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حمليات �سيا�سية

في خطاب الن�صر  2ال�سيد ي ّ
ُحل المقاومة من قواعد اال�شتباك
ألقى األمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله خطاب النصر  1في  22آب  2006بعد عدوان
تموز ،وأمس ألقى خطاب النصر  2بعد العملية النوعية والبطولية التي نفذها المقاومون ضد العدو
«اإلسرائيلي» في مزارع شبعا المحتلة.
جم َع «النصر» الخطابين ،لكن ما ميّزهما أن خطاب عام  2006كان تلطيفياً ،احتفالياً ،ومنفتحا ً
على بعد استراتيجي ،في حين أن خطاب تكريم شهداء القنيطرة الذي أقيم في مجمع الشهداء في
الضاحية الجنوبية لبيروت ،كان خطابا ً تحليلياً ،استراتيجياً ،يستند إلى بعض التوصيف الميداني.
ُيجمع المتابعون على «أن خطاب السيد أمس كان من أهم الخطابات والكلمات التي القاها ،فهو
أسقط كل القيود التي تفرضها الحدود واالتفاقات الدولية ،فال يعادل أي خطاب ألقاه نصف هذا
الخطاب من أهمية وخطورة ،فهو ألحقَ بالعدو هزيمة قد تفوق هزيمة .»2006
وأعلن األمين العام لحزب الله موقفا ً صريحا ً وعلنياً .فبعد أن أمعن العدو «اإلسرائيلي» في جرائمه
أح َّل المقاومة من قواعد االشتباك التي التزم بها عام
بحق لبنان ،ضاربا ً عرض الحائط القرار َ ،1701
 ،2006والتي كانت نتيجة التزامه بالقرار األممي.
وقال السيد« :لم يعد يعنينا أي شيء اسمه قواعد اشتباك .نحن ال نعترف بقواعد اشتباك» ،في
إشارته إلى أنّ المعادالت تغيّرت وتلك القواعد ولى عليها الزمن.
أسس السيد نصر الله لمرحلة جديدة تختلف كليا ً عما سبقها في مسار الصراع مع الكيان
«اإلسرائيلي» والتي ستكون لها تداعيات بالغة األهمية ،فضالً عن أن وجود رئيس لجنة األمن القومي
والسياسات الخارجية في مجلس الشورى اإليراني عالء الدين بروجردي أعطى قيمة مضافة ألهمية
هذا الموقف ،لتأتي القنبلة التي فجرها السيد عندما هدد «إسرائيل» بأن أي عملية اغتيال ألي من
كوادره سيرد عليها في الزمان والمكان المناسبين ،وبالطريقة االحترافية من دون أي قيد.

أكد األمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله «أننا
لم نعد نعترف بتفكيك الساحات والميادين ومن حقنا
الشرعي والقانوني أن نواجه العدوان أيا ً كان هذا العدوان
وفي أي زمان وأي مكان وكيفما كان.
وشدد على «أنه بعد عملية شهداء القنيطرة لم يعد يعنينا
أي شيء اسمه قواعد اشتباك مع العدو «اإلسرائيلي» في
مواجهة العدوان واالغتيال».
وأش��ار السيد نصر الله إل��ى «أن المقاومة في لبنان
ف��ي كامل عافيتها وحضورها وجاهزيتها» ،والجيش
«اإلسرائيلي» عاجز عن مواجهة المقاومة وفعلها الميداني،
فهذه هي «إسرائيل» ،التي هزمناها في  2006وفي غزة،
هي أوهن من بيت العنكبوت ولن تكون غير ذلك».
ولفت إلى «أن «اإلسرائيلي» اكتشف أن تقدير قيادته
السياسية والعسكرية واألمنية كان تقديرا ً
َ
أحمق عندما
ارتكب عملية االغتيال في القنيطرة ،وأدرك أن قيادته
وضعته على حافة المخاطر الكبرى التي كانت ستلحق
بكيانهم» .وتابع «لإلسرائيلي نقول جربتونا ما تجربونا
بعد».

