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الجي�ش ق�صف الإرهاب ّيين في الجرود البقاع ّية ا�ستنكار لبناني وا�سع لتفجيرات ال�سعودية:
ودهم مخزن �أ�سلحة في ّ
تل الأبي�ض
موحدة الجتثاثه
لتجفيف م�صادر تمويل الإرهاب وت�شكيل جبهة ّ
استنكر مسؤولون وأحزاب وشخصيّات
لبنانية النتفجير اإلرهابي في السعوديّة
وطالبوا بتشكيل جبهة واسعة لمواجهة
اإلره���اب واجتثاثه م��ن ج���ذوره وتجفيف
مصادر تمويله.

ب ّري

أسلحة ضبطها الجيش
أعلنت قيادة الجيش  -مديريّة التوجيه ،أنّ قوة من
الجيش دهمت فجر أمس «أماكن مطلوبين في محلّتي
الشراونة وتل األبيض  -بعلبك ،حيث أوقفت المدع ّو
ّ
المحال العائدة له
مهدي حسن وهبي ،وضبطت في أحد
في تل األبيض ،مخزن سالح يحتوي على  41قذيفة آر بي
جي و 31قذيفة النشر و 15رمانة يدويّة وحوالى  70ألف
طلقة عائدة ألسلحة حربيّة خفيفة ،باإلضافة إلى كميّة من
األعتدة العسكريّة المتن ّوعة.
وعند أحد حواجز الجيش على مفرق إيعات  -بعلبك،
أقدم المدع ّو حمدان علي صبحي جعفر المطلوب بجرائم
سطو مسلح وإطالق نار على عناصر الجيش ،والذي كان
يقود سيارة نوع جيب رانج روفر على صدم آلية عسكرية
ومحاولة صدم عناصر الحاجز ،من دون امتثاله إلنذارات
هؤالء العناصر الذين أطلقوا النار با ّتجاه السيارة ،ما
أدّى إلى إصابته بجروح بليغة ُنقل على أثرها إلى أحد
المستشفيات للمعالجة ،وق��د ضبطت بحوزته كميّة
من المخدرات .على أث��ر ذل��ك ،تع ّرضت مراكز الجيش
حي الشراونة ،فردّت
إلطالق النار من قبل مسلحين في ّ

على مصادر النار بالمثل وأُصيب بنتيجة االشتباك أحد
العسكريّين بجروح.
وت � ّم تسليم الموقوف مع المضبوطات إل��ى المرجع
�ص ،وتستمر وح���دات الجيش ب��ده��م األم��اك��ن
ال��م��خ��ت� ّ
المشبوهة ،ومالحقة ُمطلقي النار لتوقيفهم وإحالتهم على
القضاء المختص».
على صعي ٍد آخ��ر ،ا ّتخذت وح��دات من الجيش وقوى
األمن الداخلي تدابير أمنيّة احترازيّة عالية قرب الجوامع
والمؤسسات السياحيّة واالقتصادية ومدن المالهي في
ّ
مدينة النبطيّة ،عشيّة عيد الفطر المبارك.
وواصلت عناصر مخابرات الجيش  -مكتب النبطيّة
إجراءاتها الوقائيّة ،إذ داهمت تج ّمعات للنازحين السورين
في النبطيّة وكفروة والنميرية وزفتا وبلدات أخ��رى،
وأوقفت عددا ً من النازحين الذين ال يملكون إقامات شرعيّة
وقانونيّة .كما صادرت دراجات ناريّة غير قانونيّة وغير
شرعيّة ،وتبيّن أنّ معظمها من النوع الممتاز لدى النازحين
السوريّين ،وقد نقلتها عناصر المخابرات إلى مكتبها في
النبطية.

قبالن :لرفع م�ستوى التن�سيق بين لبنان و�سورية
لحفظ الم�صالح الم�شتركة
وج����ه ن��ائ��ب رئ��ي��س المجلس
ّ
اإلس�لام��ي الشيعي األع��ل��ى اإلم��ام
الشيخ عبد األمير قبالن رسالة عيد
الفطر ،التي دعا فيها «إلى التعاون
على الب ّر والتقوى والتضامن في ما
بيننا عربا ً ومسلمين (دوال ً وشعوباً)،
لمواجهة األخطار التي تهدّد األمة في
حاضرها ومستقبلها ،وفي طليعة هذه
التهديدات المشروع اإلرهابي المتم ّثل
بقطبيه التكفيري والصهيوني ،وال
سيما أ ّنهما يم ّثالن وجهين لعملة
واح��دة عنوانها قهر إرادة اإلنسان
واستباحة دمه وحقوقه وكرامته،
فاإلرهاب الصهيوني اغتصب أرض
العرب وش ّرد شعب فلسطين وارتكب
ال��م��ج��ازر وان��ت��ه��ك ح��رم��ة االن��س��ان
والمقدسات ،أ ّما االره��اب التكفيري
فلقد استباح حرمة اإلنسان وقتل
هذا اإلنسان باسم اإلسالم الذي جاء
به رسول الله رحمة للعالمين ،من
هنا فإنّ اإلس�لام براء من كل عدوان
وإس���اءة وانتهاك لحرمة اإلنسان
التي تحت ّل موقع القداسة في الفكر
اإلسالمي».
ورأى أنّ «اإلره����اب الصهيوني
والتكفيري يتماهيان في األه��داف
والمنطلقات والوسائل ،فيعمالن على
تفتيت المنطقة العربية واإلسالمية
خدمة للكيان «اإلسرائيلي» بما يغرق
بالدنا في مستنقع الفوضى والدمار
والخراب ،ويو ّفر لـ«إسرائيل» األمن
واالستقرار».
وطالب «قادة العرب والمسلمين

