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بيان مجموعة »كلنا إرادة« حول إنفجار مرفأ بيروت

تتوجه منظمة »كلنا إرادة« للبنانني واللبنانيات مقدمًة العزاء للذين فقدوا احباءهم ومتمنيًة الشفاء العاجل 
للجرحة وواضعًة جهودها وامكانياتها ملساندة مجتمعنا الذي يثبت مرة اخرى، عرب تضامنه وتكاتفه مع 

املترضرين، انه بحاجة ماسة اىل طبقة حاكمة أفضل بكثري من تلك املوجودة اليوم.

عاشت مدينة بريوت وسكانها يوم الثالثاء فاجعة مل متر عليهم عىل مدار سنوات الحرب، ادت اىل خسائر جسيمة 
بأرواح املواطنني واملواطنات واىل اصابة آالف األشخاص واىل تدمري فادح للمنازل واملمتلكات.

تأيت هذه الكارثة االنسانية البشعة نتيجة اهامل غري مسبوق من قبل الطبقة السياسية، وهي نفسها التي نهبت 
اللبنانيني واللبنانيات مدخراتهم وعملهم وصحتهم وتركتهم يتخبطون ليحصلوا عىل لقمة عيشهم ويحافظوا عىل 

سالمتهم وسالمة اوالدهم.

فبعدما اثبتت املنظومة السياسية فشلها يف ادارة أعنف ازمة اقتصادية شهدها لبنان يف عرصنا الحديث، مع كل 
ما استتبعها من مأٍساة انسانية، ها هي نفس السلطة وبإهاملها املعهود، الواضح واملوثق تقتل شعبها وتعرضه 

للموت واالصابات واالرضار وللخطر والترشد والجوع باإلضافة اىل تدمري البنية التحتية الرئيسية للبالد اذ يشكل 
مرفق بريوت مرتكز لبنان التجاري.

حان الوقت ليستعيد اللبنانيون واللبنانيات قرارهم ويتحكموا مبصريهم. حان الوقت لتتنحى املنظومة الحاكمة 
جانبا وتتحمل مسؤولية أفعالها ولينتقل لبنان نحو دولة مدنية تقوم عىل سيادة القانون، يبدأ مع تشكيل حكومة 

مستقلني ذات صالحيات ترشيعية استثنائية مبساندة املجتمع املدين. 

يهمنا ان نؤكد، ان هذه املنظومة التي حولت الدولة اىل دوليات وأفقدت القضاء والدولة رهبتهام، وتعمل 
ملصلحتها وليس ملصلحة املواطن، ال ميكن أن ندعها تتوىل التحقيقات فتقوم بتحميل بعض االفراد مسؤولية 
الكارثة وابراء ذمتها من اي خطأ. لذلك يقتيض العمل عىل إجراء تحقيق شفاف مع خرباء ذات مصداقية وكفاءة 

عالية وضامن استقاللية التحقيق ومساءلة جميع املسؤولني عن هذه الكارثة بعيدا عن أي تدخالت سياسية.

وأخريا نشدد عىل رضورة تشكيل لجنة مستقلة الستالم املساعدات الدولية وضامن سالمة هذه التربعات من 
الفساد وسوء اإلدارة.
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