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العالم

العالم

ّ
قضية

ّ
حديث مواجهة ّ«النيوليبرالية» في سوريا:
هل تنفع االنتقائية؟
مع تحذير الرئيس بشار األسد ،الشهر
الماضي ،من خطر «النيوليبرالية» على
المجتمع السوري ،يتصاعد الجدل في
ّ
التصدي لذلك الخطر ،الذي
كيفية
شأن
ّ
ال يبدو أقل شأنًا من تداعيات الحرب على
الروابط االجتماعية والقيم المشتركة.
وفيما يبدو أن ّ
التوجه الحكومي ينحو
إلى إيالء البعد االجتماعي األولوية ،دون
ّ
المؤسسة
تصدير دور
االقتصادي ،مع
ُ
الدينية في هذا اإلطار ،تطرح تساؤالت
هذه
حول نجاعة االنتقائية في ّ
المواجهة ،وخصوصًا في ظل وجود
ُ ّ
ظواهر تمثل نذير خطر على مستوى
السياسات االقتصادية

زياد غصن
ّ
بــن مـ ّ
ـؤيــد وم ـع ــارض ،مـســلــح وأع ــزل،
ن ـ ــازح وم ـق ـي ــم ،الجـ ــئ وم ـه ــاج ــر ،غني
وفقير ،تعيش كثير من األسر السورية
ع ـلــى وقـ ــع االن ـق ـس ــام ــات االجـتـمــاعـيــة
ب ــن أف ــراده ــا .وإن نـجــت بـعـضـهــا من
تلك االنقسامات ،إال أنها لم تسلم من
تــأث ـيــرات الـخـلــل الـعـمـيــق ال ــذي أصــاب
الــروابــط االجتماعية والقيم املشتركة
ج ـ ـ ّـراء الـ ـح ــربُ .
ويـ ـع ـ ّـد ه ــذا ـ ـ ـ ـ ف ــي نظر
الـبـعــض ـ ـ ـ ـ األخ ـط ــر م ـقــارنــة ب ــاألض ــرار
االقتصادية ،التي ،على هول حجمها،
تبقى فرصتها في املعالجة أكبر ،نظرًا
إل ــى االه ـت ـم ــام الـ ــذي تـلـقــاه مجتمعيًا
ً
وحـ ـك ــومـ ـي ــا .فـ ـمـ ـث ــا ،م ـق ــاب ــل ع ـش ــرات
امل ـ ـشـ ــروعـ ــات والـ ـخـ ـط ــط االق ـت ـص ــادي ــة
واالسـ ـتـ ـثـ ـم ــاري ــة ،ال ـع ــام ــة وال ـخ ــاص ــة،
الهادفة إلى إعادة بناء ما َد ّمرته الحرب
وتعويض مــا ّ
تسببت بــه مــن خسائر،
ّ
لـ ـي ــس هـ ـن ــال ــك مـ ــامـ ــح ألي مـ ـش ــروع
س ـيــاســي ـ ـ ـ ـ ف ـك ــري ـ ـ ـ ـ اج ـت ـمــاعــي حتى
اآلن ،غايته الـحـ ّـد مــن تــأثـيــرات الحرب
ومعالجة ندوبها االجتماعية املؤملة.
ّ
وقــد تكون نتائج مسح السكان لعام
 2014ه ـ ــي الـ ـبـ ـي ــان ــات اإلحـ ـص ــائـ ـي ــة
الوحيدة املتاحة ،التي حاولت ّ
تلمس
ح ـج ــم الـ ـض ــرر ال ـ ــذي ل ـح ــق بــال ـح ـيــاة
االج ـت ـم ــاع ـي ــة لـ ـلـ ـس ــوري ــن .وب ـح ـســب
تـ ـل ــك ال ـ ـب ـ ـيـ ــانـ ــات ،فـ ـق ــد تـ ــراجـ ــع دل ـي ــل
رأس املـ ـ ــال االج ـت ـم ــاع ــي ف ــي س ـ ًـوري ــا
حوالى  %30أثناء األزمــة مقارنة بما
قـبـلـهــا .ووفـ ــق ت ـعــريــف ال ـبــاحــث زكــي
محشي ،فــي محاضرة لــه فــي جمعية
الـعـلــوم االقـتـصــاديــة ،ف ــإن «رأس املــال
االج ـت ـمــاعــي ه ــو م ــا يــراك ـمــه املجتمع
مـ ــن ق ـي ــم م ـش ـت ــرك ــة ،وثـ ـق ــة م ـت ـب ــادل ــة،
ورواب ـ ـ ـ ــط وشـ ـبـ ـك ــات اج ـت ـم ــاع ـي ــة بــن
أف ـ ــراده وج ـمــاعــاتــه ،م ــؤث ــرة ومـتــأثــرة
ّ
باملؤسسات الناظمة للحياة العامة».
ويـ ـضـ ـي ــف مـ ـحـ ـش ــي إن «رأس امل ـ ــال
االج ـت ـمــاعــي ي ـ ّ
ـرس ــخ أس ــس الـتـمــاســك
ُ
ّ
واالن ــدم ــاج االج ـت ـمــاعــي ،وت ـع ــد القيم
واألخـ ـ ـ ـ ــاق املـ ـشـ ـت ــرك ــة ج ـ ــوه ـ ــره ،بـمــا
ُت ـ ّ
ـرس ـخ ــه م ــن ح ـ ّـري ــات عــامــة وخــاصــة
ت ـح ـفــظ ك ــرام ــة اإلنـ ـس ــان واس ـت ـقــالــه،
وت ـ ــدف ـ ــع بـ ــات ـ ـجـ ــاه خـ ــدمـ ــة امل ـص ـل ـح ــة
ّ
يتكون من ثالثة
العامة» .وبذلك ،فهو
ّ
ّ
مكونات أساسية :القيم والتوجهات
املشتركة ،الثقة املجتمعية والشبكات
واملشاركة املجتمعية.
ّ
ولعل من أخطر ما خلصت إليه نتائج
ّ
مسح السكان في رصدها للتحوالت
الـ ـت ــي ط ـ ـ ــرأت ع ـل ــى دلـ ـي ــل رأس املـ ــال
االجتماعي ،هو حــدوث «تراجع كبير
في ّ
مكون الثقة املجتمعية في سوريا
ـال األزم ـ ـ ـ ــة ب ـن ـس ـب ــة ب ـل ـغ ــت ،%47
خـ ـ ـ ّ
ُليحقق بذلك أدنــى مستوى لــه ،بفعل

