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المزيد من ردود الفعل والبرقيات المهنئة بعملية �شبعا:

ي�شارك في االحتفال التكريمي ل�شهداء القنيطرة اليوم

لقاء الأحزاب ومنبر الوحدة :العدو ال يفهم �إال القوة

بروجردي ي�ؤكد وقوف ايران الى جانب المقاومة

توالت ردود الفعل والبرقيات والبيانات المهنئة بالعملية
النوعية التي نفذتها المقاومة ض ّد العدو «اإلسرائيلي» في مزارع
شبعا المحتلة ،داعية إلى «تكريس ثالوث الجيش والشعب
والمقاومة ألن��ه الثالوث الذهبي ال��ذي يحقق الكرامة للبنان
واللبنانيين» ،ألنّ «العدو ال يفهم إال لغة القوة».
وفي هذا السياق ،نوهت لجنة متابعة لقاء األحزاب والقوى
والشخصيات الوطنية اللبنانية بعد اجتماعها في مقر حركة
أمل في بئر حسن ،بـ«العملية النوعية البطولية التي قامت
بها مجموعة شهداء القنيطرة في المقاومة اإلسالمية في مزارع
شبعا المحتلة» ،معتبرة أنها «جاءت في سياق الر ّد الطبيعي
على اعتداءات العدو «اإلسرائيلي» على لبنان ومقاومته ،ال سيما
عدوان القنيطرة الذي أراد العدو من خالله فرض قواعد جديدة
للمواجهة ورفع معنويات جنوده وحلفائه التكفيريين».
واستنكر اللقاء «األصوات المشبوهة التي أعلنها بعض أدعياء
السيادة التي أظهرت افتقادهم للكرامة الوطنية وكذب ادعاءاتهم
وزيف شعاراتهم التي تتعلق بالسيادة واالستقالل والحرية»،
منوها ً بـ«المواقف التي أشادت بهذه العملية البطولية ،وخصوصا ً
األحزاب الوطنية اللبنانية والفصائل الفلسطينية والعربية».
ورأى «أنّ ر ّد المقاومة القوي والسريع ،كرس معادلة توازن
الردع مع العدو وعمق مأزقه وأكد أنّ حقها في الدفاع عن لبنان
وردع العدو غير قابل للمساومة أو النقاش ،ألنه ّ
حق مقدس
كفلته جميع الشرائع السماوية والقوانين الدولية» ،معتبرا ً أنّ
«المقاومة اليوم تمثل القوة الرادعة وعنوان عزة الوطن واألمة،
وبفضلها ال يمكن ألي اعتداء «إسرائيلي» أن يم ّر من دون عقاب».
وأكد أنّ «المقاومة هي سياج الوطن وعينه الساهرة وتشكل
إلى جانب الجيش اللبناني والشعب ،الصخرة الصلبة التي
تتكسر عليها المؤامرات واألوه��ام ،وأي استهداف أو محاولة
لتشويه صورتها من قبل أهل المذلة والمهانة إنما تضعهم في
خانة المتآمرين عليها مع أعداء الوطن وأعداء اإلنسانية».
وح � ّي��ت األح���زاب وال��ق��وى الوطنية واإلس�لام��ي��ة ف��ي إقليم
الخروب ،من جهتها« ،العملية النوعية التي نفذتها المقاومة في
مزارع شبعا المحتلة» ،ورأت فيها «ضربة قوية وموجعة يتلقاها
العدو الصهيوني الذي تمادى في إرهابه وعدوانه وغطرسته».
ورأت األحزاب بعد اجتماعها في مركز الحزب السوري القومي
االجتماعي في مزبود« ،أنّ عملية مزارع شبعا النوعية ،تكتسب
أهمية بالغة ،فإلى دقة تحديد الهدف ،كانت الجاهزية كاملة
وتامة للر ّد على أي عدوان صهيوني ،وهذا ما فهمه العدو جيدا ً
من خالل مجريات الميدان التي اعقبت العملية ،فتجرع الكأس
ال ُم ّرة».
وأكد المجتمعون «أنّ عملية المقاومة جاءت في سياق الر ّد
على العدوان «اإلسرائيلي» الذي استهدف مجموعة من المقاومين
في مدينة القنيطرة السورية ،كما أنها أتت في سياق تأكيد الحق
المشروع بمقاومة االحتالل لتحرير مزارع شبعا وتالل كفرشوبا
وقرية الغجر».
وإذ استنكر المجتمعون «األصوات النشاز التي ال تزال تراهن
على ق��وة العدو ال��واه��ن��ة» ،أك��دوا «ال��وق��وف بقوة إل��ى جانب
المقاومة» ،ودع��وا «إلى االلتفاف الشعبي حولها ألنها تشكل
صمام أمان للبنان في مواجهة العدو».
وحيا حزب االتحاد ،ب��دوره ،في بيان «سواعد المجاهدين
األبطال الذين استهدفوا آليات العدو الصهيوني في مزارع شبعا،
والتي جاءت ر ّدا ً منطقيا ً على العدوان الصهيوني الذي ال يفهم إال
لغة القوة وقد أصابته الصدمة من العلمية البطولية التي هزت
أركان قيادته ومجتمعه وكانت رسالة قوية فهم من خاللها أنه
أعجز من أن ير ّد بشنّ عدوان واسع وأنه ال يملك القدرة على تحمل
نتائجه الكارثية».
وحيا منبر الوحدة الوطنية ،في بيان« ،المقاومة الباسلة
على ردّها المدوي في الزمان والمكان على مغامرات العدو غير
المحسوبة» ،داعيا ً «القوى العروبية واإلسالمية إلى االلتفاف
حول مقاومتهم بالتسليم بأنّ الح ّل يبقى في المقاومة».
وإذ بارك المنبر للمقاومة «قيادة وشعبا ً وجماهير العملية
البطولية والنوعية بامتياز» ،رأى «أنّ الر ّد رقم واحد الذي شكل
تفوقا ً استخباريا ً على عدو في أقصى حالة التأهب قد أتى في
اليوم العاشر واثقا ً بالنفس ،هادفا ً وحاسماً ،رافعا ً رؤوس العرب
من جديد ،واضعا ً إياهم على طريق النصر المؤكد».
وأكد األمين القطري لحزب «البعث العربي االشتراكي» في
لبنان الوزير السابق فايز شكر ،في تصريح« ،أنّ المقاومة أثبتت

