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تتمات

وكانت االشتباكات تواصلت بين
الجيش والمجموعات اإلرهابية
في طرابلس ،وسط دعم كامل من
السلطة السياسية للقوات المسلحة
وقوفها في المعركة التي تخوضها
الستئصال اإلرهاب ،بحسب ما أبلغ
رئيس الحكومة تمام س�لام قائد
الجيش العماد جان قهوجي خالل
اتصال هاتفي مساء أمس.

قيادة الجيش:
ال وقف إلطالق النار

وف��ي��م��ا ح���اول ب��ع��ض الجهات
في طرابلس وال سيما وزير العدل
أش�����رف ري���ف���ي و«ه��ي��ئ��ة ع��ل��م��اء
المسلمين» التوصل إل��ى إرس��اء
هدنة وتسوية تحت شعار «هدنة
إنسانية» ،أكدت قيادة الجيش «أن
ال صحة للمعلومات التي ترددت عن
مساع لوقف إط�لاق النار وإخ��راج
المسلحين» ،مؤكدة أن «الجيش
مستمر في عملياته العسكرية حتى
القضاء على كل عمل إرهابي».
ومن جهة أخرى ،أجلى الجيش
السكان من بعض األحياء ،وطلب
من أهالي بلدة بحنين في المنية
ع��دم التجول بعد الثامنة ليالً،
وف��ق ما أف��ادت مصادر طرابلسية
«ال��ب��ن��اء» .ك��م��ا دخ��ل��ت س��ي��ارات
اإلسعاف لنقل المصابين.
وأطلق مفتي طرابلس والشمال
الشيخ مالك الشعار مبادرة تقضي
ب��إط�لاق المسلحين ال��م��ؤه��ل في
الجيش المخطوف فايز العموري،
وانسحابهم من الشوارع وتأمين
مم ّر آمن.
وأش����ارت م��ص��ادر طرابلسية
لـ«البناء» إلى «أن وزير العدل يريد
م��ن تطبيق هدنة إنسانية تكرار
مأساة عرسال التي أدت إلى وقوع
 40عنصرا ً م��ن الجيش والقوى
األمنية رهينة بيد المخطوفين،
وت��ه��ري��ب م��ن ي��ري��د ت��ه��ري��ب��ه من
ال��م��س��ل��ح��ي��ن ،ب��ذري��ع��ة إخ����راج
المدنيين.
وع��ل��م��ت «ال��ب��ن��اء» أن العماد
قهوجي أبلغ الرئيس سالم خالل
لقائه أم��س أن الجيش ل��ن يكون

لندن« :الجي�ش الحر» ( ...تتمة �ص)1
م���رة ج��دي��دة ضحية التسويات
السياسية ،فإما أن يتصرف في
طرابلس وفق ما يمليه عليه واجبه
الوطني أو ينسحب إل��ى مشارف
ال��م��دي��ن��ة» .وش���دد قهوجي خالل
اللقاء على «أنه لن يقبل بعد اآلن
بحلول نصفية ،ول��ن يكرر مأساة
عرسال مرة جديدة في طرابلس».

بري :األمن بالحزم
وبالقوة

وكانت االت��ص��االت تكثفت على
أرف���ع المستويات ف��ي الساعات
الماضية في ظل تفاقم الموقف في
طرابلس .وعلمت «البناء» أن هذه
االت��ص��االت ،صبت في خانة دعم
الجيش واستمرار عملياته الجتثاث
اإلره��اب واإلرهابيين من عاصمة
الشمال.
وواك��ب رئيس المجلس النيابي
نبيه ب��ري ه��ذه االت��ص��االت ،وهو
أكد أمام زواره مساء أمس أن األمن
يكون بالحزم وبالقوة .ولفت إلى أن
العلة ليس بالمدنيين والعسكريين
ب��ل ببعض السياسيين ،راف��ض�ا ً
التعرض للجيش ال��ذي يخوض
معركة اإلرهاب.
وف����ي س���ي���اق م��ت��ص��ل ،علمت
«البناء» أن العماد قهوجي كان
أطلع بري أول من أمس على نتائج
زي���ارت���ه األخ���ي���رة إل���ى ال��والي��ات
ال��م��ت��ح��دة ،م��ش��ي��را ً إل��ى أن��ه لمس
لدى المسؤولين األميركيين الذين
التقاهم ،استعدادا ً لتزويد الجيش
بكل ما يطلبه من هبة المليار دوالر
المقدمة من السعودية ،بما في ذلك
طائرة ق��اذف��ة .أم��ا بالنسبة لهبة
الثالثة مليارات دوالر التي يفترض
أن تزود بها فرنسا الجيش اللبناني
ب��األس��ل��ح��ة ،ال ي����زال ال��غ��م��وض
يكتنفها.
وك��ان األمين العام لحزب الله
السيد حسن نصرالله أش��ار إلى
أن «ه��ن��اك م��ش��روع فتنة خطير
وكبير كان يحضر له في طرابلس
وال��ش��م��ال» ،معتبرا ً أن «الموقف
ي��ت��ط��ل��ب ح��س��ن إدارة وح��ك��م��ة
ومتابعة».

