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ميلي�سيا »ق�سد« تمار�ض اإجرامها باختطاف المدنيين و�سرقة اأرا�ٍض وقطع المياه في ريفي الح�سكة ودير الزور 

العماد اأّيوب: روح ت�شرين �شتبقى �شعلة مّتقدة ُتذكي روح المقاومة..

وظريف يرى »اتفاق اأ�شنة« ال�شبيل الوحيد للعالقات ال�شورية التركية

ا�ست�سهاد 104 اأ�سخا�ض واإ�سابة اأكثر من 6000 خالل االحتجاجات في المحافظات العراقية

بغداد: مجل�س الوزراء يتبّنى قرارات للحّد من البطالة 

وال��ق��وات  ال��ع��ام للجيش  ال��ق��ائ��د  ن��ائ��ب  أك��د 
المسلحة وزير الدفاع العماد علي عبد الله أيوب 
أن حرب تشرين التحريرية مأثرة خالدة وصفحة 
نقطة  وشكلت  الحديث  ال��ت��اري��خ  ف��ي  مشرقة 
انعطاف وتحوالً نوعياً في تاريخ الصراع العربي 
ورسخت  جديدة  معادالت  وأرس��ت  الصهيوني 
حقائق موضوعية أهمها قدرة المقاتل على تحقيق 

االنتصار وانتزاع حقه مهما بلغت التضحيات.
الذكرى  بمناسبة  أمس،  أيوب  العماد  وأش��ار 
التحريرية  تشرين  لحرب  واألربعين  السادسة 
تاريخ  ف��ي  األول���ى  ه��ي  تشرين  ح��رب  أن  إل��ى 
القرار  حيث  م��ن  الصهيوني  العربي  ال��ص��راع 
نتائجها  ُتقاس  وال  وق��ال:  واإلع��داد.  والتخطيط 
والمكاسب  والعسكرية  الجغرافية  بالنجاحات 
بقدر  فقط  حققتها  التي  والمعنوية  السياسية 
في  أحدثتها  التي  الكبرى  بالتحوالت  ُتقاس  ما 
اليأس  جدار  كسر  مقّدمتها  وفي  التفكير  طرائق 
الذي كان قائماً بعد حرب حزيران 1967 وإحياء 
الوطنية.  الكرامة  واستعادة  النفوس  في  األمل 
ومعانيها  تشرين  روح  إن  أيوب  العماد  وأضاف 
السوريين  ضمائر  في  ماثلة  ت��زال  ال  ودالالت��ه��ا 
والشرفاء وستبقى معاني تشرين التحرير شعلة 
المقاومة في  متقدة تنير لنا الطريق وتذكي روح 
الصمود  في  بوضوح  تجّسد  ما  وهذا  الضمائر. 
الكبير الذي نعيشه في مواجهة أقذر حرب عرفتها 
وجيشاً  شعباً  سورية  استطاعت  وقد  البشرية. 
قوى  لمواجهة  األبهى  األنموذج  تقّدم  أن  وقيادة 
اإلرهاب والبغي والعدوان، لقد أثبتنا للعالم أجمع 
أن وطناً بحجم سورية ال تكسره المحن وال تنال 
قادر  بل  وتعاظمت  اشتّدت  مهما  الخطوب  منه 
وصمودهم  أبنائه  ب��إرادة  االنتصار  صنع  على 

وتضحياتهم.
على صعيد آخر، قال وزير الخارجية اإليراني، 
التركية »ضد  اإلج��راءات  إن  محمد جواد ظريف، 
أياً  تحقق  لن  السورية  والسيادة  الحدود  أم��ن 
مع  للتعاون  بالده  استعداد  مؤكداً  أهدافها«،  من 

البلدين لحل المشاكل بينهما.
التركي  الجانب  أبلغت  بالده  أن  ظريف  وأكد 
بأن »السبيل الوحيد للحفاظ على أمن تركيا هو 
الحدودية  المناطق  في  العسكرية  القوات  نشر 
المناطق  في  السورية  القوات  ونشر  سورية،  مع 
اتفاق  على  بناء  األك��راد«،  يقطنها  التي  السورية 
أضنة، الفتاً إلى أن طهران أبلغت سورية وتركيا 

المنطقة  دول  »أم���ن  ب��أن 
يكون عبر احترام سيادة أراضيها«.

