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م�صطفى بدر الدين يعود من �سورية �شهيداً ملتحف ًا راية الن�صر وحزب اهلل ي�ش ّيعه �إلى مثواه الأخير في م�أتم مهيب

قا�سم :عدونا واحد وهو «�إ�سرائيل» ومن معها...
�سنعلن بالتف�صيل �سبب االنفجار والجهة الم�س�ؤولة لنبني على ال�شيء مقت�ضاه
ّ
عزى ن�صراهلل وقيادة وكوادر المقاومة وعائلة القائد ال�شهيد

حردان :لن ينجح العدو في النيل من �إرادة �شعبنا
ودماء ال�شهداء ّ
ت�شق الطريق النت�صار ق�ضية الحق
أك��د رئيس الحزب السوري القومي االجتماعي النائب أسعد ح��ردان أنّ ارتقاء القائد المقاوم
مصطفى بدر الدين شهيداً ،يؤكد أنّ المقاومة التي تقدّم قادتها شهداء ،هي نهج حياة وإرادة صراع،
وخيار ثابت ،راسخ ،عماده الحق وغايته الحرية.
أضاف ح��ردان :إنّ استشهاد قامة نضالية مقاومة ،بوزن القائد المقاوم مصطفى بدر الدين،
مسيرته حافلة بالقيادة والنضال والتضحيات ،خسارة كبيرة للمشروع المقاوم ،لك ّن المقاومة
التي خبرناها في الظروف الصعبة والتحديات الكبيرة ،هي والّدة للقادة والشهداء واألبطال الذين
يبذلون الدماء الزكية في الدفاع عن أرضنا وشعبنا.
وأشار حردان إلى أنّ العدو «اإلسرائيلي» وعمالءه وأداوته اإلرهابية قد ينجحون في استهداف
القادة المقاومين ،لكنهم لم ولن ينجحوا في النيل من إرادة شعبنا ،ولن يستطيعوا النيل من المقاومة،
ألنّ المقاومة باتت قوة تحمي شعبنا وأرضنا ،وق��ادرة على إلحاق الهزيمة بالعدو «اإلسرائيلي»
وبالقوى اإلرهابية المتطرفة التي تقف في صف هذا العدو وتنفذ إمالءاته ومشاريعه العدوانية.
وحيّا ح��ردان شهادة القائد السيد مصطفى بدر الدين ،وك ّل الشهداء الذين يقاومون االحتالل
التمسك بالمقاومة،
واإلرهاب ،وأكد أنّ الر ّد على العدو «اإلسرائيلي» وأدواته وإرهابه وإجرامه ،هو
ّ
خيارا ً ونهجاً ،لهزيمة المشروع المعادي.
وختم حردان :نقدّم إلى أمين حزب الله سماحة السيد حسن نصرالله وقيادة وكوادر المقاومة
وإلى عائلة الشهيد وك ّل عوائل الشهداء ،أح ّر التعازي باستشهاد القائد الكبير السيد مصطفى بدر
الدين ،مؤكدين أنّ دماء الشهداء تشقّ الطريق النتصار قضيتنا ،قضية الحقّ  ،في مواجهة باطل
االحتالل والعدوان واإلرهاب.