تحليل �أمني فرن�سي ( ...تتمة �ص)1
اللذين انطلقا مع االنسحاب «اإلسرائيلي» ،وظهرا في بيان مجلس
المطارنة في شهر أيلول ،كما في مناخات االنتخابات النيابية في
نهاية أيلول  ،2000فكل شيء كان مختلفا ً وال شيء مما يمكن أن
يقال اليوم كان ممكن القول يومها ،وعلى رغم أننا نتحدث عن مرحلة
ما قبل الحادي عشر من أيلول ،وما تعنيه عن فوارق عما بعدها ،سواء
لجهة الوضع الدولي ،أو لجهة وضع التنظيم نفسه ،أو لجهة تعامل
الرأي العام اإلسالمي مع «القاعدة» ،وكانت العملية األكبر في سجل
اإلسالميين التابعين لفكر وتنظيم «القاعدة» لالعتبارين الرئيسيين،
موقع لبنان الجغرافي ،وتركيبته الطائفية الهشة.
يتحدث المسؤول الفرنسي األمني البارز ،أن تلك العملية التي
شارك فيها قرابة المئتين من المسلحين ،وسعى القائمون عليها
الن��ت��زاع منطقة نفوذ أمنية مغلقة تمتد بين الجبال ف��ي الضنية
وي��ك��ون لها منفذ بحري م��ن جهة ،وت��واص��ل هالمي عبر البقاع
اللبناني مع الداخل السوري من جهة أخرى ،ال عالقة لها بحرب
العراق التي لم تكن قد وقعت بعد ،وال بأحداث سورية وال بما ترتب
عليها من انقسام لبناني ،إستراتيجية القاعدة تتضمن خطا ً ضبابيا ً
لتثمير كل التحوالت بربط أفغانستان بالمتوسط ،الثابتان هما
أفغانستان والمتوسط ،وعلى المتوسط شمال لبنان فقط ،ومنه
إلى سورية حكما ً ومنها إلى العراق حكماً ،ومنهما عبر كردستان
ال��ع��راق وك��ردس��ت��ان إي���ران وص���والً ألفغانستان ،ه��ذا خ��ط حرير
خاص بـ»القاعدة» ،فبناء خاليا في القلمون السوري عمره عشرون
عاماً ،كما هو حال الخاليا المتجددة في الضنية اللبنانية أو القلمون
اللبناني كما تقول الخريطة.
يسرد المسؤول األمني الفرنسي البارز ،الذي يقول لمحدثه إن
أداء الجيش اللبناني عام  2000كان مدهشا ً بحرفيته ومستواه
وق��درت��ه على إن��ه��اء ال��ت��م��رد ،ال��م��زي��د م��ن ال��وق��ائ��ع حيث تقديرات
«القاعدة» أنه سيتحول إذا صمد المسلحون ألسبوع فقط ،ليصبح
ثورة مسلحة تعم الشمال ،وتستفيد من األزمة بين عهد الرئيس
إميل لحود والرئيس رفيق الحريري الموجود خارج الحكم وفي
مقدمة عام انتخابي ساخن ،فتصير فتنة ،ويختم أن نواة حرب نهر
البارد كانت ذات النواة لمعركة الضنية وهي نواة ما يجري اليوم.
نقول ،المهم أن ينتبه المعنيون من اللبنانيين لهذا الكالم ،وأن
يخرجوا من التوظيف السياسي في الترويج لتحليالت وتفسيرات
غالبا ً ما تمنح اإلرهاب أعذارا ً وأسبابا ً تخفيفية ،إللقاء اللوم مرة على
حزب الله ومرة على الجيش ،فيصبون الماء في طاحونة اإلرهاب.
يختم المسؤول الفرنسي ال��ب��ارز ال��ك�لام لمحدثه بالقول ،أنه
بقدر إعجابه بتغلب الغريزة العسكرية للرئيس لحود على موقعه
الرئاسي وانتقاله لإلمرة المباشرة لقواته ،لفتته الوطنية العالية
للرئيس الحريري الذي انتبه لخطورة ما يجري ،فبادر لالتصال
بالرئيس لحود واضعا ً نفسه بتصرفه لمواجهة الخطر المحدق
بالجيش ولبنان ،على رغم كل إغراءات التوظيف الطائفي والفئوي
والسياسي واالنتخابي خصوصاً.

وأض���اف خ�ل�ال إح��ي��اء الليلة
األولى من عاشوراء في مجمع سيد
الشهداء في الرويس أول من أمس:
«بعض الذين وجهوا التهديدات
قبل أي���ام وق��ال��وا إن��ه��م ي��ري��دون
أن ي��س��ت��ه��دف��وا ال��م��ج��ال��س ،هم
يخوضون حربا ً نفسية وإن كانت
بعض وسائل اإلعالم تعينهم على
ذلك ،لكن هذا ال يخيفنا ولن يحول
بيننا وب��ي��ن حسيننا» ،وت��اب��ع:
«لكن علينا أن نتعاون في مواجهة
ه��ذا التهديد بمعزل ع��ن حجمه
وجديته».
وأشار وزير الشؤون االجتماعية
رش��ي��د درب����اس ل��ـ«ال��ب��ن��اء» إل��ى
أن ال��وض��ع ف��ي ط��راب��ل��س خطير،
والجيش يتعرض لجرائم كبرى ال
سيما في بحنين» ،وش��دد على أن
الجيش يتجه إلى الحسم عسكريا ً
وهو يحظى بغطاء كامل من رئيس
ال��ح��ك��وم��ة ت��م��ام س�ل�ام وال��ق��وى
السياسية».
وف���ي ال��س��ي��اق ذات����ه ،اعتبرت
أوساط معنية بالوضع في طرابلس
أن ما وصلت إليه األمور في المدينة
سببه تغطية البعض للمسلحين
هناك وعدم اتخاذ اآلخرين مواقف
ج��دي��ة تغطي إج����راءات الجيش
بل استمر ه��ذا الفريق في مواقفه
المتذبذبة على غ��رار ما ص��در من
مواقف أم��س من بعض فعاليات
طرابلس.
وك��ان��ت االش��ت��ب��اك��ات ت��ج��ددت
بعنف أم��س ،وتحديدا ً في محاور
س���وق ال��خ��ض��ار ،س���وق ال��ق��م��ح،
البيسار وساحة األسمر ،المحرم
ج��ام��ع ح��رب��ا ،وص���وال ً إل��ى ش��ارع
سورية بين الجيش والمسلحين
الذين يقودهم المطلوبان شادي
المولوي وأسامة منصور.
كما ارتفعت ح��دة االشتباكات
ف��ي منطقة بحنين – المحمرة
االستراتيجية التي تربط المنية
بعكار وت��رب��ط الشمال بسورية.
وتمكن الجيش م��ن إخ�لاء بعض
المربعات األمنية واعتقل العشرات
من اإلرهابيين الذين سقط منهم
أيضا ً عشرات القتلى والجرحى فيما
استشهد للجيش  8عسكريين بينهم
ضابطان.
وأش������ارت م���ص���ادر ع��س��ك��ري��ة
لـ«البناء» إلى أن الجيش أثبت في
المعركة التي يخوضها في طرابلس
حرفية وج��دارة عالية المستوى»،
الف��ت��ة إل���ى «أن ه���ذا المشهد إذا
استكمل سيحقق إنجازات كبيرة في
الشمال ،ستنعكس على كل لبنان
وتحديدا ً على عرسال».

