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رعى افتتاح «الم�ؤتمر التربوي» بح�ضور وزراء ونواب و�سفراء

�أكد لـ«البناء» و«توب نيوز» �أن الت�صعيد في �سورية مقدمة للحل

�سالم :الحكومة جاهزة للخو�ض في ا�ستراتيجية تطوير القطاع
بو �صعب :من دون ال�سل�سلة لن نتمكن من بناء منظومة متكاملة

العكام :ال�سعودية تغرق في الر ّمال اليمن ّية

سالم

بو صعب

دعا رئيس الحكومة تمام سالم« ،كل القوى
الوطنية المخلصة للمسارعة إلى انتخاب
رئ��ي��س للجمهورية ،لكي نعيد ال��ت��وازن
إلى مؤسساتنا الدستورية واإلنتظام إلى
حياتنا الديموقراطية» ،مؤكدا ً أن «أي فريق
لن ينجح وح��ده ،بمعزل عن اآلخرين ،في
صياغة مسار البلد ومصيره» .وشدد على
أن «الحكومة جاهزة للخوض في ورشة
نقاش حول استراتيجية متكاملة لتطوير
القطاع التربوي».
وق��ال سالم خالل رعايته افتتاح أعمال
«المؤتمر ال��ت��رب��وي اللبناني» ف��ي فندق
فينيسيا أم���س ،ب��ح��ض��ور وزراء ون���واب
وسفراء وفاعليات« :من قلب الصخب الهائل
المحيط بنا ،واالستحقاقات الداهمة على
كل المستويات ،والكالم المتطاير في جميع
االتجاهات ،ذهب (وزي��ر التربية والتعليم
العالي) الياس بو صعب مباشرة إلى صلب
الموضوع ،ليطرح على النقاش المسألة
البالغة الدقة واألهمية ،المتعلقة بالتربية
والتعليم في بالدنا .قد يبدو للبعض أن
توقيت «المؤتمر التربوي اللبناني» غير
مالئم ،بالنظر إلى طبيعة المشكالت الوطنية
ال��ت��ي تحاصرنا م��ن ك��ل ص��وب وتحتاج
معالجات سريعة وحلوال ً ملحة ،سواء على
الصعيد األمني أو السياسي أو االقتصادي.
لكننا نعتبر أن الجواب المالئم عن األسئلة
التي يطرحها واق��ع القطاع التربوي في
لبنان ،هو في الوقت عينه ،ج��واب أمني
وسياسي واقتصادي واجتماعي وإنساني،
ألنه يتعلق بهذا الجيل الجالس على مقاعد
ال��دراس��ة ال��ي��وم ،وسيجلس على مقاعد
القيادة غداً ،أي أنه ببساطة يتعلق بمستقبل
وطننا».
وأض���اف« :ل��ذل��ك أت��وج��ه بالتحية إلى
الوزير الياس بو صعب على مبادرته هذه،
وأشد على يد كل من ساهم في إخراج فكرة
هذا المؤتمر إلى حيز النور .كما أحيي هذه
الكوكبة من أصحاب الخبرات واألسماء
الالمعة ،التي قررت وضع عصارة تجربتها
إلنجاح هذا المؤتمر».
وش���دد س�لام على «أن ق��ط��اع التعليم
الرسمي يحتاج إل��ى خطة استراتيجية
واض���ح���ة ،ت��ب��ي��ن االح��ت��ي��اج��ات الحالية
والمستقبلية للقطاع ال��ت��رب��وي ،ليصبح
قادرا ً على تلبية متطلبات العصر» ،مؤكدا ً
«أن الحكومة جاهزة للخوض في ورشة
نقاش حول استراتيجية متكاملة لتطوير

