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حمليات

تجمع النه�ضة الن�سائية
تحدّ ثت لـ«البناء» عن ن�شاطات و�إنجازات
ُّ

�أكد لـ«البناء» و«توب نيوز» �أنّ التن�سيق ال�سوري ـ الرو�سي نجح في الميدان كما في ال�سيا�سة

فار�س :العمل التطوّعي في �سبيل الخدمة العامة ح�سن� :إعالن الرئي�س الأ�سد ا�ستعداده لإجراء انتخابات
ي�ؤكد �أنّ ال�شعب هو �صاحب الحق في اختيار مَنْ يحكمه
متر�سخة في �أو�ساطنا االجتماعية
ثقافة ّ
حاوره سعد الله الخليل

داليدا المولى
أك��دت رئيسة تج ّمع النهضة النسائي منى فارس
على أهمية العمل االجتماعي التط ّوعي ف��ي تطوير
المجتمع وتمكين المرأة.
ولفتت ف��ارس في حديث لـ«البناء» إل��ى «أنّ العمل
التط ّوعي ل��م يعد سهالً ف��ي أيامنا ه��ذه ،وكلما تقدّم
الزمن كلما صعب إيجاد متط ّوعين للعمل في الجمعيات
األه��ل��ي��ة ،وذل���ك ي��ع��ود إل���ى ال��م��ش��اك��ل االقتصادية»،
مترسخة
موضحة أنّ «هذا ال ينفي أنّ التط ّوع ثقافة
ّ
ف��ي أوساطنا االجتماعية ،وه��ذا يعني العمل مجانا ً
خدمة للمجتمع في سبيل المساهمة في ارتقائه».
وتط ّرقت إل��ى النشاطات التي يقوم بها التج ّمع،
وخ��ص��وص��ا ً م��ع��رض ال��م��ون��ة ال���ذي ُيفتتح ف��ي قصر
األون��ي��س��ك��و ف��ي  28م��ن ال��ش��ه��ر ال��ح��ال��ي ،باإلضافة
إل��ى نشاطات أخ��رى تدريبية ون���دوات ومحاضرات
توعوية.
{ بداية ،ما هي أه��داف تجمع النهضة النسائية وما
هي أبرز فعالياته؟

تأسس تجمع النهضة في أواخر السبعينات من القرن
ـ ّ
الماضي ،وتحديدا ً في فترة ان��دالع الحرب األهلية في
لبنان ،وكانت الغاية األبرز من تأسيس الجمعيات األهلية
آنذاك هي التعويض عن تعطيل مؤسسات الدولة وتوقف
خدماتها ،وخصوصا ً على الصعيد الصحي والتربوي
والتوعوي .إذا ً نشأ التجمع للتعويض جزئيا ً عن نقص
الخدمات على الصعيد الصحي ،كإقامة مستوصفات
للحاالت الطارئة ،والتربوي كالحضانات ومراكز التأهيل
والتدريب على اختصاصات متن ّوعة تؤهِّ ل المرأة وتم ِّكنها
اقتصاديا ً وتط ّور إمكاناتها العملية .لكنّ أه�� ّم مه ّمات
التج ّمع هي التوعية ،وقد عملنا على ترسيخ الثوابت
الوطنية وتصويب البوصلة وتمكين المرأة ،إضافة إلى
الوعي باالنتماء الوطني الصحيح والكفيل ببناء مواطن
يواجه ظروف الحرب األهلية ،من دون الوقوع في شرك
الصراعات الطائفية والمذهبية التي نرى نتائجها الوخيمة
على أمتنا ووطننا في المراحل الحالية.
باختصار ،قام التجمع منذ تأسيسه على استراتيجية
تهدف إلى مساعدة وتوعية المرأة بوسائل متعدّدة ،عبر
المحاضرات وورش العمل المختلفة من تربوية وبيئية
وقانونية.

{ هل يتركز عملكم في منطقة محدّدة؟

ـ منذ نشأته ،لم يتر ّكز عمل التج ُّمع في منطقة واحدة،
وق��د انتشر سريعا ً في مناطق ع��دة في لبنان ،ولدينا
نشاطات متن ّوعة في بيروت وضواحيها والجبل والبقاع
والشمال.

«شغل البيت لستّ البيت»

{ كيف تستفيدون من إمكانيات السيدات في المناطق
المختلفة التي ذكرتها؟ وماذا عن معرض المونة «شغل
لست البيت» الذي تنظمونه هذا الشهر؟
البيت
ّ

ـ نحن نعمل على تحويل مهارات النساء والحرف التي
تتقنها إلى نشاط منتج من ضمن القدرات التي يتم ّتعن
بها .فالمونة المنزلية من تراث الريف اللبناني ،وهذه
المونة ذات جودة ومواصفات صحية وغذائية عالية.
وفي هذا اإلط��ار ،يعمل التجمع ،عبر هيئته المركزية،
بجهد لكي يؤ ّمن تصريف ه��ذه المنتجات في معرض
يقيمه ،لتستفيد السيدات من المردود المالي إلنتاجهن من
جهة ،ومن جهة أخرى ،يستفيد المستهلك من هذا المنتج
األصيل والصحي ،وال��ذي يضاهي بل يفوق ،المنتجات
التجارية جود ًة ونوعية .ومن األصناف التي يتميّز بها
المعرض على سبيل المثال ال الحصر :دبس الرمان ودبس
الحصرم والطحينة والكشك والمكدوس والشنكليش
والمربيات واللبنة البلدية والمجففات على أنواعها وكثير
من األصناف التي يمكن طلبها من مصدرها .أما عن مكان
إقامة المعرض وتاريخه ،فإنه سيقام في األونيسكو ـ
قاعة العرض العليا يومي  28و  29تشرين األول( ،اليوم
وغداً) ونتوقع أن يالقي إقباال ً كثيفا ً ألنه ،إضافة إلى كونه
مساحة لتصريف اإلنتاج فهو مساحة ت�لاق وتعارف
وتبادل للخبرات والتواصل االجتماعي.

