حمليات �سيا�سية

السنة السادسة  /اخلميس  17 /متوز  / 2014العــدد 1537
Sixth year / Thursday / 17 July 2014 / Issue No. 1537

هيئة التن�سيق ت�ؤكد ف�شل الرهان على مواجهة مع الطالب

�أكد � ّأن اعتماد الن�أي يحول دون قيام الجي�ش بدوره ّ
�ضد الم�سلحين المت�سللين من �سورية

3

�سكرية لـ«البناء» و«توب نيوز»� :سورية مفتاح الحرب مع «�إ�سرائيل» لتحرير فل�سطين بو �صعب� :إذا �أرادوا �ضرب التربية
بالإفادات «يفت�شو عوزير غيري»
حاورته روزانا رمال

على وق��ع المتغيّرات التي تجري
ف��ي المنطقة ال سيما م��ح��اول��ة قوى
متطرفة متمثلة بتنظيم «داعش» إقامة
إم���ارة تكفيرية ،وعلى وق��ع ال��ع��دوان
«اإلس��رائ��ي��ل��ي» على غ��زة التي تشهد
م��ق��اوم��ة عسكرية وص��م��ودا ً منقطع
النظير ،وصوال ً إلى لبنان الذي تواجه
قواه األمنية تحدّيات كبيرة في مواجهة
اإلره���اب االنتحاري ،وه��و يعيش في
ال��وق��ت نفسه ش��غ��ورا ً سياسيا ً غير
محدود األجل في المدى المنظور ،تحدّث
عضو كتلة ال��وف��اء للمقاومة النائب
الوليد سكرية لـ«البناء»و «توب نيوز»
عن الخطر األمني الذي يهدّد لبنان ،من
خالل وجود عناصر مسلحة تنتشر في
منطقة السلسلة الشرقية لجبال لبنان،
الفتا ً إلى أنّ حزب الله يدافع عن القرى
اللبنانية كي ال يدخل المسلحون إليها،
وهو يقوم بالدور ال��ذي من المفترض
أن يقوم به الجيش اللبناني والدولة
اللبنانية ،والذي ال تقوم به العتبارات
سياسية ،ألنها اعتمدت سياسة النأي
بالنفس.
وفي سياق آخر ،أكد أنّ العدوان على
عزة جعل «إسرائيل» تكتشف أنّ القطاع
«مع ّد ألن يكون ترسانة صواريخ ،وإذا
امتلك عشرات الصواريخ ذات مديات
تصل إلى  100إلى  150كلم ،فإنّ هذا
يعني ن��ش��وء جبهة جنوبية مكملة
للجبهة الشمالية قادرة على أن تضرب
عمق الكيان الصهيوني» ،ورغ��م أنه
اعتبر أنّ العدوان الهمجي أعاد حركة

المبادرة
الم�صرية
حتمية ل ّأن م�صر
هي التي تفر�ض
واقع ًا على
الأر�ض ولي�س
تركيا �أو قطر
حماس إلى المعادلة في الشرق األوسط
كقوة مقاومة ،استبعد في الوقت نفسه
أن تتمكن حماس من إقامة التحالف
الذي تطمح إليه مع إيران ،في حال بقيت
على عداء مع سورية.
وتط ّرق سكرية إلى األحداث الكثيرة
التي عصفت بالمنطقة ،الفتا ً إل��ى أنّ
الحدث الكبير الذي شهدته هو «إعالن
«داع��ش» دول��ة الخالفة اإلسالمية في
أجزاء من سورية والعراق ،ما أدى إلى
خلط األوراق في الشرق األوسط كلياً».
وقال« :ال ّ
شك في أنّ حرب غزة ليست
بعيدة من ما يجري في المنطقة اآلن
لصياغة ش��رق أوس��ط جديد وإيجاد
الحلول للكثير من المشاكل في الشرق
األوس��ط ،فهناك مشروعان يتصارعان
على مستوى المنطقة وهما مشروع
قوى التح ّرر المتمثل بقوى الممانعة
والمقاومة ،وه��ذا المشروع يمت ّد من
المقاومة في فلسطين إلى المقاومة في
لبنان إلى سورية وصوال ً إلى إيران ،وهو
مدعوم من الدولتين اللتين تسعيان إلى
إيجاد مكانة لهما في النظام الدولي

