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ها�شم وال�ساحلي يلتقيان الريجاني
وي�شددان على نبذ الفتنة والتطرف
التقى النائبان ن��وار الساحلي
وقاسم هاشم رئيس مجلس الشورى
في الجمهورية االسالمية اإليرانية
ال��دك��ت��ور ع��ل��ي الري��ج��ان��ي وذل��ك
على هامش مؤتمر اتحاد مجالس
الدول األعضاء في منظمة التعاون
اإلسالمي.
وتخلل اللقاء حديث عن «شؤون
وشجون العالم اإلسالمي واإلرهاب
الذي يضرب العالم ويشوه صورة
اإلسالم».
وش��دد الجانبان على «ض��رورة
وحدة كل المسلمين وعلى نبذ الفتنة
والتطرف وضرورة محاربة اإلرهاب
في كل أشكاله ،اإلرهاب الصهيوني
واإلرهاب التكفيري».
وكان الساحلي أكد «أن اإلرهاب
الذي يضرب ك ّل العالم يش ّكل خطرا ً
على اإلسالم والمسلمين».
وقال في كلمة ألقاها في المؤتمر
«يجب أن يعرف العالم أن الدين
المحمدي األصيل ليس دين القتل
والذبح بل هو دين حضاري منفتح
يدعو الى المحبة والتآخي وليس
الى الفتنة واإلرهاب».
ولفت إلى «أن اإلرهاب اليوم الذي
يضرب في كل العالم من بلدي لبنان
م���رورا ً بسورية وال��ع��راق واليمن
ومصر وأوروبا في االسبوع الماضي
هو أول ما يشكل خطرا ً على اإلسالم
وال��م��س��ل��م��ي��ن ،وع��ل��ي��ه ي��ج��ب على
مؤتمركم تأكيد أهمية هذا اإلسالم

المحمدي األص��ي��ل ون��ب��ذ اإلره���اب
وإدانته».
وتابع «لقد شذت البوصلة عن
القضية األساسية أال وهي فلسطين،
ال��ق��دس قبلة المسلمين األول���ى
وعاصمة االس�ل�ام والمسيحيين.
القدس هي العنوان بل هي الهدف
وال��ق��ض��ي��ة ،وال���ح��� ّل م���ع ال��ع��دو
الصهيوني هو بالمقاومة ،المقاومة
المجيدة في لبنان تصدت وتتصدى
للعدوان وتدافع عن أهلها الى جانب
الجيش والشعب ،وتصنع البطوالت
الخالدة التي يتحدث عنها التاريخ
وتؤسس ألجيال االنتصارات بعد
أجيال الهزيمة .هذه المقاومة التي
انتصرت على الصهاينة في األعوام
 1993وعناقيد الغضب عام 1996
ودح��رت الجيش ال��ذي ك��ان يسمى
الجيش الذي ال يقهر في أيار ،2000
وحققت النصر اإللهي في الحرب
الكونية عام .»2006
وأض����اف« :ف���ي ت��م��وز الماضي
لم نستغرب إق��دام العدو على شن
الحرب في لحظة سياسية باعتبارها
اللحظة المثالية «اإلسرائيلية»،
حرب مناسبة في اللحظة المناسبة،
بالنسبة إليهم ،تهدف الى تخريب
الجهود ال��ه��ادف��ة ال��ى إع���ادة بناء
وح��دة الموقف الفلسطيني ،العدو
«اإلس��رائ��ي��ل��ي» استهدف ف��ي هذه
الحرب اإلستثمار على حالة التفكك
العربي وعلى ح��روب اإلستتباع