قاسم متحدثا ً خالل التشييع
شيّع حزب الله أم��س ،بمأتم مهيب ،القيادي
ال��ب��ارز الشهيد مصطفى ب��در الدين (السيد ذو
الفقار) في روضة الشهداء في الغبيري بالضاحية
الجنوبية .وشارك في مراسم التشييع قيادة حزب
الله ون��واب كتلة الوفاء للمقاومة وشخصيات
وقيادات سياسية وحزبية وفعاليات اجتماعية.
وصلّى نائب األمين العام لحزب الله الشيخ
نعيم ق��اس��م ،على الجثمان قبل ب��دء مسيرة
التشييع.
وفي كلمة ألقاها خالل التشييع ،أعلن الشيخ
نعيم قاسم أنّ «االنفجار الذي استشهد به القائد
الجهادي الكبير مصطفى بدر الدين (السيد ذو
الفقار) حصل ق��رب مطار دمشق وف��ي مركز من
مراكز حزب الله ،وكان كبيراً ،وقد دأب إخواننا
على التحقيق بطبيعة االنفجار ومن سببه» .وقال:
«بسبب وج��ود احتماالت كبيرة ج��دا ً لم نستبق
التحقيق ،وأن نعلن بناء على رؤية سياسية أو
رغبة في تظهير بعض األع���داء مقابل البعض
اآلخر».
وكشف أنه «خالل ساعات» ،أقصاها صبيحة
اليوم« ،سنعلن بالتفصيل ما هو سبب االنفجار
وم��ن هي الجهة المسؤولة وسنبني على األمر
مقتضاه» .وأضاف« :لقد تل ّمسنا خطوات واضحة
تؤشر إلى الجهة وإلى األسلوب لكننا نحتاج إلى
بعض االستكمال لنتي ّقن مئة في المئة وسنعلن
هذا األمر».
وأضاف« :نحن نلتقي لنشيّع قائدا ً كبيرا ً عظيما ً
أعطى الكثير لهذه المسيرة هو القائد الجهادي
الكبير مصطفى بدر الدين .السيد ذوالفقار ترك
حياته من أجل الجهاد والمسيرة ،وقال لن أعود
من سورية إال شهيدا ً أو حامالً لراية النصر ،وقد
تحقق وع��ده وع��اد رافعا ً راي��ة النصر وحضوره
شهيدا ً هو التعبير عن النصر».
وتابع« :لقد قدّم القائد الشهيد دما ًء نقية ليقول
لنا وللعالم إنّ هذا هو النصر ،ونحن سنتابع على
درب القائد الجهادي الكبير الذي عانق أخاه القائد
الجهادي الكبير الحاج عماد مغنية».
وخاطب قاسم القائد الشهيد قائالً :لقد تح ّرر
لبنان معك وتلقى اإلره���اب التكفيري خسائر
كبيرة ،وقد أذهل ذلك العالم ،وقد حملتَ األمانة
ولم يتغيّر االتجاه ،وبقتلك أعطوا دفعة جديدة
لمسيرتنا التي تعطي الشهيد تلو الشهيد والقائد
تلو القائد لترتفع الراية».
وش����دّد ال��ش��ي��خ ق��اس��م ع��ل��ى أنّ «إس��رائ��ي��ل
والتكفيريين تلقوا ضربات موجعة من الشهيد
بدر الدين ،وبالنسبة لنا عدونا واحد وهو إسرائيل
ومن معها».
وختم نائب األمين العام لحزب الله« :سنكون
حاضرين في المكان والزمان واألسلوب بما يحمي
مشروع المقاومة حتى النصر ،ولن نقبل أن نكون
أذل��ة في بلدنا ول��ن نقبل أن ينتصر الكفر على
اإليمان ونحن أهل الشهادة والنصر».
وكان حزب الله نعى الشهيد بدر الدين في بيان
جاء فيه« :قال قبل شهور :لن أعود من سورية إال
شهيدا ً أو حامالً راية النصر .إنه القائد الجهادي
الكبير مصطفى بدر الدين (ذو الفقار) .وها هو
أسس له
اليوم عاد شهيدا ً ملتحفا ً راية النصر الذي ّ
عبر جهاده المرير في مواجهة الجماعات التكفيرية
في سورية والتي تش ّكل رأس الحربة في المشروع
األميركي الصهيوني في المنطقة.
وبعد حياة حافلة بالجهاد واألس��ر والجراح
واإلن��ج��ازات النوعية الكبيرة يختتم السيد ذو
الفقار حياته بالشهادة ،ويلتحق بقافلة الشهداء
القادة رض��وان الله عليهم ،ومنهم رفيق دربه
وجهاده وحبيب عمره الشهيد القائد الحاج عماد

