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الجي�ش وحده ف�سحة الأمل...
} علي بدر الدين
من يظنّ ،أو يعتقد أنّ لبنان مقبل في اآلت��ي من
الزمن على مرحلة جديدة من االستقرار السياسي
واألم���ن���ي واالج��ت��م��اع��ي ف��ه��و م��خ��ط��ئ وواه�����م ،ألنّ
ال��خ��ط ال��ب��ي��ان��ي ل�ل�أزم���ات ،وت��راك��م ال��خ�لاف��ات على
المصالح والمواقع والسلطة والمال بين السياسيين
والطوائفيين والمذهبيين في تصاعد ينبئ باآلتي
األع��ظ��م .إذا ل��م ي��ب��ادروا جميعا ً إل��ى كبح جماحهم
والتخفيف من سرعة اندفاعهم وحماسهم الزائد،
ووضع ح ّد لخطابهم التعبوي التحريضي وتسخيره
وتحصنهم
لغايات وأطماع تعنيهم من دون غيرهم،
ِّ
في مر ّبعاتهم وأبراجهم وبين أكوام ثروات ال تع ّد وال
تحصى .ولبنان الذين باسمه يحكمون ويتح ّكمون
مديون بأكثر من  60مليار دوالر.
واألك���ث���ر خ���ط���را ً ع��ل��ى ل��ب��ن��ان ه���و اإلره�����اب ال���ذي
يضربه ،وي��ه��دّد وح��دت��ه ،وي��ه��دف إل��ى اإلي��ق��اع بين
مك ّوناته السياسية وتالوينه الطائفية والمذهبية
وإل��ى تقويض مؤسساته وفي مقدمها المؤسسات
العسكرية واألمنية ،هذه األخطار الواقعة والداهمة
من الداخل والخارج اإلقليمي والدولي الذي يبحث
ع��ن مصالحه على اخ��ت�لاف��ه��ا ،م��ن دون أي اعتبار
لمصالح ال����دول وال��ش��ع��وب ال��ت��ي ت��ع��ان��ي ،ه���ذا كله
يعني أنّ لبنان ليس فقط في عين العاصفة إنما في
قلبها وهي تنذر بسوء «العاقبة» والمستقبل المظلم.
وبالتالي السقوط المد ّوي في ظ ّل طغيان الفوضى إذا
انهارت المؤسسات ،ونشأت «الكانتونات» وتعززت
ال����والءات الشخصية والحزبية ،وه��ذا يعني أيضا ً
انفراط العقود والقوانين واألنظمة التي لم تعد تصلح
للحالة المستجدة.
ربما هذا االستنتاج يعطي صورة قاتمة وسوداوية
لمصير ال��وط��ن وح����ال ال��م��واط��ن��ي��ن ،ل��ي��س القصد
تماماً .بل هو إن��ذار مبكر وتحذير قائم على الوقائع
والمعطيات الميدانية والسياسية والهجمة اإلرهابية
على لبنان وهي األخطر منذ تك ّونه ،إنه جرس تنبيه
يفصلون األمور
لبعض األف��رق��اء اللبنانيين ال��ذي��ن
ّ
على قياسهم ويحيكون المواقف وال��ق��رارات ،وفق
توجهاتهم ومصالحهم ،ويتح ّكمون في ك ّل شاردة
وينصبون أنفسهم أصحاب الح ّل والربط
وواردة
ّ
وال���ق���رار م��ع أن���ه ب���ات عليهم أن يخلعوا عباءاتهم
ويكشفوا عن وجوههم ،ويخرجوا من قمقم الخطأ
الوطني والسياسي ومن العزلة واالنكفاء واالختباء
وكأنهم يعيشون في جزر نائية أو في كوكب آخر.
ويتركون وطنهم تتآكله الصراعات وشعبهم تمزقه
خ�لاف��ات السياسيين ومصالحهم وي��داه��م��ه الفقر
وتغتاله رصاصة طائشة من العصابات المسلحة
ال��ت��ي ت���ر ّوع السكان ف��ي أز ّق���ة تعيسة ،رب��م��ا تكون
خارج الزمان والمكان .وهم منها مج ّرد تعداد قد ال
يلزم سوى أص��وات اقتراع لزعماء وق��ادة هم سبب
إفقاره وتعاسته ،وشلل مؤسسات الدولة وتراجعها
ع��ن دوره���ا الوطني خدماتيا ً وإن��م��ائ��ي��ا ً ودستوريا ً
وسياسة تفي بالحاجة المطلوبة وتوحد اللبنانيين
من خالل التوافق والتعاون وال��ذوب��ان في مصلحة
الوطن ،وليس من خالل استدراج عروض وتلزيمات
م��ن هنا وه��ن��اك ل��ت��أزي��م األوض����اع ب��ك�� ّل م��ا فيها من
أي كان أن ينجح
ملفات خالفية بات من الصعب على ّ
في إحداث ثقب في جدارها الذي تعاون الجميع عن
قصد أو غير قصد على بنائه واستعماله جدار مبكى
مع ك ّل تأزم جديد أو مأزق يصعب الخروج منه.

