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القصار يهنئ اللبنانيين باالستقالل:

لتغليب لغة الحوار والمنطق

ىنأ وزير الدولة عدنان القصار المبنانيين في ذكرى عيد االستقالل "التي تأتي في ظل ظروف دقيقة
تعيشيا البالد نتيجة الخالفات السياسية بين الفرقاء المبنانيين حول العديد من القضايا المصيرية" ،مؤكداً

"أىمية تغميب لغة الحوار والمنطق بما يحفظ لبنان من كل ما ييدده من مخاطر".

ورأى في تصريح أمس ،ان "القوى السياسية عمى اختالف انتماءاتيا ومذاىبيا أمام ىذا الواقع السياسي
المأزوم مطالبة باإلبتعاد عن كل ما من شأنو توتير األوضاع عمى الساحة الداخمية وتغميب المصمحة

الوطنية العميا بما يحصن الوحدة الوطنية ويمنع الفتنة" ،معتب اًر أن "الخالف السياسي يمثل جوىر

الديموقراطية لكن لألسف بدأ ىذا الخالف الناجم عن قضية المحكمة الدولية يأخذ منحى خطي ار وبالتالي

فإنو أمام ىذا الواقع ال بد لكافة القوى السياسية الجموس عمى طاولة الحوار وطرح جميع القضايا عمى

مائدة البحث كون ذلك يمثل السبيل األنجع لمعالجة القضايا الخالفية التي باتت ترخي بظالليا عمى الواقع
اإلقتصادي وعمى الواقع المعيشي لممواطنين".
وثمن " الجيود التي يبذليا الرؤساء الثالثة والتي تتالقى مع المساعي السورية ـ السعودية بغية إخراج البالد
من األزمة السياسية التي تعاينيا وتحقيق االستقرار الذي وحده يكفل عودة البالد إلى حالتيا الطبيعية"،
مشدداً عمى "أىمية الدور العربي وما يمثمو من مظمة حماية وأمان لمبنان والمبنانيين".

وأشار إلى أن "مفاتيح الحل تبقى بيد المبنانيين عمى الرغم من إيجابية المساعي السعودية ـ السورية اليادفة
إلى ترسيخ دعائم اإلستقرار عمى الساحة الداخمية وتجنيب البالد الفتنة المذىبية التي أكدت قمة بعبدا
الثالثية رفضيا بأي شكل من األشكال" .واعتبر أن "المساعي العربية ينبغي أن تقابميا رغبة حقيقية من

جانب الفرقاء المبنانيين بالحل وىذا ال يتحقق إال من خالل تغميب المصمحة الوطنية عمى سواىا واالبتعاد
عن الخطابات التوتيرية التي بدأت تخمق حالة من الالتوازن عمى الساحة الداخمية".
واوضح ان "األزمة السياسية المستفحمة وعدم رغبة القوى السياسية بإيجاد الحمول المالئمة ليا عكست
حالة شديدة السمبية عمى الواقع اإلقتصادي ما أدى إلى جمود الحركة اإلقتصادية سواء عمى الصعيد

اإلستثماري السياحي وكذلك عمى صعيد الحالة المعيشية لممواطنين من ىنا المطموب من كافة القوى
السياسية أن تنأى باإلقتصاد الوطني عن خالفاتيا ومساعدتو عمى إعادة التقاط أنفاسو وىذا األمر ال
يتحقق إال في ظل استقرار سياسي وامني يتحمل الجميع مسؤولية توفيره".
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إقتصبد
القصبر مهنئب اللبنبنيين بعيذ االستقالل:
لترك االقتصبد بعيذ عن الخالفبت السيبسية
ًٍ ٔصٚش انذٔنت ػذَاٌ انقصاس انجٕٓد انخٚ ٙبزنٓا انشؤساء انثالثتٔ ،انخ ٙحخالقٗ يغ انًساػ ٙانسٕسٚت -
ث ّ
انسؼٕدٚت ،يإكذا ػهٗ أًْٛت انذٔس انؼشبٔ ٙيا ًٚثهّ يٍ يظهت دًاٚت ٔأياٌ نهبُاٌ ٔانهبُأَ .ٍٛٛشذد
ػهٗ أًْٛت حغهٛب نغت انذٕاس ٔانًُطق بًا ٚذفع انبالد يٍ كم يا ٓٚذدْا يٍ يخاطش.

