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 الورقة السياسيّة للتيّار الوطني الحر 

 2020آذار  14

 

  ه دخل فيار الوطني الحر في الوقت الذي ت  يلتئم المؤتمر الخامس للتي  

 ، أزمات قيمي ة في ظل ،مرهاالدولة اللبنانية المئوية الثانية من ع  

لم يشهدها لبنان وصحي ة ة ة ومالي  ة وإقتصادي  ة وإجتماعي  وسياسي  

خرها تفش ي وباء الكورونا الذي نواجهه بإجراءات وكذلك آ سابقا  

الحماية والوقاية وبمزيد من الوعي والمسؤولي ة والتضامن الوطني 

 .الذي سيخل صنا

لنضال للتغييروا ار فرصة  ل بالنسبة الى التي  لكن هذه األزمات تشك  

 نطلقم  الذي ال ار التي  ف .في سبيل تحقيق رؤيته للبنان الوطن والدولة

الدفاع عن  لتزما  م  ، به مرتبطا   يبقى ،الشعب  سند سوىله وال

 ستنهضا  م  و ،لكل فساد وإحباط قاوما  م   ،مع آماله تماهيا  م   ،هحقوق  

ة سي دة مستقل ة، مشروع بناء المؤسسات واإلقتصاد  في   في دولة حر 

ضو هذه الدولة لتهديم ممنهج لبنيانها واسسها وينتاب  فيه قت تتعر 

 دي حول مصيرها. ابناءها قلق وجو
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I – وخياراتنا هويتنا 

 ار الوطني الحر في وجدانه عقيدة اإلنتماء للبنان هوية  حمل التي  ي  

إنه إنتماء كياني وجودي ننطلق منه في تفاعلنا  .وأرضا  ونموذجا  

انتماء  كرابطة التي نؤمن بها  هذه هي "اللبنانية" .اإلنساني مع العالم

 مع للتفاعل ومنطلقا   ،لتنوع داخل الوطنة لريدها حاضنة ميثاقي  ن   و

 وأبعاده العالمية. ،واره المتوسطيوج   ،والعربي محيطه المشرقي

 بل بها،  تحد   وال  فيها ال تشكيك، "اللبنانية" هوية جامعة للبنانيين 

ك الكيانات وضرب الهويات الوطنية وثبات في زمن تفك   ةأصال

 .ةة والغائي  واحادي   مشاريع توسعي ةلصالح 

لتزام بحقوق وا السماويةإيمان بالقيم "اللبنانية" فعل إنتماء لألرض و

ينظر  ،ار الوطني الحر. وحيث أن التي  ات العامةاإلنسان وبالحري  

التي  ،والعرقي ة ةة والطائفي  الى تنامي العصبيات المذهبي   ، بقلق كبير

  ء جري يدعو الى حوار فإنه د السلم األهليه التنوع الثقافي وتهد  تشو  

( وفصلها عن الدين)دولة المواطنة بإتجاه  ،لتحقيق النقلة النوعية

نظام المركزي اداري ومالي من خالل وبضمان جميع مكوناتها 

  تطل عات القي ت الدولة هذه .حياة كريمة وعصريةيكفل موس ع 
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قيام دولة ذات نظام مدني و ،النظام الطائفي وتوقهم لتغيير ،الشباب

د منه قانون مدني يندرج من ض ،كامل  ، ةلألحوال الشخصي  موح 

عالقة الطوائف بالدولة من خالل مجلس الشيوخ الذي  فيه حصرتنو

لميثاق ل ضامنا  باعتباره  ت على إنشائه وثيقة الوفاق الوطنينص  

إنها الخيار المنطقي في .نهائي ة الوجود لخصوصي ة الكيان ولو

 إلغائي.وأنموذج أحادي  أي مواجهة

الحري ة والسيادة الوطني الحر وبعد نجاحه في معركة  ارإن التي  

وهو في طور  ،دخل بالتدرج تجربة المشاركة في الحكم واالستقالل

ونهجه  الديمقراطية الفريدة تهمستندا  الى تجرب م عميق لهايإجراء تقي

   االصالحي المتقد م.

