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حمليات �سيا�سية

الم�شروع الإخواني...
«فوق الموتة ع�صة القبر»!؟
د .تركي صقر
تلقى المشروع اإلخواني ضربة مميتة إثر سقوط حكم مرسي
في مصر وتتالت الضربات الموجعة من السعودية واإلم��ارات
والبحرين ولم ينفع استمرار احتضان قطر وتركيا للتنظيم في
تحسين ال��وض��ع ،وي�ب��دو أن الضغوط السعودية ـ المصرية في
تضييق الخناق على نشاط الحركة أثمرت ،فكان طرد قطر لسبعة
م��ن كبار ق��ادة التنظيم خطوة الفتة ربما تتلوها خ�ط��وات أخرى
تؤشر إلى انصياع حكام قطر إلى التخلي عن المشروع اإلخواني
وانضوائهم تحت عباءة المشروع الوهابي السعودي ،ال��ذي بدأ
يتحرك على وق��ع تصفية المشاريع المتطرفة األخ��رى كلها من
حلفاء األم��س ،بما فيهم اإلخ��وان المسلمون وجبهة النصرة وما
يسمى بتنظيم ال��دول��ة اإلس�لام�ي��ة ف��ي ال �ع��راق وال �ش��ام «داع ��ش»،
وصهرهم وتوحيدهم لمصلحة م�ش��روع واح��د بتمويل وقيادة
سعودية وضمن خطة أميركية جديدة ،تقيم تحالفا ً دوليا ً يشكل
مظلة الس�ت��رج��اع منطقة ال �ش��رق األوس ��ط وش �م��ال أفريقيا إلى
الحضن األميركي.
هل يمكن القول إن قطر تخلت عن مشروعها اإلخ��وان��ي؟ وهل
طرد سبعة من كبار قياديي التنظيم المحكومين من قبل القضاء
المصري بعقوبات يصل بعضها إلى اإلعدام كان ليتم لوال أن عقدت
قطر صفقة تعوضها عن مشروع تاريخي كلفها الغالي والنفيس؟
قد يكون من المبكر الحديث عن تخلي قطر عن تنظيم اإلخوان كليا ً
وقبل أن تطمئن لمصالحتها مع السعودية ومصر ودوره��ا في
التحالف الدولي الجديد الذي تقوده أميركا لمحاربة اإلرهاب.
لكن السؤال األكبر ،هل ألقت واشنطن بهذا التنظيم العميل جانبا ً
بعد سقوط تجربته في حكم مصر بسرعة وبأقل من عام واحد؟ أم
هي عملية تبديل أدوات انتهت صالحيتها بأدوات جديدة أكثر قدرة
على التنفيذ؟ من المرجح أن تكون اإلدارة األميركية قد وضعت
اإلخ��وان في الظل حاليا ً من دون أن تتوقف عن استخدامهم في
مراحل الحقة وتحريكهم في الساحة المصرية في حال الحاجة إلى
الضغط على حكومة السيسي وإدخالها في بيت الطاعة األميركي ـ
السعودي كلما حاولت االبتعاد منه.
ن�ق��ول ه��ذا ال �ك�لام ،ألن العالقة الحميمة بين جماعة اإلخ��وان
المسلمين واألجهزة األميركية قديمة ،بدأت في أربعينات القرن
الماضي .وكشفت األح��داث الدامية التي ج��رت بعد  30حزيران
عمق العالقة بين واشنطن والتنظيم العالمي لإلخوان المسلمين،
ويفسر كثيرون الرهان اإلخواني على الواليات المتحدة بجنونهم
ّ
السلطوي وشبقهم إلى ممارسة الحكم بعد أن توافقوا مع واشنطن
على احترام المصالح األميركية – «اإلسرائيلية» مقابل وصولهم
إل��ى السلطة .وق��د اعتبر كثيرون أنّ واشنطن تتح ّمل مسؤولية
الدماء التي سالت في األحداث التي تلت سقوط مرسي ،ألنها هي
التي ز ّودت اإلسالميين بالسالح .وكشف أكثر من موقع دولي
وعربي التعاون االستراتيجي بين واشنطن واإلخ��وان في عهد
أوباما وصوالً إلى تحويل «إسرائيل» إلى مرتكز إقليمي ،انطالقا ً من
«الربيع العربي» الهادف إلى إقامة مجموعة من اإلمارات اإلسالمية
في مصر والمنطقة بقيادة التنظيم العالمي لإلخوان المسلمين.
على أية حال لم تعد هناك أب��واب مفتوحة كثيرة يتنقل وينتقل
إليها قادة التنظيم الذي صنفته مصر باإلرهابي وطلبت من جامعة
الدول العربية واألمم المتحدة أن تعتبره كذلك ،وكانت السعودية
ودولة اإلمارات العربية قد سبقتاها إلى هذا وكذلك لندن عاصمة
المنشأ التاريخي للجماعة ،عندما أم��ر ديفيد ك��ام�ي��رون رئيس
ال ��وزراء البريطاني ب��إج��راء تحقيق عاجل ح��ول جماعة اإلخوان
المسلمين ونشاطها في بريطانيا على خلفية المخاوف من قيامها
بأنشطة متطرفة ،وطلب من أجهزة االستخبارات البريطانية أن
تشارك في التحقق في ما ت��ردد عن ضلوع الجماعة في الهجوم
على حافلة سياحية في مصر في شباط من العام الماضي ،ما أدى
إلى مقتل  3بريطانيين.
وق ��ال ك��ام �ي��رون« :إن ال�ح�ك��وم��ة س�ت�ج��ري م��راج�ع��ة للنظر في
فلسفة وأنشطة ه��ذه الجماعة ،وك�ي��ف ينبغي أن ت�ك��ون سياسة
الحكومة البريطانية تجاهها ،بعد توفر تقارير تفيد أن األخوان
قد يستخدمون لندن كمركز لقيادة التنظيم الدولي ،ومكانا ً اللتقاء
قادتهم».
وعلى رغ��م دعوتها إل��ى قيام تحالف دول��ي لضرب اإلره��اب،
م��ا زال ��ت ال��والي��ات المتحدة األم�ي��رك�ي��ة ومعظم ال ��دول األوربية
تمارس النفاق في التعامل مع المنظمات اإلرهابية ومنها اإلخوان
المسلمين ،فهي من جهة تضع بعضها على الئحة اإلرهاب ،وفي
ال��وق��ت نفسه تدعمها بالمال وال�س�لاح وتكلف مملكة آل سعود
واألردن وربما مصر بتدريب التنظيمات اإلرهابية تحت مسمى
زائ��ف ه��و المعارضة المعتدلة ،لتواصل حربها اإلج��رام�ي��ة ضد
ال��دول��ة ال�س��وري��ة ولتستمر ف��ي التدمير والتخريب وس�ف��ك الدم
السوري.
إن س�ق��وط م�ش��روع اإلخ ��وان وإغ�ل�اق األب ��واب بوجهه عالميا ً
ووضعه على الئحة اإلره��اب ومطاردة قادته من قبل اإلنتربول،
يذكرنا بالمثل الشعبي القائل «ف��وق الموتة عصة ال�ق�ب��ر» ،إذ ال
يستبعد أيضا ً أن تتخلى واشنطن في النهاية عن جماعة اإلخوان
المسلمين بعد أن استهلكتها وانتهت صالحيته،ا جريا ً على عادة
اإلدارات األم�ي��رك�ي��ة ف��ي ت��رك عمالئها لمصيرهم عندما تنتهي
أدوارهم ،فال يهم واشنطن بالنتيجة لون الوحش مادام يصطاد لها
الفرائس ويجلب لها المكاسب ويحقق مصالحها هنا وهناك...
tu.saqr@gmail.com

