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تق�سيط الدرجات ال�ست لأ�ساتذة التعليم الخا�ص لم يح�سم

تحدث لـ «البناء» و»توب نيوز» عن اللقاء الوطني وثوابته و�أهدافه

اللجان تق ّرر الم�ساواة بين قطاعي التعليم

مراد� :سيا�سة الن�أي بالنف�س �أكبر جريمة في حق لبنان
و�آن الأوان للتن�سيق علن ًا مع الجي�ش ال�سوري
حاورته روزانا رمال

اللجان المشتركة خالل اجتماعها في المجلس
قررت اللجان النيابية المشتركة
السير بمبدأ المساواة بين القطاعين
التربويين العام والخاص لجهة وحدة
التشريع على ان تستكمل موضوع
ال��درج��ات ال��س��ت المعطاة للقطاع
العام والتقسيط المطروح في جلسة
مقبلة .وشهدت الجلسة التي ترأسها
نائب رئيس المجلس فريد مكاري
نقاشا ً ح��ول ال��درج��ات االستثنائية
للتعليم الخاص .وكان االتجاه العام
على منح اساتذة التعليم الخاص
الدرجات الست ومساواتهم باساتذة
التعليم العام .ودار نقاش دستوري
نظري مطول بين النواب علي عمار،
غ���ازي يوسف،علي ف��ي��اض ،أحمد
فتفت ،م��روان حمادة ،وسيمون ابي
رميا.
واع��ت��ب��ر ال��ن��ائ��ب ع��م��ار أن وح��دة
التشريع تستدعي عدم التمييز بين
التعليم الخاص والرسمي ،فيما رفض
النائب يوسف الموضوع من جذوره،
م��ؤك��دا ً «أن ال��دول��ة ال يحق لها أن
تفرض أقساطا ً ورموزا ً على التعليم
الخاص وال يحق لها أن تتدخل بين
العقد الذي يوقع بين أستاذ التعليم
الخاص واالدارة المدرسية».
ف��ي ح��ي��ن ش���دد ال��ن��ائ��ب فياض
على «أن��ه ال يجوز اخضاع النقاش

ل��م��ب��دأ وح����دة ال��ت��ش��ري��ع ب��ل يجب
اخضاعه إل��ى عدالة التشريع ألن
وح���دة التشريع تعني م��ن ناحية
عدم تضارب القوانين ،ومن وناحية
أخرى االلتقاء في الحقوق والواجبات
واالنتماء الى التوصيف الوظيفي ،في
حين ان عدالة التشريع تسعى الى
تقليل الفوارق االجتماعية واعتبار
االستقرار االجتماعي هدفا ً للتشريع»،
وأش��ار إلى «أن االشكال هو إجرائي
مصلحي يتصل بمعالجة المسائل
المترتبة على التشريع م��ن خالل
ضبط وزارة التربية فوضى األقساط
المدرسية ،وكيفية معالجة فوضى
المناكفات القضائية في ظل تمنع
ع��دد كبير م��ن ال��م��دارس ع��ن إعطاء
الدرجات الست لالساتذة» ،مشددا ً
على «أن المطلوب من الوزارة وضع
اآلليات الالزمة لمتابعة الموضوع
وضبط هذين االم��ري��ن بخاصة ان
صالحيتها مضبوطة في هذا الشأن،
ع��ل��ى اع��ت��ب��ار أن االق��س��اط منوطة
بلجان األهل» .أما النائب فتفت فدعا
«ال��ى منح الدرجات الست ألساتذة
التعليم الخاص ،مشيرا ً الى أن وجود
مديرية التعليم الخاص التي تعنى
بالمدارس الخاصة» .ليتبنى النائب
اب��ي رميا وجهة نظر وسطية بين

