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 1في لبنان 2019انعدام المساواة والريعية : جذور انتفاضة تشرين الأول 

 ألاء الشهابي

 مدير معهد الازدهار العالمي ، جامعة كلية لندن

 

حظي النقاش حول حاجة لبنان إلى ثورة ضّد المذهبية بانتشار واسع قبل أشهر من اندلاع انتفاضة تشرين/الأول 

، لكن لا يمكن لثورة مماثلة أن تنجح من دون فهم دور الاقتصاد الريعي في هذه الأزمة وفي القضاء على 2019

 السلع والخدمات العاّمة المفترض أن توّفرها الدولة.

استند الكثير من الدراسات إلى التحليل التاريخي والسياسي والاقتصادي للنظام المذهبي في لبنان بعد الاستقلال 

الذي أنتج أحد أكثر البلدان انعداماً في المساواة في العالم لناحية توزيع الدخل والثروة ووبعد اتفاق الطائف، 

(Alvaredo et al., 2017; Assouad, 2017في الوا .) قع، ما يميّز معّدلات انعدام المساواة في لبنان عن غيرها في

ى الفساد أيضاً ولكن بصورة أقل وضوحاً لا سيّما فيما يتعّلق بالنتائج الاقتصادية، هو البلدان العربية حيث يتفشّ 

الممتدة بين رة فتالتفاوتات المرتفعة بالدخل ونقص الخدمات والسلع العاّمة المفترض أن توّفرها الدولة. في ال

% 50% من الدخل القومي، فيما لم تحصل فئة الـ23% الأغنى في لبنان على 1، حصلت فئة الـ2014و 2005العامين 

ألف شخص  350(. في الواقع، يعيش نحو Assouad, 2017% )1الأفقر سوى على نصف الدخل الذي حّصلته فئة الـ

عام نسبة إلى الناتج المحّلي الإجمالي من الأعلى في العالم، ، ويعّد عبء الدين ال2بأقل من دولار واحد في اليوم

فيما تؤدّي هذه المستويات العالية من الدين والفوائد المترتبة عليها إلى خفض الإنفاق الاستثماري على البنية 

 التحتية العاّمة والخدمات الاجتماعية.

أو بالحّد الأدنى لوقف إنتاج ، تية لتفكيك المذهبيةكيف تتاقطع هذه التفاوتات الاقتصادية مع التحّديات المؤّسسا

لى الأكاديميين في مختلف التخّصصات الذين انسحب إالمزيد منها؟ لم يقتصر الأمر على الاقتصاديين فحسب، بل 

طرحوا هذا السؤال الحيوي. كتب غّسان حاج على مدّونته في أول تعليق له على الانتفاضة "تبقى الرأسمالية 

متطرّفة ورجعية ومصابة بالعمى التام عن كّل ما له علاقة بالمصلحة العامة، وغافلة عن كّل العواقب  اللبنانية

النظام السياسي . إن الاجتماعية والبيئية الناجمة عن هوس التراكم اللامتناهي في ثروة الطبقة الحاكمة اللبنانية

م أي شيء في هذا النظام، فهو ناجم عن ز  لتالي إذا ه  وبا، في هذا الاقتصاد المرضي واضحالكامل للرعاية المذهبية 

(. إلى ذلك، أشار باسل صّلوخ قبل سنوات إلى أن "النخبة المذهبية تحافظ Hage, 2019الهوس المرضي بالتراكم" )

ائل على النموذج الاقتصادي الفاشل والقائم منذ عقود، والذي بني عليه لبنان بالأساس، وذلك بدلاً من التفكير في بد

 (.Salloukh, 2016له، واضعة البلاد بأكملها في موقع الدفاع عنه ومّده بالحياة" )

. وفي السادس منه، كان هناك 2019اجتمعت هذه الحجج معاً بعيد الأزمة المصرفية في كانون الأّول/ديسمبر 

تلاقي الاقتصاد  محاضرات ومظاهرات ونقاشات وتغطية تلفزيونية حول الأزمة المصرفية، التي أصبحت ذروة

دوراً مزدوجاً في إقراض الحكومة لعبت  النخبة الاقتصادية السياسية، لا سيّما أن السياسي والمالي والمذهبي

