حمليات �سيا�سية

السنة السادسة  /االثنني  19 /أيار  / 2014العــدد 1488
Sixth year / Monday / 19 May 2014 / Issue No. 1488

رعى وجنبالط والراعي م�صالحة بريح وزار المختارة وبيت الدين ودير القمر

ر�ؤو�س �أقالم

�سليمان ّ
يجدد التم�سك ب�إعالن بعبدا :لرئي�س يتعاون مع المقاومة

ب ّري  -ع ّبود  -قنديل:
اقت�صاد الإنتاج وحوا ُر ُه
} رمزي عبد الخالق

متوسطا ً شبطيني وجنبالط والراعي وحسن في بريح
سليمان
ّ
رع��ى رئ��ي��س الجمهورية ال��ع��م��اد ميشال
سليمان أول من أمس ،احتفال المصالحة في
بلدة بريح في ال��ش��وف ،بحضور البطريرك
الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي،
شيخ عقل الموحدين الدروز نعيم حسن ،وزيرة
المهجرين أل��ي��س شبطيني ،رئ��ي��س الحزب
التقدمي االش��ت��راك��ي النائب وليد جنبالط،
وعدد من النواب وفاعليات المنطقة وحشد من
األهالي.

شبطيني

ب��داي��ة ،تحدثت وزي���رة المهجرين أليس
شبطيني حيث أكدت «أنّ وزارة المهجرين تصبح
اليوم وزارة العودة من خالل جهود مضنية قام
بها وزراء قبلي ،وك��ان لهم الفضل الكبير لما
وصلنا إليه من إعطاء الحقوق ألصحابها ودفع
التعويضات ولو خجولة لمستحقيها ،والتي

جنبالط :خيار
الو�سطية والحوار
�أثبت �صوابيته
في مواجهة دوامة
تناحر الأ�ضداد
أتت كمساعدة من الدولة على قدر إمكانياتها
في ورشة إعادة إعمار ما تهدم مع أننا نعلم بأن
المطلوب أكثر بكثير».

جنبالط

وق��ال رئيس ال��ح��زب التقدمي االشتراكي
النائب وليد جنبالط« :نختم اليوم برعاية
رئيس البالد العماد ميشال سليمان الجرح
األخير واألليم لحرب اآلخرين على أرضنا ،نقفل
معكم فخامة الرئيس صفح ًة سوداء من صراع
عبثي ف ّرق وم ّزق بين أفراد العائلة الواحدة في
هذه القرية الشوفية الوديعة».
وأضاف« :لقد وضعتم وشاركناكم في صوغ
أس��س واضحة للسياسة الدفاعية من أجل
حماية لبنان وفقط لبنان ترسي إمرة الدولة
فوق كل اعتبار ،عنيت به إعالن بعبدا ،ونحن
نعلم أنّ حسرتكم كبيرة كوننا جميعا ً لم نتمكن
من ترجمته عمليا ً نتيجة الظروف التي جعلت
من لبنان جزءا ً من محور عربي وإقليمي حالت
دون تطبيقه».
يخص االستحقاق الرئاسي لفت
وف��ي ما
ّ
جنبالط إل��ى أننا «وصلنا إل��ى االستحقاق
ال��رئ��اس��ي وس���ط ه���ذا ال��ص��خ��ب والضجيج
والضوضاء ووسط انقسام في البالد ال مثيل له
على حساب المصلحة الوطنية».

وأض���اف« :إنّ خيار الوسطية واالع��ت��دال
والحوار الذي اخترناه سويا ً والذي سنستمر
به يثبت يوما ً بعد يوم صوابيته في مواجهة
دوامة تناحراألضداد كما يكرس نهج تثبيت
الدولة».
وخاطب البطريرك الراعي قائالً« :لصاحب
الغبطة والنيافة البطريرك الراعي أقول« :إنّ
وجودكم اليوم بيننا وبين أهلكم في الجبل،
وفي هذه المناسبة التاريخية لوأد هذا الجرح
من تلك الحقبة البغيضة ال��س��وداء ،وخطوة
مباركة وجبارة تأتي في سياق استكمال مسيرة
سلفكم الصالح البطريرك صفير ال��ذي رعى
مصالحة الجبل ،مصالحة لبنان عام  2001في
المختارة».
وت��اب��ع« :على ال��رغ��م م��ن ق��س��اوة الظروف
السياسية واألمنية في المنطقة العربية التي
تشهد مخاضا ً عسيرا ً من أجل التغيير ،غبطة
البطريرك ،فإنّ وجودكم ،الوجود المسيحي في
لبنان والشرق ،هو ضرورة ألنه يكمل خارطة
التنوع وي��ع��ززه��ا بما يتماشى م��ع مسارها
التاريخي ويبعد عنها األحاديات والثنائيات
التي تفقد المجتمع حيويته وتعدديته».

