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دفع رواتب الموظفين حل موقت وم�ؤ�شرات �إيجابية في ملف ال�سل�سلة
بع�ض الأنظمة العربية تمول حرب الإبادة ال�صهيونية في غزة وت�سعى مع �أميركا لتجريد المقاومة من �أ�سلحتها
المقاومة انت�صرت ولن تقبل بال�ضغوط والميدان هو الذي �سيقرر
كشفت حرب اإلبادة التي يشنها العدو الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني في قطاع
غزة تواطؤ وتآمر بعض األنظمة العربية التي ال تكتفي بالصمت على العدوان بل إنها
تساهم في الحرب على المقاومة عبر الحصار وممارسة الضغوط على قيادة المقاومة
لدفعها إلى االستسالم لشروط العدو لوقف النار.
على أن الحصار المصري لقطاع غزة أكثر سوءا ً من أيام نظام حسني مبارك وحكم
اإلخوان المسلمين.
ويحصل ذلك في وقت تمكنت المقاومة من تحقيق االنتصارات على جيش االحتالل
في الميدان وبات واضحا ً انها انتصرت ،وأن القبة الحديدية التي راهن عليها العدو قد
فشلت وباتت المقاومة هي من يفرض الشروط على االحتالل الذي أصبح يستجدي
وقفا ً للنار.
أما المبادرة القطرية فليست بمبادرة إنما هي عملية ضغط على المقاومة إلعادة
الدور القطري إلى الساحة بعدما خسرت قطر في المنطقة وهي تملك أجندة سياسية
مرتبطة بالواليات المتحدة األميركية ،لكن فصائل المقاومة لن تقبل بأي ضغوط
والميدان هو الذي سيقرر.
وبات من الواضح أن أميركا وبعض األنظمة العربية يريدون من المقاومة توقيع
اتفاق يجردها من أسلحتها ومبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي ال تخرج عن الوصاية
األميركية ،فهي تريد تقليم أظافر الشعب الفلسطيني ،ويظهر أن موقف مصر ينطلق
من تصفية حسابات في حين أن جون كيري وزير الخارجية األميركي جاء إلى المنطقة
إلنقاذ «إسرائيل».
من ناحية ثانية فإن اإلعالم السوري لعب دورا ً رائدا ً في الدفاع عن الفكر القومي
والثوابت الوطنية وعن قضية فلسطين وسيبقى يدافع عن هذه الثوابت ويمثل
طموحات الناس وتطلعاتهم وأمانيهم.
أما الوضع في لبنان فإن المطلوب إقفال الحدود المشرعة أمام المجموعات المسلحة
ومواكبة الجيش اللبناني في دوره األمني ورفض إقامة مخيمات للنازحين السوريين
خصوصا ً أن المخيمات المخفية غير الشرعية في الشمال والبقاع باتت تحتوي
مسلحين وهذا يشكل خطرا ً على لبنان.
إلى ذلك فإن دفع رواتب الموظفين في القطاع العام من احتياطي الموازنة يشكل حالً
موقتا ً ريثما يتم إيجاد حل قانوني لهذا الملف وفق رؤية وزير المال ،في حين أن هناك
مؤشرات إيجابية في موضوع سلسلة الرتب والرواتب بدأت بالظهور واألرجح أن
يكون هناك تقسيط للسلسلة وخفض للنفقات وزيادة على ضريبة الـ «تي في أ».