يْن وجامعيها،   بامتياز. ة ريعي بما جعلهاومصّدري سندات الخزينة ودافعي فوائد الدَّ

 

                                                                 
1 This paper is an Arabic translation of Ala’a Shehabi, “Inequality, Renteirism and the Roots of Lebanon’s October 2019 Uprising” 
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 الريعية وانعدام المساواة والمذهبية

توأم التي تكمن في انعدام المساواة والمذهبية عن الأسس الاقتصادية للريعية. عادة لا يمكن فصل المشكلة ال

أو نادرة بشكل مصطنع". ويشير بالأساس يعرّف الريع على أنه دخل ناشئ عن "ملكية أو حيازة أو إدارة أصول نادرة 

، 1990الحرب الأهلية في العام ( إلى أن عملية تحويل الاقتصاد إلى ريعي بدأت مباشرة بعد انتهاء 2019سالتي )

يْن العام، واستخدمت عملية إعادة الإعمار في مرحلة  ،بحّجة تحويل بيروت إلى مركز مالي ع التوّسع السريع للدَّ ّ
ما شر

يْن إلى تفاقم التفاوتات الاقتصادية والاجتماعية،  ما بعد الحرب كأداة رئيسية لإثراء النخبة السياسية، وقد أدّى "هذا الدَّ

يْن أمراً سيئاً في المطلق، لا سيّما إذا تم استثماره Salti, 2019يهّدد استقرار البلاد" ) اً وخلق وضع (. عملياً، لا يعّد الدَّ

زيادة معّدل النمو الاقتصادي المنتج، لكن في لبنان لم تكن هذه الحال، بل كان أداة لإعادة توزيع الثروة بشكل ل

، مرّت بأزمات ديون 2005ى أن البلاد في مرحلة ما بعد اغتيال الحريري في العام تنازلي. إلى ذلك، يشير البعض إل

متتالية، ما أدّى إلى تسريع عملة "أمولة الاقتصاد"، بالتوازي مع تسريع التحّول الريعي والممارسات التي استحوذت 

ات عّدة؛ فمن الناحية المادية وظهرت نتائج الريعية في الحياة الحديثة على مستوي على الأرض والثروة والسلطة.

الحضرية، كما هو الحال في وسط بيروت، تّم الاستحواذ وشراء العقارات بالقوة ليتّم استبدالها بشقق فاخرة وميناء 

لليخوت ومراكز للتسّوق. ومن الناحية الاجتماعية، برزت الانقسامات الاجتماعية و"العقد الريعي" اللعين ومنطق منح 

 لحماية والخدمات ضمن كّل طائفة ومذهب.الولاء مقابل ا

تقليدياً، تظهر النماذج الريعية في الدول الخليجية الغنية بالنفط، ولكن الريعية اللبنانية لا تختلف عنها كثيراً، خصوصاً 

غير مستدامة، إذا نظرنا إلى الأوليغارشية اللبنانية الأكثر ثراًء ربّما من بعض أمراء الخليج. تكمن مشكلة الريعية بكونها 

% من البلدان التي تواجه أزمات ثلاثية في الوقت 2لأن جيل الريع يتوّقف في النهاية. ويعّد لبنان حالياً واحداً من 

نفسه، تتمّثل بأزمة نقدية وأزمة ديون وأزمة مصرفية.، فهناك تثبيت سعر الصرف المقّوم بأقل من قيمته الفعلية 

لواردات، ويتبع ذلك مخاطر مرتفعة جّداً من التخّلف عن سداد الديون السيادية للحفاظ على المستويات نفسها من ا

بسبب النقص في احتياطات العملات الأجنبية وعدم قدرة العديد من المصارف على مواجهة الطلب على الودائع 

 في حال تّمت إزالة الضوابط رأس المال الموضوعة.

لدولة، أو العقد الاجتماعي حين تكون دولة الأوليغارشية أداة لإنتاج ماذا يعني أن نتحّدث عن علاقات المواطن وا

الثروة وتركيزها على حساب الغالبية الساحقة من السكان؟ في الواقع، إن التقاطع بين المذهبية والريعية وانعدام 

ذلك نضع هنا خطوطاً المساواة والتعبئة الاجتماعية ودور المنافع العاّمة لم يحَظ بالكثير من الدراسة والبحث، ل

 عريضة لكيفية فهم هذا التقاطع بشكل تجريبي.