عريجي :زيارة قطر و�ضعت �إطار ًا
للمفاو�ضات غير المبا�شرة مع الخاطفين
أكد وزي��ر الثقافة رون��ي عريجي ال��ذي كان في ع��داد الوفد الرسمي الذي
زار الدوحة أول من أمس ،ان الزيارة «كانت في إطارها العام إيجابية ،حيث
أبدى األمير القطري (تميم بن حمد) رغبة في مساعدة لبنان ،سواء في ملف
العسكريين المخطوفين أو في ملف المساعدات المالية للنازحين السوريين.
ونترك التفاصيل الى اإلدارات المعنية في هذا الموضوع ،فاللواء عباس ابراهيم
تسلّم ملف العسكريين مع شخص آخر من قطر ،أما في ملف النازحين ،فالدولة
اللبنانية سترفع اقتراحاتها في هذا الشأن».
ولفت الى «انّ الخطوة التي تحققت في هذه الزيارة تمثلت بوضع إطار لبدء
المفاوضات غير المباشرة مع الخاطفين ،وقطر وافقت على هذا األمر» ،مشيرا ً
الى «ان الوفد اللبناني لم يطلع على معطيات جديدة في ملف المخطوفين
العسكريين ،لكن اللواء ابراهيم بالطبع يملك المعلومات».
وعن قبول تركيا بالوساطة مع الخاطفين ،أكد عريجي «ان ال تواصل مباشرا ً
مع الدولة التركية ،لكن المصادفة لعبت دورها بوجود الرئيس التركي (رجب
طيب أردوغان) في قطر بالتزامن مع وجود اللواء ابراهيم ،ومن الممكن ان يسهّل
هذا األمر القبول بالوساطة».
وردا على س��ؤال عن ض��رورة ت�لازم الحركة القضائية مع المستجدات
السياسية ،وبالتالي ،اإلسراع في محاكمة الموقوفين االسالميين ،قال« :لدى
القضاء طرق عمل معينة وهناك قانون أصول محاكمات ،وإذا كان هناك من
مشاكل لوجستية يجب ان تعالج للسماح للقضاة بإتمام مهامهم وفقا ً للقانون
وأصول المحاكمات الجزائية ووفقا ً لألصول لتسريع عمل القضاء».
وكان عريجي التقى في الدوحة نظيره وزير الثقافة القطري الدكتور حمد
بن عبدالعزيز الكواري ،إذ جرى البحث في سبل تفعيل العالقات الثقافية بين
البلدين.
وأطلع عريجي الوزير القطري على المراحل التي قطعها مشروع بناء وتجهيز
المكتبة الوطنية المم ّول من قبل المكتب الخاص في قطر.
من جهته ،وجه الكواري الى عريجي دعوة لمشاركة لبنان في فعاليات
قطر.
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حما�س القطرية ...ال للمقاومة نعم للتفاو�ض المبا�شر مع «�إ�سرائيل»!
 د.نسيب حطيط
صرح وزي��ر الخارجية القطري السابق محمد بن جاسم
بتاريخ  2011/12/31بأن حركة حماس قد انتهت كحركة
مقاومة مسلحة ألنها لن تجد من يحتضنها بعد خروجها
المؤكد من سورية!
وق ��ال م��وس��ى أب��و م���رزوق ال �م �س��ؤول ف��ي ح�م��اس «بأن
التفاوض مع «إسرائيل» ليس محرما ً شرعا ً وأن الحركة قد
تجد نفسها مضطرة إلى ذلك».
وش �ك��ر خ��ال��د م�ش�ع��ل ت��رك �ي��ا (ع �ض��و ال �ن��ات��و والحليف
اإلستراتيجي لـ«إسرائيل») وقطر (المعروفة العالقات مع
«إسرائيل») لدورهما في دعم المقاومة في غزة وشكر إيران
على اتصالها متضامنة مع المقاومة!!
ونسي شكر الملك حسين وإسحق رابين لدورهما في
إنقاذ حياته في حادثة السم المزعومة التي قام بها الموساد
«اإلسرائيلي» والتي هدد الملك حسين الحكومة «اإلسرائيلية»
بالويل والثبور إن لم تحضر «الترياق» لشفاء خالد مشعل!!
انقلبت حماس على السلطة الفلسطينية وسيطرت على غزة
ولم تراع الديمقراطية وتصرفت كما تصرفت األنظمة العربية
في ما يسمى بالربيع العربي وكان ذلك حالالً!!
ال��رئ�ي��س الفلسطيني على م �ش��ارف الثمانين م��ن العمر
واحتالل فلسطين على مشارف السبعين واألم��ة إلى تفرق
وت �ش �ت��ت ...ف�ل�م��اذا ال ت �ب��ادر «ح �م��اس ال�ق�ط��ري��ة» لإلمساك
بالسلطة وتلغي الثنائية القائمة (السلطة وحماس) وطالما
أن المال القطري يوفر روات��ب الموظفين فتتخلى «حماس
القطرية» عن المقاومة وتسرح مقاتليها لتسهل انضمامهم
إلى قوى المعارضة المسلحة في الربيع العربي لدعم اإلخوان
المسلمين الذين فشلوا باالحتفاظ بالسلطة في مصر وفشلوا

