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مواقف �أ�شادت بالعملية النوعية للمقاومة في المزارع

هدوء حذر جنوب ًا ولبنان يُب ّلغ مجل�س الأمن عن الخروق «الإ�سرائيلية»

بينما ظ ّل الهدوء الحذر مسيطرا ً
على مزارع شبعا المحتلة وجوارها
إثر العملية النوعية لرجال المقاومة
أول م��ن أم��س ض�� ّد دوري���ة لقوات
االحتالل «اإلسرائيلي» في المزارع،
أعطى وزير الخارجية والمغتربين
ج����ب����ران ب���اس���ي���ل ال��ت��وج��ي��ه��ات
الدبلوماسية من أجل إبالغ مجلس
األمن بجدول إحصائي عن الخروق
واالع��ت��داءات «اإلسرائيلية» لعام
 ،2015يتض ّمن تفصيالً شهريا ً
لكل أنواع الخروق البريّة والجوية
والبحرية التي اعتدى من خاللها
العدو «اإلسرائيلي» على األراض��ي
واألجواء والمياه اإلقليمية اللبنانية.
وقد بلغ مجموع هذه الخروق 1168
خرقا ً للسيادة اللبنانية.
في غضون ذل��ك واص��ل الطيران
الحربي المعادي انتهاك السيادة
اللبنانية من خالل طلعاته الجوية
فوق المناطق الجنوبية.
وف��ي ه��ذ اإلط���ار ح �لّ��ق الطيران
«اإلسرائيلي» في العاشرة والنصف
من صباح أم��س في سماء القطاع
األوسط وفوق بلدات بنت جبيل على
عل ّو متوسط.
وم��س��ا ًء حلّقت طائرة استطالع
«إسرائيلية» من دون طيار في أجواء
منطقة مرجعيون.
وأعلنت قيادة الجيش  -مديرية
التوجيه في بيان ،أ ّنه عند الساعة
الثالثة والثلث م��ن بعد ظهر أول
م��ن أم��س خ��رق��ت ط��ائ��رة استطالع
تابعة للعدو «اإلسرائيلي» األجواء
اللبنانية م��ن ف��وق ب��ل��دة رميش،
ون ّفذت طيرانا ً دائريا ً فوق مناطق
الجنوب والبقاع الغربي ،ث ّم غادرت
األجواء عند الساعة  19:25من فوق
بلدة رميش.
ه��اش��م ي��ت��ف� ّق��د أض����رار القصف
«اإلسرائيلي»
وتف ّقد النائب الدكتور قاسم هاشم
أم��س بلدة ال��و ّزان��ي التي تع ّرضت
أول من أمس لقصف «إسرائيلي»،
والتقى عددا ً من األهالي بحضور قائد
الكتيبة األسبانية المقدّم أنطونيو
فيريرا الذي قام بجولة أيضا ً برفقة
ع��دد من عناصر الكتيبة لمعاينة
األضرار والقذائف.
وإث��ر الجولة أش��ار هاشم إلى أنّ
المنطقة تع ّرضت لقصف «إسرائيلي»
همجي وعشوائي من دون أي سبب،
وق��ال« :قد يسأل سائل إ ّنما هو ردّ،
ولكن ما قامت به المقاومة من عملية
بطولية ف��ي م���زارع شبعا ه��و أمر
طبيعي ،فالمقاومة تقوم بواجبها في
سبيل استكمال تحرير ما تب ّقى من
أراض محتلة في مزراع شبعا وتالل
كفرشوبا والجزء اللبناني من بلدة
الغجر وغيرها .هذه وظيفة المقاومة،
وهي من ح ّقها في أيّة لحظة أن تقوم
بهذا الواجب ،وأن تردع هذا العدو
وتقاومه من أجل استعادة هذا الحق
وه��ذه األرض ،ومن أجل وضع ح ّد
لألطماع «اإلسرائيلية» في وطننا
وفي أمتنا».
أضاف« :ما رأيناه اليوم من قصف
م��ر ّك��ز على ه��ذه ال��ق��رى م��ن قذائف
فوسفورية وان��ش��ط��اري��ة ،طالبنا