استثمر العديد أموالهم النقدية النادرة التي حّصلوها من أجورهم أو من التحويلات المالية من الخارج في القطاعات 

فورة في الأصول %. وقد أدّى ذلك إلى 18المالية لقاء فوائد عالية كانت تمنح على الودائع بالدولار ووصلت إلى 

، وهو ما 2018مليار دولار في كانون الأّول/ديسمبر  249.48الإجمالي وصولاً إلى الأصول المصرفية، إذ ارتفع جحم 

% من الناتج المحّلي الإجمالي. في الحالة الطبيعية يفترض بالمصارف إقراض هذه الودائع إلى المدينين 443يشكّل 

قروض السكنية والقروض الاستثمارية، لكن بدلاً من ذلك، عمدت إلى إقراض الذين يحتاجون إلى القروض، مثل ال

مليار دولار من خلال شراء السندات السيادية منه، فيما استمّر مصرف لبنان بمنح  137المصرف المركزي نحو 

 المصارف عوائد مرتفعة عبر "هندسات مالية" لم يكشف عن تفاصيلها في تقارير البنك المركزي. 

واقع، يعّد الفرق بين الدخل الناتج عن معّدلات الفائدة التي تدفعها المصارف إلى المودعين وتلك التي تحصل في ال

، ارتفعت الأرباح الصافية المصرفية من 2018و 1993عليها من مصرف لبنان ربحاً لها. في الفترة الممتدة بين العامين 

(. ويعّد هذا التراكم السريع في الأرباح بمثابة ريوع The Monthly, 201ca9مليار دولار ) 22.1مليون دولار إلى  63

 مفاجئة حصلت عليها قّلة من المصارف فيما لم يصل إّلا القليل من هذه الثروات إلى القطاعات الأخرى.



ة ( أن "الأفراد المرتبطين بالنخبة السياسيChaaban, 2016إلى ذلك، تبيّن ملكيّات المصارف التجارية الرئيسية )

من أصل  18% من الأصول في القطاع المصرفي التجاري في لبنان. وأكثر من ذلك، يتبيّن أن 43يسيطرون على نحو 

% من الأسهم المالية لأربعة من 70مصرفاً لديهم مساهمين مرتبطين بالنخبة السياسية. فضلاً عن أن أكثر من  20

تي تنمو من الترابط بين رجال الأعمال والسلطة أصل المصارف العشرة الكبرى في البلاد هي للرأسمالية ال

% من مجمل الأصول المصرفية، وتمتلك أسهماً 29عائلات تسيطر على  8السياسية". بالإضافة إلى ذلك، يتبيّن أن 

% من 5مليار دولار. على سبيل المثال، تسيطر شركة مملوكة بالكامل من فهد الحريري على نحو  7.3بقيمة تتجاوز الـ

نك عودة، وهو شقيق رئيس الحكومة السابق سعد الحريري، علماً أن الأرباح الصافية لبنك عودة بلغت نحو أسهم ب

 .2017مليون دولار في العام  559

لقد أصبح معّدل الفائدة الرافعة الأساسية لتنامي الريع. فمن خلال زيادة معّدلات الفائدة، تّم ضّخ المزيد من الودائع 

نية، والتي استخدمت في شراء السندات السيادية. شكّل ربط العملة عنصراً أساسياً لبعث إلى المصارف اللبنا

الإطمئنان من أي مخاطر مالية قد تنجم عن تقلبات العملة، وبالتالي توفير الثقة الدولية في النظام الاقتصادي 

للبنانية تخسر من قيمتها، وكان مصرف لبنان ، بدأ الاقتصاد اللبناني بالتراجع، وبدأت الليرة ا2011والسياسي. بعد العام 

يحتاج إلى المزيد من الدولارات للحفاظ على تثبيت سعر الصرف، ما دفعه إلى إصدار المزيد من الديون، التي باتت 

% من الناتج المحّلي الإجمالي، علماً أن هذا المعّدل هو من الأعلى في العالم. عملياً، اللجوء إلى 150تشكّل نحو 

يد من الديون يعني أن هناك فوائد أعلى تدفع إلى الدائنين )بغالبيتهم مصارف تجارية(. من هنا، تأتي السيطرة المز 

 السياسية على المصارف لافتة كونها ترتبط بشكل مباشر بنمو الدين العام وبالتالي الريع والنظام المذهبي. 