ف��ي إس�ق��اط النظام وال��دول��ة ف��ي س��وري��ة ولتحقيق التوازن
مع المقاومة في لبنان ثم االنقالب عليها لتسهيل التوطين
وتقوية النفوذ القطري على حساب النفوذ السعودي والرابح
األساسي العدو «اإلسرائيلي» ...ال بنادق مقاومة بل بنادق
فتنة شعارها حقوق أهل السنة والرئيس الفلسطيني المقبل
خالد مشعل.
موسى أب��و م��رزوق كاسحة األل�غ��ام القطرية المقيم في
أميركا سابقا ً يطلب من ح��زب الله عبر الصحف (وبطريقة
سرية) أن يبادر لفتح جبهة الجنوب اللبناني دعما ً لغزة،
والرئيس مشعل ينكر أي دور لحزب الله أو إيران أو سورية
في تسليح وتدريب المقاومة في غزة .فهل كان تصريح أبو
م��رزوق محاولة لتوريط المقاومة في لبنان أو لشتمها كما
يشتهي أبو مرزوق وأسياده!!
ال �ص��راع ال��داخ �ل��ي ف��ي ح �م��اس ف��ي ذروت� ��ه ب�ي��ن جناحي
المقاومة في الداخل وبين الجناح السياسي القطري وقد ظهر
بوضوح أثناء العدوان «اإلسرائيلي» ومفاوضات القاهرة حتى
اضطر القائد العسكري للقسام المجاهد محمد ضيف أن يعلن
أن الميدان هو المقرر وليس المفاوضين في القاهرة وبعدها
اغتيل القادة الثالث في رفح!!
ي��وغ��ل ال �ج �ن��اح ال �ق �ط��ري ف��ي ح �م��اس ب��اس �ت �ف��زاز محور
المقاومة فينكر دعمها ويعلن أن ال�ص��واري��خ والطائرات
والعتاد من صنع غ��زة وليس إلي��ران وحلفائها أي دور...
يمتنع عن شكر محور المقاومة ويشكر تركيا التي تزود
طائرات العدو بالوقود لقصف غ��زة .ولعله يستفز محور
المقاومة فيقطع المساعدات وال�ت��دري��ب ع��ن غ��زة وبما أن
حلفاءه األت��راك والقطريين لن يقدموا رصاصة للمقاومة
فتسهل عليه فرصة القضاء على المقاومة وي�ه��رول نحو
المفاوضات المباشرة كما قال أبو مرزوق الذي «أفتى» بأن
المفاوضات المباشرة ليست «محرمة شرعاً» ،فالقرضاوي

