بيروت 24 ،أذار 2016

مواطنون ومواطنات ...في دولة
البرنامج

من نحن
مواطنون ومواطنات ...في دولة
نحن مواطنون ومواطنات ،ولسنا رعايا لزعماء ،ولسنا أبناء طوائف .لسنا أعضاء في عائالت روحية أو مادية.

الحرة والواعية وحدىا تحدد خياراتنا
نحن مواطنون ومواطنات أفراد ،القانون وحده يحدد حقوقنا وواجباتنا ،وارادتنا ّ
السياسية .ن حن مواطنون ومواطنات ،وألننا مواطنين ،ال نرى إطا اّر ممكنا لتشكمنا السياسي واالجتماعي إال من
خالل دولة فعمية.

تدعي أية صفة أخالقية لمحاسبة أحد بل
إن حركة "المواطنين والمواطنات ..في دولة" تعرف لبنان جيدا ،وال ّ
تدعو كل لبناني ولبنانية ليمسك قدره بيده انطالقا من معاينة وتشخيص وخطة عمل محددة لممرحمة االنتقالية،

وىي ،بالفعل ال بالقول ،تقدم صيغة بديمة عن مشروع أركان السمطة المتخبطة.

معاينتنا
انتقالية
نحن اليوم في مرحمة
ّ
السمطة السياسية في لبنان اليوم دخمت في مرحمة انتقالية ،بفعل الفشل الكبير الذي وصمت إليو ،ليس عمى
مستوى تشكل مؤسساتيا وتولية مسؤولييا أو عمى مستوى أداء ىيئاتيا وأجيزتيا فقط ،بل أيضاً عمى مستوى فقدان

مقومات شرعيتيا إذا ما قيست عمى أساس النصوص المرجعية التي تزعم بنفسيا استمداد شرعيتيا منيا ،دستو ار
ومعاىدات دولية وقوانين .لكنيا بقيت تستمد قدرتيا الواقعية من الرضوخ والتعامل الداخميين ومن االعتراف

الخارجي بيا.
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ىذه المرحمة االنتقالية لم تبدأ اليوم ،بل الحت بوادرىا منذ االتفا الرباعي عام  ،5002وقد سارت بالتوازي مع
محاوالت استبقاء النظام القديم ،تماما كما تزامنت المرحمة االنتقالية السابقة التي امتدت من مؤتمري جنيف

ولوزان ،مرو ار باالتفا الثالثي ،وصوال إلى التطبي الواقعي التفا الطائف ،بين  3891و ،3885مع محاوالت

استبقاء النظام الساب .

متى تم اإلقرار بأننا جميعا ،من في مواقع السمطة ،ومن يناىضيا ،والمتفرجون ،بتنا في مرحمة انتقالية ،يصبح
التعامل مع ىذه المرحمة االنتقالية وادارتيا محور كل بحث.
فكل نظام سياسي يقوم عمى قواعد معينة ،مكتوبة أو عرفية ،تسمح بتنظيم الخالفات وبالمحافظة عمى عمل
المؤسسات ،من ضمن احترام تراتبية شكمية لمسمطات المؤسسية ،ومن ورائيا ،تراتبية فعمية لممصالح االقتصادية

واالجتماعية .المراحل االنتقالية ىي التي تتم خالليا إعادة صياغة النظام السياسي وليس إدارة الخالفات من
ضمن نظام سياسي قائم .من ىنا تكتسب مسألة التعامل مع المرحمة االنتقالية أولوية حاسمة عمى أي موضوع

عام آخر وتختزلو ،ويصبح التعامل مع أي موضوع سياسي محكوما بموقع ىذا الموضوع من التعامل مع المرحمة
االنتقالية.

ينجم عما تقدم أن تراتبية المسائل التي يطرحيا ىذا أو ذاك من األطراف تصبح الموضوع األساس ،جدول
األعمال يصبح األساس ،ألن من يفرض جدول األعمال يكون قد أسس معالم الغمبة ضمن النظام السياسي
المنتج .ويصبح البحث في التحالفات محكوما بترتيب جداول األعمال أكثر منو بالمواقف من كل بند أو موضوع.

