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لبنان

لبنان

على الغالف

تسمية الحريري غير مضمونة ...و«التكنوقراط» مرفوضة

أميركا تدخل على خط التأليف:
حجب مساعدات عن الجيش

ابراهيم األمين

بهدوء

ّ
بدأت أمس المشاورات غير الرسمية لالتفاق على شكل الحكومة المقبلة واسم الرئيس الذي سيكلف تشكيلها .ال مسلمات في
التعاطي مع أي من الملفين .فال اسم سعد الحريري محسوم ،وال حكومة التكنوقراط مقبولة في ظل التحديات السياسية
التي تواجه البلد .لكن ،قبل أن تحسم كل األطراف وجهتها ،كان األميركيون يسعون إلى فرض أجندتهم من خالل حجب 105
ماليين دوالر عن الجيش
فــي خـطــوة غير مسبوقة ،ق ــررت إدارة
ال ــرئـ ـي ــس األمـ ـي ــرك ــي دون ـ ــال ـ ــد ت ــرام ــب
حجب مساعدات عسكرية عن الجيش
ال ـل ـب ـنــانــي بـقـيـمــة  105م ــاي ــن دوالر.
َ
ونقلت وكالة «رويـتــرز» عن مسؤولني
أميركيني رفضا الكشف عن اسميهما
أن وزارة الخارجية أبلغت الكونغرس
أن مكتب امليزانية فــي البيت األبيض
وم ـج ـل ــس األم ـ ــن ال ـق ــوم ــي اتـ ـخ ــذا ذل ــك
القرار ،من دون اإلشارة إلى سببه.
وتـ ــأتـ ــي هـ ـ ــذه ال ـ ـخ ـ ـطـ ــوة ،الـ ـت ــي ت ـط ــال
ال ـج ـيــش ال ـل ـب ـنــانــي ب ــال ــدرج ــة األول ـ ــى،
لتنبئ بمسار تصعيد بدأت به أميركا
ف ــي ل ـب ـن ــان .وألن ال ـت ـن ـس ـيـ ُـق عـ ــال بــن
الجيش واألميركيني ،فقد ف ّسرت هذه

تراجع من يفترض بهم القيادة عن
المبادرة الى الدور المطلوب وتركوا الحراك
وناسه عرضة للنهب المنظم
في الساحات والطرقات.
هذه اللقاءات ،تفيد في فهم اآلتي:
ً
أوال :إن معرفة حجم األزمة الفعلية التي يواجهها لبنان لم
يكن متالزمًا مع أي تقدير بأن الناس ستخرج الى الشارع
بهذه الطريقة .ولم يكن أحد ّ
يقدر كيف ستكون االمور.
والكل ّ
أقر بأن التصرف كان يتم لحظة بلحظة ويومًا
بيوم .وان احدًا لم يكن لديه برنامج متكامل بشأن طريقة
التحرك وأدواته وأشكاله ،وال بشأن الشعارات التي ترفع،
وال بشأن خطة العمل والتصعيد والتراجع والتفاوض.
وهذا االمر دفع هؤالء ،كما غيرهم ،الى التصرف بشيء
من الالمسؤولية أمام فكرة ان يبقى الحراك من دون قيادة
ومن دون وجهة واضحة االهداف واملطالب.
ّ
ثانيًا :ال وجود ألي آلية للتنسيق بني القوى واملنظمات
والجمعيات ،كما ال يمكن ّ
تخيل آلية من هذا النوع .وهربت
«املجموعات» والقوى والشخصيات نحو الحديث عن
العفوية الكاملة .ثم صارت أسرى هذا التوصيف الذي
ّ
عقد مهمة خلق آليات التنسيق واالشراف والعمل .وبعدها
صار كل هؤالء ينفون قدرتهم على ّادعاء النطق باسم
الناس .وبدل املعادلة الطبيعية التي تقول إن هناك من
يقود وينطق ،لجأ هؤالء الى معادلة التماهي مع انفعاالت
الناس ،وتحويل صراخهم الى شعارات وآليات عمل .وعمد
الجمهور مرارا الى تحديد الخطوة التالية ،بينما يركض

