
جاسم عجاقة

ال نُبالغ إذا ما قلّنا إن هيئة التحقيق الخاصة، وهي مؤسسة 
ُمستقلة داخل مرصف لبنان، تُشكّل عنرصاً أساسياً يف عملية 
إندمــاج لبنان عموديًا يف اإلقتصاد العاملي. فاملعروف أن العامل 
ومنذ عقود يكافح عىل جبهة ُمكافحة تبييض األموال الناتجة 
عن أموال غــر مرشوعة حددها القانون 2001/318 بتجارة 
املخّدرات، واألمــوال الناتجة عن العصابات، وجرائم اإلرهاب، 
وجرائم الرسقة وإختــاس األموال العاّمة، وتزوير العملة أو 
األســناد العاّمة. وألزم القانون املؤسسات الخاضعة لقانون 
رسيــة املصارف الصادر بتاريــخ 1956/9/3 القيام مبراقبة 
العمليــات التي تجريها مع زبائنهــا لتايف توّرطها بعمليات 
ميكــن أن تخفي تبييضاً ألموال ناتجة عن الجرائم املحددة يف 
القانون. وأناطت املاّدة السادسة من هذا القانون ُمهّمة الرقابة 
عىل تطبيق إجــراءات مكافحة »لهيئة ُمســتقلة ذات طابع 
قضايئ تتمتع بالشــخصية املعنوية وغر خاضعة لســلطة 
مرصف لبنان« وال ترسي عليها الرسيّة املرصفية، وأعطتها إسم 
»هيئــة التحقيق الخاصة«. وتتألف هذه الهيئة من الحاكم )أو 
من ينتدبه من نوابه( رئيًسا، رئيس لجنة الرقابة عىل املصارف، 
القــايض املُعّي يف الهيئة املرصفية العليا، عضًوا أصيا وأخر 

رديًفا ُمعي من قبل مجلس الوزراء.
القانــون الذي تّم إقراره قبل هجــات 11 أيلول اإلرهابية، 
مل يعــّد يُلّبي املُتطلبات الدوليــة وخصوًصا األمركية، كا أن 
ُمعاهدة األمم املُتحدة حول ُمكافحة الفساد )وّقع عليها لبنان 
يف 22 نيسان 2009(، فرضت ُمعطيات جديدة لتصويب إندماج 
لبنان يف النظام املايل واإلقتصادي العاملي.فعقب هجات 11 
أيلول اإلرهابية وتحت ضغط الواليات املُتحّدة األمركية، نشأت 
فكرة إنشــاء »غايف« الرشق األوسط وشال أفريقيا نظًرا إىل 
اإلتهامات التي تّم توجيهها إىل الدول العربية التي كان بعضها 
عــىل الئحة الدول غر املتعاونة )مثــل لبنان(. وبالتايل بدأت 
سلسلة من اإلجتاعات ضمن فريق عمل ُعرف باسم مجموعة 

العمل املــايل ملكافحة تبييض األمــوال ومتويل اإلرهاب يف 
دول الـ MENA. وترأس لبنان بشــخص رئيس هيئة التحقيق 
الخاصة رياض ســامة هذه املجموعة، التي ضّمت 41 دولة، 
يف عامها األول. هنا ال بد من اإلشارة إىل أن ترؤس لبنان هذه 
املجموعــة كانت نتيجة عمل هيئة التحقيق الخاصة والجّدية 

التي تعاطت بها.
ضغوطــات »غايف« وقانون »فاتــكا« و »غاتكا« أّدت إىل 
إقرار لبنان مجموعة من القواني يف العام 2015 وعىل رأسها 
القانون 2015/44 املعروف بقانون »ُمكافحة تبييض األموال 
ومتويل اإلرهاب« والذي وّســع مفهوم األموال غر املرشوعة 
يف ماّدتــه األوىل لُيغطّي كل أنــواع الجرائم املنصوص عليها 
برشعة حقوق اإلنســان ولكن أيًضا ُمعاهدة ُمكافحة الفساد. 
وبالتايل تّم توســيع نطاق تطبيــق القانون 2001/318 كا 

وصاحيات الهيئة.
الجدير ذكره أن املصارف املراســلة تشــرط عىل املصارف 
اللبنانيــة تبيان إجراءات ُمكافحة تبييض األموال للقبول بفتح 
حســابات لها، إضافة إىل هذا املطلب تشــرط هذه املصارف 
أن يكــون البلد - أي لبنان - غــر ُمدرّج عىل الئحة الدول غر 
املتعاونة. وبالتايل فإن هيئة التحقيق الخاصة تُشكّل الضانة 
يف الحالتي نظًرا إىل آلية الرقابة التي يفرضها وجود الرسية 

