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لماذا ر ّد حزب اهلل من مزارع �شبعا وفيها؟
هتاف دهام
توزّع محور المقاومة األدوار في التحضير للر ّد على عدوان
القنيطرة الذي أدّى إلى استشهاد  6مقاومين من حزب الله والجنرال
علي الله دادي .التزم حزب الله الصمت للتحضير
اإليراني محمد ّ
للعمل الميداني المتقن والنوعي والسريع .تفقد وزيرالدفاع السوري
فهد الفريج الميدان ليوجه رسالة إلى العدو «االسرائيلي» أنّ جبهة
الجوالن تغيّر دورها ،وأدارت الجمهورية اإلسالمية اإليرانية عبر
مسؤوليها السياسيين والعسكريين والديبلوماسيين المعركة
السياسية والنفسية واإلعالمية المتعددة االتجاهات والمتفاوتة
السقوف الى الح ّد الذي سبّب تعقيدات للعدو «اإلسرائيلي».
نفذ حزب الله العملية النوعية في مزارع شبعا المحتلة بدقة
وحرفية وبأعصاب باردة ،وفي وضح النهار .لقن العدو ضربة
عنيفة وحادة ،باستهدافه هدفا ً عسكريا ً «إسرائيلياً» ،هو عبارة عن
سرية من وحدات النخبة ،ما أدّى إلى مقتل قائدها مع مجموعة كبيرة
من عناصرها وجرح آخرين.
أما لماذا ر ّد حزب الله من شبعا وفيها ولم يضرب «إسرائيل» من
الجوالن ،فإنّ الر ّد وفق المطلعين هو ملك محور المقاومة ،ور ّد

باسم هذا المحور ،فالحزب اختار مزارع شبعا وليس الجوالن
للتأكيد على وحدة الجبهة المقاومة ،وردا ً على سعي «إسرائيل» إلى
الفصل والعزل بين جبهة المقاومة ،بعدما خيّل لها أنّ توزيع األدوار
الذي لعبته الجبهة ،قد يكون تشتيتا ً لها وتضاربا ً في المواقف.
في حين تعتبر مصادر عسكرية مطلعة «أنه قد تكون وراء ذلك
أسباب سياسية ،لوجستية ،عسكرية صرف ،ألنّ ما بين مواقع
حزب الله والجيش السوري هناك «جبهة النصرة» التي تشكل حزاما ً
أمنيا ً يجعل العمليات صعبة وأمرا ً معقداً ،لذلك ضربت المقاومة
في مزارع شبعا التي هي أرض محتلة ومنطقة حدودية لبنانية -
سورية ،وتفترض المصادر العسكرية أنه فيما لو تط ّورت المسائل
إلى المزيد من المواجهات قد تفتح جبهة الجوالن الحقاً.
استُهدف حزب الله في أرض سورية ،فر ّد بطريقة مشروعة من
الناحية القانونية من أرض لبنانية محتلة ،وفي ردّه ضيّق الخناق
على العدو ،فلو كان الر ّد من األراضي السورية ،لكانت «إسرائيل»
اعتبرت أنّ سورية تقوم بخرق اتفاق فصل القوات ،بمساعدة
الجمهورية اإلسالمية .لم تسمح المقاومة اللبنانية لـ«إسرائيل» ان
تستغ ّل الحدث لإليحاء لألميركيين أنّ إيران قد تقدم على ضرب
«إسرائيل» ،في حين تتجه واشنطن إلى توقيع اتفاق مع طهران

