خطت عمل ومقرراث
المؤتمر الوطىي مه أجل إوقار لبىان وإعادة تأسيس
الذولت
بعد أن عقد المؤتمر الوطىي مه أجل إوقاذ لبىان وإعادة تأسيس الدولت في  15حسيران  ،2013تم إعالن خطت العمل والمقرراث
المىبثقت عىه في  5ت ّموز 2013
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قدمة سياسية
م ّ

1

اسمحكا لي بداية أف أتكجو بالتحية كالتقدير إلى شعب مصر ،كبخاصة إلى شباب مصر ،في كفاحو الشجاع كالكاعي

مف أجؿ إنقاذ كطنو كاقامة نظاـ سياسي كطني كديمقراطي تقدمي ،كمف أجؿ إعادة تأسيس الدكلة عمى أسس عصرية
حديثة ،كىي األىداؼ نفسيا التي نعمؿ مف أجؿ تحقيقيا في كطننا .كاذ نينئ شعب مصر كشبابيا باالنتصار
التاريخي الذم حققو أكؿ أمس ،كتمكف مف أف يضع قدمو بكؿ ثبات في أكؿ طريؽ الثكرة الكطنية الديمقراطية
السممية ،فإننا لعمى ثقة بأف شباب لبناف قادر عمى حمؿ ىذه المسؤكلية كمستعد لمقياـ بيا بكفاءة كتفاف كاتزاف ككعي،
كسط األجكاء المحمكمة المخيمة عمى سماء بمدنا ،كبالرغـ مف األلغاـ الخطيرة المزركعة في أرضنا.

لقد تكالت في اآلكنة األخيرة خصكصان بعد المؤتمر الكطني الذم عقدناه في  51حزيراف الماضي ،األحداث

كالمؤشرات التي تنذر باندفاع البالد إلى أتكف فكضى دمكية عارمة ،لسنا بحاجة إلى التنبؤ بآثارىا كنتائجيا الكارثية
عمى لبناف .رافقيا انييار أىـ المؤسسات الدستكرية في الدكلة .فمجمس النكاب الذم انتيت كاليتو الشرعية ،مدد لنفسو
في سابقة خطيرة أطاحت بأبسط قكاعد الديمقراطية .كسقط المجمس الدستكرم بشكؿ مخز كمؤلـ .كذلؾ يبدك متعذ انر
تشكيؿ حككمة في ىذه الظركؼ الدقيقة ،كيستكمؿ الفراغ في المؤسسات الدستكرية بعد أشير مع انتياء كالية رئيس

الجميكرية.
بالعكدة إلى الحكادث األمنية األخيرة التي شممت مناطؽ لبنانية عدة ،كالتي قامت بيا مجمكعات مسمحة معركفة،
نالحظ أف معظـ الذيف تناكلكا ىذه األحداث ،مف مسؤكليف في السمطة كسياسييف ،فاتيـ – كليس سيكان – التطرؽ إلى

ظاىرة تفشي المجمكعات المسمحة .كيؼ كلدت ىذه المجمكعات ،كمف ىي الجيات الخارجية التي استكلدتيا كرعتيا
كمكلتيا كسمحتيا كحددت ليا كظيفتيا؟ مف ىي الجيات الداخمية التي احتضنتيا كحصنتيا؟ ككيؼ تعاطى المسؤكلكف

في السمطة حقيقة مع أحداث صيدا؟
إف الجيش  ،بالقرار الذم اتخذه في أحدث صيدا مف دكف ام غطاء سياسي ،أنقذ نفسو كأنقذ لبناف  .غير أنو  ،كفي
حدكد صالحياتو ،قضى عمى "كرـ خبيث" ،لكنو لـ يقض عمى كؿ االكراـ الخبيثة المتفشية في الجسـ المبناني ،ألف
معالجة ىذه االكراـ كالتصدم لدعاة الفتنة ،في الخارج كالداخؿ ،ىما مسؤكلية السمطة السياسية.

