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رؤيـا للبنـان جديـد

إذا كنت
إنساناً_لبنانّياً_باختيارك_الُحرّ_وعن_اقتناع_ال_َيرقى_إليه_الشّك..._	

_انتمــاٍء_مذهبــّي_أو_عقائــدّي_أو_عرقــّي__	 تضع)ـــين(_مفهــوَم_المواطنــة_قبــل_أيِّ
أو_طبقــّي...

موافقاً)ـــًة(_علــى_تكليــف_الســلطات_الشــرعّية_حفــَظ_حقوِقــك_متخلّياً)ـــًة(_عــن__	
ــة... ــة_أو_الفئويّ ــك_الذاتّي َبســط_قــراِرك_بيــدك_وبقّوِت

ــواز__	 ــِل_ج ــن(_ِبَحْم ــى_وطــن_تعتزّ)ي ــق_الســاعي_إل ــروح_الفري ــل_ب جاهــزاً)ًة(_للعم
ــت... ــا_حلل ســفِره_أينم

ترفع)ـــين(_مــن_شــأن_مقّدســاتك_وال_تحّقر)يــن(_مقّدســات_غيرك_أو_ُتدين)ـــين(__	
معتقداتــه_الحــرّة.

مقبًل)ـــًة(_علــى_المعرفــة_وراغباً)ـــًة(_فــي_النجــاح_ومواكبــة_العصــر_مــع_الحفــاظ__	
ــة... ــك_الثقافّي علــى_موروثــك_اإلنســانّي_وهويّت
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رؤيـا للبنـان جديـد

صاحب)ـــة(_طمــوٍح_ال_طمــع،_ودعــوٍة_ال_اّدعــاء،_وأحــلٍم_ال_أوهام،_وَشــجاعٍة__	
ال_جشــع...

ــين(_مــن__	 ــر_والشــكوى_أو_تتعب)ـ ــًة(_مــا_ينقُصــك_وال_تكتفي)ـــن(_بالتذّم مدركاً)ـ
ــاء... ــّور_واالرتق ــاوالت_التط مح

فــي_المقــام_األّول_إنســاناً_ُيعطــي_الحيــاة_حــّق_قدرهــا_ويعتــرف_بحــّق_كّل_إنســان__	
فــي_العيــش_الكريــم...

_وفق_التشريع_والقوانين..._	 _المعتدين_وال_تبادر)ين(_إاِلَّ ال_تعادي)ـن(_إاِلَّ

مواطناً)ـًة(_تبغي)ـن(_موّدًة_وعدالًة_وتكامًل_مع_سائر_المواطنين_	
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تابع)ـي( القراءة فقد تفيدك ألنّك حتماً مّمن 
يناديهم الوطن وبهم ينمو ويزدهر...

عسى أن تجد)ي( مبتغاك في منطق حوارنا... 
عند حزب الحوار الوطني 
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رؤيـا للبنـان جديـد

11

ألنّنــا_في_عصر_التحّوالت_الســريعة،_والقيم_المتلحقة_التــي_تغزو_أجيالنا...

ألّن_اندفاعــة_الحيــاة_التــي_نعيشــها_لــم_تعــد_تســمح_بوقفــات_تأّمــل_عميــق_
ومزايــدات_ذات_طابــع_غيبــّي_تحــّن_إلــى_قديــٍم_زال_أو_فَقــَد_وهَجــه_فــي_مــا_بلغنــاه_

ــر... ــّور_وتوتّ ــن_تط م

ألّن_اإلنســان_المعاصــر_يحمــل_هاجــَس_الهــّم_المعيشــّي،_وعامــُل_االســتهلك_يطبــع_
جوهــر_حياتــه_حّتــى_باتــت_إغــراءاُت_الســوق_المتلحقــة_تولّــد_لديــه_حاجــاٍت_جديــدة_

يتحــرُّق_إلشــباعها...

ــل_هــي_ ــاس_ب ــن_الن ــة_م ــة_أو_نخب ــل_أو_طبق ــى_جي ــراً_عل ــد_حك ــم_َتُع ــة_ل ألّن_المعرف
ــع... ــك_الجمي مل



رؤيـا للبنـان جديـد

ألّن_علقــة_اإلنســان_باألحــداث_المحيطــة_بــه_لــم_تعــد_تحتمــل_انتظــار_أخبــار_متباطئــة_
فــي_ظــّل_تطــّور_تقنّيــات_التراســل_والتواصــل،_وال_تحصــر_المــرء_بــدور_المتلّقــي_
ــات_ ــًة_طاق ــة،_واضع ــورة_والكلم ــا_بالص ــًل_فوريّ ــون_مراس ــوه_ليك ــل_تدع ــل_ب المنفع

ــه... ــه_ورغبات ــة_احتياجات ــي_خدم ــة_ف ــار_االصطناعّي األقم

ألّن_متطلّبــات_الحيــاة_اليومّيــة،_واإلدارة_العاّمــة،_والخدمــات_الحيويّة،_والتربيــة،_والتعاطي_
مــع_البيئــة_واإلنســان_والمعرفــة_والمهــارات_والمهــن_والصّحــة_ومنابــع_الطاقــة_
ــعادة_ ــات_الس ــة_ومقتضي ــوارد_الطبيع ــذاء_وم ــادر_الغ ــاالات_ومص ــلت_واالتّص والمواص

ــّوالت... ــكّل_هــذه_التح ــذرّي_ب ــر_الج ــا_عرضــة_للتأثّ ــاه_جميعه والرف
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رؤيـا للبنـان جديـد

ــاس_ ــة_الن ــن_خدم ــل_م ــي_انتق ــذكاء_االصطناع ــق_وال ــت_أضي ــة_بات ــرص_المتاح ألّن_الف
ــتهم... ــى_منافس إل

وبمــا_أنّنــا_اخترنــا_خدمــة_بلدنــا_وأهلنــا_وميــراث_مــن_ســبقونا_ومســتقبل_األجيــال_اآلتيــة_
بعدنــا،_فمــا_مــن_إنســان_يعيــش_فــي_عزلــة_عــن_البشــر
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نرى لزاماً علينا أن نطرح المفهوم اآلتي 
لإلطار األنسب واألكثر انسجاماً مع المفاهيم 
المتطّورة في مجال الخدمة العاّمة.
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رؤيـا للبنـان جديـد

ــوم  ــزب الي ــح الح ــد مصطل ــم يع ل
يعنــي مــا كان يعنيه فــي العقود 

الماضيــة.
ــا._________ ــطر منه ــى ش ــاز إل ــة واالنحي ــن جماع ــال ع ــة_هــو_االنفص ــي_اللغ ــزّب_ف فالتح
)ال_نــزال_نذكــر_الشــعار_الشــهير_الــذي_رفعــه_بعــض_طغــاة_األنظمــة_الثوريـّـة_التوتاليتاريـّـة_
فــي_عــدد_مــن_البلــدان_العربّيــة_وكان_يقــول:_»مــن_تحــزّب_خــان«_تبريــراً_لقمــع_الحرّيّات_

ومنــع_التمّيــز_عــن_الحاكــم_باألفــكار_واآلراء(._

ــة،_أو_ ــة_غيبّي ــا_دينّي ــاز_إّم ــي_االنحي ــون_دواع ــزب_تك ــة_ح ــوي_لكلم ــف_اللغ ــي_التعري ف
ــعاً_ ــَي_تاب ــا_يجعــل_النشــاط_الحزب ــك_مّم ــر_ذل ــة_أو_غي ــة_عنصريّ ــة،_أو_عرقّي ــة_فكريّ عقائديّ
ــى_عليهــا_ ــه_وتبن ــه_أو_عنصريُّت ــُة_المنتســب_أو_عقيدُت ــٍة_تخضــع_لهــا_ديان ــَم_عاّم لمفاهي

ــا. ــكّل_جوانبه ــاة_ب ــى_الحي نظــرة_اإلنســان_إل

_ _المعاصــر_والمعنــّي_بحياِتنــا_ورفاهيتنــا_وتقّدمنــا،_فــإنَّ أّمــا_وفــَق_مفهوِمنــا_الليبرالــيِّ
ــن_ ــه_أياًّ_تك ــي وطن ــان ف ــا_اإلنس ــة_هدفه ــة وفاعل ــف ثابت ــة لمواق ــزب منّص الح

ــة._ ــة_أو_العرقّي ــة_أو_الغيبّي ــه_النظريّ رؤيُت 17





رؤيـا للبنـان جديـد

ــح_ ــا_أن_نوض ــرّي_بن ــّي_فح ــة_وطن ــو_كلم ــا_ه ــه_حزبن ــي_إلي ــذي_ينتم ــح_ال والمصطل
ــن«. ــة_»وط ــه_كلم ــر_عن ــذي_تعّب ــوم_ال المفه

ألوطــن_وحــدة_جغرافّيــة_ذات_تاريــخ_ومــوروث_ثقافــي_يشــترك_فيهمــا_أبنــاؤه_بغــّض_
ــهم،_ ــهم_أو_طقوِس ــم_الفلســفّية_أو_جنِس ــم_أو_عقيدته ــم_أو_ديانته ــن_عرقه ــر_ع النظ
توّفــر_لهــم_جميــع_متطلّبــات_العيــش_الكريــم_التــي_تســمح_لــكّل_مواطــن)ة(_بتحقيــق_
ــح_ ــة_ولصال ــعادته)ا(_الفرديّ ــل_س ــن_أج ــدرات_م ــات_وق ــن_طاق ــه)ا(_م ــا_في ــل_م أفض

