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 ...فلٌعتذروا

 *زٌاد عبس

صغٌرة . جبت الى هنا خوفاً من تهدٌدات السٌد نصر هللا. جبت مع عابلتً مذ كنت 0222أنا جنوبٌة من الذٌن تهجروا الى اسرابٌل عام »

لكننً أحب أن أعود الى بالدي. ال استطٌع العٌش هنا. فمنذ ست سنوات وأنا أحلم بٌوم العودة، أتمنى أن تساعدونا على العودة، وأتمنى 

 .«لكل غابب عن وطنه أن ٌعود الٌه ٌوما ما

الالجبٌن »اللجنة المشتركة لمتابعة قضٌة ، الى 0222كتبت مٌلٌسا، ابنة بلدة عٌن ابل، هذه الرسالة وأرسلتها فً العشرٌن من اٌار عام 

 .، التً انبثقت عن ورقة التفاهم بٌن التٌار الوطنً الحر وحزب هللا«الى اسرابٌل

، «الالجبٌن الى اسرابٌل»بعٌدا من السجال المرافق لزٌارة البطرٌرك بشارة الراعً لألراضً المحتلة، وبعٌدا من كٌفٌة مقاربته لقضٌة 

اده الراعً الى الواجهة، لٌس اال ملفا شابكا سقط عمدا من حسابات الدولة اللبنانٌة. بٌن كالم الراعً الذي عّمم براءة فلنعترف بأن ما أع

من فروا الى االراضً المحتلة، والكالم اآلخر عن تخوٌن البطرٌرك وتعمٌم تهم العمالة لمن فّروا أٌضا، تصبح الضرورة قصوى لسرد 

 .كرة اللبنانٌة المثقوبة، حرصاً على عدم التعمٌم فً الحالتٌن، فً التجرٌم أو فً البراءةحقابق سقطت مراراً من الذا

بعدما ُترك الجنوب تحت سٌطرة المجموعات الفلسطٌنٌة، تخلّت الدولة اللبنانٌة عن مناطق جنوبٌة بٌنها منطقة جزٌن، وتولى مسؤولٌتها 

. حوصر الجنوبٌون بٌن العدو وحلٌف 87راً طٌباً بعد اجتٌاحها اللٌطانً عام ، الذي أّمن إلسرابٌل جدا«جٌش لبنان الجنوبً»هناك 

 .«جٌش لبنان الجنوبً»، رسخت اسرابٌل احتاللها مكرسة سلطة 70العدو، ووضعوا بٌن خٌارات أهونها شّر مطلق. بعد اجتٌاح عام 

مر الواقع. فاختار بعضهم العمل فً واابف مدنٌة، تخلت الدولة اللبنانٌة عن مواطنٌها. سقطت المنطقة وأهلها فً قبضة سلطة األ

 .وبعضهم اآلخر اختار الواابف العسكرٌة، وتحول عدد منهم الى مجرمً حرب

 

 ترشح للرباسة من
 تعامل مع العدو وتحول من قاتلوا معه الى رؤساء كتل مرجحة

بٌٌن فً التحرٌر خالصاً لهم وسبٌالً لعودتهم تحت سلطة عشٌة التحرٌر، فً الثالث والعشرٌن من اٌار عام الفٌن، ٌوم وجد آالف الجنو

اما أن ٌسلموا انفسهم للدولة اللبنانٌة، او أن ٌرحلوا مع جٌش »الدولة، قابلهم االمٌن العام لحزب هللا السٌد حسن نصرهللا بخطابه الشهٌر 

 .«أسّرتهم االحتالل، او سنأتً الٌكم لٌس للسالم. نحن آتون الٌكم بالبنادق... سنذبحهم فً

 لم ٌكن خطاب نصر هللا جذاباً لعودة هؤالء الى كنف الدولة، وحتى الى قضابها للخضوع للمحاكمات. فالخطاب ٌومها مثل ارهاباً نفسٌاً لم

بعض العابالت هرب ألن أحد أفرادها تعامل مع العدو، بعضها هرب بعدما أفقدها االرهاب النفسً «. اسرابٌل»ٌفتح طرٌقهم سوى الى 

قتها فً أي محاكمة عادلة، وبعضها هرب ألنه مجرم ومتعامل ومجرم حرب حقاً، لكن الجمٌع، لم ٌكن بموقع االدراك حتماً، بأن حفلة ث

 .الترهٌب هذه، لن تتبعها عملٌات تصفٌة حقٌقٌة

آمالهم هناك، بعدما اكتشفوا أن العمالة ذهبت ٌومها مٌلٌسا ورفاقها والعابالت آملٌن اٌجاد اآللٌة المناسبة لٌعودوا بعد أٌام قلٌلة. سقطت 

الحقتهم حتى أصغر أطفالهم. أصاب التعمٌم قضٌة ثمانٌة آالف لبنانً فّروا ٌومها الى االراضً المحتلة. قسم منهم عاد الى لبنان، وقسم 

ناك بطبٌعة الحال. جّرمت وبقً ما ٌقارب الفٌن وستمبة فً االراضً المحتلة، قبل أن ٌتكاثروا ه«. إسرابٌل»آخر هاجر الى خارج 

، لٌصبحوا سواسٌة مع القتلة والعمالء ومجرمً «جرم دخول اراضً العدو»الدولة من بقً هناك حتى لو كان مولوداً جدٌداً، متذرعة بـ

 .الحرب

وبدل أن «. لى إسرابٌلالفارٌن ا»عندما أعلن البطرٌرك الراعً نٌته زٌارة االراضً المحتلة، لم ٌكن حٌنها صعباً توقع نٌته اثارة قضٌة 

ٌخلق ذلك نقاشاً جدٌاً بكٌفٌة معالجة مشكلة وطنٌة ترتقً الى مستوى مشاكل األمن القومً للبالد، ذهب البعض لٌعبر عن مواقف ال تسهم 

 .سوى فً زٌادة الهوة مع الحل

كان للعماد مٌشال عون كلمة فً أول جلسة حرصاً مّنا على مقاربة واضحة لمعالجة هذه القضٌة، وتأمٌن محاكمات عادلة لكل فرد منهم، 

