
الوزير الياس أبو صعب يف دار املطرانية

ظهر الثالاثء 9 حزيران 2015 استقبل سيادة مرتوبوليت بريوت وتوابعها املطران الياس عوده معايل وزير   
الرتبية األستاذ الياس أبو صعب الذي قال بعد الزايرة:

»زايرة سيدان الياس هي دائماً يف سبيل التواصل وإطالع سيدان على األجواء السياسية واملشاكل اليت منّر   
هبا حالياً. تكّلمنا يف موضوع احلكومة وما يعيق عمل احلكومة يف الوقت احلايل، يف هذه املرحلة الصعبة اليت متّر 
هبا املنطقة والوضع املسيحي يف الشرق األوسط بشكل عام واخلطر الذي صار على األبواب، وقد مّر يف العراق 

نواجه بعض أوج��ه اإلره��اب واإلرهابيني  ويف س��وراي وحالياً 
يف لبنان. وقد توافقنا مع سيدان أن األهم اليوم أن تتواجد 
الوحدة بني املسيحيني، أن نضع املشاكل جانباً ونتكّلم على 
القرار الذي جيب أن ي�ُّتخذ للحفاظ على وحدتنا وبقائنا يف 
الشرق األوسط ويف املنطقة. كذلك على األفرقاء اآلخرين، 
والصحيح  احلقيقي  ابلتمثيل  يعرتفوا  أن  البلد،  يف  شركائنا 
للمسيحيني وللقيادات اليت متثّلهم يف لبنان والتعامل معهم 
على هذا األس��اس. الفكر اإللغائي ليس هو الفكر الذي 

جيب أن يسود يف الوقت احلاضر. جيب اجياد شراكة حقيقية، جيب أن نقتنع أننا شركاء، حنن مند يدان للجميع وال 
ميكننا إال أن نكون هكذا، أن نكون شركاء، أن نتعاون فعاًل مع بعضنا حىت خنرج من األزمة اليت حنن فيها. 

كذلك تكّلمت مع سيدان يف بعض األمور الرتبوية كما جّددان البحث يف موضوع قدمي، وطالبت سيدان إبعطاء 
توجيهاته لإلسراع مبلف إنشاء جامعة أرثوذكسية يف بريوت. هذه الفكرة موجودة منذ فرتة طويلة وقد حان الوقت، 
إذا أردان مواجهة كل هذه املوجة اليت نعيشها يف الشرق األوسط، أن نعود ونتشّدد على جامعاتنا وعلى مؤسساتنا 
التعليمية وإنشاء جامعة يف بريوت أمر مهم، امللف أصبح جاهزاً تقريباً، آمل أن يُقّدم إىل وزارة الرتبية يف أسرع 

وقت لكي نتمّكن من إصدار الرتخيص الالزم. 

