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� 6شهداء و 15جريح ًا في تفجير حافلة للزوار في دم�شق

«لم تعد ت�صنع المعادالت وتقرر وتهزم جيو�ش ًا»

مواقف ّ
تندد بالجريمة :تع ّبر عن عجز الإرهاب وف�شله في مواقع القتال
و�إ�صرار على تركيز الجهود لمحاربته والق�ضاء عليه

حزب اهلل�« :إ�سرائيل» �ستعد للمليون
قبل التفكير ب�أي عدوان بعد عملية �شبعا

االنتحاري أبو العز األنصاري

فجرت في سورية
الحافلة التي ّ
ليست المرة األولى التي يتعرض زوار لبنانيون إلى إرهاب
المجموعات التكفيرية ،فبعد خطف تنظيم الدولة االسالمية في
شمال سورية  11زائرا ً لبنانيا ً كانوا عائدين من زيارة العتبات
المقدسة في العراق في عام  ،2012استهدف تفجير ارهابي
أمس حافلة تقل زوارا ً لبنانيين الى المقامات الدينية في سورية
ما أسفر عن استشهاد ستة اشخاص وجرح أكثر من  15آخرين
في منطقة الكالسة عند مدخل سوق الحميدية في العاصمة
دمشق.
وأعلن حساب قريب من «جبهة النصرة» عبر «تويتر» تبني
الجبهة العملية االنتحارية التي استهدفت الباص والمنفذ هو أبو
العز األنصاري ،في حين أفادت المصادر الرسمية السورية «أن
إرهابيين فجروا عبوة ناسفة يقدر وزنها بـ  5كلغ من المتفجرات
وضعوها في مقدمة الحافلة ما أدى إلى استشهاد  6أشخاص
وإصابة  19شخصا ً آخرين».
وأضافت المصادر أن «عناصر الهندسة أبطلوا مفعول عبوة
ناسفة ثانية يبلغ وزنها  5كلغ من المتفجرات كانت موضوعة
داخل حقيبة في منتصف الحافلة قبل تفجيرها».
ونعت حملة عشاق الحسين ستة لبنانيين استشهدوا في
التفجير ،وأعلن فادي خير الدين أحد مسؤولي الحملة ،من أمام
مقرها في المشرفية أسماء الشهداء وهم :علي عباس بلوق ،محمد
أحمد المقداد ،الشيخ مهدي يوسف المقداد ،قاسم حاطوم ،شادي
حوماني ومحمد حسن أي��وب .وك��ان وصل ال��زوار اللبنانيون
الناجون من تفجير دمشق الى منطقة المشرفية في الضاحية
الجنوبية لبيروت وتوزعوا على مستشفيي الرسول األعظم
وبهمن.
وفي المواقف ،ندد رئيس مجلس الوزراء تمام سالم باالعتداء
ووصفه بأنه «عمل همجي مدان» .وقال في تصريح« :إن الجريمة
التي ارتكبت بحق لبنانيين مدنيين يقومون بزيارة دينية في
دمشق ،هي عمل ساقط بكل المعايير االنسانية واألخالقية ،وال
يمت بصلة الى الدين االسالمي الذي يتستر االرهابيون بردائه».
ودعا الى تفويت الفرصة على االرهابيين أصحاب العقول
والمخططات الفتنوية الخبيثة ،عبر التعالي على الجراح وإظهار
أعلى درج��ات التكاتف الوطني في التصدي لموجة االره��اب
األسود وتحصين أمن البالد واستقرارها».
ورأى حزب الله «أن التفجير هو حلقة من سلسلة تفجيرات
استهدفت الزوار في سورية والمدنيين في العراق والمصلين في
باكستان وراح ضحيتها العشرات من الشهداء» .وأضاف« :يمثل
هذا التفجير اآلثم دليالً على مدى الهمجية التي تعتمل في نفوس
هؤالء اإلرهابيين الذين يخدمون في أعمالهم اإلجرامية الكيان
الصهيوني ويحققون مشروعه التفتيتي ألمتنا وشعوبها».
وتابع« :إن ما يقوم به هؤالء المجرمون في أنحاء العالم من
تفجيرات وقطع للرؤوس وتدمير للمقدسات وانتهاك للحرمات،
يجب أن يكون حافزا ً لجميع القوى العاقلة والحية في األمة وفي
العالم لتركيز الجهود على محاربتهم والقضاء عليهم ،بعدما
أصبحوا أداة إجرامية في يد الكيان الصهيوني».
ودان الرئيس السابق ميشال سليمان ،العمل االرهابي الذي
امتدت يده على حافلة تقل مدنيين لبنانيين في دمشق ،معتبرا ً

