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جنبالط: تجاوزنا المطبات بحكمة عبداهلل واألسد
أولم للسفير السوري بغياب مسيحيي 14 آذار

المختارة ـ عامر زين الدين
أولم رئيس اللقاء النيابي الدميوقراطي 
وليد جنب���اط في املخت���ارة امس تكرميا 
للسفير السوري في لبنان علي عبدالكرمي 
بحضور ممثلني عن الرؤساء الثاثة ونحو 50 
شخصية سياسية قريبة من املناخ السوري 
في لبنان. وقد أوفد الرئيس ميشال سليمان 
وزير الداخلي���ة زياد بارود كممثل له، فيما 
كلف الرئيس نبيه ب���ري النائب علي بزي 
بتمثيله، ومثل الوزير حسن منيمنة الرئيس 
س���عد احلريري وكلف العماد ميشال عون 
النائب ادغار معلوف بتمثيله. ولوحظ ان احدا 
من مسيحيي 14 آذار لم يدع الى هذا الغداء 
السياسي، وقد برر جنباط ذلك للصحافيني 
بقوله: ال أريد إحراج أحد. جنباط وفي كلمته 
شدد على العاقة الوثيقة مع سورية، وانتقد 
القرار 1559 )الذي دعا سورية للخروج من 

لبنان عام 2005(.
بينما نوه باتفاق الطائف وتسوية الدوحة، 

وتطرق الى اهمية الهدنة مع إسرائيل. وقال: 
لقد جتاوز لبنان عدة مطبات منها االنتخابات 
النيابية بحكمة امللك عبداهلل بن عبدالعزيز 
والرئيس بشار االس���د، ثم بانعقاد احلوار 
الوطني مشددا على بقاء ساح املقاومة للدفاع 
عن لبنان وحترير ارضه وفي مواجهة النهب 
الصهيوني لثرواته، ومنها الثروة النفطية 
والغازية في البحار، مقابل شواطئ غزة )فك 

احلصار عن غزة(. 
واضاف: لقد بدأنا نخرج من النفق بفضل 
العاقة السورية � السعودية، داعيا للمحافظة 
على ساح املقاومة محافظة على سيادة لبنان 
وعلى اخلاصرة السورية معتبرا ان الدعوة 

للحياد غير مفيدة.
السفير علي عبدالكرمي وفي كلمة جوابية 
قال: استقرار لبنان وسيادته امتداد الستقرار 
سورية وسيادتها،  مؤكدا دعم الرئيس األسد 
ألي وفاق وطني وداعيا الى حتصني الساحة 

اللبنانية بالوفاق.

وضع حكومي مكربج: وصف أحد الوزراء املرحلة احلالية بأنها 
مرحلة ترقب وانتظار، ولذلك سيظل الوضع احلكومي »مكربجا« 
لتمرير موسم الصيف، وسيكون هناك املزيد من الشواغر في 

االدارة العامة للدولة، ولن تكون هناك تعيينات قريبة.
سبتمبر مثقل باالستحقاقات: نبهت مصادر ديبلوماسية في بيروت 
الى ان شهر س��بتمبر املقبل س��يكون مثقال باستحقاقات دولية 
واقليمية لها انعكاس��ات على لبنان، ولم تستبعد هذه املصادر ان 
يش��هد شهر سبتمبر مزيدا من احلاجة إلجراء تغيير حكومي في 

لبنان.
بـري يرجئ جولته األوروبيـة: أرجأ الرئيس نبيه بري جولة في 
أوروبا الشرقية كان ينوي القيام بها مطلع هذا الشهر من دون 
ان يحدد موعدا جديدا، وقالت أوس���اطه ان اجلولة رمبا متت 
أواخ���ر الصيف وان بري يفض���ل ان يكون في لبنان في هذه 

الفترة.
كنعـان وبكركي: الح���ظ نواب ان النائب ابراهي��م كنعان يبقي 
الصالت متينة مع الكنيسة وبكركي ويدافع عن حقوق املسيحيني 
ووجودهم، وموقفه في مجلس النواب حول مس��ألة الفلسطينيني 

كان صلبا.
سـتة مطارنة جدد ينضمون إلى مجلس املطارنـة: الطائفة املارونية 

مرشحة قريبا الستقبال ستة مطارنة جدد 
في مصفها األسقفي كي ينضموا الى مجلس 
املطارنة بعدما تب���ني ان في اجلو توجها 

