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با�سيل ّ
حدد �آلية اختيار
ّ
مر�شحي «الوطني الحر» لالنتخابات النيابية
أص��در رئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران
باسيل أمس تعميما ً «حدّد فيه آليّة خوض االنتخابات
ّ
المرشحين المحتملين
التمهيدية الداخلية الختيار
لخوض االنتخابات النيابية المقبلة ،على أن تجري
االنتخابات في  2016/7/31ويفوز في هذه المرحلة
ّ
المرشحين المحتملين بنسبة  1,5من عدد
ح ّد أقصى من
المخصصة لكل مذهب.
المقاعد
ّ
ويت ّم من بعدها استطالع رأي بين منتصف تشرين
الثاني وكانون أول ،ويكون محصورا ً
ّ
بمرشحي التيار
ضمن ال��دائ��رة االنتخابية من أج��ل تصنيفهم تراتبياً،
ّ
يتخطى عدد النواب المحدّدين
وبالتالي حذف العدد الذي
لكل دائ��رة انتخابية وفق توزيعهم على المذاهب .ثم

يُجرى استطالع رأي بقرار من الرئيس بعد إقرار القانون
ّ
المرشحين وقبل إجراء االنتخابات
االنتخابي وبعد إعالن
ّ
ّ
المرشحين
مرشحي التيار مقابل
بفترة تسمح بتصنيف
اآلخرين لكي يت ّم اختيار المرشحين النهائيين وفق
التحالفات االنتخابية ،وذلك بقرار سياسي من التيار
ورئيسه.
ّ
الترشح وباب االستقاالت في 2016/6/21
يُفتح باب
ولغاية  ،2016/7/15ويُفتح باب سحب التراشيح
والعودة عن االستقالة اعتبارا ً من  2016/7/15ولغاية
.»2016/7/22
ّ
والمرشحين كافة
كما طلب باسيل من «منتسبي التيار
التقيّد باألخالقيات وأصول الممارسة الديمقراطيّة».

التقى دريان والح�ص وجونز

مخزومي :لالهتمام بالمواطن ومتط ّلبات عي�شه

زار رئيس حزب «الحوار الوطني»
المهندس ف��ؤاد مخزومي أم��س ُمفتي
الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان
مه ّنئا ً بحلول شهر رمضان المبارك،
وش��اك��را ً ل��ه رعايته افتتاح «القرية
الرمضانية» في فردان.
إثر اللقاء ،أوضح مخزومي أ ّنه بحث
مع دريان في األوضاع المحلّية ،وأثنى
على «دوره في دعم اجتماع القيادات
السنيّة ورعاية التفاهمات في ما بينهم،
خصوصا ً أنّ القاعدة الشعبيّة داخل
الطائفة السنيّة تطالب ،وترتاح إلى
ه��ذا ال��ن��وع م��ن التواصل وال��ت��واف��ق».
ودعا إلى «أن تبقى دار الفتوى المركز
الجامع للس ّنة وراعية وح��دة الصف
والكلمة ،عدا عن دورها الضامن للوحدة
الوطنية واللحمة بين مك ّونات الشعب
اللبناني».
ووع��د «بالعمل دائما ً من أجل دعم
الناس في مختلف مناسباتهم» ،مؤ ّكدا ً
«أنّ مشروع القرية الرمضانية الذي
ُتقيمه هذه السنة «جمعية بيروتيات»
بالتعاون مع «مؤسسة مخزومي»،
ال����ذي رع��ت��ه ون� ّ
�ظ��م��ت��ه م��ن��ذ ع��ش��رات
السنين ،يقوم على مبدأ جمع الناس
وإحياء التراث البيروتي وقِيم التواصل
والتكافل والعطاء االجتماعي والتآخي
والتعاون».
وه ّنأ مخزومي المسلمين بحلول
الشهر المبارك ،داعيا ً إل��ى «االهتمام
بالمواطن ومتطلّبات عيشه الكريم،
في مختلف المواسم مسيحيّة كانت
أم إسالمية» ،م��ش �دّدا ً على «ض��رورة
التعاطي الجدّي مع الشأن االجتماعي

