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ا�ستمرار اال�ستنفار الأهلي والع�سكري وال�سيا�سي في القاع وت�أجيل ت�شييع ال�شهداء
الأجهزة تتابع تحقيقاتها لمعرفة مكان انطالق االنتحاريّين والم�شنوق يك�شف عن مجيء  4من �سورية
عاشت بلدة ال��ق��اع البقاعيّة ي��وم�ا ً ثانيا ً من
االستنفار السياسي واألهلي والعسكري بعد موجة
التفجيرات التي استهدفتها أول من أمس ،وأُرجئت
مراسم دفن شهداء البلدة الخمسة التي كانت مق ّررة
بعد ظهر أم��س إل��ى موعد الح��ق وذل��ك بطلب من
الجيش ،في حين انسحبت حال التأهّ ب على معظم
قرى البقاعين الشمالي واألوسط.
وكان الجيش ن ّفذ عمليّة مسح واسعة شملت
أطراف بلدة القاع من الجهات كا ّفة ،وضرب طوقا ً
محكما ً حول أماكن التفجيرات ،وع ّزز وجوده على
ٌ
ضباط
األرض وال سيّما ف��وج المغاوير .ووع��د
بإنهاء الحالة اإلرهابيّة ،وطالبوا األهالي بمنع
التج ّمع ،وأعطوا إرشادات حول كيفيّة التص ّرف في
بإرهابي .وبالتوازي ،انتشر بعض
حال االشتباه
ّ
األهالي في ساحة البلدة حاملين السالح ،بينهم
نساء أعلنّ رغبتهنّ في الدّفاع عن األرض والوجود،
لكن األم��ر لم يط ْل قبل أن يمنع الجيش مظاهر
العلني في محاولة لضبط األمر.
السالح
ّ
بدوره ،أ ّكد رئيس البلدية بشير مطر التعاون مع
االستعراضي
الجيش ،وأنّ ال مصلحة في المنحى
ّ
للسالح .وطلب من األهالي ضبط وجود الالجئين
في المنطقة ،مشدّدا ً على أنّ «ال فائدة من بقاء من
ال عمل له في البلدة» .وداف��ع عن دعوته األهالي
إلطالق النار على أيّ «غريب» يُشتبه فيه وال يمتثل

لطلب التو ّقف وعدم التقدّم با ّتجاه األهالي والكشف
عن هويّته.
وسرى منذ الصباح قرار محافظ بعلبك  -الهرمل
بشير خضر منع تج ّول الالجئين في القاع ورأس
بعلبك .وا ّتخذت بلدية الهرمل ق��رارا ً مماثالً ،في
وقت واصلت األجهزة تحقيقاتها لكشف الجهات
الضالعة في التفجيرات.
وكانت الزيارات التضامنيّة إلى القاع استم ّرت
أمس ،حيث زار البلدة عدد من المسؤولين الذين
حضروا لمساندة األه��ال��ي وتف ّقد األض���رار التي
خلفتها التفجيرات .وفي السياق ،زار وزراء الدفاع
والداخلية والصناعة سمير مقبل ونهاد المشنوق
وحسين الحاج حسن البلدة ،وفيما غ��ادر مقبل
وال��ح��اج حسن م��ن دون اإلدالء ب���أيّ تصريح،
كشف المشنوق أنّ التحقيقات األوليّة ترجِّ ح أنّ
 4انتحاريّين من أصل  8أتوا من الداخل السوري
وليس من المخيمات المحيطة بالقاع ،مشدّدا ً على
«أ ّننا جئنا نستم ّد الق ّوة من صمود أهالي القاع
وشجاعتهم ،وهم لم ولن يتركوا أرضهم للمجرمين
والقتلة والك ّفار».
أنّ
يقصر في
وق��ال« :صحيح الجيش لم ولن
ِّ
السياسي في لبنان»،
واجباته ،لكنّ األه ّم هو األمن
ّ
الفتا ً إلى أنّ ال أمن إلاّ مع انتخاب رئيس للجمهورية.
األمني متو ّقع أل ّننا ال نستطيع
وأشار إلى «أنّ الخرق
ّ

خلف القاع أل ّنها خط المواجهة الرئيسي ،منبّها ً
األمني وارد أينما كان ،والمطلوب
إلى أنّ الخطر
ّ
التضامن في مواجهة اإلرهاب .وشدّد روكز أيضا ً
على أنّ اإلجراءات العسكريّة كافية في البقاع لكن
أمني ،وعلى األجهزة األمنيّة أن تكون واعية
الخطر
ّ
أكثر ،مؤ ّكدا ً أنّ الشعب متضامن في وجه اإلرهاب.
ب����دوره ،أ ّك���د ع��ض��و كتلة «ال���ق���وات» النائب
أنطوان زهرا ،ضرورة استمرار اإلج��راءات األمنيّة
والعسكريّة حتى الوصول إلى استقرار دائم.