الزعبي لـ «التلفزيون ال�سوري» :الإعالم
ال�سوري �سيبقى رائداً في الدفاع عن الفكر
القومي والثوابت الوطنية وق�ضية فل�سطين
هنأ وزي��ر اإلع�لام السوري في حكومة تسيير األعمال عمران
الزعبي لمناسبة عيد التلفزيون السوري العاملين فيه ،مؤكداً« :أن
اإلعالم السوري كان وال يزال جزءا ً من المواجهة الوطنية الكبرى ،دفاعا ً عن سورية والسيما في مرحلة
الحرب المستمرة عليها منذ أكثر من ثالث سنوات ونصف».
وأوضح الزعبي« :أن هذا اإلعالم سيبقى رائدا ً في التبني والدفاع عن الفكر القومي والثوابت الوطنية
والقضية الفلسطينية تحديدا ً وقضية الصراع العربي ـ الصهيوني ،يمثل هموم الناس وطموحاتهم
وتطلعاتهم وأمانيهم ويعبر عن واقعهم بشكل حقيقي من دون أي تزوير أو تزييف للحقائق ،وسيظل يطرح
المسائل والحلول بشفافية وعالنية بشكل يتناسب مع سياسته اإلعالمية كإعالم وطني» .وأضاف« :إن
أهمية هذا العيد الذي يشكل خصوصية بالنسبة إلى العاملين في قطاع اإلعالم الوطني الحكومي أو الخاص
تأتي من اإلحساس الكبير بالمسؤولية الموجودة لدى كل الصحافيين والعاملين في قطاع اإلعالم على مدار
العقود الماضية» ،مبيناً« :أن هذا اإلحساس بهذه المسؤولية الوطنية أنتج مفاعليه الكبيرة والمهمة في
تقديم صورة عن اإلعالم الوطني ودوره ووظيفته ورسالته الوطنية خالل هذه المرحلة بالذات ،إذ استطاع
مواجهة جملة من التحديات الكبيرة وفي مقدمتها الحرب اإلعالمية الشرسة التي شنها ضده وضد سورية
كثير من المحطات الفضائية والصحف ووكاالت األنباء».
وأوضح وزير اإلعالم السوري« :أن هناك رضا عن سير عملية التطور في اإلعالم السوري في ما يتعلق
بإعداد الكوادر وتهيئتها وتدريبها وأدائها لمهماتها من المنظور الوطني» ،مؤكداً« :أن ما يجب االتكاء عليه
هو اإلرادة الوطنية الجمعية لدى العاملين في مجال اإلعالم الخاص والحكومي التي ترتكز إلى الثبات
ورباطة الجأش ،والتي قدمت التضحيات والشهداء في سبيل مواجهة التحديات والقيام بالدور الوطني
في الدفاع عن سورية» .وقال»:إن الرئيس بشار األسد اعتبر في خطابه بعد تأديته القسم الدستوري لوالية
دستورية جديدة أن مواجهة الفساد تمثل تحديا ً كبيراً ،ألنها ليست مسألة قانونية فحسب ،بل وظيفة
شعبية وجماهيرية» ،مشددا ً على أن «تعرية الفساد واإلشارة إليه واستكشاف مواطنه ومكامنه جزء
من مهمات اإلعالم االستقصائي الذي يقوم بإجراء التحقيقات الصحافية واإلعالمية ،ويبحث عن الحقائق
والخفايا ويسلط الضوء عليها بالتعاون مع كل األجهزة الحكومية األخرى».

عريجي لـ«�صوت لبنان» :دفع رواتب
الموظفين من احتياطي الموازنة موقت...
وم�ؤ�شرات �إيجابية في مو�ضوع ال�سل�سلة
لفت وزير الثقافة روني عريجي إلى أن «موضوع دفع رواتب
الموظفين في طريقه إلى الحل عن طريق استخدام احتياطي الموازنة
لدفع الرواتب» ،مشيرا ً إلى أن «ال��وزارات التي تملك موازنات ستبقى تصرف من موازناتها واحتياطي
الموازنة سيذهب لدفع رواتب الموظفين».
واعتبر عريجي أن «هذا الحل ليس هو الحل المثالي ،إنما هو حل موقت وعلى الطريقة اللبنانية ،وهذا
سيعطينا بعض الوقت إليجاد حل قانوني لهذا الملف وفق رؤية وزير المال الذي نرى بأن مقاربته لهذا
الملف هي األصح».
وفي ملف سلسلة الرتب والرواتب رأى وزير الثقافة أن «الموضوع لم يصل لخواتيمه بعد ،لكن هناك
مؤشرات إيجابية بدأت بالظهور واألرجح سيكون هناك تقسيط للسلسلة ،وخفض النفقات وزيادة ضريبة
الـ»تي في آ» والمهم أن يأخذ كل صاحب حق حقه مع الحفاظ على االستقرار المالي للدولة».
وعن إجراء االنتخابات النيابية قبل االنتخابات الرئاسية أكد عريجي« :أن تيار المردة يهمه انتخاب
رئيس للجمهورية يتمتع بحيثية شعبية تساعده في لعب دوره» .وس��أل »:ه��ل هناك إمكان إلجراء
االنتخابات النيابية قبل االنتخابات الرئاسية؟» ،الفتا ً إلى «معوقات قانونية ودستورية تحول دون ذلك،
ونحن لم نأخذ قرارا ً على مستوى المردة بانتظار بلورة المواقف وتنسيقها مع الحلفاء».