ّ
يطل الجمعة المقبل ويتلقى برقيات تعزية بال�شهداء
ن�صر اهلل

«الق�سام» :لتتقاطع نيران المقاومة فوق الأر�ض المحتلة في المعركة المقبلة
قائد ّ

الصغيرة الجارية على مساحة اكثر
من قطر عربي من سورية الى العراق
واليمن وليبيا وال���س���ودان ،وهي
حروب ومؤامرات تهدف الى تقسيم
المنطقة الى دويالت وإمارات».
واعتبر الساحلي «ان هذا الكيان
الغاصب ه��و اإلره���اب بعينه ،بل
هو اإلره��اب الرسمي تحت مسمى
دولة ،والقتل «اإلسرائيلي» الوحشي
الجاري في غزة وكل فلسطين هدفه
تهويد القدس وكل األراضي المحتلة،
و«إسرائيل» تدمر من أجل التدمير
وتتبع ف��ي ك��ل حروبها االرهابية
سياسة االرض المحروقة ،مشيرا ً إلى
«أن العدالة ،إن وجدت على األرض،
يجب ان تفضي الى استدعاء جميع
قادة العدو الصهيوني الى المحاكمة
أمام محكمة الجنايات الدولية وذلك
كمجرمي حرب ولكن على من تقرع
مزاميرك يا داوود».
وأكد «أن «إسرائيل» وهم وعليها
أن ت���درك أن ال��ظ��ل��م واالس��ت��ب��داد
واإلحتالل ال يمكن أن تستمر إلى األبد
وأن الحسم العسكري ال��ذي كانت
تقوم به في اي مكان (اجتياح لبنان
 فلسطين وغيرها) لم يعد أمرا ً سهلالمنال بوجود مقاومة مدربة وهي
اليوم حاضرة للقتال والتضحية
ومجهزة ايضا ً وه��ي اليوم تتفوق
وتتنصر وستنتج اإلنتصارا ت».

قهوجي يتفقد الحربية ويجتمع ب�ضباطها

الرفاعي :زيارته عر�سال ر�سالة �إلى الم�سلحين
ت��ف��ق��د ق��ائ��د ال��ج��ي��ش ال��ع��م��اد
ج��ان قهوجي الكلية الحربية في
الفياضية ،حيث جال في أقسامها
واط��ل��ع على سير ال��ت��دري��ب فيها
ونشاطاتها المختلفة .ثم اجتمع
بقائد الكلية وضباطها وتالمذة
ضباط السنة األول��ى الذين أنهوا
ف��ت��رة م���ن ال��ت��ق��ش��ف وال��ت��دري��ب
الشاق ،وعاين أوضاعهم وز ّودهم
بالتوجيهات الالزمة.
ال��ى ذل��ك ،استقبل قهوجي في
مكتبه ف��ي ال��ي��رزة ،ال��ن��واب زي��اد
القادري ،الوليد سكرية وسليم كرم،
وتناول البحث األوضاع العامة في
البالد والتطورات الراهنة.
وتعليقا ً على زيارة قائد الجيش
ع��رس��ال أول م��ن أم��س ،أك��د عضو
كتلة الوفاء للمقاومة النائب كامل
الرفاعي لـ«المركزية» «ان الزيارة
حملت رسالة ال��ى المسلحين في
الجانب اآلخر من الحدود اللبنانية
بأن الجيش اللبناني لديه القرار
السياسي واألمني لمواجهتهم وعدم
السماح لهم باستخدام االراض��ي
اللبنانية ألهداف سياسية».
ول��ف��ت إل���ى «ان���ط�ل�اق الخطة
األمنية في البقاع منذ يومين حيث
شهدت منطقة بعلبك الهرمل العديد
من المداهمات ومالحقة المطلوبين،
وهي لن تكون عبارة عن حواجز
عسكرية ،بل عمل مخابراتي ث ّم
تأتي عمليات الدهم» ،مشدّدا ً على
«ت��ج��اوب ال��ق��وى السياسية مع
هذه الخطة وهي ترفع الغطاء عن
جميع المخلين باألمن ،فهناك تأييد
شعبي وسياسي لهذه الخطة التي
نتمنى أن تكون ناجحة وأن تتمتع

بالسرية والعمل السريع إللقاء
القبض على الخارجين عن القانون،
لكن على أس��اس المحافظة على
كرامة المواطنين األب��ري��اء الذين
يتعرضون أحيانا ً الى مضايقات
من قبل منفذي الخطة األمنية».
واعتبر االمين العام لـ«التيار
االس���ع���دي» م��ع��ن األس���ع���د ،في
تصريح «ان زي���ارة قهوجي الى
عرسال وتفقد المواقع العسكرية
ل��ل��ج��ي��ش ت��أك��ي��د ع��ل��ى اس��ت��م��رار
ق��رار مواجهة االرهابيين وضرب
أوكارهم ومنع ارهابهم».
وطالب األسعد االفرقاء «بتحرير
الجيش من أي قيود سياسية تحد
من بسالته وشجاعته وتضحياته
الستئصال االرهاب واالرهابيين»،

