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القيود تكبل الحكومة وتعطل عمل الم�ؤ�س�سات والحوار هو ال�سبيل للمحافظة على لبنان

المقاومة الفل�سطينية تخو�ض معركة غير م�سبوقة في تاريخ ال�صراع ...ومن يراهن على ا�ست�سالمها �سيخ�سر
العقوبات الأميركية على �إيران لم ت�ؤد �سوى �إلى زيادة �أجهزة الطرد المركزي من � 200إلى � 20ألف طرد
بات من الواضح أن المقاومة الفلسطينية تخوض معركة غير مسبوقة في تاريخ
الصراع مع العدو الصهيوني ،وهي تمكنت من أن تحقق المفاجآت وأن تذهل العدو
والصديق من خالل قدرتها على استهداف مدن االحتالل واألداء في ميدان القتال البري.
ومع ذلك فإن األمور لم تنضج بعد لبلورة اتفاق وقف العدوان على قطاع غزة ،لكن
المقاومة التي كبدت العدو خسائر كبيرة قادرة على تكبيده المزيد في حال غامر أكثر،
خصوصا ً أن إمكانات المقاومة أكبر بكثير مما يظن العدو ،وبالتالي فإن من يراهن على
استسالم المقاومة ونفاد سالحها واهم وسيخسر رهانه.
على أن المطلوب عربيا ً وإسالميا ً توفير الغطاء السياسي لحماية ظهر المقاومة بهدف
تحقيق شروطها ،فالعدو الصهيوني يستهدف من عدوانه نزع أسلحة المقاومة لتصبح
غزة بال قيمة ،ولهذا فإن هناك ضرورة لتوحد الجميع والتضامن مع المقاومة لمواجهة
العدوان لتمكينها من تحقيق شروطها لوقف النار.
أما الواليات المتحدة األميركية ،فإن دبلوماسيتها التي ال تتحرك لممارسة الضغوط
لوقف النار إالّ عندما تشعر أن حليفتها «إسرائيل» باتت في مأزق وتحتاج إلى من ينقذها
ويخرجها منه ،فكالم وزير خارجيتها جون كيري عن الحاجة إلى وقف النار في غزة
إنما يصب في هذا السياق.
من ناحية ثانية فعلى رغم أن العقوبات األميركية الغربية التي فرضت على إيران
هدفت إلى اضعاف قدراتها على تطوير برنامجها النووي ،إالّ ما حصل هو أن إيران
حققت مزيدا ً من التقدم في ظل هذه العقوبات حيث زادت من عدد أجهزة الطرد المركزي
من  200جهاز إلى  20ألف جهاز طرد مركزي ،ومع ذلك فإن إيران تعمل على تقديم آلية
للمجتمع الدولي تضمن له بأنها لن تقوم بصنع أسلحة نووية والمحافظة على سلمية
برنامجها النووي.
أما على الصعيد المحلي فإن المشهد السياسي ال يزال على حاله والقيود تكبل
الحكومة وتعطل عمل المؤسسات ،في حين أن المشكلة تكمن في آلية العمل وفي
الشغور الرئاسي نتيجة الصراع السياسي القائم.
غير أنه مع ذلك يبقى الحل في الحوار باعتباره السبيل الوحيد للمحافظة على البلد
وإبعاده عن أتون النيران التي تهب من كل حدب وصوب.

الفرزلي لـ«�صوت لبنان»:
مبادرة الحريري لن ت�ؤدي �إلى الحل
لأنها تتجاهل دور ال�شريك الم�سيحي

جنبالط لـ«الم�ستقبل»:
�أريد خريطة الطريق التي طرحها الحريري...
والحوار هو ال�سبيل لحفظ البلد

رأى النائب السابق لرئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي «أنّ
مبادرة الرئيس سعد الحريري لن تؤدي إلى الح ّل ألنها ال تعترف
بوجود عقبة رئيسية عنوانها دور الشريك المسيحي».
واعتبر الفرزلي« :أنّ استمرار تجاهل هذه الحقيقة ال يؤدي إلى النتائج المطلوبة» ،متسائالً« :هل يستطيع
النواب المسيحيون أن يتفقوا مع من يمسك بقراراهم؟».
رجح أن «يُمدّد للمجلس النيابي» ،أكد أن «ال يجوز إعادة استيالد النواب المسيحيين في كنف
وإذ ّ
الكيانات األخرى عبر انتخابات تجرى على أساس قانون الستين».