ثقافة التط ّوع االجتماعي

{ ي��واج��ه العمل النسائي ،ف��ي ال��م��ي��دان االجتماعي
والتنموي ،الكثير من الصعوبات .فما هي الصعوبات
التي تواجه عملكم في تجمع النهضة؟

ـ بعد عقود على تأسيس التجمع وصلنا إلى مرحلة لم
يعد العمل التط ّوعي فيها سهالً ،وكلما تقدّم الزمن كلما
صعب إيجاد متط ّوعين للعمل في الجمعيات األهلية،
وذلك يعود إلى المشاكل االقتصادية حول العالم وازدياد
الفقر لدى الفئات المه ّمشة واضمحالل الطبقة الوسطى ،ما
جعل التفتيش عن لقمة العيش أولوية .لكنّ هذا ال ينفي
أنّ التط ّوع ثقافة مترسخة في أوساطنا االجتماعية ،وهذا
يعني العمل مجانا ً خدمة للمجتمع في سبيل المساهمة
في ارتقائه ،وهذه الثقافة تتشكل إما في البيت ضمن عائلة
ملتزمة أو مع نشوء الوعي عند الفرد ،وهي تتوقف على
مدى تخلصه من أنانياته ،أيّ أن يكون قادرا ً على الخروج
من ذاته والتطلع إلى ما هو أبعد من مصالحه الشخصية
إلى مصالح المجتمع وبالتالي المساهمة في تطويره.

أك���د ال��ب��اح��ث ال��ع��س��ك��ري واالس��ت��رات��ي��ج��ي
الدكتور حسن حسن «أنّ التطورات الميدانية
التي تشهدها أغلب الجبهات السورية والمعارك
التي يخوضها الجيش السوري ،بالتزامن ،على
امتداد الجغرافية السورية كلها ذات أهمية».
وخ�ل�ال ل��ق��اء مشترك لصحيفة «ال��ب��ن��اء»
و«شبكة ت��وب ن��ي��وز» ،أك��د حسن «أنّ زي��ارة
الرئيس األسد إلى موسكو وما رافقها من رسائل
سياسية وحفاوة االستقبال أفقدت أطراف التآمر
التوازن ودفعت من يراهن على تغيير الموقف
الروسي من دعم الدولة السورية ،شعبا ً وجيشا ً
وقياد َة ،إلى إعادة حساباته».

كما دعت فارس المرأة إلى المثابرة «لتبني نفسها
وتحسن واقعها ،وتستطيع أن تحجز لها مكانا ً في
ّ
محصنة في الحياة».
مجال المعرفة ومنه تنطلق
َّ
وفي ما يلي وقائع الحوار:
وبالعودة إل��ى أيامنا الحالية ،ف��إنّ الهموم المادية
والمشاكل الناتجة عن الفقر وغياب خدمات الدولة ،تدفع
الفرد إلى تأمين حاجاته وحاجات عائلته بنفسه ،ما
ارت ّد سلبا ً على عملية التط ّوع بشكل عام .فكيف ستكون
الحال بالنسبة إلى عمل المرأة التط ّوعي التي هي الحلقة
األضعف في هذا المجال.

نشاطات دورية

{ ل��دي��ك��م م��ج��م��وع��ة م��ن ال��ن��ش��اط��ات ال���دوري���ة التي
تستهدف تطوير ق���درات ال��م��رأة وتمكينها م��ن دخول
سوق العمل .ما هي هذه النشاطات؟