هاشم يعاين أضرار القصف «االسرائيلي» في الوزاني

نازحون من القصف
بنتيجته ق��وات يونيفيل من خالل
تواجدهم على األرض بنقل الصورة
الحية إلى المنظمة الدولية عن هذا
االنتهاك ألبسط قواعد االلتزام ،وعدم
االنصياع لما يمكن أن يكون عامل
ردع لهذا العدو وتفلّته من كل القيم.
وط��ال��ب الحكومة ب��اإلس��راع في
ت��ق��دي��م ش��ك��وى ع��اج��ل��ة للمنظمة
ال��دول��ي��ة ،واالس��ت��م��رار ف��ي سياسة
ال��دع��م ألب��ن��اء ه��ذه ال��ق��رى م��ن أجل
تأمين مجتمع صامد ومقاوم وقادر
على مواجهة هذا العدو.
ث���� ّم ت��ف � ّق��د ه��اش��م أح����د م��راك��ز
الجيش الذي تع ّرض أيضا ً للقصف
«اإلس���رائ���ي���ل���ي» م���ن دون وق���وع
إصابات ،بحضور قائد اللواء التاسع
العميد الركن جوزف عون.

الداود

وفي السياق ،حيّا األمين العام
لحركة النضال اللبناني العربي
ال��ن��ائ��ب ال��س��اب��ق فيصل ال����داود،

ف��ي ب��ي��ان« ،العملية التي ن ّفذتها
«المقاومة اإلسالمية» باسم الشهيد
القائد سمير القنطار ،والتي تعتبر
فاتحة عمليات لن تتو ّقف مع العدو
الصهيوني ،الذي ظنّ أنّ باغتياله
الشهيد البطل في مبنى مدني في
جرمانا أ ّنه يقفل الحساب معه ،الذي
بدأ قبل  37عاما ً في عملية نهاريا
البطولية ،وهو ال يعرف أن الحرب
معه ،هي حرب وجود ،ولن تتو ّقف
إلى أجيال ،حتى االنتصار عليه وهو
وهجر الشعب
الذي اغتصب األرض
ّ
الفلسطيني».
وقال« :هذا الر ّد هو تنفيذ للوعد
الصادق ال��ذي قطعه األمين العام
«لحزب الله» السيد حسن نصر الله،
وهو دائما ً صادق بوعده والعملية
أولى بشائره».

ّ
والقطان
الخطيب
وعبد الر ّزاق

والعملية البطولية كانت أب��رز

هل انتهى ر ّد حزب اهلل؟
} ناديا شحادة
بعد ساعات من تكرار األمين العام لحزب
الله السيد حسن نصر الله تو ّعده بالر ّد على
اغتيال «إس��رائ��ي��ل» الشهيد سمير القنطار،
خرج رجال المقاومة عن صمتهم عسكريا ً
ون ّفذوا وعد سيد المقاومة في عملية بمزارع
شبعا اللبنانية ،حيث قامت مجموعة الشهيد
سمير القنطار بتفجير عبوة ناسفة كبيرة
على ط��ري��ق زب��دي��ن  -ق��ف��وة ب��دوري��ة مؤلّلة
معادية ،حسب ما أعلن حزب الله في بيان
إثر العملية ،مؤ ّكدا ً أ ّنه ت ّم تدمير آلية من نوع
هامر ،وإصابة من بداخلها.
يؤ ّكد الخبراء أنّ العملية التي ج��اءت في
توقيت مدروس من قِبل المقاومة التي أعلن
قائدها سابقاً ،أنّ «ال��رد على اغتيال سمير
القنطار في الطريق ونحن سنختار الزمان
والمكان المناسبين» ،و ُتعتبر ر ّدا ً قاسيا ً من
قِبل حزب الله على اغتيال القنطار .العملية
كشفت ق��درة حزب الله على خرق منظومة
األم���ن «اإلس��رائ��ي��ل��ي» بشكل م��خ��ي��ف ،فمن
ي��درك طبيعة المنطقة ،ي��درك أنّ م��ا حصل
إنجاز في ظل انتشار قوات «يونيفل» ،إضاف ًة
إلى التحذيرات التي تل ّقتها «إسرائيل» وأدّت
إل��ى استنفارها بشكل كامل ،واستخدامها
والتنصت،
ألحدث أجهزة التحقيق والتتبّع
ّ
وبالرغم من جميع االحتياطات التي قام بها
ال��ع��دو والتهديدات التي ص��درت م��ن قادته
ورف��ع��ت م��ن��س��وب ال��ت��ه��دي��د ال��ك�لام��ي ال��ذي
��س بالجيش «اإلسرائيلي»،
يح ّذر من أي م ّ
ح��ي��ث أع���ل���ن رئ���ي���س أرك������ان ال���ع���دو غ���ادي
ايزنكوت في  28كانون األول الماضي «أنّ
أع��داء ال��دول��ة سيتح ّملون نتائج خطيرة إذا
حاولوا تقويض أمنها ،ونحن نقف جاهزين
لمواجهة أي تهديد من وراء حدودنا ومقابل
التهديدات التي تتعالى في الشمال».
فكان «اإلسرائيليون» يراهنون على أنّ
ه���ذه ال��ت��ص��ري��ح��ات واإلج��������راءات ستردع
المقاومة عن تنفيذ عملية في م��زارع شبعا

