االنتفاضة اللبنانية والطريق إلى المستقبل
ه
يشهد لبنان اليوم حركة وانتفاضة ويصفها البعض بأنها ثورة .بغض النظر عما نسميه  ،يعتقد
ر
الكثي من الناس أن هذه ي
التغيي الجذري  ،هو يف الواقع رحلة
التغيي ،
واقعيي  ،فإن
لك نكون
الخطوة األوىل ف
ر
ر
ر
الرحلة  ،رحلة األلف ميل .و لكن ي
ً ي ا
تتطلب عقدا أو جيًل  ،إن لم يكن أكي .لذلك  ،كيف نبدأ يف هذه الرحلة؟
ر
ر
اتيج واإلدارة
كي
سأقسم هذه الورقة إىل أجزاء متعددة  ،مع الي ر
األساس عىل استخدام العلوم الحديثة يف التخطيط االسي ي
ي
ر
اتيج.
وإدارة اليامج  /المشاري ع كآلية للتحول االسي ي
ر
االسياتيجية:
التغيي يتطلب هذه الركائز
ر
 .1الجوانب السياسية
 .2فرقة العمل المعنية بالفساد
 .3فرقة العمل لبناء الدولة
 .4فرقة العمل االجتماعية
 .5فرقة عمل إدارة اليامج

الجوانب السياسية
ستكون الجوانب السياسية عملية طويلة وال يمكننا اتخاذ إجراءات مخترصة ألن االختصار أو الترسع غير ممكن إلى إذا
ه الخطوات السياسية؟
الجيش سيتوىل إدارة الدولة بإنقالب عسكري و هذا ليس الحل المنشود .إذا  ،ما ي
خطية عىل وجود الدولة.
 .1حكومة جديدة  ،وليست تكنوقراط ألن هذه مغالطة
ر
ً
ً
مشتبها به أيضا .هناك
غي مشتبه به يف أي قضية فساد وحزبه  /جماعته ليس
 .1.1نحتاج إىل حكومة يقودها شخص ر
الحاىل.
لكنن سأتجنب الدخول يف لعبة تسمية يف الوقت
أسماء قليلة هنا ،
ي
ي
ر
الن تؤثر عىل الناس والحياة اليومية.
 .1.2سيشكل رئيس الوزراء الجديد حكومة مصغرة مع الوزارات الرئيسية ي
لمقربي منهم ولكنهم معروفون باستقالليتهم وأيديهم النظيفة
 .1.3يمكن أن يكون بعض هؤالء الوزراء من األحزاب أو ا
ر
 .2تتمثل أولويات الحكومة يف:
المدب،
انتخاب جديد يمهد الطريق أمام المجتمع
 .2.1قانون
ي
ي
القواني الالزمة لمنع الفساد يف المستقبل،
 .2.2إصدار
ر
الماض بما يف ذلك محكمة خاصة يتألف من خمسة قضاة ُيعرفون أنهم نظيفون
قواني لمعالجة الفساد يف
.2.3
ر
ي
السياسيي،
القضاب وليس
وينتخبهم النظام
ر
ي
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والموظفي
والمستقبليي  ،وأعضاء اليلمان ،
والحاليي
السابقي
 .2.4يزيلون عىل الفور الحماية المالية لجميع الوزراء
ر
ر
ر
ر
وغيهم
من المستوى  ، 1والمستوى  ، 2ر
ر
الن ال تخضع للرقابة المالية مثل مجلس اإلنماء واإلعمار  ،إلخ.
 .2.5حل جميع اللجان والهيئات ي
 .2.6إنشاء فرق العمل تضم الوزراء وذوي الخية لوضع رؤية ر
اسياتيجية وخطة للمستقبل لبنان .المزيد عن هذا يف
وقت الحق.
 .3االنتخابات اليلمانية يف غضون  9أشهر،

ا
مؤهال ر
لليشح لليلمان.
 .3.1من المهم أال يكون أي من الوزراء يف هذه الحكومة الجديدة

 .4انتخاب رئيس جديد لمجلس النواب والهيئات ر
الترسيعية األخرى يف اليلمان
 .5انتخاب رئيس جديد للدولة يف غضون  3أشهر من اليلمان الجديد.
تغيي النظام.
مع ما ذكر أعاله  ،نكون قد أعدنا هيكلة المؤسسات الدستورية الحكومية والوطنية أي تم ر
يجب أن تستغرق عمليات الجوانب السياسية برمتها حواىل ً 12
شهرا من اليوم
ي
غي مشتبه بها يف أي فساد سواء عىل مستوى البلد أو
التحدي هو أن يواصل الناس انتفاضتهم ووعيهم لجلب وجوه جديدة ر
ر
حن يف قراهم وأحيائهم.

