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حزب اهلل و�أهالي طلو�سة
�شيعوا ال�شهيد ترم�س

مزيد من اال�ستنكارات المحلية والعربية والدولية للجريمة الوح�شية في ال�ضاحية الجنوبية

بوتين لبري :م�ستعدون للتعاون مع لبنان في مكافحة الإرهاب
وفي السياق ،تل ّقى رئيس مجلس النواب نبيه بري،
برقيات استنكار وتعزية من ق��ادة ومسؤولين عرب
وأجانب وسياسيين ودبلوماسيين ،وهيئات دولية.
فأبرق الرئيس الروسي فالديمير بوتين مستنكرا ً التفجير،
ومعربا ً عن أمله «في أن يُعا َقب منفذو ومم ّولو الجريمة
عقابا ً عادالً» ،مشدّدا ً على «استعداد روسيا للتعاون مع
السلطات اللبنانية بأوثق قد ٍر ممكن في مكافحة اإلرهاب،
بما في ذلك تنظيم «داع��ش» اإلره��اب��ي» .وطلب بوتين
من بري نقل كلمات التعاطف والدعم إلى ذوي الضحايا
والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.
كما تل ّقى بري برقيات استنكار وتعزية من رئيس
الحكومة العراقية حيدر جواد العبادي ،واألمين العام
للجامعة العربية نبيل العربي ومن االتحاد البرلماني
العربي.
وتل ّقى اتصالين من رئيس المكتب السياسي لحركة
حماس خالد مشعل ونائبه اسماعيل هنية ،مع ّزيَين
ومستنك َرينالجريمة.

سالم

من جهته ،تل ّقى رئيس الحكومة تمام سالم ،اتصاال ً
هاتفيا ًمن األمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي
أع��رب خالله عن تعازيه بضحايا العملية اإلرهابية.
وعبّر عن استنكاره الشديد للعمل االرهابي الشنيع وعن
تضامنه مع لبنان حكومة وشعبا ً في هذا المصاب.
كما تل ّقى اتصالين من مشعل وهنية أعربا فيه عن
تعازيهما بالشهداء.
وأ ّكد مشعل للرئيس سالم أنّ المكان الذي وقعت فيه
ّ
المخططين لم يهدفوا فقط إلى أذية
الجريمة يُظهر أن
اللبنانيين وزرع الفتنة بينهم ،وإنما أرادوا أيضا ً إثارتها
بين اللبنانيين وبين الفلسطينيين ،وأعرب عن تضامن
الشعب الفلسطيني الكامل مع الشعب اللبناني في
مصابه ،داعيا ً إلى وحدة الصف الداخلي اللبناني لتفويت
الفرصة على اإلرهابيين.
وتل ّقى سالم اتصاال ً هاتفيا ً من نائب رئيس المكتب
السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية ،أعرب فيه عن
تعازيه بضحايا العملية اإلرهابية.
وأعلنت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في بيان،
وجهت
أنّ رئيسة المحكمة القاضية إيفانا هردليشكوفا ّ
رسالتي تعزية إلى بري وسالم.
وأشار البيان إلى أ ّنه جرى أمس تنكيس علم المحكمة.
وأبلغ وزير الداخلية الفرنسي برنار كازنوف ،وزير
الداخلية والبلديات نهاد المشنوق في برقية تعزية أ ّنه
«على أت ّم االستعداد للبحث معه في سبل تدعيم التعاون
األمني بين فرنسا ولبنان» .وأ ّكد وقوف بالده «إلى جانب
السلطات اللبنانية والشعب اللبناني في معركتهم ض ّد
اإلرهاب» .كما دانت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون
في المملكة المغربية في بيان و ّزعته سفارتها في بيروت،
الهجوم اإلرهابي المزدوج.
وأ ّكد الرئيس ميشال سليمان أنّ التفجير اإلرهابي الذي
تسلّل إلى ضاحية بيروت الجنوبية ،أصاب بشظاياه
جميع اللبنانيين ،مشدّدا ًباسمه وباسم «لقاء الجمهورية»
على ضرورة اعتبار الشهداء ،شهداء كل لبنان ،بعيدا ً من
أي تطييف أو مذهبة ،أو تحزيب.
واعتبر الرئيس حسين الحسيني «أنّ الر ّد الحقيقي
والحاسم على الجريمة ظهور التكافل والتضامن بين
اللبنانيين كافة ،وإقرار قانون االنتخابات النيابية وفقا ً
ألحكام وثيقة الوفاق الوطني والدستور ،ال��ذي وحده
يرسخ الوحدة الوطنية والمؤدّي إلى استرجاع الشرعية
ّ
لمؤسساتناالدستورية».
و صدر عن البطريركية المارونية بيان ،جاء فيه «آلم
البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي
وقوع ضحايا بريئة من شهداء وجرحى في االنفجارين
اللذين وقعا في منطقة برج البراجنة في ضاحية بيروت
الجنوبية .وإنه يتقدّم من ذوي الشهداء بأح ّر التعازي،
سائالً الراحة األبدية لهم ،ويتم ّنى الشفاء العاجل للجرحى
ويسأل الله أن يحفظ لبنان وشعبه من ش ّر اإلرهاب».

