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تتمات

ك ��ذل ��ك ال �ت �ح��رك��ات ف ��ي شمال
س��وري��ة ،ب��دف��ع ت��رك�ي��ا ل��ـ«داع��ش»
للتمدّد خ��ارج جبهة عين العرب،
ومغادرتها نحو ال��ري��ف الشرقي
لحلب تمهيدا ً للوصل مع المدينة،
واسترداد األحياء التي تمسك بها
مجموعات محلية لربطها بالقرار
التركي،خشيةتجاوبهامعالمسعى
المعدّل للمبعوث الدولي ستيفان
دي م �ي �س �ت��ورا ،ال� ��ذي ص ��ار بعد
لقاءاته مع القيادات السورية أقرب
إل��ى مطالبة المجموعات المسلحة
الراغبة في التهدئة باتخاذ مواقف
تشبه اللجان الكردية التي تدافع
عن عين العرب ،باعتبار المعارضة
الداخلية يجب أن تكون سياسية
وح� �ص ��ر ال��م��واج��ه��ة العسكرية
بـ»النصرة» و»داع��ش» ،لذلك يجهد
األت�� ��راك أي� �ض� �اً ،ب �ع��د مساندتهم
لسيطرة «النصرة» على ريف إدلب
لدفعها للتقدّم نحو الريف الغربي
ل�ح�ل��ب ،وت��أم �ي��ن م��دخ��ل الختراق
الطوق الذي نجح الجيش السوري
بإقامته حول المدينة.
المراقبون العسكريون يرون
أي من المسعيين
استحالة نجاح ّ
ال�ت��رك��ي و»اإلس��رائ �ي �ل��ي» م��ن دون
ت ��و ّرط مباشر وم�ك�ش��وف ،فعلى
جبهة ال�ج�ن��وب ال يمكن للتهديد
ال ��ذي تمثله «ال �ن �ص��رة» أن ينجح
ب �ت �ح �ق �ي��ق أي اخ � �ت� ��راق م ��ن دون
ق�ي��ام الجيش «اإلس��رائ�ي�ل��ي» بنقل
مجموعات «ال�ن�ص��رة» على عاتقه
وتسليمها م��زارع شبعا ،وه��ذا ما
ب��ات��ت تعلم «إس��رائ �ي��ل» أن��ه إعالن
ح ��رب م �ن��ذ ع�م�ل�ي��ة م � ��زارع شبعا
األخيرة والرسالة التي تض ّمنتها،
كما يعلم األتراك أن «جبهة النصرة»
و»داع � ��ش» أع �ج��ز م��ن أن يخترقا
الستار الناري الذي يحمي الطوق
الذي يقيمه الجيش السوري حول
حلب ،ولذلك ال ب ّد من كثافة نارية
يوفرها الجيش التركي مباشرة،
وم � ��ا ي �ع �ن �ي��ه م���ن ت � � ��و ّرط بحرب

Sixth year / Monday / 10 November 2014 / Issue No. 1631

قمة م�سقط تر�سم ( ...تتمة �ص)1
م �ب��اش��رة م ��ع ال �ج �ي��ش ال��س��وري
ف��ي ض��وء م��ا ي��ؤك��ده المسؤولون
السوريون ،من أنهم لن يسمحوا
بتكرار م��ا ج��رى ف��ي مدينة كسب
مرة جديدة.
األي ��ام الخمسة عشر الفاصلة
ع��ن م��وع��د ال��راب��ع وال�ع�ش��ري��ن من
الشهر ال �ج��اري ،ال�م��وع��د المق ّرر
لنهاية التفاوض اإليراني مع دول
ال�خ�م�س��ة زائ�� ��دا ً واح�� ��دا ً مرشحة
للمزيد م��ن ال �ت��وت��ر ،ان �ط�لاق �ا ً مما
ي ��رس� �م ��ه ك� ��ل م� ��ن االح� �ت� �م���االت
المتوقعة لهذه المفاوضات ،حيث
ال�ف�ش��ل ووق ��ف ال �ت �ف��اوض نجاح
ك��ام��ل ألع ��داء إي ��ران ف��ي السيطرة
على القرار الغربي ،وإعالن الذهاب
بالمنطقة مرة أخرى نحو الفوضى
المسلحة ،خصوصا ً في ظ ّل تعثر
الحرب على اإلره��اب التي يتوقف
على التفاهم اإلي��ران��ي األميركي
منحها جرعة نجاح ،وتمديد المهلة
يعني م��واص�ل��ة ال �ت��ردّد األميركي
وال �غ��رب��ي ،وب��ال�ت��ال��ي رف��ع اآلم��ال
«اإلس��رائ�ي�ل�ي��ة» والتركية بالمزيد
م��ن ال� �ق ��درة ع �ل��ى اب� �ت ��زاز اإلدارة
األميركية ،التي تعيش حالة ضعف
بعد نتائج االنتخابات النصفية وبدء
االستعداد لالنتخابات الرئاسية.
المنطقة كلها وربما العالم ،في
ح��ال حبس أن�ف��اس لخمسة عشر
ي ��وم� �اً ،س �ي �ت �ق � ّرر ب �ع��ده��ا مصير
ال�ص�ف�ي��ح ال �س��اخ��ن ال���ذي ترقص
عليه المنطقة ،بين خيار الذهاب
إلى الغليان أم التبريد.

الرفاعي يدخل عرسال
بهوية مزورة

التحسب للتطورات
في هذا المناخ من
ّ
تابع الجيش اللبناني واألجهزة األمنية
مالحقة الجماعات المسلحة وتحقيق
المزيد من النجاحات .وفي هذا السياق،
اع��ت��ق��ل ال��ج��ي��ش اللبناني ع��ن��د أح��د
حواجزه شرق عرسال مسؤول «جبهة
القلمون» ورئيس ما يسمى «المجلس
ال��ع��س��ك��ري» ف��ي «ال��ج��ي��ش ال��س��وري
الحر» عبدالله الرفاعي .وأكدت مصادر

أمنية لـ«البناء» «أن توقيفه جاء بعد
محاولة المدعو خالد الحجيري إدخاله
إلى عرسال بسيارة شفروليه بيضاء،
وبهوية م��زورة تحمل اس��م مصطفى
الحجيري.
من ناحية أخرى سلم الجندي عمر
خ��ال��د شمطية ال���ذي ف��ر م��ن الجيش
بتاريخ  2014/10/18نفسه إلى
فرع مخابرات منطقة الشمال ،بعدما
ادع��ى في وق��ت سابق أن��ه انشق عن
الجيش ،وانتمى إلى «جبهة النصرة»،
في حين قتل الشيخ المتشدد نبيل علي
سكاف الملقب بـ»أبو مصعب» وهو من
منطقة بحنين في المنية أثناء قتاله
إلى جانب المجموعات المسلحة في
القلمون.

