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الإرهاب ي�ضرب مجدّ د ًا في البقاع :تفجيرات انتحاريّة ته ّز القاع
ح�صيلتها ع�شرات ال�شهداء و الجرحى و�سالم يُعلن الحداد الوطني
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حردان :الإرهاب يجتاح المنطقة بجرائمه
وي�ضع لبنان على ر�أ�س ا�ستهدافاته
دان رئيس الحزب السوري القومي االجتماعي النائب أسعد حردان ،التفجيرات اإلرهابية التي استهدفت منطقة
القاع وأدّت إلى استشهاد وجرح عدد من المواطنين والمسعفين والعسكريّين ،ودعا إلى ضرورة أن يتح ّمل
الجميع مسؤوليّاتهم في مواجهة خطر اإلرهاب.
وفي تصريح له ،اعتبر حردان أنّ قيام أربعة انتحاريّين بتنفيذ تفجيرات إرهابيّة في منطقة القاع ،دليل على
أنّ اإلرهاب يش ّكل تحدّيا ً خطيرا ً ومصير ّيا ً يطال حياة المواطنين وأمن ك ّل المناطق من دون استثناء ،وأنّ هذه
التفجيرات االنتحاريّة ّ
تدق جرس اإلنذار حول طبيعة الخطر الذي يتهدّد لبنان واللبنانيين.
وشدّد حردان على ضرورة مواجهة الخطر اإلرهابي ،داعيا ً الحكومة اللبنانية والقوى السياسية كافة إلى
العمل من أجل تحصين لبنان ،الفتا ً إلى أنّ محاربة اإلرهاب إ ّنما تت ّم من خالل المواجهة المباشرة ،وليس
والتنصل من واجباتهم ومسؤولياتهم.
باالختباء خلف مواقف مدفوعة ،وذرائع واهية يسوقها البعض للتملّص
ّ
وقال حردان« :إنّ لبنان يدفع من دماء أبنائه المدنيّين والعسكريين نتيجة اإلرهاب ،ولألسف فإنّ مواقف
بعض القوى في لبنان تمارس دوما ً التعمية على اإلرهاب ،تارة من خالل إنكار وجوده ،وطورا ً من خالل محاوالت
تبرير جرائم اإلرهاب بمعزوفة توريط لبنان بالصراعات الخارجية».
أضاف حردان« :إنّ اإلرهاب الذي يجتاح المنطقة بجرائمه الوحشية ،يضع لبنان على رأس استهدافاته،
والتفجيرات اإلرهابية في القاع وما سبقها من تفجيرات في مناطق مختلفة ،تؤ ّكد هذه الحقيقة...
لذلك ،فإنّ المطلوب اليوم ،قرار سياسي حاسم وحازم وجامع ،يحشد ك ّل الطاقات ويدفع بخطوات جادّة
وإجراءات سريعة في مواجهة قوى اإلرهاب والتطرف».
وإذ تقدّم بأح ّر التعازي إلى عوائل الشهداء المدنيّين الذين ارتقوا ج ّراء التفجيرات اإلرهابية في القاع ،وتم ّنى
الشفاء العاجل للجرحى والمصابين ،أ ّكد حردان أ ّننا سنظ ّل مع أهلنا في هذه المنطقة ،وفي ك ّل المناطق ،في خط
الدفاع األول لنك ّرس معا ً معادلة الجيش والشعب والمقاومة.

ع��اد اإلره���اب ليضرب لبنان م��ج �دّدا ً م��ن البقاع
الشمالي ,إذ ه � ّزت أربعة تفجيرات متتالية منطقة
القاع فجر أول من أمس كما ن ّفذ عدد من االنتحاريين
تفجيرات أخرى مسا ًء كانت حصيلتها عشرات الشهداء
والجرحى.
وفي التفاصيل ،أ ّن��ه عند قرابة الرابعة والنصف
م��ن فجر أم��س شعرت عائلة ال��م��واط��ن ط�لال مقلد
بحركة غريبة في محيطها ،فخرج الشاب شادي مقلد
الستكشاف األمر ،وتبادل إطالق النار مع أحد المسلّحين
الذي رمى با ّتجاهه قنبلة يدويّة هرع على أثرها األهالي
فجر االنتحاري نفسه بين الجموع
إلى المكان ،وعندها ّ
موقعا ً إصابات ،وتوالت بعدها التفجيرات .تاله ثالثة
فجروا أنفسهم بأحزمة ناسفة تباعا ً بين
انتحاريّين ّ
الناس.
وأشار رئيس بلديّة القاع بشير مطر إلى أنّ العمليات
االنتحاريّة وقعت داخل البلدة عند الرابعة فجراً ،الفتا ً
إلى أنّ هناك  5شهداء من المدنيّين وقرابة  15جريحاً،