تشكيل جبهة ع��ال��م� ّي��ة لمحاربة
اإلرهاب ،تنطلق من ّ
منظمة التعاون
اإلس�لام��ي ،وت��رت��ك��ز على التعاون
والتقارب اإليراني – السعودي».
ك��م��ا ط��ال��ب م��ن� ّ
�ظ��م��ة ال��ت��ع��اون
اإلسالمي «ببذل الجهود والمساعي
الحميدة إلن��ت��اج ح��ل��ول سياسيّة
توقف نزف الدم في سورية والعراق
واليمن ،وتحفظ دماء أهلنا وأخواننا،
و ُتبعد شبح التقسيم والتوطين عن
ب�لادن��ا ،و ُتعيد تصويب البوصلة
با ّتجاه دعم شعب فلسطين وإنقاذ
المقدّسات ،وتحرير األرض من رجس
االحتالل وإعادة الالجئين إلى ديارهم
وأرضهم في فلسطين».
وأ ّك��د قبالن ،أنّ «العيد بمعناه
العام هو اللقاء والوحدة والتواصل
توحد
بين ال��ن��اس ،وه��و مناسبة
ّ

بين اللبنانيّين على معاني الخير
والمحبة والتعاون ،فيتالقوا تحت
لواء حب الوطن والعمل له بإخالص،
نجسد فرحة العيد باللقاء
وعلينا أن
ّ
والتضامن بين اللبنانيّين لتكون
محصنة بتعاوننا».
وحدتنا الوطنيّة
ّ
وخ��ت��م« :إنّ ت��داع��ي��ات األزم���ة
السوريّة على لبنان خطيرة جداً ،وال
سيّما أنّ «داع��ش» تضع لبنان في
ح��دود دولتها اإلرهابيّة المزعومة،
ما يحتم أن يقف كل اللبنانيين س ّدا ً
منيعا ً في مواجهة اإلرهابيين في
كل مكان وعدم السماح بتوطين أيّ
الج��ئ في لبنان ،ما يستدعي رفع
مستوى التنسيق وال��ت��ع��اون بين
الحكومتين ال��س��ور ّي��ة واللبنانيّة
في إط��ار حفظ المصالح المشتركة
للبلدين والشعبين الشقيقين».

ف�ضل اهلل في خطب َت ْي الفطر:
الحلول ال�سيا�س ّية ت�ضمن ا�ستقرار لبنان
خطبتي
ألقى السيد علي فضل الله
ّ
عيد الفطر م��ن على منبر مسجد
اإلمامين الحسنين في حارة حريك،
بعدما أ ّم حشود المصلّين ،وم ّما
جاء في خطبته « :يأتي إلينا العيد
وراي��ات الحزن ّ
تلف واقعنا ،بفعل
ما يجري في أكثر من بلد في العالم
العربي واإلسالمي ،وفي باقي أنحاء
العالم ،حيث يسود منطق تدميريّ
يضرب في كل مكان ،وتغفل العيون
عنه».
ورأى «أنّ مواجهة هذا اإلره��اب
التدميريّ ومعالجته ،ال يمكن أن
تت ّم إلاّ بتضافر كل الجهود والطاقات
وتعاونها في هذا المجال ،ومن خالل
التو ّقف عن توظيفه واستثماره،
الفتا ً إلى أنّ «هناك من يستثمر في
ه��ؤالء اإلرهابيين ،وإن ك��ان يعلن
الحرب عليهم ،ما دام��وا يخدمونه
في تنفيذ مشاريعه أو في حربه في
مواجهة اآلخرين .علما ً أنّ التجارب
السابقة والالحقة ،أثبتت أنّ الذين
دعموا هذا اإلرهاب أو يدعمونه ،هم
الذين عانوا وسيعانون منه ،أل ّنه
ال يقبل إلاّ منطقه رافضا ً أيّ منطق
مختلف».
وتابع« :ولذلك ،ال يكفي في هذه
المرحلة إص��دار بيانات استنكار
ُتدين هذا اإلج��رام ،بعد أن طاولت
نيرانه الجميع ،بقدر ما يحتاج األمر
�وح��د وف��اع��ل ،يقوم
إل��ى م��ش��روع م� ّ
على وضوح في الرؤية ،ويخرج من
حالة المزايدة واالستثمار إلى أخذ
ال��ق��رار ،ق��رار المواجهة على جميع

وفي السياق ،أبرق رئيس مجلس الن ّواب
رئيس االتحاد البرلماني العربي نبيه ب ّري
إلى الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز،
ُمدينا ً ومستنكرا ً التفجيرات اإلرهابيّة «التي
استهدفت حرمة المسلمين والمسجد النبوي
ال��ش��ري��ف ف��ي المدينة ال��م��ن��ورة ،ومسجد
العمران في القطيف».
كما بعث برقيّة استنكار مماثلة إلى رئيس
مجلس الشورى السعودي الدكتور عبد الله
بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.
الشيعي
وأبرق الرئيس ب ّري إلى المرجع
ّ
االعلى آي��ة الله السيد علي السيستاني،
مستنكرا ً ومع ّزيا ً بضحايا التفجير اإلرهابي
الذي استهدف سوق الكرادة في بغداد.
كما بعث برقيّة استنكار مماثلة إلى رئيس
الحكومة العراقيّة حيدر العبادي ،وبرقيّة
أخ��رى إلى رئيس مجلس الن ّواب العراقي
سليم الجبوري.

