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ب ّري :الأيادي الآثمة ا�ستهدفت زعزعة الو�ضع في لبنان وحزب اهلل والنظام الم�صرفي
انهمك بنك لبنان والمهجر (بلوم بنك) فرع فردان أمس في
إزالة أثار التخريب الذي ع ّم مكاتبه ج ّراء التفجير اآلثم الذي
استهدفه مساء أول من أمس.
الزجاج تناثر في أرجاء المكاتب والغرف ،األبواب مشلّعة،
الكراسي واألوراق تطايرت بفعل عصف االنفجار ،فيما تهاوت
أجزاء كبيرة من السقف أرضاً.
وفي الخارج ،فواجهة المبنى الزجاجية تصدّعت وتض ّررت
بقوة ،إلاّ أنّ الطريق الذي ُقطع بُعيد االنفجار ،أُعيد فتحه جزئيا ً
ّ
توخي
أمس ،وقد دعت القوى األمنيّة المارة والسيارات إلى
الحذر خوفا ً من تساقط ألواح زجاجية.
وفي حين انتقل موظفو المصرف إلى مبنى آخر مالصق
الستكمال عملهم كالمعتاد ،استم ّرت التحقيقات لمحاولة كشف
هويّة من ّفذي التفجير ...وفي السياق ،أنهت األد ّلة الجنائية
مه ّمتها في موقع االنفجار حيث عملت على رفع األد ّلة.
في غضون ذلك ،أجمعت معظم القوى السياسية على إدانة
التفجير وشدّدت على أهميّة المحافظة على القطاع المصرفي،
داعي ًة إلى عدم إطالق ال ّتهم جزافا ً وانتظار نتائج التحقيقات.

ب ّري

وفي السياق ،اعتبر رئيس مجلس الن ّواب نبيه ب ّري في
بيان ،أنّ «األيادي اآلثمة التي سعت إلرباك وزعزعة الوضع
في لبنان بتفجير األم��س ،إ ّنما تستهدف لبنان أوال ً وحزب
الله ثانيا ً قبل أن تصل شظاياه ألحد أهم مصارفنا «لبنان
والمهجر» .وهي ّ
تدل إلى نفسها ،إذ إنّ بصمة هذه الجريمة
ّ
المنظمة وأبعادها واضحة للعيان ،وتستدعي القول «كاد
ال ُمريب أن يقول خذوني».
أوج��ه عناية اللبنانيين وقواهم السياسية
وق��ال« :إ ّنني ّ
الحيّة وشخصياتهم ومرجعياتهم الروحية للتنبّه لألبعاد
الحقيقية الكامنة وراء استهداف لبنان في قلب عاصمته،
واستهداف نظامه المصرفي المميّز الذي نافس وال يزال رغم
الحروب واالجتياحات والمحاوالت «اإلسرائيلية» لمجاراة
خبرتنا ونظامنا االقتصادي الح ّر .كما وإ ّنني أدعو الجميع
إلى االنتصار مجدّدا ً لوحدة موقفهم وخطابهم ،وعدم التس ّرع
ّ
المخططات المشبوهة التي استهدفت
واالن��ج��رار خلف
وتستهدف حاضر ومستقبل لبنان ،وصيغته الفريدة».

الحص

وأجرى الرئيس الدكتور سليم الحص اتصاال ً هاتفيا ً بالمدير
العام رئيس مجلس إدارة بنك لبنان والمهجر الدكتور نعمان
األزهري ،معربا ً عن شجبه واستنكاره «لما تع ّرض له البنك
يصب القطاع المصرفي فحسب،
ج ّراء التفجير اإلرهابي الذي لم
ْ
بقدر ما أصاب لبنان كلّه» ،معتبرا ً أنّ «الهدف من وقوع االنفجار
هو ضرب مقوِّمات العيش المشترك في لبنان».
كما أ ّكد الحص «ضرورة الحفاظ على القطاع المصرفي في
لبنان» ،داعيا ً في الوقت عينه «المسؤولين إلى عدم توجيه
اال ّتهامات جزافا ً وانتظار تحقيق األجهزة األمنيّة ،واالرتقاء إلى
مستوى المسؤولية الوطنية لما فيه مصلحة الوطن».
واعتبر ُمفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دري��ان ،في
تصريح« ،أنّ عودة مسلسل التفجير إلى الساحة اللبنانية
استهداف للّبنانيّين جميعاً ،وإن��ذار بأنّ االقتصاد اللبناني
مهدّد باالنهيار والسقوط ودخول البلد في المجهول» ،مؤ ّكدا ً
«أنّ وحدة اللبنانيين هي الر ّد على العابثين بأمن واستقرار
الوطن» ،وداعيا ً القوى األمنية إلى «اإلسراع في كشف من ّفذي

هذا التفجير لقطع دابر الفتنة».
َ
الموحدين الدروز الشيخ نعيم حسن
ودان شيخ عقل طائفة
ّ
في بيان« ،التفجير» ،ودعا إلى «التفاف كل القوى السياسية
ّ
وقطاعاتها لتمتين الوحدة الوطنية،
حول مؤسسات الدولة
ودعم الجيش والقوى األمنيّة لتثبيت األمن واالستقرار على ش ّتى
الصعد».