فارس

وأشار النائب مروان فارس إلى أنّ «هذا التفجير هو
من فعل التكفيريين الذين علينا أن نقاتلهم لنضع حدا ً
لجرائمهم المتالحقة بحق المواطنين .وال ّ
شك بأنّ تضامن
اللبنانيين بوجه هؤالء هو السالح األمضى في المواجهة.
هذه المواجهة تحصل في كل األمكنة التي يتواجدون فيها
من سلسلة الجبال الشرقية إلى مدينة بيروت».
وقال« :إ ّنهم يدّعون أنهم إسالميون واإلسالم براء منهم،
ألنّ اإلسالم هو دين الرحمة ،أما هم فأدوات إجرامية تأخذ
اآلراء «اإلسرائيلية» ،فتحالف الصهاينة والتكفيريين
تحالف ثابت يستهدف وضع اليد على حياة األبرياء تنفيذا ً

لإلرادة األميركية التي ترعى «داعش» وكل اإلرهابيين في
لبنان والبلدان العربية» ،مؤ ّكدا ً أنّ «المعركة مع هؤالء ال
رقعة محدّدة لها .إنها معركة في كل مكان ،إلى أن تنتهي
إرادتهم في إلحاق الضرر بالمواطنين اللبنانيين ،والعرب
في كل مكان».
وأض��اف« :إ ّننا نع ّزي أهالي الشهداء ،ونأمل الشفاء
العاجل للجرحى ونقول لهم جميعاً ،إ ّننا نعتبر أنّ ما
لحق بكم لحق بجميع اللبنانيين في كافة المناطق .هؤالء
يتوحدون إلى جانبكم ،إنهم معكم وللبنان الحق الكامل
ّ
باالنتصار».
ورأى النائب قاسم هاشم ،أ ّنه «يتح ّتم على اللبنانيين
أمام هول الفاجعة ،العمل على اإلس��راع بالتوافق لح ّل
أزماتهم ،والتماسك والتفاهم لدرء األخطار عن وطننا»،
فيما دعا عضو كتلة «التحرير والتنمية» النائب أنور
الخليل ،إلى «تشكيل لقاء وطني واس��ع يجمع القوى
السياسية كافة تحت عنوان مواجهة اإلرهاب».
ورأى النائب محمد الصفدي ،أنّ العمل اإلرهابي الذي
ٍ
مخطط
استهدف المواطنين األب��ري��اء يوحي بوجود
لزعزعة االستقرار والسلم األهلي في لبنان.
وقال الوزير السابق جان عبيد «ال يستهدف هذا االنفجار
اإلرهابي ضاحية بيروت فحسب ،بل هو يستهدف قلب
لبنان ووحدته وليس فريقا ً مناطقيا ً أو طائفياً .وليس هذا
اإلرهاب التكفيري بأعمى ولكنه بصير وعارف وهادف،
إنّ ال ّرد األفعل واألفضل عليه ال يكون بالتنديد واالستنكار
فحسب ،بل بالصف الواحد والموقف الواحد ،واستنفار
جميع القدرات والعقول والقلوب والصفوف ،وإغالق
جميع الثغرات الجغرافية والسياسية واألمنية والوطنية
التي يتسلل منها في بيروت وفي ضاحيتها ،وفي كل
لبنان».

صالح

النائمة ،ومنعها من ارتكاب المزيد من الجرائم بحق أهلنا
اآلمنين .كما يجب أن تدفع الجريمة الدولة اللبنانية إلى
التوقف عن سياسة رفض التنسيق مع الدولة السورية
لمحاربة التنظيمات اإلرهابية التي تهدّد أمن واستقرار
البلدين ،والعمل على ضرب ما تب ّقى لهم من مواقع وأوكار
في األراضي اللبنانية ،إن كان في عرسال وجرودها ،أو
غيرها».
وأ ّكد اللقاء أنّ «محاربة اإلرهاب والقضاء على خطره
أنما يتطلب استنفارا ً وطنيا ً شامالً ،وتغليب المصلحة
الوطنية في هذا األمر ،واالبتعاد عن الحسابات الفئوية
الضيّقة ،ال سيّما أنّ اإلره���اب التكفيري ال يميّز بين
اللبنانيين ،فهو يستهدفهم جميعا ً دون استثناء».
ودعا اللقاء إلى «أقصى درجات التنبه واليقظة ،في
هذه المرحلة التي يتل ّقى فيها اإلرهاب ضربات قاصمة
في سورية والعراق» .وتقدّم من أهالي الشهداء بأح ّر
التعازي ،متمن ّيا ً للجرحى الشفاء العاجل.

