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خليل :لإنجاز اال�ستحقاق الرئا�سي
وقانون انتخابي ع�صري
أ ّك���د وزي���ر المالية علي حسن
خليل ض��رورة إنجاز االستحقاق
الرئاسي.
وقال خالل تمثيله رئيس مجلس
الن ّواب نبيه ب ّري في حفل اإلفطار
مؤسسة
ال��س��ن��وي ال���ذي أق��ام��ت��ه
ّ
«واح����ة ال��ش��ه��ي��د ال��ل��ب��ن��ان��ي» في
«بيال» ،غروب أول من أمس« :من
المعيب أن يستمر لبنان في السير
من دون هوادة بتغييب رأس البالد
وإنجاز قانون عصري لالنتخابات
التشريعية ،وع���دم جعل لبنان
يقف ووجهه إلى الجدار بمواجهة
اخ��ت��ب��ارات ص��ع��ب��ة م��ن جملتها
العودة ببلدنا سبعة وستين عاما ً
إلى الوراء ،أي بعمر نكبة فلسطين،
ذلك أنّ القانون القديم يم ّثل نكبة
لبنانية ،وهو يُعيد توليد النظام
الطائفي من دون أن يسمح للبنان
بالتقدّم ومجاراة عصره».
وأشار خليل إلى أ ّنه «آن األوان
لكي تنتبه ال��دول��ة إل��ى ض��رورة
إعطاء األولويّة لحفظ ثروة لبنان
البحريّة والبدء باستخراجها ،إذ
إنّ «إسرائيل» وكل الدول المشاطئة
للبحر ال��م��ت��وس��ط أ ّك����دت ضمان
ح��ص��ص��ه��ا وق��ام��ت ب��ال��ت��ل��زي��م��ات
الالزمة ،إلاّ لبنان فإنّ شعبه يتطلّع
بعيونه إلى تآكل ثرواته» ،داعيا ً
إل��ى «ب��ن��اء تفاهمات اقتصادية
تتعلّق ب��ال��ث��روات البترولية مع
قبرص واليونان ومصر ،ألنّ هذا
المثلث يهتم لمصالحه ،وقد ح ّقق
تفاهمات على الصعيد الجهوي».
وأ ّكد أنّ «مؤتمر لندن الذي وضع
آلية للمساعدات وبشكل مستهجن
حتى ال��ع��ام  ،2020كما ول��و أنّ
الحرب السوريّة مستمرة لسنوات
إض��اف� ّي��ة ،ف��إنّ ه��ذا المؤتمر وإل��ى
جانبه االتحاد االوروبي لحظ كيف
يرمي كرة المسؤولية على الجوار
اإلقليمي من دون أن يزيد من حجم
مساعداته للبنان للتخفيف من وقع

هذه األزمة ،التي لن تجد لها حالً إلاّ
بحل المشكلة السوريّة سياسياً،
وبعودة النازحين السوريّين إلى
بالدهم».
وح � ّذر من تحويل منطقتنا إلى
«إسرائيليات» تحت عنوان منح
أدوار عسكرية لهذه الجهة أو تلك أو
منح امتيازات لـ«إسرائيل» أو غيرها
على حساب شعوبنا ومستقبلها».
وختم« :في رمضان نفتح أكفنا
بالدعاء ال��ى الله عز وج��ل بانهاء
م��أس��اة العصر المتمثلة بإخفاء
اإلم��ام القائد السيد موسى الصدر
ورفيقيه منذ ثمانية وثالثين عاماً،
ونحن لن نكف عن العمل لتحرير
قائدنا ومؤسس حركتنا» .وتوجه
بالشكر «إلى شركاء لنا في تح ّمل
المسؤولية إتجاه االلتزام بتح ّمل
أعباء أس��ر الشهداء الذين قدموا
أرواحهم فداء لبنان الرسالة لبنان
التعايش  ،لبنان الحرية ،لبنان
الديموقراطية ،لبنان الحلم  ،لبنان
اللبنان».
َ
عرض في مسته ّل اإلفطار
وكان
فيلم وثائقي عن نشاطات وإنجازات