«أن اليد االرهابية التي ضربت في منطقة العريش في سيناء
وأوقعت عشرات الشهداء العسكريين ،هي نفسها التي تضرب في
مختلف الدول العربية ومؤخراً ،استهدفت مدنيين لبنانيين في
العاصمة السورية» ،مؤكدا ً «أن االرهاب عدو الجميع ومواجهته
مسؤولية مشتركة لدحره نهائياً».
وقال الرئيس نجيب ميقاتي عبر «تويتر»« :كم بات محزنا ً
وضع أمة يستهدف فيها ابرياء يقومون بزيارة مقاماً».
واعتبر رئيس كتلة المستقبل فؤاد السنيورة في بيان «أن
التفجير هو عمل اجرامي وإرهابي موصوف وضد االنسانية ،ومن
خطط له ونفذه إرهابي مجرم» .وطالب «بمعالجة شاملة لملف
اإلرهاب واإلرهابيين ،هذا الملف الذي يجب معالجته في شكل
شامل بما يؤدي الى القضاء عليه وعلى مسبباته».
واعتبرت حركة أمل في بيان أصدره مكتبها السياسي ،أنه
«آن األوان لتوحيد القوى في مواجهة التكفير بكل أشكاله ،ومنع
تنفيذ مخططات اإلرهاب الجبان والغادر الذي يستهدف األبرياء
واآلمنين على مساحة كل ال��دول» .وتقدمت الحركة من ذوي
الشهداء بـ«التعزية الصادقة ،متمنية للجرحى الشفاء العاجل».
وأكد الوزير السابق فيصل كرامي «أن هذه األعمال العدوانية
االرهابية ال يمكن تبريرها ،وهي تأتي في سياق مشروع الفتنة
المذهبية ،سواء في سورية أو في لبنان» .ورأى «أن الرد األقوى
الذي يمكن أن نواجه فيه هؤالء العابثين بدماء األبرياء ،هو عدم
السماح ألهدافهم الخبيثة بأن تتسلل الى العقول والنفوس ،وأن
نحصن أنفسنا بوحدة الموقف الشاجب لمثل هذه الجرائم ،التي
ال تخدم سوى إسرائيل».
واعتبر اللواء الركن جميل السيد ،في بيان وزع��ه مكتبه
اإلعالمي «أن التفجير هو جريمة جبانة بكل ما للكلمة من معنى،
وهي تعبر عن عجز االرهاب وفشله في مواقع القتال الفعلية بما
يجعله يستسهل الغدر بالمدنيين اآلمنين للتعويض المعنوي
عن هزائمه العسكرية» .ورأى «أن هذه الهجمات البربرية التي
تلجأ اليها التنظيمات االرهابية من وقت الى آخر ،ليس من شأنها
إال أن تزيد من صمود جمهور المقاومة والتفافه حولها ،ذلك أن
هذا الجمهور يعي تماما ً أن المعركة في سورية اليوم هي معركة
مصيرية ال تقل أهمية عن مواجهة «إسرائيل» وعدوانها».
وأشار نائب رئيس المجلس االسالمي الشيعي االعلى الشيخ
عبد االمير قبالن بشدة إلى «أن االره��اب المتعطش للقتل كان
همه وال يزال إزهاق أرواح مدنيين أبرياء ،ولقد استهدف مؤمنين
أبراراً ،نحتسبهم عند الله شهداء يرزقون ،ويشهدون على إجرام
فئة إرهابية تجردت من كل القيم الدينية واالنسانية».
وأكد العالمة السيد علي فضل الله في بيان «أن هذه األعمال
االرهابية تنتمي إلى فئات اإلجرام ،وهي خدمات مجانية تقدم
لالحتالل الصهيوني ،كما هي تعبير عن إصرار على نقل المعركة
من ساحة المواجهة مع العدو إلى الساحات األخرى ،ورسالة
ودي��ة للكيان الصهيوني في أن ه��ؤالء ينتقمون من المؤمنين
واألبرياء لحساب قتاله وجرحاه ،الذين تستهدفهم المقاومة».
ورأى الشيخ عباس زغيب أن��ه م��رة ج��دي��دة يثبت ه��ؤالء
التكفيريون االرهابيون انهم أذناب للصهاينة هدفهم زرع التفرقة
في صفوف االمة ،فهؤالء الحمقة ظنوا انهم بقتلهم سيقدرون على