الراعي

وأل��ق��ى البطريرك ال��راع��ي كلمة ق��ال فيها:
« ُي��س��ع��دن��ا أن نحتفل م��ع �ا ً ب��ل��ق��اء ال��ع��ودة
والمصالحة في هذه الدار الجديدة ،بعد غياب
تخطى الثالثين عاماً ،وبوضع حجر األساس
لكنيس َتي م��ار ج��رج��س وم���ار ال��ي��اس ،وفي
أساسهما دماء الشهداء الذكية».
وأض����اف« :ننتظر ب��رج��اء م��ن المجلس
النيابي انتخابه قبل الخامس والعشرين من
أي��ار الجاري ،ال��ذي تفصلنا عنه سبعة أيام
فقط ،ونحن بحاجة إلى رئيس للجمهورية،
ذي شخصية تتميز بالتجرد من أي مصلحة
خاصة ،وبالمصداقية ،وبتاريخ حياته الحافل
بالجمع بين المتباعدين ،وبالغيرة على
مؤسسات الدولة ،ويكون ق��ادرا ً على إجراء
هذه المصالحة بالتعاون مع جميع المعن ِيين
في الداخل وفي الخارج» ،مشددا ً على «أننا
بحاجة إل��ى رئيس ق��ادر ،بصبره وحكمته،
على أن يقود مسيرة المصالحة الحقيقية

 ...ولدى وصولهم إلى دارة جنبالط في المختارة

(ت ّموز)

التي تنتهي معها حرب المصالح الشخصية،
وهي أخطر من الحرب المسلحة ،بها تخمد
الخالفات ،وتزول العداوات وتتبدل الذهنيات،
ون��ح��ت��اج إل��ى رئ��ي��س يعمل على مصالحة
السياسيين مع السياسة ،هذا الفن الشريف
في خدمة اإلنسان والخير العام».

وأض���اف« :إنّ وثيقة بكركي كانت تأييدا ً
لما ق��ام به رئيس الجمهورية من تعاون مع
زعماء ،وإلعالن بعبدا ولالستراتيجية الدفاعية
ول��ح��ص��ر ال��س�لاح ب��ي��د ال��س��ل��ط��ة ،ك��م��ا كانت
تأييدا ً وتأكيدا ً لكل ما قامت به بعبدا أو رئيس
الجمهورية بالتعاون مع السلطات الدستورية
أو مع هيئة الحوار ومع القادة اللبنانيين كافة
من دون تفرقة» ،مؤكدا ً «أنّ المطلوب من رئيس
الجمهورية ،رأس المؤسسات ،التعاون مع
ما يساعد على الدفاع عن لبنان وأعني هنا
المقاومة والسيد حسن نصر الله».
وأض���اف« :وق��ف وليد جنبالط أي��ض�ا ً إلى
جانبي في قيادة الجيش ،وتعاو ّنا معه في
ال��ت��ظ��اه��رات ال��ك��ب��رى ،وحافظنا على حرية
التعبير ،فلم نسمح باضطراب أمني ،فيما كان
القرار السياسي آنذاك بقمع المتظاهرين ،إال أنه
كان لنا رأي آخر انطالقا ً من أنّ الدستور يسمح

سليمان

التمسك «بإعالن بعبدا
بدوره ،جدّد سليمان
ّ
كإطار وطني متوافق عليه ،ووثيقة مؤيدة من
األمم المتحدة والجامعة العربية لتحييد لبنان
واللبنانيين عن ن��زاع��ات المحاور اإلقليمية
والدولية».
وأض����اف« :ه���ذا اإلع�ل�ان المتمم للميثاق
الوطني ،من شأنِ االلتزام به التخفيف من تأثير
التحوالت التاريخية ،التي تعصف بمحيطنا
العربي ،وخصوصا ً في سورية ،على وفاقنا
وأمننا السياسي واالقتصادي ،والمساهمة في
امتصاص التداعيات الم َتصلة ،كأزمة النازحين
والخسائر األخ��رى ،التي تجاوزت حتى اآلن
ثمانية مليارات دوالر».

