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المحر�ضين ...ول�صفحة جديدة
دعا لمحالكمة عادلة للمطلوبين ومالحقة
ّ

بدعوة من منفذية الأرجنتين في «القومي»

ميقاتي :الخطة الأمنية ك�شفت من قال «ال للجلو�س
مع حزب اهلل ثم طالب بفتح كل القنوات معه

ّ
ب�شري حا�شد �أمام ال�سفارة ال�سورية
جدار
في بيون�س �أيري�س يح ّيي بطوالت الجي�ش ال�سوري

دعا رئيس الحكومة الحكومة السابق
نجيب ميقاتي ،من طرابلس ،إلى فتح
صفحة جديدة من التعاون بين الجميع
«لتثبيت األمن واالستقرار في المدينة
وتفعيل ال��دورة االقتصادية فيها ،عبر
صرف المبالغ التي خصصتها حكومتنا
لطرابلس والبالغة مئة مليون دوالر،
وال��ت��ي ح��ال��ت ظ���روف األح����داث دون
استثمارها في مشاريع منتجة للمدينة
ولجميع أبنائها».
ورأى أن��ه «ح��ان الوقت لكي نعبُر
جميعا ً إل��ى سلطة ال��دول��ة التي هي
مالذنا األول واألخير ،والبداية لتحقيق
ذل��ك إج���راء محاكمة ع��ادل��ة لجميع
المطلوبين ومالحقة المح ّرضين أيضاً،
والعمل الجدي والمنتج وليس رمي
المسؤوليات جزافاً».
وشدد على «أننا لن نسكت عن ظلم
في السياسة ،وع��ن مضيّهم في رمي
االتهامات ،ولن نتبع التجريح طريقا ً
ول��و خالفنا البعض ال���رأي ف��ي هذا
النهج».
وقال« :يريدون تكريس نهج اإللغاء
لكل صوت آخر أو رأي آخر ،لكننا نقول
انا ومن معي نحن ال نخضع إال إلرادة
الله ،فقرارنا من رأسنا ومن تمسكنا
بالتعبير ع��ن ارادت��ك��م انتم ي��ا ابناء
الفيحاء والشمال  ،نصيب ونخطئ لكننا
نحن أصحاب القرار الحر».

تكريم المدارس المتفوقة

وكان ميقاتي يتحدث في االحتفال

ال��س��ن��وي ال����ذي أق��ام��ت��ه ظ��ه��ر أم��س
«جمعية العزم والسعادة االجتماعية»
تكريما ً للمدارس المتفوقة في الشهادة
الرسمية ف��ي ح��ض��ور ال��ن��ائ��ب أحمد
كرامي وشخصيات تربوية واجتماعية
وثقافية وهيئات المجتمع المدني.
وق��ال« :نلتقي اليوم بارتياح بعد
ال��ب��دء بتطبيق ال��خ��ط��ة األم��ن��ي��ة في
طرابلس ،وهي الخطة التي رحبنا بها
أح�� ّر ترحيب خصوصا ً وان��ه��ا كانت
وليدة الحكومة الماضية ،ونشكر الله،
انها أتاحت لنا كشف األم��ور بالكامل:
من قائل ال للجلوس مع حزب الله الى
ُمطالب بفتح كل القنوات لالتصال مع
الحزب ،من ُمطالب بالتم ّنع عن الجلوس
مع المتهمين بجريمة العصر الى جالس
بانسجام وأخ ّوة معهم والحمد لله ،من
م ّتهم للجيش باالنحياز لمصلحة حزب
الله الى مزايد في الثناء على دوره ،من
قائل هؤالء هم أوالدنا وحماة طرابلس
إلى التخلي عنهم بالمطلق.
أضاف»:الحمدلله أننا نحسب على
أنفسنا الكلمات وال نقول إالّ ما يُرضي
الله ويُرضي ضميرنا ونتمسك بالحق
ق��وال ً وممارسة .جلسنا ونجلس مع
الجميع حين يكون لهذا الجلوس فائدة
في حماية لبنان وتحصين وحدته.
نتحاور مع كل األطراف من دون استثناء
في لبنان ،ألننا نعلم وطالما قلنا أن ال
مفر من الحوار وها هم اليوم يتمسكون
بحوار لطالما رفضوه.أخذنا قرار النأي
بالنفس عن األزمة في سورية فتناوله

