
 بيان صادر عن منظمات المجتمع المدني في لبنان 

 في الذكرى الثانية والسبعين لالستقالل

 

 يا المبنانيونتيا المبنانيات ايأي

ولكنيا تبدو ىذه السنة اكثر جدية  ،جممة تتكرر منذ سنواتتمر ذكرى االستقالل عمى لبنان ىذه السنة وىو في عين العاصفة.  
 وحدة من ذي قبل. 

طيل تععمى شغور مركز رئاسة الجميورية و ونصف كثر من سنة تستمر وتزداد حدة بعد مضي ألسياسية الداخمية االزمة اف
المجتمعي وااللتحاق بالمشاريع ييدد التماسك والمحمة الوطنية ويساىم في المزيد من تفكك النسيج ما مجمسي النواب والوزراء 

خارج انتشار الفساد و  تعميم السموك الغنائمي دىألعامة والخدمات. وقد ا اتعمى وضع االدار  تدىورا نعكسيكما  .الخارجية
 االشير الماضيةشيدىا لبنان زمة النفايات التي أعكست كثر من صعيد. وقد الى تدىور االوضاع عمى أ المحاسبة والمساءلة

 وجديتيا،  بمغت مشروعيتيا مدى الجشع الذي يتحكم بمواقف القائمين عمى القرار وتغاضييم عن المطالب الشعبية ميما
ي واحتجاز المواطنين بشل غير أالى التعسف غير المبرر وقمع المظاىرات السممية والتعبير عن الر السمطة باالضافة الى لجوء 

قدرة االقطاب االساسية يضا أثبت أ ا. ولكنيوتدىور االخالق والقيم نيا تكشفت عن مدى ىشاشة الوضع الداخميإكما  .مسبوق
 ما بينيم حصصا فيو  اغنائمنظام المصالح الذي بنوه منذ الطائف وتوزعوه الدفاع عن عمى لية صنع القرار كمة بآالمتح

 . يو عمى حساب مصالح الغالبية العظمى من الشعب المبنانيالمحافظة عمو 

ي المنطقة بأنو نزاع، وال وصف ما يجري ف ولم يعد صحيحاً  قميمية بالغة الخطورة.إىذه االزمة الداخمية مع تطورات ترافق ت
 والقانون الدولي، نحن في ةحصر المعنيين بو بعدد محدود من الدول والمجتمعات. فمن منظور الواقع ومن منظور عمم السياس

طراف غير دولتية، في شكل جديد من الحرب غير التقميدية، قة وأول المنطحالة حرب عالمية تشترك فييا دول عظمى، ود
واالزمة في العراق الحرب الدائرة في سوريا  الحالة الراىنة عمى ىذا االساس. وفي ىذا السياق، فإن جب التعاطي معيو 

تيدد الكيانات القائمة بفعل واستمرار االحتالل االسرائيمي وممارساتو االجرامية بحق الشعب الفمسطيني وشعوب المنطقة، 
وفق ما في المنطقة ككل عادة رسم الحدود الما تحممو من احتماالت التي نتجت عنيا، و التغييرات الديمغرافية والجيوسياسية 

ي أليو موازين القوى والصراع الذي ال يممك ، أو وفق ما ستؤدي إفي بعض مراكز القرار الدوليةمشاريع وصيغ يا من ليحاك 
 . كثر خطورةأطرف قدرة التحكم في مآالتو مما يجعمو 

ساليبو أوتنوع رتفاع حدتو إلى إوخارجيا باالضافة بكامميا ليشمل المنطقة الداعشي  االرىابرىاب الدول و إتساع دائرة إن إ
 ضاحية بيروتسكنية مكتظة في  حياءً أ ، وقد طاولت مؤخراً دوات التنفيذ البشريةأالالخالقية و من حيث االساليب االجرامية 



ل الى و الوصجل أالعمل من ية تحمل مسؤولياتيا و السياس طرافيستدعي من االأودت بعشرات الضحايا البريئة، ما الجنوبية ف
من الحية في المنطقة وخاصة من القوى يتطمب و  .زمتيا السياسية ويساىم في عودة االمنأحل سياسي عاجل يخرج البالد من 

صيغ الك بفي الوقت نفسو التمسيستمزم ىذا  .كيانا وصيغة تيموتيدد دول يمتحدق بوطنالتنبو الى المخاطر التي  ينيمبنانال
التي و ة المستندة الى مبادئ المواطنة وحقوق االنسان والعدالة والحرية يمتشكل المجتمعي والسياسي، ومنظوماتيا القيمالمدنية ل

 تتيددىا الديناميات السائدة حاليا بالخطر المباشر.