وبشكل أكثر تحديدا ،يمكن ضمن ىذه الحدود العمل عمى تال ولو ظرفي بين أطراف تنطم في مقاربتيا الفكرية
من مشارب مختمفة ،من االشتراكية إلى الميبرالية ،في تحالف عمى التعامل مع المرحمة االنتقالية.
ٍ
ناحية أخرى ،كل نظام سياسي يقوم عمى تحديد ،أقمو نظري ،لمحقو
ومن

المتساوية بين جميع المواطنين

والمواطنات ،وىذا ما تعبر عنو ،عمى طريقتيا ،الدساتير والشرع .والحقو ليست سوى االسم اآلخر لممكاسب
المحققة ،في المراحل االنتقالية ،عمى حساب امتيازات القمة ،ألن كل سمطة ،ضمن نظام سياسي معين ،ىي

سمطة قمة ،وليس ح االنتخاب إال واحدا من ىذه الحقو  .يبقى الحرص عمى أال تتحول الحقو إلى شعارات
نظري ة وعمى أال ينجح الممسكون بالسمطة في عمميات اإلييام إما بأن ما بيدىم حيمة وأن السمطة ليست حيث
ُيعتقد ،واما بأن األخطار الداىمة ،والمفبركة في الغالب ،تشكل مواجيتيا "الضرورات التي تبيح المحظورات".

صياغة النظام في المراحل االنتقالية تمر حكما من خارج النظام ،أو أقمو عمى ىامشو ،عمى طري ضي  .وىي
بالتالي تستند في نتائجيا عمى موازين القوى وتقدير المخاطر .من ىنا يصبح تكتيل القوى ،تجميعيا وتفريقيا،
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محور العمل .مع التنبو إلى أن نتائج المرحمة االنتقالية ال تتوقف عمى طرف واحد بل تمثل مسؤولية مشتركة بين

األطراف المتواجية ،والى أن المنزلقات التي تحيط بيا متعددة :اإلحباط ،العنف ،الشمل المتدحرج ،...والى أن
القدرة عمى إدارة ىذه المرحمة وعمى صياغة مخارجيا تتفاوت بحسب قوة كل طرف ،وانما ايضا بحسب قدرتو
عمى إدراك أبعادىا ومخاطرىا ،وعمى مدى حرية حركتو السياسية .ىذه كميا معايير التحرك.

المقابض الفعمية لمسمطة
ولكن أركان السمطة المتخبطة ،لوعييم الدقي

بأن المرحمة االنتقالية تعني إعادة طرح موازين القوى ،يجيدون

منقحة تؤمن ليم استمرار ادعائيم التمثيل الحصري والمطمق لمبنانيين والمبنانيات عمى أسس
الستنساخ صيغ
ّ
طائفية.

ٍ
بشكل صحيح بعض
من المفيد ىنا أن نتعرف عمى المقابض الفعمية لمسمطة وعمى ركائزىا اإلقتصادية كي نفيم
المناورات اليادفة الى تحويل المرحمة االنتقالية الى فرصة لتمديد حياة النظام الساب  ،فيذه السمطة ال تأبو كثي ار

لفقدانيا شرعيتيا الشكمية:

 ما دام كل من أقطابيا يحتفظ بقبضتو عمى "جماعتو" ،ويوازن بين تجييشيم لالحتفاظ بالعصبية والزعامة
وضبطيم كي ال تفمت األمور وتنزل إلى العنف والفوضى،

 وما دام ىؤالء األقطاب يقرون بحيثية بعضيم البعض ،وبحصرية صفتيم التمثيمية مجتمعين ،فال يطعنون
بشرعية المفاصل اإلجرائية الحيوية لمسمطة ،وال سيما بشرعية حمقتييا المالية واألمنية،

 وما دامت تحظى باالعتراف الخارجي بيا ،فال يتخمى حام إقميمي عن الزعيم الذي يتبع لو ،وال يسقط
ركن من األركان اإلقميمية أو الدولية فيطيح سقوطو بأتباعو المحميين،

 وما دامت تحتفظ مجتمعة بانصياع اإلدارة والقوى العسكرية ليا.
ويكيفون تصرفاتيم وفقيا ،وال بد من رصد
ىذه المقومات األربعة تتكامل وتتعاضد ،وأركان السمطة يسيرون عمييا ّ
صالبة كل منيا باستمرار ،ومن متابعة تفاعل أي ارتجاج يصيب أحدىا عمى متانة البنيان السمطوي بمجممو أو

عمى موقع أحد أركانو.

