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ال�ضربات الجوية لـ«داع�ش» لي�ست حا�سمة وترمي لحماية الم�صالح الأميركية ...والجبهة الداخلية «الإ�سرائيلية» ال تثق بقدرة الجي�ش «الإ�سرائيلي» في تحقيق مكا�سب في غزة

الأو�ضاع في لبنان �ستتدهور �إذا لم يح�صل تن�سيق بين الحكومتين اللبنانية وال�سورية لمواجهة خطر الإرهاب
لي�س من ت�سوية في الأفق و�أميركا ال تريد الآن حلو ًال في لبنان وال انتخابات نيابية قبل الرئا�سية
األوضاع األمنية في لبنان ستشهد تدهورا ً إن لم يحصل تنسيق بين
الحكومتين اللبنانية والسورية لمواجهة خطر القوى اإلرهابية ال سيما أن ليس
هناك من تسوية تلوح باألفق ،والواليات المتحدة ال تريد اآلن حلوالً في لبنان.
لهذا فإن األولوية هي النتخاب رئيس للجمهورية ومن ثم تجرى انتخابات
نيابية .ولهذا فإن األمور في لبنان ذاهبة إلى مزيد من الشلل والجمود
والتأجيل في كل الملفات األساسية سوى ما يحتاج إلى نقاش وقوننة أمور
واضحة مثل سلسلة الرتب والرواتب واليوروبوند والموازنهة وانتخاب
رئيس للجمهورية.
في حين أن دعوة الهيئات الناخبة فهي دستورية وقانونية ،لكن يجب أن تبت
في المجلس النيابي ،وطرح فكرة التمديد لمجلس النواب تأتي في إطار إجراء
استحقاق انتخاب رئيس للجمهورية الذي يجب أن يسبق إجراء أي استحقاق
آخر ،أما اإلفادات المدرسية فاالتجاه هو إلقرارها في المجلس النيابي.
من ناحية ثانية ،فإن الحرب في سورية طويلة ألن الغرب يريد تدمير
سورية ،فيما دخل العراق في فيلم أميركي طويل ،لكن «داعش» سيتم تحجيمه
ألنه تخطى الخط األحمر في الموصل.
غير أن التدخل األميركي في العراق عبر الضربات الجوية لتنظيم «داعش»
إنما يرمي إلى حماية المصالح األميركية ،ولهذا لن تكون هذه الضربات
حاسمة .ولو كانت أميركا جادة في مكافحة اإلرهاب لكانت تحركت في إطار
االتفاقيات الثنائية المبرمة مع العراق والتنسيق مع بغداد واتخاذ الخطوات
الالزمة في هذا األمر.
إلى ذلك ،فإن الجبهة الداخلية «اإلسرائيلية» لديها شكوك في قدرة الحكومة
«اإلسرائيلية» والجيش «اإلسرائيلي» على تحقيق مكاسب في العدوان على
غزة ،وتوفير األمن للداخل «اإلسرائيلي» حيث يرفض المستوطنون العودة إلى
مستوطناتهم ما يؤشر إلى الفشل العسكري «اإلسرائيلي».
على أن سالح األنفاق بات يشكل الهاجس األكبر لدى المستوطنين في
غالف غزة وهذا السالح ال يقل أهمية عن سالح الصواريخ ،ما دفع أحد
الضباط الصهاينة إلى القول إن األنفاق الموجودة في قطاع غزة هي لعبة أمام
ما يحضره حزب الله في جنوب لبنان من أنفاق.
ب ّري مجتمعا ً مع كيري

�أوغا�سبيان لـ«�صوت لبنان»:
الأولوية هي انتخاب رئي�س لأن الأمور ذاهبة
�إلى الت�أجيل في كل الملفات الأ�سا�سية
أوضح عضو كتلة المستقبل النائب جان أوغاسبيان أن «توقيع
مرسوم دعوة الهيئات الناخبة هو مجرد إجراء قانوني» .وسأل« :هل
هناك إمكان إلجراء االنتخابات ،نتيجة المعطيات األمنية؟».
وشدد أوغاسبيان على أن «ما يحصل سابقة خطيرة ،ألننا نرسخ مفهوم وثقافة الفراغ على مستوى
رئاسة الجمهورية» ،شارحا ً أنه «في حال حصلت االنتخابات النيابية تعتبر الحكومة مستقيلة ويعتبر
مجلس النواب الحالي مستقيالً حكماً ،فكيف نستطيع انتخاب رئيس مجلس نواب من دون انتخاب رئيس
للجمهورية؟».