 .«أنا لم آت ألدافع عنهم ألنهم لٌسوا عمالء، وال أقول إنهم أبرٌاء»قال فٌها:  0222لمجلس النواب فً تموز 

ار الوطنً بعدها، ولعدم تحول هذه القضٌة الى ورقة اسرابٌلٌة ٌستخدمها العدو ٌوماً ما، برزت أولى المعالجات فً ورقة التفاهم بٌن التٌ

ابراهٌم األمٌن بعٌداً عنه، خلص النقاش الى البند الرقم ستة، وفٌه: « األخبار»الحر وحزب هللا، بعد نقاش عمٌق لم ٌكن ربٌس تحرٌر 

انطالقاً من قناعتنا بأن وجود أي لبنانً على أرضه أفضل من رؤٌته على أرض العدو، فإن حل مشكلة اللبنانٌٌن الموجودٌن لدى »
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ٌتطلّب عمالً حثٌثاً من أجل عودتهم الى وطنهم، آخذٌن بعٌن االعتبار كل الاروف السٌاسٌة واألمنٌة والمعٌشٌة المحٌطة « لإسرابٌ»

بالموضوع، لذلك نوجه نداء إلٌهم للعودة السرٌعة الى وطنهم استرشاداً بنداء سماحة السٌد حسن نصر هللا بعد االنسحاب اإلسرابٌلً من 

 .«اماً بكلمة العماد عون فً أول جلسة لمجلس النوابجنوب لبنان، واستله

مراسالت بعد االتفاق على البند السادس من ورقة التفاهم، أُلّفت لجنة لمتابعة هذه القضٌة. لم تكد اللجنة تبدأ عملها حتى بدأت تتلقى آالف ال

ٌة عنهم، ورفض قٌادة الجٌش طلبات عناصرها بترك من لبنانٌٌن فً اسرابٌل وخارجها، شرحوا فٌها اروف هربهم وتخلً الدولة اللبنان

الجنوب والعودة الى سلطة المؤسسة العسكرٌة الرسمٌة. فً هذه الرسابل شاركنا هؤالء معاناتهم فً االراضً المحتلة، حٌث ال ٌمكنهم 

 .م بصلةتسجٌل زواجهم فً أي سجل، فٌولد مولودهم بال قٌد، وٌدرس أطفالهم دون شهادات فً أرض ال تمت الٌه

 .فً هذه الرسابل، اعتقد هؤالء ٌومها أن الدولة قد استفاقت أخٌرا لوجودهم، وأنها أخٌرا ستؤمن اآللٌة القانونٌة المناسبة لعودتهم

الفتوى التً »هنا، ال بد لً أن أتوجه للسٌد ابراهٌم االمٌن، الذي لم ٌقرأ حدٌث البطرٌرك سوى عبر منطق التخوٌن والسخرٌة مما سماها 

البطرٌرك بشارة الراعً »، عندما قال ان «خرج بها جهابذة مقربون منه )الراعً( لتسوٌة الوضع مع المحتجٌن على زٌارته لفلسطٌن

 .«!ٌدرس، اآلن، فكرة أن ٌزور إٌران

راعً هناك ما ال« ارتكب»ممّجدة لخطواته، حتى لو « األخبار»قد ٌزور البطرٌرك الراعً اٌران حتماً، وطبعا عندها ستكون عناوٌن 

ٌمس السٌادة الوطنٌة، ودابماً خدمة لمقاومة، هً خٌارنا أٌضا من دون أن ٌزاٌد علٌنا أحد فً دعمنا هذا المسار الوطنً االستراتٌجً 

تنجح حتماً لمقاومة العدو االسرابٌلً، اال أن على المقاومة نفسها، أن تعٌد النار جدٌاً فً صورتها التً تنعكس اعالمٌاً فً عناوٌن رنانة، 

 .فً التعببة وزٌادة االنقسام بٌن اللبنانٌٌن

وأرى نفسً مضطرا إلى أن أذّكر األمٌن بأن معالجة هذا الملف لطالما كانت بعٌدة عن التعببة وتجٌٌش العواطف. ودابماً بعٌداً عن رؤٌة 

ٌُسجل له ٌوما ما إعادته القض  .ٌة الى الواجهةالبطرٌرك لهؤالء وتعمٌمه البراءة لهم، وهو الذي قد 

ا لم ٌتبع ورقة التفاهم سوى قانون هش جّرده مجلس النواب من أي قابلٌة للتنفٌذ، بل أقره بصٌاغة عامة بحاجة لمراسٌم تطبٌقٌة لم تناقشه

رؤساء لسنوات الحقة تعاٌش فٌها الجمٌع مع أمراء حرب تحولوا الى « إسرابٌل»أي حكومة الحقة. غابت قضٌة العابالت اللبنانٌة فً 

بٌنما كان مجلس النواب ٌقر قوانٌن عفو لمجرمً حرب بعضهم قتل الجٌش اللبنانً « المجرمٌن»المؤسسات اللبنانٌة. غابت قضٌة هؤالء 

 .وبعضهم قاتل آالف اللبنانٌٌن

ادة مٌلشٌات قّدموا ٌوما غاب هؤالء فٌما فُتحت طرٌق الترشٌح للرباسة لمن ثبت أنه تعامل ٌوما مع العدو نفسه. غاب هؤالء فٌما تحول ق

 .ما أفخم النبٌذ لمسؤولٌن اسرابٌلٌٌن، وقاتلوا جنبا الى جنب مع جٌش العدو، الى رؤساء كتل نٌابٌة مرجحة فً ملفات البلد المصٌرٌة

ٌدٌهم من اهمال وذل لقد طلب ابراهٌم االمٌن من البطرٌرك أن ٌعتذر، ماذا لو طلبنا من زعماء السٌاسة اللبنانٌة أن ٌعتذروا عما اقترفت أ

 للبنانٌٌن؟

 .فلٌعتذروا بعدما قادوا لبنانٌٌن لٌكفروا بالوطن وبنٌه

لنا لبنانٌون هناك، أكثرٌتهم لم تكفر بنا بعد، لنا لبنانٌون ٌولدون بصمت وٌتزوجون بصمت وٌموتون بصمت، ولنا عمالء هنا ٌتزاحمون 

