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رؤيـا للبنـان جديـد

إذا كنت
إنساناً_لبنانّياً_باختيارك_الُحرّ_وعن_اقتناع_ال_َيرقى_إليه_الشّك..._	

_انتماٍء_مذهبّي_أو_عقائدّي_أو_عرقّي_أو_طبقّي..._	 تضع)ـين(_مفهوَم_المواطنة_قبل_أيِّ

موافقاً)ـــًة(_علــى_تكليف_الســلطات_الشــرعّية_حفــَظ_حقوِقــك_متخلّياً)ـــًة(_عن_َبســط_قراِرك__	

بيــدك_وبقّوِتــك_الذاتّيــة_أو_الفئويّة...

ــفِره__	 ــواز_س ــِل_ج ــن(_ِبَحْم ــن_تعتزّ)ي ــى_وط ــاعي_إل ــق_الس ــروح_الفري ــل_ب ــزاً)ًة(_للعم جاه

ــت... ــا_حلل أينم

تفّضل)ـــين(_أن_تزرع)ـــي(_فــي_األرض_بمــا_يرضــي_الســماء_ال_أن_تزرع)ـــي(_فــي_الســماء_مــا_قد__	

يحــرق_األرض...

ُتدين)ـــين(__	 أو_ غيــرك_ مقّدســات_ تحّقر)يــن(_ وال_ مقّدســاتك_ شــأن_ مــن_ ترفع)ـــين(_

الحــرّة... معتقداتــه_ 07



رؤيـا للبنـان جديـد

ــى__	 ــاظ_عل ــع_الحف ــر_م ــة_العص ــاح_ومواكب ــي_النج ــًة(_ف ــة_وراغباً)ـ ــى_المعرف ــًة(_عل مقبًل)ـ

موروثــك_اإلنســانّي_وهويّتــك_الثقافّيــة...

صاحب)ـة(_طموٍح_ال_طمع،_ودعوٍة_ال_اّدعاء،_وأحلٍم_ال_أوهام،_وَشجاعٍة_ال_جشع..._	

مدركاً)ـــًة(_مــا_ينقُصــك_وال_تكتفي)ـــن(_بالتذّمــر_والشــكوى_أو_تتعب)ـــين(_مــن_محــاوالت__	

ــاء... ــّور_واالرتق التط

ــي__	 ــان_ف ــّق_كّل_إنس ــرف_بح ــا_ويعت ــّق_قدره ــاة_ح ــي_الحي ــاناً_ُيعط ــام_األّول_إنس ــي_المق ف

ــم... ــش_الكري العي

_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 





رؤيـا للبنـان جديـد

ألنّنا_في_عصر_التحّوالت_السريعة،_والقيم_المتلحقة_التي_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_مــن_تطــّور_وتوتـّـر...

ألّن_اإلنســان_المعاصــر_يحمــل_هاجــَس_الهــّم_المعيشــّي،_وعامــُل_االســتهلك_يطبــع_جوهــر_حياتــه_

حّتــى_باتــت_إغــراءاُت_الســوق_المتلحقــة_تولّــد_لديــه_حاجــاٍت_جديــدة_يتحــرُّق_إلشــباعها...

ألّن_االختصــاص_العلمــّي_صــار_يغلـّـب_التوّجــه_النفعــّي_المنتــج_employable_علــى_التأّمــل_النظــرّي_

speculative_فــي_حقائــق_الحيــاة_وفلســفة_الوجــود...
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رؤيـا للبنـان جديـد

ألّن_المعرفة_لم_َتُعد_حكراً_على_جيل_أو_طبقة_أو_نخبة_من_الناس_بل_هي_ملك_الجميع...

ألّن_علقــة_اإلنســان_باألحــداث_المحيطــة_بــه_لــم_تعــد_تحتمــل_انتظــار_أخبــار_متباطئــة_فــي_ظــّل_تطّور_

تقنّيــات_التراســل_والتواصــل،_وال_تحصــر_المــرء_بــدور_المتلّقــي_المنفعــل_بــل_تدعــوه_ليكــون_مراســًل_

فوريـّـا_بالصــورة_والكلمــة،_واضعــًة_طاقــات_األقمــار_االصطناعّيــة_فــي_خدمــة_احتياجاتــه_ورغباتــه...

ــادات_خــلل_عقــود_صــار_ ــاف_وســلع_وع ــن_أصن ــوت_م ــب_والبي ــزو_األســواق_والمكات ــا_كان_يغ ألّن_م

_محلـّـه_أصنــاٌف_وعــادات_أكثر_تطــّوراً_وأقصــر_عمراً_بوجــه_ما_ســيتبعها... يختفــي_بســرعة_مذهلــة_لتحــلَّ
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رؤيـا للبنـان جديـد

ألّن_متطلّبــات_الحيــاة_اليومّيــة،_واإلدارة_العاّمــة،_والخدمــات_الحيويـّـة،_والتربيــة،_والتعاطي_مــع_البيئة_

ــاالات_ ــلت_واالتّص ــة_والمواص ــع_الطاق ــة_ومناب ــن_والصّح ــارات_والمه ــة_والمه ــان_والمعرف واإلنس

ــر_الجــذرّي_ ومصــادر_الغــذاء_ومــوارد_الطبيعــة_ومقتضيــات_الســعادة_والرفــاه_جميعهــا_عرضــة_للتأثّ

بــكّل_هــذه_التحــّوالت...

ألّن_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 
المتطّورة في مجال الخدمة العاّمة.





رؤيـا للبنـان جديـد

ــوم  ــزب الي ــح الح ــد مصطل ــم يع ل
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_

ــم_ ــن_الحاك ــز_ع ــع_التمّي ــات_ومن ــع_الحرّيّ ــراً_لقم ــان«_تبري ــزّب_خ ــن_تح ــول:_»م ــة_وكان_يق العربّي

ــكار_واآلراء(._ باألف

فــي_التعريــف_اللغــوي_لكلمــة_حــزب_تكــون_دواعــي_االنحيــاز_إّمــا_دينّيــة_غيبّيــة،_أو_عقائديـّـة_فكريّة،_

ــٍة_تخضــع_لهــا_ ــَي_تابــعاً_لمفاهيــَم_عاّم ــا_يجعــل_النشــاط_الحزب ــة_أو_غيــر_ذلــك_مّم ــة_عنصريّ أو_عرقّي

ديانــُة_المنتســب_أو_عقيدُتــه_أو_عنصريُّتــه_وتبنــى_عليهــا_نظــرة_اإلنســان_إلــى_الحيــاة_بــكّل_جوانبهــا.

ــزب  _الح ــإنَّ ــا،_ف ــا_وتقّدمن ــا_ورفاهيتن ــّي_بحياِتن ــر_والمعن _المعاص ــيِّ ــا_الليبرال ــَق_مفهوِمن ــا_وف أّم

ــة_أو_ ــه_النظريّ ــن_رؤيُت ــه_أياًّ_تك ــي وطن ــان ف ــا_اإلنس ــة_هدفه ــة وفاعل ــف ثابت ــة لمواق منّص
ــة._ ــة_أو_العرقّي الغيبّي 17





رؤيـا للبنـان جديـد

والمصطلــح_الــذي_ينتمــي_إليــه_حزبنــا_هــو_كلمــة_وطنــّي_فحــرّي_بنــا_أن_نوضــح_المفهــوم_الــذي_

ــر_عنــه_كلمــة_»وطــن«. تعّب

ــر_ ــّض_النظ ــاؤه_بغ ــا_أبن ــترك_فيهم ــي_يش ــوروث_ثقاف ــخ_وم ــة_ذات_تاري ــدة_جغرافّي ــن_وح الوط
ــع_ ــر_لهــم_جمي عــن_عرقهــم_أو_ديانتهــم_أو_عقيدتهــم_الفلســفّية_أو_جنِســهم_أو_طقوِســهم،_توّف

متطلّبــات_العيــش_الكريــم_التــي_تســمح_لــكّل_مواطــن)ة(_بتحقيــق_أفضــل_مــا_فيــه)ا(_مــن_طاقــات_

ــن. ــع_المواطني ــح_جمي ــة_ولصال وقــدرات_مــن_أجــل_ســعادته)ا(_الفرديّ

أّمــا_اللفظــة_الثالثــة_حــوار_فقــد_تبــدو_للوهلــة_األولــى_مســتغربة._مــا_دام_الشــعب_واحــداً_فمــع_مــن_

.Monologue_مــن_يخاطب_نفســه_ال_يحــاور_أحداً_بل_يسترســل_بالــكلم_ يقيــم_الحــوار_Dialogue؟_إنَّ

الحــوار_الداخلــّي_فــي_الحالــة_اللبنانّيــة_حاجــة_وميــزة._فهــو_دليــل_اعتــراف_بالتنــّوع_ضمــن_الكيــان_