املرصفية.
عمل الهيئة مل يلَق أي إنتقاد عىل الصعيد الدويل، ال بل عىل 
العكــس كان هناك تعــاون كبر من قبل لبنان ما فتح أمامه 
أبــواب اإلندماج يف االقتصاد العاملي ويف النظام املايل العاملي. 
لكن عىل الصعيد الداخيل وخصوًصا بعد 17 ترشين األول 2019، 
بدأت اإلنتقادات توّجه إىل هيئة التحقيق الخاصة بإستنسابية 
التعاطي مع امللفات وهو ما دفع القوى السياســية إىل طرح 

تعديات يف عمل الهيئة من باب قانون الرسية املرصفية.
املعلومات تُشر إىل أن توّجهات القوى السياسة هي بإضافة 
جسمي يف أعىل هرم هيئة التحقيق الخاصة: القضاء والهيئة 
الوطنية ملكافحة الفســاد! وهذا أمر ال يُبرّش بالخر خصوًصا 

أن العامل الســيايس ســيدخل ُحكًا إىل عمل هذه املؤسسة 
التــي مضت إتفاقيات تعاون مــع هيئات خاصة يف 40 دولة 
وحصــدت ثقة املؤسســات الدولية التي ســمحت للمصارف 

اللبنانية بتوسيع رقعة تعاماتها.
هناك إحتاالن وراء طرح التعديل يف القانون 2015/44:

أوال- مُيكن أن يكون تقييم القوى السياســية لعمل اللجنة 
)مــن خال ممّثليهم يف املجلس النيايب( قد أوصل إىل نتيجة 

أن عمل الهيئة كان غر كاٍف، ويف هذه الحالة الطرح الذي يتّم 

درســه هو غر مؤاٍت، ألسباب سنذكرها الحقاً. معنى ذلك أن 

هذه املؤسسة ســتكون تابعة ال مستقلة، إضافة إىل أن هذه 

التبعية ستكون سياسية ال فنية محرفة. وهذا سيؤّدي حتاً 
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ــاة وفـ حــالــة   24 »كــــورونــــا«: 
جـــديـــدة ــة  ــ ــابـ ــ اصـ و1324 

أعلنــت وزارة الصحة العامــة يف تقريرها ليوم امس، 
حول مســتجدات فروس كورونا املستجد، تسجيل 1324 
اصابــة جديدة ُمصابة بالفروس، لرتفع العدد الراكمي 

لإلصابات منذ 21 شباط 2020 إىل 520939 حالة.
وأوضحت أنّه »تّم تســجيل 1307 حــاالت إصابة بي 
املقيمــي و17 حالة بي الوافدين«، مشــرًة إىل أنّه »تّم 
تســجيل 24 حالة وفاة جديدة، لرتفــع العدد اإلجايل 

للوفّيات إىل 7142«.

السلة  كرة  في  لبنان  بطولة 
للرجال ألندية الدرجة األولى

ــاضــي يــنــفــرد بــالــصــدارة  ــري ال
بفوزه على الحكمة )70-87)

ص 10ص 10

احد الشعانني لدى الطوائف املسيحية الرشقية يف صور

النووي االيراين

املواجهات يف احياء القدس

)تتمة املانشيت ص12( 

)التتمة ص12( 

)التتمة ص12(  )التتمة ص12( 

الوقت«: اهدار  تّم  »اذا  فيينا  مفاوضات  من  باإلنسحاب  تهّدد  ايران 
لوال سليماني لتمكنت اميركا من اقتالع جذور االسالم في املنطقة

أكد مساعد وزير الخارجية 
اإليــراين، وكبر املفاوضي 
فيينا، عباس  يف مفاوضات 
لن  أن باده  امس،  عراقجي، 
تسمح بإطالة أمد املفاوضات 
بي أطــراف االتفاق النووي 
النمســاوية،  العاصمة  يف 
وستنســحب منه إذا اتجهت 
املفاوضات نحو إهدار الوقت. 
وقــال عراقجــي، بعــد 
اجتاعــه مــع لجنة األمن 
القومــي يف الربملــان: »لن 
نسمح بإطالة أمد املفاوضات 
يف فيينا وسننسحب منها إذا 
اتجهــت نحو إهدار الوقت«، 
»خانة  حســب وكالة  وذلك 

ملت« اإليرانية«.
وأضاف أن »طهران رفضت 
رسميا مقرح رفع العقوبات 
عنها بشكل تدريجي وخطوة 

الوضع االقتصــادي يف لبنان اصبح 

خطراً ودقيقاً جداً، والخافات السياسية 

الحادة تجعل املسافة اىل االنهيار قريبة 

جداً، الن اساس قوة االقتصاد هي الثقة، 

والثقــة مفقودة حالياً من قبل املجتمع 

العريب والدويل باقتصاد لبنان.