لرئاسة، رمز ابسبب شغور عمى جري عادتيا لالستقالل الوطني والدولة المبنانية عاجزة عن االحتفال بو  77تمر الذكرى الـ
بالدفاع عن الوحدة الوطنية والحريصين ة نحن، مجموعة من المنظمات غير الحكومية، المعني .الدستورصيانة الوحدة الوطنية و 

ان الذي والحريصين عمى استقالل لبن عمى استمرار لبنان نموذجا لموحدة ضمن التنوع وواحة لمديمقراطية والتقدم واالزدىار،
ندعو كافة المبنانيين  .باالطراف االقميمية المتصارعة ومشاريعيافي الوقت الراىن صيغة االستقالل عن االلتحاق  يضاأ يكتسب

دت الى تعطيل أعن رفض الممارسات السياسية التي  الى المشاركة في احتفاالت المناسبة الوطنية لالستقالل الوطني تعبيراً 
 واستقاللو.  التراب والشعب ومستقبل لبناند وحدة يالمؤسسات وتيد

، ات وتردي الخدماتمؤسسالفشل  وتجاوز الطائفية المسؤولة عنجل تطوير النظام أواحدة من  اننا ندعو المبناتيين ليكونوا يداً 
اركة المواطنية ن صادرا قرار المواطنين وعطال المشاذماالستقطابين السياسيين الكبيرين ال بين والى رفض منطق تقاسم السمطة

 في السياسة والشأن العام. كما ندعو الى العمل المجتمعي الجاد من اجل تجاوز االفكار التعصبية الطائفية والدينية والسياسية
 . التي ادت الى شرذمة المجتمع واوىنت البالد

دأ من ايجاد مساحات المشاركة طرفا مواطنيا فاعال من اجل التوصل الى حل شامل يب الجميع ليكونوبيذه المناسبة، ندعو 
دون اي تاخير واقرار قانون لالنتخابات في مجمس النواب انتخاب رئيس لمجميورية اجل العمل من و ،  الحقيقية لممواطنين

والمنطق الغنائمي، وتفعيل اداء الحكومة لخدمة المجتمع بعيدا عن المصالح الفئوية  يراعي التمثيل الديمقراطي والعادل لمبنايين
ة زمنيا لتدعيم استقالل ددو حتشكيل المجمس االقتصادي واالجتماعي، واجراء االنتخابات البمدية، ووضع خطة عممية مالى و 

ال تكفي وىي  الحد االدني  ىذه تدابير. ه بسبب التقاسم السياسي نفسوور القضاء بما في ذلك المجمس الدستوري الذي عطل د
، ال وممحة نحتاج الييا بصفتيا ضرورة آنيةمع اطالق اوسع عممية اصالحية شاممة الستمرار لبنان النيا يجب ان تترافق 

 خرى.مطمبًا مؤجاًل الى عصور أ

مان، كما نطالب بحقنا في العيش بظروف الئقة عمى المستويات السياسية واالقتصادية قنا في العيش بأاننا نطالب بح
 واالجتماعية والبيئية.



، وسيكون لنا معكم لقاءات اخرى الن وحدتنا وتماسكنا ىما سبب نجاحنامام ساحة الشيداء حد أنيار االفمنشارك في المسيرة 
مواطنية مستقمة ودائمة، تكون صوت المواطن الحريص عمى التعبير عن ا لمساحة مدنية لكي نؤسس مع في المستقبل القريب
  حقوقو وممارستيا. 
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