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�إيران لن ّ
أجنبي
تقدم �أ�سماء علمائها النوويين ...و�ستر ّد ر ّد ًا �صاعق ًا على � ّأي عدوان � ّ
التمديد لمجل�س النواب مرفو�ض لأنه يحول دون تداول ال�سلطة ...والم�شهد الإقليمي ّ
يحدد من الرئي�س
يحول التمديد لمجلس النواب اللبناني دون إمكانية تداول السلطة ،ولهذا ،هو مرفوض من قبل
تكتل التغيير واإلصالح ،في حين أن اللبنانيين لم ينتخبوا فعليا ً رئيسا ً للجمهورية منذ  24سنة،
إنما كان ُيعيّن عبر تسويات خارجية ،فيما مطلوب اإلتيان برئيس له حيثية تمكن المسيحيين من
استعادة دورهم في النظام إلى جانب تحقيق انتخابات نيابية تؤمن المناصفة ،لك ّن الحل في لبنان
ممكن أن يحصل في الجلسة التشريعية في أيلول المقبل إذا توافرت اإلرادة السياسية الحترام معايير
الديمقراطية والدستورية ،أما االقتراح الذي تقدم به التكتل الختيار الرئيس فإنه يضمن وصول أبرز
المرشحين المؤهلين لرئاسة الجمهورية .وفي هذا السياق ،فإن النائب وليد جنبالط يركز في لقاءاته
على ضرورة الخروج من المأزق والفراغ في رئاسة الجمهورية للعودة إلى الممارسة الطبيعية في
المؤسسات ،لكن من الواضح أن المشهد اإلقليمي هو الذي سيحدد رئيس الجمهورية ،فإذا ربح محور
المقاومة فإنّ الرئيس المقبل سيكون إما العماد ميشال عون أو النائب سليمان فرنجية.
في هذا الوقت ،ال يزال ملف العسكريين المخطوفين يتصدر االهتمامات وسط تشديد على ضرورة
ترك مسار التفاوض يأخذ مجراه بسرية بغية الوصول إلى نتيجة قبل حلول فصل الشتاء .غير أن
هناك من يرى في التفاوض والتعاون مع المسلحين اإلرهابيين أمرا ً معيباً ،ال سيما أنّ هناك أسئلة عدّة
تطرح حول ما جرى في عرسال وانسحاب المسلحين منها مصطحبين معهم العسكريين المخطوفين،
األمر الذي يشكل سابقة خطيرة .وما يثير عالمات االستفهام الكبيرة أن رئيس الحكومة السابق سعد
الحريري عاد إلى لبنان بهدف منع أي تعاون بين لبنان وسورية في المجال األمني.
وعلى صعيد الوضع في فلسطين المحتلة ،فإنّ دعم إيران المقاومة الفلسطينية ساهم إلى ح ّد
بعيد في تط ّور المقاومة وانتصارها ،والعالقة التي تربط حركة حماس بطهران حاليا ً جيدة جداً ،فيما
نهاية حرب غزّة يجب أن تترافق مع رفع الحصار عن القطاع بكل أنواعه ،لكن من الواضح أن العدو
الصهيوني لن يقدم التنازالت من دون أن يتعرض لضغوط المقاومة.
إلى ذلك ،فإن الطائرة «اإلسرائيلية» من دون طيار التي أسقطتها الدفاعات اإليرانية كان هدفها
أجنبي مهما كانت الظروف ،والمعتدون سيتلقون ردا ً ساحقا ً
تجسسياً ،وطهران سترد على أي عدوان
ّ
ّ
ومدمراً.
وفي موازاة ذلك ،تتمسك إيران بموقفها الرافض السماح بزيارة منشأة بارتشين إلاّ في إطار
االتفاق الموقع مع الوكالة الدولية ،لكن طلب تقديم الئحة بأسماء علمائها النوويين لن تقبل به بعد
التجربة المرة السابقة التي تبين خاللها أنه بعد تزويد الوكالة بأسماء علمائها ،اغتيلوا الحقا ً من قبل
الموساد الصهيوني بالتعاون مع مفتشين من داخل الوكالة قاموا بتسريب المعلومات عنهم للموساد.

