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!عاً سننجح م  
 
 

وهو حزب حقوقي يؤمن  ٬بهدف خلق بلد يتحلى بنظام ديمقراطي علماني جمهوري ٬مقيمين ومغتربين ٬حزب لبنان هو حزب سياسي يسعى الى توحيد اللبنانيين
 بسيادة القانون واحترام الحريات الفردية وقوة الحوار بدل استخدام القوة والمواجهة في حل االشكاليات.
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 المقدمة
 
 

يقع على الشاطئ الشرقي للبحر األبيض المتوسط، وينعم بمناخ البحر األبيض المتوسط  وهو ٬مربعم لك 10،452 تبلغ مساحة لبنان
 .وبتضاريس جغرافية جميلةالمعتدل 

 
وهي  ٬التكيفسمون بالذكاء واالبداع والعمل الدؤوب وخصوصاُ بالقدرة على الذين يت   أبنائه طاقات بشرية هائلة منبلبنان ينعم  ،كذلك

 كل الصناعات والمجاالت التي عملوا بها.  وفيدول المهجر كافة في الصفة التي جعلتهم ينجحون 
 

 من الهجرةمتتالية موجات  لبنان نتيجة يعيشون خارج مواطنمليون  12 فضال عن آكثر من ٬لبنانيمليون  4،7 في لبنان زهاء يعيش
التي االضطرابات السياسية والحروب األهلية بسبب الجوع والفقر و ٬العشرين القرن وبدايةمنذ النصف الثاني من القرن التاسع عشر 

 ات. يشهدتها البالد منذ الستين
 
ة  70 زهاء واألرزالجبل ولبنان ذكر قد ورد   .وصلبة لبنانية قويةال الهويةان  لبنان األبجدية إلى  ، كما أعطىفي الكتاب المقدسمر 

ين من أقدم تضم اثنيهو و ٬المستمرسنة من التاريخ عشرة آالف ما يزيد على الى لبنان  وتعود نشأةأول مدرسة للقانون. العالم، وأنشأ 
 .سنة 500، استمرت قرابة لبنانية هي أول امارةلبنان، وإمارة والجدير ذكره ان المدن المأهولة في العالم. 

 
ن علبنان استقل ، عندما 1943عام ال. في ة الثالثةالفرنسي جمهوريةالدستور  وتبن ت 1926عام التم إنشاء الجمهورية اللبنانية في 

بحجة بالدستور  التالعبالى  ٬المختلفةوبتشجيع من الهيئات الروحية  ٬آنذاكالسياسية المهيمنة  العائالت سعت الفرنسي،اإلنتداب 
 فرضتها السلطات الروحي ة. الدستور مفاهيمعلى  خلتداو الميثاق الوطني

 
س لألسف،   .السياسي والنظام اإلداريوالنظام القانوني النظام  طوائف فيالى  اللبناني تقسيم الشعبالميثاق الوطني كر 

 
ت الطائفية لبنان  وقد، في الداخل والخارجوماليا   واقتصاديا   لبنان سياسيا  الطائفي  النهج أضعف سة مهالك السيا وشعبه الىجر 

رة وآدت الى   نتائج دراماتيكي ة.اإلقليمية المدم 
 

إلغاء الطائفية من األجهزة القضائية والسياسية نص ت على  (1990تشرين  23سخته األخيرة )إن مقدمة الدستور اللبناني في ن
 لبنان. واإلدارية في

 
تنمية  إلنسانية، ومعدالتسالم في تاريخ افترات الالعالم واحدة من أطول فيه في وقت شهد والماضية،  73 الـ على مدى السنوات

سقوط وأوروبا وآسيا واليابان والصين ودول مجلس التعاون الخليجي،  مع بروزوتزامنا  ، غير مسبوقةجتماعية واقتصادية ا
في تاريخ بشكل لم يسبق له مثيل  في العالم البشرمن باليين مستويات معيشة رتفاع وا العولمة والتكنولوجيا تناميالشيوعية، و

 على كافة المستويات.تراجعاً ملحوظاً لبنان  شهدالبشرية، 
 
 

اإلدارة الحالية علما  ان رئاسية. أو انتخابات برلمانية  في غياب أية إمكانية الجراء يعاني البلد من حالة شلل، على الصعيد السياسي
ية واالعمال الجارية الشؤون األمن إدارة نيتولياوعلى الرغم من أن الحكومة والجيش . شرعية بأية نال تحظيا التشريعيةالهيئة و

 السياسيين.نظام السياسي وحول عدم الثقة بال اللبنانيين بين اعإجم لكن ثمةلى حد كبير، بشكل جيد ا
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 ا  عجز إلى طريق مسدود، وتسجل المالية العامةوصلت السياحة والتجارة والصناعة ؛ من االفالسالبلد يعاني  مالي،على الصعيد ال

ينمو وهو الواحد،  دوالر للفرد 16382أي مليار دوالر،  77زهاء متراكم بلغت قيمته  في الموازنة وترزح تحت دين عام ا  متكرر
  الدين الداخلي.بسبب أعباء  فهو شبه عاجزالقطاع المصرفي آما سنويا.  دوالر $1382بنسبة ة وهائل سنويا بسرعة

 
الى انحدار والتجارة  السياحة اإلقتصاد،الجمهورية اللبنانية عمليا  من االفالس التام. فالشلل الدستوري يضرب بعنف مختلف قطاعات 

 اإلستثمار الى تراجع والبطالة الى ازدياد. ..فمأزومسوق العقار  انخفاض أماالى 
 
 

ً حاداً بسبب جتماعي، على الصعيد اال مستويات الشعب ورفع لامن توحيد  بدال  و ٫النظام السياسي الحالي الذييشهد البلد تراجعا
الفجوة بين األغنياء والفقراء،  وس عيوالخوف وعدم الثقة،  يزرعو، مختلف مكونات المجتمع، يزيد الهوة بين ة واالجتماعيةيالمعيش

الفساد  وتغلغل ٬ناهيك عن القيم األخالقية ٫يالصحالنظام في مستوى التعليم و كبيرالتدهور ال فضال  عنبين المدن والمناطق، و
 باتت عاجزة ومشلولة.المدنية التي  مةالخدمجلس و القضاءودارة جسم االفي والطائفية والمحسوبية 

 
السريع ساعة في اليوم، واإلنترنت  24في العالم التي ال توفر لمواطنيها الكهرباء القليلة  الدول لى ذلك، يعتبر لبنان منعالوة ع
وغيرها من مقومات الحياة  نقلووسائل ال متماسكالتمدن الو ه الصرف الصحي وضوابط التلوثالنفايات ومعالجة ميا وإدارة

 العصرية.
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 االهداف

 
منح اللبنانيين حقوق متساوية، بما في ذلك الحق في اختيار  .لبنان سلمي وفعال وحديث ى قيام توحيد جميع اللبنانيين الذين يتوقون ال

في طنين ابين الموالطائفي  والغاء التمييز ،تامةالعلمانية القانونية واإلدارية مع الحفاظ على الحق في ممارسة شعائرهم الدينية بحرية 
  .فرض سيادة القانون ومحاربة الفساد والمحسوبية ة والقضائية وفقا للدستور اللبناني.واإلداري ةالسياسياالنظمة 

 .ومستداممتناغم و يمالظروف المالئمة من أجل إنماء إقتصادي واجتماعي سل خلق
  

يسعى حزب لبنان الى انتهاج برنامج سياسي لبناني بطريقة قانونيه وجمع كل , والوحدة القوميةحزب لبنان هو حزب األمة اللبنانية 
وبطريقة اللبنانيين أنفسهم  صادر عنتمويل لبنان جديد من خالل اللبنانيين من ذوي اإلرادة الطيبة في بوتقة واحدة قادرة على بناء 

  شفافة وخاضعة للمساءلة.
 
 

 ومتجدّد  لبنان جديد
 

 بلد يسوده السالم
 

 بلد يسوده حكم القانون
 

 بلد يسوده العدل
 

 بلد يضمن الحريات الفردية
 

 بلد يتمتع جميع المواطنين فيه بحقوق متساوية
 

 بلد تم القضاء فيه على الفساد والمحسوبيات
 

 ويعملوا ويستثمروا بشكل آمنفيه وا عيشأن ي بلد يستطيع اللبنانيون
 

 بناههمانيون مستقبالً أليمنح اللبن يمكن أنبلد 
 

 والتقاعدوالوظاهف األمن والتعليم والصحة  يوفربلد 
 

 المناسب وإدارة النفايات والنقلالسريع الفعّال  واإلنترنتكهرباء يتمتع بالبلد 
 

 القضايا اإلقليمية بمنأى عنالعالم، ولكن بلد منفتح على 
 

 فيه بشكل نزيه وشفافالشؤون العامة تُدار بلد 
 

 خلق فرص عمل جديدة للبنانيينييجذب االستثمارات وبلد 
 

 والبيئيالطبيعي جماله بلد يحافظ على 
 

 المجتمع الدولي. ويحظى باحترامكل لبناني يفخر به و سالمب يعيش ومستقرا   فعاال   ا  بلد لبنان تحويلبنان إلى لحزب يسعى 
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 حزب سياسي

 
 ومتجد د جديد لبنان مفهوم إنشاء حزب سياسي لتعزيز •

    لبنان الجديد"" :ومتماسك وكاملعملي برنامج اقتراح  •

  وأن القرار يعود لهم وحدهمقابل للتحقيق،  أن الهدفبن اللبنانييك ادرترسيخ إ •

 اللبنانيين الرغبة في االنخراط والعمل من أجل وطنهممنح  •

  واحدة.من مختلف األديان في إطار هوية وطنية ن اللبنانييجمع في لبنان من خالل فاعلة قوة سياسية  السعي الى بناء •

 االنتخابات البرلمانية والبلدية للبدء في إصالح البالد بطريقة قانونيه وديمقراطيةخوض •

 خدمة الوطن والمواطن وفعالة بهدف نزيهةالشؤون العامة بطريقة إدارة  •

 ومدققةاللبنانيين أنفسهم من خالل آليات شفافة  مساهماتتمويل الحزب من  •

 
 

 حزبال هيكلية
 

ملموسة وتطبيق معايير  نتائجلتحقيق  الفعاليةآكبر قدر من تأمين  الىمن خاللها  يسعى سياسية عصرية يكليةبهبنان لحزب يتمتع 
 عالمية في مجال العمل السياسي. 

 
 :علىب وتقوم هيكلية الحز

 
 ٬قد م المشورة لمختلف أجهزة الحزبالسياسات العامة للحزب وت شرف علىت                             :هيئة استشارية

    ٬الخيارات السياسي ة وترسم االستراتيجيات للتطبيق على اآلرض حددت                                 :ةتنفيذيهيئة 
 لمسؤول عن ادارة اعمال الحزب اليومية. الجهاز ا و هو                                 : داريةهيئة ا

  
 تنفيذية :ال للجان التابعة للهيئةا

 
  وضع االستراتيجيات السياسية الداخلية والخارجيةوهي المسؤولة عن                               سياسيةاللجنة ال

 مشاريع القوانينوضع عن و القانونية الشؤونجميع وهي المسؤولة عن                       الشؤون القانونيةلجنة 
  التواصل مع الصحافة واالعالمعن  وهي المسؤولة                    التواصل             لجنة 
 األجنبيةالدول العالقات مع عن القضايا الدولية ووهي المسؤولة                      العالقات الخارجيةلجنة 

 جمع األموال وضبط الميزانية وهي المسؤولة                                 لمالية اللجنة ا
 عضاءاألاإلتصال بتعزيز العضوية وعن  وهي المسؤولة                               عضويةلاللجنة ا

 والخدمات مكافحة الفساد متعلقة بمشاريع درس مسؤولة عن وهي                                    اللجان الفنية
 المياهمعالجة والمياه والنفايات والكهرباء والعامة والضرائب                                                    
 الصحة وغيرها منو قطاعات التعليم و ةوالبيئ والسياسات االقتصادية                                                   

  الشؤون الحياتية.                                                   
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 البرنامج السياسي
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 الهوية اللبنانية .1

 
 

 أو قبارصة أو خالفه؛ فعلى الرغم من آن دولة عراقيين أو إيرانيينين أو ليسوا سوريين أو فلسطينيين أو مصريلبنانيين: اللبنانيون 
 لساحلية المستقلة ازدهرتالمدن ا ومن الثابت ان، سنة 500 منذ حوالى فعليا   لكن الكيان اللبناني نشأ ،فقط سنة 73منذ لبنان نشأت 

 منذ آالف السنين.
 

ة آالف عشرالى ما قبل فريد يعود خاص و تاريخبيتمتع بنان المعروف ان لو من ل ٬لبنانيين وليس لديهم أي انتماء آخراللبنانيون 
ن من ٬سنة ة وإيطالي ةرومانيو ةويونانيوبونية  ةوكنعاني ومصرية ةفينيقيج شعوب وثقافات ادمانخالل  آما نسيجه البشريفقد تكو 

 .ةوفرنسي يةفلسطينو يةوأرمن ةعثمانيوعربية و
 

كلم مربع من الجبال والمدن الساحلية والسهول في عكار والبقاع والجنوب؛ وهي  452'10اللبنانية على مساحة  اضيتمتد األر
 األرض التي سكنت فيها الشعوب نفسها وعاشت وازدهرت على امتداد آالف السنين.

 
 بموجات لجوء متتالية ودمجخر ازلبنان  ريخوتا ٬جادمناللجوء واالغني من احتضان  بتراثيتحلى لبنان  ان والجدير ذكره

 عشرين. إلى األرمن والفلسطينيين في القرن ال ين السابع والعاشرالمضطهدين، من الموارنة والدروز في القرن
 

اقتصادية وتطوير  محطاتساهموا في تأسيس  ٬الثقافات والخلفيات التجار من مختلفلقد شهدت المدن الساحلية اللبنانية اجياال  من 
يطاليين والمصريين اليونانيين والبيزنطيين واالتراك والعرب واإلوالبونيين و نوالكنعانيين مصالح تجارية أد ت الى اختالط الفينيقيي

 الشاطئ اللبناني. طول على  المدن الساحلية تركز حضورها فيمزيج من االثنيات والطوائف اإلختالط نتج عن هذا و ٬واألرمن
 
 
 لبنانيةهوية الالبة الص
 

اج دماالنو المشتركالعيش عشرة آالف سنة من  لبنان جوهر انها  الهوية اللبنانية راسخة في نفوس المواطنين اللبنانيين كافة.
 هوية الشعب اللبنانيفي بناء  ساهمتالى لبنان على مر العصور بين من لجأ 

 
  ٬المقام األولفي  يةلبنانالهوية الضع على وبنان لحزب يقوم 

 
ً  األنظمة من الطاهفيةلى إزالة ابنان لحزب يسعى   ٬لدستور اللبنانيلما ورد في مقدمة ا القانونية والسياسية واإلدارية، وفقا

 
 .مةفي بوتقة األتوحيد اللبنانيين  في مجالبنان لحزب يجهد 
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 توحيد اللبنانيين.  2
 
 

 بينهمق مما يفرّ د اللبنانيين أقوى بكثير ما يوحّ 
 

وتقاليد الضيافة وغيرها من  وحرف يدوية نمط عيشثقافة ووولغة مشترك يجمعهم تاريخ  :اللبنانيينيجمع كل شيء 
 السمات والعادات المشتركة. 

