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عملية المقاومة في ناحال عوز ك�شفت ه�شا�شة كيان العدو...
والمجازر ال�صهيونية لن تدفع المقاومة للتراجع وا�ستجداء وقف النار
كشفت عملية المقاومة الفلسطينية في
مستوطنة ناحال عوز هشاشة كيان العدو
«اإلسرائيلي» وقدرة المقاومة على المواجهة
وتوجيه الضربات القاسية لجنود العدو ،إذ
اعترف العدو بمقتل عشرة من جنوده وقد جاء
عرض فيلم العملية ليكشف عجز جنود العدو عن
مواجهة رجال المقاومة.
على أن المجازر التي يرتكبها العدو انتقاما ً من
عمليات المقاومة لن تتمكن من أن تدفع المقاومة
إلى االستسالم والتراجع واستجداء وقف إطالق
النار.
على أن من الواضح أن «إسرائيل» تفعل ما تريد
من مجازر في غزة ،ألن الدول العربية تعاني من
مشاكل داخلية وتستفيد من الصراعات العربية
والخالفات بين حركة حماس ومصر.
في هذه األثناء ال تزال الجهود مستمرة للتوافق
على ذهاب وفد فلسطيني موحد إلى القاهرة
لالتفاق على التعديالت التي ستُدخل على الورقة
المصرية ،بحيث تلحظ المطالب الفلسطينية وهو
ما يشكل إحباطا ً لمشروع الفتنة الذي يسعى إلى
بث التفرقة بين القيادات الفلسطينية.
وال شك في أن النجاح في تحقيق الوحدة
الفلسطينية يمكن الفصائل الفلسطينية من فرض
شروطها.

في المقابل ال يزال الموقف األميركي يعتبر
المبادرة المصرية هي المدخل للحل السياسي
والتوصل إلى وقف إلطالق النار واألساس لكل
المبادرات ،وما يجري من تصاعد في أعداد
القتلى والجرحى في غزة يؤكد الحاجة إلى هدنة
على المدى القصير تم ّهد لبحث القضايا الكبرى.
أما الحديث عن االتصال الساخن الذي حصل
بين الرئيس األميركي باراك أوباما ورئيس
الحكومة «اإلسرائيلية» بنيامين نتنياهو فال صحة
له بحسب االدعاء األميركي ،غير أن التوضيح
األميركي المتأخر يأتي في أعقاب الحملة التي
شنها اللوبي «اإلسرائيلي» في الواليات المتحدة
وعبر الكونغرس األميركي ضد اإلدارة األميركية.
أما على الصعيد المحلي ،فإن الحديث عن
مساع إلقرار سلسلة الرتب والرواتب بات يزداد،
إذ يجرى العمل على بلورة اتفاق ضمن سلة
كاملة تشمل تقسيط السلسلة وتخفيضها وتثبيت
ضريبة  1في المئة على القيمة المضافة.
من ناحية ثانية برزت دعوات تحذر من وجود
مساع من بعض الكتل النيابية ألجل التمديد
لمجلس النواب بحجة غياب رئيس للجمهورية
فيما هناك ضرورة إليجاد قانون جديد
لالنتخابات النيابية ألن القانون الحالي ال يحقق
عدالة التمثيل.

مخيبر لـ«�صوت لبنان»:
بع�ض الكتل ت�سعى �إلى التمديد لمجل�س
النواب بحجة غياب رئي�س للجمهورية
اعتبر عضو تكتل اإلصالح والتغيير النائب غسان مخيبر« :أن
استمرار التذكير بضرورة انتخاب رئيس للجمهورية أمر ضروري»،
مشيرا ً إلى أن «الحوار واالتصال بين األفرقاء وخصوصا ً المسيحيين منقطع منذ فترة».
ودعا مخيبر البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي إلى «إعادة وصل ما انقطع بينه
وبين القيادات المسيحية ،وبين القيادات نفسها» .كما دعا إلى «االتفاق على قانون جديد لالنتخابات
النيابية ألن القانون الحالي ال يحقق عدالة التمثيل» ،محذرا ً من «أن بعض الكتل النيابية تسعى إلى التمديد
لمجلس النواب بحجة غياب رئيس الجمهورية».
وعن لقاء النائب وليد جنبالط بالرئيس نبيه بري والسيد حسن نصرالله ،شدد مخيبر على «أن الحوار
أمر ضروري بين الجميع بغض النظر ع ّما سينتجه».