يعتبره «االسرائيلي» سيئاً ،ويعتبر انّ الجمهورية االسالمية اليوم
قوية ،وبتوقيع االتفاق ستصبح أكثر قوة.
أثبتت المقاومة أنها تملك القدرة في ك ّل األمكنة واألوقات .فكانت
العملية بالغة األهمية من ناحية التحضير والتنفيذ ،ولذلك فالعملية
تعتبر عمالً إعجازياً ،هذا فضالً عن أنها نفذت على أرض صعبة
مغطاة بك ّل أجهزة الرصد والمراقبة من قبل العدو ،وببنية عسكرية
عالية المستوى من الحذر والتأهب ،فنزلت عليها كصاروخ «زلزال»
ميدانياً ،استراتيجيا ً ونفسياً ،لتستعيد «إسرائيل» رعب صواريخ
المقاومة في حرب تموز.
كان «االسرائيلي» يظن أنه في ظ ّل األجواء التي تعانيها دول
المنطقة وفي مقدمتها سورية ،فإنّ العدوان سيم ّر من دون ردّ .لكن
المقاومة أوقعت العدو في كمين نفسي محكم ،بإعالنها أنّ االمين
العام لحزب الله السيد حسن نصرالله سيتحدث يوم الجمعة (غداً)
عن الغارة «االسرائيلية» على الجوالن ،فتوقعت «إسرائيل» أنّ الر ّد
إنْ حصل فلن يكون قبل كالم السيد نصرالله ،هذا فضالً عن سقوط
أربعة صواريخ أول من أمس على دفعتين ومكانين منفصلين في
منطقة الجوالن ،جعل «إسرائيل» تتوهّم أنّ الر ّد حصل وانتهى
الكابوس الذي تعيشه.
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وعلى رغم ذلك يدرك «اإلسرائيلي» أنّ العملية تأتي في سياق
تكريس معادلة الردع للعدو «االسرائيلي» ،ألنه هو من بادر إلى خرق
قواعد االشتباك ،متجاوزا ً اتفاقية عام  1974التي أقامت منطقة ّ
فض
اشتباك في الجوالن ومنعت القيام بعمليات عسكرية.
لكن هل هذا التصعيد في هذه الحدود ستعقبه حركة دولية تهدف
إلى احتواء الموقف وتكريس قواعد االشتباك؟ وبانتظار ان تظهر
تباعا ً نتائج العملية على «اسرائيل» ،يعيش هذا الكيان انقساما ً
داخلياً ،فرئيس وزراء العدو «االسرائيلي» بنيامنين نتنياهو هو
في وضع صعب وحرج ،ووفق خبراء استراتيجيين ،أنه إذا اتخذ
قرارا ً بالر ّد فإنّ حزب الله ،سيصدر البيان الرقم  2و 3و ...4بحيث
يحين موعد االنتخابات فيما وابل الصواريخ يتساقط على حيفا،
وإنْ أحجم عن الر ّد فإنه سيجلب اإلحراج إلى الكيان «االسرائيلي»
وسيصيبه في الصميم ،هذا فضالً عن الموقف األميركي الذي
يضغط باتجاه عدم التصعيد الذي سيزيد المشهد اإلقليمي تعقيدا ً
ويش ّوش على مسار المفاوضات النووية اإليرانية – االميركية.
ألي من األطراف لحرب
وتعتبر مصادر مطلعة «أن ال مصلحة ّ
مفتوحة ،وانّ األميركي سيسير بثقله لضبط المواقف ،وبدأ
اتصاالته مع «االسرائيليين» لضبط الموقف».

المقاومة تث�أر وتنفذ عملية نوعية �ضد العدو وتقتل  10جنود
ث����أرت ال��م��ق��اوم��ة م��ن ال��ع��دوان
«اإلسرائيلي» على القنيطرة ،فنفذت
عملية نوعية ضد قافلة تابعة لجيش
ال��ع��دو «اإلس��رائ��ي��ل��ي» على طريق
بمحاذاة السياج الحدودي بعد قرية
العباسية وت��ح��دي��دا ً عند منعطف
ص��ع��ودا ً باتجاه مزرعة بسطرا في
شبعا المحتلة شرق ثكنة المجيدية.
وفيما أحصت المصادر عدد قتلى
الجنود «االسرائيليين» ال��ى َ
عشر ٍة
أو َي���زي���د ،اك��ت��ف��ى ج��ي��ش االح��ت�لال
«اإلسرائيلي» بإعالن مصرع جنديين
اثنين هما :قائد سرية في لواء غفعاتي
الرائد يوحاي كلينغر والعريف نيني
من شيتوليم ،وجرح أكثر من  7آخرين
في العملية .وذك��رت إذاع��ة االحتالل
«أن الجنود السبعة المصابين نقلوا
إلى مستشفيي رمبام في حيفا وزيف
في صفد (شمال فلسطين) للمعالجة».
ووصفت اإلذاع��ة «حالة اثنين منهم
بأنها بين طفيفة ومتوسطة» ،فيما
وصفت حالة اآلخرين بأنها «طفيفة».
وفيما ق��ام جيش ال��ع��دو بقصف
أط��راف المجيدية من جميع المواقع
المطلة ع��ل��ى ال��ش��ري��ط ال��ح��دودي،
كما قصف ف��ي شكل متفرق محيط
منطقة م���زارع شبعا ،ذك��رت القناة
«اإلسرائيلية» العاشرة «أن القافلة
المستهدفة كانت عبارة عن موكب
قيادي أنهى جولة له في المزارع».
ونشرت وسائل إع�لام العدو ص��ورا ً
أول��ي��ة لعملية م���زارع شبعا التي
أص��ي��ب��ت ف��ي��ه��ا  9آل��ي��ات عسكرية
«إسرائيلية» .ووفقا ً لوسائل اإلعالم
«اإلس��رائ��ي��ل��ي��ة» ،ف���ـ»إن اآلل��ي��ة التي

