الخيارات الوطنية

1

تفاصيل المحاور المعتمدة

 .1الموقع والموقف اإلقميميين والدوليين
ال تستقيم دولة دون أن يكون ليا سياسة خارجية محددة المعالم ،تعبر عن المصالح الوطنية ،فتفصل قدر المستطاع الداخل عن تأثيرات

الخارج وتسعى لتكييف األوضاع الخارجية مع مقتضيات المصمحة الوطنية .لذا يقتضي األمر:



تحديد المصالح الوطنية األساسية ،من اقتصادية وسياسية واجتماعية وثقافية ،أية تأثيرات يتوجب لجميا؟ أين موقع المغتربين



إعادة صياغة كيانات المشرق والموقف منو ،ومشروع الدولتين في فمسطين و"مسيرة السبلم"

من ىذه المصالح؟



وضع قراءة واضحة لمتطورات الدولية واإلقميمية :تجدد االستقطاب الدولي في ظل انكفاء األحادية األمريكية والنيو ليبرالية

وصعود أقطاب دولية ثانوية ،تفمت مشاريع القوى اإلقميمية وتحركيا لترسيم مناطق نفوذىا (تركيا ،إيران ،إسرائيل) ،إعادة صياغة

المجال اإلقميمي بشريا واقتصاديا وسياسيا من خبلل تفتيت وتفكيك األطر الكيانية لممشرق العربي واشتداد التيارات الدينية

واالرتباط باألنظمة الريعية




توضيح العبلقة بين خيارات كل من السياسة الخارجية والسياسة الدفاعية

استنتاج محاور العمل ومجاالت التنسيق والتعاون الخارجيين ال سيما عمى صعيد المنظمات اإلقميمية والدولية ،السياسية

واالقتصادية ،واالتفاقيات الثنائية

 1بعد أن عقد المؤتمر الوطىي مه أجل إوقاذ لبىان وإعادة تأسيس الدولت في  15حسيران  ،2013تم إعالن خطت العمل والمقرراث المىبثقت
عىه في  5ت ّموز 2013



تحديد وسائل التأثير الخارجية (مخاطر أو مصالح مشتركة ،عبلقات اقتصادية واجتماعية قائمة ،مؤثرات ثقافية واعبلمية)...



تحديد مصادر التيديد ليذه المصالح وآفاق تطويرىا عمى ضوء التطورات الدولية واإلقميمية

عمى خط المحاور اإلقميمية والدولية وبالتالي العناوين التنظيمية واإلجرائية لمسياسة الخارجية

 .2األمن الوطني والدفاع
ال يجوز واقعيا إنكار وجود تيديدات أمنية عمى لبنان وال يجوز الركون إلى إعبلن وحيد الجانب بالنأي بالنفس وال إلى تصريحات ومواقف

كبلمية من أطراف خارجية لبلستعفاء من موجب تمكين الدولة من امتبلك قدرات دفاعية رادعة ،تخصص ليا الموارد الذاتية الكافية .لذا
يتوجب تحديد سياسة دفاعية واضحة واتخاذ التدابير المناسبة لتطبيقيا بفاعمية .تمر مناقشة ىذه السياسة بالمحطات التالية:



تحديد األخطار:
‒

إسرائيل وحول أية نقاط تحديدا :تكريس االغتصاب ،شرعية الكيانات الدينية ،حق العودة وتوطين الفمسطينيين ،االستحواز

‒

المحاور اإلقميمية ومداخبلتيا الداخمية،

عمى المياه ،تصادم األدوار اإلقميمية...
‒




عناصر الرصد والردع والدفاع واألحبلف الممكنة وحدود الركون إلييا
اعتماد الوسائل القتالية المناسبة:
‒
‒
‒
‒





المخاطر التي تيدد الجاليات والمصالح المبنانية في بمدان االغتراب،

القوات المحترفة والتجنيد وقوات المساندة
درجة اعتماد الوسائل القتالية النوعية

تكييف االستراتيجيا والوسائل مع الشروط الموضوعية (صغر الرقعة ،كثافة السكان ،ندرة الشباب ،االغتراب)

القدرة عمى التدخل الحمائي الخارجي أمنيا وسياسيا

أنظمة ومواقع القيادة واالستخبار

إجراءات الحماية لمسكان والمنشآت والشبكات الحيوية

البعد االقتصادي والمالي لمسياسة الدفاعية

 .3المساواة والحريات والتهميش
ال معنى فعمي لمديمقراطية إن لم يكن المواطنون واثقين من المساواة بينيم ومن قدرتيم عمى المشاركة في الشأن العام ومن تأثير ىذه

المشاركة .لذا يتوجب محاربة كل أشكال التيميش والتيئيس واعبلن الحقوق األساسية والحريات العامة صراحة وبالتفصيل ،وتوفير ضمانات
فعمية ليذه الحقوق والحريات.