ورأى عضو كتلة المستقبل أن «المعطيات التي تمنع انتخاب رئيس جمهورية هي نفسها ستمنع انتخاب
رئيس مجلس نواب .ثم كيف سنعيّن رئيس حكومة ونقوم باالستشارات من دون رئيس؟ البلد سيذهب إلى
الفراغ بكل مؤسساته الدستورية القائمة .بالتالي ال يمكن أن ننشئ مؤسسات دستورية في ظل الشغور
الرئاسي ،لذا األولوية يجب أن تكون النتخاب رئيس للجمهورية ومن بعد انتخابه يمكن القيام باالنتخابات
النيابية ،وهذا هو موقف تيار المستقبل».
ولفت أوغاسبيان إلى أنه «إذا لم ننتخب الرئيس فالحل الوحيد هو بالتمديد للمجلس لمدة قصيرة
لحين انتخاب رئيس» ،معلنا ً أن «ال موقف موحدا ً داخل فريق  14آذار حول التمديد للمجلس ،ونحن كتيار
المستقبل نرفض التمديد ،ولكننا حريصون على انتظام العمل الدستوري والقانوني والمؤسساتي في
البلد ،والمسألة ليست مزايدات».
وأكد أوغاسبيان أن «ال صفقات تحت الطاولة ،وموقفنا واضح ،نذهب إلى مجلس النواب لبحث ومناقشة
وقوننة أمور واضحة منها السلسلة واليوروبوند والموازنة وانتخاب رئيس جمهورية ،عدا عن ذلك نعتبر
أنه ال يجوز البحث في أي مسألة داخل المجلس في ظل الشغور في الموقع الرئاسي» ،الفتا ً إلى أن «األساس
أال نرسخ إمكان انتظام العمل في البلد في ظل الشغور الرئاسي ،األولوية هي انتخاب رئيس ألن األمور
ذاهبة إلى مزيد من الشلل والجمود والتأجيل في كل الملفات األساسية».

الجراح لـ«�صوت لبنان» :دعوة الهيئات
الناخبة د�ستورية ولتبت بالمجل�س...
ومحاوالت لإقرار ال�سل�سلة
اعتبر عضو كتلة المستقبل النائب جمال الجراح« :أن خطوة
الحكومة بدعوة الهيئات الناخبة دستورية قانونية ،ولكن يجب أن
تبت في المجلس النيابي حيث تمثل جميع الكتل النيابية».
وشدد الجراح على «ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية» ،مشيرا ً إلى «أن طرح فكرة التمديد للمجلس
النيابي ،تأتي في إطار إجراء هذا االستحقاق ،فضالً عن أن الظروف األمنية ال سيما ما حصل في عرسال
واختطاف العسكريين يحول دون تمكن الدولة من تأمين أجواء االنتخابات النيابية».
وردا ً على سؤال حول موضوع سلسلة الرتب والرواتب ،رأى «أن هذا الموضوع كان في حكم المنتهي لوال
وجود نقطتين خالفيتين يمكن تجاوزهما إذا كانت هناك نية في ذلك».
وتحدث عن «محاوالت إلقرارها بصيغة معقولة توازن الواردات مع النفقات» ،مكررا ً المطالبة بانتخاب
الرئيس قبل االنتخابات النيابية.

وأكد وهبي« :أن قوى  14آذار هي تحالف واسع ومجرد القول تحالف يعني وجود تمايزات وتباينات،
لكن التواصل دائم وقائم ونستطيع أن نوظفه لمصلحة البلد».
وعن سلسلة الرتب والرواتب وإعطاء اإلف��ادات للطالب ،قال النائب وهبي« :كنت أتمنى أن يذهب
المعلمون إلى التصحيح» ،مشيرا ً إلى موقف كتلة المستقبل بـ«إعطاء المواطنين والموظفين في القطاع
العام حقوقهم» ،وقال« :لقد دفعوا ثمن السلسلة قبل الحصول عليها».
وأضاف« :عندما قلنا ال نريد إعطاء السلسلة قبل أن نؤمن التوازن ،فهذا يعبر عن مسؤولية وطنية ،ومن
منطلق حرصنا على قدرة الليرة وعلى اإلستقرار المالي والنقدي ومستوى تصنيف لبنان» .وتابع« :مهما
كانت نتائج الحوار بالنسبة إلى السلسلة يجب أال يتم اعتقال نتائج االمتحانات الرسمية ،وبالتالي نحن
ذاهبون نحو إقرارها وكان يمكن متابعة النقاش من دون التعرض للوضع اإلقتصادي .لألسف ذهبنا إلى
اإلفادات ،وذلك أفضل من أن يبقى الطالب «معلقين» ال يعرفون ماذا يفعلون».