الخطيب

ودان أمين عام «رابطة الشغيلة» زاهر الخطيب ،باسمه
واسم الرابطة
و«تيار العروبة للمقاومة والعدالة االجتماعية»
الجريمة معتبرا ًأنها
«تندرج في سياق مخطط صهيوني أميركي خبيث
يستهدف إيقاع الفتنة بين أبناء الشعب العربي اللبناني
والفلسطيني ،ومحاولة تشويه ص��ورة نضال الشعب
العربيالفلسطينيالمنتفضبالطعنوالدهسوالحجارة،
ض ّد االحتالل ومستوطنيه».
ورأت أمانة س ّر اللقاء الوطني بعد اجتماعها برئاسة
الخطيب أنّ «هذا األمر رغم إيالمه يجب أن يقابَل بأعلى
درجات الوعي والحكمة ،وبإصرار على تمتين الوحدة
الوطنية وتحصينها ،وتعزيزها سياسيا وأمنياً».
ودعا رئيس التجمع الشعبي العكاري ،النائب السابق
وجيه البعريني «األجهزة األمنية إلى الضرب بيد من حديد
على اإلرهاب وص ّناعه ،وكشف مدبّري هذه التفجيرات
وتحويلهم إلى القضاء المختص ،وإنزال أش ّد العقوبات
بحقهم».
واعتبر األمين القطري لحزب البعث العربي االشتراكي
في لبنان فايز شكر ،أنّ «على اللبنانيين التضامن
واالنخراط في معركة واحدة عنوانها( :اجتثاث اإلرهاب
التكفيري من أوكاره في لبنان والدول العربية واإلسالمية
كافة)».

وق��ال األمين العام للمؤتمر العام لألحزاب العربية
قاسم صالح ،في بيان« :مجدّدا ً تمت ّد يد اإلرهاب التكفيري
لتستهدف المواطنين األبرياء في الضاحية الجنوبية
وترتكب مجزرة بحقهم في محاولة واضحة لزرع الفتنة
بين اللبنانيين من جهة ،وبينهم والفلسطينيين من جهة
ثانية ،لكن وعي القيادات الوطنية سيُفشل مخططاتهم
ألنّ الجميع يدرك أنّ العدو الرئيسي لنا جميعا ً هو العدو
الصهيوني واإلره��اب التكفيري ،وأنّ الواجب يقتضي
التوحد لمواجهتهم وهزيمتهم».
ّ
أض��اف« :أنّ هذه العملية الجبانة إنما ج��اءت بعد
االنجازات الكبيرة التي حققتها األجهزة األمنية باعتقال
شبكات الموساد الصهيوني والشبكات التكفيرية
وأجهضت أهدافها ،وبعد االنتصارات الكبيرة والنوعية
التي ح ّققها الجيش العربي السوري في المعارك المش ّرفة
التي خاضها ض ّد «داعش» والنصرة وسائر المجموعات
اإلرهابية ،فح ّرر مساحات واسعة من سيطرتها ،وهو
مستمر حتى االنتصار الكامل على اإلرهاب الذي يش ّكل
خطرا ً على األمة جمعاء ،وعلى العالم».
واختتم صالح »:إنّ األمانة العامة للمؤتمر العام
لألحزاب العربية إذ تتقدم بأحر التعازي والتبريكات
بالشهداء األبرار وبالدعاء بالشفاء للجرحى ،فإنها تدعو
اللبنانيين إلى التوحد حول جيشهم ومقاومتهم لمواجهة
هذا الخطر المصيري ،كما تدعو األحزاب والقوى الشعبية
العربية إلى إنشاء جبهة عربية موحدة لمحاربة اإلرهاب
وإسقاطه».

واعتبر حزب الطاشناق ،أنّ «هذه العملية تستهدف
جميع اللبنانيين وليس منطقة محدّدة» ،ودعا «جميع
القوى السياسية إلى الوحدة والتكاتف من أجل مواجهة
ك��ل عمل تخريبي وإج��رام��ي ي��ح��اول النيل م��ن وح��دة
اللبنانيين واستقرارهم» ،مشدّدا ً على «ضرورة العمل من
أجل إنقاذ البالد من كل أنواع اإلرهاب».
وشدّد رئيس التنظيم القومي الناصري في لبنان سمير
شركس ،أنّ الجريمة «لن تزيدنا إال صمودا ً وإصرارا ً على
مواجهة العدو الصهيوني والتكفيري ،أل ّنهما وجهان لعملة
واحدة .من هنا علينا جميعا ً كلبنانيين ،التوحد والتنبّه
والسهر على سالمة أهلنا وبلدنا والتعاون مع الجيش
اللبناني والقوى اﻷمنية ،وتطبيق شعار كل مواطن خفير
لمواجهة اإلرهاب ،وحماية لبنان».

لقاء األحزاب

غندور

وأعرب لقاء األحزاب والقوى والشخصيات الوطنية
اللبنانية عن شجبه وإدانته عمليات التفجير االنتحاريه
الجبانة التي حصلت في الضاحية الجنوبية .وأ ّكد أنّ
«هذه العمليات اإلرهابية التي استهدفت أهلنا اآلمنين،
إنما تعكس إف�لاس التنظيمات اإلرهابية ،ومحاولتها
اليائسة للتغطية على هزائمها المستمرة أمام الجيش
العربي السوري ،ورجال المقاومة وحلفائهم في جميع
جبهات القتال في سورية».
و َل َفتَ إلى أنّ «هذه العمليات اإلجرامية جرى توقيتها
من قبل أجهزة االستخبارات الصهيونية واألميركية في
محاولة إلرباك المقاومة والنيل من جمهورها وتأييده لها
في الحرب ض ّد قوى اإلرهاب التكفيري في سورية ،والعمل
على إثارة الفتنة بين الشعبين اللبناني والفلسطيني،
وبالتالي استهداف القضية الفلسطينية واالنتفاضة
الشعبية المتجدّدة على أرض فلسطين المحتلة ض ّد
جنود االحتالل ومستوطنيه».
وأ ّك��د اللقاء أنّ «الجريمة اإلرهابية يجب أن تدفع
اللبنانيين جميعا ً إل��ى التن ّبه وااللتفاف أكثر من أي
وقت حول المقاومة والجيش اللبناني واألجهزة األمنية
لمحاربة قوى اإلرهاب التكفيري والقضاء على خالياها