أعلن النائب وليد جنبالط تأييده خريطة الطريق التي طرحها الرئيس
سعد الدين الحريري وقال« :إنها أولوية الرئاسة» ،وأضاف« :يجب أن تأتي أوال ً على طريق معالجة أزمات البلد».
وأوضح جنبالط« :أن أي بحث في أي موضوع قبل االنتخابات الرئاسية هو في غير محله» ،مشيرا ً إلى أن
«الحوار هو السبيل الوحيد للمحافظة على البلد وإبعاده عن أتون النيران التي تهب من كل حدب وصوب» ،وقال:
«إذا توافقت القوى الكبرى على الرئيس لن يكون عقبة».
واختتم جنبالط داعيا ً إلى «حوار على نار هادئة ألن االنتظار قد يوصل إلى مرحلة حامية وعندها لن ينفع
الندم».

ظريف لـ«�سي �أن �أن»:
العقوبات الأميركية لم ت�سفر
�سوى عن زيادة �أجهزة الطرد المركزية الإيرانية

حوري لـ« ال�شرق»:
مبادرة الحريري خريطة طريق �سدا�سية
والتق�سيم غير وارد في لبنان

ق��ال وزي��ر الخارجية اإلي��ران��ي ج��واد ظريف« :إن العقوبات
األميركية المفروضة على إيران فشلت بتحقيق هدفها ،ولم تسفر سوى
عن زيادة أعداد أجهزة الطرد المركزية العاملة لديها» ،مضيفا ً أن إيران «تشعر بتهديد تنظيم «داعش» على
المنطقة برمتها» ،نافيا ً دعم رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي قائالً« :إن طهران تقف مع من يختاره
الشعب العراقي».
وقال ظريف« :إن إيران تعتزم تقديم آلية للمجتمع الدولي تضمن له بأنها لن تقوم بصنع أسلحة نووية»،
وعلق على خطاب المرشد علي خامنئي حول ضرورة زيادة تخصيب اليورانيوم بالقول« :إذا استمعنا بدقة
لما يقوله القائد فسيظهر بوضوح أن لبرنامجنا طابعا ً سلمياً .كل مراحل التخصيب التي لدينا مصممة من
أجل حاجات المفاعالت النووية الخاصة بإنتاج الطاقة الكهربائية ،وهذا كفيل بتقديم الضمانات على أننا
ال نعتزم إنتاج قنابل».
وعن العقوبات المفروضة على إيران قال ظريف« :أنا أعرف مدى تعقيد النظام األميركي ،ولكن ما هو
ضروري بالنسبة لنا هو أن يفهم الجمهور األميركي أن تلك العقوبات لم تحقق شيئاً ،هذا الهوس بالعقوبات
لم يسفر عن شيء سوى إغضاب الشعب اإليراني الذي يعجز عن استخدام أمواله لشراء األدوية».
وأضاف وزير الخارجية اإليراني« :وفي الوقت نفسه ،بات لدينا اليوم  20ألف جهاز للطرد المركزي بعد
أن كنا ال نمتلك أكثر من  200جهاز زمن بدء العقوبات ،وبالتالي فهذه هي حصيلة العقوبات التي كلفتنا
خسائر مالية ،ولكنها لم تدفعنا إلى الركوع ولن تدفعنا إلى ذلك أبداً».
وحول تمدد تنظيم الدولة اإلسالمية في العراق والشام المعروف بـ«داعش» وتهديده المحتمل إليران،
قال ظريف« :التشدد والتطرف المذهبي يهددان المنطقة برمتها ،بما في ذلك إيران ،ونحن ال نحب رؤية
جيراننا في حالة غير مستقرة».
وأضاف ردا ً ما تقوله مصادر أميركية أن إيران أرسلت قوات تابعة لها إلى العراق لمواجهة «داعش»« :إن
إيران ،وقبل كل شيء ،تريد الحفاظ على وحدة العراق ،وقد تحدثت مع كل وزراء الخارجية في المنطقة،
وكلهم يريدون الحفاظ على العراق وسالمته ضمن حدوده» .وأوضح« :لسنا بصدد دعم أي شخص .نحن
ندعم الشعب العراقي وخياراته ،وأي شخص سيختاره الشعب العراقي لمنصب رئاسة الوزراء سيحصل
على دعمنا».
وتابع ظريف« :المشكلة هي التطرف ،وهي مشكلة وجود ديماغوجيا تستغل عناصر غضب موروثة
تصاعدت على مدار عقود من الظلم في المنطقة ،ولكن هذه الديماغوجيا تريد تطبيق أجندة سياسية بالغة
الخطورة وقد تصب هذه األجندة في مصلحة قوى خارجية ...ولكنني ال أريد تبني نظريات المؤامرة».