ميقاتي متحدثا خالل االحتفال

البعض تهشيما ً وتسخيفا ً ف��إذا بهذا
البعض يتمسك به ويشدد في المطالبة
بتحقيقه.
وق��ال س��ي��ادة ال��دول��ة ه��ي األس��اس
واألمن يجب أن يسود في طرابلس وقد
س��اد والحمدلله فسقطت األقنعة في
مقابل المساومة على مصالح خاصة
وآنية ،ويبقى شعارنا الجيش عماد
الوطن».
وتابع« :نادينا دائما ً ب��زرع الثقة،
فقوبلنا بزرع الشك .نادينا بالتعاون
فجوبهنا بالرفض وبث التفرقة .نادينا
باإلعمار والبناء فردوا علينا بالتهديم
والتخريب».
وق����ال« :زرع����وا ط��راب��ل��س أحجار
أساس لمشاريع مختلفة من دون رصد
االعتمادات الالزمة لها ،فيما حكومتنا
وفرت تلك االعتمادات الالزمة الستكمال
مباني الجامعة اللبنانية واوتوستراد
طرابلس  -ال��ب��داوي وس��وق الخضار
والمرفأ ،وكلها واجب علينا ».أضاف:
«ق��ال��وا ع��ن ق��رارن��ا بالقبول برئاسة
الحكومة إن��ه خيانة ،فرفضنا قولهم
ألن والءنا للوطن ولخدمة الوطن فقط،
ولسنا ف��ي خ��دم��ة أي ك���ان ،وخيانة
الوطن بطرحه في أسواق البيع والشراء
هي الخيانة التي ال تغتفر.
وأوض������ح م��ي��ق��ات��ي«:دع��ون��اه��م
للمشاركة في ورش��ة حكومية واحدة
النقاذ الوطن وانتظرناهم شهورا ً فأبوا،
وه��ا ه��م ال��ي��وم يقبلون بما رفضوه.
لسان حالنا :كلنا للوطن ،كلنا للعمل.
أما لسان حالهم« :نحنا أو ما حدا».
يريدون تكريس نهج اإللغاء لكل صوتٍ
رأي آخر ،لكننا نقول أنا ومن معي
آخر أو ٍ
نحن ال نخضع إالّ إلرادة الله .قرارنا من
رأسنا ومن تمسكنا بالتعبير عن إرادتكم
أنتم يا أبناء الفيحاء ويا أبناء الشمال،
ُنصيب ونخطئ ،لكننا نحن أصحاب
القرار الحر .طرابلس كانت وستبقى
رأسا ً في المعادلة السياسية اللبنانية
ولن يستطيع أحد أن يه ّمشنا».

