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بعدما وصلت النســبة اىل 70% من 

الشــعب اللبناين تحت خط الفقر، ماذا 

سيحصل بعد؟.

بعدما تخطى الدوالر الـ12.000 الف 

لرية لبنانية، ماذا ميكن ان يحصل بعد؟.

بعدما وصلت نســبة هجرة الشباب 

اىل 80%، ماذا ميكن ان يحصل بعد؟.

بعدما تخطت االصابات بـ »فريوس 

كورونا« الـ3000 يومياً، ماذا ميكن ان 

يحصل بعد؟.

بعد تفاقم عمليات الرسقة يف وضح 

النهار، ماذا ميكن ان يحصل بعد؟.

بعد تفــي حبوب املخــدرات بني 

الشباب، ماذا ميكن ان يحصل بعد؟.

بعد.. وبعد.. ماذا ينتظر الرئيســان 

ميشال عون وســعد الحريري ليتفقا 

عىل تأليف الحكومة؟.

عىل طريق الديار

ــــــــة ــــــــة اللبناني ــــــــة االجتماعي ــــــــي الهيكلي ــــــــل ف ــــــــدأت وتعدي ــــــــر ب ــــــــن الفق ــــــــة الالعــــــــودة م رحل
ــــــّدي األّول ــــــو التحــ ــــــواد الغذائيــــــــة هــ ــــــان وتأميــــــــن املــ ــ ـــار لبن ـــ ــــــة بانتظــ ــ ــــــنوات صعب ســ
اســــــــتعادة الثبــــــــات النقــــــــدي واالســــــــتقرار االقتصــــــــادي واملالــــــــي باب إلزامي للخــــــــروج من األزمة
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 »كورونـــــــــــا«: 38 حالـــــــــــة وفـــــــــــاة 
جديـــــــــــدة اصابـــــــــــة  و2724 

أعلنــت وزارة الصحة العامــة يف تقريرها ليوم امس، 
حول مســتجدات فريوس كورونا املستجد، تسجيل 2724 
حالة جديدة ُمصابــة بالفريوس، لريتفع العدد الرتاكمي 

لإلصابات منذ 21 شباط 2020 إىل 461062 حالة.
وأوضحــت أنّه »تّم تســجيل 2706 حالــة إصابة بني 
املقيمــني و19 حالة بني الوافدين«، مشــريًة إىل أنّه »تّم 
تســجيل 38 حالة وفاة جديدة، لريتفــع العدد اإلجاميل 

للوفّيات إىل 6096«.

السلة كــرة  فــي  لبنان  بطولة 
ــر لــلــحــكــمــة  ــ ــي ــ ــث ــ فــــــــوز م
)74-76( ــــس  ــل أطــ ــلـــى  عـ

ــار كـــبـــيـــر لــلــمــتــحــد  ــ ــص ــ ــت ــ وان
)44-66( هــومــنــتــمــن  عــلــى 
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الراعي يرتاس قداس الشعنني

»الديار«

ماكرون والسييس

خالل املعارك

بلينكن

مسلحون يستعدون للمغادرة من ريف دير الزور

)تتمة املانشيت ص12( 

)التتمة ص12( 

)التتمة ص12( 

)التتمة ص12( 

)التتمة ص1( 

جاسم عجاقة

رحلة اللبنــاين إىل عامل الفقر، بدأت تتظهر اآلن وإن كانت 
بوادرها بدأت مع إعالن الحكومة العتيدة املستقيلة عزمها عىل 
عدم سداد ديونها السيادية. هذا أقلّه ما تُشري إليه الوقائع التي 
لّبدت ســامء لبنان باملآيس والهموم حيث نرى كل يوم تهافتا 
رشســاً عىل املواد املدعومة تنتهي يف أغلب األحيان بخالفات 

وتضارب بني املواطنني.
طالعنا جهابذة الحكومة وقتها إن رؤيتها لتخفيض العملة 
ســيأيت باملنفعة عىل الوطن ويصحح املسار الخاطئ ويجعل 
لبنان قبلة السائحني ملا يف ذلك من انتشار الرخص وانخفاض 

األسعار بالنسبة إليهم.
إن أســعار املواد الغذائيــة يف لبنان هي األعىل يف منطقة 
الرشق األوسط وشامل أفريقيا بحسب البنك الدويل إذ يستمر 
إرتفاعها يف ظل أســوأ أزمة يف تاريخ لبنان الحديث. ويُضيف 
البنك الدويل يف تقريره الدوري عن تداعيات كورونا، أن أسعار 
كل الفئات الغذائية إرتفعت بشكل ُمرّض باألمن الغذايئ للمواطن 
اللبناين وذلك خالل الفرتة املُمتّدة بني 14 شباط 2020 و8 أذار 
2021. وإرتفعت أســعار لحوم األبقار )أساسية يف السلسلة 
الغذائيــة( بأكرث من 35% مقارنة بـ 11% يف 16 دولة أخرى. 
أما ســعر البيض فإرتفع مبُعّدل 20% والبطاطا بأكرث من %71، 
والدجاج املجمد بنسبة 68.4%، والتفاح والربتقال بنسبة تفوق 

الـ %58.
هذا مع اإلشارة إىل أن أرقام البنك الدويل مبنية عىل أسعار 
الدعم املؤّمن من مرصف لبنان وال تأخذ بعني اإلعتبار املامرسات 