جديا يقضي باالقاع عن التجديد أو التمديد سنة لكل مطران 
يبلغ السن القانونية لاس���تقالة وهي 75 سنة، التوجه كان 
قبل ش���هور للتمديد س���نة لكل من املطارنة يوس���ف بشارة 
وفرنسيس البيسري وسمير مظلوم، لكن بعد التوجه اجلديد 
بعدم التجديد والتمديد الذي دعمه الڤاتيكان، ظهر اجتاه يقضي 
بانتخاب س���تة مطارنة ج���دد يحلون مح���ل املطارنة الذين 
سيس���تقيلون وهم: روالن أبو جودة )مدد له أكثر من مرة(، 
ويوسف بشارة، وسمير مظلوم، وفرنسيس البيسري، وبولس 
سعادة، وغي جنيم )استقال قبل سنة ورفضت استقالته، ثم 
استقال هذه السنة مع اصرار منه على قبولها( السينودوس 
املاروني املخصص النتخاب مطارنة جدد مرشح لانعقاد في 
شهر فبراير املقبل ان لم ينتخب هؤالء املطارنة في شهر يونيو 
احلالي، وهناك اجتاه الستحداث مركز جديد ملطرانية مارونية 

مستقلة عن اوروبا.
ود متزايد بني كرامي واحلريري: باتت عالقة فيصل كرامي بالرئيس 
سعد احلريري ممتازة، وهما ينس��قان العمل في ما بينهما، وقد 

وع��د رئيس احلكوم��ة باعطائه حصصا في 
التعيين��ات لتعزيز وضعه الش��عبي متهيدا 

لتحالفهما في االنتخابات النيابية املقبلة.
نشطاء فتح اإلسالم يتساقطون: جنحت استخبارات اجليش اللبناني 
ف���ي القاء القبض على مجموعة جديدة من نش���طاء في فتح 
االسام، وتتوقع مصادر على صلة بهذا امللف ان تسفر التحقيقات 
مع هذه املجموعات عن إماطة اللثام عن خطط ارهابية تنوي 
القاع�����دة أو املجموع��ات التي تدور ف���ي فلكها تنفيذها في 

املرحلة املقبلة.
300 كلغ متفجرات حتت طريق العباسـية: عثرت الوحدة االسبانية 
العاملة ف��ي اطار القوات الدولية في جن��وب لبنان على كمية من 
املتفجرات تقدر بثالثمائة كلغ مطمورة حتت االرض، خالل عملية 
اصالح للطريق بني بلدتي العباس��ية والغجر على مقربة من اخلط 

االزرق.
تسـاؤالت حول مصير املروحيات الروسية: هل يتكرر مع املروحية 
الروسية »MI-24« ما حصل مع طائرات »امليغ 29«، هذا السؤال 
طرحته األوساط املتابعة في األسبوع املاضي، في ضوء التضارب 
الذي حصل في املعلومات حول موعد وصول طائع املروحيات 
الروسية التي س���تحل محل طائرات »امليغ 29« التي كان من 

املفترض ان ترسل الى بيروت قبل أشهر، لكن مت التفاهم خال 
زيارة الرئيس ميش���ال س���ليمان الى موسكو على استبدالها 
باملروحيات احلديثة الصنع بعدما اتضح انها لن تعود بالفائدة 
على س���اح اجلو اللبناني نظرا حلاجتها الى ظروف حتليق 
غير متوافرة في لبنان، ناهيك عن النفقات الكبيرة لصيانتها، 
وقدرت مصادر معنية ان تس���تغرق عملية تدريب الطيارين 
اللبنانيني على املروحيات الروسية ستة أشهر على األقل، األمر 
الذي يعني ان وص���ول املروحيات الى بيروت لن يكون قبل 

بداية السنة املقبلة.
شـعار يا رحمن احفظ لنا ارودغـان: بعد ان رددت جماعات إسالمية 
حتية ألمني عام حزب اهلل: يا اهلل يا اهلل احفظ لنا نصراهلل، رددت 
جماعات إس��المية أخرى حتية لرئي��س وزراء تركيا رجب طيب 

أردوغان: يا اهلل يا رحمن احفظ لنا أردوغان.
منشورات في شرق صيدا تنذر املسيحيني: ذكرت صحيفة »اللواء« 
البيروتية ان منشورا جرى توزيعه في بلدة »عبرا« وبعض 
بلدات شرقي صيدا متضمنا انذارا الى املسيحيني اللبنانيني، 
باخاء مناطقهم في صيدا وشرق صيدا والغواصي خال مهلة 
اس���بوع، لكن اجلهات املعنية قللت من جدية هذا املنش���ور، 

ودعت من يعثر عليه الى رميه في سلة املهمات.