 
  :ما يقسم اللبنانيين هي الطاهفية

 بعيدا  عن ا  شخصي ا  لمعتقدات الدينية خياربقى اوينبغي أن ت؛ يحميه الدستور شخصيواختيار  شخصيأمر الدينية ان العقيدة 
وال دروز. من ال ٪ 5و من الشيعة ٪29من السنة و ٪29من المسيحيين و ٪35ضم لبنان وفقا آلخر تعداد سكاني، ي .السياسة

 للسيطرة على سائر الطوائف. شرعية ديمقراطيةتملك أي طائفة 
 

لبناء  نيلبنانيكمواطنين العمل معا، ينصرفوا الى و االنقسامات الطائفيةعن  أنفسهماللبنانيون ب أ  ينما لم  ال مستقبل للبنان
 .حقوق متساوية، بغض النظر عن معتقداتهم الشخصيةالتمتع بوواالزدهار  العيش في كنفهاب لجميعل فع الة تسمحدولة 

 
 .الطوائف المختلفةيس كأعضاء في كمواطنين لبنانيين ولبممارسة السياسة ن ونانييباشر اللبما لم  لبنانلال مستقبل 

 
 الذي والتمويل من الخارج فقط على اللبنانيين ووقف االعتماد على المساعدة باالعتمادن وبدأ اللبنانييما لم  لبنانلال مستقبل 

 .هدفه السيطرة على المجتمعات األخرى
 

  هم جميعاً لبنانيونوعيشون في لبنان والخارج ي لبناني ليونم  16 ثمة
 

 المقيمين في لبنانعدد اللبنانيين اللبنانيين المقيمين في الخارج يفوق عدد 
 

اعتبارات اعتماد هذا الخيار بسبب على جبرتأُ  بل ،لهجرةاتختر  في الخارج لم ينمقيممن المليون لبناني  12 غالبية الـ
لعودة واالستثمار والعمل افرصة وألبنائهم متعلقين بوطنهم األم ويتمنون أن تتاح لهم  ال يزال هؤالء، اقتصادية أو سياسية
يساهمون في  م الذينه خيرةاأل 30 ـهاجروا في السنوات الالذين مليون لبناني  3من المعروف ان الـ و .والتقاعد في لبنان

االقتصاد تُضخ  في سنويا  ات دوالرالمليارات تحويل من خالل من الناحية االقتصادية، وذلك على قيد الحياة  نلبنا بقاء
 .عيش في لبنانتي تألسرهم اليقدمونها المساعدة المالية التي فضال  عن  هذا، سنويا

 
من عددا  ال يُستهان به استقروا في كل ركن من أركان العالم، وقدموا للعالم  وقد يتمتعون بمواهب وكفاءات؛اللبنانيون 

واألطباء وأساتذة الجامعات والعلماء والمهندسين المعماريين والمصممين والممولين والفنانين  أنجح رجال األعمال
المغتربين اللبنانيين الخاصة بمواهب والمعرفة والخبرة والموارد الصناعية والمالية وما من شك بأن ال. وخالفه والمفكرين

 ن هذه الثروة البشرية. م االستفادةويتعي ن على لبنان در بثمن تشكل رأس مال ال يق
 

المعرفة و الخبرةحاملين معهم الى لبنان المغتربين اللبنانيين على العودة تشجيع  توجبو ي بحد ذاتها؛ األمة اللبنانية ثروة
 كذلك، يتعي نالقدرة على العودة إلى لبنان. المغترب الشباب اللبناني  التي اكتسبوها في الخارج؛ وال بد من منح والموارد

 ومنحهم إمكانية القيام بذلك. سالم في لبنانعلى التقاعد بمن المغتربين اللبنانيين  المسن ينشجيع ت
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 العلمانية اإلختياريّة.  3

 
 

إن الغاء الطائفية السياسية هدف وطني اساسي  –"ح    :مرحلياالسياسية  إزالة الطائفيةتقر الفقرة ح من مقدمة الدستور بضرورة 
 يقتضي العمل على تحقيقه وفق خط ة مرحلي ة".

 
دمة مقروحية العلمانية في القانون والسياسة واإلدارة طبقا ل تطبيق يمر حكما عبر قوي وفعال وبناء لبنانتوحيد اللبنانيين ان 

  الغاء الطاهفية السياسية. ر اللبناني في الفقرة التي تشير الىالدستو
 

 الخاص. على الصعيديتوجب ممارستها حقوق دستورية أساسية هي المعتقدات الشخصية وحرية العقيدة  بتبني الحق
 
 

 نظام قانوني علماني
 

 في ظل ديمقراطية دستورية. تم التصويت عليها يقوانين  الى  اللبنانيون يطمح 
 

 لزواج المدنيا
 لطالق المدنيا

 مدني لإلرث قانون
 قانون مدني للبنوة والتبني

 حقوق متساوية للجميع
 

عليها التصويت تم  قوانين محكومة بالشخصية الحالة  ههذكون شرط أن ت ،علمانية اإلداريةالاختيار في كل اللبنانيين حق  (1
والسماح للمواطن  ؛خيار شخصي وحق أساسيوهو المحاكم المدنية ، على أن تكون األحكام فيها مناطة بديمقراطيبشكل 

من  9فقا للمادة ويمكن لألفراد واألزواج الراغبين في تبديل طائفتهم "و ٬طائفته في اي من الوثائق الرسميةبعدم ذكر 
 ٬ا الحق عبر قانون دستوري يسمح لهم باعتماد العلمانية اإلداريةالدستور" أن يُمنحوا هذ

 
موجبات الالخاص بالقانون المدني الفرنسي  مدت في تبنيالتي اعتُ  نفسها الطريقةب اعتماد القانون المدني الفرنسي لألسرة  (2

 ؛جوهر النظام القانوني اللبنانيباعتباره  والعقود
 

بما يؤكد ان السيادة في إدارة ولدستور بحسب ما ينص عليه ا، النزاعاتفي  سيادة القانون المدني على القوانين الدينية (3
الذي تم التصويت  القانونيسود  نزاعنشوب أي ي حال ، وفنتخب والحكومة اللبنانيةالبرلمان اللبناني المُ طة فقط بومن البالد

 ؛ق على جميع اللبنانيين من دون تمييزطب  المُ و عليه ديمقراطيا  
 

ينص الدستور . وبغض النظر عن الجنس أو الدين أو األصل أو اإلقامة جميع المواطنين،بين لمساواة في الحقوق المدنية ا (4
من خالل الشخصية  همؤونإدارة شألفراد واألزواج الراغبين في ويمكن ل ؛لحقوق المتساوية لجميع المواطنيناللبناني على ا

من الدستور اللبناني، ولكن في حالة  9درج في المادة لحرية المعتقد المُ  هذا الحق وفقا  ممارسة المحاكم الدينية ولقوانين ا
 .للمبادئ األساسية للدستور اللبناني فقا  و القانوني المدني النظامتور اللبناني والدسيسود النزاع، 
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 نظام سياسي علماني
 

عا   قا  فريحكومة الفيه أي بلد ال تكون إن  من ممثلي مختلف الطوائف الدينية واحدا  يعمل إلدارة شؤون البالد وليس تجم 
عليه  محكومهو بلد  الفساد والمحسوبيةمصالح لمجتمعاتهم الخاصة ولحل المشاكل من خالل امتيازات و لنيل فيه تنازعوني

 .بالزوال
 
 .هو بلد محكوم عليه بالزوال ير عادلةوغ مصطنعةلقواعد  دينية وفقا   جماعات بل المواطنينالبرلمان أي بلد ال يمثل فيه إن 

 
 يسعى حزب لبنان الى تطبيق ما يلي:

 
 حكومة فعاّلة

 حكومة خالية من الفساد
 قيادات سياسية تعمل لمصلحة البلد ككل

 مزدوجانتماء تضارب في المصالح أو  بمنأى عن أيسياسيين قيادات 
 .وال يمثلون طواهف نواب في البرلمان يمثلون هيئات ناخبة

  
 

 ؛الفعلية إقامته مكانفي  التصويتو المترتبة عليه الضراهبوتسديد  تسجيلبكل مواطن لبناني  حق (1
 

 ؛بغض النظر عن ديانة المرشح أو الناخبحق كل مواطن التصويت لصالح أي مرشح في أي انتخابات  (2
 

إلدارة لبنان  تعيين الموظفين في المناصب العامة ٬علمانية اإلداريةاختيار الالحكومة في كل وزير وعضو  واجب (3
 يكونوا علمانيين؛األساس ال بد أن على هذا و المواطنين دون تمييزمعاملة و ككل

 
أعضاء مجلس النواب وأعضاء توجب على ي ٬علمانية اإلداريةالاختيار لمنصب انتخابي كل مرشح  واجب (4

من هذا انطالقا و لهم انتماءا  مزدوجا  ويجب أال يكون  وطنيقضايا ذات اهتمام  علىت يتصوالالمجالس البلدية 
  المنطلق ال بد أن يكونوا علمانيين.

 
 
 

 إدارة و حكومة علمانية
 

إن أي إدارة يتم فيها ترشيح وتعيين وحماية موظفين في الخدمة المدنية من قبل القادة السياسيين أو الجماعات الدينية هي 
 .بالفشلإدارة محكوم عليها 

  
 . الفشلإن أي إدارة يسودها معيار الوالء المزدوج والمحسوبية مصيرها و

 
دعم من بمنأى عن أي حقوقه والتعامل مع اإلدارة العادي فيها ممارسة مواطن يستطيع الوفي السياق نفسه، أي دولة ال 

 . الفشل امحكوم عليهة هي دولة أو ديني ةسياسي جهات
 

 . الفشل ادون فساد محكوم عليهمن العملية اإلدارية تجري فيها إن الدولة التي ال 
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 يسعى حزب لبنان الى تطبيق ما يلي:
 

 فعّالة إدارة
 من الفساد والمحسوبيةمتحررة إدارة 

 في خدمة المواطنينفي اإلدارات العامة ن وظفمو
 المواطنيين أمام اإلدارات الرسميّة  بينمساواة 

 الخدمات اإلداريةمهنية وفعّالة في إدارة 
 

اية تبعيّة او تضارب في متحررة من حّرة و والقضاهية واالدارية واألمنية وقوى الجيش أن تكون السلطة التنفيذيةب من واج
 المصالح.

 
 .ينعلماني امةالعوموظفي اإلدارات الخدمة المدنية  جميع موظفي وجوب أن يكون    . 1

   الشرطة والقوات سلك ظفي الخدمة المدنية والقضاة وأفراد مووالوزراء ويٌطلب من الموظفين في المناصب العامة 
الدولة إلدارة عيينهم ، يتم تيا  قانون؛ وال يسمح لهم بأي انتماء مزدوج. اللبنانيينتهم جميع معالجة المسائل التي المسلحة 

 يتوجب عليهم أن يكونوا علمانيين.وبالتالي، . اللبنانية دون تمييز بين المواطنين
 

     والمحاكممجلس القضاء األعلى و الدستوري المجلسوديوان المحاسبة والقضاة  يةاستعادة قوة واستقالل     .2   
  اإلدارية.           

وال يمكن التوصل عمليا  الى تثبيت هي ضرورة في أي مجتمع. إن عملية التطبيق والتعديل بحسب المقتضى 
من المحسوبية  موحمايتهء علمانيين أعضاالهيئات العليا للرقابة بمعزل عن تعيين الوطنية و استقاللية المحاكم

 والتهديدات والعنف.
 ومن هذا المنطلق، ال بد أن يكونوا علمانيين وأن يتم تعيينهم وفقاً لكفاءاتهم وليس وفقاً ألي انتماء. 

 
 درس وإقرار القوانين الصادرة عن البرلمان يتمحور دوره حول شيوخ علماني إنشاء مجلس    . 3   

 هو الحال في أي ديمقراطية، كما وعلمانيتها التزامهاوالتحقق من  دستوريةمن الناحية ال           
 جمهورية.           
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 نالقانوسيادة .   4

 
  فقطسيادة القانون أساس على الجديد  لبنانيتوجب بناء 

 
 األساسية للمجتمع ركيزةالدة القانون هي تكون سيافي كل مجتمع حديث، 

 
ً مُ برلمان شرعية إال في حال إقرارها من قبل  القوانين ال تكون   نتخب ديمقراطيا

 
، إال في حال اختيار جميع يسود القانون العلماني والسلطة القضاهية للدولة على جميع القوانين أو السلطات القضاهية األخرى

 .األطراف المتنازعة، طوعاً وبكل حرية، مراجع أخرى، كما هو الحال في التحكيم التجاري أو المحاكم الدينية
 

 مستقلة وعلمانية ال تكون شرعية إال في حال كانتالعدلية محاكم ان ال
 

 والمحاكم الوطنيةعلمانية القوانين ال تطب قالخالف،  في حال
 القضاء في الدستور يةدراج استقاللإ .1

بمنأى عن يبقى أن استقالل كامل وبالقضاء صالحياته يمارس األهمية بمكان أن من كما هو الحال في جميع الديمقراطيات، 
 .من قبل السلطة التنفيذية أو السلطة التشريعية أي تدخل

 
نص اتفاق ؛ كما المركز العربي لتطوير حكم القانونصدرت عن تقارير عدة من خلل بحسب تشكو الهيكلية القانونية 

ولكن من خالل انتخاب أعضاء مجلس القضاء األعلى من قبل الجسم القضائي.  استقاللية القضاءصيغة لدعم على الطائف 
يعانون باستمرار من أعضاء الهيئات القضائية حول هذا الموضوع وال يزال أي تشريعات تطب ق هذه الصيغة ولم تصدر  لم
 .لضغط السياسي والتهديداتا

 
رة  عليا هيئة قضاهيةإنشاء بالغ األهمية ومن  لتحل سواء كانت قضائية أو إدارية أو مالية،  لإلدارة،علمانية فريدة ومتحر 
طة كاملة لمراقبة الهيئات اإلدارية والقضائية والمالية، سواء كانت لالعليا سمنح هذه الهيئة توجب يوالهيئات القائمة، مكان 

السلطة بمنحها الحق الكامل في اتخاذ القرارات اإلدارية والمالية المتعلقة كما يتوجب ومجالس أو لجان. أمحاكم  وأجان ل
سلطة وزير العدل ومجلس الوزراء في هذا  وبناء  على ما تقدم، يتم إلغاءلتنفيذية. القضائية دون أي تدخل من السلطة ا

 .لهيئة العلياالكاملة ل سلطةالمع بعض االستثناءات القليلة التي ال تقلل من مجال، ال
 

 ن الفساد والمحسوبيةعلماني خال م هيقضاسلك  .2
 ةقيالقانون على جميع المواطنين بطرن في السلك القضائي العاملو ويطبّق ٬ن الطاهفيةمتحرير السلطة القضاهية  يتوجب

العلمانية  اختيارالقضاء في  ويتعي ن عليهمعلى أساس الدين أو الجنس أو األصل.  من دون أي تمييز بين المواطنينمتساوية 
أشد العقوبات المالية واألحكام  هم سنويا؛ وتُنزلوإيرادات ؛ كما يتوجب عليهم تقديم تقرير حول ممتلكاتهمأو االستقالةية ننوالقا

 الفساد.تمت إدانته بالسلطة القضائية بأي عضو في بالسجن 
 

 تقليص صالحيات وإصالح المحاكم االستثناهية .3
والحد  المحاكم العسكرية على غرار لطة واختصاص المحاكم االستثنائيةلحد من سامن األهمية بمكان وفي السياق نفسه، 

من الضروري إعادة النظر في سلطات المحاكم الدينية  ؛ كذلك،الجرائم العسكرية البحتةصالحياتها لتقتصر على من 
منه،  جزءا  لتصبح المحاكم العادية التي تقع تحت السلطة القضائية،  تحت سلطةالشرعي  وضع القضاءوالطائفية من أجل 

ألغت  ،العديد من الدول العربية، مثل مصر وتونسالجدير ذكره ان في حال عدم المصادقة على النظام العلماني الكامل. و
 بشكل كامل. المحاكم الدينية والمذهبية من القضاة
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 إصالح القضاء .4
 ،والتدخالت د والمحسوبية والوالءات المزدوجةإصالح السلطة القضائية للقضاء على الطائفية والفساتوجب ي �

 معالجة.وتعزيز المعايير المهنية وسرعة ال
 

 أساسا  في التوظيف؛ الجدارةواعتماد معيار  عيينلغاء الطائفية في عمليات التإ �
 ؛مضاعفة عدد القضاة وجذب المحامين الموهوبين �
 ؛من النفقات العامة ٪5نسبة  ستحوذت يةالعدلدارة الشؤون إلميزانية تخصيص  �
 المعايير اإلنسانية؛ وتحترممن السكان(  ٪2.2) سجين 100000تستوعب  ناء سجون جديدةب �
ومواءمتها مع المعايير في سلك القضاء عاملين للالتقاعد رزمة رواتب والحوافز والرعاية الصحية وزيادة ال �

 .الدولية
 

 إصالح قوى األمن  .5
 الفساد والمحسوبيةبمنأى عن و ةعلمانيوب أن تكون القوات المولجة تطبيق القانون وج

 تسجيلقانونيا  أو االستقالة؛ كما يتوجب عليهم العلمانية  القانون اختيار تطبيقالمكلفين يتوجب على الموظفين 
 وتُنزل أشد الغرامات المالية والعقوبات بالسجن بأي عضو أُدين بالفساد.سنويا.  ممتلكاتهم وإيراداتهم

 
 إصالح اإلدارة .6

 ؛بالنظام العامالمولجة قوات مضاعفة ميزانية ال �
 ؛لقوى الشرطة ومواءمتها مع المعايير الدولية والرعاية الصحية والتقاعدرواتب والحوافز زيادة ال �
  تجديد معدات جميع المرافق الخاصة بتطبيق القانون وإعادة تأهيل أثاثها؛ �
 ؛القانون المولجة تطبيقلقوات على اأخالقية صارمة فرض قواعد  �
 .لى أعلى المستوياتوجوب أن يكون التدريب والتكوين ع �

 
Í� عدم التسامحسياسات 

 
 بشكل صارم ومن دون استثناءالبنادق واألسلحة والذخائر من الجمهور سحب 

 بشكل صارم ومن دون استثناءقوانين مكافحة الفساد تطبيق 

 بشكل صارم ومن دون استثناءالمساواة في الحقوق تطبيق مبدأ 

 بشكل صارم ومن دون استثناءاحترام حقوق اإلنسان 

 بشكل صارم ومن دون استثناءللمواطن  احترام الحقوق الفردية

 بشكل صارم ومن دون استثناءقوانين السير واألنظمة تطبيق 

 بشكل صارم ومن دون استثناءتطبيق قواعد السالمة في البناء واحترام التنظيم المدني 

 بشكل صارم ومن دون استثناءتطبيق القانون الضريبي 

 .دون استثناء بشكل صارم ومنقوانين مكافحة التلوث تطبيق 
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 السالم  حكم . 5    

  
 السالم أساس سيادةيتوجب بناء لبنان الجديد على 

 
 العدالة واحترام اآلخرين.تأمين نزاعات وفي الحل سلمي على أساس التوصل الى لبنان بناء يقوم 

 
العادات والنظم القانونية ومن الثقافة، امة والخاصة واألسلحة والتسلح والعنف في حل النزاعات الع ستخدام القوةاإزالة مفاهيم 

 لبنان الجديد.الخاصة بوالسياسية 
 

 بشكل حصري لدولةبااستخدام القوة صالحية  حصر
  والنظام العام ومن اجل الدفاع عن األمة. بالدستور والحقفي إطار القانون عمال  قوة إالال يمكن استخدام ال

 
 الى تطبيق ما يلي:حزب لبنان يسعى 

 
 .للدولة اللبنانية والجيش اللبنانيتامة سيادة الال .1

 حق حصري للدولة اللبنانية فرض القانون هوالقوة العسكرية وان 
 
ك عسكري في إطار أي نزاع إقليمي  القانون. بحسبالعسكرية في النزاعات القوة  اللجوء الى حظر .2 ال دور للبنان في تحر 

تنظيم ألي غرض آخر سوى الدفاع عن نفسه. ويحظ ر على أي في استخدام قدراته العسكرية ال رغبة للبنان دولي. أو 
)هل نطرح هنا مسألة حياد  .ه عسكري داخل لبنان أو خارجهلنشاط عسكري أو شبتخدام األراضي اللبنانية كقاعدة اس

 لبنان؟ المثال السويسري أو النمسوي أو شكل آخر(
 
 والمحسوبيةخال من الفساد  علمانيجيش  .3

على أساس الدين أو دون تمييز من القانون  تُطب قتحمي المواطنين و ،الجيش وقوى األمن الداخلي هي في خدمة األمة ككل
قوى األمن الداخلي والجيش فراد أيجب أن يختار  ا ؛وموحد ا  قوي جهازا   الجيش اللبنانييجب أن يكون  الجنس أو األصل؛

ح  ؛قالةأو االستقانونيا  العلمانية  فرض عقوبات وتُ  .سنويا هموإيراداتعن ممتلكاتهم ضباط الجيش وقوى األمن الداخلي يصر 
 .الفساد أو المحسوبيةبأفراد الجيش المتورطين على وغرامات مالية صارمة بالسجن 

 
 إصالح الجيش  .4

حديث في مجال  تجهيزالمستوى و ة وتدريب رفيعفعاليتمتع بقدرات عسكرية عالية ووطنية كقوة دفاع بناء الجيش اللبناني 
   لدفاع واألمن؛ا
 

 .أساساً للتوظيف الجدارةاعتماد الترقية والتعيين وإصالح نظام  .5
 

 
 .ن الزمنم فترة محدودةخالل بشكل طوعي  تسليم أسلحتهم إقرار قانون العفو العام عن كل األفراد الذين يختارون.  .6

 
 سلحة بعد ذلكيمتلكون أالذين االفراد على عقوبات صارمة  فرض.  .7

 
 
 
 



      

Mar 2017    - ©  THE PARTY OF LEBANON 15 

 
 المساواة في حقوق المواطنين. 6

 
لبنان على ؛ وقد صادق لدستور اللبنانيمقدمة امن ب للفقرة  وفقا   هو جزء ال يتجزأ من الدستور اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان

 .1966عام للحقوق المدنية والسياسية في الالمعاهدة الدولية 
 

تفضيالت الجنسية الالمساواة الكاملة في الحقوق بين المواطنين بغض النظر عن الجنس أو الدين أو األصل أو ببنان لحزب يؤمن 
 ل والمرأة.المعتقدات الشخصية، وخاصة المساواة بين الرج وأ

 
 

 يسعى حزب لبنان الى تطبيق ما يلي:
 
 المساواة الكاملة في الحقوق بين الرجل والمرأة.  1

 الدستور اللبناني؛ ويقر إلى اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان وأدخله الى دستورهانضم لبنان      
 المساواة الكاملة في الحقوق بين جميعبواإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان على حد سواء      
 للمجتمع اللبناني هو المساواة ف ةالمبادئ األساسي؛ ومن المواطنين وبين الرجل والمرأة     
 المرأة؛وق بين الرجل والحق     
 
 وضعالالقانونية الكاملة لكافة المواطنين بغض النظر عن الجنس أو الدين أو  األهلية.  2

 للبناني واإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان على حد سواءويقر الدستور ا األصل. العاهلي أو     
 ؛بالمساواة الكاملة في الحقوق بين جميع المواطنين      

 
 ل:الرج نفسها التي يطبقهاالطريقة بأوالدها نقل جنسيتها إلى بالحق للمرأة اللبنانية .  3

 والدها؛نقل جنسيتها إلى أالمرأة من شيء في القانون اللبناني يمنع ما من       
 
 :مرأةل والالرجلكل من  لألزواجالمساواة في حق نقل الجنسية .  4

 تطبق على كل من الرجال والنساء األجانبووشروط اكتساب الجنسية معايير اإلقامة  تطب ق     
 ؛المتزوجين من مواطنين لبنانيين      

 
 أو الحالة االجتماعية أو الجنسبغض النظر عن ، توزيع اإلرث بالتساوي بين كل مواطن لبناني.  5

 ؛نتماء الدينياإل      
 
 جميع المقيمين في لبنان بشكلبين العمل حق المساواة في الحقوق المدنية و. 6
  ؛لعملحق حقوق اإلنسان وغير الدستورية في مجال حاالت ثمة العديد من ال. قانوني    
 
 المساواة في الحقوق والواجبات الضريبية بين جميع المواطنين اللبنانيين والمؤسسات. 7
  .لسائدة في لبنانالدستوري ا غيرإلعفاء الضريبي ثمة عدد كبير من حاالت ا؛ نات القانونيةوالكيا    
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 حقوق المرأة  .7 

 
دستور بحسب ما ورد في الفقرة "ب" من مقدمة الهو جزء ال يتجزأ من الدستور اللبناني  اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسانان 

الدستور اللبناني واإلعالن . ويقر 1966في العام  حقوق المدنية والسياسيةلالمعاهدة الدولية للبنان على . كذلك، صادق اللبناني
وتعتبر المساواة في وبين الرجل والمرأة.  ،المساواة الكاملة في الحقوق بين جميع المواطنينبالعالمي لحقوق اإلنسان على حد سواء 

المبادئ األساسية ع، من الحقوق بين الرجل والمرأة وضرورة حماية النساء بصفتهن أعضاء أكثر ضعفا  من الرجال في المجتم
 للمجتمع اللبناني.

 
، وتحرم تحمل تمييزاً صريحاً ضد المرأةالتي  يةمواد القانونبعض المن الحاالت القانونية و اً عددوعلى الرغم من ذلك، يشهد لبنان 

 حقوق أساسية. المرأة من
 

 يسعى حزب لبنان الى تطبيق ما يلي:
 

أقوى  يفرض عقابا  واالستعاضة عنها بمواد قانون  بجراهم الشرف واالغتصاب الخاصإلغاء جميع مواد قانون العقوبات  .1
بشكل مخالف أنفسهم بالعدالة  هم المزعوم بتطبيق"الشرف" وحق ارتكبها مواطنون باسمجرائم  من التساهل الحالي: بدال  

كذلك، يتوجب إنزال أشد العقوبات بمن أُدين بجرم  يتوجب إنزال أشد العقوبات بهم.لمبادئ األساسية للدستور وتماما  ل
 بقاصر عند حدوث الجرم األول وإنزال عقوبة السجن المؤب د عند تكرار اإلدانة بالجرم مرة ثانيةاالغتصاب أو التحرش 

  من قانون العقوبات اللبناني اذي تم تعديله مؤخرا (. ٥٢٢)القانون 
 

حماية المرأة والطفل من أي شكل من أشكال لسن قوانين خالل من  نف األسريإنزال عقوبة قاسية في حال اإلدانة بالع .2
 حول قضايا العنف األسري. لبنانيين لرفع الوعي لدى ال الدوريةإطالق الحمالت اإلعالنية و العنف المنزلي

 
ومنح األمهات واألطفال الحقوق نفسها التي  اإلقرار بالوضع القانوني لألمهات العازبات ولألطفال من أم أو أب عازبين .3

 يتمتع بها أي فرد من أفراد المجتمع.
 

وإلزام الموظف المسؤول أو رجل  للرجال عام 18وعام للفتيات  17 بـ زواجللسن في حالة ال القانوني ااألدنىالحد تحديد  .4
 الزواج.عملية على للزوجة والموافقة الفعلية  للسنالقانوني الحد األدنى من تحقق الدين ال

 
 االعتراف بحق اإلجهاض والشمول اإللزامي في التغطية التأمينية العامة أو الخاصة. .5

 
العنف األسري حاالت لتقديم التوجيه والمشورة والدعم للنساء في وفي جميع أنحاء البالد  إنشاء مكاتب لمساعدة النساء .6

 السرية.الحماية والحفاظ على تعمل على أساس وهي مكاتب واإليذاء واالغتصاب واإلجهاض والطالق والحقوق المدنية، 
 

لنساء وأطفالهن في حالة االعتداء الجسدي المأوى والحماية لفي جميع أنحاء البالد لتوفير للنساء  راكز استقبالمإنشاء  .7
 .والعقلي والتهديدات النفسية
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 القضاء على الفساد .8

 
اإلدارة التي يتوزع بين . والء عامفي القطاع ال نموظفيالالذي يسود بين مزدوج الوالء لوهي نتيجة مباشرة ل؛ لبنان كيانالفساد ينخر 

 يحميهم في وظائفهم. ذا األخيروه الديني فيها ومجتمعهميعملون 
 

واألنظمة القضاء واإلدارة ب التي تتعلقمستويات على كافة التدابير جذرية للقضاء على الفساد اتخاذ  وتقضي الضرورات الحيوية
 . السياسية

 
 

 يسعى حزب لبنان الى تطبيق ما يلي:
 

 عقوبات صارمة للغاية ضدفرض ، مع معاقبة الفاسدومكافحة ل جذرية قوانينإصدار  .1
 الخدمة المدنية والقضاة وأفراد الجيشوموظفي غلي المناصب العامة شاالوزراء الفاسدين، و

 مصادرة األصول الشخصية،تشمل العقوبات القانون وذويهم، و المولجة تطبيققوات الو
 .عاليةوغرامات مالية وأحكام بالسجن ألمد طويل 

 
 قوبات ضدإنزال أشدّ العمع إصدار قوانين جذرية لمكافحة مرتكبي جرم الرشوة  .2

 وشاغلي المناصب العامة وموظفي الخدمة المدنية الذين يحاولون رشوة الوزراء
 والقضاة وأفراد الجيش والقوات المولجة تطبيق القانون وذويهم، وتشمل العقوبات مصادرة

 األصول الشخصية، وأحكام بالسجن ألمد طويل وغرامات مالية عالية.
 

 والمحامين المتورطين أو إصدار قوانين لمكافحة الفساد ومعاقبة المصرفيين .3
 المشاركين، بشكل ناشط أو سلبي، في تسهيل أنشطة يمكن اعتبارها أو الشتباه بأنها

 من باب الفساد والرشوة والتهرب من دفع الضرائب أو تبييض األموال.
 
 وفقا  إصدار األحكام حاالت الفساد و للحكم في، مكافحة الفسادمستقلة لمحكمة إنشاء  .4

 وانين المذكورة أعاله؛لقل
 

 ؛مكافحة الفسادلالشرطة سلك في  مستقلةقوة شاء إن .5
 ؛إلى العدالةوتقديمها لتحديد ومالحقة قضايا الفساد  سعةاوتحقيق صالحيات ب تتمتع

 
 مسؤول عنو المدعي العام مكتبلحق بمُ مكافحة الفساد مستقل لإنشاء مكتب  .6

 مستقل؛بشكل  مراقبة جميع اإلدارات وموظفي الخدمة المدنية
 

 ممتلكاتهم ودخلهمجميع األشخاص الناشطين سياسياً التصريح عن زام إل .7
 الشخصي سنوياً، بما يشمل:

وأصحاب المناصب  السياسيةوقادة األحزاب  والمرشحين والمديرياتوأعضاء البلديات  الحكومةوأعضاء  البرلمانأعضاء 
  ؛وأقاربهمتطبيق القانون لجيش وقوات فراد اأووالموظفين  التحقيقالعامة وقضاة 

 
 عن جميع أعضاء البرلمان وأعضاء الحكومة وأعضاء البلديات  السرية المصرفيةرفع  .8

 والمديريات والمرشحين وقادة األحزاب السياسية وأصحاب المناصب العامة وقضاة التحقيق
 والموظفين وأفراد الجيش وقوات تطبيق القانون وأقاربهم للتصريح عن ممتلكاتهم

 سنوي؛وإيراداتهم بشكل 
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 وفعّال حديث لبنان.  9

 
 في الخدمات العامة. والفساد والقصورمن اإلفالس وانعدام الفعالية لبنان يعاني 

 
 معالجة النفاياتُسبُل الصرف الصحي وشبكات الماء والطاقة الكهرباهية واحتياجات مواطنيها من في تأمين  الدولة اللبنانية تفشل

مدني ة وخطط التقاعد والتخطيط اليالصحالتغطية و الرسمي التعليمالعام و النقلالتحتية للطرقات واالنترنت الفعّال والبنى تأمين و
  .العامة المواردوإدارة السيطرة على التلوث و
 
 .دوالر أميركي مليار 77 ية ليبلغلبناناللجمهورية ل تراكم الدين العامقد و
 

 ،سنوياً  دوالرمليار  6.5والجدير ذكره ان الدين العام ينمو بنسبة 
 

 خارج نطاق السيطر أصبحوقد حتمل، ال يُ بشكل عبء الدين وبات لبنان يرزح تحت 
 .دوالر أميركي 1382دوالر ويشهد زيادة سنوية للدين تبلغ زهاء  16 382 بحوالي مدين كل لبناني ٫وعليه

 
الميزانيات العمومية  وترتبط؛ بديون الحكومةتواجه المصارف اللبنانية خطر اإلفالس بسبب ارتباطها الشديد  ٬من جهة أخرى

ومن المعروف ان من خالل االحتياطيات اإللزامية والسندات الحكومية.  ٪40بنسبة لحكومة اللبنانية بالدين العام لاللبنانية  مصارفلل
لحكومة القطاع والدين العام لقبرص هو االرتباط الشديد بين اليونان والسبب الرئيسي الذي أدى الى إفالس القطاع المصرفي في 

 .مماثال   ا  وضعواليوم، يشهد القطاع المصرفي اللبناني اليونانية. 
 

