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كرامي استبعد تنحي ميقاتي عن »التشكيل«: حفيت أقدامه من مكان إلى آخر!
مصادر الرئيس المكلف: والدة الحكومة متأخرة و14 آذار على شروطها

املركز الرئيسي للبنك »اللبناني ـ الكندي« في منطقة السان جورج )محمود الطويل(رئيس حكومة تصريف األعمال سعد احلريري مستقبال الوزيرة السابقة ليلى الصلح في بيت الوسط امس

مصادر مصرفية استغربت أن تطول إجراءات الخزانة األميركية أحد المصارف اللبنانية

أوساط حزب اهلل: ال نتعامل مع البنك »اللبناني ـ الكندي«
ونتوقع حصارًا اقتصاديًا على لبنان للضغط على ميقاتي

بيروت: انشغلت األوساط املصرفية والسياسية والشعبية
بخبر حظر التعامل االميركي مع البنك اللبنانيـ  الكندي ملا 
لهذا االجراء من تأثير سلبي ليس على البنك صاحب العالقة 
وامنا على الصورة النقيـــة للقطاع املصرفي في لبنان، وملا 
يحيط هذا االجراء من شكوك ومالبسات ألنه مستند الى اتهام 
سياسي بالدرجة األولى وفي سياق حملة أميركية مفتوحة 
علـــى حزب اهلل الذي تصنفه واشـــنطن »تنظيما ارهابيا«، 
وللتوقيت السياسي لهذا االجراء في خضم تشكيل حكومة 
جديـــدة في لبنان توصف أميركيـــا بأنها حكومة حزب اهلل 
وحتاصر مـــن اآلن باحتماالت العزلة والعقوبات التي تطال 

خصوصا قطاع املصارف واألموال.
فهل االتهام سياسي؟ وهل ينطوي االجراء األميركي على 

رسالة الى حكومة ميقاتي قبل ان تولد؟ 
وردا على جميع هذه األســـئلة، نفت أوســـاط حزب اهلل 
لصحيفة »الشرق األوسط« أن يكون للحزب أي عالقة بالبنك 

اللبناني ـ الكندي الذي اتهمته واشنطن بدعم احلزب.
وأكدت أوساط مطلعة في حزب اهلل أن »ال عالقة لها بالبنك 
اللبنانيـ  الكندي وأنها ال تتعامل معه« مشددة على أن »لدى 
احلزب طرقه اخلاصة كي ال يضع رقبته حتت سيف أحد«.

واعتبرت األوساط أن »الهجمة األميركية على حزب اهلل 
باتت متعددة األوجه فمن القرار الظني إلى احلصار االقتصادي 
وغيرهما من الوسائل التي تعتمدها الواليات املتحدة األميركية 

حملاولة حتجيم احلزب والقضاء عليه«.
وأضافت: »نحـــن نتوقع قريبا حصارا اقتصاديا أميركيا 

على لبنان كرسالة واضحة لرئيس احلكومة املكلف جنيب 
ميقاتي للضغط عليه بهدف تســـليم أوراقه وعدم تشـــكيل 

حكومة تعتبرها واشنطن حكومة حزب اهلل«.
الى ذلك، رد البنك اللبنانـــي الكندي اخلزانة األميركية، 
نافيا تورطه في عمليات مالية مشبوهة، مبديا استعداد ادارة 
املصرف، كما هو احلال دائما، للتعاون والتنسيق الكاملني مع 
السلطات الرقابية املختصة لتبيان احلقيقة. واملصرف يعمل 
في القطاع املصرفي اللبنانـــي مبوجب االجراءات واألنظمة 
املعمول بها من قبل الســـلطات احملليـــة واملصرف املركزي 
اللبنانـــي، ويحترم جميع القوانني املرعية االجراء في لبنان 

بصورة عامة.
مصـــادر مصرفية لبنانية رفيعة املســـتوى حتفظت من 
ناحيتها وأبدت استغرابها أن يطال هذا اإلجراء أحد املصارف 
العاملة اللبنانية حيث ميارس البنك املركزي وجلنة الرقابة 
على املصارف أكثر املعايير الدولية تشددا في مجال األعمال 

املصرفية واملالية.
وتعتبـــر هذه املصادر أنه مـــن املعتاد في حال وجود أي 
اتهام لعميل مصرفي أو مؤسســـة مـــا، فإنه يرد عبر جلنة 
التحقيق اخلاصة التي يرأسها حاكم مصرف لبنان املركزي، 
وهي الهيئة القانونية املكلفة مبكافحة غسيل األموال ومتويل 
اإلرهاب في لبنان. وهي حتقق في كل الشـــكاوى والشكوك 
التي ترد إليها، وتتولى مباشـــرة متابعة أي حسابات ألفراد 
أو مجموعات تطرأ عليها تطورات غير عادية أو غير مألوفة 

في كل املصارف اللبنانية.