� ّ
أ�شك في �صدقية حما�س باالنفتاح على �إيران
ما لم تت�صالح مع �سورية
ال��ج��دي��د وه��م��ا روس��ي��ا وال��ص��ي��ن ،في
مواجهة مشروع آخر يتمثل في المشروع
األميركي – الصهيوني ،فأميركا تسعى
إلى الهيمنة على كامل المنطقة مستندة
إلى قوة «إسرائيل» ،من طريق صياغة
شرق أوسط صهيو -أميركي ،مدعوم
من حلف شمال األطلسي ودول عربية
حليفة ألميركا ،وتعتبر هذه ال��دول أنّ
خروج أميركا من المنطقة يشكل خطرا ً
على وجودها» .وأضاف« :هناك أيضا ً
مشروعان تفصيليان متصارعان على
صياغةالشرقاألوسطالجديد،المشروع
األول هو مشروع «اإلخوان المسلمين»
بزعامة تركيا إلسقاط قوى المواجهة،
وتحديدا ً سورية ،عبر ما سمي بـ«الربيع
العربي» وبناء إمبراطورية عثمانية
ج��دي��دة بزعامة تركيا تحكم العالم
العربي والعالم الس ّني ترضى بح ّل
الدولتين «اإلسرائيلية» و«الفلسطينية»
واالعتراف بـ«إسرائيل» ألنّ تركيا ليست
معدّة لمقاتلة «إسرائيل» بل هي عضو
في الحلف األطلسي ،وقد حافظت مصر
مرسي على اتفاقية «كامب دايفيد» ال
بل ثبتتها وحاربت المقاومة أكثر من
مبارك .أما المشروع الثاني فقد ظهر بعد
أن رأت السعودية أنّ مشروع «اإلخوان
المسلمين» يهدّد أمنها فوقفت ضدّه،
ومعروف أنّ السعودية هي في الوقت
نفسه ،ض ّد مشروع المقاومة ،وقد نتج
من ذلك خليط من القوى المتصارعة،
وهي ليست مفروزة ضمن جبهتين ،بل
هي تتصارع ضمن الجبهة الواحدة»،
ونتيجة ه���ذا ال��ص��راع ول���د م��ش��روع
«داع���ش» المتطرف ،وال��ذي وج��د في
ظ ّل اعتماد أميركا على الفتنة المذهبية
إلس��ق��اط النظام ف��ي س��وري��ة ولفصل
العالم العربي عن إي��ران وتقريبه من
الكيان الصهيوني إليجاد فرصة لتوقيع
اتفاقات سالم مع «إسرائيل» ،األرضية
الخصبة للنمو ،خصوصا ً في العراق
وسورية وسيطر على مناطق الموصل
واألنبار وصالح الدين وتكريت».

أميركا تستخدم «داعش»

وأوضح سكرية أنّ «مشروع «داعش»
ليس جزءا ً من المشاريع األخرى وهو
خ��ارج عن المشاريع المتصارعة ألنّ
مشروعها الخاص ،وال أح��د يقبل بها
وهي خطر على الجميع وخارجة عن
ك ّل المشاريع» ،الفتا ً إلى أنّ «أميركا