الدين العام اللبناني والنظام المصرفي اللبناني من خالل ارتباطها الشديد ببسبب  اً مماثالً خطر اللبنانيينمدخرات األفراد وتواجه 
 مصرفية.وداهع الال

 
دوالر مليار  8 و 6راوح ما بين تبفضل تحويالت المغتربين اللبنانيين الى لبنان والتي تفقط اني مستمراً ال يزال االقتصاد اللبن

 سنويا.
 

الدوالرات األميركية التي أودعتها الدول األجنبية في المصرف بفضل مليارات ال تزال المالية العامة للدولة اللبنانية قاهمة فقط 
ً المركزي، ما   االعتماد على سياسات الدول األجنبية. في خطيراً  خلق وضعا

 
أن النشاط االقتصادي ركود وغياب السياحة واالستثمارات األجنبية من دول مجلس التعاون الخليجي و العقاريةمزيج األزمة من شأن 

 مدمرة.قد يكون لها آثارا  النظام المصرفي نحو أزمة سيولة يدفع 
 

 مالية واسعة النطاق وكارثة اقتصادية. هناك حاجة ملحة للتحرك لمنع حدوث أزمة
 

سياسي ة  يتمت ع بأي ة شرعي ةن اللبناني يمد د لنفسه ولم يعد والبرلماأربع سنوات  مرت: لبنان دولة مشلولة ٬يد السياسيعلى الصع
 ٬ان رئيسا للجمهورية منذ زمن ليس ببعيدلقد أصبح للبن  .هذه المرحلة انقالبا  في القانون الدستوري تسمى ودستوري ة وال قانوني ة: 

 غير شرعي ة.وانين التي وافق عليها البرلمان القاعتُبرت وخالل سنتين من تعطيل انتخابات الرئاسة 
 
وعط ل آلية تعيين كبار الموظفين والسفراء كما أثر سلبا على عالقات لبنان منع اإلدارة من العمل بشكل جدي  لتعطيل الرئاسيفا 

ولة واللبنانيين الد صفقات السخي ة بما يزيد من إفقارال ين لطوائف تتقاسممجموعة ممثل سوىحكومة الوحدة الوطنية ولن تكون  ة.الدولي  
 .والخزينة العامة
 هو اإلدارة الحكيمة الشريفة والشفافة.   ما ينقص لبنان
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 لمالية العامةسليمة ل إدارة ا (  
 

( دوالر مليار 6،5)لهذا الدين ( والنمو السنوي دوالر مليار 77) الدين العاممستوى  هياألكثر إلحاحا التي تواجه لبنان إن المسألة 
مليار دوالر من الفوائد المستحقة على الدين  4.5اإليرادات( و -)نفقات الدولة دوالر مليار  ٢ذي ينتج عن عجز أولي يقدر بحوالي ال

 العام.
 

 والحد من اللبنانين الدي لتخفيف ضريبيفاهض  في إنتاجلحد من العجز السنوي في الموازنة ولكن تنحصر فقط في اال المشكلة 
ً والنسبيه المطلقة مستويات  .ة زمنيا

 
 

وخفض عدد موظفي  العامةمن خالل زيادة إنتاجية اإلدارة  سنويا دوالر 1،5إلى دوالر مليار  1خفض النفقات العامة من  .1
، علما  أن أجهزة الدولة الخدمة المدنية موظف في 160.000 حاليا  لبنان يستخدم  الخدمة المدنية وزيادة متوسط رواتبهم.
إجراء االستثمارات المناسبة في مجال التكنولوجيا في حال  فقط موظف 120.000قادرة على العمل بكل فعالية باستخدام 

 اإلدارية. العملياتوتبسيط  وتحديث
 

 مليار دوالر سنوياً  5زيادة عاهدات الحكومة بنسبة  .2
 على جميع المنتجات باستثناء المنتجات الغذائية واألدوية؛  % 17الى  % 10 رفع الضريبة على القيمة المضافة من

 ؛٪20توحيد الدخل الفردي والضرائب على الشركات وتثبيتها على نسبة 
 ؛المساواة بين المواطنينبحسب مبدأ دستورية الاإلعفاءات الضريبية غير  وإزالةالثغرات الضريبية  ردم

 إلغاء الرسوم الجمركية على الواردات واالستعاضة عنها بالضريبة على القيمة المضافة؛
 تحسين عملية التحصيل الضريبي؛

 مليار دوالر عائدة لمؤسسة كهرباء لبنان 2توفير 
 
 

 سنويادوالر مليار  ٪ 2.5لتوفير  ٪ 2.5 خفض كلفة خدمة الدين العام بنسبة .3
 

في  ٪ 3 ودفع نسبةوطنية الستعادة االنتعاش السنة  50دوالر باكتتاب مدته  مليار 80إصدار سندات خزينة بقيمة 
 :عمليات

 
 وإلغاهه؛ الحالية على الدينسعر الفاهدة باعادة شراء كامل األسهم على الديون 

 ؛االستثمار في التكنولوجيا والبنية التحتيةواإلدارة اللبنانية،  تمويل إصالحات
  ونظام التقاعد الجديد المبني على أساس رأس المال. الضمان االجتماعيالتقاعد القديم في نظام بين سد الفجوة 

 
والبنك  الدولينك والب الدوليوق النقد وسيكون إصدار سندات الخزينة لالنتعاش الوطني مضمونا  بشكل جزئي من قبل صن

السيادية  ، وسيتم بيعها إلى الصناديقللتنمية نك اآلسيوياآلسيوي للبنية التحتية والبوالبنك  والتنمية األوروبي لإلعمار
الذين يرغبون في واللبنانية وجميع األفراد اللبنانيين الذين يعيشون داخل وخارج لبنان  والمصارف والمؤسسات االستثمارية

نتعاش االقتصادي على امتداد الدين الوطني لال اطفاءوسيتم  .جماعي وطني سيادي في إطارإصالح لبنان المساهمة في 
ً  دوالرمليار  2بوتيرة  (2067عاما ) 50 من  نوسينخفض بالتالي عبء خدمة الدي من القيمة األساسية والفواهد، ،سنويا
 مليار سنويا. 2الى  4.5
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عهد إليها مهمة إدارة الموارد الوطنية يُ  مستقلة وطنيةهيئة  باعتبارهالوطنية ثروة السيادي للاللبناني صندوق الإنشاء  .4
 .البالدوالشركات العامة في 

 
   مساءلةوشفافية الذي يعمل ب يالسياداللبناني صندوق الى اليتم نقل ملكية جميع الشركات الوطنية من البنك المركزي 

تُستخدم ولالتصاالت الوطنية وهيئة أوجيرو شركة الطيران لشركات الوطنية مثل تامة؛ كذلك، يُصار الى خصخصة 
 الدين العام. خفض في العائدات 

 
 النقالةرباء والمياه واالتصاالت والهوات مثل الكهعنها في إطار امتيازات إيرادات المرافق ونقل ملكية تُ وفي السياق نفسه، 

ملكية كذلك، تُنقل  .الصندوق اللبناني السياديوجمع القمامة ومعالجة مياه الصرف الصحي على المستوى الوطني إلى 
 الفور.استغاللها على يتم و الصندوق اللبناني السياديإلى الغاز من الموارد البحرية  راداتإيو

 
يُقدّر بحوالي  ميزانيةصاف في الفاهض  قادر على إنتاج جديد لبنانالى قيام التدابير المذكورة أعاله  من المتوقع أن تؤدي

صندوق الفي ستتراكم التي الحقول البحرية للغاز عاهدات دون األخذ بعين االعتبار ؛ من سنويا مليار دوالر  2أو  1
 لثروة.السيادي اللبناني ل

 
 
 

 ؛الجهات العامةبرمة بين العقود المُ عقد من مناقصات العامة وأي للقواعد صارمة وضع  .5
 

صارمة من القواعد لرزمة شراء من جانب الحكومة والجيش والبلديات أو السلطات العامة عملية أي مناقصة أو تخضع 
  المشاركة بالمناقصات؛شركات ال المناقصة والشفافية وشفافيةبعمليات فيما يتعلق 

 
ويتم تنظيم المناقصات من قبل . كلفةفي جميع الحاالت وتمنح على أساس القيمة مقابل ال علنية يجب أن تكون المناقصات

صحة فقط على مراقبة الحكومة ويقتصر عمل وليس من قبل الحكومة. الشارية أو السلطة  التابعة للهيئةمكاتب المشتريات 
 ؛قة مع المبادئ التوجيهيةكانت عادلة وشفافة ومتوافها التحقق من أنالعملية والمصادقة عليها بعد 

 
مدققة  هاحساباتأن تكون قل عن ثالث سنوات، وتال أن تكون مسجلة منذ فترة عروض لل توجب على الشركات المقدمةي

أوضاع معينة أو تستفيد من  ي شركة يمكن منح العقود ألال وللشركة.  ينتحديد واضح ألصحاب المنفعة النهاهيمع بالكامل 
 .إعفاء ضريبي

 
األمن  ىقوالعقود الخاصة بحكومة والمكاتب العامة والبلديات، باستثناء جميع العقود الُمبرمة مع التكون 

 ومتاحة للصحافة.علنية الجيش، الداخلي و
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 إصالح اإلدارات العامة ب (  

 
 ومن المتعارف عليه أن مواطن. 1000موظف رسمي لكل  38؛ أي ما يوازي اطن لبنانيمو 160.000يوظف القطاع العام 

 مواطن.  1000عام لكل موظف  20و 8ا بين يعمل بفعالية الى حد ما يوظ ف مبلد  أي
 

والوالءات المزدوجة ومحاباة األقارب.  المصالحلبنان غير فعالة ألنها تعاني من تضارب في اإلدارات المركزية واإلقليمية 
 من جهة أخرى، تعاني هذه اإلدارات من عدة شوائب:  .على أساس الدينعمليات التوظيف قوم تو
 
 غير فعالة ومسرفة؛مليات إدارية ع

 ؛مؤهلينن عامين غير موظفيو لديها فائض من العاملين إدارات مكتظة
  وخدمة عمالء متدنية؛عايير أخالقية م

 ؛المحسوبية والفساد
 زبائن بائسة وقيم أخالقية غائبةللخدمة 

   وساعات عمل قصيرة. كثيرة عطل رسمية
 

 يسعى حزب لبنان الى تطبيق ما يلي:
 

 إدارات علمانية .1
 بغض النظر عن الدين أو الجنس أو األصل واإلقامة.هم في خدمة كل مواطن لبناني،  إن اإلدارات وموظفي الخدمة المدنية

 
 ؛العلمانية امين اختيارجميع موظفي الخدمة المدنية والموظفين العيتوجب على 

 ؛في عمليات التوظيف والنوعيةالجدارة معايير  استعادةيتوجب 
 منع ومعاقبة المحسوبية والتدخالت الخارجية.

 
التي  للقضاء على الفساد والمحسوبيّةإن العلمانية هي الضامن الوحيد إلستقاللية اإلدارة والجيش وهي  الشرط الحاسم  .2

 هي  السبب األساسي  لتعطيل اإلدارة .
 

 موظف؛ 120.000 ليصبح العدد  40.000بنسبة خفض عدد موظفي الخدمة المدنية 
 ؛ ٪ 25زيادة رواتب موظفي الخدمة المدنية بنسبة 

 توظيف مهنيين مؤهلين؛
 التأهيل؛على التدريب و اإلنفاق

 لكل موظف(دوالر  10.000)تكنولوجيا  معداتلشراء  مليار دوالر $ 1.2استثمار مبلغ 
 ؛٪ 15 بنسبةالفعلية زيادة ساعات العمل و  ٪ 20م العطل الرسمية بنسبة تقليص عدد أيا

 يومياً  ساعات 8والعمل إلغاء العمل أيام السبت 
 ؛لحد من البيروقراطيةلتحديث وتبسيط العمليات التدقيق و

  بالهاتف؛ مراكز االتصالعبر وعلى شبكة اإلنترنت تطوير الخدمات 
 للتعامل مع العمالء؛معايير وقواعد أخالقية فرض 
 المحاسبي؛ تدقيقوخارجية وال ةداخليضوابط  تطبيق
 الرقابة المزدوجة.من خالل ناسبة مالالمتوجبات  ة ودفعمحاسبمعايير تطبيق 

 
كما  النفقات العامة. على مستوىسنويا  دوالرمليار  5 أو  3 توفير مبلغ يساوي ما بينإصالح اإلدارة اللبنانية شأن  من

والحد من وتكاليف النقل خفض مدة للمواطنين، و قتتوفير بعض الومن خالل  لالقتصاد الفعالية العامةتحسين يؤدي الى 
 االزدحام المروري والحد من تلوث الهواء والضوضاء.
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 لطاقةاسياسات  ت (  

 
ذلك، تعاني الشركة من الشلل نوات، كطيلة س لمواطنلساعة  24تغذية بالطاقة الكهربائية طيلة  تأمينفي  كهرباء لبنانفشلت شركة 
على مستوى اإلدارة؛ فضال  عن ارتباط شرائح كاملة من المواطنيني  الطائفية والمحسوبية والتدخالت السياسية المستمرةالتام بسبب 

 يستخدمونها.كهرباء التي من دون تسديد المستحقات المتوجبة عليهم مقابل المؤسسة كهرباء لبنان بطريقة غير شرعية وبشبكة 
 
خالل ساعات انقطاع التيار للمواطنين الكهرباء الذين يتلقون مقابل تقديم المحليين مزودي الطاقة من نشأ قطاع موازي نتيجة، بالو

 عائالت السياسية.هو مصدر تمويل لللكل أسرة، و يا  شهردوالر  150 إلى 100الكهربائي بمعدل 
 
لبنان. مؤسسة كهرباء ب ارتباطهممليوني أسرة على األقل باإلضافة إلى ويقدر عدد المواطنين المرتبطين بمولدات خاصة بحوالي  

يفوق هذا المبلغ قيمة العجز و .الراعيةالسياسية جهات دوالر للمزودين وللمليار  3و أ 2بحوالي وتُقدر عائدات المولدات الخاصة 
 بنان.لمؤسسة كهرباء لالسنوي 

 
ستهلك يي الذالوقود على األسر وجميع المولدات التي تديرها الشركات تزود مولدات الكهرباء الخاصة التي عالوة على ذلك، تعمل  

 ضوضائي. تلوثدي الى ؤوي الكربونانبعاثات  وينشرالكثير من الوقود األحفوري، 
 

غير صالحة لالستعمال ألغراض الزراعة أو البناء. وينبغي أن واسعة ومساحات جردية  ولديه سنويا   يوم مشمس 320بـ لبنان يتمتع 
حد من التلوث على نطاق وللالطاقة  على مستوىذاتي في البالد توصال  الى اكتفاء مزارع الشمسية أولوية استراتيجية اليكون تطوير 

 واسع.
 