جنبالط يفرغ خمسة »مماشط« رصاص
 تحية للشعب المصري من المختارة!

بيروت: أدخل احلدث املصري بتنحي الرئيس
محمد حســـني مبارك فرحة كبرى إلى قلب 
رئيس »جبهة النضال الوطنـــي« النائب وليد 
جنبالط، جعلته يبادر إلى إطالق النار ابتهاجا 
ويفرغ خمسة »مماشط« رصاص في الهواء من 
ساحة قصر املختارة »حتية للشعب املصري«.

وقـــال لــــ »الســـفير« إنها فرحـــة كبرى ال 
تقاس.

مستغربا مشاركته في اجتماع دار 
الفتوى، مؤكدا ان ميقاتي »أعطى 
براءة ذمة للمفتي وشّرع وجوده، 
وألزم باالسباب التي أسقطت من 
أجلها احلكومـــة«. وأعلن كرامي 
انه لـــم يذهب الـــى اجتماع دار 
الفتوى ألن صاحب الدعوة مفتي 
اجلمهورية الشـــيخ محمد رشيد 
قبانـــي متهم بالفســـاد، ورئيس 
احلكومة االسبق فؤاد السنيورة 
رتب اللقاء ووضع ملســـاته على 
البيان، مضيفا ان »قباني أبقي في 
منصبه الستعماله في مناسبات 
كهذه«. ورأى ان الوسطية تغريد 
بانفراد ألنها ال لون وال طعم واحلكم 
هيبة وقرار وإذا لـــم يتوافر هذا 
»العوض بســـالمته«، مستبعدا 
تنحي ميقاتي، قائال »حفيت أقدامه 
من مكان الى مكان«. وعن امكانية 
تكليفه اذا اعتذر ميقاتي، قال كرامي: 
»التركيبـــة املوجودة في مجلس 
النواب أو احلكومات التي ستتألف 
ال جتعلني أقـــدم على احلكم ألن 
لدينا ثوابت ال نتخلى عنها وهذا ما 
أخافهم منا«. وعن طرح اسم جنله 
فيصل للتوزير، قال: طرحوا اسم 
فيصل ليحرقوه، ونحن لم نطلب 
ولم يعرض علينا أحد وما فعلوه 

معي يفعلونه مع ابني.
الى ذلك، دافع وزير الداخلية 
في حكومة تصريف االعمال زياد 
بارود، عن دور رئيس اجلمهورية 
في تشكيل احلكومات، وهو دور 
دستوري وميثاقي وال يجب ألي 
طرف التشكيك فيه، كونه من صلب 
مهمات الرئاسة وليس منحة من 

أحد.

احمد قبـــالن، والده نائب رئيس 
املجلس االسالمي الشيعي االعلى 
الشـــيخ عبداالمير قبالن، بسبب 

توعك االخير.
بدوره، الرئيس جنيب ميقاتي 
الشهيد رفيق  الرئيس  حيا روح 
السادســـة  الذكرى  احلريري في 
النائب باســـل  الستشـــهاده مع 
فليحان ورفاقهما، في جرمية هزت 
مشاعر اللبنانيني وطاولت شظاياها 
امانهم وطمأنينتهم وطموحاتهم 
وآمالهم. وقال: فـــي هذه الذكرى 
األليمة، نستذكر مواقف الرئيس 
الشهيد وإجنازاته لبنانيا وعربيا 
ودوليا، ونستعيد مآثره الكثيرة 
املتجـــذرة في قلـــوب اللبنانيني 
وعقولهم، والتـــي باتت جزءا ال 
يتجزأ من تاريخ وطن احبه حتى 
االستشهاد وسعى بكل ما اوتي من 
قوة وحضور في الداخل واخلارج، 
من اجل حريته وسيادته ونهضته 