الطاشناق

والحرص على السلم األهلي ،وتضافر القوى في مواجهة
الخطر التكفيري الذي يضرب من دون ه��وادة ،وتفويت
الفرصة على محاوالت اإليقاع بين اللبنانيين».
وأشارت «الكتلة الشعبية» في زحلة إلى أنّ «تفجير
برج البراجنة يُشكل جرس إنذار للّبنانيين للعمل من أجل
صحوة وطنية شاملةُ ،نعيد من خاللها ترميم المؤسسات
الدستورية ،وااللتفاف وراء الجيش اللبناني والمؤسسات
والتوحد خلفها في هذه المرحلة المصيرية».
األمنية،
ّ
ودعا رئيس «المركز الوطني» في الشمال ،كمال الخير
«جميع األطياف السياسية إلى التكاتف والوحدة ما بين
جميع مك ّونات الوطن» ،مشدّدا ً على «ضرورة االلتفاف
حول الجيش واألجهزة األمنية ،بحيث يكون ك ّل منا العين
الساهرة على أمن البلد واستقراره ،وسلمه األهلي».
ورأى األمين العام لـ«التيار األسعدي» معن األسعد «أنّ
التفجيرين اإلرهابيين في برج البراجنة يؤكدان االرتباط
اإلرهابي بين الكيان الصهيوني واإلرهابيين التفكيريين،
وأنّ لديهما بنك أهداف واحداً ،والضاحية الجنوبية منه».

الفصائل

واستنكرت الفصائل الفلسطينية التفجير ،ورأت «في
محاولة زجّ أسماء فلسطينية والتركيز عليها إعالميا ً في
هذاالعملاإلرهابياإلجراميالبربريعمالًخبيثا ًوخسيسا ً
هدفه زرع الفتنة بين الشعبين اللبناني والفلسطينيّ ،
وفك
عُ رى الترابط األخوي الذي يجمعهما ،كما يهدف إلى حرف
األنظار عن المجازر التي يرتكبها العدو الصهيوني بحق
أهلنا في األراضي الفلسطينية المحتلة ،الذين هبّوا دفاعا ً
عن المسجد األقصى ،وعن الحقوق الوطنية المشروعة
للشعبالفلسطيني».

مجلس الكاثوليك

واعتبر المجلس األع��ل��ى لطائفة ال���روم الملكيين
الكاثوليك ،أنّ «هذا الهجوم اإلرهابي ،والمخاطر اإلرهابية
توجب على الجميع المزيد من التضامن
التي تهدّد لبنان ِ
والوحدة ،وتحصين الساحة الداخلية ،واإلسراع في تفعيل
المؤسسات الدستورية ،وفي أولوياتها انتخاب رئيس
للجمهورية ،وعودة الحكومة إلى ممارسة مها ّمها».
وإذ استنكر «تج ّمع العلماء المسلمين» «هذا العمل
اإلجرامي الجبان» أ ّكد أنّ هذا العمل «هو دليل على الهزيمة
النكراء التي منيت بها الجماعات التكفيرية في سوريا،
وهي تحاول من خالله التعويض عن الهزيمة بالقيام
بعمل يؤلم المقاومة في بيئتها الحاضنة».
ورأى المجلس اإلسالمي العلوي في بيان «أنّ لغة
اإلره���اب ت��د ّون م��ج�دّدا ً كلماتها البغيضة ،وعباراتها
النكراء على صفحات اآلمنين األبرياء العُ ّزل من أبناء هذا
الوطن».
ورأى رئيس مجلس قيادة «حركة التوحيد اإلسالمي»،
عضو «جبهة العمل اإلسالمي» و«اتحاد علماء بالد الشام»
الشيخ هاشم منقارة ،أنّ «ﻻ ب ّد من إيجاد الحلول بين
أطياف األمة المختلفة ،و ترك المصالح الشخصية لنقف
صفا ً واحدا ً أمام هذا اإلرهاب البشع من عدو الله ،و من
هؤالء ال ُمغ َّرر بهم من أي ِة جه ٍة أتوا ،و أليّ طرف كانوا».
َ
ودان مدير «المركز الجامع» الشيخ هشام عبد الرازق،
ورئيس «جمعية قولنا والعمل» الشيخ أحمد القطان،
التفجير االرهابي.
وح��� ّذر «المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب
االسالمية» من «عودة مسلسل التفجيرات الهادف إلى
ضرب االستقرار واألمن ،وإشعال الفتنة من جديد».

جمعية الصناعيين

ون �دّد رئيس «اللقاء اإلسالمي ال��وح��دوي» عمر عبد
القادر غندور ،بتفجيري الضاحية الجنوبية ،وقال في
ّ
يتوغل في دماء المواطنين واألبرياء والعُ ّزل
بيان« :إنّ من
خارج ميادين القتال ال دين له وال هوية وال انتماء إلاّ للقتل،
والقتل وحده».
ودعا إلى «وقفة وطنية لبنانية جامعة حول الجيش
والقوى األمنية والمقاومة لمواجهة الفتنة ،واإلره��اب
التكفيري».
وأش���ار االت��ح��اد البيروتي إل��ى أنّ «ه���ذا العمل قد
يكون مقدمة لجرائم أخرى تستهدف لبنان ،كل لبنان،
والمواطنين ،في وقتٍ ال يزال لبنان يغرق في بحر من
األزمات».

