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مشروع التحول الديمقراطي ومراحل االنتقال في البلدان العربية
The Project of Democratic Transformation and Transition Phases in
the Arab Countries

وثائق التحول الديمقراطي في الوطن العربي
Documents of Democratic Transition in the Arab World

يرصد هذا الباب أبرز الوثائق السياسية ذات الصلة بالتحول الديمقراطي في الوطن العربي.
وننشــر ،فــي هذا العــدد ،الوثائــق الخاصة باستشــارات التيارات السياســية اللبنانية لتشــكيل
حكومة ،ودعوات بعض هذه التيارات السياسية لتشكيل حكومة تكنوقراط ،وموقفها من
تكليف رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب لتشكيل حكومة .ونقف عند نشر الوثائق الخاصة
بالفتــرة كانــون األول /ديســمبر  - 2019كانــون الثانــي /ينايــر  ،2020علــى أن نســتكمل فــي
األعداد المقبلة ،نشر الوثائق الالحقة.
حسان دياب ،ردات الفعل على الحكومة الجديدة.
كلمات مفتاحية :لبنان ،احتجاجاتّ ،
Keywords: Lebanon, Protests, Hassan Diab, Reactions to New Government.
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الوثيقة ()1
االتحاد املسيحي اللبناين املرشقي يدعو لتأليف حكومة أكرثية تكافح الفساد
صدر عن االتحاد املسيحي اللبناين املرشقي البيان التايل:
وشل عمل املجلس النيايب ،التي أتت يف سياق خطط تهدف إىل إسقاط الدولة
يو ًما بعد يوم تتوضح خلفيات استقالة الحكومة ّ
اللبنانية وقرارها الح ّر ،ولتمرير التوطني والدمج ورسقة موارد لبنان الطبيعية واستعامل األرض كمنصة ملشاريع خارجية ،وكلها أهداف
ال متت إىل املصلحة الوطنية بصلة؛
ويرى االتحاد املسيحي اللبناين املرشقي أن الضغوط التي متارس تحت عنوان "االستشارات اآلن" هدفها الضغط عىل فخامة رئيس
الجمهورية إلجراء استشارات نيابية فورية تؤدي إىل تكليف الرئيس سعد الحريري تشكيل حكومة "تكنوقراط" سع ًيا وراء االستفراد
بالسلطة والتفلت من احرتام خيارات أكرثية اللبنانيني املمثلة يف الربملان بنتيجة انتخابات نيابية مل ميض عىل إجرائها أكرث من  ١٨شه ًرا.
كام ويرى االتحاد أن املخططني لعودة رئيس الحكومة املستقيل يعملون عىل خطة عنوانها "سعد الحريري أو الفوىض" ،وتقيض يف
حال تم تكليف سعد الحريري أن يتقدم بتشكيالت حكومية ال تراعي التمثيل النيايب فتكون مرفوضة من قبل الرئيس ويتم تحميل
فخامته مسؤولية عدم التشكيل ،أو يف حال عدم تكليف سعد الحريري يتم عندها تحميل فخامته مسؤولية تدهور األوضاع املالية
واالقتصادية ،ويف كلتا الحالتني تدفع األمور إىل الفوىض وانحالل السلطة املركزية ،فيصبح التوطني والدمج واستعامل األرض اللبنانية
بحكم األمر الواقع ،وتستباح الرثوات الطبيعية املعول عليها ،عىل شاكلة ما حصل يف ليبيا.
وقد أصبح ظاه ًرا بأن هنالك من ميارس االبتزاز والتهديد من خالل تحريض ما اصطلح عىل تسميته "الشارع السني" لتوتري الوضع
األمني وزيادة الضغط االقتصادي الخارجي لتمرير املرشوع الذي سيؤدي يف جميع األحوال إىل االنهيار الشامل للبنان عىل كافة
املستويات الدميوغرافية واالقتصادية واألمنية.
ويعترب االتحاد املسيحي اللبناين املرشقي أنه يف مقابل "املسلسل" املستمر منذ  ٤٥يو ًما يف الشارع ،ما يزال "الحكامء" يحاولون تدوير
الزوايا للوصول إىل حكومة تسوية "تكنوسياسية" يرأسها سعد الحريري مع بعض الضوابط التي متنعه برأيهم من استباحة الوطن
بالكامل ،رضوخًا لالبتزاز وهروبًا من االنهيار االقتصادي.
ويف هذا السياق يتساءل االتحاد عام إذا كان لهكذا حكومة "تسوية" أن تحقق طموحات اللبنانيني املطالبني مبكافحة الفساد ومحاسبة
الفاسدين وإنعاش االقتصاد وترسيم الحدود وإعادة النازحني ومواجهة التوطني ،وأن تنجز ما عجزت عن إنجازه كل ما سبقها من
حكومات تسوية منذ الطائف؟
ويحذر االتحاد املعنيني من "ثورة حقيقية" يف الشارع رفضً ا لهذا النوع من التسويات.
وأمام هذا الوضع الدقيق ،يدعو االتحاد املسيحي جميع املخلصني للتوجه فو ًرا وقبل فوات األوان إىل تأليف حكومة أكرثية ،تكون
"نظيفة ،منسجمة ،تكافح الفساد ،ويتم اختيار أعضائها عىل أساس الخربة والكفاءة" ،وتكون غري خاضعة ألية خطوط حمراء أو
سوداء ،تحاسب الفاسدين ومن وراءهم ،وتخضع ملحاسبة الربملان والرأي العام اللبناين ،وتنفتح عىل كافة الخيارات االقتصادية
الخارجية املتاحة تحقيقًا للمصلحة اللبنانية العليا.