ــن. ــع_المواطني جمي

ــا_دام_الشــعب_ ــى_مســتغربة._م ــة_األول ــدو_للوهل ــوار_فقــد_تب ــة_ح ــا_اللفظــة_الثالث أّم
_مــن_يخاطــب_نفســه_ال_يحــاور_أحــداً_ واحــداً_فمــع_مــن_يقيــم_الحــوار_Dialogue؟_إنَّ

.Monologue_ــكلم ــل_بال ــل_يسترس ب

ــّوع_ ــراف_بالتن ــل_اعت ــو_دلي ــزة._فه ــة_ومي ــة_حاج ــة_اللبنانّي ــي_الحال ــّي_ف ــوار_الداخل ألح
ــاع_ ــم_االجتم ــاه_عل ــا_دع ــلقاً_مّم ــى_انط ــّوة_وغن ــدر_ق ــد_كمص ــان_الواح ــن_الكي ضم
التضامــن العضــوي_Organic Solidarity_حيــث_يتغــّذى_الضــّد_مــن_الضــّد،_مقابــل_
المحدوديّــة_والركاكــة_فــي_مجتمعــات_اللــون_أو_المذهــب_الواحــد_وفــق_مــا_يســّمى_

_.Mechanical Solidarity_ًتضامــناً آلــّيا
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رؤيـا للبنـان جديـد

لبنــان_الوطــن_نمــوذج_يتمّيــز_بتنــّوع_مشــاربه_القــادرة_على_تعزيــز_وحــدة_تطلّعاتــه،_وهذا_
مــا_نســعى_لتحقيقــه_بواســطة_حــوار_يعّمــق_اعتــراف_بعضنــا_بمقّدســات_بعضنــا_اآلخــر_
ــم_ ــّي_المثمــر_يّتضــح_المفهــوم_الراقــي_الــذي_حّت وقناعاتــه._مــن_هــذا_التفاعــل_اإليجاب

ضــرورة_وجــود لبنــان الرســالة كمــا_عرّفــه_الَحبــُر_األعظــم_الراحــل_جــان_بــول_الثانــي.

وبقــدر_مــا_يتعــارف_ويتقــارب_شــعب_بهــذا_الغنــى_فــي_التنــّوع_وتتحــاور_مكّوناتــه_بعمق_
يثّبــت_المواطنــة_فــي_جوهــر_كيانــه_اللبنانــي،_يصبــح_تضامنــه_العضــوّي_فاعــًل_ويمنحــه_
ــم_ ــة_المفاهي ــات_فــي_مواجه ــائر الثقاف ــّي بس ــج وإيجاب ــل منت ــى_تفاع ــدرًة_عل ق
ــّي_قــدرة_ ــا_الداخل ــج_عــن_حوارن ــارات«،_وتنت ــراع الحض ــة_»ص ــة_بحتمّي الســلبّية_المنادي

فريــدة_علــى_محــاورة_العالــم_بأســره_وبشــّتى_أســباب_التنــّوع_القائمــة_فيــه.
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هكذا تؤّدي التجربة اللبنانّية الفريدة في تنّوعها وتماسكها إلى حوار:

قائم_بين_مواطنين_أفراد_قد_ال_يتقاسمون__	
خلفّية_أو_عمراً_أو_جنساً_واحداً_

قائم_بين_مجتمعات_مختلفة_	

قائم_بين_أديان_وثقافات_	

قائم_بين_شركاء_في_المصير_	

قائم_بين_أشخاص_ومسؤولين_حكومّيين_	

قائم_بين_أحزاب_ومنّظمات_مدنّية_	

قائم_مع_دول_مجاورة_ودول_أجنبّية_	

ــم__	 ــاءة_وعال ــة_بّن ــاه_ديموقراطّي ــم_باتّج قائ
ــًل ــماً_وتكام ــر_تفاه أكث
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ــع  ــا خاض ــّي وبعضه ــا داخل ــة بعضه ــة وبنيانّي ــّوالت هاّم ــّياً بتح ــا حال ــرّ بلدن يم
لتحــّوالت إقليمّيــة ودولّيــة تــؤّدي فــي معظــم الحــاالت إلــى تأثيــر مباشــر على 
ــّي  ــاد عالم ــات اقتص ــه تحّدي ــان إذ يواج ــّي. ولبن ــادّي واالجتماع ــا االقتص وضعن
ــي  ــة وف ــرص المتاح ــف الف ــي تلّق ــات ف ــى صعوب ــة يلق ــرعة فائق ــرّك بس متح
ــك  ــة، وذل ــّوالت اإلقليمّي ــة التح ــه لمواكب ــي وقوانين ــه القضائ ــف نظام تكيي

ــة. ــات الداخلّي ــة والصراع ــاذل الدول ــبب تخ بس
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إّن_األحــزاب_السياســّية_فــي_وضــع_انحــدار_وثّمــة_شــعور_متزايــد_بيــن_النــاس_بأّن_
ــة_ ــى_الديموقراطّي ــم_تعــد_تتماشــى_مــع_تطلّعاتهــم_إل ــة_ل ــزاب_التقليديّ األح
وإلــى_إدارة_شــؤون_الدولــة._وهــذا_الشــعور_قائــم_أيــضاً_بالنســبة_إلــى_النقابــات_

واالتّحــادات_المهنّيــة.

ــات_ ــة_قــد_ظهــرت_وحاولــت_أن_تقــود_وتوصــل_تطلّع هنــاك_حــركات_اجتماعّي
النــاس_إلــى_القضايــا_االقتصاديّــة_واالجتماعّية،فــكان_لإلنترنــت_ووســائل_
ــي_ ــة_وف ــدان_العربّي ــم_البل ــي_معظ ــا_ف ــاّم،_كم ــي_دور_ه ــل_االجتماع التواص
ــوة_أو_ ــحقها_بقس ــى_س ــركات_إل ــك_الح ــر_بتل ــى_األم ــك_انته ــم_ذل ــرب._رغ الغ
ــن_ ــي_فــي_تكوي ــراك_المدن ــد_فشــل_الح ــن_مســارها_بدهــاء._وق ــا_ع تحريفه
ــن_ ــق_م ــم_تنبث ــر._ول ــل_التغيي ــن_أج ــات_ضاغطــة_م ــة_أو_مجموع ــوى_فاعل ق

ــر. ــادات_ُتذَك ــراك_قي هــذا_الح

ــه_ ــْظ_علي ــم_ُيحاَف ــة_الحــروب_ل ــذي_اســتطاع_الصمــود_فــي_أزمن _االقتصــاد_ال
ــة،_ ــة_وعلمّي ــس_ثابت ــى_أس ــه_عل ــادة_بنائ ــره_وإع ــى_تطوي ــل_عل ــم_ُيعَم ول
ــد___________ ــعينّيات،_وق ــع_التس ــذ_مطل ــه_من ــي_إدارت ــوائّية_ف ــاد_العش ــّم_اعتم ــل_ت ب

ــك_فــي:_ ــى_ذل تجلّ

01

02

03
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إهمال القطاعات البنيوّية
كالزراعة_والصناعة.

تطبيــق نظرّيــات اقتصادّيــة خاطئة_
قضــت_باالتّــكال_علــى_المديونّيــات_
المتواصلــة_لتكبيــر_حجــم_االقتصــاد_

ــاج. ــى_اإلنت ــز_عل ــن_دون_التركي م

الخدمــات  علــى  فقــط  التركيــز 
)مصــارف،_فنــادق،_مطاعــم_إلــخ...(
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َدين_عاّم_المس
الـ100 مليار دوالر.

خدمــات أساســّية غيــر متوافرة_
للمواطنبــن_)كهربــاء،_مــاء،_إلخ...(

المزيد من الهدر وسوء اإلدارة والفساد 
حّتى_جرى_تصنيف_لبنان_بين_الدول_األكثر_

فشًل_في_العالم.

قطاع عاّم غير منتج
يســاوي_30 فــي المائــة_مــن_مجمــل_
بمعظمــه_ تابــع_ العاملــة،_ القــوى_
ــّية. ــة السياس ــوبّيات والزبائنّي للمحس
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ــة_علــى_ازديــاد._فالطبقــة_الوســطى_التــي_ ألتفــاوت_فــي_األحــوال_االجتماعّي
ــراء_ ــا_الفق ــّي،_آخــذة_فــي_التلشــي_فيم ــت_تشــّكل_عصــب_االقتصــاد_الح كان
ــر_1%_مــن_مجمــل_الســّكان(. ــروات_)ألمؤّش ــاء_يراكمــون_الث ــزدادون_فقــراً_واألثري ي

مؤسســات_الدولــة_والحكومــة_تتعــرّض_ألزمــة_بنيانّيــة_منهــا:__توّخــي_اإلجماع،_
ــة،_ ــاب_الرؤي ــرات_السياســّية،_انعــدام_الكفــاءة،_ســوء_اإلدارة،_الفســاد،_غي التوتّ
ــة_ ــا_صعوب ــة_كم ــة_متجانس ــكيل_حكوم ــول_دون_تش ــي_تح ــات_الت والصعوب
وضــع_موازنــة_عاّمــة،_وأعبــاء_الديــن_العــاّم_)معظــم_النفقــات_تذهــب_لتغطية_

