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احتفال حا�شد في بنت جبيل بالذكرى العا�شرة النت�صار تموز 2006

ن�صراهلل :ملتزمون بعون رئي�س ًا للجمهورية وب ّري ّ
مر�شحنا لمجل�س الن ّواب ومنفتحون في مو�ضوع رئا�سة الحكومة المقبلة
ال�ستمرار الحوار وتح ّمل مجل�س الوزراء م�س�ؤول ّيته في مو�ضوع النفط والغاز

مقدّم الحضور

السيد نصرالله

أ ّكد األمين العام لحزب لله السيد حسن نصرالله ،أنّ «التزامنا مع العماد
ميشال عون للرئاسة يعود إلى ما قبل حرب تموز» ،وقال« :من الواضح أنّ
لبنان ينتظر ما سيحصل في المنطقة رغم أنّ الحل في أيدينا والجميع متفق
على رئيس للجمهوريّة ،ونحن نؤ ّكد التزامنا بالعماد عون» .وشدّد على استمرار
الحوار وعلى ضرورة تح ّمل الحكومة مسؤوليّاتها في موضوع النفط والغاز
في ظ ّل العجز ،مؤ ّكدا ً أنّ «طاولة الحوار ليست عبثيّة ،وهذه محطة اطمئنان
سياسي أمني في البلد».
ودعا «الجماعات التكفيريّة في سورية والعراق إلى وقف القتال وإلقاء
السالح إذا تب ّقى لديهم شيء من اإلسالم ،الفتا ً إلى أ ّنه «بعد «داعش» سيحين
موعد حصاد بقيّة المجموعات التكفيريّة التي صنعتها أميركا وحلفاؤها».
وشدّد على أنّ «ال خيار أمامنا إلاّ أن نبقى في الساحات في حلب وفي كل مكان
يقتضيه الواجب أن نكون».
كالم السيد نصرالله جاء خالل إحياء حزب الله الذكرى العاشرة لالنتصار
في حرب تموز  ،2006باحتفال مركزيّ أقامه في باحة مجمع موسى عباس في
مدينة بنت جبيل ،تحدّث فيه وحضره النائب عبد المجيد صالح مم ّثالً رئيسي
مجلسي الن ّواب نبيه ب ّري وال��وزراء تمام سالم ،سفير الجمهورية اإلسالمية
اإليرانية محمد فتحعلي ،سفير الجمهورية العربية السورية علي عبد الكريم
علي ،مم ّثلون عن عدد من البعثات الدبلوماسيّة ،عدد من ال��وزراء والن ّواب
المؤسسات العسكريّة واألمنيّة،
من كتل نيابيّة مختلفة ،مم ّثلون عن قادة
ّ
رجال الدين من مختلف الطوائف ،قيادات من حزب الله ،شخصيّات سياسيّة
وقضائيّة وتربويّة ،مم ّثلون عن أحزاب وقوى وفصائل لبنانيّة وفلسطينيّة،
حشود من عوائل الشهداء ووفود من الجرحى واألسرى المح ّررين وعوائلهم،
وفود من مختلف المجالس البلديّة واالختياريّة وحشود جماهيريّة من مختلف
المدن والبلدات والقرى الجنوبيّة.
وقد ازدان��ت الطرقات المؤدّية إلى باحة االحتفال بالفتات عن المناسبة،
منصة
وتوسطت مكان االحتفال
وراي��ات حزب الله وصور قادته وشهدائه.
ّ
ّ
كبيرة حملت شعار المناسبة لهذا العام «زمن االنتصارات» ،مع عدد من الصور
التي تبرز انتصارات المقاومة ومفاجآتها ،وأخرى تبرز هزيمة جيش االحتالل.
كما ُ
وضعت عند د ّوار االستشهادي صالح غندور آليّة عسكريّة مد َّمرة وبجانبها
صورة للسيد نصراللهُ ،كتبَ عليها «إسرائيل أوهن من بيت العنكبوت».
قدّم برنامج االحتفال اإلعالمي سهيل دياب ،حيث كانت البداية مع القرآن
الكريم للقارئ حسن نجفي ،ث ّم النشيد الوطني ونشيد حزب الله ،عزفتهما
الفرقة الموسيقيّة في جمعيّة «كشافة اإلمام المهدي» .وقدّمت بعد ذلك فرقة
المقاومة بقيادة المنشد علي العطار ،باقة من أناشيد االنتصار والتحرير.
ث � ّم أط�� ّل السيد نصرالله ،عبر الشاشة ،ملقيا ً خطاب المناسبة الذي
استهلّه بشكر الله «الذي دافع ع ّنا ودفع ع ّنا وآوان��ا وأيّدنا بنصره» ،و«كل
ال��ذي��ن صنعوا ه��ذا االن��ت��ص��ار ،أو ش��ارك��وا ف��ي صنعه وإي��ج��اده وحمايته
ودعمه ومساندته ،من رج��ال المقاومة والجيش الوطني والقوى األمنيّة،
والمهجرين منها،
من الشهداء والجرحى واألس��رى والصامدين في أرضهم
َّ
والمضحين والمصابين ،م��ن القيادات
والمحتضنين لهم والصابرين
ّ
الدينيّة والسياسيّة والعسكريّة واألمنيّة واإلعالميّة ،واألح��زاب والقوى
والتيارات والهيئات والجمعيات ووسائل اإلع�لام ،وكل الناس الطيّبين في
لبنان وعلى امتداد العالم العربي واإلسالمي وفي كل مكان من العالم».
ووجه شكرا ً
خاصا ً لـ«الدول التي وقفت إلى جانب المقاومة وكانت معها في كل
ّ
ّ
ما استطاعت ،لسورية وللجمهوريّة اإلسالميّة في إيران ،على الوقفة التاريخيّة
لهما إلى جانب لبنان والمقاومة في حرب تموز .»2006