حزب الله

وأدان حزب الله التفجيرات االنتحاريّة
اإلرهابيّة التي استهدفت المنطقة المحيطة
بالمسجد النبوي الشريف ف��ي المدينة
المنورة ،وأحد المساجد في منطقة القطيف.
وأض��اف في بيان« ،أنّ هذه التفجيرات
ال��ت��ي استهدفت أق���دس األم��اك��ن ف��ي بالد
الحرمين الشريفين ،في أقدس األوقات ،في
األي��ام األخيرة من شهر رمضان المبارك،
ّ
مؤشر آخر على استخفاف اإلرهابيّين
هي
بكل مقدّسات المسلمين ،وبكل ما أجمعوا
على احترامه من أي��ام وأم��اك��ن ،بما يؤ ّكد
انسالخهم عن األ ّمة والدين الحنيف».
وت��اب��ع ال��ب��ي��ان« :أنّ م��ا ق��ام ب��ه ه��ؤالء
اإلره��اب��ي��ون وم���ا ق��ام��وا ب��ه خ�ل�ال األي���ام
الماضية من جرائم بشعة في تركيا والعراق
وبنغالدش ولبنان وغيرها ،يؤ ّكد أنّ هذا
ال��وب��اء الخطير ب� َ
�ات بحاجة إل��ى معالجة
وشعبي
سياسي
جديّة ومختلفة ،وتضامن
ّ
ّ
واض���ح الجتثاث ه��ذا ال���ورم الخبيث من
جذوره».
ولفتَ إلى أنّ «استفحال اإلجرام التكفيريّ
ي��ن��ب��غ��ي أن ي��دف��ع ال�����دول وال��ح��ك��وم��ات
ّ
والمنظمات الدوليّة واإلقليميّة إلى مراجعة
فكريّة شاملة لموقفها من اإلرهاب وتسليحه
وتمويله ودعمه سياس ّيا ً وإعالم ّيا ً وتغطية
جرائمه وايجاد المب ّررات لها ،خاصة بعدما
تبيّن أنّ بعض الجهات الداعمة والمؤيّدة له
أصبحت بدورها من أبرز ضحاياه».
وختم البيان أنّ «العالم والمنطقة باتا أمام
امتحان العمل بشكل متضامن ،ض ّد اإلرهاب
واإلرهابيين بدال ً من استخدامهم في الصراع
��ي وتصفية الحسابات
�ي وال���دول� ّ
اإلق��ل��ي��م� ّ
السياسيّة التي ترت ّد نتائجها السلبيّة على
الجميع من دون استثناء أو تمييز».

الحريري

ب��دوره ق��ال الرئيس سعد الحريري في
تصريح ،إنّ «ال��ه��ج��وم اإلره��اب��ي األخير،
بخاصة المحاولة الفاشلة الستهداف الحرم
النبوي الشريف في المدينة المنورة ،يثبت
لمن ال زال بحاجة إلثبات أنّ من يقومون بهذه
األعمال الجبانة ال يم ّتون لإلسالم ورسوله
بصلة ،بل إ ّنهم في حرب مفتوحة ض ّد ديننا
الحنيف وعلى أرض حرميه الشريفين».
وق��ال رئيس كتلة «المستقبل» النيابية
النائب ف��ؤاد السنيورة ،إنّ «تتابع هذه
السلسلة من الجرائم اإلرهابيّة وتو ّزعها
خ�لال األي���ام ال��ع��ش��رة الماضية م��ن شهر
رمضان ،بين لبنان وبغداد وإسطنبول ود ّكا
في بنغالدش والبارحة في المدينة المنورة
والقطيف وج�دّة لهو أمر جلل ،كبير وكبير
جداً ،وبكونها جميعا ً تستهدف أيضا ً مناطق
يغلب عليها الطابع اإلسالمي».
واع��ت��ب��ر أنّ «م��واج��ه��ة ه���ذه ال��م��وج��ات
اإلج��رام � ّي��ة واإلره��اب��يّ��ة ب��ات��ت مسؤوليّة
جماعيّة عربيّة وإس�لام� ّي��ة ودول��يّ��ة ،فما
يحدث ي��ه�دّد اإلنسانية قاطبة ،وأول ما
ي��ه��دف إل��ي��ه ه��و ت��ش��وي��ه ص���ورة اإلس�ل�ام
والتشكيك بأهدافه ومقاصده ،وبالتالي ال
يمكن السكوت عن أولئك المجرمين وتركهم
يسرحون ويمرحون في تنفيذ هذه الجرائم
اإلرهابيّة المخيفة والبشعة» ،مشدّدا ً على
ضرورة «ا ّتخاذ إجراءات استثنائيّة لمواجهة
هذه الفئة اإلرهابيّة الضا ّلة».