(تموز)
النائبين فياض وفتفت ،ويعلن النائب
حمادة «موقفه الرافض للمساواة بين
التعليم الخاص والعام».
انتهى هذا النقاش ليبدأ نقاش آخر
حول تقسيط الدرجات الست أو دفعها
دفعة واحدة .أجمع كل من نواب تيار
المستقبل والنائبين ابراهيم كنعان
وحمادة على تقسيطها ،اال أن االمور
لم تحسم ،ألن الفوضى على غرار
الجلسة السابقة عمت القاعة العامة،
ليتعذر معها تحديد النتائج النهائية.
غضب وزير التربية الياس بو صعب
ألن االم���ور ال ت���زال ت���راوح مكانها
والنعدام الجدية في النقاشات ،في
المقابل اعتبر النائب كنعان «أن
االجتماع انتهى الى اق��رار المساواة
بين التعليم الخاص والعام» ،ليبدي
نائب رئيس المجلس الذي ازعجته
صراحة ال��وزي��ر بو صعب بموقف،
اعتبر فيه «أنه ال يجوز لوزير التربية
أن يتحدث قبل ت�لاوة التقرير من
رئيسها أو المقرر» .ثم عاد الوزير بو
صعب فأوضح ردا ًَ على كالم مكاري:
«لم يكن هناك أحد على المنبر عندما
تحدثت ،وم��ا أري��د قوله أن��ي ال ألوم
أح��دا ً من ال��ن��واب إنما ما أري��د قوله
وأك��رره أن ال جدية من قبل الفرقاء
السياسيين إلقرار السلسلة».

كرمت وزير التربية
«اللبنانية» ّ

بو �صعب :يجب �أن تكون الجامعة
م�ستق ّلة ب�صورة كاملة

اعتبر رئيس اللقاء الوطني الوزير السابق عبد الرحيم مراد
«أنّ الشارع السني ُخطف من ثوابته القومية والعروبية إلى
مكان آخر بخطاب بعيد من القومية والناصرية والعروبة
والتحريض المذهبي والطائفي ،لذلك ارتأينا أن نجمع القيادات
والشخصيات السنية التي ال تزال تحافظ على ثوابتها القومية
والعروبية لنعيد إلى الشارع السني ثوابته العروبية والقومية
في هذه الظروف» ،الفتا ً إلى «أنّ المشروع األميركي استهدف
الشارع السني الذي يشكل الغالبية العظمى من الشارع
العربي ليذهب إلى الصلح والتطبيع مع الكيان الصهيوني».
واعتبر مراد «أنّ كل من يتهجم على الجيش اللبناني هو
معاد لكل اللبنانيين والجيش هو صمام أمان واستقرار
البلد ،ويجب أن تسحب الحصانة من النواب الذين يهاجمونه
ويحرضون عليه».
وإذ لفت إلى «أننا لم ن َر شيئا ً من الثالثة مليارات وال هبة
المليار لتسليح الجيش» ،دعا مراد «إلى إنشاء جسر جوي
لتسليح الجيش من روسيا ألنّ فرنسا وبريطانيا وأميركا لن
تسلحه».
وشدّد مراد على «أنّ المقاومة شكلت لنا صمام أمان في
وجه العدو الصهيوني الذي ارتعب من العملية التي نفذتها
المقاومة في مزارع شبعا وهو يعرف أنّ لدى حزب الله
جاهزية أضعاف أضعاف ما كان لديه في حرب تموز .»2006

مراد متحدثا ً للزميلة رمال

تفصل لنا بإيجاز أهداف اللقاء الوطني ومهماته التي
{ لو ّ
تعدون بها؟

 ال��وض��ع اللبناني لألسف الشديد ينقسم إل��ى طوائفومذاهب وكل طائفة فيها قوة سياسية موجودة ،الشيعة لديهم
مرجعيتان حركة أمل وحزب الله ،ودرزيا ً هناك الحزب االشتراكي
والديمقراطي ،وعلى الساحة المسيحية هناك التيار الوطني الحر
والمرده من جهة والكتائب والقوات من جهة أخرى ،والس ّنة لديهم
تمثيل واحد وهو تيار المستقبل ،وفي المقابل هناك مرجعيات
وقوى وشخصيات س ّنية ال يتوافقون مع الخط الذي ينتهجه تيار

ال�شارع ال�س ّني ُخطف
من ثوابته القومية والعروبية
واللقاء الوطني جمع القيادات
وال�شخ�صيات لإعادة �إحيائها
المستقبل بل هم اعتادوا على الشارع الس ّني الذي يمثل العروبة
والقومية والوطنية والناصرية وكنا نقول دائما ً بيروت العروبة
والناصرية والمقاومة وهذا الشارع ُخطف من ثوابته القومية
والعروبية إلى مكان آخر وتيار المستقبل هو من بدأ يسحب هذا
الشارع منذ أوائل التسعينات ،وترجم ذلك على الساحة اللبنانية
بخطاب بعيد من القومية والناصرية والعروبة حتى أنّ بعضهم
ذهب بعيدا ً في التحريض المذهبي والطائفي ،ال سيما في المحنة
التي نمر بها حاليا ً في جرود عرسال وهذه الهجمة التكفيرية
اإلرهابية ،في وقت يعتبر بعضهم أنّ هؤالء اإلرهابيين ثوار.