دريان مستقبالً مخزومي
واالق��ت��ص��ادي والمعيشي ،بعيدا ً عن
السجاالت والخالفات السياسية».
ّ
وزار م��خ��زوم��ي ال��ق��ائ��م ب��األع��م��ال
األميركيريتشاردجونز،فيمق ّرالسفارة
في عوكر ،بمناسبة اقتراب نهاية مها ّمه
الدبلوماسية في بيروت ،وبحث معه في
األوضاع المحلية واإلقليمية والدولية.
إث��ر ال��ل��ق��اء ،أوض���ح م��خ��زوم��ي أ ّن��ه
بحث مع جونز في التط ّورات اإلقليمية
المحيطة بلبنان ،وفي ُسبُل دعم البلد
على المستوى االقتصادي واالجتماعي
في ظ ّل أعباء النازحين ،آم�لاً في «أن
ت��ن��ج��ح ال��م��س��اع��ي ال��دول��ي��ة ف��ي ظل
التوافق األميركي  -الروسي في إيجاد
حل لألزمة السورية ،ووضع المنطقة
على س ّكة السالم والتنمية االجتماعية
واالقتصادية».

ولفتَ مخزومي إلى أ ّنه دعا واشنطن
إلى مواصلة العالقات االستراتيجية
ّ
وبغض
مع لبنان ،في مختلف الظروف
النظر عن مم ّثلياتهم الدبلوماسية في
لبنان.
كما زار مخزومي الرئيس الدكتور
سليم الحص في دارته في عائشة بكار،
مه ّنئا ً بحلول شهر رمضان المبارك.
وع����رض م��ع��ه األوض�����اع ف��ي لبنان
والمنطقة.
من جه ٍة ثانية ،التقى مخزومي وزير
العدل المستقيل ال��ل��واء أش��رف ريفي
وعرض معه األوضاع العامة.
وكان استقبل وعقيلته السيدة مي،
المنسقة
في مكتبه في وسط بيروت،
ّ
للبرلمانيات في الشرق األوسط وشمال
أفريقيا خلود الو ّتار قاسم.

ال�سيد :ريفي �شاهد الزور الأول
أ ّكد المدير العام السابق لألمن العام اللواء الركن جميل
السيد« ،أنّ وزير العدل المستقيل أشرف ريفي هو الشاهد
الزور األول في اغتيال الرئيس الراحل رفيق الحريري ،وأنّ
قوله في بكركي ث ّم في صيدا باألمس من «أ ّنه ليس شاهد
زور»ّ ،
يدل على الهاجس الذي يسكنه منذ أن تب ّنى الشهود
الزور هسام هسام ومحمد زهير الصديق لتضليل التحقيق
في قضية اغتيال الحريري بمشاركة العقيدين وسام الحسن
وسمير شحادة حينذاك ،خدمة للمخابرات األجنبية التي
كانت تريد تسييس االغتيال لصالح بعض الدول الغربية
و«إسرائيل» في مواجهة سورية والمقاومة».

وقال السيد في بيان« :إنّ المزايدة التي يعتمدها ريفي
التهجم على سورية ورئيسها تتنافى مع تاريخه المهني
في
ّ
والسياسي ي��وم ك��ان للسوريّين نفوذ في لبنان» ،مذ ّكرا ً
«توسط لدى اللواء السيد للخدمة معه في جهاز
ريفي بأ ّنه
ّ
التنسيق اللبناني السوري المشترك بعدما استغنى الرئيس
سليم الحص عن خدماته كمرافق في ظروف معروفة» ،مشيرا ً
إلى أ ّنه «ليس من الرجولة والبطولة في شيء أن ينصاع ريفي
للسوريّين ولسعد الحريري وعائلته وغيرهم عندما كانوا
في موقع القوة ،ثم أن ينقلب عليهم ويصطنع البطوالت في
لحظات ضعفهم أو انشغالهم بما هو أكبر من ريفي بكثير».

