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�أجواء �إيجابية بعد �إنجاز ملفي الجامعة والرواتب وكارثة الطائرة الجزائرية تت�سبب بخ�سارة كبيرة للبنانيين
المقاومة ترف�ض بيان باري�س لأنه ال ي�ستجيب لمطالبها وتخ�شى من م�ؤامرات بع�ض الدول العربية
لم تنجح محاوالت الضغط على المقاومة الفلسطينية للقبول بتهدئة ال
تلبي مطالبها ،ولهذا فإن االجتماع الدولي الذي عقد في باريس برئاسة
جون كيري وزير الخارجية األميركي والبيان الصادر عنه رفضته المقاومة
ألنه لم يأخذ في االعتبار حاجة الشعب الفلسطيني ،وبالتالي فإن المقاومة
لن تلتزم بأي قرار ال يستجيب لحقوق هذا الشعب.
غير أن ذلك يؤشر إلى وجود محاوالت لاللتفاف على مطالب المقاومة
وإجهاض انتصارها عبر السعي إلى وقف للنار يحقق مصلحة العدو
«اإلسرائيلي» ويحقق له مكسبا ً سياسيا ً إلى جانب إخراج «إسرائيل» من
مأزق عدوانها.
من هنا فإن المقاومة ال تخشى من العدو الصهيوني العاجز عن النيل
منها على رغم تفوقه وحرب اإلبادة التي يشنها ضد الشعب الفلسطيني،
وإنما تخشى من مؤامرات بعض الدول العربية على القضية الفلسطينية.
ويترافق ذلك مع تصاعد المطالبات الفلسطينية برفع وتيرة التضامن
العربي واإلسالمي مع فلسطين والذي ال يزال أقل من المستوى المطلوب،
فالشعب الفلسطيني يحتاج إلى نصرة من نوع آخر في هذه المعركة
الفاصلة توفر له الدعم المادي والمعنوي وجيوش تزحف نحو القدس
لتحريرها ال مجرد مسيرات فقط.
في المقابل فإن العدوان المتواصل كشف حقيقة أنه ليس هناك مجتمع
مدني ديمقراطي في كيان العدو وإنما كيان عسكري استيطاني نازي يقوم
على التمييز العنصري واالعتداء على حقوق اإلنسان الفلسطيني.
على أن ما يحصل في غزة من مجازر وجرائم حرب استدعى رفع
شكوى إلى المحكمة الجنائية الدولية ضد «إسرائيل» بتهمة ارتكابها جرائم
حرب ضد األطفال والنساء والشيوخ والمستشفيات ومدارس األمم
المتحدة.
إلى ذلك خيمت األجواء اإليجابية في لبنان إثر إنجاز الحكومة ملف
التعيينات في الجامعة اللبنانية وحل موضوع صرف رواتب الموظفين
من احتياط الموازنة .ويرى بعض الوزراء والنواب أن الجو في الحكومة
هو تغليب مصالح الناس ،ولهذا فإن إنتاجية الحكومة في اجتماعها األخير
كانت خطوة مهمة ،غير أن هذه األجواء خلقت ارتياحا ً لدى اللبنانيين الذين
بدأوا يتفاءلون في أن تنسحب على حل ملف سلسلة الرتب والرواتب
وبالتالي تصحيح االمتحانات الرسمية ،لكن حادثة الطائرة الجزائرية التي
ذهب ضحيتها العديد من اللبنانيين المغتربين اآلتين إلى وطنهم بعيد الفطر
عكرت هذه األجواء وكانت خسارة كبيرة فادحة للبنانيين.

حرب لـ«�صوت لبنان»:
جل�سة مجل�س الوزراء كانت جيدة
وجرى االتفاق على �أربعة ملفات كبيرة

حبيب لـ«�صوت لبنان»:
�إنتاجية الحكومة في اجتماعها الأخير
خطوة مهمة

رأى وزير االتصاالت بطرس حرب أن «جلسة مجلس الوزراء
كانت جيدة إذ ا ُتفق على أربعة ملفات كبيرة» ،شارحا ً أن «ملف
الجامعة اللبنانية قد أنجز بشكل يرضي الشقين األكاديمي والسياسي فيه ،وإنهاء ملف وثائق االتصال
التي كانت مخالفة لقانون أصول المحاكمات الجزائية والتي تسمح بتوقيف أي لبناني من دون أي رقابة
قضائية إنجاز» .وقال« :إن إنهاء ظاهرة وثائق االتصال الموروثة من زمن الوصاية إنجاز كبير».
وأوضح حرب أن «قضية الرواتب كانت عالقة ولكن كانت هناك حلول» ،مشددا ً على أن «الجو في مجلس
الوزراء هو تغليب مصالح الناس وال يجوز إعطاء أي وزير حق تعطيل مجلس الوزراء ،ولكن من دون أن
نعتبر أن البلد يسير بشكل طبيعي من دون رئيس للجمهورية».