لذا، يجب التخفيف من حّدة السجاالت 

السياسية، والذهاب اىل الوفاق الوطني 

النه مصدر الثقة، وهو العاج الحقيقي 
لتأليف الحكومة ولإلصاحات، وإلظهار 
لبنان انه غر منقســم عىل نفسه، وان 
شعبه واحد، وصيغة الحياة الواحدة بي 

كل فئاته وطوائفه ُمصانة.
هذا هو املطلوب يا سادة، من املسؤولي 

الكبار ورؤساء االحزاب، فافعلوا ذلك.

عىل طريق الديار

»الديار«

تركيا ضــّد  عــاجــالً«  »تــحــركــاً  تطلب  دمــشــق 

ــاذ ــخـ ــو مـــســـتـــعـــدة التـ ــكـ ــوسـ الفـــــــــروف: مـ
اجراءات جديدة ضّد واشنطن اذا استمّر التصعيد

اســتدعت الخارجيــة الســورية ممثيل 

منظــات أممية يف ســوريا، وطلبت منهم 

»التحــرك العاجــل لدى رؤســائهم« لوقف 

التصعيد الريك يف محافظة الحسكة املتمثل 

بقطع املياه مجددا عنها.

وقالــت الخارجيــة الســورية إن نائب 

وزير الخارجية واملغربي بشــار الجعفري 

»استدعى ممثيل  املنسق املقيم لألمم املتحدة 

ووكاالت األمــم املتحدة العاملة يف ســوريا 

وممثل اللجنة  الدوليــة للصليب األحمر يف 

ســوريا، وأطلعهم عىل خطورة األمر وطلب 

منهم  التحــرك العاجل لدى رؤســائهم يف 
نيويورك وجنيف لوقف التصعيد الريك  غر 
املربر تجاه املواطني السوريي يف محافظة 

الحسكة«.
وأوضحت الخارجيــة أن »قوات االحتال 
الــريك ومرتزقته قطعــت املياه مجددا من 
محطة علوك عــن املدينة وضواحيها ألكرث 
مــن   16 يوما عىل التوايل عن أكرث من مليون 
ســوري« ووصفت ذلك بأنه »مارســات 

قــال وزيــر الخارجية الرويس ســرغي 
الفروف، إن موســكو مستعدة التخاذ تدابر 
جوابية جديدة ضد الواليات املتحدة إذا استمرت 
األخــرة يف التصعيــد، وأضاف الفروف، يف 
مقابلــة تلفزيونية: »تم قول كل يشء يف رد 
فعلنا عــىل الخطوات غر الودية األخرة من 
جانب األمريكيي. قمنــا باإلعان عن كافة 
التدابر واإلجــراءات التي اتخذناها، وما زلنا 

مستعدين التخاذها إذا استمر التصعيد«.
ونوه الفروف بأن، موســكو ردت بشــكل 
إيجايب عىل اقراح واشنطن بعقد اجتاع بي 
الرئيسي الرويس فادمير بوتي، واألمريك 
وجو بايدن، وهي اآلن تدرس إمكانية تحقيق 
ذلك، وقال: »يف الوقت نفســه، وبتوجيه من 
الرئيس فادمير بوتي، قمت باإلشــارة إىل 
اقراح الرئيس األمريك جو بايدن بعقد قمة، 
وأنــه تم النظر إليها بشــكل إيجايب، وتجري 

دراستها اآلن«.
كا أعلنت املتحدثة باســم وزارة الخارجية 
الروســية ماريا زاخاروفا، أن موســكو قد 
أدرجت الواليات املتحــدة عىل قامئتها للدور 

غر الودية، والتي بدأت روسيا يف وضعها.
ويف ترصيحات لقناة »روســيا-1« ذكرت 
زاخاروفــا أن الرئيــس الــرويس فادمير 
بوتي وقع مؤخرا عىل مرســوم مينع الدول 
املعلنة غر الودية تجاه روســيا من توظيف 
مواطني روس للعمل يف بعثاتها الدبلوماسية 
والقنصليــة. وتابعت: »وما هــي تلك الدول 
غــر الودية؟ العمل جــار حاليا عىل تحديد 
القامئة منهــا.. وكا نعرف فإن القصة كلها 
بــدأت من الخطــوة الجديدة مــن الخطوات 
غر الوديــة من قبل الواليات املتحدة.. لعلكم 
تفهمــون، وبإمكاين التأكيد عىل أن الواليات 
املتحدة قد تم إدراجها عىل القامئة املذكورة«.