أو في الجوالن المحتل ،ولكن عملية أول من
أمس أظهرت للعدو أنّ المقاومة ا ّتخذت قرار
تنفيذ عمل عسكري ض��دّه وع��دم الرضوخ
لتلك التهديدات .وهذا ما أشارت إليه القناة
الثانية «اإلسرائيلية» نقالً عن مصادر من
جلسة المشاورات األمنية التي أجراها وزير
األم��ن موشي يعالون ف��ي مكتبه بتل أبيب
أول من أمس بشأن األحداث األخيرة ،حيث
أعلنت المصادر أنّ «عبوة زُرعت في منطقة
تقع تحت السيطرة «اإلسرائيلية» وخاضعة
ل��رص��د وم��ت��اب��ع��ة دقيقين م��ن��ذ أس��ب��وع ،بل
وي��ع��م��د ال��ج��ي��ش ب��ي��ن ال��ح��ي��ن واآلخ�����ر إلى
استهدافها بالقذائف لمنع تسلّل أي مجموعة
باتجاه مناطق السيطرة «اإلسرائيلية» في
ال��م��زارع وم��ع ذل��ك استطاع عناصر حزب
الله تجاوز الحدود وك��ل اإلج���راءات وزرع
ال��ع��ب��وة» ،األم���ر ال���ذي تعتبره ج��ه��ات أمنية
«إسرائيلية» حادثا ً خطيراً ،ليصبح السؤال
المركزي ل��دى صنّاع القرار «اإلسرائيلي»
بعد تلك العملية« :ه��ل م��ا حصل ه��و بداية
الر ّد أم نهايته ،وهل يكتفي حزب الله بهذه
العملية؟».
ّ
وف���ي ال��س��ي��اق ،ن��ق��ل ال��م��ح��ل��ل للشؤون
العسكرية في صحيفة هآرتس «اإلسرائيلية»
عن مصادر أمنية رفيعة المستوى قولها ،إن
حزب الله لم يقل كلمته األخيرة في الثأر من
«إسرائيل» الغتيالها القنطار.
فالعملية األخيرة ُتظهر أنّ قيادة المقاومة
لم ولن تلتزم بخطوط حمراء جديدة حاولت
حكومة العدو رسمها بعد اغتيال القنطار،
وع��ل��ى ال��رغ��م م��ن أنّ ح��ك��وم��ة االح��ت�لال لم
تعترف بالخسائر بعد ،إلاّ أنّ ث ّمة من يعتقد
أنّ ه��ذا ال���ر ّد ق��د يكون لتحويل األن��ظ��ار عن
ّ
يحضر له ح��زب الله في المنطقة
عمل آخ��ر
المحتلة أو خارجها ،وهو ما عبّر عنه محللّ
الشؤون العسكرية في القناة العاشرة ألون
بن دايفيد ،الذي قال إنّ من المبكر اعتبار أنّ
حزب الله انتهى من الردّ.

مواضيع اللقاء بين األمين العام
لرابطة الشغيلة ال��وزي��ر والنائب
ال��س��اب��ق زاه���ر الخطيب ورئ��ي��س
«جمعية قولنا والعمل» الشيخ أحمد
ّ
القطان ،ورئيس «حركة اإلص�لاح
والوحدة» الشيخ ماهر عبد الر ّزاق،
في مكتب الرابطة في بربور أمس،
بحضور المسؤول اإلعالمي للرابطة
حسين عطوي.
ون��� ّوه المجتمعون بالعملية،
ول��ف��ت��وا إل��ى أنّ «ن��ج��اح المقاومة
في اختراق تحصينات وإج��راءات
االح��ت�لال األمنية ،إ ّن��م��ا ي� ّ
�ؤش��ر إلى
التطور النوعي في قدرات المقاومة
وج��رأة المقاومين في ضرب العدو
في ذروة استنفاره ،وجاهزيّته ،في
وض��ح النهار ،على عكس ما فعله
العدو بتنفيذ عدوانه على جرمانا
ليالً وغدراً».
ً
كما أ ّكدوا مجدّدا «صدقية المقاومة
ووفائها ل��دم��اء شهدائها ف��ي الثأر
لهم وال��ر ّد على العدو الصهيوني،

