حمليات �سيا�سية

السنة السابعة  /اخلميس  23 /متوز  / 2015العــدد 1838
Seventh year / Thursday / 23 July 2015 / Issue No. 1838

�أكد لـ«البناء» و«توب نيوز» �أن ا�ستقبال الريا�ض لجعجع �إهانة للقيادة ال�سعودية وانتهاك ل�شعور ال�س ّنة في لبنان

حمدان :ال�سعودية �ستكون الإ�سفنجة
التي تمت�ص الإرهابيين الذين �أر�سلتهم �إلى �سورية
استغرب أمين الهيئة القيادية ف��ي «ح��رك��ة الناصريين
المستقلين – المرابطون» العميد مصطفى حمدان استقبال
السعودية لرئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع،
واعتبر ذلك إهانة للقيادة السعودية التي أثبتت انها ليست
ح��ري��ص��ة ع��ل��ى ش��ع��ور أه���ل ال��س��نّ��ة ف��ي ل��ب��ن��ان ،وت��س��اءل:
«كيف يستقبلون قاتل رئيس وزراء سنّي ويستقبله الملك
السعودي أيضاً؟».
وإذ أشار حمدان الى أن جعجع ذهب إلى السعودية لقبض
األم���وال ،اعتبر أن انتخاب جعجع رئيسا ً للجمهورية غير
وارد واألفضل له أن يعود إلى الزنزانة على أن يأتي رئيساً،
وسأل« :كيف يطالبون بالحقيقة في جريمة اغتيال الرئيس
رفيق الحريري ويستقبلون قاتل رشيد كرامي؟».
وف��ي ح���وار مشترك م��ع صحيفة «ال��ب��ن��اء» وق��ن��اة «توب
نيوز» ،كشف حمدان أن جعجع أرسل ثالثة مستشارين من
«القوات» من بينهم أحد العسكريين للتواصل مع تنظيمي
«ال��ق��اع��دة» و«ال��ن��ص��رة» ف��ي س��وري��ة ب��ق��رار أميركي لتنظيم
«جيش الفتح» وإقامة حكومة موقتة في أدلب.
وأك���د ح��م��دان أن ال��ق��ي��ادة ال��س��ع��ودي��ة ال��ج��دي��دة ال تتمتع
بالحكمة وتتصرف كثور هائج وأول ب��وادر الخطأ هو ما
ارتكبته من عدوان إجرامي على اليمن.
ورأى ح��م��دان «أن السعودية ستكون اإلسفنجة التي
تمتص اإلرهابيين الذين أرسلتهم إلى سورية والعمليات
االنتحارية في جدة والرياض تؤشر إلى ذلك» ،مشيرا ً الى
أن��ه خ�لال المداهمات التي حصلت ف��ي ال��ري��اض وج��دة تم
اعتقال  430داعشيا ً وإرهابيا ً نتيجة اعترافات المجموعة
فجرت جامع الصادق في الكويت.
التي ّ