رأى النائب عمار حوري ،في حديث لـ«إذاعة الشرق»« :أن مبادرة
الرئيس سعد الحريري خريطة طريق سداسية وضعت النقاط على
الحروف ووضعت منهجا ً واضحا ً لتسلسل األمور ووضعت انتخاب رئيس جديد للجمهورية في مقدمة المقدمات،
واعتبرت أن هذا االنتخاب هو المقدمة الحقيقية لالستقرار الدستوري والتشريعي والستقرار المؤسسات».
وحول تسمية رئيس كما حصل مع الرئيس سليمان قال« :نأمل انتخاب رئيس اليوم قبل الغد في أقرب وقت
ممكن ،والجميع يعلم أن التعقيدات الموجودة في هذا الوقت ليست قليلة خصوصا ً أن فريقا ً لبنانيا ً أخذ هذا األمر
إلى بعده اإلقليمي ،وربما يعتبرونه ورقة يمكن الضغط من خاللها في أجندته اإلقليمية ،كل هذا ال يمنع أن نقوم
كلبنانيين بجهود مضاعفة إلنجاز هذا االستحقاق».
وفي قضية الرواتب للقطاع العام ،أشار النائب حوري إلى أن «االتصاالت ستستأنف اليوم (أمس) ما بين
فريقنا السياسي ووزير المال ،وإن التجاذب الذي يقوم به الفريق اآلخر هو ضغط سياسي وليس ضغطا ً قانونيا ً
أو دستورياً ،ألن الجميع يعلم أن هناك نصوصا ً تشريعية تسمح بدفع هذه الرواتب» ،الفتا ً إلى أنه «ال يستطيع
أحد احتمال قرار عدم دفع الرواتب ألن ذلك خطير جداً».
وعن الوضع األمني ،رأى« :أن الحكومة نجحت في الدخول إلى خطة أمنية وهذه خطوة باالتجاه الصحيح،
ولكنها ال تزال تحتاج إلى تحصين وإلى تدعيم» ،الفتا ً إلى «التعاون الحاصل بين األجهزة األمنية وإلى تصميم
الحكومة على تنفيذ هذه الخطة تحت سقف القانون» ،وقال« :إن تيار المستقبل أكد في البيانين الصادرين ضرورة
التزام القانون واالبتعاد عن أي تجاوزات قد ترتكب ،وأن األساس هو ضبط األمن والوصول إلى بر األمان».
وعن األوضاع في غزة ،قال النائب حوري« :ال بد من أن ننحني جميعا ً لشهداء غزة وللشعب الفلسطيني البطل
الذي يواجه بوسائل بدائية هجمة وحشية .مرة جديدة تدفع غزة الثمن وتواجه وحشا ً كاسرا ً يملك قدرة عسكرية
هائلة ،لقد رأينا المجزرة «اإلسرائيلية» في حي الشجاعية وموقفنا الواضح هو االنحياز إلى أبناء الفلسطيني
األبطال الحقيقيين» ،مضيفاً« :إننا كتيار مستقبل قمنا األسبوع الماضي باعتصام أمام اإلسكوا وسلمنا ممثل
األمين العام في لبنان مذكرة بهذا الشأن ولكن حيال المجزرة التي رأيناها قد نخجل من أن نكتفي بكالم إدانة أو
مذكرة ،لقد سمعنا بيان مجلس األمن الذي طالب بوقف إطالق النار» ،مطالبا ً المجتمع العربي بالقيام بدوره لوقف
هذا العدوان اإلسرائيلي».
وأكد حوري« :أن الشعب الفلسطيني يملك خياراته وأن «إسرائيل» ترتكب خطأ كبيرا ً حين حاولت أن تعيق
عمل الحكومة وتالقي الشعب الفلسطيني» .ورأى «أن ما يحصل في العراق وفي سورية هو بوادر تقسيم فعلي
على األرض ،ومن نعم الله على لبنان أنه أعطانا تركيبة معينة ال يمكن أن تقسم .ولبنان بتنوعه وتعدده هو
ميزة هذه المنطقة ونحن كلبنانيين استخلصنا العبر من تجارب سلبية سابقة واقتنعنا بأن التقسيم غير وارد في
لبنان ،نحن نتخاطب في السياسة وترتفع وتيرة خالفاتنا ولكن مبدأ التقسيم ال تربة خصبة له وال إمكانات له ،لذا
نحمد الله أنه أعطانا هذا البلد بهذه المواصفات وجنبنا مزيدا ً من المآسي».