العجــز_ورواتــب_موّظفــي_القطــاع_العــاّم_ودعــم_الكهربــاء(.
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تشــهد_بيــروت_ومعظــم_المــدن_ضغــوطاً_ديموغرافّيــة_شــديدة_بســبب_الهجرة_
ــة_علــى_حســاب_ مــن_الريــف_بحــثاً_عــن_فــرص_عمــل._وفيمــا_تتوّســع_المدين
ــاف،_نجــد_هــذه_ ــب_مــن_األري ــت_فــي_الماضــي_القري ــاورة__كان مســاحات_مج
األحيــاء_الجديــدة_مفتقــرة_إلــى_الخدمــات_والبنــى_التحتّيــة_مــن_طــرق_ونقــل_
ــة. ــاًء_ثقيل ــى_المــدن_أعب عــام_ومــدارس_ومستشــفيات._وهــذا_أمــر_يلقــي_عل

بلغ_التلّوث_مستويات_غير_مقبولة_تنتج_عنها_أمراض_وأوبئة_خطرة.
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28

07



رؤيـا للبنـان جديـد

هدفنا اإلستراتيجي
نصــب  يضــع  الوطنــي  الحــوار  حــزب 
وترســيخ  المجتمــع،  نمــّو  عينيــه 
الديموقراطّيــة المباشــرة ومشــاركة 
المواطــن فــي اســتراتيجّية بنــاء تحالف 

مــن القاعــدة صعــوداً
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علينا أن نوجد
أسلوباً جديداً في التفكير

إّن_دور_حــزب_الحــوار_الوطنــي_كحــزب_سياســّي_أن_يكــون_عامــل_تغييــر_بهــدف_التصــّدي_
للتحّديــات_الهائلــة_الماثلــة_أمامنــا._فهــو_يســعى_إلــى_اجتــذاب_وتوظيــف_نخبــة_
ــادات_ ــع_قي ــيق_م ــى_التنس ــة،_وإل ــع_والثقاف ــاد_والمجتم ــين_بشــؤون_االقتص المتمرّس
مــن_مجــاالت_متنّوعــة_كــي_تتوافــر_للمواطنيــن_فــرص_أفضــل_الندمــاج_وطنــي_يتخطــى_
ــة_السياســّية._ ــة_فــي_مســار_العملّي ــة_المذهبّي ــة_أو_الدينّي ــاءات_االجتماعّي ــة_االنتم كاّف



مــن أهــداف حــزب الحــوار الوطنــي إعــادة 
ــة،  ــي بالسياس ــة التعاط ــي طريق ــر ف النظ
ــام  ــدأ االهتم ــع مب ــباب م ــة الش ومصالح
الجــّدّي بالشــؤون والخدمــات العاّمــة لبناء 

ــد. ــان جدي لبن
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حــزب_الحــوار_الوطنــي_ليــس_مجــرّد_حــزب_آخــر_علــى_الئحــة_األحــزاب._إنـّـه_يســعى_جاهــداً_
الكتســاب_بنيــة_مرنــة_تمّكنــه_مــن_دمــج_المزيــد_مــن_الفئــات_االجتماعّيــة_للمشــاركة_في_
اإلصلحــات_االقتصاديـّـة_والسياســّية_ودعمهــا_كــي_تســمح_بالنمــّو،_وبإفــادة_مثلــى_مــن_
ــروات_فــي_جميــع_المناطــق_وعلــى_مختلــف_ ــدات_والث ــا،_وبتوزيــع_أفضــل_للعائ مواردن

الفئــات_االجتماعّيــة،_وهــذا_مــن_شــأنه_تخفيــف_أســباب_التوتــر_والتطــرّف_واإلرهــاب.

ــه،_ ــل_ثقت ــة_لني ــة_األقــّل_أهلّي ــار_األحــزاب_السياســّية_التقليديّ ــى_اعتب ــرأي_العــاّم_إل فال
فقــد_حكمــت_البــلد_طيلــة_عقــود_ولــم_تتمّكــن_مــن_بنــاء_دولــة_ووطــن،_وهــي_رغــم_

ذلــك_راســخة_فــي_قلــب_المجتمــع.

ــبت_ ــل_اكتس ــود._ب ــر_المنش ــداث_التغيي ــي_إلح ــا_ال_تكف ــّية_وحده ــزاب_السياس إذاً،_أألح
المجموعــات_ذات_االهتمامــات_الخاّصــة_أهمّيــة_كبــرى_بعدمــا_ظهــرت_بكامــل_حيويّتهــا_

ــة._ ــة_اللبنانّي ــا_االجتماعّي ــى_ســاحة_القضاي عل
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نحــن_على_يقيــن_بــأّن_للتعــاون_مــع_الحــركات_السياســّية_واالجتماعّيــة،_رغم_نقــاط_ضعفها_
وافتقارهــا_إلــى_التنظيــم،_فائــدًة_كبــرى_فــي_الشــأن_العــاّم._ســوف_يبــذل_حــزب_الحــوار_
الوطنــي_جهــده_للعمــل_علــى_تجنيــد_جميــع_المواطنيــن_الراغبيــن_فــي_التعبيــر_الســلمّي_

عــن_ســخطهم،_ولمنحهــم_المنبرالمناســب_للقيــام_بتحرّكهــم_المدنــي._

إّن_اســتراتيجيّة_حــزب_الحــوار_الوطني_تقــوم_علــى_التحالفات_وتكويــن_االئتلفــات_وتضافر_
الجهــود_إلحــداث_التغييــر_واســتنفار_ذوي_االهتمــام_الفاعــل_مــن_أفــراد_ومجموعــات_إلى_
الســاحة_السياســّية_لمــؤازرة_القضايــا_العادلــة_والدفــاع_عنهــا_مــن_أجــل_تطويــر_المجتمــع_

ــاء_الوطن.__ وبن

ــون_ ــن_يتماَه ــن_الذي ــدد_اللبنانّيي ــي_ع ــداً_ف ــعاً_متزاي ــهد_تراج ــي_نش ــت_الحال ــي_الوق ف
ــوماً. ــزاب_عم ــة_وباألح ــّية_المهيمن ــزاب_السياس باألح

34
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أّمــا_حــزب_الحــوار_الوطنــي_فهــو_حــزب_معاصــر،_يتطلـّـع_إلــى_الغــد،_ملتــزم_بالقيــم،_حــزب_
يؤمــن_بمســتقبل_لبنــان_وبقــّوة_شــعبه.

ــاة_السياســّية،_ ــن_والحي ــن_اللبنانّيي ــق_بي ــى_التوفي ــي_إل ويهــدف_حــزب_الحــوار_الوطن
وتحفيــز_الناشــئة_علــى_االنخــراط_بالشــأن_العــاّم_واإلســهام_الفعلــّي_فــي_بنــاء_

ــم. ــتقبل_وطنه مس

كما يؤمن حزب الحوار الوطني 
بمبدئين أساسّيين: لبنان يأتي أّواًل 

والمواطنة هي طريقنا للعيش معاً.

35
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ــد_ ــّوالت._فق ــال_وتح ــة_اضطــراب_وانتق ــش_حال ــا_تعي ــرة_فــي_منطقتن ــاك_دول_كثي هن
ــّم_ ــرة_تن ــوط_كثي ــود_خط ــي_وج ــع_العرب ــت_بالربي ــي_دعي ــة_الت ــران_العاصف ــفت_ني كش
ــة_وقمــع_ عــن_تصــّدع_كبيــر._فشــل_فــي_المؤسســات_والحوكمــة،_غيــاب_للديموقراطّي
للحريـّـات_الفرديـّـة،_وتغييــب_للصــوت_الحــرّ_وفجــوة_هائلــة_فــي_حقــوق_النســاء_ودورهّن_

ــم_يحــدث_علــى_نطــاق_واســع_ومتكــرّر_يومــّياً. ــز_ظال ــى_تميي بمــا_يشــير_إل
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بلدنا لبنان يواجه خطوط 
التصّدع نفسها. 

ــاء_ ــة_)الكهرب ــق_العاّم ــات_والمراف ــائر_القطاع ــلح_س ــي_وإص ــدي_والمال ــلح_النق إّن_اإلص
ــة._ ــات_األولويّ ــع_درج ــل_أرف ــرة_بني ــور_جدي ــي،_أم ــان_االجتماع ــل_والضم ــاه(،_والنق والمي
لكّنهــا_ال_يمكــن_أن_تتحّقــق_إاّل_مــن_خــلل_إصــلح_سياســّي_ومؤّسســّي_شــامل_يتضّمــن_

تقليــص_حجــم_القطــاع_العــاّم.

المثقلــة_ االقتصاديّــة_ بشــؤوننا_ الحكومــات_ دور_ فــي_ تجــّدد_جوهــرّي_ إذاً_ يلزمنــا_
بالبيروقراطّيــات_الخاملــة_وبالمصالــح_الخاضعــة_إلدارة_الدولــة،_والنظــم_والقوانيــن_

المترّهلــة_التــي_تقــف_عائــقاً_عنيــداً_بوجــه_التحديــث_والتنافســّية_المنتجــة.

يلزمنــا_الســير_قــدماً_نحــو_العلمانّية،_وفصــل_الديــن_عــن_الدولــة._إّن_التكافؤ_فــي_الحقوق_
بــل_تمييــز_يعنــي_تأكيــد_الحقــوق_المدنّيــة_واإلنســانّية_بغــّض_النظــر_عــن_الفــروق_العائــدة_
إلــى_عشــوائّية_الــوالدة_فــي_بيئــة_،_أو_مــن_جنــس_أو_عــرق_أو_ميــول_جســديّة_أو_إعاقــة_أو_

طائفــة_أو_مذهــب_أو_مجتمــع_لــم_يكــن_لإلنســان_فــي_أّي_منهــا_اختيــار.