أشكال التيميش متعددة :النساء والمسنون والعاطمون عن العمل والموقوفون دون محاكمة والمتيمون باستعمال المخدرات والمثميون ،ىؤالء
جميعيم يؤدي وصميم إلى إخراجيم من ساحات الحياة العامة.

ىذه األمور ال يجوز اعتباراىا مجموعة من الحاالت الثانوية بل ىي تتصل بمسألة أساسية واحدة.

 .4الشرعية والعدالة والحقوق
بحكم تخبط النظام السياسي المزمن ،وتعميم ظاىرة إصدار نصوص ظرفية تناقض نصوصا مرجعية سابقة ،وعدم تصحيح نصوص قديمة
بعد إقرار نصوص جديدة أعمى مرتبة ،وتفشي حاالت األمر الواقع التي ولدت أعرافا ،تمت تسوية بعضيا بشكل الحق وبقيت أكثريتيا
قائمة بحكم التسمط ،وبنتيجة تطاول المتسمطين عمى االنتظام القانوني لمدولة،

بات من الضروري ،لترميم بنيان الحقوقي لمدولة ،حسم المسائل التالية:



تحديد تراتبية المرجعيات الشرعية في تثبيت الحق واحقاقو ،من الدستور إلى المعاىدات والشرع الدولية ،إلى القوانين األساسية،



توسيع آليات ونطاقات المراجعة والبت ،بمراتبيا كافة

إلى القوانين الظرفية



إعادة رسم شروط عمل المؤسسات أو إيجاد مؤسسات قادرة عمى التحول الى حمبات لمنقاش االجتماعي الذي يؤدي الى تكريس



حسم التناقضات األساسية في النصوص المرجعية ،ومن ضمنيا عبلقة القوانين الداخمية بالقوانين الدولية ،ال سيما فيما خص

الحقوق وضمانيا في تفاصيميا ..واألساس ىنا ىو تفعيل دور القضاء كمختبر لمقضايا االجتماعية .وىذا يقتضي االستقبللية،

الحاالت الفاقعة :العمال األجانب ،البلجئون الفمسطينيون ،النساء ،المعوقين ،الفقراء في مؤسسات الرعاية ،المدمنون ،المثميون،

األطفال (وال سيما فئة األطفال المودعبن في مؤسسات الرعاية ال لسبب اال لفقر عائبلتيم خبلفا لمعاىدة الطفل)





إخضاع عمل المحاكم لمعمنية ولمرقابة ،وتفعيل دور وسيط الجميورية

إعادة تأىيل المجمس الدستوري وتوسيع حق مراجعتو صبلحية ومدة ،وايبلؤه صبلحية تفسير الدستور.

حصر عمل المحاكم االستثنائية ،وال سيما المحاكم العسكرية ،في مجال اختصاصيا األضيق

 .5التمثيل السياسي والرقابة الشعبية
استعادة لوظيفة التمثيل والرقابة الشعبيين ،وأخذا باالعتبار أنماط السموك الفعمية السائدة ،وبعد أن تحولت االنتخابات ،متى أجريت ،إلى

مناسبات الستثارة العصبيات المغمقة وتثبيت سطوة الزعامات عمى أجزاء من الشعب ،دون أي مضمون برنامجي يطاول خيارات السياسات

العامة ،وبعد أن استعفى المجمس النيابي من ميامو التشريعية والرقابية،
أية أولوية تحتل كل من االعتبارات التالية ،عمى مستوى األىداف:





الحد من ظاىرة التكتبلت السياسية الطائفية لصالح األطروحات البرنامجية

تشجيع ظيور أكثريات برلمانية ثابتة

تأمين قرب العبلقة بين الناخب والنائب



درء بروز وطغيان تيارات فئوية ودينية وعنصرية



الحدود المرغوبة لبلنتماء الطائفي االختياري والمناطقي النظري والواقعي

وعمى اساس سمم األولويات المعتمد ،يجدر حسم المسائل التالية:





تأثيرات المال واإلعبلم السياسيين،

أنظمة تمويل األحزاب والجمعيات ،شروط عمل شركات اإلعبلن

إدخال آلية تتضمن ديناميكية داخمية لتوليد األحزاب البرنامجية وتعديل مدلوالت العمل السياسي