 .على المال والسلطة

 قٌادي فً التٌار الوطنً الحر *

 اسةسٌ

 ٣١٢٥حزٌران  ٧الجمعة  ٣٤٢٢العدد 

 

 

 

 

 

 

 

 



 التعلٌقات

 سنة علمهم الموساد بكل حرٌة14

 22:08 - 22/22/0202نشره مجهول )لم ٌتم التحقق( ٌوم الجمعة, 

وما ٌجب القٌام به عند عودتهن. حتى من ولد هناك فً األراضً المحتلة أصبح مراهقاً سنة علمهم الموساد بكل حرٌة جمٌع األنشطة 14

 . فً مدارسهم هل ٌتصور عاقل أنهم تركوهم ٌنعموا بالحٌاة دون تعلٌمهم وتشرٌبهم أسس العمالة من الصفر

 تعلٌقرد على هذا ال 

 أبناء العمالء

 22:00 - 22/22/0202)لم ٌتم التحقق( ٌوم الجمعة,  مجهول نشره

عاماً( إنها  01العدو، فقد كانت لهم كلمتهم أٌضاً. إذ قالت الشابة مرٌم ٌونس ) الجٌل الثانً من أبناء العمالء الذٌن ولدوا وتربوا فً كٌان

سنة صار عندي وطن جدٌد وعٌلة جدٌدة  ٢٥»عن وطنها عندما كان عمرها خمس سنوات. لكن ذلك ال ٌهم. ففً فترة « أبعدت»

رابٌل، هون فً مجاالت كتٌري مفتوحة إدامنا من كل بعتقد إنو هللا فتح لنا باب هو إس»أضافت «. وأصدقاء جداد إسرابٌلًٌ ولبنانًٌ

شو ذنبنا نحنا »وسألت ٌونس «. النواحً بتساعدنا نتقدم وننجح بحٌاتنا العلمٌة والعملٌة، ومن جهة تانٌة تسكرت بوجنا بواب وطّنا

نجحت فٌها بوقت إنو وطنً تنكر لً دوله كبرت فٌها و»وفً حال عادت ٌونس الى لبنان، فهً لن تنسى «. الصغار لٌدخلونا بلعبة الكبار

وما تقبلنً، ما بنسى الناس ٌلً وقفوا حدي وأخدوا بإٌدي، علمونً وأرشدونً من معلمٌن ومعلمات ومدراء وتالمٌذ، استقبلونً ودخلونً 

 .«عالمن وتعلمت منن معنى التقبل والصبر

 ٣١٢٥حزٌران  ٣االثنٌن  ٣٤١٢العدد « األخبار»

 http://al-akhbar.com/node/207672-قاسم س. قاسم

 رد على هذا التعلٌق 

 فلٌعتذروا

 20:02 - 22/22/0202)لم ٌتم التحقق( ٌوم الجمعة,  مجهول نشره

ال ٌجوز ابدا ان تبرر فعل العمٌل نتٌجة فعل لعمٌل اخر لم ٌحاسب علٌه . ) وال تزر وازرة وزر أخری ( الشق االخٌر من كالمك فٌه 

أما تبرٌرك للعمالءالذٌن لوالهم أصال لما كان هناك جٌش لحد فذلك ابدا غٌر منطقً .. الننا لو اعتبرنا انهم لو ٌكونوا  شًء من المنطق

أي هم لكان غٌرهم فتلك ازمة كبٌرة جدا لها عالقة بالتربٌة حول مفهوم الوطن ...!!! ال تبرر ابدا ما حّرمه هللا ؟؟؟ لك الحق بالتبرٌر ب

 .... ه هللا ... ال ٌوجد هنا علی االرض وكٌل عن المسٌح كً ٌسامح وكذلك ال ٌوجد وكٌل عن النبً محمد كً ٌسامحشًء إال بما حرم

!!!! 

 رد على هذا التعلٌق 

 كفانا دجالً وتزوٌراً وسفاهة

 20:01 - 22/22/0202نشره نمر رمضان )لم ٌتم التحقق( ٌوم الجمعة, 

صار الحق على سٌد المقاومة! ماذا ٌتوقع المرء من الذي قاد هجوماً ضد مٌاومً "كهرباء لبنان" فً األشرفٌة أكثر من ٌأتً، وبكل 

مالء؟ هل ال زال هناك من ٌصدق دعاة "اإلصالح والتغٌٌر"؟ لعل زٌاد عبس، المتحصن بنٌابته، وقاحة ، لتبرٌر العمالة وجرابم الع

ٌستطٌع العد: لقد تم تحرٌر القسم األكبر من جبل عامل منذ أربعة عشر سنة! لو أرادوا العودة، رغم الاروف التخفٌفٌة المشٌنة، لكانوا 

 .عادوا. كفانا دجالً وتزوٌراً وسفاهة

 رد على هذا التعلٌق 
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 الى السٌد زٌاد عبس

 22:02 - 22/22/0202)لم ٌتم التحقق( ٌوم الجمعة,  HKH نشره

 الى السٌد زٌاد عبس المحترم
منٌت لو انك عرفت عن تجربة واحدة ممن تعرضن لالغتصاب او ممن قتل ابنها امام كل ابناء البلدة بدم بارد و عن سابق تصور و ت

 تصمٌم ...ال ٌمكن اعتبار القضٌة اجتماعٌة مع جماعة من المجرمٌن تفننوا فً القتل و التعذٌب
 قم بزٌارة الهالً ضحاٌا هؤالء ثم احكم

 ٌة و التناٌر السٌاسً منها ال ٌكفًالن السكن باالشرف
 اال اذا كان هذا المقال عبر االعالم مطلوب منه ان ٌخلق سجاال مع حزب هللا و فتح ابواب صراعات جدٌدة

 ال ٌمكنك ان تعتبر اسرابٌل عدوا و من ٌتعامل معها مالوم
 ماذا نقول لمن رفض التعامل و تعرض للالم على ٌد من تقول انهم مالومون

 رك حقٌقة الى اٌن ٌذهب بنا هذا التناٌرهل تد
 هل تعلم ان االرض ستنقلب على حزب هللا فً حال تنازل

 هل تضمن ان ال ٌعود احد منهم و هو مخلص لوطنه العبري
 هل ترٌدون ان تعٌدوا خلط االوراق