الحريري ينتظر التكليف ممن
«طعنهم» في الظهر
عون :لحكومة منسجمة ال
تعرقلها الصراعات السياسية
«المستقبل» ّ
يجير «إنجازات»
الحراك إليه!
الخطوة بكونها محاولة للتأثير في
املـ ـس ــار ال ـح ـك ــوم ــي ،ال س ـي ـمــا لـنــاحـيــة
رفــض إش ــراك حــزب الله فــي الحكومة،
عبر التلويح بأن واشنطن ماضية في
مواجهة حــزب الله ،ولــو كــان ذلــك على
حساب هز االستقرار اللبناني.
ويــأتــي ه ــذا اإلعـ ــان فــي وق ــت حــاولــت
ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة أن ت ـبــدي حــرصـهــا
عـلــى ع ــدم الـتــدخــل فــي مـســار األح ــداث
فــي لبنان ،إذ سـ ّـربــت عبر قناة «ام تي
ف ــي» أن «أمـيــركــا كــانــت بـصــدد إص ــدار
عقوبات جديدة على حلفاء لحزب ّالله
إال ّأنها ّ
أجلتها كي ال ّ
تفسر على أنها
ّ
تدخل في الشأن اللبناني».
حكوميًا ،كانت زيارة الوزير علي حسن
خليل إلــى بيت الــوســط ،أم ــس ،فاتحة
عودة التواصل بني «معسكري» الحكم،
في سبيل تشكيل حكومة جديدة.
وق ــد خ ــرج خـلـيــل بـخــاصـتــن ،األول ــى

ليس في مقدور محتج غاضب او متظاهر في الشوارع
ْ
ضبط انفعاالته في معرض مقاربته ما يجري من حوله.
حتى ان من غير املنطقي مطالبته ،في عز انتفاضته،
بالتصرف خالفا لطبيعة املواجهة نفسها .هذه صفات من
هو «ممسك باألرض» ،او من هو «موجود على األرض»،
لكنها ليست صفات من يفترض به التفكير والتخطيط
والقيادة .وبالتأكيد ليست صفات من ينطق ويتحدث
ويفاوض .وهنا مشكلة الحراك االساسية.
في لقاءات مع تسعة ممثلني عن مجموعات ناشطة في
الحراك ،كان ال بد من فهم انهم يملكون حضورًا ،ال سيما
ً
أن لغالبيتهم باعًا طويال في التحركات املطلبية القطاعية
السابقة (اقتصاد ،بيئة ،أمالك عامة ،حقوق انسان .)...لكن
هؤالء ،املشاركني في ادارة انشطة كثيرة من الحراك القائم
منذ  17تشرين األول ،يصعب على أحد تقدير الحجم
الفعلي لتأثيرهم على مسارات الحراك .وهذا ما يفرض
توجب عدم إلزامهم بكل ما يحصل
التعامل معهم بواقعية ِ