 .6انتظام األداء اإلجرائي لمسمطة العامة
بالنظر إلى التفسيرات التعطيمية المتوسعة لآلليات والصبلحيات الدستورية ،وبعد أن تكرست حقوق النقض المتقابمة في مختمف المجاالت،

ما أدى إلى تعطيل القدرة عمى اتخاذ الق اررات ،وفي غياب آليات لفك التعطيل في المفاصل األساسية لمسمطة اإلجرائية ،وبعدما صار
استقطاع أجزاء من الدولة عنص ار مكونا من أداء النظام السياسي ،ما حول الدولة إلى أداة لتوزيع الدخل والسمطة ،يجدر بت المسائل

التالية:



اإلبقاء عمى الطابع الجماعي لمسمطة اإلجرائية ،وعندىا يتوجب تحديد كيفية عمميا واستباق تعطميا وتوضيح المسؤوليات عنو،



اعتماد مواقع حكم حاسمة في حال التعطل وتحديد مختمف الميل اإلجرائية مع بدائل تنفيذية محددة في حاالت التعطل وتخطي



تحديد المترتبات اإلجرائية لخرق الدستور والقوانين ،قانونيا واداريا وسياسيا

أو اعتماد تخصيص شخصي لممسؤوليات
الميل




التعامل الواقعي مع المراحل المبرمجة لمخروج من اإلقطاع الوظيفي (مداورة ،أفضمية لمموظفين من خارج الطوائف)...

تحديد مدى عمنية أعمال التفتيش والرقابة ومدى توسيع حق المراجعة لدييا وضدىا



إعادة تنظيم المؤسسات العامة وتوضيح صيغ عمميا القانونية بالنظر إلى المبررات اإلدارية والمالية لوجودىا ولصيغيا وتوضيح



تعزيز أعمل الرقابة المالية ،وتحديد موقعيا من االنتظام العام ،بين السمطة اإلجرائية والتشريعية والرقابية (والتحكيمية إذا وجدت)

مدلوالت الوصاية والرقابة



تأمين شروط ضمان استم اررية عمل الدولة والمرافق العامة في حاالت األزمات السياسية وغيرىا

 .7نطاق الخدمة العامة ووظائف الدولة
استعادة لموقع الدولة وتوفي ار لمشروط الموضوعية لبللتفاف حوليا ،يتوجب حسم التالي:



تحديد نطاق الخدمات العامة بوضوح كاف لتثبيت الحق بالحصول عمييا أو بالوصول إلييا ،بحسب معايير الجنسية (ماذا عن



تحديد شروط تأدية الخدمة العامة وأشكاليا (إنتاج مباشر ،تمزيم ،بأشكالو ،تمويل أثمانيا كميا أو جزئيا ،غيره) لتحديد توزع الكمفة



المفاضمة بين الطابع المنظومي لمخدمات العامة والطابع التوزيعي لمن يتوجب

فئات المغتربين؟) واإلقامة والدخل (كيف التحقق منيما مع السرية المصرفية؟) والعمر وغيرىا

بين المستفيد والمكمف




اإلفصاح عن التكمفة الفعمية لكل من الوظائف العامة ،كمفة أو حوافز ،لمتأسيس لمفاضبلت واعية وموضوعية

اإلفصاح عن السياسات التوزيعية والضريبية وتقويم وقعيا اإلجمالي الفعمي عمى كل من الشرائح االجتماعية واألنشطة

االقتصادية

 .8النموذج االقتصادي وخياراته األساسية
ىل االقتصاد المبناني :اقتصاد وطني ام اقميمي؟ وىل نريد أن تترتكز عبلقات البمد الخارجية عمى المتاجرة بعوامل اإلنتاج أو بمخرجاتو.
ىذا الخيار مصيري:

ىل عمى لبنان ان يكيف مجتمعو مع التأثيرات الخارجية عمى اقتصاده؟ وذلك عبر



استعمال تدفق االموال الخارجية لتشجيع االستيبلك وبالتاوازي إدارة اليجرة من اجل المحافظة عمى ىذا التدفق



التوسع في تبادل الرأسمال والعمالة من اجل المحافظة عمى استقرار النموذج



التعامل مع اآلثار السمبية ليذا النموذج عمى المجتمع وتمطيفيا



العمل عمى استحداث أو خمق مزايا تفاضمية جديدة

أو عميو ان يكيف اقتصاده مع تطمعات ابنائو ومكامن القوة في مجتمعو؟ عبر




االستفادة من التطورات االقميمية لتشجيع تبادل السمع والخدمات

توجيو استخدام الموارد صوب االستثمارات

وفي حال السير في وجية تعديل النموذج االقتصادي ،وفيما يتخطى الثنائية المسطحة لمقطاعين العام والخاص ،يتوجب تحديد دور الدولة

لكون كل البلعبين والعمبلء االقتصاديين ،محكومين بمجموعة من المحدات التي يرونيا قد ار (االسعار ،االكبلف ،العوائد ،والمخاطر)...
ولكون التصحيح إراديا.

