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مصادر لـ»األنباء«: لقاء »غسل قلوب« بين الحريري ونصراهلل بعد الفطر
الى سورية، فإنهم، البد، يتحفظون على 
نظرته االيجابية الى احملكمة التي يرى 
انها ال تنظر اال في الدليل، ما يفهم منه 
تسليم مسبق باالتهامات التي ستوجهها 
واالحكام التي ستصدر عنها، ويزيد من 
هذا التحفظ ان حديث احلريري يلتقي مع 
التصريح الذي ادلى به مؤخرا مدعي عام 
احملكمة دانيال بلمار ورد فيه على اتهام 
حزب اهلل احملكمة بالتسييس، مؤكدا ان 
»القرار الذي س���تصدره لن يكون قرارا 

سياسيا«.
واذا كانت مقابلة احلريري احدثت ارباكا 
14 آذاريا، فعلى ما يبدو انها جعلت »الفأر 

يلعب في عب احلزب«.
ورغم كل ذلك، فإن املعلومات رجحت عقد 
لقاء »غس����ل قلوب« بني احلريري والسيد 
حسن نصراهلل رمبا بعد عيد الفطر، وذلك 
انطالقا من حترك ثنائي يتواله الرئيس نبيه 
بري والنائب وليد جنبالط العادة وصل ما 

انقطع بني حارة حريك وبيت الوسط.

احلريري على اس���س اكثر متانة، فإن 
طي هذه الصفحة ال يقفل الباب في وجه 
االتهام اآلخر املستمر والذي يجري تداوله 
على نطاق اعالمي واس���ع، وهو االتهام 
الذي يطاول حزب اهلل والذي بس���ببه 
جّند احل���زب كل امكاناته السياس���ية 
واالعالمي���ة للطعن في صدقية احملكمة 
الدولية وللقض���اء على القرار االتهامي 
املنتظر قبل ان يبصر النور، اذ في هذه 
النقطة بالذات يرى احلريري ان للمحكمة 
مسارها الذي ال عالقة له باتهامات سياسية 
متسرعة، فاحملكمة ال تنظر اال في الدليل 
وهناك اجراءات قانونية معروفة من ادعاء 
ودفاع وغيرهما، وكما هو واضح من هذا 
الكالم فموقف رئيس احلكومة من عمل 
احملكمة ومن الطبيعة القانونية للقرارات 
التي ستصدر عنها مختلف بالكامل عما 
يراه حزب اهلل، وبقدر ما يرتاح احلزب 
وحلفاؤه اللبنانيون الى املراجعة التي 
اجراها احلريري لالتهام الذي كان موجها 

مع س���ورية، اذ انه وبقدر ما يشكل طي 
صفحة »االتهام السياسي« لسورية شرطا 
يبدو انه كان مطلوبا الرس���اء العالقة 
القائمة بني الرئيسني بشار االسد وسعد 

في اي حال، ثمة من يعتقد ان االستدارة 
السياسية للحريري ال تكتمل اال بصياغة 
عالقة مريحة مع ح���زب اهلل باعتباره 
»اخليط االبي���ض« الفاصل في العالقة 

هي مسألة غير مستجدة وبدأت منذ زيارته 
االولى الى دمش���ق، واستكملت بتعميمه 
على وس���ائل اعالمه بعدم تناول دمشق 
بالسوء والتمييز بني سورية وحزب اهلل، 
كما ان اس���تيعاب الصدمة جاء ايضا بعد 
استعراض اخليارات املتاحة والتي اظهرت 
ان اخليار الوحيد هو احلد من اخلس���ائر 
ومواصلة املواجهة كأن شيئا لم يحصل، 
ألنه اذا كان التسليم بالسقف الذي وضعه 
احلريري مستحيال فإن مجرد التفكير في 
العودة الى املربعات الطائفية هو انتحار 
جماعي ووطني ألنه سيمكن سورية من 
العودة الى لعبتها القدمية واملفضلة مما 
يطيح باالس���تقالل ويعيد اللبنانيني الى 
حقبة احلروب الباردة بني الطوائف وداخل 
هذه الطوائف، وآخر دليل توس���طها بني 
رئيس اجلمهورية ميشال سليمان والعماد 
 ميش���ال عون وقفا للس���جال بينهما مع
ايحائها لكل منهم���ا بأنه على حق وهكذا 

دواليك.