الركائز اإلقتصادية لمسمطة
ىذا البنيان السمطوي يرتكز عمى قاعدة اقتصادية يمكن اختصارىا بنموذج خبرناه جميعاً في فترة انييار قيمة
العممة الوطنية في أواخر الحرب األىمية ،وىو نموذج دكان الصيرفة ،مع فار ٍ جوىري وىو أن العممة التي يتم
تصريفيا اآلن ىي البشر ،وفار أقل جوىرية أن وتيرة المضاربة اآلن أبطأ.
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ا قتصادنا اليوم قائم عمى تدفقات مالية خارجية ،مصدرىا األساسي تحويالت المغتربين باإلضافة إلى المال
السياسي القادم من الخارج ،ىذه التدفقات تدخل النظام المصرفي ،فتمول العجز العام عبر سياسة البنك المركزي،

وتمول استيالكاً قائماً عمى االستيراد ،من دون إنتاج محمي أو بالكاد ،مما يعزز بشكل فاضح العوائد عمى رأس

المال الريعي ،نقداً أو عقا اًر ،مقارنة بالعائد عمى العمل وعمى اإلنتاج ،ما ينعكس ارتفاعاً غير طبيعي في كمفة
المعيشة ،فيعجز العامل والعاممة عن تأمين متطمبات الحياة الكريمة في بمده .النتيجة الحتمية ىي ىجرة العمالة

الكفؤة ،واستيراد عمالة أقل كمفة لمقطاعات التي تتميز بقيمة مضافة ضئيمة .العوامل الخارجية ،كالنزوح السوري
الكثيف مؤخ اًر ،تشكل عامالً محف اًز ليذا المسار.

يمول تكوين
يستثمر المبناني  31%من الناتج المحمي في التعميم ،وىي النسبة األعمى في العالم ،ىو بالتالي ّ
كفاءات مصيرىا اليجرة ،وعن غير وعي ،وبكثير من األلمِّ ،
يصرف كالً من أوالده بعدد من العمال األجانب.
ىذا اإلجرام بح المجتمع الذي يتشكل نمطاً اقتصادياً خبيث جداً ،ألنو نمط يتغذى من نزفو ،فكمما ازدادت ىجرة

الكفاءات ،كمما ارتفعت وتيرة التحويالت الخارجية ،كمما ارتفعت كمفة المعيشة ،كمما ازدادت اليجرة...

برنامجنا
لصد كل محاوالت ترميم ميزان القوى
انطالقاً من المعاينة الموضوعية لممرحمة االنتقالية ،تصبح المبادرة واجبة،
ّ
المتصدع ،وتعويم سفينة السمطة اآليمة إلى الغر  .ولكن أيضاً ،وخصوصاّ ،إلى المساىمة في بناء دولة لمواطنين
ومواطنات ،ووسيمتنا إلى ىذه الغاية ىي إنشاء إطار سياسي منظم.

مما تتيحو فسحة ىذا النص ،فإننا:
بناء عمى ىذه القراءة ،وما سب ال يعدو كونو عناوين سريعة لمضامين أغنى َ
ً

 .3نطمح الى بناء دولة مدنية ديمقراطية عادلة وقادرة في لبنان ،ينتظم أداؤىا وفقا لنصوص مرجعية واضحة.

 نفيم الدولة عمى انيا تنظيم شكمي موضعي ،أي أن حدودا تفصل داخمو عن خارجو ،ووظيفة ىذا التنظيم
الشكمي ىي رفع فاعمية األداء تجاه التحديات الخارجية والداخمية مقارنة مع أداء التشكالت السياسية
األخرى القائمة عمى العصبيات الناتجة عن الوالدة ،طائفية كانت ام عرقية ام لغوية ...

 ونريدىا دولة مدنية ،أي أنيا تتعامل مع المواطنين والمواطنات دون وساطة الطوائف ،فالطائفية ليست إال
صيغة من صيغ التشكل االجتماعي ،تخمقيا وتبمورىا وتقضي عمييا مسارات التاريخ ،وىي في تشكميا

وتطورىا قد تأخذ اشكاال وسياقات مختمفة في أدوارىا وتعابيرىا ،طبقا لمظرف التاريخي الذي تكون فيو،
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فطائفية األرياف مثال مختمفة جدا عن طائفية المدن ،وبالتالي فالطائفية في لبنان ليست قد ار ال فكاك منو

نتيجة لمتركيب السكاني لمبمد ،بل ىي تشكل اجتماعي يقوى ويضعف نتيجة لمظروف والخيارات .وىي
اليوم قوية ألنيا تؤدي وظيفة توزيع المنافع وشراء الوالءات من خالل اقتطاع الدولة وتقطيعيا أجزاء

محصنة .ىذا باإلضافة الى أن الطائفية ،بالمعنى السياسي ،تتشكل حكما بمواجية الدولة فتعرقميا
وتشوىيا .والتعايش بين الدولة والطائفية كتعايش االمراض مع األجسام الحية ،ال بد ان يقضي أحد
الطرفين عمى اآلخر في المحصمة ،طبعا مع الكثير من اآلالم والدموع ،وال حاجة لنا ىنا إلعطاء األمثمة،
فيي جمية في ذاكرتنا وحاضرنا بشكل مفجع .حرية االعتقاد مطمقة ،وما من أحد يح لو اعتبار غير
نفسو منتميا إلى طائفة.