ان ـه ـيــار ال ـش ـعــور ب ــاألم ــان ـ ـ ـ ـ بــالــدرجــة
األولى ـ ــ ،والذي شهد انخفاضًا كبيرًا
على مستوى البالد بلغ حوالى ،%60
في نتيجة طبيعية النتشار الظواهر
ً
السلبية في املجتمع ،فضال عن تراجع
الثقة بني األفــراد بحوالى  .»%31ومن
ّ
ه ـنــا ،يــأتــي ال ـت ـخـ ّـوف مــن خـطــر تفكك
األسرة السورية تحت ضغط تأثيرات
الـ ـح ــرب ال ـس ــاب ــق ذك ــره ــا ،واالن ـت ـش ــار
امل ـت ــزاي ــد لـتـقـنـيــات ال ـع ـصــر وشـبـكــات
التواصل االجتماعي.

انتقائية في المواجهة

ل ـك ــن ،ي ـب ــدو أن ال ـخ ـطــر ال ـ ــذي ي ـت ـ ّهـ ّـدد
امل ـج ـت ـم ــع ال ـ ـسـ ــوري ل ــم ي ـع ــد ي ـتــوقــف
تأثيرات الحرب؛ فالرئيس بشار
على
ّ
األس ـ ــد حـ ـ ــذر ،ف ــي كـلـمـتــه أم ـ ــام رج ــال
الشهر املاضي ،من الخطر الذي
الدينّ ،
ب ــات ــت تـمــثـلــه «ال ـن ـيــول ـي ـبــرال ـيــة» على
املجتمع السوري ،وتحديدًا من خالل
اسـتـهــدافـهــا امل ـبــاشــر ل ــأس ــرة والـقـيــم
والعادات والحقوق الوطنية ،وهذا ما
ّ
باملؤسسات الحكومية والدينية
دفع
واألهلية إلــى إطــاق ما يشبه «إعــان
حـ ـ ــرب» ع ـل ــى «ال ـن ـي ــول ـي ـب ــرال ـي ــة» ،فــي
توقيت َينظر إليه الباحث السياسي
واألكـ ــادي ـ ـمـ ــي ،ع ـق ـيــل مـ ـحـ ـف ــوض ،مــن
نــافــذة أن «الـحــرب كشفت أن املجتمع
الـ ـس ــوري ك ــان ــت ل ــدي ــه قــاب ـل ـيــة كـبـيــرة
ل ــاس ـت ـق ـط ــاب بـ ــل واالن ـ ـف ـ ـجـ ــار ،لـيــس
بفعل أوض ــاع داخلية فحسب ،وإنما
بفعل تــأثـيــرات خــارجـيــة أيـضــا ،وهي
قابلية أو بــاألحــرى قابلياتّ ،ربما لم
تكن منظورة .ومــع تراجع املواجهات
ال ـع ـس ـكــريــة ،ي ـق ــرأ ال ـن ـظ ــام الـسـيــاســي
والـ ـ ــدولـ ـ ــة مـ ــا ي ـع ـت ـق ــدان أنـ ـه ــا جـبـهــة
ّ
مــواجـهــة ال تـقــل أهـمـيــة وخ ـطــورة عن
سابقاتها ،العسكرية أو السياسية،
وخ ــاص ــة أن االس ـت ـح ـق ــاق ــات املـقـبـلــة
ّ
تتطلب العمل على البنى االجتماعية
وات ـج ــاه ــات ال ـق ـيــم ل ــدي ـه ــا» .ويـضـيــف
محفوض ،في حديثه إلــى «األخـبــار»،
أنه «يمكن اإلشارة إلى أن تغيير نظم
الـقـيــم االجـتـمــاعـيــة ه ــو أح ــد رهــانــات
الحرب ،وال ّ
بد أن ذلك سيتواصل مع
ّ
أي تسوية محتملة ،كما أن اإلس ــراع
لكسب التأييد االجتماعي مــن ّ
بوابة
ّ
ال ــدف ــاع ع ــن ال ـق ـيــم ُي ـمــثــل أح ــد دواف ــع