»تسعى  ال��م��ت��ح��دة  ال���والي���ات  أن  وأض����اف 
إيران  الستغالل األكراد لتحقيق مصالحها«، وأن 
»تتعاون مع حكومة كردستان العراق والحكومة 
سورية  في  الكردية  الجماعات  وجميع  السورية 
وسورية،  تركيا  بين  الحدودية  المشاكل  لحل 
القوات العسكرية  وذلك عن طريق التنسيق بين 
السورية والتركية ومن دون التسّبب بأي مشاكل 

لألكراد والعرب في تلك المناطق«.
وتأتي تصريحات ظريف بعد أن أعلن الرئيس 
بالده  أن  السبت،  أردوغ��ان،  طيب  رجب  التركي، 
في  الفرات  شرق  في  وبرية  جوية  عملية  ستنفذ 

سورية »إلرساء السالم هناك«، بحسب تعبيره
وقال أردوغان إن العملية »باتت قريبة إلى حد 
يمكن القول إنها ستحدث اليوم أو يوم غد«، وذلك 
مع  المفاوضات  سير  من  تركيا  استياء  ظل  في 
الواليات المتحدة حول إقامة المنطقة اآلمنة، التي 
من شأنها أن تخفف من مخاوف أنقرة الحدودّية 
األمنية، مع استمرار مواجهتها للمسلحين األكراد 

المتمركزين في هذه المنطقة.
مباني  على  سيطرته  بعد  أخ��رى،  جهة  من 
المؤسسات الحكومية وإغالق المدارس التعليمية 
منطقة  سكان  على  والتضييق  العامة  والمشافي 
والتي  الجائرة  قوانينه  خالل  من  الفرات  شرق 
يفرضها بالقوة بمساندة جيش االحتالل األميركي، 
بدأ تنظيم »قسد« االستيالء على أراضي الفالحين 
وزراعتهم واالستيالء على إنتاجها الزراعي بريف 
الدولة  »أم��الك  أنها  بحجة  السورية  الحسكة 

السورية«.
وقال مصدر، إن تنظيم »قسد« الموالي للجيش 
أراضي  على  السبت  بالقوة  استولى  األميركي 
العشرات من الفالحين في قرى الميلبية وطابان 
وسبع سكور بالريف الجنوبي القريب من مدينة 
بعمليات  وب��دأ  سورية،  شرقي  شمال  الحسكة 
الفالحة تمهيداً لزراعتها والسيطرة على محصولها 

للموسم الزراعي المقبل.
التابعة  الزراعة«  »هيئة  آليات  أن  وأض��اف، 
عمليات  باشرت  الكردية«  ب���«اإلدارة  يسّمى  لما 
الحراثة بالجرارات الزراعية ألراضي العقار )رقم 
21 - طابان غربي( البالغة مساحته نحو 20 ألف 
دونم زراعي والتي يستثمرها الفالحون في قرى 

الميلبية وسبع سكور وطابان غربي منذ عقود.

بدورها، أكدت مصادر محلية بريف الحسكة، 
دونم  ألف   20 بحوالي  المقدرة  األراضي  هذه  أن 
يقومون بزراعتها منذ عشرات السنوات وفق نظام 
قوانين  وهي  اليد«  »وض��ع  أو  بالمثال«  »األج��ر 
خاصة بتنظيم أمالك الدولة السورية، والتي تقوم 
مديرية أمالك الدولة في كل المحافظات بتنظيمها 
دعم  بهدف  الستثمارها  للفالحين  وإعطائها 
الفالحين وتثبيتهم في أراضيهم وقراهم وتحقيق 
األمن الغذائي للبالد على مدار السنوات الماضية.

وتابعت المصادر أن تنظيم »قسد« االنفصالي 
السيطرة  بعد  المذكورة  األراض��ي  بحراثة  باشر 
على  السيطرة  أيضاً  تمت  حيث  بالقوة،  عليها 
مساحة األرض المخصصة لبناء جامعة الحسكة 
وعلى  الفالحين  ألراض��ي  المحاذية  الحكومية 
الزراعي  الحراج  لمصلحة  المخصصة  األراض��ي 

الحكومية وذلك بهدف زراعتها وسرقة إنتاجها.
إن  أهلية،  مصادر  قالت  الحسكة،  ريف  وفي 
مدينة  عن  كامل  بشكل  انقطعت  الشرب  مياه 
الغربي،  الشمالي  الحسكة  ريف  في  العين  رأس 
التي تقوم بها  األنفاق  وذلك بسبب عمليات حفر 

ميليشيات »قسد« داخل أحياء المدينة.
من  المدعومة  »قسد«  ميليشيات  وشنت  هذا، 
اختطفت  السكنية  للمنازل  مداهمة  حمالت  قوات 
خاللها عدداً من المدنيين وصادرت ممتلكاتهم في 
دير الزور، فيما توفيت امرأتان إثر الفوضى األمنية 
الميليشيات  عليها  تسيطر  التي  المناطق  ضمن 

االنفصالية في الجزيرة السورية.
»قسد«  ميليشيات  أن  أهلية  مصادر  وذكرت 
والطيران  األميركي  االحتالل  ق��وات  من  بدعم 
حملة  الماضية  الساعات  خالل  شنت  المروحي 
الحاجم  حي  في  للمنازل  وتفتيش  مداهمات 
الجنوبي  ال���زور  دي��ر  ري��ف  ف��ي  ذي��ب��ان  ببلدة 
قامت  كما  المواطنين،  أحد  واختطفت  الشرقي 
أحد  على  ن��س��اء   3 باختطاف  الميليشيات 
حواجزها شرق مدينة الرقة وصادرت عدداً من 
في  المنتشرة  حواجزها  على  النارية  الدراجات 