تظهر في القافلة هي حافلة مدنية»،
وأض��اف��ت« :أن استخدامها من قبل
جيش االحتالل كان غرضه «التمويه
وعدم االنكشاف لحزب الله».
وقد تبنت مجموعة شهداء القنيطرة
في المقاومة عملية شبعا البطولية
كرد أول��ي على اغتيال عدد من قادة
المقاومة ف��ي القنيطرة بالجوالن
السوري قبل أيام.
وأعلن حزب الله في بيان له «أنه
عند الساعة الـ  11:25قامت مجموعة
شهداء القنيطرة األبرار في المقاومة
باستهداف موكب عسكري للعدو في
مزارع شبعا اللبنانية».
وق���ال ب��ي��ان ح��زب ال��ل��ه «إن���ه تم
اس��ت��ه��داف ال��م��وك��ب «اإلس��رائ��ي��ل��ي»
المؤلف من ع��دد من اآلل��ي��ات ويضم
ضباطا ً وجنودا ً صهاينة باألسلحة
الصاروخية المناسبة ما أدى إلى
تدمير عدد منها ووقوع إصابات عدة
في صفوف العدو وما النصر إال من
عند الله العزيز الجبار».
وأص��ي��ب ع��س��ك��ري م��ن الكتيبة
االسبانية ف��ي الـ»يونيفيل» ج��راء
ت��ع��رض ج��ام��ع العباسية للقصف
«اإلسرائيلي» ،ما لبث ان فارق الحياة.
وأك���د الناطق ب��اس��م الـ»يونيفيل»
اندريا تننتي «أن اليونيفيل تبحث
اآلن في مالبسات ال��ح��ادث» .وكان
رئيس بعثة الـ»يونيفيل» وقائدها
العام ال��ل��واء لوتشيانو بورتوالنو
اجرى اتصاالت باالطراف للمساعدة
على ضبط الوضع ومنع أي تصعيد
إض��اف��ي .وع��ززت الـ»يونيفيل» من
تواجدها على األرض وكثفت دورياتها

انتشار كثيف لجيش العدو في منطقة العملية
على كامل منطقة عملياتها ،بالتنسيق
مع القوات المسلحة اللبنانية.
ودان اللواء بورتوالنو بشدة الخرق
الخطير لقرار مجلس األم��ن ،1701
مشيرا ً إلى «أنه ما زال يجري اتصاالت
متواصلة مع الطرفين ،وحثهما على
الحفاظ على أقصى درج��ات ضبط
النفس».
وذك��رت المعلومات «أن الجيش
«اإلس���رائ���ي���ل���ي» ،ط��ل��ب م���ن ق��ي��ادة
ال��ـ»ي��ون��ي��ف��ي��ل» ،ال��ت��زام عناصرها

جنود صهاينة يسعفون زمالءهم من جرحى عملية المقاومة

مواقعهم».
وك����ان����ت ال���ق���ن���اة ال���ع���اش���رة
«اإلسرائيلية» س��ارع��ت ال��ى القول
«انه رغم خطورة العملية فإن الجيش
«اإلسرائيلي» ال يريد االن��ج��رار الى
حرب لبنان الثالثة» .وفي أول تعليق
على حادثة شبعا ،أكد رئيس وزراء
العدو «اإلسرائيلي» بنيامين نتنياهو،
«أن الجيش «اإلسرائيلي» مستعد
للرد «بقوة» على اي جبهة» ،مضيفاً:
«أنصح كل من يحاول أن يتحدانا

على الحدود الشمالية أن ينظر إلى
ما ح��دث في قطاع غ��زة حيث تلقت
حماس الصيف المنصرم أكبر ضربة
وج��ه��ت لها منذ تأسيسها .جيش
الدفاع «اإلسرائيلي» مستعد للعمل
بقوة على جميع الجبهات».
أما وزير خارجية العدو أفيغدور
ل��ي��ب��رم��ان ف���رأى «أن ع��ل��ى الجيش
قاس وليس
«اإلسرائيلي» أن يقوم برد ٍ
نسبياً».
واعتبر الناطق باسم جيش العدو

افيخاي ادرع���ي «أن ح��زب الله هو
المسؤول عن األح��داث الخطيرة في
منطقة الشمال .وفيما لفت إل��ى أنّ
الجيش «اإلس��رائ��ي��ل��ي» رد باتجاه
ع��دة أه��داف في جنوب لبنان ،قال:
«ه���ذا ل��ي��س بالتحديد رد الجيش
«اإلسرائيلي» األخير».
ت���زام���ن���اً ،ت��ك��ث��ف��ت االج��ت��م��اع��ات
السياسية والعسكرية في كيان العدو،
مواكبة للتطورات .وفي هذا اإلطار،
اجتمع رئيس االركان في الجيش بني