أخبار وأسرار لبنانية

إقرار الموازنة مع إضافات.. والحكومة ترفض التفاوض مع االساتذة المضربين
بيروت - داود رمال

أوضح مصدر وزاري ل� »األنباء« ان رئيس 
اجلمهورية العماد ميش���ال سليمان الذي اطلع 
مجل���س الوزراء امس االول عل���ى نتائج القمة 
التي عقدها مع الرئيس السوري بشار االسد في 
دمش���ق، لفت الى ان ما اوردته احدى الصحف 
عن امتعاض سوري من طرحه ملوضوع ترسيم 
احلدود البحرية والبرية خال القمة ليس صحيحا 
على االطاق والعكس هو الصحيح، اذ ان اجواء 
القمة كانت ايجابية ج���دا، خصوصا ان لبنان 
وسورية حريصان على التمسك واحلفاظ على 
ثرواتهما الوطنية وحقوقهما، السيما على صعيد 
النفط والغاز، واكد املصدر ان »ال مشكلة بترسيم 
احلدود بني لبنان وس���ورية ولكن املشكلة في 

االحتال االسرائيلي لاراضي اللبنانية«.
ولفت املصدر الى ان الرئيس س���ليمان اكد 
انه حتدث مع االسد عن معاجلة مشكلة الساح 
الفلسطيني خارج املخيمات انطاقا مما اجمع عليه 
في هيئة احلوار الوطني جلهة حل هذا املوضوع، 
وان االسد ابدى االستعداد ملساعدة لبنان في هذا 
املجال مع التأكيد ان القرار املطلوب تنفيذه هو 
شأن لبناني، ومن هنا يأتي التفاهم بني رئيس 
اجلمهورية واحلكومة على اعادة تفعيل جلنة 
احلوار اللبناني � الفلسطيني، بحسب املصدر. 
واوضح املصدر ان مسألة ارسال وفد عسكري 
لبناني الى نيويورك ملساندة البعثة اللبنانية 
في االمم املتحدة عشية اعداد ومناقشة التقرير 
الدوري حول القرار 1701 متت مقاربتها من زاوية 
ان اسرائيل كلما يكون هناك تقرير ملجلس األمن 
الدولي حول هذا القرار ترسل ضباطا يطرحون 
وجهة نظرهم، وتغيب وجهة النظر اللبنانية، علما 

ان هناك ستة آالف خرق والفي اعتداء اسرائيلي 
يفترض ان تقوم جهة عسكرية مختصة وتعرف 
تفاصيل االمور بطرح املوضوع ليكون املعنيون 
في مجلس االمة الدولي على بينة من وجهة نظر 

لبنان وليس فقط االدعاءات االسرائيلية.
وقد اس���تقبل الرئيس سليمان رئيس الوفد 
العس���كري اللبناني ال���ى االمم املتحدة اللواء 

عبدالرحمن شحيتلي واطلعه على مهمته.

وفيما خص املساعدات الفرنسية العسكرية 
للبنان قال املصدر ان »وزير الدفاع الياس املر 
متكن م���ن االتفاق مع الفرنس���يني على تزويد 
طوافات )غازيل( بصواريخ، كما اليزال البحث 
جاريا بتزويد اجليش اللبناني بعشر طائرات 
من النوع ذاته كاملة التجهيز وعندما يتم اباغ 
اجلانب اللبناني باملوافقة الفرنس���ية سيعلن 

عن هذا االمر«.

وكان مجلس ال���وزراء اقر املوازنة اجلديدة 
بعد تسع جلس���ات ونقاش واسع ومستفيض 
وفي جلسة استمرت ست ساعات متواصلة من 

ليل امس االول بالتصويت.
وسيحال مشروع املوازنة الى مجلس النواب 

هذا االسبوع متهيدا القرارها.
وتخلل اجللسة نقاشات ساخنة حول اكثر 
من بند، وخصوصا بني وزراء االكثرية ووزراء 
املعارضة، حول البنود املتعلقة باالعفاءات من 
الضرائب العقارية، حيث اصر وزراء املعارضة 
على وجوب فرض الضريبة على الشركات الكبرى 
ورفع رسوم االنتقال من شركات اشخاص الى 
شركات مس���اهمة، اال ان التصويت حسم االمر 
لصالح الصيغة الواردة في املشروع املقدم من 
وزيرة املال ريا احلسن، وقد اعترض وزراء تكتل 

