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حمليات  /تتمات

غداء للم�سنين في زحلة برعاية دروي�ش

حا�ضر في مجل�س ال�شيوخ الفرن�سي عن ريادة �سيدات الأعمال

ّ
وتحفيزهن
زمكحل :لت�شجيع عمالة الإناث
على الم�شاريع التي ُتح ّرك االقت�صاد
أش��ار رئيس تجمع رج��ال األعمال
اللبنانيين الدكتور فؤاد زمكحل إلى
«أنّ س��ي��دة األع��م��ال ت��واج��ه وحدها
ال��م��خ��اط��ر وال��م��س��ؤول��ي��ات المالية
واإلداري��ة واالجتماعية والتضحيات
المتعلقة بتطوير أنشطتها».
وخالل محاضرة ألقاها في مجلس
ال��ش��ي��وخ ال��ف��رن��س��ي ح���ول «ري����ادة
سيدات األعمال :الضوابط ،األصول
وال���ف���رص» ،ق���ال زم��ك��ح��ل« :عندما
نتحدث عن كبار الرياديين وأصحاب
المشاريع في االقتصاد العالمي ،يجب
أن نتكلم من دون تمييز بين الرجل
والمرأة ،بل أن نركز في الحديث على
المهارات واألفكار وأساليب اإلدارة،
واألداء والنتائج واالستراتيجيات التي
يضعها هؤالء المغامرون الشجعان».
وأع����رب ع��ن أس��ف��ه ألنّ ترجمة
مصطلح»ريادي األعمال» في اللغة
العربية ،تشير إلى الرجال فقط «رجل
أعمال» هي ترجمة زائفة تماماً ،ويجب
مراجعة ه��ذا المصطلح وتصحيحه
ليشمل سيدات ورجال األعمال .وكذلك
األمر عينه ينطبق على اللغة اإلنكليزية
بحيث نقول  Business manال
بل علينا أن نشير إل��ى Business
. person
ول��ف��ت إل��ى أنّ مستوى التعليم

«ي��رت��ب��ط إل���ى ح��� ّد ك��ب��ي��ر بعملية
االس��ت��ح��واذ على ال��وض��ع المستقل
ل��ل��م��رأة» ،م��ش��ي��را ً إل��ى «أنّ النساء
اللواتي لديهن انخفاض في مستويات
ال��ت��أه��ي��ل ،ع���ادة م��ا ت��ك��ون أعمالهن
مرتبطة بحكم ال��ض��رورة أو إنعاش
األس��رة .أم��ا اللواتي لديهن مستوى
أعلى من التعليم (الجامعات والكليات
والدراسات العليا) فإنهن في كثير من
األح��ي��ان يعملن على طريقة اغتنام
ال��ف��رص ،ف��ي سبيل ال��وص��ول إل��ى
النجاح».
وأوض��ح «أنّ المصارف أصبحت
أق��ل اهتماما ً باستثمار المشاريع
الصغيرة والصغيرة جداّ ،وخصوصا ً
ف���ي ق���ط���اع ال���م���ط���اع���م ،وت���ج���ارة
التجزئة ورع��اي��ة الناس.علما ً أنّ
هذه القطاعات تصب معظمها لدى
النساء .في حين أنّ معظم النساء
اللواتي لديهن الشركات الكبيرة التي
تتعلق بالقطاع الصناعي ،فإنها في
كثير من األحيان ،ال تواجه مشكالت
كبيرة حيال الحصول على القروض
واالستثمارات المالية».
وتابع زمكحل« :إنّ موضوع تمويل
المشروعات المتناهية الصغر ،ال يزال
مفتوحا ً إلى ح ّد كبير ،لذا ينبغي إنشاء
صناديق خاصة لدعم مبادرات ريادة

األعمال والقروض الصغيرة لإلناث
من خالل تسليط الضوء على حقيقة
أنّ المبالغ المطلوبة وغالبا ً ما تكون
تافهة ،يمكن أن تفيد المشروعات
المطلوب تمويلها وتثمر نتائج مبهرة.
علما ً أنّ الغالبية العظمى من رجال
وسيدات األعمال ،قد وضعوا أهدافا ً
رئيسية ألعمالهم تؤدي حتما ً إلى نمو
اإلي��رادات واألرب��اح .كذلك ثمة رغبة
في سبيل تحسين ج��ودة المنتجات
والخدمات التي تحتويها شركاتهم
فضالً عن احترام العمالء ،والمحافظة
على رفاهية الموظفين».

أقامت إدارة المدرسة الوطنية األميركية في زحلة غداء للمسنين ،جريا ً
على عادتها كل عام ولمناسبة عيد االستقالل ،برعاية رئيس أساقفة
الفرزل وزحلة والبقاع للروم الكاثوليك المطران عصام يوحنا درويش،
وحضوره ،ومشاركة مشهور ابو حمدان وعزيز ابو زيد وعقيلته ومديرة
المدرسة السيدة تمارا الدبس وع��دد من المعلمات وأعضاء الجمعية
الخيرية الكاثوليكية.
بعد مباركة الطعام ألقى درويش كلمة شكر فيها إلدارة المدرسة «لفتتها
الكريمة تجاه المسنين في زحلة» ،داعيا ً إلى «القيام بأعمال رحمة تزامنا ً مع
إطالق قداسة البابا فرنسيس سنة الرحمة اإللهية في كانون األول المقبل».
وف��ي ه��ذا السياق أعلن خبر «افتتاح طاولة يوحنا الرحيم .وهو
المشروع الذي تقوم به المطرانية لتقديم وجبة طعام يومية ومجانية
لكل المحتاجين والفقراء اللبنانيين ،بعد أن يكونوا قد استحصلوا على
بطاقة تخ ّولهم دخول المطعم».
وج��ال دروي��ش يرافقه أب��و زي��د على ال��ط��اوالت ،مطمئنا ً إل��ى صحة
المسنين.