ــى: ــصـ ــى األقـ ــ ــال« الـ ــ ــرحـ ــ ــى »شــــــّد الـ ــ ــت الـ ــ  »حــــمــــاس« دعـ
على املقاومة تجهيز صواريخها الستهداف »املنشآت االسرائيلية«

يف الوقــت التي تســتمر 
قوات  بي  املواجهــات  فيها 
وشــبان  االرسائيلية  العدو 
بــاب  يف  فلســطينيي 
العمــود ومناطق اخرى يف 
مدينــة القدس منــذ بداية 
شــهر رمضان، دعت حركة 
»حــاس« عنارص املقاومة 
يف قطاع غــزة إىل »تجهيز 
الســتهداف  صواريخهــا 
منشآت االحتال اإلرسائييل«، 
االحتشاد  مبواصلة  مطالبة 
يف البلدة القدمية يف القدس 

وعىل أبوابها.
بيان  وقالت »حاس« يف 
لهــا إننا »ندعــو مقاومتنا 
الباســلة يف قطاع غزة بأن 
تبقي أصبعها عىل الزناد، وأن 
تهيئ صواريخها لتكون عىل 
أهبة االستعداد يف استهداف 

الــجــديــدة  ــن  املــهــاجــري مـــأســـاة  فــرنــســيــس:  ــا  ــاب ــب ال
بـــالـــخـــزي ــور  ــعـ ــلـــشـ لـ ــو  ــ ــدع ــ ت ــط  ــوســ ــ ــت ــ امل ــي  ــ فـ

لشركات  أوروبـــيـــة  بـــدول  ــاالت  ــق واعــت مــداهــمــات 
بـ »إسرائيل« مرتبطة  إلكتروني  احتيال  عمليات  تدير 

ص 8

ــع اشــــــتــــــداد جـــائـــحـــة  ــ ــ ــي م ــ ــان ــ ــع ــ ــد ت ــ ــن ــ ــه ــ ــي ال ــ ــ ــث ف ــ ــث ــ ــج ــ ــارق ال ــ ــ ــح ــ ــ م
ــة« ــاصــف ــع ـــ »ال ــع الـــوبـــائـــي بـ ــوضـ ــا«... رئـــيـــس الـــــــوزراء يُــشــّبــه الـ ــ ــ ــورون ــ ــ »ك

ص
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ــــــــون دوالر ســــــــنويًا ــــــــر مــــــــن 900 ملي ــــــــى أكث ــــــــان وخســــــــائرها قــــــــد تصــــــــل ال ــــــــدة تطــــــــال لبن ــــــــة جدي ــــــــة إقتصادي ضرب
ــــــــة ــــــــرة اللبناني ــــــــّوض اللي ــــــــذي يُق ــــــــب ال ــــــــط التهري ــــــــا مرهــــــــون بضب ــــــــر الشــــــــهر.. ونجاحه ــــــــى آخ ــــــــة ال ــــــــة اإللكتروني ــــــــاًاملنّص ــــــــاً ومصرفي ــــــــان مالي ــــــــزل لبن ــــــــة ويع ــــــــة العاملي ــــــــة يضــــــــرب الثق ــــــــرية املصرفي ــــــــاب الس ــــــــن ب ــــــــون 2015/44 م ــــــــث بالقان العب

الــــــوقــــــت«: اهـــــــــــدار  تــــــــّم  »اذا  ــا  ــنـ ــيـ ــيـ فـ مـــــفـــــاوضـــــات  مــــــن  بــــاإلنــــســــحــــاب  تــــــهــــــّدد  ايـــــــــــران 
ــا مــــــن اقــــــتــــــالع جـــــــــذور االســـــــــــالم فــــــي املـــنـــطـــقـــة ــ ــركـ ــ ــيـ ــ ــت امـ ــنـ ــكـ ــمـ ــتـ ولـــــــــوال ســـلـــيـــمـــانـــي لـ

»حــــــمــــــاس« دعـــــــت الـــــــى »شـــــّد 
ــى ــ ــصـ ــ الـــــــــرحـــــــــال« الـــــــــى األقـ

ــا ــ ــي ــ ــرك ــ ــب »تـــــــحـــــــركـــــــاً عـــــــــاجـــــــــالً« ضــــــــــّد ت ــ ــلـ ــ ــطـ ــ دمـــــــشـــــــق تـ
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تــــــــــــــتــــــــــــــمــــــــــــــات

االثنين 26 نيسان 2021

واجهات يف القدس

)تتمة ص1) 

)تتمة ص1) 

)تتمة ص1) 

)تتمة ص1) 

إىل فقدان ثقة املؤسسات الدولية بهذه املؤسسة التابعة وعدم 
اســتقاليتها يف مكافحة تبييــض األموال ومتويل اإلرهاب، 
إضافة إىل اإلثراء غر املرشوع، وهذا أمر يعني إســتحالة بقاء 
لبنــان يف املنظومة املالية العاملية. لذا ال مُيكن إال طرح ما قد 

يُعطي الهيئة دفًعا إىل األمام وليس وما يُعطّل عملها.
ثانًيا - ترى القوى السياسية يف هيئة التحقيق الخاصة أداة 
مُيكن إســتخدامها يف الرصاعات السياسية لذا يجب السيطرة 
عليها يف املرحلة املُقبلة، من هنا تحاول تكبيلها بوضع طبقة 
عليها ســُتفقدها حكًا إستقاليتها التي تتمّتع بها، ومن ثم 