الـ ـنـ ـظ ــام الـ ـسـ ـي ــاس ــي والـ ـ ــدولـ ـ ــة لـفـتــح
هـ ــذه امل ـع ــرك ــة ،أي م ـعــركــة ال ـق ـي ــم ،في
مــواجـهــة مــا ي ـعـ ّـده لـيـبــرالـيــة حــديـثــة».
وس ـ ــواء كـ ــان ذلـ ــك ف ــي إط ـ ــار ال ـع ــدوى
الـتــي تصيب املجتمعات والـ ــدول بال
اس ـت ـئــذان ،أو نتيجة الـفـعــل الــداخـلــي
والخارجي ،فــإن العديد من الباحثني
يعتقدون بــأن ج ــزءًا مــن ج ــذور األزمــة
ال ـس ــوري ــة ك ــان ف ــي ب ـعــض ال ـت ـح ـ ّـوالت
ال ـث ـقــاف ـيــة واالج ـت ـم ــاع ـي ــة وس ـيــاســات
االن ـف ـتــاح االق ـت ـصــادي غـيــر املــدروســة
التي شهدها املجتمع الـســوري خالل
سـنــوات مــا قبل الـحــرب ،وحملت إليه
تأثيرات وعــادات وسلوكيات جديدة،
أسهمت في ّ
تغير النظرة العامة لدى
شــريـحــة واس ـعــة مــن املــواط ـنــن تـجــاه
الــدولــة واملجتمع ،وهــو مــا يؤشر إلى
أن تهديدات «النيوليبرالية» للمجتمع
السوري أكثر من ّ
جدية في هذه املرحلة
الحرجة اقتصاديًا واجتماعيًا.
إنما هل يمكن أن تكون هناك انتقائية
في مواجهة «النيوليبرالية» ،بمعنى
التركيز على جانب دون آخر ،وتحديدًا
االجتماعي دون االقتصادي؟ بحسب
م ـ ـح ـ ـفـ ــوض ،ف ـ ـ ــإن «هـ ـ ـ ــذا مـ ـمـ ـك ــن ،ل ـكــن
يمكن وضـعــه فــي إط ــار ّ
تخير النظام
ال ـس ـي ــاس ــي والـ ــدولـ ــة ألج ـنــدت ـه ـمــا أو
أول ــوي ــاتـ ـهـ ـم ــا فـ ــي امل ــرحـ ـل ــة امل ـق ـب ـل ــة».
ويشير إلى أن ّ
«ثمة طبقات أو أطيافًا
أو أنماطًا أو مستويات للنيوليبرالية:
سياسية ،ثقافية ،اقتصادية ،وبالطبع
اج ـت ـمــاع ـيــة ،وه ـ ــذا ي ـط ــرح أس ـئ ـلــة من
قبيل :هل يمكن الفصل بني الليبرالية
االق ـت ـص ــادي ــة ،ال ـتــي ت ـجـ ُّـد الـسـيــاســات
ال ـح ـكــوم ـيــة ف ـي ـهــا ،ب ــا أدن ـ ــى ت ـح ـ ّـر ّج،
ُ
والـلـيـبــرالـيــة الـسـيــاسـيــة ،ال ـتــي تـمــثــل
ب ــال ـن ـس ـب ــة إل ـ ـ ــى ال ـ ـن ـ ـظـ ــام ال ـس ـي ــاس ــي
وال ـ ـ ــدول ـ ـ ــة ،أح ـ ــد مـ ـ ـح ـ ـ ّـددات رهـ ــانـ ــات
ال ـت ـس ــوي ــة ل ـ ــدى خ ـص ــوم ـه ـم ــا ،وأحـ ــد
ث ــواب ــت ال ـن ـظــام ال ـعــاملــي ال ـي ــوم؟ تـبــدو
ّ
املهمة بالغة الصعوبة ،لكن املواجهة
ّ
في هذا الباب أمر ال مناص منه» .أما
ال ـبــاحــث زك ــي مـحـشــي ،فـلــه رأي آخــر،
ً
فـفــي «األدبـ ـي ــات الـعــاملـيــة م ـث ــا ،ليس
هناك فصل واضــح بني النيوليبرالية
االجتماعية واالقتصادية والسياسية،
وب ـت ـع ـب ـيــر آخ ـ ــر ف ـ ــإن ال ـن ـيــول ـي ـبــرال ـيــة
ه ــي تــرتـيـبــات سـيــاسـيــة واقـتـصــاديــة