وضع أبو هادي المصالح «اإلسرائيلية» وكل ما يتعلق بـ«إسرائيل» على مساحة المعمورة أهدافا ً
مشروعة النتهاك سالمة وأمن أي كادر من كوادر حزب الله يقتل غيل ًة .ووفق المطلعين فـ»إن هذا
الموقف سيكون له تأثير على الحرب األمنية القائمة بين المقاومة وبين العدو».
أكد السيد نصر الله في ما عرضه من وقائع عن التحضير لعملية شبعا وحدة الرؤية لدى القيادة،
ال سيما عندما أشار إلى أن النقاش للرد على عملية اغتيال القنيطرة لم يستغرق أكثر من  10دقائق،
فضالً عن اإلرادة الحاسمة لديها بأنها لن تسكت على العدوان وبأنه لن يكون في األمر إفالت من
العقاب المؤلم.
بدا السيد ملما ً وبعمق بكل ما أحاط بعدوان القنيطرة وبالقرار «االسرائيلي» الذي قاد إلى تنفيذه.
وصف العدوان في القنيطرة الذي استهدف المقاومين الستة والعميد االيراني محمد علي الله دادي
بعملية اغتيال األمين العام السابق لحزب الله الشهيد السيّد عباس الموسوي وزوجته السيدة أم
ياسر وطفله حسين في وضح النهار في الجنوب.
وجه السيد رسالة قاسية لـ«إسرائيل» أنّ المقاومة تعلم بما يدور في كواليس العدو ،وكيف يصنع
القرار ،وتعلم كيف تميّز بين ما حصل في الواقع وما تحاول «اسرائيل» إطالقه من دخان لحجب
الواقع عن عدوانها وطريقة اغتيالها المقاومين ،على اعتبار أنها إذا كانت تحلم باإلفالت من الر ّد
الموجع فهي خاطئة ومشتبهة ،ال بل ترتكب جريمة في التقدير سترت ّد عليها عكسياً.
أكد خطاب تكريم الشهداء وحدة مساحة المقاومة ،وشدّد فيه السيد على «أنّ أحدا ً ال يردع
المقاومة من أصدقاء اقليميين أو محليين ،فهي تدرس الظروف بمسؤولية وبحكمة وعلى هذا
اي عدوان أو اغتيال .وبانتظار ما ستحمله األيام المقبلة من تطورات فإنّ هذه
االساس تر ّد على ّ
الكلمة ستكون مادة للبحث والدرس لدى أكثر من طرف من األصدقاء واألعداء.

ك�لام السيد نصر الله ج��اء في كلمة له خ�لال الحفل
التكريمي الذي أقامه حزب الله لشهداء القنيطرة في مجمع
سيد الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت ،بحضور
حشد سياسي وحزبي وشعبي يتقدمهم رئيس لجنة األمن
القومي والسياسات الخارجية في مجلس الشورى اإليراني
عالء الدين بروجردي على رأس وفد إيراني ،النائب علي
بزي ممثالً رئيس مجلس النواب نبيه بري ،رئيس المكتب
السياسي المركزي في الحزب السوري القومي االجتماعي
الوزير السابق علي قانصو على رأس وف��د من الحزب،
السفير السوري الدكتور علي عبد الكريم علي ووفود من
العراق وباكستان ونواب ورؤساء واحزاب وممثلين عنهم
وشخصيات سياسية وعسكرية وهيئات اجتماعية.

أكثر من ثأر وأقل من حرب

وق��ال السيد نصر الله «على «اإلسرائيلي» أن يفهم
أن المقاومة ليست مردوعة ،بل حكيمة وشجاعة وعلى
«اإلسرائيلي» أن يفهم أننا ال نخشى الحرب وال نهابها فنحن
رجالها ومجاهدوها وصناع نصرها ومشيئته» ،وأضاف

«نحن ال نريد الحرب ولكن ال نخشاها وعلى اللبنانين أن
يميزوا بين األمرين» ،وتابع «يوم االربعاء كانت الرسالة
األهم وعلى «اإلسرائيلي» أن ال يخطئ في الحساب فإذا

