
أخبار وأسرار حتليل اخباري
٭ متايز اجلميل: توقفت 

أوساط سياسية عند املواقف 
السياسية األخيرة للرئيس 

أمني اجلميل وما أظهرته من 
متايز عن حلفائه في قوى 14 

آذار في 4 مجاالت:
- عدم اتخاذ أي موقف مما 
حدث في مبنى االتصاالت 

واالكتفاء بالتعبير عن انزعاج 
من مشهد غير مقبول.

- الدعوة املتكررة الى حكومة 
إنقاذ وطني تكون سياسية 

بامتياز، مع ما يعني ذلك من 
رفض لـ »حكومة تكنوقراط«.

- االتصال والتنسيق مع 
الرئيس نبيه بري في وقت 

يشن بري هجوما الذعا على 
»ثورة األرز«.

- املوقف من األحداث 
السورية الذي يصل فيه 
ضمنا الى اعتبار سقوط 

النظام السوري مصدر خطر 
وضرر على مسيحيي لبنان.
٭ ميقاتي وجنبالط على 

احلياد: لوحظ في »أزمة 
االتصاالت« ان الرئيس 

املكلف جنيب ميقاتي لم 
يدخل على اخلط ولم يصدر 

عنه أي موقف أو تعليق 
في كل مراحل هذه األزمة 

وتطورها رغم عالقته القدمية 
مع اللواء أشرف ريفي. وان 

النائب وليد جنبالط وقف 
على احلياد رغم عالقته 

الشخصية اجليدة مع الوزير 
شربل نحاس وحتالفه مع 

فريق 8 آذار.
٭ »االتصاالت« 

و»التربية«.. و»التمرد«: 
يقول سياسي في 14 آذار: 
ملاذا يثار موضوع »مترد« 

مدير عام قوى األمن الداخلي 
على وزير الداخلية أو مترد 

مدير عام أوجيرو على وزير 
االتصاالت. ويتم جتاهل 

مترد رئيس اجلامعة اللبنانية 
املنتهية واليته على وزير 

التربية؟
٭ كرامي مهتم بتوزير 

جنله: ذكرت معلومات ان 
الرئيس عمر كرامي مهتم 

بتوزير جنله فيصل حلسم 
موضوع الزعامة في بيته 

السياسي وتأمني انتقالها على 
أيامه الى جنله األصغر فيصل 
بسبب التنافس املوجود بينه 

وبني شقيقه )النجل البكر 
لكرامي(. والذي يذّكر بتنافس 

مماثل حدث بني الشقيقني 
عمر ومعن كرامي بعد اغتيال 

الرئيس رشيد كرامي )في 
مثل هذا اليوم من العام 

.)1987
٭ وقف حترك احتجاجي: 
ذكرت معلومات ان اتصاالت 

أجريت بني قائد اجليش 
العماد جان قهوجي واللواء 
أشرف ريفي أسفرت عن 

وقف حترك احتجاجي كان 
سينطلق في طرابلس تأثرا 

بالثورة السورية وإعرابا عن 
التأييد لريفي يتخلله إحراق 
صور للسيد حسن نصراهلل 
والعماد عون، وذلك في كل 

ساحات املدينة.
٭ 14 آذار و»االشتراكي«: 
أقطاب 14 آذار متفقون على 

عدم التصعيد ضد وليد 
جنبالط. »ال في حلظات 

قوته وال في حلظات ضعفه. 
رهان 14 آذار ان »املناخ 

»االشتراكي« معنا. الدروز 
املوالون جلنبالط أقرب 

الى فكر وتوجهات 14 آذار، 
وهم ال ينسجمون مطلقا ال 
مع طروحات حزب اهلل وال 
مع نظريات العماد ميشال 

عون. ال بل إن تطرف االثنني 
يقلقهم، وما نقل عن نتائج 
مداوالت اجلمعية العمومية 

األخيرة للحزب التقدمي 
االشتراكي يعزز هذا اجلو وال 

يناقضه على ما أراد البعض 
اإليحاء«.