 Organic_الواحــد_كمصــدر_قــّوة_وغنــى_انطــلقاً_مّمــا_دعــاه_علــم_االجتمــاع_التضامــن العضــوي

Solidarity_حيــث_يتغــّذى_الضــّد_مــن_الضــّد،_مقابــل_المحدوديـّـة_والركاكــة_فــي_مجتمعــات_اللــون_

_.Mechanical Solidarity_ًأو_المذهــب_الواحــد_وفــق_مــا_يســّمى_تضامــناً آلــّيا
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رؤيـا للبنـان جديـد

ــا_ ــه،_وهــذا_م ــدة_تطلّعات ــز_وح ــى_تعزي ــادرة_عل ــاربه_الق ــّوع_مش ــز_بتن ــوذج_يتمّي ــان_الوطــن_نم لبن

ــه._ ــر_وقناعات ــا_اآلخ ــات_بعضن ــا_بمقّدس ــراف_بعضن ــق_اعت ــوار_يعّم ــه_بواســطة_ح نســعى_لتحقيق

مــن_هــذا_التفاعــل_اإليجابــّي_المثمــر_يّتضــح_المفهــوم_الراقــي_الــذي_حّتــم_ضــرورة_وجــود لبنــان 

ــي. ــول_الثان ــُر_األعظــم_الراحــل_جــان_ب ــه_الَحب ــالة كمــا_عرّف الرس

ــت_ وبقــدر_مــا_يتعــارف_ويتقــارب_شــعب_بهــذا_الغنــى_فــي_التنــّوع_وتتحــاور_مكّوناتــه_بعمــق_يثّب

ــى_ ــدرًة_عل ــه_ق ــًل_فيمنح ــه_العضــوّي_فاع ــح_تضامن ــي،_يصب ــه_اللبنان ــة_فــي_جوهــر_كيان المواطن

تفاعــل منتــج وإيجابــّي بســائر الثقافــات_فــي_مواجهــة_المفاهيــم_الســلبّية_المناديــة_بحتمّيــة_
ــم_بأســره_ ــاورة_العال ــى_مح ــدة_عل ــدرة_فري ــّي_ق ــا_الداخل ــن_حوارن ــج_ع ــارات«،_وتنت ــراع الحض »ص

ــّوع_القائمــة_فيــه. وبشــّتى_أســباب_التن
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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





ــّوالت  ــع لتح ــا خاض ــّي وبعضه ــا داخل ــة بعضه ــة وبنيانّي ــّوالت هاّم ــّياً بتح ــا حال ــرّ بلدن يم
إقليمّيــة ودولّيــة تــؤّدي فــي معظــم الحــاالت إلــى تأثيــر مباشــر علــى وضعنــا االقتصادّي 
واالجتماعــّي. ولبنــان إذ يواجــه تحّديــات اقتصــاد عالمــّي متحــرّك بســرعة فائقــة يلقــى 
صعوبــات فــي تلّقــف الفــرص المتاحــة وفــي تكييــف نظامــه القضائــي وقوانينــه 

ــة. ــات الداخلّي ــة والصراع ــاذل الدول ــبب تخ ــك بس ــة، وذل ــّوالت اإلقليمّي ــة التح لمواكب



رؤيـا للبنـان جديـد

إّن_األحــزاب_السياســّية_فــي_وضــع_انحــدار_وثّمــة_شــعور_متزايــد_بيــن_النــاس_بــأّن_األحــزاب_

ــى_إدارة_شــؤون_ ــة_وإل ــى_الديمقراطّي ــم_تعــد_تتماشــى_مــع_تطلّعاتهــم_إل ــة_ل التقليديّ

الدولــة._وهــذا_الشــعور_قائــم_أيــضاً_بالنســبة_إلــى_النقابــات_واالتّحــادات_المهنّيــة.

هنــاك_حــركات_اجتماعّيــة_قــد_ظهــرت_وحاولــت_أن_تقــود_وتوصــل_تطلّعــات_النــاس_إلــى_

ــت_ووســائل_التواصــل_االجتماعــي_دور_ ــة_واالجتماعّية،فــكان_لإلنترن ــا_االقتصاديّ القضاي

هــاّم،_كمــا_فــي_معظــم_البلــدان_العربّيــة_وفــي_الغــرب._رغــم_ذلــك_انتهــى_األمــر_بتلــك_

الحــركات_إلــى_ســحقها_بقســوة_أو_تحريفهــا_عــن_مســارها_بدهــاء._وقــد_فشــل_الحــراك_

ــم_ ــر._ول ــات_ضاغطــة_مــن_أجــل_التغيي ــة_أو_مجموع ــن_قــوى_فاعل ــي_فــي_تكوي المدن

تنبثــق_مــن_هــذا_الحــراك_قيــادات_ُتذَكــر.

ــة_الحــروب_ومــا_بعدهــا_هــو_اآلن_غــارق_ ــى_فــي_أزمن ــذي_كان_مزدهــراً_حّت االقتصــاد_ال

ــى_القلــق: ــرات_بأرقــام_تدعــو_إل ــا_المؤّش فــي_أزمــة_عميقــة_وفوضــى_عارمــة._وتطالعن

01

02

03
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رؤيـا للبنـان جديـد

من حيث الفساد:
يشغل_لبنان_المرتبة_180/194_

في_العالم_العربي.

ثّمــة_إجمــاع_علــى_اعتبــار_عــبء_الديــن_

العــام،_الــذي_بلــغ_عتبــة_المائــة مليــار 

النعــدام_ الرئيســي_ المصــدر_ دوالر،_
الرؤيــة_ فغيــاب_ المالــّي._ االســتقرار_

والتخطيــط_واالســتراتيجّيات_الناجعــة_

ــن_يحــول_دون_ ــّد_مــن_دّوامــة_الدي للح

ــق_الخطــوات_ ــّو_االقتصــادي_ويعي النم

ــن_ ــار_م ــر_المس ــة_لتغيي ــة_اللزم الفعلّي

حصــرياًّ_ قائــم_ منتــج_ غيــر_ اقتصــاد_

ــاد_ ــى_اقتص ــة_إل ــى_الهندســة_المالّي عل

تنافســّي_وإنتاجــّي_حقيقــّي.

وعلى صعيد النمّو:
0%_في_العام_2019



رؤيـا للبنـان جديـد

وكاالت_التصنيــف_العالمّيــة_آخــذة_فــي_

تخفيــض ائتمــان البلــد الســيادّي.

نسبة البطالة: 
رسمّياً:_36.9%_والنسبة_

أكثر_من_45% لدى_الشباب.

ــف_ ــف موّظ ــر_مــن_300 أل ــاك_أكث هن

فــي_القطــاع_العــاّم،_أعلــى_نســبة_فــي_

العالــم_قيــاساً_بعــدد_الســّكان.

ــّي_ ــّي_والمذهب ــزاع_الطائف ــة_والن ــة_والخارجّي ــات_الداخلّي ــن الصراع ــود م عق
ــي_تحــت_تراكــم_مــن_ ــة،_أوقعــت_االقتصــاد_اللبنان ــر_الدول ــى_تقصي مضافــة_إل

ــدورة. ــرص_المه ــة_والف ــة_الضائع ــدرات_االقتصاديّ الق



رؤيـا للبنـان جديـد

المديونّية
قياساً_بإجمالي_الناتج_المحلّي:_%170

دعم عجز الكهرباء:
14,5 مليار دوالر_أميركي

من_2011_إلى_2018

نسبة الالجئين:
40% مــن الســّكان:_عــبء_ثقيــل_على_
ــفيات_ ــات_)المستش ــاد_والخدم االقتص

التحتّيــة_ البنــى_ وعلــى_ والمــدارس(_

ــل. ــرص_العم وف

ــفافية_ ــدام_الش ــاد_وانع ــهم_الفس أس

ــم_ ــاّم_كمــا_ل ــن الع ــد الدي فــي_تصاع

ــل. ــن_قب يحــدث_إطــلقاً_م



رؤيـا للبنـان جديـد

عدم  من_ حالة_ أوجدت_ السوريّة_ األزمة_

فساهمت_ الريبة_ ومن_ االستقرار_
العاّم_ الدين_ نسبة_ رفع_ في_ بدورها_

المحلّي. الناتج_ بمجمل_ قياساً_

السياسّية_ بالطبقة  الثقة  فقدان 
أيضاً_ القضائي_ساهم_ وبالنظام_ اللبنانية_

القطاعات_ عن_ االستثمارات_ منع_ في_

الحقيقي. واالقتصاد_ اإلنتاجّية_

النظــام_المّتبــع_إلدارة_الديــن_العــاّم 

ال يمكنــه أن يســاند المزيــد مــن 
ــة  ــاء المترتّب ــلبّي واألعب ــّو الس النم
لجــذب_ الوحيــد_ فالســبيل_ عليــه._
اســتثمارات_ وأيّــة_ "ســيدر"_ أمــوال_

ــق_ ــة_مباشــرة_يكمــن_فــي_تطبي أجنبّي

إصلحــات_هيكلّيــة_وبنــاء_زخــم_إيجابــّي_

علــى_المــدى_الطويــل.



