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تحذير لبناني من �أن ي�أخذ الخالف ال�سيا�سي بطريقه حقوق المواطنين وملفي ال�سل�سلة والجامعة لدى ال�سنيورة بعدم توافر الإجماع

المقاومة الفل�سطينية خلقت معادلة جديدة �ستجبر «�إ�سرائيل»
على طلب وقف النار وت�سليم العالم بفك الح�صار عن غزة
العدوان «اإلسرائيلي» البري الذي تقوم به «إسرائيل» في
قطاع غزة يثير قلق روسيا نظرا ً إلى عواقبه الخطيرة وردود
المقاومة المحتملة ،وبالتالي يجب عدم السماح بتصعيد
دائرة العدوان على الفلسطينيين.
غير أن فصائل المقاومة الفلسطينية باتت مجمعة على
رفض المبادرة المصرية بصيغتها المطروحة .واإلصرار
على أن يتضمن أي اتفاق تهدئة مطالب الشعب الفلسطيني
وفي مقدمها فك الحصار عن قطاع غزة وضرورة أن يكون
هناك ضامن لتنفيذه على األرض ،فالمقاومة خلقت معادلة
جديدة وعلى «إسرائيل» أن تقبل بشروطها وإذا لم تستطع
دول العالم إجبار «إسرائيل» على إنهاء الحصار ،فإن
المقاومة سوف تجبر «إسرائيل» على المطالبة بوقف النار
وتجبر الجميع على القبول بشروطها إلنهاء الحصار.
أما على الصعيد اللبناني ،فإن اللقاء الذي جمع الرئيس
سعد الحريري والوزير علي حسن خليل كان جيدا ً وإيجابياً،
وهدفه الوصول إلى نتيجة وليس رفع السقوف ،في حين أن
الحوار بين أمل والمستقبل يتركز على حل لمشكلة رواتب
الموظفين .على أن األصوات النيابية بدأت تحذر من أن يأخذ
الخالف السياسي في طريقه حقوق المواطنين ،األمر الذي
يتطلب توافر إرادة لبنانية ـ لبنانية لحل الملفات الشائكة في
هذه المرحلة الصعبة التي تمر بها المنطقة.
أما ملفا سلسلة الرتب والرواتب والجامعة اللبنانية فإنهما
موجودان لدى الرئيس فؤاد السنيورة بعد توافر اإلجماع
بين كل الفرقاء بمن فيهم نواب من المستقبل ،وسط آمال
بأن تحل هذه القضايا وخصوصا ً الرواتب قبل نهاية الشهر
الجاري.

جندي صهيوني قتل
في المواجهات مع المقاومة

الفروف لـ«رو�سيا :»24
حان الوقت لتو�سيع اللجنة الرباعية
ويجب عدم السماح بتوسيع العدوان ضد الفلسطينيين
أعرب وزير الخارجية الروسي سيرغي الفروف عن اعتقاده
بأنه «حان الوقت لتوسيع اللجنة الرباعية الخاصة بالشرق
األوسط عن طريق انضمام ممثلين عن الجامعة العربية إلى عضويتها».
وقال الفروف« :يبدو لي اآلن أنه عندما يقولون بضرورة العودة إلى اإلطار المتعدد األطراف واستئناف
عمل الرباعية ،فقد حان الوقت للعودة إلى فكرة انضمام ممثلين عن جامعة الدول العربية إلى اللجنة
الرباعية» .وتابع قائالً :إنه «يجب أال تقرر الرباعية شيئا ً وتبلغ العرب به فحسب ،بل أن تباشر في
التعاون مع العرب ،وقبل كل شيء مع مصر ،في ما يخص صياغة القرارات» ،مضيفاً« :يجب أن يكون
العرب جزءا ً من عملية وضع المبادرات ،وأن اإلدراك بضرورة هذه الخطوة يزداد اآلن».
إلى ذلك قال وزير الخارجية الروسي« :أن العملية البرية التي تقوم بها «إسرائيل» في قطاع غزة تثير
قلقا ً لدى روسيا ،نظرا ً إلى عواقبها الخطيرة وردود حماس المحتملة».
وشدد الفروف على أهمية «عدم السماح بتصعيد دائرة العدوان «اإلسرائيلي» على الفلسطينيين».
وتابع قائالً« :لذلك أيدنا المبادرة المصرية التي تقدمت بها القاهرة قبل أيام عدة .ونعتقد أن الوقت لم
ينقض بعد أمام استجابة حماس وغيرها من الفصائل الموجودة في غزة وغير الخاضعة لحماس ،لهذه
المبادرة».