 ونريدىا دولة ديمقراطية ألن الديمقراطية ىي صمام األمان الذي يؤطر َغمَبة االقمية الحاكمة  -وكل
ٍ
سمطة َغمَبةُ أقمية – ويمنعيا من تجاوز المكتسبات التي نالتيا األكثرية المحكومة عبر المراحل االنتقالية
التاريخية ،فتصير ىذه المكتسبات حقوقا مكرسة بنصوص دستورية وقانونية ،كاالنتخابات ،والمساواة أمام
القانون بين جميع المواطنين والمواطنات ،أفرادا ،وح المساءلة القانونية والسياسية ...طبعا اليخفى عمى
أحد ىنا دور إلغاء االنتخابات النيابية والتمديد الالشرعي لمجمس النواب مرتين ،واالستغناء عن وضع
موازنات وحسابات لممال العام ،في سمب االكثرية المحكومة أبسط حقوقيا وتعطيل جدوى العمل العام

الذي ال تترجم خارجو حرية اإلنسان وكرامتو.

 ونريدىا دولة عادلة ،اي أنيا تمتزم بتأدية ما تقره من حقو فردية واجتماعية لممواطنين والمواطنات،
فعميا ،دون انتقائية ومتاجرة بالمنح والوالءات ،وانما أيضا بأن تد أر عنيم المخاطر الخارجية ،سواء أتت
من إسرائيل أو من األصولية الدينية التكفيرية أو من غيرىما ،وىي شديدة في واقعنا ،وبأن تؤمن الخدمات

العامة ،من اقتصادية واجتماعية ومالية ،وبأن تواجو السمطة الخبيثة لممال التي تزعم ان أدوار الدول قد
انتيت ،أي أن السياسة قد انتيت وبات الزمن زمن اإلدارة ،ولو سمت نفسيا رشيدة ،وكل ذلك ألن القم
والحاجة يمغيان العدالة.

 ونريدىا دولة قادرة ،أي أن تؤدي وظائفيا تجاه مواطنييا بفاعمية عالية ،وأن تنطم ىذه الفعالية من حشد
الموارد البشرية والمالية ،أي من إلقاء األعباء الالزمة عمى المجتمع واالقتصاد بيدف مواجية التحديات
المفروضة عمى المجتمع من جية ،وتثمير الخيارات التي يتبناىا ىذا المجتمع في مواجية الفرص المتاحة

من جية أخرى ،وأال تتنازل لجيات خارجية أو خاصة ،خيرية أو شرية ،عن أي من وظائفيا.
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 .5نعي أن دون ىذا الطموح عقبات تبدأ من حالة اليأس شبو العامة عند المواطنين والمواطنات المبنانيين من

إمكانية التغيير ،وال تنتيي عند البنية اإلقتصادية –اإلجتماعية التي ترتكز عمييا بنية السمطة القائمة ،مرو ار
ٍ
عيش غير مغموسة
باإلفراغ المنيجي لمبمد من أكثر من نصف قواه الحية والفاعمة بالتيجير سعيا وراء لقمة

باالستزالم .وانطالقا من ىذا الوعي تحديدا ،نرى أن الوقت يمعب لصالح استمرار االنييار ،ويعزز مخاطر

انزال الجميع الى العنف ،وأن ما ىو ممكن اليوم ،عمى صعوبتو ،لن يكون متاحا غدا.