امتزاج الدم اللبناني
والإيراني على الأر�ض
ال�سورية يع ّبر عن وحدة
الم�سار والم�صير والمعركة
كان العدو يحسب حساب أن المقاومة تخشى الحرب أقول
له اليوم إننا ال نخشى الحرب وال نخافها وال نتردد في
مواجهتها وسنخوضها اذا فرضت علينا وسننتصر».
وأكد السيد نصر الله «أنه من اآلن وصاعدا ً أي كادر من

كوادر المقاومة أو أي شاب يغتال ،سنتهم «اإلسرائيلي»،
وسنعتبر أن من حقنا أن نرد في الطريقة والزمان والمكان
المناسب ،والحرب سجال يوم لكم ويوم لعدوكم منكم».
وأضاف «صحيح أن ما حصل في مزارع شبعا هو أكثر
من ثأر وأقل من حرب» ،ولفت إلى «أن المقاومة وحدها هي
الرد وقوافل الشهداء تصنع وستصنع النصر ،والشهداء هم
من يرسم لنا الطريق ويبشرون باالنتصارات القادمة».

بالوحدة دخلنا في زمن االنتصارات

وح��ول عملية االغتيال للشهداء في القنيطرة ،أشار
السيد نصر الله إلى «أن امتزاج الدم اللبناني واإليراني
على األرض السورية يعبر عن وح��دة المسار والمصير
ووحدة القضية من فلسطين الى لبنان وسورية وإيران»،
وشدد على «أنه عندما وجدت هذه الوحدة دخلنا في زمن
االنتصارات».
وأوضح السيد نصر الله «أن العدو «اإلسرائيلي» درس
وحسب وجمع معلومات وقدر المخاطر وأخذ القرار عن
سابق تصور وتصميم وما جرى في القنيطرة عملية اغتيال

بكل ما للكلمة من معنى».
وأك��د «نحن أم��ام عملية اغتيال غ��ادر وعلني لشهداء
القنيطرة وف��ي وض��ح ال��ن��ه��ار» ،مشيرا ً إل��ى «أن عملية
القنيطرة شبيهة بعملية اغتيال السيد عباس الموسوي
وزوجته وطفله عام .»1992
ولفت السيد نصر الله إل��ى «أن العدو «اإلسرائيلي»
اعتقد أن حزب الله لن يرد على عملية اغتيال الشهداء في
القنيطرة ،لكن المفاجأة األولى من حزب الله «إلسرائيل»
كانت إع�لان الحزب عن شهدائه بعد نصف ساعة من
اإلغتيال».

القاتل مرتبك والمقتول واضح وشفاف

وأض��اف« :نحن ال نخفي شهداءنا نعلن عنهم ونعتز
بهم» ،وتابع «هنا أصبح القاتل مرتبك والمقتول غير
مرتبك وواضح وشفاف ويعرف نفسه إلى أين ذاهب» ،الفتا ً
إلى «أن «اإلسرائيليين» قدموا العديد من الحجج لعملية
االغتيال في القنيطرة والحجج كلها دارت حول الجوالن».
وأسف السيد نصر الله «أن بعض الناس