فرق العمل
ر
وه فرقة العمل المعنية بالفساد  ،وفرقة العمل الخاصة ببناء الدولة ،وفرقة
لقد اقيحنا يف وقت سابق أربعة فرق عمل  ،ي
العمل االجتماعية ،وفرقة العمل الخاصة بإدارة اليامج .دعونا نناقش فرقة عمل الفساد.
فرقة العمل المعنية بالفساد
كبية تقدم تقاريرها
كنت قد أدرجت بالفعل بعض جوانب فرقة العمل هذه .وستكون هذه فرقة عمل ذات صالحيات ر
ر
مباشة إىل الحكومة.
 .1العضوية:
 .1.1ستضم فرقة العمل هذه وزير المالية ووزير العدل ووزير اإلصالح اإلداري ووزير الداخلية
والماليي من خارج األحزاب الحاكمة.
القانونيي
 .1.2ومجموعة من الخياء
ر
ر
 .2المهمات:
القواني المتعلقة بمكافحة الفساد ومع آلية التنفيذ
 .2.1ستعمل فرقة العمل هذه مع اليلمان عىل اإلشاع يف تمرير
ر
القواني.
الفوري لهذه
ر
القضاب إلنشاء محكمة الجرائم المالية
 .2.2كما ستعمل مع النظام
ي
ر
ر
الن ستعمل مع المحكمة
 .2.3ومع وزارة الداخلية إلنشاء وحدة شطة الجرائم المالية ي
 .2.4سلطة احتجاز المشتبه بهم أثناء المحاكمات.
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ً
 .2.5يجب أن تتمتع فرقة العمل هذه أيضا بسلطة تجميد جميع الحسابات المحلية واألجنبية ألي مشتبه فيه
واحتجاز جوازات سفرهم لمنعهم من مغادرة البالد.
فرقة العمل لبناء الدولة
 .1العضوية:
واثني من الوزراء اآلخرين ،
.1.1ستشمل فرقة العمل هذه رئيس الوزراء ،
ر
.1.2وعدد قليل من أعضاء اليلمان (ربما قادة لجان اليلمان)
ً
.1.3وسوف تشمل أيضا مجموعة من الخياء من خارج األحزاب الحاكمة مع التخصصات ذات الصلة.
 .2المهمات:
ر
ر
الن تبدأ يف تحديد
.2.1ستكون فرقة العمل هذه مسؤولة بشكل
أساس عن تشكيل لجنة التخطيط االسي ي
اتيج ي
ي
ر
ر
المواطني.
والن تؤثر عىل قدرتنا عىل بناء دولة لجميع
الن ر
ر
يثيها الناس ي
وتوثيق جميع القضايا ي
القواني المدنية واألحوال الشخصية.
.2.2وهذا يشمل أشياء مثل تمرير
ر
اللبنانيي ،
المواطني
.2.3حق الجنسية ألبناء جميع
ر
ر
 .2.4التوظيف عىل أساس المؤهالت وليس الصالت ،
والمستقبليي وتقاعدهم ،
السابقي
.2.5إعادة تقييم نظام التعويضات لليلمان والوزراء
ر
ر
 .2.6رؤية التنمية االقتصادية لجميع أرجاء البلد.
لك تكون واقعية  ،ال تستطيع فرقة العمل هذه تنفيذ جميع اإلجراءات  ،لذلك  ،من األهمية أن تمرر
 .3الجدول
الزمن :ي
ي
ر
القواني واآلليات الالزمة لتنفيذها  ،وبدء الخطة االسياتيجية .يمكن لليلمان والحكومة الجديدة مواصلة الرحلة.
ر