مرة جديدة أنها خيار األمة والمعبرة عن آمالها وتطلعاتها في
زمن حاول فيه المتآمرون العبث بتاريخنا وقيمنا ووجودنا».
وأشار إلى «أنّ أبطال المقاومة لقنوا العدو الصهيوني درسا ً
لن ينساه ووضع قيادته أمام خيارات قاسية وصعبة ،جعلته
في حالة من الفوضى واالرتباك ،ما جعله يعيد حساباته التي
بنى عليها مواقفه األخيرة».
واعتبر رئيس «المجلس العام الماروني» الوزير السابق وديع
الخازن في تصريح «أنّ حزب الله عرف ببراعة نوعية كيف
ير ّد على استهداف قيادييه في القنيطرة بضربة موجعة قبل أن
تتوقع «إسرائيل» مالمح الر ّد ومكانه وتوقيته من خطاب األمين
العام السيد حسن نصر الله».
وأثنى الخازن «على خيارات حزب الله االستراتيجية في
مواجهة التطرف اإلره��اب��ي ال��ذي تشكل «إس��رائ��ي��ل» حربته
ونصيرته في النصرة وداعش».
واعتبر االتحاد العمالي العام ،في بيان« ،أنّ يوم أمس كان
يوما ً العتزاز اللبنانيين بوطنهم وبصالبة مقاومتهم الباسلة
والمقاومة المرابطة على ثغور الوطن ،ب��دءا ً من م��زارع شبعا
وامتدادا ً على تخوم العروبة في منطقة القنيطرة وسفوح الجوالن
العربي المحتل .فيوم أمس كان يوم فخر لعمال لبنان ويوم زهوة
عظيمة لشعبه األبي يوم الثأر المقدس لدماء شهداء المقاومة
والجيش والشعب».
وشدّد شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ نعيم حسن،
في بيان« ،على ضرورة يقظة لبنان واللبنانيين لما يضمره لنا
العدو «اإلسرائيلي» ،وما يحيكه لنا من مخططات عدوانية»،
مؤكدا ً «ضرورة الحفاظ على التماسك الوطني في وجه أي اعتداء
«إسرائيلي» على لبنان ،بما يحفظ سيادة لبنان ويحمي أرضه
وشعبه».

