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قطر وتركيا ت�شتركان في م�ؤامرة كبرى لهدم المقاومة الفل�سطينية وقرار مجل�س الأمن في مكافحة الإرهاب يجب � اّأل يكيل بمكيالين

ّ
والع�سكري
ال�سيا�سي
المقاومة �أعطت الفر�صة للتفاو�ض والعدو ال ي�ستجيب �إال تحت ال�ضغط ...و�ضربه المدنيين دليل �إفال�سه
ّ
محط �إجماع غالبية الكتل ...والمرده ّ
يف�ضله على الو�صول �إلى الفراغ ...ولقاء جنبالط ـ فرنجية ّ
التمديد لمجل�س النواب �أ�صبح ّ
ّ
التكفيري
ركز على مواجهة الخطر
لم يعد خافيا ً أنّ قطر وتركيا اللتين تشتركان
في تمويل اإلرهابيين الذين يدخلون عبر األراضي
التركية إلى سورية ودعمهم وتسليحهم ،تقودان
أيضا ً مؤامرة كبرى تستهدف هدم المقاومة
الفلسطينية تحت ذرائع مختلفة .في وقت لم ّ
تكف
أنظمة عربية عدّة عن ممارسة دورها التآمري ضد
القضية الفلسطينية ،سواء تحت عنوان ما يسمى
جامعة الدول العربية ،أو مباشرة عبر تعاملها مع
الكيان الصهيوني س ّرا ً أو علناً.
وبقيت سورية واحدة من الدول التي ساندت
القضية الفلسطينية واعتبرتها قضيتها المركزية.
وك ّل الحروب التي خاضتها كانت من أجل
فلسطين ،وكانت ـ أي سورية ـ وال تزال تدعم شعب
فلسطين ومقاومته في مواجهة االحتالل .وقد جاء
قرار مجلس األمن األخير في مكافحة اإلرهاب
ليثبت صوابية ما كانت تقوله .لكن هذا القرار
يتطلّب عدم الكيل بمكيالين ،وصرف النظر عن
الدور التركي والقطري ودول أخرى تم ّول اإلرهاب
في المنطقة.
أما على صعيد المواجهة في فلسطين المحتلة،
فإن المقاومة الفلسطينية أعطت الفرصة الكافية

للتفاوض ،لكنه ثبت أن االحتالل الصهيوني ال
يستجيب لمطالب الشعب الفلسطيني إال تحت
الضغوط .وأمام الجرائم التي يرتكبها هذا
االحتالل ،ليس أمام المقاومة سوى أن تدافع عن
شعبها .غير أن إقدام العد ّو على ضرب المدنيين
إنما هو دليل واضح على إفالسه السياسي
والعسكري .ولهذا ،فإن المقاومة ال يمكن أن تسكت
على المجازر التي يرتكبها العدو بحق المدنيين في
غزة .ولهذا فإن المستوطنين لن يشعروا باألمن
في فلسطين المحتلة ما دام لم يشعر به أطفال
فلسطين .والمقاومة قادرة على حماية شعبها ،وإن
زمن الهزائم ولّى ،وأآلن نعيش زمن االنتصارات.
وعلى الصعيد المحلي اللبناني ،أصبح واضحا ً
أن التمديد لمجلس النواب صار محط إجماع لدى
غالبية الكتل ،باعتباره أق ّل ضررا ً من الوصول إلى
الفراغ .لكن النقاش سيكون حول مدة التمديد،
إذ يؤ ّكد تيار المرده أنه يجب ألاّ تتعدّى هذه المدّة
السنة .في حين ر ّكز النائبان سليمان فرنجية
ووليد جنبالط على األخطار المحدقة بلبنان من
الخارج إلى الداخل ،واآلتية من الفكر التكفيري،
وعلى ضرورة توحيد الرؤية لمواجهته.

