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«للذهاب �إلى منابع �شبكات التفخيخ واالغتيال واعتقال الر�ؤو�س المد ّبرة»

حزب اهلل في ّ
كل ال�ساحات ...منع ًا للفتنة

ن�صراهلل ّ
حذر من الفتنة :ال م�ستقبل لـ«داع�ش» وعمره ق�صير
ر ّك��ز األمين العام لحزب الله السيد حسن
نصر الله ،في كلمته المتلفزة عبر قناة المنار
مساء أول من أم��س ،على الجريمة الوحشية
التي ارتكبها تنظيم «داعش» في برج البراجنة
يوم الخميس الماضي .وأوضح أنّ من أهداف
التفجير وتمرير أسماء مفترضة لالنتحاريين
هو إحداث فتنة بين اللبنانيين والفلسطينيين،
وبين أهالي الضاحية ومخيم برج البراجنة،
والحقا ً المخيمات الفلسطينية ،داعيا ً إلى تعطيل
األهداف التي يسعى إليها المعتدي سواء أكان
«إسرائيلياً» أو تكفيرياً.
وتوجه السيد نصر الله بالتعزية إلى أهالي
ّ
الشهداء في برج البراجنة ،داعيا ً لهم بالصبر
والسلوان ،وسائالً الله أن يمنّ على جميع الذين
أصابهم هذا األلم بالثبات والتماسك لتجاوز هذه
توجه بالشكر لك ّل من ساعد منذ
المحنة .كما
ّ
اللحظات األولى في عمليات اإلنقاذ ،خصوصا ً
جمعيات اإلسعاف واإلط��ف��اء والمستشفيات
والجيش اللبناني وال��ق��وى األمنية والدفاع
المدني ووسائل اإلع�لام ،وكل من تعاطف مع
لبنان وشعبه ،وشاكرا ً ك ّل المسؤولين في لبنان
والجهات الدينية.
ول��ف��ت إل��ى أنّ ر ّد فعل أه��ال��ي الضاحية
تمسكهم بعقيدتهم
الجنوبية بعد االعتداء يؤ ّكد ّ
ّ
وخطهم.
ومقاومتهم،

مسؤولية «داعش» محسومة

وأ ّك��د السيد نصر الله أنّ الصورة أصبحت
واضحة لدى األجهزة األمنية الرسمية وأجهزة
المقاومة حول االعتداء المزدوج في الضاحية،
مشيرا ً إلى أنّ الموقوفين لدى األجهزة األمنية
ف��ي اع��ت��داء الضاحية اع��ت��رف��وا بارتباطهم
ب��ـ«داع��ش» ،وأعلن أ ّن��ه بحسب التحقيقات،
ثبت حتى اآلن وجود انتحاريين اثنين ،أحدهما
س���وري الجنسية .كما رأى أ ّن���ه أص��ب��ح من
المحسوم مسؤولية «داعش» عن هذه الجريمة،
إذ اعترف المعتقلون اآلن لدى األجهزة األمنية
بتل ّقيهم التعليمات واألوامر من التنظيم.
وتحدّث السيد نصر الله عن المداهمات التي
أُجريت إ ّب��ان التحقيقات ،موضحا ً أ ّن��ه جرى
إلقاء القبض ،من قِبل فرع المعلومات واألمن
العام ،على موقوفين لهم عالقة بهذه العملية
اإلرهابية ،بمن فيهم الشخصيات األساسية
في تدبيرها .كذلك ،أ ّك��د أنّ الموقوفين ،حتى
اآلن ،ليس بينهم أي فلسطيني ،مشيرا ً إلى أ ّنهم
«استفادوا من شقق موجودة في بيروت ومن
إحدى الشقق في مخيم برج البراجنة».
وفيما ن ّوه بتعاون األجهزة األمنية ،لفت إلى
أنّ العمل على األرض اللبنانية ال يكفي فقط
لمواجهة هكذا نوع من العمليات ،قائالً« :ال ب ّد
أيضا ً من الذهاب إلى منابع ومصادر شبكات
التفخيخ واالغتيال اإلرهابية ،واعتقال الرؤوس
المد ّبرة للعمليات اإلرهابية ،كما ا ّتبع األسلوب
نفسه م��ع شبكات تفخيخ ال��س��ي��ارات ،أي
بالذهاب للقبض وتجفيف منابع هذه الشبكات
والعمليات» .واعتبر أنّ ما حصل في األي��ام
الماضية من اعتقاالت ومداهمات وغيرها يأتي
في هذا السياق.