وسلط الضوء على المعدل المرتفع
للبطالة بين النساء في لبنان «على
نحو مفرط يكاد يالمس  35في المئة،
وهي نسبة مثيرة للقلق» ،ورأى «أنّ
من واجبنا أن نشجع عمالة اإلن��اث
في شركاتنا (بدوام كامل أو جزئي)،
ونشجعهن حتى على االستثمار وال
سيما حيال خلق اإلمكانات العالية
للمرأة وخصوصا ً على صعيد تعزيز
إنشاء المشاريع الصغيرة والمتوسطة
ال��ج��دي��دة أو ال��م��ش��اري��ع المتناهية
الصغر التي تحرك االقتصاد الوطني
في بلدنا».

القوة الإيطالية في «يونيفيل»
ت�ضيء دير انطار بالطاقة ال�شم�سية
دشنت الوحدة اإليطالية العاملة في إطار قوة
األمم المتحدة المؤقتة في الجنوب «يونيفيل»،
م���ش���روع إن����ارة ع��ل��ى ال��ط��اق��ة ال��ش��م��س��ي��ة في
ال��ش��وارع الرئيسية لبلدة دي��ر انطار في قضاء
بنت جبيل ،مؤلفا ً من  13جهازا ً حديثا ً وم��زودا ً
بأحدث التقنيات ،تعمل باستقاللية على الطاقة
الشمسية.
ونظمت البلدية للمناسبة ،احتفاال بحضور قائد
القطاع الغربي لـ»يونيفيل» الجنرال اإليطالي

الجي�ش ال�سوري ( ...تتمة �ص)1
لبنانيا ً كان نبأ لقاء الرئيس سعد الحريري بالوزير السابق
سليمان فرنجية ف��ي ب��اري��س ،وسفر النائب وليد جنبالط
لمالقاتهما ،مصدر تحليالت متعدّدة طاولت الملف الرئاسي،
فيما أك��دت م��ص��ادر متابعة ل��ـ«ال��ب��ن��اء» أنّ ال��ح��وار ه��و توجه
ق��وى الثامن من آذار وال��دع��وات للتالقي كانت دائما ً محور
خطابها ،وأنّ المشكلة لم تكن لدى فرنجية كما لم تكن من
قبل لدى العماد ميشال عون ،بقبول اللقاء ،بل بتج ّرؤ الفريق
اآلخر ،ولذلك يصير السؤال عن نضج شيء ما لدى الرئيس
الحريري سؤاالً مشروعا ً وماهية هذا الشيء؟
ت��ق��ول ال��م��ص��ادر إنّ ال��رئ��اس��ة م��وض��وع ال ي��ت��ص��رف به
الحريري منفرداً ،ووقته لم يحِ ن ،ول��و أنّ الحريري يريد
اإلي��ح��اء بما ي��راه��ن عليه لفكفكة وإرب����اك التحالفات التي
نشأت خلف العماد عون وترشيحه ،لكن الجميع ال يعيش
وهم الظ ّن بأنّ الرئاسة تصاغ خلسة أو بالتذاكي ،لذلك يقع
حراك الحريري عند ارتباطه بتنظيف ما تركه الرئيس فؤاد
السنيورة على طاولة ال��ح��وار من مناخ سلبي تجاه دعوة
األمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله لسلة تفاهمات
متكاملة ،نضجت ك��إط��ار ل��دى الحريري ول��دى السعودية
ول��دى ال��غ��رب ،لكن لما بعد نضوج توقيت التسويات ،وال
مانع من تمرير القبول اآلن وإطالق ورشات تهدئة وتفاوض
حول قانون االنتخابات ،تمهيدا ً الستكشاف المناخ اإلقليمي
لالنتقال إلى عناصر السلة التي تتض ّمن الحكومة والرئاسة.

ترقب يسبق جلسة حزب الله ـ «المستقبل»

تعيش البالد حالة من الترقب لما ستتسم به جلسة حوار حزب
الله – تيار المستقبل اليوم في عين التينة ،وجلسة الحوار الوطني
غدا ً األربعاء في عين التينة ،في ظل التسوية السياسية الشاملة التي
طرحها األمين العام لـحزب الله السيد حسن نصرالله لملفات انتخاب
رئيس الجمهورية والحكومة وقانون االنتخاب ،وإثر لقاءات باريس
األسبوع الماضي بين رئيس تيار المردة النائب سليمان فرنجية
ورئيس تيار المستقبل سعد الحريري من جهة ،ولقاء الحريري أمس
كالً من رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبالط ورئيس حزب
الكتائب النائب سامي الجميل.
وفيما ال يزال المعنيون في تيار المردة يلتزمون الصمت ويتكتمون
حول مجريات اللقاء بين فرنجية والحريري ،دعا تيار المستقبل على
لسان عدد من وزراه ونوابه إلى عدم تحميل اللقاء أكثر مما يحمل.
وقال وزير العدل أشرف ريفي «كل شخص مرتبط بالرئيس بشار
األسد ال يمكن أن نراه نموذجا ً لتولي رئاسة الجمهورية في لبنان
أبداً ،والوزير فرنجية ،وهذا رأيي الشخصي ،ال يمكن أن يكون رئيسا ً
لجمهورية لبنان».
وبانتظار الموقف الرسمي الذي سيصدر عن كتلة المستقبل اليوم،
أشار مصدر مطلع في تيار المستقبل لـ«البناء» إلى أن االنتخابات
الرئاسية باتت قريبة ج��دا ً وان القرار اتخذ والعمل يجري على