مُتعن يف تغطية مصالحها.
ويف كا الحالتي نرى أن التعديل املطروح - أي وضع القضاء 
والهيئة الوطنية ملكافحة الفساد فوق هيئة التحقيق الخاصة 

- هو طرح غر مناسب لألسباب التالية:
أوال - هنــاك توّجــه لدى القوى السياســية لرفع الرسية 
املرصفية عن موظّفي القطاع العام واألشخاص الذين يتعاطون 
وري عىل كل املستويات.  الشــأن العام، وهو أمر مطلوب و
إال أن املُشكلة هو أن وضع القضاء يف آلية التحّقق من عمليات 
تبييض األموال وفســاد ما يعني التشــهر باألشخاص من 
القطاع الخاص )غر املشــمول برفع الرسية املرصفية( نظًرا 
إىل أن املحاكات علنية. ناهيك عا ثبت عرب األحدا املتعاقبة 
من التدّخل الســيايس يف عمل القضاء والذي ظهرت عوارضه 

يف شكل فاضح يف املرحلة املاضية.
ثانًيا - وضع الهيئة الوطنية ملكافحة الفساد عىل رأس هذه 
اللجنــة يعني التعطيل الســيايس البحت لعمل هيئة التحقيق 
الخاصة خصوًصا أن الرصاعات السياسية منعت تعيي العديد 
من اللجان الوطنية. وبالتايل يربز ســؤال مريب هنا هل املُراد 

حقيقة من هذا الطرح تعطيل عمل هيئة التحقيق الخاصة؟
ثالًثا - كيف سيتّم تحليل املعلومات يف حال كانت هناك العديد 
من الجهات التي ســتتلقى هذه املعلومات؟ عملًيا هناك شــبه 
إستحالة لعملية التحليل إذا مل تكن مركزية كا هو األمر حالًيا 
خصوًصا أن القانون 2015/44 أعطى هيئة التحقيق الخاصة 
ة وبالتايل  صاحية ُمخاطبة املصارف والجهات الدولية مبا
متتلــك هذه الهيئة نظرة transversal للمعلومات تســمح لها 
بتحليل معلومات تطال أي ُمشــتبه به دون التشــهر به حتى 
ثبــات الجرم حينها تطلب الهيئة رفع الرسية املرصفية وتُحّول 

امللف إىل القضاء. 
لقــد قامت لجنة العدل يف املجلــس النيايب بتكليف النائب 
جورج عقيص ُمّهمة تحضر دراسة عن تعديل قانون الرّسية 
املرصفيــة، وهو ما قام به حي قّدم دراســة من 6 صفحات 
إحتــوت عىل رؤية )برأينــا منطقية إىل حٍد ُمعّي( للتعديات 
عىل قانون الرسيّة املرصفية عىل أن تقوم اللجنة بدراســتها 

إبتداًء من اليوم. وتضّم هذه التعديات:

أوالً - إلــزام ترصيــح املصارف عــن زبائنها يف حال طلب 
الشخص أو ورثته، أو أعلن اإلفاس أو كان هناك دعوى بحّقه

ثانًيا - رفع الرسية املرصفية عن املوظّف العمومي، ورؤساء 
الجمعيات التي تتعاطى نشــاطًا سياســًيا، ورؤساء وأعضاء 
مجالس اإلدارات يف وســائل اإلعام، واملرشحي لإلنتخابات 

النيابية، وأزواج األشخاص السابق ذكرهم
ثالًثــا - تحديد آلية رفع الرسية مــن خال: قرار من هيئة 
التحقيق الخاصة )عما بالقانون 2015/44(، وقرار من هيئة 
التحقيــق الخاصة بناًء عىل طلب من الهيئة الوطنية ملكافحة 
الفساد )عما بالقانون 2015/175(، وقرار من قضاء الحكم 
املُختــّص يف الجرائم األخرى غر املنصوص عليها يف القانون 

2015/44
رابًعا - يبقى رفع الرسية ســاري املفعول حتى بعد إستقالة 
أو إنتهاء عمل أو تقاعد األشــخاص اآلنفة الذكر عن كل الفرة 
التي تّولوا فيها مهامهم، كا وترسي عىل كل من توىّل سابًقا 

مهاماً رسمية
خامًســا - ال مُيكن التذرع بالرسية املرصفية ملنع كشــف 
املعلومات عن األشخاص املُصّنفي أعاهم وهذا يشمل املديرين 
يف املصارف وحتى املوظّفي تحت طائلة الحبس مّدة سنة مع 

غرامة تراوح بي 100 و200 مليون لرة لبنانية. - انتهى -
ط أن تبقى مركزية املعلومات  عملًيــا، هذا الطرح جّيــد 
تحت ســيطرة هيئة التحقيق الخاصة نظــًرا إىل أهّمية هذه 
املركزيــة ومنع ترسيب املعلومات التي قــّد يتّم ترسيبها عن 