ع�صي على النيل منه
«الوفاء للمقاومة» :جمهور المقاومة
ّ
وموقف حاكم «المركزي» ُمريب ومرفو�ض
لفتتْ كتلة الوفاء للمقاومة إلى أنّ اإلدارة
ِّ
توفر فرصة للنيل من المقاومة
األميركيّة ال
وج��م��ه��وره��ا ،وق��د وج���دت ف��ي بعض القطاع
المصرفي اللبناني ضا ّلتها .ورأت أنّ الموقف
األخير لحاكم المصرف المركزي رياض سالمة
جاء ملتبسا ً ومريباً ،وهو يشي بتفلّت السياسة
النقدية من ضوابط السيادة الوطنية ،ولذلك
فإننا نرفضه جمل ًة وتفصيالً ،مشدِّد ًة على أنّ
عصي على محاوالت النيل
جمهور المقاومة
ّ
منه .
ج��اء ذل��ك ف��ي بيان للكتلة بعد اجتماعها
الدوري أمس في مق ّرها في حارة حريك برئاسة
النائب محمد رعد وحضور أعضائها ،واستهلّت
البيان «بالتهنئة والتبريك لجميع اللبنانيين
ولكل المسلمين في العالم بحلول شهر رمضان
المبارك ،راجية من الله عز وجل أن يو ّفقهم
التوجه والتزام
فيه لحسن العبادة وس��داد
ّ
االستقامة في السياسات والمواقف ،لما فيه خير
اإلنسانية وصالحها وتحقيق التقدم والرقي في
مجتمعاتها وبلدانها».
ودع���ت «ح��ك��وم��ات ال��ع��ال��م اإلس�لام��ي إلى
�وح��د وض��اغ��ط ض � ّد اإلره��اب
ا ّت��خ��اذ موقف م� ّ
«اإلسرائيلي» الذي يتمادى في إجرامه في كل
فلسطين المحتلة ،وض � ّد اإلره���اب التكفيري
الذي بات واضحا ً أنّ خطر تمدِّده يتهدّد العالم
العربي واإلس�لام��ي وال��ع��ال��م ،وي��ط��ال حتى
ّ
مشغليه ومستخدميه».
وحيّت «بطولة الشعب الفلسطيني وتصدّيه
المتواصل لالحتالل واالستيطان اإلسرائيليّين»،
معتبر ًة أنّ «الهبّة الشعبية الفلسطينية الراهنة
وما يتخلّلها من أعمال مقاومة مشروعة ض ّد
المحتلّين والمستوطنين هي ر ّد طبيعي على
استمرار االح��ت�لال «اإلسرائيلي» لفلسطين،
وعلى التجاهل غير المب ّرر لحقوق الشعب
الفلسطيني الكاملة وغير المنقوصة ،وكذلك
على الممارسات العنصريّة الحاقدة التي تجلّت
ّ
مؤخرا ً بأبشع صورها مع قطعان المستوطنين
الصهاينة ال��ذي��ن استباحوا حرمة المسجد
األقصى مجدّدا ً قبل أيام».
وأش���ارت إل��ى أ ّن��ه «تتأ ّكد ي��وم�ا ً بعد يوم
حقيقة أنّ اإلدارات األميركيّة هي مصدر األزمات
والمشاكل في العالم ،وأ ّنها هي الراعية لإلرهاب
بأشكاله وفصائله كافة» ،ورأت أنّ «السياسات
االستبدادية الظالمة لم تع ْد تستطيع تغطيتها