الجراح لـ«�صوت لبنان»:
م�ساع لإقرار ال�سل�سلة
واالتفاق عليها �سيكون �ضمن �سلة كاملة
قال عضو كتلة «المستقبل» النائب جمال الجراح« :هناك مساع
إلقرار سلسلة الرتب والرواتب وتأمين موارد مالية تكون واقعية
وتحقيقها يكون فعليا ً وممكناً» ،مؤكدا ً أن «النقاش مستمر ،والموارد في ظل الوضع االقتصادي يجب أن
تكون حقيقية وتحقيقها سريع».
وأشار الجراح إلى أن «خزينة الدولة تتحمل أعباء كبيرة» ،موضحا ً أن «االتفاق على السلسلة سيكون
من ضمن سلة كاملة ،ومن الممكن أن تشمل تقسيط السلسلة وتخفيضها وتثبيت  1في المئة على الضريبة
على القيمة المضافة وتخفيض نسبة السلسلة» .وأكد أن «كتلة المستقبل جاهزة لحضور جلسة تشريعية
إلقرار السلسلة التي هي من األمور المهمة إضافة إلى اليوروبوند ومسائل أخرى» ،مشددا ً على ضرورة
«إجراء االنتخابات الرئاسية ألنها االستحقاق األهم واألساسي».

�أبو زهري لـ«العالم» :عملية الق�سام
ك�شفت ه�شا�شة «�إ�سرائيل»
أكد المتحدث باسم حركة حماس سامي أبو زهري« :أن المجزرة
حي الشجاعية بغزة
التي ارتكبها جيش االحتالل «اإلسرائيلي» في ِ
بحق الشعب
تمثل جريمة تضاف إلى المجازر األخرى التي ارتكبها
ِ
الفلسطيني» ،مشددا ً على أن «هذه المجازر لن تركع المقاومة ،ولن
َتدفعها إلى استجداء وقف إطالق النار».
وقال أبو زهري« :إن المطلوب هو تركيع المقاومة ودفعها إلى االستسالم واستجداء وقف إطالق النار،
وهذا لن يحدث» .وأضاف« :إن المقاومة قوية ،ومن رأى صور الشجاعية كانت رسالة كبيرة تؤكد أننا أمام
كيان هش وكيان كرتوني ولن يفلح في الصمود في مواجهة المقاومة».
وتابع المتحدث باسم حركة حماس« :رأينا الفيلم الذي عرضته كتائب القسام ،ولذلك كانت هذه رسالة
طمأنة لشعبنا ،ونحن قادرون على المواجهة واالستمرار ،وإن هؤالء الجنود جبناء وال يمكن أن يفلحوا في
مواجهة المقاومين».
وكانت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس قد بثت شريطا ً مصورا ً يظهر مجموعة من
المقاومين تهاجم موقع ناحال عوز العسكري وتقتل عشرة جنود ،وقد اعترف بذلك العدو «اإلسرائيلي».

دبور لـ«الجديد» :هناك جهود تبذل
للخروج بنتائج �إيجابية لوقف العدوان
وفق ال�شروط الفل�سطينية
أشار السفير الفلسطيني في لبنان أشرف دبور إلى أن «المجتمع
الدولي يتحمل مسؤولياته تجاه ما يحصل في غزة ،وإعالن غزة
منطقة منكوبة وأننا تحت احتالل بغيض يريد اقتالع الشعب الفلسطيني من أرضه» ،وأكد أن «القيادة
السياسية الفلسطينية هي التي ترعى الشؤون الفلسطينية وتتحدث باسمها وهي مدعومة من شعبها ولم
يفلح مشروع الفتنة في التفرقة بين القيادات الفلسطينية» ،مضيفا ً أن «إرادة شعبنا الفلسطيني ووحدتنا
تحت راية واحدة هما ما يجعلنا نفرض شروطنا ،وإن إرادة شعبنا لن تنكسر ولن نهزم».
وأشار دبور إلى أن «الهدف من هذه الحرب هي ضرب التوافق الفلسطيني ،والرئيس أبو مازن هدفه
الوحيد هو وحدة الشعب الفلسطيني» ،مؤكدا ً أن «هناك اجتماعات للقيادات الفلسطينية لمتابعة