أمني
اجتماع
ّ

االجتماع األمني في اليرزة
أن نمنع العمليات اإلره��اب � ّي��ة بنسبة ،%100
خصوصا ً أنّ «االنغماسيّين» موجودون ،وقد ا ّتفقنا
مع أهالي القاع على أ ّننا معنيّون إنسانيا ً بالالجئين
اللبناني
السوريين ،لك ّننا ال نقبل أن يخرقوا القانون
ّ
أو أن يعتدوا على المشاعات اللبنانيّة ،ونحن نبحث

عن ِ
صيَغ تؤ ّكد مسؤوليّتنا اإلنسانيّة ،وتؤ ّمن مناطق
تشجع النازحين على العودة إلى ديارهم».
آمنة
ّ
وجال في البلدة أيضا ً قائد فوج المغاوير السابق
العميد شامل روكز ،الذي أ ّكد عقب زيارته أنّ أهالي
متمسكون بأرضهم ،ولكن علينا أن نكون
المنطقة
ّ

أمني في وزارة
ووسط هذه األجواء ،عُ قد اجتماع
ّ
الدفاع في اليرزة ض ّم وزير الداخلية نهاد المشنوق،
وقائد الجيش العماد جان قهوجي ،والمدير العام
لألمن العام اللواء عباس إبراهيم ،والمدير العام
لقوى األمن الداخلي اللواء إبراهيم بصبوص وأمين
سر مجلس األمن المركزي العميد الياس خوري،
لبحث آخر التط ّورات األمنيّة على خلفيّة تفجيرات
القاع ،وا ّتفق المجتمعون على ا ّتخاذ سلسلة تدابير
أمنيّة وقائيّة في مختلف المناطق اللبنانية ،للحفاظ
على األمن واالستقرار وطمأنة المواطنين.
إلى ذل��ك ،أوع��ز وزي��ر الصحة العامة وائ��ل أبو
ف��اع��ور إل��ى ك��ل المستشفيات استقبال جرحى
التفجيرات التي استهدفت القاع ليالً على نفقة وزارة
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الصحة .وطلبت الوزارة من جميع األطباء المراقبين
التوجه إلى
في منطقتي بعلبك  -الهرمل وزحلة،
ّ
المستشفيات لمتابعة أوضاع الجرحى.
م��ن ج��ه � ٍة أخ���رى ،أعلنت «م��ؤس��س��ة كهرباء
لبنان» في بيان« ،أ ّنها أعادت التيار الكهربائي إلى
بلدة القاع فور وقوع التفجيرات اإلرهابية مساء
 ،2016/6/27وتحديدا ً عند الساعة .22,35
المؤسسة إل��ى ت��زوي��د البلدة بالتيار
وستعمد
ّ
الكهربائي بشكل متواصل إل��ى حين استتباب
�ي فيها ،وذل��ك تلبية لطلب أهلها
ال��وض��ع األم��ن� ّ
وفاعلياتها.
ويُشار في هذا السياق إلى أنّ أحد االنفجارات
حصل بالقرب من إح��دى محطات الكهرباء في
البلدة ،ما أدّى إلى تض ّرر المحِّ ول وانقطاع «التيار
الكهربائي» عن منطقة محدودة تتغ ّذى منه ،إلاّ
أ ّنه تع ّذر تصليح هذا المح ّول نظرا ً للطوق األمني
المفروض من قِبل القوى األمنيّة .وق��د أُنجزت
التصليحات الالزمة ف��ور السماح للفرق الفنيّة
بالدخول إل��ى مكان االنفجار ،حيث أُعيد وضع
المح ّول في الخدمة عند حوالى الساعة  8,15من
صباح اليوم الواقع فيه .2016/6/28
مؤسسة كهرباء لبنان بأحر
وبالمناسبة،
ّ
تتوجه ّ
التعازي الى أهالي شهداء القاع وتتم ّنى للجرحى
الشفاء العاجل».