ردّ المقاومة القوي وال�سريع،
كر�س معادلة توازن الردع
مع العدو وعمق م�أزقه
واعتبرت قيادتا «رابطة الشغيلة» و«تيار العروبة» أنّ «عملية
المقاومة ر ّد طبيعي وصاعق على عدوان القنيطرة» ،موضحة أنها
«أحبطت أهداف العدو لتغيير قواعد الصراع ،وأفشلت محاولته
رسم خطوط حمراء ،وكرست وحدة الجبهة اللبنانية السورية
الفلسطينية».
وإث��ر اجتماع ط��ارئ عقدته برئاسة األمين العام لـ«رابطة
الشغيلة» زاهر الخطيب ،أكدت القيادتان «أنّ هذه العملية برهنت
على مستوى الجاهزية العالي الذي تتمتع به المقاومة وقدراتها
على ضرب العدو في ذروة استنفاره واستعداده لمواجهة رد
المقاومة المنتظر».
واعتبرت رئيسة «ح��زب الديمقراطيون األح���رار» ترايسي
شمعون أنّ «من غير الالئق وغير المالئم لسياسيين لبنانيين أن
يصب تماما ً في مصلحة العدو ،وهنا
يشجبوا ر ّد حزب الله ،ألنه
ُّ
نو ُّد أن نسأل عن والء هكذا سياسيين هل هو للبنان أم إلسرائيل؟
العالم كله علم أنّ الر ّد آتٍ والمسألة كانت فقط مسألة توقيت».
وهنأ رئيس الحركة الشعبية اللبنانية النائب السابق مصطفى
علي حسين المقاومة «على العملية الشجاعة الناجحة التي
نفذتها مجموعة شهداء الجوالن في م��زارع شبعا ض� ّد العدو
الصهيوني المحتل».
واعتبر «أنّ العملية تأتي في سياق ال��ر ّد المشروع ،من قبل
المقاومة ،على جرائم العدو الصهيوني التي يرتكبها في ّ
حق
المقاومين الشرفاء وأبناء أمتنا في فلسطين وسورية ولبنان».
واعتبر رئيس بلدية صيدا السابق عبدالرحمن البزري «أنّ
اإلنجاز النوعي الذي حققته المقاومة في م��زارع شبعا ،والر ّد
الموجع على اع��ت��داءات العدو «اإلسرائيلي» ساهم في إعادة
توحيد مواقف كافة القوى والساحات المقاومة في العالم العربي،
وخصوصا ً في الساحتين اللبنانية والفلسطينية».
ورأى األمين العام للتجمع العربي واإلسالمي لدعم خيار
المقاومة الدكتور يحيى غدار ،خالل استقباله رئيس كتلة الرفاه

هدوء حذر في محور المزارع

«اليونيفيل» تكرم الجندي الإ�سباني
ً
تحقيقا في مقتله
وتفتح

س��اد أم��س ه��دوء ح��ذر في محور
مزارع شيعا ،لم يعكره سوى تحليق
طائرات االستطالع «اإلسرائيلية»
ال��م��ع��ادي��ة ف��ي شكل مكثف وعلى
ارتفاع منخفض في أجواء حاصبيا
والعرقوب ومرجعيون وبنت جبيل.
ف��ي ال��م��ق��اب��ل سجلت تحركات
ع���س���ك���ري���ة روت����ي����ن����ي����ة ،ح��ي��ث
س��ي��ر ال��ج��ي��ش ال��ل��ب��ن��ان��ي وق���وات
الـ»يونيفيل» دوريات ،فيما سجلت
من الضفة االخرى دوري��ات للقوات
«االسرائيلية».
في حين باشرت القوات الدولية
التحقيق في تفاصيل عملية مزارع
شبعا بدأت لجنة عسكرية مشتركة
من الجيش اللبناني والـ»يونيفيل»
تحقيقات ميدانية بحادثة مقتل
ال��ج��ن��دي اإلس��ب��ان��ي داخ����ل ب��رج
المراقبة في العباسية ،بحيث تبين
أن قذيفة «ميركافا» أصابت البرج
مباشرة من الموقع «اإلسرائيلي»
ف��ي ف��ش��ك��ول .ول��ل��غ��اي��ة ،تتواصل
قوات حفظ السالم مع السلطات في
لبنان وكيان العدو ،على أن تصدر
تقريرين في هاتين المسألتين عند
انتهاء تحقيقاتها.

