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إذا كنت
ّ
_إنساناً لبنان ّياً باختيارك ُ
الشك...
الحرّ وعن اقتناع ال يَرقى إليه
ّ
مفهوم المواطنة قبل ِّ
ّ
ّ
ّ
طبقي...
عرقي أو
عقائدي أو
مذهبي أو
أي انتما ٍء
_تضع(ـين)
َ
ّ
ً
موافقاً(ــ ً
ـة) علــى تكليف الســلطات الشــرع ّية حفـ َ
قرارك
ـظ
ِ
_
حقوقــك متخلياً(ـــة) عن بَســط ِ
بيــدك وبق ّو ِتــك الذات ّيــة أو الفئويّة...
ّ
ً
ســفره
ــل جــواز
_جاهــزاً(ة) للعمــل بــروح الفريــق الســاعي إلــى وطــن تعتز(يــن) ِبحَ ْم ِ
ِ
أينمــا حللــت...
ّ
تفضل(ـــين) أن تزرع(ـــي) فــي األرض بمــا يرضــي الســماء ال أن تزرع(ـــي) فــي الســماء مــا قد
_
يحــرق األرض...
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ترفع(ـــين) مــن شــأن مق ّدســاتك وال ّ
تحقر(يــن) مق ّدســات غيــرك أو ُتدين(ـــين)
_
معتقداتــه الحــرّة...

ً
مقبل ً
ً
وراغباً(ـــة) فــي النجــاح ومواكبــة العصــر مــع الحفــاظ علــى
(ـــة) علــى المعرفــة
_
ّ
اإلنســاني وهويّتــك الثقاف ّيــة...
موروثــك
ودعوة ال ا ّدعاء ،وأحالم ال أوهامَ ،
جاعة ال جشع...
وش
طموح ال طمع،
_صاحب(ـة)
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
مدركاً(ــ ً
ُ
ّ
بالتذمــر والشــكوى أو تتعب(ـــين) مــن محــاوالت
ينقصــك وال تكتفي(ـــن)
ـة) مــا
_
التطــ ّور واالرتقــاء...
بحــق ّ
ّ
ّ
كل إنســان فــي
حــق قدرهــا ويعتــرف
_فــي المقــام األ ّول إنســاناً ُيعطــي الحيــاة
العيــش الكريــم...
_ال تعادي(ـن) إِ َّل المعتدين وال تبادر(ين) إِ َّل وفق التشريع والقوانين...
ً
ً
ً
وتكامل مع سائر المواطنين
وعدالة
مواطناً(ـة) تبغي(ـن) مو ّد ًة
_
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تابع(ـي) القراءة فقد تفيدك ألنّك حتماً ممّ ن
يناديهم الوطن وبهم ينمو ويزدهر...
عسى أن تجد(ي) مبتغاك في منطق حوارنا...
عند حزب الحوار الوطني

ألنّنا في عصر التح ّوالت السريعة ،والقيم المتالحقة التي تغزو أجيالنا...
ّ
ألن اندفاعــة الحيــاة التــي نعيشــها لــم تعــد تســمح بوقفــات ّ
تأمــل عميــق ومزايــدات ذات طابــع
ـي تحـ ّ
ـن إلــى قديــم زال أو َ
غيبـ ّ
فقــدَ وهجَ ــه فــي مــا بلغنــاه مــن تطـ ّور وتوتّــر...
ٍ
ـي ،وعامـ ُ
ّ
ـس الهـ ّ
ـم المعيشـ ّ
ـل االســتهالك يطبــع جوهــر حياتــه
ألن اإلنســان المعاصــر يحمــل هاجـ َ
حتــى باتــت إغـ ُ
ّ
ـات جديــدة يتح ـرّ ُق إلشــباعها...
ـراءات الســوق المتالحقــة تولّــد لديــه حاجـ ٍ
ّ
التأمــل النظـ ّ
ـي المنتــج  employableعلــى ّ
ّ
التوجــه النفعـ ّ
ألن االختصــاص العلمـ ّ
ـري
ـي صــار يغلّــب
 speculativeفــي حقائــق الحيــاة وفلســفة الوجــود...
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ّ
ألن المعرفة لم َت ُعد حكراً على جيل أو طبقة أو نخبة من الناس بل هي ملك الجميع...
ألن عالقــة اإلنســان باألحــداث المحيطــة بــه لــم تعــد تحتمــل انتظــار أخبــار متباطئــة فــي ظـ ّ
ّ
ـل تط ّور
ّ
المتلقــي المنفعــل بــل تدعــوه ليكــون مراسـ ً
ـا
تقن ّيــات التراســل والتواصــل ،وال تحصــر المــرء بــدور
فوريّــا بالصــورة والكلمــة ،واضعـ ً
ـة طاقــات األقمــار االصطناع ّيــة فــي خدمــة احتياجاتــه ورغباتــه...
ّ
ألن مــا كان يغــزو األســواق والمكاتــب والبيــوت مــن أصنــاف وســلع وعــادات خــال عقــود صــار
يختفــي بســرعة مذهلــة لتحـلَّ محلّــه أصنـ ٌ
ـاف وعــادات أكثر تطـ ّوراً وأقصــر عمراً بوجــه ما ســيتبعها...
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ّ
ّ
العامــة ،والخدمــات الحيويّــة ،والتربيــة ،والتعاطي مــع البيئة
ألن متطلّبــات الحيــاة اليوم ّيــة ،واإلدارة
ّ
والصحــة ومنابــع الطاقــة والمواصــات واالتّصــاالات
واإلنســان والمعرفــة والمهــارات والمهــن
ومصــادر الغــذاء ومــوارد الطبيعــة ومقتضيــات الســعادة والرفــاه جميعهــا عرضــة للتأثّــر الجـ ّ
ـذري
بـ ّ
ـكل هــذه التح ـ ّوالت...
ّ
ألن الفرص المتاحة باتت أضيق والذكاء االصطناعي انتقل من خدمة الناس إلى منافستهم...
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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لذلك نطرح المفهوم اآلتي لإلطار
األنسب واألكثر انسجاماً مع المفاهيم
المتطوّ رة في مجال الخدمة العامّ ة.

لــم يعــد مصطلــح الحــزب اليــوم
يعنــي مــا كان يعنيه فــي العقود
الماضيــة.
فالتحــزّب فــي اللغــة هــو االنفصــال عــن جماعــة واالنحيــاز إلــى شــطر منهــا( .ال نــزال نذكــر
الشــعار الشــهير الــذي رفعــه بعــض طغــاة األنظمــة الثوريّــة التوتاليتاريّــة فــي عــدد مــن البلــدان
العرب ّيــة وكان يقــول« :مــن تحــزّب خــان» تبريــراً لقمــع الحرّيّــات ومنــع التم ّيــز عــن الحاكــم
باألفــكار واآلراء).
فــي التعريــف اللغــوي لكلمــة حــزب تكــون دواعــي االنحيــاز ّ
إمــا دين ّيــة غيب ّيــة ،أو عقائديّــة فكريّة،
ـم ّ
أو عرق ّيــة عنصريّــة أو غيــر ذلــك ّ
ـة تخضــع لهــا
ـي تابــعاً لمفاهيـ َ
عامـ ٍ
ممــا يجعــل النشــاط الحزبـ َ
ُ
ديانـ ُ
عقيدتــه أو عنصريّ ُتــه وتبنــى عليهــا نظــرة اإلنســان إلــى الحيــاة بـ ّ
ـكل جوانبهــا.
ـة المنتســب أو
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َ
ّ
ّ
ِّ
والمعنــي بحيا ِتنــا ورفاهيتنــا وتق ّدمنــا ،فــإنَّ الحــزب
الليبرالــي المعاصــر
مفهومنــا
وفــق
أمــا
ِ
منصّ ــة لمواقــف ثابتــة وفاعلــة هدفهــا اإلنســان فــي وطنــه أيّاً تكــن ُ
رؤيتــه النظريّــة أو
الغيب ّيــة أو العرق ّيــة.

