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 بيان المقاء التنسيقي لمقوى الديمقراطية
 

 ،3152شباط  51الجمعة 

 قصر األونسكو، بيروت

 

، واالجتماعية واالقتصادية والسياسية األمنية كافة، الصعد عمى اليوم لبنان تتيدد التي الجسيمة األخطار إزاء
زاء تفكك   ومرجعيتيا، ا، وتعطل أداء وظائفيا، وانييار مصداقيتيا الدولة تباع بنىوا 

 ،ل حشد كل الطاقات الوطنية وتوحيد جيودىا في مواجية ىذه األخطارأجومن 

عادة بناء في الفاعمة المساىمة ولكي تتمكن القوى الوطنية الديمقراطية من  قيادة البالد إلى بر األمان، وا 
 ،جتمع عمى أسس وطنية منيعة وراسخةالدولة والم

 تية:آلون لمتكتالت السياسية امالتقى ممث

 لمدفاع عن السمم األىمي والتغيير الديمقراطي، المبادرة الوطنية 
 التحالف الوطني التقدمي، 
 حركة الوطنية لمتغيير الديمقراطيال، 
  ممثمو جمعيات أىمية وناشطون في الحقل العامو 

لمدنية لمدولة المرجعية ابو باالنتخابات النيابية و السمم األىمي بوقد ناقش المجتمعون الموضوعات المتعمقة 
 ألزمات االقتصادية واالجتماعية المتفاقمة، وخمصوا إلى اآلتي:ل العامةإدارة السمطة بو 
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 االنتخابات النيابيةنظام التمثيل السياسي و : في أوال

السياسية الطائفية المييمنة عمى الدولة حول قانون االنتخابات النيابية  الزعاماتيحتدم السجال بين أطراف 
بعيداً من  ،األنانية الضيقةالعصبوية و . وكل طرف يبادر إلى طرح اقتراح قانون يتالءم مع مصالحو العتيد

لمقواعد االصالحية التي حتى و بالتنكر لممبادئ الدستورية األساسية، ,المصمحة العامة لمبنان والمبنانيين، 
لعين المجردة مالحظة انجرارىم إلى ويسيل با .يةالدستور التعديالت أقرتيا وثيقة الوفاق الوطني، وكرستيا 

 مناورات ومزايدات متتالية، فيطيحون بمواقفيم المعمنة و"النيائية"، كما التأثير السحري لإليعازات الخارجية.

لى روح وثيقة الطائف ذ يزعم كل طرف أن اقتراحو أقرب إلى تحقيق العدالة والتمثيل الصحيح، وا  لى ىذا و  ،وا  ا 
، وأنو يسعى إلى إقرار قانون يحظى )التي نرتضييا عمى عالتيا الجسيمة( ورالدست أو ذاك من مقاطع

 ضرورة إبراز الحقائق اآلتية: يرى المقاء التنسيقيبموافقة "الجميع" ويحقق رغباتيم ومصالحيم، 

حصل في مجال التمثيل السياسي، كما حصل في سائر المجاالت العامة، قضم تدريجي لممبادئ  .أ 
بما سمي "أعرافا وعادات" أوال، ثم بتعديالت نصية، لم يكمف واضعوىا أنفسيم عناء األساسية لمدولة، 

إعادة تنظيم مجمل اإلسنادات الدستورية والقانونية لمحفاظ عمى تناسقيا، فانتيى األمر إلى ارتباك شديد 
لى تناقضات ال بد حياليا من االسترشاد بمنطق التراتبية التي تحكم خذ بما يؤول ألل، ىذه اإلسنادات وا 

إلى تطوير االنتظام العام، من جية، ولحصر مفاعيل بعض الشطحات المتعثرة في بعضيا بانتظار  يامن
 جالئيا، من جية أخرى.