وضع النائب خضر حبيب ،في حديث إلى إذاعة صوت لبنان،
التمايز في الموقف بين الرئيس سعد الحريري ورئيس حزب القوات
اللبنانية سمير جعجع حول األولويات «في خانة التنوع داخل قوى الرابع عشر من آذار».
وأشار حبيب إلى أن «الرئيس سعد الدين الحريري كان واضحا ً في خطابه بأن األولوية اليوم يجب
أن تكون النتخاب رئيس جديد للجمهورية» .وأكد ترحيب تيار المستقبل بإنتاجية الحكومة في اجتماعها
األخير «على صعيد ملفي دفع رواتب الموظفين في القطاع العام وتعيين العمداء في الجامعة اللبنانية»،
ووصف ذلك بـ«الخطوة المهمة جداً»،
ودعا حبيب الجميع إلى «التزام التوافق الذي رفعه الرئيس تمام سالم شعارا ً لحكومته» ،معربا ً عن
رفضه أن «تستغل الجلسة التضامنية مع مسيحيي العراق وسورية وفلسطينيي غزة لتتحول إلى جلسة
انتخابية».

ع�سيران لـ«�أن بي �أن»:
المغتربون ما كانوا ليهاجروا لوال االعتداءات
«الإ�سرائيلية» وغياب فر�ص العمل
أشار عضو كتلة «التنمية والتحرير» النائب علي عسيران إلى
أن «الجنوب حزين كما كل لبنان على أبنائه األوفياء المغتربين الذين
سقطوا في الطائرة الجزائرية في مالي ،وهم في طريق العودة إلى وطنهم لبنان لالحتفال بعيد الفطر في
بلدهم الذي خسرهم اليوم وكانت خسارته كبيرة وفادحة» ،مضيفا ً أن «المغتربين اللبنانيين كانوا عماد
الوطن وقدموا التضحيات والمال في سبيل دعم لبنان في أصعب الظروف وأحلكها .وهؤالء الضحايا
وغيرهم من المغتربين اللبنانيين ما كانوا ليتركوا وطنهم لو توافرت فرص العمل على أرضه» ،وأكد« :أن
االحتالل «اإلسرائيلي» واالعتداءات «اإلسرائيلية» التي تعرض لها لبنان هي الدافع األول لهجرة اللبنانيين
من وطنهم لبنان إلى الخارج للتفتيش عن العمل هناك».
وأضاف عسيران« :نعزي أهالي الجنوب المفجوعين بأبنائهم في بلدات الخرايب ،صريفا وحاريص وكل
المناطق اللبنانية» ،متمنيا ً من اللجنة اللبنانية الرسمية التي تشكلت إثر الحادث «العمل وبأسرع وقت
لنقل جثامين الضحايا من ركاب الطائرة من أبناء وطننا وجنوبنا ليدفنوا في أرض الوطن الذي أحبوه
وعملوا على رفع شأنه في الخارج والداخل وكانوا األوفياء له» ،مشيرا ً إلى أنه «يجب أن يقام لهم حفل وداع
مهيب يليق بهم وبدور االغتراب اللبناني».
وأكد عضو كتلة «التنمية والتحرير»« :ضرورة تمتين أواصر العالقات بين لبنان والهند لما فيه خدمة
البلدين والشعبين» ،منوها ً بـ«دور الوحدة الهندية المشاركة في اليونيفيل والعاملة في الجنوب اللبناني».
ودعا عسيران إلى «تعزيز التبادل التجاري واالقتصادي والثقافي بين لبنان والهند» ،مشيرا ً إلى أن
«السفيرة نايار أبلغته أن الهند بصدد إقامة احتفاالت ثقافية في صيدا وبيروت خالل األشهر القريبة ،فرحب
بهذه الخطوة التي تساعد في التالقي وتبادل الثقافات بين الشعبين اللبناني والهندي».
ودان النائب «العدوان «اإلسرائيلي» على غزة وارتكاب «إسرائيل» للمذابح والمجازر بحق الشعب
الفلسطيني» ،داعيا ً إلى «وقف العدوان وفك الحصار عن غزة وإرسال المساعدات الغذائية والطبية ألهلها
المحاصرين» ،متسائالً «لماذا الصمت العالمي والدولي والعربي إزاء ما يجري من مجازر وإراقة الدماء من
أبناء غزة وفلسطين».

