اﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺤﺎﻛﻤﺔ اﻟﻤﺠﺮﻣﺔ واﻟﻔﺎﺷﻠﺔ ﺳﻘﻄﺖ
وﻣﺤﺎﻛﻤﺘﻬﺎ واﺟﺐ واﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ ﻣﻌﻬﺎ ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ
ﺣﺘﻰ إﻋﺎدة ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺳﻠﻄﺔ ﺗﺴﺘﻤﺪ ﺷﺮﻋﻴﺘﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺸﻌﺐ ﻣﺼﺪر اﻟﺴﻠﻄﺎت
نجتمع اليوم ،قوى سياسية من مساحة الوطن الواسعة ..
واملنظومة السلطوية الحاكمة أثبتت أنها قادرة عىل قتل شعبها بالقمع والجوع والفتنة 
وح باغتيال
تدم العاصمة فوق رؤوسنا وعن حالة الطوارئ للتمسك بمكتسباتها ولحماية مصالحها من
ع 
الجسدي 
غضب ،الشعب
واالنهيار االقتصادي واالجتامعي والنقدي الكامل بلغ حدود الكارثة بني ارتفاع مستويات الفقر والجوع
والبطالة والهجرة وإقفال املؤسسات ،وحجز أموال الناس والسقوط املدوي للعملة الوطنية ،وتهديد العام الدرايس
والقطاع الطبي وسط العجز التام للقوى املمسكة بالسلطة عن انقاذ الوضع ،
والسياسات النقدية واالقتصادية ما زالت تراهن عىل االقتصاد الريعي دون أي مسعى لبناء اقتصاد فعيل منتج
وعادل ،وما زال تراكم الدين العام خدمة للمنظومة السياسية ومرصفييها ومقاوليها،

واملافيات السياسية – املالية والعسكرية اثبتت فشلها يف تأمني الحد األدىن من الحقوق األساسية بعدما عطلت
دميقراطيتها التوافقية املؤسسات الدستورية وسيطرت عىل السلطة القضائية وافرغت اإلدارات الحكومية،
وميليشيات الحرب والسلم تتقاتل وتتحالف عىل حساب حياتنا دون احرتام حقنا بالحقيقة والعدالة يف
محاكمة من يقتلنا ،
والحريات العامة والفردية منتهكة من اجهزة امنية قمعية وعنف اجتامعي ممنهج وقوانني بالية ال تحرتم
االنسان كقيمة مطلقة تسمو حقوقه عىل حقوق الجامعات الطائفية ،واملساواة بني املواطنات واملواطنني غري محرتمة

نظرا للتطبيق االستنسايب للقانون وتغليب منطق امليليشيات واملحميات واستخدام السالح وفائض القوة لحامية
مصالح املنظومة السياسية ،
وسيادة البالد ما زالت مرتهن ًة للخارج بسبب طبيعة النظام السيايس وارتباط أحزاب السلطة الطائفية مبرجعيات
إقليمية ودولية ،وادخال لبنان يف رصاعاتها وحروبها .باإلضافة اىل تقويض قدرة الدولة عىل القيام بواجباتها يف
حامية حدودها وشعبها وفرض سيادتها ال ّرسم ّية ّ
والرشع ّية عليه ،واحتكار قوى طائفية حق الدفاع عن األرض.
ومنظومة السلطة اثبتت بكافة مكوناتها فشلها يف حامية امن ومقدرات اللبنانيات واللبنانيني بل هي مسؤولة عن

قتلهم وتفقريهم ،مام يعزز رضورة االنتقال اليوم اىل دولة قادرة متلك الحق الحرصي يف ادارة الدفاع عن
لبنان بوجه العدو االرسائييل أو أي اعتداء خارجي ويف تحديد سياسة خارجية تنطلق من السيادة واملصلحة الوطنية
وحامية الشعب اللبناين.

