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حمليات �سيا�سية

هل �سيكون � 7أيار يوم ًا مجيد ًا للرئا�سة الأولى؟

غ�صن في اعت�صام «العمالي» :ال�سل�سلة حق
والتمويل واجب على الدولة من �أرباح الريوع
نفذ االتحاد العمالي العام اعتصاما ً
أمس ،تزامنا ً مع انعقاد مجلس النواب،
«حفاظا ً على لقمة العيش ومنعا ً لزيادة
الضرائب» .وتقدم المعتصمين رئيس
االت��ح��اد غسان غصن وممثلون عن
النقابات واالتحادات العمالية.

غصن

فضل الله متحدّثا ً خالل وقفة التضامن النيابي مع اإلعالم

ب ّري وجنبالط في ساحة النجمة

هتاف دهام
ال نصابَ في القاعة العامة لمجلس النواب
وفاقي .فيوم السابع
قبل التوافق على رئيس
ّ
من أي��ار ال أحد يعلم أنه سيكون يوما ً مجيدا ً
للرئاسة األولى .حدّد رئيس المجلس النيابي
نبيه بري يوم األربعاء المقبل موعدا ً جديدا ً
لالستحقاق الرئاسي .التاريخ يحمل الكثير
من الدالالت 7 .أيار  2005ذكرى عودة العماد
ميشال عون من المنفى ،و 7أيار  2008إسقاط
مشروع ضرب المقاومة.
األم��ور ستبقى على حالها إلى ذلك الحين.
يحضر ن��واب  14آذار المتمسكون ،بترشيح
جعجع .يقاطع ن��واب فريق  8آذار والتيار
الوطني الحر الذين لن يسلكوا سلوك تيار
ال��م��س��ت��ق��ب��ل ف���ي اس��ت��ع��راض ال��ت��رش��ي��ح��ات
اإلعالمية .السيناريو نفسه سيتك ّرر في انتظار
تبيان الخيط األبيض من االتصاالت البرتقالية
– الزرقاوية.
ِ
يكتف رئيس التيار الوطني الحر العماد
لم
ميشال ع��ون بجواب تيار المستقبل ،لجهة
السير به رئيساًُ وفاقياً ،بل سيبتزهم .يؤكد
العماد عون بحسب مصادر مطلعة أنه ليس
مضطرا ً إلى تأمين نصاب أي جلسة إال على
قاعدة التفاهم معه وال��ذي سيت ّم على قاعدة
ترتيب وضع البلد .وهذا يستدعي التفاهم على
رئاستي الجمهورية والحكومة.
ال حول وال قوة أمام تيار المستقبل إال التفاهم
مع جنرال الرابية ،فالمعادلة التي ترتسم
تقوم على ضرورة التفاهم مع عون ،أو الفراغ
الطويل ،وعلى ما يبدو سيبقى المستقبل يزكي
جعجع كخيار تكتيكي لتغطية االنتظار على
التفاهم حول الرئيس العتيد.
وإلى ذلك الحين ،فإنّ أيّ قرار قد يتخذه تيار
ّ
مرشح للرئاسة األولى لن
المستقبل في دعم
يخرج حتى تاريخ  7أيار كما يقول النائب عمار
حوري عن إجماع قوى  14آذار.
يضع تيار المستقبل احتمال الشغور في
الرئاسة األولى ال الفراغ
ألنّ الحكومة مجتمعة ستتو ّلى في هذه

