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تحقيق
رضوان عقيل

لمالقاة هموم المواطنين والخشية من اإلنهيارات

أولوية الحكومة الجديدة :اإلصالحات أم االنتخابات؟

تشدد مختلف الكتل النيابية عىل االلتفات اىل الضغوط املعيشية التي تقض مضاجع
املواطنني ويومياتهم عىل اكرث من صعيد .يبقى هم اكرثها الرتكيز عىل االنتخابات
لحجز اكرب عدد من املقاعد واستثامرها يف تأليف الحكومات واستحقاق الرئاسة االوىل.
وتنتظر مهمة الحكومة املقبلة معالجة االزمة االقتصادية اوال ام اجراء االنتخابات يف
موعدها ام العمل عىل امللفني معا؟
تفصل اللبنانيني اشهر قليلة عن موعد
االنتخابات النيابية يف الصيف املقبل .وهي
ستكون ساخنة عىل وقع تدهور االوضاع
املعيشية التي تهدد حياة اللبنانيني الذين

يفكرون يف لقمة عيشهم ومستقبل
عائالتهم ،وودائعهم املحجوزة يف املصارف
قبل توجههم اىل صناديق االقرتاع واختيار
اسم هذا املرشح او ذاك.

مثة سؤال ال يغيب عن اهتاممات املعنيني:
هل ال يزال الوقت يسمح بالتوصل يف والدة
حكومة اصالحات ام انتخابات؟ هل يف امكان
الحكومة املنتظرة القيام باملهمتني يف آن معا.
تسلط "االمن العام" الضوء عىل ملف
الحكومة املقبلة وطبيعة املهمة املنتظرة
منها وسط كل هذه التحديات ،مع النواب
اعضاء كتلة "املستقبل" هادي حبيش،
"التنمية والتحرير" محمد خواجة" ،لبنان
القوي" سيمون ايب رميا.

حبيش :نريد حكومة
اصالحات وانتخابات

النائب هادي حبيش.

والحزبية اىل االنتخابات؟
□ يتم الرتكيز عىل االنتخابات ،لكن يجب
االلتفات اوال اىل الوضع االقتصادي وجبه
االنهيار املايل املفتوح وتهدئة االوضاع يف البلد
للذهاب اىل االستحقاق النيايب يف ظروف افضل.

■ تفضلون حكومة من غري املرشحني
لالنتخابات؟
□ مل نصل اىل هذه النقطة بعد .لكن حذار
العودة اىل الحديث يف الحكومة املقبلة

حذارالعودة الى الحديث
عن الثلث املعطل

عند حدود التأليف وتكرار التجربة السابقة
التي عاشها الحريري عىل الرغم من كل
الجهود التي بذلها يف هذا الخصوص ،اىل
ان وصل يف النهاية اىل خيار االعتذار .مل

خواجة :املطلوب
حكومة لوقف االنهيار

■ يف رأيك املطلوب حكومة اصالحات او
انتخابات؟
□ املطلوب حكومة وقف االنهيار ،وهي
نفسها تكون حكومة انتخابات .اذا تأخرنا
يف التأليف اىل نهاية ايلول نكون امام امر
واقع حكومة االنتخابات .وعىل الرغم من
ذلك ،عليها ان تدير املرافق العامة يف البلد
وان كانت اولويتها االنتخابات .من االفضل
عندها ان يكون الوزراء من غري املرشحني
لالنتخابات .من االسهل تأليف حكومة
انتخابات الن وقتها يكون قصريا ،وعند
الدخول يف ايلول سيدخل البالد يف اجواء
االنتخابات والتي تحمل رهانات داخلية
وخارجية عىل متغريات .ولن تكون روتينية
حيث تعمل االحزاب عىل تجهيز ماكيناتها
وتحشد قواها .يف االمكان الوصول هنا اىل
حكومة صغرية العدد.