وزراء

واستغرب وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب،
خالل تف ّقده سير االمتحانات الرسمية لشهادة الثانوية العامة
في صيدا ،توجيه اال ّتهامات باالنفجار إلى حزب الله ،معتبرا ً أنّ
«المستفيد األول من زعزعة األوضاع في لبنان هم اإلرهابيون،
والمتضرر األكبر من االنفجار هو حزب الله» ،والفتا ً إلى أنّ «األمر
األهم لمواجهة أي عمل إرهابي هو التكاتف السياسي واللحمة
موحدين خلف قواهم
الوطنية ،وأن يبقى جميع اللبنانيين
ّ
األمنيّة».
وشدّد وزير السياحة ميشال فرعون على «أ ّننا لن نجعل هذه
العبوة تضرب موسمنا السياحي ،وال سيما أ ّننا نتم ّتع باستقرار
أمني عام باعتراف كل السفارات».

ن ّواب

وقال عضو كتلة «المستقبل» النائب سمير الجسر في سلسلة
تغريدات عبر حسابه على «تويتر»« :الفتنة نائمة لعن الله من
أيقظها».
أضاف« ،أنّ قوى الش ّر واإلرهاب لن تنال من إرادة اللبنانيين
في الحفاظ على وحدتهم واستقرارهم» ،داعيا ً الدولة إلى «ا ّتخاذ
كل إجراءات الحماية الالزمة لحماية القطاع المصرفي الذي يُش ّكل
عماد االقتصاد اللبناني».
واعتبر عضو كتلة «التحرير والتنمية» النائب ياسين جابر ،أنّ
«االنفجار رسالة إرهابيّة تؤ ّكد أنّ لبنان ما زال في دائرة االستهداف
األمني للجماعات اإلرهابية لضرب االستقرار في هذا البلد ،ما
يستدعي من كل القوى الحيّة والفاعلة في لبنان الوعي واليقظة
لتفويت الفرصة على اإلرهابيّين ،والتنبّه لما ي َّ
ُخطط للبنان».
واستنكر عضو كتلة «التنمية والتحرير» النائب قاسم هاشم
في تصريح ،االنفجار ،وأ ّكد أنّ «لبنان ما زال في دائرة االستهداف
اإلره��اب��ي بكل ّ
قطاعاته ومساحته ومك ّوناته» ،داع��ي��ا ً القوى
السياسيّة إلى «االنتباه واليقظة لتفويت الفرصة على المصطادين
في الماء العكر ،والتعاطي بحكمة ووعي لما ّ
يخطط لوطننا».
وح�� ّذر رئيس المجلس العام الماروني الوزير السابق وديع
الخازن« ،من االنجرار وراء تفجير فردان إلى لعبة خارجية يُراد
منها ضرب اقتصادنا وحصانة ليرتنا الوطنية».
وقال في تصريح« :التفجير ال يحمل توقيعا ً لبنانياً ،بل أفاد من
موجة االحتجاجات على العقوبات األميركية ،التي استهدفت حزب
الله وبيئته رغم ما أُشيع من تبريرات خارجية بأ ّنه ال يستهدف هذه
البيئة ،علما ً أنّ ال مصلحة لحزب الله في االصطياد واللعب بمصير
تمس
الليرة اللبنانية التي ال هويّة طائفية أو مذهبية لها ،أل ّنها
ّ
بلقمة عيش اللبنانيين جميعا ً إلى أيّ فئة انتموا أو ناصروا».
واستنكر الوزير السابق فايز شكر في تصريح «تفجير فردان»،
ّ
«يدل إلى أصابع «إسرائيلية» دامغة تقف وراءه،
مشيرا ً إلى أ ّنه
بهدف ضرب القطاع المصرفي والضغط على لبنان لش ّل كل
مؤسساته وإداراته المالية واالقتصادية ،وخلق حالة من التجييش
ّ
والتحريض المذهبي والطائفي بين اللبنانيين وصوال ً إلى الفتنة
القاتلة».

