نظرتي إلى السياسة
علــى السياســة أن تكــون بخدمــة االقتصــاد وليــس العكــس .عليها
بــد لنــا مــن تطبيــق
االقتصادييــن .ال
والتطــور
النمــو
أن تخــدم
ّ
ّ
ّ
ّ
السياســي واإلداري بالخطــوات
جذريــة علــى نظامنــا
إصالحــات
ّ
ّ
التاليــة:
•االســتمرار فــي تطويــر قانــون االنتخابــات النيابيــة ليصبــح أكثــر قـ ً
ـدرة علــى تمثيــل صالــح ومنصــف
ً
مالءمــة ّ
ً
تمثيــا
ألنــه يتيــح
النســبية هــو األكثــر
السياســية .القانــون القائــم علــى
فــي الحيــاة
ّ
ّ

ً
ـن االقتــراع إلــى  18ســنة.
أي خطــوة فــي هــذا المجــال يجــب خفــض سـ ّ
الئقــا لجميــع الفئــات .وقبــل ّ
والقانونية.
والسياسية
المدنية
•دعم استقالل القضاء من أجل حماية حقوق الشعب
ّ
ّ
ّ
الرسمية.
المؤسسات
اإللكترونية في جميع
•مكافحة الفساد عن طريق اعتماد الحكومة
ّ
ّ
ّ
•تشــجيع الحــركات المنتميــة إلــى المجتمــع المدنــي والعمــل معهــا لنصــرة قضاياهــا العادلــة
ومنهــا :تكافــؤ فــرص المــرأة فــي العمــل ،محاربــة العنــف ضــد المــرأة ،مســاندة الحــركات
طبعــا فــي مناهضــة الفســاد...
المدافعــة عــن البيئــة ،والتعــاون
ً
ّ
ليمث َ
ــل جميــع الطوائــف والمذاهــب
نــص عليــه ّاتفــاق الطائــف
•إنشــاء مجلــس الشــيوخ كمــا ّ
اللبنانيــة.
ّ

مترت ًبــا علــي وعلــى ّ
ّ
العامــة ،أديــن
ـوع للخدمــة
أخالقيــا
واجبــا
•اعتبــار العمــل السياســي
ًّ
ً
ّ
كل متطـ ّ
ّ
لــه بتوظيــف ّ
ـات فــي العالــم،
ـارب فــي الحيــاة ومــن عالقـ ٍ
كل مــا اكتســبته مــن علــم وخبــرة وتجـ َ
ـو والرخــاء ،ويقــاس أدائــي السياســي بمــدى نجاحــي فــي
لالرتقــاء بالوطــن إلــى أعلــى مراتــب النمـ ّ
ومدنيــة تعيــد إلــى لبنــان مكانتــه فــي الشــرق وأمــام
واجتماعيــة
اقتصاديــة
تحقيــق أهــداف
ّ
ّ
ّ

حيويــة الطبقــة
والثقافيــة والمعيشـ ّـية
االقتصاديــة
ـرد إلــى واجهــة حياتنــا
ّ
ّ
ّ
ســائر الــدول ،كمــا تـ ّ

ً
متميـ ًـزا ،ورفدتــه بوجــوه وأســماء قامــت علــى
رونقــا
الوســطى التــي ســبق أن صنعــت للبنــان
ّ

ـد إلــى ّ
كافــة أرجــاء
أكتافهــا أروع
ور ِو َيــت عــن أعمالهــا أجمـ ُـل قصــص النجــاح الممتـ ّ
ّ
المؤسســات ُ
الدنيــا.

مــن أجــل كل هــذا كان حــزب الحــوار الوطنــي الــذي أسســته عــام  2004والــذي يهــدف إلــى إجــراء حــوار

وطنــي شــامل يمهــد الطريــق أمــام اإلصالحــات السياســية واالجتماعيــة واالقتصاديــة واإلداريــة .ومــن أجــل ذلــك
أيضــاً يعمــل الحــزب علــى تعزيــز االنتمــاء الوطنــي وترســيخ قواعــد الديمقراطيــة الحقيقيــة وتمكيــن المواطنيــن
كافــة.

لمزيد من المعلومات:

01 637 000

www.fouadmakhzoumi.com
www.lebnenherzen.com
www.makhzoumifoundation.org
www.beirutiyat.org
www.forumfornationaldialogue.org
www.futuregroup.com