عبد اللهيان لـ«العالم»:
ل�سنا بحاجة الى �أميركا لمحاربة الإرهاب
و�ضرباتها الجوية لـ«داع�ش» حماية لم�صالحها
أكد مساعد وزير الخارجية اإليراني حسين أمير عبد اللهيان
أن «ايران ليست بحاجة إلى مساعدة الواليات المتحدة األميركية
لمحاربة اإلره��اب» ،معتبرا ً «أن الضربات الجوية األميركية في العراق غير حاسمة وترمي إلى حماية
المصالح األميركية».
وقال عبد اللهيان« :إن أميركا وبريطانيا أو أي دولة أخرى ،إذا كانت لديها جدية حقيقية لمكافحة
اإلره��اب بامكانها التحرك في إطاراالتفاقات الثنائية المبرمة مع العراق والتنسيق مع بغداد واتخاذ
الخطوات الالزمة في هذا األمر» .وأكد« :إن ايران تدعم منطقة كردستان العراق في مواجهة جماعة «داعش»
اإلرهابية» ،مشيرا ً إلى أنها «تقدم االستشارات للمسؤولين االكراد في هذا المجال».
وأوضح عبد اللهيان« :إن طهران أكدت منذ البداية أنها ليست بحاجة الى التعاون مع أميركا في مكافحة
اإلرهاب في العراق ،واذا كان األميركيون جادون فعالً ،فعليهم أن يثبتوا ذلك من خالل العمل مع العراق في
محاربة اإلرهاب والقضاء على جماعة داعش اإلرهابية» ،وذلك في اشارته إلى تصريحات رئيس الوزراء
البريطاني ديفيد كاميرون ،إذ قال« :إن بالده ترغب في التعاون مع إيران في مواجهة جماعة داعش».
وحول الخطوات التي اتخذتها أميركا وبريطانيا لمواجهة «داعش» في شمال العراق ،اعتبر« :إن الضربات
الجوية التي قام بها الطيران األميركي في الداخل العراقي كانت ترمي إلى حماية المنشآت والمسؤولين
األميركيين وتأمين المصالح األميركية ،ولم يكن لها أي دور حاسم في إعطاء رسالة قوية لإلرهابيين».
واعتبر عبد اللهيان« :دخول جماعة «داعش» اإلرهابية إلى مدينة الموصل ليس له أي قيمة عسكرية»،
موضحاً« :أن «داعش» دخل الموصل من طريق الخيانة والحرب النفسية وروج الحقا ً لسقوط المدينة
بأيديهم» .وق��ال« :بحثنا تقديم الدعم السياسي وتقديم المشورة للحكومة العراقية كما قمنا بتقديم
المستوى نفسه من الدعم والمشورة لمنطقة كردستان» ،نافيا ً نشر أي قوة ايرانية أو ارسال أسلحة إلى
مدينة سامراء أو بغداد أو منطقة كردستان ،وقال« :قدمنا االستشارات للمسؤولين في بغداد وفي كردستان
لمواجهة جماعة «داعش» اإلرهابية» .وأوضح« :أن رئيس منطقة كردستان مسعود بارزاني توصل إلى
نتيجة أن «داعش» يشكل تهديدا ً خطيرا ً على أمن هذه المنطقة».
كما اعتبر عبد اللهيان «األمن القومي االيراني بأنه خط أحمر» ،وقال« :إن ايران شددت اإلجراءات على
حدودها على أعلى المستويات» ،مؤكداً« :إننا ال نجامل أحدا ً في ما يتعلق بأمننا القومي» .وقال« :إن القوات
المسلحة االيرانية ومنذ بداية األزمة العراقية ،شددت من إجراءاتها األمنية على حدود البالد» ،مشدداً« :على
عدم السماح ألي من الجماعات اإلرهابية والتكفيرية باالقتراب من الحدود تحت أي ظرف كان» ،مشيرا ً إلى
أن «القوات المسلحة االيرانية ستدخل إلى أي نقطة تراها ضرورية لمالحقة الجماعات اإلرهابية ،من أجل
حماية البلد».
