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»ويكيليكس« عن جعجع: يجب مناقشة ما إذا كان الحريري األفضل لرئاسة الحكومة!

زهرا لـ »األنباء«: نصراهلل صّنف نفسه وسالحه فوق القانون وخارج إطار طاولة الحوار الوطني
بيروت ـ زينة طبارة

رأى عضو كتلة »الق���وات اللبنانية« النائب انطوان 
زهرا ان تكابر »حزب اهلل« على مفهوم الدولة واستقواءه 
على اآلخرين بالسالح، لن يرهب العازمني على بناء دولة 
القانون واملؤسسات، ولن يحول دون الوصول الى بسط 
الشرعية اللبنانية وحدها لسلطتها على كامل اراضيها وفي 
مقدمتها تلك املقفلة واملسماة باملربعات األمنية، معتبر ان 
مرة جديدة يطل فيها أمني عام »حزب اهلل« السيد حسن 
نصراهلل ليصنف نفس���ه وحزبه وسالحه فوق القانون 
والدس���تور وخارج اطار طاولة احلوار الوطني، معتبرا 
ان ما تقدم يجعل قوى »14 آذار« متمسكة بضرورة ايجاد 

حل شامل للسالح غير الشرعي.
وردا على سؤال حول اعتبار السيد نصراهلل ان »السالح 
تفصيل وان اخلالف احلقيقي يتمحور حول خيار املقاومة، 

لفت النائب زهرا في تصريح ل���� »األنباء« الى ان خيار 
املقاومة بالشكل الذي يطرحه السيد نصراهلل على طريقة 
احتكار التوقيت والتوجي���ه والهيمنة على قرار احلرب 
والس���لم، س���يبقى مادة خالفية بامتياز الى جانب مادة 
الس���الح، مؤكدا ان خيارات »ح���زب اهلل« اخلارجة عن 
ارادة اللبنانيني وعن الشرعية اللبنانية، ال ميكن تقييمها 
بالنوايا احلسنة والسليمة، طاملا تتجاوز مفهوم الدولة 
جلهة حصرية قرار احلرب والس���لم بيد مجلس الوزراء 

واملؤسسة العسكرية.
وعن كالم السيد نصراهلل بأنه »لم يعد هناك من داع 
لطاولة احلوار الوطني في ظل توصيف قوى 14 آذار لسالح 
املقاومة بالفتنة وباملادة اخلالفية«، لفت النائب زهرا الى 
ان ق���رار انعقاد طاولة احلوار يع���ود الى فخامة رئيس 
اجلمهورية العماد ميشال سليمان، الذي عليه ان يجيب 

عم���ا اذا كانت قد انتهت طاولة احلوار ام انه مازال قادرا 
على جمع اللبنانيني حولها للبت في العناوين اخلالفية، 
مستدركا بالقول انه وبالرغم من مقاطعة قوى »8 آذار« 
لطاولة احلوار بناء على شعور تلك القوى بالتفوق على 
اآلخرين وبالغلبة بقوة السالح، تبقى الطاولة احلوارية 
املخرج الوحيد املفتوح امام اللبنانيني للتوصل الى صياغة 
تفاهمات وطنية حتت سقف الشرعية اللبنانية واملؤسسات 
الدستورية، مؤكدا ردا على سؤال ان قوى »14 آذار« غير 
مسلحة وترفض اساسا اقتناء السالح اميانا منها بسلطة 
الدولة وبدور مؤسساتها االمنية والعسكرية والقضائية، 
وبالتالي ليس لديها سوى الوسائل السلمية الدميوقراطية 
كلغة حضارية حتاور بها اآلخرين، مشيرا الى انه وبالرغم 
من سلبية تعاطي الفريق املسلح مع طاولة احلوار الوطني، 
فإن قوى »14 آذار« ما زالت مستعدة في كل حني للجلوس 

حول الطاولة املذكورة امال منها في التوصل الى احللول 
املنشودة التي تؤسس لقيام دولة حقيقية فعلية.