القادري لـ«�صوت لبنان»:
لإيجاد حل نهائي للحقبة الما�ضية
عبر قطع ح�ساب للحكومة ال�سابقة
اعتبر النائب زياد القادري أن «االتفاق الذي جرى التوصل إليه
في ملف رواتب موظفي القطاع العام موقت ومرحلي» ،مشددا ً على
«ضرورة إيجاد حل نهائي ينهي الحقبة الماضية عبر قطع حساب للحكومة السابقة وتقديم موازنة عام
 2014أمام الحكومة».
وقال القادري« :إن هذه الخطوة تحتاج إلى توافق سياسي» ،الفتا ً إلى أن «المرحلة الصعبة التي مر
بها لبنان في السنوات األخيرة أدت إلى الصرف االستثنائي الذي حصل» .مشددا ً على «ضرورة تخفيف
مستوى التشنج وإبقاء الحوار داخل المؤسسات» ،معتبرا ً أن «الحل السياسي في لبنان يبدأ من رأس الهرم
عبر انتخاب رئيس جديد للجمهورية في أقرب فرصة».

ورأى النائب أن «إنهاء الشغور الحاصل في سدة الرئاسة األولى يجب أن يكون من األولويات ،ومن ثم
تجرى االنتخابات النيابية» ،محذرا ً «من الفراغ في المؤسسات في حال إجراء االنتخابات النيابية من دون
رأس الدولة».
وردا ً على سؤال ،كشف القادري عن «إمكان الطلب من الرئيس نبيه بري تحويل جلسة مجلس النواب
التضامنية مع غزة بعد غد السبت (اليوم) إلى جلسة انتخاب لرئيس الجمهورية» ،مشيرا ً إلى أن «هذه
الفكرة تحتاج إلى مزيد من البحث لبلورتها».

�أبو مجاهد لـ«العالم»:
المقاومة �سترد على مجزرة الأنروا وات�صاالت
التهدئة ال ترقى لمتطلبات ال�شعب الفل�سطيني
ـ أكد أبومجاهد الناطق باسم كتائب الناصر صالح الدين« :أن
المقاومة سترد على الجريمة التي ارتكبها كيان االحتالل في مدرسة
األونروا»؛ مبيناً« :أن االتصاالت بشأن التهدئة ال ترقى لمتطلبات الشعب الفلسطيني وإن الحديث الذي يدور
حول التهدئة إنما هو حديث إعالمي».
وبشأن الجرائم التي يقترفها كيان االحتالل الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني قال أبومجاهد إن «كل
قطرة دم سالت على أرض قطاع غزة وأرض فلسطين ترسل لعنة على قادة العرب الذين تخاذلوا لنصرة
قضية فلسطين» .مؤكداً« :أن المقاومة تعد الشعب الفلسطيني بأن يثأر المجاهدون لهم وسيكون الرد
بحجم الجريمة التي اقترفها االحتالل بحق أطفالنا ونسائنا وشيوخنا ،في مدرسة آمنة تتبع لوكالة الغوث
التي من المفروض أن تكون لديها حصانة دولية» ،وتابع« :في الساعات المقبلة سترون رد المجاهدين في
الميدان وثأرهم لدماء الشهداء التي سالت .والثأر لن يكون بالكالم بل بالفعل وعلى أرض الميدان».
وشدد أبومجاهد على «أن كيان االحتالل واهم في ظنه أن الشعب الفلسطيني وبزيادة عدد الشهداء
والقتل واإليغال بدماء شعبنا الذي قدم فلذات أكباده ،سيرفع الراية البيضاء .الشعب المنتصر الذي جعل
جنود االحتالل يف ّرون أمام ثلة من المقاتلين ،ال يمكن بأي حال من األحوال أن يرفع الراية البيضاء».
وبشأن اتصاالت الهدنة أوضح أبومجاهد أن« :كل االتصاالت التي أجريت حتى اللحظة تريد هدوءا ً
مقابل هدوء؛ وال تتبنى مطلقا ً ما يطلبه الشعب الفلسطيني من أدنى متطلبات الحياة اإلنسانية الكريمة
برفع الحصار».
وأكد الناطق باسم كتائب الناصر صالح الدين أن «اتصاالت الذين تدخلوا لم ترتق إلى المستوى
المطلوب ،وبالتالي فإن كل الحديث في وسائل اإلعالم عن أن هناك تهدئة ربما يوم السبت (اليوم) تبدأ
بهدنة إنسانية لخمسة أيام ،حديث إعالمي ال علم لنا به كمقاومة فلسطينية» .وأضاف« :نحن على عهدنا
مع شعبنا الذي أعطيناه منذ اليوم األول للعدوان بأننا لن نخذله ،وال يمكن أن تكون هناك موافقة على
إطالق النار إال باالستجابة لشعبنا الفلسطيني للعيش بحياة كريمة ورفع الحصار بشكل كامل ووقف كل
أشكال العدوان».