جهة اإلصدار :االتحاد املسيحي اللبناين املرشقي.
املصدر :املوقع الرسمي للتيار الوطني الحر ،2019/12/3 ،شوهد يف  ،2021/3/19يفhttp://bit.ly/31cHvi5 :
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الوثيقة ()2
بيان رئاسة الجمهورية املتعلق بتأجيل االستشارات النيابية امللزمة
يف ضوء التطورات املستجدة يف الشأن الحكومي ،وال سيام ما طرأ منها بعد ظهر اليوم ،وبناء عىل رغبة وطلب معظم الكتل
النيابية الكربى من مختلف االتجاهات ،وإفسا ًحا يف املجال أمام املزيد من املشاورات واالتصاالت بني الكتل النيابية املختلفة ومع
الشخصيات املحتملة تكليفها تشكيل الحكومة الجديدة ،قرر فخامة رئيس الجمهورية العامد ميشال عون تأجيل االستشارات النيابية
امللزمة التي كانت مقررة غ ًدا االثنني  9كانون األول  2019إىل يوم االثنني  16كانون األول الجاري وفق التوقيت والربنامج واملواعيد
التي نرشت سابقًا.
جهة اإلصدار :املديرية العامة لرئاسة الجمهورية.
املصدر :املوقع الرسمي لرئاسة الجمهورية اللبنانية ،2019/12/8 ،شوهد يف  ،2021/3/3يفhttp://bit.ly/3bbaF6U :

الوثيقة ()3
حزب الله يدعو لتشكيل حكومة إصالحية تعالج املشاكل املالية وتعطي الناس حقوقهم
قال نائب األمني العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم خالل حفل التكليف السنوي الذي أقامته مدارس املصطفى "الغدير" يف قاعة الجنان" :نريد
حكومة إصالحية إنقاذية فيها أوسع متثيل ممكن ،تتعظ من غضب الناس وتعطيهم حقوقهم يف العيش الكريم ،وتحمي هذه الحقوق بجملة من
الترشيعات الفورية واالسرتاتيجية ،حكومة تعمل بسياسات اقتصادية واجتامعية وال تترصف بطريقة عشوائية ،وتأخذ يف االعتبار توفري فرص العمل،
وتهتم بالزراعة والصناعة ،وتوقف الهدر والفساد وتعمل بإدارة حازمة ،وال ترتاخى مع املفسدين ومع أولئك الذين يأخذون البلد إىل الدمار".
أضاف سامحته" :من أكرب مهامت الحكومة الجديدة ،هي السياسات املالية والنقدية ،إذ ال يعقل أن يحرم املواطن اللبناين الذي
ادخر أمواله يف املصارف من أن يأخذ أمواله تحت حجج مختلفة ،من أنتم حتى تحرموا الناس مدخراتهم؟ ومن أعطاكم هذا الحق؟
املفروض أن ترشف الحكومة عىل معالجة هذه القضية الحساسة لإلفراج عن أموال املودعني ولتحريك حالة االقتصاد".
وتابع الشيخ قاسم" :اليوم كل حديث عن شكل الحكومة ومضمونها سابق ألوانه ،كل ما تسمعونه عرب وسائل اإلعالم أن شكل
الحكومة سيكون كذا أو كذا ليس صحي ًحا ،ومل نتفق بعد ال عىل الشكل وال عىل املضمون ،نحن ننتظر أن يكلف رئيس للحكومة وبعد
ذلك تجري مشاورات معه من قبل الكتل النيابية املختلفة لتحديد شكل الحكومة ومضمونها ،مبا ينسجم مع خيار املجلس النيايب
شخصا ،الحكومة مجموعة تأخذ قرا ًرا وهي مجتمعة ،وبالتايل ال ميكن أن يتم اختيارها عىل
والكتل النيابية فيه ،ألن الحكومة ليست ً
مزاج أحد ،وإمنا يجب اختيارها عىل قاعدة التفاهم مع الكتل املختلفة والسياسات املطلوبة".
وأكد أنه "مل يعد بإمكان حسابات الزعامة عىل حساب لقمة عيش الفقراء أن تستمر" ،وتابع "إن شاء الله تكون املرحلة املقبلة مرحلة
إنجاز حكومة ألن البلد مل يعد يتحمل ،الوضع االجتامعي أصبح سيئًا ج ًدا ،والوضع االقتصادي يتدهور ،إن مل تتشابك األيدي من أجل
وبال عىل كل الناس املوجودين فيه".
إيجاد الحلول املطلوبة ،فالبلد سيكون ً
جهة اإلصدار :نائب األمني العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم.
املصدر :قناة املنار ،2019/12/16 ،شوهد يف  ،2021/3/20يفhttp://bit.ly/3tDV0Dt :
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الوثيقة ()4
ترصيح سمري جعجع برضورة أن تكون الحكومة الجديدة حكومة اختصاصيني من املستقلني
أكّد رئيس حزب "الق ّوات اللبنان ّية" سمري جعجع أن "الق ّوات" قبل أن يبدأ الحراك وتحدي ًدا منذ الثاين من أيلول  2019عندما عقد
االجتامع االقتصادي االستثنايئ يف بعبدا طرحنا كان واض ًحا ج ًدا عىل خلف ّية أوضاع البالد التي وصلت إىل مكان مل يعد باملقدور أن
ينقذه سوى حكومة جديدة كل ًّيا وأي حكومة عىل نسق الحكومات املاضية من قريب أو بعيد لن تصل بنا إىل أي مكان وأكرب دليل
عىل ذلك ما وصلنا إليه مع الحكومة املاضية وسابقاتها من هذا املنطلق طرحنا حكومة أخصائيني مستقلني أي وجوه جديدة توحي
بالثقة ولديهم إملام ومعرفة بأمور ونواحي من االقتصاد واملال والبنى التحتيّة وأن يكونوا مستقيمني ونظيفي الكف حتى النهاية
ألننا إن كان عىل املستوى الداخيل أو عىل املستوى الخارجي فنحن بحاجة إىل ثقة مفقودة ،صحيح أننا نخرس اليوم بعض الدوالرات
وبعض األعامل والصناعات إال أن أهم ما خرسناه ويجب أن نع ّوضه برسعة هي الثقة باعتبار أنه من دون األخرية ال ميكننا بناء
اقتصاد ،لذا وبناء عىل كل هذه االعتبارات كان طرحنا ومنذ االجتامع االقتصادي يف بعبدا أي قبل الحراك ويف ظل الحراك وبعده هو
أننا بحاجة إىل حكومة جديدة فعليًا باملعنى الذي قصدته".
كالم جعجع جاء يف ترصيح مبارش له عقب لقائه ،يف معراب ،الوزير غطاس خوري موف ًدا من الرئيس سعد الحريري يف حضور الوزير
السابق ملحم الريايش ومدير مكتب د .جعجع إييل براغيد.