خوري لـ«�أل بي �سي» :مبادرة الحريري
لن ت�ستمر �إذا لم ينتخب رئي�س للجمهورية
قال مستشار الرئيس سعد الحريري الوزير السابق غطاس
خوري في حواره ضمن برنامج نهاركم سعيد« :إن المبادرة التي
طرحها الحريري لن تستمر إذا لم ينتخب رئيس جمهورية وأجري
توافق بين القوى السياسية الداخلية» ،مشيرا ً إلى أن «انتخاب الرئيس سيكون بإحدى طريقتين إما من
خالل تفاهم إقليمي ودولي يفسح المجال أمام اللبنانيين النتخاب رئيس جديد ،أو عبر إنجاز اتفاق داخلي
الختيار الرئيس .والجديد في طرح الرئيس الحريري أن أول شروط خريطة الطريق هو اختيار رئيس
جمهورية ،يجرى بعده تشكيل حكومة وطنية ثم انتخابات نيابية وليس العكس» ،وأضاف« :أن الحريري
وتيار المستقبل ليس لديهما فيتو على أي مرشح لرئاسة الجمهورية».
وأكد الوزير السابق« :أن تيار المستقبل حاول مع كل القوى السياسية الفاعلة إيجاد قواسم مشتركة من
أجل انتخاب رئيس للجمهورية بأسرع وقت» ،مشيرا ً إلى أن «هذه المساعي حققت تقدما ً بسيطا ً ومن هنا
أراد رئيس تيار المستقبل سعد الحريري االنطالق في مبادرة وطنية».
ورأى خوري« :أن المبادرات مفتوحة على كل االحتماالت ولو أن سعد الحريري سمى شخصا ً للرئاسة
لكان هذا مدخالً ألزمة جديدة» .وأضاف« :ال يمكن لسعد الحريري أن يتجاوز االتفاقات التي عقدت في
بكركي وأن يسمي مرشحا ً لرئاسة الجمهورية».
ونقل خوري عن سعد الحريري «إصراره على المناصفة التي كرسها اتفاق الطائف» ،وقال« :يجب ترك
أمل للمستقبل للخروج من الوضع الطائفي والمذهبي للبنان ،من خالل تجنب اللجوء إلى خيارات تكرس
المذهبية في الدستور» .وأضاف« :إن خريطة الطريق التي طرحها الحريري تهدف إلى إيجاد توافق وتفاهم
لخلق ظروف تساعد في انتخاب رئيس» .وعن البطريرك الراعي قال« :إن هناك اتصاال ً دائم بين سعد
الحريري والبطريرك ،وهناك اتصاالت دائمة مع الجنرال عون».
وأكد خوري« :يجب انتخاب رئيس قبل انتهاء والية المجلس النيابي» ،وشدد على أنه «عند التوافق
اللبناني على رئيس الجمهورية لن يكون هناك اعتراض من القوى الخارجية» ،لذا «يجب على الحكومة
الحالية ومجلس النواب العمل حتى ال يعطل البلد».
وقال خوري« :إن هناك خالفات سابقة موجودة يجب أن تجد طريقها للحل .وخطاب الحريري ذكر
أن المشكلة في القتال في سورية والمشكلة مع حزب الله هي في النظرة لألزمة السورية واألزمات في
المنطقة» ،مؤكداً« :أن ال مشكلة سياسية مع أحد».
ولم يرحب خوري بإجراء «انتخابات نيابية قبل انتخابات الرئاسة ألنها ستدخل لبنان بفراغ حقيقي وال
يمكن ألحد أن ينال الثلثين في انتخابات مجلس النواب» ،متسائالً« :إن أجرينا انتخابات نيابية هل سيؤمن
النصاب النتخاب رئيس المجلس؟» ،معتبرا ً «أن ذلك يؤدي بلبنان إلى فراغ حقيقي في كل المؤسسات».

