g
r
o
.
rk

الثورة في طرابلس طالبت بتنحي الرئيس عون

املناطق بحرمانها من حقوقها" ،كما حصل
عندما قام باســيل بنقل الكلية البحرية من
عكار إىل البرتون ،وافتعال أزمة حول مكان

إن الســلطة بــني أيــدي هــؤالء خطرة،
ألنهم يســتعملونها لتدمري البلد لحســاب
مصالحهم".

الثائرين يف وجه الظلم والفساد ،هذه سياسة
تعتمدها السلطة من ضمن خطتها للقضاء
عىل الثورة".

رسالة صيدا إلى دياب :نيابيًا وشعبيًا ...ال ثقة

صــــيـــدا  -مـــحـــمـــد دهـــشـــة

"صيــدا تقول كلمتهــا ...ال ثقة"،
الفتة كبرية رفعت عند مدخل سوق صيدا
التجاري املتفرع من "ســاحة النجمة"
وسط املدينة ،وعربت بوضوح ورصاحة
عن موقــف املدينة النيابي والســيايس
والشــعبي ،برفض منح الثقة لحكومة
الرئيس حســان ديــاب ،وان اختلفت
أســباب كل واحد منها ،بني االقصاء او
عدم تحقيق مطالب "الحراك الشــعبي"
الذي اندلعت رشارته يف  17ترشين االول
املايض ،بتشــكيل حكومة "تكنوقراط"
واختصاصيــني ال حكومــة "وكالء"،
وتجمعهم مخاوف ومؤرشات مالية تيش
بوقوف البالد عىل شفا انهيار اقتصادي
كبري ورسيع.
والالفتــة التي اختــرصت موقف
املدينــة عىل وقع ارضاب عــام دعا اليه
"حراك صيدا" ،واقفــال غالبية املدارس
الرسمية وبعض الخاصة ،ترجم يف ثالثة
اتجاهات.
االتجاه األول تجســد بمشــاركة
رئيسة كتلة املســتقبل النيابية النائبة
بهية الحريري الجلسة الربملانية من دون
منــح حكومة دياب الثقــة ،عىل قاعدة
ان "املشــاركة ستكون ألجل قول الكتلة
لكلمتهــا" ،بينما انصارهــا ومؤيدوها
يعتربون ان ما جرى هو اقصاء للرئيس
سعد الحريري.
وبمقاطعة االمني العام لـ "لتنظيم
الشــعبي النــارصي" ،النائب اســامة
ســعد ،جلســة الثقة ،حيث أكد ان "ال
ثقة لحكومة ديــاب" ،مضيفا ً "يف قلب
اإلنتفاضــة باقون ،وحيــث يكون ثوار
اإلنتفاضة نكون ،فال ثقة لحكومة تحمل

اللبنانيني وإنما يعكس استمرارية لنهج
نهج االنهيار والتجويع واإلفقار ،وال ثقة
أفسد البالد وقاد إىل إفالسها ،معتربا ً "أن
لحكومة مستشــاري السلطة الفاسدة.
اإلنتفاضة هي وحدها
هذا البيان الــوزاري ال
يســتحق حتى املناقشة
طريق اإلنقاذ والخالص
ألنه عبارة عن مجموعة
والتغيري".
واالتجــاه الثاني ،سعد :في قلب اإلنتفاضة أفــكار متناقضة وغري
يف مواقــف القــوى باقون وحيث يكون ثوار مرتابطة".
بينمــا اعتــربت
السياســية ،حيث دعا اإلنتفاضة نكون وال ثقة
"الجماعة االسالمية"،
الدكتور عبــد الرحمن
لحكومة دياب
عىل لسان نائب رئيس
البــزري ،اىل أوســع
"املكتب الســيايس" يف لبنان بســام
مُعارضة شــعبية ضد البيــان الوزاري
حمودّ ،
الذي ال ي ّ
أن "لبنان يمر بقطوع استثنائي
ُعــرب عن رغبــات وطموحات
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صيدا رفضت إعطاء الحكومة الثقة
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وهذا ما يتطلب قراءات اســتثنائية"،
موضحــا ً ّ
أن "البيان الــوزراي ليس
بحاجة فقط إىل ثقــة املجلس النيابي
وإنّما إىل ثقة الجماهــري املنتفضة يف
الشــارع اللبناني" ،مشريا ً إىل أنّه "من
الطبيعي أن ينال هذه البيان الثقة ،وإن
بأصوات متدنية كما حصل يف موضوع
املوازنة" .واالتجــاه الثالث يف "الحراك
الشــعبي" واملدني والنقابي والرتبوي،
حيث شــارك "ثوار صيدا" ،بمختلف
مجموعاتــه وقطاعاتــه ،بالتحركات
اإلحتجاجية يف بريوت ،اىل جانب باقي
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"ساحات الثورة" يف املناطق اللبنانية،
يف اطــار "الخطــة" املتفــق عليها
ملحارصة مجلس النواب ومحاولة منع
النواب من الوصول اليه ،لرفع الصوت
عاليا ً بـ "ال ثقة" ،يف وقت أصدر اللقاء
النقابي يف صيدا والجنوب بيانا ً اكد فيه
ان "كل قطاعات اإلنتاج مترضرة من
سياســات الحكومات املتعاقبة والتي
يشــري بيان الحكومة الجديــدة انها
امتداد لســابقاتها مما يعني استمرار
األزمة وزيــادة تفاقمهــا اقتصاديا ً
واجتماعيــا ً وانه ال ثقــة لحكومة ال
تمتلك قرارها".
اىل جانب املشــاركة ،شهدت املدينة
حركة خفيفة ،أقفلــت بعض املصارف
أبوابهــا ،وخال الســوق التجــاري من
املتســوقني ،والزم أبناء املدينة منازلهم،
بســبب الربد وملتابعة تفاصيل جلســة
النواب عرب شاشــات التلفزة ،وقال عيل
حجــازي لـ "نداء الوطــن"" ،ان صيدا
بمختلــف قواها قالــت ال ثقة لحكومة
الرئيس ديــاب ،وليس املهــم العبارات
املنمقة يف البيــان الوزاري وانما بتنفيذه
وانقــاد لبنان من االنهيــار واالفالس".
بينمــا قالت عفاف مســتو لـــ "نداء
الوطن"" ،األمور تســري عكس تطلعاتنا
وآمالنــا ،صحيح ان الحكومة ســتنال
الثقة الربملانيــة ،ولكنها أبــدا ً لن تنال
"الثقة الشــعبية" ،وســنواصل الحراك
حتى تحقيق مطالبنا وتأمني حياة حرة
كريمة" ،مشددة ان "املرحلة استثنائية
والناس تريد حــالًّ لألزمات واالنهيارات
السياســية واملاليــة واالقتصاديــة
واالجتماعية التي استفحلت ،ال نريد أن
نمد يدنا بذل الســؤال ،أو نموت جوعا ً أو
نهاجر خارج الوطن قرساً".
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