الزعبي لـ«الميادين» :غ ّزة وفل�سطين
تتع ّر�ضان لم�ؤامرة تقودها قطر وتركيا...
وعلى الدول تنفيذ قرار مجل�س الأمن في
مكافحة الإرهاب
أ ّكد وزير اإلعالم السوري عمران الزعبي أنّ غ ّزة وفلسطين تتع ّرضان لمؤامرة كبرى تقودها قطر وتركيا،
ّ
تكف عن ممارسة دورها
عنوانها هدم المقاومة تحت ذرائع مختلفة .الفتا ً إلى أنّ أنظمة عربية عدّة لم
التآمري ض ّد القضية الفلسطينية ،سواء تحت ما يسمى جامعة الدول العربية ،أو مباشر ًة عبر تعاملها مع
الكيان الصهيوني س ّرا ً أو علناً.
وقال الزعبي إن سورية بقيت واحدة من الدول التي ساندت القضية الفلسطينية واعتبرتها قضيتها
المركزية .وكل الحروب التي خاضتها كانت من أجل فلسطين .وهي كانت وما ت��زال تساند الشعب
ّ
بغض النظر عن موقفها من
الفلسطيني وتدعم المقاومة الفلسطينية في مواجهة االحتالل الصهيوني،
بعض الفصائل.
وأضاف« :إن لسورية ،التي تكلّفت أعدادا ً كبيرة من الشهداء وتكبّدت خسائر كبيرة في اقتصادها وحياتها
ووجودها ،موقفا ً واضحا ً وصريحا ً من قضية اإلرهاب» .داعيا ً كل الدول األعضاء في المنظمة الدولية إلى
تنفيذ مفاعيل القرار الدولي رقم  2170الذي صدر في اآلونة األخيرة عن مجلس األمن ،والخاص بمكافحة
الخطر اإلرهابي الناجم عن تنظيم َْي ما يسمى «الدولة اإلسالمية في العراق والشام» و«جبهة النصرة»
اإلرهاب َي ْين في كل من العراق وسورية ،ألنه ليس قرارا ً سياسيا ً فحسب ،بل له أبعاد لوجستية من مالحقة
المم ّولين واإلرهابيين الذين يتد ّفقون إلى سورية والعراق.
وتابع الزعبي« :إن سورية ليست قلقة من قرار مجلس األمن ،إذ ال يمكن ألحد في العالم أن ي ّتهمها
باإلرهاب .وهي جزء رئيس في كل قضية تعنى بالسلم واألمن الدول َي ْين .ولن تغلق بابا ً للتعاون في
مواجهة اإلرهاب بهدف تحقيق مضامين القرار الدولي بكل أبعاده ،ألن لها مصلحة في تنفيذه ،ويعكس
ارتياحا ً لديها ألنه أثبت صوابية ما كانت تقوله».
ولفت إلى أنه ال يجوز الكيل بمكيالين وصرف النظر عن الدور التركي والقطري ودول أخرى في المنطقة
في تمويل اإلرهاب .داعيا ً إلى معالجة هذا الملف كملف يتهدّد العالم كلّه.
وحول قيام طائرات أميركية بمهاجمة مواقع لـ«تنظيم داعش» اإلرهابي داخل سورية قال الزعبي« :إن
الطائرات األميركية لم تهاجم مواقع لإلرهابيين داخل سورية ،ولن يحدث هذا إالّ إذا كان بموافقة الحكومة
السورية .ألن سورية تنظر إلى مكافحة اإلرهاب بمفهوم شامل ال كجزئية صغيرة .ولدى الجيش السوري
اإلمكانيات والقدرات والخبرات ،وهو يخوض معركة صعبة وواسعة النطاق في مواجهة هذا اإلرهاب
اإلقليمي وحده».

عريجي لـ«�صوت لبنان» :المرده ّ
يف�ضل
التمديد ل�سنة بدال ً من الو�صول �إلى الفراغ
أكد وزير الثقافة ريمون عريجي أنّ تيار المرده مع إجراء كل
االستحقاقات في مواعيدها ،ال سيما االنتخابات النيابية .الفتا ً
إلى أن التيار يفضل التمديد لمجلس النواب بدال ً من الوصول إلى
الفراغ ،على أن يكون التمديد لفترة قصيرة يجب أال تتعدّى السنة.
وعن إمكان عقد لقاء بين البطريرك الماروني الكاردينال بشارة بطرس الراعي وأمين عام حزب الله
السيّد حسن نصر الله ،اعتبر عريجي أنه على رغم أهمية هذا اللقاء ،إالّ أنه ال يمكنه أن يح ّل وحده أزمة
رئاسة الجمهورية ألنها أصبحت ملفا ً خارجياً.
وعن جولة النائب وليد جنبالط على القيادات اللبنانية والتي كان آخرها في بنشعي حيث التقى النائب
سليمان فرنجية ،لفت عريجي إلى وجود طروحات كبيرة ارتبطت بزيارة جنبالط إلى بنشعي .مؤكدا ً أنه
لم يُطرح أيّ مخرج ألزمة رئاسة الجمهورية.