 #ﻛﻠﻨﺎ ﻣﻠﺘﺰﻣﻴﻦ ﺑﺎﻟﺘﻐﻴﻴﺮ

 ١٠ﻣﻦ ١

 #اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎس

نجتمع اليوم ،قوى مستعدة للمواجهة ولتحمل املسؤولية ...
وقد سقطت الرشعية الشعبية لهذه السلطة منذ لحظة  ١٧ترشين ودفنت تحت رماد  ٤آب ،
لنؤكد وانطالقا من مقدمة الدستور أن الشعب هو مصدر السلطات وصاحب السيادة ميارسها عرب املؤسسات
الدستورية ،وأن اعادة انتاج هذه املنظومة الخائنة للوكالة الشعبية والعاجزة عن اخراج البالد من االزمة مرفوض ،وأن
املواجهة مفتوحة حتى ازالتها بكامل اركانها من املؤسسات الدستورية،
نجتمع اليوم أوالً ليك نقول بأننا مستمرات ومستمرون ،يدا ً بيد وجنبا ً إىل جنب ،مبواجهة املنظومة الحاكمة ،وبأننا

سنخوض نزاعاً عىل الرشعية مع هذه السلطة .يقولون بأن رشعيتهم مستمدة من انتخابات  ٢٠١٨ونقول لهم
بأن رشعيتنا مستمدة من  ١٧ترشين .هذه املنظومة قادتنا لالنهيار وفجرت بريوت ،فيام نحن نحمل ،مع الناس
وجميع الثوار ،شعلة التغيري التي انطلقت يف  ١٧ترشين .

نجتمع ليك نقول أيضاً أن هذه السلطة الفاسدة املتمرسة بتزوير إرادة الناس ال تؤمتن عىل إدارة نزيهة
وشفافة وعادلة لالنتخابات النيابية عامة أو فرعية .
ونجتمع اليوم لنعلن رفضنا القاطع وعدم اعرتافنا ومشاركتنا بجميع الحكومات التي تشكلها املنظومة
الحاكمة وفقا ملعايريها ،سواء حكومة توافقية أو حكومة عسكرية أو حكومة وفق صيغ املحاصصة املعهودة ،أو
حكومة من شخصيات الثورة املضادة او حكومة مفروضة من الخارج .ونتمسك بتشكيل حكومة انتقالية مصغرة
مستقلة ،بصالحيات ترشيعية استثنائية بنا ًء عىل خطة عمل واضحة ومحددة األهداف واملدة الزمنية ملتزمة
تطبيق الدستور ومرشوع الدولة املدنية وتتمتع باملعايري املتوافقة عليها القوى املوقعة .

ونجتمع لنؤكد ايضا أن البدائل التنفيذية والترشيعية والقاعدية جاهزة وموجودة ،وعىل أساسها نخوض
النزاع عىل الرشعية مع السلطة الحالية ،وأعيننا عىل دولة الدميقراطية الفعالة والعدالة االجتامعية واملساواة
والحرية والالمركزية االقتصادية والخدماتية .

ونجتمع لنطلق برنامجا ً سياسيا ً واقتصاديا ً يكون مبتناول جميع القوى والتنظيامت واملجموعات السياسية
التي شاركت وتشارك يف العمل الشعبي والتنظيم والتحركات مبواجهة السلطة الحالية ،فنطوره معا ً تبعا ً للتطورات
وبصورة دميقراطية تشاركية .هنا أبرز نقاطه :
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اوالً  :محاسبة املنظومة املجرمة
محاكمة مجرمي  ٤آب بناء عىل تحقيقات لجنة مستقلة تستعني بخرباء دوليني
اسرتداد األموال املنهوبة ومالحقة املسؤولني عن انهيار البالد بعد إطالق االليات القانونية ملكافحة الفساد
إجراء تدقيق مايل جنايئ شامل يف املؤسسات الحكومية واملرصف املركزي واملصارف الخاصة
إقرار قانون يضمن استقاللية السلطة القضائية
محاكمة من استخدم العنف املفرط بحق الثوار يف الشارع ووسائل التعذيب خالل التحقيقات والذخرية املحرم

استخدامها دوليا ضد االفراد يف املظاهرات
تعزيز الجهود لكشف الحقيقة واملصالحة وكشف مصري مفقودي الحرب
ثانيا ً :

وقف االنهيار املايل والنقدي وفق اسس العدالة يف توزيع الخسائر واالعباء عرب إجراءات مرصفية