} هتاف دهام

عزيمة ،وبعد ذلك نحن سنبحث عن جبهات مع
«داعش» ليكون حضورنا أقوى للوفاء للشهداء
الذين سقطوا في هذه التفجيرات».
وأع���رب ع��ن إدان���ة ح��زب الله واستنكاره
للجريمة اإلره��اب��ي��ة ال��ت��ي ارتكبها إرهابيو
«داع����ش» ف��ي ف��رن��س��ا ،وع� ّب��رع��ن «مواساتنا
وتعاطفنا مع كل األبرياء» ،مؤ ّكدا ً أنّ «شعوب
منطقتنا تعرف تماما ً هذا اإلرهاب الذي يقوم به
تنظيم «داعش».
ورأى السيد نصر الله أنّ «داعش» بالتحديد
هو من بين الجماعات التكفيرية عمرها قصير.
وهي تخسر بشكل مستمر ،وتخسر أراضي في
العراق وسورية .و«داعش» ال مستقبل له ال في
الحرب وال في السلم» ،مشيرا ً إلى أنّ «من يدعم
«داع��ش» بات يدرك أي وحش ر ّب��وه» ،معتبرا ً
أ ّنه في التسوية السياسية في فيينا ال مستقبل
ل��ـ«داع��ش» وه��ذه المعركة ستلحق الهزيمة
بـ«داعش» وأهدافها.

تجديد الدعوة إلى التسوية

لعدم تحقيق أهداف المعتدين

وأش��ار السيد نصر الله إلى «أ ّننا أم��ام هذا
النمط المستخدم من قبل «داعش» والجماعات
التكفيرية وهو ليس جديداً ،وهم يعملون بهذا
األسلوب عندما يفشلون في إيصال الشاحنات
والسيارات ألنهم يفضلون ذلك لقتل أكبر عدد
من الناس» ،الفتا ً إلى «أنّ اإلرهابيين يلجؤون
إل��ى اإلنتحاريين في ظ� ّل عجزهم عن إيصال
السيارات والشاحنات المفخخة ،ويجب العمل
على مواجهة ذل��ك كما حصل في السابق مع
السيارات المفخخة».
ونبّه السيد نصر الله إل��ى أنّ «ف��ي مقابل
األهداف التي يسعى إليها المعتدون يجب تح ّمل
المسؤولية وعدم السماح بتحقيق أهداف هؤالء
لكي ال تكون إساءة للشهداء والناس الصابرين
والصامدين».
وأض��اف السيد نصر الله أ ّنه «ت ّم استغالل
قرب المخيم من مكان التفجير وتسويق أسماء
اإلنتحاريين في شكل سريع والتحريض على
الفلسطينيين عبر بعض م��واق��ع التواصل
االجتماعي ،وهذا كله يؤكد
أ ّن��ه ك��ان ُي���راد ال��دف��ع إل��ى إح���داث فتنة مع
الفلسطينيين ،والنيل من النازحين السوريين».
ورأى أنّ «تحديد اسم االنتحاري السوري
هدف إلى إحداث مواقف بشعة ض ّد النازحين
السوريين» ،مذ ّكرا ً بأنّ «الفتنة تخدم مشروع
اإلرهابيين والتكفيريين ألن مشروعهم تدمير
األوطان والمجتمعات ،ويص ّرون على دفع لبنان
إلى الهاوية».
�وج��ه السيد نصر الله إل��ى «اللبنانيين
وت� ّ
وخصوصا ً شعب المقاومة» بالقول« :يجب أن
يكون في بالنا دائما ً أن «إسرائيل» واإلرهابيين
يهدفون دائما ً إلى إحداث حرب أهلية في لبنان،
واإلنجاز أ ّنه ت ّم تج ّنب االنحدار نحو الهاوية
التي أعدّها هؤالء».
ون ّوه السيد نصر الله بـ«األخوة الفلسطينيين
في المخيمات ،وخصوصا ً الفصائل» معلنا ً أنهم

«معنيّون بالمساعدة وضبط األوض���اع في
المخيمات ،والمساعدة في منع تح ّول مكان ما
في المخيمات إلى قاعدة النطالق اإلرهابيين»،
مشيرا ً إل��ى أنّ «الفلسطينيين إخواننا ولهم
قضيتنا نفسها ،وه���م ي��ح��ارب��ون االح��ت�لال
الصهيوني».
وح ّذر السيد نصر الله من «أنّ هناك من يريد
تحويل الشعب الفلسطيني إلى عدو للمصريين
والسوريين واللبنانيين وهكذا ..للقول إنّ عدونا
الذي يقتلنا هو الشعب الفلسطيني» ،مشدّدا ً على
أ ّنه «ال يمكن تحميل الفلسطينيين المسؤولية عن
جرائم ارتكبها أفراد في مكان ما».
وش���دّد السيد نصر الله على «أنّ أح���دا ً ال
يملك الحق في التع ّرض للاّ جئين السوريين
في حال تب ّين أنّ أحد اإلرهابيين هو سوري»،
متوجها ً إلى النازحين السوريين بالقول« :أ ّيا ً
ّ
يكن موقفكم السياسي فإنّ وجودكم في لبنان
ومصلحتكم ومصلحة لبنان والشعب اللبناني
أالّ تسمحوا أليٍّ من هذه الجماعات أن تستغل
وجودكم أو موقفكم».
وقال« :حتى لو ت ّم اعتقال لبناني من طائفة
معينة مثل الطائفة السنية الكريمة في شبكة
إرهابية ،فال يمكن ألحد أن ي ّتهم هذه الطائفة
بذلك ألنها من ّزهة عن ذلك وعلماؤها وقياداتها
وناسها بريئون من ذلك ،ويستنكرون ذلك».
وش �دّد السيد نصر الله على «وج��وب عدم
السماح بتسلّل أي أحد يريد أن يقدّم خدمات
لـ«إسرائيل» أو التكفيريين» ،مؤكدا ً أنّ «اعتداء
الضاحية الجنوبية لن يحقق أهدافه الفتنوية،
بل ستكون له نتائج عكسية».

