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�أكد �أنّ ت�ضحيات الجي�ش اللبناني ورجال المقاومة ج ّنبت لبنان الدخول في الفو�ضى

مقبل :لإخراج الم�ؤ�س�سة الع�سكرية
من التجاذبات ال�سيا�سية

ن�صراهلل� :إذا حدثت حرب جديدة على لبنان فالمقاومة �ستنت�صر
لي�س لل�صهاينة وال للتكفيريين � ّأي م�ستقبل في المنطقة
رأى األمين العام لحزب الله السيد حسن
نصر الله أنّ «انتصار المقاومة في حرب تموز
جاء من خارج السنن الطبيعية» ،موضحا ً
أنّ حزب الله «بذل جهدا ً وعمل على تأمين
الصواريخ التي تطال حيفا وما بعد حيفا وهي
صناعة سورية وصناعة محلية ،ومؤكدا ً أنه
«إذا حدثت حرب جديدة على لبنان فالمقاومة
ستنتصر».
ولفت السيد نصرالله ،في مقابلة مع قناة
«المنار» ،إلى أنّ «هناك مقاومة شعبية بوجه
إسرائيل ،وكان هناك قرار دولي بسحق هذه
المقاومة» .وقال« :إنّ حجم النار الذي ألقي
على رؤوسنا خالل حرب تموز يزيد عما ألقته
إسرائيل في ك ّل الحروب العربية ـ اإلسرائيلية
ب��ق��رار دول��ي وإقليمي لسحق المقاومة».
وأض���اف« :ف��ي ح��رب تموز أهدينا النصر
للجميع ،وإسرائيل تعترف بالهزيمة ،ولكن
في لبنان وبعض الدول العربية من يكابر وال
يعترف بنصرنا ،والحكومة اللبنانية في حرب
تموز  2006ال تمتّ إلى المقاومة بصلّة».
وإذ أش��ار إل��ى أنّ «هناك من ينكر علينا
النصر في لبنان في مقابل أنّ إسرائيل تحيي
هذه الذكرى وتأخذ العبر وال��دروس منها»،
لفت إلى أنّ «أكبر ك ّم من الحديث عن حرب
تموز كان هذا العام حيث هناك إجماع على
خسارة إسرائيل» ،كاشفا ً أنه «خالل الحرب
اتصلت إحدى السفارات األوروبية بمسؤول
العالقات الدولية في حزب الله آنذاك السيد
نواف الموسوي إليجاد مخرج مع الحكومة
اللبنانية لوقف الحرب حيث كان الك ّل موافقا ً
على إي��ق��اف ال��ح��رب ول��م يبق إالّ الحكومة
اللبنانية».
وفيما أوضح السيد نصرالله أنّ حزب الله
«لم يطالب بعد انتصار عام  2006بالسلطة
في لبنان ألنّ ذل��ك ك��ان سيؤدي إل��ى حرب
داخلية» ،قال« :كنا نريد في حرب تموز أال
تكبر األحقاد الداخلية ونحافظ على الوحدة
الوطنية وع���دم فتح ب��اب للكراهية ،لكن
لألسف فإنّ الطرف اآلخر يعمل العكس منذ
عام  .»2005وأض��اف« :خطابنا دائما ً أن ال
خيار أمامنا إالّ بوحدة اللبنانيين والدليل على
ذلك أن ال مشكلة لديّ بأن أكون في حكومة
واحدة مع تيار المستقبل».
وفي حين أكد السيد نصرالله أنّ «المعركة
لم تنته مع اإلسرائيلي في  14آب ،ولكن انتهى
القتال ،وكان هناك مسعى لتكريس تهجير
الناس» ،لفت إلى أنّ «أه�� ّم مشهد في حرب
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وفهمهم» ،وأش��ار إل��ى أنّ «أح��د أه�� ّم أرك��ان
االنتصار في حرب تموز هو وقوف العائالت
اللبنانية معنا ،وتجليات النصر أيضا ً كانت
بعودة الناس إلى قراهم في صبيحة  14آب
رغم ك ّل الظروف».
ون��ف��ى ال��س��ي��د ن��ص��رال��ل��ه م��ا يُ��ق��ال بأنه