ـي فحـ ّ
ـري بنــا أن نوضــح المفهــوم الــذي
والمصطلــح الــذي ينتمــي إليــه حزبنــا هــو كلمــة وطنـ ّ
تع ّبــر عنــه كلمــة «وطــن».
ّ
بغــض النظــر
الوطــن وحــدة جغراف ّيــة ذات تاريــخ ومــوروث ثقافــي يشــترك فيهمــا أبنــاؤه
طقوســهمّ ،
توفــر لهــم جميــع
جنســهم أو
ِ
عــن عرقهــم أو ديانتهــم أو عقيدتهــم الفلســف ّية أو ِ
متطلّبــات العيــش الكريــم التــي تســمح لـ ّ
ـكل مواطــن(ة) بتحقيــق أفضــل مــا فيــه(ا) مــن طاقــات
وقــدرات مــن أجــل ســعادته(ا) الفرديّــة ولصالــح جميــع المواطنيــن.
ّ
أمــا اللفظــة الثالثــة حــوار فقــد تبــدو للوهلــة األولــى مســتغربة .مــا دام الشــعب واحـداً فمــع مــن
يقيــم الحــوار Dialogue؟ إنَّ مــن يخاطب نفســه ال يحــاور أحداً بل يسترســل بالــكالم .Monologue
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الحــوار الداخلـ ّ
ـي فــي الحالــة اللبنان ّيــة حاجــة وميــزة .فهــو دليــل اعتــراف بالتن ـ ّوع ضمــن الكيــان
الواحــد كمصــدر ق ـ ّوة وغنــى انطــاقاً ّ
ممــا دعــاه علــم االجتمــاع التضامــن العضــوي Organic
 Solidarityحيــث يتغـ ّ
ـذى الضـ ّد مــن الضـ ّد ،مقابــل المحدوديّــة والركاكــة فــي مجتمعــات اللــون
أو المذهــب الواحــد وفــق مــا يسـ ّ
ـمى تضامــناً آل ـيّاً .Mechanical Solidarity

لبنــان الوطــن نمــوذج يتم ّيــز بتنــ ّوع مشــاربه القــادرة علــى تعزيــز وحــدة تطلّعاتــه ،وهــذا مــا
نســعى لتحقيقــه بواســطة حــوار ّ
يعمــق اعتــراف بعضنــا بمق ّدســات بعضنــا اآلخــر وقناعاتــه.
يتضــح المفهــوم الراقــي الــذي ّ
ـي المثمــر ّ
مــن هــذا التفاعــل اإليجابـ ّ
حتــم ضــرورة وجــود لبنــان
الرســالة كمــا عرّفــه الحَ ُ
بــر األعظــم الراحــل جــان بــول الثانــي.
وبقــدر مــا يتعــارف ويتقــارب شــعب بهــذا الغنــى فــي التن ـ ّوع وتتحــاور مك ّوناتــه بعمــق يث ّبــت
ً
ً
ّ
قــدرة علــى
فاعــا فيمنحــه
العضــوي
المواطنــة فــي جوهــر كيانــه اللبنانــي ،يصبــح تضامنــه
ـي بســائر الثقافــات فــي مواجهــة المفاهيــم الســلب ّية المناديــة بحتم ّيــة
تفاعــل منتــج وإيجابـ ّ
ّ
الداخلــي قــدرة فريــدة علــى محــاورة العالــم بأســره
«صــراع الحضــارات» ،وتنتــج عــن حوارنــا
وبشـ ّ
ـتى أســباب التن ـ ّوع القائمــة فيــه.
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هكذا تؤدّي التجربة اللبنانيّة الفريدة في تنوّ عها وتماسكها إلى حوار:
_قائم بين مواطنين أفراد قد ال يتقاسمون
خلف ّية أو عمراً أو جنساً واحدًا 
_قائم بين مجتمعات مختلفة
_قائم بين أديان وثقافات
_قائم بين شركاء في المصير

_قائم بين أشخاص ومسؤولين حكوم ّيين
ّ
ومنظمات مدن ّية
_قائم بين أحزاب
_قائم مع دول مجاورة ودول أجنب ّية
_قائــم باتّجــاه ديموقراط ّيــة ّ
بنــاءة وعالــم
ً
وتكامــا
أكثــر تفاهــماً

داخلــي وبعضهــا خاضــع لتحــوّ الت
يمــرّ بلدنــا حالــيّاً بتحــوّ الت هامّ ــة وبنيانيّــة بعضهــا
ّ
ّ
االقتصادي
إقليم ّيــة ودول ّيــة تــؤدّي فــي معظــم الحــاالت إلــى تأثيــر مباشــر علــى وضعنــا
ـي متح ـرّك بســرعة فائقــة يلقــى
ـي .ولبنــان إذ يواجــه تحدّ يــات اقتصــاد عالمـ ّ
واالجتماعـ ّ
صعوبــات فــي ّ
تلقــف الفــرص المتاحــة وفــي تكييــف نظامــه القضائــي وقوانينــه
لمواكبــة التحــوّ الت اإلقليميّــة ،وذلــك بســبب تخــاذل الدولــة والصراعــات الداخليّــة.
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وثمــة شــعور متزايــد بيــن النــاس بـ ّ
ّ
إن األحــزاب السياسـ ّية فــي وضــع انحــدار ّ
ـأن األحــزاب
التقليديّــة لــم تعــد تتماشــى مــع تطلّعاتهــم إلــى الديمقراط ّيــة وإلــى إدارة شــؤون
الدولــة .وهــذا الشــعور قائــم أيــضاً بالنســبة إلــى النقابــات واالتّحــادات المهن ّيــة.

02

هنــاك حــركات اجتماع ّيــة قــد ظهــرت وحاولــت أن تقــود وتوصــل تطلّعــات النــاس إلــى
القضايــا االقتصاديّــة واالجتماع ّية،فــكان لإلنترنــت ووســائل التواصــل االجتماعــي دور
هـ ّ
ـام ،كمــا فــي معظــم البلــدان العرب ّيــة وفــي الغــرب .رغــم ذلــك انتهــى األمــر بتلــك
الحــركات إلــى ســحقها بقســوة أو تحريفهــا عــن مســارها بدهــاء .وقــد فشــل الحــراك
المدنــي فــي تكويــن قــوى فاعلــة أو مجموعــات ضاغطــة مــن أجــل التغييــر .ولــم
تنبثــق مــن هــذا الحــراك قيــادات ُت َ
ذكــر.

03

االقتصــاد الــذي كان مزده ـراً ّ
حتــى فــي أزمنــة الحــروب ومــا بعدهــا هــو اآلن غــارق
ّ
المؤشــرات بأرقــام تدعــو إلــى القلــق:
فــي أزمــة عميقــة وفوضــى عارمــة .وتطالعنــا
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من حيث الفساد:
يشغل لبنان المرتبة 180/194
في العالم العربي.

وعلى صعيد النموّ :
 %0في العام 2019
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ّ
ثمــة إجمــاع علــى اعتبــار عــبء الديــن
العــام ،الــذي بلــغ عتبــة المائــة مليــار
دوالر ،المصــدر الرئيســي النعــدام
ّ
المالــي .فغيــاب الرؤيــة
االســتقرار
والتخطيــط واالســتراتيج ّيات الناجعــة
للحــ ّد مــن د ّوامــة الديــن يحــول دون
النمــ ّو االقتصــادي ويعيــق الخطــوات
الفعل ّيــة الالزمــة لتغييــر المســار مــن
اقتصــاد غيــر منتــج قائــم حصــريّاً
علــى الهندســة المال ّيــة إلــى اقتصــاد
ّ
ّ
ّ
حقيقــي.
وإنتاجــي
تنافســي

ّ
ّ
والمذهبــي
الطائفــي
عقــود مــن الصراعــات الداخل ّيــة والخارج ّيــة والنــزاع
مضافــة إلــى تقصيــر الدولــة ،أوقعــت االقتصــاد اللبنانــي تحــت تراكــم مــن
القــدرات االقتصاديّــة الضائعــة والفــرص المهــدورة.

وكاالت التصنيــف العالم ّيــة آخــذة فــي
ّ
ـيادي.
تخفيــض ائتمــان البلــد السـ
ّ
موظــف
هنــاك أكثــر مــن  300ألــف
فــي القطــاع العـ ّ
ـام ،أعلــى نســبة فــي
العالــم قيــاساً بعــدد السـ ّ
ـكان.
نسبة البطالة:
رسم ّياً %36.9 :والنسبة
أكثر من  %45لدى الشباب.
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المديونيّة
قياساً بإجمالي الناتج المحلّي%170 :
أســهم الفســاد وانعــدام الشــفافية
فــي تصاعــد الديــن العــامّ كمــا لــم
يحــدث إطــاقاً مــن قبــل.

نسبة الالجئين:
 %40مــن السـ ّ
ـكان :عــبء ثقيــل على
االقتصــاد والخدمــات (المستشــفيات
والمــدارس) وعلــى البنــى التحت ّيــة
وفــرص العمــل.
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دعم عجز الكهرباء:
 14,5مليار دوالر أميركي
من  2011إلى 2018

النظــام ّ
ّ
العــام
المتبــع إلدارة الديــن
ال يمكنــه أن يســاند المزيــد مــن
النمــوّ
الســلبي واألعبــاء المترتّبــة
ّ
عليــه .فالســبيل الوحيــد لجــذب
أمــوال "ســيدر" وأيّــة اســتثمارات
أجنب ّيــة مباشــرة يكمــن فــي تطبيــق
إصالحــات هيكل ّيــة وبنــاء زخــم إيجابـ ّ
ـي
علــى المــدى الطويــل.