هؤالء خلف الناس املتنقلني بني ساحة واخرى وبني
شارع وآخر .كما كان لذلك االثر االكثر تعقيدًا حيال ترك
الجمهور فريسة لوسائل اعالم هي حكما جزء من الطبقة
الفاسدة في البالد ،وحيث ظهر االعالم ،مرة جديدة ،على
هيئة احد اركان النظام املستهدف.
ثالثًاُ :
تراجع من يفترض بهم القيادة عن املبادرة الى
الدور املطلوب ،وترك الحراك وناسه عرضة للنهب املنظم
من قبل قوى وجمعيات ومنظمات وشخصيات ،هم من
اركان السلطة نفسها او من اركان شركة املضاربة ،او
حتى من قبل من يعرضون انفسهم كبدائل ،وبعضهم
جربه الناس في السلطة مرات .عدم املسارعة الى تنظيم
الحراك من خالل خلق آليات التنسيق جعل آخرين ،سواء
كانوا مخلصني في غاياتهم او يصطادون في مياه األزمة،
يتقدمون الصفوف ،وصارت املبادرات تتجاوز الكالم
العشوائي على الشاشات الى مستوى االستعداد ملحاورة
السلطة .علما ان عدم حصول ذلك كان بسبب الفوضى
نفسها التي زادت منها الخالفات الحقيقية والعميقة بني
هذه املجموعات ،وهي خالفات ال يمكن تغطيتها بشعر
وطني يستخرج من خزائن الدولة البالية.
رابعا :ان املشتركات بني املتظاهرين العفويني ،او بني
املجموعات الحزبية او االهلية او غيرها ،لم تكن كافية
للتفاهم على الئحة االهداف الواقعية .وبدل التصرف
بواقعية ازاء ان خصمهم يمثل حالة جدية في البالد،
تصرف هؤالء على اساس ان الشارع اجتاح جميع القوى
املتنفذة في السلطة .وهذا تصرف ساذج ان لم يكن اكثر،
خصوصا عندما يغرق الفاعلون بني املتظاهرين في لعبة
االرقام حول اعداد املشاركني في الحراك .وكل ذلك جعل
الجميع من املعنيني على االرض يهربون الى كالم عام ،والى
شعارات عامة ،والى رفع السقوف بطريقة تذكر بالحمالت
ّ
االنتخابية .ما ّ
تقدم شكل عطبا مركزيا في الحراك،
خصوصا بعد مباشرة الحكومة ،على تعاستها ،بالتفاعل
معه ،علما ان هذا التفاعل ظل قاصرا ّ
ومعبرا عن مكابرة
وإنكار ،وهي سمة ال تزال بارزة في أداء كل فريق السلطة.
خامسا :لم يكن الناس بحاجة الى من يوجه اليهم الدعوة
للنزول الى الشارع ،ألن الجمهور كان يراقب مسار الحراك،
وصار يتفاعل معه ايجابا او سلبا بحسب ما يراه او
يسمعه .وبدل ان يدرس من يفترض به دور القائد حالة
الشارع بعد اسبوع من انطالقة الحراك ،بقصد انتاج
آليات تنظيم الخطوات بالتوالي ،هرب هؤالء نحو الدعوات
املفتوحة التي تعطل مهمة التنسيق ،وهي دعوات خلطت
الحابل بالنابل .وعندما سارعت قوى كثيرة الى اطالق
اوسع عملية قذرة لالستيالء على حراك الناس ،لم ُيظهر
الذين يعتبرون انفسهم في موقع املحرك واملوجه اي
مسؤولية عمالنية في حماية الحراك وتحصينه .وسمح