{ هل تعتقد أن السعودية هي إح��دى ال��دول المتضررة من
االتفاق النووي االيراني؟

التفاهم النووي الذي وقع بين إيران وال��دول الست ننظر إليه
من موضوعين أساسيين :األول هو التوقيع الرسمي لهذه الدول
الغربية وروسيا والصين وألمانيا مع الجمهورية اإلسالمية
اإليرانية وبالتالي أصبحت إيران داخل المجتمع الدولي ومعترفا ً
بها على الصعيدين العالمي واإلقليمي .الصين منذ قيام ثورتها
في العام  1948حتى العام  1972لم يكن هناك اعتراف دولي بها
ولم تدخل األمم المتحدة ،بطبيعة الحال ،الصين ال تزال اليوم حالة
ثورية متقدمة وال يزال الحزب الشيوعي الصيني يمارس دوره
الثوري على الصعيد الدولي .اليوم يحاول أعداء إيران اإليحاء وكأن
الفكر الثوري اإلسالمي الشيعي في إيران قد وصل إلى حده النهائي
وخصوصا ً «إسرائيل» ،إيران اليوم أخذت االعتراف الدولي ككيان
أساسي وال تزال تتمسك بالحالة الثورية التي يجب نحن كوطنيين
وكقوميين عرب أن ننظر إليها بأنها حالة ثورية متقدمة في العالم
العربي ،وهناك توقيع يؤكد دخول إيران المجتمع الدولي.
الموضوع الثاني ،هو أن إي��ران أصبحت ق��ادرة على أن تكون
جزءا ً من منظومة اقتصادية عالمية سواء كان داخل «البريكس» أو
خارجه وبالتالي أصبحت حالة جذب إقتصادي قبل أن يتم التوقيع
النهائي لالتفاق ،رأينا كيف أن وزراء خارجية أوروبا يتنافسون على
من يسبق إلى إيران ،طهران ستكون حالة اقتصادية أساسية على
الصعيد العالمي ،أما في ما يتعلق بالمتضررين فواضح أن هناك
إحباطا ً «إسرائيلياً» في الداخل «اإلسرائيلي» وصراعا ً عنيفا ً يؤثر
حتى في تفاصيل تأليف وزارة جديدة وعن سقوط الديبلوماسية
«اإلسرائيلية» في العالم ،ونقاشا ً داخل الجيش بأنه سيعيد رسم
سيناريوات جديدة للتعاطي مع إيران النووية ،لذلك واضح أن
المتضرر األكبر هو «إسرائيل» ،ألننا على صعيد الشرق األوسط
األمن القومي «اإلسرائيلي» هو فوق كل اعتبار ،وبتوقيع هذا اإلتفاق
النووي أصبح األمن القومي «اإلسرائيلي» ليس فوق كل اعتبار ،بل
المصالح األميركية واألوروبية مع إيران أعلى من كل االعتبارات.
اإلرباك «اإلسرائيلي» هو بسبب سقوط مقولة األمن «اإلسرائيلي»
في الشرق األوسط فوق كل اعتبار ،نرى أيضا ً في «إسرائيل» القلق
الوجودي ،حتى اللحظة األخيرة لتوقيع االتفاق كان رئيس وزراء
العدو بنيامين نتياهو يفاوض مع أميركا ألخذ ضمانة سحب ما
تقوله القيادة اإليرانية «إزالة الكيان الصهيوني من الوجود» لكن
بعد التوقيع قال اإلمام علي الخامنئي أنه «ال بد من إزالة إسرائيل
من الوجود».

{ إذا ً م��اذا تفعل ال��والي��ات المتحدة؟ ه��ل تضرب المصالح
«اإلسرائيلية» في حين أن «إسرائيل» محمية للمصالح األميركية
في المنطقة؟

مصالح اميركا لم تكن خالل العقود األخيرة ترتكز على «إسرائيل»
التي لم يعد لها ال��دور األساسي في حماية المصالح األميركية،
الواليات المتحدة تراهن على الزمن ،إنه إذا أعطينا إيران هذا الواقع
النووي السلمي وقيدناها في بعض األماكن ووقف برنامج التطوير
العسكري ومنظومات الصواريخ لمدة ثماني سنوات بعد اقناع
الصين وروسيا إيران بوقف هذا البرنامج ،اليوم أميركا تعتقد أن
إيران النووية ملجومة بتعاطيها على الصعيد اإلقليمي وتحافظ
على الشرعية بالدخول إلى المجتمع الدولي وتكبيل هذا المشروع
النووي ،نحن مقبلون على عملية ترضية أميركية لـ«اسرائيل» من
خالل بعض عقود التسليح ومنظومات تسليح متطورة ستأخذها
«إسرائيل» باالبتزاز من أميركا ،االتفاق النووي أعطى إيران زخما ً
دوليا ً جديدا ً وامتالك بعض مفاتيح الملفات على الصعيد اإلقليمي
التي تؤثر فيها إيران والتي سيبدأ البحث في تفاصيلها مع توقيع
االتفاق.