ّ
ثمة حاجة إلى إجراءات وسياسات ّ
ّ
ومجتمعية في مختلف المجاالت (أ ف ب)
مؤسساتية

ُيعتقد أن جزءًا من
جذور األزمة كان في
سياسات االنفتاح
االقتصادي خالل
سنوات ما قبل الحرب
ّ
معي،
واجتماعية فــي بـلـ ٍـد ومجتمع
تـ ـ ـ ّ
ـؤدي إلـ ــى ت ـعــزيــز ع ــاق ــات ال ـس ــوق،
وت ـف ـض ـيــل ال ــرب ـح ـي ــة ،وت ـخ ـف ـيــف دور
ال ــدول ــة ملـصـلـحــة ال ـف ــردان ـي ــة ،وتـعــزيــز
ال ـت ـن ــاف ـس ـي ــة عـ ـل ــى مـ ـسـ ـت ــوى الـ ـس ــوق
وامل ـج ـت ـمــع واألف ـ ـ ـ ــراد» ،أي أن مـفـهــوم
«الـنـيــولـيـبــرالـيــة االج ـت ـمــاع ـيــة» ن ــادرًا
م ــا ُي ـس ـت ـخــدم ب ـم ـعــزل ع ــن ال ـس ـيــاقــات
االق ـت ـصــاديــة والـسـيــاسـيــة .وأك ـثــر من
ذل ـ ــك ،فـ ــإن «ال ـن ـي ــول ـي ـب ــرال ـي ــة» ،حـســب
رأي محشي« ،وم ــن خــال التنافسية
ّ
ُ ّ
والفردية ،يمكن أن تفكك املجتمع ،إل
ّ
أنـهــا فــي الــوقــت نفسه يمكن أن تعزز
الشوفينية والعصبية على مستوى
ال ــدول ــة واملـنـطـقــة وح ـتــى األس ـ ــرة ،إذا
كانت هناك فائدة من هذه العصبية».

ماذا عن االقتصاد؟

ّ
مجرد ذكــر مصطلح «النيوليبرالية»
ّ
مخيلة كثير مــن السوريني
يثير فــي
املـخــاوف مــن السياسات االقتصادية
ال ـ ـ ـت ـ ـ ـحـ ـ ـ ّـرريـ ـ ــة ،املـ ـ ــدعـ ـ ــومـ ـ ــة م ـ ـ ــن ِقـ ـ َـبـ ــل
ال ـص ـنــدوق وال ـب ـنــك ال ــدول ـ َّـي ــن ،والـتــي
َ
قامت من أجلها حــروب دولية معلنة
وص ــام ـت ــة ،وتــال ـيــا ف ــإن أح ــد األسـئـلــة
ّ
ُ
التي تطرح في سوريا الـيــوم ،يتعلق
باملوقف الرسمي من «النيوليبرالية»
َ
االقتصادية :هل سيكون نفسه املعلن
حـيــال «الـنـيــولـيـبــرالـيــة» االجتماعية،
وال سـ ـيـ ـم ــا أن ه ـ ـنـ ــالـ ــك سـ ـي ــاس ــات
ُّ
حكومية اقتصادية تتهم بأنها جزء
ّ
من السياسات «النيوليبرالية»؟ ثمة
وجهات نظر مختلفة في اإلجابة عن
ذلــك ال ـســؤال .حكوميًا ،يـســود اقتناع