تقسم نشاطاتنا الدورية إلى قسمين :ثابتة ومتغيّرة.
ـ ّ
النشاطات الثابتة ه��ي ع��ب��ارة ع��ن دورات تأهيل،
وت��ه��دف إل��ى تنمية ال��ق��درات وت��ت��و ّزع على المناطق،
بحسب إمكانيات التجمع المترافقة مع دعم من المؤسسة
الوطنية لالستخدام .وهذا العام ننظم دورة تدريبية في
اختصاص «مساعد(ة) ممرض» في بلدة علي النهري.
بعد انتهاء الدورة يتخ ّرج المتد ّرب (أو المتد ّربة) بشهادة
رسمية تخ ّوله الدخول في س��وق العمل ألنها ت��وازي
برنامجا ً دراسيا ً مهنيا ً لسنة دراسية رسمية كاملة .إنّ
هذا النوع من التدريب يجري بشكل سنوي ويتنقل في
ك ّل المناطق ،مع اختيار االختصاص الذي يتناسب مع
حاجة ك ّل متحد.
أما بالنسبة إلى النشاطات المتغيّرة فهي متن ّوعة،
بحسب الحاجة إليها ،ونحن ننظم هذا النوع من النشاطات،
إما على شكل دروات تدريبية قصيرة تتناسب مع حاجات
الفرع التي تحدّدها الهيئات اإلدارية للفروع بالتنسيق مع
المتحدات ،وإما على شكل ندوات تفاعلية تطال المواضيع
التي تتعلق بيوميات الناس وحياة العائلة .وهنا ال ب ّد لي
من شكر الدكتور رائد محسن الذي يواكبنا ويقدّم ندوات
تخص مشاكل العائلة .كما يدير
تفاعلية حول مواضيع
ّ
ورش عمل حول أصول التواصل في مركز التج ّمع ،وقد
حضر هذه الورش عدد كبير من أعضاء التجمع في الفروع
لتعلم كيفية التواصل مع المجتمع .وقبل حدوث مشكلة
النفايات التي يعاني منها اللبنانيون اليوم ،كان التجمع
قد بدأ بالتوعية على أهمية الفرز المنزلي في التخفيف من
حجم النفايات.
وبالتالي تدور نشاطات التجمع تحت سقف عناوين
استراتيجية تهدف إلى التنمية المستدامة عبر تهيئة
العنصر البشري ال��م��د ّرب والكفوء وال��واع��ي والمنتج.
ه��ذا العنصر ال��ذي هو حجر الرحى في عملية التنمية
المستدامة ،طبعا ً مع مراعاة أصول الحفاظ على الموارد
المتجدّدة لألجيال المقبلة والتي لها دور أساسي في هذه
العملية.

{ م���ا ال����ذي دف��ع��ك إل���ى االن���خ���راط ف���ي ه���ذا العمل
االجتماعي التطوعي ،رغم ما تحدّثت عنه من صعوبات؟

التوجه نحو العمل
ـ هناك أسباب عديدة دفعتني إلى
ُّ
االجتماعي ،وأب��رز هذه األسباب أنني نشأت في عائلة
منخرطة في العمل االجتماعي والتفاعل مع الناس كما
التزمت سياسيا ً منذ كنت في المدرسة .لذلك منذ نشأتي
ال أجد نفسي إال في التفاعل اليومي مع الناس .كما ساهم
نمط حياتي مع زوجي النائب مروان فارس في ترسيخ
هذه القناعة ل��ديّ  ،إذ كان للحياة االجتماعية والتفاعل
مع الناس ومشاكلهم مساحة مشتركة بيننا ،وخصوصا ً
أنّ المنطقة التي ينتمي إليها زوجي في حاجة إلى الكثير
من الجهد االجتماعي واالقتصادي .إنّ العمل التطوعي
إلي ،قائم على رغبة شخصية وعلى تربية وج ّو
بالنسبة ّ
عائلي ين ّمي هذه الرغبة وهذا شرط أساسي لالستمرارية
ألنه في النهاية التزام.

تطوير قدرات المرأة

{ ما هي الرسالة التي توجهينها لك ّل امرأة؟

ـ من خالل خبرتي المتواضعة أدعو المرأة ،ك ّل ضمن
إمكانياتها ،إلى العمل على تطوير قدراتها في أيّ مجال
كان ،ألنّ لك ّل ام��رأة شخصية وإرادة ورغبة في التقدّم.
ومع توفر وسائل المعرفة ،ولو عبر الهاتف ،على المرأة أن
وتحسن واقعها ،وتستطيع أن تحجز
تثابر لتبني نفسها
ّ
محصنة في
لها مكانا ً في مجال المعرفة ...ومنه تنطلق
َّ
الحياة.

ن�شاطات اقت�صادية
{ عقد «صندوق النقد العربي»
بالمشاركة م��ع «ص��ن��دوق النقد
الدولي» ،وبالتعاون مع «مجلس
االس��ت��ق��رار ال��م��ال��ي» و«مجموعة
البنك ال��دول��ي» لقاء ح��واري��ا ً عن
«التعامل مع تداعيات إج��راءات
ال��ب��ن��وك ال��م��راس��ل��ة العالمية في
تقييم المخاطر (،)De-risking
ف��ي فندق قصر اإلم���ارات ف��ي أبو
ظبي.
ش��ارك في اللقاء حاكم مصرف
ل��ب��ن��ان ري�����اض س�ل�ام���ة وح��ك��ام
ال��م��ص��ارف ال��م��رك��زي��ة ال��ع��رب��ي��ة
ومدير ع��ام صندوق النقد العربي
ومدير قسم الشرق األوس��ط وآسيا
المتوسطة في صندوق النقد الدولي،
باإلضافة إلى رئيس اتحاد المصارف
العربية وممثلين عن البنك الدولي
وبنك نيويورك والخزينة األميركية
وال��م��ص��رف ال��م��رك��زي االنجليزي
ومصارف تجارية أجنبية وعربية
ع����دة ،وف���ي ح��ض��ور ممثلين عن
السلطات اإلش��راف��ي��ة والتنظيمية

القتالية نتيجة الهروب الجماعي لعناصره في
الحسكة وحلب ،وتسليم أعداد كبيرة من حملة
الجنسية السورية أنفسهم للدولة السورية
وتسوية أوضاعهم ،ليثبت أنّ من حمل السالح
خالل الخمس سنوات أدرك عجز من يمول هذا
ّ
ويدل
اإلرهاب باستمرار هذا الدعم والتسليح
على التأزم الداخلي وعجز ك ّل جحافل اإلرهاب،
وهي مرحلة اقتراب النهاية وسقوط األقنعة
والممالك».