الحال صالحيات الرئيس .ولما ك��ان جميع
النواب يع ّولون على ما ستؤول إليه االتصاالت
العونية – المستقبلية بقي نواب المستقبل على
موقفهم القائل إنّ االتصاالت ال تزال على حالها،
ولم تحقق جديداً ،رغم أنّ األمور ليست مقفلة.
على عكس األجواء التي نقلها وزير التربية
ال��ي��اس ب��و ص��ع��ب ،م��وف��دا ً م��ن رئ��ي��س تكتل
التغيير واإلصالح ،إلى الرئيس بري عن اللقاء
الباريسي الذي استم ّر  5ساعات و 40دقيقة،
«أنّ ثمة توافقا ً على أال يكون هناك ف��راغ في
الرئاسة األول��ى في  25أي��ار ،والحرص على
انتخاب رئيس قبل  25أيار».
النائب حوري يؤكد لـ«البناء» أنّ الرئيس
سعد الحريري قال في اللقاء الذي جمعه مع
وزي��ر الخارجية جبران باسيل وال��وزي��ر بو
صعب إنه «يُحبِّذ االتفاق المسيحي ،وإنه يسير
في أيّ اتفاق مسيحي في االستحقاق الرئاسي».
لم ي ُرق كالم حوري لنواب التيار الوطني الحر
الذين اعتبروه نوعا ً من «التزحيط» المستقبلي
للعماد عون ،فالتفاهم على اسم العماد عون مع
جعجع أو رئيس حزب الكتائب أمين الجميّل هو
من سابع المستحيالت ،أما إذا كان التفاهم مع
النواب المسيحيين ،فعاد نواب «الوطني الحر»
إل��ى مسألة انتخاب النواب المسيحيين في
 14آذار الذين أتوا بأكثرية أصوات الناخبين
الس ّنة.
لم يستطع نواب المستقبل بعد تقبّل فكرة
أن يأتوا إلى المجلس ويسقطوا اسم العماد
ع��ون ف��ي ص��ن��دوق االق��ت��راع .لكن ال ح��ول وال
قوة ،حالهم اليوم أنهم يضعون رجالً في البور
ورجالً في الفالحة أثناء حديثهم عن االستحقاق
الرئاسي لجهة االختيار بين حليفهم القواتي،
بأمس الحاجة إليه
أو خصمهم العوني ،وهم
ّ
 ،لعودة الحريري ال��ى لبنان وإل��ى السراي
الحكومية .ننتظر التوافق اإليراني – السعودي
يقول حوري ليُبنى على الشيء مقتضاه.
ول ّما ك��ان نصاب الجلسة لم يكتمل ،فإنّ
ال��حَ ��راك النيابي ك��ان ف��ي ل��وب��ي المجلس،
وخارجه.
 75نائبا ً فقط دخ��ل��وا القاعة وغ��ادروه��ا

سريعاً ،وأول المغادرين كانت النائبة بهية
الحريري .الصحافيون لم يجلسوا في مقاعدهم
كالمعتاد ،لم يُسمح لهم بالدخول ،فت ّم االكتفاء
بالمص ّورين الذين التقطوا لنواب  14آذار
الصور وخرجوا سريعاً.
اقتصر الحَ راك الداخلي على لقاء الرئيس
بري ،باإلضافة إلى الوزير بو صعب مع رئيس
جبهة النضال الوطني النائب وليد جنبالط
بحضور الوزيرين علي حسن خليل ووائل أبو
فاعور ،وخلوة أخرى بين بري ورئيس الحكومة
تمام س�لام ،وأخ���رى م��ع نائب رئيس حزب
«ال��ق��وات» ج��ورج ع��دوان ،فضالً عن النائبين
بطرس ح��رب وروب��ي��ر غ��ان��م ،إل��ى لقاء على
الواقف بين سالم والرئيس فؤاد السنيورة.
أما في الخارج فكانت العجقة السياسية.
ب��دأ ال��ن��واب بالتوافد إل��ى المجلس النيابي
عند الساعة التاسعة والنصف بسياراتهم
النيابية من دون اللوحات الزرقاء .لم يقاطع
ن��واب التغيير واالص�ل�اح وال��وف��اء للمقاومة
ال��ح��ض��ور إل��ى المجلس ،ب��ل على العكس،
وصلوا باكراً ،بخاصة النائبين عباس هاشم
ونبيل نقوال ،وأكد األخير على أنّ المسؤول عن
تعطيل االنتخابات الرئاسية هو من يص ّر على
ترشيح جعجع والنائب هنري حلو ،ولم يلتزم
بما ا ُّتفق عليه في بكركي لجهة انسحاب ك ّل
مرشح للرئاسة لم يحصل على العدد الكافي
من األصوات النتخابه .أما النائب زياد أسود
الذي لم يلتزم بقرار العماد عون في الجلسة
األولى بالتصويت بورقة بيضاء ،قال :لو اكتمل
النصاب لكنت ص� ُّ
�وت للشهيد العميد خليل
كنعان.
ول ّما كان نواب الكتائب والمستقبل وصلوا
باكراً ،كان نواب حزب «القوات» آخر الواصلين،
باستثناء النائب أنطوان زهرا الذي وصل باكرا ً
بعد النائب عباس هاشم .إال أنّ الالفت تمثل في
غياب النائب ستدريدا جعجع زوجة المرشح
ع��ن الحضور ب��داع��ي السفر ،فهي ت��درك أنّ
النصاب لن يكتمل ،وأن ما يحصل ليس سوى
إضاعة للوقت في انتظار التوافق على اسم
ِجدي للرئاسة األولى.