ودان��ت جمعية الصناعيين اللبنانيين ،من جهتها،
«ب��ش�دّة ،الجريمة اإلرهابية النكراء التي طالت أهلنا
في الضاحية الجنوبية» ،ودعت في بيان« ،اللبنانيين
كافة إلى التضامن والتكاتف ،وتعزيز الوحدة الوطنية،
ورص الصفوف ل��درء األخ��ط��ار التي تهدِّد
والتماسك
ّ
لبنان».
كما دعت السياسيين «إلى وضع خالفاتهم جانباً،
وات��خ��اذ م��وق��ف وط��ن��ي ج��ام��ع ،ب��إع��ادة دورة الحياة
الدستورية إل��ى طبيعتها ،لتمتين ال��وض��ع الداخلي
وتحصينه».
وتقدّمتالجمعية«بتعازيهاالحارةمنأهاليالشهداء»،
متمنيّة «للجرحى والمصابين الشفاء العاجل».

الرابطة المارونية

نقابة المحررين

وأشارت الرابطة المارونية إلى «أنّ ما أصاب الضاحية
الجنوبية أص��اب لبنان بأسره ،وأنّ الغاية منه إثارة
الفتنة الطائفية والمذهبية ،وضرب االستقرار األمني في
ظ ّل الواقع السياسي المضطرب والحالة االجتماعية
المترديّة ،وشلل المؤسسات الدستورية» ،مؤ ّكدة أنّ «الر ّد
على اإلرهاب ومن يدفع إليه ،يكون بمزيد من وحدة الصف

وأشارت نقابة مح ّرري الصحافة اللبنانية إلى أنّ «هذه
السلم األهلي واستثارة
المجزرة محاولة سافرة لضرب ِّ
النعرات المذهبية ،وال��ر ّد يكون بتصليب وحدة الصف
الوطني ،والتضامن في وجه اإلره��اب األعمى والحاقد
الذي ال يرعى حرمة وال يقيم وزنا لكرامة االنسان ،وحقه
في الحياة».

التحقيقات ّ
تركز على الجهة التي �أتى منها االنتحاريان ومن وراءهما

برج البراجنة تنتف�ض على القتلة :لن ُترهبونا ولن ن�ست�سلم

بدأت برج الراجنة ُتلملم جراحها بعد
الجريمة اإلرهابية التي استهدفتها أول من
أمس وأوقعت  43شهيدا ً وأكثر من 239
جريحاً ،مع عزم على االستمرار على خط
القاومة مهما كانت التضحيات البشرية
والمادية ،وتدليالً على ذلك نصب األهالي
المنكوبين أعالم حزب الله وحركة أمل فوق
األن��ق��اض ،والفتات ُكتب عليها «باألمس
إسرائيل ،اليوم التكفيريون ،لن ترهبونا...
الضاحية لن تركع» و«هيهات م ّنا الذلة»،
وأجمعوا على التأكيد أنّ «رغم الحزن على
الشهداء ،فإ ّننا لن نستسلم أمام التكفيريين
وسنستمر في مواجهة اإلره���اب بقيادة
األمين العام لحزب الله السيد حسن نصر
الله» ،على ح ّد تعبيرهم.
وفي وقت أنهت األجهزة االمنية المسح
الميداني لموقع االنفجار كما رفع األدلة
الجنائية ،أوضح المدّعي العام التمييزي
القاضي سمير حمود ،بعد تف ّقده ومف ّوض
الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي
صقر صقر المكان ،أنّ «العملية كانت
مزدوجة ،وهما تفجيران ولم يثبت إلى اآلن
أنّ االنتحاريين كانوا ثالثة ،والموضوع
قيد المتابعة .وإن شاء الله يكون لدينا
قريبا ً قيود وإثباتات بشأن هذا الموضوع».
أضاف« :المتفجرة األولى كانت على دراجة
نارية ،و ِزنتها  7كلغ والثانية حزام ناسف
على «الخصر» ِزنتها  2كلغ ،ونحن في طور
«نترحم على
دراسة وتحديد نوعها» .وقال
ّ
شهداء التفجيرين ،ونتم ّنى للمصابين
ال��ش��ف��اء ال��ع��اج��ل» ،واص��ف��ا ً ه���ذا العمل
بـ«اإلرهابي».
أما صقر فقال «المعلومات المتوافرة
نتابعها من خالل المعطيات للتأكد م ّما إذا
كان هناك انتحاري ثالث ،وما يظهر حتى
اآلن أنهما اثنان ،وخ�لال ساعات ينتهي
الكشف .وتركيزنا هو على الجهة التي