إف االحداث االمنية التي كقعت مؤخ انر عمى خمفية الصراع الدائر في سكريا تأتي في مرحمة يتبدل فييا بالكامؿ عجز
الدكلة عف أداء كظائفيا في مجاالت حساسة جدان :الدفاع كالسياسة الخارجية كاألمف الداخمي كمعالجة االنقسامات
العامكدية الحادة في المجتمع كالتي تأخذ أشكاالن خطيرة مف االصطفافات العصبية ،الطائفية كالمذىبية.
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كما يزيد الطيف بمة ىك أف أىـ المكاقع المسؤكلة في الدكلة انجرت صراحة كراء االصطفافات سالفة الذكر لتخرؽ،
ليس فقط سياسة "النأم بالنفس" ،ككذلؾ أحكاـ الدستكر ،بؿ لتزيد مف حدة االنقسامات كح اررة المناخ المخيـ عمى
لبناف المفعـ برائحة الدـ كالباركد.
ىؿ إف ما يجرم اليكـ يقع خارج مألكؼ النظاـ السياسي المبناني بحيث يصعب التكيف بمآؿ ىذه األحداث أـ إف ىذه
الظاىرة تكررت غير مرة في السابؽ ككانت نتيجتيا كؿ مرة حربان أىمية؟
بالعكدة إلى تاريخ لبناف ،خصكصان في حقبة ما بعد االستقالؿ ،تتبيف لنا حقيقتاف ثابتاف كىما:
 .5إف الفترات التي شيد فييا لبناف استق ار انر سياسيان كأمنيان كانت ىي عينيا الفترات التي شيد فييا المحيط
اإلقميمي حاالت مف االستق ارر النسبي في صراعات القكل الدكلية كاإلقميمية الفاعمة .كلكننا نالحظ أيضان أنو
في فترات االستقرار ىذه لـ تكف الدكلة المبنانية مؤىمة لكضع سياسة دفاعية كاضحة ،كال لكضع سياسة

خارجية ثابتة كمفيكمة ،كلـ تكف قادرة أيضان عمى صكغ سياسة داخمية تحقؽ المحمة كاالنصيار في المجتمع
المبناني كتقضي عمى االنقسامات العصبية ،كالطائفية كالمذىبية.

كلمتعكيض عف عجزىا أك استنكافيا كانت الدكلة تخترع ليذا العجز أك االستنكاؼ شعارات براقة في
المظير ،جكفاء في المضمكف كمثؿ" :قكة لبناف في ضعفو" ك "لبناف الجسر بيف الشرؽ كالغرب" ك "الصيغة
الحضارية الفريدة لمتعايش بيف الطكائؼ" .كىذا ما يعبر عنو اليكـ بشعارات بالدعكة إلى "عقد طاكلة حكار"
لبحث السياسة الدفاعية ،كذلؾ إلخفاء حقيقة العجز عف كضع سياسة دفاعية ،أك "النأم بالنفس" إلخفاء
حقيقة عجز السمطة السياسية عف كضع سياسة خارجية متزنة كمستقمة .كأخي انر العكدة إلى تكرار تمؾ الالزمة
الميترئة "صيغة العيش المشترؾ."...

 .2أما عندما كانت الصراعات الدكلية تشتد في المحيط اإلقميمي كتفرض عمى الدكلة تحديد مكاقؼ كسياسات،
خصكصان في مجاالت الدفاع كالسياسة الخارجية ،كانت الدكلة تتحمؿ كتسقط  ،كيسقط معيا القانكف ،كتنيار

"الصيغة الفذة لمتعايش" لتندلع الحرب األىمية الطائفية.

حصؿ ىذا في خمسينيات القرف الماضي بسبب المكقؼ مف مشركع أيزنياكر فكانت فتنة العاـ  .5511كىذا ما
حصؿ أيضان أك كاد يحصؿ عمى أثر ىزيمة العاـ  .5591كاندلعت الحرب األىمية في العاـ  5511في لحظة شكمت
بداية الطريؽ نحك "السالـ" العربي – اإلسرائيمي.
لماذا ىذه الظاىرة؟
لماذا كانت تغيب دائمان عف سياسات الدكلة تمؾ المتعمقة بأىـ كأخطر كظائؼ الدكلة كىي الدفاع كالسياسة الخارجية

تجاه الخارج كالكحدة الكطنية في الداخؿ ،كالتي تندرج كميا تحت عنكاف كاحد كىك "األمف الكطني؟

كلماذا في مراحؿ التحكالت الكبرل كانت الدكلة المبنانية تنيار كيسقط الشعب في أتكف الحركب األىمية؟
ألف الدكلة في لبناف كانت في الحقيقة مجرد شركة متعددة الجنسيات .أصحاب األسيـ فييا ىـ القكل الخارجية
صاحبة النفكذ .أما األسيـ فيي الطكائؼ المبنانية .كأما زعماء الطكائؼ فيـ ككالء حممة األسيـ.
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في ضكء ما تقدـ يمكف تفسير ظاىرة االنقساـ اليكـ حياؿ األزمة السكرية ،التي تتخذ أشكاالن طائفية كمذىبية حادة.
كلكف ما ىي حقيقة األزمة السكرية ،كلماذا ىذا التضارب في مكاقؼ القكل السياسية المييمنة مف األزمة؟
ثمة مالحظات عدة ال بد مف اإلشارة إلييا بداية كىي:
أ .إف لبناف ىك البمد األكثر تأث انر باألزمة السكرية التي تبدك انعكاساتيا عميو ،حتى مف قبؿ أف تنتيي األزمة،
بميغة جدان كخطيرة جدان.