ومالية ورضيبية فورية وعرب زيادة اإليرادات وضبط النفقات وإعادة هيكلة الدين العام الداخيل والخارجي وكذلك
القطاع املرصيف وعرب وضع إطار فعال وشفاف للدعم الخارجي .
ثالثا ً  :إطالق خطة استجابة تشمل
توفري اسس العيش الكريم لضحايا انفجار بريوت حتى إعادة إعامر ما تهدم وتأمني الدعم االقتصادي واالجتامعي لهم
دعم من تأث ّر باالنهيار املايل وبجائحة كورونا وتنفيذ خطة .
استيعاب يف القطاعني الرتبوي والصحي .
رابعا ً :تأمني الرعاية والتأمينات االجتامعية ال سيام يف التغطية الصحية ،والتعليم ،والسكن.
خامسا ً  :إعادة تأسيس االقتصاد وفق اسس االنتاج والعدالة وتحقيق الوفرة وذلك عرب دعم القطاعات
االقتصادية واالنتاجية وبشكلٍ خاص املؤسسات الصغرية واملتوسطة ،ودعم الزراعات الحديثة والصناعات النظيفة
وتحفيز االبداع وصناعة املعرفة والتكنولوجيا وتفعيل السياحة يف مجاالتها كافة ودعم بناء اقتصاد تعاوين منتج.
سادسا ً  :إطالق خطة إصالحية يف االدارة واالمن والبيئة عرب دمج املؤسسات الحكومية والصناديق واملجالس
والهيئات بالوزارات واستحداث هيئات ناظمة لكل القطاعات ،وعرب إعادة هيكلة املؤسسات واالجهزة االمنية ،وعرب
تطبيق الالمركزية االدارية ،وعرب خطة طوارئ بيئية لحل مشكلة النفايات ووقف املقالع والسدود ومشاريع السدود
ومعالجة مصادر تلوث املياه والهواء.
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سابعاً  :إنطالقا من روحية الدستور ،إطالق مبادرة وطنية لتأسيس عقد اجتامعي مدين الطائفي جديد
ويحرتم الحقوق واملساواة بني االفراد والحريات العامة والفردية ويعزز العالقة املبارشة بني الفرد والدولة عىل حساب
الوسائط الطائفية .
ثامنا ً :

إعادة تشكيل السلطة عرب قانون انتخايب جديد يضمن صحة التمثيل وعدالته االقتصادية

ويهيئ لالنتقال اىل الدولة املدنية التي تقوم عىل فصل االنتامء الديني عن العالقة مع الدولة وإنشاء هيئة
مستقلة كاملة .
الصالحية تنظم االنتخابات النيابية وترشف عليها.
واىل اللبنانيات واللبنانيني املقيمني واملهاجرين والقوى السياسية والشعبية التي مل تغادر الساحات ومن مترد من جمهور
االحزاب عىل املنظومة الحاكمة ومن يرفض منهم الواقع بصمت ومن واجه الزبائنية والفساد من قضاة وضباط

وعسكريني وموظفني ،ندعوهم اىل االلتفاف حول هذا املرشوع البديل ودعمه ،انقاذا ً ملا تبقى وتأسيسا ً لدولة
الحقوق وحكم القانون ،دولة املواطنة املدنية ،دولة الشفافية واملحاسبة ،دولة الرفاهية والعدالة
االجتامعية ،دولة قادرة وكاملة السيادة .دولة عىل مستوى طموحات الناس وتضحياتهم واحالمهم ورغبتهم بالتغيري
وحقهم بالكرامة االنسانية.