التقى قزي وفرعون في القاهرة

ّ
م�ستعدة للتعاون مع العرب
ال�سي�سي :م�صر
لخلق ديناميكية ّ
حل تحفظ ا�ستقرار لبنان
أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح
السيسي ثقته ب��ق��درة لبنان على
تجاوز محنته ،مؤكدا ً أنّ مصر «الى
جانب لبنان وأنها مستعدة للتعاون
مع أصدقاء لبنان واألشقاء العرب
من أجل خلق ديناميكية ح ّل تحفظ
اس��ت��ق��رار لبنان ووح��دت��ه ف��ي هذه
المرحلة» التي اعتبرها من «أخطر
المراحل في تاريخ العالم العربي
الحديث».
موقف السيسي جاء لدى استقباله
أمس وزي��ر العمل سجعان قزي في
إط��ار لقاءاته وزراء العمل العرب
الذين يشاركون في مؤتمر العمل
العربي الذي بدأ أعماله في القاهرة
أول من أمس .وأكد الرئيس المصري
انّ «ال��دي��ن ال يخيف وال يضطهد،
والذين يضطهدون باسم الدين ال دين
لهم ،فالدين هو محبة اآلخر وإنقاذ
اآلخر».
وحرص على دعوة ك ّل الشعوب
العربية الى «وقفة ضمير إلنقاذ ذاتها
ودولها» ،وأب��دى خشية من «تر ّنح
ال���دول وتفككها ف��ي أك��ث��ر م��ن قطر
عربي» ،مؤكدا ً «أنه إذا سقطت الدولة
في مجتمع ما تفلّتت الغرائز وبرزت
ج��م��اع��ات م��ن ال��ص��ع��ب اح��ت��واؤه��ا
وضبطها».
وقال قزي بعد اجتماعه بالرئيس
ال��م��ص��ري« :انّ ال��رئ��ي��س السيسي
أبدى خالل اللقاء حرصا ً على لبنان

وتصميما ً على معالجة القضايا
االج��ت��م��اع��ي��ة واالق��ت��ص��ادي��ة وف��ي
طليعتها ال��ب��ط��ال��ة المتفشية في
المجتمع ال��م��ص��ري والمجتمعات
معني بهذا األمر
العربية ،ودعا ك ّل
ّ
الى القيام باستثمارات تهدف الى
استيعاب اليد العربية العاطلة من
العمل ،كما لمست انّ على رأس مصر
قيادة متن ّورة جديدة تترك ارتياحا ً
لدى الشعب المصري».
وش���دّد وزي���ر السياحة ميشال
ف��رع��ون ب���دوره ،خ�لال اللقاء ال��ذي
عقده مع السيسي في إطار الزيارة
التي قام بها وزراء السياحة العرب
الذين يشاركون في االجتماع الـ 39
للجنة منظمة السياحة العالمية
للشرق االوس���ط والمؤتمر الدولي
ح��ول السالمة واألم��ن السياحيّين
في منطقة الشرق االوس��ط وشمال
افريقيا اللذين ينعقدان في القاهرة
ع��ل��ى «اه��م��ي��ة دور م��ص��ر ف��ي ه��ذه
المرحلة التي تم ّر بها مختلف الدول
العربية».
وأضاف فرعون« :لقد عبّر الرئيس
السيسي عن هواجسه مما يجري في
اكثر من بلد عربي وضرورة وعي ما
يُحاك» ،موكدا ً ما تواجهه السياحة
العربية م��ن تحديات على خلفية
النزعات المتطرفة وم��ا يرتبط من
خطاب طائفي «ب��ات من الضروري
تصويب رؤياه المغلوطة والبعيدة