مشددا ً على «ض��رورة اإلف��راج عن
المساعدات العسكرية الموعودة
ألن الجيش اثبت ان��ه القادر على
ضرب االرهاب ومنع الفتنة».
وح���ذر االس��ع��د «م���ن اس��ت��م��رار
تحويل مخيم عين الحلوة ملجأ
لالرهابيين ووض��ع��ه على فوهة
ب��رك��ان متفجر ف��ي اي لحظة»،
مطالبا ً «الجهات االمنية المعنية
في المخيم واللجان الشعبية بمنع
االنفجار وذلك بتسليم االرهابيين
المختبئين في المخيم الى السلطات
االمنية اللبنانية قبل فوات األوان»،
وق��ال« :يبدو ان ضعف امكانات
ح��رك��ة «ف��ت��ح» وال��ت��ش��رذم ال��ذي
تعيشه ينذران بانفجار ستكون له
تداعيات خطيرة ومدمرة».

فيما تواصلت المواقف المندّدة بالعدوان
الصهيوني في القنيطرة ،مؤكدة الوقوف بقوة
وحزم إلى جانب المقاومة وقيادتها في اختيار
وتحديد طريقة ال��ر ّد على ال��ع��دوان اإلرهابي
السافر ،واعتبرت أنّ عملية الطعن البطولية
التي نفذها مقاوم فلسطيني ض ّد المستوطنين
الصهاينة في حافلة ركاب في القدس المحتلة،
إنما هي ر ّد أولي ولو فرديا ً على جريمة االغتيال،
يبقى التر ّقب سيّد الموقف بانتظار الكلمة
الفصل التي سيعلنها األمين العام لحزب الله
السيد حسن نصرالله يوم الجمعة المقبل ضمن
احتفال جماهيري إحياء لذكرى الشهداء.

الضيف

وق��د تلقى السيد نصرالله أم��س مزيدا ً من
برقيات التعزية بالشهداء الستة ،أبرزها من
القائد العام لقوات كتائب الشهيد عز الدين
القسام محمد الضيف ال��ذي أكد أنّ عدو األمة
الحقيقي هو العدو الصهيوني ويجب أن توجه
ك ّل البنادق نحوه ،مشدّدا ً على ض��رورة وقف
استنزاف طاقات األمة ورهن إرادتها ،داعيا ً إلى
اتحاد كل قوى المقاومة الرافضة لالسترقاق
للمشروع الصهيوني في مشروع واحد مقابل
مشروع االستسالم للعدو الصهيوني.
ولفت القائد الضيف إلى أنّ العدو المتغطرس
ال يراعي حرمات وال حصانة لشيء ،ويستبيح
األراضي والدماء من دون رادع .مضيفا ً أن قوى
المقاومة يجب أن تدير معركتها المقبلة موحدة،
تتقاطع فيها النيران فوق األرض المحتلة.

هنية

أما رئيس حركة حماس في غزة ونائب رئيس
المكتب السياسي للحركة اسماعيل هنية فقال
في برقيته« :إن ديدن العدو هو اإلرهاب والقتل،
ظنا ً منه أنه باغتيال القادة يكسر إرادة األمة
ومقاومتها ،لكن هذه السياسة فاشلة».
وش���دد هنية على التمسك بحقوق األم��ة
ومقدساتها ،وعلى رأسها القدس واألقصى
كذلك ،مؤكدا ً أن يد المقاومة في لبنان ستبقى
هي العليا رغم هذا األلم».

حواتمة

وق��ال األمين العام للجبهة الديمقراطية
لتحرير فلسطين نايف حواتمة :إننا إذ نعتز
بك ّل نقطة دم سقطت على األرض العربية من
أج��ل فلسطين وم��ن أج��ل دح��ر االحتالل فإننا
نؤكد أنّ المقاومة ستبقى خيارنا مهما تعاظمت
التضحيات.
كما تلقى السيد نصرالله برقية تعزية من
مدير جمعية االخوة للعمل الثقافي االجتماعي
العاملة في المخيمات الفلسطينية ابو فادي
راجي.
ونعى االت��ح��اد ال��ع��ام ال��ج��زائ��ري للشباب
شهداء المقاومة في لبنان الذين ت ّم اغتيالهم
على أيدي الصهاينة في الجوالن السوري ،عبر
برقية تعزية بعث بها إلى قيادة حزب الله.
ودان���ت أح���زاب سياسية ف��ي موريتانيا
الغارة واعتبرت في بيان وزع في العاصمة
نواكشوط «أنّ الغارة الصهيونية الجديدة
ت��ن��درج ضمن التدخل «اإلس��رائ��ي��ل��ي» الوقح
لتوفير اإلسناد للعصابات اإلرهابية المسلحة
التي تلقت خالل األيام القليلة الماضية ضربة
موجعة في الغوطة الشرقية بعد استسالم
المئات من عناصرها لقوات الجيش العربي
السوري».