الحريري
القطاع التربوي ،تضعها وزارة التربية
الوطنية والتعليم العالي ،باالشتراك مع
أصحاب الكفاءات والخبرات العاملين في
هذا الحقل».
وأك��د أن «النهوض بالمدرسة الرسمية
اليوم ،يعتبر تحديا ً هائالً وعمالً وطنيا ً ال
يتقدم عليه أي عمل آخر .ذلك أن المدرسة
الرسمية هي نواة الهيكل اللبناني وعماده»،
داع��ي��ا ً «ال��م��ؤت��م��ن��ي��ن ع��ل��ى وض���ع الخطة
التربوية االستراتيجية ،والمسؤولين عن
الجانب األكاديمي للعملية التعليمية ،إلى
إيالء اهتمام خاص لمسألتين أساسيتين:
األولى تتعلق بمنهاج التربية المدنية الذي
يجب أن يعيد أبناءنا إل��ى رح��اب الوطن
الواحد ،ويعزز لديهم مفهوم الوالء للبنان،
ب��دال ً من ال���والءات الجهوية أو الحزبية او
الطائفية التي أضعفت لحمتنا الوطنية،
ويحصنهم م��ن آف��ات العنف والمخدرات
وجرائم استغالل األطفال .والثانية تتعلق
بالتعليم الديني ،الذي يتعين الحرص على
وظيفته األساسية المتمثلة في نشر المبادئ
السامية ل�لأدي��ان ،وليس زرع التعصب
والتطرف وكره اآلخر».
وأض��اف« :إن هذا الملف الدقيق يتطلب
متابعة حثيثة ،س��واء لجهة الموضوعات
ال��ت��ي يتم تدريسها ،أو لجهة ك��ف��اءة من
يتولون ه��ذه المهمة ،على أن يكون ذلك
بالتنسيق والتعاون بين المؤسسات الدينية
المسؤولة وبين وزارة التربية والتعليم
العالي وبإشرافها».
وش��دد على أن «نشر مفاهيم المواطنة
واإلعتدال والتسامح واالنفتاح التي ندعو
إل��ي��ه��ا ،ال ينجح وال يستقيم طالما بقي
التوتر واإلنفعال يحتالن الفضاء العام،
وطالما بقي الخطاب السياسي على حاله،
يضخ جرعات يومية من التشدد واإلنغالق
والعنف الكالمي».
وتابع« :نعرف جميعا ً أن الخالفات بين
القوى السياسية اللبنانية حول ما يجري
في المنطقة كبيرة .ونعرف أن ال��رؤى إلى
موقع لبنان في محيطه ودوره وعالقاته
االقليمية متعارضة .ونعرف أن وجهات
النظر ح��ول طريقة إدارة البالد متفاوتة.
لكننا جميعا ً يجب أن ن��ع��رف ،أن أي��ا ً من
قوانا السياسية غير قادر أن يغير ،ولو قيد
أنمله ،في مآالت األح��داث الهائلة الجارية
في المحيط ،وأن أي فريق لن ينجح وحده،
وبمعزل عن اآلخرين ،في صياغة مسار البلد

الحضور
ومصيره ،وأن أي طرف لن يتمكن من إدارة
شؤوننا الداخلية بالفرض واإللغاء وبعيدا ً
من التوافق».
ودع����ا ال��ج��م��ي��ع «إل����ى ال���رأف���ة بلبنان
واللبنانيين ،وإلى النزول من منابر الكالم
ال��ع��ال��ي ال��م��ؤدي إل��ى التنابذ والقطيعة
وال��ت��وج��ه نحو تعزيز م��س��اح��ات ال��ح��وار
والتقارب» ،معتبرا ً ان حكومة «المصلحة
ال��وط��ن��ي��ة» نجحت «ح��ت��ى اآلن ،وب���إرادة
األطراف السياسيين جميعاً ،في تأمين حد
مقبول من الحصانة السياسية واألمنية
للبالد .ونحن نحض الجميع على تعزيز
هذا المنحى ،لتسيير شؤون اللبنانيين أوالً،
وللحد من التأثيرات السلبية للتطورات
الجارية في محيطنا ثانياً».
وكان الوزير بو صعب ألقى كلمة اوضح
فيها «أن هذا المؤتمر هو ورشة عمل كبرى،
لن يجترح العجائب ،ولكنه سوف ينجح
من خالل جميع المخلصين بوضع خريطة
ط��ري��ق ت��ت��ح��ول إل���ى ق�����رارات وم��ش��اري��ع
مراسيم وقوانين ،نرفعها إلى المؤسسات
الدستورية من مجلس ال��وزراء إلى مجلس
النواب واللجان النيابية المعنية لتصبح
نافذة بإذن الله».
وأكد «اننا في حاجة إلى تحديث مناهجنا
وكتبنا لتصبح تفاعلية تبني الفكر النقدي
وتعزز ملكة البحث والتعلم المستمر ،وال
تحتجز المتعلم في دائرة الحفظ والتلقين
ف��ق��ط» .وق���ال« :إن��ن��ا أي��ض�ا ً ف��ي حاجة الى
طرائق جديدة ومبسطة وأكثر فاعلية في
تعليم اللغة العربية السليمة ،كما اللغات
األجنبية ،وإلى صوغ الدروس بلغة بسيطة
وسهلة ب��ه��دف إي��ص��ال المعلومة وليس
التعجيز».
وأعلن «اننا نحتاج إلى اختيار مديرين
ل��م��دارس��ن��ا وم��ؤس��س��ات��ن��ا ال��ت��رب��وي��ة ،من
الشخصيات ال��ق��ادرة على مقاربة األفكار
ال��ج��دي��دة ومتمتعة بالخبرات التربوية
والتكنولوجية في آن ،والقابلة للتدريب
والتحديث» .وقال« :األهم من ذلك كله ،نحن
في حاجة إلى أساتذة ومعلمين متجددين
ومجددين على أن تتم إعادة النظر في طرائق
إعدادهم ومناهج تدريبهم بحسب الرؤية
الجديدة للدور التفاعلي لألستاذ .وهنا ال بد
من مناقشة فكرة التعاون بين كلية التربية
ودور المعلمين والمعلمات المنتشرة في

