
2000 L.L.  2000 ل.ل.

اذا كان الحّل معروفا بـ 3 نقاط: تشكيل 
حكومــة، اجراء االصالحــات وتنفيذها 
بشــفافية يقابلهــا 12 مليــار دوالر من 
السوق االوروبية وقروض بـ 15 مليارا من 
صندوق النقد الدويل و3مليارات من البنك 
الدويل اي ما يوازي 30 مليار دوالر فلامذا 
ال يزال املسؤولون يعذبون الشعب اللبناين؟

فاذا كانــت الحلــول معروفة وميكن 
عىل اثرها ان يتحّســن وضع لبنان بشكل 
جذري، واذا كان املســؤولون يدركون انهم 
باستطاعتهم انقاذ بلدهم وشعبهم فلامذا 

مياطلون؟

ماذا ينتظر املســؤولون يك يستفيقوا 
ويقوموا بواجباتهم وينقذوا اللبنانيني من 

عذاباتهم؟
الحّل واضح منذ سنتني ونصف وانتم ايها 
املسؤولون تتلهون مبصالحكم حتى وصلنا 

اىل الكارثة.
اال يستحق الشعب اللبناين منكم الوفاء 
وااللتــزام بواجباتكم فيــام انتم تطعنوه 
يف صــدره وظهره وتســّببون له املجاعة 
والعذاب والقهر والبطالة والهجرة والقلق 

واالمل يف قلب وطنه.

عىل طريق الديار

ـــــكار »املحمـــــي واملنظـــــم« ـــــات والســـــبب.. اإلحت ـــــّجلها االقتصـــــاد تفـــــوق التريليون خســـــائر فادحـــــة يُس
ـــــوذ ـــــب املدعـــــوم مـــــن أصحـــــاب النف ـــــف التهري ـــــزف ووق ضـــــرورة مواجهـــــة اإلســـــتحقاقات ولجـــــم الن
نقـــــص فاضـــــح فـــــي اإلجـــــراءات تجعـــــل مـــــن الليـــــرة عرضـــــة لنقـــــص حـــــاد فـــــي األســـــواق
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»كورونـــــــــــا«: 46 حالـــــــــــة وفـــــــــــاة
و3086  إصابـــــــــــة جديـــــــــــدة

أعلنت وزارة الصحة العامة يف تقريرها ليوم امس، حول 
مستجدات فريوس كورونا املستجد، تسجيل 3086 إصابة 
جديدة  الفريوس«، توازياً مع تسجيل 46 حالة وفاة جديدة.

ولفتــت الوزارة، إىل أن 21 من املصابني، هم أشــخاص 
وافدون من الخارج، يف وقت هناك 3065 إصابة محلية، ما 
رفع عدد اإلصابات اإلجاملية يف البالد إىل 418448 حالة. 
كام ارتفع مجمل عدد ضحايا الوباء إىل 5380 حالة وفاة.

األوروبيـــــــــــة  البطـــــــــــوالت 
املحليـــــــــــة فـــــــــــي كـــــــــــرة القـــــــــــدم :

انتـــــــــــر ميـــــــــــان يحلـــــــــــق 
ــوزه  ــ ــ ــ ــ ــدارة بفـ ــ ــ ــ ــ ــي الصـ ــ ــ ــ ــ فـ
)1-2( تورينـــــــــــو  علـــــــــــى 

ص 10

متظاهرون يقطعون الطرقات يف طرابلس

»الديار«

اللواء حسني سالمي

)تتمة املانشيت ص12( 

)التتمة ص12( 

)التتمة ص12( 

عجاقة جاسم 

خســائر االقتصاد اللبناين كبرية وتتخطّى املنطق والعقل، 
منها ما هو مبارش ومنها ما هو غري ُمبارش. الشــق املبارش 
ُمرتبــط بالدرجة األساســية بالتبــادل التجاري )الرشعي 
وغــري الرشعي( وباملالية العاّمة التي ترضب اللرية اللبنانية 
بالصميم! الشــق غري املُبارش هو املُرتبط بالدرجة األساسية 
بغيــاب الفرص االقتصادية ولكن أيًضــا بعدّم فّعالية عمل 
املاكينة االقتصادية. وهــذه النقطة بالتحديد هي موضوع 
هذا املقال حيث ســُنظهر مّدى فداحة هذه الخســائر والتي 

لبنان. يف  اإلجتامعية  الهيكلية  ترّضب 
النظرية االقتصادية تُعّرف ظاهرة »خســائر املكاســب 
القصوى« عىل أنّها الخســارة الناتجــة عن فقدان الكفاءة 
االقتصاديــة والتي تتمّثل بعدّم إنتــاج الكّمية التي تُحايك 
الحاجــة االجتامعية للســلع والخدمات. وتعود أســباب 
إنخفاض الكفاءة االقتصادية لعوامل عديدة، منها اإلحتكار، 
التعلّــق بالخارج، العوامــل السياســية، الرضائب، إنهيار 