التي يقوم بها التّجار والتي رفعت األســعار يف بعض الحاالت 
إىل أكــرث من 400%! وأغلب الظــّن أن املنهجية مل تأخذ بعني 
اإلعتبــار فقدان املواد املدعومة املُهّربة التي تحرم املواطن من 
الحصول عىل بديل بأســعار الدعم. وبحسب تقديراتنا فإن ما 
بني 50 إىل 70% عىل األقل من املواد املدعومة يتّم تهريبها إىل 
خارج الحــدود حيث تذهب املواد الغذائية املدعومة إىل العديد 
من البلدان القريبة والبعيدة يف حني أن تهريب املحروقات يتّم 

إىل البلدان املُجاورة.
يضاف إىل ذلك املامرســات التي يقوم بها التّجار من ناحية 
رفع األســعار عن غري وجه حّق عىل مثال كرتونة البيض التي 
بلغ ســعرها يف إحدى السوبرماركات 45 ألف لرية يف حني أن 
سعرها يف املزارع هو 27 ألف لرية لبنانية! التّجار عىل أنواعهم 
)مستوردون، تّجار جّملة، وتّجار تجزئة( يقومون مبامرسات 
فظيعة بحق املواطنني اللبنانيني ويُســاهمون بشكل أسايس 

بعملية تفقري املواطن.
املواد الغذائية املدعومة املستوردة ال تأيت إىل لبنان إال بكميات 
ضئيلــة جداً،يف حني يقوم الُتّجار بتصدير هذه املواد إىل دول 
أخــرى دون املرور بلبنان. هذا ما أكّده أحد النواب عىل محطّة 
تلفزيونيــة إذ نفى أن تكون البضائع الغذائية تُهرّب من لبنان 
بعد إستريادها بل هي تذهب من بلد اإلسترياد إىل وجهة أخرى 
غري لبنان. وبالتايل فإن السلع والبضائع الغذائية املدعومة من 
قبــل مرصف لبنان تذهــب إىل غري لبنان واملواد غري املدعومة 

ومــاكــرون  السيسي  يــشــددان  ــاكــرون  وم السيسي 
ــة مـــن لــيــبــيــا« ــزقـ ــرتـ ــة املـ ــافـ عــلــى »رحـــيـــل كـ

فـــــرار العشـــــرات مـــــن املســـــّلحين املواليـــــن للجيـــــش األميركـــــي شـــــرقي ســـــوريا

تلقى الرئيس املرصي، عبد الفتاح السييس، 
امــس، اتصاال هاتفيا مــن نظريه الفرنيس، 
وأجريــا مباحثات بشــأن تعزيــز العالقات 
والتعــاون املتني بني القاهــرة وباريس، إىل 
جانــب بحث قضايا املنطقة، وعىل رأســها 

األزمة يف ليبيا.
وبحــث ماكرون والســييس دفــع كافة 
مســارات تســوية األزمة الليبية؛ عسكرياً 
وسياســياً واقتصادياً، فيام تتجه البالد إىل 
تنظيــم انتخابات، أواخر العام الجاري، بعدما 

تشكلت حكومة يف البالد.

وشدد السييس يف هذا اإلطار عىل رضورة 
إخالء ليبيا مــن املرتزقة وتقويض التدخالت 
األجنبية غري املرشوعة يف الشأن الليبي التي 
تســاهم يف تأجيج األزمة، للمســاعدة عىل 
الوصول إىل إجراء االســتحقاق االنتخايب يف 

كانون االول املقبل.
من ناحيته، أشــاد الرئيس الفرنيس بالدور 
املــرصي الحيوي لتســوية األزمــة الليبية، 
والجهود الشــخصية للرئيس السييس، والتي 
عززت املســار الســيايس لحل القضــــية 

الليبــية.

بعــد تصاعــد عمليــات 
الخطف  وحــاالت  االغتيال 
املبــارش  واالســتهداف 
للجيش  املوالني  للمســلحني 
األمــرييك يف محيــط آبار 
النفط بريــف محافظة دير 
الزور رشقي سوريا، وتعمق 
الفلتــان األمني والعجز عن 
لهم،  الالزمة  الحامية  تأمني 
بدأ العــرشات ممن التحقوا 
»قســد«  تنظيم  بصفــوف 
مبغــادرة املنطقــة والفرار 
باتجــاه األرايض الرتكيــة 
ومنها إىل وجهات أخرى، أو 
العبور إىل مناطق ســيطرة 

الدولة السورية.

وبحســب مصادر خاصة 
»ســبوتنيك«  ملراسل  أكدت 

تتواصل املواجهات الدامية 
بني قوات حكومة صنعاء من 
جهة وقــوات الرئيس هادي 
املســنودة بطائرات التحالف 
السعودي يف منطقة َملُْبودة 
عند األطراف الرشقية ملديرية 
َمْدِغل الِجْدعان شاميل غرب 

محافظة مأرب.
مواجهات  مــع  بالتزامن 
الغربية  مامثلة يف األطراف 
ملنطقة الــرَبّاء وإيدات الراء 
غــريب  ِصواح  مبديريــة 
املحافظــة، فيــام شــنت 
طائرات التحالف الســعودي 
سلســلة غارات جوية عىل 
الجيش  ســيطرة  مناطــق 
املديريتــني  يف  واللجــان 
الغنية  املحافظة  يف  بلينكـــــــــــن: العقوبـــــــــــات التـــــــــــي فرضتهـــــــــــا الصيـــــــــــنذاتهام 

علـــــــــــى مســـــــــــؤولين أميركييـــــــــــن ال أســـــــــــاس لهـــــــــــا