رؤيـا للبنـان جديـد

ــت_ ــي_كان ــطى_الت ــة_الوس ــاد._فالطبق ــى_ازدي ــة_ال ــوال_االجتماعّي ــي_األح ــاوت_ف التف

ــراً_ ــزدادون_فق ــراء_ي ــا_الفق ــي_التلشــي_فيم ــذة_ف ــّي،_آخ ــاد_الح تشــّكل_عصــب_االقتص

ــّكان(. ــل_الس ــن_مجم ــر_1%_م ــروات_)المؤّش ــون_الث ــاء_يراكم واألثري

مؤسســات_الدولــة_والحكومــة_تتعــرّض_ألزمــة_بنيانّيــة_منهــا:__توّخــي_اإلجمــاع،_التوتـّـرات_

ــي_ ــات_الت ــة،_والصعوب ــاب_الرؤي السياســّية،_انعــدام_الكفــاءة،_ســوء_اإلدارة،_الفســاد،_غي

ــاء_ ــة،_وأعب ــة_عاّم ــة_وضــع_موازن ــا_صعوب ــة_متجانســة_كم تحــول_دون_تشــكيل_حكوم

ــب_موّظفــي_القطــاع_ ــز_وروات ــة_العج ــات_تذهــب_لتغطي ــاّم_)معظــم_النفق ــن_الع الدي

ــاء(. العــاّم_ودعــم_الكهرب
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رؤيـا للبنـان جديـد

ــن_ ــرة_م ــة_شــديدة_بســبب_الهج ــوطاً_ديموغرافّي ــروت_ومعظــم_المــدن_ضغ تشــهد_بي

الريــف_بحــثاً_عــن_فــرص_عمــل._وفيمــا_تتوّســع_المدينــة_علــى_حســاب_مســاحات_مجاورة__

كانــت_فــي_الماضــي_القريــب_مــن_األريــاف،_نجــد_هــذه_األحيــاء_الجديــدة_مفتقــرة_إلــى_

الخدمــات_والبنــى_التحتّيــة__مــن_طــرق_ونقــل_عــاّم_ومــدارس_ومستشــفيات_وهــذا_أمــر_

يلقــي_علــى_المــدن_أعبــاًء_ثقيلــة.

بلغ_التلّوث_مستويات_غير_مقبولة_تنتج_عنها_أمراض_وأوبئة_خطرة.
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هدفنا اإلستراتيجي
نمّو المجتمع، وترسيخ 

الديموقراطّية المباشرة ومشاركة 
المواطن في استراتيجّية بناء تحالف 

من القاعدة صعوداً.





رؤيـا للبنـان جديـد

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_المتمرّســين_بشــؤون_االقتصاد_

والمجتمــع_والثقافــة_وإلــى_التنســيق_مــع_قيــادات_مــن_مجــاالت_متنّوعــة_كــي_تتوافــر_للمواطنين_

فــرص_أفضــل_الندمــاج_وطنــي_يتخّطــى_كاّفــة_االنتمــاءات_االجتماعّيــة_أو_الدينّيــة_المذهبّيــة_فــي_

مســار_العملّيــة_السياســّية._
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من أهداف حزب الحوار الوطني 
إعادة النظر في طريقة التعاطي 

بالسياسة، وتنمية االهتمام الجّدي 
لدى الشباب بالشؤون الوطنية 

والعاّمة لبناء لبنان جديد.
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حــزب_الحــوار_الوطنــي_ليــس_مجــرّد_حــزب_آخــر_علــى_الئحــة_األحــزاب._إنـّـه_يســعى_جاهــداً_الكتســاب_

ــات_ ــي_اإلصلح ــاركة_ف ــة_للمش ــات_االجتماعّي ــن_الفئ ــد_م ــج_المزي ــن_دم ــه_م ــة_تمّكن ــة_مرن بني

ــع_ ــا،_وبتوزي ــى_مــن_مواردن ــادة_مثل ــّو،_وبإف ــا_كــي_تســمح_بالنم ــة_والسياســّية_ودعمه االقتصاديّ

أفضــل_للعائــدات_والثــروات_فــي_جميــع_المناطــق_وعلــى_مختلــف_الفئــات_االجتماعّيــة،_وهــذا_مــن_

ــر_والتطــرّف_واإلرهــاب._ شــأنه_تخفيــف_أســباب_التوتّ

ــد_ ــه،_فق ــل_ثقت ــة_لني ــّل_أهلّي ــة_األق ــّية_التقليديّ ــزاب_السياس ــار_األح ــى_اعتب ــاّم_إل ــرأي_الع فال

ــة_ووطــن،_وهــي_رغــم_ذلــك_راســخة_ ــاء_دول ــم_تتمّكــن_مــن_بن حكمــت_البــلد_طيلــة_عقــود_ول

ــع. ــب_المجتم ــي_قل ف

ــل_اكتســبت_المجموعــات_ ــر_المنشــود._ب إذاً،_األحــزاب_السياســّية_وحدهــا_ال_تكفــي_إلحــداث_التغيي

ــا_ ــى_ســاحة_القضاي ــرى_بعدمــا_ظهــرت_بكامــل_حيويّتهــا_عل ــة_كب ــة_أهمّي ذات_االهتمامــات_الخاّص

ــة._ ــة_اللبنانّي االجتماعّي
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نحــن_علــى_يقين_بــأّن_للتعــاون_مــع_الحــركات_السياســّية_واالجتماعّيــة،_رغم_نقــاط_ضعفهــا_وافتقارها_

ــده_ ــي_جه ــوار_الوطن ــزب_الح ــذل_ح ــوف_يب ــاّم._س ــأن_الع ــي_الش ــرى_ف ــدًة_كب ــم،_فائ ــى_التنظي إل

ــر_الســلمّي_عــن_ســخطهم،_ولمنحهــم_ للعمــل_علــى_حــث_جميــع_المواطنيــن_الراغبيــن_فــي_التعبي

ــي._ ــام_بتحرّكهــم_المدن المنبرالمناســب_للقي

إّن_اســتراتيجّية_حــزب_الحــوار_الوطنــي_تقــوم_علــى_التحالفــات_وتكويــن_االئتلفــات_وتضافــر_الجهــود_

إلحــداث_التغييــر_واســتنفار_ذوي_االهتمــام_الفاعــل_مــن_أفــراد_ومجموعــات_إلى_الســاحة_السياســّية_

لمــؤازرة_القضايــا_العادلــة_والدفــاع_عنهــا_مــن_أجــل_تطويــر_المجتمــع_وبنــاء_الوطــن.__

ــزاب_ ــون_باألح 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 السياس
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ــم،_حــزب_يؤمــن_ ــزم_بالقي ــى_الغــد،_ملت ــع_إل ــا_حــزب_الحــوار_الوطنــي_فهــو_حــزب_معاصــر،_يتطلّ أّم

ــان_وبقــّوة_شــعبه. بمســتقبل_لبن

ويهــدف_حــزب_الحــوار_الوطنــي_إلــى_التوفيــق_بيــن_اللبنانّييــن_والحيــاة_السياســّية،_وتحفيــز_الناشــئة_

علــى_االنخــراط_بالشــأن_العــاّم_واإلســهام_الفعلــّي_فــي_بنــاء_مســتقبل_وطنهــم.

كما يؤمن حزب الحوار الوطني 
بمبدئين أساسّيين: لبنان يأتي 

أّواًل والمواطنة هي طريقنا 
للعيش معاً.
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هنــاك_دول_كثيــرة_فــي_منطقتنــا_تعيــش_حالــة_اضطــراب_وانتقــال_وتحــّوالت._فقــد_كشــفت_نيــران_

العاصفــة_التــي_دعيــت_بالربيــع_العربــي_وجــود_خطــوط_كثيــرة_تنــّم_عــن_تصــّدع_كبيــر._فشــل_فــي_

ــب_للصــوت_الحــرّ_ ــة،_وتغيي ــات_الفرديّ ــة_وقمــع_للحريّ ــاب_للديمقراطّي المؤسســات_والحوكمــة،_غي

وفجــوة_هائلــة_فــي_حقــوق_النســاء_ودورهــّن_بمــا_يشــير_إلــى_تمييــز_ظالــم_يحــدث_علــى_نطــاق_

واســع_ومتكــرّر_يومــّياً.