العملــة، الحد األدىن لألجور، اإلعانات، الدعم... وغريها.
ويــأيت اإلحتــكار عىل رأس هذه الالئحة كأول أســباب 
غيــاب الكفاءة اإلقتصادية، حيث إن األســعار اإلحتكارية 
الناتجــة عن النّدرة املُصطنعــة تّجعل االقتصاد يفقد الكثري 
من الفرص اإلنتاجيــة وبالتايل الوظائف من خالل خفض 
ُمصطنع لالســتهالك وارتفاع باألسعار غري مرتبط مبارشة 
بالطلــب، بل مصطنع أو بكلمة أدق إرتفــاع مقصود طلباً 

استنسايب. لربح 

إن تقدير هذه الخســارة، يُسّمى مبثلّث Harberger الذي 
ومن خالل العرض والطلــب، يُحّدد املنطقة التي هي عبارة 
عــن ُمثلّث محصور بني العرض مــن دون رضائب، العرض 
مع رضائب، والطلب )أنظر إىل الرســم(. وتأيت الخســارة 
من ارتفاع األســعار الذي يؤّدي بدوره إىل فقدان يف القدرة 
الرشائية التي تؤّدي بدورها إىل خفض الكميات املُســتهلكة 

مــع ما لها من تداعيات إجتامعية وإقتصادية.
وعــىل الرغم من ربط »ارنولد هاربرجر« هذه الخســارة 
بتدخل الحكومة يف سوق مثايل من ناحية فرض رضائب أو 
حدود دنيا أو ُقصوى لبعض األســعار أو الكلّفة، إال أن عدّم 
وجود سوق مثايل يُسّبب نفس الخسائر نظًرا إىل أن القيود 
عىل السعر يُصبح رهينة الالعبني اإلقتصاديني وعىل رأسهم 
املُحتكــرون. فاإلحتكار يُؤّدي إىل ظاهرة شــبيهة بظاهرة 
الرضائــب حيث يلعب املُحتكــرون دور »جايب الرضائب« - 
ولكــن لجيوبهــم الخاصة - وهو مــا يخلّق خالال يف آلية 

السوق.

التّجار { { عبثية 
عبثيــة الُتّجار يف لبنان مبنية عىل حصد الكّم األكرب من 

األرباح وذلك عرب عّدة طرق:
اوالً - إستخدام ســعر رصف الدوالر يف السوق السوداء 
كحّجة أساســية يف رفع األســعار مــع إحتفاظهم مبركز 
إحتكاري غري موجود يف العامل إال يف بعض الدول املتخلفة 

ــن  ــ ــزيـ ــ ــخـ ــ غـــــــوتـــــــيـــــــريـــــــش يـــــنـــــتـــــقـــــد تـ
ــات »كــــــورونــــــا« ــاحــ ــ ــق ــ ــل ــ الــــــــــدول الــــثــــريــــة ل

ــة ــدّرعـ ــي: قــواتــنــا املـ ــان ــط ــري ــر بــرملــانــي ب ــري ــق ت
ــا ــيـ ــل روسـ ــثـ ــم مـ ــصـ ــه خـ ــ ــوج ــ قــــد ال تـــصـــمـــد ب

ـــادق علـــــى مخططـــــات اســـــتيطانية فـــــي بيـــــت لحـــــم »اســـــرائيل« تصــ
ومســـــتوطنون اقتحمـــــوا »االقصـــــى« بحمايـــــة العـــــدو االســـــرائيلي

انتقد األمني العــام لألمم املتحدة أنطونيو 
الرثية بســبب تخزينها  الــدول  غوترييش، 
للقاحات املضادة لفريوس كورونا املســتجد، 
باإلضافة إىل الصفقات الجانبية مع مصنعي 
هذه اللقاحات والتي تقوض فرص تلقي جميع 

الناس للقاح حول العامل.
وأوضح غوترييش يف بيان له، وفقاً ملنظمة 
الصحة العاملية، بأن العامل واجه »تســونامي 
من املعاناة«، بعــد عام واحد من اإلعالن عن 
جائحة كورونا، وقال: اشــعر بقلق عميق إزاء 
التناقضات فيام يتعلق بالحصول عىل جرعات 

التطعيم«.
وقال غوترييش »إننا نرى الكثري من األمثلة 
عــىل قومية اللقاحات وتخزين اللقاحات يف 
البلــدان األكرث ثراء«، فضــالً »عن الصفقات 

الجانبية املستمرة مع الرشكات املصنِّعة التي 
تقّوض وصول اللقاح للجميع«.

 أضــاف أن »حملة التطعيــم العاملية متثل 
أعظم اختبار أخالقي يف عرصنا«، مشرياً إىل 
أن »كثرياً من البلدان منخفضة الدخل مل تتلّق 
بعد جرعة واحدة من اللقاح، يف حني أن بعض 
البلدان األكرث ثراء يف طريقها لتطعيم جميع 

سكانها«.
وكان غوترييــش اعلن ســابقاً، أن توزيع 
اللقاحات ضد فريوس كورونا املســتجد، يف 

العامل يتم بشكل غري عادل وغري متساو.
ويضغط غوترييش من أجــل إتاحة لقاح 
»كوفيد-19« للجميع، وأن تقدم الدول الغنية 
املساعدة للدول النامية يف مكافحة الجائحة 

والتعايف منها.