ية، التي ترزح تحت مستحقات الفائدة المترتبة لصالحها من حالياً، يدين مصرف لبنان وبالتالي الدولة للمصارف التجار 

جهة وآلاف المودعين العاديين من جهة أخرى. لقد أّدت الخسارة الكارثية للثقة في القطاع المصرفي بإجبار المصارف 

على فرض ضوابط وقيود على حركة رؤوس الأموال، ووضع سقوف لحجم السحوبات المسموح بها. وكما حصل في 

رجم الأزمة المصرفية بأزمة في الاقتصاد الحقيقي، ما قد يؤّثر 2006مة المالية العالمية في العام الأز  ، سرعان ما ستت 

% مع اضطرار العديد من 50على سبل عيش الناس ونوعية حياتهم بسرعة نسبية، وقد يصل معّدل البطالة إلى نحو 

 الشركات على الإغلاق أو تقليص عملياتها.

الرأسمالية النيوليبرالية اللبنانية على هذا النوع من الفوائد الربوية، وقد كان للريع غير المحّصل والمبني على تركّزت 

قاعدة رأسمالية بالتوازي مع المذهبية تأثيراً ذو شّقين. أّولاً، تحّولت الدولة إلى مجرّد ظل للسوق وأداة زبائنية لإنتاج 

(. وحتى على مستوى البلدية، لا تتحّمل الدولة أي مسؤوليات على الإطلاق Salloukh, et al 2015الهويات المذهبية )

ولا سيّما في توفير الخدمات العاّمة الأساسية مثل المياه الصالحة للاستعمال والكهرباء بشكل متواصل وإدارة 

هور نوعية الحياة بشكل سريع النفايات والتعليم الأساسي الجيّد والنقل العام والرعاية الصحية. وهو ما أدّى إلى تد

 نتيجة عدم توفير هذه "المنافع العاّمة".

ثانياً، أّدت الريعية إلى احتكار الأسواق التجارية والملكية والسيطرة على الإقراض المصرفي المحدود، ما أسفر عن 

المالي المستخرج من مستويات منخفضة من الابتكار وارتفاع مستويات استغلال العّمال. في الواقع، يعتمد الريع 

القطاع المصرفي على الاحتكار إن لم يكن على ملكية الطبقة السياسية للمصارف. وبالتالي تستحوذ النخبة أي 

المصارف اللبنانية المملوكة من الطبقة السياسية، على سندات َديْن الدولة وتقّدم المزيد من القروض من خلال 

 (.Chaaban, 2019المحاباة السياسية )

فيما يتعّلق بالاقتصاد الحقيقي، لم تحّفز هذه الأمولة أي استثمار عام أو خاص. في الواقع، لقد قّلص الاحتكار في و

القطاع الخاص المنافسة بين الشركات، بالتوازي مع افتقار العّمال، سوريين ولبنانيين، إلى أي قدرة على التأثير. في 

أشخاص يتجاوزون سّن الخامسة  10من أصل كّل  2عمل نظامية، وأيضاً  عّمال لا يملكون عقود 10من كّل  4الواقع، 

(. لكن بدلاً من فهم هذه Jihyun, 2019والستين لديهم تغطية صّحية ومعاشات تقاعدية وهو معّدل منخفض للغاية )

السوريين بدلاً  الديناميكيات وأسباب التسابق على تخفيض الأجور وظروف العمل، ألقى اللبنانيون اللوم على العّمال



من أصحاب العمل والسياسيين )غالباً يكونون الجهة نفسها(، علماً أن وفرة العمالة الرخيصة وغير المستقرّة تتماشى 

 مع مصالح الريع )المصرفيون/السياسيون( للاستمرار في هذه الحلقة المفرغة المدفوعة بالقوة والسيطرة والاحتكار.

