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ّ
نفذها انتحاريان من «داع�ش» بحزامين نا�سفين ومقتل ثالث قبل تفجير نف�سه

حردان ُيدين التفجيرين :ا�ستهداف المدنيّين
دليل �إفال�س الإرهابيين في لبنان و�سورية

مجزرة مر ّوعة بحق المدنيين في ال�ضاحية� 43 :شهيد ًا و 239جريح ًا
مجزرة مر ّوعة ارتكبتها الجماعات اإلرهابية في الضاحية
الجنوبية لبيروت مساء أمس بحق األهالي العُ ّزل عبر تفجيرين
انتحاريين آثمين من دون أي رادع إنساني أو أخالقي أو ديني،
سارع تنظيم «داعش إلى تب ّنيها.
فقد وقع انفجاران في شارع الحسينية في برج البراجنة
 نزلة الرسول األعظم ،ويفصل بين االنفجارين حوالى 150متراً ،وبفارق زمني بلغ  5دقائق .وأعلنت وزارة الصحة العامة
أنّ المحصلة شبه النهائية للتفجيرين وصلت إلى  43شهيدا ً
و 239جريحا ً هرعت سيارات الصليب األحمر والهيئة الصحية
اإلسالمية لنقلهم إل��ى المستشفيات .كما خلّف التفجيران
دمارا ً هائالً في المباني واشتعال النيران في عدد من المنازل
والسيارات.
وأوضحت قيادة الجيش -مديرية التوجيه في بيان ،أنّ أحد
اإلرهابيين أقدم على تفجير نفسه بواسطة أحزمة ناسفة في
محلّة عين الس ّكة  -برج البراجنة ،تاله إقدام إرهابي آخر على
تفجير نفسه بالقرب من موقع االنفجار األول ،ما أدّى إلى وقوع
عدد كبير من اإلصابات في صفوف المواطنين.
وعلى األثر ن ّفذت قوى الجيش انتشارا ً واسعا ً في المنطقة،
وفرضت طوقا ً أمنيا ً حول موقعي االنفجارين ،كما حضر عدد من
الخبراء العسكريين ،وباشرت الشرطة العسكرية رفع األد ّلة من
مسرح الجريمتين لتحديد حجم االنفجارين وهويّة الفاعلين.
وقد ت ّم العثور في موقع االنفجار الثاني على ج ّثة إرهابي ثالث
لم يتم ّكن من تفجير نفسه.
وكلّف مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي
صقر صقر ،الشرطة العسكرية ومديرية المخابرات في الجيش
اللبناني ،إجراء التحقيقات األولية.
وتب ّنى تنظيم داعش عبر موقعه الرسمي التفجيرين ،ونعى

ثالثة من من ّفذي ما س ّماها «الغزوة» ،وهم المدعو حامد رشيد
البالغ فلسطيني الجنسية ،عمار سالم الريس فلسطيني
الجنسية ،وخالد أحمد الخالد سوري الجنسية.

شهداء وجرحى

ونقل  11شهيدا ً من ضحايا التفجيرين إلى مستشفى الساحل،
عُ رف منهم  8شهداء ،هم :محمد علي هاشم ،محمد سعيد ،محمد
علي مزهر ،ع��ادل ترمس ،حسين علي حجيج ،حسن صافي
حمود ،هنادي جمعة ،محمد سويد ،وهناك  3شهداء لم ُتعرف
هويّتهم بعد.
أما الجرحى في المستشفى فهم :محمد اسماعيل ،رسوان
حمدان ،هشام متيرك ،أحمد العزير ،علي يونس ،حسين حسن،
علي سلمان ،علي هاشم ناصر ،فارس كسار ،إيمان متيرك،
عباس ح�لاوي ،رقية حجازي ،ب�لال حسين شناوي ،محمد
عباس ،أحمد المنهاوي ،عباس الزين ،تهاني غازي موسى،
فاطمة مبارك ،سماح رغ��دة ،علي معطي ،حسن عبود ،ميالد
شناوي ،أحمد الغزاوي ،عفيف اسماعيل ،صابر المولى ،عامر
عبد القادر قسوم ،غصون حمدان ،نوال بيضون.
كما ُنقل إلى مستشفى «بهمن» ،الشهداء :كاظم سعيد خرفان،
حسام ناصر ،عبد الله عطوي ،غازي بيضون ،حسين مصطفى،
سامي حوحو ،وليلى مظلوم.
والجرحى :فاتن منذر ،محمد شحادة ،جنات توليس ،علي
سويد ،كريم محمد المصري ،محمد عدنان عدنان ،حسين علي
عوالي ،وينا حايك ،نمر حسين عوض ،سلوى قصاب ،أنيس
غالييني ،فاطمة شحادة ،علي محمد سويد ،لورا عبد طه ،بالل
زعيتر ،يحيى شحادة ،هيثم مزرعاني ،محمد الموسوي ،نرجس
ع��وض ،فاطمة قطيش ،حسن شاهين ،محمد حسن ،لوريتا