(ت ّموز)

غابت ستريدا ،إال أنّ نواب «القوات» أدلوا
بدلوهم ،النائب زهرا أشار إلى «أنّ التوافق لن
يحصل ،ونحن نهدر فرصة لبننة انتخابات
رئاسة الجمهورية ،وأن ال تغيير في مرشح
 14آذار رئيس «القوات» سمير جعجع لرئاسة
الجمهورية» .أما النائب إيلي كيروز فادعى «أن
التحامل على جعجع سببه ليس ما يُنسب إليه
زورا ً إنما مواقفه».

الم�شروع �سقط� ...سمير جعجع لن يكون ب�شير الجم ّيل الجديد
} ماهر الخطيب
منذ دخوله الحياة السياسية من البوابة العسكرية ،يحلم رئيس
حزب القوات اللبنانية سمير جعجع بأن يكون الوريث الشرعي
لمشروع بشير الجميل ،الذي كان قائما ً خالل الحرب األهلية ،لك ّن
فرص تكراره تجربة الجميل في هذه المرحلة تبدو معدومة بشكل
مطلق ،نظرا ً إلى تبدل الظروف والمعطيات الداخلية والخارجية
بشكل مطلق ،وبالتالي لن تكون الحركة التي يقوم بها في هذه
األيام أكثر من صراخ في واد ال يسمعه أحد.
من ح ّق جعجع أن يحلم وأن يذهب بعيدا ً في الحلم ،لكن عند
العودة إلى واقعه المرير سيكتشف أنّ أب��رز من هم إلى جانبه
ال�ي��وم ،غير مؤمنين بقدرته على ت�ك��رار التجربة التي سقطت
بالضربة القاضية سابقاً ،ومع األيام تبين أنّ فرص نجاحها لم
تعد قائمة على رغم أنها عادت إلى الحياة بعد خروجه من السجن
بقانون العفو الصادر عن المجلس النيابي.
ّ
وبغض النظر عن تاريخ جعجع ،ال��ذي ي��رى قسم كبير من
اللبنانيين أنه ال يؤهله للترشح إلى رئاسة الجمهورية حتى ،ال
الوصول إلى الكرسي الرئاسي فقط ،يقول المنطق بأنّ رئيس
حزب القوات اللبنانية ال يملك المعادالت التي توصله إلى قصر
بعبدا ف��ي ه��ذه المرحلة ،وه��و ل��ن يكون ق ��ادرا ً على االستمرار
بالترشح طويالً ،كون قوى الرابع عشر من آذار تدرك جيدا ً منذ
البداية أنّ هذا «الحصان» خاسر.

موازين القوى مختلفة كليا ً

من وجهة نظر إح��دى الشخصيات السياسية التي عايشت
الفترة التي وص��ل فيها بشير الجميل إل��ى س �دّة الرئاسة ،فإنّ
موازين القوى في هذه المرحلة مختلفة كلياً ،وبالتالي ال يمكن
تكرار التجربة اليوم بأي شكل من األشكال ،ال بل إنها ترى أنّ
الزمن تبدّل كثيرا ً وال يمكن العودة إلى الوراء من جديد.
وتنطلق هذه الشخصية من المعطيات الداخلية لتشير إلى أنّ
البالد كانت في ذلك الوقت تعيش حالة من الحرب األهلية ،في
ظ ّل انقسام واضح بين مشروعين ،األول يمثله الجميل مدعوما ً
من الواليات المتحدة األميركية و«إسرائيل» والدول األوروبية،
والثاني تمثله الحركة الوطنية مدعومة من سورية وبعض الدول
العربية األخرى.
وتلفت هذه الشخصية إلى أنّ «اإلسرائيلي» في ذلك الوقت دعم
ترشيح الجميل بشكل قوي من خالل اجتياحه بيروت ،وبالتالي
كان صاحب القرار األول في وصوله إلى قصر بعبدا ،األمر الذي
كان واضحا ًمن خالل الضغوط الكبيرة التي مورست على النواب
الذين كانوا يعارضون ذل��ك ،إضافة إل��ى نقل بعض النواب من
مناطقهم البعيدة إلى المجلس النيابي عبر الطوافات العسكرية.
كما توضح أنّ وص��ول الجميل إلى الرئاسة األول��ى في ذلك
الوقت كان مدعوما ً من قبل بعض القوى والشخصيات السياسية
المتنوعة طائفيا ً بسبب ارتباط مصالحها بالمشروع الذي كان
يحمله ،في حين أنّ جعجع ال يملك تأييد معظم القوى السياسية
الفاعلة في البالد اليوم ،وهو ال يملك أصالً تأييد جميع األفرقاء
الموجودين في قوى الرابع عشر من آذار بشكل جدي ،إذ يدعمه
بعض من منطلق الحفاظ على وحدة هذه القوى ال أكثر ،وعندما
تحين ساعة الحقيقة سيكتشف ذلك ،بسبب التنافس القائم في ما
بينها على الكرسي الرئاسي.
في المحصلة ،ترى هذه الشخصية أنّ العامل «اإلسرائيلي» كان