الحسكة. مدينة 
يشار إلى أن تنظيم »قسد« قام خالل السنوات 
من  واسعة  مساحات  على  بالسيطرة  الماضية 
التابعة  الحكومية  والمباني  الزراعية  األراض��ي 
للدولة السورية في منطقة شرق الفرات السورية، 
وأراٍض  منازل  من  الخاصة  السكان  أمالك  من  أو 

ومعامل وسيارات.

عقد مجلس الوزراء العراقي جلسة استثنائية، 
البالد  تشهدها  التي  التظاهرات  ف��ي  للبحث 
وجهود االستجابة للمطالب الشعبية، ولخطاب 
األنباء  وكالة  أعلنت  ما  وفق  الدينية،  المرجعية 

العراقية.
من  األول��ى  الحزمة  ال���وزراء  مجلس  وأص��در 
التي  االستثنائية  الجلسة  في  المهمة  القرارات 
المهدي،  عبد  عادل  الحكومة،  رئيس  إليها  دعا 

وتتلّخص الحزمة األولى بالقرارات التالية:
السكنّية  األراضي  على  التقديم  باب  فتح   .1
والفئات  المحدود  ال��دخ��ل  ل��ذوي  المخّصصة 
الخاص  ال���وزراء  مجلس  ق��رار  بحسب  األخ��رى 

بذلك، وفي المحافظات كافة.
سكنية  قطعة  ألف   17 توزيع  استكمال   .2
في  ال��م��ح��دود  ال��دخ��ل  ذوي  م��ن  للمستحقين 
محافظة البصرة وخالل فترة زمنية ال تتجاوز 4 

أسابيع.
لإلسكان،  وطني  برنامج  وتنفيذ  إع��داد   .3
موزعة  سكنية  وح��دة  أل��ف   100 بناء  يشمل 
للمحافظات  األولوية  ومنح  المحافظات،  على 

والمناطق األكثر فقراً.
4. يتولى المحافظون كافة تشكيل لجان لفرز 
أسماء العوائل األكثر حاجة في محافظاتهم، من 
الرعاية االجتماعية، من  فئة المشمولين بشبكة 
ورفع  السكنية،  األراضي  بتوزيع  شمولهم  أجل 
األسماء إلى األمانة العامة لمجلس الوزراء خالل 

مدة أسبوعين.
5. تتولى وزارة المالية تعزيز رصيد صندوق 
اإلسكان من أجل زيادة عدد المقترضين وتمكينهم 
األراضي  قطع  على  السكنية  الوحدات  بناء  من 
المواطنين، وتضمين ذلك في  التي ستوزع على 
موازنة 2020 وتكون القروض معفاة من الفوائد 

وفقاً لقانون الصندوق.
150 ألف شخص من العاطلين ممن  6. منح 
ال يملكون القدرة على العمل منحة شهرية قدرها 
ألف دينار لكل شخص ولمدة ثالثة أشهر،   175

بمبلغ كلي قدره 78.5 مليار دينار عراقي.
7. إنشاء مجّمعات تسويقية حديثة )أكشاك( 
في مناطق تجارية في بغداد والمحافظات تتوّزع 
مدة  خالل  السابقة  الفقرة  في  إليهم  المشار  على 
دينار  مليار   60 قدرها  كلية  وبكلفة  أشهر  ثالثة 
بتشغيل  الكشك  صاحب  يتعّهد  أن  على  عراقي، 
اثنين من العاطلين عن العمل لضمان توفير ما ال 
يقّل عن 45 ألف فرصة عمل للمواطنين مع مراعاة 

إعطاء األولوية لمن أزيلت أكشاكهم.
8. إعداد برنامج لتدريب وتأهيل العاطلين عن 
العمل ممن يملكون القدرة على العمل وبعدد 150 
المتخرجين،  وغير  المتخرجين  الشباب  من  ألفاً 
التدريب  فترة  خ��الل  مالية  منحة  ص��رف  م��ع 
البالغة ثالثة أشهر قدرها 175 ألف دينار شهرياً 
مليار   78.5 قدره  إجمالي  وبمبلغ  شخص،  لكل 
دينار عراقي من أجل تأهيلهم، وتشغيل من يجتاز 
الشركات  في  بنجاح  التدريبية  ال��دورات  منهم 

االستثمارية العاملة في العراق.
التدريبية  ال���دورات  في  الناجحين  منح   .9
المذكورة أعاله قروضاً مالئمة لتأسيس مشاريع 