«يعيش في ملجأ» ،وقال« :هذا غير صحيح
وه��ن��اك م��س��ؤول��ون أستقبلهم باستمرار
وأتن ّقل وهناك ترتيبات معينة نقوم بها»،
وأضاف« :استقبلت الجميع بعد الحرب من
وفود وسياسيين وأصدقاء وأعيش حياتي
الطبيعية ولست مختبئاً» ،كاشفا ً أنه «بعد
الحرب زار البقاع والجنوب وك ّل المناطق».
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وأسف ألنه «خالل الحرب حاول البعض
افتعال إشكال بين الجيش والمقاومة وكان
ه��ن��اك ق���رار م��ن رئ��ي��س ال����وزراء بمصادرة
شاحنات األسلحة» .وقال« :لقد قام الجيش
بمصادرة شاحنة أسلحة خالل حرب تموز
بسبب القرار السياسي وقد ت ّم ح ّل المشكلة
بالتنسيق مع الرئيسين لحود وبري .لقد قمنا
بالتهديد للر ّد على القرار السياسي الذي اتخذ
بمصادرة الشاحنات ألنّ هذا العمل إذا استم ّر
كان سيأخذ البلد إلى مكان خطير».
ولفت السيد نصرالله إلى أنّ «جنوب لبنان
يعيش أمنا ً واستقرارا ً وازدهارا ً وهناك مشكلة
وحيدة نتيجة تقصير الدولة هي البطالة».
وقال« :هناك استقرار في لبنان لم يسبق له
مثيل بعد حرب تموز ولوال تضحيات الجيش
اللبناني ورجال المقاومة لكان لبنان دخل في
الفوضى .الجيش خالل حرب تموز تصرف
بعقيدته الوطنية وبروح التضحية وساعد
بحسب إمكاناته وقدم الشهداء».
وإذ أش��ار إلى أنّ «المشكلة في مواجهة
الجيش اللبناني للتكفيريين ليست روحه
ال��وط��ن��ي��ة وإرادت�����ه وق���درات���ه إن��م��ا ال��ق��رار
السياسي» ،لفت السيد نصرالله إل��ى أنّ
«هناك من يرفض إعطاء الجيش اللبناني
القرار لحسم المعركة مع التكفيريين في
جرود عرسال».
وت��اب��ع« :ف��ي ح��رب تموز ك��ان المطلوب
القضاء على المقاومة في لبنان وسورية
وفلسطين وص��وال ً إلى عزل إي��ران» ،معتبرا ً
أنّ «ما يحدث في سورية هو انتقام من حرب
تموز واستكمال لها» ،مضيفا ً «إنّ من أه ّم ما
قاله اإلسرائيلي إنه إذا أردنا أن نلحق الهزيمة
بحزب الله لن تفيد المواجهة المباشرة ولن
تفيد الحرب مع إيران لذا كان الخيار إخراج
سورية من محور المقاومة».
واعتبر األمين العام لحزب الله أنّ سورية
«جزء اساسي في محور المقاومة وضربها
وخروجها يكسر ظهر ال��م��ق��اوم��ة» ،وق��ال:
«المشكلة التي واجهها الغرب في سورية هي
االستقاللية في السياسة وعندما أتت موجة
الربيع العربي استغلوها لضربها» ،مشيرا ً
إلى «أنّ المشكلة مع الرئيس األسد هي أنّ
هذه الشخصية لم تأخذ بالشرق األوسط
الجديد الذي يعني وجود حكام خاضعين
ألميركا».
وإذ لفت السيد نصرالله إل��ى أنّ «قتال
إسرائيل هو قتال األصيل وقتال التكفيريين
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هو قتال الوكيل» ،رأى أنّ «المشروع التكفيري
ليس لديه مستقبل في المنطقة» .وأضاف:
«ال��ج��م��اع��ات التكفيرية بما فيها داع��ش
والنصرة هي من صناعة واح��دة وأميركا
التي صنعت داعش هي من تقتلهم اليوم»،
مشيرا ً إلى أنّ «السالح األقوى في يد ترامب
لالنتخابات األميركية هو داعش».
وأكد السيد نصرالله أنّ «السعودية أتت
بالمسلحين من ك ّل العالم للقتال في سورية،
والذين يقاتلون في المعارك الضخمة هم من
الشيشان وغيرها ويتزعّ مهم السعودي»،
ولفت إلى أنه «إذا قام التركي بإغالق الحدود
مع سورية ال يمكن إدخال المسلحين وال يمكن
للسعودية أن تنزل األم��وال في الطائرات».
وق��ال« :إذا اقتنع التركي بأنّ المشروع في
سورية قد انتهى نكون قد أحرزنا تقدّما ً ألنّ
تدفق المسلحين من الحدود سيتوقف».
وأض���اف« :ال��ت��رك��ي يجب أن يقبل ب��أنّ
مشروع الحرب في سورية انتهى ،وأن��ه ال
يمكن الدخول إلى المسجد األموي وعليه أن
يمشي في الح ّل السياسي».
وحول ما يقوله «اإلسرائيلي» بأنّ حزب
الله اكتسب خبرات كبيرة بسبب الحرب
السورية واستفاد من الكثير من الخبرات
الهجومية ،قال السيد نصرالله« :عندما نقاتل
في سورية كتشكيل كبير متن ّوع األسلحة
ونشارك في أعمال قتالية كبيرة وواسعة
ونخرج المسلحين من مساحات جغرافية
واسعة يعني أننا نكتسب خبرات كبيرة .وإذا
طلبنا من المجاهدين دخول الجليل فلدينا
الكثير من الخبرات اكتسبناها من الحرب في
سورية».
ورأى السيد نصرالله أنه «إذا ع ّمت الفوضى
في ك ّل المنطقة ستكون إسرائيل الخاسرة
األول��ى» ،ألنّ الفوضى سوف تأكل إسرائيل
وسوف تأكل المصالح األميركية في نهاية
المطاف .اإلسرائيلي سيأخذ أغراضه ويخرج
من فلسطين ونتيجة تطورات قد تحصل لن
يكون للصهاينة أيّ مستقبل في المنطقة».
وع��ن محاولة توصيف المعركة بأنها
سنية ـ شيعية ،قال« :هذا األمر غير صحيح،
فالحديث عن االنقسام السني الشيعي الحا ّد
هو مبالغة كبيرة ،وهناك من يعمل على إظهار
ذلك ويح ّرض عليه ،وقد عملت وسائل اإلعالم
الخليجية والعربية على ذلك» .وتابع« :أعتقد
أنّ وضع الوحدة اإلسالمية ليس مأساويا ً كما
يص ّور في وسائل اإلعالم».