أهم في
انت�صار تموز هو الإنجاز ال ّ
تاريخ ال�صراع مع «�إ�سرائيل»
المقاومة أفشلت األهداف األميرك ّية

وأ ّكد أنّ المقاومة أفشلت كل األهداف التي سعى العدو «اإلسرائيلي» لتحقيقها
عبر الحرب في تموز  ،2006ولفتَ إلى أنّ «هذا اإلفشال يُعتبر من األمور الها ّمة
التي تح ّققت في الحرب ،أل ّنها أسقطت أهداف العدوان األميركيّة ،ألنّ العدوان ت ّم
بقرار أميركي وتنفيذ «إسرائيلي» ،وهو إنجاز كبير واستراتيجي للبنان».
وأشار إلى أنّ «من األمور المه ّمة التي تح ّققت خالل الحرب هو ما يتعلّق
بنتائج الحرب» ،ودع��ا «الباحثين والخبراء الستقراء النتائج العسكريّة
والثقافيّة واالقتصاديّة واالجتماعيّة… لهذه الحرب ،لنعرف جانبا ً آخر
لالنتصار في حرب تموز  ،»2006مؤ ّكدا ً أنّ «هناك الكثير من النتائج التي لها
تداعيات على الكيان الغاصب ،وعلى لبنان واألمة».
المؤسسة العسكريّة «اإلسرائيليّة» من
وأوضح أنّ «من هذه النتائج اهتزاز
ّ
الداخل ،حيث أصبح هناك حال تش ّتت وضعف ،وشبه حالة انهيار داخل هذه
المؤسسة» ،الفتا ً إلى «حصول خالفات بين القيادات العسكرية «اإلسرائيليّة»
ّ
فيما بينها من جهة ،ومن جهة ثانية بينها وبين الجنود وصوال ً إلى ا ّتهامات
بالتخوين» ،ورأى أنّ «هذه األمور ليس لها سابقة في تاريخ الكيان الغاصب،
الصعد ،وبكافة
ما أدّى إلى أزمة ثقة داخل المؤسسة العسكريّة على كافة ُّ
االتجاهات صعودا ً ونزوالً».
وأشار السيد نصرالله إلى أنّ «من نتائج الحرب في  2006حصول اهتزاز في
ثقة الجمهور «اإلسرائيلي» بالجيش الصهيوني بأ ّنه قادر على حسم المعركة
وصنع االنتصار ،وهذا أخطر شيء في الكيان الغاصب» ،وتابع« :كما حصل
اهتزاز في ثقة القيادة السياسيّة بالجيش اإلسرائيلي» ،وأضاف« :اهت ّزت ثقة
الجيش «اإلسرائيلي» بالقيادة السياسيّة التي كانت خالل حرب تموز 2006
متردّدة وخائفة ،واهتزاز ثقة الجمهور «اإلسرائيلي» بالقيادة السياسيّة في
الكيان» ،الفتا ً إلى أ ّنه «بعد  10سنوات من الحرب لم ترمِّم «إسرائيل» قدراتها
العسكرية ،وقد عاد بعد حرب تموز في الكيان الغاصب السؤال عن الوجود
والبقاء».
وأشار إلى أنّ «كل ما قالته المقاومة في لبنان يصدّقه «اإلسرائيلي» ،ونقول
لهم اليوم إ ّنه ال يوجد نقطة في الكيان الغاصب بعيدة عن صواريخنا» ،واشار
إلى أ ّنه «بعد حرب تموز لم يعلنوا أهدافهم في حرب غزة ،وذلك بسبب خوفهم
من عدم تحقيقها» ،وتابع« :نتيجة حرب تموز  2006رئيس حكومة العدو
بنيامين نتنياهو يقول ،نحن نعلم أنّ الحرب القادمة إذا ما ُفرضت علينا ستكون
وتوجه
قاسية ،ومع ذلك سنخرج ويدنا هي العليا أل ّنه لن يكون لنا موعد ثانٍ »،
ّ
لنتنياهو بالقول« :أنتم مجتمع أوهن من بيت العنكبوت ،مجتمع تعب من القتال
والدفاع عن نفسه» ،وأوضح أنّ «المعركة كانت على الوعي ،فانتصار تموز من
بكي الوعي اإلسرائيلي» ،وشدّد على أ ّنه «في تاريخ الصراع مع
بنت جبيل تك ّفل ّ
ّ
أنّ
«إسرائيل» يُع ّد انتصار تموز اإلنجاز األه ّم» ،وأكد «إسرائيل في حرب تموز
أُصيبت في روحها وثقتها وإرادتها وجبروتها» ،وأشار إلى أنّ «اإلسرائيلي اليوم
خائف من اجتياح الجليل بعد أن كانت بلداتنا تعيش على الخوف ،و«إسرائيل»
تعلم أنّ المقاومة في لبنان تزداد قوة وعزيمة وإرادة ،وهذا ما يردع إسرائيل».

