
االثنين 18 يناير 2010   45عربية وعالمية
أكد أن ال خيار أمام تيمور إال تحمل المسؤولية بعده

جنبالط: ثالثة أرباع الطريق إلى دمشق مفتوحة وأبحث عن صيغة إليضاح خطابي ضد األسد

عضو كتلة الكتائب يؤكد أن جنبالط لن يساوم على ثوابته خالل لقاء األسد الخروقات اإلسرائيلية أبرز الطروحات اللبنانية أمام الموفد األميركي 

الهبر لـ »األنباء«: قيام الدولة المدنية يضرب 
التوازن الحالي ويلغي الحضور المسيحي

ميتشل يبدأ جولته اإلقليمية من  بيروت اليوم
 وغدًا يوم »التعيينات« و»البلدية« في مجلس الوزراء

مصادر: بارود يقترح االنتخابات البلدية
  على مراحل وتخصيص 30% منها للنساء

بي��روت: لن يقبل وزير الداخلي��ة والبلديات اجراء 
االنتخابات البلدية وفق القانون احلالي، وقد شدد على 
ادخال تعديالت عملية، ليس��ت جوهرية لكنها تس��اهم 
في تعزيز الدميوقراطية وصحة التمثيل.وطالب بارود 
بعقد جلسة خاصة للبحث في قانون االنتخاب البلدي، 
لك��ن مجلس ال��وزراء لم ير ضرورة لذل��ك، ومت ابالغ 
ب��ارود بانه في امكانه تقدمي ما لديه حول هذا املوضوع 
الى مجلس الوزراء في اجتماعه غدا الثالثاء، فاستجاب 
للطلب وقرر عرض اقتراح خطي هو عبارة عن مشروع 

برسم املناقشة.
 وف��ي املعلوم��ات ان بارود دمج في مش��روعه كل 
النصوص املتعلقة باالنتخابات البلدية واالختيارية من 
قان��ون املختارين ع��ام 1947 إلى قان��ون البلديات عام 
1977، والتعديل الذي طرأ عام 1997 الى بعض ما تضمنه 
قانون االنتخابات 2008. ويقترح املش��روع عدم اجراء 

االنتخابات البلدية في يوم واحد، ألن في لبنان 945 بلدية 
و2300 مختار وباعتبار انه اال عالقة للبلديات ببعضها 
البعض، وعلى اعتماد التمثيل النسبي في البلديات التي 
يبلغ عدد اعضاء مجلس��ها 21 وما فوق، وعلى انتخاب 
الرئيس ونائب الرئيس في االقتراح املباشر من الشعب، 
ويخصص حسب طلب املجلس النسائي نسبة 30% من 
اعضاء املجالس البلدية للنساء، علما ان مثل هذه النسبة 

قد ال جتد االقبال النسائي الذي يوفرها.
على ان الوزير بارود لم يلحظ خفض سن االقتراع 
من 21 ال��ى 18 عاما ألن ذلك يتطلب تعديال دس��توريا، 

والتعديالت الدستورية لها مهلها القانونية.
وتقول املص��ادر املتابعة ان الوزي��ر بارود يترقب 
ردود فعل الوزراء على مش��روعه ي��وم الثالثاء، ليرى 
من مع اجراء االنتخابات البلدية بالفعل ومن مع املزايدة 

السياسية بخصوصها.

 بيروت ـ عمر حبنجر
املوف���د الرئاس���ي االميركي 
جورج ميتشل في بيروت اليوم 
ضمن جولة له في املنطقة تهدف 
الى اطالق مبادرة جديدة تتعلق 

بعملية التسوية املتعثرة.
وس���يكون لدى املسؤولني 
اللبنانيني الكثير مما يطرحونه 
الرئاسي االميركي،  املوفد  على 
خصوصا على مستوى اخلروقات 
االس���رائيلية اجلوية املتكررة، 
وبصورة ش���به يومية ألجواء 
لبنان، واملس���تفزة عمدا للقرار 

الدولي 1701.
احلرب���ي  الطي���ران  وكان 
االس���رائيلي بلغ اجواء مدينة 
بعلبك في البقاع قبل ظهر امس، 
وسبق ذلك حتليق استطالعي 
فوق جنوب لبنان يوم اجلمعة، 
امتد من الثانية بعد الظهر حتى 
الثامنة مساء، في عملية دائرة 
شملت الى اجلنوب منطقة اقليم 