زيارة الحريري �إلى وا�شنطن
والدور الجديد
محمد حمية
وصل الرئيس سعد الحريري الى واشنطن
صباح أمس ،في زيارة تستمر أياما ً عدة ،يقابل
خاللها عددا ً من كبار المسؤولين االميركيين،
وي��ع��رض م��ع��ه��م آخ���ر ال��م��س��ت��ج��دات ف��ي لبنان
وال��م��ن��ط��ق��ة ،وال سيما ال��ت��ط��ورات ف��ي سورية
واليمن.
ويرافق الرئيس الحريري النائبان السابقان
ب��اس��م ال��س��ب��ع وغ��ط��اس خ���وري وم��دي��ر مكتبه
نادر الحريري.
ي��ذك��ر أنّ زي���ارة ال��ح��ري��ري ه��ي األول���ى الى
واشنطن بعد سقوط حكومته في ع��ام 2011
خالل لقائه الرئيس األميركي جورج بوش في
البيت األبيض.
ف��م��ا ه��ي أس��ب��اب ه���ذه ال���زي���ارة؟ وه���ل لذلك
عالقة ب��أح��داث اليمن؟ أم بحسابات سياسية
وأمنية لبنانية؟
صحيفة «األنباء» الكويتية نقلت عن مصادر
ف��ي ت��ي��ار المستقبل ق��ول��ه��ا إن��ه��ا تعطي أهمية
ل��زي��ارة ال��ح��ري��ري ال��ى واش��ن��ط��ن ،مشيرة الى
م��س��ت��وى ال��ل��ق��اءات ال��ت��ي س��ي��ع��ق��ده��ا الحريري
مع نائب الرئيس االميركي جو بايدن ووزير
ال��خ��ارج��ي��ة ج����ون ك��ي��ري وم��س��ت��ش��ارة األم���ن
القومي س��وزان راي��س ،فضالً عن ل��ق��اءات مع
لجنة العالقات الخارجية في الكونغرس.
ه��ذه ال��زي��ارة تأتي بعد لقاء عقده الحريري
في السعودية مع الملك سلمان بن عبدالعزيز،
بحضور ولي العهد مقرن بن عبد العزيز وولي
ولي العهد محمد بن نايف وعدد من المسؤولين
السعوديين ،كما تتزامن مع التصعيد السياسي
واإلعالمي بين تيار المستقبل وحزب الله على
خلفية االنقسام حول اليمن ،ال سيما الوضوح
والصراحة المطلقين في المواقف التي يطلقها
األم��ي��ن ال��ع��ام ل��ح��زب ال��ل��ه ال��س��ي��د ح��س��ن نصر
ال��ل��ه بخطاباته ع��ل��ى ه��ذا ال��ص��ع��ي��د ،ف��ه��ل كلفت
ال��س��ع��ودي��ة ال��ح��ري��ري بمهمة م��ا ف��ي واشنطن
ال��ت��ي أع��ل��ن��ت االس��ب��وع ال��م��اض��ي ع��ن عقوبات

