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مــــــــا هــــــــي الخفايــــــــا والحســــــــابات السياســــــــية خاصــــــــة أن دقــــــــو ينتمي للفرقــــــــة الرابعة وهل لقريــــــــة الطفيل عالقة؟
هل هناك تصفية حســــــــابات بين بهاء وســــــــعد الحريري لشــــــــن حملة مبرمجة أمنياً وإعالمياً ضد حســــــــن دقّو؟
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»كورونـــــــــــا«: 27 حالـــــــــــة وفـــــــــــاة
اصابـــــــــــة جديـــــــــــدة و1478  

أعلنــت وزارة الصحة العامــة يف تقريرها ليوم امس، 
حول مســتجدات فريوس كورونا املستجد، تسجيل 1478 
حالة جديدة ُمصابــة بالفريوس، لريتفع العدد الرتاكمي 

لإلصابات منذ 21 شباط 2020 إىل 524241 حالة.
وأوضحــت أنّه »تّم تســجيل 1470 حالــة إصابة بن 
املقيمــن و8 حاالت بن الوافدين«، مشــريًة إىل أنّه »تّم 
تســجيل 27 حالة وفاة جديدة، لريتفــع العدد اإلجاميل 

للوفّيات إىل 7224«.

السيد نصرالله يشيد باملواجهات التي يخوضها 
الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وغزة

حسن دقو وزوجته مع الرئيس الحريري

بكريك

مبنى املفاوضات يف فيينا

مطالبني بعدم استثناء القدس من االنتخابات

)تتمة املانشيت ص12) 

)التتمة ص 6) 

)التتمة ص 6) 

)التتمة ص 6) 

)التتمة ص12) 

)التتمة ص12) 

)التتمة ص12) 

شهدت وسائل االعالم وأجهزة امنية عىل مختلف 
انواعها عملية مربمجــة مركزة ضد رجل االعامل 
حســن دّقو بشــكل ال مثيل له، عنوانها التشهري 
باســمه الكامل دون االحرف االوىل لالسم الذي تم 
اســتعاملها لكل املتهمن يف العملية، مع ان حسن 
دقــو غري متهم وليس يف ســجله العديل كليا اي 
تهمة من هذا النوع بشــأن الكابتاغون او املخدرات 
او غريها، كذلك التشــهري باســم زوجته املحامية 
سحر محسن ومحارصتها، وهي محامية وتم اخذ 
ملفات قانونية تعمل عليها. وتم ترسيب تحقيقات 
اولية، منهــا الصحيح ومنها االفرتاء ضد املحامية 
ســحر محسن زوجة حســن دقو. كام تم ترسيب 
تسجيالت صوتية مفربكة عىل لسان زوجة حسن 
دقو املحامية سحر محسن، والسؤال: من وراء هذا 

الترسيب؟
وما هي الخفايا والحســابات السياسية التي تم 
عربها تصفية امور، سيام ان السيد حسن دقو هو 
صديق للنظام الســوري ويعمل يف الفرقة الرابعة 
وهــو لبناين منذ 2014 عرب حكم صدر عن محكمة 

بدايــة بعلبك وفحص الـــ D.N.A، اي يف حن ان 
الحملة املربمجــة قامت بتزوير ملــف التجنيس 
الذي نهته رئاســة الجمهورية عن ان حسن دقو تم 
تجنيسه ســنة 2018 يف لبنان يف حن انه يحمل 
الجنســية اللبنانية منذ ســنة 2014، وقد تم نفي 
تزوير الســجالت التي نرشوها عن انه تم تجنسيه 
ســنة 2018 عن رئاسة الجمهورية اللبنانية. واذا 
كان السيد حسن دقو يحمل الجنسية اللبنانية، فهو 
ايضا يحمل الجنسية السورية مبرسوم جمهوري. 
اما بالنســبة للجنسية اللبنانية، فهو لبناين اباً عن 
جد ومن بلدة الطفيل ورقم سجله 6. واما الجنسية 
السورية، فقد اكتسبها كونه مؤسس اعامل ولديه 
رشكات ومعامل ومرامل يف ســوريا وهي لعائلته. 
ويف سوريا كان رجل اعامل ناجحاً جدا وأرشف يف 
لبنان عىل اقامة معامل وكســارات ومرامل، وقام 
بتوظيف عامل كثريين مام خلق حملة حسد وحقد 
ضده الختالق اخبار مفتعلة كلها غري صحيحة، اذ 
مل يثبت القضاء ال يف ســوريا وال يف لبنان او متت 
احالته اىل القضاء للسيد حسن دقو يف اي قضية. 

مئات االف الدوالرات تم دفعها خالل 3 ايام لشــن 
حملة عىل حسن دقو، وهو رفض التحقيق معه بعد 
يومن من توقيفه منتظرا التحقيق معه من قايض 
التحقيق. وحتى االن مرت االيام بحدود اسبوع واكرث 
ومل يقم قايض التحقيق بفتح تحقيق معه والحملة 
التي تم شنها عليه ال تستند اىل اي معلومات صدرت 
عن التحقيق، ذلك ان التحقيق غري موجود. والهدف 
مــن هذه الحملة هو الضغــط والتأثري يف القضاء 
ونرش صور شخصية له ولعائلته والتعرض لحياته 
الخاصة، وبخاصة محارصة زوجته املحامية سحر 
محســن، وهو صامد لدى جهاز امني ينتظر قايض 
التحقيق يك يحقق معه. وهنالك اســئلة كثرية عن 
الحملة املربمجة االعالمية التي تم شنها ضد حسن 
دقو، هل هي لتصفية حســابات بن حزب الله و14 
اذار او لخلق نزاع بينهام عرب نرش صور تجمعه مع 
اركان من حزب الله وأخرى تجمعه مع الرئيس سعد 