األميركية واألوروبية.
{ أقام اتحاد النقابات السياحية
حفل عشاء تكريمي لوزير السياحة
ميشال فرعون لمناسبة انتخابه
رئ��ي��س��ا ً للجنة منظمة السياحة
العالمية لمنظمة الشرق األوس��ط
وف���وز م��ط��ع��م ال��س��ل��ط��ان اب��راه��ي��م
بجائزة الجودة من منظمة السياحة
العربية وجامعة ال��دول العربية
للعام  ،2016في مطعم السلطان
ابراهيم في المعاملتين ،في حضور
النائبين ن��دي��م الجميل وس��ي��رج
ط��ور سركيسيان ،رئيس المجلس
االق��ت��ص��ادي واالج��ت��م��اع��ي روجيه
نسناس ،رئيس اتحاد غرف التجارة
والصناعة والزراعة اللبنانية محمد
شقير ،رؤس���اء ن��ق��اب��ات وبلديات
وقضاة وم��دراء عامين ،وإعالميين
إلى جانب أعضاء اتحاد النقابات
السياحية.
{ زار األم���ي���ن ال���ع���ام الت��ح��اد
ال��م��ص��ارف العربية وس���ام فتوح
السفير الصيني في لبنان جيانغ

ج���ي���ان���غ ،ووض���ع���ه ف���ي أج����واء
التحضيرات التي تقوم بها األمانة
العامة لالتحاد النعقاد فعاليات
المؤتمر المصرفي ـ العربي السنوي
بدورته ال ،20الذي ينظمه االتحاد
وتستضيفه بيروت ،بين  19تشرين
الثاني المقبل و 21منه.
{ زار م��س��ؤول مكتب الشؤون
البلدية واالختيارية المركزي في
حركة أمل بسام طليس ،وزير الدولة
للتنمية اإلداري��ة نبيل دو فريج في
مكتبه في ال���وزارة ،لمتابعة ملف
النفايات وتداعياته.
وج����رى ال��ب��ح��ث ف���ي م��وض��وع
المخصصة من االتحاد
االعتمادات
ّ
األوروبي والدولة اللبنانية إلنشاء
وت��ش��غ��ي��ل ال��م��ع��ام��ل وال��م��ط��ام��ر
المخصصة للنفايات .وت ّم االتفاق
خالل اللقاء على زيارة قريبة للوزير
دوف��ري��ج ال���ى معملي ع��ي��ن بعال
والكفور في الجنوب لالطالع عن
كثب على آلية العمل في المعملين
المذكورين.

التسوية السياسية

حساسية القنيطرة

ول��ف��ت ح��س��ن إل���ى خصوصية القنيطرة
وحولها كون العدو الرئيسي واألساسي والدائم
للسورين والمنطقة والمتمثل بالكيان الصهيوني
يدير المعارك وتحركات اإلرهابيين» .وأضاف:
«تمثلت أحالم قادة الكيان الصهيوني وجنراالته
بإقامة ما أسموه «جدارا ً طيبا ً « يمتد من جبل
الشيخ إل��ى ال��ج��والن والقنيطرة إل��ى درع��ا،
وصوال ً إلى حدود السويداء ،لكنّ صمود الدولة
السورية والشعب ح ّول هذه المنطقة إلى «جدار
مسكون بالمقاومة والمقاومين» ،وهذا ما يفسر
استماتة العصابات اإلرهابية التي تعمل حصرا ً
وف��ق األجندة الصهيونية وتحقيق عملياتها
وتحديد أهدافها من خالل الضباط المشرفين
من الصهاينة «.
وأوض���ح حسن «أنّ الجيش طهر العديد
من المناطق من السرية الرابعة والحميدية
وغيرها ،في وق��ت تخاض المعارك من باقي
البلدات ،كطرنجة ،والنتائج تؤكد انهيار ح ّل
وصل القلمون والحرمون ،ومعارك الزبداني
كانت نقطة التحول في هذا االنهيار».
ورأى «أنّ ال��ن��ق��اط األس��اس��ي��ة للعمليات
العسكرية تتركز ف��ي مجموعة العناوين
الرئيسية والفرعية» ،وقال« :في السابق كانت
ك ّل عمليات الجيش تواجه بحصول المجاميع
اإلره��اب��ي��ة على ال��دع��م وال���م���ؤازرة ،أم��ا اآلن
يقيم الجيش س��دودا ً نارية تفصل المساحات
الجغرافية التي تسيطر عليها العصابات
اإلرهابية المسلحة وهذا يؤدي إلى هدفين معا ً
يتمثالن بعجز تلك المجموعات عن تقديم الدعم
والمؤازرة سواء كان في العتاد أو السالح من
منطقة إلى أخ��رى والعجز عن تشكيل تجمع
القوى المسلحة ،بما يمكن أن يحدث اختراقا ً في
هذا االتجاه كهدف ثان».
وأش��اد حسن «بالتبدالت الجوهرية على
مستوى السياسة في اإلقليم والعالقات الدولية
برمتها وم��ا ستتركه من تأثيرات على أرض
ال��واق��ع» ،مشيدا ً بالموقف الروسي «الحازم
والدخول المباشر في العمليات العسكرية لما
له من تأثير ،سواء في القنيطرة أو على امتداده
الجغرافيا» .وأوض��ح «أنّ عملية دير العدس
التي تفصل بين ريف دمشق والقنيطرة ودرعا
كانت بمثابة المسمار ف��ي نعش أح�لام هذا
الجدار العازل».
واستبعد حسن «إمكانية تواصل المجموعات
اإلرهابية الممتدة من درعا باتجاه ريف دمشق
سواء عبر دير ماكر أو عبر خان الشيخ أو بين
درع��ا والقنيطرة وأن تبقى ه��ذه العصابات
مسيطرة على ه��ذا االم��ت��داد الجغرافية كون
الجيش أصبح يسيطر على الكثير من المعابر
وقطع اإلمداد وإمكانية المناورة عليهم».
وأشاد حسن «بدور المواطن السوري الذي
تحول إلى رجل استطالع يرصد تحركات تلك