عمييا أن تتخذ اجراءات في:







اعادة تشكيل منظومة الحوافز التجارية

تمكين االستثمارات المنتجة وتشجيعيا

حل مشاكل « فشل االسواق» تصحيحا لتخصيص الموارد وتحقيقا لمكفاءة في استعمال الرأسمال والعمالة

التخفيف من الخسائر خبلل المرحمة االنتقالية

خفض المخاطر االقتصادية واالجتماعية والسياسية وتعزيز رأس المال السياسي لمفريق التغييري

 .9اإلدارة االقتصادية والمالية والنقدية
تحديد أىداف اإلدارة االقتصادية والمالية والنقدية وأولوياتيا ومبررات ذلك ،وربط الخيارات المجتمعية األساسية (نسب المواطنين بين

المقيمين ،البنية العمرية ،المروحة المقبولة لتفاوت الدخل والثروة والتعمم ،درجة االنخراط في الحياة العامة )...بالسياسات االقتصادية عمى

أساس مفاضبلت في مستويات الدخل وآليات الجباية واعادة التوزيع .وفي ىذا السياق:



تحديد درجة وتراتبية تعرض كل من الفئات االجتماعية لممخاطر االقتصادية والمالية والنقدية وترجمة ىذه التراتبية بصكوك



تحديد كيفية التعامل مع مسألة النفط وفق خيارات معمنة ،وبمورة الخيارات عبر الزمنية

عمبلنية



تحديد كيفية التعامل مع الدين واالنكشاف المالي المذين ،بعد دعميما االستيبلك وأسس قواعد النموذج االقتصادي الحالي ،باتا

عائقا امام تغييره (أو استعمبل ليذا الغرض) .وعميو ىل يصح ان يتركز اليدف عمى خفض نسبة الدين الى الناتج عبر تعظيم
الفائض االولي ،مع ما يواكب ذلك من وضع عوائق امام السياسة المالية واىدافيا التقميدية مثل:

‒
‒

التثبيت االقتصادي (التوظيف ،االجر االجتماعي ،خفض المخاطر المجتمعية ،مكافحة الفقر)
احداث نمو اقتصادي عمى المدى الطويل عبر االستثمار في الرأسمال الثابت والبشري

أم يجدر التركيز عمى تمكين االستثمارات المطموبة مع االخذ بعين االعتبار ادارة المخاطر المالية؟ وبالتالي يستمزم ادارة

استراتيجية لمدين العام وموارد التمويل .وبالتالي اذا كانت الدولة عمييا ان تمعب دو ار فاعبل في السياسة االقتصادية فما ىو دور
السياسة المالية بذراعييا االنفاقي والضريبي؟




دور النظام المصرفي

الدولرة واستعادة مقدرات السياسة النقدية بعد استيعاب دينامية الدين

خدمة لما تقدم ،إعادة العمل في المجمس االقتصادي االجتماعي وايبلئو مسؤوليات محددة أقمو في مجال إبداء الرأي بمشاريع القوانين ذات

البعد االقتصادي واالجتماعي واعتماد آليات جدية لمتمثيل ضمنو.

 .10النظام الضريبي والمالية العامة
نظام المالية العامة (إنفاقا واقتطاعا) غير عادل اجتماعيا وىو اقتصاديا يعيق النمو



بسبب أو بحجة سيولة التحصيل المزعومة ،النظام الضريبي منحاز الى الضرائب غير المباشرة ،وىو نظام تراجعي اجتماعيا



الضرائب عمى الدخل واالشتراكات اإللزامية منحازة الى المداخيل غير المنتجة محميا (األرباح العقارية وعوائد السندات المالية

ويؤدي إلى رفع األسعار الداخمية في ظل افتقاد أية سياسة نقدية

واألرباح الترسممية معفية أو تكاد) وأرباح المقيمين من الخارج معفية واقعيا في حين أن عوائد العمل النظامي واألرباح النظامية

ترزح تحت الضرائب.