واعتبر الوزير السابق محسن دلول في تصريح ،أنّ «رسالة
التفجير ال يمكن فهمها إلاّ من ا ّتجاه واحد وهو الفتنة ،وأنّ على
الدولة ا ّتخاذ كل إجراءات الحماية الالزمة للقطاع المصرفي».
أ ّما رئيس حزب «التوحيد العربي» الوزير السابق وئام وهّ اب،
فقال في سلسلة تغريدات عبر حسابع على موقع «تويتر»« :من
يريد لبنان والية أميركية نقول له إنّ هناك  50والية أميركية،
فليذهب للعيش فيها».
ودان األمين العام لحركة النضال اللبناني العربي النائب
السابق فيصل الداوود ،في بيان له ،التفجير معتبرا ً أ ّنه «من صنع
استخباري هدفه زرع الفتنة واإليقاع بين حزب الله والمصارف،
والتحريض عليه ،على خلفيّة موقفه من قانون العقوبات األميركي
ضدّه ،والمواقف الملتبسة من القطاع المصرفي الرسمي والخاص
حوله».
ودع��ا إل��ى «ح��وار مع ّمق بين القطاع المصرفي وح��زب الله
للوصول إلى حلول معقولة ومقبولة ،تج ّنب لبنان اهتزازا ً أمنيا ً
ونقدياً ،وال تنج ّر وراء عقوبات أتت من دولة ،لم تكن مرة مع سيادة
لبنان واستقراره».

السيِّد

واعتبر المدير العام السابق لألمن العام اللواء الركن جميل
السيِّد ،أنّ «األجهزة األمنيّة ،وال سيّما فرع المعلومات في قوى األمن
الداخلي الذي يشرف على كاميرات المراقبة في كل بيروت ،مدع ّوة
إلى كشف مرتكبي تفجير «بلوم بنك» سريعاً ،حسما ً للتشكيك
ولالتهامات العشوائيّة» ،مح ّذرا ً من أن «يكون إطالق االتهامات
السياسية جزءا ً من خطة دولية أو «إسرائيلية» تحاول استغالل
التفجير للضغط على المقاومة وحشرها في ال��زاوي��ة لتمرير
العقوبات االقتصاديّة األميركيّة بسهولة».
وأشار السيِّد إلى أنّ «االستقرار النسبي الذي يعيشه اللبنانيّون
حاليا ً يعود في مجمله إلى عاملين أساسيّين هما األمن والليرة،
وبالتالي فإنّ من يدرك العقلية االستراتيجية للمقاومة يعرف
تماما ً أ ّنه ليس ولن يكون من أهدافها وال من مصلحتها أن يهتز هذا
االستقرار ألي سبب ،كون المستفيد األول واألخير من أي اضطراب
في الوضع اللبناني األمني أو االقتصادي ،سيكون حتما ً وحصرا ً
«إسرائيل» والجماعات اإلرهابية».
ّ
الشغيلة في بيان عن استنكارها وإدانتها
وأعربت رابطة
الشديدين لمرتكبي التفجير اإلرهابي ،ورأت الرابطة أنّ الجهات
التي تقف وراء هذا العمل اإلجرامي إ ّنما استهدفت ضرب االقتصاد
اللبناني وه ّز األمن واالستقرار النقدي والتحريض على حزب الله،
وإعادة إحياء مناخات ّ
الشحن المذهبي والتوتير في البالد».
وح�� ّذرت من خطورة مسارعة بعض الوسائل اإلعالمية إلى
تصب في طاحونة
توجيه االتهامات المشبوهة والمسيّسة التي
ّ
الجهات التي تقف وراء التفجير.
ّ
المخطط
ودع��ت الجميع إلى التنبّه وع��دم الوقوع في شرك
الهادف إلى ضرب االقتصاد اللبناني وإثارة الفتنة المذهبية ،وهو
أمر ال يخدم سوى أعداء لبنان وفي المقدمة منهم العدو الصهيوني
والواليات المتحدة األميركية ،وامتداداتهما من قوى اإلرهاب الدولي
والتكفيري.

منبر الوحدة

َ
ودان األمين العام لـ«منبر الوحدة الوطنية» خالد الداعوق
االنفجار ،واعتبره إنذارا ً للجميع الذين عليهم التعاون لدرء األخطار
عن لبنان ،مشيرا ً إلى أ ّنه يهدف إلى زعزعة االستقرار واألمن في
البالد ،ودعا إلى التكاتف والتضامن بين اللبنانيين.