ب .لقد كاف م ف الطبيعي كالضركرم أف تتدخؿ الدكلة المبنانية في األزمة السكرية – لك كانت ىناؾ دكلة،-
كذلؾ مف أجؿ المساعدة عمى حميا ،كمف أجؿ تجنيب لبناف أخطار انعكاساتيا عمى أمنو كسالمتو كمصيره.

ج .لقد أنجرت كؿ األطراؼ السياسية في لبناف إلى دكامة األزمة السكرية ،بالمكقؼ كالدعاية كتيريب الماؿ
كالسالح كارساؿ المسمحيف ،كىذا أمر طبيعي كمفيكـ أف يككف لبناف كمو معنيان باألزمة السكرية كمنجذبان
إلييا ..كحدىا ،مف دكف سائر األطراؼ في السمطة كخارجيا ،ظمت الدكلة المبنانية تغطي عجزىا بسياسة
النعامة" ،النأم بالنفس".

د .أما لماذا ىذا المكقؼ مف قبؿ الدكلة ،فذلؾ يعكد إلى ما ذكرناه سابقان كىك أف الدكلة المبنانية ،بطبيعة

تككينيا كبطبيعة كظيفتيا ،لـ تكف مؤىمة لصكغ استراتيجية عممية ثابتة "لألمف الكطني" ،كال لكضع سياسات
دفاعية كخارجية كداخمية باالستناد إلى ىذه االستراتيجية.

إف األزمة السكرية باتت في حقيقتيا كأبعادىا محك انر أساسيان لصراع دكلي متعدد األطراؼ عمى الشرؽ األكسط ،في

المرحمة ما قبؿ النيائية لبدء تشكؿ نظاـ دكلي جديد .كىي تستحؽ ،بؿ تفرض عمى كؿ األطراؼ المعنية بيا ،تأثي انر

كتأث انر ،دراستيا بشكؿ عممي شامؿ بعيدان مف العصبيات كالمصالح الصغيرة كالضيقة .كىذا ما سكؼ ننكب عميو في

أكلى كرشات العمؿ مف "أياـ الخيارات الكطنية" .إف ما تتكصؿ إليو كرشة العمؿ ىذه سكؼ يحدد أماـ الشعب المبناني

األسس التي يجب أف يقكـ عمييا مكقؼ لبناف مف األزمة.
كلكف أية دكلة ىي تمؾ التي تتخذ المكقؼ العقالني المسؤكؿ كتضع السياسات الكطنية لمتعاطي مع األزمة السكرية

بما يجنب لبناف االنعكاسات الخطيرة ليذه األزمة كيساعد سكريا عمى تخطييا؟

ليست بالطبع دكلة "الشركة المتعددة الجنسيات" .كليست بالطبع دكلة العصبيات المتخمفة كغير العاقمة كدكلة
العصابات المتيكرة كغير المسؤكلة.
ىي دكلة الكطف كالمكاطف .الدكلة العاقمة المتحررة مف كؿ ارتياف خارجي ،كمف تجاذب العصبيات الطائفية في
الداخؿ.

كيؼ تككف ،ككيؼ نحققيا؟ ىذا ىك المكضكع الثاني الذم تناقشو ثاني كرشات العمؿ مف "أياـ الخيارات الكطنية"
خالؿ ىذا الشير.
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لـ نعد بحاجة إلى تأكيد حقيقتيف:


حقيقة االنييار الشامؿ لمدكلة كلمنظاـ السياسي.



كحقيقة تالزـ اإلنقاذ – إنقاذ الكطف – مع إعادة تأسيس الدكلة.