بعد نجاح الخطة الأمنيّة… اللبنانيون يترقبون ا�ستكمالها في عكار والبقاع

محاولة فا�شلة لتعكير الأجواء في طرابل�س وا�ستمرار
�سقوط ال�صواريخ على البلدات لبقاعية
بعد نجاح تنفيذ الخطة األمنية في
مدينة طرابلس وقيام الجيش والقوى
األمنية بالمداهمات واالع��ت��ق��االت
لبعض المطلوبين وإزال���ة الدشم
من بين األحياء ،من دون أي عقبات
ت��ذك��ر ،وس��ط ت��ع��اون م��ن األط���راف
كافة وارتياح كامل من المواطنين،
ينتظراللبنانيون اعتقال المطلوبين
للعدالة وتحديدا ً المتورطين منهم
في ارت��ك��اب جرائم القتل والخطف
واالع��ت��داء على المواطنين األبرياء
على م��رأى من الجميع ،وشوهدوا
على شاشات التلفزة وهم يتباه ْون
بتنفيذها ،كما يتنظرون استكمال
تطبيق الخطة األم��ن��ي��ة ف��ي بقية
المناطق ،ال سيما في عكار والبقاع
الشمالي ،حيث يتج ّمع المسلحون
الهاربون من سورية والمتوارون
عن األنظار ممن كانوا يعبثون بأمن
طرابلس ،لتخليص ه��ذه المناطق
وسكانها من إرهاب هؤالء المسلحين
وصواريخهم التي ال ت��زال تتساقط
على البلدات البقاعية ف��ي اللبوة
والنبي عثمان.

محاولة لتعكير األجواء

ألقى مجهوالن يستقالن دراج��ة
ن��اري��ة ،قنبلة ص��وت��ي��ة ب��ي��ن بعل
ال��دراوي��ش وجبل محسن ،من دون
ان تنفجر ،وذلك في محاولة لتعكير
األجواء االيجابية لسير تنفيذ الخطة
األمنية .كما أطلقا أعيرة نارية عدة
في ال��ه��واء ،قبل أن يلوذا بالفرار.
وعلى الفور حضرت القوى األمنية
وعملت على مالحقتهما.

صواريخ على اللبوة
والنبي عثمان

وفي البقاع ،واصلت المجموعات
اإلره��اب��ي��ة المسلحة المتمركزة
في المناطق الحدودية بين لبنان
وس��وري��ة إط�ل�اق صواريخها على
ب��ل��دات اللبنانية ،حيث أف��ي��د عن
سقوط صاروخين على منطقة بين
بلدتي اللبوة والنبي عثمان ،عند
الساعة الثانية والنصف من بعد
ظهر أم��س ،انفجرأحدهما فيما لم
ينفجراآلخر ،وذك���ر أن مصدرهما

االدعاء على موقوفين
بجرم االنتماء �إلى «الن�صرة»
ادعى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر
على موقوفين لبنانيين و 6فارين من وجه العدالة ،في جرم االنتماء
إلى تنظيم إرهابي مسلح (جبهة النصرة) بهدف القيام بأعمال إرهابية
وحيازة اسلحة وإطالق النار على عناصر من الجيش في جبل محسن.
وأحالهم الى قاضي التحقيق العسكري األول رياض أبو غيدا.

�إ�صابة عن�صر من «المكافحة»
ومقتل تاجر مخدرات وتوقيف � 6أ�شخا�ص
أوقفت قوى األمن الداخلي ستة أشخاص ضبطت بحوزتهم مواد مخدرة،
وأعلنت المديرية العامة لقوى األمن الداخلي  -شعبة العالقات العامة ،أنه
«فجر 3ـ4ـ 2014أوق��ف عناصر حاجز مخفر ضهر البيدر اللبنانيين:
ر.ع (مواليد  ،)1979م.ت (مواليد  ،)1991م.ح (مواليد  ، )1973على
متن س��ي��ارة م��ن ن��وع رينو فضية ،وق��د ضبطت بحوزتهم كمية م��ن م��ادة
الكوكايين إضافة إلى كمية من الحبوب المخدرة (كبتاغون وليكزوتانيل).
كما أوقفت عناصر حاجز المخفر المذكور بالتاريخ ذاته كال من ب.ح (مواليد
 - 1989سوري الجنسية) و م.د (مواليد  )1994و ح.د (مواليد - 1985
لبناني) على متن سيارة نوع هيونداي بيضاء ،لحيازتهم كمية من مادة
الكوكايين.
من ناحية ثانية ،أعلن عن إصابة عنصر من دورية مكتب مكافحة المخدرات
أثناء تأدية واجبه بالقبض على أحد أخطر المطلوبين في تجارة المخدرات.
وقال بيان لقوى األمن الداخلي« :إن دورية من مكتب مكافحة المخدرات
المركزي في وحدة الشرطة القضائية ،بناء إلشارة القضاء المختص ،وأثناء
مداهمته ،أقدم على شهر مسدس حربي بوجه عناصرها والعراك معهم وإطالق
النار باتجاههم ما اضطرهم للرد بالمثل ،األمر الذي أدى الى إصابة أحد عناصر
الدورية ،وإصابته هو بجروح ونقل المطلوب إلى المستشفى للمعالجة ،لكنه
ما لبث أن فارق الحياة.

