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�أكد لـ«البناء» و«توب نيوز» �أن نزاع ًا �شر�س ًا يت�صاعد الآن داخل العائلة ال�سعودية الحاكمة �سي�ؤدي �إلى ت�آكل الدولة

وقفة ن�صرة وم�ؤازرة للمقاومة في قطاع غزة
ً
حتميا
وت�أكيد �إيراني وفل�سطيني للوقوف بجانبها �إبراهيم :المعار�ضة في الخليج �سيا�سية وتهدف �إلى الإ�صالح الذي �سيكون
ب��ارك��ت الجمهورية اإلس�لام��ي��ة اإلي��ران��ي��ة والحركات
الفلسطينية ،لحزب الله رده على العدوان «اإلسرائيلي» في
القنيطرة .وأكد الحرس الثوري في بيان أصدره «أنه سيقف
إلى جانب جميع أبطال المقاومة في جميع ساحات المعارك
ضد الكيان االسرائيلي».
وقال عضو لجنة األمن القومي والسياسة الخارجية في
البرلمان االيراني عباس علي منصوري آراني «إن رد حزب
الله على «اسرائيل» يؤكد قوة وجاهزية حزب الله وأن اي
رد فعل للصهاينة سيؤدي الى هزيمة جديدة لهذا الكيان
الغاصب».
وفي المواقف الفلسطينية ،رأت حركة حماس في بيان،
«أن هذا الرد على جرائم االحتالل وآخرها جريمة القنيطرة
يأتي ضمن حق الرد الطبيعي على االعتداءات الصهيونية
المتالحقة وضمن الحق المشروع للمقاومة في التصدي
الرهاب االحتالل وممارساته العدوانية» ،ولفتت الى «أن
االحتالل الصهيوني يعيش ازمة صعبة ورد المقاومة عليه
من لبنان واستهدافه يكمل ما لقيه االحتالل في فلسطين
المحتلة من خسائر وفي غزة من هزائم وتراجع ويضعفه
ويعمق أزماته ويعجل هزيمته النهائية».
وأك��د عضو المكتب السياسي لحركة حماس موسى
أبو مرزوق ان عملية مزارع شبعا هي أبلغ رد على جرائم
االحتالل وجرائم الكيان الصهيوني.
ونظمت حركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين ،مساء أمس
بمشاركة الفصائل وقوى المقاومة في قطاع غزة وقفة نصرة
ومؤازرة للمقاومة اللبنانية وبدأت الوقفة التضامنية عند
السادسة مسا ًء بمشاركة جماهيرية كبيرة مقابل برج شوا
وحصري في إطار المباركة لعملية المقاومة اإلسالمية في
مزارع شبعا.
وأكد الغزيون «أن االحتالل «اإلسرائيلي» أوهن من بيت
العنكبوت بخاصة بعد ما تلقاه من ضربات موجعة ومؤلمة
في قطاع غزة خالل الحرب األخيرة والتي وفقا ً العترافاته
أدت الى قتل نحو  70جنديا ً وجرح المئات ،متسائلين كيف

لو كانت الحرب ضد من يمتلك اآلالف من الصواريخ القوية
كفاتح  110إيراني الصنع»؟
وباركت كتائب شهداء األقصى  -جيش العاصفة الذراع
العسكرية لحركة فتح العملية وأك��دت في بيان لها «أن
المقاومة هي من تحدد قواعد اللعبة» .وأك��دت وقوفها
بجانب حزب الله وسنبقى األوفياء لشعبنا وأمتنا وشهداؤنا
وسنستمر في رفع راية الجهاد حتى دحر المحتل عن كافة
األراضي المحتلة».
وأكدت لجان المقاومة في فلسطين المحتلة «أن خيار
المقاومة هو األنجع لردع العدو الصهيوني» .وقالت سرايا
القدس« :من نصر إلى نصر بإذن الله».
واعتبرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين «أن العملية
تعبير وتجسيد لخط حزب الله المقاوم والذي لم يتوقف في
الدعوة والعمل عليه كمحدد رئيسي في إطار الصراع األشمل
مع الكيان الصهيوني».
وأكدت كتائب الشهيد أبو علي مصطفى الجناح العسكري
للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين «أن االحتالل ال يعرف إال
لغة القوة وأن المقاومة الفلسطينية واللبنانية في خندق
واحد في مواجهة الغطرسة الصهيونية والعقلية اإلجرامية
لقادة االحتالل الفاشي».
واعتبرت حركة الصابرين الفلسطينية «أن العملية
تأتي في سياق الحرب المفتوحة مع العدو الغاشم وقدرة
المقاومة على الرد المناسب».
وأك��دت قيادة فصائل منظمة التحرير الفلسطينية في
لبنان في بيان «أن المقاومة بكل أشكالها حق مشروع في
مواجهة اإلحتالل الصهيوني وعدوانه المتكرر والمتواصل
على شعبنا الفلسطيني والشعب اللبناني الشقيق خاصة
وشعوب المنطقة عامة».
ودع���ت الفصائل لتشكيل جبهة مقاومة عربية
إسالمية موحدة لمواجهة االحتالل «اإلسرائيلي» عند
كل اعتداء يطاول كافة األراضي الفلسطينية والعربية
واإلسالمية.