أسمالية، التي تعيش من ترابط السلطتين السياسية والمالية، نماذج نمّو تركّز على على المستوى الكلي، أنتجت الر 

 2و 1الناتج المحّلي الإجمالي للإنتاج الاقتصادي المدفوع بمنح من المجتمع الدولي، الذي اجتمع في مؤتمرات باريس 

صحفة، بعنوان "رؤية  1200ؤّلف من ، قّدمت شركة استشارية دولية تقريراً طال انتظاره م2018وسيدر. في العام  3و

لبنان الاقتصادية"، هدف إلى تقديم توجيهات للحكومة الجديدة، في حينها، حول القطاعات الأساسية المفترض 

التركيز عليها لدفع النمّو الاقتصادي في لبنان، وهي الزراعة والبناء والسياحة، وذلك لـ"زيادة الناتج المحّلي الإجمالي 

جديدة من خلال اختيار القطاعات الإنتاجية التي لديها قدرات تنافسية وتوضيح دور الدولة في هذا  وخلق فرص عمل

تاحة في السوق لصالح الريعين ليستثمروا  السياق". لذلك يمكن اعتبارها رؤية تعمل على توسيع الفرص الم 

 .ويستّغلوا العّمال، وبالتالي الاستمرار في النموذج الذي ساهم في إثرائهم

 الانتفاضة

توّقف تدّفق الدولارات منذ اندلعت الانتفاضة، ولطالما كانت رهانات حصول ذلك مرتفعة للغاية، خصوصاً أن هناك 

سلاح في أيدي الميليشيات، وحصار مفروض بحكم الموقع الجغرافي من إسرائيل وسوريا، بالإضافة إلى وجود الكثير 

الذين لا يمكن مواجهتهم والعديد من الجروح والصدمات الناتجة عن حرب  من الوكلاء الجيوسياسين الراسخين محّلياً 

أهلية تفرز بصورة مستمرة تصّورات حول الحرب. في الواقع، لبنان ينزف منذ فترة طويلة: "المعاناة اليومية للسكّان 

ار الكهربائي المزمن والآثار والعواقب البيئية الكارثية المتوّقعة من أزمة النفايات المخزية في البلاد وانقطاع التي

الخطرة لموّلدات الديزل الخاّصة على الهواء الذي يتنّشقه اللبنانيون، بالإضافة إلى التأثير المسرطن لمياه الأنهر 

 (.Salloukh, 2016الملّوثة على المنتجات الزراعية، كّلها لم تدفع النخبة إلى القيام بأي شيء على الإطلاق" )

لريعية من خلال قّوتها الاحتكارية في القطاعات الاقتصادية المختلفة، عمل الاتحادات والنقابات إلى ذلك، أضعفت ا

العّمالية بالتوازي مع تراجع القطاعات الصناعية وارتفاع العمل الحّر وغير المنّظم، وعّززت الفردية ببطء في مجتمع 

شرح مخّطط بونزي المصرفي، تصفه لينا منذر بأنه  باتت لديه نزعة استهلاكية يغذيها بالاستهلاك. إلى ذلك، خلال

"شعور منعزل بالمسؤولية الشخصية عن عدم قدرتي على تحسين وضعي المالي، بمعزل عن مدى صعوبة عملي، 

يتّم استبداله بشعور بالمسؤولية الجماعية لفضح مستويات انعدام المساواة في النظام الذي سمحنا له بتنظيم 

(. في الواقع، تتضّمن هذه الرسالة في جوهرها ما يبحث عنه المتظاهرون Mounzer, 2019يره" )حياتنا ومحاولة تغي

 من تضامن مدني ومستويات وأشكال من الاستهلاك الجماعي في محاولة لتصحيح مأساة التشاركية.

بكرة  للوظائف الحكومية، إذ تتمّثل الميزة الرئيسية للريعية في لبنان، علتى عكس البلدان الخليجية، بالخصخصة الم 

عمدت الدولة المذهبية إلى التخّلص من فكرة "السلع العاّمة"، وهو مصطلح يستخدم لوصف السلع الاستهلاكية 

 ,Kohnالجماعية التي يتمتع بها الجميع وتوّفرها الدولة مثل المياه الصالحة للاستخدام والدفاع الوطني. ويقول )

المنطقي للسلع العاّمة، التي يمكن "النظر إليها كوسيلة لتصحيح أو تعويض ( إن "التضامن" يشكّل الأساس 2020

الآثار الخارجية للمجتمع الحديث مع تعزيز الشعور بضرورة العمل السياسي المشترك". لم تعد الدول المذهبية وكيل 

ا الأدنى لتوفير "الحياة التطّلعات الجماعية حول كيفية تقاسم الموارد وتوزيعها، وتأمين الحاجات الأساسية بحّده

 الجيّدة" من مأوى وطعام وصّحة وتعليم، ومعالجة المستويات الحاّدة من انعدام المساواة.