ال��م��ؤس��س��ة ع���ن ال���ع���ام ،2015
ّ
وقصيدة للزهرة رزان الموسوي
بعنوان «كواكب الشهادة» ،فكلمة
مؤسسة
ترحيبيّة لنائب رئيس
ّ
واح��ة الشهيد اللبناني اإلعالمي
خليل حمود.
ث ّم ألقت رئيسة المؤسسة فاطمة
قبالن كلمة ،أش��ارت فيها إل��ى أنّ
المؤسسة ،و«بتوجيه ورعاية من
الرئيس ب � ّري والهيئات القياديّة
المعنيّة في حركة أمل ،ترعى ملفا ً
مع ّقدا ً وصعبا ً من ملفات العمل
االجتماعي ،وتسهر بشكل دائ��م
على متابعة أوضاع  1800عائلة
شهيد برعاية صحيّة وتربويّة
وماليّة ،وترميم وتجهيز منازل،
وتأمين فرص عمل ألبنائهم ،وكذلك
 800عائلة جريح مقعد ومع ّوق
على ذات المستوى من االهتمام
بعوائل الشهداء في ظروف وطن ّية
صعبة ،وتعمل الواحة على إدارة
خمسة مستوصفات صحيّة ،كما
ّ
تنظم المؤسسة على م��دار السنة
سلسلة من ال��زي��ارات إلى األماكن
المقدّسة».

مخزومي :ا�ستمرار الحكومة �ضرورة
زار رئيس حزب الحوار الوطني
المهندس ف���ؤاد م��خ��زوم��ي ،رئيس
كتلة المستقبل النيابيّة النائب فؤاد
السنيورة في دارته في بلس ،وه ّنأه
بحلول شهر رمضان المبارك ،وعرض
معه األوضاع في لبنان والمنطقة.
بعد اللقاء ،قال مخزومي بحسب
ب��ي��ان و ّزع���ه مكتبه اإلع�لام��ي ،إنّ
«األوض���اع في لبنان تتطلّب أعلى
درجات الحذر» ،داعيا ً إلى «معالجة
الملفات الشائكة والمختلف حولها
بالحوار ،والمسارعة إلى انتخاب
رئ��ي��س ل��ل��ج��م��ه��وري��ة» .وأ ّك����د أنّ
«استمرار الحكومة القائمة ضرورة
في ظ� ّل الظروف الحالية الصعبة
والمخاوف األمنية التي برزت مجدّدا ً
بعد انفجار ف���ردان» ،م��ش �دّدا ً على
أنّ «على اللبنانيين أخ��ذ أمورهم
بأيديهم ،وإلاّ ف��إنّ الثمن سيكون
المزيد م��ن االن��ح��دار ف��ي األوض��اع
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ف�ضل اهلل بعد اجتماع لجنة االت�صاالت :رفع ال�س ّرية
عن مداخلة نائبين ّ
قدما معطيات بمو�ضوع الإنترنت
تابعت لجنة اإلعالم واالتصاالت
في جلستها أمس ملف اإلنترنت غير
الشرعي ،وتو ّقفت بشكل خاص عند
م��وض��وع المالحقات للمشتبه في
تو ّرطهم بهذه القضية.
وقد حضر الجلسة التي ترأّسها
النائب حسن فضل الله ،نائب رئيس
الحكومة وزير الدفاع الوطني سمير
مقبل ،ووزي����را االت��ص��االت بطرس
ح��رب وال��ص��ح��ة ال��ع��ام��ة وائ���ل أبو
فاعور ،والن ّواب :جان أوغاسبيان،
أحمد فتفت ،محمد قباني ،علي ع ّمار،
عباس هاشم ،قاسم هاشم ،غسان
مخيبر ،علي ب���زي ،ع � ّم��ار ح��وري،
الحجار ،هاني قبيسي ،كامل
محمد
ّ
الرفاعي ،آالن عون ،معين المرعبي،
خالد زهرمان ،زياد أسود وأمل أبو
زيد.
وح��ض��ر أي���ض���ا ً ال��م��دي��ر ال��ع��ام
لقوى األمن الداخلي اللواء إبراهيم
بصبوص ،المدير العام لوزراة المال
آالن بيفاني ،المدّعي العام التمييزي
القاضي سمير ح ّمود ،المدّعي العام
المالي القاضي علي إبراهيم ،مف ّوض
الحكومة ل��دى المحكمة العسكرية
القاضي صقر صقر ،القاضي رامي
عبدالله ،ومستشار وزير االتصاالت
ناجي أيوب وآالن باسيل.
ولدى دخوله الجلسة ،قال الوزير
أب��و ف��اع��ور« :ن��ح��ن أم���ام فضيحة
سياسية ف��ي ملف اإلن��ت��رن��ت غير
الشرعي ،واألنسب قد يكون الذهاب
ّ
إل��ى تأليف لجنة تحقيق نيابيّة
انسجاما ً مع طرح رئيس المجلس
نبيه ب ّري ،تتم ّتع بصالحيات قضائيّة
للبتّ والتقرير».
وقال في تصريح آخر لدى مغادرته
الجلسة« :إنّ القضاء ق �دّم شرحاً،
والقضاة يبذلون جهوداً ،ولكن أيضا ً
وبصراحة شديدة وحتى اللحظة ال
أجوبة ،وما زلنا في الد ّوامة نفسها،
وأخشى أ ّننا سنصل إلى يوم سنضطر
واللبنانيين إلى االعتذار من ناهبي
�ي ،وسيكون
اإلنترنت غير ال��ش��رع� ّ
الشعب اللبناني مضطراً ،ونحن منه،
إلى االعتذار من السارقين .وأعتقد أنّ
هذه الدوامة يجب أن تتو ّقف ،وطلب
رئيس اللجنة النائب فضل الله،
الذي أحيّي جهوده في هذا المجال،