 

 ر باألرض وتعل ق بالحريةمن "اللبنانية" التي هي تجذ   إنطالقا  

 ، تالقيكما هي انفتاح وتفاعل ووتشب ث بالكيان 

بين إلتزامه خيار   ار الوطني الحر في الوسط جامعا  يتمركز التي  

وبين  ،القائم على المبادرة الفردية والتنافسية البناءة ،اإلقتصاد الحر

اإللتزام بنظام الحماية اإلجتماعية الذي يجعل اإلقتصاد في خدمة 
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ق التنمية  يحق  والذي بدوره  ر والغايةاإلنسان باعتباره المحو

 مة.االمتوازنة والمستد 

ات للخيار الى مراجعة شاملة ،ار الوطني الحروبناء عليه يدعو التي  

الواقع هذا التي أوصلت اللبنانيين الى ، ةة والنقدي  ة والمالي  اإلقتصادي  

 ؛متوازن ومؤنسن ،تفضي الى إعادة تأسيس إقتصاد منتج ر،والخطي

من خالل  ،تثبيت اللبنانيين في أرضهم ساسأمبني على  إقتصاد 

على  واقتصاد المعرفة، والسياحة ستنهاض الزراعة والصناعةا

ومن  ،أسس علمية وعصرية تستفيد من طاقة اإلنسان اللبناني

 والتراثية وقيمتها المضافة. الطبيعية  الوطن ثروات

وال المتوازنة ال ينفصل اإلقتصاد المنتج عن التنمية  ،وفي مفهومنا

 ق هذه التنمية من دون اعتماد الالمركزية الموس عة. تتحق  

 

II-  ّة:اإلجتماعيّ  ، النقديّة،ةالماليّ  ،ةفي الخيارات اإلقتصادي 

بأرضه فال  سن يجذ ر اللبنانينالمؤار بأن اإلقتصاد يؤمن التي  

 التيار:  يطرحعن حرية أو عن مورد رزق. وعليه  يهجرها بحثا  
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د فرص يول   قتصاد الريعيأنقاض اإلعلى إقتصاد منتج  قيام - 1

القطاعات ويرفد المالية العامة كافة مكافحا  البطالة في عمل ال

ن ثروة وطنية وافرة بإيرادات  ها منظومة سياسية تكو  ال تمتص 

 .انتفاعي ة

هذا االقتصاد بتشجيع اإلستثمار وبناء  شبكة اتصاالت  نهضي

ائي ة وطاقة م  ري ة وبحري ة وجوي ة،بومواصالت  سلكية وهوائية،

تربط الداخل ببعضه البعض تمتينا    وكهربائي ة وغازي ة نفطي ة،

لوحدته وتنميته وتربط لبنان مع الخارج توسيعا  آلفاقه المشرقية  

 والعربية والمتوسطية. 

يستفيد هذا االقتصاد من طاقات لبنان البشرية والثقافية والطبيعية 

 خدمة هذا االقتصاد وليس العكس.وتكون السياسة في 

وليس  ،إعتماد سياسة نقدية يكون فيها المال في خدمة اإلقتصاد  - 2

 :العكس

وتحقيق استقرار الليرة ربطا   اإلقتصاد  كخفض الفوائد لتحري -

ة االقتصاد دون تثبيتها اصطناعيا .  بقو 
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 ير تحرو حماية لألجيال اآلتيةاالستدانة المستدامة سياسة وقف  -

استقاللية تهد د التي وخدمتها الباهظة من عبء الديون  لبنان

 .قراره

 . ودائع الناس وأموالهم حفظ  -

وره اعادة هيكلة القطاع المصرفي ليكون منيعا  ومنسجما  مع د  -

قتصاد الوطني ودور لبنان في التاريخي بتلبية متطل بات اإل

 محيطه والعالم. 

لوضع رؤية  ركزا  مالموازنة  وجعلإنتظام المالية العامة  - 3

ساسي هو أبهدف إلصالح النظام المالي والضريبي اقتصادية و

وقف الهدر وصوال  الى تصفيره من خالل:  تصغير عجزها تدريجيا  

بة والمكتومة، وضبط المداخيل ومكافحة الفساد  ة الشرعي  )المهر 

وتصغير حجم القطاع  العام وزيادة إنتاجيته   ،(ةوغير الشرعي  

  .  24/24الكهرباء على أساس تأمينها وتصفير عجز 

ف اإلستفادة من بعض أ - 4  في  بوضعها صول الدولة القابلة للتصر 

هذه  فيالحق السيادي للدولة  يحفظ Trust fundصندوق ائتماني 

ن السيولة الكبيرة الالزمة إلطالق نهضة تنموية  األصول، وي ؤم 
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مساواة والعدالة شاملة وي حس ن الخدمات للمواطنين على قاعدة ال

إلقتصادي وي حف ز المنتشرين اللبنانيين ليكونوا جزءا  من النهوض ا

ذلك دون السماح عطائهم األولوية لمن خالل اكتتابهم فيه وإ

 حتكار.  بحصول أي شكل من أشكال اإل

ر توف  و تضمن عدالة اجتماعيةإقرار منظومة من التشريعات  - 5

، وتضمن شيخوخةوالحة في التعليم والص وحقوقشبكة حماية 

د ة تصاعدي  عدالة ضريبي    لألسرة  ة قائمة على صحن ضريبي موح 

 على الدخل.

