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دولة  بناءالهدف منه هو المساهمة الحاسمة في التحالف الذي نعلنه الیوم هو تحالف سیاسي، 

فعلیة، أي دولة مدنیة دیمقراطیة عادلة وقادرة في لبنان، وهو تحالف منفتح على كل األطراف 
 الذین یتشاركون بتوجهاته ویلتزمون بآلیاته.

 
المواثیق و لدستور ینتظم أداؤها وفقا ل هي الدولة التي في لبنان، هائبنا إلىنطمح والدولة التي 

 ، ومن خالل انتخابات دوریة وسلیمة وآلیات محاسبة فعلیة.والمعاهدات الدولیة المصادق علیها
 

  أي أن تكون العالقات بین الدولة واألفراد عالقة مباشرة، تحددها مدنیةنریدها دولة ،
ین حیث یعیش فیها الجمیع متساو  القوانین العامة، من دون وساطات (طائفیة او غیرها)

 أي فرد أو مجموعة بناًء على معتقداتهم. إقصاءمن دون 
  دیمقراطیةونریدها دولة  
  تلتزم بتأدیة ما تقره من حقوق فردیة واجتماعیة للمواطنین اي أنها  عادلة،ونریدها دولة

وبأن تؤمن الخدمات  والمواطنات، فعلیا، من دون انتقائیة ومتاجرة بالمنح والوالءات،
من الحمایة لجمیع مواطنیها ومواطناتها وتؤ  .مالیةالعامة، من اقتصادیة واجتماعیة و 

 بالتساوي.
 وأن تنطلق هذه ، أي أن تؤدي وظائفها تجاه مواطنیها بفاعلیة عالیة، قادرة دولة ونریدها

مخاطر عنهم الأیضا أن تدرأ نریدها و  الفعالیة من حشد الموارد البشریة والمالیة.
الجماعات المسلحة  أو األخطار المتأتیة منالخطر الوجودي اإلسرائیلي الخارجیة، سواء 



 هذه المخاطروشؤوننا الداخلیة، و  وأمننا تتدخل في سیادتناأو أجهزتها دولة  ةمن أیأو 
 شدیدة في واقعنا.

 
، ومن قراءتنا لمسار تدهور حضور الدولة في حیاة المواطنین المحدد أعالهانطالقًا من الهدف 

أخرى، ال سیما طابع الدولة المدني المنصوص علیه من جهة، وفي وجه الخارج من جهة 
، یصبح تموضعنا في المشهد السیاسي اللبناني بدیهیًا في ٧ ةصراحة في الدستور في الماد

القائم في لبنان، كونه یرتكز على ثالث  ومنظومة الحكمموقع النقیض للقوى السیاسیة الحالیة 
 ركائز:

 
یخالف جذریا الدستور اللبناني بما یضمن  ناللبنانییعلى  وأمني فرض نظام سیاسي -1

سیطرتهم على مفاصل السلطة وتسخیرها لمصالحهم والتعامل مع القانون بشكل استنسابي یفرغ 
إلغاء كل أشكال المحاسبة فیلجأ المواطنون  إلىالدولة من المرجعیة لوجودها بما یؤدي 

 للسیاسیین بدًال من الدولة لضمان حقوقهم ومصالحهم.  
تمول ل، تدخل في النظام المالي تقترضها الدولة خارجیة مالیة تدفقاتورة مالیة مصدرها د -2

 ،على حساب االقتصاد المنتجاالستهالك 
لشراء  تستخدمهعم، أدرات الدولة، والمال العام بشكل نظام زبائنیة سیاسیة، تنهب مق -3

 خرین.العصب الطائفي والحزبي مقابل اآل الوالءات وشد
 

 اوتحالفه ا، وأي جهٍد ینال من ترابطهات الثالثالتحالف معني بأي جهد یضعف الحلقهذا 
من هذا المنطلق، یصبح التحالف السیاسي وسیلًة لغایٍة ملّحة، وهي طرح بدیل سیاسيٍّ جدي، 

. هذا بأكملها ةالسیاسی المنظومةلیس عن هذا الفریق او ذاك من مكونات السلطة، بل عن 
 نوانه الدولة المدنیة القویة.البدیل السیاسي ع
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 التعاطي مع المسائل الشائكة
 