«الدروز» ملتزمون الخيار
السياسي للدولة السورية

في سياق آخر ،يخيم القلق والتوتر
على قرى شبعا ،العرقوب ،حاصبيا
وراشيا على خلفية االشتباكات التي
وقعت في قرية عرنة بين مقاتلين من
«الدفاع الوطني» و«اللجان الشعبية»
من جهة ،ومسلحي «جبهة النصرة»
من جهة أخرى.
وأك���دت م��ص��ادر أمنية لـ«البناء»
«أن الجيش اللبناني أجهض محاولة
رب��ط الجبهتين اللبنانية والسورية
وتوسيع ن��واة المنطقة األمنية التي
تريد «إسرائيل» إنشاءها في الجوالن»،
مشيرا ً إل��ى «أن الجيش منع دخ��ول
الجرحى إلى مستشفيات البقاع لتلقي
ال��ع�لاج ،واكتفى بالسماح للصليب
األح��م��ر بمعالجة ع���دد م��ن جرحى
المسلحين السوريين في خراج بلدة
شبعا».
وش����دد ال��م��ص��در ع��ل��ى «أن ه��ذه
االشتباكات لم تنجح في زج ال��دروز
في ح��رب ضد الدولة السورية ،فهم
أثبتوا في معركتهم ضد المسلحين
أنهم ملتزمون القرار والخيار السياسي
للدولة».
إذ أكدت مصادر مطلعة لـ«البناء»
«أن أهالي شبعا سيتصدون لمحاولة
نقل سيناريو عرسال إلى قرى شبعا
والعرقوب ،شدد النائب قاسم هاشم
لـ«البناء» على أن األج��واء أفضل من
جيدة» ،نافيا ً المعلومات التي تتحدث
عن زعزعة االستقرار ،ومشيرا ً إلى «أن
المعطيات لم تتبدل منذ أشهر حتى
اليوم».

الرئيس األسد يستقبل
اللواء السيد

إلى ذلك ،استقبل الرئيس السوري
ب��ش��ار األس����د أم���س ال���ل���واء ال��رك��ن
المتقاعد جميل السيد ،وتم التشاور
بحسب البيان الصادر عن السيد في
األوض��اع المحلية واإلقليمية بما فيها
ت��ط��ور األوض���اع إي��ج��اب�ا ً ف��ي سورية
لجهة اإلنجازات التي يحققها الجيش
السوري في مواجهة اإلرهاب بما يؤدي
إل��ى تهيئة المناخات المالئمة للحل
السياسي في سورية.
وأشار الرئيس األسد بحسب البيان
إلى «أن الظروف الحالية باتت أكثر
مالءمة لمواجهة اإلرهاب العابر للحدود
بين لبنان وس��وري��ة» ،معتبرا ً «أن
التنسيق في هذا المجال بين الجيشين
اللبناني والسوري من شأنه أن يخفف
األعباء األمنية عن البلدين وأن يساهم
في تعزيز أمن لبنان واستقراره».

الهبة اإليرانية

بموازاة ذلك ،يعقد مجلس الوزراء
جلسة عادية الخميس المقبل برئاسة
ال��رئ��ي��س ت��م��ام س�ل�ام ،ستبحث في
تقرير الهبة اإليرانية الذي أعدته قيادة
الجيش بشقيها التقني المتعلق بنوعية
السالح ،والسياسي المتصل بالقرار
 1747الذي يحظر استيراد السالح من
الجمهورية اإلسالمية اإليرانية.
وف��ي السياق رف��ض وزي��ر الدولة
لشؤون مجلس النواب محمد فنيش
في حديث لـ«البناء» التعليق على ما
ستؤول إليه األمور في جلسة مجلس
الوزراء» ،داعيا ً إلى انتظار الجلسة وما
سيصدر عنها» ،مشددا ً على «أن الهبة
ال عالقة لها بالقرار  1747الذي يسري
على بيع أو توريد أو نقل السالح».
وإذ أش��ار إل��ى دول ع��دة استفادت
من المساعدات العسكرية اإليرانية
غير المشروطة كالعراق ،رأى فنيش
أن ع���دم ق��ب��ول ال��ه��ب��ة اإلي��ران��ي��ة من
قبل مجلس ال���وزراء م��رده التدخالت
السياسية الغربية ،وتغليب لخيار
سياسي على حساب مصلحة الدولة
والجيش» ،مشددا ً على «أن الجمهورية
اإلسالمية قامت بواجبها ،وعدم قبول
الهبة خسارة للبنان».

المشنوق في مصر

أما وزير الداخلية والبلديات نهاد

المشنوق فبدأ زي���ارة رسمية لمصر
ت��س��ت��م��ر ث�لاث��ة أي�����ام ،م���ؤك���دا ً ف��ور
وصوله «أن هناك هدفا ً مشتركا ً من
ال��زي��ارة وه��و محاربة اإلره��اب ومنع
التطرف ،مشيرا ً إلى «أننا نسعى بكل
االتجاهات العربية واألجنبية سواء
مع دول مجلس التعاون ،أو مع االتحاد
الروسي ،أو مع القاهرة اآلن ،كي يكون
هناك تعاون عسكري وأمني وخبراتي،
ضد أنصار بيت المقدس ،أو داعش ،أو
أي تنظيم من هؤالء».