بيروت ـ محمد حرفوش
الهاجس احلقيقي الذي تعيشه قوى 14 
آذار يتجاوز ما قاله الرئيس سعد احلريري 
لصحيفة »الشرق االوسط« على دقته واهميته 
وتداعياته، الى ما ميكن ان يلي او يستتبع 
ه����ذه اخلطوة � االس����تدارة، مبعنى هل ما 
صرح به يشكل نهاية املطاف ام بدايته؟ ال 
شك ان تقومي هذه املسألة يختلف بني ضفتي 
النزاع حيث يعتبر احلريري ان هذا اقصى 
ما ميكن تقدميه من تنازالت، بينما يعتبر 
الطرف اآلخر ان هذه اخلطوة ما هي اال بداية 
باعتبار ان من يبرئ سورية بامكانه تبرئة 
حزب اهلل ومن يتهم شهود الزور بتضليل 
التحقيق بامكانه اتهام القرار االتهامي بتضليل 

احملكمة واخفاء احلقيقة.
لقد متكنت 14 آذار بحس���ب مصادرها 
من اس���تيعاب الصدم���ة والتعامل معها 
بواقعي���ة انطالقا من ان ما قاله احلريري 
ال يلزم شخصا غيره، وان كالمه عن شهود 
الزور ال يعدل ش���يئا في مس���ار احملكمة 
الدولية، وان مراجعة العالقة مع سورية 

أكدت أن االستدارة السياسية لرئيس الحكومة ال تكتمل إال بصياغة عالقة مريحة مع حزب اهلل

رئيس احلكومة سعد احلريري السيد حسن نصراهلل

سجاالت نارية بين »الداخلية« و»المعلومات« وعون تخرق أجواء الفطر
بيروت ـ عمر حبنجر

حتول الكالم السياس����ي في لبنان أمس، من رجال السياس����ة الذين 
فضلوا قضاء إجازة عيد الفطر في اخلارج، الى رجال الدين الذين ركزوا 
عل����ى التهدئة والوحدة والتعايش واالس����تقرار، وأضافوا الى خطبهم 
فق����رات صارخة تدين عزم القس األميركي املتصهني تيري جونز حرق 
املصاحف يوم 11 س����بتمبر، وهو ما تراج����ع الرجل عنه، حتت ضغط 

اإلدارة األميركية.
بيد ان هذا لم يحل دون بروز موضوعني ساخنني سيثيران املزيد من 
املساجالت واملناكفات: حصة لبنان في موازنة احملكمة الدولية، وصالحيات 
فرع املعلومات في قوى األمن الداخلي، بعدما متكن املتضررون من هز 
العالقة بني وزير الداخلية زياد بارود واملدير العام لقوى األمن الداخلي 
اللواء أشرف ريفي، على خلفية بيان أصدره، ردا على تهجم العماد ميشال 

عون، على »فرع املعلومات« وهو اجلهاز األمني األكثر فاعلية.
وردا على بيان املديرية العامة، أصدر مكتب العماد عون بيانا اعتبر 
فيه بيان املدير العام الذي صرح لإلعالم، مشيدا باملعلومات التي كشفت 
ش����بكة للعمالء، تخطيا وزير الداخلي����ة، بينما املطلوب الرد على عدم 

شرعية هذا الفرع حسبما يصنفه الوزير بارود بالذات.
وفي بيان مط����ّول، ردت املديرية العامة عل����ى العماد عون دون ان 
تس����ميه، قائلة ان ش����عبة املعلومات تعمل ضمن اطار قانوني مثبت 
وواضح ومتارس صالحياتها ضمن األطر القانونية وبإشراف السلطات 

القضائية املختصة.
وفند البيان اجراءات توقيف العمي����د فايز كرم، القيادي في التيار 
الوطني احلر، واعترافه بالتعامل مع العدو االس����رائيلي منذ س����نوات 
طويلة. وأضاف بيان األمن الداخلي يقول: ان حتميل شعبة املعلومات 
ما يسمونه »تس����ريبات« ما هو اال محاولة للتعمية على حقيقة األمر 
وهي ان العميد املتقاعد املوقوف قد اعترف صراحة بتعامله مع العدو 

االسرائيلي.
إل����ى ذلك ذكرت مصادر متابعة ل� »األنب����اء« ان احتدام احلملة على 
»املعلومات« على خلفية توقيف العميد املتقاعد كرم، مردود الى حترك 