وكما تم تأكيدىا في المقدمة المضافة سنة  5231في المبادئ الدستورية األساسية، كما وردت في دستور  .ب 
تقوم عمى احترام الحريات العامة وفي طميعتيا حرية الرأي لبنان جميورية ديمقراطية برلمانية ": 5221
د(، و"كل المبنانيين يتمتعون سواء بالحقوق -)مقدمة "الشعب مصدر السمطات"ج(، و-)مقدمة "والمعتقد

( فاالنتماء إلى الطوائف 2(، و"حرية االعتقاد مطمقة" )مادة 7المدنية والسياسية دون ما فرق بينيم" )مادة 
و نتيجة عمل اختياري لكل مواطن بمفرده، وكل "عضو في مجمس النواب يمثل األمة ال يعدو كون

 (.37جمعاء" )مادة 
، أي ذكر لمطائفية في التمثيل السياسي. 5221وتعديالت  وثيقة الوفاق الوطنيلم يرد في الدستور، قبل  .ج 

التمزق الطائفي  وانطالقا من ظرفوثيقة الوفاق الوطني، وفي باب االصالحات السياسية، أما في 
في الطائف إقرار مبدأين يجب أن يرتكز عمييما قانون االنتخابات والميميشياوي المتفشي في حينو، فقد تم 

 النيابية، وىما:
  ولقد  ".صيغة العيش المشترك" يكفل"التنوع" بما  ضمانعند إعادة رسم الدوائر االنتخابية يجب

ش المشترك" "ال شرعية ألي سمطة تناقض صيغة العيجاءت الفقرة "ي" من مقدمة الدستور ونصيا: 



3 

 

أي مجمس لمنواب ينتخب وفق دوائر ال تراعي صيغة العيش المشترك يكون  نلتؤكد، وبشكل جازم، أ
ال يستقيم إال عيشا مشتركا بين المواطنين وليس بين أية  "العيش المشترك"، ومفيوم فاقدًا لمشرعية

 .جماعات إكراىية
 يتبين بشكل قاطع أن أول مجمس لمنواب ينتخب عمى  ،المناقشات في الطائف بالعودة إلى محاضر

بين المسيحيين والمسممين. أما المجمس الذي يميو فينتخب عمى أساس وطني وليس  ساواةأساس الم
 عمى األساس الطائفي.

ألحكام المعدلة، وىي من ا 21وأما تعبير "المناصفة بين المسممين والمسيحيين" الوارد في المادة  .د 
"المؤقتة"، فقد أتى حصرا في سياق الموجب الممقى عمى المجمس النيابي المنتخب عمى ىذا األساس 

الئمة لتحقيق إلغاء الطائفية السياسية" ليس إال. والمقصود بتعبير "المناصفة" ىو م"باتخاذ اإلجراءات ال
اني "المسممين والمسيحيين" وليس احتكار التمثيل بفئتي الطوائف المصنفتين تحت عنو  ،"المساواة"

 وذلك لألسباب التالية:الغريبين عن انتظام دولة قائمة عمى "حرية المعتقد"، 
  إكراه المبنانيين عمى االنخراط في األطر من "المناصفة" ال يستقيم االنتظام الدستوري إذا كان القصد

 رية األساسية المذكورة أعاله.من تعديل كل المبادئ الدستو  ،ذلككلو القصد  ،وكان ال بد ،الطائفية
  عمى التالي: "إلى أن يضع مجمس النواب قانون انتخاب خارج القيد الطائفي، توزع  32تنص المادة

المقاعد النيابية وفقا لمقواعد اآلتية: بالتساوي بين المسيحيين والمسممين، نسبيا بين طوائف كل من 
وب ىو المساواة، فيما خص الممثمين المنتخبين عمى . والواضح أن المطم"الفئتين، نسبيا بين المناطق

األساس الطائفي، بين المنتمين، اختياريا طبعا، إلى "طوائف كل من الفئتين"، بينما يبقى تمثيل غير 
 المنتمين إلى أي طائفة ممزما.

كل األمثل ليست القوانين االنتخابية سوى القواعد التي تسمح بتأطير الوقائع والسموكيات المجتمعية بالش .ه 
لمتعبير عن اإلرادة الوطنية، وال بد بالتالي لمقوانين االنتخابية من أن تأخذ الوقائع والسموكيات المجتمعية 

 في الحسبان، وفي ىذا المجال:
 عمميات اليجرة والتيجير التي تسببت فييما الحرب تراكم مفاعيل النزوح الجارف من الريف و  أدى

التي كانت تجري قبل كل انتخابات نيابية خدمة لمصالح القوى وعمميات نقل النفوس  ،األىمية
المجتمع المبناني الحقيقي بعيدا أدى كل ذلك إلى جعل ، وتوزيع "المجنسين" ألسباب سياسيةالطائفية، 

تعرض المجتمع ، كما الذي ما زالت الموائح االنتخابية مبنية عميو 5223عن صورة مجتمع إحصاء 
العيش "رسم الدوائر االنتخابية بما يؤمن صيغة  بالتاليم يعد من الممكن م، فلفرز ديمغرافي قاس