ومنعه من تغيير قواعد الصراع ،أو
االن��ق�لاب على معادلة ال��� ّردع التي
فرضتها المقاومة في سياق صراعها
المفتوح معه».
من جهته ،أعلن «تجمع العلماء
ال��م��س��ل��م��ي��ن» ف���ي ب���ي���ان ،ت��أي��ي��ده
للمقاومة اإلسالمية وتهنئته لها
بالعملية البطولية «التي ،ورغم كل
إجراءات العدو استطاعت المقاومة
أن ت��ع��ب��ر األس��ل��اك االل��ك��ت��رون��ي��ة
والمراقبة الدقيقة وت��زرع عبوة»،
معتبرا ً أنّ «ذلك ال يعني أنّ الحساب
قد أُغلق فللمقاومة الحق في كل وقت
باالستمرار بعملها حتى تحرير كامل
ترابنا المقدس من رجس االحتالل
الصهيوني الغاشم».
وأشادت «جبهة العمل اإلسالمي»
في لبنان خ�لال اجتماعها ال��دوري
منسقها ال��ع��ام الشيخ
ب��رئ��اس��ة
ّ
زه��ي��ر ال��ج��ع��ي��د وح��ض��ور ال��ن��ائ��ب
كامل ال��رف��اع��ي ،بالعملية مشيرة
إل��ى «ص��دق��ي��ة ال��م��ق��اوم��ة وثباتها
وجاهزيتها ف��ي ال���ر ّد على جرائم
العدو الصهيوني» ،مشدّدة «على
ض���رورة االل��ت��ف��اف ح��ول المقاومة
البطلة وض����رورة توحيد الصف
ال��داخ��ل��ي ،وس�� ّد ك��ل أب���واب الفتنة
الداخلية حرصا ً على وحدة الوطن
وشعبه ومؤسساته».
وأ ّك����������دت «أنّ ال��م��ن��ظ��وم��ة
االستراتيجية الثالثية «الجيش
والشعب والمقاومة» كانت وما زالت
ص ّمام األمان لحفظ الوطن وسيادته
من خالل فرضها قواعد ال ّردع وتوازن
ال ّرعب مع العدو الذي ال يفهم إال بلغة
الحديد والنار».
وأ ّك��د «تيار الفجر» في بيان ،أنّ
«عملية المقاومة تؤ ّكد عزم وإصرار
المقاومين اللبنانيين على منع
العدو الصهيوني من تبديل أي بند
من بنود معادلة ال�� ّردع الحاسمة،
سني
التي ثبّتتها هذه المقاومة عبر
ّ
الجهاد الطويلة وال��ت��ي ت��ق��ول إنّ
الصهاينة ليسوا أحرارا ً في استهداف
المجاهدين ،فضالً عن أ ّنهم ليسوا
أحرارا ً في استهداف المدنيّين وحتى
في إقالق راحتهم».
ووج������ه «ت��ح��ي��ة خ��ال��ص��ة من
ّ
القلب للمقاومين األبطال في لبنان
وفلسطين ،وت��ح��ي��ة ع��ط��رة ل��روح
الشهيد القائد سمير القنطار وألرواح
كل الشهداء األبرار».

التيار األسعدي

وأ ّكد األمين العام للتيار األسعدي
المحامي معن األسعد« ،حق المقاومة
ف��ي ال��ق��ي��ام بعمليات ض��� ّد ال��ع��دو
اإلسرائيلي» ،من ّوها ً «بالعملية التي
استهدفت جيش العدو من دون أيّ
خرق ألي قرار ،ون ّفذتها ضمن االتفاق
الدولي» ،مشدّدا ً على «أنّ المعركة
ض � ّد ه��ذا ال��ع��دو وعمالئه وأذن��اب��ه
ستبقى قائمة ،وستبقى فلسطين
القضية ،وسيبقى سالح المقاومة
سالح الشرف والع ّزة والتحرير»،
مؤ ّكدا ً أن «ال بديل عن ثالثية الشعب
والجيش والمقاومة».