من �سناء ( ...تتمة �ص)1
حب الحياة ردا ً على
على الناشئة لتعلم دروس ّ
ثقافة الموت التي يشيعها وجود من استشهدوا،
في سجل تاريخ الوطن.
 قالت «أم تي ف��ي» لـ«إسرائيل» إننا نواجهال��ع��دو ن��ف��س��ه ،وإنّ ال��ذي��ن اع��ت��دوا ف��ي باريس
وال��ض��اح��ي��ة على ح��ق ال��ح��ي��اة ال��م��ق��دّس ألرواح
بريئة هم أنفسهم الذين يقاومون االحتالل ،وإنّ
«إسرائيل» أمام عملية االستشهادية أشرقت طه
القطناني ،تستطيع استعارة شريط «أم تي في»
عن الشهيدة العروس سناء محيدلي وإعادة بثه
دون تعليق وإض��اف��ة ،وإنّ ح��ب الحياة يشمل
بحصانته المستوطنين ال��ذي دهسوا أشرقت
ق���رب ن��اب��ل��س ط��ال��م��ا ش��م��ل ب��ال��ح��ص��ان��ة نفسها
جنود االح��ت�لال ال��ذي��ن استهدفتهم سناء وهم
يتحصنون بدباباتهم فوق تراب بلدها المحت ّل.
ّ
 س��ن��اء م��ح��ي��دل��ي ت��خ��اط��ب االستشهاديةأشرقت القطناني ،وتقول لها ،أشرقت شمسنا
معاً ،ولن تغيب ،وأقمنا عرسنا معاً ،ورصاصنا
يصيب ،ومثلما أخرج شعبنا المحت ّل من أرضه،
س��ي��خ��رج ال��م��ح��ت��ال وال��م��خ��ت�� ّل م��ن ل��ع��ب��ة العبث
بعِرضه.
 يبقى أن ي��ق��ول اللبنانيون كلمتهم ،وأنيستفيق م��ا ت��ب��ق��ى م��ن رك���ام دول���ة ب��ي��ن أك���وام
النفايات ،ليصرخ في وجه الفريسيين ،و َعبَدة
األص��ن��ام ،ويقول كفى عبثا ً بالقيم واألخ�لاق،
والوطن ،لستم أهل حياة وال أهل حياء ،وإنْ لم
تستح فلن نسمح لك بأن تفعل ما تشاء.
ِ
ناصر قنديل

كيفية اإلخ��راج .وإذ تحدث المصدر عن لقاء الحريري مع جنبالط
والجميل ،لفت إلى انه في «حال تم التوافق على انتخاب فرنجية
رئيساً ،فالسيناريو الجنبالطي سيكون على غرار تشكيل حكومة
الرئيس نجيب ميقاتي» ،مع إشارته إلى «تأمين نواب تيار المستقبل
النصاب بحضورهم الجلسة من دون التصويت» .واعتبر المصدر أن
«التوافق الروسي – األميركي – الفرنسي على فرنجية لن تقف في
وجهه السعودية إذا كان فعالً هناك قرار دولي بإجراء انتخابات
رئاسية وعدم انتظار التطورات اإلقليمية».

ترشيح فرنجية في  8آذار
ليس بمعزل عن موقف عون!