غير أف السؤاؿ الذم يطرح في ىذا المجاؿ ىك كيؼ نعيد تأسيس الدكلة؟ كمف أيف تستمد عممية إعادة التأسيس ىذه
شرعيتيا؟
بالعكدة إلى النداء الذم أطمقناه مف أجؿ "إنقاذ لبنان وإعادة تأسيس إلدولة" ،ككذلؾ في خطة العمؿ التي عرضت

عمى المؤتمر ،تحدثنا عف تنظيـ كرش لمعمؿ تحت عنكاف "أياـ الخيارات الكطنية" ،كتتضمف تنظيـ نقاش حكؿ

مجمكعة مف الخيارات القطاعية بمشاركة كجكه محترفة لبمكرة الخيارات األساسية عمى صعيد السياسات العامة،
كتأطيرىا ضمف برنامج تغييرم كاضح يمثؿ عقدان سياسيان اجتماعيان اقتصاديان جديدان تمتزـ بو الييئة التأسيسية االنتقالية.
أما الييئة التأسيسية االنتقالية فتتشكؿ مف الذيف يقدمكف مساىمات بناءة في كرش العمؿ المشار إلييا ،كمف أبرز
الناشطيف في النقابات المينية كالعمالية كالمنظمات الشبابية كالجمعيات األىمية كالمفكريف كالمثقفيف كالفنانيف...
كلكف مف أيف تستمد الييئة التأسيسية ىذه شرعيتيا؟


مف الضركرة .إف انييار الدكلة كالنظاـ يخمؼ فراغان في الشرعية .ىذا الفراغ ،كفي الظركؼ التي يمر فييا
لبناف ،إما أف تمأله الفكضى الدمكية التي تؤدم إلى انييار الكطف ،كاما أف تبادر القكل الحية إلى تأسيس

شرعية جديدة لدكلة جديدة.


كمف اإلرادة الشعبية .إف القكل كالفاعميات التي تأخذ عمى عاتقيا ىذه الميمة التاريخية يجب أف تعمؿ في
مختمؼ أكساط الشعب المبناني لكي تكضح حقيقة مشركعيا ،كحقيقة الميمة التاريخية التي تقكـ بيا لكي

تحظى بتأييد الشعب مصدر الشرعية.

إف الميمة األكلى لمييئة التأسيسية كضع إعالف دستكرم ،كمف ثـ قانكف لالنتخابات النيابية ،كتشكيؿ حككمة مؤقتة
تنظـ انتخابات نيابية ينشأ عنيا مجمس نيابي يضع دستك انر دائمان لمبالد ،كيعيد تشكيؿ المؤسسات الدستكرية األخرل،
الحككمة كرئاسة الجميكرية.
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الخياراث الوطىيت

2

أياـ الخيارات الكطنية مسار سياسي منظـ يرمي إلى صياغة عقد مجتمعي سياسي جديد يرسي أسس دكلة في لبناف.
تتناكؿ "الخيارات الكطنية أىـ المسائؿ التي يتكجب عمى الدكلة حسميا لتتحمؿ مسؤكلياتيا تجاه المكاطف كلتكتسب شرعيتيا مف

ثقتو بيا .كىي مسائؿ بقيت خارجة عف النقاش السياسي ما أفرغ الخطاب العاـ مف أم مضمكف كاقعي كفاعؿ .فاألطركحات

االصالحية ليست كصفات جاىزة كال تقكـ عمى االستنساخ كال تأتي بالبداىة ،إال في معرض التمكيو عف العجز أك لمتغطية عمى
خيارات سمطكية ضمنية ،بؿ ىي تعبير عف مفاضالت اقتصادية – سياسية تأسيسية ألم انتماء كطني.

يمتزـ ىذا المسار ،في كؿ مف محاكره ،بمنيجية محددة كمحكمة قكاميا:
أ.

التشخيص المكضكعي لمكقائع كلمشركط المحدة،

ب .بمكرة الخيارات األساسية الجدية ،مع تقدير مستمزماتيا كآثارىا ،سكاء عمى المجتمع ككؿ أك عمى أصحاب
المصالح الرئيسييف،

ج .مقارنة الخيارات البديمة تكصال إلى المفاضمة بينيا مف منظار أكحد ،ىك المصمحة الكطنية ،بعيدا عف أية
إسقاطات مسبقة ،إنما مع تقدير مكضكعي لمكاقع القكل المجتمعية كالسياسية منيا كمع تقدير اإلجراءات

التمطيفية الممكنة لممتضرريف في المرحمة االنتقالية

د .تحديد اإلجراءات التنفيذية لمخيارات المعتمدة ،أكاف عمى الصعيد الدستكرم أك القانكني أك اإلجرائي