ذلك ،إال أننا نقول لهؤالء ان حماقاتكم لن تزيد االمة اال توحدا ً
ومنعة».
واعتبر رئيس المركز الوطني في الشمال كمال الخير «أن
يد اإلرهاب التكفيري ،مرة أخرى ،تنفذ عملية غدر جبانة بحق
مواطنين لبنانيين أبرياء ،ال ذنب لهم سوى أنهم كانوا في زيارة
دينية شرعية» .مضيفاً« :إنهم شهداء لبنان وسورية ،وقد سقطوا
على يد المجموعات اإلرهابية التكفيرية المتحالفة والمتآمرة
مع العدو الصهيوني» .وق��ال« :نحن نحمل العدو الصهيوني
والمجموعات اإلرهابية التكفيرية المسؤولية الكاملة عن هذه
الجريمة ونؤكد أن دم الشهداء لن يذهب هدراً».
واعتبر رئيس التجمع الشعبي العكاري النائب السابق وجيه
البعرين أن هذه العمليات االرهابية التي تنفذها مجموعات
تكفيرية تحت عنوان ورايات اسالمية هي عمليات استخباراتية
صهيونية بامتياز هدفها الوحيد إشعال نار الفتنة بين المسلمين
إلضعاف شوكتهم وقوتهم بالدخول في حروب ونزاعات داخلية
كي يبقى العدو الصهيوني هو القوة الوحيدة المسيطرة على
الساحة.
وسأل رئيس مجلس قيادة حركة التوحيد اإلسالمي الشيخ
هاشم منقارة ،في بيان عما «إذا كان هذا التفجير ،هو رسالة
تقرب للعدو الصهيوني ،أم هو رد على عملية المقاومة البطولية
األخيرة ،التي استهدفت جنود االحتالل الصهيوني في مزارع
شبعا اللبنانية»؟
ورأى القنصل رضا طرابلسي «أن التفجير يأتي في إطار الهجمة
التكفيرية ،التي تستهدف المسلمين في وحدتهم وعقيدتهم»،
مشددا ً على «أن االره��اب لن ينجح في تشويه الدين االسالمي
السمح ،وأن سورية ولبنان عصيان على أصحاب المشاريع
الفتنوية وسينجحان في اجتثاث االرهاب من جذوره».
وقال عضو تجمع العلماء المسلمين في لبنان الشيخ خضر
الكبش «إن هذه العملية االرهابية االجرامية جزء من منهجية
«داعش والنصرة» واعوانهما وهي دليل عجز وافالس عند هذه
الحركات التكفيرية ألنها اعجز عن مواجهة المقاومين فلجأت الى
هذا العدوان الخسيس الذي يعبر عن ادبياتهم اإلجرامية».
وحيا الشيخ الكبش في حديث له «أبطال المقاومة في فلسطين
ولبنان وسورية ،على كل ما يقدمونه لألمة «.
واعتبر رئيس هيئة التضامن السرياني الديمقراطي جوي حداد
«أن هذا العمل الوحشي والغادر يستفيد منه العدو الصهيوني
بطريقة مباشرة أو غير مباشرة» .وناشد جميع االطراف «التروي
قبل قذف االتهامات جزافا ،دون التأكد من الجهة الفاعلة».
واعتبر رئيس رابطة العائالت االجتماعيه في عكار رئيس
بلدية البيره السابق محمد وهبي« ،أن القوى الظالميه التكفيريه
التي تنفذ االجندات الصهيو ـ اميركيه ما زالت توغل بدماء األبرياء
واالمنين من أبناء الشعبين اللبناني والسوري كما تفعل اسرائيل
بالشعب الفلسطيني من أجل إشعال النار الطائفية والمذهبيه في
المنطقه ولعلهم بذلك يريحون زعيمتهم اسرائيل وداعميها ،ولكن
بوجود المقاومة في لبنان وفلسطين والعروبيين في دمشق
والعالم العربي سيُهزم المشروع التكفيري والصهيو ـ أميركي
بإذن الله مهما كانت».