م��ا نحن فيه ال��ي��وم م��ن واق���ع م��أس��اوي ب��ل كارثي
في األم��ن والسياسة واالقتصاد والصحة والتربية
وال��ت��ع��ل��ي��م ،ه���و ن��ت��اج ل��ت��راك��م ال��س��ي��اس��ات الخاطئة
والحسابات الخاصة وسيادة المصالح الضيّقة التي
جميعها أعمت األبصار والبصائر عن رؤي��ة الحقيقة
وع��ن حجم تداعيات االن��زالق باتجاه المجهول الذي
سيحطم في طريقه ما ُس ّمي بصيغة التعايش أو العيش
المشترك أو عموما ً الصيغة اللبنانية المز ّيفة والمز ّورة
وألنها كذلك لم تعد صالحة لتغطية االرتكابات والنفاق
واألالعيب الطائفية والمذهبية والوطنية والمصلحية
والوعاء الذي فاض تكاذبا ً ومجاملة ومشاعر جياشة
ب���دأ م��ن��ذ زم���ن ي��ن��ض��ح ب��م��ا ف��ي��ه ،ف��أظ��ه��رت بوضوح
وواقعية الثغائية تطفو على مجاري األنهر التي فاضت
بها وأصبحت نهايتها محتومة في مكانها الطبيعي
حيث ال دور لها وال فائدة مرجوة منها وال ق��درة لها
على تصويب البوصلة وإع���ادة ع��ق��ارب الساعة إلى
الوراء إنها الحتمية التاريخية.
«ما أضيق العيش لوال فسحة األم��ل» قول مأثور ال
ي��زال اللبنانيون يتمسكون به رغم ضبابية األوضاع
السياسية واإلنمائية واألمنية ،والشلل ال��ذي يضرب
في مفاصل الدولة ،وانشغال األفرقاء عن قصد مبرمج،
وم��ع�� ٍّد سلفا ً «س��ي��ن��اري��وات» مختلفة لجلسة التمديد
للمجلس النيابي وبميثاقيته وضروراته حتى «ال نقع»
ف��ي ال��ف��راغ ال��ذي يتحكم بالوطن وال��م��واط��ن منذ أمدٍ،
ويبدو أنّ التهويل مطلوب إلمرار التمديد مكافأة للنواب
الذين برعوا وأب��دع��وا في سياق وظيفتهم التشريعية
والوطنية.
ونسجل لألفرقاء اقتناعهم بعدم إث���ارة انتخابات
رئاسة الجمهورية ألنهم يعرفون أنها مرتبطة مباشرة
ألي حراك
في مواقع القرار اإلقليمي والدولي ،وال قيمة ّ
في هذا الشأن ،ألن ال طائل منه وال جدوى .والعجز عن
ولوجها ب��ات سمة تطبع نهج الرهانات واالرتباطات
الخارجية الذي اعتمده بعض األفرقاء اللبنانيين.
المؤسسة العسكرية التي تخوض معركة وطنية
ب��ام��ت��ي��از ،م��ع��رك��ة وج����ود ل��ب��ن��ان ،وت���واج���ه اإلره����اب
واإلرهايبين م��ن داخ��ل ال��ح��دود وخارجها ه��ي األمل
والمرتجى والمنقذ للبنان وصونه وحماية لشعبه ليس
بالسياسة ،بل بالتضحيات وب���األرواح وال��دم��اء التي
تسيل زكية طاهرة على أرض الوطن.
هذه المؤسسة الرمز الوطني أثبتت ق��درة قيادتها
وض��ب��اط��ه��ا وع��ن��اص��ره��ا ع��ل��ى تحقيق االن��ت��ص��ارات
واإلن����ج����ازات األم��ن��ي��ة وال��ع��س��ك��ري��ة ال��ن��وع��ي��ة ،وعلى
وأد الفتن المتنقلة واستئصال اإلره���اب من جذوره
وتجفيف منابعه وإغالق مخائبه وأوك��اره اإلجرامية.
���س���م ض��ب��اط��ه��ا ورت��ب��ائ��ه��ا وج��ن��وده��ا
وه����ي ب��ف��ع��ل ق َ
وترجمته للذود عن حياض الوطن واقتحام األخطار
هي المالذ اآلمن والضامن لألمان ،والمطمئنة لوحدة
لبنان واللبنانيين ولحاضرهم ومستقبلهم ،والعابرة
للطوائف وال��م��ذاه��ب والمصالح والعشائر والقبائل
واألفخاذ وغيرها من مس ّميات التقسيمات البشرية
التي تهت ّم بك ّل شيء وتهمل اإلنسان وقداسته وحريته
وكرامته وحقه في الحياة أن يكون آمنا ً مستقرا ً ينعم
بالسالم واالطمئنان.
وحدة الجيش بعقيدتيه الوطنية والقتالية وترجمة
قسمه شهادة ودما ً وتضحيات جسام ،يبقى األمل الذي
ينشده اللبنانيون والذي يحميهم من تلكؤ السياسيين
وعجزهم عن إدارة شؤون البالد والعباد بعد أكثر من
ستة عقود مزدحمة بالصراعات وال��ح��روب والفتن
واإلخفاقات ويبدو أن ال نهاية قريبة لها.