المجموعات اإلرهابية ومحاور التحرك ،وهذا
ما يفسر النجاح في استهداف تجمعات القادة
الميدانيين واستهدافهم في ريف درعا والقنيطرة
والقضاء عليهم وقت االجتماع أكثر من مرة».

مواجهات ريف دمشق

وأشار حسن إلى محاولة العصابات الدخول
والتقدم باتجاه ضاحية األس��د السكنية في
حرستا ومحاولتها قطع الطريق الدولي حمص
ـ دمشق ،ك��ر ّد فعل على اإلن��ج��ازات النوعية
للجيش .وقال« :التسلل ليالً وقطع األوتوستراد
ي���دلاّ ن على أنّ المجموعات اإلره��اب��ي��ة تريد
إيصال رسالة بأنّ دمشق في خطر وبأنها قادرة
على دخول دمشق ،فكان الر ّد خالل ساعات ولم
تستطع المجموعات اإلرهابية الوصول إلى
الضاحية ولم تحقق أي هدف من هذه األهداف
الرسمية أو األساسية ،والجيش من منطلق
الحرص على حياة المواطنين قطع الطريق
بمسافة عدة كيلومترات ليتم التطهير الكلي
لألبنية واستخدام الطريق الموازي للوصول
إلى دمشق».
واعتبر حسن «أنّ مواجهات الجيش والواقع
الميداني ترسم مجموعة من النتائج :األولى تآكل
قدرة العصابات اإلرهابية على التمدّد والتوسع
والسيطرة على مناطق جديدة ،والثانية ارتفاع
أعداد القتلى في صفوف المجموعات اإلرهابية
المسلحة يومياً ،أما النقطة الثالثة فتتمثل في
المهنية العالية وقدرة الجيش على فتح عدة
معارك بشكل متزامن بعد مرور أربع سنوات
وسبعة أشهر على هذه الحرب التي لم تشهد
البشرية عبر التاريخ أق��ذر منها ،وأنّ هذه
المعطيات أصبحت تحكم الواقع الميداني على
امتداد الجغرافية السورية».

حلب المفاجآت

واعتبر حسن «أنّ المفاجأة األولى في جبهة
حلب تتمثل باختيار نقطة التحرك حيث لم
يكن من المتوقع أن يبدأ الهجوم من جنوب
حلب وهذا ما م ّكن الجيش من إحداث اختراق
عمد إلى توسيعه وتطويره بالتزامن مع هجوم
من محور الجنوب الغربي والشرقي ،ما جعل
العصابات اإلرهابية في وضع حرج جدا ً وقد
بدأت باالستغاثة وإعالن النفير العام» ،الفتا ً
إلى تطهير عشرات القرى على مدار  24ساعة.
وأضاف« :يترك الجيش قوات في القرى التي
يستعيدها لتأمين الدفاع وتثبيت في هذه
النقطة وه��و م��ا يميز الجيش ال��س��وري عن
غيره».

فادي الجم ّيل :لإن�شاء هيئة طوارئ
من �أجل تفعيل االقت�صاد
أكد رئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين فادي الجميّل «أنّ للصناعة اللبنانية
دور مميز ومهم في االقتصاد فهي قادرة على تأمين فرص العمل المطلوبة للنهوض
باالقتصاد» ،مناشدا ً المسؤولين «إيالء القطاع االهتمام الالزم عبر تقديم حزمة
تحفيزات جديدة لالقتصاد تشمل كافة القطاعات من دون استثناء ،وخصوصا ً
الصناعة» .ودعا إلى «إنشاء هيئة طوارئ اقتصادية تتوافق على برنامج عمل
متكامل من شأنه تفعيل االقتصاد ،وال سيما في هذه الظروف التي نمر بها».
كالم الجميّل جاء خالل افتتاح الدورة الثانية من المنتدى السنوي الخامس
للمسؤولية االجتماعية للشركات ،الذي تنظمه شركة « »CSR Lebanonفي
فندق فينيسيا ـ بيروت ،بعنوان« :دور االستدامة في تعزيز قيمة العالمة التجارية
وسمعتها».
وأكد في كلمته أنّ «الصناعيين يتطلعون بإيجابية إلى موضوع االستدامة
وهم يلتزمون المسؤوليات اإلنسانية واالجتماعية والبيئية وحقوق العمال
والموظفين ومكافحة الفساد».
ولفت إلى أنّ «الصناعيين ملتزمون بيئياً ،وقد تجلى ذلك في االتفاق الموقع
مع وزير البيئة في كانون الثاني  2015ويقضي بالتزام نشر الوعي وتزويد كافة
المعنيين بالمعلومات الالزمة لمكافحة التلوث وبشتى السبل المتاحة ضمن
مخطط زمني».
وقال« :أما من حيث السالمة العامة فتعد جمعية الصناعيين مع جمعية ILO
دورات تدريبية لتأهيل أكبر عدد ممكن من المصانع عبر توعية العاملين فيها على
السالمة عامة».