مقدّم الحضور في مجمع سيد الشهداء في الرويس

خطاب ال�س ّيد ن�صر اهلل...
ما ك�شف عنه وما ي�ستتبع...
} محمد شريف الجيوسي
لم يكن األمين العام لحزب الله اللبناني المقاوم
السيّد حسن نصر الله ،في الخطاب الذي ألقاه أمس،
مواربا ً وال حذرا ً وال (ديبلوماسياً) ...كان أكثر من
واضح ومباشر وشفاف وشجاع وحكيم ومقاتل
فذ ،غير راغ��ب في حرب لكنه ال يخشاها ومستعد
لها.
وأبلغ نصر الله ،العدو الصهيوني ،أن يفهم بكل
وض��وح ،أن المقاومة اللبنانية ،بعد العملية لم يعد
يعنيها قواعد اإلشتباك المعروفة ،وسيكون الرد
بالضرورة في أي مكان وزمان وكيفما كان ،وليس
ف��ي م��ك��ان ي��ح��دث فيه ال��ع��دوان ب��ال��ض��رورة ،فهذه
أصبحت خلفنا ،فعندما يعتدى علينا ،من حقنا أن
نرد عليه في أي مكان وزمان وكيفية.
وأوضح سيد المقاومة ،أن أي شاب من المقاومة
اللبنانية يغتال ،ستتحمل «إسرائيل» المسؤولية،
وسترد في أي زمان ومكان.
م��ش��دداً ،على أن الجماعات اإلرهابية المسلحة
على ح��دود الجوالن العربي السوري المحتل هي
(لح ِد َي ٌة) وإن تلفعت
حليف طبيعي للكيان الصهيوني ْ
باإلسالم الحنيف ورفعت رايته.
وك��ش��ف ن��ص��ر ال��ل��ه ع��ن ان ال��م��ق��اوم��ة اللبنانية
واج��ه��ت ال��ج��ن��ود الصهاينة ف��ي م���زارع شبعا من
األم���ام ،وأعلنت مباشرة مسؤوليتها عن العملية،
فيما تلكأ الكيان الصهيوني بإعالن مسؤوليته عن
ع���دوان القنيطرة ،م��ذك��را ً م��ا اع��ت��ور الصهاينة من
رعب وارتباك جراء اعتدائهم ومن بعد عملية مزارع
شبعا ،وكل ذلك يوضح مدى رعونة وحماقة وجبن
القيادات الصهيونية.
ال بد من أن خطاب نصر الله ،بعد استغراق قادة
الكيان الصهيوني في الصلف والعنجهية والحمق
والعنصرية والتطرف والدم والتحالف مع الجماعات
اإلرهابية المسلحة ،يغلق الستارة على مشهد أصبح
من الماضي ،لم يدرك الصهاينة بع ْد معاني نهاياته،
ومآالته ،وكلما تأخر إدراك ذلك ،كلما كانت النهاية
أكثر كارثية على العدو الصهيوني وكيانه العدواني
العنصري االحتاللي االحاللي الدموي التوسعي،
وعلى حلفائه وداعميه في السر والعلن في اإلقليم
والعالم.
لقد استطال (عمر) هذا الكيان على حساب أمن
واس��ت��ق��رار وم��ص��ال��ح وس���ي���ادة ووح����دة المنطقة

العربية ،وكان وراء كل كارثة وشرخ وتخلف وعجز
وح���رب وفتنة وان��ق�لاب أم��ي��رك��ي وغ��رب��ي ،ووراء
سرقة المقدرات وتلويث التاريخ والثقافة الوطنية
وسرقة اآلثار وتفتيت األمة.
واآلن ،ف��إن فرصة الخالص من ه��ذا السرطان
ق��د ح��ان��ت ،وح��ان��ت معها ف��رص ال��خ�لاص م��ن كل
َمن تعاطف وتعاون وساند وقبل وتعامل ورضخ
لهذا الكيان ،و َم��ن خلفه ،فالتغيير أكثر من قادم،
والربيعات العربية النظيفة قادمة ،غير ملوثة بلحى
كاذبة صلفة مخادعة ،قدمت تلك اللحى ألعداء الدين
من إمبرياليين وعواصم استعمارية أوروبية غربية
وسالجقة ورجعية عربية ،كل ما يطمعون به ،وما
لم تحققه حروبهم وعدواناتهم ومحاوالتهم تشويه
وطمس إيمانات وثقافة األمة وحضارتها.
ال ب��د م��ن أن التحالف الصهيوني ال��ح��اك��م في
«إس���رائ���ي���ل» ،وه���و ي��ش��رف ع��ل��ى ان��ت��خ��اب��ات تحدد
مصيره باالستمرار أو السقوط المزري ،تجعل منه
في حالة توتر شديدة ،سواء بابتالع الطعم المزري
لعملية م��زارع شبعا واالض��ط��رار لـ (ال��خ��رس) بعد
خطاب سيد المقاومة ،غير ال��م��وارب ،أو بالتورط
أكثر ،وبالتالي اشتعال الكيان الصهيوني بما أصبح
معلوماً ،وربما المنطقة بكل ما ستشتمل عليه من
تطورات مفتوحة ستنال أطراف التحالف الصهوني
الغربي األم��ي��رك��ي ف��ي اإلق��ل��ي��م ،وك�لا الخيارين ال
يحسد عليه التحالف («اإلسرائيلي») الحاكم أو كيانه
العدواني.
لقد سعد الشارع العربي ،بعملية المقاومة اللبنانية
ونجاحها ،وفهمها على أنها على رغم نوعيتها مجرد
عينة متواضعة لبعض ما تقدر عليه هي وحلفاؤها،
واعتبر الشارع العربي أن المقاومة اللبنانية أرادتها
مجرد رسالة انذار وتوبيخ ،أكثر منه ردا ً مقاوماً ،لما
تستطيع أن تحققه في عمق هذا الكيان االستعماري
الغاصب .ويبقى أن يفهم ق��ادة الكيان العنصري
الغاصب ،مغزى العملية ـ الرسالة ،في شكل واضح
وجلي ،وما يستتبع من خنوع واستحقاقات ملزمة
و(لحد ّييه).
له ولداعميه وشركائه ْ
بكلمات ،يتمنى ال��ش��ارع العربي ،وق��د ط��ال أمد
الصلف الغربي األميركي الصهيوني االنكشاري
ال��رج��ع��ي ال���ع���رب���ي ،ان ي��س��ت��م��ر ال��ع��م��ى والحمق
الصهيوني ،وع��دم ادراك���ه لمغبة مغامراته ،حتى
تشتعل حرب شاملة ويكون التغيير كامالً.
m.sh.jayousi@hotmail.co.uk