حال بعضهم خطيرة.
واعتبر مطر «أنّ الهدف قد يكون القاع ،وقد تكون
المنطقة مم ّرا ً لالنتحاريّين وت ّم كشفهم ،ونقول لهم لن
نخاف وسنبقى صامدين ،وندعو إلى التنبّه من منطقة
المشاريع ألنّ االنتحاريّين آتون منها».
وأوضح أنّ االنتحاريّين كانوا ما ّرين على الطريق
ففجر أحدهم نفسه
العام ،وكشفهم أحد المواطنين ّ
ليفجروا أنفسهم تباعا ً عند تج ّمع
واختبأ اآلخ��رون
ّ
الناس.
وق��ال« :ف��ي التفجير الرابع ونحن نصرخ إلنقاذ
الجرحى ،اقترب م ّني االنتحاري الرابع عن بعد خمسة
أمتار ورأيته يش ّد الصاعق من صدره ووجهه غريب،
ففجر نفسه ،ولكن هذا التفجير لم
وأطلقت النار عليه ّ
يصب الكثيرين».
ْ

الشهداء والجرحى

والشهداء الخمسة ه��م :فيصل ع��اد (متقاعد في

الجيش اللبناني) ،جوزيف ليوس ،ماجد وهبي ،بولس
األحمر (متقاعد في الجيش اللبناني) وجورج فارس.
أ ّما من الجرحى ،فعُ رف :باسل مطر ،بالل إبراهيم
مطر ،خليل نخلة وه��ب��ة ،ش��ادي ط�لال مقلد ،دنيا
ف��وزات شحود ،م��روان ليوس ،جون جورج خوري،
طالل مقلد ،حسين خير الدين ،زورو اللقيس ،محمد
سليمان ،ج��ورج ف��ارس ،ميشال شحود ،إيلي عاد،
يوسف رفعات عاد.
والحقاً ،أعلنت قيادة الجيش مديريّة التوجيه في
بيان ،أنّ «عند الساعة  4,20من فجر اليوم (أمس)،
أقدم أحد اإلرهابيّين داخل بلدة القاع على تفجير نفسه
بحزام ناسف أمام منزل أحد المواطنين ،تاله إقدام
ثالثة إرهابيّين آخرين على تفجير أنفسهم بأحزمة
ناسفة في أوقات متتالية وفي الطريق المحاذي للمنزل
المذكور ،ما أدّى إلى استشهاد عدد من المواطنين،
وجرح عدد آخر بينهم أربعة عسكريّين كانوا في عداد
توجهت إلى موقع االنفجار
إحدى دوريّات الجيش التي ّ

األول .وقد فرضت قوى الجيش طوقا ً أمن ّيا ً حول المحلّة
المستهدفة وباشرت عملية تفتيش واسعة في البلدة
ومحيطها بحثا ً عن مشبوهين ،كما حضر ع��دد من
الخبراء العسكريّين للكشف على مواقع االنفجارات،
وتو ّلت الشرطة العسكرية التحقيق في الحادث».
وفي بيانٍ منفصل ،أعلنت المديرية أنّ «إلحاقا ً
ببيانها السابق ،المتعلّق بالتفجيرات االنتحاريّة التي
حصلت في بلدة القاع فجراً ،وبنتيجة الكشف الذي
أجراه الخبراء العسكريّون على مواقع التفجيرات،
تبيّن أنّ ِزنة كل حزام ناسف من األحزمة األربعة التي
استخدمها اإلرهابيّون ،تبلغ كيلوغرامين من المواد
المتفجرة والكرات الحديديّة».
ّ
وأوع����ز وزي����ر ال��ص��ح��ة وائ����ل أب���و ف��اع��ور إل��ى
المستشفيات استقبال جرحى تفجيرات القاع على
نفقة الوزارة.
وتف ّقد قائد الجيش العماد جان قهوجي ،بموازاة
تحليق ط ّوافة عسكرية في الج ّو ،مكان التفجيرات

وغادر من دون اإلدالء بأيّ تصريح.
وشدّد قهوجي ،في تصريح الحق ،على أنّ أيّ عمل
إرهابي ومهما بلغ حجمه لن يؤ ّثر إطالقا ً على قرار
ّ
الجيش الحاسم في محاربة اإلرهاب وحماية لبنان
والحفاظ على استقراره» ،مؤ ّكدا ً أنّ «بلدة القاع وسائر
القرى الحدوديّة تم ّثل خط دفاع أول عن لبنان في
مواجهة اإلرهاب».
قضائياً ،كلّف مف ّوض الحكومة ل��دى المحكمة
العسكرية القاضي صقر صقر ،ال��ذي عاين مسرح
الجريمة ،مديريّة المخابرات في الجيش اللبناني
والشرطة العسكرية إجراء التحقيقات األوليّة .وكلّف
صقر األد ّلة الجنائية رفع البصمات إلجراء فحوص
الحمض النووي من أجل معرفة هويّة االنتحاريّين.
وك���ان عناصر األد ّل����ة الجنائية ع��اي��ن��وا مكان
التفجيرات وباشروا التحقيقات.
وبعد س��اع��ات على التفجيرات ،د ّك��ت مدفعيّة
الجيش الثقيلة مواقع اإلرهابيّين في جرود القاع.