ال تدعم دولة «داع��ش» بل تستخدمها
كي تضعف أخصامها وتحقق مكاسب
لصالح المشروع األميركي  -الصهيوني،
كما أنّ «داعش» ليست لمصلحة مشروع
قوى الممانعة والمقاومة ،وهي تشكل
خطرا ً على تركيا التي تخشى دخول فكر
القاعدة إلى المجتمع التركي ،وبالقدر
نفسه ،تشكل خطرا ً على السعودية ألنّ
هذا الفكر التكفيري النابع أصالً من الفكر
الوهابي،منبعهالسعوديةويلقىبعض
التأييد في المجتمع السعودي ما يشكل
خطرا ً مستقبليا ً على السعودية واألردن
وعلى أنظمة الخليج» .واعتبر سكرية أنّ
سيطرة «داع��ش» «على أج��زاء واسعة
من سورية والعراق يهدف إلى فصل
إيران عن سورية مجدّداً ،بعد أن ت ّم في
السابق فصل إيران عن العالم العربي
إلبعادها عن فلسطين ،من طريق إقحام
العراق في حرب على إيران ،وقد شكل
العراق حينها س ّدا ً بين إيران وسورية،
وبعدها احتلت أميركا العراق لتشكل
هذا الفاصل ،ولكن بعد خروجها تح ّول
ال��ع��راق من فاصل إل��ى جسر تواصل
يربط إي��ران بسورية وهذا ما أدى إلى
نشوء تحالف يمتد م��ن س��وري��ة إلى
العراق إلى إي��ران ،وهو تحالف يمتلك
مقومات عديدة ،وهذا يعني نشوء قوة
تتفوق على «إسرائيل» ما يعني زوال
ال��م��ش��روع الصهيوني ف��ي المنطقة،
وبالتالي زوال الهيمنة األميركية الغربية
على عالمنا العربي ،من هنا أوجدوا ما
س ّمي بـ«الربيع العربي وكانت المؤامرة
على سورية كدولة مواجهة في محاولة
لنقلها إلى المعسكر األميركي لض ّمها
إل��ى دول الطوق كحزام أم��ان للكيان
الصهيوني ،ول��ك��نّ مؤامرتهم فشلت
وفشلوا في تحقيق أهدافهم».
وتابع سكرية« :إنّ ك ّل القوى تعيد
اآلن رسم سياساتها واستراتيجياتها
الجديدة وفي ظ ّل هذه المعادلة ،هنالك
مشاكل جانبية ،حيث تفاوض إيران على
مل ّفها النووي ،وبعد ودخول «داعش»
إلى العراق أضعف الموقف التفاوضي
إليران وتع ّزز الموقع األميركي ،وبدأت
أميركا تبتز إيران ولكنّ إيران لن تخضع
للمطالب األميركية اآلن ،ب��ل ستمدّد
المفاوضات لستة أشهر وستسعى خالل
هذه المدة إلى تدريب  60ألف متطوع
ف��ي ال��ع��راق وه��م ف��ي ط��ور والتدريب
واإلعداد والتنظيم ،وفي بداية الخريف

القادم سنشهد أعماال ً عسكرية واسعة
للدولة العراقية والقوى المتطوعة ض ّد
دولة «داعش» السترجاع المناطق التي
سيطرت عليها».
وردا ً على سؤال عن الجهة التي تقوم
بدعم «داعش» ،أجاب« :لقد تلقت الدعم
من ك ّل معارض للنظام السوري من قطر
والسعودية وتركيا واألردن وأميركا
وفرنسا وبريطانيا ،ولكنها اليوم تسيطر
على األرض وعلى حقول النفط ولها
مؤيدون بينهم قسم كبير من المجتمع
السعودي ال��ذي كان يم ّول «القاعدة»
وأسامة بن الدن سابقاً ،وهو يدعمها اآلن
مرحلياً ،لضرب المشروع اآلخر ويمكن
أن تكون تركيا تدعم «داعش» ولكن ليس
بهدف قيام دولة «داع��ش» وهي تدرك
أنه سيقضى على «داعش» الحقاً ،ولكن
لضرب قوى المقاومة بعد فشل مشروع
«اإلخوان المسلمين» في مصر وسورية،
فبعد انتصار المقاومة وحزب الله في
تموز  2006خاف العرب على أنظمتهم
وخافوا من تمدّد الفكر المقاوم في العالم
العربي فص ّوروا حزب الله على أنه يريد
تنفيذ المشروع الصفوي الفارسي وبدأ
التحريض المذهبي من لبنان وامتد إلى
العالم العربي واستغلت أحداث لبنان
لتعميم العداء إليران وحزب الله ،وفي
ظ ّل الجهل المطبق واستغالل األحداث
والمال واإلعالم ،نجح الغرب ،لألسف،
في جذب معظم الشارع السني ال سيما
قطر وتركيا وحماس إلى جانبه ض ّد
قوى المقاومة».