بيانات وبرقيات

وفي السياق نفسه ،تلقت قيادة حزب الله ع��ددا ً من بيانات
التهنئة بعملية المقاومة في مزارع شبعا المحتلة ،من األحزاب
والحركات والتيارات العربية ،وأعلنت المؤتمرات الثالثة :المؤتمر
القومي العربي والمؤتمر القومي -االسالمي والمؤتمر العام
لألحزاب العربية ،أنها تدعم «بك ّل حزم وقوة موقف المقاومة
اإلسالمية بقيادة حزب الله في ال��ر ّد على العدوان الصهيوني
من خالل العملية الغادرة في القنيطرة السورية ،والتي أدت إلى
استشهاد ثلة من مجاهديه األبطال ومن معهم ،لتؤكد أنّ جماهير
األمة العربية واإلسالمية وأحرار العالم تقف إلى جانب المقاومة
إذا ما تجرأ العدو على التصعيد الذي سيواجه مرة أخرى بر ّد
الصاع صاعين .فقد ولى زمن الغطرسة العسكرية الصهيونية
وجاء زمن الردع وخوض الحروب المنتصرة ،كما تأكد في حروب
 2006في لبنان و  2009/2008و  2012و 2014في قطاع غزة.
وبارك «حزب حركة النضال الوطني» في تونس« ،العملية
الفدائية الشجاعة والجريئة» ،مؤكدا ً «وقوفه ال��دائ��م ،بكافة
إمكاناته ،في خدمة مشروع المقاومة حتى تحرير فلسطين كامل
فلسطين وكافة األراضي العربية المحتلة في سورية ولبنان».
ورأى التيار الشعبي في تونس في العملية« ،تحوال ً نوعيا ً في
المواجهة مع العدو الصهيوني ومنطلقا ً للمعركة الكبرى من أجل
تحرير فلسطين وإنهاء وجود الكيان السرطاني الذي ُزرع في قلب
األمة العربية» ،مجدّدا ً «دعمه وتمسكه بنهج المقاومة ،كخيار
وحيد من أجل التحرير واستعادة الثقة والمقدرة على النصر».
وب��ارك التيار العربي اإلسالمي لدعم المقاومة و مواجهة
اإلرهاب ،من جهته« ،هذا االنجاز العظيم الذي يؤكد قدرة المقاومة
على جعل العدو يتألم نتيجة لعدوانه وغطرسته» .وتوجه إلى
قيادة الحزب مؤكدا ً «إننا نقف معكم وخلفكم ض ّد هذا العدو في أية
مواجهة محتملة».
وأش��ارت اللجنة الوطنية األردنية لمساندة محور المقاومة
والممانعة ،إلى أنّ «ر ّد اإلخوة في المقاومة اإلسالمية الباسلة في
مزارع شبعا ترك بالغ األثر في نفوسنا ،واثقين بهم بقدرة الردع
مؤمنين بتحقيق توازن الرعب مع هذا العدو الصهيوني الغاشم».
وتقدمت جمعية الصداقة الفلسطينية اإليرانية  -فرع لبنان ،في
بيان« ،بأسمى آيات التبريك للمقاومة اإلسالمية في لبنان بعملية
شهداء القنيطرة التي تؤكد أن المقاومة التي تثبت دوما صالبتها
جدواها ومشروعيتها وحقها في مقاومة اإلحتالل هي إرادة شعب
وأمة قادرة على النصر وردع اإلجرام واإلرهاب الصهيوني الذي ال
بد أن يزول».
كما تلقت قيادة حزب الله عددا ً من البرقيات ،أبرزها من اللقاء
اإلسالمي ال��وح��دوي ،ال��ذي رأى أنّ العملية «أع��ادت إلى األمة
كرامتها» .كما تلقت برقية تهنئة من محمد يسلم عن «حزب المجد»
في موريتانيا.

لقاء م�سيحيي الم�شرق ي�أمل ب�أن ي�ؤدي
الحوار �إلى �إنهاء ال�شغور الرئا�سي
أمل لقاء مسيحيي المشرق أن يؤدي الحوار إلى إنهاء الشغور في موقع
الرئاسة في أس��رع وقت ممكن ،ما يحصن صيغة العيش المشترك ويؤمن
احترام مقتضيات الميثاق الوطني وانتظام عمل المؤسسات الدستورية.
ورحب اللقاء في بيان عقب اجتماعه الدوري في مقره في مطرانية الكلدان في
بعبدا برئاسة أمينه العام المطران سمير مظلوم ،بـ«الحوارات التي تجري بين
مختلف األحزاب السياسية اللبنانية» ،معتبرا ً «أنها تشكل بادرة ايجابية في
ظل األزمة التي يرزح تحتها النظام السياسي اللبناني».
وأب��دى قلقه «المتزايد من العمليات االجرامية التي تقوم بها الجماعات
االرهابية في المنطقة الحدودية» ،مدينا ً «كل اعتداء يتعرض له الجيش والقوى
األمنية» ،معلنا ً وقوفه «الكامل إلى جانب الجيش اللبناني الذي استطاع بفضل
حكمة قيادته وبسالة جنوده من دحر هجمات االرهابيين المتكررة».
ودع��ا «كل الفئات اللبنانية إلى توفير الدعم للمؤسسة العسكرية على
المستويات كافة ،كي تتمكن من القيام بدورها الوطني وكي ال تذهب دماء
الشهداء األبطال هباء».
ودان اللقاء موجة التعديات في نيجيريا والتي أدت إلى احراق سبع كنائس
بينها أكبر كنيسة انجيلية في البالد ،ع�لاوة على نهب مدرسة كاثوليكية
ومجموعة من المؤسسات التجارية التي يديرها مسيحيون».
وناشد «القيادات في العالمين العربي واالسالمي أن تتحرك في شكل أكبر
بغية إعالء الصوت ورفض تلك الممارسات الغريبة عن مجتمعاتنا».