الخارجية

المستويات االجتماعيّة والدينيّة
والثقافيّة واألمنيّة والسياسيّة.
ونحن نرى ض��رورة أن يواكب هذا
القرار بالعمل لإلسراع على تبريد
الجبهات اإلقليميّة الساخنة».
وق���ال« :إنّ ه��ذه ال��ص��ورة التي
نرسمها للمنطقة تطابق الصورة
التي يعيشها لبنان .فقد باتَ واضحا ً
األبعاد الخطرة لما جرى أخيرا ً في
بلدة القاع على مختلف المستويات،
وما كشفت عنه التحقيقات ،والتي
أ َكدت أنّ الساحة اللبنانيّة في دائرة
االس��ت��ه��داف .األم��ر ال��ذي يعني أنّ
الغطاء الذي حمى لبنان في السابق
قابل للخرق ( )...ما يتطلّب اإلسراع
في إيجاد الحلول السياسيّة التي
تضمن استقرار الوضع اللبناني،

المؤسسات العسكريّة
وتمهّد لتقوية
ّ
واألمنيّة وتفعيل دورها للخروج من
الواقع الذي تعانيه».
وت��ل � ّق��ى ف��ض��ل ال��ل��ه ،ع����ددا ً من
االت��ص��االت المه ّنئة بعيد الفطر
في مقدّمها الرئيس سليم الحص،
والرئيس ف��ؤاد السنيورة ،النائب
السابق إسماعيل سكرية ،كذلك تل ّقى
سيالً من البرقيات المه ّنئة ،أبرزها
من الرئيس إميل لحود والرئيس
سعد الحريري ،رئيس وزراء العراق
األسبق إياد عالوي ،السفير اإليراني
في لبنان محمد فتحعلي ،النائب
المنسق العام لتج ّمع
نعمة طعمة
ّ
اللجان وال��رواب��ط الشعبيّة معن
بشور والمحامي الدكتور أنطوان
صفير.

وأدان��ت وزارة الخارجية والمغتربين في
بيان ،الهجمات اإلرهابيّة ،وجدّدت تأكيدها أنّ
«القوى الظالمية ومن يقف وراءها لن تتم ّكن
من النيل من عزيمة شعوبنا التي ستتصدّى
بشجاعتها ووحدتها لوحش اإلرهاب الذي ال
يعرف حدودا ً وال يعترف بدين».
واعتبرت أنّ «الهجمات وم��ا تحمله من
رسائل في أكثر من ا ّتجاه ،وال سيّما اإلرهاب
األعمى الذي ضرب المدينة المنورة ،هدفها
والمس بالمقدّسات
إثارة النعرات الطائفية
ّ
الدينيّة ،وهي ُتعيد إلى الواجهة ضرورة
تكاتف دول المنطقة إزاء مسلسل إراق��ة
الدماء وجرائم اإلرهاب المتربّص ش ّرا ً بها».
وأ ّك��دت «تضامنها الكامل مع السعودية
الشقيقة ،ودعمها للجهود التي تبذلها في
تثبيت األم��ن واالستقرار ودرء أيّ سوء قد
يطال أرضها واسقرارها».

وزراء

وتقدّم وزي��ر الداخليّة والبلديّات نهاد
وولي عهده األمير
المشنوق من الملك سلمان
ّ
�ي عهده األمير
�
ول
وول��ي
محمد بن نايف،
ّ
ّ
محمد بن سلمان ،ومن الشعب السعودي،
بالتضامن في وجه الهجمات اإلرهابيّة التي
تع ّرض لها.
واعتبر في بيان ،أنّ «استهداف السعوديّة
استهداف للمسلمين عموماً ،وللعرب جميعاً.
وت��ج � ّرؤ اإلره��اب� ّي��ي��ن على ال��ح��رم النبوي
الشريف فضح للك ّل زيف ادّعاءاتهم بتمثيل
اإلسالم والمسلمين .وهو استهداف لالعتدال