لضمان عمميًا المالئمة الوحيدة . وىكذا فإن جعل لبنان دائرة انتخابية واحدة ىو الطريقة "المشترك
 .والحترام المبدأ الدستوري لمدولة المدنية ىذه الصيغة

 من خالل "األعمال الخيرية" المزعومة أو من  أدى استفحال استخدام المال السياسي، مباشرة أو
خالل استقطاع مؤسسات الدولة وخدماتيا من قبل القوى السياسية، وتفشي استنفار العصبيات الدينية 

إلى ترسيخ سموكيات كمو بفظاظة ودون رادع، واستحوازىا السافر عمى الوسائل اإلعالمية، أدى ذلك 
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"زي ما ـال، ن االنتخابية عن مقاصدىا، وليست ظاىرة "الالئحة"زبائنية وغرائزيية تيدد بحرف القواني
إال تعبيرا عن ذلك، وىكذا فإن االقتراع المواطني ال  ، والتي ال سند قانونيا ليا،ىيي" أو "الممغومة"

 تحايل قوى المال والغرائز. صديستقيم دون 

والفعمي عن إرادة المبنانيين وىموميم عمى ىذا األساس، يرى المقاء التنسيقي أن ال سبيل لمتعبير الصادق 
وطموحاتيم، وإلنتاج حياة سياسية قائمة عمى الخيارات البرنامجية الوطنية عوضا عن تصادم الزعامات 

إال باعتماد قانون قائم عمى اعتبار لبنان دائرة  ،، والستعادة انتظام التمثيل السياسيوالمتاجرة بالقمق الطائفية
مع لوائح مغمقة ودون عتبة دنيا لمتمثيل، وخارج القيد الطائفي. وال يستقيم ىذا  ،النسبيةانتخابية واحدة، وعمى 

إال إذا تواكب مع إنشاء ىيئة مستقمة لالشراف عمى االنتخابات، وفرض رقابة مشددة عمى أيضا النظام 
شر ألية حجة دينية أو استخدام المال واإلعالم، ومكننة االقتراع والفرز، ومنع أي استخدام مباشر أو غير مبا

نتخاب ال يقوم عمى األساس الوطني يخالف وثيقة الوفاق الوطني، وبالتالي فإن أي قانون لالعنصرية. 
 ويكون المجمس النيابي المنتخب وفق ىذا القانون فاقدًا لمشرعية.

 

فشمو وفقدانو أية عمى  ،ولما بات واضحا أن مسار األمور يتجو إما إلى عممية تمديد جماعية لمطاقم الحالي
ما إلى اتفاق القوى الطائفية عمى قانون انتخابات طائفي بالكامل،  محكم اليندسة، ومصمم عمى شرعية، وا 

 يرى المقاء التنسيقي اآلتي:، لمقرار العام وتأبيد صيغ التعطيل المتبادل الغنمية القائمةأساس تعزيز السموكيات 

توافق أركان التركيبة الحاكمة عمى ي ، بحيثأي تكن حظوظياولى، من محاذير الفرضية األ ال بد من التنبيو
التمديد ألنفسيم وألتباعيم، تحت حجج متنوعة، مثل الحرص عمى التوافق والخوف عمى االستقرار 

والضرورات التقنية وما إلييا، وىي حجج ال تنطمي عمى أحد وال تعدو كونيا غالفا لالستبداد والبتزاز 
واضح: ال يجوز لموكيل أن حيال ىذه الفرضية الموقف و  م بين الخراب واستمرار التسمط.المواطنين بتخييرى

 وكل تمديد أو تأجيل فاقد لمشرعية مطمقا. يمدد ، بحكم وكالة محدودة في الزمن، مدة وكالتو.

أن  فالموقف حيالياوقد عززت حظوظيا في األيام األخيرة بضعة اتصاالت خارجية، وأما الفرضية الثانية، 
أي قانون انتخاب مركب أو غير مركب قد تتفتق عنو عبقرية زعماء الطوائف، ويصنف المبنانيين قسريا 

الطوائف، ويحصر تمثيميم ضمن األطر الطائفية التي يفترضيا ويفرضيا، مخالف لجوىر قطعان ضمن 
يقوم بو كل لبناني  اختياريا الدستور الذي يقوم عمى حرية المعتقد وعمى كون االنتساب إلى طائفة معينة عمال