التعازي في مج ّمع «المجتبى»
مغنية (رحمه الله).
إن��ه��ا ال��م��ق��اوم��ة ،تكبر بقادتها وه��م أحياء
وتتشامخ بهم وه��م ش��ه��داء ،وعند الله تعالى
نحتسب شهيدنا القائد ،ونسأله ع ّز وج ّل أن يمنّ
عليه بالرحمة الواسعة والنعيم الدائم».
وجا في بيان الحق للحزب« :استكماال ً لبياننا
السابق ،تفيد المعلومات المستقاة من التحقيق
األول��ي أنّ انفجارا ً كبيرا ً استهدف أحد مراكزنا
بالقرب م��ن مطار دمشق ال��دول��ي ،م��ا أدى إلى
استشهاد األخ القائد مصطفى بدر الدين (السيد ذو
الفقار) وإصابة آخرين بجراح .وسيعمل التحقيق
على تحديد طبيعة االنفجار وأسبابه ،وهل هو
ناتج عن قصف جوي أو صاروخي أو مدفعي،
وسنعلن المزيد من نتائج التحقيق قريباً».

نصرالله يتلقى اتصالين
من بري وظريف

وقد تلقى األمين العام لحزب الله السيد حسن
نصرالله اتصاال ً من رئيس المجلس النيابي نبيه
بري قدم خالله «تعازيه الحا َّرة باستشهاد القائد
الجهادي الكبير مصطفى بدر الدين».
كما تلقى رسالة تعزية من وزي��ر الخارجية
اإليراني محمد جواد ظريف .وتضمنت الرسالة،
بحسب وكالة «مهر» لألنباء ،كلمات ثناء وتقدير
«للشهيد البطل الذي لم تتوقف مسيرة كفاحه يوم
من األيام حتى نال الشهادة في سبيل عز اإلسالم
والمسليمن وقاوم الصهاينة والتكفيريين الذين
يريدون تدمير اإلس�لام والسيطرة على خيرات
المسلمين».
وأض��اف ظريف« :إنّ استشهاد مصطفى بدر
الدين سيضاعف معنويات المناضلين في ساحات
الحرب والقتال ض ّد الظلم والظالم».

أمين عام مؤتمر األحزاب العربية

وجه أمين عام المؤتمر العام لألحزاب العربية
قاسم صالح برقية تبريك وع��زاء إلى أمين عام
ح��زب الله السيد حسن نصر الله باستشهاد
األخ المجاهد القائد مصطفى ب��در الدين ،الذي
استهدفته عصابات الموساد الصهيوني على
أرض الرباط والمواجهة في سورية حيث يواجه
اال ٍرهاب التكفيري ويدفع مع إخوانه ورفاقه الخطر
الوجودي الذي يتهدّد سورية بوجه خاص واألمة
جمعاء ،ويواجه أيضا ً مشاريع تفتيت كياناتها إلى
إمارات وكانتونات مذهبية وعرقية لتبرير وجود
الكيان الصهيوني والحفاظ على أمنه واستقراره،
وما كان لهذه الجريمة النكراء أن ترتكب لوال التآمر
والغطاء ال��ذي وفرته القرارات المشبوهة التي
أصدرتها المؤسسات العربية الرسمية والخليجية
ووراءها المملكة العربية السعودية التي ص ّنفت
حزب الله والمقاومة إرهاباً.
وأبرق رئيس المجلس العام الماروني الوزير
السابق وديع الخازن إلى السيد نصرالله مقدّما ً
تعازيه.

السفير السوري
يعزي باسم األسد

وقد توافدت الشخصيات والوفود الشعبية
إلى مجمع «اإلم��ام المجتبى» في الحدث لتقديم
التبريكات والتعازي باستشهاد بدر الدين.
وأكد السفير السوري في لبنان علي عبد الكريم
علي ،الذي قدم التبريك والتعازي باسم الرئيس
ال��س��وري بشار األس��د والشعب ال��س��وري« ،أنّ
دماءه ستكون بشارة نصر قريب على المشروع
الصهيوني ـ التكفيري».