جهة اإلصدار :حزب القوات اللبنانية.
املصدر :حزب القوات اللبنانية ،2019/12/14 ،شوهد  ،2021/3/27يفhttps://bit.ly/3rCykBX :
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الوثيقة ()5
بيان من اللقاء اإلسالمي الوطني يدعو فيه لحكومة إنقاذ جامعة تخرج لبنان من أزماته
عقد اللقاء اإلسالمي الوطني اجتامعه الدوري وذلك يف منزل منسق اللقاء الشيخ الدكتور ماهر عبدالرزاق يف برقايل – عكار،
وتباحث املجتمعون يف مجمل األوضاع الداخلية يف لبنان وخاصة األزمة التي مير بها لبنان وصدر عنهم بيان تاله الشيخ الدكتور
ماهر عبدالرزاق.
اللقاء دعا القوى السياسية لإلرساع يف تشكيل حكومة إنقاذية جامعة وقادرة عىل إخراج لبنان من أزماته االقتصادية واملعيشية
رجال أكفاء لديهم خربة وأمانة وأكد اللقاء أنه مطلوب اليوم من الجميع تحمل مسؤولياتهم وخاصة أن غالبية الشعب اللبناين
تحمل ً
قد أصبح تحت خط الفقر والحرمان ،واعترب أن الوقت ليس مناس ًبا للرئيس الحريري ولبنان ينهار حتى يفرض رشوطًا خارجية عىل
تأليف الحكومة.
وطالب اللقاء بأن تكون الحكومة املقبلة تخدم مصالح الشعب اللبناين وتخرج لبنان من االنهيار ،وال نريد حكومة تخضع إلمالءات
الخارج وتخدم مصالحه واعترب اللقاء أن التدخل األمرييك يف تشكيل الحكومة مرفوض ومدان ونحن يف لبنان لن ولن نقبل بأن مييل
األمرييك والصهيوين رشوطهم وأن يحددوا لنا حكومتنا ونوعها ونطالب الجميع برفض التدخل األمرييك يف شؤوننا ونؤكد أن كل ما
يحدث يف لبنان من أزمات اقتصادية واجتامعية هي مؤامرة أمريكية مع حلفائها يف الداخل والخارج.
سبيل للنهوض بالبلد واالتفاق مع
كام طالب اللقاء الحراك الشعبي بأن يستجيب لنداء فخامة رئيس الجمهورية ويعتمد الحوار ً
فخامته عىل منهجية موحدة لوقف الفساد والهدر وإعادة املال العام إىل الدولة ونحذر قوى الحراك الشعبي من استغالله يف السياسة
واألمن من قوى داخلية وخارجية ال تريد الخري للبنان ولشعبه.
اللقاء اإلسالمي الوطني طالب الحكومة املستقيلة بتحمل مسؤولياتها وقال ما نراه من الحكومة املستقيلة وتعامله مع أزمة انهيار
البلد يدعو إىل الشك والريبة ونحن نطالب الرئيس الحريري بدعوة الحكومة إىل االجتامع والعمل لوقف النزيف واالنهيار يف البلد،
وأضاف "أما أن نرى حكومة ترصيف األعامل قد استقالت حتى من ترصيف األعامل فهذا غري مقبول وهو يعد مشاركة يف انهيار
لبنان والتآمر عليه .وخاصة أننا نعيش مرحلة حساسة وخطرة عىل الجميع".
واعترب اللقاء أن هناك حملة أمريكية صهيونية تستهدف لبنان ومقاومته ووحدته الداخلية ونؤكد أن قوة لبنان هي يف جيشه
ومقاومته ونحن ملتزمون بالدفاع عن املقاومة وحاميتها ألنها مصدر قوة الشعب اللبناين وعزته وكرامته ،كام توجه بالشكر والتقدير
للجيش والقوى األمنية عىل الدور الوطني الكبري يف الحفاظ عىل أمن واستقرار لبنان وندعو الجميع إىل التعاون مع الجيش والتعرض
له هو تطاول عىل كل الشعب وألنه ضامنة وحدتنا الوطنية وسالمة أمننا ومؤسساتنا.