 

III – ار التيّ  مكانة 

 ار والشباب: التيّ  - 1

ه وقوت  ومستقبل الوطن  ار بأن الشباب هم عصب المجتمع ؤمن التي  ي  

 ة. التغييري  

ر لهم لة  توف  هم لدوعي تطل عات  وي  قلق الشباب  ر عميقا  درك التيا  ي  

المستقبل اآلمن ويعرف ان عدم تحقيق ذلك الى اآلن هو المشكلة 
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حاكي  شبههم وت  ضاله لبناء دولة ت  عاهدهم على مواصلة ن  ؛ وي  ولهلهم 

 طموحاتهم.   

الى قوة تغيير   كتهحر ليحول المندفعشباب ال الى ارالتي   يتوجهو

 .هي حالة غضب عابرةلثورة من دون مشروع سياسي فا

القائم على أما العمل السياسي المؤسساتي الهادف والملتزم و

  .وتطل عاته للشباب طموحاته  يحق ق الذي هوفمشروع اصالحي 

تمكينه ودفعه للنضال و الشبابتحفيز ار في وتبقى مسؤولية التي  

، العصبيات والغرائز والشعارات الغوغائية دون االنجرار وراء 

ل م القيم  س  يما المطلوب اإللتزام ب  د الشرخ واإلنقسام فالتي تول  

 الحق في اإلختالف. وممارسةوالقدرة على الحوار واألخالق 

 

 ار والحراك: التيّ  - 2

 ار الوطني الحر بين نوعين من الحراك:يميز التي  

هو و واحد ينطلق من عفوية صادقة تعكس وجع الناس وغضبهم

ال وتجمع  هدافا  د أيحد  ن وندعوه أ نا؛ويرفع شعارات نايحمل مطالب

علينا بذلك دعمه والتكامل معه في الشارع لتحقيق فيكون ق تفر  

ر.    التغيير كون الفرصة سانحة وقد ال تتكر 
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كه الخارج وبعض الداخل  يمولهفمشبوه، أما الحراك اآلخر  وي حر 

لغايات سياسي ة تهديمي ة تدعو الى زرع الفتنة والفوضى بعدما 

عت االنهيار المالي.   سر 

ة لممتلكات العام  على ا عتديالم   ،القاطع للطرق ،هذا الحراك

ج للفوضى م  شبهنا. إنه شبه الحراك الصادق وال ي  ال ي   ،ةالخاص  و رو 

على  لناسل ضحر  ومولإلحباط الفكرية وللشائعات وزارع للسلبية 

ام بينما المطلوب تحقيق ثورة إيجابية من داخل مؤسسات العنف الهد  

التي ار يمي ز جيدا  بين . منها ىبق  تنائها وليس لتهديم ما الدولة إلعادة ب

ل ويحذ ر من الثاني ويدعو  ع األو  الى اللبنانيين االثنين، يشج 

 .الفوضويواالبتعاد عن  الصادقاإلقتراب من 

 

 ار واإلعالم:التيّ  - 3

ار  ن من مشروع بناء الدولة في تشويه صورة التي  والمتضرر نجح

صفات و ذ ار أنه تي   خوا في أذهانهم زورا  نيين فرس  لدى قسم من اللبنا

 ال تشبهه بل تشبه مطلقيها. 

ستهداف إللكذب على الحقيقة من خالل حملة إنه إنتصار مرحلي 

لة تشاركت فيها قوى خارجية وداخلية. أما األسباب مبرمجة وممو  
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 والالجئين والنازحينالمقاومة وسرائيل إ منار مواقف التي  ل فتعود 

والميثاقي ة واإلرهاب والمالية العامة دود والنفط والفساد والح

دون ان وأيضا  لوجوده في الحكم  والذهنية الميليشياوي ة،واإلقطاع 

راف عد ة في بأطيتشب ه و ان يتماثلدون يأتلف مع منظومته و

وعلى الرغم من صالحي، السلطة تناوبوا على إيقاف مشروعه اإل

ة للنظام اللبناني ونتيجة ل الطبيعة التوافقي  ذلك تعامل التي ار معهم بفع

 اختيار الناس لهم في االنتخابات.  