ــوات  ــ ــقاط الفيتـ ــ ــكار السـ ــ ــوي.. وأفـ ــ ــقف بابـ ــ ــددا بسـ ــ ــرك مجـ ــ ــي تتحـ ــ بكركـ
ـــــذر بعـــــد جرعـــــة دعـــــم.. وباســـــيل يســـــعى لتعويـــــم خارجـــــي  ـــــن يعت ـــــري ل الحري
منصـــــة »للـــــدوالر« األســـــبوع املقبـــــل وقـــــرار قضائـــــي بالحجـــــز علـــــى املصـــــارف 

ــي الــــــيــــــوم لـــلـــتـــشـــاور ــ ــركـ ــ ــيـ ــ ــاع روســــــــــي ــــــــ أمـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ اجـ
ــران فــي فيينا ــاؤل حـــذر« بما ســتــؤول إلــيــه املــفــاوضــات مــع إيـ ــف »ت

ــواطــن  وامل ــدعــم  ال بقضية  رســمــي  إســتــخــفــاف 
ــجــوع ال أو  ــه  ــ ــوال ــ أم ــب  ــام خـــيـــاريـــن: ســل ــ أمـ
ــر أيـــــــار مــفــصــلــي بـــالـــنـــســـبـــة لــلــفــقــر  ــهـ شـ
اإللــزامــي باالحتياطي  للمّس  وال  والــفــوضــى.. 

اســـــتباقا لقـــــرار عبـــــاس… معارضـــــة فلســـــطينية 
االنتخابـــــات تأجيـــــل  لفكـــــرة  واســـــعة 

محمد بلوط 

هل تتحرك املســاعي مجــددا الحداث خرق يف جدار االزمة 
الحكومية؟ املعلومات املتوافرة تؤكد ان هناك اشــارات ظهرت 
يف االيــام االخــرية تدل عىل ان هنــاك محاولة جديدة تؤدي 
بكريك دورا اساســيا فيها لتحريك عملية التاليف معولة عىل 
الرســائل الفاتيكانية االخرية للبنــان واالطراف املعنية، اكان 
خالل زيارة الرئيس الحريري للفاتيكان ام من خالل مضمون 

ومغزى رسالة البابا فرنسيس اىل الرئيس عون.
لكن هذا التحرك محفوف مبخاطر ومعوقات ابرزها التصعيد 
بن بعبدا وبيت الوســط والتشنج الحاد بن الرئيس الحريري 
ورئيس التيار الوطني الحر جربان باسيل، ما يبعث عىل االعتقاد 
بــان الحل ليس قريبا ويحتــاج اىل تطورات وتغري جدي يف 
مواقف الطرفن، وهذا االمر ال تلمسه مصادر بارزة حتى اآلن.

لكــن رغم هذا الجو امللبد ظهــرت يف االيام املاضية 

قالت مصادر دبلوماسية إن مجموعات الخرباء التي شكلتها 
األطراف املعنية باملفاوضات بشــأن االتفاق النووي يف فيينا 
ســتواصل عملها مبناقشة القضايا التفصيلية املتعلقة برفع 
العقوبــات األمريكية عىل إيران وعودة طهــران اللتزاماتها 

السابقة.
من جانبه، أعلن ممثل روسيا يف مفاوضات فيينا ميخائيل 
أوليانــوف أن األطراف املشــاركة يف مفاوضات فيينا اتفقت 
عــىل العمل مبجهود أكرب إلحياء االتفــاق النووي قبل نهاية 

أيار املقبل.
وأعلنت موســكو أن مسؤولن روًسا وأمريكين سيعقدون 

اليوم الخميس جولة جديدة من املشاورات.
وقال أوليانــوف إن هناك »كل الدواعي للتفاؤل الحذر« إزاء 
املفاوضــات الجارية، الفتــا إىل أن األمور تتطور بطريقة قد 

تتيح قريبا حذف كلمة »الحذر« من هذه العبارة.
وأضاف الدبلومايس الرويس أن مسألة رفع العقوبات التي 

انــه زمن وليد جنبالط، زمن الحكمة لدى 

هــذا القائد الكبري، زمن الدعوة للتســوية 

والعمــل لها. زمن املواففة ودعم تســوية 

وتأليف حكومة من 24 وزيرا. 

زمن حــل عقــدة التمثيل الــدرزي يف 

الحكومة.

ليت القادة ورؤســاء األحزاب واملسؤولن 

يترصفون مثل وليد جنبالط. 

عىل طريق الديار

»الديار«

جاسم عجاقة

يف رســالة إىل وزير املــال غازي وزين، 
أعلن حاكم مــرصف لبنان رياض عن وصول 
االحتياطــي من العمالت األجنبيــة القابلة 
لإلســتخدام )خارج اإلحتياطي اإللزامي( إىل 
الصفر يف نهاية شــهر أيار. وبالتايل طالب 
الحاكــم إبالغ مرصف لبنان بقــرار من قبل 
الحكومــة عن اإلجراءات الواجب اتخاذها يف 
موضوع الدعم، خصوًصا أن حكومة حســان 
دياب هي من طلب من مرصف لبنان اإلستمرار 

يف تأمن الدوالرات بهدف اإلسترياد.
هذا األمر يضعنا أمام ثالثة احتامالت:

- أال وقــف الدعم من قبل مرصف لبنان مع 

إقرار الحكومــة للبطاقة التمويلية، وهو ما 
سيسمح نظرياً بتخفيف وطأة رفع الدعم إىل 
حٍد ما عىل من سيحصل عىل هذه البطاقة. هذا 
السيناريو ُمســتبعد نظًرا إىل موقف الرئيس 
حسان دياب الرافض إلجتامع حكومته مهام 

كان السبب؛
ثانًيا - وقف الدعم من قبل مرصف لبنان من 
دون إقرار البطاقة التمويلية، وهو ما سيؤّدي 
إىل كارثــة إجتامعية ونتيجته الفلتان األمني 

عىل صعيد واسع؛
ثالًثــا - اإلســتمرار يف الدعــم، وهو ما 
يعني املّس باالحتياطــي اإللزامي )أي أموال 

 »اغتصاب للسلطة« و »جرمية دستورية«؛ 

هكذا وصفت قوائم انتخابية - متثل فصائل 

سياســية ومســتقلن - تأجيَل االنتخابات 

الترشيعية، واملتوقع إعالنه بعد ربط السلطة 

الفلســطينية عقد تلك االنتخابات بالسامح 

اإلرسائييل باالقــرتاع والدعاية داخل مدينة 

القدس، وقد قالت الســلطة إنها تلقت ردودا 

سلبية بشأنه.