أتى منها االنتحاريان ومن وراءهما ،كما
نر ّكز على كل المعطيات لتبيان الحقائق».
وأشار إلى أنّ هناك رابطا ً بين االنتحاري
ال��ذي ألقى الجيش القبض عليه أول من
أم��س في طرابلس واالنتحاريين اللذين
فجرا نفسيهما في برج البراجنة ،الفتا ً إلى
ّ
«أنّ الجيش أنقذ طرابلس من انفجار كان
سيحصل فيها».
ح��ي «عين السكة» امتأل بالسيارات
ّ
المحطمة كما
المتفحمة وشرفات المباني
ّ
واجهات المحال التجارية ،إضاف ًة إلى
الزجاج المتناثر ،فيما باشرت ج ّرافات
بلدية البرج وات��ح��اد بلديات الضاحية
إزال��ة آث��ار التفجيرين ورف��ع األض��رار من
الموقع المستهدَف ،واستعانت برافعة
إلزالة السيارات المتض ّررة ،وهَ دَم عمالها
بعض شرفات المباني المحيطة ،خوفا ً
من سقوطها ،فيما عمل آخرون على كنس
الركام وجمعه.
وتف ّقد وزي��ر الدفاع سمير مقبل ،موقع
التفجيرين وأ ّك��د أنّ «الجيش اللبناني
مجهّز ومستنفر في المناطق اللبنانية
كلّها» ،وقال «كلّنا شعب واحد وال فرق بين
طائفة وأخرى ،واألهم دعم الجيش والقوى
األمنية والتنسيق للدفاع عن اللبنانيين،
فلنترحم على شهدائنا وعلينا أن نتعلّم من
ّ
هذه الكارثة ،وليتكاتف الجميع لمصلحة
المواطنين».
وج���ال األم��ي��ن ال��ع��ام للهيئة العليا
ل�لإغ��اث��ة ،ال��ل��واء ال��رك��ن محمد خير ،في
المنطقة المنكوبة ّ
واطلع على األضرار التي
ً
أحدثها االنفجار ،معطيا تعليماته للجان
بمسح سريع من أجل توزيع
الكشف بالبدء
ٍ
التعويضات .وتعهّد بإيجاد مأوى لكل من
تض ّرر منزله ،مناشدا ً المواطنين عدم تكرار
ما حدث أول من أمس من تج ّمعات أعاقت
عمل القوى األمنية ،والدفاع المدني.

وكان عدد من الشخصيات السياسية
وال�� ّروح��ي��ة ح��ض��ر إل���ى ب���رج البراجنة
متضامناً .ومنهم وزي��ر المال علي حسن
خليل ،الذي رأى أنّ «الذي يع ّزينا اليوم هو
الموحد الرافض لالنجرار
المشهد اللبناني
ّ
للفتنة وال��ذي يُدين األعمال اإلرهابية»،
رص الصفوف
معتبرا ً أنّ «الوضع يتطلّب ّ
وت��وح��ي��د ال��ج��ه��ود ألنّ المعركة واح��دة
وتستهدف كل اللبنانيين» ،الفتا ً إلى أنّ
«إرادة كل اللبنانيين واضحة برفض هذه
األع��م��ال اإلرهابية ب��اإلع�لان عن تضامن
واضح بينهم جميعا ً ألنّ هذه األعمال لن
تستثني أحدا ً على اإلطالق».
واعتبر أنّ «أب��رز أه��داف «داع��ش» من
اإلسراع في تب ّني العملية هو إيجاد شرخ
بين المخيمات الفلسطينية ومحيطها،
ل��ذا يجب ع��دم الوقوع في الفخ» ،مؤكدا ً
أنّ «أهل المخيمات أهلنا ،وموقف اإلدانة
الفلسطينية مه ّم ،ويجب التركيز عليه ،وألاّ
نسمح لهذه المساحة المشتركة أن تنه ّز،
ففلسطين تبقى قضيتنا».
من جهته ،اعتبر وزير األشغال العامة
والنقل غازي زعيتر ،أنّ «هذه الدماء كلّها

في سبيل شرفنا وكرامتنا وع ّزتنا».
ب�����دوره ،أ ّك���د ع��ض��و ت��ك� ّت��ل «التغيير
واإلص��ل�اح» ال��ن��ائ��ب آالن ع���ون ،أنّ «كل
اللبنانيين ش��ع��روا أ ّن��ه��م مصابون بهذا
االنفجار» ،معتبرا ً «أننا في حرب حقيقية
مع مسخ كبير اسمه «داع��ش» ،مشروعه
ظالمي يستهدف جميع الناس» ،مشدّدا ً
على أنّ «ه��ذه ال��ح��رب ل��ن تستكين قبل
القضاء على العدو المشترك لإلنسانية من
منبعه ،وحيثما تواجد».
وأ ّكد عضو التك ّتل النائب حكمت ديب،
م��ن ب��رج البراجنة أنّ الضاحية ستظل
صامدة دفاعا ً عن اللبنانيين كلّهم.
وقال الوزير السابق سليم جريصاتي
«أنا هنا ألقول إ ّنه ينتابني شعور بالفخر
أن تكون ه��ذه الضاحية بطلة ،وشعب
الضاحية يرفع دائما ً جبين لبنان».
كما تف ّقد أمين عام اللقاء األرثوذكسي
النائب السابق م��روان أبو فاضل ،منطقة
برج البراجنة ضمن وفد اللقاء المسيحي،
َ
ودان «جريمة التفجير اإلرهابية» ،فيما
اعتبر ال��وزي��ر السابق إيلي الفرزلي أنّ
«ال��غ��اي��ة م��ن التفجير تحويل المقاومة