حديد ،لورا قاعي ،حسين مرسل ،محمد الضر ،بتول بركات،
وأسامة الكيدي ،وهناك ستة شهداء آخرين لم ُتعرف أسماؤهم
بعد.
وتفقد المعاون السياسي لألمين العام لحزب الله الحاج
حسين خليل ،مكان التفجيرين وق��ال« :هذه الجريمة ليست
موجهة ض ّد حزب أو ض ّد منطقة أو ض ّد فئة ،إنما هي جريمة ض ّد
ّ
اإلنسانية جمعاء ،ومن قام بهذه الجريمة هم وحوش ال ينتمون
للبشرية».
و َل َفتَ خليل إلى أ ّنه «يجب أن يش ّكل ما جرى اليوم حافزا ً لنا
جميعا ً ألن نقف ص ّفا ً واحدا ً خلف المقاومة والجيش واألجهزة
األمنية الذين نذروا أنفسهم للدفاع والسهر على أمن الوطن وكل
المواطنين».
ور ّدا ً على سؤال ،قال« :ليس مستبعدا ً على «داعش» وكل من
ينتمي لهؤالء الوحوش الكاسرة أن يتب ّنوا مثل هذه العمليات
اإلجرامية ،وهؤالء ليس لديهم أي توقيت ،ويستغلّون أي فرصة
ليتكالبوا على نهش المجتمع».
وختم «مواجهتنا ض ّد هذه القوى اإلرهابية مستمرة ،ونحن
في الطريق الصحيح ،وسنمضي في محاربتنا لهذه المجموعات
التكفيرية».
كما تف ّقد وزير الصحة العامة وائل أبو فاعور ،ووزير التربية
والتعليم العالي الياس بو صعب الذي ص ّرح مستنكرا ً «الجريمة
اإلرهابية الوحشية التي أودت بحياة األبرياء» معتبرا ً أنّ «هذا
العمل جبان و ُمدان».
وح � ّي��ا ال��ق��وى األم��ن��ي��ة ،داع��ي �ا ً إل��ى «ال��ت��ض��ام��ن وال��وح��دة
الوطنية».
كما تف ّقد موقع الجريمة وزير العمل سجعان قزي ،وعدد من
النواب الذين استنكروا الجريمة.