 #ﻛﻠﻨﺎ ﻣﻠﺘﺰﻣﻴﻦ ﺑﺎﻟﺘﻐﻴﻴﺮ

 ١٠ﻣﻦ ٤

 #اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎس

ﺧﻄﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻧﻘﺎذﻳﺔ
أوالً  :وقف االنهيار
 -١اجراء جردة شاملة لجميع اصول ومتوجبات الدولة واملرصف املركزي.
 -٢حسم إقرار الخسائر وتحميل العبء األكرب ألصحاب املصارف وكبار املودعني الذين استفادوا من السياسيات املالية
يف الفرتات السابقة ،ومن ضمنها استعادة جميع األرباح الناتجة عن الهندسات املالية.
 -٣إعادة هيكلة الدين العام )املحيل واالجنبي(
يرشع عمل ّية ضبط حركة رأس املال ) (Capital Controlمع الحرص عىل اتخاذ إجراءات مدروسة
 -٤إقرار قانون ّ
تسمح بتحرير حسابات صغار املودعني ،وذلك حرصا ً عىل مداخيل ومدخرات الناس ولوقف النزيف الحاصل يف
احتياطي املرصف املركزي وضبط تهريب العمالت األجنبية اىل الخارج ،مع اإلبقاء عىل استثناءات معينة لتسهيل حياة
الطالب يف الخارج والتجار واملستوردين .
 -٥التحقيق بجميع التحويالت إىل الخارج .
 -٦تعيني حاكمية جديدة ملرصف لبنان )الحاكم ونوابه ورؤساء الهيئات( لرسم سياسة تتامىش مع االقتصاد الجديد.
 -٧إعادة هيكلة القطاع املرصيف مبا فيها مرصف لبنان -٨الغاء قانون الرسية املرصفية ومفاعيله بشكل كامل ومطلق.
 -٩اجراء تدقيق مايل جنايئ شامل.
 - ١٠تحرير تدريجي لسعر رصف اللرية اللبنانية ،مع معالجة التداعيات االقتصادية واالجتامعية عىل املجتمع
 -١١اعتامد اللرية اللبنانية حرصا ً بجميع التعامالت التجارية داخل األرايض اللبنانية وتنفيذ جميع العقود والقروض يف
اللرية اللبنانية مع حفظ حق املودعني باالحتفاظ بأرصدتهم بالعمالت األجنبية لدى املصارف .كام إعادة هيكلة
القروض املتعرثة الشخصية والسكنية لذوي الدخل املحدود وتخفيض الفوائد عىل القروض الزراعية والصناعية
والتجارية .
 -١٢إقرار قانون موحد لنظام الرضيبة التصاعدية عىل الدخل املوحد لالفراد والرشكات ،فرض رضيبة تصاعدية عىل
الرثوات الكبرية والعقارات املبنية الشاغرة ،وإلغاء االستثناءات الرضيبية.
 -١٣إصالح قانون الرشاء العام مبا يضمن الشفافية واملنافسة الرشيفة وحصول الدولة اللبنانية عىل أسعار تنافسية،
ووضع قانون ينظم املنافسة الحرة ومنع االحتكار والوكاالت الحرصية .
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 -١٤مكافحة التهريب والتهرب الرضيبي وتحصيل فوري للغرامات عىل التعديات عىل االمالك العامة.
والتخيل عن الفيول واالعتامد عىل مصادر جديدة متجددة للطاقة
ّ
 -١٥وضع خطّة للكهرباء تقيض بزيادة اإلنتاج
والغاز وإزالة التعديات.
 -١٦وقف جميع املصاريف اإلدارية غري الالزمة واعتامد سياسة عرص النفقات يف الوزارات واإلدارات العامة.
 -١٧البت مبناقصات املعامل من مصادر جديدة للطاقة السيام الطاقة املتجددة.
 -١٨حرص كل ما يتعلق باسترياد النفط ومشتقاته والفيول والقمح واملواد الرئيسية بالدولة مبارشة من املصدر من
دون املرور برشكات االسترياد.

ثانيا ً  :اإلغاثة وإعادة اإلعامر
 -١٩تشكيل لجنة تحقيق مستقلة لبنانية ،تتألف هذه اللجنة من خرباء لبنانيني وغري لبنانيني إلجراء تحقيق بانفجار
مرفأ بريوت وتحديد املسؤوليات واملسؤولني واعالنه للراي العام ومعاقبة املسؤولني من أعىل الهرم إىل أسفله .
 -٢٠انشاء صندوق موقت إلعادة االعامر واملحافظة عىل الرتاث والبيئة ،استنادا اىل املسح الشامل لكافة األرضار،
والتعويض عىل الرشكات الخاصة املترضرة.
 -٢١تنسيق املساعدات الدولية اإلنسانية والتأكد من رصفها حيث يجب و رصف التعويضات للمترضرين .