ترحيب بخطاب ن�صر اهلل وت�أكيد �أن معادلة
الردع والرعب وتوازنها وحدها تحمي لبنان
تتواصل ردود الفعل المرحبة
بخطاب األم��ي��ن ال��ع��ام لحزب الله
ال��س��ي��د ح��س��ن ن��ص��ر ال��ل��ه وعملية
شبعا ،وأكدت المواقف «أن المقاومة
أثبتت أن «إس��رائ��ي��ل» ال تستطيع
اللعب بقواعد االشتباك م��ن دون
أن تتلقى ال��ع��واق��ب ال��وخ��ي��م��ة»،
م��ش��ددة على «أن م��ع��ادل��ة ال��ردع
وال��رع��ب وت��وازن��ه��ا وح��ده��ا تحمي
لبنان ،وتضع ح��دا ً ألطماع العدو
«اإلسرائيلي» وهمجيته».
وفي السياق ،أكد وزي��ر الثقافة
اللبناني رون���ي عريجي «أن من
ح��ق ح���زب ال��ل��ه أن ي��ق��وم ب��ال��رد
على ال��ع��دوان «اإلسرائيلي» الذي
استهدف كوادره في منطقة القنيطرة
ال��س��وري��ة» .ولفت خ�لال جولة له
على المناطق األثرية في بلدة أميون
قضاء الكورة شمال لبنان ،إلى «أن
العملية البطولية التي قام بها حزب
الله «تمت داخل االراضي اللبنانية
المحتلة».
وأك��د النائب ياسين جابر خالل
اس��ت��ق��ب��ال��ه وف�����ودا ً ش��ع��ب��ي��ة «أن
«إس��رائ��ي��ل» ال ي��ردع��ه��ا اال ت��وازن
الرعب ،ولبنان متمسك دائما ً بالقرار
 1701وال��ح��ف��اظ على االستقرار
وما زال ،ولم يسع ابدا ً الى الحرب
واالستفزاز و«إسرائيل» هي التي
بدأت بكسر الهدوء الذي كان قائما ً
على ال��ح��دود ،وه��ي التي اغتالت
كوادر في حزب الله بطريقة بشعة
وواضحة وسافرة» .وشدد على «أن
لبنان متمسك بالهدوء على الحدود
طالما أن كرامته وس�لام��ة أبنائه
وأراض��ي��ه محفوظة من كل اعتداء
«إسرائيلي» ،ويطالب بأن تتوقف
االع���ت���داءات «االس��رائ��ي��ل��ي��ة» على
أراضيه» ،الفتا ً إلى «أننا تقدمنا في
السنوات الماضية بشكاوى كثيرة
بأن «إسرائيل» تقوم بخرق األجواء
والحدود البحرية والبرية» ،مشددا ً
على «أن عدوانية «إسرائيل» هي

عريجي في جولة بأميون
السبب االساسي في كل ما يجري».
ولفت عضو كتلة نواب لبنان الح ّر
الم ّوحد النائب سليم كرم الى «ان
موقف األمين العام لحزب الله السيد
حسن نصر الله كان إيجابياً ،فهو
دائما ً يطلق وعودا ً ويفي بها من اجل
إبقاء الحدود اللبنانية  -الفلسطينية
ف��ي س�ل�ام ،لكن ف��ي ظ�� ّل م��ح��اوالت
«إسرئيل» المستمرة لإلعتداء على
لبنان نحن نؤيد مواقف السيد نصر
الله السياسية واألمنية والعسكرية
بقوة ونعت ّز ب��ه��ا» ،مضيفاً« :كنا
نتمنى بدل التباينات تجاه موقفه
من «إسرائيل» أمس ،أن نقف صفا ً
واحدا ً تجاه من يهدّد لبنان».
وأكد «اننا ض ّد أي استنزاف ألنه
ليس من مصلحة حزب الله وال اي
م��واط��ن يحمل الهوية اللبنانية،
لذلك نحن نفضل ان نكون أصحاب
المبادرة بدل ان ننتظر اعتداء جديدا ً
م��ن أي ج��ه��ة أت����ى» ،م��ع��ت��ب��را ً «ان