ــد_الشــباب_ ــة_عن ــة_مــن_خــلل_مكافحــة_البطال ــع_التطــرّف_الدفين ــج_مناب ــا_أن_نعال يلزمن
ــن_ ــي_م ــاد_المتفّش ــلع_الفس ــاملة،_واقت ــة_الش ــة_االقتصاديّ ــان_التنمي ــر،_وضم والفق
جــذوره،_والرشــوة_واســتيلء_الفاســدين_علــى_مــوارد_الدولــة_لتحقيــق_مآربهــم_الخاّصــة._ 39
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إنشــاء الدولــة الموعــودة وفــقاً التّفاقّيــة الطائــف،_التــي_تعــد_بتمثيــل_
جميــع_الطوائــف_فــي_لبنــان_وهــذا_مــا_يصنــع_تمايــز_لبنــان.

فــي_مرحلــة_الحقــة_إنشــاء مجلــس الشــيوخ الموعــود_حيــث_يتــّم_تمثيــل_
الطوائــف_والمذاهــب_الدينّيــة_وتكــون_حقــوق_كّل_منهــا_محفوظــة.

ألتخّلــص التدريجي من النظام الطائفي والمذهبــي_الحالي_ألّن_الطائفّية_
ال_توّفر_الحمايــة_للمجتمعات._وحدها_الدولة_الموّحدة_توّفرها.

علينــا_أن_نســعى_إلــى_تطويــر قانــون االنتخــاب_وتغييــره_لجعلــه_أكثــر_تمثيــًل_
ــرة_واحــدة_ لجميــع_األطــراف_والمجتمعــات_والمناطــق،_وأن_نعمــل_لنبلــغ_دائ

ونســبّية_كاملــة،_والعتمــاد_ســّن_الـــ_18_عــاّماً_كحــّد_أدنــى._

فــي_مــا_يخــّص_األزمــة_الســوريّة_والتوتّــرات_والصراعــات_اإلقليمّيــة_والدولّيــة،_
ينبغــي_أن_يّتخــذ لبنــان موقــفاً موّحــداً وأن يحتــرم الحيــاد اإليجابــّي.
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ــرة  ــى أس ــي إل ــة وينتم ــدول العربّي ــة ال ــس لجامع ــو مؤّس ــان عض لبن
ــة_ ــه_االجتماعّي ــى_طبيعت ــراً_إل ــه_نظ ــد_يؤّدي ــه_دور_فري ــة._ل ــدول العربّي ال

ــدة. ــّية_الفري والسياس

لبنان في حالة حرب مع  العدو_إســرائيل

علــى االســتراتيجّية الدفاعّيــة أن تقــع حصــرّياً علــى عاتــق الحكومــة 
ــة_ ــاق_لمعالج ــاع_واتّف ــى_إجم ــل_إل ــرورّي_التوّص ــن_الض ــر_أّن_م ــة__غي اللبنانّي

هــذا_الوضــع.

ــّية_ ــة_والسياس ــاس_المدنّي ــوق_الن ــة_حق ــاء_لحماي ــتقالل القض ــم اس دع
والقانونّيــة.

إصــالح النظــام القضائــي والتشــريعي_مــن_أجــل_التكّيــف_مــع_احتياجــات_
ــن_ ــه_م ــال_ب ــرين_،_واالنتق ــد_والعش ــرن_الواح ــي_الق ــم_ف ــاد_المعول االقتص
صــورة_المترّهــل_الفاســد_والخاضــع_لطبقــة_سياســّية_فاشــلة_وغيــر_الفّعــال،_

ــى_صــورة_المؤّسســة_المســتقلّة_._ إل
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06

09
10

07
08



رؤيـا للبنـان جديـد

ــاليب_ ــدرات_وأس ــث_الق ــاّم._وتحدي ــاع الع ــل القط ــدرات داخ ــز الق تعزي
ــة_ العمــل_فــي_القطاعيــن_العــاّم_والخــاّص_تســهيًل_لمزاولــة_األعمــال_التجاريّ

ــان. فــي_لبن

ــا_ ــل_حوافزه ــرّية_بجع ــا البش ــد موارده ــم اإلدارة وتجدي ــص حج تقلي
رهــناً_بالكفــاءة._ال_بــّد_مــن_جعــل_القطــاع_العــاّم_قــادراً_علــى_دعــم_القطــاع_

ــكار. ــن_المنافســة_واالبت ــن_م ــاّص_ليتمّك الخ

تحقيــق الالمركزّيــة وتحديــث اإلدارة العاّمــة_باســتخدام_التكنولوجيــات_
الجديــدة.

ــة_ ــات المحلّي ــؤولّيات إلدارة الخدم ــن المس ــداً م ــات مزي ــاء البلدّي إعط
التــي_يحتــاج_إليهــا_المواطــن.

ــاّص_ ــاّم والخ ــن الع ــراكة القطاعي ــى ش ــة عل ــاريع القائم ــم المش دع
PPP_كلّمــا_أمكــن_ذلــك_وبقــدر_المســتطاع،_واالنتقــال_إلــى_القطــاع_الخــاّص_
_،BOT_لتحســين_النمــّو_وتحديــث_االقتصــاد_)تشــييد_وتشــغيل_ونقــل_ملكّيــة

شــراكات،_إلــخ...(
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47

وضــع خطــط لجــذب االســتثمار المباشــر_بشــّقيه_األجنبــي_FDI__والمحلّــي_
DDI_عــن_طريــق_تهيئــة_المنــاخ_المناســب_لألعمــال_واالســتثمار.

ألحّث على اعتماد تكنولوجيات جديدة في لبنان.

تعزيــز الكفــاءة االقتصادّيــة والقــدرة التنافســّية._تقديــم_خدمــة_أفضــل_
بتكلفــة_أقــّل.

تشــجيع حــركات المجتمــع المدنــي ذات القضايــا العادلــة_والقيــم_
ــن_الجنســين،_ومكافحــة_العنــف_ضــّد_المــرأة،_ ــل:_المســاواة_بي المشــتركة_مث

ــان... ــوق_اإلنس ــن_حق ــاع_ع ــاد،_والدف ــة_الفس ــة،_ومحارب ــائل_البيئ ومس
19
18
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اعتمــاد الالمركزيــة:_إن_الكثيــر_مــن_مشــاكل_بلدنــا_ناتــج_عــن_المركزيــة_الزائدة_
ــرة_ ــة_كثي ــن_مشــكلت_إداري ــص_م ــن_التخلّ ــي_اإلدارة._ويمك ــوزارات_ف ــدور_ال ل
ــب_ ــي_يج ــة__الت ــات_المحلي ــة_والبلدي ــركات_الفرعي ــل_للش ــلل_دور_فاع ــن_خ م
أن_تعطــى_دوراً_أكبــر_فــي_حــل_مســائل_المواطنيــن_غيــر_المرتبطــة_بصلحّيــات_

الحكومــة_السياســية._لتحقيــق_ذلــك_نحتــاج_إلــى_اآلتــي:

إنشــاء_وزارة_تخطيــط_)أو_تصميــم(_وإطــلق_يدهــا_لتكــون_مســؤولة_عــن__	
ــوازن_مــن_ ــة_مناطقــي_مت اعتمــاد_خطــة_شــاملة_لضمــان_برنامــج_تنمي
حيــث_النقــل،_واالتصــال،_وشــبكات_توزيــع_الميــاه_والكهربــاء،_واإلســكان._

ــد__	 ــات_المزي ــّدة_مــن_خــلل_إعطــاء_البلدي ــة_ممت اعتمــاد_برنامــج_المركزي
ــة. ــة_والمحلّي مــن_المســؤوليات_اإلداريّ

ــن_العــاّم_والخــاص_)PPP(_كلمــا__	 ــادرات_شــراكة_بيــن_القطاعي إنشــاء_مب
ــك_ممكــناً. وحيثمــا_كان_ذل

20

48



السياســة أن تكــون فــي  علــى 
خدمــة االقتصــاد، أن تخــدم النمــّو 

والتطــّور االقتصادّييــن

نحتــاج إلى إقــرار تدابيــر وإصالحات 
نظامنــا  علــى  نطّبقهــا  جذرّيــة 

السياســي واإلداري
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51

على
صعيد عاّم:

تطبيق_قوانين_منع_الفساد_	

إصلح_النظام_القضائي_وإنصاف_القضاة_في_أجورهم_المعتمدة.__	

ألشــرطة،__	 اإلدارات:_ أن_تشــمل_جميــع_ القوانيــن_ علــى_اإلصلحــات_وتطبيــق_
العاّمــة. والمشــتريات_ ألجمــارك،_ ألضرائــب،_ األمــلك،_ إدارة_ العاّمــة،_ الخدمــات_

إنفــاذ_تطبيــق_الحكومــة_اإللكترونّيــة_لتعزيــز_الحوكمــة_الرشــيدة__)لبنــان_يقــع_فــي__	
المرتبــة_127مــن_أصــل_193_دولــة(.