رأى نائب رئيس الحكومة وزير الدفاع الوطني سمير مقبل ،بعد لقائه أمس
رئيس حزب الكتائب سامي الجميل« ،أننا نمر بأوقات استثنائية أكان على
المستوى السياسي والخالفات الموجودة على الساحة أم في قضايا اإلرهاب»،
متمنيا ً «أال يزج السياسيون المؤسسة العسكرية في التجاذبات السياسة لكي
ال تتأثر باآلراء السياسية».
وردا ً على سؤال عن عدم تصويته في مجلس الوزراء أجاب مقبل« :أنا كوزير
دفاع ال أصوت ،فأنا أقترح األسماء ،ما يعني أنني موافق عليها ،وأترك الرأي
لمجلس الوزراء ليقرر».
وعن وصف ما جرى في مجلس الوزراء بالمسرحية ،قال مقبل« :لقد تصرفت
وفق مسؤولياتي الدستورية والقانونية» .وسأل« :هل طرح أسماء لتعيين
رئيس للمجلس األعلى للدفاع مسرحية ،أم أنّ المسرحية هي التغيب عن
انتخاب رئيس للجمهورية وعدم النزول إلى مجلس النواب؟ عجيب هذا االمر،
يريدون تعيين أشخاص لمصلحة شخصية او سياسية او حزبية ،وعكس ذلك
يعتبرونه مسرحية».
وعن إمكانية التمديد لقائد الجيش حتى لو عرض األمر الوضع الحكومي
للخطر ،قال مقبل:
«كل ما سيتم هو بحسب الدستور والقانون ،فلماذا سيعرض الحكومة
للخطر؟ لدي مسؤوليات دستورية سأسير بها».