إحياء ذكرى الشهداء

وإحياء لذكرى شهداء المقاومة في القنيطرة،
دع��ا ح��زب الله وعوائل الشهداء إل��ى حضور
االحتفاالت التكريمية التي ستقام عن أرواحهم
الطاهرة ،وذلك وفق الجدول التالي:
الشهيد محمد أحمد عيسى (أبو عيسى) ،عند

قهوجي مستقبالً سكرية

(مديرية التوجيه)

اللجان الم�شتركة تجتمع الثالثاء
و«حقوق الإن�سان» تناق�ش م�سودة تقرير الدولة

موسى خالل ترؤسه االجتماع
خصصت جلسة لجنة حقوق االنسان النيابية لمناقشة
البيان الدوري للمراجعة الشاملة لحقوق االنسان الذي
يجب أن يقدمه لبنان الى مجلس حقوق االنسان في االمم
المتحدة في جنيف.
وطرحت في الجلسة التي ترأسها النائب ميشال موسى
عدة نقاط من أجل الصياغة النهائية للتقرير .ولفت موسى
إلى «أن مندوبة وزارة الخارجية سترفع االقتراحات التي
طرحت الى وزارة الخارجية التي ستعد بدورها التقرير
الختامي مع ال��وزارات المعنية ،وسوف تبلغ اقتراحات
مؤسسات المجتمع المدني بواسطة البريد االلكتروني
الى وزارة الخارجية ،على أن تتم متابعة االجتماعات كي
يعكس التقرير النهائي واقع الحال في مواضيع حقوق
االنسان في لبنان بإيجابياته وسلبياته».
إل��ى ذل��ك ،تعقد ل��ج��ان :ال��م��ال وال��م��وازن��ة ،الشؤون
الخارجية والمغتربين ،الصحة العامة والعمل والشؤون
االجتماعية ،االقتصاد الوطني والتجارة والصناعة
والتخطيط االدارة وال��ع��دل ،التربية والتعليم العالي
والثقافة األش��غ��ال العامة والنقل وال��ط��اق��ة والمياه،
الدفاع الوطني والداخلية والبلديات البيئة ،تكنولوجيا
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(تموز)
المعلومات جلسة مشتركة العاشرة والنصف قبل ظهر
الثلثاء المقبل  27الجاري وذلك لدرس مشاريع واقتراحات
القوانين.
وتعقد لجنة االدارة والعدل النيابية جلسة برئاسة
النائب روبير غانم ،في العاشرة قبل ظهر االثنين المقبل،
وذل��ك ل��درس اقتراح القانون الرامي الى تعديل المادة
 3من قانون الضريبة على القيمة المضافة ،مشروع
القانون الرامي الى تعديل المادة  34من مشروع القانون
المنفذ في المرسوم الرقم  10434تاريخ 1975/6/14
نظام مجلس ش��ورى الدولة المعدل في القانون الرقم
 227تاريخ  ،2000/5/31ومشروع القانون الرامي
الى تعديل المادة  29من المرسوم االشتراعي الرقم 116
تاريخ  1959/6/12وتعديالته (التنظيم االداري).
كذلك تعقد اللجنة جلسة ،برئاسة النائب غانم،
التاسعة والنصف قبل ظهر االربعاء المقبل ،لمتابعة درس
اقتراح القانون الرامي إلى إفادة المضمونين المتقاعدين
من تقديمات العناية الطبية في حالتي المرض واألمومة
في فرع ضمان المرض واألمومة في الصندوق الوطني
للضمان االجتماعي.

تقبل التعازي بشهداء القنيطرة في عربصاليم

لقاء الأحزاب :ال بدّ للعدو
من دفع ثمن جريمته
الثالثة من بعد ظهر غد السبت في مجمع سيد
الشهداء في عربصاليم .
المجاهد ابراهيم حجازي وول��ده الشهيد
عباس في مجمع المهدي بالغازية ،األحد المقبل
عند العاشرة صباحاً.
الشهيد علي حسن إب��راه��ي��م ف��ي ال��ن��ادي
الحسيني في بلدة يحمر الشقيف ،األحد المقبل
عند العاشرة صباحاً.
الشهيد محمد علي أبو الحسن األحد المقبل
عند العاشرة صباحا ً ف��ي بلدة عين قانا /
للرجال في النادي الحسيني  /وللنساء في
حسينية الجبانة.