جانب من االحتفال

ال خيار �أمامنا �إلاّ �أن نبقى في حلب وفي
كل مكان يقت�ضيه الواجب �أن نكون

على الجماعات التكفيريّة في �سورية
والعراق وقف القتال و�إلقاء ال�سالح

وع �دّد السيد نصرالله بعض األه��داف التي أعلنها العدو «اإلسرائيلي»
لحرب تموز  2006والتي فشل في تحقيقها ،ومنها« :سحق المقاومة الذي كان
أكبر هدف للعدوان ،ومن ث ّم تحقيق أكبر قدر من تدمير وقتل لعناصر وقادة
المقاومة وتدمير قدراتها ونزع سالحها وشطب حزب الله من المعالة اللبنانية
واإلقليمية» ،وتابع« :من أه��ادف العدوان نزع سالح المقاومة في جنوب
الليطاني وجعل منطقة جنوب الليطاني منطقة عازلة وتهجير الناس إلى شمال
الليطاني».
وأضاف« :من هذه األهداف التي ت ّم إفشالها فرض ق ّوات متعدّدة الجنسيّات
كالتي كانت تحت ّل العراق ،ونشر هذه القوات على الحدود اللبنانية السورية
لمنع انطالق المقاومة من جديد ،وإلحاق لبنان بالمنظومة السياسيّة ألميركا
وحلفائها في المنطقة ،ترميم قوة ال ّردع «اإلسرائيلي» التي كانت قد تآكلت بعد
العام  2000وإطالق سراح العنصريّين اإلسرائيليّين» ،ولفتَ إلى أنّ «أهم من
كل ذلك ما أعلنت عنه وزيرة الخارجية األميركية كونداليزا رايس ،وهو والدة
شرق أوسط جديد ومن ث ّم السيطرة على سورية وضرب المقاومة في فلسطين
ومحاصرة وعزل إيران ،بما يعني السيطرة األميركية على كل شيء في منطقتنا
لمئات السنين» ،مذ ّكرا ً بأنّ «كل هذه األه��داف سقطت في حرب تموز بفضل
تضحيات المقاومين والجرحى واألسرى واألهالي والجيش اللبناني ،وصمود
الشعب واألحزاب ،ونتيجة اإلدارة والتكامل والشراكة في هذه المعركة».