�سعد لـ«�صوت لبنان» :الربيع العربي
بات ربيع موت ودمار لكل الدول العربية
استبعد النائب أنطوان سعد «التوصل إلى تسوية رئاسية في
ظل تمسك النائب العماد ميشال عون بترشحه تحت شعار أنا
أو ال أحد» ،وقال إن «المطلوب اليوم رجل معتدل ومقبول من كل
األطراف لقيادة البالد ،ودعوة عون إلى انتخاب رئيس من الشعب هي
انقالب على الدستور والطائف».
ورأى في حديث إلى إذاعة صوت لبنان أن «حزب الله غير قادر على التدخل في الجنوب وفتح جبهة مع
«إسرائيل» طالما أنه يحارب في سورية» ،الفتا ً إلى أن «من يطلق الصواريخ من لبنان في اتجاه «إسرائيل»
يظهر أنه ليس متمرسا ً في مثل هذه القضايا».
واعتبر سعد أن «الربيع العربي بات اليوم ربيع موت والدمار لجميع الدول العربية» ،مستغرباً« :الصمت
الدولي تجاه ما يجري» .وجدد التأكيد أن «حل القضية الفلسطينية يكون عبر قيام دولتين «إسرائيلية»
وفلسطينية جنبا ً إلى جنب» ،متوقعاً« :إنهاء جولة العنف في غزة بقرار شبيه بـ 1701والعودة إلى فتح
معبر إلدخال البضائع غير السالح إلى غزة» ،موضحا ً أن «الواليات المتحدة لن تتخلى عن «إسرائيل» طالما
هي بحاجة إلى النفط في المنطقة العربية».
وأعرب النائب عن اعتقاده أن «تؤدي هدنة الـ 12ساعة التي دخلت فيها غزة و«إسرائيل» وما سيرافقها
من مشاورات ،إلى هدنة طويلة األمد» .ورأى أن «هناك صعوبة للجيش «اإلسرائيلي» في الدخول العسكري
إلى غزة ،وفي حال حصل ذلك فسيكلفه الغالي من جنوده».

نخالة لـ«الميادين»:
بيان باري�س ال يلبي مطالب �شعبنا
ولن نلتزم �أي قرار ال يلتزم حقوقنا
قال نائب األمين العام لحركة الجهاد اإلسالمي زياد نخالة أنه
«ال إشكال في أن يكون المعبر تحت إدارة السلطة الفلسطينية،
وكنا في تواصل مع اإلخوة في حركة حماس من أجل أن تمسك مصر بملف التهدئة».
وأضاف في حوار مع قناة الميادين« :ال يوجد على الطاولة حتى اآلن غير الورقة المصرية ومازلنا
منفتحين عليها من أجل تطويرها وتحسينها ،وما يناسبنا هو إنهاء الحصار ونحن نريد أن نخرج من هذا
المعتقل الكبير إلى الحياة الحرة الكريمة».
وأشار نخالة إلى أن «هناك تخوفات من أن يجرى االلتفاف على مطالب الشعب الفلسطيني والخروج
بقرار ال يتجاوب معها» ،الفتا ً إلى أن «بيان اجتماع باريس ال يأخذ في عين االعتبار حاجة الشعب
الفلسطيني وهذا ما نرفضه» .وأكد أن «حركة الجهاد اإلسالمي لن تلتزم أي قرار ال يلتزم حقوق الشعب
الفلسطيني».مشيرا ً إلى أن «النشاط الدولي الكبير ال يلقى تجاوبا ً من قبل المقاومة».

