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سياسة

ّ
حزب الله لسالمة :نقدر دورك
قضية اليوم

بعد التوتر الذي ساد العالقة بينهما ،بعث حزب الله برسالة إيجابية إلى حاكم مصرف لبنان رياض سالمة ،بعدما
ساهم األخير في لجم بعض المصارف التي ذهبت بعيدًا في تطبيق قانون العقوبات األميركية على الحزب
ق ـب ــل ن ـح ــو ش ـه ــري ــن ،وصـ ــل ال ـتــوتــر
إل ــى ذروت ـ ــه ب ــن ح ــزب ال ـل ــه وحــاكــم
مـصــرف لبنان ري ــاض ســامــة ،على
خلفية تصريحات لألخير ،وطريقة
تـطـبـيــق ال ـع ـقــوبــات األم ـيــرك ـيــة على
حــزب الـلــه مــن قـبــل بـعــض املـصــارف
ال ـل ـب ـنــان ـيــة .فــال ـحــاكــم كـ ــان ق ــد وعــد
ال ـح ــزب ب ـع ــدم امل ـبــال ـغــة ف ــي تطبيق
قـ ــانـ ــون الـ ـعـ ـق ــوب ــات األم ـ ـيـ ــركـ ــي ،ثــم
عـ ــاد ب ـعــض املـ ـص ــارف وب ـ ــدأ تنفيذ
االجـ ـ ـ ـ ــراءات األمـ ـي ــركـ ـي ــة ،مـسـتـهــدفــا
أش ـخ ــاص ــا ل ــم تـ ــرد أس ـم ــاؤه ــم عـلــى
اللوائح التي تصدرها السلطات في
واشـنـطــن .وص ــار إق ـفــال الحسابات
فــي مــؤسـســات مصرفية أسـهــل بما
ال ُيقاس من فتحها .وارتفع منسوب
الـتــوتــر بــن الـحــزب وحــاكــم مصرف
لبنان إلى الذروة بعد حديث األخير
ال ـت ـل ـف ــزي ــون ــي إل ـ ــى ش ـب ـكــة «س ـ ــي أن
ب ــي سـ ــي» ف ــي ال ـث ــام ــن م ــن ح ــزي ــران
امل ـ ــاض ـ ــي ،ح ـي ــث ق ـ ـ ــال« :ال ن ــري ــد أن
ي ـكــون بـضـعــة لـبـنــانـيــن الـسـبــب في
تـسـمـيــم صـ ــورة ل ـب ـنــان وتـشــويـهـهــا

سالم لن ينام في نواكشوط
بعدما وردت معلومات عن انتشار
الجرذان في الفنادق!
الجيش نقل الشحنات التركية
إلى ّمرفأ بيروت ألن جهاز السكانر
معطل في طرابلس
ف ــي األسـ ـ ـ ــواق امل ــالـ ـي ــة»ّ .
رد ال ـح ــزب
الكالمي كــان قاسيًا ،فــي بيان كتلة
الــوفــاء للمقاومة .وتــزامــن التفجير
الذي ّ
تعرض له املقر الرئيسي لبنك
لـبـنــان واملـهـجــر فــي ف ــردان (ي ــوم 12
ح ـ ــزي ـ ــران) مـ ــع ت ــدخ ــل وس ـ ـطـ ــاء بــن
الحزب وسالمة ،لتبدأ أسقف بعض
املصرفيني باالنخفاض .الحقًا ،قرر
الحاكم استعادة زمام املبادرة ،وبدأ
بـتـطـبـيــق «اإلع ـ ـ ــام» الـ ــذي أص ــدرت ــه
هـ ـيـ ـئ ــة الـ ـتـ ـحـ ـقـ ـي ــق الـ ـ ـخ ـ ــاص ـ ــة (فـ ــي
جلستها الخاصة يوم )2016/5/26
لتوضيح تعميم مصرف لبنان رقم
 137املـتـعـلــق ب ــأص ــول ال ـت ـعــامــل مع
القانون األميركي بشأن منع وصول

هيئة التحقيق الخاصة ترفض طلبات إقفال حسابات غير مشمولة بالعقوبات (أ ف ب)

حزب الله ّ
يشيع زهري
ّ
شيع حزب اللله ،أمس ،أحد قادته الجهاديني ،إسماعيل أحمد زهري (أبو خليل)،
في بلدته النبطية الفوقا ،الذي توفي بعد صراع مع مرض عضال .وزهري هو
أحد قادة املقاومة في الجنوب،
ومن الجيل االول في حزب الله،
وسبق أن أصيب بجروح خالل
عمله املقاومّ .
وأم رئيس املجلس
التنفيذي في الحزب ،السيد
هاشم صفي الدين ،الصالة
على جثمان زهري ،قبل أن
ّ
يشيعه حشد من أهالي البلدة
وجمهور املقاومة.
(األخبار)