متوسطة أو صغيرة من صندوق القروض المدّرة 
للربح في وزارة العمل والشؤون االجتماعية، أو 
المركزي  البنك  مبادرة  خالل  من  قروضاً  منحهم 
دينار  تريليون   1 والبالغة  الشباب  إلق��راض 

عراقي.
10. شمول العاطلين عن العمل من المشتركين 
ببرنامج التدريب آنفاً بقانون الخدمات الصناعية 
مشروع  إلنشاء  مخدومة  أرض  قطعة  بمنحهم 
صناعي مع تمتعهم بكافة االمتيازات التي يوفرها 

القانون المذكور.
التطّوع  باب  فتح  الدفاع  وزارة  تتولى   .11
البوابة  عبر  سنة   25  -  18 عمر  من  للشباب 
المحافظات  في  االستقبال  مراكز  أو  اإللكترونية 

اعتباراً من يوم 15 أكتوبر 2019.
باتخاذ  والداخلية  الدفاع  وزارتي  قيام   .12
عقودهم  المفسوخة  إلعادة  األصولية  اإلجراءات 

في المحافظات كافة.
اإلج��راءات  اتخاذ  التربية  وزارة  تتولى   .13
المتطّوعين  المحاضرين  مع  للتعاقد  الالزمة 
ضمن  المطلوبة  المالية  التخصيصات  وإدراج 

موازنة 2020 وفقاً للحاجة والتخصص.
اإلجراءات  اتخاذ  الزراعة  وزارة  تتولى   .14
استئجار  مبالغ  من  الفالحين  إلعفاء  األصولية 
األراضي الزراعية المترّتبة بذمتهم سابقاً ولغاية 

31 ديسمبر 2019.
مع  وبالتنسيق  المحافظون  يتولى   .15
العمل  لوزارة  التابعة  االجتماعية  الرعاية  دوائر 
بالعوائل  قوائم  تهيئة  االجتماعية  وال��ش��ؤون 
روات��ب  منحهم  لغرض  المستحقة  المحرومة 

الرعاية االجتماعية وبعدد 600 ألف عائلة.
16. اعتبار الضحايا من المتظاهرين واألجهزة 
األمنية شهداء وشمولهم بالقوانين النافذة ومنح 

عوائلهم الحقوق واالمتيازات المترتبة على ذلك.
الخدمات  تقديم  الصحة  وزارة  تتولى   .17
والقوات  المتظاهرين  من  للجرحى  العالجية 
نفقة  على  االحتياجات  كامل  وتوفير  األمنية 
إن  العراق  خارج  العالج  ذلك  في  بما  الحكومة، 

تطلب ذلك.
وزارة  باسم  الرسمي  الناطق  قال  ذل��ك،  إلى 
الداخلية وعمليات بغداد، سعد معن الموسوي، 
من  أكثر  وأصيب  استشهدوا  أشخاص   104 إن 

6000 آخرين خالل االحتجاجات في البالد.
صحافي  مؤتمر  خ��الل  الموسوي  وأض���اف 
والداخلية  ال��دف��اع  وزارات  باسم  للمتحدثين 
أن  العراق،  في  المشتركة  والعمليات  والصحة 

ثمانية من قوات األمن كانوا من بين الشهداء.
و8  العامة  المباني  من   51 إن  قائالً  وتابع 
قبل  من  أحرقت  قد  السياسية  ل��ألح��زاب  مقار 

المتظاهرين.
العراقية  الداخلية  باسم  المتحدث  وأك��د 
استهداف  وراء  تقف  خبيثة  أي��ادي  هنالك  أن 
في  تحقيق  فتح  تم  أنه  إلى  مشيراً  المحتجين، 

الجهة التي تقف وراء استهداف المتظاهرين.
وكان عبد المهدي أعلن الجمعة التزام حكومته 
الفساد  بمكافحة  الخاصة  اللجنة  أسماء  بتقديم 
درجات  بأعلى  الدينية  المرجعية  اقترحتها  كما 
الشفافية والتشاور. كما رفعت الحكومة العراقية 
من  الخامسة  الساعة  من  ابتداًء  التجوال  حظر 

فجر السبت. 
رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي أعلن 
من جهته أن البرلمان أوصى بتسهيل االستثمار 

لتوفير مليون فرصة عمل.
ممثلين  مع  اجتماعه  بعد  الحلبوسي  وأك��د 
المتظاهرين ضرورة منح قروض معفاة من  عن 
الضرائب لمن ال يملك سكناً، وإعادة النازحين إلى 
ديارهم. كما تعّهد بتفعيل قرارات مجلس الوزراء 

بشأن حملة الشهادات العليا.
لبناء  أن هناك خطة  أعلن  قد  الحلبوسي كان 
اإلسكان.  مشكلة  لحل  سكنية  وحدة  ألف   100
ورأى أن خطر الفساد ال يقّل عن خطر اإلرهاب وهو 
»أعّول  مشدداً  للخطر،  العراق  مستقبل  يعّرض 