■ بعد اعتذار الرئيس سعد الحريري عن
تأليف الحكومة ،ما هي الخطة التي وضعتها
كتلة "املستقبل"؟
□ نسري يف عملية تأليف الحكومة الن
املطلوب هو التوصل اىل حكومة تعمل عىل
مهمة تطبيق االصالحات من خالل التوقيع مع
صندوق النقد الدويل والسري وفق خطته .يف
موازاة ذلك يجري العمل يف الوقت نفسه عىل
اجراء االنتخابات النيابية يف موعدها ومن دون
اي تأخري او تأجيلها.
■ اين يجب ان تكون اولوية الحكومة؟
□ االولوية يجب ان تنصب عىل مهمة
االصالحات اوال .وال ميكن التوجه اىل االنتخابات
وسط سوء كل هذه االوضاع املعيشية
واالقتصادية عىل وقع تصاعد سعر الدوالر امام
اللرية .يبقى هذا االمر فلتانا من دون اجراء
االصالحات املطلوبة .وال ميكن التوجه هنا اىل
االنتخابات بعد سبعة او مثانية اشهر ومن هنا
حال البلد ومصريه وال سيام اذا تم االستمرار
عىل هذا املنوال تخرب االمور اكرث.
■ التوجه العام عند اكرث القوى السياسية

عن ثلث معطل لهذا الفريق او ذاك.
تبقى االمور واملشكالت القامئة يف محلها.
اي حكومة تأيت ال يجب ان تتفرغ ملهمة
اجراء االنتخابات فحسب .واذا مل يأت رئيس
الحكومة املقبل بحسب القواعد املطلوبة
لن نشهد والدة الحكومة وال سيام اذا عاد
بعض االفرقاء ويف مقدمهم "التيار الوطني
الحر" اىل التعامل عىل غرار ما فعله مع
الرئيس سعد الحريري .نقول بكل وضوح
لن ندخل اىل هذه الحكومة ،وال نعمل عىل
تغطيتها اذا سيطر عليها اي فريق .ونقول
بكل وضوح اننا نريد حكومة وعدم االكتفاء

يكن من املعرقلني ألنه يغلب مصلحة البلد
واللبنانيني فوق اي يشء آخر .ومن الطبيعي
اوال ان تتفرغ الحكومة وتهتم مبعالجة
االزمات املالية واالقتصادية .ومن غري ان
تنحرص مهمتها يف االنتخابات فحسب .يف
امكان وزارة الداخلية والبلديات ان تتوىل
هذه املهمة وامتامها ،وعىل بقية االعضاء يف
الحكومة ان يعملوا مع املؤسسات الدول
والقيام برزمة من االصالحات املطلوب السري
بها ضمن املستطاع خالل االشهر التي تسبق
البلد عن موعد اجراء االنتخابات .ونقول ان
املناكفات وسياسة التعطيل ال تخدم احدا.

■ طريق التأليف ليست معبدة عىل هذا
القدر؟
□ صحيح ان املشهد ليس سهال وال سلسا،
بل يوجد استعصاء .يجب التوجه اىل
االنتخابات من اجل انتاج تغيري او لتثبيت
رشعية املوجودين او جزء منهم .وتكون
مهمة االنتخابات اساسية ومحددة عىل غرار

النائب محمد خواجة.

من االفضل االتيان بحكومة
من غير املرشحني

حكومة الرئيس نجيب ميقايت يف عام .2005
ومن االفضل ان يكون االعضاء الوزراء من غري
املرشحني .كيف يصلح ان يكون وزير الداخلية
مرشحا وسيستخدم السلطة؟ اذا كانوا من غري
املرشحني نعطي مصداقية افضل امام الداخل
والخارج .اي مبعنى تجرد الحكومة من
الحسابات االنتخابية وال تكون مضطرة اىل ان
تسخر قدرات الدولة الي جهة.
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■ ما هو مصري كل هذه الضجة عن
االصالحات؟
□ عندما نقول حكومة انتخابات ال ميكن
ان تطالبها برؤية اصالحية اذا كان عمرها
قصريا ،ونصبح امام حكومة استثنائية .استبعد
حصول تغيري واسع يف النتائج االنتخابية
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عىل مستوى توزيع املقاعد .سيقرب موعد
االنتخابات الن رمضان يحل يف آيار ويصبح
هم كل مرشح منطقته ،ومن املرجح ان يكون
االستحقاق عىل القانون الساري .من مهامت
الحكومة تسري املرافق العامة من خالل تأمني
املحروقات واالدوية لكننا ال نطلب منها

اعادة هيكلة القطاع العام يف اشهر عدة .ال
ميكن ترك االمور عىل الغارب كام هو حاصل
اليوم .وان اوىل اهتاممات اي حكومة يجب
ان تنصب عىل معالجة كل هذه امللفات
املعيشية التي ال ميكن السكوت عليها او
التفرج عىل معاناة اللبنانيني.