البحث جار ( ...تتمة �ص)1

و«النصرة» تبتز...

وفيما خطفت مجموعة المولوي
مؤهالً في الجيش مطالبة بوقف
االشتباكات في طرابلس لإلفراج
عنه ،دخلت «جبهة النصرة» على
هذا الخط في محاولة لالبتزاز من
أجل دفع الجيش إلى وقف المعركة،
وذل��ك من خالل تهديدها المفاجئ
بإعدام أحد العسكريين المخطوفين
لديها ،لكنها عادت وأرج��ات تنفيذ
اإلعدام ،بحسب بيان لها.
وف��ي حين قالت مصادر «هيئة
علماء المسلمين» لـ«البناء»« :أن
جبهة النصرة تراجعت عن قرار
إعدام العسكريين بناء على طلبها»،
اعتبرت مصادر أمنية لـ«البناء»،
«أن قضية العسكريين باتت مرتبطة
بنتائج ما يحدث في طرابلس».
لكن الجبهة عادت وأعلنت في بيان
انه «نظرا ً إلى عدم استجابة الجيش
اللبناني لشروطنا ق ّررنا تنفيذ حكم
القتل بحق الجندي علي البزال عند
الساعة الخامسة من فجر اليوم».
كما ق��ررت ادراج اس��م الجندي
المخطوف ج��ورج خ��وري كورقة
ضغط من اج��ل اس��ت��دراج الوضع
الداخلي في لبنان» ،مطالبة «علماء
اه���ل ال��س��ن��ة ال��ذي��ن ل��ه��م دور في
تحريض الشارع السني ان يهبّوا
لنصرة اخوانهم في طرابلس الشام
واال سيكون ما ال يحمد عقباه».
من جهة أخ��رى ،تمكن الجيش
من تحرير العسكري طنوس نعمة،
الذي كان مسلحون قد خطفوه أمس
في باب التبانة من سيارة أجرة،
وه��و من بشري ويخدم في نادي
الضباط في جونية .وهو بصحة
جيدة.
وفي عرسال ،عزز الجيش مواقعه
تحسبا ً ألي اع��ت��داء على مراكزه
وشدد من إجراءاته في أماكن تواجد
مخيمات النازحين في البلدة وعلى
أط��راف البلدة ورف��ع من جاهزيته
من خالل وضع طوافات إلى جانب
أسلحته المدفعية.
كذلك نفذ الجيش انتشارا ً في
صيدا القديمة وأط��ل��ق ال��ن��ار على
فلسطيني رفض االمتثال بالتوقف
على أحد الحواجز وأرداه.
وتشهد مناطق البقاع األوس��ط
والغربي ،حالة من الترقب الحذر
عقب ورود معلومات ع��ن وج��ود
«س����ي����ارات م��ف��خ��خ��ة» تتحضر
إلرس��ال��ه��ا ف��ي ع��م��ل إره��اب��ي ضد
م��ج��ال��س ع���اش���وراء ف��ي مناطق
محدّدة في البقاع.
ووفق مصادر أمنية رفيعة فإن
السيارات ُجهّزت في مكان ما في

ال��ب��ق��اع ،وكشفت ل��ـ«ال��ب��ن��اء» عن
وج��ود «أك��ث��ر م��ن مكان تستخدم
فيها صناعة ال��ع��ب��وات وتفخيخ
وتجهيز السيارات التي أصبحت
جاهزة منذ فترة» ،وهي في «انتظار
الساعة الصفر وتحديد المكان».
وتشير المصادر إلى «أن عائقا ً أمنيا ً
يحول دون استخدامها حتى اآلن»
بسبب كثافة ال��دوري��ات األمنية
واإلستخبارية في المنطقة.
كما أف��اد مصدر أمني «البناء»،
عن تحضيرات للمسلحين في جرود
الزبداني والسلسلة الشرقية من
لبنان والمالصقة لجرود قوسايا
وكفرزبد في البقاع األوس��ط ،وقد
شوهدت تحركات للمسلحين في
تلك الجرود غير اعتيادية.