جانب من جلسة اللجنة
أن نتشاور مع الرئيس نبيه ب ّري
لتشكيل لجنة تحقيق نيابيّة ،أل ّننا ال
نستطيع أن نستمر في هذه الدوامة،
ويجب أن تكون هناك إجراءات».
وق��ال ال��وزي��ر مقبل ل��دى دخوله
الجلسة« :إنّ «إس��رائ��ي��ل» يمكنها
أن تخرق بألف وسيلة غير وسيلة
اإلنترنت ،فلنر ِّكز على المتو ّرطين في
العمالة مع «إسرائيل» وشركائهم».
وق���ال ف��ي تصريح آخ��ر ل��ه بعد
الجلسة« :ال��ع��م��ل ج���ديّ للغاية،
وسنصل ف��ي نهاية ال��م��ط��اف إلى
الحقيقة كاملة خ�لال شهر ونصف
شهر» ،م��ؤ ّك��دا ً أ ّن��ه «ليس هناك أي
لفلفة لهذه القضية».
وق��ال ر ّدا ً على س��ؤال« :القانون
واض��ح ،والجمارك مسؤولة عن أيّ
شيء يدخل إلى البلد أو يخرج منه.
ه��ذه مسؤولية ال��ج��م��ارك وليست
مسؤولية الجيش ،وعندما تطلب
إدارة الجمارك مساعدة من الجيش
أو أيّ م����ؤازرة فنحن م��وج��ودون
ومستعدّون للتعاون».
وقال الوزير حرب ،الذي غادر قبل
انتهاء الجلسة الرتباطه بمواعيد:
«الجلسة مه ّمة اليوم ،وقد حضرت
النيابات العامة بأشخاص النائب
العام التمييزي والنائب العام المالي

(علي فواز)
وم��ف � ّوض الحكومة ل��دى المحكمة
العسكرية ،وأطلعونا على ما استج ّد
في عمليّة التحقيقات التي تحصل،
وفي ما ا ُّتخذ من تدابير في كل من
الدعوتين؛ أيّ الدعوى بالمالحقة
القضائية في ما يتعلّق باإلنترنت غير
الشرعي ،أو في موضوع الـ»غوغل
كاش».
وأض�����اف« :األم�����ر ال��ث��ان��ي أ ّن���ه
للمرة االول��ى يحضر المدير العام
لقوى األمن الداخلي اللواء إبراهيم
بصبوص ،الذي أبلغنا األسباب التي
أدّت إلى عدم إعطاء اإلذن بمالحقة
بعض العسكريّين .وطبعا ً النائب
العام التمييزي أطلعنا على وضع
استنابات ،وأ ّن��ه ت � ّم التوافق على
ألاّ يتأثر القضاء بسير التحقيق في
هذه القضية ،وخصوصا ً في العطلة
القضائية».
ّ
يؤخر الدعوى
وأشار إلى أنّ «ما
والسير فيها هو الدّفوع الشكليّة التي
ينص عليها قانون أصول المحكمات
ّ
الجزائية التي تمنح الحق أليّ مد ٍّع
عليه أن ي��ق�دِّم دف��وع �ا ً شكليّة قبل
االستماع إليه».
ور ّدا ً على س���ؤال ،ق���ال« :ل��م ي َر
اللواء بصبوص أنّ هناك حاجة إلى
مالحقة العسكريّين ،وأ ّن��ه يبدو أن