بو صعب

جديدة ض ّد حزب الله؟
ال����ح����ري����ري س��ي��ل��ت��ق��ي اي����ض����ا ً اع����ض����اء في
الكونغرس االميركي حيث يرفض الجمهوريون
االتفاق النووي بين اي��ران والمجتمع الدولي،
وي��رف��ض��ون رف���ع ع��ق��وب��ات ال��ك��ون��غ��رس على
ايران.
مصادر «مستقبلية» أشارت الى انّ الحريري
سيتطرق خالل زيارته إلى واشنطن ولقاءاته
م���ع ال��م��س��ؤول��ي��ن االم��ي��رك��ي��ي��ن ال���ى موضوع
االستقرار في لبنان في ض��وء خطر االرهاب
واس��ت��ك��م��ال دع���م ال��ج��ي��ش ال��ل��ب��ن��ان��ي بالسالح،
وك���ان ال��ج��ي��ش ق��د ت��س��ل��م ف��ي ال��ث��ام��ن م��ن آذار
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مستوعب ذخيرة متنوعة ،ضمن إطار برنامج
المساعدات األميركية المخصصة للجيش.
كما تأتي هذه الزيارة غداة تسلم الجيش أول
من أمس الدفعة األول��ى من الســالح الفرنسي
م���ن ض��م��ن ه��ب��ة ال��ث�لاث��ـ��ـ��ـ��ة م��ل��ي��ـ��ـ��ارات دوالر
السعودية.
مراقبون يربطون بين زيارة الحريري وبين
ال��ح��رب السعودية على اليمن ،ويعتبرون ان
استقبال الملك السعودي للحريري بحضور
م��ع��ظ��م ال��م��س��ؤول��ي��ن ال��س��ع��ودي��ي��ن ه���و اع����ادة
ت��ع��وي��م ال��س��ع��ودي��ة لحلفائها ف��ي المنطقة بعد
تراجعهم لمصلحة قوى سياسية وتقدّم القوى
االسالمية المتطرفة ،ال سيما في لبنان ،حيث
ظ��ه��ر ال��ح��ري��ري ال��رج��ل ال��س��ع��ودي األول في
لبنان م��ن خ�لال ردّه على منتقدي السعودية
وهجومه على ح��زب الله واي���ران والنظام في
سورية.
ويضيف المراقبون انّ سفر الحريري الى
واشنطن من الرياض له معنى ايضا ً ورسائل
سعودية للرياض بأن للحريري دورا ً رئيسيا ً
في اي تسوية في المنطقة ،ال سيما في لبنان
حول الملف الرئاسي وتشكيل حكومة جديدة،
ف��ه��ل ت��ق��ذف ال��ح��رب ال��س��ع��ودي��ة ع��ل��ى اليمن
ال���ح���ري���ري م���ج���ددا ً ال����ى ال���س���اح���ة السياسية
اللبنانية؟

(أكرم عبد الخالق)
المناطق لتسهيل عملية اإلع��داد والتدريب
ورفع مستوى المعلمين وحادقات األطفال
في أبعد قرية عن العاصمة».
وأكد «ان هــذه الخطوة تهدف إلى تحقيـق
قفزة في مستــوى التعليم األساسي وقبله
في مرحلة الروضة» ،آم�لاً «ب��أن نصل إلى
تحقيق منظومـة تربويــة كاملة ،وأعتقد
أننا لن نتمكــن من بنــاء ه��ذه المنظومة
من دون أن يعيــش األستــاذ بكرامته من
خ�لال سلسلة تحقق له العيــش الكريم،
وبغير ذلــك نكون قد اتخذنا القرار بتأخيــر
نهــوض التربية في لبنــان» ،مشيــرا ً الى
«أن أوجاع التربية كثيرة لكن الشفاء منها
ليس مستحيالً».
وأعلن أن «كتاب التاريخ ال��ذي انتهى
منهجه من النقاش على ما نأمل ،يستحق أن
يخرج من مجلس الوزراء وقد حظي بالتوافق
الوطني العام ،لكي تبدأ عملية تأليف كتاب
التاريخ الموحد ،كما خرج كتاب التربية
الوطنية الموحد والذي يحتاج الى صياغة
جديدة بلغة مبسطة».
وأوض��ح أن «المؤتمر التربوي الوطني
بيوميه يناقش التعليم الرسمي والخاص،
ولكننا لسنا غافلين عن التعليم المهني
والتقني ال��ذي يحتاج ب���دوره إل��ى مؤتمر
خاص يتناول كل مشاكله».

الحريري

ثم ألقت رئيسة لجنة التربية النيابية
النائبة بهية الحريري كلمة قالــت فيها:
«أردنا أن نكون معكم اليوم لنتحمــل قسطا ً
من المسؤولية تجاه التربية والتعليم،
القضيــة الوطنية األكبــر والتي تتقــدم
ع��ل��ى ك��ل القضــايا ال��ت��ي تشغلنا على
أهميتها ،والتي كلها قضايا داهمــة وما
أكثرها ،وقضايا ذات أهمية بالغة وفــي
مقدمها انتخاب رئيس للجمهورية وعودة
االنتظام الى حياتنا الوطنية ،إضافة إلى
أمن مواطنينا وهو في صلب مسؤولياتنا،
حكومة وب��رل��م��ان�ا ً وم��ؤس��س��ات عسكرية
وأم��ن��ي��ة وقضائيــة ،وم��ا إل��ى هنالك من
قضايــا داهمة وضرورية تترك أثرها على
حاضرنا وتجعلنــا في قلق شديد وتنعكس
اضطرابا ً اجتماعيا ً واقتصاديا ً وانسانياً.
وإننا نستطيع إذا تجــاوزنا هذه األزمات أن
نعيد ما خسرناه خالل أشهر أو سنوات ،لكن
في قضية التعليم فإن الخلل الذي يقع اآلن
يستمر ألجيال وأجيال».