وأ ّكد رفضه «مثل هذه األعمال التي ال تفيد أحدا ً إلاّ المتربّصين
بلبنان الشر ،وعلينا مواجهتهم بتوحيد الصف والكلمة ال سيّما
وأ ّننا نمر بظرف حرج جدا ً علينا أن نعرف كيف نواجهه لجبه كل
ما يض ّر بهذا البلد».
وح ّذرت «جبهة العمل اإلسالمي» من «عودة مسلسل التفجير
اإلجرامي الدموي واإلرهابي بهدف زعزعة األمن االستقرار الداخلي
وضرب السلم األهلي».
وح ّملت «جهات أمنية استخباريّة دوليّة مسؤولية التفجير،
بالتنسيق المباشر مع العدو الصهيوني» ،مطالب ًة «األجهزة األمنيّة
والقضائية باإلسراع في كشف الحقيقة ومالحقة مرتكبي الجريمة
ومن وراءهم».
ودعت الحكومة اللبنانية إلى «التص ّرف بحكمة وعقالنية لمنع
انزالق لبنان إلى أتون الفتنة والوقوف بقوة في وجه المخطط
األميركي  -الصهيوني ،الهادف إلى ضرب االقتصاد اللبناني
وموسم السياحة واالصطياف الواعد».

مخزومي

وقال رئيس حزب الحوار الوطني المهندس فؤاد مخزومي بعد
زيارته وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق في مكتبه« :إن
التفجير اللئيم الذي ه ّز منطقة فردان في بيروت يثير المخاوف
من عودة األعمال اإلرهابية» ،لكنه شدد على «أن اللبنانيين جميعا
يجب أن يدافعوا عن استقرارهم وتحديدا ً عن الموسم السياحي
خصوصا ً في شهر رمضان».
وإذ دع��ا إل��ى سرعة الكشف عن الفاعلين ،أثنى على جهود
القوى األمنية والجيش في مواجهة اإلرهاب والكشف عن شبكات
التفجيرات األمنية ،مؤكدا ً «أن انفجار فردان يضع األجهزة األمنية
والعسكرية أمام مزيد من التحديات».
وأك��د «أن السلم األهلي خط أحمر يجب أن يبقى بعيدا ً عن
الخالفات والسجاالت السياسية وكذلك عن صراعات المنطقة
وفتنها وحروبها».

اجتماع مالي  -م�صرفي في ال�سراي :ي�ؤ ّكد الثقة ب�إجراءات «المركزي»
ترأّس رئيس الحكومة ت ّمام سالم في السراي الكبير ،اجتماعا ً
حضره وزير المال علي حسن خليل وحاكم مصرف لبنان رياض
سالمة ورئيس جمعية المصارف جوزف طربيه.
واستنكر سالم في بداية االجتماع ،التفجير الذي تع ّرض له المركز
الرئيسي لـ«بنك لبنان والمهجر» في بيروت ،ووصفه بأ ّنه «جريمة
إرهابيّة تهدف إلى ضرب االستقرار االقتصادي» ،مؤ ّكدا ً أنّ «هذا
العمل ال ُمدان يرقى إلى مرتبة المساس باألمن القومي للبنان ،باعتبار
أنّ القطاع المصرفي هو مح ّرك أساسي للدورة االقتصادية الوطنية،
وإح��دى الركائز الرئيسيّة للدولة في ظ ّل الشلل الذي تعاني منه
المؤسسات الدستورية».
ّ
وأبلغ سالم المجتمعين ،أ ّنه «على ا ّتصال دائم بالوزارات واألجهزة
األمنيّة المعنيّة بمتابعة التحقيق في هذا التفجير» ،آمالً «الوصول
ّ
المخططين والمن ّفذين ،وإحالتهم إلى القضاء».
سريعا ً إلى كشف
وعرض المجتمعون الوضع المصرفي في البالد ،مؤ ّكدين «الثقة
باإلجراءات التي يقوم بها المصرف المركزي محلّيا ً ودوليا ً لحفظ
النظام المالي اللبناني ،وتعزيز مناعته وتثبيت سمعة لبنان
المالية».
وشدّدوا على «وجوب أن يتحلّى جميع المعنيّين بهذا الملف بأعلى
درجات الحكمة والمسؤولية ،وأن يعتمدوا الحوار الهادئ والعقالني
في معالجة هذه المسألة الدقيقة بعيدا ً عن صخب المنابر ،بما يحفظ
مصالح جميع اللبنانيين ويحمي موقع لبنان المتقدِّم في النظام
المالي العالمي».
وك��ان س�لام قد أج��رى ا ّت��ص��االت بنائب رئيس مجلس ال��وزراء
وزير الدفاع سمير مقبل ،ووزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق،
والمدّعي العام التمييزي سمير ح ّمود وقادة األجهزة األمنية لمتابعة
آخر المستجدات.
وكان مجلس إدارة جمعية المصارف التأ َم في اجتماع استثنائي
قبل الظهر في مق ّر الجمعية برئاسة طربيه ،عرض فيه التط ّورات
الراهنة عقب تفجير فردان.
وفور انتهاء االجتماع ش ّكل مجلس اإلدارة وفدا ً برئاسة طربيه،
لزيارة حاكميّة مصرف لبنان بهدف متابعة البحث مع الحاكم