ول���دور المملكة ف��ي ال��دف��اع ع��ن القضايا
العربية وع��ن المعنى الحقيقي للعروبة،
والمعنى الحقيقي لإلسالم .لكن كل هذا لن
يُعيد عاصفة الحزم إلى الوراء».
وغ���� ّرد وزي���ر البيئة محمد المشنوق
عبر «تويتر» معلّقا ً على التفجيرات في
السعودية قائالً« :عشيّة عيد الفطر ،تندرج
العمليات اإلرهابية في السعودية ،وفي
المدينة المنورة خصوصاً ،في خانة الكفر
باإلسالم والقِيم السماوية .سقط القناع عن
القناع».
واعتبر وزي��ر اإلع�لام رم��زي جريج ،أنّ
الهجمات اإلرهابيّة التي استهدفت السعودية
«إساءة بالغة إلى كل الدول العربية ،وطعنة
نجالء في صميم كل األديان السماويّة».
واستنكر وزير الشؤون االجتماعيّة رشيد
درباس ،بعد زيارته ُمفتي الجمهوريّة الشيخ
عبد اللطيف دري��ان التفجيرات ،آسفا ً ألنّ
«هؤالء الذين يفترون على اإلسالم ويدّعون
أ ّنهم يمثلون مصالح المسلمين ،اآلن يتجرؤون
على مثوى وقبر رسول العالمين ،وإن ّ
دل هذا
على شيء فإ ّنما ّ
يدل إلى أنّ اإلس�لام نفسه
مستهدف من قِبل هؤالء األدعياء».
واعتبر أنّ «الحل الوحيد بالمزيد من
تمسك المسلمين بدينهم ،وبالتسامح الذي
ّ
يوجبه هذا الدين».
واستنكر رئيس ال��ح��زب «الديمقراطي
اللبناني» النائب طالل أرسالن ،الهجمات،
وقال في تصريح« :ندعو المملكة لضرورة
االت��ف��اق ف��ي المنطقة م��ع إي���ران وس��وري��ة
والعراق لمحاربة اإلرهاب بقوة».
ورأى النائب محمد الصفدي في بيان ،أنّ
«التعاون الدولي أصبح واجبا ً للقضاء على
هذه الظاهرة ،فاإلرهاب يزداد قوة وتنظيماً،
وليس باألمر البسيط أن يتم ّكن بفارق أيام
معدودة من التفجير والقتل في كل من لبنان
وتركيا وبنغالدش والعراق والسعودية،
فضالً عن اكتشاف شبكات له في األردن
والكويت وغيرهما».
وأعرب عضو كتلة «التحرير والتنمية»،
ال��ن��ائ��ب ي��اس��ي��ن ج��اب��ر ،ع��ن اس��ت��ن��ك��اره
لالعتداءات اإلرهابيّة في السعودية ،مقدّما ً
التعازي للملك سلمان وللحكومة والشعب
السعوديين .كما استنكر التفجير اإلرهابي
الدموي الذي وقع في الكرادة في بغداد.
وأدان األمين العام لـ« التنظيم الشعبي
الناصري» أسامة سعد في بيان ،التفجيرات
في السعودية والعراق وتركيا وبنغالدش
ولبنان وغيرها من البلدان.
ودعا شعوب األمة العربية إلى «الوقوف
ص ّفا ً واحدا ً لمجابهة خطر الظالميّة والطائفيّة
واإلره���اب ال��ذي يهدّد دولها ومجتمعاتها
وهويّتها الحضارية ،كما دعا شعوب العالم
إلى اإلسهام الجديّ في التصدّي لهذا التهديد
الخطير للحضارة اإلنسانيّة».
وطالب الحكومة اللبنانية بـ«مغادرة
سياسة ال��ت��ردّد ات��ج��اه خطر الجماعات
اإلرهابيّة ،وبتوفير السالح النوعي الالزم
للجيش اللبناني بما يم ّكنه م��ن اقتالع
سرطان اإلرهاب من لبنان».
واعتبر األمين العام لـ«حركة النضال
اللبناني العربي» النائب السابق فيصل
ال����داود« ،أنّ ع��ل��ى ال���دول ال��ت��ي يضربها
اإلره��اب أن ُتعيد النظر في سياساتها ،وال
سيّما في سورية التي تح ّولت بفضل دعمها
لهذه الجماعات المسلحة إلى مق ّر لـ«دولة
اإلره��اب» التي يتزعّ مها أبو بكر البغدادي،
وأبو محمد الجوالني».
ودعا رئيس «التج ّمع الشعبي العكاري»
النائب السابق وجيه البعريني ،خالل جولة
ف��ي ج��رود ع��ك��ار ،إل��ى «ل��ق��اء عربي ط��ارئ
لوضع خطط عربيّة لجبه األخطار ال ُمحدقة
بالعالم العربي».
وح ّذر من «قوى مخابراتيّة مندمجة بهذه
القوى التكفيريّة التي تعمد إلى تدمير المدن
واآلثار واالقتصاد».

الخازن

واستنكر رئيس المجلس العام الماروني
الوزير السابق وديع الخازن في تصريح،
«العمل اإلج��رام��ي ال��ذي استهدف المملكة
العربية ال��س��ع��ودي��ة ف��ي حرمها الثاني
بالمدينة ال��م��ن��ورة» ،واع��ت��ب��ره «إف�لاس �ا ً
الدّعاءات «داعش» الدينيّة المزيّفة».
وق���ال« :ج���اءت التفجيرات اإلره��اب � ّي��ة
األخيرة في أرض المقدّسات السعوديّة،
وفي ذروة االحتفال بنهاية الشهر الفضيل
عشيّة عيد الفطر السعيد ،لتؤ ّكد ،وبالمطلق،
إف�لاس الحركات التكفيريّة من ادّعاءاتها
الدينيّة المزيّفة ،وال سيّما في استهدافها
ثاني الحرمين الشريفين في المدينة المنورة
ومسجدها النبوي األقدس بالسعودية .فقد
سقط القناع األخير عن وجه تنظيم «داعش»
التكفيري القبيح ،بأبلغ دليل ساطع ،على
أنّ ال بشاعة وشناعة ت���وازي ف��ي قحتها
وفجورها هذا اإلره��اب ال��ذي ال دين له وال
أيّ مفهوم أو مالذ بشري ،أل ّنه ال يميّز بين
المسلمين والمسيحيين ،وال بين البشر في
جميع أصقاع المنطقة والعالم».
وتابع« :ولع ّل أدم��ى أفعاله اإلجراميّة
ه��ي اس��ت��ه��داف��ه س��وق ال��ك��رادة ف��ي بغداد
ّ
ّ
يتحضرون في شراء
المكتظ بمؤمنين كانوا
حاجيّاتهم إلقامة المآدب في عيد الفطر».
وأ ّكد أ ّنه «أمام هول المجازر األخيرة ،ال
يسعنا إلاّ أن نستنكر بشدّة وإدانة صارخة
هذه االرتكابات الوحشيّة في قلب المعالم
الدينيّة اإلسالمية ،متقدّمين من المملكة
العربية السعودية بأحر التعازي ،وآملين أن
ننتفض جميعا ً ونقف وقفة واحدة الجتثاث
ه��ذا اإلره���اب م��ن ج���ذوره .وم��ا االستنكار
العالي النبرة ،ال��ذي صدر عن حزب الله،
إلاّ التعبير التضامني المخلص للتعاون
والتعاضد في ه��ذا السبيل ،بعدما الحق
الحزب مع جيشنا الباسل فلول هذا التنظيم
منذ البداية ،دفاعا ً عن حدود لبنان».
واعتبر الوزير السابق فيصل كرامي ،أنّ
«هؤالء اإلرهابيّين ليسوا مسلمين ،واإلسالم
براء منهم .ونقطة على السطر».

