أن حالة التخبّط والقلق التي يعيشها قادة العدو ،نتيجة
صمود سورية وتنامي قدرات المقاومة ،دفعتهم إلى محاولة فرض
قواعد جديدة للصراع ،في محاولة لرفع معنويات حلفائهم من
الجماعات التكفيرية ،التي منيت بضربات قاسية في األسابيع
األخيرة».
كذلك أكدت األحزاب والقوى الوطنية والقومية واإلسالمية في
إقليم الخروب التمسك أكثر فأكثر بنهج المقاومة مهما بلغ حجم
التضحيات ،ألنّ ك ّل الوقائع ،التاريخية والراهنة ،تؤكد أن ال سبيل

 ...والسفير السوري

إال بالمقاومة لتحقيق عزة األمة وصون كرامتها والذ ْود عن أرضها
وحضارتها وحفظ حق أجيالها في الحياة الحرة الكريمة.
واعتبرت األح��زاب في بيان عقب اجتماعها في مكتب الحزب
السوري القومي االجتماعي في مزبود« ،أنّ العدوان االسرائيلي
ستكون له بال شك تداعيات كبيرة على مجريات الصراع ض ّد
العدو وأدوات��ه من المجموعات اإلرهابية المتطرفة التي يتبادل
معها الخدمات في سياق المخطط التآمري الذي يستهدف بالدنا
بأسرها.
وإذ تقدّم المجتمعون من حزب الله وإيران وسورية وك ّل محور
المقاومة وعوائل الشهداء األب��رار بأح ّر التعازي وأسمى آيات
التبريك ،أعربوا عن الثقة المطلقة بانّ الدماء الزكية التي روت
أرضنا السورية الطيبة سوف تكون منارة مضيئة ومحطة مفصلية
على الطريق النضالية الطويلة والشاقة وصوال ًإلى المنازلة الكبرى
التي ستؤدّي حتما ً إلى زوال «إسرائيل».
وتوجهت «لجنة أصدقاء األسير يحيى سكاف بأح ّر التعازي من
األمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله ومن المقاومة وأهالي
المقاومين الشهداء» .وأكدت اللجنة «ان هؤالء الشهداء هم مفخرة
لوطنهم وأمتهم ،ألنهم يواجهون العدو ب��أرادة ق ّل نظيرها ،وأن
دماءهم الطاهرة ستثبت للعالم أنّ المقاومة ستبقى قوية وصلبة
مهما بلغت التضحيات ،وسننتصر على هذا العدو المجرم الذي
لن ينال من إرادتنا في مقاومة االحتالل حتى تحرير كامل أراضينا
المحتلة في فلسطين ولبنان والجوالن وتحرير أسرانا األبطال».
وأكدت «أننا سنبقى مع المقاومة وخلفها ألنها الضمانة الوحيدة
لردع العدوان ،وألن هذا العدو ال يفهم إال لغة المقاومة التي هزمته
في جنوب لبنان وغ��زة ،ومن أجل هذه االنتصارات للمقاومين
األبطال ،يحاول العدو االنتقام من المجاهدين الذين م ّرغوا أنف
جيش العدو في التراب ،وأنّ تلك المحاوالت لن تنفع ألنّ المقاومة
ع ّودتنا على بذل التضحيات وتقديم الشهداء على طريق التحرير
حتى النصر الكامل».
ورأى رئيس التنظيم القومي الناصري سمير شركس ،في
تصريح «ان هذه العملية الجبانة إن دلت على شيء إنما تدل على
النيات العدوانية للعدو الصهيوني» .ودان شركس هذه الغارة،
مؤكدا ً «لكل العمالء الصغار واالميركيين والصهاينة ان مثل هذه
العمليات لن تزيدنا اال صمودا ً وصالبة وسيأتي ال��رد سريعا ً
وقوياً».
وأكدت جبهة العمل اإلسالمي في لبنان «أن دماء هؤالء الشهداء
والتي اختلطت بدماء العميد محمد علي الله داده لن تذهب سدى
وستكون الكابوس المخيف والمفزع للعدو الصهيوني الغادر الذي
نفذ جريمته ظنا ً منه أنه سيفلت من عقاب وثأر المجاهدين األبطال
الذين سيردون عليه ال محالة ولو بعد حين».
وأكد رئيس مجلس قيادة حركة التوحيد اإلسالمي الشيخ هاشم
منقارة في بيان «أن االجرام الصهيوني باغتيال القادة في القنيطرة
واستهدافه مواقع للجيش اللبناني في عيتا الشعب ،لن يمر من
دون عقاب».
ورأت جمعية «االص�لاح واالنماء» في الشمال ،في بيان« ،أن
«إسرائيل» تثبت مرة جديدة أنها عدو للجميع ولن تنطلي حيلة
تصويرها لنفسها بالحياد كما تزعم ،وليس ذلك فحسب ،ال بل انها
العب قوي واستراتيجي بعيد األهداف والغايات».

اتصاالت وبرقيات

واتصل الرئيس أمين الجميّل بالنائب علي فياض معزيا ًبالشهداء
ومتضامنا ً مع حزب الله ،وتقدم بتعازيه من األمين العام لحزب
الله السيد حسن نصرالله وقيادة الحزب وذوي الشهداء مؤكدا ً
أهمية الوحدة الوطنية في هذه المرحلة .وتلقت قيادة حزب الله
برقيات تعزية من :المجلس االردني للشؤون الخارجية ،المؤتمر
العام لألحزاب العربية ،التيار العربي االسالمي لدعم المقاومة
ومواجهة االرهاب ،حزب الرفاه الموريتاني ،حزب الغد في تونس،
الدكتور محمد أبو سمرا رئيس تيار االستقالل الفلسطيني ،ومحمد
سيف ناجي الحسني عن التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري في
صنعاء.

(أكرم عبد الخالق)