{ من هم الذين يعتبرون أنّ االرهابيين ثوار؟

بو صعب متحدثا ً في حفل تكريمه
لفت وزير التربية والتعليم العالي
الياس بو صعب إلى «أنّ السياسيين
ب��ات��وا يعرفون أن��ه يجب أن تكون
الجامعة مستقلة وبصورة كاملة»،
واعتبر أنّ «على مجلس الجامعة أن
يعمل على تفرغ األساتذة سنوياً»،
داع��ي�ا ً إل��ى «إن��ص��اف الذين حفظت
حقوقهم وسقطت أسماؤهم سهواً».
وخالل حفل غداء تكريمي أقامته له
الجامعة اللبنانية أمس ،في حضور
رئيس الجامعة الدكتور عدنان السيد
حسين ومجلس الجامعة ،ق��ال بو
صعب« :إنّ ما قمت به هو واجب ال
يستوجب الشكر ،فقد اضطررنا إلى
أن نقوم بوالدة قيصرية في مجلس
الوزراء من أجل إنجاز ملفي الجامعة.
وكان اإلنجاز ناجحا ً بنسبة  90في
المئة لمصلحة الجامعة .وأضاف:

«الجميع يعلم أننا اضطررنا بسبب
التوزيع الطائفي أن نبدل بين العمداء
ولكنّ الجدد والقدامى من ذوي الكفاءة
العالية .وبالنتيجة فقد انتصرت
الجامعة وكان هذا الحل الوحيد الذي
يعيد الحياة إلى مجلس الجامعة،
والذي سيؤدي إلى استقاللية كاملة
لها ،بحيث لم يعد وزي��ر التربية أو
أي مسؤول آخر قادرا ً على التدخل في
شؤونها .وأعتقد أنّ السياسيين باتوا
يعرفون أنه يجب أن تكون الجامعة
مستقلة وبصورة كاملة».
وت��اب��ع« :ت��ع��ل��م��ون ك��ي��ف كانت
تجري األمور في مجلس الوزراء حيث
تعرض الملفات ويتم رفضها فتوضع
في األدراج ،لكننا حرصنا على عرض
ملفات الجامعة مرارا ً كملفات ملحة،
وقاتلنا من أجل انجازها وتم لنا ذلك.

أتمنى عليكم أنتم أيضا ً أن تقاتلوا من
أجل الجامعة ،فأنتم مؤتمنون على
شؤون هذه المؤسسة .لقد قالوا لي
إنّ الجامعة تخسر المال ،فهل رأيتم
جامعة رسمية تملكها الدولة وتربح
المال؟ على الجميع أن يدعم الجامعة
الوطنية وقد اقتنعوا جميعا ً اليوم
بذلك».
وختم بو صعب« :سنعمل على
إع��ادة الصالحية لمجلس الجامعة
من خالل استصدار قرار في مجلس
ال���وزراء .ويجب أن تبقوا مصرين
دائ���م���ا ً ع��ل��ى م��ط��ال��ب��ك��م ف��ت��ك��ون��ون
موحدين وأق��وي��اء .كما يجب على
مجلس الجامعة أن يعمل على تفرغ
األساتذة سنوياً .وحاولوا إنصاف
ال��ذي��ن حفظت حقوقهم وسقطت
أسماؤهم سهواً».