اجتماع تن�سيقي في مجدليون

بورتوالنو في حفل تأبين العريف االسباني الراحل
وأ ّك����د ال��ن��اط��ق ال��رس��م��ي باسم
القوات الدولية «اليونيفيل» اندريا
تيننتي «أنّ اليونيفيل قامت بكل ما
في وسعها إلعادة االستقرار والهدوء
الى جنوب لبنان ،بعد أجواء التوتر
وال��ح��ادث ال��ذي وق��ع أول أم��س»،
معتبرا ً أن «ال��ح��ادث خ��رق واضح
للقرار .»1701
ول��ف��ت تيننتي ف��ي ح��دي��ث إلى
«الوكالة الوطنية لإلعالم» ،إلى «أنّ
الوضع اآلن هادئ ومستقر ،لكنني
ال استطيع ان اق��وم بتوقعات عن
المستقبل».
إل��ى ذل��ك ،أش��ار تيننتي إل��ى أنّ
قنوات اتصال اليونيفيل «هي فقط
م��ع ال��ج��ي��ش ال��ل��ب��ن��ان��ي والجيش
االسرائيلي».
وكانت أقيمت في مطار بيروت
ال��دول��ي ،م��راس��م تكريم العريف
ف��ران��س��ي��س��ك��و خ��اف��ي��ي��ر س��وري��ا
ت��ول��ي��دو م��ن ال���وح���دة االس��ب��ان��ي��ة
العاملة ضمن قوات الـ»يونيفيل»،
ف��ي ح��ض��ور العقيد ع��م��اد ال��ح��اج
شحادة ممثالً قائد الجيش العماد
ج��ان قهوجي ،وق��ائ��د ق��وات االم��م
المتحدة الموقتة في لبنان الجنرال

والنائب في البرلمان الموريتاني ،رئيس لجنة الصداقة اإليرانية
ـ الموريتانية وعضو األمانة العامة في التجمع العربي اإلسالمي
لدعم خيار المقاومة محمد ولد فال« ،أنّ هذه العملية تؤكد أنّ زمام
المبادرة في ي ّد المقاومة وأنّ الوقت الذي جرى فيه تنفيذ العملية
في وض��ح النهار ،يؤكد شجاعة أولئك الرجال الذين أفشلوا
وحطموا ك ّل اإلجراءات التي يقوم بها الصهاينة».
وتمنى األمين العام لجبهة البناء اللبناني ورئيس «مركز
بيروت الوطن» زهير الخطيب ،في بيان على «قيادة المقاومة
متابعة االستهدافات للقوات «اإلسرائيلية» العسكرية وحيث
أمكن لتفعيل ذاكرة العدو بهزيمته في صيف الـ  2006والتي يبدو
أنه بدأ يتناسى آثارها وتداعياتها على قدرات جيشه ومعنويات
مستوطنيه».
وأش��ارت ممثلية المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب إلى
«أنّ العدو الصهيوني الذي تصرف بغباء من خالل جريمته في
يعض اليوم على أصابعه ندما ً على ما فعل ،وخصوصا ً
ّ
القنيطرة،
أنه اضطر أمام قوة المقاومة أن يبتلع الس ّم من خالل عدم قدرته
على الردّ».
واعتبر سفير السالم في العالم وعضو اتحاد حماية الملكية
الفكرية في جامعة الدول العربية د .خليل أحمد شداد أنّ العملية
هي ر ّد طبيعي على عدوان القنيطرة ،كما أنها حق مشروع طالما
بقي شبر واح��د من أرضنا محتالً .وتقدم ش��داد بالتعازي من
إسبانيا باستشهاد الجندي العامل ضمن قوات «اليونيفيل» في
جنوب لبنان.

لوتشيانو ب��ورت��والن��و ،وع��دد من
ضباط الجيش وال��ق��وات الدولية.
وت��م وض��ع إكليل من الزهر باسم
قائد الجيش على نعش الشهيد،
كما جرى منحه تنويه قائد الجيش
وتقليده أوسمة الحرب والجرحى
وال��ت��ق��دي��ر العسكري م��ن ال��درج��ة
البرونزية.
وأع���رب ب��ورت��والن��و ع��ن «بالغ
تعازيه لعائلة جندي حفظ السالم
وال��س��ل��ط��ات اإلس��ب��ان��ي��ة» ،وق���ال:
«ه���ذا ال��ح��ادث ال��م��أس��وي يذكرنا
بالمهمات التي يضطلع بها أف��راد
األمم المتحدة الذين يعملون بعيدا ً
من الوطن ،في ظل ظروف صعبة،
لتحقيق السالم واالزده��ار للشعب
ال��ذي يخدمونه» .وتعهد مواصلة
العمل بال كلل وبشجاعة لتحقيق
أهداف اليونيفيل وواليتها».
وكان بورتوالنو دان «بشدة هذا
اإلنتهاك الخطير لقرار مجلس األمن
الدولي .1701
وكانت أقيمت للجندي االسباني
مراسم تكريمية ووداع��ي��ة في مقر
الكتيبة االسبانية في سهل بالط في
إبل السقي.