كثيراً على دور المرجعية الدينية«.
مفوضية حقوق اإلنسان في العراق أعلنت من 

جهتها ارتفاع عدد قتلى االحتجاجات إلى 93.
في  المتحدة  األمم  بعثة  دعت  السياق،  وفي 
العراق إلى وقف أعمال العنف في البالد، مشّددة 

على وجوب محاسبة المسؤولين عنها.
المتحدة  العام لألمم  الممثلة الخاصة لألمين 
وفي  بالسخارت،   - هينيس  جينين  العراق  في 
غير  خسائر  لوقوع  بالغ  حزن  عن  عّبرت  بيان، 
أن  بّد  ال  ذلك  أن  على  مشّددة  األرواح،  في  مبررة 

يتوقف.

{ هتاف دهام
مّرت  التي  االقتصادية  األزم��ة  أن  على  االقتصادّيون  الخبراء  يتفق 
وعلى  سياسية.  جذور  ذات  أزمة  هي  العربية  مصر  جمهورية  بها  وتمّر 
الرغم من ضّخ صندوق النقد الدّولي 12 مليار دوالر أميركي في االقتصاد 
المصري، وعلى الرغم من المؤشرات اإليجابية، ُيعاني االقتصاد المصري 
من تضخّم هائل يرفع من أسعار السلع األساسية بشكل كبير. وهو نتاج 
أمرين بحسب الباحث االقتصادي البروفسور جاسم عجاقة: األول تراجع 

الجنيه المصري والثاني رفع الدعم عن السلع األساسية.
بعد أن كان سعر صرف الجنيه المصري ُيقارب ال� 2.8 جنيه للدوالر 
الواحد، أصبح اليوم بحدود 16.3 مع قّمة وصلت إلى 20 جنيه للدوالر 
الواحد، يقول عجاقة ل�«البناء«. وإذا ما أضفنا على هذا التراجع في العملة 
سحب الدعم عن المواد األساسية مثل المحروقات والمواد الغذائّية، فإن 
االرتفاع في األسعار وصل إلى مستويات عالية في تشرين الثاني 2018 
في   7.5% إلى  التضخم  مستوى  رجوع  ومع  واليوم  تضخم!   18% مع 
شهر آب من هذا العام، إال أن هذا األمر جعل من ثمن البضائع ترتفع أكثر 

من %400 خالل سنة!
الضغوط المالية والنقدية التي يتعّرض لها لبنان والسوق السوداء 
التي ظهرت على الدوالر األميركي، تطرح السؤال عن مدى تشابه الواقع 
المصري مع الواقع اللبناني، وإذا ما كان لبنان سيشهد ارتفاعاً باألسعار 

كما في مصر؟
يقول عجاقة: نعم، هناك أوجه تشابه بين لبنان ومصر، لكنها أوجه 
المالي  الصعيد  فعلى  اقتصادية.  أو  نقدية  ال  ومالية  سياسية  تشابه 
فالفساد  للغاز.  ُمنتج  بلد  أنها  رغم  موازناتها  في  عجز  من  مصر  ُتعاني 
الُمستشري في مصر يمنع الدّولة من االستفادة من قدراتها المالية كاملة، 
السياسي  للثبات  كامل  غياب  شبه  فهناك  سياسياً  أّما  عجاقة.  يضيف 
مما ُيفقد المستثمرين األجانب ثقتهم باالقتصاد المصري رغم أن عائدات 
االستثمارات في مصر من األعلى عالمًيا نظراً إلى ديموغرافية هذا البلد مع 
ما ُيقارب 100 مليون شخص. وبالتالي، فإن الطلب الداخلي هائل ويكفي 

االستثمار في مصر من دون ُمشكلة تصريف اإلنتاج.
أما لبنان فيعاني أيضاً من عدم ثبات سياسي كبير، )حادثة قبرشمون 
خير دليل وإن كان بعض الحكماء نجحوا في تطويقها(، أضف إلى ذلك 
االستثمار  من  ويمنع  الدولة  مال  من  يأكل  وال��ذي  الُمستشري  الفساد 
األجنبي المباشر من القدوم إلى لبنان. وفي ما خص الديموغرافية، فإن 
سوري  نازح  مليون   1.5 اليهم  يضاف  ماليين،   4 هو  لبنان  سكان  عدد 
و500 ألف الجئ فلسطيني. لذا ال ُيمكن المقارنة بين الدّولتين، إال أن وجه 
المقارنة، بحسب عجاقة، يصّح في حالة االستيراد المفرط الذي يقوم به 

لبنان والذي يبلغ سنوًيا أكثر من 20 مليار دوالر أميركي! وبالتالي، أي 
التي نستورد مثلها، ستكون عائداته  البضائع  لبنان يطال  استثمار في 