ُْٔأ انٕصٚش انقصاس ،ف ٙحصشٚخ نّ انهبُاَ ٍٛٛف ٙركشٖ ػٛذ اإلسخقالل انسابغ ٔانسخ ،ٍٛانخ ٙحأح ٙفٙ
ظم ظشٔف دقٛقت ،حؼٛشٓا انبالدَ ،خٛجت انخالفاث انسٛاسٛت ب ٍٛانفشقاء انهبُاَ ،ٍٛٛدٕل انكثٛش يٍ انقضاٚا
انًصٛشٚت.
ٌ
ٔأكذ ػهٗ أًْٛت حغهٛب نغت انذٕاس ٔانًُطق بًا ٚذفع نبُاٌ يٍ كم يا ٓٚذدِ يٍ يخاطشِ ،الفخا انٗ أ ّ
انقٕٖ انسٛاسٛت ،ػهٗ اخخالف اَخًاءاحٓا ٔيزاْبٓا ،أياو ْزا انٕاقغ انسٛاس ٙانًأصٔو ،يطانبت باإلبخؼاد
ػٍ كم يا يٍ شأَّ حٕحٛش األٔضاع ػهٗ انسادت انذاخهٛت ٔحغهٛب انًصهذت انٕطُٛت انؼهٛا ،بًا ٚذصٍّ
انٕدذة انٕطُٛتًُٚٔ ،غ انفخُت.
ٌ انخالف انسٛاسًٚ ،ٙثّم جْٕش انذًٚقشاطٛت ،نكٍ نألسف ،بذأ ْزا انخالف ،انُاجى ػٍ
ٔسأٖ انقصّاس أ ّ
قضٛت انًذكًت انذٔنٛتٚ ،أخز يُذٗ خطٛشأ ،أياو ْزا انٕاقغ حانٛا ال بذ نجًٛغ انقٕٖ انسٛاسٛت ،انجهٕس
انٗ طأنت انذٕاس ٔطشح كم انقضاٚا ػهٗ يائذة انبذث ،كٌٕ رنك ًٚثّم انسبٛم األَجغ نًؼانجت انقضاٚا
انخالفٛت ،انخ ٙباحج حشخ ٙبظالنٓا ػهٗ انٕاقغ اإلقخصاد٘ انًؼٛش ٙنهًٕاطُ.ٍٛ
ًٍ انجٕٓد انخٚ ٙبزنٓا انشؤساء انثالثت يٛشال سهًٛاٌ َٔب ّٛبش٘ ٔسؼذ انذشٚش٘ٔ ،انخ ٙحخالقٗ يغ
كًا ث ّ
انًساػ ٙانسٕسٚت  -انسؼٕدٚت بغٛت ئخشاج انبالد يٍ األصيت انسٛاسٛت انخ ٙحؼآُٚا ٔحذقٛق االسخقشاس
انز٘ ٔدذِ ٚكفم ػٕدة انبالد ئنٗ دانخٓا انطبٛؼٛت.
م
يفاحٛخ انذ ّ
ٌ
ٔئر أكذ انقصّاس ػهٗ أًْٛت انذٔس انؼشبٔ ٙيا ًٚثّهّ يٍ يظه ّت دًاٚت ٔأياٌ نهبُاٌ ٔانهبُاَ ،ٍٛٛأشاس ئنٗ أ ّ
يفاحٛخ انذم حبقٗ بٛذ انهبُاَ ،ٍٛٛػهٗ انشغى يٍ ئٚجابٛت انًساػ ٙانسؼٕدٚت-انسٕسٚت ،انٓادفت ئنٗ
ًت بؼبذا
حشسٛخ دػائى اإلسخقشاس ػهٗ انسادت انذاخهٛت ٔحجُٛب انبالد انفخُت انًزْبٛت ،انخ ٙأكذث ق ّ
انثالثٛت سفضٓا بأ٘ شكم يٍ األشكال.
ٔاػخبش أٌ انًساػ ٙانؼشبٛت ُٚبغ ٙأٌ حقابهٓا ،سغبت دقٛقٛت يٍ قبم انفشقاء انهبُاَ ٍٛٛبانذمْٔ ،زا ال