٭ تشاؤم جنبالط: يردد 
النائب وليد جنبالط أمام 

زواره أنه عاد من قطر أكثر 
تشاؤما فيما يخص الوضع 

السوري، وقدر بعض الزوار 
أن يكون لتشاؤمه عالقة مبا 

سمعه من القيادة القطرية عن 
أن املساعي إلسقاط النظام 
في سورية مستمرة حتى 
النهاية، وأن كل ما حصل 

حتى اآلن ليس سوى البداية.
٭ موقف 14 آذار: يقول نائب 

من فريق 14 آذار: »الرئيس 
بري يرتكب خطأ فتح مجلس 

النواب في ظل حكومة 
مستقيلة بعدما ارتكب خطأ 

إغالق مجلس النواب في ظل 
حكومة اعتبرها غير شرعية«.

يصر الرئيس نبيه بري 
على عقد جلسة نيابية عامة 

األسبوع املقبل )8 يونيو( رغم 
معارضة هيئة مكتب املجلس 

التى تسيطر عليها قوى 
14 آذار، وقد أوعز بالفعل 
الى األمانة العامة للمجلس 

بتوزيع جدول أعمالها وعلى 
رأسها اقتراح قانون معجال 
مكررا لتعديل قانون النقد 

والتسليف، مبا ميكن حاكم 
مصرف لبنان من االستمرار 
في منصبه الى حني التجديد 

له أو تعيني بديل له من جانب 
احلكومة اجلديدة.

الرئيس بري جتاوز مبدأ 
انعقاد اجللسة واملسألة 

عنده مسألة »نصاب« 
وتأمني حضور 65 نائبا على 
األقل، وليس أمامه إال إقناع 
حليفه النائب وليد جنبالط 

باملشاركة.
ولكن جنبالط الذي يعيد 
قراءته السياسية ألحداث 

املنطقة ويبدي ضيقا وتذمرا 
من حلفائه اجلدد، ال يريد 
تصعيدا وتوتيرا أكثر في 
عالقته مع تيار املستقبل 

خصوصا والطائفة السنية 
عموما.

جنبالط طلب حصر اجللسة 
ببند وحيد يتعلق بالتمديد 
حلاكم مصرف لبنان ولكنه 
في الواقع هو متحفظ على 
اجللسة النيابية ومييل الى 

عدم حصولها وعدم املشاركة 
فيها اذا عقدت بعدما حتولت 

الى مادة صراع وانقسام 
سياسي حاد ومرفوضة من 

تيار املستقبل وحلفائه جملة 
وتفصيال.

االعتراض على »جلسة 
بري« يستند الى اعتبارات 

وأسباب دستورية وسياسية، 
فالتحفظات »السنية« ترى 

في عقد اجللسة التشريعية 
جتاوزا لصالحيات رئاسة 
احلكومة، واعتراض قوى 
الـ 14 من آذار ينطلق من 

عدم دستورية اجللسة في 
ظل حكومة تصريف أعمال. 

ورئيس حكومة تصريف 
األعمال املوجود خارج لبنان 

أبلغ من يعنيهم األمر بأنه 
لن يوقع أي اقتراح قانون 
يقره مجلس النواب بشأن 

التمديد حلاكم مصرف لبنان 
أو حل مشكلة سجن رومية أو 
غيرها من اقتراحات ومشاريع 

القوانني، وانه لن يسمح 
ملجلس النواب بأن يأخذ 

دوره، ولذلك يلوح احلريري 
العائد الى بيروت قريبا بورقة 

املراسيم اجلوالة في حاالت 
اضطرارية قصوى أو بورقة 
جلسات استثنائية للحكومة 
ومبا يؤدي عمليا الى تعومي 
حكومته عبر توسيع نطاق 
ومفهوم تصريف األعمال. 
التطور الوحيد الذي يثني 

الرئيس بري عن عقد 
اجللسة النيابية هو تشكيل 
احلكومة قبل األربعاء وفي 

املهلة القصيرة الفاصلة 
عن موعد اجللسة، ورمبا 
كان بري يهدف من وراء 

التلويح بتنشيط دور مجلس 
النواب الى الدفع باجتاه 
تشكيل احلكومة، ورمبا 

يالقي جنبالط في ضغوطه 
وحتذيراته املتكررة بأنه ال 

ميكن االستمرار بهذا الوضع 
وال ميكنه إكمال املشوار 

مع األكثرية اجلديدة. وفي 
الواقع هناك ما يشبه السباق 
السياسي والزمني بني انعقاد 
جلسة بري وتشكيل حكومة 
ميقاتي، خصوصا ان عملية 
تشكيل احلكومة استؤنفت 
في ظل أجواء واستعدادات 