الراعي :لرئي�س
يحفل تاريخه
بالجمع بين
المتباعدين وبالغيرة
على م�ؤ�س�سات الدولة

وضع حجر أساس

بعد ذلك ،انتقل الرئيس سليمان والحضور
إلى كنيسة مار جرجس حيث ت ّم وضع الحجر
األساس إلعادة إعمار الكنيسة.

غداء المختارة

وظ��ه��راً ،لبّى الرئيس سليمان دع��وة إلى
مأدبة غداء أقامها النائب جنبالط على شرفه،
واح��ت��ف��ا ًء بإنجاز المصالحة ،ف��ي دارت���ه في
المختارة  ،حضره عدد من ال��وزراء والنواب
وشخصيات عسكرية وقضائية ونواب ووزراء
سابقين ورجال دين وحشد من الحضور ،وكان
الفتا ً م��دى ح��رص مسؤولين في «التقدمي»
على إظهار االهتمام بالوزيرين جبران باسيل
والياس بو صعب.
وردا ً على ترحيب النائب جنبالط به في
المختارة ،ور ّد الرئيس سليمان بكلمة شكر فيها
جنبالط مثنيا ً على ال��دور الكبير ال��ذي لعبته
دار المختارة ،واصفا ً جنبالط بأنه «بيضة
القبان».

عون وقا�سم ...حا�ضران
سجل احتفال المصالحة هفوات أبرزها زلة لسان النائب وليد جنبالط أثناء إلقائه كلمته،
حيث قال« :نرحب برئيس البالد العماد ميشال عون» ،ولما تنبّه إلى الخطأ قال ضاحكاً:
عفواً ،هذا خطأ ،وهو نتيجة لكثرة ما نحلم به في الليل (يقصد العماد عون) ولكن ليس لكي
يأتي رئيساً».
كذلك وقعت وزيرة شؤون المهجرين أليس شبطيني بخطأ مماثل حين أرادت الترحيب
بشيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ نعيم حسن ،فقالت« :القاضي الشيخ نعيم
قاسم».
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بحرية التعبير ،لذلك لم نقمع المتظاهرين بل
حافظنا على األمن».
وقال« :وقف جنبالط إلى جانبي في األزمات
الكبرى عندما اشترك الجيش في حرب تموز
وعندما ق��دتُ شخصيا ً  15أل��ف جندي إلى
الجنوب بعد  36سنة من غياب الدولة والجيش
اللبناني عنه ،وهنا ك��ان الفضل للجميع في
محاربة العدو وعلى رأسهم المقاومة المدعومة
من الجيش ومن كل الشعب اللبناني ،كما وقف
جنبالط إلى جانبي أيضا ً وإلى جانب الجيش
في نهر البارد ،وكانت محطة مفصلية مه ّمة في
تاريخ لبنان».

بيت الدين

وم��ن المختارة ،انتقل رئيس الجمهورية
إلى المقر الصيفي لرئاسة الجمهورية في بيت
الدين ،حيث استقبل وزراء الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق ،الخارجية والمغتربين جبران
باسيل ،التربية الياس بو صعب ،الشباب
وال��ري��اض��ة العميد عبد المطلب الحناوي،
والمهجرين أليس شبطيني ،والوزير السابق
مروان شربل.
توجه سليمان
وفي ختام الجولة الشوفية
ّ
وجنبالط وال��راع��ي إل��ى دي��ر القمر حيث ت ّم
وض��ع الحجر األس��اس لـ«مستشفى سليمان
الحكومي».