الج�سر لـ«�إذاعة الفجر» :الحريري �أ ّيد التمديد
فقط النتخاب رئي�س للجمهور ّية
أ ّكد عضو كتلة المستقبل النائب سمير الجسر أنّ توقيع مجلس
الوزراء مرسوم دعوة الهيئات الناخبة في محله .داعيا ً المعنيين
إلى التحضير لالنتخابات النيابية.
ورأى الجسر أنّ البعض يطرحون موضوع التمديد لمجلس
النواب من جهة ،ويتنكرون له من جهة أخرى .مشدّدا ً على أنّ تيّار المستقبل مع إجراء االنتخابات ،ولكن
على أن تكون الرئاسية قبل النيابية.
وقال« :إن الرئيس سعد الحريري أيّد التمديد ولكن ليس بالمطلق ،بل فقط النتخاب رئيس جمهورية
جديد» ،مح ّذرا ً من تداعيات إجراء االنتخابات النيابية قبل الرئاسية.
وأوضح الجسر أ ّنه بمجرد إجراء االنتخابات النيابية تعتبر الحكومة مستقيلة وفق القانون ،وتتح ّول
إلى حكومة تصريف أعمال .على أن يُكلَّف رئيس حكومة جديد من قبل رئيس الجمهورية .وفي ظل عدم
وجود رئيس يصبح الفراغ قائما ً في موقع الرئاسة وفي موقع مجلس الوزراء.
ولفت الجسر إلى أثر غياب رئيس الجمهورية سلبياً ،والملموس اليوم في التركيبة السياسية .مشيرا ً
في هذا اإلطار إلى االجتهاد المعمول به حاليا ً في مجلس الوزراء ،وهو توقيع المراسيم من قبل الوزراء عبر
الخلط بين المراسيم والقرارات .مشدّدا ً على أنّ رئيس الجمهورية يحضر جلسات مجلس الوزراء ولكنه
ال يصوت بالضرورة في المجلس ،خصوصا ً أن هناك قرارات قد تتخذ ال تحتاج إلى مراسيم أو توقيع.
مستغربا ً هذا االجتهاد وآثاره السلبية.
وأكد الجسر أنه ال يجد ما يمنع إجراء االنتخابات النيابية بالمبدأ .مستبعدا ً في الوقت ذاته أن يصار إلى
وضع قانون انتخاب جديد.
وعن كالم وزير الداخلية نهاد المشنوق حول الظروف األمنية «التي ال تسمح بإجراء االنتخابات» ،رأى
الجسر أنّ كالم المشنوق وجهة نظر لرجل متابع الوضع األمني بدقة ،ومتابع الظروف التي كانت محيطة
بالبلد بعد أحداث عرسال ،في ظل التخ ّوف من انتقالها إلى مناطق أخرى .مشدّدا ً على أنّ هذا الرأي ال يمنع
الدعوة إلى االنتخابات.