 افعلوها و لن تجدوا غٌر العدو صدٌقا لكم

 رد على هذا التعلٌق 

 البطرك زار دولة نحن معها فً

 22:28 - 22/22/0202نشره مجهول )لم ٌتم التحقق( ٌوم الجمعة, 

 .السالح مع العدو و قاتلوا بصفوفه ضد الوطن و الشعبالبطرك زار دولة نحن معها فً حرب، و دافع عن أشخاص حملوا 

 !!هل هناك من وضوح أكثر من ذلك فً جرٌمة البطرك؟

لٌست زلة لسان و لٌست هفوة. الزلة قد تكون فً دمشق أو الرٌاض، و الهفوة تكون فً بارٌس أو واشنطن.. و لكن فً إسرابٌل، فهذا 

 .نٌةٌعنً خٌانة للوطن و مخالفة للقوانٌن اللبنا

و نقطة على السطر. األمور واضحة وضوح الشمس. األفضل على التٌار و زٌاد عبس و باقً الذٌن ٌزاٌدون فً الوطنٌة دفاًعا عن 

 !العمالء، الخجل و اإلستحاء بفعلة ربٌس كنٌستهم، و السكوت خٌر لهم على أن ٌبرروا زٌارة العمالء و الدفاع عنهم

 رد على هذا التعلٌق 

 الخطأ األكبر للمقاومة هً أنها

 22:20 - 22/22/0202نشره مجهول )لم ٌتم التحقق( ٌوم الجمعة, 

 .األكبر للمقاومة هً أنها لم تقم بما قامت به المقاومة المتحضرة فً فرنسا و بلجٌكا و أوروبا بعد الحرب العالمٌة الثانٌةالخطأ 

، و الدلل الذي عاشوه بحماٌة جزء من السلطة السٌاسٌة و الدٌنٌة اللبنانٌة، هو الذي أدى إلى 0222هذا اللطف الزابد بحق العمالء عام 

 .و ما زال إلى الٌوم هناك عمالء 0222ن العمالء عام اهور جٌل جدٌد م

 رد على هذا التعلٌق 

 سنودن و أسانج مالحقان و

 22:22 - 22/22/0202تحقق( ٌوم الجمعة, نشره مجهول )لم ٌتم ال

 .سنودن و أسانج مالحقان و محرومان من الحركة ألنهما كشفا سٌاسة أمرٌكا، و لذلك إعتبرت أمرٌكا سنودن أنه خابن و ترٌد محاكمته

إن هناك سٌاسٌٌن و كهنة و غٌرهم أما فً لبنان، فعمالء حملوا السالح و عّذبوا اللبنانٌٌن و قتلوا أبنابنا، فبدل أن ٌعاقبوا و ٌحاكموا، ف

 !!ٌدافع عنهم.. ال بل الوقاحة أن البعض ٌهاجم من ٌنتقد العمالء

 رد على هذا التعلٌق 
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 وك للمقاومة بهٌكمبر

 22:02 - 22/22/0202نشره مجهول )لم ٌتم التحقق( ٌوم الجمعة, 

 !!...مبروك للمقاومة بهٌك حلفاء

 رد على هذا التعلٌق 

 مفعول رجعً

 22:20 - 22/22/0202نشره فاٌز )لم ٌتم التحقق( ٌوم الجمعة, 

مع  على الدولة اللبنانٌة تقدٌم اعتذار واعادة اعتبار للبنانٌٌن األصٌلٌن الذٌن ذادوا عن لبنان وههجروا الى اسرابٌل تحت ضغط االبادة ،

 (0188أو منذ عام  0222ار ، منذ عام أذ 02و  7مفعول رجعً)ٌجري التفاوض علٌه الحقا بٌن 

 رد على هذا التعلٌق 

 عندما تسرد وقائع تارٌخٌة ٌا

 28:20 - 22/22/0202لجمعة, نشره مجهول )لم ٌتم التحقق( ٌوم ا

أٌار وحتى عندما  00عندما تسرد وقابع تارٌخٌة ٌا أٌها القٌادي علٌك أن تكون أمٌناً فً السرد...لم ٌلقً السٌد نصرهللا خطاباً شهٌرا فً 

 ...كان ٌهدد العمالء ) الموافٌن( لم ٌرد على لسانه قط كالم من قبٌل سنذبحهم فً اسرتهم

على المسٌحٌٌن الذٌن نجل و نحترم، ولكن الدفاع و لو مواربة عن هؤالء المرتزقة ال ٌلٌق بكم...ربما تكسبون  نحن نقدر لكم حرصكم

 ...القلٌل على الساحة المسٌحٌة و لكن ستخسرون الكثٌر على مساحة لبنان وطن المقاومة

ة وربما لم ٌهتكوا عرضاً لك وربما لم ٌعذبوا عزٌزاً لك و ال الومك أٌها القٌادي...ربما لم تنتار فً طوابٌر الذل على معابر هؤالء الخون

ون ربما لم ٌقتلوا أو ٌسحلوا شهٌداً لك وربما وربما. ...لكنهم فعلوا معنا و نحن لم و لن نغفر لهم طالما لم ٌتلوا فعل ندامة و ال ٌزال

 .ٌعتبرون أن حضن إسرابٌل ادفأ من حضن الوطن

ٌن و إجرام أحدهم ال ٌلغً إجرامهم...و إن لم تستطٌعوا أن تكونوا كابراهٌم األمٌن و لن تستطٌعوا عمالة أحدهم ال تنفً عمالة اآلخر

فاصمتوا...ال تلوموا هذا الشهم ألن قلبه ال ٌنبض بالحٌاة إن لم ٌسر فً عروقه دم المقاومٌن و روحه ال تهدأ إال بٌن جنباتهم و فً 

 .أعماقهم

حبك ٌخرجنا عن طورنا بعض األحٌان...سوف نبقى نحبك ألنك أنشودة صباحتنا و خٌوط الشمس فً ال تلومٌننا أٌها المقاومة ألن 

 .المساء...سنبقى نعشقك ألنك فً النهار شغلنا الشاغل و فً اللٌل عٌننا التً ال تنام

 رد على هذا التعلٌق 

  !ال بأس فلٌفتح بازار أإلعتذار

 27:27 - 22/22/0202)لم ٌتم التحقق( ٌوم الجمعة,  20سجل -ألمتن -ألبوشرٌة -نشره ولٌد بشارة عون

