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تتمات
�أوباما ال يخطط ( ...تتمة �ص)1

ووج���ه���ت ق��ط��ر ب��ت��م��وي��ل��ه��ا ل����ـ«داع����ش»
و«ال��ن��ص��رة» م��ن األميركيين ودوره���ا في
التسوية بينهما كما ن��ش��رت «التلغراف»
البريطانية ،وتلقت تحذيرا ً مضمونه ،وقف
التص ّرف كدولة كبرى والوقوف عند الح ّد
الذي يمليه حجمها السياسي والسكاني.
ف���ي م��ن��اخ ال��ت��أدي��ب ال��س��ع��ودي لقطر،
واالرت��ب��اك القطري ،تجمدّت المفاوضات
ال���خ���اص���ة ب��ال��ع��س��ك��ري��ي��ن المخطوفين،
وع��اد التوتر إل��ى األهالي المعتصمين في
ساحة ري��اض الصلح ،وف��ي المناخ نفسه
ب��دا أنّ السعودية تستع ّد لجولة تصعيد
باستخدام األوراق اللبنانية لتأكيد مكانتها
اإلقليمية ،فج ّمدت ال��ح��وار المرتقب بين
تيار المستقبل وح���زب ال��ل��ه ،ودف��ع��ت إلى
الواجهة فجأة ،عبر آالتها اإلعالمية ومعها
جوقة تيار المستقبل ،قضية أق ّل من عادية
هي شهادة الوزير السابق م��روان حمادة
أمام المحكمة الدولية ليقول ما بات يعرفه
عن لسانه اللبنانيون وغير اللبنانيين ،من
ردح��ي��ات الحقد على س��وري��ة والمقاومة،
ليظهر الترويج والتسويق والجهد المبذول
لتقديم الشهادة المعلومة سلفاً ،والمحفوظة
عن ظهر قلب ،أنّ تيار المستقبل ليس جاهزا ً
للتهدئة التي يمليها الصدق بالذهاب إلى
ال��ح��وار ،وال ه��و جاهز لبدء م��ا يدّعيه من
سعي إل��ى ت��ف��اوض إيجابي للوصول إلى
مرشح رئاسي توافقي ،فيكتشف حزب الله
بوضوح ،أنّ زمن التسويات ال يزال بعيدا ً
وفقا ً للعين السعودية ،التي يعبّر عنها تيار
تمسكه
المستقبل ،وأنه حسنا ً فعل بإعالن ّ
بمرشحه العماد ميشال عون.
وج���اء ك�ل�ام ال��ن��ائ��ب سليمان فرنجية،
متابعا ً كالم حزب الله ،بتأكيد دعم ترشيح
العماد ع��ون ،رافضا ً طرح ترشيحه طالما
العماد عون مرشح ،معلنا ً عدم قبول كالم
بكركي عن سبب التعثر الرئاسي باعتبار
الساسة المعنيين تابعين للخارج ،فالتعثر
داخ��ل��ي ب��رأي��ه« ،ألن��ن��ا نفضل ال��ف��راغ على
رئيس ضعيف».
داخلياً ،يعود االستحقاق النيابي إلى الواجهة
اليوم ،في اجتماع اللجنة النيابية المكلفة دراسة
ومناقشة قوانين االنتخاب المقدمة إلى مجلس
النواب.
وتضم اللجنة التي يترأس اجتماعها األول
رئيس المجلس نبيه بري ،النواب :روبير غانم،
علي بزي ،هاغوب بقرادونيان ،آالن عون ،علي
فياض ،إميل رحمة ،أحمد فتفت ،جورج عدوان،
سامي الجميّل ومروان حمادة .وكان بري أعطى
اللجنة مهلة شهر لالتفاق على اقتراح قانون
لالنتخابات ،وإال فسيدعو إلى جلسة عامة يتم

خاللها التصويت على اق��ت��راح��ات ومشاريع
القوانين المطروحة.
وف��ي ال��س��ي��اق أك���دت م��ص��ادر عين التينة
لـ«البناء» أن اجتماع اللجنة اليوم سيخصص
لمراجعة ما توصلت إليه االجتماعات السابقة
برئاسة النائب غانم ،ووض��ع خريطة طريق
تنطلق على أساسها اللجنة في اجتماعاتها
المقبلة .وأش���ارت المصادر إل��ى أن االجتماع
سيستعرض أيضا ً مواقف الكتل النيابية من
االقتراحات والمشاريع المقدمة ،التي من شأنها
أن تغربل بعض المشاريع على حساب أخرى.
وأك��د النائب إبراهيم كنعان لـ«البناء» أن
التكتل سيشارك في اجتماعات اللجنة ،مشيرا ً
إلى «أنه على ضوء هذا االجتماع ومدى جدية
الطروحات سيتخذ موقفا ً من المشاركة في
االجتماعات الالحقة».
وأكد عضو كتلة «القوات اللبنانية» النائب
أنطوان زهرا لـ«البناء» أن اللجنة باستثناء التيار
الوطني الحر المتمسك بالمشروع األرثوذكسي،
من المفترض أن تصل إل��ى نتيجة ،طالما أن
الجميع متفق على القانون المختلط» ،مشيرا ً إلى
أن منطلق البحث سيكون في النقاط المشتركة
بين االقتراح المقدم من الرئيس بري والقائم
على انتخاب  50في المئة من النواب على أساس
النظام النسبي و 50في المئة من النواب على
أساس النظام المختلط ،واالقتراح المقدم من
القوات والقائم على انتخاب  68في المئة من
النواب على أساس األكثري و 32في المئة على
أساس النسبي».
م��ن ناحية أخ��رى رجحت م��ص��ادر مطلعة
لـ«البناء» «أن يعقد لقاء بين الرئيس بري ورئيس
تكتل التغيير واإلصالح النائب ميشال عون بعد
انتهاء مهلة الشهر المحددة لصدور قرار المجلس
الدستوري حول الطعن المقدم من التيار الوطني
الحر في قانون التمديد للمجلس النيابي».
من جهة أخ��رى ،يزور رئيس الحكومة تمام
س�لام ،ال��ي��وم إم��ارت��ي أب��و ظبي ودب���ي ،تلبية
لدعوة رسمية تلقاها من المسؤولين في دولة
اإلمارات العربية المتحدة ،حيث يلتقي عددا ً من
كبار المسؤولين للبحث في مختلف األوضاع
والتطورات في لبنان والمنطقة .كما سيلتقي
الجالية اللبنانية في كل من أبو ظبي ودبي.
ويرافق سالم في زيارته ،وفد وزاري وإداري
وإعالمي.