أكثر مرونة وليونة من 
جهتي ميقاتي وعون. وتفيد 
مصادر بأن احلكومة باتت 

شبه منجزة وجاهزة لإلعالن 
عنها في وقت قريب، فهل 
تكون »االنتعاشة« اجلديدة 

في عملية التأليف مثل 
سابقاتها وتنتهي الى »تعثر«؟ 
أم تكون أقرب الى »ارتعاشة 

املوت« ويحدث انهيار 
نهائي؟ أم تطيح بالتأليف 
الوشيك تطورات وشيكة 

غير محسوبة ميكن ان تبدأ 
بوادرها بالظهور ابتداء من 

اخلامس من يونيو؟

سباق بني 
»جلسة بري« 

و»حكومة ميقاتي«

املواعيد اجلنوبية تبدل األولويات اللبنانية

اللقاء املاروني املوسع استبعد القضايا السياسية وركز على الهموم املشتركة

حزب اهلل يتعهد بضبط تظاهرة النكسة واجليش يبعدها 5 كلم عن احلدود

الراعي بعد اجتماع بكركي: جيد وممتاز ولم تعد هناك مواضيع خالفية

التمسك  جتنب احلديث عن 
باتفاق الطائ����ف او تعديله، 
وليكن عنوان مقاربتنا، تطوير 
النظام القائم، ال نريد العودة 
الى اخللف النها تعني العودة 

الى املشاكل السابقة.
ورأى نصر اهلل عدم جواز 
االصابة باالحباط او ان ينال منا 
اليأس مؤكدا اننا سنصل الى 
تأليف احلكومة، اذ ليس هناك 
من خيار آخر، وسنصل الى 
نتيجة، فنحن كجزء من االكثرية 
اجلديدة نع����رف الصعوبات 
والتعقيدات ونتفهم مخاوف 
وقلق بعض احللفاء واالصدقاء 
ولسنا في وارد توزيع التبعات 
واملسؤوليات، نحن اولويتنا 
هي مواصلة العمل والتعاون 
مع اجلميع ملساعدة الرئيس 

املكلف بتشكيل احلكومة.
ورد عضو كتلة املستقبل 
النيابية النائب نضال طعمة 
عل����ى خطاب نصر اهلل حول 
تطوير الطائف، وقال ان هذا 
القول هروب الى االمام بأسلوب 

ذكي.
واضاف: ان تعبير تطوير 
النظام مقاربة شائكة وحتتاج 
الى حوار واخذ ورد وقد يكون 
الغاء الطائفية السياسية وما 
يحمله ه����ذا املوض����وع من 
حساسية وتباين في وجهات 
النظ����ر من متمم����ات تطوير 

النظام بحسب رؤية السيد.
وتابع: في حديثه عن الدولة 
كان السيد ايجابيا جدا، حيث 
اكد ان جميع اللبنانيني يريدون 
الدولة، وقد لفتني كالمه عن 
التواف����ق والتالقي واالجماع 
وهذا كالم مهم للخروج من عنق 
الزجاجة والترجمة العملية 
له عدم ارجاع لبنان الى زمن 
امليليشيات، وهذا مدخل حقيقي 

حلكومة انقاذ.
بيروتـ  عمر حبنجر  ٭

وصف اللق����اء باملفيد واجليد، 
مؤكدا ان مجرد االجتماع خطوة 

ايجابية.
واعلن جعجع رفضه مقولة 
ان املسيحيني في خطر، لقد مر 
علينا سالطني واباطرة ال يعدون 
وال يحصون وبقي املسيحيون، 
وقال: دور املس����يحيني مازال 

امامهم.
جعجع وردا على س����ؤال، 
اعتبر ان ما قاله السيد حسن 
النظام  نصراهلل حول تطوير 
ليس بعي����دا عن وجهة نظره، 
مؤكدا ان هذا يجب ان يحصل 
الفرق����اء  ب����ني كل  بالتواف����ق 

اللبنانيني.
وقال النائب نعمة اهلل ابي 
السياس����ية  القضايا  ان  نصر 

اخلالفية لم تطرح.
اما جلن����ة املتابعة للملفات 
والقضايا فقد شكلت من النواب 
ايلي كيروز )القوات اللبنانية( 
وايلي ماروني )كتائب( واميل 
رحمة )التضامن( وايلي عون 
)جبهة النضال الوطني( وفؤاد 
السعد )14 آذار( وسيمون ابي 
رمي����ا )التي����ار الوطني احلر( 
وه����ادي حبيش )املس����تقبل( 
وسيعني احد املطارنة كمنسق 