بلدنا لبنان يواجه خطوط 
التصّدع نفسها. 
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إّن_اإلصــلح_النقــدي_والمالــي_وإصــلح_ســائر_القطاعــات_والمرافــق_العاّمة_)الكهربــاء_والميــاه(،_والنقل_

والضمــان_االجتماعــي،_أمــور_جديــرة_بنيــل_أرفــع_درجــات_األولويـّـة._لكّنهــا_ال_يمكــن_أن_تتحّقــق_إاّل_مــن_

خــلل_إصــلح_سياســّي_ومؤّسســّي_شــامل_يتضّمــن_تقليــص_حجــم_القطــاع_العاّم.

ــات_ ــة_بالبيروقراطّي ــة_المثقل ــات_بشــؤوننا_االقتصاديّ ــي_دور_الحكوم ــرّي_ف ــّدد_جوه ــا_إذاً_تج يلزمن

ــقاً_ ــي_تقــف_عائ ــة_الت ــن_المترّهل ــة،_والنظــم_والقواني ــة_إلدارة_الدول ــح_الخاضع ــة_وبالمصال الخامل

ــة. ــث_والتنافســّية_المنتج ــه_التحدي ــداً_بوج عني

ــل_ ــة._إّن_التكافــؤ_فــي_الحقــوق_ب ــن_عــن_الدول ــة،_وفصــل_الدي ــا_الســير_قــدماً_نحــو_العلمانّي يلزمن

تمييــز_يعنــي_تأكيــد_الحقــوق_المدنّيــة_واإلنســانّية_بغــّض_النظــر_عــن_الفــروق_العائــدة_إلى_عشــوائّية_

ــول_جســديّة_أو_إعاقــة_أو_طائفــة_أو_مذهــب_أو_ ــس_أو_عــرق_أو_مي ــة_،_أو_مــن_جن ــوالدة_فــي_بيئ ال

مجتمــع_لــم_يكــن_لإلنســان_فــي_أّي_منهــا_اختيــار.

يلزمنــا_أن_نعالــج_منابــع_التطــرّف_الدفينــة_مــن_خــلل_مكافحــة_البطالة_عنــد_الشــباب_والفقــر،_وضمان_

التنميــة_االقتصاديـّـة_الشــاملة،_واقتلع_الفســاد_المتفّشــي_من_جذوره،_والرشــوة_واســتيلء_الفاســدين_

علــى_مــوارد_الدولــة_لتحقيــق_مآربهــم_الخاّصة._

41









رؤيـا للبنـان جديـد

ــع_ ــل_جمي ــي_تعــد_بتمثي ــف،_الت ــة الطائ ــقاً التّفاقّي ــودة وف ــة الموع ــاء الدول إنش
ــز_لبنــان. الطوائــف_فــي_لبنــان_وهــذا_مــا_يصنــع_تماي

فــي_مرحلــة_الحقــة_إنشــاء مجلــس الشــيوخ الموعــود_حيــث_يتــّم_تمثيــل_الطوائــف_

والمذاهــب_الدينّيــة_وتكــون_حقــوق_كّل_منهــا_محفوظــة.

ــة_ال_ ــي_ألّن_الطائفّي ــي_الحال ــي والمذهب ــام الطائف ــن النظ ــي م ــص التدريج التخّل
ــا. ــدة_توّفره ــة_الموّح ــا_الدول ــات._وحده ــة_للمجتمع ــر_الحماي توّف

علينــا_أن_نســعى_إلــى_تطويــر قانــون االنتخــاب_وتغييــره_لجعلــه_أكثــر_تمثيــًل_لجميــع_

ــة،_ ــرة_واحــدة_ونســبّية_كامل ــغ_دائ األطــراف_والمجتمعــات_والمناطــق،_وأن_نعمــل_لنبل

والعتمــاد_ســّن_الـــ_18_عــاّماً_كحــّد_أدنــى._

فــي_مــا_يخــّص_األزمــة_الســوريّة_والتوتـّـرات_والصراعــات_اإلقليمّيــة_والدولّيــة،_ينبغــي_أن_

يّتخــذ لبنــان موقــفاً موّحــداً وأن يحتــرم الحيــاد اإليجابــّي.
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ــدول  ــرة ال ــى أس ــي إل ــة وينتم ــدول العربّي ــة ال ــس لجامع ــو مؤّس ــان عض لبن
ــدة. ــّية_الفري ــة_والسياس ــه_االجتماعّي ــى_طبيعت ــراً_إل ــه_نظ ــد_يؤّدي ــه_دور_فري ــة._ل العربّي

لبنان في حالة حرب مع إسرائيل

علــى االســتراتيجّية الدفاعّيــة أن تقــع حصــرّياً علــى عاتــق الحكومــة اللبنانّيــة__
غيــر_أّن_مــن_الضــرورّي_التوّصــل_إلــى_إجمــاع_واتّفــاق_لمعالجــة_هــذا_الوضــع.

دعم استقالل القضاء_لحماية_حقوق_الناس_المدنّية_والسياسّية_والقانونّية.

إصــالح النظــام القضائــي والتشــريعي_مــن_أجــل_التكّيــف_مــع_احتياجــات_االقتصــاد_
المعولــم_فــي_القــرن_الواحــد_والعشــرين_،_واالنتقــال_بــه_مــن_صــورة_المترّهــل_الفاســد_

والخاضــع_لطبقــة_سياســّية_فاشــلة_وغيــر_الفّعــال،_إلــى_صــورة_المؤّسســة_المســتقلّة_._
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ــاّم._ويجــب_تحديــث_القــدرات_وأســاليب_العمــل_ ــاع الع ــل القط ــدرات داخ ــز الق تعزي
ــة_فــي_لبنــان. فــي_القطاعيــن_العــاّم_والخــاّص_تســهيًل_لمزاولــة_األعمــال_التجاريّ

رهــناً_ حوافزهــا_ بجعــل_ البشــرّية_ مواردهــا  وتجديــد  اإلدارة  حجــم  تقليــص 
بالكفــاءة._ال_بــّد_مــن_جعــل_القطــاع_العــاّم_قــادراً_علــى_دعــم_القطــاع_الخــاّص_ليتمّكــن_

ــكار. ــة_واالبت ــن_المنافس م

تحقيق الالمركزّية وتحديث اإلدارة العاّمة_باستخدام_التكنولوجيات_الجديدة.

إعطــاء البلدّيــات مزيــداً مــن المســؤولّيات إلدارة الخدمــات المحلّيــة_التــي_يحتــاج_
إليهــا_المواطــن.

ــا_ ــاّص_PPP_كلّم ــاّم والخ ــن الع ــراكة القطاعي ــى ش ــة عل ــاريع القائم ــم المش دع
ــّو_ ــين_النم ــاّص_لتحس ــاع_الخ ــى_القط ــال_إل ــتطاع،_واالنتق ــدر_المس ــك_وبق ــن_ذل أمك

ــخ...( ــراكات،_إل ــة_BOT،_ش ــل_ملكّي ــغيل_ونق ــييد_وتش ــاد_)تش ــث_االقتص وتحدي
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وضــع خطــط لجــذب االســتثمار المباشــر_بشــّقيه_األجنبــي_FDI__والمحلّــي_DDI_عــن_
طريــق_تهيئــة_المنــاخ_المناســب_لألعمــال_واالســتثمار.

الحّث على اعتماد تكنولوجيات جديدة في لبنان.

تعزيــز الكفــاءة االقتصادّيــة والقــدرة التنافســّية._تقديــم_خدمــة_أفضــل_بتكلفــة_
أقــّل.

تشــجيع حــركات المجتمــع المدنــي ذات القضايــا العادلــة_والقيــم_المشــتركة_مثل:_
ــة_ ــة،_ومحارب ــن_الجنســين،_ومكافحــة_العنــف_ضــّد_المــرأة،_ومســائل_البيئ المســاواة_بي

الفســاد،_والدفــاع_عــن_حقــوق_اإلنســان...
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ــدور_ ــدة_ل ــة_الزائ ــج_عــن_المركزي ــا_نات ــر_مــن_مشــاكل_بلدن ــة:_إن_الكثي ــاد الالمركزي اعتم
ــلل_دور_ ــن_خ ــرة_م ــة_كثي ــن_مشــكلت_إداري ــص_م ــن_التخلّ ــي_اإلدارة._ويمك ــوزارات_ف ال

ــر_فــي_ ــي_يجــب_أن_تعطــى_دوراً_أكب ــة__الت ــات_المحلي ــة_والبلدي فاعــل_للشــركات_الفرعي

ــق_ ــية._لتحقي ــة_السياس ــات_الحكوم ــة_بصلحّي ــر_المرتبط ــن_غي ــائل_المواطني ــل_مس ح

ــي: ــى_اآلت ــاج_إل ــك_نحت ذل

إنشــاء_وزارة_تخطيــط_)أو_تصميــم(_وإطــلق_يدهــا_لتكــون_مســؤولة_عــن_اعتمــاد__	

ــل،_ ــث_النق ــن_حي ــوازن_م ــي_مت ــة_مناطق ــج_تنمي ــان_برنام ــاملة_لضم ــة_ش خط

ــاء،_واإلســكان._ ــاه_والكهرب ــع_المي ــال،_وشــبكات_توزي واالتص

ــن__	 ــد_م ــات_المزي ــاء_البلدي ــلل_إعط ــن_خ ــّدة_م ــة_ممت ــج_المركزي ــاد_برنام اعتم

المســؤوليات_اإلداريّــة_والمحلّيــة.