على صعي���د آخر وعلى خط تش���كيل احلكومة، اكد 
النائب زهرا ان قوى »14 آذار« ستمارس دورها كمعارضة 
ضد سياس���ات »حزب اهلل« وفريقه وضد ممارساته في 
فرض الرأي ووجهة النظر الواحدة القائمة على االستقواء 
بالسالح، مستدركا بالقول انه من املمكن بعد ان يعرض 
الرئيس املكلف على قوى »14 آذار« مشاركة حقيقية في 
احلكومة امنا كفريق معارض من داخلها كونها اصبحت 
االقلية النيابية حتت وطأة تهديد بعض النواب وترهيبهم 
بذوي القمصان الس���وداء، وبالتالي يعتبر النائب زهرا 
ان باب املش���اركة في احلكومة لن يعتبر في حكم املقفل 
بشكل نهائي سوى بعد اعالن الرئيس ميقاتي رسميا عدم 

استجابته ملطالب ثورة االرز.

بيروت: كشفت قناة ال� »او.تي.في »عن وثيقة
عرضها موقع »ويكيليكس« جاء فيها ان الوزير 
األسبق نسيب حلود أبلغ السفيرة األميركية السابقة 
في بيروت ميشيل سيسون في 17 ابريل 2009 ان 
رئيس اجلمهورية ميش���ال سليمان اجتمع به في 
15 ابريل وسعى إلقناعه باالستمرار بترشحه في 

املنت اال انه رفض ذلك.
وتشير سيسون في الوثيقة الى ان رئيس الهيئة 
التنفيذية في »القوات اللبنانية« س���مير جعجع 
ابلغه���ا ان اخلالفات بني »القوات« و«الكتائب« مت 
حلها على حساب »القوات«، مؤكدا انه يجتمع مع 
رئيس حكومة تصريف االعمال س���عد احلريري 

النهاء الئحة عكار.
وتلفت سيسون الى ان جعجع طلب منها ان تقنع 
غطاس خوري املرشح لالنتخابات بسحب ترشيحه 

ألنه يتنافس مع مرشحني آخرين من 14 آذار.
وتنقل سيس���ون عن جعجع ان 14 آذار لم يعد 

لديها ما يكفي من مال.
وتعليقا على مطالبة الرئيس سليمان بتعزيز 
دور الرئاسة، قال جعجع لسيسون ان سليمان ليس 
قائدا وطرحه لن يؤدي الى شيء ألنه ال يستطيع 
تأمني ثلثي املجلس النيابي لتعديل الدستور، مشيرا 
الى ان اعضاء 14 آذار يجب ان يناقش���وا جيدا ما 
اذا كان احلري���ري اخليار األفضل لتولي رئاس���ة 

احلكومة.
وطرح جعجع أمام سيسون احتمال احلصول 
على تنازالت من فريق 8 آذار لناحية عدم االصرار 
على الثلث الضامن مقابل تسمية رئيس احلكومة 

األسبق جنيب ميقاتي لرئاسة الوزراء حينها.
ودونت سيس���ون ان تردد جعج���ع في تأييد 
احلريري ليس جديدا ففي مايو 2008 عمل جاهدا 
ليبقى فؤاد الس���نيورة رئيس حكومة عوضا عن 

احلريري.

هل يستقيل نواب 14 آذار
من البرلمان؟

بي���روت: ذك���رت صحيف���ة »النهار« ان
هناك تفكي���را جديا لدى فريق »14 آذار« 
في اس���تقالة جماعية للنواب الستني الذين 
سموا رئيس حكومة تصريف االعمال سعد 
احلريري في االستشارات النيابية لترؤس 

احلكومة اجلديدة.
ونقلت الصحيفة في عددها الصادر امس 
»اخلميس« عن أوساط فريق »8 آذار« عدم 
تفاجئها من ذهاب احلريري في توجهه الى حد 
االعالن انه ماض قدما في املواجهة املفتوحة 
حملاصرة من يظن انهم اخرجوه من احلكم 

واسترداد موقعه السياسي.
واعتبرت هذه االوساط ان احلريري مازال 
يعتقد ان هجمات اآلخرين، و»غدر« بعض 
حلفائه هي التي س���لبته هذا املوقع، وليس 
سوء حسابات سياسية واخفاق رهانات على 

معطيات خارجية.

عدنان السيد حسين من الوزارة 
إلى رئاسة الجامعة اللبنانية

بيروت: كشفت أوساط مطلعة ان عقبات
تعترض توزير عدنان السيد حسني ومنها 
حتفظ الرئيس ميشال سليمان على اعادته 

بعد استقالته املفاجئة وغير املنسقة معه.
وحسب هذه األوساط، فإن عدنان السيد 
حسني )أستاذ في اجلامعة اللبنانية( سينال 
»جائزة ترضية« هي توليه رئاسة اجلامعة 

اللبنانية خلفا للدكتور زهير شكر.