المولوي يزعم عبر «تويتر»
خروجه من عين الحلوة
في ظل تضارب المعلومات حول مكان وجوده ،غ ّرد
المطلوب شادي المولوي عبر «تويتر» ،زاعما ً ضمنا ً
أنه غير موجود في مخيم عين الحلوة .وق��ال« :لم
نخرج من مخيم عين الحلوة إال حقنا لدماء المسلمين
الذين ما همنا أصالً إال عزهم وتمكين دينهم والحرص
على أمنهم وسالمتهم» .وتابع« :ليعلم الجميع أننا
ما خرجنا من طرابلس إال بعد حقن دماء المسلمين
ودفعنا عنهم لتأمين خروجهم بعد أن كان الجيش
الصليبي يقصفهم بأثقل االسلحة» ،على حد تعبيره.

توتر في عين الحلوة
بعد اغتيال فلسطيني

من جهة أخرى ،ساد التوتر المخيم أمس إثر اغتيال
الفلسطيني عيسى ف��ارس في سوق الخضار داخل
المخيم.
وعلى الفور ،حضرت القوة االمنية الفلسطينية
المشتركة إلى المكان وباشرت التحقيقات وتبين أن
مجهوال ً أطلق النار على فارس وفر الى حي الطوارئ
في المخيم حيث تسيطر جماعة جند الشام ،علما ً
انه االغتيال الثاني الذي يشهده مخيم عين الحلوة
في أقل من أسبوع بعد اغتيال العضو في «الشباب
القومي العربي» ابراهيم ال��ج��ن��داوي .وفيما تردد
أن األخ��ي��ر ينتمي ال��ى جمعية المشاريع الخيرية
االسالمية «االحباش» ،نفت الجمعية ان يكون فارس
من مسؤوليها.

توقيف فلسطيني في صور

على صعيد آخر ،أوقف الجيش اللبناني الفلسطيني

رامي لطفي الذنكري من مخيم البص في صور وفي
حوزته قنبلتان يدويتان.
وأوضح المسؤول اإلعالمي لحركة فتح في منطقة
ص��ور محمد بقاعي ان األج��ه��زة األمنية اللبنانية
طلبت من مسؤول االرتباط في منطقة صور تسليم
الفلسطيني الذنكري ل��ورود معلومات تفيد بأن في
داخل منزله في مخيم البص متفجرات ،فتم تسليمه
على الفور وتفتيش المنزل تفتيشا ً دقيقا ً بموافقة أهله
حيث لم يعثر إال على عدد من طلقات الصيد وأصبع
ديناميت منتهي الصالحية وغير صالح لالستعمال
وال شيء سواه ،كما ان الذنكري ال ينتمي إلى أي تنظيم
إسالمي وهو غير متزن عقلياً.
وأوق��ف مكتب مكافحة االره��اب في الشمال يحيى
احمد حبلص في خراج بلدة بقرزال في عكار ،لالشتباه
بانتمائه الى مجموعة الشيخ خالد حبلص.
وأع��ل��ن��ت ق��ي��ادة ال��ج��ي��ش أن���ه ف��ي إط���ار مالحقة
المطلوبين والمشتبه بهم ،دهمت دورية من الجيش
مساء أول من أمس أحد المباني في محلة الدكوانة
 المتن ،حيث أوقفت ستة اشخاص من التابعيةالسورية ،وأربعة من التابعية البنغالديشية ،وعراقيا ً
ولبنانياً ،وضبطت في المكان كمية من األسلحة
الفردية والذخائر والمخدرات وبعض المسروقات.
كما اوقف احد حواجز الجيش في محلة حارة حريك
 الضاحية الجنوبية ،المدعو علي حيدر المصريالمطلوب الشتراكه مع آخرين في اطالق النار بتاريخ
 2014/12/13في محلة مجدلون  -بعلبك ،ما
تسبب بإصابة جندي في الجيش ومواطن .تم تسليم
الموقوفين مع المضبوطات الى المرجع المختص
إلجراء الالزم.