هل يتراجع «الوطني الحر»؟

وفيما البلد تشهد استراحة قصيرة
بعد عملية التمديد للمجلس ،حيث
يفترض أن ينشر قانون التمديد غدا ً
الثالثاء وفقا ً للمادة  56من الدستور،
بالتالي يصبح ساري المفعول .بدت
معارضة التمديد متفاوتة ،منها ما هو
في السياق العام للمواقف السابقة
والتي ليس لها تأثير يذكر ،ومنها ما
يتعلق بحركة التيار الوطني الحر الذي
يسعى إل��ى تقديم طعن كما فعل في
التمديد السابق.
وف���ي ال��س��ي��اق ،أن��ه��ى ال��خ��ب��راء
الدستوريون والقانونيون في التيار
ال��وط��ن��ي ال��ح��ر م��راج��ع��ة الطعن في
دس��ت��وري��ة ق��ان��ون التمديد للمجلس
النيابي .وأك��دت مصادر نيابية في
التيار لـ«البناء» «أن المراجعة النهائية
للطعن ال��م��وق��ع��ة م��ن ع��ش��رة ن��واب
ستتبلور ف��ي اجتماع تكتل التغيير
واإلص��ل�اح ي��وم غ��د ال��ث�لاث��اء ،لتقدم
أم���ام المجلس ال��دس��ت��وري منتصف
األس��ب��وع» .في حين أش��ارت مصادر
نيابية أخرى في التيار إلى «أنّ قرار
الطعن ليس نهائيا ً فهو ينتظر مداوالت
يوم غد ،ال سيما أن الطعن في التمديد
السابق لم يبت به المجلس الدستوري
العتبارات سياسية».

الراعي يدعو
إلى ثورة بيضاء

وردا ً ع��ل��ى خ��ط��وة ال��ت��م��دي��د ،أك��د
البطريرك ال��م��ارون��ي ب��ش��ارة الراعي
بحسب ما نقل عنه زواره لـ«البناء» «أنه
لم يعد يعترف بكل التركيبة السياسية
الحالية المرتهنة إلى الخارج من دون
استثناء» ،مشيرا ً إلى «أنه يتطلع إلى
عملية تجديد للحالة السياسية في
لبنان التي من شأنها أن تجدد الدولة،
عبر تحريك المجتمع المدني من خالل

ق�صة �أحداث ( ...تتمة �ص)1
وصلت أنباء ما يحدث في منطقة بيت جن
إلى منطقتي راشيا وحاصبيا وشبعا ،وتضمنت
ه���ذه ال��م��ع��ل��وم��ات ارت��ك��اب��ات بشعة نفذتها
ميليشيات «الجيش الحر» التابعة «للمورو»
بحق مواطنين دروز و«لجان الحماية الدرزية».
وكل ذلك كان يجري بفضل تحالف ثالثي ناشئ
في هذه المنطقة بين «الجيش الحر» و«النصرة»
واالستخبارات «اإلسرائيلية» وهدفه تهجير
دروز منطقة القنيطرة لمصلحة إنشاء منطقة
ع��ازل��ة «إسرائيلية» على األراض���ي السورية
مقابل الجوالن المحتل .وأيضا ً إنشاء ممر يربط
بين درعا على الحدود األردنية والقنيطرة على
الحدود مع فلسطين المحتلة .ويحتاج مشروع
الربط هذا إلى ضرب الوجود الدرزي العربي في
هذه المنطقة الرافض له؛ أو أقله إخضاع إرادته.
وت��ض��ي��ف ه����ذه ال��م��ع��ل��وم��ات أن ط��ائ��ف��ة
الموحدين ف��ي س��وري��ة س��واء ف��ي إدل��ب أو في
ال��س��وي��دا والقنيطرة ت��رف��ض زج��ه��ا بمشروع
«المورو» و«جبهة النصرة» الهادف لالستعانة
بـ»إسرائيل» من أجل فرض معادلة سيطرتها
على ما يسمى بالجبهة الجنوبية الممتدة من
درعا للقنيطرة.
وتعتبر أح���داث القتال ال��ت��ي حصلت يوم
الجمعة في بيت جن ومزارعها وقراها ،تطورا ً
مهما ً في دفاع الدروز الموحدين في تلك المنطقة
ع��ن وج��وده��م وأي��ض �ا ً ع��ن ق��راره��م المناهض
للسيناريو «اإلسرائيلي» المطروح بخصوصها.

معلومات عن امتداد
أحداث بيت جن إلى شبعا

علمت «البناء» أن لدى األجهزة األمنية اللبنانية
معلومات حديثة تفيد بوجود تخطيط للهجوم
على كل من بلدتي شبعا في البقاع الغربي وراس
بعلبك في البقاع الشمالي .األول تخطط للقيام
به كل من «داع��ش» و«النصرة» والثاني تنوي
القيام به ميليشيا «المورو» (الجيش السوري
الحر) و«جبهة النصرة» الموجودة في منطقة

القنيطرة.
وتفيد هذه المعلومات أن مجموعات «جبهة
النصرة» في القنيطرة وميليشيا «المورو» في
بيت جن المتحالفين تحت مظلة االستخبارات
«اإلسرائيلية» ،تعتزمان استخدام بلدة شبعا
كمالذ خلفي لوجستي لها ،وذلك على نحو يكرر
تطبيقات خطة «داعش» و«النصرة» لجعل بلدة
عرسال كملجأ لوجستي لعناصرهما المنتشرة
في جرود عرسال والقلمون.
وخالل القتال الذي حصل يوم الجمعة الماضي
في منطقة بيت جن بين «لجان الحماية الدرزية»
وميليشيا «المورو» ،حاولت األخيرة جس نبض
إمكانية تطبيق مبدأ جعل شبعا مالذا ً لوجستيا ً
آمنا ً لها ،فأجرت اتصاالت مع جهات لبنانية
من أجل السماح لنحو  11جريحا ً من عناصرها
سقطوا خ�لال المعركة ،ل��دخ��ول شبعا لتلقي
العالج في مستشفيات لبنانية.
ومن المهم في هذا السياق رصد كيفية ردود
فعل القوى السياسية اللبنانية على هذا الطلب،
لكونه يسلط الضوء على أن الموقف السياسي
اللبناني ال ي���زال يعتريه خلل ع��دم توحده
بمواجهة عدم السماح لإلرهابيين في سورية
باستخدام بلدات لبنانية حدودية كساحات
خلفية لوجستية لها.
وبحسب معلومات لـ«البناء» ف��ان رئيس
الحكومة تمام سالم كان لبعض الوقت مستجيبا ً
لطلب «الجيش السوري الحر» بإدخال مسلحيه
الـ  11إلى شبعا للمعالجة ،ولكنه عاد عن موقفه
بعد تمعنه بمضمون التقدير األمني اللبناني
المحذر م��ن أن ه��ذه الخطوة س��ت��ؤدي إل��ى رد
فعل عنيف من أهالي منطقتي راشيا وحاصبيا
اللبنانيتين الغاضبين من ارتكابات «النصرة»
و«ال��ج��ي��ش ال��ح��ر» ض��د أب��ن��اء جلدتهم ال��دروز
السوريين في منطقتي القنيطرة وبلدات يقطنونها
في منطقة بيت جن ،ال سيما أن هاتين المنطقتين
تعيشان في هذه اللحظات حالة غليان نتيجة
استشهاد نحو  11من أبنائها خالل قتال يوم
الجمعة في تلك المنطقة.