ألتحضيــر_العتمــاد_المشــتريات_بالوســائل_اإللكترونّيــة_لصالــح_جميــع_اإلدارات__	
تعزيــزاً_للشــفافّية.

ــدأ__	 ــق_مب ــاد_وتطبي ــة_الفس ــي_مواجه ــة_ف ــة_العاّم ــج_للتوعي ــلق_برام إط
ــاب. ــواب_والعق الث
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المرافق
والقطاعات:

المصرف المركزي والسياسة النقدّية:

لــم_ينجــح_المصــرف_المركــزي_فــي_تطبيــق_سياســة_نقديـّـة_واعــدة_فأتــت_النتائــج_كارثّية_
علــى_أكثــر_مــن_صعيد:

52

انهيــار_ســعر__الصــرف_للعملــة_الوطنّيــة_بنســبة_بلغــت_التســعين_فــي_المائــة_مــن__	
مســتوى_التثبيــت.

ــر_مــن_الســلع__	 ــى_عــدد_كبي ــة_عل ــر_مــن_700_فــي_المائ ــى_أكث ــم_إل ارتفــاع_التضّخ
ــّية. ــتهلكّية_والمعيش االس
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53

انخفاض_القدرة_الشرائّية_لدى_معظم_المواطنين._	

امتنــاع_المصــارف_عــن_تســديد_حقــوق_زبائنهــا،_وخصــوصاً_لتلــك_المودعــة__	
بالعمــلت_األجنبّيــة،_األمــر_الــذي_أّدى_إلــى_أزمــة_الســيولة.

ــر_مــن_المســتحّقات_وخصــوصاً_الســندات،__	 ــة_عــن_دفــع_الكثي ــف_الدول إعــلن_تخلّ
ــوغ_اإلفــلس. ــى_حــّد_بل ــي_إل ــذي_أســهم_فــي_تخفيــض_التصنيــف_االئتمان األمــر_ال
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54

الحلول الممكنة:
اتّخــاذ القــرار بعملّيــة هيكلــة شــاملة 
واســتعادة  المصــرف  هــذا  إلصــالح 
لتنشــيط  الوطنّيــة  بالعملــة  الثقــة 
تقتضــي  كمــا  االقتصادّيــة  الحيــاة 

المجتمــع. مصلحــة 





اإلقتصاد:

لــدى_لبنــان_ثــروة_مــن_المــوارد_إذا_حســنت_إدارتهــا_والتخطيــط_لهــا_اســتطاعت_أن_تســهم_
ــق_ ــل،_وتحقي ــرص_العم ــن_ف ــق_اآلالف_م ــي_خل ــي،_وف ــاد_اللبنان ــاش_االقتص ــي_إنع ف
الرخــاء_فاالقتصــاد_اللبنانــي_قــادر_أن_ينهــض_مــرّة_أخــرى_بهّمــة_شــبابه_ورجــال_األعمــال.
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المطلوب:

_جذب_االستثمارات_األجنبية_المباشرة._	

ــم_للتســويق__	 ــل_شــبكة_دع ــذي_يمّث ــي_ال ــع_االنتشــار_اللبنان ــات_م ــد_العلق توطي
ــم. ــاء_العال ــع_أنح ــة_فــي_جمي ــدة_وقوي فري

ــرة_والمتوســطة_لتمكينهــا_مــن__	 ــى_بالشــركات_الصغي ــر_قــدرة_تنافســّية_تعن تطوي
اختــراق_األســواق_العالمّيــة_بمــا_يتوافــق_مــع_أســاليب_تحريــر_التجــارة_،_وذلــك_مــن_
خــلل_البرامــج_والتأهيــل_المناســب،_تمّشــياً_مــع_االلتزامــات_الدوليــة_واالتفاقيــات_

التجاريــة_التــي_تــم_توقيعهــا_مــن_قبــل_الحكومــة_اللبنانيــة.

الحفاظ_على_سياسة_التجارة_الحرة_والعادلة._	

تشــجيع_االبتــكار_والتنويــع_مــن_خــلل_تشــجيع_رجــال_األعمــال_والبلديــات__	
والمجموعــات_ذات_االهتمامــات_المشــتركة_علــى_العمــل_مــعاً_مــن_أجــل_تطويــر_

ــّياً. ــؤول_اجتماع ــتدام_ومس ــاد_مس اقتص
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الحفاظ_على_سياسة_التجارة_الحرة_والعادلة._	

تشــجيع_االبتــكار_والتنويــع_مــن_خــلل_تشــجيع_رجــال_األعمــال_والبلديــات__	
والمجموعــات_ذات_االهتمامــات_المشــتركة_علــى_العمــل_مــعاً_مــن_أجــل_تطويــر_

ــّياً. ــؤول_اجتماع ــتدام_ومس ــاد_مس اقتص

ــادة_األعمــال_اللبنانيــة_مــن_خــلل_تشــجيع__	 مضاعفــة_الجهــود_إلعــادة_تنشــيط_ري
االســتثمارات_فــي_االقتصــاد_المعرفــي_الرقمــي_الــذي_يمكــن_أن_ينافــس_دوليــاً._
فالمواهــب_اللبنانيــة_حاضــرة_وفاعلــة_فــي_جميــع_أنحــاء_العالــم._ومــا_نحتــاج_إليــه_
هــو_تعزيــز_القوانيــن_واألطر_المؤسســية_للمســاعدة_فــي_تنظيــم_المشــاريع_ورعاية_
المبــادرات_)علــى_غــرار_مبــادرة_مصــرف_لبنــان_فــي_العــام_2010(_واســتحداث_حالــة_

تنظيميــة_مــن_شــأنها_أن_تســاعد_فــي_إنشــاء_مثــل_هــذه_األعمــال.
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رأس المال البشري - التربية:

هنــاك_اليــوم_حاجــة_ماّســة_إلصــلح_نظامنــا_التعليمــي_وتطويــره_للتكّيــف_مــع_المعاييــر_
ــام_ ــن_الع ــى_القطاعي ــق_عل ــذا_ينطب ــتمرار._ه ــر_باس ــل_المتغي ــوق_العم ــة_وس الدولي
ــة_ ــع_خّط ــب_أن_توض ــة._يج ــات_المهنّي ــدارس_والمنّظم ــات_والم ــر_الجامع ــاّص_عب والخ
ــر_الرقمــي. ــة_العص ــال_والشــباب_لمواكب ــداد_األطف ــى_إع ــدف_إل ــم_ته ــة_للتعلي وطني
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التدابير:

اإلبداع__	 المعرفة_من_خلل_ اكتساب_ تعتمد_على_ للتعليم_ رؤية_وطنّية_جديدة_ تبّني_
والممارسة.

تطويــر_قــوى_عاملــة_ماهــرة_لتلبيــة_متطلّبــات_ســوق_العمــل_المتزايــدة__	
ــة_ ــدي_العامل ــن_األي ــباً_اآلالف_م ــاز_قري ــط_والغ ــاع_النف ــيتطلب_قط ــتمرار._س باس
ــّياً_ ــة_محل ــى_التحتي ــل_البن ــاء_وتأهي ــة_والبن ــة_والزراع ــك_الصناع ــرة__وكذل الماه

ــط. ــرق_األوس ــاق_الش ــى_نط وعل

للجامعات__	 المعطاة_ االعتمادات_ جميع_ مراجعة_ خلل_ من_ العام_ التعليم_ تعزيز_
واألكاديميين.

إعطــاء_الجامعــة_اللبنانيــة_دوراً_رائــداً_فــي_التعليــم_مــن_خــلل_مراجعــة_أســاليب__	
ــوا_ ــن_يجــب_أن_يكون ــار_األســاتذة_الذي ــك_توظيــف_واختي ــم_وكذل ــم_والتعلي التعل

ــة. ــر_األفرقــاء_والمجموعــات_الطائفي مســتقلين_عــن_تأثي

ــلزم__	 ــم_ال ــوع_التعلي ــأن_ن ــورة_بش ــم_المش ــي_تقدي ــاص_ف ــاع_الخ ــراك_القط إش
والتأهيــل_والتــدرّب_وكذلــك_المســاعدة_فــي_الحصــول_علــى_القــروض_

التعليميــة. والمنــح_







الثقافة والتراث:

ــف_مــن_إرث_الماضــي_ويضــّخ_فــي_الوقــت_نغســه_َوقــوداً_للحاضــر_ووعــوداً_ ــا_يتألّ تراثن
ــم_ ــع_أنحــاء_العال ــة_فــي_جمي ــق_المواهــب_اللبناني ــكار._تتأل ــداع_واالبت ــٍم_باإلب بغــٍد_ملَه
فــي_أشــكال_وأشــكال_مــن_التعبيــر_الفنــي:_الموســيقى_واألغانــي_والرقــص_واألفــلم_
ــا_ ــزء_أساســي_مــن_صــورة_أّمتن ــم._الثقافــة_هــي_ج ــارة_والتصمي ــاء_واألدب_والعم واألزي

ــي. ــك_عامــٌل_مهــّم_مــن_عوامــل_االقتصــاد_اللبنان ــم_وهــي_كذل للعال

تفقــد_بيــروت_ومعظــم_المــدن_فــي_لبنــان_هويّتها_بســبب_األبنيــة_العشــوائية_والتوّســع_
ــي_ ــّي_ف ــط_المدن ــى_التخطي ــر_إل ــال_والمفتق ــى_واالرتج ــى_الفوض ــم_عل ــارّي_القائ العق
تجاهــل_تــاّم_للقوانيــن_وإجــراءات_حمايــة_التــراث_الوطنــي_الطبيعــي_والحفــاظ_عليــه.
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اإلجراءات:

يجب_أن_تحصل_الثقافة_على_نصيب_أكبر_وأفضل_في_المدارس_والجامعات._	

يجب_أال_تكون_الثقافة_للنخبة_فقط._	

ــن__	 ــة_مــن_شــأنها_أن_توجــد_تقــارباً_بي ــم_ومعتقــدات_مضيئ ــر_الثقافــة_عــن_قي تعّب
ــرام. ــب_التســامح_واالحت ــادة_فــي_التفاهــم_تجل ــاس،_وزي الن

ــب__	 ــذا_الجان ــص_ه ــداع_وتخصي ــكار_واإلب ــاء_وزارة_للبت ــة،_وإنش ــلح_وزارة_الثقاف إص
ــة. ــي_الموازن ــر_ف ــى_بكثي ــارّي_بحصــة_أعل الحض

اعتبــار_الثقافــة_جــزءاً_أساســّياً_مــن_االقتصــاد_مــن_مهاّمــه_الحيويّــة_الحفــاظ_علــى__	
التــراث_المعمــاري_والتحــف_األثريــة_وحمايتــه.