مٌل ألطرش أألبٌض و على هؤالء ألقٌادٌٌن وقف إستعمال طفح ألكٌل وٌجب إقفال سوق أألحد و ضرورة حجب ألفراشً )فرشاٌة(وبرا

ورقة ألتفاهم ممسحة نتناولها ساعة نشاء ونخفٌها ساعة ٌحتاجها فقراء ألوطن عندما ٌتعلق أألمر بسلسلة ألرتب وألرواتب )وقف ألتٌار 

لعام ,سعٌا" زاحفا" نحو كرسً هزاز ألوطنً ألحر إلى جانب حٌتان ألمال ودافع عن ألفاسدبن وألمرتشٌن وناهبً ألمال ألخاص وأ

 وإرضاء"لتٌار ألمستقبل, هو ٌأكل أصابعه ندما" إلصداره كتاب اإلبراء ألمستحٌل(
 :أما عن ألزٌارةإلى أرض فلسطٌن )جنوب سورٌا ألكبرى ألحبٌبة(أكتفً أن أذكر هذه ألكلمات لألخوٌن رحبانً

 ...سودا ,ألنواٌا ألسودا ما بٌزٌدو شً عاللٌلدخان بوابٌر ألعالم,شحتار معامل أألرض,ألبوٌا أل ...

أما نحن فقراء هذ أألرض لن تؤثر فٌنا صٌحاتكم , رفضنا ألزٌارة ونرفضها مهما عال صراخكم فً وجهنا ,ألهاربون إلى ألرض ألمحتلة 

 ..."عمالء ,قتلة ,لصوص... رجاال" ونساء

ٌد ألٌمنى للمجرم بشٌر ألجمٌل(ألذي كان ٌحقق مع ألمعتقلٌن فً كونتنرات ألكرنتٌنا أما عن مبدأ أإلعتذار فلٌبدأ مع هذا ألضابط أللبنانً )أل

 ...و أكتفً بهذا ألكالم ؟؟؟

 رد على هذا التعلٌق 
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 رد على زٌاد العبس

 21:02 - 22/22/0202)لم ٌتم التحقق( ٌوم الجمعة,  ali نشره

ٌها الذي تحٌة اكبار لسٌد المقاومة وامٌنها العام المفدا بالدم والروح والذي فدا تراب الوطن الغالً لبنان بفلذة كبده ابنه السٌد هادي ,ٌا ا

الت وعن نقل االخبار هل راٌت ٌوما ان طهارة لسان االمٌن العام قالت غٌر ان ٌعود تدعً انك كاتب هل تعلمت عن الصدق بالمقا

 االنجاس العمالء وسٌحاكمون وفق القانون اللبنانً مع علمك ان هؤالء الحفنة من العمالء القتلى لم ٌتركوا كبٌر وال صغٌرة اال وفعلوها

المقاومة عملت على حماٌة وجلب العمالء للعدالة دون ان تسمح للذٌن قتلت للجنوبٌٌن لكن العمى االرهابً اعمى قلوبكم عن حقٌقة ان 

 هذه العمالء ابنابهم,اتمنى منكم ٌا من تكتبون بافكار رجعٌة ودون تحقق ان تعلمو ان هناك كبار وانكم صغار لتبرروا افالهم الواضحة

 رد على هذا التعلٌق 

 المشكلة فً المنطلق

 21:02 - 22/22/0202)لم ٌتم التحقق( ٌوم الجمعة,  الٌاس نشره

 عزٌزي زٌاد عبس،
الوطنٌة كالزرع تغرس فً األرض بفعل إرادة اإلنسان لٌحصد وطنا، و هً عمل ٌومً فٌه من اإلصرار على أمل أن  نعلم جٌدا ان القٌم

هً نوع  نصل و نكمل البناء و ال ٌتم ذلك إال باالنتصار الدابم للقٌم الوطنٌة و تفضٌلها و إبراز ثباتها و دٌمومتها. إال أن ما ٌفوتنا دابما

طرٌقا، صخرا، شوكا أو تراب صالح! بما ٌعنً النفوس التً تأمل منها أن تنبت فٌها تلك القٌم. فالحقٌقة المرة  األرض الذي نزرع علٌها:

ٌا رفٌق زٌاد، إننا نزرع، كنا و ال نزال عن قصد أو غٌر قصد، فً أرض شراكة و لها حصادٌن. المشكلة، أحد أجزابها المهمة، هً مع 

ال تضع معٌار "األمة المارونٌة" معٌارا أساس و الدالبل هً: أوال، هل من المقبول مسٌحٌا ووطنٌا أن البطرٌركٌة المارونٌة و انها ال تز

ال ٌكون لبكركً موقفا مبدبٌا من ترشٌح جعجع لوال انه "ناجح" فً مشروع "األمة المارونٌة " ، براٌهم طبعا و هً حسابات مغلوطة 

؟ ثانٌا، هل ٌمكن احتساب منافع الزٌارة إلى فلسطٌن المحتلة 0202و تصوٌتا عام  و مٌثاقٌا 71كالعادة، و هو الراسب شرعٌا عام 

، هل بمعاٌٌر األقلٌات أو الوطنٌة أم أنها جاءت بمعاٌٌر و منافع "األمة المارونٌة"؟ ثالثا، و بعد هذا التهدٌد لمسٌحً المنطقة و المخاطر

 وا رأٌهم بالرباسة؟التنسٌق بلغ مداه مع األرثوذكس و األرمن ووو؟ هل سؤول

 .أخشى ٌا رفٌقً أننا نزرع على قارعة الطرٌق و الغراب حاصدا! و الحقٌقة المرة هً بداٌة الثورة بالنسبة لنا

 رد على هذا التعلٌق 

 فلٌعتذروا

 21:00 - 22/22/0202)لم ٌتم التحقق( ٌوم الجمعة,  احمد نشره

 عودي جثتً وحماٌة حسن نصر هللا
الرجوع على جثتً . اذا فً احد عادل على كوكب االرض هو شخص اسمه حسن  عزٌزتً مٌلٌسا اذا كانت ٌدٌك لم تلطخ بالدماء ٌمكنك