الضغط على المقاومة

واعتبر السيد نصر الله أنّ من أهداف التفجير
أيضا ً الضغط على المقاومة ،مضيفاً« :إذا هم
يفترضون أنّ قتل رجالنا ونسائنا وأطفالنا
وهدم بيتوتنا وحرق أسواقنا يمكن أن يضعف
اإلرادة والعزم لدى المقاومة أو يغيّر في رؤيتنا
وبصيرتنا فإ ّنهم مخطئون ،ب��ل ه��ذا يزيدنا

وفي الشأن اللبناني ،جدّد السيد نصر الله
ال��دع��وة إل��ى تسوية سياسية شاملة ُتخرج
البالد من أجواء الشلل والتعطيل والعجز ،داعيا ً
إلى «االستفادة من الجو اإليجابي والتعاطف
الوطني الكبير بعد االنفجار واالستفادة من
هذا المناخ لتسوية وطنية شاملة تطال رئاسة
الجمهورية والحكومة والمجلس النيابي،
وقانون االنتخاب».
وشدّد السيد نصر الله على أنّ «هذه التسوية
ال شأن لها بالمؤتمر التأسيسي ،وندعو إلى
االستفادة من كل األج��واء اإليجابية والعالم
نحصن
منشغل عنا ،وفقط نحن نستطيع أن
ّ
بلدنا في مواجهة كل األعاصير».

اتصاالت وبرقيات تعزية

من جهة أخرى ،تل ّقى السيد نصر الله اتصاال ً
هاتفيا ً من رئيس المكتب السياسي لحركة
«ح��م��اس» خ��ال��د مشعل ،ال���ذي ع� ّب��ر فيه عن
إدانته للتفجيرين اإلرهابيين في برج البراجنة
مقدّما ً تعازيه بالشهداء ،وأ ّكد «تعاطف ووقوف
الشعب الفلسطيني إلى جانب الشعب اللبناني
في مواجهة هذا المصاب األليم».
كما تل ّقى السيد نصر الله اتصاال ً هاتفيا ً من
نائب رئيس المكتب السياسي للحركة اسماعيل
هنية ،للغاية نفسها.
وتلقى السيد نصر الله برقية من «كتائب
الشهيد عز الدين القسام» ،تقدّمت فيها «بأسمى
آي��ات التعزية والمواساة لحضرتكم ول��ذوي
الشهداء والجرحى في الحادث اإلجرامي األخير
على األيدي السوداء .نحن أمة ق َد ُرها أن تطرق
دوما ً أبوابها الشهادة ،فالشهادة هبة يمنحها
الله للخاصة من عباده».
ورأت أنّ «الحدث األخير بمثابة تجديد إعالن
الثبات على درب مشروع الجهاد والوالء للمقاومة
في عرس يوم الشهيد من جهة ،ومن جهة أخرى
دع��وة م��ج �دّداً ،للعقالء ،للنظر والتدقيق في
أسباب النشوء األولى لهذا الطاعون األسود -
خوارج العصر الحديث».

مزيد من الإدانات للجريمة الوح�شية في البرج ودعوات لمواجهة الإرهاب

ت�شييع ال�شهداء في ال�ضاحية والبقاع والجنوب
بم�سيرات حا�شدة ّ
نددت ب�أميركا و«�إ�سرائيل» والتكفيريين

تشييع الشهيد عالء الدين
تواصل في اليومين الماضيين تشييع شهداء
التفجيرين اإلرهابيين في برج البراجنة ،بحضور
وزراء ونواب وشخصيات سياسية وحزبية وسط
هتافات ندّد بـ«إسرائيل» والتكفيريين.
وفي هذا اإلط��ار ،شيّع إقليم بيروت في حركة
أمل ،في بئر حسن ،في ضاحية بيروت الجنوبية،
الشهيدين حسين مصطفى وزوجته ليلى طالب،
بموكب حاشد ش��ارك فيه وزي��ر األشغال العامة
غ��ازي زعيتر ،عضو كتلة «التحرير والتنمية»
النائب أيوب حميد ،نائب رئيس المكتب السياسي
في حركة «أمل» الشيخ حسن المصري.
وشيّع أهالي بلدة مجدل سلم الجنوبية الشهيد
المسعف خضر محمود عالء الدين (حيدر) ،وذلك
بمسيرة حاشدة انطلقت من أم��ام منزل الشهيد،
ش��ارك فيها عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب
الدكتور علي فياض ،وعدد من العلماء ،وقيادات
من حزب الله وحركة أم��ل ،وفعاليات اجتماعية
وبلدية.
وشيّع أهالي بلدة كفرا الجنوبية الشهيد بالل
حمود ،وذلك بمسيرة حاشدة انطلقت من أمام منزل
الشهيد ،شارك فيها عضو كتلة الوفاء للمقاومة
النائب الدكتور حسن فضل الله ،عضو كتلة التحرير
والتنمية النائب علي بزي ،وعدد من العلماء.
وشيّع أهالي مدينة بنت جبيل الشهيد غازي
حسن ذي��اب بيضون ،بمسيرة ش��ارك فيها عضو
كتلة الوفاء للمقاومة النائبان فضل الله ،وبزي،
وتخلّل المسيرة هتافات مندّدة بأميركا و«إسرائيل»
والتكفيريين.
وفي بلدة مركبا شيّع األهالي الشهداء محمود
علي شحيمي ،وعبد الله محمود عطوي ومحمد
علي سويد ،وذلك بمسيرات حاشدة انطلقت من
أمام منازل الشهداء وصوال ً إلى جبّانة البلدة وسط
نداءات التنديد بالتفجير اإلرهابي الجبان .وشارك