حـ ــزب ال ـل ــه إلـ ــى امل ــؤس ـس ــات املــال ـيــة
األج ـن ـب ـي ــة .وهـ ـ ــذا «اإلع ـ ـ ـ ــام» يـمـنــح
هـيـئــة الـتـحـقـيــق سـلـطــة ب ـ ّـت طلبات
امل ـص ــارف إق ـفــال ح ـســابــات مشكوك
فـيـهــا ،بـعــدمــا أقـفـلــت بـعــض الـبـنــوك
ح ـ ـسـ ــابـ ــات أش ـ ـخ ـ ــاص وج ـم ـع ـي ــات
خ ـيــريــة ومـسـتـشـفـيــات ومــؤس ـســات
ت ــرب ــوي ــة غ ـي ــر م ــدرج ــة ع ـل ــى ل ــوائ ــح
العقوبات األميركية.
وبعد بدء تطبيق التعميمّ ،
تبي أن
الـهـيـئــة لــم تسمح بــإقـفــال حسابات
ملستشفيات وال لجمعيات خيرية
أو تربوية ،كما أنها ترفض تجميد
أو إق ـ ـفـ ــال حـ ـس ــاب ــات غ ـي ــر م ـش ـكــوك
ف ـ ــي عـ ـمـ ـلـ ـي ــاتـ ـه ــا ،وغ ـ ـيـ ــر م ـش ـم ــول ــة
بالعقوبات األميركية .وبعد مراقبة
أداء الهيئة على مدى أكثر من شهر،
بعث حــزب الله برسالة إلــى سالمة
عبر أحد الوسطاء ،تتضمن تقديرًا
لـ ـ ــدوره ف ــي ل ـجــم ب ـعــض املــؤس ـســات
املـ ـص ــرفـ ـي ــة ،وم ـن ـع ـه ــا مـ ــن ت ـحــويــل
الـقــانــون األمـيــركــي إلــى أداة ملعاقبة

بيئة املقاومة .وقالت مصادر مطلعة
لـ»األخبار» إن الحزب ال يزال يراقب
أداء القطاع املصرفي ،وهو لن يسمح
بتحويل القوانني األميركية إلى أداة
«لــانـتــداب املـصــرفــي» .والـحــزب ،في
الوقت عينه ،ينظر بعني اإليجابية
إلى كل من يساهم في التخفيف من
م ـغ ــاالة ب ـعــض امل ـصــرف ـيــن ف ــي هــذا
املجال.
ُ
مـ ــن ج ـه ــة أخـ ـ ـ ــرى ،لـ ــم تـ ـخ ــل جـلـســة
مـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ـل ـ ـ ــس ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء أم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــس مـ ــن
«امل ـ ـ ـنـ ـ ــاوشـ ـ ــات» ،خ ــاص ــة فـ ــي مـلـفــي
ع ـ ـ ـقـ ـ ـ َـدي إدارة شـ ــرك ـ ـتـ ــي الـ ـه ــات ــف
الـخـلـيــوي ومـنــاقـصــة ال ـفــرز والطمر
ف ـ ــي مـ ـل ــف الـ ـنـ ـف ــاي ــات ف ـ ــي ب ـ ـيـ ــروت.
فـ ـق ــد وق ـ ـعـ ــت مـ ـ ـش ـ ــادة ك ــامـ ـي ــة بــن
رئيس الحكومة تـ ّـمــام ســام ووزيــر
الداخلية نهاد املشنوق على خلفية
طلب األخير مهلة عشرة أيام ريثما
ّ
يــطـلــع عـلــى تـقــاريــر مـجـلــس اإلن ـمــاء
واإلع ـمــار بـشــأن مناقصة النفايات
ّ
يتسلمها بعد ،فـ ّ
ـرد سالم
والـتــي لــم

ّ
معتبرًا أن تأخير هذا امللف يضاعف
ّ
املشاكل ،وطلب بت املسألة في أقرب
ً
وقت .غير ّأن املشنوق ّ
رد بحزم قائال
ّ
ّ
ّ
إن ــه مـكــلــف مــن مجلس الـ ــوزراء وإن
الـتــأخـيــر سـبـبــه ع ــدم حـصــولــه على
الـتـقــاريــر .ولـفــت إل ــى وج ــود مشكلة
ف ـ ــي ع ــالـ ـي ــه وال ـ ـ ـشـ ـ ــوف بـ ـع ــد إقـ ـف ــال
ّ
مكب الكوستابرافا ،غير أن وزيــري
ّ
الـحــزب التقدمي االشـتــراكــي تحدثا
ُعــن مـشــروع حــل لـهــذه املشكلة .وقد
ق ـط ــع ال ـن ـقــاش ه ـنــا ب ــإع ــادة تكليف
املشنوق الذي طلب استدعاء رئيس
م ـج ـل ــس اإلن ـ ـ ـمـ ـ ــاء واإلع ـ ـ ـمـ ـ ــار ن ـب ـيــل
الجسر التـخــاذ موقف مــن موضوع
الطمر والفرز.
في موازاة مشادة النفايات« ،دبكت»
بني الوزيرين جبران باسيل والياس
بو صعب من جهة ،والوزير بطرس
ح ـ ـ ــرب م ـ ــن جـ ـه ــة أخ ـ ـ ـ ــرى ف ـ ــي م ـلــف
االتـ ـص ــاالت ،ع ـلــى خـلـفـيــة مـنــاقـصــة
ال ـت ـج ــدي ــد ل ـل ـخ ـل ـي ــوي ،ال س ـي ـمــا أن
بــاس ـيــل كـ ــان األسـ ـب ــوع امل ــاض ــي قــد