ق .بمكرة عناكيف كأشكاؿ التحرؾ بصددىا

المحاكر المعتمدة لمخيارات الكطنية ىي عشركف ،مع إمكانية الدمج بيف بعضيا أك تفصيؿ بعضيا اآلخر بحسب مقتضيات
العمؿ ،كقد كضعت شركحات أكلية لكؿ منيا في الكثيقة المرفقة .كالمحاكر ىي:
 .1المكقع كالمكقؼ اإلقميمييف كالدكلييف
 .2األمف الكطني كالدفاع

 .3المساكاة كالحريات كالتيميش
 .4الشرعية كالعدالة كالحقكؽ

 .5التمثيؿ السياسي كالرقابة الشعبية

 .6انتظاـ األداء اإلجرائي لمسمطة العامة
 .7نطاؽ الخدمة العامة ككظائؼ الدكلة

 .8النمكذج االقتصادم كخياراتو األساسية
 .9اإلدارة االقتصادية كالمالية كالنقدية
 .11النظاـ الضريبي كالمالية العامة

 .11العمؿ كالدخؿ كالضمانات االجتماعية
 .12اإلدارة العامة

 .13الكفاءة اإلنتاجية كالشؤكف القطاعية

 2تالها شربل نحاس
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 .14البيئة كالعمراف

 .15اإلدارة المحمية

 .16العالقات األسرية

 .17اليجرة ،الخارجة كالكافدة
 .18التربية كالشباب

 .19الحريات كالفنكف كاإلعالـ

 .21الذاكرة الجماعية كالخطاب التاريخي كالمجتمعي الكاقعي .
(تفاصيؿ المحاكر المعتمدة لمخيارات الكطنية في الممحؽ )

في مقابؿ تكلي الفريؽ المشرؼ عمى كؿ محكر تحضير المكاد الالزمة إلنجاح مساره ،يعمؿ لدعكة الكجكه كالييئات المعنية بو
كالعاممة ضمنو كالراغبة في المشاركة في عممية اإلنقاذ كاعادة تأسيس الدكلة كفؽ ما كرد في نداء  15حزيراف.

يرمي العمؿ ،في كؿ محكر مف المحاكر ،إلى التكفيؽ بيف ىدفيف متالزميف :جمع أكسع مشاركة كالتكصؿ إلى طرح محدد يندرج

الطرح التأسيسي الجامع ،مع إمكانية إبقاء النقاش مفتكحا في بعض المسائؿ الجزئية أك اإلجراءات التطبيقية إذا دعت الحاجة.
المطمكب أف تجمع خالصات المحاكر في كثيقة سياسية برنامجية شاممة تمتزـ بيا الييئة التأسيسية االنتقالية .كما المطمكب أف
تضـ الييئة التأسيسية األشخاص الذيف يشارككف في أياـ الخيارات الكطنية كيقدمكف إسيامات في بمكرة مقرراتيا.

يجرم إطالؽ المحاكر تباعا ،كفؽ معياريف لألكلكية :القدرة عمى حشد الطاقات إلطالقيا بما يكفر شركط نجاحيا كاعتبارىا تمبي

ىمكما أساسية ممحة لدل المكاطنيف.

كفي ىذا السياؽ ،تـ اختيار أربعة محاكر سكؼ يبدأ العمؿ عمييا أكال كىي:
 .1المكقع كالمكقؼ اإلقميمييف كالدكلييف
 .2الشرعية كالعدالة كالحقكؽ

 .3التمثيؿ السياسي كالرقابة الشعبية
 .4اإلدارة العامة

اسمحكا لنا بتقديـ الشرح لمتعمؽ بيذه المحاكر األربعة إلعطاء فكرة محددة عف منيجية المقاربة:

إلموقع وإلموقف إإلقليميين وإلدوليين
ال تستقيـ دكلة دكف أف يككف ليا سياسة خارجية محددة المعالـ ،تعبر عف المصالح الكطنية ،فتفصؿ قدر المستطاع الداخؿ عف

تأثيرات الخارج كتسعى لتكييؼ األكضاع الخارجية مع مقتضيات المصمحة الكطنية .لذا يقتضي األمر:



تحديد المصالح الكطنية األساسية ،مف اقتصادية كسياسية كاجتماعية كثقافية ،أية تأثيرات يتكجب لجميا؟ أيف مكقع



المتابعة الحثيثة إلعادة صياغة كيانات المشرؽ كتحديد المكقؼ منيا ،كمف مشركع الدكلتيف في فمسطيف ك"مسيرة