 1 حواليميغاواط  1إنشاء محطة للطاقة الشمسية لتوليد وتبلغ تكاليف الطاقة الشمسية.  منميغاواط  1مواطن الى  1000يحتاج كل 
مليار دوالر لتأمين  4.7وعلى هذا األساس، يحتاج لبنان الى مبلغ متر مربع.  10.000 وتحتاج الى أرض مساحتها دوالرمليون 

من العجز في ميزانية مؤسسة  ونصف فقطمواطنين كافة، أي ما يوازي سنتين مزارع شمسية للالطاقة لكافة أبنائه من خالل إنشاء 
 من خالل استخدام الجرد. سنوات،  10في غضون  تنفيذ هذا المخططويمكن كهرباء لبنان 

 
 

 يسعى حزب لبنان الى تطبيق ما يلي:
 
 

مراقبة ، والقطاعبشفافية، وتنظيم  المناقصاتالمواصفات الفنية وتنفيذ  لوضعالكهرباء هيئة مستقلة لتنظيم إنشاء  .1
ن إجمالي استهالك فقط م ٪20 بنسبةاستخدام الوقود األحفوري من خالل تقيد بالقانون ؛ وفرض الوتنظيم األسعار نمشغليال

 والية كاليفورنيا. مؤخرا  بحسب التشريع الذي صادقة عليه الطاقة، 
 

ط سنويا لتغطية ميغاوا 20 بقوةمزرعة للطاقة الشمسية  20 وإنشاء ؛استثمار الدولة في محطات توليد الطاقة الشمسية .2
 أعوام من خالل استخدام األراضي الجردية.  10على امتداد الكهرباء الشعب اللبناني بأكمله من حاجة 

 
إشراف يعملون بشفافية تحت  ينمؤهل يندوليين أو محلي نمشغليلحساب  قطاع توليد الطاقة الكهرباهية محلياً خصخصة  .3

 مجلس تنظيم قطاع الكهرباء.
 

 
 

لغاز الطبيعي والطاقة الشمسية والرياح والهيدروجين من خالل على اتعمل الطاقات المتجددة معامل خاصة إلنتاج تطوير  .4
 .اإلعفاءات الضريبية والتمويل الحكومي
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 من تشجيع مالكي المنازل على االستثمار في سخانات المياه بالطاقة الشمسية .5
 المشجعة وااللتزام بدمجها في أي تصاريح بناءالضريبية، وشروط التمويل  خالل اإلعفاءات

 مواقف للسيارات جديدة كما هو الحال فيما يخص إلزامية تأمين
 
لصرف البصرية، وتوزيع المياه وجمع مياه افي البنية التحتية والكابالت تحت األرض، واأللياف  ضع شبكة كهربائية  .6

 .األخيرة االتصاالت وروابطالصحي وإدارة الشبكة 
 

  إن خدماتهم توجب عليه ضراهب مرتفعة على أصحاب المولدات الخاّصة، فرض .7
 

 أنالضريبة على األرباح. كما أن على أرباحهم إخضاع حساباتهم للضريبة المضافة و
  للوقود الملّوث. الى ضريبة إضافيّة إلستعمال هؤالء تخضع

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



      

Mar 2017    - ©  THE PARTY OF LEBANON 24 

 

 الماهيةالموارد  سياسات(      ث
 

 .كبر في الشرق األوسط كلهللغاية ويمكن القول أنها األكبيرة مائية موارد بلبنان يتمتع 
 سنويا. دوالرمليار  5 ما يعادل مبلغ الى هدرأدى ناشطة وفعالة إدارة غياب ية التحتية والحالة البائسة للبن إن  
 
فائض بلغ الومليون متر مكعب  2.560استُهلك منها متر مكعب،  مليون 10.000 مياه األمطار في لبنانكمية ، بلغت 2015عام الفي  

ساعات من المياه يوميا،  3 فقط الرسميةتوفر شركة مياه بيروت في بيروت،  .مليون متر مكعب 1940قابل لالستخدام المحتمل ال
 ة.سياسي جددا  لصالح جهاتمن استهالك المياه، وم ٪ 75 جوالي ويمثل السوق الموازي

 
كمية ، مهترئةمعدات تخزين غير كافية، أنابيب التي يعاني منها القطاع:  الرئيسية مشاكلالحدد البنك الدولي بعض ي هذا اإلطار، وف

وعلى الرغم من الخطط والدراسات  النقص في منشآت معالجة المياه اآلسنة.و من دون استفادة تتدفق في البحرهائلة من المياه التي 
من  2أُنشيء فقط ، "انترناشونال ماينبارسونز شركة " األجانب مثل واالستشاريينالسلطات اللبنانية ا كل من أجراهالعديدة الذي 

 انشاؤها. المتوقعنشاء السدود مشروع إل 18أصل 
 

محطات فقط من  9محطة لمعالجة المياه تم بناء  20بحيرة كان من المتوقع إنشاءها. ومن بين مجموع  23لم يتم بناء أي من مجموع 
 الصرف الصحي.محطات عاملة في حين ان بقية المحطات غير مرتبطة أصال  بشبكة  4بينها 

 
ما يؤدي الى عجز كبير في  كميةهذه القيمة فقط من  ٪11، تستوفي الدولة ما نسبته الكمية التي تؤمنها شركة المياهمن مجموع 

 الشبكة.في توسيع قدرة منع االستثمارات في الصيانة وميزانيات شركة المياه وي
 

 يسعى حزب لبنان الى تطبيق ما يلي:
 
 

وتخطيط الموارد ورصد إدارة ومراقبة ، مولجة بمهمة مستقلةتحويلها الى هيئة و المياه إدارةسلطة  صالحياتتعزيز  .1
 ؛الجودةن الخاصين ومراقبة مشغليالالمائية ومعالجة المياه في البالد، واإلشراف على 

 
وجمع وتخزين ونقل وإعادة تدوير المياه على أساس ، إقرار المخطط العام والمواصفات الفنية إلدارة الموارد الماهية .2

 شركة "بارسونز ماين انترناشيونال"؛والدراسة التي أجرتها  2004مشروع قانون المياه للعام 
 

 ؛عدفمتخلفة عن الو ةغير قانونيأي شبكة وفصل  تطبيق عمليات جمع المستحقات عادةإ .3
 

 محطاتالللهدر، وربط اء وهوالسبب الرئيس التي تشهد حاليا  تسربا  للم إعادة تأهيل آالف الكيلومترات من أنابيب المياه .4
 إضافية بحسب التخطيط؛محطة  11شبكة الصرف الصحي، وبناء ب معالجة المياهالخمس التي بنيت ل

 
مختلفة  بحيرة 23ها على وإعادة توزيعمياه فصل الشتاء وتخزينها لرئيسية لتجميع على األنهار ا سد هدروليكي 15بناء  .5

 المياه؛إصالح شبكة الري لتحسين استهالك و ؛الشمسيةوقدرات توليد الطاقة كهربائية وتجهيز السدود بمولدات 
 

 .القرعون وحاصبياو وبيروت الدراسات الجيولوجية في طرابلسها تدالتي حد األربعةاستغالل خزانات المياه الجوفية  .6
إعادة استخدامها إلى استغالل أفضل للمياه المتدفقة وتوصال   الليطاني وحوض بحيرة القرعونمن حوض تلوث وإزالة ال

 ؛لشرب والريل
 

 أفراد وشركات وأسر؛، من يلّوث مياه الشرب واألنهار تطبيق عقوبات شديدة على .7
 

 حالية.البحيرات واألنهار وآبار المياه المن  تنظيف وإزالة التلّوث .8
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 سياسات إلدارة النفايات      (  ج

 
ث وهي من حيث الفترة الزمنية والتكلفة مع الحرص على معايير عدم فعالة ة للصرف الصحي والنفايات تكون معالجتوفير  التلو 

 منذ فجر الزمن. نقطة في سل م األولويات  في أي مجتمع بشري حضري
 

تحقيقها سهلة ويمكن هي عملية نظيفة وخالية من التلوث لتصبح  الصحي ومعالجة النفايات في لبنانالصرف عملية معالجة إصالح 
تقنيات سبق عمليات وخدمات لوجستية و األمر يتطلبولمواطنين.من دون أي تكلفة إضافية على الدولة أو على اوبسرعة قصوى 

  .برى في جميع أنحاء العالمالمدن الكمن سكان القرى الصغيرة ومليارات خدمة في اختبارها وتنفيذها 
 

 
 يسعى حزب لبنان الى تطبيق ما يلي:

 
 

الصحي وإدارة مخلفات  الصرفالمياه وومعالجة  لمراقبة ورصد وتخطيط إدارة النفايات نفايات مستقلةهيئة إدارة للإنشاء  .1
ث؛  التلو 

 
البالستيك وإعادة تدوير نفايات  وإعادة تدوير المياه وإزالة التلوث فنية إلدارة النفاياتومواصفات  عامإقرار تخطيط  .2

الفنية  المواصفات، والتخطيط العامسن وتحديد مكاتب استشارية دولية معروفة لرسم وتعيين والوقود األحفوري؛ و
المشغلين من القطاع واإلشراف على  بين السلطات اإلقليميةتنسيق المنح االمتيازات وطرح المناقصات وعملية وتنظيم 

 ضبط الجودة؛الخاص وتنفيذ عمليات 
 

عمليات لتمويل على أن تتولى البلديات تنفيذ عملية الجمع  ،سلطة إدارة النفايات تضعها جمع القمامةعلى ضريبة  فرض .3
 عمليات النقل إلى مراكز المعالجة اإلقليمية؛جمع ومعالجة النفايات المنزلية على المستوى المحلي و

 
يات المحلية واإلقليمية على المستووإدارة النفايات من خالل عقود بناء / تشغيل/ نقل  لتنفيذ عمليات جمعالتعاقد  .4

 إدارة النفايات؛، على أن تُمنح العقود الى شركات معروفة في مجال والوطنية
 

على المستويات المحلية واإلقليمية  التعاقد مع شركات لبناء وتشغيل شبكة الصرف الصحي ومعامل لمعالجة المياه .5
 والوطنية،

 
 ؛سرأفراد وشركات وأُ ، الملوثينعقوبات شديدة ضد إقرار وتنفيذ  .6

 
 النفايات؛فرض ضريبة جمع لى األسر والشركات وع عمليات فرز النفاياتفرض  .7

 
 والشواطئ والجبال. ومواقع التخلص من النفايات تنظيف وإزالة التلوث من المكبات .8
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 اإلنترنت واالتصاالت سياسات(      ح
 

 في العالم.فعالية واألقل  ثمنا   غلىاأللبنان في يعتبر قطاع االتصاالت واإلنترنت 
ثمة ان في حين ؛ النطاق التردديعرض لبنية التحتية لإلنترنت وإدارة او الخطوط األرضيةأوجيرو لالتصاالت  شركة تحتكرو 

كذلك، يعتبر سعر االتصاالت البيانات. تقاسمان السوق بطريقة منس قة فيما يتعلق بالخليوي ونقل يمشغلين فقط للهاتف المحمول 
يدفعون اللبنانيين ات اإلدارية، علما  ان العملي تنفيذتركيب ووال تقدم شركة أوجيرو خدمات فعالة على مستوى  مرتفعا  األرضية 
نترنت في العالم بسبب لالأسوأ خدمة  بالمقابل على أحد ولكن يحصلون أي مكان آخرنفسها التي يدفعها المستخدمون في  األسعار

 .البحري كابلاستيعاب القدرة ضعف النقص في االستثمار في البنية التحتية و
 

األسعار العالمية أعلى  على صاالت ان شركات االتصاالت اللبنانية أجرت مفاوضات للحفاظفي عالم االتومن المعروف 
فرض الضراهب على لاالحتكار ؛ واستخدمت امتياز التجوالوأسعار المكالمات الدولية ولهواتف األرضية والمحمولة ل

 مصالح الخاصة.بشكل غير مباشر وخدمة لالمواطنين اللبنانيين 
 

شبكة الطرق القطارات وال تقل عن أهمية اليوم بالنسبة للعالم اإلنترنت واالتصاالت السلكية والالسلكية ويمكن القول بأن أهمية 
 للنمو والتنمية االقتصادية. التاسع عشر؛ أي المحرك الرئيسيالقرن  فيثورة العالم الصناعي بالنسبة الى 

 
 21استراتيجية ألي بلد في القرن  عناصر الفعالةإلنترنت وخدمات االتصاالت وتعتبر ا

 
 يسعى حزب لبنان الى تطبيق ما يلي:

 
عن تنظيم سوق االتصاالت تكون مؤسسة عامة ال تبغي الربح وتكون مسؤولة ، التصاالتهيئة تنظيمية مستقلة لإنشاء  .1

 ةالتوزيع اإلقليمي شبكةإدارةالكابل البحري ووإدارة قدرة  لإلنترنتالتحتية  ىالبنوالالسلكية واالستثمار في السلكية 
 والبلدية. ةاإلقليمياألنشطة تنسيق وأللياف البصرية واالتصال ل

 
الكابالت العامة عملية مد كجزء من  الهاتف الثابت للمنافسة الكاملةقطاع شبكة أوجيرو وفتح إلغاء عقد احتكار شركة  .2

 مشغلي الكابل؛على غرار 
 

على األقل من  ثالثة مشغلين قطاع الخليوي بالكامل أمام المنافسة بمشاركةفتح واالمتيازات القاهمة بإنهاء العمل   .3
 ؛الشفافية الكاملةمراعاة معيارتنظيم االتصاالت، مع هيئة تحت إشراف  المحمولمشغلي شبكات الهاتف 

 
البنى التي تجعل من شبكة الطرقات ونفسها بالطريقة  تقدمها الدولة عامة مجانيةخدمةاالنترنت الى خدمة تحويل  .4

ويتعين على المستخدمين أن يسجلوا أنفسهم بالكامل من خالل بلدية. لالالدولة ووصالحيات  للنقل من اختصاصالتحتية 
أو من قبل استخدام إجرامي،  ا  أليالخدمة العامة، منععمال استليتمكنوا من تقديم االشتراك عبر هواتفهم النقالة 

 العام؛النترنت لوغير مشروع أمجهول الهوية 
 

 دوالر سنويا   20من خالل فرض ضريبة موحدة لالتصاالت بقيمة  تشغيل شبكات اإلنترنتعملية تمويل االستثمارات و .5
 المكلفين؛على كل 

 
 .ذات قدرة استيعاب مرتفعة الكابالت البحريةوشبكات األلياف البصرية االستثمار في  .6
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 لنقل العاما سياسات  (     خ

 
تكاد وزدحام المروري. كبيرة على مستوى االمن مشاكل عاني تمن األكثر إهماال  كما لبنان  تحتية لشبكة الطرقات فيالتعتبر البنى 

وغير سريع وينهك بشكل حوادث معدومة ما يتسب ب بشبكة الطرق والطرق السريعة على صيانة الو التنفيذتخطيط وعمليات التكون 
 المستخدمة.المركبات طبيعي 

 
يؤدي الى فيما يتعلق باألنشطة التجارية على الطرق السريعة مدني تنظيم القواعد العدم احترام قوانين المرور وومن المالحظ ان 

 .على الطرقات حوادثاحتقان حركة السير بشكل غير مبرر والى تفاقم ال
 

 لمروري.ا واالحتقانالتلوث على نسبة برى وبين المدن غياب وسائل النقل العام في المدن الكويؤثر 
 
 

 يسعى حزب لبنان الى تطبيق ما يلي:
 

السريعة والطرق التي تربط المدن ، بما في ذلك الطرق للطرقات في كافة أنحاء لبنانتحتية ال وضع مخطط عام للبنى .1
 االحتقانات.مشكلة مودية وحل بعض الطرق القائمة بطريقة عاومضاعفة وطرقات الضواحي 

 
 قطارات صغيرة وبناء لسكك الحديدية وتطوير شبكة متكاملة من القطارات بين المدنللبنية التحتية ل عام مخططوضع  .2

 مداخل المدن.على لسيارات ل عامة مواقف وإنشاء ،لبنانالكبرى في مدن الداخل 
 

 ين.مؤهلوالتعاقد مع مشغلين  وبين المدن في المدن الكبرىوضع مخطط عام للنقل العام بالحافالت  .3
 

تم  تشييدها خالفا  التجارية التي  إغالق الممرات التي تؤدي الى المنشآتو أنشطة تجارية على الطرق السريعةمنع ممارسة  .4
 للقانون.

 
والتكنولوجيات الجديدة والكوادر  التدريباالستثمار في و السريعة اتفرض معايير على بناء وصيانة الطرق والطرق .5

 .جودةمستقل وُملزم للمخطط ووضع المؤهلة. 
 