وهبي بعد الإفراج عنه مقابل فدية:
عر�ساليون خطفوني و�س ّلموني لـ«داع�ش»
أع��ل��ن ال��م��خ��ط��وف ال��م��ف��رج عنه
توفيق وهبي مقابل فدية مالية قدرها
خمسون أل��ف دوالر أميركي بعد 6
أي��ام على خطفه ،أنّ أربعة ملثمين
مسلحين عرساليين خطفوه نهاراً،
وراحوا يدورون به في المدينة وهو
م��ع��ص��وب ال��ع��ي��ن��ي��ن ،ح��ت��ى حلول
المساء ،حيث سلّموه إل��ى عناصر
«داع����ش» السوريين داخ���ل غرفة
مقفلة.
وأك���د وه��ب��ي أن���ه ب��ق��ي ف��ي قلب
عرسال ،ولم ينقل إلى الجرود ،إذ إنّ
الجيش يحكم الطوق على المدينة
وفصل داخلها عن الجرود ،مشيرا ً
إل��ى أنّ الملثمين ق��ال��وا ل��ه بداية:

«سنخطفك ألن���ك م��س��ي��ح��ي» ،قبل
أن يعلمه مسلحو «داع���ش» أنهم
سيستخدمونه كورقة ضغط على
الحكومة اللبنانية إلطالق «إخوتهم»
المحتجزين في سجن رومية».
وكان وفد من شباب تربل توجه
إلى عرسال أول من أمس حيث انتظر
أكثر من  7ساعات قبل أن يتسلّم
وه��ب��ي ،وعُ ��ل��م أنّ الخاطفين كانوا
قد طلبوا  100ألف دوالر كفدية في
مقابل إطالقه ،قبل أن يتم تخفيضها
إلى  50ألفاً.
وفي سياق متصل ،كشف رئيس
ح��زب «ال��ق��وات اللبنانية» سمير
جعجع أنّ الجهة الخاطفة «معروفة

من قبل الدولة اللبنانية باعتبار أنّ
الفدية المالية دُفعت إل��ى شخص
معيّن نقلها بدوره إلى جهات أخرى»،
معتبرا ً م��ا ق��ال��ه «إخ��ب��ارا ً للنيابة
العامة التمييزية في البقاع لتبدأ
تحرياتها مع الشخص ال��ذي تسلّم
األم���وال وص���وال ً إل��ى الجهات التي
تلقتها وبالتالي كشف ك ّل مالبسات
القضية» .وأكد جعجع «أن ال جهة
سياسية تدعم هؤالء الخاطفين ولكن
في الوقت عينه فإنّ الخطف لم يكن
عمالً فردياً».
وأك��د «أنّ الوضع في عرسال لم
يعد مقبوال ً على اإلطالق وال يجوز أن
ُتع ّمم ثقافة الخطف بين اللبنانيين».

ورأى مراد «أنّ سياسة النأي بالنفس أكبر جريمة ارتكبت
في حقّ لبنان ،وآن األوان ألن ننتهي منها وننسق علنا ً مع
الجيش السوري ،ونحن نخالف موقف جنبالط بأنّ النصرة
ثوار ألنّ من دمر وخرب وقتل ليس له مكان في المعادلة».

واعتبر مراد «أنّ موقف وزير الخارجية السعودي سعود
الفيصل كان سيئا ً جداً» ،آمالً «بأن تتطور هذه العالقات إيجابا ً
ألنّ الطرفين يخسران ألنّ الصراع المذهبي ليس لمصلحة
أحد» ،متحدثا ً عن دور مصري يسعى إلى الجمع بينهما.

هناك بعض ال��وزراء والساسيين الذين اعتبروا اإلرهابيين
ثواراً ،فالشارع الس ّني كان يشعّ عروبة ووطنية على الساحات
العربية كلها من أقصى موريتانيا إلى أقصى اليمن ،وساهم
ه��ذا الشارع الس ّني اللبناني مع القوى الوطنية األخ��رى في
صناعة زعامة الرئيس جمال عبدالناصر في أواخر الخمسينات
والستينات ،خصوصا ً خالل الوحدة بين مصر وسورية .أما
اليوم فنحن نواجه هذا االنحراف في الخطاب السياسي في
الشارع الس ّني بفرادة وال يسمع الصوت ،وارتأينا أن نجمع
القيادات والشخصيات السنية التي ال تزال تحافظ على ثوابتها
القومية والعروبية ،واجتمعنا في لقاءات تهميدية وبالصدفة
ج��اءت فكرة م��وض��وع نهاية والي��ة المفتي وك��اد أن يُنتخب
مفتيان وجاءت المبادرة المصرية عبر القنصل المصري شريف
البحراوي واقتنع المفتي قباني بإلغاء الدعوى إلى انتخاب مفتٍ
شجع المجموعة
آخر وانتخبنا المفتي عبداللطيف دريان وهذا ما ّ
التي تعمل مع بعضها إلى االلتقاء وتحديد دورها لكي تعيد إلى
الشارع السني ثوابته العروبية والقومية ،في هذه الظروف
تحديداً ،بعد المشروع التخريبي الذي حصل في العالم العربي
الذي كان تدميرا ً عربيا ً وليس ربيعاً ،وتشويه اإلسالم من داخله
وقتل األطفال والنساء باسم اإلسالم وإصدار الفتاوى ،ودورنا هو
التصدي لهذه الموجات التخريبية ،وليس على الصعيد اللبناني
فقط ،ألنّ لبنان يشع دائما ً بنشاطاته الفكرية والسياسية ويؤثر
في كل الشارع العربي.