وإعادة اعماره.
على املســـتوى احلكومي أكد 
انـــه يطمح الى  الرئيس ميقاتي 
حكومة قويـــة تشـــكل انطالقة 
اســـتثنائية وورشة عمل ال تهدأ. 
وقال لـ »النهار«: هذا يســـتوجب 
وزراء أكفاء وبارعني فيما تقتضيه 
احلقائـــب التي ستســـند اليهم. 
وأشـــارت املصادر الـــى ان والدة 
احلكومة لن تكـــون في اليومني 
املقبلني كما قيل، لكنها اشارت الى 

ان الرئيس املكلف مرتاح متاما.
بعـــض املعلومـــات ذكرت ان 
التشكيلة كانت جاهزة كليا، لكن 
لقاء ميقاتي مع الوزير في حكومة 
تصريف االعمال بطرس حرب أعاد 
احتمال تشكيل حكومة مشاركة، 
وقد شجعه الرئيس ميشال سليمان 
على ذلك. في هذا الوقت، شن رئيس 
احلكومة السابق عمر كرامي هجوما 
على الرئيس املكلف جنيب ميقاتي 

بيروت ـ عمر حبنجر
رئيس احلكومة املكلف جنيب 
ميقاتي مرتاح ملســـار تشـــكيل 
حكومتـــه وان تأخر الـــى نهاية 

االسبوع املقبل.
ومرد ارتياحه املوقف االسالمي 
الذي تبلور لصاحله الى حد ما في 
الفتوى،  الثوابت في دار  اجتماع 
الـــذي يتعرض  وهـــو االجتماع 
لهجمات من قوى 8 آذار التي حّملت 
ذلك االجتماع مســـؤولية تأخير 

صدور التشكيلة احلكومية.
والراهـــن ان حلـــول الذكرى 
الرئيس رفيق  السادسة الغتيال 
احلريري وصحبه يوم غد االثنني 
التشـــكيلة  جمد احلـــراك حول 
احلكومية، وقد عقدت قيادة 14 آذار 
اجتماعا مصغرا في بيت الوسط 
امس، اكدت فيـــه على الترحيب 
والتعاون مع بيـــان دار الفتوى، 
واعلنـــت تضامنها مع الشـــعب 
املصـــري ثم عرضـــت لتفاصيل 
االحتفـــاالت بالذكرى السادســـة 
الشـــهيد رفيق  الرئيس  الغتيال 
احلريري، التي تشـــمل مهرجانا 
واسعا في قاعة »بيال« يتحدث فيها 
الرئيس سعد احلريري عن الذكرى 
الداخلية واخلارجية  والتطورات 

املرتبطة بها.
وضمن إطار الذكرى دعا مفتي 
اجلمهورية الشـــيخ محمد رشيد 
قباني رؤساء الطوائف الدينية الى 
زيارة ضريح احلريري في ساحة 
اليوم. وعلمت »األنباء«  الشهداء 
ان شـــيخ عقل املوحدين الدروز 
وافق على املشاركة، فيما يتوقع 
ان ميثـــل املفتي اجلعفري املمتاز 

أخبار وأسرار لبنانية

    ميقاتي لن يزور دمشق قبل تشكيل احلكومة: تؤكد مصادر الرئيس 
ميقاتي انه لن يزور دمشق قبل تشكيل احلكومة. وتتحدث 
مصادر عن استمرار التواصل بني الرئيس املكلف والقيادة 
السورية عبر شقيقه طه ميقاتي الذي أجرى االثنني املاضي 
اتصاال باألسد، وناقش معه جهود تأليف احلكومة، ورغب 
األسد في استقبال شقيق الرئيس املكلف في دمشق، اال ان 
األخير استمهله يومني آخرين في انتظار بلورة االتصاالت 
التي يجريها الرئيس املكلف مع شــــركائه حيال تأليف 
احلكومة، وكي يحمل الشقيق األكبر الى الرئيس السوري 
صورة أدق عن الوضع الداخلي. ويعد طه ميقاتي عضوا 
رئيسيا في فريق عمل شقيقه الرئيس املكلف، وجتمعه 