جهة اإلصدار :اللقاء اإلسالمي الوطني ،منسق اللقاء الشيخ ماهر عبدالرزاق.
املصدر :موقع العهد اإلخباري ،2019/12/15 ،شوهد يف  ،2021/3/20يفhttp://bit.ly/3lzsnEx :
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الوثيقة ()6
سمه "خرق الدستور"
بيان تيار املستقبل يندد مبا ّ
صدر عن "تيار املستقبل" البيان اآليت:
تقف البالد أمام منعطف مصريي ،ينذر بأوخم العواقب نتيجة التسابق عىل تسجيل النقاط السياسية يف هذه الخانة أو تلك.
وقد كان من املثري للريبة يف هذه املرحلة وقبيل ساعات من بدء االستشارات النيابية امللزمة ،ما صدر عن بعض الكتل النيابية
باالمتناع عن تسمية أي شخصية لتكليفها تأليف الحكومة ،وما يحيط االستشارات من غموض والتباسات ومحاوالت التفاف ،تسعى
إىل محارصة موقع رئاسة الحكومة والخروج عىل القواعد الدستورية يف تسمية رؤساء الحكومات.
هناك تقاطع للمصالح جرى ترجمته يف املوقف الذي صدر عن "التيار الوطني الحر" قبل أيّام وقىض بإعالن التحاقه بالساحات واالنضامم إىل
صفوف املعارضة ،وبني املوقف الذي صدر بعد منتصف الليلة املاضية عن كتلة "القوات اللبنانية" وقىض باالمتناع عن تسمية أحد يف االستشارات.
رئيسا لها.
ويف الرتجمة السياسية لهذين املوقفني أنهام توافقا عىل عدم تسمية الرئيس سعد الحريري ،واجتمعا عىل حكومة ال يكون سعد الحريري ً
ومن املؤسف أن يأيت ذلك يف ضوء معلومات وترسيبات من عدة مصادر بأن كتلة "التيار الوطني الحر" كانت بصدد إيداع أصواتها
فخامة رئيس الجمهورية ليترصف بها كام يشاء.
وهذه مناسبة يك نحذر من تكرار الخرق الدستوري الذي سبق أن واجهه الرئيس الشهيد رفيق الحريري يف عهد الرئيس اميل لحود.
هناك جهات اشتغلت طوال شهرين عىل إنكار ما يحصل بعد  ١٧ترشين لتعلن بعد ذلك أنها جزء ال يتجزأ من الحراك الشعبي
والثورة ،وهناك آخرون يرون الفرصة مؤاتية ليعملوا فيها تيش غيفارا يك يبقوا يف الشارع لغايات يف نفوس أصحابها .وهناك من قرر
أن يقلب الطاولة عىل نفسه ويركض وراء تركيب خيمة بساحة الشهدا بحثًا عن مقاعد متقدمة يف صفوف الثورة.
إن "تيار املستقبل" ينأى بنفسه عن هذه السياسات ،وهو يف املقابل وبكل وضوح ال ينتظر تكليفًا من "التيار الوطني" وال من
"القوات" للرئيس الحريري ،وال يقبل أن يتحول موقع رئاسة الحكومة إىل طابة تتقاذفها بعض التيارات واألحزاب.
موقع رئاسة الحكومة أكرب من كل هذه الهرطقات ،ولن يكون رهينة عند أحد مهام عال كعبه.
فالرئيس الحريري قدم استقالته ليفتح بابًا أمام حل يحايك مطالب الناس ،لكن يبدو أن بعض املصالح تقاطعت عىل تعطيل تأليف حكومة.
والرئيس الحريري و"تيار املستقبل" لن يدخلوا بأالعيب االنتقام وال بأي مرشوع لتخريب البلد والوقوع بالفتنة .وإذا كانت هناك
فرصة لتلبية مطالب الساحات فليكن .وإذا كانت هناك فرصة لتسمية شخصية سنية مبستوى املوقع ...فليكن أيضً ا .املهم أال يعتقد
أحد أنه قادر عىل أخذ البلد للخراب ،ألن نار الخراب ستكوي الجميع ،وأولهم األحزاب ورجال السياسية الذين يتلطون خلف الثورة
ويعتربون أنفسهم أبطال هذا الزمن.
زمن البطوالت انتهى ،زمن العضالت السياسية انتهى .هذا الزمن ملن يتحمل املسؤولية وملن يفتح أذنيه لرصخات الشباب والصبايا
وليس للمتاجرة بآالم اللبنانيني وأوجاعهم وركوب موجات القلق والتذمر يف الشارع.
كلمة أخرية لجمهور "تيار املستقبل" وكل من يحب الرئيس سعد الحريري .ممنوع االنجرار ألي تحرك أو استفزاز بالشارع .نحن خط
الدفاع عن الدولة واملؤسسات لكننا قبل أي يشء نحن خط الدفاع عن السلم األهيل والعيش املشرتك وأمن الناس وسلمية التحركات
الشعبية .مسؤوليتنا أن نحمي البلد وأن نحافظ عىل وحدتنا لنقف س ًدا مني ًعا يف وجه الذين يريدون الدستور عىل قياس مصالحهم
وأحالمهم وكل الذين يعتربون جر البالد إىل الفتنة هدفًا وطنية بامتياز.
جهة اإلصدار :تيار املستقبل.
املصدر :موقع تيار املستقبل ،2019/12/16 ،شوهد يف  ،2021/3/21يفhttp://bit.ly/3r7V0dg :
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الوثيقة ()7
بيان التيار الوطني الحر حول االستشارات النيابية وموقفه تجاه إعالن الحريري نيته عدم الرتشح لرئاسة الحكومة
نقدر املوقف املسؤول الذي اتخذه دولة الرئيس سعد الحريري باإلعالن أنه مل يعد مرش ًحا لرئاسة الحكومة املقبلة وأنه ذاهب إىل
االستشارات النيابية امللزمة غ ًدا ونرى يف هذا املوقف خطوة إيجابية نتمنى أن يستكملها الرئيس الحريري بأن يقرتح من موقعه
امليثاقي شخصية موثوقة وقادرة ليعمل عىل التوافق عليها والتفاهم معها حول تشكيل حكومة تحظى بثقة الناس وتأييد الكتل
فضل عن ثقة املجتمعني العريب والدويل ،دون أن يضع البلد والناس أمام املجهول ،كام حدث باستقالته األخرية ،وذلك
الربملانية الوازنة ً
بتحديد خياره يف اللحظة األخرية قبل االستشارات النيابية امللزمة وبطلب تأجيلها أو بفرض إجرائها حسبام يريد ويستنسب ملصلحته
الخاصة فيام هي صالحية حرصية لرئيس الجمهورية يستعملها بحسب ائتامنه عىل املصلحة العامة والدستور.

جهة اإلصدار :املكتب اإلعالمي لرئيس التيار الوطني الحر جربان باسيل.
املصدر :صفحة التيار الوطني الحر ،فيسبوك ،2019/12/18 ،شوهد يف  ،2021/3/22يفhttp://bit.ly/2NDUVjK :

الوثيقة ()8
إعالن كتلة الوفاء للمقاومة ترشيح حسان دياب لرئاسة الحكومة ودعوتها الجميع للتعاون من أجل مصلحة البلد
رئيسا للحكومة.
أعلن رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد أن الكتلة س ّمت حسان دياب ً
وبعد لقاء رئيس الجمهورية العامد ميشال عون ضمن االستشارات النيابية امللزمة يف قرص بعبدا ،قال رعد "عىل مسافة من عيد
امليالد ،نبارك لجميع اللبنانيني ،ونتمنى أن ينهض لبنان من األزمة التي نحن فيها" ،وأضاف "نأمل يف حال س ّمته األكرثية أن يوفّق يف
مهامه الوطنية التي يتطلّع إليها كل اللبنانيني".
وأشار إىل "أننا من ّد يد التعاون بشكل كامل من أجل مصلحة البلد وحفظ األمن واالستقرار والنهوض االقتصادي ،ومعالجة األزمات
املعيشية والتنموية ،والتحديات املصريية للبالد" ،داعيًا كل األفرقاء واملكونات والقوى إلبداء مثل هذا التعاون ،وأمل أن "نوفّق جمي ًعا
لنرصة لبنان".