دريان وقبالن وحسن

ووص��ف ُمفتي الجمهورية الشيخ عبد
اللطيف دريان التفجيرات التي حصلت في
المملكة بـ«العدوان اإلجرامي في حق كل

المسلمين في العالم ،وهو استفزاز لمشاعر
كل العرب والمسلمين».
ولفتَ في بيان إل��ى أنّ «م��ن يقوم بهذه
األعمال اإلرهابيّة التفجيريّة ال دين له وال
ذ ّمة وال أخالق».
وأ ّك����د أنّ «اإلره������اب م���رض خ��ب��ي��ث ال
موحد
يُستأصل إلاّ بموقف عربي إسالمي
ّ
وفاعل للقضاء على هذه اآلفة التي أصابت
الجسد العربي واإلسالمي».
واستنكر نائب رئيس المجلس اإلسالمي
الشيعي األعلى الشيخ عبد األمير قبالن
تفجيرات الحرم النبوي الشريف ومسجد
العمران في القطيف بعد استهدافها سوق
ال��ك��رادة ف��ي العاصمة العراقية ب��غ��داد»،
م��ش �دّدا ً على أ ّنها «أع��م��ال إجراميّة ت ّتسم
بالكفر والوحشيّة».
ولفتَ إلى أنّ «ه��ذه الفئة المنحرفة عن
تعاليم الدين ا ّتخذت القتل مهنة لها وخرجت
عن الدين ،ما يستدعي محاربتها واجتثاثها
من جسم األم��ة وتجفيف مصادر تمويلها
والتصدّي لجذورها الفكرية ،وال يجوز بأيّ
شكل م��ن األش��ك��ال ال��ت��ه��اون ف��ي التعاطي
معها ،فقتالها واج��ب إنساني وديني على
المسلمين وغ��ي��ره��م يحتم أن يتضامن
المسلمون في ّتحدوا وينخرطوا في معركة
ّ
المتعطش للقتل،
اجتثاث اإلرهاب التكفيريّ
ّ
وبث
والذي كان ه ّمه وال يزال ترهيب الناس
الفتن ونشر الفساد وتعميق التفرقة بين
المسلمين خدم ًة ألعداء الدين واإلنسانيّة».
واعتبر شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز
نعيم حسن ،في بيان ،أنّ «استهداف األماكن
ال��م��ق�دّس��ة ،كالحرم النبوي الشريف في
المدينة المنورة ،إ ّنما يُش ّكل تجاوزا ً يندى له
ّ
ويتخطى كل المحرمات ،وهو أبعد
الجبين
ما يكون عن تعاليم الدين اإلسالمي الحنيف
واألديان السماويّة جميعها».
ورأى «تج ّمع العلماء المسلمين» في
بيان ،أنّ «الجماعات اإلره��اب� ّي��ة ال عالقة
لها باإلسالم وال ب ِقيَمه ،واختيار آخر يوم
الحجاج
من شهر رمضان المبارك لضرب
ّ
والمعتمرين والمصلّين في السعودية ،هو
دليل على أنّ هذه الجماعة ال تحترم اإلسالم
وال الرسول وال عالقة لها بهما».
ودع��ا المملكة العربية السعودية إلى
«أن ُتعيد النظر في سياساتها في االعتماد
على هذه الجماعة وفتح حوار ب ّناء مع بقيّة
ال��دول اإلسالمية ،وخصوصا ً الجمهوريّة
اإلسالميّة اإلي��ران� ّي��ة ،للخروج من المأزق
ال���ذي ت��ع��ي��ش ف��ي��ه ال���ي���وم ،ذل���ك أنّ ه��ذه
الجماعات بعد هزيمتها في العراق وسورية
ستعود إلى السعودية حيث ستكون وباال ً
على ال��دول��ة والشعب ،والحل هو تضافر
جهود األمة اإلسالميّة للقضاء عليها ووضع
سس لحلول سياسيّة في سورية والعراق
أُ ُ
واليمن».
ون �دّد رئيس حزب الحوار الوطني فؤاد
مخزومي بـ«هذه الهمجية التي ال يردعها
حرمات الشهر الفضيل وال عشيّة عيد الفطر،
وال حرمة الحرم النبوي الشريف» ،مؤ ّكدا ً
«أنّ المملكة ستبقى عصيّة على اإلره��اب،
رغم هذا اإلج��رام وكل المحاوالت الخبيثة
الستهداف أمنها وسالمها».
وأب��رق إلى القيادة السعودية مستنكرا ً
التفجيرات.
وأسف رئيس حزب «القوات اللبنانية»
سمير جعجع ،أن «ينتهي شهر رمضان بهذا
الك ّم من اآلالم» ،وآمالً في أن «يحمل عيد الفطر
معه سالما ً وطمأنينة لمنطقتنا والعالم».