وضع_مخّطط_توجيهي_ومراجعة_القوانين_المعنّية_للحفاظ_على_التراث._	
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المبادرات:

أطلــق_منتــدى_الحــوار_الوطنــي_مشــروع_حــوار_الحــروف_الهجائيــة_بهدف_اســترجاع__	
ــع_أنحــاء_ ــن_مــن_جمي ــدول_مــن_خــلل_الفــّن،_وجمــع_فّناني ــن_ال ــان_بي موقــع_لبن

العالــم_للعمــل_فــي_مشــروع_ملهــم:_الحــروف_الهجائيــة.

ــات__	 ــت_بالهيئ ــكو_وارتبط ــاد_اليونس ــى_اعتم ــة_عل ــؤون_الخارجّي ــت_وزارة_الش حصل
ــرام_ ــق_باالحت ــا_يتعلّ ــي_م ــم_ف ــس_القي ــم_نف ــي_تتقاس ــة_الت ــة_والمحلّي الدولّي

ــم«. ــر_واألم ــن_»البش ــوار_بي ــامح_والح والتس

ــي__	 ــون_ف ــون_والعالمّي ــون_اللبنانّي ــا_الفنان ــي_صّممه ــات_الت ــرض_اللوح ــيتّم_ع س
ــون_ ــلل_الفن ــن_خ ــوار_م ــداع_والح ــزاً_لإلب ــيبقى_رم ــق_س ــواء_الطل ــف_باله متح

والتســامح_والســلم._

حوار_األبجديّات_)أو_الحروف_الهجائّية(_رسالة_إلى_العالم._	



الطاقة:

ــح_ ــه_أن_يصب ــداً_،_أمكن ــة_جي ــغ_األهمّي ــت_إدارة_هــذا_المــورد_البال ــاز:_إذا_تّم ــط والغ النف
ــكل_ ــورداً_ل ــاز_م ــط_والغ ــر_النف ــة._يعتب ــرات_الطائفي ــات_والتوتّ ــوعاً_للنزاع ــة_ال_موض نعم
ــع_ ــاف_المجتم ــاد_وكّل_أطي ــات_االقتص ــع_قطاع ــّس_جمي ــي._ســوف_يم الشــعب_اللبنان

ــة. ــا_اليومي ــب_حياتن ــع_جوان ــى_جمي ــدة_عل ــراً_بطــرق_عدي ــي_مؤثّ اللبنان
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اإلجراءات:

_وضع_اســتراتيجية_وطنية_خاّصة_بالنفط_والغاز._	

إنشــاء_شــراكة_حقيقّية_بين_القطاعين_العاّم_والخاّص_إلدارة_هذه_الموارد._	

ــية__	 ــاءات_السياس ــن_االنتم ــه_ع ــة_)LPA(_وفصل ــط_اللبننانّي ــز_دور_إدارة_النف تعزي
ــة. والطائفّي

إنشــاء_شــركة_نفط_وطنية_تكون_مسؤولة_عن_إدارة_هذا_القطاع._	

_استخداُم__	 إنشاء_صندوق_سيادي_تكون_إدارته_مستقلّة_عن_وزارة_المالية_كي_ال_يتمَّ
اإلنتاجية_ القطاعات_ في_ مداخيله_ تستثمر_ بل_ _، العاّم_ الدين_ لخدمة_ األموال_

والتعليم. للقتصاد_

في__	 ناشط_ بدور_ القيام_ من_ ممّثليه_ لتمكين_ المدني_ المجتمع_ دور_ وتعزيز_ إشراك_
القرار. صنع_

ضمان_الحكم_الرشــيد_في_األساليب_واإلجراءات._	
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المبادرات:

قــام_منتــدى_الحــوار_الوطنــي_بإطــلق_ورعايــة_نــدوات_ســنويّة_مفتوحــة_طــوال_يــوم_
 )ESA( ــال ــي_إلدارة_األعم ــد_العال ــع_المعه ــاون_م ــاز_،_بالتع ــط_والغ ــول_النف ــل_ح كام
ــا_ ــا._كم ــات_اقتصادن ــي_إمكان ــوّي_ف ــاع_الحي ــذا_القط ــة_ه ــول_مكان ــي_ح ــادة_الوع لزي
أطلــق_منتــدى_الحــوار_الوطنــي_مناقشــات_ومؤتمــرات_منتظمــة_فــي_جميــع_الجامعــات_

الكبــرى_فــي_لبنــان.
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المياه:
لبنــان_هــو_خــزّان_الميــاه_األكثــر_أهمّيــة_فــي_الشــرق_األوســط،_فالميــاه_هــي_أهــّم_مورد_
ــا.______ ــم._يتــم_اســتغلل_10_٪_فقــط_مــن_مواردن ــه_العال ــه_ويقبــل_علي ــاج_إلي طبيعــّي_يحت
40_٪_تذهــب_هــدراً_ناهيــك_عّما_يســّببه_التلــوث_فــي_الينابيــع._أّدى_ســوء_اإلدارة_وتقادم_
ــط_ ــادة_الضغ ــى_زي ــوريّين،_إل ــن_الس ــق_اللجئي ــع_وتدّف ــن_والتوزي ــة_للتخزي ــة_التحتّي البني
علــى_اســتهلك_المــاء_األمــر_الــذي_فاقــم_مســألة_نــدرة_الميــاه._ميــاه_الشــفة_الواصلــة_
إلــى_البيــوت_غيــر_صالحــة_للشــرب._ســبب_آخــر_للقلــق_هــو_ســوء_توزيــع_ميــاه_الــرّي_التــي_

تمثــل_61_٪_مــن_الطلــب_علــى_الميــاه.
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التدابير:

المياه_للجميع._جميع_الفئات_،_جميع_المناطق_،_جميع_المدن_،_جميع_القرى.

دعــم_كاّفــة_الجهــود_المبذولــة_لحمايــة_هــذا_المــورد_البالــغ_األهمّيــة_عــن_طريــق__	
اعتمــاد_أحــدث_الخطــط_الوطنيــة_الســتراتيجّية_الميــاه.

ــاه_والتنســيق_بشــكل_أفضــل_مــع_وكاالت__	 وضــع_خطــة_رئيســية_متماســكة_للمي
ــة. ــات_ذات_الصل ــاه_والبلدي المي

إنشــاء_المجلــس_الوطنــي_للميــاه_)NWC(_لدراســة_وتصميــم_سياســات_إدارة__	
ــلد. ــاء_الب ــع_أنح ــي_جمي ــاه_ف المي

توفير_مياه_الشفة_لجميع_المواطنين._	

توفيــر_الميــاه_للصناعــات،_للزراعــة،_للبنيــة_التحتّيــة_الســياحية،_للكهربــاء،__	
ــض. ــع_الفائ وبي

ضمان_َحوكمة_مختّصة_إلدارة_هذا_القطاع_الحيوي._	

73



الكهرباء:
ــي_ ــي_وه ــادي_ف ــع_االقتص ــى_الوض ــق_عل ــل_ومقل ــبء_ثقي ــّياً_ع ــاء_حال ــة_الكهرب أزم
تشــّكل_بنــداً_أساســّياً_فــي_مســألة_الديــن_العــام_لبنــان_)حجمهــا_ال_يقــّل_عــن_40_فــي_
ــن_ ــن_يمك ــاءة._لك ــدم_الكف ــوء_اإلدارة_وع ــى_س ــراً_إل ــاّم(_نظ ــن_الع ي ــن_الدَّ ــة_م المائ
ــاد_ ــش_االقتص ــل_تنع ــق_مداخي ــى_تحقي ــادرة_عل ــّوة_ق ــح_ق ــاء_أن_يصب ــاع_الكهرب قط
ــّم_تشــغيله_بشــكل_ســليم،_وفــي_حــال_ارتباطــه_بالقطــاع_الخــاص_يمكنــه_جــذب_ إذا_ت

ــرة. ــة_مباش ــة_وأجنبّي ــتثمارات_محلّي اس

ــة_ ــادة_هيكل ــة_وإع ــلطة_تنظيمّي ــن_س ــق_تعيي ــن_طري ــريعة_ع ــة_س ــر:_معالج التدابي
ــراكة_ ــاد_الش ــدر،_واعتم ــجاً_ووقــف_اله ــم_تدري ــاف_الدع ــان_وإيق ــاء_لبن مؤّسســة_كهرب
ــر_ ــات_غي ــة_التعّدي ــة_وإزال ــاليب_الحوكم ــق_أس ــام،_تطبي ــاص_والع ــن_الخ ــن_القطاعي بي

ــة._ ــين_الجباي ــة_وتحس القانونّي





_الصّحة:
رغــم_تفّوقــه_فــي_الشــرق_األوســط،_أظهــر_القطــاع_الصّحــي_فــي_لبنــان_علمــات_اختــلل_
وظيفــّي_وســوء_ممارســة_وغــّش_فــي_القســم_الطبــي_علــى_صعيــد_المجلــس_الوطنــي_
للضمــان_االجتماعــي._تضــاف_إلــى_ذلــك_الضغــوط_التــي_فرضهــا_التدّفــق_الهائــل_للجئيــن_

السوريين.