دهقان لـ«التلفزيون الإيراني» :الطائرة
�سي
ال�صهيونية التي �أ�سقطناها هدفها ّ
تج�س ّ
أكد وزير الدفاع وإسناد القوات المسلحة اإليرانية العميد حسين
دهقان أنّ الجمهورية اإلسالمية اإليرانية ستر ّد ر ّدا ً ساح ًقا على أيّ
عدوان من أيّ قوة أجنبية كانت .وأشار إلى هدفين رئيسين لوزارة
الدفاع وقال« :علينا بذل الجهد لرفع مستوى القدرة على التصميم
واإلنتاج ،وأن يتم هذا األمر في ظل استثمار الطاقات الوطنية والعمل كذلك على خفض اعتمادنا على
الخارج».
وقال في شأن الطائرة من دون طيار الصهيونية التي أسقطها الحرس الثوري داخل األراضي اإليرانية:
«نظرا ً إلى مكان سقوط الطائرة ،فإنّ هدفها واضح ،إسرائيل وكذلك أميركا تقومان بتعريف هدف لهما
تجسسي ،وهي قضية تأتي في هذا
لتقوال إنهما ستتواجدان في أجواء بلد ما متى ما أرادتا ذلك ،وهذا عمل
ّ
اإلطار».
وأضاف« :إنّ إيران ستر ّد على أيّ عدوان مهما كانت الظروف ،والمعتدون سيتلقون بالتأكيد ر ّدا ً ساحقا ً
ومد ّمراً ،وهذه هي رسالة إيران الجادة وهي تن ّفذ ما تقول .ومثلما أُعلِن ،إنّ هذه الطائرة التي أسقطها زمالؤنا
في القوة الجو ـ فضائية للحرس الثوري هي من دون طيار ،وسيتم بالتأكيد تحليل أجزائها المتبقية ،وسيتم
الوصول إلى المعلومات إن كانت موجودة في كومبيوتر الطائرة».

مو�سوي لـ«الميادين»:
زيارة من�ش�أة بارت�شين من �ضمن االتفاق مع
الوكالة ...وطهران لن تق ّدم �أ�سماء علمائها
قال مدير مركز الدراسات االستراتيجية والعالقات الدولية في
طهران أمير موسوي إنّ الرئيس السابق للوكالة الدولية محمد
البرادعي زار في نهاية واليته منشأة بارتشين ،وحصل على ك ّل المعلومات التي يطلبها ،وإنه في حال لدى
الوكالة اليوم أيّ استفسارات أو مستندات جديدة ،يجب عليها أن تقدّمها إلى الجانب اإليراني وضمن إطار
االتفاق المو ّقع بين الطرفين خالل الزيارة األولى ألمين عام تلوكالة يوكيا أمانو إلى طهران.
وأ ّكد موسوي أنّ الموقع عسكري ال نووياً ،وأنّ إيران لن توافق على زيارته إال ضمن االتفاق الموقع مع
الوكالة .واعتبر أنّ طهران لن تقدّم أسماء علمائها النوويين ،ألن لها تجربة م ّرة سابقة ،بعد أن قدّمت هذه
األسماء إلى الوكالة فاغتيلوا الحقا ً من قبل الموساد الصهيوني ،بالتعاون مع مفتشين من داخل الوكالة
الدولية للطاقة الذرية قاموا بتسريب المعلومات إلى الموساد.

كنعان لـ«الم�ستقبل» :التكتل �ض ّد التمديد
لأنه يمنع تداول ال�سلطة

م�شعل لـ«التلفزيون الإيراني» :دعم طهران
�أ ّثر في تط ّور المقاومة وانت�صارها

أ ّكد أمين س ّر تكتل التغيير واإلص�لاح النائب إبراهيم كنعان،
أنّ التكتل ض ّد نغمة التمديد على المستويات كافة ألنه تمنع
تداول السلطة ،مشدّدا ً على أنّ اللبنانيين لم ينتخبوا فعليا ً رئيسا ً
للجمهورية منذ  24سنة ،بل كانت تعي ّنه التسويات الخارجية.