وأك��دت مصادر مطلعة لـ«البناء» «أن الرئيس الحريري الذي
يحاور حزب الله ويحاور العماد ميشال عون ،يسمح لنفسه أن يفتح
حوارا ً مع فرنجية من ضمن الحوارات التي يجريها مع المكونات
السياسية» ،مشيرة إلى أنه في «هذا التوقيت الملتبس جدا ً ال يمكن
االكتفاء بتبريرات تيار المستقبل للقاء الباريسي ،بمعزل عن الصورة
األكبر ،بخاصة أن فرنجية من أبرز حلفاء حزب الله ،وفي الوقت
نفسه ال يمكن الحديث عن أي ترشيح لفرنجية داخل  8آذار بمعزل
عن موقف العماد عون ،لكن إذا السعودية طلبت من  14آذار السير
به كمرشح رئاسي ،يتغيّر الحديث هنا ،ألنه ال يعود بإمكان  8آذار
تجاوز هذا االعتبار بسهولة؛ أما أن يختاره الغرب ويقبل به الرئيس
الحريري بغير رضى السعودية ،فهذا ال يمكن أن يحصل».
محاولة لفرط عقد  8آذار!
وشددت أوساط سياسية لـ«البناء» على «أن ما يجري من قبل
تيار المستقبل محاولة لفرط عقد  8آذار» ،مشددة على «أن فرنجية
على دراية بذلك ولن يقع في هذا الفخ ال سيما أن المملكة العربية
السعودية لن تقبل برئيس يجلس في اليوم الثاني من انتخابه
رئيسا ً إلى جانب الرئيس السوري بشار األسد ،فانتخاب رئيس من
أقطاب  8آذار سيكون بمثابة الضربة القاضية».
والتقى الرئيس الحريري ،في مقر إقامته في باريس ،النائب
جنبالط يرافقه وزير الصحة العامة وائل ابوفاعور ،حيث جرى
التباحث باألوضاع العامة في لبنان والمنطقة وباألزمة السياسية
المتمادية وم��ا باتت تمثله من مخاطر جمة على ميثاق لبنان
واستقراره وأمنه واقتصاده الوطني في ظل الحوادث الدامية في
المحيط العربي.
وعلمت «ال��ب��ن��اء» أن الحريري «اط��ل��ع جنبالط على األج��واء
اإليجابية التي سادت لقاءه فرنجية» ،مشيرة إلى أن «البحث تناول
العمل على تسوية لألزمة تتضمن رئاسة الجمهورية والحكومة
وقانون االنتخابات النيابية» .وأشارت المصادر إلى «أن الحريري
أكد ضرورة إنهاء الشغور الرئاسي أوالً ،ألن ذلك سيكون بابا ً لحل كل
الملفات األخرى».
وتم االتفاق خالل لقاء جنبالط – الحريري على ضرورة بذل كل
الجهود الممكنة إليجاد تسوية وطنية جامعة تحفظ الميثاق الوطني
وتكرس مرجعية اتفاق الطائف وتعالج بداي ًة أزمة الشغور الرئاسي
وتضع حدا ً لتداعي مؤسساتنا الوطنية وتطلق عمل المؤسسات
الدستورية وتفعّ ل عمل الحكومة والمجلس النيابي وتؤمن المظلة
السياسية واألمنية لحماية لبنان والنهوض باقتصاده الوطني من

ف��ران��ك��و فيديريتشي وض��ب��اط م��ن الكتيبتين
اإليطالية والماليزية وقائمقام بنت جبيل خليل
دب��وق ،ورئيس بلدية ديرانطار قاسم حجيج،
وأعضاء المجلس البلدي وعدد من رؤساء بلديات
ومخاتير المنطقة ،وفاعليات عسكرية ومحلية.
وأشار فيديريتشي إلى العمل جديا ً جنبا ً إلى
جنب م��ع السلطات المحلية م��ن أج��ل تحسين
الظروف المعيشية في هذه المنطقة .كما ألقى
محمد قصير كلمة رئ��ي��س البلدية أش���اد فيها

ب��ال��دور ال��ري��ادي للوحدة اإليطالية «ف��ي سبيل
تحقيق االستقرار في الجنوب والسهر على راحة
�ص الضباط والجنود
وأم��ن المواطنين» ،ثم خ� ّ
اإليطاليين وقائدهم الجنرال فيديريتشي بتحية
خاصة واعتبرهم «أف��رادا ً من المجتمع المحلي
نظرا ً إلى العالقات الممتازة مع األهالي».
وختاما ً رفع فيديريتشي وحجيج الستارة عن
اللوحة التذكارية المؤرخة لتنفيذ المشروع ثم
تبادال الدروع التذكارية.

تجفيف موارد ( ...تتمة �ص)1
أوضاعه الحالية وتوجد حلوال ً لألزمات االجتماعية المتراكمة ،وتم
االتفاق على متابعة االتصاالت مع باقي المكونات الوطنية والقوى
السياسية للبحث في سبل إطالق وإنجاز هذه التسوية بأسرع وقت
ممكن.

السفير السوري في الرابية

في غضون كل ذل��كّ ،
حط السفير السوري في لبنان علي عبد
الكريم علي في الرابية والتقى الجنرال ميشال عون ،وكان مصغيا ً
أكثر من متحدث .وأشار السفير السوري إلى أن «عون كان مستبشرا ً
بنجاح نظريته عندما قال منذ البداية إن سورية بصمودها وكفاءة
قيادتها ستنتصر».

ترحيل النفايات بحاجة لـ  48ساعة

حكومياً ،يحاول رئيس الحكومة تمام سالم اإلحاطة بملف ترحيل
النفايات من كل جوانبه قبل الدعوة إلى جلسة لمجلس الوزراء .وأكد
وزير اإلعالم رمزي جريج لـ«البناء» أن ملف ترحيل النفايات يحتاج
إلى  48ساعة ليصبح جاهزاً» ،ولفت إلى أن رئيس الحكومة لن يدعو
إلى جلسة إال بعد االنتهاء من دراسة العروض التي قدمتها الشركات
لترحيل النفايات» .ولفت إلى «توافق بين المكونات الحكومية على
مبدأ الترحيل ،لكن البحث جار في شروط الترحيل فنحن نسعى إلى
الوصول ألفضل الشروط وبأقل كلفة ممكنة ،والحصول على موافقات
البلد المعني الستقبال النفايات».