افتتح المركز الطبي في «اللبنانية»

ال�سيد ح�سين :ال للمحا�ص�صة في تعيينات الجامعة
افتتح رئيس الجامعة اللبنانية
ال��دك��ت��ور ع���دن���ان ال��س��ي��د حسين
أم���س ال��م��رك��ز ال��ص��ح��ي الجامعي
ف��ي مبنى كلية العلوم الطبية في
مدينة رف��ي��ق ال��ح��ري��ري الجامعية
 الحدث ،في حضور بهيج عربيدممثالً وزي���ر الصحة ال��ع��ام��ة وائ��ل
أب��و ف��اع��ور ،رئيس المعهد الوطني
للبحوث العلمية ج���ورج طعمه،
عمداء كلية الطب ،الصحة العامة،
ط��ب االس��ن��ان ،الهندسة والمعهد
العالي للتكنولوجيا ،رئيسة الهيئة
التنفيذية لرابطة االساتذة المتفرغين
في الجامعة اللبنانية راشيل حبيقة
ومدراء ورؤساء اقسام.
وأل��ق��ى السيد حسين كلمة قال
فيها« :م��رة بعد مرة تؤكد الجامعة
اللبنانية من خالل هذه المشاريع انها
لكل الشعب اللبناني وللفقراء ،أوالً،
باعتبار ان غالبية الشعب اللبناني
اص��ب��ح م��ن ال��ف��ق��راء» ،الف��ت �ا ً إل��ى ان
«هذا المركز يوفر المعاينات الطبية
وال��خ��دم��ات الصحية لكل ال��ن��اس،
وسيكون له دور اساسي في تدريب
األط��ب��اء والممرضات والممرضين،
خصوصا ً ان لبنان في حاجة الى
مزيد م��ن الممرضات والممرضين
االختصاصيين».
ول��ف��ت ال��س��ي��د ح��س��ي��ن «إل����ى ان

حاورته روزانا ر ّمال
رأى المعارض السعودي الدكتور فؤاد إبراهيم أن الملك
السعودي الجديد سلمان بن عبدالعزيز هو رمز الجناح
السديري داخل العائلة الحاكمة ،الفتا ً إلى أن «سلمان هو
الالعب الوحيد في الميدان وما يقوم به سيؤدي الى تهميش
الغالبية الساحقة من األمراء السعوديين».
وأشار إلى «وجود نزاع شرس يجري اآلن داخل العائلة
ويتصاعد ويتسع ما سيزيد في ضعف الدولة» موضحا ً
أن تعيين األمير مقرن ولي ولي العهد في عهد الملك
الراحل عبدالله بدعة لم تكن موجودة وغايتها أن يكون
مقرن سالحا ً يستخدم لمنع سلمان من استهداف جناح
الملك عبدالله ،مستبعدا ً أن تنجح هذه الخطة التي وضعها
األخير».
وأشار إبراهيم في حوار مشترك مع صحيفة «البناء»
وقناة «توب نيوز» ،إلى تطلع أميركي ألن يحكم الجيل
الثاني باعتباره تعلم في الغرب وصار يفهم لغته بعكس
الملوك اآلخرين الذين تربوا في القصور.
واستبعد أن «يحتل األمير بندر بن سلطان منصبا ً جديدا ً
بل اآلن يجب تطويق تداعيات ما ارتكبه من صيف 2012
وفشل رهانه بإسقاط النظام في سورية».
وإذ أوضح أن زيارة الرئيس األميركي باراك أوباما
الرياض جاءت لرسم معالم المرحلة الجديدة ،أكد إبراهيم
{ ماذا تغيّر في المملكة العربية السعودية بعد رحيل الملك
عبدالله بن عبدالعزيز؟

 الملك عبدالله م ّثل منذ عام  2005إلى عام  2015مرحلةبالغة الحساسية واألهمية على المستوى الداخلي واإلقليمي
وحتى الدولي .أما التغييرات التي أحدثها فقد كانت على درجة
كبيرة من األهمية من حيث تركيبة الحكم في المملكة والمقاربات
للملفات المهمة ،لذا م ّثل الملك عبدالله عالمة فارقة في تاريخ
السعودية بسبب تبنيه لمجموعة مشاريع لم يكن قد ألفها البلد
في مراحل سابقة ،فهو تبنى األفكار اإلصالحية وإنْ لم يطبقها
على األرض وكان عهده عهد المشاريع والتمنيات التي نختلف
كثيرا ً معه في توصيفها ما سبب أحباطا ً لدى اإلصالحيين ،وهذا
ما يلقي بثقله على المرحلة الجديدة ألن الرجل اكتسب زخما ً
إعالميا ً غير عادي ،داخليا ً ودولياً ،وبالتالي هناك ضغوطات
كبيرة على الماكينة اإلعالمية لبناء رمزية تضاهي رمزية الملك
عبدالله للمرحلة المقبلة.
هناك مجموعة من المؤسسات التي تشكلت في عهد عبدالله
مثل هيئة البيعة ،ليس معروفا ً ما سيكون مصيرها ،فالملك يملك
صالحيات واسعة جدا ً وهو يقرر ما إذا كان سيترك المؤسسات
التي أنشأها سلفه أم سيستحدث قرارات وتعيينات ومؤسسات
جديدة ،الملك سلمان ليس مفصوال ً عن تجربة عبدالله بل كان
جزءا ً منها.