◄ وفيات ►

تقرير

ّ
ترامب يقلص الحضور العسكري في غرب آسيا
بــأن االسـتـهــداف «النيوليبرالي» ّ
يتم
م ــن الـ ـب ـ ّـواب ــة االج ـت ـم ــاع ـي ــة ف ــي ض ــوء
تـ ــواضـ ــع اإلمـ ـك ــانـ ـي ــات االقـ ـتـ ـص ــادي ــة
الـ ـس ــوري ــة ف ــي م ــواج ـه ــة دول ك ـث ـيــرة
ً
أن ال ـس ـي ــاس ــات
أخـ ـ ـ ـ ــرى ،ف ـ ـضـ ــا ع ـ ــن ُ َ
ّ
االقتصادية الداخلية تقر انطالقًا من
قائمة على استمرار
مصلحة داخلية
ّ
ح ـض ــور ال ــدول ــة وت ــدخ ـل ـه ــا ودع ـم ـهــا
للفئات والطبقات االجتماعية الفقيرة
وذات الدخل املحدود.
في هــذا اإلطــار ،يعتقد مدير «املرصد
العمالي للدراسات واألبحاث» ،جمعة
جــازي ،أن مـســألــة الــدعــم الحكومي
ُح ـ ّ
ت ـمــثــل «ال ـن ـق ـطــة األك ـث ــر إش ـكــال ـيــة في
تصحيح االخ ـت ــاالت الهيكلية
نـهــج
ّ
فـ ــي امل ـ ـ ــؤش ـ ـ ــرات ال ـك ـل ـي ــة ّل ــاق ـت ـص ــاد،
وض ـبــط م ـع ـ ّـدالت ال ـت ـضــخــم ،م ــن دون
ّ
أن ي ـع ـنــي ذلـ ــك ال ـت ـخ ــل ــي ال ـك ــام ــل عــن
ال ــدع ــم االجـ ـتـ ـم ــاع ــي ،وب ــال ـت ــال ــي ف ــإن
االنفتاح االقتصادي وإعــادة الهيكلة
الـتــي ج ــرت ،وعـلــى الخصوص فــي ما
ّ
يـتـعــلــق بـتـحــريــر ال ـت ـج ــارة واألس ـع ــار
واالنفتاح على القطاع الخاص ،جرت
ّ
التحول نحو
بسرعة أكبر نسبيًا من
هياكل الحماية االجتماعية الجديدة
املــرتـبـطــة بــالـصـنــاديــق وحـ ــزم األم ــان
االج ـت ـمــاعــي» .ويـضـيــف ح ـجــازي ،في
حــديـثــه إل ــى «األخـ ـب ــار» ،إن «ال ـتـ ّ
ـوجــه
َ ّ
الـ ـج ــدي ــد الـ ـ ـ ــذي تـ ـب ــنـ ـت ــه ال ـح ـك ــوم ــات
املتعاقبة ،ومنها الحكومة الحالية ،ال
يخرج عن هذا املنطق ،على اعتبار أن
ّ
قيام دولة الرعاية االجتماعية يتطلب
اقـتـصــادًا قــويــا بــالــدرجــة األولـ ــى ،كما
ّ
ف ــي ك ــل دول ال ــرف ــاه االج ـت ـمــاعــي مثل
كندا والــدول اإلسكندنافية .فاملوازنة
ّ
بـ ــن ع ـج ــز ال ـح ـك ــوم ــة عـ ــن ت ــأم ــن ك ــل
ّ
م ـس ـت ـح ـقــات ال ــدع ــم ولـ ـك ــل ال ـطــال ـبــن
ل ــه ،وب ــن قــدرتـهــا عـلــى تخفيف عجز
ّ
املـ ــوازنـ ــة وت ــأم ــن م ـت ـطــل ـبــات اإلن ـف ــاق
ً
أوال ،ومن ّ
ثم تأمني مستلزمات
الجاري
اإلن ـ ـف ـ ــاق االس ـ ـت ـ ـث ـ ـمـ ــاري ،ي ـش ـك ــل ل ـ ّـب
امل ــوض ــوع ،وبــالـتــالــي ف ــإن الـتـ ّ
ـوجـهــات
الحكومية نحو إع ــادة توجيه الدعم
وت ـق ـل ـيــص أشـ ـك ــال ال ــدع ــم املـ ـع ـ ّـم ــم ،ال
تخرج عن هذا السياق».
لكن إذا ّ كانت نظرة الحكومة للتعامل
م ــع م ـلــف ال ــدع ــم تـنـطـلــق م ــن م ـب ـ ّـررات
ّ
اقـتـصــاديــة مـحــلـيــة بـحـتــة ول ـيــس لها
عـ ــاقـ ــة بـ ـ ـ ـ ّ
ـأي سـ ـي ــاس ــات اق ـت ـص ــادي ــة
ّ
تحررية ،فلماذا هذا الحضور الواسع
ال ـيـ ّـوم ألث ــري ــاء ال ـحــرب وت ـجــارهــا؟ أال
يمثل وجودهم ونشاطهم االقتصادي
انعكاسًا لسياسات ال يمكن تصنيفها
إال كاختراق «نيوليبرالي» للمجتمع
السوري؟