كنعان لـ«�صوت لبنان» :نح ّذر من �أن ي�أخذ
الخالف ال�سيا�سي في طريقه حقوق النا�س
دعا النائب ابراهيم كنعان إلى «تحييد األم��ور الحيوية
عن التجاذبات السياسية والعودة إلى الدستور وقانون
المحاسبة العمومية» ،محذرا ً من أن «يأخذ الخالف السياسي
في طريقه حقوق الناس» ،ومؤكدا ً «الحاجة إلى توافر إرادة لبنانية – لبنانية لحل الملفات الشائكة
في هذه المرحلة الصعبة التي تمر بها المنطقة».
ولم ي َر كنعان «مشكلة مالية في موضوع رواتب موظفي القطاع العام ،إنما الخالف على اآللية
القانونية لصرف الرواتب» ،مشيرا ً الى أن «العائق الدستوري أمام التشريع هو عدم انتخاب
رئيس جديد للجمهورية» .وقال« :قانون العمل ال يش ّرع بين ليلة وضحاها ،وعندما حصل الفراغ
على المستوى الرئاسي حصل إجماع على أن بعض القوانين يجوز التشريع فيها ،ومنها موضوع
الموازنات وسلسلة الرتب والرواتب واالعتماد اإلضافي».
وإذ شدد كنعان على «أن المخالفات توالت على مدى الحكومات المتعاقبة ،أعطى مجاال ً للبحث
في منطق التسوية» ،الفتا ً إلى «حاجة لبنان لمحاسبة المسؤولين دوريا ً عبر المجلس النيابي
ودي��وان المحاسبة» .وأعلن« :أن حل ملفات سلسلة الرتب وال��روات��ب ،وروات��ب القطاع العام
والجامعة اللبنانية موجود لدى الرئيس فؤاد السنيورة ،بعد توفر إجماع كل الفرقاء بمن فيهم
نواب من تيار المستقبل الموجودون في اللجان النيابية وال سيما لجنة المال والموازنة» ،آمالً:
«أن تح ّل هذه المسائل وخصوصا ً الرواتب قبل نهاية الشهر الجاري ،على اعتبار أن هذا الملف غير
مرتبط بالخالف السياسي الحاصل اليوم حول التشريع ألنه محال منذ ثالثة أشهر وأخذ مساره
في السلطتين التنفيذية والتشريعية».
وسأل كنعان« :إذا كان تيار المستقبل وافق على النزول إلى الجلسة التشريعية من أجل اليورو
بوند ،فما المانع إذا ً من تشريع إنفاق رواتب الموظفين؟» .ورأى« :أن تداخل العناصر اإلقليمية
في االستحقاق الرئاسي تجعله معلقا ً حتى إشعار آخر» ،معتبرا ً أن «المجلس النيابي غير قادر
على تمثيل إرادة الناس في هذه االستحقاقات المصيرية» .ووضع امتناع تكتل التغيير واإلصالح
عن حضور جلسات االنتخابات في «إطار إغالق الباب أمام تسوية جديدة والدفع باتجاه تطبيق
الميثاق والدستور» ،معتبرا ً في الوقت نفسه «أن طرح التكتل لالنتخابات النيابية ال يعني التنازل
عن األولوية الرئاسية لكن االنتخابات النيابية باتت اليوم داهمة وتجب دعوة الهيئات الناخبة قبل
العشرين من آب المقبل».