{ ول��ك��ن أال يعتبر ه��ذا اللقاء اصطفافا ً آخ��ر ف��ي البلد في
وق��ت نحن أح��وج م��ا نكون إل��ى ال��ت��ق��ارب وال��ت��واص��ل م��ع تيار
المستقبل؟

هذا اللقاء ليس اصطفافا ً جديداً ،فاالختالف مسموح وموجود،
وفي الشارع السياسي المسلم والمسيحي هناك اختالف وليس
خالفاً ،وأيضا ً على الساحة السنية نريد تعدد اآلراء واالختالف
لكن من دون أي خالف أو صدام ،وخطابي السياسي لم يتغير
منذ بداية حياتي السياسية وما زلت أتمسك بالعروبة والقومية
والوحدة العربية ورفض المشروع األميركي الصهيوني والعالقة
المميزة مع سورية ودعم المقاومة في لبنان وفلسطين ،والعدو
«اإلسرائيلي» سيبقى ع��دوا ً وال للتحريض المذهبي والطائفي
وهذه هي ثوابت اللقاء الوطني.

{ نحن اآلن في زمن «داعش» واإلرهاب ،فهل ستتوجهون
إلى الطرف اآلخر بأننا جميعا ً في خطر ويجب أن نتوحد؟

 نتمنى أن نتوحد في االستراتيجيا مع الطرف الس ّني اآلخرفي البلد ،لكننا نرفض الخطاب المذهبي الذي يصدر من نواب
في تيار المستقبل أو من نواب محسوبين عليه ،ونرفض أيضا ً
الخطاب التحريضي الذي يعادي سورية والمقاومة ،ونقول إنّ
الذي يجري على الصعيد العربي في سورية ومصر والعراق
واليمن ،وهذا اإلرهاب المتفشي في كل المناطق العربية يحتاج
إلى مشروع كبير نشكل بحصة صغيرة منه ،وسنتحرك في
اتجاه مصر والجزائر وكل الدول العربية لنحرك مجموعات من
إخواننا نلتقي معهم ،وقد طلبنا موعدا ً مع رؤساء مصر وسورية
وإيران والجزائر ،وسنقوم بجوالت عربية لنبدأ بالتفكير في خطة
لمواجهة مشروع اإلرهاب التكفيري الذي استهدف اإلسالم في
شكل عام والس ّنة في شكل خاص».

{ هل يمكن أن تكون هناك يد مصرية في مقابل يد سعودية
في لبنان؟

 لقد كانت مصر سيدة المواقف العربية وقائدة العالم العربيفي زمن الرئيس عبدالناصر وانطوت هذه المرحلة مع الرئيس
أنور السادات وأخرجت مصر من جسدها العربي وتقوقعت على
نفسها وأصبحت قطر تقود العالم العربي وتقود مصر ،ولكن بعد
ثورة  30يوليو ووصول الرئيس عبدالفتاح السياسي إلى الرئاسة
نتطلع في شكل كبير ألن تعود مصر إلى دورها العروبي المحوري
وحتى اآلن كل الخطوات التي قام بها الرئيس عبدالفتاح السياسي

هي على الطريق الناصري ،وقد بارك السعودي والسوري تلك
الخطوات وأتى وفد من جامعة القاهرة ووقعنا اتفاقية تربوية
وعلمية وثقافية معهم ومع األزهر الذي سيلعب دورا ً أيضاً .وقلت
لمفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان أنّ دوره ليس على
الصعيد اللبناني فقط ،بل يجب أن ينطلق إلى األزهر للتعاون
حول كيفية وضع مخطط لمواجهة التطرف واإلره��اب ،ويجب
مراقبة المشايخ الذين يحرضون مذهبيا ً وطائفيا ً في لبنان،
وعلى األزهر أيضا ً أن يراقب المشايخ وأن يبعث إرساليات إلى
الدول اإلسالمية والعربية لتعيد إلى هذا الدين جوهره.