{ م��اذا عن ال��واق��ع السعودي المتضرر ال��ذي لم يقتنع بعد
بتوقيع االتفاق النووي؟

نتمنى أن تدرك السعودية أنها ليست متضررة من هذا االتفاق،
ولكن اذا اعتبرت نفسها متضررة فهذه طامة كبرى ،عوضا ً عن أن
تكون لديها حكمة وروية مع هذا االتفاق في شك ٍل يمنع الضرر عن

حمدان متحدثا ً الى الزميلة رمال

وج����زم ح���م���دان ب����أن «ال��س��ع��ودي��ة ف���ي م����أزق أساسي
وستكون هدفا ً لإلرهابيين للعودة إليها» ،متوقعا ً مزيدا ً من
التأزم والتفجيرات في السعودية وفي الدول التي تورطت
استخباراتها بإرسال اإلرهابيين إلى سورية.
وف��ي الموضوع النووي اإلي��ران��ي ،لفت حمدان ال��ى «أن
اي���ران أصبحت داخ��ل المجتمع ال��دول��ي ومعترفا ً بها على
الصعيدين العالمي واإلقليمي وقادرة على أن تكون جزءا ً من
منظومة اقتصادية عالمية وبالتالي حالة جذب إقتصادي»،
الواقع االسالمي والعربي ،لكن لألسف اليوم ال توجد قيادة سعودية
تتمتع بالحكمة ،وأوالد الملك عبدالعزيز لديهم بعض الحكمة وبعض
القيود في العمل اإلسالمي المشترك والعمل العربي المشترك ،اليوم
القيادة السعودية الجديدة ال تتمتع بالحكمة وتتصرف كثور هائج
وأول بوادر الخطأ هو ما ارتكبته من عدوان إجرامي على اليمن.
محمد بن سلمان اليوم في الحكم ،وهناك مشكلة كبيرة داخل العائلة
المالكة السعودية ،هناك أمراء لم يبايعوا وأمراء أعلنوا العداء مع
العائلة الحاكمة ،محمد بن سلمان في مأزق نتيجة حرب اليمن كما
كان بندر بن سلطان في مأزق في حرب اليمن األولى ،حرب اليمن
الثانية تذكرنا بمعادلة السديري – الشمري ،عندما تبدأ ارتدادات
ما جرى في اليمن أكثر على الداخل السعودي سيبرز محمد بن نايف
وإعادة الدور إلى متعب بن عبدالله (الملك السابق) كحالة شمرية
بالتركيبة السعودية .أما األمر المهم على صعيد المنطقة فهو نجاح
مبادرة الرئيس الروسي فالدمير بوتين في إنشاء القوة العسكرية
الموحدة والتنسيق بين القوى التي تحارب اإلره��اب لمكافحته،
عندها يظهر موقف أميركا من هذه القوة في ظل حرب استخباراتية
بين أميركا وإيران على صعيد المنطقة.

{ هل تعتقد أن االتفاق النووي سيخلق مشاكل أمنية إليران
ألنها فتحت األبواب للشركات ورجال األعمال ويمكن أن يدخل
البعض منهم والءهم للوبي الصهيوني؟
هذا يتعلق بكيفية تعاطي إيران مع هذا الكم من االنفتاح ،لكن
المؤسسات اإليرانية ق��ادرة على تطوير نفسها إذا تعاملت مع
الموضوع تدريجيا ً كما تصرفت الصين .نتوقع بعض االضطرابات
لكن الواقع اإليراني قادر على استيعاب الموضوع بالتدريج لكي ال
يؤثر فيها.

{ الرئيس األميركي ب��اراك أوب��ام��ا خاطب دول الخليج بأن
المشكلة في أنظمتكم وليس مع إيران ،لكن ال يفعل شيئا ً إلصالح
تلك األنظمة؟