فرنجية :مع عون
وبعده مع «سليمان فرنجية»

وفي الموازاة ،ومواكبة للحراك الجاري في
ش��أن رئاسة الجمهورية استبعدت األط��راف
المعنية بهذا االستحقاق حصوله في المدى
المنظور نتيجة غياب التوافق اإلقليمي والدولي
حوله حتى اآلن.
وفي السياق لفت رئيس تيار «المردة» النائب
سليمان فرنجية إلى «انه ال يعرف ما لدى الرئيس
بري من معطيات لكن ال يرى أن الجو اليوم هو
النتخاب رئيس للجمهورية ،لكن الجديد هو
إعالن حزب الله مرشحه ألول مرة».
وأعلن فرنجية في حديث إلى قناة «نيو تي

رجال ومواقف ( ...تتمة �ص)1
أج��ل عقيدة .ي��ا خجل ه��ذه الليلة م��ن ال��ت��اري��خ ،م��ن أح��ف��ادن��ا ،من
مغتربينا ،ومن األجانب ،يبدو أنّ االستقالل الذي سقيناه بدمائنا
يوم غرسناه ،يستسقي عروقنا من جديد .ويحتفل تالمذة سعاده
وحزبه بعيد تأسيس حزبهم هذه األيام ،فقد شاء التاريخ أن يكون
ي��وم ال��س��ادس عشر م��ن تشرين الثاني ع��ام  1970ي��وم الحركة
التصحيحية للرئيس حافظ األسد ،هو يوم تأسيس الحزب السوري
القومي االجتماعي عام  ،1932ويوم اعتقال سعاده ورفاقه عام
 1935من قبل قوات االحتالل الفرنسي.
في مطلع العام  2010استقبل الرئيس السوري بشار األسد وزير
خارجية أسبانيا السابق ميغل انخل موراتينوس ،ونقل صحافي
أسباني عنه ،أنّ اللقاء كان لنقل تحذير أميركي مضمونه أن سورية
سلمت سالحا ً كاسرا ً للتوازن إلى حزب الله وأنّ الجزء الحساس
من ه��ذا السالح لم يسلّم بعد ،ويشرح الصحافي اإلسباني ،أنّ
القصد كان سالح دف��اع ج��وي ،والجزء الحساس هو ال���رادارات،
وأنّ العرض األميركي هو أن عدم تسليم الجزء الحساس سيفتح
صفحة مريحة لسورية سياسيا ً واقتصادياً ،واإلصرار على تسليم
هذا الجزء بمثابة إع�لان ح��رب ،فكان ج��واب الرئيس بشار األسد
وفقا ً للصحافي اإلسباني ،يبدو أن االستخبارات األميركية لم تعد
على كفاءتها السابقة ،وابتسم وقال« :أبلغهم أن ما يسمونه الجزء
الحساس وصل قبل باقي األجزاء».
ش��ارك الرئيس ال��روس��ي فالديمير بوتين ف��ي قمة العشرين،
وتلقى هجمات كالمية تطاول موقفه الداعم لمواطني شرق أوكرانيا،
وسمع التهديد بالعقوبات على بالده ،فعقد مؤتمرا ً صحافيا ً هادئاً،
ولم ينتظر توزيع البيان الختامي ،وانتقل إلى طائرته مغادراً ،يلتقط
الصور التذكارية مع رجال الشرطة واألمن في المطار وهو يبتسم،
ولدى سؤاله عن سبب مغادرته مبكرا ً من دون مصافحة الرؤساء
المشاركين ووداعهم ،قال« :لقد فاتني كثير من النوم».
حياتي هي المسيح والموت ربح لي
أذكرني يا رب متى أتيت في ملكوتك
حفيده  :األب شربل فيّاض الكبوشي
ابن أخته  :األب عبدالله النفيلي الكبوشي
أبناؤه  :ميشال وزوجته راغدة بشعالني وعائلتهما
ميالد وزوجته ناديا النفيلي وعائلتهما
ديب وزوجته رنده بشعالني وعائلتهما
بركات وزوجته برناديت بورعد وعائلتهما
بناته  :فريدة
فاديا
أشقاؤه  :الياس فيّاض وعائلته
أوالد المرحوم عبده فيّاض -جان ،ساسين ،جوزف ،وعائالتهم
بطرس فيّاض
شقيقاته  :أوالد المرحومة جوليا زوجة المرحوم جبرايل النفيلي وعائالتهم
المرحومة ميليا زوجة جريس سعيد وأوالده وعائالتهم
المرحومة تيريز زوجة فوزي معوّض وأوالده وعائالتهم
وردية زوجة السيد مخايل جبرايل وعائلتهما
وعموم عائالت :فيّاض ،النفيلي ،بركات ،األشقر ،شديد ،بشعالني ،بورعد ،أبو
سليمان ،غرفين ،سعيد ،معوّض ،جبرايل ،خياط ،جلخ ،أنطون ،رزق ،دوس ،شيحان،
صليبا ،األسمر وأنسباؤهم في الوطن والمهجر ينعون اليكم بمزيد من الحزن واألسى
فقيدهم الغالي المأسوف عليه المرحوم