العدوان على غ ّزة

وتط ّرق النائب سكرية إلى العدوان
ال���ذي شنه ال��ع��دو الصهيوني على
غزة ،مشيرا ً إلى أنّ «الواقع العسكري
لقطاع غزة ،جعل «إسرائيل» تكتشف
أنه مع ّد ألن يكون ترسانة صواريخ
وإذا امتلك ع��ش��رات ال��ص��واري��خ ذات
مديات تصل إلى  100إلى  150كلم،
ف��إنّ ه��ذا يعني نشوء جبهة جنوبية
مكملة للجبهة الشمالية ق��ادرة على
أن تضرب عمق الكيان الصهيوني
وكامل األه��داف االستراتيجية المهمة
كمفاعل «ديمونة» والقواعد العسكرية
ف��ي ص��ح��راء ال��ن��ق��ب وب��ذل��ك تصبح
«إس��رائ��ي��ل» بين فكي كماشة» .وقد
كشف هذا العدوان أيضا ً أنّ المقاومة
الفلسطينية لديها ط��ائ��رات مسيّرة
من دون طيار وهي تعمل على تدريب
ك��وادر لعمليات كومندوس بحرية ما
يدفع «إسرائيل» إلى حماية الساحل
البحري بوسائط إنذار ،والمطلوب من
مصر اآلن ،ليس فقط أن تمنع تهريب
الصواريخ عبر رف��ح ،بل البحث عن
ك ّل المواد التي يمكن أن تكون جزءا ً من
صاروخ وعن ك ّل مكونات المواد التي
تدخل في صناعة الصواريخ ،وإقامة
حظر أم��ن��ي على ق��ط��اع غ��زة ولوقف
تمرير السالح ومكونات مواد البناء ألنّ
«إسرائيل» اكتشفت أنّ ك ّل الصواريخ
في غزة صنعت تحت األرض» .وتابع:
«لقد استفادت دول��ة ال��ع��دو م��ن هذا
ال��ع��دوان بأنها استطلعت ما يحدث
في قطاع غ��زة ،أما حركة حماس فقد
استفادت من العدوان بأنها بعودتها
إلى المعادلة في الشرق األوسط كقوة
مقاومة تمتلك قوة عسكرية قادرة على
التأثير في «إسرائيل» كما كان حزب
الله قبل الـ ،2006وهي تريد تسويق
ذلك سياسيا ً وترفض أي تدابير أمنية
تمنعها من إكمال مشروعها».
وت��ع��ل��ي��ق�ا ً ع��ل��ى م��ا ذك��رت��ه القناة
«اإلسرائيلية الثانية» أنّ «إسرائيل»
ل��ن تقبل ب��وق��ف ال��ح��رب إال بوساطة
مصرية ،اعتبر سكرية أنّ سبب ذلك هو
أنّ «حماس في حالة عداء مع مصر ،كما
أنّ تركيا وقطر ليستا على حدود غزة ،بل
مصر هي التي تستطيع تطبيق أي اتفاق
أمني وإدخال «اإلخوان» يتم عبر إعادة
اإلعمار» ،الفتا ً إلى أنّ «إسرائيل» تريد
إع��ادة الوضع إلى ما كان عليه سابقا ً
أي في عهد حسني مبارك وتطبيقه اآلن
مع الرئيس السيسي المعادي لإلخوان
المسلمين» .وأضاف« :أرى أنّ المبادرة
المصرية هي حتمية ألنّ مصر هي التي
تفرض واقعا ً على األرض وليس تركيا
أو قطر ،كما أنّ المقاومة الفلسطينة لن
تقبل بقوات دولية في قطاع غزة وهذا
ما رفضته في ح��رب ال��ـ  ،2012واآلن
نرى أنّ حركة حماس تبعث برسائل
غزل إلى إي��ران وحزب الله وليس إلى
سورية ،وربما يكون السبب أنّ حماس
تدرك ،وكذلك تركيا واألخوان المسلمين،
أنّ إي��رن بصدد إع��ادة رسم سياستها
بعد دخول «داعش» إلى العراق ،وهي

