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م�صر :قطر هي ال�شيطان اللعين في الأمة والقواعد الأميركية فيها تجعلها بال �إرادة حرة
لقاء عون ـ جنبالط ّ
ركز على الوحدة لمواجهة الخطر الإرهابي والمطلوب الإ�سراع في ت�سليح الجي�ش لإنهاء الحالة ال�شاذة في عر�سال
لم يعد هناك اختالف في رؤى األطراف اللبنانية على اختالفها في أن العدوان
اإلرهابي التكفيري الذي نفذه تنظيم داعش وجبهة النصرة على بلدة عرسال والجيش
اللبناني هو عدوان محضر له وغير مفصول ع ّما يجري في الموصل ،من عملية تهجير
واعتداء على المسيحيين والمسلمين على حد سواء ألنهم يخالفون هذا التنظيم بالرأي.
على أن هناك أهمية كبيرة لتسليح الجيش اللبناني بالسرعة الالزمة ،خصوصا ً
أن األموال باتت متوافرة كي يتمكن الجيش من حماية الحدود وإنهاء الحالة الشاذة
في عرسال ،ال سيما أن الجيش يملك المعطيات والكفاءة لصد الهجوم في عرسال،
فالمرحلة ليست مرحلة حسابات بل هي مرحلة الوقوف وراء الجيش لتوفير الدعم
المعنوي والمادي والنفسي له ألن ذلك ينعكس إيجابا ً على معنويات الجيش وقدراته
ويم ّكنه من حسم المعركة ،ألنه ال يجوز وال يمكن القبول ببقاء شبر واحد من األراضي
اللبنانية خارج سيطرة الشرعية اللبنانية.
أما الحديث عن انسحاب المجموعات اإلرهابية المسلحة من عرسال ،فليس هناك أي
بيان صدر عن قيادة الجيش يؤكد ذلك .وإذا ما بقي هناك انتشار للمجموعات اإلرهابية
في العراق وسورية ولبنان ،فإن مصير المنطقة في خطر ،ال سيما أن الغرب يعمل على
إلغاء هويات الشعوب وثقافاتهم كما يحصل اآلن من إلغاء للهوية الفلسطينية ،وخلق
كيانات طائفية متصارعة فيما بينها إلراحة «إسرائيل».
من ناحية ثانية ،فإن زيارة النائب وليد جنبالط للعماد ميشال عون ،جاءت نتيجة
تحسس جنبالط الخطر الذي يمثّله داعش ،على أن الزيارة إشارة إيجابية في ذاتها
وهي تفتح القنوات المباشرة ،ولن يكون لها أي تأثير سلبي في الحوار بين التيار
الوطني الحر وتيار «المستقبل» ،فالحوار ال يزال قائما ً مع جميع المكونات وهو يريح
الوضع الداخلي ويؤدي إلى عقالنية وهدوء في مقاربة الملفات الدستورية والوطنية،
ألنه ال يجب أن يغفل أحد الخطر الذي نواجهه كلبنانيين والذي يتطلب الوحدة
والجاهزية والدعم للجيش اللبناني ،وهو ما مثل البند األهم على جدول أعمال اللقاء بين
العماد عون والنائب جنبالط.
أما على صعيد الوضع في المنطقة والدور القطري فيها ،فإن هناك قناعة مصرية
بأن قطر هي الشيطان اللعين في األمة العربية .و«اإلخوان المسلمين» و« 6أبريل» هما
أداتا واشنطن في مصر .أما رئيس وزراء قطر حمد بن جاسم ووزير الخارجية السابق
هو الشيطان األعظم فهو يعمل جاسوسا ً ألميركا في المنطقة العربية ويتقاضى راتبا ً
مميزا ً منها لقاء ذلك ،وأميركا تقوم بذلك للحصول على البترول العربي ومنع توريده
للصين .وهي أنشأت  3قواعد أميركية داخل قطر ولهذا ال توجد إرادة حرة ألي حكومة
قطرية للتصدّي لها.