{ هل يمثل الملك سلمان لدى السعوديين ثقالً أو قائدا ً أم
ماذا؟

ال��ت��ع��ي��ي��ن��ات ف��ي ال��ج��ام��ع��ة ليست
م��ح��اص��ص��ة وال ي��ج��ب أن ت��ك��ون
محاصصة ع��ل��ى ح��س��اب الكفاية
والمهنية ،وكل الدراسات التي تناولت
االدارة العامة وج��دت ان المشكلة
تكمن ف��ي المحاصصة التي طغت
على الكفايات والقدرات البشرية .ما
يدفع للسؤال عن نجاح اللبنانيين
في الخارج وعدم تمكنهم من ذلك في
لبنان ،وهذا السؤال يجب ان نجيب
ع��ن��ه» .وأض���اف« :نحن محكومون

بنظام الجامعة اللبنانية بما فيه من
قواعد وقرارات وتعميمات ،وقد صار
في الجامعة مجلس مسؤول ومنوط
به اتخاذ القرارات الى جانب رئيس
الجامعة في كل ما له عالقة بالجامعة،
إضافة الى انه يوجد قانون لتنظيم
الجامعة وعلينا االل��ت��زام ب��ه .فإن
انجازات الجامعة تؤكد انها ليست
لفرد او فئة بل لكل اللبنانيين».
وق��د تلت ذل��ك جولة على أرج��اء
المركز.

درع الأخوة من «الديمقراطية»
�إلى ال�سفير الكوبي
أعلنت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ،في
بيان أمس أنها قدمت درع األخ��وة األممية إلى سفير
كوبا في لبنان رينيه بارتس سييالو« ،عربون تقدير
لكوبا وقيادتها في دعم الشعب الفلسطيني وحقوقه
الوطنية» ،وذلك خالل االحتفال الذي أقامته السفارة
الكوبية في األونيسكو لمناسبة ال��ذك��رى السادسة

والخمسين النتصار الثورة الكوبية.
وحيا المسؤول في الجبهة علي فيصل «شعب كوبا
وقيادتها وعلى رأسهم القائد فيديل كاسترو والرئيس
راؤول كاسترو ،مقدرا ً عاليا ً الدعم الذي قدمته كوبا وما
زالت للشعب الفلسطيني ،معتبرا ً أن انتصار كوبا هو
انتصار لفلسطين ولجميع احرار العالم».

أن السعوديين يدركون بأن المفاوضات النووية بين الغرب
وإيران تتجه إلى توقيع اتفاق نهائي» .واستبعد أي تواصل
بين إيران والسعودية ،معتبرا ً ان الظروف غير ناضجة اآلن
ألن المتغير اليمني أحدث زلزاالً في الرياض ألن السعودي
يعتبر أن ايران اصبحت على حدوده.
وشدد على أن «المعارضة في الخليج هي سياسية
بن فهد خليفة له ،وما يدل على ذلك ان كل القرارات التي اتخذها
الملك عبدالله هدفت بالدرجة األول��ى الى ايصال ابنه للحكم،
وتعيين األمير مقرن ولي ولي العهد بدعة لم تكن موجودة وذلك
ليكون هذا ملزما ً للملك سلمان وهذا سالح يستخدم لمنع سلمان
من استهداف جناح الملك عبدالله ما يشير إلى عمق الخالف،
واليوم مقرن أصبح ولي العهد وبالتالي ضمن مكانه في العرش
وهناك نية مبيتة للجناح السديري باستبعاد مقرن وتعيين
األمير احمد بن عبدالعزيز مكانه وهو الذي أعفاه الملك عبدالله من
منصبه سابقا ً وعين مكانه محمد بن نايف ،ولو قرر سلمان إعفاء
مقرن من منصبه وهذا يشكل تجاوزا ً للخطوط الحمراء ،ولكن قد
يرغم على التنازل لسبب او آلخر واإلتيان بأحمد بن عبدالعزيز
وليا ً للعهد وعندها يكون الحكم للسديرية بالكامل ،الملك سديري
وول��ي العهد سديري وول��ي ولي العهد سديري فيصبح مقرن
وجناح عبدالله خارج السلطة .ووجود مقرن في منصبه الحالي
هو الضمانة الوحيدة لوصول متعب بن عبدالله إلى العرش وفي
حال موت سلمان يصبح مقرن ملكا ً ويصبح محمد بن نايف ولي
العهد ثم يصبح متعب ولي ولي العهد.
ال اعتقد ان هذه الخطة التي وضعها عبدالله ستسير كما خطط
لها بل سيحدث سلمان تغييرا ً بحيث يقطع الطريق على وصول
متعب إلى العرش والتنافس اليوم بات مفضوحا ً والصراع
مفتوح.