نــرشت »لجنة الدفــاع يف مجلس العموم 
الربيطاين« تقريــرا عن حالة وحدات القوات 
املدرعــة يف البالد، تضمن تقييام متشــامئا 
لقدرة هذه القــوات عىل الفوز يف أي معركة 

محتملة مع الجيش الرويس.
وقال التقرير الذي   رش عىل املوقع اإللكرتوين 
ملجلــس العموم امــس: »إذا كان عىل الجيش 
الربيطــاين أن يحــارب خصام متســاويا، 
مام يعني روســيا، يف أوروبــا الرشقية يف 
السنوات القليلة املقبلة، فإن جنودنا، رغم أنهم 
ال يزالون بال شــك من بني األفضل يف العامل، 
ســيضطرون بشكل معيب إىل خوض معركة 
باســتخدام أســلحة عفا عليها الزمن وحتى 

عربات مدرعة قدمية«.
وقال مؤلفو التقرير: »لقد اطلعــــنا عىل 
أدلــــة من شــهود، أنه عىل الرغــــم من 
تأكــــيدات وزارة الدفــاع، فمــن املمكن أن 

فرقــة مدرعة بريطانية يف شــكلها الحايل 
ستــتغــــلب عليها )أي ستهزمها( نظريتها 

الروسية«.
ووفقا للربملانيــني الربيطانيني، فإن وزارة 
الدفــاع وقيادة الجيش عىل علم بالحاجة إىل 
تحديث ترسانة املعدات العسكرية، لكن فشل 
الربامــج الهادفة إىل ذلــك أدى إىل مزيد من 
تقادم النامذج املستعملة، مام يؤثر بدوره يف 
»اإلمكانات الكلية والقــوة القتالية للجيش، 
خاصة يف مواجهة خصم محتمل متساو مثل 

روسيا«.
وأشــار التقرير إىل أن ظهور أحدث دبابة 
روســية هي »أرماتا«، وتصنيع روسيا دروعا 
محصنة ملركبات قتاليــة أخرى يف الخدمة، 
يثري شــكوكا حول قــدرة الدبابة الربيطانية 
»تشــالنجر 2« عىل »االستجابة لهذا التهديد 

الجديد«.

»معــا«  موقــع  أفــاد 
سلطات  بأن   الفلســطيني 
العــدو االرسائييل صادقت، 
مخططــات  عــىل  امــس 
اســتيطانية لالستيالء عىل 
عرشات الدومنات من أرايض 

محافظة بيت لحم.
وقالــت »معــا« نقال عن 
مصادر محلية، إن »سلطات 
االحتــالل صادقــت عــىل 
قرارات استيطانية تتمثل يف 
االستيالء عىل أراٍض محاذية 
ملســتوطنة » بيتــار عيليت

A، حــوض 3 وحوض 4، يف 
وخربة  املرتســية  منطقة 
الكربة من أرايض بلدة نحالني 
غربا، وحوض 3 يف منطقة 
واد أبــو الحمراء من أرايض 

قرية حوسان غربا.
وذكــر املوقــع نقال عن 
املصــادر أن »هــذا اإلجراء 
يهــدف إىل تحويل األرايض 

قال القائد العام لحرس الثورة االسالمية 
اللواء حســني ســالمي إننا »بلغنا حافة 
الحرب مراراً، إال أن قائد الثورة أرغم العدو 
عــىل الرتاجع«، وأكد إننــا »منتلك اليوم 
الكثري من األســلحة املتطورة، ونحن من 
يضع اليوم الرشوط لألعداء، وعدونا اليوم 
مل يعد ميلك مظهر امرباطورية نشــطة 
قويــة، وقدرته اليــوم هزيلة مهام بدى 

مظهره قويا.
وكشــف ســالمي قائالً خالل ملتقى 
أســاتذة الشــبكة الرتبوية للتعبئة »لقد 
وصلنا إىل حافة الحرب مراراً لكن املرشــد 
أرغــم العــدو عىل الرتاجــع، ال ميكنني 
القــول إىل أين فر العدو وكيف انســحب 
وملــاذا كانت أيديه مقيــدة؟ لكن نقول أن 

قــوة العدو تقهقرت، فهو مل يحصد يشء 
ســوى الهزمية، وإيران مل تتأَذ بالرغم من 
تعرضها للحصار االقتصادي ومن ُهزم هم 

األعداء«.
واعتــرب كلمتــه أن العــدو »ال يحظى 
مؤكداً  نشطة«،  امرباطورية  بصــــورة 
أن »لــه قوة ظاهرية لكنهــا خاوية من 

الداخل«.
وسأل »كيف حصل استنزاف قدرة العدو، 
بحيث مل يحصد سوى الهزمية والفشل يف 
اي مجال ومكان«؟ وقال إن »العدو فشــل 
يف الحــرب االقتصادية ايضاً، فشــعبنا 
صرب بنبل ومل يصبح صدى لصوت العدو، 
ومنحنا السمعة وبث لدينا الروح املعنوية 

العالية«.