األشــخاص غر املعنيي برفع الرسيــة املرصفية وإال تُصبح 
الرسية مرصفية ظاهرية ومفّرغة من معناها وبالتايل يصر 

األوىل رفعها بالكامل.
عــىل صعيد إقتصادي آخر، ظهر إىل العلن ُمشــكلة جديدة 
متّثلت بضبط الجارك الســعودية لكمّيات كبرة من املُخّدرات 
ات الرمان املصّدرة إىل اململكة العربية الســعودية.  يف كونت
وبحســب السلطات الســعودية، هذه ليست املرّة األوىل حي 
قامت بإرســال طلبات متتالية إىل الجانب اللبناين للتشّدد يف 
عملية مراقبة الشحنات التي تنقل البضائع والسلع إىل اململكة. 
إال أن الحجم الهائل للكّمية املضبوطة دفع بالسلطات السعودية 
إىل منع اإلســتراد من لبنان ومنع مرور الشــاحنات القادمة 
مــن لبنان من املرور عىل أراضيها بإنتظار ضانات من الجانب 
اللبناين، وتبعتها الكويت والبحرين يف هذا اإلجراء. وهنا يُطرح 
الســؤال عن نوع الضانات التي تطلبها الســلطات السعودية 
لوقف قرار قد يُكلّف لبنان ما يقارب الـ 930 مليون دوالر أمريك 
ســنويًا خصوًصا أن الدول الخليجية األخرى بدأت تأخذ مواقف 
ُمطابقة للموقف الســعودي؟ عملًيا الضانات هي عىل ثاثة 
اك مسؤولي أمنيي من الجارك السعودية  مستويات: أوال إ
يف عملية التحقيق التي تُجريها السلطات اللبنانية، ثانًيا وضع 
، وثالًثا  آلية خاصة للرقابة عىل الشاحنات املُتوّجهة إىل الخلي

ضانة سياسية ال يستطيع تقدميها إال حكومة أصيلة.
الجديــر ذكره أن هناك بعض القطاعات الزراعية التي تعتمد 
بشــكل حرصي عىل التصدير إىل السعودية وهذا األمر يُشكّل 

بة كبرة لهــؤالء وبالتايل أي تخاذل يف تأمي الضانات 
ب االقتصاد اللبناين يف وقت  املطلوبة ســيؤّدي حكًا إىل 

يحتاج فيه لبنان إىل كل دوالر تصدير.
عىل صعيد الدوالر األمريك، يشــهد سعر رصفه يف السوق 
الســوداء نوًعا من الهــدوء، أغلب الظّن أنــه »مقصود« يف 
هذا الشــهر الفضيل. وتُشــر معلومات الديار إىل أن املنصة 
اإللكرونية املنوي إطاقها إلمتصاص الطلب املؤسســا يف 
السوق الســوداء، سيتّم إطاقها اإلثني املُقبل )3 أيار( بعد أن 
يوافــق املجلس املركزي ملرصف لبنان عىل التعديات التي تطال 
آليــة عمل هذه املنصة. يف هذا الوقت تســتمر عملية تأهيل 
موظّفي من القطاع املرصيف إلســتخدام هذه املنّصة وهو ما 
يّدل عىل جّدية عملية اإلنطاق. ويبقى الســؤال األســايس: 
هل ســينخفض سعر رصف الدوالر عىل هذه املنّصة؟ الجواب 
مرهــون بعملية التهريب. فمع تحّســن القدرة الرشائية للرة 
السورية ُمقابل الدوالر األمريك، ستزيد حكًا عملية التهريب 
وهو ما يفــرض عىل القوى األمنية واألجهزة الرقابية تكثيف 
ب السوق اللبناين أكرث. وإذا ما  عملها الرقايب تحت طائلة 
وّفرت املنّصة ســعر رصف دوالر أقل من السوق السوداء، فإن 
عملية التهريب ستتعاظم أكرث وسيتّم إستخدام املنصة لتمويل 
التهريب مع ما يرافق ذلك من حرمان املواطن اللبناين من ماله 

وقوته إضافة إىل التحول املتعمد لخرق قانون قيرص.
فأي مسلك متهاٍو تسر فيه الباد؟ وهل صار اللبناين يهوى 

قتل نفسه؟

بخطوة ومل يعد هذا املوضوع مطروحا يف فيينا«.