شالوم: سنضطر إلى إعادة 
نصراهلل إلى مخبئه تحت األرض

غزة � أ.ش.أ: وجه سلفان شالوم النائب 
االول لرئيس الوزراء االسرائيلي تهديدا ألمني 
عام حزب اهلل الس���يد حسن نصراهلل ردا 
على ما أعلنه أمس االول من انه اذا فرضت 
اس���رائيل احلرب على لبن���ان، فإن مبقدرة 
احلزب السيطرة على منطقة اجلليل شمال 

اسرائيل.
ونقل موقع »املستوطنني 7« االسرائيلي 
عن شالوم قوله »نحن ال نتشوق الى القتال، 
ولكن اذا فرض علينا فسنعيدك يا نصراهلل 
الى االختباء حتت االرض وستبقى لسنوات 
عديدة حتت االرض.. فاجلليل يزدهر ونحن 

ننفق عليه أمواال لكي يزدهر«.

كشفت أن رئيس الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية أبلغ سيسون قبيل االنتخابات البرلمانية أن »14 آذار« لم يعد لديها ما يكفي من المال

عضو كتلة القوات أكد أن باب المشاركة في الحكومة لن يعتبر مقفاًل إال بعد إعالن ميقاتي رسميًا عدم استجابته لمطالبنا

حكومة من دون 14 آذار.. وحصة وازنة لـ »سليمان ـ ميقاتي«
بيروت: تقول مصادر سياسية واسعة االطالع ان الرئيس جنيب
ميقاتي هو رجل املرحلة الذي وصل الى رئاسة احلكومة بعدما 
كان الوضع بلغ درجة عالية من االحتقان وحتولت املعركة السياسية 
الى معركة »كس����ر عظم« بني من أراد بقاء الرئيس سعد احلريري 
ومن أراد االتيان بالرئيس عمر كرامي. فكان ان شكل وصول ميقاتي 
مخرجا من املأزق الذي كان تعمق مع وصول مس����عى ال� »س. س« 
الى طريق مسدود واخفاق احلريري في مقاربة العالقة مع سورية، 
وفش����ل عملية املقايضة واملفاوضة بني احلريري وحزب اهلل حول 

احملكمة واحلكومة في ظل أزمة ثقة عميقة.
وتضيف املصادر ان الرئيس ميشال سليمان لعب دورا خفيا في 
تغليب »خيار ميقاتي« وهو يرتاح الى ميقاتي الوسطي التوافقي، 
»املقتدر« سياسيا وماديا، صاحب العالقات الدولية، الذي ال يواجه 

من السعودية ب� ڤيتو أو ممانعة ويحظى بدعم سورية...
ولكن ميقاتي يتعرض لضغوط مزدوجة والطرفان، 8 و14 آذار، 
يؤذيانه، فريق 14 آذار بقرار عدم املشاركة في احلكومة ألنه لو أراد 
حقا مساعدة ميقاتي لكان قرر الدخول الى احلكومة. وفريق 8 آذار 
بحضه مليقاتي على تشكيل حكومة من لون واحد، وعدم فعله أي 

شيء لتشجيع الفريق اآلخر على املشاركة في احلكومة.
وتضيف هذه األوس����اط ان احلكومة اجلدي����دة ازاء ما يواجهه 

الرئيس ميقاتي من ضغوط تصبح أمام أحد احتمالني:
- اما حكومة تكنوقراط يختار وزراءها ميقاتي من ذوي االختصاص 
والكفاءة وأصحاب الوجوه احملترمة واملقبولة من اجلميع، ويطرحها 

حكومة أمر واقع، فإما ان تقبل واال فاالعتذار.
- وام����ا حكومة فيها حد أدنى من توازن سياس����ي عبر حصة 
وزارية وازنة لرئيس����ي اجلمهورية واحلكومة ال تقل عن عش����رة 
وزراء وتشكل مع حصة جنبالط ثقال وقوة وزارية مؤثرة، في حني 
ان تسجيل خروقات من صفوف 14 آذار )اجلميل � حرب سالم( لم 
يعد ممكنا مع قرار 14 آذار بأن يش����ارك اجلميع كفريق واحد أو ال 

يشارك أحد.