بتوقيت شبه متزامن حادثين إرهابيّين يضربان في بيروت
اللبنانية وفلوريدا األميركية ،عشرات القتلى والجرحى في
حادث إطالق نار في ملهى ليلي في مدينة أورالند ن ّفذه أميركي
من أصل أفغاني ،وفي بيروت انفجار عبوة ناسفة أسفر عن
وقوع جريحين ،وأضرار مادية جسيمة بالقرب من مبنى بنك
لبنان والمهجر.
بالرغم من اختالف الظروف والمالبسات ،ف��إنّ ما يجمع
الحادثين ردود الفعل واألحكام المتس ّرعة في التحليل ،وبناء
الفرضيات وإطالق األحكام على الجهات المن ّفذة والمستفيدة
والتي تقف وراء الحادثين.
سريعا ً وخ�لال لحظات ،أعلنت السلطات األميركية أنّ
من ّفذ العمليّة مرتبط بجماعات إرهابية ،وأ ّن��ه تل ّقى تدريبا ً
خارج الواليات المتحدة في مسعى إلخراج الحادث من سياق
التفاعالت الداخلية األميركية ،وإلباسه لبوسا ً إرهاب ّيا ً خارج ّيا ً
يضعها في موقع الضحية من جديد ،بما يخ ّفف االحتقان
ّ
الشعبي ويش ّد الجبهة الداخلية إلى
صف الحكومة في أيّ
إجراءات مقبلة ،أو على األق ّل تحويل أيّ نقمة شعبية باتجاهات
تصب في سياقات تخدم وجهة النظر الحكومية.
أخرى
ّ
لم تقدّم السلطات األميركية بداي ًة ما يؤ ّكد ارتباطات عمر
صديقي متين ،من ّفذ العملية ،بمنظمات إرهابية ،ومع تأكيد
عمله في شركة بريطانية م ّتهمة بالتعذيب في السجون
«اإلسرائيلية» ،ظهرت رواية ا ّتصال متين بالشرطة معلنا ً والءه
لتنظيم «داعش» ،قبل أن يعلن التنظيم تب ّنيه للعملية.
تسلسل توارد األنباء والمعطيات يطرح تساؤالت عن فشل
السلطات األميركية باعتقال شخص بهذا الحجم من الخطورة

األسعد

ودعا األمين العام لـ«التيار األسعدي» المحامي معن األسعد ،في
تصريح ،إلى «عدم إغراق البلد بالتحليالت والشائعات المغرضة
حول تفجير مصرف «لبنان والمهجر» ،أل ّنها ستؤدّي إلى نتائج
كارثية ،وستع ّمق االنشقاق السياسي والمذهبي».
وأعلن تب ّنيه لما ورد في تصريح وزير الداخلية نهاد المشنوق،
لجهة «أنّ من ّفذ التفجير ليس نفسه من ن ّفذ التفجيرات في لبنان»،
وقال« :على هذا الموقف يمكن القول ،إ ّما أن يكون حزب الله هو من
ن ّفذ عملية تفجير المصرف ،وبالتالي هو بريء من كل التفجيرات
السابقة ومنها تفجير اغتيال الشهيد رفيق الحريري ،وهذا ما
ينسف المحكمة الدولية عن بكرة أبيها .وإ ّم��ا أن يكون ال عالقة
للحزب بهذا التفجير ،األمر الذي يوجب كشف الغطاء عن األجهزة
االستخباراتية األجنبية واللبنانية التي هي على علم بالتفجيرات،
بل والضلوع فيها».
واعتبر األسعد ،أنّ «الهدف من هذا التفجير هو إعطاء الدعم
والزخم ،وحشد التأييد السياسي والشعبي المحلّي للعقوبات
المالية األميركية على المقاومة».
َّ
َ
القطان،
ودان رئيس جمعيَّة «قولنا والعمل» الشيخ أحمد
ّ
ويدل إلى
وبشدّة ،العمل اإلرهابي التخريبي ،واعتبر أ ّنه «مشبوه
إرادة عند أعداء لبنان لتفجير الوضع األمني الداخلي وإدخال لبنان
في أتون الفوضى الخالقة التي تخدم المشروع الصهيوـ أميركي ـ
تكفيري الموجود في منطقتنا».
كما ح ّذر «الفريق السيادي» في لبنان من استغالله للحدث
بطريقة غير محسوبة ،فيضرب العيش المشترك والوحدة الوطنية.
ّ
للتدخل السلبي
وطالب القيادات السياسة بوقفة تأ ّمل ووضع ح ّد
واالستخباراتي لبعض السفارات في لبنان ،وأن يعملوا جميعا ً
لحفظ ما تبقى من لبنان.
وسأل القطان« ،من المستفيد من هذا االنفجار سوى أعداء لبنان
وفي مقدمتهم العدو الصهيوني والتكفيريّين؟ ومن المتض ّرر منه
أكثر من حزب الله في لبنان؟ بمعنى ،يجب ألاّ نستبق التحقيق،
وأن نترك للقوى األمنيّة والعسكريّة والقضائية الكلمة الفصل
ال ّتخاذ التدابير االحترازيّة التي تحافظ على وحدتنا وبقاء بلدنا».
وق��ال رئيس ح��زب «ال��ق��وات اللبنانية» سمير جعجع ،عبر
«تويتر»« :ما زلنا بانتظار نتائج التحقيقات األوليّة لألجهزة
األمنيّة نظرا ً لد ّقة وحساسي ّة الموضوع».
كذلك ،استنكرت حركة التوحيد اإلسالمي الجريمة.