التغيير واالصاح وحزب اهلل وحركة امل.
وحضر موضوع اضراب االساتذة الثانويني 
على طاولة مجلس الوزراء، وقد اصرت احلكومة 
عل���ى رفض التف���اوض مع االس���اتذة في ظل 
الرسمية فيما  مقاطعتهم تصحيح االمتحانات 
لوح وزير التربية مبنح كل طاب الش���هادات 

الرسمية »افادات« مدرسية بدل الشهادات.
على ان بعض الزيادات على باب النفقات في 
املوازنة، اضيفت ومنها 800 مليون ليرة للبيئة 
ومثلها للصناعة و4 مليارات لألمن الداخلي و60 
مليارا رواتب للجيش وقوى األمن ومن ضمنها 
كلفة تثبي���ت املتعاقدين في الدفاع املدني و75 
مليار ليرة لشبكات الغاز و5 مليارات للصحة 
العامة  و25 مليارا لوزارة العدل. وزيدت غرامات 
السير ثاثة اضعاف، كما زيد الرسم على لوحات 

السيارات املميزة املؤلفة من 3 و4 ارقام.

مصدر وزاري يؤكد لـ »األنباء« أن قمة سليمان واألسد كانت إيجابية جدًا

النائب وليد جنبالط مستقبال السفير السوري علي عبدالكرمي ويبدو الوزير السابق وئام وهاب

)محمود الطويل( جانب من جلسة احلكومة القرار املوازنة امس االول

مخاوف على عالقة لبنان
باألمم المتحدة بفعل القرار 1929

بيروت ـ محمد حرفوش
تعكف الدوائر السياس���ية في بي���روت على متابعة ورصد 
املستجدات املتصلة مبوضوع العقوبات الدولية اجلديدة على 

ايران والتداعيات احملتملة على لبنان.
وفي هذا السياق، لفت تقرير ديبلوماسي مصدره نيويورك النظر 
الى ان املادة 41 من الفصل السابع في ميثاق االمم املتحدة وتلزم 

كل الدول بتنفيذ القرارات الصادرة عن املنظمة الدولية.
وحتى الدول التي اعترضت على قرار العقوبات أو امتنعت 
ع���ن التصويت الى جانبه، ملزم���ة بالتنفيذ أي ان لبنان ملزم 
تالي���ا بتنفيذ القرار الدولي 1929، الذي يش���تمل على عقوبات 
مصرفية وعس���كرية وتس���ليحية واقتصادية عالية ومزعجة 
لطهران، وتطبيق هذه العقوبات في »أعالي البحار« � كما جاء 
في النص � يضيق على التمدد االيراني اقليميا. وبحسب التقرير 
الديبلوماس���ي، فإن لبنان في هذا املجال معني مبنع املصارف 
االيراني���ة وفروعها على أرضه ومين���ع التعامل معها. كما انه 

معني بتفتيش السفن في مياهه االقليمية.
وبالنسبة الى هذه النقطة، لفت التقرير النظر الى ان حدود 
لبنان البحرية في عه���دة قوات الطوارئ الدولية »اليونيفيل« 
االمر الذي يعني ان مهمة التفتيش مناطة باليونيفيل، وهذا ما 
يعني ان التنسيق يفرض نفسه بني الدولة اللبنانية )وجيشها( 
وقوات اليونيفيل، وهذا ما يعني ان اليونيفيل ميكن ان تغدو 

في دائرة نظر حزب اهلل.
وحذر التقري���ر من ان عدم تعاون الدول���ة مع اليونيفيل � 
أي م���ع التفويض املعطى للقوات الدولية مبوجب القرار 1701، 
يعّرض عاقة لبنان باالمم املتح���دة والقرار 1701 الهتزاز، مبا 
في ذلك اخطار عدم التجديد أو التخفيض � أو أي صيغة عملية 
اخرى، وذلك على ابواب البحث في جتديد مهمة »الطوارئ« في 

يوليو املقبل.
وال مبالغة في القول انه اذا كانت مسألة التصويت في شأن 
املوقف اللبناني من العقوبات عل���ى ايران في مجلس الوزراء 
انتهت، فإن تنفيذ القرار 1929 من جانب لبنان يطرح مس���ألة 

اخلاف الداخلي بشأن تنفيذ العقوبات.