اخلروب.
وتطال���ب بع���ض اجلهات 
اللبنانية املسؤولني باستيضاح 
ميتش���ل ماهية املباحثات التي 
دارت بني مستشار األمن القومي 
األميركي جيمس جونز ورئيس 
احلكومة االس���رائيلية ووزير 
الدفاع وقادة اجليش، في االجتماع 
»السري« بينهم، بحسب وصف 

الصحف االسرائيلية.
وقالت مصادر لبنانية مطلعة 
ل� »األنباء« في هذا الس���ياق ان 
الرئيس االميركي باراك أوباما، 
ابلغ الرئيس اللبناني ميش���ال 
التق���اه في  س���ليمان عندم���ا 
واشنطن مؤخرا، بأن التهديدات 
االسرائيلية جدية جدا، وان على 
اللبنانيني ان يتفادوا الوقوع في 
كل ما من شأنه تقدمي الذريعة 

لإلسرائيليني.
والحظت املصادر عينها ان 
معظم الدول تبدي خشيتها من 
تطورات عس���كرية في املنطقة 
قد تنعكس على لبنان، عدا ملك 
األردن عبداهلل الثاني الذي يبدو 
واثقا من أال شيء سيحصل، وهو 
يطمئن اللبناني���ني، فيما حذر 
األتراك رئيس احلكومة س���عد 
احلريري أسوة مبا فعل أوباما 

مع الرئيس سليمان.
ويأتي مجيء ميتشل في اعقاب 
الرئيس االيراني  مغادرة نائب 
للشؤون البرملانية محمد رضا 

مير تاج الديني بيروت، بعد ان 
عقد سلسلة لقاءات مع املسؤولني 
اللبنانيني، في وقت غادر رئيس 
احلكومة سعد احلريري الى دولة 
االمارات املتحدة في زيارة ليومني 
يلتقي خاللها رئيس الدولة الشيخ 

خليفة بن زايد وكبار املسؤولني 
ويعود اليوم ليشارك في اجتماع 
مجلس الوزراء املنتظر يوم غد 
الثالثاء ملعاجلة القضايا احمللية 
التعيينات  العالق���ة وأبرزه���ا 
االدارية وتعديل قانون االنتخابات 

البلدية، ومتابعة ارتدادات طرح 
رئيس مجلس النواب نبيه بري 
الوطنية اللغاء  الهيئة  تشكيل 

الطائفية السياسية.
الى االستحقاقات  وبالعودة 
احمللية، كرر الرئيس ميش���ال 

القائلة  س���ليمان وجهة نظره 
التعيينات  بوجوب ان تك���ون 
الكفاءة  االدارية وف���ق معايير 

والنزاهة.
وكان وزير التنمية االدارية 
محم���د فني���ش زار كال م���ن 
الرئيسني سليمان واحلريري 
اآللية املطلوبة  وبحث معهما 
التي سيدرس���ها  للتعيينات 
مجلس ال���وزراء في اجتماعه 
غدا ليخت���ار واحدا من اثنني، 
اما طرح التعيينات ضمن سلة 
قائمة على احملاصصة والتوافق، 
وبالتصويت في مجلس الوزراء، 
أو اعتماد آلية مبعايير شفافة 
وواضحة بعيدة عن احملاصصة 
واالستنساب فيختار مجلس 
الوزراء بني اس���مني مقترحني 
بناء عل���ى تقييم معني، وهو 
ما يفضله رئيس اجلمهورية 

واحلكومة.
الوزير محمد فنيش كشف من 
جهته انه لم يكلف بعد بإعداد 
هذه اآللية، خالف���ا ملا تتداوله 
وسائل اإلعالم، وقال انه في ضوء 
مناقشات الثالثاء قد يكلف بوضع 
اآللية املطلوبة عندئذ يعمل على 
اعدادها وفق املعايير املتفق عليها 

ضمن مهلة محددة.

كرامي: من يرفض إلغاء الطائفية 
فسيأتي يوم ويندم فيه

بيروت ـ منصور شعبان
اك���د الرئيس عمر كرامي ان الدول���ة ال ميكن ان تقام اال بإلغاء 
الطائفية السياسية التي حتارب اليوم. وقال في تصريح له: اقول 
لالخوان جميعا انه اذا استمروا في هذه الطريقة وبهذا االسلوب 
فس���يأتي يوم ويندمون فيه على رفضهم تأليف الهيئة الوطنية 

العليا اللغاء الطائفية السياسية.
ورأى كرامي انه اذا اس���تمر الرفض بهذا االنقس���ام واخلطاب 
السياسي املتشنج فلن نصل الى مكان وطريق االصالح مسدود.