وتضيف ه��ذه المعلومات إن ق���رار رئيس
الحكومة سالم أمكن تعديله بعد إطالعه على
التداعيات الممكن حدوثها ف��ي ح��ال سمحت
الحكومة اللبنانية لجرحى «الجيش الحر»
بدخول شبعا ،وبخاصة لجهة رد فعل دروز
لبنان على هذا األمر.
وأمكن إيصال نفس هذه الرسالة إلى رئيس
بلدية شبعا الذي كان في بداية األمر حائرا ً تجاه
الموقف الذي عليه أخذه من طلب «الجيش الحر».
والثابت في هذا المجال أن الجماعة اإلسالمية
التي لها نفوذ في منطقة شبعا حاولت خلف
الستار وعبر اتصاالت أجرتها أن تخلق لوبيا ً
محليا ً في شبعا ورسميا ً لبنانياً ،يضغط باتجاه
القبول بإدخال جرحى ميليشيات «الجيش الحر»
لبلدة شبعا ليصار إلى معالجتهم في مستشفيات
المنطقة.
وتثمن المصادر عينها في هذا المجال موقف
ق��ي��ادة الجيش ال��ت��ي رف��ض��ت إدخ���ال جرحى
«الجيش الحر» إلى شبعا ،تحسبا ً من أمرين؛
أولهما أن إدخالهم يهدد بنقل م��ا يحدث في
منطقتي القنيطرة وبيت جن إلى المنطقة اللبنانية
المقابلة لها ،خصوصا ً أن نسيجهما االجتماعي
متشابه .وثانيهما أن قيادة الجيش ال تريد أن
تكرر في شبعا نفس معادلة عرسال.
كما تثمن هذه المصادر موقف تيار المستقبل
في تلك المنطقة ال��ذي لم يتعاطف مع توجه
الجماعة اإلسالمية إلدخال الجرحى الـ 11إلى
شبعا.

شبعا وعرسال

هل انتهت عاصفة شبعا التي كادت أن تنفجر
بفعل أح��داث يوم الجمعة الماضي ،والتي تم
إخمادها نتيجة حكمة قيادة الجيش التي اقترحت
كحل وسط :االستعاضة عن إدخال الجرحى إلى
شبعا بإرسال الصليب األحمر اللبناني لمساعدة
جرحى «الجيش الحر» حيث هم داخل األراضي
السورية؟
 ...أقله بحسب المعلومات المتوافرة لألجهزة

األمنية اللبنانية ف��ان منطقة شبعا قد تشهد
هجوما ً تشنه «النصرة» و«الجيش السوري
ال��ح��ر» ،ومرشح أن يتزامن مع هجوم تشنه
«النصرة» و«داعش» ضد بلدة راس بعلبك.
وخالل الساعات األخيرة وجد هذا السيناريو
مستندات مادية تدعمه .وهي تمثلت بمعلومات
تفيد عن قيام «الجيش الحر» باستقدام تعزيزات
عسكرية من منطقة درعا إلى بيت جن ومزارعها.
 ..أيضا ً توافرت معلومات عن اجتماع جرى
بإشراف «إسرائيلي» بين قيادة «المورو» في بيت
جن وبين قيادة «النصرة» في القنيطرة لتنسيق
خطواتهما العسكرية في هذه الجبهة المتصلة
والمقابلة لمنطقة العرقوب وشبعا اللبنانية .وال
تستبعد هذه المصادر أن تكون االستخبارات
«اإلسرائيلية» هي التي بادرت لعقد هذا الجتماع
وذلك لتوحيد جهدهما العسكري (معروف أنه
في منطقة بيت جن اإلمرة العسكرية لـ«الجيش
الحر» .في حين أنه في منطقة القنيطرة اإلمرة
العسكرية لـ«النصرة» ولو على نحو غير مرئي).
ثمة أمر هام يخضع حاليا ً لتشخيص دقيق من
قبل األجهزة األمنية اللبنانية ،مفاده أن أي هجوم
لـ«النصرة» أو لـ«الجيش الحر» على بلدة شبعا
ال يمكن حدوثه من دون ضوء أخضر «إسرائيلي».
وتحديدا ً من دون سماح «إسرائيل» للمهاجمين
باستخدام األراضي التي تسيطر عليها للوصول
إلى شبعا .فبيت جن تبعد عشر ساعات سيرا ً
على األق���دام ع��ن شبعا ،وال يمكن مهاجمتها
عبر عربات رباعية الدفع ألنه ال توجد طرقات
معبدة بين النقطتين .وتتركز الخشية في هذا
المجال على أن تسمح «إسرائيل» للمهاجمين من
«النصرة» و«الجيش الحر» باستخدام أراضيها
ليصلوا إلى بركة النقار أو نقاط أخرى تبعد عن
شبعا مسافة دقائق فقط .وهناك معلومات تفيد
بأن نصائح وجهت مؤخرا ً للدولة اللبنانية كي
تقوم باتصاالت دولية للتدخل مع «إسرائيل»
بهدف تحذيرها من مغبة سماحها للمسلحين في
منطقة بيت جن باستخدام أراض تسيطر عليها
للهجوم منها على شبعا!