من مفهوم الدين الصحيح من قيم
التعاون وقبول اآلخر».
وأكد فرعون «انّ السيسي تحدث
عن دور لبنان واستقراره ،مشدّدا ً
على أهمية هذا االستقرار في النمو،
ال سيما على صعيد االستثمارات
السياحية في لبنان ومصر والعالم
العربي».
ك��م��ا اج��ت��م��ع ف��رع��ون م��ع رئيس
الحكومة المصرية ابراهيم محلب
ومع عدد من وزراء السياحة العرب،
إذ أبلغهم محلب أهمية السياحة
بالنسبة إلى مصر التي تشكل  9في
المئة من الناتج القومي العالمي.
وش���دّد محلب على أهمية «دور
السائح العربي في التوجه الى الدول
العربية على رغ��م المخاطر التي
تع ّرضت لها بعض الدول العربية»،
الف��ت �ا ً ال��ى انّ «السياحة العربية
أصبحت أساسية للدول العربية ،ال
سيما السياحة العالجية».
وط��رح فرعون «الهواجس التي
ت��واج��ه ال���دول السياحية العربية
من ضرب لالستقرار وتدمير للتراث
الحضاري» ،مؤكدا ً «االرتياح لدور
مصر في العالم العربي» .وتطرق
ال��ى «ح��رك��ة النازحين السوريين
الذين باتوا يشكلون عبئاً ،لكن لبنان
شهد حركة سياحية رغم انها ليست
بطموحاتنا» ،معتبرا ً «انّ ه��ؤالء
أصبح عددهم ربع سكان لبنان».

التقى كيري والفروف في باري�س

با�سيل �أمام م�ؤتمر ال�سالم والأمن:
النموذج اللبناني الدواء الم�ضاد لـ«داع�ش»
بحث وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل على
هامش المؤتمر الدولي حول السالم واألم��ن في العراق
في باريس ،مع نظيره األميركي جون كيري ،في الظروف
والشروط المواكبة لدخول لبنان في الحرب على اإلرهاب،
وفي الدور السياسي والفكري والحواري الذي يلعبه لبنان
في مواجهة اإلرهاب.
كما تط ّرقا إلى المساعدة التي يمكن للواليات المتحدة
أن تقدّمها للبنان لمواجهة اإلرهابيّين على أرضه.
كذلك التقى باسيل ع��ددا ً من نظرائه المشاركين في
المؤتمر ،من بينهم وزي��رة خارجية إيطاليا فيديريكا
موغوليني التي ستتسلّم منصب المفوض األعلى للشؤون
الخارجية والسياسية في االتحاد األوروبي إبتداء من أول
تشرين الثاني المقبل.
وعقد أيضا ً لقاء جانبيا ً مع وزي��ر خارجية روسيا
سيرغي الفروف ،وت ّم البحث في موضوع الحرب الشاملة
على اإلرهاب.
وكان باسيل ألقى كلمة أمام المؤتمر شدّد فيها على
انّ «النموذج اللبناني هو الدواء المضاد لتنظيم داعش».

وأشار إلى أنّ «إزالة داعش تتطلب وقف تمويله ودعمه من
ع ّرابيه السياسيين وااليديولوجيين» ،داعيا ً إلى «االقتداء
ب��ق��رار مجلس األم��ن  2170لمحاربة «داع���ش» ،وال��ى
مساعدة الجيش اللبناني ألنه لم يتخ ّل يوما ً عن سالحه
لعدو أو صديق» ،مؤكدا ً ضرورة «عدم التسامح أو تسهيل
نزوح األقليات من الشرق إلى الغرب».
وأك��د ان «العمليات الجوية ض� ّد «داع��ش» يجب أن
تخضع للشرعية» ،مشيرا ً الى انّ «العمليات البرية يجب
أن تقوم بها مك ّونات المنطقة» ،ودعا إلى «إطالق عمليات
سياسية داخلية لمواكبة الضربات الجوية والبرية ض ّد
داعش ،واالنتقال إلى تحالف اإلنسانية ض ّد ال إنسانية
داعش» .وأضاف« :ساعدوا لبنان ليكون رافعة للحرب
على اإلره��اب وليس عبئاً ،ومساعدة جيش لبنان تقي
بلدنا ما حدث في العراق» ،مؤكدا ً اننا «في تحالف واحد
ض ّد ظالمية داعش».
كما تطرق الرئيس الفرنسي فرانسوا هوالند خالل افتتاح
المؤتمر بمشاركة  20دولة ،على ضرورة العمل للحفاظ
على وحدة لبنان وسيادته ودعم جيشه وتجهيزه.