وقال النائب السابق لرئيس مجلس النواب
إيلي ال��ف��رزل��ي ،م��ن ناحيته« :ه��ذه ه��ي إرادة
ال��م��ق��اوم��ة وال��ص��م��ود ف��ي وج���ه المخططات
الصهيونية وأدوات��ه��ا في المنطقة» ،مضيفاً:
«لوال هذا النهج المقاوم لكان هذا العدو التكفيري
يتغلغل في جميع مناطقنا».
وقال وزير المال علي حسن خليل «إنّ القائد
بدر الدين سقط حيث كان يريد وحقق ما تمنى
خالل مسيرته واستشهاده خساره للبنانيين
في معركتهم بوجه االحتالل والتكفير ويؤكد
أنّ ال��م��ع��رك��ة واح����دة م��ع ال��ع��دو الصهيوني
واإلرهاب».
ورأى عضو تكتل «التغيير واإلصالح» النائب
حكمت دي��ب أنّ «ه��ذا االغتيال ج��اء بعد كالم
السيد نصرالله مباشرة حين أكد على مقاومة
«إسرائيل» والتكفيريين» ،مشيرا ً إلى أنّ «هذه
العملية تؤكد عالقة «إسرائيل» بهذه الجماعات
التكفيرية والتنسيق معها والعمل لصالحها».
وشدد ديب على أنّ «هذه العملية ليست األولى
وهي تماما ً كعملية الشهيد سمير قنطار وشهادة
هؤالء القادة هي دفاعا ً عن لبنان والمنطقة كلها
من أجل إحباط المشروع الصهيوني ـ التكفيري»،
الف��ت�ا ً إل��ى أنّ «ال��ق��وى التكفيرية والجماعات
المسلحة تريد أن تأخذ الصراع إلى مكان آخر،
الغاية منه إلحاق المنطقة بمشروع صهيوني
يريد تفتيت المنطقة».
وأكد األمين العام للحزب الشيوعي اللبناني
حنا غريب ،من جهته« ،أنّ المعركة مفتوحة
مع إسرائيل والمشروع الصهيوني األميركي
وأنّ المواجهة يجب أن تكون شاملة وعلى كل
المتسويات».

وأشار اللواء علي الحاج ،بدوره ،إلى أنّ «هذه
الشهادة هي نصر وفخر لنا جميعاً» ،معتبرا ً
أنّ «مقاومة التكفيريين ال تق ّل أهمية عن قتال
الصهاينة وكلما سقط لنا شهيد اشتدّت المقاومة
واستمرت في مواصلة دربها ض ّد األعداء».

بيانات تعزية وتبريك

ـ وت��وج��ه ح��زب «ال��ت��وح��ي��د» بالتحية إلى
«الشهيد ذو الفقار السيد مصطفى بدرالدين
وكل الشهداء الذين سقطوا دفاعا ً عن فلسطين
في مواجهة االحتالل اإلسرائيلي وقوى التكفير
أصحاب المشاريع التدميرية والتفتيتية في
المنطقة».
واستنكر الحزب ،في بيان« ،العمل اإلجرامي»
الذي استهدف الشهيد المقاوم ،مشيرا ً إلى أنّ
جريمة اغتياله «هي عمل جبان في محاولة للنيل
من منعة المقاومة والتعرض لكوادرها الذين
يقاتلون حفاظا ً على كرامة العرب والمسلمين».
ـ ول��ف��ت أم��ي��ن الهيئة ال��ق��ي��ادي��ة ف��ي حركة
الناصريين المستقلين ـ «المرابطون» ،مصطفى
حمدان في بيان ،إلى أنّ «الخرق األمني الذي
أدى إلى اغتيال الشهيد بدر الدين يأتي في إطار
الصراع مع العدو اإلسرائيلي ومن الصعوبة
وق��ف ه��ذه العمليات ،في ح��ال كانت إسرائيل
تستهدف شخصية».
وأض���اف« :أم��ا االت��ه��ام ب��أنّ ب��در ال��دي��ن قتل
الحريري فأنا سجنت بهذه التهمة ،وإذا أنا قتلت
الحريري فبدر الدين أيضا قتله».
وتوقع حمدان «أال يكون الرد محدودا ً بصاروخ
من هنا أو عملية من هناك ،بل بتأن ويمكن أن
تدخل فرق من حزب الله إلى المستعمرات في