الغ�صين لـ«العالم» :نخ�شى م�ؤامرات بع�ض
الدول العربية ولن يوقف القتال � اّإل بتحقيق
مطالب ال�شعب الفل�سطيني
ح��ذر وكيل وزارة اإلع�لام في الحكومة الفلسطينية بغزة
إيهاب الغصين من «مؤامرات بعض الدول العربية على القضية
الفلسطينية»؛ مؤكدا ً «أن الشعب الفلسطيني أحيى يوم القدس العالمي لهذا العام بدماء أبنائه في
غزة».
وأشار الغصين إلى أن «الشعب الفلسطيني بغزة يحيي يوم القدس العالمي هذا العام بدمنا ونسائنا
وأبنائنا نقدمها رخيصة لله سبحانه وتعالى في سبيل تحرير أرضنا وقدسنا ».ولفت إلى أن «المناسبة
لها طابع ومعنى خاص ورسائل خاصة هذه المرة :لتقول لكل األمة العربية واإلسالمية إن هذه القضية
هي قضية العرب والمسلمين وليس الفلسطينيين فحسب» .وأضاف« :نحن من جانبنا قمنا ومازلنا نقوم
بفداء فلسطين والقدس واألقصى والمقدسات بدمائنا وسنقدم أنفسنا واألرواح العزيزة علينا ...فأرونا ما
الذي قدمتموه وما الذي ستقدموه!».
وفيما أشار وكيل وزارة اإلعالم في الحكومة الفلسطينية إلى أن «اليوم هو وقت االمتحان الحقيقي»؛
ناشد قائالً« :نحن دائما ً بحاجة إلى النصرة والدعم ،ولكن في ظل العدوان وهذه الدماء ومن أجل
قضيتنا عليكم أن تثبتوا أنكم بالفعل مع القضية الفلسطينية والفلسطينيين ،بدعمكم المادي والمعنوي
والسياسي والضغط على أنظمتكم بالتحرك لنصرة الشعب الفلسطيني ،الذي يرى أن العالم كله صامت
أمام الجرائم التي ترتكب بحقه» ،وفضالً عن هذا الصمت حذر الغصين من «تحيز حقيقي .ونخشى أن
تكون هناك مؤامرات من قبل بعض الدول العربية على القضية الفلسطينية ».وأكد «أن الوقائع أثبتت
على أرض الواقع أن الكيان الصهيوني أضعف من بيت العنكبوت» الفتا ً إلى أنه ال يستطيع أن يهاجم
اّإل المدنيين من الشعب الفلسطيني وعن بعد وبواسطة طائراته ودباباته :أما المواجهة الحقيقية ال
يستطيعونها».
وحذر الكيان الصهيوني قائالً« :عليكم تغيير استراتيجيتكم وسياستكم».
وأكد وكيل وزارة اإلعالم بغزة وجود «اتصاالت كثيرة ووسطاء كثيرين» ،منتقدا ً المبادرة األميركية والتي
وصفها بأنها «لألسف منحازة أيضا ً لالحتالل» ،مبيناً« :أن الفصائل الفلسطينية تدرسها ولكنها لم تعط ردا ً
رسميا ً عليها ».وأضاف« :االحتالل بدأ هذه الحرب .ونقول وكما قلنا منذ البداية أنه لن تكون هناك نهاية
للقتال إالّ بأن تحقق المقاومة مطالب الشعب الفلسطيني بالحرية الكاملة».