إلى عبء على شعب المقاومة ،فكان الر ّد
التمسك بالوحدة الوطنية».
بالمزيد من
ّ
ب��دوره ،قال المفتي الجعفري الممتاز
الشيخ أحمد قبالن «نر ّد على هذه المجازر
م��ن خ�لال وح��دة ال��وط��ن ،وب��ال��ذه��اب إلى
تسوية شاملة لنحفظ لبنان ونقوم به من
جديد» ،مضيفا ً «معنويات أهلنا عالية جدا ً
ولن يرهبونا بكل ما يقومون به ،ووحدتنا
وتضامننا أقوى من كل شيء».
ومساءً ،تف ّقد نشطاء من الحراك المدني
موقع االنفجارين ،وأضاؤوا الشموع فيه.
ووس��ط ه��ذه األج���واء ،ش� ّي��ع ع��دد من
الشهداء في برج البراجنة والجنوب.
وك��ان معظم المصابين ج � ّراء التفجير
خ��رج��وا م��ن المستشفيات بعد تل ّقيهم
العالج .أ ّما القاضي صقر فأعطى تعليماته
إل��ى األج��ه��زة المختصة بتسليم الجثث
المكتملة والتي انتهى الكشف عليها من
جانب الطبيب الشرعي واألدلة الجنائية،
إلى ذويها .وأُفيد في هذا السياق أن 26
شهيدا ً موجودون في مستشفى الرسول
األع��ظ��م منهم ام���رأة ل��م يت ّم التع ّرف إلى
هويّتها ،إضاف ًة إلى  28جريحا ً منهم  10في
العناية الفائقة .أ ّما في مستشفى بهمن ،فت ّم
إحصاء  10شهداء إضاف ًة إلى  22جريحاً،
منهم  2حالتهم ح��رج��ة .وف��ي مستشفى
الساحل 7شهداء وأش�لاء ،باإلضافة إلى
جريح واحد.
ونعت المديرية العامة للدفاع المدني في
الهيئة الصحية االسالمية المسعف الشهيد
خضر محمود عالء الدين ال��ذي قضى في
التفجير الثاني الذي وقع في منطقة برج
البراجنة ،أثناء قيامه بعمله االنساني.
وتف ّقد عدد من ناشطي الحراك المدني
موقع التفجيرين وأض��اؤوا الشموع ،كما
تفقد الموقع وفد من حركة «المرابطون».

شيّع حزب الله وأهالي بلدة طلوسة في
قضاء مرجعيون الشهيد عادل أكرم ترمس
(مواليد  1984-متأهل وله ولد وبنت) الذي
ّ
المفجر االرهابي أمام حسينية
انقض على
ّ
عين السكة في برج البراجنة ،وحال بجسده
دون إلحاق األذى بأكبر عدد من المواطنين
الحي وعن
والمصلّين ،فاستشهد دفاعا ً عن
ّ
الوطن والمواطنين.
ب��ل��دة ط��ل��وس��ة اس��ت��ع �دّت م��ن��ذ الصباح
الستقبال جثمان ابنها ال��ب��ط��ل ،و ُرف��ع��ت
الالفتات المعبّرة عن شجاعته وافتخارها
به ،حيث وصل موكب التشييع من بيروت،
وحمل النعش على
عصر أمس ،إلى البلدة ُ
ّ
األكف ،وسارت به الحشود إلى دارة العائلة
إللقاء النظرة األخيرة على جثمانه ،ونثرت
ال��ورود واألر ّز ،فيما النسوة تحلّقن حول
والدته التي كانت تبكي ابنها وزوجته إلى
جانبها ،التي اعتبرت أنه «شهيد الحسين،
وهو بطل وحنون وكريم وشيخ الشباب،
ّ
المفجر
انقض على
وإيمانه بالله كبير لذلك
ّ
ومنع حصول كارثة أكبر».
وقال وال��ده المفجوع أك��رم ،إ ّنه ظنّ عند
حدوث التفجيرين أنّ نجله عادل قد استشهد
محاوال ً االتصال به من دون جدوى ،معتبرا ً
ضحى
شهادته «ف��خ��را ً وع��� ّزا ً لوطنه ألن��ه
ّ
بنفسه من أجل عدم إلحاق األذى بالسكان
والمصلّين».
واعتبر مختار البلدة فضل ترمس ،أنّ
«عادل بطل وشجاع ،ويمكن القول إنه ن ّفذ
عملية استشهادية ألنه داف��ع عن األبرياء
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الشهيد ترمس
وخلّص عددا ً كبيرا ً منهم من خطر اإلرهاب
التكفيري الذي يستهدف االستقرار في لبنان
والمنطقة».
وسار موكب التشييع الحاشد إلى ج ّبانة
البلدة ،حيث أ ّم الصالة على الجثمان إمام
البلدة الشيخ أمين ترمس ،ثم ووري جثمان
الشهيد في الثرى.