كشف حاكم مصرف لبنان ري��اض سالمة عن إقفال 100
حساب مرتبط بـ«حزب الله» فعالً ،تطبيقا ً للقانون األميركي
الخاص بمكافحة تمويل الحزب ،مؤ ّكدا ً أنّ «مصرف لبنان يعمل
على تنفيذ هذا القانون».
وفي حديث لقناة  ،CNBCقال سالمة« :أولويّتنا إبقاء لبنان
على الخارطة المالية الدولية ،ولذلك ا ّتخذنا قرارا ً أن نن ّفذ القانون
األميركي في لبنان ،وأرسينا البنية الالزمة للقيام بذلك ،لتحقيق
أهداف هذا القانون ،وفي الوقت نفسه ضمان حقوق الشيعة في
الولوج إلى المصارف .وكان حاسما ً بالنسبة إلى لبنان االنخراط
في الممارسات الماليّة الدوليّة ،من تعزيز مصداقيّتها في األسواق
الدولية».
حس ّنا سمعتنا ،نحصل على المزيد من األموال.
وأضاف« :كلما ّ
ونحن ال نريد أمواال ً غير مشروعة في نظامنا ،كما ال نريد لعدد
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وفي هذا اإلطار ،حيّا حزب الله في بيان العملية،
مشيرا ً إلى أنّ الشعب الفلسطيني يؤ ّكد من خاللها
التزامه المقاومة طريقا ً ثابتا ً لتحرير كامل األراضي
المحتلة من االحتالل الصهيوني.
ورأى أنّ «ه��ذه العملية تؤ ّكد أنّ كل أشكال
الظلم والضغط والعدوان التي يمارسها الصهاينة
وحماتهم في المنطقة والعالم ،لن ته ّز عزيمة
ُ
الفلسطينيّين ولن تفتّ في عضدهم أو تدفعهم إلى
التنازل عن حقوقهم الراسخة في أرضهم ،أو نسيان
تاريخهم أو التفريط بمستقبلهم الخالي من وجود
كيان صهيوني على تراب بالدهم».
وإذ ش ّد الحزب على أيدي المقاومين الفلسطينيّين
وب��ارك فيهم روح المواجهة لالحتالل وإفرازاته،
دعا «الشعوب العربية واإلسالمية ،وكل أحرار
العالم ،إلى دعم الشعب الفلسطيني عبر كل أشكال
الصعُ د الماديّة واإلعالميّة
الدعم ،وال سيّما على ُّ
والسياسيّة ،لتمكينه من االستمرار في خط المقاومة
واالنتفاضة حتى تحقيق أهدافه المشروعة بالتح ّرر
من المحتلّين».
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قليل من اللبنانيين أن يُفسد صورة البالد أو األسواق المالية في
لبنان».
من جه ٍة أخ��رى ،قال سالمة« :يكافح المصرف المركزي من
أجل الحفاظ على االستقرار النقدي في ظل االنقسامات السياسيّة
واالضطرابات الحاصلة على نطاق أوسع في الشرق األوسط».
أض��اف« :المشكلة أ ّننا نعاني من م��أزق ،ويبدو أنّ الطبقة
السياسية اللبنانية غير قادرة على اجتراح حل له .فهي عادة
التدخل الخارجي ،لكن الواضح أنّ هناك طريقا ً
ّ
ما تعتمد على
مسدودا ً أيضا ً على مستوى المنطقة ،واالهتمام الوحيد للمجتمع
منصب على استقبال لبنان الوافدين السوريّين ،والتأ ّكد
الدولي
ّ
من إبقائهم فيه وليس التخلّص منهم».
وتابع« :أنّ زيارات الموفدين الدوليّين إلى لبنان حتى اآلن،
مرتبطة بقضية الالجئين السوريين ،فيما ُترك اللبنانيّون ليحلّوا

مشكالتهم بأنفسهم».
في السياق قال« :لسوء الحظ نحن في طريق مسدود ،ولهذا
رئيس للجمهورية ،ولهذا يتعيّن على
السبب نعجز عن انتخاب
ٍ
الحكومة االئتالفية أن تتص ّرف بحكمة عالية ،أل ّنها المؤسسة
الدستورية الوحيدة العاملة اآلن .فمجلس النواب ال ينعقد،
وليس لدينا رئيس جمهورية ،لذلك نحن كمصرف مركزي علينا
أن نحاول التعامل مع نقاط الضعف والمحافظة على استقرار
العملة».
وختم سالمة« :استقرار السياسة النقديّة ض��رورة ،وعلينا
فعل ذلك في بيئة غير مثاليّة ،فيما يؤ ّثر علينا عدم االستقرار
ّ
تتعطل أسواق التصدير ،وباتَ لدينا مزيد من
في المنطقة بحيث
الالجئين غير السوريين القادمين من العراق وفلسطين ،كذلك
تشهد سوق العمل منافسة تؤ ّثر سلبا ً على اللبنانيّين».