السعودية اليوم نتيجة كالم أوباما أشبه باالسفنجة التي
عصرتها الواليات المتحدة واليوم عندما فشلت المشاريع األميركية
«اإلسرائيلية» في الشرق األوسط التي استخدمت اإلرهاب ،ستكون
السعودية اإلسفنجة التي تمتص هؤالء اإلرهابيين وقد بدأت بعض
العمليات االنتحارية في جدة والرياض والمداهمات التي حصلت
في الرياض وفي جدة تم اعتقال  430داعشيا ً وارهابيا ً نتيجة
فجرت جامع الصادق في الكويت ،عملية
اعترافات المجموعة التي ّ
كشف التفجير بهذه السرعة تمت من طريق إم��رأة كانت تجلس
في منزلها شاهدت سيارة نيسان وقفت بسرعة وترجل منها رجل
وعندما د ّوى االنفجار أخذت رقم السيارة وأعطته للشرطة التي
كشفت بواسطة دائ��رة الميكانيك هوية صاحب السيارة وألقي
القبض على  39إرهابيا ً أفصحوا عن الذي يشغلهم في السعودية،
هذا مؤشر على أن من يستخدم اإلرهاب يسقط ضحيته ،لقد أفلتت
األم��ور من أميركا والنظام السعودي ،وبعد أن سقطت األه��داف
في سورية وال��واق��ع التركي الجديد المستجد بالتضييق على
الدعم اللوجستي لإلرهابيين في سورية سنرى هجرة معاكسة
لإلرهابيين ،المجموعة التي كانت تدير السعودية والفكر اإلرهابي
والمنظر األساسي الستخدام االره��اب في المنطقة العربية هو
بندر بن سلطان ،السعودية في م��أزق أساسي ،ألن اإلرهابيين
سيتسللون إليها ،القصور الفارغة واإلمكانات المادية والثروة
الموجودة في السعودية ستكون هدفا ً لإلرهابيين للعودة اليها،
لذا نتوقع المزيد من التأزم والتفجيرات في السعودية وفي الدول
التي تورطت استخباراتها بإرسال بعض اإلرهابيين مثل بريطانيا
وفرنسا وبعض دول أوروبا الشرقية.

{ السعودية ت��درك هذا األم��ر ،فلماذا ال تقدم شيئا ً لمكافحة
اإلرهاب؟

هناك بوادر شعور بالرعب داخل السعودية تدفعهم إلى بعض
المواقف السياسية ،وزيارة وزير الدفاع محمد بن سلمان إلى روسيا
دليل على ذلك ،القضاء على اإلرهاب يبدأ بوقف الدعم السعودي
له وسقوط النظام القطري ألنه النظام اإلجرامي األساسي والجزع
األساسي لإلرهاب في األمة هم «اإلخوان المسلمون» وأساس الفتنة

مجل�س المفتين :النتخاب رئي�س للجمهورية
و�إطالق العمل في المجل�س والحكومة
دعا مجلس المفتين إلى انتخاب رئيس جديد
للجمهورية وإط�لاق العمل في مجلس النواب
الحكومة «بعيدا ً من االستهداف والمنازعات
والتعطيل».
ج��اء ذل��ك في بيان للمجلس عقب اجتماعه
ال��دوري أمس برئاسة مفتي الجمهورية الشيخ
عبداللطيف دريان في دار الفتوى ،وأشار المجلس
إل��ى أن��ه «يولي أهمية فائقة للملفات الوطنية
المتأزمة والتي تمس أمن المواطنين ومعيشتهم
واستقرارهم» ،ودع��ا إل��ى «إع���ادة المؤسسات
الدستورية إلى عملها وفعاليتها بانتخاب رئيس
جديد للجمهورية ،وإط�لاق العمل في مجلس
النواب ،وفي حكومة المصلحة الوطنية ،بعيدا ً من
االستهداف والمنازعات والتعطيل».
وأشاد المجلس باالنتخابات التي حصلت في
المجلس الشرعي اإلسالمي األعلى وفي المجالس
اإلدارية لألوقاف ،ورأى «أن هذا العمل الديمقراطي

والمؤسسي شديد األهمية والداللة في إعطاء دفع
للعمل الوقفي ،وعمل دار الفتوى العام».
ور ّك��ز المجلس على «وح��دة الجهاز الديني
ونهوضه واعتداله ،وعلى االنضواء تحت قيادة
دار الفتوى في الجمهورية اللبنانية من أجل
خطاب ديني معتدل ،ومن أجل تطوير خدمات
المؤسسات الدينية للمجتمع اإلسالمي في شتى
المجاالت».
وق��رر اهتمامه في المرحلة الحالية لملفين
أساسيين« :التعليم الديني األساسي والعالي
دعما ً وتطويراً ،والتنمية الوقفية من خالل مشاريع
في بيروت وسائر المحافظات والمناطق» ،معلنا ً
نيته تكثيف اجتماعاته في المرحلة المقبلة
لمتابعة الشؤون الوطنية والتعليمية والوقفية.
وإذ هنأ المجلس المسلمين بعيد الفطر ،سأل
الله «للبنانيين والعرب والمسلمين المثوبة
والمغفرة واالستقرار واألمن والتقدم».