رجا لـ«تالقي»:
المقاومة انت�صرت والقبة الحديدية ف�شلت
والمبادرة الم�صرية توازي بين الطرفين
قال الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني بسام رجا« :إن
هناك مبادرة طرحت من قبل مصر توازي بين الطرفين ،ولكن بدأ
االحتالل التصعيد على غزة وظن نتنياهو أنه سيحقق إنجازات ولكن لم يستطع ضرب المقاومة و لم
يحقق نتائج».
وأضاف رجا« :إن االحتالل له ذرائ��ع ،والمقاومة اليوم تفرض شروطها عليه والسيناريوهات
مفتوحة واالحتالل وضع سيناريوهات ولم يحقق أي نتائج ،وبدأ الكيان «اإلسرائيلي» يتكبد الخسائر،
ومع انتصار المقاومة هناك ضغط عربي وغزة غارقة في صراع محاور والمبادرة المصرية صياغة
«إسرائيلية» ،فكيف يمكن للفلسطيني أن يقبل بصياغة «إسرائيلية»؟» .وأشار إلى أن «المقاومة اليوم
قادرة على فرض شروطها على االحتالل ومصر تعلم أن اإلنجاز الذي تحقق في غزة إنجاز للعرب».
وعن المبادرة القطرية قال رجا« :إن المبادرة القطرية ليست مبادرة ،هي ضغط على المقاومة
وهناك عالقات بين حماس وقطر ،وقطر تريد أن تعود بقوة وهي خسرت في المنطقة ،وتمتلك أجندة
سياسية مرتبطة بالواليات المتحدة ،ولو كان هناك ضغوطات من قطر فإن الفصائل الفلسطينية ال
تقبل بها والميدان يفرض نفسه» .وأوضح «إن مصر أرادت أن تذهب إلى تهدئة طويلة ومصر مفروض
أن تكون أم الدنيا ،وهي مصر جمال عبد الناصر ،لكن عندما يريد السيسي تنفيذ المبادرة كأنه يقول
إما المبادرة أو الموت ،واليوم هناك ضغط على فلسطين من أجل فرض هذه المبادرة ،وغزة مكبلة،
وهناك ضغط سياسي من السعودية وتركيا للقبول بالمبادرة المصرية أو القطرية».
و لفت المحلل السياسي إلى «أن هناك أمرا ً واضحا ً وهو أنهم يريدون من المقاومة الفلسطينية
توقيع اتفاق يجردها من أسلحتها ،ومبادرة السيسي ال تخرج عن الوصاية األميركية» .وتابع قائالً:
«إن المبادرة المصرية تريد تقليم أظافر الشعب الفلسطيني ،لكن الشعب الفلسطيني رقم صعب».
مشيرا ً إلى «موقف سورية العروبي الذي عبر عنه الرئيس بشار األسد ،فسورية تدعم المقاومة
باستمرار».
وأكد رجا« :أن ما يحدث في غزة حرب على الشعب الفلسطيني والحكومة المصرية تعاملت بتصفية
حسابات ،أما السعودية ال تريد أن تكون مصر ضمن أي محور قطري أو تركي».
وعن زيارة وزير الخارجية األميركي جون كيري للمنطقة قال رجا« :إن كيري جاء إلى المنطقة
إلنقاذ نتنياهو» .واختتم« :إن المقاومة الفلسطينية انتصرت منذ اليوم األول وهذا أرعب االحتالل،
ومشروع القبة الحديدية فشل واالحتالل اليوم يعيش حالة انقسام داخلي .ونحن ال نحب الموت بل
نحب الحياة ،وغزة اليوم تنتصر بدماء أطفالها».

