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نحن كلنا إرادة، الحركة المدنية لإلصالح السياسي في لبنان، ونؤمن بما يلي:
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1. المواطن واإلنسان 

أ- أســمى وأنبــل األهــداف هــي المحافظــة 
وحريتــه  كرامتــه  وعلــى  اإلنســان  علــى 
هــذا  لكــن  والمعنــوي  الجســدي  وكمالــه 

لبنــان.. فــي  الحــال  ليــس 

ــن  ــن المواطني ــل بي ــة تفاع ــك عالق ب- هنال
يقــوى  الوطــن  قــوَي  كّلمــا  والوطــن. 
المواطنــة.  مبــدأ  ويقــوى  المواطــن 
ــوم  ــف، مفه ــن لألس ــح. ولك ــس صحي والعك

لبنــان. فــي  هشــًا  يــزال  ال  المواطنــة 

فــي  يحملــون  اللبنانيــون  يــزال  ال  ت- 
نفوســهم آثــار مــا كان علــى األرض اللبنانيــة 
مــن تهجيــر وتدميــر واقتتــال. ال يمكــن إعــادة 
بنــاء وطــن مــا لــم يســَع كل اللبنانييــن الــى 

الحّقــة. الوطنيــة  المصالحــة 

أ- الهوية األولى ال بد أن تكون المواطنة.

ــن وكّل  ــدر القواني ــم مص ــون ه ب-   المواطن
الدولــة  وبيــن  بينهــم  وســيط  وال  الســلطات 

ومؤسســاتها. 

ت- كما للمواطن حقوق فعليه واجبات. 

ث- ال مواطنة من دون مساواة أو عدالة. 

يحميــه  طنــي  لو ا ق  فــا لو ا ج- 
. ن نــو لقا ا و طــن  ا لمو ا

ح- الحريــات الشــخصية مصونــة وفــي حمــى 
أي  حريــات  مــن  الحــد  يمكــن  وال  القانــون 

القانــون. ألحــكام  وفاقــًا  إال  مواطــن 

علــى  اإلقامــة  فــي  الحــق  لبنانــي  لــكل  خ- 
أي جــزء مــن الوطــن والتمتــع بــه فــي ظــل 
ســيادة القانــون.  فــال فــرز للمواطنيــن علــى 
أســاس أي انتماء كان، وال تجزئة وال تقســيم. 

أ- الســعي للمصالحــة الوطنيــة الحقيقيــة 
وتطهيــر العواطــف )Catharsis( لتخطــي 
مســببات  تكويــن  إعــادة  ومنــع  الضغينــة 

الداخلــي. االقتتــال 

األجيــال  عنــد  المواطنــة  هويــة  ترســيخ  ب- 
الحاليــة واآلتيــة مــن خــالل العائلــة والمناهــج 
تنّبــه  التــي  التثقيفيــة  والبرامــج  المدرســية 
إلــى مخاطــر زوال هويــة المواطنــة وأوهــام 
األعلــى  القيمــة  اإلنســان  ليبقــى  تبديلهــا، 

فــي لبنــان.

وتجريــم  القانونيــة  المــواد  كل  إلغــاء  ت- 
الممارســات المجحفــة بحــق المــرأة والطفــل 
ومــن  اإلنســان  حقــوق  شــرعة  مــع  تماشــيًا 
لتحقيــق  الجنســية  قانــون  تعديــل  ضمنهــا 

والمــرأة.  الرجــل  بيــن  المســاواة 

ث-  لجــم أي اعتــداء علــى حريــة إبــداء الــرأي، 
قــواًل وكتابــة، وحريــة النشــر وحريــة االجتمــاع 
وحريــة تأليــف الجمعيــات واألحــزاب، تماشــيًا 
والحقــوق  االنســان  حقــوق  شــرعة  مــع 

المدنيــة. 

علــى  اإلقامــة  فــي  الحــق  لبنانــي  لــكل  خ- 
أي جــزء مــن الوطــن والتمتــع بــه فــي ظــل 
ســيادة القانــون.  فــال فــرز للمواطنيــن علــى 
أســاس أي انتماء كان، وال تجزئة وال تقســيم. 

ثالثًا- الرؤيةثانيًا- المبادئ والقناعات أواًل- الوضع الحالي

األشــخاص  قانــون  مشــروع  إقــرار  ج- 
وتلبيــة  قســراً  والمخفّييــن  المفقوديــن 
االعتقــال  وضحايــا  العائــالت  حاجــات 

المطــّول. والتعذيــب  التعســفي 

الدوليــة  االتفاقيــة  علــى  المصادقــة  ح- 
اإلخفــاء  مــن  األشــخاص  جميــع  لحمايــة 
الجنائيــة  بالمحكمــة  وااللتحــاق  القســري 

الدوليــة.

خ- تحســين األوضــاع فــي الســجون ووضــع 
التعســفي  االعتقــال  لحــاالت  فــوري  حــّد 

البشــري. واإلتجــار  والتعذيــب 

أو  العــام  العفــو  قوانيــن  إصــدار  عــدم  د- 
الخــاص فــي حــاالت الجرائــم األكثــر خطــورة.

المواطن 
واإلنسان
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2. الدستور والنظام السياسي

التوافقيــة  بالديمقراطيــة  يســّمى  مــا  أ- 
خدمــة  فــي  قدراتهــا  وتوظــف  الدولــة  تشــّل 
السياســية  الطائفيــة  مــن  المســتفيدين 
وليــس لمصلحــة المواطنيــن. ومــا يطالهــم 

التمنيــن. بمنطــق  هــو 

الدولــة  وإدارات  مؤسســات  تســييس  ب- 
يــؤدي الــى تفاقــم الفســاد وإلــى شــَل اإلدارة 
أزمــة  كل  عنــد  المســتويات  كافــة  علــى 

 . ســية سيا

المؤسســات  وتدجيــن  تعطيــل  ت- 
الســلطة  تكويــن  يعرقــل  الدســتورية 
الدســتورية  االســتحقاقات  مــن  ويجعــل 
فرصــًا  تكــون  أن  مــن  بــداًل  وجوديّــة  أزمــات 
تــداول  أجــل  مــن  الديمقراطيــة  لممارســة 

للســلطة. ســلس 

خــارج  تُمــارَس  أصبحــت  الســلطة  ث- 
بــل  تحترمهــا  فــال  الدســتورية  المؤسســات 

. تســتغّلها

أعدمــت  الحاليــة  السياســية  الممارســة  ج- 
كل مقّومــات إصالحهــا، وأصبحــت تشــكل 

إرادة  تمثيــل  هــو  االنتخــاب  هــدف  أ- 
الطائفيــة  تكريــس  وليــس  المواطنيــن 

. ئنيــة با لز ا و

ب- االنتخــاب هــو تفويــض مؤقــت ومحــدد 
إرادتــه  ليمّثــل  للمنتخــب  الناخــب  مــن 
عــن  تنــازًلا  وليــس  باحترامهــا  ومشــروط 

الســيادة.  كصاحــب  صفتــه 

هــو  المعّيــن  أو  المنتخــب  السياســي  ت- 
مؤتمــن علــى مصلحــة المواطنيــن وخاضــع 

إلدارتهــم ويعاقــب عنــد التقصيــر. 