ـــــوري« : نحـــــن مـــــن نضـــــع الشـــــروط لاعـــــداء ـــــد العـــــام لــــــ »الحـــــرس الث القائ

ـــــران ـــــر البحـــــري مـــــع اي ـــــة التوت ـــــون »اســـــرائيليون« : لتهدئ مســـــؤولون امني
جولـــــة للعـــــدو علـــــى زعمـــــاء اوروبييـــــن للبحـــــث فـــــي النـــــووي االيرانـــــي

أوىص مســؤولون أمنيــون »إســــرائيليون« 

خــالل مداوالت مغلقة عقدت يف األيام األخيــرة، 

بتهدئة التوتر بني إرسائيل وإيران يف البحر.

تــأيت هذه التوصية عىل خلفية اتهامات إيرانية 

»إلرسائيــل« مبهاجمة ســفينة إيرانية واتهامات 

»إرسائيلية« إليران بتفجري سفينة مبلكية إرسائيلية 

يف خليج عامن.

ونقــل موقــع »والــال« امــس عن مســؤول 

»إســرائييل« أنه »يف الفرتة التي تبلور فيها اإلدارة 

األمريكيــة الجديدة سياســتها، ومن جهة أخرى 

تجــري مفاوضات مع طهــران حول اتفاق نووي، 

ليــــس صائبا العمل بشدة ضد إيران.. هذا الوقت 

للتهدئة”.

وأشار املسؤولون إىل أن املحور البحري من آسيا 
إىل »إرسائيل« حساس للغاية، وخاصة يف منطقة 
مضائــق هرمز، »التي توصف كمنطقة تجري فيها 
ردود فعل إيرانيــة يف العقد األخري، والواقع هناك 
ميكــن أن يتدهور بســهولة«. وأضافوا أن »رئيس 
أركان الجيــش اإلرسائيــيل«، أفيف كوخايف، يؤيد 

التوجه نحو تهدئة التوتر البحري.

{ التطبيع {
كام كشــف تقرير »إرسائييل« اخر، النقاب، عن 
أسباب خطرية وراء محاولة بالده تطبيع العالقات 

مع دول »فقرية« أو »معدمة”.
وذكرت صحيفة »يرسائيــل هايوم« العربية، 
مســاء امس، أن إرسائيل قد تطبع عالقاتها مع 

دول فقرية ألســباب جوهرية ورئيسة، يف حال 
موافقــة ومســاعدة اإلدارة االمريكية الجديدة، 

بقيادة جو بايدن. 
وأكدت الصحيفة أن »إرسائيل« ترغب يف تطبيع 
العالقات مع دولة أفريقية مسلمة، وهي النيجر، إذا 
ســاعدت اإلدارة االمريكية يف ذلك، وبأن تلك الرؤية 
هي ما ترغب فيه وزارة االســتخبارات اإلرسائيلية، 
والتي جاءت عىل خلفية نتائج االنتخابات التي جرت 
يف النيجر الشــهر املــايض، والتي فاز فيها محمد 

بازوم الذي ينادي مبقاربة موالية للغرب.
وأشــارت الصحيفة إىل أن »إرسائيل« ترغب يف 



ــظــم« ــي واملــن ــم ــح ــبـــب.. اإلحـــتـــكـــار »امل ــات والـــسـ ــون ــي ــل ــري ــت ــســّجــلــهــا االقـــتـــصـــاد تــفــوق ال ــر فـــادحـــة يُ خــســائ
ــفــوذ ــن ــاب ال ــحـ ــن أصـ ــوم مـ ــدعــ ــ ــب امل ــري ــه ــت ــزف ووقـــــف ال ــنـ ضــــــرورة مـــواجـــهـــة اإلســتــحــقــاقــات ولـــجـــم الـ
ــي األســـــــواق ــ ــنـــقـــص حــــــاد فـ ــة لـ ــ ــرض ــ ــرة ع ــ ــي ــ ــل ــ ــن ال ــ ــي اإلجـــــــــــــراءات تـــجـــعـــل مـ ــ ــح فـ ــ ــاض ــ نـــقـــص ف

»اسرائيل« تصادق على مخططات 
ــيــت لحم ب اســتــيــطــانــيــة فـــي 

ايــــــــران الـــــبـــــحـــــري مــــــع  الـــــتـــــوتـــــر  ــة  ــ ــدئ ــ ــه ــ ــت ــ ل  : ــون«  ــ ــ ــي ــ ــ ــل ــ ــ ــي ــ ــ ــرائ ــ ــ مــــــســــــؤولــــــون امـــــنـــــيـــــون »اس
ــث فـــــــي الـــــــــنـــــــــووي االيـــــــرانـــــــي ــ ــح ــ ــب ــ ــل ــ جــــــولــــــة لـــــلـــــعـــــدو عـــــلـــــى زعـــــــمـــــــاء اوروبـــــــيـــــــيـــــــن ل