وأشار إلى أن «جماعة داعش تحصل على  3إلى  7ماليين دوالر يوميا ً من عائدات النفط بصورة غير
مشروعة ،بمساعدة بعض الدول الغربية عبر نهبها للنفط وبيعه إليها ،وايداع هذه األموال في الخزينة
االميركية حيث يتم استثمارها ،ويتم غض النظر عن هذا األمر وال يوجد أحد من يمنع هذا العمل».
وأوضح عبد اللهيان« :إن جماعة داعش توحي بأنها ثورية ومدافعة عن أهل السنة ،ولكننا نقول إذا
كانت حقا ً تعتبر نفسها على انها ثورية وتدافع عن أهل السنة ،فلماذا لم تستخدم السالح الذي استولت
عليه من مدينة الموصل لمقاتلة الكيان «اإلسرائيلي» لوقف عدوانه على قطاع غزة وارتكاب مجازر بحق
آالف االطفال والنساء والشباب والمسنين بأسلحة محرمة دوليا ً تحت مرأى العالم» ،مستشهدا ً بحديث أحد
قادة الجماعات اإلرهابية الذي أعلن« :أن استهداف الكيان «االسرائيلي» ليس من بين أولوياته» ،مشيرا ً إلى
أن «داعش يستهدف المسلمين باالخص ،ويبث الفرقة بين الشيعة والسنة».

وهبي لـ«اذاعة ال�شرق»:
انتخاب رئي�س الجمهورية يجب �أن ي�سبق
�أي ا�ستحقاق �آخر وذاهبون لإقرار الإفادات
أعلن عضو كتلة المستقبل النائب أمين وهبي« :إن موقف كتلة
المستقبل الذي يشدد على أن انتخاب رئيس الجمهورية يجب أن
يسبق أي استحقاق آخر يعبر عن مسؤولية وطنية تجاه هذا الموقع األساسي وهو الموقع المسيحي األول،
ونحن متمسكون به وحريصون عليه ولنا مصلحة بوجوده كلبنانيين ألن الدور المسيحي هو ضمانة
الحريات في البلد وضمانة التنوع ،عدا أن الفراغ يحدث خلالً في عمل المؤسسات وفي نظام التناغم في
ما بينها».
وقال وهبي «نريد أن تحصل االنتخابات اليوم قبل الغد ليعمل الرئيس على حماية القانون والعيش
المشترك ويجري اإلاستشارات النيابية الملزمة كون الحكومة ستصبح بحكم المستقيلة ،وبالتالي فإن
انتخاب الرئيس يفتح الطريق أمام كل االستحقاقات الدستورية لتكون في وقتها ونجنب اللبنانيين أي
تعثر في حياتهم ونحول دون التمديد أو الفراغ».
وعن توقيع قرار دعوة الهيئات الناخبة ،قال« :هناك ضغطا ً كبيرا ً في المجتمع المدني واإلعالمي
ضد التمديد وهذا أمر جيد ،ولكن يجب أال ننسى بالنسبة إلى هذا الملف ،كما جاء في كالم الرئيس سعد
الحريري ،أنه من أجل أن تحصل انتخابات نيابية في وقتها يجب أن تحصل انتخابات رئاسية في وقتها
أيضاً ،وبالتالي إن من يريد الحفاظ على التناغم في هذا البلد يجب أن يذهب إلى انتخابات رئاسية لتحصل
انتخابات نيابية في وقتها» ،معتبراً« :أن المسؤول عن كل التعثر في عمل المؤسسات هو القوى السياسية،
والمسؤول األول هو من يحول دون أن يكتمل النصاب».

م�صطفى لـ«العالم»:
�سالح الأنفاق ي�شكل الهاج�س الأكبر
للم�ستوطنين والقبة الحديدية ف�شلت
اعتبر مسؤول الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين – القيادة
العامة في لبنان رامز مصطفى «إن الجبهة الداخلية في الكيان
الصهيوني جميعها لديها شكوك في قدرة الحكومة «اإلسرائيلية» والجيش «اإلسرائيلي» على تحقيق
مكاسب في العدوان على غزة» ،الفتا ً إلى أن «االحتالل يأخذ كالم السيد حسن نصر الله على محمل الجد
عندما قال إن مجموعات من حزب الله دخلت أكثر من مرة إلى األراضي المحتلة».