جهة اإلصدار :رئيس كتلة الوفاء للمقاومة ،النائب محمد رعد.
املصدر :موقع العهد اإلخباري ،2019/12/19 ،شوهد يف  ،2021/3/22يفhttp://bit.ly/3fh8FN1 :
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الوثيقة ()9
بيان رئاسة الجمهورية بتكليف الرئيس عون لحسان دياب بتشكيل الحكومة وكلمة األخري بعد تكليفه
الرئيس عون استدعى الرئيس حسان دياب وأبلغه تكليفه تشكيل الحكومة الجديدة
الرئيس دياب" :سأتوسع يف املشاورات لتشمل القوى واألحزاب السياسية والحراك الشعبي ،وسأستمع لكل اآلراء ليك ننطلق بحكومة
فاعلة تستند إىل إرادة شعبية".
رئيس الحكومة املكلف" :أصواتكم يجب أن تبقى جرس إنذار بعدم العودة إىل ما قبل  17ترشين فالدولة هي ملك الشعب وبناء
املستقبل ال يكون إال بالتفاعل مع مطالبه".
الرئيس دياب :االستشارات مع النواب ستبدأ يوم السبت املقبل ،والجميع سيتمثل يف الحكومة الجديدة.
أمل رئيس الحكومة املكلف الدكتور حسان دياب أن تحظى الحكومة بثقة النواب وأنها ستكون "مبستوى تطلعات اللبنانيني :ت ُال ِم ُس
هواجسهم ،وتُحق ُّق مطال َبهم ،وتُطم ِئ ُنهم إىل مستقبلِهم ،وتَنقل البلد من حالة عدم التوازن التي مي ّر بها ،إىل مرحلة االستقرار ،عرب
َ
خط ٍة إصالحي ٍة واقعية ال تبقى ح ًربا عىل ورق ،وإمنا تأخذ طريقها إىل التنفيذ رسي ًعا".
وشدد عىل أنه سيبدأ مشاوراته النيابية يوم السبت املقبل ،كام ستشمل مشاوراته أيضً ا القوى واألحزاب السياسية والحراك الشعبي،
وأوضح أنه سيستمع لكل اآلراء ليتم االنطالق بحكومة فاعلة تستند إىل إرادة شعبية .وتوجه إىل اللبنانيني بالقول" :إن انتفاضَ تَكم
قول".
فعل ال ً
تصويب الحياة السياسية يف لبنان ،وأنكم تنبضون بالحياة وال تستسلمون لليأس ،وأنكم أنتم مصدر السلطات ً
أعادت
َ
موقف الرئيس دياب جاء بعد انتهاء االستشارات النيابية امللزمة ،حيث عقد لقاء بني الرئيس عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري
الذي اطّلع من رئيس الجمهورية عىل نتيجة األصوات النيابية ،قبل أن يتم استدعاء الدكتور دياب قرابة السادسة مساء لالنضامم إىل
االجتامع ،قبل أن يتحول ثنائيًا أثر مغادرة الرئيس بري.
كلمة الرئيس املكلف ،وبعد انتهاء اللقاء بني الرئيس عون ورئيس الحكومة املكلف ،أدىل الدكتور دياب بالترصيح التايل:
"تبلّغت من فخامة رئيس الجمهورية العامد ميشال عون نتائج االستشارات النيابية امللزمة ،وفقًا للدستور ،وتكليفي مبهمة تشكيل
الحكومة العتيدة".
بداية ،أتو ّجه بالشكر العميق إىل فخامة الرئيس ،وإىل السادة النواب عىل هذه الثقة التي منحوين إياها ،والشكر موصول أيضً ا إىل
جميع السادة النواب عىل أمل أن نستطيع الحصول عىل ثقتهم عندما نُنجز تشكيل الحكومة التي سأعمل ،باالتفاق مع فخامة
هواجسهم ،وت ُحق ُّق مطال َبهم ،وت ُطم ِئ ُنهم إىل
الرئيس ،واستنا ًدا إىل الدستور ،لتكون حكوم ًة مبستوى تطلعات اللبنانيني :تُال ِم ُس
َ
مستقبلِهم ،وتَنقل البلد من حالة عدم التوازن التي مي ّر بها ،إىل مرحلة االستقرار ،عرب خط ٍة إصالحي ٍة واقعية ال تبقى ح ًربا عىل ورق،
وإمنا تأخذ طريقها إىل التنفيذ رسي ًعا .وسوف أعمل جاه ًدا لتشكيل الحكومة يف أرسع وقت ممكن ،من خالل التشاور مع رؤساء
الحكومات السابقني الذين سأستفيد من آرائهم ونصائحهم ومع الكتل النيابية وسائر النواب .سأتوسع يف املشاورات التي سأجريها
لتشمل القوى واألحزاب السياسية ،وأيضً ا الحراك الشعبي .سأستمع لكل اآلراء ليك ننطلق بحكومة فاعلة تستند إىل إرادة شعبية.
أيها اللبنانيات واللبنانيون،
وحساسة ،وتتطلّب جه ًدا استثنائ ًيا وتضاف َر جميع القوى السياسية ،يف الحكومة وخارجها ،فنحن نواجه أزمة
إن املرحلة دقيقة ج ًدا ّ
ُحصن البلد وتُعطي دف ًعا لعملية اإلنقاذ التي
وطنية ال تسمح برتف املعارك السياسية والشخصية ،وإمنا تحتاج إىل وحدة وطنية ت ّ
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يجب أن تكون أولوية يف حسابات الجميع ،بهدف الخروج من حالة الشك التي وصلنا إليها ،إىل حالة اليقني واستعادة ثقة اللبنانيني
بوطنهم ،عرب إعطائهم الثقة مبستقبلٍ واعد.
أيها اللبنانيون،
عبتم عن غضبكم ووجعكم ،ألؤكّد أن انتفاضَ تَكم أعادت
إنني ومن موقعي كمستقل ،أتو ّجه اليكم بصدق وشفافية ،أنتم الذين ّ
قول .عىل مدى
فعل ال ً
تصويب الحياة السياسية يف لبنان ،وأنكم تنبضُ ون بالحياة وال تستسلمون لليأس ،وأنكم أنتم مصدر السلطات ً
َ
وخصوصا من استفحال الفساد .وكنت
إليها،
وصلنا
التي
الحالة
من
وغضب
زمن،
م
ع
وج
عن
تعب
التي
أصواتكم
إىل
استمعت
ا،
 64يو ًم
ٍ
ً
ٍ ُ
ّ
أشعر أن انتفاضتكم متثّلني كام متثّل كل الذين يرغبون بقيام دولة حقيقية يف لبنان ،دولة العدالة والقانون الذي يط ّبق عىل الجميع.
هذه األصوات يجب أن تبقى جرس إنذار بأن اللبنانيني لن يسمحوا بعد اليوم بالعودة إىل ما قبل  17ترشين األول ،وأن الدولة هي
ملك الشعب ،وأن بناء املستقبل ال يكون إال بالتفاعل مع مطالب الشعب.
أيها اللبنانيون،
جهو ُدنا جمي ًعا يجب أن ترتكّز عىل وقف االنهيار ،وعىل استعادة الثقة ،وعىل صون الوحدة الوطنية عرب تثبيت جسور التالقي بني
صمم أمان لحامية
جميع فئات الشعب اللبناين ،وعىل حامية أرضنا وثرواتنا الوطنية ،ب ًّرا وبح ًرا .إن
التمسك بالحريات العامة هو ّ
ّ
ورشة اإلنقاذ ،وأي سلطة ال تحتكم للشعب هي سلطة منفصلة عن الواقع وتعيش يف بر ٍج عاجي ،ولن تستطيع حامية البلد .من هنا،
أدعو اللبنانيني ،يف كل الساحات واملناطق ،إىل أن يكونوا رشكاء يف إطالق ورشة اإلنقاذ.
إن االستقرار ،السيايس واألمني ،هو اليوم رضورة قصوى ،وهو حجر الزاوية يف حامية البلد ،ولذلك فإنني أتو ّجه بالتحية إىل الجيش
اللبناين ،وإىل قوى األمن الداخيل ،وجميع األجهزة العسكرية واألمنية ،قيادة وضباطًا وأفرا ًدا ،عىل الجهد الذي يبذلونه لحامية
االستقرار .كام أشكر اإلعالم اللبناين الذي أكّد أنه منارة هذا الرشق ،وأدعوه إىل أن يكون رشيكًا معنا يف عملية اإلنقاذ.
وأتوكل عىل الله يف مهمتي ،فهو حسبي ونِع َم الوكيل".
ُ
أج ّدد شكري للجميع،
حوار مع الصحافيني
يعب اآلن عن رفضه
وبعد إلقائه البيان ،سئل الرئيس دياب عن كيفية تطبيقه ملبدأ أن الشعب هو مصدر السلطات يف حني أن الشارع ّ
"أول ستكون لنا فرصة كبرية للتحدث إىل اإلعالم يف مناسبات عدة ،اليوم نحن يف صدد العمل وليس الكالم .يف موضوع
له ،فأجابً :
امليثاقية السؤال هو هل هي دستورية أم ال .لو مل تكن دستورية مل نكن لنصل إىل ما وصلنا إليه .أنا مستقل كام ذكرت ،وتاليًا الجميع
سيكونون موجودين يف الحكومة".
سئل :هل تعني األحزاب السياسية؟
فأجاب" :أنا مل أقل األحزاب السياسية .أنا رجل اختصايص ،وتاليًا االختصاصيون لهم األولوية ،ولكن يجب أن تعطوين فرصة يك أستشري
الجميع .ويك ال ننتظر إىل يوم االثنني ،طلبت من دولة الرئيس بري أن نبدأ االستشارات يوم السبت".
سئل :هل متتلك تصو ًرا لكيفية الخروج من األزمة الحالية؟
أجاب" :الناس ال يالمون عىل الوضع الذي وصلنا إليه ،وليس غريبًا أنهم وصلوا إىل الحالة التي وصلوا إليها .الناس يعانون منذ فرتة
طويلة .نعم ،سرنى ما هي اإلجراءات والسياسة املالية املطلوبة لحل هذه األزمة .ولكن يجب أن تعطوين فرصة للعمل".
جهة اإلصدار :رئاسة الجمهورية.
املصدر :املوقع الرسمي لرئاسة الجمهورية اللبنانية ،2019/12/19 ،شوهد يف  ،2021/3/22يفhttp://bit.ly/391pkzR :
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الوثيقة ()10
بيان الحريري ينفي التفاهم مع الثنايئ الشيعي حول تكليف حسان دياب
الرئيس الحريري ينفي إبرام تسوية بينه وبني الثنايئ الشيعي حول دياب.
صدر عن املكتب اإلعالمي للرئيس سعد الحريري :أوردت جريدة "اللواء" يف عددها اليوم ،تقري ًرا إخباريًا يزعم "إبرام تسوية كاملة
بني الرئيس سعد الحريري والثنايئ الشيعي انتهت إىل تكليف الدكتور حسان دياب وعدم تسمية كتلة املستقبل السفري نواف سالم"
وأمور أخرى نسبت إىل التسوية املزعومة.
يؤكد املكتب اإلعالمي أن كل ما ورد يف التقرير غري صحيح ويقع يف خانة التحليل والتكهن ،وأن األمر الوحيد الذي جرى التوافق
والتأكيد عليه بني الرئيس الحريري والثنايئ الشيعي هو العمل بكل الوسائل عىل منع الفتنة وحامية السلم األهيل.