حزب اهلل ّ
�ضد الفراغ :لن ي�صل �إ َال الحري�ص على المقاومة

الغني
االقتصادي
كان شيّقاً ،و ُمح ّفزاً ،الحوار
ّ
ّ
(ف�ك��را ً ال م��االً) ال��ذي دار على الصفحة األول��ى في
«ال �ب �ن��اء» (األرب� �ع ��اء  )2014/5/14ب�ي��ن الوزير
ال �س��اب��ق ف� ��ادي ع��بّ��ود ورئ��ي��س ال �ت �ح��ري��ر النائب
السابق ناصر قنديل ،الذي عاد وأورد في صفحته
األسبوعية في «البناء» (الجمعة )2014/5/16
تحت عنوان «حدث معي» واقعة اقتصادية بينه وبين
رئيس مجلس النواب نبيه ب ّري ،الذي استشهد بما
كتبه الرئيس األميركي السابق فرانكلين روزفلت
ع��ن االقتصاد األم�ي��رك��ي ،وق��ول��ه« :ال يمكن لبلدنا
أن يستم ّر على طريقة اقتصادنا الحالية ...الناس
يخرجون في الشوارع ويرون السلع التي يريدون
شراءها أمامهم وال يستطيعون نيْلها ...التفاوت بين
الطبقات يتّسع ويكبر ...ال ب ّد من إصالحات جذرية
القتصادنا تعيد له التوازن ،وإال افتقد االقتصاد أمنه
وأمانه».
ك ��ان روزف� �ل ��ت رئ �ي �س �ا ً ل �ل��والي��ات ال �م �ت �ح��دة في
أي بعد األزمة االقتصادية
ثالثينيات القرن الماضيّ ،
العالمية في العام  ،1929وك��ان متخ ّوفا ً ج��دا ً من
االن�ع�ك��اس��ات االجتماعية الخطيرة ال�ت��ي يسبّبها
استمرار االقتصاد األميركي موغالً في رأسماليته
المتوحشة ،وع��دم االل�ت�ف��ات مطلقا ً إل��ى األوض��اع
االجتماعية للذين يسحقهم ذلك النظام االقتصادي
الظالم.
أم ��ا ال ��وزي ��ر ع �بّ��ود ف �ق��د اس �ت �ف �زّه أح ��د عناوين
المانشيت ف��ي «ال�ب�ن��اء» ع��ن «حيتان ال �م��ال» ،وكتب
معترضاً ،ووافقه رئيس التحرير على أنّ ليس ك ّل
صاحب م��ال ح��وت�اً ،غير أنّ ه��ذا ال يعني أب��دا ً عدم
وجود الحيتان ،خصوصا ً من ذلك النوع النّهِم الذي
ال يشبع.
أي �ض �اً ،وم��ع حفظ األل �ق��اب ،أع�ط��ى قنديل الحق
لعبّود في حديثه عن سمك البيرانا ،الذي يستطيع
رغ ��م ص �غ��ر ح�ج�م��ه ت �ح��وي��ل اإلن� �س ��ان إل ��ى هيكل
عظمي في بضع دقائق ،وهذا النوع موجود بكثرة
في إدارات ال��دول��ة ووزارات �ه��ا ومؤسساتها ،وهو
كثير التطلّب وال ي�ك� ّل مطلقا ً ع��ن توسيع الثقوب
في جيوب اللبنانيين ،وف��ي خزنات المالية العامة
المنتشرة في الدوائر الرسمية (العقارية ،الجمركية،
الضريبية )...لكن هؤالء الموظفين (البيرانا) لم يكن
بمقدورهم االستمرار في ارتكاباتهم ،والتفلّت دوما ً
من المحاسبة والعقاب ،لو لم يكن خلفهم حيتان
تحميهم وتتقاسم معهم «الغلة».
ف��ي ال �خ�لاص��ة ،االخ �ت�ل�اف ب�ي��ن ع �بّ��ود وقنديل
يقتصر على طريقة مقاربة المشكلة ،أما المشكلة
نفسها ،بأصلها وفصلها ،فمن الواضح أنها موضع
ات �ف��اق بينهما ،وه��و م��ا أراد ال��رئ�ي��س ب� � ّري أيضا ً
الوصول إليه من خالل استعادة كالم روزفلت.
األه ّم من االتفاق على التوصيف ،هو االتفاق على
طريقة ال�ع�لاج ،وتحديدا ً في االحتكام إل��ى نظرية
الزعيم أنطون سعاده بشأن اقتصاد اإلنتاج ،التي
تحدث عنها بالتفصيل ك ّل من عبّود وقنديل ،كونها
نظريا ً وعمليا ً ترسي المفهوم المجتمعي لالقتصاد،
بالمعنى ال �ع��ادل وال�م�ن�ص��ف ،وب �م��ا ي��وف��ر تكافؤ
الفرص ،ويحمي حقوق ك ّل المنتجين فكرا ً وصناعة
وغالال.
م��ع ال�م�لاح�ظ��ة ط�ب�ع�اً ،أنّ س �ع��اده ك�ت��ب م��ا كتب
بعدما عاين وعايش وراق��ب مليا ً مرحلة األزمات
االقتصادية العالمية التي سبّبها النظام الرأسمالي