وفد من «القومي»
يُعزي بالمطران حبيقة
ال ت����زال ال��وف��ود
وال���ش���خ���ص���ي���ات
السياسية والحزبية
وال��روح��ي��ة تتوافد
إل���ى دار مطرانية
الموارنة في مدينة
زح���ل���ة ل��ل��ت��ع��زي��ة
ب��ال��م��ط��ران ال��راح��ل
م��ن��ص��ور ح��ب��ي��ق��ة.
وم���ن ب��ي��ن ال��وف��ود
ال��م��ع��زي��ة وف���د من
ال���ح���زب ال��س��وري
القومي االجتماعي
ض ّم عضو المجلس
األعلى الدكتور ربيع الدبس ،منفذ عام زحلة أحمد سيف الدين ،أعضاء
المجلس القومي :جورج مينا ،ابراهيم صفية ،طارق بدر ومحمد فهد
عراجي ،والمسؤولين :ابراهيم جريس ،روبير سركيس وحسام مهنا.
وقد د َّون الوفد في سجل المطرانية كلمة وجدانية عبّرت عن تقدير
الحزب رئيسا ً وقيادة وفروعا ً للدور الوحدويّ الذي لعبه المطران الراحل
بطرحه الجامع وسلوكه الرصين وثقافته الدينية المع ّمدة بالمشاعر
الوطنية الرفيعة.

ّ
تدخل البرزاني في �ش�ؤونهم
�أكدت لـ«البناء» و«توب نيوز» �أنّ �أكراد �سورية يرف�ضون

بروين ابراهيم :الرئي�س الأ�سد هو �ضمان للمرحلة المقبلة
والمجتمع الدولي �أيقن � ّأن �سورية �أكبر من � ّأي مخطط
حاورها سعد الله خليل
أكدت األمين العام لحزب الشباب الوطني للعدالة والتنمية
وعضو أمناء التجمع األهلي الديمقراطي لألكراد السوريين
بروين ابراهيم أنّ أكراد سورية يرفضون تدخل رئيس اقليم
كردستان العراق مسعود البرزاني في شؤونهم ،وأنهم ال
يبحثون عن أية مرجعية كردية خارج سورية .وأشارت
ابراهيم إلى «أنّ الهدف من إسقاط عين العرب هو إنشاء
منطقة عازلة» ،الفتة إلى «أنّ حكومة أردوغان لم تدرك أنّ
عين العرب ستصمد ك ّل هذا الصمود األسطوري».
وأكدت أنّ الح ّل لألزمة السورية «يجب أن يكون سياسياً»،
الفتة إلى «أنّ محور سورية محور قوي» ،وقالت« :سنتمكن
كشعب سوري من إرغام المجتمع الدولي على ح ّل األزمة
السورية ،ألنهم أيقنوا جميعا ً أنّ سورية أكبر من أي
مخطط».

من رحم األزمة السورية

وفي حديث مشترك لصحيفة «البناء» وقناة «توب نيوز»،
تأسس من رحم األزم��ة السورية
أك��دت إبراهيم «أنّ التج ّمع ّ
نتيجة اعتراضات على سلوك المك ّون الكردي تجاه ما يحصل
على الساحة السورية» .وقالت« :ك��ان هدفنا الحفاظ على
شبابنا الكردي كي ال يذهب إلى الطرف اآلخ��ر ،وقد انتهجنا
الخط المعتدل بهدف المطالبة بحقوق األك���راد كمك ّون من
مك ّونات الدولة ،ونحن كتج ّمع لألكراد السوريين هدفنا أيضا ً
الدفاع عن الدولة السورية ،ونحن ض ّد تقسيمها وأخذنا ،في
هذا الصدد ،موقفا ً ض ّد المجلس القومي الكردي وقياداتنا الذين
ج ّروا الشباب إلى الشارع وتركوهم خلفهم ،وذهبوا إلى خارج
سورية وانضموا إلى االئتالف الذي حارب المكون الكردي قبل
أي مكون آخر في سورية».
وأض��اف��ت ابراهيم« :هدفنا واض��ح وصريح وه��و تسليط
الضوء على كل الشباب األكراد وقد استطعنا فعالً خالل فترة
وجيزة أن نضم إلى صفوفنا اآلالف من األكراد والقوى الوطنية
الذين آمنوا بأهدافنا وبفكرنا».
ور ّدا ً على سؤال عن الدور الذي يلعبه التج ّمع على صعيد
مساعدة األك��راد خ�لال األزم��ة التي تمر بها س��وري��ة ،أجابت
إبراهيم« :منذ تأسيس التجمع وعلى رغم إمكاناتنا البسيطة،
دعمنا الالجئين األك��راد في محافظة الحسكة الذين أت��وا من
سنجار بالمواد اإلغاثية والطبية وحتى خالل فترة األعياد
زرنا األطفال األكراد والعرب في منازلهم وقدمنا ما يلزم ،وعلى
األرض لدينا فصيلة مسلحة من شباب حزب الشباب الوطني
للعدالة والتنمية وشبابنا جاهز لالنخراط مع مقاتلي كوباني
في الجبهة للدفاع عنها».
ورأت ابراهيم «أنّ الهدف من إسقاط عين العرب هو إنشاء
منطقة عازلة» ،الفتة إلى «أنّ حكومة أردوغان لم تدرك أنّ عين
العرب ستصمد كل هذا الصمود األسطوري ،بل كان في ذهنها
أنها منطقة حدودية س ُتهزم وسيدخل تنظيم داعش بسهولة
إليها ومن ثم إلى مناطق أخ��رى إما ريف حلب أو غيرها من
المناطق السورية».
وع��ن رف��ض التجمع لمؤتمر هولير ،أوضحت إبراهيم أنّ
رفض التجمع لهذا المؤتمر ال��ذي عقد في كردستان العراق
«لم يكن رفضا ً للمؤتمر بحيثيته» .وقالت« :نحن نشكر جهود
ّ
الصف الكردي،
الرئيس مسعود البرزاني ألنه سعى إلى توحيد
وفي رأينا يجب أن يكون هذا التوحيد على األراضي السورية،
خصوصا ً أنّ كل من جلسوا على طاولة المؤتمر ليسوا مطلوبين
من الحكومة السورية ،وقد انتقدنا النسب التي وزعت وهي
 40في المئة للمجلس الوطني الكردي و 40في المئة لالتحاد
الديمقراطي و 20في المئة للمستقلين ،وأن��ا أعتبر أنّ هذه