جريج لـ«الم�ستقبل»:
العدوان على عر�سال مح�ضر له
ولي�س مف�صوال ً عما يجري في المو�صل
أكد وزير اإلعالم رمزي جريح أن «العدوان على عرسال مهيأ
له سابقا ً وال يمكننا فصله عما يجري في الموصل» ،الفتا ً إلى «أهمية
الغطاء السياسي الذي وفرته الحكومة للجيش في مهمته» ،ومؤكدا ً أن «النأي بالنفس يغنينا عن التفاوض
مع النظام أو المعارضة في سورية».
ونفى أن تكون «مشاركة حزب الله في سورية السبب الوحيد لما حصل وإنما أحد األسباب» ،مطالبا ً
بـ«اإلسراع في انتخاب رئيس للجمهورية والعودة إلى إعالن بعبدا وتحديد استراتيجية دفاعية» ،وداعيا ً
حزب الله المشارك في الحكومة إلى «التفكير في جدوى انسحابه من سورية».
ودعا جريج إلى «وقوف الجميع خلف الجيش» ،مشيدا ً بـ«البيان المعتدل للرئيس سعد الحريري»،
ومنتقدا ً «األصوات التي شككت بدور الجيش».

حكيم لـ«�أن بي �أن»:
يجب ت�سليح الجي�ش ب�سرعة
و�إنهاء الحالة ال�شاذة في عر�سال
رحب وزير االقتصاد والتجارة آالن حكيم ،بالهبة المقدمة من
السعودية معتبرا ً أنها «كانت دائما ً حريصة على الدولة اللبنانية
ومؤسساتها ،وخصوصا ً مؤسسة الجيش اللبناني الذي سبق ودعمته ،وها هي اليوم تقدم مجددا ً مليار
دوالر كمساعدة سريعة لهذه المؤسسة ،وما هذا إال إثبات على استمرارية دعم المملكة لمؤسسات الدولة
اللبنانية».
وقال حكيم« :سبق لي أن طالبت بتسليح الجيش اللبناني ،واليوم نطالب بأن يجرى ذلك بالسرعة
الالزمة ،وخصوصا ً أن األموال باتت متوافرة كي يتمكن الجيش من حماية الحدود جنوبا ً وشرقا ً وشماالً».
ورأى أن «طرح الموضوع على الهيئات الدولية بحاجة إلى وقت ،لكن اليوم ال وقت أمامنا ويجب االنتهاء
من هذه الحالة الشاذة في عرسال وتسليح الجيش» ،مطالباً« :بتسليح الجيش في أسرع وقت ،وهذا األمر
يحظى باألولوية والحكومة أبدت استعدادها للعمل على الموضوع».
وأكد وزير االقتصاد والتجارة« :وجود المعطيات لدى الجيش والكفاءة لصد الهجوم في عرسال» .ولفت
إلى أن «موضوع توسيع صالحيات الـ 1701القى ترحيب بعضهم ،أما بعضهم اآلخر فتحفظ عليه .لكن
الموضوع ما زال على الطاولة وسيجرى التداول به خالل جلسات مقبلة لمجلس الوزراء» .وأوضح« :خالل
جلسة مجلس الوزراء ارتأينا أن األولوية اليوم هي لدعم الجيش اللبناني وخصوصا ً العمليات العسكرية
التي يقوم بها في عرسال ،إذ أن األولوية الصطفاف جميع القوى اللبنانية لدعم الجيش».
وقال حكيم« :إن  4في المئة من الالجئين السوريين المدنيين يصرحون أنهم داعش ،لذلك من الواجب
إقامة مخيمات منظمة على الحدود فورا ً لمنع حصول أي إشكاالت أمنية وأي توغل إلى الداخل اللبناني»،
مطالباً« :بضرورة اإلسراع في تسليح الجيش اللبناني ليتمكن من القيام بالمهمات الملقاة على عاتقه».
وحيا الوزير الجيش الذي هو رمز الوحدة والتضحية معزيا ً قيادة الجيش واألهل «بالشهداء األبرار
الذي سقطوا دفاعا ً عن الوطن وأبنائه» ،ووجه تحية إلى «صمود أهل عرسال ومواجهتهم للمؤامرة» ،مثمنا ً
الجهود «الجبارة التي قام ويقوم بها الصليب األحمر اللبناني».