عملية �شراء مح�صول التبغ
تنطلق اليوم من الجنوب
أعلن نائب رئيس االتحاد العمالي العام في لبنان ورئيس اتحاد مزارعي
التبغ في لبنان حسن فقيه في مؤتمر صحافي عقده في مقر جمعية التنمية
االجتماعية والثقافية في النبطية أنّ عملية شراء محصول التبغ من مزارعي
الجنوب عن العام  2015 2014-تبدأ صباح اليوم األربعاء في عشرة مراكز
في الجنوب هي :النبطية مركزي شراء في مبنى الريجي في كفررمان ،صديقين،
الصوانة  -تبنين ،صريفا ،رميش ،عيترون ،ميس الجبل ،عيتا الشعب،
والظهيرة .على ان تنطلق عملية شراء المحصول في عكار والشمال الخميس،
على أن يُحدّد موعد التسليم في البقاع في وقت الحق.
وأشار إلى «تعاون وتنسيق بين إدارة حصر التبغ والتنباك والمدير العام
ناصيف سقالوي وبين نقابة مزارعي التبغ في الجنوب التي سيتواجد
أعضاؤها في مراكز التسليم لمتابعة عملية الشراء التي ستتم بروح ايجابية»،
مؤكدا ً أنّ «النقابة طالبت برفع السعر الوسطي للكيلو الواحد إلى  15ألف ليرة
لبنانية ،وهو سعر عادل في حال أقرت وزارة المالية والحكومة هذا األمر نظرا ً
للغالء الذي طال كل المستلزمات التي تتطلبها هذه الزراعة ،وخصوصا ً أنّ
التبغ الجنوبي ذا جودة عالية».
وجدد فقيه المطالبة «بإدخال مزارعي التبخ في الصندوق الوطني للضمان
االجتماعي إلى جانب صيادي األسماك» .كما طالب «بزيادة  4ماليين كيلو على
المساحة المزروعة تبغا ً في لبنان موزعة كما يلي :مليونين للجنوب ومليون
للبقاع  ،ومليون للشمال لكي يتسنى للعائالت الجديدة تأمين فرص عمل».

وأض��اف« :علينا أن نميز بين مصطلحين:
مصطلح الثبات والسيطرة ومصطلح الظهور
والتحرك» ،موضحا ً «أنّ المجموعات اإلرهابية
المسلحة تستطيع أن تظهر في تلك المناطق
م��رة أخ��رى وتتحرك ،لكنّ الجيش السوري
يستطيع التحرك والظهور والثبات والسيطرة
أيضاً».
واعتبر حسن «أنّ ال��واق��ع الجديد ُف��رض
على العصابات المسلحة ومشغليها األتراك
والخليجيين ب��ال��ه��ج��وم ع��ل��ى م��ح��ور أث��ري��ا
وخناصر ،كشريان اإلم��داد األساسي لمدينة
حلب».
وأض���اف« :استطاع الجيش ال��س��وري أن
يستعيد ب��ع��ض ال��ق��رى وط���رد العصابات
اإلرهابية على امتداد عشرات الكيلومترات»،
مشيرا ً إلى «أنّ استهداف خناصر بالتحديد هو
لتخفيف الضغط عن المجموعات المسلحة في
الجنوب والجنوب الغربي ومحاولة تشتيت
جهود الجيش وإرغام القادة الميدانيين على
سحب بعض ال��وح��دات التي تقوم بأعمال
قتالية سواء في حلب أو في ما حولها».

ترابط الجبهات

وأك��د حسن «ترابط جبهات حماه وحلب
وإدلب وحمص وهو ما دفع الطيران الروسي
الصديق ،بالتنسيق مع القوة الجوية السورية،
إلى استهداف النقاط الفاصلة في ريف حمص
الشمالي وري��ف حماه الجنوبي والشمالي
والغربي حيث بدأت العمليات البرية» ،الفتا ً
إل��ى «أنّ المنطقة الواقعة بين سهل الغاب
وحدود محافظة إدلب تمثل نقطة التقاء تتفرع
باتجاه ث�لاث مناطق :الوسطى والشمالية
والساحلية «.
وأوض��ح «أنّ تحقيق نجاحات في مدينة
حلب يعني االقتراب أكثر من الحدود التركية
التي ُتعد صنابير تم ّرر اإلره��اب ،وهذا ما قلل
حجم التسلل واالستهداف للتواصل من العمق
التركي ال��ذي يمثل عمقا ً استراتيجيا ً لهذه
العصابات اإلره��اب��ي��ة» .وأض���اف« :الجيش
فصل المساحات الجغرافية التي تسيطر
عليها العصابات اإلرهابية إلى مربعات يمكن
التعامل مع ك�� ّل المنطقة الجغرافية بشكل
معزول خالل هذه السدود النارية التي قوم بها
الجيش السوري».