وأل��ق��ى غ��ص��ن كلمة أك���د فيها أنّ
السلسلة «ح� ّ
�ق ألصحابها والتمويل
واج����ب ع��ل��ى ال���دول���ة ،م���ن األرب����اح
المتراكمة والريوع وليس من الجيوب
الخاوية» ،مجددا رفض االتحاد «جميع
أشكال الرسوم والضرائب وخصوصا ً
ال ، T.V.Aوكل أشكال التعاقد خارج
قانون العمل».
ك��م��ا دع����ا إل����ى «ت��ث��ب��ي��ت جميع
الفئات العاملة ف��ي وزارات الدولة
والقطاعات المختلفة وإع��ادة التأهيل
والتوزيع والحفاظ على الحق بالعمل
والضمانات وتسيير إدارات الدولة
ومؤسساتها» ،وبـ«الضمان الصحي

للعمال المضمونين وعائالتهم بعد ترك
العمل ،وهو مشروع االتحاد العمالي
العام ،الذي يجب أن يقر في هذه الدورة
التشريعية».
كما دعا إلى «إعطاء غالء المعيشة
وتصحيح األج��ور ولجنة المؤشر»،
م��ع��ل��ن�ا ً رف���ض االت���ح���اد «ال��س��ي��اس��ة
الضريبية القائمة» ومطالبته «باعتماد
الضريبة التصاعدية على األرب���اح
وال��دخ��ل الموحد واس��ت��ع��ادة األم�لاك
البحرية والنهرية والبرية وجباية
الضريبة من كبار المكلفين ووقف الهدر
والفساد والسمسرة».

الدامرجي

وتحدث وليد الدامرجي باسم لجنة
المتابعة لألساتذة المتعاقدين في
التعليم األساسي ولجنة الدفاع عن
قضية المستأجرين وقال« :هناك دائما ً
أسباب موجبة لكل قانون ،ومعايير
اق��ت��ص��ادي��ة ومعيشية واجتماعية
يجب دائما ً اتباعها ،وهذا ما هو مفقود

كليا ً في قانون اإليجارات التهجيري
الحالي .ففي العام  1939كان قانون
اإليجارات للمحافظة على بضعة آالف
من اللبنانيين وعلى حقهم في السكن
وعدم تهجيرهم ،أما اليوم فهذه األسباب
هي مضاعفة ،فمليون لبناني معرض
للتهجير».
كما تم توزيع بيان للمجلس التنفيذي
لنقابة مستخدمي وعمال مؤسسة مياه
البقاع ،وبيان آخر باسم عمال تشغيل
وصيانة محطات المياه في النبي شيت
والبقاع الشمالي ،أشار إلى أ ًنه «بعد
أن قاربت مهلة عقود عملنا مع متعهد
التشغيل المحطات على االنتهاء بعد
شهرين من هذا التاريخ ،فإننا نطالب
الحكومة بحفظ حقوقنا وعدم هدرها
على مذبح التجاذبات السياسية وحفظ
ق��وت عيالنا ولقمة عيشهم وتأمين
الحياة الكريمة لهم ،وذل��ك عن طريق
تجديد عقود عملنا ريثما يتم دمجنا مع
مؤسسة مياه البقاع أسو ًة بباقي العمال
المياومين في المؤسسات األخرى».