القادري لـ«�صوت لبنان» :الحريري ركز
على �ضرورة المحافظة على الطائف
وال بيئة حا�ضنة للإرهاب
اعتبر النائب زي��اد القادري« :أن الرئيس سعد الحريري قدّم
خريطة طريق للتركيز على موضوع السالمة الوطنية في هذه المرحلة الحساسة التي يمر بها لبنان،
وهو سعى ويسعى دائما ً إلى استقرار البلد» ،مشيرا ً إلى «أن ما طرحه يقوم على التواصل بين اللبنانيين
وربط النزاع مع حزب الله على قاعدة االختالف مع الحزب وحماية لبنان من الحريق السوري» ،معتبرا ً أنه
«عندما دخل حزب الله بقرار من إيران سورية ،أصبح لبنان ساحة وهدفا ً للعمليات اإلرهابية للتنظيمات
األصولية».
ولفت القادري إلى أن «الرئيس الحريري ركز على ضرورة المحافظة على الطائف الذي يشكل حالً لكثير
من البلدان التي تتخبط في أزماتها اليوم ،إضافة إلى المناصفة بين المسيحيين والمسلمين» .وشدد على أن
تيار المستقبل «ضد اإلرهاب وأن المواجهة ال تكون خارج سياق الوحدة الوطنية» ،وقال« :ال خروج من األزمة
والحرب السورية ـ العراقية إال بوقف العدادات وإيجاد حل سياسي بمشاركة جميع مكونات هذين البلدين».
وإذ أكد القادري« :أن ال بيئة حاضنة في المناطق السنية ألي من التنظيمات اإلرهابية» ،لفت إلى «أن
الرئيس الحريري عبر عن حقيقة البيئة السنية في لبنان ،فهي طائفة قرارها األول واألخير حماية لبنان».
قائالً« :بين مطرقة داعش وأخواتها وسندان حزب الله ونظام نوري المالكي وبشار األسد ،يجب أن ندافع عن
الوحدة الوطنية وسالمة لبنان» ،مضيفا ً أن «حزب الله هو حزب يمثل شريحة واسعة من اللبنانيين ونحن
مصرون على العيش سوية واالعتراف ببعضنا بعضاً ،لكن حزب الله بارتباطه اإلقليمي يأتمر بسياسة

وبقرارات إيران ووالية الفقيه».
واتهم فريق  8آذار بتعطيل االنتخابات الرئاسية ،مشيرا ً إلى «أن البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة
بطرس الراعي ح ّمل المسؤولية للقوى السياسية التي لم تحضر جلسة االنتخاب» ،مشددا ً على أن «مهمة
انتخاب رئيس جديد للجمهورية يجب أن تكون في مقدمة االهتمامات وأولى األولويات ،ومن يمعن في
تعطيلها هو المسؤول عن تعطيل جميع االستحقاقات الدستورية».