عين الحلوة
على خط التوتر

وليالً أفادت معلومات صحافية
أنّ مجهولين أل��ق��وا قنبلة يدوية
داخل مخيم عين الحلوة  -الشارع
ال��ف��وق��ان��ي على مقربة م��ن نقطة
مراقبة للجيش اللبناني.
في سياق متصل نفذت وحدات
م���ن ال��ج��ي��ش ال��ل��ب��ن��ان��ي ت��داب��ي��ر
استثنائية في شوارع صيدا القديمة
وف��ي محيط مخيم عين الحلوة،
ويقوم الجيش بتفتيش السيارات
والتدقيق بهويات المارة.

سالم إلى مؤتمر برلين

على صعيد آخر ،يتوجه الرئيس
س�لام يرافقه وزي���ري الخارجية
جبران باسيل والشؤون االجتماعية
رش��ي��د درب���اس إل��ى برلين اليوم
للمشاركة في المؤتمر الدولي الذي
دعت إليه ألمانيا يوم غد الثالثاء،
للبحث في معالجة أزمة النازحين
السوريين في دول جوار سورية.
وأشار درباس إلى «أن الرئيس
سالم سيشارك في االجتماع الذي
ستعقده «مجموعة العمل الدولية
لدعم لبنان التي ستبحث في تمويل
ال��ص��ن��دوق االئ��ت��م��ان��ي بمليارين
ومليوني دوالر».
كما سيشارك في االجتماع الذي
دعت إليه الدولة األلمانية لمساعدة
لبنان في أزمة النازحين السوريين.
وأكد درباس «أن لبنان يحمل معه
إلى برلين ورقة العمل التي أق ّرتها
الحكومة لتنظيم النزوح السوري،
وسيؤكد أنه الشريك األكرم في تحمل
أزمة النازحين السوريين ،وأن على
الشركاء اآلخرين تقديم حصتهم
في هذه الشراكة ،وعلى المجتمع
الدولي تحمل مسؤولياته».

المناف�سة انح�صرت ( ...تتمة �ص)1
وت��واف��د التونسيون على م��راك��ز االق��ت��راع أم��س،
النتخاب ممثليهم في البرلمان في أول انتخابات بعد
إقرار الدستور الجديد ،وسط إجراءات أمنية مشددة في
البالد.
وأدلى رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي بصوته
في مكتب اقتراع بمدينة بن عروس جنوب العاصمة،
وأكد أن هذه االنتخابات ستؤدي إلى بناء تونس جديدة
ديمقراطية.
من جهته ،عبر رئيس حركة نداء تونس الباجي قايد
السبسي إثر إدالئه بصوته في ضاحية سكرة بالعاصمة
عن أمله بأن تؤدي هذه االنتخابات إلى استقرار أكبر
لتونس .أما الرئيس منصف المرزوقي فأدلى بصوته في
مدينة حمام سوسة جنوب شرقي العاصمة.
وتنافس على مقاعد مجلس نواب الشعب (البرلمان
التونسي) البالغة  217مقعدا ً  1327قائمة تمثل 120
حزبا ً سياسيا ً وتتوزع على  33دائرة انتخابية 27 ،منها
داخل تونس و 6خارجها.
ويحق لنحو  5.3مليون تونسي التصويت في هذه
االنتخابات التي ستفرز مجلس شعب ت��دوم واليته
خمس سنوات ،وتنبثق منه حكومة يشكلها الحزب
الفائز بالعدد األكبر من المقاعد.
وتنافس أكثر من  1300قائمة حزبية وائتالفية

ومستقلة على  217مقعدا ً في مجلس الشعب المقبل،
بينها  18مقعدا ً للتونسيين في الخارج.
ونشرت السلطات ما ال يقل عن خمسين ألفا ً من
عناصر األمن ،إضافة إلى آالف من أفراد الجيش لحماية
مراكز االقتراع واألمن العام .وشارك في هذه االنتخابات
جميع ألوان الطيف السياسي في تونس الذي يمتد من
أقصى اليمين اإلسالمي إلى أقصى اليسار الشيوعي
مرورا ً باألحزاب اإلسالمية والعلمانية المعتدلة.
كما شهدت االنتخابات مشاركة العديد من األحزاب
سليلة التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل الذي
حكم في عهد بن علي وقبله بورقيبة ،إذ تترأس قوائم
هذه األحزاب شخصيات ووزراء في حكومات سابقة من
النظام السابق.
وتجنبت تونس إلى حد كبير االستقطاب والفوضى
اللذين شهدتهما الدول المجاورة على رغم مواجهتها
ت��وت��رات مماثلة ك��ان آخرها أح��داث مداهمة القوات
التونسية لعناصر مسلحة في إحدى ضواحي العاصمة
وأسفرت عن مقتل  6أشخاص من المتحصنين بينهم 5
نساء (راجع تفاصيل أخرى في الصفحة .)12
في األثناء واصلت الجالية التونسية في الخارج
ليومها الثالث واألخير اإلدالء بأصواتها في ظل جدل
كبير حول التسجيل ومكاتب االقتراع.