ولفت كنعان إلى أنّ اللعبة السياسية راهنا ً ليست ديمقراطية في ظل غياب التوازنات الحقيقية والتمثيل
الفعلي.
وأشار إلى أنّ الديمقراطية ليست الئحة طعام نختار منها ما يناسبنا ،وسأل« :هل أصبحت الديمقراطية
والتمثيل الشعبي بموجب انتخابات احتكاراً؟».
وقال« :لو طلبنا من طفل في الصفوف التكميلية إجراء بحث ع ّمن احتكر التمثيل المسيحي ،لتوصل إلى
أن من قام بذلك هو من منع تطبيق الدستور واحترام المناصفة وإقرار قوانين انتخاب عادلة ،وانتخاب
رئيس يتمتع بالصفة التمثيلية .لذلك ،فطريق الحل تم ّر بإقرار جميع القوى بضرورة اإلتيان برئيس ذي
المسيحي معها دوره في النظام من خالل رئاسة الجمهورية وبانتخابات نيابية تؤمن
حيثية ،يستعيد
ّ
المناصفة كما طالبت بكركي في مذكرتها لمناسبة عيد مار مارون».
وسأل« :هل الحل ممكن في جلسة الثاني من أيلول المقبل؟» ،وقال« :كل شيء يمكن أن يحصل في حال
تو ّفرت اإلرادة السياسية الحترام المعايير الديمقراطية والدستورية .ولكن االستمرار في تغليب اإلرادات
الخارجية والمصالح الخاصة والفئوية ،يخطف إرادة اللبنانيين ويبعد االستحقاقات الدستورية عنها».

قال رئيس المكتب السياسي في حركة المقاومة اإلسالمية
حماس خالد مشعل إن الدعم المالي والعسكري الذي قدّمته إيران
لحركة حماس منذ العقد التاسع من القرن الماضي ،أ ّثر إلى ح ّد
بعيد في تط ّور المقاومة وانتصارها.
وشكر مشعل طهران على دعمها الحركة ،مشدّدا ً على أنّ العالقة معها حاليا ً جيدة جداً .ومعربا ً عن أمله
في «وحدة األمة اإلسالمية للتصدي لخطر الصهيونية ونبذ الخالفات الجانبية والنزاعات الطائفية».
وقال إن العالقة بين حماس وطهران شهدت بعض الخالفات التي ال عالقة لها بفلسطين ،وهي خالفات
كانت بشأن الموضوع السوري« ،لقد أ ّثرت هذه الخالفات على عالقاتنا لكننا نؤكد على ضرورة العالقة مع
إيران».
وحول عالقة حركة حماس مع حزب الله في لبنان ،قال مشعل« :لدينا عالقات مع حزب الله لسنوات
طويلة وال تزال هذه العالقات قائمة ،إن كالً م ّنا يحارب العدو الصهيوني من جبهته ،ونحن نؤكد أنه في
حال توحدت جميع الجهود فإن النصر سيكون حليفنا».
وأكد على أنّ نهاية حرب غ ّزة يجب أن تترافق مع رفع الحصار عن القطاع .مشدّدا ً على أن ما يطالب به
الفلسطينيون ليس مطالب أو شروطاً ،إنها حقوق الشعب الفلسطيني في غ ّزة ،نريد لغ ّزة أن تكون حرة ،أن
ُتفتح جميع المعابر ،أن يكون لدينا في غ ّزة ميناء ومطار ،وحل مشاكل تحويل األموال إلى داخل غ ّزة ،عدم
االعتداء على دولة الوفاق الوطني ،حل مسألة التواصل بين الضفة الغربية وغ ّزة ،وقف جميع الممارسات
العدوانية واالعتقاالت في الضفة الغربية ،وإيقاف اعتقال األسرى المح ّررين في صفقة شاليط.
وأشار مشعل إلى أنّ المقاومة الفلسطينية حققت انتصارا ً أمنيا ً على «إسرائيل» ،إذ استطاعت تطهير
فلسطين من الجواسيس وأبقت المقرات العسكرية الخاصة بها بعيدة عن أعين األع��داء .ولفت إلى أن
السنوات المقبلة ستشهد ابتكارات وقدرات جديدة بحيث تلحق بالعدو الصهيوني الهزيمة النهائية.