المواطنيــن  وقــدرة  واجــب  مــن  ث- 
صوتهــم.  إيصــال  المدنــي  والمجتمــع 

ج- إن أراد المواطــن اللبنانــي أن يكــون حــرّاً، 
فعليــه أن يحــرّر نفســه بنفســه. الحريــة تؤخــذ 

وال تُعطــى. 

تطمئــن  التــي  هــي  الفّعالــة  الدولــة  ح- 
وبيئتــه  كيانــه  علــى  وتحافــظ  المواطــن، 

وأمنــه. وصحتــه 

ثالثًا- الرؤيةثانيًا- المبادئ والقناعاتأواًل- الوضع الحالي

أ- تحصيــن الدســتور وتطويــره عبــر اعتمــاد 
آليــات تحــول دون تجميــد عمل المؤسســات 

الدســتورية.

فصــل  عبــر  الســلطات  فصــل  تفعيــل  ب- 
النيابــة عــن المراكــز الحكوميــة خاصــة الوزارة 
السياســية  للمراكــز  زمنيــة  حــدود  ووضــع 

المعينــة.    أو  المنتخبــة 

ت- تفعيــل محاســبة ومســاءلة السياســي 
إذا أســاء إلــى تفويــض المواطنيــن أو امتنــع 

عــن القيــام بواجبــه أو تراجــع عــن التزاماتــه.

تضــارب  تجــرّم  التــي  القوانيــن  تطويــر  ث- 
المصالح والفســاد والهدر وســوء اســتعمال 

ــة.  ــا بصرام ــام، وتطبيقه ــال الع الم

ج- إعــادة النظــر فــي آليــات اتخــاذ القــرارات 
فــي الحكومــة العتمــاد نظــام ديمقراطــي 
الوحــدة  برلمانــي أكثــري وحصــر حكومــات 
كحالــة  القصــوى  الضــرورة  إلــى  الوطنيــة 

الحــرب.

خطــراً علــى مقّومــات الدولــة. 

وتعطيــل  الســلطات  فصــل  انعــدام  ح- 
 checks and( أنظمــة الضوابــط والتوازنــات
سياســية  طبقــة  إلــى  أّدى  ممــا   )balances

أو  مســاءلة  أو  فّعالــة  رقابــة  ألي  خاضعــة  غيــر 
لنفســها.  وتجــدد  محاســبة 

للعمــل  الصحيــح  المفهــوم  تشــويه  خ- 
السياســي فــي لبنــان أّدى الــى اقتــران كلمــة 
والزبائنيــة  واالســتغالل  بالفســاد  »سياســة« 

.)nepotism( األقــارب  ومحابــاة 

حتــى  المعتمــدة  االنتخابيــة  القوانيــن  د- 
اليــوم ال تســمح بتنظيــم التمثيــل علــى أســس 
المواطنــة والقانــون المقــرّ أخيــراً بيقــى بعيــداً 

عــن المرجــو.

ذ- نســبة المشــاركة المتدنيــة فــي االنتخابــات 
خــارج االصطفاقــات السياســية تشــير إلــى مــدى 

يــأس اللبنانييــن.

تكــرّس  االنتخابيــة  والممارســات  القوانيــن  ر- 
الطائفيــة والزبائنيــة والتخويــف مــن اآلخــر.  

كريمــة  حيــاة  تضمــن  الفّعالــة  الدولــة  خ- 
فــي  االســتثمار  علــى  وتشــجعه  للمواطــن 
األمــد  طويلــة  اقتصاديــة  بمشــاريع  وطنــه 
مســتقرة  عمــل  فــرص  تخلــق  بدورهــا  التــي 

الهجــرة. مــن  تحــّد 

د- الدولــة الفّعالــة هــي الضمانــة لترســيخ 
النظــام الديمقراطــي والحفــاظ على ســيادة 

الوطــن ومكانتــه فــي العالــم.

ذ- نبــذ كل أشــكال العنــف واعتمــاد الحــوار 
البنــاء واحتــرام الــرأي اآلخــر فــي حــّل الخالفــات 
والنزاعــات بيــن  المواطنيــن واألفرقــاء همــا 

مــن صميــم الديمقراطيــة.

ح- محاربــة كل محاولــة لتعطيــل أو تأجيــل 
التشــكيك  أو  الدســتوري  المجلــس  قــرارات 

بهــا.

الدســتوري  المجلــس  أعضــاء  تعييــن  خ- 
الكفــاءة  أســاس  علــى  عامــة  والقضــاء 
السياســي  االنتمــاء  وليــس  والنزاهــة 

المطلقــة. اســتقالليته  وضمــان 

د- ضمــان اســتقاللية اإلعــالم ورفــع مســتواه 
المهنــي الســتعادة دوره كســلطة رابعــة.

بقســاوة  األصــوات  وبائــع  شــاري  تجريــم  ذ- 
وااللتفــاف علــى ســقف الدعايــة اإلنتخابيــة.

ر- إعتمــاد الكوتــا النســائية مرحليــًا وصــواًل 
والمقاعــد  الترشــيح  فــي  المناصفــة  إلــى 
المعتــرك  إلــى  النســاء  دخــول  لتشــجيع 

. ســي لسيا ا

ــا.  وطــن  ز- خفــض ســن االقتــراع إلــى 1٨عاًم
يخــاف مــن شــبابه هــو فاشــل فهــم عصــب 

التغييــر والمحاســبة.

الســكن  عنــوان  باختيــار  الســماح  س- 
كأســاس  القيــد(  محليــة  )بــدل  األساســي 

االنتخابــات. فــي  للتصويــت 

الدستور
 والنظام 

السياسي
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3. الطائفية 

عــن  الطائفــي  السياســي  النظــام  أثبــت  أ- 
اســتقرار،  أو  مواطــن  إنتــاج  علــى  قدرتــه  عــدم 
ناهيــك عــن مراحــل العنــف، وســاهم فــي تفاقم 
والمســاءلة  المحاســبة  وانعــدام  الفســاد 

الفعالــة.  والحوكمــة 

أغلبيتهــم  فــي  اللبنانييــن  قناعــة  رغــم  ب- 
أصبحــت  النظــام،  هــذا  تبديــل  بضــرورة 
الطائفيــة جــزًءا مــن ثقافتهــم، وحاجــزاً يخافــون 

تخطيــه. مــن 

الطائفــي  السياســي  النظــام  عــن  نتــج  ت-  
الغنائــم. وتوزيــع  المحاصصــة 

أ- تحــد قوانيــن األحــوال الشــخصية وتطبيقهــا 
الدســتور  فــي  المكرســة  المعتقــد  حريــة  مــن 

اللبنانــي.

أواًل- الوضع الحاليأواًل- الوضع الحالي ثانيًا- المبادئ والقناعات ثانيًا- المبادئ والقناعات 

أ- الدولــة المدنيــة هــي المســار إلعــادة تكويــن 
حــق  تصــون  وعادلــة  ومنتجــة  معاصــرة  دولــة 
اآلخــر  علــى  واالنفتــاح  الديمقراطــي  االختــالف 

وقبولــه. 