األزمة السوريّة أوجدت حالة من عدم
االستقرار ومن الريبة فساهمت
ّ
العام
بدورها في رفع نسبة الدين
قياساً بمجمل الناتج المحلّي.

فقدان الثقة بالطبقة السياسيّة
اللبنانية وبالنظام القضائي ساهم أيضاً
في منع االستثمارات عن القطاعات
اإلنتاج ّية واالقتصاد الحقيقي.
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04

التفــاوت فــي األحــوال االجتماع ّيــة الــى ازديــاد .فالطبقــة الوســطى التــي كانــت
ّ
ّ
الحــي ،آخــذة فــي التالشــي فيمــا الفقــراء يــزدادون فقــراً
تشــكل عصــب االقتصــاد
ّ
ّ
الســكان).
(المؤشــر  %1مــن مجمــل
واألثريــاء يراكمــون الثــروات

05

ّ
ـا  :توخــي اإلجمــاع ،التوتّــرات
مؤسســات الدولــة والحكومــة تتعـرّض ألزمــة بنيان ّيــة منهـ
السياســ ّية ،انعــدام الكفــاءة ،ســوء اإلدارة ،الفســاد ،غيــاب الرؤيــة ،والصعوبــات التــي
تحــول دون تشــكيل حكومــة متجانســة كمــا صعوبــة وضــع موازنــة ّ
عامــة ،وأعبــاء
ّ
ّ
موظفــي القطــاع
العــام (معظــم النفقــات تذهــب لتغطيــة العجــز ورواتــب
الديــن
العـ ّ
ـام ودعــم الكهربــاء).

06

تشــهد بيــروت ومعظــم المــدن ضغــوطاً ديموغراف ّيــة شــديدة بســبب الهجــرة مــن
ّ
تتوســع المدينــة علــى حســاب مســاحات مجاورة  
الريــف بحــثاً عــن فــرص عمــل .وفيمــا
كانــت فــي الماضــي القريــب مــن األريــاف ،نجــد هــذه األحيــاء الجديــدة مفتقــرة إلــى
الخدمــات والبنــى التحت ّيــة  مــن طــرق ونقــل عـ ّ
ـام ومــدارس ومستشــفيات وهــذا أمــر
يلقــي علــى المــدن أعبــا ًء ثقيلــة.

07

بلغ التل ّوث مستويات غير مقبولة تنتج عنها أمراض وأوبئة خطرة.
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هدفنا اإلستراتيجي
نموّ المجتمع ،وترسيخ
الديموقراطيّة المباشرة ومشاركة
المواطن في استراتيجيّة بناء تحالف
من القاعدة صعوداً.

علينا أن نوجد
أسلوباً جديداً في التفكير
ّ
إن دور حــزب الحــوار الوطنــي كحــزب سياسـ ّ
ـي أن يكــون عامــل تغييــر بهــدف التص ـ ّدي للتح ّديــات
الهائلــة الماثلــة أمامنــا .فهــو يســعى إلــى اجتــذاب وتوظيــف نخبــة المتمرّســين بشــؤون االقتصاد
والمجتمــع والثقافــة وإلــى التنســيق مــع قيــادات مــن مجــاالت متن ّوعــة كــي تتوافــر للمواطنين
يتخطــى ّ
ّ
كافــة االنتمــاءات االجتماع ّيــة أو الدين ّيــة المذهب ّيــة فــي
فــرص أفضــل الندمــاج وطنــي
مســار العمل ّيــة السياسـ ّية.
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من أهداف حزب الحوار الوطني
إعادة النظر في طريقة التعاطي
بالسياسة ،وتنمية االهتمام الجدّ ي
لدى الشباب بالشؤون الوطنية
والعامّ ة لبناء لبنان جديد.

حــزب الحــوار الوطنــي ليــس مجـرّد حــزب آخــر علــى الئحــة األحــزاب .إنّــه يســعى جاهـداً الكتســاب
بنيــة مرنــة ّ
تمكنــه مــن دمــج المزيــد مــن الفئــات االجتماع ّيــة للمشــاركة فــي اإلصالحــات
االقتصاديّــة والسياســ ّية ودعمهــا كــي تســمح بالنمــ ّو ،وبإفــادة مثلــى مــن مواردنــا ،وبتوزيــع
أفضــل للعائــدات والثــروات فــي جميــع المناطــق وعلــى مختلــف الفئــات االجتماع ّيــة ،وهــذا مــن
شــأنه تخفيــف أســباب التوتّــر والتط ـرّف واإلرهــاب.
ّ
ّ
األقــل أهل ّيــة لنيــل ثقتــه ،فقــد
العــام إلــى اعتبــار األحــزاب السياســ ّية التقليديّــة
فالــرأي
ّ
تتمكــن مــن بنــاء دولــة ووطــن ،وهــي رغــم ذلــك راســخة
حكمــت البــاد طيلــة عقــود ولــم
فــي قلــب المجتمــع.
إذاً ،األحــزاب السياس ـ ّية وحدهــا ال تكفــي إلحــداث التغييــر المنشــود .بــل اكتســبت المجموعــات
ّ
الخاصــة أهم ّيــة كبــرى بعدمــا ظهــرت بكامــل حيويّتهــا علــى ســاحة القضايــا
ذات االهتمامــات
االجتماع ّيــة اللبنان ّيــة.
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نحــن علــى يقين بـ ّ
ـأن للتعــاون مــع الحــركات السياسـ ّية واالجتماع ّيــة ،رغم نقــاط ضعفهــا وافتقارها
ً
ّ
العــام .ســوف يبــذل حــزب الحــوار الوطنــي جهــده
فائــدة كبــرى فــي الشــأن
إلــى التنظيــم،
للعمــل علــى حــث جميــع المواطنيــن الراغبيــن فــي التعبيــر السـ ّ
ـلمي عــن ســخطهم ،ولمنحهــم
المنبرالمناســب للقيــام بتحرّكهــم المدنــي.
ّ
إن اســتراتيج ّية حــزب الحــوار الوطنــي تقــوم علــى التحالفــات وتكويــن االئتالفــات وتضافــر الجهــود
إلحــداث التغييــر واســتنفار ذوي االهتمــام الفاعــل مــن أفــراد ومجموعــات إلى الســاحة السياسـ ّية
لمــؤازرة القضايــا العادلــة والدفــاع عنهــا مــن أجــل تطويــر المجتمــع وبنــاء الوطــن  .
َ
يتماهــون باألحــزاب
فــي الوقــت الحالــي نشــهد تراجــعاً متزايــداً فــي عــدد اللبنان ّييــن الذيــن
السياســ ّية المهيمنــة وباألحــزاب عمــوماً.

36
رؤيـا للبنـان جديـد

ّ
أمــا حــزب الحــوار الوطنــي فهــو حــزب معاصــر ،يتطلّــع إلــى الغــد ،ملتــزم بالقيــم ،حــزب يؤمــن
بمســتقبل لبنــان وبقــ ّوة شــعبه.
ويهــدف حــزب الحــوار الوطنــي إلــى التوفيــق بيــن اللبنان ّييــن والحيــاة السياسـ ّية ،وتحفيــز الناشــئة
علــى االنخــراط بالشــأن العـ ّ
ـام واإلســهام الفعلـ ّ
ـي فــي بنــاء مســتقبل وطنهــم.

كما يؤمن حزب الحوار الوطني
بمبدئين أساسيّين :لبنان يأتي
أو ًّل والمواطنة هي طريقنا
للعيش معاً.
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هنــاك دول كثيــرة فــي منطقتنــا تعيــش حالــة اضطــراب وانتقــال وتحـ ّوالت .فقــد كشــفت نيــران
العاصفــة التــي دعيــت بالربيــع العربــي وجــود خطــوط كثيــرة تنـ ّ
ـم عــن تص ـ ّدع كبيــر .فشــل فــي
المؤسســات والحوكمــة ،غيــاب للديمقراط ّيــة وقمــع للحريّــات الفرديّــة ،وتغييــب للصــوت الح ـرّ
وفجــوة هائلــة فــي حقــوق النســاء ودورهـ ّ
ـن بمــا يشــير إلــى تمييــز ظالــم يحــدث علــى نطــاق
واســع ومتك ـرّر يوم ـ ّياً.