رد على �أهالي الإ�سالميين في رومية

وزير الداخلية :لن ا�ستقيل
�إال �إذا �أخط�أت في تطبيق القانون

خالل اعتصام أهالي الموقوفين أمام وزارة الداخلية أمس
رد وزير الداخلية والبديات نهاد
المشنوق على أهالي اإلسالميين
الموقوفين في سجن رومية ،مشددا ً
على أنه «لن أستقيل إال إذا أحسست
بأنني أخطأت في تطبيق القانون».
وق��ال« :أنا اتصرف ضمن القانون
وه��ن��اك عناصر أمنية ت���أ ّذت ج��دا ً
خالل التمرد األخير في السجن».
وكان عدد من النسوة من أهالي
الموقوفين تج ّمع قبل ظهر أمس ،أمام
مقر وزارة الداخلية في الصنائع.
ورأت المعتصمات أن على «وزير
الداخلية نهاد المشنوق االستقالة
إن لم يتم رفع الظلم والغبن الالحق
بأبنائهن وتأمين أبسط مقومات
الحياة الطبيعية لهم» ،مشيرات
ال��ى ان «المساجين اإلسالميين
يتعرضون لسوء المعاملة داخل
س��ج��ن روم���ي���ة م���ن س���وء تغذية
وأطعمة فاسدة وتعذيب جسدي
ومعنوي ،باالضافة ال��ى اكتظاظ
غرف السجن».
وش ّكلت النسوة وفداً ،قابل أحد
مستشاري المشنوق لـ«مطالبته
بالسماح لهن بالتوجه الى سجن

(تموز)

رومية واالطمئنان الى ابنائهن».
وإثر اللقاء ،تم االتفاق على السماح
للمعتصمات بالتوجه ال��ى سجن
روم��ي��ة لالطمئنان ال��ى إبنائهن.
وأع��ل��ن��ت ال��ن��س��وة «ان مستشار
المشنوق وعدهن بتأمين حقوق
المساجين االسالميين خ�لال 15
يوما ً كحد أقصى» ،قبل ان ينتقلن
ال���ى روم���ي���ة ودخ���ل���ن إل��ي��ه بعد
الحصول على إذن بذلك وقابلن
أبناءهن.
ال��ى ذل���ك ،قطع ذوو الموقوف
س��ع��د ال��م��ص��ري وع���دد م��ن أه��ال��ي
الموقوفين االسالميين في رومية،
اوتوستراد المنية الدولي ،مطالبين
بتحسين اوض��اع الموقوفين في
السجن ،واجراء محاكمات سريعة
لهم ،واط�لاق س��راح من أمضى في
السجن فترة أطول من المدة التي
يفترضها الجرم ال��ذي اق��دم عليه
واوقف بسببه.
وتسبب االعتصام بتوقف حركة
السير على االوتوستراد .وحضرت
ق��وة م��ن الجيش اللبناني وق��وى
األمن الداخلي إلى المكان.