عقد اجتماع تنسيقي في مجدليون بدعوة من النائبة بهية الحريري ،في
ضوء الوضع في الجنوب وسبل مواجهة تداعيات اي اعتداء «إسرائيلي» على
لبنان ،شارك فيه محافظ لبنان الجنوبي منصور ضو ،قائد منطقة الجنوب
االقليمية في قوى األمن الداخلي العميد سمير شحادة ،رئيس بلدية صيدا
المهندس محمد السعودي ،المنسق العام لتيار المستقبل في الجنوب ناصر
حمود ورئيس جمعية تجار صيدا وضواحيها علي الشريف.
وج��رى خالل اللقاء البحث في «سبل تعزيز األط��ر واألجهزة التي تعنى
باالغاثة على صعيد المدينة والجوار وإيجاد آلية دائمة للتنسيق في ما بينها
بالتعاون مع هيئة ادارة الكوارث والجهات الرسمية واألمنية المختصة».
وكانت الحريري التقت للغاية عينها ،رئيس مكتب مخابرات الجيش في
صيدا العقيد ممدوح صعب ،وكانت مناسبة لعرض تطورات الوضع جنوبا ً
والوضع األمني في صيدا ومنطقتها.

لحّ ام يعزي بعبداهلل
زار بطريرك انطاكيا وسائر المشرق واالسكندرية وأورشليم للروم الملكيين
الكاثوليك غريغوريوس الثالث لحام ،السفارة السعودية ،يرافقه المطران
إدوار ضاهر وأمين السر األب رامي واكيم وقدموا التعازي للسفير علي عواض
عسيري بالملك عبدالله بن عبد العزيز.
من ناحية ثانية ،هنأ لحام الملك سلمان بن عبدالعزيز بتسلمه زمام الحكم،
متمنيا ً «للمملكة العربية السعودية ،في ظل العهد الجديد دوام االزدهار ،وأن
تبقى في خدمة السالم والدفاع عن القضايا العربية المحقة والعادلة» ،مؤكدا ً
«أن الوحدة العربية هي الدرع القوية الواقية لشرف األمة وألجل تحقيق السالم
في منطقة ارادها الله ارض الوحي والقداسة».

بروجردي يقرأ الفاتحة على ضريح الشهيد جهاد مغنية
أكد رئيس لجنة األمن القومي والسياسات الخارجية
في مجلس الشورى االيراني عالء الدين بروجردي وقوف
إيران الى جانب المقاومة في لبنان ومساندتها ودعمها
بمواجهة ال��ع��دوان الصهيوني ،الفتا ً ال��ى «أن اي��ران
تعول أهمية كبرى على حفظ االمن والهدوء واالستقرار
والسيادة في لبنان».
وأشار بروجردي في كلمة له لدى وصوله الى مطار
بيروت على رأس وفد برلماني إيراني للمشاركة في
المراسم االحتفالية التي تقام اليوم تكريما ً وتخليدا ً
ألرواح الشهداء الذين قضوا في منطقة القنيطرة ،الى
أن إيران تقف بكل قوة الى جانب المقاومة في الطريق
المقدس الذي اختطه لنفسها في مجال التصدي لالحتالل
واألطماع «االسرائيلية» في لبنان والمنطقة».
ولفت ب��روج��ردي إل��ى «أن الجمهورية االسالمية
االيرانية تعول أهمية كبرى على حفظ االمن والهدوء
واالستقرار والسيادة في الجمهورية اللبنانية كما تعول
على استتباب االمن والهدوء في ربوع المنطقة ،منتقدا ً
العدوان «اإلسرائيلي» اآلثم الذي استهدف ثلة مباركة
من المجاهدين في القنيطرة ،خالصا ً إلى «أن الكيان
الصهيوني ال يقف عند خط احمر في اعتداءاته».
وأشار إلى «أن العدوان االخير على منطقة القنيطرة
يدل على أن الكيان الصهيوني ال يقف عند خط أحمر في
اجرامه واعتداءاته» ،الفتا ً إلى «أن ايران شعرت باألسى
واألسف تجاه سقوط هذ الثلة المباركة جراء االعتداء
«اإلسرائيلي» اآلثم ،منوها ً بكل الشهداء االب��رار الذين
قضوا بهذا العدوان ،مقدما ً التهاني والتعازي الى سيد
المقاومة السيد حسن نصر الله وأسر شهداء القنيطرة.
وذكر «أن الشهيد االيراني العميد محمد علي الله دادي
قد قضى في سبيل الله» ،مشيرا ً إلى «أن الجمهورية
االسالمية االيرانية تؤدي أدوارا ً استشارية في المنطقة
من خالل حضور هؤالء الشهداء ألن اي��ران تنتمي الى
مدرسة تجل وتكرم الشهادة».
وق���ال« :ان ال��ت��ط��ورات السياسية على الساحة
اللبنانية تدل على أن هناك وفاقا ً وانسجاما ً ووحدة
بين كافة االطياف السياسية في هذا البلد ،وهذا ما تؤكد
عليه الجمهورية االسالمية االيرانية وهي مستعدة لدعم
كل ما من شأنه تعزيز الوحدة بين اللبنانيين .وأمل
«أن نشهد مخرجا ً سياسيا ً الئقا ً لألزمة التي تعصف
بسورية وح�لاً مناسباً .كما نأمل من ال��دول والجهات
واالطراف التي عززت حمام الدم في سورية أن ترتدع
عن تلك السياسات الخاطئة وأن تكون شريكا ً ومساهما ً