«الخارجية» دانت جريمتي بيروت و�أورالندو:
ت�شدان من عزيمتنا لموا�صلة المعركة ّ
ّ
�ضد الإرهاب
دانت وزارة الخارجية والمغتربين ،في بيان أمس،
بشدّة «الهجوم اإلرهابي الجبان الذي شهدته مدينة
أورالن���دو األميركية ،وال��ذي أعلن تنظيم «داع��ش»
اإلرهابي مسؤوليته عنه».
وأ ّكدت الوزارة «تضامن لبنان مع الواليات المتحدة
األميركيّة الصديقة ،شعبا ً وحكومة» ،وقدّمت «تعازيها
الصادقة بالضحايا األبرياء».
واعتبرت أ ّنه «مرة جديدة يأتي هذا التنظيم اإلرهابي
بفعل إره��اب��ي دن���يء ،يعكس ب��وض��وح ت��ام حقيقة
مشروعه القائم على معاداة الحضارة واإلنسان».
وأشارت إلى «أنّ هذا الهجوم اإلرهابي يتزامن مع

اعتداء إرهابي مؤسف آخر شهدته بيروت باألمس،
وأنّ
ٍ
اع��ت��داءات مدانة كهذه إ ّنما تش ّد من عزيمتنا
المشتركة لمواصلة ال��ق��ت��ال س��ويّ��ا ً ف��ي معركتنا
المشتركة ض ّد اإلرهاب التكفيري ،والتي ستحسمها
جيوشنا الوطنية».
وأ ّكدت الوزارة «أن ال أحد وال دولة بمنأى عن هذا
اإلج��رام المعولم األعمى بفكره ووحشيّته» ،مشدّد ًة
«في هذا اإلطار على أهمية تضافر اإلرادات السياسيّة
ال��ص��ادق��ة على المستويين اإلقليمي وال��دول��ي من
أجل القضاء التام على «داع��ش» وسائر التنظيمات
اإلرهابية».

سالم مترئسا ً اجتماع السراي
سالمة ،في الخطوات الواجب القيام بها في المرحلة المقبلة.
وك��ان ص��در عن اجتماع مجلس إدارة الجمعية بيان ،أ ّك��د أنّ
الجمعية «تشارك اللبنانيين كافة إدانتهم واستنكارهم لوقوع عملية
مؤسسة اقتصادية رائ��دة ،وتعتبر أنّ هذا التفجير
التفجير على
ّ
أصاب القطاع المصرفي بكامله ،وأ ّنه يهدف إلى زعزعة االستقرار
االقتصادي» .وإذ لفتت إلى «أنّ مصارف لبنان اعتادت العمل في
بيئة مألى بالتحدّيات ،وخرج القطاع المصرفي منها دائما ً أكثر متان ًة
وسالم ًة» ،أهابت الجمعية «بالسلطات واألجهزة القضائيّة واألمنيّة
كشف الفاعلين ،كما نجحت في حوادث سابقة ،ما أكسبها بجدارة
تقدير العالم أجمع».
وأ ّكدت أنّ «المصارف تعمل وفق أعلى الممارسات المهنيّة وضمن
القواعد السائدة في األسواق الدولية ،كما تخضع في لبنان للقوانين
اللبنانيّة المرعيّة ولتعاميم مصرف لبنان حفاظا ً على مصالح جميع
اللبنانيين».