اليمـــــن: معـــــارك عنيفـــــة بيـــــن القـــــوات اليمنيـــــة وقـــــوات هـــــادي
الســـــعودي النظـــــام  يعهدهـــــا  لـــــم  ضربـــــات  ســـــنوّجه  ســـــريع: 

ــة ــ ــّوف ــ ــخ ــ ــت ــ »اســـــــرائـــــــيـــــــل« م
ــة« ــريـ ــحـ ــبـ مـــــن »الـــجـــبـــهـــة الـ

الخامنئـــــي : طريقـــــان ملواجهـــــة الحظـــــر
أعــرب قائد فرقــة غزة يف »الجيــش اإلرسائييل«، العميد 
»منرود ألوين« عن قلقه من تطوير الطائرات املسرّية يف غزة، 
باإلضــــافة إىل قذائف الهاون وهجــامت قوات النخبة يف 

حركة حامس. 
ونقل موقع »والال اإلرسائييل«، عن »ألوين« قوله إن الجبهة 
البحرية هي التحدي األكــرب للجيش »اإلرسائييل«، ووصفها 

بالنفق املفتوح.
ويف الســياق، أشــار ألوين، إىل أن حركة حامس ستحاول 
يف الحرب املقبلة، مفاجأة الجيش بقرار تنفيذ هجوم سيؤدي 
إىل خسائر فادحة مبا يف ذلك أرس جنود أو إلحاق رضر كبري 

بهم عىل الحدود.
وقال »كام ستحاول إدخال قوات نخبة، وال أرى أنها تتنازل 
عن هذا األمر، كام أنها ســتحاول تحدي وتجاوز العائق التحت 

أريض«.

غرّد آية الله العظمى ســامحة اإلمام السيد 

عيل الخامنئي عرب حسابه باللغة العربية عىل 

موقــع تويرت، وقال: »هناك طريقان ملواجهة 

الحظــر: أحدهام، أن نذهب إىل فارض الحظر 

ونرجــوه: ارفعوا هذا الحظــر. فيضع بعض 

املطالب االســتكبارية عىل الطاولة، ويقول: 

افعلوا هذه األشــياء ثم أُخّفــض مقداراً من 

الحظــر. هذا أحد الطــرق، ويف الحقيقة هو 

طريق الذلّة والتخلّف«.

وأضــاف »اآلخر هو تفعيل طاقتنا الداخلية 

وأن ننتج يف الداخل السلَع الخاضعة للحظر.

عندما يرى الطرف املقابل إنتاج هذا املنتج يف 

الداخل، ســوف يركض إلينا من تلقاء نفسه، 

ألنهم أنفسهم يستفيدون من هذه التجارة يف 

السلع،وهذا يُوِجب رفع الحظر أو أن يصري بال 

تأثري. الشعب اإليراين اختار الطريق الثاين«.
وكان الخامنئي قد قال يف تغريدة ســابقة 
إن »الحصار االقتصادي عىل الدول من الجرائم 
الكــربى. أن يفرضوا حظراً عىل شــعب فال 
يستطيع استرياد األدوية واملواد الغذائية هذه 
جرميٌة ميكن أن تفعلها حكومة مثل حكومة 
أمريكا التي تستطيع أن تقتل 220,000 شخصاً 
يف يــوم واحد. بالطبع، ميكن تحويل الحظر 
إىل فرصة باالعتامد عىل الُقُدرات الداخلية«.

{ روحاين: دعم االستثامر يف قطاع 

االنتاج بحاجة اىل استقرار اقتصادي {

هذا وطلــب الرئيس حســن روحاين من 
ــة ــ ــالل ــ الـــــعـــــلـــــمـــــاء يــــكــــتــــشــــفــــون س
ــة افــريــقــيــة ــ ــا« فـــي دول ــ ــورون ــ جـــديـــدة لــــ »ك

ص 
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املتحدة،  الواليــات  نددت 
بعقوبــات صينية عىل اثنني 
من مسؤويل الحقوق الدينية 
يف  كندي  ونائب  األمريكيني 
نزاع بخصوص معاملة بكني 
األويغور املســلمني وغريهم 

من األقليات.
وقــال وزيــر الخارجية 
األمــرييّك أنتــوين بلينكن 
إن العقوبــات التي فرضتها 
الصــني عــىل مســؤولَني 



اللبنانيــــــــة االجتماعيــــــــة  الهيكليــــــــة  فــــــــي  وتعديــــــــل  بــــــــدأت  الفقــــــــر  مــــــــن  الالعــــــــودة  رحلــــــــة 
األّول التحــــــــّدي  هــــــــو  الغذائيــــــــة  املــــــــواد  وتأميــــــــن  لبنــــــــان  بانتظــــــــار  صعبــــــــة  ســــــــنوات 
ــة ــ ــ ــ ــن األزم ــ ــ ــ ــروج م ــ ــ ــ ــي للخ ــ ــ ــ ــاب إلزام ــ ــ ــ ــي ب ــ ــ ــ ــادي واملال ــ ــ ــتقرار االقتصــ ــ ــ ــدي واالســ ــ ــ ــ ــات النق ــ ــ ــ ــتعادة الثب ــ ــ اســ

فرار العشرات من املسلحين املوالين للجيش األميركي شرقي سوريا

ــر ــ ــظ ــ ــح ــ ال ملــــــواجــــــهــــــة  طــــــريــــــقــــــان   : الـــــخـــــامـــــنـــــئـــــي 