حرائق خلّفها التفجيران

نقل أحد المصابين إلى المستشفى

3

أدان رئيس الحزب السوري القومي االجتماعي النائب أسعد حردان ،التفجيرين اإلرهابيّين اللذين استهدفا
منطقة برج البراجنة في الضاحية الجنوبية ،واللذين أوقعا شهداء وجرحى من المواطنين المدنيين ،وخلّفا
أضرارا ً كبيرة في الممتلكات العامة والخاصة.
ً
ً
ّ
واعتبر حردان أنّ هذه الجريمة الوحشية تشكل تعبيرا صافيا عن هُو ّية التنظيمات اإلرهابية كمج ّرد تج ّمع
لقتلة ال قضية لهم وال
ضوابط لحروبهم ومعاركهم ،وال روادع تحكم استهدافاتهم ،فالوحشية والقتل سمات ترافقهم في ك ّل
األفعال ،بل هي بذاتها األفعال التي ال مب ّرر لها إال ذاتها ،وها هو العالم كلّه قد صار ساحة استهداف لهؤالء
الوحوش القتلة ،وقد آن األوان لوقفة تكون على مستوى العالم تالقي حجم المسؤولية التي تفرضها الدماء
والتضحيات والمخاطر التي ال تستثني أحداً ،بمن فيهم من يظنّون أنهم يستعملون اإلرهاب لتحقيق أهداف
سياسية فئو ّية وضيّقة ومريضة ،ألنّ التجربة علّمت أنّ اإلرهاب ال يتّخذ حليفاً ،والك ّل عنده بمنزلة واحدة
عندما تأتي ساعة استحقاق القتل.
وتابع ح��ردان :نقول لشعبنا وللعالم إنّ اإلره��اب ليس جبروتاً ،فها هو ُيهزم في ساحات القتال ،وق ّوته
تأتي من كونه ال يزال يحظى بالدعم والرعاية والتمويل ،وقد آن األوان ليتّخذ العالم كله موقفا ً يعبّر فعليا ً عن
التضامن في وجه الخطر الذي يمثّله هؤالء القتلة ،فترتفع األصوات و ُتتّخذ الخطوات المناسبة للضغط على
الذين ال يزالون يقدّمون الرعاية والتمويل والمالذ اآلمن والتسهيالت لهؤالء اإلرهابيّين ،كي تتو ّقف مهزلة
العبث بالدماء تحت عباءة كالمية عن رفض اإلرهاب ،فذلك هو الر ّد الوحيد الذي يعبّر عن جدّية
ومسؤولية في تقدير المخاطر والتضامن مع الضحايا بعيدا ً عن بيانات التنديد والتعزية.
ورأى حردان أنّ هذا العمل الجبان إنما يأتي دليالً على حالة اإلفالس التي وصلت إليها مجموعات اإلرهاب
والتط ّرف في لبنان وسورية ،خصوصا ً بعد اإلنجازات التي ح ّققتها األجهزة األمنية اللبنانية ،في كشف
التجسس واإلرهاب ،وكذلك االنتصارات التي يح ّققها الجيش السوري ومعه ك ّل قوى المقاومة في
شبكات
ّ
بالدنا ض ّد اإلرهابيّين وداعميهم ومش ّغليهم.
وإذ ختم حردان بيانه بتوجيه أح ّر التعازي ألهالي الشهداء األبرار ،وبتمنّي الشفاء العاجل للجرحى ،أ ّكد
أنّ التضحيات الكبيرة التي يقدّمها أبناء شعبنا ومجتمعنا المقاوم ستثمر المزيد من االنتصارات واإلنجازات،
حتى القضاء نهائيا ً على االحتالل واإلرهاب والتطرف.

مبانٍ متضررة

ُف�شل مخططات الفتنة
�إدانة وا�سعة للجريمة الإرهابية و�إعالن الحداد العام اليوم :تح�صين الوحدة الداخلية ي ِ
القى تفجيرا برج البراجنة إدانة واسعة وأجمعت المواقف
على أهمية التضامن وتحصين الوحدة الداخلية إلفشال
مخططات الفتنة التي تستهدف لبنان ،مشدّدة على ضرورة
قطع الطريق على عودة التفجيرات.
وأصدر رئيس الحكومة تمام سالم ،مذ ّكرة قضت بإعالن
الحداد العام على شهداء التفجير اإلرهابي اليوم الجمعة،
وتنكيس األعالم على جميع اإلدارات الرسمية والمؤسسات
العامة والبلديات ،فيما أعلن وزير التربية والتعليم العالي،
ال��ي��اس ب��و صعب ع��ن ك��ل ال��م��دارس الرسمية والخاصة
والمعاهد التقنية والمهنية والجامعات «وذلك تضامنا ً مع
أرواح الشهداء األبرياء بمن فيهم االطفال».
وأ ّكد بو صعب «ضرورة التزام جميع المؤسسات المعنية
بهذا القرار ،تعبيرا ً عن التضامن الوطني فتكون رسالة واحدة
إلى اإلرهابيين أنهم لم يتم ّكنوا من ضرب وحدة اللبنانيين
وتضامنهم».