للجنة.
بيروت ـ ناجي يونس  ٭

حلزب اهلل مبناس����بة ذكرى 
وفاة اإلم����ام اخلميني، حيث 
رفض املس بالطائف اآلن، كما 
لفت انتقاده امليليشيات نائيا 
بحزب اهلل عن هذا التوصيف، 
لكونه مقاومة.هذا املوضوع 
اثاره البطريرك الراعي عشية 
االجتماع املاروني املوسع الذي 
عقد قبل ظهر امس اخلميس في 
بكركي، استرضاء لفريق العماد 
عون الرافض لهذا االتفاق من 
االساس وقد جاء رفض السيد 

نصراهلل املس به اآلن.

نصر اهلل بين »تطوير«

الطائف أو »تعديله«!
الع����ام حلزب اهلل  االمني 
السيد حس����ن نصر اهلل اكد 
ضرورة تطوير النظام اللبناني 
ليتماشى مع حجم التطورات 
واحلاجات داعيا اجلميع الى 

اللبنانيني في س����ورية، وامل 
ان يفكر االخوان الس����وريون 
ف����ي اللبنانيني اثناء النظر في 
العفو العام الذي اعلنه الرئيس 

االسد.
رئيس الهيئة التنفيذية في 
القوات اللبنانية د.سمير جعجع 

مايو 2000.
وكانت صحيفة يديعوت 
احرونوت االسرائيلية نقلت 
عن مصادر اس����رائيلية انها 
ستستخدم كل الوسائل املمكنة 
ملنع اي هجوم ميس س����يادة 
اسرائيل، وان حتذيرا شديدا 
وجه الى سورية ولبنان قبل 
احياء ذكرى النكسة محملة 
احلكومتني مس����ؤولية ما قد 
يحصل على احلدود كما ابلغت 
اس����رائيل هيئة األمم املتحدة 
بأنها لن تتسامح مع اي تعرض 

او خرق حلدودها.

 الطائف بين البطريرك 
ونصراهلل

في ه����ذا الوقت كان اتفاق 
الطائف وصالحيات الرئيس 
العنوان احمللي خلطاب السيد 
حس����ن نصراهلل االمني العام 

بعد االجتماع ابدى الرئيس 
امني اجلمي����ل تفاؤله، وقال ان 
جلنة متابعة شكلت وهي ستهتم 
مبلفات عدة بينها بيع االراضي 

والوظائف والتوطني.
واض����اف: تناولن����ا ايضا 
موضوع احملكومني واملوقوفني 

على املتظاهرين يومذاك بسبب 
خروج الوضع عن السيطرة، 
األمر الذي ال يجوز ان يتكرر 

هذه املرة ايضا.
وفي املعلوم����ات ايضا ان 
اجلي����ش اللبناني وبتواصل 
دائم مع القوات الدولية قرر 
وقف املتظاهرين على مسافة 5 
كيلومترات من بوابة فاطمة في 
بلدة كفر كال املالصقة للشريط 

الفاصل مع اسرائيل.
وحتى ظهر امس اخلميس 
كانت القيادات الفلس����طينية 
املنظم����ة للتظاه����رة مازالت 
تنتظ����ر احلص����ول عل����ى 
التراخيص الرسمية من اجليش 
التي تسمح لها بالتوجه الى 
املنطقة احلدودية، على اعتبار 
ان دخول الفلس����طينيني الى 
منطقة جنوب الليطاني اصبح 
خاضعا لترخيص اجليش منذ 

الدميوقراطية بكيانه وميثاقه 
وصيغته وقيمته احلضارية.

وتخلل اللقاء مداخلة لالب 
خليل زيدان حول بيع االراضي 
في لبنان واخرى لالب طوني 
خضرا حول وضع املسيحيني في 

ادارات الدولة )30% فقط(.