النسب خاطئة ج��داً ،وبالنسبة إلينا ،فقد االئتالف صدقيته
مؤسسيه وداعميه ألنه أوهمهم بأنه يمثل شريحة من
حتى لدى
ّ
المجتمع السوري ،لكنه في الواقع ال يمثل حتى نسبة عشرة في
المئة من الشارع السوري».
وحول ما أعلن بأنّ أحد أهداف المؤتمر األساسية هو تشكيل
موحدة ألكراد سورية ،قالت ابراهيم« :نحن لسنا ض ّد
مرجعية
ّ
أن تكون هناك مرجعية ألكراد سورية ونشكر إقليم كردستان
على دعمه ،لكننا نرفض أن يتدخل في شؤون أكراد سورية،
ألننا ض ّد اإلمالءات الخارجية».

مطالبنا ضمن الدستور السوري

وعن حلم إقامة الدولة الكردية ،أك��دت إبراهيم «أنّ أكراد
س��وري��ة يحلمون بنيل مطالبهم الثقافية ضمن الدستور
ال��س��وري» ،الفتة إلى «أنّ وح��دات حماية الشعب منذ بداية
األزمة تحمي الشريط الحدودي بين سورية وتركيا وسورية
والعراق حيث ال يوجد الجيش ،ولو كانت هناك نية لالنفصال
ألعلن األكراد ذلك ضمن حدود تبدأ من محافظة الحسكة ،وقد
رفض أكراد سورية المجلس الوطني الكردي ألنّ هناك أحزابا ً
ضمن المجلس انحازت إلى السياسات الخارجية وبدأت تنادي
باالنفصال».
وتطرقت إبراهيم إل��ى المشاركة الكردية في االنتخابات
الرئاسية السورية ،وقالت« :نحن كتجمع أهلي منذ بداية األزمة
تواجدنا في الشارع وخصوصا ً في االنتخابات الرئاسية التي
كان كثيرون يع ّولون على عدم مشاركة األكراد فيها ،وعلى رغم
أنّ حزب االتحاد الديمقراطي قام بإغالق بعض المدارس وألغى
الصناديق فيها إال أنّ األكراد توجهوا إلى مراكز أخرى وص ّوتوا
بكثافة فاقت ما كان متوقعاً ،وهذا ما يعطي انطباعا ً بأنّ األكراد
موجودون وأنّ السيد الرئيس بشار األسد هو ضمان للمرحلة
المقبلة ،ولكننا في المقابل ال نتنازل عن مطالبنا كأكراد وتلك
المطالب تؤخذ من دمشق وليس من تركيا أو من الخارج».

