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رئيسة الوزراء :يوم أسود في تاريخنا

«اإلرهاب» يضرب مسجدين في نيوزيلندا

• �أثناء نقل اجلرحى بعد املذبحة

توالت اإلدانات من مختلف عواصم العالم حلادث
إطالق النار الذي استهدف مسجدين بوسط مدينة
«كرايست تشيرش» النيوزيلندية أمس ،وأدى إلى
مقتل  49شخصا ً وإصابة  48آخرين.
فيما ن�رش برينتون تارانت املنفذ املفرت�ض
لهجوم امل�سجدين يف مدينة كراي�ست ت�شري�ش
النيوزيلندية ،بيانا عرب الإنرتنت� ،رشح فيه
«دوافعه» للجرمية ،و�أقر فيه ب�أنه �أقدم على
الإجرام بدافع «الإرهاب».
ويف البيان اعترب تارانت �أن تدفق املهاجرين
على ال���دول الغربية ي�شكل �أخ��ط��ر تهديد
ملجتمعاتها ،ويرقى �إلى ما و�صفه بـ«الإبادة
اجلماعية للبي�ض» ،و�أن وقف الهجرة و�إبعاد
«ال��غ��زاة» املتواجدين على �أرا�ضيها لي�س
«م�س�ألة رفاهية ل�شعوب هذه الدول ،بل هو
ق�ضية بقاء وم�صري».

• خالل الهجوم الإرهابي على امل�صلني

وفيما يتعلق ب�أهداف الهجوم� ،أكد تارانت �أنه
جاء من �أج��ل «�إقناع الغزاة ب��أن �أرا�ضينا لن
ت�صبح لهم �أبد ًا» ،وانتقاما لـ «ماليني الأوروبيني
الذين قتلهم الغزاة الأجانب عرب التاريخ و�آالف
الأوروبيني الذين ق�ضوا يف هجمات �إرهابية على
الأرا�ضي الأوروبية».
�أما الأهداف العملية ،ح�سب تارانت ،فهي تقلي�ص
الهجرة برتهيب «الغزاة» وترحيلهم ،و�إثارة رد
فعل عنيف من «�أعداء �شعبي» كي يتعر�ضوا ملزيد
من العنف يف نهاية الأمر.
كما ذكر تارانت �أنه ي�سعى لدق �إ�سفني بني �أع�ضاء
حلف الناتو الأوروبيني وتركيا ،بهدف «�إعادتها
�إلى مكانتها الطبيعية كقوة غريبة ومعادية».
وحول اختيار نيوزيلندا موقع ًا لتنفيذ الهجوم،
كتب تارانت �أنه جاء للفت الأنظار �إلى «حقيقة
االعتداء على ح�ضارتنا» ،التي لي�ست يف م�أمن من

مصر :عمل خسيس يتنافى
مع مبادئ اإلنسانية
دان��ت م�رص ب�شدة �أم�س الهجومني الإرهابيني اللذين ا�ستهدفا
م�سجدين يف مدينة «كراي�ست ت�شري�ش».
و�أك��دت اخلارجية امل�رصية يف بيان ان هذا «العمل االرهابي
اخل�سي�س» يتنافى مع مبادئ االن�سانية وميثل تذكريا جديدا
ب�رضورة توا�صل وتكثيف اجلهود الدولية ملحاربة الإره��اب
البغي�ض الذي ال دين له ،ومواجهة كل ا�شكال العنف والتطرف.
كما �أعرب البيان عن وقوف م�رص بجانب نيوزيلندا وجميع ا�رس
ال�ضحايا وخال�ص التعازي واملوا�ساة لأ�رس ال�ضحايا ،متمنيا
�رسعة ال�شفاء للم�صابني.