ودعت أكرث من 15 قامئة انتخابية - بينها 

»القدس موعدنــا« املمثلة لحركة حامس و 

»نبض الشــعب« املمثلة للجبهة الشــعبية 

لتحرير فلســطن إضافة لقوائم مستقلة- 

إىل اعتصام وسط مدينة رام الله أمس األول؛ 

رفضا لتأجيل االنتخابات »كونها حقا وطنيا 
ودميقراطيا ودستوريا«.

واعتــربت هذه القوائــم - وأخرى غريها 
ومنها »الحرية« املمثلة للقيادين يف حركة 
فتح مروان الربغويث ونارص القدوة - تأجيل 
أو عرقلــة إجــراء االنتخابــات الترشيعية 
والرئاسية يف مواعيدها املقررة يف أيار وآب/

أيلول القادمن »غصبا للسلطة ونيل من حق 
الفلسطينين يف تقرير مصريهم«.

وقالت مذكرة قانونية أعدتها لجنة مختصة 
متثل 15 قامئة انتخابية إن تأجيل االنتخابات 

ــزة مــعــهــا ــيـ ــمـ ــة مـ ــ ــالق ــ ــة ع ــ ــامـ ــ ــح إلــــــى إقـ ــمـ ــطـ ــان: إيـــــــــران جـــــــارة ونـ ــ ــم ــ ــل ابــــــن ســ
الــعــمــل معه  ــا  ــن ــي الـــســـعـــوديـــة وعــل ــزعــم  ــت الـــعـــهـــد« ســي ــدو أن »ولـــــي  ــبـ يـ ــكــن:  ــن ــي ــل ب

ــزاع ــ ــنـ ــ ــلـ ــ الفــــــــــــــــــروف: عـــــرضـــــنـــــا حــــــــــالً لـ
ــه ــضــت رف بــــايــــدن  إدارة  ــن  ــكـ لـ الـــدبـــلـــومـــاســـي 

قال ويل العهد الســعودي محمد بن ســلامن إن 

اململكــة تطمح إىل إقامة عالقة جيدة ومميزة مع 

إيران باعتبارها دولة جارة.

وخالل مقابلة بثتها وســائل اإلعالم السعودية، 

أشار ابن ســلامن إىل وجود إشكاليات بن البلدين 

تعمل السعودية عىل حلها مع رشكائها، معرباً عن 

أمله يف تجاوز كل اإلشكاليات.

ورداً عىل سؤال حول ما إذا كان هناك أي عمل جاٍر 

عىل تســوية القضايا العالقة بن الطرفن: »أخريا 

إيــران دولة جارة، نريد أن تكون لدينا عالقة طيبة 

ومميزة مع إيران«.

كام أوضــح قائالً: »ال نريد أن يكون وضع إيران 

صعباً، بالعكس نريــد إيران مزدهرة، لدينا مصالح 

فيهــا ولديها مصالح يف الســعودية لدفع العامل 

واملنطقة لالزدهار«.
ويل العهد السعودي أشار إىل أّن »إشكاليتنا هي 
ترصفات إيران الســلبية التي تقوم بها ســواء عرب 
برنامجها النووي أو دعمها للميليشــيات الخارجة 
عــن القانون يف بعــض دول املنطقة أو برنامجها 

أعلن وزير الخارجية الرويس سريغي الفروف، 

أن روسيا عرضت عىل الواليات املتحدة حالً للنزاع 

الدبلومايس، لكن إدارة جو بايدن رفضته.

ونقلت وكالة »نوفوستي« عن الفروف قوله، إن 

»البلدين كان ميكن يعودا إىل العالقات الطبيعية 

لو أن ذلك يعتمد فقط عىل موســكو«، مشرياً إىل 

أن الجانــب الرويس قام مبحاوالت يف هذا املجال 

فور تنصيب بايدن.

وأشــار الفــروف إىل أن املحادثــة مع نظريه 
األمرييك أنتوين بلينكــن كانت »ودية وهادئة 
وعملية«، وقد أكد له خاللها أن موســكو تنوي 
تجديــد االتصــاالت والبحث عن حلــول مفيدة 
للطرفن يف جميع املجاالت عندما تنتهي واشنطن 

من تشكيل طاقم وزارة الخارجية.
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ــتجوابه؟ ــ ــ ــل اســ ــ ــ ــ ــه قب ــ ــ ــ ــــم علي ــ ــ ــه والحك ــ ــ ــ ــاً ومحاكمت ــ ــ ــ ــو اعالمي ــ ــ ــ ــن دقّ ــ ــ ــ ــيد حس ــ ــ ــ ــد الس ــ ــ ــ ــم جل ــ ــ ــ ــاذا ت ــ ــ ــ مل
مــــــــا هــــــــي الخفايــــــــا والحســــــــابات السياســــــــية خاصــــــــة أن دقــــــــو ينتمــــــــي للفرقــــــــة الرابعــــــــة وهــــــــل لقريــــــــة الطفيــــــــل عالقــــــــة؟
هــــــــل هنــــــــاك تصفيــــــــة حســــــــابات بيــــــــن بهــــــــاء وســــــــعد الحريــــــــري لشــــــــن حملــــــــة مبرمجــــــــة أمنيــــــــاً وإعالميــــــــاً ضــــــــد حســــــــن دقّــــــــو؟