المواطــن  حقــوق  اســتبدال  يجــوز  ال  ب- 
بشــعارات عــن حقــوق الطوائــف فالطائفة هي 
شــخصية معنويــة تمّلكهــا أصحــاب الرســاميل 
السياســية وال تــوزع أرباحهــا علــى المواطنيــن 
إالّ مــن بــاب الزبائنيــة وبالتمنيــن. أمــا المواطــن 
والمدنيــة  اإلنســانية  للحقــوق  المالــك  فهــو 
 inalienable( واالجتماعيــة  واالقتصاديــة 
rights( . المــرض ال يمّيــز بيــن طائفــة وأخــرى.

واللبنانييــن  لبنــان  تحمــي  ال  الطائفيــة  ت- 
هــي  والعدالــة  والقانــون  المواطنــة  إنمــا 
التــي تحمــي لبنــان ومواطنيــه ومعتقداتهــم 

وكرامتهــم. وحريتهــم 

المواطنــة  مبــدأ  علــى  يقــوم  لبنــان  ث- 
أي  علــى  العامــة  المصلحــة  وإعــالء  الجامعــة 

فئــوي. أو  فــردي  اعتبــار 

 freedom of( والضميــر   المعتقــد  حريــة  أ- 
المعتقــدات. بقدســية  هــي   )conscience

أ- إرســاء ونشــر مبــادئ ومفاهيــم المواطنــة 
مــن خــالل الحجــة والممارســة السياســة. 

ب- وضع األسس لدولة مدنية.

هــدف  السياســية  الطائفيــة  إلغــاء  ت- 
علــى  العمــل  يقتضــي  أساســي  وطنــي 

مرحليــة.  خطــة  وفــق  تحقيقــه 

أ- تمكيــن حريــة المعتقــد مــن خــالل تخييــر 
قانــون  أو  مدنــي  قانــون  بيــن  المواطــن 

الشــخصية. لألحــوال  طائفــي 

ب- الدولــة والقوانيــن هــي الضامنــة األولى 
لحريــات وحقــوق المواطن.

 الطائفية

ثالثًا- الرؤية:ثالثًا- الرؤية:

4. األحوال الشخصية  

األحوال
الشخصية 
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5. العدالة االجتماعية والخدمات األساسية

 العدالة
 االجتماعية
 والخدمات
األساسية

مــن  يومــا  االجتماعيــة  العدالــة  تكــن  لــم  أ- 
أولويــات النظــام السياســي فــي لبنــان وهــي 

مســتمر.  تراجــع  علــى 

لالرتهــان  وســيلتان  والحاجــة  الفقــر  إن  ب- 
باألصــوات االنتخابيــة وترســيخ ثقافــة الزبائنيــة. 

الحاجــة، يضطــر المواطــن  لتفاقــم  ت- نظــراً 
لالســتدانة فــوق طاقتــه ولبيــع أرضــه وممتلكاته 

وصــواًل أحيانــًا الــى كرامتــه.

االجتماعيــة  الخدمــات  تصــل  ال  ث- 
والمســاعدات بمعظمهــا إلــى المســتهدفين 

. لحقيقييــن ا

بصــورة  العامــة  السياســات  تســتهدف  ال  ج- 
بــؤر  واتســاع  الفقــر  محاربــة  وجذريــة  واضحــة 

المــدن. فــي  البــؤس 

أ- ثــروة النفــط والغــاز هــي ثــروة غيــر متجــددة 
فــي  يكمــن  والخطــر  لبنــان  علــى  ومســتجدة 
كســائر  معهــا  السياســية  الطبقــة  تعامــل 
ثــروات لبنــان أي بمنطــق الهــدر والمحاصصــة.

النفطيــة  الثــروة  ب- مــن الممكــن أن تكــون 
لــم تؤخــذ  إن  ايجابــي. ولكــن  والغازيــة عامــل 
واالقتصاديــة  والسياســية  البيئيــة  المخاطــر 
الحســبان  فــي  والجيوســتراتيجية  واألمنيــة 
لعنــة  إلــى  نعمــة  مــن  الثــروة  هــذه  ســتتحّول 

أخــرى.  بلــدان  فــي  حــدث  مثلمــا 

أواًل- الوضع الحاليأواًل- الوضع الحالي ثانيًا- المبادئ والقناعات ثانيًا- المبادئ والقناعات 

الكريــم  والعيــش  اإلنســان  القدســية  أ- 
. يــة لو و أل ا

الشــيخوخة  وضمــان  ب- الطبابــة والتعليــم 
تؤمنهــا  أن  الدولــة  وعلــى  طبيعيــة  حقــوق 

. للجميــع

مــن  عمــل  وفــرص  الئــق  مســكن  تأميــن  ت- 
االجتماعيــة. العدالــة  صلــب 

كل  ملــك  هــي  والغازيــة  النفطيــة  الثــروة  أ- 
القادمــة. واألجيــال  الحالييــن  اللبنانييــن 

ب-الحكومــة الســليمة والشــفافية واإلفصــاح 
والمراقبــة المنتظمــة والمتواصلــة والمحاســبة 
قطــاع  إلدارة  األساســية  الشــروط  مــن  هــي 
بإمكانــه تغييــر البنيــة االقتصاديــة واالجتماعيــة 

إيجابيــًا فــي لبنــان.

ت-يجــب التعامــل مــع هــذه الثــروة كمــورد غيــر 
متجــدد يُســتثمر وال يســتهلك.

تهــدف  وقوانيــن  عامــة  سياســة  اعتمــاد  أ- 
الرســمية  الصناديــق  لجميــع  جــذري  إلصــالح 
الشــاملة  الطبابــة  تأميــن  بهــدف  الضامنــة 
كيفيــة  تعديــل  مــع  الشــيخوخة  وضمــان 

 . يلهــا تمو

قبــل  مــن  ســكنية  سياســة  اعتمــاد  ب- 
الدولــة لتشــجيع إنشــاء مســاكن اجتماعيــة 

 . مــة محتر

ت- إقــرار قانــون إلنشــاء صنــدوق البطالــة مع 
تحديــث مكتــب التوظيــف الوطنــي وإنشــاء 
معاهــد للتدريــب المتواصــل والتدريــب علــى 
العمــل  ســوق  متطلبــات  حســب  المهــن 

للحــد مــن البطالــة الطويلــة األمــد.

حاجــات  لخدمــة  والنفــط  الغــاز  اســتثمار  أ- 
الجــدوى  حســب  االســتهالكية  لبنــان 

. يــة د قتصا إل ا

ب-  رس إمكانيــة إنشــاء صناعــات تحويليــة 
للنفــط بــدالً مــن تصديــره كافــًة كمــواد خــام.

المناخــي  والتغييــر  البيئــي  الهــّم  ت-يــالء 
وإنتــاج  اســتثمار  محطــات  كل  فــي  أولويــة 

والغــاز. النفــط  وإســتهالك 

الثــروة  إلدارة  ســيادي  صنــدوق  إنشــاء  ث- 
النفطيــة حســب معاييــر الشــفافية التامــة.

ــة  ــروة النفطي ج-  توجيــه مــردود مدخــرات الث
فيهــا  بمــا  اإلنتاجيــة  القــدرات  لتطويــر 
الرأســمال البشــري البنيــة التحتيــة واألصــول 
نمــو  ذلــك  عــن  ينتــج  اإلنتاجيــة.  الثابتــة 
إقتصــادي صلــب األســاس ومســتدام يخــدم 

القادمــة. واألجيــال  الحالــي  الجيــل 

ح-تأمين استقاللية هيئة النفط والغاز.