األراضي السورية.
وف��ي وق��ت الح���ق تبنى تنظيم
«داع��ش  -دولة االس�لام في العراق
والشام ،والي��ة دمشق» عبر موقعه
على «تويتر» ،إطالق صاروخين من
نوع غراد على اللبوة.
إلى ذلك ،واصلت فصيلة عرسال
ف��ي وح���دة ال���درك اإلقليمي ضبط
سيارات مسروقة في بلدة عرسال،
وضبطت أمس سيارتين قرب مخيم
للنازحين السوريين من نوع «جيب
شيروكي ليبارتي» مسروقة ،و»الند
روف���ر ديسكفري» ي��ج��ري التحقق
منها.
كما أعلنت قوى األمن الداخلي أنها
وبتاريخ  2014/4/3تمكنت من
ضبط سيارتين في محلتي المصيدة
ووادي حميد وهما:سيارة رباعية
الدفع نوع بورش عليها لوحة سورية
م��زورة ،وأخرى نوع مرسيدس لون
رمادي.
وف���ي ال��ض��اح��ي��ة الجنوبية من
بيروت ،تمكنت قوى األمنية المتمركزة
على حاجز حارة حريك قرب مهنية
ال��ع��ام��ل��ة -ت��وق��ي��ف شخصين من
التابعية الفلسطينية أطلقا النار
على حاجز للمجموعة األمنية في
حارة حريك بحقهما مذكرات عدلية،
وتبين أن أحدهما مصاب بطلق ناري
في قدمه اليسرى ،وضبط بحوزنه
مسدس حربي.
وبنتيجة التحقيق تبين أنه يوجد
بحق أحدهما مذكرة توقيف بجرم
محاولة قتل ،وخالصة حكم بجرم
احتيال ،ووثيقة اتصال صادرة عن
الجيش بجرم إطالق نار».

طيران العدو
يوا�صل خرقه
�أجواء لبنان
واص���ل���ت ط���ائ���رات ال��ع��دو
الصهيوني خ��رق��ه��ا األج���واء
اللبنانية وحلقت ف��ي اج��واء
معظم المناطق الجنوبية على
علو متوسط».
م��ن ناحية ثانية ،سمعت
أص���وات رش��ق��ات رش��اش��ة في
األراض��ي المحتلة مقابل بلدة
رميش الحدودية ،فيما شوهد
جرار زراعي «إسرائيلي» يقوم
بإعادة تأهيل الطريق العسكري
«اإلسرائيلي» المقابل لبلدتي
عديسة وكفركال الحدوديتين،
وراف����ق ذل���ك تحليق لطائرة
استطالع اسرائيلية فوق منطقة
بنت جبيل

المتظاهرون يرفعون أعالم القومي وسورية
نظمت منفذية األرج��ن��ت��ي��ن ف��ي ال��ح��زب
السوري القومي االجتماعي ج��دارا ً بشريا ً
حول مبنى السفارة السورية في العاصمة
األرجنتينية بيونس أي��ري��س ،ش��ارك فيه
ال��م��ئ��ات م��ن ال��ق��وم��ي��ي��ن وأب���ن���اء الجالية
ومواطنون أرجنتينيون ،وتقدم المشاركين
منفذ عام األرجنتين أنطون كسبو وأعضاء
هيئة المنفذية.
وق��د أفشل ه��ذا التحرك الكبير محاولة