سليم مخايل ف ّياض

زوجته المرحومة إميلي النفيلي
المنتقل الى رحمته تعالى يوم السبت الواقع فيه  15تشرين الثاني  2014مزودا ً
باألسرار المقدسة .أحتفل بالصالة لراحة نفسه الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم أمس
األحد  16تشرين الثاني  2014في كنيسة مار يوسف – المطيلب.
لكم من بعده طول البقاء
تقبل التعازي يومي االثنين والثالثاء  17و 18تشرين الثاني  2014في صالون
كنيسة مار يوسف – المطيلب .ابتداء من الساعة الثانية بعد الظهر لغاية الساعة
السابعة مساءً.
الرجاء إبدال األكاليل بالتبرع للكنيسة

في» ضمن برنامج «األسبوع في ساعة» مساء
أمس أنه ال يوافق «على كالم البطريرك الماروني
الكاردينال بشارة الراعي عن أننا نتلقى األوامر
من الخارج لكن ال أريد الرد عليه».
وشدد على «أننا نريد الرئيس القوي ،وبين
الرئيس الضعيف والفراغ نختار الفراغ ،وإذا
تمسكنا بهذا الموضوع كمسيحيين سنحصل
عليه» ،مشيرا ً إلى أن «الرئيس القوي هو الذي
يملك شرعية مسيحية وقد تصبح لديه الزعامة
بعد انتخابه واألم���ر ال يقتصر على الزعماء
األربعة».
وأشار فرنجية إلى أن «الرئيس السوري بشار
األسد وقف وقفة تاريخية معنا وكان مستعدا ً
للتضحية بتقاربه من فرنسا من أجل مطالبنا
الرئاسية في لبنان» ،موضحا ً أنه «لم يكن من
الممكن أن يحصل التمديد لرئيس الجمهورية
السابق ميشال سليمان ألن هناك فريقا ً يرفض
ذلك ،وفي لبنان أنا أقول إن األولوية هي للوفاق
الوطني واألمن».
ولفت فرنجية إلى أنه غير مرشح للرئاسة حتى
وصول العماد عون إلى قرار عدم الترشح ،وحتى
ذلك الوقت هو يدعم عون .وأكد أن عالقته مع قائد
الجيش العماد جان قهوجي جيدة جدا ً والوزير
السابق جان عبيد صديقه ،ولكنه اليوم مع العماد
عون للرئاسة وبعد ذلك مع «سليمان فرنجية»،
وأنه ال يثق بجورج خوري وحاكم مصرف لبنان
رياض سالمة عالقته معه سطحية ،لكن لديه
شكوكا ً بأنه قريب من آل الحريري.
وأشار فرنجية إلى أن لديه الكثير من التحفظات
على سياسة السعودية في المنطقة لكن يحترمها
ويحترم دوره��ا ،وأن لديه موقفه وقناعته ومن
يقبله كما هو ال مشكلة لديه معه ،الفتا ً إلى أن
«الظرف الذي يوصله إلى الرئاسة هو عندما يقرر
عون عدم رغبته بالترشح وعندما تتفق  8و14
آذار على دعمه».
م��ن جهته ،أك��د وزي��ر الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق أن ك�لاً من ع��ون ورئيس حزب
«القوات اللبنانية» سمير جعجع لن يكون رئيسا ً
للجمهورية» ،معتبرا ً أن «انتخاب جعجع أو عون
سيكون انقالبا ً سياسيا ً لجهة على أخرى وهذا
أمر لن يحصل وال الظروف تسمح له» ،الفتا ً إلى
أن «انتخابات الرئاسة جزء من التوافق اإلقليمي
وليس التوافق بين اللبنانيين».
وعلى رغ��م ه��ذه األج���واء الرئاسية ،طالب
مجلس البطاركة واألساقفة الكاثوليك النواب
«بالتحرر من الضغوط الخارجية واالضطالع
بالمسؤولية الوطنية النتخاب رئيس للجمهورية
يعيد للبنان كرامته وللمؤسسات الدستورية
انتظامها وحيويتها ،ويعمل على توطيد أواصر
الوحدة الوطنية ووحدة الكلمة بين جميع أبناء
وبنات الوطن اللبناني» ،مشددا ً على ضرورة أن
يقتدي المرشحون إلى الرئاسة بيسوع المسيح
ال��ذي قبل الصلب لخالص البشر والتخلي عن
المصلحة الشخصية من أجل خالص الوطن».
ودعا المجلس في البيان الختامي الذي صدر
عقب إنهاء مجمع البطاركة والمطارنة الكاثوليك
أعماله في بكركي أول من أمس ،إلى «إقرار قانون
انتخابات يحقق التمثيل الصحيح ويضمن حقوق
جميع الطوائف احتراما ً للعيش المشترك الذي هو

أساس وجود الوطن اللبناني».
إلى ذلك ،غادر البطريرك الراعي بيروت إلى
الفاتيكان في زي��ارة تستمر حوالى  10أي��ام،
للمشاركة في اجتماعات المجالس البابوية،
حيث يلتقي البابا فرنسيس .وقد توجه الراعي
مباشرة إلى الطائرة ،من دون اإلدالء بأي تصريح
على غير العادة أثناء سفر البطريرك إلى الخارج.