إعتماد سياسة إعالمية توصل الحقيقة  من جهة ار ر التي  من هنا قر  

 مع هولو تم ذلك على حساب عالقت ،ط وشفافللناس بشكل مبس  

وتقوم سياستنا ليس على التبرير والدفاع عن  ،اآلخرين أحيانا   بعض

 اآلخرين  فضح علىتقوم ر فيه بل نفس في مكان ليس لنا أن نبر  ال

ب وعرقل ونحن وإتهامهم المباشر والصريح  ألنهم هم من منع وخر 

 طنا ودرسنا ونف ذنا.من خط  

 تمارس حق ها ار أن من مسؤولية وسائل اإلعالم أن ويعتبر التي  

 الحرية من دون المس  بالحقيقة والتطاول على اآلخرين بالكذب ب

فالحري ات االعالمية ال تستقيم اال  باحترام  ؛واالغتيال المعنوي
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لوسائل لإلعالم وقانون  إقرارار الى التي   يسعىو .ات اآلخرين حري  

ويوقف ويكافح الشائعة لتواصل اإلجتماعي يحمي حري ة الرأي ا

 ثقافة الشتيمة واإلعتداء المجاني على اآلخرين بكرامتهم وسمعتهم.

 

 :القوى السياسيةوالتيار  - 4

إما من  ،أن نا دفعنا غاليا ثمن تفاهماتنا  الناسيأخذ علينا بعض 

إال أننا مدركون  ،شعبيتنا أو من سمعتنا أو بتبييض صفحة أخصامنا

أن المصلحة الوطنية والوحدة الداخلية أهم من ذلك كله. ولو عادت 

كبر  كن مع حرص أول ،الى هذه التفاهماتاألي ام الى الوراء لعدنا 

  مصلحية.وليست وطنية  ا على أنهاعلى إظهار حقيقته

إن التفاهمات التي عقدناها ال تعطي براءة ذمة ألحد من أي إرتكاب  

في الماضي أو الحاضر أو المستقبل. لقد أردناها أن تكون شبكة 

أمان وطني تعزز مؤسسات الدولة بإعتبارها الضامن لجميع 

 اللبنانيين.

 ،تي ار المصالحات ال المصالح ،المساومات الت ار التفاهماسنبقى تي  

وطننا من أخطار الخارج   يحمياليد لكل تفاهم وطني  مد  ن ىوسنبق
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تفاهم على حساب الناس أو ال هذادون أن يكون  من وتآكل الداخل

 على حساب محاربة الفساد وبناء الدولة. 

 ة:ار وعالقات لبنان الدوليّ التيّ  - 5

فتاح وليس بلد الجدران لد الجسور واإلنلبنان أن يبقى بل نريد 

ة قوامها مصلحته سياسة خارجية مستقل  يمارس  ،واإلنعزال

 االستراتيجية. 

هذا قدره  ،على الغرب الى الشرق ومنفتحا   نريده أن يبقى منتميا  

 التاريخي وهذا موقعه الجغرافي.

دون ان يبتعد عن حل  مشاكله عن مشاكل اآلخرين  نريده مبتعدا  

 .  تأتي ة منهاالم

مصلحته بعن صراعات ال شأن له بها سوى ما يتصل  بعيدا  نريده 

 ال يشمل أبدا   بتعاد اإلهذا . غير ان بإحترام القانون الدولي و الوطنية

 ه وإلخوانه العرب. لبه من أذى صراعه مع إسرائيل وما تسب  

نريد للبنان أن يحافظ على حسن الجوار مع سوريا من دون أن 

من  بشؤون   أو لتدخل   إلعتداء على سيادة   ا الجوار سببا  يكون هذ 
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لتعاون  بل أن يكون سببا   ،لعدوى تفكيك النسيج أو إنتقال   الجهتين

 إجتماعي.  إنساني وتكامل   إقتصادي وتآخ  

مع محيطه المتوسطي  ومتفاعال   ا أن يكون فاعال  ونريد للبنان أيض  

 ومع دول العالم.

 

 الرئيس:  - 6

يسهر  ،رئيس الدولة ال رئيس سلطة بعينهاورية هو رئيس الجمه

 على احترام الدستور، ويحافظ على استقالل الوطن، ووحدته، 

ليها، ومهما قسم يمين اإلخالص لألمة أمام ممثي ،وسالمة أراضيه

وجوده ضمانتها  ،ياته يبقى هو رمز الوحدة الوطنيةصالح صتتقل  

 واستهدافه تقويض لها.