لقاء األحزاب

كذلك ،أكد لقاء األحزاب والقوى والشخصيات
الوطنية وقوفه بقوة وحزم إلى جانب المقاومة
وقيادتها ف��ي اختيار وتحديد طريقة ال��ر ّد
على العدوان الصهيوني السافر ،على نخبة
من المقاومين األبطال في القنيطرة ،والذين
استشهدوا دف��اع �ا ً ع��ن أمتنا التي تتع ّرض
ل��ع��دوان غربي صهيوني بغطاء من األنظمة
الرجعية العربية ف��ي المنطقة ،ويستهدف
ضرب قوى المقاومة عبر شنّ الحرب اإلرهابية
على سورية ،وآخرها المجازر التي ارتكبت بحق
األطفال والعجز في حمص ،بتفجير سيارات».
وجزم اللقاء في بيان أصدره عقب اجتماعه
ال���دوري ف��ي مركز ال��ح��زب ال��س��وري القومي
االجتماعي ،بأنّ العدو الصهيوني «ال ب ّد أن يدفع
ثمن جريمته التي استهدف عبرها دعم أدواته
اإلرهابية في سورية وجرود عرسال ،وتصدير
أزمته الداخلية ،ومحاولة تخريب الحوار المقبل
في موسكو والمفاوضات الجارية في شأن
الملف النووي اإليراني ،والتي تسير باتجاه ال
يصب في خدمة األه��داف الصهيونية .غير أنّ
ّ
االلتفاف الوطني والشعبي والتضامن العربي
واإلسالمي مع المقاومة ،وحالة الخوف والذعر
والفزع واالرتباك التي تسود الكيان الصهيوني
وجه ضربة موجعة
من ر ّد المقاومة المقبلّ ،
إلى قادة العدو ،وأحبط أهدافهم من الجريمة
الغادرة».
وان��ت��ق��د ال��ل��ق��اء «م��واق��ف ب��ع��ض األط���راف
اللبنانية التي عمدت إلى محاولة إثارة أجواء
الخوف من ر ّد المقاومة على العدوان ،وبالتالي
محاولة إضعاف االلتفاف الوطني والشعبي
المنقطع النظير حول المقاومة وقيادتها ،بدال ً
من اإلعالن عن استنكارها وإدانتها للعدوان».

عون يبحث الأو�ضاع العامة
مع القطان وعبدالرزاق
التقى رئيس تكتل التغيير واالصالح النائب العماد ميشال عون
في دارت��ه في الرابية ،رئيس جمعية قولنا والعمل الشيخ أحمد
القطان ورئيس حركة االصالح والوحدة الشيخ ماهر عبد الرزاق.
وتحدث الشيخ القطان بعد اللقاء ،مؤكدا ً وجوب اإلس��راع في
انتخاب رئيس للجمهورية جديد يكون على مستوى وتطلعات
الشعب اللبناني» .ولفت إلى «أن المقاومة في لبنان كما رفعت
رؤوسنا عاليا ً في ع��ام  ،2006فإنها ستنتقم للقادة الشهداء،
مستنكرا ً تلك االصوات التي تقول« :أن حزب الله في ورطة».
ورأى «أن الحوارات ال بد أن تنتج أريحية عند الشعب اللبناني
وتخفف االحتقان المذهبي والطائفي وسيكون انعكاسه ايجابيا ً
قطعاً ،وتنتج رئيساً» ،وأمل «بأن يكون الجنرال عون هو الرئيس
المرتقب».
اما الشيخ عبد الرزاق فلفت الى «ان المشروع الخطر الذي تقوده
المجموعات المسلمة التكفيرية االرهابية وال��ذي يبدأ من تكفير
للمسلمين وتهجير للمسيحيين الى التطبيع مع العدو الصهيوني»،
داعيا ً السياسيين في لبنان «أن يتحملوا المسؤولية الكاملة في
الحفاظ على لبنان وعيشه المشترك».
واعتبر ان هذه الجريمة النكراء في القنيطرة لن تزيد من جمهور
المقاومة ومحورها اال قناعة وقدرة على تحقيق النصر المستمر».
ورحب بالجيش اللبناني والقوى االمنية وسط سيطرتهم على
كل المناطق وبخاصة المتوترة ،معتبرا ً «أن الخطة األمنية مطلوبة
في كافة االراضي اللبنانية والمطلوب أن من يغطي المطلوبين أو
من يشكل عبئا ً على الشعب اللبناني ،يرفع الحصانة عنهم لسوقهم
الى العدالة».