ــن ــيـ ــصـ ــا الـ ــ ــه ــ ــت ــرضــ ــ ــات الـــــتـــــي ف ــ ــوبـ ــ ــقـ ــ ــعـ ــ بـــلـــيـــنـــكـــن: الـ
لــهــا أســــــــــاس  ال  أمــــيــــركــــيــــيــــن  مــــســــؤولــــيــــن  عــــلــــى 

ــوات هـــادي ــ ــوات الــيــمــنــيــة وقـ ــقـ ــن: مـــعـــارك عــنــيــفــة بــيــن الـ ــم ــي ال
ــدهــا الـــنـــظـــام الــســعــودي ــه ــع ســـريـــع: ســـنـــوّجـــه ضـــربـــات لـــم ي

ــدة مــصــر ـــــاعـــ ــس ـــ روســــــيــــــا تـــــؤكـــــد اســـــتـــــعـــــدادهـــــا مل
فـــــــــــي حـــــــــــل أزمـــــــــــــــــــة قــــــــــنــــــــــاة الـــــــســـــــويـــــــس

الـــــــــعـــــــــلـــــــــمـــــــــاء يـــــــكـــــــتـــــــشـــــــفـــــــون ســـــــاللـــــــة
جــــــديــــــدة لـــــــ »كـــــــــورونـــــــــا« فــــــي دولــــــــــة افـــريـــقـــيـــة

مسرية للحزب الشيوعي يف بريوت
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تــــــــــــــتــــــــــــــمــــــــــــــات

االثنين 29 آذار 2021

)تتمة ص1( 

)تتمة ص1( 

)تتمة ص1( 

)تتمة ص1( 

)تتمة ص1( 

تأيت إىل لبنان مام يُســّبب إرتفاًعا باألسعار ال ُيكن للمواطن 
اللبناين تحّمله لفرتة طويلة.

تحليل املُعطيات تُشــري إىل أن تُّجار اإلســترياد خّفضوا من 
نسبة إستريادهم للمواد الغذائية مع رفع الدعم عىل بعض هذه 
املواد وبالتايل أصبح إسترياد املواد الغذائية شبه محصور باملواد 
املدعومــة. هذا األمر يعني أن اللبناين آٍت عىل مرحلة لن يكون 
أمامه إال القليل من الخيارات فيام يخّص املواد الغذائية يف حني 
أن املواد الغذائية األخرى ســتكون شــبه مفقودة وإذا توافرت 

فستكون بأسعار عالية جًدا.
إال أن الخطــر الحقيقــي يطال من دون أّدىن شــّك اللحوم 
وبالتحديد لحم البقر الذي يُشــكّل عنرصاً أساسياً يف العملية 
الغذائيــة. فالعرض الداخيل من لحوم األبقار غري كاٍف لســّد 
حاجات الســوق املحيّل وهذا األمر يُشــكّل خطراً جوهرياً يف 
السلســلة الغذائية للمواطن اللبناين! من هذا املنطلق فإن أي 
إجراء إلحتواء املُشكلة يجب أن يّر عرب تأمني إسترياد )لحوم( 
األبقار بهدف عدم رضب األطفال الذين ترتاوح أعامرهم بني يوم 
و1000 يوم! هذه الفرتة هي أساســية يف تكوينات نورونات 
اإلنسان )neurons in the human brain( وبالتايل إذا كان من 
مســؤولية أخالقية، يتوّجب عىل املعنيني العمل عىل ُمساعدة 

الشعب عىل تفادي هذه املُشكلة.
جشــّع التجــار ينعهم أن يكونــوا جزًءا من الحـــــّل، 
وبالتـــايل يتوّجب عىل الحكومة وضع الئحة باملواد الغذائية 
 )Forward( األســاســــية ورشائها من خالل عــقود آجلة
وذلك لفرتة ال تــــقّل عن ســتة أشهر. هذه املواد يجب أن يتّم 
إســـتريادها )بحسب العقود( وإسناد توزيعها عىل املواطنني 
إىل الجيــش أو إىل تّجار التجزئة عىل أن تكون الرقابة صارمة 

عليهم.
الهيكلية االجتامعية يف لبنان ســتتعّدل بشكل ملحوظ يف 
املرحلة املُقبلة مع زيادة نسبة الفقر بشكل غري مسبوق. ومن 
املتوّقع بحسب التقديرات التي قّمنا بها، أن ما يزيد عن 75% من 
الشعب سيكون تحت عتبة الفقر يف األشهر القادمة يف حني 
أن الطبقة الغنية ســتكون بحدود الـ 5% والطبقة املُتوسطة 
ستكون بحدود الـ 20%. دينامية هذه الهيكلية ستفرض واقًعا 
جديًدا يتمّثل بالدرجــة األوىل بالهجرة االقتصادية القرسية! 
وإذا كان املُغــرتب اللبناين ال يرتك أهله وسيســتمر بإرســال 
األموال، إال أن هذه األموال لن تكون كافية لطموحات الشــباب 

اللبناين املُقيم.

الـ »social dumping« الذي يعيشــه اللبنانيون اآلن والذي 
ســتزداد أبعاده يف املرحلة املُقبلة سيكون له أوجه عديدة عىل 
رأسها الشق الغذايئ يف الدرجة األوىل إىل جانب الشق الصّحي 
مع هجرة العديد من األطباء واملمرضني إىل دول أخرى ال سيام 
مع تراجع قدرة إســترياد املواد الطبية، التي ُيعن أيًضا التّجار 
بتهريبها، وبالتايل وحتى يف ظل وجود فريق طّبي كفوء، فهناك 
إنخفــاض حتمي يف نوعية الخدمات الطّبية املُقّدمة للمواطن 
اللبناين. بالطبع كل الكامليات األخرى سيتّم اإلستغناء عنها أو 
إســتبدالها بأصناف أقّل نوعية وهو ما يفرتض عودة املستوى 

املعييش إىل ما قبل تسعينات القرن املايض.