ومثل هذه احلكومة جاهزة من حيث املبدأ وتتوزع على الشكل 
التالي: 

- س����نة )6(: ميقاتي � محمد الصف����دي � ليلى الصلح � عدنان 
القصار � عالء ترو )مع اس����تمرار الباب مفتوحا أمام مشاركة متام 

سالم وتسلمه وزارة التربية(.
- شيعة )6(: بري سمى وزراءه وهم: محمود بري وياسني جابر 
ومحمد جواد خليفة، وحزب اهلل يتجه الى تسمية وزراء حزبيني 
بخالف ما أشيع س����ابقا، واالجتاه هو الى اعادة تسمية الوزيرين 

فنيش واحلاج حسن ألدائهما اجليد في وزارتيهما.
- موارنة )6(: ناجي البستاني، وسام بارودي )سليمان(.

جبران باسيل، فادي عبود، شكيب قرطباوي )عون(.
روني عريجي أو يوسف فنينانوس )فرجنية(.

- أرثوذكس )4(: إدمون شماس )سليمان(.
نقوال نحاس )ميقاتي(.
فايز غصن )فرجنية(.

يعقوب الصراف )عون وحلود وحزب اهلل(.
- كاثوليك )٣(: شربل نحاس )عون(.

نقوال فتوش )ميقاتي(.
دافيد عيسى )سليمان(.

- دروز )٣(: غ����ازي العريضي، وائل أب����و فاعور )أو بهيج أبو 
حمزة(.

- أرمن )1(: هاغوب بقرادونيان.
- أقليات مسيحية )1(: حبيب افرام.

أما الوزارات التي حسمت: نيابة رئاسة احلكومة ل� »فايز غصن«، 
املالية ل� »محمد الصفدي«، الدفاع ل� »يعقوب الصراف«، الداخلية 
ل� »ناجي البستاني«، اخلارجية ل� »محمود بري«، العدل ل� »شكيب 
قرطباوي«، االتصاالت ل� »شربل نحاس«، الطاقة ل� »جبران باسيل«، 
الس����ياحة ل� »فادي عبود«، األشغال ل� »غازي العريضي«، الصحة 

ل� »محمد جواد خليفة«.

أخبار وأسرار لبنانية

  وجهتا نظر داخل األكثرية اجلديدة: تتجاذب األكثرية 
اجلديدة وجهتا نظر متباينتان:

� األولى ميثلها العماد ميشال عون وحتض 
على السيطرة الفعلية على معظم مقاعد احلكومة 
اجلديدة، ولدى قوى 8 آذار 65 نائبا هم األكثرية 
املطلقة في مجلس الن���واب، تاليا يرى عون 
استثمار هذا الفريق انتصاره في تأليف حكومة 

ميسك بها متاما.
� الثانية ميثلها رئيس املجلس نبيه بري 
الذي يرى الفرصة ذهبية في خروج احلريري من 
رئاسة احلكومة إلظهار قدرة الغالبية اجلديدة 
على اإلمساك بزمام احلكم واالستقرار، وبغية 
إبراز حرصها على عدم االس���تئثار بالسلطة 

وفتح الباب أمام املشاركة.
ويلتقي بري مع رئيس اجلمهورية والرئيس 
املكل���ف، وكذلك مع رئيس احل���زب التقدمي 
االشتراكي النائب وليد جنبالط، في استعجال 

تأليف احلكومة.
  جـو إيجـابي: عل��م ان الرئيس ميقاتي التقى 
أمس رئيس احلزب الس��وري القومي االجتماعي 
النائب أس��عد حردان وبحث مع��ه في موضوع 
اش��تراك احل��زب ف��ي احلكوم��ة، وكان اجل��و 

ايجابيا.
  موعد إعـالن احلكومـة: تقول مصادر متابعة 
انه اذا لم تعلن التشكيلة احلكومية نهاية هذا 
األسبوع، فإنها ستتأخر الى أبعد من منتصف 
األسبوع املقبل بسبب زيارتي الرئيس ميشال 

سليمان الى الڤاتيكان والكويت.
  هبـوط أسـهم فـيصـل كرامـي: على الرغم من 
أن اس��م فيصل كرامي ليس من األس��ماء التي 
تس��تفز الش��ارع الس��ني أو احلريري حتديدا 
كما هي احلال مع بعض األس��ماء األخرى، فإن 
اس��تحالة توزير جنل كرامي مرتبطة بس��ببني 