«الوفاء للمقاومة» ل ِه ْل:
ال مجال لنزع سالحها

وعلى خط آخر ،توقفت كتلة الوفاء للمقاومة
عند كالم السفير األميركي ديفيد هِ ْل الذي زعم أن
لبنان سيبقى مع ّرضا ً ألخطار فعلية ،وعلى رأس
هذه األخطار استمرار تنظيم مسلح هو حزب الله
في حمل السالح والتص ّرف منفردا ً من دون أي
محاسبة .وردت الكتلة على لسان نوابها مؤكدة
«أن مواقف األميركيين ضد حزب الله والمقاومة
ه��ي بهدف إرس���ال إش���ارات سلبية ومحاولة
للتخريب والتشويش على مناخات التالقي بين
اللبنانيين» .وشددت على أنه «لن يكون أي مجال
لنزع سالح المقاومة أو تفكيكه أو إضعافه طالما
فينا عرق ينبض».

ال مناطق مقفلة على الجيش

أمنياً ،نفذ الجيش أول من أمس عملية دهم
واسعة للمطلوبين للقضاء في بعلبك ومحيطها،
ما أظهر أن ال مناطق مقفلة على الدولة والجيش
وال مربعات موت ،بعكس ما يشاع باستمرار.
وتخللت عمليات الدهم بعض االشتباكات
بين عناصر الجيش ومسلحين من دون تسجيل
إصابات في صفوفهم .وأدت هذه االشتباكات
إلى إصابة نديمة فخري التي سرعان ما فارقت
الحياة ،وجرح اثنين.

األحزاب تدعم

وأكدت األحزاب الوطنية في منطقة بعلبك –
الهرمل بعد اجتماع استثنائي في مكتب الحزب
السوري القومي االجتماعي في بعلبك ،تأييدها
الكامل «للجيش اللبناني والقوى األمنية في
اإلج��راءات المتبعة التي تتخذها لضبط األمن
ومنع كل تفلت وعبث به ولضبط كل ما يهدد
استقرار وأمن وسالمة أهلنا في منطقة بعلبك
الهرمل» .وش��ددت على ع��دم تغطية أي مخل
باألمن وأية حالة شاذة تمس به» ،داعين األجهزة
األمنية إلى «استكمال خطتها تحقيقا ً للغايات
المرجوة».
على صعيد آخ��ر ،أف��ادت قناة «الجديد» أن
«شقيق العسكري المخطوف عباس مشيك
تلقى اتصاال ً من الخاطفين هددوا فيه بتصفية
 7عسكريين في حال تم تنفيذ األحكام بموقوفي
سجن رومية».
وليالً ،أشعل أهالي العسكريين المخطوفين
اإلط����ارات ف��ي س��اح��ة ري���اض الصلح بعدما
تلقوا اتصاالت تهديد من الخاطفين بتصفية 7
عسكريين لديهم إذا لم ترد أحكام المؤبد الصادرة
بحق  5إسالميين في سجن روميه.

ال�سب�سي :لن نحكم تون�س وحدنا
قال الباجي قائد السبسي رئيس حركة نداء تونس حزب األغلبية البرلمانية،
ومرشحه لالنتخابات الرئاسية إن «النداء لن يحكم تونس لوحده».
وأضاف قائد السبسي في اجتماع حضره أنصاره بقصر الرياضة بالمنزه،
«سنحاول أن نخدم تونس مع بقية األحزاب ألن الفترة خطيرة جدا ً وتستدعي
الوحدة القومية (الوطنية)» .واعتبر أن مجلس نواب الشعب الجديد يجب أن
يعمل على ل ّم شمل كل أطيافه السياسية بما في ذلك من انتقد حركة نداء تونس.
وأشار إلى أن حركات سياسية متعددة أرادت «تهميش» االنتخابات الرئاسية
بتقديم االنتخابات البرلمانية ظنا ً من بعضهم أن النصر سيكون لهم ،ملمحا ً بذلك
إلى حلفاء حركة النهضة اإلسالمية السابقين في الحكم.
وتعهد قائد السبسي في حال فوزه في االنتخابات الرئاسية بإعادة هيبة
الدولة وضمان حرية التعبير ومقاومة اإلرهاب والعنف وكشف حقيقة االغتياالت
السياسية التي طالت باألساس السياسيين المعارضين شكري بلعيد ومحمد
البراهمي.
يذكر أن حركة نداء تونس فازت في االنتخابات البرلمانية المنتظمة في 26
تشرين األول الماضي بغالبية المقاعد البرلمانية  85مقعدا ً من مجمل .217
وبمقتضى حكم قضائي سحبت يوم  8تشرين الثاني حركة «نداء تونس» ،من
حزب «التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات» مقعده البرلماني الوحيد
بدائرة القصرين.