في مجال إخراج العملية السياسية لتبصر النور وتضع
حدا ً لألزمة».
وأضاف« :ان سياسة الجمهورية االسالمية االيرانية
هي استنكار وشجب االره��اب في كل المنطقة وعلى
صعيد العالم برمته ،لذلك ينبغي أن يحتكم الجميع إلى
التوافق والوحدة وتوحيد الجهود والصفوف في جبهة
واحدة متراصة من أجل مواجهة اإلرهاب واالرهابيين ال
سيما الحركات االرهابية التكفيرية».
وكان في استقبال بروجردي في مطار بيروت وفد
من كتلة الوفاء للمقاومة ضم النائبين نواف الموسوي
والنائب بالل فرحات.
وعقب وصوله الى بيروت ،زار بروجردي على رأس
وفد برلماني ضريح الشهيد عماد مغنية ونجله المجاهد
جهاد في روض��ة شهداء المقاومة في الغبيري برفقة
السفير اﻹيراني محمد فتحعلي ،وك��ان في استقباله
الحاج أبو عماد مغنية والشيخ عبد الكريم عبيد والحاج
مصطفى الديراني وحشد كبير من عوائل الشهداء.
ووضع بروجردي إكليالً من الزهر عند ضريح مغنية
وقرأ سورة الفاتحة وقدم التعازي والتبريكات لوالد
الشهيد مغنية .ثم جال على أضرحة الشهداء وقرأ سورة
الفاتحة وصافح آباءهم وأبنائهم وق��دم لهم الهدايا.
ورحبت أمهات الشهداء وزوجاتهم بالوفد الزائر بالثناء
على الجمهورية اﻹسالمية اﻹيرانية وقيادتها الحكيمة.
وعصرا ً التقى بروجردي وفدا ً من الفصائل الفلسطينية
في مقر السفارة االيرانية بحضور السفير االيراني،
وتحدث باسم الفصائل ممثل الجبهة الديموقراطية
لتحرير فلسطين في لبنان علي فيصل ال��ذي أكد «أن
ع��دوان القنيطرة ينبغي أن يوسع دائ��رة بناء جبهة
مقاومة م��وح��دة م��ن ك��ل الجبهات العربية المتاحة
في مواجهة «إسرائيل» ،ألن العالم ال يعرف إال لغة
المقاومة ،واالح��ت�لال «االسرائيلي» ال يعرف إال لغة
القوة ،والمقاومة هي عامل القوة الحاسم في مواجهة
الهيمنة االميركية والغطرسة «االسرائيلية» ،ونموذج
المقاومة يشكل مدرسة كاملة في هذا العصر».
وأش��ار إلى «أن وح��دة المقاومة والوحدة الوطنية
الفلسطينية في غرفة عمليات مشتركة وجبهة مقاومة
موحدة بقيادة وطنية موحدة» ،وق��ال« :نحن نستند
الى تحالف مع المقاومة والى دور الجمهورية االسالمية
االيرانية».
ولفت إلى «أن ما قدم في هذا االجتماع على لسان
بروجردي يؤكد من جديد أصالة الموقف االيراني».

كاغ تلتقي �سالم والحريري وتت�صل بعبد اللهيان
أك��دت المنسق ال��خ��اص وممثلة
االمين العام لالمم المتحدة في لبنان
سيغريد كاغ أن األمم المتحدة تواصل
تقديم المساعي الحميدة ودعوة جميع
األط���راف ال��ى ال��ت��زام الحذر وضبط
النفس لتفادي أي أعمال قد تزعزع
استقرار الوضع.
وبحثت كاغ مع رئيس الحكومة
تمام سالم في الشؤون والتطورات
الجارية في لبنان والمنطقة.
وعبرت عن تقديرها لتأكيد الرئيس
س�لام االل��ت��زام ب��ق��رار مجلس األم��ن
 1701وأهمية المحافظة على أمن
واستقرار لبنان.
وزارت كاغ النائبة بهية الحريري
في زيارة تعارف ترافقها المستشارة
السياسية ساسكيا رام��ي��ن��ج ،في
حضور المديرة التنفيذية لمؤسسة
الحريري للتنمية البشرية المستدامة
روبينا ابو زينب .وجرى خالل اللقاء
ال��ت��داول في القضايا ذات االهتمام
ال��م��ش��ت��رك وس��ب��ل ت��ع��زي��ز وتفعيل
مجاالت التعاون ،وكان اللقاء مناسبة
لتبادل وجهات النظر حيال األوضاع
ال��ع��ام��ة وال��م��س��ت��ج��دات ف��ي لبنان
والمنطقة ،الى جانب تطورات الوضع
في الجنوب اللبناني.
وأك��دت كاغ «التواصل مع جميع
األطراف لتهدئة الوضع ولتأكيد أهمية
االستقرار واألمن وترسيخ االستقرار
االقتصادي واإلجتماعي في لبنان،
فهناك عدد من التحديات التي تواجه