�إ�شادات بعملية تل الربيع الفدائية :لدعم ال�شعب الفل�سطيني بكل الأ�شكال
لي�ستمر في خط المقاومة حتى تحقيق �أهدافه بطرد االحتالل
حزب الله
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القطاع سيبوء بالفشل ولن ينجح في تحقيق
أهدافه» .وأشارت إلى أنّ «الحكومة والمصرف
المركزي معنيّان مباشرة بحماية سيادة لبنان
واستقراره النقدي واالجتماعي» ،ورأت في هذا
المجال ،أنّ «الموقف األخير لحاكم المصرف
المركزي (رياض سالمة) جاء ملتبسا ً ومريباً،
وهو يشي بتفلّت السياسة النقديّة من ضوابط
السيادة الوطنية ،ولذلك فإ ّننا نرفضه جمل ًة
وتفصيالً .وعلى الجميع أن ي��درك أنّ جمهور
ومؤسساته التربوية والصحيّة
المقاومة
ّ
عصيّون على محاوالت النيل منهم من أيّ كان،
مهما عال شأنه».
واعتبرت أنّ «المدخل الواقعي السليم إلعادة
تركيب سلطة مستقرة في لبنان هو إقرار قانون
صحة
انتخاب وفق المعايير الدستوريّة لجهة
ّ
التمثيل وشموليّته وفاعليّته» ،معتبر ًة أنّ
«غالبيّة الصيغ المطروحة للنقاش في اللجان
النيابيّة المشتركة تتجاوز المعايير الدستوريّة
مفصل استنسابيا ً
والموضوعيّة ،وبعضها
ّ
لمصلحة قوى سياس ّية محدّدة .كما أنّ قانون
الستين متجاوز للمعايير الدستورية .وإنّ
المناورات التي يعتمدها بعضهم للعودة إلى
اعتماده من شأنها إذا ما نجحت أن تتحدّى
إرادة غالبية اللبنانيين وتبقي البالد عرضة
ل�لاه��ت��زازات واألزم���ات المرهقة والمفتوحة،
فيما السلطة تتآكلها المحاصصة والزبائنيّة
واالستنسابيّة».
ودع��ت الكتلة «جميع اللبنانيين وقواهم
السياسية والطائفية كافة إل��ى ق��رار وطني
يؤسس لدولة مستقرة ،ويم ِّكن األجيال
جريء
ّ
من تداول السلطة بشكل منتظم ودستوري عبر
اعتماد قانون انتخاب يقوم على النسبيّة الكاملة
موسعة،
مع الدائرة الواحدة أو مع بضع دوائر
ّ
والتزام التطبيق الكامل للمواد الدستوريّة من
دون أي استنساب».
كما دعت لجنتي اإلعالم واالتصاالت ،وحقوق
تقصي
اإلنسان النيابيّتين «الستنفاد الجهد في ّ
الوقائع والمعطيات كافة عن فضيحتي اإلنترنت
غير الشرعي واإلتجار بالبشر ،لتب ّني الكتلة في
ضوء تقريريهما النهائيّين ،الموقف المناسب».
كما جدّدت دعوتها القضاء اللبناني واألجهزة
المختصة كافة إلى «تح ّمل المسؤولية الوطنية
بجديّة وجدارة إزاء هذين الملفين الخطيرين».

�سالمة يعلن �إقفال  100ح�ساب مرتبط بحزب اهلل:
الأولويّة �إبقاء لبنان على الخريطة المالية الدولية

حزاب وشخصيات لبنانية بعملية تل الربيع
في تل أبيب المحتلة ،والتي ن ّفذها أول من أمس
الفدائيان أوالد العم محمد وخالد مخامرة ،وأدّت إلى
مقتل وجرح عدد من الصهاينة بينهم ضابط.
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ك��ل األق��ن��ع��ة وف��ن��ون التمويه ،وذل���ك بسبب
تنامي وعي الشعوب وقواها الحيّة الصادقة
في التعبير عن مصالحها الوطنية والقومية،
والمضحية من أجل تحقيق هذه المصالح».
ّ
وناقشت الكتلة بنود جدول أعمال جلستها،
ف��دان��ت «خ���روج تقارير األم��ي��ن ال��ع��ام لألمم
المتحدة عن الموضوعيّة واال ّتزان والصدقيّة،
والذي كان آخر أمثلته االنصياع السريع وبخ ّفة
مريبة إلرادة تحالف العدوان السعودي على
اليمن ،ال��ذي ف��رض ح��ذف اسمه من الالئحة
السوداء التي كشف عنها التقرير في نسخته
األولى ،حين س ّمى فيها التحالف كطرف متو ِّرط
في جرائم قتل األطفال اليمنيّين» مؤ ّكدة أنّ
«ه��ذا االنصياع المريب وغير المب ّرر يذ ّكرنا
بالصياغات التي كانت «إسرائيل» ُتمليها على
واضعي التقارير الدولية ،خصوصا ً إذا كان
الموضوع مبعث إدان��ة لها والعتداءاتها ،كما
يع ّزز لدينا صحة االدّع���اءات المتداولة حول
رشى مالية وتهديدات مختلفة فرضت االنحياز
عن الوقائع ،سواء في هذا التقرير أو في كثير
من تقارير هيئة األمم المتحدة ،التي بات الطعن
المسبق بنزاهتها وحياديّتها أمرا ً مألوفا ً وعاديا ً
تك ّرس بفعل تكرار سوابق متعدّدة ،ليس التقرير

