
عادة تأسيس الدولةالعمل  خطة  إلنقاذ لبنان وا 
 

عادة للنقاش أن  ةالمطروحالعمل خطة المطلوب من  تؤمن توفر الشرطين المتالزمين إلنقاذ لبنان وا 
 وىما:تأسيس الدولة، 

 بمورة مشروع مفصل وشامل وواقعي يكرس عقدا اجتماعيا جديدا،  (1
عادة تأسيس الدولة.حشد تأييد وطاقات المجتمع وتوجيييا باتجاه اإلنقاذ  (2  وا 

 

 :تشمل الخطة ثالث محطات

  :عمى المسارين اليوم غايتويحقق الذي السياسي  ناؤتمر م .1

 ،التوجيات  يرسيو القائم عمى انييار النظام السياسي، كد التشخيص يؤ  في الموقف
 .لعقد الدستوري الجديدا روحيةبمور يلممرحمة االنتقالية، و األساسية 

  ضمن خطوط  تقعال والتي  ،المجتمعةشخصيات الثبت انخراط ، يجمع الشملوفي
 .محددفي مشروع التعطيمي القائم،  الخصام

دورىا نقل الموقف من إطاره العام إلى مختمف الساحات ، "ةوطنيأيام الخيارات ال"المحطة التالية  .2
توسيع ، جمع الشملفي و ، تعميق لمطرحفي الموقف، ، في وقت واحد وىي،الحياتية النضالية، 

 ه.حدودل

التي تستدعي، إلضفاء الشرعية الشعبية  المحطة الثالثة، تشكل "الييئة الدستورية االنتقالية"و  .3
 طفافات.صعمييا، في الموقف، تعديل جدول األعمال وبمورة البديل، وفي جمع الشمل، قمب اال

 

 انطالقا من اليوم،
 ،أوال: على صعيد بلورة المشروع اإلنقاذي والتأسيسي

، وانطالقا من أن العمل العام يقوم عمى  العصبيات والمراىناتن لمدلول مختمف لمسياسة، بعيد م إرساء
و بأن األمور أبأن ال بديل حيالو خيارات محددة حول مسائل الحياة العامة، وال ينفع االدعاء حسم 

 ضمنية،العجز أو عن خيارات سمطوية  نالتمويو عمعرض إال في  ،أزلي محكومة بقدر

محترفة مجموعة من المحاور القطاعية بمشاركة وجوه نقاش حول إقامة  "أيام الخيارات الوطنية"تضمن ت
 رنامجبضمن ىا ر يطأتو لبمورة الخيارات األساسية عمى صعيد السياسات العامة  ،في كل منيا متزمةوم



جرائية ساسية من دستورية وقانونيةأتغييري واضح )مع طرح تعديالت  يمثل عقدا سياسيا اجتماعيا  (وا 
 اقتصاديا جديدا.

ىي تعبير عن ، بل تقوم عمى االستنساخىي ليست وصفات جاىزة وال  يةاالصالح األطروحاتوألن 
تنتظم يجب أن  ،وىي تجسد العقد االساسي والتأسيسي ألي وطن، سياسية –مفاضالت اقتصادية 
شاممة تمتزم بيا الييئة سياسية برنامجية وثيقة تخمص إلى ويجب أن  محكمة. المشاغل وفقا لمقاربة

 .االنتقالية التأسيسية
 

عادة تأسيس الدولةعلى صعيد  ثانيا:  ، حشد طاقات المجتمع وتوجيهها باتجاه اإلنقاذ وا 

 في المجاالت اآلتية:يتم التقدم 

 .تنظيم أيام الخيارات الوطنية وفق ما ورد أعاله 

  العام وتعبئتو. لذلك ال بد من تشكيل فريق متخصص لمعمل في ىذا اإلعالم وتوعية الرأي مواكبة
 المجال، خصوصًا في مجال اإلعالم االلكتروني.

  فريقًا لمعمل.بدوره يتطمب  ماالجامعات والثانويات،  عموما وفيالشباب مخاطبة 
 الجمعيات والمؤسسات المدنية، والنقابات العمالية والمينية، والموظفين في الدولة  مع التواصل

ىيئة لمعالقات العامة تضع  إنشاءمن لذلك ال بد و بمؤسساتيا كافة، وىيئات أصحاب األعمال، 
 .جميعا خطة لتحركيا في ىذه المجاالت

 القات السياسية.لجنة لمع ، ما يستدعي إنشاءالقوى والفاعميات السياسيةاالتصال ب 

 

 

 
 

 