الحسكة

واعتبر حسن أنّ تنظيم «داعش» في الحسكة
«فقد الكثير من عوامل القدرة القتالية وطاقاته

وأش��ار حسن إل��ى «أنّ الحروب ال ُتخاض
ألجل الحروب بل للتسوية السياسية ،وفق ما
يملك كل طرف من أوراق قوة» ،مشيدا ً «بقوة
الجيش السوري ودفعه ضريبة النصر بدماء
شهدائه وتضحياتهم الثمينة وق��د حطمت
صخرة ص��م��وده م��ش��روع ال��غ��رب وك�� ّل م��ا له
عالقة بأحادية القطب الذي بات مهتزا ً وغير
قابل للتداول ،لتتبلور عالقات دولية لتعدّد
األق��ط��اب» .وق���ال« :ال روس��ي��ا وال الصين وال
إيران لو لم تكن تثق بقدرات الجيش السوري
وصموده لما قدمت المساعدة».
واعتبر حسن «أنّ زيارة الرئيس األسد إلى
موسكو ،وم��ا رافقها من رسائل بداية بعدم
اإلع�لان عنها وحفاوة االستقبال التي شكلت
صدمة التي أفقدت أط��راف التآمر التوازن»،
م��ؤك��دا ً «أنّ م��ن ي��راه��ن على تغيير الموقف
الروسي من دعم الدولة السورية شعبا ً وجيشا ً
وقياد َة ،انطالقا ً من ميثاق المنظمة عليه أن
يعيد حساباته».
وأض���اف« :إنّ إط�لاق الصواريخ من بحر
قزوين رسالة ب��أنّ الصواريخ الروسية من
المياه الروسية تحارب اإلرهاب لضمان أمنها
القومي انطالقا ً من الجغرافية التي تسيطر عليها
بالمعنى الحقيقي وكان بإمكانها أن تستخدم
بوارجها من البحر المتوسط أو من الطائرات،
لكنها أرادت أن تقول أنّ روسيا جزء وطرف في
هذه الحرب التي ال يجوز أن تستمر أو أن تحسم
إال وفق مصالح أبناء المنطقة في سورية».

مناورات السياسة

أوض��ح حسن «أنّ إع�لان الرئيس السوري
استعداده إلجراء انتخابات نيابية ورئاسية
إذا وافق الشعب السوري تأكيد على أنّ الشعب
ه��و صاحب الحق الحصري ف��ي اختيار من
يحكمه» .وقال« :التصريحات السورية منذ 30
أذار  2011والخطاب األول للرئيس لم يتغير
منذ البداية بأنّ الشعب السوري صاحب الحق
والمرجعية وما ت ّم من إصداره من تشريعات
أحدث ثورة حقيقية».
ور ّد حسن على م��ا ص��در ع��ن ل��ق��اء وزي��ر
ال��خ��ارج��ي��ة األم��ي��رك��ي ج���ون ك��ي��ري والملك
السعودي سلمان بن عبد العزيز حول دعم
التنظيمات اإلرهابية والسير في الح ّل السياسي
بالقول « :إنّ إلقاء عشرات األطنان من األسلحة
للمسلحين ودعوة وزير الدفاع األميركي إلى
االستمرار في قتال الدولة السورية يؤكد حقيقة
واحدة مفادها أنّ واشنطن هي الراعي الوحيد
لهذا التسليح».
ورأى في تصريح وزير الخارجية الروسي
س��ي��رغ��ي الف�����روف ال��ت��واص��ل م���ع الجيش
الحر «تناغم مع ال��دور الروسي في الحفاظ
على التواصل وجمع خيوط التقاء م��ع ك ّل
األطراف».
وختم« :إنّ تصريح الفروف نوع من سحب
ال��ذرائ��ع لقناعته ب��أن��ه ل��م يجد م��ن يعترف
باالستعداد لمحاربة داعش بدال ً من مواجهة
الدولة السورية «.