بمفرده وبحرية كاممة، وال يجوز أن يكون إكراىيا، ومخالف لموجب تمثيل المبنانيين بصفتيم المواطنية. ويكون 
 :  ، في الحد األدنىىكذا قانون غير دستوري وباطال. وعميو يجب أن يمحظ أي قانون انتخاب

  طني أو األساس او ماألساس ال :األساس الذي يرتكز عميو االنتخاباحترام حق كل مواطن باختيار
 ، دون حق ألحد بفرض االنتماء والتأطير الطائفيين عمى من ال يرغب بذلك من المواطنين،الطائفي
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  نسبية قانون مركب، بحيث تكون نسبة النواب الذين ينتخبون عمى قاعدة المواطنة عميو اعتماد و(
مساوية لنسبة الذين يرفضون الطائفية من المواطنين. لقيد الطائفي( عمى مستوى الوطن خارج ا

عمى ىذه إفراديا فقون اوتكون نسبة النواب الذين ينتخبون عمى القاعدة الطائفية مساوية لنسبة الذين يو 
 القاعدة.

 المبنانية لمدولة المدنيةالطبيعة في  :ثانيا

 بقي نظام الدولة في لبنان مدنيا.شويو، تمن بو إلحاقو وعمى ما حاول البعض عمى عالتو، 

عمى أن "حرية المعتقد مطمقة"، أي أن كل لبناني، بصفتو  ،مادتو التاسعة مطمعفي  ،فالدستور ينص صراحة
الفردية، حر بأن يعتقد بديانة ومذىب معينين أو أن ال يعتقد بأي منيا، أو أن يعتقد بيا ويفسر اعتقاده في 

 ألي إيمان دون حرية المعتقد. دينية وال قيمة  األفعال واألقوال بحرية.

وأتى "احترام األديان والمذاىب وكفالة إقامة الشعائر الدينية"، الوارد بعد تثبيت المبدأ العام، بوصفو تعيدا من 
إقامة  الدولة في سياق حرية المعتقد، يقضي بأن الدولة تمتنع عن محاربة "األديان والمذاىب" وعن قمع "

 الدينية"، وىو تعيد يبقى مشروطا "بعدم اإلخالل بالنظام العام"، الشعائر 

وأتى أخيرا "ضمان احترام نظام األحوال الشخصية والمصالح الدينية... لألىمين عمى اختالف ممميم" بوصفو 
 تعيدا متفرعا عما سبق، وليس نقضا لو، اي أنو :

 ،األشكال من شكل بأي بالتالي وليس -ثناءأي االست – المختمفة وممميم باألىمين محصور تعيد أوال 
 األحوال أنظمة وضع مجال في تبعاتيا تحمل عن لذاتيا الدولة من الغاء لمقاعدة العامة، أي منعا

الشخصية لمن يختار، ضمن الحرّية المطمقة لممعتقد، عدم االنتماء الّي جماعة دينية مذىبية، أي 
 مّمة،

 ،األحوال أنظمةتناقض  الشخصية ألحوالل أنظمةوضع  عن الدولة قبل من امتناع ىو ثانيا 
 ،حصراو  بل، ىنا أيضا، بمجمميم، لمبنانيين ليس الدينية(، المصالح عمى الشخصية )معطوفة

مذىبية، أي ممة، وفي  دينية جماعة إلى لممعتقد، المطمقة الحرية مبدأ المنضّمين، ضمن لألىمين
 .حدود ىذا االنتماء

يترجم ىذا النص ل، أساسي ، وىو قانون5221ل ر، لسنة -11لسامي رقم وقد أتى قرار المفوض ا
 الدستوري:

 بقواه العقمية ان يترك او يعتنق طائفة ذات ا درك سن الرشد وكان متمتعأكد أنو من حق "كل لبناني أف
ويمكنو ان يحصل عمى  ،ولو المدنيعفالترك او االعتناق م ويكون ليذا ،نظام شخصي معترف بيا

 "،سجل النفوسي لقيود المختصة بو فتصحيح ا
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  ،"وأرسى أسس تشكل الممل بصكوك تشريعية، واعتماد أنظمة األحوال الشخصية لكل من "الممل
)لغير المحمديين(  5215بصكوك تشريعية أيضا. وعميو صدرت ىذه األنظمة بقوانين في األعوام 

ىذه األنظمة بالتالي، في  )لمشيعة( وغيرىا، وتكون 5217)لمدروز( و 5213)لمسنة( و 5211و
 ،5221المنطق الدستوري والقانوني، ناتجة عن قرار 