اثنني:
� األول يتمث��ل ف��ي وج��ود حتال��ف نيابي 
ثنائي بني ميقاتي والنائب أحمد كرامي، الذي قد 
يعتبر أن توزير فيصل قد يؤثر على العالقة مع 
ميقاتي، خصوصا أن أحمد كرامي ميثل احلليف 

الوحيد في كتلة ميقاتي النيابية.
� الثاني يرتبط بش��كل احلكوم��ة املقبلة، إذ 
يبدو واضح��ا أن التوجه حلكومة من 24 وزيرا 
أمر حتمي، إذا لم يش��ارك فري��ق 14 آذار، مما 
يعني أن احلكومة املقبلة س��تضم خمسة وزراء 

سنة.
  املفتي قباني يدعم ريفي: املفتي محمد رش���يد 
قبان���ي متضامنا مع الرئيس احلريري، أبلغ 
اللواء أشرف ريفي انه يدعمه، ومادامت حكومة 
الرئيس ميقاتي ستعني ضابطا شيعيا جديدا 
كمدير ع���ام لألمن العام، فاملفتي قباني يريد 
االحتفاظ باللواء ريفي وعدم إزاحته من دون 
مبررات وارتكابات، ألن األمر يتعلق مبعنويات 
الضباط السنة سواء في قوى األمن الداخلي 

أو اجليش اللبناني.

انطوان زهرا

)محمود الطويل(الرئيس املكلف جنيب ميقاتي مستقبال وفد من بنك النقد الدولي امس

»One Way Ticket« عون: الحريري انتهى بـ
وسليمان »تّخنها كتير« ولن أعطيه أي وزير من حصتي!

بيروت ـ عمر حبنجر
ال جدي����د على موع����د والدة 
احلكومة امليقاتية، سوى احلديث 
عن جديد املس����اعي باجتاه هذه 
ال����والدة، معطوفا عل����ى دعوات 
»االكثرية اجلديدة« للرئيس املكلف 
باستعجال تشكيل احلكومة، ومن 
دون بذل الكثير من اجلهد، القناع 
بعضهم بتخفيف اللهجة وخفض 

الطلبات.
استعجال تش����كيل احلكومة 
عكس ق����ول الرئيس ب����ري امام 
النواب »ان احلكومة باتت قريبة 
وانا متفائل بازال����ة العقبات من 
أمامه����ا..« وأكد عليه ايضا االمني 
العام حلزب اهلل الس����يد حس����ن 
نصراهلل في يوم »القادة الشهداء« 
للحزب بقول����ه: ان البلد ال ميكن 
ان يبق����ى بال حكومة، وان الكثير 
من العقبات ليست صحيحة امنا 
التأخير مردود الى انتظار ان يحسم 

الفريق اآلخر رأيه.
لك����ن املراقبني الذي����ن تابعوا 
اطاللة العماد ميش����ال عون على 
شاش����ة قناته التلفزيونية مساء 
ام����س االول )أو تي ڤي( فوجئوا 
بش����دة الهجوم الذي شنه رئيس 
تكت����ل االص����الح والتغيير على 
الرئيس اللبناني ميشال سليمان 
شخصيا، والذي عكس في الواقع 
طبيعة التعقيدات الداخلية املعرقلة 
لتشكيل احلكومة، والتي يخشى 
كثيرون ان تكون امتدادا لتعقيدات 
اقليمية متالزمة مع ظروف دولية 

معينة.

وزارة من 32

فقد أعلن عون ان »األس����اس 
لهيكلي����ة احلكومة لم يحدد بعد، 
النه حت����ى اآلن لم يت����م حتديد 
عدد الوزراء، ونح����ن دافعنا عن 
وزارة تكون واس����عة، مؤلفة من 
٣2 وزيرا، تضم وزيرين لالقليات 
علوي واقليات مسيحية«، معربا 

واذ لفت الى ان »حصة رئيس 
اجلمهورية )في احلكومة( يجب 
ان يك����ون منصوص����ا عليها في 
الدس����تور«، اكد ع����ون ان »تكتل 
)التغيي����ر واالص����الح( يريد 1٣ 
وزيرا«، وق����ال: »ال اعطي رئيس 
اجلمهورية اي وزير من حصتي، 
انتخابه، ونزل  هو اخل بشروط 
الى امليدان، واصبح يؤلف لوائح 
ضدنا، ويشكل ادارة، فال ميكن ان 
نعطيه وزارة من حصتي، لتشتغل 