سالم

ودان الرئيس سالم في بيان «العمل اإلجرامي الجبان»،
ودعا اللبنانيين إلى المزيد من اليقظة والوحدة والتضامن في
وجه مخططات الفتنة.

عون

ورأى رئيس كتلة التغيير واإلصالح العماد ميشال عون،
في انفجاري برج البراجنة «جريمة اليأس بعد الهزيمة،
وعلينا أن نقاتل بكل ثقة بالنفس لينتصر الخير على الشر».
ودعا «إلى الحفاظ على األمن» ،متسائالً «كم من االنفجارت
يجب أن تحدث بعد ليقتنع الجميع بوجوب اقتالع اإلرهاب
التكفيري؟».
ب��دوره ،أ ّكد الرئيس سليم الحص في بيان أنّ «محاربة
هذا اإلرهاب الذي باتَ يتن ّقل في العالم باتت واجبا ً وطنيا ً
وقومياً» ،مؤ ّكدا ً أنّ «هذا العمل اإلجرامي ال يُراد منه سوى
النيل من أمن الوطن والمواطن الطيّب ،وضرب صيغة العيش
المشترك وإثارة الفتنة بين اللبنانيين» ،داعيا ً إلى التحلي
بروح المسؤولية الوطنية.
ودعا الرئيس نجيب ميقاتي «جميع اللبنانيين إلى اليقظة
والوحدة في هذه األوقات العصيبة».

الحريري

ودان الرئيس سعد الحريري «االعتداء اإلرهابي اآلثم على
أهلنا في برج البراجنة» ،مشدّدا ً على أنّ «استهداف المدنيين
عمل دن��يء ،وغير مب ّرر ال تخ ّفف من وطأته أي ادّع��اءات»،
مح ّذرا ً من أنّ قتل األبرياء جريمة موصوفة بكل المعايير.
واتصل الحريري برئيس مجلس النواب نبيه بري مستنكرا ً
ومعزيا ً بشهداء التفجير االرهابي.

ورأى رئيس كتلة «المستقبل» النيابية الرئيس فؤاد
السنيورة ،أنّ «هذا اإلرهاب األعمى الذي عاد ليضرب لبنان لن
ينال من وحدتنا الوطنية وعيشنا المشترك ،والذي كانت آخر
تجليّاته التوافق الذي ساد في جلسات مجلس النواب اليوم
(أمس)».

فرنجية

ودان رئيس «تيار المردة» النائب سليمان فرنجية انفجاري
برج البراجنة وقال« :حتى االستنكار لم يعد ُمجديا ً أمام مشهد
الشهداء األبرياء في برج البراجنة ،منح الله أهلهم الصبر
ونجى وطننا ش ّر اإلرهاب».
والعزاء ومنح الجرحى الشفاءّ ،
ودع��ا رئيس ال��ح��زب التقدمي االش��ت��راك��ي النائب وليد
رص الصفوف والتر ّفع عن الخالفات والتجاذبات
جنبالط إلى ّ
السياسية لقطع الطريق على عودة التفجيرات.