تصديق مشروع قرار أميركي ضد حزب الله

إلى ذلك ،تواصل الواليات المتحدة سياستها العدائية تجاه حزب
الله ،أقر مجلس الشيوخ األميركي بغالبية ساحقة مشروع قرار ضد
«حزب الله» يشدد الخناق عليه وعلى المؤسسات المالية واألفراد
الذين يدعمونه ،كما ربط أنشطة الحزب المزعومة بتهريب المخدرات
بالعقوبات األميركية الجديدة عليه .ودعا القرار إلى إجبار الخارجية
األميركية على التعريف بوسائل اإلعالم الداعمة للحزب والتي تم ّوله،
«مثل المنار وتوابعها» ،في تقرير سنوي وتحديد األقطاب الداعمة
باالسم ،والطلب من وزارة الخزانة فرض شروط قاسية على فتح أي
حساب ألي جهة خارجية تسهل تعامالت «حزب الله» أو تغسل أمواال ً
للحزب أو «تتآمر» بإرسال تحويالت ألشخاص أو مؤسسات على
صلة بالحزب .كما طلب القرار تقارير عن «إدراج حزب الله كمنظمة
تهريب مخدرات أجنبية ومنظمة إجرامية عابرة للحدود».
ورأى حزب الله في بيان «أن هذا القرار يعبر عن نزعة السيطرة
التي تحكم القيادات في الواليات المتحدة ،وعن الرغبة في التحكم
بكل ما يجري في العالم وفق مصالح وأهواء السياسة األميركية،
دون أي اعتبار للمبادئ والقوانين واألخالق التي ينبغي أن تحكم
العالقات بين الدول والمنظمات في العالم» .ولفت إلى «أن ما يواجهه
الحزب من قرارات ومن افتراءات ومن اعتداءات من قبل المؤسسات
الرسمية األميركية هو ثمن اللتزامه بخط المقاومة لكل المشاريع
الخبيثة» التي تستهدف «مقدساتنا وحقوقنا وأوطاننا وشعوبنا،
وهي مقاومة مستمرة في حماية كل ذلك ،بغض النظر عن األوصاف
التي يطلقها علينا مستكبرو العالم ،أو اإلج��راءات التي يتخذونها
بحقنا».

تخرب ( ...تتمة �ص)1
«داع�ش»
ّ
وبينما هذا المشهد يؤرق واقعنا لفتني اجتماع القوى والفصائل
الفلسطينية التي أك��دت الدعم مجددا ً لمسيرة المقاومين ولخيار
الموسع في أرض البطولة
المقاومة لتحرير فلسطين .فهذا االجتماع
ّ
والفداء في أرض لطالما احتوت المقاومين على تاللها وأوديتها ،فكانت
وطنا ً لهم ،وآمالهم ،يريد أن يحفظ ألق الشهداء والمناضلين وكل مَن
سار على درب تحرير فلسطين ح ّيا ً مشعاً.
وبينما كانت التكسرات والخيبات والنكبات والنكسات تمأل دنيا
العرب والمسلمين ،كانت أرض لبنان ترفع رايات النصر واألمل واليقين
بأنّ فجرا ً حقيقيا ً سيبزغ فوق قبة المسجد األقصى ليمسح العتمة
والكآبة عن هذا الشعب الذي تعلم أن يط ّوع المستحيل ،وأن يمزق كل
خوف وأن يجعل من كل شهيد عرسا ً تتفتح فيه عروق البطولة و ُترفع
فيه صواري النصر.
قديما ً عندما كانت تختنق األجواء بدخان الهزيمة التي أسموها زورا ً
(مفاوضات التسوية) كان المقاومون في لبنان يصعدون درج العشق
نحو سماء فلسطين ،وفي كل رصاصة من رصاصاتهم كانت فلسطين.
لم يغب عن بالهم وهو يل ّونون التراب بلون دمائهم أنّ فلسطين هي
شمس الحقيقة ،وهي المنتهى ،وهي رسالة الشوق التي تريد أن تقطع
الحواجز فستبدل الضعف بالقوة ،واليأس بالعزة ،واالستسالم بالنبل
والوفاء للقضية .المقاومة أرادت أن تعبر باألمة إلى واقع جديد وعصر
جديد ينزع فيها عن كل أردية الضياع والخداع في متاهات المتآمرين
والمنافقين واألعداء والحياة المظلمة ويلبس فيها لباس الشرفاء الذين
ال يجدون غير البندقية لكسر جبروت المحتلين الغاصبين.
وال شك في أن هذه اللحظة الدقيقة من تاريخنا ،عندما ندرك دوافع
ما يحصل داخ��ل فلسطين المحتلة والهوس المجنون لدى القيادة
اإلسرائيلية ،وعندما نتوقف عند البيئة السياسية واألمنية في المنطقة
والنزاعات المستفحلة فيها ،ال يسعنا االعتقاد إال أن دورة جديدة من
التآمر على فلسطين تجري على غفلة خطيرة.
وما نالحظه نحن أنّ ما يجري داخل الساحة الفلسطينية يستلزم
درج��ة عالية من المواكبة والمتابعة ألنّ نيات العدو اإلسرائيلي
وممارسته هي في تعقيد المشهد اإلقليمي برمته ،وه��ي في دفع
الساحات العربية واإلسالمية إلى مزيد من التناقض ،وهي في إعادة
إبراز الهويات الطائفية والمذهبية والعرقية ،وهي في تيأيسنا كشعوب
لنقع في مصيدة الموت السياسي والديني والحضاري وعلى رغم من
الصدع العميق في أمتنا وما يطفو على سطح المشهد من توجهات
إسرائيلية خطيرة ،إال أن أولويتنا كعرب ومسلمين وفلسطينيين

درويش متوسطا ً إدارة المدرسة الوطنية األميركية في زحلة

(أحمد موسى)