جهة اإلصدار :املكتب اإلعالمي للرئيس سعد الحريري.
املصدر :صفحة تيار املستقبل ،فيسبوك ،2019/12/21 ،شوهد يف  ،2021/3/22يفhttp://bit.ly/3vOAPEI :

الوثيقة ()11
كلمة الوكيل الرشعي العام للخامنئي يف لبنان حول األوضاع والحكومة املنتظر تشكيلها
أكد الوكيل الرشعي العام لإلمام الخامنئي يف لبنان الشيخ محمد يزبك ،خالل احتفال يف "مركز اإلمام الخميني" الثقايف يف بعلبك
مبناسبة الذكرى السنوية للشيخ محمد خاتون" :أن حزب الله ال يريد ملصلحته شيئًا من الحكومة ،وهو ال يريد أن ينازع أح ًدا ،وكل ما
نريده أن تكون هناك حكومة تتحمل مسؤولياتها من أجل سيادة وكرامة الوطن ،ومن أجل إرساء العدالة ليخرج الوطن مام هو فيه،
ومن أجل مواجهة الفساد والظلم والطغيان ،وهذه مسؤولية الحكومة ،لذلك نقول اتركوا الحكومة تتشكل وأعطوا الرئيس املكلف
الفرصة ،لكن هناك من يرمي السهام ويقطع الطرقات ،فعىل من تقطع الطرقات ،وملصلحة من تقطع ،وماذا يراد للبلد من التعطيل
وقطع الطرقات".
أضاف" :نحن لبنانيون قبل اآلخرين ،لنا رأي ،ووجودنا مع كل الرشفاء يف الوطن حافظنا عليه ،وقوة لبنان ليست بضعفه ،وإمنا قوته
مبقاومته وجيشه وشعبه".
وختم" :ننصح كل اللبنانيني أن يستمعوا إىل رئيس الحكومة املكلف ،وأن يتعاونوا معه كشخصية مستقلة وطنية ،ألن املسؤولية تقع
عىل الجميع ،ويجب أن ال يتهرب أحد من املسؤولية ،وبعون الله سنخرج من حافة الهاوية ،بالتخطيط وباعتامد منهجية جديدة
وحلول اقتصادية من أصحاب الخربة ملعالجة كل القضايا".
جهة اإلصدار :الوكيل الرشعي العام لإلمام الخامنئي يف لبنان ،الشيخ محمد يزبك.
املصدر :الوكالة الوطنية لإلعالم ،2019/12/24 ،شوهد يف  ،2021/3/22يفhttps://bit.ly/3cS4u7m :