م�سيرتان دعم ًا لال�ستفتاء ال�شعبي في البحرين

المنامة تحيل عبد علي
والنا�شطة ال�صائغ �إلى النيابة العامة
أُحيلت ،ك ّل من المعتقلة زينب
ع��ب��د ع��ل��ي ،وال��ح��ق��وق��ي��ة ابتسام
ال��ص��ائ��غ إل���ى ال��ن��ي��اب��ة ال��ع��ام��ة
(الخليفية) ،وذلك بعد احتجاز دام
أكثر من يوم في مبنى التحقيقات
الجنائية ،سيء الصيت.
وق��ال مرصد ال��وح��دوي لحقوق
اإلنسان ب��أن ق��وات النظام ه�دّدت
أث��ن��اء التحقيقات زوج الناشطة
الصائغ باالعتقال ،وذلك بعد ذهابه
الى هناك لالستفسار عن  3قطع من
ذاكرة إلكترونية (فالش ميموري)
تخص ابنته وتحتاجها للدراسة
ّ
ال��ج��ام��ع��ي��ة ،وق���د ق��ام��ت ال��ق��وات
بمصادرتها أثناء اقتحام المنزل
العتقال الصائغ.
وف��ي ال��م��واق��ف الحقوقية بعد
اعتقال «الخليفيين» النساء ،دعا
منتدى البحرين لحقوق االنسان
إلى اإلف��راج عنهن «وكشف مصير
ال��ن��اش��ط��ة ال��ح��ق��وق��ي��ة اب��ت��س��ام
الصايغ» ،وح ّمل السلطات الرسمية
«مسؤولية أمنها وسالمتها».
وك��ش��ف ال��م��ن��ت��دى أن���ه بصدد
مخاطبة المقررة الخاصة المعنية

بمسألة العنف ضد المرأة ،السيدة
رشيدة مانجو ،بشأن المعتقالت
في السجون البحرينية ومساءلة
ال��ح��ك��وم��ة ع���ن ال��م��خ��ال��ف��ات في
اإلج��راءات المتبعة في اعتقالهن،
وم��ن��ع��ه��ن م��ن م��م��ارس��ة ال��ح��ق��وق
والحريات األساسية المنصوص
عليها دولياً.
وفي سياق آخر ،تأهبا ً لالستفتاء
المرتقب وعصيان الحريّة ،انطلقت

مسيرتان نسويّتان حاشدتان في
بلدتي السهلة الشمالية وكرانة،
ح��س��ب م���ا ن��ق��ل م��وق��ع ث����وار 14
شباط.
وذك���ر ال��م��وق��ع ان���ه ش���ارك في
هاتين المسيرتين حش ٌد من حرائر
البحرين وتعالت الشعارات دعما ً
للتصويت «بنعم» لتقرير المصير
وتضامنا ً مع «أسيرات الثورة» في
سجون كيان العدو «الخليفي».

�أوباما :الدبلوما�سية ( ...تتمة �ص)1

الم�شاريع ال�صغيرة ( ...تتمة �ص)1

�س�ؤاالن مفتاحيان ( ...تتمة �ص)1

كما استبعد أوباما التوصل إلى حل سياسي للحرب في سورية يتضمن بقاء
الرئيس األسد في السلطة ونفى تقارير بأن إدارته أجرت مراجعة شاملة رسمية
لسياستها العسكرية في سورية.
وأقر أوباما بأن طبيعة الدبلوماسية تحتم أن تتعامل واشنطن في نهاية
المطاف مع بعض خصومها إلحالل السالم في سورية .وق��ال« :في وقت من
األوقات سيتحتم على شعب سورية والالعبين المختلفين المعنيين والالعبين
االقليميين أيضا ً تركيا وإيران ومن يرعون األسد مثل روسيا بدء حوار سياسي».
وقال رئيس هيئة األركان األميركية المشتركة الجنرال مارتن ديمبسي من
جهته ،أن المعركة ضد تنظيم «داعش» بدأت بتحقيق أهدافها متوقعا ً في الوقت
نفسه استمرارها لسنوات.
وقال ديمبسي أمام مجموعة من الجنود األميركيين في العاصمة العراقية
بغداد ،إثر وصوله إليها في زيارة مفاجئة يوم السبت ،إن الجيش األميركي ساعد
القوات العراقية والكردية في «إبعاد العراق عن حافة الهاوية» .وأضاف« :أعتقد
اآلن بأن األمور بدأت تؤتي ثمارها ،هذا جيد».
وأكد الجنرال األميركي أنه المهم إظهار بأن «داعش» ليست تلك القوة التي
ال تقهر وال يمكن إيقافها بل هي «مجموعة من األقزام تتبنى في واقع األمر فكرا ً
متطرفاً» ،معتبرا ًأن «القوة العسكرية لن تقضي على التنظيم اإلرهابي ما لم تنجح
الحكومة العراقية في إنهاء االنقسام بين السنة والشيعة في البالد» ،منوها ً بأن
بناء الثقة سيحتاج إلى وقت ،وكذلك المهمة األميركية «ما المدة ؟ سنوات عدة».
هذا وتواصلت االشتباكات العنيفة بين وح��دات حماية الشعب وتنظيم
«داعش» االرهابي في مدينة عين العرب السورية ،حيث أكدت مصادر محلية
أن االشتباكات شهدت تصعيدا ً خالل الساعات الماضية وال سيما على المحور
الجنوبي والجنوبي الشرقي للمدينة وترافق ذلك مع قصف من قبل وحدات
الحماية الشعبية على مواقع التنظيم اإلرهابي في المدينة.
وأوضحت مصادر محلية في المدينة أن األوضاع الميدانية تغيرت بعد أن
تقدمت وحدات الحماية المدعومة بالبيشمركة العراقية نحو مئتي متر على
المحورين الشرقي والجنوبي فيما ينفذون يوميا ً عمليات اقتحام في محاولة
السترجاع األرض التي سيطر عليها التنظيم االرهابي.
من جهة ثانية ،ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية ان طائرات التحالف الدولي
الذي تقوده الواليات المتحدة نفذت ما ال يقل عن سبع غارات مسائية على مواقع
التنظيم داخل مدينة عين العرب ومحيطها كما سمعت اصوت االنفجارات الناتجة
من الغارات على بعد نحو عشرين كيلومترا ً من المدينة.
وفي شأن متصل ،نفذ الجيش السوري كمينا ً محكما ً لمجموعة من مسلحي ما
يعرف بـ «الكتيبة الخضراء» في منطقة جرود عسال الورد ،ما أدى الى مقتل 5
منهم وجرح  15آخرين.
كما صد الجيش محاولة تسلل للمجموعات المسلحة في جرود فليطة بالقلمون،
موقعا ً عددا ً من القتلى والجرحى في صفوف المجموعة.
وفي ريف الحسكة سيطرت وحدات الحمايه الكردية على قرى عمير وتوالن
ونوح وأبو بكر ،بعد هجوم على مواقع «داعش» جنوب رأس العين (غرب تل
تمر) ،في حين ال تزال االشتباكات مستمرة حول صوامع عالية التي تعتبر أهم
مواقع للتنظيم االرهابي على طريق تل تمر حلب وجنوب رأس العين ،وهي التي
تتحكم بطريق جبل عبد العزيز الغربي.