ــن_العــاّم_والخــاص_)PPP(_كلمــا_وحيثمــا__	 ــن_القطاعي ــادرات_شــراكة_بي إنشــاء_مب

ــك_ممكــناً. كان_ذل

20

50



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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على
صعيد عاّم:

تطبيق_قوانين_منع_الفساد_	

إصلح_النظام_القضائي_وإنصاف_القضاة_في_أجورهم_المعتمدة.__	

علــى_اإلصلحــات_وتطبيــق_القوانيــن_أن_تشــمل_جميــع_اإلدارات:_ألشــرطة،_الخدمــات__	

العاّمــة،_إدارة_األمــلك،_الضرائــب،_الجمــارك،_والمشــتريات_العاّمــة.

إنفــاذ_تطبيــق_الحكومــة_اإللكترونّيــة_لتعزيــز_الحوكمــة_الرشــيدة_)لبنــان_يقــع_فــي_المرتبــة__	

127_مــن_أصــل_391_دولــة(.

التحضير_العتماد_المشتريات_بالوسائل_اإللكترونّية_لصالح_جميع_اإلدارات_تعزيزاً_للشفافّية._	

إطلق_برامج_للتوعية_العاّمة_في_مواجهة_الفساد._	
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المرافق
والقطاعات:

السياسة النقدّية:

وفــقاً_لصنــدوق_النقــد_الدولــي_قــد_يكــون_عــبء_الديــون_هــو_مصــدر_المخاطــر_األّول_الــذي_يهــّدد_

االســتقرار_المالــي_ويمكــن_أن_يمنــع_الحكومــة_مــن_تحقيــق_أهدافهــا_االقتصاديّــة.

هنــاك_حاجــة_إلــى__زخــم_إيجابــّي_لوضــع_االقتصــاد_اللبنانــي_فــي_مــدار_مــن_النمــّو_وهــذا_يقتضــي_

ــذي_فرضــه_مانحــو_قــروض_ســيدر_ ــرى_كمــا_جــاء_فــي_الشــرط_ال ــة_كب ــات هيكلّي ــر وإصالح تدابي
ــة. علــى_الحكومــة_اللبنانّي

ــي_وتخفيضــه_مــن_خــلل_ فالحكومــة_تحتــاج_إلــى_تثبيــت_نســبة_الديــن_إلــى_مجمــل_الناتــج_المحلّ

ــر._فالفســاد_عائــق_وعــبء_أساســّي_يســهم_فــي_ ــر_ميّس ــى_النمــّو،_وهــو_أمــر_غي سياســات_تتوّخ

54تصاعــد_الديــن_العــاّم.__
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يضــاف_إلــى_ذلــك_مــا_ينتــج_عــن_عــدم_االســتقرار_السياســي_وعــن_وضــع_المنطقــة_المرتبــك_مــن_

ــة_وانخفــاض_مســتوى_الثقــة_ ــات_االقتصاديّ ــة_تفرضهــا_العقوب مشــاكل_وضغــوط_سياســّية_ومالّي

بالمؤّسســات_اللبنانّيــة._)وقــت_طويــل_يقتضيــه_تشــكيل_كّل_حكومــة،_توظيــف_غيــر_شــّفاف_فــي_

ــة...(_ اإلدارات_العاّمــة،_صعوبــات_تقديــم_موازنــة_مالّي

ــرة_وتجاوزهــا_لكــن_ ــي_والنظــام_المصرفــي_مــن_معالجــة_أزمــة_كبي ــن_البنــك_المركــزي_اللبنان تمّك

بتكلفــة_كبيــرة_ولمهلــة_محــدودة.__هنــاك_إذاً_حاجــة_إلــى__زخــم_إيجابــّي_لوضــع_االقتصــاد_اللبنانــي_

فــي_مــدار_مــن_النمــّو_وهــذا_يقتضــي_تدابيــر_وإصلحــات_هيكلّيــة_كبــرى_كمــا_جاء_فــي_الشــرط_الذي_

فرضــه_مانحــو_قــروض_ســيدر_علــى_الحكومــة_اللبنانّيــة._هــذه_التدابير_أساســّية_لجــذب_االســتثمارات_

إلــى_القطاعــات_اإلنتاجّيــة_ولتشــجيع_تطبيــق_التكنولوجّيــات_الجديــدة_فــي_لبنــان._
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ــك_مــن_ ــن_السياســي_وعــن_وضــع_المنطقــة_المرتب ــج_عــن_عــدم_اليقي ــا_ينت ــك_م ــى_ذل يضــاف_إل

ــة_وانخفــاض_مســتوى_الثقــة_ ــات_االقتصاديّ ــة_تفرضهــا_العقوب مشــاكل_وضغــوط_سياســّية_ومالّي

بالمؤّسســات_اللبنانّيــة._)وقــت_طويــل_يقتضيــه_تشــكيل_كّل_حكومــة،_توظيــف_غيــر_شــّفاف_فــي_

ــة...(_ ــة_مالّي ــم_موازن ــات_تقدي ــة،_صعوب اإلدارات_العاّم
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التدابير واإلصالحات:

االلتزام_بتقديم_الموازنات_في_أوقاتها_المتوّجبة._	

فرض_رقابة_صارمة_على_اإلنفاق_مع_الشفافية_التاّمة_والمعلومات_الوافية._	

تحسين_تحصيل_الضرائب_ومنع_التهرّب_الضريبي._	

إعتماد_الوسائل_الرقمّية_لجعل_المعاملت_شّفافًة_وفّعالة._	

ــذب_المســتثمرين__	 ــال_وتج ــز_رّواد_األعم ــدة_تحّف ــة_جدي ــى_وضــع_سياســة_ضريبّي ــل_عل _العم

ــة. ــة_اإلضافّي ــاريع_القيم ــة_ومش ــات_الصناعّي ــى_المؤّسس ــاء_عل ــن_األعب ــف_م وتخّف

ــأدوات__	 ــة_ب ــة_حديث ــة_مالّي ــة_بسياس ــادي_مرتبط ــّو_االقتص ــة_للنم ــر_رؤي ــى_تطوي ــل_عل العم

ــاس. ــاول_الن ــّفافة_بتن ــات_ش ــرة_ومعلوم ــة_معاص مالّي
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ــلل_تشــجيع_الشــركات_الناشــئة__	 ــن_خ ــّو_م ــل_للنم ــج_قاب ــاد_منت ــو_اقتص ــود_نح ــط_الجه ضب

ــطة. ــرة_والمتوّس ــركات_الصغي والش

العمــل_علــى_إصــلح_البنيــة_التحتّيــة__التشــريعّية_لمواكبة_رؤيــة_النمّو_بشــكل_أفضــل،_وتطبيق__	

نظــام_يســّهل_ســير_األعمــال_التجاريّة_فــي_لبنان.__

تطوير_القطاع_العاّم_لجعله_أكثر_كفاءًة_واستجابًة_الحتياجات_دعم_اإلنتاجّية_والتنمية._	

تشجيع_مبادرات_الشراكة_بين_القطاعين_العاّم_والخاّص._	

جمــع_المعلومــات_والبيانــات_ضــرورّي_لممارســة_األعمــال_التجاريـّـة._اإلحصــاءات_حاجــة_حيويّة.__	

ال_بــّد_مــن_تطويــر_هــذا_القطــاع_لمــؤازرة_المؤّسســات_الخاّصــة_واإلدارة_العاّمة.

ــاز__	 ــاخ_وجه ــى_من ــة_إل ــة_للنتقــال_مــن_البيروقراطّي إعــداد_األفــراد_وتأهيلهــم_ضــرورة_حتمّي

ــة_أفضــل. ــد_األشــخاص_والمؤّسســات_بخدم ــة_لتزوي ــن_للخدم بشــرّي_مهّيأي

تعزيز_الكفاءة_االقتصاديّة_والقدرة_التنافسّية._	

58





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_مــرّة_أخــرى_بهّمــة_شــبابه_ورجــال_األعمــال.
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المطلوب:

_جذب_االستثمارات_األجنبية_المباشرة._	

توطيــد_العلقــات_مــع_االنتشــار_اللبنانــي_الــذي_يمّثــل_شــبكة_دعــم_للتســويق_فريــدة_وقوية__	

فــي_جميــع_أنحــاء_العالم.