«�شكر لـ«:»NBN
مجل�س الأمن م�س�ؤول مبا�شرة
عن ا�ستمرار الجريمة �ضد ال�شعب الفل�سطيني
أشار األمين القطري لحزب البعث العربي االشتراكي في لبنان
الوزير السابق فايز شكر إلى أنّ العد ّو الصهيوني ّ
تلطى وراء فشل
ّ
بحق أهالي قطاع غ ّزة ،والتي
مفاوضات القاهرة ليعود مجدّدا ً إلى استكمال المذبحة البربرية المستم ّرة
أدّت إلى استشهاد آالف المواطنين وجرحهم ،وتدمير كل مق ّومات الحياة في القطاع .وهذا العدوان ّ
يدل م ّرة
جديدة على حقيقة هذا العدو الغاصب الذي يسعى إلى تصفية الحق الفلسطيني في الوجود والحياة الحرة
الكريمة.
وشدّد على أن هذه الجريمة البشعة التي تمارس اليوم على مرأى العالم ومسمعه ،إدانة لهذا العالم
بأسره الذي يشهد على هذا العدوان وجرائمه .الفتا ً إلى أنّ المنظمات الدولية ،وفي طليعتها مجلس األمن
الدولي ،تتح ّمل مسؤولية مباشرة عن استمرار هذه المأساة التي يتع ّرض لها الشعب الفلسطيني.
وأ ّكد شكر أنّ اإلرهاب الذي يضرب اليوم في منطقتنا ،أوجهه وأشكاله مختلفة في فلسطين وسورية
إرهابي تكفيريّ  ،والنتيجة واحدة .فالهدف من
صهيوني ،وطورا ً بوج ٍه
والعراق ولبنان ،إذ يظهر تارة بوج ٍه
ّ
ّ
وراء هذا اإلرهاب ضرب مصالحنا الوطنية والقومية على امتداد األراضي العربية.
ورأى أن العالم العربي مستهدف بواقعه وتاريخه ومستقبله ،ومواجهة التحدّيات القائمة تفرض على
كل المعنيين أن يدركوا هذه الحقيقة الساطعة ،وأن حماية بالدنا والحفاظ على حقوقها ومصالحها تبدأ
بحشد قواها المختلفة لمواجهة هذا التحدّي الخطير الذي يتهدّد وجودنا ومستقبلنا.
وأكد شكر أنّ المنطقة التي تهدِّد وجودها وتاريخها وقيمها وأديانها قوى إرهابية تكفيرية .وتسعى
هذه القوى اإلرهابية بدعم واضح من الصهيونية العالمية إلى تفتيت المنطقة وتدميرها وتشويه حقيقتها
التاريخية .وهذا األمر أصبح واضحا ً وجل ّيا ً لدى كل ذي بصيرة .وهذه المؤامرة التي ج ّندت لها كل قوى
اإلرهاب في العالم ،تفرض على كل المستهدفين الوحدة لمواجهتها ألنها تستهدفهم جميعاً .الفتا ً إلى أنّ
المحاوالت الجارية اآلن لتجزئة مواجهة هذا االرهاب ومحاربته في مكان ودعمه في مكان آخر ،مدعاة للشك
والتساؤل حول المواقف الحقيقية من هذه العصابات اإلرهابية ،خصوصا ً أنّ بداية انطالقتها معروفة
تمويالً وتسليحا ً وتسهيالً.
ورأى شكر أنّ الخالص من هذا اإلرهاب وشروره أصبح قضية إنسانية وأخالقية ال يستثنى من مواجهته
أحد .وإن كان مجلس األمن قد ا ّتخذ قرارا ً في هذا الشان ،إالّ أنّ هذا القرار يبقى ناقصا ً ألنه ال يحدّد آليات
لتنفيذه ،والمهام المنوطة بكل طرف ،والتنسيق والعمل المشترك بين مختلف تلك األطراف من أجل وضع
ح ّد لهذه العصابات البربرية المجرمة التي استباحت كل المح ّرمات وأصبحت تش ّكل خطرا ً على اإلنسانية
جمعاء.

ي ّمين لـ«الجديد» :لقاء فرنجية ـ جنبالط ر ّكز
على مواجهة الأخطار المحدقة بالبلد
أشارت عضو المكتب السياسي في تيار المرده فيرا ي ّمين إلى أن
اللقاء بين رئيس تيار المرده النائب سليمان فرنجية والنائب وليد
جنبالط ،تر ّكز على األخطار المحدقة بنا من الخارج إلى الداخل،
بعيدا ً عن التراكمات التي بنيت مع الزمن نتيجة عدم اللقاء .وأشارت
إلى أنّ لدى الشخصين قدرة على معرفة الخطر القادم من الفكر التكفيري ،وهما على يقين بضرورة توحيد
الرؤية لمواجهة هذا الخطر.
واعتبرت ي ّمين أنّ المجلس النيابي في ظل االنقسام السياسي ،غير قادر على إيصال رئيس للجمهورية
من المرشحين ،إلاّ إذا ت ّمت التسوية .وأضافت« :يجب أن يكون هناك اتفاق على وصول رئيس قويّ للبنان،
لكن المجلس النيابي ليس سوى صورة لالنقسام الدولي واالقليمي» .وأكدت على أنّ موضوع انتخاب
مؤجل وبانتظار الصورة التي ستظهر على الصعيدين االقليمي والدولي ،والتي قد تس ّرع في
الرئيس
ّ
انتخاب الرئيس.
في ما يخص موضوع عرسال أش��ارت ي ّمين إلى أنه في عرسال عندما اغ ُتصبت األرض واس ُتشهد
مواطنون دفاعا ً عن الجيش والقوى األمنية ،كان هناك مَن يهاجم الجيش الذي يعتبر الجهة الوحيدة التي
تجمع الشعب اللبناني .و«اآلن ث ّمة جنود لبنانيون مخطوفون ،ويجب محاسبة كل من خطف جنديا ً ألنه
مثل أي نائب يهاجم الجيش» .وأكدت أنّ عرسال هي خزان الفكر القومي في البلد.
وتط ّرقت ي ّمين إلى موضوع الهبة السعودية وقالت« :إذا أردنا أن نحفظ هيبة الدولة ،كان يجب أن تو ّزع
مؤسسات الدولة ،ال من خالل شخص مع ّين» .وأكدت أنّ كل هبة للجيش اللبناني مقبولة،
الهبة من خالل ّ
ولكن يجب اإلبقاء على سيادة دولتنا.