عناصر داعمة للمجموعات اإلرهابية التج ّمع
أم��ام السفارة السورية للمطالبة بالتدخل
العسكري األجنبي في سورية.
المشاركون الذين لبّوا دع��وة «القومي»
رف��ع��وا األع�ل�ام السورية وأع�ل�ام الزوبعة،
وردّدوا األناشيد الوطنية والقومية ،وسط
تغطية إعالمية كبيرة.
وأل��ق��ت عضو هيئة منفذية االرجنتين
اإلعالمية تمارا للي كلمة حيّت فيها بطوالت

وزير الداخلية عر�ض مع ال�شهال والحوت
الأو�ضاع الأمنية والعامة
عرض وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق مع مؤسس التيار السلفي في
لبنان الشيخ داعي االسالم الشهال األوضاع في مدينة طرابلس وعملية تطبيق
الخطة األمنية.
بعد االقاء قال الشهال «:تحدثنا في األوضاع اللبنانية في لبنان والمنطقة،
وقد تطرقنا الى الخطة االمنية وما يمكن ان تحققه من إيجابيات او ان يعتيرها
من خلل وتجاوزات .وال شك بأن كما قلت من قبل بأن هناك من يريد ان ينفذ
الخطة األمنية من اجل فرض االمن ومنع الفلتان وتحقيق األمن العام والمصلحة
العامة للبلد وهذا ما نحن نؤيده».
أضاف »:أما وجود من يريد ان يستثمر او يستغل هذه الخطة األمنية لمآرب
ومشاريع لصالح مشاريع إقليمية أو أطراف محلية اوسع من نطاق الخطة
األمنية هذا ما حذرنا منه ،وه��ذا ما ندعو الجميع الى اخذ الحيطة والحذر
منه ،نحن نشيد بكل من يريد ان ينفذ الخطة األمنية بشكل صحيح من جميع
المسؤولين والمعنيين الى أصغر طفل وشاب وإنسان في طرابلس .وطالما
ان الخطة األمنية تمشي بطريق صحيحة مع الحذر من الوقوع في الخطأ نحن
نشد على يد وزير الداخلية وظ ُّننا به كبير جدا ً النه يريد ان تتحقق هذه الخطة
االمنية بشكل صحيح وسليم ،كذلك وزير العدل ،ظ ُّننا بقائد الجيش انه يريد
تحقيقا ً متوازنا ً للخطة األمنية هذا ما نرجوه لكن نحذر من ان تحدث اختراقات
قد تؤدي الى ضرر او اشعال فتيل فتنة ال قدر الله ،لذلك نحن نعمل على اطفاء
الحريق وبالوقت نفسه نريد خطة متوازنة وال يمكن ان نقبل بأي ظلم يقع على
مدينة طرابلس وأبنائها».
ثم بحث وزير الداخلية مع النائب عماد الحوت موضوع النازحين السوريين
والخطة األمنية في طرابلس وضرورة انعكاسها على بيروت ،وقال الحوت
بعد اللقاء «:كان االجتماع فرصة للتداول بالخطة األمنية في البلد ،طبعا كان
موضوع الالجئين السوريين احد الموضوعات الرئيسية لالجتماع اذ كان
هناك تأكيد على مبدأ احتواء لهذا النزوح من خالل إقامة مخيمات تستوعب
هؤالء النازحين وتؤ ّمن تنظيم عملهم ووجودهم في لبنان ومساعدتهم ،وفي
الوقت نفسه تس ّهّل عملية اعادتهم الى االراضي السورية عندما تصبح الظروف
مالئمة ،وبالتالي هناك رغبة بأن تدرس الحكومة هذا األمر حتى نستطيع ان
نحد من اآلثار السلبية لهذا النزوح».
أضاف« :أما األمر الثاني كان هناك تثمين للخطة االمنية المشتركة بين
الجيش والقوى االمنية التي تنفذ في طرابلس التي نلمس ايجابياتها يوما ً بعد
يوم ،وكان هناك ٍّ
تمن بالحقيقة ان تنقل هذه التجربة الى بيروت الكبرى التي
تستأهل ايضا ً ان تنعم باالستقرار االمني الذي يؤ ّمنه الجيش والقوى االمنية
المختلفة».
وختم «:ال شك ان الجهود التي تبذل من معالي الوزير في هذا اإلطار كبيرة
تحتاج الى مواكبة ودعم من كل القوى السياسية».