«إسرائيل» لن تقف مكتوفة األيدي
وستحاول باستمرار استعادة زمام
االم���ور وان تكون صاحبة الكلمة
النهائية».
ورأى النائب عماد الحوت «أنه
مما ال ش��ك فيه أن طبيعة العدو
الصهيوني الغدر واالع��ت��داء ،وأن
هناك اجماعا ً بين اللبنانيين على
عداوته ،وأن هذا العدو ال يفهم سوى
لغة ال��ق��وة وت���وازن ال��رع��ب ،ولكن
يبقى أن مواجهة ومقاومة هذا العدو
وتأمين ت���وازن ال��رع��ب ،ه��ي مهمة
وواجب جميع اللبنانيين ،وليس أي
فصيل لبناني منفرداً ،وذلك من خالل
استراتيجية الدولة المقاومة».
وش���دد على أن «ال��ق��رار 1701
يتم انتهاكه يومياً ،من قبل العدو
الصهيوني ،مما يرتب على الحكومة
اللبنانية استمرار إعالن االنتهاكات،
والدفع بشكاوى متكررة لدى مجلس
األمن حولها ،كما على اللبنانيين أن

يعبروا في شكل مستمر عن تضامنهم
في وجه أي عدوان «إسرائيلي» على
لبنان ،أما ما يتعلق بصلب القرار
واستمراريته ،فإن كال الفريقين ليس
مستعدا ً إلنهاء هذا االتفاق» ،مشيرا ً
إل��ى أن «ال��ع��دو الصهيوني ليس
مستعدا ً لحرب شاملة بعد فشله في
عدوان  2006على لبنان ،وعدواني
 2008و 2014على غ��زة ،بخاصة
أن��ه ي��واج��ه استحقاق انتخابات
داخلية».
كذلك ،رأى النائب قاسم هاشم
«أن عملية مزارع شبعا كانت إنجازا ً
وطنيا ً وانتصارا ً للوطن كل الوطن،
ألن ما قامت به المقاومة كان في إطار
واجبها ودورها الوطني ،وأكدت من
خاللها المقاومة أن معادلة الردع
وال��رع��ب وت��وازن��ه��ا وح��ده��ا تحمي
لبنان ،وتضع ح��دا ً ألطماع العدو
«اإلسرائيلي» وهمجيته وال��ذي ال
يزال يحتل أرضنا في مزارع شبعا

وتالل كفرشوبا والجزء الشمالي من
الغجر ،ويضع حتى اللحظة وطننا
في دائرة استهدافاته».
وأضاف في تصريح بعد لقاءات له
في قرى العرقوب« :في الوقت الذي
كان يعيش العدو «اإلسرائيلي» بكل
مستوياته السياسية والعسكرية
ح��ال��ة القلق واإلرت���ب���اك وال��رع��ب،
ينبري البعض من جوقة الضعف
واإلرت��ه��ان واإلستهانة للتصويب
على هذا اإلنجاز ،مما يعوض للعدو
بعضا ً من هزيمته من حيث يدري
البعض من هؤالء او ال يدري .فالى
متى ستبقى عقدة النقص والرعب
تتحكم ب��ه��ذا ال��ب��ع��ض؟ فالقضية
ليست قضية تخوين واختبار دم،
إنما هي الحقيقة الساطعة كعين
الشمس».
واعتبر الوزير السابق غابي ليون
«أن خطاب األمين العام لحزب الله
السيد حسن نصر الله كان إيجابيا ً
وحمل رسالة ردع حاسمة وقوية الى
إسرائيل» .وقال« :قواعد االشتباك
ت��غ��يّ��رت بعد ت��ع�� ّرض «إس��رائ��ي��ل»
للمقاومة على األراض��ي السورية،
والمقاومة أثبتت أن «إسرائيل» ال
تستطيع اللعب بهذه القواعد من
دون أن تتلقى العواقب الوخيمة».
وطالب مجلس المركزي لجمعية
قولنا والعمل «أصوات النشاز التي
سارعت النتقاد خطاب السيد نصر
الله ال سيما رئيس كتلة «المستقبل»
فؤاد السنيورة أن يستحوا ويعتبروا
من نصر .»2006
وأك���د ف��ي ب��ي��ان «دع���م ح��رك��ات
ال��م��ق��اوم��ة ال س��ي��م��ا ح���زب ال��ل��ه»،
م��س��ت��ن��ك��را ً «االس��ت��ه��داف المتكرر
للجيش واعتبروه يصب في مصلحة
أعداء لبنان ودعوا اللبنانيين للمزيد
م��ن اإلل��ت��ف��اف وال��ت��ض��ام��ن وال��دع��م
لجيشنا الذي بتضحياته وشهدائه
يحفظ بلدنا ووح��دت��ن��ا الوطنية
واإلسالمية».