ٚخذقق ئال يٍ خالل حغهٛب انًصهذت انٕطُٛت ػهٗ سٕاْا ٔاالبخؼاد ػٍ انخطاباث انخٕحٛشٚت انخ ٙبذأث
حخهق دانت يٍ انالحٕاصٌ ػهٗ انسادت انذاخهٛت.
ٌ األصيت انسٛاسٛت انًسخفذهتٔ ،ػذو سغبت انقٕٖ انسٛاسٛت ف ٙئٚجاد انذهٕل
ٔخخى انقصّاس فقال :ئ ّ
انًالئًت نٓا ،ػكسج داال شذٚذة انسهبٛت ػهٗ انٕاقغ اإلقخصاد٘ ،يا أدٖ ئنٗ جًٕد انذشكت اإلقخصادٚت،
سٕاء ػهٗ انصؼٛذ اإلسخثًاس٘ ٔانسٛادٔ ٙكزنك ػهٗ صؼٛذ انذانت انًؼٛشٛت نهًٕاطُ ،ٍٛيطانبا كافت
انقٕٖ انسٛاسٛت أٌ حُأٖ باإلقخصاد انٕطُ ٙػٍ خالفاحٓأ ،يساػذحّ ػهٗ ئػادة انخقاط أَفاسّْٔ ،زا
األيش ال ٚخذقق ئال ف ٙظم اسخقشاس سٛاسٔ ٙايُٚ ٙخذًم انجًٛغ يسإٔنٛت حٕفٛشِ.
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ُْأ ٔصٚش انذٔنح ػذَاٌ انقصاس انهثُاَ ٍٛٛف ٙركشٖ ػٛذ اإلسرقالل
انساتغ ٔانسر" ،ٍٛانر ٙذأذ ٙف ٙظم ظشٔف دقٛقح ،ذؼٛشٓا انثالد،
َرٛجح انخالفاخ انسٛاسٛح ت ٍٛانفشقاء انهثُاَ ،ٍٛٛدٕل انؼذٚذ يٍ
انقضاٚا انًصٛشٚح".
ٔأكذ ف ٙذصشٚخ "أًْٛح ذغهٛة نغح انذٕاس ٔانًُطق تًا ٚذفظ نثُاٌ
يٍ كم يا ٓٚذدِ يٍ يخاطش"ٔ ،قال "اٌ انقٕٖ انسٛاسٛح ،ػهٗ اخرالف
اَرًاءاذٓأ ،يزاْثٓا ،أياو ْزا انٕاقغ انسٛاس ٙانًأصٔو ،يطانثح
تاإلترؼاد ،ػٍ كم يا يٍ شأَّ ذٕذٛش األٔضاع ػهٗ انسادح انذاخهٛح،
ٔذغهٛة انًصهذح انٕطُٛح انؼهٛا ،تًا ٚذصٍ انٕدذج انٕطُٛحًُٚٔ ،غ
انفرُح"ٔ .سأٖ انقصاس أٌ "انخالف انسٛاسًٚ ،ٙثم جْٕش
انذًٕٚقشاطٛح ،نكٍ نألسف ،تذأ ْزا انخالف ،انُاجى ػٍ قضٛح انًذكًح
انذٔنٛحٚ ،أخز يُذٗ خطٛشأ ،تانران ٙفاَّ أياو ْزا انٕاقغ ،ال تذ
نكافح انقٕٖ انسٛاسٛح ،انجهٕس ػهٗ طأنح انذٕاسٔ ،طشح جًٛغ
انقضاٚا ػهٗ يائذج انثذث ،كٌٕ رنك ًٚثم انسثٛم األَجغ ،نًؼانجح
انقضاٚا انخالفٛح ،انر ٙتاذد ذشخ ٙتظالنٓا ،ػهٗ انٕاقغ اإلقرصاد٘،
ٔػهٗ انٕاقغ انًؼٛش ٙنهًٕاطُٔ ."ٍٛثًٍ انجٕٓد انرٚ ٙثزنٓا