�شبطيني :لنقف �صف ًا واحد ًا
لدحر الخطر الإرهابي
اعتبرت وزي��رة المهجرين أليس
شبطيني «انّ حرب لبنان على اإلرهاب
وانتصاره عليه منذ أح��داث الضنية
ونهر البارد وص��وال ً إلى ما جرى في
اآلونة األخيرة في عرسال يؤكد مرة
أخرى ضرورة أن تقف الدولة بشعبها
وجيشها صفا ً واحدا ً متكاتفا ً من أجل
دح��ر الخطر اإلره��اب��ي» ،معربة عن
يقينها «انّ لبنان سينتصر في النهاية
على هذه الظاهرة الداعشية الهدامة
الغريبة ع��ن مجتمعنا ومكوناتنا
المختلفةوالمتن ّوعة».
وقالت شبطيني في تصريح« :ال

شك في أن ما حصل من تع ّد وإجرام
بحق الجيش والقوى األمنية الشرعية
ق��د ه��ز ال��ض��م��ائ��ر وأي��ق��ظ المشاعر
الوطنية ال��ص��ادق��ة» ،مضيفة« :أن
الدولة اللبنانية وبالتحديد في مجلس
ال��وزراء ،اثبتت قدرتها على مواجهة
هذا التحدي.
وأك����دت «انّ ال��ق��ض��اء اللبناني
يقوم بالمعالجة القانونية لملف
المسجونين اإلسالميين الرتباط هذا
األمر باألحداث الجارية ،وفي الوقت
نفسه ان قضية ب��ق��اء ال��ع��دي��د من
هؤالء الموقوفين من دون محاكمات

ٍ
مجاف للعدالة
منذ سنوات طويلة
واالنصاف».
وت��اب��ع��ت« :وف���ي ه���ذا ال��س��ي��اق،
وتماشيا ً مع سياسة وقرارات مجلس
ال��وزراء بأن ال مقايضة مع مجرمين
بل مفاوضة من خالل القنوات الدولية
والشقيقة القادرة على اإلسهام في ح ّل
هذه المأساة بالتوازي مع اإلس��راع
ف��ي م��ح��اك��م��ات االس�لام��ي��ي��ن حيث
نستطيع إجراء المحاكمات وإنجازها
خالل فترة وجيزة ،مما قد يخفف من
ويعجل في إط�لاق أسرانا
ال��ذرائ��ع
ّ
المحتجزين».

تحت الطلب يفتي كما يشاء األمير ووفق العطاء المرسل!!
لكن حماس القطرية نسيت أن محور المقاومة ال يدعم
القضية الفلسطينية ليشكره أهلها ،بل كواجب ديني وإنساني
وأخالقي وإن تراجعت حماس عن المقاومة فهناك فصائل
مقاومة فلسطينية شريفة تكمل الطريق والجهاد وستنال
ال��دع��م ال�ل�ازم كما نالته ح�م��اس ول�ت�ق��رأ ح�م��اس ت��اري��خ من
تخلى عن المقاومة وما خسره وستخسر حماس ما خسره
المنهزمون وسيستبدلها الله بقوم آخرين أشد بأسا ً ووطنية
ولن ينفعها مال قطر وال دعم أردوغان المتحالف مع «داعش»
وأخواتها والمتخاذل عن قتالهما وفق تبادل أدوار بينه وبين
س�ي��ده األم�ي��رك��ي ول��ن ي�ف��وز أردوغ� ��ان باالنتساب لإلتحاد
األوروب��ي مهما قدم من الخدمات فسيبقى أردوغ��ان الجئا ً
غير مرغوب فيه أوروب �ي �ا ً وكذلك حماس لن يقبلها الغرب
مهما بدلت جلدها وسيرجمها كما رجم اإلخوان بعد تحالفه
معهم عندما فشلوا بتنفيذ المهام المطلوبة وهي إسقاط األمة
وتقسيم العالم العربي وتشويه اإلسالم.
سورية المقاومة لن تسقط وإن دعم اإلخ��وان المسلمين
وقطر جبهة الجوالن بالتنسيق مع نتنياهو والمقاومة في لبنان
لن يقوى على هزيمتها عمالء الداخل المتعددي الجنسيات ذو
أص��ول عربية وكذلك إي��ران التي صمدت ط��وال ثالثين عاما ً
على الحصار ...حتى لو انتكس محور المقاومة فيكفيه شرفا ً
أنه يقاتل حتى آخر رصاصة وال يستسلم أو يتنازل ولن يقدر
العمالء أصحاب لحية كانوا أم عقال أو عباءة أو لحية طويلة
تدهن بالتكفير ودماء األبرياء ويقودها لقطاء جهاد النكاح.
أيها المقاومون الشرفاء في حماس كونوا أوفياء لدماء
قادتكم وشهدائكم من الشيخ أحمد ياسين إل��ى الرنتيسي
وأحمد الجعبري وبقية شهداء غزة ...فليس بالمال وحده يحيا
اإلنسان بل بالعزة والشهادة ...ولن تحرر فلسطين جحافل
الفنادق بل مجاهدو الخنادق ...وسنقاتل معا ً لتحرير القدس.