كيري لـ«�سي �أن �أن» :نحن بحاجة
�إلى وقف �إطالق النار في غزة
أشار وزير الخارجية األميركي جون كيري إلى جهود جارية
للتوصل إل��ى «وق���ف اإلط�ل�اق ف��ي غ���زة ،حيث يشن الجيش
«اإلسرائيلي» عملية برية أوقعت أكثر من  60قتيالً األحد» ،مشيرا ً
إلى «حق «إسرائيل» في الدفاع عن النفس في مواجهة الصواريخ
التي تطلق من القطاع».
وأوضح كيري ،خالل مقابلة مع برنامج «ستيت أوف ذا يونيون» أنه «أجرى اتصاالت مع قيادات
«إسرائيلية» ،واألمم المتحدة بهدف التوصل لهدنة في القطاع» مضيفاً« :أعتقد أن الرئيس سيطلب مني
التوجه إلى الشرق األوسط قريبا ً لدعم الجهود المبذولة لتحقيق وقف إطالق النار بين «إسرائيل» وحركة
حماس ،نحن بحاجة لوقف إطالق نار بغزة».
وزعم وزير الخارجية األميركي أن «إسرائيل» تملك حق بالدفاع عن نفسها ،في مواجهة صواريخ
المقاومة قائالً« :إسرائيل «تحت الحصار» بواسطة «حماس اإلرهابية» ،داعيا ً الحركة «التي تسيطر على
القطاع إلى التحلي بالعقالنية».
واستطرد كيري« :حماس تستخدم المدنيين كدروع .يطلقون النار من مناطقهم ويأتون بالنار إليها»،
وتابع« :ما من دولة ستقف مكتوفة األيدي تجاه أشخاص يطلقون آالف الصواريخ عليها».
وأضاف كيري« :قطع رئيس ال��وزراء بنيامين نتنياهو محادثة هاتفية مع رئيس الواليات المتحدة
ألنه كان عليه الذهاب إلى ملجأ» .وأوضح أن «إلدارة تدعم المقترح المصري لوقف إطالق النار» ،مضيفاً:
«سنعمل ألجل هدنة عادلة».