المشنوق

وأ ّكد وزير الداخلية نهاد المشنوق ،أ ّنه «لن يتوانى عن
مالحقة المجرمين أينما ُوجدوا» ،فيما أ ّكد وزير العدل اللواء
أشرف ريفي ،الرفض القاطع لإلرهاب وتخريب االستقرار
واستهداف األبرياء.
وقال وزير المال علي حسن خليل «إنّ االستهداف اإلرهابي
للضاحية يح ّملنا مسؤولية أن نتكاتف كلبنانيين جميعا ً في
الوقوف ص ّفا ً واحدا ً في مواجهة اإلرهاب».
واعتبر وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل أنّ «هذه
الممارسات إرهابية عالمية واحدة تتن ّقل من بلد إلى بلد وتحمل
موحدون
فكرا ً رافضا ً وإلغائيا ً لآلخر» .وأ ّكد «أ ّننا كلنا لبنانيون َّ
في مواجهة اإلرهاب ،وبتن ّوعنا نهزم التكفير».
كما دعا وزير االتصاالت بطرس حرب ،إلى موقف وطني
إنقاذي يُعيد فعالية المؤسسات لتحصين لبنان ض ّد هذه
المؤامراتُ ،مدينا ً كل اإلدانة الستهداف وقتل األبرياء .كما دان
الجريمة وزير السياحة ميشال فرعون.
واعتبر رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني النائب طالل
أرسالن ،أنّ «لبنان لم يعد يحتمل مقاربات مختلفة في فهم
موضوع اإلرهاب وتحديد مصادره ،ألنّ المطلوب هو مقاربة
موحدة من خالل تحصين مؤسسات الدولة وتفعيل عَ جَ لة
ّ
الدستور ،وحماية المقاومة التي استشرفت طبيعة هذا
اإلرهاب وأخذت قرارها بمكافحته حتى ال يصل إلى لبنان كما
وصل اليوم».
ودان رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل ،باسمه
ّ
وح��ث «جميع
وب��اس��م ح��زب الكتائب االع��ت��داء اإلره��اب��ي،
المسؤولين على وعي خطورة ما تم ّر به البالد والتو ّقف أخيرا ً
عن المهاترات التي ال طائل منها ،واالنكباب فورا ً على فعل كل
ما من شأنه إنقاذ الوطن ومواطنيه قبل فوات األوان».
الخازن

ورأى رئيس المجلس العام الماروني ،الوزير السابق
وديع الخازن ،أنّ هذين اإلنفجارين «يُنبئان بأنّ اإلرهاب عاد
ليضرب مساعي التهدئة ويحصد معه أبرياء ،ليُقيم الدليل
الساطع على أنّ موجة العنف عادت لته ّز الوضع األمني و ُتنذر
بمالمح مشؤومة عن المرحلة المقبلة في البالد».
وسأل« :ألم يُدرك المعنيون بالوفاق أنّ كل تأخير في إنجاز
اإلجراءات اآليلة للوصول إلى حلول إنقاذية ،إنما يضع البالد
على هاوية السقوط في المجهول الذي ال ُتعرف عواقبه على
مستقبل البالد؟».
واعتبر أنّ «ما حصل اليوم ،يُنبىء باألسوأ ،ويتطلّب م ّنا
وقفة شجاعة قبل أن يدهمنا الش ّر المستطير ،الذي تخ ّوف منه
رئيس المجلس النيابي نبيه بري ،لننقذ ما يمكن إنقاذه مما
تب ّقى من معالم للدولة».
ورأى الوزير السابق فيصل كرامي ،أنّ «استهداف الضاحية
هو استهداف لكل لبنان ،وال ّ
شك أ ّنه أتى ر ّدا ً على المستجدات
الميدانية والسياسية ،وعلى لبنان الرسمي والشعبي أن يقف
بالمرصاد لكل محاوالت العبث بأمنه وسالمة مواطنيه ،عبر
تطبيق أقصى الروادع على كل المستويات .الضاحية اليوم
تبذل دما ً من أجل الوطن ...وكلّنا ضاحية».
ورأى أمين عام حركة النضال اللبناني العربي ،النائب
السابق فيصل الداود ،أنّ «الضاحية الجنوبية التي صمدت
بوجه العدو «اإلسرائيلي» سنة  ،2006وواجهت التفجيرات
اإلرهابية خالل العامين الماضيين ،لن يستطيع اإلرهاب النيل
من هذا المجتمع المقاوم الذي يقدّم الشهداء دفاعا ً عن لبنان
وسلمه األهلي ووحدته الوطنية».
وتوجه إلى جميع القوى السياسية «أن تتر ّفع عن خالفاتها
ّ
الضيّقة وحساباتها الفئوية والمصلحية لمواجهة اإلرهاب يدا ً
واحدة ،حماية لألمن واالستقرار في لبنان».