{ هذا األمر يُعيدنا إىل السؤال الجوهري
وهو كيفية الخروج من األزمة؟ {

يف الواقع ال ُيكن الخروج من األزمة من دون االســتقرار 

يف األســعار الذي يُعترب أساس األمن الغذايئ. هذا االستقرار 
باألسعار مع الهيكلية االقتصادية الحالية، يفرض حكاًم ثبات 
نقــدي أي ثبات اللرية اللبنانية ُمقابــل الدوالر األمرييك. هذا 
األخري هو عنرص أسايس يف اإلستهالك - أي الدوالر األمرييك 
- )85% من اإلستهالك الغذايئ ُمستورد( مام يجعل من وجوده 

عامالً أساسياً يف هذا الثبات.
اإلقرتاحــات املُتداولــة اليــوم هي إقرتاحــات تذهب يف 
إتجـــاهــــني ُمعاكســني. فهناك طرح إلنشاء مجلس نقد 
)currency board( وهدفه تثبيت ســعر رصف اللرية بشــكل 
ُمتطرّف أكرث مام كان عليه يف فرتة الـ 1997-2019، والطرح 
الثاين ينّص عىل تحرير ســعر رصف اللرية مع إعتامد التعويم 

املُوّجه.
يف الواقع، ومن جهة نظرنا اإلقتصادية البحتة، فإن الطرحني 
غــري مؤاتيني للمرحلة املُقبلة؛ إذ عىل الرغم من الثقة التي قد 

يبعثهــا مجلس النقد من خالل تثبيت ســعر الرصف وهو ما 
يجذب اإلستثامرات عادة إذ توافرت األجواء السياسية واألمنية 
املناسبة، إال أن مخاطر هذا املّجلس أكرب بكثري من فوائده. فهذا 
املجلس بحاجة إىل ثبات ســيايس غري ُمتوافر، كام أنه ويف 
ظل خطّة حكومية لتحفيز االقتصاد هناك إستحالة للسياسة 
النقدية أن تواكب السياســة املالية نظًرا إىل عدم قدرتها عىل 
ُمخالفة القواعد ونظًرا إىل تعلّقها بالسياسة النقدية األمريكية 
التــي ويف حال إرتفعت الفوائد يف الواليات املُتحدة األمريكية 
فإن املجلس ُمرغم عىل رفع الفائدة عىل اإلحتياطات. ومن جهة 
أخرى هناك ُمشــكلة عىل صعيد القطاع املرصيف الذي يُعاين 
من ُمشــكلة سيولة حادة مام يعني إستحالة إقراضه األموال 

من قبل املركزي!
أما من جهة التعويم املُوّجه، فهناك أيضاً ُمشكلة كبرية نظــًرا 
إىل أنه وعىل الرغم من رضورته، إال أن االقتصــــاد اللبــناين 
شبه ُمتوّقف! املاكينة اإلنتاجية وبالتحديد القطــاعني األويل 
والثانوي شــبه غائبني مع صناعة ال ُيكنها مواكبة الســوق 

الداخيل وزراعة شبه بدائية.
 مــن هذا املُنطلق، فإن أي تحرير لســعر الرصف ســيؤّدي 
إىل كارثة إجتامعية خصوًصا إذا إســتمرت املُقاطــــعة مع 
املُجــــتمع الدويل. عملًيا ُيكن البحث بتحرير سعر الرصف 
يف مرحلة ما بعد ضخ إســتثامرات يف اإلقتصاد اللبناين عىل 
أن تطال هذه اإلستثامرات بالدرجة األوىل القطاعني الصناعي 

والزراعي. 
سعر الرصف الحايل يف السوق، هو سعر غري موثوق به من 
منطلق عدم معرفة آلية تركيبه. وإذا ما أخذنا بعني اإلعتبار أن 
أكرث من 60% من اإلســتهالك ما زال مدعوًما من قبل مرصف 
لبنــان، فإن أي رفع للدعــم - أي وقف مرصف لبنان عن تأمني 
الدوالرات عىل ســعر 1500 و3900 لرية - يعني بكل بســاطة 

إنفجار إجتامعي كبري.
يبقى القول إن املركب ال يحوي قبطاناً مع غياب املؤسســة 
اإلجرائية للســلطة التنفيذية – أي الحكومة –، وبالتايل هناك 
إســتحالة لتنفيذ أي إجراءات تخفيفيــة. واملخاوف الكارثية 
تبقى أن تعمد الســلطة إىل إجبار مرصف لبنان عىل إستنفاذ 
اإلحتياط اإللزامي )أموال املودعني( وصوال إىل إحتياط الذهب 
)ثروة الشعب اللبناين( وهو ما نّتجه إليه بخطًى ثابتة لألسف.