دور المؤسسة الدينية
م ـه ـمــا ت ـك ــن وجـ ـه ــة ال ـن ـظ ــر ال ـصــائ ـبــة
ف ــي ه ــذا الـ ـج ــدل ،ف ــإن ح ـمــايــة األس ــرة
ّ
الـ ـس ــوري ــة مـ ــن الـ ـتـ ـف ــك ــك ،وامل ـح ــاف ـظ ــة
عـ ـل ــى الـ ـقـ ـي ــم امل ـج ـت ـم ـع ـي ــة امل ـش ـت ــرك ــة،
وإع ـ ـ ـ ــادة بـ ـن ــاء ال ـن ـس ـي ــج االج ـت ـم ــاع ــي
الوطني في مواجهة تأثيرات الحرب
ّ
«ال ـن ـيــول ـي ـبــرال ـيــة» ،تـتـطــلــب إج ـ ــراءات
وس ـيــاســات مـ ّ
ـؤسـســاتـيــة ومجتمعية
ف ــي م ـخ ـت ـلــف امل ـ ـجـ ــاالت االج ـت ـمــاع ـيــة
واالق ـت ـصــاديــة وال ـتــربــويــة والـثـقــافـيــة
وغـيــرهــا ،وإال فكيف يمكن املحافظة
ع ـل ــى ت ـم ــاس ــك أسـ ـ ــرة ي ـت ـه ـ ّـدد ال ـج ــوع
حياة أفرادها ،أو تتنازعهم سياسات
ومواقف ،أو يتنافرون ثقافيًا وفكريًا؟
ل ـك ــنَ ،مـ ــن ال ـ ــذي س ـيــأخــذ ع ـلــى عــاتـقــه
مواجهة الليبرالية الحديثة فــي هذه
املرحلة ،باملعنى القيمي واالجتماعي؟
باختصار ،يجيب محفوض بالقول:
«حــديــث الــرئـيــس بـشــار األس ــد يحيل
إلــى أن دور الدين واملؤسسة الدينية
يكاد يكون حصريًا في ذلــك ،صحيح
أنــه لــم يقل هــذا صــراحــة ،لكن حديثه
ّ
أم ـ ـ ــام رج ـ ـ ــال ديـ ـ ــن ي ـ ـعـ ــزز قـ ـ ـ ـ ــراءات أو
ّ
املتقدم».
تقديرات من النوع

على مسافة ّأيام قليلة من تنصيب
ج ـ ـ ــو ب ـ ـ ــاي ـ ـ ـ ّـدن رئـ ـ ـيـ ـ ـس ـ ــا لـ ـ ـل ـ ــوالي ـ ــات
املتحدة ،نفذ دونالد ترامب ،أمس،
قـ ــراره خ ـفــض ال ـح ـضــور الـعـسـكــري
ٍّ
األم ـ ـ ـيـ ـ ــركـ ـ ــي فـ ـ ــي كـ ـ ـ ــل مـ ـ ــن ال ـ ـع ـ ــراق
وأف ـغ ــان ـس ـت ــان إل ـ ــى  2500ج ـ ُن ــدي،
وف ــق الـ ـج ــدول الــزم ـنــي الـ ــذي أع ـلــن
عـنــه ف ــي تـشــريــن ال ـثــانــي /نــوفـمـبــر
امل ــاض ــي .هـ ــذا الـ ـق ــرار أع ـل ـن ــه وزي ــر
الدفاع بالوكالة ،كريستوفر ميلر،
ال ـ ــذي رأى أن "ال ـ ــوالي ـ ــات امل ـت ـحــدة
اق ـت ــرب ــت الـ ـي ــوم ،أك ـث ــر م ــن ّ
أي وقــت
مـ ـضـ ــى ،مـ ــن إن ـ ـهـ ــاء نـ ـح ــو ع ـش ــري ــن
عـ ــامـ ــا مـ ــن ال ـ ـ ـحـ ـ ــرب" ،مـ ـعـ ـتـ ـب ــرًا ،فــي
هـ ــذا الـ ـسـ ـي ــاق ،أن "خ ـف ــض ال ـعــديــد
ف ــي الـ ـع ــراق ي ـع ـكــس زيـ ـ ــادة قـ ــدرات
الجيش العراقي".
وقـ ــال وزيـ ــر ال ــدف ــاع األم ـي ــر ّك ــي ،في
ب ـيــان ،إن الـتـقـ ّـدم ال ــذي تـحــقــق على
م ـس ــار الـ ـس ــام ف ــي ال ـب ـل ــدي ــن يـتـيــح
ت ـق ـل ـيــص ع ــدي ــد ال ـ ـقـ ــوات امل ـن ـت ـشــرة
ه ـ ـنـ ــاك ،مـ ــن دون خـ ـف ــض م ـس ـتــوى
األمــن لألميركيني ونظرائهم ،الفتًا
الحضور األميركي
إلى أن تقليص ّ
بـشـكــل أك ـب ــر ي ـتــوقــف ع ـلــى تـحـقـيــق