واضیع التي كونت مواد فلنحدد أوًال ما المعني بالمسائل الشائكة، المسائل الشائكة هي الم
آذار، وأهمها على سبیل الذكر  ١٤و ٨صطلح على تسمیته بفریقي اُ عالمي بین ما التراشق اإل

ال الحصر: دور المقاومة وسالح حزب اهللا، االغتیاالت والمحكمة الدولیة، الموقف من الحرب 
 العسكري فیها...الخ تدخلالالدائرة في سوریا ومن 

 
لوا أكثر من حكومة" ولنالحظ أن هذه المسائل الشائكة لم تمنع أطراف النزاع حولها من أن یشك

مصالحهم،  ایخدمل ٢٠١٧و ٢٠٠٨وحدة وطنیة"، ولم تمنع أن ُیقروا قانوني انتخاب عامي 
مرتبطة بشكل مباشر بالصراعات مور أك، هذه المسائل الشائكة كلها اهم من هذا وذواأل
 .قلیمیة والدولیةاإل
 

آذار اللبنانیین في أتون صراعات من خارج المصلحة  ١٤و ٨أدخل ما كان یسمى بفریقي  لقد
ومذهبیة  الوطنیة والتي زادت االنقسام الطائفي وكادت أن تقحم اللبنانیین في حرب أهلیة طائفیة

ن مقاربتنا ألیة أمور شائكة ستكون مبنیة على أسس بناء الدولة المدنیة الدیمقراطیة إ. جدیدة
 .المجتمع أمن وحفظ األهلي السلم وتعزیز الوطنیة المصلحة وفق درةقاالعادلة و ال
 

ة وقادرة وعادلة، وهذا یلتقي مع الهدف هو المساهمة الحاسمة في بناء دولة مدنیة ودیموقراطی

دبیات طرفي النزاع حول "المواضیع الشائكة" وٕان كان أي منهما ال یجرؤ على إعطاء موقف أ

الشعارات العامة، من المسائل الداخلیة البحتة، مثل السیاسات الضریبیة، التغطیة واضح، خارج 

الصحیة الشاملة، التعلیم الرسمي والتعلیم الخاص...الخ، علمًا أنه في كل من هذه المسائل وفي 

غیرها ثمة مروحة واسعة من الخیارات السیاسیة التي یمكن ألیة دولة أن تأخذها، وسوف تكون 

 یارات تبعات وأثمان یجب دفعها، وعوائد من الممكن التعویل علیها.لهذه الخ
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  "تحالف وطني خلفیة تأسیس "
  

من إعادة ترمیم مؤسساتھ، وترسیخ  1990لم یتمكن لبنان منذ توقف الحرب األھلیة في العام 
 :مقّومات الدولة فیھ، بل أخذ ینزلق أكثر فأكثر في مھاوي الدولة الفاشلة، التي تجلت في

  
شلل في نظام الحكم والمؤسسات الدستوریة بسبب انتھاك الدستور عبر تجاوز دور المؤسسات 

والمواعید الدستوریة وآلیات تشكیل السلطة التي ینص علیھا الدستور عبر التمدید؛ تفشي 
العنف؛ صعود الحقن الطائفي والمذھبي؛ تراجع االستقرار العام؛ تھدید السلم األھلي؛ استشراء 

 .ةالسوری واألزمةاد؛ استفحال الفقر؛ ھجرة الشباب واألدمغة؛ وتداعیات اللجوء الفلسطیني الفس
 

حرمان اللبنانیین المتكرر من حقھم بالمساءلة والمحاسبة لقد أمعنت السلطة السیاسیة في 
المتكررة لألحزاب السیاسیة الحاكمة للقوانین  والمشاركة السیاسیة الفعالة، بسبب االنتھاكات

 لدستور وتعطیل الحیاة الدیمقراطیة.وا
  

السیاسات االقتصادیة واإلنمائیة المستدامة، وتعمق الھوة المجتمعیة وترسخ ظواھر  غیاب
التھمیش والالمساواة مع غیاب العدالة في التقدیمات األساسیة من صحة وتعلیم وضمان 