�ص قانوني يمنح
ليس هناك أي ن� ّ
قوى األمن الداخلي صالحية مراقبة
األبراج .وهذه وجهة نظره ،فهو ا ّتخذ
هذا الموقف والنيابة العامة ا ّتخذت
موقفا ً آخر».
وب��ع��د ال��ج��ل��س��ة ،أ ّك����د ال��ن��ائ��ب
فضل الله أنّ قضية اإلنترنت غير
ال��ش��رع��ي ه��ي ب��م��ص��اف القضايا
ّ
الوطنيّة ،معتبرا ً أ ّنها قضية فساد
على المستوى ال��م��ال��ي ،وخطيرة
على المستوى األمني لجهة إمكانية
الخرق «اإلسرائيلي».
ولفت فضل الله إل��ى أ ّننا «نقوم
بهذا العمل لمنع أيّ تمييع ولفلفة
لهذه القضية ،وهناك تعاون سواء
من القضاء أم من اإلدارات المعنيّة
أم على مستوى الكتل النيابيّة التي
تشارك بمم ّثليها في جلسات اللجنة،
ومستم ّرون بجلساتنا حتى نصل إلى
المآل المطلوب ،أي تحقيق العدالة
من خالل محاسبة المرتكبين».
وأش��ار إلى أنّ الوزير حرب أبلغ
اللجنة أنّ الملف أصبح في هيئة
التشريع والقضايا في وزارة العدل،
وم��ن المفترض أن يسلك مساره
ال��ق��ان��ون��ي ،م��ض��ي��ف�اً« :ق��� ّررن���ا رف��ع
الس ّرية ع��ن مداخلة نائبين قدّما
معطيات والقضاء قال إ ّنهما بمثابة

إخبار ،كما أنّ المدعي العام المالي
بادر وأعلن أنّ ما سمعه من الن ّواب
هو إخبار يتعلّق بأمور محدّدة ال نريد
التط ّرق إليها اآلن» .وق��ال« :تم ّنينا
على القضاء أن يستمر بالعمل خالل
العطلة القضائيّة ،أل ّننا بحاجة إلى
الوقت إلنجاز القضيّة».
ولفتَ إل��ى إث��ارة موضوع تم ّنع
بعض اإلدارات الرسمية عن التجاوب
مع القضاء ،وق��ال« :سمعنا كالما ً
واضحا ً حول ما يؤدّيه هذا التم ّنع،
مؤسسة لبنانية م ّتهمة ،وقد
ال توجد
ّ
ومقصرون ،لكن
يكون هناك مرتكبون
ّ
يجب ألاّ ن ّتهم المؤسسات» ،متم ّنيا ً
«أن ننهي عملنا قبل تشرين األول
وحسم المسار النهائي لهذه القضية،
ويمكن أن ُت��دع��ى الهيئة العامة
مخصصة
لمجلس الن ّواب إلى جلسة
ّ
لهذا الملف لتشكيل لجنة تحقيق
قضائية برلمانية لها كل الصالحيات،
وا ّتفقنا على أن نعطي وقتا ً إضافيا ً
للقضاء الستكمال عمله».
من جهته ،رأى النائب آالن عون
أنّ «المطلوب من لجنة االتصاالت أن
تفتح ملفات «أوجيرو» خالل المرحلة
السابقة ،ليت ّم التحقيق فيها وتحديد
المسؤوليات» ،مشيرا ً إلى أنّ «هناك
مسارا ً قضائ ّيا ً يأخذ بعض الوقت،
ولكن المسار النيابي يجب أن يتح ّول
إل��ى محاسبة اإلدارة ،وربما تكون
في بعض أجزائها متواطئة مع ما
حصل».
إلى ذل��ك ،وبنتيجة طلب النيابة
ال��ع��ام��ة ال��ت��م��ي��ي��زي��ة ،أع��ط��ى وزي��ر
المالية علي حسن خليل اإلذن أمس
ب��االس��ت��م��اع إل���ى ب��ع��ض مسؤولي
ال��ج��م��ارك ح��ول ملفات اإلن��ت��رن��ت،
م���ش���دّدا ً ع��ل��ى ض����رورة استكمال
التحقيقات وص���وال ً إل��ى كشف كل
الحقائق المتعلّقة بهذا الملف.
من جه ٍة أخ��رى ،أح��ال خليل إلى
النائب ال��ع��ام المالي كتاب ادّع��اء
شخصي بصفته وزيرا للمالية على
ك��ل م��ن يظهره التحقيق ف��ي ملف
الشرعي ،والعمل على
االتصاالت غير
ّ
مالحقة المتو ّرطين وتحصيل حقوق
الدولة منهم.