ــراق__	 ــن_اخت ــا_م ــرة_والمتوســطة_لتمكينه ــركات_الصغي ــى_بالش ــّية_تعن ــدرة_تنافس ــر_ق تطوي

ــك_مــن_خــلل_البرامــج_ ــر_التجــارة_،_وذل ــة_بمــا_يتوافــق_مــع_أســاليب_تحري األســواق_العالمّي

ــم_ ــي_ت ــة_الت ــات_التجاري ــة_واالتفاقي ــات_الدولي ــع_االلتزام ــياً_م ــب،_تماش ــل_المناس والتأهي

ــة. ــة_اللبناني ــل_الحكوم ــن_قب ــا_م توقيعه

الحفاظ_على_سياسة_التجارة_الحرة_والعادلة._	

ــات__	 ــات_والمجموع ــال_والبلدي ــال_األعم ــع_مــن_خــلل_تشــجيع_رج ــكار_والتنوي تشــجيع_االبت

ذات_االهتمامــات_المشــتركة_علــى_العمــل_مــعاً_مــن_أجــل_تطويــر_اقتصــاد_مســتدام_

ــّياً. ــؤول_اجتماع ومس
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الحفاظ_على_سياسة_التجارة_الحرة_والعادلة._	

ــات__	 ــات_والمجموع ــال_والبلدي ــال_األعم ــع_مــن_خــلل_تشــجيع_رج ــكار_والتنوي تشــجيع_االبت

ذات_االهتمامــات_المشــتركة_علــى_العمــل_مــعاً_مــن_أجــل_تطويــر_اقتصــاد_مســتدام_

ــّياً. ــؤول_اجتماع ومس

مضاعفــة_الجهــود_إلعــادة_تنشــيط_ريــادة_األعمــال_اللبنانيــة_مــن_خــلل_تشــجيع_االســتثمارات__	

ــة_ ــاً._فالمواهــب_اللبناني ــذي_يمكــن_أن_ينافــس_دولي فــي_االقتصــاد_المعرفــي_الرقمــي_ال

ــز_القوانيــن_واألطــر_ حاضــرة_وفاعلــة_فــي_جميــع_أنحــاء_العالــم._ومــا_نحتــاج_إليــه_هــو_تعزي

ــادرة_ ــرار_مب ــى_غ ــادرات_)عل ــة_المب ــاريع_ورعاي ــم_المش ــي_تنظي ــاعدة_ف ــية_للمس المؤسس

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_الدوليــة_

وســوق_العمــل_المتغيــر_باســتمرار._هــذا_ينطبــق_علــى_القطاعيــن_العــام_والخــاّص_عبــر_الجامعــات_

ــداد_ ــى_إع ــدف_إل ــم_ته ــة_للتعلي ــة_وطني ــب_أن_توضــع_خّط ــة._يج ــات_المهنّي ــدارس_والمنّظم والم

األطفــال_والشــباب_لمواكبــة_العصــر_الرقمــي.
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التدابير:

تبّني_رؤية_وطنّية_جديدة_للتعليم_تعتمد_على_اكتساب_المعرفة_من_خلل_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_محلــّياً_وعلــى_نطــاق_الشــرق_األوســط.

تعزيز_التعليم_العام_من_خلل_مراجعة_جميع_االعتمادات_المعطاة_للجامعات_واألكاديميين._	

ــم__	 ــاليب_التعل ــة_أس ــلل_مراجع ــن_خ ــم_م ــي_التعلي ــداً_ف ــة_دوراً_رائ ــة_اللبناني ــاء_الجامع إعط

والتعليــم_وكذلــك_توظيــف_واختيــار_األســاتذة_الذيــن_يجــب_أن_يكونــوا_مســتقلين_عــن_تأثيــر_

ــة. ــات_الطائفي ــاء_والمجموع األفرق

ــل__	 ــلزم_والتأهي ــم_ال ــوع_التعلي ــأن_ن ــورة_بش ــم_المش ــي_تقدي ــاص_ف ــاع_الخ ــراك_القط إش

ــة. ــح_التعليمي ــروض_والمن ــى_الق ــول_عل ــي_الحص ــاعدة_ف ــك_المس ــدرّب_وكذل والت







الثقافة والتراث:

تراثنــا_يتألّــف_مــن_إرث_الماضــي_ويضــّخ_فــي_الوقــت_نفســه_َوقــوداً_للحاضــر_ووعــوداً_بغــٍد_ملَهــٍم_

باإلبــداع_واالبتــكار._تتألــق_المواهــب_اللبنانيــة_فــي_جميــع_أنحــاء_العالــم_فــي_أشــكال_وأشــكال_مــن_

ــم._ ــاء_واألدب_والعمــارة_والتصمي ــي_والرقــص_واألفــلم_واألزي ــي:_الموســيقى_واألغان ــر_الفن التعبي

ــك_عامــٌل_مهــّم_مــن_عوامــل_ ــم_وهــي_كذل ــا_للعال الثقافــة_هــي_جــزء_أساســي_مــن_صــورة_أّمتن

االقتصــاد_اللبنانــي.

تفقــد_بيــروت_ومعظــم_المــدن_فــي_لبنــان_هويّتهــا_بســبب_األبنيــة_العشــوائية_والتوّســع_العقــارّي_

القائــم_علــى_الفوضــى_واالرتجــال_والمفتقــر_إلــى_التخطيــط_المدنــّي_فــي_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._	

تعّبــر_الثقافــة_عــن_قيــم_ومعتقــدات_مضيئــة_مــن_شــأنها_أن_توجــد_تقــارباً_بيــن_النــاس،_وزيادة__	

فــي_التفاهــم_تجلــب_التســامح_واالحترام.

ــارّي__	 ــب_الحض ــذا_الجان ــص_ه ــداع_وتخصي ــكار_واإلب ــاء_وزارة_للبت ــة،_وإنش ــلح_وزارة_الثقاف إص

ــة. ــر_فــي_الموازن ــى_بكثي بحصــة_أعل

ــراث__	 ــى_الت ــة_الحفــاظ_عل ــه_الحيويّ ــزءاً_أساســّياً_مــن_االقتصــاد_مــن_مهاّم ــار_الثقافــة_ج اعتب

ــه. ــة_وحمايت ــف_األثري ــاري_والتح المعم

وضع_مخّطط_توجيهي_ومراجعة_القوانين_المعنّية_للحفاظ_على_التراث._	
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المبادرات:

أطلــق_منتــدى_الحــوار_الوطنــي_مشــروع_حــوار_الحــروف_الهجائيــة_بهــدف_اســترجاع_موقــع__	

لبنــان_بيــن_الــدول_مــن_خــلل_الفــّن،_وجمــع_فّنانيــن_مــن_جميــع_أنحــاء_العالــم_للعمــل_فــي_

مشــروع_ملهــم:_الحــروف_الهجائيــة.

ــة__	 ــات_الدولّي ــت_بالهيئ ــكو_وارتبط ــاد_اليونس ــى_اعتم ــة_عل ــؤون_الخارجّي ــت_وزارة_الش حصل

والمحلّيــة_التــي_تتقاســم_نفــس_القيــم_فــي_مــا_يتعلّــق_باالحتــرام_والتســامح_والحــوار_بيــن_

ــر_واألمم«. »البش

ســيتّم_عــرض_اللوحــات_التــي_صّممهــا_الفنانــون_اللبنانّيــون_والعالمّيــون_فــي_متحــف_بالهواء__	

الطلــق_ســيبقى_رمــزاً_لإلبــداع_والحــوار_من_خــلل_الفنــون_والتســامح_والســلم._

حوار_األبجديّات_)أو_الحروف_الهجائّية(_رسالة_إلى_العالم._	



الطاقة:

ــة_ال_ ــح_نعم ــه_أن_يصب ــداً_،_أمكن ــة_جي ــغ_األهمّي ــورد_البال ــذا_الم ــت_إدارة_ه ــاز:_إذا_تّم ــط والغ النف
ــي_ ــعب_اللبنان ــكل_الش ــورداً_ل ــاز_م ــط_والغ ــر_النف ــة._يعتب ــرات_الطائفي ــات_والتوتّ ــوعاً_للنزاع موض

ــراً_بطــرق_عديــدة_علــى_ ويمــّس_جميــع_قطاعــات_االقتصــاد_وكّل_أطيــاف_المجتمــع_اللبنانــي_مؤثّ