واضاف: اذا اردت تعيني حاجب يتطلب االمر مؤمترات واجتماعات 
وميكن ان يحتاج الى تدخل سفارات من اخلارج.

واشار كرامي الى انه مادام الذي في القلب في القلب واحلساسيات 
موجودة والنوايا غير مستقرة فالتوافق داخل احلكومة غير مبني 
على اس���س ثابتة وواضحة وقوية نس���تطيع من خاللها ان نثق 
ببعضنا البعض ونبني الدولة القادرة والعادلة، الس���يما ان هذا 

التوافق ايضا فرض علينا.

  بيروت ـ زينة طّبارة
الكتائب  رأى عضو كتل���ة 
الهبر ان توقيت  النائب فادي 
ط���رح الرئ���س نبي���ه ب���ري 
لتشكيل الهيئة الوطنية إللغاء 
الطائفية السياس���ية، في غير 
الى  الطبيعي، مش���يرا  زمانه 
ان تطبيق بنود اتفاق الطائف 
يتطلب البدء بتطبيق األولويات 
فيه، وعلى رأس���ها نزع سالح 
املليشيات واألحزاب، معتبرا 
ان ع���دم تطبيق هذه األولوية 
الثنائيات  الى تطبيق  والقفز 
من االتف���اق املذكور، هو كمن 

يعد العدة لشرعنة السالح وجعله موازيا لسالح 
الشرعية اللبنانية، وذلك حتت شعار املقاومة 
ومقارعة العدو االسرائيلي، الفتا الى ان منطق 
اإلبقاء على امتالك طائفة للس���الح مبعزل عن 
الدول���ة هو منطق تغييب مفه���وم هذه الدولة 
ودور اجليش املوكل أصال من الشعب من خالل 
القنوات السياسية – النيابية، بالدفاع عن الدولة 
بحرا وبرا وجوا في وجه كل اعتداء على األراضي 

اللبنانية من أين أتى.
واعتبر النائب الهبر في تصريح ل� »األنباء« 
ان أولوية نزع السالح ليست لالنتقام من أحد 
أو إلضعاف فريق مقابل فريق آخر، معتبرا ان 
السالح الذي قاوم اس���رائيل مشكورا، لم يعد 
يجدي نفعا اليوم اثر انسحاب هذه األخيرة من 
اجلنوب واثر وجود خمس���ة عشر ألف جندي 
من األمم املتحدة »اليونيفيل« جنوب الليطاني 

وعلى احلدود مع اسرائيل.

مخاوف المسيحيين

وردا على س���ؤال ح���ول مكمن اخلوف لدى 
املسيحيني من تطبيق هذا البند، لفت النائب الهبر 
إلى أن أبعاد املخاوف لدى املسيحيني ليست فقط 
أبعادا انتخابية كما صورها البعض، إمنا أيضا 
هي أبعاد دس���تورية وديبلوماسية وعسكرية 
وحتى إدارية على مس���توى الوظائف العامة، 
وذلك العتباره أن قيام الدولة املدنية في لبنان 
يضرب التوازن القائم حاليا في الدستور ويؤدي 
بشكل أو بآخر الى إلغاء احلضور املسيحي في 
جميع املؤسسات املذكورة، مشيرا الى ان عملية 
إضعاف املسيحيني في لبنان من خالل إضعاف 
دورهم الريادي عبر التاريخ اللبناني وإضعاف 
حضورهم السياسي، هو إضعاف لكامل الدولة 
اللبنانية وبالتالي تفكيكها وجعلها شبه دولة 

مسلوبة القوى ومنزوعة اإلرادة.
وتساءل النائب الهبر عما إذا كانت التوترات 
الطائفي���ة أو املذهبي���ة الت���ي حصلت قد متت 
معاجلتها على أس���س وطنية وقواعد مشتركة 
سليمة كي يسارع الرئيس بري الى طرح تشكيل 
الهيئة الوطنية إللغاء الطائفية السياسية؟ كما 
تساءل أيضا عما إذا كان الرئيس بري قد ضمن 
انتفاء الطائفية من النفوس بعد سلسلة طويلة 
من املشاحنات الطائفية واملذهبية بني اللبنانيني 
كي يبادر الى طلب إلغائها من النصوص؟ مشيرا 
الى ان املصاحلات اجلارية حاليا لم يجف حبر 