هل اقت�صاد المعرفة ( ...تتمة �ص)1
بـ 7في المئة من الناتج المحلي اإلجمالي العالمي وتنمو بمعدل
 10في المئة سنوياً ،كما أصبح لها زبائن واتجاهات ومنتجون
وتقنيات ،وجدير بالذكر أنّ  50في المئة من نمو اإلنتاجية في
االتحاد األوروبي هو نتيجة مباشرة الستخدام وإنتاج تكنولوجيا
المعلومات واالتصاالت.
تقليدياً ،هناك عوامل أربعة لالقتصاد وهي :العمالة رأس المال
المواد األولية وريادة األعمال ،ويؤدّي استخدام المعرفة دورا ً مهما ً
في خلق القيم المضافة لتعزيز تنافسية المنتج ونمو اإلنتاج ،بينما
في اقتصاد المعرفة فإنّ العامل الرئيسي هو رأس المال البشري ،وما
يملكه من القدرة على الخلق واإلبداع وتوليد أفكار جديدة واستثمارها
واستخدام التقنيات المتطورة بالشكل األمثل.
السؤال اآلن ،هل الحديث عن اقتصاد المعرفة في هذه الظروف
الصعبة يعتبر من قبيل الترف الفكري أم هو حاجة ملحة تفرضها
المشاكل الجمة التي تعتري االقتصاد السوري اليوم؟! يمكن التوجه
إلى الصناعات الكثيفة المعرفة التي ال تحتاج إلى إمكانات كبيرة
ورؤوس أم��وال ضخمة إلقامتها ،وفيها اعتماد رئيسي على رأس
المال البشري ،لتسهم جديا ً في معالجة مشكلة البطالة ورفع الناتج
المحلي اإلجمالي ،ومن هذه الصناعات نذكر على سبيل المثال ال
الحصر :صناعة البرمجيات وتطوير المواقع االلكترونية وخصوصا ً
أنها في حالة نمو مذهل في ظ ّل تنامي التجارة االلكترونية ،تطوير
وابتكار أفالم الكرتون لألطفال التي أصبحت اليوم تمثل سوقا ً كبيرة
على مستوى العالم ...وفي هذا السياق ،فإنّ أه ّم ما يميّز المنتجات
الرقمية ،أنها ال تحتاج إلى مواد أولية ،والكلفة األساسية تكون لمرة
واحدة ،بعدها يمكن إنتاج عدد ال نهائي من النسخ من دون أكالف
إضافية تذكر ،ما عدا عمليات التغليف والتعليب والدعاية ،إضافة
إلى أنّ المنتجات الرقمية ليس فيها أي استهالك للثروات الطبيعية،
وال ينتج منها أيّة مخلفات.
تعتبر التجربة الهندية في بانغلور فالي ،Bangalore valley
أنموذجا ً مثاليا ً لصناعة البرمجيات ينظر العالم إليها بتقدير كبير،

إذ يعمل المبرمجون والمهندسون في الهند مع زمالئهم في سيليكون
فالي في الواليات المتحدة في تطوير وهندسة البرمجيات ،بينما
يقوم آخرون في معالجة المكالمات الواردة من زبائن حول العالم
من قبل مراكز اتصاالت في الهند ،يمكن أن يكون إتقان الهنود للغة
اإلنكليزية هو أحد أسباب نجاحهم ،ولكن مستوى المعرفة بتقنيات
الكومبيوتر ووج��ود البنية التحتية الالزمة والموثوقة في مجال
االتصاالت هو العامل األه��م ،وبفعل تلك األنشطة المعتمدة على
المعرفة ،يعتبر بانغلور فالي ثالث أكبر تجمع اقتصادي في الهند
مولدا ً للدخل والثروة.
إنّ صناعة البرمجيات في سورية يمكن أن تشكل قطاعا ً اقتصاديا ً
واعداً ،نظرا ً إلى وجود نسبة كبيرة من الشباب الموهوبين والقادرين
على تحقيق نجاحات كبيرة ،إضافة إلى وجود بنية اتصاالت مقبولة
ويمكن أن تخدم هذا النوع من األعمال ،فيما لو جرى اتباع سياسات
ومبادرات لتشجيعها وتنميتها ،وعلى رغم أنّ الجمعية المعلوماتية
السورية ،تقوم بتحفيز وتشجيع الشباب في هذا المجال ،وتدير
حاضنة لألعمال في البرمجيات ،وتقدم ل��رواد األعمال تسهيالت
لوجيستية مختلفة ...ولكنها تبقى جهودا ً محدودة األثر.
لع ّل العائق األه��� ّم ف��ي إرس���اء صناعات المعرفة ه��و عدم
وجود سياسات حكومية تجعل االستثمار في الموارد البشرية
واستغاللها بالشكل األمثل أولوية وطنية ،تضاف إلى ذلك القرارات
الغارقة في البيروقراطية واآلليات النمطية ،حيث التردّد هو األكثر
حضورا ً في قرارات الحكومة ،فقد سمعنا عن القرى الذكية (إلقامة
صناعات كثيفة المعرفة) وغيرها من المشاريع ،ولكنها بقيت
حبيسة األدراج ،ثم تأتي العقوبات الدولية على سورية في
المرتبة األخيرة.
من الجدير القول ،إنّ التعامل مع إرساء صناعات اقتصاد المعرفة
كقضية واع��دة واستراتيجية ،لتحفيز النمو االقتصادي وتوفير
فرص العمل ورفع الناتج المحلي اإلجمالي ،ال يمكن أن يت ّم من خالل
خطوات خجولة ومتردّدة ،بل إنّ إحداث نقلة نوعية في هذا اإلطار

يستلزم:
وضع وتب ّني سياسات محدّدة حول اقتصاد المعرفة والصناعات
المرتبطة به ،وجعلها أولوية على مستوى االقتصاد الوطني ،واتخاذ
خطوات واضحة المعالم والنتائج.
وضع سياسة تعليمية عالية التركيز على التقنيات الحديثة
الالزمة والمستخدمة في الصناعات الكثيفة المعرفة ،لتخريج كوادر
كفوءة من الجامعات.
توفير المراكز والحاضنات المجهزة بأجهزة الكومبيوتر والشبكات
وملحقاتها ،وضمان مستوى وثوقية مقبول لالتصال باالنترنت
لمساعدة الشباب لبدء أعمالهم.
التشبيك مع الشركات والمنظمات المعنية ،للتواصل واالنخراط
في التوجهات الجديدة مع للسوق العالمية.
المساعدة في تسويق المنتجات ،واالنضمام إلى قواعد البيانات
العالمية واالن��خ��راط في الشبكات ذات العالقة والمشاركة في
المعارض الدولية.
اعتماد وتب ّني المعايير العالمية ف��ي صناعة البرمجيات
والمنتجات الرقمية واألنشطة الرديفة لها.
إعطاء منتجات ه��ذه المراكز البرمجية صفة المنتج المحلي
وحمايته.
إن��ش��اء المراكز التعليمية لتطوير ال��م��ه��ارات والمعرفة عند
المبرمجين ومهندسي النظم لتأهيل وتدريب مط ّورين جدد.
تأمين التمويل الالزم للشباب الذين يريدون تأسيس أعمالهم
في هذا المجال ،وضمان الوصول إلى رأس المال من خالل القروض
المصرفية.
إنّ تحقيق بداية نهوض للصناعات الكثيفة المعرفة ليس معجزة،
وال يحتاج إلى استثمارات ضخمة ،بل إلى اإلرادة أوالً ،ثم إلى مجموعة
قرارات وقليل من األموال للتجهيزات ...وتجميع القدرات والطاقات
الستثمارها بالشكل األمثل الذي يخدم سورية.