تبدلت األولويات اللبنانية 
امس، م����ع تعاظم التهديدات 
االس����رائيلية غداة التظاهرة 
ال����ى احلدود  الفلس����طينية 
اجلنوبي����ة مبناس����بة ذكرى 
النكس����ة يوم االحد ومتسك 
رئيس مجل����س النواب نبيه 
بري بعقد جلسة عامة ملجلس 
النواب في الثامن من اجلاري 
رغم عدم وجود حكومة فعلية، 
وتراجعت احلملة السياسية 
على اللواء اشرف ريفي املدير 
العام لقوى األمن الداخلي على 
خلفية رفضه السماح لوزير 
االتصاالت شربل نحاس بإخراج 
معدات الشبكة الهاتفية الثالثة 
من عنابر ش����ركة »أوجيرو« 
املش����غلة لقطاع الهاتف في 
لبن����ان، دون اذن من مجلس 
الوزراء فيم����ا بقي موضوع 
تشكيل احلكومة في القعر، تبعا 

لغياب املعطيات املشجعة.

تظاهرة األحد حزب اهلل يتعهد

ف����ي موض����وع تظاهرات 
ذكرى النكس����ة )1967/6/5( 
التي تنظمها بعض الفصائل 
الفلس����طينية بحثه الرئيس 
ميشال سليمان مع العماد جان 
قهوجي قائد اجليش، انطالقا 
من احل����رص على عدم تفلت 
الوضع امليداني على احلدود 
اجلنوبية مع اسرائيل، على 
غرار تظاه����رة ذكرى النكبة، 
حيث س����قط عدد من القتلى 
ومئات اجلرح����ى برصاص 
ب����ني  اإلس����رائيليني. وكان 
اجلرحى 4 من جنود اجليش 

اللبناني.
وفي معلومات ل� »األنباء« 
ان املسؤولني اللبنانيني تلقوا 
وعودا من ح����زب اهلل بعدم 
السماح بانفالت الوضع كما 
حصل منذ اسبوعني، وقد رد 
بعضهم فقدان احلزب السيطرة 

ف����ي اول تعليق ل����ه على 
املاروني املوسع في  االجتماع 
البطريرك بشارة  بكركي، قال 
بطرس الراعي: ما اجملهم وهم 
مجتمعون، لقد قمنا بأشياء مهمة 
وقد تكون هناك متابعة، مؤكدا 
ان اللقاءات ستتواصل، واصفا 

لقاء االمس باجليد واملمتاز.
وعن املواضي����ع اخلالفية، 
قال البطري����رك: لم يعد هناك 

من مواضيع خالفية.
وشارك في اللقاء 38 شخصية 
مارونية واربعة مطارنة وابرز 
احلاضرين: امني اجلميل وسمير 
جعجع من جهة، والعماد ميشال 
عون وسليمان فرجنية من جهة 
ثانية.وتضمن بيان اللقاء بندين 
اساس����يني، بيع االراضي لغير 
اللبنانيني والوجود املسيحي 

في ادارات الدولة.
البطريرك الراعي وفي كلمته 
االفتتاحية اش����ار الى ضرورة 
العمل على احلل����ول الوطنية 
املطروحة بالتعاون مع شركائنا 
في الوطن، وعلينا ان نتخذ ما 
يلزم من توصيات لتحس����ني 
واقعنا وحتصينه على تنوع 
اخليارات السياسية املنسجمة 
املب����ادئ والثوابت وفق  م����ع 
الش����ريعة التي ترسم خريطة 
النهوض بلبنان الدولة املدنية 

)أ.ف.پ( عنصران من اجليش االسرائيلي يقومان بصيانة الشريط احلدودي عشية ذكرى النكسة     

البطريرك بشارة الراعي متوسطا الزعماء املوارنة االربعة .. النائبان ميشال عون وسليمان فرجنية والرئيس أمني اجلميل ود.سمير جعجع

ذّكر الرئيس بري برفضه انعقاد البرملان بعد اتهام حكومة السنيورة بغير امليثاقية

عراجي لـ »األنباء«: توقيت طرح تعديل »الطائف« غير مناسب
كي يتسنى للبنانيني معرفة 
ما يشوبه من نقاط ضعف 
ال���ى تعديلها،  حتى يصار 
هذا من جهة، الفتا من جهة 
ثانية ال���ى ان توقيت طرح 
تعديل اتف���اق الطائف غير 
مناسب في ظل االنقسامات 
السياسية احلادة في البالد 
وفي ظل تعدد اآلراء حول هذا 
االتفاق مما يجعله موضوعا 
ملتهب���ا قابال الس���تحداث 
املزيد من االنقسامات ليس 
فقط السياس���ية امنا ايضا 