سالم وكاغ خالل لقائهما
لبنان وتهدد استقراره والتي يجب
معالجتها واألزمة اإلقليمية ال ينبغي
أن تؤثر أكثر على لبنان».
وأكدت على البيان الذي صدر عن
األمم المتحدة لشجب العنف وخرق
القرار  1701وك��ررت القلق العميق
ال��ذي عبر عنه األم��ي��ن ال��ع��ام لألمم
المتحدة حول الوضع األمني ودعوة
األط��راف الى ضبط النفس ووجوب
النظر ال��ى األهمية القصوى للقرار
.1701
إلى ذلك ،أجرت كاغ اتصاال ً بمساعد
وزير الخارجية االيرانية حسين أمير
عبد اللهيان ال��ذي أكد حق المقاومة
بالدفاع عن نفسها أم��ام اع��ت��داءات

ال��ك��ي��ان ال��ص��ه��ي��ون��ي» ،م��ش��ي��را ً إلى
«أن الكيان الصهيوني هو ال��ذي بدأ
ب��ال��ع��دوان م��ن خ�لال هجومه على
القنيطرة واستهدافه لمقاتلي حزب
الله».
وأع���رب عبد اللهيان ع��ن أسفه
لـ«عدم إبداء األمم المتحدة أي ردود
فعل تجاه العدوان الصهيوني على
القنيطرة» ،معتبرا ً «أن عملية حزب
ال��ل��ه ج���اءت ف��ي إط���ار ح��ق ال��دف��اع
المشروع عن لبنان».
وش��دد على «دع��م إي��ران لترسيخ
األمن والهدوء في لبنان» ،مستنكرا ً
«قصف الكيان الصهيوني للقرى
اللبنانية ومقتل أحد قوات اليونيفل».

�أبي رميا� :إيقاف بناء �سد جنة
ف�ضيحة لن يتم القبول بها
دعا عضو تكتل التغيير واالصالح النائب سيمون أبي
رميا الى «وقف حملة التكاذب في ما يتعلق في س ّد جنة»،
الفتا ً إلى «أضرار مادية تترتب على الدولة اللبنانية نتيجة
قرار وقف العمل بهذا السدّ» .وأعلن «أن في حال لم َ
يلق هذا
الكالم التجاوب المناسب سيكون هناك تح ّرك في السابع
من شباط في قضاء جبيل».
وأشار أبي رميا خالل مؤتمر صحافي مشترك مع النائب
حكمت ديب في مجلس النواب ،الى «ان نواب بيروت قاموا
بحملة مبرمجة حول هذا السدّ» ،مؤكدا ً «ان وزارة الطاقة
والمياه لم تتخ َل عن صالحياتها في هذا المجال بل جيرت
األعمال الى مصلحة مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان».
وش���دّد على «أن للمؤسسة ال��ح� ّ
�ق الكامل ف��ي هذه
العملية» .واعتبر «أن ايقاف بناء سد جنة هو «فضيحة»
كبرى ولن يتم القبول بها» ،مؤكدا ً «أن مؤسسة مياه

بيروت وجبل لبنان تملك الحق الكامل بحسب العقود
للقيام بأعمال سد جنة».
وتطرق أبي رميا الى الحديث عن قطع األشجار ،الفتا ً
الى «انه تواصل مع وزير الزراعة أكرم شهيب ،حيث ت ّم
تشكيل لجنة مكلّفة من الوزارة لدراسة الموضوع» .وقال:
«إن المؤسسة تعهدت بغرس  51الف شجرة في محيط
السدّ».
وتحدث عن ضغوط تمارس على شهيب من قبل نواب
بيروت ،متمنيا ً عليه «العودة عن هذا القرار المجحف في
ّ
حق منطقة جبيل ولبنان».
ّ
«حق قضاء جبيل باإلنماء والمياه التي ستصل الى
وأكد
منطقة بيروت أيضاً» ،داعيا ً نواب بيروت الى «التواصل
مع نواب جبيل بدل القيام بأعمال إفرادية» ،مؤكدا ً «عدم
الموافقة على وقف أعمال السدّ».