د .لمياء عاصي

إح��داث ث��ورة بيضاء في لبنان علها
تحدث تغييرا ً في المعادالت السياسية
القائمة».

ال جديد في الرئاسة

أما على صعيد رئاسة الجمهورية،
ف��ق��د أك���د رئ��ي��س ال��م��ج��ل��س النيابي
نبيه ب��ري بحسب ما نقل عنه زواره
لـ«البناء» «أنه لم يطرأ أي جديد حتى
اآلن في هذا الخصوص» ،الفتا ً إلى «أن
األمور ال تزال تراوح مكانها».
وش��دد ب��ري م��رة أخ��رى على «أن��ه
سيترأس اجتماع اللجنة النيابية
المكلفة دراس����ة ق��ان��ون االن��ت��خ��اب
شخصيا ً في  17من الجاري ،في إطار
ما أكد عليه سابقا ً وما دون في محضر
جلسة التمديد» ،ساعيا ً إلى «استئناف
درس القانون المختلط بين النسبي

واألكثري في محاولة ج��ادة للتوصل
إلى توافق حول هذا األمر».

من محافل دولية».
وأم��ل باسيل «أن نصبح جميعنا
مقاومين بالمعنيين ،بالمقاومة ضد
إسرائيل والمقاومة لبناء الدولة في
لبنان لكي نستطيع البقاء».

وأك��د وزي��ر الخارجية والمغتربين
جبران باسيل في إط��ار جولته على
البقاع الغربي« ،أن المقاومة ال تأخذ
إذن��ا ً من أح��د وحينما تأخذ إذن��ا ً من
أح��د ال ت��ع� ّد م��ق��اوم��ة .ف��إم��ا أن هناك
قضية محقة هي تفرض وجود مقاومة
وتنتهي المقاومة حين انتهاء هذه
القضية وحينها ال يعود هناك مبرر
لوجود هذه المقاومة أو حينما تكون
هذه القضية موجودة ومعنى ذلك أن
المقاومة م��وج��ودة والشعب ال��ذي ال
يقاوم يكون متخاذال ً وهذا ال يحتاج إذنا ً

األرثوذكسي
أسوأ من «داعش»

المقاومة ال تأخذ
إذنا ً من أحد

وأك���دت م��ص��ادر نيابية ف��ي كتلة
التحرير والتنمية لـ« البناء» «أن اقتراح
القانون الذي قدّمه النائبان في «التغيير
واإلص�لاح» أالن عون ونعمة الله أبي
نصر والذي يستند إلى مشروع اللقاء
األرث��وذك��س��ي م��رف��وض ،ألن الظروف
اليوم غير مؤاتية لطرح قوانين كهذه»،
مشيرة إلى «أن األرثوذكسي أسوأ من
داعش».

ماذا يقول م�س�ؤول �إيراني ( ...تتمة �ص)1
في ال�ص��راع ال��ذي تخوضه المعسكرات الليبرالية
التي ترى واشنطن أن «إسرائيل» تقع في طليعتها
ضد التطرف واإلرهاب الذي تراه واشنطن متجسدا ً
بقوى المقاومة ،وف��ي زم��ن الربيع العربي حاولت
واشنطن تصوير القضية كلها بتغيير النظام في
س��وري��ة تحت ش�ع��ار س�ل��وك ط��ري��ق الديمقراطية،
بينما كانت ت��رى إي��ران ال�ح��رب فيها وعليها بداية
لتفكيك الكيانات السيادية في المنقطة ،وتقسيمها
على أس��اس طائفي ومذهبي ستكون «إسرائيل» ال
الشعوب المستفيد األول منه ،ومن بعدها التطرف
واإلرهاب اللذان تمثلهما مشتقات «القاعدة» المختبئة
س��را ً وعلنا ً تحت عباءة «ال �ث��ورات» .وه��ا هي المرة
األول��ى التي يكون هناك تشخيص موحد لتحديد
التناقض ال��رئ�ي�س��ي ،بالمواجهة ال�ت��ي يفترض أن
تستنهض ك��ل ال�ق��وى الدولية واإلقليمية الجتثاث
خطر اإلره ��اب التكفيري ،ال��ذي يستجلب مريديه
من كل أنحاء العالم إلقامة كيان استيطاني تكفيري
عالمي في أشد مناطق العالم حساسية ،ما بين نهري
دجلة والفرات.
تحت سقف ه��ذه المتغيرات ح��دث ف��ي الملفات
الكبرى في المنطقة التي تقع إيران في قلبها ويقع قلب
أميركا وأوروب��ا عليها ،ما يسمح ب��إدارة الخالفات،
ففي ساحة االشتباك الرئيسي حول فلسطين وخيار
المقاومة ،يمكن رب��ط ال �ن��زاع والتسليم األميركي
باستحالة تخلي إي��ران عن خياراتها ودعمها لقوى
المقاومة ،وال تتوهم إيران باألساس تغييرا ً أميركيا ً
من جعل أمن «إسرائيل» في مقدمة أولوياتها ،لكن
ما أصاب «إسرائيل» في قدرتها الرادعة ،وما أصاب
معسكر ال �م �ق��اوم��ة ف��ي ع�لاق��ات أط��راف��ه ببعضها
ال�ب�ع��ض ،يجعالن ال �ح��روب خ �ط��را ً بعيد الحدوث،
ويحتمل تقبالً باردا ً للخيارات المتباينة وال يجعلها
ح��اض��رة ف��ي س��اح��ات التفجير وال �م��واج �ه��ة ،وفي
س��وري��ة تبخرت ال��ره��ان��ات على «معارضة معتدلة