تـقـ ّـدم على مسار محادثات السالم
ب ــن ال ـح ـك ــوم ــة األف ـغ ــان ـي ــة وح ــرك ــة
ّ
"املضي قدمًا
"طالبان" .وأضــاف أن
في وقــت تواصل فيه وزارة الدفاع
ّ
ّ
خ ــط ــة ت ـم ــك ـن ـه ــا مـ ــن خـ ـف ــض ع ــدي ــد
الـ ـق ــوات األم ـيــرك ـيــة بـشـكــل إضــافــي
ً
وصوال إلى مستوى الصفر بحلول
ّ
أي ــار /مــايــو  ،2021وأي خـفــض من
هـ ـ ــذا ال ـ ـنـ ــوع فـ ــي امل ـس ـت ـق ـب ــل ُي ـ ّب ـقــى
مــرهــونــا بـشــروط مـعـيـنــة" .وخــفــض
الـحـضــور الـعـسـكــري األم ـيــركــي في
الـ ـعـ ــراق أي ـض ــا إلـ ــى  2500ع ـن ـصــر،
وهـ ـ ــو مـ ــا "يـ ـعـ ـك ــس تـ ـن ــام ــي قـ ـ ــدرات
ق ـ ـ ـ ــوات الـ ـجـ ـي ــش ال ـ ـ ـعـ ـ ــراقـ ـ ــي" ،وف ــق
مـيـلــر ،ال ــذي ش ـ ّـدد عـلــى أن الخطوة
ه ــذه "ال تـعـنــي تـغـيـيــرًا فــي سياسة
ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة" ال ـتــي تـبـقــى مع
شركائها في "التحالف موجودين
فـ ــي الـ ـ ـع ـ ــراق ل ـض ـم ــان اس ـت ـم ــراري ــة
هــزيـمــة تنظيم الــدولــة اإلســامـيــة".
وأض ـ ـ ـ ـ ــاف" :سـ ـنـ ـبـ ـق ــي عـ ـل ــى م ـن ـصــة
ملكافحة اإلره ــاب فــي ال ـعــراق لدعم
الـ ـق ــوات ال ـشــري ـكــة ب ــال ـق ــوة ال ـجــويــة
واالستخبارات".
(األخبار ،أ ف ب)

ّ
ّ
إنا لله وإنا إليه راجعون وال حول
ّ
العلي العظيم
وال قوة إال بالله
تسليمًا لقضاء الله وق ــدره ،ننعى
إليكم وفاة
الحاجة إنصاف علي ذياب
(أم علي حمدان)
زوجة الحاج خضر حمدان
أبـ ـ ـن ـ ــاؤه ـ ــا :املـ ـسـ ـتـ ـش ــار اإلعـ ــامـ ــي
لدولة رئيس مجلس الـنــواب نبيه
بــري األسـتــاذ علي حـمــدان ،موفق،
شكيب وعمران.
ابنتاها :الحاجة خزنة وأديبة.
ونـ ـ ـظـ ـ ـرًا إل ـ ــى ال ـ ـظ ـ ــروف ال ـص ـح ـيــة
الراهنة ووريت الفقيدة الثرى يوم
أم ـ ــس ال ـج ـم ـعــة ب ـم ـش ــارك ــة ذوي ـه ــا
وأقربائها.
للفقيدة الرحمة ولكم عظيم األجر
والثواب
اآلسفون :آل حمدان وذياب وعموم
أهالي بلدة النميرية.
ل ـل ـت ـع ــازي الـ ــرجـ ــاء االت ـ ـصـ ــال عـلــى
أرقام الهواتف التالية:
األستاذ علي حمدان:
03/286897
03/626300
70/855417
03/128192