غنتس مع ق��ادة المنطقة الشمالية
ف��ي ص��ف��د إلج����راء ت��ق��دي��ر للوضع.
ودع��ت هيئة األرك��ان «اإلسرائيلية»
المستوطنين إل��ى ممارسة حياتهم
االعتيادية مع اتخاذ تدابير الحيطة.
وأبلغت «إسرائيل» مجلس األمن
الدولي التابع لألمم المتحدة ،بأنها
ستتخذ ك��ل اإلج����راءات الضرورية
«للدفاع ع��ن نفسها» .وق��ال سفير
الكيان الصهيوني لدى األمم المتحدة
رون ب��روس��ور إن كيانه «ل��ن يقف

مكتوف األيدي بينما يستهدف حزب
الله اإلسرائيليين».
وف��ي ساعات بعد الظهر ،شهدت
المنطقة الممتدة من الناقورة وصوال ً
ال���ى ب��واب��ة رام��ي��ة تحليقا ً مكثفا ً
للطائرات الحربية «اإلسرائيلية»
من ن��وع أف  ،16مع تحرك لبعض
السيارات العسكرية في المستعمرات
الشمالية في ظل هدوء تام في القرى
والبلدات المقابلة للحدود بين لبنان
وفلسطين المحتلة.

�إ�شادات بعملية �شبعا وت�أكيد حق المقاومة في الر ّد
وفق قواعد اال�شتباك ودعوات �إلى الت�ضامن والوحدة الوطنية
بانتظار ما الذي سيعلنه االمين العام
لحزب الله السيد حسن نصر الله يوم
غد الجمعة في خطابه المتلفز عن عدوان
القنيطرة ورد المقاومة على العدوان في
التوقيت الذي رأته مناسبا ً من مزارع شبعا
المحتلة ،أجمعت المواقف السياسية على
أهمية العملية ال��ت��ي ه��ي ح��ق مشروع
للمقاومة ،وضعت العدو الصهيوني في
حالة ذعر وتخبّط ،وأكدت أنها مستعدة
لك ّل االحتماالت ودعت المواقف إلى أقصى
درج���ات التضامن ال��داخ��ل��ي وال��وح��دة
الوطنية في هذه الساعات الصعبة التي
نواجه فيها خطر معت ٍد أظهرت التجربة
أنه ال يتورع عن شيء.
وف��ي ال��س��ي��اق ،ق��ال الرئيس السابق
ميشال سليمان «إنه يجب التنبه من جر
لبنان إلى خرق القرار  1701وبالتالي
إلى معارك تستفيد منها إسرائيل للعبث
باالستقرار اللبناني النسبي».
واعتبر سليمان «أن��ه م��ن ال��ض��رورة
التيقظ لألهداف «اإلسرائيلية» التي تعمل
ألسباب انتخابية يحتاجها نتانياهو في
معاركه الداخلية واختالفه الواضح مع
الرئيس األميركي باراك أوباما».
ورأى سليمان «أنه يجب عدم السماح
«إلسرائيل» أو غيرها من االستفادة من
تشتت الموقف اللبناني في ظل الفراغ
ال��رئ��اس��ي» ،وت��اب��ع إن مرجعية الدولة
ووح��دة الموقف تعطيان لبنان مناعة
يستطيع من خاللها اجتياز هذه المرحلة
الصعبة بأقل الخسائر الممكنة».
الى ذلك ،طغت التطورات المتسارعة
بعد العملية التي نفذتها المقاومة في
مزارع شبعا ضد قوة «اسرائيلية» معادية،
على أج��واء لقاء االربعاء النيابي .وأكد
رئيس المجلس النيابي نبيه بري «أن ما
قامت به المقاومة في مزارع شبعا ،حصل
على أرض لبنانية محتلة ،كرد فعل على
عملية عسكرية إسرائيلية» .ونقل النواب
عن الرئيس بري «أنه يتابع بدقة تفاصيل
ه���ذه ال��ت��ط��ورات وسلسلة ال��ت��ه��دي��دات
«االسرائيلية» قبل العملية وبعدها.
وأعرب رئيس الحكومة تمام سالم عن
«قلقه من النيات العدوانية التي عبّر عنها
المسؤولون «االسرائيليون» وما يمكن ان
تسفر عنه من تدهور لألوضاع في لبنان
والمنطقة».
وق���ال ف��ي ت��ص��ري��ح« :إن التصعيد
«االسرائيلي» في المناطق الحدودية بعد
العملية التي جرت في شبعا المحتلة من
شأنه أن يفتح الباب امام احتماالت خطيرة
ليست في مصلحة السلم واالستقرار في
المنطقة».
وأضاف« :إن لبنان يؤكد تمسكه بقرار