 باقري: جبهة املقاومة سرّد 
بحزم عىل الصهاينة 

عــىل صعيد آخر، قال رئيس هيئــة األركان العامة للقوات 
املسلحة اإليرانية، اللواء محمد باقري، إن الصهاينة إذا اعتقدوا 
أن بإمكانهم مارســة االستفزازات يف أي مكان دون رّد، فإن 

جبهة املقاومة سرد عليهم بقوة.
ويف حدي صحايف عىل هام مراسم تأبي العميد الفقيد 
محمــد حجازي، علّق اللواء باقري عىل األحدا األخرة جنوب 
فلســطي املحتلة، بالقول إن »الصهاينة يظنون أن بإمكانهم 
االستمرار باستهداف األرايض السورية، ومواصلة االستفزازات 
يف البحار واألماكن املختلفة دون رد«، موضحا أن »االجراءات 

التي جرت ضد الكيان الصهيوين مؤخرا واإلجراءات املستقبلية 
التي ستهدد مصالحه، ستعيد الصهاينة إىل رشدهم«.

وتابع باقري »لن نعلن شــيئا عن منفذ األحدا األخرة ضد 
الصهاينــة وال نعلم من هو، لكن جبهة املقاومة ســرد بحزم 

عىل االعتداءات اإلرسائيلية«.
وحــول الرد اإليراين فيا إذا اســتمر الكيــان الصهيوين 
باســتفزازاته، مل يحدد اللواء باقري طبيعة الرد اإليراين، لكنه 
قال »ليس واضحا ما ســيكون رّد إيران، لكن الكيان الصهيوين 

لن ينعم بالهدوء«.
إىل ذلك، اعترب اللواء باقري أن املشاركة يف تطوير الصناعة 
الصاروخية لحزب الله جانب بسيط من األنشطة القيمة لنائب 
قائــد قوة القدس الراحل الشــهيد محمد حجازي، الفتا إىل أن 
األعداء مطلعون عىل جانب صغر من انشطته وأن الواقع أكرب 

من ذلك بكثر.
كا أشــار إىل األنشطة القيمة التي قدمها الشهيد حجازي 

خــال الفرة القصرة التــي توىل فيها منصب نائب قائد قوة 
القدس لغاية رحيله، وقال »إن ســيد املقاومة الســيد حسن 
نرصاللــه وصفه يف برقيته باأل الكبــر والداعم لحزب الله 
بخرباته القيمة.. شهادته أدت إىل إيجاد ثلمة كبرة يف الحرس 
الثوري إال أن العي الفوارة للثورة اإلســامية والحرس الثوري 

ستربز جواهر كبرة وكثرة من أمثاله«.
واعترب أن تردد وامتناع أعداء الثورة اإلســامية األلداء عن 
القيام بأي عمل عســكري يعود لقدرات الــردع التي متتلكها 
إيران، والتي حققها أفراد من أمثال الشــهيد حجازي، مضيفا 
»أن الصهاينة مل يتنازلوا عن شــعار »من النيل اىل الفرات« إال 
أن جهود جبهة املقاومة هي التي أدت إىل الظروف املذلة التي 

يعيشها الصهاينة خال الفرة األخرة«.

 حامتي: جبهة املقاومة قوة مؤثرة 
مــن جهته، قال وزير الدفــاع اإليراين، العميد أمر حامتي، 

يف املناسبة نفســها، ان »جبهات املقاومة يف إيران وسوريا 
والعــراق ولبنان واليمن وغرها، تشــكل، اليــوم، قوة مؤثرة 
يحســب لها حساب يف ســاحات املواجهة واالنتصارات ضد 

أمركا والكيان الصهيوين«.
وشــدد وزير الدفاع اإليراين عىل أنــه »ينبغي عىل الكيان 
الصهيوين وأعــداء الثورة اإلســامية أن يتفهموا بأن القوات 
املضحية لدى الجي والحرس الثوري ماضية تحت راية الويل 
الفقيه، ورهن إشــارته يف سياق الدفاع عن الشعب واإلسام، 
وستواصل مسرة الشهداء كيد واحدة، ملواجهة نظام الهيمنة 

يف العامل«.
وتابع العميد أمر حامتي: »لوال قيادة الشــهيد الحاج قاسم 
ســلياين، والشهيد حجازي، يف ســوريا ومحور املقاومة، 
لتمكنــت أمركا عرب حروب اإلنابة التي شــنتها باســتخدام 
الجاعــات اإلرهابيــة من اقتــاع جذور اإلســام والثورة 

اإلسامية يف املنطقة«.

معاقل االحتال ومنشــآته العسكرية 
والحيوية«، وطالبت الحركة »مبواصلة 
االحتشاد يف البلدة القدمية يف مدينة 
أبوابهــا، والحرص عىل  القدس وعىل 
أداء الصلوات كافة يف املسجد األق 
املبارك وساحاته، وخاصة صلوات الفجر 
»مزيد  إىل  والراويح«، داعية  والعشاء 
من التاحــم والوحدة بي كل الفصائل 
والفعاليات الشبابية والنسوية العاملة 
يف امليدان، واملسارعة إىل تشكيل قيادة 