التميمي لـ«العالم» :نريد جيو�شا ً
تزحف نحو القد�س لتحريرها
قال الشيخ تيسير التميمي« :إن القدس باتت محاصرة ويمنع
أبناء الشعب الفلسطيني من دخولها ودخ��ول المسجد األقصى
للصالة فيه» ،مؤكدا ً «أن هذا انتهاك ص��ارخ لحرية العبادة».
وأض��اف« :أن الكيان «اإلسرائيلي» يخطط لكي يحول القدس
إلى مدينة يهودية بعزلها عن محيطها الفلسطيني» ،مشددا ً على أن« :ال يمكن أن يستقيم األمر اّإل في أن
تكون القدس عاصمة فلسطين .وكل المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية هي بمثابة شرايين لهذا القلب.
وستبقى القدس إسالمية إلى يوم الدين».
وأشار التميمي إلى أن «مواجهات جرت طوال ليل الجمعة بين جنود االحتالل والمصلين على الحواجز
المؤدية إلى القدس وخصوصا ً حاجز قلنديا ،حيث جاء عشرات اآلالف ليدخلوا مدينة القدس ،اّإل أن سلطات
االحتالل منعتهم من ذلك وحصلت مواجهات وارتقى العديد شهداء إلى السماوات العلى وجرح المئات».
ورأى الشيخ تيسير التميمي« :أن التضامن مع فلسطين سواء عربيا ً أو إسالميا ً وعبر األنظمة أو الشعوب
أقل من المستوى المطلوب» ،وأشار أنه «وفي ظل العدوان الغاشم الصهيوني على فلسطين نريد أن تتحرك
الجيوش لنجدة أهل غزة .نحن نريد نصرة من نوع آخر ونريد إغاثة من نوع آخر .وفي هذه المعركة الفاصلة
نريد دعما ً ماديا ً ومعنويا»ً .
وأضاف قاضي قضاة فلسطين« :أريد أن أفتي هذا اليوم أن من أوجب الواجبات على األمة اإلسالمية في
مشارق األرض ومغاربها دعم الشعب الفلسطيني بكل اإلمكانات المادية بالنفس والمال والكلمة .ال نريد
مجرد مسيرات ،نريد دعما ً ماديا ً وجيشا ً يزحف نحو القدس لتحريرها .نحن نريد أفعاال ً ال أقوال ».وتابع:
«نطلق من القدس ومن المسجد األقصى نداء استغاثة لألمة اإلسالمية لتقوم بواجبها ،اّ
وإل سيكتب عليها
العار إلى يوم الدين».

غرينفايلد لـ«رو�سيا اليوم»:
ع�سكرة المجتمع مهلكة لـ«�إ�سرائيل»
والديمقراطية وهم وخداع
قال الرقيب السابق في الجيش «اإلسرائيلي» دوتان غرينفايلد:
«إن عسكرة المجتمع «اإلسرائيلي» ت��ؤدي إلى طريق مسدودة
والتشدق باعتبار «إسرائيل» الدولة الديمقراطية الوحيدة في الشرق األوسط مجرد وهم وبدعة».
وأشار عضو منظمة كسر الصمت التي شكلها جنود «إسرائيليون» مسرحون من الخدمة إلى أن «هدف
المنظمة توعية الرأي العام «اإلسرائيلي»» ،الفتا ً إلى أن «العضوية في المنظمة بلغت إلى اآلن أكثر من 700
عسكري مسرح ،بينهم ضباط ومراتب» .وشدد على أن «سياسة التمييز العنصري التي تنتهجها الحكومات
«اإلسرائيلية» ترافقها انتهاكات خطيرة ضد الفلسطينيين».
وقال غرينفالد« :إن إحدى مهمات منظمة كسر الصمت التي تأسست عام  2004تشجيع أصحاب الضمير
في «إسرائيل» لوقف االنتهاكات والتمييز ضد الفلسطينيين».

ديمب�سي لـ «�إي بي �سي»:
ندر�س تفعيل خطة عمل لم يت�ضمنها
جدول الأعمال منذ الحرب الباردة
أعلن رئيس هيئة األركان األميركية المشتركة مارتن ديمبسي أن
العسكريين األميركيين يدرسون خيارات تفعيل خطة عمل لم يكن
يتضمنها جدول األعمال منذ حقبة الحرب الباردة».
وق��ال ديمبسي لـ قناة «إي بي س��ي»« :إن من بين ما تجرى
دراسته تمركز العسكريين ونشر خطوط االتصال واالت��ص��االت البحرية» .وأض��اف «أن العسكريين
األميركيين ،يجرون استشارات مع حلفائهم في الناتو حول مسائل رفع مستوى األمن والتأهب العسكري»،
ويناقشون بصورة مكثفة إمكان تقديم مساعدة عسكرية لكييف».
واعتبر الجنرال األميركي أن األحداث في أوكرانيا تسببت بـ«تغييرات ملحوظة في العالقات بين أميركا
وروسيا» ،الفتا ً في الوقت نفسه إلى أن «يتوجب على الواليات المتحدة اتخاذ خطوات بحق روسيا في إطار
حلف شمال األطلسي».
وأوضح ديمبسي أنه « ُش ّكل الناتو لتعزيز االستقرار ،وقمع العدوان السوفياتي ،ومن أجل المحافظة على
استقرار أوروبا .لذلك من الضروري بالدرجة األولى بحث هذه المسألة في إطار الناتو مع إدراك التغييرات
الحاصلة والتقييم النقدي ألمننا وتأهبنا العسكري باإلضافة إلى وسائل الكبح المتاحة لنا».