المتفلّت م��ن أي��ة ض��واب��ط اجتماعية ،وك��ذل��ك كان
س�ع��اده ق��د ش� ّ
�خ��ص ب��اك��را ً الخلل ال��ذي يعاني منه
النظام االقتصادي االشتراكي المطبّق حديثا ً في
االتحاد السوفياتي آنذاك ،وابتعاد ذلك النظام عن ك ّل
ما له عالقة بالمبادرات الفردية والحوافز الشخصية
التي ال يمكن فصلها مطلقا ً عن طبيعة البشر.
ه��ذا التشخيص الدقيق والمبكر ،ع��اد إل�ي��ه بعد
أكثر من ستة عقود آخر رئيس لالتحاد السوفياتي
ميخائيل غورباتشوف في كتابه «بيروسترويكا»،
حين أق � ّر ب��أنّ عاملين أساسيّين ،م��ن بين عوامل
أخرى عديدة ،كان لهما األثر البالغ في تفاقم األزمات
التي أدّت في ما بعد إلى انهيار االتحاد السوفياتي.
ال �ع��ام��ل األول داخ �ل��ي وي�ت�م�ث��ل ف��ي ع ��دم إي�لاء
أي اه�ت�م��ام ل�م��وض��وع ال �م �ب��ادرات الفردية
ال��دول��ة ّ
وأث��ره��ا اإلي�ج��اب��ي الكبير على ال��واق��ع االقتصادي
خارجي وله وجهان
واالجتماعي .والعامل الثاني
ّ
أيضاً ،األول هو أنّ الغرب سبق االتحاد السوفياتي
في علمانيّته ،وفي الفصل الكلي والتام بين الدين
والدولة إلى ح ّد اإللحاد أحياناً ،والثاني هو أنّ الغرب
أدخ��ل إلى أنظمته الرأسمالية الليبرالية الكثير من
المضامين االجتماعية التي لها طابع اشتراكي ،مثل
نظام الرعاية الصحية الشاملة ،ونظام الشيخوخة
حتى للعاملين في القطاع الخاص ،ونظام المعونات
الشهرية للعاطلين عن العمل...
ولعلّنا في أخذ العبَر مما سبق ،يمكننا التوصل
إل ��ى ال � ��دواء ال �ن��اج��ع ال���ذي ي�ح�ت��اج إل �ي��ه االقتصاد
ال�ل�ب�ن��ان��ي ال �م��ري��ض أص �ل�اً ،وال� ��ذي ازداد مرضه
وتفاقم مع الوقت ،بسبب اإلصرار على االستمرار
في السياسة نفسها التي تسبّبت بالمرض ،وهي
السياسة المعاكسة تماما ً لمفهوم اقتصاد اإلنتاج،
ألنّ اعتمادها الفعلي ك��ان وال ي��زال على الريوع
المصرفية وعلى المضاربات العقارية ،التي تبقى
أرباحها بعيدة إل��ى ح� ّد كبير عن دورة اإلنتاج في
قطاعات االقتصاد الحقيقي ،كما ُتس ّمى في بالد
الناس.
وم��ا ظهر واض �ح �اً ،ب��ل ص��ارخ �اً ،ف��ي الجلسات
العامة لمجلس النواب ،وفي جلسات اللجان المنوط
بها درس سلسلة الرتب وال��روات��ب ،هو أنّ رموز
سياسة ال ّريع ،وأولهم الملياردير فؤاد السنيورة،
توجه إصالحي
ال يزالون قادرين على عرقلة ّ
أي ّ
ج �دّي ،يحقق ف��ي آنٍ معا ً مصلحة ذوي المداخيل
المتوسطة والمحدودة ،وكذلك مصلحة االقتصاد
الوطني وقطاعاته اإلنتاجية الحقيقية ،من خالل
توفير ك � ّل م��ا يجب م��ن دع��م وتقديم ك � ّل م��ا يمكن
من تسهيالت ألصحاب العمل في هذه القطاعات،
وه ��ؤالء يختلفون كثيرا ً ع��ن الحيتان ال��ذي��ن ال ب ّد
أن يأتي يوم يخضعون فيه للمساءلة والمحاسبة
والعقاب.
على أنّ بداية هذا المسار ،يجب أن تكون سياسية
أي إصالح اقتصادي أو اجتماعي
بامتياز ،ألنّ نجاح ّ
أو إداري ،يتطلب أوالً التخلص م��ن ه��ذا النظام
الطائفي المذهبي ال�ع� ِف��ن وال�م�ه�ت��رئ .ال��ذي يوفر
الحماية لحيتان المال ولسمك البيرانا في آن معاً.
وأول م��دم��اك ف��ي ه��ذا االت �ج��اه يتمثل ف��ي إق��رار
قانون حديث لالنتخابات النيابية من خ��ارج القيد
الطائفي يعتمد النسبية وال��دائ��رة ال��واح��دة ،وهو
ما ي��ؤدّي بالتالي إل��ى حلحلة ُعقد ه��ذا االستعصاء
ال�س�ي��اس��ي ال�م�ت�ن� ّق��ل م��ن تشكيل ال �ح �ك��وم��ات إلى
االنتخابات النيابية ،وص��والً اليوم إلى االنتخابات
الرئاسية اآليلة إلى الفراغ...