ــة فــلــســطــيــنــيــة ــارضــ ــ ــع ــ ــاس… م ــ ــبـ ــ ــرار عـ ــ ــقـ ــ اســـتـــبـــاقـــا لـ
ــات ــ ــ ــاب ــ ــ ــخ ــ ــ ــت ــ ــ ــل االن ــ ــ ــي ــ ــ ــأج ــ ــ ــرة ت ــ ــ ــك ــ ــ ــف ــ ــ واســــــــعــــــــة ل

ــة الــــــدعــــــم واملــــــواطــــــن  ــيـ ــضـ ــقـ ــاف رســـــمـــــي بـ ــ ــف ــ ــخ ــ ــت ــ إس
ــوع ــ ــجـ ــ الـ أو  أمــــــــوالــــــــه  ــب  ــ ــلـ ــ سـ خــــــيــــــاريــــــن:  أمـــــــــــام 

الفـــــــــــــــــــــــــروف: عــــــــرضــــــــنــــــــا حـــــــــــــــالً لــــــلــــــنــــــزاع
ــه ــتـ ــضـ رفـ بــــــايــــــدن  إدارة  لــــكــــن  ــي  ــ ــاسـ ــ ــومـ ــ ــلـ ــ ــدبـ ــ الـ

معها مميزة  عالقة  إقامة  إلى  ونطمح  جارة  إيــران  سلمان:  ابن 
بلينكن: يبدو أن »ولي العهد« سيتزعم السعودية وعلينا العمل معه
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الحريري ام لخلق مشــاكل بن سوريا والسعودية عىل اساس 
انــه يف الفرقة الرابعة؟ مع العلم ان القضاء اوقف املدعو عيل 
سليامن صاحب املستودع الذي تم فيه وضع حبوب الكابتاغون، 
وليس لحسن دقو اي عالقه به او بالعصابة التي قامت بتهريب 

الكابتاغون اىل السعودية.
وفاضت وسائل االعالم بالكالم عىل انه ملك الكابتاغون، اي 
ان عملية التحقيق مل تصل اىل ضبط يف ممتلكاته كلها  حبة 
كابتاغون واحدة، وبخاصــة انه كانت  االجهزة االمنية كافة 
والجيــش اللبناين قد قاموا بتفتيش بلدة الطفيل ومل يجدوا اي 
اثر لحبــات الكابتاغون وال معامل وال تصنيع وال حبوب. وقد 
التزم  حسن دقو الصمت اثناء التحقيق معه من قبل جهاز امني 
بعد توقيفه. والنه شعر ان التحقيق اصبح سياسيا بعد اتهامه 
والدولة السورية والفرقة الرابعة باالتجار بالكابتاغون، فكيف 
ميكن اتهامه بأنه ملك الكابتاغون ومل يتم ضبط حبة كابتاغون 
يف كل ممتلكاته ومنازله؟! والشعار الشهري هو ان املتهم بريء 
حتــى تثبت ادانته، وملاذا ذكر اســمه مع العلم ان كل املتهمن 

االخرين تم ذكر االحرف االوىل من اسامئهم؟

هو رجل اعامل اشرتى ارايض يف الطفيل والجوزي وامتهن 
العمل الزراعي والكســارات واملرامل وذاع صيته منذ ســنتن 
الن فئــة من اهايل الطفيل كانت تســتخدم االرايض اململوكة 
مــن مرصف لبنان وارضه، وجــرت مصالحة بينه وبن اهايل 
الطفيل مببادرة من حزب الله ومن تيار املستقبل ومن دار االفتاء 
وممثلن عن العشــائر واملحامن لدى الطرفن. اما بالنســبة 
لتشويه صورة حسن دقو فلقد عملت وسائل االعالم عرب متويل 
خاص عىل تشــويه صورته. وحتى هذه اللحظة، ال يوجد اي 
ادلة، وقد طلب النائب العام التمييزي اســتنابات قضائية ومل 
يأت جوابها حتى الساعة. وسجل حسن دقو نظيف، وهو غري 
محكوم ســابقا، ومع ذلك قامت جهات بترسيب تســجيالت 
صوتية لزوجته ســحر محســن ال متت اىل الحقيقة بصلة. 
وميكن القول ان قسامً من االعالم حل محل القضاء والتحقيق 
واملحامن. اشــرتى ارايض يف منطقة عن الجوزي املالصقة 
لبلدة الطفيل، واشرتى انسباؤهم الذين يديرون رشكة تجارية 
قســام من ارض الطفيل اىل ان حصلت املصالحة التي تحدثنا 
عنهــا. واصبح الســيد دقو عىل عالقة ممتــازة مع الفرقاء 
السياسين كون ســكان بلدة الطفيل هم من الطائفة السنية 
ويولون الوالء لتيار املســتقبل. من جهة أخرى، اهتم حزب الله 

باملنطقة بالنظر اىل موقعها الجغرايف الحســاس عىل الحدود 
الســورية، وقد تعرضت الطفيل لحملة رشسة خالل الهجمة 