ق��ادرة وقوية» وص��ار الخيار بين اإلره��اب والدولة
حصريا ً أو يكاد ،ويبدو الحل السياسي على قاعدة
التسليم ببقاء الرئيس السوري بشار األسد وتشكيل
حكومة تضم مكونات المعارضة المعادية لإلرهاب،
وال ��ذي يترجمه ال�خ��ط العريض لمسعى المبعوث
األممي قابالً لتشكيل أرضية مشتركة مقبولة ،وفي
الخليج تسعى إيران لسياسة واقعية مع دول الجوار
تزيل مناخات العداء لكنها تعتمد الواقعية في قراءة
األح�ج��ام واألدوار ،فيما تبدو واشنطن مصدومة
ب �م �ح��دودي��ة ق � ��درات ح�ل�ف��ائ�ه��ا ق �ي��اس �ا ً ب��وع��وده��م
وإدع��اءات �ه��م خ�ص��وص�ا ً ف��ي ال �ح��رب على اإلره ��اب
وفي ضوء المتغيرات اليمنية ،وفي شمال المنطقة
تلتقي طهران وواشنطن على التفاهم حول ضرورة
أخذ الخصوصية التركية في االعتبار ،لكن من دون
أوهام بعد تجارب كليهما معها.
كل هذا يعني أن المصالح العليا للدولتين األهم
ف��ي صناعة السياسة ف��ي ال�ش��رق األوس ��ط ،تدعو
للتفاؤل ،إال إذا كان ما يصنع ومن يصنع السياسة
ف��ي واش �ن �ط��ن ،خ�ل�اف �ا ً ل �م��ا ق��ال �ت��ه رس��ال��ة أوب��ام��ا
للمرشد ،هم غير األميركيين ،خصوصا ً في زمن
االنتخابات.
ح��رب ال�ع�ق��ول واإلرادات ت �ش��ارف على النهاية
وإي� ��ران س�ت�ك��ون ف��رح��ة ب��ال��وص��ول ل�ن�ت��ائ��ج تحقق
االس �ت �ق��رار ،لمنطقة ال تحتمل اخ �ت �ب��ارات العبث
والصبيانية ،لكن إي��ران لن تشعر بالندم في حال
الفشل ،ألنها بذلت كل ما يجب للتوصل للتفاهمات،
وستكون جاهزة لكل االحتماالت ،خصوصا ً عندما
ت�ت��أك��د م��ن أن ال��دول��ة ال �ت��ي ت�س�ع��ى ل�س�ل��ب اإلرادة
المستقلة ل��دول العالم ،ال تفعل ذل��ك لحسابها ،بل
لحساب من سلب إرادتها كدول مستقلة.
هذا ما قاله مسؤول إيراني كبير في اجتماع ضم
كبار صناع ملفات التفاوض وال�ح��رب عشية لقاء
مسقط.

انتفا�ضة القد�س ( ...تتمة �ص)1
على تسميتها «انتفاضة أطفال الحجارة» .في االنتفاضة
الثانية ،لجأ المناضلون إلى استعمال أسلحة فردية خفيفة
(مسدسات وبنادق) وأسلحة متوسطة الفعالية (قاذفات اآلر
بي جي) .في انتفاضة القدس الجارية ،يستعمل المناضلون
األم���واس والسكاكين وقضبان الحديد ،كما يستعملون
سياراتهم لدهس الجنود «اإلسرائيليين» في الشوارع
والساحات العامة.
من المحتمل أن تتط ّور انتفاضة القدس إل��ى انتفاضة
ثالثة تع ّم سائر مناطق الضفة الغربية ،وأن تصبح األسلحة
المعتمدة فيها أكثر فتكاً .لكن ذلك يتوقف على سياسة محمود
عباس وفريقه من جهة وسياسة «حماس» و«الجهاد اإلسالمي»
وسائر تنظيمات المقاومة في غزة والضفة من جهة أخرى.
أبو م��ازن ليس بالتأكيد من دع��اة استئناف المقاومة.
لذا لن يأمر «قوات األمن الوطني» الفلسطينية بالتعاون أو
أقلّه بالتهاون مع المنتفضين والمناضلين ،وسوف يكتفي
باللجوء إل��ى مجلس األم��ن وباالنضمام إل��ى اتفاق روما
الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية.
«حماس» (وربما «الجهاد اإلسالمي» أيضاً) تبدو متمسكة
بالهدنة وبالتالي بلجم تنظيمات المقاومة الراغبة في متابعة
القتال مع «إسرائيل» والتي ُتطلق ،بين الفينة واألخرى ،قذائف
صاروخية على المستعمرات «اإلسرائيلية» في غالف قطاع
غزة .آخر قذيفة صاروخية أطلقها أحد هذه التنظيمات حملت
أبو مازن ـ إضافة إلى سبب آخر ـ على إلغاء زيارته إلى غزة.
هل فعل ذلك العتقاده أنّ لـ« حماس» يدا ً في إطالق القذيفة أم
العتقاده أن خطوته هذه تدعم «حماس» في لجم التنظيمات
المتح ّمسة الستئناف القتال؟ الجواب تق ّرره انتفاضة القدس
وطريقة «حماس» وأخواتها في التعامل معها.
لع ّل احتمال تحويل انتفاضة القدس من صراع قومي إلى
صراع ديني هو ما تخشاه «إسرائيل» فعالً .ذلك أنّ نتنياهو
َسلَ َك منذ أكثر من خمس سنوات مسارين في محاربة قوى
الممانعة والمقاومة في عالم العرب والمسلمين .األول،
تأجيج الشقاق الس ّني – الشيعي لشرذمة أعداء «إسرائيل»
وش ّل فعاليتهم .الثاني ،تحويل الصراع بين بعض الدول
العربية وإي��ران إل��ى أولوية راسخة على حساب أولوية
الصراع مع «إسرائيل».
ثمة مؤشرات تدعو ق��ادة «إسرائيل» إل��ى التخ ّوف من
تداعيات تحويل الصراع مع الفلسطينيين إلى صراع ديني
يشارك فيه مسلمون من غير بالد العرب .في هذا السياق
يمكن تفسير إع�لان الرئيس التركي رج��ب طيب أردوغ��ان