وأص��در رئيس الحكومة تمام سالم مذ ّكرة ،أعلن
فيها الحداد العام على أرواح شهداء القاع ُتن ّكس
والمؤسسات العا ّمة
خالله األعالم على جميع اإلدارات
ّ
والبلديات ،على أن ُتعدّل البرامج العادية في محطات
اإلذاع��ة والتلفزيون بما يتناسب مع هذه الفاجعة
األليمة ،وعلى أن يقف اللبنان ّيون  -حيثما ُوجدوا
 لمدة خمس دقائق خالل تشييع جثامين الشهداءتعبيرا ً لبنان ّيا ً ووطن ّيا ً شامالً ،وتضامنا ً مع عائالت
الشهداء والجرحى.
وزار وزير الخارجية جبران باسيل منطقة القاع
متفقدا ً األضرار التي خلفتها التفجيرات ،حيث استقبله
النائب مروان فارس ،وقدّم له محافظ البقاع بشير
خضر شرحا ً عن التفجيرات.
وبعد االستماع إلى الشروحات ،ذ ّكر باسيل بأ ّنه
زار هذه البلدة أكثر من مرة ،وكان األهالي بعبّرون
عن مخاوفهم ،مشدّدا ً على أنّ رميش والقاع وشدرا
وغيرها من البلدات الحدوديّة بوابة الوطن.

ا�ستنكار وا�سع للجريمة الإرهاب ّية ودعوات �إلى الوحدة الوطن ّية وتعزيز قدرات الأجهزة الأمن ّية و�إطالق يد الجي�ش لتحرير الجرود من الم�سلحين
ان��ه��ال��ت االس��ت��ن��ك��ارات واإلدان����ات
اللبنانيّة وال��دول��يّ��ة على الهجوم
االنتحاري اإلره��اب��ي ،مؤكد ًة ضرورة
تعزيز قدرات الجيش واألجهزة األمنيّة
كافة وتحصين قدراتها في معركتها مع
اإلرهاب ،وشدّدت على الوحدة الوطنيّة
وتمتين الجبهة السياسيّة الداخليّة.
وفي هذا اإلطار ،تابع رئيس الحكومة
ت ّمام س�لام تفاصيل العمل اإلرهابي
في بلدة البقاعّ ،
واط��ل��ع من ال���وزراء
المعنيّين والقادة األمنيّين والمسؤولين
القضائيّين على آخر المعطيات المتعلّقة
بالتحقيقات الجارية فيها.
واعتبر أنّ «الوقائع التي كشفتها
هذه الجريمة ،إنْ لجهة عدد المشاركين
فيها أو طريقة تنفيذهاُ ،تظهر طبيعة
ّ
رسم للبنان
المخططات الش ّريرة التي ُت َ
وحجم المخاطر التي ُتحدق بالبالد في
هذه المرحلة الصعبة داخل ّيا ً وإقليم ّياً،
وت��ؤ ّك��د أهمية ال��ح��ف��اظ على أقصى
درجات اليقظة واالستنفار لخنق هذه
ّ
المخططات في مهدها».
أضاف« :أنّ هذه العملية اإلرهابية
تثبت أنّ اس��ت��ق��رارن��ا مستهدَف من
قِبل قوى الظالم ،وأنّ سبيلنا الوحيد
لتحصينه هو وقوفنا جميعا ً ص ّفا ً واحدا ً
خلف جيشنا وقواتنا وأجهزتنا األمنية
ف��ي معركتها م��ع اإلره����اب ،وتعزيز

وح��دت��ن��ا الوطنية وتمتين جبهتنا
السياسيّة الداخليّة.
الرحمة للشهداء وال��ع��زاء الحار
لعائالتهم ،والتم ّنيات بالشفاء العاجل
للمصابين».