المجلس مجتمعا ً في دار الفتوى

«الوفاء للمقاومة» :طريق القد�س تم ّر بكل �إرهابي
أك��دت كتلة الوفاء للمقاومة أن المقاومة ماضية في
واجبها الوطني واإلنساني للدفاع عن هذا الوطن ولحماية
اللبنانيين ،مشددة على أن طريق القدس تم ّر بكل إرهابي
والواجب أن نقاتل كل إرهابي للوصول إلى القدس.
ورأى رئيس الكتلة النائب محمد رعد« ،أن لبنان أمامه
استحقاقات وتحديات داهمة ،ويجب أن نأمن على أمننا
وإدارت��ن��ا ومجتمعنا وسيادتنا في مواجهة عدو يجه ّز
كل التكنولوجيا من أجل أن يتحين الفرصة لالنقضاض
مجدداً».
وق���ال ف��ي خ�لال اح��ت��ف��ال تأبيني ف��ي ب��ل��دة ال��دوي��ر:
«المقاومة ماضية في واجبها الوطني واإلنساني للدفاع
عن هذا الوطن ولحماية اللبنانيين» ،متسائالً« :ماذا فعلت
الحكومات للتصدي للتكفيريين؟» وأض��اف« :أنجزنا
الكثير الكثير مما كان ال يتوهم أحد أننا ننجزه في منطقة
القلمون وسلسلتها الجبلية ،وبقي القليل القليل قي
الزبداني سننهيه قريباً».
ودعا رعد «الشركاء في الوطن الى أن يتنبهوا لمخاطر
الخيارات التي هم عليها» ،وت��س��اءل «ل��م��اذا يعطلون
المجلس النيابي وهو أم المؤسسات الدستورية في هذا
البلد؟ أال يرون أن هذا التعطيل يرتد عكسا ً على تعطيل
رئاسة الجمهورية حين يحين أوان انتخاب رئيسها؟ أال
ّ
سيعطل ،بل
يفكرون في أن هذا التعطيل للمجلس النيابي
يشل الحكومة حتى لو لم تستقل؟ أال يعرفون أن تعطيل

حاورته روزانا ر ّمال

موضحا ً أن المتضرر األكبر هو «اسرائيل» التي تعيش حالة
ارتباك بسبب سقوط مقولة األمن «اإلسرائيلي» في الشرق
االوسط فوق كل اعتبار.
وشدد حمدان على أن «االتفاق النووي أعطى إيران زخما ً
دوليا ً جديدا ً وامتالك بعض مفاتيح الملفات على الصعيد
اإلقليمي التي تؤثر فيها إي���ران وال��ت��ي سيبدأ البحث فيها
بالتفاصيل مع توقيع االتفاق».
وفي ما يلي نص الحوار كامالً:
المذهبية الس ّنية  -الشيعية ،ما حدث في تركيا يؤشر بالخير
لمكافحة اإلرهاب ،لن يكون هناك مشروع ناجح لمكافحة اإلرهاب
إذا لم تستطع مصر أن تقضي على اإلرهابيين داخلها والدخول في
المشروع الذي طرحه الرئيس عبدالفتاح السيسي لتقوية القوات
المسلحة.

{ كيف ستواجه مصر «اإلخوان» والسعودية تستقبل رئيس
المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل؟

وضع حماس مع مصر تحسن ،جاء وفد من حماس من المقاتلين
المناضلين ضد «إسرائيل» إلى القاهرة وأبرم اتفاقا ً جديا ً مع مدير
االستخبارات المصرية في ما يتعلق بالواقع في غزة ومصر،
القيادة المصرية لن تهادن مع «اإلخوان المسلمين» ،وقال الرئيس
جمال عبد الناصر إن هناك خطرين على األمة :االخوان المسلمون
والرجعية العربية والمحميات والمشيخات األميركية في الخليج،
وتدرك القيادة المصرية هذين الخطرين ،لذلك لم تدخل القيادة
المصرية إلى اليمن وحتى لم تشارك في القصف ال��ذي قام به
التحالف السعودي على اليمن.