قيثوتلا
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الوثيقة ()12
بيان سمري جعجع يرفض فيه تشكيل الحكومة املرتقبة وفقًا ملصالح القوى السياسية

جهة اإلصدار :رئيس حزب القوات اللبنانية ،سمري جعجع.
املصدر :الحساب الرسمي لسمري جعجع ،تويرت ،2020/1/2 ، ،شوهد يف  ،2021/3/27يفhttps://bit.ly/3rvXpyx :

ددعلالا
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الوثيقة ()13
ترصيح حسان دياب حول املستجدات بعد ثالث أسابيع من تكليفه تشكيل الحكومة

قيثوتلا
الوقائع الفلسطينية

املصدر :رئيس الحكومة املكلف ،حسان دياب.
جهة اإلصدار :الحساب الرسمي لحسان دياب ،توتري ،2020/1/10 ،شوهد يف  ،2021/4/7يفhttps://bit.ly/2PbIEDD :

141

ددعلالا
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الوثيقة ()14
ترصيح وليد جنبالط حول مستجدات الحراك وتوجيهه اللوم للعهد وحليفه الرئيس يف الحكم

جهة اإلصدار :رئيس الحزب التقدمي االشرتايك ،وليد جنبالط.
املصدر :الحساب الرسمي لوليد جنبالط ،تويرت ،2020/1/11 ،شوهد يف  ،2021/3/27يفhttps://bit.ly/3cMM0Gn :

قيثوتلا
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الوثيقة ()15
النائب نهاد مشنوق يدعو النتخابات رئاسية مبكّرة وتشكيل حكومة تكنوقراط

144

جهة اإلصدار :النائب عن تيار املستقبل ووزير الداخلية السابق نهاد مشنوق.
املصدر :الحساب الرسمي لنهاد مشنوق ،تويرت ،2020/1/19 ،شوهد يف  ،2021/3/27يفhttps://bit.ly/3swZBHs :

ددعلالا
سرام /راذآراذآ

قيثوتلا
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الوثيقة ()16
التيار الوطني الحر يرفض االتهامات املوجهة له ويعلن التزامه بحكومة اختصاصيني

جهة اإلصدار :التيار الوطني الحر.
املصدر :الحساب الرسمي للتيار الوطني الحر ،تويرت ،2020/1/19 ،شوهد يف  ،2021/4/3يفhttps://bit.ly/39M69ug :

ددعلالا
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الوثيقة ()17
بيان مجلس الوزراء مبناسبة انعقاد جلسته األوىل بعد تشكيل الحكومة
أذاع األمني العام ملجلس الوزراء القايض محمود مكية البيان التايل:
"عقد مجلس الوزراء ،قبل ظهر اليوم يف قرص بعبدا ،جلسته األوىل برئاسة فخامة رئيس الجمهورية العامد ميشال عون وحضور دولة
رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب والوزراء.
يف مستهل الجلسة ،هنأ فخامة الرئيس الوزراء والوزيرات ،متمن ًيا لهم التوفيق يف مهامهم الجديدة الفتًا إياهم إىل دقة املرحلة التي
تتطلب منا مضاعفة الجهود والعمل ال سيام وأن هذه الحكومة شكلت يف ظل أوضاع اقتصادية ومالية واجتامعية صعبة للغاية.
وقال فخامة الرئيس :مهمتكم دقيقة وعليكم اكتساب ثقة اللبنانيني والعمل لتحقيق األهداف التي يتطلعون إليها سواء بالنسبة
إىل املطالب الحياتية التي تحتاج إىل تحقيق ،أو األوضاع االقتصادية التي تردت نتيجة تراكمها عىل مدى سنوات طويلة .ولفت
فخامة الرئيس إىل رضورة العمل ملعالجة األوضاع االقتصادية واستعادة ثقة املجتمع الدويل باملؤسسات اللبنانية ،والعمل عىل
طأمنة اللبنانيني إىل مستقبلهم .لقد سبق أن أعددنا خطة اقتصادية وإصالحات مالية سيقع عىل عاتق الحكومة تطبيقها أو تعديلها
عند الرضورة.
علم
ولفت فخامة الرئيس إىل عقد جلسات متتالية ملجلس الوزراء إلنجاز جداول األعامل وتعويض ما فاتنا خالل األسابيع املاضيةً ،
أن هذه الجلسة مخصصة لتشكيل لجنة البيان الوزاري.
الرئيس دياب
ثم تحدث دولة الرئيس وقال:
"شك ًرا فخامة الرئيس ،ما تفضّ لتم به يضع اإلصبع عىل الجرح يف واقعنا األليم الذي وصلنا إليه اليوم.
يف الواقع ،وأنا أتو ّجه إىل السادة الوزراء بالتهنئة ،أشعر أن املرحلة ال تحتمل ترف التهاين ،فالوضع يف البلد ال يطمنئ عىل كل
املستويات .هناك تحديات هائلة تنتظرنا ،وجميعنا معنيون بخوض هذه التحديات ،مجتمعني ومنفردين ،هنا يف مجلس الوزراء،
وأيضً ا كل وزير يف وزارته.
وعىل الرغم من أن جلسة اليوم تحمل صفة بروتوكولية ،إال أنني أرغب أن تكون صفارة انطالق قطار الحكومة ،ألننا نواجه أصعب
وأخطر مرحلة يف تاريخ لبنان.
اللبنانيون تعبوا من الوعود والبيانات والخطط التي تبقى ح ًربا عىل ورق ،بينام قدراتهم تتآكل ،وآمالهم تكاد تتب ّدد بوطن مستقر
يطمئنهم إىل مستقبلهم ومستقبل أبنائهم.
من حق اللبنانيني أن يرصخوا ،وأن يطالبوا بوقف املسار االنحداري للبلد ،بينام ال يزال اإلصالح أسري التجاذبات.
اليوم نحن أمام مأزق مايل واقتصادي واجتامعي .يف الواقع نحن أمام كارثة ،وعلينا التخفيف من وطأة وتداعيات هذه الكارثة
عىل اللبنانيني.
كل منكم يدرك حجم املخاطر.
طويل اآلن ،لكن عناوين املشكالت واضحة .وأنا عىل يقني أن ً
توصيف املشكلة قد يأخذ م ّنا وقتًا ً
املهم اليوم هو تأمني االستقرار الذي يحفظ البلد يك ننرصف إىل ترسيخ ركائز هذا االستقرار من خالل استعادة ثقة اللبنانيني بالدولة.