ــك_مــع_ ــن_العــام_والخــاص_وكذل ــن_القطاعي ــاك_تنســيق_أفضــل_بي يجــب_أن_يكــون_هن
ــلت_ ــة_وزارة_الصحــة_العامــة_مــن_التدّخ ــّد_مــن_حماي ــة._كمــا_ال_ب ــر_الربحّي المنّظمــات_غي

ــى_ركــود_بيروقراطــّي_،_وعــدم_كفــاءة_وســوء_إدارة. ــؤدي_إل ــي_ت السياســّية_الت

إّن_ضمــان_تحّكــم_أفضــل_بالنفايــات_الســامة_الناتجــة_عــن_أعمــال_المستشــفيات،_
ومعظمهــا_مــن_القطــاع_الخــاّص،_واجــب_ال_يــزال_يشــّكل_مصــدر_قلــق_كبيــر.
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اإلجراءات:

_تحديث_اإلطار_التشريعّي_والمؤسسّي._	

تقييم_ومراجعة_مرافق_الترخيص_للمؤّسسات_الصحّية_والمراكز_الطبّية._	

إنشاء_وكالة_تنظيمّية_ومراقبة_للمنتجات_الصيدالنّية._	

_معالجة_مسألة_سوء_الممارسة_الطّبّية._	

تحويل_التقارير_الطبية_إلى_رقمّية_)رقمنة(._	

تحسين_مخّططات_الضمان_االجتماعي_والتأمين._	

معالجــة_المشــكلة_المزمنــة_للصنــدوق_الوطنــي_للضمــان_االجتماعــي_الــذي_يزيــد__	
مــن_الوضــع_المأســاوي_للديــن_العــاّم.

تحســين_الصّحــة_العامة،_بدءاً_مــن_بناء_الوعي_في_المدارس_ومؤّسســات_التعليم__	
العاّمــة_والخاّصة_حــول_إعادة_التدوير،_ومنع_حــرق_النفايات_بل_رقابة.



المناخ والبيئة:

ــات_ ــاء_وانبعاث ــة_تشــمل_الهــواء_والم ــر_مقبول ــان_مســتويات_غي ــّوث_فــي_لبن ــغ_التل بل
وازديــاد_ الســرطانات_ تراكــم_ أتــاح_ اإلدارة_ الضوضــاء._ســوء_ الســيارات_ومســتويات_
ــان_ ــل._القطاع ــارات_والمرام ــات_وأنشــطة_الكّس ــة_الغاب ــك_إزال ــة._كذل المشــاكل_الصحي
ــة_والبحريــة_وتســّببا_فــي_ الصناعــي_والعقــاري_أســهما_فــي_زيــادة_تهديــد_الحيــاة_البريّ
ــة_ ــاحات_عام ــود_مس ــدم_وج ــروت_وع ــي_بي ــاء_الرأســي_ف ــرة._البن ــة_كبي ــاكل_بيئّي مش

ــة. ــة_صعب ــاة_اليومّي ــلن_الحي ــراء_يجع خض

علــى_مــدار_العقــود_الماضيــة_عانــت_البيئــة_مــن_تدهــور_ســريع_مــن_شــاطئ_البحــر_إلــى_
ــى_ ــك_نظــراً_إل ــراث_اللبنانــي_و_ذل ــد_مــن_رمــوز_الت ــر_العدي ــال،_وشــهدنا_تدمي قمــم_الجب
فقــدان_القوانيــن_أو_تجاهلهــا،_وغيــاب_التخطيــط_والجنــوح_إلــى_جمــع_المــال_الســهل._
كذلــك_قلّــة_وعــي_المواطنيــن_وعــدم_الشــعور_باالنتمــاء_إلــى_البلــد_أو_حّتــى_إلــى_حــّي_

مــن_أحيائــه.
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اإلجراءات:

_إعــلن_حالة_الطوارئ_الوطنية_للبيئة._	

اعتماد_وإنفاذ_القوانين_ذات_الصلة._	

يجب_أن_يعمــل_القطاعان_العام_والخاص_كثنائي_ديناميكي._	

وقف_عمل_الكّســارات_والمحاجر_الخارجة_عن_القانون._	

مطالبــة_الصناعــات_باختيــار_مواقــع_بعيــدة_عــن_المــدن_والســيطرة_علــى_النفايات__	
ــّوث_الهــواء_والمياه. و_تل

تنظيم_البناء_والمشــاريع_العقارية_لمطابقة_البنية_التحتّية._	

ــى__	 ــبة_عل ــول_المناس ــق_األص ــات_وف ــرق_إلدارة_النفاي ــن_وط ــتحداث_قواني اس
ــر. ــادة_التدوي ــتخدام_وإع ــادة_االس ــّد_وإع ــي:_الح ــد_الوطن الصعي

عاّمــة__	 مســاحات_ وإنشــاء_ الغابــات،_ وحمايــة_ البيئــي،_ التدهــور_ وقــف_
خضــراء. وحدائــق_
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المبادرات

ــي_ ــذي_يحم ــون_ال ــرار_القان ــدء_وإق ــن_ب ــي_م ــؤاد_مخزوم ــن_ف ــام_2019_،_تمّك ــي_الع ف
»حــرش_بيــروت« مــن_مزيــد_مــن_التدهــور_والبنــاء_غيــر_القانونــي_والمقصــورات_التجاريــة_

الصغيــرة_غيــر_المنضبطــة_وغيــر_القانونيــة.
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ــلد_ ــى_الب ــرّت_عل ــي_أث ــدة_الت ــات_العدي ــاكل_والصراع ــم_المش ــوم،_رغ ــان_الي ــّل_لبن يظ
ــذ_أوائــل_ســبعينّيات_القــرن_العشــرين،_مرجــعاً_مركــزياًّ_فــي_منطقــة_البحــر_األبيــض_ من
المتوســط___والشــرق_األوســط_نظــراً_إلــى_ريادتــه_وحيويّتــه_االقتصاديــة_ولكونــه_
مجتمــعاً_متعــدد_الطوائــف_يزدهــر_فيــه_الحــوار،_والتســامح_والعيــش_المشــترك_

ــة._ ــلت_الخارجّي ــم_والتدّخ ــة_ورغ ــز_المنطق ــذي_يه ــرف_ال ــة_التط بمواجه

_وكان_لبنــان_قــد_قــّدم_مــا_يشــبه_النمــوذج_االختبــاري_لظاهــرة_الربيــع_العربــي_الــذي_غــزا_
العالــم_العربــي__مــن_العــام_2010_فصاعــداً.
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ــرب_ ــراث_الح ــن_مي ــص_م ــة_التخلّ ــي_صعوب ــلد_ف ــي_الب ــّية_ف ــكلة_الرئيس ــى_المش تبق
األهلّيــة_وقبــل_كل_شــيء،_فــي_اســتمرار_ميــول_القــوى_العظمــى_العالمّيــة_واإلقليمية_
إلــى_اســتخدام_لبنــان_كســاحة_صــراع_لتســوية_حســاباتها_المفتوحــة._ومــا_جعــل_ذلــك_
ــح_ ــت_مصال ــي_وضع ــة_الت ــية_اللبناني ــوى_السياس ــض_الق ــؤ_بع ــف_تواط ــناً_لألس ممك
القــوى_الخارجيــة_قبــل_مصالــح_الشــعب_اللبنانــي_وســمحت_لنفســها_أن_تتلعــب_بمصيــر_

ــار_اللعبيــن_فــي_الخــارج. الوطــن_فيمــا_يســتغلّها_ويقطــف_ثمــار_ارتهانهــا_كب

ــاح_ ــّد_مــن_أن_تســتعيد_انســجامها_مــع_دوره_كرســالة_انفت ــة_ال_ب ــان_الخارجّي سياســة_لبن
وتفاهــم_وتكامــل_بيــن_مختلــف_االتّجاهــات_الثقافّيــة_والروحّيــة_والعقائديـّـة،_بتنســيق_
ــي_ ــل_ف ــو_فاع ــدوره_كعض ــؤول_ب ــزام_مس ــة،_والت ــدول_العربّي ــة_ال ــع_جامع ــادق_م ص

ــدة. ــم_المّتح ــة_األم منّظم

ــدول_ ــع_ال ــوار_م ــى_الح ــة_إل ــي_األفضلّي ــة_أن_تعط ــة_اللبناني ــة_الخارجي ــي_للسياس ينبغ
ــاد_األوروبــي،_والحصــول_ ــة_ثــم_االتّح المجــاورة،_وخصــوصاً_أعضــاء_جامعــة_الــدول_العربّي
ــن_تهــّددان_ ــن_اللتي ــى_العقدتي ــن_لتواجــه_وتنتصــر_عل ــى_المســاعدة_والدعــم_اللزمي عل

ــا_ومســتقبلها: ــان_دولتن كي

84
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لطالمــا_كان_لبنــان_أرضاً_للهجــرة._ألســباب_متنوعــة_وعبــر_العقــود_والقــرون،_واليــوم_نــرى_
غالبيــة_الطــلب_والخريجيــن_الشــباب_يتقّدمــون_للحصــول_علــى_تأشــيرات_الهجــرة_توّخــياً_
لفــرص_عمــل_الئــق._مــن_غيــر_المرّجــح_أن_تتوّقــف_هجــرة_األدمغــة_هــذه_مــا_دام_لبنــان_

عاجــزاً_عــن_اســتيعاب_فائــض_العمالــة_المتــاح_فــي_ســوق_العمــل_المتقلـّـص.