باألسد والقيادة السورية عالقة وطيدة.
وكان قد تولى قبل أســــابيع مع جنله عزمي ميقاتي 
بفعل شبكة واسعة من العالقات العربية والدولية التي 
ميلكها، مكملة لتلك التي لدى شقيقه، بحث االستحقاق 
احلكومي مع املســــؤولني البريطانيني في لندن، ثم مع 
مساعد وزيرة اخلارجية األميركية لشؤون الشرق األدنى 
السفير جيفري فيلتمان إبان زيارة الديبلوماسي األميركي 
باريس في 26 يناير غداة تكليف ميقاتي بتأليف احلكومة 

اجلديدة.
ــعد      مـاذا سـيتضمن خطـاب »البيال«: علم ان كلمة الرئيس س
ــرحا مفصال  ــتتضمن ش احلريري في مهرجان »البيال« س
ــابقة بدءا من التفاهم السوري  لكل ما حصل في املرحلة الس
ــف عن األسباب التي منعت  ــعودي وصوال الى الكش - الس
ــاركة في حكومة الرئيس ميقاتي. كما سيؤكد احلريري  املش
ــن اذار وحتديدا تيار  ــر م ــوى الرابع عش ــي كلمته ان ق ف
ــلطة او ثلثا معطال، امنا طالب  ــوا طالب س ــتقبل ليس املس

شرعية السالح وحتقيق العدالة في اغتيال الشهداء.
    حكومـة الظـل: اقترح فريق مــــن العاملني على وضع 
خطة املعارضة اجلديدة للمرحلة املقبلة، تشكيل ما ميكن 
ان يسمى »حكومة الظل« لرصد عمل احلكومة الفعلية، 
بحيث تتولى جلان فرعية متابعة عمل كل وزارة وادارة 
على حدة ومراقبة األداء وتسليط الضوء على أي ممارسة 
كيدية في حــــق الفريق االداري الذي تعاون مع حكومة 
الرئيــــس احلريري، أو هو من ضمن »العني الســــاهرة« 
للمعارضــــة اجلديدة في املؤسســــات واالدارات العامة، 
السيما ان الفريق الوزاري املؤيد للرئيس احلريري ميلك 
معطيات كاملة عن واقع االدارة اللبنانية وعمل الوزارات 
واملشاريع واخلطط املستقبلية بحيث سيكون من السهل 
على املعارضة اجلديدة تتبع خطوات األكثرية اجلديدة 
وتركيبتها احلكومية، خصوصا في املرحلة األولى التي 

تتضمن اجراء تعيينات وملء الشواغر.
ــؤولني      القرار الظني: ينقل زوار عاصمة أوروبية عن املس
ــيصدر خالل أسابيع قليلة،  فيها قولهم ان القرار الظني س
ــف عن  ــن دون الكش ــاحة م ــزاال على الس ــيحدث زل وس

مضمونه.
ــقط  وان بلمار ضّمن قراره كماً من األدلة الدامغة ستس
ــك وردت نصائح الى  ــييس احملكمة، لذل كل االدعاءات بتس
ــكيل الى ما بعد  ــس ميقاتي بضرورة التمهل في التش الرئي
صدور القرار الظني لتشكل احلكومة في ضوء ما قد يفرزه 

املشهد السياسي اجلديد.

هاشم لـ »األنباء«: عون لم يضع شروطاً على »التشكيل« بل مواصفات
غادروا 14 آذار وبالتالي أصبحت هناك 

أقلية وأكثرية جديدتني.

المعايير الموحدة

وعن شروط رئيس تكتل التغيير 
واالصالح النائب ميشـــال عون فيما 
خص تشكيل احلكومة اعتبر النائب 
هاشـــم ان عون لم يضع شروطا، بل 
مواصفات وتكتل التغيير واالصالح 
يحترم اآلخر كما هو ال كما نراه أو نقبل 
به، مؤكدا القول انهم يريدون املشاركة 
في احلكومة على أساس ما يختارونه، 
بينما النائـــب عون يطالب باملعايير 
املوحدة التي تسهل والدة احلكومة على 
التوازن والعدالة. واعتبر  أسس من 
انه اذا كان املطلـــوب حكومة إنقاذ، 
فعلى الـــكل تقدمي التنازالت الالزمة، 
وقال: لنتفق على اخلطاب السياسي 
والبرنامج االصالحي ونحن مستعدون 

للتنازل عن حصصنا.

الرئيس املكلف حينما أصدروا بيانا 
رسميا حول شروطهم للشراكة.