سلبي هددت به عائلة كرم بوجه قيادة التيار ان هي تخلت عنه.
ويقول النائب انطوان زهرة )القوات( ان ثمة سببا مباشرا آخر وراء 
حمل����ة عون على »املعلومات« ناجما ع����ن اعادة املوقوف فايز كرم الى 
هذا اجلهاز للتوس����ع معه في التحقيق، استنادا الى معلومات أدلى بها 
أمام قاضي التحقيق العس����كري، بهدف استباق هذا التحقيق ونتائجه 

بالتشكيك في شرعية وقانونية شعبة املعلومات.
هذا البيان لم مير مرور الكرام عند وزير الداخلية زياد بارود الذي 
كشف انه لم يوافق على اصداره، مشيرا الى انه يشكل تخطيا لصالحيات 
املديرية العامة لألمن الداخلي وملوجب احلصول على اذن مس����بق من 

الوزير وفقا للقانون.
وقال بارود انه اتخذ »التدابير املس����لكية املناس����بة« ألن املوضوع 
مبدئي ومرتبط بانتظام عمل املؤسسات التي هو حريص عليها وعلى 

دورها، الفتا الى انه لم يتهرب يوما من مسؤولياته.
لكن مصادر متابعة من 14 آذار ابلغت »األنباء« ان الوزير بارود الطامح 
الدوار سياسية نيابية وغير نيابية اطلع على البيان قبل اذاعته، لكنه 
طلب ادخ����ال تعديالت جذرية عليه حتى ال يغضب احدا، لكن املديرية 
العامة لالمن الداخلي التي اس����تهدفها بيان مكتب العماد عون مباشرة 
اعتبرت ان من حقها اظهار احلقيقة للرأي العام. وذكرت »النهار« في هذا 
الس���ياق ان بارود اطلع على مسودة البيان قبل اذاعته، واعترض على 
كونه يتصل بقضايا سياس���ية ويتضمن ردا على زعيم سياسي واصر 
على ضرورة التدقيق في البيان قبل اصداره من منطلق ان الوزير يريد 
حماية املؤسسة. واستبعدت املصادر ان يؤدي هذا االمر الى مشكلة بني 
الوزير بارود وبني رئيس احلكومة سعد احلريري بوصفه الراعي للمديرية 

العامة لالمن الداخلي وقائدها ولشعبة املعلومات فيها.

قضية فايز كرم إلى الواجهة مجدداً.. والمصادر تؤكد أنه ال مشكلة بين الحريري وبارود

بيروت ـ خلدون قواص
قال مفتي لبنان الش���يخ د.محمد رشيد قباني 
في خطبة عيد الفطر السعيد أمس: ليس مقبوال ان 
نحتكم الى السالح في حل املشاكل اللبنانية، ليس 
مقبوال أن يكون الس���الح حكما في معاجلة أمورنا 
وأمور وطننا، ال شرعية لسالح يوجه من لبناني ضد 
لبناني، ال شرعية ألي سالح ُيستعمل في الشوارع 
واألزقة والس���احات أيا كانت األسباب، ال شرعية 
ألي س���الح ال يكون موجها ضد العدو اإلسرائيلي 
الصهيوني، وللدفاع عن أرض لبنان، وعن كرامة 
الوطن، ولصد أي عدوان ميكن ان تشنه إسرائيل 
ضد لبنان واللبنانيني، عدونا املشترك واحد، هو 
إسرائيل، ليس بيننا نحن اللبنانيني عداوات، وال 

نرضى أن يكون أحدنا عدوا لآلخر.
أضاف: قد يكون بيننا خالفات أو تباينات، في 
الرأي أو في معاجلة شؤوننا العامة، والى هذا احلد 
فاألمر مقبول، ولكن من غير املقبول ان نتعامل مع 
بعضنا بقوة السالح، أو بالكلمة اخلبيثة، فكالهما 
يأخذنا الى اخلراب والضياع والفتنة، وفقدان الوطن، 

وهذا ما ال يريده اللبنانيون، بل هذا ما تريده إسرائيل 
وأعداء لبنان، في وجه إس���رائيل، كلنا مقاومون، 
مع بعضنا البعض كلنا اخوة. قوتنا في عيش���نا 
املش���ترك، في تفاهمنا وتعاوننا وتضامننا، وهي 
أقوى من كل ما متلكه إسرائيل من سالح وترسانة 
عسكرية، فإذا فقدنا هذا العيش املشترك، فماذا يبقى 
لنا من قوة؟ فلنتبصر أيها اللبنانيون في أمورنا، 