(رانيا العشي)

الصالة على جثماني الشهيدين مصطفى وزوجته

في التشييع عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب
الدكتور علي فياض ،وعدد من العلماء ،وقيادات
حزبية م��ن ح��زب ال��ل��ه وح��رك��ة أم��ل وفعاليات
اجتماعية وبلدية ،وحشد من أبناء البلدة والقرى
والبلدات المجاورة.
وش� ّي��ع أه��ال��ي بلدتي دي��ر عامص والبابلية
الشهيدين جنى حسن عبد الله
ومحمد علي مزهر بمسيرتين حاشدتين.

البقاع

وفي البقاع شيّعت بلدة يونين الشهيد فادي
مهدي كحيل بموكب انطلق من منزله في بلدة
رسم الحدث إلى مسقط رأسه في يونين بمشاركة
حاشدة من أهالي المنطقة وفاعلياتها ،يتقدّمهم
النائب علي المقداد ،ووفد من قيادة حزب الله ووفد
من حركة أمل في البقاع ورؤساء بلديات واتحادات
بلدية ومخاتير ،وردّد المشيّعون الشعارات المندّدة
باإلرهاب التكفيري.
وشيّعت بلدة بريتال الشهيدة ليلى آدم مظلوم،
حيث انطلق موكب التشييع الحاشد م��ن أم��ام
الحسينية قاطعا ً الطرق الرئيسية للبلدة بمشاركة
حشد غفير من الفعاليات الحزبية واالجتماعية
والبلدية وص��وال ً إلى جبّانة البلدة ،حيث أقيمت
الصالة عن روحها الطاهرة ث ّم ووريت الثرى.
من جهة أخ��رى ،ن ّفذ ع��دد من ناشطي «حملة
بدنا نحاسب» ،وقفة عند ساحة النجمة في صيدا،
تنديدا ً بالتفجيرين اإلرهابيين في برج البراجنة،
وتضامنا ً مع أبناء المنطقة المستهدفة ،أضاؤوا
خاللها الشموع عن أرواح الشهداء الذين قضوا في
التفجيرين.

مسح األضرار

إلى ذل��ك ،ع��ادت الحركة التجارية والمرورية

إلى حالتها شبه الطبيعية في عين السكة ببرج
البراجنة التي استهدفها التفجيران اإلرهابيان
وسط أجواء من الحزن على الشهداء.
وقامت سبع لجان مشتركة من لجان الكشف في
الجيش اللبناني ومهندسين استشاريين من شركة
«خطيب وعلمي» بإشراف الهيئة العليا لإلغاثة،
بمسح األض��رار على المباني والمنازل والمحال
التجارية في مكان التفجيرين ،وستنجز اللجان
عملها خالل أربعة أيام ليت ّم البدء بدفع التعويضات
للمتضررين.

ردود فعل

في غضون ذلك استمرت ردود الفعل الشاجبة
للتفجيرين .وف��ي السياق تل ّقى رئيس مجلس
النواب نبيه ب��ري ،اتصاالت تعزية من الرئيس
ميشال سليمان ،رئيس ح��زب القوات اللبنانية
سمير جعجع ،رئيس حزب الكتائب النائب سامي
الجميّل ،وبرقيتين م��ن رئيس مجلس النواب
القبرصي ياناكيس أوم��ي��رو ،ورئيس الحكومة
العراقية السابق أياد عالوي.
وتل ّقى رئيس الحكومة تمام سالم بدوره ،برقية
من الرئيس التركي رجب طيب أردوغ���ان ،أعرب
فيها عن تعازي الشعب التركي بضحايا العملية
اإلرهابية في برج البراجنة ،واستنكاره لهذا العمل
«ال��ذي يستهدف السالم واألم��ن واالستقرار في
لبنان».
كذلك تل ّقى رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب
محمد رعد اتصاال ً هاتفيا ً من الرئيس سليمان مع ّزيا ً
ومستنكراً ،واتصاال ً آخر من السفير الفلسطيني
أش��رف دب��ور معزيا ً باسم الرئيس الفلسطيني
محمود عباس ،ومستنكرا ًالجريمة اإلرهابية .وشدّد
دبور على وحدة العالقة بين الشعبين الفلسطيني
واللبناني.