الراعي

وأع�����رب ال��ب��ط��ري��رك ال��م��ارون��ي
الكاردينال بشارة الراعي من الواليات
المتحدة األميركيّة عن «حزنه الشديد
حيال جريمة التفجيرات التي ن ّفذتها
يد اإلرهاب من جديد على أرض لبنان
في بلدة القاع العزيزة ،وهي بلدة سالم
ومحبّة وتعايش ،وقد افتدى أبناؤها من
جديد أرواح كثيرين من األبرياء».
توجه بـ«التعزية القلبيّة إلى
وإذ
ّ
كنيسة الروم الملكيين الكاثوليك ،وعلى
رأسها البطريرك غريغوريوس الثالث
لحام وإل��ى راع��ي األبرشية المطران
الياس رح��ال وكاهن الرعية الخوري
اليان نصرالله ،وإلى أهالي الضحايا،
س��أل الله ألرواح��ه��م ال��راح��ة األب��د ّي��ة،
متم ّنيا ً للجرحى من الجيش والمدنيّين
الشفاء العاجل .ودع��ا إلى أن «ي ّتخذ
اللبنانيّون أمام هذه الجريمة المريعة
مقاصد العودة إلى أصالتهم في عيش
وحدتهم الداخلية وتضامنهم الوطني
ّ
مخططات
لمواجهة ما يُحاك للبنان من

إره���اب��� ّي���ة» ،م��ن��اش��دا ً «المسؤولين
حي أمام
اللبنانيّين الوقوف بضمير ّ
مسؤوليّاتهم الوطنيّة ،من أجل تجنيب
لبنان المزيد من الويالت».
وتوجه الراعي إلى الجيش اللبناني
ّ
وكا ّفة األجهزة األمنيّة بتحيّة تقدير
وثناء على تضحياتهم ،داعيا ً إلى «مزيد
من االلتفاف حولهم ،وإلى دعمهم على
كا ّفة المستويات».
من جهته ،دع��ا ُمفتي الجمهورية
الشيخ عبد اللطيف دريان اللبنانيّين
إلى تعزيز الوحدة الوطنية عمالً وقوالً،
ألنّ البلد بحاجة إلى التضامن والتماسك
للوقوف في وجه الفتن والمؤامرات التي
تستهدف الوطن والمواطن».
وأش�����ار ن��ائ��ب رئ��ي��س المجلس
اإلسالمي الشيعي األعلى الشيخ عبد
األمير قبالن ،إلى أنّ الجريمة «تكشف
عن همجيّة اإلرهاب التكفيري وامتهانه
القتل ألجل القتل».
الموحدين
وأ ّك��د شيخ عقل طائفة
ّ
ال��دروز الشيخ نعيم حسن« ،األهميّة
ال��ق��ص��وى للعمل ال��ج��اد والحثيث
على المستويات األمنيّة والسياسيّة
والسياديّة لمنع جميع العابثين بأمن
اللبنانيّين من ال ّنفاذ إلى جسم البالد».
واستنكر الرئيس نجيب ميقاتي
الجريمة ،وق��ال« :بعد تفجيرات القاع
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اإلرهابيّة ،ال أولويّة تعلو على تحصين
مؤسساتنا الدستوريّة ووقف الخالفات
ّ
ودعم الجيش اللبناني».
ووص��ف رئيس تيار «المستقبل»
النائب سعد الحريري العملية بـأ ّنها
ّ
منظمة في كهوف
«جريمة إرهابيّة
الضالل».
وق��ال نائب رئيس الحكومة وزير
الدفاع الوطني سمير مقبل« :فليعلم
القاصيوالدّاني،وكافةالذينيتربّصون
ش ّرا ً بهذا البلد من تكفيريّين وإرهابيّين
ب��أنّ الجيش مع كل األجهزة األمنيّة،
واللبنانيّين جميعاً ،مستعدّون للوقوف
م ّتحدين للدفاع عن أرض الوطن ،وعلى
مواجهة اإلرهابيّين والقضاء عليهم
ومالحقتهم وإفشال ّ
مخططاتهم إلشعال
نار الفتنة في البالد».
وأشار النائب مروان فارس إلى «أنّ
من أُصيبوا في سلسلة التفجيرات هم
يتوجهون إلى عملهم كل صباح».
عمال
ّ
واعتبر «أنّ اإلره��اب يقتل من دون
تمييز بين مسلم ومسيحي ،واليوم
القاع هي قرية وطنيّة مستهدفة أل ّنها
موجودة على الحدود وتحوي ع��ددا ً
كبيرا ً من النازحين».
أضاف« :ال وجود للجيش السوري
على الحدود اللبنان ّية السور ّية في
القاع ،وهناك مخيمات نزوح في جرود
القاع ومشاريع القاع».
ون�����دّد ال��ن��ائ��ب م��ي��ش��ال م��وس��ى
«بالتفجيرات اإلرهابية في القاع»،
معتبرا ً إ ّياها «استهدافا ً للوطن شعبا ً
وأرضاً».
واستنكر ال��ن��ائ��ب ط�لال أرس�لان
العمليّة اإلرهابيّة ،قائالً« :هذه يجب أن
تزيدنا تماسكا ً وقوة وقناعة بالوحدة
الوطنية التي يجب أن تكون فوق كل
اعتبار».
وأ ّك��د رئيس حزب الكتائب النائب
س��ام��ي ال��ج��م� ّي��ل «ض�����رورة تعزيز
دور الجيش اللبناني وق��وى األم��ن
الداخلي في البلدة ومحيطها وعلى
طول الحدود ،منعا ً لتكرار مثل هذه
االعتداءات» .
ورأى ع��ض��و «ك��ت��ل��ة التنمية
والتحرير» النائب قاسم هاشم ،أنّ ما
حصل في القاع يؤ ّكد أنّ «لبنان ال يزال
في دائ��رة االستهداف اإلرهابي الذي
يحاول زعزعة االستقرار الوطني كلّما
سنحت له الفرصة».
واستنكر ال��ن��ائ��ب علي عسيران
اإلرهاب األعمى الذي طاول القاع ،وأ ّكد