مواقف �أدانت ا ّتهام حزب اهلل بتفجير فردان

لحود :لماذا لم تلتقط الكاميرات �صورة وا�ضع العبوة؟
ّ
السنيورة مستقبالً مخزومي
االقتصادية واالجتماعية والمعيشية
للناس».
وأعلن مخزومي أ ّنه دعا السنيورة

للمشاركة في حفل افتتاح مهرجان
«رمضانيات بيروتية» ،الذي سيُقام
في البيال في  21الحالي.
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اس��ت��م�� ّرت أم���س ردود الفعل
المستنكرة للتفجير الذي استهدف
بنك «لبنان والمهجر» في شارع
ف���ردان ،مدين ًة ف��ي ال��وق��ت نفسه
ا ّتهام حزب الله بهذه الجريمة.
وف���ي ال��س��ي��اق ،رأى ال��ن��ائ��ب
السابق إم��ي��ل ل��ح��ود ،ف��ي تعليق
على التفجير ،أ ّن��ه «م��ع اقترابنا
من الذكرى العاشرة الندالع حرب
تموز ،تط ّل الفتنة برأسها من جديد
ليثبت لنا ،أكثر من أي وقت مضى،
ب��أنّ م��ا يحصل ال��ي��وم وم��ا حصل
منذ عشر سنوات وحتى اآلن هو
نتيجة لحرب تموز واالنتصار الذي
تح ّقق فيها على يد شباب المقاومة
التي اس ُتهدفت ،منذ ذلك الحين،
ب��ال��ب��ارود وال��س��ي��اس��ة واإلع�ل�ام
والتحريض والمذهبيّة».
وس����أل ف���ي ب���ي���ان« :أي����ن هي
كاميرات المراقبة التي دفع أبناء
بيروت ثمنها خمسين مليون دوالر
أميركي ،ولماذا لم تلتقط صورة
من وضع العبوة الناسفة ،وكيف
ّ
معطلة يوم
صودف أنّ إحداها كانت

مشاركون في القفة التضامنية مع المصارف
التفجير ،ولماذا لم يت ّم إصالحها،
ولماذا لم يُفتح تحقيق بهذا األمر،
يدل على هويّة الفاعل ،إلاّ
ع ّل األمر ّ
إذا كان من استعجل اال ّتهام وإطالق

األحكام يريد التغطية على الفاعل
الحقيقي؟».
أض��اف« :م��ن يهاجم المقاومة
ال��ي��وم وي ّتهمها ،ه��م أنفسهم من

فرعون ا�ستبعد التمديد للطفيلي و«البورا» حذّرت �سالم
استبعد وزي��ر السياحة ميشال فرعون التمديد لنائب
المدير العام ألمن الدولة« ،ألنّ القوانين واضحة ورئيس
الحكومة تمام سالم حريص على تطبيق القانون» ،مشيرا ً
إلى أنّ «ملف أمن الدولة مطروح كل يوم على طاولة مجلس
الوزراء أل ّنه موضوع تشاور ومتابعة دقيقة».
وبالتوازي ،أعلن رئيس «الب��ورا» األب أنطوان خضرا
في تصريح ،أنّ سالم لديه النيّة في التحضير لمرسوم
تأجيل تسريح نائب المدير العام ألمن الدولة العميد محمد
الطفيلي.
وقال« :ال تحاولوا استفزازنا بالموضوع ،وسنعقد اجتماعا ً
مع كل األحزاب المسيحية ال ّتخاذ موقف ال تراجع عنه ،ولن