نصر هللا , خوفك من الرجوع الى بٌتك ال مبرر له على االطالق ولكن الخوف من القوى المعادٌة لالمن والعدالة واعداء حسن نصر هللا 

هللا ولكن ال آمان لعمالء اسرابٌٌل ان ٌقوموا بحماقة ثم  االحزاب العمٌلة والمنافقة . ارجعً اذا كانت ٌدك ناٌفة وبحماٌة حسن نصر

 . ٌتهمون حزب هللا

 رد على هذا التعلٌق 

 السٌد حسن فً التحرٌر

 21:28 - 22/22/0202شره مجهول )لم ٌتم التحقق( ٌوم الجمعة, ن

 0222اٌار  02هذا خطاب السٌد حسن فً 

سنة من االضطهاد واالعتقال للمواطنٌن من قبل  00هذه المنطقة بعد إسرابٌل دخلت فً موسم النور وخرجت من عصر الاالم بعد 

تدمٌر البٌوت والقمع: هل قُتل رجل واحد؟ لقد قلت قبل أٌام: عندما أنهار الجٌش مٌلٌشٌا لحد الذٌن أهلهم وعٌالهم مازالوا هنا، برغم 

النازي فً فرنسا أقدمت المقاومة الفرنسٌة المتحضرة على إعدام عشرة آالف عمٌل فرنسً من دون محاكمة، إّن المقاومة فً لبنان 

رب أحد؟ هل ُسفكت قطرة دم واحدة على امتداد هذه األرض ؟ ولبنان هو أكثر حضارٌة من فرنسا وكل هذا العالم، هل قُتل أحد؟ هل ضُ 

 .هذا هو المشهد المثالً الذي أذهل العالم ؟ هذا النصر العسكري والسٌاسً الذي تحقق
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http://www.moqawama.org/essaydetails.php?eid=2041&cid=141#.U5FkrnKSyig 

 رد على هذا التعلٌق 

 االعتذار ال ٌكفً

 02:02 - 22/22/0202)لم ٌتم التحقق( ٌوم الجمعة,  ALIA نشره

االعتذار ال ٌكفً فً هذه القضٌة..الفتاة اللتً اغتصبت ال ٌمكن ان تنسى واألم اللتً ترملّت ال تقدر ان تنسى العذاب، واألب اللذي 

هولة..أستاذ زٌاد لم ٌحاول الذهاب الى الجنوب وانتار بساعات على معابر الذل اللتً كان اختطف وتعذب على ٌد لبنانً ال ٌسامح بس

.. فبما انه ٌطالب  ٣١١١ٌدٌرها عمالء من اللبنانٌٌن .. هو لم ٌشعر بالذل والغضب.. الجنوب لم ٌكن جزء من حٌاة السٌد عبس قبل ال

وأمهات قدمت أغلى ما تملك من اجل ارض ٌحاول العمالء القذرٌن ان ٌعودوا باالعتذار، نحن نطالبه أٌضاً بالشكر، لعلّه ٌشكر شباب 

 .الٌها

 رد على هذا التعلٌق 

 العمٌل

 02:00 - 22/22/0202م ٌتم التحقق( ٌوم الجمعة, نشره مجهول )ل

 .عمٌل لم ٌتعرض لهم حزب هللا و سلموا للدولةو منهم من اختار البقاء و منهم من اختار الرحٌل 3000

 ٌا أستاذ زٌاد, أتطلبون باالضافة الى ذلك, أن ٌرش السٌد نصر هللا الورود على من قتلنا و استباح بٌوتنا ؟
ماتنا ال دولة وال غٌرها دافع عنا,انما دافعنا عن أنفسنا ضد هؤالء العنصرٌٌن الخونة وهذه الصفة لٌست للمسحٌٌن عندما استبٌحت كرا

 .فقط و انما للشٌعة و الدروز ممن تعاملوا مع العدو)معامهم شٌعة(فالرجاء عدم المزاٌدة بالوطنٌة

 "!!!أكثر من اللبنانٌٌن و لم ٌحاربوا الدولةاللبنانٌة غبطة البطرك الراعً تعامل معهم على انهم مالومون و " لبنانٌون

 من حاربوا اذا"؟
 نحن الضحاٌا و نحن من ٌقرر: ال للعمالء

 رد على هذا التعلٌق 

 برافو زٌاد

 02:20 - 22/22/0202نشره مجهول )لم ٌتم التحقق( ٌوم الجمعة, 

أو هددناكم بعد  زٌاد. ٌسلم تّمك. عّبرت عن ما كان فً قلبنا دابماً. ولجمٌع الذٌن رّدوا بالهلبل لٌس االّ، ما رأٌكم لو أقمنا لكم محاكمات

خروج سورٌا من لبنان )مع العلم أن سورٌا كانت عدواً عندها ألنها انتهكت حرماتنا وسببت لنا بمفقودٌن وتعامل الكثٌرون منكم معها ما 

ألنها دخلت أذى الكثٌر من نسابنا وأطفالنل وشبابنا، ولو كانت "كٌانٌاً" مختلفة عن العدو االسرابٌلً(. ما رأٌكم لو حاكمنا المقاومة 

 .خوفاً من عناصر أمل حٌن كان الحزبان فً خالف دام 0172أراضً العدو فً 

ت صداقة أما بالنسبة لمن ٌعتبر أن العدو علّم اللبنانٌٌن العمالة، ما رأٌكم لو صمتم قلٌالً لتفّكروا فً ما تقوقلون. نعم، ٌعٌش االنسان حاال

ٌّد الذي نحترم  مع محٌطه، وهذا ال ٌجعله مجرماً، بل علٌكم أن تخافوا ان لم ٌصّرح هؤالء بمثل هذه الصراحة. وبعد، فان خطاب الس

زنجّل كان عشٌة التحرٌر مصدر خوف، ولو حاولتم تلطٌفه أو تحسٌنه... عٌب عٌب عٌب، اذا كنتم حقاً ترٌدون الشراكة فٌجب أن 