المغتربيف مف ىذه المصالح؟
السالـ"
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كضع قراءة كاضحة لمتطكرات الدكلية كاإلقميمية :تجدد االستقطاب الدكلي في ظؿ انكفاء األحادية األمريكية كالنيك

ليبرالية كصعكد أقطاب دكلية ثانكية ،تفمت مشاريع القكل اإلقميمية كتحركيا لترسيـ مناطؽ نفكذىا (تركيا ،إيراف،

إسرائيؿ) ،إعادة صياغة المجاؿ اإلقميمي بشريا كاقتصاديا كسياسيا مف خالؿ تفتيت كتفكيؾ األطر الكيانية لممشرؽ
العربي كاشتداد التيارات الدينية كاالرتباط باألنظمة الريعية



تكضيح العالقة بيف خيارات كؿ مف السياسة الخارجية كالسياسة الدفاعية



استنتاج محاكر العمؿ كمجاالت التنسيؽ كالتعاكف الخارجييف ال سيما عمى صعيد المنظمات اإلقميمية كالدكلية،



تحديد كسائؿ التأثير الخارجية (مخاطر أك مصالح مشتركة ،عالقات اقتصادية كاجتماعية قائمة ،مؤثرات ثقافية



تحديد مصادر التيديد ليذه المصالح كآفاؽ تطكيرىا عمى ضكء التطكرات الدكلية كاإلقميمية

السياسية كاالقتصادية ،كاالتفاقيات الثنائية

كاعالمية )...عمى خط المحاكر اإلقميمية كالدكلية كبالتالي العناكيف التنظيمية كاإلجرائية لمسياسة الخارجية

إلشرعية وإلعدإلة وإلحقوق
بحكـ تخبط النظاـ السياسي المزمف ،كتعميـ ظاىرة إصدار نصكص ظرفية تناقض نصكصا مرجعية سابقة ،كعدـ تصحيح

نصكص قديمة بعد إقرار نصكص جديدة أعمى مرتبة ،كتفشي حاالت األمر الكاقع التي كلدت أعرافا ،تمت تسكية بعضيا بشكؿ
الحؽ كبقيت أكثريتيا قائمة بحكـ التسمط ،كبنتيجة تطاكؿ المتسمطيف عمى االنتظاـ القانكني لمدكلة،

بات مف الضركرم ،لترميـ بنياف الحقكقي لمدكلة ،حسـ المسائؿ التالية:



تحديد تراتبية المرجعيات الشرعية في تثبيت الحؽ كاحقاقو ،مف الدستكر إلى المعاىدات كالشرع الدكلية ،إلى القكانيف



تكسيع آليات كنطاقات المراجعة كالبت ،بمراتبيا كافة

األساسية ،إلى القكانيف الظرفية



إعادة رسـ شركط عمؿ المؤسسات أك إيجاد مؤسسات قادرة عمى التحكؿ الى حمبات لمنقاش االجتماعي الذم يؤدم

الى تكريس الحقكؽ كضمانيا في تفاصيميا ..كاألساس ىنا ىك تفعيؿ دكر القضاء كمختبر لمقضايا االجتماعية .كىذا

يقتضي االستقاللية،



حسـ التناقضات األساسية في النصكص المرجعية ،كمف ضمنيا عالقة القكانيف الداخمية بالقكانيف الدكلية ،ال سيما

فيما خص الحاالت الفاقعة :العماؿ األجانب ،الالجئكف الفمسطينيكف ،النساء ،المعكقيف ،الفقراء في مؤسسات الرعاية،

المدمنكف ،المثميكف ،األطفاؿ (كال سيما فئة األطفاؿ المكدعبف في مؤسسات الرعاية ال لسبب اال لفقر عائالتيـ خالفا

لمعاىدة الطفؿ)





إخضاع عمؿ المحاكـ لمعمنية كلمرقابة ،كتفعيؿ دكر كسيط الجميكرية

إعادة تأىيؿ المجمس الدستكرم كتكسيع حؽ مراجعتو صالحية كمدة ،كايالؤه صالحية تفسير الدستكر.
حصر عمؿ المحاكـ االستثنائية ،كال سيما المحاكـ العسكرية ،في مجاؿ اختصاصيا األضيؽ

إلتمثيل إلسياسي وإلرقابة إلشعبية
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استعادة لكظيفة التمثيؿ كالرقابة الشعبييف ،كأخذا باالعتبار أنماط السمكؾ الفعمية السائدة ،كبعد أف تحكلت االنتخابات ،متى