{ إلى أي مدى تدخل األميركي في اختيار الملك؟

 ال شك في أن ألميركا دورا ً مركزيا ً في عملية انتقال السلطةواختيار األشخاص المناسبين لمناصب سيادية وحساسة ،مثالً
في العام الماضي كان هناك سباق بين محمد بن نايف ومتعب
بن عبدالله باتجاه واشنطن لتقديم أوراق اعتمادهما ،وفي النهاية
األميركيون قرروا من هو مناسب لهذا المنصب ومحمد بن نايف
هو األوفر حظا ً بالنسبة الى األميركيين قياسا ً الى أمراء آخرين،
لذلك بارك األميركيون محمد بن نايف ألنه يحتفظ بعالقة وثيقة
معهم ممتدة بعالقة والده األمير نايف الذي وقع اتفاقيات كبرى
في عهده بمشاركة ابنه محمد وهناك مباركة أميركية لهذا النظام
وللتشكيلة والقيادة في السعودية ،ويوجد في الداخل األميركي
تطلع ألن يحكم الجيل الثاني باعتباره تعلم في الغرب وصار
يفهم لغته بعكس الملوك اآلخرين الذين تربوا في القصور ،لذلك
كان األمير بندر بن سلطان أقرب اليهم ألنه يفهم لغتهم وتربى
عندهم ويستجيب لمتطلبات السياسة األميركية في المنطقة.

 سلمان يم ّثل رمز الجناح السديري وعندما نتحدث عنالجناح السديري يعني عن جناح داخل العائلة الحاكمة مؤلف
من  7أشقاء يتحدرون من أم واحدة من عائلة السديري وما تبقى
منهم على قيد الحياة ثالثة بعد وفاة أربعة منهم وهم الملك فهد
واألمير سلطان واألمير نايف واألمير تركي .ومن تبقى هم الملك
سلمان واألمير احمد الذي أعفي من منصبه كوزي ٍر للداخلية العام
الماضي واألمير عبد الرحمن ،وسلمان يمثل رمزا ً لهذا الجناح
السديري وآخر امتداد له ما يعول عليه في إحداث تغييرات كبيرة
جدا ً وإعادة إنتاج هذه السلطة المفتتة من خالل األوامر السريعة
التي أطلقها منذ اللحظة األولى لوفاة عبدالله ،ومنها تعيين إبن
أخيه محمد بن نايف ولي ولي العهد وابنه محمد بن سلمان وزيرا ً
للدفاع ما يمهد لتغييرات أخرى في الدولة بما يؤدي الى إضعاف
منافسه جناح عبدالله الممثل باألمير متعب قائد الحرس الوطني.
فالملك سلمان هو الالعب الوحيد في الميدان وما يقوم به سيؤدي
إلى تهميش للغالبية الساحقة من األمراء السعوديين.

{ ما هو مصير وزير الخارجية سعود الفيصل وبندر بن
سلطان الذي اتهم باالرهاب وتأسيس «القاعدة»؟

 هذا غير صحيح ،ألن ما حصل هو أن الملك لم يكن قد ووريفي الثرى ،حتى بدأت تصدر القرارات وتنسف ما قام به الملك
السابق ما يؤشر إلى وجود أزمة كاملة لتصدر هذه القرارات
المبيتة بل أوح��ي للرأي العام الدولي أن هناك انتقاال ً سلسا ً
للسلطة .ففي داخل العائلة اآلن يوجد ما يشبه النزاع الشرس،
فهناك  13أميرا ً داخل األس��رة المالكة لم يبايع أحد منهم ولي
ولي العهد محمد بن نايف قبل وفاة عبدالله إال أمير واحد وغاب
اآلخرون.
صراع األجنحة كان دائما ً موجودا ً لكن هذا الصراع يتصاعد
والنزاع يتسع وبالتالي تآكل للمشروعية والوحدة وضعف
الدولة يزيد خطورة .والخالف ليس مقتصرا ً فقط على انتقال
للسلطة من جيل إلى جيل ،بل شعور عد ٍد كبير من األمراء بأن
السلطة تتقلص وتقتصر على بيت أو أسرة واح��دة ،فالسلطة
تقتصر اليوم على ثالث بيوت بيت عبدالله وسلمان واألمير نايف
وبقية األجنحة خارج السلطة.
هناك نزعة لدى كل ملك أن ينقل السلطة الى أبنائه وهناك
وثيقة أميركية عبارة عن تقرير قدمته لجنة الشؤون الخارجية
للرئيس األميركي السابق بيل كلينتون في بداية عهده تظهر طلبا ً
من الملك فهد لألميركيين ان يدعموه في ترشيح ابنه عبد العزيز