الداعشية.
كانت هنالك دامئا حملة ضد السيد حسن دقو نتيجة عالقاته 
بالقيادات السنية والشيعية وحتى املسيحية. وقام جهاز امني 
مبداهمة منزل الســيد حسن دقو يف منطقة الرملة البيضاء، 
وحملوا ملفات قضائية، خاصة لزوجته املحامية سحر محسن 
التــي ال عالقة لها بأعامل زوجها، مع العلم ان اشــارة مدعي 
عام التمييز مل تســمح لهم باالطالع عليها، لكن الجهاز االمني 
مل يأخذ باالشارة ورضب بها عرض الحائط ومتت مصادرة كل 
ملفاتها دون اجراء اي جردة قضائية او اتباع االصول القضائية، 
مام ادى اىل عدم حامية ارسار موكلها ورسية املهنة وحصانة 
املحامي، اذ رفضت املحامية ســحر محسن زوجة دقو استالم 
ملفاتهــا املذكورة بعد يومن.  وهنا نســأل أين حصانة مهنة 

املحاماة واين دور نقابة املحامن والدفاع عنهم يف مهنتهم؟
قد يكون حسن دقو مرتكبا بالفعل وقد يكون بريئاً، لكن اي 

متهم بريء حتى تثبت ادانته بالحكم املربم.
فهــل حافظ االعالم واالجهزة االمنيــة عىل هذا املبدأ الذي 
يحمي الحد االدىن من حقوق االنسان، وكيف ترسبت املعلومات 

غري املؤكدة وغري الصحيحة، علام ان التحقيقات االولية تكون 
رسيــة دامئا؟ وهل هي محاولة الحراق امللف وترهيب القضاء 
وابعاد اصدقاء حســن دقو عنه بعدما نســج شبكة كبرية من 
االصدقاء؟ اما بالنســبة للملفات القضائية الخاصة بزوجته 
الســيدة سحر محسن، فقد رفضت استالم ملفاتها من ضباط 
يف جهاز امني دون وجود النقابة التي تنتسب اليها. وتوجهت 
اىل النيابــة العامة التمييزية وتقدمت بشــكوى قضائية ضد 
الجهــاز االمني، علام ان كتاب نقيب املحامن توجه اىل النائب 
العــام التمييز بعــد اجتامع مجلس النقابة بتســليم امللفات 

بواسطة النقابة.
املعلومات التي ننرشها هي صحيحة ونحن مسؤولون عنها، 
واذا اثبت القضاء عكس ذلك نعتذر امام الرأي العام اللبناين كله 
والسوري والسعودي، لكننا متأكدون اننا نقول الحقيقة. ونحن 
مــع مبدأ ان املتهم بريء حتى تثبــت ادانته بحكم مربم، وهذا 
هو االســاس الذي نعمل عليه، وال نعمل ضمن حملة مربمجة 
عىل االصعدة االعالمية واالمنية وغريهام الدانة شخص ملجرد 
انــه نجح يف اعامله ويريدون ابتزازه ورضب حركته وعائلته، 
بخاصة تطويق االعامل القانونية لزوجته التي تعمل يف مهنة 

املحاماة.

املودعن(. هذا األمر ُمستبعد 
أيًضــا نظــًرا إىل أن نقابة 
مبالحقة  هــّددت  املحامن 
املسؤولن أمام القضاء نظًرا 
للمس  الدستورية  للمخالفة 

باإلحتياطي اإللزامي.
تشــكيل  إحتامل   - رابًعا 
حكومــة جديــدة تقــوم 
ومن  شــاملة،  بإصالحات 
الغذايئ  األمن  تأمــن  بينها 
وبالتايل  اللبناين،  للمواطن 
تأمن الــدوالرات لهذا األمر. 
إال أن هذا السيناريو ُمستبعد 
املنظور نظًرا  املدى  أيًضا يف 
السياســية  التعقيدات  إىل 

التي ال تؤرّش إىل وجود حكومة يف املدى القريب!
إًذا ومــام تقّدم، نــرى أن الوضع ُمتجه نحو رفع الدعم - أي 
وقف تســليم الدوالرات عىل سعر 1500 وسعر 3900 للتّجار 
- مــن دون أي ضامنــة لناحية ضبط األســعار. وهذا الواقع 
سُيشــكّل صدمة يف هيكلية الفقر الذي ســيؤّدي إىل كارثة 
ترُبزها التوّقعات التي ســتطال أعداد األرس القادرة عىل تأمن 

حاجاتها الغذائية بعد رفع الدعم!
عملًيــا ويف ظــّل فرضية رفع الدعم من دون أي دعم، هناك 
أكرث من 24.8% من الطبقة املتوّســطة التي تبلغ حالًيا %39.8 
من الشعب اللبناين، ســتنقل إىل الفقر لُتصبح معها الطبقة 
الفقرية 80% من الشــعب اللبنــاين. أضف إىل ذلك أن الطبقة 
الفقرية ســتغوص أكرث يف الفقر مع اشتداد عمق الفقر لدى 
هذه الطبقة، مام سيؤّدي حكاًم إىل تغيري جذري مُيكن تعليمه 
يف الجامعات كأول حالة تغيري هيكلية يف الفقر تتّم يف هذه 

الرسعة، أي يف فرتة بضعة أشهر!!!
البطاقة التمويلية، يف حال إقرارها، سُتخّفف حكاًم من هذا 
التطور الخطــر خصوًصا عىل صعيد عمق الفقر لدى الطبقة 
الفقرية، إال أنها لن تُســاعد الطبقة املتوّســطة التي سيسقط 
منهــا ما يُقارب الثلث، أقلّــه يف الفقر. فمثال إذا كانت عائلة 
لها مدخول مليون ونصف املليون لرية شــهريًا، تســتفيد من 
البطاقة التمويلية بحكم عدم قدرتها عىل ســّد حاجاتها، فإن 
عائلــة مــع مليونن ونصف املليون لرية ال تســتفيد من هذه 
البطاقة ســتقع حكاًم يف الفقر وستكون العائلة الفقرية يف 
حاٍل أفضل من حالة العائلة املتوّســطة! هذا األمر يعني تعديل 
)بتدّخل إصطناعي من قبل السلطات( بهيكلية املُجتمع وهو ما 
قد يُشكّل دافًعا رئيسًيا للطبقة املتوّسطة إىل الهجرة!! الجدير 
ذكــره أن عصب املجتمعات هو الطبقة املتوّســطة التي يجب 
أن تُشــكّل ما ال يّقل عــن 90% من املجتمع ليك يُقال ان هناك 
سياســة إجتامعية عادلة يف املجتمع. إال أن األرقام الحالية 
تُشــري إىل أن هذه الطبقة قد تتهاوى إىل ما دون الـ 20% من 
املُجتمــع اللبناين، وهو ما يعني فقدان الدولة ملُعظم مداخيلها 