ثالثًا- الرؤية:ثالثًا- الرؤية:

6. النفط والغاز

النفط
والغاز 
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٧.  القضاء واالدارة والرقابة

القضاء 
واالدارة 
والرقابة 

باســتقاللية  السياســية  التدخــالت  أ-تعــرّض 
المواطنيــن  حقــوق  كحامــي  ودوره  القضــاء 
علًمــا أن هنــاك عــدد ال يســتهان بــه مــن القضــاة 
هــذا  يقاومــون  يزالــون  ال  الذيــن  الشــجعان 

التدخــل.

اإلدارة  السياســية  الممارســة  حولــت  ب- 
السياســي  النظــام  تخــدم  أداة  إلــى  العامــة 

زبائنيــة. لمــآرب 

البشــرية  الطاقــات  إدارة  ســوء  ت-أّدت 
والهيكليــة والتنظيميــة وممارســات التوظيــف 
وغيــر  متضّخــم  عــام  قطــاع  إلــى  العشــوائي 
ال  عــدد  وجــود  مــن  بالرغــم  كفــؤ.  وغيــر  فعــال 
العــام  القطــاع  موظفــي  مــن  بــه  يســتهان 
علــى مســتوى عــال مــن الكفــاءة واألخالقيــات.

أ-تجريــم بشــكل صــارم التدخــالت السياســية أو 
غيرهــا بعمــل القضــاء أو اإلدارة.

ب- إعــادة هيكلــة اإلدارة المركزيــة والمناطقيــة 
وإعــادة تنظيــم ملــكات الدولــة وسلســلة الرتــب 

والرواتب.

وزيــادة  اإلنفــاق  لترشــيد  اإلدارة  مكننــة  ت- 
مــن  الموظــف  وتحريــر  وشــفافيتها  إنتاجيتهــا 

المجديــة. غيــر  الروتينيــة  األعمــال 

واالتفاقيــات  القوانيــن  كل  وتطبيــق  إقــرار  ث- 
الفســاد. لمكافحــة  الدوليــة 

ج- إلــزام الرؤســاء والنــواب والــوزراء وموظفــي 
بالتصريــح  المســؤولين  وكبــار  األولــى  الفئــة 
ممتلكاتهــم  عــن  مختصــة  للجنــة  الــدوري 
وممتلــكات أزواجهــم وأوالدهــم كمــا فــي ذلــك 

المصرفيــة الحســابات 

المواطــن  حــق  قوانيــن  وتطبيــق  ح-تفعيــل 
المعلومــات.  إلــى  بالوصــول 

ثالثًا- الرؤيةأواًل- الوضع الحالي

ث-نشــأت إدارات رديفــة وصناديــق متخصصــة 
للقيــام بمهمــات إداريــة بحّجــة تقاعــس اإلدارة 
ليســت  الرديفــة  اإلدارات  هــذه  لكــن  العامــة 
بمنــأى عــن ســلبيات اإلدارة العامــة ألنهــا تخضــع 

لنفــس المنطــق الزبائنــي.

المؤسســات  دور  واســع  بشــكل  ج-ُعّطــل 
يغطــي  منهــا  البعــض  بــات  بــل  ال  الرقابيــة 
الفســاد ويعطــي شــرعية لقــرارات تتناقــض مــع 

والدســتور. القانــون 

القضــاء  اســتقاللية  يحتــرم  ال  نظــام  أي  أ-  
المواطــن  وبخدمــة  ديمقراطيــًا  يُعتبــر  ال 

االنســان. وكرامــة 

باعتبــار  يتمتــع  الــذي  للموظــف  مكــن  ب- 
ضــد  المتحصــن  ســيما  ال  ومــادي،  معنــوي 
علــى  بمهامــه  القيــام  السياســي،  التأثيــر 

وجــه. أفضــل 

ت- الكفــاءة والشــفافية والمحاســبة هــي 
األســس الثــالث المتضامنــة والضامنــة إلدارة 

منتجــة.

ث- إلدارة هــي فــي خدمــة المواطــن وليــس 
العكــس.

المتعــددة  بوجوهــه  الفســاد  مكافحــة  ج- 
المصالــح  وتضــارب  المالــي  الفســاد  مثــل 
واإلباحــة بالســلطة مــع التركيــز علــى ضــرورة 

والمفســد. الفاســد  ومعاقبــة  تعقــب 

ثانيًا- المبادئ والقناعات 
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االغتراب  .٨

االغتراب

وفــي  لبنــان  ثــروات  إحــدى  هــو  االغتــراب  أ- 
أزماتــه،  لتعاظــم  مؤشــر  نفســه  الوقــت 
هــذه  تفاقــم  فــي  بحجمهــا  الهجــرة  وتســاهم 
بعــض  مــن  المســتمر  لبنــان  وتفريــغ  األزمــات 
خيــرة عناصــره، كمــا تــؤدي الــى تغذيــة نظــام 

الريَعــي. االقتصــاد 

النظــام  فــي  كلمــة  للمغتــرب  ليــس  ب-  
 . ســي لسيا ا

ت- الفســاد السياســي والكســاد االقتصــادي 
إلــى  الشــباب  يدفعــون  الطائفــي  والنظــام 
الشــعور بالغربــة فــي وطنهــم وانســداد األفــق.

تحــول  االقتصاديــة  والسياســات  الفســاد  ث- 
دون اســتثمار أمــوال المغتربيــن فــي القطاعات 
التنافســية  القــدرة  يقّلــص  ممــا  المنتجــة 

اللبنانــي. لالقتصــاد 

ثانيًا- المبادئ والقناعات أواًل- الوضع الحالي

أ- يــؤدي المغتربــون الجــدد دوراً هامــًا ومباشــراً 
فــي وضــع حــّد لظاهــرة الهجــرة.

بــالد  فــي  تجــذروا  الذيــن  يخــص  مــا  ب-فــي 
فــي  أساســية  معهــم  الشــراكة  المهجــر، 

لبنــان. إنهــاض  عمليــة 

ت- مــن أَدوار المغتربيــن تســهيل انخــراط لبنــان 
فــي االقتصــاد العالمــي واإلقليمــي وتحســين 

التنافســية.

أ- تســريع البــّت بقانــون اســتعادة الجنســية 
اللبنانيــة وتطبيقــه )تــم إقــراره فــي 12 تشــرين 
الثانــي 2٠15(، وتمثيــل المغتربيــن فــي الحيــاة 

السياســية.

ب- تعزيــز الشــراكة االقتصاديــة مــع االغتــراب 
الــوزارات والمؤسســات المعنيــة، فــي  ودور 
مــع  المؤسســاتي  التواصــل  جســور  بنــاء 

المغتربيــن.

ت-  إنشاء وزارة مستقلة للمغتربين.

ث-تنظيــم مشــاركة المغتربيــن وتمثيلهــم 
فــي العمــل السياســي فــي لبنــان.

ثالثًا- الرؤية:

البيئة  .٩

البيئة

أ- يضــم غنــى لبنــان جمــال طبيعتــه والمعالــم 
األثريــة واإلرث المعمــاري القديــم والحديث.