ــة. ــا_اليومي ــب_حياتن ــع_جوان جمي
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اإلجراءات:

_وضع_استراتيجية_وطنية_خاّصة_بالنفط_والغاز._	

إنشاء_شراكة_حقيقّية_بين_القطاعين_العاّم_والخاّص_إلدارة_هذه_الموارد._	

تعزيز_دور_إدارة_النفط_اللبننانّية_)LPA(_وفصله_عن_االنتماءات_السياسية_والطائفّية._	

إنشاء_شركة_نفط_وطنية_تكون_مسؤولة_عن_إدارة_هذا_القطاع._	

األموال__	 استخداُم_ _ يتمَّ ال_ كي_ المالية_ وزارة_ عن_ مستقلّة_ إدارته_ تكون_ سيادي_ صندوق_ إنشاء_

والتعليم. للقتصاد_ اإلنتاجية_ القطاعات_ في_ مداخيله_ تستثمر_ بل_ _، العاّم_ الدين_ لخدمة_

إشراك_وتعزيز_دور_المجتمع_المدني_لتمكين_ممّثليه_من_القيام_بدور_ناشط_في_صنع_القرار._	

ضمان_الحكم_الرشيد_في_األساليب_واإلجراءات._	
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المبادرات:

قــام_منتــدى_الحــوار_الوطنــي_بإطــلق_ورعايــة_نــدوات_ســنويّة_مفتوحــة_طــوال_يــوم_كامــل_حــول_

النفــط_والغــاز_،_بالتعــاون_مــع_المعهــد_العالــي_إلدارة_األعمــال )ESA( لزيــادة_الوعــي_حــول_مكانــة_

هــذا_القطــاع_الحيــوّي_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_أهمّيــة_فــي_الشــرق_األوســط،_فالميــاه_هــي_أهــّم_مــورد_طبيعــّي_

يحتــاج_إليــه_ويقبــل_عليــه_العالــم._يتــم_اســتغلل_10_٪_فقــط_مــن_مواردنــا._40_٪_تذهــب_هــدراً_

ــن_ ــة_للتخزي ــة_التحتّي ــادم_البني ــع._أّدى_ســوء_اإلدارة_وتق ــي_الينابي ــوث_ف ــّببه_التل ــا_يس ــك_عّم ناهي

ــذي_ ــر_ال ــاه_األم ــى_اســتهلك_المي ــادة_الضغــط_عل ــى_زي ــن_الســوريّين،_إل ــق_اللجئي ــع_وتدّف والتوزي

ــر_ ــر_صالحــة_للشــرب._ســبب_آخ ــوت_غي ــى_البي ــي_تصــل_إل ــاه_الشــفة_الت ــا._مي فاقــم_مســألة_ندرته

ــاه. ــرّي_التــي_تمثــل_61_٪_مــن_الطلــب_علــى_المي ــاه_ال للقلــق_هــو_ســوء_توزيــع_مي
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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__	 ــع_وكاالت_المي ــل_م ــكل_أفض ــيق_بش ــاه_والتنس ــكة_للمي ــية_متماس ــة_رئيس ــع_خط وض

ــة. ــات_ذات_الصل والبلدي

ــي__	 ــاه_ف ــم_سياســات_إدارة_المي ــاه_)NWC(_لدراســة_وتصمي ــي_للمي ــس_الوطن ــاء_المجل إنش

ــلد. ــع_أنحــاء_الب جمي

توفير_مياه_الشفة_لجميع_المواطنين._	

توفير_المياه_للصناعات،_للزراعة،_للبنية_التحتّية_السياحية،_للكهرباء،_وبيع_الفائض._	

ضمان_َحوكمة_مختّصة_إلدارة_هذا_القطاع_الحيوي._	 77



الكهرباء:

ــّياً_عــبء_ثقيــل_ومقلــق_علــى_الوضــع__االقتصــادي_فــي_لبنــان_كمــا_يشــّكل_ ــاء_حال تشــّكل_الكهرب

بنــداً_أساســّياً_فــي_مســألة_الديــن_العــاّم_نظــراً_إلــى_ســوء_اإلدارة_وعــدم_الكفــاءة._لكــن_يمكــن_لهــذا_

المــورد_أن_يصبــح_قــّوة_قــادرة_علــى_تحقيــق_مداخيــل_تنعــش_االقتصــاد_إذا_تــّم_تشــغيله_بشــكل_

ســليم،__وفــي_حــال_ارتباطــه_بالقطــاع_الخــاّص_يمكنــه_جــذب_اســتثمارات_محلّيــة_وأجنبّيــة_مباشــرة.

التدابيــر:__معالجــة_ســريعة_عــن_طريــق_تعييــن_ســلطة_تنظيمّيــة_وإعــادة_هيكلــة_مؤّسســة_كهربــاء_

لبنــان_وإيقــاف_الدعــم_تدريــجاً،_واعتمــاد_الشــراكة_بيــن_القطاعيــن_الخــاّص_والعــاّم،_تطبيــق_أســاليب_

الحوكمــة_وإزالــة_التعّديــات_غيــر_القانونّيــة_وتحســين_الجبايــة._





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_االجتماعي._

تضــاف_إلــى_ذلــك_الضغــوط_التــي_فرضهــا_التدّفــق_الهائــل_للجئيــن_الســوريين.

يجــب_أن_يكــون_هنــاك_تنســيق_أفضــل_بيــن_القطاعيــن_العــام_والخــاص_وكذلــك_مــع_المنّظمــات_

غيــر_الربحّيــة._كمــا_ال_بــّد_مــن_حمايــة_وزارة_الصحــة_العامــة_مــن_التدّخــلت_السياســّية_التــي_تــؤدي_

إلــى_ركــود_بيروقراطــّي_،_وعــدم_كفــاءة_وســوء_إدارة.

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._	

ــن__	 ــد_م ــذي_يزي ــي_ال ــان_االجتماع ــي_للضم ــدوق_الوطن ــة_للصن ــكلة_المزمن ــة_المش معالج

ــاّم. ــن_الع ــاوي_للدي ــع_المأس الوض

تحســين_الصّحــة_العامــة،_بــدءاً_مــن_بنــاء_الوعــي_فــي_المــدارس_ومؤّسســات_التعليــم_العاّمــة__	

والخاّصــة_حــول_إعــادة_التدويــر،_ومنــع_حــرق_النفايــات_بــل_رقابــة.



المناخ والبيئة:

ــيارات_ ــات_الس ــاء_وانبعاث ــواء_والم ــمل_اله ــة_تش ــر_مقبول ــتويات_غي ــان_مس ــي_لبن ــّوث_ف ــغ_التل بل

ومســتويات_الضوضــاء._ســوء_اإلدارة_أتــاح_تراكــم_الســرطانات_وازديــاد_المشــاكل_الصحيــة._كذلــك_إزالة_

الغابــات_وأنشــطة_الكّســارات_والمرامــل._القطاعــان_الصناعــي_والعقــاري_أســهما_فــي_زيــادة_تهديــد_

ــروت_وعــدم_ ــاء_الرأســي_فــي_بي ــرة._البن ــة_كبي ــة_وتســّببا_فــي_مشــاكل_بيئّي ــة_والبحري ــاة_البريّ الحي

ــة_ ــدار_العقــود_الماضي ــى_م ــة._عل ــة_صعب ــاة_اليومّي وجــود_مســاحات_عامــة_خضــراء_يجعــلن_الحي

عانــت_البيئــة_مــن_تدهــور_ســريع_مــن_شــاطئ_البحــر_إلــى_قمــم_الجبــال،_وشــهدنا_تدميــر_العديــد_من_

رمــوز_التــراث_اللبنانــي_و_ذلــك_نظــراً_إلــى_فقــدان_القوانيــن_أو_تجاهلهــا،_وغيــاب_التخطيــط_والجنــوح_

ــة_وعــي_المواطنيــن_وعــدم_الشــعور_باالنتمــاء_إلــى_البلــد_أو_ إلــى_جمــع_المــال_الســهل._كذلــك_قلّ

حّتــى_إلــى_حــّي_مــن_أحيائــه.
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اإلجراءات:

_إعلن_حالة_الطوارئ_الوطنية_للبيئة._	

اعتماد_وإنفاذ_القوانين_ذات_الصلة._	

يجب_أن_يعمل_القطاعان_العام_والخاص_كثنائي_ديناميكي._	

الكّسارات_)المحاجر(_الخارجة_عن_القانون._	

مطالبــة_الصناعــات_باختيــار_مواقــع_بعيــدة_عــن_المــدن_والســيطرة_علــى_النفايــات_و_تلــّوث__	

الهــواء_والميــاه.