تحتاج إلى فريق س ّني متعاون معها
على األرض ومؤثر لكسر مشروع الفتنة
المذهبية في المنطقة ،لذلك فإنّ حماس
تطرح نفسها وتطرح اإلخوان المسلمين
للعب ه��ذا ال���دور وت��ري��د أن تتحالف
مع إي��ران وفق ش��روط تحدّدها ،ولكنّ
إي��ران ح��ذرة في تقديم الدعم لحماس
واإلخ����وان المسلمين ،وإذا ك��ان هذا
التحالف هو لتحرير فلسطين وهزيمة
المشروع الصهيوني ،فإنه يجب أن يبدأ
بالمصالحة مع سورية ال بإقامة تحالف
مع إيران وإبقاء العداء معه ،ألنّ مفتاح
الحرب مع «إسرائيل» لتحرير فلسطين
هو سورية ألنها دولة المواجهة الوحيدة
ض � ّد «إس��رائ��ي��ل» ،إذا ً على حماس أن
تصالح وتتفاهم مع النظام السوري
على قاعدة صيغة اإلص�لاح��ات التي
طرحها وأن تقف إلى جانبه عمليا ً لقتال
القوى التكفيرية اإلرهابية لمواجهة
المؤامرة على سورية وأن تعود قوة
مواجهة ،ولكن أن��ا شخصيا ً أش� ّ
�ك في
صدقية حركة حماس في االنفتاح على
إي��ران وح��زب الله ،ما لم تتصالح مع
سورية ألنّ مفتاح تحرير فلسطين هو
بيد سورية».
وفي الشأن المتعلق باالشتباكات
العنيفة ال��ت��ي ت��ج��ري على ال��ح��دود
اللبنانية  -السورية ،وع��ن إمكانية
دخ��ول «داع���ش» ق��ال سكرية« :قبل
اإلجابة عن هذه التساؤالت علينا أوالً،
أن نتحدث عن الواقع الجغرافي لهذه
المنطقة الحدودية بين لبنان وسورية،
وإنّ سلسلة ج��ب��ال لبنان الشرقية
هي التي تفصل لبنان عن سورية من

�إذا �سقطت
الدولة في
لبنان وتمكنت
«داع�ش» من
�إقامة �إمارة لها
لن ي�ستطيع � ّأي
جي�ش محاربتها
جبل الشيخ ومزارع شبعا حتى القاع
ورملة وجوسي ،والمعني فيها اآلن
هي شمال الزبداني إلى حسيا وقارة
يقابلها على الحدود اللبنانية  -قضاء
بعلبك الهرمل ،ق��رى شيعية مؤيدة
لحزب الله ،وهناك قرية عرسال التي
شكلت ال��ق��اع��دة اللوجستية إلم��داد
المسلحين ف��ي القلمون والغوطة،
وم��ع سيطرة الجيش ال��س��وري على
القلمون ف�� ّر المسلحون إل��ى داخ��ل
وتحصنوا بجبال وعرة ومغاور
لبنان
ّ
وجبال وأودية يصعب القتال فيها ،وقد
تلقوا الدعم اللوجستي عبر عرسال».
وأض��اف« :هناك  120أل��ف ن��ازح في
عرسال وهناك  30ألف نازح يسكنون
في المنطقة الجردية لعرسال ،ويتم
إدخ��ال األسلحة وال��دع��م للمسلحين
عبر ال��م��واد الغذائية والمساعدات
التي تدخل ،وه��ؤالء المسلحون بدأوا
بالتحرش بالقرى اللبنانية وخطفوا
أشخاصا ً في مقابل فدية ،وهم يدخلون
عرسال ويخرجون منها ،ويفعلون ما
يشاؤون تحت عنوان أنهم نازحون،
وقد استشهد عناصر لحزب الله أثناء
كمائن داخ��ل األراض���ي السورية في
رنكوس وغيرها ،فحزب الله يدافع عن
القرى اللبنانية كي ال يدخل المسلحون
إليها ،خصوصا ً أنّ الدولة اللبنانية
عاجزة عن المواجهة التي تحتاج إلى
تحرك مشترك ومنسق بين الجيشين
السوري واللبناني ،ولكنّ لبنان يعتمد
سياسة النأي بالنفس التي تفرض أن
ال تتدخل أمنيا ً على األرض ،فالتدخل
األمني يحتاج إل��ى ق��رار سياسي من
الحكومة اللبنانية إلرس��ال  3ألوية
مقاتلة إلى المنطقة لتنفيذ هذه المه ّمة،
لذلك فإنّ حزب الله يقوم بالدور الذي
م��ن المفترض أن ي��ق��وم ب��ه الجيش
اللبناني والدولة اللبنانية وال��ذي ال
تقوم به العتبارات سياسية».