خفايا
خفايا
الحظت أوساط قوى 8
آذار أنّ المرونة المفاجئة
التي أبداها تيار المستقبل
على صعيد إعادة العمل
التشريعي إلى المجلس
النيابي ،جاءت عشية
اللقاء المرتقب بين رئيس
المجلس النيابي نبيه بري
ورئيس كتلة المستقبل
النائب فؤاد السنيورة لبحث
مسألة التمديد للمجلس.
وتساءلت األوساط عما
إذا كان هذا الطرح هو
فقط لتمرير قوى  14آذار
مشروع التمديد للمجلس
وبعده تستأنف تعطيله،
خصوصا ً أنّ هذه القوى
وضعت معيارا ً لمقاربة أي
اقتراح او مشروع قانون
معروض على المجلس وهو
«الضرورة» ،فمن يحسم
هذا األمر في حال حصل
خالف على التوصيف؟

يازجي ا�ستقبل وفد ًا وزاري ًا �سورياً:
بالدنا ال تعرف منطق الفئوية والتفرقة

يازجي متوسطا ً أعضاء الوفد السوري
استقبل ب��ط��ري��رك أنطاكيا وس��ائ��ر ال��م��ش��رق للروم
األرثوذكس يوحنا العاشر اليازجي ،في الدار البطريركية
في دمشق ،وفدا ً وزاريا ً سوريا ً ضم :نائب رئيس مجلس
ال��وزراء السوري  -وزي��ر اإلدارة المحلية عمر ابراهيم
غالونجي ،ووزير اإلعالم عمران الزعبي ،ووزيرة الدولة
لشؤون البيئة نظيرة سركيس ،ووزي��ر الدولة حسيب
ال��ي��اس ،ومحافظ دمشق بشر الصبان ومحافظ ريف
دمشق حسين مخلوف.

وهنأ البطريرك ال��وزراء بالحكومة الجديدة ،مشدّدا ً
«على ضرورة الوقوف صفا ً واحدا ً في وجه كل تفرقة تبنى
على أساس الدين» .وأكد «أنّ التوجه العام في الكرسي
األنطاكي ،والذي تدعمه الزيارات الرعوية األخيرة ،ينطلق
من ض��رورة م ّد جسور التواصل وتشجيع الناس على
البقاء وتوفير سبل البقاء بقدر المستطاع» ،معتبرا ً أنّ
«سورية ال تعرف منطق الفئوية والتفرقة بين المسيحيين
والمسلمين وأنّ اإلرهاب والتكفير غريبان عنها».

لحام عاد من وا�شنطن:
ّ
خيارنا الدولة المدنية
عاد بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الكاثوليك
غريغوريوس الثالث لحام من واشنطن بعد مشاركته في
مؤتمر «الدفاع عن المسيحيين في الشرق» وتوجه إلى
مركز الكرسي البطريركي في دمشق.
واعتبر لحام ،بحسب بيان صادر عن المكتب اإلعالمي
للبطريركية ،أنّ «حماية المسيحيين والدفاع عن وجودهم
وحضارتهم ودورهم هي أوال ً من مسؤولية الدول العربية
والمرجعيات الروحية والسياسية والقومية ألننا أهل هذه
المنطقة وأبناؤها ،وألنّ خيارنا الدولة المدنية التي ترعى
شؤون أبنائها وتحافظ على حريتهم» .وأضاف« :حملت
إلى المؤتمر هموم كل الناس ومخاوف المسيحيين من
األخطار وال��م��ؤام��رات التي تهدّد حضورهم في منطقة
الشرق األوسط الذي قد يفرغ من مسيحييه ،إذا ما استمر

استهدافهم كأقليات وتهجيرهم من أرضهم».
وق��ال لحام« :إنني اليوم أكثر قناعة ب��أنّ اإلره��اب
يستهدف المسيحيين والمسلمين على السواء وعلينا
جميعا ً مواجهة ه��ذا الخطر بقوة وتخطيط وتصميم
وصراحة».
من جهة أخرى ،ولمناسبة عيد ارتفاع الصليب المقدس،
ترأس البطريرك قداسا ً احتفاليا ً جامعا ً في كنيسة القديس
ج��اورج��ي��وس التي أعيد ترميمها بمشاركة حشد من
المؤمنين ،وألقى عظة اعتبر فيها أن «ارتفاع الصليب
هو عالمة لنا حتى تبقى أج��راس معلوال تقرع وتشهد
للمسيح».
كذلك استقبل وفدا ً رسميا ً من الحكومة السورية شكر له
«مواقفه القومية والعربية في خالل مؤتمر واشنطن».