ــات ــ ــاب ــ ــخ ــ ــت ــ ــر فــــــادحــــــة فــــــي االن ــ ــائ ــ ــس ــ ــد خ ــبـ ــكـ ــتـ ــل يـ ــ ــرك ــ ــي ــ حــــــــزب م
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)تتمة ص1( 

اقتصاديا املُشــابهة للبنان. وهذا األمــر يجعل من هيكلية 
األســعار يف ارتفاع ُمزمن، إذ يكفي مالحظة أرقام أسعار 
الســلع األساســية الصادرة عن وزارة االقتصاد والتجارة 
ملعرفــة أن األســعار ترتفع وال تنخفض وهــذا األمر نتاج 
اإلحتكارالــذي ذمته الرشائع الســاوية كافــة ملخالفته 

محاســن األخالق واعتربته من قبيل أكل املال بالباطل.
ثانياً - تهريب الســلع والبضائــع املدفوعة بدوالرات من 
مرصف لبنان عىل الســعر الرســمي وعىل ســعر املنّصة 
اإللكرتونية إىل دول أخرى مثل سوريا، تركيا، الكويت، غانا، 
السويد...! ولعل الفيديو الذي تّم تداوله البارحة عىل وسائل 
التواصل االجتاعي والــذي يُظهر أكياس رّز مكتوب عليها 
أنها مدعومة من الدولة اللبنانية )بســعر 13 ألف لرية( تُباع 

السويد!!! يف متاجر يف 
ثالثاً - يعرف التّجار ُمسبًقا أن هناك كتلة نقدية موجودة 
بني أيدي املواطنني، وبالتايل يســعون إىل سحب هذه الكتلة 
من خالل رفع األسعار بشكل غري إقتصادي أو مايل. فالعديد 
من الســوبرماركات متتنع عن بيع املواد والســلع املدعومة 

السوق املحّل. املوجودة يف مخازنها يف 
رابًعا -  يقوم التّجار من خالل عمليات اإلسترياد والتصدير 
إىل إخــراج دوالراتهــم من لبنان! هذا األمــر يتّم من خالل 
التهريــب ولكن أيًضا من خالل عــدم إعادة الدوالرات التي 

القطاع املرصيف!  لبنان إىل  تخرج من 
خامســاً - يعلم التجار أن األجهــزة الرقابية غائبة )يف 
أحســن األحوال( أو ُمتواطئة )يف غالب األحوال(، وبالتايل 
يذهبــون بعيًدا يف إســرتاتيجيتهم عــرب اإلمعان يف رفع 
األســعار والتهريب مع ما لها من تداعيات كارثية إقتصاديًا 

ونقديًا. وإجتاعًيا 
عىل هذا الصعيد، يجب معرفة أن ثبات األسعار هو عنرص 
أسايس من عنارص األمن االجتاعي واإلقتصادي. فإرتفاع 
األســعار املُســتمّر يرضب عمل املاكينة االقتصادية ويُفقد 
الالعبــني اإلقتصاديني الثقة بهــا. فكيف ملوظّف أن يُحافظ 
عىل وترية ثابتة من اإلســتهالك مع ارتفاع األسعار وفقدان 
قيمــة مداخيلــه؟ وكيف لرشكة أن تُحافظ عىل مســتوى 
مبيعات مقبول لتغطية الكلفة واإلستثارات؟ ناهيك عن أن 
التضّخم وإذا ما وصل إىل مســتويات عالية يرضب االقتصاد 

بطريقة لن يخرج منها ســاملًا لعقود طويلة!

الطويلة  العقــود  هــذه 
املتوقعــة  املعانــاة  مــن 
للشــعب اللبناين لن يتمكن 
الهروب  مــن  متســببوها 
فسيبقى  يظنون،  كا  منها 
ظلمهــم يظلــل خطاهــم 
بأيديهم  الوطن  دمار  وسط 

املتخاذلة.  الخائنة 

{ حكومة دياب 
واإلعتكاف
} املصطنع 

يف هــذا الوقت، تعتكف 
حكومــة الرئيس حســان 
أصالً،  املعتكفــة  ديــاب، 
مبســؤولياتها  القيام  عن 
الشــعب مــن خالل  تجاه 
القيــام  عــن  التقاعــص 
لضبط  الالزمة  باإلجراءات 
وتنظيم  الحاصلة  الفوىض 
االقتصادية  املاكينــة  عمل 
خصوًصا أن الدستور أعطى 
القرار  حرصية  الحكومــة 
االقتصــادي واملــايل! هذا 
أية خلفيات  القول ال يحمل 
وطنية  رصخة  بل  سياسية 
نابعة من حقيقة أن ال قدرة 
أو  التهريب  وقف  عىل  ألحد 
الحكومة  إال  ضبط األسعار 