مرتفعة جًدا.
الصعيد  على  هي  ومصر  لبنان  بين  المقارنة  عدم  أوجه  أو  االختالف 
االقتصادي والنقدي، يؤكد عجاقة. فمصر اقتصادًيا دولة شبه صناعية مع 
قدرات زراعية كبيرة، وقلّة األجور في مصر تجعل من البضائع المصرية 
بضائع ذات تنافسية في األسواق اإلقليمية ومنها السوق اللبناني. ويبقى 
استيعاب  على  كافية  غير  االقتصاد  وهيكلية  الُمرتفع  السكان  عدد  أن 
اليد العاملة المصرية التي بنسبة كبيرة جًدا منها يد عاملة شابة، وهذا 
األمر يدفع بالعديد من الشبان المصريين إلى الهجرة إلى الدول العربية 

للعمل.
الزراعية  – ريعي، فصناعاته ومنتوجاته  أّما لبنان، فاقتصاده شبه 
أن  ذلك  إلى  أضف  السوق.  حاجة  لسّد  كافية  غير  حتى  وهي  ضعيفة، 
األجنبية  االستثمارات  في  ح��اد  نقص  من  ُيعاني  اللبناني  االقتصاد 
المباشرة بسبب الواقع السياسي اللبناني. وتأتي مضاربة اليد العاملة 

األجنبية لتزيد من صعوبة الوضع اجتماعياً، يقول عجاقة.
وعلى الصعيد النقّدي، المقارنة بين لبنان ومصر ال تصح من ناحية أن 
القطاع المصرفي اللبناني هو قطاع ُمتطّور جًدا كما أن المصرف المركزي 
يستخدم أدوات نقدية لم يستخدمها المصرف المركزي المصري. وحتى 
إذا قّرر استخدامها، فهي بحاجة إلى ثقة المجتمع الدولي بها، بيد أن حاكم 
منذ  الثقة  هذه  على  االستحصال  استطاع  سالمة  رياض  المركزي  البنك 
وقت طويل. وُيمكن القول إن القطاع المصرفي اللبناني وبمعزل عن أداء 
الدولة اللبنانية ما زال يستقطب الودائع بشكل كبير على مثال الوديعة 
الّدولي ال  المجتمع  أن  أميركي مما يعني  1.4 مليار دوالر  األخيرة بقيمة 

يزال يثق بالقطاع المصرفي اللبناني.
في مصر، كان المصرف المركزي المصري، ُيعاني من تآكل احتياطاته 
بالدوالر في بداية األزمة قبل أن تتخذ السلطة السياسية في مصر قرار 
 12 بقيمة  بمساعدات  تعّهد  الذي  الدولي  النقد  صندوق  مساعدة  طلب 
مليار دوالر أميركي. أما في لبنان فالمصرف المركزي اللبناني ورغم وضع 
المالية العاّمة، ال يزال يزيد احتياطه. وهذا أمر جْوهري نظراً إلى أن تراجع 

االحتياط هو مؤّشر أساسي في عملية الثبات النقدي.
لبنان  في  والمالي  االقتصادي  الوضع  أن  يبقى  األح��وال،  كل  على 
الكهرباء  قطاع  في  سيما  ال  األساسية  اإلصالحات  غياب  إلى  نظراً  سيئ 
فإن  الصعيد،  هذا  على  بإصالحات  القيام  عدم  وبفرضية  والجمارك. 
الطريق التي سلكتها مصر، سيسلكها لبنان وهذا أمر محتوم. لذا يتوّقع 
من الحكومة اللبنانية أن ُتسرع في إجراء هذه اإلصالحات حتى ال تكون 

التداعيات االجتماعية باًبا ل�«ربيع« لبناني.
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هل ي�شير لبنان على خطى م�شر؟

اعت�سامات وتظاهرات احتجاجًا على االأو�ساع المعي�سية

خالف بين الم�شاركين في بيروت بعد ت�شادم مع القوى الأمنية

وتنديد برف�س وزيرين المثول اأمام الق�شاء... واإمراأه تهّدد باإحراق ابنتيها

من  أم��س  الشعبي  المطلبي  الحراك  يخل  لم 
إشكاالت أدت إلى حصول خالفات بين المنظمين 
لإلعتصام والتظاهر وبين المشاركين بعد تصادم 
مع القوى األمنية، فيما توفيت ناشطة قبل الوصول 
المشاركات  إح��دى  وه��ّددت  بيروت،  وس��ط  إل��ى 

بإحراق ابنتيها أمام السراي الحكومي.
وكان عشرات المواطنين نفذوا أمس اعتصاماً 
األوض��اع  على  احتجاجاً  الشهداء،  ساحة  في 
إلى  تدعو  الفتات  رافعين  لبنان  في  المعيشية 
فاجأت  أليمة  فاجعة  لكن  الحكومة،  محاسبة 
المتظاهرين، حيث أفيد عن وفاة المواطنة نادين 
حادث  في  المدني  المجتمع  في  الناشطة  جوني 
توجهها  أثناء  ال��دام��ور،  طريق  على  م��رّوع  سير 