«المجاهدين» الزاحفين من أربع جهات األرض لاللتحاق
بـ ِ «الدولة اإلسالمية في العراق والشام – داعش» .كما
وافقت ،ظاهرا ً أيضاً ،على وقف تصدير النفط (الذي
يستخرجه «داعش» من اآلبار السورية والعراقية) عبر
موانئها على البحر المتوسط .قيل إنّ دخل «داعش» من
النفط ال يق ّل عن  50مليون دوالر شهرياً.
م��وارد «داع��ش» ال تقتصر على عائدات النفط بل
تشمل أيضا ً تسويق م��ف��ردات اآلث��ار في ب�لاد الشام
وبالد الرافدين ،واال ّتجار بالحبوب التي تنتجها سهول
البلدين الواسعة ،كما الريوع المتأتية عن بيع الطاقة
الكهربائية.
روسيا تنبّهت قبل غيرها إل��ى مركزية النفط في
موارد «داعش» .لذلك ر ّكزت على قصف وسائل نقله وال
سيما الصهاريج .قيل إنها د ّمرت ،في إغارة واحدة ،أكثر
من  500صهريج .فرنسا ر ّكزت على قصف آبار النفط
في شمال شرق سورية ما يؤدّي إلى تعطيل «صناعة»
النفط الداعشية.
هل تكفي هذه التدابير لدحر «داعش» وأخواته؟
كال ،بالتأكيد .ذلك أن الحدود التركية – السورية تمت ّد
على مسافة ال تقل عن  900كيلومتر ما يجعل ضبطها
أمرا ً مستحيالً ،هذا إذا كان رجب طيب أردوغان جا ّدا ً في
هذا السبيل ،فكيف وهو متواطئ مع «داعش» المتواجد
على قسم من الحدود بغية الحؤول دون سيطرة حزب
االتحاد الديمقراطي الكردي السوري الموالي لحزب
العمال الكردستاني التركي المعارض على محافظة
الحسكة السورية وامتدادها الحدودي إلى ريف حلب
الشمالي ،والساعي إلى إقامة منطقة حكم ذاتي؟
الواقع أن المنبع األس��اس لقدرات «داع��ش» ،هو
تم ّكنه من السيطرة على مساحات واسعة من األرض
تمت ّد من الموصل العراقية شرقا ً إلى الرقة السورية
غربا ً ونجاحه في إقامة دولة إسالمية ،يدعوها دولة
الخالفة ،وينسب إليها «انتصاراته» المدوية ،سواء
في تفجير الطائرة الروسية فوق سيناء أو في شنّ
حملة التفجيرات الدموية في العاصمة الفرنسية .ذلك
كله من شأنه إشاعة وترسيخ سمعة ضخمة مد ّوية لـ ِ
«داعش» بأنه أضحى قوة كبرى بدليل نجاحه في إذالل
دول كبرى .هذه السمعة الكاسحة تمنح «داعش» قدرة
واسعة على اجتذاب عشرات آالف الشبان المسلمين
في أصقاع شتى من األرض لالنضمام إلى وحداته
المقاتلة أو المشاركة في خالياه النائمة .هل يُعدِم
هؤالء الشبان المترعون بالحماسة وسيلة للوصول
إلى دولة الخالفة بغية الوفاء بما يعتقدون أنه واجب
ديني مقدّس؟
إلى الثقل المادي والمعنوي الذي تمور به «دولة
الخالفة» ،فإن رسوخها في مساحة أرضية شاسعة
يم ّكنها من بناء مؤسسات وأجهزة مركزية لقيادة
أنشطتها في شتى الميادين .ولع ّل أبرز المزايا التي