كنعان لـ«�صوت لبنان» :المرحلة لي�ست
مرحلة ح�سابات بل للوقوف وراء الجي�ش
و�أي تحري�ض �ضده خيانة
أكد أمين سر تكتل التغيير واإلصالح النائب إبراهيم كنعان أن
«هناك إجماعا ً على أن السياسات التي اتبعت في ما يتعلق بمسألة
النزوح السوري في الماضي كانت خاطئة ،ولكن المرحلة الراهنة ليست مرحلة حسابات ،بل علينا جميعا ً
أن نقف وراء الجيش وإلى جانبه ،وأن يكون مجتمعنا بكل مكوناته مهيأ بجو صاف لدعم كامل معنوي
ومادي ونفسي للجيش ،ألن ذلك ينعكس على معنويات الجيش وقدراته ،وهو الذي يقوم بعمليات مهمة،
ويحقق تقدما ً في فترة وجيزة ،وهذه هي األجواء التي يجب أن تستمر سياسيا ً ووطنياً».
وعما إذا كانت قد نجحت هذه األجواء إلى جانب عمليات الجيش في قطع الطريق على تكرار مثل هذه
المسألة ،أجاب كنعان« :أعتقد ذلك ،ألنه تم استيعاب الصدمة األولى والهجوم الشرس الذي شن على
مواقع الجيش في عرسال .وقد سمعت ذلك من أكثر من مرجع أمني .واليوم نحن في وضع أفضل بكثير
مما كنا في بدء العمليات .وأعتقد أن احتمال تكرار مثل هذه األمور بات بعيداً ،ولكن علينا أن نتمتع بالوعي
للوحدة في مساندة الجيش ،وأن نتأكد من أن أيّ تحريض على الجيش بمثابة الخيانة».
وسئل هل تشكل التطورات دافعا ً إلى التقارب وانتخاب رئيس للجمهورية ،قال« :نحن نسعى دائما ً إلى
التقارب مع جميع المكونات ،أما بالنسبة إلى مسألة الرئاسة ،فنأمل أن يحصل ذلك على أساس المواصفات
التي تتطلبها الشراكة والمناصفة والميثاقية وتفرضها المرحلة الراهنة والسابقة والمقبلة .وكل الملفات
بحثت في اللقاء بين العماد ميشال عون والنائب وليد جنبالط ،والزيارة كانت إشارة إيجابية في ذاتها،
وهي تفتح القنوات المباشرة».
ونفى أن يكون لذلك تأثير سلبي في الحوار مع المستقبل ،موضحاً« :ال أعتقد ذلك .فالحوار بيننا وبين

جميع المكونات ومن بينها المستقبل ،ال يزال قائماً .الحوار يريح الوضع الداخلي ويؤدي إلى عقالنية
وهدوء في مقاربة الملفات الدستورية والوطنية .ويجب ألاّ يغفل أحد الخطر الذي نواجهه كلبنانيين والذي
يتطلب الوحدة والجاهزية والدعم للجيش اللبناني .وهذا كان البند األهم على جدول أعمال اللقاء مع النائب
جنبالط».

ليون لـ«�أو تي في» :لن نقبل ببقاء �شبر من
لبنان خارج ال�شرعية و�إقامة كيانات طائفية
لإراحة لـ«�إ�سرائيل»
اعتبر الوزير السابق غابي ليون «أنه حتى اآلن ال يوجد أي
بيان من قيادة الجيش حول ما تقوله هيئة العلماء المسلمين عن
انسحاب المجموعات اإلرهابية المسلحة من عرسال» .وأضاف« :ال يمكن أن نقبل أن يبقى شبر من األراضي
اللبنانية إن كان عرسال أو جرودها محتالً من قبل المجموعات اإلرهابية وخارجا ً عن الشرعية اللبنانية».
وع ّما يجري من اضطهاد وتهجير المسيحيين في العراق تساءل ليون« :ما سبب وجود منظمة األمم
المتحدة التي ال تقوم بواجباتها؟ والغرب يعمل على إلغاء هويات الشعوب وثقافاتهم كما يحصل اآلن من
إلغاء للهوية الفلسطينية وخلق كيانات طائفية متصارعة فيما بينها إلراحة «إسرائيل»» .ورأى« :أنه إذا
بقي انتشار الجماعات اإلرهابية في العراق وسورية ولبنان فمصير المنطقة في خطر».
وعن زيارة الوزير وليد جنبالط إلى العماد عون قال ليون« :الوزير جنبالط تحسس خطر داعش وهو
على جميع اللبنانيين».
وعن ملف االستحقاق الرئاسي أوضح الوزير السابق« :التيار الوطني الحر يضع هذا الهدف أي الوصول
إلى رئاسة الجمهورية ولن يسمح بأن يتنازل العماد عون عن رئاسة الجمهورية وال مكان إلاّ لألقوياء،
وقوتنا هي القوة السياسية وليست قوة السالح».
وعن الحوار بين التيار الوطني الحر وتيار المستقبل اعتبر ليون أن «خيار التواصل بين التيار الوطني
الحر والمستقبل هو خيار وليس الهدف منه وصول العماد عون إلى رئاسة الجمهورية كما يصور البسطاء،
بل هو خيار استراتيجي يتعلق بالمخاطر المحدقة التي يتعرض لها لبنان».