هؤالء ،لقلة ،نعم قلة ،تنتشر بني ناشطني فاسدين ،واعالم
فاسد ،واحزاب فاسدة ،بان ينتجوا عمال مؤثرا ،عبر ترك
االمور مبهمة وعامة ،وكل ذلك بقصد منع تبلور قيادة
قادرة على استثمار الحراك بما يخدم قضايا الناس.
سادسا :بدا ان الجمع الكبير غير قادر على التعامل
مع االنقسامات السياسية في البالد .وبدل التنبه الى
مخاطر تقديم العناوين السياسية الخالفية على العناوين
االصالحية املشتركة ،غرق من يفترض ان بيدهم االمر
في لعبة التشنج ،والتفاعل سلبا مع اي اعتراض او تشكيك
او رفض ملا يقال هنا وهناك ،وصوال الى حدود ان من
يتظاهر من اجل حفظ حريته في التعبير والتغيير ،لم
يعد يتحمل الرأي املخالف( .هذا الكالم ال عالقة بأي غزوة
همجية تعرض لها املتظاهرون ،وهي تبقى فعال بشعا
قامت به مجموعات تخضع الجندة سياسية وحزبية).
لكن الضيق يتصل باملعارك العشوائية التي قامت على
املنابر املنتشرة كالفطر في االعالم ووسائله املختلفة.
وهو ما عزز بعض الشكوك عند َمن لديه حذره الكبير من
مآالت حراك ال يمكنه تنظيم نفسه .وهذه مسألة ليست
تفصيلية ،الن بني املؤثرين في هذه املنابر من يعتقد أن
التغيير يجب ان يكون شامال من حيث الوجهة السياسية
الكبيرة .وهؤالء ليسوا في اوضاع شخصية او اجتماعية
او وظيفية يمكن اعتبارها اوضاع املقهورين فعليا ،حتى
ولو كان بينهم من يريد االحتجاج على سياسات فاشلة
في االدارة العامة للدولة ومؤسساتها .لكن املهم هنا
االولوية التي تتحكم بعقولهم وسلوكهم ،وهي اولوية ال
تتطابق مطلقا مع اولوية الذي يريد علما وعمال وطعاما
وعالجا من دون اذالل .ومن استسهل اختفاء الفروقات
الطبقية واالجتماعية بني كتلة املتظاهرين ،اخذه الفولكلور
نحو الوحدة الوطنية بشكلها التقليدي الرديء .وبالتالي،
استسهل غياب االطار املنطقي الذي ينتج ملفا او عنوانا
او هدفا يمكن من خالله الدخول فعليا في مرحلة تغيير
شاقة.
لذلك ،ليس بيد احد ،من االكثر فهما لواقع لبنان السياسي
واالقتصادي واالجتماعي ،اال اللجوء الى هدوء في العقل
وفي التفكير .اما غضب الناس ،فأنا  -شخصيا  -كنت
وال ازال ،اراه فاعال بعفويته ،عندما يتحول الى عنف مركز
على من يسرق املال العام ،بمعزل عن هويته وموقعه
ومكانه .والعفوية هنا ،تسبق اي تظاهرات او اعتصامات
يمكن ان تقود الحقا الى تغيير حقيقي.
ليس من باب الضغينة ،لكن من باب القهر ،يمكن مراقبة
الحاضرين فيها،
صور الساحات التي يتراجع عدد
ّ
وبعضها خال من الناس ،بينما لم يحطم املتظاهرون باب
اي مؤسسة من مؤسسات الفساد املتجمعة في قلب
بيروت املنهوب!

)مروان طحطح(

إن الحريري راغب بالعودة إلى رئاسة
ال ـح ـك ــوم ــة وال ـث ــان ـي ــة ب ــأن ــه ي ـم ـيــل إل ــى
ح ـكــومــة ت ـك ـنــوقــراط .ل ـكــن ف ــي امل ـقــابــل،
ّ ً
مياال
فإن الجو العام لدى  8آذار ،صار

إل ـ ــى ع ـ ــدم قـ ـب ــول ه ـ ــذه الـ ـحـ ـك ــوم ــة ،مــع
اس ـت ـع ــداد ملـنــاقـشــة ح ـكــومــة سـيــاسـيــة
ّ
مطعمة بوجوه تكنوقراط ،انطالقًا من
أن املــرح ـلــة املـقـبـلــة سـتـشـهــد تـحــديــات
سياسية عــديــدة ،وال يمكن ،بالتالي،
مــواج ـه ـت ـهــا ب ـح ـكــومــة ال ت ـم ـلــك قـ ــرارًا
سياسيًا.
أمـ ــا بــال ـن ـس ـبــة السـ ــم ال ــرئ ـي ــس املـكـلــف
تشكيل الحكومة ،فلم يحسم الرئيسان
مـيـشــال ع ــون ونـبـيــه ب ــري وح ــزب الله
مـ ّســألــة تسمية ال ـحــريــري ،بــالــرغــم من
تيقن الجميع أن حظوظه هي األعلى.
وال يـ ـتـ ـعـ ـل ــق هـ ـ ـ ــذا امل ـ ـ ــوق ـ ـ ــف ،ب ـح ـســب
امل ـع ـل ــوم ــات ،ب ـم ـح ــاول ــة االت ـ ـفـ ــاق عـلــى
ص ــورة الحكومة املقبلة قبل الخوض
فــي الـتـسـمـيــة ،بــل يتعلق بــاملــوقــف من
االسـتـقــالــة نفسها ،والـتــي يعتبر بري
أن الحريري خذله عندما أعلنها ،فيما
يذهب عــون وحــزب الله إلــى اعتبارها