مجلس األم���ن  1701بكل مندرجاته،
وحرصه على الجهود المشكورة لقوات
اليونيفيل التي منيت بخسارة احد أفرادها
من عديد الكتيبة االسبانية».
وتابع« :إن لبنان يضع األسرة الدولية
أم���ام مسؤولياتها وي��دع��وه��ا ال��ى كبح

�سالم :لبنان ي�ضع
الأ�سرة الدولية
�أمام م�س�ؤولياتها
ويدعوها الى
كبح �أي نزعة
«�إ�سرائيلية»
للمقامرة بالأمن
واال�ستقرار في
المنطقة
أي نزعة «اسرائيلية» للمقامرة باألمن
واالستقرار في المنطقة».
وأك��د أن «لبنان بكل فئاته وتالوينه
وق��واه السياسية يقف صفا ً واح��دا ً خلف
ال��ق��وى المسلحة الشرعية ف��ي مهمتها
المتمثلة ف��ي ال��دف��اع ع��ن أرض���ه وأم��ن
ابنائه».
ودع��ا ال��ى «اقصى درج��ات التضامن
ال��داخ��ل��ي وال��وح��دة الوطنية ف��ي هذه
الساعات الصعبة التي نواجه فيها خطر
معت ٍد أظهرت التجربة أنه ال يتورع عن
شيء».
من جهة أخرى ،تابع سالم األوضاع في
الجنوب وأج��رى سلسلة اتصاالت لهذه
الغاية شملت رئيس مجلس النواب ونائب
رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع سمير
مقبل ووزي���ر الخارجية ج��ب��ران باسيل
وقائد الجيش العماد جان قهوجي.
كما اتصل بقائد ق��وات حفظ السالم
الدولية في جنوب لبنان الجنرال لوتشيانو
بورتوالنو وعرض معه األوض��اع ،مقدما ً
التعزية بالجندي الذي سقط في منطقة
عمل الكتيبة االسبانية.
وتلقى سالم اتصاالت من كل من السفير
االميركي ديفيد هِ � ْل والسفير البريطاني
طوم فليتشر وممثلة األمين العام لألمم
المتحدة في لبنان سيغريد كاغ.
وأعادت وزارة الخارجية والمغتربين
«تأكيد تمسك لبنان بالقرار  1701حماية
له من االعتداءات اإلسرائيلية».

وتلقى وزير الخارجية من األمين العام
لجامعة ال���دول العربية نبيل العربي
اتصاال ً بحث العربي في خالله مع باسيل
مستجدات الموقف المتدهور في الجنوب
وم��ا يمكن للجامعة العربية أن تقدمه
من دعم للحكومة اللبنانية في مواجهة
االعتداءات اإلسرائيلية.
وعبر األمين العام عن قلقه «الشديد
من حالة التوتر والتصعيد التي يشهدها
جنوب لبنان» ،مؤكدا ً «ض��رورة التحرك
السريع لوقف االعتداءات «اإلسرائيلية»
واحتواء حالة التدهور في منطقة مزارع
شبعا ،وذل��ك وف��ق�ا ً لما ن��ص عليه ق��رار
مجلس األمن الرقم  1701من التزامات في
هذا الشأن».
واعتبر الرئيس العماد أميل لحود «أن
رد المقاومة هو رد يشرف المقاومة ولبنان،
ويرد الكيل كيلين للعدو «اإلسرائيلي» الذي
بادر الى اإلعتداء على المقاومين األشراف
وقتل عددا ً منهم بقصف جوي غادر».
وأشار إلى «أن المعادلة التي أرسيت
منذ زم��ن اإلنتصار ما زال��ت هي ه��ي ،أي
أن كل إعتداء «إسرائيلي» إنما يستدعي
ردا ً مناسباً ،سيما أن العدو «اإلسرائيلي»
يعرف اليوم ،أكثر من أي وقت مضى ،أن
قدرات المقاومة قد تضاعفت ،وأن اإلعتداء
عليها أو على لبنان ال يمكن أن يمر كأن
شيئا ً لم يحصل».
وتابع« :س ّموها معادلة الرعب ،وهي
في الحقيقة معادلة مستمدة من قوة لبنان،
شعبا ً وجيشا ً ومقاومة ،في رفض العدوان
ودح��ره .اعتقد العدو الصهيوني لوهلة
أن سياسة النأي بالنفس ،بالطريقة التي
مورست بها ،أو أن إعالن بعبدا ،بالطريقة
التي تم تسويقه بها ،إنما يقيدان المقاومة
أو الجيش اللبناني أو الشعب من الرد على
كل اعتداء عليهم ،سواء حصل على أرض
لبنان أو حيث يحصل التصدي للعدو
«اإلسرائيلي» والتنظيمات التي تدور في
فلكه أو تتالقى مع مصالحه».
وشدد على «أن المطلوب اليوم اإللتفاف
ح���ول ال��م��ق��اوم��ة ورص ص��ف��وف��ن��ا بعد
تلقين العدو «اإلسرائيلي» درسا ً موجعا ً
يستحقه .إن البادئ أظلم وصاحب الحق
منتصر ال محال».
وح���ي���ا ال���ح���زب ال���س���وري ال��ق��وم��ي
االجتماعي العملية البطولية للمقاومة ض ّد
قوات االحتالل الصهيوني في مزارع شبعا
المحتلة ،ورأى فيها أحد أوجه الر ّد النوعي
على الغارة الصهيونية التي استهدفت
مجموعة من المقاومين في مدينة القنيطرة
السورية.
وأك���د أنّ ه���ذه العملية ف��ي ال��زم��ان
والمكان ،تشكل ردا ً طبيعيا ً ومؤلما ً يتلقاه