صفير يفتح النار.. وحزب اهلل يرد: هل تقبل مناداتك بـ »ما يسمى البطريرك«؟
بيروت ـ عمر حبنجر

اتخذت التهديدات اإلسرائيلية 
للبنان الطابع الرسمي امس، عبر 
مذكرات رفعت الى األمانة العامة 
لألمم املتحدة على خلفية االستعداد 
اللبناني إلطاق سفن حرية باجتاه 
غزة احملاصرة ما حمل حزب اهلل 
على املبادرة الى اعان نفيه للعاقة 
بهذه احلمات جتنبا لتقدمي ذريعة 

لإلسرائيليني.
الضغ���وط  ه���ذه  وتأت���ي 
االس���رائيلية متزامنة مع سجال 
غير مباشر بني البطريرك املاروني 
نصراهلل صفير وحزب اهلل على 
خلفية تصريح لصفير وصف فيه 

احلزب مبا يسمى حزب اهلل.

االبتعاد عن أساطيل الحرية

ه���ذا وعلق ح���زب اهلل على 
التي  التصريحات االس���رائيلية 
تناولت سفن املساعدات اإلنسانية 
املغادرة للموانئ اللبنانية باجتاه 
غزة، بالتهويل واالتهام املسبق، 
مشيدا بكل اخلطوات اإلنسانية 
الهادفة الى كس���ر احلصار على 
كل اهلنا الشرفاء في قطاع غزة 
ومنها حركة سفن السام والتي 
اشاد بيان احلزب بشجاعة وشهامة 

القائمني بها.
وقطعا للذرائع االس���رائيلية 
ح���ول دور احلزب ف���ي تغطية 
ومتويل هذه التحركات السلمية 
اضاف البيان قائا ان احلزب قرر 
ان يبقى بعي���دا عن هذا التحرك 
االنس���اني س���واء على مستوى 
التنس���يق او الدعم اللوجيستي 
او املشاركة البشرية ليس بخا 
وامنا حرصا وتفويتا على العدو 
فرصة اتخاذ اي ذريعة لاعتداء 

على املشاركني بهذا التحرك.
وكانت إسرائيل حذرت لبنان 
من أنها ستستخدم جميع الوسائل 
الضرورية ملنع السفن املتضامنة 
مع الشعب الفلسطيني من التوجه 
الى غ���زة بداع���ي ان للمنظمني 

ارتباطات بحزب اهلل.
وفي رس���الة سلمتها مندوبة 
اس���رائيل لدى األمم املتحدة الى 
االمني العام لألمم املتحدة بان كي 
مون طالب���ت احلكومة اللبنانية 
بإظهار املسؤولية ومنع هذه السفن 
من املغادرة باجتاه قطاع غزة ألن 
هذه السفن ستكون في حالة عداء 

مع اسرائيل وان اسرائيل حتتفظ 
بحقها وف���ق القوان���ني الدولية 
باستخدام كل الوسائل الضرورية 
ملنعها من خرق احلصار البحري 

املفروض على قطاع غزة.
ه���ذه التهديدات اس���تقطبت 
اهتمام الرئيس الفرنسي نيكوال 
س���اركوزي، بحس���ب معلومات 
صحيفة »الس���فير« القريبة من 
املعارضة، والذي طالب احلكومة 
االسرائيلية بتطمينات حول عدم 
تعرض القوات الفرنسية العاملة 
في اط���ار اليونيفيل في جنوب 
لبنان ألي ضربة خال اي عدوان 

محتمل تقوم به.
وقالت الصحيفة ان ساركوزي 
طل���ب م���ن رئي���س احلكوم���ة 
االس���رائيلية بنيام���ني نتنياهو 
القوات  ب���أال تق���وم  ضمان���ات 
االسرائيلية بأي عملية عسكرية 
في جنوب لبنان دون اعام باريس 

مسبقا.
مب���وازاة ذل���ك، انتقد حزب 
اهلل في بيان له امس، استخدام 
البطريرك املاروني نصراهلل صفير 

عبارة »ما يسمى حزب اهلل« في 
تصريح له في باريس، وقال البيان 
ان استعمال هذا التعبير فيه نوع 
من االساءة واالستهانة وهو ما ال 
نريد ان نعتقد أنه كان مقصودا 

في السياسة، لكننا نحترم املقامات 
الت���ي هي أول���ى باحلرص على 
احترام اآلخري���ن، نظرا ملوقعها 

الديني واملعنوي.
اس���تياء حزب اهلل جاء على 

من صاحب الغبطة.
وتس���اءل البيان عما اذا كان 
البطريرك صفير يقبل بأن يقال 

عنه »ما يسمى بالبطريرك؟«.
وختم البيان بالقول: قد نختلف 

تأمر كل انسان بأي يكون مدينا 
لوطنه، قبل اي طرف آخر.