 مون الى طائفة تابعة لمحق العادي بموازاة ذلك، فيما خص "المبنانيين الذين ينت ،ولكنو أرسى أيضا
ال ينتمون لطائفة ما  الذين وكذلك)أي التي ال تنص عمى أنظمة خاصة لألحوال الشخصية( 

 ."باالحوال الشخصية ن المدني في االمور المتعمقةلمقانو خضوعيم 

 بالتالي : تضحي

أن الدولة، من خالل دستورىا وقوانينيا، ىي التي تنشئ الكيان القانوني لمطوائف وليس أبدا كما  .5
  يدعي البعض أن الطوائف تنشئ الدولة،

ختار الرجوع إلييا من ، وحصرا لمن اوبأنظمتيا أن الدولة تترك لبعض الطوائف، بشرط اعترافيا بيا .3
 المبنانيين، البت بشؤون أحواليم الشخصية،

أن النظام في لبنان مدني بكميتو، وحتى أنظمة األحوال الشخصية الطائفية، وىي مشروطة  .2
واختيارية، تكتسب صالحيتيا من قبول الدولة بيا، وىي بالتالي حاالت خاصة من النظام المدني 

 ليس إال.

ات الدولة تسجيل المعامالت التي يجرييا المبنانيون الذين اختاروا عدم االنتماء إلى وعميو يتوجب عمى إدار 
. ويتوجب بشكل ، وىذا ما أكدت عميو الييئة االستشارية العميا ووزارة العدلإحدى الطوائف دون محاججة

بديال من القاعدة فال تجعل من االستثناءات التي رضيت بيا  ،أعم، عمى الدولة، أن تعيد األمور إلى نصابيا
الدولة أصال، وىي أن الشعب وحده مصدر السمطات، وسمحت بالتالي بيذه االستثناءات. أسس التي أرست 

نما أيضا عمى التمثيل السياسي وعمى السمطة اإلجرائية وعمى طبق وىذا الموجب ين عمى األحوال الشخصية وا 
 .ا القانون، ألن تشكل الطوائف ال مرجع لو سوى ىذأوجو الدولة كميا

 والرواتب الرتب سمسمةموجبات أداء السمطة العامة وموضوع  فيثالثًا: 

لمقومات الدولة عمى أداء السمطة في المجاالت المالية واالقتصادية  القضم المنيجيينسحب نيج 
 واالجتماعية.

 تاليتينمت لسنتين السنوية الموازنة مشروع بتقديم  الدستوري الموجب عن الحكومة تخمفت أن بعد 
لى اليوم 5221إلدارة المالية لمدولة منذ الصحيحة لحسابات الوبتقديم    ،وا 

 المترتبة عمى زيادة األجور في اإلدارة  النفقات أن بإعالنيا أيضا الدستور مخالفتيا من الرغم وعمى
تبحث  رواتب ال تدخل في مشروع الموازنة )الذي لم تناقشو أصال( وأنيالوعمى تعديل سمسمة الرتب وا
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ية الموازنة، وساعية لوضع الموظفين في مواجية لن "تمويل"! ضاربة عرض الحائط بمبدأ شمو ا علي
 المواطنين، 

  ،صد محاوالتيا تدفيع الفقراء والمستيمكين مزيدا من األعباء الضريبية  عمى إثروبعد أن أيقنت
حباط و  ، حينا ن تشويو العمرانتزيد متكرس احتالل األمالك العامة حينا و أخرى  ترويجيةصيغ ا 

أن الفسحة الضريبية المتاحة سوف تطال األرباح الناتجة عن المضاربات العقارية والمالية، أيقنت 
 وعمى الرغم من اتفاقات ووعود ال تعد وال تحصى، وعمى رغم اتخاذ قرار في مجمس الوزراء بتاريخ

 أيمول بتطبيق السمسمة، 1

(، وعدم 57اتي خرق الدستور، وتعطيل قرار السمطة اإلجرائية )المادة ارتأى رئيس مجمس الوزراء نجيب ميق
إحالة مشروع القانون من مجمس الوزراء إلى مجمس النواب، معمنا أن التزامو بمصالح أصدقائو المضاربين 

 يتقدم عمى المسؤولية العامة التي يتوالىا، مقوضا أسس شرعية توليو ليا.