زهرمان لـ«�صوت لبنان» :لوحدة ال�صف خلف
الجي�ش وما يح�صل في طرابل�س للت�شوي�ش
شدد عضو كتلة المستقبل النائب خالد زهرمان على «ضرورة
وحدة الصف إلى جانب الجيش اللبناني» ،معتبرا ً أن «تحصين
الساحة الداخلية يتطلب حماية الحدود عبر توسيع القرار 1701
ليشملها كلها ،تسليح الجيش وانسحاب حزب الله من سورية».
وأسف زهرمان لما حصل في طرابلس متهما ً البعض «بالسعي من وراء هذه االستهدافات إلى التشويش
على كل المساعي المبذولة لمعالجة الوضع األمني المتردي في البالد وال سيما في عرسال».

�أردوغان لـ«القناة :»24
تركيا �ستختار نظاما ً رئا�سيا ً في انتخابات الأحد
طالب رئيس ال���وزراء التركي رج��ب طيب أردوغ���ان األت��راك
«باإلقدام على قفزة» نحو نظام رئاسي ،قائالَ« :إن انتخابات األحد
ستغذي حماسة الناس لنوع الرئاسة التنفيذية» الذي يسعى إليه
منذ زمن طويل.
وقال أردوغان« :إنني أرى أن بلدي سيختار نظاما ً رئاسيا ً بهذه االنتخابات وسيبدأ الحديث بشأنه».
وأضاف« :سوف يقولون لقد اخترت الرئيس .لماذا ال أختار رئيسا ً تنفيذياً؟ إنه أمر له مغزى بالنسبة إلى
الدول المتقدمة أن يكون لديها نظام رئاسي أو نظام شبه رئاسي».
ودعا أردوغان إلى إصالح «النظام البرلماني في تركيا» وهو ال يخفي طموحه بأن يصبح رئيسا ً أقوى
وأكثر فعالية من الرئيس الحالي عبد الله غل.

�صوالحي لـ«�سي �أن �أن»:
هناك فروقات بين �سوق العمل الم�صرفية
في ماليزيا والدول العربية
قال البروفيسور في الجامعة اإلسالمية العالمية في ماليزيا
يونس صوالحي إن هناك فروقات بين سوق العمل المصرفية
اإلسالمية في ماليزيا وال��دول العربية خصوصا ً الخليجية ،تتركز في الفوارق واالختالفات الفقهية،
فيما اعتبر أن أبرز أسس نجاح الصيرفة الماليزية اإلسالمية هو تمتين اإلطار الشرعي لعملية الصيرفة
اإلسالمية وتبني الدولة الماليزية خطة تطوير هذا القطاع ضمن االستراتيجية االقتصادية العامة للبالد
على مدار  15سنة مقبلة.
وكشف صوالحي أن غالبية العمالء ومتلقي الخدمات المصرفية اإلسالمية في ماليزيا هم من غير
المسلمين ،ألسباب متعلقة بالمنافع المتأتية من تطبيقها .ورأى أن «االختالفات الفقهية بين الدول العربية
في الخليج ودول ماليزيا وأندونيسيا وبروناي وسنغافورة من شأنها أن تنعكس سلبا ً على تطوير صناعة
المصارف اإلسالمية ،مبينا ً أن ماليزيا وتلك الدول تحرص على خصوصية الثقافة المصرفية بين بلدانها،
وأنها تتجه اآلن إلى اجتذاب رؤوس األموال في الخليج عبر تصحيح بعض المبادئ المصرفية بما يتالءم
مع التوجهات الفقهية في بلدان الخليج العربية».
وأوضح صوالحي« :أن ماليزيا اختصرت الطريق في مسائل التوعية وجذب العمالء عبر الدولة ،ممثلة
في رئيس الحكومة والبنك المركزي ،ووضعت المصرفية اإلسالمية ضمن الخطة االقتصادية للبالد التي
ستتحقق بعد  15إلى  20سنة ،وهي جزء أساسي ضمن الخطة االقتصادية التنموية للبالد ،هذه لوحدها
كافية بأن يشعر المواطن أن هذا القطاع مهم وحساس».
وأيد البروفيسور في الجامعة اإلسالمية العالمية في ماليزيا الدمج بين البنوك على غرار دمج بنكي
«سي آي إم بي» و«آر إتش بي» مع بنك ثالث لتأسيس «ميغا بنك» ،ال يقل رأس ماله عن مليار دوالر أميركي،
وقال« :هذا يهدف إلى تحسين المنافسة وتقوية رأس المال واالنخراط في مشاريع البنية التحتية ألنه ما
من مصرف يمكنه القيام بذلك بمفرده ،وهو نظام حماية للبنوك الضعيفة ،وقد جذب عمالء جدداً ،أنا أؤيد
الدمج».