ارتفاع نسبة عوائد الفوائد الى الناتج المحمي جعمتيا تشكل قناة اساسية في اعادة التوزيع التراجعي

في ظل ىذا الواقع ،ىل ان العبء الضريبي موزع بالتساوي بين العمبلء االقتصاديين وعوامل االنتاج؟ ىل تستجيب السياسة الضريبية

ألىداف النمو واالبتكار والتوظيف؟ وفيما خص مستويات وقنوات اعادة التوزيع :ىل تكون ضمنية ،مبعثرة ام تصبح ممأسسة؟…ىل عمى
اعادة التوزيع ،وكل سياسة مالية ىي حكما إعادة لتوزيع ،ان



تبقى ،أو تصور عمى أنيا ،من خارج الحركة االقتصادية ،تتسم بالضمنية  ،ذات استيدافات مموىة ،خاضعة لبلستتباع

السياسي ،وتروض آليات القطاع العام الذي بات يوفر ،بحكم ازدواج دوره الوظيفي والتوزيعي ،خدمات ذات النوعية الرديئة،

مسيئا إلى موقع الدولة وىيبتيا.



أو يجب ان تصبح جزءا مكونا من النظام االقتصادي بشكل كبير عبر سياسات تؤدي الى تشجيع النشاطات االقتصادية ذات



أو يجب أن تبقى السياسة االجتماعية  ،أو تصور عمى أنيا ،معالجة استمحاقية لسياسة اقتصادية منزىة عن النقد ،وصوال إلى

القيمة المضافة العالية والتي تؤمن مداخيل عالية لمعمال؟

بناء السياسة االجتماعية لمدولة عمى اذالل الفقراء وتوسيميم وبايكال التحقق من فقر حاليم الى ائتبلف ابناء المميشيات
واالقطاع الطائفي؟

 .11العمل والدخل والضمانات االجتماعية
من البدء ،يتوجب التأكيد عمى أن الحق في العمل وفي الضمانات االجتماعية ىما من الحقوق األساسية الواجب تأمينيا لممواطنين.

من أجل تأمين انتظام العمل ،ال سيما العمل المأجور ،وتوطيد ركون العاممين إلى مرجعية الدولة لتأمين حقوقيم المدنية واالجتماعية من

ضمن النظام االقتصادي الرأسمالي ،يجب الخروج من المسار التراجعي الذي تحكم بيذه المسائل البنيوية منذ بضعة عقود وأدى إلى تراجع

مريع في حصة العمل من الناتج ،ليس لصالح أرباح رأسالمال المنتج بل لصالح المداخيل الريعية واالحتكارية ،والى تشوه اجتماعي
واقتصادي وسياسي بالغ ،وعميو يجب حسم المسائل التالية:







تحديد نطاق األجر واالستثناءات المشروعة منو والحصانات المحفوظة لو

جعل األجور وممحقاتيا والتعويضات المختمفة تدفع بالشكل الذي يسمح بالتحقق من أدائيا

إلغاء كل االستثناءات من قانون العمل

تحرير العمل النقابي من القيود اإلدارية والسياسية وتوفير الحماية الفعمية لمنقابيين

تعزيز قدرات تفتيش العمل وصبلحياتو العقابية



توفير التغطية الصحية األساسية لممقيمين وتحديد كيفية تمويميا بما ال يؤذي اإلنتاجية االقتصادية وتحديد كيفية إدارة الخدمات



تأمين معاشات تقاعد لمعاممين وتحديد شمولية التغطية أخذا باالعتبار لخصائص العمالة (تدني نسبة األجراء النظاميين وتوسع

الصحية ومراقبتيا

ظاىرة االغتراب) والنظر في جدوى تكوين ادخار مالي لمتدخل في عمميات االستثمار وفي درجة األفضمية المعطاة لتوظيفاتيا

السيادية وفي حاالت التفرغ عن أصول عامة أخذا باالعتبار إللزامية االدخار.

وبشكا أعم ،يتوجب إقامة التوازن والتكامل البلزمين بين األجر الفردي واألجر االجتماعي من جية ،وبين أطراف اإلنتاج الفعميين بما

يصحح االختبلالت البنيويوة بينيما وما يخدم الصالح االقتصادي واالجتماعي العام المذين يبرران وحدىما النظام االقتصادي برمتو.