في سورية قبل األزمة ،بلغت نسبة البطالة  14في المئة،
نتيجة تغيير في سياسات الدولة التشغيلية والحد من
التوظيف في القطاع العام ،وسياسات التحرير التجاري
التي سبّبت اإلقفال للمعامل الصغيرة والورش الحرفية،
وعدم قدرة القطاع الخاص بحجمه الصغير من امتصاص
كل القادمين إلى سوق العمل المقدر عددهم بــ  200ألف
باحث عن فرصة عمل سنوياً ،وبحسب المكتب المركزي
لإلحصاء فإن المعدل العام للبطالة وصل إلى  14,9في
المئة عام  ،2011أما بطالة الشباب بين  24-15سنة،
فبلغت النسبة  35,6في المئة ،أما في عام  2012فقد
بلغت النسبة  39في المئة ،في حين وصلت في عام
 2014في بعض المحافظات إلى ما يزيد على الـ 60
في المئة ،والخيارات محدودة ،إما بالهجرة ،أو االنضمام
إلى المجموعات المسلحة واإلرهابية .ومن الجدير بالذكر،
أن الكثير من المنخرطين باألعمال اإلرهابية قدموا إليها
مدفوعين بعوامل الفقر والبطالة وفق تقرير نشرته قناة
. CNN
في سياق الحديث عن البطالة ،ال بد من اإلش��ارة إلى
أن ال��م��وازن��ات الحكومية التقشفية ،ال يكون تأثيرها
إيجابيا ً على خلق فرص العمل .االقتصادي جون مينارد
كينز ،يقول ،أنه لمعالجة األزم��ات االقتصادية ال بد من
دور تدخلي للدولة من خالل موازنة توسعية ،وأن عجز
الموازنة العامة للدولة يمكن معالجته من خالل معالجة
مشكلة البطالة ،ومع أن النظريات االقتصادية ال تختلف
حول أسباب البطالة ،ولكنها متباينة بالنسبة للمقترحات
التي تقدمها للخروج منها ،فبينما تدعو المدرسة الكينزية
إلى تدخل الدولة والتأثير في سوق العمل من خالل تمويل
خلق فرص العمل بشكل قسري ومتعمد ،فإن مدارس
أخرى تؤكد أنه لدى السوق آليات جيدة وكافية لمعالجة
موضوع البطالة ،والمتابعين للسياسات الحكومية
للبلدان التي تأثرت اقتصادياتها بفعل األزم��ة المالية
العالمية لعام  ،2008يجد أنها استندت في حلولها على
إقرار حزم تحفيزية قائمة على إطالق المشاريع الكبرى
التي تخلق فرص العمل.
من المعروف ،أنه في األزم��ات االقتصادية ،ال يمكن
تطوير وهندسة حزم إجراءات خاصة لتنشيط سوق العمل
بشكل منفصل عن سياسات التعافي االقتصادي الشاملة،
وفي سورية ،وعلى رغم ظروف الحرب واألوضاع األمنية
الصعبة ،يمكن تلخيص أهم السياسات المقترحة التي
تؤدي لزيادة فرص العمل كما يلي:
تمكين اإلنتاج المحلي (الصناعي ،الحرفي ،الخدمي،
الزراعي) وتعزيز قدرته على المنافسة على الصعيد

المحلي والخارجي من خالل تقديم التسهيالت والمزايا
للشركات المحلية ،وأول��ه��ا ،تأمين ال��م��واد األول��ي��ة
ومستلزمات اإلن��ت��اج ،ورب��ط التسهيالت المصرفية
واالق��ت��راض والتمويل بالعمليات اإلنتاجية وع��دد
العمال.
تشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة ،نظرا ً للدور
الهام الذي تلعبه في تأمين الوظائف ،ومنحها التراخيص
التسهيالت اإلداري���ة إلقامة األعمال س��واء في القاعدة
اإلنتاجية أو الخدمية ،ومساعدتها على الوصول إلى رأس
المال المطلوب ،لإلقالع بمشاريعها الصغيرة.
ضمان المنافسة ومنع االحتكار لتأمين مساواة
المواطنين أمام الفرص االقتصادية.
إنشاء حاضنات األع��م��ال االفتراضية ،التي تستند
فكرتها ،إلى تقديم تسهيالت استثنائية لبعض المهن
الفكرية والقائمة على المواهب العلمية والذهنية الذاتية،
ل��رواد األعمال ومنحهم الحق بالقيام بأعمالهم بموجب
سجل تجاري موقت ،ال يحتاج إلى مقر تجاري لمزاولة
األعمال ومعفى من الضريبة لثالث سنوات تجدد سنتين،
هذا يساعد على اختصار الكلفة العالية التي ال يقدر عليها
الشباب عادة ،ويقدم لهم التدريب واإلشراف على أعمالهم
ومساعدتهم في التسويق واالرتقاء بالمقاييس والجودة،
وبعد خمس سنوات بعدها ينتقل رواد األعمال إلى الحياة
المهنية العادية من حيث الشروط والخضوع للضريبة
واألنظمة والقوانين.
وهذه المهام اآلنفة الذكر ،يجب أن تقوم بها الحكومة
خصوصا ً ال���وزارات االقتصادية مع السلطة النقدية،
أم��ا وزارة العمل ،ف��إن عملها الرئيسي ه��و التأكد من
تطبيق قانون العمل ،ومراقبة التشريعات واإلج��راءات
والسياسات التي تؤثر سلبا ً في فرص التشغيل للعمال
المحليين ،إضافة لتحسين قدرة الباحثين عن عمل من
خالل تنفيذ برامج التدريب والتأهيل.
أخيرا ً ال بد من القول ،إنّ للبطالة عالقة وثيقة بمؤشر
البؤس االقتصادي الذي يحسب بجمع نسبتي البطالة
والتضخم مضافا ً إليهما معدل الفائدة على اإلقراض في
البنوك في دولة معينة ،هذا المؤشر الذي يمكن من خالله
قياس رفاه أو فقر المجتمعات والدول ،وعلى رغم ترابط
وتداخل العوامل الثالثة ،البطالة ،التضخم ،معد الفائدة،
فإن عامل البطالة من أسوأ مكوناته وأكثرها وزناً ،ألنها
تأثيراتها خطيرة وتتعدى الجوانب اقتصادية إلى الحياة
االجتماعية.