األخير عن قتل أطفال اليمن إلاّ نموذجا ً لها».
واعتبرت أنّ «التردّي المعيب والخطير الذي
بلغه أداء األمانة العامة لألمم المتحدة أخيرا ً قد
أساء فعالً إلى سمعة هذه الهيئة الدولية وإلى
حيادها المدَّعى ،خصوصا ً بعد انكشاف مل ّفات
الفساد اإلداري والمالي والتي طاولت منذ فترة
مسؤولين كبارا ً فيها».
وأ ّكدت الكتلة أنّ «سياسة االبتزاز والضغوط
المتعدّدة التي تعتمدها اإلدارات األميركية
مع دول وق��وى مختلفة تلتزم مواقف مناوئة
ل��ي ذراع
لسياساتها ،ل��ن تنفع إط�لاق �ا ً ف��ي ّ
حزب الله وتغيير مواقفه الرافضة لالستبداد
والظلم اللذين تمارسهما اإلدارات األميركيّة عن
سابق قصد وإصرار ،عبر دعمها االستراتيجي
المتواصل ل��ـ«إس��رائ��ي��ل» التي تم ّثل نموذج
الكيان اإلرهابي في العالم ،وعبر استخدامها
وتوظيفها لفصائل اإلرهاب التكفيري وحماية
الدول اإلقليميّة الداعمة لهذه الفصائل».
كما أ ّك��دت أ ّن��ه «إذا كانت اإلدارة األميركيّة
الراهنة ال ت� ِّ
�وف��ر فرصة للنيل م��ن المقاومة
ّ
القطاع
وجمهورها ،وق��د وج��دت ف��ي بعض
المصرفي اللبناني ضا ّلتها من أج��ل تحقيق
سياساتها ،فإنّ استهدافها الجديد لهما عبر هذا
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وأشادت «لجنة المتابعة للقاء األحزاب والقوى
والشخصيات الوطنية اللبنانية» في بيان بعد
اجتماعها الدوري بالعملية ،مؤ ّكدة أنّ «هذه العملية
جاءت لتشكل ر ّدا ً طبيع ّيا ً على الجرائم الصهيونيّة
المتمادية ض�� ّد الشعب ال��ع��رب��ي الفلسطيني
ومقدّساته وال سيما المسجد األقصى ،ولتؤ ّكد
من جديد فشل كل اإلج��راءات األمنيّة الصهيونيّة
توجه
إلخماد االنتفاضة الفلسطينية المستمرة التي ّ
صفعة قوية لحكومة التط ّرف والعدوان الصهيوني
ال س ّيما بعد ض ّم اإلرهابي (وزير الحرب اإلسرائيلي
أفيغدور) ليبرمان إليها».
وث ّمن اللقاء خطاب الرئيس بشار األسد« ،الذي
�ص رهانات
وض��ع النقاط على ال��ح��روف بما خ� ّ
البعض على محاولة إث��ارة الشرخ في العالقات
السورية الروسية اإليرانية ،أو لناحية ال ّرهان على
فرض حلول سياسيّة تنال من سيادة واستقالل
سورية».

ب���دوره ،رأى األمين العام لـ«حركة النضال
اللبناني العربي» ،النائب السابق فيصل الداود،
في العملية «الضوء في زمن الظالم الدامس ،الذي
يقع فيه العالم العربي بحروب مد ّمرة كتقصير عن
الحرب الحقيقيّة في فلسطين ،التي ق� ّرر شعبها
امتالك قراره بمساندة قوى مقاومة في منطقتنا،
رفضت االنصياع لإلرادات الخارجيّة والمحافظات
األميركيةواالستمرارفيالمقاومةالمدنيّةوالمسلّحة
المتفجرة».
بالسكاكين والعبوات واألجساد
ّ
وختم قائالً« :إ ّنها حربنا الحقيقية ضد العدو،
وكل ما غيرها تدمير لمجتمعاتنا خدمة له».