الكلمات الت���ي ألقيت خاللها، 
هي خي���ر دليل على ان األمور 
غير مؤهل���ة بعد للحديث عن 
إلغاء الطائفية السياسية، وال 
حتى عن تأليف اللجنة املعنية 
بإلغائها، الفتا الى ان التنشنة 
الوطنية الصحيحة والقائمة 
على أسس حزبية غير طائفية 
ال تتحقق بني ليلة وضحاها، 
إمنا إثر مسار طويل في إعداد 
وتطبي���ق البرام���ج الوطنية 
واملدنية على حد سواء، هذا من 
جهة مشيرا من جهة أخرى الى 
ان آلية الغاء الطائفية السياسية 
مرتبطة ارتباطا مباشرا بجملة من األمور وأهمها 
حماية املسيحيني وضمان استمرار حضورهم 

الفاعل في الدولة اللبنانية.
وعن املعلومات الصحافية حول نية الرئيس 
بري ادراج موضوع الغاء الطائفية السياسية كبند 
أساس���ي على طاولة احل���وار الوطني الى جانب 
موضوع االستراتيجية الدفاعية، لفت النائب الهبر 
الى ان هناك نية لتمييع عنوان الس���الح الوحيد 
على الطاول���ة، وإلهاء الفرقاء اللبنانيني بعناوين 
أخرى تعطى أولوية البحث بها بهدف تأجيل البت 
بالس���الح، وذلك لضمان بقاء هيمنة السالح على 
الداخل اللبناني، معتبرا ان أي عنوان يضاف الى 
طاولة احلوار خارج عن إطار االستراتيجية الدفاعية 
ينسف من األساس دور احلكومة واملجلس النيابي 
كونهما املكانني الوحيدين الصاحلني للبت في كل 

ما ُيطرح من مواضيع وعناوين وطنية.

المصالحات

على صعيد آخر وعن أبعاد مصاحلات رئيس 
اللقاء الدميوقراطي النائب وليد جنبالط، رأى 
النائب الهبر ان إعادة متوضع النائب جنبالط ال 
تخدم فقط منطقة اجلبل وعاليه، امنا تخدم كل 
لبنان دون استثناء، معتبرا ان حتييد اجلبل عن 
أي عواصف سياسية أو أمنية محدقة بالداخل 
اللبنان���ي يؤمن حتييد بيروت وجميع املناطق 
اللبنانية، وفي أسوأ األحوال يؤمن ضمان عدم 
تكرار أحداث الس���ابع من مايو 2008، الفتا من 
جهة أخرى الى انه وبالرغم من ان إعادة متوضع 
النائب جنبالط أدت الى إعادة خلق األوراق والى 
التبديل في موازين القوى بني األكثرية واألقلية 
النيابية، إال أنها حتمي بأبعادها ما حققته قوى 

14 آذار من إجنازات على املستوى الوطني.
وختم النائب الهبر مؤكدا ان جنبالط لن يساوم 
خالل لقائه املرتقب مع الرئيس السوري بشار 
األسد والقيادات السورية، على الثوابت الوطنية 
والس���يادية التي ناضل م���ن أجلها مع قوى 14 
آذار والتي سقط ألجل حتقيقها قافلة طويلة مع 
قياداتها، مؤكدا أيضا ان حركة النائب جنبالط 
التموضعية لن تؤثر سلبا ال على استراتيجية 
املصاحلة في اجلبل التي تأسست بزيارة البطريرك 
صفير، وال على الوثيقة السياسية املبرمة بينه 
وبني الرئيس األسبق أمني اجلميل في العام 2000، 
معبترا ان النائب جنبالط رأس حربة في زمن 

السلم متاما كما كان رأس حربة في األزمات.