هذه احلصة ضدنا«.
وع����ن انتقاد رئي����س الهيئة 
التنفيذية في »القوات اللبنانية« 
سمير جعجع لرئيس اجلمهورية، 
اج����اب ع����ون: »كان حليف����ه في 
االنتخابات في جبيل وكسروان، 
وان����ا اعتب����ر س����ليمان خصمي 
السياس����ي«، واضاف: »ال اريد ان 
اشمت به )سليمان( في موضوع 
امل����ر، وليتذكر ما  الياس  الوزير 
س����بق ان قلت له عن الياس املر 

الفريق  عن اعتقاده بأن مشاركة 
اآلخر حس����مت، وهناك استحالة 
ملش����اركة »14 آذار« في احلكومة، 
ونحن »مغطنا« الوقت في تأليف 

احلكومة، ويجب ان تؤلف.
واتهم عون رئيس اجلمهورية 
العم����اد ميش����ال س����ليمان بأنه 
»لم يكن على احلي����اد، وكان مع 
االكثرية، وبالتالي كانوا عشرين 
داخل مجلس الوزراء، ونحن كنا 
عشرة، واليوم تصبح املعادلة اذا 
ش����اركوا في احلكومة عشرة مع 
رئيس اجلمهورية، ونحن عشرون«، 
واضاف: »رئيس اجلمهورية كان 
معهم في مجل����س الوزراء، وكان 
اللوائح )ف����ي االنتخابات  يؤلف 
النيابي����ة( ضدن����ا، ويس����تدعي 
املرش����حني، والن����اس تعلم ذلك، 
والكتلة الوسطية كانت ستشكل 
لرئي����س اجلمهوري����ة، واالدارة 
كان����ت ضدنا خصوصا في جبيل 

وكسروان«.

عند تشكيل احلكومة السابقة«.
وكش����ف: »س����ليمان بعث لي 
رسالة قبل 7 أيار 2008، وانا اجبت، 
قائال: اعتبر كتلتي كتلتك، وهو لم 
يلتزم معن����ا، واالمور بدأت تزيد 
معه في البلديات وخصوصا في 
جبيل، واعتقد انه كان هناك بند من 
قبل القوى التي اوصلت سليمان 
الى رئاسة اجلمهورية لتحجيمي، 
وقصة التوافق كانت كذبة كبيرة 
بالنس����بة لنا، وكان هناك خطة 
لتحجيمي«. وشدد على ان »قضية 
تشكيل احلكومة بسيطة اذا اردنا 
حلها، فال����وزارات التي كانت مع 
املسيحيني تعود للمسيحيني، والتي 
كانت مع املسلمني تعود للمسلمني، 
وميكن للرئيس ميقاتي ان يأخذ 
وزراء من املعارضة الس����نية في 
طرابلس وصيدا وبيروت والبقاع 
الغربي«، موضح����ا ان »املطلوب 
تفكيك التعقيدات، وتوزيع الوزارات 
بحسب حجم الكتل، فمثلث ميقاتي 

وسليمان و»النائب وليد« جنبالط 
يكون له عشر وزراء ونحن لنا 20 
وزيرا، اما بالنسبة ل� »الرئيس 
 س����عد احلري����ري فق����د انتهى

.»One Way Ticket

تخنها كتير

وأكد انه »يجب اال يكون هناك 
وزراء يعمل����ون ضدنا، رئيس 
اجلمهورية عنده طموح سياسي 
ويعمل لنفسه و»تخنها كتير« 
الداخلية كانت موضع  فوزارة 
جدل في العام 2008، واصبحت 
موضع جدل اكبر عام 2009، وهو 
تعهد مع احلريري مبعاجلة ما 
يحصل في قوى األمن الداخلي، 
لك����ن لم يحصل ذل����ك، ووزير 
الداخلية )زياد بارود( علق بني 
املطرقة والسندان، ولم يتم دعمه 
من مرجعيته السياسية، لينفذ ما 
يجب عليه، وهو شخص مهذب 

وابن عائلة«.

خالف الرئيس ـ الجنرال يظهر إلى العلن.. وبري اليزال على تفاؤله