واستنكر الشيخ نصرالدين الغريب انفجا َري
برج البراجنة ،مؤ ّكدا ً رفضه «هذا العمل المجرم
المشين» ،متقدّما ًمن «أهالي الشهداء بأح ّر التعازي،
وللجرحى الدعاء لله بالشفاء العاجل».
واعتبرت الهيئة القيادية في «حركة الناصريين
المستقلين –المرابطون» بعد اجتماع استثنائي
برئاسة أمين الهيئة العميد مصطفى حمدان أنّ
«ما جرى من استهداف ألهلنا في برج البراجنة
هو ج��زء من الحرب المفتوحة ض � ّد اإلرهابيين
والمخربين على امتداد أمتنا العربية» .ودعت
إلى أن «تكون فاتورة دم الشهداء في الضاحية
الجنوبية كما سمعنا ورأينا منطلقا ً لل ّم الشمل
وتجميع عناصر القوة بصدق وجديّة للقضاء على
هؤالء اإلرهابيين».
وك ّررت األمانة العامة التحاد المحامين العرب
دعواتها «ال��دول العربية إلى التضامن وتوحيد
الصف لمواجهة كل ما يهدّد أمن واستقرار األمة».
واستنكرت «لجنة أصدقاء األسير يحيى سكاف»
في بيان «التفجير اإلجرامي اإلرهابي الذي وقع في
برج البراجنة في قلب ضاحية المقاومة ون ّفذه
مجرمون إرهابيون بحق مواطنين أبرياء».
يصب في خدمة
وأ ّك��دت أنّ «هذا العمل البشع
ّ
العدوالصهيونيالذياعتدىعلىالضاحيةوارتكب
المجازر بحق أهلها الصامدين الصابرين الذين
سيبقون شامخين مرفوعي الرأس والجبين».
وحيّت «أهل الضاحية األبية الذين يقفون بجانب
الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة وينبذون الفتن
التي يحاول زرعها المجرمون والعدو الصهيوني،
وعمالؤه».
وتقدّمت اللجنة بالتعازي من عوائل الشهداء،
وتم ّنت الشفاء العاجل للجرحى.