والسؤال اآلن، ما هي خطة السلطة بعد شح االحتياطي وبيع 
الذهب؟

يف ديــر الزور، فإن فرار الشــبان مــن املنطقة بدأ بعد فرض 
حالة التجنيد اإلجباري من قبل قوات »قســد« املوالية للجيش 
األمــرييك يف املنطقة، والتي فرضت التجنيد عىل الشــباب 
العــرب بعد هروب عنارصها نتيجة التهديــدات املتزايدة التي 
يتلقونهــا مبغادرة املنطقــة أو البقاء واملوت، إضافة إىل عدم 
وجود الحامية الكافية ملسلحي التنظيم يف النقاط العسكرية 
التي يتخذونها يف محيط آبار النفط ببلدات الريف الرشقي لدير 

الزور«. 

وعــن الوضع األمني يف املنطقة أوضحت املصادر أن خاليا 
نامئــة يف املنطقة، »رافضة لوجود قوات االحتالل األمرييك 
واملســلحني املوالني له«، وتعمل عىل تنفيــذ عمليات مباغتة 
ورسيعة سواء باستهداف الدوريات بعبوات ناسفة أو مهاجمة 
املراكز والنقاط العســكرية »قســد«، مــع مواصلة عمليات 
االغتيال عرب الدراجات النارية التي يســتخدمها أبناء املنطقة 

يف عملياتهم ضد التنظيم املوايل للجيش األمرييك.

وأضافــت املصادر: »هذه العمليــات جعلت املنطقة تعيش 
حــــالة من الهلــع والرعب، اســتتبعت رفض املســلحني 
املوالني لقوات االحتالل األمرييك مبواصلة العمل معها، نتيجة 
عدم توفر الحامية الالزمة«، مشــرية إىل أنهم طالبوا »بتوفري 
حامية مشــابهة للتي يتم توفريها للمسلحني املكلفني حامية 
أسوار حقول النفط التي تحتلها القوات األمريكية يف املنطقة، 
ومنها حقل العمر الذي يعد أكرب الحقول النفطية يف ســوريا 
إضافــة اىل حقل الكونيكــو للغاز والذي يعد من أكرب الحقول 

يف الرشق األوســــط وغــــريها من حقول النفط كالجفرة 
والتنك«.

عىل التوازي مع ازدياد حاالت فرار املسلحني املوالني للجيش 
األمرييك، استعادت مهنة تهريب البرش ازدهارها يف املنطقة 

بهدف الوصول إىل األرايض الرتكية.

وتقول مصادر »سبوتنيك« أن »الشبان الذين يرغبون بالفرار 
إىل خارج مناطق ســيطرة الجيش األمرييك يتفقون عادة مع 
مهربــني يعملون عىل إخراجهم مــن املنطقة لقاء مبلغ مايل 
يرتاوح بني 1500 و2000 دوالر أمرييك للشخص الواحد باتجاه 
مناطق سيطرة امليلشيات »الرتكامنية« املوالية للجيش الرتيك 
شــامل البالد، ومن ثم إيصالهم إىل األرايض الرتكية كنقطة 
انطالق نحو وجهات أخرى« مؤكدة »نجاح املئات من الشــبان 

يف الوصول إىل األرايض الرتكية حتى اآلن«.

وتضيف: »يف الواقع، ال يقترص فرار الشــبان عن منازلهم 
وبلداتهــم عىل املســلحني املوالــني للجيــش األمرييك، بل 
املوظفني املدنيني يف كافة القطاعات التابعة ملليشــيا »قسد« 
والتي فرضت عليهم التجنيد اإلجباري ليجدوا طريق الفرار هو 

األسهل بعيدا عن املنطقة«.

السكان املحليني يف ريف دير الزور يشبهون ما يحدث اليوم 
من هجرة ألبنائهم، مبا حدث قبل أربع أعوام عندما فرض تنظيم 
»داعش« اإلرهايب )املحظور يف روسيا( التجنيد عىل أبنائهم، 
مؤكدين أن »فرار الشبان ال يقترص عىل مناطق سيطرة الجيش 
األمرييك بريف دير الزور الرشقي، إذ ال يختلف األمر كثريا يف 
كافة املناطق الواقعة تحت سيطرة امليلشيات املوالية له بريفي 

حلب والحسكة إضافة إىل مدينة الرقة. »

األجهزة املختصة تقديم اقرتاحاتها من اجل تنفيذ شــعار العام 

»االنتاج، الدعم و ازالة املوانع« بشكل عميل وواقعي، مؤكدا ان 

دعم االستثامر من اجل االنتاج بحاجة اىل استقرار اقتصادي .

ويف جلســة للجنــة االقتصادية التابعة للحكــومــــة 

امـــــس، قدمت وزارة الصناعة والتعديــن والتجارة، رزمة 

اقرتاحاتها بشأن شــعار العام ومتت مناقشــــتها يف هذه 

الجلسة . وشدد الرئيس روحاين خالل الجلسة عىل »رضورة 

الترسيع يف تحديد واجبات االجهزة االقتصادية يف البالد من 

اجل تحقيق شــعار العام«، مشــريا اىل »اننا واجهنا يف العام 

املايض عراقيل جدية متثلت يف الحرب االقتصادية املفروضة، 

وتداعيات انتشار فريوس كورونا ».

وتطرق الرئيس روحاين اىل مسؤولية الحكومة يف تنظيم 

اقتصــاد البــالد، ودعا اىل »ايجاد التنســيق الالزم بني كافة 

االجهزة لتنظيم الســوق وتوفري الظروف االقتصادية الالزمة 

الستقراره« .