أنّ «على اللبنانيّين أينما كانوا توحيد
كلمتهم والتفاهم حول كل األمور».

حزب الله

َ
وأدان «حزب الله» في بيان ،الجريمة
اإلرهابية متقدّما ً بأح ّر التعازي من
أهالي الشهداء ،متم ّنيا ً للجرحى الشفاء
العاجل.
واعتبر أنّ «هذه الجريمة هي نتاج
جديد للفكر اإلره��اب��ي الظالمي الذي
ب���اتَ ينتشر ف��ي المنطقة ك��ال��وب��اء،
وال��ذي يش ّكل خطرا ً كبيرا ً على أهلها،
وهو يهدّد لبنان وأبناءه من مختلف
المناطق والطوائف واالنتماءات من دون
تمييز ،كما أ ّنها نتيجة للدعم السري
والعلني ال���ذي تقدّمه بعض ال��دول
والكيانات في المنطقة والعالم لهؤالء
اإلرهابيين الق َتلة ،سواء على مستوى
التسليح والتجهيز ،أو على مستوى
الدعم اإلعالمي واالحتضان المعنوي
والحماية السياسيّة».
ورأى أنّ «هذا الفكر التكفيري يجب
أن يُحا َرب بقوة ،وأن يت ّم كشفه وفضح
ّ
ومخططاته ،والعمل على منع
أهدافه
ت��م �دّده وان��ت��ش��اره ،بعكس م��ا يفعله
البعض من السياسيّين وحاشياتهم
في لبنان ،الذين يمارسون أكبر عمليّة
تضليل إلخ��ف��اء فظاعة ه��ذه األف��ك��ار
منصات إعالمية
الحاقدة ،عبر استخدام ّ
وإط�ل�اق تصريحات سياسيّة مليئة
بالتبريرات ،وحافلة ب��األع��ذار التي
ّ
تغطي على فظاعة ما يرتكبه هؤالء
اإلرهابيّون».

لقاء األحزاب

وأدانت هيئة التنسيق للقاء األحزاب
والقوىوالشخصياتالوطنيةاللبنانية
إث��ر اجتماعها ف��ي مق ّرها الرئيسي،
الجريمة اإلرهابية.
وأ ّكدت في بيان ،أنّ «هذه الجريمة
الوحشيّة بحق المواطنين اآلمنين تؤ ّكد
من جديد الخطر الذي يش ّكله اإلرهابيّون
المتواجدون في المناطق الحدوديّة
اللبنانيّة السوريّة على أمن واستقرار
اللبنانيّين جميعاً ،على اختالف
انتماءاتهم ،وبالتالي فإنّ مواجهتهم
والعمل على حشد كل الطاقات في إطار
معادلة الجيش والشعب والمقاومة
يحصن األمن
للقضاء عليهم ،هو الذي
ّ
والسلم األهلي في البالد،
واالستقرار
ّ
ويضع ح ّدا ً لهذا الخطر اإلرهابي».
ورأت أنّ «ما حصل يؤ ّكد صوابيّة

قرار الجيش والمقاومة بمواجهة هذه
الجماعات التكفيرية بعيدا ً عن المناطق
المأهولة لمنعها من ارتكاب المجازر
للحفاظ على أمن واستقرار مدننا وقرانا،
وتأمين الحماية ألهلنا الصامدين في
بلداتهم».
ول��ف��ت��ت إل���ى أنّ «ه����ذه ال��م��ج��زرة
اإلرهابيّة يجب أن تش ّكل حافزا ً جديدا ً
للحكومة بحسم أمرها ،وتوفير الغطاء
السياسي الكامل للجيش والمقاومة
وبالتنسيق مع سورية لتطهير الجرود
اللبنانية  -ال��س��وري��ة م��ن اح��ت�لال
اإلرهابيّينالتكفيريّين».
ودع���ت «األط����راف السياسيّة في
ّ
للكف عن عرقلة توفير
قوى  14آذار
ه��ذا ال��غ��ط��اء ،أل ّن��ه��م بذلك يتح ّملون
المسؤولية عن استمرار اإلرهابيّين في
ارتكاب المزيد من الجرائم وتعريض
حياة اللبنانيّين للخطر».