من�صور لـ«قناة الحياة»:
قطر �شيطان الأمة العربية وحمد عميل �أميركا
والإخوان و«� 6إبريل» �أدوات وا�شنطن
قال الخبير العسكري المصري اللواء محمود منصور إن «قطر
شيطان األمة العربية ،وحمد بن جاسم جاسوس أميركا في المنطقة
يتقاضى منها مرتبا ً مميزاً ،وحركة « 6إبريل» و«اإلخوان المسلمون» هما أداتا واشنطن في مصر».
وأضاف منصور« :قطر هي الشيطان اللعين في األمة العربية» ،مشيرا ً إلى أن «حمد بن جاسم رئيس
ال��وزراء ووزير الخارجية السابق لقطر الشيطان األعظم» ،الفتا ً إلى أن «مصر ساهمت بشكل كبير في
تأسيس جهاز المخابرات القطري».
وتابع منصور« :قامت مصر باستبعاد الجنسيات المختلفة عند تأسيسها لجهاز المخابرات القطري»،
مشيرا ً إلى أن «مصر أسست جهاز المخابرات القطري في منتصف الثمانينات ،وذلك ردا ً على إيران»،
وأردف« :المخابرات القطرية انحرفت عن مهمتها في حماية األمن الداخلي للبالد واتجهت إلى تدمير الوطن
العربي».
وأك���د الخبير ال��ع��س��ك��ري« :أن حمد ب��ن ج��اس��م ك��ان ج��اس��وس��ا ً ألم��ي��رك��ا ف��ي المنطقة العربية،
ويتقاضى رات��ب��ا ً مميزا ً من ال��والي��ات المتحدة لقاء ذل��ك» ،موضحا ً «أن أميركا علمت جاسم اللغة
اإلنكليزية لسهولة التعامل معها ،إضافة إل��ى ال��رش��اوى التي ك��ان يحصل عليها» ،مشيرا ً إل��ى أن
«أميركا تفعل ه��ذا للحصول على البترول من الوطن العربي ومنع توريده للصين» ،الفتا ً إل��ى أن
«المخابرات القطرية ساعدت في ذلك».
وأوضح منصور« :أن أميركا أنشأت  3قواعد أميركية داخل قطر في البداية ،وال توجد إرادة حرة ألي
حكومة قطرية للتصدي لها ،باإلضافة إلى مساعدة حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر السابق في
االنقالب على والده بسبب سيطرة حمد بن جاسم عليه» .ولفت إلى أن «حمد بن جاسم يستخدم األسرة
الحاكمة في تخريب األمة العربية بناء على طلب أميركا» ،معربا ً عن أسفه النحراف المخابرات القطرية.
وأشار اللواء المصري إلى أن «قطر حاولت تجنيده في الجيش القطري لتحقيق أهدافها وتخريب مصر»،
مؤكداً« :أن أميركا تستخدم المال في زرع الفتن وعدم االستقرار داخل الوطن العربي».

مشهد ألكبر قاعدة عسكرية أميركية في العالم على أراضي قطر