الجيش السوري وتضحياته من أجل تطهير
األراضي السورية من اإلرهاب.
وح ّملت للي الواليات المتحدة األميركية
وأدوات��ه��ا من أع��راب وأت��راك مسؤولية دعم
اإلرهاب ورعايته ،وحيّت انتصارات الجيش
السوري في يبرود والزارة والحصن ،وه ّنأت
السوريين على تحرير قراهم ومدنهم من
المجموعات اإلرهابية المتطرفة.
وألقى هيثم بشور كلمة اعتبر فيها أنّ الذين

يطالبون بالتدخل األجنبي في سورية ،هم
حفنة مدفوعة ب��أم��وال ق��ذرة ،متآمرة على
سورية وتاريخها وحضارتها.
وسأل :أي حرية ستجلبها ممالك مدعومة
م��ن «إس��رائ��ي��ل» وم���ن ال���والي���ات المتحدة
األميركية غير حرية استباحة دماء الشعوب؟
كما ألقيت كلمات ع��دة ن���دّدت بالجرائم
الوحشية التي ترتكبها المجموعات اإلرهابية
المتطرفة بحق السوريين.

لقاء في �صور بين «القومي» و«الجهاد الإ�سالمي»
وت�أكيد على التم�سك بخيار المقاومة ونهجها
التقى منفذ عام منفذية صور في
الحزب السوري القومي االجتماعي
الدكتور محمود أبو خليل في مكتب
المنفذية وف��دا ً من حركة الجهاد
اإلس�لام��ي برئاسة مسؤولها في
الجنوب الحاج أبو سامر موسى،
وحضر اللقاء أع��ض��اء ف��ي هيئة
منفذية صور.
ج��رى خ�لال اللقاء ال��ت��داول في
ع��دد م��ن المواضيع ،وق��د عرض
المسؤول الفلسطيني الحاج أبو
س��ام��ر آلخ��ر مستجدات الوضع
الفلسطيني ،ال سيما م��ا يتعلق
بالمسار التفاوضي ،م��ؤك��دا ً أن
«الجهاد االس�لام��ي» تقف بحزم
ف��ي وج���ه أي ت��ف��ري��ط بالحقوق
الوطنية والقومية في فلسطين،
وترفض أي��ة اتفاقات ترشح عن
هذه المفاوضات.

وأش���ار المسؤول الفلسطيني
إلى األوضاع الصعبة التي تم ّر بها
المخيمات الفلسطينية في لبنان
من الناحيتين األمنية واالجتماعية،
تنصب ك ّل الجهود في
وضرورة أن
ّ
سبيل التغلب على هذه األوضاع.
وأشار إلى أن «الجهاد» و»حماس»
أطلقتا م��ب��ادرة فلسطينية بهذا
الخصوص ،ولقيت ترحيبا ً من
سفارة فلسطين في لبنان والقوى
والفصائل الفلسطينية كافة.
وأك���د المنفذ ال��ع��ام ال��دك��ت��ور
محمود أبو خليل أن الحزب القومي
يحرص على منح الفلسطينيين
في لبنان كامل الحقوق المدنية
واالجتماعية ،وهو قام بخطوات
عديدة لتحقيق ه��ذا األم��ر الملح،
وق��دم مشروع قانون الى مجلس
النواب اللبناني بهذا الخصوص.