الرضيبية بحكم أن الطبقة املتوّسطة هي األساس يف مداخيل 
الدولة الرضيبية، ولكن أيًضا فقدان االقتصاد لعامل اإلستهالك 
الذي يُشكل مكّونا أساسيا يف الناتج املحيّل اإلجاميل. وهذا ما 
يقود إىل تراجع أكرب بكثري مام هو متوّقع من قبل املؤسسات 

الدولية لهذا العام )~%6ّ(!
من هذا املُنطلق، يجب معرفة أن الحّل األمثل يبقى يف تشكيل 
حكومة تســتطيع من خالل االتفاق مع صندوق النقد الدويل 
والبنك الدويل تأمن الحّد األدىن من الدوالرات إلســترياد السلع 
واملواد الغذائية واألساســية. إال أنه ويف ظّل غياب هذا الخيار 
وتلكــؤ الحكومة يف القيام بواجباتها يبقى حّل املّس بالودائع 
من خالل االحتياطي اإللزامي. وقد يكون هذا الخيار ُممكًنا لو 
أنه ال يُوجد تهريب واملُســتفيد الوحيد هو الشعب اللبناين، إال 
أن عمليــات التهريب التي متــّر تحت أنظار الدولة يجعل املّس 

بالودائع جرمية أخرى تُرتكب ضد الشعب اللبناين. 
من هنا، نرى أن السيناريو األكرث إحتامال، هو أن يعمد مرصف 
لبنان إبتداًء من منتصف الشهر القادم اىل خفض الدعم بشكل 
ملحوظ، عىل أن يُحافظ عىل ســلّة صغرية من األساســيات 
للمواطن اللبناين ليك يعيــش بكرامة. وباعتقادنا كّل ما يتّم 
تهريبه ويســتهلك قســام كبريا من الدعم بالدوالرات من قبل 
مرصف لبنان )كاملحروقات مثال( يجب وقفه نظًرا إىل فظاعة 
الجرميــة التي ترتكب املواطن عىل صعيد حرمانه من دوالراته 

وعىل صعيد حرمانه من املحروقات املُشرتاة بدوالراته!
يبقــى القول إن الحكومة اللبنانية تتعامل مع هذا املوضوع 
بشــكل ُمريب يطرح أســئلة عديدة وعىل رأسها النّية باملس 
بالودائع والذهب اللذين مُيّثالن عنرص الخالص الوحيد واألخري 
للنهوض من األزمة ملصلحة قلّة تســتفيد من هذه العملية. إن 
تــرصّف التّجار واملُهربن والصيارفة املضاربن هو عمل ُمدان 
بــكل أبعــاده، وإذا ما كان هناك من عدالة يف يوٍم من األيام أو 
أمل يف أن ينهض البلد من كبوته، يجب أن تتّم حقيقة ُمساءلة 
هؤالء أمام القضاء اللبناين املستقل من مصالح النافذين الذين 

أمعنوا يف الفساد والدمار.

وقــال »لقد أرشت إىل بلينكن بهذا األمر. ليس للفرض. قلت 
فقط إن الخطوة الواضحة بالنســبة لنــا ليك نكون قادرين 
عىل العمل بشــكٍل طبيعي، ستكون التخلّص من كل يشء بدأه 
باراك أوباما حن أغلق الباب قبل أسبوعن من مغادرته منصب 
الرئاسة، ووضع اليد عىل ممتلكات روسية، وطرد دبلوماسين 

روس، منتهكاً جميع اتفاقيات فيينا«.
ونــّوه الفروف إىل أنه »جرى بعد ذلك رد فعل متسلســل«، 
مشــدداً عىل أن روســيا تركت منذ البداية طويالً الترصفات 
األمريكيــة من دون رد، وذلــك ألن إدارة ترامب طلبت عدم الرد 
عىل قرارات فريق باراك أوباما املنتهية واليته، إال أن الوضع مل 

يتغري مع وصول الجمهورين إىل السلطة.
وقال الفروف معقباً عىل تطور األمور: »نرى أن إدارة بايدن 
تواصــل االنزالق عىل طول هذا املنحــدر«، مضيفاً أن الرئيس 
األمرييك الحــايل، أكد يف أول اتصال هاتفي له مع فالدميري 
بوتن، للرئيس الرويس أن واشــنطن تعتزم إجراء تحليل جاد 

للعالقات، ويأمل أن يتضح الكثري بعد هذه املحادثة.
وتابع رئيس الدبلوماسية الروسية قائالً: »لكن نتيجة هذه 

املحادثة كانت عقوبات جديدة، أجربنا عىل الرد عليها ليس فقط 
باملثل، ولكن كام حذرنا مراراً نحن سنترصف يف نهاية املطاف 
بشــكل غري متامثل. وهذا ينطبق، مــن بن أمور أخرى، عىل 
التفاوت الكبري يف عدد الدبلوماســين وغريهم من املوظفن 
الذين يعملون يف البعثات الدبلوماســية األمريكية يف روسيا، 

متجاوزاً عدد دبلوماسيينا يف الواليات املتحدة«.
وشدد الفروف يف الختام عىل أن االستقرار الدويل يف العديد 