�شلح لـ«الميادين» :المقاومة �أذهلت الجميع
و�إمكاناتها �أكبر مما يظن العدو
أعلن األمين العام لحركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين الدكتور
رمضان عبد الله شلح« :أن األمور لم تنضج حتى اآلن لبلورة اتفاق
وقف العدوان على غزة» ،متوعدا ً االحتالل «اإلسرائيلي» «بخسائر
فادحة في حال غامر أكثر في قطاع غزة».
وقال شلح« :نحن نخوض معركة غير مسبوقة في تاريخ الصراع مع «اإلسرائيلي» ،والمقاومة أذهلت العدو
والصديق» ،وأضاف« :هذه المعركة هي األولى في تاريخ األمة والتي استهدفت فيها كل مدن كيان االحتالل».
واعتبر شلح في مقابلة خاصة مع الميادين أنه «حتى اآلن لم تنضج األمور لبلورة اتفاق لوقف العدوان
على قطاع غزة يمكن أن أفصح عنه» ،موضحا ً أن «لم يُبذل أي جهد حقيقي منذ البداية يمكن أن يوصل إلى
وقف العدوان».
وتوعد األمين العام لحركة الجهاد اإلسالمي كيان االحتالل «بتكبيده خسائر كبيرة في حال غامر أكثر
من ذلك» ،مؤكدا ً أن «إمكانات المقاومة أكبر بكثير مما يظن العدو» ،وأضاف« :إذا كان أحد يراهن على أن
المقاومة سينفد سالحها وتأتي راكعة أقول لهم :اختصروا الطريق فهذا الرهان خاسر».
واعتبر شلح أن «الشعب الفلسطيني ال يطلب المستحيل ،كل ما نطلبه هو وقف الحصار وفتح المعابر»،
ملخصا ً مشكلة المعابر بالقول« :حساسية موضوع المعبر مرتبطة بمثلث السلطة في رام الله ،وحماس في
غزة ومصر ،وإذا تجاوزنا حساسية المعبر فيمكن أن نصل إلى توقيع اتفاق».

�شهاب لـ«العالم»:
ل�ضرورة توافر غطاء �سيا�سي
يحمي ظهر المقاومة
أكد الناطق باسم حركة الجهاد اإلسالمي داوود شهاب« :أن
المقاومة الفلسطينية خاضت ملحمة بطولية مساء السبت وفجر
األحد في مناطق شرق قطاع غزة ضد قوات االحتالل «اإلسرائيلي» ،مبيناً« :أن المجازر التي يرتكبها
االحتالل تأتي للتغطية على ضربات المقاومة في صفوف قوات االحتالل».
وقال شهاب« :واضح تماما ً أن نتنياهو أصيب بسعار إرهابي ودموي وعدواني بعد الضربات التي
نفذتها المقاومة في صفوف قوات االحتالل .فقد كانت هناك ملحمة بطولية خاضتها المقاومة الفلسطينية
في مناطق شرق قطاع غزة» .وأضاف« :نتنياهو أراد أن يحفظ ماء وجهه وأن يغطي على الصورة بشكل
دموي ،صورة دماء وأشالء الفلسطينيين وحجم الدمار الذي أحدثته الدبابات والطائرات «اإلسرائيلية» في
حي الشجاعية شرق مدينة غزة ،فقتل من قتل من األطفال والمسنين والنساء».
وتابع شهاب« :نتنياهو أسال هذا الكم الكبير من الدماء بهدف إحداث شرخ وحالة تفسخ في المجتمع
الفلسطيني ،وحالة شرخ بين المقاومة الفلسطينية وبين شعب المقاومة ،لكن بكل األحوال المقاومة مستمرة
والشعب الفلسطيني صامد ،والمقاومة مستبسلة في الميدان وتواصل تصديها لقوات االحتالل».
وقال الناطق باسم حركة الجهاد اإلسالمي« :أنا على ثقة ويقين بأن الساعات المقبلة ستشهد ردا ً يثأر
لكل قطرة دم من فلسطيني وفلسطينية أريقت في هذه المجرزة البشعة التي نفذتها طائرات االحتالل
ومجرمو الحرب في حي الشجاعية».
وأوضح شهاب إن «المقاومة ال تقوم بهذا الجهد وبهذه المعركة في الميدان نيابة عن أحد ،المقاومة ال
تنوب عن أحد وبالتالي الكل يتحمل المسؤولية في هذه المواجهة ،المقاومة في الميدان تفعل ما هو مطلوب
منها وربما زيادة في ظل هذه الظروف العصيبة والحصار الخانق» ،مشيرا ً إلى أن المقاومة تنفذ ما عليها
على رغم الظروف» .مؤكدا ً «ضرورة أن يكون هناك دور وغطاء سياسي يحمي ظهر المقاومة ،وأن يكون
هناك دور جماهيري وشعبي عربي وإسالمي فاعل وضاغط على كل صناع القرار من أجل أن يوفروا شبكة
الضمان والحماية السياسية لظهر المقاومة الفلسطينية بهدف تحقيق كل شروط المقاومة الفلسطينية».
وتابع شهاب« :المطلوب حراك جماهيري واسع داعم للمقاومة ،ومطلوب مساندة سياسية ووحدة موقف
سياسي من كل األطراف العربية واإلسالمية بهدف حماية شروط المقاومة وحماية برنامج المقاومة ،وإذا
ما تضافرت هذه الجهود مشتركة ومجتمعة ،نحن نعدكم بتحقيق النصر خالل أيام معدودة إن شاء الله».
وقال الناطق باسم حركة الجهاد اإلسالمي« :نحن لن نستسلم لـ «إسرائيل» حتى لو بقينا وحدنا في هذه
المعركة ،وسنبقى في خندق المقاومة بما نملك من أدوات وإمكانات ،ألن هذه المعركة مفروضة علينا ولم
نذهب إليها طواعية ولم نخترها بأيدينا ،هي فرضت علينا ونحن ندافع عن أنفسنا».