للمشاركة في االعتصام. 
الجيش  ومخابرات  األمنية  القوى  وع���ّززت 
السراي  مداخل  على  تواجدها  الشغب،  ومكافحة 
تعزيزات  مستقدمًة  ال��ن��واب،  ومجلس  الكبير 

إضافية.
وانتقلت التظاهرة االحتجاجية التي دعت إليها 
ساحة  إلى  الشهداء،  ساحة  في  »وع��ي«  مبادرة 
الحكومية،  السراي  مدخل  أمام  الصلح،  رياض 

وسط حضور أمني كثيف.
الوطنية  واألغاني  األناشيد  المتظاهرون  وبّث 
اللبنانية  األع��الم  ورفعوا  للصوت  مكبرات  عبر 
»نازلين  عليها  كتبوا  والفتات  الزيتون  وأغصان 
لليوم  التسعينات  من  حكمونا  اللي  ضد  نتظاهر 
وم��ّص��وا دمنا وس��رق��وا خ��ي��رات ب��الدن��ا وأف��ق��روا 
المال  ينهبوا  عم  وبعدن  والدن��ا  وغّربوا  شعبنا 
السياسي  النظام  ضد  نتظاهر  »نازلين  العام«، 

اجتماعية  عدالة  دولة  »بدنا  الفاسد«،  الطائفي 
وحريات عامة«، »بدنا حرية الرأي والتعبير بدل 
األفواه«، »نازلين كرمال نسترد  من سياسات كّم 

الدولة المنهوبة ونحاسب مافيا السلطة«.
ووّقع المعتصمون على عريضة كبيرة لتوحيد 
الهدر  ب���»وق��ف  المتحدثون  وط��ال��ب  المطالب. 
المستشري  والفساد  الناس  وتجويع  والسرقات 
الناس  يتحمل  أن  ووج���وب  القطاعات  ك��ل  ف��ي 
المسؤولين  انتخاب  عن  ويتوقفوا  مسؤولياتهم 
الوسائل  ودع��وا  ال��ذري��ع«،  فشلهم  أثبتوا  الذين 
إيصال صرختهم، كما طالبوا  إلى  اإلعالمية كافة 
ب�«استقالة المسؤول الفاشل من عمله ليحّل مكانه 
مستنكرين  الكّف«،  والنظيف  الناجح  الموظف 
»انتفاع الجمعيات والهيئات والمراكز الوهمية من 
وهذا  رقيب،  أو  حسيب  دون  من  الليرات  مليارات 
قطاعات  في  الكبير  والفساد  الهدر  ضمن  يدخل 

الدولة«.
المتظاهرون  قطع  الظهر،  بعد  الثانية  وقرابة 
في  مسيرتهم  وتابعوا  الصيفي   أم��ام  الطريق 
ليتوجهوا  مشددة،  أمنية  مرافقة  وسط  العاصمة 
بعدها إلى شارع الحمراء ليتجمهروا أمام مصرف 
متظاهرون  قطع  كما  الطريق.  قطعوا  حيث  لبنان 

طريق الرينغ.
محمد  الوزيرين  برفض  المتظاهرون  نّدد  كما 
العام  المّدعي  أمام  المثول  الجراح  وجمال  شقير 
في  معهما  للتحقيق  ابراهيم  علي  القاضي  المالي 
المخالفات والتجاوزات المالية الحاصلة في وزارة 

االتصاالت. 
ساحة  في  المعتصمين  من  قسماً  أن  وأفيد 

بعدما  الحكومي  السراي  إلى  توجهوا  الشهداء 
هّددت إمراة بحرق ابنتيها بسبب رفض مدرستهم 
إليها بسبب عدم قدرتها على دفع  أوالدها  إدخال 
حل  عدم  حال  في  انه  وأك��دت  المدرسي،  القسط 
المدرسة  إلى  الخمسة  أبنائها  بإدخال  مشكلتها 
السراي  أم��ام  ابنتيها  إح��راق  إل��ى  ستلجأ  فإنها 
بالقول   3 ال�  الرؤساء  إلى  وتوجهت  الحكومي، 

»يحطو الكاميرا ويشوفو«.
وحصل تدافع بين المتظاهرين والقوى األمنية 
المكان،  للتحرك  دعت  التي  الجماعات  وغ��ادرت 
استمر  فيما  رسمي  بشكل  االعتصام  فّض  مؤكدًة 

الحراك بصورة فردية ومستقلة.
في  يعقوبيان  بوال  النائبة  مشاركة  وتسّببت 
التظاهرة  بإشكال بين المتظاهرين، حيث إنقسم 
لوجودها  مؤيد  بين  الساحة  ف��ي  المحتجون 
الطبقة  من  كونها  معارض،  وبين  الساحة  في 
المجلس  من  اإلستقالة  منها  طالبين  السياسية، 
وغادرت  الناس.  الى  اإلنضمام  وبعدها  النيابي 