التضميني) ،إضافة إلى أن هذه الشركات الصغيرة تميل إلى االستقرار في البلد،
وتجد صعوبة في االنتقال إلى خارج الحدود بمجرد توافر حوافز أفضل ،بينما
تنتقل الشركات الكبيرة إلى أماكن أخرى بسبب وجود حوافز أكثر أو تعرضها ألي
نوع من المخاطر ،وقد أثبتت دراسات أجريت على الشركات الكبيرة في جنوب
شرقي آسيا ،أن عددا ً من الشركات األجنبية الكبيرة الموجودة في ماليزيا ،أغلقت
معاملها وانتقلت إلى الصين أو إلى فيتنام نتيجة لوجود مغريات وتسهيالت أكثر،
ومثل هذه اإلغالقات للمصانع ،سيؤدي بالضرورة إلى تزايد أعداد العاطلين من
العمل وتؤثر في االستقرار االقتصادي واالجتماعي ،هذا ما حصل أيضا ً في الدول
العربية التي تعرضت لألزمات والحروب بسبب ما سمي زورا ً بــ «الربيع العربي»،
مثالً ،في دول مثل سورية ومصر وغيرهما ،غادرت الشركات األجنبية التي قدمت
لتعمل تحت مظلة قوانين اجتذاب االستثمار األجنبي.
بعض المشككين في جدوى تقديم مبالغ كبيرة لدعم المشروعات الصغيرة،
يستندون في رأيهم إلى أن الشركات الكبيرة أكثر قدرة على تخصيص موازنات
للبحث والتطوير ،وبالتالي ستكون منتجاتها ذات تنافسية أعلى ،وأكثر قدرة على
تأمين فرص العمل ،ومع ذلك ،فإن اجتماعات اقتصادية عالمية ،مثل قمة العشرين
ومنظمة التعاون والتنمية  ،OECDاعتبرت أن مكافحة الفقر في دول شرق
المتوسط ،ستكون عن طريق تشجيع دور المشاريع الصغيرة ،والجدير بالذكر
أن حزم التحفيز المالي بعد األزمة المالية العالمية لعام  2008شملت المشاريع
الصغيرة ،لما لها من أثر في استعادة االنتعاش االقتصادي ،وأظهرت دراسة أجريت
في  2009بأن ماليزيا وسنغافورة استعادتا انتعاشهما االقتصادي بسرعة أكبر
من أستراليا التي كان اقتصادها معتمدا ً في شكل أكبر على الشركات الكبيرة.
لتشجيع وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة ،ال بد من تبني استراتيجية
وطنية واضحة وملزمة ،ووضع الخطط التي يتم تنفيذها من قبل بنى مؤسساتية
مختصة ،وفي هذا اإلط��ار ،ال بد من القول ،إن التجربة الماليزية في النهوض
االقتصادي التي سجلت حضورا ً مميزا ً على مستوى العالم ،اعتمدت تنمية
وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة كأحد مكوناتها ،التي شكلت نسبة
 99.2في المئة من إجمالي مؤسسات األعمال ،وشكل إنتاج هذه الشركات  37في
المئة من إجمالي الناتج المحلي اإلجمالي لماليزيا في عام  ،2010وقد وضعت
الحكومة الماليزية تطوير وتنمية هذه المشاريع على رأس األولويات في أجندتها
الوطنية ،وأحدثت لذلك بنية مؤسساتية على المستوى الوطني ،حيث جمعت
كل المؤسسات والوزارات ذات العالقة في المجلس الوطني للمشاريع الصغيرة
والمتوسطة ،برئاسة رئيس ال��وزراء ،وعملت على ثالثة محاور أساسية ،أولها،
تأمين أماكن ومواقع العمل وتجهيزها بوسائل اإلنتاج األساسية والخدمات
واالتصاالت وغيرها ،ثانياً :بناء القدرات واإلمكانيات من خالل التدريب والتأهيل
إلكساب رواد األعمال المهارات األساسية لبدء األنشطة االقتصادية ،وأخيراً ،العمل
على تحسين وصول رواد األعمال إلى سوق االئتمان للحصول على القروض الالزمة
ألعمالهم وأنشأت مصرفا ً خاصا ً لهذه المشاريع الصغيرة .ومن الجدير بالذكر ،أنه
نتيجة لتلك الجهود ،استطاعت بعض هذه الشركات الصغيرة من النمو والوصول
إلى البورصة الماليزية.
في سورية ،وعلى رغم إق��رار الحكومة لالستراتيجية الوطنية للمشاريع
الصغيرة والمتوسطة ،وإحداث بعض الدوائر في الوزارات المختلفة مثل (الزراعة،
الصناعة ،االقتصاد ،)...إال أن تلك الدوائر بقيت تعمل كجزر منعزلة ولم تساهم
جديا ً في التصدي للمواضيع ال��واردة في االستراتيجية ،التي بقيت مثل معظم
الوثائق الحكومية ،كالم طموح وجميل يفتقر إلى القدرة على تنفيذه ،واستمر عمل
معظم المشروعات الصغيرة في القطاع غير المنظم أو اقتصاد الظل ،القطاع الذي
ينضوي على الكثير من المشاكل المتعلقة بغياب الرقابة وخروج المؤسسات عن
القانون وعدم ضمان جودة ومعايير المنتجات .وقد أجريت بعض الدراسات حول
أهم العوائق التي تواجه رواد األعمال ،لتأسيس وبدء مشروعاتهم في سورية،
فكانت النتيجة تتمحور حول نقطتين أساسيتين :األول��ى ،البيروقراطية وعدم
وضوح القوانين وصعوبة تلبية شروطها بالنسبة للمبتدئين ،أما النقطة الثانية،
التمويل والوصول إلى القروض المعقولة التكاليف والضمانات ،بالطبع هناك نقاط
أخرى .بالمختصر يمكن القول ،إن أهم الخطوات الرئيسية الالزمة لتشجيع تأسيس
األعمال وبدئها هي :بيروقراطية أقل ،ضرائب أقل ،قروض بفوائد منخفضة ،قوانين
صارمة وأطر تشريعية تشجع المنافسة وتحمي من االحتكار في األسواق .وتبقى
فكرة حاضنات األعمال ،لتأمين أهم المستلزمات اللوجيستية هامة في البداية،
ولكن ال بد أن تترافق بإجراءات وتعديالت قانونية ومؤسساتية.
السؤال الذي يفرض نفسه اليوم ،هل هناك أي طريقة أخرى لتأمين فرص عمل
لألعداد الكبيرة من الشباب؟ خصوصا ً في الظروف البالغة التعقيد التي تمر بها
البلد ،حيث تنعدم فرص استقطاب استثمارات أجنبية وقدوم شركات عالمية
كبيرة بسبب الحرب ،وع��دم االستقرار السياسي .بالتأكيد ال حلول للمشاكل
االقتصادية العالقة في سورية ،سوى بتشجيع المبادرات الخاصة إلنشاء ورش
ومحترفات ومشاريع صغيرة ،لتحقيق دخل معقول ومستدام لألسر يقيها شرور
الفاقة والعوز.