 .12اإلدارة العامة
بالنظر إلى التردي المريع في قدرات اإلدارة عمى تحمل مسؤولياتيا ،يجدر:



تحديد طبيعة الوظيفة العامة بوصفيا ال تقوم عمى مجرد عبلقة أجر عادية ألن الدولة ليست صاحب عمل يتقاسم عائد اإلنتاج

بينو بوصفو مالكا لرأسالمال والعاممين لديو لكون الدولة تكمف المواطنين لتغطية أكبلف العمل اإلداري ،بل ىي تقوم عمى وكالة

من المواطنين لتوفير ىذا العمل ما يجعل الوكالة اإلدارية موازية ومكممة لموكالة السياسية




مواجية واقع اختبلط الدور اإلجرائي والدور التوزيعي الضمني والمتفشي لموظيفة العامة ونتائجو

إعادة انتظام الوظيفة العامة وحل األوضاع الشاذة



رصد واقع الوظيفة العامة قياسا عمى خصوصيات سوق العمل واليجرتين الخارجة والوافدة لناحية قدرتيا عمى استقطاب



تقدير مردود نظام االمتيازات لؤلسبلك الوظيفية الرئيسية ومحاذيره

الكفاءات



تحديد مسؤوليات الموظف في تأدية وكالتو :المبادرة إلى تطبيق النظام ،موجب االمتناع عن العمل الظالم ،موجب تأمين

استم اررية الدولة ،حق التعبير الجماعي المنظم عن المسؤولية اإلدارية

 .13الكفاءة اإلنتاجية والشؤون القطاعية
إنتاجية االقتصاد متدنية جدا وتدىور مستوى الخدمات العامة (النقل ،االتصاالت ،الطاقة ،المياه ،البحث العممي والتقني) بات يمقي عبئا

ساحقا عمى اإلنتاج وعمى الحياة اليومية لممواطنين .لذا يتوجب النيوض نوعيا باالستثمار العام ،لجما لممفاعيل التشوييية لمريوع ،وتصحيحا

لبنية األكبلف ،ولدفع اإلنتاجية كي ال يكون التصحيح االقتصادي باألكبلف والمداخيل ،وفي ىذا السياق يتوجب تحديد دور االستثمارات

العامة تحت العناوين التالية:







مواجية االحتكارات المنظمة والفعمية

خفض عتبة االستثمارات الخاصة لمحد من استحواز الرساميل الريعية عمى األنشطة ولتحفيز االبتكار

إعادة توزيع المخاطر الترسممية

تكييف مفاعيل صغر البمد واالستفادة من الوفور الحجمية

تحفيز تطور أشكال وأحجام ومجاالت نشاط المؤسسات االنتاجية لتمكين االقتصاد المنتج استعادة قدراتو التنافسية داخميا وفي

األسواق الخارجية

 .14البيئة والعمران
بالنظر إلى التنوع الكبير لمطبيعة في لبنان وليشاشة المحيط البيئي فيو ولبلعتداءات المتمادية عمى البيئة الطبيعية والتراثية والحاق األذى
البالغ بيا ،وبعد أن تحولت األرض إلى سمعة تجارية ومادة لممضاربات ليس إال ،يجدر اتخاذ مواقف حاسمة من عدة مسائل:



إقامة التوازن بين صون الممكية الفردية بوصفيا حقا وحاف از لمفاعمية االقتصادية من جية،



صون السمع العمومية واقامة التوازن عمى صعيدي أكبلف العمران ومنافعو بين الخاص والعام ،من خبلل الصيغ التنظيمية



المحافظة عمى اإلرث الثقافي المبناني واآلثار والمدن والمباني القديمة

والضريبية المناسبة



تحديد وجيات استخدام األراضي وفق الخطة الشاممة لترتيب األراضي وتيويميا

 .15اإلدارة المحمية
تكتسب اإلدارة المحمية أىمية كبرى ألنيا توفر ظروف تقريب المواطنين من إدارة شؤونيم الحياتية .غير أن مؤسسات اإلدارة المحمية في
لبنان ،وىي التي تقتصر عمى البمديات ،معطمة القدرات وتشوبيا عمل أساسية:





فيي تعيش انفصاما كامبل بين قاطنييا الفعميين وناخبييا

رقعتيا وقدراتيا ال تؤىميا لمقيام بأي عمل جدي (ما عدا بمديات يروت ومراكز المحافظات)

ال عبلقة لحدودىا مع واقع العمران واحتياجاتو



إيراداتيا مصادرة بشكل غير قانوني ،وبعضيا (ال سيما بمدية بيروت) تكدس األموال في حين تتغاضى عن الحاجات الحيوية



اتحادات البمديات ليست في الغالب األعم سوى قنوات لعمل الزعماء السياسيين.