طعنة في الظهر.
وف ــي م ــا ب ــدا واض ـح ــا أن ع ــون يتريث
في الدعوة إلــى االستشارات النيابية،
ري ـ ـث ـ ـمـ ــا ي ـ ـتـ ــم االتـ ـ ـ ـف ـ ـ ــاق ع ـ ـلـ ــى صـ ـ ــورة
ّ
الـحـكــومــة ،ف ــإن م ـصــادر مــطـلـعــة أكــدت
أن الـنـقــاش يتعلق بـخـطــوات أبـعــد من
تـشـكـيــل الـحـكــومــة أي ـضــا .أم ــا مـصــادر
قصر بعبدا ،فقد أشارت إلى أن التأخير
ي ـع ــود إلـ ــى ال ــرغ ـب ــة ف ــي إعـ ـط ــاء الـكـتــل
ال ـن ـيــاب ـيــة ال ـفــرصــة لـتـحــديــد مــوقـفـهــا،
م ــؤك ــدة أن ـهــا ل ــن تـتــأخــر ع ــن األس ـبــوع
امل ـقـبــل .وأف ـضــت املـ ـش ــاورات أم ــس إلــى
تأجيل حسم موقف حزب الله وحركة
أم ــل ،بعدما وعــدهـمــا الــرئـيــس ميشال
عون والتيار الوطني الحر بتقديم اسم
عليه صفة «تكنوقراط» ،لدرس
تنطبق ّ
إمكان تبنيه من تحالف  8آذار  -التيار
الوطني الحر.
في مقابل الصراع على شكل الحكومة

ووجــوهـهــا ،كــانــت مـجـمــوعــات الـحــراك
الـشـعـبــي تــؤكــد عـلــى مـطـلــب «حـكــومــة
اإلن ـ ـقـ ــاذ امل ــدنـ ـي ــة» مـ ــن خ ـ ــارج أح ـ ــزاب
السلطة القائمة.
إلى جانب النقاشات املرتبطة بتشكيل
ّ
الحكومة ،ركــز خليل في االجتماع مع
ال ـحــريــري عـلــى ال ـعــراضــة الـتــي نفذها
املستقبل فــي املناطق اللبنانية أمــس.
رئيس الحكومة املستقيل أعــاد تأكيد
عــدم مسؤوليته عما حصل ،وقــال إنه
أعطى تعليماته لالجهزة األمنية بمنع
تكراره ،وبتوقيف أي متورط .لكن في
املـقــابــل ،ف ــإن الـقـنــاعــة كــانــت جـلـ ّـيــة بــأن
مــن يـتـحـ ّـمــل مـســؤولـيــة قـطــع الـطــرقــات
ه ــو الـ ـح ــري ــري ف ــي ال ـش ـم ــال وال ـب ـق ــاع
وطــريــق ال ـج ـنــوب ،وال ـق ــوات اللبنانية
فــي جــل الــديــب ،وان هــدفـهـمــا الضغط
باتجاه إعــادة تكليف الحريري تأليف
ال ـح ـكــومــة ب ـش ــروط ــه .وأبـ ـ ــدت أوسـ ــاط