المقامون اثناء اقتحام موقع ناحال عوز

التطورات على األرض ولكن هناك قوى إقليمية ودولية تحاول ضرب الشراكة والوحدة بين الفصائل
الفلسطينية».
وحول المبادرة المصرية أوضح دبور أن «المبادرة هي مبادرة مصرية وليست «إسرائيلية» ولكن
«اإلسرائيلي» عرف كيف يستغلها إعالميا ً ويس ّوقها ونحن نقوم بتشكيل وفد فلسطيني يضم جميع
الفصائل الفلسطينية بما فيها حركة حماس والجهاد اإلسالمي برعاية الرئيس محمود عباس للعمل مع
المسؤولين المصريين لوقف إطالق النار ووقف العدوان على غزة وفق الشروط الفلسطينية التي هي حق
الشعب الفلسطيني» ،مضيفا ً أن «هناك جهودا ً تبذل ليخرج الوفد الفلسطيني الموحد من جميع الفصائل
الفلسطينية بنتائج إيجابية لهذه المبادرة أو تسوية».
وفي ما يخص وضع الفلسطينيين في المخيمات لفت دبور إلى أن «الفلسطيني في لبنان يتفاعل مع
أخيه الفلسطيني في الداخل وال يترك خبرا ً إالّ ويتابعه» ،مؤكدا ً أن «البوصلة هي فلسطين ،وقد ترجم
ذلك من خالل القوة األمنية المنشأة في المخيمات والتي أتت ثمارها وهناك ثقافة فلسطينية معممة في
المخيمات وهي الحفاظ على األمن وستنسحب على كل المخيمات في لبنان» ،وتابع« :لن نسمح ألحد
بالعبث بأمن الخيمات وأمن المخيمات هو أمن الجوار».

�أبو فا�ضل لـ«الجديد»:
«�إ�سرائيل» تفعل ما تريد بغزة
لأن الدول العربية تعاني من م�شاكل داخلية
رأى الكاتب والمحلل السياسي ج��وزي��ف أب��و ف��اض��ل «أن
«إسرائيل» تفعل ما تشاء في الحرب على غزة ألن الدول العربية
تعاني من مشاكل داخلية وبالتالي الحرب «اإلسرائيلية» ليست عبثية» ،مشيرا ً إلى أن «هذه الحرب تريد
هزم وتحجيم حركة حماس وأخذها إلى مفاوضات وبالتالي تكون حماس تنازلت عن المسلمات ،ويتحرك
الرئيس الفلسطيني محمود عباس بحرية في ظل المبادرة المصرية».
ولفت أبو فاضل إلى أن «حركة حماس لديها مشكلة مع مصر والسعودية وال تثق بأي دولة عربية
سوى بقطر ،باإلضافة إلى إيران وتركيا» ،مضيفاً« :حركة حماس تعتبر أن الحرب تشن بالوكالة عن
مصر والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الذي يعاني األمرين من قوة حماس التي تتحرك بالداخل
المصري» ،مشيرا ً إلى أنه «إذا ربحت حماس يربح اإلخوان المسلمون في مصر وتدخل حربا ً أهلية» ،مشددا ً
على أن «كل ما يحصل اليوم هو لتحجيم حماس وإلهائها عن الداخل المصري».
واعتبر أبو فاضل أن «كل اللبنانيين أثبتوا أنهم إلى جانب غزة» ،متسائالً« :كيف ندعم حماس في
الخارج ونقف ضد المقاومة في الداخل؟» ،مشيرا ً إلى أن «هناك صراعا ً بين دول الخليج ومصر وصراعا ً
بين إيران والدول العربية يدفع ثمنه الشعب الفلسطيني البريء» ،موضحا ً أن «توحد الشعب الفلسطيني
حصل من دون موافقة مصر وهذا ما ال تريده «إسرائيل».
وقال أبو فاضل إن «السيسي حليف لـ«إسرائيل» والعروبة بحاجة إلى وقت كي تستعيدها مصر ،ألن
العروبة السياسية على األرض بمصر غير موجودة وتقتصر على الفن والغناء» ،وأكد أن «سورية مع
فلسطين وهي بالد األمويين وبالتالي ال تقبل بما يحصل ألنها رمز العروبة واألسد هو زعيم العرب ،ولم
يسقط حتى اآلن ألنه ممانع وشعبه يريده أما رؤوساء الدول األخرى هم عمالء للواليات المتحدة».