تضامن مع اإلعالم

ن��ك��اي��ة ب��ت��رش��ي��ح  14آذار االس��ت��ف��زازي
لجعجع ،ووقوفها إلى جانب المحكمة الدولية
في قرارها ،ن ّفذ عدد من النواب عند الساعة
الحادية عشرة وقفة تضامنية مع صحيفة
«االخبار» وقناة «الجديد» .ودعا رئيس لجنة
اإلع�لام واالت��ص��االت النائب حسن فضل الله
الحكومة إلى التحرك الفاعل والسريع لحماية
السيادة اللبنانية والدستور والمؤسسات»،
قائالً« :إنّ وقفتنا هي للدفاع عن لبنان الذي
انتهك دستوره بعد تجاوز رئاسة الجمهورية،
فكفى استباحة لحريات اللبنانيين» .ورأى
«أنّ أيّ إعالمي يقول الحقيقة في وجه الفساد
وأخ��ط��اء المحكمة سيتع ّرض لما حصل مع
خياط واألمين».
خ ّفت ي��وم أم��س زحمة الصحافيين رغم
الحضور اإلعالمي األجنبي في بهو المجلس،
شاركت الصحافيين أيضا ً تريسي شمعون التي
ُوجدت بينهم واكتفت بالقول« :ك ّل ه ّمي هو عدم
إيصال سمير جعجع الى رئاسة الجمهورية» .
أما القوى األمنية التي تتمترس عند مداخل
ساحة النجمة وأمام المجلس ،ال سيما في ظ ّل
التحركات واالعتصامات المطلبية والنقابية
ألكثر من عشر ساعات يومياً ،وتكثف إجراءاتها
المرورية ،فإنها باتت تئن من الوضع وتصلي
لكي ينهي المجلس جلساته وينتخب رئيسا ً
للجمهورية ،بعدما ك��ان عناصرها يسألون
الصحافيين أثناء الجلسات التشريعية هل
أق ّرت السلسلة؟ هل انتهت الجلسات؟ وتكرر
المشهد أمس  ،فردّد أحد العسكريين «منيح ...
خلصونا بكير اليوم»!

المعطيات وموازين القوى مختلفة كلي ًا بين المرحلتين

هو األساس في وصول بشير الجميل إلى رئاسة الجمهورية في
تلك المرحلة ،في حين أنّ هذا العامل ،على رغم وجوده في البالد
في هذه المرحلة ،ال يملك القوة نفسها التي تسمح له بإيصال أي
مرشح يدعمه إلى رئاسة الجمهورية ،حتى لو كان يتوافق مع
مشروعه في المنطقة إلى ح ّد بعيد .وبالتالي هي ال تؤمن بقدرة
جعجع ،الذي ترى من وجهة نظرها أنّ مشروعه ليس بعيدا ً عن
هذا المشروع ،ق��ادرا ً على النجاح في السباق الرئاسي ،وتعتبر
أنّ أم��را ً كهذا بات من الماضي ،على رغم أنّ «الحكيم» يعتبر أنّ
الصعبة التي تم ّر بها بعض الدول اإلقليمية تساعده على
الظروف ّ
إعادة طرح مشروعه من جديد.
الفارق كبير جدا ً
إضافة إلى ذلك ،تؤكد إحدى الشخصيات التي كانت مقربة
من الجميل في ذلك الوقت أنّ الفارق بين الرجلين كبير جداً،
وتشير إلى أنّ رئيس الجمهورية الراحل كان يتمتع بشخصية
ساعدته على أن يكون الرجل األول على الساحة المسيحية
في ذلك الوقت ،نظرا ً إلى الصعاب الكبيرة التي كانت تم ّر بها
تلك الساحة ،ونظرا ً إلى المخاوف التي كانت لدى المواطنين
على ال��وج��ود المسيحي ،لك ّن شخصية جعجع مختلفة كليا ً
فهو ال يمكنه االدعاء بأنه األقوى على هذه الساحة اليوم ،نظرا ً
إل��ى الشعبية الكبيرة التي يملكها ك� ّل من رئيس تكتل التغيير
واإلص�ل�اح العماد ميشال ع��ون ورئ�ي��س ت�ي��ار ال �م��ردة النائب
سليمان فرنجية ورئيس حزب الكتائب أمين الجميل ،وهو بكل
تأكيد ال يأتي في المرتبة األولى شعبياً.
من ناحية أخرى ،تشير إلى أنّ لدى جعجع كثيرا ً من الخالفات
مع الشخصيات التاريخية التي كانت إلى جانب الجميل في ذلك
ال��وق��ت ،وه��ي شخصيات لها كلمتها ف��ي ص�ف��وف المحازبين
القدامى بشكل واسع .وتلفت إلى أنّ جعجع من وجهة نظر هؤالء
سعى إلى إلغاء ك ّل من هو قوي منهم بهدف السيطرة على القوات
اللبنانية ،وتؤكد أنّ هناك دعاوى قضائية بين الجانبين ال يمكن
إغفالها على اإلطالق.
وعلى صعيد متصل ،توضح هذه الشخصية أنّ هناك أزمة
ثقة بين جعجع والشارع المسيحي الذي ال يرى في األخير أنه
«المخلص» ،على عكس الواقع الذي كان قائما ً مع الجميل .هناك
نظرة سيئة ناتجة من تجربة جعجع التي لم تكن جيدة في أيام
الحرب األهلية ،باإلضافة إلى اتهامه بتصفية العديد من القيادات
المسيحية التي تحظى باحترام هذا الشارع ،أبرزها الوزير السابق
طوني فرنجية وداني شمعون وعائلته ،باإلضافة إلى بعض رفاق
جعجع في القوات اللبنانية.
وتلفت هذه الشخصية إلى أنّ الشارع المسيحي يعيش هذه
األيام خوفا ًعلى وجوده ،كما كان الوضع لدى وصول الجميل إلى
رئاسة الجمهورية .لكنها تشير إلى أنّ الفارق اليوم هو أنّ الخطر
يأتي من القوى التكفيرية التي يتحالف معها جعجع ،على األقل
بطريقة غير مباشرة ،وهو ينكر االعتداءات التي تقوم بها على
المسيحيين في كل من العراق وسورية .وبالتالي يجد الشارع
المسيحي نفسه في لبنان بعيدا ً عنه ،ال سيما أنّ عبارة «فليحكم
اإلخوان» ،التي اشتهر بها جعجع خالل فترة تولي حركة اإلخوان
المسلمين الحكم في مصر ،ما تزال حاضرة أمامه.
وتستغرب هذه الشخصية كيف أنّ من كان يقول أنه يحمل
لواء الدفاع عن الوجود المسيحي في لبنان ،يقف اليوم إلى جانب
من يهدد هذا الوجود في المنطقة ،وترى أنّ هذا األمر نابع من
المصالح الشخصية المرتبطة بالتحالفات التي ينسجها رئيس
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حزب القوات اللبنانية ،والتي ال يمكن له الخروج منها ،خصوصا ً
أنّ ذلك سوف يؤدي إلى عزلته بشكل كامل ،وتحجيم دوره في
الحياة السياسية اللبنانية.