� هل ميكن أن تنسحب من اجللسة القادمة؟
� قلت أكثر من مرة حنن لن ننسحب، وأطمئن كل األفرقاء الذين بدأ اخليال يذهب هبم بعيداً يف موضوع أنه قد 
يستقيل الوزراء. هناك البعض بشكل مضحك قال ممكن أن يستقيلوا ونعنّي بداًل منهم وزراء آخرين من حزب 
آخر. يف غياب رئيس اجلمهورية أعتقد أننا وصلنا إىل مرحلة مل يعد أحد يقرأ ال الدستور وال القوانني، ألن من 
يقول مثل هذا الكالم هو إنسان يتكّلم كالماً غري دستوري وغري منطقي. أان أطمئنه وأطمئن اآلخرين، حنن لن 
ننسحب من احلكومة، سنستمّر يف مناقشة وجهة نظران داخل جملس الوزراء لعّلنا نتمّكن من إقناع شركائنا أن 
هناك أولوايت واعرتاف ملطالب لفريقنا. ال ميكننا أن نفرض على دولة الرئيس مواضيع جدول األعمال أو نضغط 
عليه يف أّي اجتاه كان. هذه صالحيته وحنن نعرفها ونعرف أيضاً ما هي صالحيتنا كوزراء. موضوع آلية العمل يف 
جملس الوزراء أصبحت واضحة، بعض الوزراء كان يعارض ملفات تعين وزارة الرتبية ووزارات أخرى فقط من زاوية 
أن صالحية رئيس اجلمهورية مناطة          ابلوزراء ال� 24. لفرتة طويلة تعطّلت عدة قرارات بسبب وزير واحد 
كان مصّرًا أن هذه الصالحية ميارسها يف غياب رئيس اجلمهورية. نتفاجأ أن الوزير نفسه يقول اآلن حىت لو هناك 
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أربعة مكّوانت أساسية معرتضة جيب أن ال تقف األمور. هذا الكالم ال ميكن صرفه يف أي مكان. احلقيقة هي 
أن دولة رئيس جملس الوزراء ابلتفاهم مع كل األفرقاء املعنيني، وضعوا آلية عمل جمللس الوزراء يف غياب رئيس 
اجلمهورية، وهذه اآللية واضحة للكل. هناك أمور عادية وأخرى نعتربها وطنية سيادية أساسية. قال رئيس احلكومة 
يف املواضيع األساسية ال ميكننا السري يف امللف إذا اعرتض وزير واحد ألن هذه صالحية رئيس اجلمهورية املعطاة 
لل� 24. أما يف األمور العادية البسيطة، إذا اعرتض وزير أو وزيران أو حىت ثالثة وزراء، هكذا تفامهنا وهكذا كانت 
األمور يف األس��اس، ممكن أن تسري األم��ور. أما إذا اعرتض مكّوانن أساسيان حىت على بند عادي، قال رئيس 
احلكومة لو مّت التصويت عليه ال ميشي إذا اعرتض عليه مكّوانن أساسيان. فكيف إذا كانت أربعة مكّوانت رئيسية 
يف احلكومة تعرتض على إقرار بند. فحىت لو ُدعينا إىل جلسة جملس الوزراء وحىت لو كان هناك جدول أعمال، أّي 
قرار يصدر ونعرتض عليه ال ميشي، وابلتايل ال ميشي شيء يف جدول األعمال، ليس من ابب التعطيل إمنا من ابب 
الرفض إللغائنا وإلغاء دوران. حنن نعّطل مشروع اإللغاء، حنن نريد شراكة حقيقية، نريد التفاهم مع الكل على هذا 
األساس، هذا ليس جمرد عناد وتقومي كالم. البلد اليوم يتطّلب أن يفّكر كل واحد منا حبّل حىت خنرج من األزمة 

من دون أن أيخذ أحد دور أحد أو يستغيب أحداً أو يفرض رأيه على أحد. 

� جنبالط صّرح اليوم أن ال رئيس مجهورية يف القريب العاجل وال حظوظ ال جلعجع وال لعون؟
� أعتقد أن النائب وليد جنبالط يعطي دائماً آراء يف السياسة ومعظم األوقات تكون آراؤه صائبة وهو يقرأ األمور، 
لديه اتصاالت، يتواصل مع اجلميع. أعتقد أنه يرى تعقيدات موجودة يف املنطقة يف هذه املرحلة كما قال، وقد 
يكون حمقاً ألن املوضوع ليس سهاًل. أيضاً تطّرق ملوضوع وزارة الرتبية وتكّلم على االمتحاانت وممكن أن يكون 
لدى وزارة الرتبية نّية ابجتاه اخلصخصة وجيب أن يكون هناك تشّدد يف موضوع التعليم الرمسي. أشكره على ما قاله 
حول موضوع االمتحاانت وأنه جيب أن ال تكون مبنية فقط على احلفظ وأن يكون فيها فهم، وهذا الشيء حنن 
نطالب به. أما املوضوع اآلخر فأان أطمئن أن وزارة الرتبية هي أواًل وآخراً مع التعليم الرمسي. إمنا نطالب اجلميع 
والنائب وليد جنبالط وكل األفرقاء، لنتمّكن من بناء املدرسة الرمسية فعلياً علينا أن نقّر سلسلة الرتب والرواتب 
حىت نؤّمن معاشات تليق ابألساتذة وأبصحاب الشهادات العليا ختّوهلم أن يكونوا داخل الوزارة. اثنياً جيب أن 
نتمّكن من فتح مباراة مفتوحة عن طريق جملس اخلدمة املبدنية لندخل أساتذة إىل مالك التعليم الرمسي ليس أن 
خنلي املدارس الرمسية. ليس مسموحاً أخذ أساتذة ابلتعاقد وال مسموح أن نفتح مباراة جملس خدمة مدنية ونعنّي 
كل سنة بدياًل عن الذي يتقاعد وليس مسموحاً أن ال نقّر سلسلة رتب ورواتب ويف الوقت نفسه نطالب مبدرسة 
رمسية. رمبا قريباً قد أقوم بزايرة النائب وليد جنبالط ونضع خطة إلنقاذ املدرسة الرمسية ألننا وإايه نلتقي على 

فكرة محاية املدرسة الرمسية«.
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