حزب الله رأس الحربة

وتط ّرق السيد نصرالله إلى ما يجري اليوم في المنطقة ،فأ ّكد أنّ «حزب الله هو
يفسر محاربته عبر األدوات اإلرهابيّة»،
رأس الحربة في محور المقاومة ،وهذا ما ّ
وأشار إلى أنّ «اإلدارة األميركيّة صنعت الجماعات التكفيريّة الواسعة التي
تد ّرجت من القاعدة إلى «داع��ش» إلى «النصرة» من أجل ّ
بث هذه الفوضى
الموجودة في منطقتنا ،واعتمدت واشنطن سياسة الحرب بالوكالة عبر الدّعم
من ِقبَل السعودية وغيرها ،وعبر تقديم التسهيالت وفتح حدود الدول لهم»،
ولفتَ إلى أنّ «داعش والجماعات اإلرهابيّة هي ورقة في االنتخابات األميركيّة،
ألنّ الجماعات اإلرهابيّة ت ّم استخدامها من ِقبَل األميركيّين ،واليوم حان وقت
التخلّص منهم واالستفادة من ذلك ،فأميركا جاءت بهم ودعمتهم لتح ّقق أهدافها
ومن ث ّم تعمل للتخلّص منهم لتحقيق أهدافها في هذه المرحلة ،وهذا ما سبق أن
أعلنته لكل الجماعات اإلرهابيّة».
ودعا «كل الجماعات اإلرهابيّة في سورية والعراق وليبيا واليمن ،وغيرها
من الدول ،إلى الوعي واإلدراك أ ّنه ت ّم استخدامهم لقتل أبناء المنطقة وتدمير
دولها وتدمير محور المقاومة لمصلحة «إسرائيل» وأميركا» ،ودعا «كل من ما
زال يحمل السالح من ك ّل الجماعات اإلرهابية لقتل أخيه في البلد والدين إلى
التنبّه أنّ الحصاد األميركي اليوم حان لـ«داعش» ،والدور سيأتي على الجميع»،
داعيا ً «الجماعات التكفيريّة في سورية والعراق إلى وقف القتال وإلقاء السالح
إذا تب ّقى لديهم شيء من اإلسالم».
يفجر نفسه وينتحر ليقتل أخيه اإلنسان» ،مشدّدا ً على
وأسف «أنّ هناك من ّ

«ضرورة وقف هذه الفتنة وبذل كل الجهود لذلك ،أل ّنه إذا استمر اإلرهاب في
خدمة األميركي ال خيار لنا سوى بقتاله ومحاربته ،وكل يوم يتأ ّكد لنا صوابيّة
الخيار بالذهاب إلى سورية» .وقال «سنكون حيث يجب أن نكون في حلب
وفي غيرها ،من أجل فلسطين وأسراها الذين يناضلون باألمعاء الخاوية ،من
المهجرين والمحاصرين من أجل لبنان وسورية واليمن وليبيا وغيرها من
أجل
َّ
الدول».

أي طرح
نتعاطى بإيجاب ّية مع ّ

في الشأن اللبناني ،قال السيد نصرالله« :إذا كان هناك جهات معنيّة ولديها
وباألخص حول رئاسة الحكومة ،فنحن حاضرون
أسئلة حول األزمة اللبنانيّة،
ّ
لإلجابة عن أيّ تفسيرات ،ونحن سنتعاطى بإيجابيّة مع أيّ طرح» ،مؤ ّكدا ً
ّ
ّ
«أنّ
ومرشحنا لرئاسة
مرشحنا لرئاسة الجمهورية هو العماد ميشال عون،
النيابي الوحيد واألكيد والقديم الجديد هو دولة األخ الرئيس نبيه
المجلس
ّ
ب ّري ،هو شريكنا وحركة أمل في الميدان والسياسة والمعاناة والتضحيات».
وشدّد السيد نصرالله على «أهميّة الحوار بين اللبنانيّين للتواصل بين
الجميع وللبحث عن الحلول» ،وطالب «الحكومة بتح ّمل مسؤوليّاتها في
مختلف المجاالت» ،ودعا «لالستفادة من الثروات اللبنانيّة ،وال سيّما استخراج
نفطه وغازه وتسييله ماال ً لمصلحة الشعب اللبناني» ،مؤ ّكدا ً أنّ «لبنان لديه
القدرة على حماية غازه ونفطه ،وكل ما عليه هو االستفادة من هذه الثروة».
توجه السيد
وبمناسبة الذكرى السنويّة لتغييب اإلمام السيد موسى الصدرّ ،
نصرالله بـ«التحيّة إلى هذا اإلمام المغيّب الذي يبقى إمام المقاومة ،وإلى رفيقيه
توجه السيد نصرالله
الشيخ محمد يعقوب واألستاذ عباس بدر الدين» ،كما ّ
بالتحية إلى الراحل السيد محمد حسين فضل الله ولدوره األبوي خالل حرب
تموز ،حيث شبّه المجاهدين خالل الحرب بـ«البدريّين» ،أي بصحابة رسول
الله.
وختم« :نحن ص ّممنا وحسمنا خيارنا ،وسنواصل طريقنا هكذا بهذه الروح
الصلبة القو ّية المؤمنة المص ّممة العازمة نفسها ،نحن نواصل دربنا في لبنان،
ّ
في سورية ،في كل المنطقة .وأنا أقول لكم في ختام هذا الحفل المبارك ،كما
كان االنتصار في تموز ،نحن دخلنا زمن االنتصارات ،هذا عنوان االحتفال،
نحن دخلنا زمن االنتصارات ،و ّلى زمن الهزائم .المشروع الذي يتداعى اآلن
في العراق وفي سورية وفي المنطقة ،النسخة الجديدة من المشروع األميركي،
وهو مشروع ضخم جداً ،ومؤامرة خطيرة جداً ،واستخدمت فيها كما قلت قبل
قليل عشرات مليارات الدوالرات ،آالف األطنان ،مئات آالف المقاتلين ،التحريض
المذهبي ،أقسى شيء تستطيع أميركا وأدواتها في المنطقة أن يفعلوه لم يفعلوه
ّ
في تموز ،وإ ّنما فعلوه اآلن .كل شيء يستطيعون فعله فعلوه :فتنة طائفيّة،
فتنة مذهبيّة ،مال ،فلوس ،انتحاريّون ،جمع للوحوش الكاسرة من كل أنحاء
العالم ،وهذا هو مشروعهم يتداعى ،هذا المشروع ال مستقبل له ،مستقبل لبنان
هو المقاومة ،مستقبل فلسطين هو المقاومة ،مستقبل سورية هو المقاومة.
ومستقبل المنطقة هو مستقبل شعوبنا وأ ّمتنا وكرامتها وع ّزتها وسيادتها».