ونحكم العقل في معاجلة قضايانا.
وتابع قائال: نحن مع صاحب الكلمة الطيبة، الذي 
تصرف وتعامل مع األحداث األخيرة التي شهدتها 
بيروت، بحكمة وش���جاعة، وبوح���ي من التعاليم 
السمحة واألخالق احلميدة السامية، واحلرص على 

الوطن واملواطن، والتي جنحت وأوقفت الفتنة.
هذا هو نهجنا، ولذلك ال مُيكننا إال ان نحض على 
الكلمة الطيبة، ونشجع عليها، إذ كيف يرضى أحدنا 
ان يلحق الضرر بأخيه؟ كيف ميكن ألحد أن يرضى 
باالقتتال بني اإلخوة؟ كيف ميكن للبناني ان يجيز 

لنفسه أن يرفع سالحا بوجه أخيه اللبناني؟
وماذا تركنا لقوانا األمنية من دور في احلفاظ 

على س���المة الناس وأمنهم؟ وكيف جنيز ألنفسنا 
أن نزج بجيشنا وهو رمز وحدتنا وقوتنا في أتون 
صراعات وخالفات ضيقة؟ تشتت قواه، وتضعف 
روحه املعنوية؟ ب���دل ان نعمل على جتميع قواه 
وكل طاقات���ه، ودعمه من أجل الدفاع عن س���ياج 
الوطن، وعن أرضنا وكرامة ش���عبنا، في مواجهة 
العدو اإلسرائيلي وجبروته؟ أال يجدر بنا وإسرائيل 
تتوعدنا وتهدد أمننا ووجودن���ا، أال يجدر بنا أن 
نتوحد ونتماسك ونتضامن، من أجل صون بالدنا، 
والدفاع عن كرامتنا وكرامة إنساننا؟ وهل يجوز ان 
نشهر السالح بوجه بعضنا البعض؟ أو نستقوي 
على بعضنا البعض؟ أو ان نقهر بعضنا البعض؟ 
أي انتصار هو هذا االنتصار، الذي يس���جله أحدنا 
على اآلخ���ر؟ أو عندما يقتل أحدنا اآلخر؟ أو يدمر 
أحدنا بيوت الناس وأرزاقهم ومصادر عيش���هم؟ 
أما نائب رئيس املجلس اإلسالمي الشيعي األعلى 
الشيخ عبداألمير قبالن فقد قال في رسالة عيد الفطر 
»ان على اللبنانيني االبتهال الى اهلل تعالى بقلوب 
مطمئنة، فيسألون اهلل ان يحفظ بالدهم ويصونها 

من كل عدوان واعتداء، ويحفظ لبنان واللبنانيني من 
كل سوء لتكون األيام اآلتية حافلة باخلير والبركة 
على اللبنانيني املس���لمني واملسيحيني، وعليهم ان 
يعملوا خلير الدنيا واآلخرة، وعلى اإلنسان التزام 
االستقامة والورع واجتناب املعاصي واحملرمات، 
فيتزودون بالتقوى التي هي خير هذا الشهر ويكون 
الزاد للمؤمنني طيلة أيام السنة ليبقوا ملتزمني نهج 
احلق وسائرين على الطريق املستقيم بعيدين عن 

الفنت واحملرمات وكل اإلساءات«.
وطالب اللبناني���ني »بأن يكونوا عونا بعضهم 
للبعض اآلخر، فيتعامل���وا فيما بينهم باعتبارهم 
إخوة ال يفرق بينهم شيء، ويبتعدوا عن احلساسيات 
وينبذوا التعصب وال يكونوا أنانيني، فيلتزموا سيرة 
األنبياء، ويكونوا في خدمة الفقراء واملساكني واأليتام 
ويتصدقوا عليهم وعلى أصحاب احلاجات حتى تعم 
الفرحة كل لبنان، وعليه���م ان يحصنوا وحدتهم 
بتعاونهم وتش���اورهم فيحفظوا وطنهم بحفظهم 
لبعضهم البعض ويكونوا صاحلني بالقول والعمل، 

ويعملوا ملا فيه مصلحة وطنهم وأهلهم«.