حمدان :الأمة لن تنت�صر
� اّإل في فل�سطين
حيّا أمين الهيئة القيادية في «حركة الناصريين المستقلين المرابطون»
العميد مصطفى حمدان في كلمة له في «دار الندوة»« :أهلنا في فلسطين،
المناضلين المقاومين الذين كسروا ك ّل القيود الفصائلية وألغوا تسميات
كل الحركات ،هؤالء الشباب الذين خرجوا ليُعيدوا دائما ً شعلة النضال إلى
فلسطين بالدهس والحجر والسكين ،وبك ّل الوسائل المتاحة ليؤ ّكدوا دائما ً أنّ
فلسطين فقط هي معراجنا إلى رب العالمين ،وكل من يحاول أن يدّعي تحريرا ً
وتقدّما ً خارج فلسطين والمسجد األقصى فمصيره جهنم وبئس المصير» .
ورأى حمدان أنّ العملية التي ن ّفذتها مجموعة الشهيد سمير القنطار في مزارع
شبعا المحتلة «تم ّثل قيمة المقاومة ،وهي الر ّد على كل المح ّرضين وال ّنافخين
في أبواق المذهبية المتوحشة ،وتعتبر هذه العملية بعض قناطير «الراغبون»
على طريق القدس» ،مثنيا ً على كلمة «الراغبون» التي أطلقها األمين العام
لحزب الله السيد حسن نصر الله في ذكرى تأبين القائد الشهيد سمير القنطار،
حين قال «هم يهربون ويختبئون ونحن الراغبون باتجاه فلسطين».
وأ ّكد حمدان «أ ّننا دائما ً مع هذه المقاومة ،مع رجال الله ،مع حزب الله ،ألنهم
الراغبون في السير إلى تحرير كل فلسطين ،وقدسها الشريف» .
وأردف حمدان «على صعيد أمتنا العربية ،سمعنا الكثير عن تحالفات ُولدت
في ليل ،وسمعنا الكثير عن لقاءات ثنائية ،وسمعنا عن إجراءات غير قانونية
وغير شرعية وظالمة بحق المناضلين من أبناء األم��ة ،لك ّننا نؤ ّكد أنّ هذه
األمة لن تنتصر إلاّ في فلسطين وعلى أرض فلسطين ،ولن تنتصر أبدا ً في هذه
اإلمارات والمشيخات في جمهوريات الموز ،إمارات الطوائف والمذاهب التي
يسعون إلى إقامتها لتحقيق هدف واحد وهو إعالء شأن الدولة اليهودية على
أرض فلسطين» .
وختم حمدان قائالً« :نحن على اقتناع تام بأنّ الدولة اليهودية إلى زوال تام،
وأنّ أهلنا في فلسطين سينتصرون ،وستنتصر األمة بهم».

لجنة الأ�سير �سكاف تلتقي الجعيد
وتزور �أ�ضرحة ال�شهداء
زار وفد من لجنة أصدقاء األسير يحيى سكاف برئاسة أمين سرها جمال
سكاف رئيس «جبهة العمل اإلسالمي» الشيخ زهير الجعيد في بيروت.
وأ ّكد الطرفان ،في بيان« ،ضرورة مساندة الشعب الفلسطيني في انتفاضته
المباركة حتى تحرير كامل فلسطين من البحر إلى النهر والمقدّسات واألسرى،
ودع��م خيار المقاومة المسلحة أل ّنها الطريق الصحيح لمواجهة العدو
الصهيوني» .كما باركا العمليات البطولية التي ين ّفذها الشباب الفلسطيني
الحر األبي ،وحيّا المقاومين في فلسطين ولبنان».
كما زارت اللجنة روضة الشهيدين في الغبيري ،وقرأت الفاتحة عن أرواح
شهداء المقاومة ومن أمام أضرحة الشهداء عماد مغنية وسمير القنطار وهادي
نصر الله ،وأ ّكد سكاف «الوفاء للشهداء األبرار ولتضحياتهم الجسام التي أنبتت
نصرا ً على العدو من خالل تحرير الجنوب من االحتالل العام  ،2000والنصر
الذي تح ّقق في تموز  ،2006الذي ستتذكره األجيال بكل فخر واعتزاز».
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ا�ستمرار التنديد ب�إعدام النمر :محاولة �سعودية
لإعاقه م�سار المتغ ّيرات في المنطقة