الطاهر لـ«تالقي»� :صمود ال�شعب الفل�سطيني
�أربك العدو وال بد من فك الح�صار عن غزة
قال عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين
ماهر الطاهر« :إن الصمود األسطوري للشعب الفلسطيني جعل
الجيش الصهيوني في حالة ارتباك» ،مؤكدا ً أن «غزة صمدت والعدو
واهم والمعركة الدائرة على أرض فلسطين معركة إرادات» .وأض��اف« :إن الشعب الفلسطيني بغالبيته
الساحقة وصل إلى فكرة ألاّ ح ّل سياسياً ،وما زال في المعركة الفلسطينية من يراهن على المفاوضات ،لكن هذا
العدو ال يمكن الوصول معه إلى حل سياسي ،والمعركة في غزة هي معركة كبرى .هذه المعركة توجه رسالة
وهي« :وجهوا البوصلة باتجاه العدو».
وأكد الطاهر« :أعتقد أن في الصمود الفلسطيني الكبير إمكان اندالع االنتفاضة أكبر ،وموضوع الصمود في
غزة ترك تفاعالت كبيرة» .وأشار إلى أن «القضية الفلسطينية ضعفت وتراجعت ألن الوطن العربي انشغل
بمشاكله وخصوصا ً الدول المحورية ،ولكن المهم أن نتوحد« .إسرائيل» لها دور كبير في ما يجري في العالم
العربي ولذلك المعركة في غزة يجب أن تؤدي إلى وعي لمواجهة العدو ،وفلسطين هي البوصلة والمعركة في
غزة لها أبعاد تاريخية».
وأوضح عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين« :أن غزة كتلة نار والشعب الفلسطيني
وصل إلى مرحلة لم يعد يتحمل الوضع القائم واألمين العام لألمم المتحدة يتخذ مواقف وكأنه يوجد قتال بين
جيشين ،في حين يجب أن يقول أوقفوا العدوان» ،مؤكدا ً أن األمور في الساحة الفلسطينية تتطور باتجاه بلورة
جبهة مقاومة توحد الفصائل ألن دماء أهلنا الذكية في قطاع غزة ال يجب أن تذهب هدراً».
وعن المبادرة المصرية قال الطاهر« :ال بد من فك الحصار عن قطاع غزة ،وبالتالي المقاومة تريد أن تحقق
نتائج» ،مضيفاً« :إن المبادرة المصرية فيها نص يقول يجب وقف األعمال العدائية من «إسرائيل» تجاه
فلسطين ووقف األعمال العدائية من غزة تجاه «إسرائيل» ،ومعادلة تهدئة مقابل تهدئة ال تقبل فيها المقاومة،
وعمليا ً المطروح فقط المبادرة المصرية و»إسرائيل» هدفها نزع سالح المقاومة وتريد استمرار االنقسام»،
مشيرا ً إلى أن «المبادرة المصرية من الصعب أن تفرض ،ألن كل الفصائل الفلسطينية رفضتها .ومصر ال شك
في أنها دولة محورية ودور مصر أكبر من أن تقدم مبادرة كهذه».
واختتم الطاهر قائالً« :هناك دول تريد أن تستثمر القضية الفلسطينية ألجندات خاصة» ،الفتا ً إلى أنه
«توجد مشاكل حقيقية داخل المجتمع الصهيوني واآلن هو في مأزق» ،معتبرا ً «بقاء «إسرائيل» ووجودها
مرهون بتفتيت المنطقة».
وأكد الطاهر أن القضية الفلسطينية ستبقى معيارا ً للشعب الفلسطيني ،ويجب أن نؤكد أنه يوجد اختالل في
موازين القوى بيننا وبين «إسرائيل».

نخالة لـ«الميادين» :المقاومة خلقت معادلة
جديدة وعلى «�إ�سرائيل» �أن تقبل ب�شروطها
قال نائب األمين العام لحركة الجهاد اإلسالمي زياد نخالة« :إن
المقاومة الفلسطينية خلقت معادلة جديدة وعلى «إسرائيل» القبول
بها ،ولفت إلى أن «المقاومة اآلن تستطيع أن تفرض معادلتها».
وأشار نخالة إلى أنه «كان في القاهرة منطقان ،منطق يقول بأن المقاومة والشعب الفلسطيني لن
يستطيعا أن يغيرا المعادلة ،ومنطق المقاومة» ،مؤكدا ً أن «المقاومة قادرة على أن تغير المعادلة ،وأن على
«إسرائيل» أن تقبل بشروطها».
وعن الحصار الذي تفرضه قوات االحتالل على قطاع غزة ،أوضح نخالة أن «حركة الجهاد قالت لدول
العالم كافة إنه إذا لم تستطع أن تفرض على «إسرائيل» منطق وحق الشعب الفلسطيني بإنهاء الحصار
بشكل رئيسي على قطاع غزة ،فإن المقاومة سوف تجبر «إسرائيل» على المطالبة بوقف إطالق النار ،وأيضا ً
سوف تجبر الجميع على القبول بشروط المقاومة إلنهاء الحصار».