مزيد من اال�ستنكار للتفجيرات الإجرامي وب ّري تابع التط ّورات
ووفد مثّل ن�صراهلل زار القاع معزّي ًا بال�شهداء :الإرهاب لن يهزمنا
تواصلت لليوم الثاني ردود الفعل
المستكرة لتفجيرات القاع اإلرهابية،
فيما ت��اب��ع رئ��ي��س مجلس ال��ن � ّواب
نبيه ب ّري منذ أول من أمس األوضاع
وال��ت��ط�� ّورات على ض��وء الهجمات
االنتحاريّة التي استهدفت بلدة القاع،
وأجرى لهذه الغاية سلسلة اتصاالت
بقيادات الجيش والقوى األمنيّة .كما
تواصل أيضا ًخالل الليل قبل الفائت مع
النائبين مروان فارس وإميل رحمه.
وه��ذا الموضوع كان أيضا ً محور
لقاء الرئيس ب ّري في عين التينة مع
القائم بأعمال السفارة األميركية داني
هول.
من جه ٍة أخرى ،زار وفد م ّثل األمين
ال��ع��ام ل��ـ«ح��زب ال��ل��ه» السيد حسن
نصرالله صالة كنيسة مار الياس في
اإلرهابي
بلدة القاع للتنديد باالعتداء
ّ
اآلثم على البلدة ،وللتعزية بالشهداء
الذين سقطوا خالله.
وض��� ّم ال��وف��د ال���ذي ت��رأّس��ه وزي��ر
الصناعة حسين الحاج حسن ،عضو
كتلة ال��وف��اء للمقاومة النائب نوار
الساحلي وأعضاء من قيادة منطقة
البقاع في حزب الله ورؤساء بلديات.
وك��ان في استقبال الوفد النائب
مروان فارس ،مطران بعلبك  -الهرمل
للروم الكاثوليك الياس رحال وذوو
الشهداء.
ونقل الحاج حسن «تحيّات األمين
العام لحزب الله السيد حسن نصرالله
ألهالي بلدة القاع».
كما حيّا «الجيش اللبناني المرابط
على ح���دود ال��وط��ن ،وال���ذي يواجه
اإلرهابيّين منذ مواجهة جرود الضنية
قبل سنوات ،حيث لم يكن هناك ّ
تدخل
لحزب الله في سورية» ،وق��ال« :إنّ
اإلرهاب لن يستطيع أن يهزمنا في كل
المواقع ،وفي هذه المعركة يجب أن

وفد حزب الله معزيا ً بشهداء القاع
موحدين ألنّ اإلرهاب يستهدف
نكون ّ
ال��ج��م��ي��ع ،وال���رس���ال���ة ه���ي رس��ال��ة
الوحدة».
وب�����دوره ،ق���ال م��م� ّث��ل البطريرك
ال��م��ارون��ي ال��ك��اردي��ن��ال م��ار بشارة
الراعي المطران حنا رحمة« :سنقف
في مواجهة اإلرهاب لنطرده من أرضنا
التي احتلّها اإلرهابيّون».
وم��ن جهته ،ق��ال المطران الياس
رح����ال« :ن��ح��ن سنقف م��ع الجيش
والمقاومة في وجه اإلرهابيين».
أ ّما رئيس بلدية القاع بشير مطر،
فقال« :اإلرهاب لن يستطيع أن يهزمنا
وسنحاربه».
كذلك زار ال ُمفتي الشيخ عباس
زغيب متر ّئسا ً وف��دا ً علمائ ّياً ،بلدة
القاع ،مكلَّفا ً من نائب رئيس المجلس
اإلسالمي الشيعي األعلى اإلمام الشيخ
عبد األمير قبالن.

درويش يعود الجرحى

قاسم

وك��ان نائب األمين العام لحزب
الله الشيخ نعيم قاسم علّق على
تفجيرات ال��ق��اع بالقول»:ضربت
يد اإلج���رام التكفيريّ من جديد في
ب��ل��دة ال��ق��اع البقاعيّة ،وم��ن المهم
أن يعتبر ال�لاه��ث��ون وراء اإلدارة
األميركيّة وحلفائها ،بأنّ هؤالء جزء
من المشروع التخريبي لكل المنطقة
ومسيحي،
من دون تمييز بين مسلم
ّ
وبين بلد وآخ��ر .وال تكفي عبارات
االستنكار واإلدان��ة ض ّد هذا اإلرهاب
التكفيري ،ب��ل يجب أن ن��ك��ون ي��دا ً
واح��دة في مواجهة استهداف واحد
ّ
الشك أنَّ
 ...وقد ا ّتضح بما ال يقبل
التكفيريّين ِفعْ ٌل ال ر ّد فعل ،ومشروع
عاب ٌر للحدود ض ّد الجميع من دون
استثناء .ونسأل الله تعإلى الرحمة
للشهداء والشفاء للجرحى ،والصمود
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ألهالينا الكرام في القاع وكل البقاع
ولبنان في مواجهة هذا التحدّي».
وفي المواقف أيضاً ،أ ّكد الرئيس
ميشال سليمان في بيان ،أنّ «الحل
األمثل لحفظ أم��ن القرى والبلدات
يكمن في استدعاء الفئات المناسبة
من االحتياط ،لدعم ق��درات الجيش
وق��وى األم��ن ال��داخ��ل��ي ف��ي البلدات
ال��ح��دودي��ة وف���ي ال���داخ���ل ،لتأمين
سالمة األهالي ،ومراقبة التح ّركات
المشبوهة في ظ ّل كثافة النازحين،
وال��ح��ؤول دون اللجوء إل��ى فوضى
الذاتي والتسلّح».
األمن
ّ
وغ ّرد وزير البيئة محمد المشنوق
ق��ائ�لاً« :ق��د تكون عمليات التفجير
االنتحاريّ في القاع األكبر في العالم
بسبب عدد من ّفذيها ( ،)9ولك ّنها حتما ً
األفشل في نتائجها ،وحدتنا سالحنا
األقوى».