لحام ودريان وقبالن وحسن
ّ

واستنكر بطريرك الروم الملكيين الكاثوليك غريغوريوس
�ح��ام جريمة التفجير ف��ي الضاحية الجنوبية،
الثالث ل� ّ
وقال»:إننا نسارع إل��ى إط�لاق صرخة الضمير إل��ى العالم
بأسره ،فإن العالم مسؤول عن هذه الفوضى الهدامة التي هي
في أساس المآسي التي تدمر البشر والحجر .ونضع العالم
بأسره أمام مسؤولية إشعال هذه النيران في بالدنا المشرقية،
والتي أكلت األخضر واليابس وتنذر بالمزيد من العنف والقتل
واإلره��اب والدمار والكراهية والعداء بين أطياف وطوائف
مجتمعنا المشرقي».
وتوجه إلى «ال��دول بأسرها شرقا ً وغربا ً بأن يعملوا معا ً
مجتمعين متضامنين متحدين على إيقاف هذه الحروب على
شعوبنا وتراثنا وعيشنا المشترك وأوطاننا المقدسة مهد
الديانات والحضارات .ونترحم على الضحايا ونطلب الشفاء
للجرحى ونعزي كل أسرة فقدت أبناء وبنات وأهل».

ووص��ف مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دري��ان،
التفجيرين «ب��اإلره��اب ال��ذي ال دي��ن له وال وط��ن ،بل إج��رام
موصوف يودي بحياة األبرياء واآلمنين ،وهذا أمر مح ّرم شرعا ً
ال يمتّ إلى اإلنسانية ِ
بصلة ،وال إلى اإلسالم ،وال إلى أي ديانة
أخرى».
وناشد نائب رئيس المجلس اإلسالمي الشيعي األعلى،
الشيخ عبد األمير قبالن «اللبنانيين إل��ى الوعي ألخطار
المرحلة ود ّقتها ،والتعاطي معها بحكمة ،ونبذ كل الحساسيات
والخالفات».
كما دان شيخ عقل الموحدين ال��دروز الشيخ نعيم حسن
الجريمة.

النابلسي

َ
ودان الشيخ عفيف النابلسي التفجيرات اإلرهابية التي
وقعت الليلة في منطقة ب��رج البراجنة ،معتبرا ً أنّ «دوال ً
معروفة بأسمائها وأوصافها وأعمالها تلعب على خطوط
ّ
توظف
األزم��ة الداخلية والتطورات الخارجية وه��ي التي
الجماعات التكفيرية للقيام بهذه األعمال اإلجرامية لتحقيق
بعض أهدافها».
وأوضح النابلسي أنّ «بيئة المقاومة هي بيئة حسينية
تتح ّمل الصعاب ،وتبذل التضحيات ،ولكنها ال تنام على ضيم»،
مشيرا ً إلى أنّ «من يراهن من الدول كـ»إسرائيل» والسعودية
على خضوعنا واستسالمنا فهو واهم .هذه األعمال اإلجرامية
لن تزيد المؤمنين المقاومين الشرفاء إال قوة وإص��رارا ً على
مواصلة طريق الكرامة والع ّزة ،ولو كانت الطرق كلّها مليئة
باألشواك أو المتفجرات».
ورأى الشيخ ماهر حمود ،أنّ التفجيرين «يهدفان إلى إحداث
فتنة ،لكن تجربتنا في لبنان واسعة ولن تزيدنا هكذا أعمال إلاّ
قوة وتماسكاً».

السيد

واعتبر المدير العام السابق لألمن العام ،اللواء الركن جميل
السيد ،في بيان «أنّ التفجير اإلرهابي ال ُمدان في الضاحية
الجنوبية ،يؤ ّكد بأنّ الخيار الوحيد ال ُمتاح أمام اللبنانيين
هو الذهاب إلى األمام في محاربة اإلره��اب حتى استئصاله
من جذوره ،سواء في لبنان أو في سورية ،كون هذه المعركة
متكاملة هنا وهناك».
ورأى «أنّ أي��ة محاولة لتبرير ه��ذه الجريمة ومثيالتها
على أنها ر ّد فعل أو جهاد مضاد على نحو ما ص ّرح به في
السابق وزير العدل المزعوم أشرف ريفي وغيره ،إ ّنما يش ّكل
مشاركة مباشرة في الجريمة ،وتغطية مسبقة لقتل الناس في
الشارع».