يتيحها تمركز «الدولة اإلسالمية» هو قدرتها الهائلة
على تجنيد المقاتلين .هذه المزية تنبع من مصدرين:
األول ،حسن استغاللها لسمعتها المتأتية من نجاحها
في محاربة دول كبرى وإذاللها .الثاني ،االستخدام
البارع والمتطور لشبكة االنترنت ووسائل التواصل
االجتماعي وتوجيهها بواسطة إدارة مركزية في الرقة.
ثمة سالح آخر عالي الفعالية يستخدمه «داعش»
في حربه ضد «اآلخر» في الزمان والمكان المالئمين.
إن��ه «الخاليا النائمة» وم��ا تنطوي عليه من «ذئ��اب
منفردة» .هذه الخاليا ال يتطلب بناؤها وإدامتها جهدا ً
وم��اال ً وإم��دادا ً لوجستيا ً كبيراً ،إنما يتطلب توجيها ً
مركزيا ً ت��و ّف��ره القيادة المتخصصة في ال��رق��ة .أما
«الذئاب المنفردة» فهي أقل احتياجا ً للتنظيم واإلمداد
ولو أنها تبقى دائما ً بحاجة إلى توجيه عام مركزي
ّ
وضخ متواصل للمعنويات .ولعلها
وشحن عصبي
ستش ّكل أضخم التحديات وأخطرها إذا ما اتخذت
قيادة «الدولة اإلسالمية» قرارا ً بتزويد خالياها النائمة
و»ذئابها المنفردة» أسلحة كيميائية ودفعها إلى
استخدامها في مواقع بالغة الحساسية.
م��ن ه��ذه ال��واق��ع��ات واالح��ت��م��االت يمكن الخروج
باستنتاج رئيس مفاده أن ال سبيل إلى دحر اإلرهاب
إال ّ باقتالع قاعدة قدراته األساسية وقيادته الفاعلة:
«الدولة اإلسالمية» .هذه الحقيقة ال تغيب عن القيادات
السياسية في ال��والي��ات المتحدة وروس��ي��ا وفرنسا
وسائر ال��دول المتضررة من اإلره��اب .غير أنها تبدو
متردّدة في الجهر بها واتخاذ القرار المالئم بشأنها.
ذلك أنها تشتري الوقت بمحاربة «داع��ش» في الجو
وتستنكف عن محاربته في البر ،مع علمها أنّ الطائرات
قد تصيب وتد ّمر ،لكنها عاجزة عن أن تحت ّل وتح ّرر.
لتلكؤ الدول المتض ّررة من اإلره��اب في نشر قوات
برية وازن��ة لمواجهة «داع��ش» على األرض سببان:
األول ،رغبة بعضها في استغالل عداء «داعش» ألنظمة
حكم معادية لبعض دول كبرى وأخرى إقليمية أمالً
في المساعدة على إسقاطها .الثاني ،تخ ّوف مقيم من
التكلفة البشرية الباهظة المترتبة على الحرب البرية
قياسا ً على كوارث حرب َْي أفغانستان والعراق.
هذا التخ ّوف معقول ومفهوم .لكن األمر غير المعقول
�ي بعض دولٍ متضررة من
وغير المفهوم ه��و ُم��ض� ّ
«داعش» في دعمه واهما ً أنه قادر على استغالله في
حربه على بعض األع��داء المشت َركين رغم ما انتهت
إليه ه��ذه المجازفة غير المحسوبة من فواجع في
سورية واليمن وأخيرا ً في فرنسا.
ثم ،مَن قال إنّ التكلفة البشرية المتأتية من مقاتلة
«داعش» في الب ّر ستكون أق ّل من وطأة التكلفة المترتبة
على إبقاء «ال��دول��ة اإلسالمية» س��ادرة في موقعها
وممارسة أنشطتها اإلرهابية الباهظة التكلفة؟

د .عصام نعمان

ت�صويب ب�سيط( !...تتمة �ص)1

ولبنانيين يجب أن تكون فلسطين ،وبوصلتنا فلسطين.
إننا نراقب الهبّة الفلسطينية لحظة بلحظة وننظر إلى األبطال في
القدس وباقي الضفة بإكبار ،ولكن في الوقت الذي نمتلئ بهذه الروحية
الجميلة نحن وإخواننا داخل فلسطين ،نرى أوال ً ضرورة وقف التصدّع
داخل القوى والمنظمات الفلسطينية إن كان بتأثير التخدير السياسي
أو اليأس مما يجري في المحيط العربي أو بما مألته السموم المذهبية
في صدور المسلمين والفلسطينيين منهم لنزداد بعدا ً وانقساما ً فيما
بيننا جميعاً.
ونرى ثانياً ،ض��رورة مراكمة الجهود إلنجاز إطار جدي للتفاهم
بين مختلف القوى إلعادة الزخم إلى العمل المقاوم والتحرك إعالميا ً
وسياسيا ً لنصرة إخواننا المنتفضين قبل أن تفتك أي��ادي األع��داء
الماكرة ،وأالعيب القوى اإلقليمية والدولية المخادعة بالمعادلة
الجديدة التي رسمها أبطال وبطالت االنتفاضة الحالية.
ونرى ثالثاً ،أن يحافظ الفلسطينيون في لبنان ،خصوصا ً على
وحدتهم وتضامنهم رفضا ً لمشاريع التوطين التي تظهر مالمحها بقوة
هذه األيام من خالل التغيير الديمغرافي الذي يحصل في كل المنطقة
ويتس ّرب إلى لبنان ،وأن يعتصموا بميثاق العودة كأحد المرتكزات
الثابتة التي تؤثر تأثيرا ً مباشرا ً على البناء النفسي واالجتماعي
والسياسي للشعب الفلسطيني.
ونرى رابعاً ،أنّ وعي الفلسطينيين لما يجري من مخططات تفجيرية
وتقسيمية لألمة ،من خالل اإلرهاب التكفيري هو ضمانة لعدم انجرار
الفلسطينيين إلى ما يسيء لوجودهم وقضيتهم وحقهم في فلسطين
التاريخية.
ونرى خامساً ،أنّ رفض الفلسطينيّين األعمال اإلرهابية اإلجرامية التي
يقوم بها بعض المنتسبين زورا ًإلى اإلسالم وتأكيدهم الوحدة بين الشعب
الفلسطيني واللبناني هو الذي يف ّوت على كل عدو متربص إضاعة القضية
واختراع قضايا أخرى ال تمت لمصالح الفلسطينيين بصلة.
ونرى سادساً :أنّ اجتماع الفلسطينيين على خيار المقاومة هو
العلة إلزال��ة إسرائيل .ولننظر جميعا ً إلى المناورات التي أجرتها
قوات الحرس اإليراني والتي تحاكي جنودا ً يصعدون التلة التي فيها
المسجد األقصى لنعرف أنّ األيام المقبلة حافلة بمفاجآت النصر .في
الوقت الذي تخ ّرب فيه (داع��ش) صورة اإلسالم و ُتحرف المسلمين
عن قضاياهم الحقيقية ،ومنها القضية الفلسطينية ،نجد اإليرانيين
يصعدون درج العشق نحو سماء فلسطين!
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وحين أوك��ل األميركيون المهمة للسعودية لم
ينطلقوا من ف��راغ ،وال هو محض مصادفة أو عفو
الخاطر ،بقدر ما يعكس واقعا ً عمليا ً تعرف واشنطن
حيثياته وأسبابه وموجباته ،وهي الشريك الفعلي
للسعودية ،وإذا ما فشلت السعودية في ذلك  -وهي
ستفشل بالضرورة  -لن يكون هناك دول��ة ق��ادرة
على جمعهم ،وت��وح��ي��د صفوفهم ،وي��ت��ش��ارك مع
األميركيين في هذه القناعة ك ّل من يقاسمها التعاطي
مع التنظيمات اإلرهابية ،أو َق ِب َل بوجودها وبالمهمة
الوظيفية الموكلة إليها.
ف��ي أس��ب��اب الفشل تتقاطع المعطيات وتتعدّد
االحتماالت ،لكنها في نهاية المطاف تقود إلى النتيجة
ذاتها المعروفة مسبقاً ،وهي أنّ التنظيمات اإلرهابية
ومَن يمثلها ليست في وارد التغيير ،وال هي قادرة
المضي أبعد من سياق الحالة القائمة ،بحكم
على
ّ
ما بنته في سنوات التنشئة ،وما راكمته في حقبة
التنفيذ لمهامها الوظيفية التي حدّدتها السعودية
قبل غيرها ،وهي التي انتزعت الوكالة الحصرية منذ
زمن بعيد.
لكن ،وكالتها في م ّد التنظيمات اإلرهابية ورعايتها
ش��يء ،والطلب منها أو إرغامها على تقليم أظافر
تلك التنظيمات أو إع��ادة هيكلتها شيء آخر ،حيث
حساب التنشئة ال يمكن أن يطابق بيدر التقليم .وهنا
المعضلة األساسية التي ستواجه السعودية ،وهي
التي ستحول دون نجاحها ،خصوصا ً ما بات منها
أقرب إلى االستقاللية المالية وإنْ احتفظت بالتبعية
السياسية ،وبعضها يمتلك خيارات أخرى تلوح لدى
«النصرة» و»داعش» بشكل مباشر.
والمعضلة الثانية التي ستواجهها السعودية
ستكون عبر بعض المشاغبات الناتجة عن مقاربات
ال��ذي��ن ي��راه��ن��ون على تبعيتهم ل��ل��دور القطري أو
التركي ،رغم المعطيات التي تتحدّث ب��أنّ المهمة
الموكلة سعوديا ً جاءت بأمر عمليات أميركي ،لن
يكون بمقدور تركيا وال قطر المغامرة في شغل حيّز
أبعد مما هو متاح في القرار األميركي ،خصوصا ً بعد