التوجه إلى مجلس األم��ن الدولي إلنهاء االعتداءات
نيته
ّ
«اإلسرائيلية» في الحرم القدسي .الالفت أنّ أردوغ��ان أبلغ
نيته تلك في اتصالين هاتفيّين مباشرين إلى الرئيس محمود
عباس ورئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» خالد
مشعل .وكان األردن سحب سفيره من تل أبيب احتجاجا ً على
تواطؤ الشرطة «اإلسرائيلية» مع المستوطنين في االعتداء
على الحرم القدسي ،كما تقدّم بشكوى من مجلس األمن ما
حمل نتنياهو على االتصال بالملك عبدالله الثاني ليؤكد له
عدم سعي حكومته إلى تغيير الوضع في المسجد األقصى أو
السماح لليهود بالصالة فيه.
من المحتمل أن تتط ّور ردود الفعل العربية واإلسالمية على
اعتداءات «إسرائيل» في الحرم القدسي فال تقف عند حدود
مجلس األمن بل تتجاوزها إلى عقد قمة عربية طارئة وربما
دعوة مؤتمر التعاون اإلسالمي أيضا ً إلى االنعقاد .كما من
المحتمل أن تط ّور تركيا موقفها فال تكتفي بدعو ٍة أطلقها رئيس
حكومتها أحمد داود أوغلو إلى مسلمي العالم لحماية المسجد
األقصى «ألنّ القدس ال يمكن أن ُتحكم من دين واحد».
تجارب الماضي ،وال سيما بعد واقعة إح��راق المسجد
األقصى ،ال تبعث على التفاؤل .فتركيا ال تعتبر قضية القدس
أولوية في الوقت الحاضر بسبب انخراطها علنا ً في صراع
مكشوف ض ّد سورية إلزاحة الرئيس بشار األسد وإقامة نظام
موا ٍل لها .ثم هي تخشى ،إن هي رفعت صوتها بتأيي ٍد أكبر
للفلسطينيين ،مطالبتها باتخاذ مواقف عملية ليس أقلّها دعم
يزجها في
المقاومة الفلسطينية بالمال والسالح األمر الذي ّ
نزاع مقلق مع الواليات المتحدة.
إضافة إل��ى ذل��ك ،ف��إنّ أيّ دع��م عربي أو إسالمي فعّ ال
للفلسطينيين في صراعهم مع «إسرائيل» يتطلب أوال ً اتفاقا ً
بين الفلسطينيين أنفسهم ،وتفاهما ً بين ال��دول العربية
وال سيما النافذة منها .والحال أنّ الفلسطينيين أخفقوا في
تحقيق وحدتهم الوطنية حتى اآلن ،بدليل عزوف محمود
عباس عن زيارة القطاع بعد التفجيرات التي تع ّرضت لها
منازل قادة «فتح» في غزة .أما الدول العربية فإنّ خالفاتها
ومطامحها بخصوص أزمات سورية والعراق واليمن وليبيا
تجعل من تفاهمها على خطة عملية لحماية الحرم القدسي
أمرا ً مستبعداً.
في ضوء هذا الواقع المؤلم ،سيبقى الصراع الفلسطيني-
«اإلسرائيلي» قوميا ً على األرض وإسالميا ً في اإلعالم ليس
إلاّ ...

اغتيال خم�سة مهند�سين ( ...تتمة �ص)1
على صعيد متصل ،أعلنت المستشارة اإلعالمية لـ«الئتالف المعارض»،
بهية مارديني ،أن االئتالف تلقى دعوة رسمية لحضور اجتماع «أصدقاء
سورية» المقرر عقده في لندن االثنين المقبل.
وفي السياق ،قال الرئيس األسبق لالئتالف معاذ الخطيب إنه بحث
مع وزير الخارجية الروسي سيرغي الفروف في موسكو تطورات األزمة
السورية ،مشيرا ً إلى أنه وصل إلى العاصمة الروسية على رأس وفد من
المعارضة لبحث سبل إنهاء الصراع الدائر في البالد.
إلى ذلك ،أدى اعتداء إرهابي نفذته مجموعة تابعة لـ«جبهة النصرة»
إلى استشهاد خمسة مهندسين يعملون بالطاقة الذرية والنووية في مجمع
البحوث العلمية.
وقد أسفر إطالق نار على حافلة تقل المهندسين أثناء توجههم لعملهم
صباح أمس بالقرب من جسر حرنة بالتل إلى استشهاد المهندس نزار
الصمل والمهندس نضال غازي والمهندس عباد عيون والمهندس كامل
السوادي ومهندس آخر لم يعرف اسمه باإلضافة إلى استشهاد سائق
الحافلة.
وكان اعتداء إرهابي على حافلة تقل موظفين يعملون في المركز ذاته في
نهاية تموز الماضي ،أسفر عن استشهاد  6أشخاص وجرح  19آخرين ،كما
كانت مقاتالت تابعة للعدو «اإلسرائيلي» استهدفت في الخامس من أيار
 2013مركزا ً آخر للبحوث العلمية في منطقة جمرايا بريف دمشق.

د .عصام نعمان

�إعالنات ر�سمية
إعالن بيع بالمعاملة 2014/599
محكمة تنفيذ عقود السيارات في بيروت
برئاسة القاضي جورج أوغست عطية
تباع بالمزاد العلني نهار اإلثنين في
 2014/11/24ابتدا ًء من الساعة 1:30
ظهرا ً سيارة المنفذ عليها شركة غولدن
كاندي ت.ب .ماركة رينو  TRAFICموديل
 2012رق��م /289122/م الخصوصية
تحصيالً لدين طالب التنفيذ بنك لبنان
والمهجر ش.م.ل .وكيله المحامي رامي
باسيل البالغ  $/16089/عدا اللواحق
والمخمنة بمبلغ  $/8500/والمطروحة
بسعر  $/7500/أو ما يعادلها بالعملة
الوطنية وإن رس��وم الميكانيك قد بلغت
/864.000/ل.ل.
فعلى الراغب بالشراء الحضور بالموعد
المحدد إلى مرآب مشيلح في بيروت جسر
ال��واط��ي مصحوبا ً بالثمن ن��ق��دا ً أو شيك
مصرفي و % 5رسم بلدي.
رئيس القلم أسامة حمية