توضيح مقولة اإلنماء المتوازن ،بعيدا من منطق السعي العبثي لبلكتفاء المناطقي ولتكرار التجييزات ولتوزيع المنافع عمى



تحديد مسؤوليات اإلدارات المحمية ،نطاقيا وآليات تمويميا ،في موازاة اإلدارات المركزية

لمدينة كبرى تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة لساكنييا من غير أصحاب المميارات وباتت تفرغ من أىميا
من ىنا ،ال بد من حسم عدة مسائل أساسية:

حساب االقتصاد والتكافل االجتماعي والحفاظ عمى البيئة




إنشاء مصرف إنماء محمي

وضع آليات المشاركة التنموية الفعمية

 .16العالقات األسرية
عمى رغم تساوي اإلناث والذكور في التعميم ،ما زالت المرأة المبنانية غائبة عن ختمف ساحات العمل العام ومشاركتيا في العمل االقتصادي
متدنية إلى حد كبير ،ما يحرم المجتمع من طاقات ىائمة ويؤدي في المقابل إلى تيميش نصف المواطنين.

كما أن حقوق الطفل ميدورة عمى رغم القوانين والمعاىدات ،ويتعرض األطفال ،وال سيما أبناء الفقراء ،لبلستغبلل بأشكال متنوعة ( 32ألف
طفل في مؤسسات الرعاية).

إلى جانب األبعاد المواطنية والحقوقية العامة التي تطرحيا ىذه المسائل ،ال بد من مواجية أبعادىا االجتماعية واالقتصادية بوضوح:




مقومات االقتصاد المنزلي واألسري وشروطو،

العنف األسري،






سياسة السكان،

األعباء العائمية وشروط عمل المرأة،

أنظمة اإلرث وضرائبو

العمل بموجب اختيار المبنانيين عند بموغيم سن الرشد بين خضوعيم لمنظام المدني أو االنتماء إلى إحدى الطوائف المعترف بيا

قانونا ،واصدار تشريع لبناني مدني.

 .17الهجرة ،الخارجة والوافدة
تجددت تيارات اليجرة منذ السبعينيات ،ولم تتوقف مع انتياء الحرب بل تسارعت وتائرىا .ىذا اليجرة ال تشبو بأسبابيا وبمفاعيميا ىجرة

نياية التاسع عشر وبدايات القرن العشرين ،ألنيا








تشمل تيارين من اليجرة الخارجة والوافدة في آن معا
تؤدي إلى استبدال مجتمعي عميق وجارف

تجعل نصف كل رىط عمري من المبنانيين يياجر نيائيا عند بموغو سن الخامسة واألربعين

تتركزىجرة المبنانيين بين الشباب المتعمم

باتت قطاعات كاممة من االقتصاد تعتمد عمى اليد العاممة الوافدة

إضافة إلى البلجئين الفمسطينيين الذين يعيشون ظروفا حياتية مذرية ،دفعت األحداث في سوريا مئات اآلالف من النازحين إلى

لبنان.

ال يجوز التغاضي عن ىذا التحدي المجتمعي واالقتصادي والسياسي الخطير ،وال االكتفاء بالكبلم الوجداني الفارغ ،بل يتوجب:



تفحص اقتصاديات اليجرة وتبيان أسبابيا السياسية والنفسية واالجتماعية ،عمما أن دور األسباب االقتصادية الطاغي ال يجوز



استكشاف إمكانات التأثير عمى دوافعيا في كل من الحقول (السكن ،العمل ،الشروط الحياتية)

أن يخفي دور شعور المواطن بالمظالم وبأنو خارج القانون ما يجعل بقاءه في بمده دون أفق





تعديل آلياتيا وتوظيف المياجرين في المشروع الوطني
اليجرة الوافدة وسياسة الجنسية

فصل عقود عمل العمال األجانب عن تسديد كمفة قدوميم لتحرير عبلقات العمل من قيود الدين الضمنية

 .18التربية والشباب
لبنان ىو البمد الذي يخصص أعمى نسبة من دخمو لمتعميم ،لكن المستوى التعميمي يتراجع ،وقسم كبير من المتعممين يياجرون أو ال

يعممون ،واإلنتاج العممي والفني ىابط ،والنظام التعميمي يكرس االنقسامات الطبقية والطائفية بدل مواجيتيا.

الخصوصية األبرز لمنظام التعميمي إزدواجيتو بين تعميم خاص لمن يستطيع وتعميم رسمي انحدر ليصبح تعميما بائسا لمبائسين.



تعميم المغة العربية والتنشئة المدنية لكل المقيمين ووضع اآلليات المناسبة لتعميم المنيج المبناني في مدن االغتراب الرئيسية



قمع كل أشكال تطييف التعميم كونيا تمس بتماسك األمة واالنتظام العام.