صارمة سياسة  تطبيق.شبكةاللطرق لصيانة سنوية لضريبة  لتشملرقابة ونظام ال نظام الضريبة على المركباتإصالح  .6
لين ، والحد من االزدحام اسيرقوانين اللى احترام ا ينالسائقين اللبناني دفعغرامات مالية ضخمة ل قوانين السير معجداً في 

 لمروري والحد من الحوادث واإلصابات.
 

 الحوافزلعامة في المدن الكبرى وتشجيعهم من خالل ا تلزيم مشغلي الحافالت   .7
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 سياسات اإلسكان   (    د

 
  :ال يزال يرزح تحتها، نذكر منهابعبء مشاكل رئيسية لبنان كاهل  1990-1975 التي امتدت ما بين الحرب األهليةأثقلت 

 
 ضواحي العاصمة، ما طرح تحدياتاستقروا في تركوا مدنهم وقراهم األصلية و مواطن 200.000 نزوح
 ؛المرافق العامةزاد الضغط على ووعمرانية  صحية

 
 ؛عاما منذ ما يزيد عن الخمسينمخيمات الالجئين في لبنان  يعيشون في فلسطيني الجئ 270.000تواجد 

 
 المناطق الحضريةفوضى في معايير خلق الذي مخيمات الالجئين  واستمرار نموالفقر  تفاقم
 ؛مناطقالالسكن في العديد من تدني في معايير و
 

 لم يتم احترام أيحيث األهلية بالحرب اندالع منذ الدمار المعماري والتنظيمي الذي شهده لبنان 
 بأكملها من دون خطة التحضر العالمية. وقد تم منحقواعد العمران. وقد وضعت مناطق قاعدة من 

 تراخيص البناء بشكل غير قانوني من خالل الفساد المستشري على نطاق واسع.
 

 وإتالف مساحات العاممجال البحري ألجزاء كبيرة من الإلى خصخصة غير شرعية  الذي أدىالفساد 
 .ةالطبيعي الثروةكبيرة من 

 
 

 ما يلي:يسعى حزب لبنان الى تطبيق 
 
 

يتضمن تحديد مناطق حضرية ومناطق محمية وقواعد عامة للبناء  ،وضع مخطط عام للتنظيم المدني في كافة أنحاء لبنان .1
 الهندسي والنقل العام ومكافحة التلوث وإدارة النفايات.

 
لتأمين مسكن  سنة 15امتداد وحدة سكنية اجتماعية سنوياً على  10.000مليون دوالر أميركي سنوياً لبناء  600استثمار  .2

خاضعة مواطن يسكنون في الضواحي الفقيرة ومخيمات الالجئين. وتحديد مناطق حضرية خاصة  470.000لحوالي 
لتسهيالت ضريبية لحث الالجئين على العودة الى مسقط رأسهم في القرى اللبنانية. ووضع حوافز زراعية من خالل تمويل 

 من دون فائدة وحوافز ضريبية.
 

لتأمين الخدمات العامة في المناطق  إصالح وتطوير شبكة إقليمية لتفادي ومكافحة الحراهق وإنشاء قوى شرطة محلية .3
 .والقرى على امتداد األراضي اللبنانية

 
 عدم احترام قواعد التنظيم المدني والتصميم الهندسي.وعلى  فرض غرامات مرنفعة على اإلنشاءات غير المكتملة .4

 
نيين من خالل سياسة ومعاقبة الفساد ومحاسبة المسؤولين األم السجل العقاري وعملية منح رخص البناءإصالح إدارة  .5

 .الرقابة المزدوجة
 

 من خالل عدم السماح بالبناء فيها. حماية األماكن الطبيعية .6
 

واستبدال حقوق التملك بعقد وفرض ضريبة خاصة مرتفعة على العمليات إلغاء حقوق التملك على األبنية غير الشرعية  .7
  سنة ينتقل بعدها الملك الى الدولة.  40غير قابل للتجديد لمدة إيجار 
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 سياسات الصحة العامة(        ذ
 

يتمتع لبنان ، علما  ان العالم العربي لتلقي العالج الطبيوكان يتوافد إليه مواطنون من كافة أنحاء  متفوق صحينظام كان يتمتع لبنان ب
 متفوقة.عالية الكفاءة وطبية ويحتضن كليات  عاليا   من األطباء والصيادلة المؤهلين تأهيال   ثروةب
    

العام  يلصحانظام ال تدهورعالية في حين  معاييروال يزال لبنان في مقدمة الدول في المنطقة التي تحظى بخدمات صحية خاصة ذات 
وفر ما يكفي من يالضمان االجتماعي العام في لبنان على حافة الهاوية وال  نظام كذلك، يقف الماضية.ربعين على مدى السنوات األ

 التغطية الصحية للفقراء.
 

ل لقدرة المالية على تحم  خدمات طبية عالية الفعالية لمن لديه اويوفر ازدهارا  ملحوظا  في لبنان ويشهد القطاع الصحي الخاص 
التي تستفيد ، وبيروت على وجه الخصوص، رىالمدن الكبومن المالحظ ان ثمة تفاوت في مستوى الخدمات الصحية بين . التفقات
الريفية التي تتخلف عنها في مستوى الكفاءات. وعلى الرغم من تولي الصليب القرى بلدات والوبين  ،متقدمة خدمات صحيةمن 

إلى حركة السير زدحام في حين يؤدي ابين المناطق،  متاحة بشكل غير متساو   دماتلكن تبقى هذه الخخدمات الطوارئ األحمر تقديم 
 غير مبررة بسبب غياب العالج الفوري.وإصابات  وفيات

 
 يسعى حزب لبنان الى تطبيق ما يلي:

 
وخدمات الطوارئ والصيدليات،  والمستوصفاتيير للمستشفيات تتولى وضع معا إنشاء هيئة ناظمة لقطاع الصحة العامة .1

العامة أنشطة المستشفيات اإلشراف على كذلك، تتولى الهيئة مهمة السياسات الوقائية. حول توصيات فضال  عن تقديم 
مالية في حالة الحوافز الضريبية والعفاءات االالشهادات و وتملك صالحية تعليقمراكز الرعاية المستوصفات والخاصة وو

أطباء يشمل مجلس أمناء والتراخيص؛ ويتولى إدارة الهيئة تكون مسؤولة عن تسليم الشهادات ما كعدم االمتثال. 
 .الصحة العامةمجال في وأخصائيين متخصصين في إدارة المستشفيات، و

 
 علىخدمات الطوارئ وتوزيع ويتضمن تقسيما  طبيا  للمناطق ، إقرار مخطط عام للصحة العامة يشمل لبنان بأكمله .2

 لقرى كافة؛افي البلدات والمناطق، وبناء المستشفيات المحلية والمستوصفات 
 

جات لتلبية االحتيا، العشر المقبلة سنواتفى عام جديد خالل المستش 50لبناء  سنوياً  دوالرمليون  250استثمار مبلغ   .3
تمويل بمعدالت فائدة صفر٪ يات خاصة من خالل إنشاء مستشفتحفيز عملية ومواطن،  100.000الطبية لحوالي 

 الصحة العامة.سياسة واإلعفاءات الضريبية التي تعمل في إطار المبادئ التوجيهية وتحت إشراف 
 

، على أن تتم الحد األدنى من التغطية الصحية لكل عامل في لبناننظام فرض و، الوطني لضمان االجتماعينظام اإصالح  .4
 العمل المتدنية؛تمويله من خالل ضريبة ي سبق اختبارها بشكل دقيق ويتم التألنظمة التأمين الطبي  وفقا  إدارته 

 
إشراف وزارة تحت القطاع الخاص في إطار المبادئ التوجيهية و يديرهخاصة نظام إضافي موحد للتغطية الصحية الإنشاء  .5

 ؛الصحة
 
في المناطق ذات الكثافة  ممارسة مهنتهمالراغبين في والحوافز الضريبية لألطباء والصيادلة تحديد الحد األدنى لألجور  .6

 لجميع المواطنين اللبنانيين؛ة المالئمالسكانية المنخفضة لتوفير التغطية الصحية 
 

 إنشاء الحماية من الحريق وتوفير خدمات إلى جانب  ،مستوصفاتوإنشاء خدمة طوارئ وطنية تتكون من سيارات إسعاف  .7
 .لجميع المواطنين اللبنانيينة لخدمات الطوارئ المناسبقوات شرطة محلية لتوفير التغطية  .8
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 سياسات التقاعد(      ر

 
الفرنسي الذي كان معموال  به خالل نظام العلى العامة تقاعد موظفي الخدمة وصندوق في لبنان  العامالتقاعد نظام استند 
على والمتقاعدين.  من رواتبللعاملين رسوم االشتراكات السنوية  يتم تسديدحيث ب، عالمية الثانيةما بعد الحرب الفترة 

على المدى الطويل بسبب فالنظام بحد ذاته محكوم عليه بالفشل لنظام، الهرم العمري في لبنان مناسب لهذا االرغم من أن 
 والدات.تناقص معدالت ال

    
راتب  تحصل على امتيازاتمن الشعب اللبناني  بيا  نسمنصف إذ ان شريحة محدودة نظام التقاعد في لبنان غير ويعتبر 
 .التقاعد

 
مؤسسات الرعاية الطبية في والخاص و لمسنين في القطاع العاملبنان من نقص كبير في عدد مؤسسات رعاية ا يعانيو

 .المسنينللمرضى 
    
 

 يسعى حزب لبنان الى تطبيق ما يلي:
 
 

عاملون سنويا  على غرار نظام التقاعد السويسري حيث يساهم ال، ةتراكممالإنشاء نظام تقاعد جديد قاهم على الموجودات  .1
المؤسسة العامة لقواعد  وفقا  التي ال تبغى الربح وتتم إدارتها التي تديرها مؤسسات التقاعد  التقاعد في مخطط رواتب
 ها؛وتحت إشرافالناظمة للتقاعد 

 
 ؛معفاة من الضرائبوتكون على حد سواء قاعد صندوق التمساهمات  شارك العاملون وأرباب العمل فيي

 
االحتياطيات السنوية وتُخصم  . العامة دارةواإلخطة الضمن وفقا  ألداء المساهم يتم تجميع أصول التقاعد على أساس فردي 

 ؛السنوات السلبية للتعويض عن النقص خاللالسنوي  األداءمن 
 
أو  .معفاة من الضرائبوهي كلي، العائدة له بشكل سن التقاعد، يمكن للمتقاعد سحب أموال التقاعد المتراكمة عند بلوغ و

ولكن يمكن  65 الـ سن بلوغ قبلويحق للعامل سحب تعويضه من شركة التأمين. راتب سنوي دائم لحصول على يختار ا
 رئيسي؛شراء مسكن بهدف األصول المتراكمة المطالبة ب

 
 ؛المتراكمةيستفيد المساهم من التأمين على الحياة والتأمين الصحي الى جانب المبالغ فترة الخطة، خالل 

 
 .ونظام التقاعد التراكمي الجديد القديم للتعويضنظام الالهوة بين  بشكل سندات خزينة لسد دوالرمليارات  5تجميد مبلغ  .2
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 سياسات التعليم(        ز
 

 جر الزاوية في التنمية المستقبلية.حال الفع  التعليم يشك ل 
 

ألمم المتحدة، وهو الصادرة عن اللمعايير والتقارير السنوية  وفقا   ،التنميةعلى مستوى  67رتبة مالإلى  اليوملبنان  تراجع
أو قبرص أو اإلمارات العربية المتحدة أو المملكة  إسرائيلدول مثل يقف خلف كوبا وصربيا ويتساوى في الترتيب مع 

 ، العربية السعودية بمراتب عدة
 

لجامعات الخاصة، ه مرتفع الكلفة خصوصا  على مستوى الكنالتعليم الخاص رفيع الجودة في مجال بمستوى لبنان  احتفظ
  ؛مية العالميةام بالمعايير التعليوااللتز التعليم العامفي بشكل كبير هذا المستوى نخفض يو

 
ن في سلّم جميع مواطنيمستويات عالية من التعليم لتوفير ضرورة تحسين المعايير التعليمية وويضع حزب لبنان 

 األولويات.
 

 ن في الماضي.كا امثقافي في الشرق األوسط كومحور تعليمي ويتوجب ان يستعيد لبنان مركزه السابق ك
 

 يسعى حزب لبنان الى تطبيق ما يلي:
 

اختيار لمعلمين واألساتذة والموظفين اإلداريين يتعين على ا :النظام لتعليمي العام مجاالتتطبيق مبدأ العلمانية في جميع  .1
بيانات بيان من  أيفي عملية التسجيل أو  فيذكر االنتماء الديني ؛ ومنع النظام التعليمي العامفي إطار العلمانية اإلدارية 
 النشاط الديني في الجامعات الحكومية والمدارس العامة.حظر ؛ والطالب والتالميذ

 
ً  دوالرمليون  200استثمار مبلغ  .2 وإصالح البرامج،  وضعواالستثمار في أساتذة توظيف  :لتجديد نظام التعليم العام سنويا

نشر شبكة الجودة وين على األقل من اللغات الرسمية الثالث، وزيادة معايير تاثنفي تدريس ال منهجيةوفرض إلزامية و
 .النظام التعليمي على كافة األراضي اللبنانية

 
وإصالح في المناطق إنشاء جامعات : العامالتعليمي الجامعي لتجديد النظام  سنوياً  دوالرمليون  100استثمار مبلغ  .3

 ؛المعدات التقنيةب نحو صناعات المستقبل، وتزويد الجامعاتالتدريب المهني البرامج وإعادة توجيه 
 

 للتعليم المهني والتقني وتحفيزإنشاء جامعات  :الفنيوالمهني  عليمسنويا لتطوير برامج الت دوالرمليون  50استثمار مبلغ  .4
االعفاءات الضريبية والتمويل بفائدة منخفضة، من خالل لتدريب المهني لإنشاء وتشغيل مؤسسات على شركات خاصة 

 ؛تدريب المتدربين من خالل تعويض نقدي إضافيم لعلى تقديم جزء من وقتهالمتقاعدين  وتشجيع
 

 
هوية الوطنية في لتعزيز الإنشاء برامج تربية وطنية وبرامج  :ز على االنتماء الوطنيالوطنية تركّ وضع منهج للتربية .  .5

 اآلخر؛الديمقراطية والتسامح واحترام واستيعاب سيادة القانون والمساواة في الحقوق، المدرسة؛ مع التركيز على 
 

السلوكية بين األشخاص تتمحور حول الشخصية دورات  تنظيم: النزاعاتحل الشخصية السلوكية ووضع برامج حول  .6
تدريب ؛ ولنزاعاتفي االحل السلمي اللجوء الى تشجيع استخدام الحوار و؛ وحول علم النفس والتفاهم واالحترام والتسامح

 تصادمي.وخلق مجتمع غير  عيش معا  على مفهوم الجيال األ
 

وازنة من الم ٪ 2.5دوالر أي ما يوازي مليون  350 بحواليسياسات التعليم في لبنان لضافية اإلالتكلفة اإلجمالية ويقد ر حزب لبنان 
 .العامةالسنوية 
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 السياسات االجتماعية(       س

 
يعتبر تحسين مستوى معيشة المواطنين من ؛ وبالتالي، مجتمعحد الواجبات األساسية في أي أالفقر والفقر المدقع هو  كافحةم

 األساسية ألية حكومة.األولويات 
 

 ي أنالسكان، أعدد من  ٪8هم يشكلون نسبة وفقا لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي، يعيش أكثر من مليون لبناني تحت عتبة الفقر و
 .يوميار دوال 2.4أقل من وينفق فقر مدقع يعيش في لبناني  300.000

 
 .اً فقركثر ة الفقر وتحسين الظروف المعيشية للفئات األمكافححزب لبنان  األساسية في برنامج ولوياتاألومن 

 
 

 دخلهي أولويات ت العاليدة األطفال على اجتياز مراحل التعليم االبتدائي وومساع ظروف الئقةفي  والداألمساعدة األسر على تربية 
 70.000 هم دون سن الثامنة عشر ويولدمليون لبناني  1.25 حواليان  علما   ي مجتمع متقدم.ألاألساسية  اتواجبال في صلب أيضا  
 في التعليم االبتدائي والثانوي. تلميذ تحصيلهم 900.000 ويتابعفي لبنان.  سنويا  طفل 