علــى_الحكومــة_والقطــاع_الخــاص_أن_ينّســقا_الجهــود_للســتفادة_مــن_اإلمكانــات_الهائلة_
ــي_ ــارج_ك ــي_الخ ــي_ف ــباب_اللبنان ــه_الش ــا_توجي ــن._علين ــن_اللبنانيي ــرة_للمغتربي المتواف
يفيــدوا_مــن_حضورهــم_الفاعــل_والمؤثـّـر_ضمــن_الشــبكة_الماليــة،_وعلقاتهــم،_ومصــادر_

فــرص_العمــل...

عــلوة_علــى_ذلــك،_يمكننــا_تشــجيع_المغتربيــن_علــى_االســتثمار_فــي_التعليــم_اللبنانــي_
ــن_شــبابنا_مــن_التجــاوب_مــع_احتياجــات_الســوق_ ــى_يتمّك ــادة_األعمــال_حت ــارة_ري ومه
الدوليــة_ومطالبهــا_فــي_مختلــف_المجــاالت_المتقّدمــة:_الــذكاء_االصطناعــي_واالقتصــاد_

ــة_،_إلــخ... الرقمــي_واإلبــداع_والمهــارات_اليدويّ



نلتزم بالمساعدة على:

االســتفادة_مــن_مــوارد_االنتشــار_اللبنانــي_لمســاعدة_شــبابنا_وتوجيــه__	
االســتثمارات_بشــكل_أفضــل_إلــى_قطاعــات_التعليــم_واإلنتــاج.

ــاد__	 ــفراء_للقتص ــاطاً_كس ــر_نش ــح_أكث ــة_لتصب ــفارات_اللبناني ــراك_الس إش
ــي_وتشــجيع_االســتثمار_األجنبــي_المباشــر_فــي_القطاعــات_ذات_ اللبنان
ــاريع_ ــة،_والمش ــياحة_البيئّي ــاريع_الس ــة_ومش ــة_العالي ــة_المضاف القيم

ــا... ــطة_وغيره ــرى_والمتوّس الصغ
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ــه_المختلفــة_هــي_نبــض_األمــة._فهــي_ ــي_وجمعيات ــأن_المجتمــع_المدن نحــن_نؤمــن_ب
تحمــل_القضايــا_العادلــة_التــي_ستســاعد_مجتمعنــا_علــى_المضــي_قــدماً._نحــن_جــزء_منهــا_

ــة_تســاهم_بشــكل_إيجابــي_فــي_تنميــة_بلدنــا. ويمكننــا_مــعاً_تشــكيل_حركــة_قويّ

_نحــن_نشــّجع_وندعــم_جمعّيــات_المجتمــع المدنــي_ونلتــزم_بالعمــل_جنــباً_إلــى_جنــب_
مــع_المنظمــات_غيــر_الحكومّيــة_فــي_جميــع_القضايــا_العادلــة_لمســاعدة_بلدنــا_علــى_أن_

يصبــح_مــكاناً_أفضــل_للعيــش_فيــه_ولنقــل_رســالة_الســلم_والتســامح_إلــى_العالــم.

مبادرات:

محاربــة الفقــر وتمكيــن النــاس._تبّنــت_األمــم_المتحــدة_هــدف_القضــاء_علــى_ 	
الفقــر_المدقــع_والجــوع._مؤسســة_مخزومــي_وقعــت_وتلتــزم_بأهــداف_التنميــة_
ــذ_تأسيســها،_أطلقــت_مؤسســة_مخزومــي_ ــك،_من ــى_ذل ــلوة_عل المســتدامة._ع
ــب_ ــة،_والتدري ــة_والوقاي ــة_الصحي ــث_الرعاي ــن_حي ــاعدةالمحتاجين_م ــج_لمس برام

ــور_علــى_وظائــف_والخــروج_مــن_الشــوارع._ المهنــي_لمســاعدتهم_فــي_العث
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تمكيــن المــرأة وتأميــن حقوقهــا عن_طريــق_تعديل_قوانيــن_األحوال_الشــخصّية_ 	
ــة_المجــاالت_مــن_ ــة،_لتحقيــق_المســاواة_بيــن_النســاء_والرجــال_)فــي_كاّف والديني
حضانــة،_ونفقــة،_وطلق/بطــلن_زواج،_وميــراث؛__وتحديــد_ســّن_الــزواج_القانونــي_
بـــ18_ســنة_ومــا_فــوق،_فضــًل_عــن_تطبيــق_القوانيــن_وتطويرهــا_تصــّدياً_للعنــف_
األســري_عمــوماً_ومحاربــة_التحــرّش_الجنســي_عبــر_تطبيــق_القوانيــن_التــي_تجرّمــه_

وتقضــي_بحبــس_المرتكــب_وتغريمــه.

ــح_ 	 ــان_لمن ــّياً_فــي_لبن ــه_حال ــّية المعمــول_ب ــون الجنس ــي قان ــر ف ــادة النظ إع
المــرأة_حّقهــا_الطبيعــي_كمواطنــة__لبنانيــة_أســوة_بالمواطنيــن_الذكــور_المتمتعيــن__

ــة. بمواطنتهــم_الكامل

العمــل علــى فــرض سياســة اقتصادّيــة واجتماعّيــة_تضمــن_مشــاركة_النســاء_ 	
فــي_ســوق_العمــل_بمختلــف_مجــاالت_القطــاع_الخــاّص_والوظائــف_الرســمّية_مــع_

حفــظ_حقوقهــّن_العائــدة_إلــى_متطلّبــات_اإلنجــاب_واألمومــة.

تعزيــز مشــاركة النســاء فــي العمــل السياســي_وصنــع_القــرار_ومشــاركتها_فــي_ 	
الســلطتين_التنفيذيــة_والقضائيــة_وفــي_االدارة_العامــة_مــع_زيــادة_التــزام_الحكومة_
فــي_تعييــن_نســاء_فــي_المراكــز_القياديــة._وكذلك_فــي_مختلــف_النقابــات_والمهن_

الحــرة_والمؤسســات_االقتصادية._
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ــعاً  ــّد م ــذا الح ــا ه ــد بلغن أآلن وق
بقــي أّواًل أن ترجــع)ي( إلى صفحتنا 
األولــى للتأّكــد مــن تطابق ســعينا 

ــك وآمالك. ــع تطّلعات م
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وتبقى أمور كثيرة قيد البحث العلمّي والتطوير العملي  منها:

حماية_التراث_والبيئة_من_طبيعة_ومباٍن_بجّديّة_ومثابرة._	

ــة__	 ــة_المائّي ــتدامة_)الطاق ــّددة_والمس ــة_المتج ــاريع_الطاق ــم_مش ــجيع_ودع تش
ــا(. ــي_بلدن ــرة_ف ــرة_بكث ــا_متواف ــاح_)إمكانّياته ــة_الري ــّية_وطاق ــة_الشمس والطاق

ــة__	 ــرأة:_مكافح ــوق_الم ــا_حق ــكالها،_وأهّمه ــع_أش ــان_بجمي ــوق_اإلنس ــم_حق دع
ــوق. ــي_الحق ــاواة_ف ــين_والمس ــن_الجنس ــرص_بي ــؤ_الف ــرأة،_وتكاف ــد_الم ــف_ض العن

منع_سوء_معاملة_األطفال_وعمالتهم_قبل_اكتمال_نمّوهم._	

حماية_حرية_التعبير_والمعتقدات_الدينية._	

xxxxxxوضع_الخطط_لحصول_اإلنسان_اللبناني_على_حياة_أفضل_حاضراً_ومستقبًل._	
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وفي تعبير مختَزل:

أن يرجــع المواطــن الفــرد غايــًة نهائّيــة توَضــع أدواُت الحكم 
ــلطة  ــة وس ــلطة التنفيذّي ــريعّية والس ــة التش ــود الهيئ وجه
ــا(  ــل طاقاته)ـ ــا( بكام ــق ذاته)ـ ــة تحقي ــي خدم ــاء ف القض

ــع. ــة المجتم ــن ورفاهي ــعادة المواط ــوغ س لبل

إن كنــت في هــذه األحالم والمســاعي واحــداً)ًة( مّنــا، فقّوة 
المجتمــع في تضامنــه، وروعة التقــّدم والتمــّدن والمعاصرة 

فــي قيامها علــى التقــاء أهــل الوعــي واإلدراك والطموح.
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