نظريان يتفقد ّ
�سدي بقعاتة كنعان و�شبروح:
نعمل وفق الأ�صول ولم�صلحة المواطن
تفقد وزير الطاقة والمياه آرتور نظريان ،يرافقه المدير
العام للموارد المائية والكهربائية الدكتور ف��ادي قمير
وطاقم عمل الوزارة للمرة الثانية س ّد بقعاتة كنعان حيث
كان في استقباله االستشاري أنطوان سالمة والمتعهد
داني خوري وحشد من المهندسين واالختصاصيين.
وبعد جولة في أرج��اء السد حيث أعمال خرسانة
الس ّد (أي الباطون المحدول) شارفت على االنتهاء ،شدّد
نظريان على «أهمية المياه وضرورة تخزينها وخاصة في
وشح المياه التي تمر بها المنطقة».
ظ ّل أزمة
ّ
ولفت إلى أنّ «هذه الزيارة هي للتأكيد على أنّ المشاريع
ما زالت قائمة وستبصر النور قريبا ً على الرغم من ك ّل ما
يحصل في البلد ،وهي من المشاريع اإلنمائية المهمة
للمنطقة ،فالمياه حياة والتخزين حاجة».
وإذ أكد «أهمية مراعاة البيئة» ،رأى «أنّ حاجة اإلنسان
أهم ألنّ البيئة تعيد تكوين نفسها وحيث توجد المياه
توجد الحياة وحاجات الناس ال يمكن ّ
غض النظر عنها».
ولفت إلى «أنّ لبنان يحتاج إلى تخزين للمياه في ظ ّل
وفرة هذا المصدر ،لذلك كان العمل على استحداث سدود
من المسيلحة إلى جنة واليمونة وبسري وغيرها في
ظ ّل الحاجة الملحة للمواطنين إلى هذا المصدر الحيوي
والضروري والعمل فيها جار».
وأكد «ضرورة أن يستفيد بلدنا في المياه حيث أننا نجد
كميات كبيرة تذهب هدرا ً إلى البحر وبلدان أخرى تكرر

المياه المالحة ،فلماذا ال نستفيد من هذه الهبة التي وهبنا
إياها الخالق»؟ وقال« :إنّ العمل المتكامل يكون متكامالً
من الشبكات إلى التكرير والتخزين والتوزيع ،كلها مهمة
والوزارة تعمل عليها جميعاً».
ولفت إلى أنّ «العمل يتم بكل شفافية ووفق األصول
ولمصلحة المواطن وهذا المشروع ،أي س ّد بقعاتة ،يغذي
منطقة المتن وكسروان السفلى بالمياه بعد تخزينه كمية
 6ماليين متر مكعب ثابتة و 12مليون متر مكعب في
السنة ،كما أنه سيؤمن الطاقة الكهربائية بكلفة متدنية
للموقع والبلدات المجاورة .هذا باإلضافة إلى محطة
لتنقية المياه بسعة  35الف متر مكعب يوميا ً ونؤمن هذه
الكمية بخزانات بلدات المتن تحت مستوى األلف متر».
وأضاف« :في ظ ّل االحباط الذي يعيشه المواطن اليوم،
أتينا لنظهر أنّ هناك دولة وتعمل ،ولو ببطء ،لتأمين مياه
الشفة والطاقة الكهربائية للمواطنين وإنّ نتيجة هذا
العمل ستظهر في نهاية العام  2016حيث ستؤمن المياه
إلى الموطن على أن تنتهي األعمال نهائيا ً في نهاية العام
 2017وإنّ الوزارة في صدد إجراء مناقصة لتلزيم محطة
التنقية وخطوط الجر».
كما جال الوزير نظريان وقمير والوفد المرافق على س ّد
شبروح وتفقدوا السد الذي يغذي منطقة كسروان بمياه
الشفة وهو يحتوي حاليا ً حوالى مليون متر مكعب من
المياه.

«فاو» :لبنان وم�صر ا�ستوردا
 25طن ًا من الكينوا عام 2014
نظمت منظمة األغ��ذي��ة وال��زراع��ة
لألمم المتحدة «فاو» ووزارة الزراعة
ف��ي ب��ي��روت ،ورش���ة عمل تدريبية
لمدة يومين برعاية وزير الزراعة في
لبنان أكرم شهيب ،في إطار المشروع
اإلقليمي «المساعدة التقنية لتعزيز
النظام الغذائي من الكينوا في الجزائر،
مصر ،العراق ،إيران ،لبنان ،موريتانيا،
ال��س��ودان ،اليمن» ،ال��ذي أطلقته فاو
العام الماضي ،بالتعاون مع مصلحة
األبحاث العلمية الزراعية في لبنان.
وح��ض��ر ورش���ة العمل م��دي��ر عام

وزارة ال��زراع��ة لويس لحود ،ممثل
منظمة «ف����او» ف��ي لبنان موريس
سعادة ،ومهندسو اإلرشاد الزراعي في
الوزارة ،والفريق المختص من البلدان
المشاركة والفريق التقني من منظمة
«ف���او» ومصلحة األب��ح��اث العلمية
الزراعية.
وأش����ار ب��ي��ان للمنظمة إل���ى أنّ
«الورشة تهدف إلى تبادل المعلومات
واإلنجازات المتعلقة بإنتاج الكينوا
ومناقشة وتطوير الخطط اإلقليمية
م��ن أج���ل ت��وس��ي��ع ن��ط��اق إنتاجها

واستخدامها في البلدان التي أحرزت
نجاحا ً في زراعتها».
وأض��اف« :هذا المشروع لن يحفز
إنتاج المزيد من محصول الكينوا في
جميع دول إقليم الشرق األدنى وشمال
أفريقيا فحسب ،ولكنه يساهم أيضا ً
في مواجهة تحديات النمو السكاني
التي يمكن معالجتها عن طريق جمع
م��ه��ارات االختصاصيين ف��ي جميع
أن��ح��اء ال��ب��ل��دان م��ع أس��ر المزارعين
الصغار وهم الفئة المحتملة لتكون
األكثر إنتاجا ً لمحصول الكينوا».