 .1نعتقد أن الحياة السياسية في لبنان وصمت إلى نقطة العطب ،بسبب الخيارات السياسية التي أخذتيا القوى
المييمنة ،انطالقا من أىدافيا الفعمية ،أم من طبيعة تكوينيا ،أم من ىواجسيا المبررة أو غير المبررة .ونعتقد

أن نقطة العطب ىذه تشكل مأزقا لكل القوى السياسية ،وعت ذلك أم لم تعو ،وبالتالي لمخروج من ىذا المأز ،
ال بد من إدخال "درجة حرية" جديدة ،تتمثل بفعالية سياسية جديدة تعكس مصالح فعمية في المجتمع ،وتعيد
صياغة جدول األعمال الداخمي بناء عمى قر ٍ
اءة اقتصادية –اجتماعية محددة.
جدياً وجاداً لكل من يعتبر نفسو متضر ارً من الوضع
 .4نسعى الى بناء إطار سياسي منظّم ،يشكل خيا ارً ّ
القائم ،وفي نفس الوقت يكون مستعداً لمنضال السممي من خالل ٍ
عمل جماعي ،حيث يشكل ىذا "اإلطار
الفعالة لمشروع إعادة بناء الدولة.
السياسي المنظم" الرافعة ّ

البمدية
اإلنتخابات
ّ
االنتخابات البمدية فرصة لتعديل موازين القوى
نرى في استحقاق اال نتخابات البمدية القادمة في ربيع  ،5032وبغض النظر عن مخاطر إلغائيا أو تأجيميا،
فرصة لمتقدم أمام الشعب المبناني بطرح سياسي خارج االصطفافات الحالية وجدول أعماليا ،ال بل خارج منظومة
الكيانات السياسية القائمة ،لتعديل موازين القوى في المرحمة االنتقالية ودحض ادعاء الزعماء الطائفيين،

مجتمعين ،صفة تمثيمية حصرية ومطمقة .فاالنتخاباتّ ،أية إنتخابات ،ىي ساحة سياسية ،واالنتخابات البمدية
استحقا محمي ووطني في نفس الوقت ،باإلضافة إلى أنيا تشكل محطة إرباك لمقوى السياسية المييمنة بسبب
طابعيا المحمي األعصى عمى السيطرة من االنتخابات النيابية ،فيي ،وفي كل دورة ،تنتج عدداً من المستائين

يتم يوميا
تم و ُّ
يفو بأضعاف عدد الراضين .وبسبب ىذه الخاصية تحديدا ،أي كونيا أعصى عمى السيطرةَّ ،
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االستيالء غصبا عمى الكثير من صالحيات البمديات التي تشمل قانونا ،بالنص وبروحو ،كل ما ىو عمى صمة
بالمنفعة العامة ،تقري ار ورقابة .وما أزمة النفايات إال عينة بسيطة من ىذا الغصب.
نتق ّدم بترشيح لوائح في المدن والبمدات الرئيسة في لبنان
تحت شعار واحد" ،مواطنون ومواطنات ...في دولة" ،ووف قراءة واستيداف تعبر عنيما ىذه الوثيقة ،وىي بمثابة
كل من يتبناىما ،نتقدم بترشيح مجموعة من الموائح في المدن والبمدات الرئيسة في لبنان إلى
تعاقد أخالقي بين ّ
االنتخابات البمدية ،عمى األسس التالية:
َّ
ومحددة األىداف ومنظمة،
 إن "المواطنين والمواطنات ...في دولة" وان لم يكونوا أكثرية ،ىم قوة فعمية
وادعاء زعماء الطوائف مجتمعين تمثيال مطمقا وحصريا لمبنانيين ادعاء ساقط،

 إن "المواطنين والمواطنات ...في دولة" المنخرطين في االنتخابات ،مرشحين وداعمين ،يقدرون بدقة
المخاطر وموازين القوى في المرحمة االنتقالية ،وىم أول الحريصين عمى الشأن المحمي والتنموي،
كحرصيم عمى الشأن الوطني العام ،و لذلك يطرحون أمام المبنانيين ،أوال ،وبمناسبة االنتخابات البمدية،

مشروعا سياسيا محددا يتضمن مقاربةً لميموم المحمية باإلضافة إلى المقاربة الوطنية الشاممة ،ويشكمون
بالتالي ،عبر خوض جولة االنتخابات ،إطا ار سياسيا منظما لتنفيذه،

 إن حركة "المواطنين والمواطنات ..في دولة" تعرف لبنان جيدا ،وال ت ّدعي أية صفة أخالقية لمحاسبة
أحد بل تدعو كل لبناني ولبنانية ليمسك قدره بيده انطالقا من معاينة وتشخيص وخطة عمل محددة
لممرحمة االنتقالية ،وىي ،بالفعل ال بالقول ،تقدم صيغة بديمة عن مشروع أركان السمطة المتخبطة لبمورة
صيغة منقحة ومسيئة لتسمطيم.

لالتصالmmfidawla@gmail.com :
لمزيد من المعلوماتwww.mmfidawla.com:
فايسبوكfacebook.com/mmfidawla/ :
تويترtwitter.com/mmfidawla :
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