ب- وضــع البيئــة فــي لبنــان مأســاوي مــع تــآكل 
المســاحات الخضــراء وتلــوث الميــاه والهــواء 
الكســارات  وانتشــار  اإلســمنت  غابــات  وامتــداد 
ترتيــب  سياســات  انعــدام  بســبب  وغيرهــا 
المراقبــة  وعــدم  المدنــي  والتنظيــم  األراضــي 

الســائد. والفســاد 

ثانيًا- المبادئ والقناعات أواًل- الوضع الحالي

أ- الحفــاظ علــى البيئــة أساســي للحفــاظ علــى 
صحــة وســالمة المواطن.

األراضــي  لترتيــب  اســتراتيجيات  اعتمــاد  ب- 
أساســية. ضــرورة  المدنــي  والتنظيــم 

ت-الحفــاظ علــى اإلرث الطبيعــي والمعمــاري 
حســية  مرتكــزات  اآلتيــة  األجيــال  يعطــي 
قيمــة  يعطــي  كمــا  هويتهــم  لخصوصيــة 

واالقتصــاد. للســياحة  مضافــة 

أ- إعــادة دراســة القوانيــن المتعلقــة بالبيئــة 
الطبيعــي  واإلرث  المناخــي  والتغييــر 
وتطبيقهــا  وتطويرهــا  والبنــاء  والمعمــاري 

صــارم. بشــكل 

أو  قانــون  لــكل  البيئــي  التأثيــر  ب-  تقييــم 
مشــروع.

علــى  يحافــظ  الــذي  البنــاء  تحفيــز  ت- 
والخصوصيــات  واألشــكال  المعالــم 
المــواد  واســتعمال  التراثيــة  المعماريــة 
والتقنيــات الحديثــة التــي تحّد من اســتعمال 

المتجــددة. غيــر  الطاقــة 

المناخــي  للتغييــر  حديثــة  وزارة  إنشــاء  ث-  
والبيئــة.

ثالثًا- الرؤية:
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1٠.  التعليم

التعليم  

وشــبه  امتيــازاً  النوعــي  التعليــم  أ-أصبــح 
مختصــر علــى المؤسســات الخاصــة والتعليــم 
الرســمي مــأزوم وعلــى تراجــع فــي ظــل انعــدام 

عامــة. تعليــم  سياســة 

بنــاء  فــي  دورهــا  المــدارس  تــؤدي  ال  ب- 
الوطنــي. واالنصهــار  المواطنــة 

المناهــج  فــي  تكامــل  أو  ترابــط  يوجــد  ال  ت- 
وتحديــات  العمــل  ســوق  وحاجيــات  التربويــة 

المعاصــرة. الحيــاة 

ثانيًا- المبادئ والقناعات أواًل- الوضع الحالي

ومتوفــراً  ونوعيــًا  إلزاميــًا  التعليــم  يكــون  أ-  
تمييــز. أي  دون  للجميــع 

ب- هــدف المناهــج التعليميــة ال يقتصــر علــى 
اكتســاب التلميــذ معلومــات ومهــارات، وإنمــا 
العمــل  ثقافــة  تعزيــز  إلــى  يصبــو  أن  يجــب 
النقــدي  الفكــر  وصقــل  الجماعــي  والتعــاون 
الفعــال  والتواصــل  اآلخــر  وتقَبــل  واإلبداعــي 

المواطنــة. ثقافــة  وتنميــة 

تعليــم  علــى  الحصــول  فــرص  تكافــؤ  ت- 
ومتطلبــات  التلميــذ  قــدرات  حســب  نوعــي 
ســوق العمــل يحــّد مــن البطالــة، يرفــع نســبة 

المســتدام.  االســتثمار  ويشــجع  األجــور 

أ-  وضــع سياســة تعليميــة شــاملة تهــدف 
إلــى النهــوض بمســتوى التعليــم لتمكينــه 
مــن تخريــج مواطنيــن مســلحين لمواجهــة 

الحيــاة المعاصــرة.

النظــام  لهيكليــة  جــذري  إصــالح  ب- 
الدولــة  دور  ترســيخ  ذلــك  فــي  بمــا  التربــوي 
فــي التنظيــم والتوجيــه والمراقبــة لضمــان 
المواطنــة. هويــة  وترســيخ  الفــرص  تكافــؤ 

ت- جعــل التعليــم الرســمي نموذجيــًا بــكل 
الــى  ووصــواًل  بالحضانــات  ابتــداء  مراحلــه 

اللبنانيــة. الجامعــة 

المعلــم  مهنــة  إلــى  االعتبــار  إعــادة  ث- 
معنويــًا وماديــًا مــع وضــع أســس للتعييــن 
والترقيــة والتقييــم بحســب الكفــاءة واألداء.

الحيــاة  مــدى  التعليــم  ثقافــة  إدخــال  ج- 
.)lifelong education(

ح- تطابــق دوام المــدارس بمــا يتماشــى مــع 
متطلبــات العمــل والحيــاة العصريــة.

خ- التركيــز علــى التعليــم التقنــي الحديــث 
نظــراً   ،)digital( الرقمــي  مثــاًل  ومنــه 
للتغييــرات فــي كيفيــة االنتــاج فــي العالــم 

البشــرية. وإمكانياتــه  لبنــان  ولجغرافيــة 

ثالثًا- الرؤية:
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11.  الثقافة والفن والسياحة

الثقافة
 والفن 

والسياحة

مــن  اإلبداعيــة  والصناعــات  والفــن  الثقافــة  أ- 
أهــم ميــزات لبنــان واللبنانييــن وإحــدى ثرواتهــم.

الحضــاري  للتفاعــل  مركــزاً  لبنــان  يشــكل  ب- 
مكّوناتــه. بتنــّوع  والدينــي  والثقافــي 

طاقتــه  وينــّوع  ويحــّدث  يطــور  لــم  لبنــان  ت- 
االقتصــاد. كركيــزة  الســياحية 

الصناعــات  تكَبــل  المســبقة  الرقابــة  إن  ث- 
اإلبداعيــة.

ثانيًا- المبادئ والقناعات أواًل- الوضع الحالي

أ-  يجــب وضــع الثقافــة والفــن والســياحة فــي 
متنــاول جميــع اللبنانييــن وليــس فقــط للنخبــة.

ب- حريــة التعبيــر ورفــض الرقابــة هــي األســاس 
والفــن  الثقافــة  فــي  اإلبــداع  الــى  للوصــول 

المحقــة. القضايــا  أجــل  مــن  والنضــال 

الــالزم  االهتمــام  والفــن  الثقافــة  إعطــاء  ت- 
المالــي  التعليــم والتربيــة والدعــم  مــن خــالل 

اإلبداعيــة. الصناعــات  لتطويــر  وذلــك 

ث- تشجيع الصادرات الثقافية اللبنانية.

والصناعــات  والفــن  الثقافــة  اعتبــار  أ- 
كأســاس  الدولــة  قبــل  مــن  اإلبداعيــة 
وليــس كتفصيــل مــن بــاب التــرف، وذلــك 
الخــارج  فــي  لبنــان  بــرواج  تســمح  ألنهــا 

دوليــًا. وتفاعلــه 

ب- وضــع األطــر المؤسســاتية المؤاتيــة 
نظــراً الســتراتيجية هــذا القطــاع. 