حمية

واعتبر مدير الدائرة اإلعالمية في
الحزب ال��س��وري القومي االجتماعي
العميد معن حمية ،أنّ التفجيرات
االنتحاريّة التي استهدفت منطقة القاع،
وأودت بحياة ع��دد م��ن أب��ن��اء البلدة
وجرح آخرين ،هي رسائل موت وإرهاب
س��واء كانت مو ّقعة باسم «داع��ش»
أو «النصرة» أو أيّة مجموعة إرهابية
أخرى.
ورأى حمية في حديث إذاع��ي ،أنّ
«استهداف القاع من قِبل المجموعات
اإلرهابيّة المتط ّرفة ،يرمي إل��ى فتح
ثغرة في الجدار الدفاعي الذي ش ّكله
أب��ن��اء ال��ق��اع م��ع أب��ن��اء سائر البلدات
البقاعيّة ،لكن ه��ذا اإلره��اب فشل في
اختراق الجدار الدفاعي ،نتيجة اليقظة
والتنبّه لدى أهل هذه المنطقة» .وأشار
إلى «أنّ الشهداء الخمسة الذين ارتقوا
م��ن أب��ن��اء ال��ق��اع والمصابين ،افتدوا
أهلهم وناسهم ،ألنّ التصدّي لإلرهابيّين
ومواجهتهم قبل الوصول إلى أهداف
أخرى ُمضمَرة ،حال دون وقوع ضحايا
أكثر من المدنيّين األبرياء».
وختم مشدّدا ً على أهميّة االلتفاف
حول الجيش والقوى األمنيّة وأحزاب
المقاومة ،في المعركة المفتوحة ض ّد
اإلرهاب دفاعا ً عن لبنان واللبنانيّين.

الرابطة المارونية

وأدانت «الرابطة المارونية» بشدّة
التفجيرات اإلرهابية ،واعتبرتها «بالغة

لحام زار الجريح ليو�س في الم�ست�شفى
ّ
أدان بطريرك أنطاكية وسائر
المشرق واإلسكندرية وأورشليم
�ح��ام،
غ��ري��غ��وري��وس ال��ث��ال��ث ل� ّ
«التفجيرات اإلرهابيّة في القاع».
صعقنا لدى سماعنا
وقال« :لقد ُ
نبأ التفجيرات اإلره��اب��ي��ة التي
ضربت بلدة القاع الحبيبة لدينا
�رح��م على أرواح
ج���داً .إ ّن��ن��ا ن��ت� ّ
الضحايا األب��ري��اء ،وك�لّ��ه��م من
أبناء رعيّتنا وأبرشيّتنا الحبيبة
بعلبك ،وكنيستنا الروميّة الملكيّة
الكاثوليك ّية .ونصلّي ألجل شفاء
الجرحى في المستشفيات ،ونقدّم
التعزية ألهل الضحايا األحبّاء».
أض���اف« :أ ّن��ن��ا نرفع الصوت
عاليا ً ون��دي��ن ب��ش�دّة ه��ذا العمل
اإلرهابي الجبان الذي يستهدف
ق��ري��ة آم��ن��ة م��س��ال��م��ة ،ونهيب
ب��ال��دول��ة اللبنانية ،وال سيّما
بجيشنا الحبيب ،لكي تك ّثف
اإلج������راءات ال��ت��ي ت��ض��م��ن أم��ن

ال��س��ك��ان األب���ري���اء» ،م��ش��ي��را ً إلى
أنّ «خطر اإلره��اب ب��ات يهدّد كل
لبناني ،الذي ما عاد بيته وحقله
ومدرسته ومكان عمله في أمان».
لحام مستشفى الجعيتاوي
وزار ّ
في بيروت برفقة المونسنيور جان

فرج واألب طوني قسطنطين ،وذلك
صحة الجريح
لالطمئنان على
ّ
مروان ليوس.
�ح��ام «الشفاء لسائر
وتم ّنى ل� ّ
ال��ج��رح��ى ،وال��رح��م��ة للشهداء
األبرياء».