ة بمصلحة المواطنین اجتماعي وكھرباء وماء وغیرھا. وقد أوصلت سیاسة عدم اكتراث السلط
كوارث بیئیة وصحیة ومالیة في مجاالت: النفایات  إلىوتغلیب المصالح الفئویة والشخصیة 

 والسدود وغیرھا.والمرامل والمكبات والكسارات 
  
 

 الشارع ینتفض
 

سقاط النظام الطائفي ومن بعدھا التحركات المطلبیة لھیئة التنسیق النقابیة إ حراك  ىلقد أت
الشعبي للتصدي ألزمة النفایات وللمشاریع المدمرة للبیئة ومن ثم الحراك السیاسي الحراك و

 التمدیدالتحركات ضد  إلىوالمدني في التصدي لمحاولة فرض الضرائب الجائرة باإلضافة 
لتستكمل باإلنجازات التي حققتھا القوى المدنیة في االنتخابات البلدیة والنقابیة  النواب، لمجلس
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دافًعا للعدید من حركات التغییر وحافزاً لھا لتشكیل تحالف انتخابي عریض فیما  والتي شكلت
 بینھا.

 ومقتدرةوجود قوة شعبیة كافیة في المجتمع اللبناني متحفزة  إلىجملة ھذه الوقائع تؤشر  نإ
 ما توفرت لھا فرصة لتوحید جھودھا. إذاجراء عملیة التغییر إعلى 

 
 

 اھدافنا
 

في  دولةلل االنحداريومواطنین في وقف المسار  مواطناتٍ  تناوقدر نابواجبمن خالل إیماننا 
 إلىلبنان وفي قیادة عملیة التغییر وفي ابتكار أدوات فعالة تحّول النقمة الشعبیة من حالة سلبیة 

للتغییر السلمي الدیمقراطي انطالقاً من  محطةقوة إیجابیة، نرى أن االنتخابات النیابیة ھي 
درتنا على تمثیل حاجات الشعب اللبناني وقیمھ ومبادئھ والضغط لتطویر وتصحیح قناعتنا بق

 األداء والتوجھ السیاسي عامًة وباألخص من خالل التشریع والمحاسبة في المجلس النیابي.
  

إن نجاح أي عمل تغییري یسعى لتقدیم بدیل جدي لألداء السیاسي الحالي یشترط وجود بعد 
، یدعم ویتعاون ناتحالفابراً للطوائف والمناطق. ومن ھذا المنطلق وطني یجعل من الطرح ع

توحید الجھود والطاقات من أجل خوض معركة  إلىمع المبادرات الشبیھة واألفراد الساعین 
 مبنیة على األولویات التالیة: وطنیة تغییریة شاملة
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 :دارة واالجتماعواإلفي االقتصاد  -أ
 

لمكافحة  2030ھداف التنمیة المستدامة واجتماعیة تتبنى أصوغ سیاسات اقتصادیة  •

 الفقر والجوع والمحافظة على الطبیعة

تطویر البنیة التحتیة الضروریة لقیام اقتصاد اجتماعي منتج وفعال یتالءم مع حاجات  •

المواطنات والمواطنین تتضمن النقل العام والمیاه والطبابة واإلسكان والتربیة 

 انئ وشبكة نقل البضائع.واالتصاالت والمو

تطویر الشفافیة في القطاعین العام والخاص ونشر قطع الحساب دوریاً ومقارنة تنفیذ  •

نفاق العام عبر المؤسسات المعنیة وتحدیث قانون الموازنة مع البرامج المنجزة واإل

 السریة المصرفیة.