د .لمياء عاصي

حرب مديدة ( ...تتمة �ص)1
ُ
رفض أنقرة طلب واشنطن
ثالث مظاهر التناقض
السماح ألك��راد تركيا بإرسال الرجال والسالح عبر
الحدود التركية – السورية لدعم المقاتلين الكرد
المدافعين عن عين العرب ،في حين أنها وافقت على
تمكين نحو  200مقاتل م��ن تنظيم «البيشمركة»
التابع لمسعود ال��ب��رزان��ي ،رئيس إقليم كردستان
العراق ،بالتوجه إلى عين العرب عبر األراضي التركية
لمساندة المدافعين عنها.
رابع مظاهر التناقض معارض ُة الواليات المتحدة
مشاركة إيران في «التحالف الدولي ض ّد اإلره��اب»،
ومعارضتها مشاركة إيران في الدفاع عن العراق ض ّد
«داعش» على رغم موافقتها على مشاركتها سابقا ً في
الدفاع عن أربيل ،عاصمة كردستان العراق ،عندما
هدّدها «داعش» باالجتياح قبل نحو شهرين.
خامس مظاهر التناقض معارض ُة الواليات المتحدة
من جهة قبول لبنان هبة األسلحة المجانية التي
قدمتها إيران على رغم تع ّرضه العتداءات يومية من
«داعش» وجبهة «النصرة» ،وامتناعها من جهة أخرى
عن بيع لبنان أسلحة ثقيلة يحتاجها الجيش في
تصديه للتنظيمات اإلرهابية.
ه��ذه التناقضات ما كانت لتظهر ل��وال التعارض في
المصالح والمخططات بين أط��راف «التحالف الدولي»
في شأن الحرب في سورية وعليها ،والمسألة الكردية
وانعكاساتها على سورية والعراق وتركيا ،والمقاومة
الفلسطينية (وال سيما في قطاع غزة) وانعكاسها على أمن
«إسرائيل» ،ودور إيران «النووية» ونفوذها في اإلقليم.
غير أن تناقضات المصالح والمخططات بين أطراف
«التحالف الدولي» ال تعني عدم وجود مصالح وأهداف
مشتركة بينها حيال األطراف التي يجري استهدافها،
مباشر ًة أو م��داورة ،وفي مقدمها سورية والكرد وقوى
المقاومة الفلسطينية .أميركا وتركيا متفقتان ،مثالً ،على
إزاحة األسد ونظامه وتفكيك سورية وإعادة «تنظيمها»
بما يخدم مصالحهما وأمن «إسرائيل» .في هذا اإلطار
هما متفقتان على سلخ مناطق تواجد األكراد عن جسم
البالد وسلطة الحكومة المركزية في دمشق .كما هما
متفقتان على إع��ادة صياغة العراق على نح ٍو يؤدّي
إلى قيام ثالثة كيانات قد يجمعها (وق��د ال يجمعها)
نظام فيديرالي أو كونفيديرالي ضعيف .إلى ذلك ،قد
تنطوي االتفاقات الضمنية بين أميركا وتركيا ودول

أخرى في اإلقليم على تفاهمات حول مصالح ومشاريع
كبرى تتعلق بخطوط توريد النفط والغاز عبر العراق
وسورية وصوال ً إلى تركيا وتاليا ً إلى اوروبا.
يتحصل م��ن مجمل ه��ذه التناقضات الظاهرة
ّ
واالت��ف��اق��ات الضمنية وال��ت��ف��اع�لات الناشطة على
مستوى اإلقليم أن األط��راف النافذة في «التحالف
الدولي» ،وال سيما الواليات المتحدة وتركيا ،بصدد
رسم خريطة سياسية جديدة للدول القائمة ،وأنّ هذه
العملية معقدة وقد تتطلب إجراء تعديالت في الحدود
السياسية المتعارف عليها بموجب اتفاق سايكس -
حرب
بيكو أو قد تت ّم في نطاقها ،وأنها ستكون نتيجة
ٍ
مديدة بالنظر إلى التعقيدات واألخطار التي تنطوي
عليها الصراعات الحادة مع قوى «اإلسالم الجهادي»
عموما ً و«الدولة اإلسالمية -داعش» خصوصاً.
الحرب المديدة ستكون على حساب العرب والكرد
بالدرجة األول��ى ألنّ مسارحها وجوالتها ستشمل،
غالباً ،العراق وسورية ولبنان ،وربما األردن أيضاً ،وقد
تمت ّد أيضا ً إلى تركيا إذا تحرك أكرادها ( 20مليوناً) في
منطقة ديار بكر لنصرة إخوتهم في بالد الرافدين وبالد
الشام.
ألن الحرب تنطوي على استنزاف متزامن للعرب
وال��ك��رد فقد تسعى تركيا إل��ى اح��ت��وائ��ه��ا لتفادي
انعكاساتها السلبية عليها .في ه��ذا السياق يمكن
تفسير قبول أنقرة بأن تتوجه قوة من «البيشمركة
الكردية العراقية عبر أراضيها إلى عين العرب وذلك
بقصد أن تكون للبرزاني ،حليفها الضمني ،ي� ٌد في
احتواء إخوته األك��راد السوريين ،فال يتمادون في
إدارتهم الذاتية لمناطقهم على نح ٍو ينقل عدواها إلى
إخوتهم في ديار بكر التركية المجاورة.
هذا من جهة .ومن جهة أخرى فإنّ شعور قادة إيران
بأنّ الحكومة والجيش العراقيّين عاجزان عن لجم
«داع��ش» قد يحملهم على التدخل عسكريا ً للحؤول
دون قيامه ،منفردا ً أو بالتواطؤ مع أميركا وحلفائها،
بم ِّد نشاطه إلى داخل إيران نفسها لتفجير فتنة سنيّة
 شيعية.في هذه الحالة ،لن تكون الحرب مديدة فحسب بل
شاملة وقاسية أيضا ً وذات أبعاد ومفاعيل عالمية.