خالل التشييع

ا�ستنكرت ّ
ب�شدة التفجيرين ودعت �إلى الوحدة

تري�سي �شمعون لـ«البناء»:
عدم احترام الد�ستور �سبب الأزمات
حسين ح ّمود
تتمايز رئيسة حزب «الديمقراطيين
األح��رار» تريسي شمعون في مواقفها
عن السائد على الساحة السياسية
من االستحقاقات بأنواعها المختلفة
سياسيا ً واقتصاديا ً وإدارياً ،وما يرتبط
بها من مسائل وقضايا جزئية.
ت��ن��ط��ل��ق ف���ي م��ق��ارب��ت��ه��ا ل��ل��م��ل� ّف��ات
الوطنية المطروحة مهما كانت شائكة
ومتشعّ بة من أحكام الكتاب وطبيعة
المشكلة بوجهيها السلبي واإليجابي
م��ن دون ت��ش �دّد ،ف��ت��زاوج بين النص
الجامد وال��واق��ع السياسي المتح ّرك
وال��ض��رورات التي يقتضيها لتنشيط
عجلة العمل المطلوب لحلحلة الملفات
ال��م��ع� ّق��دة ط��ال��م��ا أنّ مصلحة لبنان
واللبنانيين تقتضي ذل��ك م��ن دون
تجاوز للدستور أو «تزويره» على ح ّد
تعبيرها خالل حديث لـ«البناء».
في البداية استنكرت شمعون بشدّة
جريمة التفجير التي وقعت مساء أمس
في برج البراجنة معتبرة أنّ «هذا يعني
أن من غير المسموح أن ينعم لبنان
باالستقرار .فعندما ب��دأ اللبنانيون
ب��ال��ت�لاق��ي ت���ح��� ّرك األع������داء ل��ض��رب
توحد
االستقرار» ،مشدّدة على ضرورة
ّ
اللبنانيين وتحدّي المخططات التي
تريد النيل من وطنهم.
ف��ي ال��ش��أن ال��س��ي��اس��ي ،اع��ت��ب��رت
شمعون أنّ أسباب األزمات التي تعصف
لبنان ه��ي «ع���دم اح��ت��رام ال��دس��ت��ور،
واستمرار الفراغ الرئاسي سنة ونصف
السنة ،وتعطيل التشريع أوصلونا إلى
القضية التي تسبّبت باألزمة األخيرة.
فال نعلم هل يجب أن نش ّرع أم ال في ظل
الوضع االقتصادي السيّئ المسيطر
على البلد .هذه البلبلة سببها مخالفة
الدستور وت��زوي��ره والتمديد للجلس
النيابي الحالي وعدم تح ّمل المسؤولية
الوطنية النتخاب رئيس للجمهورية،
وف��ي المقابل ال توجد وسائل ضغط
على النواب النتخاب الرئيس».
وع��ن م��وق��ف ال��ح��زب ال��م��ؤ ّي��د لعقد
الجلسة التشريعية تشرح شمعون:
«ه����ذا ال��ش��ل��ل ف��ي ال��م��ؤس��س��ات غير
طبيعي وغير مقبول نظرا ً إل��ى اآلث��ار
الصعد
السلبية التي خلّفها على كل
ّ
والمستويات سياسيا ً وإقتصاديا ً
ومعيشيا ً وإدارياً ،لذلك وقفنا إلى جانب
المصلحة الوطنية العليا التي تسمو
فوق كل اعتبار ،وا ّتخذنا موقفا ً إيجابيا ً
وداعما ً لعقد الجلسة التشريعية من
أجل الخروج من الجمود المؤسساتي

الحاصل وااله��ت��م��ام ب��ش��ؤون الدولة
والناس».
وأض�����اف�����ت« :م����وض����وع ق���ان���ون
االنتخابات النيابية دقيق جداً ،وليس
ضروريا ً أن يُدرج على جدول األعمال،
بل يجب أن ُي��درس بعناية فائقة ألنّ
هناك اعتراضات كثيرة من هذا الطرف
أو ذاك على الصيغ الـ 17المطروحة في
مقابل عدم التوافق على قانون موحدّ.
لذلك المطلوب االت��ف��اق على مشروع
مقبول يؤ ّمن صحة التمثيل للجميع».
وأشارت إلى أنّ حزب «الديمقراطيين
األح���رار» طالب منذ البداية بقانون
انتخابات على أس��اس النسبية مع
الدوائر الكبرى ،لكن إذا كان القانون
المختلط ه��و الحل ال��وس��ط م��ن أجل
االتفاق فالحزب ي��ؤ ّي��ده ،مؤ ّكدة أنها
ستترشح إلى االنتخابات المقبلة.
وبالنسبة القتراح قانون استعادة
الجنسية للمتحدّرين من أصل لبناني
في ال��خ��ارج ،وال��ذي ك��ان أح��د أسباب
األزمة األخيرة قالت شمعون« :ليرفع
المسؤولون النفايات م��ن ال��ش��وارع
وإي��ج��اد ح � ّل لها أوال ً قبل أن يقدّموا
ال��ج��ن��س��ي��ة ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة ،ف����أيّ لبنان
سيقدمونه معها؟! نفايات وبلد من دون
موازنة منذ أكثر من عشر سنوات؟».
ت����ؤ ّك����د ش���م���ع���ون «أنّ ح���زب
الديمقراطيين األح��رار ،حزب لبناني
أوال ً ويغلّب المصلحة الوطنية في أي
استحقاق أو قضية ،وأي فريق من  8أو
 14آذار يساعد لبنان نحن معه .فلنر ّكز
على لبنان واللبنانيين أوالً».