ّ
�ستمتد �إلى مجاهدينا �سنقطعها
اليد التي

ما بعد بعد قواعد اال�شتباك

} محمد حسين شكر

} طاهر محي الدين

أي مجاهد من مجاهدينا في أي مكان أو زمان أو تحت
اليد التي ستمت ّد إلى ّ
أية ظروف سنقطعها ،بهذه الصراحة وبهذا الوضوح وضع سيد المقاومة
قاعدة جديدة وخطا ً أحم َر جديدا ً على العدو مرغما ً أن يلتزم بها وإال فإن يد
المقاومة طويلة قادرة على أن تضرب في أي مكان وزمان وأرض من دون
االلتزام بقواعد لم يعد لها حسبان في قاموس مقاومة حزب الله ،فمن اليوم
وصاعدا ً على العدو أن يدرس في شكل معمق ودقيق أية مغامرة قد يفكر
باإلقدام عليها ،أو أية حماقة قد يلجأ إليها ،فدماء مجاهدي وكوادر حزب الله
لم تعد مباحة وسهلة المنال ويد العدو وآلته العدوانية لم تعد حرة في القيام
بأي اعتداء عند كل مفصل من مفاصل الحياة السياسية للكيان الصهيوني،
فدماؤنا لم تعد بعد اليوم صوتا ً مرجحا ً في صناديق االنتخابات الصهيونية،
ومجاهدونا لم يعودوا بعد اليوم أهدافا ً صهيونية تستخدمها حين تشاء
ألهداف سياسية أو عسكرية أو لتوجيه الرسائل في شتى االتجاهات.
كما أن مكان الرد لم يعد محصورا ً بعد اليوم في مكان معين فال قواعد
االشتباك هي هي وال جبهة المواجهة هي هي وال فصل الجبهات بقي له
أي وجود ،فلبنان كما فلسطين كما سورية كما كل دول العالم أصبحت من
اآلن فصاعدا ً مساحة المواجهة ،ومن حق حزب الله أن ير ّد على أي عدوان
يتع ّرض له في المكان والزمان والظروف التي يراها مناسبة وعلى العدو
أن يستع ّد لهذه الخيارات وأن يتكيّف مع القواعد الجديدة التي رسمها سيد
المقاومة للصراع مع العدو الصهيوني.
ومما ال ش��ك فيه أنّ ال��ق��ي��ادات األمنية والعسكرية والسياسية للكيان
الصهيوني تنكب في هذه األثناء على دراسة ك ّل حرف وك ّل حركة في خطاب
التح ّول الذي ألقاه األمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله في مهرجان
شهداء القنيطرة ألنّ الصهاينة أصبحوا على قناعة راسخة ال لبس فيها أنّ
حماقة نتنياهو وقيادته العسكرية في القنيطرة قد غيّرت القواعد والخطوط
والمعادالت التي كانت قائمة ،وبالتالي فإنّ وضع الجبهة قبل خطاب السيد
نصر الله غيره ما بعد الخطاب ،وقواعد االشتباك قبل الخطاب غيرها بعد
الخطاب ،وبالتالي على العدو أن يستع ّد من اليوم فصاعدا ً ل��ردود قاسية
وحاسمة تقوم بها المقاومة من دون خوف أو ردع أو وجل ،فمقاومة حزب
الله لم تدخل في يوم من األيام كلمة خوف في قاموسها ،كما لم تدخل كلمة
الردع في قاموسها ،هي مقاومة شجاعة مؤمنة حكيمة تعتمد في عملها على
المدد اإللهي كما على حكمة ووعي قيادتها ،وبالتالي فال يتوهم ّن أحد وال
يظن ّن أحد أنّ حكمة هذه المقاومة هي ارتداع أو خوف من حرب قد تفرض
عليها ،فالمقاومة جاهزة ومستعدة ألية حرب قد يفرضها الغباء والحماقة
الصهيونيان عليها ،وهي مستعدة لكي تلقن العدو المتغطرس درس��ا ً على
شاكلة درس تموز  2006بل هو أش ّد وأقسى ،وما قاله السيد لـ«الميادين»
كان كافيا ً وواضحا ً بأنّ مقاومة حزب الله أش ّد بأسا ً وأقوى وأنضج مما كانت
عليه خالل حرب تموز  ،2006وما الر ّد الشجاع الذكي الحكيم واالستراتيجي
في مزارع شبعا إال خير دليل على هذا.
مما ال شك فيه أنّ خطاب السيد في ذك��رى شهداء القنيطرة شكل حدا ً
فاصالً بين تاريخين ،تاريخ كان يفرض فيه الصهاينة خياراتهم ويضعون
الحدود وكانت المقاومة تقوم بر ّد الفعل من أجل إعادة األوضاع إلى ما كانت
عليه ،وتاريخ أصبحت المقاومة هي من يضع الحدود والخطوط والخيارات
وعلى العدو أن يعمل إلعادة األوضاع إلى ما كانت عليه.