أجريت ،إلى مناسبات الستثارة العصبيات المغمقة كتثبيت سطكة الزعامات عمى أجزاء مف الشعب ،دكف أم مضمكف برنامجي

يطاكؿ خيارات السياسات العامة ،كبعد أف استعفى المجمس النيابي مف ميامو التشريعية كالرقابية،
أية أكلكية تحتؿ كؿ مف االعتبارات التالية ،عمى مستكل األىداؼ:





الحد مف ظاىرة التكتالت السياسية الطائفية لصالح األطركحات البرنامجية

تشجيع ظيكر أكثريات برلمانية ثابتة

تأميف قرب العالقة بيف الناخب كالنائب



درء بركز كطغياف تيارات فئكية كدينية كعنصرية



الحدكد المرغكبة لالنتماء الطائفي االختيارم كالمناطقي النظرم كالكاقعي

كعمى اساس سمـ األكلكيات المعتمد ،يجدر حسـ المسائؿ التالية:





تأثيرات الماؿ كاإلعالـ السياسييف،

أنظمة تمكيؿ األحزاب كالجمعيات ،شركط عمؿ شركات اإلعالف

إدخاؿ آلية تتضمف ديناميكية داخمية لتكليد األحزاب البرنامجية كتعديؿ مدلكالت العمؿ السياسي

إإلدإرة إلعامة
بالنظر إلى التردم المريع في قدرات اإلدارة عمى تحمؿ مسؤكلياتيا ،يجدر:



تحديد طبيعة الكظيفة العامة بكصفيا ال تقكـ عمى مجرد عالقة أجر عادية ألف الدكلة ليست صاحب عمؿ يتقاسـ

عائد اإلنتاج بينو بكصفو مالكا لرأسالماؿ كالعامميف لديو ،لككف الدكلة تكمؼ المكاطنيف لتغطية أكالؼ العمؿ اإلدارم،
بؿ ىي تقكـ عمى ككالة مف المكاطنيف لتكفير ىذا العمؿ ما يجعؿ الككالة اإلدارية مكازية كمكممة لمككالة السياسية




مكاجية كاقع اختالط الدكر اإلجرائي كالدكر التكزيعي الضمني كالمتفشي لمكظيفة العامة كنتائجو
إعادة انتظاـ الكظيفة العامة كحؿ األكضاع الشاذة



رصد كاقع الكظيفة العامة قياسا عمى خصكصيات سكؽ العمؿ كاليجرتيف الخارجة كالكافدة ،لناحية قدرتيا عمى



تقدير مردكد نظاـ االمتيازات لألسالؾ الكظيفية الرئيسية كمحاذيره

استقطاب الكفاءات



تحديد مسؤكليات المكظؼ في تأدية ككالتو :المبادرة إلى تطبيؽ النظاـ ،مكجب االمتناع عف العمؿ الظالـ ،مكجب

تأميف استم اررية الدكلة ،حؽ التعبير الجماعي المنظـ عف المسؤكلية اإلدارية
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عناوين خطة إلعمل

3

حددت خطة العمؿ التي عرضػت عمػى المػؤتمر الػذم انعقػد بتػاريخ  2013/6/15ضػركرة العمػؿ عمػى تػأميف شػرطيف
متالزميف النقاذ لبناف كاعادة تأسيس الدكلة:
إالول :بمكرة المشركع االنقاذم التأسيسي عبر اياـ "الخيارات الكطنية" كمػف خػالؿ كرش العمػؿ حيػث يػتـ التكصػؿ الػى

صياغة برنامج تغييرم شامؿ يمثؿ عقدان سياسيان كاجتماعيان كاقتصاديان جديدان.
وإلثاني :حشد طاقات المجتمع كتكجيييا باتجاه االنقاذ كاعادة التأسيس.

بالتزامف مع انطالؽ "اياـ الخيارات الكطنية" ،التي ليا برنامج خاص ،كبيدؼ تأميف اكسع مشاركة كتكحيػد جيػكد كافػة
القػػكل كالشخصػػيات كالفعاليػػات كالييئػػات المدنيػػة كالشػػعبية المؤمنػػة بعمميػػة التغييػػر ،يتكجػػو عممنػػا نحػػك عن ػكانيف :االكؿ

تنظيمي كالثاني عممي.