«المرابطون»

وأصدرت الهيئة القيادية في «حركة الناصريين
المستقلين  -المرابطون» بيانا ً
توجهت خالله
ّ
بالمباركة ألهلنا في فلسطين على العملية الفدائية
في ت ّل الربيع التي ن ّفذها فدائيون من أبناء الثورة
الفلسطينية المباركة ،مؤ ّكدين أنّ شعلة الكفاح
المسلّح ستبقى الوسيلة الوحيدة لتحرير كل
فلسطين وقدسها الشريف.
وشدّدت «المرابطون» أ ّنه «رغم كل ما يُحاك من
مؤامرات عبر المبادرات االستسالمية والتشرذم
وفرض األوضاع المعيشيّة السيّئة على الجماهير
الفلسطينية واختراع مسارات عكس المسار إلى
فلسطين تحت مس ّميات طائفيّة ومذهبيّة ،إلاّ أنّ
ش�لال ال��دم الفلسطيني المقدّس وق��درة اإلب��داع
الثوريّة للفدائيّين الفلسطينيّين س ُتسقط كل هذه
المحاوالت ،وستبقى فلسطين أبدا ً قبلتنا وخيمتنا
وظلّنا العالي الذي لن نحيد عنه مهما طال الزمان».
وختمت الحركة« :يرونها بعيدة ،ونحن نراها
بهذا الفعل الفدائي قربية ،وقريبة جداً».

«تج ّمع العلماء»

وأشار «تج ّمع العلماء المسلمين» في بيان إلى
أ ّنه «في وسط التراجعات الكبيرة على مستوى
خاصة لجهة مقاومة العدو الصهيوني،
األم��ة،
ّ
تأتي العمليات البطولية التي ينجزها الشباب
الفلسطيني المقاوم والبطل لتؤ ّكد أنّ هذه األمة
ال يمكن أن تتراجع عن أداء تكليفها لجهة تحرير
فلسطين من رجس االحتالل الصهيوني ،وأنّ الخير
ما زال موجودا ًفي شبابها وعلمائها المخلصين ،وأنّ
سعي الكيان الصهيوني مستعينا ً ببعض ح ّكام
العرب الخونة وبالجماعات التكفيرية المنحرفة
من أجل إجهاض هذه القضية سيبوء بالفشل حتماً،

فال الشعب الفلسطيني ،وتحديدا ً األجيال الجديدة،
نسيت القضية الفلسطينية ،وال الفتنة أبعدت
المخلصين عن توجيه األمة نحو الخيارات السليمة
المنطلقة من الدين اإلسالمي القويم».
وإذ حيّا التج ّمع العملية ،دعا «جميع الفصائل
الفلسطينية إل��ى ض���رورة تصعيد العمليات
العسكرية وعدم االنجرار إلى الخالفات الداخلية
التي ال يستفيد منها سوى العدو الصهيوني ،وتفريغ
كل الجهد لممارسة العمل الفدائي حتى تحرير كامل
التراب الفلسطيني».
كما دعا «السلطة الفلسطينية إلى إيقاف كل
أشكال التعاون مع العدو الصهيوني ،وخصوصا ً
ّ
والكف عن مالحقة المجاهدين ،بل وتوفير
األمني،
الدعم والمالذ اآلمن لهم» ،مطالبا ً «المسلمين في
أرجاء العالم بأوسع حملة تب ّرعات للفلسطينيين
وخصوصا ً ألهالي الشهداء والجرحى والذين هدم
والتمسك
الصهاينة بيوتهم ،لتوفير ُسبُل الدعم لهم
ّ
بأرضهم».
ورأى أنّ «العمليات التي تقوم بها الجماعات
تصب
المنحرفة ض ّد الجيش المصري في رفح ال
ّ
إلاّ في خدمة العدو الصهيوني ،وكان من األفضل
يوجهوا بنادقهم
لهؤالء لو فهموا الدين حقيق ًة أن ّ
للعدو الحقيقي لألمة وهو العدو الصهيوني».
ولفتت «جبهة العمل اإلسالمي» في لبنان إلى أنّ
«هذه العملية النوعيّة وفي شهر رمضان المبارك
ج��اءت لتؤ ّكد من جديد أنّ االنتفاضة المباركة
مستمرة ،وأنّ الشعب الفلسطيني المقاوم البطل
هو شعب معطاء ال تقف بوجهه الحواجز والعوائق
مهما كبرت وعظمت».
وأش��ارت إلى أنّ «الشعب الفلسطيني بالفعل
شعب الجبّارين الذي يسخى بالتضحيات الج ّمة
المغتصب ،ودفاعا ً
مهما بلغت دفاعا ً عن حقه
َ
عن الحرمات والمقدّسات التي ال يُقيم لها العدو
وزن �اً ،والتي تش ّكل للشعب الفلسطيني وللعرب
والمسلمين العامل الديني والحضاري والتاريخي،
ال��ذي ال يمكن السكوت أو التغاضي والتنازل
عنه لمصلحة ال��ع��دو ،ال ع��ن طريق مفاوضات
ال� ّ
�ذل والخنوع واالستسالم ،وال عن طريق القوة
واالنتهاكات واالع��ت��داءات الصارخة واإلرهابية
وعمليات القتل واإلج��رام واإلعدامات واالعتقاالت
التعسفية التي تطال الشعب الفلسطيني المظلوم»،
ّ
مشدّد ًة على «ح ّقه الطبيعي في الدفاع عن نفسه
وتحرير أرض��ه من براثن المحتلّين الصهاينة
الغاصبين الحاقدين».
كذلك ،حيّت «الجبهة العربية التقدّمية المقاومين