الناطقة  النور،  اذاعة  ونقلت 
بلسان حزب اهلل عن البطريرك 
صفير قوله لقناة »العربية«: اذا 
كان بعض الناس مسلحني والبعض 
اآلخر غير مسلح، فسيتغلب من 
معه الساح على اآلخر، لذلك يجب 
الس���اح بيد اجليش،  ان يكون 

معتبرا ان هذا األمر شاذ.
صفير قال ايضا انه ال يش���ك 
في نية حزب اهلل، لكن ال يوجد 
في العالم جيش للدولة وجيش 
خارج الدولة، وأضاف: احلقيقة ال 
ميكنني ان أعرف ما سيحصل في 
املستقبل. وردا على سؤال حول ما 
اذا كان حزب اهلل يريد ان يسيطر 
على لبنان أجاب صفير: رمبا عندما 
يأنس في نفس���ه االستياء على 

البلد، يفعل ذلك.
املدني���ة  وح���ول احلق���وق 
للفلسطينيني في لبنان قال صفير 
ان البلدان العربية كبيرة ومتسعة 
وبامكانها توطني الفلس���طينيني 
وتأمني عم���ل لهم، لك���ن هذا ال 

تعليق لصفير قال فيه: ان حزب 
اهلل تابع إليران، ألن معظمه من 
الش���يعة والطائفة الشيعية في 
ايران، ومن الطبيعي ان ينجذب 
الشباب الشيعي اليه، لكن الوطنية 

ميكن فعله في لبنان، مؤكدا انه 
مع رجوعه��م ال��ى بلده��م، وإذا 
تعذر ذل���ك فيمكن توطينهم في 

البلدان العربية.

إسرائيل نظام استيطاني

وأش���ار صفير الى ان قضية 
اسرائيل ال متت الى السام بصلة، 
الكيان الصهيوني جيء  ألن هذا 
به لاستيطان في فلسطني، وهو 

يريد ان يتوسع في جواره.
وعن العقوبات على ايران قال 
اذا كانت األمور تستدعي العقوبة 
فيج���ب ان تعاقب ايران، ولبنان 
أخذ القرار من موضوع العقوبات 
بحسب الوضع. ولدى عودته من 
باريس، س���ئل البطريرك صفير 
في مطار بيروت ما اذا كان له من 
توضيح حول استخدامه عبارة 
»ما يس���مى حزب اهلل«، فأجاب: 
ليس لي توضيح، قلنا »ما يسمى 
حزب اهلل«، وهي عبارة تقال عن 
كل األمور التي ترد على لس���ان 
االنسان، انه حزب موجود طبعا 

وال ميكن انكاره.

التهديدات اإلسرائيلية تستنفر المخاوف الحكومية.. والحزب ينأى عن حملة كسر الحصار عن غزة قطعًا للذرائع اإلسرائيلية

سعّيد: حريصون على جنبالط رغم الخالف الجذري!
بيروت ـ منصور شعبان

وّجه منس����ق األمانة العامة لقوى 14 آذار فارس سعيد رسالة 
الى رئيس اللقاء الدميوقراطي النائب وليد جنباط دعاه فيها الى 
ادارة حكيمة حتى ال يقول اصحاب س����وء النية ان وليد جنباط 
يريد مش����كلة مع املس����يحيني واالصطدام بهم من اجل تعويض 
معني او من اجل ان يكون في مكان ما وذلك ال يليق بجنباط وال 
بتاري����خ آل جنباط وال باللقاء الدميوقراطي، ونحن الذين ندرك 

ان جنباط ليس كذلك.

وشدد سعيد على حرصه على النائب وليد جنباط واحلزب 
التقدمي االشتراكي واللقاء الدميوقراطي رغم اخلاف اجلذري في 
وجهات النظر والقراءة السياسية في هذه املرحلة. ورأى سعيد 
ان املوضوع الفلسطيني لم يعد موضوعا خافيا بني اللبنانيني، 
مشيرا الى ان املسيحيني طووا صفحة املاضي مع منظمة التحرير 
بدليل ان رئيس الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية سمير جعجع 
وفي آخر مؤمتر للقوات أكد ان مفتاح االستقرار في العالم العربي 

هو قيام دولة فلسطينية مستقلة، وطي صفحة املاضي.

وّجه له رسالة دعاه فيها إلى إدارة حكيمة