والتاريخيــة  األثريــة  المعالــم  اعتبــار  ت- 
لبنــان. وثــروات  هويــة  مــن  جــزء 

الســياحة  وتطويــر  تحديــث  ث- 
إلــى جانــب الســياحة األثريــة  القطاعيــة 
واالســتجمامية والتركيــز علــى الســياحة 
ــياحة  ــة والبيئيــة، وس ــة والتعليمي الصحي

والمؤتمــرات. األعمــال 

والبلديــات  االغتــراب  عالــم  إشــراك  ج- 
فنيــة  توأمــة  إنشــاء  لجهــة  والســفارات 
العالــم. أنحــاء  فــي  مــدن  مــع  وثقافيــة 

ح- تطويــر الســياحة الداخليــة للتعــرف إلــى 
البلــد وتقاليــده المختلفــة مــن أجــل تنميــة 

الوطنــي.. االنســجام 

ثالثًا- الرؤية



21

. KULLUNA-IRADA . ALL RIGHTS RESERVED | 

العمل واالقتصاد  .12

العمل 
واالقتصاد 

البشــري  رأســماله  علــى  قائمــة  لبنــان  ثــروة  أ- 
الجغرافــي. وموقعــه  الطبيعيــة  وثرواتــه 

السياســية  القائمــة،  األنظمــة  تحــول  ب- 
الماليــة واالقتصاديــة والقانونيــة، باإلضافــة الى 
ســوء الحوكمــة وعــدم وجــود دولــة قانــون دون 
والماليــة  البشــرية  الرســاميل  مــن  االســتفادة 
والنمــو  االقتصــادي  والنمــو  اإلنمــاء  وتشــل 
العدالــة  وتحقيــق  المناطــق  بيــن  المتــوازن 

االجتماعيــة.

ت- اســتأثر القّيمــون علــى النظــام السياســي 
بثــروات لبنــان لمنافعهــم الشــخصية وألغــراض 

سياســية علــى نمــط الزبائنيــة.

ودقيقــة  شــاملة  إحصــاءات  وجــود  عــدم  ث- 
بمــا فيــه عــن حجــم االقتصــاد »غيــر الرســمي«، 
يحــوالن دون تقديــر حجَمــّي االقتصــاد والبطالة.

أواًل- الوضع الحالي

وضعــف  العــام  القطــاع  حجــم  تضخــم  ج- 
يضاعــف  مؤسســاته  إدارة  وســوء  إنتاجيتــه 
كلفــة اإلنتــاج ويؤثــر ســلبًا علــى نشــاط القطــاع 

الدوليــة. والتنافســية  واإلنتاجيــة  الخــاص 

ح- الرســاميل متوفــرة ولكــن غالبــًا مــا تســتثمر 
ســندات  مثــل  منتجــة  غيــر  ماليــة  أصــول  فــي 
تمويــل الديــن العــام، وفــي االقتصــاد الريعــي 
واليــد  البشــري  الرأســمال  مــن  االســتفادة  دون 

الماهــرة. العاملــة 

خ- تــؤدي رداءة البنيــة التحتيــة )بمــا فيها الطرق 
والميــاه  والكهربــاء  والنقــل  والمواصــالت 
واالتصــاالت( إلــى تــدّن فــي اإلنتاجيــة بمــا فيهــا 
فــي  التنافســية  وتــردي  العاملــة  اليــد  إنتاجيــة 

والخــارج. الداخــل 

د- االقتصــاد اللبنانــي احتــكاري وغيــر تنافســي 
تمنــع  األســواق  دخــول  إلــى  عوائــق  ووجــود 
واالســتثمار  لبنــان  إلــى  األمــوال  رؤوس  تدفــق 

المنتجــة. القطاعــات  فــي 

القضــاء  اســتقاللية  يحتــرم  ال  نظــام  أي  أ-  
المواطــن  وبخدمــة  ديمقراطيــًا  يُعتبــر  ال 

االنســان. وكرامــة 

باعتبــار  يتمتــع  الــذي  للموظــف  مكــن  ب- 
ضــد  المتحصــن  ســيما  ال  ومــادي،  معنــوي 
علــى  بمهامــه  القيــام  السياســي،  التأثيــر 

وجــه. أفضــل 

ت- الكفــاءة والشــفافية والمحاســبة هــي 
األســس الثــالث المتضامنــة والضامنــة إلدارة 

منتجــة.

ث- إلدارة هــي فــي خدمــة المواطــن وليــس 
العكــس.

المتعــددة  بوجوهــه  الفســاد  مكافحــة  ج- 
المصالــح  وتضــارب  المالــي  الفســاد  مثــل 
واإلباحــة بالســلطة مــع التركيــز علــى ضــرورة 

والمفســد. الفاســد  ومعاقبــة  تعقــب 

ثانيًا- المبادئ والقناعات 

هــو  والتنافســي  الحــرّ  االقتصــادي  النظــام  أ-  
دور  مــع  االقتصــادي  النمــو  لتحقيــق  األفضــل 
المواطــن  حقــوق  لحمايــة  للدولــة  أساســي 

االجتماعيــة. العدالــة  وتحقيــق 

ب- تحقيــق العدالــة االجتماعيــة يتطلــب النمــو 
االقتصــادي المســتدام والمتوازي.

اســتراتيجية  اقتصاديــة  رؤيــة  اعتمــاد  أ- 
فــي  االســتثمار  لتشــجيع  األمــد  طويلــة 
تخفــض  عمــل  فــرص  يخلــق  منتــج  اقتصــاد 
خــالل  مــن  والمهــارات  العقــول  هجــرة  مــن 
واالقتصــاد  المعرفــة  اقتصــاد  تشــجيع 
ذات  وخدمــات  مــواد  وصناعــات  الرقمــي 
قيمــة مضافــة مرتفعــة وإدخــال التكنولوجيــا 

الزراعــة. علــى  الحديثــة 

صناعيــة  ومــدن  حــرة  مناطــق  إنشــاء  ب- 
نموذجيــة ووضــع األســس لكي يكــون لبنان 
وتكنولوجيــًا  وصناعيــًا  اقتصاديــا  محــوراً 
ــة  ــات متخصص ــًا يرتكــز علــى تجمع وخدماتي

.)clusters(

تنمويــة  اقتصاديــة  سياســة  إتّبــاع  ت-  
علــى  ترتكــز  المناطــق،  فــي  ذكيــة  متوازيــة 
حســب  منطقــة  كل  بتطويــر  المســاهمة 
يــؤدي  ممــا  والطبيعيــة  البشــرية  طاقاتهــا 
إلــى خلــق فــرص عمــل التــي تحــد مــن الهجــرة 

والخارجيــة. الداخليــة 

ث-  احترام البيئة ألســباب اقتصادية نفســية 
وصحيــة، فُتعَتَمد الصناعة الخضراء.