محمد أحمد موسى مخامرة وخالد محمد موسى
مخامرة ،ورأت أنّ «هذه العملية تش ِّكل نقلة نوعية
في انتفاضة الشعب الفلسطيني ض ّد االحتالل ،ما
يوحي بأنّ مرحلة جديدة من االنتفاضة سوف تبدأ،
ويتصاعد فيها كفاح الشعب الفلسطيني في جميع
المجاالت ،بما فيها الكفاح المسلح».
ولفتت إلى أنّ «هذه العملية ال تش ّكل ر ّدا ً على
جرائم الصهاينة وحسب ،بل هي ر ّد على المؤتمرات
التي تنعقد في هذه الفترة من أجل تصفية القضية
الفلسطينية ،وعلى أولئك الذين يعملون على إعادة
إحياء ما يُس ّمى «مبادرة السالم العربية».
ودانت الجبهة «كل المحاوالت الرامية لتصفية
القضية الفلسطينية تحت ع��ن��وان «ال��س�لام»،
وأ ّك���دت أنّ العملية هي ر ّد طبيعي على جرائم
االحتالل من إعدامات ميدانية ،وتدنيس المسجد
األقصى ،واستباحة األرض الفلسطينية ،واستمرار
االستيطان واالعتقال والقتل والحصار.

جبهة التحرير

وأ ّكد عضو المكتب السياسي لـ«جبهة التحرير
الفلسطينية» عباس الجمعة ،أنّ العملية «تأتي
ر ّدا ً على اإلعدامات الميدانيّة واستباحة المسجد
األقصى واستمرار االستيطان واالعتقال ،وتأكيد
مواصلة انتفاضة الشعب الفلسطيني على امتداد
الوطن» ،مشيرا ً إلى أنّ «هذه العمليات تؤ ّكد وحدة
النضال والكفاح ض ّد االحتالل».
وأ ّك��دت حركة «التوحيد اإلس�لام��ي» في بيان
«ح� ّ
�ق الشعب الفلسطيني في الدفاع عن أرضه
ومقدّساته ،والرد على غطرسة العدو وتهديداته
ّ
م��ؤخ��را ً على ل��س��ان وزي���ر الحرب
ال��ت��ي ج���اءت
الصهيوني المستحدث ليبرمان».
ورأت أنّ «الفلسطينيين نجحوا في ممارسة دور
البطولة ،وبكل ج��دارة ،في مسرح االح��داث التي
تعيشها المنطقة من خالل العمليات الجهاديّة التي
يقومون بها».
وأ ّك��د مجلس علماء فلسطين في لبنان خيار
ال��ج��ه��اد وال��م��ق��اوم��ة ،وب���ارك العملية الفدائية
االستشهادية في تل الربيع ،كما اعتبر «أنّ أبطال
الحي
المقاومة الفلسطينية أمثال الشهيد الجريح
ّ
البطل خالد مخامرة ،واب��ن عمه األسير المعتقل
محمد مخامرة ،هما النموذج المقاوم الذي يُعبِّر
توجهات وخيارات الشعب الفلسطيني حتى
عن ّ
استرداد كامل حقوقه».