{ يقال إن السعودية استدعت مشعل وجعجع لمشروع جديد
في المنطقة ،ما رأيك؟

الرجالن عميالن ويذهبان لقبض األموال من السعودية ووثائق
«ويكيليكس» أكدت أن جعجع يقبض من السعودية ،استقبال
السعودية لجعجع إهانة للقيادة السعودية التي اثبتت أنها بال
عقل ،حتى الحرص على شعور أهل الس ّنة في لبنان ال يعنيهم،
كيف يستقبلون قاتل رئيس وزراء س ّني ويستقبله الملك السعودي
وأين مشاعر آل كرامي؟ جعجع في الحد األقصى يقيم كانتونا ً
مسيحيا ً لكن ليس واردا ً اآلن ،وال أحد يسمح له بذلك ،حتى خالل
الدعم «اإلسرائيلي» له ،وأن يكون رئيس جمهورية غير وارد فهو
يعود إلى الزنزانة وال يأتي رئيس جمهورية ،وهو سيعود إلى
الزنزانة والنظام السعودي ال يستطيع أن يحمي نفسه .ونسأل
كيف تطالبون بالحقيقة في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري
وتستقبلون قاتل رشيد كرامي؟
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المجلس النيابي هو تعطيل لمصالح الناس واللتزامات
البالد تجاه الدول األخ��رى ،مما يجعل لبنان على حافة
اإلنهيار؟ عليهم أن يعيدوا النظر وأن يصغوا إلى النصائح
واألقوال السديدة ،وأن يفكروا جيدا ً في أن الرهانات التي
يراهنون عليها ال تستطيع أن تبقيهم في سلطة إذا سقطت
تلك الرهانات».
وأك��د عضو الكتلة النائب ن��وار الساحلي ب��دوره ،في
احتفال تأبيني ،نظمه حزب الله في ذكرى أسبوع أحد
عناصره هادي حسن نون في حسينية بلدة السماقيات
السورية الحدودية مع لبنان« ،أن المقاومة تقاتل في
سورية لحماية الخط الممانع والمقاوم» ،مشيرا ً الى «أن
البعض يقول إن طريق القدس ال تمر بسورية ،نحن نقول
له إن طريق القدس تمر بكل إرهابي ،والواجب أن نقاتل كل
إرهابي للوصول إلى القدس».
ولفت إلى «أننا عندما نقاتل هؤالء اإلرهابيين نقاتلهم
في النهار كما في الليل ،ونقاتلهم جهارا ً وال نستحي من
ذلك» ،موضحا ً «أن في مكاتب هذه المقاومة يوجد القلم
والكتاب والبندقية».
واختتم الساحلي« :كما انتصرت المقاومة مع سورية
في حرب تموز ضد العدو الصهيوني ،كونوا على يقين،
ولو طال الزمن ،أن هذه المقاومة وسورية وكل حر شريف
في هذا العالم سينتصر على قوى الظالم واإلرهاب وعلى
هذا العدو العديم الرحمة واإلنسانية».

�أ�سود لأبو فاعور :تت�شاركون
مع الآخرين على هدم الدولة
سأل عضو تكتل التغيير واالصالح النائب زياد أسود
في بيان ،وزير الصحة وائل بو فاعور« :هل بامكانك يا
سيد وائل أن تجري حسابا ً بسيطا ً لعدد المرضى وفئاتهم
وآلية توزيعهم على األطباء في مستشفى جزين الحكومي،
وهل بإمكانك أن تدقق بالسبب الذي يجعل طبيبا ً واحدا ً
يستحوذ على جميع المداخيل المترتبة على مستويات
الدفع المباشر للفاتورة والدفع غير المباشر لذات الحالة
من الشركات الضامنة .وهل بإمكانك ان تسأل عن سبب
إحجام أطباء آخرين عن العمل في المستشفى واألسلوب
الذي يجابه به هؤالء من المسؤول عن االدارة وأدبياته
وأخالقه وزمره».
وأضاف« :وهل بإمكانك يا معالي العزيز أن تسأل لماذا
تضرب الراهبة المسؤولة وتشتم وتطرد من المستشفى؟
ولماذا تهان من قبل واجهة المستشفى والمسؤول عنها
ادبيا ً وطبيا ً وأخالقياً .وهل تعرف لماذا يطرد كل من يتجرأ
على السؤال عن المداخيل والمال العام وأسأل لماذا تتراكم
الديون وما هو سببها وما هي اإلجراءات التي اتخذت لدرء
االنهيار واالفالس على مدى سنوات من الصمت والفجور
والعهر السياسي المغطى بلعب دور الضحية ورمي التهم