 .لعدوتخرجوا من عقلٌة المنتصر والغالب داخل الوطن، طبقوا هذا المنطق مع ا

 رد على هذا التعلٌق 

 "لم نكن ندري ان "ورقة التفاهم

 02:22 - 22/22/0202نشره سمٌر )لم ٌتم التحقق( ٌوم الجمعة, 

نكن ندري ان "ورقة التفاهم" تلزم فقط المقاونة العمل بها !!! و لماذا هذا التساهل و الكرم و االنبطاح و الزحف .... أ كل ذلك ألجل  لم

الرباسة ؟؟؟!!! و ان أصبح الجنرال ربٌسا" ألن ٌكون مكبال" باتفاقٌات و تفاهمات و أوراق تفاهم سرٌة و تحت الطاولة مع المستقبل و 

ٌّر و نحاسب ان كانوا منذ اآلن ال ٌعملون االّ بما ٌرضً السنٌورة و أصحابه .. و ماذا سنعمل بكتاب غٌره .. . , وكٌف سنصلح و نغ

 ... "االبراء المستخٌل " ؟؟؟ .... أكٌد سنبلّه و نشرب مٌاهه .. هذا ان كانت فعال" صالحة للشرب
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 رد على هذا التعلٌق 

 سٌد ولٌد عون من تقصد بٌد بشٌر الٌمنى؟

 00:02 - 22/22/0202نشره عمر )لم ٌتم التحقق( ٌوم الجمعة, 

 تقصد الضابط رعد الذي كان ٌقصف مخٌم تل الزعتر وٌقتل اطفاله وشٌوخه؟هل 
او الجنرال الذي حارب سورٌا النها سورٌا؟ ولو كان من ٌحتل لبنان هو الجٌش الفرنسً او االسرابٌلً او االمٌركً لما حرك ساكنا. 

 .وجود قوات المارٌنز فً لبنانواال لكان حارب االسرابٌلً كما حارب الفلسطٌنً والسوري.او لكان احتج على 

 الذي كان اول خطوة فً زعزعة االستقرار فً سورٌا؟ ٢٥٦٥او الالجا السٌاسً عراب القرار 
  "!هل تقصد التسونامً العابد الى وطنه من المنفى والذي كان اول ما قاله لمستقبلٌه فً المطار: " ٌا شعب لبنان العاٌم اخرسوا

 ادة بناء ما تهدم من مخٌم نهار البارد الن تحته اثار فٌنٌقٌة؟او عالم االثار الذي منع اع
 او زعٌم االصالح الذي ابعد الوزٌر االدمً شربل نحاس عن مركزه النه ادمً وٌرٌد االصالح والتغٌٌر؟

عمال شركة  او زعٌم حركة التغٌٌر الذي ارسل زٌاد عبس او شخص اخر من اتباعه اسمه االول زٌاد لٌعتدي بالحجارة والطوب على

 الكهرباء المٌاومٌن؟
لعلك ربما تقصد االعالمً صاحب محطة تلفزٌونٌة كانت شركة مساهمة فً البداٌة قبل ان ٌحولها االصالحً الى شركة عابلٌة لبناته 

 .وازوجهن

 او الرجل العسكري الذي ٌذهب بطركه لزٌارة دولة العدو وال ٌحرك ساكنا وال ٌنطق بحرف؟
ي صنع حزبا له والصهرته وذلك كما ٌفعلون فً كل الدول الغربٌة التً ٌعتز بتقلٌدها حرفٌا بما فً ذلك ناام حزبه او رجل الدولة الذ

 .الداخلً المستوحى من انامة فرنسٌة

 .عن هذا الضابط تتحدث استاذ ولٌد؟ الضابط الذي ٌعتبر انه هو ال سمٌر جعجع خلٌفة بشٌر

 .وان كان هناك واحد غٌره بهذه الصفات فٌا خراب دٌارنا ان كان هذا هو من تتحدث فالكل ٌعرفه.

 رد على هذا التعلٌق 

 عجبا ً 

 00:02 - 22/22/0202)لم ٌتم التحقق( ٌوم الجمعة,  مجهول نشره

غرٌب أمركم ، هل ترٌد مثال ان تعود ابنة العمٌل سعد حداد التً تصمم الصوارٌخ لكً تنزل على رؤوس اللبنانٌٌن فً الجامعات العبرٌة 

الخونة وعابالتهم ذهبوا عن سابق اصرار الى فلسطٌن المحتلة ، ولٌس بسبب تهدٌد المقاومةالتً تعاملت الى "بلدها " لبنان ، هؤالء 

بأخالق رفٌعة مع من حاربوها ، هؤالء الخونة ذهبوا ألنهم أدركوا انهم مذنبٌن ومجرمٌن أقرأ ٌا عبس تصرٌحات العمالء وعابالتهم 

ٌدون العودة وال ٌرٌدون ان ٌقول لهم أحد " ما احلى الكحل بعٌنكم " انهم خونة ، وهم للصحافة الصهٌونٌة خالل زٌارة الراعً ، هم ٌر

سنة من  00ٌعرفون أخالق المقاومة ، لماذا لم تقرأ هذا الكالم من خطاب السٌد نصرهللا ٌوم االحتفال بعٌد التحرٌر االول : " بعد 

هلهم وعٌالهم مازالوا هنا، برغم تدمٌر البٌوت والقمع: هل قُتل رجل واحد؟ لقد االضطهاد واالعتقال للمواطنٌن من قبل مٌلٌشٌا لحد الذٌن أ

قلت قبل أٌام: عندما أنهار الجٌش النازي فً فرنسا أقدمت المقاومة الفرنسٌة المتحضرة على إعدام عشرة آالف عمٌل فرنسً من دون 

ل هذا العالم، هل قُتل أحد؟ هل ُضرب أحد؟ هل ُسفكت قطرة دم محاكمة، إّن المقاومة فً لبنان ولبنان هو أكثر حضارٌة من فرنسا وك

 "واحدة على امتداد هذه األرض ؟ هذا هو المشهد المثالً الذي أذهل العالم ؟

 رد على هذا التعلٌق 

 بال تزاكً

 00:22 - 22/22/0202نشره نضال )لم ٌتم التحقق( ٌوم الجمعة, 

جاءت زٌارة "الراعً" إلى األراضً المغتصبه فً فلسطٌن بعد ورقة التفاهم التً ذكرت، وكالم الراعً من موقعه الدٌنً "والرعوي" 