وأضاف مشعل« :إن المفاوضات مع الجانب اإلسرائيلي لن تصل إلى نتيجة إن لم تتعرض إسرائيل
لضغوط المقاومة ،وإن العدو الصهيوني لن يقدم أيّ تنازل للمقاومة في حال لم يشعر بأنها تضغط
عليه».
وشدّد على أنّ المقاومة الفلسطينية ترحب بأيّ جهود لتحقيق مطالب الشعب الفلسطيني إلنهاء الحرب،
إن كانت هذه الجهود قطرية أو تركية أو مصرية.

يعقوب لـ«الجديد» :عودة الحريري
كانت لمنع التن�سيق الأمني مع �سورية
أشار النائب السابق حسن يعقوب إلى أن كلمة «داعش» ليست
موجودة اآلن ،وقد أصبحت «دول��ة الخالفة اإلسالمية» ،وهذا
المشروع السياسي العسكري التكفيري هدفه قلب النظام في
سورية والعراق والتمدّد إلى لبنان.
ولفت يعقوب إلى أن بلدة عرسال تحولت إلى مستشفى للمسلحين وإلى مكان لنقل السالح واألموال،
وبالتالي أراد فريق سياسي معين أن تكون عرسال بعيدة عن أيّ تأثيرات أمنية وعسكرية تمنع هذا
الموضوع .ورأى أنّ هناك عددا ً من األسئلة ترتسم وبكثرة حول ما جرى في عرسال ،وحول انسحاب
المسلحين منها مصطحبين معهم العسكريين المخطوفين .وأكد أنّ عملية خطف هؤالء العسكريين
اللبنانيين من األراضي اللبنانية سابقة خطيرة .مشدّدا ً على أ ّنه من المعيب أن يحصل تعاون وتفاوض مع
المسلحين بهذا الشكل .ومؤ ّكدا ً أنّ المفاوضات التي تجري ال يمكن أن توصل إلى نتيجة إلطالق األسرى.
وأكد يعقوب أنّ فريق  14آذار متعاون مع دول عربية وغربية وهم حلفاء لجبهة واحدة لتغيير نظام
المنطقة بدءا ً من إسقاط النظام السوري.
وفي ما يخص عودة رئيس الحكومة السابق سعد الحريري إلى لبنان أشار يعقوب إلى أنّ هدف العودة
كان منع أيّ تعاون بين لبنان وسورية في المجال األمني.
وفي موضوع رئاسة الجمهورية رأى يعقوب أنّ المشهد اإلقليمي هو الذي سيحدّد رئيس الجمهورية،
فإذا ربح محور المقاومة الجنرال عون سيكون الرئيس المقبل أو النائب سليمان فرنجية .مؤكدا ً ألاّ أحد اآلن
في لبنان يملك القرار.

ّ
ب�شور لـ«الثبات» :ال يجوز ت�شبيه م�شروع ّ
يحتل �أر�ضنا ويقتل �شعبنا ب�آخر ي�ساند مقاومتنا ويدعم ق�ضيتنا
رأى الرئيس المؤسس للمنتدى القومي العربي معن ّ
بشور أن
الخروج من الواقع المؤلم والمتفجر في العالم العربي يحتاج إلى
مواجهة فكرية وثقافية وسياسية مثلما يحتاج إلى مواجهة أمنية
وعسكرية ،ال بل أن المواجهة الفكرية والثقافية والسياسية هي
االقدر على المعالجة على المد َي ْين المتوسط والبعيد.
ودع��ا بشور العروبيين بك ّل تياراتهم القومية والدينية
واليسارية والليبرالية ،كما اإلسالميين ،بك ّل فئاتهم وتياراتهم
المهتمة بوحدة األمة ونهضتها وتح ّررها وتجدّدها الحضاري ،أن
يجروا مراجعة نقدية جريئة تكون أساسا ً لمصالحة مجتمعية
عميقة ،ومشاركة تعدّدية واسعة في إدارة شؤون المجتمع والبالد
والعباد ،إذ ال انفراج وال إقصاء وال اجتثاث ،بل تو ّفر هذه المراجعة
والمصالحة والمشاركة القاعدة األمتن لمقاومة عربية وإسالمية
شاملة تستطيع وحدها أن تح ّرر األرض واإلرادة العربية معاً.