دعوا في خطبتي عيد الفطر اللبنانيين للتعاون والتضامن بوجه األخطار المحدقة بالوطن

قباني: قوتنا في عيشنا المشترك.. وقبالن لالبتعاد عن الفتن والمحرمات

)محمود الطويل( ..  ونائب رئيس املجلس اإلسالمي الشيعي األعلى الشيخ عبداألمير قبالن خالل أداء الصالة أمس  مفتي اجلمهورية الشيخ د.محمد رشيد قباني يؤم املصلني في مسجد األمني مبناسبة عيد الفطر

أخبار وأسرار لبنانية

فليطمئن حلود.. احلريري لن يزوره: علق نائب سابق في تيار 
املستقبل على البيان الذي وزعه الرئيس اميل حلود وجاء 
في����ه: ان اعتراف الرئيس س����عد احلريري باخلطأ الذي 
اقترفه بتوجيه االتهام السياس����ي الى سورية الشقيقة 
يجب أن يترافق مع اعتذار من الدولة اللبنانية والشعب 
اللبناني اللذين مت اس����رهما س����نني طويلة في حالة من 
االنقسام احلاد وسجن االبرياء. ونقلت »الديار« تعليق 
النائب الس����ابق في »املستقبل« بالقول: أكيد لن يضطر 
الرئيس سعد احلريري الى زيارة حلود كما فعل النائب 
وليد جنبالط، فاحلري����ري اذا تصالح مع جميع القوى 
السياسية لكنه لن يتصالح مع الرئيس األسبق، فليطمئن 

حلود ومكتبه االعالمي الوهمي.
باسيل »عنيد وما بيرد على حدا«: يدور خالف صامت وكبير 
ب��ني وزير الطاقة جبران باس��يل واصح��اب االمتيازات 
الكهربائية في زحل��ة وجبيل على خلفية عدم دفع هؤالء 
مستحقات للوزارة في ذمتهم، ونقلت معلومات صحافية 
عن محاولة بعض اصحاب االمتيازات التوس��ط لدى اهل 
الربط واحلل ولكنهم لم يفلحوا حتى الساعة وذلك حسب 

قولهم: »الوزير عنيد وما بيرد على حدا«؟
االشتراكي واحملكة: اكثر من عشرين حزبا وتيارا سياسيا 
الذين ينتش����رون في بيروت، قاموا بزيارة ملمثل االمني 
العام في بيروت الس����فير مايكل ويليامز عارضني على 
االمم املتحدة وقف العمل في احملكمة الدولية النها مسيسة 
وال تهدف الى خدمة احلقيقة والعدالة. كما لوحظ غياب 
احلزب التقدمي االشتراكي عن املشاركة مما اعتبره البعض 

ان احلزب لم يقرر موقفا نهائيا حول احملكمة الدولية.

صقر لـ »األنباء«: يجب كسر شوكة الميليشيات لمصلحة المقاومة
يدعم القضية.

وحول قضية السالح، قال صقر: يجب 
نزع السالح من مراكز امليليشيات التي هي 
مراكز لالحزاب، واننا ال نطالب بسحبه من 
املن���ازل، بل من املراكز، فاذا لم ننزعه فإن 
شوكة امليليش���يات تكون اكبر من سلطة 
الدولة، وسيكون لبنان على موعد مع برج 
اب���ي حيدر ثان كلما ق���رر بعض اصحاب 
الذهنية امليليشياوية وحتى بعض االفراد 
افتعال مشكلة وحادثة، فهناك  الشاردين 
حقل الغام اسمه سالح مراكز امليليشيات 
وعلى مرأى ومسمع العالم، والدولة لم تقم 
بعد احداث السابع من مايو 2008 بعملية 
جلمعه الظهار انها دولة وهم ميليشيات، 
يجب ان نعيد هيبة الدولة وكس���ر شوكة 
امليليشيات ملصلحة اجلميع وعلى رأسهم 
املقاومة وان عدم القيام بهذا االمر سيتركنا 
ايضا منشي في حقل الغام ونحذر بعضنا من 
عدم الدوس عليها، لذا االفضل ان ننزع تلك 
االلغام، فهذه مسألة ليست مكلفة للمقاومة 

بل بالعكس فهي حتميها.

موقف موحد من القضايا الوطنية الكبرى 
وعلى رأسها قضية التعاطي مع العمالء.