أمريكّيني »ال أساس لها«.
أضاف بلينكن يف بيان إن تحركات الصني »تســهم فقط يف 
التدقيــق الدويل املتزايد عىل اإلبــادة الجامعية والجرائم ضد 
اإلنســانية الواقعة حالياً يف شــينجيانغ. نحن نتضامن مع 
كندا وبريطانيــا واالتحاد األورويب والحلفاء يف أنحاء العامل 

يف دعوة )الصني( إىل إنهاء انتهاكات حقوق اإلنسان«.
وجــاءت عقوبــات بكني رداً عىل العقوبــات التي فرضتها 
الواليــات املتحــدة واالتحــاد األورويب وبريطانيا وكندا يف 
األســبوع املايض، بســبب ما وصفته بـ »انتهاكات« لحقوق 
مســلمي األويغــور واألقليات الرتكية األخــرى يف منطقة 

شينجيانغ بغرب الصني.
وجاء بيان بلينكن بعدما ندد رئيس الوزراء الكندي جاســن 

ترودو ببكني وتعهد بالدفاع عن حقوق اإلنسان.
اشــارة اىل ان الصني فرضــت عقوبات عىل النائب الكندي 
املعارض مايكل تشــونغ، نائب رئيس اللجنة الدامئة للشؤون 
الخارجيــة والتنمية الدولية مبجلــس العموم الكندي، وكذلك 
اللجنة الفرعية لحقوق اإلنسان الدولية التابعة للجنة الدامئة 

للشؤون الخارجية والتنمية الدولية.

وتتكون اللجنة الفرعية لحقوق اإلنسان الدولية من مثانية 
أعضــاء، وكانت قدمت تقريراً يف الشــهر الجاري خلص إىل 
»ارتكاب فظائع يف شــينجيانغ تشــكل جرائم ضد اإلنسانية 

وإبادة جامعية«.
وقالت وزارة الخارجية الصينية يف بيان إن بكني ســتتخذ 
أيضاً إجراءات ضد رئيســة اللجنة األمريكية للحريات الدينية 
الدولية جايل مانشــني ونائبها توين بريكنز. وأضافت الوزارة 
»الحكومــة الصينية عازمة بحســم عىل صيانة ســيادتها 
الوطنية وأمنهــا ومصالحها التنموية وتدعو األطراف املعنية 
إىل تفهم الوضع بوضوح وأن تصلح أخطاءها. ال بد أن يكفوا 
عن االســتغالل السيايس للمسائل املتصلة بشينحيانغ والكف 
عن التدخل يف الشــؤون الداخلية للصني بجميع أشكاله، وأن 
يتنعوا عن مواصلة الســري يف الطريق الخاطئ، وخالف ذلك 

ستحرتق أصابعهم«.
وكانت أشارت الخارجّية الصينّية إىل أنها »فرضت عقوبات 
عىل 4 كيانات و9 أشخاص يف بريطانيا«، متهمًة إيّاهم بنرش 

»األكاذيب والتضليل« بشأن الوضع يف إقليم شينجيانغ.
يذكــر ان الصني كانــت اعلنت أيضاً يــوم اإلثنني املايض، 
فرض عقوبات عــىل 10 أوروبيني بينهــم برملانيون وأربعة 
كيانــات رداً عىل موافقة االتحاد االورويب عىل عقوبات بحق 

بكني بذريعة »قمع أقلية األويغور«.

بالنفــط، يجري ذلك يف ظل مواجهات مســتمرة بني الطرفني 
ــْعف يف  يف صحــراء العلــم املرتامية بني مديرية َخْب والشَّ
محافظة الجـــوف ومديرية رغوان شاميل محافظة مأرب، 
وخالل الساعات املاضية قصفت مقاتالت التحالف السعودي 
ــْعف  بـ4 غارات منطقتي املرازيق والظُّْهرَة مبديرية َخْب والشَّ

نفسها. 
هــذا وأعلن التحالف الســعودي اعرتاض وتدمري 3 طائرات 
مسرية أطلقت من اليمن باتجاه املنطقة الجنوبية للسعودية، 
بالتــوازي مع تدمري زورقني مفخخــني قبل تنفيذ هجوم يف 
الحديدة. وشــنت مقاتالت التحالف الســعودي مســاء أمس 
األحد غارة جوية اســتهدفت فيها مديرية اللَُحيَّة شاميل غرب 
محافظة الُحَديَْدة، فيام قصفت طائرات تجسســية للتحالف 
السعودي بغارتني مطار الُحَديَْدة الدويل وبـ 6 غارات منطقتي 
الفازة والتَُّحْيتا جنوب املحافظة، وبحسب مصدر عسكري يف 
حكومــة صنعاء فقد ُرصدت خالل الســاعات الـ 24 املاضية 
207 خروقات جديدة لقوات التحالف الســعودي بينها قصف 

مدفعي عىل مناطق سيطرة الجيــــش واللجان بـ 444 قذيفة 
مدفعــية. 

وأكــد أن خروقات قوات التحالف الســــعودي التفــــاق 
وقـــف إطالق النار يف الُحَديَْدة الذي ترعاه األمم املتحدة منذ 
الـ 18 من كانون األول 2018، شــملت اســتحداث تحصينات 
قتاليــة جنــوب ورشق الُحَديَْدة تزامناً مــع تحليق 13 طائرة 

تجسسية. 
إىل ذلك تشــهد مديرية َمْقَبٌنة عند الريف الغريب ملحافظة 
تعز جنويب غرب اليمن مواجهات متقطعة بني قوات حكومة 
صنعــاء من جهة وقوات الرئيس هادي من جهة أخرى، حيث 
أعلنــت األخرية عن قتــىل وجرحى يف صفوف قوات حكومة 
صنعــاء خالل صد هجامت لهم يف عدد مــن املواقع التابعة 

لحكومة الرئيس هادي.
وكان املتحدث باســم القوات املسلحة اليمنية العميد يحيى 
رسيع، اعلن يوم الســبت أن القوات اليمنية قد توجه »رضبات 
موجعة مل يعهدها النظام الســعودي«، وقال إنه »قد نلجأ إىل 
توجيه رضبات قوية مل يعهدها النظام السعودي ما مل يوقف 

عدوانه وحصاره«.