حیة المعتمدة لناتطویر ألیة نظم الموازنة العامة بما یتناسب مع المعاییر الدولیة  •

 عباء وااللتزامات والموجوداتالشمولیة للقروض والھبات واأل

تأمین  تنمیة القطاعات الحاضنة والمؤسسات الصغیرة والمتوسطة الحجم من أجل. •

الفرص واإلمكانات التي تحدُّ من نزف ثروتنا البشریة واالستثمار في مواردنا البشریة 

 یاضیة واإلبداع وتشجیع االبتكار والمبادرات الفردیةالعلمیة واإلنتاجیة والثقافیة والر

تطویر آلیات الرقابة المالیة والمحاسبة وتأمین استقاللیتھا الفعلیة ونشر المعلومات  •

 بشكل دوري على أن یتحرك القضاء المختص عند اللزوم

تفعیل االختصاصات في القضاء وتطویر آلیة العمل السیما بما یخص القضاء التجاري  •

 ماليوال

تطویر التشریع الضریبي بما یغني االقتصاد الوطني ویحمي العامل والمواطن ویضمن  •

 المساواة في األعباء
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مكافحة الفساد ومعاقبة المستفیدین من المال العام والسلطة وإلغاء القوانین ذات الطابع  •

الذي یغذي المنفعة الخاصة على حساب الخزینة وتلك التي تشرع االحتكارات على 

 ساب المواطنات والمواطنینح

 .معالجة الدین العام من خالل اعتماد سیاسة لإلصالح الجذري •

 الرسمیة.تعزیز التعلیم الرسمي: الجامعة الوطنیة، التعلیم المھني، المدرسة  •

مكافحة الفقر صوغ سیاسات بیئیة تتبنى استراتیجیات وخطط التنمیة المستدامة بھدف      •

 المحافظة على الطبیعة.و

قانون حدیث لإلیجارات القائمة وتشجیع مفھوم اإلیجار التملكي للسكن،  إصدار •

وإنشاء مشاریع سكنیة ذات ھدف مجتمعي مع تقلیص المیسرة والقروض اإلسكانیة 

 .والمالكین مستأجرینمراعاة مصالح وحقوق الو الھامش التجاري فیھا

العدالة االجتماعیة: ضمان الرعایة الصحیة للمواطن العامل بعد التقاعد وذلك عبر  •

 تأمین نظام تقاعدي متطور، وضمان الشیخوخة، وحمایة صحیة لكل اللبنانیین. 

تطبیق إجراءات تضمن الشفافیة والحوكمة الرشیدة في استخراج وإدارة عائدات النفط  •

 .وباقي الثروات الطبیعیة والغاز

ین االستقرار السیاسي واألمني ووضع خطة وطنیة شاملة لضبط ظاھرة السالح تأم •

 المتفلت المرخص وغیر المرخص.

 تشریع قوانین لتأطیر وتشجیع المؤسسات االجتماعیة التي ال تبغي الربح •

 ساسي للبلدیات في التنمیة المحلیةالتأكید على الدور األ •

 اضيرتطبیق المخطط التوجیھي لترتیب األتحدیث و •

 دارتھا بمشاریع مستدامةروة المائیة الوطنیة من التلوث وإحمایة الث •

 تحدید األمالك العامة والمشاعات وحمایتھا •

ین كما على سائر المقیمین تطبیق القوانین اللبنانیة، ال سیما قوانین العمل، على السوری •

 راضي اللبنانیة.على األ
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 في القضایا الدستوریة والتشریعیة: -ب
 

یعتریھ من معوقات  وبإزالة ماأو اجتزاء،  استنسابیةتطبیقاً كامالً بال  الدستوربیق تط •

وطائفیة زائفة  حجج میثاقیة السلطة تحت المتمادیة ألفرقاءبنیویة، ووقف الضغوط 

 ٧والمادة ، 95للحؤول دون تطبیق المواد التي لم ُتَطبَّق منھ بعد، وخصوصاً المادة 

لوقف استخدام المنظومة تحول دون تعطیل عمل المؤسسات الدستوریة  واعتماد آلیات

إقامة  من أجلتقاسم الحصص والمصالح ومواقع النفوذ الحاكمة للطوائف والمذاھب ل

 نظام "المواطنًة" في دولة الحق والقانون والمؤسسات.

لمستمدة من وكافة القوانین والمبادئ االتي صادق علیھا لبنان الدولیة  المواثیقاحترام  •

شرعة حقوق اإلنسان، كحریة المعتقد والتعبیر، وحریة الخیارات الحیاتیة واالجتماعیة. 

والمساواة في الحقوق بین كافة مكونات المجتمع دون تمییز على أساس العرق أو الدین 

 أو الجندر أو اللغة وكذلك المساواة في حق التعلم والعمل وتكافؤ الفرص.