إلى أين من هنا؟
أج��اب المحاضر الليبرالي الديمقراطي أن تحديد مصير لبنان رهن بما
ُقسم .إذا ُفد ِر َلت (بمعنى فرض نظام
سيجري في سورية .إذا ُق ّسمت فقد ي ّ
فيديرالي عليها) ُف ْد ِرل .وختم المحاضر محذرا ً اللبنانيين بشتى تالوينهم من
االعتقاد بوجود مظلّة دولية تج ّنب لبنان حربا ً أو تفكيكا ً أو إلحاقا ً بدولة أو دول
أخرى.
المحاضر القومي العلماني الراديكالي اتفق مع المحاضر الليبرالي
الديمقراطي في توصيفه حاضر لبنان وسط ما اسماه «تشابك المصالح
المحلية واإلقليمية واشتباكها على امتداد خريطة العنف في المشرق والخليج»،
مالحظا ً فقدان األمل بح ّل النعدام اللجوء إلى المرجعيتين المعتمدتين للحلول:
الميثاق الوطني والدستور ،ومؤكدا ً أن ال طريق ثالثا ً بعد ،وهو الطريق الذي
كان يع َّول عليه ،طريق العواصم اإلقليمية ذات النفوذ الحاسم واآلمر على
األطراف اللبنانية.
المحاضر اإلسالمي المقاوم أح��اط بأبعاد ما اعتبره هجمة أميركية –
صهيونية متجددة تستهدف البلدان العربية كلها وترمي إلى تعميق حال
ّ
وتوظيف بعض التنظيمات اإلرهابية التكفيرية
االنقسام والشرذمة والفوضى،
والتعاون مع بعضها اآلخر في تفجير الفتن الطائفية والمذهبية ومحاصرة
قوى الممانعة والمقاومة ،ومحاولة إلهائها عن مقاومة «إسرائيل» وقوى
الهيمنة األميركية واألوروبية بمشاغلتها مع تنظيمات إرهابية في الداخل.
وأك��د المحاضر أن حزب الله اضطر إلى المشاركة في التصدي لتنظيمات
اإلرهاب التكفيرية في سورية دفاعا ً عن المقاومة بعدما نقل اإلرهابيون حربهم
إلى الداخل اللبناني ،موضحا ً أن لبنان هو المستفيد األكبر من دعم حزب الله
للجيش السوري في تصديه للتنظيمات اإلرهابية التكفيرية الناشطة في
القلمون على الحـدود بين البلدين .ذلك أن سورية ربما يكون لها أولويات تتقدم
على مواجهة اإلرهابيين التكفيريين في تلك المنطقة الحدودية.
في محاولة الجواب عن السؤال المطروح «إلى أي��ن؟» كاد المحاضرون
الثالثة يقدّمون الجواب السلبي نفسه :ال أفق وال أمل بح ّل في الوقت الحاضر
والمستقبل المنظور.
المحاضر الليبرالي الديمقراطي أكد أن ال أجوبة محدّدة لديه اآلن عن هذا
السؤال ،بل مج ّرد مالحظات واستنتاجات .أبر ُز استنتاجاته أن الدول الكبرى
«أبلغت إلى الجميع أنها لن تتدخل بوسائل سياسية لمنعهم من االنتحار ،إذا
اختاروا االنتحار».
المحاضر القومي العلماني الراديكالي بدا أكثر تشاؤماً .قال« :بانتظار أن
تسفر حروب المنطقة عن نهايات غير معلومة النتائج ،فقد يجترح ص ّناع
البلدان واألوطان صيَغاّ لمشرق جديد يكون الح ّل األسوأ هو أفضل الحلول:
صياغة أوطان على شاكلة لبنان الفاشل» .ب ّرر موقفه بأنه «ليس في األفق
بصيص .وهذا ليس من باب التشاؤم بل من باب النظر العميق أو النظر إلى
بعيد».
المحاضر اإلسالمي المقاوم حرص على تفادي أن يبدو متشائما ً بأن يكون
تعليق على صيغة مقترحة من أحد الحاضرين لتكون مخرجا ً من
واقعياً .ففي
ٍ
أنّ
الحال السياسية اللبنانية المستعصية ،أكد المحاضر على ميزان القوى
الداخلي في لبنان ال يسمح في الوقت الحاضر بإحداث اختراق ناجح لصالح
اإلصالح والديمقراطية .ولع ّل ما عناه بذلك أن ثمة أولوية تتقدم على مسألة
اإلصالح الديمقراطي هي مواجهة تحدّي اإلرهاب التكفيري.
المحاضرون الثالثة أفصحوا عن اقتناعاتهم ومواقفهم بصراحة لكنهم
أحجموا عن توضيح رؤيتهم لمستقبل البالد وطموحاتهم في هذا المجال.
ُ
بعضه ،في إحجام منظمي الندوات الثالث عن طرح سؤال
مر ُّد التقصير يكمن،
مفتاحي رديف «ما العمل؟» ،وبعضه اآلخر في امتناع المحاضرين الثالثة عن
طرح هذا السؤال على أنفسهم والتصدي للجواب عنه.
لع ّل القسط األكبر من التقصير يتح ّمله المحاضرون ألنهم جميعا ً من صلب
القوى الوطنية الحية المن َت ْظر منها ،بل المطا َلبَة ،بأن تكون دائما ً حاضرة
وقادرة على توليد أفكار ومناهج وخطط وحلول للمشكالت والمعضالت التي
تواجه الوطن واألمة.
صحيح أنّ ميزان القوى عامل أساس في الصراع ويقتضي وضعه دائما ً في
الحسبان عند تقدير الموقف ووضع خطط للمعالجة أو المواجهة ،لكن ميزان
اإلرادات أ ْول��ى وأج��در بالتقدير والحسبان .أليس هو ،في كثير من الظروف
واألزمات ،م ّؤلد موازين القوى والمؤثر فيها سلبا ً وإيجاباً؟ أليست المقاومة فعل
إرادة وعامل حاسم في توليد ظروف مغايرة وموازين قوى جديدة؟
تردّي األوض��اع واستشراء الفساد واالنحطاط وشيوع الخمول والسبات
يجب أن تكون حوافز ،ال كوابح ،للقوى الحية في التف ّكير والتدبير .التوصيف
متعة المتف ّرجين .التغيّر والتغيير مهنة المتم ّردين والثوريين والديمقراطيين
النقديين.
دقت ساعة العمل الجدّي والجذري.