بعد المعادلة األشهر في حرب تموز المباركة
«ما بعد بعد حيفا»...
وب��ع��د ال��م��ع��ادل��ة األق���وى ف��ي لقائه على قناة
«الميادين»« ،ما بعد الجليل»...
يطلق سماحة األمين في خطاب الفصل في
اإلحتفالية التي أقامها حزب الله بذكرى شهداء
القنيطرة المعادلة الحاسمة «ما بعد بعد قواعد
االشتباك»...
حيث ق��ال« :ل��م تعد تعنينا وغير ملزمين أو
ملتزمين بقواعد االشتباك» ،من حيث الرد على
اي عملية أو حرب أو هجوم يقوم به كيان العدو
ب��ال��رد نوعيا ً بما يماثل م��ا ي��ق��وم ب��ه ال��ع��دو ،أي
حسب قواعد االشتباك السابقة التي أسقطها
سماحة األمين العام السيد حسن نصر الله.
رس���ائ���ل أدل����ى ب��ه��ا ال��س��ي��د ل��ك��ل المقاومين،
وللداخل وال��خ��ارج وللصهاينة بالمقدمة وإلى
م��ن س�� ّم��اه��م ال��س��ي��د أح��ب��اء ال��ك��ي��ان الصهيوني
بالمنطقة:
سنكون وسنرد أين ومتى وكيف وحيث يجب
أن نرد وأن نكون ،ووحد الجبهات.
س�� ّد أف���واه المتبجحين ع��ن التدخل اإليراني
والسوري بقرارات حزب الله.
امتزاج الدمين اللبناني واإليراني على األرض
السورية رسالة للجميع بأن محور المقاومة قد
أسقط كل الحدود من طهران إلى بغداد ودمشق
والضاحية الجنوبية وفلسطين الحبيبة.
نحن نعلن عن شهدائنا بالعدد الكامل ،وبزمان
ومكان الشهادة ونفخر ونعتز بهم.
تجاوز السيد في كلمته الحرب النفسية إلى
ك��ي ال��وع��ي ،حيث ق���ارب بين جريمة االغتيال
والرد المدوي ،بأن جريمة اإلغتيال جاءت غدرا ً
من الضهر ،بينما كان ردنا المدوي مواجه ًة.
المعادلة والرسالة األخطر كانت «جربتونا
وشفتوا ردنا ،ال بقى تجربونا».
رسائل األم��ان وتعزيز الصمود والقوة «إي
مقاوم ُيغتال غيل ًة ،أو ُيقتل فإننا سنرد بال حدود
وبالطريقة والرد والكيفية التي نراها مناسبة».
وأكد السيد بالحرف على ما أدلى به بمقابلته
على قناة «الميادين» ،وأنه كان يعني كل حرف
فيها تماماً.
نحن جاهزون إلى كل االحتماالت والى األخر،
ما يعني تحديدا ً «إن أردتموها حربا ً مفتوحة،
فأهالً وسهالً بالحرب».