د .عصام نعمان

�أمراء ال�شمال ( ...تتمة �ص)1
اللبناني المتمركزة في محيط المخيم بهدف تخفيف
الضغط على إرهابيي طرابلس .وأك��دت مصادر أمنية
فلسطينية داخ��ل عين الحلوة حصول ه��ذه الطلبات،
وقالت إنها ووجهت بالرفض حتى من قبل الشهابي
والشعبي .وكشفت المصادر عينها أن قرار المخيم بكل
فصائله اإلسالمية والوطنية هو عدم االنزالق في مستنقع
المجموعات اإلس�لام��ي��ة المتورطة ف��ي إع�ل�ان «ح��رب
جهادية» على الجيش اللبناني .وكتأكيد عملي على هذا
التوجه كانت التنظيمات الفلسطينية في المخيم بادرت
عصر أمس لنشر عناصر منها في كل أرجائه لقمع أي
محاولة مناصرة عسكرية يقوم بها أي طرف فلسطيني
لمصلحة المجموعات اإلرهابية في طرابلس ،انطالقا ً من

عين الحلوة.

«خطة هروب»

وفي التفاصيل الخاصة بالطلب الثاني كشفت مصادر
موثوقة لـ«البناء» انه طوال ليل السبت  -األحد ،كانت
تواترت معلومات عن وج��ود خطة ه��روب لمجموعات
كبيرة من إرهابيي الشمال باتجاه عين الحلوة .وقالت هذه
المعلومات إن هناك مجموعات إرهابية تعتزم الهروب من
الشمال والمجيء متخفية إلى عين الحلوة ،وذلك لالحتماء
داخله ،خصوصا ً بعد شيوع تقدير موقف لدى إرهابيي
الشمال يفيد بأن الوضع العسكري يتجه لغير مصلحتهم
في تلك المنطقة.

وتم على األثر اتخاذ اإلج��راءات العسكرية المطلوبة
لمنع تنفيذ خطة هروب إرهابيين من الشمال باتجاه مخيم
عين الحلوة.

عملية انتحارية ضد مجلس عاشوراء

أما الطلب الثالث الذي بادر أمراء مجموعات إرهابية
في الشمال لطرحه على جهات في عين الحلوة فتمثل
باستضافة إرهابيين انتحاريين فيه لينطلقوا منه لتنفيذ
عمليات ضد مجالس حسينية في الجنوب والضاحية
الجنوبية .وكشفت هذه المصادر عن دخول المخيم امرأة
تدعى «خ  -ح» وهي م��زودة بزنار متفجر وذل��ك بهدف
تفجير نفسها ضد مجلس عاشورائي نسائي .وأكدت هذه

المصادر أنه على رغم الحكمة التي تبديها قوى مخيم عين
الحلوة لمنع استغالله من قبل اإلرهابيين ،إال أنه توجد
معلومات تؤكد وجود إصرار لدى القوى التكفيرية له ّز
األمن في صيدا بالتزامن مع ما يحدث في طرابلس.
إلى ذلك أفادت المصادر عينها أن أحمد سليم ميقاتي
ال��ذي تم توقيفه مؤخرا ً من قبل الجيش اللبناني ،كان
هو أحد أبرز النشطاء اإلرهابيين الذين وصلت معلومات
أوروبية في شأنه مؤخرا ً أفادت بأنه يخطط مع آخرين
لتنفيذ هجوم واسع في شمال لبنان ضد الجيش اللبناني.
وكانت معلومات ذات صلة حذرت من أن ميقاتي يخطط
لتنفيذ تفجيرات انتحارية بمناسبة عاشوراء في الجنوب
والضاحية الجنوبية.

دم�شق ت�ؤكد ( ...تتمة �ص)1
وأضاف الفروف في هذا الصدد «األمر ليس
كذلك .نحن بحثنا فعالً مسائل مكافحة االرهاب
في الشرق األوسط والوضع في هذه المنطقة
ككل ،وقد اقترح جون كيري التعاون في إطار
الحرب على داعش» .وتابع «أكدت ان روسيا
مستعدة منذ أمد للتعاون على صعيد مكافحة
اإلرهاب .نحن نساعد بشكل مكثف دول المنطقة
بما يشمل كذلك تعزيز ق��درات��ه��ا العسكرية
لتمكينها من مواجهة االرهابيين والمتطرفين».
وأع��اد الف��روف الى األذه��ان التأكيد أن روسيا
تواصل توريد األسلحة الى العراق وسورية
ومصر «التي كان فيها خطر اإلرهاب حتى اآلونة
األخيرة ربما أشد حدة قياسا ً بباقي الدول».
وقال الفروف في معرض اجابته عن سؤال
حول إذا كان وزير الخارجية األميركي قد حضر
ال��ى ب��اري��س للقائه م��ن دون إذن مسبق من
الرئيس األميركي باراك أوباما «اتفق هذا اللقاء
مع جدول أعمالي عشية قمة آسيا  -أوروبا في
ميالنو ،ووافقت على االجتماع».