العكام متحدّثا ً إلى الزميل الخليل

حاوره :سعد الله الخليل
في الوقت ال��ذي تؤكد أط��راف سياسية سورية قرب
انعقاد مؤتمر «جنيف ،»3 -ترى أطراف أخرى صعوبة
السير في خيارات سياسية في ظل التصعيد العسكري
الذي تشهده الجبهات السورية واإلقليمية بخاصة بعد
التورط السعودي في اليمن ال��ذي أنهى أي آم��ال للحل
السياسي من وجهة نظر كثيرين.
رأى عضو ال��وف��د الحكومي ف��ي لقاء «موسكو»2 -
التشاوري الدكتور محمد خير العكام أن «الفترة المقبلة
ستشهد التصعيد األخير قبل الوصول إلى حل سياسي،
أي أن التركي والسعودي اآلن يرميان بأوراقهما األخيرة
للضغط» ،معربا ً عن اعتقاده بأن ذلك هو موجة التصعيد
األخيرة قبل الوصول إلى ح ٍل سياسي.
وأشار الى أن «العدوان السعودي على اليمن سينعكس
سلبا ً على حضور ودور المملكة العربية السعودية
مستقبالً في المنطقة ،معتبرا ً أن هناك من ورط السعودية
بالدخول في الخالف اليمني ـ اليمني».
وف ّرق العكام في حوار مشترك بين صحيفة «البناء»
وشبكة «ت���وب ن��ي��وز» بين م��س��ار موسكو التشاوري
ومسار جنيف الذي يسعى البعض إلى تصويره كمسار
تفاوضي ،مؤكدا ً أن «مسار موسكو هو األكثر انطباقا ً مع
الواقع ألنه تشاوري .وأض��اف« :التفاوض مسار يجمع
طرفين متناقضي األهداف يريدان الوصول إلى تسوية في
ما بينهما لألهداف المتناقضة الموجودة للطرفين» .وقال:
«ال أعتقد أن الذين تحاوروا في موسكو أو من الممكن أن
يتفاوضوا في جنيف ،طرفان متناقضان ،فالتفاوض يتم
بين الدول .أما السوريون فهم مختلفون في بعض تفاصيل
العمل السياسي في سورية وأفضل طريقة ليستنتجوا
قواسم مشتركة إلنهاء هذا الخالف هو الحوار ألنهم جسم
واحد وليسوا طرفين متناقضين».
ورأى العكام أن «الصراع بين الدول في المشهد السوري
واضح ،فهناك دول ومنها االتحاد الروسي ،حريصة على
إنهاء األزمة بين السوريين من دون أي تدخ ٍل خارجي.
فيما المحور الغربي ال��ذي تتزعمه ال��والي��ات المتحدة
األميركية وفرنسا يسعى إلى تغيير الثوابت السياسة
السورية ،برأي من في هذا المحور ،أنه سيحصل على
تنازالت يفرضها على الوفد الحكومي في سورية».
ورأى العكام أن «ما يسمى االئتالف يدعون أنهم يمثلون
المجتمع ال��س��وري وه��م ج��زء من المعارضة السورية
المركبة غربيا ً لتنفيذ أجندات مرتبطة بالواليات المتحدة
األميركية واألهداف التركية والغربية والخليجية» .وقال:
«ما حصل في جنيف عبر جولتين من التفاوض هو أن
الوفد الرسمي اتفق مع المعارضة على جدول أعمال في
نهاية الجولة التفاوضية الثانية في جنيف».
وأك��د العكام أن «الفريق المفاوض في جنيف كان
يحاول التنصل من أن اإلرهاب هو المحور األساسي وأن
إنهاء األزمة في سورية أو كما سماها «الحرب المشينة»
على سورية بالتأكيد لن تنتهي إال باالتفاق في ما بين كل
الدول وليس فقط مع الذين يتفاوضون والحصول على
التزامات ،متسائالً :كيف يمكن إنهاء االرهاب الوافد من
خارج سورية والمن ّفذ ضمن األراضي السورية؟
وعن مساهمة اللقاءات في جنيف وموسكو في تحريك
المسار السياسي السوري ،أكد العكام أن «في الجولة
األول��ى في موسكو اتفقنا على م��ب��ادئ ،ح��اول البعض
التنصل منها ولم نو ّقع عليها ،الفتا ً الى أن جولة موسكو
األول��ى كانت ح��وارا ً مفتوحا ً لتقريب وجهات النظر بين
وفد الحكومة والمعارضات الموجودة وأن المعارضات
الموجودة أكثر وطنية من المعارضة التي التقينا بها في
جنيف».
وردا ً على اتهام أطراف معارضة لرئيس الوفد السوري
بازدراء المعارضة ووصفها بالمعارضات ،أوضح عكام
أن إط�لاق اس��م المعارضات ليست إس��اءة ،وق��ال« :هم
أقروا بذلك ولم نسمها معارضة سياسية ألنه ليس لها
إطار تنظيمي وسياسي واحد وهي غير متفق عليها في ما
بينها» ،الفتا ً إلى أن «الحكومة قدمت في عام  2013خريطة
طريق لحل األزمة في سورية ،أين هي خريطتهم ورؤيتهم
لحل األزمة من الطرف المعارض بما يفسح المجال أمام
نقاش الرؤيتين؟».
وأش���ار إل��ى أن نسبة التمثيل العالية ف��ي موسكو
للمعارضات والتي فاقت بكثير تمثيل «جنيف ،»2 -وقال:
«في «موسكو »2 -أقر وزير الخارجية الروسي بأن 60
في المئة من المعارضات السورية ممثلة في المنتدى»،
وأك��د العكام أن «الوثيقة التي وافقت عليها األط��راف
باإلجماع أقرت بموافقة الحكومة السورية على الذهاب
إلى «جنيف ،»3 -وقال« :الحكومة تنطلق مما تؤثر عليه
من مسار موسكو وال مانع من ذلك لكي تزيد القواسم
المشتركة التي تنطلق منها في «جنيف.»3 -
وعما تضمنته مبادئ موسكو حول ضرورة الحفاظ على
سيادة الدولة والشعب ،قال« :كلما اتفق السوريون في ما
بينهم على هذا المبدأ الدستوري ،كلما كان محصنا ً إلعادة
الحال كما كانت عليه قبل األزمة ،مؤكدا ً أن «كل السوريين
متفقون على ض��رورة رفض التسويات السياسية التي
تقوم على أس��اس المحاصصة العرقية أو المذهبية أو
الطائفية بحيث ال تكون المتغيرات خالل األزم��ة مدخالً
إلضعاف سورية أو لتغير شيء من الخريطة الجغرافية
لسورية وتكريس هذا الوضع بغياب هذه السلطة في
بعض األماكن نتيجة وجود اإلرهاب».
ورأى العكام أن وثيقة «جنيف »2 -أنها «تلغي
محاوالت البعض تصوير األزم��ة السورية كخالف بين
أطراف متصارعة وأن البعض يريد أن يجتزئ مساحات
من سورية ليجعلها تتبع الهدف الذي تجاهر به تركيا»،
الفتا ً إلى أن «ما يحصل في شمال سورية من ضغط يهدف
إلى حصول مثل هذه االجتزاءات».