الفراغ السياسي

أما في ما يتعلق بانعكاسات الفراغ
السياسي على لبنان ،رأى سكرية أنه
«إذا حصل ف��راغ في لبنان وتفجرت
األوضاع وسقطت الدولة ،سنكون أمام
خطر أمني حقيقي ،ما قد يتيح لـ«داعش»
إقامة إم��ارة لها في لبنان ،وس��أل« :إذا
أقيمت هذه اإلم��ارة في منطقة الشمال
وكانت لها امتدادات في ك ّل لبنان ،حينها
من يستطيع اقتالعها؟ لن يبقى حينها
جيش لبناني ق��ادر على اقتالعها وال
يوجد قوات ردع عربية وال قوات دولية
على استعداد للمجيء إلى لبنان لقتال
«داعش» ميدانياً ،وحينها سيهدد لبنان
كيانيا ً وبك ّل أطيافه ،كما سيكون هناك
تهديد للمصالح الغربية فيه ،وتيار
المستقبل ثقافته أميركية وهو ال يلتقي
مع «داعش» وقد بات معروفا ً أنّ أميركا
هي التي ضغطت على ق��وى  14آذار
إلقامة حكومة وحدة وطنية مع حزب
الله كي ال تتيح لـ«داعش» إقامة إمارة
على األراضي اللبنانية ،ولكن حتى اآلن
يمكننا أن نقول أن ال دول��ة لـ«داعش»
في لبنان الذي سيبقى عليالً ولكن لن
يموت ولن يشفى كلياً ،وسيبقى مهدّدا ً
بتفجيرات ما دام هناك آالف المسلحين
يتحصنون ف��ي سلسلة جبال لبنان
الشرقية وما دامت النار مشتعلة ما بين
العراق وسورية».

ّ
يبث هذا الحوار كامالً على شاشة «توب نيوز»
ً
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ق��د ال ينتهي ال��ع��ام ال��دراس��ي هذه
ال��س��ن��ة ،إذا بقيت هيئة التنسيق
النقابية على موقفها ،ومضى األساتذة
في مقاطعتهم تصحيح االمتحانات
الرسمية حتى تحقيق مطالبهم المح ّقة،
وعليه فإنّ العام الدراسي الجديد لن
يبدأ من دون تصحيح ومن دون إقرار
سلسلة الرتب والرواتب ،وعليه يتح ّمل
ّ
لملف السلسلة نتيجة ما
المعرقلون
ينجم عن ذلك من تأخير للطالب ،قد
يصل إلى ح ّد إضاعة عام دراسي كامل.
عبثاً ،حاول البعض الصيد في الماء
العكر ،وإظهار األساتذة بأنهم يعملون
ض ّد مصلحة طالبهم ،الذين اعتصموا
أمس تضامنا ً مع أساتذتهم ،مؤكدين
رف��ض��ه��م أن ي��ق��وم أح���د بتصحيح
االمتحانات غير األساتذة ،وعبثاً ،راهن
البعض على أنّ وزير التربية الياس
بو صعب قد يتخلى عن األس��ات��ذة،
ويلجأ إلى إعطاء إف��ادات لكي يتمكن
الطالب من االلتحاق بجامعاتهم في
لبنان وال��خ��ارج ،ف��ن��زل إل��ى ساحة
االعتصام أمس في وقفة تضامنية،
وموقف وطني الفت ،أكد خالله على
أحقية مطالب األساتذة ،مؤكدا ً أنه في
حال لم يبدأ التصحيح خالل  4أيام
«سندخل في المحظور» .كما أكد أنّ
موضوع إعطاء اإلف��ادات للطالب أمر
غير وارد ،وق��ال« :إذا كانوا يريدون
ض��رب التربية ب��اإلف��ادات فليفتشوا
على وزير غيري».
ون��ف��ذ ط�لاب ال��ش��ه��ادات الرسمية
الثانوية والتكميلية اعتصاما ًأمام وزارة
التربية ،بمشاركة لجان األهل وأعضاء
هيئة التنسيق النقابية ،ثم انضم إليهم
وزير التربية الياس بو صعب.
وأل��ق��ت الطالبة أروى شميطلي
كلمة ال��ط�لاب ،وطالبت ب��ـ «اإلس���راع
في عملية التصحيح وإع�لان النتائج
ليتسنى للطالب االلتحاق بالجامعات
وخصوصا ً في الخارج ،مع ما يترتب
على التأخير من تهديد لمستقبلهم،
على أن تتم عملية التصحيح على أيدي
المعلمين وليس سواهم مع ضرورة
إق���رار حقوقهم» ،م��ح��ذرة« :م��ن نقل
التصعيد إلى ساحة رياض الصلح».
ب���دوره ال��ق��ى سعيد اللحام كلمة
لجان األهل ودعا« :إلى وحدة الموقف
ل��ل��وص��ول إل���ى ح��� ّل س��ري��ع لمسقبل
الطالب».