ثالثا ً  :الرعاية والتأمينات االجتامعية
 -٢٢إقرار تغطية صحية شاملة لجميع اللبنانيني.
 -٢٣خطة استيعابة للتحضري للسنة الدراسية املقبلة مع األخذ باالعتبار جائحة كورونا ونزوح اآلالف من طالب
املدارس الخاصة اىل املدراس الرسمية لضامن الحق بالتعليم .
 -٢٤العمل عىل خطة عمل لتأمني حق السكن السيام لذوي الدخل املحدود وبالتنسيق مع التنظيم املدين والبلديات.
 -٢٥اتخاذ جميع اإلجراءات الالزمة لتأمني مخزون اسرتاتيجي من املواد األساسية .
 -٢٦برنامج دعم نقدي للعائالت الفقرية تضمن الحد األدىن من العيش الالئق ،بعد تحديد قيمة الدخل األدىن للكفاف.
 -٢٧التأسيس ملؤرش تكلفة املعيشة ليبنى عليه كل ما يتعلق باحتساب تصحيح األجور.
 -٢٨تحسني التغطية يف الكهرباء لكافة املناطق يف لبنان واعتامد مبدأ التغذية والتقنني العادلني اىل حني تأمني الحق
بالكهرباء بشكل مستمر وإنشاء هيئة ناظمة للكهرباء لديها الصالحيات الالزمة لتنظيم القطاع .
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رابعا ً  :محاسبة املنظومة املجرمة
 -٢٩محاكمة مجرمي  ٤آب بناء عىل تحقيقات لجنة مستقلة تستعني بخرباء دوليني.
 -٣٠إقرار قانون الستقاللية القضاء املقدم من قبل املفكرة القانونية.
 -٣١تطبيق االسرتاتيجية الوطنية ملحاربة الفساد واتباع الشفافية املطلقة يف جميع املؤسسات بناء عىل مبدأ النرش
املسبق وتفعيل قانون الحق بالحصول عىل املعلومات تطبيق قانون حامية كاشفي الفساد .
 -٣٢إطالق مرشوع الحكومة االلكرتونية.
 -٣٣اتخاذ جميع اإلجراءات الالزمة السرتداد األموال املنهوبة.
 -٣٤حل املجلس الدستوري وإعادة تعيينه وتوسيع صالحياته لتشمل صالحية تفسري الدستور وإمكانية الطعن من
قبل املواطنني و\أو الجمعيات أصحاب الصفة.
 -٣٥تطهري وتعزيز وحامية جميع أجهزة الرقابة.
 -٣٦محاسبة كل من اعطى أوامر وتوجيهات و سهل االعتداء واعتدى عىل املتظاهرات واملتظاهرين بكافة أنواع
األسلحة واألدوات.
 -٣٧إجراء العقود والتلزميات عرب هيئة إدارة املناقصات حرصا ً ومنع العقود الرسية والعقود بالرتايض .
 - ٣٨اصالح الجامرك .
 -٣٩تعزيز الجهود لتحقيق العدالة والحقيقة واملصالحة وكشف مصري مفقودي الحرب .

رابعا ً  :محاسبة املنظومة املجرمة
 - ٤٠دعم االقتصاد الدائري واالقتصاد التشاريك واالقتصاد التعاوين والقيام بإجراءات تحفيزية لتأسيس تعاونيات
زراعية وإنتاجية وعاملية واستهالكية .
 -٤١إقرار سلة القوانني الالزمة لتحسني و تحفيز بيئة االعامل وتشجيع االستثامر.
 -٤٢العمل عىل دعم القطاعات االنتاجية املحلية والتصدير والحد من االتكال املفرط عىل االسترياد .
 -٤٣دعم الرشكات املتوسطة وصغرية الحجم ال سيام من خالل اإلجراءات التحفيزية املؤقتة .
 -٤٤العمل عىل بناء اقتصاد منتج ومستقل قائم عىل الزراعات الحديثة و الصناعات النظيفة والتصنيع الزراعي
والحريف والطاقة واقتصاد املعرفة والصناعات اإلبداعية والسياحة .
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سادسا ً  :خطة الطوارئ يف االدارة واالمن والبيئة
 -٤٥إطالق ورشة إعادة هيكلة الدولة واإلدارة وإقفال الصناديق والهيئات واملجالس الفائضة واستحداث هيئات
ناظمة بحسب حاجة القطاعات ،وإعادة هيكلة املؤسسات واالجهزة األمنية وحل رشطة مجلس النواب ،وتطبيق
الالمركزية االدارية .كام إعادة تشكيل موظفي القطاع العام وفقا ً للهيكلية الجديدة وتوظيف الكفاءات حيث تدعو
الحاجة وفقا ً آللية شفافة قامئة عىل مبدأ تكافؤ الفرص.
 -٤٦وضع خطة شاملة لوقف جميع الكسارات واملرامل وتغريم املخالفني واالنتقال التدريجي إىل استرياد مواد البناء .
 -٤٧وضع خطة شاملة ملعالجة كافة انوع النفايات قامئة عىل املعايري الدولية و تحفيز معامل الفرز الخاصة وإعادة
تفعيل املعامل املتوفرة ووقف العمل باملكبات العشوائية وإقفالها بشكل تام ومسح األرضار الناتجة عنها ووضع
خطة للحد من آثار التلوث الناتجة عن املكبات العشوايئ .
 -٤٨وقف االعتداءات عىل األمالك البحرية والنهرية العامة والخاصة ووقف التلوث الناتج عنها من خالل تغريم
مالكيها ومشغّليها مع مفعول رجعي والعمل عىل تحريرها.
 -٤٩وقف كافة مشاريع السدود واستعامل األموال املتبقية لتمويل شبكات األمان االجتامعي والبدء بتأهيل شبكات
املياه وترشيد االستهالك .
 -٥٠وضع خطة شاملة ملعالجة مياه الرصف الصحي يف كل لبنان واالنتقال تدريجيا من الجور الصحية اىل شبكات
الرصف الصحي ،وتشغيل محطات معالجة الرصف الصحي.