انشؤساء انثالثح سهًٛاٌ ٔتش٘ ٔانذشٚش٘ٔ ،انر ٙذرالقٗ يغ انًساػٙ
انسٕسٚح  -انسؼٕدٚح تغٛح ئخشاج انثالد يٍ األصيح انسٛاسٛح انرٙ
ذؼآَٛا ٔذذقٛق االسرقشاس انز٘ ٔدذِ ٚكفم ػٕدج انثالد ئنٗ دانرٓا
انطثٛؼٛح".
ٔئر أكذ انقصاس "أًْٛح انذٔس انؼشتٔ ٙيا ًٚثهّ يٍ يظهح دًاٚح
ٔأياٌ نهثُاٌ ٔانهثُاَ ،"ٍٛٛأشاس ئنٗ أٌ "يفاذٛخ انذم ذثقٗ تٛذ
انهثُاَ ،ٍٛٛػهٗ انشغى يٍ ئٚجاتٛح انًساػ ٙانسؼٕدٚح  -انسٕسٚح،
انٓادفح ئنٗ ذشسٛخ دػائى اإلسرقشاس ػهٗ انسادح انذاخهٛحٔ ،ذجُٛة
انثالد انفرُح انًزْثٛح ،انر ٙأكذخ قًح تؼثذا انثالثٛح سفضٓا تأ٘
شكم يٍ األشكال".
ٔاػرثش أٌ "انًساػ ٙانؼشتٛحُٚ ،ثغ ٙأٌ ذقاتهٓا ،سغثح دقٛقٛح ،يٍ
قثم انفشقاء انهثُاَ ٍٛٛتانذمْٔ ،زا ال ٚرذقق ،ئال يٍ خالل ذغهٛة
انًصهذح انٕطُٛح ،ػهٗ سٕاْا ٔاالترؼاد ػٍ انخطاتاخ انرٕذٛشٚح،
انر ٙتذأخ ذخهق دال يٍ انالذٕاصٌ ػهٗ انسادح انذاخهٛح".
ٔخرى انقصاس" :ئٌ األصيح انسٛاسٛح انًسرفذهحٔ ،ػذو سغثح انقٕٖ
انسٛاسٛح ،تاٚجاد انذهٕل انًالئًح نٓا ،ػكسد دال شذٚذج انسهثٛح،
ػهٗ انٕاقغ اإلقرصاد٘ ،يا أدٖ ئنٗ جًٕد انذشكح اإلقرصادٚح ،سٕاء
ػهٗ انصؼٛذ اإلسرثًاس٘ ،انسٛادٔ ،ٙكزنك ػهٗ صؼٛذ انذال انًؼٛشٛح
نهًٕاطُ ،ٍٛيٍ ُْا انًطهٕب يٍ كافح انقٕٖ انسٛاسٛح ،أٌ ذُأٖ
تاإلقرصاد انٕطُ ٙػٍ خالفاذٓأ ،يساػذذّ ػهٗ ئػادج انرقاط أَفاسّ،
ْٔزا األيش ال ٚرذقق ئال ف ٙظم اسرقشاس سٛاسٔ ٙايُٚ ٙرذًم انجًٛغ
يسإٔنٛح ذٕفٛشِ".
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