تجمع اللجان

وقال تجمع اللجان والروابط الشعبية في بيان «انفجارا

الضاحية اإلجراميين هل ج��اءا ردا ً على المناخ السياسي
التوافقي الذي أطلقه اجتماع المجلس النيابي بعد أن ظن
كثيرون ان االنفجار السياسي حاصل حتماً؟ ام جاءا ردا ً بعد
الهزائم الميدانية بحق قوى الظالم الدموي في شمال سورية،
أم للسببين معا»؟
وأضاف« :في كل األحوال الرحمة للشهداء والشفاء للجرحى
والدعوة للقيمين على أمور البالد لكي يغلبوا االعتبار الوطني
والسلم االهلي فوق أي اعتبار آخر .حين يسقط الوطن لن يبقى
رئيس أو مرشحو رئاسة ،أو وزير أو طامحون إلى الوزارة ،أو
نائب أو متطلع إلى نيابة ،أو ثري أو جامع ثروات ،المهم أن
يبقى لبنان واللبنانيون».

الداعوق

َ
ودان األمين العام لمنبر الوحدة الوطنية خالد الداعوق،
بيان االنفجارين اإلرهابيين ،وح��� ّذر م��ن «ع���ودة مسلسل
التفجيرات إلى المناطق اللبنانية» ،داعيا ً إلى «أن نكون يدا ً
واحدة لجَ ْب ِه هذا اإلره��اب الذي ال يميّز أح��داً» ،متم ّنيا ً «على
السياسيين وضع خالفاتهم جانباً ،والعمل على تحصين
البالد وإبعادها عن كل األخطار التي تتهدّده».
كما دان��ت «ن���دوة العمل الوطني» «العملية اإلرهابية
التمسك بالوحدة
اليائسة» ،وأه��اب��ت بجميع اللبنانيين
ّ
الوطنية.
وح��� ّذر رئ��ي��س ح��زب ال��ح��وار ال��وط��ن��ي ،المهندس ف��ؤاد
مخزومي ،من محاوالت تعكير األمن وعودة األعمال اإلرهابية،
ودعا القوى األمنية والجيش إلى اتخاذ اإلجراءات الالزمة لردع
كل ما يتهدّد مواطنينا واألراضي اللبنانية وسيادتها.
ودعا األمين العام لحركة األمة ،الشيخ عبد الناصر جبري
«جميع اللبنانيين للوحدة والوقوف بوجه المخططات الهادفة
ّ
والشقاق بين أبناء الوطن».
إلى زرع الفتن
ودعا المكتب السياسي لحركة «أمل» جميع اللبنانيين إلى
«تعزيز وحدتهم الوطنية ،وااللتفاف حول جيشهم والقوى
األمنية لر ّد الحاقدين المجرمين وحفظ أمن واستقرار بلدنا».
َ
ودان حزب االتحاد «هذه األعمال اإلجرامية الجبانة التي ال
تخدم إلاّ العدو الصهيوني».
وأ ّكدت جبهة العمل اإلسالمي في لبنان ،أنّ «هذه الجرائم
اإلرهابية والتكفيرية البشعة مرفوضة ومدانة شرعاً ،وال تمتّ
إلى اإلسالم ِب ِ
صلة» ،داعية «المواطنين اللبنانيين إلى أخذ
أقصى درجات الحذر والحيطة لمنع اإلرهابيين والتكفيريين
من تحقيق أغراضهم ،ومؤامراتهم الحاقدة».
ودعا رئيس حزب الوفاق الوطني ،بالل تقي الدين «جميع
األطراف السياسية إلى العودة إلى الذات وإدراك الخطر الداهم
الذي يطال لبنان وشعبه».
كما استنكر التفجيرين منظمة التحرير الفلسطينية وحركة
الجهاد اإلسالمي وجبهة التحرير الفلسطينية وشخصيات
وجمعيات لبنانية وفلسطينية.