تصعيد ما قبل التسوية

وشدد العكام على صعوبة فصل التأثيرات الخارجية
من مكونات األزم��ة عن تأثيراتها الداخلية في مبرراتها
الداخلية وقال« :حين نجتمع مع بعضنا كسوريين حول
تطور هذا البلد نؤكد عدم المس بثوابته الوطنية وأن

الكيان الصهيوني هو العدو .وهذا ما تضمنته الوثيقة بما
يسمح بإخراج سورية من الصراعات اإلقليمية».
واعتبر أن «الحرب على سورية هي للقضاء على الدولة
بكل مؤسساتها اإلداري��ة وإع��ادة بناء هذه الدولة وفقا ً
لألهداف التي كان يريدها الغرب ،كما جرى في العراق،
مستذكرا ً أن��ه عندما دخلت ال��ق��وات األميركية العراق
وتنصيبها حاكما ً عسكرياً ،أول ما قام به األخير هو فرط
الجيش والشرطة» ،مؤكدا ً «أن هكذا فعل سيهدم دولة
ويعيد بناء دول��ة من جديد وفقا ً لألهداف التي يريدها
الغرب».
وأكد العكام أن «اإلنتماء الوطني هو اإلنتماء الذي يوحد
كل السوريين فوق أي انتماء آخر» ،الفتا ً «إلى محاوالت
لبننة سورية» وقال« :اتفاق الطائف الذي وقع عام 1989
نتجت منه ممارسات سياسية يحصد لبنان نتائجها
اليوم بعد  21جلسة لم يستطع مجلس النواب اللبناني
انتخاب رئيس للجمهورية ،أما في ظل األزمة في سورية
فقد صوت السوريون منتصف عام  2014بنسبة  89في
المئة وانتخب رئيس الجمهورية العربية السورية بشار
األسد.
وأشار العكام إلى أن «الفترة المقبلة ستشهد التصعيد
األخ��ي��ر قبل ال��وص��ول إل��ى ح��ل سياسي أي أن التركي
والسعودي اآلن يرميان بأوراقهما األخيرة للضغط»،
وتابع« :يعتقد التركي أنه عندما يضغط عسكريا ً في
الشمال والجنوب يستطيع أن يصل إلى بعض األهداف
التي لم يصل إليها في الحرب ويمكن أن يصل إليها في
التفاوض الذي يريده في مكانٍ ما وهو سبب التصعيد
بتنسيق تركي  -سعودي وموافقة أميركية»،
في سورية
ٍ
معربا ً عن اعتقاده بأن ذلك موجة التصعيد األخيرة قبل
الوصول إلى ح ٍل سياسي».