للتم�سك بخيار المقاومة لتحرير الأرا�ضي المحت ّلة ومواجهة الإرهاب
مواقف ه ّن�أت بانت�صار تموز:
ّ
ه��� ّن���أت ش��خ��ص � ّي��ات س��ي��اس � ّي��ة وح��زب � ّي��ة
وجمعيّات اللبنانيّين بانتصار تموز ،مشير ًة
إلى أ ّنه أرسى معادلة الحرب والسلم الجديدة
لمنطقة الشرق األوسط بر ّمتها في مطلع األلفيّة
التمسك بخيار المقاومة لتحرير
الثالثة ،وأ ّكدت
ّ
األراضي المحتلة ومواجهة اإلرهاب.

صالح

وفي السياق ،أ ّكد األمين العام للمؤتمر العام
لألحزاب العربية قاسم صالح ،أنّ حرب تموز
«ش ّكلت عالمة فارقة في مسار الصراع العربي
ّ
وحطمت أسطورة الجيش الذي ال
الصهيوني،
يقهر فقهرته وألحقت بقادته وجنوده هزيمة
ن��ك��راء ،ال ي��زال يج ّر أذي��ال الخيبة ،وم��ا تزال
تداعياتها ُتصيب الكيان الصهيوني وحكومته
ومؤسساته األمنيّة والعسكريّة».
ّ
وأض��اف« :لقد ش ّكل ه��ذا االنتصار المظ ّفر
زل������زاال ً أص����اب ال��ص��ه��اي��ن��ة ف���ي م��ص��ي��ره��م
ووجودهم ،فأسقط مشروع «إسرائيل» الوسطى
بعد أن أسقط مشروع «إسرائيل» الكبرى في 25
أيار  ،2000وأ ّكدت المقاومة أ ّنها الخيار الوحيد
ال��ذي ي��ح� ِّرر األرض من رجس االحتالل ،وهي
التي تعيد لأل ّمة كرامتها وع ّزتها ،وتقيم معادلة
ال� ّردع مع هذا العدو المتغطرس ،وتم ّرغ أنفه
بتراب الوطن الذي سقاه الشهداء شالالت الدماء
الطاهرة فأينعت وأزهرت نصرا ً وتحريراً.
إنّ األم��ان��ة العامة للمؤتمر العام لألحزاب
العربية إذ تحيّي هذه الذكرى العطرة ،فإ ّنها
تتقدّم من قائد المقاومة سماحة السيد حسن
ن��ص��رال��ل��ه ،وم���ن م��ج��اه��دي��ه��ا وشعبها وم��ن
عوائل الشهداء والجرحى بأصدق التهاني
والتبريكات ،وتدعو جميع األح��زاب والقوى
التمسك بخيار المقاومة نهجا ً وممارسة
إلى
ّ
ف��ي سبيل اس��ت��ع��ادة ال��ح��ق��وق ال��ق��وم� ّي��ة في
فلسطين وتحرير األراضي المحتلة في سورية
ولبنان ،ومواجهة اإلرهاب التكفيريّ الذي هو
وج��ه من وج��وه الصهيونيّة ،ويش ّكل خطرا ً
وجود ّيا ً على أ ّمتنا ووحدتها وثقافتها وتراثها
الروحي والحضاري.
وفي هذا المجال ،فإ ّننا ندعو إلى دعم قوى
المقاومة ،والتحلّق حولها والوقوف في وجه
كل المؤامرات والقرارات الظالمة التي تستهدف
تصفيتها وت��ص��ف��ي��ة ال��ق��ض��ي��ة الفلسطينية

وإسقاط سورية حصن المقاومة والممانعة،
وما محاوالت تصنيف المقاومة إرهابا ً سوى
شكل من أشكال هذا التآمر الذي تقوده الواليات
المتحدة األميركية والصهاينة والرجعيّة
العربيّة ،لكن المقاومة التي انتصرت في عام
 2000وفي عام  2006في لبنان ،وفي عامي
 2008و  2014في فلسطين وطردت االحتالل
األميركي من العراق ،فسوف تح ّقق النصر على
أعدائها ،وتستمر مرفوعة الرأس والجبين حتى
دحر اإلره��اب الصهيوني واإلره��اب التكفيري
وإسقاطهما».