أكد حزب الله «أن «اسرائيل» لم تعد هي التي تصنع
المعادالت ،وتزرع الخوف ،بل أصبحت هي التي تخاف،
وستعد للمليون قبل التفكير ب��أي ع��دوان بعد عملية
شبعا» ،وشدد على «أن «إسرائيل» جزء من اإلصطفاف
الستهداف سورية ودورها متالزم مع الدور التكفيري».
وسأل ما الذي تثمره الشكاوى الى مجلس االمن التي
يقدمها لبنان عن اع��ت��داءات العدو ،ما دام��ت مسيّسة
لمصلحة امن الكيان الصهيوني»؟
كما دان حزب الله في بيان «الجريمة االرهابية التي
ارتكبها تنظيم «داع��ش» بحق مواطنين وإعالميين من
اليابان» ،معتبرا ً «أن ه��ذه الجريمة المروعة تكشف
عن عمق المخزون اإلجرامي في فكر وعقل هذا التنظيم
المجرم ،وال��ذي بأفعاله يقدم خدمة كبيرة الى العدو
الصهيوني ،وتغطية كبيرة على جرائمه في فلسطين
المحتلة».
وفي السياق ،طالب رئيس الهيئة الشرعية في حزب
الله الشيخ محمد يزبك بـ«توفير الدعم للجيش اللبناني
معنويا ً ومادياً ،ليكون المدافع عن الوطن» ،منتقدا ً ترك
«الجيش يقاتل بلحمه ودمه ألن هناك من يغفل عن دعمه
باالمكانات والغطاء السياسي».
واعتبر خالل الحفل التأبيني الذي أقيم بمدينة بعلبك،
لمناسبة م��رور اسبوع على استشهاد النقيب المغوار
احمد محمود طبيخ «ان دم شهداء الجيش في عرسال
وج��رود رأس بعلبك وش��ه��داء المقاومة في القنيطرة
أصبح دما ً واحداً ،وقد امتزج في أكثر من ساحة مشكالً
المعادلة الذهبية (الجيش والشعب والمقاومة) .كما
اعتبرالشيخ يزبك في المقابل «أن دم العدو الصهيوني
و«جبهة النصرة» اصبح واحدا ً ايضا ً في االعتداء على
الوطن واالمة».
وس��أل الشيخ يزبك« :ما ال��ذي تثمره الشكاوى الى
مجلس االمن التي يقدمها لبنان عن اعتداءات العدو ،ما
دامت مسيسة لمصلحة امن الكيان الصهيوني؟ ،مؤكدا ً
ان «الرد يبقى عبر ابطال المقاومة» .وتابع «ال يمكننا ان
نكون كالنعامة ونضع رأسنا في االرض وال نتحسس ما
يجري من حولنا ،فالعدو يعد كل العدة ونحن نعد العدة
مع جيشنا وشعبنا للدفاع عن عزة الوطن ونسترخص
ال��دم واالب��ن��اء والمال وك��ل ش��يء في سبيل الدفاع عن
االستقالل والعزة والكرامة».
وأك��د وزي��ر الصناعة حسين الحاج حسن «أ ّن��ه قبل
سنين بل عقود كانت «إسرائيل» تصنع المعادالت ،وتقرر
وتهزم جيوشاً ،لكن اليوم تبدل المشهد والمعطيات،
ولم تعد «إسرائيل» هي التي تصنع المعادالت ،وتزرع
الخوف ،بل أصبحت «إسرائيل» هي التي تخاف ،وتخشى
من رجال صنع في قلوبهم االيمان في مدرسة الحسين،
وتعلموا كيف ي��ض��ح��ون» .وأش���ار ال��ح��اج حسن في
ذكرى أسبوع شهيد الجيش اللبناني مجتبى أمهز ،إلى
«أن الصراع مع العدو الصهيوني عاد الى المصاف االول
في اهتمامات الناس على مساحة العالم العربي ،بعدما
حاول هؤالء التكفيريون واالميركيون أن يجعلوا الصراع
مع العدو الصهيوني في أسفل سلم االولويات ،وحاولوا
أن يستبدلوا مكانه الصراع المذهبي والطائفي ،فمن ينظر
اليوم الى واقع األمة فيجد أنه في أغلب الدول العربية
قتال داخلي فيها ،فنقلوا الفتنة ال��ى داخ��ل كل دول��ة،
فجاءت العملية البطولية للمقاومة في شبعا ليستعيد
الصراع مع العدو «االسرائيلي» سلم االولويات ،على
رغم كل التحديات والمسؤوليات التي كانت وما زالت
ملقاة علينا ،فلم يتبدل عندنا سلم االولويات وبقي العدو
«االسرائيلي» في سلم اولوياتنا ،ومع عملية المقاومة
استعاد الصراع مع العدو «االسرائيلي» بريقه ،وفلسطين
ستبقى القبلة لكل المجاهدين ،وتحريرها سيبقى الهدف
لكل المجاهدين».
وشدد على «اننا ال نقاتل من منطلق مذهبي أو طائفي،
بل من منطلق الدفاع عن المقاومة ،وعن قوة المقاومة
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يزبك متحدّثا ً في بعلبك
حتى نستطيع مواجهة العدو «االسرائيلي» ،فعملية
شبعا بدلت المعطيات ووج��دن��ا «إس��رائ��ي��ل» خائفة
ومربكة».
ورأى عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي فياض
«أن العملية النوعية التي قامت بها المقاومة في مزارع
شبعا بنتائجها التاريخية تفتح على مرحلة جديدة
تضاف إلى المراحل األخرى التي راكمتها المقاومة في
التحرير في عام  2000وفي انتصار تموز عام ،2006
فإذا كان العدو «اإلسرائيلي» قبل عملية شبعا يعد لأللف
قبل أن يشن حربا ً أو عدوانا ً شامالً فإنه بعدها سيعد
للمليون.
واعتبر فياض خالل احتفال تأبيني في بلدة الصوانة
الجنوبية «أن خطاب األمين العام لحزب الله أعاد التذكير
بأن الصراع مع «إسرائيل» هو القضية األم واألساس
التي يجب أن تتوحد حولها الجهود واالهتمامات ،في
الوقت الذي تعصف فيه االتجاهات المذهبية ونزاعات
التكفير والتعصب وال��ص��راع��ات الجهوية البغيضة
بالعالمين العربي واإلسالمي ،ولهذا فإن النتيجة األولى
لخطاب األمين العام لحزب الله هي أنه رفع مستوى
الحماية واإلستقرار في لبنان وقلّل الفرص العدوانية
اإلسرائيلية».
وأك��د «أن حماية أم��ن واستقرار لبنان واللبنانيين
هو هدف رئيسي في صلب السياسات والمواقف التي
تتخذها قيادة المقاومة ،وأن كل من يفكر بعقل موضوعي
وطني ومسؤول ال بد من أن يقرأ هذه النتائج ويسلّم بها
بعيدا ً من أي مكايدة سياسية رخيصة».
واعتبر «أن العدو «اإلسرائيلي» أمام عجزه وخشيته
من المواجهة المباشرة مع المقاومة ،سيلجأ إلى المواجهة
غير المباشرة عبر تحريك جبهة النصرة وغيرها لخرق
الحدود اللبنانية واستهداف المدنيين وتهديد االستقرار،
وم��ا كنا نستدل عليه بالتحليل ب��ات ماثالً بالوقائع
والمعطيات الميدانية التي يشهدها الجميع ،وهو أن
«إسرائيل» هي جزء فاعل من اإلصطفاف الذي يستهدف
سورية ،وأن الدور التكفيري و«اإلسرائيلي» باتا متالزمين
ومواجهتهما تندرج في السياق نفسه».
إلى ذلك ،عقد ،السبت ،لقاء بين وفد من حركة «حماس»
في لبنان برئاسة أحمد عبدالهادي ،ووفد من حزب الله
برئاسة عضو المجلس السياسي في الحزب المسؤول
عن العالقات الفلسطينية حسن حب الله.
وجرى البحث في أوضاع المنطقة في ظل االعتداءات
«اإلسرائيلية» األخيرة ،وتأكيد على دور المقاومة في
التصدي لالحتالل ووقف عدوانه .وتناول اللقاء العالقات
الفلسطينية اللبنانية المشتركة ،وكان تشديد على األمن
واالستقرار وتعزيز التعاون ومنع التوتر وضرورة السعي
إليجاد مناخات ايجابية تحول دون إح��داث أي خلل
أمني أو استخدام للعنف من أي طرف بما يسيء للوجود
الفلسطيني والمجتمع اللبناني والعالقات المشتركة.