ما�سة لردع تهديدات العدو
المقاومة حاجة وطنية لبنانية ّ

التحرير والتنمية :ملتزمون �إجراء
اال�ستحقاق في موعده
ش���دّدت كتلة التحرير والتنمية
ع��ل��ى ض����رورة إج����راء االن��ت��خ��اب��ات
الرئاسية ف��ي موعدها ،مستبعد ًة
إمكان الوصول إل��ى رئيس ال يكون
جامعا ً بين اللبنانيين ،داعية فريق
« 14آذار» إل��ى ع��دم التمترس وراء
شعاراته الضيقة.
كما أك��دت الكتلة أنّ المقاومة ما
زال��ت حاجة وطنية لبنانية ماسة
ل���ردع ال��ت��ه��دي��دات «اإلس��رائ��ي��ل��ي��ة»
وآخرها محاوالت العدو خطف رعاة
لبنانيين من محيط شبعا ،وتماديه
ف��ي خ��روق��ات��ه ال��ب��ري��ة وال��ب��ح��ري��ة
للسيادة اللبنانية.

فنيش والزين في مقدم الحضور
أكد حزب الله أنّ االستحقاق الرئاسي ينتظر
شخصية وفاقية قادرة على نقل البلد إلى مناخ
سياسي مختلف ،وشدّد على أنه «لن يصل إلى
الرئاسة في لبنان إال من يحرص على المقاومة،
مشيرا ً إلى أنّ المقاومة «لن تدع أحدا ً مهما عال
شأنه ليفرط بإنجازاتها وقدرتها على ردع العدو
وفرض معادلة الحماية للبنان».

صفي الدين

وفي السياق ،أ ّكد رئيس المجلس التنفيذي في
الحزب السيد هاشم صفي الدين أنه «ال يوجد
في لبنان ترشيحات جدية النتخابات رئاسة
الجمهورية ،وحينما تصبح هذه الترشيحات
واقعية وجدية سيكون لدى فريقنا مرشح لهذه
االنتخابات» ،مؤكدا ً أنّ «حزب الله ض ّد الفراغ
في سدّة رئاسة الجمهورية ومع سلوك اآلليات
التقليدية للوصول إل��ى رئيس للجمهورية»،
مشددا ً على أنّ «الرئيس الذي ينبغي أن يصل إلى
القصر الجمهوري عليه أن يتماثل بصفات تبدأ
من موضوع المقاومة وصوال ً إلى وحدة البلد».
وأكد في مداخلة له خالل لقاء حواري تحت
عنوان «المقاومة والوعي المهزوم» ،أنّ المقاومة
لن تدع أحدا ً مهما عال شأنه ليفرط بإنجازاتها

خليل

فيّاض بين الحضور في كفرتبنيت
وقدرتها على ردع العدو وفرض معادلة الحماية
للبنان».