النيل  هوستهدافات المرحلة األخيرة هم إأ حد أإن  فيه  ومما ال شك  

الميثاقي  ن مبدأ "الرئيس من الرئيس بشخصه وممن موقع الرئاسة و

ما تعرض له من  القوي". وعليه ندعو رئيس الجمهورية بعد كل  

على  رغبته وتصميمه فصح عن مكنوناته لجهةتطاول حاقد أن ي  

  لم يكن األمر  عتبار.من دون مراعاة أي إ الفساد والفاسدينضرب 
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 قضاء  قيام دون نتيجة ل ا  مع الفساد بل إنتظار ا  تعايش حتى االن

ل  وفع ال مستقل    ته في معاقبة الفاسدين.امسؤولي  يتحم 

 ،ة معاقبة الفاسدينالرئيس ال يملك صالحي  ميشال عون صحيح أن 

إال أنه يملك ثقة الناس بنظافته وأملهم فيه بأنه ال يزال يملك 

له رفع الصوت في وجه الفاسدين الصال حية المعنوية التي تخو 

 وفضحهم.

 

 : التيّار واالنقاذ – 7

   ومعه يبقى.منه خرج   ،ار الشعبار الوطني الحر هو تي  التي  

ذاتها التي  ئفي طليعة الحركة الشعبية التي تنادي بالمباد  وهو يبقى

 النيابة وهو وإن جلس على كرسي  ونفي،من أجلها ناضل وسجن 

الحكومة والرئاسة فإنه لم يترك الناس ولن يترك أي حالة شعبية  و

 صادقة من دون إحتضان.

 

 داخلياً:   – 1

للنزول الى الشارع حيث   على جهوزيتهم ايكونواريين أن على التي  

ضاف الى الضغط السياسي من أجل تشكيل ضغط شعبي ي   ،لزمي  
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بمحاربة  واإلعالمي الذي يقوم به من أجل تحقيق مطالب الناس

قد م بها التي ار حول كشف السري ة التي ت  قوانين الالفساد وإقرار 

المصرفي ة ورفع الحصانة واستعادة األموال المنهوبة وكشف 

 ، الحسابات والممتلكات وتشكيل المحكمة الخاصة بالجرائم المالية

  ، وإستعادتها التحويالت الماليةالكشف عن وكذلك العمل على 

لكهرباء  الحلول لاإلقتصادية والمالية وتأمين  وتصحيح السياسات

 النفايات...والمواصالت واإلتصاالت و والمياه

 

 مع المجتمع:  – 2

لمواكبة الناس في  يهي ئ كوادره ضع األطر وار أن يعلى التي  

مع  ليتناسب معيشتهم أسلوب ضرورة تغييرحث هم على حركتهم و

الى فرصة  ثة التي تصيبنابإمكاننا تحويل الكاراتهم ومداخيلهم. إمكان

 فريدة لتصحيح نمط حياتنا ونوعية إقتصادنا.

زيادة اإلنتاج الوطني ار أن يعد  العد ة لتشجيع الناس على: وعلى التي  

 وزراعة ،إستيراد منتجات الخارج الحد  منو واستهالك منتجاته

حاجات الوتأمين  ،ستخراج الصناعات الغذائية منهاااألرض و

إنتاج الخدمات التي يوف رها العقل  وتكثيف صناعة لااألساسية من 
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اللبناني المبدع وتحفيز إقتصاد المعرفة والسعي إلشراك اإلنتشار 

لة ستثمار مفيد ومربح.اللبناني بكل ا ببالمحص  قيام نموذج  ، يتوج 

 والحد  من تصدير عقولنا.اقتصادي يؤد ي الى زيادة صادراتنا 

 خاتمة: 

 حداها. بأزمات وجودية متعد دة وهذه إيخه لبنان مر  عبر تار

 . ههو قدر اخرج منها سابقا  وسيخرج من هذه حتما ... هذ 

 حاضن ا  مستقبل اوالدنافيكون  نا فهو أن نبني الدولة نضاال ،أما قدر  

 عطاء  للبنان. نجاحهميكون لطاقاتهم و

ضه حامال  راية شعب  رمزروعا  في أالتي ار الوطني الحر  ويبقى

 ." أقوى تبقى إرادة الشعوب ،الصعاب اشتد تمهما "قول: ت