{ إلى أي مدى ستتغير السياسة الخارجية مع سلمان ومع

{ هناك من يقول إن ما حصل هو انتقال سلس للسلطة؟

زين يطالب بالتحقيق
في حادث لقاء القاهرة
السيد حسين خالل افتتاح المركز

ابراهيم متحدّثا ً إلى الزميلة ر ّمال

أعلن األمين العام التحاد المحامين العرب المحامي عمر
زين ،في بيان أمس «ان ما شهدناه في لقاء للمحامين جرى
في القاهرة مؤخراً ،والذي ال عالقة له باتحاد المحامين العرب
باعتبار ان الدعوة اليه صدرت عن غير صفة او صالحية
(عن رئيس االتحاد الفخري االستاذ سامح عاشور) فكانت
هذه الدعوة غير قانونية وغير نظامية وغير شرعية لعدم
صدورها عن االمين العام االستاذ عمر زين كما ينص القانون
االساسي والنظام الداخلي لالتحاد ،وكل ما صدر عن اللقاء
باطل بطالنا ً مطلقاً ،وال يتحمل المحامون العرب وال هيئاتهم
النقابية وال اتحادهم وزر ما حصل وما نبع من تداعيات».
وأكد زين «ان مهنة المحاماة رسالة للقيم االنسانية ،ومن
حملها ويحملها عرف بالشجاعة في قول الحق واحترام
ال��ذات واحترام القاضي والزميل وحقوق االنسان ،ونبل
التصرف وحسن السلوك ورفعة األخ�لاق هكذا تربينا في
ممارستنا للمهنة».
وقال« :لقد أكدت قوانين تنظيم المهنة في الدول العربية
واالجنبية على ذلك من دون استثناء وفي لبنان منذ قرار
تنظيمها ،وتشكيل نقابتها».
وتابع« :وم��ن أجل ذلك كله يقتضي أن تتم المعالجة
وسريعا ً بأن تبادر كل من نقابات بيروت وطرابلس وسورية
الى فتح تحقيق جدي كل على حدة في ما جرى حيث ان
الصالحية والصفة هي للنقابات وليس لالتحاد واتخاذ
القرارات العادلة في شأن ذلك وإبالغها للرأي العام العربي
والعالمي وخصوصا ً منها االتحادات ونقابات المحامين،
وعلى لجان آداب المهنة القائمة في النقابات العربية تكثيف
عملها ،كما وانشاء لجان في النقابات التي ال لجنة فيها
بالخصوص ،حيث ان ما حصل يتطلب عمالً جديا ً بسبب
تدني ثقافة آداب المهنة لدى بعض المحامين».

 سعود الفيصل سيبقى في وزارة الخارجية ألن هذه الوزارةكانت تاريخيا ً في بيت الملك فيصل وليست من ال��وزارات التي
تكون موضع تنافس ،وألن الفيصل صاحب تجربة طويلة وآل
فيصل ال يتطلعون للمنافسة على العرش ،وال يمكن أن نستبعد
رؤية الفيصل في دمشق ويلتقي مع وزير الخارجية السورية
وليد المعلم إذا ما تغيرت السياسات .بالنسبة الى بندر هو رجل
مهمات وليس مناصب وأشبه بالمغامر ،إما ان يربح ربحا ً صافيا ً
وإما خسارة صافية ،لذا هو ليس رجالً ديبلوماسياً ،بل مقامر
وتميز بإدراكه لملفات معينة وقربه من األميركيين ما يعطيه
دفعة للعودة الى منصب ما لكن تطلعه ،الذي يفوق كل األمراء،
ألن يصبح ملكا ً يجعله غير مرحب به في هذه المرحلة .وطالما أن
محمد بن نايف يدير الملف األمني ،فدور بندر معطل ،بل هناك من
يحسبه على جناح متعب بن عبدالعزيز أي الملك عبدالله ،واليوم
ال أتوقع ان يحتل بندر منصبا ً جديدا ً وذلك لعدم وجود ملفات
تدار ،بل اآلن يجب تطويق تداعيات ما ارتكبه من صيف 2012
بعد أن أتى بكل مقاتلي الدنيا إلى سورية إلسقاط النظام فيها،
فيما تبين انه فشل وعليه أن يتلقى الضربات ويطوق تداعيات
هروب المقاتلين وتنامي ظاهرة اإلرهاب على المستويين اإلقليمي
والدولي.