بلدنا لبنان يواجه خطوط
التصدّ ع نفسها.
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ّ
ّ
العامة (الكهربــاء والميــاه) ،والنقل
إن اإلصــاح النقــدي والمالــي وإصــاح ســائر القطاعــات والمرافــق
والضمــان االجتماعــي ،أمــور جديــرة بنيــل أرفــع درجــات األولويّــةّ .
ّ
تتحقــق ّإل مــن
لكنهــا ال يمكــن أن
ّ
ّ
ّ
ومؤسسـ ّ
خــال إصــاح سياسـ ّ
العام.
يتضمــن تقليــص حجــم القطــاع
ـي شــامل
ـي
ّ
جوهــري فــي دور الحكومــات بشــؤوننا االقتصاديّــة المثقلــة بالبيروقراط ّيــات
يلزمنــا إذاً تجــ ّدد
ّ
المترهلــة التــي تقــف عائــقاً
الخاملــة وبالمصالــح الخاضعــة إلدارة الدولــة ،والنظــم والقوانيــن
عنيــداً بوجــه التحديــث والتنافســ ّية المنتجــة.
يلزمنــا الســير قــدماً نحــو العلمان ّيــة ،وفصــل الديــن عــن الدولــةّ .
إن التكافــؤ فــي الحقــوق بــا 
تمييــز يعنــي تأكيــد الحقــوق المدن ّيــة واإلنســان ّية بغـ ّ
ـض النظــر عــن الفــروق العائــدة إلى عشــوائ ّية
الــوالدة فــي بيئــة  ،أو مــن جنــس أو عــرق أو ميــول جســديّة أو إعاقــة أو طائفــة أو مذهــب أو
مجتمــع لــم يكــن لإلنســان فــي ّ
أي منهــا اختيــار.
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يلزمنــا أن نعالــج منابــع التطـرّف الدفينــة مــن خــال مكافحــة البطالة عنــد الشــباب والفقــر ،وضمان
ّ
المتفشــي من جذوره ،والرشــوة واســتيالء الفاســدين
التنميــة االقتصاديّــة الشــاملة ،واقتالع الفســاد
ّ
الخاصة.
علــى مــوارد الدولــة لتحقيــق مآربهــم
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01

إنشــاء الدولــة الموعــودة وفــقاً التّفاق ّيــة الطائــف ،التــي تعــد بتمثيــل جميــع
الطوائــف فــي لبنــان وهــذا مــا يصنــع تمايــز لبنــان.

02

فــي مرحلــة الحقــة إنشــاء مجلــس الشــيوخ الموعــود حيــث يتـ ّ
ـم تمثيــل الطوائــف
والمذاهــب الدين ّيــة وتكــون حقــوق ّ
كل منهــا محفوظــة.

03

التخ ّلــص التدريجــي مــن النظــام الطائفــي والمذهبــي الحالــي ّ
ألن الطائف ّيــة ال
الموحــدة ّ
ّ
ّ
توفرهــا.
توفــر الحمايــة للمجتمعــات .وحدهــا الدولــة

04

علينــا أن نســعى إلــى تطويــر قانــون االنتخــاب وتغييــره لجعلــه أكثــر تمثيـ ً
ـا لجميــع
األطــراف والمجتمعــات والمناطــق ،وأن نعمــل لنبلــغ دائــرة واحــدة ونســب ّية كاملــة،
والعتمــاد سـ ّ
ـن الـــ  18عـ ّ
ـاماً كحـ ّد أدنــى.

05

فــي مــا يخـ ّ
ـص األزمــة الســوريّة والتوتّــرات والصراعــات اإلقليم ّيــة والدول ّيــة ،ينبغــي أن
ّ
ـي.
يتخــذ لبنــان موقــفاً موحّ ــداً وأن يحتــرم الحيــاد اإليجابـ ّ

06
07
08
09
10

ّ
مؤســس لجامعــة الــدول العربيّــة وينتمــي إلــى أســرة الــدول
لبنــان عضــو
العربيّــة .لــه دور فريــد يؤ ّديــه نظــراً إلــى طبيعتــه االجتماع ّيــة والسياســ ّية الفريــدة.
لبنان في حالة حرب مع إسرائيل
علــى االســتراتيجيّة الدفاع ّيــة أن تقــع حصــريّاً علــى عاتــق الحكومــة اللبنان ّي ـة  
غيــر ّ
ّ
أن مــن الضـ ّ
التوصــل إلــى إجمــاع واتّفــاق لمعالجــة هــذا الوضــع.
ـروري
دعم استقالل القضاء لحماية حقوق الناس المدن ّية والسياس ّية والقانون ّية.
إصــاح النظــام القضائــي والتشــريعي مــن أجــل التك ّيــف مــع احتياجــات االقتصــاد
ّ
المترهــل الفاســد
المعولــم فــي القــرن الواحــد والعشــرين  ،واالنتقــال بــه مــن صــورة
والخاضــع لطبقــة سياس ـ ّية فاشــلة وغيــر ّ
ّ
المؤسســة المســتقلّة .
الفعــال ،إلــى صــورة
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11

تعزيــز القــدرات داخــل القطــاع العــامّ  .ويجــب تحديــث القــدرات وأســاليب العمــل
ـاص تسـ ً
ـام والخـ ّ
فــي القطاعيــن العـ ّ
ـهيل لمزاولــة األعمــال التجاريّــة فــي لبنــان.

12

تقليــص حجــم اإلدارة وتجديــد مواردهــا البشــريّة بجعــل حوافزهــا رهــناً
ّ
ـام قــادراً علــى دعــم القطــاع الخـ ّ
بالكفــاءة .ال بـ ّد مــن جعــل القطــاع العـ ّ
ليتمكــن
ـاص
مــن المنافســة واالبتــكار.

13
14

تحقيق الالمركزيّة وتحديث اإلدارة العامّ ة باستخدام التكنولوجيات الجديدة.

15
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إعطــاء البلد ّيــات مزيــداً مــن المســؤوليّات إلدارة الخدمــات المحل ّيــة التــي يحتــاج
إليهــا المواطــن.
دعــم المشــاريع القائمــة علــى شــراكة القطاعيــن العــامّ والخـ ّ
ـاص  PPPكلّمــا
ّ
الخــاص لتحســين النمــ ّو
أمكــن ذلــك وبقــدر المســتطاع ،واالنتقــال إلــى القطــاع
وتحديــث االقتصــاد (تشــييد وتشــغيل ونقــل ملك ّيــة  ،BOTشــراكات ،إلــخ)...

16
17
18
19

49
رؤيـا للبنـان جديـد

وضــع خطــط لجــذب االســتثمار المباشــر بشـ ّ
ـقيه األجنبــي   FDIوالمحلّــي  DDIعــن
طريــق تهيئــة المنــاخ المناســب لألعمــال واالســتثمار.
ّ
الحث على اعتماد تكنولوجيات جديدة في لبنان.
تعزيــز الكفــاءة االقتصاد ّيــة والقــدرة التنافس ـيّة .تقديــم خدمــة أفضــل بتكلفــة
أقـ ّ
ـل.
تشــجيع حــركات المجتمــع المدنــي ذات القضايــا العادلــة والقيــم المشــتركة مثل:
المســاواة بيــن الجنســين ،ومكافحــة العنــف ض ـ ّد المــرأة ،ومســائل البيئــة ،ومحاربــة
الفســاد ،والدفــاع عــن حقــوق اإلنســان...

20

اعتمــاد الالمركزيــة :إن الكثيــر مــن مشــاكل بلدنــا ناتــج عــن المركزيــة الزائــدة لــدور
الــوزارات فــي اإلدارة .ويمكــن التخلّــص مــن مشــكالت إداريــة كثيــرة مــن خــال دور
فاعــل للشــركات الفرعيــة والبلديــات المحليــة  التــي يجــب أن تعطــى دورًا أكبــر فــي
حــل مســائل المواطنيــن غيــر المرتبطــة بصالح ّيــات الحكومــة السياســية .لتحقيــق
ذلــك نحتــاج إلــى اآلتــي:
_إنشــاء وزارة تخطيــط (أو تصميــم) وإطــاق يدهــا لتكــون مســؤولة عــن اعتمــاد
خطــة شــاملة لضمــان برنامــج تنميــة مناطقــي متــوازن مــن حيــث النقــل،
واالتصــال ،وشــبكات توزيــع الميــاه والكهربــاء ،واإلســكان.
_اعتمــاد برنامــج المركزيــة ممتــ ّدة مــن خــال إعطــاء البلديــات المزيــد مــن
المســؤوليات اإلداريّــة والمحل ّيــة.
ّ
العــام والخــاص ( )PPPكلمــا وحيثمــا
_إنشــاء مبــادرات شــراكة بيــن القطاعيــن
كان ذلــك ممكــناً.
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علــى السياســة أن تكــون فــي
خدمــة االقتصــاد ،أن تخــدم النمــوّ
والتطــوّ ر االقتصاديّيــن
نحتــاج إلى إقــرار تدابيــر وإصالحات
جذريّــة نطبّقهــا علــى نظامنــا
السياســي واإلداري