�إ�سقاط الدعاوى �سلك م�ساره
بين «القوات» و«الوطني الحر»
أفادت الدائرة اإلعالمية في حزب «القوات» في بيان ،أنه «في
إطار الحوار القائم بين «القوات» والتيار الوطني الحر ،وبعد اإلعالن
عشية عيد الميالد في بيان متزامن للطرفين عن العمل على إسقاط
الدعوى المتبادلة بين إعالمهما ،عُ قد مساء االربعاء إجتماع عمل
بين الطرفين ضم أمين سر تكتل التغيير واالصالح النائب إبراهيم
كنعان والمدير المسؤول عن موقع التيار االلكتروني باتريك باسيل
وممثلين للفريق القانوني من جانب «التيار» ورئيس جهاز االعالم
والتواصل في «القوات» ملحم رياشي ورئيس الدائرة القانونية
في «القوات» الدكتور سليمان لبوس والمدير المسؤول عن موقع
«القوات» ج��ورج العاقوري .وسلك إسقاط الدعاوى بين إعالم
«القوات» و«التيار» مساره العملي وسط أج��واء إرتياح سادت
اللقاء».

كما حيا اللقاء «الشاب الفلسطيني حمزة
محمد المتروك الذي نفذ العملية الجريئة في
قلب تل أبيب» ،مؤكدا ً «أنّ مثل هذه العمليات
تجسد المقاومة الشعبية الحقيقية ،ض ّد
ّ
االح��ت�لال الصهيوني وج��رائ��م��ه المتواصلة
ض ّد الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة،
وتبرهن من جديد أنّ اإلره��اب الصهيوني لم
يتمكن من القضاء على إرادة الشعب الفلسطيني
وإخضاعه».

مواقف

وفيما قدم ك ّل من وزير الشوؤن االجتماعية
رشيد درب��اس ووزي��ر الشباب والرياضة عبد
المطلب حناوي ،التعازي الى قيادة حزب الله،
شدّد رئيس كتلة المستقبل فؤاد السنيورة في
تصريح على ضرورة التنبّه إلى «أنّ عدونا ال
تنقصه المب ّررات من أجل تنفيذ العدوان على
لبنان أو أية أرض عربية من الجنوب اللبناني
الى الجوالن المحت ّل وصوال ً الى السودان ،اذا
سنحت له الفرصة».
واعتبر عضو كتلة المستقبل النائب ع ّمار
حوري «أنّ حزب الله يُق ّوم الوضع الحالي وهو
يعلم حجم التعقيدات الموجودة في الداخل
وفي المنطقة ،ولكن المنطق يقول إن العدوان
«االسرائيلي» حصل خارج لبنان والر ّد يجب ان
يكون من خارج لبنان».
واعتبر عضو كتلة التحرير والتنمية النائب
هاني قبيسي «أن ما يجري على مساحة وطننا
العربي ليس ربيعا ً عربياً ،إنما هو مشروع فتنة
واستكمال للمشروع «االسرائيلي» الذي يرمي
الى زرع الفتن في أوطاننا».
وقال في خالل احتفال تأبيني في عنقون «إن
ما حصل في القنيطرة يؤكد بما ال يقبل الشك ،ان
البصمات «االسرائيلية» حاضرة دائما ً بكل ما
يجري في سورية وكل مكان في عالمنا العربي
وهي تتدخل في كل تفصيل لتأجيج الفتن .ما
حصل في القنيطرة هو سعي «إسرائيلي» واضح
الى إنشاء شريط حدودي شبيه بما كان قائما ً
في جنوب لبنان وهو مخطط مشبوه لضرب
كل االنجازات التي حققتها األمة الضعاف كل
عناوين القوة التي نمتلكها».
ودع��ا قبيسي ال��ى «ض���رورة ع��دم تضييع
البوصلة الحقيقية ف��ي ال��ص��راع م��ع العدو
االس��رائ��ي��ل��ي» ،م��ش �دّدا ً على «أهمية التمسك
بالوحدة الوطنية التي ستبقى أفضل عناوين
القوة».