ّ
شدد «البنتاغون» على أن االنسحاب ال يعني تغييرًا في السياسة األميركية (أ ف ب)

◄ إعالنات رسمية ►
إعالن تلزيم وتشحيل وتقليم سنديان
تعلن بلدية املكنونية – جزين عن رغبتها
بتلزيم تشحيل وتقليم اشـجــار سنديان
م ــن الـ ـح ــرج ال ـع ــائ ــد ل ـل ـب ـلــدة وق ـ ــد عـيـنــت
جـلـســة امل ـ ــزاد ال ـســاعــة ال ـحــاديــة عـشــر من
نـهــار الـسـبــت  30/1/2021عـلــى الــراغـبــن
االشتراك االتصال على الرقم 160585/71
الستالم دفتر الشروط.
رئيس البلدية
جوزف عون

استراحة
3644 sudoku
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أفقيا

 -1من ّ
رواد املسرح العربي أسس فرقة للتمثيل عام  -2 – 1912من األشجار املثمرة
ّ
متسلقي الجبال –  -3من مستلزمات البناء – من الحيوانات –  -4والد –
– من أدوات
من الفاكهة – مرتفع من األرض –  -5أحرف متشابهة – صوت اإلنفجار –  -6ماركة
ّ
وتلهب
سجائر – الجاهل الــذي ال دراي ــة لــه – ُ -7يــرف بكوكب زحــل –  -8إضـطــرم
ّ
خفي غير ظاهر –  -9خالف خسارة – ضمير منفصل – سقي النبات –
– عبودية –
 -10من أقدم التراثيات الحجرية في لبنان

عموديًا
 -1أرخـبـيــل إسـبــانــي فــي املـحـيــط األطـلـســي أه ــم مــدنــه الس بــاملــاس –  -2من
ضواحي لندن – بئر عميقة –  -3صف سـ ّـيــارات – مـ ّـس الشيء – زار األماكن
املقدسة –  -4فضاء واسع – أشار بإصبعه – مقياس مساحة –  -5أضاء املكان
– معرفة كاملة باللغة –  -6اإلســم األول للرسام اإلسباني بيكاسو – ضمير
ُ
متصل –  -7يغضب ويغتاظ – اداة دائرية تستعمل لنخل الطحني –  -8من
ً
الـحـيــوانــات – مدينة مصرية –  -9أشـبــع مــن شــرب امل ــاء – غـنــاء ونـحــوه مما
ّ
يحرك النفس –  -10مدينة عراقية

أفقيا

هذه الشبكة ّ
مكونة من  9مربعات
ّ
كبيرة وكل مربع كبير مقسم إلى
 9خ ــان ــات ص ـغ ـي ــرة .م ــن ش ــروط
اللعبة وضع األرقــام من  1إلى 9
ضمن الـخــانــات بحيث ال يتكرر
الرقم في كل مربع كبير وفي كل
خط أفقي أوعمودي.
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مشاهير 3644
1

 -1الفاروق –  -2أجيب – نيم –  -3أكروم – اودي –  -4خوار – العرش –  -5طرد – نوتي – -6
بيانو – تل –  -7يم – رسب –  -8طب – رحم – أخي –  -9الوس – صباح –  -10أحمد بن بلال

عموديًا

8

9

3

حل الشبكة 3643

شروط اللعبة

حلول الشبكة السابقة

 -1األخطبوط –  -2كوري – بلح –  -3فاراداي – أم –  -4اجور – نمرود –  -5ريم – نو – حسب
–  -6وب – او – رم –  -7التيس – ّ
صب –  -8نوعي – بابل –  -9بيدر – خال –  -10ميشال شيحا
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صحافي تونسي التحق بجريدة « ال بريس سوار « املسائية لكنه طرد
منها بسبب ملف حول حرية التعبير في بالده .لجأ الى فرنسا وعارض
بشدة نظام الرئيس زين العابدين
إعداد
نعوم
مسعود

 = 5+4+9+6ملعان ■  = 8+2+7+1تحل محل ■  = 11+3+10يحل العقدة

حل الشبكة الماضية :مارك جايكوبس

هاتف 01-759500
فاكس 01-759597