على
صعيد عامّ :
_تطبيق قوانين منع الفساد
_إصالح النظام القضائي وإنصاف القضاة في أجورهم المعتمدة.
_علــى اإلصالحــات وتطبيــق القوانيــن أن تشــمل جميــع اإلدارات :ألشــرطة ،الخدمــات
ّ
ّ
العامــة.
العامــة ،إدارة األمــاك ،الضرائــب ،الجمــارك ،والمشــتريات
_إنفــاذ تطبيــق الحكومــة اإللكترون ّيــة لتعزيــز الحوكمــة الرشــيدة (لبنــان يقــع فــي المرتبــة
 127مــن أصــل  391دولــة).
_التحضير العتماد المشتريات بالوسائل اإللكترون ّية لصالح جميع اإلدارات تعزيزاً للشفاف ّية.
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ّ
العامة في مواجهة الفساد.
_إطالق برامج للتوعية

المرافق
والقطاعات:
السياسة النقديّة:
وفــقاً لصنــدوق النقــد الدولــي قــد يكــون عــبء الديــون هــو مصــدر المخاطــر األ ّول الــذي يهـ ّدد
االســتقرار المالــي ويمكــن أن يمنــع الحكومــة مــن تحقيــق أهدافهــا االقتصاديّــة.
هنــاك حاجــة إلــى  زخــم إيجابـ ّ
ـي لوضــع االقتصــاد اللبنانــي فــي مــدار مــن النمـ ّو وهــذا يقتضــي
تدابيــر وإصالحــات هيكل ّيــة كبــرى كمــا جــاء فــي الشــرط الــذي فرضــه مانحــو قــروض ســيدر
علــى الحكومــة اللبنان ّيــة.
فالحكومــة تحتــاج إلــى تثبيــت نســبة الديــن إلــى مجمــل الناتــج المحلّــي وتخفيضــه مــن خــال
ّ
تتوخــى النم ـ ّو ،وهــو أمــر غيــر ّ
ميســر .فالفســاد عائــق وعــبء أساسـ ّ
ـي يســهم فــي
سياســات
تصاعــد الديــن العـ ّ
ـام  .
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يضــاف إلــى ذلــك مــا ينتــج عــن عــدم االســتقرار السياســي وعــن وضــع المنطقــة المرتبــك مــن
مشــاكل وضغــوط سياس ـ ّية ومال ّيــة تفرضهــا العقوبــات االقتصاديّــة وانخفــاض مســتوى الثقــة
بالمؤسســات اللبنان ّيــة( .وقــت طويــل يقتضيــه تشــكيل ّ
كل حكومــة ،توظيــف غيــر شـ ّ
ّ
ـفاف فــي
ّ
العامــة ،صعوبــات تقديــم موازنــة مال ّيــة)...
اإلدارات
ّ
تمكــن البنــك المركــزي اللبنانــي والنظــام المصرفــي مــن معالجــة أزمــة كبيــرة وتجاوزهــا لكــن
بتكلفــة كبيــرة ولمهلــة محــدودة  .هنــاك إذاً حاجــة إلــى  زخــم إيجابـ ّ
ـي لوضــع االقتصــاد اللبنانــي
فــي مــدار مــن النمـ ّو وهــذا يقتضــي تدابيــر وإصالحــات هيكل ّيــة كبــرى كمــا جاء فــي الشــرط الذي
فرضــه مانحــو قــروض ســيدر علــى الحكومــة اللبنان ّيــة .هــذه التدابير أساسـ ّية لجــذب االســتثمارات
إلــى القطاعــات اإلنتاج ّيــة ولتشــجيع تطبيــق التكنولوج ّيــات الجديــدة فــي لبنــان.
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يضــاف إلــى ذلــك مــا ينتــج عــن عــدم اليقيــن السياســي وعــن وضــع المنطقــة المرتبــك مــن
مشــاكل وضغــوط سياس ـ ّية ومال ّيــة تفرضهــا العقوبــات االقتصاديّــة وانخفــاض مســتوى الثقــة
بالمؤسســات اللبنان ّيــة( .وقــت طويــل يقتضيــه تشــكيل ّ
كل حكومــة ،توظيــف غيــر شـ ّ
ّ
ـفاف فــي
ّ
العامــة ،صعوبــات تقديــم موازنــة مال ّيــة)...
اإلدارات
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التدابير واإلصالحات:
ّ
المتوجبة.
_االلتزام بتقديم الموازنات في أوقاتها
_فرض رقابة صارمة على اإلنفاق مع الشفافية ّ
التامة والمعلومات الوافية.
_تحسين تحصيل الضرائب ومنع التهرّب الضريبي.
إعتماد الوسائل الرقم ّية لجعل المعامالت ّ
شف ً
ّ
وفعالة.
افة
_
العمــل علــى وضــع سياســة ضريب ّيــة جديــدة ّ
تحفــز ر ّواد األعمــال وتجــذب المســتثمرين
_
ّ
ّ
المؤسســات الصناع ّيــة ومشــاريع القيمــة اإلضاف ّيــة.
وتخفــف مــن األعبــاء علــى
_العمــل علــى تطويــر رؤيــة للنمــ ّو االقتصــادي مرتبطــة بسياســة مال ّيــة حديثــة بــأدوات
ّ
شــفافة بتنــاول النــاس.
مال ّيــة معاصــرة ومعلومــات
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_ضبــط الجهــود نحــو اقتصــاد منتــج قابــل للنمــ ّو مــن خــال تشــجيع الشــركات الناشــئة
ّ
والمتوســطة.
والشــركات الصغيــرة
_العمــل علــى إصــاح البنيــة التحت ّيــة  التشــريع ّية لمواكبة رؤيــة النم ّو بشــكل أفضــل ،وتطبيق
نظــام يسـ ّ
ـهل ســير األعمــال التجاريّة فــي لبنان  .
ً
ً
ّ
واستجابة الحتياجات دعم اإلنتاج ّية والتنمية.
كفاءة
العام لجعله أكثر
_تطوير القطاع
ّ
ّ
والخاص.
العام
_تشجيع مبادرات الشراكة بين القطاعين
_جمــع المعلومــات والبيانــات ضـ ّ
ـروري لممارســة األعمــال التجاريّــة .اإلحصــاءات حاجــة حيويّة.
ّ
ّ
ّ
العامة.
الخاصــة واإلدارة
المؤسســات
ال بـ ّد مــن تطويــر هــذا القطــاع لمــؤازرة
_إعــداد األفــراد وتأهيلهــم ضــرورة حتم ّيــة لالنتقــال مــن البيروقراط ّيــة إلــى منــاخ وجهــاز
ّ
ّ
والمؤسســات بخدمــة أفضــل.
بشــري مه ّيأيــن للخدمــة لتزويــد األشــخاص
_تعزيز الكفاءة االقتصاديّة والقدرة التنافس ّية.
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اإلقتصاد:
لــدى لبنــان ثــروة مــن المــوارد إذا حســنت إدارتهــا والتخطيــط لهــا اســتطاعت أن تســهم فــي إنعاش
االقتصــاد اللبنانــي ،وفــي خلــق اآلالف مــن فــرص العمــل ،وتحقيــق الرخــاء .فاالقتصــاد اللبنانــي
قــادر أن ينهــض مـرّة أخــرى ّ
بهمــة شــبابه ورجــال األعمــال.

المطلوب:
_ جذب االستثمارات األجنبية المباشرة.
توطيــد العالقــات مــع االنتشــار اللبنانــي الــذي ّ
يمثــل شــبكة دعــم للتســويق فريــدة وقوية
_
فــي جميــع أنحــاء العالم.
_تطويــر قــدرة تنافســ ّية تعنــى بالشــركات الصغيــرة والمتوســطة لتمكينهــا مــن اختــراق
األســواق العالم ّيــة بمــا يتوافــق مــع أســاليب تحريــر التجــارة  ،وذلــك مــن خــال البرامــج
والتأهيــل المناســب ،تماشــياً مــع االلتزامــات الدوليــة واالتفاقيــات التجاريــة التــي تــم
توقيعهــا مــن قبــل الحكومــة اللبنانيــة.
_الحفاظ على سياسة التجارة الحرة والعادلة.
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_تشــجيع االبتــكار والتنويــع مــن خــال تشــجيع رجــال األعمــال والبلديــات والمجموعــات
ذات االهتمامــات المشــتركة علــى العمــل مــعاً مــن أجــل تطويــر اقتصــاد مســتدام
ومســؤول اجتماعــ ّياً.