ثالثًا- الرؤية

التكنولوجيــا  فــي  رائــداً  لبنــان  جعــل  ج- 
 )clean technologies( النظيفــة 
وتشــجيع األبحــاث واالســتثمار والتصنيــع فــي 

المتجــددة. الطاقــات 

علــى  الحديثــة  التكنولوجيــا  إدخــال  ح- 
التقليديــة  والصناعــات  والزراعــة  الحــرف 

. فيــة لثقا ا و

وشــامل  واســع  اســتثمار  برنامــج  إطــالق  خ- 
والرقميــة  األساســية  التحتيــة  البنــى  فــي 
القطاعيــن  بيــن  الشــراكة  عبــر  فيــه  بمــا 
 Public Private( والعــام  الخــاص 

.)Partnership

القطاعيــن  بيــن  التعــاون  أطــر  تنظيــم  د- 
جميــع  مســتوى  علــى  والخــاص  العــام 
ــروات  ــن الث ــتفادة م ــاد لالس ــات االقتص قطاع

فيهــا. واإلســتثمار  والطبيعيــة  البشــرية 

ذ- فــي حــال اعتمــاد الخصخصــة والشــراكة 
تبقــى  والعــام  الخــاص  القطاعيــن  بيــن 
ويحــرص  المعيــار،  المواطــن  مصلحــة 
مــن  االنتقــال  عــدم  علــى  صــارم  بشــكل 

خــاص. احتــكار  إلــى  عــام  احتــكار 
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السياسة المالية والنظام الضريبي  .13

السياسة
المالية 

 والنظام 
الضريبي

أ- السياســة الماليــة والنظــام الضريبــي أصبحا 
االقتصاديــة  التطــورات  مــع  متالئميــن  غيــر 

المســتقبل. للبنــان  والرؤيــة  والماليــة 

إلــى  ب- السياســة الماليــة المتبعــة قــد أدت 
وارتفــاع  اللبنانــي  االقتصــاد  فــي  تشــوهات 
كبيــر فــي الديــن العــام والــذي أصبــح مشــكلة 
بنيويــة تكّبــل قــدرات الدولــة وتحــّد مــن إنتاجيــة 

اللبنانــي. اإلقتصــاد  وتنافســية 

نظــراً  منصــف  غيــر  الضريبــي  النظــام  ت- 
النســبة  المباشــرة  غيــر  الضرائــب  لتشــكيل 
األكبــر مــن حصيلــة الضرائــب ممــا يــؤدي إلــى 
تحّمــل الطبقتيــن الوســطى والفقيــرة العــبء 

لمدخولهمــا. نســبة  األكبــر 

كذلــك  منصــف  غيــر  الضريبــي  النظــام  ث- 
أنــواع  مــن  كبيــر  عــدد  تطــال  ال  الضرائــب  ألن 

المداخيــل.

ج- النظــام الضريبــي الحالــي يخــدم االقتصــاد 
الخالــق  المنتــج  االقتصــاد  يحفــز  وال  الريعــي 

مســتدامة. عمــل  لفــرص 

ثانيًا- المبادئ والقناعات أواًل- الوضع الحالي

أ- إصــالح السياســة الماليــة ومعالجــة مشــكلة 
الديــن العــام قضيتــان وطنيتــان ملّحتــان.

ضريبــي  نظــام  هــي  الماليــة  السياســة  ب- 
وإدارة  مجــدي  وإنفــاق  فعالــة  وجبايــة  منصــف 
أساســية  ركيــزة  وهــي  العــام  للديــن  ســليمة 
واالســتقرار  االقتصــادي  والتطويــر  للنمــو 

. عــي جتما ال ا

ت- الشــعوب التــي ال تدفــع ضرائــب ال تعتبــر 
أن الدولــة منبثقــة عنهــا فــال تحترمهــا وال تحتــرم 
ــي  ــة وبالتال ــروات الطبيعي ــة والث ــالك العام األم

ال تراقــب الدولــة فــي نفقاتهــا وال تســائلها.

شــرطان:  الُمجديــة  الضريبيــة  للجبايــة  ث- 
أواًل إدارة كفــؤة فعالــة ونزيهــة وثانيــًا مواطــن 

ومتضامــن. وواع  مســؤول 

إيــرادات الدولــة علــى  إنفــاق  ج- يجــب أن يتــم 
نفقــات تخــدم الوظائــف الســيادية وشــبكات 
البنــى  فــي  واالســتثمارات  االجتماعــي  األمــن 
البشــري خدمــًة لإلنتاجيــة  التحتيــة والرأســمال 

أ-  وضــع حــد أقصــى للديــن العــام بالنســبة 
يتجــاوز  أال  علــى  القومــي  الناتــج  إلــى 
التســعين بالمئــة ووضــع حــد أقصــى للعجــز 
الســنوي علــى أال يتجــاوز األربعــة فــي المئــة.

ــامل  ــط وش ــث ومبس ــون حدي ــع قان ب-  وض
ويؤكــد  يوضــح  ميثــاق  يتضمــن  للضرائــب 

واإلدارة. المكلــف  وواجبــات  حقــوق 

يحّفــز  عــادل  ضريبــي  نظــام  اعتمــاد  ت- 
االســتثمار واإلبــداع واقتصــاد منتــج ومســتدام 
بهــدف الوصــول الــى العدالــة االجتماعيــة.

تحقيــق  إلــى  تهــدف  إصالحــات  إقــرار  ث- 
شــفافية الموازنــة إضافــة إلــى رفــع الســرية 
للمبــادئ  وفًقــا  المطلقــة  المصرفيــة 

الدوليــة.

ثالثًا- الرؤية:

أزمة النازحين السوريين   .14

 أزمة النازحين
السوريين

مــن  وشــعبه  لبنــان  علــى  المترتبــة  األعبــاء  أ- 
ــه  نســبة النازحيــن الســوريين باتــت تفــوق قدرات

وتزعــزع عــدة توازنــات أساســية.

للنازحيــن  واإلقليمــي  الخارجــي  التمويــل  ب- 
الســوريين فــي لبنــان ال يبــرر هــروب المجتمــع 

التزاماتــه تجــاه األزمــة الســورية. الدولــي مــن 
ألهــداف  تحتيــة  لبنــى  حاجــات  تفتعــل  ت- 

والزبائنيــة. الفســاد  تخــدم 

ثانيًا- المبادئ والقناعات أواًل- الوضع الحالي

إنســانية،  الســوريين  النازحيــن  قضيــة  أ- 
ضحايــا. منهــم  الســاحقة  الغالبيــة 

القوانيــن  ووفــق  أخالقيــًا  ملتــزم  لبنــان  ب- 
الدوليــة بالمســاهمة ضمــن ضوابــط ال تتجــاوز 

توازنــه. تزعــزع  وال  قدراتــه 

إجتماعيــة  إقتصاديــة  مقاربــة  إعتمــاد  ت-  
النازحيــن. مشــكلة  لحــل  علميــة 

 

لمســاعدة  مبرمجــة  زمنيــة  خطــة  وضــع  أ- 
ســوريا. إلــى  للعــودة  النازحيــن 

ب- وضــع خطــة لتنظيــم عمالــة النازحيــن 
اإلطــار  ضمــن  الخارجيــة  العاملــة  واليــد 

للبنــان. المناســب  االقتصــادي 

ت- وضــع حــد للممارســات الالإنســانية مثــل 
مســاكن  تأجيــر  المبــرر،  غيــر  التنقــل  حظــر 
ــر الئقــة، إنشــاء مخيمــات ال تتماشــى مــع  غي
فــي  األطفــال  اســتغالل  الســالمة،  معاييــر 

وغيرهــا. العمالــة 

ثالثًا- الرؤية:



25

. KULLUNA-IRADA . ALL RIGHTS RESERVED | 

البنية التحتية   .15

 البنية التحتية

أ- البنيــة التحتيــة فــي لبنــان ال تلّبــي الحاجــات 
واإلقتصــاد،  المواطــن  خدمــة  مــن  األساســية 
الصيانــة  عــدم  مــن  يشــكو  منهــا  والموجــود 

. لمنظمــة ا

ب- يســود منطــق الزبائنيــة والمنافــع اإلنتخابية 
فــي إقــرار المشــاريع البنيويــة بــداًل مــن التخطيط 

العلمي والتنســيق بيــن اإلدارات.