وأثنى أبو خليل على الخطوات
الفلسطينية التي تحظى بإجماع
ال��ق��وى والفصائل ك��اف��ة ،معتبرا ً
أن هذا اإلجماع يجب أن يُستثمر
في تحصين المخيمات من أعمال
العناصر المتطرفة والمخلة باألمن،
وكذلك المطالبة بالحصول على
الحقوق المدنية واالجتماعية.
وأث��ن��ى أب��و خليل على مواقف
ح��رك��ة ال��ج��ه��اد االس�لام��ي وعلى
ال���دور ال���ذي ت��ؤدي��ه ف��ي مقاومة
ال��ع��دو الصهيوني ،معتبرا ً أنّ
المقاومة هي خيار ونهج نؤمن
به ،وال سبيل لتحرير االرض من
االحتالل إال بالمقاومة.
واتفق المجتمعون على استمرار
اللقاءت المشتركة.

حمود :لماذا ح�صلت جوالت القتال
�إذا كانت الخطة الأمنيّة بهذه ال�سهولة؟
تساءل إمام مسجد القدس الشيخ ماهر حمود« :إذا كان موضوع الخطة
األمنية في طرابلس سهالً إلى هذه الدرجة ،لماذا حصلت كل جوالت القتال
وسقط كل هذا العدد من القتلى ودمرت البيوت والممتلكات وتراجع االقتصاد
وتفاقمت األزمات؟».
وقا ًل« :هل علينا أن نبكي على حالنا أو أن نفرح ببعض ما أنجزنا؟ ،مشيرا ً
إلى أنه «هكذا بسرعة يتم تنفيذ الخطة األمنية في طرابلس ويتوارى قادة
المحاور وأخصامهم ُوتفتح الطرقات ُوتزال الدشم وينفتح الناس على بعضهم
البعض ،يملؤهم السعادة ،يتعانقون ويبكون فرحا ً ويتعاهدون على عدم
العودة إلى األيام السوء التي فرقت بينهم وشتت شملهم؟».
وفي خطبة الجمعة ،أشار حمود إلى أنه «إذا كان القرار من خارج لبنان،
وعندما قرر هذا الخارج أن يوقف المعارك أوقفها وسمح بالخطة األمنية وأمر
قادة المحاوربالمغادرة ،فإن األمر مؤلم أن يتم التالعب بنا بهذه الخفة ،وإن كان
الجواب أن األمر كان يحتاج إلى حكومة فاعلة ،فعندما أتت الحكومة الفاعلة
حصلت الخطة األمنية ،إذا ً لماذا تأخرت الحكومة كل هذا الوقت؟» ،وختم قائالً:
«إن كان وجود حكومة مه ّما ً إلى هذه الدرجة ،فمعنى ذلك أن من عرقل تشكيل
الحكومة كان مجرما بحق الوطن ،كائنا من كان.

كمال الخير :لإقران خطة طرابل�س
بخطة �إنمائية لل�شمال
اعتبر رئيس «المركز الوطني في الشمال» كمال الخير خالل استقباله
وفودا ً شعبية أ ّمت دارته في المنية ،إنه بـ»نجاح خطة طرابلس األمنية
من دون سقوط نقطة دم واحدة ،دخل الشمال وعاصمته مرحلة جديدة
من االستقرار نأمل لها أن تدوم طويال».
وأكد الخير أنه من «الضروري إقتران الخطة األمنية بخطة إنمائية
للشمال بالتوازي والتزامن ،من أجل تثبيت وضع المنطقة على المستويين
األمني واالجتماعي ،بعد التدمير العمراني واالقتصادي الذي تعرضت
له مدينة طرابلس وأهلها على مدى عشرين جولة من القتل والعنف
الممنهج».
واعتبر أن «المطلوب من هذه الحكومة إعطاء الضوء األخضر للجيش
للسير في تنفيذ
واألجهزة األمنية ،كما للوزارت والمؤسسات المعنيةّ ،
خطة إنقاذية واضحة من أجل التصدي للفتنة المذهبية والطائفية و
للمجموعات اإلرهابية التي ال تزال كامنة في أرجاء طرابلس والشمال،
وقد تكون جاهزة ألن تعبث بأمن المواطنين من جديد».