بوصعب

أم��ا بو صعب ،فأعرب في مستهل
كلمته ع��ن س��ع��ادت��ه ل��وج��ود لجنة
األهل والطالب وهيئة التنسيق جنبا ً
إل��ى جنب ،وق��ال« :كلهم يشكون من
الوضع في البلد ومستقبل الطالب،
وال��م��س��ؤول��ون ع��ن ه��ذا ال��وض��ع هم
السياسيون» .وأضاف« :من المؤسف
أنّ القطاع التربوي أدخل في التجاذبات
السياسية التي طاولت ك ّل شيء».
واعتبر بو صعب أنّ «ع��دم إق��رار
السلسلة س��ي��ؤدي إل��ى ع��دم ح � ّل أي
ش��يء ،وهناك الكثير من السياسيين
الذين يعملون للحل ،لكن ،في المقابل،
هناك سياسيون يعرقلون الحلول».
وقال :بعد  4أيام سندخل في المحظور
«إذا لم نبدأ بتصحيح المسابقات ألنّ
الطالب لن يكون في مقدورهم االلتحاق
بالجامعات في الخارج ،ولن نتمكن

الطلاّ ب خالل االعتصام أمام وزارة التربية
من بدء عام دراسي جديد ».وأضاف:
«أعتذر من الطالب عن عدم تمكني من
ال��ر ّد على آالف الرسائل التي تطالب
بإعالنالنتائجوعدمتضييعالمستقبل،
لكنّ القرار ليس بيدي والمعرقل صار
معروفا ً وه��م «م��ش سائلين» عنكم،
خصوصا ً أنّ األمل في التعليم يتعرض
لضربة أيضاً» .وتابع« :بعد  5أيام
سنصبح غير ق��ادري��ن على اللحاق
بمواعيد ب��دء ال��دراس��ة في جامعات
الخارج وندخل المحظور ،في لبنان،
يمكن أن نمون على عدد من الجامعات
في لبنان لكن في ال��خ��ارج العالم ال
ينتظرنا ،أما بالنسبة لإلفادات ،فإذا
كانوا يريدون ضرب التربية باإلفادات
فليفتشوا عن وزير غيري».

غريب

بدوره ،أعلن رئيس هيئة التسنيق
النقابية حنا غريب أنّ «مشروع وضع
األهل والطالب في مواجهة المعلمين
سقط وش��ب��ع س��ق��وط�اً ،وللهيئة مع
ل��ج��ان األه���ل وال��ط�لاب كلمة واح��دة
ليقولوا للمسؤولين :أق��روا الحقوق
ألصحابها» .ودع��ا غريب إل��ى «ب��تّ
الحقوق وتحييد الملفات االجتماعية
واالقتصادية والتربوية عن السياسة»
م��ؤك��دا ً «استقاللية هيئة التنسيق
وقدرتها على التواصل مع آالف الطالب
لينزلوا إلى الشارع» ،مح ّذرا ً من األيام
الخمسة القادمة كمهلة ضرورية للبدء
بالتصحيح».