 
 سلّم أولوياته.دعمهم في مجال التعليم في إعالة أطفالهن وفي األسر مسألة مساعدة  حزب لبنانويضع 

 
 

أي من واجبات  واجب أساسي هو أيضا  بشكل هادئ حتى نهاية حياتهم ندتهم مساعدة كبار السن على العيش في ظروف الئقة ومسا
ومن المتوقع  70تخطوا سن الـ  شخص( 235.000من سكان لبنان ) ٪5وفقا لدراسات برنامج األمم المتحدة اإلنمائي مجتمع متقدم. 
 .2025عام البحلول  ٪10إلى  النسبةأن ترتفع هذه 

 
 .المحتاجين الى هذه المساعدةومن أولويات حزب لبنان مساعدة المسنين 

 
 يسعى حزب لبنان الى تطبيق ما يلي:

 
 بالغين الذين يعيشون في فقر مدقعالدولة لل ى مندنألشهرية بالحد ا نفقة .1

 عبر $ 100قيمتها نفقة شهرية  يتقاضىونيعيشون في فقر مدقع الثامنة عشرة من عمرهم وما فوق و ابلغو اللبنانيون الذين
 .الدولة اللبنانيةميزانية  دوالر منمليون  200و 100اإلجراء يمثل بين إن تكلفة هذا . األمم المتحدة االنمائي برنامج

 
 الفقرانون من الذين يعللبالغين دنى للدخل وضع حد أ .2

 الثامنة عشرة من عمرهم وما فوق ويعيشون تحت خط الفقر ولم ابلغو اللبنانيون الذين
 برنامج األمم المتحدةديره برنامج يعبر  شهريا $50يتقاضون مبلغا قدره مدقع يبلغوا الفقر ال

 مليون دوالر من الموازنة اللبنانية. 200و 100وتقدر كلفة هذا اإلجراء ما بين  االنمائي
 
 نفقة الوالدة  .3

الوالدة عها الدولة فورحصول عملية تدفدوالر  300عند والدة طفلها في لبنان نفقة لمرة واحدة بقيمة تتلقى كل أم لبنانية 
من موازنة مليون دوال  21جراء حوالي لمساعدتها على مواجهة النفقات المرتبطة برعاية المولود الجديد وتبلغ كلفة هذا اإل

 الدولة اللبنانية.
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 تعليمالنفقة  .4

ل في نظام كل طفل يتلقى الوصي الشرعي ل من قبل  دوالر 150 بقيمةنفقة تعليم سنوية التعليم االبتدائي أو الثانوي مسج 
ل كوتشك  إرسال أطفالهم إلى المدرسةبتغطية التكاليف المرتبطة  هل علىالدولة تدفع في بداية العام الدراسي لمساعدة األ

 اللبنانية.من الموازنة  دوالرمليون  135حوالي لفة هذا اإلجراء 
 

 إنشاء هيئة للمسنين  .5
 مسنين؛ تتولى هيئة المسنين مسؤولية وضع معايير لرعاية المسنين وإدارة دور رعاية ال

 إلشراف على أنشطة دور المسنين الخاصة والعامة؛ وتكونة اوتتولى هذه الهيئة مسؤولي 
 دم االمتثال. كما تكون مخولة تسليموالمالية في حال عالحوافز الضريبية مخولة صالحية حجب 

 ء على إدارة هذه الهيئة التي تشمل مجموعة منالشهادات والتراخيص؛ ويشرف مجلس أمنا
 ات، وممثلي المنظمات غيرالخبراء في شؤون إدارة المستشفيالمتخصصين بالشيخوخة و

 اإلنسانية.الحكومية 
 

 جميع أنحاء البالدفي  عاّمةدار للتقاعد  200إنشاء  .6
ة  دار للتقاعد 200إنشاء   النزي 80في جميع أنحاء البالد على مدى السنوات العشرالمقبلة، تستوعب كل دار حوالي عام 

من  ٪14مسن أي ما يوازي  16.000وتؤمن المأوى لكل مسن فقير ومن دون أسرة. وتأوي هذه الدور العامة حوالي 
بكلفة  دوالر لكل دار، أي ما يمثل استثمارا   ماليينالسكان ممن تخطوا عامهم السبعين. وتبلغ كلفة االستثمار حوالي ثالثة 

 مليون دوالر. 100مليون دوالر سنويا  وتبلغ كلفة التشغيل السنوية حوالي  60
 

 وضع حوافز ضريبية ومالية لمشغلي دور المسنين الخاصة .7
 300أو  200هيئة المسنين بهدف تطوير  ون وضع برنامج لتطوير دور التقاعد ويعملون تحت إشرافيتولى مشغلون خاص

تمويل عفاءات ضريبية لمدة عشر سنوات ومن خاصة أخرى للمسنين في جميع أنحاء البالد. ويستفيد المشغلون من إدار 
 منخفض التكلفة بالتعاون مع أحد برنامج األمم المتحدة اإلنمائي.

 
مليون دوالر سنوياً أي ما  650ما مجموعه  السياسات االجتماعية بحسب تصّور حزب لبنانبالمحصلة النهاهية، ستبلغ كلفة 

 من إجمالي الميزانية السنوية للدولة اللبنانية. ٪5يوازي نسبة 
 

باستهالك مباشر،  وسواها ستترجمالمساعدات نفقات التقاعد وتجدر اإلشارة إلى أن جميع التحويالت المباشرة للمواطنين، مثل 
 وبالتالي ستؤثر بشكل إيجابي على النمو االقتصادي والعائدات الضريبية من خالل األثر المضاعف.
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 السياسات االقتصادية     ( ش

 
على الرغم من أن الناتج المحلي اإلجمالي و. لألجيال الطالعة خلق فرص عملعلى مستوى   هزيال  االقتصاد اللبناني سجال  يحمل 

ل نم فقط  ٪ 1.1 لم ينجح االقتصاد في خلق أكثر منبالمقابل، ، 2009و  1997 نعاميالبين ما في المئة سنويا  3.7بنسبة  ا  وسج 
من ة أضعاف االقتصاد ستأن يخلق هذا  في حين يجدرحالة شاذة بالنسبة لدولة ذات دخل متوسط. وهي جديدة، الوظائف ال من

فرصة عمل  23.000االقتصاد ، ال بد أن يخلق عمليا  . البالدفي حال قرروا البقاء في عمل الستيعاب الخريجين الجدد الفرص 
 سنويا. جديدة فرصة عمل 3000 لم يخلق االقتصاد أكثر من، . الى حينهجديدة سنويا

 
 معدل النموعلى بناء ووسيادة القانون واالستقرار. عندما يسود السالم  سنويا   ٪ 7 بنسبةاالقتصاد اللبناني أن ينمو من المتوقع 

، خالل هذه الفترة من 2025عام البحلول  دوالرمليار  100 حواليبلغ أن يالناتج المحلي اإلجمالي في لبنان من شأن ، المتوقع
 فرصة عمل. 200.000االقتصاد المتوقع أن يخلق 

 
 سياسات اقتصادية استباقية في المجاالت التالية:بإمكانية تطبيق  "بنانلحزب يؤمن "ة، ولتحقيق هذه األهداف االقتصادي

 
 . إنشاء بنى تحتية في كل أنحاء لبنان بمساعدة مختلف مصارف التنمية

الضروري العمل على بناء  ومن البنية التحتية واستثمارات شركات.في الستثمارات الى ا ماسةمناطق لبنان حاجة تحتاج 
جذب بهدف  ومعالجة المياه الطاقةتوليد معامل االجتماعية، و لتجهيزاتواوالمدارس والمستوصفات الطرق والجسور والموانئ 
 الريفية.وخلق فرص عمل في المدن  استثمارات القطاع الخاص

 
 .خدمات الفكرية واإلبداعيةلل الى مركزلبنان  وتحويلتطوير اقتصاد اإلبداع 

والفنون، ومحتوى وسائل  الهندسة المعمارية والتصميم، واإلعالن، واألزياء، والموسيقى،وتشمل عملية التطوير مجاالت 
وعلم الوراثة، وإدارة األصول والصحافة والتعليم وجميع  التكنولوجيا والتكنولوجيا الحيوية،و اإلعالم، والهندسة، والبرمجة،

 في جميع أنحاء العالم.تفوقهم فيها ن ولبنانيال أثبت التي القطاعات االقتصادية
 

القدرة يملك لبنان من المعروف ان  .العديد من المواقع التاريخية والجمال الطبيعييتمتع بفي بلد  ضروريتطوير السياحة أمر 
 البنية التحتية للسياحة.يتوجب تحسين على جذب مئات اآلالف من الزوار من أوروبا والعالم العربي و

 
والتدريب الى  ترشيد والمعدات والريالاالستثمارات في من الممكن أن تؤدي ولبنان  إضافية فيالزراعة هي ثروة طبيعية 

 لمنتجات الطازجة واألغذية المصنعة.في المنطقة ل حيويمصدرالى لبنان تحويل 
 

من خالل الحوافز وذلك وإعادة التدوير مواد البناء و والطاقات المتجددةتصنيع األدوية تشجيع تطوير الصناعة في مجاالت 
 .مالئمالتمويل الالضريبية و

 
خلق مئات  ؤدي إلىمن شأنه أن يالستثمار في لبنان على اجذب االستثمارات األجنبية وتشجيع اللبنانيين المقيمين في الخارج 

 .اآلالف من فرص العمل
 

 حزب لبنان يريد : لتحقيق هذا الهدف، 
 

 ؛اقتصاديةإنشاء مناطق حرة 
 عطلة ضريبية؛ الجديدةالناشئة منح الشركات 

قة؛  إصالح العمليات اإلدارية الُمره 
 ؛القانونية والضريبيةواالستمارات تبسيط المتطلبات 

 ؛اإلنجليزية والفرنسية، غات الثالث: العربيةلال إمكانية استعمالتوفير 
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 خالصة -ـ-لبنان الكفاءة  
 
 

والتي تهدف الى تحسين فعالية المؤسسات العامة بنان لحزب عمل اإلصالحات والتدابير الواردة في برنامج  ان جميعباختصار، 
 :سنوياً موزعة على الشكل التالي دوالرمليار  3.1 ستكلف البالد حوالي

 مليار $ سنويا 1    البنية التحتية
 مليون $ سنويا 650    البرامج االجتماعية

 ن $ سنويامليو 600     اإلسكان
 مليون $ سنويا 350     التعليم
 مليون $ سنويا 250     الصحة

  مليون $ سنويا  250    إصالح اإلدارة
 

 
 :إلضافية من خالل المصادر التاليةومن المتوقع أن يتم تمويل هذه التدابير ا

 
 سنوياً  دوالرمليار  2.5  عامالدين التراجع فواهد خدمة 

 دوالر مليار  2  مؤسسة كهرباء لبنان انخفاض فاتورة
 دوالرمليار  1  دارةاإلتكاليف انخفاض صافي 

 
 

األرقام التالية دون األخذ بعين الى التوصل الى العامة  توجب ان تسعى الماليةدولة فعالة، ي يةبناناللجمهورية بشكل عام، لتصبح ال
 الوطنية.السيادية  األصول صناديقالغاز البحرية و من عائدات آبار االعتبار أي إيرادات 

 
 من إجمالي الناتج المحلي ٪ 30    مليار دوالر 14    عائدات الدولة

 
 من إجمالي الناتج المحلي ٪ 27    دوالرمليار  13    نفقات الدولة

 
 من الميزانية ٪ 23    دوالرمليار  3   مدنية إنفاقالحكومة إنفاق ال
 من الميزانية ٪ 23    دوالرمليار  3     الجيش

 من الميزانية ٪ 19    دوالرمليار  2.5    خدمة الدين
  الرئيسي سنويا(لتسديد الدين من الديون دوالر مليار  2)يشمل مبلغ   
  

 الميزانية من ٪ 7.6    دوالرليار م 1.3    البنية التحتية
 الميزانية من ٪ 10    مليار دوالر 3.1                    رعاية الطبية الالصحة و
 الميزانية من ٪ 6.5    دوالرمليون  800                              التعليم 
 من الميزانية ٪ 6.5    مليون دوالر 800                             اإلسكان

 الميزانية من ٪ 5    دوالرمليون  650                البرامج االجتماعية 
  

 
بشكل أسرع، في الدين الوطني لسد  جزئيا  يمكن استخدامه سنويا،  دوالرمليار  1قدره  صافيا   المذكورة أعاله فائضا  الميزانية  تول د

 وهادفة.تنفيذ برامج محددة حين يُستخدم الجزء الباقي في 
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 استعادة مقومات جمال لبنان.  10 

 
ما من شك بأن جمال لبنان الطبيعي ومناظره الخالبة شهدت تدميرا  كبيرا  ولحقت به أضرارا  بالغة بسبب الفساد وغياب 

منهارة ومهددة بالزوال والدفن التراث العالمي المهمة بالنسبة الى المواقع التاريخية ومن الواضح ان . 1975المؤسسات منذ العام 
من العديد صور واألثار في إلى مواقع  أو الوصول إلى معبد باخوسوبات تسودها الفوضى، تحت الخرسانة والمنشآت التي 

 .ى في التنظيم المدنيفوضأكثر صعوبة بسبب الاألخرى  المواقع
 

وألحق االستمالك غير القانوني ومشاريع ، في لبنانمناطق الجمال الطبيعي واألبنية غير القانونية  السمنتكذلك، أفسد زحف ا
وأعمدة غير المكتملة ، والمنشآت يةوحات اإلعالنفضال  عن فوضى الل الساحل اللبناني،وير العقاري أضرارا  بالغة على طول التط

كياس البالستيكية واألالقمامة، في حين ساهمت ، من الناحية البصريةتلويث مناظر لبنان الجميلة جميعها ساهمت في الكهرباء 
 في تلويت لبنان من الناحية المادية.  والنفايات والمياه الملوثة

 
 وفعالية. بكفاءة وإدارته ورعايتهالحفاظ على تراثه الطبيعي والتاريخي، جماله السابق ويتوجب لبنان يجب أن يستعيد 

 
 يسعى حزب لبنان الى:

 
 وضع مخطط توجيهي عام لحماية وإعادة تأهيل المواقع التاريخية .1

لبنان الذي يتمتع به خطة متماسكة لحماية وتأهيل التراث التاريخي الهائل وضع لى تعمل ع مؤسسة التراث اللبنانيإنشاء 
 تشجيع التمويل الخاص والدولي إلعادة تأهيل التراث التاريخي.، وبمساعدة اليونسكو والمجتمع المدنيوذلك 

 
 السياحة والمواقع التاريخيةقطاع إلدارة  وضع مخطط توجيهي عام .2

لمواقع اللبنانية ذات األهمية التاريخية استغالل واخطة متماسكة إلدارة  وضعل التاريخية مواقعبنانية إلدارة الالهيئة اللإنشاء 
خطط إدارة وضع لقيام باالستثمارات الالزمة ول ،العاموخاص القطاعين، ال شراكات بينتجاريا  من خالل والجمال الطبيعي 

 نقل.بناء وتشغيل و
 

المنشآت إزالة السكان والمحيطة بها، نقل المناطق من خالل حظر البناء في  التاريخية ومواقع الجمال الطبيعيمواقع حماية ال .3
 القوانين المحلية.تسود دولة القانون وتعلو مصلحة الثقافة العامة على الحالية. 