بن رود�س لـ« �سي �أن �أن» :المبادرة الم�صرية
هي الأ�سا�س لكل المبادرات وال �صحة لما تردد
عن ات�صال �ساخن بين �أوباما ونتنياهو
قال بن رودس نائب مستشارة األمن القومي األميركي« :إن
المبادرة المصرية لوقف الصراع في غزة هي األساس لكل المبادرات
التي تبعتها» ،ورأى «أن الحل السياسي عن طريق اتفاق لوقف إطالق النار كفيل بإنهاء خطر الصواريخ
وترسانة حركة حماس» ،ونفى بشكل قاطع «صحة ما تردد عن اتصال ساخن جرى بين الرئيس باراك
أوباما ورئيس الوزراء «اإلسرائيلي» بنيامين نتنياهو».
وأضاف رودس« :إن ما يجري في قطاع غزة حالياً ،خصوصا ً التصاعد في أعداد القتلى والجرحى ،يؤكد
الحاجة إلى هدنة على األمد القصير تمهّد لبحث القضايا الكبرى التي نعتقد أنها مهمة في غزة».
وحول نص المكالمة الهاتفية التي سربتها وسائل إعالم «إسرائيلية» لمحادثة بين أوباما ونتنياهو قال
رودس« :رأيت كثيرا ً من األمور المجنونة على مدى ست سنوات من العمل ،وهذا األمر من بين أكثرها جنوناً،
وهو بعيد من الواقع تماماً .جرى بالتأكيد تبادل وجهات النظر حول األوضاع بغزة واالستراتيجيات

الضرورية التطبيق ،وضرورة أن تقوم «إسرائيل» بحماية نفسها وتجنب الخسائر في صفوف المدنيين
ولكن النص الذي ظهر مجاف للحقيقة وقد نفينا نحن و»اإلسرائيليين» صحته».
ونفى رودس وجود مسافة بين «إسرائيل» وأميركا حول ما قال إنها «أمور أساسية» ،مضيفاً« :قدمت
الواليات المتحدة كثيرا ً من الموارد لدعم األمن «اإلسرائيلي» ورأينا النتائج الجيدة للقبة الحديدية التي
ساعدت أميركا في تطويرها وتمويلها بمنع سقوط خسائر في صفوف المدنيين» .وتابع« :نحن ندعم
حق «إسرائيل» بالدفاع عن نفسها ،ولدينا تركيز دبلوماسي على ضرورة التوصل إلى حل يوقف إطالق
النار ألننا نعتقد أن ذلك هو ما سيضمن وقف الصواريخ على «إسرائيل» ،ونرى أن «إسرائيل» يمكنها
مواصلة التعامل مع األنفاق خالل السعي إلى وقف إطالق النار ،ونعتقد أن التفاوض على حل بعيد األمد
يمكنه معالجة المشكالت والتحديات في غزة ،بما في ذلك ترسانة حماس الصاروخية ،هذا ما سنواصل
قوله «لإلسرائيليين» علنا ً وسراً ،وأظن أن العالقة بين بلدينا تسمح بالنقاش وأحيانا ً الجدال حول
التكتيكات».
وحول المبادرات الدبلوماسية المطروحة ،قال رودس« :المصريون مازالوا يتصدرون السعي نحو حل
دبلوماسي ومبادرتهم هي األساس لكل ما جاء بعدها ،كانت هناك مفاوضات مع حماس والسلطة الوطنية
الفلسطينية ،وكذلك مع دول إقليمية مثل قطر وتركيا ولكن على أساس المبادرة المصرية ،وكما قلت إذا
تمكنا من التوصل إلى وقف إطالق النار فستجتمع تلك األطراف في القاهرة لمناقشة القضية بشكل أعمق
مع وجود دور رائد للمصريين ضمن إطار السعي إلى التوصل إلى اتفاق».

حداد لـ «�أو تي في» :ال�سعودية و�إيران
و�أميركا هي من �ستحدد الرئي�س المقبل
رأت الكاتبة ف��ي صحيفة l’oriont de jourسكــارالت
ح��داد« :أن اجتماع الرئيس نبيه ب��ري والنائب وليد جنبالط
ه��و إلن��ق��اذ سلسلة ال��رت��ب وال���روات���ب لتمرير عمل الحكومة
والبرلمان».
وأضافت الكاتبة« :العماد ميشال عون همه إعادة التوازن للمسيحيين في البلد وتطبيق الدستور
الذي ينص على المناصفة ،وهناك اآلن إجحاف بحق المسيحيين» ،الفتة إلى «أن بالشكل هناك رئيس
للجمهورية ولكن عمليا ً رئيس الحكومة هو المهيمن على السلطة ،كما كان الوضع في عهد الرئيس السابق
للحكومة رفيق الحريري».
وتابعت حداد« :على رغم تمايز الرئيس أمين الجميل ولكنه مرشح من فريق  14آذار ،ولماذا تتنازل قوى
 8آذار وتقبل برئيس من  14آذار؟ ،والرئيس ميشال سليمان كان مرشحا ً وسطيا ً ثم تحول إلى رئيس ينحاز
إلى فريق معين».
وحول المرشحين القادرين على حماية المقاومة كما قال السيد حسن نصرالله قالت حداد« :العماد جان
قهوجي ليس هناك غبار على أدائه طوال السنوات التي كان فيها قائدا ً للجيش ،ولم يحصل أي خالف بين
الجيش والمقاومة ،والعماد ميشال عون أيضا ً قادر على حماية المقاومة وكذلك الوزير السابق سليمان
فرنجية» .وتابعت« :في النهاية الالعبون الكبار هم السعودية وإيران وأميركا وهم من سيحدد الرئيس
المقبل ،إيران تستعمل الحرب في غزة لجمع األوراق واستفادت من إعادة محور المقاومة إلى الواجهة ونحن
في مرحلة إعادة التوازن التي تقوم به إيران وتحتاج لوقت» ،وتساءلت« :من ساعد غزة غير إيران؟».
وحول ما يجري على الحدود اللبنانية ـ السورية قالت« :هناك تنسيق بين الجيش اللبناني وحزب الله
لضبط الحدود اللبنانية ـ السورية وصد هجمات داعش ولبنان يحتاج إلى وجود حزب الله في لبنان وعلى
الحدود».

�صفوري لـ«رو�سيا اليوم»�« :إ�سرائيل» ت�ستعمل
�أف�ضل الأ�سلحة الأميركية ع�شوائيا ً
استضافت الحلقة الجديدة من برنامج «حديث اليوم» مستشار
الشؤون السياسية لمركز المريديان خالد صفوري للحديث معه
حول الحرب «اإلسرائيلية» على غزة وأبعادها.
وقال صفوري« :ليست هناك مفاجأة في كل المعارك التي دخلتها
«إسرائيل» ،فالجانب العربي والفلسطيني كان هو من يدفع الثمن األكبر نتيجة التفوق العسكري الهائل
لدى «إسرائيل» .وأضاف«« :إسرائيل» لديها أفضل أنواع األسلحة األميركية وتستعملها بشكل عشوائي
على رغم أنها تدعي الدقة».
وأشار صفوري إلى أن «الجانب «اإلسرائيلي» وإضافة إلى امتالكه منظومة القبة الحديدية يمتلك
مالجئاً ،في حين ال مالجئ في قطاع غزة».