العدو الصهيوني .هذا العدو الذي ارتكب
عمالً عدوانيا ً ض ّد المقاومة وض ّد السيادة
السورية.
ورأى أنّ عملية المقاومة النوعية في
م��زارع شبعا ،تؤكد أنّ المقاومة تتمتع
بك ّل عناصر القوة والتخطيط التي تمكنها
من الر ّد على أيّ عدوان صهيوني ،وانها
مستعدة لك ّل االحتماالت .ودعا إلى أوسع
التفاف شعبي ح��ول المقاومة من أجل
استكمال عملية التحرير بطرد االحتالل
الصهيوني من مزارع شبعا وتالل كفرشوبا
وق��ري��ة ال��غ��ج��ر ،وإع����ادة ه��ذه المناطق
المحتلة إلى كنف السيادة اللبنانية.
وأك��د الحزب أنّ العملية النوعية في
م��زارع شبعا المحتلة هي حق مشروع
للمقاومة ،وقد وضعت العدو الصهيوني
في حالة ذعر وتخ ّبط .وبالتالي فإنّ فعل

القومي :المقاومة
تتمتع ّ
بكل عنا�صر
القوة والتخطيط
وم�ستعدة ّ
لكل
االحتماالت
المقاومة هو حق مشروع ،إنْ في سياق
الر ّد على الغارة الصهيونية في القنيطرة،
أم لجهة ف��رض ق��واع��د اشتباك جديدة
لتحرير م���زارع شبعا وت�لال كفرشوبا
وقرية الغجر.
وب���ارك االم��ي��ن ال��ع��ام للمؤتمر العام
لالحزاب العربية قاسم صالح ،في تصريح
ل��ـ«ق��ي��ادة المقاومة واإلخ���وة ف��ي حزب
الله نجاح العملية النوعية التي نفذها
مجاهدوها في مزارع شبعا وهي تأتي في
سياق الرد المشروع على استهداف العدو
لكوكبة من المجاهدين في القنيطرة».
واعتبر صالح «أن هذه العملية الدقيقة
والمدروسة تؤكد قدرة واستعداد المقاومة
الدائمين لمواجهة العدو اليهودي وعدم
ت��ج��اوز أي اع��ت��داء عليها وشعبها ،بل
االح��ت��ف��اظ بحقها ف��ي ال���رد وف��ق قواعد
اإلشتباك وتوازن القوى التي ارستها طيلة
العقود الماضية».
وأع��ل��ن رئ��ي��س ت��ي��ار ال��م��رده سليمان
فرنجية،أن «قوة لبنان بمقاومته وليس
بالضعفاء بنفوسهم».».
وأطلق فرنجية هذا الموقف في تغريدة
عبر موقع «تويتر» مع إرف��اق��ه بوسمي
«#مزارع_شبعا» و«#لبنان».
واعتبرت حركة أمل في بيان صدر عن