يعقوبيان التظاهرة غاضبة.
المواطنين  م��ن  ع��دد  اعتصم  طرابلس  وف��ي 
الوضع  تدهور  على  احتجاجاً  النور  ساحة  في 
تنّدد  الفتات  رافعين  واالق��ت��ص��ادي،  المعيشي 
بتسهيل  وتطالب  الحاكمة،  السلطة  بسياسة 
الشوارع  من  عدد  في  تظاهرة  وجالت  الهجرة. 
وال���وزراء  الحكومة  برحيل  مطالبًة  الرئيسية، 

والنّواب.
وفي بعلبك نفّذ محتّجون على تردي األوضاع 
االقتصادية والمعيشية اعتصاماً في ساحة سراي 

المدينة.

اأزمة المحروقات ُحّلت.. اليوم يوم عمل عادي
والغاز  للنفط  المستوردة  الشركات  اليوم  تبدأ 
تسليم زبائنها المشتقات النفطية )بنزين، ديزل، 
اللبنانية.  بالليرة  ال��دف��ع  وسيتم  س��ائ��ل(  غ��از 
الترتيب  هذا  على  المستوردة  الشركات  وستبقي 
الى حين نفاد كامل المخزون والبضاعة، وطالما 
الليرات  كامل  يومياً  لها  تحّول  المصارف  ان 
اللبنانية الى الدوالر األميركي بسعر القطع المحدد 

من قبل مصرف لبنان.
وبالنسبة لالستيرادات الالحقة التي سوف تتم 
لبنان في قراره  التي وضعها مصرف  اآللية  وفق 
الوسيط، فإن الشركات المستوردة سوف تنسق 
على  ال��وزراء  مجلس  ورئاسة  الطاقة  وزارة  مع 

كيفية تطبيقها.
للنفط  المستوردة  الشركات  ق��رار  وي��أت��ي 
قبل  من  تعّهداً  السبت  مساء  تلقيها  بعد  والغاز، 
المصارف  بأن  الحريري  سعد  الحكومة  رئيس 

لبنان  مصرف  مع  بالتنسيق  لها  تصرف  سوف 
الدوالر  الى  اللبنانية  الليرات  ايداعات  يومياً، 
من  المحدد  الرسمي  القطع  بسعر  األميركي 
األسعار  تركيب  جدول  وفي  لبنان  مصرف  قبل 
مبيعات  لكامل  ال��ط��اق��ة  وزارة  ع��ن  ال��ص��ادر 
لديها  الموجود  للمخزون  العائدة  الشركات 
تاريخ  قبل  البواخر  على  المحملة  وللبضاعة 
صدور القرار الوسيط عن مصرف لبنان بتاريخ 

.2019 أيلول   30
أصحاب  نقابتا  أعلنت  السياق  ه��ذا  وف��ي 
محطات بيع المحروقات برئاسة سامي البراكس 
وأصحاب الصهاريج برئاسة إبراهيم سرعيني 
شقرا،  أبو  ف��ادي  المحروقات  موزعي  وممثل 
هو  اليوم  أن  الحازمية،  في  صحافي  مؤتمر  في 
القطاع«،  كلمة  »وحدة  وأكدوا  عادي،  عمل  يوم 
للنفط. المستوردة  الشركات  موقف   مؤيدين 

فيها  عرض  للبراكس  بكلمة  المؤتمر  واستهل 
في  المحطات  أصحاب  قطعها  التي  للمراحل 
قاموا  بما  منوهاً  االقتصادية،  ال��ظ��روف  ظل 
المستوردة  الشركات  بيان  تأييد  وأعلن  به. 
ستستمر  المستوردة  »الشركات  وقال:  للنفط. 
ولكنها  االميركي  ب��ال��دوالر  الفواتير  بإصدار 
من  ب��د  ال  وه��ن��ا  ب��ال��ل��ي��رة.  ثمنها  ستقبض 
يشترط  ال��ح��ل  ب��ه��ذا  قبولنا  ب��أن  ن��وض��ح  أن 
ال��واردة  المحطات  أص��ح��اب  جعالة  اح��ت��رام 
سعر  تحويل  عند  االسعار  تركيب  ج��دول  في 
الى  الليرة  من  الجدول  هذا  في  المحدد  المبيع 
سعر  يكون  أن  أي  الفراتير،  إلص��دار  ال��دوالر 
عند  الشركات  تعتمده  الذي  عينه  هو  الصرف 
الدوالر. عوض  بالليرة  البضاعة  ثمن   قبضها 

وأكد سرعيني »أهمية التوصل الى هذا االتفاق 
ووضع آلية نقدية العتماده«.
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