وك��ان ال��وزي��ر ال��روس��ي أك��د في وق��ت سابق
أن التنامي الحاد إلرهاب «داع��ش» يعتبر من
أبرز تطورات األوضاع في سورية ،مشددا ً على
موقف موسكو من األزمة السورية ،مشيرا ً إلى
أن تسويتها يجب أن تكون بالطرق السلمية ال
العسكرية.
وق���ال الف����روف« :م���ن ال���ض���روري أن يقرر
السوريون مصيرهم ،وذلك عبر حوار شامل من
دون أي تدخل ،وعلى الالعبين الخارجيين ّ
حث
األطراف السورية على مواصلة جهود البحث
عن حلول وس��ط بهدف وق��ف العنف وإع��ادة
االستقرار إلى البالد».
في سياق آخر ،أكد الفروف استعداد روسيا
لدعم السوريين في إيجاد حلول سياسية ،إلى
جانب استعداد موسكو للتعاون مع شركائها
من أجل التوصل إلى تسوية سياسية شاملة
في سورية على أس��اس التنفيذ الكامل لبيان
جنيف الذي تم التوصل إليه في  30حزيران
.2012

ال��ى ذل���ك ،أك��د م��ص��در ف��ي وزارة االع�لام
السورية أن حالة اإلنكار التي عبر عنها بعض
الشخصيات السورية الكردية من أن الحكومة
لم تقدم الدعم للسوريين األكراد في تصديهم
لـ «داعش» ال تنفي الحقيقة والواقع وال تغير
من جوهر موقف الحكومة النابع أص�لاً من
التزاماتها الوطنية تجاه أهلنا في كل سورية.
وأض���اف ال��م��ص��در «أن ال��دع��م ال���ذي قدمته
الحكومة السورية هو دع��م معروف وموثق
وش��ام��ل بما ف��ي ذل��ك ال��م��س��ان��دة العسكرية
المباشرة وغير المباشرة» ،مشيرا ً إل��ى أن
هذا الموقف «سيبقى قائما ً سواء أنكر البعض
ذلك أم أقروا به وسواء رضي به البعض أو لم
َ
يرض».
وتابع المصدر إن الطروحات التي ترددها
بعض الشخصيات السورية الكردية لن تجدي
نفعا ً في ظل إصرار أبناء شعبنا من السوريين
األكراد على الوحدة الوطنية وسيادة الدولة
ورف��ض اإلم��ل�اءات ال��خ��ارج��ي��ة ،م��ش��ددا ً على

أن مبدأ رف��ض التدخل الخارجي في الشأن
الوطني يجب أن يكون ع��ام�ا ً وواح���داً ،فمن
يرفض التدخل التركي يجب أن يرفض أيضا
أي تدخل آخر.
جاء ذلك في وقت تمكنت «وحدات الحماية
الشعب» م��ن ص��د راب��ع هجوم يشنه تنظيم
«داع��ش» لليوم الرابع على منفذ مدينة عين
ع��رب الوحيد إل��ى تركيا بعد أن طوقها من
الجنوب والشرق والغرب.
وقال مسؤول كردي لوكالة «رويترز» يوم
أم��س« ،إن مسلحي التنظيم قصفوا البوابة
ال��ح��دودي��ة ولكن المقاتلين األك���راد صدوهم
في الجنوب وال��غ��رب» ،وأض���اف« :بالتأكيد
سيحاولون ثانية الليلة .الليلة الماضية جلبوا
تعزيزات وإمدادات جديدة وهم يتقدمون».
وف��ي السياق ،أف��اد مصدر ك��ردي عن مقتل
وجرح نحو  50عنصرا ً من «داعش» باشتباكات
مع وح��دات الحماية بالقرب من س��وق الهال
ش��م��ال ش��رق��ي عين ع��رب ،ف��ي وق��ت انفجرت

سيارة مفخخة في حي الصناعة شمال شرقي
المدينة.
من ناحية أخ��رى ،قالت وزارة البيشمركة
إن امورا ً تقنية ما زالت عالقة مع تركيا تؤجل
عبور قوة من البيشمركة من اقليم كردستان
العراق إلى عين عرب ،وال��ذي كان مقررا ً يوم
أمس األحد.
في حين أشار سفين دزيي المتحدث باسم
حكومة كردستان العراق «إن القوات الكردية
العراقية لن تشارك في شكل مباشر في القتال
في مدينة كوباني السورية وإنما ستقدم دعما ً
مدفعيا ً ل�لأك��راد السوريين الذين يواجهون
متشددي تنظيم الدولة اإلسالمية هناك» ،و
أضاف« :ستكون قوة دعم باألساس بالمدفعية
واالسلحة االخرى .لن تكون قوات قتالية في حد
ذاتها بأي حال في هذه المرحلة».
الى ذلك ،أفادت أنبا ٌء شبه مؤكدة من داخل
كوباني السورية بسيطرة لجان حماية الشعب
على تلة اإلذاعة التي تقع غرب تل شعير وطرد

مسلحي «داعش» الى خارج المدينة ووصلت
إل��ى مسافة تبعد ع��ن عين ع��رب ق��راب��ة ستة
كيلومترات.
هذا وقالت القيادة المركزية األميركية يوم
أم��س ،إن الجيش األميركي نفذ خمس غارات
جوية على أهداف لتنظيم «داعش» قرب مدينة
كوباني السورية ونفذ أيضا ً بمساعدة الدول
المشاركة في التحالف  12غارة جوية أخرى
في العراق.
وأض��اف��ت ال��ق��ي��ادة ف��ي ب��ي��ان «ف��ي سورية
دمرت خمس غارات جوية قرب كوباني سبع
عربات تابعة للدولة االسالمية ومبنى تابعا ً
للتنظيم» ،وأضافت أنه «من بين الدول الحليفة
التي شاركت في الغارات الجوية في العراق
الواليات المتحدة وفرنسا وبريطانيا واستراليا
وبلجيكا والدنمارك وهولندا .الدول التي نفذت
غارات جوية في سورية هي الواليات المتحدة
والسعودية واإلمارات العربية المتحدة واألردن
والبحرين».