الرد في شبعا أكد للعدو بأن المقاومة ليست
مردوعة.
«إس���رائ���ي���ل» ه��ي أك��ث��ر م��ن ي��ع��رف إمكانات
المقاومة.
الرد في شبعا كان ردا ً واضحا ً وحاسما ً على
كل من كان يمني نفسه ويتغنى بإنهاك حزب الله
وإنشغاله في سورية وعرسال والبقاع.
وأهم اإلعالنات هو ان كل المجموعة المقاومة
الشريفة عادت سالم ًة غانم ًة الى مواقعها.
أب�����رز ال��س��ي��د ف���ي رس���ائ���ل���ه ق����وة المقاومة
ووض��وح��ه��ا وص��راح��ت��ه��ا ع��ل��ى ت��ب��ن��ي العملية
مباشرة وخ�لال نصف ساعة من تنفيذها ،بما
ك��ان م��ن جبن ال��ع��دو أن��ه حتى اآلن ل��م يستطيع
تبني جريمته ع�لان��ي��ة وص���راح���ة ،وأش����ار إلى
تضارب تصريحات قيادة العدو حول الجريمة
وتبنيها.
أش��ار السيد وكما ه��ي ع��ادت��ه إل��ى أن م��ا تم
تحقيقه في ه��ذا ال��رد إنما هو نص ٌر إلهي ،آتى
بعد القرار والترتيبات واإلستعدادات المطلوبة
للرد.
كما أكد السيد على الحق والواجب الشرعي
وال��وط��ن��ي وال��ق��ان��ون��ي ال��دول��ي ب��ح��ق المقاومة
بالرد على أي عمل صهيوني كيفما وأينما كان
وبالطريقة المناسبة.
ك��م��ا أك���د ال��س��ي��د ن��ص��ر ال��ل��ه ف��ي س��ي��اق كلمته
على أن القبلة وال��وج��ه��ة ه��ي فلسطين وشعب
وفلسطين.
كما سمى السيد نصر الله األمور بمسمياتها
الحقيقة ،على أنه من يتواجد اليوم في القنيطرة
وال��ج��والن ب��ال��ق��رب م��ن ال��س��ي��اج ال��ح��دودي مع
األراض��ي المحتلة وعلى شريط عرضه حوالى
الـ  6كلم هم عبارة عن آالف المقاتلين من جبهة
النصرة اإلرهابية وس ّماها بـ «الفرع السوري
لتنظيم القاعدة اإلره��اب��ي» ،وه��ي بمثابة جيش
لحد الجنوبي ال��ذي ك��ان في جنوب لبنان على
الحدود مع األراضي المحتلة.
في الخالصة نقول إن السيد رسم مستقبل
المنطقة وشكل الصراع القادم وخط معادلة ما
بعد بعد قواعد اإلشتباك ،وباآلية الكريمة «وإنْ
عدتم عدنا» ،وأن زمن القادة اإلستراتيجين في
الكيان الصهيوني قد ولى.
وأن ما بعد شبعا غير ما قبلها ،وإن العدو قد
أعتبر جريمته في القنيطرة ضربة قاصمة لنا
فإننا نراها بعيدا ً عن الجانب اإلنساني إنها خير
وقوة ومرحلة تاريخية وتجربة كبيرة.