ال��خ��ط��ورة وت��رم��ي إل��ى زع��زع��ة األم��ن
واالستقرار في هذه المنطقة من لبنان،
وإلقاء الذعر والهلع في قلوب أبناء القاع
ومؤسساته
العريقة التي أهدت الوطن
ّ
العسكريّة واألمنيّة خيرة ضباطها
وأفرادها ،ومن بينهم من ارتقى شهيدا ً
حفاظا ً على استقالله وسيادته ،وذلك
بغرض تهجيرهم وإفراغ البلدة منهم،
في محاولة الختراقه الجبهة اللبنانيّة
وفرض واقع أمني جديد وموطئ قدم
لإلرهاب التكفيري».
وأش���ارت إل��ى أنّ «ال���ر ّد على هذه
التفجيرات يكون بمزيد م��ن الوعي
لخطورة مقاصدها والثبات في األرض
وال��دف��اع عنها ،وع��دم مغادرتها مهما
اش��ت� ّد الضغط وتعاظم الخطر ،كما
بمزيد م��ن التالحم بين المواطنين
والجيش الذي قدّم ويقدم التضحيات
الجسام في الدفاع عن الوطن».
واع��ت��ب��ر رئ��ي��س ال��م��ج��ل��س ال��ع��ام
الماروني الوزير السابق وديع الخازن،
أنّ التفجيرات األربعة االنتحارية على
حدود القاع ،هي بمثابة يقظة دائمة لوأد
اإلره��اب قبل أن يبلغ أهدافه األخيرة.
وق���ال« :م��� ّرة ج��دي��دة يباغت الجيش
اللبناني أربعة إرهابيّين على حدود
بلدة القاع الحدوديّة قبل أن يتم ّكنوا من
النفاذ إلى أهدافهم األخيرة.
وإذا كانت هذه العمليّات االنتحارية
قد أودت بحياة أكثر من خمسة شهداء
و 15جريحا ً بينهم ثالثة عسكريّين في
حالة خطرة ،إلاّ أ ّنها افتدت استهدافا ً
أكبر وأخطر ،وقطعت دابرهم قبل أن
يصلوا».

الهراوي

واستنكر ال��وزي��ر ال��س��اب��ق خليل
الهراوي في بيان ،التفجيرات االنتحارية
التي ه � ّزت منطقة ال��ق��اع ،معتبرا ً أنّ
«سيناريو العمليّات التخريبيّة المتنقل
ل��ن يُحبط عزيمة أه��ال��ي ال��ق��اع على
التمسك ب���األرض والبقاء فيها ،كما
ّ
عزيمة الجيش واألجهزة األمنيّة على
حماية أمن لبنان واستقراره».
وأ ّك��د الهراوي ،أنّ «لبنان بحاجة
ال��ي��وم أك��ث��ر م��ن أيّ وق��ت مضى إلى
تضافر مك ّوناته السياسيّة وتعزيز
الحوار ،علّه يُثمر خرقا ً لملفات الداخل
المج ّمدة حتى إشعار آخ��ر» ،داعيا ً
القوى السياسيّة إلى «التنبّه إلى حجم
المخاطر األمنيّة التي قد ُتصيب لبنان
إذا م��ا اس��ت��م� ّروا ف��ي انتهاج سياسة
التعطيل».
وق�����ال ال���وزي���ر ال��س��اب��ق سليم
جريصاتي« :كلّنا اليوم القاع والجيش
وال��م��ق��اوم��ة ،وه��ك��ذا يجب أن نكون
إن أردن��ا تحصين وحدتنا الداخلية
وأساليب تصدّينا لهذا اإلره��اب الذي
يلفظ أنفاسه األخ��ي��رة ف��ي سورية
والعراق ،ويلجأ إلى عمليّات اليأس
المطبق ،حيث يتوهّ م أنّ ث ّمة خاصرة
رخوة في حين أ ّنها في لبنان من معدن
صلب».
وأدان رئيس حزب الحوار الوطني
ف��ؤاد مخزومي العملية اإلره��اب� ّي��ة،
وقال في تصريح« :إنّ عودة األعمال
اإلرهابية تستوجب حذرا ً شديدا ً على
المستويين األمني والسياسي».
وأدان�����ت «ح��رك��ة أم����ل» ب��ش �دّة،
التفجيرات ،مشير ًة إلى أنّ هذا العمل
اإلرهابي التكفيري يستهدف الوطن
ويطاول جميع المواطنين ،ما يستدعي
من اللبنانيّين جميعا ً في هذه اللحظة
المصيريّة تعزيز وحدتهم الوطنية
وااللتفاف حول جيشهم الوطني لحفظ
لبنان واس��ت��ق��راره ،وصيانة سلمه
األهلي.
ّ
الشغيلة»
ورأت قيادتا «راب��ط��ة
و«تيار العروبة للمقاومة والعدالة