جنود صهاينة منهارين بعد تزايد القتلى بين صفوفهم

الزايك لـ«�أو تي في»:
يجب �إقفال الحدود الم�شرعة
�أمام المجموعات الم�سلحة ومواكبة الجي�ش اللبناني
اعتبر األمين العام لهيئة قدامى القوات جوزيف الزايك« :أن
السعودية تريد أن تصعّ د الوضع في غزة وهناك أيضا ً دور قطري
وتركي معين».
وحول موضوع النازحين السوريين في لبنان رأى الزايك «أن هناك من يضغط على النازحين السوريين
في األردن ودول أخرى حتى يأتوا إلى لبنان» ،مضيفاً« :أن هناك مئات ومئات المخيمات المخفية في الشمال
والبقاع ،وهذه ليست مخيمات بل أوكار ألنها تحتوي على مسلحين يقطعون الطرقات ،وهذا ما يمثل خطرا ً
حقيقيا ً على لبنان» .ولفت إلى «أن هناك من يحاول أن يقوم بفرز طائفي ومذهبي في المناطق اللبنانية عبر
إدخال العامل السوري المتمثل بالنازحين السوريين في لبنان» ،مشيرا ً إلى أنه «عندما تكون هناك بيئة
حاضنة كل شيء يصبح سهالً ويسهل دخول الناس والمسلحين ،ونراها في عدد كبير من المناطق».
وشدد الزايك على «أننا يجب أن نكون مواكبين للجيش اللبناني في الدفاع عن الوطن ،وأهم شيء اليوم
هو إقفال الحدود ألن حدودنا مفتوحة ومشرعة أمام المجموعات المسلحة وهناك خالف على هذا األمر
وهناك من يستفيد من ذلك».
وأضاف األمين العام لهيئة قدامى القوات« :يجب أن يحصل تعديل في لبنان كي تسير األمور بشكل
صحيح ،ويجب أن ننتخب رئيسا ً للجمهورية الذي يجب أن يكون فوق السياسة في األصل» ،الفتا ً إلى «أن
الجميع يمنع انتخاب رئيس للجمهورية ،وهناك من يتذرع ويضع مسألة االتفاق عند المسيحيين للتهرب
من مسؤولياته».

حمادة لـ«الجديد» :حرب الإبادة في غزة
بتمويل عربي وح�صار م�صري
أشار الصحافي حسن حمادة إلى أن «ما يحصل من حرب إبادة
للشعب الفلسطيني في غزة هو بتمويل عربي وحصار مصري
ومطرقة «إسرائيلية» ،أي أن هذه الحرب يقوم بها «اإلسرائيلي»
بتمويل من بعض الدول العربية بطلب أميركي».
وأكد حمادة أن «الحصار المصري لقطاع غزة سواء كان أيام مبارك أو اإلخوان المسلمين أو اليوم هو
حصار واحد وال أحد يستطيع أن ينكر وجود حصار مصري على غزة» ،وشدد على أن «ثورة الشعب
المصري اخ ُتطفت أوال ً من قبل اإلخ��وان المسلمين لمصلحة األميركي ،واآلن اختطفت من قبل السلطة
الحالية» ،وأضاف« :عشرون مليون مصري الذين نزلوا إلى الشارع وكان ذلك فرصة سانحة للتحرر من
معاهدة كامب ديفيد ما كان أحدث تغييرات كبيرة في الوطن العربي وانقالب المعادلة الدولية».
وأشار حمادة إلى أن «الصهيونية العربية التي هي كل موقف سياسي يتخذه فرد أو جماعة يصب
في النهاية في مصلحة «إسرائيل» ،أصبح وجودها شرطا ً أساسيا ً الستمرار الصهيونية «اإلسرائيلية»».
واضاف« :هناك خطأ شائع باعتبار بعض الدول بأنها مستقلة ،فالدولة التي تكون خاضعة لالحتالل
العسكري األميركي مستحيل أن تكون مستقلة» ،مؤكدا ً أن ذلك «ال يعني دول الخليج فقط ،وإنما الدول
األوروبية التي هي تحت االحتالل العسكري األميركي أيضاً».
في ما يخص داعش اعتبر حمادة« :أن الواليات المتحدة األميركية والدول األوروبية هي من أنشأت
داعش وهذه الحركات المتأسلمة» ،مؤكدا ً أن «ما يقوم به داعش في العراق ما هو إالّ حرب إلزالة حضارة
وتراث من ج��ذوره» ،وأشار إلى أن «مصير المسيحيين بسورية هو جزء ال يتجزأ من مصير سورية»،
وأضاف« :بسورية هناك قوة عسكرية مقاومة إلسقاط الحملة البربرية التي تريد تدمير سورية والقضاء
على المسيحيين».

من�صور لـ«رو�سيا اليوم»:
�شعب فل�سطين يراقب بمرارة
المواقف المترددة للأمم المتحدة
قال ري��اض منصور مندوب فلسطين في األم��م المتحدة« :إن
شعب فلسطين يراقب بمرارة المواقف المترددة لألمم المتحدة».
وشدد منصور على أن «القيادة الفلسطينية لن تدير ظهرها لمجلس األمن وستبذل أقصى الجهد إلصدار
قرار يعكس آمال وطموحات الشعب الفلسطيني».
وتحدث المندوب الفلسطيني عن النشاط الدبلوماسي في أروقة األمم المتحدة بالتزامن مع صمود أهالي
غزة والبطوالت التي تجترعها المقاومة ،وقال« :إن الحرب على غزة حرب على كل الشعب الفلسطيني الذي
لن يتنازل عن حقوقه المشروعة كاملة غير منقوصة».