مشيرا الى ان الرئيس ميقاتي قال 
انه لم يتعهد للطرف اآلخر، وبالتالي 
ال يستطيع أن يتعهد لهم. وأشار الى 
ان مواقـــف هذا الفريق كانت وصفت 
الرئيس ميقاتي عند تكليفه بتشكيل 
احلكومة بأنه غير شرعي وغير ميثاقي 
وغير دســـتوري، وانه مرشح حزب 
اهلل ومن ثـــم أصبح مرشـــح ايران 

وسورية.

الخلطة السياسية

وردا على سؤال حول إمكان التسوية 
سواء على مستوى )س.س.( أم على 
املستوى الداخلي، رأى النائب هاشم 
أنه لم يعد هناك شـــيء اســـمه 14 أو 
8 آذار فـــي ظل اخللطة السياســـية 
اجلديدة، فالرئيس ميقاتي والوزير 
محمد الصفدي والنائب وليد جنبالط 

كان خارج نطاق االنتظام العام.
وأبدى النائب هاشم أسفه للتناقض 
الغريب عند الفريق اآلخر الذي وصل 
الى درجة ميكـــن أن يطلق عليا عدم 
الصدقيـــة، مذكرا باللقـــاء االول مع 

القول بذلك بعدما صارت هناك أكثرية 
جديدة تضم جميع الطوائف واملذاهب. 
وأشار الى ان الرئيس املكلف بتشكيل 
احلكومة جنيب ميقاتي سعى كوسطي 
الى أن تضم احلكومة كل أطياف اللون 
السياسي وحتديدا فريق الرئيس سعد 
احلريري الذي رفض املشاركة والشراكة 
إال على أساس الشروط التي لم يلتزم 
في االساس بها. مشيرا الى اللقاء الذي 
جرى بني هذا الفريق والرئيس ميقاتي 
عندما اشترطوا عليه االلتزام بالالءات 
الثالث وهي: ال لوقف متويل احملكمة، 
ال إللغاء بروتوكول احملكمة وال لسحب 

القضاة اللبنانيني.
الفتا الى ان الرئيس سعد احلريري 
كان قد تعهد بذلك سابقا، لكن اخلالف 
كاف على الثمن وقد جتاوزنا كمعارضة 
سابقة وقلنا ان وقف التمويل يتم من 
خالل مجلس النواب الذي لم يقر في 
السابق متويل احملكمة الدولية ألن ذلك 

بيروت ـ اتحاد درويش
أكد عضو تكتل »التغيير واالصالح« 
النائب عباس هاشـــم ان التشـــكيلة 
احلكومية اجلديدة سيتم االعالن عنها 
في وقت قريـــب وهي تضم االكثرية 
اجلديدة مع مستقلني، نافيا ان تكون 
التركيبة احلكومية من لون سياسي 
واحد، مشيرا الى أكثرية جديدة ستقود 

السلطة السياسية في لبنان.
وأعرب النائب هاشم في تصريح 
لـ »األنباء« عن تفاؤله بوالدة حكومة 
منسجمة تستفيد من أخطاء احلكومات 
املاضية املتراكمة منذ التســـعينيات 
حتى اليوم، فضال عن أن هناك ضرورة 
إلعادة تكوين السلطة في لبنان على 
أسس العدالة والتوازن والبدء بشكل 
جدي في االستفادة من ثرواتنا اجلوفية 

والسطحية.
وعن احتمال تشكيل حكومة من لون 
واحد، رأى النائب هاشم انه ال ميكن 

قيادي في 14 آذار لـ »األنباء«: بيان دار الفتوى 
يلتقي مع ثوابت الكنيسة المارونية

بيروت ـ محمد حرفوش
أكـــد قيادي بارز في قوى 14 آذار ان بيان الثوابت االســـالمية 
الوطنية الذي صدر عن القمة الســـنية التي عقدت في دار الفتوى 
وجمعت األقطاب السياسية والدينية للطائفة السنية منحت جرعة 
دعم مهمة للرئيس سعد احلريري، حيث اظهر البيان ان الثوابت 
التي يحملها تيار املستقبل ويعبر عنها هي نفسها ثوابت الطائفة 
السنية وهذا ما يؤكد على التفاف هذه الطائفة حول زعيمها سعد 
احلريري ويجعل الرئيس املكلف جنيب ميقاتي في وضع صعب 