واستخدام الوسائل التكنولوجية لتغطية سائر المياجرين.





إدخال تعميم تاريخ الديانات في المنيج الرسمي.

تطبيق إلزامية التعميم األساسي ومجانيتو فعميا ،ووضع الصيغ التعاقدية البلزمة مع مؤسسات التعميم الخاصة

تقييم الجدوى االقتصادية لئلنفاق العام عمى التعميم (اإلنفاق المباشر ،المنح ،اإلعفاءات )...بشكل مفصل وعمني



استعادة الدور الريادي لمجامعة المبنانية من خبلل استقطاب العمماء إلى الييئة التعميمية واعتبار البحث العممي جزءا مكونا من

ميمات األساتذة وعقمنة توزع االختصاصات بين الكميات بعيدا من المحاصصة الطائفية.

 .19الحريات والفنون واإلعالم
أمام الخرق المنيجي لقوانين اإلعبلم ،وامساك القوى السياسية باإلعبلم  ،ال سيما المرئي والمسموع ،واستخدامو وسيمة لشحن أتباعيا،
وخضوع المؤسسات اإلعبلمية لتأثيرات المال المحمي واإلقميمي ،مباشرة أو من خبلل اإلعبلن ،وتراجع الموقع اإلعبلمي لمبنان في

المنطقة ،وتعريض اإلعبلميين لمضغوط عمى سبل حياتيم وعمى حرية عمميم ومينيتو ،وطمس اإلنتاج الفني تحت سيل األعمال التجارية

الرخيصة ،وتراجع اإلنتاج الفني ،بات لزاما إعادة النظر بالسياسة اإلعبلمية والفنية برمتيا ،وذلك حول العناوين التالية:



إقتراح مبادئ تفصيمية لحرية التعبير في الدستور ال تقف عند العبارات العامة التي وردت في المادة  31الحالية.



ضبط قنوات تمويل اإلعبلم وسوق اإلعبلنات المحمية واإلقميمية وتحديد دور الدولة في تعزيز موقع المؤسسات اإلعبلمية



تأمين تمويل اإلنتاج الفني

المبنانية





تأمين الحقوق االجتماعية لمفنانين والمبدعين

إعادة النظر في قوانين الرقابة عمى المسرح والسينما.

استعادة دور األجيزة اإلعبلمية الرسمية بوصفيا اإلعبلم العام وليس إعبلم السمطة وال اإلعبلم الخاضع لتأثيرات المال

 .20الذاكرة الجماعية والخطاب التاريخي والمجتمعي الواقعي .
بنتيجة م اررة التجربة التاريخية لمبنانيين ،انفصل الخطاب الرسمي عن الواقع من جية ،وترك من جية أخرى كل أسرة وكل جماعة تحتفظ

بذاكرة مجتزأة دفينة تبقى عرضة لبلستغبلل والتجييش .وفي المقابل ،تجاىمت الدولة موجب اإلحاطة بالمجتمع وتتبع تطور أوضاعو من
خبلل العمل اإلحصائي الدوري والمنتظم والموضوعي ،وتغاضت عن انتشار الخطابات التقسيمية والفئوية وعن تشويو الوقائع.

أمام ىذا الوضع ،يتوجب:



إعادة تصويب المفاىيم المجتمعية وصياغة المصطمحات ،بما فييا المجتمعية



تعزيز الرواية الواقعية لممجريات وىي التي تستوعب األحداث والروايات المجتزأة من خبلل التوثيق ورفد البحث بالمعمومات ،ألن



المحافظة عمى اإلرث الثقافي المبناني واآلثار والمدن والمباني القديمة.

الذاكرة الواقعية ىي ذاكرة من أجل الغد.



تكريس حق المعرفة لذوي المفقودين وىي معرفة تبقى مستحقة حتى ولو تم التنازل عن المحاسبة ،كونيا تمثل حالة من حاالت
العدالة الترميمية التي تتميز عن العدالة العقابية التي تخمت عنيا مجتمعات عدة في خيارىا لمنظر الى المستقبل.

الذاكرة اذا ىي حق المعرفة ،وواجب المعرفة لبلستفادة من أزمات الحرب لبناء مجتمع أفضل والصبلح المؤسسات ..لؤلسف لم يستفد

المبنانيون أبدا من حربيم عمى صعيد التشريعات وبناء المؤسسات ..بل عمى العكس استعاد نظام ما بعد الحرب قيم الحرب نفسيا من

خبلل اعبلن القادة السياسين رمو از وطنية وقيمين عمييا وذلك في قانون العفو نفسو.