{ ما هو دور السعودية في هذا المجال؟

 نحن نأمل بأن تشارك السعودية كأي دولة عربية ،ودوراألزه��ر هو أن يجمع المفتين العرب إلقامة مؤتمر إسالمي،
وللجامعات أيضا ً رسالتها العربية واإلسالمية لتوضيح حقيقة
الدين ،فهذا مشروع متكامل ولن ننتظر األنظمة ،ونحن في اللقاء
الوطني بحصة في هذا المشروع الكبير لنحرك المياه الراكدة
التي تطالب بهذه االجتماعات واللقاءات .وقد استهدف المشروع
التخريبي األميركي الشارع الس ّني الذي يشكل الغالبية العظمى
من الشارع العربي ليذهب إلى الصلح والتطبيع مع الكيان
الصهيوني ،كما قال رئيس الكيان الصهيوني شيمون بيريز «إننا
ال نريد التطبيع مع األنظمة فقط بل مع الشعوب».

{ الرئيس سعد الحريري أعلن أنّ السنّة كلهم معتدلون وال
توجد بينهم بيئة حاضنة لإلرهاب ولـ»داعش» ،هل تعتقد أنّ في
لبنان بيئة حاضنة لإلرهاب؟

 نتمنى على الرئيس سعد الحريري أن يتبرأ من المحسوبينعليه الذي يتحدثون بخطاب طائفي ومذهبي ،وصحيح ال يوجد
بيئة كبيرة حاضنة لإلرهاب في لبنان بل هناك نتوءات صغيرة
والذين يحملون رايات سوداء في طرابلس هم مجموعة صغيرة
وليسوا كل طرابلس ،وهناك مسؤولون ينتمون إلى اإلره��اب
وهناك إطالق نار على الجيش ،ولم نسمع من سعد الحريري أنه
قام بفصل أي مسؤول في المستقبل مارس التحريض الطائفي أو
اعتدى على الجيش وال تكفي المواقف فقط.

{ العسكريون المنشقون هم من الطائفة السنّية ويقولون

من يتهجم على الم�ؤ�س�سة
معاد لكل اللبنانيين
الع�سكرية
ٍ
ويجب �سحب الح�صانة
من النواب الذين يهاجمون
الجي�ش ويحر�ضون عليه
إنّ السنّة في خطر وحزب الله يهاجمنا والجيش تابع إليران،
ما رأيك؟

 كل من يتهجم على الجيش اللبناني هو معا ٍد لكل اللبنانيين،والجيش هو صمام أم��ان واستقرار البلد وال��ذي��ن يتهجمون
ويطلقون النار عليه يتهجمون على البلد ،وإذا انهار الجيش لن
يستطيع أي من هؤالء الخروج من منزله ،كما أنّ هناك مبالغة
في ما يتعلق باالنشقاق ،فحاالت الفرار تحصل في كل الدول،
فالجندي الذي يقاتل في عرسال عندما يسمع مسؤول سياسي
من منطقته يتهجم على الجيش سيترك الجيش ،وهذا الخطاب
التحريضي ضد الجيش يخدم اإلرهابيين ويجب أن ال نضخم
األم��ور ،والمؤسسة العسكرية تعرف ذل��ك ويجب أن تسحب
الحصانة من النواب الذين يهاجمون ويحرضون على الجيش.
هناك نار من حولنا تتمثل في ما يجري في جرود عرسال حاليا ً
ونسمع أنّ اإلرهابيين يسعون إلى السيطرة على منفذ على البحر
وهذا يمكن أن يحصل ونحن يجب أن نكون على أهبة االستعداد
للمواجهة ويجب أن ندعم الجيش بالعدد والعديد ويجب تجنيد
وتدريب المزيد من الجنود ،وحكي عن ثالثة مليارات لتسليح
الجيش ثم مليار آخر ولم نر شيئا ً منها ولن نرى جدية في هذا
األمر ،فأين الجدية ودولة كإيران تعلن استعدادها ألن ترسل
سالحا ً إلى الجيش اللبناني وبعض األط��راف يرفضون؟ وفي
رأيي يجب أن نقيم جسرا ً جويا ً لتسليح الجيش من روسيا ألنّ
فرنسا وبريطانيا وأميركا لن تسلح الجيش ،لذلك يجب التوجه
إلى روسيا لتسليحه ألنّ هناك أطرافا ً ال تزال تعتبر أنّ قوة لبنان
في ضعفه ،رغم كل ما نراه من عمليات بطولية للمقاومة التي
شكلت لنا صمام أمان في وجه العدو الصهيوني الذي ارتعب
من العملية األخيرة التي نفذتها المقاومة في مزارع شبعا والعدو
يعرف أ ّنها رسالة مفادها أنّ لدى حزب الله جاهزية أضعاف
أضعاف ما كان لديه في حرب تموز  ،2006ولهذا السبب نراه
يفكر كثيرا ً قبل أن يقدم على عدوان جديد وهذا يستدعي أن تكون
المقاومة والجيش توأمان .من جانب آخر ،يجب ضبط الحدود مع
سورية ،ولن نتمكن من ذلك وحدنا ،كما أنّ سياسة النأي بالنفس
هي أكبر جريمة ارتكبت في حق لبنان ،وآن األوان ألن ننتهي من
سياسة النأي بالنفس وأن ننسق علنا ً مع الجيش السوري ألنّ
لديه إمكانات كبيرة لمعالجة أي قضية أمنية على الحدود ونحن
في حاجة أيضا ً إلى مناخ سياسي داعم للجيش».