«التغيير واإلصالح»

ول���ف���تَ ال���وزي���ر ال��س��اب��ق سليم
جريصاتي ،بعد اجتماع تك ّتل التغيير
واإلصالح في الرابية برئاسة النائب
ميشال عون ،إلى أنّ «البند المتعلّق
بتفجيرات القاع ف��رض نفسه على
االجتماع» ،مشيرا ً إلى أنّ عون شدّد
على أنّ «اإلدان���ة ل��م تع ْد تكفي إنْ
اقتصرت على األدوات ،اإلدانة يجب
أن تكون للدول واألنظمة التي تغ ِّذي
اإلره��اب .هي المسؤولة عن كل عمل
إرهابي ،فهي تموِّل وتسلِّح وتحمي
ّ
العدمي ف��ي النفوس
وت���زرع الفكر
ّ
المضطربة ،وتسعى إل��ى توطين
النازحين حيث هم مع اإلبقاء على
س��وء أح��وال��ه��م ك��ي تبقى البيئات
الحاضنة في صفوفهم».
وش �دّد جريصاتي ،خ�لال تالوته
البيان الصادر بعد االجتماع ،على
أ ّنه «يجب على الحكومة أن تتح ّمل
م��س��ؤول � ّي��ت��ه��ا ب��م��وض��وع ال��ن��زوح
السوريّ » ،داعيا ً إلى «اعتماد خريطة
رسمية حفاظا ً على أمننا وسالمة
النازحين وعودتهم إلى سورية .نحن
ال نستغ ّل في السياسة ،وال نهمل ما
األهلي».
يتهدّد أمننا وسلمنا
ّ
وعلّق رئيس اللقاء الديمقراطي
النائب وليد جنبالط على التط ّورات
األخيرة في بلدة القاع ،الفتا ً إلى «أنّ
ما يجري في المنطقة أكبر بكثير من
الساسة أو ال��ق��ادة ف��ي لبنان ،وقد
ّ
يستغرق سنوات».
واع��ت��ب��رت ك��ت��ل��ة «المستقبل»
النيابيّة بعد اجتماعها األسبوعي ،أنّ
«هذه الموجة من الجرائم اإلرهابيّة
ال��ت��ي أص��اب��ت ب��ل��دة ال��ق��اع وأهلها
تأتي بعد العملية اإلره��اب� ّي��ة التي
استهدفت ال��ح��دود األردن��يّ��ة ،وهي
تش ّكل دليالً جديدا ً على أنّ أمن لبنان
باتَ مستهدفا ً من قِبل هذه المجموعة
اإلرهابيّة المسلّحة في المنطقة مع
ارتباطاتها المشبوهة».
ورأى النائب وليد جنبالط في
ت��غ��ري��دات على «ت��وي��ت��ر» ،أ ّن��ه «آن
السياسي
األوان للخروج من النقاش
ّ
الحالي ومن تبادل اال ّتهامات ،أل ّنه
ّ
ل��ن ي��ق�دِّم أو ي� ّ
�ؤخ��ر .ولتكن المه ّمة
بتحصين الجيش واألجهزة األمنيّة،
ووضع سياسة ّ
تقشف .وقد تجاوزنا
الخطوط الحمراء».