 ىضمتدمير مكتسبات المبنانيين و لحول العمل المنيجي  لمشك باليقين وقطعاوفي سياق ىذا االستقواء، 
كيفية تطبيق نسبة غالء المعيشة تحديد لم تقم وزارة العمل وال الحكومة بتعيين الحد األدنى لألجور و حقوقيم، 

ن منع إدارة اإلحصاء المركزي من مواصمة رئيس مجمس الوزراء ع، ولم يتورع 3153عمى األجور عن سنة 
 جمع مؤشر أسعار االستيالك الشيري ونشره.

، 3151حتى  5221المقابل، وبعد أن أبطل مجمس الشورى المراسيم غير القانونية التي صدرت من في 
مرسومان  3155والمتعمقة بما سمي بدل النقل والمنح المدرسية، وبعد أن أقر في مجمس الوزراء في نياية 

تعويضات العائمية والمنح المدرسية" ويوعز الثاني إلى مجمس إدارة يرفع األول االشتراكات في صندوق "ال
 منح المدرسية"، تم تباعا: الضمان بزيادة تقديماتو إلى أوالد األجراء لتشمل ال

  عبر الضمان االجتماعي، التعويضات العائمية والمنح المدرسيةتأمين وقف العمل بمرسومي 
 دون ضم 3155طبيق نسبة غالء المعيشة حتى نياية إصدار مرسوم تعيين الحد األدنى وكيفية ت ،

 ،والذي تحول تمقائيا )لمن كان يتقاضاه( إلى جزء من األجرقانونا بدل النقل الساقط 
 قرارفي مزور مرسوم باطل و صدار إ جيز ، يلتبريره في مجمس النواب الحقا قانون مجمس الوزراء، وا 

تعويضات حقوقيم في األجراء من حرمان جر و محكومة تحديد بدل لمنقل بيدف اقتطاعو من األل
 نياية الخدمة،

 3155مل لمشباب أقر في كانون أول تعطيل العمل بمرسوم نافذ لدعم أول فرصة ع، 
 ( خير في شركة سبينيس واإلرىاب الحاصل التغاضي عن اعتداءات سافرة عمى حرية العمل النقابي

 مثال(،
  لمحكومة تحديد المنح المدرسية التي يدفعيا صاحب يجيز  3153شباط  1في اعتماد مشروع قانون

العمل ألجرائو عن أوالدىم، وىو إجراء يضرب مبدأين أساسيين: مبدأ المساواة التي أقرىا الدستور 
بين المبنانيين في مجال العمل، إذ أنو يجعل الكمفة المترتبة عمى صاحب العمل تزيد أو تنقص 
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فل الذي يبرر الضمان االجتماعي برمتو إذ أن مبرر بحسب عدد أوالد األجير، ومبدأ التكا
التعويضات العائمية أن تربية األوالد وحسن تعميميم يشكالن صالحا عاما وليس منفعة أو خدمة 

 شخصية.

ن فرض تحويل السمسمة بعد ة الدولة، يتضح أيأمام ىذا التمادي في ضرب حقوق المواطنين وىدم مصداق
نجيب ميقاتي عنو يفقده شرعيتو الدستورية. وال بد السيد يقبل النقاش وامتناع  إقرارىا في مجمس الوزراء ال

التنسيق النقابية في تحركيا الذي تخطى الحيز المطمبي وبات يمثل  ييئةمن توفير كل أشكال الدعم لبالتالي 
انونية في تصحيح خط دفاع عن االنتظام العام لمدولة. وال بد أيضا من فرض احترام المواقيت الدستورية والق

 77، ومن حماية الحريات النقابية فعميا، ومن انضمام لبنان إلى المعاىدة األجور وفي الموازنة والحسابات
 .لمنظمة العمل الدولية

 

كما  ،مطروحة معا اليوم تفضح دون أي لبس ارتباك السمطة وتخبطياالإن المواضيع الثالثة 
تتناول المفاصل األساسية ل كمو لكنيا تتخطى ذلك. تعبر عن مطالب مزمنة وممحة لممواطنين

 ة العامة.سمطالوانتظام أداء  والمواطنة، الدولةالشرعية مرجعية الو  ،التمثيل السياسي لمدولة:
لذا يدعو المجتمعون كل الحريصين عمى الوطن وعمى تحصين المجتمع لمتحرك بشكل منظم 

خيارا قويا  كرامة المواطندولة واستعادة بناء اللمواجية ىذه المسائل الثالث ولفرض خيار 
 .حاسماو 