وتابع صقر: ان السؤال املطروح اليوم 
في ظل املشهد حاليا: هل هناك اجهزة معنية 
لتوقيف العمالء؟ وه���ل التوقيف اصبح 
فئويا؟ فئة يحق لها ان توقف وفئة ليس لها 
احلق في ذلك؟ ان هذه االمور تطرح عالمات 
استفهام كبيرة جدا وعلى عون وحزب اهلل ان 
يجيبوا عن هذه االسئلة وتوضيح املسائل، 
ألن جزءا اساسيا من التهدئة والتسوية هو 
ان نتوافق في التعاطي مع القضايا الكبيرة 
كقضية العمالء، لذا نريد وضوحا في هذه 
القضية، ونحن نعرف عون كشخص يتمتع 
بجرأة وطنية في القول بالنسبة للعمالء، 
فهو الذي حتدث عن البيئة احلاضنة للعمالء، 
لكنه فوجئ بأنه في قلب بيته مت اكتشاف 
العمالة، فالعميد فايز كرم هو من اركان بيت 
عون، لذا فإننا نقدر مدى الصدمة وحجمها 
بالنسبة لعون، املسألة صعبة، لكن يجب ان 
تكون هناك وقفة جريئة واخالقية وطنية 
تنسجم مع مواقفه ومواقف حزب اهلل الذي 

العمالء بينما عون ينطلق من قضية مشتبه 
بالعمالة ويهاجم الدولة، فليتفق مع حلفائه 
في حزب اهلل، سائال: هل هناك نية حقيقية 
للتشدد مع العمالء؟ وهل هناك نية لوقف 
مسلسل العمالة ملصلحة اسرائيل في لبنان 
ام هناك عمي���ل درجة اولى وعميل درجة 
ثانية؟ مشددا على ضرورة ان يكون لدينا 

هناك شخصيات سياسية تبكي لبنان فعال، 
فيحق للكثير ان يبكوا على البلد، لكن املهم 
اال ُيبكي احد البلد، على الرغم من انهم كثر 

ويضحكون على البلد وعلى شعبه.
واضاف: رمبا ادرك العماد عون ان قصة 
التهدئة والتس���وية انتهت بس���قف كبير 
جدا، وبالتالي فإن اي تغيير في احلكومة 
واملعادل���ة وقلب االم���ور ورمبا تغيير ما 
في رئاس���ة اجلمهورية اصبحت معدومة 
الفرص، فهو كان يبني على سيناريو آخر، 
س���يناريو تغيير حكومي وتغيير شامل، 
وان���ي افهم خيبة االم���ل التي تعرض لها 
ع���ون، معتبرا انه ال خلفي���ة دولية وراء 
موقف عون بل هو لتوجيه صرخة بوجه 
التفاهم االقليمي � الدولي الذي يحمي لبنان، 
مؤكدا ان التهدئة والتسوية هما جزء ومكون 
اساسي في احلياة السياسية، معتبرا ان هذه 
التسوية استثنائية في ظل وجود التهديدات 
االسرائيلية وان اي محاولة للتغيير حتدث 
مشكلة، داعيا عون الى التوافق مع حلفائه، 
مش���يرا الى ان حزب اهلل يدعو الى اعدام 

بيروت ـ أحمد منصور
حمل عضو كتلة زحلة بالقلب النائب 
عقاب صق���ر على رئيس تكت���ل التغيير 
واالصالح العماد ميشال عون في معرض 
هجومه على رئيس اجلمهورية العماد ميشال 
سليمان والوزراء، مؤكدا ان استهداف رئيس 
اجلمهورية الذي شكل صمام االمان غير مبرر 
انطالقا من توقيف شخص متهم بالعمالة 
مع اسرائيل، الفتا الى ان عون هو من طالب 
باعدام العمالء والتشدد حيالهم، سائال: هل 
هناك رغبة في اعدام البعض منهم وتكرمي 
آخرين؟ داعيا عون الى االنخراط في قطار 
التسوية والتهدئة ألنه اذا فاتته هذه احملطة 
فإنه سيبقى كما هو وسيبقى جزء مهم من 
الشعب اللبناني من شعبيته خارج التاريخ 

واجلغرافيا.
وقال صقر، في حديث ل� »األنباء«: ان 
الهجوم على رئيس اجلمهورية حتت شعار 
انه يبكي، نعم ان رئيس اجلمهورية يبكي 
على مصائب لبنان، لكن لم ُيبك احدا من 
اللبنانيني، فلذلك ف���إن هذا االمر ال يعاب 
عليه اذا بكى حزنا على البلد، خصوصا ان 

عضو كتلة زحلة بالقلب أكد أن هجوم عون على سليمان غير مبرر

عقاب صقر