{ هل نستشعر خطرا ً من كالمك ب��أنّ الهبة السعودية لن
تصل وهناك رفض للهبة اإليرانية ،ما يعني أنّ الجيش سيواجه
المعركة المفتوحة وه��و شبه أع���زل؟ فهل تتوقع أن يتمدّد
اإلرهابيون في عرسال؟

 إنّ إمكانات الجيش ضعيفة وال يجوز أن يستمر الوضع علىهذا الحال والخطر كبير ،وال نعرف إلى أي مدى ستبقى األمور
منضبطة ،وحتى اآلن ال يوجد قرار دولي بتفجير الوضع الداخلي

في لبنان لكن يخشى من اللبنانيين أنفسهم أن يستدرجوا
المشاكل إلى الداخل ،ويجب أن ال تبقى هذه الشوشرة اإلعالمية
في موضوع العسكريين المخطوفين ونحن نثق بمؤسستين
أمنيتين هما مخابرات الجيش واألمن العام برئاسة اللواء عباس
ابراهيم الذي يملك خبرة وقدرة في ما يتعلق بهذا الملف ويجب أن
يبقى الملف في عهدته.
*لماذا يُعامل الرهائن األتراك معاملة خاصة ،في حين يذبح
اللبنانيون واألميركيون والبريطانيون والفرنسيون؟
 إنّ تنظيمات مثل «داعش» و»النصرة» و»القاعدة» وغيرهاهي وليدة التطرف اإلسالمي وقد خرجت من رحم أميركا التي
دعمتها وسهلت لها وسلحتها ،وشحنة السالح األخيرة التي
أرسلت للمجموعات اإلرهابية في سورية جاءت من تركيا في
الوقت الذي يدعي األميركيون أنّ «داعش» و»النصرة» هما حالة
واحدة ،وهم يضربون «داعش» فقط ،وهذا ما يدفعنا إلى التساؤل:
هل هم صادقون في ضرب «داعش» ويسمحون لتركيا أن تهرب
السالح إليه؟ إنّ تركيا عبد مأمور ألميركا ولحلف األطلسي وال
تتجرأ أن تتجاوز الخطوط الحمر وهي مجبرة على أن تستمر في
التخريب في سورية ،وأميركا تضع كل الدول في المنطقة كطاولة
شطرنج وتحركها كما تحرك قطع الشطرنج.