اإلدارة الذاتية

وع��ن م��دى نجاح تجربة اإلدارة الذاتية ،أش��ارت إبراهيم
إلى «أننا فوجئنا بموضوع اإلدارة الذاتية خصوصا ً أنها لم

برعاية ال��س��ف��ارة اللبنانية في
ب��اري��س ،وج��ه الملحق العسكري
في السفارة دعوة إلى أبناء الجالية
وفاعلياتها وأصدقائها إلى المشاركة
ف��ي ال��ق��داس ال��ذي ُي��ق��ام ي��وم األح��د
المقبل في  ،2014/11/9في كنيسة
سيدة لبنان 15rue d Ulm 75005
 ،Parisوذلك إجالال ً وتكريما ً ألرواح
ش��ه��داء ال��ج��ي��ش وال��ق��وى األمنية
اللبنانية.
كما دعا ممثلو األحزاب اللبنانية في
باريس ،وبرعاية السفارة اللبنانية،
إلى التج ّمع بعد القداس في باحة
مقبرة العظماء (،)Le Panthéon
الساعة الثانية عشرة والنصف بعد
ظهر اليوم نفسه ،في وقفة تضامنية
مع الجيش والقوى األمنية ،تكريما ً
للشهداء ،وتقديرا ً لعطاءات الضباط
وال��رت��ب��اء وال��ع��س��ك��ري��ي��ن ،وتحي ًة
لإلنجازات التي تحققت في الذ ْود عن

لدعم المؤسسة العسكرية اللبنانية،
مشيرا ً إلى ض��رورة توحيد الجهود
باتجاه إيجاد وسائل ضغط على
السلطات الفرنسية ،للحؤول دون
تدخلها في الشأن اللبناني الداخلي،
وم���ن دون ان��ت��ه��اج��ه��ا س��ي��اس��ات
تمس مصالح لبنان وتؤذي
خارجية
ّ
وحدته الوطنية.
واتفق المجتمعون على أن توجه
ال��س��ف��ارة اللبنانية ال��دع��وة باسم
ك � ّل األح���زاب وال��ق��وى إل��ى الجالية
اللبنانية وأص��دق��ائ��ه��ا للمشاركة
في المسيرة ي��وم األح��د المقبل في
 9تشرين الثاني بعد القداس على
أرواح شهداء الجيش ،وال��ذي دعا
إليه الملحق العسكري ،على أن يلقي
القائم باألعمال في السفارة اللبنانية
كلمة م��وح��دة باسم األح���زاب وك� ّل
المشاركين في الوقفة التضامنية مع
الجيش والقوى األمنية.

بو �صعب تابع مطالب رابطة «المهني»
تابع وزير التربية والتعليم العالي
الياس بو صعب مطالب قطاع التعليم
المهني مع وفد رابطة أساتذة التعليم
المهني والتقني الرسمي برئاسة إيلي
خليفة ،في حضور الهيئة اإلداري��ة
للرابطة.
وأث�����ار ال��م��ج��ت��م��ع��ون م��وض��وع
السلسلة وال��م��ح��ادث��ات التي تمت
حتى اليوم في شأنها ،وكشف بو
صعب «أال ت��واف��ق حتى اآلن حول
سلسلة نهائية» ،مؤكدا ً أنه لم يغير
موقفه «لجهة دعم المطالب ومتابعة
السلسلة ح��ت��ى ت��ت��واف��ر ال��ظ��روف
المالئمة ويتم التوافق عليها» ،الفتا ً
إل��ى أن��ه سيبقى «رأس ح��رب��ة في
النضال لمتابعة مطالب األساتذة».
وعبرت الرابطة ،من جهتها ،عن
«التقدير للمواقف التي اتخذها الوزير
بكل شفافية لمصلحة األس��ات��ذة»،
مؤكدة «أنّ العام الدراسي الحالي
سيكون عاما ً دراسيا ً مستقرا ً وهادئا ً
حرصا ً على مصالح التربية والتالمذة
في التعليم المهني والتقني».
ولفت بو صعب إلى «أهمية التعليم
المهني والتقني وضرورة عقد مؤتمر
للنهوض بهذا التعليم مع الجهات

بو صعب مجتمعا ً إلى رابطة التعليم المهني
الدولية المتقدمة في هذا المجال»،
مشيرا ً إلى «أنّ هذا العام يجب أن
مخصصا ً للتعليم المهني».
يكون
ّ
وأث����ار خليفة «م���وض���وع دوام
رؤس��اء المصانع ورؤس��اء ال��دروس

(داالتي ونهرا)
والناظر ال��ع��ام ،الذين يطلب منهم
زيادة دوامهم ،ولم تتم زيادة بدالت
ال��دوام ،إذ إنهم يحضرون قبل بدء
ال��ت��دري��س ،ويستمرون حتى بعد
نهاية الصفوف».

كما طالبت ال��راب��ط��ة «بتسريع
دورة إع����داد ال��م��دي��ري��ن ف��ي كلية
التربية وتعيين المديرين باألصالة
لكي يتقاضوا تعويض إدارة  15في
المئة».