یة بالحؤول قطعیاً دون تدخل السلطتین التشریعیة والتنفیذیة في السلطة القضائ تعزیز •

أعمالھا، أو ممارسة الضغط على مؤسساتھا انسجاماً مع النص الدستوري القاضي 

 بفصل السلطات وتعاونھا.

 تفعیل مبدأ فصل السلطات بفصل الوزارة عن النیابة. •

وفتح باب  دستورحق تفسیر ال وإعادة إعطائھتوسیع صالحیة المجلس الدستوري  •

 المراجعة أمامھ للمواطنین والجمعیات.

ضع قانون انتخاب عادل ومنصف یحّسن تمثیل الشعب اللبناني ویرتكز على النسبیة و •

 .والعدالة والمساواة
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الحد من الغش والرشوة ومكننة عملیة الفرز  إلىاعتماد اإلصالحات االنتخابیة اآلیلة  •

 .واحتساب األصوات

باالنتخاب في أقالم تتواجد خارج النطاق الجغرافي للقید وفي نقاط موزعة على السماح  •

 .المحافظات وعلى سفارات لبنان في الخارج

وحصر ھذه المھمة بھا خارج أطر  االنتخاباتالدائمة إلدارة إنشاء الھیئة المستقلة  •

 وزارة الداخلیة.

المعترك  إلىتشجیع دخول النساء اعتماد الكوتا النسائیة مرحلیاً في الترشیح والمقاعد ل •

 السیاسي

لألحزاب یضمن قیام أحزاب مدنیة ال تعتمد في خطابھا على التفوق إصدار قانون جدید  •

العنصري أو الطائفي أو تتبنى خطابا تحریضیا ضد فئة أو جماعة بشكل یمس بحقھا 

  مع وضع الضوابط وشروط الرقابة على مداخیلھا.في الوجود. و

 والجزائیة المدنیة الحقوقوخاصة  األنسان تتوافق مع احترام حقوق كي القوانین تحدیث •

 الشخصیة األحوالفي قوانین و

وفق الصیغة المقرة في الدستور وتطویرھا بما یخدم دولة  اإلداریة،إقامة الالمركزیة  •

  .والحقالقانون والمواطنة 

ھدف تأمین التنمیة االقتصادیة . بالحكومة االلكترونیةدارات العامة وإطالق تحدیث اإل •

 نتاجیة.جتماعیة والحد من الھدر ویعزز اإلواال

  
 في الشؤون السیادیة والخارجیة: -ت
  

 سیاسیة، متكاملة، استراتیجیة خالل من أراضیھا على الدولة سیادة وتعزیز بسط •

 دون األمنیة واألجھزة الجیش قدرات تنمیة وعبر ودفاعیة اجتماعیة اقتصادیة،

 المحتلة أراضیھا استرجاعب  للدولة یسمح بما كانت، جھة أي من شروط ألي الخضوع

 .اللبنانیة األراضي على اعتداء أي وردع حدودھا وحمایة
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ت وتغلیب المصلحة الوطنیة اللبنانیة على أتة جھ ةیأرفض التدخالت الخارجیة من  •

 استقرار لبنان ووحدتھ.سیادة وسیاسات المحاور ، صوناً ل

ترسیخ االنفتاح وااللتزام الكامل بالقضایا اإلنسانیة المحقة. ومنھا حق الشعوب بتقریر  •

مصیرھا في جمیع أنحاء العالم وخاصة دول المنطقة. مع تأكیدنا على دعم حق الشعب 

 الفلسطیني بتقریر مصیره وإقامة دولتھ على أرضھ. 

 بحقوقھم المجحفة ألنظمةوا القوانین كل وإلغاء نالفلسطینیی الالجئین توطین رفض •

 .المسؤولیة تحمل في الدولي المجتمع وإشراك لبنانیین غیر كمقیمین اإلنسانیة

 المخیمات الفلسطینیة بسط سلطة الدولة على كامل  •

ومطالبة المجتمع الدولي  وإنسانیة التعامل مع المقیمین السوریین في لبنان بمسؤولیة •

 بتحمل مسؤولیاتھ والعمل على عودتھم.
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