أط ّل األمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله
بشكل ح��ص��ري واستثنائي ي��وم السبت الماضي
ربطا ً بانفجار برج البراجنة وك ّل العناصر المحيطة
ب��ه .وك���ان ل�لإط�لال��ة دور معنوي إن��س��ان��ي أخالقي
بالتضامن مع أهالي البرج ،ومنهم أهالي الشهداء
أي قيادة،
والجرحى ،الذين تقدّموا في موقفهم على ّ
بالروح التي تعاطوا بها مع الحدث ونتائجه.
أراد السيد نصرالله في خطابه التهدوي أن يف ّوت
الفرصة على األهداف غير المباشرة من التفجيرين،
اللذين استهدفا إشعال نار الفتنة ،فنزع السيد بك ّل ما
أوتي من قوة ومنطق ،الصواعق المترتبة على ذلك
بتأكيد التصدّي ألهداف المشروع اإلرهابي ،بخاصة
أنّ الفتنة التي تم التخطيط لها هي فتنة لبنانية -
فلسطينية ،لبنانية – س��وري��ة ،وسنية – شيعية،
ولذلك استغرق هذا الموضوع معظم خطاب السيد،
فكان مرتاحا ً لتغلّب الحزب وجمهور المقاومة على
درء هذه الفتنة مرة جديدة ومص ّرا ً في الوقت نفسه
ألي مخطط جديد.
على التصدّي ّ
لم يكشف سيد المقاومة مجموعة من المعلومات
ال���م���ح���دّدة م���ن أج����ل ال��ك��ش��ف ،ألن����ه ي��ع��ل��م أنّ هذه
المعلومات متروكة لألجهزة األمنية في الدولة ،وما
كشفه ل��ه عالقة بالتداعيات المرتبطة بكشف هذه
المعلومات .ومن هذه التداعيات التي كان حريصا ً
على كشفها العامل الفلسطيني ،على اعتبار أنّ برج
البراجنة ه��ي تاريخيا ً بلدة ومخيم ،وال��واض��ح أنّ
المخيم ت ّم استخدامه بشكل ما كأداة ض ّد البلدة ،في
محاولة توريطه شريكا ً في النيل من البرج ،لكن أهل
برج البراجنة ذاتهم ميّزوا بين أن ُيتهم من استخدم
المخيّم ك��م�لاذ وب��ي��ن أه��ل المخيّم ال��ذي��ن يشكلون
ب��ال��ش��راك��ة وض��ع��ا ً ت��اري��خ��ي��ا ً م��ع أه���ل ال��ب��رج ،ولهذا
دعاهم إلى ممارسة الرقابة الذاتية ومنع اإلرهابيين
من اتخاذ المخيم قاعدة لالنطالق في تنفيذ أعمالهم
اإلره��اب��ي��ة ،ال سيما أنّ ال��دول��ة ال تستطيع الدخول
إليه.
حظي الجزء السوري ال��ذي له عالقة بالنازحين
حيّزا ً مهما ً أيضاً ،ق��دّم خطاب السيد ديباجة براءة
ل��ل��ن��ازح��ي��ن س���واء ل��ل��ذي��ن ي��وال��ون ال��خ��ط السياسي
المقاوم أو الهاربين من القصف والمعارك الدائرة
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وهم ال يتبنّون الفكر اإلرهابي ،ليشير إلى محاوالت
البعض توريط الطائفة السنية مجدّدا ً بأعمال كهذه،
في حين أنها في دوره��ا وموقعها ال تقبل أن تكون
حاضنة لهذا اإلره����اب ،حتى ل��و ت�� ّم اعتقال لبناني
منها .وهنا برز امتداحه الواضح لفرع المعلومات
أي بيئة سياسية ينتمي ،والدور الذي
المعروف إلى ّ
أدّاه مع األمن العام ومخابرات الجيش اللبناني.
ح��دّد األمين العام لحزب الله مسؤولية «داعش»
المباشرة عن عملية الضاحية ،ولهذا دالالته وتبعاته
وما سيُبنى عليه الحقاً ،علما ً أنّ «داع��ش» ألول مرة
يتبنى عمالً استهدف الضاحية الجنوبية؛ ولذلك قال
السيد «إذا كنتم تعتقدون أنّ عمليات كهذه يمكن أن
تردعنا عن مناطق الفعل التي نؤثر بها في سورية،
ف����ر ّد فعلنا أن��ن��ا سنبحث ع��ن م��زي��د م��ن الجبهات
المفتوحة م��ع «داع����ش» لننخرط فيها ون��ؤث��ر أكثر
سنوسع من سقف
في النيل من «داع��ش» ،وبالتالي
ّ
المواجهة الميدانية ،فهو ُيح ّمل هذا التنظيم اإلرهابي
مسؤولية المجزرة المر ّوعة التي وقعت ويلقي عليه
التبعات والتداعيات المترتبة عن ذلك.
إنّ سلوك حزب الله تجاه اإلره��اب ُيعتبر خطوة
ارتقائية في المواجهة ،فهو انتقل إلى استراتيجية
ال��ه��ج��وم وال��ب��ح��ث ع��ن اإلره��اب��ي��ي��ن التكفيريين في
أوكارهم وجحورهم الجتثاثهم ،وتعتبر هذه الخطوة
هي الثالثة بعد الخطوة األول��ى التي تمثّلث بحماية
األم��اك��ن ال��م��ق�� ّدس��ة ف��ي س��وري��ة ،وال��خ��ط��وة الثانية
القصيْر وزوال خطر
ف��ي المواجهة الميدانية ف��ي
َ
وصول سيارات مفخخة للبنان بنسبة كبيرة جدا ً بعد
التطورات الميدانية في القلمون.
ات��خ��ذ ح���زب ال��ل��ه خ��ي��ار م��واج��ه��ة اإلره�����اب حتى
النهاية ،ويبدو أنه سيدمج بين استراتيجيتَ ْي الدفاع
والهجوم ،وهذا يشكل قرارا ً جديدا ً لن يكون تنفيذه
محصورا ً فقط في مناطق م��ح��دّدة في س��وري��ة ،بل
سيتواجد م��ق��اوم��و ح��زب ال��ل��ه ف��ي س��اح��ات جديدة
ويطاردون «داعش» ،حيث يكون في مختلف المناطق
اللبنانية والسورية والعراقية ،فقرار «سنكون حيث
يجب أن ن��ك��ون» ،ال���ذي أعلنه السيد نصر ال��ل��ه في
خ��ط��اب��ات س��اب��ق��ة ب���ات م��س��لّ��م��ا ً ب��ه وال رج���وع عنه،
بخاصة مع تشكيل غرفة عمليات  1+4في العراق
لقتال «داعش» وغيره من التنظيمات اإلرهابية.