ألهــداف  تحتيــة  لبنــى  حاجــات  تفتعــل  ت- 
والزبائنيــة. الفســاد  تخــدم 

ثانيًا- المبادئ والقناعات أواًل- الوضع الحالي

البنــى  تأميــن  الرئيســية  الدولــة  أدوار  مــن  أ- 
التحتيــة المتطــورة والمصانــة والالزمــة للنمــو 
والمحافظــة  اإلســتثمارات  وجلــب  االقتصــادي 

المواطــن. وصحــة  وكرامــة  مصالــح  علــى 

تحتيــة  ببنيــة  يتمتــع  بلــد  فــي  االســتثمار  ب- 
متطــورة وفعالــة يزيــد مــن مــردود هــذا االســتثمار 

وخاصــة فــي االقتصــاد الرقمــي والمعرفــي.

الوطنيــة  المقاربــة  إســتعمال  يجــب  ت- 
بمــا  التحتيــة  للبنــى  للتخطيــط  العلميــة 
وكســر  اللبنانييــن  بيــن  بالتقــارب  يســاهم 

بينهــم. المفتعلــة  الحواجــز 
 

أ- تأميــن الطاقــة األوفــر واألنظــف بالتوجــه 
نحــو إنتاجهــا باســتخدام الغــاز بــدل الفيــول 
الطاقــة  علــى  يمكــن  مــا  قــدر  واإلتــكال 

وشــمس. وريــاح  مــاء  مــن  المتجــددة 

ب- إعتمــاد سياســة نقــل مشــترك للــركاب 
إســتراتيجية  خطــة  ووضــع  والبضائــع 
والمرافــق  الحديديــة  الســكك  إلســتخدام 
علــى  الضغــط  لتخفيــف  والجويــة  البحريــة 
مــا  إلــى  إبتداعهــا  مــن  والحــَد  الطرقــات 
بخطــوط  لبنــان  وشــبك  جهــة،  مــن  نهايــة 
التجــارة العالميــة مــن جهــة أخــرى. ينتــج عــن 
العدالــة  وإرســاء  عمــل  فــرص  خلــق  ذلــك 

. عيــة جتما إل ا

مــن  المائيــة  الثــروة  اســتخدام  عقلنــة  ت- 
يضمــن  شــامل  توجيهــي  مخطــط  خــالل 
ــر الشــبكات  حســن إســتخدام الميــاه وتطوي
والصــرف  الشــفة  ميــاه  لتوزيــع  الوطنيــة 

والتكريــر. والمعالجــة  الصحــي 

ثالثًا- الرؤية

ث- تطويــر شــبكة اإلتصــاالت عبــر اإلعتمــاد 
 )fiber optics(البصريــة األليــاف  علــى 
نظــراً ألهميتهــا فــي إقتصــاد القــرن الواحــد 

والعشــرين.

ج- معالجــة النفايــات علــى أســاس أولويــة 
البيئــة  علــى  والمحافظــة  العامــة  الصحــة 
ورفــض كل المشــاريع التــي ال تحتــرم هاتيــن 

األولويتيــن.
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16.  السياسة الخارجية والدفاعية 

 السياسة 
 الخارجية

 والدفاعية

أ-  لبنــان عضــو مؤســس فــي األمــم المتحدة 
طــرف  هــو  كمــا  العربيــة  الــدول  وجامعــة 
وإقليميــة  ثنائيــة  واتفاقــات  معاهــدات  فــي 

ودوليــة.

ب- لبنــان عبــر تاريخــه تحّمــل بشــجاعة وصبــر 
وبأكثــر مــن طاقتــه مــا رتّبــت عليــه ارتباطاتــه 

والتزاماتــه.

ت- لبنــان كان وال يــزال عرضــة لالعتــداءات 
الخارجيــة وبحالــة حــرب مــع إســرائيل.

ث- لبنــان معــرّض مباشــرة للخطــر اإلرهابــي 
وللصراعــات اإلقليميــة والدوليــة.

أ- احتــرام االلتزامــات والتقّيــد بمقــررات األمــم 
المتحــدة وجامعــة الــدول العربيــة، بمــا فــي 
ذلــك حــق العــودة المنصــوص عليــه فــي قــرار 

األمــم المتحــدة رقــم 1٩4.

الشــعب  قضيــة  مــع  متضامــن  لبنــان  ب- 
يمــًس  مــا  فــي  عــدا  مــا  الفلســطيني 
اللبنانييــن  إيمــان  مــن  انطالقــًا  بسياســته 

الحــق. وســلطان  بالعــدل 

ت- اســتعادة الــدور النهضــوي للبنــان فــي 
محيطــه العربــي انطالًقــا مــن كونــه نموذجــًا 
فــي التنــوع الدينــي والثقافي وحريــة التعبير.

أو ســيادة  ث-  كل مــن يعتــدي علــى أرض 
لبنــان هــو عــدو.

بالســلطة  يأتمــر  اللبنانــي  الجيــش  ج- 
السياســية المنتخبــة وهــو المخــول بالدفــاع 
عــن الوطــن وحيــازة الســالح وحمايــة الحــدود.
خ- عنــد عــودة قيــام الدولــة القــادرة والفعالــة 
الحاجــة  تنتفــي  اللبنانــي  الجيــش  وتقويــة 
ومجموعــات  كأفــراد  اللبنانييــن  قيــام  إلــى 

الحــدود. بحمايــة 
 

اإلقليميــة  المحــاور  نزاعــات  مســألة  فــي  أ- 
والدوليــة، انتهــاج لبنــان سياســة الحيــاد ألن 
إلــى تدميــر وتفكيــك  تــؤدي  النزاعــات  تلــك 

لبنــان.

أجــل  مــن  زمنيــة  مبرمجــة  خطــة  وضــع  ب- 
الوصــول إلــى دولــة قــادرة وفعالــة مــع جيــش 
قــوي تتضمــن اســتيعاب الســالح فــي كنــف 

الدولــة والجيــش.

عــن  بعيــداً  القانــون  هيبــة  ت-فــرض 
والقــوى  الجيــش  دعــم  عبــر  المحســوبيات 
األمنيــة الشــرعية كافــة وإعطائهــا الســلطة 
عــن  بعيــداً  بمهامهــا  للقيــام  الالزمــة 

والزبائنيــة. المحســوبيات 

الثقــة  ترســيخ  إعــادة  علــى  العمــل  ث- 
وبيــن  وبينهــم  جهــة  مــن  اللبنانييــن  بيــن 
مؤسســات الدولــة مــن جهــة أخــرى مــن خــالل 

وغيرهــا. وعســكرية  مدنيــة  خدمــة  برامــج 

ثالثًا- الرؤيةثانيًا- المبادئ والقناعات أواًل- الوضع الحالي

Rectangle