{ ما رأيك بكالم النائب وليد جنبالط أنّ «النصرة» ليست
إرهابية ويجب أن نتقبلها؟

 هؤالء المسلحون بينهم سوريون ولبنانيون ومصريونوأفغانيون ،وكلهم يعبرون عن حالة واحدة هي اإلرهاب المأمور من
أميركا ،ونحن نخالف موقف جنبالط أنّ عناصر «جبهة النصرة»
ثوار ويجب أن يشاركوا في الحياة السياسية ،ألنّ من دمر وخرب
وقتل أبناءنا العسكريين ليس له مكان في المعادلة ،وأعتقد أنّ
أميركا تدرك أنّ مشروعها عُ رقل في مكانين رغم أنها نجحت في
تدمير البنى التحتية في العراق وسورية واليمن وسيناء وتونس
وليبيا ،ونجحت أيضا ً في إنهاك الجيوش ،أكان الجيش المصري
أم السوري أم العراقي ،ونجحت أيضا ً في إلغاء روابط العروبة
بين الشعوب العربية وفي حماية الكيان الصهيوني وفي تخريب
الدين اإلسالمي وبخاصة المذهب الس ّني بمضمونه .أما بالنسبة
إلى المكانين اللذين عُ رقل فيهما المشروع األميركي بالتقسيم
والهيمنة الكاملة فهما ثورة  30يونيو في مصر وصمود الشعب
والجيش السوري والدولة السورية ،وقد توجهت سورية إلى
توطيد عالقاتها االستراتيجية مع روسيا والصين وهناك بوارج
روسية وصينية وحامالت طائرات .أما في مصر فإنّ التوجه
الذي انتهجه الرئيس السيسي تجاه روسيا عبر الصفقة الكبيرة
في القمح وفي تسليح الجيش المصري بأحدث األسلحة وإعادة
بناء المصانع واألقمار االصطناعية والنووي السلمي وحفر قناة
سويس جديدة ،جعل أميركا تشعر بأنها ستخسر دول المنطقة
لمصلحة دول البريكس ،فجاءت بهذا المشروع الجهنمي الذي
س ّمته التحالف الدولي الذي يضم خمسين دولة بحجة القضاء
على «داعش» ،وهو يهدف في الحقيقة إلى تدمير الدول كما تم
تدمير العراق بذريعة أسلحة الدمار الشامل ،وكما دمرت ليبيا
واليمن وكما يتم اليوم تدمير سورية.

{ أي��ن روس��ي��ا م��ن التحالف ال��دول��ي؟ وف��ي ال��ع��ام الماضي
عندما هُ���دّدت س��وري��ة بتوجيه ض��رب��ة عسكرية إليها وقفت
روسيا وهدّدت ،لماذا لم تقف اليوم الوقفة نفسها؟

 روسيا تقف اليوم الوقفة نفسها وال تزال البوارج الروسيةفي البحر المتوسط ،ولوال الموقفان الروسي واإليراني لكانت
سورية في ظروف أصعب ،ويجب أن نشكر إيران وسورية على
مواقفهما الداعمة ،فرغم أنّ روسيا تعاني من حصار وعقوبات
باإلضافة إلى األزمة األوكرانية ،فهي لم تقصر وبقيت على موقفها
االستراتيجي في دعم سورية.

{ ل��م��اذا تمثل أرب��ي��ل خ��ط��ا ً أح��م��ر بينما عين ع��رب ليست
كذلك؟

 في أربيل هناك حكم ذاتي أما عين عرب (كوباني) فهي تحتالسلطة السورية ،لذلك فإنّ ضربها ضرب لسورية ومحاولة
لتفتيتها ،وتركيا هي الشيطان األكبر في هذا الموضوع ،وما يجري
في عين عرب سينتقل إلى تركيا ونحن ندعو الشعب التركي إلى
التحرك ،ونحن نعلم أنّ هناك معارضة حقيقية لسياسة أردوغان
الذي غش شعبه.

نخالف موقف جنبالط
عن «جبهة الن�صرة»
لأنّ من دمر وخرب وقتل
�أبناءنا الع�سكريين
لي�س له مكان في المعادلة
{ كيف ترى مستقبل العالقات اإليرانية  -السعودية؟

 نأسف ألنّ موقف وزير الخارجية السعودي سعود الفيصلكان سيئا ً جدا ً ونتمنى أن تتطور هذه العالقات إيجابا ً ألنّ الطرفين
يخسران في حال كانت العالقات متوترة ،وألنّ الصراع المذهبي
ليس في مصلحة أحد ونتمنى أن تقود مصر الحوار اإليراني -
السعودي وهناك نوايا مصرية في هذا الشأن.

ُيبث هذا الحوار كامالً اليوم الساعة الخامسة
عصرا ً ويعاد بثه الحادية عشرة ليالً على
شاشة «توب نيوز» تردد 12036