للبنانية. ا
لــذا أصبح من رشوط بقاء وجود الكيان اللبناين أن تعمد 
حكومة الرئيس حســان ديــاب املســتقيلة بعملية ضبط 
للعبة االقتصادية واملالية والنقدية من خالل اإلجـــــراءات 

التالية:
أوالً - وقف التالعب بســعر رصف الدوالر األمرييك ُمقابل 
اللرية اللبنانية. وهذا األمر يفرض منع الســوق الســوداء 

الرسمي.  الصريفة  سوق  إىل  وتحويلها 
ثانياً - وقف التطبيقات التي تبث ســعر رصف الدوالر يف 

السوداء. السوق 
ثالثــاً - البدء بعمليــات إصالحية تطال القطاع العام مبا 
يســمح لها القانون خصوًصا مــن ناحية إعادة هيكلة هذا 

فيه. الفساد  ومحاربة  القطاع 
رابعاً - لجم اإلنفاق العام الذي ال ُيكن أن يستمر عىل هذا 
املُســتوى يف حني أن املواطن يُعاين من التقّشــف املفروض 
عليه من خالل لعبة الدوالر التي ســتهّز عروش املســؤولني 

عاجال أم آجالً.
خامســاً - وقــف عمليات التهريب عــرب الحدود الربّية، 
والبحريــة، والجّويــة وُمالحقة كل املُهربــني مها كان 

حجم الخّط األحمر الوهمي والســيايس والطائفي املرسوم 
حّولهم.

سادســاً - إســتعادة األمالك النهرية والبحرية املُصادرة 
من أصحــاب النفوذ ووضعها يف خّدمــة القطاع الخاص 
)مــن دون حّق التملّك( وذلك بهدف جعــل اإلنتاج الزراعي 
والصناعي يُلّبي قســا كبريا من حاجة السوق اللبناين من 
املواد الغذائية واألساسية )أكرث من 80%( عىل مدى األعوام 

املقبلة.
ســابعاً - البدء بتطبيق اإلصالحــات املفروضة من قبل 
صنــدوق النقــد الدويل وذلــك لربح الوقت قبل تشــكيل 

الجديدة. الحكومة 
لعــل قيام الحكومة مبــا ذكر، ولو جــاء متأخراً، فإنه 
سيحفظ لها شــيئاً من اإليجابية، ويكتب لها إنجازاً معترباً 
بعد أن مضت بالتنقل من إخفاق إىل إخفاق، وهذا ما سيذكره 
التاريخ عىل مدى طويل من الزمن، وعندها ال ينفعهم الندم. 

{ الدوالر وفوىض األسعار {
الدوالر يف الســوق الســوداء يبعــث الفوىض يف حياة 
اللبنانيــني مع تقلبات ال ُيكن تفســريها من خالل منطق 
إقتصادي فقط! فطرح مرشوع قانون لدفع غالء معيشــة 
عىل فرتة ســّتة أشــهر بكلفة 800 مليار لــرية لبنانية من 
دون تأمني متويل لها، وطرح مرشوع قانون ســلفة لرشكة 
كهرباء لبنان من دون تأمني متويل لها أيًضا، ســيؤدي حتا 
إىل أن يعمــد مرصف لبنــان إىل طبع العملة عىل الرغم من 
وصول الكتلــة النقدية )باللرية اللبنانية( إىل مســتويات 
تاريخيــة، فقــد أدى رفع الكتلة النقديــة بأكرث من عرشة 
تريليون لرية إىل تأجج منســوب املخــاوف ما خلق هلعاً 

والخاصة. العامة  لدى 
إضافــة إىل ذلك، زادت عملية التهريب من لبنان للســلع 
والبضائع املدعومة بشــكل كبــري خالل املرحلة املاضية، إذ 
يقوم التجار باملحافظة عىل دوالراتهم يف الخارج وبالتايل 
ازدادت وترية إستنزاف الدوالرات يف مرصف لبنان الذي قام 
بعملية رفض لبعــض العمليات ما دفع بالتجار إىل تهديد 

السوق! عن  السلع  بقطع  املواطنني 
أمــام هذا العبث كلــه إكتملت حلقــات الجنون والظلم 
واالنهيــار بربوز عملية املزايدة السياســية بني القوى عىل 
تشكيل حكومة وهو ما دفع بالبعض إىل املراهنة عىل طول 
األزمة وبالتايل تأخري املســاعدات الخارجية ومن ثَّمَ زيادة 

املجروحة. العملة  وطبع...  وطبع  طبع 

املســتهدفة ألماكن عامة وطرق للمســتوطنني، إضافة إىل وحدات 
استيطانية«.