والممول لجريمة البرج في قب�ضة الأمن
�أحد المخططين
ّ

الم�شنوق :الجي�ش �أوقف
�سيارات ودراجات ّ
مفخخة في عر�سال
أ ّكد وزير الدّاخليّة والبلديات نهاد المشنوق ،توقيف
«سبعة سوريين ولبنانيّين اثنين على خلفيّة العملية
اإلرهابية التي حصلت في برج البراجنة» ،مشيرا ً إلى أنّ
ّ
مخططا ً أن تجري في مستشفى ال ّرسول
«العمليّة كان
األعظم في بيروت ،إلاّ أنّ اإلج���راءات األمنية في محيط
ّ
المخطط».
المستشفى حالت دون ذلك ،وجعلتهم يغيّرون
وأشار ،خالل مؤتم ٍر صحافي في مبنى الوزارة ،إلى أنّ
«تو ّزعهم كان في مخيّم برج البراجنة وفي ش ّقة في منطقة
األشرفيّة»ّ ،
موضحا ً أ ّنه «كان يتم تحضير األحزمة الناسفة،
وهي محلّيّة الصنع ،داخل ّ
الش ّقة».
وكشف المشنوق أنّ «العمليّة ك��ان يجب أن ين ّفذها
خمسة انتحاريّين» ،مشيرا ً إلى توقيف «انتحاري لبناني
من آل الجمل في طرابلس ،وهو كان من ضمن االنتحاريّين
الخمسة» ،مؤكدا ً أنّ «عمليّة توقيف األخير أدّت إلى تعطيل
ّ
المخطط نظرا ً لعدم اكتمال العدد ،ألنّ الهدف كان تفجير
االنتحاريين الخمسة أنفسهم في الموقع ذاته».
وكشف أنّ «الجيش أوق��ف عشر س��ي��ارات ،وع��ددا ً من
الدراجات النارية المفخخة في منطقة عرسال».
وقال «من خالل مراجعة أقوال هؤالء تبيّن أ ّنهم ال يملكون
القدرة إلاّ على القتل واالنتقام» ،مشيرا ً إلى أنّ «من يرى
صورة اللبناني الموقوف يُدرك حجم ال ّرغبة في القتل ،فهذا
ّ
الشاب عمره عشرون عاماً ،وقد حاول تفجير نفسه بقوى
األمن وليس في الهدف المحدّد له ،لكنّ العناية اإللهية حالت
دون قدرته على ّ
الضغط على حلقة حزامه ال ّناسف».
وأ ّكد المشنوق أنّ «من المستحيل أن تكون هذه العمليّة
ّ
يخطط لعمليات من هذا ال ّنوع،
األخيرة» ،معتبرا ً أنّ «من
وإلرس��ال خمسة إرهابيين دفع ًة واح��دة لديه مخططات
أخرى».
وش �دّد على ض��رورة «االنتباه إلى موضوع الحدود»،
مؤ ّكدا ً أنّ «مسؤولية المه ّربين عن قتل اللبنانيين ليست أقل
من مسؤولية االنتحاريّين».
ووصف ما قامت به «شعبة المعلومات» من توقيفات
خالل  48ساعة بعد عملية برج البراجنة بـ«االستثنائي،

رغم الحديث عن قلّة اإلمكانات ومحدوديتها».
وقال «هناك قرار كبير في ال ّتفجير» ،مؤ ّكدا ً أنّ «اللبنانيين
أثبتوا أنّ في لبنان ال توجد بيئة حاضنة لإلرهاب».
واعتبر أنّ «المقصود من تسريب أسماء لفلسطينيين
مشاركين في العمليّة هو افتعال مشكلة بين الفلسطينيين
واللبنانيين» ،الفتا ً إلى أنّ «الرئيس الفلسطيني محمود
عباس ،ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد
مشعل ،اتصال وأ ّكدا أنّ األسماء التي ُنشرت هي لفلسطينيين
تو ّفوا منذ أكثر من سنتين».
وأفيد مسا ًء عن أن فرع المعلومات في البقاع الشمالي،
دهم في بلدة اللبوة ،منزل الموقوف ع .س .المشتبه فيه
بالمساعدة على تهريب االنتحاريين اللذين فجرا نفسيهما
في ب��رج البراجنة ،من سورية إل��ى لبنان عبر عرسال،
وضبط في داخله وثائق مزورة .كما صادرت القوى األمنية
سيارة يشتبه أنها نقلت اإلرهابيين.
وكان ع .س .قد أوقف أول من أمس ،فيما أوقف والده
أمس إحترازيا للتحقيق.
وأصدر مكتب شؤون االعالم في المديرية العامة لألمن
العام بياناص جاء فيه « :تمكنت المديرية العامة لالمن
العام من توقيف كل من اللبناني ابراهيم أحمد راي��د،
وال��س��وري مصطفى أحمد ال��ج��رف ،وبالتحقيق معهما
بإشراف النيابة العامة العسكرية ،اعترف األول بمشاركته
مع آخرين في التخطيط للعملية االنتحارية اإلرهابية التي
وقعت في  12الجاري في برج البراجنة ،حيث قام بنقل
أحد اإلنتحاريين من األراض��ي السورية إلى شمال لبنان
ومن ثم الى منطقة بيروت وتسليمه المتفجرات التي جرى
نقل كميات منها إلى داخل لبنان باالضافة إلى صواعق
وأسلحة فردية ،وكان يتلقى أوامره وتعليماته مباشرة من
أحد أمراء تنظيم داعش األمنيين في الداخل السوري المدعو
«س .ش ،».ويدير شبكته االرهابية الموزعة في طرابلس
واألشرفية وبرج البراجنة .واعترف الثاني بإقدامه على
تحويل أموال لصالح أعضاء الشبكة المشار اليها ،وضبط
بحوزته كمية كبيرة من األموال.