من املجاالت »مرتبط بالعالقات بن موسكو وواشنطن«.
وكانت الواليــات املتحدة فرضت يف 15 نيســان عقوبات 
جديدة عىل روسيا، 32 تناولت شخصاً طبيعاً واعتبارياً، وحظر 
عىل املؤسســات املالية األمريكية رشاء الســندات الحكومية 

الروسية عند الطرح األويل بعد 14 حزيران.
عالوة عىل ذلك، أعلنت واشنطن أنها بصدد إبعاد 10 عاملن 

يف البعثة الدبلوماسية الروسية من البالد.
باملقابل، أكدت وزارة الخارجية الروسية أن مثل هذا التوجه 

األمرييك ال يتوافق مع مصالح شعبي البلدين.
وردت روســيا بطرد 10 موظفن مــن البعثات األمريكية، 
وأوصت بأن يعود الســفري األمرييك إىل واشــنطن للتشاور، 

وجرى حظر دخول 8 مسؤولن أمريكين إىل البالد.

للصواريخ الباليستية«.
وتابع: »نعمل اليوم مع رشكائنا يف العامل إليجاد حلول لهذه 
اإلشــكاليات ونتمنى أن نتجاوزهــا وأن تكون عالقاتنا طيبة 

وإيجابية يف منفعة الجميع«.
وعن اليمن، قال ابن سلامن إّن »اململكة عرضت وقف إطالق 
النــار والدعم االقتصادي لليمــن وكل ما يريدونه مقابل وقف 
إطالق النار من قبل الحويث والجلوس عىل طاولة املفاوضات«، 

وفق تعبريه.
وكان ويل العهد السعودي قد دعا »أنصار الله« إىل الجلوس 
حــول طاولة املفاوضات مع جميع األطراف اليمنين للوصول 

إىل حل. 
وأكد أن العرض الســعودي بوقف إطالق النار ال يزال قامئاً 
ويشرتط جلوس »أنصار الله« إىل طاولة املفاوضات ووقفهم 

إلطالق النار أيضاً.
من جهة أخرى، أكد وزير الخارجية األمرييك أنطوين بلينكن 
أن الواليات املتحدة ستواصل العمل مع السعودية وويل عهدها 
األمري محمد بن ســلامن، عىل الرغم من »دوره يف قضية قتل 

الصحفي« جامل خاشقجي.
وقال بلينكن خالل حديث لقناة »CNN« نرش الثالثاء: »حينام 
يصل األمر إىل موضوع خاشقجي وقتله الشنيع، أعتقد أن ما 
رأيته هو أن الواليات املتحدة صادقت عىل نرش تقرير يف وضح 
النهار أشــار بوضوح إىل املسؤولن ودور ويل العهد. وهذا أمر 
مهم يف حــد ذاته ألن مصادقة الواليات املتحدة عىل ذلك تدل 
عــىل الكثري رغم أن ما يحتوي عليه التقرير تم ذكره ســابقا. 
كام فرضنا الحظر عــىل الدخول إىل بالدنا عىل خلفية مقتل 

خاشقجي )بحق بعض املتورطن(«.
وتابــع: »إضافــة إىل ذلك لقد تحدثنا ســابقا عن أنه يجب 
علينا أن نفكر يف سبل دفع مصالحنا وقيمنا بالطريقة األكرث 
فعالية. وســواء يعجبنا هذا األمر أم ال، ســنكون بحاجة إىل 
مواصلة العمل مع الســعودية التي ال تزال رشيكا يف مجاالت 
كثرية. ومن بن األشــياء التي نحاول القيام بها، كام تعرفون، 

إنهاء الحرب يف اليمن«.
وأضاف: »يبدو أن ويل العهد سيكون زعيام للسعودية لفرتة 
طويلة مســتقبال، وعلينا العمل مع زعامء يف كل أنحاء العامل 
تورطوا يف ترصفــات نعارضها أو يف بعض األحيان نعتربها 
مستهجنة. لكننا نفعل ذلك من أجل مترير مصالحنا وقيمنا«.
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جرمية دســتورية. وطالبت املذكرة لجنة االنتخابات املركزية 
الفلسطينية »بالتمسك باستقاللها وعدم االعتداد بأي قرارات 

تصدر خالفا للقانون والقواعد الدستورية ذات الصلة«.
ودعت املذكــرة النقابات املهنية واملؤسســات الحقوقية 
واألهليــة إىل التحضري لخوض معركــة قانونية وقضائية 
»لضامن انتظام املســار الدميقراطــي«. كام أكدت عىل حق 

الفلسطينين يف االحتجاج السلمي مبختلف أشكاله.
وجــاءت هذه التحركات قبــل يوم واحد من اجتامع قيادي 
- اليوم الخميس - يضم الرئيس الفلســطيني محمود عباس 
واللجنة املركزية لحركة فتح وفصائل أخرى، واملتوقع أن يبت 

يف مصري االنتخابات وإجرائها مبواعيدها املقررة. 
ويف ســياق متصل، حذرت مؤسســات أهلية فلسطينية 
- أمــس األربعــاء - من تداعيات إلغــاء االنتخابات وطالبت 

بإجرائها يف موعدها املقرر.
وقال بيان موقع بأسامء 18 مؤسسة أهلية - منها »الحق« 
و »مرصــد العامل العريب لالنتخابات« و »شــبكة املنظامت 
األهلية« و »مركز القدس للمساعدة القانونية« - إنها ناقشت 
التطورات الخاصة باالنتخابات العامة والتوجه إىل تأجيلها، 
»بحجة إبالغ االحتالل شــفهيا الســلطة الفلسطينية بعدم 

موافقته عىل عقد االنتخابات يف القدس«.
وقالت املؤسسات األهلية إنها »تستغرب تصاعد هذا التوجه 
لدى أطراف بالسلطة بعد انتصار الشباب املقديس يف هبة باب 
العامود، وإثبات أن املواطن املقديس قادر عىل انتزاع حقوقه 
بغض النظر عن موافقة سلطة االحتالل أو عدم موافقتها«.