فرقة العمل االجتماعية
 .1العضوية:
.1.1ستشمل فرقة العمل هذه وزير العمل ووزير العمل العام ووزير الصحة ووزير التعليم ووزير الزراعة.
ً
.1.2سوف تشمل أيضا مجموعة من الخياء من خارج األحزاب الحاكمة مع التخصصات ذات الصلة.
 .2المهمات:
كمواطني يتمتعون بالحقوق والواجبات.
وع للشعب
ر
.2.1تهدف فرقة العمل هذه يف الغالب إىل خلق ي
.2.2سيشمل ذلك السماح لألشخاص بالعيش يف المكان الذي يريدونه ونقل بطاقات هويتهم إىل المكان الذي يعيشون
فيه.
الوع حول االستدامة واستهالك الطاقة والمياه والقمامة وإعادة التدوير والواجبات المدنية يف قراهم
.2.3زيادة
ي
ومدنهم
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.2.4المنتديات الوطنية لتدريب الناس أو إعادة تدريبهم عىل مهارات جديدة ،
ر
تحي.
الن تشجعنا عىل تعلم العيش معا وبناء دولة دون ر
.2.5العديد من المبادرات االجتماعية األخرى ي

فرقة عمل إدارة اليامج
والمبرات:
 .1الرؤية
ر
.1.1كمتخصص ف إدارة المشاري ع واليامج  ،قمنا بتطوير ر
اقياح للدول إلنشاء ما نسميه الهيئة الوطنية إلدارة
ي
المشاري ع (.)NPMA
.1.2يمكن تطبيق  NPMAبشكل فعال يف لبنان.
وغيهم إلعادة بناء
.1.3مجرد
التفكي يف خطة مارشال بعد الحرب العالمية الثانية أو ما فعله اليابانيون والكوريون ر
ر
دولهم بعد الحرب.
.1.4لم تكن لدينا حرب حديثة يف لبنان  ،لكن الفساد والنظام الفاسد كانا أسوأ من الحرب  ،ولهما خسائر عديدة
اللبنانيي.
بسبب المرض وأشياء أخرى معروفة لجميع
ر
.1.5لذلك  ،جميع اليامج والمشاري ع الحكومية  -ونحن ال نعن الهندسة أو البناء فقط .ر
حن إصالح الحكومة
ي
واإلجراءات المماثلة ه مشاري ع أو برامج يمكن أن يقودها خياء ف إدارة ا ر
لمرسوعات واليامج.
ي
ي
 .2العضوية:
.2.1قائد عىل مستوى الوزراء لقيادة هذا.
.2.2يمكن أن تكون هذه الوزارة الخاصة نقطة االنطالق لوزارة التخطيط.
الموظفي الذين يمكنهم العمل كمديرين لليامج لوزاراتهم.
.2.3سيكون األعضاء اآلخرون مدراء من الوزارات أو كبار
ر
 .2.4متخصصون من خارج الحكومة.
 .3المهمات:
معايي ونظام اإلدارة برسعة  ،بما يف ذلك آلية اإلدارة والرقابة المناسبة  ،مثل
 .3.1تتمثل األوالية ل  NPMAيف وضع
ر
التعاقد واإلدارة وضوابط المشاري ع.
ر
ر
الن تنفذها الحكومة  ،بما يف ذلك الطاقة والمياه والنفط والغاز
التاىل هو ي
.3.2الهدف ي
توىل بعض اليامج اإلسياتيجية ي
والطيان  ،إلخ .والقصد من ذلك هو عدم القيام بوظيفة الوزارات األخرى ولكن لمساعدتهم عىل قيادة
والنقل
ر
ً
االستشاريي
الماليي عىل
تلك المشاري ع من الفكرة إىل النجاح وفقا ألفضل الممارسات العالمية دون إنفاق
ر
ر
الخارجيي يف إدارة المشاري ع.
ر
التطوع
.3.3من ناحية شخصية  ،هذا مجال يمكننا المساعدة فيه عىل أساس العمل
ي
ً
مرسوع  ،ويمكننا ر
أيضا عىل تطوير حلول برمجية إلدارة أي ر
لتوفيها للحكومة.
اليتيب
.3.4نحن يف رشكة سوكاد نعمل
ر
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