وليست مسلحة ،فهناك حاجة لإلصالح السياسي ترتقي
الى مستوى الحتمية في دول الخليج».
وأكد أن «الرهان السعودي في لبنان سيبقى على آل
الحريري لكن التدخل السعودي في لبنان سيكون أقل
ألسباب مالية واقتصادية».
وفي ما يلي وقائع الحوار:
زي��ارة الرئيس األميركي ب��اراك أوباما إلى الرياض مع الوفد
المرافق؟

 الوفد الذي أتى مع أوباما يرمز إلى استمرار التحالف التاريخيبين السعودية وأميركا وأن تغيّر الملك ال يغير موقفها وتحالفها
مع المملكة .وقد جاء أوباما إلى الرياض ليقدم رؤية وتقييما ً
للمرحلة السابقة ويحاول المزاوجة بين الرؤيتين الديمقراطية
والجمهورية ،وتؤشر الى ذلك طبيعة القضايا التي طرحها أوباما
للملك سلمان ،الصراع العربي  -اإلسرائيلي والعالقة مع إيران
وروسيا والملفان اليمني والعراقي .فالزيارة هي رسم لمعالم
مرحلة جديدة ،وي��درك السعوديون بأن المفاوضات النووية
بين الغرب وإي��ران تتجه إل��ى الحسم وتوقيع اتفاق نهائي،
واألميركيون أبلغوا السعوديين سابقا ً بضرورة االنفتاح على
إيران لذلك لم يطلب سلمان بعد لقائه أوباما الحرب على إيران أو
وقف المفاوضات بل فقط منع إيران من امتالك السالح النووي،
إذ إن الرياض توصلت إلى قناعة بأنها غير قادرة على ايقاف
المفاوضات.

{ هل سنشهد تواصالً بين إيران والسعودية؟

 الظروف غير ناضجة اآلن والمتغير اليمني أحدث زلزاال ً فيالرياض ألن السعودي يعتبر أن إيران أصبحت على حدوده.

{ كيف سيواجه سلمان التحدي اليمني؟

 هناك ما يشبه اليد المفتوحة من اليمن للسعودية لطمأنتهمبأن الذي حصل هو مطلب شعبي ال عالقة له بالواقع االقليمي
بل حاجة شعبية لالنتقال بالسطة الى دولة ديمقراطية وللسلم
والشراكة وبالتالي ما يتغير ال ينطوي على تهديد ألي قوة إقليمية
أو دولية ،فالسعودية دائما ً حساباتها قائمة على صراعات النفوذ،
فهل يمكن ان ننفي وجود تدخل سعودي في لبنان؟ هل يوجد
قوات سعودية على األرض اللبنانية؟ كال ،بل لديهم حلفاء ينفذون
أجندتهم ويمكن السعودية ايضا ً ان تتدخل ايجابيا ً وليس سلبيا ً
بأن تدعم حراك الشعب اليمني وحقوقه ،والسعودية تسطيع أن
تكون القوة األكثر نفوذا ً في اليمن لو تدخلت ايجابيا ً من دون ان
تدعم الفتن او شراء قيادات سياسية وعسكرية يمنية بما يؤدي
إلى تمزيق النسيج السياسي واالجتماعي اليمني ،فالوهابية
دخلت الى المجتمع اليمني وأحدثت هذا االنقسام.

{ كيف ستكون سياسة سلمان بالنسبة الى األقليات في
الخليج ،ال سيما في البحرين والسعودية؟

 المعارضة في الخليج هي سياسية وليست مسلحة وهيعلى درجة كبيرة من الوعي والرقي في خطاباتها التي تتبنى
اإلصالح وتحرص على وحدة وأمن وطنها على رغم ما ارتكبته
األنظمة من ارتكابات فاضحة ،واليأس لدى المعارضة ليس
خيارا ً بل ستستمر الحركة المطلبية طالما هناك خلل في النظام
السياسي ،هناك حاجة لالصالح السياسي ترتقي الى مستوى
الحتمية في دول الخليج.

{ كيف ترى عالقات الرئيس سعد الحريري بالسعودية في
العهد الجديد؟

تاريخيا ً عالقة آل الحريري كانت بين الرئيس رفيق الحريري
مع الجناح السديري الممثل بالملك فهد ،وكان من المتوقع ان
تتراجع مع الملك عبدالله لكنه حافظ على زخمها وأهميتها وعلى
مركزية آل الحريري في لبنان ولم ينقلها الى بيوتات أخرى،
وسيبقى الحال كما هو عليه ولكن مع وجود عالقة غير مستقرة
بين سعد الحريري ومحمد بن نايف بسبب وصفه بالسفاح ما
ازعج محمد بن نايف لكن سيبقى الرهان السعودي في لبنان على
آل الحريري وأي رهانات أخرى غير مضمونة ،وهناك مصالح
تجارية وسعد سعودي الجنسية وسيكون التدخل السعودي في
لبنان أقل ألسباب مالية واقتصادية وتراجع اسعار النفط.