جانب من اجتماع تجمع العلماء
صدر أمس المزيد من المواقف المندّدة بإعدام السلطات
السعودية الشيخ نمر باقر النمر على خلفية معارضته
لسياسات النظام ودعوته إلى اإلصالح والديمقراطية.
و في السياقَ ،
دان كل من األمين العام لرابطة الشغيلة
النائب السابق زاه��ر الخطيب ورئيس «جمعية قولنا
والعمل» الشيخ أحمد القطان ،ورئيس «حركة اإلصالح
وال��وح��دة» الشيخ ماهر عبد ال��رزاق خالل لقاء مشترك
في مقر الرابطة ،بشدة «الجريمة التي اقترفها حكام آل
سعود بإعدام المناضل العربي العلاّ مة الشيخ نمر النمر
على خلفية معارضته لسياسات النظام ،ومطالبته برفع
الظلم والحرمان عن أبناء شعبه ودعوته إلى اإلصالح
والديمقراطية» ،بحسب بيان صدر عن المجتمعين.
ولفتوا إلى أنّ «هذه الجريمة جاءت في توقيتها في
محاولة يائسة إلث��ارة الفتنة وإعاقه مسار المتغيرات
ال��ج��اري��ة ف��ي المنطقة ف��ي غ��ي��ر مصلحة السياسة
السعودية».
كما أ ّك��دوا أنّ «ما فشل النظام السعودي في تحقيقه
على م��دى خمس س��ن��وات م��ن ال��ح��رب اإلره��اب��ي��ة ض ّد
الدولة الوطنية السورية والمقاومة ،لن ينجح بعد تبدّل
موازين القوى الميداني والسياسي إثر الحضور الروسي
العسكري النوعي إلى جانب الجيش العربي السوري
وحلفائه ،والتوازن الذي فرضه في مواجهة القوة األميركية
العظمى».
من جهته ،اعتبر المكتب السياسي لحزب االتحاد
في بيان «أنّ ما تشهده الساحة العربية واإلسالمية
من انفالت في ما يتعلّق بأحداث جرت وفي مسائل ته ّم
السيادة الوطنية وتنفيذ أحكامها وفق قانونها الوطني
وردود األفعال عليها ،محاولة لدفع األمور لتو ّترات كبرى
ال تخدم مصالحنا العليا ،وإ ّنما ُتعتبر استجابة لما يُخطط
لألمة من فتن تمتد آثارها عميقة في العالقات العربية
واإلسالمية».
ورأى «ض���رورة نسج وتوطيد ال��ع�لاق��ات العربية
واإلسالمية في ظل االحترام المتبادل لسيادة كل دولة
وأمنها الوطني على أراضيها ،وإيالء الحوار الموضوعي
أهمية خاصة في إطار السعي الجاد لحل المشكالت القائمة
من أجل تعزيز األمن واالستقرار العربي واإلسالمي».
وأشار إلى أنّ «معالجة واقع التوتر في العالقات بين
الدول ال تكون ببيانات تكيل الشتائم ألي طرف من أطراف
الصراع ،وإ ّنما بالدعوة الصادقة لتجنيب مجتمعاتنا
مخاطر الفتن الطائفية والمذهبية ،وم��ن ه��ذا المنطلق
نرفض أي محاولة للتع ّرض ألي دولة عربية وشتمها،
ونتطلّع إلنجاح كل دور يسعى لمعالجة هذه األزمة».
ودعا الحزب إلى «فهم واقعي وموضوعي لما ي َ
ُخطط
ألمتينا العربية واإلسالمية ،وألهمية األمن واالستقرار