ودعا ّ
بشور إلى التأمل عميقا ً في ما يجري في فلسطين ولبنان
وسورية والعراق ومصر وليبيا واليمن والسودان والبحرين،
«فتأمل كهذا كفيل بأن يدفعنا جميعا ً إلى اإلقالع عن عد ٍد من األفكار
المسبقة والتحليالت الجاهزة ،وأن نق ّر جميعا ً بأخطاء ارتكبناها
حين اندفعنا في تصنيفات غير علميّة وغير موضوعية لهذا الطرف
أو ذاك النظام ،تحت ضغط اعتبارات وحساسيات وصراعات
موروثة ،فوجدنا أقطارا ً ومجتمعات تدفع الثمن باهظا ً من أرواح
أبنائها ومن موارد أوطانها ومن مستقبل أجيالها بذريعة المواجهة
مع أنظمة وحكومات.
وأ ّكد أ ّنه كقومي عربي ال يمكن أن يوافق على أي تدخل أجنبي
في أيّ قطر ،خصوصا ً إذا كان هذا التدخل أميركيا ً أو غربياً ،وأليّ
سبب أو غاية« .فالتجارب علمتنا أنه مهما كان الوضع سيئاً،
التدخل األجنبي يجعله أسوأ ،وإذا كانت األميركيون والفرنسيون
والبريطانيون وغيرهم من الغربيين جادين في كبح جماح
التط ّرف الطائفي والتكفيري والغلو الدموي والتدميري ،فإن لديهم
ألف وسيلة ووسيلة لفعل ذلك غير التدخل العسكري ،خصوصا ً
أن هذه الظواهر والمنظمات تستم ّد ق ّوتها ومددها واستمراريتها
وما تزال ،من حكومات وأجهزة وجهات غير بعيدة عن النفوذين
األميركي والغربي ،ويمكن الضغط عليها إلغالق حدودها أمام
تسلّل المسلحين وتمرير السالح ،وتمويل المقاتلين ،والتحريض
اإلعالمي».

وح��ول االوض���اع في غ�� ّزة ،كشف ّ
بشور أن من يتابع األداء
الحكومي والتصريحات والتعليقات في الكيان الصهيوني ،يكتشف
من دون صعوبة ،حجم الهلع واالرتباك واإلحساس بالفشل على
يفسر لجوء هذا العد ّو إلى تصعيد جرائمه
مختلف المستويات ،ما ّ
ومجازره لتغطية عجزه وفشله .الفتا ً إلى أن العدو ،وعلى مدى 50
ومحاصر منذ
يوماً ،انكسر أمام قطاع محدود المساحة والسكان،
َ
سبع سنوات ،فكيف إذا واجه جبهات قتال أخرى بدأ العدو يحسب
ألف حساب الحتمال اشتعالها إذا استمر في عدوانه الوحشي على
قطاع غ ّزة؟
وحول وجود مشاريع إقليمية ثالثة في المنطقة وهي :المشروع
«اإلسرائيلي» ،واإليراني والتركي ،وغياب المشروع العربي ،قال
بشور« :من غير الجائز تشبيه مشروع يحت ّل أرضنا ويقتل شعبنا
كالمشروع «اإلسرائيلي» ،بمشروع يساند مقاومتنا ويدعم قضيتنا
كالمشروع اإليراني .ومن الظلم اختصار عالقتنا بالشعب التركي
الذي تربطنا به وشائج حضارية ومصيرية ومصالح مشتركة

بسياسات حكومات ال ب ّد أن تفرض الوقائع تغييرها.