يبث هذا الحوار كامالً اليوم الساعة الخامسة
م��س��ا ًء وي��ع��اد بثه الحادية عشرة ليالً على قناة
«توب نيوز» تردد 12034

الأحزاب ّ
تهدد من بكركي بالت�صعيد
�إذا ا�ستم ّر ردم الحو�ض الرابع
استمر قرار ردم الحوض الرابع في مرفأ بيروت في التفاعل ،إذ هددت
أحزاب من بكركي من إمكان لجوئها إلى التصعيد السلمي في حال عدم
التراجع عن القرار.
فقد عقد ممثلو أحزاب بعد ظهر أمس ،في الصرح البطريركي ببكركي،
مؤتمرا ً صحافياً ،حضره النائب البطريركي العام المطران بولس
الصياح ،وشارك فيه النائب حكمت ديب ،الوزيران السابقان فادي
عبود ،نقوال صحناوي عن تكتل التغيير واإلصالح ،غسان الحاصباني
عن «القوات اللبنانية» ،نازاريت صابونجيان عن الطاشناق ،شادي
سعد عن «تيار ال��م��رده» ،الياس حنكش عن حزب الكتائب ،رئيس
نقابة مالكي الشاحنات العمومية في مرفأ بيروت نعيم صوايا ،وممثل
أصحاب المصالح في مرفأ بيروت ناصيف صالح.
واستهل المؤتمر بكلمة للمطران الصياح قال فيها« :نأسف لما يحصل
اليوم في منطقة الجنوب ،ولكن ما يجري في الحوض الرابع في مرفأ
بيروت لم يعد يحتمل التأخير .إنها المرة األولى التي نظهر فيها على
اإلعالم ،ألننا تحدثنا عن الموضوع مع الوزير الياس بو صعب ورئاسة
الوزراء وإدارة المرفأ على أساس أنهم سيوقفون عملية الردم .المسألة
ليست تقنية او طائفية او مسيحية ،وإنما وطنية».
وأض��اف« :الحوض الرابع خسارة كبيرة على البلد ،والمخالفة
الكبرى واضحة جداً .ونحن وفق اللياقة والقانون تحدثنا مع مجلس
الوزراء أوالً ،والتقينا بالسيد حسن قريطم لنتحدث معه عن المسألة
لنتوصل إلى تفاهم نقتنع جميعنا به لخدمة البلد .األحزاب الموجودة
معنا اآلن هي التيار الوطني الحر ،الكتائب ،القوات اللبنانية ،المرده،
والطاشناق ،وجميعهم موجودون ألنهم أحسوا بخطر كبير ضد البلد،
ونحن نشكر معالي الوزير فادي عبود لحضوره اليوم ،فهو يحمل قضية
المرفأ منذ نحو  25سنة».
وألقى عبود كلمة أوضح فيها أن «ما من أحد ضد توسيع مرفأ بيروت»،
وقال« :هناك خطة وضعت وطرق أخرى عدة لتوسيع حجم المرفأ،

فنحن لسنا مقتنعين بأن هناك حاجة لردم الحوض الرابع ،ونعتبر
ذلك مضرا ً للمرفأ .نحن ال ننظر إلى الموضوع من منظار طائفي ،وهذا
موضوع غير علمي ودقيق ،فمرفأ بيروت لكل لبنان ،وهذه المخالفات
التي شهدها المرفأ هي نتيجة مخالفة عمرها  25سنة ،وسببها لجنة
موقتة تدير مرفأ ملك الشعب اللبناني».
وأضاف« :الموضوع بكل بساطة ،هو أن كل هذه األحواض بنيت
بمراسيم جمهورية ،وهذه األرض والمياه لها مالك الذي هو الدولة
اللبنانية ،وهذا الموضوع يقرره مجلس ال��وزراء الذي يمثل غالبية
الشعب اللبناني» .وأكد أنه «إذا استمر الردم ،سنمنع ذلك بكل الوسائل
الديمقراطية والقانونية المتاحة ،وإذا اضطر الموضوع سنغلق المرفأ
وسننزل على األرض».
وأشار ديب إلى أن موضوع الردم لم توضع له خطة استراتجية وهو
ال يحمل شروط النقل المشترك ،وال خطة الشاحنات واستيعاب الطرق
بين طرابلس وبيروت والمرافئ األخرى ،معتبرا ً أن الردم هو بمثابة
إعدام.
وق��ال« :هناك مخاوف كبيرة ،مما يخطط لضرب مرفأ بيروت في
المنطقة بعد إع��ادة اإلعمار ،شيء ما يظهر في األف��ق لمرفأ بيروت
لمصلحة مناطق أخرى أو بلدان أخرى».
وأشار صوايا إلى أن «السير بهذا القرار سيؤثر على عمل حوالى
 1500شاحنة والعمال ومتعهدي التحميل والتفريغ».
وأصدرت اللجنة المكلفة متابعة مشروع الردم بيانا ً أكدت فيه «أن
مسألة ردم الحوض الرابع هي مسألة وطنية واقتصادية واستراتيجية
بامتياز».
وق��ررت الطلب من الرئيس سالم «اإليعاز إلى الجهات المختصة
للوقف الفوري لكل األعمال المتعلقة بردم الحوض الرابع ،وذلك حسب
االتفاق الذي تم في اجتماع السراي الحكومية بين عدد من الوزراء
وادارة المرفأ ،وذلك بطلب من دولته».