مكتبها السياسي ،أن «الجرائم الصهيونية
الموصوفة ال تردع إال بالمقاومة».
واع��ت��ب��رت كتلة المستقبل «أن أمن
لبنان وسالمة اللبنانيين يجب أن يكونا
ف��ي مقدمة اه��ت��م��ام��ات جميع األط���راف
اللبنانية ،وان��ه يجب الحفاظ على هذا
األمن وتلك السالمة من خالل االلتزام قوال ً
وعمالً باالبتعاد الكامل عن أي تورط يحمل
معه خطرا ً على لبنان وبالتالي االلتزام
الكامل باحترام القرار الدولي .»1701
وطلبت من الحكومة اللبنانية «إج��راء
االتصاالت الالزمة من أجل الدعوة لعقد
اجتماع عاجل لمجلس األمن الدولي لبحث
الوضع المتفجر على الحدود اللبنانية
الجنوبية بما في ذلك دعوة مجلس األمن
إلى ضبط النفس منعا ً لزيادة حدة التوتر
والتدهور».
وقال رئيس اللقاء الديمقراطي النائب
وليد جنبالط عبر «تويتر» ردا ً على عملية
حزب الله في داخل مزارع شبعا« :يبدو
اننا سندخل في مرحلة اضطراب كبيرة».
ف��ي م��ق��اب��ل ذل���ك ،غ���رد رئ��ي��س ح��زب
«ال���ق���وات» سمير جعجع خ���ارج سرب
ال��م��واق��ف ال��ت��ي أجمعت على أهمية رد
المقاومة وأشار في مؤتمر صحافي ،الى
«أن ما جرى أظهر أن الحزب يتوسع أكثر
فأكثر بمشاريعه اإلقليمية ضد الدولة
اللبنانية» ،محمله «مسؤولية تداعيات
هذا العمل».
وعبرت المنسق الخاص لألمم المتحدة
ف��ي لبنان سيغريد ك��اغ ف��ي ب��ي��ان عن
قلقها «الشديد حول التدهور الخطير في
الوضع األمني في جنوب لبنان» .وحثت
ك��اغ «جميع األط��راف بشكل ط��ارئ على
اإلمتناع عن أي أعمال قد تؤدي الى زعزعة
االستقرار أكثر من ذل��ك» ،داعية «جميع
األط��راف بشدة ال��ى اإلل��ت��زام بواجباتهم
ضمن القرار  »1701حسب تعبيرها.
ورأى ال��وزي��ر السابق فيصل كرامي
في بيان« ،أتى الرد المناسب في الوقت
المناسب وفي المكان المناسب .لقد انتهى
الزمن الذي تستطيع فيه «إسرائيل» أن
تفلت من العقاب ،وعليها اآلن أن تعيد
حساباتها وتلملم خيبتها وت��ن��زل الى
المالجئ ،ويجب أن ينتهي الزمن الذي
يستطيع فيه أي شخص أن يحكي باسم
اللبنانيين والعرب ويعطي دروس��ا ً في
السيادة واالستراتيجية العسكرية ويبرر
العدوان «اإلسرائيلي» سواء على لبنان أو
على أي منطقة عربية  ،المجد للمقاومة».
وأكد نائب رئيس مجلس النواب ايلي
الفرزلي «أن عملية م��زارع شبعا ألغت
طموحات العدو بإمكانية الدخول على
األزمة السورية وذ ّكرته بجاهزية المقاومة

الدائمة وفي أكثر من ساحة».
وأعلن الحزب العربي االشتراكي في
بيان ،والءه وتأييده ودعمه «الكامل لكل
الخطوات التي ترتئيها وتتخذها المقاومة
االسالمية اللبنانية تجاه أي خطر او
ع��دوان تتعرض او يتعرض له الوطن،
راف��ع��ي��ن ش��ع��ار لبنان ال��ذه��ب��ي :شعب
وجيش ومقاومة».
وأك���دت الهيئة ال��ق��ي��ادي��ة ف��ي حركة
الناصريين المستقلين  -المرابطون في
بيان ،وقوفها إل��ى «جانب المجاهدين
ف��ي ح���زب ال��ل��ه ف��ي مواجهتهم للعدو
«اإلسرائيلي» في مزارع شبعا وكفرشوبا»،
داعية «ك��ل اللبنانيين إل��ى وقوفهم مع
مقاومتهم التي ترسخ معادلة حماية
الوطن اللبناني وتكرس السيادة والكرامة
اللبنانية» ،ومشيرة الى أن المقاومة حق
في وجه الباطل اإلسرائيلي».
وش��دد األمين العام للتنظيم الشعبي
ال���ن���اص���ري أس���ام���ة س��ع��د ع��ل��ى «ح��ق
اللبنانيين ف��ي مقاومة ق��وات االحتالل
«اإلسرائيلي» في أي بقعة من األراض��ي
اللبنانية المحتلة».
وشدد سعد على «أهمية تعزيز التعاون
والتنسيق بين الجيش اللبناني والمقاومة
لمجابهة التحديات التي يواجهها لبنان
وفي مقدمها تحدي العدوانية الصهيونية