«أمل»

َ
وأدان المكتب السياسي لـ«حركة أمل»
ّ
المنظمة التي
الجرائم اإلرهابيّة الدمويّة
استهدفت المدينة المنورة وأح��د مساجد
القطيف وأح��د مشافي ج �دّة في السعودية
الشقيقة ،وسبق أن استهدفت سوق الكرادة في
بغداد ومطار إسطنبول ،ولم توفر المقدّسات
وال��م��واق��ع وال��ت��راث اإلنساني والتاريخي
في كل المنطقة بقصد إخضاعها وتفكيكها
ّ
لمخططات حرب السيطرة على
وإخضاعها
مواردنا البشريّة والطبيعيّة».
وش���دّد ف��ي بيان على أنّ «ه��ذه الحرب
اإلرهابيّة تستدعي توحيد طاقات وإمكانات
األ ّمة إلسقاط أهدافها وحفظ إسالمها وتراثها
وشعوبنا ومواردنا بإنشاء غرفة عمليّات
موحدة لخوض هذه الحرب أمن ّيا ً وعسكر ّيا ً
ّ
وثقاف ّياً ،بالجملة وليس بالمف ّرق».

«المرابطون»

وتوجهت الهيئة القياديّة ف��ي «حركة
ّ
الناصريين المستقلين  -ال��م��راب��ط��ون»
بالتهنئة بعيد ال��ف��ط��ر السعيد «ألهلنا
اللبنانيين عموما ً والمسلمين خصوصاً»،
مؤ ّكد ًة «وجوب تضافر كل الجهود الجديّة
والحقيقيّة لص ّد هذه الهجمة اإلرهابيّة وهذه
الغيمة السوداء التي تنتشر فوق بقاع أ ّمتنا
العربية».
وأض��اف��ت في بيان« ،ول��ع� ّل التفجيرات
التي وقعت في الجزيرة العربية أثبتت أنّ
اإلرهابيّين المتأسلمين ال يقيمون أيّ اعتبار
ألم��اك��ن مقدّسة وح��رم��ات ،وأنّ م��ن يدعم
اإلرهاب ال ُب ّد أن يكون أول ضحاياه ،وليعلم
الجميع أنّ كل مدن وبقاع بالد العرب من
المحيط إل��ى الخليج العربي وأب��ن��اءه��ا،
ستبقى بإذن الله من ّورة في األيام واألعياد
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النهائي على عصابات
القادمة ،بعد القضاء
ّ
اإلره���اب المتأسلمين على أرض سورية
العربيّة ،وتكتمل فرحتنا التا ّمة باألعياد
موحدين وتحت راية
يوم نستطيع جميعنا
ّ
العروبة أن نح ّرر فلسطين كل فلسطين،
وقدسنا الشريف».
ووض��ع رئيس جمعية «قولنا والعمل»
ّ
القطان التفجير «ف��ي خانة
الشيخ أحمد
ّ
المخطط االستكباريّ التكفيريّ الذي يريد
ضرب وحدة المسلمين وزعزعة االستقرار
ف��ي بلداننا العربية واإلس�لام��ي��ة خاصة،
ولطالما ت � ّم التحذير م��ن تمويل اإلره��اب
ودعمه أو السكوت عن إجرامه أل ّنه سيطال
الجميع».
وطالب «كل ال��دول العربية واإلسالمية
بأن تنبذ الخالفات السياسيّة والمذهبيّة
وال��ع��رق� ّي��ة والسلطويّة فيما بينها ،وأن
تتعاون جميعا ً للقضاء على هذه المجموعات
التكفيريّة التي تش ّوه صورة اإلسالم وأهله،
وأن تعمل لنشر الصورة الحقيقيّة المشرقة
عن اإلسالم العظيم الذي ننتمي إليه».
وأ ّك���دت أم��ان��ة اإلع�ل�ام ل��ح��زب التوحيد
العربي« ،تعزيز الجهود اإلقليميّة والدوليّة
لالنخراط في الحرب على اإلرهاب والضغط
على ال��دول المم ّولة له في كل من سورية
وال��ع��راق واليمن ،وغيرها من ال��دول التي
تكتوي بناره التكفيريّة».
واع��ت��ب��رت «جبهة العمل اإلس�لام��ي في
لبنان» ،أنّ «هذا اإلره��اب التكفيري تجاوز
كل الحدود والحرمات والمقدّسات ،وبات
خ��ط��ره الكبير ي��ط��اول الجميع م��ن دون
اس��ت��ث��ن��اء ،م��ا يستدعي ت��وح��ي��د الجهود
والطاقات لمحاصرته فكر ّيا ً وعمل ّيا ً ودين ّيا ً
سبُل إم��دادات��ه ووسائل
وأمن ّياً ،وقطع كل ُ
تمويله ودعمه من الدول التي غ ّذته وربّته
وم ّولته وكبّرته حتى وصل إلى ما وصل إليه
وأصبح وحشا ً كبيرا ً كاسرا ً يقضي حتى
على أقرب الناس إليه ،فكرا ً وعقيدة وحماية
وتمويالً».
واستنكرت «حركة األ ّم��ة» في بيان لها،
التفجيرات االن��ت��ح��ار ّي��ة ال��ت��ي استهدفت
المنطقة المحيطة بالمسجد النبوي الشريف
في السعودية.
وطالبت «علماء األ ّم��ة بفضح هذا الفكر
ودُع��ات��ه الضا ّلين ع��ن إج��م��اع األ ّم���ة رأف��ة
بالعباد ،فهؤالء لم يراعوا حرمة المدينة
المنورة ،وال هذه األيام المباركة ،وهذا دليل
إضافي على أ ّنهم بعيدون كل البُعد عن
الدين اإلسالمي الحنيف».
واعتبر األمين العام للتيار األسعدي معن
األسعد في تصريح« ،أنّ الهجمة اإلرهابيّة
الوحشيّة واإلج��رام� ّي��ة مصدرها واح��د هو
الكيان الصهيوني وملحقاته اإلرهابيّة من
«داعش» والنصرة».
وأ ّكد أن «صون لبنان والحفاظ على أمنه
واستقراره ووحدته يكمن في خروج األفرقاء
من كهوفهم الطائفيّة والمذهبيّة والمصلحيّة
الموحد،
إلى رحاب الوطن الواسع الواحد
ّ
وتجسيد وحدته الداخلية».
وق�دّم األسعد «تعازيه بالضحايا الذين
سقطوا في العراق والسعودية وسورية،
وكل دولة سقط فيها أبرياء مدنيّون».
َ
وأدان رئيس هيئة حوار األديان الدكتور
محمد شعيتاني ف��ي تصريح ،الهجمات
اإلرهابية ،وقال إنّ «الجريمةالبشعة التي
استهدفت اآلمنين العابدين م��ن مختلف
أنحاء العالم في أماكن العبادة في الوقت
الذي يستع ّد فيه العالم اإلسالمي لالحتفال
بعيد الفطر المبارك ،دليل ظالميّة قوى الشر
التي تستهدف األ ّمة اإلسالميّة».
ودع��ا شعيتاني السعودية لـ«مبادرة
حوار وا ّتفاق في المنطقة مع إيران وسورية
والعراق الجتثاث اإلرهاب التكفيري الذي ال
دين له .رحم الله الشهداء وشفى الجرحى
في المملكة والعراق».