خطر املهاجرين حتى يف «�أبعد بقعة منها».
وذكر تارانت �أنه يدعم الرئي�س الأمريكي دونالد
ترامب «كرمز للهوية البي�ضاء املتجددة والهدف
امل�شرتك» ولي�س ب�صفته ال�سيا�سة.
وح�سب املعلومات الأخرية ،بلغت ح�صيلة �ضحايا
الهجوم  49قتي ًال و 20جريح ًا على الأقل.
واعتربت رئي�سة وزراء نيوزيلندا جا�سيندا �أرديرن
حادث �إطالق النار يف م�سجدي مدينة كراي�ست
ت�شري�ش �أم�س عمال �إرهابيا ،وقالت �إنه يوم �أ�سود
يف تاريخ بالدها.
و�أكدت �أرديرن خالل م�ؤمتر �صحايف �إن ما حدث
يف كراي�ست ت�شري�ش «عمل على درجة غري م�سبوقة
من العنف» ،و�أنه ال مكان يف نيوزيلندا لهذه
الظاهرة وملن نفذ هذا الهجوم.
و�أ���ض��اف��ت« :العديد من ال�ضحايا �أع�ضاء يف
جمتمعات املهاجرين ،ونيوزيلندا هي بيتهم،

وهم نحن».
ودانت رئي�سة الوزراء الربيطانية ترييزا ماي
�أم�س الهجومني الإرهابيني.
و�أع��رب��ت م��اي يف ت�رصيح �صحايف عن عميق
حزنها ل�سقوط عدد كبري من القتلى يف الهجومني
اللذين و�صفتهما بـ«الإرهاب» ،معربة عن خال�ص
تعازيها با�سم ال�شعب الربيطاين ال�رس ال�ضحايا
خا�صة و�شعب نيوزيلندا عامة.
من جانبها �أعربت امللكة �إليزابيث الثانية ملكة
بريطانيا �أم�س عن بالغ حزنها للهجومني على
امل�سجدين.
وقالت امللكة التي متثل ر�أ�س الدولة يف نيوزيلندا
يف بيان �صحايف انها ت�شعر بحزن بالغ للأحداث
املروعة يف «كراي�ست ت�شري�ش» معربة با�سمها
وا�سم زوجها الأمري فيليب عن تعازيهما لأ�رس
و�أ�صدقاء �ضحايا الهجوم.

«األزهر» :هجوم إجرامي انتهك حرمة بيوت اهلل
ندد الأزه��ر ال�رشيف �أم�س بالهجوم «الإرهابي
امل��روع» وح��ذر االزه��ر يف بيان من ان الهجوم
ي�شكل م�ؤ�رشا خطريا على النتائج الوخيمة التي
قد ترتتب على ت�صاعد خطاب الكراهية ومعاداة
االجانب وانت�شار ظاهرة «اال�سالموفوبيا» يف
العديد من بلدان اوروب��ا حتى تلك التي كانت
تعرف بالتعاي�ش الرا�سخ بني �سكانها.
و�شدد على �أن ذلك الهجوم «الإجرامي» الذي انتهك
حرمة بيوت الله و�سفك الدماء املع�صومة يجب
ان يكون جر�س انذار على �رضورة عدم الت�ساهل

مع التيارات واجلماعات العن�رصية التي ترتكب
مثل هذه االعمال البغي�ضة.
وطالب الأزهر ب�رضورة بذل مزيد من اجلهود لدعم
قيم التعاي�ش والت�سامح واالندماج االيجابي بني
ابناء املجتمع الواحد بغ�ض النظر عن اديانهم
وثقافاتهم.
وتقدم بخال�ص ال��ع��زاء وامل��وا���س��اة ال��ى �أ�رس
ال�ضحايا مت�رضعا ال��ى امل��ول��ى ع��ز وج��ل ان
يتغمدهم بوا�سع رحمته وان ينعم على امل�صابني
بال�شفاء العاجل.

«االتحاد األوروبي»:
نقف مع نيوزيلندا ضد
المدمرين لمجتمعاتنا
دان ق��ادة االحت���اد الأوروب����ي ب�شدة
«الهجوم الإرهابي» على امل�صلني يف
م�سجدين بنيوزيلندا ،وقال رئي�س
املفو�ضية الأوروبية جان يونكر يف
بيان «لقد علمت برعب وحزن عميق
بالهجوم الإره��اب��ي على اجلالية
امل�سلمة يف كراي�ست ت�شري�ش».
وا�ضاف« :هذا عمل وح�شي على الأبرياء
يف مكان ع��ب��ادة يتعار�ض م��ع قيم
وثقافة ال�سالم والوحدة التي ي�شاركها
االحتاد الأوروبي مع نيوزيلندا».
واعرب عن التعازي لذوي ال�ضحايا،
م�ؤكدا وق��وف االحت��اد االوروب���ي مع
نيوزيلندا مبواجهة «الذين يريدون
تدمري جمتمعاتنا وطريقة حياتنا».
من جانبها ،اعربت املمثلة العليا
لالحتاد الأوروبي فيديريكا موغرييني
يف بيان منف�صل عن خال�ص التعازي
لعائالت و�أ�صدقاء �ضحايا الهجومني
الإرهابيني وقالت «الهجمات على
�أماكن العبادة هي هجمات على كل
واحد منا».

أستراليا تنكس األعالم
حداداً على القتلى
�أمر رئي�س ال��وزراء اال�سرتايل �سكوت
موري�سون �أم�س بتنكي�س اعالم بالده
ح���داد ًا واح�ترام � ًا جلميع القتلى يف
«الهجوم االرهابي».
وقال موري�سون يف بيان ان «نيوزيلندا
مثل ا�سرتاليا موطن جلميع االديان
والثقافات واخللفيات العرقية وال
يوجد على االطالق يف اي من بلدينا
الكراهية والتع�صب اللذن يولدان هذا
العنف االرهابي املتطرف».
و�أك�����د ان ب��ل�اده ت��ق��ف م���ع جميع
النيوزيلنديني اليوم خالل هذا «الوقت
املظلم» ال��ذي تنت�رش فيه الكراهية
والعنف مدينا هذه الهجمات االرهابية
العنيفة والتطرف اليميني الذي
«�رسق حياة العديد من النيوزيلنديني
الأبرياء اثناء ممار�ستهم للعبادة».

بوتين :ضرورة مالحقة الجناة
دان الرئي�س الرو�سي فالدميري بوتني بقوة �أم�س الهجوم
امل�سلح يف مدينة «كراي�س ت�شري�ش» يف نيوزيلندا.
وطالب بوتني ب�رضورة مالحقة اجلناة وانزال ا�شد العقاب
بهم ،معربا يف الوقت نف�سه عن م�شاركة ذوي ال�ضحايا
لأحزانهم وامله يف تعايف امل�صابني.

السعودية :اإلرهاب ال دين له
وال وطن
دان�����ت امل��م��ل��ك��ة العربية
ال�سعودية ب�أ�شد العبارات
اط�لاق النار ال��ذي ا�ستهدف
م�سجدين خالل �صالة اجلمعة
�أم�����س يف مدينة «كراي�ست
ت�شري�ش».
وجدد م�صدر م�س�ؤول بوزارة
اخلارجية ال�سعودية يف بيان
�صحايف الت�أكيد على �إدان��ة

اململكة ل�ل�إره��اب ال���ذي ال
دين له وال وطن بكل �أ�شكاله
و�صوره وايا كان م�صدره.
و�شدد على موقف بالده الداعي
ال��ى ��ضرورة اح�ترام الأدي��ان
مقدما العزاء واملوا�ساة لذوي
ال�ضحايا وللحكومة وال�شعب
النيوزيلندي ال�صديق ومتنياته
للجرحى بال�شفاء العاجل.

قطر :نرفض العنف واإلرهاب

دانت قطر ب�أ�شد العبارات «الهجوم الإرهابي والوح�شي» وجددت وزارة
اخلارجية القطرية يف بيان لها موقف قطر الثابت من رف�ض العنف
و«االرهاب» مهما كانت الدوافع والأ�سباب.
و�شدد البيان على رف�ض قطر التام ا�ستهداف دور العبادة وترويع
الآمنني.
وعرب عن تعازي قطر ل��ذوي ال�ضحايا وحلكومة و�شعب نيوزيلندا
ومتنياتها للجرحى بال�شفاء العاجل.

اإلمارات :موقفنا ثابت تجاه
هذه األعمال
دان��ت الإم����ارات �أم�����س حادث
اط�ل�اق ال��ن��ار ال���ذي ا�ستهدف
م�سجدين مبدينة «كراي�ست
ت�شري�ش» بنيوزيلندا وخلفا
قتلى وجرحى بني امل�صلني.
و�أك������دت وزارة اخل��ارج��ي��ة
االماراتية يف بيان الت�ضامن
الكامل مع نيوزيلندا يف مواجهة
التطرف واالرهاب ووقوفها الى
جانبها يف كل ما تتخذه من

اج��راءات حلفظ �أمنها و�سالمة
م��واط��ن��ي��ه��ا وامل��ق��ي��م�ين على
�أرا�ضيها.
كما �أكد البيان موقف االمارات
ال��ث��اب��ت وال��راف�����ض لالرهاب
بجميع �أ���ش��ك��ال��ه ،م��ع�برا عن
تعازيها للحكومة النيوزيلندية
و�أه������ايل وذوي ال�ضحايا
ومتنياتها بال�شفاء العاجل
للم�صابني.

البحرين :عمل جبان
• ناجون من اجلرمية الإرهابية

قتيل أردني وثمانية جرحى
�أعلن الأردن �أم�س ان احد مواطنيه قتل وا�صيب ثمانية
�آخرون يف الهجومني الإرهابيني بنيوزيلندا.
وقال وزير اخلارجية الأردين امين ال�صفدي على
ح�سابه بـ«تويرت» ان «اخلارجية تتوا�صل مع
ال�سلطات يف نيوزيلندا بعد ا�ست�شهاد مواطن اردين
وا�صابة ثمانية اخرين يف الهجومني الإرهابيني
الوح�شيني على م�سجدين».
وكان العاهل الأردين امللك عبدالله الثاين وعدد
من االمراء وكبار امل�س�ؤولني الأردنيني قد دانوا
الهجومني الإرهابيني وا�ستنكروا االعتداء على
امل�سجدين.
و�أك��دت وزي��رة االع�لام الناطقة الر�سمية با�سم

احلكومة الأردن��ي��ة جمانة غنيمات يف ت�رصيح
�صحايف موقف االردن الراف�ض لالرهاب واالعتداء
على الآمنني ودور العبادة واال�ستهداف الغا�شم
املتكرر لالبرياء ال��ذي يعد م��ن اب�شع �صور
الإرهاب.
واو�ضحت ان هذه احل��وادث االرهابية الب�شعة
تتطلب العمل وفق منهج ت�شاركي دويل تت�ضافر من
خالله اجلهود الرامية ملحاربة االرهاب مبختلف
ا�شكاله امنيا وفكريا.
واعربت عن تعازي احلكومة االردنية ل�ضحايا
«املذبحة االرهابية» وامنياتها بال�شفاء العاجل
للم�صابني.

الرئيس التركي :لعنة اهلل على الفاعلين
�أدان الرئي�س الرتكي رجب �أردوغ��ان ب�شدة الهجوم
الإرهابي على م�سجدي مدينة كراي�ست ت�شري�ش يف
نيوزيلندا �أم�س اجلمعة ،ال��ذي �أ�سفر عن مقتل 49
�شخ�صا و�إ�صابة الع�رشات.
وكتب �أردوغان يف تغريدة ن�رشها عرب ح�سابه الر�سمي
يف موقع «تويرت»�« ،أدين ب�شدة الهجوم الإرهابي على
م�سجد النور يف نيوزيلندا ،وعلى امل�سلمني الذين كانوا

ي�ؤدون عبادتهم هناك ،ولعنة الله على الفاعلني».
و�أ�ضاف الرئي�س الرتكي�« :أمتنى الرحمة من الله
لأخواننا الذين فقدوا حياتهم يف الهجوم ،وال�شفاء
العاجل للجرحى».
كما غرد املتحدث با�سم الرئا�سة الرتكية �إبراهيم على
«تويرت»« :على العامل �أن يقف بحزم يف وجه الإرهاب
الفا�شي املتمثل بالإ�سالموفوبيا».

«التعاون اإلسالمي»:
جريمة وحشية
دان��ت منظمة التعاون الإ�سالمي
�أم�س ب�أ�شد العبارات الهجومني
على م�سجدين يف نيوزيلندا.
وقال الأمني العام للمنظمة يو�سف
العثيمني �إن «اجلرمية الوح�شية
متثل حتذيرا �آخ��ر من الأخطار
اجللية التي متثلها الكراهية
والتع�صب والإ�سالموفوبيا».
وت��وق��ع العثيمني �إن����زال �أ�شد
العقوبات على القاتل ،داعي ًا
ال�سلطات النيوزيلندية �إلى �إجراء
حتقيق ف���وري و���ش��ام��ل يف هذا
االعتداء الآثم وتوفري حماية �أكرب
للجماعات واملجتمعات امل�سلمة
التي تعي�ش يف نيوزيلندا.
من جهتها اعربت رابطة العامل
الإ�سالمي عن �شديد �أملها و�إدانتها
للهجومني الإره��اب��ي�ين اللذين
راح �ضحيتهما ال��ع����شرات من
القتلى واجل��رح��ى يف م�سجدين
بنيوزيلندا.

دانت البحرين �أم�س ب�شدة �إطالق النار الذي ا�ستهدف
م�سجدين يف مدينة «كراي�ست ت�شري�ش».
و�أك��دت وزارة اخلارجية البحرينية يف بيان �صحايف
وق��وف اململكة �إل��ى جانب نيوزيالندا يف جهودها
ملحاربة «الإرهاب» واحلفاظ على �أمن و�سالمة مواطنيها
واملقيمني فيها.
و�أعربت عن بالغ التعازي واملوا�ساة لأه��ايل وذوي
ال�ضحايا ومتنياتها ب�رسعة ال�شفاء جلميع امل�صابني
جراء هذا العمل «الإرهابي» اجلبان الذي يتنافى مع
جميع املبادئ الدينية والقيم الأخالقية والإن�سانية.

الرئيس النمساوي :اعتداء
رهيب وهمجي
دان الرئي�س النم�ساوي �ألك�سندر
بيلني �أم�س ب�شدة الهجومني على
امل�سجدين.
وق��ال بيلني يف بيان الهجوم انه
«اعتداء رهيب وهمجي على �أ�شخا�ص
يريدون ال�صالة» ،داعيا الى ادانة
هذا النوع من «الأع��م��ال الرهيبة
وال����شري��رة ب�����ش��دة» ،معربا عن
ت�ضامنهمع�شعبنيوزيلنداوتعازيه
لذوي ال�ضحايا و�أ�صدقائهم .من
جانبها دان��ت اي��ران �أم�س ب�شدة

«الهجوم املروع» يف مدينة كراي�ست
ت�شري�ش معتربة العمل «وح�شي ًا»،
وطالب املتحدث با�سم اخلارجية
االيرانية بهرام قا�سمي مبعاقبة
مرتكبي هذا الهجوم بغ�ض النظر
عن �أي اعتبارات �أخرى.
ودعا قا�سمي دول العامل الى ادانة
�أي عمل �إرهابي يف �أي مكان كان واال
ت�سمح للتيارات والأفكار العن�رصية
واملناوئة للإ�سالم ب�أن تخاطر ب�أمن
وهدوءمواطنيها.