االجتماعية»« ،أنّ هذه الجريمة تؤ ّكد
من جديد أنّ خطر اإلرهابيّين التفكيريّين
ال زال قائما ً ويهدِّد جميع اللبنانيّين من
دون استثناء ،وأنّ واج��ب التصدّي
ل��ه��ؤالء اإلره��اب� ّي��ي��ن وال��ق��ض��اء عليهم
إ ّنما هو واجب جميع اللبنانيّين ،وأنّ
المعادلة الجيش والشعب والمقاومة
ه��ي سبيلنا لتحقيق ذل���ك ،وحماية
المناطق اللبنانيّة من هجمات إرهابيّة
مماثلة».
وش �دّد البيان على «الوقوف خلف
الجيش والمقاومة في إط��ار المعادلة
الذهبيّة ،والتنسيق مع الجيش العربي
السوري على الضفة األخرى من الحدود
للقضاء ع��ل��ى ال��وح��وش اإلره��اب � ّي��ة
ف��ي ال��ج��رود اللبنانيّة ـ ال��س��ور ّي��ة،
وتخليص اللبنانيّين والسوريّين من
خطرها وتهديدها المستمر ألمنهم
واستقرارهم».
وإذ اس��ت��ن��ك��ر «ت��ج�� ّم��ع ال��ع��ل��م��اء
المسلمين» «هذه األعمال اإلرهابية»،
أمني لموضوع
دع��ا إل��ى «وض��ع ح � ّل
ّ
المخيمات التي تحتضن الالجئين
ال��س��وريّ��ي��ن» ،م��ق��ت��رح �ا ً «ن��ق��ل ه��ذه
المخيمات م��ن مناطق االت��ص��ال مع
تواجد اإلرهابيّين إلى مناطق أخرى
بعيدة عنهم ،وحصر الدخول إلى هذه
المخيمات من مداخل مراقبة من ِقبَل
األجهزة األمنيّة اللبنانيّة».
واعتبر األمين العام للتيار األسعدي
معن األسعد« ،أنّ التفجيرات االنتحاريّة
لم تكن مفاجئة ،بل تو ّقعها أكثر من
م��س��ؤول وح��� ّذر م��ن أع��م��ال إرهابية
تستهدف لبنان».
وإذ أ ّكدت «جبهة العمل اإلسالمي»
ض���رورة أن «يكون كل مواطن خفير
وع��ي��ن س��اه��رة إل���ى ج��ان��ب الجيش
اللبناني والقوى األمنيّة اللبنانيّة»،
أ ّكدت «حركة األمة»
التمسك بالمعادلة الذهبيّة
«ضرورة
ّ
الجيش والشعب وال��م��ق��اوم��ة ،أل ّنها
الوحيدة القادرة على حماية لبنان من
خطر المجموعات التكفيريّة والعدو
الصهيوني».
وق����ال رئ��ي��س ال��ل��ق��اء اإلس�لام��ي
ال��وح��دوي عمر غندو ر« :ي��أت��ي هذا
اإلجرام المتواصل ليؤ ّكد أنّ اإلرهاب لن
يو ّفر أحداً ،ولن ينتظر المسبّبات كالتي
يقولها جهابذة السياسة في لبنان
من أنّ امتداده إلى لبنان كان بسبب
ان��خ��راط المقاومة ف��ي القتال داخ��ل
سورية .وهل كان الفرنسيون يقاتلون
في سورية قبل الغزوات اإلرهابيّة في
باريس؟ وهل تو ّرط البلجيكيّون في
سورية قبل غزوة بروكسل اإلرهابية؟
وهل قاتل الهنود في سورية قبل غزوة
بومباي؟ وهل الغرب عموما ً قاتل في
سورية حتى يتوعّ ده التنظيم اإلرهابي
بغزوات مك ّثفة احتفاء بحلول رمضان
المبارك؟ وهل كان األميركيّون يقاتلون
في سورية قبل الهجمة على مدينة
أورالندو؟ وقائمة االعتداءات اإلرهابيّة
المض ّرجة بالدماء تطول وتطول...
ّ
يتفضل عباقرة التحريض
فهل
والشتم واستيالد المبررات من رحم
حقدهم وعقدهم أن يخبرونا لماذا يُقتل
المواطنون اآلمنون في بيوتهم؟ فهل من
ُمجيب...؟».
ورأى االتحاد العمالي العام ،أ ّنه
«لوال يقظة وجهوزيّة الجيش اللبناني
والقوى األمنيّة والعين الساهرة ألبناء
بلدة القاع على األم��ن وتعاونهم مع
األجهزة العسكريّة واألمنيّة ،لكانت
فظاعة هذه الجريمة أش ّد خطرا ً وضرراً،
رص الصفوف
وهذا ما يستدعي م ّنا ّ
والتعالي عن الخالفات السياسيّة،
وت��وج��ي��ه ال��ب��وص��ل��ة ن��ح��و التالحم
والوحدة الوطنيّة والحفاظ على السلم
األهلي ،وتجفيف ب َؤر اإلرهاب».