أميركا وزعامة البرزاني

وأشارت إبراهيم إلى أنّ ما يحصل يؤكد أنّ أميركا تسعى إلى
ترسيخ زعامة البرزاني على الساحة الكردية ،وقالت« :ال نتوقع
أن تساعد أميركا األك��راد في أي شكل من األشكال للحصول
على حقوقهم أو أن يتخلصوا من «داع��ش» ،إنما هي صفقة
لدعم مسعود البرزاني ألننا نعلم أنّ عالقاته جيدة مع أميركا
ونحن أكراد سورية ننادي دائما ً بأن تكون لنا مرجعية كردية
من داخل سورية ،تكون معنية تماما ً بأكراد سورية وقضيتهم
ومطالبهم ،ولكن حتى اآلن ليس أي شخصية كردية سورية
لها تاريخ نضالي أو عمل ميداني على األرض تستحق أن تكون
هذه المرجعية ،وال أعتقد أنّ هناك حل للقضية الكردية في
المدى المنظور ألنّ قياداتنا الكردية تعيش صراعات كصراعات
االئتالف على المناصب وهذا ما يمنع أي تقدم في القضية».
وعن األزمة السورية ،أكدت ابراهيم «أنّ الح ّل يجب أن يكون
سياسيا ً فمحور سورية محور قوي وخصوصا ً بعد المصالحات
على األرض ،وفي قناعتي فإننا سنتمكن كشعب س��وري من
إرغام المجتمع الدولي على ح ّل األزمة السورية ،ألنه أيقن أنّ
سورية أكبر من أي مخطط «.

يبث هذا الحوار كامالً اليوم الساعة الخامسة عصرا ً
ويعاد بثه الساعة الحادية عشرة مساء على قناة «توب نيوز» على تردد ()12036

«القومي» ي�شارك في التح�ضيرات للوقفة
الت�ضامنية مع الجي�ش في باري�س الأحد
الوطن وحماية أرضه وأمنه وسلمه
األهلي.
وشارك منفذ عام فرنسا في الحزب
السوري القومي االجتماعي أنطوان
األشقر في االجتماعات التمهيدية
لتنسيق الحملة التضامنية مع
ال��ج��ي��ش ال��ل��ب��ن��ان��ي ف��ي العاصمة
الفرنسية ،بحضور ممثلين عن كافة
األحزاب والقوى اللبنانية.
وأك���د األش��ق��ر ض���رورة أن تكون
الحملة التضامنية جامعة ،وأن
ال ي��غ � ّرد أي ف��ري��ق خ���ارج السرب
الوطني ،مطالبا ً ب��أن يكون الدعم
ال��م��ع��ن��وي للجيش ش���ام�ل� ًا ،وم��ن
جميع األطياف اللبنانية ،لتمكين
الجيش ومساعدته بشتى الوسائل
ف��ي م��واج��ه��ت��ه وت��ص �دّي��ه إلره���اب
«إسرائيل» وقوى التطرف.
ودعا األشقر إلى تكثيف المساعي
والقيام بأعمال ناجحة ومستمرة

تمثل المكونات المجتمعية ،وقد أصبحت لهذه اإلدارة الذاتية
مؤسسات عدة كـ»األسايش» ووحدة حماية الشعب ومحاكم
بدأت تخطئ على األرض وقد وجهنا لها انتقادات عدة ،لذلك
أرى أنّ هذه التجربة تحتاج إلى فترة أطول لكي يكون عملها
مؤسساتياً».
ّ
وفي السياق نفسه ،نفت إبراهيم أن تكون عين العرب تدفع
ثمن اإلدارة الذاتية ،مشدّدة على «أنّ عين العرب هي كأية مدينة
سورية حاول «داعش» وتركيا دخولها ،في محاولة الستهداف
سورية ككل وليس فقط عين العرب ،لكنّ اإلعالم الغربي ،أوحى
بأنّ عين العرب مقصودة والدفاع المستميت لوحدات حماية
الشعب عنها سلط األضواء أكثر عليها».
واعتبرت إبراهيم «أنّ دخول قوات البشمركة عين العرب
لن يغير في الوضع الميداني ولن يحقق شيئاً ،إنما هو رسالة
سياسية» ،مضيفة« :كتجمع أهلي نقول إنّ من حق الدولة
السورية أن تصدر بيانا ً تؤكد فيه أنه ال يجوز ألحد دخول
األراضي السورية إال بعد التشاور معها ،ومنذ البداية ناشدنا
أك��راد العالم الوقوف معنا لضرب المصالح التركية ،وجاء
ّ
كحق طبيعي للمكون الكردي بعد االستهداف
دخول البيشمركة
المباشر ال��ذي تع ّرض له ،وعليه ف��إنّ دخ��ول البيشمركة هو
رسالة من الرئيس مسعود البرزاني بوقوفه بعد االتفاقيات
التي حصلت إل��ى جانب األك��راد في س��وري��ة» .وف��ي المقابل
رأت إبراهيم «أنّ دخول البيشمركة من تركيا صفقة أو تجميل
لصورة أردوغان أمام حكومة إقليم كردستان بعد التوتر الذي
ساد العالقات بين البرزاني وأردوغ��ان حيث أخفق األخير في
الدفاع عن اإلقليم أم��ام هجمات داع��ش ،بينما س��ارع المحور
اآلخر والدولة اإليرانية إلى الدفاع عن إقليم كردستان ،ما تسبب
بفجوة في العالقات ،وتصحيحا ً للموقف التركي ُسمح بإدخال
البيشمركة وفصيل من الجيش الحر ،وهو ما سارعنا وندّدنا به
ألننا ال ننسى أنهم من أوائل من أكل قلوب السوريين».
وردا ً على س���ؤال ع��ن اخ��ت�لاف الموقف األم��ي��رك��ي ،حيث
استنفرت أميركا حين اقترب «داعش» من أربيل معلنة أ ّنها خط
أحمر ،في حين امتنعت عن تقديم الدعم لعين العرب ،أجابت
ابراهيم« :أميركا ال تهتم نهائيا ً باألكراد وال بالقضية الكردية ،بل
بمصالحها فقط ،وحين أعلنت أنّ أربيل خط أحمر ،كانت تسعى
إلى الدفاع عن محمياتها وشركاتها ،بينما هنا سورية ليست
لديها أية محميات» .