إلى ذلك، طالب المتظاهرون باستعادة المساحات الفاخرة المخصخصة وساحة الشهداء وخليج الزيتونة، بالإضافة 

إلى المباني المهجورة مثل البيضة، وغزوها وحّولها إلى مربّعات عاّمة للتجّمع المركزي والنقاش في محاولة لإعادة 

خدمة المصّغرة حيث فشلت الدولة، مثلاً في إدارة النفايات الإلفة مع المساحات العاّمة. وكذلك برزت اقتصادات ال

)عبر الاستعانة بمتطّوعين للتنظيفات(، والطاقة المتجّددة )خيم الطاقة الشمسية(، المياه الصالحة للشرب 



في والاستخدام، المنتجات الغذائية غير المرغوب بها، وحتى أجهزة توجيه الانترنت. كان هناك الكثير من التدّخلات 

 البنية التحتية التي تّم الحصول عليها وتمويلها من الجمهور والتي ساهمت أيضاً في إعادة بناء السلع العاّمة.

المساواة من خلال القوة القسرية واستغلال  انعداممن  تحتملللريعية أنتج تجارب لا  المذهبيإذا كان الشكل 

 والحوكمةعلى تخيل البدائل في السياسة جماعياً،  وغير قادرة،بل التفاوتات،  واعية لهذهالأزمة لم تكن  فإنال، العمّ 

حّددت الإنتفاضة، من خلال الشعارات الاحتجاجية والفن والأغاني، رؤية راديكالية "للبديل" وللأفكار  والاقتصاد.

الجديدة، وحّولت الأولويات نحو القيمة الاجتماعية الجماعية، التي قادها الشباب والنساء في الصفوف الأمامية 

رت العديد من المقالات مدفوعين بالحاجة والرغبة لتغيير الظروف التي تنتج انعدام الم ش  ساواة. بالتوازي مع ذلك، ن 

التي تضيء على التصّورات المحّلية ومساحات العمل، وتتناول كيفية توسيعها، بالإضافة إلى تفسير الروئ الراديكالية 

تغرق للمجتمعات الجماعية المتعّلقة باللازدهار والمحافظة على مستوى حياة جيّدة والتطّلع إلى تجديدها. قد يس

الانفصال عن الشكل المذهبي للسياسات النيوليبرالية وقتاً، إّلا أن ازدهار مستقبل لبنان يدور حول تركيز القيمة 

الاجتماعية لأنظمة النمّو الاجتماعي التي أعطت الأولوية لمراكمة الثروة والأرباح على حساب الحاجات الأساسية. 

ما بعد ريعي، يؤّمن الحاجات الأساسية كأداة لتحقيق العدالة التعويضية  هل يمكن للدولة المذهبية أن تبني اقتصاداً 

 والتضامن المدني أم هناك حاجة لأن يعاد تشكيل الدولة للقيام بهذه المهّمة؟ 

تصّور تحّددهما رؤية معيّنة للقدرات الذاتية والخارجية وهو تأثير وممارسة سياسية. ويحصل الازدهار هو تجربة حيّة و

يجتمع الناس معاً لبناء عالم يرغبون بالعيش فيه، كما يفعلون في ساحات المدن المختلفة. الازدهار ليس عندما 

نقطة نهائية ثابتة، بل شرطاً نوعياً ي حّدد القيمة الاجتماعية والأصول المادية، ويتقاطع ويقاوم الآثار السلبية الناجمة 

عبّر عنه من خلال الفكر الثوري فيتعّلق بالأخلاق والانتماء عن الريعية لتجّنب انعدام المساواة الحتمية. أمّ  ا الازدهار الم 

والمشاركة والعطاء والمستقبل المشترك مع من يمتلكون هويات وآراء مختلفة، ما يتطّلب إعادة توزيع الملكية 

ناء دولة ما بعد المذهبية، أن الاجتماعية التي تّم الاستيلاء عليها بشكل غير عادل. علماً أن على لبنان الذي يصارع لب

 يضع الرخاء والازدهار المشترك في صلب استراتيجياته. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


