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 غسان العياش

نهيار تففت  اعار  اانبي، بعيلة عن ساا  الااكل،  تركيز الاهول على وقف اال نفاار االاتااعي والفوىى الااال،  وبلال انلبنان في طريقه إلى اال. صورة تعصى على الفهم
 .ايااي واإللارةاا  طائفي، في النظام العلى القىاء وفت  خطوط ت القىاء# اثل تاّرل

  
ذا كان هذا األالوب . 8811صول إلى غايات ايااي، ال زال وارلا واحتاال للى القوى التي تخّصصت فيه انذ ان، سالوب تعطيل الاؤّااات للو بلا في اآلون، األخيرة سن  وا 

ى االقتصالي، واالاتااعي، علرات تنذر بترّلي األوىاع كل يوم تظهر اؤاّ . البلل على افير االنهيار ارفوىا في الظروف العالي، فهو ارفوض سكثر في حالتنا الحاىرة  حيث
 .نحو ال اابق له في تاريخ لبنان

ات الااّاع، للاصارف سن الاواول 8181و 8181  تبّين الاقارن، بين نتائج انتي "الرااي"باالاتنال إلى تقارير ااعي، اصارف لبنان  وعلى ساا  اا اّاي باعر الصرف  
وترااعت الولائع . نف  ناب، االنكااش في الناتج الاحلي اإلااالي في العام الااىي فقط بالائ،  وهي تقريبا 85اب، اليار  سي بن 811والر إلى اليار ل 851ترااعت ان 

 881في اصرف لبنان في حلول واا زالت إيلاعات الاصارف . بالائ، 73ناب، بالائ، والتاليف للقطاع العام ب 01بالائ، وتقّلص التاليف للقطاع الخاص بناب،  81بناب، 
  .بالائ، 01بالائ،  واألهّم سن الاواولات النقلي، الخاراي، لاصرف لبنان انخفىت بأكثر ان  85عت بناب، اليار لوالر اع سنها تراا

  
  .بالائ، 88يزيل عن  ن العام في نف  الفترة بااها في الانحى الالبي  اثال  فقل ارتفع الليورغم تقّلص هذه الاؤّارات كلها فقل ارتفعت اؤّارات سخرى يصّب ارتفاع

فكل يوم اليل يحال تحذيرا . إنذارا كّل عام باأن الانحى الخطر الذي تالكه التطّورات االقتصالي، واالاتااعي، 765تتلّقى الطبق، الايااي، الحاكا،  وانذ انوات طويل،   
الطبق، الحاكا، على خطوة واحلة باّتااه خفض ارع، االنلفاع  واع ذل  لم تفقلم. النفااررا بأن األاور قاربت على االانتين األخيرتين ااتعل الىوء األحار احذ وفي. اليلا

 .نحو الهاوي،
  

خب ان الااّلم به سن النا. هاايير التي يبني الناخبون خياراتهم على سااااا يخّفف ان ااؤولي، الفريق الحاكم سن الاعب هو الذي اختاره  ثم اّلل له  فياب االنتباه إلى الاع
األقلر على حه بناء على الى نااحه في إلارة الاؤون العاّا،  وبينها الاأن االقتصالي  كاا هو الحال في البللان الاتطّورة  بل هو يفّىل الارا  اللبناني ال يختار اراّ 

  .ي اصالحه الصغيرةالاحن الطائفي سو ذل  الذي يلبّ 
  

واطلع  8181فل توزيع اوائز سواكار لألفالم الايناائي، الانتا، خالل ان، رىه انتاار وباء كورونا  سقيم في لو  انالو  حفار االثنين الااىي  وبعل تأخير لاّلة اهرين ف
 .8188ان، 

. ن كبار الاخراين اللانااركيينالتي ىّات عللا ا" 85لوغاا "سحل اؤّااي حرك،  البارز تواا  فنتربيرغ للاخرج " اول، سخرى"في فئ، األفالم العالاي، فاز الفيلم اللانااركي  
وبهذه الصف،  طرح على طالبه سن يختاروا بين ثالث، . طول، في الفيلم الااثل الاهير اال  ايكلان الذي لعب لور ساتاذ التاريخ في إحلى الار  كوبنهاغنوتبّوس لور الب

 :نارّاحي
  

اعروف بالكذب عنلاا تقتىي الاياا، ذل    وهو. اع ىغط اللم  ويعاني ان عّلة ساراض خطيرةه الل ازئي ناتج عن الل األطفال وياكو ان ارتفالارا  األّول للي
 .بااتارار" الاارتيني"يخون زواته ويلّخن كثيرا ويارب . وياتاير الفلكيين في ايااته

  
. تين ان لواء انّوم قبل سن يناميارب الاابانيا والكونيا  والوياكي ويأخذ حبّ  لنوبتين قلبيتين وقل خار ثالث، انتخابات  وهو لاان، واالكتئاب وتعّرضالارّا  الثاني يعاني ان ا

  .إنه ال ياتطيع سن يعال ليال سو نهارا إال إذا كان الاياار في فاه
  

 .إال البيرة في اناابات نالرة باحترام  وهو ال يلّخن الثالث هو بطل حرب يحال سواا، رفيع، ويعاال الارسة
  

رئي  األايركي ب إلى اختيار الارّا  الثالث الذي بلا بنظرهم اثاليا  قبل سن يكاف األاتاذ ساااء الارّاحين الثالث، ويبل  الطالب سن األّول هو الن ينارف الطالان الطبيعي س
 .هتلر# الاّتزن والانىبط فهو سلولفل  ساا الارّا  الثالث فرانكلين روزفلت  والثاني هو وناتون تارا

 .لن تتغّير صورة الحكم في لبنان قبل سن تتغّير اعايير الناخبين  وهو سار بعيل الانال 
 



 