نجاح موسكو

ولفت العكام ال��ى أن «الوفد الحكومي لم يفشل في
جنيف وال موسكو بل حقق نجاحا ً كبيرا ً وقال« :بالنسبة
الى الوفد الحكومي في جنيف اتفقنا في الجولة الثانية
على جدول أعمال البند األول فيه وهو ضرورة اإلتفاق على
مكافحة اإلرهاب وعندما التزمنا بجدول األعمال أنتجنا
وثيقة وكان الوفد يعمل على تصويب البوصلة وأن إصرار
الحكومة على النقاش ضمن إط��ار واض��ح هو ما جعلنا
نتوصل إلى هذه التوافقات ،وأض��اف« :السفير الدكتور
بشار الجعفري عندما كان يؤكد ضرورة اإللتزام بجدول
األعمال لم يكن تعاليا ً بل كان تصويبا ً للبوصلة ،وهذا كان
مريحا ً للروس ولم نتعال على أحد».
وعن رفض الجعفري تسلم قائمة الموقوفين قال عكام:
«ملف المعتقلين والمخطوفين ضمن تدابير بناء الثقة
والتي ستناقش في البند الثالث وعلينا أن نتفق عليه
ونقدمه لآلخر لكي يقدم التزامات فيه» .وتابع« :قدمنا
رسالة مهمة في البند األول وسنقدم رسالة قوية للعالم
في ما يتعلق بمكافحة اإلرهاب لننتقل إلى البند الثالث،
وهي تدابير بناء الثقة ولم نتهرب من أية تفاصيل ،تدابير
الثقة والوثيقة التي توصلنا إليها لها عالقة بأكثر من بند
وأسس العملية السياسية تم الموافقة عليها ولم نتهرب
من أي بند وإنما يريد البعض أن يظهر نفسه على األقل
إعالمياً ،ويقدم ملفاته مجتزأة ويرفض النقاش بكامل
أبعاده وهو أسلوب أغلب المعارضين».
وأضاف« :لم نتعنت ولم نضيّع الوقت مع أحد وإنما
الحوار كان معمقا ً مع الجميع والبعض وصفنا بأننا ال
نملك صالحيات ووجدوا العكس وأن ما توصلنا إليه من
توافقات كان من وحي الجلسة وقدمنا وثيقة مباشرة
بعد الجلسة من  12بندا ً تتعلق باإلتفاق على مكافحة
اإلرهاب».

السعودية تغرق في اليمن

في قراءته للمشهد اإلقليمي ،توقف العكام عند العدوان
السعودي على اليمن ،معربا ً عن قناعته بأن «عاصفة
الحزم سوف تنعكس سلبا ً على حضور ودور المملكة
العربية السعودية مستقبالً في المنطقة» .ورأى «أن
هناك من ورط السعودية بالدخول في الخالف اليمني ـ
اليمني» ،متابعاً« :السعودية تدّعي أن هناك نفوذا ً إيرانيا ً
في المنطقة تريد أن تحمي نفسها منه وكان عليها التمسك
بالحوار السياسي بين كل الفصائل اليمنية الراغبة
بالحوار بدال ً من العدوان».
وأوض��ح أن «المشكلة هي في تفكير حكام آل سعود
وتأثره بـ»إسرائيل» والمحور الغربي الذي يريد تصوير أن
العدو الوافد هو اإليراني ليكون بديالً للعدو األساسي الذي
هو العدو «اإلسرائيلي» ،وهذا ما تنفذه السعودية وكل ما
سمي بالربيع العربي هدفه إبعاد الشعوب العربية عن
الهم الرئيسي المتمثل «بالعدو االسرائيلي» ،الفتا ً الى «أن
كل السياسات الغربية في المنطقة هي أوال ً تبرير وجود
«إسرائيل» على أساس ديني ،ثانياً :لتجد عدوا ً وهمياً.
لذلك السعودية ال ترى إيران إال قوة مقابل ضعفها».
وعن رفض موسكو استخدام حق النقض «الفيتو» في
مجلس األمن في الشأن اليمني ،اعتبر العكام أن «االتحاد
الروسي امتنع عن التصويت ولم يستخدم الفيتو ليفسح
المجال بغرق المملكة العربية السعودية أكثر في الرمال،
الفتا ً إلى أن «ما وصلت إليه عاصفة الحزم في أيامها
األولى مختلف عما عليه اآلن ألنه بدأت تتكشف الحقائق،
وأن أي تصويت في مجلس األمن في المستقبل قد يكون
لالتحاد الروسي موقف آخر .وإذا استمرت الحرب على
اليمن من قبل قوات آل سعود ستغرق السعودية في اليمن
أكثر وتصبح حينها دولة محتلة في ما لو شنت أي حرب
برية وتصبح قوة احتالل ما يضعف ويحرج السعودية
سياسيا ً في العالم .وإذا استمرت هذه المذابح ستغرق
السعودية أكثر وستكون لها تداعيات سياسية خطيرة
على المملكة السعودية ويقلل من نفوذها في المنطقة أكثر
مما هو عليه اآلن».

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