وأك���د ال��ن��ائ��ب علي ع��س��ي��ران «ان الشعب
العربي سيستمر في مقاومة «إسرائيل» في أي
مكان ،وهو على استعداد للتضحية بالغالي
والنفيس ومهما أقامت «إس��رائ��ي��ل» من فتن
ومشاكل ،ستبقى المقاومة تتصدّى لك ّل هذه
التيارات التي نشأت هنا وهناك في ال��دول
العربية ،وأن الشهداء الجدّد الذين سقطوا في
القنيطرة السورية انما برهنوا انهم سقطوا
لمقاومة «اسرائيل» ووضع ح ّد المتدادها إلى
سورية».
ودع��ا ف��ي تصريح «ال���دول الغربية التي
ساهمت مع إسرائيل بخلق هذه الظروف الى
إعادة النظر في سياستها كي ال تنتقل المشاكل
والفتن الى ديارها ألن ليس من أحد في منأى
عن االرهاب الذي يستفحل في المنطقة العربية
لتقويض ال���دول والجيوش العربية خدمة
السرائيل».
ورأى األمين لعام لجبهة البناء اللبناني
د .زهير الخطيب أن «االعتداء االسرائيلي في
القنيطرة يعكس تخبّطا ً ورعبا ً في محاوالت
فاشلة للعدو منذ هزيمة الـ 2006الغتنام
الفرص لتغيير التوازنات والتطفل ل��دور له
مرفوض في معادالت المنطقة .هذا اضافة لدعم
مباشر لعصابات جبهة النصرة على تخوم
الجوالن في الوقت الذي تعتدي فيه عصاباتها
على لبنان وتقتل اللبنانيين».
واستغرب الخطيب «وقاحة المواقف من
البعض في محاولة إلعطاء المبررات للكيان
الصهيوني وحمايته من ردود المقاومة بعودة
الكالم الناشز عن قرار الحرب والسلم وتحييد
لبنان عن ال��ص��راع مع ال��ع��دو» ،متسائالً عن
صدق «نوايا الفريق المرتهن للغرب والخليج
والجدوى من تأهيلهم».
ودعا الخطيب اللبنانيين إلى «فهم العدوان
اإلسرائيلي من زاوية ضعف الكيان وليس قوته
وفي توظيفه لكل ظرف أو حدث لتحقيق أهدافه
الخبيثة ف��ي خلط األوراق وتوجيه األنظار
بعكس الواقع كما كان دائما ً الحال لتوجيه
االتهامات وتسعير الخالف الداخلي بعد كل
جريمة اغتيال ألصابع العدو دور فيها».
واعتبرت جبهة العمل اإلسالمي «أن عملية
الطعن البطولية التي نفذها مقاوم فلسطيني
ض � ّد الصهاينة في حافلة رك��اب في القدس
المحتلة ،هي ر ّد أ ّول��ي ول��و ف��ردي�ا ً من محور
المقاومة على جريمة االغتيال الرهيبة التي
ارتكبها العدو في القنيطرة ،ور ّد على اإلرهاب
الصهيوني في الداخل والخارج».
المضي في خيار
ورأت فيها «تصميما ً على
ّ
المقاومة في مواجهة اإلرهاب الصهيوني حتى
تحرير األرض والمقدسات».
وطالبت الجبهة «جميع الشعوب العربية
وك � ّل األح���رار والشرفاء في العالم بمساندة
القضية الفلسطينية المحقة والعمل على دعم
الشعب الفلسطيني الصابر المظلوم حتى
تحقيق أه��داف��ه المشروعة وت��ح��ري��ر أرض��ه
المغتصبة.
وأبرقت لجنة األسير في سجون االحتالل
«اإلس��رائ��ي��ل��ي» يحيى س��ك��اف للجمهورية
اإلسالمية اإليرانية معزية بالقائد في الحرس
علي الله دادي .وتقدمت
الثوري الجنرال محمد ّ
لجنة أصدقاء سكاف بأح ّر التعازي والتبريكات
باستشهاد دادي ومجموعة من أبطال المقاومة
الذين أجبروا العدو الصهيوني على االندحار
ع��ن معظم أراض��ي��ن��ا اللبنانية بفضل دعم
ومساندة الجمهورية االسالمية االيرانية في
فلسطين ولبنان».
وأك��دت البرقية «أننا سنبقى رافعين لواء
المقاومة حتى تحرير جميع أراضينا المحتلة
ف��ي فلسطين ول��ب��ن��ان وال��ج��والن وان دم��اء
الشهيد ورفاقه ستبقى منارة تضيء الطريق
أم��ام األجيال المقبلة حتى النصر والتحرير
الشامل».