د .لمياء عاصي

عصام نعمان

منظمات يهودية ( ...تتمة �ص)1
العمود أحدى بوابات المسجد األقصى المبارك .كما أغلقت شرطة االحتالل
مجمع الحافالت في شارع السلطان سليمان بالقدس ،وشرعت بحملة تفتيش
دقيقة للمواطنين داخل الحافالت.
وطاول االنتشار العسكري الصهيوني مسار القطار الخفيف في المدينة،
حيث كان هذا المسار عرضة في السابق لعدة عمليات دهس نفذ آخرها الشهيد
إبراهيم العكاري.
وأوضحت الشرطة ،أن المعلومات األولية تفيد بأن المهاجم فلسطيني تمكن
من الفرار ،فيما تجري الشرطة عمليات بحث وتمشيط في المكان.
في سياق آخ��ر ،دعت منظمات ومجموعات يهودية متطرفة الى اقتحام
المسجد االقصى اليوم بالتزامن مع الذكرى العشرين لوفاة الحاخام االكبر
لجيش االحتالل شلومو جورن.
وحذرت مؤسسة االقصى للوقف والتراث من أبعاد هذه الدعوة ألن الحاخام
جورن كان من اوائل الذين اقتحموا المسجد االقصى وأقام الصلوات اليهودية
في المسجد.
ورأت المؤسسة في ه��ذه الدعوة تصعيدا ً خطيراً ،وتكشف عن مخطط
لمواصلة استهداف االقصى واالعتداء عليه وانتهاك حرمته ،مؤكدة ان الشعب
الفلسطيني سيظل يدافع عن المسجد االقصى على رغم تهديدات العدو.