جبهة التحرير

واعتبر عضو المكتب السياسي لجبهة
التحرير الفلسطينية عباس الجمعة ،أنّ
�ي ال��ك��رادة في
«التفجيرات التي شهدها ح� ّ
العراق ،والتي أدّت إلى وقوع مئات الشهداء
والجرحى واألعمال اإلرهابيّة في السعودية،
إ ّنما تن ّم عن وحشيّة تفوق الوصف» ،داعيا ً
إلى «التكاتف من أجل هزيمة قوى الظالم
والتكفير».
وق��ال« :إنّ أع��داء األمة العربيّة ،وخاصة
ال��ق��وى اإلم��ب��ري��ال��يّ��ة وال��ص��ه��ي��ون � ّي��ة هم
المستفيدون من هذه المجازر المتواصلة في
أكثر من بلد عربي ،وإنّ السبب المباشر في
استمرار هذه المجازر هو االحتالل الصهيوني
لفلسطين واالحتالل األميركي للعراق».
ودعا إلى «العمل على إقامة جبهة شعبيّة
عربيّة مساندة لقضايا األ ّمة العربية ،خاصة
القضيّة الفلسطينيّة» ،مؤ ّكدا ً أنّ «فلسطين
هي الخاسر األكبر م ّما يحدث في المنطقة من
مشاريع التجزئة والتقسيم».
واستنكرت نقابة الصحافة اللبنانية
«التفجير اإلرهابي الذي قامت به مجموعة
من اإلرهابيّين باسم الدين اإلسالمي ،وهو
بريء منهم».
ّ
يخطط له اإلرهاب
كما استنكرت «ما كان
في الكويت ،حيث تم ّكنت السلطات األمنيّة
الكويتيّة م��ن تفكيك ث�لاث خاليا لتنظيم
الدولة اإلسالمية (داعش)».

«تج ّمع اللجان» �شارك في و�ضع
�أكاليل على تمثال بوليفار
المنسق العام معن بشور،
أعلن تج ّمع اللجان والروابط الشعبيّة في بيان ،أنّ وفدا ً منه «برئاسة
ّ
شارك في وضع أكاليل من الزهر على تمثال القائد األميركي الالتيني سيمون بوليفار في حديقة
مشتركة بين بلدية بيروت وبلدية الغبيري» ،في عيد استقالل فنزويال وبدعوة من سفيرتها في
لبنان سعاد كرم ،في حضور سفراء دول أميركا الالتينية ،رئيس بلدية الغبيري معن الخليل ،عضو
المكتب السياسي للجبهة الديمقراطيّة لتحرير فلسطين علي فيصل ومم ّثلين عن جمعية الصداقة
اللبنانيّة  -الفنزويليّة.
وقال ّ
بشور« :إنّ تجاوب بلديّتي العاصمة والغبيري مع سفارة فنزويال بتسمية حديقة مشتركة
بين البلديتين باسم بوليفار هو تأكيد على إجماع اللبنانيّين حول هذه القامة الثوريّة الكبيرة،
كما هو داللة أخرى على روحه الوحدو ّية الجامعة التي نفتقدها هذه األيام في ظل ما نعيشه من
وتوحش ال يعرف حدودا ً وال روادع ،كما الحظنا باألمس
انقسام حاد وغل ّو دموي وتشرذم وإقصاء
ّ
مع االنفجار اإلجرامي في المدينة المنورة ،وقبلها في جدة والقطيف والكرادة ،ناهيك عن التفجيرات
أجنبي».
إسالمي أو
عربي أو
المتواصلة في غير بلد
ّ
ّ
ّ