الراعي :ال بد من ك�سر حلقة الف�ساد
ش����دد ال���ب���ط���ري���رك ال���م���ارون���ي
الكاردينال بشارة الراعي على «أ ّنه ال
بد من كسر حلقة الفساد ،والمحافظة
على خزينة الدولة وقدراتها من أجل
تأمين فرص عمل لشبابنا».
وق����ال ال���راع���ي ،خ�ل�ال ت��رؤس��ه
ق��داس االح��د على مذبح الكنيسة
الخارجية للصرح البطريركي في
بكركي« :ي��م��ر مجتمعنا اللبناني
اليوم في ه��ذا ال��واق��ع المر ،بسبب
انعدام الشفافية ،واستسهال هدر
ال��م��ال ال��ع��ام ،بمخالفة القوانين
واألص��ول في العقود وااللتزامات،
وإعطاء األولوية للمصالح الخاصة،
والتفريط بمقدرات الدولة ،وإهمال
مطالب الموظفين ،وصم اآلذان عن
سماع صوتهم وعن التحاور معهم،
ونحن نتغنى بأننا نعيش في بلد
ديمقراطي».
وق��ال« :ال يجوز االزدراء المتهكم
ب��األخ�لاق ،بل يجب احترامها لكي
يقوم ت��وازن ونظام اجتماعي أكثر
إنسانية وعدالة .من هذه الشريعة