م��ن ج��ه��ت��ه ،دع���ا رئ��ي��س ال��ح��زب
الديمقراطي اللبناني النائب طالل
أرس��ل��ان ال��ح��ك��وم��ة إل���ى «ا ّت���خ���اذ
إجراءات استثنائيّة لدعم صمود أهل
القاع األبطال ،الذين حملوا عن لبنان،
لتعزيز بقائهم بتعطيل أ ّي��ة خطوة
يكون القصد منها تهجيرهم».
واع��ت��ب��ر ع��ض��و «ك��ت��ل��ة التحرير
والتنمية» ال��ن��ائ��ب ياسين جابر،
«ال يجوز للقيادات السياسية أن
ُتبقي لبنان كما هو اليوم؛ فراغ في
المؤسسات ،وعجز ع��ن ا ّتخاذ
ك��ل
ّ
ال��ق��رارات لحمايته من االنكشافات
األمن ّية أمام اإلرهاب التكفيريّ ».
واستنكر ال��وزي��ر السابق جان
عبيد التفجيرات ،وق��ال« :ال نملك
المعطيات ال��ت��ي تملكها ال��ق � ّوات
المسلحة واألج���ه���زة األم��ن � ّي��ة في
مؤامرة وفتنة وجريمة القاع ،ولك ّننا
نتم ّنى أن ت���زداد اليقظة وت ّتسع
األمني
وتتعاظم ،ليس على المقلب
ّ
فقط ،بل أيضا ً وبدرجة موازية على
واإليماني
والوطني
الصعيد البلديّ
ّ
ّ
والسياسي كذلك».
ّ
ورأى أنّ «المستهدَف ليس فقط
أم���ن وم��ص��ي��ر ب��ل��دة غ��ال��ي��ة ودي��ع��ة
شجاعة شموخة من لبنان ،ولكن
كل لبنان بمعانيه وتكوينه وق ّوته
ورسالته وكرامته».

الخطيب

واع��ت��ب��ر األم��ي��ن ال��ع��ام ل��راب��ط��ة
ال��ش� ّ
�غ��ي��ل��ة ال��ن��ائ��ب ال��س��اب��ق زاه��ر
الخطيب ،أنّ «إق���دام المجموعات
اإلره��اب � ّي��ة التكفيريّة على تنفيذ
سلسلة هجمات إجراميّة ض ّد أهلنا
اآلمنين ف��ي بلدة ال��ق��اع البقاعيّة،
إ ّنما يأتي ليؤ ّكد بالدليل القاطع أنّ
اإلرهابيّين التفكيريّين ال يميّزون في
لبناني وآخر،
ارتكاب مجازرهم بين
ّ
وإ ّنما يستهدفون اللبنانيّين والناس
جميعاً ،ويش ّكلون خطرا ً داهما ً على
أم��ن واس��ت��ق��رار ك��ل ال��وط��ن بشعبه
وناسه».
وأ ّك��د «أنّ وضع ح ّد لهذا التهديد
�ي والحيلولة دون حصول
اإلره��اب� ّ
هجمات إرهابيّة جديدة تطال أهلنا
ف��ي أيّ منطقة م��ن لبنان ،إ ّن��م��ا هو
مرهون بتحرير ال��ج��رود اللبنانيّة
من احتالل قوى اإلرهاب التكفيريّ »،
م��ش �دّدا ً على أن «تحسم الحكومة
اللبنانيّة أمرها بأخذ القرار الجازم
وال���واض���ح وغ��ي��ر الملتبس لقيام
الجيش بالعمل على تحرير الجرود
اللبنانية» ،الفتا ً إل��ى أنّ «محاربة
ق���وى اإلره����اب ال��ت��ك��ف��ي��ريّ تتطلّب
في ظ� ّل ال��دول��ة وض��ع استراتيجيّة
وطنيّة ،سياسيّة أمنيّة ،اقتصاديّة،
اجتماعيّة ،ثقافيّة وإعالميّة وتستند
ف��ي أس��اس��ه��ا إل��ى م��ع��ادل��ة الجيش
والشعب والمقاومة».
واستنكر النائب السابق كريم
الراسي التفجيرات االنتحاريّة ،متقدّما ً
من ذوي الشهداء بأح ّر التعازي ومن
الجرحى بالشفاء العاجل ،وقال« :إنّ
األعمال اإلرهابيّة لن تنال من وحدتنا
تمسكنا بالجيش
ومن عيشنا ومن
ّ
والقوى األمنيّة» ،نافيا ً «الشائعات
التي تالحق عكار حول احتمال القيام
بأعمال إرهابيّة».