وت���ح���دث خ��ل��ي��ف��ة ع���ن «ف��ائ��ض
األساتذة في أماكن معينة ،نتيجة
انتقال العديد من المناطق إلى المدن،
م��م��ا يتسبب بالنقص ف��ي أم��اك��ن
أخرى».
وك��ش��ف ب��و ص��ع��ب أن���ه «سيمأل
المواقع اإلداري��ة باألصالة ،بدال ً من
التكليف لكي تستقر األوضاع اإلدارية
في المهنيات» ،الفتا ً إلى أنه أعطى
«التوجيهات للمديرية العامة من
أجل إنهاء المناقالت وتسريع التعاقد
الجديد عند الحاجة الملحة وبعد
توزيع التعاقد القديم».
وأش�����ار إل���ى «أنّ ال��ت��ج��ه��ي��زات
الموجودة في معاهد معينة وال يتم
استعمالها ستتم اإلف���ادة منها في
معاهد أخرى محتاجة إليها».
وأث������ارت ال���راب���ط���ة «م���وض���وع
المناهج والبرامج في مرحلة االمتياز
الفني لجهة تطبيقها ضمن كل سنة
منهجية».
وت��ح��دث خليفة خ�لال االجتماع
ع���ن «ف��ت��ح ال���م���س���ارات وم��ت��اب��ع��ة
الخريجين» ،مطالبا ً «بتفعيل أجهزة
المراقبة إلنصاف العاملين بجدية
وتنبيه المقصرين».

�صليبا في مجل�س عا�شورائي« :داع�ش»
فبركة من ن�سج خيال ال�صهيونية
اعتبر مطران جبل لبنان وطرابلس للسريان األرثوذكس
جورج صليبا «أنّ داعش فبركة تسوية جديدة من نسج
خيال الصهيونية التي درب��ت بعض المسلمين ليفرقوا
صفوفهم ويندسوا بين أهلهم».
وقال صليبا في كلمة ألقاها خالل مجلس عاشورائي في
مقر المجلس اإلسالمي الشيعي األعلى برعاية وحضور
نائب رئيس المجلس الشيخ عبداألمير قبالن« :اليوم تمر
ذكرى قاسية في حياة العرب والمسلمين ،هي ذكرى سيئة
في  2تشرين الثاني  1917حين وعد وزير خارجية بريطانيا
بلفور أن تكون فلسطين دول��ة صهيونية يهودية ،ومنذ
ذلك التاريخ والعرب أمام فواجع ومشاكل واضطرابات،
الحق ولكن ال ّ
ّ
حق في هذا العالم وال سالم،
يدافعون عن
وذهبت فلسطين مجزأة على هذه السنوات الطوال ،اليوم
إذا فكرت دولة في هذه األمم كلها أن تكرم الفلسطينيين
بجزء مما خسروا ،تقوم الصهيونية و«إسرائيل» وأعوانهما
ليزعزعوا الكون كيف يكون للفلسطيني وطن! فال حقيقة وال
ّ
حق في هذا العالم ألنّ الدول العظمى والقوى الكبرى تدعم

الباطل وتزيح وتبتعد من الحق ،ولكن تأكدوا أنّ الحق ال
يموت والقول المأثور يقول ما مات ّ
حق وراءه مطالب ،فوعد
بلفور أنشأ ما يسمى الكيان الفلسطيني في أرض العرب
وتأكدوا أنّ هذا الكيان وإن طالت أيامه ال ب ّد من أن تقصر
وتنتهي وإلى جهنم وبئس المصير».
ورأى صليبا أنّ «ما يجري في العراق وسورية ال يقبله
منطق وال يق ّر به ضمير ،هم يعتدون على الناس ألنهم
ينتمون إلى فكر ليس من فكرهم ينتمون إلى مبادئ ليست
لهم بها أية عالقة ،وباسم اإلسالم» .وقال« :لسوء حظهم،
اإلس�لام باق وهم زائلون .ألنه عندما يظهر الحق يزهق
الباطل وألنهم أساؤوا إلى المسيحيين وإلى الشيعية وإلى
اليزييدين واألك��راد وبعض األقليات في المنطقة ،كذلك
أساؤوا إلى أهل السنة الذين هم منهم ،فإذا كانوا يقتلون
المسيحي والسني والشيعي والصابئي ،فهؤالء جميعهم
أبناء الله الذي ال يميز بين عبيده وأصفيائه وهو القائل:
إنّ أقربكم وأحبكم إلى الله هو في تنفيذ وصاياه بما تطلبه
عدالته السماوية في هذا العالم».