_الحفاظ على سياسة التجارة الحرة والعادلة.
_تشــجيع االبتــكار والتنويــع مــن خــال تشــجيع رجــال األعمــال والبلديــات والمجموعــات
ذات االهتمامــات المشــتركة علــى العمــل مــعاً مــن أجــل تطويــر اقتصــاد مســتدام
ومســؤول اجتماعــ ّياً.
_مضاعفــة الجهــود إلعــادة تنشــيط ريــادة األعمــال اللبنانيــة مــن خــال تشــجيع االســتثمارات
فــي االقتصــاد المعرفــي الرقمــي الــذي يمكــن أن ينافــس دوليــً .فالمواهــب اللبنانيــة
حاضــرة وفاعلــة فــي جميــع أنحــاء العالــم .ومــا نحتــاج إليــه هــو تعزيــز القوانيــن واألطــر
المؤسســية للمســاعدة فــي تنظيــم المشــاريع ورعايــة المبــادرات (علــى غــرار مبــادرة
مصــرف لبنــان فــي العــام  )2010واســتحداث حالــة تنظيميــة مــن شــأنها أن تســاعد فــي
إنشــاء مثــل هــذه األعمــال.
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رأس المال البشري  -التربية:
هنــاك اليــوم حاجــة ّ
ماســة إلصــاح نظامنــا التعليمــي وتطويــره للتك ّيــف مــع المعاييــر الدوليــة
وســوق العمــل المتغيــر باســتمرار .هــذا ينطبــق علــى القطاعيــن العــام والخـ ّ
ـاص عبــر الجامعــات
ّ
والمنظمــات المهن ّيــة .يجــب أن توضــع ّ
خطــة وطنيــة للتعليــم تهــدف إلــى إعــداد
والمــدارس
األطفــال والشــباب لمواكبــة العصــر الرقمــي.

التدابير:
ّ
تبني رؤية وطن ّية جديدة للتعليم تعتمد على اكتساب المعرفة من خالل اإلبداع والممارسة.
_
_تطويــر قــوى عاملــة ماهــرة لتلبيــة متطلّبــات ســوق العمــل المتزايدة باســتمرار .ســيتطلب
قطــاع النفــط والغــاز قريــباً اآلالف مــن األيــدي العاملــة الماهــرة  وكذلــك الصناعــة والزراعــة
والبنــاء وتأهيــل البنــى التحتيــة محلـ ّياً وعلــى نطــاق الشــرق األوســط.
_تعزيز التعليم العام من خالل مراجعة جميع االعتمادات المعطاة للجامعات واألكاديميين.
_إعطــاء الجامعــة اللبنانيــة دوراً رائــداً فــي التعليــم مــن خــال مراجعــة أســاليب التعلــم
والتعليــم وكذلــك توظيــف واختيــار األســاتذة الذيــن يجــب أن يكونــوا مســتقلين عــن تأثيــر
األفرقــاء والمجموعــات الطائفيــة.
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_إشــراك القطــاع الخــاص فــي تقديــم المشــورة بشــأن نــوع التعليــم الــازم والتأهيــل
والتــدرّب وكذلــك المســاعدة فــي الحصــول علــى القــروض والمنــح التعليميــة.

الثقافة والتراث:
تراثنــا يتألّــف مــن إرث الماضــي ويضـ ّ
ـم
ـخ فــي الوقــت نفســه وَ قــوداً للحاضــر ووعــوداً بغـ ٍ
ـد ملهَ ـ ٍ
باإلبــداع واالبتــكار .تتألــق المواهــب اللبنانيــة فــي جميــع أنحــاء العالــم فــي أشــكال وأشــكال مــن
التعبيــر الفنــي :الموســيقى واألغانــي والرقــص واألفــام واألزيــاء واألدب والعمــارة والتصميــم.
أمتنــا للعالــم وهــي كذلــك عامـ ٌ
ـل مهـ ّ
الثقافــة هــي جــزء أساســي مــن صــورة ّ
ـم مــن عوامــل
االقتصــاد اللبنانــي.
والتوســع العقـ ّ
ّ
ـاري
تفقــد بيــروت ومعظــم المــدن فــي لبنــان هويّتهــا بســبب األبنيــة العشــوائية
ـي فــي تجاهــل تـ ّ
القائــم علــى الفوضــى واالرتجــال والمفتقــر إلــى التخطيــط المدنـ ّ
ـام للقوانيــن
وإجــراءات حمايــة التــراث الوطنــي الطبيعــي والحفــاظ عليــه.

اإلجراءات:
_يجب أن تحصل الثقافة على نصيب أكبر وأفضل في المدارس والجامعات.
_يجب أال تكون الثقافة للنخبة فقط.
_تع ّبــر الثقافــة عــن قيــم ومعتقــدات مضيئــة مــن شــأنها أن توجــد تقــارباً بيــن النــاس ،وزيادة
فــي التفاهــم تجلــب التســامح واالحترام.
ّ
الحضــاري
_إصــاح وزارة الثقافــة ،وإنشــاء وزارة لالبتــكار واإلبــداع وتخصيــص هــذا الجانــب
بحصــة أعلــى بكثيــر فــي الموازنــة.
ّ
مهامــه الحيويّــة الحفــاظ علــى التــراث
_اعتبــار الثقافــة جــزءاً أساســ ّياً مــن االقتصــاد مــن
المعمــاري والتحــف األثريــة وحمايتــه.
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ّ
مخطط توجيهي ومراجعة القوانين المعن ّية للحفاظ على التراث.
_وضع

المبادرات:
_أطلــق منتــدى الحــوار الوطنــي مشــروع حــوار الحــروف الهجائيــة بهــدف اســترجاع موقــع
ـن ،وجمــع ّ
لبنــان بيــن الــدول مــن خــال الفـ ّ
فنانيــن مــن جميــع أنحــاء العالــم للعمــل فــي
مشــروع ملهــم :الحــروف الهجائيــة.
_حصلــت وزارة الشــؤون الخارج ّيــة علــى اعتمــاد اليونســكو وارتبطــت بالهيئــات الدول ّيــة
والمحل ّيــة التــي تتقاســم نفــس القيــم فــي مــا يتعلّــق باالحتــرام والتســامح والحــوار بيــن
«البشــر واألمم».
ـيتم عــرض اللوحــات التــي ّ
_سـ ّ
صممهــا الفنانــون اللبنان ّيــون والعالم ّيــون فــي متحــف بالهواء
الطلــق ســيبقى رمـزاً لإلبــداع والحــوار من خــال الفنــون والتســامح والســام.
_حوار األبجديّات (أو الحروف الهجائ ّية) رسالة إلى العالم.
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الطاقة:
النفــط والغــاز :إذا ّ
تمــت إدارة هــذا المــورد البالــغ األهم ّيــة جيــداً  ،أمكنــه أن يصبــح نعمــة ال
موضــوعاً للنزاعــات والتوتّــرات الطائفيــة .يعتبــر النفــط والغــاز مــوردًا لــكل الشــعب اللبنانــي
ـس جميــع قطاعــات االقتصــاد ّ
ويمـ ّ
وكل أطيــاف المجتمــع اللبنانــي مؤثّ ـراً بطــرق عديــدة علــى
جميــع جوانــب حياتنــا اليوميــة.

اإلجراءات:
_ وضع استراتيجية وطنية ّ
خاصة بالنفط والغاز.
ّ
ّ
والخاص إلدارة هذه الموارد.
العام
_إنشاء شراكة حقيق ّية بين القطاعين
_تعزيز دور إدارة النفط اللبننان ّية ( )LPAوفصله عن االنتماءات السياسية والطائف ّية.
_إنشاء شركة نفط وطنية تكون مسؤولة عن إدارة هذا القطاع.
ُ
استخدام األموال
_إنشاء صندوق سيادي تكون إدارته مستقلّة عن وزارة المالية كي ال يتمَّ 
ّ
العام  ،بل تستثمر مداخيله في القطاعات اإلنتاجية لالقتصاد والتعليم.
لخدمة الدين
إشراك وتعزيز دور المجتمع المدني لتمكين ّ
ممثليه من القيام بدور ناشط في صنع القرار.
_
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_ضمان الحكم الرشيد في األساليب واإلجراءات.