جنبالط :لماذا غابت �أخبار المليارات الثالثة؟
تمنى رئيس اللقاء الديموقراطي
النائب ول��ي��د جنبالط على رئيس
الحكومة تمام سالم اإلسراع في إنجاز
المحاكمات للموقوفين اإلسالميين في
سجن رومية أو في غيره من السجون،
إحقاقا ً للحق وعالجا ً لهذه القضية
المستديمة التي طالت كثيراً.
ج��اء ذل��ك في رسالة من جنبالط
إل��ى س�لام نقلها إليه وزي��ر الصحة
العامة وائ��ل اب��و فاعور ،ودع��ا فيها
إلى عدم الوقوف «عند أي اعتبارات
تقنية أو ما يؤخر ه��ذا األم��ر تقنياً،
بمعنى ق��اع��ة محاكمة أو العطلة
القضائية التي شارفت على االنتهاء
أو أيّ مواعيد زمنية يلتزمها المجلس
العدلي أو غيره في وزارة العدل او
الجسم القضائي في لبنان» .وتمنى
أن «يعالج هذا الملف في أسرع وقت
إدراكا ً منا لحرص الرئيس سالم على
إيجاد عالج لهذا األمر وعدم إبقاء هذا
الموضوع مدخالً لتوتر حاصل حاليا ً
في لبنان وخارجه».
على صعيد آخر ،تساءل جنبالط
ع��ن ال��غ��م��وض ال���ذي يكتنف هبة
ال��م��ل��ي��ارات الثالثة م��ن السعودية
«باستثناء بعض المعلومات المريبة
غير ال��م��ؤك��دة ال��ت��ي ُتنشر عنها»،
الف��ت�ا ً إل��ى أنّ لبنان «يتح ّمل عبئا ً

كبيرا ً في محاربة اإلره���اب ،وهو ما
يستوجب اإلسراع في دعمه عسكر ّيا ً
ولوجست ّياً».
ورأى جنبالط في موقفه األسبوعي
لجريدة األنباء االلكترونية أنه «من
ال��ض��روري إع��ادة التأكيد على دعم
المؤسسة العسكر ّية واالل��ت��ف��اف
السياسي ح��ول��ه��ا» .وس���أل« :مع
ترحيبنا المتجدّد بالهبة السعوديّة
البالغة مليار دوالر لدعم الجيش،
ول��ك��ن ل��م��اذا غ��اب��ت ك��ل أخ��ب��ار هبة
المليارات الثالثة باستثناء بعض
المعلومات المريبة غير المؤكدة التي
ُتنشر عنها»؟ وتابع «ال يمكن إغفال
أنّ لبنان ،بانتظار اتضاح ك ّل مفاصل
الخطة الغربيّة لمكافحة اإلره��اب،
يتح ّمل ع��ب��ئ�ا ً ك��ب��ي��را ً ف��ي محاربة
اإلره��اب ،وهو ما يستوجب اإلسراع
ف��ي دع��م��ه ع��س��ك��ر ّي�ا ً ول��وج��س��ت� ّي�اً.
وبالمناسبة ،ونظرا ً إلى حالة الفراغ
المؤسساتي التي ي ّمر بها لبنان،
وفي غياب موارد ماليّة كافية لتمويل
ك � ّل نفقات ال��دول��ة ومنها التطويع
في المؤسسات األمنيّة ،أدع��و إلى
إعادة التفكير في الخدمة العسكريّة
اإلل��زام� ّي��ة لتكوين احتياطي لدعم
المؤسسة العسكرية عند الحاجة».
وأعلن «أنّ المعالم الكاملة للخطة

الغربيّة والعربيّة لمحاربة ما يُس ّمى
«ال��دول��ة اإلس�لام � ّي��ة» أو «داع���ش»
غامضة وغير مكتملة ،إال إذا كان
هناك بعض خفايا وأسرار لم ُتكشف
بعد» ،معتبرا ً أنّ «ما ت ّم اإلعالن عنه
حتى اللحظة ليس كافيا ً لتحديد
فرص نجاح هذه المواجهة».
وتطرقجنبالطإلىالشأنالعراقي،
فرأى أنّ «اله ّم األساسي هو إعادة بناء
وتشكيل جيش وط��ن��ي الستعادة
األراضي التي ت ّم احتاللها من قبل هذا
التنظيم ،وهو جيش يُفترض أن يكون
مختلفا ً بتكوينه وعقيدته عن الجيش
الذي كان تابعا ً للمالكي .وهذه هي
نقطة االن��ط�لاق األس��اس� ّي��ة إلح��داث
تغيير ميداني على األرض» .وأضاف:
«قد يكون من المفيد التوقف عند بعض
اآلراء العسكريّة التي تحذر من أنّ
الخطط األميركيّة لمواجهة «داعش»
ق��د تفضي إل��ى تكوين ميليشيات
جديدة و ُتخرج األم��ور الميدانيّة عن
السيطرة ،في حين أنّ المطلوب دعم
الحكومات المركزيّة لمحاربة هذا
التنظيم .وهذا األمر ممكن التحقيق في
العراق ال سيّما مع التغيير الحكومي
وذهاب المالكي ،ما يُسهّل إعادة قيام
جيش وطني تشترك فيه جميع فئات
ومكونات الشعب العراقي».