نكون متساهلين مع المسألة المستجدّة ألن طريقة المعالجة
هذه ليست سليمة».
وتم ّنى على «س�لام عدم التوقيع» ،معلنا ً عن «مؤتمر
صحافي سيُعقد لحظة إعالن التوقيع في حضور األحزاب
والكنائس المسيحية لتحديد الموقف ،والتح ّرك الذي
س ُي ّتخذ».
بدوره ،لفتَ رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع،
إلى أنّ «هناك بعض األقاويل بأنّ رئيس الحكومة يعتزم
التمديد لنائب رئيس جهاز أمن الدولة ،أتم ّنى أن تكون هذه
األقاويل مجرد أقاويل ،ألنّ هذا التمديد فيما لو حصل ليس
المعني».
قانونيا ً أل ّنه بحاجة إلى اقتراح من رئيس الجهاز
ّ

تظاهرة لأهالي �شهداء الجي�ش
احتجاج ًا على �أحكام الع�سكرية في ملف عبرا
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قال وكيل أهالي شهداء الجيش اللبناني المحامي الدكتور
زي��اد بيطار في بيان« :يقال إ ّن��ه على قدر أهل العزم تأتي
العزائم ،لكن عزم المحكمة العسكرية لم يأتِ على عزائم أهل
شهداء الجيش اللبناني في أحداث عبرا وبحنين ،فخذلتهم
بأحكامها التي ُحبكت على مقاس وساطات السياسيّين
ّ
وتدخالتهم المستمرة بعد أد ّل��ة دامغة تثبت تو ّرطهم في
مساعدة وإخفاء قتلة الجيش اللبناني في عبرا ،باإلضافة إلى
تبرئة أخطر الم ّتهمين نعيم عباس وتخفيف األحكام بحق 54
متهماً ،ومن هذا المنطلق نستنكر ما صدر من أحكام خجولة ال
ضحوا بأرواحهم في سبيل
ترقى إلى شهادة العسكريّين الذين ّ

الوطن ،وال إلى صبر عائالتهم الذين خسروا فل ّذات أكبادهم».
ودع���ا «الشعب اللبناني إل��ى المشاركة ف��ي تظاهرة
احتجاجية أمام المحكمة العسكرية في الحادية عشرة قبل
ظهر االثنين في  20الحالي ،تضامنا ً مع الجيش اللبناني الذي
يحاولون ضرب معنويّاته بهذه األحكام ،بعد أن منعوا عنه
العتاد والذخيرة».
المضي ُقدُما ً لتحقيق
وأ ّكد «أ ّننا لن نسكت ولن نتراجع عن
ّ
العدالة في نيل هؤالء الموقوفين أحكاما ً عادلة» ،رافضا ً «رفضا ً
مطلقا ً أن تذهب دماء شهدائنا ه��درا ً على مذابح التسويات
اللبناني ثمنها غالياً».
السياسية ،حيث دفع ويدفع الشعب
ّ

ك��ان��وا يجلسون ف��ي تموز 2006
قرب كونداليزا رايس في السفارة
األم��ي��رك��ي��ة ،ويتم ّنى بعضهم لو
ك��ان يملك اإلح��داث� ّي��ات المناسبة
الستهداف المقاومة وقائدها .وهم
أنفسهم الذين ساهموا في تسهيل
تسليح وتمويل العصابات المسلحة
في سورية ،إ ّما مباشرة ،أو بذريعة
توزيع البطانيات والحرامات على
ال��ح��دود م��ع تركيا .وه��م أنفسهم
فجر
الذين لم نسمع صوتهم حين ّ
إرهابي سعودي نفسه في فندق
في قلب بيروت ،ولم نلمس لديهم
قلقا ً على القطاع الفندقي .وهم
أنفسهم الذين لم نسمع ر ّد فعلهم
على ما حدث منذ أيام في الواليات
المتحدة األميركية ،وال نصغي إلى
أي ر ّد فعل لهم إلاّ حين يكون ا ّتهام
حزب الله ُمتاحاً».
وتابع« :لوال شباب المقاومة لما
كان هناك نظام مصرفي ليتغ ّنوا
به ويتب ّرعوا للدفاع عنه كذريعة
الس��ت��ه��داف ح��زب ال��ل��ه ،ول��واله��ا
ل��م��ا ك��ان��وا ي��ط �لّ��ون ع��ب��ر اإلع�ل�ام
ويص ِّرحون ويعتمدون نظاما ً ماليا ً
داعشي».
غير
ّ
وختم« :أنّ أح��دا ً ال يستطيع أن
يزايد في حرصه على االستقرار
المالي ،ولكن كان الحريّ بأصدقاء
كونداليزا رايس وهواة الشاي ،أن
يتوجهوا إل��ى ال��والي��ات المتحدة
ّ
األميركية إلقناع أول��ي��اء أمورهم
في السياسة برفع العقوبات التي
تلحق ض��ررا ً بجميع اللبنانيين،
ب��دل مواصلة نهج خيانة أبناء
وطنهم ،من تموز  2006إلى تموز
 ،2016وحتى انقضاء نهج التنازل
ّ
والذل ،وهذا
واالستسالم والتطبيع
كلّه ال يشبه المقاومة وال أهلها وال
تاريخها».
َ
دان «ت��ج� ّم��ع العلماء
ب����دوره،