(أحمد موسى)
ودعا النائب السابق جهاد الصمد
«الحكومة إلى تح ّمل مسؤوليّاتها في
مواجهة األخطار التي ُتحدق بلبنان،
األهلي ،ووضع الخطط
وتهدّد سلمه
ّ
لمواجهة اإلره���اب وال��ت��ط� ّرف ،عبر
السبل المتاحة،
دع��م الجيش بكل ُّ
وتسليحه بالعدّة والعتاد لتمكينه
من القيام ب��دوره ،وااللتفاف حوله
وح���ول األج��ه��زة األم��ن � ّي��ة األخ���رى،
الداخلي ومن
بهدف تحصين الوضع
ّ
أجل المصلحة الوطنيّة العليا».

أحزاب البقاع

وأدانت األحزاب والقوى الوطنيّة
والقوميّة في البقاع« ،التفجيرات
اإلرهابيّة الوحشيّة الممنهجة بحق
أهالي القاع الصامدين في أرضهم»،
ودعت في بيان «ك ّل القوى السياسيّة
وطني
إلى االصطفاف خلف مشروع
ّ
ج��ام��ع يرتكز إل��ى ثالثية الجيش
والشعب والمقاومة ،لجبه الهجمة
ّ
المنظمة للنيل من استقرار
اإلرهابية
لبنان ووحدة شعبه».
كما طالبت «ال��ق��وى السياسيّة
ّ
المتلطية خ��ل��ف أوه����ام ش��ع��ارات
السياسي
والكيد
المحلي
التوظيف
ّ
ّ
والمراهنات والتوظيفات الخاسرة ،أن
يندرجوا صراحة في مشروع مكافحة
ه��ذا المنحى اإلج��رام��ي التكفيريّ
ّ
ومشغليه ،بدل االنغماس
ومم ّوليه
في مشاريع لن تج ّر إلاّ الويل والدماء
والخراب على بلدنا».
ودع��ت األح��زاب «أه��ل البقاع إلى
م����ؤازرة ال��ج��ي��ش وال��ق��وى األمنية
وإثبات ،كما هم على الدوام ،أ ّنهم نواة
وحدة لبنان وعروبته».

درويش

واستنكر رئيس أساقفة الفرزل
وزح��ل��ة وال��ب��ق��اع ل��ل��روم الملكيين
الكاثوليك المطران عصام يوحنا
دروي��ش االع��ت��داءات ،وق��ال« :أم��ام
هول الجريمة البشعة التي طاولت
بلدة ال��ق��اع ،ننحني إج�لاال ً ألرواح
الشهداء األبرياء الذين فدوا بدمائهم
الزكيّة لبنان بأسره ،ونضرع إلى
الله أن ينعم بالشفاء العاجل على
المصابين ،ونث ّمن عاليا ً وقفة أبناء
القاع البطوليّة في الدفاع عن لبنان،
إذ رفضوا ترك أراضيهم وأص ّروا على
مواجهة المشروع
اإلرهابي التكفيريّ
ّ
والتصدّي له بأرواحهم وأرزاقهم».
وأوض��ح أ ّن��ه «أم��ام ه��ذا الوضع
المستج ّد نهيب بالمسؤولين على
المستويات ك��ا ّف��ة ،وبالمواطنين،
اللبناني
أن يتالقوا خلف الجيش
ّ
واألجهزة األمنيّة ،ألنّ وحدتنا هي
السبيل الوحيد لحماية لبنان من
ك ّل ما ُيحاك له من مشاريع إرهاب ّية.
بلدة القاع ش ّكلت وما ت��زال ص ّمام
أمان للبنان بكل أطيافه ،لها م ّنا كل
احترام وتقدير ،وألبنائها ألف تحيّة
وسالم».
وأع��ل��ن بالتعاون م��ع الجمعيّة
ال��خ��ي��ر ّي��ة ال��ك��اث��ول��ي��ك� ّي��ة ع��ن فتح
مخصص لمساعدة
مصرفي
حساب
ّ
ّ
ضحايا التفجيرات ودعم أهالي القاع
وص��م��وده��م ف��ي أرض��ه��م «ن��رج��و أن
يقبلوه م ّنا عربون أخ � ّوة ومحبة»،
ودعا الجميع إلى المساهمة السخيّة

لتحقيق ال��ه��دف المرج ّو منه .رقم
الحساب 2111.94467042 :في
جميع فروع مصرف «فرنسبنك».
كما زار درويش مستشفى تلشيحا
التي ُنقل إليها جريحان من انفجارات
بلدة القاع ،هما باسل مطر ويوسف
الصحي.
عاد ،واطمأنّ إلى وضعهما
ّ
وطلب درويش من إدارة المستشفى
وم��ن األط��ب��اء وال��م��م��رض��ات تقديم
ك��ل التسهيالت ال��ض��روري��ة لعالج
الجرحى.
من جهتها ،دعت أمانة سر مطران ّية
الفرزل وزحلة والبقاع للروم الملكيين
ال��ك��اث��ول��ي��ك ف��ي ب��ي��ان ،إل���ى «وق��ف��ة
تضامنيّة مع أهل القاع ،وذل��ك يوم
الخميس  30الحالي الساعة 17,00
في مطرانيّة سيدة النجاة  -زحلة.
وحدتنا تحمينا ،فلنصرخ جميعا ً
بصوت عال :ال لإلرهاب ،ال لإلجرام،
نعم للمحبّة والسالم ،نعم للبنان».