وصول جعجع إلى قصر بعبدا مستحيل

على صعيد متصل ،وانطالقا ً من المعادالت القائمة في البالد
على صعيد توزع القوى في المجلس النيابي ،تؤكد مصادر نيابية
في قوى الثامن من آذار أنّ وص��ول رئيس القوات اللبنانية إلى
رئاسة الجمهورية أمر مستحيل ،وتشير إلى أنّ أي جلسة نيابية
النتخاب رئيس الجمهورية المقبل ،لن تعقد طالما أنّ قوى الرابع
عشر من آذار ال تزال تتبنى ترشيح جعجع.
وتشير هذه المصادر إلى أنّ من غير المنطقي أن يتصور بعض
أنّ فريقنا السياسي س��وف يقبل بوصول جعجع إل��ى القصر
الجمهوري ،في حين أنّ قسما ً كبيرا ً من اللبنانيين لم يهضم حتى
اآلن فكرة ترشحه حتى .وتؤكد أنّ الموضوع غير خاضع ألي
نقاش على الصعيد السياسي ،كون جعجع يشكل استفزازا ً كبيرا ً
لغالبية المواطنين اللبنانيين.
وتشدد ه��ذه المصادر على أنّ وص��ول رئيس ح��زب القوات
اللبنانية إلى الرئاسة األولى من الممكن أن يحصل فيما لو انقلبت
كل موازين القوى بشكل كامل ،في حين أنّ هذا األمر ال يحصل ،ال
بل إنّ المشروع الذي ننتمي إليه هو المنتصر في لبنان والمنطقة،
وبالتالي ال يمكن أن نقبل برئيس للجمهورية بمواصفات ُتفرض
علينا ،ألنّ كل االنتصارات السابقة التي تحققت تكون بال قيمة
أمام هزيمة كهذه.
وتلفت المصادر إل��ى أنّ وص��ول شخصية تحمل المشروع
الذي يمثله جعجع في لبنان حالياً ،يحصل فيما لو كانت الدولة
السورية قد انهارت كلياً ،وفيما لو نجح العدو «اإلسرائيلي» في
ش ّن ع��دوان على المقاومة يقضي عليها بشكل كامل ،لك ّن هذا
األمر بات من األح�لام .وتشدد على ضرورة فهم مقولة األمين
العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الذي أعلن «أنّ زمن الهزائم
قد ولى» بشكل جيد ،ألنّ من خاللها يمكن فهم كيفية التعاطي مع
ترشيح جعجع.
وفي قراءة سريعة لموازين القوى ،توضح أنّ «اإلسرائيلي»
لم يعد قادرا ً على إيصال أي مرشح من الممكن أن يحقق أهدافه
في أي يوم من األي��ام ،والمعطيات التي تساهم في أخذ القرار
السياسي في لبنان ليست إلى جانب هذا المشروع ،وبالتالي من
هنا ينبغي البحث عن الشخصيات التي من الممكن القبول بها في
رئاسة الجمهورية.
وتشير إلى أنّ على قوى الرابع عشر من آذار ،إذا كانت تريد
حصول االستحقاق الرئاسي فعلياً ،التخلي عن تبني ترشيح
رئيس القوات اللبنانية ،والذهاب نحو طرح األسماء التوافقية التي
من الممكن القبول بها منطقياً ،وإال لن يكون هناك رئيس جديد
للبنان في وق��ت قريب ،وتؤكد أنّ سقف فريقها السياسي في
هذا االستحقاق عاليا ً لن يتم التراجع عن مبادئه األساسية تحت
الضغوط.
ومن هذا المنطلق ،تؤكد المصادر أال داعي لعقد أي جلسة مقبلة
النتخاب رئيس الجمهورية في حال استمرت الوقائع على ما هي
عليه ،وتصف األمر بـ«الوقت الضائع» ،وتشدد على أنّ النصاب لن
يتأمن إال النتخاب رئيس يحافظ على مكتسبات لبنان في مواجهة
األطماع «اإلسرائيلية» ،ال يسلم البالد من أجل تحقيق مصالحه
الخاصة.