المسلمين» «ال��ح��م��ل��ة الغاشمة
على ح��زب الله واالت��ه��ام الظالم
له بتفجير ف���ردان» ،معتبرا ً أ ّنها
«تستكمل ق��رار الواليات المتحدة
األميركيّة المتعلّق بالمصارف،
وب��إي��ع��از واض����ح وت��ن��س��ي��ق مع
األجهزة األمنيّة األميركيّة وخدمة
للكيان الصهيوني».
إلى ذلكّ ،
نظم «تيار العزم» وقفة
تضامنيّة م��ع القطاع المصرفي
في لبنان ،استنكارا ً للتفجير الذي
تع ّرض له فرع بنك لبنان والمهجر
في بيروت ،وذلك أمام فرع مصرف
لبنان في طرابلس.
وأص���در»ال���ع���زم» ب��ي��ان �اً ،ج��اء
ّ
«قطاع
فيه :االعتصام دع��ا إليه
ال����ع����زم» ل��م��وظ��ف��ي ال��م��ص��ارف
و«ش���ب���اب ال���ع���زم» ،ش����ارك فيه
حشد من المنتسبين ،وق��د أُلقيت
كلمات شدّدت على «أهمية القطاع
المصرفي ،وض���رورة تحصينه،
وال سيّما في الظروف التي تمر بها
البالد».
وألقى عضو الهيئة التنفيذية في
«قطاع العزم» لموظفي المصارف
علي سنكري كلمة ،شجب فيها
«االن��ف��ج��ار» ،م��ط��ال��ب�ا ً السلطات
المعنيّة بـ«الكشف عن مالبسات
ه��ذا ال��ح��ادث ب��أس��رع وق��ت ممكن
ومعاقبة المجرمين».
ّ
أض��اف« :أنّ
القطاع المصرفي
في لبنان هو جسم واحد ،ونذكر أنّ
المصارف عملت في أحلك الظروف
ووقفت إلى جانب اللبنانيّين جميعا ً
عبر منح ال��ق��روض والتسهيالت
المالية ،ما أدّى إلى تعزيز االقتصاد
الوطني وصالبته ومتانته».
وفي الختام« ،شكر جميع الذين
ش��ارك��وا في ه��ذه الوقفة الرمزيّة
ال��م��ش� ّرف��ة ال��ت��ي ت� ّ
��دل على وح��دة
وتماسك ّ
القطاع المصرفي».
وتحدّث مسؤول شباب «العزم»
في لبنان ماهر ض��ن��اوي ،رافضا ً
المساس باألمن االقتصادي ،مشيرا ً
إلى أ ّن��ه «من خالل هذا االعتصام
ن��ؤ ّك��د ال��رف��ض ال��ك��ام��ل للتع ّرض
للمصارف اللبنانية التي ُتع ّد أبرز
س��س االقتصاد الوطني ،والتي
أُ ُ
تش ّكل ع�لام��ة ف��ارق��ة متميّزة في
الشرق األوسط».
إشارة إلى أنّ بيانا ً صدر أول من
أمس عن قطاع موظفي المصارف
ف��ي «ال��ت��ي��ار» ،أ ّك���د أنّ االع��ت��داء
على المصرف «يتطلّب م ّنا موقفا ً
واضحا ً وحازما ً يرفض المساس
باألمن االقتصادي اللبناني ،وال
سيّما القطاع ال��م��ص��رف��ي» ،الفتا ً
«إل��ى أنّ هذا العمل المشين يأتي
وحساس يمر به
في وضع دقيق
ّ
الوطن بشكل عام».