قيثوتلا
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ولذلك ،فإن الرهان عىل حامية ظهر الجيش اللبناين والقوى األمنية ،عرب تأمني املظلة السياسية التي متنحهم الحصانة يف التعامل بحكمة
مع التحديات ،والتمييز بني االحتجاج والشغب .ولذلك أش ّدد عىل أهمية دعم الجيش والقوى األمنية ،ألنهم صامم أمان االستقرار.
الدميقراطية يجب أن تبقى مصانة ،ومحمية ،والتعبري الدميقراطي يجب الحرص عليه حتى لو كان ضدنا ،ألن املامرسة الدميقراطية
تفرتض االستامع إىل رأي الناس ورصاخهم ،فالشعب هو مصدر السلطة األول.
هذه الحكومة ،عمل ًيا ،هي حكومة إنقاذ وطني ،ولذلك فهي ليست حكومة فئة أو طرف أو جهة أو فريق .هي حكومة كل لبنان
وكل اللبنانيني.
علينا التعامل بتواضع مع الناس ،وحكمة يف معالجة املشكالت واإلشكاالت .الوزير ليس يف منزلة متق ّدمة عىل الناس ،مفهوم الوزير
أنه معني مبالحقة هموم الناس ومتابعة مطالبهم ،والعمل للتخفيف عنهم ،وتسهيل الحياة يف وطنهم.
بهذه الروحية يجب أن نتعامل مع امللفات املطروحة عىل املستوى العام ويف كل وزارة.
أمتنى أن نستطيع تقديم صورة مختلفة يف هذه الحكومة عن مفهوم العمل الحكومي.
أمتنى أن يبدأ كل وزير ،بوضع جدول أعامل امللفات التي يجب عليه إنجازها برسعة.
هناك واقع اجتامعي واقتصادي ومايل ال يحتمل الكثري من الدراسات واملناقشات .هناك ملفات ميكن إطالق العمل فيها رسي ًعا ،وعلينا
العمل ليل نهار من أجل تحقيق أهدافنا.
نحن لسنا حكومة سياسية ،وبالتايل ،لن نغرق يف مناقشات تؤدي إىل تجاذبات وسجاالت ال فائدة منها.
يجب أن تكون هذه الحكومة استثنائية .يف أداء وزرائها ،ويف خطة عملها ،ويف إنجازاتها ،ويف تكوينها باعتبارها فريق عمل واح ًدا
يعمل إلنقاذ لبنان.
قليل.
أرجو أن نعمل كث ًريا ونتكلّم ً

جهة اإلصدار :رئاسة الجمهورية اللبنانية.
املصدر :املوقع الرسمي لرئاسة الجمهورية اللبنانية ،2020/1/22 ،شوهد يف  ،2021/4/5يفhttps://bit.ly/3fRUyxS :

ددعلالا
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الوثيقة ()18
بيان التيار الوطني الحر يبارك والدة الحكومة الجديدة ويدعو إلعطائها الفرصة

جهة اإلصدار :اللجنة املركزية لإلعالم ،التيار الوطني الحر.
املصدر :حساب التيار الوطني الحر ،تويرت ،2020/1/21 ،شوهد يف  ،2021/4/3يفhttps://bit.ly/2ReaobR :

قيثوتلا
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الوثيقة ()19
حزب الكتائب يدعو النتخابات نيابية إلعادة تكوين السلطات والتخيل عن فكر املحاصصة

جهة اإلصدار :املكتب السيايس لحزب الكتائب اللبنانية.
املصدر :الحساب الرسمي لحزب الكتائب اللبنانية ،تويرت ،2020/1/21 ،شوهد يف  ،2021/4/4يفhttps://bit.ly/3dyzEkv :

ددعلالا
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الوثيقة ()20
حزب الله يدعو للتعاون مع الحكومة الجديدة وإعطائها الفرصة الكاملة

جهة اإلصدار :مسؤول العالقات اإلعالمية يف حزب الله ،إبراهيم املوسوي.
املصدر :الحساب الرسمي إلبراهيم املوسوي ،تويرت ،2020/1/22 ،شوهد يف  ،2021/3/22يفhttps://bit.ly/317m69Q :

الوثيقة ()21
القيادي يف حزب الكتائب نديم جميل يعترب الحكومة الجديدة هي حكومة حزب الله

جهة اإلصدار :القيادي يف حزب الكتائب اللبنانية نديم جميل.
املصدر :الحساب الرسمي لنديم جميل ،تويرت ،2020/1/22 ،شوهد يف  ،2021/3/27يفhttps://bit.ly/3mlqE64 :

قيثوتلا
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الوثيقة ()22
فؤاد سنيورة يرصح بسيطرة حزب الله عىل الحكومة الجديدة وعدم احرتام وعد تشكيل حكومة اختصاصيني

جهة اإلصدار :القيادي يف حزب الكتائب اللبنانية نديم جميل.
املصدر :الحساب الرسمي لفؤاد السنيورة ،تويرت ،2020/1/24 ،شوهد يف  ،2021/3/3يفhttps://bit.ly/3w8bV2U :