للمنطقة العربية مع دول الجوار ،والعمل على تجنيبها
المخاطر والشرور التي ُتع ّد لمجتمعاتنا والتي ال تخدم إلاّ
العدو الصهيوني».
ورأى رئيس «حركة الشعب» نجاح واكيم ،أنّ إعدام
الشيخ النمر «جاء في سياق سياسة واضحة تنتهجها
السعودية بتصعيد التوتر الطائفي والمذهبي في المنطقة،
إذ كان قد سبقه إع�لان السعودية عن إنهاء الهدنة في
اليمن ،وأعقبه هجوم غير مب ّرر على الجمهورية اإلسالمية
اإليرانية ،ما يهدّد بإشعال فتنة ال يستفيد منها إلاّ العدو
الصهيوني».
ورفض واكيم «إه��دار الطاقات العربية في صراعات
خاطئة بما تخدم المشروع األميركي  -الصهيوني في
منطقتنا».
من جهته تقدم رئيس مجلس األمناء في «تج ّمع العلماء
المسلمين» الشيخ القاضي أحمد الزين خالل اجتماع
للمجلس المركزي للتج ّمع
بـ«أحر التعزية إلى علماء العالم اإلسالمي بما جرى
من اعتداء صارخ على العلماء» في اغتيال الشيخ النمر،
مشيرا ً إلى أنّ «االعتداء على عالم من علماء المسلمين إ ّنما
هو اعتداء على العلم وعلى العلماء وما يم ّثلون من حمل
لراية اإلسالم».
وق��ال« :كنا ننظر إلى بالد الحجاز أن يهتم الحكام
فيها في سياساتهم وفي عالقاتهم إلى الموقف الشريف
في الكعبة الشريفة ومقام سيدنا رسول الله ،وأن تصدر
آراؤه��م السياسية ومواقفهم مراعين األدب مع الكعبة
الشريفة ومع مقام رس��ول الله ،ولكن ولألسف الشديد
نالحظ أنّ مواقفهم في السعودية تنطلق من مصالحهم
الذاتية ومن جيوبهم وصناديقهم المودعة لدى الواليات
المتحدة األميركية ،ولدى اليهود».
ثم تكلّم رئيس الهيئة اإلدارية الشيخ الدكتور حسان
عبد الله ،قائالً« :إ ّننا في تج ّمع العلماء المسلمين ،إذ ندين
هذا العمل اإلجرامي يه ّمنا أن نؤ ّكد أ ّننا وبوصفنا علماء من
أهل السنة والجماعة والشيعة اإلمامية نؤ ّكد عدم شرعية
والترصد».
هذا اإلعدام ونعتبره قتالً مع سبق اإلصرار
ّ
أض��اف« :أنّ ه��ذا العمل يعبّر عن خ��روج السلطات
السعودية عن االت��زان والموضوعية ،وهو مغامرة غير
محسوبة النتائج وقد تؤدي إلى ما ال يُحمد عقباه ،ونحن
نشاطر أخ الشهيد أن يكون الر ّد من أتباع ومريدي ومؤيّدي
الشيخ ضمن اإلطار السلمي ،ونؤ ّكد وبكل وضوح أنّ هذا
اإلعدام سياسي ال عالقة له بالمذهب» .ودعا الجمعيات
العلمائية كافة في لبنان إلى لقاء فوري وعاجل لبحث
المستجدات ،خصوصا ً مسألة اغتيال الشهيد النمر واتخاذ
المواقف المناسبة.

عائلة يعقوب توا�صل اعت�صامها

النابل�سي  :لقراءة ّ
ملفه بروح عارفة عاقلة

أعلنت عائلة النائب السابق حسن يعقوب ،أنّ «عقيلة
الشيخ محمد يعقوب ،ال ت��زال مع العائلة مستمرة مع
األصدقاء والمناصرين ،في اعتصامها المفتوح ،منذ أكثر
من أسبوع في مسجد الصفاء في رأس النبع في بيروت،
تي ّمنا باإلمام السيد موسى الصدر ،وتحت عنوان «حسبي
الله ونعم الوكيل».
وأش��ار البيان إل��ى أنّ مناصري يعقوب الموقوف
منذ ثالثة أسابيع يواصلون تح ّركاتهم احتجاجا ً على
التعسفي».
«االعتقال السياسي
ّ

متضامنون

وق��د زار العائلة أم��س ،في مسجد الصفا ،متضامنا ً
العديد من الن ّواب السابقين ،والفاعليات االجتماعية
والبلدية ،والشخصيات والوفود الشعبية من مختلف
المناطق اللبنانية ،وأبرزهم :عضو المجلس المركزي في
حزب الله الشيخ أديب حيدر ،وفد من المجلس اإلسالمي
الشيعي األعلى ،مم ّثل عن الشيخ عفيف النابلسي ،نجل
الصحافي عباس بدر الدين المغيّب مع اإلمام الصدر.
إلى ذلك اعتبر الشيخ عفيف النابلسي في تصريح:
أنّ قضية توقيف يعقوب «تنطوي على مجموعة من
االلتباسات التي نأمل من القضاء اللبناني أن ينظر إليها