م ـتــاب ـعــة خـشـيـتـهــا م ــن أن يـ ــؤدي ذلــك
إلـ ــى ش ـ ــارع م ـقــابــل شـ ـ ــارع ،خـصــوصــا
أن قــواعــد حركة أمــل وحــزب الله بــدأت
تضغط على قياداتها للتحرك في وجه
قطع طريق الجنوب الذي يشكل إغالقه
استفزازًا كبيرًا للحزبني ولجمهورهما.
ودرءًا ألي اح ـت ـم ــال م ــن هـ ــذا الـ ـن ــوع،
ّ
ح ــذر الــرئـيــس مـيـشــال ع ــون ،فــي كلمة
ألـقــاهــا فــي الــذكــرى الـثــالـثــة النتخابه،
من استغالل الـشــارع في مقابل شارع
آخ ــر ،مـعـتـبـرًا أن ــه «أخ ـطــر مــا يمكن أن
ي ـهــدد وحـ ــدة ال ــوط ــن وس ـل ـمــه األه ـلــي،
ويقيني أن أحدًا ال يمكنه أن يحمل على
ضميره وزر خراب الهيكل» .ودعا عون
ال ـك ـتــل الـسـيــاسـيــة إل ــى تـسـهـيــل والدة
الحكومة الجديدة .وقــال« :ان االعتبار
الوحيد املطلوب هذه املرة هو ان تلبي
الحكومة طموحات اللبنانيني وتنال
ثقتهم اوال ثم ثقة ممثليهم في البرملان،

وان تتمكن من تحقيق ما عجزت عنه
الـحـكــومــة الـســابـقــة ب ــأن تعيد للشعب
الـلـبـنــانــي ثـقـتــه بــدول ـتــه ،ولــذلــك يجب
ان يتم اختيار ال ــوزراء وفــق كفاءاتهم
وخـ ـب ــراتـ ـه ــم ول ـ ـيـ ــس وف ـ ـ ــق الـ ـ ـ ـ ــوالءات
الـسـيــاسـيــة أو اس ـت ــرض ــاء ل ـلــزعــامــات،
فلبنان عـنــد مـفـتــرق خطير خصوصًا
ّ
بأمس
مــن الناحية االقتصادية ،وهــو
الـحــاجــة ال ــى حـكــومــة منسجمة ق ــادرة
عـلــى االن ـت ــاج ،ال تـعــرقـلـهــا الـصــراعــات
ال ـس ـيــاس ـيــة ،وم ــدع ــوم ــة م ــن شـعـبـهــا».
وفـ ـ ـيـ ـ ـم ـ ــا اعـ ـ ـتـ ـ ـب ـ ــر عـ ـ ـ ـ ــون ال ـ ـت ـ ـحـ ــركـ ــات
الـشـعـبـيــة املـطـلـبـيــة وال ـع ـفــويــة مـحـقــة،
تــوجــه ال ــى الـلـبـنــانـيــن الــذيــن شــاركــوا
ب ــاالعـ ـتـ ـص ــام ــات وخ ـ ـصـ ــوصـ ــا م ـن ـهــم
الـ ـشـ ـب ــاب بـ ــال ـ ـقـ ــول« :عـ ـل ــى الـ ــرغـ ــم مــن
ك ــل ال ـض ـج ـيــج ال ـ ــذي ح ـ ــاول ان يخنق
ص ــوتـ ـك ــم ال ـح ـق ـي ـق ــي وي ـ ـشـ ــوش عـلـيــه
ويذهب به الى غير مكانه ،تمكنتم من

ايصال هذا الصوت الذي صدح مطالبًا
ب ـح ـك ــوم ــة تـ ـثـ ـق ــون ب ـ ـهـ ــا ،وب ـم ـك ــاف ـح ــة
الفساد الذي نخر الدولة ومؤسساتها
لعقود وعـقــود ،وبــدولــة مدنية حديثة
تنتفي فيها الطائفية واملحاصصة».
واض ــاف« :امــامـنــا وايــاكــم عـمــل دؤوب
الطــاق ورشــة مـشــاورات وطنية حول
الدولة املدنية القناع من يجب اقناعه
بأهميتها وضرورتها».
وف ـ ـ ــي مـ ـ ـح ـ ــاول ـ ــة الس ـ ـت ـ ـث ـ ـمـ ــار ن ـت ــائ ــج
االنتفاضة الشعبية املستمرة منذ 15
يــومــا ،اعـتـبــر املـكـتــب الـسـيــاســي لتيار
ـذي تــرأســه
املـسـتـقـبــل ،فــي االج ـت ـمــاع ال ـ ّ
ال ـ ـحـ ــريـ ــري ،أن الـ ـ ـح ـ ــراك «حـ ــقـ ــق نـقـلــة
نــوعـيــة ف ــي امل ـس ــار الــوط ـنــي الـلـبـنــانــي
ونـجــح بـقــوة فــي تخطي االصطفافات
الطائفية وحواجز الــوالءات العمياء».
وكـ ـم ــا لـ ــو أن ال ـ ـحـ ــريـ ــري لـ ــم ي ـك ــن مــن
الذين طالب الـحــراك باستقالتهم ،قال