على اآلخرين لمجرد دعوتهم إلى تحصيل حقوق المنطقة.
وهل يمكن لك ان تشرح لنا من خبرتك كيف تدار المستشفى
وما هي قواعد العمل اإلداري والصحي والمالي والوظيفي
للجسم الطبي وهل بإمكانك أن تجري مقارنة جدية وعلمية
لنستلهم منك االص�لاح والفعالية والتطور في الجسم
الطبي والخبرات التي تخ ّول أمثالك التبجح عن انجازات
امام االعالم؟».
وتابع أسود« :قلنا لكم اإلدارة عاطلة ورأسها فاسد وعقيم
فقلتم ال دخل لنا اسألو عن الحماة والمحظيين تشتكون من
التوظيف السياسي والفساد وتمارسونه ،تشتكون من
ضعف الجسم الطبي وتعممون وسائله ،تشتكون من الهدر
ّ
وتغضون نظركم عنه ،تشتكون من انهيار الدولة ومخالفة
القانون وتتفرجون عليه ،ال بل تتشاركون مع اآلخرين على
هدم الدولة منذ  1990وحتى اليوم ،تمارسون كأسياد على
وزارة تح ّولت إلى مرتع للفاشلين والزعران والمزورجية
وسالبي المال وهادري حياة الناس وصحتهم والغرائزيين
والفاشيين الطائفيين».
وختم أسود بيانه« :عزيزي أمام هذا الواقع نقول لن
نسكت ولن ننسى».

ن�صار ّ
وحداد:
النابل�سي التقى ّ
ت�أكيد الوحدة وال�سالم بين الطوائف

{ هل صحيح أن شعبية تيار المستقبل تراجعت في عكار
وطرابلس؟

ال إدارة مركزية لـ«المستقبل» وكل طرف يستنسب ،والحريري
خارج لبنان يتنقل بين العواصم« ،المستقبل» في ظل لعبة الطوائف
والمذاهب في لبنان ،يمثل الواقع الس ّني.

{ هل تتخوف في األيام المقبلة أن تتطور األزمة الحكومية وال
تتحقق مطالب رئيس تكتل التغيير واالصالح العماد ميشال عون
ويتفاعل الموضوع في الشارع؟

هناك قرار كبير بعدم تفجير كبير في لبنان ،ولكن هناك بعض
الضوابط تقلصت ونشهد تكرار األح��داث ،والواقع الذي نراه هو
إضعاف رئيس ال��وزراء والكالم الطائفي المذهبي حول حقوق
ويتفجر من
المسيحيين وكأن النظام الطائفي المذهبي يتالشى
ّ
الداخل ،لكن القرار الكبير بعدم التفجير ال يزال قائما ً ولست متفائالً
في االيام المقبلة بقوة الضبط ،ال سيما في زمن الجنون السعودي
الذي يمكن أن يترجم في لبنان ويكون أحد الساحات المفتوحة
للتصعيد ،خصوصا ً أننا نشهد في سورية عملية تركيز الدولة
ليتحقق النصر على اإلرهاب من خالل ترسيخ األماكن الموجودة
فيها الحكومة ودفع اإلرهابيين لجعلهم بؤرا ًغير قادرة على التغيير،
وحتى الرأي العام السوري تغيّر ليقف إلى جانب الدولة ،ومشروع
حكومة موقتة في إدلب وتجميل «جبهة النصرة» سقط ،جعجع
أرس��ل ثالثة مستشارين من القوات من بينهم أحد العسكريين
للتواصل مع «القاعدة» و«النصرة» المتواجدين في سورية وذلك
بقرار أميركي لتنظيم «جيش الفتح» لكن المشروع سقط وإدلب
انتهت والجيش السوري حقق إنجازات كبيرة في الميدان.