ا�ستنكار وا�سع لتفجيرات باري�س
استنكر رؤس��اء ون�� ّواب وشخصيات سياسية وأح��زاب،
الجرائم اإلرهابية التي شهدتها فرنسا.
وفي هذا اإلطار ،استنكر الرئيس إميل لحود هذه األعمال،
معتبرا ً أنّ «اإلرهاب التكفيري واحد في سورية والعراق ولبنان
وموسكو وباريس وسائر العواصم األوروبية ،حيث الخاليا
النائمة تنتظر إشارات االنقضاض على أهدافها المدنية».
وقال لحود في بيان« :إنّ اإلرهاب العدمي الواحد يستدعي
مجابهة واح��دة حيث أوك��اره وقياداته ،وانتشاره في أرض
الميدان في سورية وال��ع��راق وخارجهما .ذل��ك أنّ قهر هذا
اإلره��اب في عقر انتشاره يقضي عليه ويسهّل استئصال
أطرافه اإلجرامية حيثما وجدت .قلنا منذ البداية إنّ اإلرهاب
الكوني الذي يضرب نظاما ً مستقرا ً من دون أي ر ّد فعل من
العالم المتفرج سوف يفضي به نهمه إلى ضرب مجتمعات
أخرى في العالم الغربي .األدهى من ذلك أنّ هذه المجتمعات
يفسر حالة
غير مهيّأة معنويا ً لجبه اإلرهاب واستئصاله ،م ّما ّ
التخبّط التي شهدناها في باريس».
واختتم« :أنّ مؤتمر فيينا كما جنيف سابقاً ،وكل مؤتمر
ُفض إلى نتيجة ملموسة ،إذ لم يكن هدفه المباشر ضرب
لم ي ِ
اإلرهاب التكفيري المتمثل بـ«داعش» و«النصرة» ومثيالتهما
في سورية والعراق .ف ِه َم المقاومون اللبنانيون األشاوس هذه
المعادلة وساهموا مساهمة مباشرة في التصدي لهذا اإلرهاب
التكفيري القاتل ،وقهره حيث استطاعوا إلى ذلك سبيالً .فلتتحد
الجهود ،والنصر حليف الحق على الباطل».
كما أبرق رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى الرئيس هوالند
مع ّزيا ً ومستنكرا ً الهجمات اإلرهابية ،داعيا ً إلى «مواجهة أمميّة
لهذا الخطر اإلرهابي ولإلرهاب».
كما بعث ببرقيّتين مماثلتين إلى رئيس الجمعية الوطنية
الفرنسية (البرلمان) كلود بارتولون ،ورئيس مجلس الشيوخ
جيرار الرشيه.
وأجرى رئيس الحكومة تمام سالم اتصاال ً هاتفيا ً بالرئيس
هوالند ،أعرب خالله عن استنكاره للهجمات اإلرهابية.

وأبرق قائد الجيش ،العماد جان قهوجي إلى ك ٍّل من هوالند
والرشيه وقائد الجيش الفرنسي ،مع ّزيا ً بضحايا االعتداءات
اإلرهابية.
واستنكرت وزارة الخارجية والمغتربين بشدّة الهجمات
اإلرهابية الدموية التي ضربت فرنسا ،ودعت إلى «توحيد
الجهود الدولية الجتثاث آفة اإلره��اب ،ومقاضاة أيّ جهة
تدعمها أو تغ ّذيها ماليا ً وفكرياً».
ودعا الرئيس نجيب ميقاتي عبر «تويتر» إلى «توحيد كل
الجهود لمكافحة هذا الوباء حيث المشهد واحد بين لبنان
وفرنسا».
واعتبر وزير الثقافة ريمون عريجي ،أنّ «اعتداءات باريس
كما بيروت ،جرائم ض ّد اإلنسان وحق االختالف ،وهي تدفعنا
لمزيد من بذل الجهود على األصعدة الثقافية والسياسية
واألمنية كافة ،لمكافحة هذه اآلفة».
وأ ّك���د بطريرك أنطاكية وس��ائ��ر المشرق واإلسكندرية
وأورشليم للروم الكاثوليك غريغوريوس الثالث
وتضامن الكنيسة الرومية الكاثوليكية مع فرنسا وضحايا
أبنائها الذين سقطوا فريسة اإلرهاب والتكفير ،وفوضى مصالح
الدول شرقا ً وغرباً .وقال« :نع ّزي جميع العائالت ونصلّي ألجل
السالم .وندعو إلى الصالة في كل أبرشياتنا ورعايانا ألجل
السالم».
كذلك أبرق رئيس المجلس العام الماروني الوزير السابق
وديع الخازن ،إلى رئيس فرنسا مع ّزيا ً و ُمديناً ،قائالً «إ ّننا
على ثقة تا ّمة بأن القيادة الفرنسية ستتمكن من اجتياز هذه
المحنة سريعاً ،ليعود األمن واالستقرار إلى ربوع مدينة النور
باريس».
وشجب الوزير السابق فيصل كرامي ،الهجوم اإلرهابي في
باريس ،مؤ ّكدا ً أنّ «ما حدث يستدعي عمالً جد ّيا ً على المستوى
الدولي لمكافحة هذا التمدّد العابر للقارات لإلرهاب والفكر
المتط ّرف ،ولع ّل األهم هو تجفيف منابع هذا اإلرهاب».