الراعي مترئسا ً قداس االحد
األخالقية تولد العدالة والتضامن»،
الف��ت��ا ً إل��ى «أن ع��دم إش���راك الفقراء
في خيراتنا الشخصية هو سرقتهم
وقتلهم» .وشدد على أنه «إذا تواصل
اإلم��ع��ان ف��ي االزدراء بالشريعة
اإللهية والشريعة األخالقية ،تفاقم

الظلم ،وع��م ال��ف��س��اد ،وازداد روح
االستهالك والمادية ،وتعاظم التفاوت
االجتماعي ،فيتولد العنف عاجالً أم
آج�لاً ،وإذا تفشى ،عجز السالح عن
قمعه ،وإذا فعل ،ولد نزاعات جديدة
وأسوأ شراً».

جنبالط� :س�أ�ستقيل في الموعد المنا�سب
ع��ل��ق رئ��ي��س ال��ح��زب التقدمي
اإلش��ت��راك��ي النائب وليد جنبالط
على ما يتردد عن نيته االستقالة
من النيابة ،بالقول في تغريدة عبر
«ت��وي��ت��ر»« :ف��ي الموعد المناسب
سأستقيل من النيابة ،إال إذا كان
مطلوبا ً إجراء مراسم دفني».
وكان جنبالط أكد من الشوف في
ذكرى سنة على مقتل المسؤول في
الحزب التقدمي االشتراكي سامي
م��روش «أن��ه إذا كانت العواصف
اليوم تهب من كل ح��دب وص��وب،
إال ّ أن ّنا إيمانا ً منا بالدولة وأجهزتها
ننتظر التحقيق في ظروف مقتله أيا ً
كانت الظروف».
وق��ال« :إنّ األخير ساعده على
«ايجاد الحلول المناسبة من أجل
خدمة المواطن» ،مشيرا ً إلى «أن
شخصيته كانت خالقة وهادئة
وص��ارم��ة ف��ي ال��وق��ت نفسه ،كان
دائما ً في طليعة الصفوف متحينا ً
المخاطر ،آمن بنضال كمال جنبالط
في مسيرة الدفاع عن عروبة لبنان

جنبالط في احتفال تكريم مروش
وفي مسيرة التغيير الديمقراطي،
وف��ي أي��ام االح��ت�لال واج��ه وصمد
وح��م��ى ال��م��ق��اوم��ي��ن وس��اه��م في
عملية المقاومة يوم قلّت الرجال».
وأضاف« :اذا كانت األيام تمر كلمح
البصر واذا كانت العواصف تهب

في ارجاء العالم ،إال أننا وإيمانا منا
بالدولة وأجهزتها ننتظر التحقيق
في ظروف مقتله أيا ً كانت الظروف»،
وتابع« :عشنا الحلم العربي الكبير
أو قسما ً منه ،هذا الحلم الذي يتحطم
بين الروم والعجم والعرب».