السيِّد

وأدان�����ت ن��ق��اب��ة ال��م��ح��ام��ي��ن في
�ي،
بيروت في بيان ،العمل اإلره��اب� ّ
فيما اعتبر المدير السابق لألمن
العام اللواء الركن جميل السيّد ،أنّ
الموجة اإلره��اب� ّي��ة التي استهدفت
بلدة القاع تستلزم معالجة جديّة
وف��ور ّي��ة لمشكلة ال � ّن��زوح السوريّ
ف��ي ل��ب��ن��ان ال���ذي ت��ج��اوز المليون
نسمة ،واستدراك األخطار الحاليّة
والمستقبليّة المتر ّتبة عنه ،وذلك
الحكومي ب��روح من
على المستوى
ّ
المسؤوليّة الوطنيّة وب��ع��ي��دا ً عن
العصبيّة والعنصريّة.
واق��ت��رح ع��ل��ى ال��ح��ك��وم��ة إن��ش��اء
�ي ل��ش��ؤون النازحين
«مكتب وط��ن� ّ
السوريّين» ،يرتبط برئاسة الحكومة
وي��ت��ع��اون م��ع اإلدارات الرسميّة
واألمنيّة ومع البلديات ،وتكون مها ّمه
تكوين ص��ورة واض��ح��ة ومعطيات
دقيقة عن أعداد النازحين ومصادرهم
وتنظيم أماكن تواجدهم ،واإلشراف
المؤسسات الدوليّة والجمعيات
على
ّ
التي ترعاهم وغيرها من التفاصيل،
ب��اإلض��اف��ة إل���ى تعميم ترتيبات
موحدة تن ّفذها البلديات
وإج��راءات
ّ
بالتنسيق مع المحافظات ،بما فيها
تشكيل لجان مسؤولة من النازحين
أنفسهم في أماكن تواجدهم بما يضمن
ضبط االختراقات واألوضاع.

حمدان

ورأى أمين الهيئة القياديّة في
«ح��رك��ة الناصريين المستقلين –
ال��م��راب��ط��ون» مصطفى ح��م��دان في
ب��ي��ان ،أنّ «تفجير ال��ق��اع يستهدف
المسيحي ك��م��ا يستهدف
ال��واق��ع
ّ
لبنان ،إلاّ أنّ نتيجته س ُتترجم بعكس
ّ
المخططون ،وه��و بتشبّث
ما أراده
المسيحيّين بأرضهم واستمرارهم
ف��ي مقاومة اإلره���اب التكفيريّ في
مناطقهم ،وبخاصة في القاع».
وق���ال« :رب��م��ا هناك رس��ائ��ل أراد
إيصالها ه���ؤالء اإلره��اب��يّ��ون ومن
وراءه����م ،إلاّ أنّ ال��رس��ال��ة ل��ن ُتثني
المقاومة في سورية عن االستمرار
في محاربة اإلره��اب ،كما لن ُتح ِبط
اللبناني في التصدّي
عزيمة الشعب
ّ
لإلرهاب».