وأعربت املؤسســات عن رفضها التــام تأجيل االنتخابات 
مشــددة عــىل »أنه ال توجد ألي جهة سياســية صالحيات 
قانونية بإلغاء وتأجيل االنتخابات ما دامت لجنة االنتخابات 
ماضيــة يف تنفيذها، ومل تعلن عــن أي معيقات تحول دون 

تنفيذها«.

ه الدعوة لحامس { } مل توجَّ
من جانبه، يقول الشــيخ جامل الطويل - املرشح عن قامئة 
»القــدس موعدنا« املمثلة لحــامس يف رام الله - إن حامس 
مع اإلرادة الشــعبية املرصة عىل إجراء االنتخابات الترشيعية 

والرئاسية وانتخابات املجلس الوطني يف موعدها.
ويؤكد الطويل - يف حديثه ملوقع الجزيرة نت - إن »النكوص 
عن ذلك إجهاض لإلرادة الشــعبية، ومساس باملصالح العليا 
للشــعب الفلســطيني، ومصادرة إلرادته، وحجب حقه يف 
اختيار ممثليه وقيادته«. وحسب املرشح، فإن قامئة حامس 

جزء من الحراك الرافض لتأجيل االنتخابات.
وينفــي الطويــل أن تكون قامئة حامس قــد تلقت أية 
دعــوة لحضور االجتامع املقرر اليــوم الخميس مع القيادة 
ــه أيضا »للقنوات  الفلســطينية، ويقول إن الدعوة مل توجَّ

الرسمية للحركة«.
لكــن الطويل يؤكد أنه إذا كان االجتامع يتناول بحث آليات 
متكن املقدسين من االنتخاب داخل القدس؛ »فنحن مع ذلك«، 

»أمــا إذا كان الهدف منه مترير قرار قد اتخذ بإلغاء أو تأجيل 
االنتخابات؛ فهذا اجتامع مرفوض وال ميكن املشاركة به، يك 

ال نكون شهود زور لتمرير قرار خطر عىل مصري شعبنا«.
ويقــول إن الفلســطينين الذين أَجــربوا رئيس حكومة 
االحتالل عىل الرتاجع عن نصــب البوابات اإللكرتونية عىل 
أبواب املســجد األقىص عام 2017، وأجــربوا االحتالل عىل 
إزالــة الحواجز من باب العامــود مؤخرا؛ قادرون عىل إجراء 
االنتخابــات يف القدس. ويضيف »ال يجــب أن تُتخذ القدس 

ذريعة لتأجيل االنتخابات«.
ويعتقد املرشح عن حامس »إن الحزب الحاكم )حركة فتح( 
ال يســتطيع إجراء االنتخابات خشية الهزمية«. مضيفا »ال 
نريــد ألحد أن يختطف حق شــعبنا، فاالنتخابات هي البوابة 
الوحيدة املتبقية إلنهاء االنقسام وإنجاز الوحدة وترتيب البيت 

الفلسطيني«.
ورغم ترجيح اســتطالعات الــرأي بأن تحقق قوائم حركة 
فتــح تقدما يف االنتخابات الترشيعية املقررة بتاريخ 22 أيار 
املقبل، إال أن مرشــح قامئة حامس يقول إنه »بات من شــبه 
املؤكــد أن قامئة حامس »القدس موعدنا« ســتحصل عىل 
النصيب األوفر يف االنتخابات، لكنها ستتشــارك مع اآلخرين 
يف تشكيل الحكومة الحقا«. ويضيف أن »الفوز الحقيقي هو 

نجاح الشعب الفلسطيني يف إمتام االنتخابات«.

{ ال انتخابات بدون القدس {
باملقابــل، رصحت عضو اللجنــة املركزية لحركة فتح دالل 
سالمة أمس لإلذاعة الفلسطينية قائلة »عىل العامل أال يتوقع 

منا إجراء انتخابات بدون القدس«.
مــن ناحيته، يقول القيادي يف حركة فتح واملرشــح يف 
قامئتها الرســمية قدورة فارس إن »قــرار التأجيل يجب أن 
يكــون جامعيا بعيدا عن الحزبية، ألن مشــاركة القدس يف 
االنتخابات قضية إســرتاتيجية ومكون أسايس يف القضية 

الفلسطينية«.
ويضيــف أن »االنتخابــات يف القدس قضية سياســية 
جوهرية وليست شكلية، وما مل نتمكن من إجراء االنتخابات 
بالقــدس - وفقا ملا تم االتفاق عليــه مع إرسائيل يف اتفاق 
أوســلو - فنحن مع تأجيل لوقت قصري يتم خالله بلورة آلية 
متكن الفلســطينين من االنتخاب يف القدس، شاء االحتالل 
أو أىب، ويف إطــار اتفاق تُوّقع عليــه كل الفصائل والقوائم 

االنتخابية«.
وحســب فارس، فإن السلطة استنفدت محاوالتها الدولية 
للحصول عىل موافقة إرسائيلية بإجراء االنتخابات يف القدس، 
والقيادة الفلسطينية طلبت تدخل االتحاد األورويب والواليات 
املتحدة وروســيا، لضامن عدم عرقلــة إرسائيل لالنتخابات 
بالقدس، ولكن إرسائيل مل تبلغ الجانب الفلسطيني موافقتها، 
كام مل تحصل األطراف الوســيطة عــىل موافقة إرسائيلية 

بإجراء االنتخابات يف القدس.
ورفض فارس االتهامات لحركة فتح بـ »إفشال االنتخابات« 
بســبب خشــيتها من الهزمية، وقال إن هذه مجرد تقديرات 

وقراءات يف املشهد السيايس.
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