رعد

وق��ال رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب
محمد رعد« :إننا نريد رئيسا ً يتمسك بالمعادلة
التي حققت االنتصار لشعبنا ،فال يتخلى عنها
حين يعرض عليه من اإلغراءات ما يدفعه إلى
التخلي عن ش��روط انتصار الشعب والدولة
وال��وط��ن ،إذا ك��ان ه��ذا االستحقاق ق��د أعيق
تحقيقه ،فبسبب أنّ البعض يريد ويتمسك
بترشيح من يريد حربا ً أهلية بين الشعب
اللبناني ويريد تفريطا ً بإنجاز المقاومة ورهن
لبنان للسياسات الخارجية المعادية للبنان
ولشعبه ،ول��ن يصل ه��ذا المرشح إل��ى سدة
الرئاسة أيا تكن القوى الداعمة له».
وخ�ل�ال اح��ت��ف��ال لمناسبة عيد المقاومة
واالنتصار في بلدة الكفور الجنوبية ،أضاف
رعد« :لن يصل إلى كرسي الرئاسة في لبنان إال
من يحرص على المقاومة وخيارها ،ويريد فعالً
بناء دولة مؤسسات يحكمها القانون الذي يطال
الجميع ،وال يميز بين إبن ست وإبن جارية ،هذا
هو كل ما نريده من هذا االستحقاق ،ونحن نودع

عهدا ً لن نستعجل إعالن حكمنا النهائي عليه،
وإن كان ساءنا األداء على األقل في الزمن األخير
من والية هذا العهد ،لن نسمح ألحد من الداخل أو
الخارج أن يحرك الوضع في لبنان بناء لمنهجية
ولسياسات القوى المعادية للبنان ولشعبه».

فنيش

واعتبر وزير التنمية اإلدارية محمد فنيش أنّ
البعض ال يتصور موقع رئاسة الجمهورية شاغرا ً
لفترة» ،الفتا إلى «أنّ الخالفات وموازين القوى
واالنقسام السياسي يحول دون تمكن أي فريق
بمفرده من أن يختار شخص الرئيس» ،ورأى «أنّ
ِالمدخل الطبيعي لملء هذا الموقع هو الوفاق،
ومن دون وفاق سيتطلّب األمر وقتا ً طويالً».
وخالل رعايته حفل افتتاح مشروع التنمية
المستدامة للتخطيط االستراتيجي للبلديات
في الشقيف ،أوض��ح فنيش أنّ مرشح حزب
الله للرئاسة «يجب أن تتوافر فيه مواصفات
مرتبطة بسجل األشخاص وتاريخهم ومؤهالتهم
ومواقفهم المتعلّقة بالتطورات التي يمر بها
لبنان».
وأضاف« :إنّ بلدنا يتعرض يوميا ً لالعتداءات
«اإلس��رائ��ي��ل��ي��ة» ،ويحتاج إل��ى شخص يعي

خطورة هذا العدو ،وي��درك قيمة ما تحقق من
إنجازات بفعل المقاومة .ودعا إلى الذهاب «نحو
الوفاق الوطني كمدخل سليم إلنجاز االستحقاق
الرئاسي ،على أمل أن يكون هذا اإلنجاز بداية
لمرحلة جديدة».

فياض

واعتبر النائب علي فياض «أنّ االستحقاق
الرئاسي ينتظر شخصية وفاقية ق��ادرة على
أن تنقل البلد إل��ى مناخ سياسي مختلف»،
مشددا ً على «أن��ه ال يجوز أن يبقى البلد في
ح��ال��ة م��ن ال��م��راوح��ة ال��ت��ي تعبِّر ع��ن نفسها
بتعثر المؤسسات وبترهل الدولة واالضطراب
األمني والسياسي في بعض األوق��ات في ظل
استمرار االنقسام السياسي الحاد الذي يترك
مناخات سلبية على مجمل األوضاع السياسية
واالقتصادية».
وخالل احتفال تأبيني في كفرتبنيت ،أشار
فياض إلى أنّ «اللبنانيين ينتظرون االستحقاق
الرئاسي ويريدون أن يحصل هذا االستحقاق
في أسرع وقت ممكن» ،الفتا ً في الوقت نفسه إلى
«وجود حاجة عملية وسياسية ألن يتشكل وفاق
وطني كي يكون هناك رئيس للجمهورية».