في البدء كانت المقاومة...
ول��د الشهيد مصطفى أمين ب��در الدين في
الغبيري في  6نيسان عام .1961
عمل ع��ام  1982على تشكيل مجموعات
ج��ه��ادي��ة وق���ام بتدريبها ل��م��واج��ه��ة ال��ع��دو
الصهيوني ،وهو يُعتبر من أبرز المقاومين الذين
تصدّوا لالجتياح «اإلسرائيلي» عند مداخل
خلدة جنوب العاصمة بيروت وقد أُصيب خالل
المواجهات .كما أنه كان من طالئع المشاركين
في مواجهات الغبيري وجسر المطار في العام
.1982
عمل الشهيد على تشكيل وتدريب مجموعات
عسكرية مقاومة لمواجهة االحتالل «اإلسرائيلي»
والعمل على طرده من العاصمة والضواحي.
تسلم عام  1992قيادة الوحدة العسكرية
المركزية ،وق��ام ببناء التشكيالت والخطط
العسكرية ،وخ��ط��ط للعديد م��ن العمليات
ال��ب��ط��ول��ي��ة واالس��ت��ش��ه��ادي��ة وال��ن��وع��ي��ة من
اقتحامات للمواقع وزرع العبوات ومواجهات،
دفعت بالمحتل الصهيوني إلى االنسحاب عام
.2000
لعب الشهيد بدر الدين دورا ً بارزا ً في مواجهة
ع��دوان تموز عام  1993وأجبر رئيس وزراء
ال��ع��دو آن���ذاك إس��ح��اق راب��ي��ن على االع��ت��راف
بالهزيمة أمام حزب الله.
عام  ،1996وخالل عدوان عناقيد الغضب،
أس��س لمرحلة جديدة جعلت العالم يعترف
ّ
بشرعية المقاومة وحقها بالدفاع عن أرضها.

وك���ان ل��ه ال���دور ال��ب��ارز ع��ام  1997لناخية
التخطيط واإلشراف لعملية أنصارية النوعية.
عمل الشهيد على تفكيك عشرات شبكات
التجسس لعمالء العدو االسرائيلي في الداخل
اللبناني .ومع بدء األزمة السورية عام 2011
كان من أوائ��ل القادة الذين حضروا وخططوا
وقادوا وواجهوا المخطط التكفيري على امتداد
األراضي السورية عسكريا ً وأمنياً.
اس ُتشهد قرب مطار دمشق الدولي بتاريخ
.2016/5/13