سابعا ً  :إعادة تعريف السياسة وتأسيس عقد اجتامعي الطائفي جديد
 -٥١إجراء مسح سكاين شامل.
 -٥٢إقرار قانون جديد لألحزاب السياسية.
 -٥٣إقرار قانون لالمركزية اإلدارية.
 -٥٤إقرار قانون موحد لألحوال الشخصية.
 -٥٥إطالق مبادرة وطنية حقيقية لتأسيس عقد اجتامعي الطائفي جديد للبنان

ثامنا ً  :إعادة تشكيل السلطة
 -٥٦وضع قانون انتخايب جديد يؤمن صحة التمثيل وعدالته من خالل تطبيق ضوابط االنفاق االنتخايب واالعالم
واالعالن ،وإنشاء الهيئة املستقلة إلدارة االنتخابات واالستفتاءات.
 -٥٧إجراء انتخابات نيابية وفق القانون الجديد وبإدارة مستقلة تتمتع بصالحيات واسعة لقمع املخالفات.
 – ٥٨ترسيم الحدود الربية والبحرية.
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ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ إﺧﺘﻴﺎر اﻟﻮزراء واﻟﻮزﻳﺮات
ا  
السيا واقتصادي واجتماعي والقدرة ع تطبيقه.
بالنامج
¡
لام 


المتخصص للوزارة
كفاءة مهنية   ¤المجال
وخة   ¤الشأن العام والسياسات العامة.
المع/ة بها 
ّ
ّ
السياسية-اقتصادية الحاكمة )منذ مدة 
ما ±أو إقتصادي مع المنظومة
حا±
¡
سيا و 
مستقل/ة و ارتباط 

الك أو استقالة يجب أن تكون ¶

و ¤حال 
اسباب معروفة ومعلنة(.
¡
تقل عن ثث سنوات ،

والام بمطالب ومبادئ ثورة ¼ ١٧
تÀين ،والتمتع بتأييد الناس وثقتهم فيكتسب ¼½عية
السيا
وضوح التوجه

شعبية تحميه خل 
فة توزيره .


والمصداقية .
الاهة ونظافة الكف
ّ

ذو شخصية قيادية قادرة ع المواجهة والمبادرة

وي/تلم بمبادئ
شفافية مالية
الشفافية وبالخضوع للمساءلة والمحاسبة.
ّ
بعيد/ة من أي شبهة فساد.
بعيد/ة   ¤مواقفه/ا وخطاباته/ا عن المواقف الطائفية والعنÊية .
عدم 
الشح لنتخابات النيابية المقبلة.
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اﻟﻘﻮى اﻟﻤﺒﺎدرة واﻟﻤﻮﻗﻌﺔ
الكتلة الوطنية

املرصد الشعبي

عن حقك دافع
بريوت مدينتي
لِ َحقي مسرية وطن

لبنان عن جديد

اتحاد الشباب الدميقراطي الثورة تناديك تحالف وطني ثوار لبنان جبهة  ١٧ترشين
شباب١٧ترشين لبنان هويتي منترشين عدل تضامن اجتامعي تنمية مستدامة باريس
The Lebanese Swiss Association
The Lebanese Diaspora Network
Meghterbin Mejtem3in International
الحراك الوطني ،برجا
انا مستقل ،صيدا تجمع ثوار بعلبك ثوار الجبل
الشوف ينتفض
ثوار برجا
ثوار بريوت ثوار عرمون ثوار وأحرار صيدا ثورجية ،الجية
حركة ثورتنا للوطن ،بعلبك شباب لطرابلس مجموعة القنطاري
موطني ،راشيا
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