عىل صعيد اخر اقتحمت مجموعات من املستوطنني ساحات املسجد 
االقىص صباح امس من جهة باب املغاربة بحراسة مشددة »للرشطة 

االرسائيل«.
وافادت مصادر فلســطينية ان مجموعات كبرية من املســتوطنني 
بقيادة الحاخام الصهيوين ايهودا غليك اقتحمت باحات املسجد االقىص 
املبارك وادت طقوســا وشــعائر تلمودية اســتفزازية وسط دعوات 

صهيونية جديدة لتكثيف االقتحامات خالل اليوم«.
ونــرشت قوات العدو االرسائبل ونرشت قوات االحتالل عرشات من 
عنارصها وقواتها الخاصة داخل وخارج ســاحات املســجد األقىص 
لتســهيل اقتحامات املستوطنني املستمرة، ويف املقابل واصلت فرض 
إجراءات مشــددة عىل دخول الفلسطينيني للمســجد.وأفادت دائرة 
األوقاف اإلســالمية يف القدس، بأن 193 مستوطنا اقتحموا ساحات 
األقىص يف الفرتة الصباحية، ونظموا برفقة عرشات عنارص الرشطة 

جوالت استفزازية يف ساحات الحرم التي انطلقت من باب املغاربة.
ووفرت رشطة العدو الحراسة للمقتحمني الذي تجولوا يف ساحات 
الحرم عــرب مجموعات، حيث تلقوا رشوحات عــن الهيكل املزعوم، 
وبعضهم قام بتأدية شــعائر تلمودية قبالة قبة الصخرة ومصىل باب 

الرحمة، قبل أن يغادروا الساحات من جهة باب املغاربة.
و أفادت مصادر محلية فلسطينية، أن العديد من املستوطنني الذين 
تجولوا بشكل اســتفزازي يف أسواق القدس القدية، توجهوا قبالة 
أبواب األقىص وأدوا طقوســا تلمودية، بحراسة مشددة من الرشطة 

االرسائيلية.
وكشف تقرير وزارة األوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية، النقاب 
عن أن 18 ألف مســتوطن ما بني ســيايس وعضو كنيست، اقتحموا 

ساحات املسجد األقىص خالل العام .2020

إعادة العالقات مع النيجر، والتي توقفت أو تم تجميدها مرتني، 
األوىل يف العام 1973، عىل خلفية اندالع حرب أكتوبر/ترشين 
األول من العام نفسه، والتوقف الثاين للعالقات كان يف العام 

2000 إثر االنتفاضة الفلســـطيـنية الثانية.
وعزت األسباب الحقيقية وراء تلك العودة كسب صوت النيجر 
يف املحافل الدولية، وهو مكسب دبلومايس، واألمر مل يتوقف 
عند حد النيجر وحدها، ولكن يشــمل أي دولة أفريقية فقرية 
أو معدمــة، بوجه عام، فضال عــن أن النيجر هي أحد موردي 
اليورانيوم العامليني - وهي صناعة تصدير رئيسية للبلد الفقري. 
وشــدد تقرير الصحيفة العربية عــىل أن بالدها تعتقد أنه 
يكن يف حال اســتئناف العالقات مع النيجر، أن تؤثر عليها 
لالمتناع عن بيع املعدن املهم والرئيس لتطوير قنابل ذرية، ألي 

دول معادية إلرسائيل.

{ النووي االيراين {
عــىل صعيد اخر، يبدأ رئيــس أركان جيش العدو اإلرسائيل 
أفيف كوخايف األســبوع املقبل، جولة أوروبية تشمل فرنسا 
وأملانيا والنمســا، لحشــد دعم قادة جيوش هــذه الدول ضد 

الربنامج النووي اإليراين. 
وينضــم كوخايف بجولتــه األوروبية للرئيــس االحتالل 
اإلرسائيل رؤوفني ريفلني الذي ســيلتقي مع رؤســاء الدول 
الثــالث، بينا يجتمع كوخايف مع قــادة جيوش هذه الدول 

ومسؤوليها العسكريني.

وستتضمن مناقشات ريفلني وكوخايف مع نظرائهم يف هذه 

الــدول الثالث، الربنامج النووي اإليراين، وكذلك قوة حزب الل« 

املتصاعدة إىل جانب قرار املدعية العامة لدى محكمة الجنايات 

الدولية يف الهاي بفتح ملفات تحقيق بشبهات ارتكاب جرائم 

حرب يف الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الرشقية.

ويتضمن برنامج الجولة األوروبية لريفلني وكوخايف والتي 
تبــدأ غدا الثالثاء اجتاع عمــل للرئيس اإلرسائيل مع لرئيس 
العدو األملاين فرانك فالرت شــتايناير، عىل أن يلتقي كوخايف 

مع زمالئه األملان.
ويف اليوم التايل، سيتوجه ريفلني وكوخايف إىل فيينا، حيث 
سيعقد ريفلني اجتاعا سياسيا مع رئيس النمسا ألكسندر فان 
دير بالن، ومن املتوقع أن يتحدث االثنان يف حفل تأبني لضحايا 

الهولوكوست.
ثــم يتوجه ريفلني وكوخايف إىل باريس، حيث يعقد ريفلني 
اجتاعا سياسيا مع الرئيس الفرنيس إيانويل ماكرون، بينا 

يلتقي كوخايف بقادة عسكريني فرنسيني.