واعتبر أنّ «اإلنجاز الذي ح ّققته
مديرية المخابرات في األيام القليلة
الماضية ربما ك��ان السبب ف��ي ر ّد
الفعل في القاع ،ما يعني أنّ المديرية
ق���ادرة على أن تصل إل��ى األه��داف
األس��اس� ّي��ة ف��ي صفوف الجماعات
اإلرهابيّة».
ورأى أ ّنه «ال يمكن إلغاء واقع أنّ
المسيحي،
هناك استهدافا ً للوجود
ّ
لكنّ اإلره��اب يستهدف كل العالم»،
واض��ع �ا ً عمليّة ال��ق��اع ف��ي إط��اره��ا
«الخطير لكن غير المبا َلغ فيه».
وق�����ال« :ال���وض���ع ب��ح��اج��ة إل��ى
حلول ج��ذر ّي��ة بالنسبة للنازحين
السوريّين ،والحل يجب أن يكون
واقع ّيا ً يبدأ بتشديد المراقبة عليهم
ومراقبة الجمعيات الدوليّة ،وكل
من يكون صلة ا ّتصال بين النازحين
والخارج».
وأدان����������ت رئ���ي���س���ة ح������زب «
الديمقراطيون األح����رار» ترايسي
شمعون في بيان ،األحداث الدمويّة
ال��ت��ي ت��ع � ّرض��ت ل��ه��ا ب��ل��دة ال��ق��اع،
وج �دّدت «المطالبة بضرورة إيجاد
حلول ألزمة النازحين التي يستغلّها
اإلرهابيّون ويتسلّلون فيها لتنفيذ
جرائمهم».
وط��ل��ب األم��ي��ن ال��ع��ام لـ«التيار
األسعدي» معن األسعد ،في تصريح،
من «الحكومة اللبنانيّة التعاون مع
الحكومة السوريّة ،وبالتالي التعاون
اللبناني والسوريّ ،
بين الجيشين
ّ
للقضاء على اإلرهابيّين التكفيريّين
على الحدود اللبنانيّة  -السوريّة،
ومنع تسلّلهم إلى الداخل اللبناني»،
مشدّدا ً على «ض��رورة التنسيق بين
الحكومتين لتنظيم أوضاع النازحين
ال��س��ور ّي��ي��ن ف��ي ل��ب��ن��ان ب��م��ا يحفظ
الحقوق والكرامات ،وعدم ال ّتعاطي
معهم بعنصريّة مرفوضة و ُمدانة».
وأسف األسعد «لمواقف البعض
التي ص��درت في أعقاب التفجيرات
اإلره��اب � ّي��ة وال��ت��ي استهدفت بلدة
القاع ،ومحاوالت تبريرها أو إعطائها
أحكاما ً تخفيفيّة».
وان��ت��ق��د م��وق��ف سمير جعجع،
معتبرا ً أ ّنه «تجاهل فيه دماء الشهداء
من المدنيّين والعسكريّين» ،متو ّقعا ً
«أن تكلّفه هذه المواقف كثيرا ً على
والشعبي بعد
السياسي
الصعيدين
ّ
ّ
أن كشف عن اصطفافه وفريقه ،وأنّ
لبنان ليس مه ّما ً لديه بقدر ما يه ّمه
الوالء للخارج».
وط��ال��ب رئ��ي��س جمعية «قولنا
وال��ع��م��ل» ال��ش��ي��خ أح��م��د ال��ق��ط��ان
«األج���ه���زة األم��ن��ي��ة وال��ع��س��ك��ري��ة
وبالتعاون مع المقاومة بأن تضرب
بيد م��ن حديد لتج ّنب لبنان خطر
التكفيريين اإلرهابيين المجرمين».
ودع��ا رئيس المركز الوطني في
«التمسك
الشمال كمال الخير ،إلى
ّ
بالثالثيّة الذهبيّة الشعب والجيش
والمقاومة» ،مؤ ّكدا ً «ضرورة التكاتف
والوحدة بين كل مك ّونات الوطن في
هذه الظروف المصيريّة الصعبة».
ورأى رئيس «هيئة حوار األديان»
ال��دك��ت��ور م��ح��م��د ش��ع��ي��ت��ان��ي ،أنّ
الهجمات اإلرهابيّة «تؤ ّكد مواصلة
اإلرهابيّين لمخططاتهم التقسيميّة
والفتنويّة التي ال تستثني أح��داً»،
داعيا ً «اللبنانيّين على اختالفهم ،إلى
تحصين أنفسهم ووطنهم والتماسك
في مواجهة اإلره��اب الدمويّ الذي
ي��ع��م��ل ع��ل��ى زع���زع���ة أم���ن ل��ب��ن��ان
واستقراره ووحدته».
وأدانت سفارة دولة فلسطين في
بيان التفجيرات ،داع��ي� ًة بالرحمة
للشهداء والشفاء العاجل للجرحى.
وأ ّكدت دعمها «للجهود التي تبذلها
الحكومة اللبنانيّة واألجهزة األمنيّة
ف��ي تثبيت األم���ن واالس��ت��ق��رار في
لبنان».
السياسي
ورأى عضو المكتب
ّ
لجبهة التحرير الفلسطينيّة عباس
الجمعة« ،أنّ اإلره���اب ال ح��دود له
ما لم تت ّم مواجهته باستراتيجيّة
شاملة ت���ؤدّي الجتثاثه م��ن خالل
التصدّي لمنابعه الفكريّة المتط ّرفة
وإغ�لاق منابره ،ووق��ف كل أشكال
الدعم المباشر أو غير المباشر له».