(ت ّموز)

خالل االعتصام في ساحة النجمة

المبني على العدالة االجتماعية
دعا لإقامة النظام االقت�صادي
ّ

«القومي» ي�ؤكد في عيد العمل الأولويّة
لإن�صاف المنتجين والت�صدي لل�سيا�سات الظالمة
بمناسبة األول م��ن أي���ار ،عيد العمل ،أص��در عميد
العمل والشؤون االجتماعية في الحزب السوري القومي
االجتماعي نزيه روحانا بيانا ً أكد فيه أولوية إنصاف ك ّل
المنتجين ،وأهمية التصدي لسياسات الظلم االجتماعي،
والنضال في سبيل إقامة النظام االقتصادي الجديد المبني
على العدالة االجتماعية.
وتوجه البيان إل��ى المنتجين فكرا ً وصناعة وغ�لاال ً
ّ
بالقول« :يطل عيد العمل ،واألمة ترزح تحت أعباء الحروب
والفتن التي تقف وراءه��ا القوى االستعمارية والكيان
اليهودي الصهيوني الغاصب وأدواتهما .تنفيذا ً لمؤامرة
تستهدف وحدتنا وهويتنا وحقوقنا وثرواتنا ومواردنا،
وضرب مقومات الحياة الحرة الكريمة لشعبنا ومجتمعنا،
وتدمير مصادر البنى والعمران التي تشكل أساس التقدم
واالرتقاء واالزدهار.
يأتي عيد العمل ،عيد العمال والفالحين والمنتجين
ف��ك��را ً وصناع ًة وغ�ل�االً ،فيما شعبنا يخوض مواجهة
قاسية ومؤلمة ض ّد القوى اإلرهابية المتطرفة من أجل
صيانة اإلنجازات والمكاسب التي هي ثمرة عرق العمال
والفالحين والمنتجين ،وحصيلة نضاالتهم وجهادهم ،كما
يخوض معارك الدفاع عن الحق القومي وخيار المقاومة
والصمود على مدى أرضنا القومية.
إنّ هذا العيد هو حاف ٌز لنا بأن نتصدّى لسياسات الظلم
االجتماعي ونواجه االحتكار والفساد والمحسوبيات ونقف