ابي رميا :االقتصاد
اولوية االولويات

■ الحكومة املقبلة يجب ان يكون عنوانها االول
االنتخابات ام االصالحات؟
□ قبل الرد عىل هذا السؤال ،ال بد من التذكري باننا
نعيش يف بلد ينهار اقتصاديا وماليا .لذلك من غري
املنطق الرتكيز عىل االنتخابات النيابية املقبلة يف
مثل هذه املرحلة التي يعيشها اللبنانيون .نرفض
السري يف التصميم عىل االنتخابات واعادة تكوين
السلطة من دون االلتفات اىل هموم اللبنانيني
ومعاناتهم .ماذا نفعل بهم السيام وان كثريين
ميوتون من الجوع .عىل الحكومة املقبلة ان
تضع برنامجا لالصالحات ،وتفاوض صندوق النقد
الدويل ،وتوفر حلوال رسيعة لالوضاع االجتامعية
الصعبة .بالتايل فان املطلوب التوصل اىل حكومة
عمل واصالحات وتعايف للوضع االقتصادي.
وينتظر املجتمع الدويل تحقيق هذه السلة من
االصالحات ليتعاطى معنا بجدية .اذا مل يتأمن
هذا النوع من السلطة التنفيذية ،نستمر عىل هذا
املنوال من الرتاجع وعدم استغالل الفرص .ومن
دون تحقيق هذه االمور التي نتحدث عنها يعني
اننا سنستمر يف تنفيذ حلقات مسلسل االنهيار.
■ تتحدثون عن االصالحات .لكن استحقاق
االنتخابات ال يفارق حسابات االحزاب؟
□ الجميع يركزون عىل االنتخابات ،لكن االولوية
يجب ان تكون للمواطنني .ويف امكان الحكومة
يف الوقت نفسه اجراء االنتخابات وادارتها.
مهام كان وضع الحكومة عند حلول موعد هذا
االستحقاق ،عليها ان تقوم باملهمة املطلوبة منها.
لكن اولوية االولويات يبقى الوضع االقتصادي
اليوم ويجب ان تعمل وفق هذه االجندة.
االنتخابات تبقى مسألة تقنية.

النائب سيمون ايب رميا.

نعيش في بلد ينهار
اقتصاديا وماليا

■ انهيار الوضع املايل اكرث اال يهدد مصري
االنتخابات؟
□ نحن مع احرتام املهل الدستورية اوال،
والتوجه اىل اعادة تكوين سلطة من خالل
مجلس نواب وحكومة جديدين وصوال اىل
انتخاب رئيس جمهورية جديد.

■ الناس ال يصدقون ويقولون ان تركيز مختلف
االفرقاء ال يحيد عن هم االنتخابات؟
□ منذ ان اصبحت نائبا وانا اتابع شؤون الناخبني
واقوم بالخدمات املطلوبة ،وهذا عمل دائم
عند مختلف الكتل النيابية واالحزاب السياسية.
مع االشارة اىل ان كل االحزاب يف الكرة االرضية
ال يقدمون عىل اي خطوة من دون ربطها
باالنتخابات النيابية .بالتايل ال ننتظر اىل اخر
شهر من عمر دورة املجلس للتوجه اىل هذا
االستحقاق .لذلك نكرر ان االهم يبقى متابعة
امور املواطنني والحد من االنهيار االجتامعي
وتأمني املحروقات والكهرباء واملياه والدواء
واملستشفيات .ال معنى لالنتخابات من دون
تحقيق كل هذه الحاجات.
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