 .1اسػػتكماالن لػػدكرىا البنػػاء فػػي اطػػالؽ المشػػركع االنقػػاذم التأسيسػػي ،كالػػدعكة الػػى عقػػد المػػؤتمر الػكطني لالنقػػاذ،

تسػػتمر لجنػػة المبػػادرة فػػي اداء دكرىػػا كييئػػة عميػػا فػػي قيػػادة العمػػؿ ،كتسػػعي دائمػان لزيػػادة المنضػػكيف الييػػا مػػف
القكل كالشخصيات كالنخب التي تكافؽ عمى المشركع.

 .2تشكيؿ لجنة متابعة تتكلى االشراؼ عمى تنفيذ الخطػة كالتكجيػات التػي تقرىػا لجنػة المبػادرة :كىػي الػى جانػب
ذلؾ تقكـ بمحمكعة مف المياـ مف ابرزىا:
أ .مساعدة لجنة المبادرة في اجراء االتصاالت السياسية الضركرية.
ب .السعي الدائـ لتكعية الرام العاـ كتعبئتو حكؿ المخاطر الكامنة كراء استمرار الكاقػع الػراىف النييػار

النظاـ الطائفي كانكاسو عمى مؤسسات الدكلة عج انز كشػمالن كتيديػده لالسػتقرار كالسػمـ االىمػي ،مػف

خػالؿ مكاكبػة االعػػالـ بكافػة اشػكالو ،بمػػا فػي ذلػؾ خمػػؽ منػابر اعالميػة خاصػػة كاالىتمػاـ بػاالعالـ
االلكتركني.
ج .التكاصػؿ مػػع الشػباب كمخػػاطبتيـ ،فػي الجامعػػات كالثانكيػػات كامػاكف العمػػؿ ،كحػثيـ عمػػى االنخػراط
في ميمة االنقاذ كاعادة تاسيس الدكلة ،باعتبارىا ميمة تعنييـ في حاضرىـ كمستقبميـ.

د .تنظ ػػيـ العالق ػػة كالتكاص ػػؿ م ػػع مؤسس ػػات المجتم ػػع الم ػػدني ،م ػػف النقاب ػػات العمالي ػػة كالميني ػػة ،ال ػػى
الجمعيات كالركابط النسائية كالثقافية كاالجتماعية كالبيئيػة ،الػى ركابػط كىيئػات القطػاع العػاـ كسػائر
مكظفي الدكلة ،كاصحاب العمؿ ،كالسعي معيا الى االنخراط في عممية االنقاذ المنشكدة.
ق .العمػػؿ عم ػػى تجميػػع جيػػكد كافػػة القػػكل كالشخصػػيات كالفعالي ػػات فػػي س ػػائر المن ػػاطؽ كالقطاعػػات،
كايجاد السبؿ المناسبة لمشاركتيا سكاء بعقد مؤتمرات ليا اك اية صيغ اخرل.

 3تالها نديم عالء الدين
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 .3ممػػا ال شػػؾ فيػػو اف مػػا نػػدعك اليػػو لػػيس بالميمػػة السػػيمة ،الف القػػكل الممسػػكة بالسػػمطة كالمسػػتفيدة مػػف ىػػذا
النظاـ ،لف تتخمى بسػيكلة عػف امتيازاتيػا كمصػالحيا ،بػؿ ستسػعي دكمػان الػى اعػادة انتاجػو ،كاننػا عمػى قناعػة

تامػة بػاف تشػػكيؿ الييئػة الدسػػتكرية االنتقاليػة كاكتسػػابيا لمشػركعيتيا لػف يكػػكف ممكنػان اال بجمػػع كافػة المبنػػانييف
حكليا ،لذلؾ تنتظرنا كرشة عمؿ كبيػرة ،كجممػة مػف النشػاطات كالنضػاالت كالتحركػات السياسػية كالشػعبية فػي
مختمؼ الساحات لشرح ىذا المشركع كحشد الطاقات خمفػو ،كىػذا لػف يكػكف اال بجيػد الجميػع ،لػذا نتكجػو مػف
جديػػد بالػػدعكة إلػػى كػػؿ القػػكل ،أف ػرادا كحركػػات كمنظمػػات كجمعيػػات كىيئػػات مدنيػػة كعمميػػة كحقكقيػػة كنقابيػػة

كمينية ،لالنضماـ إلى ىذه المسيرة اإلنقاذية.

كلتكف أكلى التحركات االحتجاجية بػالتزامف مػع انعقػاد أكلػى جمسػات المجمػس النيػابي فاقػد الشػرعية فػي السػادس عشػر
مف الشير الحالي اذا لـ يجر تمديد ليا.
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