�أبو زهري لـ«العالم»:
�أعطينا الفر�صة للتفاو�ض
لكن االحتالل ال ي�ستجيب � اّإل تحت ال�ضغوط
قال الناطق الرسمي ِباسم حركة حماس سامي أبو زهري ،إن
االحتالل «اإلسرائيلي» خرق التهدئة واستأنف الغارات الج ّوية ض ّد
المنازل السكنية ،وإ ّنه يمارس تصعيدا ً خطيرا ً ويلعب بالنار.
القسامي محمد ضيف واستشهاد زوجته وطفله الرضيع
وأضاف في إشارة إلى استهداف منزل القائد ّ
البالغ من العمر سبعة أشهر ،إضاف ًة إلى عشرات المدنيين خالل الغارات «االسرائيلية» بعد انتهاك الهدنة،
إن االحتالل يتحمل مسؤولية كل هذه الجرائم وسيدفع ثمنها.
التوصل إلى أيّ اتفاق ،وه��ذا ناتج عن طبيعة الموقف
وتابع« :إن مفاوضات القاهرة فشلت في
ّ
«اإلسرائيلي» وعدم تو ّفر أيّ إرادة للتوصل إلى اتفاق ،وعن إصرار االحتالل على ممارسة القتل واالجرام.
وأردف أبو زهري« :أمام هذا االجرام والقتل ال خيار أمامنا إالّ أن ندافع عن شعبنا ،إن الجانب الفلسطيني
أعطى فرصة كافية للتفاوض ،ولكن من الواضح أن االحتالل ال يستجيب إالّ تحت الضغوط».
وانتقد أبو زهري بشدّة مواقف الدول العربية والمجتمع الدولي من العدوان «اإلسرائيلي» على غ ّزة

وقال« :إن هناك خذالنا ً عربياً ،والمجتمع الدول متواطئ ،لكن هذا لن يضعف عزيمة الشعب الفلسطيني
ونحن سنستمر في حماية شعبنا .نحن في حال الدفاع عن النفس ،وعلى االحتالل أن يدرك ذلك .سندافع
بكل قوتنا عن شعبنا في مواجهة هذا العدوان».
ونفى أبو زهري حدوث أي خالف في الوفد الفلسطيني المفاوض إلى القاهرة ،وقال« :إن التصريحات
السياسية الرسمية الصادرة عن كل أعضاء الوفد كانت تصريحات واحدة ،وليس هناك أيّ خالف بينهم».

�أبو عودة لـ«العالم»� :إقدام االحتالل على
�ضرب المدنيين دليل �إفال�سه ...وال �أمن
للم�ستوطنين �إذا لم ينعم به �أطفالنا
قال نائل أبو عودة ،الناطق ِباسم «كتائب المجاهدين»« :إن
التخبّط اإلسرائيلي أصبح واضحاً ،بحيث لجأ إلى ضرب المدنيين
الفلسطينيين ،وهذا يدل على إفالسه سياسيا ً وعسكرياً .ومنذ فشل المفاوضات في القاهرة ،هناك ضرب
ّ
بحق أبناء قطاع
واستهداف للمدنيين ،وعادت السياسة الجديدة ـ القديمة التي تنتهجها القيادة الصهيونية
غ ّزة إلى العلن .فباألمس كان هناك تدمير لعائالت كاملة .وهنا نقول إن هذا السالح األميركي الذي يُضرب
به أطفال غ ّزة ،ال يمكن السكوت عنه ،وال يمكن للمقاومة أن تقف مكتوفة األيدي أمام هذه األعمال الخطرة
التي ينتهجها الصهاينة بحق أبناء الشعب الفلسطيني».
وتابع« :إننا ندعو المؤسسات العالمية ومنظمات حقوق اإلنسان التي ُوجدت لحماية األطفال وحقوق
اإلنسان ،إلى أن تقوم بإجراءات رادعة ضد الكيان الصهيوني .إن التعنت الصهيوني كان واضحا ً في
مفاوضات القاهرة ،واستطاع الوفد الفلسطيني المقاوم أن يضع الوفد اإلسرائيلي في الزاوية ،وظهر وفد
العد ّو مأزوماً ،ولذلك استؤنف العدوان على غ ّزة ،إلاّ أنّ ر ّد المقاومة جاء سريعا ً فور هذه االنتهاكات التي
استهدفت المدنيين ،وكان موجعاً ،إذ استهدفت المقاومة مطار بن غوريون وتل الربيع» .مؤكدا ً إن كل
فصائل المقاومة تعمل ضمن منظومة واحدة وجاهزية تامة لص ّد أي حماقة مقبلة قد ين ّفذها االحتالل بحق
أبناء غ ّزة.
وقال أبو عودة« :نحن نقول إنه ال يمكن أن يشعر أي مستوطن في أرضنا في  48باألمن ما دام لم يشعر
وجهت ضربات موجعة لهذا االحتالل قادرة على
بهذا األمن أطفال فلسطين في قطاع غ ّزة .وإنّ المقاومة التي ّ
حماية شعبها ،وإ ّنه زمن الهزائم و ّلى واآلن نعيش زمن االنتصارات».