ب ـي ــان امل ـك ـتــب ال ـس ـيــاســي إن ــه «يـتـطـلــع
ل ـل ـن ـج ــاح ــات امل ـط ـل ـب ـي ــة وال ـس ـي ــاس ـي ــة
الوطنية التي حققها الشباب اللبناني
ف ــي ك ــل الـ ـس ــاح ــات» .ك ـمــا ح ـيــا الـتـيــار
سلمية الـتـظــاهــرات ،بــرغــم «م ـحــاوالت
ميليشيوية لإلساءة إليها وإخراجها
عن توجهها الوطني وتطييفها».
وفـ ــي بـ ـي ــان ،إثـ ــر اج ـت ـمــاع ـهــا الـ ـ ــدوري،
أشـ ــارت كـتـلــة «ال ــوف ــاء لـلـمـقــاومــة» إلــى
وج ــود «ت ـس ــاؤالت مـشــروعــة فرضتها
استقالة الحريري ،سواء حول االسباب
الحقيقية واملبررات ،أو حول التوقيت،
أو حــول االه ــداف واملــرامــي الـتــي جرى
ت ــوس ــل االس ـت ـق ــال ــة إلنـ ـج ــازه ــا» .وف ــي
ضــوء مــا تشهده الـبــاد مــن تـ ّ
ـرد نقدي
واقـ ـتـ ـص ــادي ،رأت ال ـك ـت ـلــة أنـ ــه «مـهـمــا
قيل عن االعتبارات التي استند إليها
رئيس الحكومة لتبرير استقالته ،فإن
هذه االستقالة ستسهم في هدر الوقت

امل ـت ــاح لـتـنـفـيــذ االصـ ــاحـ ــات ،والقـ ــرار
املــوازنــة العامة للعام  ،2020وستزيد
م ــن فـ ــرص ال ـت ـع ـق ـيــدات ل ـل ــدخ ــول على
خــط االزم ــة» .وأمـلــت الكتلة أن «تسلك
االسـتـشــارات النيابية امللزمة لتسمية
ال ــرئ ـي ــس امل ـك ـل ــف م ـس ــاره ــا الـطـبـيـعــي
م ــن أج ـ ــل ال ـ ـشـ ــروع ب ـت ـش ـك ـيــل ح ـكــومــة
ن ــزي ـه ــة وذات ص ــدق ـي ــة وق ـ ـ ـ ــادرة عـلــى
النهوض باملهام املطلوبة منها ،سواء
ل ـنــاح ـيــة ت ـح ـق ـيــق االسـ ـتـ ـق ــرار ال ـن ـقــدي
واالق ـت ـصــادي ،أو لناحية تعزيز روح
الـ ــوفـ ــاق ال ــوطـ ـن ــي ،والـ ـتـ ـص ــدي ب ـحــزم
مللفات الـفـســاد والـفــاســديــن» .وجــددت
دعوتها إلى «أوسع حوار وطني ممكن
بــن كــل امل ـكــونــات وال ـق ــوى السياسية
وشرائح املجتمع اللبناني ألن التفاهم
الوطني هو املدماك االساس الستقرار
البالد وتنمية اوضاعها».
(األخبار)
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