المبادرات:
قــام منتــدى الحــوار الوطنــي بإطــاق ورعايــة نــدوات ســنويّة مفتوحــة طــوال يــوم كامــل حــول
النفــط والغــاز  ،بالتعــاون مــع المعهــد العالــي إلدارة األعمــال ( )ESAلزيــادة الوعــي حــول مكانــة
هــذا القطــاع الحيـ ّ
ـوي فــي إمكانــات اقتصادنــا .كمــا أطلــق منتــدى الحــوار الوطنــي مناقشــات
ومؤتمــرات منتظمــة فــي مختلــف الجامعــات الكبــرى فــي لبنــان.
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المياه:
لبنــان هــو خــزّان الميــاه األكثــر أهم ّيــة فــي الشــرق األوســط ،فالميــاه هــي أهـ ّ
ـم مــورد طبيعـ ّ
ـي
يحتــاج إليــه ويقبــل عليــه العالــم .يتــم اســتغالل  ٪ 10فقــط مــن مواردنــا ٪ 40 .تذهــب هــدراً
ناهيــك ّ
عمــا يســ ّببه التلــوث فــي الينابيــع .أ ّدى ســوء اإلدارة وتقــادم البنيــة التحت ّيــة للتخزيــن
ّ
وتدفــق الالجئيــن الســوريّين ،إلــى زيــادة الضغــط علــى اســتهالك الميــاه األمــر الــذي
والتوزيــع
فاقــم مســألة ندرتهــا .ميــاه الشــفة التــي تصــل إلــى البيــوت غيــر صالحــة للشــرب .ســبب آخــر
للقلــق هــو ســوء توزيــع ميــاه الـ ّ
ـري التــي تمثــل  ٪ 61مــن الطلــب علــى الميــاه.

التدابير:
المياه للجميع .جميع الفئات  ،جميع المناطق  ،جميع المدن  ،جميع القرى.
دعــم ّ
كافــة الجهــود المبذولــة لحمايــة هــذا المــورد البالــغ األهم ّيــة عــن طريــق اعتمــاد
_
أحــدث الخطــط الوطنيــة الســتراتيج ّية الميــاه.
_وضــع خطــة رئيســية متماســكة للميــاه والتنســيق بشــكل أفضــل مــع وكاالت الميــاه
والبلديــات ذات الصلــة.
_إنشــاء المجلــس الوطنــي للميــاه ( )NWCلدراســة وتصميــم سياســات إدارة الميــاه فــي
جميــع أنحــاء البــاد.
_توفير مياه الشفة لجميع المواطنين.
_توفير المياه للصناعات ،للزراعة ،للبنية التحت ّية السياحية ،للكهرباء ،وبيع الفائض.
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ّ
مختصة إلدارة هذا القطاع الحيوي.
_ضمان حَ وكمة

الكهرباء:
ـكل الكهربــاء حال ـ ّياً عــبء ثقيــل ومقلــق علــى الوضــع  االقتصــادي فــي لبنــان كمــا يشـ ّ
تشـ ّ
ـكل
بنـداً أساسـ ّياً فــي مســألة الديــن العـ ّ
ـام نظـراً إلــى ســوء اإلدارة وعــدم الكفــاءة .لكــن يمكــن لهــذا
المــورد أن يصبــح ق ـ ّوة قــادرة علــى تحقيــق مداخيــل تنعــش االقتصــاد إذا تـ ّ
ـم تشــغيله بشــكل
ســليم  ،وفــي حــال ارتباطــه بالقطــاع الخـ ّ
ـاص يمكنــه جــذب اســتثمارات محل ّيــة وأجنب ّيــة مباشــرة.
ّ
مؤسســة كهربــاء
التدابيــر  :معالجــة ســريعة عــن طريــق تعييــن ســلطة تنظيم ّيــة وإعــادة هيكلــة
لبنــان وإيقــاف الدعــم تدريــجاً ،واعتمــاد الشــراكة بيــن القطاعيــن الخـ ّ
ـاص والعـ ّ
ـام ،تطبيــق أســاليب
الحوكمــة وإزالــة التع ّديــات غيــر القانون ّيــة وتحســين الجبايــة.

الصحّ ة:
ّ
الصحــي فــي لبنــان عالمــات اختــال وظيفـ ّ
ـي
رغــم تف ّوقــه فــي الشــرق األوســط ،أظهــر القطــاع
وســوء ممارســة وغـ ّ
ـش فــي القســم الطبــي علــى صعيــد المجلــس الوطنــي للضمــان االجتماعي.
ّ
التدفــق الهائــل لالجئيــن الســوريين.
تضــاف إلــى ذلــك الضغــوط التــي فرضهــا
ّ
المنظمــات
يجــب أن يكــون هنــاك تنســيق أفضــل بيــن القطاعيــن العــام والخــاص وكذلــك مــع
ّ
التدخــات السياس ـ ّية التــي تــؤدي
غيــر الربح ّيــة .كمــا ال ب ـ ّد مــن حمايــة وزارة الصحــة العامــة مــن
إلــى ركــود بيروقراطـ ّ
ـي  ،وعــدم كفــاءة وســوء إدارة.
إن ضمــان ّ
ّ
تحكــم أفضــل بالنفايــات الســامة الناتجــة عــن أعمــال المستشــفيات ،ومعظمهــا مــن
ـاص ،واجــب ال يــزال يشـ ّ
القطــاع الخـ ّ
ـكل مصــدر قلــق كبيــر.

اإلجراءات:
ّ
ّ
والمؤسسي.
التشريعي
_ تحديث اإلطار
ّ
للمؤسسات الصح ّية والمراكز الطب ّية.
_تقييم ومراجعة مرافق الترخيص
_إنشاء وكالة تنظيم ّية ومراقبة للمنتجات الصيدالن ّية.
_ معالجة مسألة سوء الممارسة الط ّب ّية.
_تحويل التقارير الطبية إلى رقم ّية (رقمنة).
ّ
مخططات الضمان االجتماعي والتأمين.
_تحسين
_معالجــة المشــكلة المزمنــة للصنــدوق الوطنــي للضمــان االجتماعــي الــذي يزيــد مــن
ّ
العــام.
الوضــع المأســاوي للديــن
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ّ
ّ
ّ
العامــة
ومؤسســات التعليــم
الصحــة العامــة ،بــدءًا مــن بنــاء الوعــي فــي المــدارس
_تحســين
ّ
والخاصــة حــول إعــادة التدويــر ،ومنــع حــرق النفايــات بــا رقابــة.

المناخ والبيئة:
بلــغ التلــ ّوث فــي لبنــان مســتويات غيــر مقبولــة تشــمل الهــواء والمــاء وانبعاثــات الســيارات
ومســتويات الضوضــاء .ســوء اإلدارة أتــاح تراكــم الســرطانات وازديــاد المشــاكل الصحيــة .كذلــك إزالة
ّ
الكســارات والمرامــل .القطاعــان الصناعــي والعقــاري أســهما فــي زيــادة تهديــد
الغابــات وأنشــطة
الحيــاة البريّــة والبحريــة وتســ ّببا فــي مشــاكل بيئ ّيــة كبيــرة .البنــاء الرأســي فــي بيــروت وعــدم
وجــود مســاحات عامــة خضــراء يجعــان الحيــاة اليوم ّيــة صعبــة .علــى مــدار العقــود الماضيــة
عانــت البيئــة مــن تدهــور ســريع مــن شــاطئ البحــر إلــى قمــم الجبــال ،وشــهدنا تدميــر العديــد من
رمــوز التــراث اللبنانــي و ذلــك نظـراً إلــى فقــدان القوانيــن أو تجاهلهــا ،وغيــاب التخطيــط والجنــوح
إلــى جمــع المــال الســهل .كذلــك قلّــة وعــي المواطنيــن وعــدم الشــعور باالنتمــاء إلــى البلــد أو
ّ
حتــى إلــى حـ ّ
ـي مــن أحيائــه.

اإلجراءات:
_ إعالن حالة الطوارئ الوطنية للبيئة.
_اعتماد وإنفاذ القوانين ذات الصلة.
_يجب أن يعمل القطاعان العام والخاص كثنائي ديناميكي.
_ ّ
الكسارات (المحاجر) الخارجة عن القانون.
_مطالبــة الصناعــات باختيــار مواقــع بعيــدة عــن المــدن والســيطرة علــى النفايــات و تل ـ ّوث
الهــواء والميــاه.
_تنظيم البناء والمشاريع العقارية لمطابقة البنية التحت ّية.
_تشجيع شراء سيارات ذات انبعاثات منخفضة من ثاني أوكسيد الكربون.
_اســتحداث قوانيــن وطــرق إلدارة النفايــات وفــق األصــول المناســبة علــى الصعيــد الوطني:
الحـ ّد وإعــادة االســتخدام وإعــادة التدوير.
_وقف التدهور البيئي ،وحماية الغابات ،وإنشاء مساحات ّ
عامة وحدائق خضراء.
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المبادرات
فــي العــام ّ ، 2019
تمكــن فــؤاد مخزومــي مــن بــدء وإقــرار القانــون الذي يحمــي «حــرش بيروت»
مــن مزيــد مــن التدهــور والبنــاء غيــر القانونــي والمقصــورات التجاريــة الصغيــرة غيــر المنضبطــة
وغيــر القانونيــة.
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ّ
يظــل لبنــان اليــوم ،رغــم المشــاكل والصراعــات العديــدة التــي أثــرّت علــى البــاد منــذ أوائــل
ســبعين ّيات القــرن العشــرين ،مرجــعاً مركــزيّاً فــي منطقــة البحــر األبيــض المتوســط والشــرق
األوســط نظــراً إلــى ريادتــه وحيويّتــه االقتصاديــة ولكونــه مجتمــعاً متعــدد الطوائــف يزدهــر
فيــه الحــوار ،والتســامح والعيــش المشــترك بمواجهــة التطــرف الــذي يهــز المنطقــة عــدا عــن
ّ
التدخــات الخارج ّيــة.
وكان لبنــان قــد ق ـ ّدم مــا يشــبه النمــوذج االختبــاري لظاهــرة الربيــع العربــي الــذي غــزا العالــم
العربــي  مــن العــام  2010فصاع ـداً.