ميدانية موحدة«.
ودعت حركــة »حاس« األهايل يف 
مدن الضفة الغربية والداخل الفلسطيني 
إىل »شــد الرحال إىل املســجد األق 
املبارك، وأداء الصلــوات أمام الحواجز 
العسكرية التي تحول دون وصولهم إىل 

مدينة القدس«.
 كا دعت »اىل االرساع يف تشــكيل 
لجان الحراســة الليليــة يف األماكن 
الفلســطينية كافة، والحذر الشديد من 
غدر قطعان املســتوطني عرب تسللهم 
نحــو القرى واملخيات الفلســطينية 

النائية«.
وأكدت حاس »مواصلة حالة اإلرباك 
اللييل يف األحيــاء اليهودية واملناطق 
القريبة من املســتوطنات والشــوارع 
املؤدية إليها، حتى يدفع املعتدون الثمن 

غاليا جراء عدوانهم«.
ودعت »شعبنا الفلسطيني يف الشتات 
وأحرار أمتنا العربية واإلســامية، بأن 
يعربوا عن تضامنهم وبكل األشــكال 
والوســائل املتاحة مع هبــة القدس 
املتجــددة، وليثبتوا للعــدو الصهيوين 
بأن أهــل القدس ليســوا وحدهم يف 
امليدان، وليوصلوا رســالة أمتنا مدوية 
إىل املطبعــي واملتآمريــن من الزعاء 
والحكومات واألنظمة الذين ارمتوا يف 
أحضان العدو الصهيوين بأن يعودوا إىل 

رشدهم«.

 مشعل: إرسائيل تسعى لتهويد 
القدس وتقسيم األق 

أشــار رئيس حركــة »حاس« يف 
خارج  فلســطي ،  خالد مشعل ، إىل أن » 
إرسائيل  تســعى لتهويد والسيطرة عىل  

مدينة القدس  املحتلة وتقســيم  املسجد 
األق .

ولفت مشــعل إىل أنهم »أمام معركة 
كبرة مع العدو فيها تهويد وســيطرة 
عىل القدس، ومحاولة لتقسيم املسجد 
األق زمانيــا ومكانيا«، موضحاً أن 
»معركــة القدس ليســت معركة أهل 
القــدس وحدهم، بل معركة  الشــعب 
الفلسطيني  وفصائله كافة«، كا شدد 
عىل أن »الكيان الصهيوين هو أســاس 
املشــكلة يف املنطقة، ولن يكون جزءا 

من الحل إطاقا«.

إجرامية وانتهاكات بحق املدنيي يف 
املحافظة«.

وأضافــت يف بيــان أن الحكومة 
الســورية تجدد »إدانتها الشــديدة 
لهذه املارســات الركية الوحشية 
 املتكــررة التي تجــاوز عددها ال 23 
مرة منذ شــهر ترشين األول 2019 
والتــي تنتهك  أحكام القانون الدويل 
اإلنساين خاصة ما يتعلق بعدم جواز 

استخدام املياه كساح  حرب«.
وختمــت الخارجية بأن ســوريا 
الدولية والســيا  »املنظات  تدعو 
منظمة األمم  املتحدة واللجنة الدولية 
للصليب األحمر للضغط عىل سلطات 
االحتال الريك  لوقف هذه املارسات 
اإلجرامية بحق السوريي األبرياء يف 
الضوء  الحسكة  ولتسليط  محافظة 
عىل هذه االنتهاكات وعىل تداعياتها 

الكارثية عىل املواطني  السوريي«.

 21 مرشحاً ملنصب 
الرئاسة 

عىل صعيد آخر، ارتفع عدد املتقدمي 
بطلبات ترشح إىل منصب الرئيس يف سوريا إىل 21 بعد 

اإلعان عن ثاثة من املتقدمي امس.

 وأعلن رئيس مجلس الشعب )الربملان( حموده صبا 
أن املحكمة الدســتورية العليا أبلغت املجلس بتقديم كل 
مــن: إيناس مروان القوادري، وهــاين عدنان الدهان، 
ومحمد حمدي الصاح، طلبات ترشح إىل منصب رئيس 

الجمهورية، وهو ما يرفع عدد الطلبات حتى اليوم وهو 

السابع ضمن مهلة 10 أيام إىل 21 بينهم ثا سيدات.

اشــارة اىل انه يستمر التقدم بطلبات ترشح حتى 

يوم الخميس 29 من الشــهر الجاري، حسب املهلة 

الدستورية، عىل أن يجري التصويت يف االنتخابات 

يومي: الخميس يف 20 من الشهر القادم للسوريي 

يف الخارج، و26 من الشــهر ذاته للســوريي يف 

الداخل.

يذكــر أن املتقدمي بطلبات ترشــح بحاجة إىل تأييد 

35 عضوا يف مجلس الشــعب من أصل 250 عضوا، يك 

يصبحوا مرشــحي للرئاســة، وال يحق للعضو أن يؤيد 

سوى مرشح واحد. 
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