مراد :لإقرار قانون انتخابي
ي�ؤمن �صحة التمثيل
نبه رئيس حزب االتحاد الوزير السابق عبد الرحيم مراد ،في كلمة ألقاها
خالل مأدبة غداء أقيمت على شرفه في زحلة ،في حضور النائبين السابقين
جمال الطقش وزهير العبادي وفعاليات من منطقة البقاع ،من «خطر التلوث
البيئي الناجم عن تلوث حوض الليطاني» ،وناشد «المسؤولين تدارك هذا
الخطر من خالل تنظيف مجرى النهر ومنع كل ما يسبب التلوث من نفايات
المستشفيات والمعامل والمصانع وغيرها».
وعن الوضع المحلي قال مراد« :منذ أكثر من  15عاما ً نحاول أن ننجز قانون
انتخاب على الرغم من الخلوات واالجتماعات ولكن لألسف ال نتيجة ،والجمود
هو نتيجة النظام الفاسد الذي جلب لنا عند أي إستحقاق تفجير ما».
أضاف« :الموجودون اليوم على طاولة الحوار ال يمثلون الشعب تمثيالً كامالً
نتيجة القانون االنتخابي غير العادل ،وهناك ضرورة لصياغة قانون انتخابي
يؤمن صحة التمثيل وضرورة انتخاب رئيس للجمهورية».

مراد وعدد من المشاركين في حفل الغداء في زحلة

وزير الخارجية يطلب من بعثة لبنان في الأمم المتحدة رفع �شكوى عاجلة �ضدّ «�إ�سرائيل» وابراهيم يتابع الو�ضع مع قائد «يونيفيل»

جي�ش العدو يوقف ّ
�شق الطريق الع�سكرية في �شبعا والأهالي يرفعون العلم اللبناني على �سياج المزارع