لكن التمييز بين هذه المشاريع ال يلغي أبدا ً ضرورة قيام مشروع
عربي يتكامل مع المشاريع اإليرانية والتركية واإلثيوبية لنشكل
معا ً حقيقة إقليمية كبرى تصون استقالل أمتنا وتنمي مواردها
وتع ّزز من قدراتنا .والمشروع العربي المنشود يبدأ بدول رئيسية
أربع ،أ ّيا ً كانت ظروفها الراهنة ،والخالفات القائمة بين حكامها،
وهي مصر وسورية والعراق والسعودية مع االمتداد غربا ً نحو
دول المغرب العربي وجنوبا ً نحو السودان واليمن .كما أن هذا
المشروع يرتكز إلى حركة شعبية عربية متح ّررة ومستقلة نسعى
تالق لها ،وتفاعل بينها ،على صعيد مؤتمرات
إلى تشكيل أطر
ٍ
واتحادات وملتقيات ومنتديات ومخيمات شبابية مهتمها كلّها أن
تل ّم شمل األمة وأن تساعدها في تجاوز عصبيات ضيقة ومصالح
ذاتية ما زال البعض غارقا ً فيها.
وأشار ّ
بشور في هذا الصدد إلى المؤتمرات العربية الثالثة التي
صمدت على رغم كل ما أحاط بها من أعاصير وزالزل ،وإلى منتديات
وملتقيات عربية ودولية ،شبابية وتضامنية ،كما إلى مخيم
الشباب القومي العربي الذي تنعقد دورته الرابعة والعشرون هذه
األيام في مدينة نابل التونسية ،وهي دوره تض ّم حوالى  140شابا ً
وشابة من  12قطرا ً عربياً ،وولد معظمهم بعد انطالق هذا المخيم
عام  ،1990كما جاء في كلمة مساعدة أمين عام المؤتمر القومي
العربي رحاب مكحل في جلسة االفتتاح.
ودعا ّ
بشور ك ّل القوى والمنابر اإلعالمية والثقافية إلى تسليط
األض��واء على معركة بيروت عام  ،1982التي شهد العدو في
شوارعها إحدى أبشع هزائمه حين اندحرت قواته مذعورة منها.
وقال إن المقاومة اللبنانية المعاصرة إنما انطلقت من العاصمة
لتح ّررها ،وبعدها لتح ّرر الجنوب والجبل والبقاع الغربي ،على يد
رجال حزب الله المقاومين الذين رفعوا رأس أ ّمتهم عالياً.
بشور قال إن ذكرى حصار بيروت ومعركتها وانطالقة المقاومة
من شوارعها ،ال سيما من الرصاصات األولى في الطريق الجديدة،
وأ ّول الشهداء عصام اليسير ومحمد الصيداني ،هي مسؤولية
في عنق كل لبنان وعربي ،ال بل في عنق أبناء بيروت العروبة
والمقاومة والحرية ،بيروت العصية على التشطير وعلى التمذهب
والتعصب وعلى االحتالل ،لكي تبقى هذه العاصمة منارة للمقاومة
ّ
ومشعالً للح ّرية في لبنان وعلى مستوى األ ّمة.

�أبو �شريف لـ«العالم»:
الم�شروع الأوروبي محاولة لاللتفاف
على ت�ضحيات ال�شعب الفل�سطيني
ح�� ّذر عضو المجلس الوطني الفلسطيني بسام أب��و شريف
من المبادرة األوروبية إلى مجلس األمن التي تعكس صورة غير
صحيحة من الحرب على غ ّزة؛ مؤكدا ً أن التضحيات الفلسطينية كشفت حقيقة الكيان االحتاللية.
ولفت أبو شريف إلى أنّ اللحظة السياسية الراهنة تشهد نشاطا ً محموما ً لاللتفاف على التضحيات التي
قدّمها الشعب الفلسطيني .مشيرا ً إلى أنّ المبادرة األوروبية التي ُقدّمت إلى مجلس األمن الدولي لوقف
إطالق النار ،ص ّورت الموضوع على أنه عملية إطالق نار ومقابلها إطالق صواريخ ..عملية محدودة تتعلق
بجهة ما في غ ّزة.
ورأى أبو شريف أنّ المشكلة الحقيقية التي أعادتها المقاومة الفلسطينية إلى السطح هي مشكلة
فاشي.
قمعي
االحتالل ،وأن الكيان الصهيوني دولة محتلة يحكمها نظام عنصريّ
ّ
ّ
ولفت إلى أن رئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو أراد في مؤتمره الصحافي األخير أن يبعد الضفة
إرهابي.