عبد ال�ساتر لـ«الجديد»:
العدو ي�ستهدف نزع �أ�سلحة المقاومة
والمطلوب الت�ضامن معها لتحقيق �شروطها
رأى الصحافي والكاتب السياسي فيصل عبد الستار« :إن ما
يحصل في غزة اليوم الهدف منه فصل غزة عن الضفة الغربية
وضرب المصالحة الفلسطينية وإنهاء مخزون غزة من الصواريخ ونزع كل أسلحة المقاومة بالساحة
الفلسطينية ،لتصبح غزة ال قيمة لها ،وبالتالي ستكون مصر هي الوصية عليها» ،وأكد عبد الستار أن
«مصر اآلن ُتقدم لها العروض الرديئة من المملكة الوهابية التي لها دور مؤثر بالمنطقة واآلن توزع شرورها
على العالم العربي ،والمطلوب من مصر أن تحاول العودة إلى دورها الريادي بالمنطقة الذي يتناسب مع
حجمها» ،واعتبر «أن حركة حماس تعاطت مع الساحة المصرية ببعدها اإلخواني وهي اآلن تدفع الثمن»،
وشدد على أن «المطلوب اآلن من الجميع التعاطي بمستوى كبير من الوعي وحتى لو كانت بعض الفصائل
الفلسطينية قد أخطأت يجب أن نكون مع جميع الفصائل الفلسطينية لمواجهة العدو «اإلسرائيلي».
واعتبر عبد الستار أن «جلسات العواصم ال تهمنا وما يهمنا هو كيف تستطيع المقاومة الفلسطينية أن
تحقق شروطها» ،مؤكدا ً أن «التحركات التي شهدتها بعض عواصم الدول األوروبية للتضامن مع الشعب
الفلسطيني أفضل بكثير من التظاهرات بالعالم العربي».
وتطرق إلى الوضع في سورية فقال« :إن سورية رسمت لنفسها خطا ً ثابتا ً بداية من خطاب القسم للسيد
الرئيس الذي استند إلى مشروعية كبيرة حققتها االنتخابات على رغم كل االنتقادات» ،معتبرا ً أن «هذا
الخطاب كان ضروريا ً جداً ،ألن سورية أدركت أن المجتمع الدولي يقفز من مكان إلى مكان لينفذ المخطط
الكبير الذي يستهدف المنطقة الذي هدفه األساسي تقديم اإلسالم بصورة بربرية كما يفعل داعش ولكن هذا
المشروع لن يكون له أي أفق ال في العراق وال في سورية».
وتابع عبد الستار «إن سورية ذاهبة إلى نصر ممنهج ،من مكان إلى مكان ،وما حصل في سورية
جعل الشعب السوري أكثر التصاقا ً بحكومته ويطالبها بالتخلص من المنظمات اإلرهابية التي انتشرت
بسورية».