في وجه السياسات الضرائبية الجائرة بحق ذوي الدخل
المحدود والفقراء وتعزيز شبكة األمان االجتماعي ألبناء
شعبنا بما فيها الضمان الصحي وضمان الشيخوخة.
هذا العيد هو حاف ٌز لنا بأن نتمسك بوحدتنا االجتماعية
وبحقوقنا ض ّد أي ف��ر ٍز طائفي أو مذهبي أو فئوي على
أي مستوى ،ألنّ وحدة المنتجين في ك ّل القطاعات هي
األس��اس في وحدة المجتمع ووح��دة الوطن وتجاوز كل
مشاريع القوى والجهات التي تحاول أن تغيّب الحقوق
المشروعة بإثارة الفتن والتستر خلفها حماي ًة لمصالح
القابضين على مقاليد السلطة السياسية والمالية.
ه��ذا العيد ح��اف� ٌز لنا ألن نتحصن بالوعي القومي
اإلجتماعي ولنتمسك بخيار المقاومة ض ّد العدو الذي
ويهجرنا ويقتلعنا من أرضنا ،ألنّ المقاومة
يحت ّل أرضنا
ّ
هي الخيار الوحيد الذي يمكننا من الدفاع على أرضنا
ومواردنا وردع العدو الصهيوني.
ول��ذل��ك ،نعلن وق��وف��ن��ا إل��ى ج��ان��ب ال��ق��وى العاملة
والمنتجة ،في تحركها الهادف إلى دعم العمال والموظفين
والفالحين وك ّل المنتجين للحصول على حقوقها وتحقيق
معايير العدالة االجتماعية.
إنّ الحزب السوري القومي اإلجتماعي ،إذ يه ّنئ العمال
في عيد العمل ،ويؤكد أحقية مطالبهم يدعو إلى إنصاف
المبني
العمل والمنتجين وإقامة النظام االقتصادي الجديد
ّ
على العدالة االجتماعية ،والتوزيع العادل للثروات.

الخطيب :كيف نقبل مر�شح ًا ي�ستهدف �سالح المقاومة؟

اعت�صامان في بيروت و�شحيم
ا�ستنكار ًا لتر�شيح جعجع
تج ّمع بعض الشبان في ساحة
ري����اض ال��ص��ل��ح ح��ام��ل��ي��ن الف��ت��ات
م��ع��ارض��ة ت� ّ
��رش���ح رئ��ي��س ح��زب
«ال��ق��وات اللبنانية» سمير جعجع
لرئاسة الجمهورية ،تزامنا ً مع انعقاد
الجلسة الثانية النتخاب الرئيس في
مجلس النواب.
وحمل المعتصمون الفتات ُكتب
عليها «وصمة عار على جبين الوطن
أن يكون جعجع مرشحا ً للرئاسة»،
و«ال��س��اك��ت ع��ن ال��م��ج��رم شيطان
أخرس» و«للناس ذاكرة» .كما حملوا
صور الضحايا الشهداء الذين اتهم
جعجع بقتلهم وتصفيتهم.
ونظمت راب��ط��ة الشغيلة وتيار
ال���ع���روب���ة ل��ل��م��ق��اوم��ة ال��ع��دال��ة
االج��ت��م��اع��ي��ة» ،ف��ي خلية أب��ي بكر
ال��ص��دي��ق ف��ي وس��ط ب��ل��دة شحيم،
اعتصاما ول��ق��ا ًء شعبيا ً ح��اش��داً،
استنكارا ً لترشح جعجع النتخابات
رئاسة الجمهورية ،في حضور األمين
العام لرابطة الشغيلة الوزير السابق
زاه���ر الخطيب وممثلي األح���زاب
والقوى الوطنية.
وق��ال الخطيب« :رفعنا الصوت
في اإلقليم ض ّد ترشح جعجع ألننا
ال نريد دما ًء وأسى ولوعة وأوجاعا»،
سائالً :فهل يجوز لرئيس جمهورية
أن يكون على رأس برنامجه نزع
س�لاح المقاومة وتحييد لبنان عن
ال��ص��راع ال��ع��رب��ي  -الصهيوني،
وجعله ملحقا ً بالمحور األميركي -

الغربي – الصهيوني»؟
واع��ت��ب��ر الخطيب «أن على كل
رئيس جمهورية ان يحاكي مواقف
رئ��ي��س الجمهورية ال��س��اب��ق اميل
�ح��ود ويضع على رأس برنامجه
ل� ّ
الثالثية الذهبية وهي جيش وشعب

وم��ق��اوم��ة ،ألن المقاومة ه��ي التي
تحمي لبنان وشعبه وأرضه وثرواته
ومياهه ،داعيا ً النواب الى «رفض
ترشح جعجع ألن��ه فاقد األهلية.
فالقضية هي موقف مبدئي وثوري
وليس موقفا ً ثأريا».