الغربية عن غ ّزة .وحاول تصوير أن المشكلة محصورة بينه وبين حماس كتنظيم
ّ
وشدّد أبو شريف على أنّ ما أنجزته المقاومة في قطاع غ ّزة والتضحيات التي دفعها الشعب الفلسطيني
بتقديمه  600طفل شهيدا ً و 6000طفالً جريحاً ،كل ذلك أعاد تدريجيا ً إلى السطح ال إلى الدوائر السياسية
الدولية التي تتآمر علينا.
وتابع أبو شريف« :إنّ المشروع األوروبي المقدّم إلى مجلس األمن لم يشر إلى العدوان والضحايا وجرائم
الحرب والجرائم ضد اإلنسانية والدمار الذي استخدم فيه كيان االحتالل ستين ألف طنّ من المتفجرات
على قطاع غ ّزة» ،واصفا ً المشروع بأنه محاولة من الغرب المؤيد للكيان الصهيوني ،وعلى رأسه الواليات
المتحدة إلبعاد فكرة أن هذه األرض محتلة ،وأن هناك مقاومة لالحتالل؛ بل يقول إن هناك إرهابا ً تحاول
«إسرائيل» أن تحمي نفسها منه.

ال�صالحي لـ«العالم» :المقاومة لن تقبل
ب�شروط االحتالل
أ ّكد عضو الوفد الفلسطيني المفاوض بسام الصالحي استمرار
الجهود لوقف العدوان الصهيوني على قطاع غ�� ّزة؛ مشدّدا ً على
أنّ المقاومة الفلسطينية لن تقبل بإمالء االحتالل وشروطه التي
يريدها.
ولفت الصالحي إلى أنّ كيان االحتالل يصعد بشكل ملموس؛ مؤكدا ً أنّ االحتالل ،وبسحب وفده من
مفاوضات القاهرة ،أغلق باب المفاوضات التي تجريها مصر.
وشدد الصالحي على أنّ التح ّرك ال يزال مستمرا ً من أجل وقف العدوان ووقف إطالق النار؛ معلّالً ذلك بقوله:
«العالم ال يستطيع أن يتح ّمل حجم الجرائم التي يرتكبها الصهاينة في قطاع غ ّزة» .ولفت إلى أنّ هناك مسائل
لم يعد كيان االحتالل يتح ّملها :مثل تعطل المالحة في «مطار بن غوريون»« ،لذلك شئنا أم أبينا سيكون هناك
تح ّرك من أجل وقف إطالق النار؛ إما من خالل استمرار الجهد المصري أو اآلليات األخرى التي تساند الجهد
المصري».
وقال الصالحي« :نحن أمام فارق جوهري بين األداء الفلسطيني الكفاحي وبين موقف إسرائيل ،فهي تضرب
المدنيين بصورة وحشية وعنيفة من دون أي اعتبار ،إذ أصبح ضرب المدنيين على غرار الضاحية في لبنان
وصبرا وشاتيال جزءا ً من العقيدة العسكرية اإلسرائيلية».
مس بهم
ويتحاشى
المدنيين
يستبعد
بأنه
فلسطيني
وأضاف« :في مقابل ذلك هناك تفوق أخالقي
أيّ ّ
ويحصر الجهد الكفاحي والمقاوم في إطار ضرب األهداف العسكرية اإلسرائيلية».
وختم الصالحي« :إسرائيل توجعنا من ناحية المس بالمدنيين ،وبكون هذا البعد في الصراع هو ما يضغط
على الشعب الفلسطيني ،وعلى الجميع العمل لتج ّنب هذا المس بالمدنيين ..ولكن بطبيعة الحال ليس بالدرجة
التي تريد من خاللها إسرائيل أن تفرض شروطا ً في قواعد اللعبة» .مؤ ّكدا ًأنّ الواجب الفلسطيني يتمثل بحماية
ما أمكن من أرواح شعبنا نتيجة العدوان ،وفي الوقت ذاته الحفاظ على روحية المقاومة والتصدي لالحتالل.