87
رؤيـا للبنـان جديـد

تبقــى المشــكلة الرئيســ ّية فــي البــاد صعوبــة التخلّــص مــن ميــراث الحــرب األهل ّيــة وقبــل
كل شــيء ،فــي اســتمرار ميــول القــوى العظمــى العالم ّيــة واإلقليميــة إلــى اســتخدام لبنــان
كســاحة صــراع لتســوية حســاباتها المفتوحــة .ومــا جعــل ذلــك ممكــناً لألســف تواطــؤ بعــض
القــوى السياســية اللبنانيــة التــي وضعــت مصالــح القــوى الخارجيــة قبــل مصالــح الشــعب
اللبنانــي وســمحت لنفســها أن تتالعــب بمصيــر الوطــن فيمــا يســتغلّها ويقطــف ثمــار ارتهانهــا
كبــار الالعبيــن فــي الخــارج.
سياســة لبنــان الخارج ّيــة ال بــ ّد مــن أن تســتعيد انســجامها مــع دوره كرســالة انفتــاح وتفاهــم
وتكامــل بيــن مختلــف االتّجاهــات الثقاف ّيــة والروح ّيــة والعقائديّــة ،بتنســيق صــادق مــع جامعــة
منظمــة األمــم ّ
الــدول العرب ّيــة ،والتــزام مســؤول بــدوره كعضــو فاعــل فــي ّ
المتحــدة.
ينبغــي للسياســة الخارجيــة اللبنانيــة أن تعطــي األفضل ّيــة إلــى الحــوار مــع الــدول المجــاورة،
وخصــوصاً أعضــاء جامعــة الــدول العرب ّيــة ثــم االتّحــاد األوروبــي ،والحصــول علــى المســاعدة
والدعــم الالزميــن لتواجــه وتنتصــر علــى العقدتيــن اللتيــن تهــ ّددان كيــان دولتنــا ومســتقبلها:
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العــدد الهائــل الالجئيــن الذيــن
يســتنزفون مواردنــا المحــدودة
والطــوارئ البيئيــة التــي تنــذر
بجعــل لبنــان بلد غيــر قابــل للحياة.

لطالمــا كان لبنــان أرضاً للهجــرة .ألســباب متنوعــة وعبــر العقــود والقــرون ،واليــوم نــرى غالبيــة
الطــاب والخريجيــن الشــباب يتق ّدمــون للحصــول علــى تأشــيرات الهجــرة ّ
توخــياً لفــرص عمــل
ّ
ّ
تتوقــف هجــرة األدمغــة هــذه مــا دام لبنــان عاج ـزاً عــن اســتيعاب
المرجــح أن
الئــق .مــن غيــر
فائــض العمالــة المتــاح فــي ســوق العمــل المتقلّــص.
علــى الحكومــة والقطــاع الخــاص أن ّ
ينســقا الجهــود لالســتفادة مــن اإلمكانــات الهائلــة المتوافرة
للمغتربيــن اللبنانييــن .علينــا توجيــه الشــباب اللبنانــي فــي الخــارج كــي يفيــدوا مــن حضورهــم
الفاعــل والمؤثّــر ضمــن الشــبكة الماليــة ،وعالقاتهــم ،ومصــادر فــرص العمــل...
عــاوة علــى ذلــك ،يمكننــا تشــجيع المغتربيــن علــى االســتثمار فــي التعليــم اللبنانــي ومهــارة
ّ
يتمكــن شــبابنا مــن التجــاوب مــع احتياجــات الســوق الدوليــة ومطالبهــا
ريــادة األعمــال حتــى
فــي مختلــف المجــاالت المتق ّدمــة :الــذكاء االصطناعــي واالقتصــاد الرقمــي واإلبــداع والمهــارات
اليدويّــة  ،إلــخ...
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نلتزم بالمساعدة على:
_االســتفادة مــن مــوارد االنتشــار اللبنانــي لمســاعدة شــبابنا وتوجيــه
االســتثمارات بشــكل أفضــل إلــى قطاعــات التعليــم واإلنتــاج.
_إشــراك الســفارات اللبنانيــة لتصبــح أكثــر نشــاطاً كســفراء لالقتصــاد
اللبنانــي وتشــجيع االســتثمار األجنبــي المباشــر فــي القطاعــات ذات
القيمــة المضافــة العاليــة ومشــاريع الســياحة البيئ ّيــة ،والمشــاريع
ّ
والمتوســطة وغيرهــا...
الصغــرى

نحــن نؤمــن بــأن المجتمــع المدنــي وجمعياتــه المختلفــة هــي نبــض األمــة .فهــي تحمــل القضايا
العادلــة التــي ستســاعد مجتمعنــا علــى المضــي قــدماً .نحــن جــزء منهــا ويمكننــا مــعاً تشــكيل
حركــة قويّــة تســاهم بشــكل إيجابــي فــي تنميــة بلدنــا.
ّ
نشــجع وندعــم جمع ّيــات المجتمــع المدنــي ونلتــزم بالعمــل جنــباً إلــى جنــب مــع
نحــن
المنظمــات غيــر الحكوم ّيــة فــي جميــع القضايــا العادلــة لمســاعدة بلدنــا علــى أن يصبــح مــكاناً
أفضــل للعيــش فيــه ولنقــل رســالة الســام والتســامح إلــى العالــم.

مبادرات:
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محاربــة الفقــر وتمكيــن النــاسّ .
تبنــت األمــم المتحــدة هــدف القضــاء علــى الفقــر
_
المدقــع والجــوع .مؤسســة مخزومــي وقعــت وتلتــزم بأهــداف التنميــة المســتدامة.
عــاوة علــى ذلــك ،منــذ تأسيســها ،أطلقــت مؤسســة مخزومــي برامــج لمســاعدة
المحتاجيــن مــن حيــث الرعايــة الصحيــة والوقايــة ،والتدريــب المهنــي لمســاعدتهم فــي
العثــور علــى وظائــف والخــروج مــن الشــوارع.

أآلن وقــد بلغنــا هــذا الحــدّ مــعاً
بقــي أو ًّل أن ترجــع(ي) إلى صفحتنا
األولــى للتأ ّكــد مــن تطابق ســعينا
مــع تط ّلعاتــك وآمالك.

العلمي والتطوير العملي منها:
وتبقى أمور كثيرة قيد البحث
ّ
ومبان بج ّديّة ومثابرة.
_حماية التراث والبيئة من طبيعة
ٍ
_تشــجيع ودعــم مشــاريع الطاقــة المتجــ ّددة والمســتدامة (الطاقــة المائ ّيــة والطاقــة
الشمســ ّية وطاقــة الريــاح (إمكان ّياتهــا متوافــرة بكثــرة فــي بلدنــا).
_دعم خطط لتمكين فئات من الناس في عدد من المجاالت.
ّ
وأهمهــا حقــوق المــرأة :مكافحــة العنــف ضــد
_دعــم حقــوق اإلنســان بجميــع أشــكالها،
المــرأة ،وتكافــؤ الفــرص بيــن الجنســين والمســاواة فــي الحقــوق.
_منع سوء معاملة األطفال وعمالتهم قبل اكتمال نم ّوهم.
_حماية حرية التعبير والمعتقدات الدينية.
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َ
مختزل:
وفي تعبير

ُ
ـة نهائ ّيــة َ
أن يرجــع المواطــن الفــرد غايـ ً
أدوات الحكم
توضــع
وجهــود الهيئــة التشــريعيّة والســلطة التنفيذ ّيــة وســلطة
القضــاء فــي خدمــة تحقيــق ذاته(ـــا) بكامــل طاقاته(ـــا)
لبلــوغ ســعادة المواطــن ورفاهيــة المجتمــع.
ـداً(ة) ّ
إن كنــت في هــذه األحالم والمســاعي واحـ ً
منــا ،فقوّة
المجتمــع في تضامنــه ،وروعة التقــدّم والتمــدّن والمعاصرة
فــي قيامها علــى التقــاء أهــل الوعــي واإلدراك والطموح.
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