وتعليقا ً على االنفجار ،صدر عن إدارة بنك لبنان والمهجر البيان
اآلتي:
 - 1نحمد المولى على أنّ هذا الحادث لم يؤ ِّد إلى أي خسائر
بشرية ،إ ّنما اقتصرت األضرار على بعض الماديات.
 - 2لم ُتمس أيّ أوراق أو مستندات للبنك.
 - 3استمر البنك في تقديم خدماته المصرفية كا ّفة في جميع
فروعه ،وحتى إصالح األضرار يتابع الفرع الرئيسي أعماله من خالل
مبنى البنك المالصق له.
 - 4في كل األحوال ،يم ّثل بنك لبنان والمهجر شرائح المجتمع
اللبناني وطوائفه كافة :سواء لجهة زبائنه البالغ عدد حساباتهم
أكثر من أربعمئة ألف في لبنان ،أو لجهة مساهميه الذين يفوق
عددهم العشرة آالف ،أو لجهة موظفيه البالغ عددهم أكثر من ألفين
وخمسمئة في لبنان فقط.
وختم البيان :حمى الله لبنان ّ
وقطاعه المصرفي من ك ّل مكروه.

�إنه الإرهاب بو�صفاته ال�سحرية الجاهزة
} سعد الله الخليل

غندور

وقال رئيس اللقاء اإلسالمي الوحدوي عمر غندور ،في بيان« :إذا
كانت عبوة صالة المغرب المزروعة بالقرب من بنك لبنان والمهجر
في طرف شارع فردان مساء أول من أمس عشوائية في حجمها،
وغير تلك العبوات القاتلة التي عرفها لبنان ،فهي ليست عشوائية
والسجاالت
في لحظتها واختيار مكانها وزمانها وسط التردّدات
ّ
القائمة حول قانون العقوبات المصرفية األميركية ،وإقدام بعض
المصارف اللبنانية على إقفال حسابات بعض األشخاص بذريعة
قربهم من حزب الله ،وهي بالتأكيد مرهونة للتوظيف السياسي
واستثمارها في المعركة المصرفية التي أعلنتها الواليات المتحدة
ض ّد المقاومة ،لصرف األنظار با ّتجاه جهة بعينها تماما ً كرعايتها
لإلرهاب التكفيري ومشاركتها الميدانية في تمزيق العراق وسورية
والوطن العربي لحساب إسرائيل».
أضاف« :وإذا كان لبنان المستهدف بأمنه واستقراره ونظامه
المصرفي ،ف��إنّ المقاومة هي المستهدفة بالمقام األول في هذا
التفجير اإلجرامي ،كذلك ال نستبعد فرضية المكر الصهيوني كطرف
مستفيد من الفوضى والفتنة واالضطراب في جميع الكيانات
القائمة حوله».
واستنكرت «حركة األم��ة» في بيان لها التفجير ،مشير ًة إلى
خطورة عودة مسلسل التفجيرات ،والتي يُراد منها إدخال لبنان في
أتون الصراعات التي تستهدف زعزعة األمن واالستقرار.
ودعت «الحركة» إلى «عدم التس ّرع في إطالق االتهامات ،فبعض

السياسيّين والقنوات الفضائية أصبحوا أدوات إلطالق الفتن،
فالمستهدف من تفجير األمس هم المقاومة والمصارف والسلم
األهلي في البالد».
ودان لقاء الجمعيات والشخصيات اإلسالمية في لبنان في بيان
له التفجير ،مشيرا ً إلى «المواقف والبيانات الخطيرة والالمسؤولة
التي صدرت من بعض السياسيين عقب التفجير» ،مؤ ّكدا ً أنّ مثل
هذه المواقف تج ّر البالد إلى واقع أمني خطير.
ودعا اللقاء القوى السياسية إلى التع ّقل والتنبُّه من خطورة
عودة مسلسل التفجيرات ،والتي لن يستفيد منها إلاّ أعداء لبنان.
واستنكر المؤتمر الشعبي اللبناني التفجير ،وقال« :ال ّ
شك أنّ
الخسائر االقتصادية كبيرة ،خاصة وأن العبوة الناسفة استهدفت
أحد المصارف اللبنانية في بداية فصل السياحة ،وهذا ّ
مؤشر كبير
إلى أنّ هناك طابورا ً خامسا ً ما يزال يُص ّر على زجّ لبنان في أتون
النار اإلقليميّة المتن ّقلة في أكثر من بلد عربي ،وبالرغم من ذلك فال
مب ّرر للذعر ،خاصة وأنّ الجيش اللبناني والقوى األمنيّة يقومون
بواجبهم ويح ّققون النجاح ض ّد الشبكات التخريبيّة والمتط ّرفة».