هاشم يثبت العلم اللبناني عند السياج الشائك

سعيد معالوي
أوقف جيش العدو «اإلسرائيلي» صباح أمس ،أعمال شق طريق عسكرية كان قد بدأ العمل فيها منذ عدة
أيام ،وعمل على سحب الجرافات والمعدات إلى نقطة خلفية داخل مزارع شبعا المحتلة.
وقد تداعى أهالي شبعا والعرقوب ،يتقدّمهم عضو كتلة التحرير والتنمية النائب قاسم هاشم ورئيس
اتحاد بلديات العرقوب محمد صعب وقاضي شرع حاصبيا الشيخ اسماعيل دلي ومنفذ عام الحزب السوري
القومي االجتماعي لبيب سليقا ومخاتير قرى المنطقة وفاعلياتها وأصحاب األراضي المحتلة ،إلى اعتصام
أمس عند بوابة هذه المزارع احتجاجا ً على ما يقوم به العدو «اإلسرائيلي» ،سواء داخل المزارع أو عند
تخومها ،حيث بدأ عند مطلع هذا األسبوع ّ
شق طريق ترابية بطول  2500متر وعرض  14مترا ً لتصل تالل
سدانا في العرقوب بالمرصد «اإلسرائيلي» عند الطرف الجنوبي لجبل الشيخ ،وهي خارج السياج الذي
يز ّنر المزارع منذ أكثر من أربعة عقود بعمق يتراوح بين  50و 300مترا ً داخل األراضي اللبنانية ال ُمح ّررة.
وقد تقدّم األهالي ومعهم جرافة حتى السياج الشائك وهم يحملون األعالم اللبنانية ،فيما انتشر الجيش
اللبناني في المكان بقيادة قائد اللواء التاسع العميد جوزيف عون ورئيس مركز المخابرات في المنطقة
المقدم يحيى الحسيني ،وبحضور ضباط من قوات «يونيفيل» وعناصر ترفع علم األمم المتحدة في محاذاة
ما يس ّمى زورا ً «الخط األزرق».
وقد انتزع شباب شبعا السياج في أكثر من مكان وتوغلوا داخل منطقة المزارع ألكثر من  50مترا ً وهم
يرفعون األعالم اللبنانية ،فثبّتوا بعضها على سياج المزارع ،وسط حضور كثيف لقوات العدو «اإلسرائيلي»
التي واكبتها دبابات ومد ّرعات توزعت بين أشجار السنديان على بعد  100متر فقط من ال ُمعتصمين الذين
مكثوا في المكان ألكثر من ثالث ساعات.
في غضون ذلك ،كان قائد قوات «يونيفيل» الجنرال مايكل بيري على اتصال مباشر مع قواته على األرض
هناك ،فيما كانت طوافة تابعة لهذه القوات تحلق فوق المكان.
وفي حديث لـ»البناء» ،كشف النائب هاشم أنه أطلع رئيس مجلس النواب نبيه بري على ك ّل ما يقوم به
العدو ،الفتا ً إلى أنّ الرئيس بري أجرى ،بدوره ،اتصاالت مكثفة مع األطراف الدولية المعنية كافة للعمل على
وضع ح ّد النتهاكات العدو وثنيه عن اعتداءاته اليومية على لبنان ،والتي كان آخرها في مزارع شبعا.
وأكد هاشم أنّ قيادة «يونيفيل» تعترف بأنّ هذه الحفريات تت ّم خارج ما يس ّمى «الخط األزرق» على هذا
المحور وفي عمق األرض المح ّررة وخارج المنطقة المتنازع عليها.
أما صعب ،فقال« :لدينا أكثر من وسيلة إليقاف العدو عن هذه ال ُممارسات اإلجرامية ،مشيرا ً إلى أنّ هذا
الخرق «اإلسرائيلي» يؤكد ك ّل يوم أن ال الخط األزرق وال القبعات ال ُزرق قادرة على حماية هذه األرض،
ووحدها المقاومة هي الكفيلة بحفظ الكرامة واسترجاع الحقوق وحمايتها والحفاظ عليها.
وفي سياق متصل ،وفي إطار متابعة التطورات ،زار مدير عام األمن العام اللواء عباس ابراهيم ظهراً ،مقر
قيادة قوات «يونيفيل» وكان في استقباله قائد القوات اللواء مايكل بيري ومجموعة من الضباط.
وعقد الجانبان اجتماعا ً جرى خالله تقييم األوض��اع األمنية على الحدود الجنوبية والخروقات
«اإلسرائيلية» للخط األزرق ،إضافة إلى التعاون القائم بين األمن العام وقيادة قوات االمم المتحدة في إطار
المه ّمات الموكلة إليها تنفيذا ً للقرارات الدولية ،ال سيما القرار .1701
كما كان اللقاء مناسبة قدم خاللها ابراهيم تهنئته لبيري ،وتمنى له التوفيق في مه ّماته الجديدة في
لبنان.

(رانيا العشي)

من اعتصام األهالي وسط انتشار قوات من الجيش اللبناني ويونيفيل

باسيل« :إسرائيل» تمعن بعدم
االلتزام بالقرارات الدولية
من جانب آخر ،أرسل وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل كتابا ً إلى بعثة لبنان لدى األمم المتحدة
في نيويورك ،عن االعتداءات اإلسرائيلية التي طالت أخيرا ً بلدة الغجر ومزارع شبعا المحتلتين« ،األمر
الذي يشكل خرقا ً فاضحا ً للقرار  ،1701وانتهاكا ً لحقوق السكان والسيادة اللبنانية» ،مطالبا ً برفع شكوى
عاجلة إلى مجلس األمن.
وجاء في الكتاب« :لما كانت قوات االحتالل اإلسرائيلية ال تزال تتمادى بانتهاك السيادة اللبنانية وتمعن
بعدم االلتزام بجميع القرارات الدولية ذات الصلة ،ال سيما القرار  ،1701يطلب إليكم إبالغ الجهات المعنية
في منظمة األمم المتحدة ،وال سيما مجلس األمن الدولي ،بما تقوم به حاليا ً قوات اإلحتالل في كل من الجزء
اللبناني المحتل من بلدة الغجر ومزارع شبعا:
ـ في بلدة الغجر ،تقوم سلطات االحتالل بفرض أنظمة وقوانين جديدة على الجزء المحتل من البلدة وعلى
سكانه يتمثل بإرغامهم على دفع ضرائب من جهة ،وبإنشاء جماعات سكانية استيطانية من جهة أخرى.
ـ في مزارع شبعا المحتلة ،باشرت قوات االحتالل بشق طرقات وأعمال بنى تحتية أخرى.
أضاف باسيل في كتابه« :ولما كانت هذه الممارسات تشكل اعتداء إسرائيليا ً جديدا ً يطال سكان الجزء
اللبناني من بلدة الغجر وينتقص من حقوقهم ويزيد من إخضاعهم لسلطات اإلحتالل ،وبما أنّ الممارسات
في مزارع شبعا تشكل انتهاكا ً خطيرا ً للسيادة اللبنانية وخرقا ً لحرمة األراضي اللبنانية في هذه المزارع،
يطلب إليكم رفع شكوى عاجلة إلى مجلس األمن ومتابعة األمر مع من يلزم».
وكان باسيل قد أرسل كتابا ً عن الخروقات «اإلسرائيلية» الى وزارة الدفاع الوطني ،طالبا ً منها تزويد
وزارة الخارجية بك ّل ما يتوافر لديها من معلومات وبالسرعة القصوى.