الطائفية.
بيروت ـ زينة طبارة  ٭

وحيال ما صرح به البطريرك 
املاروني مار بطرس بشارة 
الراعي عن ض���رورة عودة 
الت���وازن ب���ني الرئاس���ات 
الث���الث عبر تعدي���ل اتفاق 
الطائف الستعادة صالحيات 
رئاس���ة اجلمهوري���ة، علق 
النائب عراج���ي، بأن اتفاق 
الطائف لم يطبق بكامله بل 
بطريقة استنسابية وبصورة 
انتقائية بسبب  عش���وائية 
التأثي���رات االقليمي���ة على 
الداخل اللبناني، معتبرا انه 
قبل احلديث عن تعديل االتفاق 
املذكور يجب تطبيقه كامال 

امكانية اكتمال النصاب في 
العامة  التشريعية  اجللسة 
موضوع اجلدل الدستوري، 
لف���ت النائب عراجي الى ان 
النص���اب متوقف على قرار 
الرئي���س املكل���ف جني���ب 
ميقاتي على رأس »الرباعي 
وقراءت���ه  الطرابلس���ي« 
الدستورية للجلسة، وعلى 
النائ���ب وليد جنبالط الذي 
اعلن ع���ن امتناعه حضور 
اجللسة فيما لو تعدت بنود 
جدول اعماله���ا بند التمديد 
حلاكم مصرف لبنان د.رياض 
س���المة. على مستوى آخر، 

ظل وجود حكومة تصريف 
اعم���ال تعتبر م���ن الوجهة 
الدس���تورية غير موجودة 
اساسا، متس���ائال عما تبدل 
لدى الرئيس بري من اسباب 
جتيز له الدعوة الى جلسة 
تش���ريعية مادام هو نفسه 
رفض انعقاد املجلس النيابي 
بع���د اتهام فري���ق »8 آذار« 
الرئيس السنيورة  حكومة 
امليثاقي���ة واعتبارها  بغير 
اثر  بالتالي غي���ر موجودة 
الطائفة  ن���واب  انس���حاب 

الشيعية امنها.
وردا على س���ؤال حول 

رأى عضو كتلتي »نواب 
زحلة« و»املستقبل« النائب 
د.عاصم عراج���ي، ان قوى 
»8 آذار« تقح���م الب���الد في 
فوضى عارمة من التفسيرات 
الدستورية بحيث تتعاطى 
مع النصوص الدستورية مبا 
يتناسب ومسارها السياسي 
ووفقا ملوقعها منها، معتبرا 
بناء على ما تقدم ان اجللسة 
التشريعية التي يدعو اليها 
الرئيس ب���ري يوم االربعاء 
املقبل غير محصنة دستوريا 
كونه ال يجوز التئام الهيئة 
العامة للمجلس النيابي في 

د.عاصم عراجي

زوار سليمان عنه لـ »األنباء«: ال مشكلة مع اجللسة التشريعية لكن املرسوم اجلوال أفضل
نقل زوار رئيس اجلمهورية العماد ميشال سليمان لـ »األنباء« عنه قوله »انه ال مشكلة في عقد اجللسة التشريعية للبرملان، في ظل 
احلاجة الى مخرج قانوني للتجديد حلاكم مصرف لبنان رياض سالمة، امنا احملظور هو االنزالق عند كل فراغ في مؤسسة عامة الى 
عقد جلسات مبا يؤدي تلقائيا الى حلول املجلس النيابي مكان السلطة التنفيذية«. واضاف الزوار »انه اذا وصلنا الى مرحلة استحقاق 
التجديد حلاكم مصرف لبنان وهي في نهاية يوليو ولم تتشكل احلكومة حينها قد تلجأ الى مخرج املرسوم اجلوال استنادا الى عرف 
تكرس في عهد الرئيس امني اجلميل، على ان يكون مرسوما وحيدا ولهذه احلالة فقط بسبب االعتبارات االقتصادية واملالية القاهرة، 
الن للمرسوم اجلوال محاذير سياسية، كونه يعكس صورة انقسامية عن الواقع اللبناني وكأننا مازلنا نعيش في زمن احلرب«. 

داود رمال  ٭
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