اهم بل دفاتر بحالها. جاء كالم الراعً رغم وجود ورقتكم كأنه ٌرٌد أن ٌقول أنا اآلن أنسف وتأثٌره ٌستطٌع أن ٌنسف لٌس فقط ورقة تف

ورقة التفاهم وأنتم اآلن ٌا عمالء وٌا مجرمٌن بحٌل من أمركم من هذا التفاهم )الذي "قبل" به أهل الضحاٌا على مضض وحقنا للدماء 

على علم بمضمون ورقتكم فتكون مصٌبة، وإذا كان على علم وعلى إطالع  ومن أجل قضٌة كبرى لٌس إال(. إال إذا كان الراعً لٌس

 .فٌكون كل ما انه به خصومه )وأنا منهم( على حق
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مالحاه: كالم األمٌن جاء بعد زٌارة الراعً ولٌس قبله أي بعدما أصبحت ورقتكم فً مهب الرٌح. هذا إذا وافقنا عن رواٌتك الغٌر 

 طنٌها". فبال تزاكً هللا ٌخلٌكمشوقه عن "تخٌلً الدولة عن موا

 رد على هذا التعلٌق 

 عجبا

 00:20 - 22/22/0202)لم ٌتم التحقق( ٌوم الجمعة,  مجهول نشره

وهذا جزء من المؤتمر الصحفً للسٌد نصرهللا بعد التحرٌر بأٌام " قد تحرر القطاع االوسط والقطاع الغربً وٌبدو ان االنسحابات بدأت 

شرقً سٌتحرر، والنداء نفسه االن سنوجهه من منطقة حاصبٌا، وكما قلت سابقا اعتقد ان منطقة مرجعٌون وحاصبٌا ٌعنً كل القطاع ال

خٌف الى بقٌة العمالء فً بقٌة المناطق. كنا نقول لكم دابما انكم امام ثالثة خٌارات: الخٌار االول ان تبادروا وتسلموا انفسكم، ال شًء ٌ

الة تأخذ مجراها الحقا، وال احد ٌرٌد ان فً التسلٌم. ولقد شاهدتم ذلك فً القطاعٌن االوسط والغربً، اذ ان التسلٌم تم بشكل هادئ، والعد

 .ٌنصب نفسه بدٌال عن الدولة وعن القضاء اللبنانً، وال احد ٌرٌد ان ٌقٌم محاكم مٌدانٌة وال احد ٌرٌد تعلٌق مشانق لمن ٌسلمون انفسهم

اصدرت قٌادة الجٌش بٌاناً حددت فٌه المطلوب من العمالء فً القطاع الشرقً ان ٌبادروا الى تسلٌم انفسهم لحواجز الجٌش اللبنانً، وقد 

 .اماكن التسلٌم، او للمقاومة، فً اي مكان تودون، ال مشكلة ألن المقاومة فً النهاٌة ستسلمهم للجٌش اللبنانً

دروا اشجع رجال الدٌن الموجودٌن فً المنطقة والفاعلٌات االجتماعٌة والسٌاسٌة والناس الحرٌصٌن على مستقبل هذه المنطقة، على ان ٌبا

اٌضاً لجمع هؤالء العمالء وتسلٌمهم، وعدم السماح ألي عمٌل بالبقاء فً هذه المنطقة المحتلة. واكثر من ذلك سأقول وبحرص، اذا اراد 

ث احد حماٌة العمالء فال ٌدعهم ٌبقون فً المنطقة المحتلة، بل لٌنصحهم، اما بالرحٌل مع الٌهود كما فعل البعض، اذا استقبلهم الٌهود حٌ

 70قفلوا امس المعابر امامهم، وهذا حصل له انهٌار عصبً وهذا فوجا، وانا استغرب لماذا هم متفاجبون، لماذا لم ٌتعلموا من تجربة الا

 "وتجربة جزٌن وما بعد جزٌن، متى كانت اسرابٌل تسأل عن عمالبها؟ 72و 72و 70و

 رد على هذا التعلٌق 

 كفى مزاٌدات

 00:22 - 22/22/0202)لم ٌتم التحقق( ٌوم الجمعة,  Ahmad نشره

االسرابٌلٌه بزٌارته الى اٌران وانا ال ادفاع اول خطاء فً هذا التقرٌر تشبٌه زٌارة الراعً لالرض المحتله ولقاء اهالً ٌحملون الجنسٌه 

عمن ترشح لالنتخابات تعامل مع المحتل وكثر تعاملوا مع المحتل وهناك من استضافهم فً ثكنة مرجعٌون وشربهم الشاي ولكن للصدق 

طن ولو سلمنا جدل ونسٌنا الدماء لم ٌحملوا الجنسٌه االسرابٌلٌه ولم ٌقاتلوا تحت راٌة المحتل فً الحرب كل شً مشروع ما عدا خٌانة الو

والدمار والتعذٌب واالنغراط فً جٌش عدو الذٌن ٌحملون الجنسٌه االسرابٌلٌه ولن ٌتنازلو عنها ماذا نفعل معهم وكٌف نقبلهم بٌننا ال 

و ٌحمل جنسٌة هذا تنار الى التعامل مع مجرم قاصً ال ٌعرف الحرمات بمنار طابفً فتعامل مع العدو ال دٌن له وال طابفه وكٌف وه

العدو وٌشارك فً انتخاب ربٌس لمجرم حرب صهٌونً جدٌد ٌأتً فقط لقتلنا وتدمٌر بٌوتنا وماذا نفعل لو هؤآل عادو وشن العدو 

الصهٌونً حرب على لبنان وأستدعوا للخدمه لمساندة الغزاة فً حربه وماذا لو اعٌدوا وجندوا بتجسس على لبنان ومقاومته لصالح 

 تهم هناك الف ماذا ولوجنسٌة دول

 رد على هذا التعلٌق 

 خلً زٌاد عبس ٌخّبر سٌده

 00:20 - 22/22/0202نشره مجهول )لم ٌتم التحقق( ٌوم الجمعة, 

 .خلً زٌاد عبس ٌخّبر سٌده الجنرال أنو كرسً الرباسة صارت أبعد من نجوم الاهر

 .جعجع على األقل واضح و موثوق به. رأٌه ما بٌعجنا، و لكنه صادق. هذا ال نستطٌع قوله عن التٌار
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