ُيبث هذا الحوار كامالً اليوم الساعة الخامسة مسا ًء
ويعاد بثه عند الحادية عشرة ليالً
على قناة «توب نيوز» تردّد .12034

النابلسي مستقبال نصار وحداد
استقبل الشيخ عفيف النابلسي
مطران صيدا ودي��ر القمر للموارنة
نصار ،وراعي أبرشية صيدا
الياس ّ
ودير القمر للروم الملكيين الكاثوليك
ال��م��ط��ران إي��ل��ي ح����داد ،ح��ي��ث أك��د
المجتمعون بحسب بيان« ،الوحدة
ال��وط��ن��ي��ة وال���س�ل�ام ب��ي��ن مختلف

المكونات الطائفية والدينية».
وش��دد النابلسي على «وج��وب
العمل لتعميق العالقات بين أتباع
األدي����ان ،ب��ل بين بني البشر ألن
اإلنسان أخ اإلنسان».
وق����ال« :إذا ك��ن��ا ن��ري��د ال��س�لام
واالستقرار والحرية والكرامة ،علينا

أن نؤكد احترام بعضنا لبعض ونبذ
ك��ل معاني التعصب وال��ك��راه��ي��ة،
فاألديان جاءت لنشر رسالة المحبة
واألخ��وة ،ولتعزز حياة المجتمعات
بالعلم والمعرفة واألخالق ،وبالتالي
إن أي سلوك همجي عدواني فيه أذية
للبشر ليس من الدين بشيء».

المتعاقدون اعت�صموا �أمام «التربية»
للمطالبة بت�أجيل المباراة المفتوحة
اعتصم األس��ات��ذة المتعاقدون
أمام وزارة التربية للمطالبة بتأجيل
المباراة المفتوحة وإنصاف األساتذة
المتعاقدين القدامى في المباراة.
وتحدث باسمهم حمزة منصور فقال:
«المتعاقدون القدامى تجاوزوا عمرا ً
في النضال والتعليم والوزارة تخلّت
ع��ن تعهدها ف��ي إنصافهم ولجأت
إل��ى ما يسمى بالمباراة المفتوحة
العثمانية ،ل��ذا اعتصمنا اليوم في
ه��ذه الساحة لنقول لهم إذا كنتم
تمثلون السلطات في تمرير قانون
فهذا ال يدل على أنكم أصحاب حق،
بل ألن السلطة بيدكم».
وأض������اف« :ي���رف���ض���ون إج����راء
مباراة محصورة بالمتعاقدين كي
ال يرفعوا نسبة الطائفة التي ينتمي
إليها المتعاقدون ألن غالبيتهم من
طائفة معينة .وهنا نسأل ،ما ذنب
المتعاقدين إذا انتموا ال��ى طائفة
واحدة؟
وط����ال����ب ب����ـ«ال����م����س����اواة م��ع
األساتذة الجدد من خالل فتح كلية
ت��رب��ي��ة وإدخ����ال جميع المعلمين
وامتحانهم».

حادثة صدم

وك���ان األس���ات���ذة ال��م��ت��ع��اق��دون

الزميل ابو غليون ملقى على األرض بعد صدمه
يريدون إقفال الطريق أم��ام وزارة
التربية للتوجه بعدها إل��ى عين
ال��ت��ي��ن��ة ل��ت��س��ل��ي��م رئ��ي��س مجلس
النواب نبيه بري مذكرة يطالبون
فيها ب��ت��أج��ي��ل ال��م��ب��اراة والعمل
لتشمل جميع األساتذة المتعاقدين
م��ا يمنحهم ح��ق القيام بالمباراة
أسوة باآلخرين ،إضافة إلى بعض

ال��ت��س��ه��ي�لات ن��ظ��را ً ال���ى خبرتهم
وعمرهم .ولكن وأثناء قطع الطريق
للتجمع والتوجه إل��ى عين التينة
أق��دم��ت س��ي��ارة م��ن ن��وع «ب��ي ام»
ت��ق��وده��ا إم���رأة على ص��دم مصور
جريدة «السفير» الزميل فادي ابو
غليون ال��ذي نقل إل��ى المستشفى،
فيما ف ّرت السائقة.