لملوم لـ«العالم»� :سئمنا التدخل الخارجي
وك ّل ما يجري في ليبيا
الليبي مفتاح لملوم،
ا ّتهم أمين عام حزب «الوحدة والتنمية»
ّ
قطر واإلمارات العربية المتحدة بالتدخل في الشأن الليبي .مؤكدا ً
أنّ الشعب الليبي لن يسمح بالتدخل في شؤونه ،وأنه يرفض
عودة من يرتبط بنظام القذافي السابق إلى الحكم في ليبيا.
وقال لملوم تعليقا ً على تصريحات رئيس وزراء ليبيا السابق محمود جبريل الذي ح ّمل قطر وتركيا
مسؤولية كل قطرة دم تجري في ليبيا« :أنا أنظر إلى تصريح األمير القطري وتصريح محمود جبريل من
زاوية أنّ محمود جبريل يدافع عن شيء يبدو أن نهايته أصبحت قريبة .واألمير القطري بكل تأكيد يدعم
طرفا ً آخر ،ولكن مثلما يقولون ،إن ليبيا تتقاسمها ق ّوتان ،كل قوة تدعم طرفا ً من األطراف».
وأضاف لملوم« :نحن الليبيون سئمنا التدخل الخارجي وسئمنا كل ما يجري في ليبيا .هل يعقل أن
هناك ثورة في العالم ،عندما تثور على النظام وتطيح بهذا النظام ،تقبل بالمنظومة القديمة لتأتي وتحكم
الشعب من جديد؟ هذا لم يحصل في التاريخ ،وبالتالي لن يقبل الليبيون أن تعود هذه المنظومة القديمة
لتحكم ليبيا ،وأن يعود من كانوا مع القذافي ليكونوا هم رجال الدولة من جديد».
وتابع« :إن محمود جبريل يمثل هذا الجانب ،جبريل تدعمه اإلمارات ،وهو من أفسد في ليبيا وأفسد
السياسة في ليبيا .ما يجري اآلن أن اإلمارات دعمت أنصار القذافي القدامى وأعادت ترتيب الجيش الليبي
القديم في مليشيات .هذه المليشيات تريد اآلن أن تسيطر على ليبيا».
وبيّن لملوم أن أمواال ً ليبية كثيرة نقلت إلى اإلمارات في الفترة األخيرة ،فترة بداية الثورة ،وأنها أنقذت
اقتصادها بأموال ليبيا .واتهم قطر بأنها تريد أن تستحوذ على الكميات الكبيرة من الغاز الليبي والمخزون
الكبير منه ،الذي يكفي أوروبا لمدة  30سنة .معتبرا ً «ن هذا صراع على ثروة الشعب الليبي« ،ال تهمهّم
مصلحة الشعب الليبي».
وأوضح لملوم أنّ قطر واإلمارات تدفعان بكل إمكانياتهما لكي تحققا غاياتهما في رعاية مصالحهما
االقتصادية .مؤكدا ً أنّ الشعب الليبي يجب أن ينأى بنفسه عن تلك الدول ،ألنها ال تريد له اإلصالح وال
الخير .وقال« :هم يريدون أن يهيمنوا ال أكثر وال أقل».