وقال مصطفى في حديث لبرنامج العين «اإلسرائيلية»« :إن اكثر ما تعاني منه الجبهة الداخلية لالحتالل
هي المستوطنات في ما يسمى «غالف غزة» وتحديدا ً «ناحال عوز» حيث أن المستوطنين يرفضون العودة
في شكل قطعي ورئيس بلدية «استديروت» قد صرح قبل أيام أنه برغم قرار الحكومة فانه يرفض إعادة
الطالب إلى المدارس وهو يتحمل المسؤولية ألن الحكومة «اإلسرائيلية» ال تطلعهم على شيء ،ما يعني أن

سورية تؤكد استعدادها للتنسيق مع لبنان لمواجهة االرهاب
هناك فشالً عسكريا ً ذريعاً» .وتابع« :إن سالح االنفاق يشكل الهاجس األكبر لدى المستوطنين في غالف
قطاع غزة ،وأن الحديث عن التكنولوجيا وكشف األنفاق هو لتطمين الجبهة الداخلية لالحتالل ،وقد شاهدنا
القبة الحديدية كيف فشلت فشالً ذريعا ً في التصدي للصواريخ الفلسطينية وهكذا هي التكنولوجيا التي
يتحدثون عنها في مواجهة األنفاق» .وأوضح« :أن األنفاق هو سالح جديد أدخلته المقاومة إلى المعركة
وهو ال يقل أهمية عن الصواريخ» ،مشيرا ً إلى حديث ضابط «إسرائيلي» كبير قبل أيام عن «أن األنفاق
الموجودة في قطاع غزة هي لعبة أمام ما يحضره حزب الله في جنوب لبنان من أنفاق» ،وأضاف« :أن
الحكومة «اإلسرائيلية» بدأت إرسال مجموعات كشف على الحدود مع جنوب لبنان للتحقق ما إذا كان هناك
أنفاق».
وقال مصطفى« :إن االحتالل أخذ كالم السيد حسن نصر الله على محمل الجد عندما قال ان مجموعات
من حزب الله دخلت أكثر من مرة ألى األرض المحتلة ،وقال ان أي حرب قادمة قد تضطرنا إلى الدخول أو
السيطرة على المستوطنات الموجودة في شمال فلسطين المحتلة» ،الفتا ً إلى أن «كالم السيد نصر الله
مصدق لدى الجمهور الصهيوني وأكثر القيادات «اإلسرائيلية» على المستويات األمنية والسياسية».

�أبو فا�ضل لـ«�سما» :الأو�ضاع �ستتدهور �إن لم يح�صل
التن�سيق بين الحكومتين اللبنانية وال�سورية
أكد الكاتب والمحلل السياسي المحامي جوزيف أبو فاضل« :أنّ
ال تسوية تلوح حاليا ً في األفق» ،موضحاً« :أنّ األميركي ال يريد
اآلن حلوال ً في لبنان ،وأنّ المشكلة هي في طبخة الدوحة التي
أتت بميشال سليمان رئيسا ً للجمهورية ،فتحلّلت الدولة على أيامه
وأصبح اإلسالم السياسي في لبنان يتن ّقل واختلط الحابل بالنابل».
ولفت أبو فاضل إلى أنّ «تيار المستقبل على خالف مع تج ّمع علماء المسلمين» ،مشيرا ً إلى أنّ «هذا التج ّمع
هو فصيل ديني لبناني تركي قطري ،في حين أنّ تيار المستقبل تابع للمملكة العربية السعودية ومن خلفها
أميركا والغرب» ،مجدّدا ً القول« :إنّ الحكومة اللبنانية أخطأت عندما سلّمت أمرها لهذا التج ّمع».
وش�دّد الكاتب والمحلل السياسي على «وج��وب حصول تنسيق بين الحكومة اللبنانية والحكومة
السورية» ،وقال« :ال عالقة لنا في لبنان من يحكم سورية ،ولكن هناك اتفاق مع الدولة السورية علينا
تنسق مع سورية وإلاّ
احترامه ،وهناك دولة سورية لها علم ومؤسسات ونشيد ،وعلى الحكومة اللبنانية أن ّ
ستندلع النار في ك ّل المنطقة» .وتحدّث في المقابل عن «مراهقة سياسية» من قبل الرئيس سعد الحريري
عندما يقول« :ماذا ينتظر المجتمع الدولي الذي خذلنا ولم ُيقِل الرئيس بشار األسد؟» وقرأ في هذا التصريح
«بعد نظر» ،مؤكداً« :أنّ المجتمع الدولي ال ينتظر سعد الحريري وال ينتظر أحداً ،بل مصلحته هي مع الرئيس
بشار األسد ،ومصلحته عندما يكون هؤالء الوحوش أن يكون مع البشر وليس مع آكلي البشر».
من جه ٍة ثانية ،تحدّث أبو فاضل عن صالتٍ بين تج ّمع العلماء المسلمين وجبهة النصرة وداعش ،مشيرا ً
إلى أنه هو «الذي أ ّمن الغطاء لهؤالء حتى يستطيعوا أن يتح ّركوا» ،الفتا ً إلى أنّ «هؤالء يريدون أن تبقى
ينص على وجوب أن ال يكون
عرسال ممرا ً آمنا ً لهم بعكس ما يقول الميثاق الوطني والدستور اللبناني الذي ّ
لبنان ممرا ً أو مقرا ً للتآمر على سورية».
والحظ أبو فاضل «أنّ المجتمع الدولي يريد تدمير سورية ،وأنّ الحرب طويلة في سورية ،وذلك ألنّ
األميركيين واألوروبيين داخلوا في المخطط» ،وتحدّث في المقابل عن «فيلم أميركي طويل ،سيكون العراق
ّ
تخطى الخط األحمر ال سيما بقضية الموصل
ُحجم في العراق ألنه
مسرحا ً له» ،مشيرا ً إلى أنّ «داعش» سي ّ
التي هي عملية صراع بين كردستان وبين المنطقة التي فيها الحكومة المركزية».
وانتقد أبو فاضل موقف فرنسا تجاه مسيحيي العراق ،متسائالً ع ّما «إذا كانت تقبل أن يحصل بنسائها
وأطفالها كما يحصل مع نساء وأطفال العراق؟!» ،معتبراً« :أنّ موقفها هذا هو موقف صهيوني» ،الفتا ً إلى
أنها «تجلس جنبا ً إلى جنب الرئيس «اإلسرائيلي» السابق شيمون بيريز في ك ّل اجتماعات االشتراكية
الدولية ،وقال« :فرنسا أ ّم الديمقراطية تتهاوى وكأنها موظفة عند األميركيين».

ع�شقي لـ«العالم» :القيادة القطرية يدها
مغلولة وال ت�ستطيع الت�صرف بحرية كاملة
ق��ال أن���ور عشقي رئ��ي��س م��رك��ز ال��ش��رق األوس���ط للدراسات
االستراتيجية والقانونية« :إن لدى قطر فرصة واحدة فقط بعد
انتهاء مهلة مجلس التعاون لتنفيذ اتفاق الرياض ،وهي جدولة
تنفيذ قرارات اتفاق الرياض».
وأضاف عشقي« :المطلوب من قطر أن توفي بتعهداتها التي وافقت عليها في اتفاق الرياض ،وهذه
التعهدات هي الكف عن العمل على زعزعة االستقرار في دول مجلس التعاون والدول العربية» .ورأى «أن
القيادة القطرية يدها مغلولة وال تستطيع أن تتصرف بحرية كاملة ومع هذا فقد قدرت دول مجلس التعاون
الموقف وأعطت قطر المهلة الكافية ،ولكن قطر أمامها فرصة واحدة وهي جدولة تنفيذ قرارات اتفاق الرياض
وإذا وافقت الدول الخليجية على ذلك فإن قطر تستطيع تجديد المهلة».
وعن أدوات السعودية للضغط على قطر ،قال عشقي« :توجد لدى السعودية أدوات سياسية وأخرى
اقتصادية إضافة إلى المقاطعة ،لكنها لن تصل إلى التأثير بل هي وسيلة ضغط على األصدقاء واألشقاء
وليست عملية نفوذ تمارسه دولة على أخرى ،هي تعهدات تقدمت بها قطر».
وأضاف رئيس مركز الشرق األوسط للدراسات االستراتيجية والقانونية« :مهما حدث فإن السعودية
ومجلس التعاون لن يفرطا بقطر كدولة خليجية لكنهما ال يريدانها دولة تقوم بزعزعة االستقرار في الشرق
االوسط» .مشيرا ً إلى أن «دول مجلس التعاون تريد أن يكون لكل دولة حرية القرار ومن خالل األحداث وعدم
وفاء قطر بتعهداتها دليل على أن القرار السياسي ما يزال منقوصا ً ومتأثرا بجماعات في الداخل ودول في
الخارج ،وبالتالي فإن هدف كل هذه اإلجراءات هو تحرير القرار واستقالله في قطر».
ورأى عشقي أن «اإلخ��وان المسلمين مسيطرون على مصادر القرار في قطر وأن الحكومة القطرية ال
تستطيع أن تتخلص من القيود التي وضعها اإلخوان في أيدي القيادة القطرية».