)محمود الطويل( الرئيس ميشال سليمان خالل زيارته اجلامعة األنطونية   

أخبار وأسرار لبنانية سيسـون تعد بزيارات دورية لعون: توقف املراقبون عند أبعاد الزيارة 
األولى من نوعها لسفيرة الواليات املتحدة ميشيل سيسون، إلى 
الرابية، منذ حوالي السنة، حيث التقت العماد ميشال عون على 

مدى ساعة.
وذكرت معلومات أن عون بادر إلى سؤال سيسون عن سبب 
ابتعادها طيلة الفترة املاضية، فبادرت إلى تقدمي أس���باب غير 
مقنعة، أبرزها أنها اختارت االبتعاد خالل فترة األزمة السياسية 
وانتظرت إلى حني انتهاء االنتخابات وتشكيل احلكومة واستتباب 
األوضاع، وقالت إنها منذ اآلن فصاعدا، وبعد إطالق ورشة العمل 

احلكومية، ستزور الرابية دوريا.
ومتحور البحث بني اجلانبني حول عناوين إصالحية إدارية 
واقتصادية واجتماعية وإمنائية، يتعلق معظمها بعمل الوزارات 
التي يتوالها وزراء »التيار« واملعارضة، خاصة أن بالدها تعمل 

على وضع برامج مساعداتها للسنة اجلديدة.
احلريري يرد على زيارات سليمان فرجنية: توقعت مصادر قيام الرئيس 
احلريري قريبا بزيارة الى الوزير سليمان فرجنية في بيته في 
الرابية أو في الشمال ردا لعدة زيارات قام بها فرجنية حتى اآلن 

الى بيت الوسط والسرايا الكبير. وتناول الرجالن مختلف امللفات 
السياسية مبا فيها ملف التعيينات االدارية.

سـكاف يخطب ود احلريري: يسعى النائب السابق ايلي سكاف من 
خالل بعض االصدقاء والوسطاء وبعيدا عن االعالم والضجيج 
لتأمني لقاء خاص بينه وبني الرئيس س���عد احلريري من أجل 

طي صفحة املاضي واالنطالق نحو عالقات جيدة مستقبلية.
جنبـالط يروج لتكويعاته في الشـارع الدرزي: ب���دأ النائب وليد جنبالط 
االعداد للنزول سياسيا الى الشارع بهدف توضيح وشرح مواقفه 
األخيرة، وحيث يبدو ان الش���ارع ال���درزي الذي لم يتقبل بعد 
اس���تدارة زعيمه في 2 اغس���طس 2009 من العداء لسورية إلى 
استعادة التحالف معها. وقسم من الشارع الدرزي اليزال ينفر 

من هذا التحول.
وجنبالط نفس���ه يدرك ان األمر يتطلب مزيدا من اجلهد من 

خالل جوالت على املناطق الدرزية وعلى إقليم اخلروب، وحيث 
هناك نفوذ جنبالطي أو اش���تراكي. التحوالت حصلت سريعة، 
وبعض الشارع الدرزي لم يفهمها. لم يستوعب متاما ما قيل في 

2 اغسطس، وال كل ما حصل بعد ذلك.
جنبالط يعترف ان كل الشارع الدرزي لم يتغير، ولكنه مصمم 

على متابعة خياره اجلديد الذي قطع فيه شوطا متقدما.

ارسالن منزعج من االنفتاح على وهاب: أبدى النائب طالل ارسالن انزعاجه 
من انفتاح النائب وليد جنبالط على الوزير السابق وئام وهاب، 
ويقول أمام زواره انه لم يكن يرغب في حصول لقاء اجلاهلية 
الذي غاب عنه. وأبلغ ارسالن موقفه االعتراضي هذا الى جهات 
محلية وخارجية معنية، وحاولت هذه اجلهات خاطر ارس���الن 

ووعدته بخطوات مهمة الحقا.

عـودة جمعية املشـاريع لبيروت: لوحظ ف���ي اآلونة األخيرة، وبعد 
التطورات السياسية التي توجت بزيارة الرئيس سعد احلريري 
الى دمشق، عودة جمعية املشاريع اخليرية االسالمية الى التحرك 

في بيروت وعلى الساحة السنية عموما.