 
 المجال البحري أو القاهمة على الممتلكات العامةجميع المنشآت غير القانونية على ملكية الإلغاء حقوق  .4

 تخدام إلىعلى أن تعود الملكية واالس عاما   30عقود إيجار لمدة باستبدال حقوق الملكية           
 منذ صدرتإلغاء جميع المراسيم الرئاسية أو الوزارية التي  عاما.الثالثين الدولة في نهاية فترة           
 لمصلحة العامة.ل فا  خالاستثناءات والتي منحت  1975عام ال          

 
 ينعلى المالك صارمةوتواريخ االنتهاء وعقوبات مالية وجنائية  من خالل فرض سندات األداءرخص البناء إصالح  .5

كمال أو تدمير المنشآت ستإغير المكتملة أصحاب المنشآت ة؛ يتوجب على كتملغير مأعمال البناء  يتركونوالمتعاقدين الذين 
 ؛سنةغير المنتهية خالل فترة 

 
قط في ويُسمح بوضع لوحات إعالنية ف. كما هو الحال في منطقة الشوف، حظر لوحات االعالنات في جميع أنحاء البالد .6

من خالل مقاربات مخصصة للمناطق أوتجارية مثل المطارات والمناطق التجارية أو تتميز بكثافة عمرانية مناطق مخصصة 
الحالية في غضون ثالث سنوات مع االلتزام االعالنية لوحات وتتم إزالة القانون الدعاية المرئية. الحضرية والمنظمة وفقا  ل

 ؛المشغلين نفقةلوحات وإعادة تأهيل الموقع على الفعليا إزالة 
 

 ٬نقل التوتر العاليبصرف النظر عن خطوط  كافة تحت األرض وإزالة أعمدة الكهرباءالى شبكة الكهرباء بأكملها  نقل .7
صرف ومياه، واتصاالت، وألياف بصرية، و شبكة خطوط كهرباء فريدة تحت األرض،إدارة وتقوم هيئة الشبكة الوطنية ب

 صحي بطريقة فعالة.
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 ثالث لغات رسمية.  11

 
في  بشكل واسعهجرة الظاهرة انتشار بسبب الحرب األهلية وو، لكن. واللغة الرسمية والتاريخية في لبناناللغة العربية هي 

اللبنانيين الخارج عدد المقيمين في يفوق عدد اللبنانيين العالم حيث  لبنان البلد الوحيد فيبات القرن الماضي، بداية 
 .هالمقيمين في

 
أي  لم يكن لدى هؤالءالبية العظمى للبنانيين الذين يعيشون في الخارج، بالنسبة الى الغ ان الهجرة لم تكن خياراً والجدير ذكره 

ال  اللبنانيين المهاجرين األجيال الجديدة منوالنتيجة هي ان  سوى الهجرة بسبب عدم االستقرار السياسي واالقتصادي.آخر خيار 
 .يتكلم العربية

 
لبنان. لثروة هم وموارد همخبراتهم وتجاربوثرواتهم من الطبيعي أن تشكل و لبنانيينزال جميع اللبنانيين المقيمين في الخارج يال 
 .في لبنان أن يمنح أوالدهم فرصة العيشالتقاعد في لبنان ووفي لبنان،  منحهم إمكانية العودة لالستقرارو همعيينبغي تشج، بالتاليو

 
 التفاعل مع اإلدارة اللبنانية قادرين على في لبنان  األجانب المقيمينيجب أن يكون 

 اإلدارة اللبنانيةالعاملة في لبنان قادرة على التفاعل مع  الشركات األجنبية كونجب أن تي
 بطريقة فعالة.مع اللبنانيين واإلدارة التعامل الذين يزورون لبنان يتمكن الساهحون يجب أن 

 
ومن المعروف ان لغة عالمية.  ، وهذه األخيرة هيالعربية واإلنجليزيةباللغة الفرنسية و ناطقبتراث عريق كبلد لبنان يتميز 
 وينبغي أن تكون اإلدارة اللبنانية في خدمة المواطنين وليس العكس.اليومية؛ في حياته يستخدم عدة لغات اللبناني الشعب 

 
 : يسعى حزب لبنان الى

 
والقانونية، وذلك اإلدارية من الناحيتين غات رسمية ويعتبرها ل ،لبنان ثالث لغات، العربية واإلنجليزية والفرنسيةأن يتبنى  .1

لعيش، والعمل، ه على اخارجمن لتشجيع جميع اللبنانيين من لبنان وو مغتربين؛لتشجيع االستثمارات والسياحة وعودة ال
لتطوير السياحة، و ؛إنشاء شركات أجنبية في لبنان وخلق فرص عمل للبنانيين تشجيعل فعالية؛البعض ب بعضهموالتفاعل مع 

اإلدارية، وجمع الضرائب، واالمتثال للقوانين واألنظمة المعمول بها  جراءاتلتسهيل اإلو صادي؛االقتوالتجارة، والنشاط 
 لبنان.في 

 
الواليات المتحدة األمريكية وجنوب أفريقيا والهند وماليزيا وأوروبا و والصين وسويسرا وبلجيكا كندامثل  الدوان 

 .لغات رسميةعدة بشكل جيد من خالل تطبيق استعمال تعمل وإندونيسيا 
الى جانب اللغة اإلداري والتجاري، على المستويين رسمية  كلغةاإلنجليزية اللغة  دول مثل دبي أو سنغافورة اعتمدت

 .عامال أساسيا للنجاح االقتصادي المحلية ما شك ل
 

ال بل العربية الناطقين باللغة ؤثر أبدا  على يين رسميتين، الى جانب العربية، ال كلغتان إضافة اللغتين اإلنجليزية والفرنسية 
 ويشجعهم على االستثمار في لبنان يين ومع المستثمرين اآلجانبيعزز التواصل مع المغتربين اللبنان

 
وذلك لتحسين المعايير العامة وتأهيل القوى العاملة  ثالث لغات في التعليم العاليأصل  بلغتين منالتدريس فرض إلزامية  .2

والمعايير  العامةتحسين نوعية الخدمات يساهم في ما لغات  ثالثمن العمل من خالل اإلدارة اللبنانية تمكين و اللبنانية
 .الخارجالقادمين من لألقليات واللبنانيين  أوسعفرص عمل يوفر العامة للموظفين و
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 قانون للجنسية.  12
 
 

 .الغابر نذ زمن الكتاب المقدسالتي استقرت فيه ماألقليات المضطهدة ملجأ كان لبنان  استنادا  الى طبيعة تضاريسه، لطالما
 

ن الشعب اللبناني و بمزيج غني انتهى بهم المطاف متنوعة  أديانوثقافات وع سكان من أصول تجم  من الهوية اللبنانية وقد تكو 
ن  األمة اللبنانية. كو 

 
 اللبناني.والمجتمع جوهر الثقافة  راسخة فيكلها عناصر ، واالحترام والتسامح والتنوع اآلخر ولقب

 أو عدة أجيال.جيل لى األراضي اللبنانية خالل لدى والدتهم عن لبنانيين اللبنانيوأصبح 
 

 ين.أصبحوا لبنانيبل األصل  ين فيلبنانيليسوا جميع اللبنانيين ان 
 .مة اللبنانيةلألهذا هو الحمض النووي 

 
 يسعى حزب لبنان الى تطبيق ما يلي: 

 
 على أساس العلمانية؛اللبنانية للحصول على الجنسية  نينقوا.  1
 
  :وفقا  للشروط التالية حصول على الجنسية اللبنانيةفي الالحق  كل مقيم في لبنانح من (أ

 ؛عاما 18عاما، أو ولد في لبنان قبل  18بشكل دائم لمدة في لبنان  (هو أو هي)عاش أن يكون 
 ؛يدفع ضرائبه بانتظامأن 

 ٬آن يكون سجله نظيفا  
 ؛علمانية اإلداريةال داهمةرسميا وبصورة أن يختار 

 
 بغض النظر عن جنسية األب، والزوج والزوجة بعد خمس نقل الجنسية اللبنانية ألوالدهاحق  كل امرأة لبنانيةمنح  (ب

 ؛علمانيةاختيار ال شرطوالعيش المشترك في لبنان،  الفعليةسنوات من اإلقامة 
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	5. وضع قواعد صارمة للمناقصات العامة وأي عقد من العقود المُبرمة بين الجهات العامة؛
	ب )   إصلاح الإدارات العامة
	عمليات إدارية غير فعالة ومسرفة؛
	إدارات مكتظة لديها فائض من العاملين وموظفين عامين غير مؤهلين؛
	يسعى حزب لبنان الى تطبيق ما يلي:
	1. إدارات علمانية
	إن الإدارات وموظفي الخدمة المدنية هم في خدمة كل مواطن لبناني، بغض النظر عن الدين أو الجنس أو الأصل والإقامة.
	يتوجب على جميع موظفي الخدمة المدنية والموظفين العامين اختيار العلمانية؛
	يتوجب استعادة معايير الجدارة والنوعية في عمليات التوظيف؛
	خفض عدد موظفي الخدمة المدنية بنسبة 40.000  ليصبح العدد 120.000 موظف؛
	زيادة رواتب موظفي الخدمة المدنية بنسبة 25 ٪ ؛
	توظيف مهنيين مؤهلين؛
	الإنفاق على التدريب والتأهيل؛
	تقليص عدد أيام العطل الرسمية بنسبة 20 ٪ و زيادة ساعات العمل الفعلية بنسبة 15 ٪؛
	إلغاء العمل أيام السبت والعمل 8 ساعات يومياً
	التدقيق وتحديث وتبسيط العمليات للحد من البيروقراطية؛
	تطوير الخدمات على شبكة الإنترنت وعبر مراكز الاتصال بالهاتف؛
	فرض قواعد أخلاقية ومعايير للتعامل مع العملاء؛
	تطبيق ضوابط داخلية وخارجية والتدقيق المحاسبي؛
	تطبيق معايير محاسبة ودفع المتوجبات المناسبة من خلال الرقابة المزدوجة.
	من شأن إصلاح الإدارة اللبنانية توفير مبلغ يساوي ما بين 3 أو  5 مليار دولار سنويا على مستوى النفقات العامة. كما يؤدي الى تحسين الفعالية العامة للاقتصاد من خلال توفير بعض الوقت للمواطنين، وخفض مدة وتكاليف النقل والحد من الازدحام المروري والحد من تلوث ال...
	ت )   سياسات الطاقة
	يسعى حزب لبنان الى تطبيق ما يلي:
	ث )     سياسات الموارد المائية
	يسعى حزب لبنان الى تطبيق ما يلي:
	3. إعادة تطبيق عمليات جمع المستحقات وفصل أي شبكة غير قانونية ومتخلفة عن الدفع؛
	7. تطبيق عقوبات شديدة على من يلوّث مياه الشرب والأنهار، أفراد وشركات وأسر؛
	8. تنظيف وإزالة التلوّث من البحيرات والأنهار وآبار المياه الحالية.
	ج )       سياسات لإدارة النفايات
	يسعى حزب لبنان الى تطبيق ما يلي:
	6. إقرار وتنفيذ عقوبات شديدة ضد الملوثين، أفراد وشركات وأُسر؛
	7. فرض عمليات فرز النفايات على الأسر والشركات وفرض ضريبة جمع النفايات؛
	8. تنظيف وإزالة التلوث من المكبات ومواقع التخلص من النفايات والشواطئ والجبال.
	ح )     سياسات الإنترنت والاتصالات
	وتعتبر الإنترنت وخدمات الاتصالات الفعالة عناصر استراتيجية لأي بلد في القرن 21
	يسعى حزب لبنان الى تطبيق ما يلي:
	6. الاستثمار في شبكات الألياف البصرية والكابلات البحرية ذات قدرة استيعاب مرتفعة.
	خ )      سياسات النقل العام
	ويؤثر غياب وسائل النقل العام في المدن الكبرى وبين المدن على نسبة التلوث والاحتقان المروري.
	يسعى حزب لبنان الى تطبيق ما يلي:
	3. وضع مخطط عام للنقل العام بالحافلات في المدن الكبرى وبين المدن والتعاقد مع مشغلين مؤهلين.
	6. إصلاح نظام الضريبة على المركبات ونظام الرقابة لتشمل ضريبة سنوية للطرق لصيانة الشبكة.تطبيق سياسة صارمة جداً في قوانين السير مع غرامات مالية ضخمة لدفع السائقين اللبنانيين الى احترام قوانين السير، والحد من الازدحام الين لمروري والحد من الحوادث والإصابات.
	7.   تلزيم مشغلي الحافلات العامة في المدن الكبرى وتشجيعهم من خلال الحوافز
	د )      سياسات الإسكان
	تواجد 270.000 لاجئ فلسطيني يعيشون في مخيمات اللاجئين في لبنان منذ ما يزيد عن الخمسين عاما؛
	الفساد الذي أدى إلى خصخصة غير شرعية لأجزاء كبيرة من المجال البحري العام وإتلاف مساحات
	كبيرة من الثروة الطبيعية.
	يسعى حزب لبنان الى تطبيق ما يلي:
	4. فرض غرامات مرنفعة على الإنشاءات غير المكتملة وعلى عدم احترام قواعد التنظيم المدني والتصميم الهندسي.
	6. حماية الأماكن الطبيعية من خلال عدم السماح بالبناء فيها.
	7. إلغاء حقوق التملك على الأبنية غير الشرعية وفرض ضريبة خاصة مرتفعة على العمليات واستبدال حقوق التملك بعقد إيجار غير قابل للتجديد لمدة 40 سنة ينتقل بعدها الملك الى الدولة.
	ذ )       سياسات الصحة العامة
	يسعى حزب لبنان الى تطبيق ما يلي:
	5. إنشاء نظام إضافي موحد للتغطية الصحية الخاصة يديره القطاع الخاص في إطار المبادئ التوجيهية وتحت إشراف وزارة الصحة؛
	ر )     سياسات التقاعد
	يسعى حزب لبنان الى تطبيق ما يلي:
	ز )       سياسات التعليم
	يشكّل التعليم الفعّال حجر الزاوية في التنمية المستقبلية.
	يسعى حزب لبنان الى تطبيق ما يلي:
	س )      السياسات الاجتماعية
	ومن الأولويات الأساسية في برنامج حزب لبنان مكافحة الفقر وتحسين الظروف المعيشية للفئات الأكثر فقراً.
	ويضع حزب لبنان مسألة مساعدة الأسر في إعالة أطفالهن ودعمهم في مجال التعليم في سلّم أولوياته.
	ومن أولويات حزب لبنان مساعدة المسنين المحتاجين الى هذه المساعدة.
	يسعى حزب لبنان الى تطبيق ما يلي:
	1. نفقة شهرية بالحد الأدنى من الدولة للبالغين الذين يعيشون في فقر مدقع
	4. نفقة التعليم
	يتلقى الوصي الشرعي لكل طفل مسجّل في نظام التعليم الابتدائي أو الثانوي نفقة تعليم سنوية بقيمة 150 دولار من قبل الدولة تدفع في بداية العام الدراسي لمساعدة الأهل على تغطية التكاليف المرتبطة بإرسال أطفالهم إلى المدرسة وتشك كل لفة هذا الإجراء حوالي 135 ملي...
	5. إنشاء هيئة للمسنين
	6. إنشاء 200 دار للتقاعد عامّة في جميع أنحاء البلاد
	7. وضع حوافز ضريبية ومالية لمشغلي دور المسنين الخاصة
	ش )     السياسات الاقتصادية
	لتحقيق هذا الهدف، حزب لبنان يريد :
	ومن المتوقع أن يتم تمويل هذه التدابير الإضافية من خلال المصادر التالية:
	10 . استعادة مقومات جمال لبنان
	يجب أن يستعيد لبنان جماله السابق ويتوجب الحفاظ على تراثه الطبيعي والتاريخي، ورعايته وإدارته بكفاءة وفعالية.
	1. وضع مخطط توجيهي عام لحماية وإعادة تأهيل المواقع التاريخية
	2. وضع مخطط توجيهي عام لإدارة قطاع السياحة والمواقع التاريخية
	4. إلغاء حقوق الملكية على جميع المنشآت غير القانونية القائمة على الممتلكات العامة أو المجال البحري
	11 . ثلاث لغات رسمية
	يجب أن يكون الأجانب المقيمين في لبنان قادرين على التفاعل مع الإدارة اللبنانية
	يجب أن تكون الشركات الأجنبية العاملة في لبنان قادرة على التفاعل مع الإدارة اللبنانية
	يجب أن يتمكن السائحون الذين يزورون لبنان التعامل مع اللبنانيين والإدارة بطريقة فعالة.
	12 . قانون للجنسية
	ان جميع اللبنانيين ليسوا لبنانيين في الأصل بل أصبحوا لبنانيين.
	هذا هو الحمض النووي للأمة اللبنانية.
	يسعى حزب لبنان الى تطبيق ما يلي:
	أ) منح كل مقيم في لبنان الحق في الحصول على الجنسية اللبنانية وفقاً للشروط التالية:

