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 النائب اللبناني المعارض ميشال عون
 

ذكر تقرير إخباري إن مجهولين هاجموا مساء الخميس مركزا تابعا للتيار  بيروت
الوطني الحر الذي يتزعمه النائب المعارض ميشال عون ما اسفر عن وقوع أضرار 

 .مادية دون وقوع إصابات
وذكرت الوكالة الوطنية لإلعالم أن مجهولين القوا مساء الخميس قنبلتين على مركز 

كيلومترا، وقد  20في قرية بيت شباب التي تبعد عن بيروت نحو ) التيار الوطني الحر(
 . واقتصرت األضرار على الماديات. انفجرت إحداها فيما لم تنفجر الثانية

 
واستنكرت قوات األمن اللبنانية حادث الهجوم الذي تعرض له مركز التيار الوطني 

 . الحر، الحليف لحزب اهللا، وتعتبره استهدافا للعمل السياسي الحر في لبنان ككل
 

وطالبت قوات األمن اللبنانية في بيان األجهزة المعنية البحث عن الفاعلين لكشف 
 . هويتهم وإلقاء القبض عليهم

 
ويأتي الحادث عقب انهيار حكومة الوحدة الوطنية اللبنانية بعد أن قدم وزراء المعارضة 
في الحكومة استقالتهم أول امس األربعاء بسبب تحقيق تجريه األمم المتحدة في قضية 

 . اغتيال رئيس الوزراء اللبناني األسبق رفيق الحريري
 

ومن المقرر أن يجري الرئيس اللبناني ميشال سليمان مشاورات لتسمية رئيس حكومة 
جديد االثنين المقبل، بعد أن كلف الخميس الحكومة المستقيلة باالستمرار في تصريف 

 .األعمال
 
 

 عندما تدعوا قوات االمن االجهزة للبحث عن مرتكبى الجرائم -قطر  -عبداهللا 
كانت ) واال(من الطبيعى فى اى بلد من بلدان العالم ان تتحرك اجهزة االمن فورا للسيطرة على االوضاع 

قطرات القنابل سببا فى هطول وسقوط ما هو اكثر منها تدميرا وهالكا بمرور الوقت اى اشتعال نيران 

واستغالل الفرص )للسيطرة على الوضع (الحرب على نطاق واسع لتصفية الحسابات اوعلى اقل تقدير 

قبل ضياعها نهائيا او اعادة تشكيل االوضاع وفرضها بالقوة بما يتناسب وحاجة كل فئة عن االخرى 

حتى الجيش نفسة اليستطيع فرض سيادتة وقوتة على الجميع لذلك هو )لبنان تركيبة اجتماعية معقدة (

 االاذا تطلب االمر تدخلة بحيث اليحتك بسيادة الطوائف ومصالحها فى البالد ومادون ذلك) محايد(دائما 

 ما معنى ذلك ؟ -سوسن 
هل يعني ذلك عودة حمامات الدم والحرب الطائفية التي بدأت في حوالي خمسة وثالثين عام ودمرت 

لبنان التي كانت آنذاك تسمى باريس الشرق األوسط؟ متى ستتعلم الشعوب العربية الخروج من حروب 

 داحس والغبراء التي تكرر نفسها في كل زمن؟

  

 ارسل هذا الخبر الى صديق بالبريد االلكتروني
 نسخة للطباعة

 ھل ترغب في التعليق على الموضوع؟ 
 

ترحب بتعليقات القراء، وترجو من المشاركين التحلي بالموضوعية وتجنب " القدس العربي"
كما ترجو الصحيفة من . ا:ساءات الشخصية والطائفية، ولن يتم نشر اي رد يحتوي شتائم

ويفضل ان . المعلقين ادخال ا:سم ا:ول واسم العائلة واسم الدولة وتجنب ا:سماء المستعارة
 . كلمة 200تكون التعليقات مختصرة بحيث : تزيد عن 

 

:األسم

:بريدك األلكتروني

:الموضوع

 : التعليق
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 مصر والجزائر يتراجعان في تصنيف الفيفا
 

  

ھتافات سياسية وطائفية في مباراة : لبنان
 غابت عنھا الروح الرياضية

 

  

 أندية أوروبية تغازل الجزائري زياني 5
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شي                 لي الغنو مظاهرات تـرفض تو
اسـرة   'واعتقاالت العضاء في    .. للرئاسة

فرنسا رفضت السماح لطائرته        'الطرابلسي
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 ثورات الخبز العربية بدأت... أعظم
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 جزائري
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