فادي الهبر

بيروت: أكد رئيس اللق����اء الدميوقراطي وليد جنبالط
ان العمل جار على تذليل العقبات االخيرة امام زيارته 
الى سورية بعد اربع س����نوات من العداء املستحكم معها، 
مؤك����دا على »دفن املاضي« وتطبيع »العالقات التاريخية« 
مع »اجلار القوي«.وقال جنبالط في مقابلة مع وكالة األنباء 
الفرنسية »ثالثة ارباع الطريق باتت مفتوحة وطبيعية بيني 
وبني سورية. تبقى اخلطوة النهائية وهي مرتبطة بالوقت 
املناسب«. وأشار جنبالط الى نقطتني التزاالن عالقتني مع 
العاصمة السورية.وقال من املختارة »يبقى خطاب شخصي 
ضد )الرئيس السوري بشار( االسد أدليت به والبد من ايجاد 
صيغة اليضاحه اذا ذهبت الى دمشق«، معتبرا ان خطابه 
في 14 فبراير 2007 »كان عنيفا جدا ضد ش����خص االس����د. 
كم����ا ان هناك تصريحا ادليت به الى صحيفة »واش����نطن 
بوست« اعتبره السوريون اهانة لنظامهم«. في اشارة الى 
تصريحه للواشنطن بوست في يناير 2006، متسائال لم ال 
تساعد واشنطن املعارضة السورية كما ساعدت املعارضة 
العراقية. ومت تفس����ير هذا الكالم على انه دعوة الجتياح 
اميركي لس����ورية. وقال جنبالط لفرانس برس »اعتقد ان 

علي ان اوضح ذلك في الوقت املناسب، ليس اآلن«.
وعما اذا كان سيذهب الى حد االعتذار من سورية، قال 

»كل ش����يء في وقته«. اال ان جنب����الط اكد انه »غير نادم« 
على مواقفه خالل السنوات االربع املاضية.

وقال »قررنا دفن اخلنادق القدمية. حان الوقت لنقول: 
حسنا، سنكتب بفخر تاريخ 14 مارس الذي قاد الى االستقالل، 
امنا في الوقت نفسه لدينا جار قوي اسمه سورية عالقاتنا 
معه تاريخية، ال ميكنن����ا جتاهله ويجب احترامه«. وكرر 
جنبالط باصرار انه »عضو س����ابق في قوى 14 آذار« التي 
فازت باكثرية مقاعد املجلس النيابي في االنتخابات االخيرة، 

واضعا نفسه في »موقع وسطي«.
وأش����ار جنبالط في مقابلته الى ان األمني العام حلزب 
اهلل حسن نصر اهلل يتولى »تعبيد الطريق امام زيارته الى 
العاصمة السورية«، رافضا »في الوقت احلاضر« القول مبا 
اذا كان السوريون يرفضون استقباله وما اذا كانوا يضعون 
ش����روطا محددة لذلك.وأقر الزعيم الدرزي بان »االنقالب« 
االخي����ر في مواقفه ال يلقى تأييدا لدى قاعدته الش����عبية، 
لكنه ماض في »الس����باحة عكس التيار« كما قال »حفاظا 
على السلم االهلي«.وقال »السابع من مايو لقننا درسا، لقد 
شكل صدمة نفسية جعلتنا ندرك احلقد الطائفي الذي تركته 
مواقفنا على االرض«. وتابع »الشعبوية امر سهل، وسهل 
ايضا االدالء بخطابات تصعيدية نارية، هذا ما فعلته وفعله 

غيري، ما كاد يوصلنا الى حرب درزية � شيعية متكنا من 
جتنبها باعجوبة، والى توتر ش����يعي � سني رهيب، لذلك 

صارت اولويتي العمل لتجنب حرب مذهبية«.
وقال »من اجل احلفاظ على السلم االهلي سأضحي بكل 
شيء بغض النظر عما اذا كانت القرارات شعبية او ال، على 
املرء ان يذهب احيانا عكس السير اي ان يسبح عكس التيار«. 
وقال ردا على سؤال »نعم، انني اشرع املقاومة وفق مفهوم 
اخلط����ة الدفاعية، لكن علينا ان ننتظ����ر الظروف املالئمة 
السياسية واالمنية والعسكرية حلزب اهلل، ال نستطيع ان 

منلي عليه ارادتنا«.
جنبالط الذي حتدث والى جانبه ابنه تيمور، قال حول 
مسألة الوراثة السياسية »هذا هو لبنان، ال اعتقد ان لدى 

تيمور خيارا غير االستمرار بتحمل املسؤولية«.
اما املستقبل واملصير، فيركن جنبالط الى »القدر«، ولو 

ان لديه احالما في حال خروجه من العمل السياسي.
وقال »قد اشتري منزال صغيرا في النورماندي )فرنسا( 

او النرويج وأعكف على كتابة مذكراتي«.
غير ان جنبالط استدرك قائال »أود ان أرى ذلك يتحقق، 
لكنني أود ايضا، اذا م����ا انتقلت يوما الى النورماندي، ان 

أرى املختارة في أيد أمينة مع ابني«. )أ.ف.پ( النائب وليد جنبالط وجنله تيمور في املختارة  