{ ليربمان يكشف كيف تتحول 

»إرسائيل« إىل إيران {
هذا وكشف وزير الدفاع االرسائيل السابق أفيغدور ليربمان، 
كيف تتحول بالده إىل إيران، وحذر من تشكيل تحالف ييني بعد 

االنتخابات، يحول بالده إىل »إيران« ـ عىل حد قوله.
وذكر املوقع اإللكرتوين »نيوز وان«، امس، عىل لسان ليربمان 
أن »االئتالف الذي يريده رئيس الوزراء، بنيامني نتنياهو، مع كل 
من ســموتريتش ودرعي وغافني والعريب منصور عباس، هو 
تحالف أصويل يريد تحويل إرسائيل إىل إيران، ووضع حد لرؤية 
إرسائيل كدولة صهيونية وليربالية”.ويف الســياق نفســه، 
تسبب ليربمان يف ضجة سياسية يف بالده، عىل خلفية دعوته 
إلقاء اليهود املتشددين دينيا »الحريديم« ورئيس الوزراء بنيامني 

نتنياهو، يف مكب »الزبالة”. 

أظهــرت التقديرات األولية أن حزب املستشــارة األملانية 
أنجيال مريكل، املحافظ، تكبد خســائر فادحة يف تصويتني 
إقليميني رئيسيني امس، حيث عرب الناخبون عن غضبهم من 
االنتكاسات الوبائية وفضيحة متعلقة برشاء أقنعة الوجه.

وبذلك، فإن االتحاد الديوقراطي املسيحي بزعامة مريكل 
يف طريقه لتســجيل أسوأ نتائجه عىل اإلطالق يف واليتي 
بادن فورمتبريغ وراينالند باالتينات يف جنوب غرب البالد، 
 »ARD« وفقا الستطالعات الرأي الصادرة عن محطتي البث

.»ZDF »و
كان كال التصويتني تحت املراقبة عن كثب كمقياس للمزاج 
الوطني قبل االنتخابات العامة يف 26 أيلول، والتي سيتم من 
خاللها اختيار خليفة مريكل، حسبا ذكرت وكالة »فرانس 

برس«.
وتعليقــا عىل املؤرشات الصادمــة، قالت صحيفة »دي 
فيلــت« اليومية: هذه ســاعة مظلمة بالنســبة لالتحاد 

الديقراطي املسيحي«.
يف واليــة بــادن فورمتبريغ الغنية، انخفضت نســبة 
التصويــت حزب االتحاد الديقراطي املســيحي إىل 23 يف 

املائة، من 27 يف املائة قبل خمس سنوات.
يف غضون ذلك، احتفظ حزب الخرض باملركز األول، وحصل 
عىل أكرث من 31 يف املائة من األصوات، وهي أفضل نتيجة 

له   يف أي انتخابات إقليمية حتى اآلن.
اشــارة اىل ان بادن فورمتبريغ، هي الوالية الوحيدة يف 
أملانيــا التي يتزعمها رئيس وزراء )إقليمي( من خرض، وهو 

وينفريد كريتشان، الذي يشغل املنصب منذ عام 2011.
ويكنه الحفاظ عىل حكومته االئتالفية الحالية مع حزب 
االتحاد الديقراطي املســيحي، أو بناء حكومة جديدة مع 
الحزب الديقراطي االشــرتايك وحزب العمل الديقراطي. 

حصل كل منها عىل 10 يف املائة من األصوات.
يف راينالنــد باالتينــات املجاورة، احتل حــزب االتحاد 
الديقراطي املســيحي املركز الثاين بنسبة 25-26 يف املائة 
مــن األصوات، بانخفاض عــن 32 يف املائة يف االنتخابات 

اإلقليمية السابقة.
وتنازل الحزب االشرتايك الديقراطي )يسار الوسط( عن 
بعض حصته لكنه احتفظ باملركز األول بنســبة 33 إىل 34 

يف املائة، بحسب التقديرات.
متهد النتيجة الطريق أمام مالو دراير، رئيس وزراء الوالية 
الشــهري من الحزب الديقراطي االشرتايك، ملواصلة الحكم 

مع حزب العمل الديقراطي والخرض.
بسبب الوباء، أُديل بعدد أكرب من املعتاد من األصوات عرب 

الربيد، وحذر املراقبون من أن النتائج النهائية يكن أن تتغري 

مع استمرار فرز األصوات.

تأيت هــذه النتائج بعد تعرض حزب مريكل وحلفائه، يف 

األيام األخرية، النتقادات بســبب مزاعــم تفيد بأن أعضاء 

الربملان استفادوا عىل ما يبدو من صفقات أقنعة الوجه يف 

وقت مبكر من الوباء، ما أجرب ثالثة نواب عىل التنحي يف 

تتابع رسيع.
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