موظفو اإلدارة

وف��ي س��ي��اق متصل ،نفذ موظفو
اإلدارة العامة اعتصاماً ،صباح أمس،
أم��ام مق ّر التنظيم المدني ،بدعوة من
هيئة التنسيق النقابية شارك فيه عضو
الهيئة حنا غريب ،رئيس رابطة موظفي
اإلدارة العامة محمود حيدر ،نقيب
المعلمين في القطاع الخاص نعمة
محفوض وحشد واسع من المعلمين
ف��ي ال��ق��ط��اع��ي��ن ال��رس��م��ي وال��خ��اص
والموظفين في اإلدارات العامة.
وأك���د ح��ي��در «أنّ سلسلة الرتب
والرواتب أصبحت عنوانا ً لالستقرار
االجتماعي في البلد وعنوانا ً لمحاربة
ال��ه��در والفساد ف��ي اإلدارة وعنوانا ً
لتغيير النظام الضرائبي الجائر في
ه��ذا البلد ،وللحفاظ على مستوى
الشهادة الرسمية وص���ارت عنوانا ً
لالستقرار في البلد» .وأضاف« :لذلك
فإنّ سلسلة الرتب والرواتب وعبر هذه
العناوين تحولت إلى قضية وطنية

(ت ّموز)
شاملة بامتياز وألنها كذلك ،واجب على
الجميع ليس فقط على هيئة التنسيق
النقابية أن تتحمل وزر هذه المعركة،
ومطلوب م��ن جميع المواطنين أن
ي��ك��ون��وا إل���ى جانبنا ل��خ��وض ه��ذه
المعركة الهادفة إلى الحفاظ على دولة
الرعاية االجتماعية وإلى الحفاظ عن
القطاع العام واإلدارة العامة».
وعلى خط موا ٍز ،زار وفد من نقابة
معلمي ال��م��دارس الخاصة برئاسة
نعمة محفوظ وزي��ر العمل سجعان
ّ
ملف سلسلة
ق��زي وبحث معه ف��ي
ال��رت��ب وال��روات��ب وب��ع��ض القضايا
المتعلقة بالنقابة .وأشار الوزير قزي
بعد اللقاء إلى أنّ المعلمين «يخوضون
نضاال ً وطنيا ً ونقابيا ً ومهنيا ً له طابع
إنساني ألنهم يطالبون بحقوق ربما
تشكل الحد األدنى مما يجب أن يعطى
لهم لو كانت الدولة في حال أفضل».
وأضاف« :رغم ذلك ال ب ّد من إقرار حقوق
هيئة التنسيق التي يقف وراءها ألوف
وألوف من أبناء مجتمعنا .ثم تحدث
محفوظ واصفا ً اللقاء بأنه من أنجح
االجتماعات التي عقدتها نقابة مع
وزير عمل .وقال« :لقد طلب منا الوزير
ق��زي التوافق على أي نظام داخلي
للنقابة ليوقع عليه ،أما بخصوص
لجنة المؤشر التي تبحث في تصحيح
األج���ور وغ�لاء المعيشة ف��إنّ هيئة
التنسيق النقابية ستبدأ بالمشاركة
في هذه االجتماعات في المستقبل،
وبالنسبة إلى تمثيلنا في مجلس إدارة
الصندوق الوطني للضمان االجتماعي
فنحن من أكبر النقابات في لبنان وهي
غير ممثلة في مجلس إدارة الضمان
الصحي رغ��م أنّ مؤسسات ال تسدّد
في شكل دوري ما عليها من أم��وال
للضمان» .وأض��اف« :كما بحثنا في
مسألة الضمان لألساتذة المتقاعدين
بعد سن الـ  ،64وقد أوض��ح معاليه
أنّ لديه مشروع قانون ونحن كنقابة
معلمين سنساعد الضمان بعد سن ال
 64ألنّ لدينا صندوق تعاضد».
وتابع محفوض« :أم��ا بخصوص
سلسلة الرتب والرواتب التي هي هم
كل اللبنانيين هناك  100ألف طالب
ي��ن��ت��ظ��رون ال��ش��ه��ادة وه��ن��اك ط�لاب
س��ي��س��اف��رون إل���ى ال���خ���ارج وط�لاب
سيلتحقون بالجامعات ف��ي لبنان
ولذلك فإنه من غبر المقبول أن يطول
ح � ّل ه��ذه األزم���ة أكثر ،فموقف حزب
الكتائب معروف تاريخيا ًبدعمه الحركة
النقابية والوزير قزي أعلن دعمه هيئة
التنسيقالنقابية».