أن فشل الطرفان في الحفاظ على الجبهات المشتركة
من دون االعتماد على الخيط السعودي الحاضر في
مختلف تلك التشكيالت التي نشأت أو يمكن لها أن
تتشكل بين التنظيمات اإلرهابية.
غير أنّ هذا ال يقلل من «صوابية» كالم المبعوث
األم��م��ي ،وإنْ لم يتع ّمده ،وال يعدّل من التصويب
البسيط وإنْ
تقصدناه ،ليكون المشهد والمحاكاة
ّ
التي يقدّمها مطابقة تماما ً ل��واق��ع ال��ح��ال وال��دور
الوظيفي للسعودية ،حيث ُتش ّكل بالفعل مق ّرا ً
ومستق ّرا ً قابالً للتعايش مع أولئك اإلرهابيين ،وبيئة
سياسية وعائلية حاضنة وراع��ي��ة بامتياز ،ولن
يشعروا بالغربة لديها ،ولن يختلفوا على الزمان أو
المكان وال الحيثيات ،سواء جاءت عبر التكتيك ،أم
فرضتها االستراتيجية.
فالمشهد اإلقليمي ال يحتمل المزيد من التجريب،
فيما الدولي يموج بمتغيّرات عاصفة وينذر بكثير
من األعاصير السياسية ،بحيث ال يقدر على االنتظار،
وال تسعفه التجاذبات المفخخة داخله على التمهّل
أو التريّث ريثما تنهي السعودية مطابقة حسابات
تنظيمات إرهابها على بيدر عقارب الساعة الدولية،
التي اختلفت إحداثيات دورانها وباتت أق��رب إلى
التوقيت الروسي دولياً ،وتكاد تتطابق مع التوقيت
اإليراني إقليمياً ،حيث إنّ لقاء الرئيس بوتين مع
المرشد خامنئي ،ليس بروتوكوليا ً أو زيارة مجاملة،
ب��ق��در م��ا ه��و وض��ع ال��ن��ق��اط على ح���روف العالقة
التحالفية التي يترجمها الميدان السوري.
فالتصويب هنا ليس على مصطلح دي ميستورا أو
تعبيره فحسب ،بل أيضا ً على المقاربة المقبلة ،بعد
أن يعيد النظر في التوقيت ،وربما االتجاهات ،سواء
كان بمحض إرادت��ه وبدافع من قراءاته السياسية،
أم اقتضتها موازين العالقات الدولية ،التي أضحت
مواقيت ربيعها المنصرم غير متوافقة وربما متعارضة
مع ضبط إيقاع ما يفرضه شتاء المواجهة الذي يلوح
في األفق اإلقليمي ولو احتاجت لبعض الوقت.
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