الأ�ساتذة الم�ستثنون من التفرغ:
مجل�س �شورى الدولة خ�شبة خال�صنا
شدّدت لجنة األساتذة المستثنين
تمسكها بمجلس
م��ن التفرغ على
ّ
شورى الدولة ،مناشدة إياه إنصافهم
في ملف التفرغ ،معتبرة أنه «خشبة
خ�لاص تنجي المواطن من تجاوز
المسؤولين للسلطات الممنوحة
لهم».
وع��ب��رت اللجنة ف��ي ب��ي��ان ،عن
ارتياحها لما أدل��ى به وزي��ر التربية
ال��ي��اس ب��و صعب« ،بعدما اتهمت
زميلتنا الدكتور حنان أخضر كل
المعنيين بملف التفرغ في الجامعة
اللبنانية بارتكابهم جرما ً كبيرا ً يتمثل
ّ
بشق الجامعة الوطنية م��ن خالل
ملف أسود يزرع الشقاق بين الكوادر
التعليمية عبر تفرغ من ال تتوافر فيهم
الشروط وهم يعلمون ذلك».
ولفتت إلى «أنّ وزير التربية ما زال
يجهل أسماءهم وهو معذور ألنّ أهل
مكة أدرى بشعابها ،وألنّ األساتذة
يشكلون في كلياتهم عائلة كبيرة،
وي��ع��رف بعضهم بعضهم اآلخ���ر،
وي��درك كل واح��د منهم كفاءة اآلخر،
ويتناقلون أخبار ملف التفرغ وكيف
استعان بعضهم بالمكاتب التربوية
التي طوبت أسماءهم متفرغين قبل

صدور القرار ،وقد طرحت هذه األسماء
في غفلة من أعين الجامعة الوطنية
التي ح ّملها معالي الوزير مسؤولية
عدم رفع األسماء ،ولم يح ّمل الوزراء
الذين حملوا أسماء محظوظيهم من
دون الدراية بالجرم الذي ارتكبوه،
وبظلمهم بعض المستحقين الذين
كانوا يراهنون على صدقية بعض
منهم وعلى مناقبيتهم ،فأتى ملف
التفرغ ليعريهم أمام أكثر من ثالثة
آالف متعاقد ،ولتنكشف الحقيقة
المؤلمة التي أصابتهم بالذهول».
وتم ّنت اللجنة على بو صعب «لو
أن��ه استمع إل��ى زميلتنا وه��ي تبثه
شكواها وشكوى األساتذة المغبونين،
ب��دل التعليق على فكرة ال تقدم وال
تؤخر في القضية ،وبدل المسارعة
إلى إخفاء جوهر القضية بإشكالية
من هنا أو إشكالية من هناك».
واعتبرت اللجنة «أنّ كل كلمة من
معاليه هي في خدمة ملف الطعن
الذي تأمل اللجنة من مجلس الشورى
األخ���ذ بها وإضافتها إل��ى م��ب��ررات
الطعن الكلي في الملف ،وإعادة الملف
برمته إلى مجلس الجامعة من جديد
لدرسه ،ألنه أح��رص على الجامعة

وعلى طالبها وعلى أساتذتها ،وألنه
لن يغفل عن أي ملف س��وا ًء راجعه
األساتذة أم لم يراجعوه ألنّ األسماء
س��ت��رف��ع م��ن ال��ك��ل��ي��ات بالتسلسل
اإلداري وليس بالتسلسل الحزبي أو
التحاصصي ،وبذلك نحفظ الجامعة
ّ
الحق فيها ونحفظ الوطن من
ونحفظ
خالل أهم مؤسسة وطنية وتربوية».
وش���دّدت على تمسكها بمجلس
شورى الدولة «خشبة خالص تنجي
ال��م��واط��ن م��ن ت��ج��اوز المسؤولين
للسلطات الممنوحة لهم من ناحية،
وت��ن��ج��ي ال��م��ؤس��س��ات م��ن العبث
بأنظمتها التي هي ركيزة وجودها
وضمان استقرارها».
وأك��دت اللجنة «ح� ّ
�ق المستثنين
المستحقين ب��ال��ق��ان��ون اللبناني
وبالشرائع الدولية المتعلقة بإعالن
حقوق اإلنسان ،والتي تنص على أنّ
المواطنين متساوون أمام القانون،
فهم كذلك يقبلون ف��ي ك��ل المراتب
والمناصب والوظائف العامة بحسب
اق��ت��داره��م وفضائلهم ومواهبهم
العقلية ،فالمسثنون قد غبنوا وظلموا
وي��ن��ت��ظ��رون م��ن مجلس ال��ش��ورى
إنصافهم ،ولهم فيه كل الثقة».