لحود :رد ي�شرف
المقاومة ولبنان
وزمن الهزائم ولى
وتحدي الظالمية واإلرهاب».
ورأى األم��ي��ن ال��ع��ام لحركة النضال
اللبناني العربي النائب السابق فيصل
الداوود ،في بيان «ان العدو «اإلسرائيلي»
ال���ذي ي��ت��دخ��ل ال���ى ج��ان��ب ال��ج��م��اع��ات
اإلرهابية التكفيرية في سورية ،ويستهدف
المقاومين ،لن يعرف الهدوء ال في جيشه
وال ف��ي مستوطناته ال��ت��ي ستخوض
المقاومة ح��رب اس��ت��ن��زاف ض��د الكيان
الصهيوني ال��ذي سيندم على استهدافه
لدورية للمقاومة في القنيطرة»..
ووصفت أمانة اإلعالم في حزب التوحيد
العربي «العملية بالضربة الموجعة
للجيش «اإلس��رائ��ي��ل��ي» ،وق��د ج��اءت في
الوقت المناسب لتؤكد أن دماء المقاومين
ليست رخيصة» ،مشيرة الى «أن المقاومة
جاهزة أكثر من أي وقت مضى للرد على
أي ع��دوان «إسرائيلي» ووض��ع حد أمام
مشاريعه التدميرية والتوسعية».

وأك���دت لجنة أص��دق��اء األس��ي��ر يحيى
سكاف في بيان «الثقة التامة بالمقاومة
التي ح��ررت معظم االراض���ي اللبنانية
واالسرى في سجون االحتالل».
ودع��ت اللجنة «أب��ن��اء ال��وط��ن واالم��ة
الى دعم المقاومة والوقوف معها بكافة
المجاالت ألنها تخوض معركة الدفاع
عن كرامة وعزة أمتنا وألن خيار المقاومة
أثبت انه الخيار الصحيح لمواجهة العدو
الصهيوني».
وأكدت جبهة العمل اإلسالمي ،في بيان
«ان هذه العملية وغيرها هي رد طبيعي
على العنجهية واإلره����اب الصهيوني
المتواصل وهي رد طبيعي على جريمته
البشعة التي ارتكبها في منطقة القنيطرة،
الفتة الى «حق لبنان وجيشه ومقاومته
المشروع في التصدي لجنود العدو المحتل
ألرضنا في مزارع شبعا وتالل كفرشوبا،
وعلى العدو أن يفهم أن اعتداءاته وعدوانه
المتكرر لن تمر من دون عقاب ،وأن جميع
اللبنانيين هم خلف جيشهم ومقاومتهم
لصد ورد أي عدوان أو حماقة جديدة قد
يقدم عليها».
وأكد األمين العام لحركة األمة الشيخ
عبد الناصر جبري في تصريح «أن جبهة
ال��ج��والن ال��س��وري واللبناني واألردن��ي
ه��ي ج���والن واح���د ،ونتطلع إل��ى اليوم
ال��ذي يشترك فيه ال��س��وري واللبناني
واألردني والفلسطيني في مقاومة واحدة
لدحر المحتل الصهيوني وتحرير بيت
المقدس».
واعتبر رئيس جمعية «قولنا والعمل»
الشيخ أحمد القطان ف��ي بيان ل��ه «أن
العملية رد طبيعي على ما قام به العدو
ضد موكب المقاومين من ح��زب الله»،
مشيرا ً إل��ى «أن ه��ذه العملية هدية من
مقاومتنا لكافة الشعب اللبناني وتمنى من
بعض اللبنانيين الخائفين والجبناء أن
يخرسوا ألسنتهم بدل أن يصرحوا بكالم
ال يخدم إال العدو اإلسرائيلي».
وأكد رئيس حزب الوفاق الوطني بالل
تقي الدين «حق المقاومة في ال��رد على
ال��ع��دوان ال��غ��ادر ال��ذي حصل االسبوع
الماضي في القنيطرة» ،وقال« :لقد اثبتت
المقاومة مرة جديدة انها الحافظة لكرامة
لبنان واللبنانيين».
واع��ت��ب��ر االم���ي���ن ال���ع���ام ل���ـ «ال��ت��ي��ار
االسعدي» معن االسعد «أن ال بديل وال
خيار سوى التمسك بالمعادلة الذهبية
الجيش وال��ش��ع��ب وال��م��ق��اوم��ة لتحرير
االرض وحماية لبنان» ،داعيا ً الى «نبذ
الخالفات ووقف الصراعات والوقوف صفا ً
واحدا ً خلف الجيش والمقاومة لمواجهة
العدو االسرائيلي».