جبل الشيخ ،أي عملية كبيرة ومؤثرة في معادلة
الصراع».
ـ ورأت قيادتا «راب��ط��ة الشغيلة» و«تيار
العروبة للمقاومة والعدالة االجتماعية» أنّ
استشهاد ب��در الدين في سورية «دليل جديد
على التضحيات الجسام والدماء الزكية الطاهرة
التي تبذلها المقاومة في سبيل الدفاع عن األمة
وعروبتها ووحدتها».
وكان وفد من رابطة الشغيلة برئاسة أمينها
العام النائب السابق زاهر الخطيب قام بتقديم
التعازي والتبريكات في مجمع المجتبى.
ـ ون��ع��ى ن��ائ��ب رئ��ي��س المجلس اإلس�لام��ي
الشيعي األعلى الشيخ عبد األمير قبالن الشهيد
بدر الدين ،وأصدر بيانا قال فيه« :نعزي أحرار
ال��ع��ال��م اإلس�لام��ي وال��ع��رب��ي بالشهيد البطل
والمناضل الكبير والقائد الشجاع الذي قضى
معظم حياته في الجهاد والنضال ومقارعة العدو
الصهيوني حتى ت��وج جهاده بالشهادة التي
تليق بأمثاله من االبرار ،فكان أحد صناع النصر
على الكيان اإلسرائيلي في اندحاره عن أرضنا
عام  2000وإلحاق الهزيمة بعدوانه عام ،2006
وهو تصدى مع إخوانه لإلرهاب التكفيري دفاعا ً
عن لبنان وصونا ً الستقراره وإنقاذا ً لإلنسانية
جمعاء من إره��اب تكفيري يتماهى مع العدو
الصهيوني في القتل واإلجرام».
ـ وقال العالمة السيد علي فضل الله في خطبة
الجمعة« :نقف اليوم أمام استهداف جديد لقائد
من قادة المقاومة ،هو الحاج مصطفى بدر الدين،
ال��ذي ك��ان يشكل ذراع���ا ً م��ن أذرع��ت��ه��ا ،وكانت
له بصماته في تحرير األرض وصمود لبنان
في وجه العدو الصهيوني ،ونحن ال نرى هذا
االغتيال إال جزءا ً من العمل الستهداف هذا البلد،
وإضعافا ً لواحد من عناصر قوته».
ـ وقال األمين العام التحاد علماء المقاومة إمام
مسجد القدس الشيخ ماهر حمود ،في موقفه
األسبوعي« :في ذكرى النكبة يرتفع شهيد جديد
إلى عليين ،بإذن الله ،هذا الشهيد الذي تابعته
المخابرات األميركية واإلسرائيلية عقودا ً من
الزمن وعجزت عن اغتياله ،فتم إدراجه في الئحة
الكذب والزور به متهما ً باغتيال الرئيس الحريري
رحمه الله .اليوم ينكشف جزء من الحقيقة ،من
كان يتهمه ويسعى إلى مالحقته ويسخر لذلك
محكمة زور مزعومة سموها المحكمة الدولية،
من فعل ذلك إنما كان يخدم العدو اإلسرائيلي
سواء اعترفوا بذلك أم لم يعترفوا .اليوم تسجل
المقاومة نصرا ً جديدا ً باستشهاده وتصفع الذين
يقولون إنّ حزب الله أو المقاومة تحارب الشعب
السوري ،وهم يعلمون أنهم يكذبون ،ويعلمون
تماما ً أنّ المقاومة تقاتل إعداء الجميع :اإلرهاب
التكفيري صنيعة األميركي واإلسرائيلي ،ولكنهم
يقولون ذل��ك للتغطية على عجزهم وفشلهم
المتكرر».
ـ وبارك تجمع العلماء المسلمين ،في بيان،
ألمين عام «حزب الله» السيد حسن نصر الله
ولقيادة ومجاهدي حزب الله وعائلة بدر الدين
ه��ذه ال��ش��ه��ادة العظيمة» ،م��ؤك��دا ً أنّ «العدو
الصهيوني يقف وراء هذا العمل بغض النظر
عن األداة والكيفية التي اعتمدت في التنفيذ ألنّ
الحقيقة تقول أنّ الجماعات التكفيرية هم وجه
آخر للصهيونية وصنيعة االستكبار العالمي
وعلى رأس��ه��ا ال��والي��ات المتحدة األميركية»،
معتبرا ً أنّ هذا «العمل الجبان دليل على ضعف
أع��داء المقاومة وإفالسهم وأنّ النصر سيكون
حليف المقاومة وفي وقت هو أقرب م ّما يتصوره
أعداؤها».