أرسالن

وه ّنأ رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني
النائب ط�لال أرس�ل�ان اللبنانيّين بالذكرى
ال��ع��اش��رة الن��ت��ص��ار ت��م��وز ،واع��ت��ب��ر ف��ي بيان
«أ ّنها أرست معادلة الحرب والسلم الجديدة
لمنطقة الشرق األوسط بر ّمتها في مطلع األلفيّة
الثالثة».
وأ ّكد أنّ المقاومة بقيادة السيد نصرالله «هي
الضمانة األساسيّة إلبقاء هذه المعادلة مستم ّرة
من خالل قوة ال ّردع الشعبيّة واإلرادة الثابتة
التي تميّز بها المقاومون األشاوس من مك ّونات
الشعب اللبناني المؤمن بحتميّة االنتصار ولو
طال الزمن».
ونادى بـ«االلتفاف حول المقاومة من دون
أيّة حسابات سياسيّة ،لما لهذا االلتفاف من
والسلم األهلي الذي
تأثير على االستقرار العام
ّ
أثبتت التجربة أ ّنه السبيل الوحيد لتحصين
لبنان وسيادته».
واعتبر أنّ كلمة السيد نصرالله في هذه
المناسبة «ه��ي خارطة طريق صادقة لقوى
التح ّرر ،والذي يبيّن بكل ثقة أنّ «إسرائيل» هي
وموحدين
أضعف حلقة عندما نكون متضامنين
ّ
في وجه الغطرسة والظلم ،ورسالة صارمة إلى
من يه ّمه األمر وإلى كل من ال يزال يراهن على
العدو «اإلسرائيلي» وإره��اب��ه المصطنع في
المنطقة».
«التمسك بمعادلة الشعب
ودعا أرسالن إلى
ّ
والجيش والمقاومة ألهميتها في إبقاء لبنان في
وطني ق ّل نظيره ،وأل ّنها مدرسة
حال انصهار
ّ
في استراتيجيّات المواجهة وجب االقتداء بها
والحفاظ عليها ،لما لها من مفاعيل إنقاذيّة

لبنانيّة في وجه التقسيم والتفتيت وال ّرهان
على الخارج».
ورح��ب ب��دع��وة السيد نصرالله« ،النبيلة
ّ
الواثقة بالنصر الدائم ،إلى وأد الفتنة وتحكيم
العقل ومناداته المضلّلين في المنطقة م ّمن
ي �دّع��ون ال��ج��ه��اد إل��ى إل��ق��اء ال��س�لاح م��ن أجل
اإلسالم ،وكذلك من أجل فلسطين ،والتخلّي عن
تنفيذ المآرب «اإلسرائيليّة» التي تريد تحويل
هذه المنطقة إلى دويالت متصارعة».

كرامي

وقال الوزير السابق فيصل كرامي في بيان:
«في الذكرى العاشرة النتصار تموز ،2006
والتي تك ّرست في  14آب بوقف العدوان من
دون تحقيق أيّ من أهدافه ،أه ّنئ اللبنانيّين،
شعبا ً وجيشا ً ومقاومة ،وأه ّنئ نفسي ألنّ الله
أكرمني ب��أن أعايش ه��ذا الحدث المجيد في
تاريخ الصراع العربي – «اإلسرائيلي».
ل��ق��د ق����دّم ل��ب��ن��ان دم����ا ً ودم������ارا ً وص��م��ودا ً
ٍ
وتضحيات ،وانتزع بسواعد المقاومين «توازن
رعب» و«توازن ردع» ،ما أفقد الكيان الصهيوني
وظيفته العدوانيّة األساسيّة في المنطقة ،وما
أعطى بلدنا حصانة استراتيجيّة ذاتيّة هي
التي تحميه اليوم من ال��زل��زال الدموي الذي
يضرب المنطقة».
وختم« :للم ّرة العاشرة نقولها ،في الذكرى
العاشرة ،إ ّنه يوم مجيد في تاريخنا ،والخطوة
الكبرى األولى التي ال رجوع فيها نحو النصر
الكامل على عد ّونا التاريخي واستعادة الحقوق
والكرامات واستعادة فلسطين كاملة ،بإذن
الله ،وبإرادة المقاومة والصمود».