�صقر و�سفيرة فنزويال ي�ؤ ّكدان
�أولوية مواجهة الإرهاب ّ
بكل �أ�شكاله
التقى عميد الخارجية في الحزب
السوري القومي االجتماعي حسان
صقر سفيرة فنزويال في لبنان د.
سعاد كرم ،وت ّم التداول في التطورات
واألوض���اع العامة ،وف��ي العالقات
الثنائية بين الحزب السوري القومي
االجتماعي والجمهورية البوليفارية
الفنزويلية ،وسبل تعزيزها على
أكثر من صعيد.
وفي موقف مشترك ،دان الجانبان
العدوان «اإلسرائيلي» على مدينة
القنيطرة السورية ال��ذي أدّى إلى
استشهاد مجموعة من المقاومين،
واعتبرا أنّ انتهاك السيادة السورية
واالع��ت��داء على المقاومة ،تصعيد
خ��ط��ي��ر ي��ق��ع ف���ي س��ي��اق األع��م��ال
العدوانية التي ينتج عنها تداعيات
كبيرة.
ولفت الجانبان إل��ى أنّ الغارة
«اإلس��رائ��ي��ل��ي��ة» ال��ت��ي استهدفت
م��ق��اوم��ي��ن ف��ي م��دي��ن��ة ال��ق��ن��ي��ط��رة،
تضع المنطقة كلها أم���ام مفترق
حساس واحتماالت شتى ،والكيان
«اإلس��رائ��ي��ل��ي» ه��و ال���ذي يتح ّمل
المسؤولية ع��ن ت��داع��ي��ات ال��غ��ارة
العدوانية وتبعاتها.
وأك����د ال��ج��ان��ب��ان أنّ ال��ع��دوان

صقر وكرم
«االسرائيلي» على القنيطرة ،إضافة
إلى تداعياته الخطيرة ،كشف عن
ال��دع��م وال���م���ؤازرة «اإلسرائيلية»
للمجموعات اإلرهابية المتطرفة،
التي تعيث قتالً وإجراما ً في سورية
والعراق ولبنان.
وشدّد الجانبان على ضرورة أن

تتح ّمل الدول كافة مسؤولياتها حيال
ه��ذا التصعيد ال��ع��دوان��ي ،واتخاذ
ك� ّل الخطوات الجادة والفاعلة في
الحرب ض ّد اإلره��اب والقائمين به،
ألنّ خطر اإلره���اب ال يقتصر على
بلدان وشعوب المنطقة ،بل يطاول
العالم بإسره.

مخزومي يلتقي كاميرون و�إلوود
أج��رى رئيس منتدى ال��ح��وار الوطني ف��ؤاد مخزومي
سلسلة لقاءات في لندن مع رئيس الوزراء ديفيد كاميرون
ووزير شؤون الشرق األوسط توبياس إلوود وعرض معهم
األوضاع العامة في المنطقة ولبنان.
وش���دد م��خ��زوم��ي أم���ام ك��ام��ي��رون على أهمية نجاح
الحوارات الدولية الجارية في الملفات ذات التأثير إيجابا ً
سواء في الملف السوري أم النووي اإليراني» ،داعيا ً «إلى
مشاركة جدية في هذه الحوارات ،خصوصا ً للدول اإلقليمية
الوازنة والمؤثرة في المنطقة ،مثل إيران والمملكة العربية
السعودية لما في ذلك من انعكاسات إيجابية على لبنان».

وأك��د «أن الدعم البريطاني واألوروب���ي عموما ً للبنان
ض��رورة ،تحتمها الفوضى األمنية المحيطة به والفتن
العابرة لحدوده» .ولفت إلى «أن لقاءاته في لندن ،تهدف
إلى نقل صورة حقيقية عن األوضاع في لبنان ومتطلبات
الحفاظ على استقراره ،وسبل دعمه» ،داعيا ً «إلى ضرورة
أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته بالوقوف إلى
جانبه في هذه الظروف الصعبة ،ليس على المستوى
األمني فحسب ،بل أيضا ً في مواجهة التحديات المعيشية
واالجتماعية واالق��ت��ص��ادي��ة ،ومتطلبات تأمين ظ��روف
إنسانية أفضل للنازحين السوريين».