ـ ودان رئيس «لقاء الفكر العاملي» السيد علي
عبد اللطيف فضل الله «جريمة اغتيال القائد
الجهادي الكبير مصطفى بدر الدين السائر على
درب القادة الشهداء والمشهود له في ساحات
المقاومة والفداء».
ورأى السيد فضل الله أنها «ع��دوان جديد
واستكمال للنهج الصهيوني التكفيري الذي
يعمل منذ  5اعوام في سورية السقاط المقاومة
عسكريا ً وباستهداف كوادرها الجهادية» .وفي
حين وجه «التعزية لقيادة المقاومة وكوادرها
وشعبها وذووي الشهيد الكبير» ،اعتبر أنّ «هذا
االستهداف الغادر لن يزيد المقاومة ،إال عزما ً
وتصميما ً وإرادة للسير قدما ً في طريق الجهاد
والنضال واالنتصار والشهادة».
ـ واعتبر األمين العام لـ«التيار األسعدي»
المحامي معن األسعد ،في تصريح« ،أنّ استشهاد
المجاهد والمقاوم مصطفى بدر الدين لن يطفىء
جذوة المقاومة ،ألنه وأمثاله من الشهداء الكبار
سيبقون شعلة المقاومة التي تضيء الطريق
أمام االجيال المقاومة التزاما بشعار النصر أو
الشهادة».
ـ واعتبر رئيس «لقاء علماء ص��ور» الشيخ
علي ياسين ،في بيان« ،أنّ اسشهاده يؤكد على
الرعب الذي يعيشه المشروع الصهيو امريكي من
المقاومة ،ما جعله يهرب إلى األمام باغتياله».
ـ واعتبر العالمة الشيخ عفيف النابلسي «أنّ
شهادة القائد الجهادي الكبير مصطفى بدر الدين
جميلة وبهية ومنطقية ،ألنها بك ّل بساطة وقعت
ف��ي طريق ال��دف��اع ع��ن ال��ح��رم��ات ،وف��ي مسلك
حماية األوطان واألعراض».
ـ وأكد «تجمع علماء جبل عامل» ،في بيان« ،أنّ
االستهداف الصهيوني الغاشم للسيد مصطفى
بدر الدين إثر غارة صهيونية في دمشق في عقر
الدار السورية ما هو إال دليل إضافي على وجوب
المقاومة حتى تحرير آخ��ر شبر من أراضينا
ومقدساتنا المحتلة».
وأشار البيان إلى أنّ «هذا السيد الذي أقسم أال
يخرج من سورية إال منتصرا أو شهيدا ً عاد إلينا
مضرجا ً بدمه الطاهر وارتقى إلى جوار الباري
شهيدا ً تباهي به مالئكة السماء».
ـ وتقدّمت «حركة األمة» ،في بيان ،من األمين
العام لحزب الله السيد حسن نصرالله ومن
قيادة المقاومة ومن ك ّل المقاومين ومن عائلة
الشهيد القائد مصطفى ب��در الدين (السيد ذو
الفقار) بالتعازي ال��ح��ارة ،م��ؤك��د ًة «أنّ هذه
الجريمة لن تنال من عزيمة وإرادة المقاومين
في مواصلة درب المقاومة ،ومواجهة العدو
التكفيري والصهيوني».
وق��ام وف��د من حركة األم��ة بتقديم التعازي
والتبريكات في مجمع المجتبى.
ـ وأكد تيار الفجر «أنّ الحاج مصطفى بدر الدين
وأمثاله ﻻ يمكن أن يرتحلوا عن هذه الدنيا إﻻ في
مواكب الشهادة ،وهم يقبضون على سيوفهم
وبنادقهم كي ﻻ يغمض للمستكبرين الصهاينة
وأس��ي��اده��م ج��ف��ن ب��ع��د أن ق� ّ
��ض ال��م��ج��اه��دون
مضاجعهم على امتداد العقود الثالثة الماضية
التي أدى فيها الشهيد بدر الدين أدوارا ً كبيرة
وفاعلة».
وي��س��ت��ك��م��ل ح���زب ال��ل��ه ت��ق��ب��ل ال��ت��ب��ري��ك��ات
باستشهاد بدر الدين (السيد ذو الفقار) اليوم
السبت  ،2016/5/14من الساعة  3.00حتى
 7.00عصراً ،في مجمع اإلمام الحسن ال ُمجتبى
عليه السالم ـ الحدث ـ السان تيريز.