من حروب أعد لها من خالل صنيعته الجماعات التكفيرية ،للقيام بأمور كان من الصعب تمريرها في أحوال
عادية ،ومن ذلك ما يجري في داخل المسجد األقصى ،أو على صعيد االستيطان المتمادي أو في ما يتعلق
باألسرى أو هدم البيوت أو ما تقوم به من إجراءات داخل األراضي اللبنانية المحتلة في قرية الغجر ومزارع
شبعا».
واستنكر «ما يقوم به العدو الصهيوني في قرية الغجر وم��زارع شبعا من إج��راءات غير شرعية وال
قانونية» ،منوها ً بإقدام وزير الخارجية جبران باسيل على رفع شكوى لألمم المتحدة ،مع اقتناعنا بعدم
جدوى ذلك ،إال أنه ال يجوز تمرير األمر من دون التحرك ،ويبقى التحرك األجدى هو المقاومة والردع ألن هذا
العدو ال يفهم إال لغة القوة».

«العمل اإلسالمي» :لتتح ّمل «يونيفيل» مسؤولياتها

وأكدت «جبهة العمل اإلسالمي» في لبنان في بيان على «حق لبنان الطبيعي جيشا ً وشعبا ً ومقاومة في
مواجهة االعتداءات والخروقات الصهيونية المتمادية والرد عليها بالطريقة المناسبة وحينما تدعو الحاجة
والضرورة لذلك».
ولفتت إلى «مسؤولية قوات يونيفيل في ردع العدو وتحذيره ومنعه من التمادي والغي في خروقاته
واعتداءاته حفاظا ً على استقرار الوضع في المنطقة».

قبالن :للتمسك بالمعادلة الذهبية

وشدّد نائب رئيس المجلس اإلسالمي الشيعي األعلى الشيخ عبداألمير قبالن ،خالل خطبة الجمعة،
«على ضرورة التنبه إلى مكر العدو الصهيوني الذي ينتهك حرمة المسجد االقصى ويعتدي على سيادة
لبنان في اعمال عدوانية في منطقة مزارع شبعا ما يستدعي أن تتحرك الدولة اللبنانية وقوات الطوارئ
الدولية بشكل عاجل للجم العدوان اإلسرائيلي الجديد ضد لبنان ،وعلى اللبنانيين أن يتمسكوا بالمعادلة
الذهبية التي حمت وحافظت على لبنان فيحصنوها بالتعاون والتنسيق بين لبنان وسورية في مواجهة
االستهداف اإلرهابي ضد البلدين والشعبين الشقيقين».

تجمع العلماء :العدو ال يفهم إال لغة القوة

رأى «تجمع العلماء المسلمين» ،في بيان ،بعد اجتماع لهيئته اإلدارية أنّ «العدو الصهيوني يستغل
فرصة انشغال العالم العربي واإلسالمي والرأي العام الدولي بما يجري في سورية والعراق واليمن وليبيا

ابراهيم فور وصوله إلى مق ّر قوات الطوارئ الدولية في الناقورة