وجد العلامء طفرات غري معروفة لفريوس كورونا املستجد 
لدى السياح القادمني من تنزانيا.

وقــال رئيس مختــرب أبحاث »كريســب« الخـــــاص، 
الربوفيســـــور توليو دي أوليفــريا، إن هناك ثالث حاالت. 
جميعهــم موجودون اآلن يف أنغوال، بحســب ما نقله موقع 

»ديار ميس«.
ووفًقا للدراســات األولية، فإن الساللة الجديدة هي األكرث 

خطورة من بني املكتشفة إىل اآلن.
 وهذا الفريوس املتحور محصــــن ضــــد األجســــام 
املضـــــادة وينـــــتقل بسهولة من ناقل إىل آخر. ويخىش 
العلــامء مــن أن اللقاحات الحالية قد تكــون عدية الفائدة 

ضــده.

كام يشعر الخرباء بالقلق إزاء حقيقة أن السلطات التنزانية 
رفضت االعرتاف بوجود جائحة ومل تتخذ أي إجراءات تقييدية. 
ووفًقا لهم، من املســتحيل السيطرة عىل الوضع الوبايئ ومنع 

انتشار املرض بهذه الطريقة.
وســجلت تنزانيا رسميا 509 حالة إصابة بفريوس كورونا، 
بينها 21 حالة وفاة. وال توجد املزيد من البيانات حول انتشــار 
»كوفيد- 19« يف تنزانيا، وأعلنت السلطات االنتصار عىل املرض 

العام املايض.
ودعــت منظمة الصحة العاملية مــراًرا وتكراًرا الجمهورية 
إىل التعامــل مع الجائحــة بجدية. لكن الرئيس التنزاين جون 
ماجوفويل نفى خطر املرض وعرض محاربته بالصالة، وتويف 

يف منتصف آذار.

أعلن الســفري الرويس يف القاهرة، غيورغي بوريسينكو، 
امس، أن روســيا مستعدة لتقديم املساعدة ملرص يف مواجهة 

أزمة قناة السويس.
وقال الســفري لوكالة سبوتنيك: »نعول عىل أن تتم معالجة 
هذه املشــكلة يف أقــرب وقت، وأن عمل القناة ســيتواصل. 
وبالطبع، نحن عىل اســتعداد لتقديم أي مساعدة ممكنة من 

طرفنا ألصدقائنا املرصيني«.
وأشار السفري إىل أن روسيا قلقة جدا إزاء األحداث يف قناة 

السويس التي يعد ممرا مائيا عامليا هاما.
وكان رئيس هيئة قناة السويس، الفريق أسامة ربيع، اعلن 
امس ايضا، عــن توجيه جديد من الرئيس املرصي، عبدالفتاح 
الســييس، بشــأن عملية تحريك الســفينة الجانحة بقناة 

السويس.
وقال الفريق أسامة ربيع، خالل مداهلة هاتفية مع برنامج 
»هذا الصباح«، املذاع عرب فضائية »إكسرتا نيوز«، إن »الرئيس 
عبدالفتاح الســييس يتابع عملية تحريك الســفينة الجانحة 
بقناة السويس بشكل يومي«، مؤكًدا أنه »يتواصل معه تليفونيا 

أكرث من مرة عىل مدار اليوم«.
وأضــاف ربيع، أن »الرئيــس عبد الفتاح الســييس وجه 
بالتجهيز للســيناريو الثالث لحل األزمة وعدم االنتظار لفشل 

الســيناريوهني األول والثــاين، والتجهيــز وإحضار املعدات 
واألدوات، بحيــث أنه يف حالــة الحاجة له ال نطيل فرتة جلب 

السفن التي ستخيل الحمولة«.
وكانت هيئة قناة الســويس، قالت يف وقت سابق اليوم، إن 
»أعامل التكريك والشــد بالقاطرات لتعويم السفينة الجانحة، 
التي تســد القناة، ستستمر يف توقيتات تتالئم مع املد والجذر 

واتجاه الرياح«.
 وأضافت الهيئة، يف بيان لها، أن »الكراكات رفعت حــــتى 
اآلن حــوايل 27 ألف مرت مكــــعب من الرمال حتى عمق 18 

مــرتا«.
الجديــر بالذكر أنــه يف 23 آذار الجاري، علقت الســفينة 
اململوكة لليابان »إيفر غيفن« البالغ طولها 400 مرتا وطاقتها 
االســتيعابية 224 ألف طنا يف قناة الســويس خالل عاصفة 
رملية وســدت املمر املايئ الذي يربط البحر املتوســط بالبحر 
األحمــر، ومتر عربه أكــرث من 10% من التجارة البــــحرية 

العامليــة.
وأعلنت بعدهــا الهيئة تعليق حركــة املالحة مؤقتا، فيام 
تواصـــــل مثانيــة زوارق، جهود تعويم ســفينة حاويات 
عمـــــالقة، تعرضت للجنوح يف الجزء الجنويب من القناة، 

قبل يومني.
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