تنظيم_البناء_والمشاريع_العقارية_لمطابقة_البنية_التحتّية._	

تشجيع_شراء_سيارات_ذات_انبعاثات_منخفضة_من_ثاني_أوكسيد_الكربون._	

اســتحداث_قوانيــن_وطــرق_إلدارة_النفايــات_وفــق_األصــول_المناســبة_علــى_الصعيــد_الوطني:__	

الحــّد_وإعــادة_االســتخدام_وإعــادة_التدوير.

84وقف_التدهور_البيئي،_وحماية_الغابات،_وإنشاء_مساحات_عاّمة_وحدائق_خضراء._	
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المبادرات

فــي_العــام_2019_،_تمّكــن_فــؤاد_مخزومــي_مــن_بــدء_وإقــرار_القانــون_الذي_يحمــي_»حــرش_بيروت« 

ــر_المنضبطــة_ ــر_القانونــي_والمقصــورات_التجاريــة_الصغيــرة_غي ــاء_غي مــن_مزيــد_مــن_التدهــور_والبن

وغيــر_القانونيــة.
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ــل_ ــذ_أوائ ــلد_من ــى_الب ــرّت_عل ــي_أث ــدة_الت ــات_العدي ــم_المشــاكل_والصراع ــوم،_رغ ــان_الي يظــّل_لبن

ــرق_ ــط___والش ــض_المتوس ــر_األبي ــة_البح ــي_منطق ــزياًّ_ف ــعاً_مرك ــرين،_مرج ــرن_العش ــبعينّيات_الق س

ــف_يزدهــر_ ــه_مجتمــعاً_متعــدد_الطوائ ــة_ولكون ــه_االقتصادي ــه_وحيويّت ــى_ريادت األوســط_نظــراً_إل

ــذي_يهــز_المنطقــة_عــدا_عــن_ فيــه_الحــوار،_والتســامح_والعيــش_المشــترك_بمواجهــة_التطــرف_ال

ــة._ ــلت_الخارجّي التدّخ

ــم_ ــذي_غــزا_العال ــاري_لظاهــرة_الربيــع_العربــي_ال ــان_قــد_قــّدم_مــا_يشــبه_النمــوذج_االختب _وكان_لبن

ــي__مــن_العــام_2010_فصاعــداً. العرب
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ــل_ ــة_وقب ــرب_األهلّي ــراث_الح ــن_مي ــص_م ــة_التخلّ ــلد_صعوب ــي_الب ــّية_ف ــكلة_الرئيس ــى_المش تبق

ــان_ ــى_اســتخدام_لبن ــة_إل ــة_واإلقليمي ــول_القــوى_العظمــى_العالمّي كل_شــيء،_فــي_اســتمرار_مي

ــك_ممكــناً_لألســف_تواطــؤ_بعــض_ كســاحة_صــراع_لتســوية_حســاباتها_المفتوحــة._ومــا_جعــل_ذل

ــعب_ ــح_الش ــل_مصال ــة_قب ــوى_الخارجي ــح_الق ــت_مصال ــي_وضع ــة_الت ــية_اللبناني ــوى_السياس الق

ــر_الوطــن_فيمــا_يســتغلّها_ويقطــف_ثمــار_ارتهانهــا_ ــي_وســمحت_لنفســها_أن_تتلعــب_بمصي اللبنان

ــارج. ــن_فــي_الخ ــار_اللعبي كب

ــاح_وتفاهــم_ ــالة_انفت ــع_دوره_كرس ــن_أن_تســتعيد_انســجامها_م ــّد_م ــة_ال_ب ــان_الخارجّي سياســة_لبن

وتكامــل_بيــن_مختلــف_االتّجاهــات_الثقافّيــة_والروحّيــة_والعقائديـّـة،_بتنســيق_صــادق_مــع_جامعــة_

ــة،_والتــزام_مســؤول_بــدوره_كعضــو_فاعــل_فــي_منّظمــة_األمــم_المّتحــدة. الــدول_العربّي

ــاورة،_ ــدول_المج ــع_ال ــوار_م ــى_الح ــة_إل ــي_األفضلّي ــة_أن_تعط ــة_اللبناني ــة_الخارجي ــي_للسياس ينبغ

ــاعدة_ ــى_المس ــول_عل ــي،_والحص ــاد_األوروب ــم_االتّح ــة_ث ــدول_العربّي ــة_ال ــاء_جامع ــوصاً_أعض وخص

ــا_ومســتقبلها: ــان_دولتن ــّددان_كي ــن_ته ــن_اللتي ــى_العقدتي ــر_عل ــه_وتنتص ــن_لتواج ــم_اللزمي والدع

88



الذيــن  الالجئيــن  الهائــل  العــدد 
يســتنزفون مواردنــا المحــدودة 
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ــة_ ــرى_غالبي ــوم_ن ــر_العقــود_والقــرون،_والي ــان_أرضاً_للهجــرة._ألســباب_متنوعــة_وعب لطالمــا_كان_لبن

ــل_ ــرص_عم ــياً_لف ــرة_توّخ ــيرات_الهج ــى_تأش ــول_عل ــون_للحص ــباب_يتقّدم ــن_الش ــلب_والخريجي الط

ــان_عاجــزاً_عــن_اســتيعاب_ ــح_أن_تتوّقــف_هجــرة_األدمغــة_هــذه_مــا_دام_لبن ــر_المرّج الئــق._مــن_غي

ــص. ــاح_فــي_ســوق_العمــل_المتقلّ ــة_المت ــض_العمال فائ

علــى_الحكومــة_والقطــاع_الخــاص_أن_ينّســقا_الجهــود_للســتفادة_مــن_اإلمكانــات_الهائلــة_المتوافرة_

ــه_الشــباب_اللبنانــي_فــي_الخــارج_كــي_يفيــدوا_مــن_حضورهــم_ ــا_توجي ــن_اللبنانييــن._علين للمغتربي

الفاعــل_والمؤثّــر_ضمــن_الشــبكة_الماليــة،_وعلقاتهــم،_ومصــادر_فــرص_العمــل...

ــي_ومهــارة_ ــم_اللبنان ــى_االســتثمار_فــي_التعلي ــن_عل ــا_تشــجيع_المغتربي ــك،_يمكنن ــى_ذل عــلوة_عل

ــا_ ــة_ومطالبه ــن_شــبابنا_مــن_التجــاوب_مــع_احتياجــات_الســوق_الدولي ــى_يتمّك ــادة_األعمــال_حت ري

فــي_مختلــف_المجــاالت_المتقّدمــة:_الــذكاء_االصطناعــي_واالقتصــاد_الرقمــي_واإلبــداع_والمهــارات_

ــة_،_إلــخ... 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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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.

ــع_ ــب_م ــى_جن ــباً_إل ــل_جن ــزم_بالعم ــي_ونلت ــع المدن ــات_المجتم ــم_جمعّي ــّجع_وندع ــن_نش _نح

ــا_علــى_أن_يصبــح_مــكاناً_ ــة_فــي_جميــع_القضايــا_العادلــة_لمســاعدة_بلدن المنظمــات_غيــر_الحكومّي

ــم. ــى_العال ــامح_إل ــالة_الســلم_والتس ــل_رس ــه_ولنق ــش_في ــل_للعي أفض

مبادرات:

ــر_ 	 ــى_الفق ــاء_عل ــدة_هــدف_القض ــم_المتح ــت_األم ــاس._تبّن ــن الن ــر وتمكي ــة الفق محارب
ــتدامة._ ــة_المس ــداف_التنمي ــزم_بأه ــت_وتلت ــي_وقع ــة_مخزوم ــوع._مؤسس ــع_والج المدق

عــلوة_علــى_ذلــك،_منــذ_تأسيســها،_أطلقــت_مؤسســة_مخزومــي_برامــج_لمســاعدة_

ــي_لمســاعدتهم_فــي_ ــب_المهن ــة،_والتدري ــة_والوقاي ــة_الصحي ــث_الرعاي ــن_مــن_حي المحتاجي

ــوارع._ ــن_الش ــروج_م ــف_والخ ــى_وظائ ــور_عل العث





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_والطاق 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 الشمس

دعم_خطط_لتمكين_فئات_من_الناس_في_عدد_من_المجاالت._	

دعــم_حقــوق_اإلنســان_بجميــع_أشــكالها،_وأهّمهــا_حقــوق_المــرأة:_مكافحــة_العنــف_ضــد__	

المــرأة،_وتكافــؤ_الفــرص_بيــن_الجنســين_والمســاواة_فــي_الحقــوق.

منع_سوء_معاملة_األطفال_وعمالتهم_قبل_اكتمال_نمّوهم._	

حماية_حرية_التعبير_والمعتقدات_الدينية._	
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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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