سعد

ووج����ه األم��ي��ن ال��ع��ام للتنظيم الشعبي
ّ
الناصري ،الدكتور أسامة سعد« ،تحيّة اإلجالل
والوفاء لرجال المقاومة وشهدائها الميامين،
الذين بفضل بطوالتهم ت ّم إلحاق هزيمة مد ّوية
بجيش العدو ،وللشعب اللبناني ال��ذي لوال
صموده وتضحياته لما أمكن تحقيق هذا النصر
التاريخي المشهود».
وأ ّك���د أنّ «ال��م��س��ت��ه�دَف م��ن ال��ع��دوان كان
المقاومة وخيارها ،وهو الخيار الذي اعتمدته
طالئع العمل الوطني لمواجهة االستعمار

االستيطاني الصهيوني على أرض فلسطين
منذ بداياته ،كما اعتمدته لمواجهة الهيمنة
االستعماريّة على األقطار العربيّة األخ��رى».
وش���دّد على أنّ «المقاومة ستتواصل حتى
تحرير األرض العربية من االحتالل الصهيوني
والسيطرة االستعمارية».
وأشاد بـ«المقاومة اإلسالميّة ،وبإنجازاتها
على صعيد تحرير لبنان والدفاع عن أرضه
وشعبه» ،معتبرا ً أنّ «هذه اإلنجازات إ ّنما تش ّكل
استكماال ً لما أنجزته قوى المقاومة األخ��رى،
من المقاومة الفلسطينية ،إلى جبهة المقاومة
ال��وط��ن� ّي��ة اللبنانيّة ،وإل���ى جيش التحرير
الشعبي  -قوات الشهيد معروف سعد ،وقوى
المقاومة األخرى».
واعتبر أنّ «الحرب المفتوحة التي يش ّنها
حلف االس��ت��ع��م��ار والصهيونيّة والرجعية
العربيّة ض ّد المقاومة ال تزال متواصلة بأشكال
متنوعة .وم��ن بين ه��ذه األش��ك��ال :اإلره���اب
الظالمي ،والفتن الطائفيّة والمذهبيّة وسواها».
ودع���ا إل���ى «رف���ع راي����ات ال��وح��دة الوطنيّة
والعروبة الحضار ّية من أج��ل القضاء على
الظالميّة والطائفيّة واإلرهاب ،وإلحاق الهزيمة
باالستعمار والصهيونيّة والرجعيّة التي تقف
وراءها».

األسعد

وأ ّك��د األمين العام «للتيار األسعدي» معن
األسعد« ،أنّ انتصار تموز  2006أثبت أن ال بديل
من القاعدة الذهبيّة الثالثيّة الجيش والشعب
والمقاومة» ،معتبرا ً «أنّ من أهم أسباب هذا
االنتصار وح��دة اللبنانيّين والتفافهم حول
المقاومة ،وأن «إسرائيل» هي العدو الوحيد».
ورأى في تصريح« ،أنّ مشروع الفتنة الطائفيّة
والمذهبيّة الذي ّ
خطط له الكيان الصهيوني قد
ينجح ،ألنّ ما يقارب نصف اللبنانيّين افتقدوا
إل��ى الوحدة وإل��ى دع��م المقاومة وتأييدها»،
معربا ً ع��ن أس��ف��ه «لسقوط البعض ف��ي ّ
فخ
مذهبة الصراع ،واعتبره خطأ استراتيج ّيا ً قاتالً
أل ّنه ال يمكن مواجهة مشروع
صهيوني فتنويّ
ّ
مذهبي ضيق» ،داعيا ً إلى «اإلف��ادة
بمشروع
ّ
من التجربة الوحدويّة الوطنيّة والقوميّة في
سورية ،التي نجحت بالتصدّي لحرب كونيّة
تستهدفها بفضل التفاف شعبها حول قيادتها،

وبالعقيدة القتالية للجيش العربي السوري».

«العمل اإلسالمي»

وأ ّك���دت «جبهة العمل اإلس�لام��ي» «خيار
المقاومة وحق لبنان الطبيعي في تحرير بقيّة
أرضه المحتلّة (مزارع شبعا وتالل كفر شوبا)،
وفي الدفاع عن أرضه وسيادته.
واعتبرت أنّ «هذا االنتصار هو انتصار للوطن
ولك ّل الشعب اللبناني ،وانتصار لأل ّمة العربيّة
واإلسالميّة في مواجهة الطاغوت والجبروت
الصهيوني الحاقد» ،وأش��ارت إلى أنّ «وحدة
اللبنانيّين والتفافهم حول جيشهم ومقاومتهم
كانت سببا ً رئيس ّيا ً في تحقيق االنتصار المظ ّفر،
وثالوث المقاومة الذهبي (الجيش والشعب
والمقاومة) هو الذي قهر العدو وم َنع ُه من تحقيق
أغراضه ومؤامراته المشبوهة ،وهو الذي ح ّقق
توازن ال ّرعب وال � ّردع ،وأجبر «إسرائيل» على
التفكير ألف مرة قبل اإلق��دام على أيّ مغامرة
حمقاء قد تكون سببا ً في نهايتها والقضاء على
جبروتها وطغيانها».