وأكد وزير المال علي حسن خليل
التزام الكتلة «ب��إج��راء االنتخابات
الرئاسية في موعدها ،واالستمرار في
البحث والعمل بشكل جدي للوصول
إلى انتخاب رئيس جديد للجمهورية،
رئيس قوي قادر على أن يتواصل مع
الجميع وأن يطرح البرنامج القادر
على رفع شأن الوطن ودوره وموقعه،
وعلى صوغ اآلليات التي تسمح في أن
ننتقل إلى واقع أفضل مما نحن فيه».
وخالل مشاركته في غداء تكريمي
للمختارين ف��ي ع���د ٍد م��ن أقضية
محافظة جبل لبنان ،ممثالً رئيس
مجلس النواب نبيه بري ،قال خليل:
«لقد عملنا خالل األسابيع الماضية
على إن��ض��اج ف��رص ال��وص��ول إلى
تفاهم على رئيس جديد ول��ن نك ّل،
وهذا التزام دولة الرئيس نبيه بري
أن يبقى ف��ي موقع الحريص على
التواصل مع كل القوى والقيادات
والكتل النيابية للوصول إلى مثل هذا
التفاهم الذي وحده يستطيع أن ينقل
البلد من مرحلة إلى مرحلة أخرى».
وف���ي م��وض��وع سلسلة ال��رت��ب
وال��روات��ب أكد «اإلص��رار على السير

خليل وأسود وخيامي وطليس خالل الغداء
قدُما ً في البحث عن الصيغة ال ُمثلى»
إلق��راره��ا م��ش��ي��را ً إل��ى «أن��ن��ا نعمل
بمسؤولية على إيجاد توازن حقيقي
بين مطالب ه��ذه القطاعات وبين
قدرة الدولة على التح ّمل ،هذا التوازن
المطلوب لكي ال ننتقل من معالجة
مشكلة إلى الوقوع في مشكلة أكبر
على صعيد االستقرار االقتصادي
والمالي».

زعيتر

ورد وزير األشغال العامة والنقل
غ��ازي زعيتر على منتقدي الرئيس
بري بخصوص تحديد نصاب الثلثين
لجلسات انتخاب رئيس الجمهورية
ق��ائ�لاً« :إنّ الدستور واض��ح ناصع
 ،وموقف الرئيس بري متطابق مع
الدستور نصا ً وروحاً».
وخ�لال حفل نظمته قيادة حركة
«أمل» في إقليم البقاع لتكريمه ،أشار
زعيتر إلى «أنّ النصاب هو بحضور
ثلثي أعضاء المجلس النيابي ،وليس
كما ي��ح��اول البعض االن��ق�لاب على
النصوص الدستورية ،ونحن قادمون

على ه��ذا االستحقاق ال��وط��ن��ي وال
نستطيع أن نصل إلى انتخاب رئيس
ال يكون جامعا ً بين كل اللبنانيين»،
م��ش �دّدا ً على «أنّ الرئيس يجب أن
يكون لكل اللبنانيين وليس لفريق
منهم».
وأض��اف« :من واجبنا الدفاع عن
أرضنا  ،وال يمكن التراجع عن هذا
الخيار ،فالمقاومة هي السند الداعم
والقوي لجيشنا الباسل «.

قبيسي

وأش��ار النائب هاني قبيسي إلى
«أنّ رئيس المجلس النيابي نبيه
ب��ري ال ي��ؤخ��ر أي ات��ص��ال للخروج
باالستحقاق الرئاسي إلى العلن»،
الفتا ً إلى «أنّ هناك بعض االتصاالت
والمشاورات التي يتفاءل بها بري وقد
تؤتي ثمارها األسبوع المقبل».
وأوض���ح في تصريح أم��س «أنه
إذا ات��ف��ق الجميع على م��رش��ح قد
يكون لبري حديث مع رئيس اللقاء
الديمقراطي النائب وليد جنبالط في
هذا اإلطار.