بأبعادها كافة .فحين تأخذ قضية اإلمام الصدر والشيخ
محمد يعقوب وعباس بدر الدين كل هذه السنين من دون
أن تبدو أي عالئم إيجابية من الدولة اللبنانية ،وعندما
يستمر اإلب��ه��ام والتعقيد حتى مع سقوط نظام معمر
القذافي ،وعندما ندرك أنّ مه ّمة بهذه المنزلة ال تسلتزم
جهدا ً من قِبل المسؤولين في الدولة يطابق حساسيتها،
فمعنى ذلك أنّ الدولة إ ّم��ا ُمستلَبة وإ ّم��ا قاصرة  ،وهي
التي تدفع بعوائل المختطفين إلى اتخاذ خطوات يجدون
أنفسهم ُمك َرهين عليها» .
أض��اف« :يجب أن يعلم القضاء أن ال دواف��ع جرمية
للنائب يعقوب في القضية التي ينظر فيها ،بل إنّ أي فعل،
لو ثبت أ ّنه شارك فيه ،يتأتى من الحاجة إلى استيالد
أجوبة على اختطاف نظام القذافي لإلمام الصدر والشيخ
محمد يعقوب ومحمد بدر الدين ،والتي من شأنها تحفيز
الجهود للكشف عن حقائق هذه القضية».
وطالب «القضاء بقراءة ملف توقيف النائب يعقوب
ب��روح عارفة عاقلة ،ألنّ القضية بر ّمتها ح ّمالة أوجه،
ويجب تم ّثلها بعيدا ً من الجزئيات الصغيرة التي يمكن
حلّها من دون اللجوء إلى التوقيف الذي نراه مذموما ً بهذا
المعنى والمسار» .

«الع�سكرية» تر ّد ّ
الدفوع ال�شكل ّية للأ�سير
و ُترجئ محاكمته �إلى ني�سان
مثل أمس الموقوف أحمد األسير
ومعه موقوفو عبرا ،للمرة الثالثة،
أم���ام هيئة المحكمة العسكرية
الدائمة التي انعقدت برئاسة العميد
الطيار خليل إبراهيم ،ت � ّم خاللها
استجواب الموقوف هيثم حنقير
أح��د مرافقي المغ ّني فضل شاكر،
الذي أفاد أنّ األخير اجتمع بمسؤول
ع��س��ك��ري كبير ق��ب��ل  20ي��وم �ا ً من
معركة عبرا وطلب منه حل بعض
المشكالت .وأع��ل��ن أنّ ش��اك��ر كان
على خالف مع األسير ،وزاد الخالف
عندما أخبره أ ّنه التقى بالمسؤول،

األم���ر ال���ذي زاد م��ن غضب األسير
وجعله يطلب من شاكر ومجموعته
مغادرة مربّع عبرا.
وهنا سأل رئيس المحكمة األسير
عن الموضوع ،فأ ّكد األخير أ ّنه على
خ�لاف م��ع ش��اك��ر لكنه ل��م يكشف
سبب مطالبته له بمغادرة مربّع
عبرا ،وأعلن أنّ شاكر التقى بعض
العسكريين قبل معركة عبرا من
أجل إسقاط مذكرات التوقيف عن
مرافقيه مقابل تسليم السالح للدولة
اللبنانية.
وق���� ّررت المحكمة تقسيم ملف

عبرا الذي يض ّم أكثر من  72م ّتهما ً
وموقوفا ً إل��ى قسمين :األول يض ّم
األس��ي��ر وف��ض��ل ش��اك��ر وآخ��ري��ن،
والثاني يض ّم نحو أربعين موقوفا ً
وم ّتهما ً في الملف .كما ردّت الدفوع
الشكلية المقدّمة م��ن ِق��ب��ل وك�لاء
الدفاع عن األسير باعتبار أنّ الجرم
غير متعلّق بالشؤون الدينية.
وع��ن��دم��ا ط��ل��ب وك��ل�اء ال��دف��اع
االستمهال من أج��ل إعطاء رأيهم،
أرجأ رئيس المحكمة محاكمة األسير
وع��دد آخ��ر من الموقوفين إل��ى 26
نيسان المقبل.