ّ
القطان

كذلك ،ه ّنأ رئيس جمعية «قولنا والعمل»
الشيخ أحمد القطان ،في تصريح« ،اللبنانيّين
والجيش والمقاومين واألمين العام لـ«حزب
الله» السيد حسن نصرالله ،بالذكرى العاشرة
النتصار المقاومة في حرب تموز .»2006
وأ ّكد «وجوب حفظ المعادلة الذهبيّة الجيش
وحيا السيد نصرالله
والشعب والمقاومة»،
ّ
«على خطابه المميّز» أول من أمس ،معتبرا ً أ ّنه
«على مستوى رؤى وتطلّعات األمة» ،وطالب كل
الساسة بـ«مالقاة السيد نصرالله في منتصف
ّ
الطريق لح ّل الفراغ الرئاسي ،وانتخاب العماد
عون رئيسا ً للجمهورية وعودة الرئيس سعد
الحريري رئيسا ً للحكومة».
وختم متم ّنيا ً أن «يالقي كالم نصرالله عقوال ً
واعية عند المجموعات التكفيريّة المسلّحة
من أجل إنهاء الحروب القائمة في المنطقة ،وال
سيما في سورية ،لعودة األمان واالستقرار».

«علماء جبل عامل»

وه ّنأ «تج ّمع علماء جبل عامل» في بيان،
أح���رار ال��ع��ال��م أج��م��ع ف��ي ال��ذك��رى العاشرة

النتصار تموز.
مني بها
واعتبر أنّ «الهزيمة النكراء التي
َ
العدو الصهيوني خ�لال ح��رب تموز ،مقرونة
األبي ،أ ّكدت
بالصمود الجبّار لشعب المقاومة
ّ
أنّ خيار المقاومة هو الخالص الوحيد أل ّمتنا،
السرطاني
والسبيل الوحيد إلزال���ة ال���ورم
ّ
ّ
الصهيوني من منطقتنا».
ّ
وأ ّك���د أنّ «ه��ذه ال��ذك��رى مناسبة للتذكير
بالخيار الصحيح وبالبوصلة الحقيقيّة ،لتبيان
والمضي بخطوات واثقة نحو النصر».
الحقائق
ّ
وأبرق رئيس حزب «الوفاق الوطني» بالل
تقي ال��دي��ن إل��ى السيد نصرالله ،مه ّنئا ً في
التاريخي» .وأ ّكد
«الذكرى العاشرة لالنتصار
ّ
«صواب ّية خيار المقاومة في مواجهة العدو
«اإلسرائيلي» وأعوانه ،وعلى أنّ هذا االنتصار
ّ
سيبقى أح��د أب��رز نماذج الصمود والتصدّي
في ظل الواقع العربي المنقسم والمتآمر على
المقاومة».
وختم« ،أنّ المقاومة سوف تنتصر حتما ً على
المشروع الصهيوني التكفيري الذي بتنا نشهد
آخر فصول انهياره».

لجنة سكاف

�وج��ه��ت «لجنة أص��دق��اء األس��ي��ر يحيى
وت� ّ
سكاف» ،في بيان ،بالتهنئة «من اللبنانيّين
وال��م��ق��اوم��ي��ن خ��ص��وص �اً ،بمناسبة ال��ذك��رى
السنويّة العاشرة لالنتصار التاريخي في
الصهيوني ،الذي
تموز -آب  2006على العدو
ّ
ح ّققته المقاومة بفضل تضحيات رجالها
األب��ط��ال وقيادتهم الحكيمة ودم��اء الشهداء
الطاهرة».
توجهت للمناسبة ،بالتحيّة «إلى قيادة
كما
ّ
المقاومة في لبنان وشهدائها وجرحاها ،وإلى
الجيش الوطني اللبناني وشهدائه ،وإلى قائد
المقاومة األمين العام لحزب الله السيد حسن
نصرالله ال��ذي يقود االنتصارات على العدو
الصهيوني».
وختمت بالقول« :على كل ح ّر وشريف في
أ ّمتنا ،دعم خيار المقاومة المسلّحة الذي أثبتت
المقاومة بدماء شهدائها ،أ ّنه السبيل الوحيد
القادر على ردع العدو عن االعتداء على وطننا
الصهيوني».
وهزيمة المشروع
ّ