مرتبط بتنظيم تحاربه واشنطن خ��ارج حدودها قبل تنفيذ
الهجوم ،طالما تمتلك ك ّل هذه المعطيات التي ظهرت خالل
ساعات.
إذاً« ،داعش» حاضر في فلوريدا وعلى عالقة بتنظيم «جبهة
النصرة» ،فمن ّفذ هجوم فلوريدا تواصل عام  2014مع أبو
هريرة األميركي أحد انتحاريي «جبهة النصرة» الذي ن ّفذ في
 25أيار  2014تفجيرا ً انتحاريا ً في محافظة إدلب ،وهو ما
والمؤسسات
يؤ ّكد تغلغل التنظيمين في المجتمعات األميركية
ّ
األمنيّة التي يعمل متين في إحداها ،وهو ما يتطلّب إعادة النظر
بانتشار السالح في الشارع األميركي وسهولة اقتنائه كأحد
التحدّيات التي لطالما عبّرت السلطات األميركية عن تخ ّوفها
منه ،من دون أن تقدم على أيّ خطوة جديّة للح ّد من سهولة
االستحواذ على أيّ نوع من السالح يرغبه أيّ شخص متواجد
على األراض��ي األميركية باقتناء ما يحلو له من األسلحة
الخفيفة واآللية.
وفيما كانت األوساط األميركية تحلّل معطيات حادثة فلوريدا،
كان حليف بيتها األبيض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
مشغوال ً بالتنظير باإلرهاب ،مع تأكيده بأنّ أنقرة ال تميّز بين
إرهاب جيّد وسيّئ بل تعتبره بك ّل أوجهه سيّئاً ،إلاّ أنّ الغريب
في مقاربة أردوغان أن يدعو لدعم تنظيم «جبهة النصرة» في
مواجهة «داعش» ،ليخرج «النصرة» من سياقها اإلرهابي وهو
ما يتماشى مع جهود أنقرة لتبرئة «النصرة» واعتبارها فصيالً
سياسياً ،وهو ما لم تتج ّرأ عليه واشنطن وال الرياض.
لبنانياً ،ركبت بعض األطراف اللبنانية موجة االستثمار
إلى أقصى ما يمكن استثماره في السياسة واألمن ،وكالعادة
أسقطت مواقفها على الحادث ال��ذي وص��ل ص��داه اإلعالمي
والتشويشي لما هو أبعد من تأثيرها التفجيري ،فعلى الهواء

ا ّتهمت مراسلة تلفزيون «المستقبل» ح��زب الله بافتعال
التفجير كرسالة للبنك الذي يُع ّد رأس حربة في تنفيذ العقوبات
األميركيّة على الحزب ،في محاولة ش ّد العصب الطائفي ورفع
مستويات التصعيد المذهبي في الشارع البيروتي ،فيما
سارعت قناة «أل بي سي» إلى إعالن تب ّني «كتائب أبناء زينب»
التفجير ر ّدا ً على المضايقات التي يقوم بها البنك ض ّد حسابات
أبناء المقاومة ،علما ً أنّ هذا االسم يظهر للمرة األولى ،في حين
اعتبرها البعض رسالة أميركية إلى المصارف اللبنانية عبر
أحد أكبر هذه المصارف ،بنك لبنان والمهجر ،إلجبار القطاع
بر ّمته على توقيف تعامله مع المقاومة وجمهورها العريض،
فيما وضع وليد جنبالط التفجير في خانة مسلسل التفجيرات
الذي تستفيد منه «إسرائيل» ويتض ّرر منه حزب الله.
تزامن التفجير مع تحذير السفارة الكندية ّ
موظفيها ورعاياها
التوجه إل��ى رأس بيروت وتحديدا ً منطقة الحمرا ،ترك
من
ّ
عالمات استفهام لم تقدّم السفارة حتى اآلن أيّ تبرير لذلك
التزامن وال للتبرير الذي ال معنى له في حال استبعاد التفجير
من سياق األح��داث ،وهو ما يضع التحذير في سياق العلم
المسبق بما جرى ،ويتح ّول إلى إخبار ومعطى رئيسي على
لجنة التحقيق في التفجير البناء عليه ،ومساءلة السفارة ع ّما
تملكه من معلومات دفعتها إلطالق هذا التحذير ،إلاّ أنّ التجربة
اللبنانية تؤ ّكد أنّ محاضر التحقيق ُت َ
قفل فور انتهاء الضجيج
اإلعالمي واالستثمار السياسي.
ث�لاث ق��راءات مختلفة في السلوك اإلره��اب��ي ُتظهر آليات
التعاطي المختلفة مع نفس المك ّونات اإلرهابية بحسب
توجهات عواصم القرار البعيدة
سياقاتها السياسية ،بما يخدم ّ
ك ّل البعد عن المقاربة الحقيقية لمكافحة اإلرهاب ،بما يجعل
منه وصفة سحريّة جاهزة أليّ تعاطي في أيّ زمان ومكان.
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