ال يحسد عليه.
وبحسب هذا القيادي، فإن الثوابت التي عددها البيان تنسجم 
مع توجهات الغالبية السنية التي رفعت شعار لبنان أوال والدولة 

أوال.
مؤكدا ان هذه الهواجس بالـــذات التي عددها بيان دار الفتوى 
تلتقي مع هواجس فئـــات طائفية اخرى. وهذا ما يجعلها ثوابت 
وطنية بامتياز، فضال عن تقاطعها مع ثوابت الكنيســـة املارونية 
وثوابت احلركة االستقاللية مما يستدعي مالقاتها من قبل الكنيسة 
املارونية تظهيرا لوحدة موقف اسالميـ  مسيحي واحياء للميثاق 

الوطني، وهو ما يتم التحضير له.

أكد أن ميقاتي سعى كوسطي إلى أن تضم الحكومة كل األطياف بما فيها فريق الحريري

عباس هاشم

وليد جنبالط

استطالع: 61% يثقون بميقاتي لمعالجة المشاكل المعيشية
بيــــروت: أظهــــرت نتائــــج

استطالع قامت به شركة »آراء 
للبحوث واالستشــــارات« آلراء 
اللبنانيني حول تشكيل احلكومة 
املقبلة، ان الغالبية على اقتناع 
الرئيــــس املكلف جنيب  بقدرة 
ميقاتي على تشــــكيل احلكومة 
في وقت ســــريع وبنسبة %68. 
ومن حيــــث التأليف فضل %67 
آراؤهم حكومة  من املستطلعة 
جتمع ما بني املواالة واملعارضة 
مقارنة مــــع 16% فقط يفضلون 
حكومة من لــــون واحد. ولدى 
سؤال املســــتطلعني آراؤهم عن 
الــــوزراء الذين يــــودون إعادة 
تكليفهم، حل الوزير زياد بارود 

في املرتبة األولى وبنسبة %25 
من بني مختلف وزراء احلكومة 
املستقيلة. كما أعرب 61% منهم 
عن اعتقادهــــم بقدرة احلكومة 
املقبلــــة على معاجلة املشــــاكل 

املعيشية القائمة.
وشملت الدراسة امليدانية التي 
أجرتها شركة آراء 500 مواطن 
عبر املقابالت التلفونية بواسطة 
الكمبيوتر، موزعني على مختلف 
اللبنانية  احملافظات واألقضية 
مبا يتوافق مع التوزيع األخير 
للمواطنني بحسب لوائح الشطب. 
كما أخذ باحلســــبان في توزيع 
العينة البنية السكانية للمواطنني 
اللبنانيني بحسب النوع والفئات 

التوزع  الى  العمرية، باإلضافة 
النسبي ملختلف الطوائف املكونة 

للنسيج االجتماعي اللبناني.
مت تنفيذ البحث امليداني في 
الفترة املمتدة بني 28 يناير و2 
العينة  2011، واختيرت  فبراير 
من خالل اتصاالت عشوائية مبا 
يتناسب مع توزيع العينة بحسب 
توزع القيد اجلغرافي في مختلف 

املناطق اللبنانية.
النتائج أظهر  وفي تفاصيل 
اســــتطالع الــــرأي أن غالبيــــة 
اللبنانيــــني يــــودون تشــــكيل 
حكومة وحدة وطنية جتمع ما 
بني املعارضــــة واملواالة، حيث 
وصلت النســــبة الــــى 67% من 

العينة مقارنة مع %16  إجمالي 
فضلوا حكومة من طرف واحد 
و12% أجابوا بـ»ال أعرف« في حني 

رفض اإلجابة 5% من العينة.
وفيما يتعلق بقدرة ميقاتي 
على تشــــكيل حكومة في وقت 
سريع، أظهر االستطالع أن غالبية 
اللبنانيني وبنسبة 68% ترى أنه 
بإمكانه تشكيل الوزارة سريعا 
وذلــــك عند إجــــراء البحث بعد 
بضعة أيام من بدء املشــــاورات 
غير امللزمة للتأليف، في مقابل 
16% عبروا عن اقتناعهم بعكس 
ذلك. وتوزعت اإلجابات الباقية 
بني 14% اعتبروا أنهم ال يعرفون 

و2% رفضوا اإلجابة.

67% يؤيدون حكومة تجمع المواالة والمعارضة و16% يفضلون حكومة اللون الواحد