خالل اللقاء في مكتب القومي في صور

�شخ�صيات في وطني
} رفعت البدوي
شخصيات ُيجمع العالم على احترام سيرتها
ومسيرتها ،حتى من كان في السياسة خصما ً
لها .العلم والثقافة عنوانها وثروتها.
شخصيات خمس حكومات كلفت بترؤسها.
ش��خ��ص��ي��ات رم���ز ل��ل��وط��ن��ي��ة ،ف��ي صبيحة العيد
ح���اول���وا اغ��ت��ي��ال��ه��ا .ق��دم��ت ل��ل��وط��ن م��ن صحتها
على سبيل راحتها ،العفة ،نظافة الكف ،الحفاظ
على أم��وال الشعب وال��دول��ة .وتحكيم الضمير
م��ب��دأه��ا .ف��ي ال��م��ؤام��رات وال��س��رق��ة والجريمة
أب��ت انخراطها .شخصيات ،العروبة والقومية
تاريخها ،بفلسطين العربية وعاصمتها القدس
الشريف ما برحت تتمسك.
شخصيات ،للمقاومة الشريفة ض��د العدو
«اإلس��رائ��ي��ل��ي» ك��ان��ت ول��م ت��زل درع��ه��ا ،حافظت
على وجود المقاومة واستمرارها لتحرير أرض
من عدو «إسرائيلي» احتلها.
شخصيات وطنية عروبية مستقيمة وبمؤامرة
خسيسة في انتخابات نيابية أسقطت.
ف��ي وط��ن��ي شخصيات ت�� ّدع��ي ال��زع��ام��ة وهي
خ���ارج ال��ب�لاد ،بحجة ال��ت��ه��دي��د األم��ن��ي ،وتعلن
مواقف سياسية عبر صفحات تواصل اجتماعية،

مواقف ال تسمن وال تغني في مفهوم الوطنية
وال في واق��ع سياسي داخلي ،ال تجيد ق��راءة ما
يجري حولنا من تحوالت إقليمية واستراتيجية.
ش��خ��ص��ي��ات ت��ت��ن��ق��ل ب��ي��ن م��ق��اه��ي أوروب���ي���ة
وق��ص��ور ملكية خليجية ظ��ن��ا ً منها أن األماكن
الفخمة أو التقاط صور رئاسية يمكن أن تكون
عامالً حاسما ً تعيد إليها الحكم والمحسوبية...
ش��خ��ص��ي��ات ال ت���ع���رف إال ل���غ���ة ال��ت��خ��وي��ف
وال��ت��خ��وي��ن والعصبية وال��م��ذه��ب��ي��ة ،ال تتقن إال
لغة ال��زواري��ب والحشد للتعصيب ،بهدف جمع
أص���وات عصبية ومذهبية تمهيدا ً لالنتخابات
ال��ن��ي��اب��ي��ة ،ش��خ��ص��ي��ات ل��ل��ع��دو ت���ه���دي ثرواتنا
البحرية ،سرقت أم��وال المواطنين في األسواق
التجارية ،وللتغطية تجرأت بحياكة مؤامرة على
أعلى رموزنا الدينية.
ش��خ��ص��ي��ات خ��ط��ف��ت وس���رق���ت ،وم����ع العدو
«اإلس��رائ��ي��ل��ي» ت��واص��ل��ت وت��ع��اون��ت وتعاملت،
ودولة الرئيس الرشيد قتلت.
ش��خ��ص��ي��ات اع��تُ��ق��ل��ت وح��وك��م��ت ،وبتسوية
قذرة من السجن خرجت ،رمزا ً للعفة والوطنية
أصبحت!
هل عرفتم إسم وطني؟

